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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 مقدمة

 عد: الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وب

غيره، ولكل منهم أسلوبه في التعامل  إن المتأمل في واقع حياة الناس يجد لكل منهم شخصية مختلفة عن 

وهذا يستعطف اآلخرين    مع اآلخرين فهذا يبتعد عن مواجهة اآلخرين خوفاً من االنتقادات المتوقعة ،

 بالمبالغة في إظهار المعاناة ، وهذا يلقي بأخطائه على اآلخرين ...الخ

 وقد تحدث مشكلة من أحد الناس

  ً  فات فنستغرب هذه التصر  أو سلوكاً غريبا

و ربما نتعامل معها بأسلوب خاطئ ولكن لو تعرفنا على أنواع الشخصيات وصفاتها، الستطعنا أن  

 نحللها ونتعامل معها بالطريقة المناسبة . 

لى أنماط وجوانب وأنواع كثيرة ، واستند في كل تصيف  إلى تصنيف الشخصية إوقد تطرق علم النفس 

الفسيولوجي مثال أو الجانب الوجداني أو السلوكي وغيره من الجوانب  الى جانب معين كالجانب 

 نسان . خرى في ال األ

 تدريبية: تين  تتكون هذه الحقيبة التدريبية من وحد 

ومؤشر    ،( الشخصية والعادات و...  ) الوحدة األولى/ تتناول أهمية معرفة األنماط الشخصية و مفاهيم 

 ومحور المعلومات .  نظرية مايرز بريغز , و محور الطاقة

 محور الحكم ومحور التكيف , وشخصيات نظرية مايرز بريغز الستة عشر .الوحدة الثانية/ تتناول  

( جلسات 4( ساعة تدريبية، تقسم إلى )8، بواقع )نتدريبي  يومينهذه الحقيبة التدريبية تنفذ على مدار 

 جماعية، وأدوات التقييم المتنوعة. تدريبية، يتخللها مجموعة من األنشطة التدريبية الفردية وال

 .   مفيداً للمشاركين  أسأل هللا أن يبارك في هذه الحقيبة لتكون دليالً 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 دليل البرنامج التدريبي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mbtiنظرية مايرز بريغز  أسم البرنامج 

 الهدف

 العام 

 

على تحديد األنماط الشخصية ومعرفة طرق    شاركين تنمية قدرات الم

 .  التعامل معها 

 

 

 األهداف

 التفصيلية 

 
 

 أن:  المتدرب يتوقع من  البرنامج نهاية في

 

 . تعرف على تصنيف مايرز بريغزي •

 لألمزجة وتقسيماتها.  يسي نظرية كر تعرف علىي •

 جوانب الشخصية والصفات المرتبطة بها . محاور و حدد ي •

 ستنبط األسباب التي أدت الى تكوين الشخصية .ي •

أنماط الشخصية في األدوار  تعرف على طبيعة كل نمط من ي •

 الحياتية المختلفة. 

 لتعامل مع كل نمط .  احدد افضل طرق ي •

 

 

 ساعات يوميا (  4)  -ساعات (     8)   – يومان مدة البرنامج 

 شاغلو الوظائف التعليمية , أولياء األمور , الطالب  المستهدفون  

 

الوسائل  

 واألدوات

    

صحف   - جهاز حاسب الي  - سبورة أقالم  -سبورة  -جهاز العرض   

 - أقالم رصاص  - A4 أوراق -ومواد تثبيت الصحف الحائطية   - حائطية 

 أقالم ملونة 

 
 األنشطة

   واألساليب 

 
 تمثيل ادوار -مناقشة   -المحاضرة  -حلقة نقاش  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 منهاج الحقيبة 

 

 

 

 العنوان 
 

 الجلسة 
 الموضوعات 

 :  الهدف التدريبي

 :  أن بنهاية البرنامج يتوقع من المشارك
 الزمن 

مدخل إلى 

 األنماط

 الشخصية  

 

 

 األولى

 

 

 أهمية معرفة األنماط الشخصية 

 

 معرفة األنماطيستنتج أهمية 

 الشخصية  

 د40

فهوم : ) الشخصية ,  ميتعرف على  هامة مفاهيم 

 ( النمط, العادات 
 د40

 د40 مايرز بريغز مؤشر يطبق  مؤشر مايرز بريغز 

 د120 المجموع 

محاور نظرية  

مايرز بريغز  

الطاقة و  ) 

 (  المعلومات

 

 

 الثانية 

حاور وجوانب نظرية  يتعرف على م محاور وجوانب النظرية 

 مايرز بريغز 
 د30

 د30 ستنتج خصائص االنبساطي واالنطوائي ي االنبساطي واالنطوائي 

 د30 بعض خصائص الحسي   يطبق  الحسي 

 د30 بعض خصائص الحدسي  يطبق  الحدسي

 د120 المجموع 

 د240  المجموع الكلي
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 

  

الثاني: اليوم التدريبي   

 العنوان 
 

 الجلسة 
 الموضوعات 

 :-الهدف التدريبي

 : أن بنهاية البرنامج يتوقع من المشارك
 الزمن 

الحكم و  )  

 التكيف ( 

 

 األولى

 

والعاطفي المنطقي   د40 خصائص المنطقي والعاطفيستنتج ي 

لصارم ا  د25 صارم  خصائص ال طبق بعض ي 

 د25 طبق بعض خصائص المتساهلي المتساهل 

 نظرية سوزان وكريسي 
يربط نظرية سوزان وكريسي بنظرية  

 مايرز بريغز 
 د30

 د120 المجموع 

الشخصيات  

 16ال

 

 

 الثانية 

 

   16الشخصيات ال
 ) العقالنيون ( 

 د30  نيونشخصيات العقال تشخيص  طبق ي

 د30 حافظون الميطبق تشخيص شخصيات  ) المحافظون ( 

 ) الدبلوماسيون ( 
يطبق تشخيص شخصيات  

 الدبلوماسيون 
 د30

 د30 فنانون اليطبق تشخيص شخصيات  ) الفنانون ( 

 د120 المجموع 

  د240 المجموع الكلي
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

التي ستساعدك بإذن هللا عز وجل على   نأمل منك مراعاة الرشادات التالية ..   ( أخي المدرب  ) :إرشادات المدرب

 تحقيق أهداف البرنامج التدريبي : 

 على حقيبة املدرب.   واالطالع اإلعداد اجليد   ·
 التأكد من توفر مجيع األدوات الالزمة وجاهزية كل شيء قبل بدء الدورة ..  ·
 املتدربني إىل جمموعات. توزيع   ·
 حتدد كل جمموعة مقرراً هلا لكتابة اإلجابة املوحدة.  ·
 اختيار بعض املتدربني عشوائياً لعرض املادة العلمية.  ·
 لكتابة اإلجابة املوحدة لعرضها على ابقي اجملموعات.   ة وراق وأقالم ملونأتوزيع   ·
 يتم عرض اجملموعات بعد هناية كل نشاط.  ·
 اجملموعات أثناء النشاط لإلشراف واملتابعة. التجول بني   ·
 احرص على اإلعداد و حافظ على تنفيذ اخلطة .  ·
 ابدأ يف الوقت احملدد وتعرف على املتدربني .  ·
 وضح أهداف الدورة .  ·
 ركز على احتياجات املتدربني .  ·
 كن مبدعاً من بداية الدورة إىل هنايتها .  ·
  تدعي العلم و كن قدوة للمتدربني . اهتم ابلعالقات اإلنسانية و كن متواضعاً وال ·
 اهتم ابلتفاعل اللفظي وغري اللفظي .  ·
 شجع املتدربني على األسئلة و على تبادل اخلربات .  ·
 حول املعارف إىل مهارات و ابتعد عن التفاصيل وركز على النقاط اهلامة .  ·
 نوع األساليب والوسائل التدريبية .  ·
 ال تقرأ حرفياً من املذكرة .  ·
 النقد وكن صبوراً وتصرف بذكاء يف املواقف احلرجة .  تقبل ·
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 إرشادات المتدرب: 

