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 :   MBTIاختبار تحديد وتحليل أنماط الشخصية

الى نموذج اختبار يهدف الى  اوتوصلوشخصية سنة على انماط ال 04االبنة ايزابيل  وامها كاثرين برجز بعمل دراسات لفترة قامت 

، م بينهمليكون هناك انسجامعهم و يتفقالذى المناسب و تحديد صفات االشخاص ومن ثم يتم تحديد شخصياتهم وذلك للتوصل الى الدور

 . مليون شخص تقريبا كل سنة 2االختبار من قبل  هذهوحاليا يتم استخدام 

 : القرارات تخاذاوكيفية ك ادرتوضح طبيعة اإلواالختبار عبارة عن اربع اسئلة ومن االجابات يتم تكوين ثمانية صفات 

 Character امثلة الصفات االسئلة االربعة شرح

والذى يمدك ما هو العالم المفضل لديك ( 1

 بالطاقة؟

 او عالمك الداخلي الخارجيهل هو العالم 

عالم  و أيعالم يعطيك طاقة  أي:  السؤال هو

 ؟ يستنزفك ويقلل من همتك

المنفتح على 

 العالم

 ومتحدث جيد اجتماعي -

 

 يقولهمستمع جدي لما  -

 االخرين

Extroverted 

 المنطوي

ما نريد قولة او  فيالتفكير  -

 فعلة

 حب القراءة -

Introverted  

 كيف تكتسب المعلومات؟( 2

هل يتم استقبال المعلومات الملموسة 

ات والواضحة المعالم او يتم تجميع المعلوم

 .تلفة مخ تاحتماالومن ثم يتم استنتاج 

 نحن هل أكثر؟ماذا نثق   في : السؤال هو

جمع المعلومات  في حواسنا على نعتمد

 أو ونحتاج الى معلومات موثوقة للعمل معها 

 أساس على بناءال دون مستقال حدسناب نثق ال

 الحقائق؟ من متين

 

 

 الحسي
 اتباع خطوات فى خطة -

 يالحظ التغيرات من حولة -
Sensing  

 الحدسي

 جديدة طريقة إلى التوصل -

 االعمال داءأل

 المستقبلية اآلثار في التفكير -

 الحالي للعمل

 الكبيرة الصورة رؤية -

iNtuition  

 Thinkerفعل الشيء الصحيح حتى لو  - المفكر كيف تتخذ قراراتك؟( 3

 مقدمة

الى الدوام  وريتأخرون فى الحض فى العمل تجدهم حماسال ينتابهم ال بعض الموظفين

 . اك نتائج جيدةتشجيعهم فال تكون هنو وانتاجيتهم ضعيفة ومهما تم تدريبهم 

 .الموظفين  هؤالء وضع تحسين منلل اتباعهفهل هناك اسلوب اخر يمكن 

 . الموضوع بشكل مبسط هذهالتطرق الى  المقالة هذه سنحاول فى

http://mbtitypes.blogspot.com/2010/06/extroverted-sensing-se-cognitive.html
http://mbtitypes.blogspot.com/2010/06/introverted-sensing-si-cognitive.html
http://mbtitypes.blogspot.com/2010/06/extroverted-sensing-se-cognitive.html
http://mbtitypes.blogspot.com/2010/06/extroverted-intuition-ne-cognitive.html
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هل يتم اتخاذ القرار بناء على المنطق واالخذ 

واالنصاف على اساس قواعد  باألسباب

متعارف عليها او يتم اتخاذ القرار بناء على 

 .صحيحا نراهالقيم الشخصية وعلى اساس ما 

 أي فينحن جميعا نستخدم الوسيلتين لكن 

 وسيلة نثق اكثر

 والتيما القرارات سهلة االتخاذ :  السؤال هو

  ؟تشعرك بالرضا

 يناسبنالم 

وضع ارشادات واضحة للكل  -

 لمتابعة اداء االعمال

شراء المنتج بعد دراسة  -

 السوق

 المشاعري

 أعجبني ألنهشراء المنتج  -

رفض وظيفة بسبب عدم  -

 االرتياح لبيئة العمل

Feeler 

 ؟ العالم الخارجي اتجاهما موقفك ( 0

يريد االشياء مرتبة ومنظمة ولها " الحكم" 

