
الرب يتعامل مع الرب يتعامل مع 
 اختالف شخصياتنا اختالف شخصياتنا
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     PERSONALITY     PERSONALITYمفھوم الشخصيةمفھوم الشخصية
الصورة المنظمة المتكاملة المميزةالصورة المنظمة المتكاملة المميزة  

 لسلوك الفرد لسلوك الفرد
وھي مجموعة السمات الثابتةوھي مجموعة السمات الثابتة      

الفرد عن غيره الفرد عن غيره  نسبيا التي تميز نسبيا التي تميز
وتشمل قدراته وعاداته وافكارهوتشمل قدراته وعاداته وافكاره

واتجاھاته واھتماماته واسلوبه فيواتجاھاته واھتماماته واسلوبه في
 الحياة الحياة

نحن مانفعله تكرارا    نحن مانفعله تكرارا                          
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 التي تميز الفرد عن غيره التي تميز الفرد عن غيرهالسلوكيةالسلوكيةووالوجدانية الوجدانية ووالفكرية الفكرية السمات السمات 

      PERSONALITYPERSONALITYمفھوم الشخصية  مفھوم الشخصية  
عاداته ، عاداته ، ((    مجموع سلوكيات الفردمجموع سلوكيات الفرد  

اتجاھاته، اتجاھاته،   تهتهانفعاالانفعاالافكاره، دوافعه، افكاره، دوافعه، 
  تبدو فيتبدو في    والتيوالتي  ) ) فلسفته في الحياةفلسفته في الحياة
التي التي ووجتماعية جتماعية تعامله وعالقاته االتعامله وعالقاته اال

  تميز الشخص عن غيره في مختلفتميز الشخص عن غيره في مختلف
المواقفالمواقف
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العوامل المؤثرة في تكوين الشخصيةالعوامل المؤثرة في تكوين الشخصية

الجينات 
والوراثة

التنشئة االجتماعية

التعليم والثقافة
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H3 H 3المكونات االساسية للشخصيةالمكونات االساسية للشخصية

Head

HeartHand
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H3 H 3المكونات االساسية للشخصيةالمكونات االساسية للشخصية
التفكير

السلوكالوجدان
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لشخصيةلشخصيةاالربعة لاالربعة لنماط نماط نظرية األنظرية األ
اليوجد نمط افضل من االخر  ولكن كل نمط يتميز في اليوجد نمط افضل من االخر  ولكن كل نمط يتميز في 

جوانب معينة عن غيرهجوانب 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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4Ps

Perfect Peaceful Powerful Popular
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PeacefulPeaceful      يوحناوييوحناويالعاطفي الالعاطفي ال
 يھتم  يھتم –– محبوب  محبوب ––محب محب 

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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PeacefulPeacefulيوحناوي   يوحناوي   العاطفي الالعاطفي ال
بطيء في اتخاذ القراربطيء في اتخاذ القرار

صعب ان يرفض أو أن يقول صعب ان يرفض أو أن يقول 
ال ال 
أھدافه أھدافه حقوقه وحقوقه و عن  عن نازلنازليتيت

  احيانااحيانا
 ال يفضل  ال يفضل ––يسعي لالمان يسعي لالمان 

 غير مغامر غير مغامر––المخاطرة المخاطرة 

Dr. Magdy Samuel
magdysamuel.com



PeacefulPeaceful  ضعفات اليوحناوي     ضعفات اليوحناوي   
Sever emotional Sever emotional 
needsneeds
Dependant and Dependant and 
followerfollower
HypersensitiveHypersensitive
Weakness and fearWeakness and fear

االحتياج العاطفي الشديداالحتياج العاطفي الشديد
االعتمادية واالنقياديةاالعتمادية واالنقيادية

الزائدةالزائدة  الحساسيةالحساسية
الخوف والضعفالخوف والضعف
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PeacefulPeaceful  شفاءالرب لليوحناوي     شفاءالرب لليوحناوي   
The LORD satisfy The LORD satisfy 
his emotional needshis emotional needs
The LORD use his The LORD use his 
emotionsemotions
The LORD heal his The LORD heal his 
Hypersensitivity and Hypersensitivity and 
Weakness Weakness 