  أخي المشارك  

 :  التالية النقاط مراعاة منك  أتمنى من الحقيبة التدريبية الفائدة لتحقيق  

 

   كن مشاركاً يف مجيع األنشطة  ·
  احرتم أفكار املدرب والزمالء ·
  . هناك حاجةأنقد أفكار املدرب والزمالء أبدب إن كانت   ·
  احرص على استثمار الوقت ·
  تقبل الدور الذي يسند إليك يف اجملموعة ·
  حفز أفراد جمموعتك يف املشاركة يف النشاطات ·
  احرص على بناء عالقات طيبة مع املدرب والزمالء  أثناء الربانمج التدرييب ·
 . احرص على ما تعلمته يف الربانمج وطبقه يف امليدان ·
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  القبلي متقويال

   الخبرة  سنوات   املدرسة    االسم 

 

 : انفذة جوهاري حتتوي على   1

 مناطق  6 د مناطق  5 ج مناطق  4 ب مناطق  3 أ

 : يندرج حتت حمور الطاقة يف نظرية مايرز بريغز  2

 احلسي  د املنطقي  ج المنبسط  ب الصارم  أ

 : يندرج حتت حمور املعلومات يف نظرية مايرز بريغز  3

 العاطفي  د املنطقي  ج احلدسي  ب املتساهل أ

 : يندرج حتت حمور احلكم يف نظرية مايرز بريغز 4

 املنطوي  د احلسي  ج الصارم  ب العاطفي  أ

 : يندرج حتت حمور التكيف يف نظرية مايرز بريغز 5

 املنبسط د العاطفي  ج املتساهل ب حلسي ا أ

 : والتنظيم يندرج حتت شخصية يف نظرية سوزان االهتمام ابالداء   6

 النجمة  د الدائرة  ج املربع  ب املثلث  أ

 : يف نظرية سوزان االهتمام ابلعالقات والقيم يندرج حتت شخصية 7

 النجمة  د الدائرة  ج املربع  ب املثلث  أ
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 هي:  ENTJ اجلوانب املميزة يف شخصية رئيس االركان  8

 أ
  - حدسي  -منبسط  

 صارم  - منطقي 
 ب

  -حدسي   - طوي من
 صارم  - منطقي 

 ج
  - حدسي  -منبسط  
 متساهل  - منطقي 

 د
  - حدسي  -منبسط  

 صارم  -  عاطفي

 هي:  ESTJ اجلوانب املميزة يف شخصية املشرف 9

 أ
  - ي سح -منبسط  

 صارم  - منطقي 
 ب

  - حدسي  -منبسط  
 متساهل  - منطقي 

 ج
  -حدسي   - طوي من

 صارم  - منطقي 
 د

  - حدسي  -منبسط  
 صارم  -  عاطفي

 هي:  INFJ اجلوانب املميزة يف شخصية املستشار  10

 أ
  -حدسي   - طوي من

 صارم  -  عاطفي
 ب

  - حدسي  -منبسط  
 صارم  -  عاطفي

 ج
  - حدسي  -منبسط  
 متساهل  - منطقي 

 د
  -حدسي   - طوي من

 صارم  - منطقي 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 اليوم التدريبي )األول( 

 دقيقة  (  120: ) الزمن       األنماط الشخصية: مدخل الى عنوان الجلسة             (:1الجلسة ) 

   :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة: هدف

 الشخصية .معرفة االنماط يستنتج المشارك أهمية    -1

 المشارك كل من المفاهيم التالية :  ناقشي   -2
 .الشخصية  -أ
 . النمط  - ب
 .  العادات - ت

 
 خطوات التنفيذ 

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ م

 د 20 - - التعارف الثنائي  التعارف  1

 د 15 باركود   –داتاشو  نماذج قوقل  اختبار  التقويم القبلي  2

استعراض محاور  3
 البرنامج 

 د5 داتاشو خريطة ذهنية  محاضرة

4 
 جهاز العرض مناقشة 1/1/1نشاط 

 

  - داتشو  -صورة 

 اوراق

 

 د15

 د10 محاضرة معرفة األنماط أهمية 

5 
 جهاز العرض حلقة نقاش  2/1/1نشاط 

 

  -أقالم  - A4 أوراق

 صحف حائطية 

 د15

 د10 محاضرة اهيم هامةمف

6 
 العرضجهاز  تطبيق المقياس  3/1/1نشاط 

 
 أقالم - A4 أوراق

 د20

 د10 محاضرة مؤشر مايرز بريغز 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  معرفة األنماط الشخصية أهمية  الموضوع 

 فردي 

 د 15 الزمن الشخصية  األنماطاستنتاج أهمية  الهدف:

 1/1/1رقم النشاط : مناقشة  النشاطنوع 

 

 اخي المشارك :  -

 الشخصية ؟  ألنماطا  ة من معرف تفيدنا بالتعاون مع افراد المجموعة حدد األمور التي -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ( 1/ 1/1المادة العلمية )  -

 : معرفة األنماط  الشخصية أهمية  -

 ادراك ان هناك اختالفات بين انماط االشخاص . ) اختالفات غير عشوائية (  •

 معرفة جوانب االختالف في الشخصية . •

 فهم الشخصية بصورة عميقة ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف بها .  •

 التواصل مع االخرين بفاعلية من خالل معرفتنا ألنماطهم .  •

 تحديد المجال األنسب لهذا الشخص .)اكثر راحة( •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  الشخصية  باألنماطاهيم متعلقة  مف الموضوع 

 

 جماعي 

 د 15 الزمن مفهوم األنماط الشخصية    لتعرف على ا :الهدف

 2/1/1رقم النشاط : حلقة نقاش  نوع النشاط

 

 اخي المشارك :

 الشخصية بمفردك . لألنماطقم بصياغة مفهوم  -1

 ناقش ما كتبته مع افراد مجموعتك للوصول الى مفهوم مشترك .  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المفهوم المشترك )مع المجموعة(  المفهوم بصياغتك
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ( 1/ 2/1المادة العلمية )  -

 

 

 عرف واطسون الشخصية بانها :  

مجموع أنواع النشاط التي يمكن مالحظتها في سلوك الفرد لفترة زمنية كافية , بحيث يمكن التعرف 

 )علم نفس الشخصية ( عليه بدرجة كافية.  

 

 )المعجم الوسيط () الطريقة , األسلوب ( , ) الصنف , النوع (  النمط :
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

هي نموذج اتصال ، يمكن استخدامها لتحسين التفاهم بين األفراد داخل فريق أو   جوهاري نافذة
مجموعة. و وضع هذا النظام )جوزيف لوفت( و)هاري( ، فكلمة "جوهاري" من )جوزيف لوفت( 

 :ك شرح هذه النافذةو)هاري( ، والي 
 
 :المنطقة العمياء أوالذات العمياء -1

نحن قد نتحدث بطريقة معينة , أو بلهجة معينة , وعلي وجوهنا تعبير ما , نحن ال نري ذلك التعبير ،  
ولكن الناس يرونه ويدركونه ، وفي واقع األمر أن سلوكنا يؤثر في كيف يرانا الناس ، وبالتالي يؤثر  

 . تعاملهم معنافي كيفية 
يعني ذلك أني أثناء حديثي مع الناس قد أرسل لهم رسائل غير لفظية , مثل حركات اليد والجلسة 

وتعابير الوجه ، وهذه الرسائل ستجعلهم يرونني بمنظار ما ، ويقدرون أمراً ما بخصوصي . وقد يخفى  
 .األمر علي )ألنني ال أري ما أفعل(

