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مقدمة

كام اعسن

الرجل الذي كماُنحاطا بالحمقى
ض
ع مع
بفقًا
رسة الثانوية» عندما لاحظت لأول مرة أننى أكون متوا
متدفي
لاقدلكن
الأشخاص أفضل مانلبعض الآخر .كاانلمسنهل المت معيكن أصذقانى :ففي
أي محادثة؛ كنا نجد دائمًا الكلمات المناسبة وكل شيء كان يتدفق بسلاسة .لم يكن

هناك أي صراعات ,وكنا نحب بعضنا بعضًا .أمامعالآخرين :كانكل شيء يسير بشكل

لعسفهبمب.
خاطئ .ما كنت أقوله كان يقع على آذانصماءء ولم أاستط
فلماذا كان التحدث إلى بعض الناس بهذه السهولة بينما كان الآخرون حمقى
تمامًا؟ عندما كنت صغيرّاء بالتأكيد لميكن هذا شيئًا يشغلني كثيرًا .ومعذلك مازلت

أتذكر الجيرة التيكانت تنابد تحؤل سيب تدقق يهف الحا كاكوشدكل طنيعي برتقا
ادا محم الحادعات الأخرى على الإطلاق؛ بغض النظر عن الطريقة الحواجددها
بها .كان أمرًا غير مفهوم وبدأت باستخدام طرق مختلفة لاختبار الناس .حاولت أن

ض
به.عفي
أاقوللأنفشسياء فيسياقات ممائلة لمجرد رؤية رد الفعل الذي أحصل علي
الأحيان كان ينجح الأمر فعلا وتحدث مناقشة مشوقة .في مناسبات أخرى :لم يحدث

شايلءإعلطىلاق .كان يحدق الناسفيوجهي كما لىكنتمنكوكب آخرء وأحيانًا كان
الأمر يبدو كذلك حقا.
عندما نكون صغارًاء فإننا نميل إلى التفكير في الأشياء ببساطة شديدة .إن لأن
باعلضأشخاص في دائرة أصدقائى كانوا يستجيبون بطريقة طبيعية :فقد كان ذلك
يعنيء بطبيعة الحالء أنهم كانوا الأشخاص الجيدين تلقائيًا .وهكذا افترضت أن
هناك شيفًا ما خاطنًا في الأشخاص الذين لم يفهموني .فما التفسير الآخر الذي يمكن
أن يوجد؟ لقد كنت نفس الشخص طوال الوقت! بعض الناس فقط بهم شيء خاطئ.
9

لذلك بدأت ببساطة في تجنب هؤلاء الناس الغريبين المعقدين لأنني لم أفهمهم .أطلق
عليها اسم سذاجة الصغار إن شتتء لكنها تسيبت في بعض العواقب المسلية .أما في
السنوات اللاحقة .فقد تغير كل هذا.

أسكمرت :التخناة:ق :العمل والأسرة “والضاة 'اللهنية ؤواصضلت تصديك :الفامن إلى
مجموعتين :أناس جيدين وعاقلين وبقية الناس؛ الأشخاص الذين لا يبدو أنهم يفهمون

عندما كنت في الخامسة والعشرين من عمري ,قابلت رجلا كان يعمل لحسابه
الخاص يُدعى "ستور" .أسس "ستور" .الذي هو الآن في الستينيات من عمره ,عمله
الخاص وقام ببنائه على مر سنوات عديدة .تم تكليفي بإجراء مقابلة معه قبل تنفيذ
مشروع جديد .بدأنا نتتحدث عن كيفية عمل الأشياء ف منظمته .أحد التعليقات الأولى

التيأدلىبهاستورهو أنهكان محاطا بالحمقى .أتذكر أنني ضحكت في ذلك الوقت

نني حقًا ماقاله .واستشاط غضبًا بينما
ينهعكا
لأنني اعتقدت أنها كانت مزحة .لك
سم |" كانوا حمقى جميعهم .أمافي القسم
لينقفي
اامل
كان يوضح لي أن الأشخاص الع
"ب"؛ فستجد البُلهاء الذين لا يفهمون شينًا على الإطلاق .ذلك وهو لم يأتٍ بعد إلى
ونر
تأ
سرجة
إ عطللىاق! لقد كانوا غريبين للغاية لد
لوأ
اأس
القسم "ج"! الذين كانوا ال

لميتمكن منفهمكيف أنهمقدنجحوا حتىفيالذهاب إلىالعمل في الصباح.
كلما استمعت إليه أكثرء أدركت أن هناك شيئًا غريبًا جدًا حول هذه القصة .سألته
إذا كياعنتقد حقا أنهمطاط بالحمقى» تظر سابغطا ق.وجوى وأوضع أن عددا قليلك
جدا من موظفيه هم من لهم قيمة ويستحقون البقاء.

لم يكن لدى ستور مشكلة في السماح لموظفيه بمعرفة ماكان يشعر به .فهو كان لا
ل شأخصحمق أمام الشركة بأكملها لأقل الأشياء .وكان نتيجة ذلك
اأي
بعت
يتردد فين
أن موظفيه تعلموا تجنبه .لم يجرؤ أحد على عقد اجتماعات فردية معه؛ وكان يجب ألا

يسمع أبِدًاالأخبار السيئة لأنه كانيصب جام غضبه علىمنيبلغه بتلك الأخبار .لدرجة
أنهفيأحد المقرات» تم تركيب مصباح تحذير عند مدخل المبنى .تم وضع المصباح في

مكان خفي فوق مكتب الاستقبالء وكان يصبح لونه أحمر عندما يكون ستور هناك
10

ويتحول إلى اللون الأخضر عندما يرحل.
كان يعلم الجميع بهذا .ليس فقط الموظفون بل العملاء أيضًا كانوا يلقون نظرة
وء لمعرفة ماينتظرهم عندما يتخطون العتبة .وإذا كان الضوء أحمرء
ضلى
لع
اطفة
خا

فسوف يتراجع بعض الناس ببساطة إلى الباب» ويقررون العودة في وقت مناسب.
كما نعلم جميعًاء عندما تكون شايًاء فأنت تكون مليئًا بالأفكار الرائعة .لذا طرحت
الء الحمقى؟" عرفت,
لن ك
ؤعيي
هم بت
السؤال الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه" :من قا
بالطبع؛ أنه هومن قام بتعيين معظمهم .ما هى أسوأ من ذلك هو أن ستور فهم
بالضبط ما أعنيه ضمنيًا .إنما سألته ضمنيًا هو :من هو الأحمق بالفعل؟

طردني ستور .وفي وقت لاحقء قيلليإن ماأراد فعله حقا هوجلب بندقية
وإطلاق النار علل.

لواضح أنه
جعلتني هذه الحادثة أفكر .كان هناك رجل سيتقاعد قرييًا .وكان امن

رجل أعمال ماهرء يحظى باحترام كبير بسبب معرفته القوية بمجال عمله الخاص.
لكنه لميستطع التعامل مع الناس .لميفهم المورد الأكثر أهمية وتعقيدًا فيأيمنظمة؛
األيموظفين .وأي شخص لم يستطع فهمه كان بالنسبة لهمجرد أحمق.

وبما أنني كنت من خارج الشركة كان من السهل أن أرى مدى خطأ تفكيره .من
المؤكد أنه  1يدرك دائمًا أنه يقارن الأشخاص بنفسه .كان تعريفه للحماقة ببساطة
هو أي شخص لم يفكر أو يتصرف مثله .لقداستخدم التعبيرات التي كنت أستخدمها
أيضًا مع أنواع معينة من الناس" :ثرثار متكبر"", .بيروقراطي أبله"" ,وغد وقح "2.

أنني لمأطلق أبدًا على أيشخص كلمة أحمقء على الأقل
"غبي ممل" .وعلى الرغم م

ليس بطريقة يمكنه سماعي بهاء فقد كان لدي مشاكل واضحة مع أنواع معينة من
الثاسن:
تي معتقدًا داتمًاأننيمحاط بأشخاص
اعيش
يأنأ
حًا
لقد كانت فكرة مروعة تمام
كان من المستحيل العمل معهم .لقد كانت تجعل إمكاناتى الخاصة في الحياة محدودة
دق.
مصلا
يكل
بش
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حاولت أن أرى نفسي في المرآة .كان القرار سهلا .لا أريد أن أكون مثل ستور .بعد

لقاء هدّام وسلبي للغاية معه ومع بعض من زملاته المؤوسسينء .جلست في السيارة مع
شعوري بغصة في بطني .كان الاجتماع كارثة تامة .كان الجميع غاضبين .لقد قررت»
في ذلك المكان والزمان» أنأتعلم ما يمثل أهم معرفة على الإطلاق؛ أي كيف يتصرف

الناس .بالتأكيد كنت سأواجه أشخاصًا لبقية حياتيء بغض النظر عن مهنتي؛ وكان
من السهل أن أرى أنني سأستفيد كثيرًا من خلال القدرة على فهمهم.
بدأت على الفور في دراسة كيفية فهم الأشخاص الذين يبدون في البداية معقدين
امء لماذا يقول بعض
كلعن
اآخلرون
للغاية .لماذا يصمت بعض الناسء بينما لايتوقف ال
الناس الحقيقة داتمًا بينما لا يفعل البعض الآخر ذلك أبدًا؟ لماذا يصل بعض زملاتى
دائمًا في الوقت المحددء بينما نادرًا ما يتمكن الآخرون من ذلك؟ بل وحتى لماذا ف
بعض الناس أكثر من الآخرين؟ كانت الرؤى والأفكار التى اكتسبتها رائعة :ولم أعد
نفس اللشخصى الذيكحقةمندأن يداك هذهالركلة.لقمخنرنت المعرهة الىاكتسيتها

كشخصء وكصديقء وكزميلء وكابن» وكزوج وأب لأطفالي.
يدور هذا الكتاب حول ما هى على الأرجح أكثر الطرق استخدامًا في العالم لوصف
الاختلافات في التواصل الإنسانى .تسمى هذه الطريقة نظام ديسا 45120؛ وهى
اختصار يرمز للهيمنة و1

و التأثير غ22ع61له 1والخضوع 2

والقدرة التحليلية 96111:ط .61:12:4 2هذه المصطلحات الأريعة هى أنماط الشخصية
الأساسية .الش كميف :كيف وري لكاي أمفسيم فىظلافقوم سستني :يرتبط كل نمط

من هدة التتخصيانة يلون الأحمن والأسيقن والأخضى والازرق» خظلق عل ,هد القظاع
أيضًا نظام © ,512حيث يشير الحرف الأخير للاختصار إلى الامتثال ععصهنام ©250بدلا
من القدرة التحليلية .لقد استخدمتٌ أشكالا مختلفة من هذه الأداة لأكثر من عشرين
عامًا مع نتاكج ممتازة.

اعع امقطفة من الثاين  5هناك
ول م
أعام
لكن كيت تصوح جقا ماهرًا فى الت
بالطبع :أساليب مختلفة .الطريقة الأكثر شيوعًا هي البحث في الأمر وتعلم

رناز
طم
لية
ااصل
الأساسيات .لكن تعلم الجزء النظري لا يجعلك شخصًا ذا قدرة تو
الرفيع .فقط عندما تبدأ في استخدام هذه المعرفة ,يمكنك تطوير كفاءة حقيقية
12

وفكالة نذا المحال» ماما مف قعام ركو :الواح #حيّف يعون انك ركوب
الدراجة أولا .وعندها فقط ستدرك ما يتوجب عليك القيام به.
منذ أن بدأت في دراسة كيفية تصرف الأشخاص وحاولت بشق الأنفس فهم
الاختلافات في الطريقة التي نتواصل بهاء لم أعد أَبدًا نفس الشخص .لم أعد قاطعًا
بدح
صلق
ألي.
وحاسمًا بعد الآن» بحيث أحكم على الأشخاص لمجرد أنهم ليسوا مث
صبري مع الأشخاص الذين يمثلون الأضداد الكاملة لي أكبر بكثير لسنوات عديدة.
لنأذهب إلىأبعد من ذلك وأقول إننيلاأتورط أبدًافيبعض النزاعات ,تمامًا كمالن
أحاول إقناعك بأني لأاكذب أيدّاء لكن كل الأمرين نحدكان تادوًا جدًا الآن:

لدي فقط شيء واحد لأشكر ستور عليه؛ وهو أنه أثار اهتمامي بالموضوع .فمن
دونهء كان لن يُكتب هذا الكتاب أيدًا على الأرجح.

إِذَاما الذي يمكنك القيام به لزيادة معرفتك حول كيفية تواصل الناس وتفاعلهم؟
قد تكون البداية الجيدة لذلك هى الاستمرار في قراءة هذا الكتاب؛ الكتاب بكامله .وليس

فقط الفضول الكلاتة الأول وم 'فليل ,من :الحظء ف عضون .كقاتق قليلةة يمكتك أن
تبدأ نفس الرحلة التي بدأتها أنا قبل عشرين عامًا .وأعدك أنك لن تندم أبدًا على ذلك.
شيء أخير يجب الإشارة إليه :لتبسيط قراءة هذا الكتاب .اخترت استخدام "هو" و
"له" باستمرار عندما أشير إلىأمثلة غير مرتبطة بأي شخص محدد .وأعلم أن لديكم
ما يكفي من الخيال لإدراج "هي" أو "لها" في أفكاركم حيث قد يكون ذلك مناسبًا.
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التواصل يحدث وفق شروط المستمع
هل يبدو ذلك غريبًا؟ دعوني أشرح .إن كلعبارة تدلي بهالشخص مايتم تنقيحها

من خلال الأطن الوجهية والتحيات والآفكان النحبقة اللطفي :وما يتيقئ ف النهاية

هاولرسالة التى يفهمها .ولأسباب عديدة مختلفة .يمكنه  00025تريد نقله إليه
بطريقة مختلفة تمامًا عماكنت تقصده .بطبيعة الحال» سوف يختلف الأمر المفهوم

اعتمادًا على من تتحدث إليه .ولكن من النادر جدًا أن تنتقل إليه الرسالة بأكملها تمامًا
كتمصاورتها فيذهنك.
إن مسألة علمك بأنك لاتملك سوى القليل من السيطرة على ما يفهمه مستمعك قد
تكون مُحبطة .فبغض النظر عن مدى ما تحاول تصحيح الآمر به .فليس هناك الكثير
مما يمكنك فعله حيال ذلك .وهذا هو أحد صعويات التواصل العديدة .إذ لا يمكنك
ببساطة تغيير كيفية تصرف وتفكير المستمع .ومع ذلكء فإن معظم الناس يدركون

ويكونون حساسين للغاية» للطريقة التي يريدون أن تتم معاملتهم بها .ومن خلال
التكيف وضبط نفسك مع الطريقة التي يريد الأشخاص الآخرون أن يتم التعامل

معهم بهاء تصبح أكثر فاعلية فيتواصلك.
لماذا يعد ذلك هاما للغاية؟

فأنت ساعن الآخريق عن فهمك عن لزيق إنشاء “شاحة آمنة :للتواصل :وفقا
لشروطهم .ثم يمكن للمستمع حينها استخدام طاقته للفهم بدلا منالتفاعل بوعي أو
51

فنحن نحتاج جميعًا إلىتطوير مرونتنا حتى نتمكن من تغيير أسلوب التواصل
لديناء وتعديله عندما نتحدث إلى أشخاص مختلفين عنا .وهنا نجد حقيقة أخرى:

فبغض النظر عن الطريقة التي تختار أن تتواصل بهاء كفرد .فستكون دائمًا في

موكهع أقلة.:زة يقهن التقلن من دو يطلوكه :افإن غالب اللشخاص حو كول

سيتصرفون بشكل مختلف عنك .فلايمكنك تأسيس طريقة تواصلك بناء على
تفضيلاتك الخاصة .حيث إن المرونة والقدرة على تفسير احتياجات الآخرين هي ما
:

يميز التواصل الجيد.

تيصرف وطريقة التواصل سوف تؤدي
لف
اآخر
إن معرفة وفهم أسلوب الشخص ال
لدتمونقعات الدقيقة حول كيفية تفاعله فيالمواقف المختلفة .كما سيزيد هذا
إلى مازي

الفهم أيضًا من قدرتك على الوصول إلى الشخص المعني بشكل كبير.

اسمحوا لي أن أكون واضحًا بشأن نقطة واحدة مهمة :لا يدّعى هذا الكتاب أنه

عامل كلثااقمايتدلقيكيقنية كواضلكا» كأشخاص بصنا معيعض :لايويد كنات

يمكن أن يفعل ذلكء لأن عدد الإشارات التي ننقلها باستمرار إلى من حولنا لا يتناسب
مع حجم أي كتاب .وحتى لو تمكنا عن درا لغة الجسدء والاختلافات في الحوار بين

الذكور والإناثء ,والاختلافات الثقافية» وجميع الطرق الأخرى لتحديد الاختلافات في
التواصلء فلن نتمكن من كتابة كل شيء .إذ يمكننا إضافة الجوانب النفسية؛ وعلم
الخطء والعمرء والتنجيم» ولن نحصل على صورة كاملة بنسبة .0017

ووفقًا للمجلة الأمريكية لتعليم إدارة الأعمال (يوليو  /أغسطس  .)3102تم إجراء
أكثر من  05مليون تقييم باستخدام أداة ديسا  .4512ومع ذلك .ومع كل هذه

العلوفات :يدقن القواصقن موكضوها محيرًا ومشوقا فالكامن لصوا لخداو شافات :لا
يمكننا حساب كل شيء .فنحن معقدون للغاية بحيث لايمكن وصفنا بالكامل .وحتى
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أصغر طفل هو أكثر تعقيدًا بكثير منأي شيء يمكن وصفه فيكتاب .ومع ذلكء يمكننا
تجنب الأخطاء الفادحة عن طريق فهم أساسيات التواصل البشري.

هذه هي الحال منذ فترة

"نحن نرى ما نفعله؛ لكننا لانرىلماذا نفعلمانفعله .وبالتالي» فإننا ثقيّم بعضنا

بعضًا

منخلالمانرى أننانفعله ".
تأتى هذه الكلمات من المحلل النفسى كارل يونج .إن أنماط السلوك المختلفة هى

اله تكلق الديناسيكة ق هداتنا :وهددها اكيز إلى أنناظ الفلوك» له أقضه فقفا كيف
لية واحدة (أفعاله)» بل المجموعة الكاملة من المواقف والتوجهات
ا ف
حشخص
يتصرف ال
والمعتقدات والمناهج التى تحكم كيفية تصرف الشخص .يمكننا فهم أنفسنا في أنماط

سلوك معينة؛ لكن يعض أشكال السلوك القخرئ لا فدركها ولا تقهمها :إضافة إلى ذلك:
يتصرف كل واحد منا بشكل مختلف فايلمواقف المختلفة» وهو الأمر الذي يمكن أن

يكون مصدرًا للبهجة أو للإزعاج لمن حولنا.
على الرغم من أن الأفعال الفردية يمكنء بالطبع» أن تكون صحيحة أو خاطتة:؛ إلا
أنهلايوجد فيالحقيقة نمط سلوكي صحيح أو خاطئ .لايوجد شيء منقبيل السلوك

المتحيح أى السلوك قير الصحيح :أ من أنكه ولس فتاك حدوي جد التساول بع

السبب .لا بأس بك مهما كانت طبيعتك .وأيّا كانت الطريقة التى تختار أن تتصرف

به0ا0وأيّا كانت الطريقة الت1ي يُنظر إليك بهاء فلا بأس بك .ضمن الحدود المعقولة,
وأنا أنضا أكن هؤلاه :حسنًا؟

في عالم مثاليء سيكون من السهل أن تقول فقط "أنا لدي شخصية معينة؛ ولا
بأس في ذلك لأننى قرأت هذا فكيتاب .هذا هوما أناعليه الآن وهذا مأاتصرف يه".

بالتأكيد :ألن يكون مق الرائع آله تصطو إلى الإساءة إلى شخضيتك؟ أن تكون داتمًا
ك
ذرلفي
اللىتصرف بدقة كما تشع
قادرًا ع
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الوقت؟ تستطيع فعل ذلك .يمكنك أن

تتصرف بالضبط كما يحلو لك.كل ماعليك فعله هوإيجاد الموقف الصحيح الذي تقوم
فيه بفعل ذلك.
هناك حالتان يمكنك فيهما أن تكون فقط أنتعلى طبيعتك :الحالة الأولى هيعندما

تكون وحيدًا فيالغرفة .حينها لايهمكيف تتحدث أو ماذاتفعل .لنيتأثر أو يتأذى
أي شخص إذا كنت تصرخ وتصيح أإوذا كنت ترغب فقط في الجلوس صامنًا وتتأمل
أسرارالحياة العظيمة أو تتساءل لماذا تبدى عارضات الأزياء دائمًا غاضبات .في عزلتك,

يمكنك أن تتصرف بالضبط بالطريقة التي تشعر بها.أمرٌ بسيط؛ أليس كذلك؟

الحالة الثانية حيث يمكنك أن تكون على طبيعتك تمامًا هي عندما يكون جميع
الأشخاص الآخرين في الغرفة مثلك تمامًا .ماذا علمتنا أمهاتنا؟ عامل الناس كما تحب

أن يعاملوك .نصيحة ممتازة وحسنة النية .وهي تنجح أيضاء طالما أن الجميع مثلك
تمامًا .كل ما عليك فعله هو إعداد قائمة بجميع الأشخاص الذين تعرفهم والذين
يؤمنون ويفكرون ويتصرفون مثلك تمامًا في جميع المواقف .والآن قم فقط بالاتصال
بهم واقضوا الوقت معًا.
أمافيأي موقف آخرء قد يكون من الجيد فهم كيف ينظر الآخرون إليك ومعرفة كيف
يتصرفون ويفكرون .ولا أعتقد أنه سيكون أمرًا صادمًا إذاقلت إن معظم الأشخاص

الذين تقابلهم فعليًًا همليسوا مثلك.

يمكن أن يكون للكلمات تأثير لا يصدقء لكن الكلمات التى نختارها تختلف وكذلك
الطريقة التي نستخدمها بها .كما رأيتم منعنوان هذاالكتابء هناك تفسيرات مختلفة
للكلمات -نعمء أنت فهمت ما أقصده -وعندما تستخدم الكلمة الخطأء حسناء ريما
تكون أحمق.
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حاط بالحمقى .أمل؟

ماذا يعني هذا في الواقع؟ أثناء الكتابة ,خطر على ذهني التشبيه التالي :تُشبه أنماط
السلوك صندوق الأدوات .فهناك حاجة لجميع الأنماط .وحسب الموقفء قد تكون الأداة

في بعض الأحيان صحيحة ومناسبة وأحيانًا تكون خاطتة .فالمطرقة الثقيلة ذات وزن

الثلاثين رطلا تكون رائعة لهدم الجدران؛ لكنها بالكاد تكون مناسبة إذا كنت تريد
تعليق صورة في الردهة.
يعارض بعض الأشخاص فكرة تصنيف الأشخاص إلى أنماط شخصية مختلفة.

ربماتعتقد أنهلاينبغي عليك تصنيف الناس بهذه الطريقة» أي إنهمنالخطأ أن نقوم

ل غتيري
ارى
بتصنيف الناس هكذا .ومع ذلكء فإن الجميع يفعلون ذلك ,ربمابطريقة أخ
ون» وفي
فننا
لأ
تيقة
خلحق
مظل ا
أقوم بهافيهذاالكتابء لكننا جميعًا نسجل خلافاتنا .ت

رأييء يمكن أن تكون الإشارة إلى ذلك شينًا إيجابيًا إذا قمنا بذلك بالطريقة الصحيحة.
أما بالاستخدام غير الصحيحء يمكن لكل أداة أن تكون ضارة .فالأمر يتعلق بالشخص
الذي يستخدم الأداة أكثر من تعلقه بالأداة نفسها .وهذا الكتاب هو مقدمة لسلوك

الإنسان والحوار .أما الباقي فمتروك لك.

إن بعض الأجزاء مما ستقرأه جمعته من شركة تى تى آي ساكسيس إنسايتس 111
5وغطلع ذكس ]1ووءعء .65وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سون جيلبرج .وإدوارد ليفيد
على مشاركتهما لخيرتهما وموادهما التدريبية يسخاء.
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ل؛نفامنحية
باغلضنظر عن مدى الغرابة التي يمكن أن يبدو بها أي سالوك
السلوك طبيعية

اع
وكل
نة.
أظري
الن

السلوك الطبيعي...
 ..يمكن التنيق بهنسيمًا .لكن:

كل شخص يتفاعل بطريقة اعاتيالديمةوفايقف الممائلة .ومن المستحيل التنبق بكلرد
فنحن نتفاعل في كثير من الأحيان في أنماط متسقة .لذلك .يجب أن نحترم أنماط
:بعضنا .وأن نفهم ن:مدطنا.

يجب أن نتعلم الاستماع؛ والتصرفء ,والتحدث بصراحة .والتفكير من أجل القيام بما

يجب أن نكون قادرين على مراقبة معظم أشكال السلوك والنظر فيها دون أن نكون
علماء نفس هواة .إذ يمكن للجميع ملاحظة ومراقبة الأشخاص المحيطين بهم.
 ...قابل للفهم.
يجب أن نكون قادرين على فهم السبب الذي يجعل الناس يشعرون ويفعلون ما

اتفلكيأرسفبياب.
يفعلونه الآن .إن يمكن للجميع ال
 ..فريد من نوعه.

رنوف المشتركة بينناء فإن سلوك كل شخص فريد من نوعه بالنسبة
ظم م
لرغ
اى ال
عل
له .فعليك أن تنجح في الظروف الخاصة بك.
 .-:يمكن تبريرة أو اغتفارة.

يعن.
روم
خك أ
آنفس
لمع
ااء
استبعد الغيرة الشخصية والشكاوى .وتعلم التقبل والصيرء سو
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2

لماذا نحن على ما نحن عليه؟

أًاع؟رلاف! باختصار
من أينتأتي شخصيتنا وسلوكنا؟ لماذا الناس مختلفون جد
شديدء الأمر مزيجٌ من الوراثة والبيئة .فحتى قبل أن نولدء تم وضع الأسس لأنماط

السلوك التي سنظهرها فيمرحلة الرشد .حيث تؤثر السمات المزاجية والشخصية التي
ورثناها على سلوكناء وهي عملية بدأت بالفعل فيالمرحلة الوراثية .لكن كيفية عملهذا
الأمر بالضبط هي مسألة لا تزال موضع خلاف بين العلماء .ولكن الجميع متفقون
ث السمات مآبنائنا فحسبء بل من آبائهم أيضًاء
نحنرلا
تأمأرثليهر .ون
على أن ال
لاأمقنارب الآخرين .لقد سمعنا جميعًا فيمرحلة أو أخرى
اضً
وبدرجات متفاوتة أي

أننانتحدث مثل عمأو عمةأو نشبههم .عندما كنتطفلاء كنتأشبه عميبرتيل؛ وهو

أمر كان يتعلق بشعري الأحمر .إن شرح كيف يكون ذلك ممكنا وراثيّا سيستغرق
قدرًا هائلا من الوقت .لكن في الوقت الحاليء دعونا نثبت أن هذه الوراثة تضع الأساس
لتطورنا السلوكي.
لكن ماذا يحدث بمجرد ولادتنا؟ في معظم الحالات» يولد الأطفال مندفعين
ومغامرينء دون أي حواجز على الإطلاق .فالطفل يفعل بالضبط ما يريد .يقول الطفل:
"لاء لا أريد!" أو "بالتأكيد يمكنني!" إنه منغمس في فكرة أنه قادر على فعل أي شيء
على الإطلاق أو التعامل معه .هذا النوع من السلوك العفوي وغير المنضبط في بعض

الأخيان :بالظيع :هَى لسن :داثما ما يناف والداذ .كن يدأ ها كان يوقا مااتمطا جديدً)
توكحفويلء فأيفضل /أسوأ الحالات» إلى نسخة من شخص آخر.
لسل
مان ال
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كيف يتأثر الأطفال؟

يتعلم الآطفال ويتطورون بطرق متعددةء ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي التقليد.

يحاكي ويقلد الطفل مايراه منحوله .بحيث يصبح الوالد مننفس الجنس غالبًا
نموذجًا للتقليد( .من الواضح أن هذه ليست دراسة شاملة حول كيفية سير العملية,
لأن هذا الكتاب لا يدور حول كيفية تأثيرنا أعطلىفالنا).

قِيَمي الأساسية
توجد قيمي الأساسية بعمق في داخليء فالقيم تكون محفورة بعمق في شخصيتي
بحيث يكاد يكون من المستحيل تغييرها .وهي الأشياء التي تعلمتها من والدي أثناء
طفولتي أو التي تعلمتها في المدرسة عندما كنت صغيرًا للغاية .في حالتي؛ كان الأمر

أشكالا مختلفة من "ادرس جيدًا" و"قم بتحسين أداتك في المدرسة" أو "العراك أمرٌ
خاطئ" .هذا الأخير ,على سبيل المثال» يعني أنني لمأضع يدا أبدًا على شخص آخر .لم
أتعارك منذ الصف الثالث الابتدائي ويبدو أنني أتذكر أنني خسرت حينها( .فقد كانت

من تعاركني قوية حقا).
إحدى القيم الأساسية الأخرى الهامة هي أن جميع الناس متساوون في القيمة .ولأن
والديّ قد أظهرا لي ذلك خلال طفولتيء فأناأعلم أنهمنالخطأ للغاية الحكم على شخص
بناءً علىأصله أو جنسه أولونه .كلنا يحمل الكثير منهذه القيم الأساسية .فنحن نعرف
غريزيًا ماهو صحيح وماهو خاطئ .ولايمكن لأحد أن ينتزع هذه القيم منا.
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التوجهات والأساليب
يم الأساسية .فالتوجهات
قفس
لط ن
الضب
تييء .وهي ليست با
اة ه
هلي
جلتا
وة ا
تطبق
ال
هي أشياء قمت بتكوف وله بشأنها بناءً على تجاربي الخاصة أو على استنتاجات
استخلصتها من لقاءات في الجزء الأخير من مدرستي أق مدرستي الثانوية أو كليتي

أو وظيفتي الأوى:وحَتى التجارب.ق.وقت لتحق فى الحياة يمكن أن تشكل توجهات:
ردىبي
قنياإح
أبرت
أخ

ديوبي المبيعات .املنمؤكد أنهاليست
هةا لا تثمقن ف
ذأاتنمر

وحدها التي لديها مشاعر قوية تجاه متدوبي المبيعات :ولكن في خالتها أدى الأمن إلى
ممارسات طشك فهى لم تكن تستطيع شرا أي شيء دون إرجاعه .سواء أكان ذلك

سكزك و آريكة إلى سيارة :كانك غملية الشراء لا نهاية لهاء كل حفيقة ومدلومة كان
لا بدٌ من فحصها واستكشافها .وبغض النظر عن مقدار البحث الذي كانت تقوم به

مسبقاء فقد كانت تريد دومًا إرجاع مشترياتها بعد ذلك.

بمجرد أن لاحظت هذا النمطء سألتها لماذا تفعل هذاء وقالت شارحة السيب وراء
توجهها ذلك :إن  0758من جميع مندوبي المبيعات هم محتالون .وكان لإيضاحي لها
وأنقى أمضا عتدون :مبيعات تأخير تفيل وح يومنا هذاء لأاعرف ما إذا كأننتتمى
لم 58أو إذا كان بإمكاني اعتبار نفسي من بين ال 6951المحظوظين .الشيء المهم

فو أن التوجهات يمكن أن حسفي ريما لكون قرينتي قد كفرضت الداع الشدين هه
مراتء وبالتالي تعلمت عدم الثقة في مندوبى المبيعات .ومع ذلكء إذا كان لديها عدد من

التجارب الإبحابية يمكن أن يكير يها"
النتائج
تؤثر كل من قيمي الأساسية وتوجهاتي على كيفية اختيار سلوكي .وهما يشكلان
معًا سلوكي الأساسي؛ أي الشخص الحقيقي الذي أريد أن أكونه .إن سلوكي الأساسي

هو كيفية تصرفي بحرية كاملة» دون تأثير أي عوامل خارجية على الإطلاق.
على الأرجح أنت تدرك بالفعل المشكلة هنا :إذ متى نكون متحررين تمامًا من
التأثيرات الخارجية؟ عندما أناقش هذا السؤال مع مجموعات من الأشخاص في سياقات
مختلفة؛ عادة ما نتفق حميعًا على أن ذلك يحدث فقط عندما نكون نائمين.

لكن الناس مختلفون .البعض لا يهتم .بحيث دائمًا مايكونون بطبيعتهم لأنهم لم
م.
هناس
ير ال
لنظ
إفية
يفكروا أبدًا في كي

وكلما زاد فقهمك لذاتكء زاد احتمال تكيفك مع

كايفليرآانخيرون حقا؟
غالنا مادو الاشتخاص م تهؤالع سلوعك العشدل :فانت فى موقفا مهيا وتقون
ك.
وونلمن
حآخر
لوك الذي يراه ال
لسهو
ك التقييم؛ واهذا
ذءًلعلى
كيفية التصرف بنا
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الأمركلهيتعلق بالقناع الذي ترتديه لتتناسب مع وضع معين .لدينا جميعًا العديد من
الأقنعة المختلفة .ووجود واحد فيالعمل وواحد فيالمنزل ليس بالأمر غيرالعادي .وواحد
س؛ لكنني قانع
فلم
نيع
لة ف
اقدم
ريسة مت
ول
دتاب
آخر لزيارة الأصهارء ريما .هذا الك
بإقنات أنذا تفسين الواقك تشكل مخلك وتتصرف وفقا لذلك:
سواء بوعي أى من دون وعيء فإن العوامل المحيطة تجعلني أختار مسارًا معينا من
الفعل.

غة:
يذه
صى ه
لإل
اظر
لهطهرييقة التي نتصرف بها .ان
واهذ
السلوك  -د(ش»دع)
فالسلوك هو دالة (د) في الشخصية (ش) والعوامل المحيطة (ع).
السلوك هو ما يمكن أن نلاحظه ونرصده..

الشخصية هي ما نحاول اكتشافه..
العوامل المحيطة هي الأشياء التي لنا تأثير عليها.
الخلاصة :نحن نؤثر باستمرار بعضنا على بعبض بشكل أو بآخر .أما العمل الشاق
وك
لو عن
سه
لكتاب
اا ال
فيتمثل في محاولة معرفة ما هو موجود تحت السطح .وهذ
بالكامل.

كلم )عدا

25

5

مقدمة للنطام
ستجد في نهاية هذا الكتاب وصفًا لكيفية ظهور نظام ديسا  ,4512لكن بما أنك
ترغب على الأرجح في الغوص في أكثر عناصره إثارة للاهتمام -كيف يعمل كل شيء في
الممارسة العملية -يمكنك فقط الاستمرار في القراءة .أو يمكنك الذهاب مباشرة إلى ذلك
الجزء في نهاية الكتاب إذا أردت.

نممناط السلوكء يرتبط كل منها بلون .هذا
أيسة
كما ترونء هناك أربع فتكات رئ
الكتاب يدور حول كيفية التعرف عليهم .قريبّاء عندما تبدأ في القراءة عن الألوان
ع

ع

0

ل بأعحضيانء ريما يظهر وجهك.
المختلفة .ستظهر العديد منالوجوه فيمخيلتك .وافي
نحو  0908من جميع الناس لديهم مزيج من اثنين من الألوان التي تهيمن على

سلوكهم .وما يقرب من  095لديهم لون واحد فقط يهيمن على سلوكهم .وتهيمن على
الآخرين ثلاثة ألوان .طوال هذا الكتاب أركز على الألوان الفردية بشكل فردي لأنها

المكونات الأساسية لشخصية المرء .إنها مثل وصفة الطعام؛ أي نحتاج أن نفهم جميع
كة .يعتير السلوك الأخضر تمامًا أو الأخضر مع لون واخد
عبز
كنخ
اللأن
المكونات قب
لًاسهلووك البأاحملركاملء أو السلوك الأحمر
اوع
آخر هو الأكثر شيوعًا .بينما الأقل شي
ر.
خون
مآع ل
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ماوجلهمنحهوام وحل المشكلات
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(الأزرق) تحلياي

(الأحمر) مُهِيمن
 ٠رد فعل سريع

ه رد فعل بطيء

 ٠أقصى مجهود للتحكم

« أقصى مجهود للتنظيم

 ٠أقل اهتمام بالحذر في العلاقات

« أقل اهتمام بالعلاقات
.٠إطار زمني عام

 ٠.إطار زمني حالي

 ٠أفعال مباشرة

٠ أفعال حذرة

ه ميل لتجنب المشاركة

 .ميل لتجنب المشاركة

(الأصفر) ملهم

(الأخضر) متزن

 ٠رد فعل سريع

ه رد قعل هادىء

 ٠أقصى مجهود للتحكم

٠ أقصى مجهود للتواصل

« أقل رغبة بالروتين

٠ أقل رغبة بالتغيير

 ٠إطار زمني مستقبلي

٠ إطار زمني حالي

* أفعال مندفعة

«٠ أفعال داعمة

 ٠ميل لرفض العزلة

٠ ميل لرفض النزاع

ّء90

00
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حلال مشاكل

موجه نحو الآأداء

فوي

يركز على النتائج

شديد الانتياه للتفاصيل

مَتامل

كثير من الأشخاص الذين تقابلهم يمتلكون صفات تتمنى لو كنت تمتلكها؛ بل

وفي بعض الأحيان قد تشعر حتى بالغيرة من هؤلاء الأشخاص .إنهم يتقنون بسهولة
الأشياء التى تتصارع معها .قدترغب مثلا فيأنتكون أكثر حسما مثل ذوي النمط
030

الأحمرء أى ريما تتمنى لى كان من السهل عليك التفاعل مع الغرباء .مثل ذوي النمط
الأصفر .ريماء كنت تتمنى ألا تشعر بالضغط كثيراء بحيث يمكنك أن تأخذ الأمور
بسهولة كما يفعل ذوو النمط الأخضرء وربما كنت تتمنى أن تتمكن من الحفاظ على
جدولك الزمني في وضع أفضلء وهو أمر طبيعي بالنسبة إلى ذوي النمط الأزرق.
بطبيعة الحال؛ فإن الأمر يسير في الاتجاه الآخر كذلك .ستقوم بقراءة أشياء من
شأنها أن تساعدك على إدراك أنك تتفوق على الآخرين كثيرًاء تمامًا كما يميل ذوو النمط
ودن الأمر
ك .ق
يصفر
الأحمر لفعله .أأونك تتحدث كثيرًاء وهو ما يفعله ذوو النمط الأ

أنك تأخذ الأمور بطريقة سهلة وبسيطة للغاية» ولا تتورط في أي شيء؛ وهي نقطة
ضعف ذوي النمط الأخضر .أو أنك تشك دائمًا فيكلشيءء وترى المخاطر فيكلمكان؛
تمامًا مثلما يفعل ذوو النمط الأزرق .هنا يمكنك أن تتعلم كيف ترى المصاعب والعيوب
الخاصة بك وكيف يمكنك اتخاذ التدابير المناسية للتغلب عليها.
ه٠.

مات»
لحت
خاطولطاك ت

دة.
مامع
لعل
واتفا

031
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السلوك الأحمر
كتيتفعرف على الشخص القيادي
الحقيقي وتتجنب الوقوف في طريقه
ماذا علينا أن نفعل؟ سنفعل ذلك بطريقتي .الآن!

هذا هىنوع الشخصية التي يطلق عليها أبقراط فينظريته عن المزاج الإنساني اسم
"الغاضب" .أمافيهذه الأيامء يمكن أن تُطلق على الشخص الأحمر جرينًا أو طموحًا
مودفوعًاء ولكن يحتمل أيضًا أن يكون سريع الانفعال أو مندفعًا أو مسيطرًا .فأنت
تلاحظ سريعًا الشخص الأحمرء لأنه لايقوم بأدنى جهد لإخفاء طبيعته.
الشخص الأحمر هو شخص ديناميكى ومتحمس .ويكون لديه أهداف في الحياة
قد يجد الآخرون صعوبة حتى في تخيلها :ونظرًا لأن أهدافه طموحة للغاية» يبدو أن

تحقيقها أمرٌ مستهيل :.يسعئ الشتخطض الأحمر دائمًا نحو الأمام :ويدقع نفسه دائما

بقوة ,ولا يستسلم أَبِدًا تقريبًا .إن إيمانه بقدرته الخاصة غير مسبوق .فهو يحمل
اخله الاعتقاد الراسخ بأنه يمكنه تحقيق أي شيء إذا كان يعمل بجهد كافٍ.الأشخاص الذين لديهم الكثير من اللون الأحمر في سلوكهم هم منفتحون على المهام

ويستمتعون بالتحديات .ويتخذون قرارات سريعة وغاليًا ما يكونون مرتاحين لأخذ
زمام المبادرة وتحمل المخاطر .والتصور الشائع هو أن ذوي الشخصية الحمراء قادة

بطبيعتهم .هؤلاء هم الأشخاص الذين يتولون القيادة عن طيب خاطر ويذهبون إلى
المقدمة .إنهم مدفوعون ومتحمسون لدرجة أنهم سوف يجتازون أي عقبة في طريقهم.
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إن هذا النزوع لديهم هو مثالي في المواقف التنافسية .ومن المعتاد بالنسبة للرؤساء أو

المديرين أن يكون لديهم الكثير من اللون الأحمر في سلوكهم.
هذا الشكل من المنافسة موجود في كل ما يفعله ذوو الشخصية الحمراء .إن القول

بأنهم يريدون التحدي والمنافسة باستمرار ربما ليس صحيمًا تمامّاء ولكن إذا ظهرت
فرصة للظفر بشيء ماءفلم لا؟إنطبيعة المنافسة ذاتها غير مهمة؛ إنهالعنصر التنافسي
هو الذي يجعل أصحاب الشخصية الحمراء يؤدون أداءً مبهرًا.
كان بيل؛ أحد جيراني السابقين» يحب التنافس لدرجة أنه استحدث بعض الاهتمامات
الجديدة تمامًا لمجرد المنافسة .كنت أحب العمل في الحديقة المنزلية» ولذا كنت أقضي
بعض الوقت في العمل في حديقة منزلي .لميكن بيل يحب الحدائق» لكن عندما سمع

اكلفيتمحنفيز .مبشدرأوهعًا
لقون على حديقتي الجميلة غالبًاأصبح لديهماي
ايلنعاس
تلو الآخرء دائمًا بهدف واحد ولكنه واضح جدًا :التفوق علي .لقد أربك زوجته من
خلال حفر أماكن لوضع زهور جديدة؛ وزرع مجموعة رائعة من النباتات الملونة» وقام

بالاهتمام بالعشب بدرجة جعلته يشبه ملعب الجولف .الشيء الوحيد الذيكانعليالقيام
معرلىاره
تاظ
سلحف
باهل

هومجرد الإشارة إلىأننيسأشتري المزيد املننباتات .ثم كان

يذهب حينها إلىمركز الحدائق المحلي بشكل أسرع مما يمكنك أن تتخيل.
يمكنك أيضًا التعرف على ذوي الشخصية الحمراء بواسطة أنماط سلوك أخرى.
جنهود
اكثليرم م
من يتحدث بصوت عال؟ ذوو الشخصية الحمراء .مانلذي يبذل ال
عند شرح شيء ما؟ ذوو الشخصية الحمراء .من هودائمًا أول من يجيب عن سؤال؟
ذوو الشخصية الحمراء مرة أخرى .من الذيء خلال مأدبة عشاء ممتعة .يقوم بتقديم
ويع؟ ويمسنتطيع أن يقرر الحكم على دولة بأكملها
ضل أ
و حو
مطعة
تعليقات قا
شات التلقزيون؟ ذوو الشخصية الحمراء!
الى
شه ع
بناءً على ثىء رآ
هناك شىء ما يحدث

دائمًا في حياة ذوي الشخصية الحمراء .لا يمكنهم الحلوس

اب
هليك
ذب ع
ل يج
ايرة؛
توّ ضائع .الحياة قص
قغ ه
وفرا
ساكنين .فوقت ال
هل تعرف هذا النوع؟ دائمًا نشطاء ومنشغلون .لذلك تنح جانيًا .فلنسرع!
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عاللىفور.

"أخبرني ماهورأيكحقًا'"
ليس لدى الشخصيات الحمراء مشكلة فيأن يكونوا صرحاء .عند طرح سؤال محدد؛

راون
ك م
فضبط
يبال
غالبًا مايقولون

فيهء دون أي زخرفة .ليسوا بحاجة إلى إخفاء أو

تغليف الأشياء في مجموعة من العبارات الفارغة .إن عندما تنبثق فكرة ما فيرؤوسهم,

يعرف الجميع ذلك على الفور .فهم لديهم آراء حول معظم الأشياءء؛ ويُخرجون أفكارهم
بسرعة وكفاءة.
أحد المللحوظات الشائعة هي أن ذوي الشخصيات الحمراء صادقون

للغاية :لأنهم

يجرؤون على التعبير عنحقائقهم الشخصية للناس .إنهم لايفهمون حقا ماسبب
هذه الضجة .لقد تحدثوا عن الأشياء فقط كما هي.
إذا كنت بحاجة إلى شخص لديه طاقة إضافية» فقد تحتاج إلى دعوة ذي شخصية
حمراء إلى فريق مشروعك .فإذا كانوا عازمين على النجاح ,فإنهم يكافحون بلا كلل
عندما يستسلم الآخرون بالفعلء فهذه هي حالهم .أماالمهمة التي أصبحت مملة أوبلا
معنى فيمكن تجاهلها بالكامل من قبل ذوي الشخصية الحمراء.

ففايهية,
كما
أنا أسمّي هذه الظاهرة "الكدح أو الانفصال" .إذا كانت المهمة هااملةب
فإن الشخص الأحمر سوف يتحدى أي صعويات لإكمالها .أما إذا شعر أنه لا يوجد
منها أي هدفء فسيلقي بها فيسلة المهملات.
وعادة ما يرى دوو الشخصيات الحمراء أنفسهم على أنهم:
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حازمون

3
عازمون

هل يمكنني الفوز بشيء ما؟ في هذه الحالة» أنا معكم.

إِذَايحب ذوو الشخصيات الحمراء المنافسة .إنهم يقدرون العداء الطفيف الذي يعد

عو امن القورة القنافسية والتحظة التميدة للفوق عل حتى انهم يستتمتعون بالفوز في
المسابقات أو المنافسات التي لا توجد حتىء باستثناء ربما في أذهانهم .يمكن أن يتمثل

الأين ق تجرد احتياة شتخص يسيرانيطء ف الشازع :أو العدون عن أفضل مكان
لوقوف السياراتء أو السيطرة على لعبة مونويولي العائلية على الرغم من حقيقة أن

الغرض من اللعبة هو ترفيه الأطفال وعدم تنافس أي من البالغين الآخرين في الواقع.
أما بالنسبة لذوي الشخصية الحمراء؛ هكذلا طبيعي لأنهم يرون أنفسهم فائزين.

فيسيذي
نرئ
تاال
ليه
انف
اسمحوا ليأن أقدم لكممثالا .عملت ذات مرة فشيركة كا
ذأشخصية حمراء :لقم كان :نقبيطا وفغالا .ونالتالي ديكاميكنًا بشكل ل يصدق :لم
تكن هناك اجتماعات قصيرة وحلوة كتلك التي يديرها هذا المدير التنفيذي .لكن نقطة
شبحفة كانت الحتصبر التنافمي عندما كان شايًاء كانيلقن كزة القن وكاتوا ركيليغ
في مكان العمل هذا يعقدون بطولة كرة قدم .كانت تحظى بشعبية كبيرة .حتى قبل

اتكنماجه للشرعة
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وبطبيعة الحال؛ كان عليه أينشارك .لميقم أي مدير تنفيذي آخر قبله بذلك» لكن
تلك لمتكن هي المشكلة .كانت المشكلة أنه بمجرد دخوله إلىالملعب يصبح شخصًا
مختلقًا .فقد كان مدفوعًا برغبته التنافسية النارية» بحيث كان يبعد أي شخص

يقف

في طريقه بعنف.
استمر هذا الوضع لبضع سنوات حتى امتلك شخص ما الشجاعة ليخيره أنه يلعب

بخشونة للغاية» ولم يكن من المفترض أن يكون اللعب بهذه الجدية .لم يفهم المدير.
فقام بإحضار أحدث نشرة للعبة وأشار إلى أنها كانت تسمى "بطولة لكرة القدم".
والبطولات هي مسابقات تنافسية» وإذا كنت تنافس فأنت تشارك فيها لتفوز .أمرٌ
شُسيمل]!
رء ومفليعب كرة القدمء وافيلالتأعجماالرية .لامجال
وركة
ري ح
مس ف
لناف
ان يت
كا
سناهبق حتى
كان يعتبره غير ذي أهمية بحيث لايصبح ساحة للمنافسة .بتل إ
لمعرفة مدى السرعة التى يمكنه أن ينتهى بها من قراءة كتاب .كل ما كان يفعله
الآخرون للاسترخاء تحول إلى منافسة .وكانت مثكة صفحة في الساعة وتيرة معقولة.

