
  

  

  العيون مفتاح الشخصية

  

: والعيون تمثل الشخصية ، وذلك لسببين . العين ھي عضو ا�بصار ورمز المعرفة 
ففي البدء كانت النظرة اكتشافنا . ا$ول ينتمي إلى البدايات ، والثاني إلى النھاية 

  . وفي النھاية ، ھنالك المعرفة ، فالعيون ھي أبواب النفس. ا$ول $نفسنا ول*خرين 
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  .من نماذج الشخصية 
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،  78 ، 66، 53،  40، 27،  14، 1: أربعة على ا$قل من ا$سئلة رقم  �

 ) .شعور بالعظمة وإحساس با>ضطھاد (فأنت ذو شخصية ذھانية ھذيانية 
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  :الشخصية النرجسية ) أ

وعدم القدرة على معرفة ما يشعر به نقص المشاركة الوجدانية : صفات عامة 
من ا?خرين وعلى مشاركتھم مشاعرھم ، وحساسية مفرطة إزاء ما يطلقه ا?خرون 

  .أحكام 



الطموح إلى السلطة والجمال والحب المثالي ، والبحث عن المھارة : صفات أساسية 
  .والتميز المدرسي أو الرياضي أو المھني ، وقوة التحفيز والحاجة إلى النجاح 

قدرات على توكيد الذات ، رغبة في تحقيق النجاح في شؤون الحب : صفات ثانوية 
  .والشؤون المھنية 

ثرة ا>عتداد بالقدرات ، كا�حساس بالصواب في كل شيء ، والغيرة ك: عيوب 
والحسد إزاء من يحققون نجاحات أفضل ، وبا�نجازات �ثارة ا>نتباه وا�عجاب 

بشكل دائم ، والميل إلى استغ:ل ا?خرين بھدف توكيد قيمته وتحقيق أغراضه وإلى 
، وإلى ا>ستمرار في الجدل  إبراز نفسه عبر السعي إلى تحقيق أھداف غير واقعية

، ونقص القدرة على تحمل الفشل ) ردود فعل حانقة (في المواقف الصعبة 
  ) .ا�حساس بالمذلة (

 ةال: اجتماعيتجمع بين سمات الشخصية الھستيرية والمحدودة و :خصائص الترابط 
.  

  

  

  :الشخصية السادية ) ب

ا?خرين ، ونجده عند نموذج بشكل عام عدواني يحط من قيمة :صفات عامة 
  .الرجال أكثر مما نجده عند النساء 

قدرة على توكيد الذات على المستويين الفردي وا>جتماعي وعلى : صفات أساسية 
القيادة وتوجيه ا$وامر ، وتنسيق نشاطات ا?خرين وتنظيمھا ، واتخاذ القرارات 

  .ومواجھة الصراعات 

ّس حاد بالع:قات التراتبية ، وثقة بالذات، قدرة عالية على العمل ،وح:صفات ثانوية 
  .وطموح ، وحب المخاطرة 



ميل إلى التسلط . ا>فتقار إلى المشاركة الوجدانية وإلى حسن المعاشرة : عيوب 
وصعوبة في تقديم المساعدة إلى ا?خرين في الحياة الخاصة وا>جتماعية ، وفي 

  .إجراء المفاوضات في الحياة المھنية 

  

  

  :ية الفصامية الشخص)ج

  .نقص القدرة على التكيف في الع:قات مع ا?خرين :صفات عامة 

  .ميول اكتئابية واستعداد ل:نھيار العصبي : خصائص الترابط 

اضطراب دھني كالتفكير بأنه مضطھد وتشّوش ا$فكار ، معتقدات غريبة : عيوب 
ام برأي ا?خرين كالتشاؤم وا�يمان والتبصير وتخاطر حاسة سادسة ، عدم ا>ھتم

فيما يتعلق بمظھره الخارجي وانفراده باستخدام اللغة بالطريقة التي يريد 
  .كاستخدامات غير عادية للكلمات ، عجز عن ا>ندماج ا>جتماعي والمھني 

  

  