ال يمكن تجاهلها أو التقليل من أثرها عند تعاملنا مع الناس في الحياة  باختصار هذه المنطقة العمياء ,

http://vb1.alwazer.com/t75086.html?s=5859cede2fd30b492688c41f3848a6e0


 

16 
 

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 .للوصول إلي ما نريد اآلخرين وفي المنزل وبين األصدقاء وعند التفاوض مع
هي سلوكيات منقولة ومنسوخة من أناس  –معروفة لنا في الوعي أي غير ال –هذه السلوكيات العمياء 

 . ما في حياتك الماضية لما كنت صغيراً 
 .(لقد نسختها بدون وعي لذلك قد ال تدركها عندما تكبر حتى يلفت انتباهك إليها )

 
 :منطقة القناع أو الذات المخفية -2

يفطن إليها اآلخرون , وهي داخل مجال  هي األمور التي تدركها أنت عن نفسك ولكن ال يدركها أو  
  .فيها اآلخرين  رؤيتنا ونظرنا ولكننا نختار أال نشارك

ندئذ فإن  وكرد فعل لبعض تجارب طفولتنا ، قد نكون تعلمنا أن نجمع مشاعرنا وأفكارنا وتخيالتنا ، ع 
 . ذاتنا تلبس قناعاً ، أو أقنعة تضع واجهة , وال يعرف اآلخرون كيف تشعر

إن خوفنا من الناس أو عدم معرفتنا بهم لقدر كافي يجعلنا نخاف أن نقول لهم رأينا فيهم أو في الحياة أو  
 . فيما يفعلون أو فيما يقولون

ا ، ولكن أحياناً المخاطرة واالنفتاح وفتح الصدر وبالتأكيد هناك الكثير الذي نختار أن نحتفظ به ألنفسن 
 .اآلخرين والتعبير عن الذات هو أنفع وسيلة لكي نحل مشاكلنا مع

 
 :منطقة المجهول أوالذات الخفية -3

هي األمور التي ال يعرفها أحد حتى أنت , فالكثير من دوافع أفعالنا ومشاعرنا و سلوكياتنا عميقة  
أحيانا نشعر أو نعلم بها مخفية في أحالمنا ، أو مخاوفنا مجهولة ال يعرف أحد وال نحن ما يحدث , و 

 . العميقة
هي األفعال والمخاوف والدوافع والمشاعر تبقي مجهولة وغير واضحة حتى نسمح لها بالطفو علي 

 . السطح
التداخل مع الناس , دخول التجارب , تغير السكن العمل , السفر ... هذه أمور تظهر ما خفي لدينا من 

 . وطاقاتمواهب  
وكذلك تحليل النفس ... وسؤالها : أنا لماذا كذا وكذا باألمس ؟ سؤال النفس وتحليلها كل يوم قبل النوم ،  

 .هذه األمور وغيرها تساعد علي معرفة دوافعنا الخفية

 
 :المنطقة المفتوحة أوالذات المنفتحة ) منطقة النشاط الحر( -4

 .ركها وترغب أن تشارك اآلخرين وهي التصرفات والمشاعر والدوافع التي تد
أحيانا ما نكون صرحاء ومنفتحين ومشاركين , ويكون جلياً لي ولك ماذا نفعل وماذا نريد من بعضنا 

 . البعض
 وما هي مشاعري وما هي مشاعرك ؟ 

 . وما هي الدوافع ؟ عندئذ نقول أن ذاتنا المنفتحة واعية وراغبة في المشاركة

http://vb1.alwazer.com/t75086.html?s=5859cede2fd30b492688c41f3848a6e0
http://vb1.alwazer.com/t75086.html?s=5859cede2fd30b492688c41f3848a6e0
http://vb1.alwazer.com/t75086.html?s=5859cede2fd30b492688c41f3848a6e0
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

إدراكنا تزداد بازدياد الثقة بيننا وبين الطرف اآلخر في العالقة , وعندما هذه المنطقة في سلوكياتنا و 
يكون هناك تبادالً مفتوحاً للمشاعر والمعلومات بيني وبين المجموعة والزمالء واألصدقاء والزوجة أو 

 . الزوج تزداد حينئذ منطقة النشاط الحر
وسوء اتصالنا باآلخرين ، وكلما كبرت  عموما كلما صغرت مساحة الذات المنفتحة , دلت علي ضعف  

منطقة النشاط الحر , أو منطقة النفس الحرة الطليقة المنفتحة استطعنا أن نعمل سوياً 
حد الجهود ، ويجد كل طرف أن من بسهولة ويسر , وتنساب األفكار والمشاعر , وتتو اآلخرين مع

 . السهل عليه أن يشارك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vb1.alwazer.com/t75086.html?s=5859cede2fd30b492688c41f3848a6e0
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  مؤشر مايرز بريغز  الموضوع 

 

 فردي 

 د 20 الزمن تطبيق اختبار مؤشر مايرز بريغز    :الهدف

 3/1/1رقم النشاط : اختبار نوع النشاط

 

   .   اختر حرف العبارة المناسبة لك وضعها في مفتاح االختبار اخي المشارك :
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ( 1/ 3/1المادة العلمية )  -

 تاريخ نظرية مايرز بريغز :  -

o   تصننننيف مايرز بريغز أو ما يعرف بمؤشنننر مايرز بريغز لألنواع هو اختبار لتصننننيف
  االختبارات دقة وتم تطوير عدد من    االختباراتالشنننخصنننيات البشنننرية، ويعد من أكثر 

 .واشتقاقها منه
o   هذا المؤشنر تم تطويره من قبل كاثرين كوك بريغز، وابنتها إيزابيل بريغز مايرز، خالل

لمية الثانية معتمدين على نظريات كارل يونغ والتي نشننننرها في سنننننة  فترة الحرب العا
 .م في كتابه األنماط النفسية1910

o   كاثرين وإيزابيل، بدأتا بحثهما بهدف مسننناعدة النسننناء الراغبات في العمل والدخول في
  .األمريكي لأليدي العاملة االقتصادالصناعات أثناء فترة الحرب، وحاجة  

o  بمثابة الموجه للمرأة للحصول على العمل األنسب لها  االختبارفكان هذا.  
o   م. 1962وتم إدخال التحسينات عليه، حتى تم نشر أول نسخة منه في سنة   االختبارتطور 

 

 Myers-Briggs Typesتصنيف مايرز بريغز أو ما يعرف بمؤشر مايرز بريغز لألنواع )

Indicator – MBTIدقة وتم   االختباراتية، ويعد من أكثر (، هو اختبار لتصنيف الشخصيات البشر

واشتقاقها منه. هذا المؤشر تم تطويره من قبل كاثرين كوك بريغز، وابنتها   االختباراتتطوير عدد من 

إيزابيل بريغز مايرز، خالل فترة الحرب العالمية الثانية معتمدين على نظريات كارل يونغ والتي  

م في كتابه األنماط النفسية. كاثرين وإيزابيل، بدأتا بحثهما بهدف مساعدة النساء  1910نشرها في سنة 

األمريكي لأليدي  االقتصاداغبات في العمل والدخول في الصناعات أثناء فترة الحرب، وحاجة الر

وتم   االختباربمثابة الموجه للمرأة للحصول على العمل األنسب لها. تطور  االختبارالعاملة. فكان هذا 

 م. 1962إدخال التحسينات عليه، حتى تم نشر أول نسخة منه في سنة 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 )األول( اليوم التدريبي 

 دقيقة  (  120الزمن: )    لألنماطمايرز بريغز  محاور نظرية: عنوان الجلسة (:  2الجلسة ) 

   :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة: هدف

 على محاور وجوانب نظرية مايرز بريغز . تعرفي  .1
 يستنتج خصائص المنبسط والمنطوي .  .2
 والحدسي . يطبق بعض خصائص الحسي   .3