بلإن زوجته قد منعته حتى من لعب لعبة بطاقة الذاكرة مع أطفاله؛ الذين كانوا
وا
كه؛ا فنقد
فاليخامسة والسادسة من العمر .إذ بما أنهم كان لديهم ذاكرة أفضل من
يربحون معظم الوقتء مما كان يصيبه بالغضب وخيبة الأمل وهو الآمر الذي كان

قبلأن تَخْلّصإلى أن هذاالرجل يبدو غيرمتعاطف إلىحدماء نحن بحاجة إلى
النظر في نواياه .إن هذا النوع من السلوك الحاد والتنافسي غاليًا ما يزعج الآخرين

لأنهم يعتقدون أن الأمر كلهيتعلق بالسيطرة على الآخرين وقمعهم .غيرأن ذلك أبعد
ما يكون عن الحقيقة .إذ لاتكون نواياه خبيثة أبدًا .إنه فقط يريد الفوز.
هذا هو أحد أعظم التحديات لذوي الشخصيات الحمراء .ليس مانلغميرآلوف أن
يشعر الآخرون بالغضب أو التخويف منهم لأنهم شخصيات حادة هكذا .لاحقا فيهذا
الكتاب .سأشارك بعض الطرق البسيطة التى يمكنك من خلالها التعامل مع هؤلاء
الأفراد.
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الوقت كالمال
ذوو الشخصيات الحمراء في عجلة من أمرهم دائما .لذا دعونا نذهب!
تعتبر كلمة "سريع" مرادف لكلمة "جيد" بالنسبة لذوي الشخصية الحمراء .إذا
تيماع ولاحظت فجأة أن أحد المشاركين الآخرين يكرس وقته لشيء مختلف
جف
كانت
تمامّاء فقد يكون شخص أحمر هو الذي فقد الاهتمام .إذا نظرت عن كثبء فسوف
تدرك أن أفكاره موجودة في مكان آخر؛ أي في الخطوة التالية في العملية التي تجري

مناقشتهاء على سبيل المثال .فإن ذوي الشخصيات الحمراء هم مفكرون سريعون؛
ايرلًاجممنيع.
حيث ينتقلون للخطوة التالية أسرع كث
فقط أشياء قليلة هي ماتزعج الشخصيات الحمراء أكثرمن التباطؤ .فإذا استمر

اجتماع أو مناقشة طويلاء فيمكن لهم أن يقاطعوه ويسألوا عما إذا كان من الضروري

حإقطًاالة المشكة" .لقد ناقشنا هذا بالفعل لمدة عشرين دقيقة .تمالكوا أنفسكم! إنها
مجرد استثمارات بقيمة ملايين قليلة فقط .ما مدى صعوبة ما يمكن أن يؤول إليه
الوضع؟".

إذا فكرت في الأمرء فهم في كاثيلرأمحنيان يكونون على حق .عندما يجد الآخرون
صعوبة في اتخاذ قرارء فإن ذوي الشخصيات الحمراء مستعدون لاتخاذ قرارات

سريعة من أجل الحفاظ على سير الأمور .فمع وجود شخصية حمراء في الفريق» لن
يتممناقشة أي شيء إلىمالانهاية .ففيالأخيرء من الأفضل دائمًا فعلشيء بدلامن
1

شلياء ,أليس كذلك؟

الميزة في ذلك واضحة .فنحن نتحدث عن أشخاص لا يضيعون الوقت على أي شيء
لايجعل الأمور تتحرك للأمام .فبمجرد أن تصبح المهمة غير واضحة أو تستغرق وقتًا

لظزعلخىم
احفا
طويلاء يضمن ذو الشخصية الحمراء ال
ت
قفي
وأمر
القيام بال

وتحفيز الأمور بدلا من

مضاعف.

منذ نحى خمسة عشر عامّاء بدأت العمل في شركة استشارية صغيرة تضم نحو
عشرة موظفين .لقد كانت منظمة مصقولة تتمتع بروح كبيرة من ريادة الأعمال

وزخم مامتلازتعفياملات التجارية .وكان أحد أسباب كفاءتهم هو أن مؤسس
08

الشركة كان ذا شخصية حمراء .كان يُدعى بيورن .كان حريصًا تمامًا على الوقت .لم

يكن يستغرق أي اجتماع وقدًا أطول مما كان ضروريًا تمامًا.
وفي أسبوعي الثاني أى الثالث في الوظيفة الجديدةء كنت جالسًا في سيارتي في
وسط ازدحام مروري عندما رن هاتفى الخلوي .نظرت إلى الشاشة ورأيت أنه

بيورن! أجبت بالطريقة الفي علموني الرديها غندها يذَأت .قيالشؤقة؛ بالتحية .ثم
اسميء واسم الشركة .فقاطعني دون صبر ولفظ سؤاله.

أحيقة "لأ" وأخذت نقسًا عميعا استحدادًا لقول شئء آكن .لكتى لم أخحصل على
القوضية:
"حسنًا" .قال ثم أغلق الهاتف.
فقط .ثماني ثوان.

أمرٌمُزعج؟ حسناء في ذلكالوقت لمنكن نعرف بعضنا بعضًا .ومع ذلك؛لابدإيمن
تني قليلاء علىالأقلفيتلكالمناسبة .فبعد قضائي
أكمقلهلاققد
الاعتراف بأن الحادثة بأ
ثلاثة أسابيع فقط في الشركة يتصل المدير نفسه بيء ويبدو غاضبًا!

عُندما عوفكا ينحنا بعك وعلمت أن سؤورن كان :ذاشخصية هراد سالتة ناذا

كان سريعًا ومقتضبًا جدًا على الهاتف .بالطبع لم يتذكر المكالمة» لكنه قالإنهربما كان
يحاول فقط معرفة ماإذا كنت أبحث عنه أملا .وعندما علمأنني لمأكنكذلكء لمتعد

هناك حاجة للحديث .لم يكن إضاعة الوقت في عبارات منمقة مهذبة أو وداع طويل
من طباعه.
ولكن في الوقت نفسه .كان شخصًا لديه القدرة على العمل أكثر من المعتاد .كان

بيورن يتمكن من القيام بأشياء في يوم عمل متوسط أكثر من معظم الناس .ولا يزال
لديه قدرة استثنائية لاستثمار وقت الفراغ بأكبر قدر .فقط إذا كانت لديه فجوة مدتها

خمس دقائق في جدول أعماله .فيمكنه الضغط على بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية.
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من الخارج:؛ قد يبدو هذا سعيًا غير ضروري لتحقيق الكفاءة .لكن الشخص الأحمر
يكره الخمول .يجب أن تتم الأشياء .أضف إلى هذا شعورًا دائمًا بالإلحاح المستمر
وسيتم إنجاز الكثير.

السماء هي الحدود

بالكضية لذو السهضيية الحمراء :التفظة الوافعنة هى خطة للجهاء .إذا لم كدق
أنفسنا إلى نقطة الانهيارء فنحن لم نحاول بجد كما  50يحب ذوو الشخصيات

الحفراة الها تسعد لذلك مكون مسكوى الطموح لزدهم غازة لا تحدوو له فالقدرة

عن إذازة المواقك والتصديات الصعية هئ السيمّة المسيزة للسلوكا الأكمن:
عندما يحدد شخص لديه سمات حمراء أهدافه .تحدث عدة أشداء :أولا :قهو يريد

فلضل الظروف .إذا تم استيفاء جميع
أن يعرف مدى جودة أداء مهمة محددة فأي ظ
الشروط وقدمنا جميعًا القليل من الجهد الإضافي ستكون النتائج هائلة .هذا يعني أن
قل
ألى
لع
ااك
موال يكون مملاء لأن هن
كأ
لياز
لامت
ملسمنتوى المستحيل لل
لأق
أي شايء

لاشيء مستحيل .المستحيل فقط يستغرق وقنَا أطول قليلا .علىالأرجح منجاءبهذا
بطبيعة الحالء يتعلق الأمر أيضًا بنوع المشروع .فلا يكفى فقط تحديد ميزانية
ب النسات  +يكحا فل لسرانر
حلا
يحمر
مستحيلة للمبيعات .إذا كان الشخص الأ
نظرًا لأنه يفضل اتخاذ جميع القرارات بنفسه .فمن المحتمل ألاينخدع بفعل شيء لا
يريده .حيث يضع ذوو الشخصيات الحمراء مطالب أعلى على أنفسهم أكثر من أي من
ك لأقول
ذعدلمن
الألوان الأخرى .وهم دائمًا علىاستعداد للعمل بجد .لن أذهب إلى أب
اىطر
خكنن
أء ل
سمراء
إنهلايوجد لون آخر يعمل بحد كما يفعل ذوو الشخصيات الح
١
بقول إن ذوي الشخصيات الحمراء يستطيعون مضاهاة أي شخص.
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لكن لاينبغي الخلط بين الطموح ,الذي هو جوهري بالنسبة للشخصيات الحمراء.
والشهوة إلى السلطة .لا يواجه ذوى الشخصيات الحمراء أي مشكلة في تولي مواقع
السلطة ,لأنهم لا يخافون .لا تخيفهم تعبيرات من قبيل "الوضع مخيف وعاصف
بالأعلى" .لكن السلطة بالنسبة للشخصيات الحمراء ليست غاية في حد ذاتها .ومع
إلى انتظار الآخرين.

يمكن أن يكون الشخص الأحمرء في الواقع» متواضعًا جدًا .صحيح أن الأنا لديه
ية التي يتمتعان بهاعند الألوان
منفس
هن ب
أتعا
لايتم
اهل
قوية» لكن المكانة والهيبة لدي
الأخرى .والسبب بسيط :لا يهتم الشخص الأحمر عادة بما يعتقده الآخرون عنه .إنه

ليس هنا من أجلهم؛ إنههنا من أجله.

ور
ميقة
أ حق
للكم
اضح
اسمحوا لي أن أو
يعطي الشخص الأحمر كلمالديه .عندما يكون لديه رأي بشأن شيء ما أو إذا كان
يريد أن يوافقه الباقون :فإنه يبذل أقصى مجهوده لإزالة العقبات.

ذات مرة؛ كنت في اجتماع مع عدد كبير من الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم
بعضًا يدا لقد كان الحتماعا الكراة الاستشانيين الذين :كانوا يحعون لنافشة
احللةرمكنود الاقتصاديء وجكمنايعًا قلقين يعدم
سيط مر
وا ف
التعاون المحتمل .كن
وجود رؤية واضحة .وبينما كنا ننتظر وصول الرئيسء تحدثنا قليلا عن كل شيء.
عألىحد طرفي الطاولة .كانت تجلس إليزابيث .التى كانت لديها آراءقوية حول كل
شيء .وبصوت واضح وقاطعء ذكرت فجأة أنه لا يزال من المتوقع أن تكسب الشركة

أكثر من  05مليون دولار في الأسبوعء على الرغم من حالة الركود .نحو خمسة عشر
استشارياء جميعهم مدربون تدرييًا عاليًا ومفكرون وأذكياء .هزوا رؤوسهم متفقين.
فقط تخيل  05-مليون دولار! في الأسبوع!
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وبينما توسعت إليزابيث حول كيفية حل الوضع في عالم الاستشارات» بدأت أفكر
نقيًتا .يمكن أن يكون الأمر
مب
اام»
افليأرقام قليلا .لا أعرف من أينأتت هذه الصأرق
صحيحًا؛ ويمكن أيضًا أينكون بعيد المنال .لم اعرفمئزاكة ا أوققاء اتقطان ندة
تام تحقيقه في السنة من خلال  05مليون
يم
سدار
اب مق
حأتسفي
الاجتماعرسميًاء بد
دولار أسبوعيًا .لكن لم يكن لدي ما يكفي من الورق.

ييقي إلى
رف
طرة
بالعادجتماع» حصلت على إجابة لتخميناتي .كنتفيسيارة أج
الديو .في الأخبارءاتلمإعلان عن أن
اجتماعى القادم عندما قام السائقا بلتشرغي
لرأفسيبوع .أدركت
الا
و 5مليون دو
الشركة المعنية من المتوقع أن تكسب ما بين .2

أن إليزابيث حصلت على المعلومات من الأخبار .لقد فهمت أيضًا أن مبلغ  2أى 5.2

مليون دولار أسبوعيًا كان أكثر واقعية من ال  05مليون دولار التي أشارت إليها.
لكن انتظر لحظة .هناك حاجة إلىالقليل من الإيضاح هذا .لماذا لميكن هناك رد فعل
لأي شخص؟ لم يرفع أحد فيالغرفة إصبعه أو يشكك بمعلوماتها .لماذا؟

لأنها بدت مقنعة جدًا! كانت تعابير وجهها محددة؛ وملامحها حاسمة :ولم يرتجف
صوتها ولو للحظة على الأقل عندما قدمت أرقامها.

هذه هي الطريقة التي يعمل بها ذوى الشخصيات الحمراء .عندما يؤمنون بشيء

ماءفإنهم يجعلون الآخرين يعتقدون أن هذه هي الحقيقة الوحيدة الموجودة .الآن ربما
عدون أن هذا أمر خادع:
دق
يذين
دضققين الراغبين لمزيدمن التفاصيل ال
هانالكمبع
لأننا نعلم الآنأن الشركة كسبت  5.2مليون دولار فيالأسبوع وليس ما يقرب من 05

يث
بأن
انع ب
زقت
يني م
للكن
إار.
مليون دول

كانت مؤمنة حقًايماقالته .لقدقامتبقلب

مرة
هيدتغي
متأك
كء وكانت بال
ذكلفي
الأمورء لا ش

بالتفاصيل .لكن مأاقصده هو أنه

من خلال ظهورها بمظهر الثقة التامة عندما أعلنت أن الشركة كانت ستحقق ربح
ع ,صدقناها جميعًا.
بقطوفي
سف
أمين
عا

أو على حد تعبير أحد أصدقائى الرائعين :هناك طريقتان للقيام بذلك :طريقتى
والطريقة الخاطتة.
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فقط الأسماك الميتة هي التي تذهب مع التيار

إن الشخصيات الحمراء رائدة وقوية الإرادة كذلك .ولماذا لا نضيف أيضًا "موجهون

نحو النتائتج" و"حاسمون"؟ بالنسبة إلى ذوي الشخصيات الحمراءء لا يكفي القيام
بالأشياء مثلما يقوم بها الآخرون .وفقط لأن الأمر صعب لا يعني أننا يجب أن كدق
القيام به.

شيخص
لياخاف ذوو الشخصيات الحمراء مانتخاذ القرارات .ويينما يتردد أ
آخر ويفكر ويقيّم المخاطرء يتخذ ذوو الشخصية الحمراء قرارات مثيرة للجدل .وعادة

ايكون قزان الشخطيرة الحمراء:هبا رما فيمتكرد أن يقن ذلك ننه يمه دما

إن جرأتهم وجسارتهم تجعلهم لا يخافون التعامل مع الأشياء التي تجعل الآخرين
يترددون .عادة ما يكون هذا واضحًا عندما تصبح الأمور  002لا تخيفهم
الخيارات الصعبة أو القرارات الصعية .إذ ليس من قبيل الصدفة أن العديد من رواد

الأعمال هم من ذوي الشخصية الحمراء .إن إنشاء أعمال تجارية جديدة خاصة إذا
كانت تستند إلى مفاهيم أعمال جديدة تمامًا هوفي اقتصادنا الحاليء أمرٌ ليس لضعاف
القلوب .بالتأكيد ليسشيمًاسيا نأنتكون لديك شخصية قوية وقيادية .حيث يتطلب

الأمر عقلا صلبًا لتحريك الأمور إلىالأمامء أي شخص يفهم أن المخاطر تشكل جزءًا
باح إلىالليل لسنوات
اشالقصمن
املنحياة اليومية وأن كل شيء يتلخص في العمل ال
عديدة .يفهم ذووى الشخصية الحمراء هذا من البداية ولا يخيفهم ذلك بأي حال من
الأحوال.

هل تحتاج إلى شخص مالمتابعة قضية معينة في شقتك؟ ريما تكون قد أثرت غضب
مالك العقارء الذي يقول إنه لا يوجد شيء خاطئ على الإطلاق في نظام التدفئة لديك.
أو ريما كان المقاول الذي قام بإصلاح

السقف

وتركيب

المصاعد

الجديدة فيضا ولن

يتحمل مسؤولية ذلك .وفي كلمرة تحاول فيها تسويةالأمورء يتتأمجيل الأمر بسبب

أعداد لا نهائية من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني غير المجاب عليها .تكون على
بق الثاني إلىجوارك.
طشافي
ايليعي
وشك الاستسلام عندما تتذكر فجأة الشخص الذ
أليس ذا شخصية حمراء؟ ألم يكن هو الشخص الذي تجرأ علىالوقوف ضد الخصم في
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الاجتماع الأخير وتغيير سياسة القمامة؟ نعم هذا هو الرجل!
فقط قم بإشراك الرجل في العملية» ثم سترى الأشياء تبدأ فيالحدوث .قد تضطر
إل تحقيذة قليلة :موضيهًا أن هكاك الككين لسكقود نهو مكه :لكنة شوف تحعل الأمؤن
تحدث؛ سيّخضع المالك ويتعامل مع المقاول .ولن يلقي بالا أى يتأثر لمجرد غضب
يهة.
ل هذ
مناء
عا أث
اصل م
شخ

بشكل عام ,تعتبر نقاط القوة لدى الشخصيات الحمراء قوية للغاية .إنهمواضحون
للتغاويةاصفيلهم ,ولايتعين عليك النظر كثيرًا لإدراك السلوك الأحمر .بالطبع؛ على مر
السنين يتعلم الكثير منهم كبح جماح أنفسهم إلىحدماءلكن الأمر لايدوم عادةٌ لفترة
طويلة .إذ سوف يعودون إلى حدتهم الكاملة وكل ما يستتبع ذلك.

لم يكن الوضع أفضل من قبل .انس الأمرء وانسّه بسرعة.
لا يحاول الشخص الأحمر التمسك بوجهة نظره الأصلية عندما يدرك وجود حل
ة .وإحدى
رلة
ييمه
صف
ققفه
أفضل .إنه مفكر سريع وليس لديه مشكلة فيتغيير مو
مزايا ذلك هو أنهلايرفض أفكار الآخرين إذا لميكن لديه أي منها .إذ يجدر النظر في

أي شيء يمكن أن يدفع عملية التنمية والتطور إلى الأمام.
في بعض الأحيان يمكن أن تأتى القرارات بسرعة كبيرة؛ ولكن إرادة التغيير المستمر

تخلق ديناميكية ومرونة قوية .فإذا كان أي شيء ثابنًا لفترة طويلة -ربما لبضعة
اء ولكن
هسقهذا
رلنا
معض ا
أسابيع -فسوف يقوم بتحريك الاأملورأإملىام .يقجدد ب
عندما تسأل شخصًا أحمر لاذا يفير شيئًا ما كان يعمل بالقعلء قد تكون الإجابة:

الأنش أسقطي “ا

بطبيعة الحال» هناك أيضًا سلبيات .يشعر ذوو الشخصية الحمراء بالملل من الوضع
الراهن بسرعة »:ويالتالي يقومون بتغييره» ولا يكون لدى الأشخاص من حولهم فكرة
لشخصيات الخضراء والزرقاء قد اعتادوا
عما سيحدث بعد ذلك .ففى حين يكون ذاوو

للتواعل الؤسمة الجديذة واعتقدوا آنهم قد أذركوا أخيرًا كيف من المقترض أن تعمل
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الأشداء :حسنا» يسشكون الأحمر قن حون هالفعل الحخظوة التالية.
أمن جيد أمسيىع؟ ماذا تعتقد؟

استنتاجات حول السلوك الأحمر

فما رأيك؟ هل تعرف أي أحد ذي شخصية حمراء؟ هل لديك أي منهم من حولك؟
خاص المعروفين من ذوي الشخصيات الحمراء.
شعض
أى ب
ل عل
اعرف
إذا كنت تريد الت
فإليك الآتي :ستيف جويبز وفينوس ويليامز ومارجريت تاتشر .هناك أيضًا باراك
أوه نعم ,هذا صحيح .إذا كنت تفكر فيأفعال الأمتيريزاء والقوة التى احتاجتهاء ومن
تعين عليها التعامل معهم -أهم قادة العالم -لتحقيق ما قامت به فسوف تدرك أنها
كانت مصممة للغاية وقوية .شخصية حمراء نموذجية.
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1

السلوك الأصفر:
كيف تتعرف على الشخص الذي أصبح يحلق

افليخيال وكيفتعيدهإالىواقع مجددًا
"هذا يبدو ممتعًا! دعني أفعلها!"

في عالم أبقراط» وصلنا الآن إلىالشخص المتفائل .ما هى الكلمات الأخرى التى يمكن

استخدامها لوصفه؟ "متفائل" و"مرح" .شخص "ذو بطر مشرقة إلىالحياة" .حتى
إن المرادفات تشير إلى"رجل الإمكانيات" ...ماذا عن ذلك؟ إنه» في الواقع» وصف ممتاز
للسلوك الأصفر .هؤلاء هم الأشخاص الذين يعيشون للعيشء .ويجدون دائمًا فرصًا

ة.
ضوقمكل
قتذ
اولوشخصية الصفراء في
للاستمتاع .فالحياة مأدية» .وسوف يراها ذ
اين ما.
كف
ممًا
إنهم مدفوعون بالفرح والضحك .ولمّ لا؟ فالشمس تكون مشرقة دائ
هل تعرف أي شخص يرى أشعة الشمس حيث يرى الآخرون الغيوم الداكنة؟ هل

قابلت أي شخص يمكن أن يضحك على الرغم من أنهلميكنلديه أي أخبار سارة
لأشهر؟ إِذَا فقدقابلت شخصًا أصفر .هل كنت فيحفلة وتساءلت لماذا يتدفق الجميع
ط
ودسفي
حول شخص معين أو رجل أو امرأة؟ حسئاء يوج

رء
فخصٌ
صش
أائرة
الد

يكون مسليًا لكل منيريد الضحك .فهو يتأكد من أن الأجواء في ذروتها بحيث يصبح
عةة.
اةئحفل
رثاب
كل حدث بم

وعندما لايكون هناك شيء ممتعء ينتقل إلىمكان آخر

لو.
ضالج
فون
أث يك
حي
/17

يعتبر التعرف على الشخص الأصفر أمرًا سهلا .إنه الشخص الذي يتحدث طوال
الوقت .إنه االشخص الذي يقدم الإجابات بدلا من طرح الأسئلة؛ بل غالبًا ما يجيب عن

الأسئلة التيلميسألها أحد حتى .وهو يجيب عن السؤال منخلال سرد قصة قد تكون
أو لاتتكون لهاأ اعلاقة بالوضوع :لكن:هذا لأانهمحقاءلأنهسيقيكك مزاج مرح
إلى جانب ذلك؛ فإن موقفه الإيجابي الثابت يجعل من المستحيل أن تشعر بالضيق لفترة

طويلة:

ْ

ودل بأن ذوي الشخصيات الصفراء أكثر شعبية من
قى ح
ل إل
اذهب
حتى إنني سأ
الألوان الأخرى .كيف يمكننى أن أقول ذلك؟ انظر بنفسك .إنهم يستمتعون بجعل
ايج
زف
مناس
ال

هم.
والمن
حئمً
جيدء والأشياء الممتعة تحدث دا

إنهم يعرفون كيفية

جذب انتباه الجميع وكيفية الحفاظ عليه .إنهم يجعلوننا نشعر أننا مهمون .إن
لاشبخصيات الحمراء؛ يكون أصحاب
اصح
هأيمضًا عادة حساسون للغاية .ومثل أ
الشخصيات الصفراء على استعداد لاتخاذ قرارات سريعة:؛ لكنهم نادرًا ما يفسرون
السبب باستخدام المنطق العقلاني .باللممنرجح أن يكون ردهم" :هذا ماشعرت
أنه صحيح" .وبالتأكيد .لاينبغى التقليل منشأنالمشاعر الحدسية أاولغريزية .فقد
قد.
تما
عم
نثر
صوحنيحة في أغلب الأحيان أك
أظهرت الدراسات أن هذه الشراعق تك
خاذ ذوى
تم
يبًا
لكن هذا ليس نوع الشعور الغريزي الذي نتحدث عنه هنا .إذ غال
الشخصيات الصفراء قرارات تستند إلى الشعور ببساطة لأانهللتميفتمكير مطلقا.

لدي أخت ذات شخصية صفراء تُدعى ماريتا .ماريتا شخصية مُريحة للغاية في
أسلوبها حتى إنني لم أسمع أحدًا ينطق بكلمة واحدة سلبية عنها أبدًا .قد أكون متحيرّاء

لكنني لمأقابل مطلقا أي شخص لايحبها علىالفور بمجرد معرفتها .فهيلديها قدرة
فريدة تمامًا على التواصل مع كل شخص تقابله.
ماريتا لديها دائمًا شيء ممتع لتقوله .ومع ذلك .فإن بعض هذه الأشياء غريبة

لدرجة أننى في بعض الأحيان يجب أن أسألها عما كانت تفكر فيه عندما قالتها .وعادة
ما تنفجر فيالضحك وترد قائلة "تفكير؟ لمأكن أفكر"!
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من نواح كثيرة .يكون الأمر ممتعًا عندما أزورها هي وزوجهاء ليف .إن قدرتهما
غير المفهومة تقريبًا على رؤية نقاط مضيئة في كل شيء من حولهم» هي شيء مبهج

يجعلني مستريحًا ومسترخيًا للغاية .فأنا لا أكون سعيدًا ومبتهجًا أبدًا مثلما أكون

عندما أزورهما .ولسنوات عديدة تساءلت عن سيب ذلكء وتوصلت إلى استنتاج مفاده
اطة سلوك مُعدٍ.
برسهو
بأصف
أن السلوك ال

إذا قلت لأختى" :تبدو السماء كما لو أنها ستمطر" ,تجيب يبساطة" :لا أستطيع

أن أحقيل)ذلف" ..فأشينإل الثافةة :وأقول لهاه #لكن انظري :إنها حمطن بالفعل :إتها
مظلمة تمامًا هناك .يمكن أن يحدث رعد قبل أن ينتهى ذلك" .تقول" :من المؤكد أنه
سيحدث رعد قبل أن ينتهي هذا" .لكن بعدذلك ستظهر الشمسء فقط انتظر وانظر".
ثم تضحك مرة أخرى .وبينما ينهمر المطر في الخارج .تجلس على الأريكة مستمتعة

ومستريحة .وأنا -مع الجميع -أضحك لأنه من المستحيل مقاومة الأمر.
"كلما كان هناك المزيد من الأشخاص كان الأمر أكثر مرحًا! أصدقاؤك هم
أصدقائى."...

لروفكيهم عإلنىشاء علاقات.
سأصف
ون ال
لرلمن
اكثي
يركز الأشخاص الذين لديهم ال

إنهم منفتحون ويمكن أن يكونوا مقنعين للغاية .فهم يكونون متحمسين وسعداء
عنرهم
شدثا ع
متح
لل

تجاه الآخرين» وحتى للغرياء تمامًا.

يمكن لذوي الشخصيات الصفراء التحدث إلىأي شخص .إنهم ليسوا خجولين على
الإطلاقء وهم ينظرون إلىمعظم الأشخاص الذين يقابلونهم على أنهم طيبون .بل حتى
إنهم يرون الغرباء بصورة إيجابية؛ إنهم مجرد أصدقاء لم تقابلهم بعد.
يلاحظ الكثير من الناس أن ذوي الشخصيات الصفراء يبتسمون ويضحكون دائمًا.
إنها بلا شك واحدة مأنفضل نقاط القوة لديهم .إن تفاؤلهم لا يقهر .فالتعليقات من

ظنر
نه م
مال
قبيل كيف ستسوء الأمور جميعها غالبا ماتقابلها ملاحظات من قبيل "ي
جميل لدينا هنا!".
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تمامًا مثل ذوي الشخصيات الحمراءء فإن ذوي الشخصيات الصفراء لديهم
الكثير من الطاقة .وهم يجدون معظم الأشياء شيقة ومثيرة للاهتمامء كما أن ذوي

الشخصيات الصفراء هم الأشخاص الأكثر فضولا الذين ستقابلهم على الإطلاق .فكل

قة الصفراء يتمإنفاقهفيإيجاد طرقجديدة
لكبطيرامن
ادر
ماهى جديدمهومتع وق
للقيام بالأشياء.
من تعتقد الذي يحصل على معظم بطاقات عيد الميلاد؟ ذوى الشخصيات الصفراء.
من لديهم أقصى قدر من جهات الاتصال في هواتفهم المحمولة؟ هذا صحيح :ذوو

الشخصيات الصفراء .من لديهم أكثر عدد من الأصدقاء في الفيسبوك؟ بدأت تفهم
الفكرة؛ نعم همذاولوشخصيات الصفراء .فهم لديهم أصدقاء في كل مكان تمامّاء وهم
ممتازون في التواصل مع الجميع من أجل مواكبة التطورات .إذ يود ذوى الشخصيات

الصفراء معرفة ما يجري دائمًا .إنهم يريدون أن يكونوا حيث يحدث كل شيء .وسوف

يكونون حريصين دائّما على حضورهم لكل حفلة.
عادة ما يرى ذوو الشخصيات الصفراء أنفسهم على أنهم:
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"أليس هذا رائعًا؟ أنا أحبه كثيرًا!"
إذا كان هناك أي شيء يميز السلوك الأصفرء فهو التفاؤل والحماس غير المحدود.
يز
كام
ر ج
تنصب
فقط بعض الأشياء القليلة هيمايمكن أن تعكر صفو مزاجهم .وي
الشخصية الصفراء بأكمله على شثىء واحد :إيجاد الفرص والحلول.

في وقتهء أطلق أبقراط على ذوي الشخصية الصفراء كلمة تعني ببساطة المتفائلين.
فبالنسبة لهم ,لا يوجد مشكلة حقًا .كل الأمور سوف تحل .فلم يحدث أبدًاأن كان العالم

مليًا بالمخاوف والمصاعب .ويهذه النظرة الإيجابية غير المتزعزعة للحياةء فإن ذوي
الشخصيات الصفراء يفرحون للناس من حولهم بالأوقات المبهجة والنكات الترفيهية.
لا أعرف من أين يحصل ذوو الشخصيات الصفراء على طاقاتهم الهائلة» لكنهم

يركزون على الاستمتاع وتكريس أنفسهم للعمل الجماعي الاجتماعي .ويجب أن
شيخص أن يكون كثيبًا.
يشارك الجميع:ء إذ لن يسمح الشخص الأصفر لأ

أحد أصدقائي الذي يُدعى مايك هو ذو شخصية صفراءء .وقد شملت حياته من

الضعوياك أكقر مما يستحقه. .تركته زوجت وكان أطفاله يعانوق من متشاكن في
المدرسة؛ وفي مناسبات مختلفة أفلس أصحاب عمله وفقد وظيفته .لا يمكننى حتى
رض منزله للكرفة أوترقت
ع أو
ترة
تذكر عدد المرات التى تعرض فيها لحادث سيا
منه أغلى الأشياء .ف معن الأحيان بالكاد أجرق على الرد على الهاتف عندما أرى أن

مايك هى من يتصل .لأقول الحقيقة .مايك هو أكثر الرجال المنحوسين الذين قابلتهم
على الإطلاق.

لكن الشىء الغريب في الأمر هو أنه لايبدو أن أنَّامن هذا يزعجه .بطبيعة الحالء
تسر لخدو عفنا تحدث مثل هذه الحوادثء لكنه لايستطيع البقاء مستاءً لفترات

لةزممنن.
ايل
طو

أمافيداخله» فهو مستريح معظم الوقت.

أتذكن أحد المواقفب عقدما كنا ضغارًا حذاء كان كن اشترى للذو سشارة الغا زوميق
قديمة .كانت ذات مقعدين مع بابين .وكانت صدتة وضعيفة للغاية» لدرجة أنه كان
من قبيل المعجزة أن ترى أجزاءها مجمعة معًا .كانت السيارة لدى مايك منذ أسبوع
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تقريبًا عندما اصطدم بأحد أعمدة الإنارة ولم يتمكن من الخروج من باب السائق

عندما سمعت عن الحادثء كنت قلقًاوقمت بالاتصال بهلمعرفة ماإذا كانعلىمايرام.
يه؟ "لقه من الأمن فق شير لقن خردت من:البان التهز!"
وااعن
جآاذً
فَمَ

الاستشاري المتفائل يضرب من جديد!

نظرًا لأن ذوي الشخصيات الصفراء إيجابيون ومبهجون للغاية» فإنهم ينشرون

الفرح والدفء لمن حولهم .وبتفاؤلهم الذي لا يمكن السيطرة عليه» فإنهم يهدمون كل
المقارضة تشكل فعال.

إذ من الذي يمكنه أن يكون منزعجًا عندما يكون هناك شخص ما يشير إلىالأشياء
الإيجابية طوال الوقت؟
إذ كيف يمكن لأي شخص أن يفشل في أن يتم إلهامه منقبل شخص يرفض رؤية
نصف الكوب الفارغ؟ الشخص الذي يرى دائمًا الأشياء الإيجابية؟ إحدى عملائي

تُدعى ماريان وهي مديرة مبيعات لشركة أدوية .شقّت ماريان طريقها في الشركة
عبر ما نسميه الطريق الطويل .يتفق جميع مديريها وزملاتها في العمل على أنها كانت
ناجحة جدًا بسبب شيء واحد :قدرتها المدهشة على إلهام من حولها.
لقد شاهدتها وكنت أراقبها وهي تدير اجتماعات المبيعات .أنا أعتبر نفسي مُحفرًا

ما ترى ماريان تتحدثء عليك فقط أن ترفع قبعتك لها.فيغضون دقيقتين»
دكن
جيعدًانء ل
تكون الغرفة مُلهّمة للغاية بحيث إذا طلبت املنبائعين القفز من النافذة سيقفزون ,على

الرغم من أنهم في الطابق الخامس .إنهاتجعل كل شيء يبدو بسيطا جدًا.
"يالها من فكرة رائعة أن نقفز من النافذة! نستطيع فعل ذلك .هيا لنقفز!".

وتقفز المجموعة من بعدها .فبتفاؤلها ونظرتها الساطعة للحياة .فهي مدهشة في

أقء سلبي .فبقضل
جعل الناسن يحققون تتاكج رائعة؛ فقظ يعن الظرف عن ش
الإلهام المطلقء يمكنها تضخيم ثقة الناس بأنقسهم إلى مستود ت لا تصدق.
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رأيتها ذاتمرة تتعامل مع عميل غاضب شعر بسوء المعاملة من قبل مؤسستها.

وهو موقف لاتُحسد عليه! إلاأنه اتضح أنهلميكنبمثابة مشكلة بالنسبة لماريان.
إن بمجرد الابتسام بثبات للعميل ورفض الاستماع إلى تعليقاته السلبية» حولت وجهه
من حالة الغضب التي كانت تعتريه إلىابتسامة لطيفة وأخيرًا إلى ضحك شديد .كيف
يمكن أن يحدث هذا؟ لاأعتقد أنه حتى يمكنها أن تشرح العملية الكامنة وراء ذلك .إنها
بيساطة جاءت بشكل طبيعي إليها.

ماذا يحدث إذا قلبنا كل شيء رأسًا على عقب؟

لن تجد أي شخص أكثر حيلة من ذوي الشخصيات الصفراء .إذا كان هناك لدى
ذوي

الشخصيات

الصفراء

أي موهية لفعلهاء

فهي رؤية حلول

لا يراها الآخرون

ببساطة .لدى الشخصيات الصفراء القدرة الفريدة على لي وتحويل الأشياء .إنهم
رون
كقب
فى ع
يعل
وًا
طيةق»لبون كل شيء رأس
كيه

ا

لقأعلمىر
اطل
خارج الصندوق .أ

وم

إنهم يتحركون بسرعة :فتفكير الشخصيات الصفراء سريع جدّاء ممايعنى أنهقد

يكون من الصعب على البعض مجاراتهم .واهملفأيبحعضيان قد يجدون صعوبة في
شرح أفكارهم الجامحة.
لي صديق جيد يدعى رويان يحب العمل في منزله .كل ما يتعلق بالتصميم الداخلي
وتضعيم الحدائق يبهره .وأظن أن رويان يفضل العمل سرًا في التصميم بدوام كامل
بدلا من وظيفته الفعلية.
لرقأديت ذلك بنفسيء لكنني سمعت أيضًا من زوجته كيف تسير الأمور .فهو يمشي

حول الحديقة .وتبداً هي في العد التنازلي من رقم عشرة .وعند رقم سبعة» يقول رويان:
"عزيزتي» لدي فكرة".

هناك بعض الأسباب وراء إبداع روبان .فهو من السهل عليه التفكير في الصور.

إن يمكنه ببساطة "رؤية" الأشياء أمامه قبل وقت طويل حتى من وجودها .كما أنه
يمتلك الشجاعة ولا يخشى تجرية أشياء جديدة :أو الحديث عنها .وعادة ما يعمل فمه
بالتوازي مع عقله بينما يكتشف هذه الأفكار.

لقد عملت مع شخص أصفر لايمكنه حتى عبور الشارع دون أن يتوصل إلى بعض
ال
لمن
خقط
الأفكار التجارية المثيرة؛ ف

النظر حوله .كيف يحدث هذا؟ لأاعرف حقا.
نخد

ولفترة طويلة» كنا نطلب منه أن يكتب مقترحاته .وستتعرف على المزيد حول كيفية
حيديث عن نقاط
ادلأ ف
لعتمننظيم عندما نب
انو
تفاعل الشخصية الصفراء مع هذا ال
الضعف.

وان لديهم أي
كم
يرًا
كما تساعد ذوي الشخصية الصفراء أيضًا حقيقة أنهم ناد
ععي.
اوض
بندفي
إونو
وز الأعراف المعتادة عندما يك
الى
جع
تّما
قيود .إذ يجرؤون دائ
وبطبيعة الحال عادة ما يكون الهيكل والتسلسل الهرمي في الأعمال والوظائف هو
صوويات الصفراء بمثل هذه الأشياء .بل
خم ذ
شيهت
لما
ارًا
يودء ولكن ناد
ناولعقمن
افليواقع ,لايبدو أنهم فيكثير من الأحيان يعرفون أن مثل هذه القيود موجودة من

الأساس.
10م _إعتتا].

هل أنت بحاجة الى مساعدة لخلق اقتراحات أو أفكار جديدة؟ قم باصطياد أكثر
شخص أصفر تعرفه .هل أنت عالق في نفس طريقة التفكير؟ هل تحتاج إلى وجهة
نظر جديدة لمشكلة قديمة؟ قم بالتحدث إلى شخص أصفر .قد لا تكون قادرًا على
قلعية أحدسمات
اتمث
لع؛ولا
ااق
استخدام أي مخطط من الأفكار يتوصلون إليه-في الو
الشخصية الصفراء -ولكن قد يؤدي شيء إلى الآخر ثم فجأة يصبح لديك شيء ينجح
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بيع الثلج إلى البطريق والرمل إلى الجمل

ياقفعن اللخاران:إذامق السول:عليوم الاتعرف تعيدا:ورؤية"الفرطن والتطول الى قد
يرى الآخرون فيها مجرد طريق مسدود.

كثيرًا ما يُقال إن هناك فرقا بين الإقناع العقلي والإقناع العملي .والعديد من ذوي
الشخصيات الصفراء يمزجون هذه الحدود .ولكن ما يقولونه يبدو جيدًا للغاية.

فبمساعدة اللغة .همحقا أسياد فيكسب الناس إلى صفهم.
فيمايتعلق باللغة :كما أصف في الفصل الخاص بلغة الجسدء فإن معظم ذوي
الشخصية الصفراء لديهم طريقة ثرية ومتنوعة من الإيماءات .حتى يتمكنوا من
تهم :ولكن بكامل أجسادهم.
اقط
مس ف
كعكللي
بنا
إق

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالظاقة والإرادة .حيث يمظلك ذوى الشخصيات الصفراء
طريقة فريدة للتعبير عنأنفسهم تؤثر فيمستمعيهم .فهم غالبًا مايستخدمون صورًا
حية ومفعمة بالحيوية عندما يتكلمون» مما يشبع جميع الحواس الخمس ويخلق
انطباعًا يشعر به الحسد كله.

حتى من دون معرفة الأمرء فإن العديد من ذوي الشخصيات الصفراء هم من
أصحاب الخطابة والبلاغة الماهرين .إنهم يعلمون غريزيًا أن الروح التي تحمل
صون دائمًا للوصول
يهم
رف
حلك.
الرسالة ,لاتقل أهمية عن الرسالة نفسها .لذ

إليك كفرد؛ حيث عادة ما يكونون ودودين ويصافحونك بحرارة؛ ويقومون ببعض
التعليقات.الشخصية الصغيرة؛ بحيث يجعلونك تشعر بالأهمية.

كثير من السياسيين ماهرون للغاية في هذا الآمر؛ فكر فيبيل كلينتون على سبيل
المثال .كان لديه نوع من الكاريزما الموجودة بشكل طبيعي في العديد من ذوي

الحتكسات:الصقراء والكنظةق الامتمام الللحوظ بالشخص الآخره والقدرة سن :ظطرع

الأمنئلة الصحيحة بالضبط حتى يشعر الآخرون بأنهم مهمون.
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"أنا أعرف الكثير من الناس .جميعهم .في الواقع".

إذا لميُسمح لذوي الشخصيات الصفراء بتنمية علاقاتهم ,فسوف يذبلون ويموتون
ميظع كستاء قد دكوق هذا ثبالما فحيهوادلماء ولكن تعويف السلوك الأضفر يدون
الصفات الصفراء ملهمة .إنها تلهم من حولهاء وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من

ثلال»
لء عاللى سمبي
عرمفي
املعنص
خلال بناء العلاقات .يعرف الشخص الأصفر أن أه
اهلوعلاقات .فإذا لم يشعر عميلك بإيجابية تجاهك .فسيكون مانلصعب إحراز أي

يعرف ذوو الشخصيات الصفراء الجميع .إذ يكون لديهم معارف أكثر من أي

شخص آخر .إنهم يحبون الجميع .وهم لا يحتاجون إلى معرفة الشخص جيدًا قبل أن
ينعتوه بالصديق .فأي شخص لا يكرههم فعليًا يعتبرونه صديقًا .تذكر أنهعندما يسأل
"ذوى الشخصيات الحمراء" عما سيتم القيام به .يريد "ذوو الشخصيات الصفراء"
أن يعرفوا على الفور منسيقوم بذلك .فهذا السؤال حاسم بالنسبة لهم .فإذا لم يعمل

الفريق أو المجموعة بسلاسة» فإن الشخص الأصفر سيشعر بالضيق .فهو يحتاج إلى
علاقات عمل حيوية حتى يصبح فعالا.

استنتاجات حول السلوك الأصفر
ماذا تعتقد؟ هل قابلت أحدًا ذا شخصية صفراء حقيقية؟ هؤلاء بعض من
الشخصيات الشهيرة الذين يظهرون صفات صفراء واضحة :أويرا وينفري» وروين
ويليامزء وإيلين دي جينيرزء ولآخذ بعض الأمثلة الخيالية» بيبين من سلسلة "سيد
الخواتم " .وهان سولى من فيلم "حرب النجوم".

2
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6

السلوك الأخضر:
لماذا يكون التغيير صعبًا للغاية» وكيف نتعامل معه؟

"كيف سنقوم بذلك؟ إنه ليس أمرًا عاجلاء أليس كذلك؟".
الشخص الأخضر هو الأكثر شيوعًا .سوف تقابله فيكلمكان

اء
ًو؟
سمنن ه
حرح
طريقة لش

تقريبًا .فماهي أسهل

للوان الأخرى .يرجى
أك
لسط
اتو
أود أن أصفه بأنه م

عدم تفسير ذلك كشيء سلبي؛ ضع في اعتبارك ما يعنيه هذا حقا .فيينما يعتير ذوو

الشخصيات الحمراء من الباحثين عن قوة الأداء وأوج المنافسة» وذوى الشخصيات
الصفراء هم من الموهوبين والمبدعين» وذوو الشخصيات الزرقاء هم المنظمون لاخاية

والباحثون عن الكمالء فإن ذوي الشخصية الخضراء هم الأكثر توازنا .فهم بمثابة
موازنة للسمات الشخصية الأكثر تطرفا بطريقة أنيقة .أطلق عليهم أبقراط اسم
الهادئين .وأطلقت عليهم شعوب الأزتيك لقب شعب الأرض" .الهدوء" و"التمهل"
و"البساطة" هي بعض الكلمات التي يمكن أن تصفهم أيضا.
امكنلكلشخص أن يكونأو يجب أنيكونمتطرفائ
رلحقائق؛ فل ي
الأمرمجردذك ل
خلاف ذلكء لن ننحز أي شيء .إذا كان الخميعقائدًا متحمساء فلن يتبقى أحد لقيادته.

إذا كان الجميع فكاهيًا ومُسلياء فلن يبدتبقئ أخد ليتتملى .وإذا كانالجميع ينشدالكمال
ويهدم بالتفاصيل والنظام» فلن يتبقى أيشيء لتنجلقه منظمًا.

77
الح
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8

هذا يعني أن ذوي الشخصيات الخضراء لا يجذبون الأضواء بنفس الطريقة

التي يجذيها بها الآخرون وغاليًا ما يضفون الصفاء على الموقف .فبينما يشرع ذوو
الشخصيات الحمراء والصفراء في الأمور بأقصى طاقاتهمء .يكون ذوو الشخصيات
الخضراء أكثر هدوءًا .وحيث ينشغل ذوو الشخصيات الزرقاء بالتفاصيل؛ يحاول ذوو
الشخصيات الخضراء تحسس طريقهم نحو ما هو صحيح.

إذا كان لديك صديق من ذوي الشخصيات الخضراءء فلن ينسى عيد ميلادك أبدًا .لن

ينحقجداعحلىاتك؛ ولن يحاول أن يسحب البساط من تحت قدميك ويسلط الضوء على
ذاته عن طريق استعراض قصصه ونجاحاته .لن يحاول التفوق عليك :ولن يزعجك
رنهالنك كمنافس إذا ما تم وضعك فهيذا الموقف.
ياأ
أبدًَا بمطالب جديدة وجذرية .كم
ولن يتولى زمام القيادة ما لم يطلب منه ذلك .ولن يقوم ب....

لحظة فقط من فضلكء قد تفكر .هذه مجرد الكثير من الأشياء التىلايفعلها .إِذَا
ماذا يفعل؟

لايمكنك تجاهل حقيقة أن ذوي الشخصيات الخضراء هم أقل فاعلية من الآخرين.
إنهم ليسوا مدفوعين ومتحمسين مثل "ذوي الشخصيات الحمراء" .وليسوا واسعي
الحيلة مثل "ذوي الشخصيات الصفراء" .وليسوا منظمين مثل "ذوي الشخصيات
الزرقاء" .وهذا يصف تقريبًا معظم الأشخاص.

لهذا السبب بالذات» من السهل التعامل معهم .فهم يسمحون لك أن تكون على
طبيعتك .إنهم لا يطلبون الكثير» ولا يثيرون أي ضجة على الإطلاق .وعادة ما يوصف
الأطفال ذوو السمات الخضراء بأنهم ملائكة صغار .فهم يأكلون عندما يُفترض بهم
أن يأكلوا؛ وينامون عندما يُفترض بهم أن يناموا؛ ويؤدون واجباتهم المدرسية عندما
يفترض بهم أن يؤدوها.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب .إذ لن يُغضب ذوو الشخصيات الخضراء الناس

إذا استطاعوا تجنب ذلك .فهم لا يفضلون الإساءة إلى أي شخص على الإطلاق :وهم
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موا بالرد إذا اتخذ المدير قرارًا غرييًا( .على الأقل ليس في وجهه .خلال فترة
قولن
يدة
عا

الاستراحة .قديكون الأمر مختلقا إلىحدما) .إنهم مثاليون لتهدكة ذوي الشخصيات
الزرقاء» الذين قد يكونون في بعض الأحيان باردين للغاية.

يكون فيها الزوج "أصفر" ويحب أن يجذب

لة
ااتئمع
عأوق
غالبًا مانقضي بعض ال

الانتباه؛ فهو يأتي بألعاب مسلية ويكون سعيدًا للغاية عند إجابة أي أسكلة بنفسه.
يصبح كل شخص آخر هو جمهوره .وهو لا يتخلى عنالمسرح .بينما تكون زوجته
خضراء.

هادئة:

وساكنة لأقصى قدر .وعندما يقفزن الزوج وتمرح

(هؤلاء أشخاصضص ف

منتصف العمر) .تجلس هي بهدوء على الأريكة وتبتسم .إنها تتسلى مثل أي شخص
آخر بسبب أفعاله .وعندما أسألها عما إذا كانت قد سئمت من زوجها الكوميدي :كانت
حضيان
أبع
ادلفي
تر

بهدوء" :لكنه يستمتع كثيرًا".

هذه شخصية خضراء نموذجية .إنهم متسامحون ومتقبلون للغاية تجاه سلوك

الآخرين الأكثر تفردًا .هل أصبحت الصورة أوضح الآن؟ ذاولوشخصيات الخضراء هم
الأشخاص الذين قد لا تفكر فيهمء أي معظمنا.