  :الشخصية ذات ا�ستعدادات الفصامية ) د

، ) ب العزلة ح(ال: مبا>ة بالع:قات ا>جتماعية وبين أفراد ا$سرة : صفات عامة
  .وضمور السجل العاطفي 

> مبا>ة إزاء التقريض أو (التكتم ، التحفظ ، الثبات العاطفي : صفات أساسية 
  .، والتھرب من ا$حداث والمواقف ) النقض على السواء 

  .أداء جيد في جميع المواقف التي تتطلب العزلة والعمل ا>نفرادي :صفات ثانوية 



الع:قات مع ا?خرين على الصعيدين الخاص وا>جتماعي ، محدودية : عيوب 
> مبا>ة عند الرجال وفتور وسلبية عند (ونقص اللباقة وضعف الرغبة الجنسية 

وقلة المخالطة ، وضبابية ا$ھداف الشخصية ، والتردد في العمل وفي ) النساء 
  .المواقف الطارئة 

  

  

  :الشخصية الھستيرية ) ھـ

ابة انفعالية مفرطة وسعي دائم إلى ا>ستئثار با>نتباه استج: صفات عامة 
  .وا>ستحواذ على المديح ، وھي عند النساء أكثر شيوعاً بكثير مما ھي عند الرجال 

أو " الضحية "الحيوية والقدرة ا>ستعراضية وا>ستعداد للعب دور : صفات أساسية 
وقوة ا�قناع ، وحب  ، وقوة الحدس والخيال والبحث عن التجديد ،" ا$ميرة "

  .ا>تصال با?خرين وسھولة إقامته معھم 

المقدرة ا�بداعية ، الجاذبية ، ا�غراء ، الحماس  ، التذوق الجمالي : صفات ثانوية 
  .والمواھب الفنية ، وقدرة على التحليق في الخيال والحلم 

وعن البحث عن ا>كتفاء ( نقص أو غياب القدرة على تحمل الحرمان : عيوب 
، أو تحمل الرتابة كالحاجة إلى ا�ثارة أو إلى ا$حاسيس القوية ، ) النتائج المباشرة 

وغياب القدرة على مقاومة ا�رھاق ، ومعايشة المشك:ت على أنھا مآٍس حقيقية 
على المستويات الشخصية والغرامية والمھنية ، والحاجة الدائمة إلى أن يعطيه 

يثنوا عليه وأن يكافئوه بسبب ا�حساس بالعجز  ا?خرون إحساساً بالثقة وأن
وبالتبعية ، وقلة ا>ھتمام بالمھارات الذھنية والفكرية ، وا>فتقار إلى الدقة 

والصرامة والمثابرة وإط:ق ا$حكام الصحيحة بسبب التأثر با?خرين وبما ھو 
  .سائد

  



  

  :الشخصية التبعية ) و

ملحوظ عند النساء عما نجده عند سلوك تبعي وخاضع يزيد بشكل : صفات عامة
  .الرجال 

قدرة على تقبل النصائح والتوجيھات ، واتباع التعليمات ، وتنفيذ : صفات أساسية 
ا$وامر وتقديم الحسابات ، وتفويض المسؤوليات ، ومساعدة ا?خرين ، وإقامة 

  .ا>تصا>ت ، وا>نخراط في الع:قات 

لى ا>نخراط في ع:قة عاطفية أو غرامية ، قوة الحوافز والقدرة ع: صفات ثانوية 
  .أو مھنية أو في جماعة عائلية 

يجمع سمات الشخصية ا>جتنابية والھستيرية والفصامية : خصائص الترابط 
  .والنرجسية 

عدم القدرة على العيش والعمل بمفرده ، وافتقار إلى (نقص في ا>ستق:لية : عيوب 
أن يعطيه ا?خرون إحساساً بالثقة ، وإلى اتخاذ  الثقة بالذات والحاجة الدائمة إلى

القرارات حيث يدع ا?خرين يسيطرون عليه، وعدم تقدير القدرات والميزات 
  .الشخصية ، والخوف من التعرض للرفض والھجر 

