الكتيب العلمي حلملة ركاز الإعالمية الرابعة ع�شرة

ر�ؤية ركاز
عامليا يف تعزيز مكارم الأخالق.
امل�ؤ�س�سة الإعالمية الرائدة
ً

ر�سالة ركاز
ت�سويق الأخالق وتعزيزها عرب الإعالم املوجه ل�شرائح م�ستهدفة
من خالل حمالت وبرامج �إعالمية احرتافية.

ت�أليف
امل�ست�شار نوفل عبد الهادي امل�صارع
الدكتور مو�سى حممد اجلوي�سر

املادة ال�شرعية

الدكتور ع�صام بن �صالح العويد

املراجعة اللغوية
الأ�ستاذة حياة الياقوت

الإ�شراف العام
الدكتور حممد العو�ضي

الهدف
العام
ال�شبان ملكونات
فهم
ّ
عمليات التوا�صل
الإن�سانية وحتفيزهم
على تبني �أ�ساليب
توا�صلية تعك�س
مكنونات �أخالقهم
لتنا�سب مواقف احلياة
املتنوعة.
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الر�سالة

فهمك لتفاعالت البيئة
ّ
ميكنك من
االت�صالية
تبني تعبريات �أخالقية
و�سلوكيات مرتبطة
بها تعزز قوة �أ�سلوبك
التوا�صلي.

النتيجة
العامة
متكن ال�شبان من
القدرة على التعبري
الأخالقي الذاتي
وت�شكيل �أ�سلوب
توا�صلي خا�ص بهم.

كم ترددت يف كتابة هذه ال�سطور لأنها "كالم" ،والأهم لأنها "كالمي" ،ومن ثم
"عنواين" ولوحة �إعالنات عري�ضة على "ذاتي"!
يعرف املناطقة الإن�سان "بالناطق"
�أمل يقولو يف الأمثال" :تكلم حتى �أراك"؟ �أمل
ّ
لتمييزه عن بقية الأحياء؟
لو �أن كل واحد منا �أدرك �أثر كلماته يف حياته ،ودالالتها على ذاته ،وجعل �شعاره
خريا �أو لي�صمت"،
و�صية ر�سوله الكرمي "من كان ي�ؤمن با واليوم الآخر ،فليقل
ً
حلقق مكا�سب كثرية ،وجتنب خ�سائر فادحة .و�إذا كانو يقولون "احلرب �أولها
كالم" ،فنقول ال�سالم واخلري �أولهما كالم كذلك.
ويف زمن انفجار الكلمات بو�سائل االت�صال اجلديدة ،ازدادت �أهمية الوعي
ليح�سن ٌ
كل
بكلماتنا،
وحتمل م�س�ؤولية ما تقول ونكتب ،لذا جاءت حملة ركاز ُ
ّ
منا عنوانه بكلماته.
د .حممد العو�ضي
امل�شرف العام على ركاز
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}
05

{

�سنا ...
 ...وقولوا للنا�س ُح ً

(البقرة)83 :

"

املك عليك ل�سانك.

"

(حديث �صحيح)
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مقدمة

م�ؤ�س�سة ركاز لتعزيز الأخالق تعتز بفئتها امل�ستهدفة وتعتربها جزءا من امل�ستقبل
يعي�ش يف احلا�ضر ،لذا نقدم لكم الكتيب العلمي لهذه احلملة والذي يحمل بني طياته
مفاهيم معرفية ومهارية ت�ستند على مناهج علمية �سترثي حياتكم ،وترتقي بها.
َ

كتيبات ركاز العلمية ال تعي�ش معكم �أيام
احلملة فقط ،ولكنها جزء من حياتكم ،لذلك
ندعوكم �أن تنظروا �إىل هذا الكتيب على
�أ�سا�س �أنه جمموعة من الفر�ص التعليمية،
والتي تتطلب منكم الكثري من اجلدية
وااللتزام واالن�ضباط يف تلقيها ،وهذا ما
نتوقعه منكم حتى نحقق النتيجة العامة
املن�شودة.
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املفهوم العلمي للحملة

املرحلة

املرحلة

املرحلة

املرحلة

املرحلة

1

2

3

4

5

ال�صحبة
�ضوابط �أخالقية

�أنت

املدر�سة

البيئة

�ضوابط جمتمعية

البيت
اجلامعة

فهم العالقة

حتديد النتيجة

ال�سلوك

االت�صال

العالقة

التفاعل

فهم املوقف

و�سيلة االت�صال

�أ�سلوب االت�صال

العمل

�أنت

 ،وما يحمله قلبك
�أهم عن�صر يف هذه احلملة هو
وعقلك من �ضوابط �أخالقية وجمتمعية تتفاعل يف بيئات
متنوعة ومتباينة ،لذا حتتاج �أن تفهم املواقف احلياتية التي
متر بها ،وتعي طبيعة العالقات التي جتمعك بالأ�شخا�ص
فيها ،وحتدد و�سيلة االت�صال املنا�سبة معهم ،مع حتديد

