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  :اختر اإلجابة التي تبدو لك أنھا األكثر تناسباً مع شخصیتك . موقفاً تخّیلھا سیلغمان 30فیما یلي 

  

  :أطالب بأن أدفع خمسین فرنكاً للمكتبة العامة ، ألنني لم أرجع كتاباً استعرتھ منھا-1

.كنت مشغوالً إلى حد أنني نسیت إعادة الكتاب   .أ
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  :إحدى الصدیقات وّجھت إلي كالماً جرحتني بھ -2

.إنھا تتكلم دائماً دون أن تعیر انتباھاً لآلخرین   .أ
.كانت مغتاظة المزاج في ذلك الیوم   .ب

  

  :كسرت إناء عن غیر قصد عند حماتي -3

.على كل حال ، كان ذلك اإلناء بشعاً   .أ
.أقترح أن أشتري لھا إناء مثلھ   .ب

  

  :بالماء عند مروري بالسیارة لّوثت ثیاب أحد المارة -4

.لم یكن علیھ أن یكون على حافة الرصیف   .أ
.أتوقف وأعتذر منھ   .ب

  

  :أحد األصدقاء یتأخر عن اللحاق بالقطار بسببي ، فأقول لھ -5



.لم یكن علیك أن تنتظرني   .أ
.كان علي أن أبكر بالحضور   .ب

  

  ھذا الصباح قبل الخروج ؟) أو یقبلني(لم تقبلني ) أو زوجي (زوجتي -6

.لیلة البارحة ) أو معھ (معھا ) أو لطیفة (مني ، ألنني لم أكن لطیفاً ) أو غاضبة (غاضب ) أو إنھ (إنھا   .أ
.على موعد مثیر للقلق أثناء النھار ) أو إنھ (إنھا   .ب

  

  :قلت أموراً قبیحة جداً ألحد األصدقاء -7

.ال أتحمل شكواه الدائمة   .أ
.كنت متوتراً جداً ذلك الیوم   .ب

  

  :أشعر باإلنھاك -8

.ال أعطي نفسي أبداً وقتاً لالسترخاء   .أ
.كان أسبوعي حافالً باألعمال   .ب

  

  :عندي خمسة كیلو غرامات زائدة في وزني وال أستطیع لتخلص منھا -9

.ولكنني شدید االنتباه لما آكلھ   .أ
.الشراھة ال بد أنني شدید   .ب

  

  :رّب عملي یشكك بجدیتي - 10

.إنھ یرتاب من الجمیع   .أ
.ال أن موظفي الضرائب یالحقونھ   .ب

  

  :أنتظره تأخر ثالثین دقیقة الشخص الذي - 11

.أنتظره دقیقتین إضافیتین ثم أذھب   .أ
.البد أنھ تورط في زحمة السیر   .ب

  

  :سیدة متقدمة في السن تصدمني في الشارع - 12



.السن یظنون أن كل شيء مسموح لھم المتقدمون في   .أ
  .كان علّي أن أكون أكثر انتباھاً   .ب

  

  :نحن في السیارة وزوجتي تضل الطریق - 13

.ولكنني قلت لھا أن تنحرف إلى الیسار   .أ
.المشكلة لیست خطیرة ، ما علیھا سوى القیام بدورة صغیرة لبضع دقائق   .ب

  

  :بأن مقاس الثوب الذي طلبتھ لم یعد متوفراً عندھم في محل لبیع الثیاب ، تقول لي إحدى البائعات- 14

.لیس عندھم أبداً ما أریده في محالتھم   .أ
.لم یكن علي أن أنتظر فترة التنزیالت   .ب

  

  .ال أالطفھا كثیراً زوجتي تتھمني بأني- 15

.إنھا ال تفعل شیئاً لتستحق ذلك   .أ
.لست خالي البال لمثل ھذه األمور في ھذه الفترة   .ب

  

  :عدة أیام ال یكف ابني عن االعتراض كل صباح قبل الذھاب إلى المدرسةمنذ - 16

.إنني أتساءل كیف أنجبت ابناً كسوالً إلى ھذا الحد   .أ
.البد أنھ یعاني من مشكلة مع رفاقھ   .ب

  

  :أحد األصدقاء یعتذر في اللحظة األخیرة عن حضور حفل عشاء أقمتھ في منزلي - 17

.لم أستطع یوماً االعتماد علیھ   .أ
.أظن أنھ لم یتمكن من أن یفعل غیر ذلك   .ب

  

  :زوجي یشكك في إخالصي - 18

.إنھ یغار من الجمیع   .أ
.البد أنني استفزیتھ بعض الشيء  .ب

  

  :إحدى زمیالتي في العمل تنفجر باكیة في المكتب - 19



.إنھا تفعل أي شيء من أجل لفت االنتباه إلیھا   .أ
.أظن أنھا تعاني من مشكلة في منزلھا   .ب

  

  :عید ھو ال- 20

.مجرد مناسبة للحصول على ھدیة   .أ
.لحظة سعادة كبرى خصوصاً لألطفال   .ب

  