  

  

  :الشخصية الحدية ) ز

عدم استقرار صورة الذات والع:قات وتقلب المزاج ، وھذا النموذج : صفات عامة 
  .ند النساء أكثر مما نجده عند الرجال نجده ع

يجمع سمات الشخصية الفصامية والھستيرية والنرجسية : خصائص الترابط 
  .وال:اجتماعية 



نظام القيم ( تردد في تحديد ميوله الجنسية وفي خياراته الشخصية : عيوب 
مدى ، تردد وحيرة فيما يتعلق بالمستقبل كالمشاريع على ال) والصداقات والشركاء 

البعيد ، أو المھنة ، عدم استقرار عاطفي حيث نجد تغيرات سريعة في المزاج أو 
فورات غضب وانھيار عصبي واكتئاب ، إحساس مزمن بالفراغ والسأم والتسيب ، 
مسلكيات نزوية وخطرة كا�فراط في ا�نفاق وفي تعاطي المھدئات وإقبال مرضي 

الع:قات مع ا?خرين ، قصور في ضبط على الطعام وتصرفات انتحابية ، ترّفع في 
  .ا>نفعا>ت وخصوصاً في ضبط العدوانية 

  

  

  :الشخصية الذھانية الھذيانية ) ح

ميل لتفسير سلوك ا?خرين بأنه مھيمن أو أنه تھديد بشكل معتمد : صفات عامة 
  .وھذه الشخصية أكثر تواجداً عند الرجال مما ھي عند النساء . ودون سبب وجيه 

الجدية ، الكفاءة ، الطموح ،  الحيوية ، اليقظة الشديدة ، الدم : أساسية صفات 
  .البارد

ا>ستق:لية ، حّس الم:حظة المرھف ، حب التكتم واحترام : صفات ثانوية 
ا�جراءات الروتينية والتراتبية ؛ ا>ھتمام با?>ت الميكانيكية وا�لكترونية وانعدام 

  .الميول الفنية 

صعوبة ا>ندماج في جماعة ، إ> إذا كان الشخص المعني في موقع مھيمن : عيوب 
ارتياب بالع:قات بين . برود وافتقار إلى حّس الدعابة والحنان ورقة المشاعر . 

ا$فراد والشك با�خ:ص أو با$مانة أو با>ستقامة عند ا$شخاص الذين يتعامل 
  .د معھم ، ورفض ا>نتقادات والمساومات ، والعنا

  

  الشخصية ا�جتنابية ) ط



  .نموذج عام من ا�حساس بالخجل والضيق في الع:قات ا>جتماعية : صفات عامة 

تكتم ، تحّفظ ، ثبات في المجا>ت العاطفية والمھنية ، قدرة على : صفات أساسية
العيش والعمل بطريقة منھجية وعلى تقبل التوجيھات واتباع التعليمات وتلقي 

  .ا$وامر 

عالية غلى استق:لية وقدرة على العيش والعمل بمفرده ، ومقدرة : ات ثانوية صف
  .التكيف في ا$جواء الرتيبة 

نقص في سھولة ا>تصال با?خرين وخوف من الخجل أو من أو م أن : عيوب 
تظھر عليه إمارات القلق أو أن تبدر عنه كلمات حمقاء ، وفي القدرة على إثبات 

بسبب الخوف من التعرض ل:ستنكار ، أو داخل المھنة بسبب الذات داخل الجماعة 
الخوف من النقد ، تردد في إقامة الع:قات إ> حالة التأكد من أنه سيكون محبوباً ، 

عدم القدرة على التكيف مع التغيرات والمبالغة في تقدير المخاطر والصعوبات 
  .الممكنة 

  

  

  :العدوانية –الشخصية السلبية ) ي

يواجه بسلبية كل ما يتطلب منه تحسين ا$داء في الدراسة والعمل :  صفات عامة
  .والحياة الخاصة وا$سرة 

تكتم ، تحّفظ ، ثبات ، مثابرة ، غياب العدوانية الظاھرة ، تجنب : صفات أساسية 
  .الصراعات في الحياة الخاصة وا>جتماعية 

