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توصيف النمط
Male ESTJ / ESTJ

٢٩/أكتوبر/٢٠١٣

.Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®( لقد تم تصميم توصيف النمط هذا بهدف مساعدتك على فهم نتائجك في تقييم
بناًء على إجاباتك الفردية، تقدم أداة MBTI نتائج لتحديد أي من أنماط الشخصية الستة عشر المختلفة يصفك على النحو األمثل. 
يمثل نمط شخصيتك تفضيالتك في أربع فئات منفصلة، وتتألف كل فئة من خيارين متعاكسين. وتصف الفئات األربع المجاالت 

الرئيسية التي تتحد لتشكل أساس شخصية أي شخص على النحو التالي:

)I( أم داخلي )E( موضع تركيز اهتمامك - خارجي  •
)N( أم حدسي )S( طريقة تلقيك للمعلومات - حسي  •

)F( أم الشعور )T( طريقة اتخاذك لقراراتك - التفكير 	•
)P( أم المالحظة )J( كيفية تعاملك مع العالم الخارجي - اتخاذ القرار  •

ُيمّثل نمط MBTI الخاص بك باألحرف األربعة التي تمثل تفضيالتك. بناًء على إجاباتك على التقييم، فإن نمط MBTI المبدئي 
الخاص بك هو ESTJ، ويوصف أيًضا بأنه "التفكير الخارجي والحس". وتم تحديد نتائجك أدناه.

ESTJ المبدئي:  النمط 
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خارجي
األشخاص الذين يفضلون "خارجي" يميلون إلى تركيز اهتمامهم 

على العالم الخارجي المتمثل في األشخاص واألشياء.

حسي
األشخاص الذين يفضلون "حسي" يميلون إلى تلقي المعلومات من 

خالل الحواس الخمس والتركيز على المكان والزمان الحاليين.

التفكير 
األشخاص الذين يفضلون "التفكير" يميلون إلى اتخاذ قراراتهم 

بشكل يرتكز في المقام األول على المنطق والتحليل الموضوعي 
للسبب والنتيجة.

اتخاذ القرار
األشخاص الذين يفضلون "اتخاذ القرار" يميلون إلى التخطيط و 
التنظيم عند تعاطيهم مع أمور الحياة كما يفضلون تسوية األمور.

داخلي
األشخاص الذين يفضلون "داخلي" يميلون إلى تركيز اهتمامهم 

على العالم الداخلي المتمثل في األفكار واالنطباعات.

حدسي 
األشخاص الذين يفضلون "حدسي" يميلون إلى تلقي المعلومات 

من خالل االطالع على األنماط والصورة الشاملة لألمور 
والتركيز على االحتماالت المستقبلية.

الشعور
األشخاص الذين يفضلون "الشعور" يميلون إلى اتخاذ قراراتهم 

بشكل يرتكز في المقام األول على القيم والتقييم الشخصي 
لألمور التي تتمحور حول شؤونهم.

المالحظة
األشخاص الذين يفضلون "المالحظة" يميلون إلى تفضيل 

المرونة والعفوية عند تعاطيهم مع أمور الحياة كما يفضلون 
ترك الخيارات مفتوحة أمامهم.

إن إجاباتك على تقييم MBTI ال تشير فقط إلى تفضيالتك؛ بل إنها تدل أيًضا على نسبة وضوح تفضيالتك، وهذا يعني مدى 
وضوحك في التعبير عن تفضيلك لخيار معين مقابل نقيضه. وهذا يعرف باسم مؤشر وضوح التفضيالت، أو ما يسمى اختصاراً 
pci. الشريط البياني التالي يبين نتائج مؤشر وضوح التفضيالت الخاصة بك. الحظ أنه كلما كان الشريط أطول دل هذا على أنك 

متأكد بدرجة كبيرة مما تفضله، وكلما كان الشريط أقصر دل هذا على أنك أقل تأكًدا من هذا التفضيل.
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يستطيع المتخصص في مؤشر أنماط الشخصية إعطاءك مزيًدا من المعلومات التوضيحية حول نتائج تقريرك وحول وصف النمط 
 MBTI كما هو موضح في المخطط أدناه. هل يبدو وصف النمط المبدئي الخاص بك منطبًقا عليك؟ يجد كثير من الناس أن نتائج

الخاصة بهم تصفهم بشكل جيد. أما بالنسبة آلخرين، فإن تغيير حرف أو حرفين قد يساعدهم على اكتشاف نمط MBTI الذي 
يصف شخصيتهم بمزيد من الدقة. إذا كنت تعتقد أن الخصائص ال تنطبق عليك بشكل صحيح، فبإمكان الشخص الذي أعطاك وثيقة 

MBTI أن يساعدك على تحديد النمط الذي يناسبك بشكل أفضل.

ESTJ :النمط وصف 

حاسم وواضح وحازم  •
منطقي وتحليلي ويميل إلى النقد الموضوعي  •

ماهر في تنظيم المشروعات واإلجراءات واألشخاص  •
يميل إلى تقدير الكفاءة والفعالية والنتائج  •

يميل إلى تفضيل األنظمة واإلجراءات التي أثبتت كفاءتها  •
يركز على الحاضر، مع تطبيق الخبرات السابقة ذات الصلة للتعامل مع المشكالت  •

ينظر إليه اآلخرون في العادة على أنه دقيق في عمله ويمكن االعتماد عليه كما يرونه   •
حاسماً وصريحاً وواثقاً في نفسه
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كل نمط أو مجموعة من التفضيالت يتسم باهتمامات وقيم وملكات فريدة خاصة به. وبصرف النظر عن تفضيالتك، فإنك قد 
تنتهج بعض السلوكيات التي تميز تفضيالت مناقضة لتلك التي اخترتها. لمناقشة األنواع الستة عشر بشكل أوسع، انظر كتيب 

®Introduction to Type لمؤلفته إيزابيل بريجز مايرز. توفر شركة هذا الكتيب والعديد من المنشورات األخرى لمساعدتك على 

فهم نمط شخصيتك.
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