 
 خطوات التنفيذ 

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ م

1 

 منظم معرفي  1/2/1نشاط 
 جهاز العرض 

 

  -داتشو  - اقالم

 اوراق 

 د15

محاور وجوانب  

 النظرية 
 د15 محاضرة

2 
 جهاز العرض  حلقة نقاش  2/2/1نشاط 

 

  -داتشو  - اقالم

 اوراق 

 د15

 د15 محاضرة االنطواءاالنبساط و 

3 
 لغز )صورة(  3/2/1نشاط 

 جهاز العرض 

 

  -داتشو   -صورة 

 اوراق 

 

 د10

 د20 محاضرة خصائص الحسي 

4 

 4/2/1نشاط 
لغز ) مسألة 

 جهاز العرض  حسابية ( 

 

  -أقالم  - A4 أوراق

 صحف حائطية 

 د10

 خصائص الحدسي 

 
 د20 محاضرة
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 محاور نظرية مايرز بريغز   الموضوع 

 د 15 الزمن نظرية مايرز بريغز يحدد محاور وجوانب  :الهدف

  جماعي 1/2/1:النشاط  رقم  منظم معرفي  نوع النشاط

 

 خي المشارك :أ -

منظم معرفي   بإعدادفراد المجموعة قم أ( وبالتعاون مع   1/2/1باالستفادة من المادة العلمية )  -

 او خارطة ذهنية توضح فيها محاور وجوانب نظرية مايرز بريغز 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ( 1/ 1/2المادة العلمية )  -

 Myers-Briggs Typesتصنيف مايرز بريغز أو ما يعرف بمؤشر مايرز بريغز لألنواع )

Indicator – MBTI دقة وتم   االختبارات(، هو اختبار لتصنيف الشخصيات البشرية، ويعد من أكثر

واشتقاقها منه. هذا المؤشر تم تطويره من قبل كاثرين كوك بريغز، وابنتها   االختباراتتطوير عدد من 

إيزابيل بريغز مايرز، خالل فترة الحرب العالمية الثانية معتمدين على نظريات كارل يونغ والتي  

م في كتابه األنماط النفسية. كاثرين وإيزابيل، بدأتا بحثهما بهدف مساعدة النساء  1910ا في سنة نشره

األمريكي لأليدي  االقتصادالراغبات في العمل والدخول في الصناعات أثناء فترة الحرب، وحاجة 

وتم   االختبارور بمثابة الموجه للمرأة للحصول على العمل األنسب لها. تط  االختبارالعاملة. فكان هذا 

 م. 1962إدخال التحسينات عليه، حتى تم نشر أول نسخة منه في سنة 

 أسس تصنيف مايرز بريغز: 

يولد الشخص ولديه خواص شخصية، قد تتغير أو يكتسب غيرها مع نضوجه. بناء على هذه الخواص 

وعن القيم التي    يتعامل الشخص مع العالم الخارجي، وفي الوقت نفسه، يتكون لدى اآلخرين فكرة عنه

 يؤمن بها. النظرية حصرت هذه الخواص في أربعة أقسام، أو ثمانية أضداد، وهي: 

 طريقة تعامل الشخص مع العالم الخارجي، وفيها إما أن يكون الشخص: -1

 (. Extrovertsمنفتح على العالم ) 

 (. Introvertsمنطوي على نفسه ) 

 ا أن يكون: مصدر التعلم المفضل لدى الشخص، وهو إم  -2

 (.Sensorsالحواس الخمس ) باستخدامحسي،   

 (.iNtuitivesالعقل والتخيل ) باستخدامحدسي،   
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 المركز المؤثر في اتخاذ القرارات، وهو إما:  -3

 (. Thinkingالعقل ) 

 (.Feelingالعاطفة ) 

 نظرة الشخص للحياة وتعامله معها، فهو إما أن يكون:  -4

 (. Judgingصارم وحازم ) 

 (.Perceivingمرن ومتساهل ) 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 1/2/1الجابة النموذجية للنشاط  -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  االنبساط واالنطواء  الموضوع 

 

 جماعي 

 د 15 الزمن تعرف على خصائص االنبساط واالنطواء ي :الهدف

 1/ 2/ 2  رقم النشاط : حلقة نقاش  نوع النشاط

 

 أخي المشارك : -

طوي , مع ذكر مثال  خصائص لكل من المنبسط و المن 3فراد مجموعتك اقتراح أتعاون مع بال -

 . واقعي للمنبسط وللمنطوي
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (  2/2/1المادة العلمية ) 

 :  Extrovert -((    Eالطاقة )) المنبسط 

 يميل ليكون اجتماعي ونشط .  •

 يميل لكثرة الكالم .   •

 بالفكرة قبل التفكير بأبعادها( .يفكر بصوت عالي . ) يتكلم  •

 خرين. ن يكون محور اهتمام اآلأيحب  •

 خرين معه في مشكلته . يشرك اآل •

 يفضل العمل في مجموعات على العمل منفردا .  •

 يستطيع تحمل االزعاج والزحمة .  •

 خرين التعرف عليه. يسهل على اآل •

 في الغالب متفائل ويجيد التعبير .  •

 معلوماته الشخصية بسهولة .يشارك االخرين   •

 شخاص جدد . أيحب التعرف على  •

 قل من المنطوي . أقدرته على التركيز  •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 : Introvert -((   Iالطاقة )) المنطوي 

 يميل ليكون صاحب خصوصية ومتحفظ وحذر . •

 قليل الكالم و) يفكر قبل ان يتكلم ( .   •

 يميل لحل المشكالت لوحده . •

 يميل لكثرة مخالطتهم . قد يحب الناس لكنه ال   •

 خرين لمعلوماته الشخصية . ال يرغب في مشاركة اآل  •

 ولى .ليس من السهل تكوين عالقة معه خصوصا من مرات اللقاء األ •

 يفضل قضاء معظم وقته بمفرده ويشعر باالرتياح . •

 ال يمكث طويال في المناسبات االجتماعية .  •

 نه خجول وهادئ ومنعزل . أ خرون قد يصنفه اآل  •

 ل التركيز على عمل شيء واحد . ) تركيز عالي (يفض •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  الحسي الموضوع 

 

 فردي 

 د 10 الزمن تعرف على خصائص الحسي  ي :الهدف

 3/2/1رقم النشاط : لغز ) صورة (  نوع النشاط
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (  3/2/1المادة العلمية )  -

 :  Sensor - ((   Sالمعلومات ))  الحسي 

 لى أن يكون واقعي . إيميل  •

 يميل للعيش في اللحظة الراهنة . •

 يركز على العالم المحسوس .  •

 مور المحسوسة والتطبيق . يبدع في األ  •

 عند حديثه عن حدث معين يذكره بتفاصيله .  •

 كالمه واضح ومباشر.  •

 يهتم و ينجذب لألشخاص أصحاب الخبرة .  •

 التعلم من خالل المراقبة والتطبيق .  •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  الحدسي   الموضوع 

 

 جماعي 

 د 10 الزمن سي  د تعرف على خصائص الحي :الهدف

 4/2/1رقم النشاط : لغز ) مسالة حسابية (  نوع النشاط
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (  1/ 4/2المادة العلمية )   -

 :  iNtuition -((    Nالمعلومات ))  الحدسي  

 يميل للنظريات والمفاهيم المجردة و التحليل  .  •

 يهتم بالمستقبل أكثر من الحاضر . •

 مثلة والمعاني الخفية . يفضل استخدام التشبيهات واأل •

 يبدع في األمور النظرية وتحليلها و تركيبها و توظيفها . •

 يعتمد على التوقعات واالحتماالت .  •

 يحب تعلم واكتساب معارف نظرية جديدة .  •

 يستمتع باالنطالق في الخيال ويستطرد في االفكار. •

 هداف المستقبلية . الطموح واأليهتم وينجذب لألشخاص أصحاب  •

 التعلم من خالل التأمل والتفكير و ربط المفاهيم ببعضها .  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ( ثانياليوم التدريبي )ال 

