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�الإن�شان �خل�شن خ�شائ�شه:-

- قا�شي يف تعامله حتى �أنه يق�شو على نف�شه �أحياناً

- ال يحاول تفهم م�شاعر �الآخرين الأنه ال يثق بهم

- يكرث من مقاطعة �الآخرين بطريقة تظهر ت�شلبه بر�أيه

- يحاول �أن يرتك لدى �الآخرين �إنطباعاً باأهميته

- مغرور فينف�شه لدرجة �أن �الآخرين ال يقبلوه

- لديه �لقدرة على �ملناق�شة مع �لت�شميم على وجهة نظره

- يرى نف�شه �أنه بخري و لكن �الآخرين لي�شو� بخري

كيفية �لتعامل معه:

- �أعمل على �شبط �أع�شابك و �ملحافظة على هدوئك

- حاول �أن ت�شغي �إليه جيد�ً

- تاأكد من �أنك على �إ�شتعد�د تام للتعامل معه

- ال حتاول �إثارته بل جادله بالتي هي �أح�شن

- حاول �أن ت�شتخدم معلوماته و �أفكاره

- كن حازماً عند تقدمي وجهة نظرك

- �أفهمه �إن �الإن�شان �ملحرتم على قدر �إحرت�مه لالآخرين

- ردد على م�شامعه �الآيات و �الأحاديث �ملنا�شبة

- ��شتعمل معه �أ�شلوب : نعم ...... ولكن

�لربود  و  بالبطء  فعله  ردود  تت�شف  �لذي  �ل�شخ�س 

خ�شائ�شه:-  

- يتميز بالربود و ي�شعب �لتفاهم معه 

- يتميز بدرجة عالية من �الإ�شغاء و يتفهم �ملعلومات 

- ال يرغب يف �الإعرت��س على �الأفكار �ملعرو�شة 

- يتهرب من �الإجابة على �الأ�شئلة �ملوجهة �إليه 

- ال مييللالآخرين فهو غري عاطفي 

كيف نتعامل معه ؟ 

- عاجله باأ�شلوبه من خالل �إ�شغائك �جليد 

- وجه �إليه �الأ�شئلة �ملفتوحة �لتي حتتاج �إىل �إجابات مطولة 

- ��شتخدم معه �ل�شمت لتجربه على �الإجابة 

- لتكن بطيئاً يف �لتعامل معه و ال تت�شرع يف خطو�تك 

- �ظهر له �الإحرت�م و �لود 

�ل�شخ�س �لرثثار خ�شائ�شه:- 

- كثري �لكالم و يتحدث عن كل �شيء و يف كل �شيء 

- يعتقد �أنه مهم 

- ميكن مالحظة رغبته يف �لتعايل �إال �أنه �أ�شعف مما تتوقع 

- يتكلم عن كل �شيء با�شتثناء �ملو�شوع �ملطروح للبحث 

- يقع يف �الأخطاء �لعديدة 

- و��شع �خليال ليثبت وجهة نظره 

كيف نتعامل معه ؟ 

- قاطعه يف منت�شف حديثه و عندما يحاول �إ�شتعادة �أنفا�شه، قل 

له : يا �شيد ... �أل�شنا بعيدين عن �ملو�شوع �ملتفق عليه ؟ 

- �أثبت له �أهمية �لوقت و �أنك حري�س عليه 

�إىل  بالنظر  ذلك  و  �أحاديثه  لبع�س  مرتاح  غري  باأنك  �أ�شعره   -

�شاعتك ... و بالتنفيخ و ...�لخ 

�ل�شخ�شية �ملعار�شة د�ئما خ�شائ�شه:- 

- ال يبايل باالآخرين لدرجة �أنه يرتك �أثر�ً �شيئاً لديهم 

- يفتقر �إىل �لثقة لذ� جتده �شلبياً يف طرح وجهات نظره 

- تقليدي و ال تغريه �الأفكار�جلديدة و ي�شعب حثه على ذلك 

- ال مكان للخيال عنده فهو �شخ�شية غري جمددة 

- عنيد ، �شلب ، ي�شع �لكثري من �الإعرت��شات 

- يذكر كثري�ً تاريخه �ملا�شي 

- يلتزم باللو�ئح و �الأنظمة �ملرعية ن�شاً ال روحاً 

- ال مييل للمخاطرة خوفاً من �لف�شل 

كيفية �لتعامل معه: 

- �لتعرف على وجهة نظره من خالل موقفنا �الإيجابية معه 

- تدعيم وجهة نظرك باالأدلة للرد على �عرت��شاته 

- �أكد له على �أن لديك �لعديد من �ل�شو�هد �لتي توؤيد �أفكارك 

- عدم �إعطائه �لفر�شة للمقاطعة 

- قدم �أفكارك �جلديدة بالتدريج 

- لتكن د�ئماً �شبور�ً يف تعاملك معه 

- ��شتعمل �أ�شلوب : نعم ...... ولكن 

�ل�شخ�س مدعي �ملعرفة خ�شائ�شه:- 

- ال ي�شدق كالم �الآخرين و يبدي د�ئماً �عرت��شه 

- متعايل ، و يحب �ل�شيطرة �لكالمية و مييل �إىل �ل�شخرية 

- عنيد ، ر�ف�س ، و متم�شك بر�أيه 

- يفتخر و يتحدث عن نف�شهطيلة �لوقت 

- �شكاك ، و يرتاب بد�وفع �الآخرين 

- يحاول �أن يعلمك حتى عن عملك �أنت 

كيف نتعامل معه ؟ 

- متا�شك �أع�شابك و حافظ على هدوئك �لتام

- تقبل تعليقاته و لكن عليك �أن تثابر يف عر�س وجهة نظرك

- �أجلاأ يف مرحلة ما �إىل �الإطر�ء و �ملدح

- �خرت �لوقت �ملنا�شب ملقاطعته يف مو��شيع معينة

- لتكن و�قعياً معهد�ئماً

- ال تفكر يف �الإنتقام منه �أبد�ً

كيف  تتعامل مع الناس حسب شخصيتهم؟؟؟
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