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Dominant 
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Tertiary 
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Inferior 

Function 

ESTJ TE SI N FI 

Value         يقدر األتى  

 Efficiency     الفاعلية  

 Certainty     التأكد 

 Carefulness  الحرص 

 Consistency  االستمرارية 

 Reliability   الموثوقية 

 Control    الرقابة 

 Stability   االستقرار 

Skillful at    المهارات و القدرات       

 Detail جمع التفاصيل      

 Practical Focus   التركيز العملى 

 Allocating Resources استخدام الموارد    الترشيد فى  

 Establishing Procedures  وضع األسس و االجراءات المتسلسلة 

 Increasing productivity    زيادة االنتاجية 
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Keys     مفتاح الشخصية     

 Be brief أن تكون مختصر      

 Be Sequential   أن تكون متسلسل 

 Be responsible   أن تكون متحمل للمسئولية 

Main Concerns    أكثر االهتمامات  

Measurability - charts, statistics, etc. االحصاء   , الرسوم البيانية, القياس  

 To control cost     الحد من التكاليف 

 Draw work schedules  اعداد جدوال زمنية للعمل 

 Apply Proven methods   تطبيق الطرق المتعارف عليها و المجربة مسبقا 

 Find Solution to problems at hand  ايجاد حلول للمشاكل الحالية 

 Follow Sequence and Order  اتباع اجراءات منطقية و متسلسلة 

Frequent Questions      أكثر االسئلة التى تشغل ذهنك   

 How will it be done?     كيف يتم االنجاز؟ 

 By when?      متى سوف يتحقق االنجاز؟ 

 How much does it cost?    ما هى التكلفة المصاحبة لذلك االنجاز؟ 
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Motivational Factors at work        عوامل التحفييز ألداء العمل    

 Feedback & evaluations that are logical, explicit, & focused on 

objective standards  

 المنطقّية، والتى ترّكزعلى المعاييِر الموضوعيةِ , النقد البناء  والتقييمات الواضحة

Work that has practical applications & concrete, tangible results  

 يمكن قياسها  العمل الذي لَُه التطبيقاُت العمليُة، و َنتاِئج ملموسة

 Standard procedures & systems that are widely used & respected 

 و المضمونة النتائج , بها و المتعارف عليها  اإلجراءات واألنظمة القياسية الموثوق 

 A work culture with minimal social politics  

 يفضل أن تكون أقل ما يمكنِ . عمِل تحتوى على أقل معدالت السياسِة اإلجتماعيةِ  بيئة

 Self-sufficiency to use time & resources efficiently to reach set goals  

  اإلكتفاء الذاتي إلْسِتْعمال الوقِت والمصادِر بشكل كفوء للُوُصول ألهداِف المجموعِة  

 Plenty of time & space to concentrate on one task at a time without 

surprises or interruptions  

 الكثير ِمْن الوقِت والفضاِء للَتركيز على المهّمة المخطط النجازها بدون مفاجئاِت أَو توقفاتِ 
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