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 MBTI بريغزمايرز  أنماط الشخصية بأسلوب
 

ٌتزاٌد استخدام مقاٌٌس السلوك والشخصٌة فً مجال األعمال، لغرض التطوٌر  :اختبارات األنماط الشخصية
اإلداري والقٌادي، وبناء فرق العمل، والتوظٌف واختٌار الموظفٌن، والتحفٌز، وحل الصراعات فً المؤسسات 

وغٌر ذلك. وغٌر ذلك. تستعمل هذه المقاٌٌس واألدوات لتقٌٌم سلوك اإلنسان وتفكٌره وقٌمه وقدراته وتوجهاته، 
إذ تشٌر أبحاث السلوك إلى أن أنجع الناس هم أولئك الذٌن ٌفهمون أنفسهم وٌفهمون من حولهم. هذا الفهم 

لمواطن القوة والضعف فً الشخصٌة، باإلضافة إلى القدرة على تحدٌد وفهم نقاط القوة والضعف لآلخرٌن، 
لبات البٌئة التً تحٌط به. بإدراك هذه ٌسمح للشخص بأن ٌضع استراتٌجٌات أو طرق تهدف إلى تلبٌة متط

 االختالفات البشرٌة وفهمها، ٌستطٌع اإلنسان أن ٌزٌد من فعالٌته فً العمل مع اآلخرٌن. 
 

ٌقوم على نظرٌة العالم السوٌسري كارل   Personality Type Indicator PTI مؤشر أبعاد الشخصية:
ٌة إٌزابٌل ماٌرز وابنتها كاترٌن برٌغز لتطوٌر المقٌاس ٌونغ فً الشخصٌة والتً استخدمتها العالمة األمرٌك

(. ٌقول هذا النموذج بأن شخصٌة اإلنسان تحددها أربعة محاور ثنائٌة MBTIالمعروف بماٌرز برٌغز )
 األقطاب هً: 

  من داخل نفسه أم من خارجها؟ -من أٌن ٌستمد اإلنسان طاقته وحٌوٌته ونشاطه 

  عن طرٌق الحواس أم الحدس؟ -من الخارج كٌف ٌستقبل اإلنسان المعلومات 

  عن طرٌق التفكٌر أم الشعور؟ -كٌف ٌتخذ اإلنسان قراراته 

  الحسم أم ترك الخٌارات مفتوحة؟  -كٌف ٌنظم اإلنسان العالم من حوله 
 

استعماالت هامة ومتنوعة في تطوير الموارد  ختبارات الشخصيةإل: مجاالت تطبيق مقاييس الشخصية
 ستعمل فيت يالبشرية، فه

 التطوٌر اإلداري والقٌادي 

 بناء فرق العمل 

 التوظٌف واختٌار الموظفٌن 

 التدرٌب وتصمٌم البرامج التدرٌبٌة 

  مهارات التعامل والتخاطبتطوٌر 

 إدارة الصراعات والتفاوض 

 إدارة الوقت وإدارة االجتماعات 

 حل المشكالت واتخاذ القرار 

  خدمة العمالء 
 

 الهدف العام للبرنامج: 
إثراء وتطوٌر معارف وخبرات المشاركٌن فً مجال تحلٌل أنماط الشخصٌة وتفهم دور األنماط الشخصٌة فً 

كفاءة العالقات الشخصٌة ، وذلك من خالل تزوٌدهم بالمفاهٌم الحدٌثة فً مجال تحلٌل أنماط الشخصٌة بأسلوب 
MBTI  العناصر المرتبطة بهذه األنماط وأهم 

 :للبرنامج التدرٌبًاألهداف التفصٌلٌة 

  تعرٌف المشاركٌن بتارٌخ علم النماذج الشخصٌةTypology  وتطوره 

  تعرٌف المشاركٌن بمفهوم تحلٌل أنماط الشخصٌة بأسلوبMBTI  

  تعرٌف المشاركٌن باألبعاد المكونة للشخصٌة حسب بمفهوم تحلٌل أنماط الشخصٌة بأسلوبMBTI  

  والعلمٌة لعلم تحلٌل الشخصٌة بأسلوب تعرٌف المشاركٌن بالفوائد العملٌةMBTI  فً مجال التربٌة
 واإلستشارات والتوجٌه األكادٌمً والمهنً والعمل الجماعً والتواصل 

 