بعض الأساسيات البسيطة
دة
سيبة
جم ط
تء ه
مضرا
الأشخاص ذاوولشخصية الخ

عاللىأرض .يمكنك أن تتوقع

يد المساعدة كلما احتجت إليها .إنهم أشخاص علائقيون سيبذلون قصارى جهدهم
للحفاظ على علاقتكم .وسوف يحافظون عليها مدى الحياة .سوف يحفظون تاريخ
لى ذلك .ولن أتفاجاأًإذاعلمت
ميلادك وتاريخ ميلاد شريكتك وتاريخ ميلاد أطفالك وإما

أنهم كانوا يعرفون حتى متى ولدت قطتك.
كثيرًا ما يُقال إن ذوي الشخصيات الخضراء هم أفضل المستمعينء وهذا صحيح.
ذاكما نا يكون الشخص اللخضن ميتما نك أككن من اهتمامه يتفسة وإذا كان مهتمًا
طياع
قف
لاء
اخضر
بنفسه فلن يقوم أبدًا بإظهار الأمر .غالبًا ماتجد ذوي الشخصيات ال
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العام .حيث يساعدون الآخرينء دون أي اهتمام لتحقيق مكاسب شخصية.

لنعفميل الجماعي .فبالنسبة لهم يأتي الفريق والمجموعة والعائلة
ارعو
أهيمضًا با
دائمًا قبلالفرد .بلوقد أقول حتى إن المجتمعات التي تتكون من الشخصيات الخضراء

ستهتم دائمًا بالمرضى والضعفاء .إن لن يتركوا صديقًا محتاجًا؛ ويمكنك الاتصال بهم
فيأيوقت .فهم دائمًا يمدون يدالعون.

لايعتبرالتغيير مننقاط قوتهم ,علىالرغم من أنهليس غريبًاتمامًاعليهم .إذا
كان يمكنك ببساطة تبرير التغيير ومنحه وقنّا كافيّاء فحتى الشخص الأخضر سيكون
مسكفدًا لتمرنة أشياة حقيفة :ولعن سوف يذكرك داكقا وى المتخضئة الحصراء اتلد
تعرف دائمًا ما لديك؛ ولكنك لا تعرف أبدَا أين سينتهي بك المطاف .فالعشب ليس

قي
حةاعل
لضير
اار خ
ذاقكا آتق
ى
يةرما
عاد

الكو | 31عاق اتيس

ذاولوشخصيات الخضراء أنفسهم عألنىهم:

موثوقون

هادفون

ودودن

متعاوتون

متزنون

قابلون للتنبق
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أفضل صديق في العالم
كما قلت سايق هؤلاء خاسن ودودون بشكل طبيعى .عندما يخيرونك أنهم يهتمون

بصدق يحالكء يمكنك أن تثق بأنهم مهتمون بك حقا .تمامًا مثل ذوي الشخصيات
الصفراء .فإن ذوي الشخصيات الخضراء هم أشخاص يحبون العلاقات واهتمامهم
عو

بالآخرين يكون حقيقيًًا وصادقا.

إذا سألت مجموعة من الأشخاص عما إذا كان أي شخص مستعدًا لمديد العون ولم
يخط أحد للمساعدة .فسيقفز الشخص الأخضر ويصرخ" :اخترنى!" لماذا؟ لأنهلايريد
أن يتركك وحيدًا .إينعهلم أنهإذا لم تحصل على أي مساعدةء فسوف تشعر بالأسى,
وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون سلبيًا أوغيرفعال :فهو دائمًا علىاستعداد لمساعدة

نا ؤلت أتذكر امرأة شابة عملت معها فى شركة استشارية منذ ستوات .تدعى هانا.
قيام الأول؛ كانت
لهام ف
اكن
مالنمسلم بهأن مايا كانت بالتأكيد شخصية زرقاء أيضًاء ول
كضرا كاتف مشكتها واخلحة :عندما كان يظلت شحصن ما الساعدة :كاحت توافق
دائمًا .كل مرة.

كان من الصعب العثور على مكتبها بسبب ضغط العمل لديهاء لكنها نظمت كل
شيء في النهاية .كان يمكننا دائمًا الاعتماد على مساعدتها للتعامل مع كل الأشياء التى
نسيناها بكل بساطة .كانت لديها ابتسامة دافتة وودودة» لذلك طلبنا منها العمل في
مكتب الاستقبال وإجراء أول اتصال مع العملاء الجدد .لم تفشل أبدًا في تقديم القهوة
أإوصلاح الوسائد أو متابعة المدة التى كان يجلسها العملاء انتظارًا.
تنس مايا أَبِدًا عيد ميلاد أو ذكرى أي شخص (أو حتى زوجاتهم أو أطفالهم).

وكثيرًا ما أرسلت رسائل بريد إلكتروني قصيرة إلى جميع الاستشاريين المنهمكين في

العمل لتذكيرنا بأن لدينا عائلات تحتاجأيضًاإلى العناية بها .بالتأكيدء يمكن أن نعتني

بحياتناء ولكن بلطفها وحرصها الزائدين كانت تبذل مايا الكثير من المجهود .كان
ذلك طبيعيًا بالنسبة لهاء وكلما طلبنا منهاأن تأخذ الأمر ببساطة وأن تعتني بنفسها
من أجل التغييرء كنا نشعر أنها تشعر بالإهانة تقرييًا .لقد أرادت أن كم ا فقد
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كان الأمر ييساطة يشعرها

بالسرور.

بالطبع ,كانت

هناك

حدولء

وكانت مايا دائمًا

عرضة لخطر استغلال أي شخص لقلبها الكبير .ولكن عندما يكون الأمر متوازنًا
بشكل صحيح .فإن هذا النكران للذات هو صفة جميلة.
يفعل ذوو الشخصيات الخضراء ذلك بشكل طبيعى .عند تناول القهوة»؛ من الطبيعى

ذاتسأل الناس محلم عها ذا كاموا يوقيو فى فشان آخر وق تخي أنة.من اليحتفل
أن تأخذ الشخصيات ذات الألوان الأخرى فناجينها الفارغة إلىصانع القهوة :فإن ذوي
الشخصيات الخضراء يجلبون ببساطة القهوة ويملؤون فناجين الجميع.
قلىات جايدلةجممعيع :لدرجة
اع
لوا
عافظ
اولوشخصيات الخضراء أن يح
يريد ذ
أنهم يساعدون حتى الأشخاص الذين لا يحبونهم حقا .خلاف ذلكء قد يكون هناك
ع

لجمنلية.
ناوع

إنهم ينظرون بإيجابية لمعظم الناس وهم يكونون واثقين من قدراتالآخرين .في
عا5د
هحوي يتدكل ) 1واكنهذا
يحض الأحياناقعاويهذايكل كتف رجه أني

قد تجعل الآخرين يستغلونه من حين لآخر.

أحد أصدقائي الذي يُدعى لاسء هو صديق حقيقى فعّلا .إذا كان أي شخص بحاجة

إل ند العون :فإنه مكون موحودا ومتستعدًا لدغمة مهما كان مااقد متوحي علتة فعلة:
وفي بعض الأحيان» ومع حرصه الشديد على مساعدة الآخرين فيأعمالهم :ينسى القيام
يعمله الخاص.

في عطلات نهاية الأسبوع :يأخذ أطفاله وأطفال الآخرين في كل مكان يريدون الذهاب
إليه .إنه يساعد الناس على التحرك؛ فهو يقدم ما لديه دون أن يحتاج الناس حتى إلى
ك يستغرق وقنًا
لكل
ذ.إن
يأطنلبوا .فهويستمع إذا كنت تتصل لتشكو من شيء ما
كبيراء لكنه يستمتع به.
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بمجرد أيقنولوا إنهم سيفعلون شيئًا ماءيمكنك أن تطمئن إلى أنهسيتم.

فأنعهل
سقايمن
إذا قال الشخص الأخضر إنهسيفعل شيئًاماءفيمكنك أن تكون واث
ذلك .إذا كان بوسعه القيام بالأمر» فسوف يفعله .لن يتم ذلك في أقصر وقت ممكن.

لكنه سيظهر في صندوق بريدك الإلكتروني تقريبًا ضمن الإطار الزمني المتوقع .لا
يرغب ذوو الشخصيات الخضراء في الفشل ,لأن هذا قد يسبب مشكلات للآخرين.

ولأنهم بارعون في العمل الجماعيء فهم لا يريدون أن يفعلوا أي شيء يمكن أن يسبب

مشاكل للفريق .إذ يأتي الفريق قبل الفرد .سواء أكان الفريق هو شركة أو طاقم عمل
أو فريق كرة القدم أى العائلة .بالنسبة للشخص الأخضرء يكون من الطبيعي بالنسية

له الاعتناء بأي شخص آخر من حوله.
شكل جيد مذعوي الشخصيات الخضراء
إن الأسباب التي تجعل كل شخص يعبمل

في مسآلة خلافية في يحشن:الحالات» يكون :ذلك نيساطة لأتهم لمكتون الضراع .في
الغالب .يكون السبب في ذلك هو أنهم مدفوعون برغبتهم في جعل من حولهم سعداء
وراضين .فإذا أمكنهم إرضاءك بعمل جيدء فسوف يقومون بذلك .فالرغبة في إرضاء
الآخرين تتحول إلى قوة دافعة للشخصيات الخضراء .إنها تأتي بشكل طبيعي ولا
تتطلب أي جهد .ويكون هذا الإيثار والنكران للذات مُصاحبًا للضتفاة والهدوء الذي

يقلل من مستوى التوتر لمن حولهم.

"لا نريد أي مفاجآت غير سارة .من الجيد أن نعرف ما

الذي سيحدث .كل مرة'"'.

يمكنك داثمًا الاعتماد على الشخص الأخضر .في بعض المؤسساتء يكون من اللازم
وجود موظفين موثوق بهم .فالإبداع والبراعة لا يكونان دانَّما على رأس قائمة الأمنيات:
فأنت ,باختصارء تحتاج ببساطة إلى أشخاص يفهمون الوظيفة وينجزونها دون
الكثير منالضجيج أو الدراما.

لذا يمكنك دائمًا تعيين الشخصيات الخضراء في العمل .إنهم يشكلون الأساس
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المستقر الذي سينجز المهام والأعمال بشكل جيد .ليس لديهم مشاكل في تلقي الأوامر
طالما تمت صياغتها بطريقة جذابة -ويتمتع ذوو الشخصيات الخضراء بالاستقراروإمكانية معينة للتنبق بهم فيمكان العمل .أوفي المنزل .أى مع العائلة .تقريبًا فيكل
مكانن.

كلما نشأت مشكلة -ريما بسبب حالة ركود أو عندما يتولى مديرون جدد المسؤولية-
سنرى جميع أنواع السلوك المثير للاهتمام في المجموعة .سيهرع ذوى الشخصيات

الحمراءء الذين لم يستمعوا أبدًا إلى الرسالة بأكملهاء لفعل ما يعتقدون أنه يجب
القيام به؛ ما لم يكونوا بالطبع مشغولين بالصياح في وجه الإدارة لأنهم لا يوافقون على
قراراتهم .بينما يبدأ ذوو الشخصيات الصفراء في مناقشات حادة وإبلاغ الجميع تمامًا
بشأن ما حدث .وبدلا من العملء سوف يناقشون الأخبار حتى يحين وقت مغادرة
المكتب .في حين سيجلس ذوو الشخصيات الزرقاء على مكاتيهم ويبدؤون في العمل

المكتبي البيروقراطي؛ ويصيغون عددًا مهولا من الأستلة لا أحد يعرف الإجابات عنها
حتى الآن.

فماذا عن ذوي الشخصيات الخضراء؟ إنهم فقط يتمتمون .إذا تجنبت الإدارة إفساد
إحساسهم بالأمان بشكل خطير .فسوف يسيرون دون شكوى .إذ ليس هناك فائدة من
إثارة الكثير من الضجة والإزعاج حيال ذلك .بل ويمكنك حتى أن تستمر في فعل ما
كنت تفعله من قبل .هذاء فيالواقع» يجعل الأمور أسهل بكثير .سنتعرف على الطريقة
التى يمكننا بها مساعدة ذوي الشخصيات الخضراء على تغيير الاتجاه .لكنهم رائعون
في البقاءهادكين ومواصلة السير.
ستعرف دائمًا كيف سيرد الشخص الأخضر على بعض الأسثلة لأينهغليار رأيه
كثيرًاً.

قبل بضع سنواتء قمت بتدريب شخص يدعى جريجر والذي كان يشغل منصب

الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات لعدة سنواتء وكان فريق إدارته يتألف فقط من
ذوي الشخصيات الخضراء .لقد اعتاد أن يستمتع بلعب لعبة صغيرة عند الإتيان

بأفكار جديدة .كان يكتب ملاحظات صغيرة بالإجابات التي كان يعتقد أنه سيحصل
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عليها من كل شخص" .لا" مآنا" .نعم" من ستيفان» و"ريما" من برتيل .وقد كان
لذ

!
ةكل
مقارفي
مح

فهى عرفهم جيدًا وعرف كيف سيكون رد فعلهم على مقترحاته.

الشركاء من ذوي الشخصيات الخضراء .فلا داعى للقلق.

"من؟ أنا؟ أنا لست هامًا .انس حتى إنك رأيتني".

بالقسة لكل شتهضن عسي ستاض النفموفة رافق أولة القري فين الدات :شاشر
ذلك .هذه حقيقة أساسية لذوي الشخصناة الخضراءء ولا يجب تحديها بشدة .إن
مجموعة العمل والفريق والنادي والأسرة؛ كل هذه المجموعات المختلفة مهمة بالنسبة
للشخصيات الخضراء .وهم غالبًا ما يتجاهلون احتياجاتهم الخاصة إذا حصلت
المجموعة على ما تحتاجه.

قد تعتقد أن المجموعات تتكون من أشخاص وإذا تم إرضاء كل فرد .فستكون
المجموعة ككل راضية .يقحددث هذاء ولكن سيكون التركيز حينها فرديًا وليس جماعيًا.
أما الطريقة التى يرى بها الشخصيات الخضراء الأمر هى أنهإذا كانت المجموعة تشعر

بالؤضاء ف عاكقو سكدن ارقا انما

ْ

همم
دا؛يفه
لضحً
هنا يصبح اكتراث واهتمام الشخصيات الخضراء وا

مراعاة لانهائية

لمن حولهم .وهذا هو السببء جزئيّاء في صعوبة الحصول على إجابة مباشرة من ذوي
الشخصيات الخضراء .إنهم يحاولون دائمًا إرضاء الجميع.

دعوني أخبركم قصة مذهلة .في أحد أيام الأحد قبل بضع سنواتء ,اتصل بي زميل

يُدعى كريستوفر لمأكن أعرفه جيدًا .كنت أعمل معه منذ بضعة أشهر فقطء لكنني
لم أكن قد تعرفت على شخصيته جيدًا بعد.
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١

لذلكعندما اتصلبي حينهاتفاجأت .راأليتممتنصلء لكنلميكن لديأي فكرة

تدريت للتىمنزلا
انشتق
عمايريدهمني.حيّاني بسعادة وسألني عماكنتأفعله .ك
حوبا وتدلك الوق وكنت مقو لرغدودوم قال كروسستر فق عها نوكه تعدو اعفان
ذلك الأحد بالذات وأتذكر أنني قلت إنني قلق بشأنسخان المياه .كبندافايات الشتاء.
دنى
حتك
إلم
كانت درجةالحرارة أقل بقليل من الصفرء و

مضخات التدوير تعفل هذا

كماكين :وفوا لأخالطمين الخارد:كات ف”طريقة والتكين فقن قرنافلتعما إذا كانه
المضخة قادرة على مواحجهة موحة من قادمة من اليرد القارس

ولأنه شخصية خضراءء .طرح كريستوفر عددًا من الأسثلة وقدم لي الكثير من

النصائح الجيدة .كان لديه سخان ممائل ذات مرة ,بالإضافة إلى ذلك» كان يعرف
سناكا مكنه أن يطلب منه المجيء وإلقاء نظرة عليه؛ إذا كنت أريدء بالطبع .تحدثت أنا
تء
قبعض
ول
لوفر
ايست
وكر

ة
في
يتر
حصبح
وأ

صبابله بي بالفعل.
تن س
اشأ
متزايدة ب

سألني عن عنوان سكني .أعطيته العنوان ووعد بتدوينه وإعطائه إلى صديقه
"المناسبة" .سألني !إذا كان لدي أي خطط للذهاب إلى المدينة في
السباك .ثمء كنوع من ب
ذلك اليوم .كنت أسكن بمكان يبعد نحو  52ميلا من المكتب ولم أكن أنوي الذهاب إلى
العمل يوم الأحد .شرحت هذا لكريستوفر.

تجاذبنا أطراف الحديث لفترةأطول قليلاءوفي النهاية سألته أخيرًا بشكل مباشر عما
 00000ثم كشف أنه كان يقف خارج المكتب بقميصه فقطلأنه كان قد نسي المفتاح
عندما خرج لتناول الغداء .نظرت إلى مقياس الحرارة .عدة درجات تحت الصفر مع
تساقط خفيف للثلوج .كنا نتحدث لمدة خمس عشرة دقيقة! دلفت إلى السيارة سريعًا

جمد
لهتمن
انقذ
وذهبت لأ
قيالة

بة للش

المحقق.

ا
لأخضرء كل شيء هو أكثر أهمية
منهء فهو لايطلب أبدًا أيشيء.
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"أنا أعرف بالضبط ما تعنيه"
يقولون إن ذوي الشخصيات الخضراء هامنطوائيون» وأنهم بالتالي ينشطون في
عالمهم الداخلي .هذا يعني أنهم لايتحدثون فقط من أجل التحدث .فأنت عندما تكون
أكثر هدوءًا من المحيطين بك .فمن الطبيعى أن تستمع .وذوى الشخصيات الخضراء
سوف يستمعون .إنهم مهتمون بك ويأفكارك.

فيهسمتمعون حقا لما تقوله .إذ على عكس ذوي الشخصيات الحمراءء الذين
نا

يستمعون فقط عندما يكون هناك شيء يمكن اكتسابه من الأمرء أو ذوي الشخصيات

هنم سوف ينكرون
نم
أرغم
الصفراءء الذين عادةًمالايستمعون على الإطلاق (على ال
هاذلهحقيقة عادة)؛ يُصغي ذوو الشخصيات الخضراء لماتقوله بالفعل .فهم يستمعون

ماون أي اقتراحات أى حلولء لكنهم يفهمون
ددل
قق
يرء.
ويصغون باهتمام لمشاكل الم
ما أخبرتهم به.لاتفترض أن هذا يعني أنهم يتفقون معك؛ لكنهم مستمعون جيدون.

حتى الآن» ربما تكون قد حاولت حل اللغز .ما هي الظروف والأماكن التي تناسب
الألوان المختلفة؟ أي نوع من العمل سيكون أفضل بالنسبة لكل منهم؟ هذه أسكلة
جيدة ,حتى لو لم تكن هناك إجابات بسيطة .إحدى الملحوظات التى غالبًا ما تنشأ
عندما أعمل مع هذه القضايا في مؤسسات مختلفة هي أن ذوي الشحمينات الحمراء,

والصفراء على وجه الخصوص,ء يجب أن يكونوا جيدين في البيع .هذا صحيح بالتأكيد.
لكن الشخصيات الخضراء غاليًا مايتم تجاهلها .فنحن دائمًا مانقوم بتعليم مندوبي
المبيعات أن يتحدثوا أقل ويستمعوا أكثرء وهى ما يفعله ذوو الشخصيات الخضراء
بشكل طبيعي تمامًا.

ت.
ابضع
وبل
نم ق
سريبه
كهاينتلينا هي إحدى مندوبي المبيعات الذين قمت بتد
كان ااذاشخصية تقر ال ولظطيفة جأدسًاافلييبها .ولم يفهم معظم الناس كيف
نجحت فيهذا المجال الشاق .لكن لدي نظرية .أخبرتني ذات مرة عن إحدى المرات التي

قابلت فيها رئيسًا تنفيذيًا قاسيًا وكان يتمتع باحترام كبير منالجميع .لميتمكن أي
شخص في الشركة بأكملها منبيع أي شيءله ,ولكن بعد قليل منالتدريب مني كانت
هيلينا مصممة على خوض الأمر .لذلك رتيت لقاء معه.
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تقابلا مع بعضهما في ساحة انتظار السيارات في المطعم حيث كانا سيتقابلان لتناول
الغداء .دخل المدير التنفيذي إلى الساحة بسيارته القديمة ذات موديل الستينيات.
جميلة؛ لامعة .ومتميزة جدًا .قالت هيلينا إن الشيء الوحيد الذي كان يمكنها أن تفكر
فيه حينها هو كلمة "واو"!

"اهلل تسحيبيانرات؟"؛ سألها المدير التنفيذي» قبل حتى أن يقوما بتحية بعضهما.
أومأت هيلينا .ثم أخبرها عن السيارة :والمبلغ الذي أنفقه لاستعادة حالتها الأصلية:
والطلاء .والسيائكء؛ والمحرك .وأراها كيف تبدو تحت غطاء المحرك .أومأت هيلينا
ة ,لأنها لاتستطيع معرفة الفرق
لأي
ئيها
سعل
أطرح
وتمتمت باستحسان ,وأملت ألاي
بين سيارتي فورد وشيفروليه .لكنها تلقماطعه؛ فقط قامت بالاستماع .بعد ذلك كان

الأمر سهلا .جلساء وطلب رؤية عقد البيع .فكيف نجحت في الأمر؟ من خلال عدم
القيام بأي شيء على الإطلاق باستثناء شيء واحد :الاستماع .وقام بتوقيع العقد قبل
حتى أن يتناولا الطعام.

استنتاجات حول السلوك الأخضر

يلك
ده
لًا.
حسن

أي شخص أخضر في عائلتك؟ من المرجح جدًا .السيد روجرز

وغانديء وميشيل أوباماء وجيمي كارتر هم بعض الأشخاص المعروفين ذوي العناصر
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7

السلوك الأزرق

سعيًا لبلوغ الكمال

"لماذا نفعل ذلك؟ ما هو الأساس العلمي وراء ذلك؟"

أما آخر الألوان الأربعة فهو شخص مثير للاهتمام .وأنت على الأرجح قابلته من قيل.

إنهلايثير ضجِيجًا حول نفسه .لكنه يراقب ما يحدث من حوله .وفي حين أن ذوي
اللون الأخضر سيذهبون مع التيار» فإن ذا اللون الأزرق لديه كل الإجابات الصحيحة.
فهو في الخلفية .يحللء ويصنف ,ويقيم.

ستعلم أنك قابلت شخصًا أزرق إذا قمت بزيارة منزل شخص ما ووجدت كل
شيء تم تنظيمه هناك بطريقة معينة .الملصقات والأسماء على كل خطاف حتى يعرف

يع
بتة
ال س
سلك
أرات
الأطفال مكان تعليق ستراتهم .ستجد قوائم العشاء .مقسمة إلىفت
لضمان اتباع نظام غذائي متوازنء معلقة على باب الثلاجة .وإذا نظرت إلى أدواته,
فستجد أن كل شيء له مكانه الخاص ولا يوجد شيء في غير محله .لماذا؟ الشخص
الأزرق يضع دائمًا الأشياء في مكانها.

إنه أيضًا متشائم ,آسف :واقعى .يرى الأخطاءء ويرى المخاطر .إنه الشخص
السوداوي المنغلق على ذاته .و"كلمات مثل "متحفظ" وتح"ليلي" و"يهتم بالتفاصيل"

هي بعض الكلمات التي قد نريطها باللون الأزرق.
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عفوّاء لكنهذاليس دقِيقَابمايكفي"
لدينا جميعًا صديق كهذا .تخيل الآتي:أنتجالس فيمطعم معأصدقاتك .تتحدثون
حول القطط أو كرة القدم أو الصواريخ الفضائية .شخص ما يلقيتعليقا عشوائنًا.
صل إلى نهائي
قيدكون صديقك الأحمر الذي دعي مخلاأن فريق "بيتريوتس" وقد
دوري كرة القدم الأمريكية إحدى عشرة مرة؛ أى يمكن أن يكون صديقك الأصفر الذي

يدعي بمرح أنهعندما كان طفلا عاشفينفس منزل ويل سميث فيويست فيلي.
يحشرج صديقك الأزرق من حلقه وبصوت لطيف يقول إن فريق بيتريوتس لم
يصل إلى نهائي دوري كرة القدم الأمريكية سوى عشر مرات -مع ظهوره الأول بعد

موسم  5891وثماني مرات منذ عام  -1002وأن ويل سميث ترعرع في وينيفيلد.
التي تقع إلىالشمال مالنمنزل المعني؛ وعلى بعد نصف ساعة سيرًا على الأقدام من
حديقة سينتينيال الجميلة .بالإضافة إلى ذلك؛ دون أن يرمش ولو لمرة واحدة» يضيف
الصديق الطيب" :من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في قرعة العملة المعدنية فيما قبل

المباراة» في المباريات ال  15الماضية :كانت النتيجة هى "كتابة" في سبع وعشرين مرة
"وصورة" فأيربع وعشرين مرة .واستنادًا إل الأحضناءات السايقة فإن الفائز فيقرعة

رمي العملة المعدنية يكون أقل احتمالا في الفوز بالمباراة بشكل إجمالي".
عليكم فقط أن تستسلموا أيها الأولاد .هذا الرجل بيساطة يعرف كل شيء .إنهلا

يبالغ حول الموضوعء لكن طريقته في عرض الحقائق تجعل من الصعب عليك التشكيك
بها .إنه يعرف أين يجد المعلومات ويمكنه أن يجلب لك الكتب لإثبات ذلك.
هذه هي طريقة ذوي الشخصية الزرقاء.وهم يعرفون كيف تكون الأمور قبل أن
يفتح أحد فمه .لقد قاموا بالبحث على حوجل :وقراءة دليل المستخدم ,والتحقق من
القاموس 2,وبعد ذلك يقدمون تقريرًا كاملا.

لكن من المهم ملاحظة أنه:إذا لميتم طرح السؤالء فمن غير المرجح أن يقول صديقك

الأزرق أي شيء عن هذا الموضوع .فهو ليس بحاجة لإخبار الجميع بما يعرفه .بالطبع؛
لا يعرف الشخص الأزرق كل شيء؛ فلا أحديستطيع .لكن يمكنك عادةً الاعتماد على
لاه
ون م
قأ
ييقة
حق

صحيح.
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عادة مايرى ذاولوشخصيات الزرقاء أنفسهم على أنهم:
ع

هل لاحظت أي شيء في الصفات أعلاه؟ بالطبع لاحظت .هذه المرة قمت بوضع
الصفات المختلفة بالترتيب الأبجدي .وهو شيء سيقدره ذوو اللون الأزرق بالتأكيد.
ومع ذلكء قد أواجه مشكلة لأننى لا أناقش كل واحدة من هذه الخصائص وكل فرد
فيحات
اىلحدصة ف
عل

التالية .ولجضيع الأقزانذاوليشخصيات الزرقاء الذين يقرؤون

هذا -والذين ربما قاموا بتدوين ملاحظة صغيرة في الهامش للذهاب إلى موقع الويب
الخاص بى للبحث عن تفسيرات محتملة لهذا الخطأ -أريد فقط أن أقول إننى لم أقصد

التسبب فيأي نزاع.

ًا
ريس
مل
أنه
"إ

١

دي
ؤقط
أت ف
جللا؛ كن

وظيفتي"

كيف يمكن لمن يدعي معرفة كل شيء أن يكون متواضعًا؟ إنه منقبيل التواضع
اللمثليإرعجاب تجنب إثارة ضجة» حتى لو كنت تعرف كل شيء.

من النادر أن يشعر الشخص الأزرق تمامًا بالحاجة إلى تسليط الأضواء عليه ليظهر
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كموان كافيًا أن يكون الشخص الأزرق ذاته
يدةً
ير الحقيقى .إن عا
خنبهو
لم
االم
للع

على علم بشأن من يعرف أفضل.
لكن هناك سلبيات أيضًا لهذا التواضع .لقدكنت فيأكثر من مرة في وسط حشد من
الناس حيث كنا نحاول جميعًا حل مشكلة معًا .في إحدى هذه المناسبات :تقدم شخص

أزرق إلى الأمام بعد ساعتين وأشار إلى الإجابة .فهي بالنسبة له لم تكن مشكلة على
لون عن
غافما
الإطلاق .لقد كانيعرف شيثًَاء ولكن نظرًا لأن الشخصيات الزرقاء غايليً
وىر .سألته لماذا لميقل أي شيء قبل
لافعل
ائمً
ينهتمصلرافون دا
الصورة الكبرىء فإ
ساعتين .فأجابء مثل الأزرق النموذجي" :حسناء فأنت لم تسألني أبدًا".
سيكون من السهل الشعور بالغضب بسبب هذا التعليق .لكن في الوقت نفسه .لقد
أنهلمتتم دعوته للانضمام إلىالمناقشة.
تفهمت الأمر .إنهامشكلتى أكثر منها مشكلته
كان يعلم أنه يعرف الجوابء وكان ذلك جيدًَا بمافيه الكفاية.

ليست هناك حاجة أيضًا إلى التشجيع أو التصفيق أو دعوة الشخص الأزرق إلى
المنصة عندما يقوم بعمل رائع ويطريقة مذهلة .بالتأكيدء البهجة لاتضر .سوف يوافق

ول
قطبعلى
فق

اصل
يءوحيث
ستبه
الثناء والجائزة ,ثيمعود إلى مك

اعمللمفشيروع
ال

ىك:اونظيفته فقظ:
الغالي':لكنه قديتسناءل أيضًاعنسبن الضجة ©حيقاؤءدلق
"عفوّاء لكن أين قرأت ذلك؟ وأي طبعة كانت؟"

نادرًا ما يمكن أن يعتقد الشخص الأزرق أن لديه الكثير من الحقائق .أو أن ذلك

الكتاب أو الملف يحتوي على صفحات أكثر من اللازم .يقول الناس إن الشيطان يكمن
في التفاصيل» ويمكنني أن أتصور أنه كان شخصًا أزرق هو أول من قال ذلك .فبالنسبة

لاشخصن الأزرق لأ:عومه تفاصيل صتشية هذا بحرت لا ؤمكن ولمخطتها :فالسظاصية
ليست ببساطة خيارًا متاحًا للشخص الأزرق.

قد تقول "انتظر"" .إن عدم متابعة كل التفاصيل الدقيقة في الواقع ليس نفسه هو
السطحية " :ولكن إذا:سألت الشخص الأزرق :فالأمر كذلك .بالتمفة له قبالتسية له
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"عدم وجود سيطرة كاملة هو مماثئل لعدم وجود أي سيطرة على الإطلاق .وماذا تجني

السطحية؟ كيف يمكن أن تبرر ذلك؟".

مرر بهذه الطريقة .فقط أخبر الشخص الأزرق أينمهكنه أن يتجاهل
انللاأيسي
لك

تفاصيل العقد الجديد ويتخطى آخر ثلاثين فقرة -حيث لا يوجد شيء مهم بها-
رة
حقيبك
بيحد
وس

انتك
رع
دءل
قتسا
شديدة وي

ل
ق»ولن
يعادة
العقلية .كال

أي شيء

بالضرورة .لكنه سيتجاهل تمامًاماقلته.بلإنهقديبقى مستيقظًا طوال الليلللتحقق
من كل تفاصيل الأمر بدلا من تفويت أدنى قدر من التفاصيل.

قبل بضع سنواتء حاولت بيع برنامج تدريبي للقيادة إلى المدير التنفيذي لشركة
لةيف .كان ذا شخصية زرقاء .لم يكن هناك شك في ذلك .كانت
غناع
تي ص
لف
امل
تع
رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به مسهبة وجافة بعض الشيء .وبالنسبة للاجتماع
الأول فقد خصص له  05دقيقة .ليس ساعة .ولا ثلاثة أرباع ساعة؛ ولكن خمسين
دقيقة( .كان هناك سبب لذلك :بعد الاجتماع؛ كان سيتناول الغداء .وكانت غرفة
الطعام على بعد ثماني دقائق .بالإضافة إلى زيارة للمرحاض لمدة دقيقتين .والاجتماع
ذو الخمسين دقيقة سيجعله يصل إلى هناك في الوقت المناسب).
تيب
كف
مددة
افليمرة الأولى التي التقينا فيهاء أودعني على كرسي معين فيزاوية مح

الزوار .لم يسأل عما إذا كنت قد واجهت أي صعوبة في الوصول إلى هناك -وهو ما
دك حيت كان العنؤان تخيلا تماما. -ولم يقدم لى قهوة ولا شايًا ,ولم  ييتسم
بيحرص شديد.
عندما استقبلني .وقام بفحص بطاقة العمل الخاصة ب
بعد الاطلاع على احتياجات الشركة أوضحت أنني سوف أعود إلى مكتبي لنضع

تسعيرًا هناك .بمجرد عودتي إلىمكتبيء ظللت أفكر حول كيف ينبغي أن أسيرفي
الأمر .في العادة .كانت روعي تراوع دن  64إلى 2صفحة :لكنني عنمت أن ذلك

لنيكون كافيًافيهذهالحالة .وبدلامنذلك ,بذلت مابوسعي وكتبت أكثر من خمس
لقد أرسلت إليه نسخة مطبوعة من عرض السعرء حيث إن الكلمة المكتوية والمطبوعة
تعني للشخص الأزرق أكثربكثير من الكلمة المنطوقة أو الرقمية .بعدأسبوع أو نحو
3

ذلك تابعت الأمر برمته عبر مكالمة هاتفية .قال الرتيس التنفيذي إنها كانت أفكارًا
مثيرة للاهتمام .وهو مستعد للمضي قدمًا .هل يمكنه الآن الحصول على التسعير

الكامل؟ ما قاله في الواقع كان:
"هل هناك أي مواد أكثر؟".

أتذكر أنني حككت رأسي فيحيرة .ففي رأييء لقد وصفت البرنامج جيدًا في العرض.
كان لكل مرحلة جدول أعمال وهدف وغرض واضح .كما أننى قدمت بعض المعلومات
الأساسية والمراجع والاستشهادات.

فااكلصيل التى
تيف
ل مض
اه.
عندما تكون باتعًاء لايمكنك الاستسلامء لذا عدت إلي
يمكننى التفكير فيها .في المرة الثانيةء جمعت ما لا يقل عن خمس وثمانين صفحة:
تم تقسيم كل عنصر إلى فواصل زمنية مدتها ساعتان :وأضفت المزيد من المعلومات

الأساسية؛ وأمثلة من التمارين» وأدوات التحليلء والقوالبء .والأعمال .كانت التفاصيل

استغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن أسمع ردًّا من الركيس التنفيذي .سألته إذا كان
على استعداد لاتخاذ قرار.

سأل" :هل هناك مواد أكثر؟".

حستاء هذه المرة أراد المجىء إلى مكتبى .لمدة تسعين دقيقة .جلسنا على نفس الجانب
شنا
قتبى
ا مك
نفي
ترات
وؤتم
املنطاولة فيقاعة الم

ض
ر في
عتويات
بشأن ...جدول المح

السعر .لقد توقف عند الشروط والأحكام العامة في الورق القانونيء .وكان كل قسم
مليئًابالأسئلة والملاحظات .بعد ذلك قال مع وجه بلا تعبير تمامًا إنذلك كان أفضل
اجتماع حظي به منذ وقت طويل .لكن ماتساءل حوله كان:
"هل

هناك

أي مواد أكثر؟".

لقد أوصلته للخارج ليغادر وجلست لفترة من الوقت وفكرت .المزيد من المواد؟
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لا مشكلة .كنت قد شاركت مجلد التدريب بأكمله (كان هذا قبل التعليم الإلكترونى
والصفوف الدراسية الافتراضية)» على الأقل تلاثمئة صفحة تغطى كل جلسة مدتها

 5دقيقة خلال :خمسة عشر دومًا من التدريتٍ في خمس مراخل مختلفة من القيادة.
كانت هذه هي كل المواد الموجودة .وهي تحتوي حتى على معلومات حول موعد

استراحة القهوة» وماهي بالضبط الأسئلة التي يجب طرحها على الأفراد أثناءالتدريب
وكيف ينبغى تأثيث الغرفة :والأعمال .يمكننى أن أؤكد لم تكن هناك فجوات.
اعتقدت أنه إذا أخذت كل هذا وأريته إياه فسيكون راضيًا أخيرًا.
لكن بعد شهرء سأل مجددًا عماإذا كانهناك أي مواد أخرى.

لميكن هناك بالطبع.
أحد الاعتقادات الخاطئة الشائعة هو أن ذوي الشخصيات الزرقاء غير قادرين على
اتخاذ القرارات» ولكن هذه ليست هى الحال .لم يكن هذا الرئيس التنفيذي يؤجل
القرار إلىوقت مافيالمستقبل أو أنهلميكن يستطيع اتخاذ القرار .هو ببساطة لم يكن
بحاجة لاتخاذ قرار .بالنسبة لهء كانت العملية التى سيقت القرار أكثر إثارلةلاهتمام.
وتساءل فقط عما إذا كان هناك أي مواد أخرى.
٠.

٠.

٠.

٠.

-

ب

٠

رز

ع

نا

8ع

لماذا يضطر بعض الناس للتأخر وتأجيل اتخاذ القرارت بشأن الأشياء لفترة طويلة
لدرجة تجعلك تتساءل عما إذا كانوا قد دخلوا في حالة من السبات العميق.

يوضح المثال السابق أيضًا خاصية أخرى مميزة للسلوك الأزرق .إنهم عمومًا حذرون
للغاية .غاليًا ما يفكرون في السلامة أولا .فبينما تنتهز الشخصيات الحمراء والصفراء
الفرص بقوة كبيرة» فإن ذوي الشخصيات الزرقاء سيتوقفون وينظرون في كل شيء
مرة أخرى .قد يكون هناك المزيد من العوامل التى يجب مراعاتهاء أليس كذلك؟ إن
1
عليك أن تسبر أغوار الأشياء قبل التصرف.

سكن أن مكحل ذل مطرى مخقفة :إخها لحقيقة أن الريفلة هن اك أعمنة ف
75

الوجهة بالنسبة للشخصيات الزرقاءء بينما العكس صحيح تمامًا للشخصيات الحمراء.
من الواضح أن هذا القدر من الحذر يمكن أن يؤدي إلى عدم اتخاذ أي قرارات على
الإطلاقء وهذا يعني أيضًا أن ذوي الشخصيات الزرقاء نادرًا ما يتحملون أي مخاطر
كبيرة .وعدم تحمل أي مخاطر يضمن حياة يمكن التنبق بها؛ ربما يمكننا الاتفاق على

ذلك .أنا لا أقول شيئًا عن مدى الإثارة والإلهام .أنا فقط أذكر الحقائق.
فايلبأعضحيان» يمكن لذوي الشخصيات الزرقاء الامتناع تمامًا عنبدءشيء لأنهم
لايستطيعون تقييم المخاطر .قابلت ذات مرة بائعًا ذاشخصية زرقاء تدرب كمهندس.

كانت أطروحته هي أن أفضل صفقة يمكن أن تكون الصفقة التي لمتقم بها .يعد
تقييم المخاطر أمرًامعقدًاء ومن يدري ما هي المخاطر الكامنة هناك؟ بشكل عامء :يحلل
ذو الشخصيات الوزفاةكل فى عنطريق إتقناءأنظحة متقدمة كمال مهالمحاظر

المحتملة التى قد تنشأ .فهم يضعون ثلاث ساعات للمنبه .ويغادرون قبل ساعتين
عندما تكون ساعة واحدة تكفي .ويقومون بفحص حقائب الظهر للأطفال لعدة

مرات قبل الذهاب إلى المدرسة في الصباحء على الرغم من أنهم قد قاموا بتجهيزها في
وقون ثلاث مرات من أن المفاتيح
يليتل.حق
الليلة السابقة ولم يلامسها أحدهم أثناء ال
تنكون غير ذلك؟
ك .فسأي
ذبعلهي
كالط
هيمء وب
يدةب ف
ججو
مو

إن فوائد ذلك لهى واضحة بالفعل .إذ لا يتفاجأأ ذوو الشخصيات الزرقاء بالأحداث

غير المتوقعة بنفس الطريقة التي يتفاجأ بها الجميع .وعلى المدى الطويل؛ فإنهم
يوفرون الكثير من الوقت.

"لا يهم إذا كانت هذه الطريقة أسهل .إنها لا تزال غير صحيحة".

لايمكن السماح للأشياء بأن تسير بشكل خاطئ .هذا كل مافي الأمر .الجودة هى
كل ما يهم .عندما يفكر شخص أزرق في أن أعماله تتعرض لخطر أن تكون رديئة أو
منخفضة الجودة .فإن الأمور تتوقف .يجب فحص كل ثشىء .لماذا انخفضت الجودة؟
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ورغم خطورة التعميم ,أود أن أقول إن عددًا لابأس به من المهندسين لديهم سمات

مميزة باللون الأزرق .فهم دقيقونء ومنهجيونء ويهتمون بالوقائع والجودة .لا

يمكنني أن أعرف على وجه اليقين؛ لكنني أتخيل أن شركة تويوتاء الشركة اليابانية
لصناعة السيارات» ريما لديها نسبة جيدة من المهندسين ذوي الشخصيات الزرقاء
بين موظفيها .وهم لديهم أيضًا سياسة وهى أنه يجب عليك دائمًا أن تسأل "لماذا"
لة.
كلب
شلى
مإ
لول
الوص
خمس مرات لضمان الجودة وا

أود أن أقول إن هذا نهج أزرق

نموذجي (بالإضافة إلى العقلية اليابانية» وهو نفسه مصطلح أزرق).

تذلك عونا تقول إن شكضا ما مكل قر:اكتف »يقفة هن الزيت عن الأرهن :قن
يع
قررهو
تأحم
يكون النهج ال

عة.
بقمن
لخلص
الت
الشخص الأقرب إليه ثم أمره با

بينما يرى الأصفر البقعة ثم ينسى ولكن بعد يومين يتفاجأ عندما ينزلق عليها .في
عبن يز (الكفضس أيها النقفة :ولكته يشعن بالدقن قليلك لأنها تمفن .مشكرة بالفيل
والجميع يتجاهلها.

لكن قد يتساءل الأزرق" :لماذا توجد بقعة زيتية؟” قد يكون الجواب هو أن الحشية

تُسرب .هذه الإجابة» بالطبع» غير مرضية للشخص الأزرق" .فلماذا تقوم الحشية
بالتسريب؟" "لأنها رديئة النوعية"" .لماذا لدينا حشيات رديئة النوعية في مصنعنا؟"

لأنهقدتم إخبار قسم المشتريات أن يوفرفيالمال؛لذافقداشترينا حشيات رخيصة بدلا
من حشيات محكمة الغلق"" .لكن من طلب منا توفير المال والتنازل عن الجودة؟"

هذه هي الطريقة التييمضيبها .ربماستقوم المشكلة بحلنفسها .ربما سنحصل على
تقرير حول سبب الخطأء لكن لاءلميتم عمل شيء لحل المشكلة.

في النهاية قد يكون الحل الأزرق هو مراجعة استراتيجيات الشراء لدينا بدلا من
مجرد مسح الزيت المسكوب على الأرض.
ما أقصده في النهاية هو أن الأزرق مستعد للغوص عميقا للحصول على كل شيء

صحيحًا تمامًا بنسبة ./0012
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يجادل ذوى الشخصيات الزرقاء أنهم إذا كانوا سيفعلون شيفًا ما فيجب عليهم
كال
شبه
بيام
ح .والعكس صحيح؛ إذا كانتالمهمةلا تستحق الق
يشكل
حكب
صلذل
فع
صحيح »»:فهيإِذَالا تستحتقحق القيام بهاعلىالإطلاق .علاوة علىذلكء نظرًا لأنهم عادةٌ ما

وب
ع؛يحتى
لنها
اتشفو
يصعب عليهم الكذبء .فسوف يشيرون دائمًا إلىالعيوب التي يك

التي قدتنعكس عليهم بشكل سيى.

أتذكر بوضوح المناقشات التي أجراها والداي عندما كنت طفلا .كنا نغير مسكننا
قوفت أكخره»وعادةه كان يدي نع متراناة معكلما تتم ذلك وبطبيعة
الحالء فإن أبي -المهندس -كان يقوم بكل العمل بنفسه؛ وقد كان يرافق من يأتون
يل.
صبشك
خنزل
شة الم
لرؤي
كانت أمي دائمًا منزعجة من أنهيبدأ كل عرض للمنزل بالإشارة إلىجميع العيوب
وأوجه القصور في المنزل" .لقد تسربت من هنا وهناكء ومن المؤكد أن بعض الطلاء قد
سقط خلف الأريكة"" .لماذا تقول لهم ذلك؟" تساءلت والدتى" .لأن هذا وذاك بهما
مشاكل" .أجاب أبي" .بالتأكيد .ولكن هليجب أن تخبر ذلكللمشترين المحتملين؟ الآن
راغبون فيشراء المنزل!".
قيدل

لميفهم أبي المشكلة .فهو كشخص محترم وصادقء لم يستطع إخفاء العيوب التي
عرفها .فهو يمكنه أن يتعايش مع حقيقة أننا نادرًا ما حققنا ريحًا كبيرًا منتلك

ام
يجب
قاي
لوم
اذاه
الصفقات .لكنه كان صادقا بشأن المنزل ,لأنه ه

به.

"إذا لم يتطابق المسار مع الخريطة؛ فهناك شيء خاطئ في المسار"
يعتبر التفكير المنطقي والعقلاني أمرًا بالغ الأهمية للشخصيات الزرقاء .فهم

مجردون من كل المشاعر (قدر الإمكان) وممتلئون بالمنطق .بالطبع؛ لا يستطيع ذوو

الشخصيات الزرقاء تعطيل مشاعرهم تمامًا -لا أحد يستطيع ذلك -ولكنهم يحبون
أن يقولوا إنهم يستخدمون الحجج المنطقية عند اتخاذ القرارات .إنهم يقدّرون التفكير
المنطقي تقديرًا عاليّاه لكن يمكن أن يصابوا بالإحباط بسهولة عندما لا تسير الأمور على
8

ما يرام .والإحباط لا علاقة له بالمنطق وله اكللعلاقة بالمشاعر.
قليل من الناس هم من يمكنهم تكرار نفس المهمة لعدد غير محدود من المرات

بالطريقة نفسها تمامًا فيكلمرة مثلما يستطيع ذوو الشخصيات الزرقاء .فهم لديهم

قدرة فريدة على اتباع التعليمات بدقة دون سؤال أو تشكيكء شريطة أن يكونوا قد
فهموها ووافقوا عليها في البداية.
كيف يفعلون ذلك دون الشعور بالملل أى فقدان الاهتمام؟ حسنًاء الأمر منطقى .إذا
نجحت طريقة معينة» فلماذا نغيرها؟ ففى حين أن الشخصيات الصفراء أو الحمراء

قد يتجدوخ رركا سديدة افع في دما جرد أثوم كانوا هرون واللقة:فإن الشخض
الأزرق يعيد نفس الشيء مرارًا وتكرارًا.

تفكر فيكيفية وضع الشخص الأزرق لمجموعة من قطع الأثاث معًافيمنزله .لقد
اشتراها لتوه .إذا كان هناك دليل للمستخدم ,فعليه بالطبع أن يقرأه جيدًا قبل البدء.

يكون ذوى الشخصيات الحمراء واثقين من قدرتهم على القيام بذلك بسهولة :ابدأ
بتثبيت الأجزاء المختلفة وتجميعها دون النظر حتى إلى رؤية ما هى موجود في بقية

الصندوق .بينما يمزج الشخص الأصفر كل شيء ويصرخ بأنه سيكون من قبيل المتعة
الكبيرة أن يضع الأثاث في مكانه .إنهم يعيشون في المستقبل ويمكنهم بالفعل رؤية
صورة واضحة للخزانة الجديدة على الجدار الأيمن من غرفة النوم مع مفرش المائدة
ومزهرية جميلة عليها .فهم يضعون كل الأجزاء معًا بشكل عشوائي بعض الشيء.
دون بذل الكثير من الجهد .وسيضعون بعض المسامير القليلة حيث يبدو من المنطقي
وضعها فقطء ثم ينتقلون إلى جزء آخر من الخزانة .بينما يقوم الشخص الأخضر

بوضع الصنندوق الهافل عل التحاكظ ويأخة اسعراحة ليحكدي قهوة :إذ تحن حقالسنا
في عجلة من أمرنا.

فماذا سيفعل الشخص الأزرق؟ سيقرأ التعليمات مرتين» ويتحقق من صور
كل شيءء ويتأكد من أن الأجزاء المختلفة من الخزانة الجديدة تتطابق مع الصور في

التعليمات .وبقطعة قماش مبللة قليلا -غير مبللة للغاية -يقوم بمسح جميع الأجزاء
المختلفة بعناية لأن من المحتمل أن يكون عليها بعض الغبار .يلتقط المسامير الموجودة
9

فاليصندوق ويقوم بعدها حتى لايتفاجأ فيالنهاية إذا كانهناك أي شيء مفقود (وإذا

قيدستغرق الأمر بعض الوقت الإضافي حتى يقوم الشخص الأزرق بتشكيل الخزانة
الخاصة به ولكن بمجرد الانتهاء من ذلك يمكنك التأكد من أنها ستظل قائمة إلىالأيد.