 دقيقة  ( 120الزمن: ) التكيف(والنظريات األخرى.    -محاور)الحكم : عنوان الجلسة (:  1الجلسة ) 

   :المشارك أن بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من    الجلسة: هدف

 .  طقي و العاطفييستنتج خصائص المن  .1
 .  صارم و المتساهليطبق بعض خصائص ال .2
 يربط نظرية سوزان ونظرية كريسي مع نظرية مايرز بريغز .  .3

 
 خطوات التنفيذ 

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ م

1 

 حلقة نقاش  1/1/2نشاط 
 جهاز العرض 

 

  -داتشو  - اقالم

 اوراق 

 د20

خصائص المنطقي و  

 العاطفي
 د20 محاضرة

2 
 جهاز العرض  حلقة نقاش  2/1/2نشاط 

 

  -داتشو  - اقالم

 اوراق 

 د15

 د10  خصائص الصارم

3 
 3/1/2نشاط 

 رسم

 جهاز العرض  

 

  -داتشو   -صورة 

 اوراق 

 

 د15

 د10 محاضرة خصائص المتساهل 

4 

 حلقة نقاش    4/1/2نشاط 

 جهاز العرض 

 

  -أقالم  - A4 أوراق

 صحف حائطية 

 د15

نظرية سوزان و  

كريسي وربطها مع  

 مايرز بريغز 

 

 د15 محاضرة
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  المنطقي و العاطفي الموضوع 

 

 جماعي 

تعرف على خصائص المنطقي و  ي :الهدف

 العاطفي

 د 20 الزمن

 1/1/2رقم النشاط : حلقة نقاش  نوع النشاط
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (  1/1/2المادة العلمية )  -

 : Thinking -((    Tالحكم )) المنطقي 

 يستخدم المنطق في اتخاذ قراراته . •

 يعمل على ترتيب أولوياته . •

 يستطيع وبسهولة اكتشاف الخلل المنطقي .  •

 مباشر وموضوعي ويتعامل مع الناس بحزم و تحفظ .  •

 ناقد ويبين العيوب ولو كان مؤلما لمشاعر البعض .  •

 يعتمد كثيرا على لغة األرقام  •

 معيار الحكم و اتخاذ القرار لديه ) الصواب والخطأ ( .  •

 

 :   Feeling -((     Fالحكم )) العاطفي 

 خرين. اآلحساس ومتناغم ومتآلف مع  •

 يهتم بمشاعر االخرين عند اتخاذ القرارات . •

 دافئ المشاعر مهذب ويعامل الناس بحميمية و اطراء . •

 عالي لما يرغب به . لديه حماس  •

 تقوده مشاعره واحاسيسه . •

 من السهولة جرح مشاعره . •

 معيار الحكم و اتخاذ القرار لديه ) القبول و الرفض ( .  •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  صارم ال الموضوع 

 

 جماعي 

 د 15 الزمن تعرف على خصائص الصارمي :الهدف

 2/1/2رقم النشاط : حلقة نقاش  نوع النشاط

 

 أخي المشارك : -

هم القوانين التي التزمت بها في حياتك ؟ ) سواء كانت في  أاذكر ثالث قوانين من  -

 البيت او العمل او الشارع او ...( 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (  2/1/2المادة العلمية )  -

 :  Judge  -((  Jصارم  -التكيف )) قاضي 

 منظم و يخطط .  -

 ن يتخذ القرار وقراراته سريعة. أيحب  -

 جاد و رسمي و تقليدي .  -

 يهتم كثيرا بالوقت .  -

 ذا بدأ عمل يكمله حتى النهاية . إ -

 وامر . يميل الستخدام األ -

 العمل قبل المتعة.  -

 عندما يقول جملة فهو يعنيها حرفيا ويلتزم  بها. -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  المتساهل  الموضوع 

 

 جماعي 

 د 15 الزمن متساهلتعرف على خصائص الي :الهدف

 3/1/2رقم النشاط : رسم النشاطنوع 

 

 اخي المشارك :  -

 اكمل رسم الشكل التالي :  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (  3/1/2المادة العلمية )  -

 :  :  permissive -((   Pمتساهل   -التكيف )) مستكشف  

 يبحث دائما عن البدائل .  •

 مرن وفضولي .  •

 مكنه ذلك . أن أيؤجل بعض القرارات  •

 الخطط فيه مرونة . ن يكون تغيير أيفضل  •

 ليس لديه شعور قوي بالوقت .  •

 ليس بالضرورة التزامه بما يقول .  •

 المتعة قبل العمل .  •

 لديه مرونة فكرية .  •

 

 مالحظات عند تحديد نمط الشخصية :  •

حدى  إال بعد تكراره فيكون الميل العتباره إنه نمط  للشخص  أ نحدد نوع السلوك وال نجزم ب  •

 جوانب نمطه . 

 فضل من الطريقة االستنباطية في تحديد النمط . أقرائية الطريقة االست  •

 السلوك الذي يظهر بعفوية غالبا ما يكون دليل على النمط .  •
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 mbtiة سوزان و كريسي و  نظري  الموضوع 

 :الهدف
لتحديد  يستنتج خصائص من النظريات ويربطها 

 خصائص الشخصية  
 د 15 الزمن

 جماعي        4/1/2:النشاط  رقم  حلقة نقاش  نوع النشاط

 

 أخي المشارك : -

  حدد جوانب الشخصيةفراد المجموعة أ(  وبالتعاون مع   4/1/2باالستفادة من المادة العلمية )  -

 لألمزجة . في نظرية سوزان ونظرية كريسي في االشكال الهندسية  المشتركة
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (  4/1/2المادة العلمية )  -

 

 ) المثلث( 

كت   الثقة 
 والتر

 
ً
ي أن يكون محقا

المثلث لديه القدرة عىل اتخاذ قرارات حاسمة رسيعة إنه شخص شديد الثقة بذاته يرغب ف 

  ،  ما يفوزون بالفعل، والمثلثات ال يحبون أن يكونوا مخطئي  
ً
ء آخر وبأي ثمن! المثلثات غالبا ي

قبل أي ش 

اف بأنهم مخطئون. ربما كانت  ي االعتر
ي الشخص من نمط المثلث هي ويواجهون صعوبة ف 

السمة األكتر قوة ف 

، وال يمكن تشتيتهم أو إبعادهم عن غايتهم، إنهم شخصيات متحمسة ومتحفزة وقوية  كت  
قدرته عىل التر

..»السالح الرسي« للشخص من نمط  ونشيطة، يضعون األهداف ويحققونها! فقط ابتعد عن طريقهم! 

ه المثلث هو قدرته عىل تركت   طاقته عىل ال . والمذهل أكتر هو قدرة المثلث عىل تغيت  تركت   هدف الحالي

 برسعة هائلة من هدف إل هدف. 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 ) المرب  ع( 

كت   التام عىل النظام، هذا النظام ينطبق عىل  
، ينصب التر ي

ي شخصية المرب  ع الحقيقر
ي العمل ف 

 ف 
ً
األكتر تفانيا

اطف أو األفكار التجريدية وهذا هو جميع مناحي حياته يفضل المربعات المعلومات الواقعية عىل العو 

ي أسلوب حياته. المربعات منطقيون 
السبب وراء كون المرب  ع يعتمد بشدة عىل العمليات التحليلية ف 

 وعمليون بشكل قهري. 