الرب يشبع احتياجه الرب يشبع احتياجه 
العاطفيالعاطفي

الرب يستخدم طاقاته الرب يستخدم طاقاته 
العاطفيةالعاطفية

الرب يشفي حساسيته الرب يشفي حساسيته 
وضعفه في بطمسوضعفه في بطمس
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Popular)  )  بطرسيبطرسيالال((التعبيري التعبيري ) ) 44
 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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  Popularالبطرسي  البطرسي  التعبيري التعبيري ) ) 44
 يميل للتغير  يميل للتغير ––يستمتع بوقته يستمتع بوقته 

والخروج عن الروتين والخروج عن الروتين 
 يتسامح قليال مع من يختلف معھم  يتسامح قليال مع من يختلف معھم 

يعتمد علي الحدس في عملهيعتمد علي الحدس في عمله
صعب االقناع الي حد ما صعب االقناع الي حد ما 

 يحب اثارة اعجاب  يحب اثارة اعجاب ––يحب االثارة يحب االثارة 
االخريناالخرين

Dr. Magdy Samuel
magdysamuel.com



  Popularالبطرسي  البطرسي    ضعفاتضعفات
Over confidenceOver confidence
Seeking attentionSeeking attention
ImpulsiveImpulsive
Moody and unstableMoody and unstable

االعتداد والثقة بالذات االعتداد والثقة بالذات 
الميل لجذب اعجاب االخرينالميل لجذب اعجاب االخرين

االندفاع والتھوراالندفاع والتھور  
التقلب والتغيرالتقلب والتغير
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  Popularللبطرسي  للبطرسي      شفاء الربشفاء الرب
The LORD satisfy The LORD satisfy 
his  needshis  needs  to honor to honor 
and appreciationand appreciation
The LORD broken The LORD broken 
his pride to heal himhis pride to heal him
The LORD heal The LORD heal 
Peter and restore Peter and restore 
his soulhis soul

الرب يشبع احتياجه للكرامة الرب يشبع احتياجه للكرامة 
والتقديروالتقدير

الرب يكسرثقة بطرس في الرب يكسرثقة بطرس في 
 ليشفيه ليشفيهذاتهذاته

الرب يشفي ويرد نفس الرب يشفي ويرد نفس   
بطرسبطرس
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Powerfulالبولسي  البولسي  القيادي القيادي ) ) 33
 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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Powerful   البولسي البولسيالقياديالقيادي) ) 33
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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Powerfulالبولسي   البولسي     ضعفاتضعفات
شاول الطرسوسيشاول الطرسوسي

controlling and controlling and 
stubbornnessstubbornness

Aggressive Aggressive 
HaughtyHaughty

 مسيطر وعنيد مسيطر وعنيد
َيسوقھم موثقين إلى أورشليم ِْ َِ ُ ُ ُ ُ َُ َ ِ َ َ َيسوقھم موثقين إلى أورشليمُ ِْ َِ ُ ُ ُ ُ َُ َ ِ َ َ ُ
َصعب عليك أن ترفس مناخس َ َ َ َ َِ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َصعب عليك أن ترفس مناخسٌ َ َ َ َ َِ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ ٌ

قاسي وعنيفقاسي وعنيف
متكبرمتكبر
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  Popularللبولسي  للبولسي      شفاء الربشفاء الرب
The LORD satisfy The LORD satisfy 
his  needshis  needs  to honor to honor 
and appreciationand appreciation
The LORD broken The LORD broken 
his pride to heal himhis pride to heal him
The LORD heal The LORD heal 
Peter and restore Peter and restore 
his soulhis soul

الرب يعترض طريقه الرب يعترض طريقه 
الرب يستخدم طاقاته لمجدهالرب يستخدم طاقاته لمجده