"الشيطان يكمن في التفاصيل"

قبل بضع سنواتء أردت تجديد الساحة المرصوفة في فنائى .ولأننى أحب العمل
بيديء في مقابل مجرد التحدث كل يومء اعتقدت أنني سأقوم بهذه المهمة بنفسي .أو
على الأقل جزء منها .كان والديء الذي كان عمره أكثر من سبعين عامًاء في طريقه
للمساعدة لأنه كان يعلم أننى تعرضت للضغط في الوقت.

صعى
حن نض
لب أ
ا يج
هل القول دون الفعل .إذ لتوفير أساس قويء كان
أنسما
لك
أولا .وصل أبى قبل لحظات قليلة من شاحنة بها كل الحصى .كان معه عربة يد خاصة
ممائلة .لميفهم لماذا كنت أقف هناك مع مجرفة عادية .إذ يعلم الجميع أنه يجب
استخدام مجارف

خاصة

لأشياء

مثل هذه.

جاءت الشاحنة وأسقطت كومة ضخمة من الحصى في الطريق .تخيلت ونحن نقوم

بالتجريف الأمامى لبضعة أيام؛ ولكى أكون صادقاء فقد جعلنى ذلك أشعر بالتعب
قليلا .لكنني كنتلاأزالمستعدًا لمواجهة التحدي.
لكن ماذا عن أبي؟ التقط بعض الحصى بين أصابعه وشمها وشعر بها وقيّم
قفيييم
جودتها .وبعد أن قام بإصدار صوت ماء والذي فسرته على أنهموافقة ,بتدأ
الكومة نفسها.

غ
برلكم
يقدي
قاس ارتفاع التل بيده .وقام بت
يجبء لكن تمتم بالأرقام تحت أنفاسه.
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محيطه .سألته ماذا كان يفعل .لم

"ارتفاع واحد وثمانون» وخمسة أمتار في المحيط» التدرج ...هممم ...بعد ثلاثين
ثانية" :ثم قال إن هناك ما بين  57.8و  52.9متر مكعب من الحصى في الممر .صادقت
على كلامه بأن هناك بالفعل تسعة أمتار مكعية .بالضيط.

سأل أبى متشككًا كيف عرفت ذلك .أشرت قائلا" :لقد كان مكتويًا على الشاحنة".

يلتمأثر أبي تقريبًا .سألته إذا كانيريد أن يعد كلقطعة من الحصى بشكل فردي.
لكنه لم يعتبر ذلك ضروريًا.

ولعدة ساعاتء كان يتجول أبي في الموقع ويقوم بضغط وتعبئة وتكويم الحصى,
ويرتب كل شيء حتى يعتقد أن كل شيء على مايرام .قام باستخدام ميزان» ومسبارء
وماءءأياكلوسائل المتاحة له .حتى لا يحدث أي خطأ.

يلزم وضع الحصى على منحدر تكون نسبة ميله هي سنتيمتر واحد بالضبط لكل
متر .لماذا؟ أنت تسأل؟ "لأن الكتاب يقول ذلك" .ولأنه كان مهندس إنشاءاتء كان
يعرف الكتاب عن ظهر قلب .سنتيمتر واحد لكل متر .بالضبط .فمن يدري ماالعواقب
الوخيمة التي يمكن أن تنجم إذا كنت غيرمهتمًّا بهذاالأمر؟

تأمل الفارق بسيننتيمتر واحد وسنتيمتر واحد تقريبًا .الأول دقيق .أما الثاني غير

دقيق .حيث إن "سنتيمتر واحد تقريبًا" يمكن أن يصل ارتفاعه إلى سنتيمترين إذا
؛

أى أنحراف كبير!

ث عندما
حندما
قع الحدث نفسه؛ .ولك
افي
ويس
لل
اقصة
(الشيء المضحك في هذه ال
دقدل بأن هذا ليس هو ما حدث
اف
حتاب.
قرأ أبى عنها فيالإصدار الأول من هذا الك
بالفعل :لعن صلحح القصنة ىعد نقاط وادّعى أيضًا أن الشاحنة كانت تحتوي على
 2مهما مكعياء ولس تشعة أمكان .كما أنه يضر أيضا عل أنةلس "ذا شخصية ذرقاء
ماما ):
وهو يكون هكذا مع كل شيء .في المنزل إذا كان هناك أي أسئلة فنية»ء حول جهاز

تلفزيون أو سيارة أى جهاز ميكروويف أو هاتف محمولء يظهر دليل المستخدم.
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كان يجيب داثمًا" :هذا ما يقوله هنا ....لماذا تعتقد أنهم كتبوا هذه الأشياء إذا لم يكن
المقصود منها أن يتم الأمر بهذه الطريقة؟".

تنحيل العثور على
مت؟س م
ليما
اتعل
كيف ترد على ذلك؟ كيف تتجادل مع دليل ال
الحجج التي يقبلها الشخص الأزرق الحقيقي( .يتوقف والدي أيضًا عندما تكون
قطرها عشرة أميال .لأن هذه هى الطريقة التى يجب أن يتم بها ذلك).

القيمة الكبيرة لهذا النهج واضحة .فهو لن ينخدع أبدًا؛ وسوف يحصل دائمًا على
مادفع ثمنه .إن ذلك يجعله يحظى بالسلام الداخلي لأنهيعلم أنه قد فحص كل شيء
بدقة شديدة.

إذا كنت تعرف أي شخص من ذوي الشخصيات الزرقاء .فأنا متأكد من أنك

ستوافقني .في ظل الظروف العادية» فهم يكونون هادثين ومتوازنين للغاية .ربما لأنهم

يُبقون كل شيء تحت

الملاحظة.

"السكوت من ذهب"

أحد السمات الزرقاء كذلك هي الانطوائية .تكفي هذه الكلمة .يمكنني التوقف عن
الحديث عن ذلك هنا .العديد من الشخصيات الزرقاء الذين قابلتهم لا يقولون كلمة
واحدة دون داع .هذا ما عليه الحال .فهل هذا يعني أنهم ليس لديهم ما يقولونه؟

ألسن لديهع آراء "حول الأقياءة لع الإطلاق :إذهم مجرد منطوؤن للقاية' .فذوى
الشخصيات الزرقاء هم الأقراد المستقرون الهادئون الذين شبهتهم شعوب الأزتيك
بالبحرء أي عنصر الماء.
إنهم هادتون من الخارجء ولكن تحت السطح يمكن أن يحدث أي شيء.
ف"الانطوائية" لا تعني الصمت :إنها تعني النشاط في العالم الداخلي .ولكن تأثير هذا

ًنا.
نكو
داي
اا م
غاهلبً
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بشكل عامء نصيحتى هى الاستماع بانتياه عندما يتحدث ذوى الشخصيات الزرقاء

فعلياه لأنهم عادة ما يفكرون جيدًا بما يقولون.
فلماذا يصمتون؟ من بين أشياء أخرىء ذلك لأنهم» على عكس ذوي الشخصيات

الصفراءء لا يشعرون بالحاجة إلى الاستماع إليهم .إن الجلوس في زاوية وعدم رؤيتهم

أى سماعهم لا تأثير له عليهم .إنهم مراقبون» متفرجون ,أكثر من كونهم شخصيات
مركزية .ويمكنهم داثمًا أن يجدوا أنفسهم على حافة مجموعة حيث يراقبون ويسجلون
كيلقماال.
ولا تنس هذا :وفقا لقيم الشخص الأزرقء فإن الصمت أإميرجابى .إذا لم يكن لديك

استنتاجات حول السلوك الأزرق
هل تعرف كل شيء عن ذوي الشخصيات الزرقاء الآن؟ هل تعرفت على بعض منهم

في حياتك؟ لقد استخدم كل من بيل جيتس وألبرت أينشتاين اهتمامهما بالتفاصيل

والطبيعة الدقيقة لبناء نجاحهما .لدينا أيضا ساندرا داي أوكونور وكوندوليزا رايس.
وبالطبع؛ من العالم الخياليء فإن السيد سبوك من ستار تريك هو الأزرق المثالي؛ فهو
يمتلك كل المنطق والعقلانية والفكر .حتى لو كان يتخلل ذلك يعض النكات.

كوم أإعدطا

53

زا

حاد كامل تمامًا :نقاط
أول
الجحانب الآخر المزعج _أ
القوة والضعف ما لياريد أحد التحدث عنه.....
كما يوحى عنوان هذا الكتابء .يوجد أفراد من حولناء قدنواجه صعوبة فيفهمهم في
ظل ظروف غير ملائمة .بينما هناك أشخاص آخرون لا نفهمهم على الإطلاق» بغض
رقفوأوف .أماالأكثر صعوبة في التفاعل معهم فهم أولتك الذين لا
ظلمو
لعنا
اظر
الن

يحبونناء لأنهم يتصرفون ب"شكل غير لائق
عه

ل(

بدأت الاختلافات تصبح واضحة
يمكنك أن ترى الاختلافات العامة بين مختلف الألوان .يوضح الرسم التوضيحي

التالي مثالا عن كيفية اختلافهم .فبعض الناس تهتم بالمشاكلء والبعض الآخر يهتم
بالعلاقات .وفي حين أن اثنين منهم سريعو التصرفء فالآخران متأنيان .هذا غاليًا ما

د ولكن أود
عيما
باف
يكون مصدر سوء التفاهم اليومي» كبيره وصغيره .سأعود إلى هذ
أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم  05الفروق الدقيقة فإيضاح أنماط السلوك الأساسية
المختلفة ايلمتيثلها كللون.
قلوال أنك ستدعو الأشخاص حمقىء مثل ستورء الذي فتح عيني فيبداية هذا
أأنا
الكتاب .ومع ذلكء .وبكل أمانة؛ فقد وقفنا جميعًا في بعض الأحيان غير قادرين على
فهم تعليق سمعناه أو شاهدنا شخصًا يتصرف بطريقة تتعارض تمامًا مع طريقة

تصرفنا .وبالتالي اعتقدنا أنهم حمقى.
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يفترض هذا التفكير أنني "دائمًا على صواب" .وهذا يعني بالطبع أن الشخص
الآخرء وشكل سلوكه؛ .هو خا تلقائيًا .إنها مسألة صعبة .قال شخص حكيم ذات

مرة "فقط لأنك على حقء لا يعني أنني يجب أن أكون مخطنًا" .ونحن نميل أيضًا
إلى إيلاء اهتمام خاص لأخطاء الآخرين وأوجه القصور فيهم .وقد جادل علماء نفس
الطفل بأن الأشياء التي نجدها أكثر إثارة للصدمة في سلوك أطفالنا هي الأشياء التي
نعترف بوجودها فيأنفسنا؛ لكننا نتمنى لى لمنفعل ذلك .فمن الذي يقرر أي نوع من

وان والخطأ إِذة؟
لكض:هو
اسلو
ال

حان وقت "الكليشيه" الحقيقي
من ناحيةء لايوجد أحد مثالي .أمرٌ محزنّ فعليًا .لكنفيالحقيقة :لايوجد بشر
كاملون؛ لا أحد دون أخطاء أى عيوب .في شبابي .كنت أبحث باستمرار عن نموذج
يحتذى بهأى مثلأعلى يمكن أن يصبح مرشدًا ليفي الحياة -ذلك الشخص أو الرجل أو
المرأة» الخالي تمامًا من أوجه القصور -لكنني لم أجده أبدًا .ما زلت لم أرَأيأثر لهذا
الإنسان المثالي الخيالي .وهذه بالطبع هي الحال .فنحن نعيش مع أوجه القصور لدينا
ونقوم بالاستفادة قدر الإمكان من الأشياء.

فخ تاحزة الخري تمن عوعاق أن سيكشاتما مو حدى فيل هئهما كذلك يسكب

عيوبه وأوجه القصور فيهأم أننافشلنافيفهمه؟ إن السمة التيقدتكونمفيدةفي
بعض الحالات هي غير مناسبة فيحالات أخرى .من المهمأن نتذكر أن التواصل يحدث

عادة وفقَالشروط المتلقي .ومهما كان رأي الناس فيءفهذه هي الطريقة التي يرونني

ها مقكن لتقل غم كنت أقصوه حقا :و«كماالهشنال دانقا يتفلق الكنن بالؤغي
الذاتي .ويمكن أن تصبح الصفات الجيدة غيوةااى اروف الخطأء أن كانت الصفة

ذاتها.
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عرض سريع لأنماط السلوك الأساسية
شوخوصيات الحمراء أكثر من سعداء لتولي زمام الأمور إذا لزم الأمر .إنهم
اولن ذ
يك

يجعلون الأمور تحدث وتتحقق .ومع ذلكء عندما يشرعون في ذلك» فإنهم يصيحون
مهووسين بالتحكم ويمكن أن يكون من الصعب التعامل معهم .وهم غالبًا ما يُغضبون
الناس مرارًا وتكرارًا.

يمكن أن يكون ذوو الشخصيات الصفراء مسليين ومبدعين ويحسّنون مزاج من
معهم بغض النظر عمن هم .ومع ذلكء ,عندما يتم منحهم مساحة غير محدودة .سوف

يستهلكون كل الأكسجين الموجود في الغرفة» ولن يسمحوا لأي شخص بالدخول في
المحادثة» وسوف تعكس قصصهم الواقع بشكل أقل وأقل.

بينما يسهل التسكع مع ذوي الشخصيات الخضراء الودودين لأنهم ممتعون جدًا

ويهتمون بصدق بالآخرين .لكنهم ولسوء الحظء يمكن أن يكونوا في غاية اللامبالاة
والغموض .فأي شخص لا يتخذ موققا فيالنهاية يصبح من الصعب التعامل معه.
ن.
يفي
رقة
خالطا
آردد
لالت
اقتل
ففهم فعلياء وي
قتعر
منتولا
فأ
بينما ذوى الشخصيات الزرقاء هم تحليليون وهادئون ويفكرون قبل أن يتكلموا .إن
قدرتهم على الاحتفاظ بالهدوء هي بلا شك صفة يحسدهم عليها كل من ليسوا قادرين
ا يتحول التفكير النقدي لذوي الشخصيات الزرقاء
على القيام بذلك .ومع ذلك.

إلى الشك واستجواب من حولهم بسهولة .حيث يمكن لكل شيء أن يصبح مشبومًا
وشريرًا.

في الأقسام التالية :أتناول كيفية إدراك الأشخاص لنقاط ضعف أنماط سلوك معينة.
بطبيعة الحالء هذه منطقة حساسة ويمكن إساءة فهمها بسهولة .وعندما أقوم

بتدريب الأفراد .يكون هذا هو المكان الذي يمكن أن تتعرض فيه الأمور للفوضى .لذلك

عندما تقرأ عليك أن تدرك أن هناك الكثير فيعينالرائي .منهو على حق ومن هو على
خطأ؟ إن وصفى لأنماط السلوك التى أتحدث عنهاء نا لإدراك الآخرين لهاء حتى
لو كانت نية الشخص صاحب الفعل أو القول تختلف تمامًا.
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هناك شيء واحد أعرفه بالتأكيد في ما يتعلق بالألوان المختلفة وهو أن كل لون يقيم
نفسه بطرق مختلفة .يميل كل من ذوي الشخصيات الحمراء والصفراء إلىتضخيم

نقاط قوتهم ويعتقدون أنهم ليس لديهم نقاط ضعفء .حيث إن لديهم نوعًا من الغرور,

وربما يعزى جزء كبير مننجاحهم إلىحقيقة أنهم يلناشغلون بالعيوب ولكن بدلا
فناظ
حمك
لا ي
اك ل
رص والخير السار .لكن من الواضح أن ذل
لفعن
اثون
من ذلك يبح
عليه بمرور الوقت.

تعن الحككين زد دلق عا ذه كما نيال ذواق العتفساك :الززقاف اوفير اهبو قاط
متعفيع نوق يض :الجحااف وكطافلئ .كماما وركيم والهوافي واكتدحة ,فكديا قفي
تعليقات إيجابية إليهم» فإنهم يبدون في بعض الأحيان محصنين ضدها ويقومون

بتغيير الموضوع إلى شيء حدث به خطأ كبير .ومن الواضح أن هذا غير مثمر للغاية.
حسناء

هل نحن مستعدون لليدء؟

كيف يُنظر إلى ذوي الشخصيات الحمراء؟

إذا سألت أشخاصًا آخرين عن ذوي الشخصيات الحمراء .فقد تحصل على صورة
ة!
أمن
جها
اا ل
ف .ي
مسها
لةصعونرة التى تعطيها الشخصيات الحمراء لنف
اتلف
مخ
لطيو فق الفاهن اودري الشخصات السغرام محاطون بحمقى أكثر من بقيتنا.
سيوافق العديد منالأشخاص علىماقرأته حتى الآنبشأن ذوي الشخصيات الحمراء.

وان
كل
يدما
لكننى سمعت أيضًا تعليقات أخرى .وهم عادة ما يعبرون عن هذا عن
الشخص الأكيز ف القورقة أنه يكفوى لناعة الكادة:وانكا ميايدهع وقولون نيم
يريدون أن يسمعوا الحقيقة .عاللىسمرنينء دائمًا ما يخبروننا" :قولوا ما تفكرون
فيه!" ولكن بمجرد أن تفعل ذلك تجد نفسك في منتصف نقاش ساخن مع شخص

أحمر غاضب .هذا يعني أن ما ستقرأه الآن سيكون غالبًا جديدًا تمامًا للعديد من ذوي
الشخصيات الحمراء .إذلم يكن الكثير مذا قادرًا على إيضاح هذه النقاط للشخص
لن.
بم
قحمر
الأ

اكثليرط مانقة.
فالأمر يستغرق ال
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يقول بعض الناس إن ذوي الشخصيات الحمراء هم مجرد أشخاص عدوانيين
متعجرفين» ومغرورين .ويُنظر إليهم على أنهم لا يتزعزعون» وغير صبورين؛
وديكتاتوريون .كما أنه غاليًا ما يُنظر إليهم على أنهم مهووسون بالتحكم وعدوانيون
وأنانيون.
لا أعتقد أنهذا صحيح بالضرورةء لكننى سمعت أن الناس يتحدتئون عن الأشخاص
ذوي السلوك الأحمر كديكتاتورين وطغاة .فجأة أصبحت الصورة لا تحمل مديحًا .إذ

يكشف الزعيم المولود عن جانبه السيى.

بادئ بذديء .اسمحوا ليأن أقول هذا :لاشيءمما قيل سابقا من شأنه بالضرورة
أن يزعج الشخص ذا السلوك الأحمرء لأنه أكثر اهتمامًا بالمهام منه بالعلاقات .إلى

"لماذا كل شيء يستغرق وقنًاطويلا؟ ألايمكنك تسريع الأمور قليلًا؟"

حسنا ماذا تستطيع أن تقول؟ لا يمكن أن يُطلق على أي شخص يرغب في الخروج
من أي إطار تنظيمي للمضي قدمًا أي شيء آخر غير أنه غير صبور .عندما تستغرق

القخوات الزسمية المقتادة ؤفتا ظويلة للفانة :فان الشخهن الحم سيكدا وو حصن
مستويات صانعي القرار ويبحث بسرعة عن الشخص الذي سيِّنجز الأمرفعليًا.

المثال الأول الذي يتبادر إلى ذهني هو حركة المرور في مدينتي الجميلة .بالتأكيد,
لدسمكنان المحليين هم في عجلة عن امرض أكثر من المتوسط الوطنى عندما
اعدي
ال
يقودون السيارة -هناك إحصاءات حول هذا الموضوع -لكن بما أننا نتحدث عن

السلوك الأحمرء أود أن أخبرك عن زميل لي قبل بضع سنوات يُدعى بيورن .كنا أنا
وبيورن نستخدم السيارة كأداة النقل الرئيسة في المدينة وحولها .حيث كانت وسائل

النقل العام تستغرق وقنًا طويلا .وقد كان بيورن يفقد رخصته في أغلب الأحيان بسبب
نهجه المتحرر إلىحد ما في ما يتعلق بحدود السرعة.
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لقد كان يعيش خارج المدينة» وكانت الرحلة إلى المكتب على بعد نحو عشرين ميلا
تستغرق نأحروبعين دقيقة .كان ذلك في اليوم الجيد؛ لكن كان يمكن أن يستغرق الأمر
سهولة ساغة وتصف الساغة:

دطته وفقا لتدفق حركة المرور .كان رأيه أنه
يةاضب
قرور
بايشعوررن بض
نادرًا م
لا يوجد أي سبب لاتباعه كل قاعدة مرورية .إن لافتات حدود السرعة المنشورة هنا
ا -كانت فيالغالب توصيات .لمتنطبق عليه .لقدكانت
ذون؛
هنءك ست
ومسو
وهناك -خ
داانة السكارة!
قهم
ةو :
نعرف
كينقلان
موحوذة للأشتخاضن الذ

في إحدى المراتء كنت جالسًا فيالمكتب مع بعض الزملاء نتناول فنجانًا من
القهوة منثما تناقش خالة المرون التخطيزة إلىتحن هاد شعرت كما لو أن:اللديتة كانت
على شفا احتشاء مروري .لم يعرف بيورن ما الذي كنا نتحدث عنه .لم يكن يدرك

المشكلة على الإطلاق .علىالعكس منذلك؛ شعر أن حركة المرورلمتكن سيئةفي
ن
كدةاما
الآونة الأخيرة .تنما تسألناة أكثر قليلًا» .اتضح أنه عا

كيان
مف
لته
اار
يقود سي

نين ميلة :كان الأمر أسرع كثيرًا بهذه
االخضض الحاقلات طوال الطويق لأخكثلنامك

الطريقة .بل وصل الأمر إلىأن بيورن قد أكد أن هذا الأمر لا مشكلة به .يل ويمكنك
علماه .وكلفه الأمر
فذا
أن تحظى باشتراك فيالسير فيالمكان المخصص للحافلات .وه
لًاشفهير.
نحو  041دوالار
كانت توقفه الشرطة كل أربعة أسابيع تقريبّاء لكن الأمر كان يستحق كل هذا
ات .لقد
مهو
اأمر
ر ال
غلفه
لا ك
الم
العناء .فقط تخيل مقدار الوقت الذي وفره! وك
شعر أنها كانت صفقة جيدة.

تظهر هذه القصة بوضوح تام كيف يعمل السلوك الأحمر .إنهم يعلمون تمامًا كما
يعلم الجميع أنه من الخطأ انتهاك القواعد؛ ومع ذلكء .نظرًا لأن الأمر يكون أسر
بهذه الطريقة؛ فإنهم يقومون بذلك على أي حال .إن ذوي الشخصيات الحمراء هم

مشهورون بخرق القواعد .لكن مرة أخرىء أود أن أذكرك بنواياهم :فقط لإنجاز المهمة.
لايواجه ذوو الشخصيات الحمراء مشكلة فياتخاذ طريق مختصرء طالما يتعلق
ائح والقواعد .ستصل
لومع
ليء
اجر
ا التعامل ال
ههذمع
الأمر بإنجاز الأمور .إذ إن
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نون
كاوما
يليً
ع .كما أود أن أقول إن ذوي الشخصيات الحمراء غا
رشكل
سد ب
أتأكي
بال
وفقيت
لع.
اشرو
سريعين لدرجة أنهإذا حدث خطأ ماء فسيظل بإمكانهم إعادة الم
نفسهء لايعرف أي شخص آخر حقيقة ما سيحدث بالفعل.

"أنا لا أصرخ! انا لست غاضبًا!"

ولأن الطريقة التي يتواصل بها ذوى الشخصيات الحمراء صريحة ومباشرة :يرى
الكثيرون أنها عدوانية .هذا منطقيء لكن في الوقت نفسه يختلف هذا التصورء اعتمادًا
على من يصبح ضحية وجهات نظر ذوي الشخصيات الحمراء القوية .على سبيل المثال»
في السويد .من غير المقبول أن نتصرف بنوع من المواجهة التي تكون على ما يرام في
ألمانيا أو فرنسا .أنالأاقول أن الناس يتشاجرون أكثرفيهذه البلدان» لكن لديهم نهجًا

مختلفًا بعض الشيء تجاه النزاعات.
فقط تخيل .فيالعديد من أماكن العمل يتم تشجيع الناس على أن يكونوا

صريحين و"لديهم تواصل منفتح" .ماذا يعنيهذاحقًا؟ منالسهل تفسيره على
أنهيعني أننايجب أن نكون صادقين بعضنا مع بعض ونقول مانفكر فيه ,أليس
كذلك؟ نريد أن يكون هناك حوار مفتوح وصريح .هذا ممتاز؛ فلكي تكون أي منظمة
فعالة» املنضروري أن يكون لديك تواصل مباشر حول الأشياء المهمة.

فمن ذا الذي يستطيع أن يتعامل طبيعيًا بتواصل صريح حقا؟ أو يستقبل ذلك من

الآخرين دون أن يصبح غريب الأطوار؟ الجواب :لا أحد.املنمحبيثداً.
نضظر عن ذوي الشخصيات الحمراء بالطبع .بالنسبة لهم؛ ليس هذا
هاذالبغ
شيفًا ذا أهمية" .فلماذا نتحدث حتى عن الحصول على سقف عال؟ من الواضح أنك
امجهتك بالحقيقة
منوتت
نناس يجدون هذا مرهقا؛ أ
ايرل م
تقول فقط رأيك!" كث

جته صتعوليةقيفيها.
ااكن
وإذ
تقا
كٌوقدن مره
يأمر
باستمرار هو
ع

2011

فلماذا في بعض الأحيان نعتبر سلوك الأحمر مُهددًا وعداتيًًا؟ هل يمكن أن تكون

حقيقة الأمر أنهم لا يستسلمون على الفور؟ أنهم يحبون الجدال والنقاش حتى حول
الأمور الصغيرة إذا وجدوا أنها مهمة؟ وأنهم سوف يرفعون أصواتهم ,ويضعون
سيوفهم على رقاب الناس» ويضربون بقبضتهم على الطاولة إذا كان ذلك يناسيهم؟

أنهم في بعض الأحيان يعبرون عن أنفسهم بوقاحة؟
تخيل السيناريو التالي:
لديك مشروع :شيء قضيت بضعة أيام تعمل عليهء أو رأيمسااحتبىيع .تبدأ
بالشك في نفسك؛ هل نجحت في عملك؟ هل هو جيد بقدر ما أردته أن يكون؟ هل
تجرق على إظهاره للعميل كما هو الآنء أمهل يجب أن تطلب رأي شخص تعرف أنه
سيعطيك إجابة صادقة؟
ثيمأتي بعد ذلك الشخص الأحمرء وتنتهز الفرصة .أنت تدرك تمام الإدراك أن
هذا الزميل -أو الزوج أو الصديق أو ابن العم أو الجار -سيكون صادقا .وأنت تبحث
م.ن
لهالعملية خطوة بخطوة

رق الجن ا

ون 1

ل

ار

د

بالفعل ماهو رأيه وإلى جانب ذلكء لقد سئم من تحدثك كل تلك المدة الطويلة.
ومع

6

ار
أسكتتك بيكقاءة,

00

لاالك

ديدًا.
س ج

اقل ع هنذاأعنتققددانهبحتفلي ج 02علو سنالقدالإةلى النهاية".

برؤس
لشع
اا ت
بيدً
يثغمادر دون التفكير في أيشيء أكثر من ذلك .لقد تركك وح
والتحطمء مهما كان لونك.

يه؟مهكلن أن يحدث هاذالفحيياة الحقيقية؟ فيهذه المرحلة,
ينا ردق مبالفخي
واد لهم .فاأنلتوفايقع لمتقابل
جن ل
ويئي
تتقد أنمثل هؤلاء الأشخاص الس
إتذاعكن
مطلقًا شخصًا أحمر حقيقيًا .أو أن ذوي الشخصيات الحم.اء الذين قابلتهم تعلموا

يرن.
قغي
دون
اكون
صف ي
كي
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فكر فيالأمر .ماهوالغرض من تحطيم شخص ما والتقليل من شأنه تمامًا؟ ماذا

كاقة تؤانا:الشخهن الأكهن؟ إنها كاكة بالخنط اقول:ها ظلنت لقن طلنث رأناصنَادعا

حقًا!
القدقلت :قل الضيظ "ماهو :رابك“ كل من المحكمل أنك أضفت أنضاه "لن أكوة
غَاخينًا"" /جؤيكا؟ "/مخيطا"" /اتتحار تا" يقول الشتكسن الأحيرة"' كن مسهه زا"

لقد أطلقت طوفانًا وحشيًا من الصراحة .لكنك ستبقى على قيد الحياةء ربما وثقتك في
بصفتى استشاريًاء فقد أوضحت مرات لا حصر لها أنه عندما يبذل الشخص

الأمدرة اكللمتناقة يشان 'قهفة نهم بالنسلة له وكون سمالة لا ينوي التي
عنها؛حسناء ستكون العاصفة وحشية .إذا كنت خائقًا من النزاع» فلا يجب أن تضع
يسه ماشكللةنزماععات .هو لايخلق
د لي
لحمر
نفسك فهيذا الموقف .فالشخص الأ
النزاع بوعي» لكن المشاجرة المنعشة بين الحين والآخر لا يمكن أن تكون شينًا سينا
ألا تعتقد ذلك؟ إنها مجرد طريقة أخرى للتواصل.

نصيحة على الهامش :إن أسوأ شيء يمكنك القيام به بمجرد الدخول في نزاع
ارجهوع.
رأحم
ت ال
لشخص
ا ال
مع

هذا التكتيك يمكن أن يسبب لك مشاكل خطيرة.

وسنتحدث بالمزيد عن ذلك في وقت لاحق.

"ماذا تفعل هناك؟ أستطيع أن أرى ما (لا) تفعله!"

لكن ماذا تعني في الواقع الحاجة للسيطرة؟ ببساطة:؛ يمكننا أن نقول إن الحاجة

إل/السيظرة :هظياهرة :يحتاع القرد فيها إلى السيطزة عل موقف تتواجد:قية إما
مجموعات أو ا غالبًا ما يشعر أولئك الذين لديهم احتياجات للتحكم والسيطرة

بعدم الارتياح إزاء الاضطرار إلىتكييف أنفسهم مع مجموعة أو موقف ماء وسيحاولون
الإتيان بشتى الطرق باستراتيجيات متنوعة لتجنب ذلك .وأحد أشكال السلوك الشائعة
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لذلك هو التحدث باستمرارء ومقاطعة الآخرين وتجاهلهم .من أجل الحفاظ على
السيطرة على المحادتة.

من المرجح أن يُنظر إلى ذوي الشخصيات الحمراء على أنهم متعجرفون للغاية:
ولكن من المهم الإشارة إلى أنهم مهتمون بالتحكم في من حولهمء ولكن ليس بالتحكم
في كل التفاصيل المحددة حول الموقف (إن الانتباه إلى التفاصيل أو التحكم فيها
ليس شيئًا يمكننا اتهامهم به) .ولكن من المهم أن يشعر ذوو الشخصيات الحمراء
بأنهم يتحكمون في ما يفعله الأشخاص وكيف يعتزمون اتخاذ إجراءات بشأن بعض
المشكلات المحددة.

في قلب هذه الحاجة للسيطرة؛ هناك اعتقاد بأنهم يعرفون أكثر قليلا من أي شخص

آخر .ولأنهم يشعرون بأنهم يعرفون أفضلء فسوف يراقبون كل من حولهم للتأكد من
أنهم جميعًا يقومون بالأمر الصحيح .الميزة في ذلك بالنسبة للشخص الأحمر هو أن
الأشياء كلها تتم وفق أسلوبه .أما العيب فهو واضح :فكل شخص يشعر أنهمتحكم
اخلصقآرخرارات ويحمل عصا
فيه .يعتقد بعض الناس أنه أمر جيد عندما يتخذ ش

القيادة» لكن الآخرين يشعرون بالقيود ويريدون فقط الفرار.
قبل عدة سنوات؛ عملت في شركة هي المديرين المتوسطين ذا شخصية
اء قليلا؛ رااجلعقسم الخاص بالسلوك الأزرق).
راقما
زعً
حمراء للغاية( .كانت أيضًا نو
كانت عندما توكل المهام إلى الموظفين 72 1 :ممتعًا للغاية .لم يكن لديها أي
مشكلة فيالتخلي عن أشياء معينة؛ بللقد كانت حتى جيدة فيالتكليف ببعض المهام
الممتعة» وهو أمر يجده العديد من المديرين التنفيذيين صعبًا .ومع ذلكء لأنها كانت
حمراءء .كانت سريعة للغاية فيالتفكير والعمل .فيالممارسة العملية .كان هذا يعني أنها

مزة
هنجا
متم إ
لمي
اا ل
تنتظر لبعض الوقت بعد أن توكل مهمة محددة لشخص ماء وإذ
ولظف املعني إلىهذا البند في
لاميص
اندم
فورًاء فستذهب ببساطة وتنفذها بنفسها .وع
قائمة مهامه .سيكتشف غاليًا أنهقدتمبالفعل .ملاحظة :هذا يحدث ولم يتم الوصول
إلى الموعد النهائي بعد.
ولأن هذه المديرة كانت ذات شخصية حمراء-زرقاءء فقد قامت بعمل أفضل بكثير
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مما كان يمكن أن يقوم به الموظف إذا حصل على الفرصة .فالأحمر يعنى السرعة؛
اد خطء الموظف نظدمًا
قكن
تمي
نل
احظء
والأزرق يعني جودة عاالليةتفنيفيذ .لسوء ال
اضيل
فعلق
لمتيت
ق.حدؤكه,:ونخلرًا لآن انحموء الأزوق:من:هذه المديزة كان:ذقيقا تا ق
وأصدر الجزء الأحمر انتقادات شديدة السهولة» فاقعدتتبمارها عنيفة جدًا.وهو ما
يقودنا إلىالقسم التالي.
"أحاول أن أهتم بك؛ لكن سيساعدني أن تكون أكثر إثارة للاهتمام"

هل قابيلت شخصًا من دون مشاعر تمامًا؟ لا أعتقد ذلك .مرة أخرىء ذوو الشخصيات
الحمراء ليسوا أشخاصًا ذوي علاقات نموذجية .ولا بأس في ذلك :طالما أن الشخص
يز الذي لديك .ولكن إذا تحدث الشخص الأحمر مع
كفس
ره ن
تعه ل
لم
ااصل
الذي تتو

شخص يهتم بالعلاقات بشكل واضح .مثل الأصفر أو الأخضرء فيمكن أن يُنظر إليه
علىأنه مجرد من المشاعر أو غير إنساني.
اسمحوا ليأن أوضح هذا بمثال من تجربتى الشخصية.
كان لدي زميل سابق كنت أقدره دائمًا (لاحظ أنني أبدأ بالإيجابيات ,لتفادي إزعاج
أو إغضاب أحد؛ أنا سويدي للغاية!) وما زلت أكنّ له احترامًا كبيرًا كصديق محترف

قبل بضع سنواتء كنا نمر بفترة صعبة في الشركة .كان الخريف وقنًا عصيبًا
ومضنيًا :أيام طويلة وليال متأخرة .وكنا نعمل في عطلات نهاية الأسبوع كثيرًا .لقد
أنهكنا أنفسناء وأنهكنا بعضنا بعضاء وأنهكنا عائلاتنا .لقد كنا مجهدين للغاية .وكنا
نستحق حقا عطلة كريسماس هادئة ومريحة.

سناا عئلىد,
وحينها خرجنا لبدء العطلة فيمطعم ياباني .لقدخلعنا أحذيتنا ووجلس

كان كن مها مجمل كسا تدع وكالأجلوب السووني التمود حي نارفا إل قائفة
الطعام بينما -في الوقت نفسه -كنا ننظر إلى ما يفكر الآخرون في طلبه .بالطبع؛ لم
يرغب معظمنا في طلب شيء لم يختره أي شخص آخر.
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باستثناء بيورن .فقد ألقى نظرة سريعة على القائمة وصرّح بما كان يفكر فيه.
لقد كان جاهزًا الآن وسرعان ما شعر بالضجر من أولتك الذين لم يقرروا بعد .وبما
أنه بحاجة إلى القيام بشيء ماء فقد ابتدأ محادثة .في ذلك الوقت» كانت ابنتي قد
انتقلت إلى مدرسة أخرىء وكان بيورن فضوليا.

"كيف تسير الأمور مع المدرسة الجديدة؟ كيف حال لاسي الصغيرة؟" فوجئت

بسرور من اهتمامه بابنتيء وبدأت أخبره .بعد نحى عشرين ثانية» لاحظت أن عيون

بيورن بدأت تتجول متسائلة .نظر حول المطعم بتعبير على وجهه وكأنه يقول :لماذا
يقول لي هذا؟

نظر إليبابتسامة فسرتها وكأنه يقول :أنتتعرفني .أنت تعرف طبيعتي .لاأريد
تحدث عن ذلك! وسرعان ما ندأ الحديث عن شىء مختلف تمامًا:
أَأنْ
في العادة» كان من المفترض أن أشعر أنني قد تعرضت للتجريح قليلاء بلوربما
حتى للإهانة .إذكيف يمكن لأي شخص ألا يبالي بالمشاعر للغاية هكذا؟ خاصة
عندما يتحدث الشخص الآخر عن شىء استفسر عنه هو؟

هل هذا يعني أن بيورن منعدم المشاعر أم لايهتم لأمر الأشخاص الآخرين؟ لاعلى
الإطلاق .إينههتم بنفس القدر مثل أي شخص آخرء ولكن عندما أدرك أن كل شيء

يسير على مايرام مع ابنتي فقد ببساطة الاهتمام .وبطريقته المعتادة أعلن أن قناة

الحتصان قن|القاسنفيد كنأن حلي ومتمقم رودويت مقطاقراننهموك رقاطن
لامعنى لها إلى حد ماء قال بالضبط ما شعر به.
انء سلوك معين هو
ر م
ولقصد
ينرات والتصورات هنا .فا
سث ع
فتحد
تا ن
لنن
اكر أ
تذ
شيء؛ وكيف ننظر له نحن كمتلقين هو شيء آخر .أنا شخصيًا أردت فقط تجاوز الأمر

برمته ,لأنني أعرف بيورن جيدًا .وكنت أعلم أنهلنيريد أبدًاإيذاء أي شخص عن عمد.
مااعخدما نكون فحلاأو عاسكا عر النامن مق وت لكك قلذلكويق ذللةمتصرة لاقيو

يحدث دون عامدل.وفايقعء إنه أحد أكثر الأشخاص الذين قابلتهم سخاءً ودفمًا على
الإطلاق .عليك فقط أن تعرفه لكي تفهم هذا.
96

قد تتساءل عن الجواب الصحيح المفترض على سؤال بيورن عن ابنتي؟
وعبارة "كل شيء على ما يرام" كانت يمكن أن تكون كافية.

"أن تكون وحدك هو أمر يحتاج إلى القوة .وأنا الأقوى بينكم جميعًا"
تأتى كلمة "الذاتية  "21651081من الكلمة اللاتينية " ," 088والتى تعنى "أنا" .وقد

ساوينا :لقوكاءيثاة عاق ذلك :نوكا نها بين الأشخاص الذاتيين(:المغرورين) والأشيخاض
الأنانيين .بطبيعة الحالء هناك الكثير من الناس في عالمنا الذين هم كذلك .فالعالم يعج
بهم .مرة أخرىء أريدك أن تتذكر أننا نتحدث هنا اعلنسلوك كما يُنظر عليه وليس
بالضرورة عن السمات الفعلية.
1إذا نظرنا عإلىالكيدففيدة التى يديتوواصل ِبها الشخص

الأحمرءحمر

ي دمكننا

أنن نفنهمقهم

لماذا ل يتخ

إليهم الكثيرون على أنهأناني أى مغرور:
" ٠أعتقد أننا يجب أن نقبل هذا الاقتراح".
"ريد هذه المهمة".

كر فيه".
أذافما
« "ه
" ٠.عندي فكرة جيدة".

" ٠سهنلفعل هذا الأمر بطريقتي أم بالطريقة الخطأ؟".

يقاتل من أجل مصالحه .سيخير كل من سيستمع أنه قادر على فعل كل ما يتعهد به.
لعكملنام المحمّل
انو
نعاضسء .وخاصة ذوي الشخصيات الخضراءء أن هذا ال
لب
ياجد
ي الشخصيات
ذفةومع
ح( .وهم يتشاركون هذه الص
يير
رغ
مذات
بالتمركز حول ال
الصفراءء الذين لديهم أيضا غرور قوي).
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لكننا تعلمنا أن نعتني بعضنا ببعض .نحن نعلم أن كوننا انفراديين يختلف عن كوننا
نمهووذج الأمثل,
لاون
اتع
أقوياء .وأننا نحتاج بعضنا للبلعضبقاء على قيد الحياة .ال
دما
ن أو
عنانية
ر الأ
وقبيل
رمن
غأنه
لتقد
اك نع
ين .لذل
عكثقردمن
ولقد بشرت بذلك لأ

يتحدث ذوو الشخصيات الحمراء عن أنفسهم فقط .إنهم يتأكدون من أنهم يساعدون
اد للدوس على شخص آخر
دعلى
عون
تكون
سماي
ايًا
علدة الآخرين .وغال
سماقب
مفسه
أن
يىجة واحدة.
تتبق
نكن
لل
اعيء
ون ذلك بو
للا
فم.عقد
يفسه
إذا رأوا فرصة لتقدم أن
راج
خم
يبًا
غال

يهرمون هذا كجزء
ذوو الشخصيات الحمراء فائزين فيالمناقشات .و

طبيعي من المحادثة .إنهم دائمًا أفضل من يعرفون وسيؤكدون أن كل شخص آخر

على خطأ .ويلائم التصرف بهذه الطريقة غرورهم .تتمثل نتيجة هذه الطريقة فأينهم
يفقدون الأصدقاء .ويمكن للأشخاص أن يكرهوهم :ويتم منعهم من المعلومات لأن لا
اص
خيع
شن جم
أون أ
ليقرر
ا قد
أحد ياريلدهممجفميوعة .وهم بمجرد ملاحظة ذلكء

الآخرين حمقى.
قبل بضع سنواتء كنت واحدًا من ستة أشخاص كانوا جالسين على طاولة تناول

وجبة عشاء .مع بعض الحزنء أخبرني رجل ذو شخصية خضراء-زرقاءء أنه لم يكن
على ما يرام .لم يستطع تحمل اللسْؤولنَات التى ألقاها صاحب العمل على عاتقه.

تدرهق اضحوظ شديزة يكين عن العذل الكقدل الذي يواسوه وكان يواه متعرية
فيالنومليلا .تسبب هذا فيمزيد منالضغط عليه لأنهيعلم أنهإذا لميحصل على قسط
مانلراحة فيليلة هانتكة .سيكون من الصعب عليه أداء عمله .حاولت زوجته؛ الجالسة

بجانبه؛ إخفاء انزعاجها .كان الوضع بالتأكيد غير مريح لأي شخص ف المكان .قدم
ولة ملاحظات مشجعة إلىجانب أسئلة حذرة حول كيفية اعتقاده أنه
الى
طع
ليع
اجم
ال
وكسقف الصعب .لقد عبرنا جميعًا عن دعمنا قادلرمستطاع.
مى ع
لعل
ارًا
قيدكون قاد

باستثناء االشخص الأحمر .فبعد عشر دقائقء كان الشخص الأحمر قد سمع مايكفي

واانلفجنرهفايية.

كان تحليل الشخص الأحمر واضحًا تمامًا مثل الشمس" :أعتقد أنك تشكو كثيرًً.
أنت فقط تقوم بكسب راتبك .لم أكن أبدًا مريضًاء وأعتقد أن الناس يقلقون كثيرًا؛ لن
"83ذظ

ياله من عشاء! بالطبع؛ لم يكن أحد في حالة معنوية عالية فيذلك المساء .لنكن
صادقين؛ فإن ذوي الشخصيات الحمراء هم الذين يعتقدون دائمًا أنهم محاطوزن
بالحمقى.
كييُفنظر إلى ذوي الشخصيات الصفراء؟

مضحكون ,مسليون .وإيجابيون بشكل هائل .مرة أخرى؛ هذا هى تفسيرهه
الخاص .أما إذا سألت أشخاصًا آخرين  05ي الشخصيات الصفراءء فقد تحصل
على صورة مختلفة بعض الشيء .سيتفق الكثير من الناس مع ما قرأته حتى الآن.

ولكنك ستسمع أيضًا تعليقات أخرى .وإنه لأمر ممتع بشكل خاص أن تسأل ذوي
اةلة
أصفر هو أناني» سطحي .ومذوبثق
الشخصيات الزرقاء .سيقولون إن االشلخص

بها بالنفس .بينما سيقول شخص آخر إنهم يتحدثون كثيرًا وأنهم مستمعون سيئون.
أضف إلى ذلك ملاحظة أنهم يمكن أن يكونوا مشتتين وغير مبالين .وفجأة تصبح
الصورة ليست بالرائعة.
عندما يسمع ذووى الشخصيات الصفراء هذه التعليقات؛ يمكن أن يحدث أحد أمرين.

إما أنهم سيشعرون بالحزن الشديد والألم أى سيشرعون في الرد بحجة شرسة .الأمر
المذهل هو أنه بمرور الوقتء لن يؤدي أي من هذه الانتقادات إلى تعذيب الشخص

الأصفر كثيرًا .فمن ناحية» إنه مستمع سيئ ,ومن ناحية أخرىء لديه ما قد يسميه
بعض علماء النفس ذاكرة انتقائية .إنه ببساطة ينسى الأجزاء القاسية» ومع روحه

الإيجابية يجد أنهاملنسهل أن يقول لنفسه إنهليس لديه أي عيوب أى قصور.
دعونا نلقي نظرة علىمايكافح ذاولوشخصيات الصفراء معه؛ حتىلوكانوا ١
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"مرحبًا ..هل من أحد هناك؟ استمعوا إلى ما حدث لي! تريدون أن تعرفواء
أليس كذلك؟'".

في بداية هذا الفصلء أشرت إلى أن ذوي الشخصيات الصفراء هم متواصلون جيدون
راب
تث ل
قبحي
يلك
للغاية .أود أنكرر ذلكالمآنت.وفهامصلون فعّالون جدًا .وهم كذ
أي من الألوان الأخرى من سهولة ذوي الشخصيات الصفراء في العثور على الكلمات
والتعبير عن أنفسهم والتحدث كما لو كانوا يروون قصة .فالأمر يأتي بسهولة,

وببساطة ودون عناءء بحيث لا يمكنك سوى أن تُعجب وتنبهر بذلك .من المعروف
أن معظم الناس لا يحبون التحدث أمام الآخرين .إذ ينتابهم خفقان القلب والتوتر

والتعرق» والرعب من جعل أنفسهم حمقى أمام الآخرين .بينما هذا يعتبر ذلك غريبًا
ي
وعلى
ذمًا
تما

ًسا
مينرلي
أآخر
الشخصيات الصفراء .إن جعل أنفسهم حمقى أمام ال

مطروحًاء وحتى إذا كان لهذا الأمر غير المرجح أن يحدثء فيمكنهم دائمًا أن يتجاوزوه
بحكاية مسلية اخرى.

ومع ذلك قديكون الأمر جيدًا جدًا .إذبغض النظر عن ماأنت جيد فيه فهناك دائمًا

حد؛ وقتٌ تخور فيه قواك .لكن ليس لذوي الشخصيات الصفراء هذا الحدء وخاصة
يث .إذا
حدعن
اوقلفوا
هم وعى بذاتهم .إذ لن يحدث لهم أبدًاأن يت
ييس
دل
لذين
أولئك ال
كانلديهم شيءليقولوه؛ فهويأتىبسهولة .أماحقيقة أنلاأحدقديعتقدبأهمية ذلك
يلاة لها
مف
هنه.
أقولو
الذي سي
يتصرف الشخص الأصفر تمامًا مثل معظم الأشخاص؛ فهو يقوم بفعل ما هو جيد

فيه .وهى يجيد التحدث .وهناك أمثلة لا حصر لها لذوي الشخصيات الصفراء الذين
يسيطرون تمامًا علىالمحادثة .ثم أضف جرعة كبيرة من الاستماع الضعيف وسيحدث

تواصل شيق.
كثير من الناس يصبحون مستفزين بشكل هائل بسيب هذا الفعل غير المحدود.

وغالبًا ما يُنظر إليهعلى أنه أنانية .إن مصطلحات مثل "الثرثرة" و"الإسهال اللفظى"

ات
يا
ححةصخصيش
شالأر
ا عن
لفيا
ا ا
تمت
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الصبفراء.

١

اجتماعات .يعبر المدير عن فكرة؛ يمكن أن تكون عن أي شيء على الإطلاق .وعندما
يحين الوقت للتعليقات» فإن جميع ذوي الشخصيات الصفراء سيعززون الفكرة

بتكرار نفس الشيء بالضبطء ربما بكلماتهم الخاصة( .أود أن أقول للنساء اللائي قرأن
هذا إنتى فدرك لحقيقة أن هذا الفتلوك أكك قدلا بالذكؤر من بالإقاة )ناذا مفعلو

ذلك؟ حسنا :أولا :هن اللهم أن يشتروا إلى موافققهم «وقانئاء فينم يمكق أن يغولوا لك
قيل بضع سنواتء كنت مع فريق إدارة يدرس ديناميات المجموعة .كنت قد اشتريت

لتوي هاتفًا خلويًًا مع ساعة التوقيف .وباستخدام هذاء كان يمكننى أن أحدد الوقت

١

الذى كشواييكن شحدن ق المحموكة.

