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َمْن نحن؟

نقاط القّوة لألشخاص.

الطريقة المثالية والصحيحة لتحفزي األشخاص.

طريقة التواصل مع اآلخرين، اتخاذ القرارات، وتعاملهم مع الخالفات.

كيفّية إنتاجهم للعمل المبِدع.

َمواِطن اهتماماتهم.

حيث اتفق %98 عىل أهمية معرفة 
بات والدوافع لتصرفات الناس. المسبِّ

Type and Self-Awareness, OPP Ltd, 2017

وتساعدنا التقييمات الشخصية عىل اكتشاف اآليت:

خصية  خصيات ونعمل عىل تحديدها؛ مثل: الشَّ نفهم أوصاف الشَّ
رة، الّثثارة، والشخصية اإليجابية، القوّية، الهادئة، المتهوِّ

حيث نقوم بتصنيف األشخاص دون أن نعرف الشخص نفسه.

وللحصول عىل أفضل النتائج، فإننا نحتاج إىل معرفة هوّية 
األشخاص وسبب تصرفاتهم، إضافة إىل نقاط قّوتهم وضعفهم.
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 ما الذي ُيمكننا أن نراه؟

إنشاء اسم للمنتج.

العمل يف مجموعة.

كتابة أكرب عدد ممكن من األفكار يف دقيقتين.

المغامرة واإلقدام، حيث ُيقال إّن عدم وجود فكرة -بحدِّ ذاته- فكرة سّيئة.

ر -رغم أّننا نستطيع  قد نحصل عىل مجموعة من اآلراء مثل الصورة أدناه، ولكن تذكَّ
رون فيه. سماع ما يقوله الناس- لكن ال يمكننا معرفة ما يفكِّ

ف األشخاص باختالف  لرنى كيف تسري األمور يف االجتماعات؟ وكيف يتصرَّ
ن عىل األشخاص عمل اآليت: يف االجتماعات؟ يتعيَّ
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ماذا سوف 
م  ُأقدِّ

للعشاء؟

عظيم، أنا أحبُّ 
هذا األمر! أين 
قلم التحديد 

األحمر؟

ال، إنها أفكار 
سّيئة؟ لماذا 

يقولون دائًما ذلك؟ 
معظم هذه اآلراء 
غري قابلة للعمل. 

فقط دقيقتان؟ 
لن نفعل أيَّ 
ًدا يف  أمر جيِّ

دقيقتين.

هل يجب أن 
ن كلمات؟ تكوِّ

ها الرفاق،  أيُّ
ماذا لديكم؟ 
سوف أكتب 

اآلن، دعونا نبدأ.
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مثال.

ه يحتاج  يل وتحلييل، ليس بالضرورة خجواًل، لكنَّ الشخص D تأمُّ
وقًتا لمعالجة أفكاره.

ث أو يشارك المعلومات مع اآلخرين. ر بِعناية قبل أن يتحدَّ يفكِّ

ا عندما تتاح له الفرصة أن  ً يمكن أن يكون أكرث إبداًعا وتميُّ
يكون بمفرده.

ال يطرح الكثري من األفكار.

ال ينضّم إىل الفريق أو يساهم فيه.

غري ذكّي.

دعونا ُنلقي نظرة عىل الشخص D من الصفحة السابقة.

بناًء عىل ما يمكننا رؤيته بالفعل لهذا الشخص -تذكر أّنه قال 
القليل- فقد نعتقد أنَّ هذا الشخص:

ا؟ ما الذي يحدث حّقً
هناك العديد من التفسريات المحتملة لما يحدث 

مع الشخص D، منها:
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 دقيقتان؟
لن ننجز شيئا جيدا 

يف دقيقتين أبدا.

فكلُّ شخص يف أيِّ مؤسسة لديه مجموعة من األساليب الخاصة به 
لة لفعل المهام، فلو علمنا بها، ُيمكننا إنشاء بيئة مالئمة  والطرق المفضَّ

ليتمكن الجميع من األداء بشكل أفضل.

لذلك بالنسبة للشخص D، لتقليل الضغط عليه وتشجيعه عىل المساهمة 
بفاعلية، فإنه يمكن إرسال بريد إلكرتوين إذا كانت لديه أفكار أخرى. 

تساعدنا اختبارات الشخصية عىل 

فهم األشخاص والسلوكيات،
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الصورة الكاملة:

كما ُيعدُّ اختبار تحليل الشخصية يف 
العمل مفيًدا ألسباب عّدة، منها:

َفهم أنفِسنا واآلخرين بصورة 
أفضل هو نقطة االنطالق لنعيش 
حياة أكرث إنجازًا ونجاحًا، سواء يف 

العمل أم يف المزنل، 

فغالًبا يعدُّ اختبار تحليل الشخصية عاماًل 
زًا للتنمية المستمرة. محفِّ

قة. بناء الثِّ
مساعدة فريق العمل.

زيادة المبيعات.

ف مع التغيري. التكيُّ
إدارة الضغوط.

تحديد مجاالت تطوير الذات.
اختيار المهنة المناسبة.

اختيار األشخاص المناسبين.
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ويعدُّ اختبار تحليل الشخصية خارج 
ة، منها:  العمل مفيًدا ألسباب عدَّ

زيادة الوعي الذايت.

بناء الثقة.

