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  MBTI أداة أنماط مايرز-بريجز
  هو أحد أشهر اختبارات الشخصية ف العال، وأول من طّور هذا الختبار هي كاثرين كوك بريغزMBTIمؤشر أناط مايرز-بريز 

وابنتها إيزابيل بريغز مايرز خلل فترة الرب العالية الثانية اعتمادا على كتابات ونظريات كارل يونغ ف أناط الشخصية.
والداة الت بي يديك  ت بناؤها لتناسب نبة الجتمع السعودي، وهي من إعداد الباحث إبراهيم بن عبدالعزيز الميس:

 أمامك خسون خيارا، وكل خيار مكون من فقرتي (أ،ب) ضع دائرة حول اليار القرب إل شخصيتك، وتذكر أّن كل اليييارين
 يؤديان إل وصف إياب صحيح، فليس لدينا عبارة صحيحة وأخرى خاطئة.. حدد ما تارسه ل ما تريد أن تكون عليه، واختر مييا

تعتقده ل ما تعتقد أنه الفضل بالنسبة لك.. 
أما عمود (السمة) فاتركه فارغا حت النتهاء من الختبار.

الوصفالسمةفم

1
أحس بنشاط واستمتع بوقت أكثر عندما أكون مع الناس (أصدقائي أو أقارب أو جيان)أ

أحس بنشاط واستمتع بوقت أكثر عندما أكون لوحدي عند التلفزيون أو النترنت أو ف الكتبةب

2
أحب أن أبن كلمي على حقائق  ومعلومات أو إحصائيات شبه دقيقة أو تارب شخصيةأ

أثق باستنتاجي وتليلي للحداث وأطرح آرائي ف الجالس أو اللتقيات بناء على ذلكب

3
أطبق النظام ولو أغضبت الخالفي له، أو أحزنتهم لن التقصي منهم وليس منأ

أكره أن أكون ف منصب يلزمن باتاذ قرارات حسم أو لفت نظر تعلن أخسر صداقة الوظفيب

4
مبدئي: العمل أوًل ث الراحة والستجمامأ

مبدئي: استمتع أوًل ث قم بالعمل لحقا.. فالوقت طويل أماميب

5
كثي من وقت يذهب ف لقاءات اجتماعية متلفة "أقارب أصدقاء احتفالت.." أ

الوقات الت أقضيها ف البيت أو مع خاصة أصدقائي أكثر من تلك الت أقضيها مع الخرينب

6
ل أحب الديث اليال، أو الديث عن المان الت أتوقع صعوبة تقيقها ولو كان ذلك مازحة لليسيأ

أحب الديث اليال، أو الديث عن المان والتوقعات الستقبلية ولو من باب المازحةب

7
أقول الق وأنتقد الطأ ولو على نفسيأ

أحاول أن أنبه الخرين بأسلوب غي مباشر إل أخطائهم كي ل أجرحهم أو أفقدهمب

8
أحب أن أحسم المور، واتذ قراري بأسرع ما يكن أ

أحب أن أترك اليارات أمامي مفتوحة، وأؤجل اتاذ القرار إل آخر لظةب
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9
أحب أن أعرف تقييم الناس ل وما يتوقعون من إناز.. ورضا َمن حول يدفعن للعملأ

أضع لنفسي أهدافا وآماًل أسعى لتحقيقها، ول أهتم كثيا بتقييم الناس لشخصيتب

10
أحب أن أفهم تفاصيل الحداث والواضيع الت أتدث عنها بشكل دقيق قبل أن أتدث عنهاأ

أنظر للصورة العامة للحداث دون الدخول ف التفاصيل، وأتدث عن الوضوع من خلل ذلكب

11
يران الخرون بل قلب، وهذا غي صحيح.. فالشاعر عندي مهمة فقط إذا كانت منطقيةأ

مراعاة الشاعر عندي مهمة.. سواء كانت منطقية أم لب

12
أحدد أهداف بناء على العلومات التاحة لدي ول أغيها، وأتضايق من تعديل خطة العملأ

أغي من أهداف أو خطة العمل كلما حصلت على معلومات جديدةب

13
ل أفوت الناسبات (الصغية والكبية.. السعيدة والزينة) وأشعر بالسعادة أثناء اختلطي بالخرينأ

