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magdysamuel.com  يتعامل مع المعلومات  يتعامل مع المعلومات ::    سماعيسماعي

..التي يسمعھا ويتذكرھاالتي يسمعھا ويتذكرھا

 يتعامل مع المعلومات التي  يتعامل مع المعلومات التي : :     مرئيمرئي
..يقرأھا ويتذكرھايقرأھا ويتذكرھا

 يتعامل مع  يتعامل مع ::    حسي حركيحسي حركي
المعلومات أو االشياء التي يلمسھا المعلومات أو االشياء التي يلمسھا 

..ويختبرھاويختبرھا
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 اختبارات اختبارات––عينات عينات خبرةخبرةحركي حسيحركي حسي
 مشاعر مشاعر--نماذج نماذج 

 يجرب يجرب––يشعر يشعر 
 يحس يحس––يلمس يلمس 
يشاركيشارك

 بيانات بيانات––صور صور صورصورمرئيمرئي
 خرائط  خرائط ––رموز رموز 

اشكال الوان اشكال الوان 

 ينظر ينظر––ى ى رريي
 يتخيل يتخيل––يتحدث يتحدث 
 يميز يميز--يقارن يقارن 

 اسباب اسباب--منطق منطق كلماتكلماتسماعيسماعي
 اراء اراء––افكار افكار 

خطط وحلول منطقيةخطط وحلول منطقية

 يتحدث يتحدث––يفكر يفكر 
 يحلل يحلل––يسمع يسمع 
 يجادل يجادل--يناقش يناقش 

ماذا يريد ماذا يريد ماذا تقدم ماذا تقدم الوسيلةالوسيلةالنمطالنمط



Dr. Magdy Samuel
magdysamuel.com اناانا

انسى ما أسمعانسى ما أسمع

واتذكر ما أرىواتذكر ما أرى

واتعلم ما أفعلواتعلم ما أفعل
واقتنع عندما اسمع وارى واقتنع عندما اسمع وارى 

واعملواعمل
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انماط 
تدريبال

انماط انماط 
تدريبتدريبالال

اعتمادي

ياستقالليتعاون
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حماضرات 
توضيح عملي   

اختبار وتصحيح  
تصميم مواد   

تعليمية 
حتفيز وتشجيع

هيكل 
تنظيمي 
توجيه

تشجيع 
تقدير

تدعيم 
مساندة

بداية 
التدريب 

متدربني جدد
منهج جديد

مادة تدريبية 
جديدة

النمط االعتمادي 
Dependent

سلوك املدرب احتياجات  
املتدرب

مىت 
يستخدم 

النمط 
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تنسيق    –تعاون   
 تيسري    –حتريك   

توجيه أسئلة       
تقدمي مناذج وقدوة      
  -تقسيم جمموعات      

–م   يتقي 
Feedback -

تأمل ذايت    
مالحظة  
تفاعل 

مشاركة     
تنافس تعاوين    
عمل مجاعي     

ممارسة  
جتريب  

مرحلة متقدمة        
من التدريب 

متدربني ذوى        
خربة 

حتسني     
مهارات  
واجتاهات 

النمط التعاوين     
Interdependent

سلوك املدرب احتياجات  
املتدرب

مىت 
يستخدم 

النمط 
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  –توفري فرص       
بيئة    –توفري موارد       

مناسبة   
Feedback –  

 تفويض –تقيم   
تفاوض   –استماع  

  -إرشاد  –
تشجيع 

اإلدراك   
الداخلي

التجريب   
العملي 
الدعم  

واملساندة 

التعليم     
املستمر    
صعوبة   

احلصول     
علي مدربني   

النمط االستقاليل     
Independent

سلوك املدرب احتياجات  
املتدرب

مىت 
يستخدم 

النمط 
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اليوجد نمط افضل من االخر  ولكن كل نمط اليوجد نمط افضل من االخر  ولكن كل نمط 
يتميز في جوانب معينة عن غيرهيتميز في جوانب معينة عن غيره

نحن خليط من االنماط االربعة بنسب متفاوتةنحن خليط من االنماط االربعة بنسب متفاوتة
كل نمط لديه نقاط قوية يتميز بھا يجب ان ينميھاكل نمط لديه نقاط قوية يتميز بھا يجب ان ينميھا
كل نمط لديه نقاط ضعيفة يجب ان يتعامل معھاكل نمط لديه نقاط ضعيفة يجب ان يتعامل معھا
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التحليلي العاطفي القيادي التعبيري
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المستمع العاطفي المبدع التعبيري

