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 كيف ُتكمل هذا النموذج : 
 ( العبارات )صّنف كل كلمة أوعبارة حسب أفضل ما تصفكمجموعة من الكلمات و 21هناك 

 الجواب األول الذي يخطر على بالك هو غالباً األفضل : 
 

   

كثر وصفاً السلوك األ  A 

 B السلوك الثاني أكثر وصفاً 

 C السلوك الثالث أكثر وصفاً 

 D السلوك األقل وصفاً 

 
 

 يجب أن يكون هناك واحد أ ، واحد ب ، واحد ج ، وواحد د لكل مجموعة:           
 مثال :   

   
                               الصحيح                       الغير صحيح     

 تنافسي
 ايجابي
 هادئ

 ُمتعاون

B  تنافسي 
 ايجابي
 هادئ

 ُمتعاون
 

A 

D B 

B C 

A D 

 
 

 . ، تورنتو ، كندا مكوايجمعهد 
 للتطويرالتنفيذي المحدود  مكوايج. معهد  6001-6611حقوق الطبع 

 أية طريقة كانتجميع حقوق الطبع محفوظة ، ومن ضمنها حق استنساخ هذا النموذج أو أي جزء منه وب

 العالمة الُمسجلة لمعهد  مكوايج للتطويرالتنفيذي المحدود
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 صنّف هذه الكلمات أو العبارات حسبما :
أن الناس اآلخرين يرونك في وظيفتك الحالية " : ب" كيف تعتقد   

  للكلمات  مكوايج  استبيان
 

 االسم :  التاريخ 

 

.     هادئ 3 لتصديق  .    قابل ل2   .    قوي االرادة 1                                   

السالمة أوال          هادئ              ُمفعم بالحماس         

يرغب بالفوز          حذر            عتمد عليه يُ             

حب لآلخرين مُ          ال يلين           يتأثر بسهوله               

      

للآلخرين ُمحرك  .  6 حقق األشياءيُ    . 1   عطاء للآلخرينم   .   4     

ستقرمُ          ون أصدقاء بسهولة   كّ يُ              علىد ضغطا  ّوليُ          

    ماهر اجتماعيّا                      وضع ثقة           ُممتن         

ال يهاب               سهل االنقياد           معتدل              

      

ال يخاف .    9 طيب القلب  .   8         متحفظ .    7  

يكون أصدقاء            رن م                مغامر            

ممكن التنبؤ به            روح قتالية          خطيب ساحر                

تفان مُ           راسخ             سعيد          

      

ال يتبدل .   11    شكور.   12 محبوب من اآلخرين   .12      

باآلخرين            الثقة            عنيد               منهجي           

الى خارج الذات هاهتمام         مليء بحب المغامرة للنجاح           آلخرين         يُذعن ل             

غير مستعجل        ؤثر باآلخرين          مُ             ُمتماسك             

      

هادئ . 11 تحدث بارع مُ  .   14   قدام .  13         شخص م 

ُمقّدر           ُمعبّر             مريح            

سهل مع اآلخرين                  فردي               غير عاطفي          

دةذو شخصيّة فوق العا        مليء بالدوافع          كمالي               

      

مع اآلخرينندمج مُ  .  18 طموح جدا .     17   تبع األوامرمُ .    16     

يضغط للحصول على النتائج               عذب المعاشرة             هولة د بسسع  يُ            

ستعد للمساعدة   مُ          روحه حلوة             متعمُ               

تبع للقوانينمُ               يأمر            يتمتع بالروتين           

      

انتهازي  .  21 خلصمُ .     19     هتم بالتفاصيل مُ  .    22     

عبّر مُ                 نظامي                              غامر مُ             

ر وسهل حُ          فعم بالحيوية        مُ                   قائد                          

تابع جيد          واظب مُ             لطيف                

  
 

 
 

 
 

 
عندما تنتهي من هذه التصنيفات ، 
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   شكرا لك           

فضلك اقلب الصفحة من   
 

  للكلمات  مكوايج استبيان
 الجزء الثاني 

 االسم : 

 

  الكلمات أو العبارات حسبما: هصنّف هذ                               

                                 " كيف ترى نفسك حقيقة ":        
 

.     ال يتبدل 3 محبوب من اآلخرين  .    2   ال يخاف       .1     

باالخرين  عنده ايمان         منهجي              أصدقاء   ن كوّ يُ               

مليء بحب المغامرة للنجاح          ذعن لآلخرين يُ             مكن التنبؤ به يُ              

اآلخرين ؤثر على مُ          تماسك مُ             تفان مُ               

      

.      قابل للتصديق 6 .    قوي االرادة 1    .     طيب القلب 4     

هادئ            لحيوية ُمفعم با           ُمغامر              

حذر            يُعتمد عليه            خطيب ساحر             

ال يلين            يتأثر بسهوله           راسخ             

      

انتهازي   .      9 هتم بالتفاصيل  مُ  .      8                                        هادئ .      7                                   

        ُمقّدر                     غامر   مُ              عبر مُ           

سهل              فردي               ُمفعم بالحيوية                   

تابع جيد           ذو شخصية فوق العادة            واظب مُ                

      

لألوامر  بعتم.   12ُ خلص مُ    .   11   بارع تحدث مُ     .12                                         

يضعط للحصول على النتائج          نظامي                  ريح  مُ            

متع مُ           سهل مع اآلخرين             قائد                  

لطيف              يتمتع بالروتين           مليء بالدوافع              

      

ظتّحفمُ  .     11 مع اآلخرين ندمج .      مُ 14     طموح جدا .     13  

مرن             د بسهوله سع  يُ               عذب المعاشرة                

روح قتالية             مستعد للمساعدة               روحة حلوة                

سعيد              يأمر               متبع للقوانين                 

      

يحث اآلخرين  .     18 شخص مقدام      .17                                     ر اكش    .16     

ستقر مُ             عبّر مُ               عنيد                

متن مُ              اطفي     غير ع             الى خارج الذات  هاهتمام               

ال يهاب             كمالي               غير مستعجل               

      

يُحقق األشياء    . 21 عطاء لآلخرين .      22   م  .    هادئ 19     

ن أصدقاء بسهولة كوّ يُ           على  ولّد ضغطا  يُُ                  المة أوال  الس           

عتمد عليه يُ            ماهر اجتماعيّا                للفوز  إرادة              

سهل االنقياد           لناسُمحب ل            عتدلمُ                 


