نشاط ( :)2-2اكشف عن قواك الشخصية (بصورة سريعة ولكن أقل دقة)
طبق االستبانة اآلتية ،وذلك برصد درجة انطباق كل فقرة من الفقرات األربع لوصف كل قوة من قوى الشخصية األربع والعشرين.
إذا كانت تنطبق تماما ً تُعطى  5درجات ،تنطبق كثيرا ً تُعطى  4درجات ،تنطبق نوعا ً ما  3درجات ،تنطبق قليالً درجتان ،وال تنطبق
درجة واحدة .ثم رتّبها تنازليا ً من األكثر تمييزا ً إلى األقل تمييزا ً لشخخخخخخصخخخخخيتك حي من األكثر تمييزا ً يُعطى الرقم  )1واألقل تمييزاً
يُعطى الرقم :)24
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درجة
انطباقها

وصفها
لتحقيق هدفي ،مضع مجموعة ُممارسات جديدة ولكنها مناسبة في ذات الوقت.
نادرا ً ما مشعر بالرضا عند اتباع الطرق التقليدية للتعامل مع ممور حياتي.
لدي ميول فني في إنجاز األمور حتى لو كانت هذه األمور تقليدية.
معتقد من هذه القوة ممارسة عقلية منفتحة تشمل ما هو بديهي وما يتم تعلّمه من تجارب الحياة.
لدي رغبة قوية الستكشاف ما يدور حولي.
لدي مرونة بالغة حول األمور التي ال تتناسب مع مفكاري ومعتقداتي السابقة حولها.
نادرا ً ما مشعر بالملل عندما مكون في رحلة البح عن التجديد.
معتقد منه ليس من السهل من يتقبل الفضوليون الغموض بالرغم من رغبتهم بتح ّديه.
مف ّكر باألمور من خالل النظر إليها من جميع الزوايا.
ال مقفز إلى النتائج مبداً ،بل معتمد على البراهين واألدلة الراسخة عند اتخاذ القرارات.
ال متحيّز لما يُثبت رميي فقط ،فلدي المرونة لتغيير رميي حول األمور.
لدي موضوعية وعقالنية كبيرتين لوضع المعلومات في خدمتي وخدمة اآلخرين.
مميل إلى تعلّم األمور الجديدة إما بدراستها مكاديميا ً مو حتى لو لوحدي.
لطالما محببت األماكن التي تُتيح فرص التعلّم كالمدرسة ،والمتحف ،والمكتبة ،وغيرها.
برميي ،ينبغي على الفرد من يكون خبيرا ً في مجاالت معرفة معينة لها قيمة له ويثمنها اآلخرين.
معتقد من لدي مجاالت معرفة معينة منغمس في تعلّمها حتى دون وجود مي حافز خارجي.
مستطيع النظر إلى األمور على نحو ذي معنى بالنسبة لي ولآلخرين.
مستطيع مساعدة اآلخرين على ح ّل مشكالتهم بأنفسهم.
مع الخبرة ،مصبحت معي ما هو مهم في هذه الحياة.
ي لالستفادة من خبراتي.
لطالما يلجأ من حولي إل ّ
مقول الصدق دائما ً دون التفكير فيما قد يترتب عن ذلك.
متمتع بحياة واقعية مصيلة ال مكان فيها للتملّق.
ال متظاهر مبدا ً في مفعالي ،فأبدو كما منا على األرض بهيأتي الحقيقية.
ممثل نواياي بالتزام وإخالص من خالل مقوالي ومفعالي.
ال مضعف مبدا ً في مواجهة مي تهديد مو تحدي مو ملم مو مي من المصاعب.
ال تقتصر مواجهتي للمخاطر على األفعال فقط ،بل يسبقها قوة قلب وقوة عقل كبيرتين.
مواجه المخاطر والمواقف الخطيرة بالرغم من المخاوف الداخلية التي تتبادر إلى ذهني.