  :لتناول الغداء عندنا یوم األحد ، لكنني أرفض ) مرة أخرى (حماتي تدعو نفسھا - 21

.متھماً إیاھا بأنھا جعلت من ذلك عادة دائمة   .أ
.بحجة أنني مرتبط بالتزامات محددة مسبقاً   .ب

  

  :یوقفني ألنني تجاوزت اإلشارة الحمراء ، فأقول لھ أحد رجال الشرطة- 22

.أبداً ، لم تكن اإلشارة برتقالیة   .أ
.أنا آسف ، لم أفعل ذلك متعمداً   .ب

  

  :األیام التي یكون البدر فیھا في تمامھ - 23

.ال أشعر أبداً بالفرق   .أ
.ال أكون في حالتي الطبیعیة   .ب

  

  :عندما أمضي یوماً ال أرى فیھ أحداً - 24

.أستفید من الوقت لترتیب أغراضي   .أ
.ذلك یسمح لي بأن أھتم بنفسي   .ب

  

  :من الطبیعي في العالقة بین الزوجین - 25

.أن یذھب أحدھما لتناول العشاء مع صدیق قدیم دون أن یؤدي ذلك إلى حدوث مأساة   .أ
  .الخاصة تسلیتھأن یكون لكل منھما   .ب

  

  :، أحسدھم أحیاناً ألنھم عندما یتكلم أصدقائي عن نشاطاتھم المھنیة - 26



.ال یعانون من شيء یشغل بالھم   .أ
.یستمتعون ، رغم ذلك ، بحیاة عائلیة   .ب

  

  :أود لو أغّیر عملي كي أحصل على - 27

.مكتب أكبر   .أ
.عمل مثیر أحبھ   .ب

  

  :الوسیلة الفضلى للبقاء في صحة جیدة ھي - 28

.االھتمام بالصحة في شكل كامل   .أ
.المحافظة على راحة البال   .ب

  

  :عندما یقوم رب عملي بتوبیخي - 29

.أخبره بكل مساوئھ   .أ
.أخرج وأنتظر أن یعود إلى ھدوئھ   .ب

  

  :الحب الكبیر - 30

.ھو وھم في الغالب   .أ
.أخرج وأنتظر أن یعود إلى ھدوئھ   .ب

  

  

  .احسب إجاباتك التي حصلت علیھا لتتعرف على نموذجك العاطفي 

  .النموذج المكبوت ) : ب(إجابة من الفئة 0-12

  .النموذج المستقیم ) : ب(إجابة من الفئة 22- 13

  .النموذج المھتاج ) : ب(إجابة من الفئة 30- 23

  

  



  النموذج المكبوت ): ب(إجابة من الفئة 12-0من 

فأنت بعید بما . كل شيء یجري عند ھذا النموذج في الخالیا العصبیة ، حیث إنك تتمیز بالقلیل من الشھوانیة :حساسیتك 
وفیما عدا ذلك ، فإنك . فیھ الكفایة عن جسدك وقلیل االنتباه إلحساساتك فالناحیة األساسیة في میولك ھي الناحیة البصریة 

وأنت ذو میول شدید الوضوح حیث تستمتع . ھي بمثابة اعتداءات علیك   سرعان ما تشعر بأن كل المثیرات غیر العادیة
إنك تتحرك في عالم معقد . بأشیاء باھتة وعدیمة الطعم ، في حین تشمئز كثیراً إلى حد الخوف المرضي من أشیاء أخرى 

إلى ل ، من الناحیة الجنسیة ، كما تمی. فأنت تعطي األفضلیة لما ھو نافع وممتع . نسبیاً ومنغلق إلى حد ما تجاه التجدید 
وأنت ال تخاف من انعدام رغبتك الجنسیة وفترات العفاف الطویلة في ھذا . كبت مشاعرك وإظھار اشمئزازك ألقل األسباب 

فأنت تستطیع االستغناء عن ھذه الملذات وعن كثیر من الملذات األخرى ، إذ . المجال ، ألن ذلك لیس أساسیاً بالنسبة لك 
  . وأنت في الغالب قارئ نھم ، أو شخص مھووس بالعمل . ة إلى ما یغذي روحك وفكرك أنك بحاج

فأنت أكثر میالً إلى البرودة وتتعامل مع الحیاة بانسالخ . لیس مصنوعاً من الخشب الذي یصنع منھ المتعصبون :أھواؤك
فأنت لست من النوع الذي یقاتل من . فلسفتك ھي أن تعیش وأن تترك اآلخرون یعیشون . ھادئ نادراً ما تشوبھ الشوائب 

مت ، فإنك تتجھ في ممارستك نحو الملموس أكثر مما تتجھ نحو وإذا ما حدث لك والتز. أجل فرض رغباتھ أو حقیقتھ 
. وأنت تقول إنك ال تشعر بانفعاالت قویة ویبدو علیك ذلك فعالً ، أو ال تكاد تشعر مطلقاً بمثل تلك االنفعاالت . اإلیدیولوجیا 
فاألمور . ك بشكل ال یمكن مقاومتھ بما یوجھ إلیك من ثناء أو بما یسجل علیك من مآخذ ، ولیس ھناك ما یستھویقلیل التأثر 