يريد االشياء عفوية " المدرك"اساس، اما 

 .ومرنة 

السؤال نحن جميعا نستخدم الطريقتين ولكن 

اى طريقة تميل اليها وتشعرك : هو 

  ؟باالرتياح

 الحكم

 لألعمالعمل قائمة  -

 المستقبلية وجدولتها

 ال يترك اى مهمة دون اقفالها -

Judge 

 المدرك

 المتأنياو 

 هي ما رىيل قراراتال تأجيل -

 المتاحة األخرى الخيارات

وقت  به القيام يجب ما يقرر -

 خطة تشكيل من بدال ،العمل

 مبكر وقت في

Perceiver 

 

 : هىباختصار  ثمانية صفاتالو

 Character الصفات الرقم

 Extroverted المنفتح على العالم 1

  Introverted المنطوي 2

  Sensing الحسي 3

  iNtuition الحدسي 0

 Thinker المفكر 5

 Feeler المشاعري 6

 Judge الحكم 7

 Perceiver المتأنيالمدرك او  8

 

 :الشخصيات  هذهشخصية، الجدول التالي يحتوي  16الصفات  هذهوينتج عن مزج 

 

(1) 

 .مجموعات، كل مجموعة تشترك بصفتين متشابهتين 0ان هناك " 1"ونالحظ فى الشكل رقم 

http://mbtitypes.blogspot.com/2010/06/extroverted-sensing-se-cognitive.html
http://mbtitypes.blogspot.com/2010/06/introverted-sensing-si-cognitive.html
http://mbtitypes.blogspot.com/2010/06/extroverted-sensing-se-cognitive.html
http://mbtitypes.blogspot.com/2010/06/extroverted-intuition-ne-cognitive.html
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 :، ولتوضيح ذلك  " مع الحياةبها تفاعل ت التي طريقةال"وتوضح كل مجموعة 

الصفات المشتركة 

 المجموعةداخل 
 طريقة التفاعل مع الحياة

ST حلول إليجاد واإلدارية التقنية المهارات استخدامتميل الى و وتحليلية، عملية هيو الحقائقتهتم ب 

 .العاجلة للمشاكل ملموسة

SF 

 
 .وتميل الى خلق بيئة عمل متناغمة ومرحة  للناس، المساعدة لتوفير الحقائقتهتم ب

NF 

 
 .الناس وتطوير لفهم تهابصير استخداموتميل الى . والنظريات االحتماالت، األفكار في تهتم

NT والنظريات االحتماالت، األفكار في تهتم. 

 النظرية األطر تطويرلو المعقدة المشاكل لحل يةالتحليلا مهاراته استخداموتميل الى 

 

 ISTJ   المفتش:   هيلو ان شخصية الموظف  :مثال على ذلك

 

 .وإخالص بجد يعمل عليه، تلقى التي المسئوليات أعباء لتحمل أهل وهو مسؤول شخص هو المفتش:  شخصيتهعلى  نتعرف ،اوالا 

 بسالم العيش يفضل ،عليها للمحافظة جهده ويبذل العمل، في والتقاليد العادات يقدر، عمله في التركيز على عالية قدرة ولديه دقيقوهو 

 .حوله هم من مع

 .الية المناطة جباتاالو تأدية على شديد حرص ولدية والخطأ، الصواب بين التمييز على عاليةلدية قدرة 

 . صارمو عقالني حسي، ،انطوائي: الشخصية ميوله

 . (ومبرمج مراجع حسابات  ،ماليمدقق )الوظيفة المناسبة قد تكون : تحديد الوظيفة المناسبة له  يتم ،ثانياا 

تتمكن  التيدور كبير في تحسين اداء االعمال والمهام للموظفين وذلك بالقدر له  موظفيها معرفة الشركة بأنماط شخصيات ان  وبالتالي

.داخل الشركة  فيهالشركة من خلق توافق بين شخصية الموظف وبين الدور الذي يقوم  فيه  

 المخرجات من المحطة الثالثة : 

 . تتوافق معها التيومعرفة االدوار أنماط شخصيات الموظفين تحديد  -

:of information Source 

basics/-type/mbti-personality-mbti-http://www.myersbriggs.org/my 
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