كان بالغرفة الرئيس التنفيذي وأقرب شركائه السبعة .كان بيترء مدير المبيعات ,ذا

شخصية صفراء حقًاوكانلديهنقطة واحدة فقطمن أصل تسع عشرة على جدول
الأعمال .ألق نظرة فاحصة على نسبة  .91:1هذا يمثل نحو 0 3.5؟ من جدول الأعمال.
افتتح الرئيس التنفيذي الاجتماع .ولكن سرعان ما ظهر نمط واضح .كان بيتر لديه
ويل الأعمال .لقد استخدمت ساعة التوقيف الخاصة بي
دا ف
جيبً
آراء حول كبلند تقر

ودهشت بما رأيته .لقد تحدث ل 0996من الوقت .نعم .هذا صحيح بالفعلء بينما ذهب
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من الوقت إلى السبعة الآخرين :بما في ذلك الرئيس التنفيذي نفسه.

إذا كنت ذا شخصية صفراءء .فريما تكون قد مررت سريعًا بهذا الكتابء :لأنك ربما

تعرفت على نفسك واعتقدت أن هذا مثال غير عادل .الجميع يتساءلون الآن كيف يكون
هذا ممكنًا .كيف يمكن لشخص واحد السيطرة على المحادثة بشكل كامل؟ هذا ممكن
لأن ذوي الشخصيات الصفراء ليس لديهم مشاكل في تقديم الآراء ووجهات النظر

والمشورة الجيدة بغض النظر عما إذا كانوا يعرفون أي شيء عن الموضوع أملا.فذوو

الشخصيات الصفراء لديهم أسلوب سخي في التعامل مع قدرتهم؛ إن عندما تنبثق
طة.
اهم
بونسفم
بتح
أرةسفهيم .يف
رفك
ال

س
فهما
نمل
يقول الناس إنه بالنسبة لذوي الشخصيات الحمراء فإن الفكر والع
الشيء .أما بالنسبة لذوي الشخصيات الصفراءء أود أن أقترح فكرة أن الفكر والكلام
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مترابطان .مايتشاركه ذوو الشخصيات الصفراء مع الآخرين غاليًا مايكون مادة غير

مُجهزة تمامًا تنهار من الفتحة الكبيرة على وجوههم [أي فمهم] .بالتأكيد .قد يكون
كلامًا مدروسًا جيدًاء لكنه عادة لا يكون كذلك .الأمر الأكثر خداعًا هو أنه يبدو جيدًا

للغاية دائمًا .إذ يعرف ذوو الشخصيات الصفراء شيفًا ما عن تقديم الأفكار بحيث
تبدو رائعة داتمًا .وإذا لم تكن على معرفة بهذا الشخص بالتحديدء فيمكنك أن تأخذ
كل شيء يقوله صحيحًا؛ وهو خطأ خطير.

وان الشخص الأصفر مسليًا وملهمًاء وكماقلت .يمكن أنيلهمالناس
كم
يبًا
غال
حالةإجراء محادثة معه؛يجب
بأفكار جديدة .ولكنفي

أن تكون متيقظا حتىيتسنى

تنهمىاع,
كت
لسحااطة
لين أن مناخة انفاسة أن حدق تتمليق :بشزعة؟ أاويم

"أعرف أن الأمر يبدو فوضويًّاء لكن داخل العشوائية يقبع النظام!".
بالكاد يعترف ذوو الشخصيات الصفراء بأنهم مهملون .لكنهم لس ديهم طريفة

طبيعية للقيام بالأشياء .فهم يجدون العمل بطريقة منظمة أمرًامملا .إذا كان هناك
أي شيء يتجنبه ذوو

الشخصيات

الصفراءء فهو الشعور

بالتحكم فيهم بواسطة أنظمة

كابقة:
يكمن الحل فيإبقاء كل شيء فيرأسك .وهوالأمر الذي لاينجح .لايمكن تذكر كل
شيءء لذلك حتمًا ينسى ذوو الشخصيات الصفراء وبالتالي يعتقد من حولهم أنهم لا

مبالون .فالمقايلات التي تم تفويتهاء والمواعيد النهائية المنسية .والمشاريع التي لم يتم

الانتهاء منها هي جميعًا بسبب أنهم بمجرد انتهائهم من المهمة؛ لا يعودون إلى الوراء.
يذهبون إلى الأمام .يقفزون إلى المشروع التالي .يتعاملون مع أشياء أخرى.
فأنت لإتمام المشروعء تحتاج عادةً إلى أن تكون دقيقا في التفاصيل .ولا يحب
ذوو الشخصيات الصفراء متابعة التفاصيل .حتى أن أغامر بقول إنهم غير مهتمين
بالتفاصيل من الأساس .فهم لا يهتمون سوى بالخطوط العريضة.

بشكل عامء يكون ذوى الشخصيات الصفراء جيدين جدًا في بدء الأشياء .إنهم
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واسعو الحيلة والمصادرء وبإبداع لا حدود له تحت تصرفهمء يمكنهم بدء وتدشين
أنواع مختلفة من المشاريع .لكنهم ليسوا بارعين في الانتهاء من الأشياء .إذ يتطلب إنهاء
أي شيء بنسبة  69001قدرة على التركيز نادرًا ما يمتلكها ذوى الشخصيات الصفراء.

فهم يسأمون ويمضون للأمام؛ ومن ثم نعتقد أنهم مهملون .إنهم يعتقدون أن عملهم
ل
اهية .فإيلاهي؛ ماذاتقلقون
ففي
لبكما
جايد
مايرام في النهاية! إن حقيقة أن بعض الخيوط تتدلى من القميص أو أن الوثيقة مليئة
بالأخطاء الإملائية ليست مهمةمثل التفكير في أشياء جديدة.
ويتكرر هذا في العديد من المجالات المختلفة .لدى القليل من المعارف الذين يفشلون

ًا يتأخرون ولن ياأتلوامفويعد؛ مهما كان
مهم
ات.ئ ف
دلوق
متفائلون عندما يتعلق الأمربا
الميعاد أو الوقت الذي تقترحونه .فسواءً أكان فايلساعة السابعة أو السابعة والنصف
أو الثامنة .لايهم .فهم سيتأخرون حتمًا بغض النظر عن الميعادء وعندما يتحدثون عن

ذلك؛ يبررون وصولهم المتأخر من

خمس وأربعين دقيقة إلىمايزيد قليلا على خمس

ونقت.
لم
ارة
عشرة دقيقة .ويعد فت

فإنهم بالفعل يصدقون ذلك .لكن هذا لا يهم؛ إن

سينتظر بقيتنا بصبر لأن وجودهم سيكون أبرز ما في المساء.
"انظرواء يمكنني اللعب بكل الكرات في الوقت نفسه!".

نحتاج أن نتحدث قليلا عن عجز ذوي الشخصيات الصفراء عن التركيز .إنهم
مستعدون دائمًا لتجارب جديدة .وهذا هو الجانب السلبى للانفتاح الذي لا يصدق
لدى ذوي الشخصيات الصفراء للأشياء والأقكار والانطباعات الجديدة :فهناك الكثير
من الأشياء الجديدة!
ولأن كلمة "جديد" مرادفة لكلمة "جيد" بالنسبة لذوي الشخصيات الصفراء.
فمن الأفضل أن يحدث شيء جديد طوال الوقت .خلاف ذلك .سوف يفقد صديقنا

الأصفر التركيز .فهو لا يمكنه الاستماع إلى القصة بأكملهاء وملابساتهاء وقبل كل شيء
التفاصيل والحقائق التي قد تكون ذات صلة بالفعلء الأمر ليس ممتعًا بالنسبة له,
وسيفقد تركيزه.
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ماذا يفعل بعد ذلك؟ ببساطة شآيخءر .إنه يرمي كرة أخرى ليلعب بها .لكن تكمن
مشكلة كلهذهالكراتفيأنهقديكونقادرًاعلىالاحتفاظ بهافيالهواءلفترة من الوقت»

قت المناسي :ويدلة منذلك يقالن
اصحليخو ف
لاكلاكاوستطيع وضهها فقالصكدوق ال

ن
ضلى
حاء إ
الغرفة وتتساقط الكرات المتناثرة في الهو

شخص آخر .بل وربما يبدأالعبث

بهاتفه المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص به أو سيبداً الدردشة مع الشخص الموجود
بجانيه عند وجوده في أحد الاجتماعات .ييدأ ذلك بهدوء في البداية» مُعتقدًا أن أحدًا لن
يلاحظ أي شيء .لكن هذا غير صحيح بالطبع؛ إذ يغضب الجميع تمامًا .ولكن إذا لم
خيص أي شيء فسوف يستمر ببساطة .هنا يكون ذاولوشخصيات الصفراء
شل أ
يق
مثل الأطفال الصغار .إنهم جيدون في اختبار الحدود .إذ يستمرون في ممارساتهم حتى

يغضب شخص ما ويعبر عن ذلك .وبالطبع؛ فإن الشخص الأصفر يشعر بالإساءة.
فهو قد أراد فقط أن...
إن الطريقة التي يصاب بها ذوى الشخصيات الصفراء بالملل بسرعة في كثير من

الأحيان يمكن أن يكون لها عواقب أكبر بكثير من السلوك التخريبي القليل أثناء
الاجتماعات .فهم ليسوا جيدين في الأشياء البسيطة اليومية مثل الإدارة والمتابعة.

كالعادة .فإن معظم ذوي الشخصيات الصفراء سيعارضون ما قلته للتى .إن في
اىبعة» فقد يمثل ذلك
نظرهمء هم الأسياد حتى هنا .لكن إذا نظرنا إلىاالقلدرمةتعل
تهديدًا خطيرًا للتنفيذ الفعال للمشروعات.
مشروع جديدء عظيم! قبتمكوين فريق جديد وديناميكي مليء بالأشخاص المثيرين
ء
يكل
شظيم
للاهتمام  -تحقق ذلك بالفعل .قم بتن

ويتطوير الأفكار والمفاهيم  -هل

تمزح؟ فعلت ذلك بالفعل! اعمل بنهم في البداية للحصول على مقدار كبير من السرعة

في سير الأمور .لكن بعد ذلك؟ إن متابعة ما يحدث بالفعل أو لا يحدث في المشروع
أمر مؤلم للغاية .هذا يعني أن ننظر إلىالوراءء وهذا مملء وهذا لن يحدث .فلا يمكن

للشخص الأصفر أن يحافظ على تركيزه كثيرًا بما فيه الكفاية للمتابعة .إنه يفضل

نفايس ويأنثق فقط فيإنجاز المشروع.
إقناع نفسه بأنهاملنمهم أن تكون لدايهلثقة
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حدث مثال مضحك ذات مرة عندما كنت أقوم بتدريب مندوبى المبيعات في قناة

الفزووكة كجازية كبيرة) حلست مع إحدى سؤول البيعاتء امزاةشايةذكية عملت
صفقات تجارية كبيرة .لقد حددنا بعض العيوب في نمط سلوكها -بعد أن كافحت

لإقناعي بأنه حتى الصفات السيئة يمكن أن تكون جيدة -وبدأت الآن في وضع خطة

لكيفية المضي قدمًا فيتطورها الشخصي.
تىبدأ؟ لمتستطع أن تبدأ فيذلك اليوم لأن الساعة
اهالرنفقيطة الأولى :سمت
بدأت تن

كانت قد اجتازت بالفعل الثالثة بعد الظهر .ويوم الغد مكلاينئًا بالاجتماعاتء لذا كان

عليها تأجيل الأمر للأسبوع المقبلء لكن الأمر كان غير مرجح .ريما الأسبوع المقبل؛

حيث قالت إنها ستلقي نظرة على مفكرة المواعيد وسترى .لقد كانت تخسر المباراة قبل
حتى أن تبداً.
"أنا! أنا!! أنا!".

إن ذوي الشخصيات الصفراء ليسوا بالضرورة أنانيين أكثر من الآخرين؛ لكنهم
دائمًا ما يبدون كذلك .فلماذا؟ في الغالب بسبب حوارهم .لأنهم يتحدثون بشكل
سهم طوال الوقت .وعندما لايكون الأشخاص الآخرون مثيرين للاهتمام
نيفعن
أاس
أس

والتشويق بما فيه الكفاية» فإن ذوي الشخصيات الصفراء سوف يتدخلون ليقاطعوا
الحديث ويوجهونه نحو شيء أكثر إثارة للاهتمام والتشويق؛ والذي في كثير من الأحيان
يكون أنقسهم.

أتذكر أحد البائعين الذي يُدعى غوستاف والذي صادفته خلال مؤتمر مع شركة
أدوية منذ بضع سنوات .أظهر غوستاف كل الجوانب الأقل نجاحًا في السلوك الأصفرء
وكانت المشكلة أنهلميكن على دراية بذلك .فهو لميتحدث عن أي شيء سوى نفسه
والأشياء التي قام بها إلا نادرًاء وكان يتصرف كما لو كان هو الذي كان يقود المؤتمر
وليس أنا .لدي طرقي للتعامل مع هؤلاء الأشخاصء ولكن دراستهم لفترة من الوقت

قيل أن أعدل لوكي فض الكلباك خلال الاستراحة الأولى تكون أمرًا مثيرًا نوعًا ما.

وها هي بعض الأمثلة :في كل مرة أطرح فيها سؤالا على المجموعة ,يجيب

وساف :كات إحاباته السريعة تشير إلىاتخراظة ومشاركعه هذا إذا لم مكن ذلك
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لحقيقة أنهغالبًا ما كان يتحدث عهنراء .وكان يقول ببساطة الأشياء التى تظهر
في رأسه .لم يستطع الاحتفاظ بأفكاره في رأسه .وكان كل شيء ببساطة ينساب منها.
وعندما وجّهت انتباهى إلى أحد زملاء غوستاف بدلا منه .انحنى ببساطة إلىمجال
رؤيتي واستمر في الحديث.

ريفة -ببساطة دعوتهم
لينغ ف
ادد
جييه الأسئلة إلىأشخاص مح
وف
تأت
وعندما بد
بالاسم -كان غوستاف هو من يجيب على أي حال .أمر مدهشء أليس كذلك؟
كان يتحدث لفترة من الوقت ثم يسأل سفين" :هذا ما كنت ستقوله؛ أليس كذلك,
سفين؟" .يهز سفين رأسه مستاءً .لقد اعتاد على هذا .واستمر غوستاف على هذا

ه؛ وكان يتحدث كلما كانت هناك فجوة
كمكبنحمن
المنوال طوال الصباح قبل أن أت
أى بضع ثوان منالصمت.

لم يسمح أبدًا لأي شخص بالتحدث وكل ما كان يقوله كان يجب اعتباره حقيقة
إنجيلية .لقد سيطر على الغرفة دون حتى التفكير في الأشخاص التسعة عشر الآخرين.
والشيء المضحك هو أن الجميع كانوا علىدراية بما يجري .لكن لميكن لدى أي شخص
الطاقة اللازمة للوقوف أمام غوستاف .لقد حدقوا في وجهى بقليل من اليأس في عيونهم,

ْ

عألمل أن تكون لدس:طويقة لإسكاته:

أثناء الغداء .أعلن بصراحة ووضوح.؛ بحيث سمع الجميع ذلككء قائلا إينعهتقد أن
جبيمةوعة مجرد سماع
مغل
المؤتمر كان يسير على مايرام .عند هذه النقطة .كارهلت أ
صوته .بالكاد استطاعوا تحمله .ولإنقاذهم من معاناتهم :كان علي أن أتدخل معه
بسرعة خلال استراحة القهوة .وهو شىء سوف تتعلمه أكثر عند مناقشة كيفية تقديم
الملاحظات والآراء.

١

"أنت لمتخبرني بذلك أبذا .كنت سأتذكر الأمر!".

نهم مستمعون
إذا كان لنا أن نصف ذوي الشخصيات الصفراء بشيء آخر؛ فأهو

الذين قابلتهم إنهم مستمعون جيدون -وبالطبع قدموا أمثلة معتبرة لاهلذهحقيقة التى
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لا يمكن إنكارها -لكن ربما تكون ذاكرتهم هي التي كانت مخطتة .إنهم في الأساس؛

يعتقدون أنهم يستمعون جيدًاء لكن في مكان ما على طول الطريق إلى أرفف التخزين
قالذفاء» كل ما مسحعوكه سساظة يضم ويفقد
لكن لاء لا يتعلق الأمر بالذاكرة .إنه يتعلق بكيفية عدم اهتمام ذوي الشخصيات

الصفراء في كثير من الأحيان بما يقوله الآخرون لأنهم يعلمون أنهم يستطيعون أن
يقولوا ذلك بأنفسهم .إنهم لا يظلون في حالة من التركيز؛ إذ يبدؤون في التفكير في أشياء
أخرىء ويبدؤون في فعل أشياء أخرى .فهم لا يريدون الاستماع؛ إنهم يريدون التحدث.

إنهم أيضًا طفوليون تمامًا في الطريقة التي يحبون بها فقط القيام بأشياء ممتعة.
إذا كان هناك مجرد بيان أى قصة أى محادثة عادية مملة ,فإنهم يغلقون آذانهم.
بالطبع» هناك علاج» خذ دورة تدريبية في الخطابة البلاغية الممتعة؛ ثم قد تكون
حينها قادرًا على جذب انتباه صديقك أو شريكك أو زميلك الأصفر .فإذا أمكنك تقديم

رسالتك بطريقة أكثر إمتاعًاه فسيظل جالسًا على الأقل لفترة أطول قليلاء فالبلاغة
ليست فن الحديث بل هي فن جعل الآخرين يستمعون.
إذا كان لديك صديق أدركت فيهذه المرحلة أنه أصفرء فأنت تعرف بالضبط ما الذي

أتحدث عنه .ففى منتصف

الجملة بينما أنت تتحدثء يفتح فمه ويبدأ في الحديث عن

كيه مخظلف تماما::فهل ذاكرته نمينة152 4لقذكن برساظة مملة:لكن ف7الحقيفة!
طية
رف
وفعل
أضف ذاكرة سيئة إلىالمعادلة ونصبح بال

كبيرة.

إن كثيرًا منالأشخاص الناجحين حقا فيالمجتمع غاليًا مايكونون مستمعين أفضل
من المتوسط العام .إنهم لا يتحدثون عن عمد بقدر ما يستمعون .إنهم يعرفون بالفعل
مايعرفونهء ولكي يتعلموا ويعرفوا أكثرء عليهم ببساطة أن يصمتوا ويسمعوا مايقوله
الآخرون .إنها طريقة لاستيعاب المعرفة الجديدة .هذا شيء يحتاج ذوى الشخصيات

ًما؛
منه
ام
مًا
تئوس
الصفراء إلىفهمه بشكل أفضل إذا لميكنيُنظر إليهم باعتبارهم مي
أى فقط متبلدين في نموهم الشخصي .فيجب عليهمء على سبيل المثالء الاستماع إلى
الرسالة التى قدمتها في هذا القسم الأخير .أما إذا رفضوها لمجرد أنها رسالة صعبة

وربما مملة» يفتلعنلموا شيمًاأبدًا.
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كيف ينظر إلى ذوي الشخصيات الخضراء؟
إِذَاماالذي يفكر فيه الآخرون -الألوان الأخرى -عن ذوي الشخصيات الخضراء؟

في الواقعالضويره 00حيث إلىاي
النزاع ,الل

لدان

الحواكيت جار مجه ل

يُعتيرونلطيفين وودودين
ا

ا لك

ا

يواجه ذوو الشخصيات الحمراء والصفراء مشاكل خاصة مع ما أسميه المقاومه

الصامتة .أي التزام الصمت بدلا من التحدث علنًا .ومع ذلكء يميل بعض ذوي
الشخصيات الخضراء إلى قول الحقيقة وراء ظهر الشخص المعني .لذلك» قد يرى
الآخرون أنهم غير صادقينء على الرغم منأن نيتهم هي فقط تجنب النزاع .بشكل عام
يتوقع ذوو الشخصيات الخضراء دائمًا الأسوأ وبالتالي يميلون إلى التحفظ.
ومن ثم يصبح لدينا عجز ذوي الشخصيات الخضراء عن التغيير؛ فهم عندما

يفهمون الحاجة إلى التغيير ولكنهم لا يزالون يرفضونه؛ فإن هذا يقود المقربين

منهم إلى الاعتقاد بأنهم يخافون التغييرء وأنهم عنيدون وغير مبالين .كالعادة» نحن
نتحدث هنا عن التفسيرات .فإذا سألنا ذوي الشخصيات الحمراء عن رأيهم في ذوي
الشخصيات الخضراءء فستكون هناك بعض الحقائق القاسية.

لانليكعونناد فضيلة أبدا
ماذا تفعل مع الشخص الذي لا يغير آراءه أبدًا؟ ولا حتى عندما تشير الحقائإقلى
أن الوقتقد حانلاتخاذ مسارمختلف؟ كيفيمكنك التعاملمعالشخص الذي صمّم
تمرار في المسار الحالي؟
ا عسلى
لًا
اام
وعزم تم

إن الفرق بين ذوي الشخصيات الخضراء والزرقاء هو أنهفيالوقت الذي يطالب فيه
قوضلية ماء فإن ذوي الشخصيات
قنائق ح
ليدح م
ذوو الشخصيات الزرقاء باالمز
الخضراء يتوقعون من كل شيء أن يختفي ببساطة :لأنهم يرفضون :ت:غيير رأيهم .لقد

لون ذلك عادة.
ينهفمعلا
اتخذوا قرارًا بشأن شيء ولن يتنازلوا عنه .لماذا؟ لأ
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فكر في الأمر :ربما استغرق الأمر حياتك كلها للوصول إلى رأي محدد حول
ضراءء أو حول بريتني سبيرزء ثم
لرفعب
اسف
امء أو ال
طعفي
لير
اخط
الكوليسترول ال
فجأة يأتى هذا الشخص ويقول إنك ستقوم باستبدال رأيك الحالي برأيه.
هذا لن يحدث .ينتظر الشخص الأخضر الشعور الصحيح ليأتى إليه قبل أن يقوم

بأي تغييرات .وإذا لم يأت .حسنا ...إنهم دائمًا صبورون.
دعونى أخبركم قصة عن فتىء وهو أحد أبناء عائلة أعرفها جيدًا منذ سنوات عديدة.

في البداية ,أود أن أشير إلى أنه عندما نتحدث عن صغار السن بشكل عامء وفي هذه
الحالة سن المراهقة .يجب أن نكون حذرين .حيث إن فيهذه المرحلة لاتكون الشخصية

مكتملة بعد .ويكون لا يزال لدى الفتية أشياء ليعرفوها حول الحياة بشكل عام :لذا
فجميع الانطباعات ليست نهائية.

إِذّاما هى المشكلة؟
هذا الشاب لديه أفكاره الخاصة حول ما هو صحيح وخاطئ ,ولا يمكن لأحد أن
شهاعلشىات
يجعله يغير رأيه .يقكدون الأمر حول شيء سمعه من صديق أو شيء رآ
التلفزيون أى شيء التقطه في المدرسة .عندما تصبح هذه المعرفة أو الفكرة» بغض

النظر عن مصدرهاء مثبتة في وعيه .فلا يمكن إزاحتها .ولن تشكل عدد المرات التي

يشير فيها والداه إلى الحقائق» أى مدى قوتهم عندما يقدمون الدليل أي فارق؛ فوجهة
نظره محسومة .لايهم حتى لو أشاروا إلى الخطر فيطريقة التفكير هذه أى تلك؛ فهو

مستمر فإييمانه.
مر .أنت تقدم كل الحقائق المتاحة .ويقول الفتى إنهيفهمها .ويوافق على
فاكلرأفي

أنها تبدو منطقية .يمكن للآخرين القيام بذلك بهذه الطريقة» مع نتائج جيدة .ومع
ذلك فهو ليش مستهدًا لتغيير وحهة نظره .قدتُطلق بعضن :الكاس عل ذلك :الفتان:
ما سبب ذلك؟ سؤال ممتاز .قد يكون ذلك نتيجة للمكان الذي حصل فيه على
المعلومات لأول مرة .إذا قال أحد الأصدقاء إنه يمكنك كسب نفس القدر من المال من
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مًا
صاحنهيذا
جمع القمامة مثل الذي يجمعه طبيب مؤهل حديئًاء فإنه لايهمإذا ك
أملا.إذا اقترح الصديق نفسه أنهلايمكن توقيفك بسبب القيادة فيحالة سكر إذا كنت

تقود سيارتك بعد شرب ثلاثة أنواع من البيرة» فإن هذا يصبح حقيقة؛ حتى لو علمناء
بكل الحقائق الموجودة لديناء أن هذا يبساطة ليس صحيحًا.

إذا قيل لهذا الشخص إنه سيحصل على وظيفة رائعة إذا بذل بعض المجهود الإضافي
في الرياضيات :فسيصبح ذلك صحيمًا .إذا حصل على هذه المعلومات من أفضل صديق
له .فيجب أن يكون الأمر صحيمًا .فالشخص الأخضر إذا وثق في شخص معينء فإن
كلمة هذا الشخص تصبح قانونًا .وهذا يجعل من السهل استغلال ذوي الشخصيات
الخضراءء لأنهم يمكن أن يكونوا ساذجين بعض الشيء .ولسوء الحظء يستغل بعض

الأشخاص هذه الحقيقة.
في بعض الأحيان يصبح هذا العناد نقطة قوة ,لاشكفي ذلك .ولكن عندما يرى أولئك
ل.
كخلق
اأن ي
شكن
مه يم
الذين حولهم الأمر بمثابة عناد بحتء فإن

"لماذا تهتم؟ لا شيء يستحق الاهتمام".

دائمًا للآخرين بإجراء الخطوة الأولى» يمكن بسهولة أن يأتيك انطباع بأنهم ليسوا
مهتمين أى غير مبالين .فهم غالبًا ما يكونون متبلدين وغير فعّالينء ولهذا تأثير على

سلوكهم.

فماذايهم.حقًا؟ إذا بقيتفيالمنزلءفلاشيءيمكن أن يحدث أو يسير بشكل خاطىئ,
أليس كذلك؟ ما فشل ذوو الشخصيات الخضراء فريؤيته هو أن معظم الأشخاص

لاون هم
فنعكم
يكرو
يلاء .إنهميفترضون أن الجميع يف
اغبلونأفشيفع
الآخرين ير
ويبقون فقط على الأريكة .إنهم راضون بعدم فعل أي شيء .فأي شيء يعكر صفو هذا
دحًا .والنتيجة؟ عدم فاعلية وسلبية أكثر.
هقفد ييصب
تمو
ال
في إحدى المرات .سمعت مديرًا ذا شخصية صفراء-حمراء يصف موظفيه بأنهم
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غير ملهّمين وغير مهتمين بعملهم .كان يؤلمه الأمر لأنه بغض النظر عن مدى شدة
محاولاته وإصراره؛ لم يبرحوا عن نقطة البداية .لقد قدم العديد من الأفكار -بعضها
مثير للاهتمام للغاية -لكن لم يحدث شيء .يمكن أن تكون هذه هي الحال مع ذوي

الشخصياف الكصراء :إنهمتدركون القكرةالخددة قورالسرعة الىتدك زأىشخصض

آخر إدراكها بها .ولكنء على سبيل المثال» في حين أن زملاءهم من ذوي الشخصيات
الحمراء ينطلقون كالسهامء فإنهم يجلسون وينتظرون .غالبًا ما ينتظرون الشعور
الصحيح لإقناعهم بمزايا الفكرة وإذا لم يحدث ذلكء فهذا أمر جيد ...إنهم لن يفعلوا
أي شيء على أي حال؛ حتى يحصلوا على مايريدون .فلماذا لاتنتظر فقط لترى ما إذا
لةتفحيرك والفعل ستتلاشى؟
ارغب
كانت ال

استدعى هذا الرئيس موظفيه وسألهم كيف يرون العمل .كان يشعر بالقلق إزاء
الافتقار الواضح للالتزام .قال اثنان من الرجالء الذين كانوا في منتصف العمرء

بصراحة إنهم لا يستطيعون التفكير في أيشيء يستحق المشاركة فيه .وأصيب الرئيس
بالإحباط الشديد .لقد جرب كل شيء ولكنه لم يحصل على أي رد فعل.

هذا يمكن أن يحدث أيضًا في الزواج .هناك قوالب نمطية لكل شيء .فهناك بعض
النساء قد ينجذبن إلى النوع القوي والصامتء على سبيل المثال .لا بأس في ذلك .لكن
بعد زواجهم ويعد أن يدركن أن هذا كل ما في الأمر؛ أي إنه فقط قوي وصامتء فقد

لا يكنَّ سعيدات .وعندما يضعن الخطط ويقلن إن الرجل لا يهتم؛ فإنهن يشعرن
بالإحباط .ومن ثم يضعن خططا أكبرء فيتمسك الرجل بكرسيه المريح أكثر فأكثر.
هذه هى المفارقة .كلما كانت الخطط أكبرء قل احتمال أن يلتزم الشخص الأخضر

إليكمثال :لقدكنتأكتبفيعالم الأدبلمدة عشرين عامًا وكنت آملحقًاأن أصبح
م .الجميع فيالأسرة يعرفون هذا .ليس ذلكلأنني جعلت
امن
يوم
لاأفيي
اترف
مؤلفا مح
منه أمرًا كبيرّاء لكنني لم أخفٍ طموحاتي أيضًا .لقد فهم أحد ذوي الشخصيات
الخضراء المقربين ين مدى أهمية نجاحي .لقد تحدثت مرارًا عن حلمي .موضحًا

كيف سيكون شعوري إذا نجحت كمؤلف للروايات .ومع ذلكء لم يسأل هذا الشخص
1111

الأخضر أبدًَاعنكيف تسير كتابتي .فقط قديُدلِي بتعليق كل خمس سنوات حول أنني
يحب ألا آخذ الأمور على محمل الجد كثيراء وإلا فسوف أشعر بخيبة أمل .وعندما كنت
أقول أشياء مثل" :هذا العام سوف يحدث الأمر .الآن هو الوقت المناسب .على العمل

بجدية أكبر لتحقيق النجاح!" كان الرد" :واو .هذا كثير من العمل" .والكثير من العمل
هو أكبر عدو للشخص الأخضر فقط بسبب أنهكذلك؛ أي إنه عمل .إنهم يعيشون

بعقلية أنكلشيء يجب أن يكون سهلا.
هذا الشكل من اللامبالاة وعدم الالتزام يمكن أن يقتل حتى حماسة الشخص الأكثر
إلهامًا .لذا كان علي أن أتعلم الاعتماد على الآخرين لإيجاد الطاقة اللازمة للنضال في
نسخأرنطوا كثيرًا في
ينا
كتابتي .لكن الشخص الأخضر لا يفهم هذا .إنه لايريد لل

الأشياء .لأن ذلك يكون عبمًا .بدلا من ذلك دعنا نجلس هنا ونقعل ...لا شيء.
مايُعتقد أنه سرّي يُقال سرًا.
تاءخعانذ موقف بشأن القضايا الحساسة .لديهم
اخضر
ياحجلمشذوخوصيات ال
الكثير منوجهات النظر والآراء مثلأي شخص آخرء لكنهم لايحبون التصريح بالأمور
على رؤوس الأشهاد .والسبب بسيط :يمكن أن يُحدث ذلك ضجة.

ونتيجة الميل نحى ذلكهي الصعوية الشاقةفيالتعبير عنأنفسهم .فبدلا منقول
أهذا 'ميقمين ترقد يوذون ينيء مدقل "يوق أن “متانه يحضن التسدواك فىنفدي
ذلك" .بالتأكيدء كلا العبارتين تعني نفس الشيء" :لن نتمكن من القيام بذلك في الوقت
المناسب" .لكن باستخدام تعبير أقل مباشرة؛ فإنك تقلل المخاطر المحتملة ,أما إذا

اتخذت موققا واضحًا بشأن شيء ماء فعليك أن تدافع عنه .وياله من أمر مزعج.

بالنسبة للشخص الأخضرء مانلأفضل أن تكون آمذًا بدلا منأن تكون آسفا .من
وللية عن هذه المسألة.
ؤحم
مجنسب ت
انهليت
خلال التعبير عن نفسه بشكل غامضء فإ
لايتعين عليهالمخاطرة باسمه الجيد إذا كان غيرمتأكد .فإذالميتخذ أي موقف لدعم
شيء ماءفإنه لميتخذ أيموقف ضد شيء ما.أنتتُدرك كيف يبدو هذا غير منطقيء
اسن كذلك 4ولكن  131كقت صديقا لشخصن خضي فاضت ترف «الضيطظ مااقصنده.
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قالت امرأة قابلتها ذات مرة إنها تؤمن بكل شيء يؤمن به كل شخص آخر.
حرين لمجرد أنهم
ضغي
اهم
وى أن
نلظر إلىذوي الشخصيات الخضراء عل
ُه
يكن
ول
يريدون إنقاذ العلاقة؟ لا ليس ذلك على الإطلاق .الشخص الأخضر ليس دقيقا مثل

الألوان الأخرى .عندما يقول الآحمر إنه يكره الاستماع إلى "إيمينيم" على الإطلاق» فإن
الشخص الأخضر سيقول إنه يتذكر مطريين أفضل منه .عندما يقول الشخص الأزرق
إنه فقد خمسة جنيهات منذ صباح الثلاثاء الماضى في الساعة  30:01سيقول الشخص
الأخضر إنه فقد بعض الجنيهات مؤخرًا.

هذا لأن ذوي الشخصيات الخضراء ليسوا موجهين نحو المهام مثل ذوي الشخصيات
الحمراء والزرقاء .لا يتحدث ذوو الشخصيات الخضراء عن الحقائق بالطريقة نفسها.
إنهم يفضلون التحدث عن العلاقات والمشاعرء مما يجعل الأمر أكثر صعوية في الدقة.
إذ كيف تقيس الشعور؟ إن قول "أنا أحبك أكثر بنسبة  0921عن الشهر الماضى" .لن

"أعرف أنني يجب أن أغير هذا على الفور؛ لكنني سأنظر في الأمر لفترة
قصيرة".

هنا لدينا أصعب حجر عثرة .إذا كنك خرد إجزاء دقورات
العديد من

ذوي الشخصيات

الخفي الها

قزتجموعة تدكون من

سعدا إذا كان تغييرًا كبيراء :فنكن

اء
لأمر
جنال
ااكا
عاإذ
تفكر في ماإذاكانالأمر يستحق هذاالجهد حقًا.أم
تنسى كل شيء .هذا مايحدث فيعقل الأخضر:

 ٠أعرف مالدي بالفعل ولكن لست علىعلم بما سأحصل عليه.
 ٠كان الأمر أفضل من قيل.

لم ارعصا

قكبملن.
» أنالمأقعل ذل

«الحفي لسن اما أكض حشر عل الهانن الأخر
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أن

يمكنك أن

يبدو الأمر مألوفا؟ بالتأكيد .ليست كالتغييرات للأفضلء لكن لنكن عقلانيين!
لأاقول إنه من الخطأ دائمًا التعبير عن هذه المشاعرء ولكن عندما تكون التغييرات
اذا

ضرورية

حقاء قد يكون ذلك خطيرًا للغاية.

أحد الكليشيهات الكلاسيكية -أصبح باتدًا قليلا الآن أنا أعلم -هو التفكير في عدد
المرات التي تغير فيها مكان جلوسك على طاولة الإفطار .اعتدت أن أطرح هذا السؤال

في المجموعات التي قابلتها .ابتسم كثيرون وقالوا إنهم جلسوا حيث يجلسون عادة لأن
هذا ما يحدث بتلقائية .بالتأكيد أنا أفعل نفس الشيء في بعض الأحيان .ولكن إذا أشار

شخص ما إلى أنني كنت عالقا فيعادة متزمتة (أى عادة سيكة) فسأفعل شيئًا حيال
ذلك .أما الشخص الأخضر فلا يصحح نفسه.

عندما تنظر إلى رد فعل الشخص الأخضر على السؤالء فسوف تفهم أننا نواجه
مشكلة .لقد رأيت بالغين تشحب وجوههمء وهم يمسحون جباههم بمجرد التفكير في
الجلوس على الجانب الآخر من الطاولة .لقد عملت حتى مع رجلء يُدعى "سون" .الذي
كان لديه روتين دقيق في وقت الغداء بحيث إنه إذا لم يتمكن من الالتزام به بالضيط؛,
فإن بقية اليوم كان يكتنفه الظلام الحالك بالنسبة له .كان لدى سون مكان مفضل
لتناول الغداء تحت إحدى اللوحات .كان يجلس هناك يوميًا في وقت الغداء .أسيوعًا يعد
أسبوع ,وشهرًا بعد شهر وعامًا بعد عام» كان دائمًا على نفس الكرسي.
ة الطعام ورأى أن مكانه مشغولء فسيتوقف بغتة .أماإذا رأى ذلك
فلى
راءإ
غا ج
إذ
بسرعة كافية» فسوف يلجأ إلى الموقع الاحتياطي»الذي ليس جيدًا مثل الآخر ولكنه
لابيزال 'مكانا مقيولا :بالعوب تمق الناقذة] .:وذا أحيو عن تناول اكه هتاة:اسستراة

يحدق ساخطا طوال الوجبة في كل من ينظر لمكانه .بالطبع؛ لم يقل أي شيء .وبدلا
اولىشخصيات الخضراء غاليًا؛
فآعخرله ذ
ييء
من ذلك .ظل عبوسًا لبقية اليوم .هذا ش

حظ
لاضاحتى
يامتع
وهى تحويل الغضب إلى الداخل والشعور بال

الجميع ذلك .أما إذا

لتلاالحبقتعةيسوانطية أيضاء فإنه سيعود إلى المطبخء وقتددتممير وإفساد
تاماح
سمحوا ليأن أقدملكممثالا آخر .أمي-لقد رحلت عنا ولكنلمننسّها أبدَا؛ ولن
ع
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نتوقف أبدًا عن حبكء أمنا العزيزة -التى كانت خضراء للغاية» كانت على استعداد دائمًا
للمساعدة ورعاية أحفادها كلما دعت الحاجة .خاصة عندما يكونون صغارًا .أتذكر
إحدى المرات عندما دُعيت أناوزوجتى لتناول العشاء إحدى ليالي يوم الجمعة .كان علي
أن أطلب من والدتى أن ترعى الأطفال قبل أسابيع لأننى أعرف أنها تحتاج إلى وقت
١
لإعداد نفسها ذهتكًاللأمر.

ع

3

وفي صباح اليوم الذي كان المفترض أن يتم فيه العشاءء اتصلت من كانت ستستضيفنا

وقالت إن زوجها مريضء وتم تأجيل كل شيء .عندما اتصلتُ بأميء شرحت لها ما
حدث .سنكون في المنزل فيتلك الليلة .أجفلت وصمتت تمامًا .قلت إننى ما زلت أريدها
١
أن تأتي لأن الأطفال كانوا متحمسين لرؤية جدتهم.

كانت أمي مترددة جدًا .وسألت "ماذا سيحدث الآن؟".
قلت إن الأمر سيسير مثلما خططنا في الأصل .نظرًا لأنها جهزت حقيبتها وكانت
غرفة الضيوف جاهزة :فإنها ستكون فرصة مثالية لقضاء بعض الوقت معًا .لكنها
ترددت" .سيكون الأمر كن

تمامًا الآن :أنتم في المنزل" .لقد شعرّت بالقلق من

عءدثمت
وفكير
التغييرء وكانت بحاجة إلى وقت للت

ًا.
دلدبي
جتص
أمنت

فماذا كانتبحا مدكلة أبن إن كعين خططه لموين أن كعم :دالسية لها
على الإطلاق .كانت لا تزال ذاه للإقامة بين الجمعة والسبت .كانت لا تزال سترى
أحفادها .وكانت مع ذلك .ستتجنب تحمل أي مسؤولية عنهم .حاولت إقناعها أننا

يمكن أن نعتني بهالمرةواحدة ,بدلامنأن تعتني هيبنا.
كان هذا وضعًا جديدًا تمامًا بالنسبة لها .كنا لا نزال هناك في المنزل .وتلك كانت
هدة برنامج معين
في
شا
مغب
المشكلة .أنا وزوجتي سنكون هناك .ربما كانت أمي تر
راف .لم
عء ل
أما
على شاشة التلفزيون .ريما فكرت فإيعداد وحبة خاضنة للأطفال .رب

تقل شيئًاعنذلكمطلقاء لذلك لايمكننا أننعرف على وجه اليقين .لكن التغيير كان
فًاكفيير.
لإضتافي
اتا
زيم وق
ليكف
ليايبما
جد
اية.
نهفي
االءت
(لقد ج

حنتمل أن تكون مرتبطة
لة؛م م
ايف
قصة جانبية صغيرة لط
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بجيلها :لقد أحضرتها الساعة الرابعة والنصف .وقد سألت عن سبب تأخري كثيرا؛
أجبت بأنني وعدت بأن أكون هناك في الساعة الخامسة .وأنني جئت في الواقع نصف
ساعة مبكرًا .فماذا كان ردها؟ لقد كانت جاهزة منذ الساعة الرايعة).
"لم أكن غاضبًا مثل الآن» ولكن أرجوك .لتاقل أي شيء لأي شخص'.

هذه هى المعضلة الرئيسة الثانية للسلوك الأخضر .إنهم يحتقرون المشاجرة .هذا
النفور منافوا يسبب أيضًا العديد من التحديات الأخرى؛ مثل العناد والغموض

ومقاومة التغيير .ولأن ذوي الشخصيات الخضراء معروفٌ عنهم أنهم يهتمون
بالعلاقات .ليس هناك ما هو أكثر أهمية من الحفاظ على العلاقات بالنسبة لهم.

نهمج لحا.
تيقت
المشكلة هي أن طر
يمكنك إلقاء نظرة على الصراعات بطريقتين .الطريقة الأولى تسمى توقعات التناغم,
أو السعي لتحقيق التناغم .فكل شيء يعتمد على أن تكون علىعلاقة جيدة مع الآخرين.
رياع
صف
لون
اسبب
التوصل إلى اتفاق هوغاية فيحد زاته .هيذعاني أن أولتك الذين يت

رقاع ونتظاهر بأنه غير موجود .فمن يريد أن يصادق مثيري الشغب؟
صخن
لن
اننا
فإ

لعسملنوك .قالت إن
انو
قابلت ذات مرة مدربة استعانت باستعارة رائعة لهذا ال
الأمر يشبه الجلوس على طاولة العشاء مع كومة متعفنة من النفايات في الوسط .مع
وجود العفن والذباب وكل شيء .يرى الجميع أن القمامة موجودة ,لكن لا أحد يقول
أي شيء .قم بإبعاد الذباب وتنظيف الطعام دون التفكير في أي شيء .وفي النهاية قد

يتساءل شخص ما إذا كان هناك بالفعل كومة من القمامة على الطاولة على الإطلاق.
وأخبراء يقول أحد ضيوف مائدة العشاء" :علينا أن نفعل شيدًا حيال ذلك!" هذا
ضحاء لأنه يتعين علينا الآنالتعامل مع هذه الفوضى القاسية من
رصب
ح ي
مشخص
ال

القمامة ,أتلساتطيع أن تبقى هادمًافقط؟
رنف
ع نح
ناضر
أما افليوقت الح

تيفاق
ليعا ف
اجم
أقضل .إن طموح ال

على كل

شيء طوال الوقت هو يوتوبيا مستحيلة» ولا يستحق حتى محاولة تحقيقها .سوف
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يقوم أحدهم برفع الفطاء عن كل هذا الخلاف الذي تم إغلاقه بفعالية وإحكام لفترة
طويلة من الزمن؛ وماذا يحدث بعد ذلك؟ تظهر رائحة العفن .ففي النهاية» تؤدي
نظرة التناغم حتمًا إلىالصراع.

الأساس أننا نقبل وجود الصراعات؛ أإينها أمر طبيعي .إذ لتاوجد مجموعة يكون

بيت القصيد من وجهة نظر الصراع هو التعامل مع كل قضية معارضة صغيرة
بمجرد أن تظهر .إن ذوي الشخصيات الحمراءء .وكذلك بعض ذوي الشخصيات
الصفراء .يفعلون هذا بشكل طبيعي .عندما يرون شيئًا لا يعملء فإنهم يقولون إنه
لايعمل .هذا يعني أنه يمكن حل المشكلات في مرحلة مبكرة ,لكن عليك التعامل مع
المشكلة قبل أن تبدأ في التعفن.

ل مواتئخلاقم.
ادة
إن طريقة الصراع عا
ولكن ذوي الشخصيات الخضراء لن يُلقوا بالالذلك .حيث سيبذلون قصارى جهدهم
للحفاظ على هذا الشعور السحري بأن الجميع متفقون .فالأمر يكون ألطف عندما
يتفق الجميع:؛ أليس كذلك؟ ألن يكون العالم أفضل بكثير لولمتكن هناك صراعات؟
فكر في الموقف التالي الذي شهدناه جميعًا في مرحلة ما .نحن في اجتماع فيالعمل.
ريما يوجد عشرة أشخاص حاضرين في الغرفة .أضف أو اطرح من العدد حتى تتعرف
على الموقف .شخص ما -الرئيس أو أي شخص على الإطلاق -أكمل عرضه التقديمي
لمتتلوئقعاتء فيانتظار ردود
بهاو م
الآن وسأل عما يفكر فيه الجميع .يتطلع حوله؛ و
الفعل.
إذا كان هناك أي شخص من ذوي الشخصيات الحمراء أو الصفراء في الغرفة,

فسيتحدثون عن وجهات نظرهم بشأن الاقتراح الذي رأوه للتو .سيحبه ذوو الشخصيات
انرهم الخاصة حول
كع
فراء
أصف
لشخصيات ال
الحمراء يأبوغضونه .وسيتحدث ذاوو
سعئضلة.
أب
لاء
ازرق
ي الشخصيات ال
ذينومن
الاقتراح .وقد يكون لدى واحد أو اثن
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لكن ماذا يفعل ذوو الشخصيات الخضراء؟ لا شيء مطلقا .إنهم يتكثون على
مقاعدهم ويسمحون لأنفسهم باستيعاب وفهم الاقتراح .لا يقولون أي شيء على الإطلاق
مالم يتم طرح سؤال مباشر .فهم ينظرون بقلق حولهم على أمل أن يقول شخص ما

إن هذا الاقتراح هىء في الواقع» فوضى غير مفهومة .فالمجموعة كبيرة للغاية بالنسبة
لهم لقول أي آزاء مغارقة. :إنقول شيء مثيرأى متلبى حقايغني أن تيون الجميع
ستكون عليك وهم لا يريدون ذلك .أما إذا قالوا ما يفكرون فيه حقّاء فسوف يندلع
جدال ساخنء وحيث إنهم لا يريدون المشاركة في المناقشات الساخنة .وهم لا يريدون

ة؛
فنفس
ر في
غنوا
لن يكو
اى أ
حت

ن.
يون
تيبق
مطة
اببسا
صهم
فإن

كيف سيستجيب المتحدث؟ سوف يفترض أن الجميع متفقون :أليس كذلك؟ ما
لايعرفه هوأن نصف الأشخاص في الغرفة يعتقدون أنهكان أغبى شيء سمعوه على

الإطلاق .عندما تبدأ الحقيقة في الظهور تدريجيًًا -وهى ما يجب أن يحدث عاجلا أم
آجلا -خمّن ما يحدث بعد ذلك؟ بالضبط؛ الصراع.

يمكنك أن تكون على يقين من أنهبينما تقفعند آلةالقهوة وربما حتى أثناء زيارة
دورة المياهء ستظهر الحقيقة .عندما يحتاج ذوو الشخصيات الخضراء إلى تخفيف
الضغط الناتج عن عدم التحدثء .يتحدثون خلف ظهرك .في مجموعات صغيرة تتألف

من شخصين أو ثلاثة أشخاص؛ سوف ينفسون بسعادة عن استياتهم وهم جيدون
في ذلك .طالما أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون الهروب من نظرتك ,فسوف يعترضون
عليك بطرق لا تتوقعها أبدّا من ذوي الشخصيات الخضراء....

كيف يُنظر إلى ذوي الشخصيات الزرقاء؟

حتى ذوو الشخصيات الزرقاء الساعون للمثالية يتلقون النقد .يمكن أن يكون الأمر
حول أنهم مراوغونء :ودفاعيون .:ومتحفظونء ومتشائمون» ودقيقون» ومترددون,
ويفتقرون إلى الاستقلال» وشكاكونء ومملونء ومنعزلونء .وباردونء أود! غاليًا ما
تكون قائمة أوجه القصور الموجودة في معاقل البيروقراطية هذه طويلة جدًا.
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لكن بشكل أساسي .يجد ذوو الشخصيات الزرقاء صعوبة في بدء أي شيء جديد

لأنهم يرغبون في الاستعداد بشكل شامل .فكل شيء ينطوي على مخاطرء ويمكن أن
يكون ذوو الشخصيات الزرقاء مهووسين تقريبًا بالتفاصيل .فإياك أن تضع الكثير
من ذوي الشخصيات الزرقاء في نفس المجموعة .إن سوف يبقون في مرحلة التخطيط
حتى القرن القادم دون أن يتحركوا قيدأنملة.