أما لجھة الحب ، فإنك تتزوج . التي یتركز علیھا اھتمامك ثابتًة تماماً ، وأنت تظل ثابتاً في عواطفك وأفكارك ومشاریعك 
تسعى إلى االحتفاظ بالسیطرة على الوضع وتحتاج إلى . زواج عقل بشكل خاص وترتاب من الفورات العاطفیة المفاجأة 

  .القاتك خطوة خطوة وإلى إقامتھا على أسس قابلة لالستمرار بناء ع

فالناحیة العاطفیة تحتل عندك . عملي ، ال بل عادي جداً ، أكثر مما ھو عاطفي ) النموذج المكبوت (نموذجك :عاطفتك 
. لى شيء بال قیمة ولست من النوع الذي یتأثر لمصیر اآلخرین ، وال تتحسر حتى على نفسك ، أو تبكي ع. موقفاً ثانویاً 

وفیما خال ذلك . ولكن ذلك یحول دون كونك إنسان ذا مشاعر ، غیر أنك تحتفظ بمشاعرك ألشخاص أو لمواقف محددة بدقة 
قبل فإن عالقتك تكون مدروسة جیداً وحتى مع األشخاص األكثر قرباً منك . ، فإنك تحاول أن تتصرف بموضوعیة وبمنطق 

ومن الناحیة العاطفیة ، تمتنع عن القیام . المبالغة في عقلنة األمور وفي توجیھ االنتقادات، حیث إنك تمیل إلى كل شيء 
وأنت قلیل القدرة على إظھار ذاتك ، وتجد صعوبة في . بالمبادرة إال إذا كنت واثقاً تماماً من كونك مقبوالً من الطرف اآلخر 

تفظ على الدوام بخلفیة تعفف مفرط تمنعك من أن تكون عفویاً وحتى في أوج عالقاتك العاطفیة ، تح. التعبیر عن مشاعرك 
  .ومن التصرف دون تحفظات 

  

  

  النموذج المستقیم ) : ب(إجابة من الفئة 22- 13

تعرف . وتعتبر أن الحواس مصدر للخیر واللذة. تعیش راحة مع ذاتك ، فروحك وجسدك یتعایشان بشكل جید :حساسیتك 
متسامح فیما یتعلق بملذاتك الجسدیة ، فأنت . ال تحتفظ في ملذاتك . كیف تعیش براحة وكیف تستفید من لحظات السعادة 

ولكنك تظل . ، في بعض المجاالت ، كالغذاء والعالقة الزوجیة وأنت تفرط بالطبع . تقّدر التناقضات والتنوع والتغییرات 
ولكنك ال تدعو ، مع ذلك ، إلى صحیح أنك فضولي تحب أن تجرب جمیع األحاسیس . معتدالً ، فأنت نھم أكثر منھ شراھاً 

لقدرة على استشفاف وأنت تتمتع با. وأنت ال تسمح لرغباتك ولذاتك بأن تحكم حیاتك ، فحواسك ال تفضحك مطلقاً . المجون 
أما من الناحیة الجنسیة ، فأنت كالجمیع تمر في حاالت جیدة وفي حاالت ردیئة ، ولكنك ال تتحمل . األشخاص والمواقف 
  .وأنت ال تتصور الحیاة بدون جنس وال تتصور الحب بدون رغبة . الحرمان لفترة طویلة 



. یحدث لك أن یخفق قلبك بشدة وأن تحب بشكل عاصف . تمیل إلى الفعل أكثر مما تمیل إلى الجموح العاطفي :أھوائك 
إنك ال . ویمكنك أن تھیم حباً وأن تترك العنان لشعورك أو لرغبتك المفاجئة ، وأن یتملكك الحماس لفكرة أو لمشروع 

، ولكن أھوائك ال تتجاوز الحد في " ال أبالي بھذا" أو " ال یعنینيھذا"من یقول تتصرف بفتور أو بال مباالة ، كما في حالة 
وأنت لست . عفویتك لیست ناجمة عن عدم التفكیر ، واندفاعك نحو الثقة باآلخرین لیس ناجماً عن السذاجة . النھایة 

لعبادة ، ولكنك ال تصبح ویمكنك أن تحب شخصاً أو شیئاً إلى حد ا. مھووساً بأمر واحد ، فال تضع كل طاقتك بأمر واحد 
وإذا ما تعرضت للفشل أو خیبة أمل عاطفیة ، فإنك على العموم تعود إلى النھوض وأنت في .مھووساً بھ إذا ما حرمت منھ 

  .فأنت ال تشفق على نفسك وال تعیش في ذكریاتك . حالة جیدة 

تتعامل مع األشخاص . راً مھیمناً فالعاطفة والحساسیة تلعبان عندك دو.أنت عاطفي أكثر من موضوعي :عاطفتك 
الیومیة على القیم وأنت ترتكز في حیاتك . والمواقف قیاسیاً على ذاتك ، وتعتمد على حدسك أكثر من اعتمادك على المنطق 

