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إدارة االختــــــــــــــــــــالف
بين انواع الشخصيات اإلنسانية





1 مقدمة

االختــاف بيــن البشــر البعــض بيشــوفوا مشــكلة مــع انــه فــي االصــل رحمــة مــن ربنــا.. مربــط الفــرس 
هــو هيــا اننــا نتقبــل فكــرة االختــاف كمبــدأ عــام وبعــد كــدا نتعلــم االســاليب اللــي بيهــا نقــدر نســتفيد 

مــن االختــاف. 



2 هنتكلم عن نقطتين رئيسيتين  

نعمل ايه علشان نتقبل فكرة االختاف . 	
نتفق علي القواعد االربعة االساسية . 	
نتعرف علي اكثر انماط الشخصيات شيوعا، وبعض طرق التعامل مع كل نمط. 	



3 اوال تقبل فكرة االختالف 

• الحقيقــة اللــي مــش هنقــدر ننكرهــا والزم نتقبلهــا هــو ان لــكل انســان شــخصية متفــردة شــبه 	
بصمــة الصبــاع وطبعــا مفيــش انســان بصمــت صباعــه شــبه بصمــة صبــاع شــخص تانــى 

• فكــرة ان حــد يحــاول انــه يغيــر شــخصية حــد تانــي دا شــئ مســتحيل، اقصــي مــا يمكــن عملــه انــك 	
تشــتغل علــي شــخصيتك انــت، مــع العلــم ان شــخصيتك مــش هتتغيــر، اللــي هيتغيــر فقــط هــو 

الســلوك الخارجــي.
• فــي انمــاط شــخصيات ســهلة فــي التعامــل، وفــي انمــاط صعبــه شــوية ، ودا مــش نهايــة الدنيــا، 	

ألن كل شــخصية ليهــا مفتــاح، لوعرفتــو هتقــدر تتعامــل مــع الشــخصية دى بســهولة، وتحــول 
االختــاف لميــزة.

• علشان تقدر توصل للمفتاح الزم تتقبل فكرة االختاف اوال. 	
• خلينــا متاكديــن ان فــى انمــاط شــخصيه ســهل التعامــل معاهــا وانمــاط شــخصيه صعــب 	

معاهــا  التعامــل 
• لو نمط الشخصية صعب التعامل معاه دا مش معناه ان مفيش حل	
• كل شــخصية ليهــا مفتــاح، او عامــات دالــة علــي نــوع الشــخصية دى فــا الزم نــدور علــي المفتــاح 	

وتحــدد نمــط الشــخصية
• لو عرفت نمط الشخصية دا هيساعدك تفهم طبيعة الشخص 	

دا واهدافــه واولوياتــه والحاجــات اللــي بتغضبــه والتصرفــات اللــي 
ممكــن تفرحو 

• لــو عرفــت نمــط الشــخصية هتقــدر تفســر كتيــر مــن تصرفاتــه 	
وتتوقــع ســلوكياته وردود افعالــه ودا طبعــا هيقلــل المشــاكل. 

• اوال 	 الزم  الشــخصية  نمــط  وتعــرف  المفتــاح  تاقــي  وعلشــان 
االختــاف فكــرة  تتقبــل 



4 ثانيا القواعد االربعة االساسية

القاعــدة االولــي: كلنــا مختلفيــن، وكل واحــد فينــا لــه اولوياتــه 
تفكيــره وســلوكياته هتكــون مختلفــة وبالتالــي طريقــة 

كل فــرد فــي تخطيطــه لمســتقبله بيحــدد أهدافــه، وغالبــا االهــداف واالحــام عنــد كل فــرد بتكــون كتيرة، 
ونظــرا لضيــق الوقــت وســرعة الحيــاة بيضطــر يرتــب اهدافــه دى فــي شــكل اولويــات، بيكثــف جهــوده 
علشــان يحققهــم كلهــم بــس بالــدور وفقــا لجــدول االولويــات ، وبنــاء علــي االهــداف بتتحــدد االولويــات، 

وبالتالــي بينعكــس علــي ســلوكه واداؤه. 
مــن هنــا انتــي ممكــن تشــوفي ان منطــق عقلــك بيقولــك هــو ازاي خطيبــي بيفكــر االول فــي انــه يحــط 
كل فلوســه فــي شــركة مــع انــه بيحبنــى وهيمــوت اننــا نتجــوز، كان المفــروض يحــط فلوســه دى فــي 

تجهيــز شــقتنا. 
الراجــل دا اكيــد بيحبــك أكتــر مــن شــغله )محــدش بيقــارن الشــغل بحبايبــو(، ولكــن هــو قعــد مــع 
نفســه مــن فتــرة ويمكــن كمــان تكــون القعــدة دى قبــل مــا يقــرر يخطبــك اصــا – فــي القعــدة دى 
هــو رصــد كل اهدافــه وبعديــن رتــب اولويــات تنفيذهــم – بنــاء علــي اعتبــارات وحســابات هــو بــس اللــي 

ــي بعضهــا.  ــرة متشــبكه كلهــا ببعضهــا وبتخــدم كلهــا عل عارفهــا، وخطــة كبي
اولويتــك مــش الزم تكــون اولويتــه، ودى مــش حاجــه وحشــة، بالعكــس؛ دا هــو عيــن االختــاف، وهــو دا 

اللــي الزم نتقبلــه ونتعايــش معــاه علشــان نحقــق اكبــر اســتفادة مرضيــه لــكل االطــراف 

ســبب مهــم جــدا لعــدم التوافــق بيــن االزواج انهــم مــش متقبليــن اختافهــم.. وبالتالــي بيفســرو 
التصرفــات بتفســيرات مختلفــة ويفضلــو يطلقــو علــي بعــض االحــكام. .. هــو مــش بيحنيــى .. بدليــل 
انــه مــش مســتعجل علــي جوازنــا، مــع انــه ممكــن تكــون عقيدتــه قالــت لــه ظبــط امــورك الماديــة االول 

علشــان تقــدر تعيــش حبيبتــك العيشــة اللــي تســتحقها. 



5 قاعــدة االختــاف دي ســنة كونيــة ..  ربنــا خلقنــا بيهــا مــن االف الســنين  .. وربنــا خلقنــا 	 
بيــن  النــاس وبعضهــا دا موجــود حتــي  بيــن  مختلفيــن علشــان نكمــل بعــض.. والفــرق 
االخــوات .. حتــي لــو توائــم .. اللــي انــت بتحبــه يمكــن يكــون غيــرك مــش بيحبــه .... اللــي انــت 
مهتــم بيــه يمكــن يكــون مــش مهــم لغيــرك . وهكــذا ... هنتعلــم ازاي نتقبــل االختــاف.. 

ونتعامــل معــاه. 
ســواء 	   .. االخــر  مــع  االختــاف  هتتقبــل  اكتــر  دي  بالقاعــدة  تؤمــن  مــا  كل 

 .. واالداء  الســلوك  او  الدوافــع   او  االهــداف  او  االولويــات   فــي  االختــاف   كان  

القاعــدة التانيــة :  كل واحــد مــن النــاس ليــه مفتــاح .. والمفتــاح 
دا بيعبــر عــن شــخصيته 

انــت الزم تعــرف نمــط شــخصية شــريكك، ولمــا هتعــرف نمــط الشــخصية هتقــدر تعــرف هــو بيحب 
ايــه وبيكــره ايــه، وبيتــرب اولوياتــه ازاي – كل نمــط شــخصية لــه كتالــوج 

علشــان تعــرف النــط وتــروح للكتالــوج الصــح دور علــي المفتــاح اللــي يوصلــك الكتشــاف نــوع 
اللــي بتخليــم تخمــن  الــدالالت  الشــخصية، المفتــاح دا عامــل زي المؤشــرات او 

هنعرفك مفاتيح او دالالت كل نمط شخصية واحنا بنشرح انماط الشخصيات

بــس خــد بالــك الــكام دا مهــم ليــك فــي كل عاقاتــك – حــاول تعــرف نمــط شــخصية كل اللــي 
حواليــك علشــان تريحهــم وتريــح نفســك، نمــط شــخصية مديــرك، زميلــك، زوجتــك، اصحابــك 
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القاعــدة الثالثــة : احنــا مــش بنعيــش بشــخصية واحــده، احنــا 
او  فرعيــة  اساســيه، وشــويه شــخصيات  بشــخصية  بنعيــش 

ثانويــة 

طبعــا الشــخصية االساســية هــي الشــخصية اللــي بيعيــش بيهــا مــع النــاس معظــم الوقــت .. 
والشــخصية  الثانويــة دي بقــي اللــي بتظهــر وقــت الضغــوط والمشــكات او الغضــب او حتــى وقــت 

الســعادة او الحمــاس ... يعنــي انــت جــواك أكتــر مــن شــخصية

ممكــن تكــون فــي العــادي شــخص هــادي ورزيــن وقليــل الحركــة أو الــكام و دى شــخصيتك 	 
االساســية .. 

بــس ممكــن لمــا تكــون فــي فــرح شــخص بتحبــه جــدا ..  ترقــص وتتنطــط .. وتعمــل تصرفــات 	 
مــش شــبه شــخصيتك االساســية .. وتظهــر وقتهــا شــخصيتك الثانويــة اللــي هــي ممكن ناس 
تســميها شــخص فرفــوش او مــرح  أو هايبــر او شــخصية طفوليــة ..  هنــا ممكــن تظهــر جــواك 
شــخصية الطفــل اللــي عــاوز يرفــض ويعمــل حاجــات كثيــر .. كانــك بتقــول للنــاس كلهــا انــا لســة 
طفــل..  وبتصــرف زي ماكنــت فــي طفولتــي بالظبــط.... بتحــرك بعشــوائية وفــرح .. وبكــون عايــز 
أعيــش حالــة الطفــل الحــر اللــي محــدش بينتقــد تصرفاتــة او بيلومــه علــي اي حاجــه يعملهــا .. 
واحيانــا وقــت الغضــب او الضغــوط او االختــاف .. بتظهــر عليــك شــخصيه الطفــل المتمــرد .. 
عــاوز تخبــط وتكســر وتعمــل حاجــات غربيــة.. وممكــن مثــا وقــت االختــاف مــع مديــرك .. تكــون 

عصبــي وغاضــب ومتمــرد.. هنــا ظهــرت عنــده شــخصية الطفــل المتمــرد. 

المقصود هنا اننا الزم نعرف الشخصية االساسية والشخصيات الثانوية
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متتعمــش  الثالثــة(  بالقاعــدة  مرتبطــة  )دى  الرابعــة  القاعــده 

االساســي  علــي  الثانــوي 

 أنــا كمشــاهد لألشــخاص مــش الزم ابــدا أحكــم عالنــاس فــي وقــت الشــخصية الثانويــة ..  الن مــش 
هــى دي شــخصيته االساســية ... اوعــي تكــون مــن النــاس اللــي بتقــول االنســان بيظهــر علــي حقيقتــه 
وقــت الضغــوط ..ال ال دي مــش شــخصيته الحقيقيــة .. اوعــي تظلــم النــاس وتقيمهــم غلــط .. احنــا 

مــش بنعيــش بشــخصية واحــده .. 

بعــض حــاالت الطــاق بيكــون ســببها ان وقــت الخــاف ممكــن يظهــر احــد الطرفيــن بشــخصيته 
الثانويــة  وســاعتها ممكــن الطــرف االخــر يتصــدم ويحكــم عليــه علــي اســاس شــخصيته اللــي ظهــرت 
ــي  ــاء عل ــي او عنيــف ..  وممكــن توصــل للطــاق بن ــه شــخص ســئ او عصب دي .. ويقــول دا اتضــح ان

الحكــم الباطــل دا .. دا بقــى بيحصــل عــل مســتوى كل العاقــات مــش بــس بيــن االزواج. 