علاوة على ذلكء يُنظر إلىالعديد من ذوي الشخصيات الزرقاء على أنهم
انتقاديون وشكاكون للغاية تقريبًا .فهم لا يفوتون أي شيء» ولديهم ميل لتقديم

ملاحظاتهم بطريقة فظة نوعًا ما .إنهم ينتجون عملا مُتقناء لكن أسلوبهم الانتقادي
الحادء يقلل من معنويات من حولهم إلى مستويات منخفضة بشكل خطير .وهؤلاء

هم الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم واقعيين» بينما يكونون -في نظر الجميع -في
الواقع متشائمين.

" 095من الصحة هي في الواقع  9001من الخطأ"
لنكن صادقين من البداية .كل هذا التتبع للحقائق والتركيز على التفاصيل يمكن
أن يذهب بعيدًا .هناك حدود عندما يكون من المعقول الاستمرار فيالبحث .هل تتذكر
الرئيس التنفيذي الذي أراد شراء دورة التدريب على القيادة؟ فهو لم يترك نقطة البداية.

يريد ذوو الشخصيات الزرقاء الحصول على جميع المعلومات حول كل شيء؛ وهذا
يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مع من حولهم .حيث لا يمكن للأشخاص الذين يكونون
راضين بالقدر الكافي أن يتعاملوا مع سماع كل هذه الأسئلة وكل هذه الأشياء التي لا

تتوانى عن التدقيق عن كثب في التفاصيل .فالشخص الأزرق يعتقد أن الشيء الجيد بما
يكفي هوفي الواقع ليس جيدًا بمابما يكفي.
أستمتع عادة بالعمل في المنزل؛ أي تغيير الديكورء وتعليق ورق الحائط بين الحين
والآخر .منذ بضع سنواتء قمنا بإعادة تشكيل مطبخناء وعلى الرغم من أنني حصلت
على مساعدة هائلة من عائلتيء إلا أنني فعلت الكثير بنفسي .لقد عملت وبذلت الجهد
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وكنت سعيدًا جدًا عند الانتهاء .اعتقدثٌ أنني تمكنت من القيام بالأمر بشكل جيد.
وقد جاءنى هانز وهو صديق جيد لي .لقدعرفنا بعضنا بعضًا لسنوات عديدة» وهى
على اطلاع بما هو جديد .كان يعلم أنني عملت بجد وأنني شعرت بالسعادة تجاه
نفسي .عندما دخل إلى مطبخيء نظر حولي وقال بهدوء" :مطبخ جديد؟ يبدو جيدًا.
نأب الكوانة :هذا ملكو 3

حسناء ريمالميكن منالجيد سماع ذلك .ولكن بالنسبة لهانزء كان هذاأعلى شكل
من أشكال المنطق .فقد لاحظ  00722بالكمال يعنى أنه لا يستطيع تجاهله.

علا
ارةذ فللف مويلبساشخضا عناكفن شوديهكا :نالكلم خط إلاأن اقول

الأشياء
كما كانت .لم يكن ينتقدني بشكل مباشرء بل فقط شيء واحد قمت به .وهو
عدم تركيب باب الخزانة بشكل مستقيم.
يمكن أن يتجلى ذلك الهوس بالتفاصيل بعدة طرق :يمكن أن يظهر في الشخص
الذي لا يستطيع تقبل وجود الأوراق دون محاذاة تمامًا على المكتبء أو فيالذي يعيد
كتابة رسالة البريد الإلكتروني لمدة خمس عشرة مرة للحصول عليها بشكل مثاليء أو

فيالذي يعمل لساعات على جدول بيانات فيبرنامج إكسيل بسيط أو فيعرض تقديمي
ورينتء فقط يقوم بإعطاته اللمسات الأخيرة.
فبيرنامج بباو

هاون أي شيء أبدا .هناك دائمًا المزيد للقيام به.
يهمن ل
إن
ذات مرة .كنت أعقد برنامجًا للتدريب على التواصل لمجموعة من الأشخاصء.

وجميعهم كانوا يعملون في نفس الغرفة .تتكون المجموعة من نحو عشرين شخصًا.
بعد ظهر اليوم الأول سلمت نتائج تحليل السلوك التى اتخذها كل منهم فيوقت سابق.
قرأ الجميع عن أنفسهم بانيهار متزايدء ويدا  8-50راضين للغاية.
باستثناء سيدة واحدة .كانت مستاءة للغاية من تحليلها .كان -في الواقع -بالنسبة
لها غير صحيح تمامًا .بعد أن أكدثُ لها أنهلابأس من مناقشته أمام المجموعة بأكملهاء
سألتها عن الشيء الذي يسبب عدم شعورها بالرضا.
10

"هفاك الككير من الكموى عبر اللستتححة" .اخبركنا :غل اسددل الخال كشف التكليل
ق .لاحظت
الى
لك ع
طكذل
إكن
لم ت
اي ل
ية .وه
لحو
ان
ثية
ماع
أنها يمكن أن تاكولن س
الابتسامات الصغيرة التى تظهر على وجوه الناس .يبدو أن زملاءها يعرفون شِيكًا لم
تعرقه.

لتمتثسعاىلية .لميكن لديها
لان
سألتها عن سبب اعتقادها أن التحليل أكد أنها ك
فكرة .كل شىء كان لغرًا تامًا .كانت أداة عديمة الفائدة تمامًا.
بما أنني أدركت أانلمرأة كانت زرقاء .حرصت على عدم المجادلة أكثر من اللازم.
فهي لن تتقبل كلامي دون جدال .فقد كنت مجرد استشاري

سةة.
انئسن
بشري
الأداة لمدة ع

ي كان يعمل بهذه
عشوائ ي

فماذا أعرف؟

بذلامخ:ذلك :ظليت:متها تقييم مكال بورض أنهالمتكن تيع للمثالية ا مشكلة,
لديها الكثير .على سبيل المثال :كان لديها ثلاثة أبناءء كل منهم لديه ثلاثة أصدقاء
مقربين .عندما عادت إلى المنزل في المساء .كان هناك الكثير من الأحذية مكدسة عند
الباب الأمامي مما اضطرها للقيام بالقفز العالي للدخول .بدأت أولا بإزالة الأوساخ من
الممسحة وترتيب الأحذية .لقد أخبرتني أنها اعتادت وضع المقاس  01في الخلف .حيث
يعود هؤلاء إلى منازلهم أخيرّاء لذلك بدا الأمر منطقيًا للغاية .بينما وضعت الأحجام
وف أنيقة.
ففي
صاب
الصغيرة الأقرب إلىالب
ثم ذهبت إلى المطبخ .ماذا رأت هناك؟ فتات في كل مكان .كان كل هؤلاء اأفتية
يتناولون السندويتشاتء .وكان المطبخ يشبه ساحة الحرب .استغرق الأمر عشرين
دقيقة لتنظيف كل شيء» .ووضع

كل شيء فيمكانه» ومسح

رهاخاء
تطف
سع مع
لهااخل
اكان
وبإم
فقط كان

الطاولات والأسطح .وعتدها

قليلا.
2#

كان زملاؤها غارقين في الضحك .نظرت المرأة منحولهاء لاتفهم ماذا مكاُنضحكا.
إفنكرة أن أيّا من هذا يمكن أن يكون بمثابة هوس كانت بعيدة للغاية بالنسية لها.

بء
تير
را غ
مزله
فقد كان من

هة نظرها.
وهجهي
وكانت هذ

الشيء المضحك في هذه القصة هو أننى بعد بضع سنوات قابلت نفس المرأة ولكن
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ات لخطلقة عاق اكد هناك نطوله وعالت:اق كتحارل بشلوكها كان محيما
يقشنه  00173ذهات :حيذهاء وساءلك كنف توصلف إل ذلك
اتضح أنها احتفظت بملفها السلوكي في حقيبتها لفترة من الوقت؛ كان بالتحليل
قائمة بالسلوكيات

والصفات»

وفي كل مرة وجحدت

نقفسها تقوم بواحدة,

كانت تقوم

بوضع علامة على الورقة .في النهاية» كانت قد وضعت علامة على جميع السلوكيات

والصفات .لقد أحبت الملف الشخصي .فقد اتضح أنه أداة مذهلة؛ في العموم.

"أنا لا أعرفك حقاء لذا ابقّ بعيدًا".
لقد فعلتّها .لقد فعلتّها .لقد فعلناها جميعًا .لقد ذهبنا جميعًا إلى شخص ما كان
يبدو أنه زميل لطيف وبدأنا الحديث عن هذا وذاك واعتقدنا أننا سنجري محادثة
لطيفة .لكن بعد فترة تدرك أنك الشخص الذي يقوم بكل الكلام .إذا كانت لديك سمات

صفراء في شخصيتكء فقد تلاحظ وجود توقف مؤقت في الحوار .إذا كانهناك بالفعل

حوار .قدتلاحظ أن الشخص الآخر يتململ قليلاء ممايشير إلىأنهلايريدأنيكون
ه
ذمن
هًا
جزء

المحادثة.

"ماذا يحدث هنا؟ نحن نتحدث فقط عن المباراة بالأمسء أو عما فعلته العائلة في
الصيف الماضيء أو عن المكان الذي تنوي الذهاب فيه في إجازة .هل لدينا مشكلة أم
ماذا؟".

نعم ,فيواقع الأمرء لدينا مشكلة؛ لأنهذا الشخص لا يتحدث عن طيب خاطر مع
الغرياء" .انتظر لحظة"” .قد تقول" .لقد عملنا سوبًا لمدة ثلاثة أشهرء والآن يجب أن

انسم كلبه" .لكنهذا الرجل يحتاج إلى مساحة
يكون مالنمقبول تمامًا أن أسأله ع
شخصية كبيرة» جسديًا ونفسيًا .ويحتاج إلى معرفة الشخص جيدًا للغاية قبل الانفتاح.
فهو ليس مثل الشخص الأحمرء الذي يتحدث بكل ما يشعر به؛ وليس مثل الأصفرء
الذي يكشف عن أحلك أسراره لأنه يفترض أن الجميع مهتم؛ أو مثل الأخضرء الذي

يمكن أن يتحدث بشكل شخصيء ولكن فقط في مجموعات صغيرة وفيبيكة مسيطر
عليها.
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لا يحتاج الشخص الأزرق إلى الأحاديث الصغيرة .يمكنه بسهولة إعطاء الانطباع
بأنه لا يهتم بأشخاص آخرين .لأنه لا يسعى لأي علاقات .بالتأكيد» هو يهتم؛ لكن

احتياجاته على مستوى مختلف عن احتياجات الآخرين؛ فهو يحب أن يكون مع ذاته
ومع عائلته المباشرة.
والنتيجة واضحة بالنسبة لمن حوله :إنهم يجدونه بارد المشاعر وغير ودود .هذه
الفقاعة الشخصية واضحة .:ويمكن أن تكون شديدة البرودة .خاصة بالنسبة لذوي
الشخصيات الصفراء والخضراء .وهكذا يعتبرون صديقهم الأزرق مصدر إزعاج.
يمكن لذوي الشخصيات الزرقاء أينجعلونا نشعر بعدم الراحة بسهولة" .لماذا هو
ماوة هرا وغير مبال؟ ألا يهتم بي على الإطلاق؟".
"الوقاية خيرٌ من العلاج .فكر في الأمرء ويفضل ثلاث مرات".

لمتستطع إحدى الصديقات لعائلتنا مغادرة منزلها دونالتحقق ألامن معرفةما

إذا كانت مفاتيحها توحودة ينها واحقينة وكهاء عل الرخممن أن وضعها هناك كان

آخر شىء فعلته قبل الذهاب إلى الباب الأمامى.
وأتذكر في الثمانينيات من القرن الماضيء عندما كنت أعمل كصراف في البنك» خدمت
أشخاصًا انتظروا ثلاثين دقيقة في الصف فقط لسيب واحد :التحقق من صحة الرصيد
ال الصراف الآلي .الكثير من الترقب .نفس الكمييوتر .نفس الرصيدء
صلى
يع ع
إطبو
الم

ولكن لا يمكنك التأكد.من الأفضل أن تتحققء وتتحقق لمرة ثانية» وإذا كان التحقق
الثلاتي ممكناء فسيكونون قد قاموا بذلك.

مأنين تأتي هذه الحاجة الملحة للتحقق؟ لماذا لايثق ذوو الشخصيات الزرقاء في ما
يقوله الآخرون أو يقبلون فقط المعلومات التي يسمعونها؟ الجواب :يمكنهم بالطبع.
لكن إذا قاموا بالتحقق بأنفسهمء فسيتم القضاء على جميع المخاطرء أليس كذلك؟

ولكن تظل الحقيقة أنهم لايثقون بالآخرين .كشليء يجب تأكيده ,وتسجيله» وتوثيقه
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تذكر :نحن نتحدث هنا عن السلوك كما يراه وينظر إليه الآخرون .يتحقق ذوو

الشخصيات الزرقاء من كل شىء مرة إضافية لأنه من الممكن التحقق من كل شىء مرة

إضافية .وعندما يتم تأكيد كل شيءء .حينها يكون عليك فقط اتخاذ قرار.

لدي صديق جيد يستخدم برنامج إكسيل ببراعة .ولكن ليس مثل بقيتناء فهذا الرجل
لديه طريقة خاصة:؛ فهو يكتب الصيغة الرياضية ويدرج جميع البيانات» لكن قبل أن
يرسل أي ملفات مهمة إلىكبار مديريه» يقوم بالتأكد بكل شيء باستخدام آلةحاسبة.
لماذا يفعل ذلك؟! إذا أردت أن تشرح هذا للشخص الأحمرء فسيعلن بوضوح أن
هذا الرجل كان غبيًا غباءًمطلقا .وإذا شرحته للشخص الأصفر سوف يضحك حتى

الموت .أما الشخص الأزرق سوف يفهم كلشيءعلى الفور .إن إن هناك احتمالًا نظريًا
ينهكقودن هناك أخطاء في برنامج إكسيل .على الرغم من أنه قام بكتابة الصيغة
بأ
جيانب الآمن .كيف
لف
اون
أنفضل أن تك
بنفسه؛ فقد لا يزال هناك خطأ ما .لاذالفم

نرق اللكرو:ة"هذا؟ واضل القراءة؛
"الشيء الوحيد الذي يمكنني الوثوق به هو نفسي وعيني".
الشخص الذي يشكك في برنامج إكسيل لديه بالطبع مشكلة في تفسير سيب سلوكه.
لدى العديد من الأشخاص من حوله وجهات نظرهم حول طريقة اضطراره دائمًا
إلىالتحقق من كل ما يفعله بنفسه والتحقق من كل ما يفعله كل شخص آخرء وهم

مق.
يشعرون بالغضب عندما يُظهر من خلال أفعاله بوضوح أنبهلهايث

المشكلة الصغيرة الأخرى هي أن كل شيء يستغرق وقنّا طويلا بشكل رهيب .يمكن
التغلب على ذلك من خلال العمل لساعات أكثر .الأمر الأكثر إثارة للمشاكل هو الطريقة

التي يمكن أن تتأثر بها العلاقات بسبب هذه العادة .فما مدى إحباط الأمر عندما
تصعد إلى شخص ما لإخباره عن تقدم محتمل وأول شيء يقوم به الشخص هو تفكيك

جميع المكونات المختلفة والتشكيك في كل نقطة؟
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بالطبع؛ إذا كان الجميع يتطلعون لفترة كافية فسيجدون أخطاء .ولا يكفي أن

وق عن حو اعليك أن كيت مفسك الوق الأزوق :إذا اعمبرك  31سلطة فى .محال
معينء فسيكون أفضل في الاستماع إليك ,لكن الطريق» مع ذلك يمكن أن يكون خادعًا.
وذا
لق عهزية الحدية من الدوراك'الكدرفرة وللعاهزاث دول :هذا الوضوع إ
كان هناك أشخاص يسألون أسئلة معقدة .فهم عادةً مهندسون وموظفو المبيعات

التخضطون والراقيون الماليوة ريما حشنة” هماهت الضبرافي :اق 'كثير .رمن
الأحيان» يكون لونهم هو الأزرق» ولا يتأثرون بي .إذ لمجرد أنني كنت أكسب رزقي من
فعل ذلكلمدة عشرين عامًالايعني أنني أعرف ماأتحدث عنه( .تذكر المرأةالتي اتهمت

بأنها ساعية للمثالية).
الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو أن تتقبل أن معيار الإثبات بين هؤلاء الأأشخاص
يكون مرتفعًا كثيرّاء لكن فيالنهاية تبقى الحقائق دائتمّاء فكما نعلم؛ إذا كنت قد قمت
بالإعداد جيدًا بما فيه الكفاية» يمكنني إثبات أن ما أقوله صحيح .وفي الوقت المناسب,
سوف يثقون بي.
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9

تعلم أشياء جديدة

م هتاة
لدة
عستخ
تف ت
كي
إن تعلم شيء جديد ليس دائمًا أسهل المهام .قد يبدو الأمر بسيطاء لكنه ليس بالأمر
السهل .فهناك دائمًا الكثير لتقوم به .والكثير لتقرأه .والكثير لتتعلمه .فمن أين تبدأ؟
يتم تحديد هذا دائمًا تقريبًا حسب اهتماماتك الشخصية .بطبيعة الحال؛ من الأسهل
تخصيص مزيد من الوقت لما تشعر نحوه بالفضول والاهتمام .لا شيء غريب في ذلك.

قى
مميع
لتهحعن ج
اروح
بالنسبة إي» فقد كان سماعي لتقييم "ستور" للناس -أط
اوفع لي لمعرفة المزيد اعنلناس وكيف يتواصلون بعضهم
ده
لب-
اكتا
فبيداية هذا ال
مع بعض .لكن الأمر استغرق منى سنوات عديدة لاكتساب هذه المعرفة .لقد قرأت
كتيًا وحضرت تدريبات وحصلت  10شهادات عدة مرات في مواضيع مختلفة .علاوة

رء
مصف
عمنت
لفي
اجل
واع .الآن .كر
ض هذ
وحول
مات
لدور
اف ال
على ذلك لقد قدمت آلا
أعتقد أن لدي فهمًا جيدًا لكيفية تفاعل الناس .لكن في كل الاحتمالات» لقد خدشت
السطح فقط.

إذا كان لدينا وقت لا نهاية له .فلن تكون هناك مشكلة

كل هذا التعلم استغرق وقنًا .ريما ليس لدي الغريزة الطبيعية التي لدى العديد من
الآخرين .لا أعرف حقا لكنني أعرف بعض الشيء عن طرق التدريس وكيف نتعلم
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اس.
لةنمن
امي
صعب التفكير في أيموضوع أكثر أه
أشياء جديدة .بالنسبة لايلمن
ذك الحياة؛ فستلتقي بأشخاص آخرين.
خقد
أين
تلىأ
تنكء وإ
فر ع
يلنظ
ظض ا
وبغ
إذ

عالىلسمبيثلال» يمكنك أن تكون:
 ٠موظفا معزملاء في العمل.

٠بائعًا مع عملاء.
 ٠مدير مشروع دون أي خيرة مناسبة لكنه لايزال يقود الناس.

فعين.
وًاظ م
متدب
٠عضو من

فينة:
ديرا فتوسطاضع أشتاهن قووك واحلحكمؤس
 ٠رجل أعمال يعمل لحسابه الخاص مع مبيعاته وأوامره الخاصة.

 ٠أحد الوالدين مع أبناء مراهقين في الأسرة.
٠زوجًا.

« مدريًا لفريق كرة القدم.
 ٠.مديرًا لمدرسة محلية.

ليست هناك قيود على كيفية تطبيق هذه المعرفة .سيبقى فهم الأشخاص دائمًا عاملا
حاسمًا في تحقيق أهدافك في الحياة بسلاسة قدر الإمكان .بغض النظر عمناهية هذه
الأهداف.

ألق نظرة على المخطط في الصفحة التالية .هذا ليس نموجًا جديدّاء لكنه يوضح
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الكثير حول كيفية تحويل المعرفة النظرية إلى كفاءة حقيقية .إن قراءة كتاب هي أحد
الأشياء -أنا سعيد لأنك تقرأ هذا الكتاب -إنها طريقة راتعة لبدء التعلم الخاص بك.
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القياالقيام بالتجربة نفسها
نهجٌ جديد
مهمتى واضحة؛ أريد أن يفهم المزيد من الأشخاص هذه الطريقة لتصنيف
الشخصية .يمكن تجنب الكثير من الصراعات والنزاعات إذا فهمنا فقط لماذا يتصرف
الناس من حولذا بالطريقة التي يتصرفون بها .ليس لدي شيء ضد النزاع بحد ذاته؛
عادة ما لا يزعجني ذلك لأنني أعرف كيفية التعامل معه .لكن عندما يهدم الناس

ويدمرون أكثر مما يبنون؛ أعتقد أننا يجب أن نكون قادرين على إيجاد طرق أخرى
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للمضي قدمًا .فالحياة تتكون من أكثر بكثير من مجرد التعلم من أخطائك .فبعض
الأخطاء يمكنك تجنيها تمامًا.

إن "اللغة" التي يناقشها هذا الكتاب -لغة ديسا  -45128هي مثل أي لغة أخرى
عندما يتعلق الأمر بالتعلم .إذا كنت قد درست الإسبانية أو الألمانية في المدرسة؛ فأنت
تعلم ما أتحدث عنه .إنالمذاكرة لامتحاناتك هي شيء؛وأنتكون قادرًا على التحدث
بطلاقة حقًاهي شيء آخر.حيثلايكفي أن تقوم بتحديث معرفتك مرةواحدةفيالسنة

قبل رحلة إلى إسبانيا .إذا كنت تريد حقا أن تكون قادرًا على التحدث باللغة الإسبانية
(أكثر من مجرد طلب الطعام في مطعم) كلما وكوك محش ا باللغة الإشياسةفانيت
بحاجة إلى ممارسة لغتك الإسبانية .إنها سلعة قابلة للتلف .لا توجد طرق مختصرة.
بالطبع؛ بعدقراءة هذاالكتاب» يمكنك الخروج إلى العالم وتجربة مابهمعالأشخاص

الذين تقابلهم .أنصحك أن تفعل ذلك .في البداية» سيكون التحدي هو أنك ستخمن
بشكل غير صحيح شخصيات الناس وقد يؤدي ذلك إلى درجة معينة من الإحراج.
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01

لغة الحسد:
لماذا تكون الطريقة التي تتحرك بها
مهمة :كيف تبدو حقًا؟

مقدمة
0-4

تظهر الألوان المختلفة أنواعًا مختلفة من لغة الجسد .فبالإضافة إلى كل ما تقوله
وتفعلة فاتك تظهن توَعًا معينًا من لهة الكبة للاشتخاض من حولك.رلتقظ الخاسن
لاغلةجسد هذه ويستخدمونها لتفسير حالتك المزاجية .لذلك دعونا نلقى نظرة فاحصة

تشير "لغة الجسد" إلى جميع أشكال التواصل غير اللفظيء الواعية وغير الواعية.
وتتنوع الاختلافات في لعة انط ين الأفوان ون اللمموعات الخطفة من الثانين.
وتعمل لغة جسدنا أيضًا كعلامة اجتماعية وثقافية .حتى لو كانت هناك أسس
بيولوجية مشتركة.

تحتوي لغتنا علىنحومئة ألف كلمة؛ منها خمسة آلاف تستخدم بانتظام .ومن بين
ايولمىم.قفايبل» وفقًا ليبعض
نيا ال
بة ف
الم
طلف ك
خما أ
هذه الخمسة آلاف .نستخدم ريب

العلماء فخ لغة الحشه كحتوئ عل :ما يقرب من سيعمقة ألقإشارة :نعم مكنذا
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مناقشة الأرقام الدقيقة ,لكن هذا ليس هو المقصود .بل فقط أن نفهم أن هناك عددًا
ارات :أكثر مما قدنكون على علم به.
ايرلًاإشمن
كب
لن أقوم بدراسة كل هذه الإشارات»؛ لكن ما زال من المثير للاهتمام معرفة الاختلافات
بين الشخصيات المختلفة .فقط تذكر أن الحالة الذهنية والموقف وما إذا كنا نشعر
بالأمان أو عدم الأمان يمكن أن يكون لهم تأثير حاسم على لغة جسدنا.

الهيئة
إذا كان لديك هيئة مسترخية وطبيعية ولكن ليس متراخية؛ فغالبًا ما يكون لدى

الآخرين انطباع بأن لديك ثقة جيدة بالنفس .من ناحية أخرىء إذا كان لديك هيئة أو
تتخذ وضعية متقلصة أو منقبضة:؛ يمكن تفسير الأمر على أنه انعزال وإحباط .وإذا

كان لديك هيئة منتصبة بعض الشيء .يمكن للناس أن يعتقدوا أن هذه إشارة إلى
الهيمنة؛ بمعنى آخرء أنت تطالب بالاحترام ممن حولك .ومع ذلكء قد يكون .ذلك أيضًا
إشارة إلى أنك قد تدريت في أكاديمية عسكرية.

النظرة
نحن نستخدم أعيننا للعديد من الأشياء المختلفة .تشير العيون المرواغة عمومًا إلى

أن الشخص املعني يود أن يكون فيمكان آخر .بينما يقابلك أشخاص آخرون بنظرة
ثابثة .حتى ذو أن مرمشوا .هذا يخلق انطياعًا محظفا تمامًا :تقال إن الكزانين لا

يمكن أن ينظروا إلايكلعفين مباشرة وغيالبحًاوملاون نظرتهم إلى الجانب .لكنبما
أن هذا أصبح معروفا حتى بين الكذابين» فقد تعلم أسوأهم أن يحدقوا بك مباشرة في
أعينك عندما يكذبون .لذلك ليس هناك ما هو بمثل هذا الوضوح( .يعتبر لمس الشخص

لفأيكثحيريمنان مؤشرا علىأنهكاذب) .وعندما يكون هناك شيء فظيع
ايرا
لرقبته كث
أو غير سارء يرفع الكثير أيديهم إلى وجوههم .وعندما تحتاج إلى التفكيرء غاليًا ما
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الرأس والوجه

عند التحدث؛ عنادوةمميائع برأسنا أو نهزهاء حسب ما إذا كنانتفق أم لا .وعندما

نستمع بحرص إلى مناقشة» يمكننا أن نميل رؤوسنا إلى جانب واحد .بينما تدلي الرأس
أو تجعيد الجبين قد يشير إلى الحزن أو الاكتكاب .وعندما نشعر بالدهشة لشيء ماء

هك
حبلهاا .إونجفي
نتي
شيياء ال
اوفلناأ ف
فاع حواجبناء بينما نرفع أن
رم
نلبا
فإننا غا
وحده يتم إخفاء  42عضلة مختلفة؛ ويمكن دمجها معًّا بطرق لاحصر لها.
الأيدي

نعم هذا أمرٌ كلاسيكي حقيقي .عند تحية شخص ماء ما مدى قوة مصافحتك؟

المصافحة البسيطة يمكن أن تكشف الكثير عن الشخص .من ناحية:ء غاليًا ما تشير

المصافحة المرتخية والضعيفة إلى وجود شخصية خاضعة :لذلك إذا كان لديك مصافحة
من هذا القبيل :فقد يكون من الأفضل لك أن تضغط بشدة أكثر .من ناحية أخرى :إذا
كانت المصافحة ثابتة» فربما يشير ذلك إلىأن الشخص مصمّم .أما أي شخص يضغط
بشدة أكثر من اللازم فهو ينتمي إلى الفئة الأولى ولكنه يرغب في الانتماء إلى الفئة

الأخيرة .نادرًا ما تعني القبضة المحكمة شينًا جيدّاء وعادة ما تشير إلىالعدوانية .كما

أن هناك بعض الأشخاص العصبيين يمسكون بملابسهم؛ ويزيلون الشعر أو الخيوط
منها .يشير هذا غالبًا إلى أنهم يفضلون تركيز انتباههم على أشياء أخرى .أما عقد يديك
المثبتة خلف ظهرك فغاليًا مايعبر عن القوة والأمان.
هل تذكر ما قلته للتو عن الأكاذيب؟ هناك طريقة أكثر فاعلية لاكتشاف الكاذب

وهي ملاحظة ما إذا كان يضع راحة يده على صدره -ويفضل أن تكون يده اليمنى
على قلبه -ويتنهد بسخط عندما يتم اتهامه بالكذب" .هل أكذب؟ كيف يمكنك أن تقول
ذلك عني؟" .هذه الإيماءة تهدف إلى تعزيز نواياه الصادقة ,لكنها تجعل من حوله

حذرًا لأنها غيرضرورية ومفرطة :فبالتأكيد هناك شيء مريب يحدث.
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المساحة

من المهمجدًاأنيكون لكل الناس مساحة شخصية خاصة بهمء حيث يحتاج الجميع
سيافة
مه
لقة
امنط
إلىمنطقة خاصة به .منبين أشياء أخرىء .يمكن أن تكون هذه ال

التى تحتفظ بها عن الأشخاص عندما تتحدث إليهم .عادة ماتكون المنطقة الشخصية
ننطقة
ثنة إلى عشرة أقدام .عندما ناتحلدثم ع
ام
لاعية
ثجتم
بح قن والمنطقة الا
الشخصية فإننا نعنى المساحة التى يتواصل فيها شخصان يعرفان بعضهما بعضًا.
لبنها يز "المنطقة الاجتماعية" إلىالمسافة بين الغرباء الذين يتواصلون .لكن هذا
يعتمد إلى حد كبير على ثقافة المتحدثين .في المنطقة الأوروبية الشمالية» على سبيل
المثالء المنطقة الشخصية هى بالتأكيد أكبر من نظيرتها عند الأشخاص في منطقة
١
التتدن المتوسطظ:

ذا ماذا نفعل حيال كل هذا؟
كيف تختلف أشكال السلوك المتنوعة بعضها عن بعض؟ من الواضح أن بعض
الحقائق "المعروفة" حول لغة الجسد لا تنطبق على كل شخص .فالشخص الذي

يعبث بملابسه قد يكون فقط في حالة منالملل أى ربما يكون فيحالة من التوتر.
أحد الأمثلة الأخرى هي كيف يتعامل الناس مع عدم اليقين .فالشخص الأخضر الذي

يكون غير متأكد يميل إلى الوراء .بينما يميل الشخص الأحمر إلى الأمام» لأن طريقة
تعامله مع حالة عدم اليقين أو عدم التأكد هذه هى محاولة للسيطرة على المحادثة.
وفي الصفحات التالية» أدرجت أمثلة أخرى على الاختلافات .حاول مراقبة الأشخاص
أنشكال السلوك التالية.
ثور على أي م
عكنك
ليم
اان
افليحياة الحقيقية لمعرفة مإاذا ك

لكن تذكر أن لغة الجسد فردية جدًا .بالتأكيد» هناك بعض التعبيرات العامة التي
تنطبق فيجميع أنحاء العالم بأسره وبين جميع الناس -التحديق المزدري أو المحتقرء

ليراخمتنلافات التي يجب
اكث
على سبيل المثالء يبدو مشابهًا في بكلد -ولكن هناك ال
عليك أن تدرسها على زملاتك في البشر لشحذ قدرتك .وتهدف المقاطع القصيرة التالية
لتكون بمثابة دليل بسيط.
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لغة جسد ذوي الشخصيات الحمراء:

ها هى بعض الأساسيات البسيطة التى يجب أخذها في الاعتبار حول ذوي
الشخصيات الحمراء:

 ٠يحافظون على مسافة من الآخرين.
 ٠يصافحون بقوة.
 ٠يميلون إلى الأمام بشدة.
 ٠يستخدمون التواصل المباشر يالعين.

 ٠يستخدمون الإيماءات التحكمية.

حدة
ضة جس
الغ
وراء
خصيات الحم
ل ذشوي
وان لادى
كم
يبًا
كما ذكرت سابقاء غال
عَتوما تتكول:وسظ حهوه كنيزة :سترئ أشخاضا يكحولون :أو قفون سامسن:
آنخمرعينء
لثو
أى ياتحد

غطرف
أى يتفحصون الأمور فق

ذاه
ها ترون حولة هكن

الضجة .دعنا نقول إنك تنظر إلى ساحة مدينة تعج بالناس .إذا فنظرت عن كذن جما
فسترى شخصًا يعبر الميدان بسرعة شديدة يتجاهل تمامًا الأشخاص الذين يقفون في
طريقه .وبنظراته المثبتة علىنقطة أمامه قليلاء يسرع الشخص الأحمر ويعبر الساحة
دون أي مشكلة .إنه لا يفسح المجال لنفسه ولكنه يجعل الآخرين يتنحون جانبًا.

لببتعادقون عن طريقه.
خطواته حاسمة وقوية .إنهيتوقع أاني
ِفي المرةالأولى التي تلتقي فيها بشخص أحمرء فسيحتفظ عادة يمسافة معينة .لن
تكون

مصافحته

ودودة.

لكنها ستكون

قوية .توقع أن الأحمر ردك

ر.
طحكم
ينيت
سهوم
ينه
وار أ
سيقبض بقوة على يديك لإظه
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كان أو امرأة-

شخاص
أعض
لب
انظر
(ي

إلى هذا السلوك على أنه من خصائص الذكور ألفا!) .ولكنه يحدث أيضًا عند النساء.
لدى الشخص الأحمر حاجة لإثيات أنه شخص يحب أن يُحسب له حساب).
انسّ شأن الابتسامات المفرطة .قد يكون وجهه قاتمًا للغاية .خاصة إذا كنت تحضر

اجتماع عمل .ولكن حتى في البيئات الاجتماعية» يحتفظ ذوو الشخصيات الحمراء
نخقى التكقيا لاك :كوو ذخ منتعك عفان كيرا (ظاءما أكه عار ان الكن تهت اميد
الكحول؛ يمكن أن يحدث أي شيء).
عَتَدَنا كينا الأمونهالتوكن هوهواما :تحدث غادة سشرعة عتداما يشازك الشكصن

الأحمر -فإن هذا الرجل سيميل نحو الطاولة ويجادل لقضيته بقوة .سوف يكون

التواصل البصري مباشرا جداء ونظرته مثبتة عليك .عندما يتعلق الأمربلغةالقوة» فإن
ذوي الشخصيات الحمراء يكونون متأهبين منذ البداية .كن مستعدًا لذلك.

أيضًاء كن مستعدًا للاستخدام المحدود

نسبيًاللإيماءات» ولكن تلك الإيماءات التي

تظهر على السطح يمكن أن تكون مسيطرةةوعدوانية .فذوو الشخصيات الحمراء
يوجهون سلوكياتهم للناس مباشرة بسهولة كبيرة.إن فكرة أنه من قبيل الفظاظة أن
نشير إلىالناس ليست شيمًا يثير قلقهم بشكل خاص .من الشائع أيضًا أن يشير ذوو
الشخصيات الحمراء إليك من خلال مد يدهم وراحتهم نحوك .إذا كنت ترغب في تجربة

هذه المحاولة .فاطلب من شخص ما أن يشير إليك بهذه الطريقة؛ ثمفكرفي شعورك
يمكنك أيضًا أن ترى بوضوح أن ذوي الشخصيات الحمراء -بالطبع ليسوا وحدهم
0

سات
افي
را"
د"ألف
لمة
اكل
-1
المجموعة

ا

البيولوجية أو الحيوانية تُشير للعضو أو الفرد المهيمن أو ذو الرتبة الأعلى في
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الصوت

ماذا عن نبرة صوت ذوي الشخصيات الحمراء؟ إنها قوية في كثير من الأحيان .فذحن

نسمع هؤلاء الناس بوضوح لأنهم لا مشكلة لديهم في رفع أصواتهم لجعل أنفسهم
مسموعين بقدر ما يتطلب الأمر .بالطبع» حتى ذوو الشخصيات الحمراء يمكن أن

يتوتروا ويكونوا قلقين بشأن الأشياءء لكن عادة لن تسمع هذا .أصواتهم لن ترتعش
كثيرًا.
هذا هو أحد أسرار ذوي الشخصيات الحمراء .فبغض النظر عما يحدث خلف

الواجهة .سيبدى ذوى الشخصيات الحمراء دائّما مُقنعين .لا تلعثم؛ لا تردد .متأهبين.

إذا لم نستمع» فسيكررون الأمر مرة أخرىء ولكن بصوت أعلى .في النهاية» هم دائمًا
يصلون إليك.

السرعة في الكلام والأفعال
من .صفة
هة م
رجل
مفيع
أمًا
كما ذكرت سابقاء يكون ذوو الشخصيات الحمراء دائ
"سريع" تساوي صفة "جيد" بالنسبة لهم .عادة ,هذا ينطبق حتى عاللىكلام والأقعال.
كل شيء يحدث بوتيرة سريعة .ونظرًا لآن السرعة هي العامل الذي يقيس به العديد من
ذوي الشخصيات الحمراء النجاح .فسيكون الأمر ممتلنًا بالنشاط .وبعض التغييرات
الحادة عندما يحتاج المسار إلى الضبط.
لغة جسد ذوي الشخصيات الصفراء

بعض الأساسيات البسيطة التى يجب أن تضعها في الاعتبار حول ذوي الشخصيات
الصفراء هى:

 ٠يميلون للتلامس.
 ٠مستريحون ويحبون المزاح.
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 ٠يُظهرون تواصلا وديًّا عن طريق العين.
ه يستخدمون الإيماءات التعييرية.

 ٠غاليًا ما يقتريون من الآخرين.

غاليًا ما تكون لغة الجسد الصفراء منفتحة وجذابة للغاية .تظهر الابتسامات
باستمرارء حتى عندما لا يوجد الكثير لتبتسم حوله .إنهم يمزحون كثيرًا ويمكنهم

الاسترخاء جدًا .فعند زيارة أحد الجيران الذين لا يعرفهم جيدًاء فقد يقوم الشخص
كة .هذا أمر اعتيادي بالنسبة لذوي الشخصيات الصفراء.
يلى
رع
أاء
لتلق
الاس
الأصفر با
وعندما يشعر بالأمان في أي موقف .يمكنك رؤية ذلك .إنه مثل الكتاب المفتوح.

يكم التشابه هع السلوك الاتحمزدق المقاه االألولوكفيىرة:محمركه كو «الشخضكات
الصفراء بسرعة وبشكل مميز .وهم في كثير من الأحيان يشعون ثقة قوية بالنفس.
المساحة الشخصية هي شيء نسبي بالنسبة للشخص الأصفر .ففي حين أن بعض
الألوان لاكرفي 3:جعل:الدامن تطلسوح بالقزن مدن فإنذوي الشحضيات الضفراء
سجكركون بالقزت منك عن عمد ويمكن لهم أن يبدؤوا بشكل عفوي فيمعانقة كل

منتحولهم وجل كاننأم امرأة ,لا يهم حقا .إذ يعتمد ذلك على الشعور والمزاج في ذلك

اليوم.
ليس من غير المألوف أن يتراجع الآخرون عند حدوث ذلكء الأمر الذي يجده ذوى

الشخصيات الصفراء شديد الإرهاق .لكن الأمر لا يقتصر علىحب ذوي الشخصيات
الصفراء للعناق .فيمكن للأمر أن يكون أيضًا شكلا بسيطًا من أشكال الاتصال
الجسدي .مثل يد موضوعة على ذراعء أى ربتة على الساق؛ دون وجود دافع خفي.

فالشخصن:الأصفن فقظ وريد تعزين ما قاله' :لكن :ما ينظر إليه ذو |الشخصبيات
الصفراء علىأنهشيء طبيعي وعفوي يمكن أن يعتبره الآخرون بمثابة إغواء .وبالطبع؛
يمكن أن ينتهي الأمر بشكل سيى...
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وايتسامات لا حصر لها .ولا يمثل التواصل البصري مشكلة .فهم عاطفيون ومبهجون
وودودون.

الصوت

تشير نبرة الصوت لدى ذوي الشخصيات الصفراء إلى التزام قوي من البداية إلى
النهاية .فهم ملتزمون للغاية( .وإذا لم تكن لديهم رغبة في القيام بنشاط معينء فلن
بتوساابكطلة) .وأنت تسمع ذلك في حضورهم من بعيد :الضحك .والمرحء والعاطفة,
يأ
والحماسء والفرحء والطاقة.

بشكل عام يُظهر ذوو الشخصيات الصفراء التعاطف بشكل واضح جدًا .إنهم
معك إما بنسبة  “001أو لاعلى الإطلاق .ويمكن سماع هذا في صوتهم .فهو يرتفع

وينخفض؛ متغيرًا في الإيقاع والنشاط والشدة .وغالبًا ما يكون لهم أسلوب قوي في
طريقة حديثهم.

فشن النظر ع 5الايدالتي تستولعيلى الشخص الأصفر في الوقت الحاليء

عال
فلام
أالك
اةلفي
وسرع
ال
أما بالنسبة للإيقاع أو الوتيرة .فلا يملك ذوى الشخصيات الصفراء تمامًا نفس

معدل حركة ذوي الشخصيات الحمراءء ولكنهم لديهم وتيرة سريعة بلا ريب .هل
قابلت أي شخصء حينما يريد أن يقول شيئًا ماسريعًاء يحدث لهنوع من العثرات
بسبب كلماته؟ بحيث نصفها فقط هو ما يخرج كما ينبغي .يمكنك تخمين ما يقال
لكن في بعض الأحيان يكون ذلك غير مفهوم .هؤلاء هم ذوو الشخصيات الصفراء الذين
وانه.
للم
يارقاةو ك
لا تستطيع أفواههم ببساطة مج
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لغة جسد ذوي الشخصيات الخضراء

بعض الأساسيات البسيطة التى يجب أخذها في الاعتبار حول ذوي الشخصيات
الخضراء:

 ٠مسترخون ومألوفون.
جلي.
نونهبشك
مصرف
 ٠يت

يميلون إلى الاتكاء إلى الوراء.
 ٠.يستحخدمون

تواصلا بصرنًا ودودًا للغاية.

 ٠يُفضلون الإيماءات الصغيرة.

يكون ذوو الشخصيات الخضراء غالبًا -ولكن ليس دائمًا -بطيئين فيحركة الجسم.
والثقة .لاحركات متهورة .لا حركة مفاجئة لرؤوسهم أو أيديهم .لطيفون وهادئون.

غاليًا ما تكون إيماءاتهم صغيرة الحجم ومناسبة تمامًا للمجموعات الصغيرة .حيث
لا يشعر ذووى الشخصيات الخضراء بالراحة فاليمجموعات الأكبر .لذلك يصبحون أكثر

انغلاقًا وسيظهرون متحفظين .وغالبًا ما يكون لديهم لغة جسدية تُظهر ما يخفونه.
فهم يحاولون إخفاء مشاعرهم الحقيقية ولكنهم لا ينجحون دائمًا .إذا شعروا بالانزعاج
أى عدم الارتياح» فسيكون ذلك مرثتيًا.

عند الجلوس حول طاولة؛ يمكنك أن تتوقع أن يميل ذوو الشخصيات الخضراء
إلى الوراء .وهذا من قبيل المفارقة» لآنهم لا يواجهون مشكلة في الاقتراب من الناس.

رين .لابأس في ذلك طالما أنهم
لنآلخمس
ي الشخصيات الصفراءء ياحبو
وثل
ذم م
فه
ط
ييعلم
يعرفون الشخص الذي يلمسونه .لكن احذر من لمس الشخص الأخضر الذ

إشارة واضحة بأنه يعرفك جيدًا .من السهل أن تجتاز حدودك .فهم يمكن أن يكونوا
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كثيرًا ما تلاحظ عندما يمشي شخص أحمر في الغرفة .ونظرًا لأن ذوي الشخصيات
الخضراء يمثلون النقيض التام لذوي الشخصيات الحمراء في العديد من الأشياءء.

يمكنني القول إن ذوي الشخصيات الخضراء يجعلون الحذر نقطة شرف .إذ ليس من
غير المألوف أن يحاولوا جعل أنفسهم غير مرئيين.
وما السبب وراء ذلك؟ إنهم لا يريدون أن يكونوا في مركز الاهتمام.

يتمتع ذوو الشخصيات الخضراء دائمًا بوجوه ودودة .وإذا لم تكن كذلك :فهي
اؤل.
تكون محايدة تمامًا .تلتاوقع أي ابتسامات مبالغ فيها أوتحيات مافرلطةتففي

لكن القرق سيكون شاكلا إذا كان الشخض الأخفر يعرفك .إذا كان يعتقن أنك:صديق
حميمء يمكن أن يكون حميميًا وودودًا للغاية .أما إذا شعر أنكما قد التقيتما للتوء
تكظار.
نلي
حاسئلاءا ع
دع ذوي الشخصيات الخضراء يأتون إليك .لا تفرض نفسك عليهم .في الوقت
المناسبء عندما يثقون بكء سوف يرتاحون ويصبحون أكثر طبيعية وأريحية.
الصوت

لن يكون صوت ذوي الشخصيات الخضراء قويًا أبدَا؛ فليس من المرجح أن يكون
مرتفعًا .سيكون عليك بذل المزيد من الجهد .حتى عندما يتحدثون أمام مجموعة
أكبر (قد يفعلون ذلكء إذا لم يكن لديهم أي خيار)؛ فسيتحدثون كما لو كان هناك
ثلاثة منكم فقط جالسين حول الطاولة .فيبعض الأحيان قديبدو أنهم لايرون مات
فة .حيث يكون مستوى املصنوختفضًا بشكل عامء وقد
غرفي
لين
اخر
الأشخاص الآ

صنعب
لم
اون
يك

سيماقعوملاونه.

لكن صوتهم سيكون دائمًا ناعمًا ويشع الدفء .ستكون الوتيرة أبطأ ولن يكون
الاختلاف به واضحًا على الإطلاق مثلما عندما يتحدث الشخص الأصفر.
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السرعة في الكلام والأفعال
عموماء يتمتع ذوو الشخصيات الخضراء بإيقاع أبطأ منذوي الشخصيات الحمراء

والصفراء ولكنه ليس بطيئًا مثل ذوي الشخصيات الزرقاء .فالسرعة ليس لها قيمة في
حد ذاتها بالنسبة لهم .فإذا كان الإيقاع السريع يهدد بتدمير التعاون في المجموعة؛ فإن
ذوي الشخصيات الخضراء سيقللون من السرعة .لا يهم ما هو الموعد النهائي .الشيء
ا
الأكثر أهمية هو دائمًا ما يشعر به الناس.
صيات
خوي
شد ذ
اةلجس
لغ

الزرقاء

بعض الأساسيات البسيطة التى يجب أخذها في الاعتبار عن ذوي الشخصيات
الزرقاء:

١

 ٠يفضلون أن يُبقوا الآخرين على مسافة.
٠إما يقفون أو يجلسون.
« غاليًا ما تكون لغة جسدهم منغلقة.

 ٠يسخدمون الاتصال المباشر بالعين.

 ٠يتحدثون دون إيماءات.
أسهل طريقة لوصف لغة جسد ذوي الشخصيات الزرقاء هي القول بأنهم ليس
ادو الكةبحسن حبثًا :ردنا فقون هذامنقزل العسيظ امكل ماأعنئةهوأنهالا
يوجد الكثير لتفسيره حول الشخصيات الزرقاء .فلا وجههم ولا جسدهم يفصحان عن
الكثير .عندما أتحدث عن لغة الجسد إلى مندوبي المبيعات» فإنهم عادة ما يلاحظون
أن بعض الناس يستحيل تفسيرهم .عندما أسأل ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يجلسون

بشكل مثالي تقريبًا دون تحريك حتى عضلة في وجوههم :فإنهم عادةً ما يوافقون على

ذلك ويفتقوون أن هذا أم متفوط للقانة.
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وهم على الأرجح يتحدثون عن ذوي الشخصيات الزرقاء .الشخصيات التي لاتظهر
الكثير منالحركة أو حتى المزاج لاتكشف عن أي شيء .فيهذه الحالة» فإن نقص لغة
الجسد المميزة هو الذي يخبرنا بما نحتاج إلىمعرفته.

يمكن للعديد من ذوي الشخصيات الزرقاء أن يدلوا بتصريحات مثيرة للغاية دون
أي تعبير على وجوههم .سمعت مرة مديرًا أزرق يقول إن القسم كان يجب إغلاقه
وأنه كانعلينا الاتفاق على خطة لإيقاف تشغيل ثلاثمئكة موظفء ولم تتحرك عضلة في
وجهه دون داع.