النتيجة املراد حتقيقها قبل التفاعل ،وهذا بحد ذاته يعترب
تغريا جذريا ومهما يف �أ�سلوبك التوا�صلي مع الآخرين،
ويجعلك تتبني �سلوكيات منا�سبة للمواقف احلياتية
املختلفة ،وجممل هذا يعزز قدراتك الذاتية على التعبري
الأخالقي الأمثل.
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التعبري الأخالقي من خالل املزيج الأخالقي الذاتي.
بع�ض من املعارف
لقد قمنا يف املركز العلمي ا�ستنادا على هذه املقولة بدمج
ٍ
العلمية من علوم االت�صال الإن�ساين و�أمناط ال�شخ�صية حتى نقدم لكم مزيجا علميا قويا
ت�ستطيعون من خالله التعبري عن مكنون �أخالقكم ب�شكل مل ي�سبق له مثيل ،حتى
تعك�سوا �أخالقكم الإ�سالمية ب�أجمل �صورة ممكنة ،ويكون واقعا م�شاهدا لكم وملمو�سا مع
من تتعاملون معه يف حياتكم.
امل�ست�شار العلمي
الدكتور مو�سى حممد اجلوي�سر
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الهدف الأول للحملة

معرفة املنظومة
الأخالقية الذاتية
وفهم �أثرها على
حياتك.

قيمة حياتية م�ساندة

املفهوم

خطوات عملية

�أنت من حتدد عمق هذا اخللق �أو ذاك
يف قلبك وواقع حياتك ،لذا ف�إن معرفة
املخزون الأخالقي الذاتي الذي تتحلى به
�أمر �ضروري لكي تعززه ،فالقلب ال�سليم
يتطلب ممار�سة كل �أخالق الر�سول عليه
ال�سالم حتى تعي�ش ب�صورة متوازنة.

 .1حدد �أهم ثالثة �أخالق تتحلى بها حاليا.
 .2ا�س�أل من حولك (�أهلك� ،أ�صحابك) عن
�أهم خلق مييزك ،ويرونه فيك.
 .3ت�أمل كيف متار�س هذه الأخالق يف واقع
حياتك.
 .4اخرت خلقا منهم متار�سه ب�صورة
م�ستمرة.
 .5و�ضح �أثر ذلك اخللق يف �ضبط
�سلوكياتك اليومية.

قيمة الت�أمل يف تدبر خمزونك الأخالقي الذاتي ،فرتاه ك�شيء ثمني ،وتفهم �أثره ،وتدرك
نتائجه على حياتك.
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الهدف الثاين للحملة

فهم خ�صائ�ص
البيئات احلياتية
ومميزاتها والفروق
بينها.

قيمة حياتية م�ساندة
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املفهوم

خطوات عملية

�أنت تعي�ش يف بيئات �إن�سانية
خمتلفة مثل البيت واملدر�سة وال�صحبة
والعمل وغريها ،ولكل منها خوا�ص
متيزها عن غريها ،ولذلك ف�إن فهم هذه
البيئات �أمر مهم لأنه يرتقي بتفكريك
وم�شاعرك و�سلوكك ،ويجعلك �أكرث
ان�سجاما مع كل منها.

 .1حدد بيئة معينة تتعامل معها مثل
البيت.
تعرف على خ�صائ�ص هذه البيئة وما
.2
ّ
مييزها عن غريها.
 .3ت�أمل عالقاتك بالأ�شخا�ص يف هذه البيئة.
 .4قارن بني تنوع هذه العالقات و�أثرها
على �سلوكياتك.
 .5كرر اخلطوات ال�سابقة مع بيئات
�أخرى.

قيمة التنوع يف �أن ترى الفروق بني البيئات املتنوعة �إثراء فكر ًيا ،و�أن تفهم تفاعالتها
الإن�سانية املختلفة.

الهدف الثالث للحملة

فهم املواقف
احلياتية ،ودور
الأ�شخا�ص فيها،
وطبيعة العالقات
التي تربطنا بهم.

قيمة حياتية م�ساندة

املفهوم

خطوات عملية

احلياة مليئة باملواقف املتنوعة،
وفهمك ملا حتتويه هذه املواقف من
�أفكار وم�شاعر و�آراء وا�ستجابات خا�صة بك
وبغريك جتعل عملية التوا�صل �أكرث مرونة
وفاعلية ،ويعزز العالقات املرتبطة بها.