فهم أصناف الناس المختلفة وكيفية التفاعل معهم.

تحسين العالقات الشخصّية.

فهم كيفّية رفع مستوى الرتفيه.
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كما أنَّ هناك المزيد من األسباب 
الستخدام اختبار تحليل الشخصّية، 

منها اآليت:

ستك يستفيدون  فيك ومؤسَّ إليك بعض الطرق األخرى اليت تجعل موظَّ
من اختبارات تحليل الشخصية، منها:

ة: الموضوعيَّ

جمع البيانات:

االنطباعات األوىل:

ة والموثوقة والصحيحة تجلب الموضوعّية  إنَّ اختبارات تحليل الشخصية غري المتحزيِّ
لمنهج األشخاص، إضافة إىل رفع مستوى اإلنصاف يف االختبارات.

تمنحك اختبارات تحليل الشخصية البيانات اليت يمكنك تقييمها وقياسها، 
واستخدامها )مع موافقة المشارك( لربامج تطوير المستقبل، ويمكنك اتخاذ قرارات 

صائبة باإلضافة لحساب العائد من االستثمار.

سة ملزتمة  دة والموثوقة توِضح لألشخاص أنَّ المؤسَّ قييمات الموحَّ استخدام التَّ
مين، وخاصة من األقليات أو  ة وإشارة إيجابّية للمتقدِّ باإلجراءات العادلة، وُيعّد مزيَّ

ا. عة ثقافّيً الخلفيات المتنوِّ
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لقد رأينا أنَّ اختبارات تحليل الشخصية تساعدنا 

يف فهم األشخاص، بحيث يمكن للجميع القيام 

باألمور عىل أفضل وجه.

أفضل الّتمارين:

سهولة الوصول:

فاعلّية التكلفة:

رات األسهم الربيطانية يف المملكة المتحدة و%75 من  أكرث من %70 من أكرب مؤشِّ
شركات Fortune يف الواليات المتحدة َتستخِدم اختبار تحليل الشخصية.

ا محرتًفا إلدارة هذه االختبارات، فقط ستحتاج  لسَت بحاجة إىل أن تكون طبيًبا نفسّيً
إىل التدريب عن طريق الدورات القصرية، وهي متاحة بسهولة، بحيث ُتنَشأ المواد 

للممارسين يستطيعون الوصول إليها بسهولة.

إنَّ المقابالت ُمكِلفة ألنها تستهلك وقتًا كبريًا من المدراء، ويف المقابل اختبار تحليل 
ف بل يزيد من نسبة العائد عىل االستثمار. الشخصية ال يكلِّ
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تطوير الذات:

 «Myers-Briggs Type Indicator® ساعد تقييم
«®MBTI ماليين األشخاص يف جميع أنحاء العالم يف 
اكتساب نظرة ثاقبة حول أنفسهم وكيفية تفاعلهم 

مع اآلخرين. إّن تقييم الشخصية األكرث مبيًعا يف 
العالم ألنه يساعد األشخاص عىل التواصل الفاعل 

وصناعة القرارات والقيادة والثقة بالنفس والمزيد.

العالقة بين األشخاص والجماعة:

 «The Fundamental Interpersonal يساعد تقييم
«®Relations OrientationTM FIRO يف فهم 

ر تلك االحتياجات  االحتياجات الشخصّية، وكيف تؤثِّ
عىل أسلوب التواصل والسلوك، باإلضافة إىل ذلك 

تحسين العالقة الشخصية واألداء المهين.

الشخصيات وتأثريها يف 
بيئة العمل:

اختبار تحليل الشخصية يساعد يف تحقيق األهداف والقضايا 
ومجاالت التطوير المختلفة.
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عارض والخالفات: التَّ

تعدُّ أداة وضع الخالف «Thomas-Kilmann )تقييم 
®TKI(« األكرث مبيًعا يف العالم، لفهم أساليب التعامل مع 

م سلوك الفرد المتبع يف حالة الزناع،  الخالفات، ألنها ُتقيِّ
باإلضافة لتقديم خمس طرق مختلفة إلدارة النفس. 

خيارات العمل:

يعدُّ تقييم «®Strong Interest Inventory» أحد أفضل 
أدوات التخطيط الوظيفي وأوسعها عىل مستوى العالم، 
حيث ساعد هذا التقييم المنظمات يف جميع أنحاء العالم 
يف تطوير المواهب وإرشاد اآلالف من األفراد للبحث عن 

حياة غنّية وُمرضية.

ما الخطوة اآلتية؟

مهما كانت احتياجاتك لتطوير الناس، يمكننا مساعدتك! 
فخرباؤنا النفسيون ذوو الخربة التنظيمية العميقة قادرون 

مة، باإلضافة  عىل تقديم مجموعة من الحلول المصمَّ
إىل أّن اختبارات تحليل الشخصية تشمل بعًضا من أشهر 

العالمات التجارية يف العالم.
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َقك:  نتبّن تفوُّ
واجبنا وعملنا هو مساعدتك يف عملك، فنحن نساعد 

المنظمات عىل تحقيق أهدافها من خالل مساعدة 
الناس عىل األداء بشكل أفضل، 

ث عن خطط تطوير فريقك وتطوير  وَنسعُد بمكالمتك للتحدُّ

األفراد.
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