خليــك فاكــر .. احنــا مــش بنعيــش بشــخصية واحــده .. اوعــي تحكــم علــي النــاس وقــت الضغــوط او 
الغضــب .. دي مــش شــخصيته  االساســية .. دى شــخصيته الثانويــة يعنــى ببســاطة الشــخص اللــى 
طــول الوقــت كويــس معــاك ، مــش بيغلــط ابــدا ، لكــن فــي موقــف وبشــكل اســتثنائى انفعــل ، غلــط 
، كان غضبــه شــديد ودا مــش العــادى بتاعــه .... يبقــى بــاش نحكــم عليــه مــن خــال موقــف اســتثنائى 

الن الموقــف دا يعبــر عــن شــخصية ثانويــه وليســت اساســيه .. 

ــه  ــاه ان الحكــم عالنــاس وقــت الغضــب هيكــون حكــم خاطــئ .. ال .. المقصــود ان بــس دا مــش معن
لــو كل مــرة بيغضــب فيهــا بيعمــل الســلوك الســئ يبقــي ممكــن وقتهــا نقــول ان دى شــخصيته 

االساســية بــس هــو مخبيهــا وبتطلــع غصــب عنــه وقــت الغضــب. 



8
وبعــد ماعرفنــا القواعــد األساســية لفهــم وادارة طبيعــة االختــاف 
بيــن النــاس بأنمــاط شــخصياتهم المختلفــة .. تعالــو  نعــرف ونتعرف 
التعامــل  فــي  الصعبــة  النــاس  ..  وخصوصــا  النــاس  انمــاط  علــي 
معاهــم .. ومفاتيحهــم ومزاياهــم وعيوبهــم  ونفهــم اولوياتهــم .. 

وازاي بيفكــروا ... وازاي بيعبــروا عــن ضغوطهــم بطريقتهــم

ثالثا اكثر انماط الشخصيات شيوعا

بنســمع كتيــر عــن خافــات بيــن النــاس عمومــا وبيــن االزواج خصوصــا .. غالبــا بيقولــو .. احنــا بنتخانــق 
كتيــر علشــان احنــا مــش شــبه بعــض، او مــش فاهميــن بعــض، لكــن برضــو فــي ســبب تانــي الزم 
مننســاهو،  هــو اننــا  مــش بنشــوف غيــر اللــي احنــا عاوزينــه فــي الشــخص اللــي قدامنــا .. وغالبــا بنركــز 
بــس علــي الســلبيات .. وبننســي االيجابيــات .. وكمــان احنــا بنميــل اننــا نفســر ســلوك النــاس حســب 

شــخصيتنا احنــا مــش شــخصياتهم همــا .. 



9 والحــل اننــا ببســاطه علشــان نقلــل الخافــات الزم نفهــم بعــض ونفهم اســلوب تفكيــر االخر بطريقته 
هــوا مــش بطريقتنــا احنا

هنتعلم ما يلي 

انواع الشخصيات ومفتاح كل شخصية - 	
ايجابيات كل نمط شخصية الخذها في االعتبار مع السلبيات اللي ال يمكن اغفالها - 	
لــو لقيــت نفســك فــي نمــط مــن الشــخصيات دى .. هنوجــه لــك رســالة تخــص ســلبياتك وازاي - 	

ممكــن تشــتغل علــي نفســك 
ولــو لقيــت حــد مــن دايــرة معارفــك فــي نمــط مــن الشــخصيات دي هنعرفــك ايــه هــي ايجابياتــه - 	

اللــي انــت مــش بتشــوفها بــس الزم تشــوفها زي مــا بتشــوف ســلبياته ويمكــن دا يكــون حــل 
لجــزء مــن المشــاكل

 هنتكلم عن االنماط البشرية الصعب التعامل معاهم 	- 



10 الشخصية  العملية( 	
المهنــدس حســام ، متــزوج ولديــة أطفــال ، حســام مــن النــاس اللــى بتحــب شــغلها زيــادة عــن 
اللــزوم ، لدرجــة انــه معظــم وقتــه بيقضيــه فــى الشــغل .. وطبعــا كل اهتمامتــه للوظيفة والشــغل 
.. ريهــام زوجتــه قــررت تتكلــم مــع اخصائــي مشــورة اســرية عــن عــدم اهتمــام حســام بيهــا رغــم انهــا 
عارفــه انــه بيحبهــا .. وهــي كمــان بتحبــه ..ومتجوزيــن بعــد قصــة حــب طويلــة .. اشــتكت انــه مــش 
ــه بيقلــل  ــر ان ــكام .. دا غي ــا بيكــون قاســى فــي ال ــم بمشــاعرها .. احيان ــم معاهــا ، مــش بيهت بيتكل
منهــا .. وبيقلــل مــن افكارهــا .. ودا مخليهــا تحــس احيانــا انــه مــش بيحبهــا او ان حبــه ليهــا اصبــح 

اقــل 



11 مفاتيح الشخصية العملية 

اتفقنــا ان لــكل شــخصية مفتــاح .. والمفتــاح هــو اللــي هيخلينــا نحــدد نمــط شــخصية الشــخص دا و 
نفهــم أولوياتــه وازاي بيفكــر .. لــو لمحــت فــي الشــخص االخــر مؤشــر مــن المؤشــرات التاليــه .. اعــرف 

انــه غالبــا هيكــون شــخصية عمليــة 

)أ( الشغل والدافعية لالنجاز 
انــت لــو شــوفت شــخص كل هدفــه انــه يكــون ناجــح وبيحــب االنجــاز جــدا يبقــي دا فــي حــد ذاتــه مؤشــر 
انــه هيتضــح فــي االخــر انــه شــخصية عمليــة، لمهنــدس حســام شــخص عملــي.. مفتاحــه هــو الشــغل 
والدافعيــة العاليــة لإلنجــاز .. وهدفــه  انــه يكــون شــخص ناجــح وفعــال ..و الميــزة: طبعــا ان دى حاجــه 
كويســه ان يكــون مــن اهــم اولوياتــه االنجــاز والنجــاح لكــن العيــب ان الراجــل مزودهــا شــويتين.. ومــا 
زاد عــن الحــد انقلــب للضــد .. والمبالغــة فــي اى حاجــه حتــى لــو ايجابيــة بتكــون نتيجتهــا ســلبية  بدليــل 
ان االكل حاجــة جميلــة بــس الزيــادة فــي االكل بتجيــب امــراض .. يعنــي لــو الشــغل عنــده اهــم مــن اي 
حاجــه وكل حاجــه دا طبعــا ليــه تأثيــر  علــي النــاس اللــي حواليــه .. ســواء النــاس دى زمايلــه فــي الشــغل  

او صحابــه .. واكيــد طبعــا اهــم حــد بيتاثــر هــي الزوجــة واالبنــاء. 
)ب( سرعة الغضب واالنفعال حال انتقاده 

الشــخصية العمليــة ليهــا مفتــاح تانــي .. هــو انــه ممكــن يكــون ســريع الغضــب او االنفعــال فــي حــال 
انتقــاده .. يعنــي لــو زوجتــه انتقدتــه .. او حسســته انهــا مــش مبســوطة معــاه..  .. االحســاس دا 

بيخليــه يتحــول لعدوانــي جــدا معاهــا 
)ج( متسلط وحاد جدا في النقاش 

ولــه كمــان مفتــاح ثالــث وهــو انــه متســلط وحــاد جــدا فــي النقــاش .. ومعنــدوش صبــر علــي التفــاوض 
النــه معنــدوش صبــر علــي الــكام الكتيــر .. وبيتعــب منــه .. اصــل دماغــة علطــول شــغالة.



12 )د( شكل الشخصية العملية  في البيت 

الن مفتاح الشــخصية  العمليه هو االنجاز والعمل علي حســاب كل شــْي .. لما نشــوف شــكل حياته 
داخــل البيــت تاقيــه مهتــم بالشــغل حتــي فــي البيــت .. تليفونــات .. ايميــات .. شــغل علــي الكمبيوتــر .. 
وغيــره .. حتــي كامــه مــع دايــرة معارفــة الشــخصية بتكــون عــن الشــغل .. وعلشــان زي مــا قولنــا انــه 
معنــدوش صبــر اوي علــي الــكام الكتيــر فهــو مــش بيهتــم  بالــكام مــع مراتــه ، ودا بيخليهــا تحــس انــه 
مــش مهتــم بيهــا اصــا .. رغــم انــه ممكــن يكــون بيحبهــا جــدأ .. بــس هــو بيفكــر بطريقــة وهــي بتفكــر 
بطريقــة .. هــو بيتصــور – ودا خطــأ طبعــا - »انــه بيعبــر عــن الحــب لزوجتــه مــن خــال االســتقرار المــادي 
لألســرة .. او شــراء متطلبــات البيــت .. او حتــي انــه بيديهــا كل الفلــوس اللــي هــى عاوزاهــا  .. او انــه  فــي 

المواقــف الصعبــة بيكــون ضهــر وســند قــوي. وشــايف ان دا كفايــة .. وان دا هــو الحــب. 

المشاكل بتحصل ازاي مع الشخصية العملية 

لــو صادفــت ان زوجــة الشــخص العملــي بتفكــر بطريقــه مختلفــة ودا الطبيعــي انهــا تكــون مختلفــة..
وكانــت زي ســيدات كتيــر محتاجــه الوقــت اللــي  تســمع فيــه كام حلــو .. محتاجــه تحــس باالهتمــام .. 
وطبعــآ القاعــدة العامــة ان نقطــة ضعــف المــرآه ودانهــا علشــان كــدا الــكام مهــم... )وعلــي فكــرة 

الــكام الحلــو لغــة مــن لغــات الحــب الخمســة(
غالبيــة المشــاكل التــي بتكــون بيــن الشــخص العملــى وزوجتــه .. بيكــون ســببها االهمــال العاطفــي 
مــن وجهــة نظرهــا .. ومــن وجهــة نظــره هــو بيعمــل كل اللــي عليــه .. وانهــا بتنكــد علــي تفاهــات ..  النــه 
شــايف نفســه الضهــر والســند .. وهــي ليــه متكونــش عمليــة زيــي .. وبيقــول لنفســه انــا صــح ..  الحــب 

مــش بالــكام والعواطــف .. الحــب باالفعــال .. وانــا بعمــل.
الشــخصية العمليــة مــع والده بيكــون قاســي شــوية عليهــم فــي التوجيــه والنصيحــة .. وبيطلــب انــه 
يوجــه النصايــح مــرة واحــدة بــس وانــه ميضطــرش يقــول الــكام كتيــر و ان االبــن عليــه االلتــزام والتنفيذ 

دون خطــأ 



13 ازاي نتعامل مع الشخصية العملية وايه هي مميزاته 

عرفنا مفاتيح  الشــخصية العملية .. ومشــاكله .. وشــكله في البيت 
.. طــب ايــه هــي مميزاتــه .. وايــه هــي الحلــول عشــان نقــدر نتعامــل 
معــاه ونعيــش بســام .. ولــو فكــر يغيــر نصرفاتــه )مــش شــخصيته 

طبعــا( يعمــل ايــه؟؟

الحقيقة الحل مش هيكون عند الشخص العملي فقط ، انما كمان عند الزوجة.