 .1حدد موقفا حياتيا معينا متر به الآن.
 .2ت�أمل ا�ستجابتك املرتبطة بهذا املوقف
ب�صورة عامة.
 .3ركز على نتيجة �أ�سلوبك التوا�صلي.
 .4اكتب ثالث نقاط لتطوير ا�ستجابتك �إىل
الأف�ضل.
 .5اكتب النتيجة املتوقعة.

قيمة الفهم يف ت�صور تفاعالت عملية التوا�صل الإن�ساين يف املواقف احلياتية ،و�إدراك
نتائجها.
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الهدف الرابع للحملة

القدرة على حتديد
و�سيلة التوا�صل
املنا�سبة مع فهم
تبعاتها.

قيمة حياتية م�ساندة
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املفهوم

خطوات عملية

فهم نتيجة التوا�صل �أو حتديدها
ّ
ميكنك من اختيار و�سيلة
م�سبقا
التوا�صل املثلى ،فهناك الكثري من
و�سائل التوا�صل الإن�سانية ميكن
ا�ستخدامها مثل الكالم� ،أو الكتابة،
�أو ال�صور والأرقام� ،أو لغة اجل�سم� ،أو
الهاتف� ،أوغريها ،بالإ�ضافة �إىل و�سائل
التوا�صل االجتماعي مثل التويرت،
والفي�سبك ،وغريهما.

 .1حدد موقفا معينا ح�صل يف
املا�ضي.
 .2اكتب نتيجة هذا املوقف.
قيم الو�سيلة التي اخرتتها لهذا املوقف.
ّ .3
 .4اخرت و�سيلة توا�صل مغايرة وت�صور
النتيجة اجلديدة لها.
 .5كرر اخلطوات ال�سابقة نف�سها مع
مواقف حياتية �أخرى.

قيمة امل�س�ؤولية يف حتملك لتبعات اختياراتك والنتائج املرتتبة عليها.

الهدف اخلام�س للحملة

تبني �أ�سلوب
توا�صلي منا�سب
يحقق النتيجة
املن�شودة من خالل
�سلوكيات مالئمة.

قيمة حياتية م�ساندة

املفهوم

خطوات عملية

التزامك بنهج �أخالق الر�سول عليه
ال�سالم ،وما تتحلى به من �أخالق ذاتية،
واملقدرة على التعبري عنها ب�أ�سلوب
توا�صلي (كلمات معينة ،ونربة �صوت
منا�سبة ،ولغة ج�سم معتدلة) حتقق
ان�سياب مكنون �أخالقك �إىل واقع حياتك،
وت�صل بك �إىل االتزان ال�سلوكي
املن�شود.

 .1اخرت خلقا تت�صف به.
 .2ت�أمل الأ�سلوب التوا�صلي الذي تعرب به
عن هذا اخللق.
 .3حدد الكلمات ،ونربة ال�صوت ،ولغة اجل�سم،
التي جتعل من تعبريك الأخالقي �أف�ضل.
 .4ت�صور نتائج هذا الأ�سلوب التوا�صلي
املعدل وارتباطه باالتزان ال�سلوكي.
 .5كرر اخلطوات ال�سابقة لأخالق
�أخرى.

قيمة املرونة يف قدرتك على تنفيذ التغيريات الذاتية الإيجابية واالنتباه مل�ؤ�شرات التوا�صل
ونتائجها املحتملة.
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اختبار ك�شاف ال�شخ�صية
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6 5 4 3 2 1

ّ
مليا
فكر
ً
قبل الإجابة.

اخرت الإجابة
التي متثل
طبيعة
�شخ�صيتك
غالبا.
ً

مثال لل�شرح:

ال�س�ؤال الأول :الإجابة :املتحفظ Introverted
رمز ال�شخ�صيةI :
ال�س�ؤال الثاين :الإجابة :احلد�سي Intuitive
رمز ال�شخ�صيةN :
ال�س�ؤال الثالث :الإجابة :املفكر Thinker
رمز ال�شخ�صيةT :
ال�س�ؤال الرابع :الإجابة :احلا�سم Judger
رمز ال�شخ�صيةJ :
ّ
املنظر.
رمز �شخ�صيتك ،INTJ :ومزاج �شخ�صيتك هو

�ضع دائرة
على رمز
الإجابة
املكتوب
بني
قو�سني.

حدد رموز
�شخ�صيتك
ح�سب
ترتيب
الأ�سئلة.