 نؤدي هذا العمل بهذه الطريقة.  األقوال الشائعة: سياسة
ً
كة تقول بوضوح إن….« »لقد كنا دائما  الرس 

 ) الدائرة( 

 ل اللسانالمداهن معسو 

»عامل اآلخرين كما تحب أن يعاملوك«. هذا هو المثل المفضل لدى الدائرة . إنهم المحبون الناس هم  

ء، وعادة   ي
الشغل األول والشاغل بالنسبة لهم، ويحاولون الحفاظ عىل التناغم واالنسجام عىل حساب أي ش 

كنكم ببساطة أن تربحوهم. ما يكون هذا عىل حسابهم . ستعرفون لماذا يوجد أشخاص معينون ال يم

 بي   األشكال الخمسة. هذا ألن الدوائر يهتمون بحق 
ً
الشخص الذي ينتمي إل نمط الدائرة هو األكتر ودا

 وبصدق اآلخرين. األشخاص الذين يعانون من المشكالت ينجذبون بشكل طبيعي إل الدوائر. 

 ، ومجامل، ومري    ح، ومفيد، والتعاون،  الكلمات الشائعة: جميل، ورائع، والشعور، والمستوى الداخىلي

 والفريق. 

 المتعرج(النجمة , ) 

 امسك به إذا استطعت ! 

ء ما يمكن أن تتعلمه وأن تصبحه«. يقول المتعرج:   ي
 ش 
ً
العالم هو مكان معقد ومثت  نعيش فيه. هناك دائما

ي خطط وأساليب جديدة. إنه الشخص 
 عىل جانب »ماذا لو..؟« هذا الشخص يفكر باستمرار ف 

ً
األكتر اعتمادا

.. وهو  ي
ي هذا أنه ال يعالج البيانات والمعلومات بأسلوب خطي منطقر

بدال من ذلك   – المخ األيمن بيننا. ويعن 

ي منظورهم للحياة.  –
 شخص مبدع. المتعرجون أشخاص مستقبليون ف 

ومذهل، وال يصدق، وال يتصور،  الكلمات الشائعة: لماذا؟ وماذا لو؟ وفكرة، وتجربة، ومحاولة، وتحد، 

 وإبداع، وتطور. 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 ( ثانياليوم التدريبي )ال 

 د  ( دقيقة120الزمن: )       16شخصيات نظرية مايرز بريغز الـ(: عنوان الجلسة: 2الجلسة )

 : بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أنهدف الجلسة: 

 عقالنيون ال شخصياتيطبق تشخيص   .1

 محافظون ال يطبق تشخيص شخصيات  .2

 دبلوماسيون ال يطبق تشخيص شخصيات .3

 فنانون ال يطبق تشخيص شخصيات .4

 خطوات التنفيذ 

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ م

1 
 ورشة عمل  1/2/2نشاط 

 جهاز العرض 
  -أقالم  - A4 أوراق

 صحف حائطية 

 د15

 د15 مناقشة العقالنيون خصائص 

2 
 جهاز العرض  ورشة عمل  2/2/2نشاط 

 

  -أقالم  - A4 أوراق

 صحف حائطية 

 

 د15

 د15 مناقشة خصائص المحافظون 

3 
 ورشة عمل  3/2/2نشاط 

 جهاز العرض 

 

نماذج   - A4 أوراق

صحف   -قوقل 

 حائطية 

 د15

خصائص  
 الدبلوماسيون 

 د15 مناقشة

 
 جهاز العرض  عمل ورشة  4/2/2نشاط 

 

نماذج   - A4 أوراق

صحف   -قوقل 

 حائطية 

 د15

 د15 مناقشة خصائص الفنانون 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

  العقالنيون الموضوع 

 جماعي 
نتاج خصائص جوانب كل شخصية  است : الهدف

 من شخصيات العقالنيون 

 د15 الزمن

 2/ 2/ 1رقم النشاط :   حلقة نقاش  نوع النشاط

 

 عزيزي المتدرب :  

 فراد المجموعة وضع تصور لخصائص احدى الشخصيات التالية : أناقش مع 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (  1/2/2المادة العلمية )  

 :  العقالنيون -

 :  ENTJركان رئيس األ -

 قيادية .شخصية استراتيجية وتمتلك المهارات ال -

 .  أفضل من يعمل في مجال التنسيق وتوجيه المجموعات -

 .  يجد ما يمنعه من التعبيرولن وجرئ  صريح  -

 التحليلية . المعلومات ويعتمد بشكل كبير علىحاسم  -

 طموح عالي جدا .  -

 ليس على تناغم مع مشاعر من حوله.  -

 .  عالقاته الشخصية دون تردد أو تراجعينهي  -

 يميل للمواجهة والصدام . -

 يميل للسيطرة وغير متسامح وقد يصبح دكتاتور . -

 واطفه وقد يعتبر التعبير عن العواطف تقليل من قيمته . يجد صعوبة في التعبير عن ع -

 

 INTJالعقل المدبر  -

 حداث وتحليلها . قدرة عالية على قراءة األ -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 خرين وهو بعيد عن الواجهة . متحفظ ويفضل قيادة اآل   -

 عمال التي بدأها .يهتم بإنهاء األ -

 صرار.إ ولديه  محمل الجد على  يأخذ عالقاته والتزاماته -

 العالقات دون تردد وقد تكون ألسباب غير مقنعة . ينهي  -

 . في الغالب ال يكون في تناغم مع مشاعر اآلخرين -

 .  ليس جيداً في التعبير عن عواطفه ومشاعره -

 . كون أحياناً على حساب عالقاتهت قد  هدافهأتحقيق رغبته في  -

 

 ENTPالمحاور  -

 .  فضوليو مستقل  و  عقالني   -

 قناع. على القوي الحجة وقدرة عالية  -

 مرونة عالية في التفكير   . -

 يحبها .يعمل بحماس شديد على األشياء التي  -

 حسن المعشر ومتساهل ويظهر الحب والمودة . -

 المبالغة في حب الجدال والنقاش .  -

 .  سيئة أو فاشلة حتى لو كانت يجد صعوبة في ترك العالقات -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 يكثر من لوم نفسه ) جلد الذات ( . -

 

 INTPالمبتكر  -

 . فرص تطوير األشياء باستمرار  ترىصية مبتكرة، منطقية شخ  -

 مبدع في األمور التنظيرية والمفاهيم المجردة .  -

 لديه مرونة عالية في التفكير .  -

 .  حماسي، متفائل -

 في نفس الوقت. مهمة كثر منأ يعمل على قد مميزة ,إنسان صاحب أفكار  -

 مور حياته اليومية . أمتحمس جدا لألفكار والمشاريع الجديدة وقد يدفعه ذلك لتجاهل  -

 موال كثيرة .أن صرف عليها إ, حتى و باألشياء الجديدة  مولعادائماً يكون   -

 وال يستمر على تطويرها وقد يتركها .  ال يتابع العمل على أفكاره وخططه  -

 . ومبذر في صرفه لألموال  ةمخاطر لدرجة كبير -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 المحافظون الموضوع 

 :الهدف
نتاج خصائص جوانب كل شخصية من  است

 شخصيات المحافظون 
 د15 الزمن

 جماعي  2/ 2/ 2:  النشاط  رقم  حلقة نقاش  نوع النشاط

 

 عزيزي المتدرب :  

 خصائص احدى الشخصيات التالية : ل وضع تصور فراد المجموعةأناقش مع 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (   2/ 2/2المادة العلمية )   -

 :  المحافظون -

 ESTJالمشرف  -

 وتطبيقها .  األنظمة ب   اللتزامحب يشخص مسؤول، منطقي،  -

 . يثق بالتجربة والحقائق، أكثر من النظريات العلمية -

 بالتقاليد والعادات.   ومهتمحاسم،  -

 فضل الشخصيات تحمال للمسؤولية . أ, ومن  يستمتع بتوليه للمسؤوليات -

 صارم وعملي وواقعي ويهتم بالتفاصيل , ويعتمد عليه . حذر و  -

 . يفضل أن يحل الخالفات والمشاكل على أن يتجاهلها -

   .على فرض االنضباطلديه قدرة عالية  -

 عدم القدرة على التسامح والعفو والنسيان بسهولة . -

 . عادة ال يكون في تناغم مع مشاعر الناس من حوله -

 

