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:العالمي بيركمان مقياس ..أوالً 

 خصيالش المستوى على اآلن حتى عالميًا فعالة قياس أداة أفضل ببركمان مقياس يعد

 حيث ، ببركمان روجر الدكتور قبل من عام ٦٨ من اكثر حوالي من تطويره تم ،والمؤسسي

 القوة قاطلن المعززة االحتياجات عليها وأضاف واحد مقياس في العالمية المقاييس أشهر جمع

 عدم حال يف الضغط تحت سلوك في االنسان تضع والتي اآلخرين من تلبيتها تم حال في

.عالميا ييمتق أعلى حقق لذا اآلن حتى ببركمان لمقياس تنافسية الميزة هي وهذه ، تلبيتها

  وأكثر ، عالمية شركة آالف ٨ من أكثر في ، العالم مستوى على دولة ٢٣ قبل من يستخدم

 والخاص الحكومي القطاع في واألنشطة المجاالت مختلف في عميل ماليين ثالثة من

 ويوتاوت ، وفيزا وديل ، بي واتش ، أبل وشركة ، مايكروسوفت وشركة ، هارفارد كجامعة

 المملكة في مستخدم وكما ، والعريقة العالمية الشركات من وغيرها وهونداي ، وهوندا ،

.وخاصة حكومية هامة قطاعات عدة قبل من والخليج



 ً : بيركمان مقياس فوائد أبرز ..ثانيا

 المال رأس في األمثل واالستثمار االستراتيجي التخطيط في جداً  وهام أساسي عامل هو

  والمستدامة لةالشام والتنمية األهداف لتحقيق  الموارد باقي في األمثل االستثمار ثم البشري

 ينتج ثحي ، والمنظمات لإلنسان الطريق خارطة بمثابة العالمي بيركمان مقياس يعد لذا ،

 جوانبال مختلف التقارير هذه تتناول ، العربية اللغة منها لغة ٢٣ بـ مترجمة تقرير ٦٠ عنه

 لوظائفوا ، واالهتمامات ، القوة نقاط ومعرفة ، الذات الكتشاف بالتفصيل لإلنسان الهامة

 ، واالحتياجات ، االعتيادي والسلوك ،األعمال وريادة ، القيادة ومقومات ، المناسبة

ً  السلوك إلدارة واالرشاد التوجيه مع ، الضغط تحت والسلوك  القوة قاطن لتعزيز إيجابيا

 والتغيير الفعال والتواصل والمرونة التوازن لتحقيق الضغط تحت السلوك عن واالبتعاد

 الوطنو المجتمع على ثم حوله من اآلخرين وعلى نفسه االنسان على اإليجابي والتأثير

ً  ١٦ عمر من فعالً  انسان كل يحتاجه لذا ، ككل .العمر في فقط واحده لمره فأكثر عاما



 ً   لديه االهتمامات لمجاالت االنسان معرفة أهمية مدى ..ثالثا

: العالمي بيركمان مقياس وتقارير لنتائج وفقا

 من بالسعادة ويشعره االنسان شغف يالمس ما كل معرفة يعني االهتمامات معرفة

 أبرز ةمعرف جدا مهم لذا وغيرها فنية وهوايات مختلفة عملية ومجاالت تعليمية تخصصات

ً  لديه االهتمامات هذه  تماماتاه كانت سواء العالمي ببركمان مقياس وتقارير لنتائج وفقا

 خدمات أو ، ومالية محاسبة أو ، ادارية أو ، تقنية أو ، هندسية أو ، علمية أو ، صحية

 في عليمالت خالل من وتطويرها تنميتها على للعمل ، إلخ أدبية أو ، موسيقية أو ، اجتماعية

 ليةالعم والبرامج العمل وورش التدريبية الدورات جانب إلى والجامعة الثانوية المرحلة

.اريعوالمش التوظيف تدعم مهارات إلى وتحويلها االهتمامات هذه لصقل والمعرفة واالطالع



  كالسلو ومكونات لعناصر االنسان معرفة أهمية مدى ..رابعا

 ً : العالمي بيركمان مقياس وتقارير لنتائج وفقا

 توجيه ليهع بناء ليتم االعتيادي السلوك على نتعرف السلوك ومكونات عناصر خالل من

ً  سلوكه إلدارة الفرد  الشخصية للصق والمؤثر والفعال اإليجابي التغيير وحدوث ايجابيا

 القوة نقاط معرفة يتم السلوك ومكونات عناصر خالل من ، لإلنسان الطبيعية

 يتم ناآلخري من االحتياجات هذه تلبية حال في حيث معرفتها أهمية ومدى واالحتياجات

 وهنا ، لضغطا تحت سلوك في االنسان وضع يتم تلبيتها عدم حال وفي القوة نقاط تعزيز

 لتحقيق دالفر لتوجيه واإلستشارات والحلول واالرشاد التوجيه في المستشار دور يأتي

.الضغط تحت السلوك عن واالبتعاد والمرونة التوازن



؟؟ العالمي بيركمان مقياس لماذا ..آخراً  وليس أخيراً    

 وقيتهموث مدى وإثبات التقييم صحة من للتأكد الدراسات من العديد أجريت

  داقيةبمص العالمي بيركمان مقياس تميز وقد ،األخرى بالتقييمات مقارنة

   ٠.٨٠ وموثوقية ٠.٨٥ بمتوسط االختبار

  .. واحده جملة في العالمي بيركمان مقياس تعريف نختصر

) )))أكتشف ذاتك تسعد حياتك  ((((



)نتائج تقييم مقياس بيركمان عالمياً  (



)الشركات العالمية المستخدمة لمقياس بيركمان العالمي  (



)أشهر الجامعات األمريكية المستخدمة لمقياس بيركمان العالمي  (



)القطاعات السعودية والخليجية المستخدمة لمقياس بيركمان العالمي  (
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