واألكثر أھمیة ھو العالقة . فاألكثر أولویة عندك ھو الحاجة إلى االنسجام . الشخصیة أكثر مما ترتكز على المصلحة 
وعندما تكون في مجموعة من األشخاص ، فأنت تحب الصحبة على كل حال ، فأنت غالباً ما تكون ناضجاً أمیناً . ة الشخصی

حزت على أكثر من وأنت قادر خصوصاً إذا ما. لآلخرین ، حیث إنك تعرف كیف تستمع إلیھم وكیف تحكم وتصالح بینھم 
كما تالحظ جیداً أمزجتھم وردود أفعالھم ، . م في أحاسیسھم نقطة على أن تضع نفسك في مكان اآلخرین وأن تشاركھ18

أما الوجھ اآلخر لتوجھك ھذا فأنت غالباً ما تشعر بالضیق عند حدوث نزاع ما ، إذ . ونادراً ما تكون غیر مباٍل بمشكالتھم 
التراجع حتى مع اعتقادك تمیل في الغالب إلى تجنب ھذه المواقف ، وحتى لو كلفك ذلك إظھار موافقتك على ما یجري ، أو 

  .وفي عالقاتك الغرامیة ، تولي اھتمامك أكبر للحنان الدائم وللتفاھم المتبادل . بأن اآلخرین ھم المخطئین 

  

  

  النموذج المھتاج ) : ب(إجابة من الفئة 30- 23

أنت من النوع الحساس جداً ، ولذلك فإن أول ما یتكلم عندك ھو الجسم ، والحواس تعزف السیمفونیات ، مع :حساسیتك 
وأنت تضحي غالباً من أجل رغباتك . حّبك للمتعة یدفعك ألن تطلب وتتذوق كل ما یغري میولك . بعض النشازات بالطبع 

أما رغباتك فیجب أن تتحقق على الفور ، . تضیق ذرعاً بالحرمان واألكید أنك . دون أن ترى ما ھو أبعد من لذتك المباشرة 
وبما أنك ال تستطیع إشباع جمیع رغباتك ، .، كما أنك ال تقبل الرد ن ألنك ال تحب أن تجابھ بالرفض ألنك تكره االنتظار 

ھلك الطعام والسجائر وأنت تست. فإنك غالباً ما تشعر بالنقص ، وھو األمر الذي یثیر عندك ردود فعل تظھرك شرھاً 
فتلعب بالتأكید دوراً مركزیاً في وجودك ، الجنسیة أما حیاتك. لى ذلك ، بإفراط شدید ومستحضرات التجمیل والثیاب وما إ

لذا ال تستطیع االستغناء عن الجنس ، وأنت تمیل إلى الخلط بین الرغبة والحب ، وإلى تخیل وجود المشاعر حیث ال شيء 
  .قویة غیر اإلحساسات ال

وأنت . تتعرض النجذابات عنیفة وتعتریك حاالت شغف مفاجئة ، ولذلك غالباً ما تكون فریسة ألھواء ال تقاوم :أھوائك
تعیش عادًة في جو یسوده التوتر الشدید والحاجات الملحة ، كما تمیل إلى أن تصبح مولعاً بالعمل أو بالجنس ، وشدید 

  .آلخرین وبالموضة على اختالف أنواعھا التبعیة عاطفیاً وفكریاً ، حیث إنك شدید التأثر با

، ولكنك سرعان ما تفقد وأنت أیضاً ذو رغبات ھوسیة ، فال تتحمل الحرمان أو التأخر عندما تكون بحاجة إلى شيء ما 
بالغة كما أنك تمیل إلى الم. وأنت تملّ سریعاً من الرتابة وتحتاج إلى التجدید واإلثارة . اھتمامك باألشیاء بعد حصولك علیھا 

وألنك تغالي في عواطفك في الحب والصداقات ، فإنك ال تستطیع التحكم . في جمیع المواقف والعالقات وفي كل ما یحدث لك 
أما في عالقاتك الزوجیة فأنت . إنك مغاٍل على الدوام ، فتتسامى أو تنھار إلى حد اإلفراط . بما ینتابك من مشاعر الغیرة 

  .صمات والمصالحات غالباً ما تتأرجح بین المخا



كما یمكن . مفرطة أحیاناً ، وتمیل إلى السماح لالنفعاالت باجتیاح كیانك وإلى أن تكون رھینة لمشاعر اآلخرین :عاطفتك
وأنت منفتح كثیراً حتى مع األشخاص الذین ال تعرفھم بما فیھ الكفایة . التأثیر فیك بسھولة فقلبك مستعد ألن یرق لكل شيء 

وألنك بالغ الحساسیة تجاه األحداث الخارجیة ، . ت ردود فعلك ھذه إیجابیة أم سلبیة ، فإنك تظل مبالغاً فیھا وسواء أكان. 
وأنت . في نشاطاتك وعالقاتك أما انفعاالتك ، فإنھا غالباً ما تبث االضطراب . فإنھ سرعان ما ُیمس في مزاجك و أحاسیسك 