حضور الناسبات واجب اجتماعي، لكن كثرتا وتكرارها يشعرن باللل أحيانا.ب

14
أفّضل التعامل مع القائق والرقام أكثر من التعامل مع الفكار والنظرياتأ

أفّضل التعامل مع الفكار والنظريات أكثر من التعامل مع القائق والرقامب

15
يصفونن بأن عملي وناقد ومنصف (أقرب إل النقد)أ

يصفونن بأن دبلوماسي ول يتضايق من أحد (أقرب إل الدبلوماسية)ب

16
أجلب الغراض من السوق (أكل، ملبس، أدوات مكتبية..) قبل وقت الذروة لتلص من الزحامأ

أسوف ف اشتراء حاجات من السوق وكثيا ما أضطر للبها ف وقت الذروةب

17
عندما يتحقق لصدقائي ما يبونه كنجاح أو ترقية أكون غالبا أول من يهنؤهم ويبارك لمأ

علقت مع أصدقائي متازة لكن أحيانا أسوف ف تنئتهم بنجاح أو ترقية ما يوقعن ف إحراجب

18
أقرأ الريدة أو الجلة مبتدًأ بالصفحة الول حت الخية أ

أتصفح الريدة أو الجلة بشكل عشوائي، وأحيانا أبدأ القراءة من الصفحة الخية.ب

19
أحب أن أساعد الخرين وأحل مشكلتم وأقدم لم حلول عملية (مشاركة الخرين عمليا)أ

أحب أن أسعد الخرين وأشكرهم وأثن عليهم (مشاركة الخرين وجدانيا)ب

20
صارم ف مواعيدي، وكثيا ما أحس أن الوقت ضيق وعلي استثمارهأ

مواعيدي مرنة جدا، وكثيا ما أتأخر عن الجتماعات، وربا حضرت بعد بدئهاب
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21
عند وفاة قريب لصديق أو زميل عمل أبادر بزيارته معزيا وأحضر صلة النازة إن استطعتأ

عند وفاة قريب لصديقي أو زميلي ف العمل أقوم بواجب التعزية له ف أقرب فرصةب

22
أحب العمل وفق خطة مفصلة بشكل دقيق وموضوعيأ

أحب العمل ضمن إطار عام دون أن أتقيد بتفاصيل دقيقة وخطوات متتابعة.ب

23
الق والبدأ أهم عندي من الشخاص مهما كانواأ

الحافظة على علقات بالخرين أهم عندي من تصحيح أخطائهمب

24
أحب أن أخطط لكل شيء، ول أترك فرصة للمفاجآتأ

أحدد تصورا عاما وأسي على ضوئه، وحيات مرنة لكل الحتمالتب

25
أحب حضور الحتفالت والناسبات العامة.. وأتدث مع الميع بل تفظأ

أحب الناسبات الصغية.. وأتفظ ف حديثي مع الغرباءب

26
) بالطريقة التالية: ثان وست وخسون دقيقة، أو التاسعة إل أربع دقائق8:56أقرأ الساعة (أ

) بالطريقة التالية:التاسعة إل خس، أو التاسعة إل قليل8:56أقرأ الساعة (ب

27
ل أحب الواقف الزينة وأترب منها، ول أريد أن يشاهدن أحد وأنا أبكيأ

أتأثر عند مشاهدة أحد يبكي، وأتفاعل مع الواقف العاطفيةب

28
أحترم النظام، وأكره أن أخالف القوانيأ

أحترم روح القانون ول أتقيد به حرفيا، وأستفيد من مرونة النظمة ف تقيق أهداف  ب

29
من المكن أن أقرأ كتابا أو أبدأ حوارا بينما أشاهد التلفاز أو أستمع للمذياعأ

أتضايق عندما يبدأ أحدهم معي حوارا أثناء مشاهدت للتلفاز أو استماعي للمذياعب

30
أركز تفكيي فيما أمارسه ف الواقع، وما له نتائج ملموسه، ول أشغل نفسي بأمور خارج نطاق عمليأ

أميل إل التفكي ف أشياء عديدة ف نفس الوقت، وغالبا ما يتهمن الخرون بأن مشتت الفكرب

31
قرارات غالبا أتذها بناًء على دراسة منطقية وتفكي أ

غالبا ما اتذ قرارات بسبب ميلي للقرار أو شعوري بأنه الصوابب

32
الوضاع الديدة حول تضايقن لفترة مدودة، وأتأقلم معها بعد فترة أ

أتكيف بسرعة مع الظروف الحيطة ومع أي وضع جديدب
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33
أحب وجود الناس بقرب أثناء العمل، وأفرح بوجود من يشاركن إناز العملأ