الرب يعطيه شوكة في الجسد الرب يعطيه شوكة في الجسد   
ليشفيه ويحميهليشفيه ويحميه
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Perfect) ) توماويتوماويالال ( (التحليليالتحليلي
 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 

يميل الى المثاليةيميل الى المثالية
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Perfect)    )    توماويتوماويالال((التحليلي التحليلي       
يحتفظ بمشاعره وعواطفه وال يحتفظ بمشاعره وعواطفه وال 

يظھرھا لآلخرينيظھرھا لآلخرين
تحليلي يميل لتحليل نفسه تحليلي يميل لتحليل نفسه 

واالمور  واالمور    واآلخرينواآلخرين
مفكر مفكر   ––   مثابر مثابر–– منظم  منظم ––    يقيقققدد
 موضوعي موضوعي––
 متحفظ  متحفظ   --  انتقاديانتقادي  -- قاس  قاس –– جاد للغاية  جاد للغاية ––متردد متردد   
بيروقراطي روتيني  بيروقراطي روتيني    ––    صعب االرضاءصعب االرضاء  --     اخالقيا اخالقياشددشددمتمت  

يھتم بالقوانين واللوائحيھتم بالقوانين واللوائح
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4Ps

Perfect Peaceful Powerful Popular

التوماوي اليوحناوي البولسي البطرسي
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نقاط القوةنقاط القوة

لألنماط األربعةلألنماط األربعة
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النشاط والحركةالنشاط والحركة
الجاذبية والتأثيرالجاذبية والتأثير

المغامرةالمغامرة
االقناعاالقناع
التعبيرالتعبير
المرونةالمرونة
ةةأأالجرالجر

اإلبداعاإلبداع
المرحالمرح

الحماسالحماس
التعبيريالتعبيري

الطاعةالطاعة
تواضعتواضعالال

التطوعالتطوع
الوالءالوالء
الصبرالصبر

السياسةالسياسة
المساعدةالمساعدة
المسالمةالمسالمة
التعاونالتعاون
الحبالحب

العاطفيالعاطفي

االنجازاالنجاز
قوة الدافعيةقوة الدافعية
الشجاعةالشجاعة

تحمل المسئوليةتحمل المسئولية
قوة اإلرادةقوة اإلرادة

ةةررالمبادالمباد
السرعة السرعة 
الحزمالحزم

الثقة بالنفسالثقة بالنفس
القيادةالقيادة
القياديالقيادي

التنظيمالتنظيم
األمانةاألمانة
اإلصراراإلصرار

لتزاملتزاماالاال
خطيطخطيطالتالت

البصيرةالبصيرة
التركيزالتركيز
الجديةالجدية
المنطقالمنطق
التحليلالتحليل
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نقاط الضعفنقاط الضعف

لألنماط األربعةلألنماط األربعةلألنماط األربعةلألنماط األربعة
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عدم المسئوليةعدم المسئوليةاالجباراالجبارالتبريرالتبريرالتصلبالتصلب
التحرر الزائدالتحرر الزائدالعنفالعنفاالستسالماالستسالمالحزنالحزن
 اإلنتباه اإلنتباهففععضضاإلعتداد بالنفساإلعتداد بالنفسالخنوعالخنوعالعزلةالعزلة

الغرورالغرورالعنادالعنادالشكوىالشكوىالسخريةالسخرية
التفاؤل الزائدالتفاؤل الزائدادمان العملادمان العملالخوفالخوفالجدلالجدل
لتزاملتزامعدم اإلعدم اإلقاسي على نفسهقاسي على نفسهالبطءالبطءالمللالملل

عدم التنظيمعدم التنظيمغير متسامح غير متسامح الترددالترددالتشاؤمالتشاؤم
التقلبالتقلبمتسلطمتسلطاإلعتماديةاإلعتماديةالخوف الزائدالخوف الزائد

التمردالتمردغير صبورغير صبورالرثاء للنفسالرثاء للنفسالشكالشك
األندفاعاألندفاعمستمع غير جيدمستمع غير جيدالحساسيةالحساسيةاإلنتقاداإلنتقاد