فمن جھة ، تشعر بالضیق عندما ال تكون في مركز . د إلى ھذه الثقة في العمق تبدي أحیاناً ثقة عالیة بنفسك ، ولكنك تفتق
إنك تعاني من العجز عن التمییز بین النقد الفعلي . االھتمام ؛ ومن جھة أخرى ، ترد بشكل مبالغ فیھ على االنتقادات 

ى ذاتك ، فتظن أنك تعطي الكثیر وتنھشك ، أما في عالقاتك الغرامیة، فإنك أكثر قرباً إلى التركیز عل. واالتھامات الشخصیة 
  .في الغالب ، مشاعر الحسد والغیرة 

  

مع تمنیاتنا لكم بالسعادة 

  

  

  

  

  

  

http://www.mbti4arab.com











هل أنت عاطفي أم لا ؟؟



فيما يلي 30 موقفاً تخيّلها سيلغمان . اختر الإجابة التي تبدو لك أنها الأكثر تناسباً مع شخصيتك :



1- أطالب بأن أدفع خمسين فرنكاً للمكتبة العامة ، لأنني لم أرجع كتاباً استعرته منها:

1. كنت مشغولاً إلى حد أنني نسيت إعادة الكتاب .

2. عندما أكون ، مشغوفاً بما أقرأه ، فإنني أنسى كل شيء .



2- إحدى الصديقات وجّهت إلي كلاماً جرحتني به :

1. إنها تتكلم دائماً دون أن تعير انتباهاً للآخرين .

2. كانت مغتاظة المزاج في ذلك اليوم .



3- كسرت إناء عن غير قصد عند حماتي :

1. على كل حال ، كان ذلك الإناء بشعاً .

2. أقترح أن أشتري لها إناء مثله .



4- لوّثت ثياب أحد المارة بالماء عند مروري بالسيارة :

1. لم يكن عليه أن يكون على حافة الرصيف .

2. أتوقف وأعتذر منه .



5- أحد الأصدقاء يتأخر عن اللحاق بالقطار بسببي ، فأقول له :

1. لم يكن عليك أن تنتظرني .

2. كان علي أن أبكر بالحضور .



6- زوجتي (أو زوجي ) لم تقبلني (أو يقبلني) هذا الصباح قبل الخروج ؟

1. إنها (أو إنه ) غاضب (أو غاضبة ) مني ، لأنني لم أكن لطيفاً (أو لطيفة ) معها (أو معه ) ليلة البارحة .

2. إنها (أو إنه ) على موعد مثير للقلق أثناء النهار .



7- قلت أموراً قبيحة جداً لأحد الأصدقاء :

1. لا أتحمل شكواه الدائمة .

2. كنت متوتراً جداً ذلك اليوم .



8- أشعر بالإنهاك :

1. لا أعطي نفسي أبداً وقتاً للاسترخاء .

2. كان أسبوعي حافلاً بالأعمال .



9- عندي خمسة كيلو غرامات زائدة في وزني ولا أستطيع لتخلص منها :

1. ولكنني شديد الانتباه لما آكله .

2. لا بد أنني شديد الشراهة .



10- ربّ عملي يشكك بجديتي :

1. إنه يرتاب من الجميع .

2. لا أن موظفي الضرائب يلاحقونه .



11- الشخص الذي أنتظره تأخر ثلاثين دقيقة :

1. أنتظره دقيقتين إضافيتين ثم أذهب .

2. لابد أنه تورط في زحمة السير .



12- سيدة متقدمة في السن تصدمني في الشارع :

1. المتقدمون في السن يظنون أن كل شيء مسموح لهم .

2. كان عليّ أن أكون أكثر انتباهاً .



13- نحن في السيارة وزوجتي تضل الطريق :

1. ولكنني قلت لها أن تنحرف إلى اليسار .

2. المشكلة ليست خطيرة ، ما عليها سوى القيام بدورة صغيرة لبضع دقائق .



14- في محل لبيع الثياب ، تقول لي إحدى البائعات بأن مقاس الثوب الذي طلبته لم يعد متوفراً عندهم :

1. ليس عندهم أبداً ما أريده في محلاتهم .

2. لم يكن علي أن أنتظر فترة التنزيلات .



15- زوجتي تتهمني بأني لا ألاطفها كثيراً .

1. إنها لا تفعل شيئاً لتستحق ذلك .

2. لست خالي البال لمثل هذه الأمور في هذه الفترة .



16- منذ عدة أيام لا يكف ابني عن الاعتراض كل صباح قبل الذهاب إلى المدرسة:

1. إنني أتساءل كيف أنجبت ابناً كسولاً إلى هذا الحد .

2. لابد أنه يعاني من مشكلة مع رفاقه .



17- أحد الأصدقاء يعتذر في اللحظة الأخيرة عن حضور حفل عشاء أقمته في منزلي :

1. لم أستطع يوماً الاعتماد عليه .

2. أظن أنه لم يتمكن من أن يفعل غير ذلك .



18- زوجي يشكك في إخلاصي :

1. إنه يغار من الجميع .

2. لابد أنني استفزيته بعض الشيء.