االول الكالم موجه للمهندس حسام

راجــع نفســك فــي اســلوب حياتــك واعــرف كويــس ان المبالغــة فــي اي شــئ 
بتكــون لهــا نتائــج ســلبية.. مبالغتــك فــي االنجــاز والنجــاح هيأثــر عليــك وعلــي 
اســرتك  .. بيتــك وزوجتــك ليهــم حــق عليــك ...هــي محتاجــه تحــس باهتمامــك .. 
محتاجــه تســمع كلمــه حلــوه ...محتاجــه تحــس انهــا مرغوبــه .. محتاجــه تقولهــا 
تســلم ايــدك علــي االكل الحلــو دا .. قولهــا ....متستخســرش الكلمــة الحلــوة 
.. متستخســرش الرومانســية .. النــاس مختلفيــن.. وزوجتــك بتســتقبل الحــب 
وتحــس بيــه بلغــة الــكام .. مــش لغــة انجــاز المهــام والطلبــات..  هــي محتاجــه 
وتســتحق تســمع الــكام الحلــو .. محتاجــه تحــس بحبــك بطريقتهــا هــى مــش 
بطريقتــك انــت .. حــاول انــت كمــان تحــدد نمــط شــخصيتها و اعــرف مفاتيحهــا .. 
ولــو معرفتــش .. فعلــي االقــل اعــرف لغــة الحــب اللــي بتســتقبل بيهــا .. وعبرلهــا 

عــن حبــك بيهــا. 



14 ــاه وقدرهــا  ــه والنصيحــة .. شــوف مزاي ــه فــي التوجي احضــن ابنــك .. مفيــش داعــي تكــون قاســي علي
واظهرهــا .. مــش ضــروري يكــون نســخه تانيــة منــك .. هــو انســان وانــت انســان تانــي .. بــاش تطلــب 
انــه يكــون زي مانــت عــاوز بالضبــط .. اوعــي تفكــر انــك لمــا تدلــع ابنــك او تظهــر أن قلبــك عليــة هيطلــع 
ولدضعيــف .. بالعكــس ..شــبع ابنــك مــن الحنــان .. انــت ممكــن تتواجــد فــي البيــت اوقــات قليلــة .. 
عشــان توفــق بيــن بيتــك وشــغلك .. بــس بذكائــك ممكــن تخلــي الوقــت دا حلــو اوي .. ممكــن تخلــي 
مراتــك تنتظــر رجوعــك ووالدك يفرحــوا بيــك .. مــش مهــم بتكــون معاهــم كام ســاعه فــي اليــوم المهم 
انــك تكــون فعــال فــي الوقــت اللــي انــت معاهــم فيــة .. وتوريهــم حبــك بطريقتهــم .. وبأكدلــك عليهــا ..  
انــت انســان ناجــح ..  وهتكــون مصــدر لفخــر ألوالدك .. بــس دا مــش كفايــه الزم تكــون مصــدر لامــان 
للحــب ولحنــان لزوجتــك واوالدك ..مــش بــس مصــدر للفلــوس والعــم ..  انــت اب وزوج .. وكل اللــي 
حواليــك ايــا كان مرحلــة عمرهــم ليهــم احتياجــات نفســية الزم تتلبــي )شــوف فصــل مراحــل النمــو 

النفســي االجتماعــي(

اما بقي الكالم اللي جاي دا موجه لمدام ريهام  زوجة المهندس حسام .......

بــاش طــول الوقــت تركــزي بــس علــي عيوبــه .. انــه مهمــل شــوية فــي مشــاعره .. وقليــل شــوية 
فــي كامــه .. وبــاش تنســي انــه فيــه مزايــا مهمــه جــدا .. هــو انــه راجــل ناجــح .. وهيكــون مصــدر فخــر 
ليكــي وألوالدك .. وانــه بيحقــق اســتقرار مــادي لألســرة .. يعنــي الراجــل بيعمــل حاجــات كويســه كتيــر  
.. بــاش بقــي تركــزي اوي علــي عيوبــه .. الن خافاتــك دايمــا بســبب انــك حاســة انــه مــش بيحبــك .. ال 
هــو بيحبــك بــس النــوع دا مــش بيحــب ومــش بيعــرف يعبــر عــن مشــاعره .. وبيتصــور ان التعبيــر عــن 
المشــاعر ضعــف - وهــو غلطــان طبعــا - وشــايف ان التعبيــر عــن المشــاعر بيكــون باألفعــال مــش 

بالــكام. 

يعنــي ببســاطه شــوفي مميزاتــه .. و تقبلــي عيوبــه .. واتعاملــي معاهــا .. خليكــي ســند ليــه مــش 
ضغــط عليــة .. الراجــل دا ممكــن تاخــدي احســن مافيــه لــو بطلتــي تنتقديــه .. وممكــن يطلــع اســوء مــا 



15 فيــه لــو حــس انــه مــش عاجبــك .. او زودتــي النقــد عليــه لــو عملتــى اللــي بقولــك عليــه هتكســبيه .. امــا 
لــو تخيلتــي انــك بنقــدك هتغيريــه .. فأنتــي بتحوليــه لشــخص عدوانــي .. وشــوية وهتخســريه 

وعلشــان النمــط العملــي بيكــون حــاد ومتســلط فــي بدايــة النقــاش ودي شــخصيته األساســية .. بــس 
لــو صبرنــا شــويه عليــة فــي االقنــاع خصوصــآ .. ولــو اخترنــا وقــت مناســب ورجعنــا نتكلــم معــاه تانــي 
عــن الموضــوع.. وبشــويه اصــرار وصبــر بتظهــر عليــة الشــخصية الثانويــة وهــي انــه بيوافــق او ممكــن 
علــي االقــل يقــول خــاص اعملــي اللــي انتــي عــوزاه بــس انتــي المســئولة .. دا علشــان زي مــا قولنــا ان 
الشــخصية  العمليــة صعبــه فــي التفــاوض .. ومعنــدوش صبــر علــي الــكام وبيزهــق بســرعه ..يعنــي 
يامــدام ريهــام لــو عملتــي زي اي ســت مصريــه اصيلــه .. ويكــون بالــك طويــل ..هتاخــدي منــه اللــي انتــي 
عــوزاه .. النــه رغــم انــه يظهــر عليــة التســلط والشــده انمــا بعــد شــويه بيكــون اطيــب خلــق هللا ويعمــل 

اللــي انــت عــوزاه ..

انتي معاكي راجل كويس .. حافظى عليه .. بالش نقد .. اصبري شوية في االقناع حتى لو اتهرب 
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رافــت مديــر مــوارد بشــرية ...  راجــل نمطــي شــويه فــي تصرفاتــه وردود افعالــة وعاقاتــه بالنــاس 
.. حتــي فــي اســلوب اللبــس بتاعــه والوانــه .. محتــرم اوي فــي تصرفاتــه ومتحفــظ الــي حــد كبيــر ..  
كمــان عاقاتــه محــدوده اوي بالنــاس .. و لمــا بيخلــص شــغله بيجــري علــي البيــت .. وتقريبــآ مــش 
بينــزل اال تانــي يــوم اال لــو فيــه ظــروف او مناســبات .. رغــم ان االســتاذ رافــت بيقعــد فــي البيــت وقــت 
طويــل وبيحــب يتكلــم مــع مراتــه مــدام امــال.. اال ان صفــة النمطيــة فيــه بتخلــي كامــه احيانــا روتينــي 
جــدا ومتحفــظ حتــي مــع مراتــه .. الراجــل دا ممكــن نعتبــره انطوائــي شــويه .. واالنطوائيــة بطبيعتهــا 
بتفــرض عليــة  انــه يكــون متحفــظ فــي كامــه .. بــس مــع تحفظــه دا اال انــه مفــاوض ناجــح .. وشــاطر .. 
الن عنــده صبــر علــي اقنــاع النــاس .. طبعــا شــرط ان يكــون النــاس دي يعرفهــم .. امــا لــو نــاس جديــده 
عليــة بيكــون كامــه قليــل شــويه .. كمــان طبيعتــه االنطوائيــه بتخليــة هــادئ .. ومــش بيتعصــب كتيــر 
ــر عكــس مــا  ــزات كثي .. وطبيعــة الشــخصية التحليليــة بمــا فيهــا مــن صفــات االنطوائيــة فيهــا ممي
النــاس بتتصــور ان االنطوائيــة حاجــه وحشــه مطلقــا .. واهــم مميــزات الشــخص التحليلــي انــه بيركــز 
لوقــت طويــل ..  يحــب يقــرأ .. معلوماتــه كويســه .. شــاطر فــي شــغلة .. وطبعــا مــش مــؤذي الي حد .. 



17 بــس اكتــر حاجــه بتوتــره الصــوت العالــي .. يعنــي لــو حــد اتكلــم معــاه بصــوت عالــي او بعصبيــه دا بيخلية 
يبعــد عــن الموقــف او يتجنــب تمامــا .. طبعــا دا لمــا يكــون فــي شــغله .. امــا لــو فــي بيتــه يتوقــف عــن 

النقــاش وبيكــون عصبــي ومتوتــر.
مــن اهــم عيوبــه انــه شــخصيته متصلبــة شــويتين .. يعنــي صعــب انــك تقنعــه او انــه يغيــر .. و غالبــآ 
بيكــون رأيــه صــح .. دا النــة نظرتــة لامــور فــي كتيــر مــن الحــاالت متعمقــه وموزونــه النــه بيحلــل االمــور 

كتيــر 
ــا عــن القواعــد االنســانية اللــي فــي اول الفصــل .. الراجــل دا ليــه  ــا قبــل كــدا لمــا تكلمن وزي مــا اتفقن
شــخصيه اساســية وشــخصية ثانويــة .. شــخصيتة االساســية الهــدوء والصــوت المنخفــض .. انمــا 
لــو اتعــرض لضغــط وطبعــآ الضغــوط هــي الصــوت العالــي او حتــي الــكام العدوانــي .. بيظهــر عليــة 

الشــخصية الثانويــة .. وهــي التجنــب وبيوقــف المناقشــة.