Dr. Magdy Samuelالتعبيريالتعبيريالقياديالقياديالعاطفيالعاطفيالتحليليالتحليلي
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حماسي حماسي 
مندفعمندفع

الناسالناس

المستقبلالمستقبل

 االحساس  االحساس 
) ) االفراداالفراد((

استعراضيةاستعراضية
التعبيريالتعبيري

سريعسريع
حاسمحاسم

االنجازاتاالنجازات

الحاضرالحاضر

العمل  االنجاز العمل  االنجاز 
))المھمةالمھمة((

ةةتحكميتحكمي
القياديالقيادي

بطيء بطيء 
مترددمتردد

أمور أمور 
شخصيةشخصية

زمان زمان 
اآلخريناآلخرين

العالقات  العالقات  
) ) دداالفرااالفرا((

ةةوديودي
العاطفيالعاطفي

  بطيء يعتمدبطيء يعتمد
التحليلالتحليلى ى علعل

األسرة الشركةاألسرة الشركة
  المجتمع  المجتمع

الماضيالماضي

التفكيرالتفكير
    ))المھمةالمھمة((

ةةتقييمتقييم
التحليليالتحليلي

تخاذ تخاذ إإ  
القرارالقرار

 موضوع  موضوع 
الحديثالحديث

 الزمان الزمان

 جھة  جھة 
التركيزالتركيز

 طريقة  طريقة 
التعاملالتعامل

الموضوعالموضوع
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التعبيريالتعبيريالقياديالقياديالعاطفيالعاطفيالتحليليالتحليليالموضوعالموضوع

ب ب ححما يما ي
االحتفاظ بهاالحتفاظ به

لوحات  لوحات  
تابلوھاتتابلوھات

تذكارات  تذكارات  
ھداياھدايا

جوائز  جوائز  
شھاداتشھادات

صورصور
حيويحيويمباشرمباشرضعيفضعيفمتحفظمتحفظاالتصالاالتصال

مستمع  مستمع  ستماعستماعاإلاإل
نتقائينتقائيإإ

مستمع جيد مستمع جيد 
ومھتمومھتم

متعجل  متعجل  
مقاطعمقاطع

مشوشمشوش

متحفظ  متحفظ   المالبس المالبس
تقليديتقليدي

أنيقأنيقرسميرسميمقبولمقبول

 االشارات  االشارات 
اليديناليدين  وحركةوحركة

متعجلة متعجلة قليلةقليلةةةغامضغامض
كثيرةكثيرة

صريحة  صريحة  
معبرةمعبرة
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كيف نعمل معا رغم اختالف شخصياتناكيف نعمل معا رغم اختالف شخصياتنا
نقبل شخصياتنا كما صنعھا الربنقبل شخصياتنا كما صنعھا الرب

نكتشف نقاط القوة في شخصياتنا ونستخدمھا لمجد الربنكتشف نقاط القوة في شخصياتنا ونستخدمھا لمجد الرب
ندرك نقاط الضعف في شخصياتنا ونتعامل معھا بقوة الربندرك نقاط الضعف في شخصياتنا ونتعامل معھا بقوة الرب

نقبل شخصيات غيرنا كما صنعھا الربنقبل شخصيات غيرنا كما صنعھا الرب
نرى نقاط القوة في غيرنا ونشجعھم الستخدامھا لمجد الربنرى نقاط القوة في غيرنا ونشجعھم الستخدامھا لمجد الرب

نعرف نقاط الضعف في غيرنا ونقبلھم ونساعدھم للتعامل معھا نعرف نقاط الضعف في غيرنا ونقبلھم ونساعدھم للتعامل معھا 
بقوة الرببقوة الرب

نؤمن اننا جميعا نحتاج لبعضنا البعض ونكمل بعضنا البعضنؤمن اننا جميعا نحتاج لبعضنا البعض ونكمل بعضنا البعض
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