معتقد ّ
من الجريئين يقاومون خوفهم في قلوبهم والفرار في مفعالهم.
مقوم دائما ً بإنهاء ما بدمته كما خططت مو حتى بصورة مفضل مهما كان األمر صعباً.
تُسيطر البهجة والسرور على مجواء العمل لدي بعيدا ً عن التذ ّمر والشكوى.
تدفعني ُمثابرتي إلى بذل ما بوسعي ،وليس إلى الهوس بأهداف غير قابلة للتحقيق.
ال مبح عن كمال قدراتي ،وإنما مرغب بتحقيق مهدافي الواقعية بمرونة والبح في الكيف.
لطالما مضع جسدي وروحي فيما مقوم به من عمل.
مصحو باكرا ً متطلع إلى تحقيق عملي اليومي بكامل قواي.
مقوم بنشر الحماس فيمن حولي بسبب ما مملكه من شغف.
يعتبرني الناس من حولي شخصا ً ذا روح عالية.
ال مشعر مبدا ً بأنني مشغوالً عن فعل الخير لآلخرين.
مستمتع دائما ً بتقديم المعروف لآلخرين حتى وإن لم مكن معرفهم.
تلبية حاجة الناس تفوق باألولوية تلبية حاجاتي وممنياتي اآلنية والمتعية.
يعتبرني الناس من حولي شخصا ً كريما ً ولطيفا ً.
مكثر ما مثمنه العالقات الو ّدية مع الناس.
لطالما ممتلك عالقات ودية دائمة مع من يبادلني المشاعر.
فهمي لمعنى الحب يتعدى العالقة الرومانسية ليصل إلى روابط وثيقة بمن هم حولي.
يشعر من حولي من مقربين بأنني محبهم.
وعيي بانفعاالتي ومثرها يجعلني مقدر على إدارة سلوكي وقيادته نحو الطريق الصحيح.
معي تماما ً دوافعي ودوافع اآلخرين للتحرك والقيام باألعمال المتعددة.
متعامل بمهارة مع من حولي بنا ًء على دوافعهم.
مالحظ الفروق في دوافع ،ومزاج ،وخلفيات اآلخرين ،م ّما يُم ّكنني من التعامل الجيد مع الجميع.
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ال يُمكن النفعاالتي الشخصية من تجعلني متحيّزا ً ألشخاص على حساب آخرين.
لطالما معطي جميع من حولي فرصا ً متكافئةً.
ما يحكم تعاملي اليومي مع اآلخرين المبادئ األخالقية.
مقوم بأعمال الخير مع اآلخرين حتى مع الذين ال معرفهم.
ّ
منظم ومتابع منشطة الفريق مو من حولي) ومتأكد من تنفيذها بالشكل الصحيح.
ّ
محافظ على مناخ جيد للعالقات لضمان تحقيق األهداف في إطار زمني ُمحدد.
محافظ على العمل ليكون ملكية كل عضو من معضاء الفريق ويصب في مصلحتهم جميعاً.
ي ومؤثر في التعامل.
يراني من حولي على منني إنسان ّ
مفعل ما بوسعي ألقوم باألدوار المنوطة بي كعضو في الفريق كمواطن).
مساهم في نجاح الفريق بإخالص ،فأشاركهم ما مقوم به من معمال ضمن الدور المنوط بي.
مثمن مهداف الفريق حتى إن لم تتفق مع مهدافي الشخصية مباشرة ً ،ولذلك مقوم بدعم الفريق لتحقيقها.
محترم كل من يتولى قيادة الفريق ،فأساعده كعضو في المضي قُدُماً.
االنتقام من الشخص المسيء ليس من ضمن مفاهيمي في التعامل.
متجاوز عن مخطاء اآلخرين ،ولطالما مقدّم فرصة ثانية لتصحيح المسار.
الرحمة والمسامحة هما مبدمي في إحدا التغيير المراد فيمن تسبب بالخطأ واألذى.