الشخصية التحليلية في الشغل 
 .. الشــغل  فــي  رافــت  كــدا نشــوف شــكل االســتاذ  طيــب تعالــي معايــا 
هناقيــه راجــل كويــس ..  هــادي .. فاهــم شــغلة ..، وملتــزم فــي مواعيــد 
عملــه .. عنــده صبــر علــي المناقشــه .. يحــب ينقــل خبراتــه لمرؤوســيه .. 
الشــخصية التحليليــة بيكــون ناجــح جــدا فــي التخطيــط واالعمــال الفرديــة 
..وبينتــج اكتــر لمــا يشــتغل لوحــده .. وتقــدر تعتبــره متــردد شــوية فــي القــرار 
بــس التــردد دا مــش بســبب انــه شــخصيه متــرددة .. انمــا الســبب انــه بيحــب 
يأخــذ وقــت طويــل فــي اي قــرار ..علشــان كــدا غالبــآ بتكــون قرارتــه  كويســه .. 
وصحيحــة .. وتقــدر تقــول انــه ممكــن يكــون مستشــار كويــس اوي لرئيــس 
الشــركة .. خصوصــآ لــو رئيــس الشــركه مــن النمــط العملــي .. الن النمــط 
العملــي والنمــط التحليلــي مكمليــن لبعــض .. وفــي االجتماعــات بيكــون 

قليــل الــكام النــه مــش بيحــب الظهــور او االســتعراض .. بــس لــو اتطلــب منــه انــه يتكلــم بيتكلــم .. 
وبيكــون كامــه متعمــق وبيظهــر جــدا انــه فاهــم وممتــاز فــي النقــاش ومقنــع وصعــب انــه يغيــر رأيــه



18 الشخصية التحليلية في البيت 
بيكــون شــخص روتينــي شــويه فــي كل حاجــه حتــي فــي 
الــكام .. وبتكــون مشــكله لــو اتجــوز واحــده زي مــدام 
امــال مراتــه .. النهــا مــن النــوع اللــي بيحــب الهــزار اوي 
عالــي  وصوتهــا  الــكام  فــى  حضــور  عندهــا  وســت   ..
زي  متحفظــة  مــش  تقــول  تقــدر  ..او  نمطيــة  ومــش 
االســتاذ رافــت ..وهنــا بقــي المشــكلة .. وهــي ان اســلوب 
االســتاذ رافــت معاهــا بتعتبــره نــوع مــن اإلهانــة .. خاصــة 
وإتكلمــي   .. زي وطــي صوتــك  عبــارات  لهــا  يوجــه  لمــا 
براحــه .. وغيــره مــن االعتراضــات التــي بيوجهــا ليهــا .. 
كمــان مــدام امــال مــش بتقــدر طبيعــة االســتاذ رافــت 
ــه شــخص متحفــظ وهــادي ومــش بيحــب الصــوت  .. ان
العالــي .. الحقيقــه مــش دي بــس المشــكله بينهــم .. 
انمــا كمــان مــدام امــال بطبيعــة شــخصيتها منفتحــة 
شــويه فــي الــكام ..او حتــي اللبــس .. ودا طبعــا اختــاف 
واضــح بينهــم .. وهــو مــش قــادر يفهــم ان دي طريقتهــا 
..وطبعــا هــي ال تقصــد االســاءه لــه .. وفيــة مشــكله 

اخيــره موجــوده بينهــم .. وهــو طريقــة اختافهــم علــي اي قــرار او حتــي مناقشــتهم دايمــا االســتاذ 
رافــت بيكلــم بهــدوء وعقانيــة .. مــدام امــال صوتهــا عالــي وعصبيــة .. هــو متصلــب اوي ومــش بيغيــر 
رايــة بســهوله انمــا مــدام امــال ســهل تغيــر رايهــا .. علشــان كــدا بتشــوف نفســها انهــا دايمــا هــي 
اللــي بتتنــازل .. وغيــره وغيــره مــن المشــاكل اللــي ســببها االختــاف بينهــم .. وطبعــا دى مجــرد أمثلــة 

او نمــاذج لاختــاف بينهــم



19 التعامل مع الشخصية التحليلية 
تعالــو نحــاول نفكــر ازاي االختــاف بينهــم ممكــن يكــون نعمــه ورحمــه مــن 
ربنــا .. وازاي ممكــن حياتهــم تكــون احســن مــن كــدا خصوصــا الن االثنيــن 
عندهــم مزايــا كويســة  .. ممكــن كل واحــد يفكــر كويــس فــي حكمــه ربنــا فــي 
االختــاف دا .. ويكمــن يكــون االختــاف دا نعمــه كبيــره مــن ربنــا .. المهــم 
نقــدر نســتوعب الحكمــه .. وبــاش طــول الوقــت نبقــي عازويــن النــاس 
تفكــر بنفــس اســلوبنا او يكــون اولوياتهــم نفــس اولويتنــا ،الن دا لــو حصــل 

هتكــون الحيــاه ســيئة اوي. االختــاف رحمــه مــش نقمــة .

فكــر كويــس يــا اســتاذ رافــت فــي ان الحاجــات اللــي ناقصــه شــخصيتك 
واللــى بتكملهــا مــدام امــال .. وانتــي كمــان فكــري كويــس ازاي ربنــا انعــم 
عليــك بواحــد يكــون فيــة الحاجــات اللــي ناقصــة عنــدك ... ياريــت نســتوعب 

حكمــه ربنــا فــي االختــاف  

النمط المعبر

احمــد موظــف فــي شــركة ســيارات انترناشــيونال .. دمــه خفيــف جدا 
ومحبــوب مــن كل زمايلــه .. اجتماعــي اوي وبيهتــم جــدا بالمناســبات 
االجتماعيــة .. وعنــده شــبكه مــن االصدقــاء والعاقــات .. تقريبــا 
كل النــاس بتحبــة وهــو كمــان بيحــب النــاس , زمايلــه فــي الشــغل 
بيعتبــروه فاكهــة المــكان .. دايمــا بيحــب الهــزار والضحــك ..مجامل 
جــدا للنــاس .. بــس فيــة شــويه عيــوب، زي كل النــاس فمثــا تحــس 
فــي شــغلة انــه ســطحي شــويه .. يعنــي مــش مبــدع فــي شــغلة .. 
وكمــان مــش شــاطر مهنيــا اوي . ميعرفــش يقعــد علــي مكتبــه 



20 شــويه .. مــن مكتــب لمكتــب .. كامــه ســاعات يكــون مــش متحفــظ .. يعنــي بيقــول اللــي بيجــي علــي 
دماغــه مــن غيــرا اي تفكيــر .. معظــم الوقــت بيتكلــم فــى الموبايــل ...

وهــو دا المقصــود بالنمــط المعبــر .. شــخص ســطحي المعلومــات .. وكمــان اســلوبه فــي اتخــاذ القرار 
مضحــك شــويه .. ألن العــادي عنــد كل النــاس انهــا بتفكــر كويــس قبــل اي قــرار... انمــا االســتاذ احمــد 
بياخــد القــرار وبعديــن يفكــر هــل  كان القــرار صــح وال غلــط .. يعنــي تقــدر تقــول متســرع فــي القــرار ودا 

بيوقعــه فــي مشــاكل كتيــر .

تاقيــه   .. بيتــه  فــي  احمــد  االســتاذ  شــفنا  لــو 
شــخصيه مــش مختلفــة اوي عــن شــغله .. برضــه 
بيهــزر كتيــر وبيحــب الخــروج اكتــر مــن الجلــوس 
كتيــر  مشــاكل  بيعمــل  طبعــا  ودا   .. البيــت  فــي 
فــي  تركــز  بتحــب  اللــي  اســماء  مــدام  مراتــه  مــع 
كل التفاصيــل ودقيقــه فــي كل حاجــه وبتخطــط 
ايــام  .. تقريبــا االســتاذ احمــد طــول  لــكل حاجــه 
االســبوع بــره البيــت .. فــي مجامــات اجتماعيــه 
مــع أصدقائــه .. ودا طبعــا بيخلــي مــدام اســماء 
هــي اللــي شــايله كل اعبــاء البيــت .. وكل تفاصيــل 
قلنــا  مــا  زي  انهــا  خصوصــا  االوالد..   مشــاكل 
مركــزه اوي فــي كل حاجــه .. ومــن هنــا بقــي يحصــل 
احمــد  ان  وهــو   .. بينهــم  والمشــاكل  االختــاف 
طــول الوقــت بــره البيــت واســماء طــول الوقــت 

. واالوالد  البيــت  بمشــاكل  مشــغوله 



21 وبعــد العــرض اللــي ســبق دا لنمــط حيــاه احمــد واســماء .. هناقــي ان 
المشــاكل اللــي بينهــم دايمــا بســبب انــه مهمــل فــي بيتــه مــن وجهــه 
نظــر اســماء مراتــه ..  ومــن وجهــه نظــر احمــد ان اســماء ســت معقــده 
اليــوم.... تعالــي  البيــت طــول  .. وعــاوزاه يقعــد فــي  وطلباتهــا كتيــر 
نعــرف دمــاغ احمــد وشــخصيته .. يمكــن لمــا نفهــم مفتــاح شــخصيته 
نقــدر نتعامــل معــاه كويــس.. او يمكــن نقــدر هــو ليــه بيعمــل كــدا ....

البشــر  النــوع دا مــن   .. احمــد مــن شــخصية اجتماعيــة وانبســاطية 
ميعرفــش يقعــد فــي مــكان لوقــت طويــل .. متحــرك جــدا .. اجتماعــي 
جــدا .. يحــب يكــون فــي وســط النــاس علــي طــول .. حتــي فــي الشــغل 
مــش بيحــب الشــغل الفــردي ، ويعشــق العمــل الجماعــي .. ويحــب 
ورش العمــل وغيــره .. وفــي نفــس الوقــت ناجــح جــدا فــي اي حاجــه 
ليهــا عاقــه بالعاقــات العامــة  وحــل المشــاكل .. النــه بياخــد كل حاجــه 
بهــدوء .. ومــش علــي اعصابــه زي نــاس كتيــر .. يمكــن لــو اســماء مراتــه 
فهمــت طبيعتــه دي هتقــدر تتعامــل معــاه ومــش هتعتبــر عدم وجوده 

داخــل البيــت نــوع مــن االهمــال ...

طيــب كام جميــل بــس برضــه المشــكلة لســه موجــوده وهــي ان 
اســماء مراتــه هــي اللــي شــايله كل مشــاكل البيــت ....



22 شــوفي ياســت اســماء .. الراجــل دا عنــده مشــكله انتــي عرفاهــا كويــس .. وهــو انــه ممكــن يــروح 
يخــدم حــد مــن الجيــران او االصدقــاء .. بــس البيــت يكــون عــاوز حاجــه .. بيأجلهــا .. او ممكــن كمــان 
ميعملهــاش .. وبتزعلــي اوي لمــا تتطلبــي منــه يجيــب ســباك للبيــت ومــش بيعمــل حاجــه .. انمــا 
لــو أي حــد تانــي مــن اصحابــه او جيرانــه طلــب منــه تاقيــة بيجــري يعمــل اللــي عــاوزه ... عارفــه ليــه ... 
علشــان الراجــل دا بيحــب اوي انــه يســمع االمتنــان والشــكر مــن االخريــن .. وطبعــا لمــا بيعمــل حاجــه 
فــي البيــت دا مفــروض عليــه .. يعنــي محــدش هيشــكره تعملــي ايــة انتــي بقــي .. تشــكريه لمــا يعمــل 
حاجــه وتحسســيه انهــا حاجــه كبيــره اوي .. وانكــم ضعفــاء اوي منغيــره .. الشــكر دا مــش هيخســرك 
حاجــه انمــا هيخليــه يجــري يعمــل لــك اللــي انتــي عــاوزاه . يعنــي حاولــي تســتغلي حبــه للظهــور لمصلحــة 
االســرة .. وخليــه يعمــل الحاجــات اللــي هــو مبــدع فيهــا .. زي طلبــات البيــت .. يعنــي .. اي حاجــه فيهــا 
مشــاوير خليــة يعملهــا هــو  .. زي متابعــه المدرســين بتــوع االوالد ، مناســبات اجتماعيــه  .. مــن االخــر 
وزعــي االعبــاء مــا بينكــم وفقــا لطبيعــة شــخصية كل واحــد فيكــم  .. اعرفــي ان دا الشــغل اللــي بيحبــه 
وبيعملــه كويــس اوي .. انمــا انتــي خليكــي فــي الحاجــات اللــي محتاجــه تركيــز .. زي مذاكــرة االوالد او 
التخطيــط الهــداف البيــت فــي المرحلــه الجايــه .. الراجــل دا مــش بيعــرف يركــز لوقــت طويــل وبيمــل 
بســرعه .. يحــب يتفــرج علــي الكــوره .. يتفــرج علــي التليفزيــون .. وظفــى  النشــاط اللــي عنــده فــي 
الطلبــات والحاجــات اللــي يقــدر يعملهــا .وبــاش تطلبــي منــه حاجــات محتاجــه لتركيــز او عمــل فــردي .. 