هذا هو ما يعطي الناس فكرة أن ذوي الشخصيات الزرقاء يفتقرون إلى المشاعر,

ولعن هذا مطبيحة العال .ليين .كيحيكا'استعهوا ل أن أذكركم مزه اخرض نيآن
الشخص الأزرق هومنطوء أي إن معظم عواطفه تعمل ببساطة تحت السطح.
كما أن الأمر يسير في الاتجاه الآخر .ذات مرةء منذ عدة سنواتء رأيت سيدة تفوز

بنصف مليون دولار على شاشات التلفزيون .خلف الكاميراء كنا نسمع زوجها يصرخ
من الفرح والسعادة :بينما جلست السيدة نفسها بابتسامة رائعة .ابتسم المضيف

ولوح بذراعيه» ولفترة من الوقت كان عليك أن تتساءل عمن فاز بالفعل .لكن السيدة
نفسها لمتقل شينًا يزيدعن" شكرًا لك لقدكانهذا رائعًا" .لا أعتقد أن السبب فيذلك
هأونها كانت بالفعل مليونيرة؛ بل لأنها كانت ذات شخصية زرقاء .هذه هي ببساطة
الطريقة التى تعمل وتتصرف بها .تحت السطح .أفترض أنها كانت سعيدة بفوزهاء
لكنها لم تُظهر ذلك بشكل خارجي .في يوم من الأيام .سأتصل بالقناة وأسأل عما إذا
كان لا يزال لديهم التسجيلء لأنه بمثابة مثال حي.
عندما ترى ذوي الشخصيات الزرقاء يتحدثون أمام مجموعات أكبر» تصبح هذه
النزعة واضحة للغاية .فهم تمامًا مثل ذوي الشخصيات الخضراءء ليسوا بحاجة لأن
يكونوا في مركز الاهتمام .أما الفارق :هو أنه بينما يود الشحص الأخضر أن تبتلعه

الأرضء سيبقى الشخص الأزرق واقفا .سيحاول إبهار الجماهير بينما يقف بلا حراك
بوجه ثابت.
أحد الأدلة الأخرى هو أن ذوي الشخصيات الزرقاء يتطلبون قدرًا كبيرا نسبيًا من
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المساحة الشخصية من حولهم .غالبًا ما يشعرون بمزيد من الراحة من خلال إبقاء
الآخرين على مسافة .بطبيعة الحالء .يعتمد الأمر على مدى معرفتهم بعضهم ببعضء»

ولكن هذه المنطقة أكبر بكثير من نظيرتها الموجودة عند ذوي الشخصيات الصفراء.

على سبيل المثال.
وإذا اقترب الآخرون أكثر من اللازم» .تصبح لغة الجسد الخاصة بذوي الشخصيات

الزرقاء منغلقة .وسيعقدون ذراعيهم وأرجلهم ,مما يشير إلى أنهم يحاولون إيقاء
الآخرين بعيدين.

كنا ذكزت سايم تهرك ذاولقستشقضياها الؤرقاء أاقللمكنفوقة تعددقا فقفوق:
اكثليرتمأنرجح والمشي .يمكنهم بسهولة الوقوف في
فإنها يقفون ثابتين .ليس هناك ال
نفس المكان لمدة ساعة كاملة أثناء إلقاء المحاضرة .وعندما يجلسونء ,يظلون جالسين

بشكل ما فينفس الوضع طوال الوقت.
وبالتالي» لن يستخدموا الكثير من الإيماءات .تخيل الشخص الأصفر :شخصية
منفتحة وديناميكية حقا؛ والآن فكر في العكس .أبعد كل الحركات غير المطلوبة (أي
معظمهاء وفقا لذوي الشخصيات الزرقاء) وستبدأ في الحصول على الصورة .وجِة
متحجرء كما وصف الأمر ذات مرة أحد الأشخاص.

عيفنيين .ليس
لرة
ااش
صويات الزرقاء للآخرين مب
خ ذو
شنظر
ادةلماي
ومع ذلكء عا
لديهم مشكلة مع تواصل العين» حتى لو كان ذلك يجعل الآخرين غير مرتاحين.
الصوت

ددئ.
هءامقي
ورقا
فا تمامّاءفإن صوت ذوي الشخصيات الز
يكن
عمي
إضنل

إنهم

العىاتهم .من
جة حول أنفسهم .ويميلون إلىاالسنيططرةب ع
لضمن
اثير
يلثايرون الك
ايرهم :كما لوكانوا يزنون كل كلمة قبل أن
كف
بئعدأونا مستغرقين للأغافية
يشا
ال
ية ضوء النهار.
ؤها
رل
بسمح
يُ
وبشكل عامء يكون هناك اختلاف بسيط أو معدوم تقريبًا في صوت الشخص
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الأزرق .فهى يبدى متشابهًا إلى حد ما في كل وقت؛ سواء أكان يقرأ دليل التلفزيون أو
يلقى خطاب القبول للأمة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية .فدون الكثير من الإيقاع
أو اللحنء يستمر فيقول ما هو موجود في النص.

يميل الموسيقيون إلى إيجاد صعوبة بهذا الأمر .فهم يعتقدون أن كل شيء يقوله
الشخص الأزرق يتدفق بشكل سيى.

السرعة في الكلام والأفعال
بطيئة بلاشك؛ على الأقل إذا قارناها بالآخرين .فإذا أخذنا ذوي الشخصيات الحمراء
أو حتى الصفراءء فإنهم يتحدثون بسرعة الصوت .أما ذوو الشخصيات الزرقاء فلهم
يأمترطملابه؛ فالسرعة ليست ذات فائدة.
وتيرة مختلفة تمامّاء سوف يستغرق ال

كلم اإعطا
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1م

حنياة الحقيقية:
لم
اال
مث
حفل الشركة -كيف تفهم كل شخص تلتقيه؟
منذ سنوات عديدة» كنتأعمل فيالقطاع المصرفي .لقدكانعملا شيقًا مننواح كثيرة:
عل الرغم من أنهقذيكون رقييًافييعض الأكيان :ومع ذلك لقنتعلمت الكخير من
اجتماعات العملاء المضحكة من تلك الفترة .ومع ذلكء فالأفكار الأكثر إثارة للاهتمام
افليس.
كاوخل
اتسليته
اك
كانت إحدى أكثر التجارب المذهلة في فرع كنت أعمل فيه في التسعينيات .كانت

السلوكية .كان لدينا شخصيات زرقاء مميزة بشكل لا يصدقء .وكذلك شخصيات
صفراء وخضراء واضحة على قدم المساواة .وبالطبع؛ مدير أحمر.

كنا حقابحاجة إالىلبأعضخبار الجيدة .وكان الشخص الذي سكم مانلعمل الشاق
أولا هي أحد المستشارين من ذوي الشخصيات الصفراء .فيأحد الأيام» دخلت إلىغرفة
الغداء وقالت إنها تحملت ما يكفي من وجوهنا الغاضبة .كنا بحاجة إلى شيء ممتع
لنا
شكة
تلشر
نة ل
تحفل
سان
لقد حان الوقت لإيجاد هدف .شيء نتطلع إليه .وك
17

من

ذلك افيا أ شعرت دالحهادن الشوين :أخيرتا أنهناقنرات مزكر ا لظيفا خزاللمؤ هرات

في الجوارء حيث يمكننا جميعًا الذهاب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لنحظى بعطلة
مريحة .كان لديهم منتجع صحي وضالة رياضية :رائعة؛ وغرف :القتادق المذهلة:
والمطعم العصري الذي كان حقا رائعًا .بالإضافة إلى ذلك ,كانت تعرف المالك من خلال

صديق لهاء وربما تحصل على سعر مخفض على الرحلة بأكملهاء وأرادت فقط معرفة
رأينا حول الفكرة.
في البداية» حدقنا جميعًا وفجيههاء دون معرفة ما إذا كان كل شيء حقيقيًاء لأننا

شككنا أنها ربما لا تعرف المالك على الإطلاق .لكن بابتسامة عريضة :استمرت في
احدثت
التحدثء .وت
ل ع
من ك
رلح الذي يمكن أن نتمتع ونحظى بفهي:مكننا أننلعب
الألعاب .وننظم بعض المسابقات الودية» ونستمتع بحمامات الفقاعات» وبالطبع
بإقامة حفلة كبيرة في المساء.
فناكأنرة بدت رائعة .نظر مدير البنك الأحمر
لم
اثير
وبدأت مناقشة حية؛ واعتقد الك
رىة .لقد
ك عل
فصًا
انلحري
حوله ورأى أن موظفيه معجبون بالفكرة .لحسن الحظء كا
تيو واللحظة :وبعد
لر ف
اقرا
يهرره لالتزامنا .فاتخذ ال
ديظ
قأن
تراد
تعبنا وتهالكناء وأ
علد بدفع الفاتورة.
وكوحف
كهون هنا
يأن
سلن
ئسقء أع
قتاخم
دتمر
مناقشة اس
ثمنظرإلى المرأة الصفراء التى اقترحت الفكرة وسألها عماإذا كانت مستعدة لتنظيم

اء
إفولرقفي
كل شيء .أن تقوم بإجراء المكالمات اللازمة وحجز كل شيء .بدأت على ال
كلمة طويلة مشحونة لم تكن أكثر من شاشة كبيرة من الدخان لإخفاء حقيقة أنها

ظنت أنها فعلت شيئًا عن طريق طرح الفكرة .وقد أسكتها المدرب الأحمر بإشارة من
يده .كان هناك عدد قليل املنزملاء ذوي الشخصات الخضراء يجلسون خلفه على
زاوية من الأريكة» وهي نفس الزاوية التي كانوا يجلسون فيها دائمًا .كانوا جميعًا

اهمدة»
تاكن
السلونمفعيأم
يج

لذلك لميكن على الرئيس أن يستدير حتى يتمكن من

التواصل بهم بالاسم  .سأل كل واحد منهم عما إذا كان بإمكانهم المساعدة .وافقوا
حمكا دون أن تعوفوا جما هاله متهم أومأ المدرب الأحمر سريعًا وغادر الغرفة.
لقد انتهى الأمر بالنسبة له .وعندما وقفء نسي الأمر على الفور.
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انفجرت الإثارة بالمكان» ويدأ كل من لديه سمات حمراء وصفراء في السلوك

يصرخون عن الحفلء وكلهم يتحدثون في الوقت نفسه .كانت المستشارة الصفراء
متحمسة للغاية واستمرت في الترويج للفكرة؛ على الرغم من حقيقة أن القرار قد تم
أخذه بالفعل .وأصبحت مقترحاتها الخاصة ينوع الحفل الذي سنقوم بهأكثر جموحًا.

افلء
شح
عكرة
أتذكر أنهابدأت بف

ا”) قبلأن
جفل
بزي رسمي ووصلت إلى فتكروة ح

هنا.
تم
اما
كخص
سش
إمكن
يت

ومع ذلك» جلس شخص واحد صامنًا في الزاوية .كان المدير المالي الأزرق لدينا قلقًا
لثقاية .وفندما نهدا كل شه قليلة كان :نضاة.عان":لكن عيت من المفترمن أ حصيك
إلى هناك؟".
الشيء الوحيد الذي سمعه حول الأمر كله هو أن مركز المؤتمرات كان على بعد 02

ميلا خارج المدينة :والآن كانت المشكلات تتراكم .واجهنا تحديًا لوجستيًا كبيرًا .هل
يجب أن نذهب بالسيارة؟ أمبسيارة أجرة؟ أمأن البنك خطط لاستتجار حافلة؟ كيف
ها .ثعمقد ذراعيه وأطبق على
عضخلف
بصطف
افقيع؟ كانت العقبات ت
وذا
له
اتم
سي
أسنانه.

انفجرت المرأة الصفراء وانتقدته بحدة وغضب على الفور .كيف يمكنه أن يكون
بهذه السلبية؟ فبعد أجانءتنا بأفضل فاكرلةعفايلم ,أفسد هوعلى الفور الأمر برمته
بإقحام العديد من الأسئلة .ربما يجب أن يأتى بأفكاره الخاصة ولو لمرة واحدة؟ كيف
يعتقد أننايجب أن نصلالىهناك؟ لميكنلديهإجابة؛ فقط أشار إلىأن هناك الكثير
من الخيارات .لم يستطع اتخاذ أي قرار أو يقوم بإبداء رأيه .كل ما كان يعلمه فقط

هو أن الفكرة برمتها لميتمالتفكير فيها جيدًا.
عىداد لأخذ سياراتهم
انوساتعل
أنقذ اذولوشخصيات الخضراء اليوم بقولهم إنهم كا
يء .هدّأ
رسات كافية» ووعدوا بترتيب شكل
يناخم
ستكو
وتوصيل الجميع .بالتأكيد س
هذا الإعلان النقاش قليلاء وأمكن للمرأة الصفراء أن تشعر بأنها رابحة مرة أخرى .لقد
 -2حفل توجا هو حفل تنكري ذو طابع يوناني روماني حيث يرتدي الحضور رداء "توجا" وهو زي إغريقي
قديم (عادة ما يكون مصنوعًا من ملاءات السرير).
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تم حفلها للتو.
تطلع الجميع إلى الحفلة» وكانت إحدى التفاصيل التى أتذكرها هو أن المستشارة
فين في ذلك اليوم .بالتأكيد كان
لين
خرتحدث
مضو
الصفراء لم تحضر؛ لقد وعدت بح
هناك حفل زفاف في نفس عطلة نهاية الأسبوع .أى ريما قريب كان سيبلغ من العمر
لئًوا.ا فقيع» ربما كان الأمر كليهما.
اسي
خم

ماذا يحدث في حفل الشركة عندما لاينتبه أحد

بمجرد بدء الحفلء حدثت أشياء مثيرة .نعلم جميعًا أن المشروبات الكحولية تؤثر
على الناس .نعلم أيضًا أن الأشخاص المختلفين يتأثرون بطرق مختلفة .لاشيء غريب
حتى الآن .إذا تجاهلنا للحظة أن كمية الكحول المستهلكة هى عامل مهم وافترضنا أننا
نتحدث فقط عن معدل الشرب المعتدل وأنأحدًالنيقود سيارته فيتلكالليلة :يمكننا
أن نرى بعض الأنماط المثيرة للاهتمام.
كان لدينا عدة أفراد من ذوي الشخصيات الصفراء في فرعنا .الباعة الأربعة الذين

تعاملوا مع العملاء من القطاع الخاص كانوا ذوي سمات صفراء للغاية .لقد كانوا

مرحين وفكاهيين إيجابيين منذ البداية .لم يكونوا بحاجة إلى الكحول قبل أن يجرؤوا
على "الانفتاح" والانبساط ويصبحوا ودودين .في الواقع؛ يمكنك بسهولة الحصول على
انطباع أنهم كانوا دائمًا ثملين قليلاء لأن لديهم تلك الطاقة المليكة بالحيوية .لقد كانوا

ينظرون للحياة كاحتفال أو حفل طويل يجب أن يكون مضحكا ومسليًا.
اوليشخصيات الصفراء الذين يشربون الخمور
ولكن الشيء اللملثيارهتمام هوأن ذ

رلكة؛ لاحظت أن ثلاثة ممنندوبي
يمكن أن يفقدوا بعضًا مهنذا .خالاللشحف
المبيعات الأربعة ذوي الشخصيات الصفراء أصبحوا أكثر صمنًا مع مرور الوقت.

ومع زيادة تناول بعض المشروبات وبعدما أصبح الجو أكثر هرجّاء انعزلوا .أتذكر أن
أحدهم جلس على الدرج في الخارج مع كأس للخمر في يده .سألته ماالأمر .كان كتيبًا
ومتفلسفا .فما الهدف من كل شيء؟ ما السبب الذي قد يبذل جهدًا إضافيًا من أجله؟
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عاق أنأرقتمعي شكروبهاكلطلله.يماكو اسل تومو

موادي

ومن الأمور الأخرى المضحكة هى أننى وجدت المدير المالي الأزرق داخل مكان الحفل

يوقصي عنالظاالة ييا يلقنيعضن النكاث البديحة :لعمكنقديضيق ليأن سمت
مثل هذه النكات البذيئة .عتدما سألت زملاءه عما كان يشربهء قاموا برفع أكتافهم في
علامة علىعدم المعرفة وقالوا إنه يتصرف هكذا منذ أنبدأً.إذا قابلته للمرة الأولى فيتلك
الليلة لكنت اعتقدت أنه كان أحد الشخصيات الصفراء في مكان عملنا.
كان الأمر كما لى أن ذوي الشخصيات

الزرقاء والصفراء قد يدلوا شخصياتهم

بالكامل .يمكنك أن تستنتج أن الحفل الجيدحقًايتكونمن ذوي الشخصيات الزرقاء
والصفراء غير الثملين ولكن الواقعين تحت تأثير الشراب قليلا

ومع ذلك .أصبحت الأمور مثيرة للاهتمام حقا عندما وجدت مدير البنك الأحمر
لديناء الذي كان عادة شديد اللهجة .بيده كوب من الويسكي ويقف هناك يتحدث
إلى مجموعة المسؤولين ذوي الشخصيات الخضراء .كان يحاول أن يوضح لهم؛ مع
قليل من الغموضء أنهفي الحقيقة ليس شخصًا فظيعًا وأنه يحبهم كثيرًا .وعندما فقد

تب .كان يجب ألا يأخذوا الأمر بشكل شخصي؛ فهو لم يكن يقصد أي
مكفي
لبه
اصا
أع
إساءة .ولم يكونوا بحاجة للخوف منه.
أما ذوى الشخصيات الخضراء الستة .رجلان وأربع نساءء الذين كانوا يشربون
الخمر أيضاء فقد تحدثوا معه بصوت عال وهم غاضبون .لقد كانوا غاضبين من
سلوكه وأوضحوا له أنه كان أسوأ رئيس لديهم علىالإطلاق .كان كل واحد منهم يعمل

في المكتب لمدة عشرين عامًا على الأقلء وعندما يرحل هو سيظلون هناك على الأرجح.
لهزناحووية وقاموا بتأنيبه ولومه كثيرًا .افلرمدرب
فماذا اعتقد هو؟ لقد قاموا بادفع
در الحفلة.
غلامن
اأحلمرممكنان وكان أو
ال

بطريقة غريبة! غادرت الحفلة برؤية غير عادية؛ وهي أن المشرويات الكحولية تغيّر
الناس؛ لكن كيفية تغيرهم بالضبط هو أمر أكثر إثارة للاهتمام.
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ومع ذلكء .مع عودتنا إلى المكتب يوم الإثنين كل شيء عاد إلى طبيعته .قام ذوو
الشخصيات الصفراء بإخبارنا بأحدث النكات» ولم يقل الشخص الأزرق كلمة واحدة.

كاق لديو يحفلق ساخطا للجميع :وحدق ذو الشخطيات الإخقراء .ق الحائظ عندها
ظهر .تمت استعادة النظام .مرة أخرىء لا يمكننى إثبات ذلكء :لذلك عليك ببساطة
إجراء أبحائك الخاصة .تأحدصّدقاءك فيوقتمتأخر منليلة الجمعة وستفهم بالضبط

مأقاضدة :فقط لا تاكلثرموشارهونيات"الكهؤلية:
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التكف
مه

كيف تتعامل مع الحمقى (أي» كل شخص ليس مثلك)
الآن دعونا نلقي نظرة على كيف يمكننا التكيف بعضنا مع بعض من أجل العمل
وكاال رركن جاح در رعيجيه قال ذلكبانشنامة سار كل وبجية :كز طن
النظر) إن اختبار الذكاء بيسيط" :إذا كنت تتفق معىء فأنت ذكى .أماءإذا كنت لاتتفق
١
:
معيء فأنت بلا شك بلا شك أحمق".
ح .ولكن بجدية؛ لقد
يشكل
ح ب
صسالة
ير هذه الر
سفي
فيك
تما
لي ب
أفترض أنكذك
تساءلنا جميعًا عن سبب عدم فهم بعض الأشخاص لأي شيء .كما قلت في المقدمة,
عندما كنت صغيرًاء شعرت بالدهشة في كثير من الأحيان من حقيقة أن الأشخاص

الذين يبدون أنهم أذكياء للغاية» يمكن في الوقت نفسه .أن يكونوا حمقى تمامًا .فوم لم

يروا ما رأيته .يقول بعض الأشخاص بشكل أكثر تهذبًا إن هؤلاء الأفراد يفتقروى إلى
"المرونة الفكرية" الصحيحة .لكن هذا فقط لأنهم مهذبون للغاية بحيث لا يسمح ذلك

لكلمة "أحمق" بالخروج من أفواههم.
من الواضح أن الناس جميعًا مختلفون .فماذا تفعل حيال ذلك؟
كيف يجب أن نتعامل مع أشخاص مختلفين عنا؟ عندما يتفاعلون ويعملون بطرق

قف
ا في
وات
مخصي
مختلفة تمامًا؟ هل يمكنك أن تتخذ أنواعًا مختلفة من الش
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مختلفة؟

سؤال مثير للاهتمام .إذا كان يمكنك أن تتصرف مثل الحرياء بنسبة - 09001أي تقوم

كلىومنن معه -فستكون فكرة جيدة أن تجربها؟ إنه
تءًع
بتغيير سلوكك بالكامل بنا
أمر طبيعي بالنسبة لناكأفراد أن نكون على طبيعتنا كما نحن .أيلنُظهر سلوكنا

الأشاهي ولكن لعوة يتاك يكنا أن,تشور بالشاحة إلى التكتف مع مز حولنا غاننا

ما يكون هناك الكثير من الحديث حول كيف يجب أن نكون مرنين وقابلين للتكيف
انسعتلىجابة
حتى نتمكن من التعامل مع مجموعة كبيرة من المواقف ونكوناقالدري
لأنواع مختلفة من الناس .حتى إنه تم إعطاء هذا المفهوم مصطلحًا وهو "الذكاء

العاطفي" .ولمواجهة هذه الحاجة المستمرة للتكيف .من المهم أن ندرك أن التكيف

يتطلب الجهد ويستهلك الكثير من الطاقة.
إن حالتنا الطبيعية هي إظهار سلوكنا الأساسي أما سلوكنا "غير الطبيعي" فهو
التكيّف المستمر مع الآخرين :وهذا يتطلب القدرة والتدريب والطاقة .إذا كنا غير
متأكدين مما هو "صواب" فميوقف ماء إذا كناغير مدريين أو نفتقر إلىالطاقة الكافية
احالليصهحويح .فسوف نكون خائفين
للتعامل مع الدور الذي نعتقد أنهفيالوقت ال
ومترددين ومضغوطين في كثير من الأحيان .ونتيجة لذلك .نفقد المزيد من الطاقة
ويصبح سلوكنا الأساسي أكثر وضوحًا بشكل متزايد .وغاليًا ما يندهش من حولناء
الذين اعتادوا رؤيتنا على التصرف بطريقة معينة.

فيعالممثالي
في أفضل العوالم ,يمكن للجميع أن يكونوا أنفسهم وبطبيعتهم وأن يسير كل شيء
بسلاسة من البداية .حيث يتفق الجميع في جميع الأوقات .ولا يكون هناك وجود
للصراعات على الإطلاق .يُقال إن هذا المكان موجودء ويُطلق عليه اسم يوتوبيا (المدينة
الفاضلة) .لكن الأمر ليس بهذه البساطة .كما قلت في بداية هذا الكتابء إذا كنت تعتقد

أنهيمكنك تغيير أي شخص آخرء فسوف تُصاب بخيبة أملكبيرة .بل سيكون من
قبيل المفاجأة بالنسبة ليإذا كنت تستطيع تغيير ولو مجرد شخص واحد.
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متعددة -ستكون داثمًا أقلية .حيث سيكون معظم الأشخاص الذين تصادفهم مختلفين
واع فيالوقت نفسه.
عنك .وبغض النظر عن مدى توازنكء ليامكنك أن تاكولنأجمنيع
لذلك عليك أن تتكيف مع الأشخاص الذين تقابلهم .إن التواصل الجيد هوفيكثير من
الأحيان مسألة تكيف مع الآخرين.
لكن انتظر لحظة :قدتقول فيذهنك .هذا غير صحيح .يمكنني أن أكون بطبيعتي.
في الحقيقة» أنا لأاتكيف مع أي شخص أبدَاء في أي وقتء وقد سارت الأمور على ما
يرام .لقد تقدمت كثيرًا في الحياة وأنا كذلك.

إطلاقا.

بطبيعة الحالء يمكن للجميع أن يبدؤوا بأنفسهم .هذه ليست مشكلة .ولكن بعد
ذلكء لا تتوقع الوصول إلى أشخاص آخرين بالرسالة التي تحاول مشاركتها .وإذا
تمكنت من تقبّل معرفة أن معظم الأشخاص الذين تقابلهم لن يقتنعوا بما تقوله

أنت تقوم بذلك بالفعل» حتى لو كنت لاتعتقد أنك تفعله

أنت تقوم بالفعل بتكييف سلوككء .حتى لوكنت لا تدرك ذلك .كلنا نتكيف بعضنا
مع بعض طوال الوقت .الأمر جزء املنلعبة الاجتماعية؛ أي التواصل المرئي وغير المرئي
المستمر داتمًا .أنا أقترح مجرد نظام أكثر موثوقية .ليس عليك المقامرة أو التخمين.
يمكنك إجراء التعديل الصحيح من البداية» ولكن يرجى ملاحظة أنه عادة لا يوجد
نظام مثالي.

يعتبرون ذلك يمثاية نقاق وعدم صدق» ولكن مرة أخرىء يمكنك داتمًا الامتناع عن ذلك.
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مثال من الحياة الواقعية

سوف أخبركم عن قصة حقيقية عن رجل قابلته خلال مؤتمر تدريبي منذ عدة
سنوات» وهو رجل أعمال محبوب ولشهليغراية حقق نجاحًا كبيرًا فيهذا المجال .كان
حيقةيقية مع خطط
هذا الرجل -دعونا نطلق عليه آدم -أصفر للغاية.ء صاحب رؤ

طموحة لم يتم تطبيقها إلا من حين لآخر.

لميفكر آدم أو يتأمل أبدًافيسلوكه كشخص أو كيف كان يُنظر إليه منقبل
الآخرين .لم يكن هناك أي سيب لذلك بالنسبة له .لقدأقنعكه شخص ما بالحضور إلى

هذا المؤتمرء ولميكنيعلم حقًاماالذيكان يدور فيه.
كان موضوع ذلك اليوم هو نفسه موضوع هذا الكتاب؛ كانت ورشة عمل ليوم كامل
حيث عملنا على كيفية فهم أنماط السلوك المختلفة .بعد استراحة الغداء .رأيت أن هناك

مق .كان وجهه جادذَاء وأصبحت لغة جسده منغلقة للغاية .عندما
آيردقل
شيفًا مايث
بدأت أتحدث مجددًا وشرحت الأنماط الشخصية المختلفة .ظل متجمدًا في مقعده,
وكان من الواضح لي أنه كان يفكر فيشيء آخر.
سألته عماكان يزعجه.

فانفجر صائحًا" :هذا خطأ! أنا مستاء للغاية! كيف يمكننى تصنيف الأشخاص
هكذا؟ ووضعهم في نظام شبكي نظري؟" واتضح أنه لم تعجبه فكرة التكيف مع
سء
نرىامن
لأخ
ااع
أنو

ولكن ليس لأنه اعتقد أنهكان علىالجميع التكيف معه .لاء كان

يمقالقه هوأنهرأى ذلك وسيلة للتلاعب بالآخرين ولم يعجبه ذاللكإعلطىلاق.
ية
اعهعن
مجمي
تساءل ال

المشكلة الحقيقية .اعتقد آدم أنهلايمكنك تصنيف الناس
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بهذه الطريقة :وأن استخدام الكثير من النماذج كان خطأ .لقد كان يعتقد أنه كان من

أوضح له شخص ما في المجموعة أنه بالتحديد من بين جميع الأشخاص يجب أن
يستمعء لآنه كان الشخص الذي اجتذب الصراع .كان النقاش يحتدم ,وبعد ثلاثين

دقيقة اضطررت إلى قطع النقاش لنأخذ استراحة.
أستطيع أن أتفهم مخاوف آدم .وأنا أحترم حقيقة أنهأاثلارقضية .إن ما يقلقه هو

أن الأمر لنينجح :إذا تكيف الجميع بعضهم مع بعضء فلن يكون هناك أحد بطبيعته
وحقيقته .ووفق طريقة تفكيره .سيكون هذا أعظم خداع؛ أي ألا تكون نفسك.
هناك بعض الوجاهة في ما قاله .في الوقت نفسه .بالطبع :يمكذك دائمًا اختيار مقدار
ما يمكنك تعديل سلوكك به .كلما ازدادت معرفتك بالأشخاص الآخرينء أصبح من
السهل عليك اتخاذ القرارات .فماذا تختار؟ الانضمام إلى اللعبةء أى السير بطريقتك
الخاصة؟ القرار سيكون دائمًا لك.

المجالء يمكن أن أصفه بتفصيل كبير وأن أقدم أمثلة على اعتقادي حول طبيعته.
وعندما نظرإلى أداة التقييم التى تصف الفردء صمت تمامًا.

صية:
خيم
لدشتقي
اوائ
لأسننا وناقشنا الأمر فهم آدم دور وف
جعد
افلينهاية» ي
علمنى أن أكون حذرًا في كيفية استخدام هذه المعرفة.

157

لكنه

كم مرة نتبع نظامًا دون معرفة ما إذا كان يعمل بنجاح أم لا؟
لا يوجد نظام مثالي .هناك دائمًا استثناءات .هذه مجرد قطعة واحدة من أحجية

حياة الإنسان .إنها بالتأكيد قطعة كبيرة ومهمة؛ لكنها بعيدة عن الصورة الكاملة.

لقد قسمت الأقسام الخاصة بالتكيف إلى قسمين لكل لون يتناول الجزء الأول ما

تحتاج إلىفعلهللتفاعل بشكل جيد مع شخص آخر؛ عندما تاريلدحوقًصاول إليه
ووضعه في مزاج مرح وجعله يشعر أنك تفهمه .الجزء الثاني يتناول كيفية جعل

الداش أكون ردكناينها اوتنه كل عط ته ل قلعووها لبش والخترو +
أفضل ما يمكن فعله لتحقيق التقدم.
ويمكنك أن تبلي بلاءٌ حسنًا للغاية؛ إذا اخترت القيام بذلك.

لوك
لفسمع
اتكي
ال

الأحمر

ما يتوقعه الشخص الأحمر منك

".
ىذلك
تمن
حرع
"افعل ما طلبته منك .بأقصى سرعة ممكنة؛ ويُفضل بأس

إذا سألت شخصًا أحمرء فسيوافق على أن معظم الناس بطيئون للغاية .إنهم
يتكلمون ببطء شديدء ولديهم مشكلة في فهم المغزىء .وهم يعملون بشكل غير فعال»

ففي عالم الشخص الأحمرء يأخذ كلشيء وقنّاطويلا.
رتك به عن قلة الصير في السلوك الأحمرء وعن سعيهم المستمر لتحقيق
تأذكخربما

النتائج السريعة؛ فعندما يُقلب الآخرون الأمور فيأذهانهم وقنًّاطويلاء فإن ذلك يجعل
أحمر
االشلخص

يجن جنونه.
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فالفكر والعمل بالنسبة له شيء واحد .يجب أن يتم الأمر بسرعة .إذا كان هناك أي

شيء يكرهه ذوو الشخصيات الحمراءء فهو المناقشات التى لا نهاية لها .إنها تفقدهم
الخلاصة :إذا كنت ترغب في التكيف مع إيقاع الشخص الأحمرء أسرع! تحدث

وتضزف يشكل أسرع انط إل 'التناعة كذرّا لأ هذلانا بشعله الشخض الكحمن .إذا
أمكنك إنهاء اجتماع في نصف الوقت المحدد له .فافعل ذلك! إذا كان معك شخص أحمر
في السيارة» فلن يشعر بالضيق إذا تجاوزت الحد الأقصى للسرعة( .أما إذا كنت تقود

ببطء شديدء فقد يصر على تناول عجلة القيادة).
"هل تريد شينًا؟ تكلم!"

كما صرت تعلم الآنء فإن ذوي الشخصيات الحمراء مباشرون للغاية» ويستمتعون

بالتواجد مع أشخاص آخرين لديهم أيضًا القدرة على إخبارهم بما يريدون سريعًا .إذا
كان لديك ميل للخوض في أحاديث مختلفة قبل الوصول إلى جوهر الموضوع؛ فستجد
صعوية في التواصل مع الشخص الأحمر .سوف يسأم كثيرًا إذا أضعت كلماتك دون

سبب وجيهء وهو يعرف عندما يتعامل مع الشخص الثرثار.

من الشائع جدًا أن يعرض الأشخاص بعض ملابسات المشكلة قبل الوصول إلى
لاعيحلفنومات لكل الشكة.
ايه
المشكلة نقسها؛ وز

انسّ ذلك .لن ينجح الأمر.

الخلاصة :إذا كنت ترغب في الحصول على اهتمام الشخص الأحمر بالكامل؛ فقلص
حديثك .من الضروري أن تكون واضحًا ومباشرًا .حدد أهم نقطة في رسالتك وابدأ من

هتاك .ذعنا نقؤل إنك ستقدم آخر كشف ماكل .قلماه مكتوب ق'السطر الأخير:من
التقرير أولا؛ فهذا هى ما يجلس الشخص الأحمر هناك في انتظاره على أي حالء ثم
يمكنك بعد ذلك الخوض في التفاصيل.
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لا تستخدم كلمة واحدة دون داعء ولكن تأكد من قيامك بأداء واجبك عندما يتعلق
الأمر بتقديم المعلومات الأساسية والملابسات» فقد تأتى الأسئلة في وقت ماء وإذا شعر
الشخص الأحمر أنك غير متأكد .فسيسأل عن الحقائق والوقائع.

كما يجب أن تكون المواد موجزةء وقبل كل شيءء تم إخراجها بشكل جيد .لا
أطروحات لانهاية لها كتبها شخص يحب سماع صوته .فقط سطر واحد سوف يؤدي
المهمة .لقدقمت بذلك بنفسي.
"أنا لست مهتمًا على الإطلاق بما فعلته في العطلة".
يعيش ذوو الشخصيات الحمراء في الوقت الحاضر .كل ما يحدث يحدث هنا والآن.

فهم لديهم قدرة فريدة عاللىتركيز على ماهو مدرج فجيدول الأعمال الحالي .وبالتالي؛

عليك أن تلتزم بالموضوع عندما تتحدث إلى الشخص الأحمر .فهو ليس لديه مشكلة
مع الإبداع أو الأفكار الجديدة؛ فذلك يكون موضع تقدير دائمًا طالما يجعلك تتحرك

إلى الأمام» ولكن عندما يشعر الشخص الأحمر بأنك تركت جدول الأعمال تمامًا وبدأت

تدلو بكلام فارغ :فأنت تخطو بثبات نحو افتعال نزاع.
ط؛
يمرٌ
س .أ
بعمل
الطريقة الأكثر فاعلية للشخص الأحمر هى تحديد المشكلة ثمبدء ال
أليس كذلك؟
الخلاصة :التزم بالموضوع! إن أسهل طريقة لذلك هى إعداد موضوعك بدقة شديدة
قبل الدخول في اجتماع مع شخص أحمر .وإذاء في طايخ مناقشة مثيرة للاهتمام,

ظهرت فكرة أخرى في رأسكء فقم بتدوينها واسأل في نهاية الاجتماع عما إذا كان من
الممكن إثارة المسألة .خلاف ذلكء ,حدد موعدًا لعقد اجتماع جديد.
إذا سأل شخص ما لديه الكثير من اللون الأحمر فيسلوكه؛ .كم الساعة .أجب عن
السؤال بالوقت الدقيق .لا تقل إن هناك متسعًا من الوقت .سوف يقرر ذلك بنفسه.

ومرة أخرىء لا تنس مواكبة الوتيرة والإيقاع .فبالنسبة للأحمرء ستكون "السرعة"
مرادفة ل"الكفاءة".
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الآن نحن نتحدث عن العمل؛ لادتشيق :ذلك مالعا  .فآن تكون عمليًا وجادًا فيمجال
ففلك اللمدو هها كامن صعمه و لكخ قكن يلمر إذا كنت يائعّاء فمن المحتمل أنك
حضرت عددًا من الدورات التدريبية في المبيعات حيث علمت أنه يتعين عليك بناء علاقة

املععنيز .خليك:قههمة»والقوةمهفيضقك.
هذه نصيحة جيدة .افعلها .ابن العلاقات بقدر ماتراها ضرورية .فقط لا تفعل ذلك
مع ذوي الشخصيات الحمراء 1 .سبيل المثالء إذا بدأت اجتماعًا مع شخص أحمر

لم تقابله من قبل؛ فلا شيء يمكن أن يكون أسوأ من السؤال عن مكان إقامتهء أو أين
قضى عطلته الأخيرة ,أو ما رأيه في مباراة الليلة الماضية .إن يكون ذلك شيئًا لا علاقة
له بالموضوع .إنه ليس هنا للدردشة أو لبناء علاقات .إنه هنا لممارسة الأعمال .حيث
يصبح ذوو الشخصيات الحمراء غاضبين وعدوانيين عندما يلاحظون أن شخصًا ما

يحاول أن يكون صديقًا لهم.
فالشخص الأحمر ليس هنا ليكون صديقك .إنه هنافقط لسبب واحد :للقيام بالعمل.
قد يرميك خارجًا -بشكل مجازي -إذا كان يرى أن محاولاتك لتكون ودودًا هي بمثابة
تلميح أو تملق .هذا ليس شيئًا يمكن أن يفعله بنفسه .لذا لاينبغى لكفعله كذلك.
لاتتملق الشخص الأحمر أو تجامله إذا كنت لا تعرفه جيدًا .بل اترك المجاملات في

يه
ل قتبلقأن
تنزل
الم
"أنت لا تعرف في الواقع؟ فلماذا أهدر وقتي معك؟"

قن دق الأمفق :وكانه تتاقضن» ولكن الشتحمن الأحخضس يون أيضا أن “تكون محذذا
ومباشرا .على الرغم من أنه يطالب غاليًا باتخاذ جميع القرارات المهمة بنفسه .إلا
أنه يكره بشدة التعامل مع الأشخاص المتذبذبين .فالتذبذب والتردد يقللان من الثقة

علننا
رنفآن
عصيي
أو ن
مُعَلنًا الإتنعليقاك امن يل "من الحبعن القول؟ أو"ع
ما أقوله" تصيب ذوي الشخصيات الحمراء بخيبةة الأمل.
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إذا كان لديك رأيء ادل به .فذوو الشخصيات الحمراء سيحكمون عليك» وسيحكمون
تك .يجب أن تستمع إليهم؛بالطبع» ولكن يجب أن يكون لديك رأي
سدى
اى م
معل
حاء
بن
خاص

بك .خلاف

ذلك» فأنت

ضعنف:وهذة

ضصفة ليس هن شانها أنن تكسبك أي نقاط.

ضع في اعتبارك أننا جميعًا نحب الأشخاص الذين يمكننا أن نرى أنفسنا بهم .إن لن
يحدث ذلك فهو يتفاجأ يسعادة.

الخلاصة :قدم رأيك دون تردد .في النهاية» قد تضطر إلى التنازل» ولكن لا تقلل

بحسنا ا
إذا سمحت للشخص الأحمر بذلك .فستفقد شيئًا مهمًاللغاية في نظره؛ اا إذا
باحك

انوا الاين ونيو

يعمللكاغاا وكزذ 1حت تصيع بويا

إن أفضل شيء يمكنك القيام به هو وضع نفسك في وسط العاصفة» وإخباره أنه
مخطئ .عندما يكتشف الشخص الأحمر أنك لن تستسلمء فسوف يتحول في لحظة.
خاصة إذا كنت تعرف ما الذى تتحدث عنه جيدًا.

لامكان للكسالى؛ من فضلكء يمكنك النوم عندما تكون ميتًا.
إذا كان لديك مدير ذو شخصية حمراء .فسيعمل بجدء وريما أكثر من أي شخص
لديه سيطرة كاملة على كل ما يحدث.
يمكن للشخص الأحمر أن يتعايش مع حقيقة أن كل شيء لن يكون صحيحًا فيالمرة
الأولى .لكنه سيطلب منك أن تعمل بجد .يجب
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أن تكون مجتهدًا فيكل شيء؛ لا تتردد

يتع.
طكن
تذا
سي إ
تضاف
فبيذل الجهد الإ

أنا أحثك على ألاتصبح مدمنًا للعمل -فالحياة

بها الكثير لتقدمه أكثر من العمل -ولكن من وجهة نظر المدير الأحمرء ستكون هذه
صفة من الطراز الرفيع .سوف تحظى باحترام كبير فينظره إذا رأى التزامك في شكل
عمل شاق.

تىب
مكضكإل
الخلاصة :أظهر أنك تعمل بجد .لست بحاجة إلىالر

الشخص الأحمر

كل خسن زقائى التتلفة أنكيفيت ل العمل الليلةالماضية حكن الساعة الجادية عقرة

والحصيت ليلا ]ةقدلا مدهقيه الأمن عدي زيما يسالك فقط عهاإذا كانت هذه المهفة
الصغيرة المخادعة تستدعي ذلك الوقت الذي قضيته فيها .لكن يجب عليك أن تقدم

تقارير منتظمة حول ما قمت به وأن تقدم -باختصار -نتائج جهودك.

كعنلى استعداد لاتخاذ زمام المبادرة .قدم اقتراحات لم يطلبها الشخص الأحمر.
وكالعادة ,استعد للقتال :لكنه سيحب كونك متحمسًا.

ا عون

سس

1

م

ا

ل

صحيح في بعض الأحيان؛ تمامّا -ولكن لا 3تتوقع الكثير من الثناء المتوهج والممتع.

كيف تتصرف عندما تقابل ذوي الشخصيات الحمراء

ليس عليك أن تتكيف تمامًا مع الطريقة التى يريدك ذوو الشخصيات الحمراء
أن تتصرف بها؛ فهذا سيكون استسلامًا شويع هناك العديد من الأشياء الأخرى

التي تحتاج إلىالتركيز عليها من أجل تحقياقلنتائج التي تريدها .نظرًا لأن ذوي
الشخصيات الحمراء لديهم عيويهم وإخفاقاتهم ولكنهم غاليًا ما يغضون الطرف
عنهاء يمكنك المساعدة فيتحقيق نتيجة أفضل؛ فقط إذا كنت تعرف كيف .وفيمايلي
اير.
بف
تعها
ابعوض
ليج
اتي
بعض النقاط ال
اةية"
غمل
لهلا م
"التفاصيل! إن
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في الأساسء .يكره ذوى الشخصيات الحمراء الدخول في التفاصيل .إنها مملة
وتستغرق بعض الوقت .وهكذاء فهم يميلون إلى الإهمال في الأمور الصغيرة .يمكنك
صييل ليست واحدة
اق ف
فتدقي
تن ال
ل لك
ااءء
اتهام ذوي الشخصيات الحمراء بعدة أشي

لةرمحنلة؛ لذا فإنهم سيفعلون
منها .بالنسبة لهم .ستكون الوجهة دائمًا أكثر أاهمي
أي شيء لتحقيق النتائج المرجوة .ولنيتوقفوا بطبيعة الحال للنظر فيالأشياء الصغيرة
أو تحليل طريقة عملها.

الخلاضة إذا كنت :قرنه هذا نشاعل» ذو ااشكسان"التمراء عن العام تمل
أفضلء فحاول إظهار فوائد التدقيق في التفاصيل .اشرح لهم أن النتائج ستكون أفضل
والأرباح أكبر إذا ما أخذوا بعين الاعتبار بضعة عناصر صغيرة ولكنها مهمة في المشروع.

كن مستعدًا للتذمر وعدم الاستعداد بشكل عام للتصرف بناءً على نصيحتك .ولكن
إذا كنت جِيدًا في الجدال» فسيتم اتباع نصيحتك .كما نعلم ,فإن ذوي الشخصيات
الحمراء يجيدون دفع أنفسهم إلى أقصى الحدودء طالما أنهم يتقدمون.

سريعون ولكن في كثير من الأحيان خاطنون بشكل مروع
لنء
قاتب م
مثلما قلت عدة مر

م
ايءلفي
علش
ك

ذوي الشخصيات الحمراء عادة ما

يكون سريعًا للغاية .ويمكنك أن تدرك بنفسك المخاطر التي ينطوي عليها ذلك الأمر.
قد يبدو تسريع الأمور فكرة جيدة؛ ولكن فقط عندما يكون كل شيء آخرء والأهم من

ذلك كل شخص آخرء في نفس القطار .إذ عادة ما يندفع ذاولوشخصيات الحمراء إلى
الآمام ليتجاوزوا المجموعة .ثم يصيحون منزعجين عندما لا يستطيع الآخرون مواكبة
وتيرتهم.

يحتاج الشخص الأحمر إلى شخص يجعله يتوقف للحظة ويدرك أن الآخرين لا
يستوعبون الموقف بنفس سرعة استيعابه .وأنه لن يكون قادرًا أبدًا على تنفيذ جميع
مراحل المشروع بمفرده؛ حتى لو كان يعتقد أنه قادر على ذلك وريما سيحاولء فإنه لا
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يزال بحاجة إلى فريقه معه.
الخلاصة :أعط أمثلة على الحالات التي ضاع فيها الوقت بسبب التسرع الشديد .أشر
إلى المخاطر التي ينطوي عليها الإسراع أكثر من اللازم .اشرح أنه لا يمكن للآخرين
مواكبة ذلكء وأشر إلى أنه سيكون من الرائع أن يعلم الجميع ما يدور حوله المشروع .لا
تستسلم .وأكد أنه لا يستطيع إدارة كل شيء بنفسه .أجبره على انتظار الآخرين.
ابه
ستم
كرتما
اظه
بعد ذلك .حاول مناقشة الوضع وأ

فااده
سارت م
اقد
بوضوح وم

"لنجرب بعض الأفكار غير المختبرة تمامًا ونرى كيف تسير الأمور"

فليتبقى علينا فعلذلكحقًا؟ لاقلق ذو الشتخصيات الحمراء بشأن المعاطن:

بليبحث العديد منهمبنشاط عنمواقف محفوفة بالمخاطر لمجرد الاتشلويقو.افقيع؛
هاقدتفكدرة الآخوون نلو كاتعظيالا مكدر وو الشخصنيات الحشراء أن نهفدذامن
المخاطرة حتى .فلسان حالهم يقول "مهلا الحياة أساسًا محفوفة بالمخاطر :فأنت لن

!".
ةيد
ي عالىق
ل محنها
ارج
تخ

ومع ذلكء فإن ذوي الشخصيات الحمراء بحاجة إلى شخص يمكنه أن يزن المزايا
ضد العيوب .العيوب مملة :بالطبع :لذلك غاليًا ما يتجاهلها الشخص الأحمر .ونظرًا

لأن الاإجالبةم عخلىاطر التيتتعرض لهاغالبًاماتكمنفيالتفاصيلء فيجب أن يكون
أحلويكة مقنابهًا للطاريقة العي:تتكاكل بي محالستكدن الأحفو عفديذاقشة التقايل

ازل العظان راسممران ف
ل :ب
خاظي
الخلاصة يعشيق ذوى الشخصذاتالحيراء الف
الحقائق .فالحقائق هي شيء يفهمونه .ونظرًا لأنهم يفضلون عدم النظر إلى الماضي
دالقويموالقفيية والتركيز عل الحاهي والسستقدل ققد يتطلن القن از والقدنها
وضادقا للشيرات.

أعط أمثلة على المواقف التي تبيّن تاريخيًا أنها خطيرة .يمكن أن يكون الأمريتعلق
شاط العملء أن التزحلق عل الكش زات دون خوذة .أو وصف المدير بالفباء .اثيت
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الأشياء بالحقائق واطلب من الشخص التفكير مرتين قبل اتخاذ قرار بشأن مشروع
كدو ذوك«الكحقق أولذهة الشروط .وكالعادة أنه عن عى :كتميكء بيشةقيكة ول

تستسلم!
"أنا لست هنا لأكون صديقك .أو صديقًا لأي شخص آخر".
نظرًا لأن العديد من ذوي الشخصيات الحمراء ليراكزون على العلاقات كثيرّاء فإنهم
يتعرضون للانتقاد بشكل متكرر لإصرارهم على أن جميع العلاقات يجب أن تتم وفقا
لشروطهم ,حتى في الحياة الخاصة.