 ISTJالمفتش  -

 .وليات ؤ أهل لتحمل أعباء المسو   احساس عالي بالمسؤولية ,لديه شخص  -

 ويحافظ عليها .  العادات والتقاليدهتم ب يو   عمله لديه قدرة عالية على التركيز في -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 قدرة عالية على التمييز بين الصواب والخطأ.  -

 هادئ ومتحفظ , وملتزم جدا باألنظمة والقوانين .  -

 عندما يعدك فتأكد انه سيوفي بوعده .  -

 . د للغاية في إدارة أمواله، مع أنه يبدوا متحفظاً قليالً جي  -

 . في العادة، ال يدرك مشاعر اآلخرين من حوله وال يتفاعل معها -

 يتدخل في شؤون االخرين . -

 .  عنيد ومتزمت في نظر اآلخرين -

 

 ESFJالمعطاء  -

 ر العالقات االجتماعية.  يقداجتماعي،   -

 وقد يستضيفها ويرتبها .  االجتماعيةفي التجمعات واألنشطة يشارك  -

 يحب العمل الجماعي ويشجع اعضاء الفريق على المشاركة والتفاعل .  -

 حساس بالمسؤولية . إنظمة ولديه يلتزم بالقوانين واأل  -

 خرين ومشاعرهم. متميز في قراءة اآل -

 . جيد في التعامل مع المال  -

 .اآلخرين مساعدة   يحب   -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 .  أو االنتقال إلى أماكن جديدةال يشعر بالراحة مع التغيير،  -

 شعر بالحباط عند انتقاده من قبل االخرين . ي  -

 .  بمعرفة نظرة الناس له  لديه رغبة شديدة  -

 

 ISFJالمدافع  -

 مرتب وعملي وحسن المعشر .  -

 يحب العمل خلف الكواليس وال يحب الظهور .  -

 فالممارسة هي مصدر التعلم .اعتماد على العالم المحسوس اكثر من العالم الخيالي  -

 ذاكرة قوية .  -

 محب للعمل ويتقن العمل على األشياء العملية .  -

 .  يجد صعوبة في االنسجام والدخول إلى محيط جديد -

 يشعر بالحباط عند توجيه النقد له . -

 خرين .عدم التعبير عن مطالبه واحتياجاته من اآل  -

 ه مثل : الطبخ ,الطالء,...وقت الفراغ يحب القيام بأنشطة يستخدم فيها حواس -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 اسيون الدبلوم الموضوع 

 :الهدف
نتاج خصائص جوانب كل شخصية من  است

 شخصيات الدبلوماسيون 
 د15 الزمن

 نوع النشاط
 

المادة العلمية للنشاط  

 3/2/2رقم: 
 فردي، جماعي  

 

 عزيزي المتدرب :  

 حدى الشخصيات التالية : إفراد المجموعة وضع تصور لخصائص أناقش مع 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (  2/ 3/2المادة العلمية )   -

 :  الدبلوماسيون -

 :  ENFJالمدرس  -

 .  االجتماعيالتواصل ومتقن لمهارات   حساسو محبوب ،   -

 في نموهم وتطورهم. اآلخرين  يساعد -

 .على التواصل والتحدث أمام اآلخرين مميزةوقدرات بجاذبية عالية ويتمتع  -

 يتمتع بقدرات قيادية وتأثير عالي .  -

 لديه جوانب تحفظ تجعله يدرك متى وكيف يقدم نفسه . -

 . لديه قدرة لفظية ومهارة تواصل  -

 ومتميز.   بشكل دافئ امتنانهيعرب عن شكره و  -

 .  مرح، لديه روح الدعابة، مثير، نشيط، ومتفائل -

 . احتياجاته الشخصية  بالناس علىقد يقدم اهتمامه   -

 

 : INFJالمستشار  -

 .  حساس  و  متحفظ هادئ و  -

 يتميز بالتزامه بما يعمل عليه إلى حين إنجازه.   -

 .  همتشديد الحساس وقراءة مشاعر من حوله، ويهتم كثيراً لمساند -

 . مع من يواجه مشكلةكثيرا يتعاطف   محلل جيد و   مستمع و  -

 .  حنون ومشجع بطبيعته -

 تميز في مهارة االستماع واالصغاء والتواصل خصوصا الكتابي . م -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 . يأخذ التزاماته بشكل جدي -

 قد يبالغ في طلب المثالية . -

 قد يبني بعض االحكام على مشاعر وتخمين .  -

 المبالغة في حب مساعدة االخرين .  -

 

 :  ENFPالمناضل  -

 للغاية.  حساساجتماعي و -

 . لديه قدرة فائقة على جذب انتباه الناس له أو للقضايا التي يؤمن بها  -

 عمال التي يبدأها . ال يهتم بتفاصيل االحداث وقد ال يكمل األ  -

 يجابية مرتفعة جدا .لديه مهارات التواصل االجتماعي وطاقته ال -

 يحب ترك الخيارات مفتوحة مما يسبب تعطيل اتخاذ القرارات .  -

 .  يقوده ألن يكون غير واقعيحماسه قد  -

 . بعد اكتشافه لهامنها ولو  السيئة وال يتخلى حتى عن يتمسك بالعالقات  -

 . يكره الخالفات بشدة -

 قد تكون عالقاته على حساب حياته الشخصية .  -

 

 :  INFPالوسيط  -

 مبدع ومثالي .  و   خصوصيةلديه  -

 .  متعاطف ورحيم  -

 . الغالب ما تترجم هذه لمهارة لغوية وكتابية عاليةوفي  يمتلك خيال وموهبة فنية واسعة -



 

59 
 

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 . إلى مدافع عدواني وسيطفي حالة انتهاك إحدى القيم الخاصة به يتحول ال -

 يسعى دائماً لرضاء جميع األطراف في النزاعات -

 .  ال يحب تدخل اآلخرين في مساحته ووقته الخاص -

 . يكره الخالفات والنقد بشدة -

 .  يع اليجابييحتاج بشدة للثناء والتشج  -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  الفنانون الموضوع 

 جماعي 
نتاج خصائص جوانب كل شخصية  است : الهدف

 فنانون من شخصيات ال

 د15 الزمن

 2/ 2/ 4رقم النشاط :   خريطة ذهنية  نوع النشاط

 

 

 عزيزي المتدرب :  

 حدى الشخصيات التالية : إفراد المجموعة وضع تصور لخصائص أناقش مع 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 (  2/ 4/2المادة العلمية )   -

 الفنانون :  -

 :  ESTPالمروج  -

 .  يومهويعيش ،  والنشاط   الحركة يحب -

 تقيد باألمور الرسمية .  ال يحبال    لكنهو   واقعي -

 يحب المخاطرة ومتسرع ومتكيف مع الظروف المتغيرة .  -

 ال يحب التقيد بالقوانين واالنظمة .  -

 التعامل مع النقد الموجه اليه . صريح ومباشر في نقده وال يجد مشكلة في  -

 . ممتاز جداً ومبدع في التعامل مع الحاالت الطارئة -

 . ن يخلق المتعة من أي شيء في الحياةأمتحمس ومحب لالستمتاع بالوقت، يمكنه  -

 .  من وقت آلخر اجداً في تدبير األمور المالية، ولكنه سيخاطر فيه قد يكون جيد -

 مضيعة للوقت .قد يعتبر الوقت المخصص للتخطيط  -

 