تعرف
ّ
على مزاج
�شخ�صيتك
يف �صفحة
.20-19

اذهب �إىل
ال�صفحة
اخلا�صة
مبزاج
�شخ�صيتك.
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املكون الأول:

من �أين ت�ستمد
طاقتك و حيويتك؟
و�إىل �أين توجهها؟

ً
ن�شاطا عندما �أكون
�أميل �إىل �أن �أكون �أكرث
مع �أ�صحابي وخ�صو�ص ًا يف الن�شاطات التي
تتطلب امل�شاركة والتفاعل اجلماعي.

املنفتح على العامل )Extroverted (E

املكون الثاين:

كيف تف�ضل
ا�ستقبال
املعلومات
وجمعها من
العامل من حولك؟
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�أف�ضل �أن �أتعامل مع التفا�صيل الواقعية
والأمور العملية � اً
أول ،و�أثق �أكرث باملالحظة
الدقيقة املبا�شرة للأ�شياء ،وكذلك بالتجارب
العملية ولي�س الكالم النظري.

احل�سي )Sensor (S

ً
ن�شاطا عندما �أختلي
�أميل �إىل �أن �أكون �أكرث
بنف�سي و�أتفكر يف قراراتي ،ف�أنا ال �أف�ضل �أن
ً
جيدا.
�شيئا قبل �أن �أفكر به
�أقول
ً

املتحفظ )Introverted (I

�أف�ضل �أن �أتعامل مع ال�صورة الكلية �أوالً،
واخليال واالحتماالت والبدائل وفهم معاين
الأمور ،وال �أحبذ كرثة التفا�صيل ،فهي مملة
بالن�سبة يل.

احلد�سي )Intuitive (N

املكون الثالث:

كيف تف�ضل اتخاذ
القرار؟

املكون الرابع:

كيف تف�ضل
تنظيم حياتك
والعامل من حولك؟

�أتخذ قراراتي عن طريق ا�ستخدام عقلي ،ف�أنا
منطقي و�صريح يف كالمي ،وكثري االنتقاد،
دائما ،ولذلك ف�أنا
و�أف�ضل �أن �أقول احلقيقة
ً
�شديد املالحظة عندما يكون �أ�صحابي غري
منطقيني يف كالمهم.

�أتخذ قراراتي عرب ا�ستخدام قلبي ،وما �أحب
وما �أكره ،وال �أف�ضل جرح م�شاعر �أ�صحابي ،بل
دبلوما�سيا معهم ،بحيث �أن�صحهم وال
�أكون
ً
�أ�ضايقهم ،ولذلك ف�أنا �شديد املالحظة عندما
يحتاجون للدعم والتعاطف و امل�ساندة.

املفكر )Thinker (T

الوجداين )Feeler (F

�أف�ضل �أن تكون حياتي �ضمن جدول مواعيد
وتنظيم م�سبق ،ف�أنا �أقوم بالت�أكد من
جدول �أعمايل � اً
أول ،و�أن �أح�سم �أموري ،و�أن
�أ�صل �إىل قرارات حمددة.

احلا�سم )Judger (J

�أف�ضل �أن �أعي�ش حياتي بتلقائية وعفوية،
ومرونة يف التعامل مع الوقت ،و�أن �أترك
حت�سبا للطوارئ.
خياراتي مفتوحة
ً

التلقائي )Perceiver (P
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�أمناط
ال�شخ�صية
ومزاجها
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ESFP
ESTP
ISFP
ISTP

ENTJ
ENTP
INTJ
INTP

ENFJ
ENFP
INFJ
INFP

ESFJ
ESTJ
ISFJ
ISTJ

مزاج املرجتل

ّ
املنظر
مزاج

مزاج املحفّ ز

مزاج املوازن

اذهب �إىل �صفحة

اذهب �إىل �صفحة

اذهب �إىل �صفحة

اذهب �إىل �صفحة

33

29

25

21

Improviser

20

Theorist

Catalyst

Stabiliser

21

اجلد

Stabiliser

الوالء

مزاج املوازن

الإخال�ص

االهتمام بالتفا�صيل

الوفاء

العزم

ال�سمة

الغالبة

خدمة الآخرين وم�ساعدتهم عرب املحافظة على التقاليد ،وتطبيق النظام ،والعمل اجليد.

طبيعة

املزاج

عال بامل�س�ؤولية ،وميكن االعتماد عليه �إىل حد كبري ،فهو يعمل بطريقة منظمة ،ويثق
يت�صف املوازن ب�إح�سا�س
ٍ
يف التجربة الواقعية ،ويف�ضل التعامل مع "الروتني" وما ميكن التنب�ؤ به ،ويهتم بخدمة الآخرين وال�ش�أن العام.