  .مقاومة جيدة إزاء الفشل وا�رھاق : صفات ثانوية 

  .سمات الشخصية التبعية : الترابط  خصائص



قلة الفعالية وميل إلى تأجيل كل شيء إلى الغد وإلى مضايقة ا?خرين في : عيوب 
وعدم ) تشاؤم(الواجبات وا>فتقار إلى الحوافز " نسيان"عملھم وإلى تضييع الوقت ، 

المعقولة غير ، التذمر من ا?خرين ومطالبھم ) ردود فعل ا$نانية (تقبل ا>قتراحات 
بنظره ، والتباطؤ المقصود في أداء المھام في البيت وفي العمل ، وإثارة المشك:ت 

  .مع السلطة كانتقاد الرؤساء أو ازدرائھم 

  

  

  :القسرية  –الشخصية الھوسية ) ك

يميل بشكل عام إلى ا�تقان والصرامة ويزيد بشكل ملحوظ عند  :صفات عامة
  .الرجال عما نجده عند النساء 

ضمير ، أخ:ق ، حّس المسؤولية، احترام القانون والقواعد : صفات أساسية 
والعمليات ا�جرائية والقدرة على تحليل ا$فكار والمواقف وعلى تنسيق أعمال 

  .ا?خرين ونشاطاتھم وعلى القيادة وتوجيه ا$وامر 

لخاص السعي إلى تحقيق القدرة على ا$داء في التنظيم والنشاط ا: صفات ثانوية 
، الثبات ) جدية وضمير مھني (وا>جتماعي ، والقدرة على مزاولة العمل 

  .والتوظيف في المشاريع البعيدة المدى وحّس المنافسة 

  .إحساس با>نھيار بالغضب وعدم التعبير عنه بالغالب : خصائص الترابط 

صعوبة باتخاذ القرار كالخوف من ارتكاب ا$خطاء ، وفي السعي إلى : عيوب 
نقص في (إرضاء الذات وا�خ:ص المفرط في العمل وصعوبة إرضاء ا?خرين 

وفي تفويض المسؤوليات >عتقاده بأن ا?خرين > ) العطاء وفي إبداء مظاھر الحنان
ينجزون ا$عمال بالشكل الكافي ، وفي إعادة النظر بالذات بسبب قناعاته الراسخة 

جز عن التخلي أو التراجع ، وفي التكيف وعناده ، وصعوبة في تقديم التناز>ت والع
  .مع التغيرات بسبب الخوف من العجز عن ضبط ا$مور 



  

  شخصية التصرف الفاشل ) : ل

جملة التصرفات يسودھا الفشل ، وتظھر في الحياة الخاصة : صفات عامة 
  .وا>جتماعية والمھنية 

  .$وامر وتنفيذھاضمير مھني ، قدرة على العمل وسھولة في تقبل ا: صفات أساسية 

  .سھولة في العمل ضمن فريق ومساعدة ا?خرين ومقاومة ا�رھاق : صفات ثانوية 

العدوانية  –سمات الشخصية المحدودة والتبعية والمنفعلة : خصائص الترابط 
  .القسرية وا>جتنابية  –والھوسية 

  .عيوب صعوبة في تقبل النصائح وضعف في الطموح والتبصر 

 

  : ةال+ اجتماعيالشخصية ) م

  .سلوك > مسؤول و> اجتماعي : صفات عامة 

عجز عن القيام بالمسؤوليات ا$سرية والمالية ، وعن المحافظة على : عيوب 
جنوح ، نشاطات غير (النشاط المھني ، المنتظم وعن احترام القواعد ا>جتماعية 

) اجرات ضرب الشريك وا$و>د وجرحھم ، مش(تصرفات عدوانية ) . مشروعة 
حياة جنسية خطرة ، قيادة في حالة السكر ، إفراط في السرعة ، (تصرفات متھورة 

  ).استھ:ك مفرط للمھدئات 

  مع تمنياتنا لكم بالسعادة 

  

http://www.mbti4arab.com 