القيادي المنجز

التحليلي المفكر

الشخصيةالشخصية  أنماطأنماط
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قياديقيادي

تحليليتحليلي
تعبيريتعبيري

العاطفيالعاطفي
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يميل الي مذھب الكمال يميل الي مذھب الكمال 
 يحب الحقائق والمعلومات يحب الحقائق والمعلومات

                                                 والمنطق والتفاصيل  والمنطق والتفاصيل         
غير مغامر غير مغامر   -- حريص  حريص 

يقدم معلومات وقرارات يقدم معلومات وقرارات 
دائمادائما  دقيقةدقيقة            

صحة المعلوماتصحة المعلومات  منمن  يتأخر في إصدار القرارات ليتأكديتأخر في إصدار القرارات ليتأكد
 رجل التفاصيل رجل التفاصيل–– التعطيل من أجل التحليل  التعطيل من أجل التحليل 
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يحتفظ بمشاعره وعواطفه وال يحتفظ بمشاعره وعواطفه وال 
يظھرھا لآلخرينيظھرھا لآلخرين

تحليلي يميل لتحليل نفسه تحليلي يميل لتحليل نفسه 
واالمور  واالمور    واآلخرينواآلخرين

  ––   مثابر مثابر–– منظم  منظم –– مجد  مجد ––متقن متقن 
 موضوعي موضوعي––مفكر مفكر 

 متحفظ  متحفظ   --  انتقاديانتقادي  -- قاس  قاس –– جاد للغاية  جاد للغاية ––متردد متردد   
  ––  صعب االرضاءصعب االرضاء  --   مترقب ومراقب مترقب ومراقب––  متزمت اخالقيامتزمت اخالقيا  

بيروقراطي روتيني  يھتم بالقوانين واللوائحبيروقراطي روتيني  يھتم بالقوانين واللوائح



Dr. Magdy Samuel
magdysamuel.com PeacefulPeaceful    العاطفي المستمعالعاطفي المستمع

 يھتم  يھتم –– محبوب  محبوب ––اجتماعي اجتماعي 
بالصداقات والناسبالصداقات والناس

يھتم بصدق بمشاعر اآلخرين يھتم بصدق بمشاعر اآلخرين 
يجامل كثيرا يجامل كثيرا 

يميل للتعبير العاطفي يميل للتعبير العاطفي 
يتأثر عاطفيا يتأثر عاطفيا     الرومانسي الرومانسي 
 ان لم يبادله  ان لم يبادله ةةيشعر باالھانيشعر باالھان

    االخرون نفس االھتماماالخرون نفس االھتمام
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بطيء في اتخاذ القراربطيء في اتخاذ القرار
صعب ان يرفض أو أن يقول صعب ان يرفض أو أن يقول 

ال ال 
يبتعد عن أھدافه بسھوله  يبتعد عن أھدافه بسھوله  

 ال يفضل  ال يفضل ––يسعي لالمان يسعي لالمان 
 غير مغامر غير مغامر––المخاطرة المخاطرة 
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 عملي  عملي –– جاد  جاد –– حاسم  حاسم ––قوي قوي 
منافسمنافس

 يتحمس  يتحمس ––يركز علي النتائجيركز علي النتائج
لإلنجاز لإلنجاز 

يقسو علي نفسه واالخرين يقسو علي نفسه واالخرين 
 يقدم توجيھات   يقدم توجيھات      

 ينتقد  ينتقد ––يحتفظ بعواطفه لنفسه يحتفظ بعواطفه لنفسه 
نفسه بشكل كبير نفسه بشكل كبير 

يستاء من الذين يبددون الوقت يستاء من الذين يبددون الوقت 
  في حديث تافهفي حديث تافه
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دث عن دث عن حح يت يت––يتحمل المسئولية يتحمل المسئولية 
انجازاتهانجازاته

 مغامر مغامر––يتميز في حل المشكالت يتميز في حل المشكالت 
 ال يثق في االخرين   ال يثق في االخرين  ––مستبد مستبد 

مستمع رديء مستمع رديء 
 ينظر  ينظر ––يطالب بالمعلومات يطالب بالمعلومات 

لساعته كثيرالساعته كثيرا
 متعجل  متعجل ––آمر آمر 
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 اجتماعي   اجتماعي  –– أنيق  أنيق –– فكاھي  فكاھي ––مرح مرح 
حيوي حيوي   --  متعاطفمتعاطف
 متحمس  مبدع  متحمس  مبدع –– مؤثر  مؤثر ––طموح طموح 