معتقد من العفو يستجر مفعال إيجابية لطيفة ،وي ُّقلل من األفعال السلبية القاسية.
ال مبح مبدا ً عن خطف األضواء مو استمالة اهتمام اآلخرين.
لطالما مدع إنجازاتي تتكلم عن نفسها.
متصرف على طبيعتي ومدع لآلخرين فرصة التماس قيمة التواضع فيما مقوم به.
لطالما متطلع إلى الصورة الكبيرة التي يمكن تحقيقها دون اعتبار معاني الفوز والهزيمة.
لطالما متأنى في معمالي لتجنّب اإلقدام على قول مو فعل قد مندم عليه الحقاً.
منتظر سماع آراء اآلخرين قبل اإلدالء برميي حول مجموعة األعمال المنوي القيام بها.
مدرس األمور بتروي لمقاومة مي عمل غير مجدي ولضمان تحقيق األهداف طويلة األمد.
متأن وحريص.
يراني من حولي على منني
ٍ
مقدر على تمالك نفسي عند التعبير عن رغباتي وحاجاتي لحين يكون ذلك مناسباً.
يكفي من مدرك ما هو الصحيح ألضعه في قالب عملي ومقوم بفعله.
عند وقوع ممر سيء باستطاعتي فعل ما يضمن إدارة انفعاالتي تجاه الموقف.
لدي قدرة كبيرة على تخفيف وطأة االنفعاالت السلبية وتوليد االنفعاالت اإليجابية لوحدي.
لطالما يجذبني ما هو جميل ،فيُمكن من مقف ألشتم رائحة األزهار الزكية.
مقدّر كل ما هو متميّز ،فتبهرني مثالً توظيف األلوان في اللوحات الفنية مو وظائف/تطبيقات الهواتف الذكية.
تشدّني قدرات ومهارات بعض األشخاص في تأدية وظائفهم ومعمالهم بشكل متميّز.
مراقبتي ألداء بعض األشخاص عن كثب وفهم سر جماله تدفعني للشعور بالدهشة.
كلّي وعي باألمور الجيدة التي تحد  ،فال معتاد عليها بالرغم من تكرار حدوثها دوما ً.
متقدم دائما ً بالشكر لكل من يق ّدم المعروف ،ألنه نوعا ً من تقدير وتعزيز األخالق الحسنة.
مشعر باالمتنان لكل ُمحسن مو فعل حسن وإن لم تكن مقدّمة لي.
لطالما محمد هللا عز وجل على هباته وما منا فيه من نِعم.
متوقع األفضل في المستقبل.
مخطط ومقوم باتباع الخطط لتحقيق ما متوقعه من ممور جيدة في المستقبل.
ما يُمثل توجهاتي نحو المستقبل هو األمل والتفاؤل.
مفعالي الحاضرة هي بذل ما بوسعي لتلذّذ طعم تحقيق ما مسعى له في المستقبل.
لطالما محب الضحك ورسم البسمة على وجه اآلخرين.
حبي للضحك ال يعني الضحك على اآلخرين.
مرى الجانب المضيء من حياتي بوضوح.
يراني من حول منني مرح خفيف الظل.
كلّي إيمان من هنالك معنى من هذه الحياة ولي دور معين في تحقيقه.
محاول جاهدا ً من مرسم مفعالي لتحقيق دور وجودي في الحياة.
لدي فلسفة واضحة تُبيّن غايتي في الوجود.
معنى إيماني بالوجود فضيلة ت ُ ّ
عزز عالقتي باإلطار األكبر للخلق.
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اآلن تأ ّمل موجه ال شبه واال ختالف بين قائمة قواك ال شخ صية من وجهة نظرك وقائمة قواك ال شخ صية ح سب اال ستبانة ،ثم حاول من
وجهة نظرك تحديد مسباب ذلك الشبه واالختالف بين القائمتين.
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