فهمتــي ...



23 كــدا احنــا عرفنــا مفتــاح شــخصية احمــد والهــدف مــش الزم يكــون اننــا نغيــر بعــض .. الهــدف اننــا نلبــي 
طلباتنــا وطلبــات االســرة ونعيــش فــي اســتقرار نفســي وبــدون مشــاكل .. خلينــا نســتفاد مــن الخــاف 
اللــي بيننــا ونســتغله لمصلحتنــا احنــا االثنيــن .. نبــص لعيوبنــا وعيــوب االخــر بنظــرة تانيــة .. هناقــى  

انهــا ممكــن نشــوفها مزايــا نقــدر نســتخدمها..

الراجــل دا طيــب جــدا وقلبــه ابيــض .. يعنــي بينســى اي اســاءه بســرعه ..ومــش بيشــيل فــي قلبــه ..دي 
ميــزه ....كمــان اجتماعــي والنــاس بتحبــه دي ميــزه .......كمــان مــرح وبيخلــق فــي البيــت جــو حلــو.......

طبعــا لــو انتــي مــش هتنكــدى عليــه ...دي ميــزه ...

افهمــي ... راجــل طيــب ... راجــل اجتماعــي ...  راجــل مبيعرفــش يركــز وال يخطــط... هــو النــاس كــدا 
ــا كامــل مــن غيــر عيــوب . شــويه مميــزات وشــويه عيــوب .. محــدش فين



24 النمط المتشكك

يعمــل االســتاذ خليفــه رئيــس قســم الحســابات والمراجعــة .. متــزوج ولديــه تــات ابنــاء  .. زوجتــه 
المــدام ســميره دائمــه الشــكوى مــن اســلوبه معهــا ومــع االوالد .. ومجمــل شــكواها .. انــه بيســأل 
كتيــر اوي  ..كأنهــا متهمــة فــي تحقيــق ادام ضابــط شــرطه .. دائــم التشــكك فــي قدراتهــا .. وانهــا مــن 
وجهــه نظــره ممكــن يتضحــك عليهــا مــن اي حــد ..وانهــا علــي نيتهــا اوي .. مــش بــس كــدا .. انمــا كمــان 
ــرة فــي شــئون  ــرة والكبي ــه مدخــل نفســه فــي الصغي ــر ان ــاء .. دا غي بيســخر منهــا امــام النــاس واالبن
البيــت وتفاصيــل المطبــخ .. ودايمــا ينتقدهــا وبيعتبرهــا ســت مهملــه ومســرفه اوي . وبتشــتكي 
كمــان انهــا مــش عارفــه ترضيــه ازاي .. واســلوبه مــع اوالده دايمــا فيــه انتقــاد ليهــم واتهــام انهــم 

مــش مركزيــن ومتدلعيــن ومــش بيهتمــوا بتفاصيــل كثيــر .



25 ــه اســلوبه فــي الشــغل مــع  امــا بقــي االســتاذ خلفي
مرؤوســيه اللــي تحــت قيادتــه .. بيكون دائم التشــكك 
فيهــم وفــي ادائهــم ودايمــا يراجــع وراهــم الشــغل 
انــه  اوي  بيقلــق  انــه  غيــر  دا   .. فيهــم  ثقتــه  لعــدم 
يمضــي علــي اي ورق ومتــردد فــي اي قــرار . ودائمــا 
ــر موثــوق فيهــم ... حتــي لمــا  شــايف انهــم نــاس غي
بيســال حــد علــي اي حاجــه تحــس انــه مــش مصدقــه 
او بيخونــه .. دا غيــر انــه انســان نمطــي جــدا مــش 
بيحــب اي نــوع مــن التغييــر وبيقلــق منــه .. ويحــب كل 
حاجه زي ماهي بدون اي تحديث .. دا حتي شــايف ان 
اســلوب العمــل الورقــي افضــل بكثيــر مــن االعتمــاد 
الحاســب  ان  رأيــه  .و  االلــي  الحاســب  اجهــزه  علــي 
االلــي دا بيخلــي النــاس مــش بتفكــر .. وكمــان متــردد 

اوي فــي اي قــرار 

طبعــا مــن خــال العــرض الســابق الســلوب حيــاة االســتاذ خليفــه بايــن اوى انــه مــن النمــط المتشــكك 
.. النمــط دا مــن النــاس مفتــاح شــخصيته هــى الريبــة والتشــكك فــي كل النــاس .. وان النــاس عنــده 
دايمــا متهميــن .. ودايمــا نواياهــم ســيئة .. دائــم مقارنــه النــاس بنفســه .. واي حــد خصوصــا النــاس 
اللــي تحــت قيادتــه .. المقارنــة دي بتخليــه يشــوف نفســه احســن مــن النــاس كلهــا .. وانــه دقيــق عــن 
كل النــاس وكمــان ملتــزم عنهــم .. مشــكله النمــط المتشــكك عــدم الثقــه فــي اي حــد مهمــا كان .. 
وطبعــا دا بيخلــي النــاس اللــي عايشــه معــاه فــي البيــت او  فــي الشــغل تعبانيــن معــاه طــول الوقــت 

.. لعــدم ثقتــه فيهــم او  فــي قدراتهــم .



26 طيــب كويــس اوي وصــف دقيــق للشــخصية دي نعمــل معــاه اي بقــي علشــان نحــاول نتعامــل معــاه 
بــدون مشــاكل ؟ طبعــا الســوال دا مهــم ألي حــد بيتعامــل مــع النمــط المتشــكك اللــي زي االســتاذ 

خليفــه .

ركــز معايــا بقــي .. االنســان المتشــكك اوعــي تحــاول تكســب رضــاه .. يعنــي بــاش تحــاول تحسســه 
انــك عــاوزه يصدقــك او انــك عــاوز تريحــه مــن شــكوكه او انــك تثبــت لــه انــك كويــس.. زى مثــا  أنــك 
تحلــف لــه انــك صــادق .. فتقــول وهللا انــا صــادق معــاك .. اوعــي تحــاول تعمــل كــدا مــع النمــط دا .. الن 
دا بيــزود شــكوكه ناحيتــك .. اتعامــل مــع اللــي زي االســتاذ خليفــه بطريقــهor leave it  Take it يعنــي 
عــاوز تصــدق براحتــك مــش عــاوز براحتــك ..  ببســاطه اوعــي تحــاول تزيــل شــكوكه  بإثبــات انــك كويــس 

، ســيبه يكتشــف هــو بنفســه .

كمــان لــو ســالك علــي حاجــه معينــه او عن رائيك باش تحاول ترشــح 
لــه اختيــار  معيــن .. يعنــي لــو هــو  رئيســك فــي العمــل وســالك عــن 
رائيــك فــي قــرار معيــن بــاش ترشــح لــه حاجــة محــددة .. انمــا خلــي 
كامــك معــاه بطريقــه وهللا يافنــدم االختيــار  االول فيــة مميــزات كذا 
وكــذا وعيــوب كــذا وكــذا .. و طبعــا فــي النهايــة الــراي االخيــر لحضرتــك 
.. يعنــي اديلــه معلومــات وبــاش تديلــه قــرار .. الن لــو انت اتحمســت 

لقــرار معيــن وحاولــت تقنعــه برأيــك دا بيــزود تشــككه فيــك .

امــا االســلوب الثالــث فــي التعامــل معــاه انــك تتعامــل باســلوب 
»الشــفافية المطلقــة » .. ودا بقــي اســلوب يخلــي طريقتــك معــاه 
خطــا  منــك  حصــل  لــو  يعنــي   .. والوضــوح  الصراحــة  منتهــي  فــي 

او تقصيــر اعتــرف بالخطــأ .. و اوعــي تحــاول تتاعــب معــاه .. الن الراجــل دا متشــكك ودايمــا مخــه 
بيتشــكك فــى مــدي صــدق حديثــك وبــراءه نوايــاك .. وهــو شــاطر اوي فــي المنطقــة دي وســهل اوي 



27 عليــه انــه يكتشــف انــك بتتاعــب بيــه .. خليــك واضــح وقــول الحــق مــن غيــر تزيــف .. لــو غلطــان قــول 
انــك غلطــت فــي كــذا او مــا خدتــش بالــي مــن كــذا .. ليــه بقــي الزم تعمــل معــاه كــدا ؟  الن النمــط 
المتشــكك شــخص بينمــط النــاس .. يعنــي بيحــط صفــه لــكل واحــد .. والصفــة دي بياخدهــا مــن اول 
لقــاء معــاك .. يعنــي يصــف فــان انــه كــداب ، وفــان انــه مدعــي .. وفــان انــه مــش فاهــم شــغله .. 
صعــب جــدا يغيــر التنميــط دا او الوصــف دا .. يبقــي الــذكاء اننــا نعمــل ايــة ؟؟ اننــا نكــون واضحيــن معــاه 
حتــي لــو غلطنــا نعتــرف بالخطــأ .. هنــا بقــي اللــي زي االســتاذ خليفــه يثــق فيــك ..النمــط دا صعــب فــي 

التعامــل معــاه و عــاوز حــرص شــديد.

فيــه  النــاس  كل  زي  زيــه  المتشــكك  النمــط  وطبعــا 
مميــزات وفــي عيــوب.. احنــا اتكلمنــا عــن عيوبــه .. بــس 
كمــان الزم نوضــح مميزاتــه .. اســمع ياســيدي مــن اهــم 
مميــزات الراجــل دا انــه دقيــق جــدا في الشــغل .. وملتزم 
بمواعيــده جــدا .. كمــان اهــم ميــزه فيــه ان عنــده التــزام 
بقيــم اخاقيــه ودينيــه .. يعنــي مثــا الــزوج المتشــكك 
صعــب جــدا انــه يخــون مراتــه .. مهمــه اوي دي .. طيــب 
االســتاذ خليفــه فــي الشــغل بيكــون عامــل ازاي .. طبعــا 
بيكــون دقيــق جــدا فــي كل التفاصيــل .. ملتــزم بمواعيــد 
العمــل .. مبيحبــش يغلــط علشــان محــدش ينتقــده 
فــي حاجــه ودي طبعــا كلهــا مميــزات .. باإلضافــة الــي 
ميــزه مهمــه جــدا وهــو انــه شــخص صعــب جــدا يقبــل 
اي نــوع مــن الرشــوة .. يعنــي لــو رئيــس االســتاذ خلفيــه 
فاهــم شــخصيته كويــس ممكــن يحطــه فــي اعمــال زي 
المراجعــه والتدقيــق خصوصــا لــو هيراجــع علــي النــاس 



28 .. بيكــون مميــز جــدا آلنــه بصراحــه مــش بيعمــل حســاب ان حــد يزعــل منــه ودي حاجــه كويســه احيانــا 
.. كمــان ممكــن يكــون فــى لجــان اســتام توريــدات للشــركه الن فــي الحالــة دي بيكــون دقيــق جــدا فــي 

االســتام .. واهــم حاجــه انــه مــش بيقبــل اي نــوع مــن الرشــوة ....

طيــب وهللا االســتاذ خليفــة طلــع فيــه مميــزات كويســه اوي .. دا 
راجــل محتــرم ودقيــق وعنــده توجــه قيمــي ودينــي . بــس هــو عيبــه 

انــه حنبلــي حبتيــن ودقيــق شــويه وشــكاك فــي النــاس .