يحب الحديث سواء كان يدرك ما يحب الحديث سواء كان يدرك ما 
يتحدث عنه أم اليتحدث عنه أم ال

 يفقد  يفقد ––ال يواصل العمل حتي النھاية ال يواصل العمل حتي النھاية 
االھتمام االھتمام 

 يركز علي الفكرة أكثر  يركز علي الفكرة أكثر ––متفائل جدا متفائل جدا 
من النتائجمن النتائج

 غير  غير ––اناني اناني ––يھرب من األولويات يھرب من األولويات 
مندفعمندفع––منضبط منضبط 
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قياديقيادي

تحليليتحليلي
تعبيريتعبيري

العاطفيالعاطفي
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))المھرجالمھرج((المشتت المشتت 
ًمشغول دائما باشياء وادوات تقلل ًمشغول دائما باشياء وادوات تقلل 

تركيزه وتركيز غيره ويميل تركيزه وتركيز غيره ويميل 
للتھريجللتھريج
الشاردالشارد

ينظربعينيه ولكنه سارح وشارد ينظربعينيه ولكنه سارح وشارد 
ًبعيدا عن الموضوعًبعيدا عن الموضوع

االنماط الصعبةاالنماط الصعبة
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 يسعى لتدمير  يسعى لتدمير         ييائائالعدالعدالعنيف او العنيف او 
ء أو النيل ء أو النيل زمالزمالمكانة غيره من المكانة غيره من ال

منھا، وقد يحاول أن يدعي لنفسه منھا، وقد يحاول أن يدعي لنفسه 
  . . ما لغيره من إسھامات وأفضالما لغيره من إسھامات وأفضال

   و  و  والعنيد والعنيدترضترضالمعالمعووالمجادل المجادل 
 من دون أسباب  من دون أسباب يرفض االراءيرفض االراء

. . واضحةواضحة
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االنماط الصعبةاالنماط الصعبة

  طالب االضواءطالب االضواءالثرثار الثرثار 
يحب الحديث والظھور ويطيل يحب الحديث والظھور ويطيل   

لدعاية لدعاية يميل ليميل ل  الكالم     الكالم     
.  .  النجازاته وأعماله الشخصيةالنجازاته وأعماله الشخصية

 او المغرور او المغرورالنرجسيالنرجسي
يعتد بنفسه يشعر انه اكثر ذكاء يعتد بنفسه يشعر انه اكثر ذكاء   

وخبرة من الجميع واليحترم وخبرة من الجميع واليحترم 
.  .  اآلخريناآلخرين
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االنماط الصعبةاالنماط الصعبة
قليل المشاركة فى قليل المشاركة فى       نعزالينعزالياالاال

 التشاؤم  التشاؤم يميل الىيميل الىالعمل الجماعي، العمل الجماعي، 
    يفتقد  يفتقدوالالمباالة والخمولوالالمباالة والخمول

. . الحماسالحماس
يسعى إلى فرض يسعى إلى فرض         المسيطرالمسيطر

سلطته بالمناورات ومحاولة سلطته بالمناورات ومحاولة 
السيطرة على المجموعة كلھا، السيطرة على المجموعة كلھا، 
وقد يستعمل أساليب التملق أو وقد يستعمل أساليب التملق أو 

التعسف لفرض نفسه أثناء التعسف لفرض نفسه أثناء 
.  .  المناقشاتالمناقشات
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االنماط الصعبةاالنماط الصعبة
الخرين الخرين لل  تابعتابع    تماديتماديععاالاال

ه يميل ه يميل  نفس نفس في فيثقثقاليالي    حساسحساس
لجذب اھتمام وعطف لجذب اھتمام وعطف 

.  .  االخريناالخرين
يعبر عن مصالح يعبر عن مصالح       النفعي النفعي 

     شخصية او شخصية اوواھتماماتواھتمامات
مجموعة معينة بما يتفق مجموعة معينة بما يتفق لل

مع توجھاته واقتناعاته وبما مع توجھاته واقتناعاته وبما 
. . يخدم مصلحته الشخصيةيخدم مصلحته الشخصية
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االنماط الصعبةاالنماط الصعبة
  دائما يقاطعدائما يقاطع      مقاطعمقاطعالال

سواء طلب االذن سواء طلب االذن االخرين االخرين 
.  .  اوالاوال

ينتقد االراء ينتقد االراء         منتقدمنتقدالال
واالعمال ويركز على واالعمال ويركز على 
السلبيات دائما دون السلبيات دائما دون 

..االيجابياتااليجابيات
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Thank youThank you