19- إحدى زميلاتي في العمل تنفجر باكية في المكتب :

1. إنها تفعل أي شيء من أجل لفت الانتباه إليها .

2. أظن أنها تعاني من مشكلة في منزلها .



20- العيد هو :

1. مجرد مناسبة للحصول على هدية .

2. لحظة سعادة كبرى خصوصاً للأطفال .



21- حماتي تدعو نفسها (مرة أخرى ) لتناول الغداء عندنا يوم الأحد ، لكنني أرفض :

1. متهماً إياها بأنها جعلت من ذلك عادة دائمة .

2. بحجة أنني مرتبط بالتزامات محددة مسبقاً .



22- أحد رجال الشرطة يوقفني لأنني تجاوزت الإشارة الحمراء ، فأقول له :

1. أبداً ، لم تكن الإشارة برتقالية .

2. أنا آسف ، لم أفعل ذلك متعمداً .



23- الأيام التي يكون البدر فيها في تمامه :

1. لا أشعر أبداً بالفرق .

2. لا أكون في حالتي الطبيعية .



24- عندما أمضي يوماً لا أرى فيه أحداً :

1. أستفيد من الوقت لترتيب أغراضي .

2. ذلك يسمح لي بأن أهتم بنفسي .



25- من الطبيعي في العلاقة بين الزوجين :

1. أن يذهب أحدهما لتناول العشاء مع صديق قديم دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث مأساة .

2. أن يكون لكل منهما تسليته الخاصة .



26- عندما يتكلم أصدقائي عن نشاطاتهم المهنية ، أحسدهم أحياناً لأنهم :

1. لا يعانون من شيء يشغل بالهم .

2. يستمتعون ، رغم ذلك ، بحياة عائلية .



27- أود لو أغيّر عملي كي أحصل على :

1. مكتب أكبر .

2. عمل مثير أحبه .



28- الوسيلة الفضلى للبقاء في صحة جيدة هي :

1. الاهتمام بالصحة في شكل كامل .

2. المحافظة على راحة البال .



29- عندما يقوم رب عملي بتوبيخي :

1. أخبره بكل مساوئه .

2. أخرج وأنتظر أن يعود إلى هدوئه .



30- الحب الكبير :

1. هو وهم في الغالب .

2. أخرج وأنتظر أن يعود إلى هدوئه .





احسب إجاباتك التي حصلت عليها لتتعرف على نموذجك العاطفي .

0-12 إجابة من الفئة (ب) : النموذج المكبوت .

13-22 إجابة من الفئة (ب) : النموذج المستقيم .

23-30 إجابة من الفئة (ب) : النموذج المهتاج .







من 0-12 إجابة من الفئة (ب): النموذج المكبوت 

حساسيتك : كل شيء يجري عند هذا النموذج في الخلايا العصبية ، حيث إنك تتميز بالقليل من الشهوانية . فأنت بعيد بما فيه الكفاية عن جسدك وقليل الانتباه لإحساساتك فالناحية الأساسية في ميولك هي الناحية البصرية . وفيما عدا ذلك ، فإنك سرعان ما تشعر بأن كل المثيرات غير العادية  هي بمثابة اعتداءات عليك . وأنت ذو ميول شديد الوضوح حيث تستمتع بأشياء باهتة وعديمة الطعم ، في حين تشمئز كثيراً إلى حد الخوف المرضي من أشياء أخرى . إنك تتحرك في عالم معقد نسبياً ومنغلق إلى حد ما تجاه التجديد . فأنت تعطي الأفضلية لما هو نافع وممتع . كما تميل ، من الناحية الجنسية ، إلى كبت مشاعرك وإظهار اشمئزازك لأقل الأسباب . وأنت لا تخاف من انعدام رغبتك الجنسية وفترات العفاف الطويلة في هذا المجال ، لأن ذلك ليس أساسياً بالنسبة لك . فأنت تستطيع الاستغناء عن هذه الملذات وعن كثير من الملذات الأخرى ، إذ أنك بحاجة إلى ما يغذي روحك وفكرك . وأنت في الغالب قارئ نهم ، أو شخص مهووس بالعمل . 

أهواؤك: ليس مصنوعاً من الخشب الذي يصنع منه المتعصبون . فأنت أكثر ميلاً إلى البرودة وتتعامل مع الحياة بانسلاخ هادئ نادراً ما تشوبه الشوائب . فلسفتك هي أن تعيش وأن تترك الآخرون يعيشون . فأنت لست من النوع الذي يقاتل من أجل فرض رغباته أو حقيقته . وإذا ما حدث لك والتزمت ، فإنك تتجه في ممارستك نحو الملموس أكثر مما تتجه نحو الإيديولوجيا . وأنت تقول إنك لا تشعر بانفعالات قوية ويبدو عليك ذلك فعلاً ، أو لا تكاد تشعر مطلقاً بمثل تلك الانفعالات . قليل التأثر بما يوجه إليك من ثناء أو بما يسجل عليك من مآخذ ، وليس هناك ما يستهويك بشكل لا يمكن مقاومته . فالأمور التي يتركز عليها اهتمامك ثابتةً تماماً ، وأنت تظل ثابتاً في عواطفك وأفكارك ومشاريعك . أما لجهة الحب ، فإنك تتزوج زواج عقل بشكل خاص وترتاب من الفورات العاطفية المفاجأة . تسعى إلى الاحتفاظ بالسيطرة على الوضع وتحتاج إلى بناء علاقاتك خطوة خطوة وإلى إقامتها على أسس قابلة للاستمرار .