 :  ISTPالحرفي  -

 .  متحفظ و هادئ  -

 يهتم بكيف تعمل األشياء.  -

 يحتاج وقت طويل لتنفيذ القرار .  -

 قد يكسر صورته النمطية المعتادة عند انشغاله بأمور حسية كإصالح عطل .  -

 .  لما يؤمن ويعتقد به وفي   مخلص و  -

 االشياء التي يهتم بها يؤديها بمهارة عالية.  -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 . يستطيع التعبير عن المشاعر والعواطف غالباً ال  -

 موضوعيون وليس لديهم اهتمام بمشاعر االخرين . -

 .  يميل للعزلة وأن يتحفظ على جزء من شخصيته -

 

 :  ESFPالمؤدي  -

 حب الناس والمرح، يعيش ليومه وال يفكر كثيراً في المستقبل.  ي  -

 مغامر ويهوى تجربة األشياء الجديدة.  -

 .  يجعل األشياء أكثر متعة لآلخرين من خالل استمتاعه بما يعمل -

 .كره العزلة والوحدةي  -

يشعر بالنشاط والحماس عند قيامه بشيء يلفت االنتباه ويجعله مركز االهتمام في التجمعات  -

 العامة. 

 ولديه قبول اجتماعي كبير . مرن ومتنوع،   -

 خرين . اآل يحب مساعدة -

 .غير جاد ومتهور خصوصاً مع المال -

 . من المرجح أن يتهرب من الخالفات بدل مواجهتها -

 المبالغة في استخدام النكت واالستهزاء قد يجعله شخصا غير مرغوب فيه في بعض االحيان .  -

 

 : ISFPالفنان  -

 .  هادئ، جاد، حساس -

 جدا .  حواسه متطورة -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 . غيره ااألشياء المحسوسة ال يراهمبدع ويرى جماالً في  -

 .  في دمج وخلق أشياء تبهر ابداعيةيمتلك موهبة  -

 مبدع في األمور المحسوسة و مرونة عالية في التفكير .  -

 .  ليس جيداً في التخطيط طويل المدى والتخطيط ألمور الحياة -

 . يركز على االستمتاع باللحظة  -

 . ي هذه المساحةيحتاج لمساحة خاصة به، ويكره أن يتدخل أحد ف -
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

  القبلي تقويم ال  : (1ملحق رقم )

   الخبرة  سنوات   املدرسة   االسم 

 

 : انفذة جوهاري حتتوي على   1

 مناطق  6 د مناطق  5 ج مناطق  4 ب مناطق  3 أ

 : يندرج حتت حمور الطاقة يف نظرية مايرز بريغز  2

 احلسي  د املنطقي  ج المنبسط  ب الصارم  أ

 : يندرج حتت حمور املعلومات يف نظرية مايرز بريغز  3

 العاطفي  د املنطقي  ج احلدسي  ب املتساهل أ

 : يندرج حتت حمور احلكم يف نظرية مايرز بريغز 4

 املنطوي  د احلسي  ج الصارم  ب العاطفي  أ

 : يندرج حتت حمور التكيف يف نظرية مايرز بريغز 5

 املنبسط د العاطفي  ج املتساهل ب حلسي ا أ

 : شخصية  يندرج حتت  يف نظرية سوزان االهتمام ابالداء والتنظيم  6

 النجمة  د الدائرة  ج املربع  ب املثلث  أ

 : يف نظرية سوزان االهتمام ابلعالقات والقيم يندرج حتت شخصية 7

 النجمة  د الدائرة  ج املربع  ب املثلث  أ
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 : هي  ENTJ املميزة يف شخصية رئيس االركاناجلوانب    8

 أ
  - حدسي  -منبسط  

 صارم  - منطقي 
 ب

  -حدسي   - طوي من
 صارم  - منطقي 

 ج
  - حدسي  -منبسط  
 متساهل  - منطقي 

 د
  - حدسي  -منبسط  

 صارم  -  عاطفي

 : هي ESTJ اجلوانب املميزة يف شخصية املشرف 9

 أ
  - ي سح -منبسط  

 صارم  - منطقي 
 ب

  - حدسي  -منبسط  
 متساهل  - منطقي 

 ج
  -حدسي   - طوي من

 صارم  - منطقي 
 د

  - حدسي  -منبسط  
 صارم  -  عاطفي

 : هي  INFJ اجلوانب املميزة يف شخصية املستشار  10

 أ
  -حدسي   - طوي من

 صارم  -  عاطفي
 ب

  - حدسي  -منبسط  
 صارم  -  عاطفي

 ج
  - حدسي  -منبسط  
 متساهل  - منطقي 

 د
  -حدسي   - طوي من

 صارم  - منطقي 
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 بعدي ال تقويمال

   الخبرة  سنوات   املدرسة    االسم 

 

 : انفذة جوهاري حتتوي على   1

 مناطق  3 أ مناطق  3 أ مناطق  3 أ مناطق  3 أ

 : يندرج حتت حمور الطاقة يف نظرية مايرز بريغز  2

 الصارم  أ الصارم  أ الصارم  أ الصارم  أ

 : املعلومات يف نظرية مايرز بريغز يندرج حتت حمور   3

 املتساهل أ املتساهل أ املتساهل أ املتساهل أ

 : يندرج حتت حمور احلكم يف نظرية مايرز بريغز 4

 العاطفي  أ العاطفي  أ العاطفي  أ العاطفي  أ

 : يندرج حتت حمور التكيف يف نظرية مايرز بريغز 5

 حلسي ا أ حلسي ا أ حلسي ا أ حلسي ا أ

 : نظرية سوزان االهتمام ابالداء والتنظيم يندرج حتت شخصية يف  6

 املثلث  أ املثلث  أ املثلث  أ املثلث  أ

 : يف نظرية سوزان االهتمام ابلعالقات والقيم يندرج حتت شخصية 7

 املثلث  أ املثلث  أ املثلث  أ املثلث  أ
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 هي:  ENTJ اجلوانب املميزة يف شخصية رئيس االركان  8

 أ
  - حدسي  -منبسط  

 صارم  - منطقي 
 أ

  - حدسي  -منبسط  
 صارم  - منطقي 

 أ
  - حدسي  -منبسط  

 صارم  - منطقي 
 أ

  - حدسي  -منبسط  
 صارم  - منطقي 

 هي:  ESTJ اجلوانب املميزة يف شخصية املشرف 9

 أ
  - ي سح -منبسط  

 صارم  - منطقي 
 أ

منطقي   - ي سح -منبسط  
 صارم  -

 أ
منطقي   - ي سح -منبسط  

 صارم  -
 أ

  -  ي سح -منبسط  
 صارم  - منطقي 

 هي:  INFJ اجلوانب املميزة يف شخصية املستشار  10

 أ
  -حدسي   - طوي من

 صارم  -  عاطفي
 أ

  -حدسي   - طوي من
 صارم  -  عاطفي

 أ
  -حدسي   - طوي من

 صارم  -  عاطفي
 أ

  -حدسي   - طوي من
 صارم  -  عاطفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 ( 2ملحق رقم)

 

 : المراجع والمصادر

 

 المؤلف  المرجع م

سهير كامل احمد ا.د. سيكولوجية الشخصية  1  

 د. جودة السيد علم النفس المعرفي  2

 د. حامد زهران التوجيه والرشاد النفسي  3

 كريسي  ارجوك افهمني 4
 ترجمة: محمد شيخو

 سلمان الشهراني  كيف تعرف شخصيتك وشخصية االخرين  5

 دون لوري  تحليل الشخصية  6

ثيلما جريكو   –ديان تيرنر  بوصلة الشخصية   7  

 حسن الجوني  افهم نفسك وافهم االخرين 8
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 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاث إدارة التدريب  

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد للا 

 وصلى للا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 