امــا بقــي لــو رجعنــا لزوجــه االســتاذ خليفــه .. واللــي دائمــا كانــت 
بتشــتكي منــه انــه فــي البيــت مركــز فــي كل حاجــه ودائمــا بينتقدهــا 
علــي تصرفاتهــا وكمــان بينتقــد االوالد .. خــدي بالــك ان الراجــل 
ــة بيحافــظ عليهــا ، الراجــل دا مــش هيحونــك  دا عنــده قيــم عالي
، الراجــل دقيــق ومركــز .. ومــش بياخــذ اي قــرار اال بعــد دراســة .. 
يعنــي انتــي عايشــه معــاه فــي امــان ، ممكــن يكــون بيضايقــك فــي 
شــويه حاجــات بــس كمــان منقــدرش ننســي مميزاتــه دي كلهــا .

يعنــي بــاش طــول الوقــت تركــزي علــي عيوبــه بــس .. واوعــي 
تنســي مميزاتــه .. خــدي بالــك .. راجــل مــش بيخــون .. راجــل دقيــق 
.. راجــل قرارتــه صائبــة غالبــا .. فهمتــي .. البيــوت يامــدام مــش 
ــا بيكــون االختــاف  ــن احيان ــن االثني ــي التوافــق بي ــي عل دائمــا بتتبن
رحمــه مــن ربنــا المهــم اننــا نشــوف دا كويــس ونصدقــه ونحســه 

بيــه 



29 النمط المتردد

ســمير طبيــب واســتاذ بأحــدي الجامعــات ..  حــس انــه عنــده مشــكلة ..  هــى انــه شــديد التــردد فــي كل 
القــرارات حتــي فــي ابســط المواقــف ..  وكمــان اكــدت علــي كامــه مــدام ســحر  زوجتــه  ..  قالــت انــه غيــر 
قــادر علــي الحســم فــي اي موقــف .. شــويه بيعمــل حســاب النــاس .. وبيخــاف مــن راي النــاس فيــه ..  
طبعــا اســلوبه دا بينعكــس علــي حياتــه مــع زوجتــه واوالده ألنــه طــول الوقــت بيتوتــر عنــد اي قــرار ..  
لدرجــه ان الدكتــور ســمير احيانــا بيتمنــي انــه اي حــد ياخــد لــه القــرار ..  او حتــي يكــون مجبــور علــي القــرار 

علشــان مياخــدش القــرار بنفســه ..

الشــخصيات المتــرددة عندهــا شــويه مشــاكل فــي طريقــه تفكيرهــا ..  هنناقــش دا مــع بعــض ..  
علشــان لــو انــت متــردد الزم تخلــص مــن دا وتواجــه المواقــف .... المتــردد فيــه ســببين مهميــن جــدا 

همــا اللــي بيخلــوه كــدا .. الســبب االول الخــوف والســبب الثانــي هــو فــكار الكماليــة 



30 الســبب االول :بيكــون الخــوف ودا لــه ثــالث اشــكال .. الخــوف مــن النــاس الخــوف مــن الفشــل 
.. الخــوف مــن  لــوم الــذات  

الخــوف مــن النــاس:  ودا اللــي بيعانــي منــه الدكتــور ســمير وهــو انــه بيعمــل حســاب النــاس اوي - 	
وبيخــاف مــن رأيهــم ..  ودايمــا بيفكــر  هيقولــو ايــه ..  دا كمــان بيتخيــل شــماته النــاس فيــه ..  و ميــن 
هيســخر منــه لــو حصــل اي خطــا فــي القــرار .. طبعــا طريقــه التفكيــر دي بتخليــه دائمــا متوتــر مــن اي 
قــرار .. واول حاجــه بتيجــي فــي بالــه عنــد اي قــرار هــو راي النــاس ..  ميــن هيشــمت فيــه ..  ميــن هيفــرح 
فيــه .. وعلشــان نعــدل الخطــأ دا فــي التفكيــر بــاش يكــون راي النــاس مــن اهــم اولوياتنــا .. واعــرف 
يــا دكتــور » ان ارضــاء جميــع النــاس غايــه ال تــدرك » .. يعنــي بــاش تركــز علــي النــاس ..  ركــز علــي انــك 
تجمــع معلومــات كويســه قبــل القــرار .. ركــز علــي انــك تقهــر مخاوفــك مــن النــاس .. وبــاش تحطهــم 

فــي دماغــك .. القــرار قــرارك .. والنتائــج نتائجــك 
الخــوف مــن الفشــل .. وطبعــا اللــى يفكــر بالطريقــة دي اول حاجــه بتيجــي فــي دماغــه هــو ان نتيجــة - 	

القــرار هتكــون فاشــله او انــه هيطلــع خطــا .. ولمــا دايمــا نســبق بالتفكيــر فــي لفشــل قبــل النجــاح ..  
يبقــي عندنــا مشــكله كبيــره فــي طريقــه تفكيرنــا .. مــش بــس كــدا .. دا كمــان عندنــا مشــكله فــي ثقتنــا 
بنفســنا ..  علشــان كــدا دايمــا وراء اي شــخص متــردد .. شــخصية غيــر واثقــة بنفســها .. بــاش تتوقــع 
الفشــل وتشــتغل عليــه .. يعنــي بــاش تتعامــل مــع نفســك وقــت تفكيــرك فــي القــرار انــه هيكــون 
فاشــل ..كــدا هتكــون متــردد .. طيــب نعمــل ايــه .. نعالــج ونناقــش افــكار الفشــل ... يعنــي مثــا ...هــو 
ليــه القــرار هيكــون فاشــل .. اعمــل ايــه علشــان قــراري يكــون صــح .. وغيــره و طبعــا هنناقــش دا فــي 

نهايــة الجــزء دا ...
الخــوف مــن تأنيــب الــذات يعنــي ايــه الــكام دا .. يعنــي ببســاطه االنســان المتــردد دايمــا بيكــون عــاوز - 	

قــراره يكــون صــح  .. ولــو حصــل اي خطــا بيــزود اوي فــي تأنيبــه لنفســه .. وطبعــا دا بيخليــه متــردد .. 
ومــش بيفكــر فــي الظــروف اللــي اتســببت فــي فشــل القــرار .. يعنــي تقــدر تقــول بيكــون قاســى اوي فــي 
حكمــه علــي نفســه .. لدرجــه ان افــكار الخــوف مــن تأنيــب النفــس دي بتخليــه مياخــدش القــرار علشــان 
ميلومــش نفســه .. شــوفت ازاي اســلوب تفكيرنــا هــو اللــي بيخلينــا متردديــن .. وكمــال بيكــون تفكيــرة 

لي  كما



31 الســبب الثانــي : الكماليــة فــي التفكيــر ..يعنــي ايــه بقــي الكماليــة .. الكماليــة دي يعنــي االنســان 
يكــون عنــده مبالغــة فــي المعاييــر ... يعنــي بيطلــب مــن نفســه ان يكــون كل قراراتــه صــح .. ومفيــش 
فيهــا اي غلــط .. طيــب هــو دا عيــب ؟ اه طبعــا عيــب ،  ومشــكله كمــان الن دا تفكيــر خطــأ .. علشــان 
مفيــش حــد فــي الدينــا دايمــا قراراتــه كلهــا صــح .. وعلشــان القــرار عبــاره عــن اراء متنبــأة او توقعــات .. 
يعنــي بتتوقــع ان كــذا افضــل مــن كــذا .. واللــي هيثبــت لــك حســن قــرارك هــو الزمــن .. يعنــي ببســاطه 
محــدش يقــدر يقــول او يتوقــع مــن نفســه ان يكــون قرارتــه دائمــا صــح .. الن القــرار امــر متنبــأ ال يعلــم 

صحتــه غيــر هللا ســبحانه وتعالــي و الزمــن هيثبــت جــوده القــرار او فشــله ...
الــكام للدكتــور ســمير ..  تفكيــرك خطــا لــو قلــت لنفســك الزم قــراري يطلــع دايمــا صــح .. هــو دا اللــي 
بيشــكل شــخصيتك المتــردده وبيــزود تــرددك ومخاوفــك ..طيــب يعمــل ايــة الدكتــور ســمير علشــان 

يوقــف تــردده ...
االول : الزم يعــرف ان فــي كتــب كتيــر عــن كيفيــة اتخــاذ القــرار الزم يقراهــا .. اول ما يتأكد انه من اصحاب 
الكماليــة او مــن اصحــاب المخــاوف .. ومختصــرا الزم  يجمــع بيانــات عــن القــرار .. ويســال النــاس اللــي 
ــار البديــل المناســب ليــه هــو .. يعنــي ممكــن البدائــل تكــون  فاهمــه ..يشــوف البدائــل المتاحــة .. يخت
متعــددة ومناســبة لنــاس تانيــة فــي ظــروف تانيــة .. بــس االنســب ليــه شــئ مختلــف ..ودا اللــي الزم 
يختــاره .. واخيــرآ يتــوكل علــي هللا وياخــد القــرار .. واحنــا فــي النقطــة األخيــرة دي الزم نتوقــع اي فشــل 
ــا .. ومــش هنقــدر نضمــن النجــاح .. دا االســلوب والطريقــة  ــا اللــي علين فــي القــرار .. بــس احنــا عملن

اللــي الزم تفكــر بيهــا علشــان تقلــل مــن التــردد ..
طيــب نرجــع بقــي لمــدام ســحر زوجتــه تعمــل ايــه مــع الدكتــور ســمير ..أوال متزوديــش خوفــه وحاولــى 
تكونــي ســند ليــه فــي قراراتــه .. حتــي لــو محتمــل فشــل نتائجهــا دا بعــد مــا تزوديــه بالمعلومــات اللــي 
عنــدك .. وممكــن تســاعده بمنتهــي األمانــة والشــفافية .. وخليكــي عكــس جــوزك .. وكملــي النقــص 
ــه فــي  ــه هــو طريقت ــه راجــل ســهل فــي التعامــل ..وطيــب ..بــس عيب ــاه .. ان ــده وقــدري مزاي ــي عن الل
اتخــاذ القــرار.. ودي مــش نهايــة الدنيــا ..وافهمــي ان ربنــا جمعكــم ببعــض علشــان تكملــوا نقــص 

بعــض مــش للنقــد والظلــم .. الزم نجبــر بخاطــر بعــض ونعــوض بعــض وكــون ســوا للنهايــة
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حاتــم بيــه .. دائــم الســخرية مــن االخريــن .. يســتهين بقدراتهــم .. يحقــر مــن افكارهــم .. يــري فــي نفســه 
قــدرات ربمــا تكــون غيــر واقعيــه فــي كثيــر مــن األحيــان .. دائــم الصــراع مــع مرؤوســيه .. امــا مــع زوجتــه 
الســيدة امانــي .. يتعامــل معهــا بتعالــي ودايمــا يقــول لهــا احمــدي ربنــا انــك متجــوزه واحــد زي .. انتــي 
حالــك احســن مــن اي ســت فــي عيلتــك .. احيانــا بيصــرف علــي مظهــره بشــكل مبالــغ فيــه ممــا يؤثــر 
علــي احتياجــات األســرة ..  هــو دا باختصــار النمــط المغــرور .... مفتــاح شــخصيته المبالغــة فــي ادراكــه 
لنفســه والتدنــي مــن ادراكــه لألخريــن يعنــي ايــه الــكام دا .. يعنــي الراجــل دا شــايف فــي نفســه قــدرات 
فــي كثيــر مــن االحيــان بتكــون مــش حقيقيــه .. شــايف دائمــا انــه احســن واحــد بيفهــم فــي الشــغل دا 
.. او احســن واحــد يأخــذ القــرار .. او أحســن واحــد بيتكلــم فــي االجتمــاع .. او انــه الســبب فــي النهــوض 
بالمؤسســة دي .. يعنــي الراجــل دا دايمــا بينســب اي نجــاح لنفســه .. وفــي نفــس الوقــت بيقلــل مــن 

مجهــود النــاس .. وذكائهــم .. وقدراتهــم ... 