عاطفتك : نموذجك (النموذج المكبوت ) عملي ، لا بل عادي جداً ، أكثر مما هو عاطفي . فالناحية العاطفية تحتل عندك موقفاً ثانوياً . ولست من النوع الذي يتأثر لمصير الآخرين ، ولا تتحسر حتى على نفسك ، أو تبكي على شيء بلا قيمة . ولكن ذلك يحول دون كونك إنسان ذا مشاعر ، غير أنك تحتفظ بمشاعرك لأشخاص أو لمواقف محددة بدقة . وفيما خلا ذلك ، فإنك تحاول أن تتصرف بموضوعية وبمنطق . وحتى مع الأشخاص الأكثر قرباً منك فإن علاقتك تكون مدروسة جيداً قبل كل شيء ، حيث إنك تميل إلى المبالغة في عقلنة الأمور وفي توجيه الانتقادات. ومن الناحية العاطفية ، تمتنع عن القيام بالمبادرة إلا إذا كنت واثقاً تماماً من كونك مقبولاً من الطرف الآخر . وأنت قليل القدرة على إظهار ذاتك ، وتجد صعوبة في التعبير عن مشاعرك . وحتى في أوج علاقاتك العاطفية ، تحتفظ على الدوام بخلفية تعفف مفرط تمنعك من أن تكون عفوياً ومن التصرف دون تحفظات .





13-22 إجابة من الفئة (ب) : النموذج المستقيم 

حساسيتك : تعيش راحة مع ذاتك ، فروحك وجسدك يتعايشان بشكل جيد . وتعتبر أن الحواس مصدر للخير واللذة. تعرف كيف تعيش براحة وكيف تستفيد من لحظات السعادة . لا تحتفظ في ملذاتك . متسامح فيما يتعلق بملذاتك الجسدية ، فأنت تقدّر التناقضات والتنوع والتغييرات . وأنت تفرط بالطبع ، في بعض المجالات ، كالغذاء والعلاقة الزوجية . ولكنك تظل معتدلاً ، فأنت نهم أكثر منه شراهاً . صحيح أنك فضولي تحب أن تجرب جميع الأحاسيس ولكنك لا تدعو ، مع ذلك ، إلى المجون . وأنت لا تسمح لرغباتك ولذاتك بأن تحكم حياتك ، فحواسك لا تفضحك مطلقاً . وأنت تتمتع بالقدرة على استشفاف الأشخاص والمواقف . أما من الناحية الجنسية ، فأنت كالجميع تمر في حالات جيدة وفي حالات رديئة ، ولكنك لا تتحمل الحرمان لفترة طويلة . وأنت لا تتصور الحياة بدون جنس ولا تتصور الحب بدون رغبة .

أهوائك : تميل إلى الفعل أكثر مما تميل إلى الجموح العاطفي . يحدث لك أن يخفق قلبك بشدة وأن تحب بشكل عاصف . ويمكنك أن تهيم حباً وأن تترك العنان لشعورك أو لرغبتك المفاجئة ، وأن يتملكك الحماس لفكرة أو لمشروع . إنك لا تتصرف بفتور أو بلا مبالاة ، كما في حالة من يقول "هذا لا يعنيني" أو " لا أبالي بهذا" ، ولكن أهوائك لا تتجاوز الحد في النهاية . عفويتك ليست ناجمة عن عدم التفكير ، واندفاعك نحو الثقة بالآخرين ليس ناجماً عن السذاجة . وأنت لست مهووساً بأمر واحد ، فلا تضع كل طاقتك بأمر واحد . ويمكنك أن تحب شخصاً أو شيئاً إلى حد العبادة ، ولكنك لا تصبح مهووساً به إذا ما حرمت منه .وإذا ما تعرضت للفشل أو خيبة أمل عاطفية ، فإنك على العموم تعود إلى النهوض وأنت في حالة جيدة . فأنت لا تشفق على نفسك ولا تعيش في ذكرياتك .