التوا�صل الذاتي

• يفكر ويتكلم بطريقة منظمة بخ�صو�ص الأمور املادية وامللمو�سة واملعلومات التي ميكن مالحظتها.
• يذكر الأمور بو�ضوح وعلى وجه التحديد ،وال يلتفت �إىل االفرتا�ضات �أو املعاين وراء الكلمات.
• ميل ب�سرعة من الكالم النظري ما مل يتم طرحه بتطبيقات عملية.

مالمح

طبيعة

العالقة مع الآخرين

•
•
•
•

خمل�ص وميكن االعتماد عليه.
ي�ضع قيمة كبرية للعالقة مع الآخرين ويرعاها.
يوفر الثبات ،واال�ستقرار ،والدعم املعنوي واملادي.
ينتهج �سلوكا الئقا يف عالقته مع الآخرين.

مكونات

�أ�سلوب التوا�صل

•
•
•
•

الوالء.
الوفاء والإخال�ص.
االهتمام بالتفا�صيل.
اجلد والعزم.
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الأ�سلوب التوا�صلي الأمثل ل�شخ�صيات مزاج املوازن الأربع
�شخ�صية

• احر�ص على تلبية احتياجاتك العملية مع احتياجات املواقف احلياتية والأ�شخا�ص املرتبطني بها واملوازنة بينها.
• حتقق من م�شاعر الآخرين �أثناء تقدميك للمالحظات لهم ،واحر�ص على بناء الألفة واالن�سجام معهم.
• احر�ص على بقائك منفتحا على �آراء الآخرين ،وا�ستمع لهم دون افرتا�ضات �أو �أحكام م�سبقة.

�شخ�صية

• قلل التفا�صيل يف كالمك ،وقم بتلخي�ص املو�ضوع وربطه بال�صورة العامة.
• كن منفتحا على الأفكار اجلديدة �أو االحتماالت ،وال ترتدد يف جتربتها.
• عرب عن احتياجاتك الذاتية مبا�شرة ،وامتنع عن حتمل �أية م�س�ؤوليات �إ�ضافية.

�شخ�صية

• تقبل التغيري والغمو�ض على �أنهما واقع م�شاهد وادجمهما يف خططك الذاتية.
• احر�ص على بناء االن�سجام وتعزيز العالقات مع الآخرين.
• خذ يف اعتبارك النتائج طويلة املدى ولي�ست ق�صرية املدى فقط.

ISTJ

ISFJ

ESTJ
�شخ�صية

ESFJ

• خذ وقتا كافيا لتلبية احتياجاتك الذاتية وجتنب الإفراط يف حتمل امل�س�ؤوليات.
• تقبل مالحظات الآخرين التقوميية وا�ستمع لإر�شاداتهم لزيادة كفاءتك بدال من اتخاذ موقف دفاعي جتاههم.
• تقبل �أ�ساليب الآخرين املختلفة عن �أ�سلوبك التقليدي.

التعبري الأخالقي الذاتي ملزاج املوازن

الكلمات

• اخرت كلمات ترتبط بال�صورة العامة للموقف بدال من الرتكيز على التفا�صيل.
• تعلم ا�ستخدام عبارات حوارية خمتلفة وجديدة لتعزيز ر�سالتك االت�صالية.

نربة
ال�صوت

• اخرت نربات �صوت متنوعة حتى ال يت�صف حديثك بالر�سمية.
• حتدث ب�صورة تلقائية وعفوية تنا�سب تنوع املوقف.

لغة
اجل�سم

• اجعل ج�سمك م�سرتخيا �أثناء احلديث.
• انتبه حلركات ج�سمك فقد تعك�س ب�أنك على عجلة من �أمرك وبذلك تقطع الألفة مع الآخرين.
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Catalyst

25

الود

مزاج املحفز

االن�سجام
التعاطف مع
التفا�ؤل الآخرين
االهتمام
باجلوانب
ال�شخ�صية

ال�سمة

الغالبة

�صنع االن�سجام من خالل م�شاعر حقيقية وعالقات �صادقة.

طبيعة

املزاج

يت�صف املحفز مببادئ �أخالقية قوية للغاية ال يتنازل عنها ،فهو �أمني وجدير بالثقة ،ويرعى الآخرين ويهتم بهم،
وين�شد قبولهم له واالن�سجام معهم ،و ُيقدر الن�شاطات اجلماعية التي تن�سجم مع الدين والأخالق.

التوا�صل الذاتي

• يتحدث عن املبادئ والقيم ال�شخ�صية.
• يتكلم عن االحتماالت والبدائل ،وينتقل من فكرة �إىل �أخرى.
• ميتاز يف فهم معاين الكلمات وا�ستخدامها.

مالمح

طبيعة

العالقة مع الآخرين

مكونات

�أ�سلوب التوا�صل

• ح�سا�س ملعاناة الآخرين و�آالمهم ،ويقوم مب�ساعدتهم.

