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Collective Unconsciousnessالالوعي الجمعي 

الالوعي الشخصي ينشأ عن التجارب الشخصية •

الالوعي الجمعي ينشأ عن تجارب موروثة يحملها كل الجنس البشري•

يتكون هذا الالوعي الجمعي من•
الغرائز البشرية اإلنسانية –

و هي صور كونية نموذجية موجودة في كل إنسان Archetypes" نماذج بدائية"–



Archetypesالنماذج البدائية 

اب و استعدادات داخلية و معارف موروثة يولد بها اإلنسان و تدفعه للتفكير و الشعور و االستيع•
التصرف بطرق معينة

صور كونية نموذجية موجودة في كل إنسان•

د الخاألنثى، الذكر، البطل، الطفل، األم، الشيطان، القناع، الحكيم، القائ: أمثلة النماذج البدائية•

فيها  فمثال نموذج البطل هو نموذج بشري موجود لدى كل البشر و كل إنسان لديه ظروف معينة يظهر•
هذا النموذج

في بعض األحيان يطغى نموذج معين على اإلنسان فيتحكم بالوعي•



ماذا بعد؟

و إيزابيل مايرز بتطوير النظرية بريجزقامت عالمتا النفس كاثرين •

Myers Briggs Type Indicator MBTI"  بريجزمؤشر أنماط مايرز "تطوير •
تطورت النماذج البدائية لتصبح األنماط الشخصية •

نمط شخصي  16يوجد •

هذه األنماط هي جزء رئيسي من الالوعي الجمعي •
تصنيفات تشمل كل البشر و ليست مخصصة لشخص معين–

تظهر على األشخاص بطرق مختلفة حسب الوعي و الالوعي الشخصي –



كشف ، و تعندما يختلف البشر، فإن معرفة األنماط تقلل من المشاكل و االحتكاك 
قيمة االختالف 

بريجزمايرز 
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MBTI

عاما 30و إيزابيل مايرز بتحليل عشرات آالف الشخصيات على مدى أكثر من  بريجزقامت كاثرين •

)1921(األنماط النفسية : استنادا على نظريات كارل يونغ و كتابه •

تسجيل المشترك و المختلف •

تطوير المؤشر ليصبح أقرب إلى اإلنسان العادي•

1962تم نشر أول دراسة عام •

 Please Understand Me" أرجوك افهمني"بكتابة أول كتاب عن األنماط اسمه  كيرسيقام ديفيد •
Please Understand Me II" 2أرجوك افهمني "و ألحقه بجزء ثان  1978عام 



الخدمة التجارية

تم تأسيس منظمة لتقديم الخدمات المتعلقة باألنماط الشخصية•

MBTIاستحوذت هذه المنظمة على كامل حقوق العالمة التجارية •
قامت بتطوير األدوات و الدراسات•

تقدم المنظمة خدمات مدفوعة تشمل•
االستشارات الشخصية و المؤسساتية–

دراسات المؤسسات–

إعطاء الشهادات للمدربين –

إعطاء الشهادات للمؤسسات لتقديم الخدمات المدفوعة–

المؤسسة، المجتمع، العائلة، الفرد: مجال الخدمات يشمل•
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