عاطفتك : أنت عاطفي أكثر من موضوعي .فالعاطفة والحساسية تلعبان عندك دوراً مهيمناً . تتعامل مع الأشخاص والمواقف قياسياً على ذاتك ، وتعتمد على حدسك أكثر من اعتمادك على المنطق . وأنت ترتكز في حياتك اليومية على القيم الشخصية أكثر مما ترتكز على المصلحة . فالأكثر أولوية عندك هو الحاجة إلى الانسجام . والأكثر أهمية هو العالقة الشخصية . وعندما تكون في مجموعة من الأشخاص ، فأنت تحب الصحبة على كل حال ، فأنت غالباً ما تكون ناضجاً أميناً للآخرين ، حيث إنك تعرف كيف تستمع إليهم وكيف تحكم وتصالح بينهم . وأنت قادر خصوصاً إذا ما حزت على أكثر من 18 نقطة على أن تضع نفسك في مكان الآخرين وأن تشاركهم في أحاسيسهم . كما تلاحظ جيداً أمزجتهم وردود أفعالهم ، ونادراً ما تكون غير مبالٍ بمشكلاتهم . أما الوجه الآخر لتوجهك هذا فأنت غالباً ما تشعر بالضيق عند حدوث نزاع ما ، إذ تميل في الغالب إلى تجنب هذه المواقف ، وحتى لو كلفك ذلك إظهار موافقتك على ما يجري ، أو التراجع حتى مع اعتقادك بأن الآخرين هم المخطئين . وفي علاقاتك الغرامية ، تولي اهتمامك أكبر للحنان الدائم وللتفاهم المتبادل .





23-30 إجابة من الفئة (ب) : النموذج المهتاج 

حساسيتك : أنت من النوع الحساس جداً ، ولذلك فإن أول ما يتكلم عندك هو الجسم ، والحواس تعزف السيمفونيات ، مع بعض النشازات بالطبع . حبّك للمتعة يدفعك لأن تطلب وتتذوق كل ما يغري ميولك . وأنت تضحي غالباً من أجل رغباتك دون أن ترى ما هو أبعد من لذتك المباشرة . والأكيد أنك تضيق ذرعاً بالحرمان . أما رغباتك فيجب أن تتحقق على الفور ، لأنك تكره الانتظار ، كما أنك لا تقبل الرد ن لأنك لا تحب أن تجابه بالرفض .وبما أنك لا تستطيع إشباع جميع رغباتك ، فإنك غالباً ما تشعر بالنقص ، وهو الأمر الذي يثير عندك ردود فعل تظهرك شرهاً . وأنت تستهلك الطعام والسجائر ومستحضرات التجميل والثياب وما إلى ذلك ، بإفراط شديد . أما حياتك الجنسية فتلعب بالتأكيد دوراً مركزياً في وجودك ، لذا لا تستطيع الاستغناء عن الجنس ، وأنت تميل إلى الخلط بين الرغبة والحب ، وإلى تخيل وجود المشاعر حيث لا شيء غير الإحساسات القوية .

أهوائك: تتعرض لانجذابات عنيفة وتعتريك حالات شغف مفاجئة ، ولذلك غالباً ما تكون فريسة لأهواء لا تقاوم . وأنت تعيش عادةً في جو يسوده التوتر الشديد والحاجات الملحة ، كما تميل إلى أن تصبح مولعاً بالعمل أو بالجنس ، وشديد التبعية عاطفياً وفكرياً ، حيث إنك شديد التأثر بالآخرين وبالموضة على اختلاف أنواعها .

وأنت أيضاً ذو رغبات هوسية ، فلا تتحمل الحرمان أو التأخر عندما تكون بحاجة إلى شيء ما ، ولكنك سرعان ما تفقد اهتمامك بالأشياء بعد حصولك عليها . وأنت تملّ سريعاً من الرتابة وتحتاج إلى التجديد والإثارة . كما أنك تميل إلى المبالغة في جميع المواقف والعلاقات وفي كل ما يحدث لك . ولأنك تغالي في عواطفك في الحب والصداقات ، فإنك لا تستطيع التحكم بما ينتابك من مشاعر الغيرة . إنك مغالٍ على الدوام ، فتتسامى أو تنهار إلى حد الإفراط . أما في علاقاتك الزوجية فأنت غالباً ما تتأرجح بين المخاصمات والمصالحات .

عاطفتك : مفرطة أحياناً ، وتميل إلى السماح للانفعالات باجتياح كيانك وإلى أن تكون رهينة لمشاعر الآخرين . كما يمكن التأثير فيك بسهولة فقلبك مستعد لأن يرق لكل شيء . وأنت منفتح كثيراً حتى مع الأشخاص الذين لا تعرفهم بما فيه الكفاية . وسواء أكانت ردود فعلك هذه إيجابية أم سلبية ، فإنك تظل مبالغاً فيها . ولأنك بالغ الحساسية تجاه الأحداث الخارجية ، فإنه سرعان ما يُمس في مزاجك و أحاسيسك . أما انفعالاتك ، فإنها غالباً ما تبث الاضطراب في نشاطاتك وعلاقاتك . وأنت تبدي أحياناً ثقة عالية بنفسك ، ولكنك تفتقد إلى هذه الثقة في العمق . فمن جهة ، تشعر بالضيق عندما لا تكون في مركز الاهتمام ؛ ومن جهة أخرى ، ترد بشكل مبالغ فيه على الانتقادات . إنك تعاني من العجز عن التمييز بين النقد الفعلي والاتهامات الشخصية . أما في علاقاتك الغرامية، فإنك أكثر قرباً إلى التركيز على ذاتك ، فتظن أنك تعطي الكثير وتنهشك ، في الغالب ، مشاعر الحسد والغيرة .
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