• يبني عالقات عميقة و�أ�صيلة وخمل�صة مع الآخرين.
• ي�سعى لالن�سجام وا�ستثمار الوقت واجلهد يف عالقاته مع الآخرين.
•
•
•
•
•

الود.
التفا�ؤل.
التعاطف مع الآخرين.
تعزيز االن�سجام.
االهتمام باجلوانب ال�شخ�صية.
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الأ�سلوب التوا�صلي الأمثل ل�شخ�صيات مزاج املحفز الأربع
�شخ�صية

INFJ

�شخ�صية

INFP
�شخ�صية

ENFJ
�شخ�صية

ENFP

• احر�ص على تلبية احتياجاتك الذاتية ،وجتنب حتمل امل�س�ؤوليات عن الآخرين �أو �أداء �أدوارهم.
• جتنب عر�ض قناعاتك بطريقة عاطفية وانفعالية �أكرث من الالزم.
• عرب عن �أفكارك بلغة تف�صيلية مع تبيان التطبيقات الفورية لها.

• ركز على التعبري عن احتياجاتك الذاتية للآخرين وتلبيتها ،وجتنب حتمل امل�س�ؤولية عن �أدوار الآخرين.
• �شارك الآخرين ب�إجنازاتك فمن املهم تعزيز وجهة نظرك و�أفكارك الذاتية معهم.
• كن م�ستعدا لزيادة �سعة نظرتك الذاتية لت�شمل الآثار املنطقية وق�صرية املدى.

• تعامل مع املواقف املختلفة ب�أ�سلوب هادئ وحما�س متزن.
• احر�ص على حتقيق التوازن بني مثاليتك الذاتية مع التطبيق العملي لها وحتديد توقعات واقعية لنف�سك والآخرين.
• عرب عن �أفكارك بطريقة عملية ,وجتنب االفراط يف ا�ستخدام اال�ستعارة والكلمات املجازية.
• احر�ص على حتنب الإفراط يف مناق�شة اجلوانب ال�شخ�صية للآخرين ،فقد يف�سرونها على �أنها تدخل يف حياتهم
بدال من كونها ت�شجيعا لهم.
• خفف من م�ستوى حما�سك عند تقدميك للمعلومات والأفكار.
• ركز على املهمة املطلوب �إجنازها ،وجتنب �أن تت�شتت يف تفكريك.
• اطرح �أفكارك بطريقة واقعية ومنطقية.

التعبري الأخالقي الذاتي ملزاج املحفز

الكلمات

• اخرت كلمات ترتبط بالتفا�صيل الواقعية للموقف بدال من الرتكيز على ال�صورة العامة له.
• تعلم ا�ستخدام عبارات حوارية منطقية لإثبات وجهة نظرك.

نربة
ال�صوت

• اخرت نربة �صوت حمددة ووا�ضحة تنا�سب ر�سالتك التوا�صلية.
• حتدث ب�صورة متوازنة مع املوقف ولي�س وفق ما تعك�سه انفعاالتك الذاتية.

لغة
اجل�سم

• حتكم يف انفعاالتك ،وال تعك�سها يف حركات ج�سمك مثل اليدين وتعبريات الوجه ،وتوا�صل مع الآخرين باتزان
وثبات.
• قد يحتاج املوقف �إىل �أن تكون و�ضعية ج�سمك ر�سمية �أحيانا.
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امل�شاركة
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طرح الأ�سئلة

Theorist

الإقناع

املنطقية

مزاج املنظر

ال�صورة الكربى

ال�سمة

الغالبة

ن�شر املعرفة عرب املعلومات واال�ستك�شاف والتحليل.

طبيعة

املزاج

قدر
يت�صف املنظر ب�أنه مفكر ،ومبتكر ،وحتليلي ،وم�ستقل ،ودقيق بخ�صو�ص ا�ستخدام الكلمات وتعريفاتها ،و ُي ّ
املعرفة والكفاءة ،وناقد لنف�سه وللآخرين ،ويقوم بتحليل الأو�ضاع والتفكري يف االحتماالت التي قد ال يراها الآخرون،
قدر اخلربة والثبات املنطقي والتطور امللمو�س.
و ُي ّ

التوا�صل الذاتي

• يتوا�صل عرب النظريات والأفكار ،ويتحدث عن االحتماالت �أكرث من التفا�صيل.
• يعرب عن الأفكار ب�إيجاز وبالغة وب�صورة حمددة ومتما�سكة.
• ي�ستخدم لغة مركبة وعلمية وغام�ضة �أحيانا ،وتعك�س مفاهيمه جتاه احلياة.