أحب أن أعمل ف جو هادئ نسبيا، وأن أنز العمل لوحدي إن استطعتب

34
أركز اهتمامي فيما أفعله الن، ول أشغل نفسي با سأفعله مستقبًلأ

مشكلت أن أعيش ف الستقبل أكثر من الوقت الاضر (كثيا ما أتدث عن مشاريعي الستقبلية)ب

35
تقييمي للشخاص ل يضع إل عواطفي وقناعات الداخلية بل إل دراسة منطقية لسية الشخص أ

قناعت بالشخاص ترتبط إل حد كبي بالقبول الداخلي وارتياحي النفسي للشخصب

36
سريع ف إناز الهام.. مع جودةأ

بطيء ف التنفيذ.. مع إتقانب

37
أتدث مع أسرت بشكل دائم حول العمل ومشاكله وقصص وطرائف حدثت فيهأ

زوجت ل تعرف طبيعة وتفاصيل عملي ويندر أن أحدثها عن أصدقائي أو ما يدث ل خارج النلب

38
توظيفي للشخص يعتمد على معرفت الدقيقة باضيه وتاريه الوظيفي أ

من السهل لدي توظيف شخص ليس لديه خبة بشرط أن أتوقع منه أداء رائعا ف الستقبل ب

39
أحب الوار النطقي الواقعي البعيد عن العواطف، ول مانع من العواطف إذا كانت منطقيةأ

أراعي ف حوارات الانب العاطفي وأحاول استثارة العاطفة أحيانا لتحقيق أهداف الوارب

40
أستمتع بإناز الشاريع وإتامها، ول أبدأ بشروع إل إذا كنت أعلم أن قادر على إتامهأ

أستمتع بأن أبدأ الشاريع، وإذا كانت طويلة فإن أتكن من إنائها بشقة ب

41
أتدث أكثر ما أسع، وغالبا ما أبدأ الديث أو أناقش الوضوع بماس وفاعليةأ

أستمع أكثر ما أتكلم، وغالبا ل أبادر بالكلم ول أتكلم حت أحس أن القابل يريد من ذلكب

42
حديثي غالبا دقيق ومرتب وف موضوع مدد ول أستطرد بل فائدةأ

أتكلم ف أكثر من موضوع ف وقت واحد وأربط بينها بشكل عامب

43
عندما أجلس غالبا يكون ظهري مستوي للخلف (أسع بأذن وأفكر بعقلي)أ

عندما أجلس غالبا يكون ظهري منحن للمام (كأن أقول: أحتويك ف قلب)ب

44
عند الصول على العلومات الت أحتاجها أتذ قراري بسرعة، ول أؤجله بغية تدد العلوماتأ

أحب أن أحصل على الخبار والعلومات الديدة لذا أتأخر ف اتاذ القرارب
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45
ل أمانع من اللوس ف صدر الجلس إذا ُطلب من ذلك، وأحس بالسعادة عندما يترمن ويهتم ب الخرونأ

ل أحب غالبا أن أجلس ف صدر الجلس، وأفضل اللوس ف الطرفب

46
أستخدم اللفاظ بعناها اللفظي الرفأ

أستخدم العاريض والقياس والرموز والتشبيه والجازب

47
مستوى الماس عندي ثابت غالبا ول يؤثر ف شعور الناس نويأ

أتمس غالبا إذا نلت رضا الناس من حولب

48
حازم، ودقيق، وأكره التسويفأ

عندي تلقائية ومرونة، وأؤخر كل شي لخر لظةب

49
أتفاعل مع الحداث بسرعة وحاس، لذا تدن أحيانا أقول أو أفعل شيئا ث أفكر بعد ذلك ف تقييمهأ

أفكر بعمق، وأحلل الواقع من حول، وأفكر با سأقوله أو أفعله قبل أن أتكلم أو أفعل أي شيءب

50
أفكر بصوٍت عاٍل ، ومن السهل قراءة أفكاريأ

يعتقد بعضهم أن غامض، أو كتومب
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