33 طبعــا اول مــا تســمع الــكام دا عــن النمــط المغــرور هتتصــور ان الشــخصيه دي مــش موجــوده اال 
عنــد المــدراء او النــاس اللــي فــي مكانــه كبيــره .. دا تصــور قاصــر وخطــا .. الن احيانــا بيكــون الغــرور 
بيــن النــاس البســيطة جــدا .. وممكــن تتعامــل مــع شــخص فــي وظيفــه بســيطة وتجــد فيــه نمــوذج 

للغــرور .. مــا احنــا قولنــا بيبالــغ فــي قدراتــه لنفســه ويقلــل مــن االخريــن ..

حاتــم  االســتاذ  نشــوف  تعالــي  طيــب 
الســخريه  دائــم  انــه  هتجــد  شــغله  فــي 
حــد  لــو   .. بهــم  واالســتهانة  النــاس  مــن 
اختلــف مــع رأيــه .. بيعتبــر دا اختــاف علــي 
شــخصيته مــش مجــرد اختــاف فــي الــرأي 
.. كمــان ممكــن يــؤذي مــن يختلفــون معــه 
..  وطبعــا االذي دا بيكــون زيــاده لــو كان 
نمــوذج  ودا   .. االخريــن  امــام  االختــاف 
للمديــر المغــرور .. طيــب نعمــل معــاه ايــه 
.. الزم تعــرف ان المديــر المغــرور يفضــل 
ان يكــون اختافــك معــاه بطريقــه هاديــه 
.. وكمــان تعــرف أن المغــرور مــش بيحــب 
حــد يشــاركه فــي منطقــه الثقــة فــي االفــكار 

ــه يأكــد لــك كامــك صــح وال غلــط ..  .. يعنــي لمــا تختلــف معــاه اتكلــم علــي رأيــك وكأنــك منتظــر من
وبــاش تحسســه انــك بتحتقــر رأيــه .. ودا طبعــا ممكــن يظهــر فــي تعبيــرات وشــك .. خــد بالــك احنــا 
بنوصــل للنــاس الرســائل مــش بــس باللســان انمــا كمــان بالوجــه .. يعنــي اديلــه احســاس انــك بتحتــرم 
رأيــه..  انمــا ربمــا تختلــف معــه فــي كــذا او كــذا .. دا مــع المديــر المغــرور والزم تعــرف ان الراجــل دا 
ــه احســاس  ــو اديت ــه  بســهوله .. خصوصــا ل ــر رأي ــه ممكــن يغي ــة اال ان ــه العالي رغــم غــروره او كاريزمت



34 انــك بتحتــرم رأيــه .. انــا عــارف انهــا حاجــه ســخيفة لكــن دا األســلوب المناســب اللــي تقلــل بيــه الصــراع 
مــع مديــرك المغــرور ..  وخــد بالــك مــن المواقــف اللــي ممكــن تتحــل بالحــوار بــاش تحلهــا بالصــراع .. 

وطبعــا ســهل اوي يحصــل صــراع بينــك وبيــن المديــر دا .

ــم بيــه مــع زوجتــه .. طبعــا لــك ان تتخيــل طريقتــه فــي االســتهانة بيهــا وبــكل اللــي  امــا اســلوب حات
ــه ... ــه تعمــل معــاه اي ــي مرات ــي الســؤال .. مــدام امان ــه ويأت بتعمل

حــذارى مــن النديــة .. الزم تعرفــي يــا ان الراجــل دا يبــان 
تكســبيه  ممكــن  النــك  حقيقــي  مــش  دا  بــس  صعــب 
بكلمــه حلــوه .. المهــم بــاش يكــون عاقتــك بيــه فيهــا 
نــوع مــن النديــة .. يعنــي بــاش تتعاملــي معــاه بطريقــه 
حقي وحقك .. الن دا بيســتفز احساســه بنفســه .. مش 
انمــاط  مــن  كنمــط  يســتفذه  داب   .. كراجــل  بيســتفزه 
الشــخصية .. النــه داب يســتفز اي نمــط مغــرور ســواء رجــل او ســت .. دي مشــكلة النمــط دا .. ولــو 
نفســك توجــدى حلــول ..  يبقــي تقبلــي النمــط و تتحديــه وبــاش تنتقديــه ادام النــاس ..  احترميــه ..  
اعترفــي بالحاجــات الحلــوة اللــي بيعملهــا .. كــدا هيكــون ســهل جــدا معاكــي .. الراجــل دا غالبــا بيكــون 
ناجــح وفعــال يعنــي مــش راجــل ســلبي .. وطبعــا دا بيخلــي عنــده مميــزات كويســه .. زي اهتمامــه 
مميزاتــه  اســتغلي   .. النــاس  امــام  شــكل  بافضــل  تظهــري  عــاوزك  بيكــون  وبمظهــرك..  بالبيــت 
لصالحــك ...بــاش تكونــي نديــه معــاه .. بــاش تقللــي منــه امــام اي حــد .. حسســيه انــك بتحترمــي 

تفكيــره واراؤه  .. اوعــي يكــون تعبيــرات وشــك بتظهــر االســتهانة بيــه ......

الراجــل دا فيــه مميــزات .. دوري عليهــا ..  بــس كمــان الزم نفــرق اوى بيــن المغــرور زى مــا وصفنــاه 
وبيــن الشــخص اللــى بيعتــز بنفســه ..  ويمكــن يكــون الشــخص دا احساســه بنفســه عالــى شــويه 
او احساســه بانجــازه مبالــغ فيــه شــويه ..  الشــخص التانــى دا مــش مغــرور هــوا بــس معتــز بنفســه 

شــويه . 



35 النمط السلبي

االســتاذ عصــام موظــف بالشــئون اإلداريــة بأحــدي المصالــح الحكوميــة ..  متــزوج ولديــه ابنــاء ..  
يقضــي وقتــه مــا بيــن الذهــاب للوظيفــة صباحــا بمنتهــي االلتــزام وفــي مواعيــده بالضبــط ..  ثــم عنــد 
خروجــه مــن عملــه يتوجــه مباشــرا الــي البيــت .. وربمــا فــي المســاء ينــزل للجلــوس علــي المقهــى 
المجــاورة للمنــزل ثــم يذهــب الــي النــوم مبكــرا ..  رجــل هــادئ ليــس لــه مشــاكل مــع احــد ..  حديثــه قليــل 
..  معلوماتــه ســطحيه عــن كل شــيء ..  ونشــعر فــي حديثــه انــه ليــس لــه تجــارب فــي الحيــاه ..  ليــس 

لديــه طمــوح فــي أي شــئ ســوى الســتر كمــا يقــول .. محــدود جــدآ فــي طريقــه تفكيــره .



36 زوجتــه الســيدة والء تشــتكي دائمــا منه بســبب كراهيتــه للتغيير 
و انــه روتينــي جــدا  ومتــردد فــي اي قــرار  ..  بيكــره تغييــر اي شــئ 
.. الشــقة اللــي ســاكن فيهــا بقــت صغيــرة علــي االوالد .. رفــض 
تمامــا انــه يغيرهــا برغــم قدرتهــم الماليــة وقــال انــه مــش هيرتاح 
غيــر هنــا ..  منمــط حياتــه ..  حتــي طريقــه مابســه تقليديــه جــدا 
رغــم صغــر ســنه ..  كمــان بتقــول عنــه مــدام والء انــه متــردد فــي 
اي قــرار و دايمــا يؤجــل كل شــيء  ..  كمــان مــش بيحــب يــروح اي 
ــه  ــه زي االفــراح والعــزاء . كمــان بتشــتكي من مناســبه اجتماعي
انــه غالبــا مــش بياخــد موقــف لــو حــد مــن االوالد غلــط ..  او 
حصــل بينــه وبيــن الجيــران مشــكله ، ودايمــا بتقــول انــه طيــب 

زيــاده عــن الــازم .

مفتــاح شــخصية النمــط العملــي هــو انخفــاض الطموحــات واالمكانيــات وعــدم الســعى وراء تطويــر 
الــذات  ... يعنــي النمــط دا مــن النــاس معنــدوش طمــوح فــي اي حاجــه ..  معنــدوش طمــوح للترقــي 
فــي العمــل ..  وال طمــوح يــزود قدراتــه ..  وهــو عــارف ان امكانياتــه ضعيفــة وراضــي ب دا .. وطبعــا 
لــك ان تتخيــل واحــد زي دا ال طمــوح وال امكانيــات ..  حتــي لــو مراتــه عملــت اي تغييــر فــي البيــت او فــي 
شــكلها مــش بيحــس ..  لــو عملــت اكلــه حلــوه عــادي كأنهــا معملتــش ..  يــااااه صعــب اوي الحيــاه 
مــع راجــل زي كــدا .. بــس زي مــا قلنــا قبــل كــدا كل انســان فيــه عيــوب وفيــه مميــزات ..  تعالــي نتكلــم 
عــن عيوبــه .. مفيــش طمــوح .. ســلبي فــي المواقــف.. غيــر اجتماعــي .. متــردد .. بيأجــل اي حاجــه 
ومــش عــاوز يعمــل اي حاجــه .. حتــي فــي الشــغل تاقيــه اتكالــي وبيعتمــد علــي زمايلــه ..  وتحــس انــه 

معنــدوش روح للمنافســة او الغيــرة اإلنســانية البســيطة 



37 طيــب اي مميــزات عصــام.. الراجــل دا طيــب .. هــادئ .. نــادر اوي انــه يغلــط فيكــي .. كمــان ســايب لــك 
اداره شــئون البيــت يعنــي بتعملــي وبتتصرفــي زي مانتــي عــاوزه ..  ودى بتختلــف مــن ســت ألخــرى .. 
طبعــا االدارة المنفــردة المــور البيــت عــْبء كبيــر عليكــي .. بــس بيكــون افضــل مــن انــه يتعامــل هــو و 
يأخــذ قــرار وغالبــا هيكــون قــرار خاطــئ بســبب ضعــف قدراتــه ..  وأهــم ميــزه فــي الراجــل دا انــه متصالــح 
مــع نفســه .. يعنــي هــو عــارف انــه محــدود فــي االمكانيــات وعلــي اســاس دا معنــدوش طمــوح كبيــر.. 
هــو عــارف قدراتــه كويــس علشــان كــدا مــش بيغيــر مــن حــد وال بينافــس حــد .. حتــي فــي الشــغل لــو 
واحــد اتعيــن جديــد واالســتاذ عصــام بــدا يعلمــه الشــغل وبعــد شــهرين  تاقــي المديــر بيوجــه األســئلة 
للشــخص الجديــد وبيعتيــر الموظــف الجديــد دا هــو االســاس ..  والغريــب لمــا يحصــل كــدا تاقــي 
عصــام مــش بيزعــل وال بيغيــر .. راجــل متوافــق ومتصالــح مــع نفســه .. هــو عــارف انــه محــدود علشــان 

كــدا تــارك لــك شــئون البيــت ...