مالمح

طبيعة

العالقة مع الآخرين

مكونات

�أ�سلوب التوا�صل

• ر�ؤية العالقات الإن�سانية على �أنها فر�صة للتعلم.

• احلفاظ على اال�ستقاللية والتحكم الذاتي يف العالقات مع الآخرين.
• تعزيز قيمة التغيري والنمو والتعلم يف العالقات.
•
•
•
•
•

منطقية احلوار.
م�شاركة الأفكار.
الإقناع يف احلديث.
طرح الأ�سئلة.
احلديث عن ال�صورة الكربى.
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الأ�سلوب التوا�صلي الأمثل ل�شخ�صيات مزاج املنظر الأربع
�شخ�صية

INTJ

�شخ�صية

INTP
�شخ�صية

ENTJ
�شخ�صية

ENTP

• �شارك الآخرين يف �أفكارك ،وادمج مالحظاتهم معها.
• قدم ر�ؤيتك عرب عر�ض التفا�صيل والتطبيق العملي لها.
• قدم مالحظاتك للآخرين بطريقة �إيجابية مع احلر�ص على م�شاعرهم.

• كن �صبورا �أثناء م�شاركتك ملعلوماتك ال�شخ�صية ،واحر�ص على االن�سجام وتعزيز العالقة مع الآخرين.
• افهم اجلوانب ال�شخ�صية للمواقف واحر�ص على تلبية احتياجات الآخرين بدال من حتليلها منطقيا.
• اعر�ض مالحظاتك التقوميية على الآخرين بطريقة �إيجابية ،وجتنب انتقادهم بطريقة منطقية حادة.

َّ
وتخل عن بع�ض �سيطرتك لتعزيز العالقات مع الآخرين.
• قلل من اندفاعك
• ا�ستمع لكل املعلومات اجلديدة ،وانظر يف كافة االحتماالت قبل اتخاذك لأي قرار.
• قدم مالحظاتك للآخرين بطريقة �إيجابية مع احلر�ص على م�شاعرهم.

• احر�ص على فهم وجهة نظر الآخرين ال�شخ�صية ,بدال من حتليلها منطقيا.
• قدم الدعم الإيجابي والت�شجيع للآخرين �أثناء تقدمي املالحظات لهم.
• كن م�ستعدا ملناق�شة تفا�صيل الأفكار وتطبيقاتها العملية والفورية.

التعبري الأخالقي الذاتي ملزاج املنظر

الكلمات

• اخرت كلمات ب�سيطة ودارجة للداللة على �أفكارك وما تود التعبري عنه.
• تعلم ا�ستخدام عبارات حوارية تعك�س املعنى املراد ب�صورة حمددة.

نربة
ال�صوت

• اخرت نربات �صوت تنا�سب املوقف ،وتعك�س م�شاعرك الداخلية.
• قلل من تنوع نربة ال�صوت �أثناء احلديث حتى يتم فهم معنى عباراتك ب�صورة وا�ضحة.

لغة
اجل�سم

• اجعل و�ضعية ج�سمك تعك�س ترحيبك بالآخرين وتقبلك لهم.
• انتبه حلركات ج�سمك فقد تعك�س ب�أنك ال تكرتث مب�شاعر الآخرين.
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الكالم
املبا�شر

Improviser

التلقائية

العفوية

مزاج املرجتل

التنوع يف
�أ�ساليب
التنفيذ
املرونة

ال�سمة

الغالبة

احلركة الد�ؤوبة ,و�سرعة تنفيذ الأعمال.

طبيعة

املزاج

يت�صف املرجتل ب�أنه عملي للغاية وحمب للمرح ،فجوهر احتياجه يكمن يف احلرية والتفا�ؤل والتفاعل التلقائي مع
�أحداث احلياة بال قيود مع ر�ؤية النتائج الفورية لها ،وعند جلو�سه بدون حركة �أو مزاولة �أي ن�شاط لفرتة طويلة ي�شعر
بامللل وال�ضجر ب�سرعة.

التوا�صل الذاتي

• يتحدث عن اجلوانب العملية والواقعية وامللمو�سة.
• ي�أخذ ما يقوله الآخرين حرفيا ،وال يلتفت للمعاين الكامنة للحديث.
• يتوا�صل بطريقة �سهلة وغري ر�سمية ،وي�ستخدم كلمات دارجة.

مالمح

طبيعة

العالقة مع الآخرين

مكونات

�أ�سلوب التوا�صل

• ين�شر احلما�س والتفا�ؤل يف نفو�س الآخرين.

• يعبرّ عن عنايته بالآخرين عن طريق الأفعال ولي�س الأقوال.
• ي�سعى لإ�سعاد الآخرين ،وال ينتظر �أي مقابل منهم.
•
•
•
•
•

التلقائية والعفوية.
الرتكيز على احلا�ضر.
الكالم املبا�شر.
املرونة يف التعامل.
التنوع يف �أ�ساليب التنفيذ.
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الأ�سلوب التوا�صلي الأمثل ل�شخ�صيات مزاج املرجتل الأربع
�شخ�صية

ISTP
�شخ�صية

ISFP
�شخ�صية

ESTP
�شخ�صية

ESFP

• احر�ص على �إبراز اهتمامك ال�شخ�صي بالآخرين ،وكن �صبورا �أثناء تبادل املعلومات معهم.
• تفهم مواقف الآخرين ال�شخ�صية بدال من حتليلها بطريقة منطقية جافة.
• ا�ستمع للآخرين وعرب عن تعاطفك معهم و�شاركهم يف وجهة نظرك.
• ركز على تلبية احتياجاتك الذاتية ،وامتنع عن حتمل �أية م�س�ؤوليات �إ�ضافية عندما تكون الأمور غري واقعية
بالن�سبة لك.
• عرب عن ر�أيك بو�ضوح بدال من �إعطائك لتلميحات غري مبا�شرة �أو توقعك من الآخرين �أن يفهموا ما تفكر �أو ت�شعر به.
• اطرح وجهة نظرك بطريقة منطقية ومعقولة.
• كن �صبورا مع الآخرين �أثناء حديثهم ال�شخ�صي عن �أنف�سهم ،مع �إبداء تعاطفك وم�شاركتك معهم.
• قدم التقييم الإيجابي للآخرين مع تقديرهم �شخ�صيا �أثناء �إبداء مالحظاتك لهم.
• احر�ص على فهم املواقف ال�شخ�صية بدال من حتليلها ب�صورة منطقية وحمايدة.

• قم ببناء �أهداف واقعية والتزم بتنفيذها ،فقد ال ي�شاركك الآخرين طبيعتك املحبة للمرح واللهو.
• احر�ص على زيادة �سعة وجهة نظرك لتتعامل مع الآثار املنطقية وطويلة الأمد للمو�ضوع.
• تقبل مالحظات الآخرين بطريقة منطقية وبناءة وجتنب �أخذها بطريقة �شخ�صية.

التعبري الأخالقي الذاتي ملزاج املرجتل

الكلمات

• اخرت عبارات تعك�س مدى جديتك ورغبتك يف حتمل امل�س�ؤولية.
• تعلم ا�ستخدام عبارات حوارية تركز على امل�ستقبل ولي�س احلا�ضر فقط.

نربة
ال�صوت

• اخرت نربات �صوت جادة ومتزنة تنا�سب املوقف ،وتعك�س �إمكانية االعتماد عليك.
• حتدث ب�صورة رزينة تنا�سب تنوع املوقف.

لغة
اجل�سم

• اجعل و�ضعية ج�سمك تعك�س معنى حمددا ولي�س �أكرث من ر�سالة.
• انتبه حلركات ج�سمك فقد تعك�س ب�أنك غري مكرتث ملا يهتم له الآخرون.

36

متارين
الأ�سبوع
اليوم
ال�سبت
الأحد

التمرين
بعد انتهائك من تنفيذ خطوات املرحلة الأوىل ،ناق�ش اليوم حم�صلة ذلك مع
�شخ�ص تراه قدوة لك ومثاال يحتذي به.
بعد انتهائك من تنفيذ خطوات املرحلة الثانية ،قارن اليوم بني �سلوكياتك يف
البيئات املختلفة .هل تالحظ �أي تغري �إيجابي فيها؟

االثنني

بعد انتهائك من تنفيذ خطوات املرحلة الثالثة ،اخرت اليوم موقفا يف بيئة
خمتلفة عن البيت ،وحاول �أن ترى تفاعالتك فيها من زاوية جديدة.

الثالثاء

بعد انتهائك من تنفيذ خطوات املرحلة الرابعة ،انتبه اليوم �إىل حركات ج�سمك
مثل اليدين �أثناء توا�صلك مع الآخرين .هل تدعم الر�سالة التي تود �إي�صالها لهم؟

الأربعاء

بعد انتهائك من تنفيذ خطوات املرحلة اخلام�سة ،ركز اليوم على �أ�سلوبك يف
التوا�صل ،وهل يعرب عن �أخالقك ب�صورة �صحيحة؟

اخلمي�س

خ�ص�ص �ساعة �أ�سبوعيا من هذا اليوم ملدار�سة هذا الكتيب العلمي مع �أهلك،
و�أ�صحابك ،وغريهم لرت�سيخ فهمك للمادة العلمية وتطبيقاتها يف حياتك.

اكتب �أمرا واحدا تعلمته من هذا اليوم
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