نقصــد انــك الزم تعرفــي حاجــه مهمــه جــدا وهــي انــك بتاخــدي مميــزات مــع شــوية عيوبــه ، يعنــي 
عمــره مــا هيقولــك عملتــي ايــه او البيــت مــش نضيــف وال هيقولــك االكل مــش كويــس.. وال هيفــرض 
وجهــه نظــره عليكــى.. وال يضايقــك ..  طبعــا يــا مــدام والء انتــي بتقولــي دلوقتــي .. بزمتــك يــا دكتــور دي 
تبقــي عيشــه .. اكيــد عنــدك حــق .. بــس اعرفــي كويــس ان نمــط الراجــل دا مــش بيتغيــر ..  يعنــي اللــي 
ــه  ــر .. والقــرار بتاعــك ..  ممكــن  تســتمري معــاه وتتحملــى عيوب مــش عاجبــك فيــه عمــره مــا هيتغي
علــي اعتبــار إنــك برضــه يتاخــدى مميــزات مــن عيوبــه.. او الء ..  ليــه بقــي .. علشــان انــا عــارف مشــاعر 
المــرأة وانهــا تحــب تحــس انهــا مــع راجــل هــوا الســند  ..  ودي طبيعــة أى زوجــه ..  ومــع عصــام مــش 
هتقــدري تعيشــى االحســاس دا  رغــم انــك هتاقــي احاســيس تانيــة قــد تكــون رائعــة ..  لكــن لــو انتــي 

مــن الســيدات اللــي بتحــب الســيطرة علــي زمــام االمــور فالنمــط الســلبي افضــل زوج ليكــي.

اصعــب عاقــه بيــن زوجيــن ، هــي زواج النمــط الســلبي كــزوج مــن النمــط العملــي كزوجــة ..  الســت دي 
بتحــس انهــا هــي الراجــل ..  ولألســف  الســت دى ممكــن تقــع فريســة لنفســها بالتعلــق برجــل اخــر 
.. ودا الســبب الوحيــد اللــي يبــرر صاحيــة  االنفصــال فــي هــذه الحالــة .. امــا لــو  تعاملتــي مــع مميزاتــه 



38
وانــك انتــي اللــي بتديــري شــئون البيــت وهــو راجــل طيــب ومــش بيغلــط فيكــي .. يبقــي كــدا انتــي عرفتــي 

تاخــدي مميزاتــه .. خــدي بالــك لــو انتــي مــن النــوع العصبــي شــويه مــش هيســتحملك غيــر عصــام ...

ولــو انتــي مــن النمــط العملــى اللــي بيحب شــغله اوي وشــغله اولويه في حياتك محدش هيســتحملك 
غيــر عصــام .. ولــو انتــي مــن النمــط المغــرور او المســيطر  وبتحبــي تمشــي كامــك وقراراتــك ومــش 
هيســتحملك غيــر عصــام .. حــددى طبيعــة نمطــك وقــدري حكمــة ربنــا انــك تتجوزيــه .. يعنــي لــو انتــي 
متجــوزه راجــل مــن نفــس نمــط شــخصيتك هيكــون بينكــم مشــاكل كتيــر ..  لــو  كل واحــد فيكــم عــاوز 
كامــه وقراراتــه هــي اللــي تمشــي .. لــو هــو كمــان عصبــي معاكــي ومــش هيســتحمل عصبيتــك وال 
تأخيــرك فــي الشــغل .. اعرفــي حكمــه ربنــا فــي انــه يوفــق بينكــم .. فكــري كويــس.. شــوفي المميــزات .. 

اتحملــي العيــوب ألنــه رغــم عيوبــه هــو االفضــل ليكــي ...



39 المهم نكون مع بعض : معا لنبقي

مشــهد مهــم جــدا مــن فليــم » همــام فــي امســتردام » لمحمــد هنيــدي وهــو داخــل مــزاد علشــان 
يشــتري اهــم محــل فــي امســتردام »محــل توســكانيني » فاكريــن المشــهد دا .. لمــا خصمــه بيــزود فــي 
المــزاد وبــدأ  »همــام«  يفقــد االمــل ..  وقــال لمراتــه شــكله كــدا المحــل راح والمــزاد راح .... قالــت لــه 
كلمــه حلــوه اوي .. قالــت مــش مهــم .. المهــم نكــون مــع بعــض .. جملــه حلــوه مــن الســيناريت وغيــر 
متوقعــه .. كان المتوقــع فــي انهــا تقولــه معلــش .. تتعــوض .. يمكــن خيــر .. ال قالــت مــش مشــكله 

المهــم نكــون مــع بعــض .

عــاوز اختــم الجــزء دا بانــك تفكــر بالطريقــة دي » المهــم نكــون مــع بعــض » لــو اتحملنــا عيــوب بعــض 



40 ، لــو اتحملنــا ظــروف بعــض ، لــو اتحملنــا اخطــاء بعــض ، لــو دايمــا بنقــول المهــم نكــون مــع بعــض ، 
حاجــات كثيــر اوي هتتغيــر فــي طريقــه تفكيرنــا وفــي حياتنــا واحساســنا بالضغــوط ... لــو فكرنــا كويــس 
فــي حكمــه ربنــا فــي ان النــاس تتجــوز بعــض هتاقــي ان فيهــا حكمــه احنــا مــش بنشــوفها ، ألننــا بنركــز 

بــس علــي الســلبيات 

االختــاف احيانــا بيكــون نعمــه ... ولــو كان الــزوج والزوجــة مــن نفــس النمــط 
هتكــون الحيــاه صعبــه اوي ... تعالــي معايــا ناخــد امثلــه مــن االختــاف دا بعــد  
مــا عرفنــا انمــاط النــاس ... تعالــي معايــا نشــوف النــاس ممكــن يكــون جوازهــم 

مثالــي اوي لــو كان فيــه اختــاف مثــا :

النمــط العملــي كــزوج يعيــش كويــس مــع النمــط الســلبي كزوجــه والعكــس غير 
صحيــح .. الراجــل العملــي بيهتــم بالشــغل اوي علــي حســاب اي شــيء والزوجــة 
الســلبية مفيــش لهــا طموحــات غيــر الحيــاه الكريمــة ..يعنــي مــش مهــم تســمع 
كام حلــو مــش مهــم تاقــي تقديــر منــه .. المهــم عندهــا ان جوزهــا يكــون كويــس 
وبصحــه ويقــدر يصــرف علــي البيــت ، حتــي المصاريــف فهــي كمــان ملهــاش 
طمــوح كبيــر فــي الحيــاه الرغــدة ...شــوف رغــم االختــاف الكبيــر فــي شــخصياتهم  

إال انهــم متوافقيــن 

امــا بقــي النمــط العملــي لــو تــزوج مــن نفــس النمــط .. غالبــا هتكــون حياتهــم فيهــا خافــات كثيــر ..  دا 
علشــان كل واحــد فيهــم مهتــم اوي  بأهدافــه ونجاحاتــه فــي العمــل وتحقيــق ذاتــه ... يعنــي االهتمــام 

بالبيــت واالوالد هيكــون اقــل اهتماماتهــم وطبعــا دا جــواز مــش متوافــق 

زواج النمــط التحليلــي مــن النمــط المغــرور ، طبعــا االثنيــن مختلفيــن جــدا عــن بعــض ، فمثــا النمــط 
التحليلــي هــادي ومتواضــع وكمــان بيركــز اوي فــي قرارتــه ، وبياخــد القرار بعد تفكيــر وجمع معلومات ... 



41 امــا النمــط المغــرور متســرع فــي القــرار ، متعالــي علــي االخريــن ... وطبعــا طبيعــة شــخصية التحليلــي 
ممكــن يتحمــل التعالــي عليــه ومعنــدوش مشــكله انــه يعيــش مــع شــخص مــن نــوع المغــرور ... 
امــا النمــط المغــرور بيكــون عــاوز شــخص يديلــة معلومــات ويســاعده علــي القــرار الصحيــح منغيــر 

الوقــت  نفــس  وفــي  يســاعده  ...يعنــي  عليــه  يتعالــي  مــا 
يشــعره بأهميتــه ، يســاعده و فــي نفــس الوقــت يشــعره 
انــه فاهــم كويــس ، وطبعــا كل المهــام دي يقــدر يعملهــا 
النمــط التحليلــي ... يــااااه للدرجــة دي  االختــاف رحمــه .. 
للدرجــة دي االختــاف بيخلــي النــاس تكمــل بعــض وتتوافــق 

مــع بعــض ....

كمــان النمــط المغــرور يعيــش كويــس اوي مــع النمــط 
الســلبي ، دا الن المغــرور يحــب يوجــه والســلبي يحــب حــد 
يوجهه  ، المغرور يحب اعطاء االوامر  والسلبي يحب ينفذ 
اومــر االخريــن ، المغــرور يحــب يتكلــم عــن نفســه والســلبي 
يحــب يســمع اكتــر مــن انــه يتكلــم .... رغــم االختاف الشــديد 

بينهــم اال انهــم ممكــن يكــون فيــه توافــق كبيــر بينهــم .

العملــي والمتــردد رغــم اختافهــم انمــا بيكملــوا بعــض .. 
والعملــي والمعبــر شــرط ان العملــي يكــون الــزوج والمعبــر 
تكــون الزوجــة ، بتكــون دمهــا خفيــف وبتعمــل روح بهجــه 
ــا  ــا فــي رحمــه ربن ــو فكرن فــي البيــت .. االختــاف رحمــه .. ول
بينــا هناقــي ان اللــي احنــا فيــه يمكــن يكــون احســن حاجــه 

ــا .. المهــم نكــون بعــض  لين



تـــم إعـــداد المحتوى العلمى لهـــذا الكتيب تحت مظلة برنامـــج »القضاء على العنف ضد النســـاء والفتيات 
وإتاحـــة خدمـــات أساســـية عاليـــة الجـــودة« الذي أطلقتـــه هيئة األمـــم المتحدة للمـــرأة فى مصر، عـــام 		0	، 
بالشـــراكة مـــع المجلـــس القومى للمـــرأة وبدعم مـــن الوكالة األمريكيـــة للتنميـــة الدولية. وهو إحـــدى البرامج 
التأسيســـية لهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة فـــى إطـــار المبـــادرة العالميـــة حول »منـــع العنف ضد النســـاء 
والفتيات والحصول على الخدمات األساســـية إلنهائه «. ويســـاهم البرنامج في تحقيق الهدف الخامس 
مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة: »تحقيق المســـاواة بين الجنســـين وتمكيـــن جميع النســـاء والفتيات 
«، وال ســـيما الغايـــة 	,	 التـــي تســـعى إلى »القضاء على جميع أشـــكال العنف ضد النســـاء والفتيات في 

المجاليـــن العـــام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشـــر واالســـتغالل الجنســـي«.
تـــم تصميـــم هـــذا الكتيـــب بدعم مـــن االتحـــاد األوروبـــي تحت مظلـــة برنامـــج »تمكين المـــرأة والشـــمول المالي 

واالقتصـــادي فـــي ريف مصـــر: االســـتجابة لكوفيد9	
تنويه:

محتـــوى هـــذا الكتيـــب هـــو مســـؤولية المجلـــس القومـــى للمـــرأة وال يمكـــن بـــأي حـــال أن يعتبر انعكاًســـا لـــرؤي االتحاد 
األوروبـــي أو هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة أو األمـــم المتحـــدة أو أي مـــن المنظمـــات أو الهيئـــات التابعـــة لها.



إعداد
أ.د/ عبد المحسن ديغم
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باحثة قانونية
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أ. دينا حسين

عضو المجلس القومي للمرأة 
رئيسة لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة

المراجعة والصياغة العامية