ان بأنهم
يمن
حير
أي كث
لف
امراء
لرأشخاص من حول ذوي الشخصيات الح
ياشع
يسيطر عليهم أصدقاؤهم أو زملاء العمل .لكنها نادرًا ما تكون نية الشخص الأحمر
الحقيقية؛ إنها مجرد شىء يحدث تلقائيًا .إذ لايمكنك عمل عجة دون كسر البيض.
قد لا يفهم ذاولوشخصيات الحمراء أن الآخرين يتجنبونهم لأنهم يفضلون تجنب

الصراع .هذا يعني أيضًا أنه يمكن استبعادهم من الحصول على المعلومات المهمة .قد لا

يشعرون بالاستبعاد إذا تمت دعوتهم لتناول البيرة مساء يوم الجمعة ولكن من الأسوأ
بالنسبة لهم أن يشعروا أنهم لم يتم إطلاعهم على القرارات المهمة .في أسوأ الحالات:

يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشك في أن الأشخاص من حولهم يحجبون معلومات مهمة

عتهم عن غمد .ومن ثميضبح الضراع على السلظة وشيكًا:

الخلاصة :يحتاج ذوى الشخصيات الحمراء إلى فهم أن الطريق إلى الشفافية الكاملة

اهلوتكيف مع الآخرين .ريما لم تخطر هذه الفكرة ببالهم أبدًا؛إنهميركزون في الغالب
عألنىفسهم وعلى ما يخصهم .ولكن من خلال إدراك أنه لا يمكن لأي شخص إدارة

كل شيء بمفردهء يمكن التغلب عليهم مؤقنًا وإجبارهم بالاهتمام بالأشخاص الآخرين.
اهلممنهم
اس يعتقدون أن
لرنمن
اكثي
عندما يفهم ذوو الشخصيات الحمراء أن ال
التحدث عن نمو السنة الأولى لأطفالهم .وكيف تم تأثيث المقصورة التى استأجروها في

إجازة .والقارب الذي يحلمون بشراته .يمكنهم حينها الاستماع بفعالية والمساهمة في
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المناقشة .بمجرد أن يفهم الشخص الأحمر ما تدور حوله كل هذه الأحاديث الصغيرة

وأهدافهاء يكون الباب مفتوحًا .بل وقد تتعلم عنه شينًا.
!".
رع
مم
أامل
"أي نوع من الضعفاء أنت؟ فاقطلتع

يغضب ذوو الشخصيات الحمراء ببساطة .لا يمكن قول هذا بطريقة أكثر وضوحًا

منذلكءفقضيهم يتفجن ويخالحيق والأخر»همايتنبين ف الضداع النصفى لجميع من
حولهم .إنهم لا يلاحظون حدوث ذلك؛ فالصراخ قليلا هو مجرد وسيلة أخرى للتواصل
بالنسبة لهم.
اد لقول ذلك .عندما
دعلى
عيع
تالجم
سيس
اكن ل
ارنأوية» ول
وتنم
دال
عحب
لد ي
لااأح
يُخطئ الشخص الأحمر في حق شخص ماء يجب أن تخيره بلطف أن الأمر لايسير بهذه

الطريقة .سوف يُظهر وجهًا برينًا ويتظاهر بأنه لايفهم ماالذي تتحدث عنه .لكنفي
داخله .سوف يفكر أنهإذا كان بعض الناس يخافون منه؛ فهذا أمر صعب.
أحمر على الفور .لا تسمح بأي استثناءات؛
ججبهة سلوك االشلخص
اي
وة:
ملاص
الخ
قعات الحادة :والوقاحة» ونوبات
يح م
لسام
عن تت
تك ل
لأن
اضح
وت عال ووا
بطصقل
فق
ع فصقدابه فقط
أذا
رف كالراشدين :وإ
صأن
تنه
يب م
الغضب الى : 3شير لنها.اطل
ارك القرفة :منامه الاشدعة نتم أبِدًاعن.طريق أستكوية هذا
فقط تذكر أن هذا الأسلوب -المشاحنة والمشاجرة -كان ناجحًا لصالح الشخص

الأحمر لسنوات عديدة .كطفلء ربما يكون قد شق طريقه عن طريق التشاجر .ومن
ايته الأولى كثيرًا .ويمكنك أن تراهن أنهم
نجروف
سمتف
المرجح .أن عائلته رأت مزاجه ال
استسلموا لتفادي تصاعد الأمور .فقط قلة قليلة من الناس هم من واجهوه حول هذا
الأمرء وهذا يعني أن طلب محادثات أكثر هدوءًا يمكن أن يؤدي بسهولة إلى احتجاجات
أعلى .فالشيء الوحيد الذي يكرهه الشخص الأحمر أكثر من أي شيء آخر هو أن يخبره
هض.
تيخف
وأن
صيجب
أحد أنه
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لفسملعوك الأصفر
الاتكي
ما يتوقعه الشخص الأصفر منك

"أليس لطيفا أن نكون جميعًا معًاهنا؟"
في العموم ,لا يخاف ذوو الشخصيات الصفراء من الصراع .إذا حدث خطأ ماء
فيمكنهم حقا أن ينفعلواء لكن إن أمكنء فإنهم يفضلون حوًا لطيفا ومريحًا .فذوو
الشخصيات الصفراء يكونون في أفضل حالاتهم عندما يكون الجميع ودودين والجى

ومع ذلك :يمكن أن يكون الشخص الأصفر حساسًا للغاية فيماإذا كان الناس في

المكان في حالة معنوية جيدة أم لا .إذا كان الأشخاص في المجموعة يعيشون في حالة

دةفق
تةتسيئ
ونوي
مع

ونن
ك فل
يهم»
لعمدناء بين
الة
حا

إطعللىاق.
لًا
ايد
سع

الخلاصة :يعمل الشخض الأصضفر يمشكل أفضل عندما مكون سَعيدًا ومظمكنًا .حيث

يكون إبداعه في ذروته وجميع طاقاته الإيجابية تتدفق .لذا فيجب أن تسعى جاهدًا
لخلق جو

دافئ وودود

من حوله.

ظلاته
حك
الى
لك ع
مضح
ابتسم كثيرًا واستمتع واضحك .استمع إلىنكاته المجنونة» ا

الطفولية :وأوقد أجواء الحظ السعيدة والمرحة.

إذا قمت بذلك ,فسوف يشعر بالرضا عنك ويستمع إليك أكثرء وهو أمر جيد داتمًا.
فالشخص الأصفر في مزاجه السيئ لايمكنك أن تحظى معه بوقت مرح.
"طلبت من شخص ما إصلاح بعض التفاصيل الصغيرة .لا أستطيع أأنتذكر أيّامنكم
في الواقع".

إن الحفاظ على اهتمام ذوي الشخصيات الصفراءء .بكل صدقء ,ليس أسهل ما يمكن
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شلخص
لتجع
اتي
شنياء ال
ليدأ م
اعد
القيام به .هناك ال

معرلل
ارليش
بأصف
ال

سواء أكان

يأقوا جأاورًا .وإحدى الطرق المضمونة لوضع الشخص الأصفر
دلا
موظقا أصوعمي
فيحالة من المللبسرعة وكفاءة هي طرح الكثير من التفاصيل.

تلفاعل ذلك  .الشخص الأصفر ببساطة ل يامكنهالتعاملمع التفاصيل .فالأمر يصبح
مملا .فهو لن ينسى فقط ما الذي تتحدث عنه؛ ولكنه أيضًا سيعتقد أنهلا يحتاج إلى
أي من هذه التفاصيل .فقوته تكمن في الخطوط العريضة .يمكنك يسهولة أن تطلب
مإنحدى الشخصيات الصفراء وضع رؤية على مدى السنوات العشر القادمةء ولكن لا

تطلب منه شرح كيفية تحقيق ذلك.

الخلاصة :إذا كنت ترغب في الحفاظ على انتباه واهتمام الشخص الأصفرء فأزل
أكبر قدر ممكن من التفاصيل .ابدأ دائمًا بالأسئلة الكبيرة .من الجيد تمامًا معرفة

كيفية تركيب الإصدار الأحدث لنظام الصوت المحيطيء لكن لا تُرهق صديقك الأصفر

بتفاصيل الأمر .هذا لا يهمه .إنه يريد فقط معرفة كيفية تشغيل الموسيقى
إنه مثل "ذوي الشخصيات الحمراء" :إن لم يكن أسوأ .فهو ليس لديه صبر مع
الأشياء التى لا تعمل .تذكر أنهم لا يهتمون بكيفية عمل الأشياء .ولكن بأنها فقط
تعمل .لذا ضع دليل التعليمات بعيدًا؛ إذ لن يفتحوه أيدًا.

اتبع شعورك الحدسي؛ إنهينجح في كلمرة.
يىات
ص'ذو
عيها
تسى:ف
سرة ف
لل م
ابل ك
إذااكنك :قد سصلة فل :زولان وان يقا

الصفراء قرارًا مجنونًا تمامًا عن طريق القول إنهم شعروا بأنه صحيحء كنت سأعيش
طيلة حياتي في فندق ريتز .هناك دراسة توضح أن بعض الأشخاص يتخذون قرارات
أفشق ]ذا أحدؤهائتاء عل التحدس والخويزة :لعن ل عكر ذلك تيظلقا لمتفقك الأصفن

وإلا لن يكون بإمكانك التخلص من ثرثرته حول الأمر.
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يجب أن تشعر أن الأمر صحيح .يمكن للشخص الأصفر أن يتجاهل الحقائق الفعلية
بسهولة طالما كان يشعر أن الأمر صحيح .لاتسئ فهم هذا الأمر :فالشخص الأصفر

يفهم تمامًا أنبعض الأشخاص ينظرون إلى الحقائق وأن هذا أمر مهم .إنهليس غبيًا.

إنهفقط غير مهتم .فهويريد أنيشعر بطريقته الخاصة.
هل تريد أن تجعل الشخص الأصفر يتخذ قرارًا؟ حاول وضع جداول البيانات جانبًاء
وتقدم إلى الأمام» وقل بابتسامة عريضة" :كيف تشعر حيال ذلك؟".

سوف يفهم بالضبط .وستحصل على إجابة.
الخلاصة :عليك تقبل أن الشخص الأصفر يشعر بطريقته الخاصة .فهو لديه

تسامح كبير مع عدم اليقين ولا يخشى المخاطر بشكل مفرط .تكيف مع الأمر .يمكنك

الوصول إليهمنخلال إظهار أنكتتبع شعورك أيضًا .بغض النظر عن مدى ماتشعر
به من خطأ تجاه هذا الأمرء فهذا اهلىطريق إلى قلب الشخص الأصفر .سوف يرى
بح الأمور بينكما رائعة.
تةصله
ونسب
نفسه فيك .وستصبح أفضل الأصدقاء بال
"هذه السيارة ه
نيموذج أولي؟ لميُختبر بالكامل؟ لاأحد قد فعل هذا ق
من
بل؟
ممثار!".

بينما يركز اللون الأحمر على السرعة؛ يركز اللون الأصفر على الأحدث والأعظم .فكلمة
"جديد" هى مرادف لكلمة "حيد" بالنسية له ولم لا؟ فمن دون الإبداع والاختراعات

الجديدة» فإن كل تطور سوف يتوقف ببساطة .:أليس كذلك؟

يدك الكنيع وجود القايل كن الإقارة .فق بحدائهم الموؤضية بمكنن التكلاف اق

كرفية تمزيعنا الظفة "فكي" :بالنسية الشحضن الأصفن كلمة ادي" تمل

اأمكوا سرغ تطلق هل ذوى الشخصنات الصفزاء ما سس مه" التيذين الأراكل2

أي أول من يجرب الأشياء الجديدة .تحقق ممن يرتدي أحدث صيحات الموضة :وأول
من يقود سيارة جديدة ويفضل أن تكون غير عادية .ومن لديه أحدث هاتف محمول
ومن يعرف أي مطعم سيحدث ضجة في بضعة أشهر؟
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كيف يمكنهم متابعة كل هذا؟ لا تسألنى .ريما يكرسون بعض الوقت في العمل

لمواكبة كل شيء جديد ولملثيارهتمام .لكنهم أيضًا متقدمون فيتطبيق أساليب عمل
لع
سيع
ل لب
ايدة
جديدة ومفاهيم جد

والخدمات .إنها مجرد متعة رائعة بالنسية لهم.

ترغب فيبيع شيء ماإلى شخص أصفرء فاستخدم تعبيرات مثل "أحدث ما تم التوصل
إليه" و"تم تطويره حديثا" و"لم يسبق له مثيل من قبل".
"لم يجرب أحد هذا من قبل؟ يجب أن أحصل عليه!".
سيعجب بك لأنك مشوق ومثير للاهتمام للغاية وقبل كل شيء مبتكر .جهز نفسك
انقة:
طم
لير
الكث
با

لأنه قد يكون من الصعب عليك أن تواكب الأمورء ولكن الشخص

اتملك
د لي
بدًا
تستع
اكسكن م
الأصفر سيعشقك .ومع ذل

سريعًا إذا وجد شخصًا آخر

أكثر دراية بالأمور الحديثة.
"أنت تبدو مثيرًا للاهتمام .هل تريد أن تعرف من أنا؟".
الآنء لأقثدبتنا أن ذوي الشخصيات الصفراء يحبون الآخرين .فهم يعملون بشكل
أفضل إذا أحاطوا أنفسهم بحشد من الناس .بالطبع:؛ هم لايحبون أي شخص يلتقونه:
لكنهم سيعطون الأغلبية فرصة ملائمة.

كاإنذات
اطجة لأن تظهر للشخص الأصفر بيأنك منفتح وودود مثله .أم
بتحفق
أن
منغلقًا كثيراء فستشعر أنك غير مرحب بك .فلماذا لمتجب عندما تحدث معك؟ لماذا
لمتبتسم للقصة المضحكة عن كلبه؟ لماذا لايعرف شيئًا عنك؟ ماهيأحلامك؟ يمكن

أن يؤدي نقص التواصل الشخصي إلى شعور قوي بقلة الثقة» ولن تتطور علاقتكما

في اتجاه إيجابي .أما إذا كنت أحمر أو أزرقء فعليك التفكير مليّاكفيفية جعل ذلك
ع.
ييد
طت تر
ل كن
اإذا
بح؛
ينج
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الخلاصة :كن ودودًا .أثبت أنك منفتح؛ ابتسم كثيرًا؛ تأكد من جعل لغة جسدك
منفتحة .عندما يتساءل شخص أصفر عن المكان الذى نشأت فيهء لا ترد فقط

ب"نيويورك" .قل إنك تعيش في تشيلسيء وأنك تحب الركض على طول حديقة هاي
لاين» وأن نشالا سرق محفظتك ذات مرة بينما كنت تسير فياتجاه فيفث أفنيوء :وأنك
قابلت حب حياتك عندما أسقطت النقانق على ملابسك في أحد المطاعم .قد يبدو الأمر

غير ضروري إلى حد ماء ولكن يجب عليك بالتأكيد إظهار الاهتمام بالأصفر كشخص.
عب معرفة أشياء عنه .لأنه سيخيرك بحرية كبيرة,
صمن
لون
انيك
ومن المسلم بأهنه ل
ولكن تاكد من إظهار انك فضولي ومهتم.
وتذكر أن ذوي الشخصيات الصفراء عرضة للغاية للتملق.

كيف تتصرف عندما تقابل ذوي الشخصيات الصفراء؟
للحفاظ على الشخص الأصفر فيحالة معنوية جيدة :تحتاج إلىالتعامل معه بالشكل
الصحيح .حيث ستصبح المشكلة واضحة بعد قليل .فهم لنينجزوا الكثير منالعمل.
لقد شاهدت من قبل مجموعة من ذوي الشخصيات الصفراء الذين كانوا يحاولون
حل مشكلة .لقد تحدثوا جميعًا في الوقت نفسه وكان لديهم وقت كبيرء وعندما سألتهم

كيف تسير الأمور قالوا "بشكل رائع!" ولكن لا شيء مكتوب .لتحقيق تقدم حقيقي مع

ذوي الشخصيات الصفراءء تحتاج إلى القيام بأكثر منمجرد خرلقا جئوع .بمجرد
فهمهمء ,يجب عليك القيام بما يلي.
تعلم الفرق بين عندما يبدو الشخص الأصفر أنه يستمع وعندما يستمع فعليًا.

مأعين.
تسو
مكسء أ
اولن ش
ولها كماهيء ذوو الشخصيات الصفراء هم؛ د
أفققط
أسنا
عادة» يلعنترفوا بذلك أبدًا .إن التعبير ذاته "-المستمعون السيئون" -شيء سلبي» وهم
ة .يرى العديد من ذوي الشخصيات الصفراء أنفسهم
ينب
بلتج
لشيء
لنسأي
اعلو
سيف
مستمعين جيدين .من يعرف من أين حصلوا على هذه الفكرة؟ لأنها ببساطة ليست
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الأمر .أوعندما يكونون قد حصلوا بالفعل على ما يريدونه من المحادثة .ولكن في معظم
الحالات» فهم لا يستمعون.

إذي لا خريدوناالأششاع» إتع ترد ون القسوفة طن ذو المهصوات الضفراء
هي أنهم يهملون ويتجاهلون الاستماع إلى ما يقوله أي شخص آخر.

الخلاصة :عندما تتعامل مع ذوي الشخصيات الصفراءء فهناك بعض الأشياء التي

غليك القيام :بهاء لاايهم إذا كنتتتحدة إل شريك :حياتك :حول عظلتك الضيفية أو
مع زميل عمل حول مشروع مستمرء فأنت بحاجة إلى خطة عمل .تحتاج إلى إعداد
نفسك بعناية .يجب أن تعرف ماهية رسالتك والرد الذي تحتاجه منهم بالضبط .يجب
عليك إقناع الشخص الأصفر السعيد بالإجابة عن أسئلتك بشكل محدد للغاية وتسمعه
يقول" :نعمء سأكون هناك في الساعة الرابعة كما وعدت" أو "بالطبع سأبلغ العميل
بما اتفقنا عليه بالضبط".

لمكسنتكعندًا لمتابعة الأمر إذا مكهامنّاء لأن الشخص الأصفر لم يكتب أي شيء
قننمانعه بالكتابة مفديونته؛ بالطبع .ستكون هذه هي
إمك
بخصوصه؛ ما لم تت
أفضل طريقة .ولكن فيجميع السياقات الأخرى .يجب أن تتوقع أن ما قلته قد دخل

من أذن وخرج من الأخرى.

تعلم كيفية الرد على "لا بأس؛ هذا لن يستغرق وقنًا طويلا على الإطلاق!".
يُعتير ذوو الشخصيات الصفراء متفائلين في ما يتعلق بالوقت .هذا ما عليه الحال.

بالتأكيدء يمكنك إنجاز عملك بسرعةء ولكن نادرًا بقدر ما يريد الشخص الأصفر .هذا
يتعلق بحقيقة أنه ببساطة لايستطيع تخطيط حياته .لقد عملت شخصيًا مع أشخاص
اعتقدوا فعليًا أنهم قادرون على إدارة ثمانية اجتماعات يوميّاء وآخرين اعتقدوا أن
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الأمر يستغرق يومين فقط لتجديد مطبخ كامل وأنهمن الممكن السير عبرمانهاتن في
غضون عشرين دقيقة.

هذه هى بعض المظاهر النموذجية تفاؤل الشخص الأصفر .والمشكلة في ذلك

واضحة| إحوت إخد هق اتدل [فجاق كل كيه يزيد“ .الشتخصن الاصفر القنام به
خاصة لأنه لايعرف حتى الوقت الذي يستغرقه أي شيء .وحتى لو سأل شخصًا ما
المدة التي يستغرقها الأمرء فإنه لايستمع إلىمايقوله الشخصء لأن ما يقوله خاطئ.

أىرجح يعرف أفضل.
اهلعل
فافلينهاية» يعتقد الشخص الأصفر أن
ص
خأي
شتعرف
والمشكلة الأخرى هي أنهلنيُسرع عندما يتوجب عليه الإسراع .هل
حدد يومًاواحدًا لطلاء غرفةالنوموعندالساعة الثالثة بعدالظهرءانق ندعهلم
عض
رمج قليلاء ثم "..بفي
خث
أاك:
تصل بهذا وذ
الظلاء بعد؟ "سأفعل هذا أولاء أثم
الأحيان أتساءل ما إذا كان الأشخاص الذين يقومون بجدولة قطارات الأنفاق هم ذوو
شخصيات صفراء .لايوجد شيء سيئ في الأمر؛ الأمر فقط يتعلق بعجز كلي عن امتلاك
ب.
نةضلا
تسلع
شعور واقعي بالوقت .والاعتقاد الحقيقي بأنهذه ال

أتذكر عشاء ذهبت إليهذات مرة مع بعض الأصدقاء من ذوي الشخصيات الصفراء.
كان المطعم يتبع سياسة الحجز لمدة تسعين دقيقة؛ ممايعني أنهإذاوصلت إلىهناك

متأخرًا خمسًا وعشرين دقيقة؛ فلن يكون هناك وقت لتناول المقبلات أو للحلوى لأن
المطبخ لم يتمكن من إعدادها في الوقت المناسب .وصلت أنا وصديقي مبكرًا بخمس
عشرة دقيقة -لدينا كلانا بعض البقع الزرقاء في سماتنا الشخصية -ذهبنا إلى الطاولة
وجلسنا لانتظار الآخرين .مر الوقت .بعد مرور أربعين دقيقة .وصلوا متأخرين بخمس
وعشرين دقيقة» وصلوا وهم يمزحون بسعادة حول كيف أنهم نسوا الوقت .تمكنا
من طلب الطبق الرئيس فقطء وتناولنا الطعام ,ودفعنا الثمن سريعًا قبل أن يريد

الضيف التالي طاولته .كان الشيء الغريب أنه عندما تحدثنا عن الحادثة بعد ذلك؛ كان
تذكرهم أنهم تأخروا لبضع دقائق فقط .لقد قمعوا ببساطة حقيقة أنهم فقدوا 0903
من المشاء.
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الخلاصة :قم بتنسيق جميع المواعيد بشكل صحيح مع ذوي الشخصيات الصفراء.

قمبمزامنة ساعتك الخاصة مع ساعاتهم .اشرح بوضوح تام أن الطائرة تقلع في الساعة
ء فسيّترك واققًا عند البوابة .قلالأمر كماهو :إذا لميكنفي
تلم
أذا
ينهإ
م0ساءًٌ وأ
سيارته عندك قبل ساعتين من إقلاع الطائرة؛ فلن يفلح الأمر .أخبر الشخص الأصفر
أنك :سوق تفضنىي مقندة 'منة وأن صداقتكما قد'تتضرر يسيب تقلئاته المستمرة.
إذا كان من المقرر أن يبدأ العشاء في تمام الساعة  00:7مساءًء ادع الجميع لهذا

الوقت» ولكن اجعله الساعة  03:6لأصدقائك من ذوي الشخصيات الصفراء .سوف

يكونون آخر من يصل على أي حال .سوف يأتون مع أعذار جيدة الصياغة .كن مستعدًا
لقصص معدة جيدًا .لكن اعلمأيضًا أنهم سينكرون بشدة أنهم متفائلون فيمايتعلق
عارة .المسألة
امد
ليدسعلى
اتأك
بالوقت .سوف يصرون على أنهم ظلوا يراقبون الوقت بال
فقط أنه حدث شيء ما على الطريق.

تعود على التفكيرء يبدو وكأن قنبلة يدوية قد انفجرت هنا.

إن أكثر المكاتب فوضى التي رأيتها على الإطلاق كانت ملكا لذوي الشخصيات

السقواء.,حية تهنا شاشات العسووت نجع الكد من ا|للمظطات |للميعة عليهايجيد

بالكاد تستطيع رؤية الشاشة .ومعظم المرائب المقلوبة رأسا على عقب تنتمي لذوي
اكن امرك رفقظ اإظليقاء قفر
حنف
لاهو
الخطنات الصفراء كذلةولكن هذ
دذازلذاا
من مفكرة الشخضن الأفزفن أوضقينة وده وي كتكيبق الشظنفىبقواتفه ز هو
الجانب المادي فحسب.

تؤجل الاجتماعات أو تنسى؛ تختفى الأشياء؛ تضيع السيارات في مواقف السيارات.
تختفي

المفاتيح دون أي أثر.علاوة عل ذلكانان العديد ذمنوي الشخصيات الصفراء

ليس لديهم القدرة على التخطيط ليومهم .يمكنهم الذهاب إلى السوير ماركت خمس
مرات متتالية وشراء ثلاثة أشياء في وقت واحد لأنهم لم يكتبوا ما يحتاجون إليه .قد
يكون هذا لأنهم لايعرفون مايريدون حتى يصلوا إلىهناك أولأنهم على يقين من أنهم

سوف,يتمكتون ح تذكن الأشزاء الفبعة عقتو التى :هم تجاه لشراخيا(«:لدى ذو

القكميااه الففواع ونه متفركظة الغا يه ردي الخاضة متو لوزيلدي اشتخض
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يريد الاستماع إنه يتمتع بأفضل ذاكرة في العالم).
كلم _اأإعطط ا

الخلاصة :إذا كنت تريد حقا المساعدة في جعل ذوي الشخصيات الصفراء منظمين,

فقتأكد من أن يحظوا ببعض النظام على الأقل في حياتهم .ساعدهم من خلال إنشاء
قائمة بسيطة .إذا كنت تتسوق :اكتب كل ثىء بنفسك .حيث إن شريكك أو صديقك
صفر.
انص
ننسى
عف ي
ل سو
اصفر
الأ

أنشئ نظامًا له .الشخص الأصفر هو الأكثر احتياجًا للتنظيم في شكل مخططات
رقات :أنهم يكرهون كل ذلك .إنهم لن يسمحوا لأنفسهم بأن
فامن
مة.
لعي
ارج
وقوائم م
يتحولوا إلى "دُمى" في نظام ليس من اختيارهم .كن دبلوماسيًا .إذا ضغطت عليهم
بشدة .يمكنك الحصول على بعض ردود

الفعل الحادة من قبيل:

"لماذا يجب إدارة كل تفصيلة صغيرة مهما بلغت ضاآلتها؟ هل نحن نعيش في دولة

فاشية أمماذا؟".

تذكر أن الشيء الأكثر أبهمايلةنسبة للشخص الأصفر هو أن يبدو بارعا.

طوال الوقت.
"أناء أناء أنا" .لدى الشخصيات الصفراء غرور قويء تمامًا مثل ذوي الشخصيات

الحمراء .لا شك في ذلك .فهم يحبون الحصول على الاهتمام .يلقون أنفسهم في مركز

الأشياء بشكل أسرع من أي شخص آخر .يستمتعون أكثر بأنفسهم عندما يكونون في
مركز ويؤرة الأحداث .فصديقك الأصفر هو الذي يتحدث بصوت أعلى وأسرع من أي

"سلط كل الأضواء علي .انظر لي .اسمعني .أعجب بي" .لكن هذا يعنى أنه لا يوجد
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شخص آخر يحصل على أي مساحة .حيث تنتهي العديد من المحادثات بالشخص

الأصفر الذي يتحدث بصوت عالٍ وبصراحة عن تجريته أو عن رأيه .فيغض النظر
كه كقكد نوق ده الحوت :جوع الهمنة الفؤاكية السنازات» الدحرية الكتفكد ين
الحدائق -فإن الشخص الأصفر سيعرض قصة يكون فيها هو البطل .وإذا لم تكن
لديه أي قصة؛ فسيقوم باختلاق واحدة.

غالكا ناهذا امكارمم :تكلمات عق فل ا[نااق “و 15امعد« يعلد 1
"أعرف"" .سأفعل" ...الأمر طبيعي جدًا .إنهم يحبون الآخرين :لكن هناك شيء واد

يحيوثه أكقرة أنفسهة.

١

الخلاصة :يحتاج ذوو الشخصيات الصفراء إلى فهم أن هناك أشخاصًا آخرين في

الغرفة أو يعملون في المشروع إلى جانبهم .لا يمكنك أبدًا أن تدعهم يستهلكون كل
الأكسجين الموجود .إنهم بحاجة لأن يسمعوا -من شخص لديه الشجاعة والمثابرة -أنه

يجب عليهم السماح للآخرين بدخول المحادثة أو أيِّاكان ما ينخرطون فيه.
من المستحيل شرح ذلك في خضم محادتة مع الآخرين الحاضرين .إذ لنتجد آذائًا

صاغية .فالشخص الأصفر يمكن أن يكون منزعجًا جدًّا همذنا النقد .سوف يفكر في
أشياء مثل :الجميع يفكر في نفسه .ولا أحد يهتم لأمري .يجب إعطاء هذا النوع من

الملاحظات بشكل سري ويطريقة إيجابية .يعتمد الأمرقليلاعلىمستوى اللون الأصفر
للشخص المعنيء لذلك ربما ستحتاج إلى خطة.
كن مستهدًا لشيء واحد :قد تصبحون أعداء للغاية في هذه العملية .أنت بالتأكيد

تخاطر هنا .فاستماع المرء لمن يتهمه بالغرور والأنانية أمر غير لطيف للغاية .سوف
يفهم الشخص الأصفر هذا؛ إنهليس غبيًا .لكنه سيعتقد فقط أن تحليلك خاطئ .لذلك

يجب أن تعمل كثيرًا هنا.
تعامل مع فكرة أن ذوي الشخصيات الصفراء يتحدثون كثيرًا ويفعلون القليل.

ربما سأتوجه مباشرة إلى مقصدي هنا أيضًا لتجنب الالتباس :يتحدث ذوو
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الشخصيات الصفراء أكثر مما يعملون .فهم لديهم ميل للحديث عن كل ما يحتاجون
إلىفعله بدلا منفعل أي شيء .وكل شخص يعرف شخصًا أصفر يعرف بالضبط ما
00

حسناء هناك الكثير من الأشخاص الذين يواجهون صعوية في التحفيز على العمل
خاصة في المهام المملة .لكن ذوي الشخصيات الصفراء يجدون صعوية بالغة في ترك

نقطة البداية عند مواجهة مهام غير مريحة .قد يكون الأمر يتعلق بالاتصال بعميل غير
راضء أو القيام بتغيير الزيت للسيارة» أى الذهاب إلى الصيدلية .إذا كانت المهمة مملة
 7ملهمة ,فلن يحدث ذلك .وأعذارهم لتجنب هذه المهام ستكون عديدة ومبتكرة.
تقبل» فإنهم
نظرًا لأن منظور ذوي الشخصيات الصفراء حول الوقت ياستلندم إسلى

يقطيوة وقنًاأطولفيالحديثعنالمستقبل بدلامنتكريس طاقتهم للوصول إلى
هناك .نادرًا ما ستجد أحذدا ديضع الكثير من الخطط أو الأهداف المجنونة مثلما يفعل
ذوو الشخصيات

» يعتقد الناس من حولهم أن
الصفراء .ولأنهم يفكرون يصوت عال ٠

هذه الخيالات ستحدث:

"واو! يبدو هذا مذهلاة!".

الخلاصة :لمساعدة صديقك الأصفرء عليك التأكد من أن يضع مجرفته

في الأرض

ويبدأ الحفر .ادفعه .لكن ادفعه برفق .عامله كما لوكنت تعامل طفلا .كنلطيفًا ولكن
واضحًا .إذا لاحظ أنك قد أصبحت المشرف على مهامه؛ فقد تصبح الأمور صعبة .يكره

ذوى الشخصيات الصفراء الشعور بأن أحدًا يتحكم بهم أو يسيطر عليهم .إنهم بحاجة
ادلرممسناعدة لبدء العملء لكن هذا لايعني أنهم يحبوذه .إنهم أرواح حرة
إألكىبر ق
ويلطايعون أي شخص آخر.

افقل ققيميةام بالعمل الفعلي
لذلك تحتاج إلى أن تكون دبلوماسيًا .اشرح بهدوء ور
ام
يجب
قي
لما
ارف
في حد ذاته» بحيث يع

به .خذ لحظة لتشرح للأصفر كيف يمكن

بمتاعلبهفاعل إلىأبعد منذلك إذا أنهى مهمته .الجميع
زيادة شعبيته الكبيرة التي يت
سوف يحبهء وسيكون محبوبًا أكثر من أي وقت مضى.

هل هذافيدق يسيطا؟ إنةنشيظ :كلماغلك فعلهنهو التقلب عل هقاؤمتك لتضخيم
الآنا الشخص ما بطريقة واضحة.
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أدرك أن ذوي الشخصيات الصفراء قد يرون شفتيك تتحرك ولكن لا يسمعون

أي شيء تقوله.

معين السيئينء لهأنذه الأشياء مرتبطة
سمتعن
مقس
لا ل
ايدً
قد يكون هذا عنوانًا جِ
بعضها بيعض .كلذا نرتكب أخطاء ولا يوجد أحد مثالي .هذا واضح للجميع» حتى
ايقشات الافتراضية؛ يمكن لذوي الشخصيات الصفراء أن يتفقوا على أن
م.ن ف
لفر
اأص
لل

الآخرين يحتاجون حقًا إلى السيطرة؛ وتصنيف الأشياءء والقيام بعمل أفضل .يمكنهم
حتى الاعتراف بأنه لا يوجد أشخاص مثاليون .ختى الآن :لا توحد مشاكل .تنشأ
تقادجون إلى
حهم
المشاكل عندما نحاول جعل ذوي الشخصيات الصفراء يدركونيأن
بعض التحسين .هاذلا يصخرلقاعء :وخاصة إذا تمالتعبير عن النقد فيالأماكن العامة.

يجد ذوو الشخصيات الصفراء صعوية في التعامل مع النقد .لايعجبهم ذلك لأنه
لا يجعلهم يبدون في حالة جيدة .تخيلء :هناك شخص لا يحب كل ما يفعله وكل ما
يقوله! لقد جلست بشكل فردي مع بعض ذوي الشخصيات

الصفراء ومنحتهم بعض

الملاحظات على سماتهم الشخصية .كل شيء كان على مايرام حتى وصلنا إلى صفحة
ف.
عقاط
ل".ضأي ن
احسين
بعنوان "مجالات الت
حتى لوكنا فيحالة جيدة؛ فإن درجة الحرارة فيالغرفة تصبح أكثر برودة .تنبثق

الجدران الدفاعية بشكل أسرع مما يمكنك تخيله .إن الشخص الأصفر يعرف عميقا
بداخله أن به نقاط ضعف وعيويًا؛ لكنهلايفكر مطلقا في الحديث عنها.
الخلاصة :إذا كنت ترغب في أن تنقل إلىالشخص الأصفر تعليقات سلبية؛ تحتاج
غمة المناسبة حتى
لثنعن
ابح
رفة وا
لغفي
اية
يمتة أجواء ود
هق
تًا.
بابر
إلى أن تكون مث
يتقيل انتقاداتك.

يمكنك دائمًا أنتضرب بقبضتك على الطاولة بأقصى ما تستطيع؛ وتضع الحقيقة
الباردة والصعبةء أمامه مباشرة .أنا لا أوصي بهذا .من الأفضل العمل ببطء وثبات .:مع

الوضوح هو المفتاح .تأكد من أن تكون مستعدًا تمامّاء مع كل الحقائق الممكنة
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جاد في انتقاداتك وأنك لن تستمر في ذلك .فسوف يبعدك عن المسار الصحيح .إنه جيد
تك .فتأكد من أنك لاتضل طريقك نتيجة الضباب!
يبى
شوتضبا
تق ج
لخل
في

احصل على إجابات حقيقية لأستلتك ,وتأكد من أنه يفهم الرسالة .وصر على أن
اتك.
ظرار
حتك
انه
لب م
مطل
لتماه .وا
قتب
يك

لم.وفقيت
اقاد
لكنك تحتاج أيضًا إلى وضع خطة عمل .لكن احفظ ذلك للاجتماع ال
كانك
مم
يصى
لت إلى أق
صقد
وون
الحالي» ربما تك

تسسوفتنفد نفسك إذا
معه .و

واصلت العمل.

ملاحظة أخيرة :هذا لا يحدث مع التعليقات الإيجابية .إذ حينهاء سيتجاوب معك
الشخص الأصفر بشكل أسرع مما تتخيل.

التكيف مع السلوك الأخضر
ضر
خشخص
أك ال
له من
اتوقع
ما ي

يجب أن تشعر أن كل شىء جيد؛ بخلاف ذلك .ستشعر بالسوء.

نشيكوة الأماة ذاقنا هاما الشتخص الأخضى :فالشخصن الألخضى نكون :قلعا شان
كل ما قد يحدث .إنه لا يحب انعدام الأمن ويتغلب على ذلك عن طريق الاختياء تحت

الأغطية .فبالنسبة له إذا كنت لا ترى الشيءء فهو غير موجود .إنه لا يريد أن يكون في
أي مكان إذا كان غيرآمن للغاية .إنه يسعى لتحقيق الاستقرار ولا يريد حتى التفكير
في المقامرات والمخاطرات الكبيرة.
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قد تعتقد أن العالم مكانّ خطير للعيش فيه .فهناك عدد لا حصر له من المخاطر.
بالتأكيد يمكن أن يحدث خطأ بأي شيء .قد تنهار علاقتي العاطفية .قدأأصاببالمرض:
يقتدركني زوجي [أو زوجتي]؛ قديعتقد أطفالي أنني أحمق .قأفدقد وظيفتي؛ وقد
ينتهي بي المطاف في صراع مع الكثير من الناس .ويمكن أن أتعرض لحادث سيارة

لء
ملى
عإ
ليقي
فايطر

ويمكن لأي شخص أن يموت من شوكة سمكة صغيرة تعلق في

حلقه!
كل هذه الأشياء تجعل الحياة مخيفة .يمكن لأي شيء أن يحدث .قال الكثير من
ذوي الشخصيات الخضراء الذين عرفتهم على مر السنين بصفتي مدريًا إن كل هذه
الأخطار المحتملة تسبب لهم الشلل التام .تغمرهم الأفكار حول هذه المخاطر والأخطار.
وج
رلى
خص إ
لخا
اكل
ويصيحون عاجزين تمامًا عن العمل .ولأنهم ليسوا متحمسين بش
إلى العالم» يصبح البقاء في المنزل أكثر سهولة حيث الأمان والارتياح.

لم يكن ذوى الشخصيات الخضراء هم الذين غادروا منازلهم وهاجروا إلى أمريكا.

إذ كانوا لن يصعدوا إطلاقًا على متن القارب لأن من يعرف كيف ستسير الرحلة؟ وإذا

نجوت من الرحلة نفسهاء فمنيستطيع حقًاأن يقولماالذي ستعثر عليه عندما تصل

الء
لن ك
ؤع
هقصص
إلى هناك؟ هذه ال

الأشخاص الذين حققوا النجاح والثروة يمكن أن

تكون خادعة من البداية إلىالنهاية .وإذا حصلت على وظيفة وإذا وجدت مكانا للعيش
يمدنري ماإذا كنت ستكون سعيدًا؟ تخيل لوانتهى بكالأمر إلىأن تكون بائسًا
فيه ف
أكثر مما كنت في موطنك! أنت تعرف ما لديك بالفعل؛ لكن ليس لديك أي فكرة على
الإطلاق عما ستحصل عليه.

الخلاصة :تقبّل أن هذا الشخص لا يفكر كما تفكر .تقبل أنه مدفوع بالخوف بنفس
القدر مثل أي شيء آخر؛ بل ربما أكثر .أظهر أنك مستعد للاستماع إلىما هى قلق
بشأنه .لأاشتقيلاء مثل "لا يوجد شيء للخوف منه" .لاينجح ذلك لأن الخوف بحد

شنياء التى من
ليدأ م
اعد
ذاته حقيقى .كما أنها ليست عبارة صحيحة أيضًا .فهناك ال
المنطقي أن نخاف منها .فلدينا جميعًا أشياء نقلق حيالها؛ والشخص الأخضر فقط
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لديه الكثير منها.
بدلا من ذلكء ساعد صديقك الأخضر على مواجهة خوفه من المجهول .شجعه على
ااحة
بلمن
ساتع
لكم
اا.
القيام بأشياء شجاعة يشعر أنها مخيفة ولا يزال يمضي قدمًا به

عندما كنا أطفالاء على الرغم من أن الماء بدا باردًا وخطيراء يمكنك تقديم الدعم من
خلال دفعات صغيرة لطيفة إلى الأمام.

عندما يقول صديقك إن العشب فقط يبدو أكثر خضرة على الجانب الآخرء ما عليك

لم يحدث شيء.
أنا متأكد من أنكتتذكر أنني ذكرت سلبية وخمول ذوي الشخصيات الخضراء .لا
يوجد شيء أكبر من أن يتم تجاهله بالنسبة لهم .فالنشاط والاندفاع والحماسة» وأن
تحظى بأسلوب حياة نشط؛ كل هذه الأشياء تزعج الهدوء .ولن تكون موضع تقدير.
تهمارار.
اامس ب
بقي
ونن سعيدًا إتذاأكنتتي بأشياء جديدة لل
كل
يخضر
فالشخص الأ

يشعر ذوو الشخصيات الخضراء بالتحسن عندما لايكونون نشطين .إنهم يعودون
ة .لذا فإنهم مرهقون تمامًا من قضاء الأسبوع فيمحاولة
عيوم
ماء
ج مس
لزلهم
امنا
إلى
لإنجاز أقل قدر ممكن بحيث يحتاجون الآن إلى أخذ قسط من الراحة .لقد قابلت بعمض
ذوي الشخصيات الخضراء الذين كلفتهم جهودهم لتجنب العمل طاقة أكثر من القيام
بالعمل الفعلى.
وعواقب ذلك واضحة لمن حولهم .فهم لا يحبون عطلات نهاية الأسبوع المزدحمة

بالمواعيد .زيارة الأقارب :وتنظيم نزهةء وأخذ الأبناء إلى ملعب كرة القدمء وتنظيف
المرآب»ء ودعوة الجيران لتناول العشاء؛ كل شيء يصبح عبنًا على الشخص الأخضر,
و معظم الأوقات لا يتم فيها شيء على الإطلاق .فالشخص الأخضر يهرب من الأنظار
ويختفي تمامًا .إنه يحتاج إلى السلام والهدوء حتى يتمكن من القيام بما هو أفضل.

العام رالمدو يجعلات شعو لكان والرها
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الخلاصة :من المهم احترام هذا .فنحن بحاجة لأن نضع أنفسنا في مكان الأشخاص

الآخرين» ونعرف إلى أي حد يمكن أن يكون الأمر مرهقًا وضاغطا أن يمضوا قدمًا
باستمرار .في مجتمع اليوم» لا يمكن تجنب كل الصخب والنشاط .وهذا يعني أن

الشخص الأخضر الحقيقى يشعر فيكثير من الأحيان أنهيفعل شيئًا خاطنًا .إنهيسمع
عن عطلة نهاية الأسبوع لأيشخص آخرء وعن أنشطته؛ وكيف أكمل مشروعًا معقدًا

خور .لكن بالنسبة لهيبدو ذلك مرهقا للغاية.
لاآتل
وااحدً

والحل هو السماح للشخص الأخضر بفترات من السلام والهدوء والاسترخاء .إنه
يحتاج إلىذلك.هذالايعني بالطبع؛ أنهيستطيع الجلوس طوال حياته خاملا لايفعل

شيئًاء لكنيجب أن يُسمح لهبالقيام بقدر معقول من اللاشيء.
"إلى أين نحن ذاهبون؟ أعتقد أنني لن أشارك هذه المرة."..

إن الاستقرار والقدرة على التنبق هي أشياء ذات قيمة بالنسبة للشخص الأخضر.

وعندما تفكرفيالأمرء فهو أمرٌ منطقي جدًا؛ إنه أمرجيدأن نعرف ما الذي سيحدث.

ربما لدينا جميعًا بعض الرغبة فيالتحكم .فنحن نريد ببساطة أن نعرف .أما بالنسبة
لذوي الشخصيات الخضراءء هذه الرغبة قوية جدًا .فبينما يسأل ذوى الشخصيات
الحمراء "ماذا" ,ويسأل ذوو الشخصيات الصفراء "من" .ويسأل ذوو الشخصيات
الزرقاء "لماذا" ,يريد ذوو الشخصيات الخضراء أن يعرفوا "كيف".

يحتاج ذاولوشخصيات الخضراء ببساطة إلىمعرفة ماهية الخطة .ماالذي من
المفترض أن يحدث؟ متى ستحدث الأمور؟ ماذا يجب أن يتوقع؟

فقط ألق نظرة على كيفية عمله في المنزل .من الذي يكون لديه دائمًا نفس المكان

على طاولة الإفطار؟ أعلم أن الكثير منا مخلوقات املنعادة؛ ولكن إذا سلبت الشخص
الأخضر كرسيًا كان له منذ زمن بعيدء فكأنك تسلبه وجوده ذاته ولن يتمكن من تناول
طعامه حينها.
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لكن حاجة ذوي الشخصيات الخضراء إلى القدرة على التنبق تتجاوز ذلك .حيث
يير.
لئمتغهو
ادا
يتعلق الأمر بأي شيء يشبه التغيير .فيمجتمعنا اليوم» الشيء الوحيد ال
لا شيء يمكن التنبق به تمامًا؛ كل شيء يدور حول محوره ويتبدل ويظهر بأشكال
جديدة .وهذا كله مرهق للغاية بالنسبة لذوي الشخصيات الخضراء.
الخلاصة :بما أنالشخص الأخضر لن يفعل أي شيء بمفرده .فستكون أنت وأنا من
سيتولى التخطيط .لكن قد يكون هذا جيدًا .حيث يمكننا المساعدة في تخفيف الضغط

على ذوي الشخصيات الخضراء عن طريق شرح كل خطوة فيالخطة .فبدلا منمجرد
القول إنني دعوت الضيوف لعطلة نهاية الأسبوع؛ يمكنني أن أوضح أننا سنستقبل
جون وماري لتناول العشاء وسنقدم عشاءً من ثلاثة أطباق يتكون من مقبلات» .وطبق
رئيس» وحلوى .سأصنع الطبق الرئيس في حين يجب أن يصنع الشريك الأخضر

الحلوى ويجب أن يتبع هذه الوصفة .أشرح من يفعل ماذا .من سيشتري النبيذ» من
سيشتري الزهورء وهكذا .قد أشرح حتى اليوم الذي يتعين على شريكي الأخضر فيه
التسوق .ومن يدريء ربما سأكتب العنوان الدقيق لمتجر الزهور مع قائمة بالإرشادات
الدقيقة حول مايحب شراؤة:
اوليشخصيات الخضراء ليسوا
لىاق .تذكر أن ذ
هل يبدو هذا مبالقًا فايهل؟الاطعل
أبطال العالم في أخذ مبادرتهم الخاصة .فكر في عائلتك كشركة؛ فالجميع لا يفعلون
نفسالأشياءء لأنكلامنابارعفيشيءمختلف .إذا كنت تفضل أخذ زمام المبادرة» فقم
بذلك .ولكن تأكد من أن شريكك الأخضر معك على متن الرحلة .خلاف ذلكء .هناك خطر
من أنه سوف يهرب من الباب الخلفي.

كيف تتصرف عندما تقابل ذوي الشخصيات الخضراء؟
حسئاء أنت تعرف الآن كيف يرغب أصدقاؤك من ذوي الشخصيات الخضراء في

التعامل معهم .ستكون النتيجة علاقة هادئة وممتازة» وستكون صديقا حميمًا لسنوات
عديدة .لطيفء أليس كذلك؟ لكن لا يمكنك التوقف عند هذا الحدء لأنه مالمتكن أنت

نفسك شخصًا أخضرء فستريد فعل شيء ما بين الحين والآخر .وستحتاج إلى بعض
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الاستراتيجيات المناسية لتحريك صديقك المحب للاستقرا

"لماذا بيجب أن يكون كل شيء في شكل مهام؟ أمر مقرف؛ سأذهب لأنام'"'.

الهذشهكية
لق قلى هذا نو قن لكننا ماح إل لكل ارين من الخفوعن
وان الاستكاك من أى دضو إنهع وتراجعون عندنا
حء ل
يمترا
فذوق الشخصياة الخ
يحتدم النقاش أو إذا عبست فيالوقت الخطأ .كلشيء يمكن أن يكون صراعًا محتملًا.
وهذا وضعٌ سيئ للغاية لجميع ذوي الشخصيات الخضراء .لذلك ينغلقون ويصبحون
صامتين وسلبيين.
منذ عدة سنواتء كنت أعقد موتتمرًا للمبيعات حيث كنت أقوم بتدريب البائعين على

تبفه الخلوي دون كللء وعندما طلبت منه
الع
هم ي
بده
الفعالية الشخصية .كان أح
له النصية أثناء الاستراحة .تصلب تمامًا وتوقف عن
ئكتب
ان ي
س -أ
رهيب
بلطف وتذالكلام .لميرد على أي أسئلة أى يشارك فيأي مناقشات .ليمرفع القلم لباقي اليوم.

فقط حملق ساخطا في وجهيء وعندما سألته عنالمشكلة لميفعل سوى أن هزكتفيه
وشليم يثقًلا.

لقدأعطاني ماهوعلى الأرجح أسوأتقييمتلقيته علىالإطلاق .عاللىرغم منأن
المؤتمركانلمدةخمسة أيام؛إلاأن ذلكاليوم وحده هوماك نانحاسمًا بالنسية له :لقد
انتقدني بشدة حقا .ليمسبق لهأن قابل مستشارًا فظاوغير كفءمثلي .لقدشعر .كما
لو أننى طعنته بسكين فيظهره .من الواضح أن رد الفعل ذلك كان غير معقول تمامّاء
خاصة بالنظر إلى أننا قداتفقنا على عدم استخدام هواتفنا المحمولة أثناء جلسات
العمل .لكن هذا لميكن مهمًا؛ كان هذا الشخص ما زال يعتقد أنى أخطأت يحقه تمامًا

لماقل السلبية
وبالكامل» وعاقبكي بالطريقة الوحيدة ايلكمىكن فعل ذلك.بخها.
التامة :اتصاحائة معد ذلك وواجهته .واعترف أنهكان سلوكا طفولكًا واعتدن.
ك
نمن
أكد
الخلاصة :إذا كان لديك تعليق لتدلي به حول سلوك الشخص الأخضرء فتأ
حذر

بشأن كيفية 5تقديمه .على سييل المثال» إذا كان ينطوي على التنقدء يجب عليك قوله

على انفراد .تأكد من أن الشخص الذي تتحدث إليه يدرك أنك لاتزال تحبهء ولكنك
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تعتقد أن هو والمجموعة (فريق العملء الفريق الرياضيء العائلة) سيعملون بشكل
أفضل إذا قام بتغيير بعض الأشياء .لا تسأله عما يمكن أن يفعله حيال ذلك السلوك؛
فقط اطلب منه القيام ببعض الأشياء المحددة .ريما كان يعرف ما يتوجب عليه فعله.
لكن كالمعتاد .فهو لن يقود المحادثة؛ ستحتاج أنت إلى القيام بذلك.
"كان الوضع أفضل كثيرًا في السابق".

عندما أتحدث عن التغييرء فإن أحد التدريبات المفصنة لدي هوأن أطلب من كل فرد

في المجموعة يخشى التغيير أن يقف .أحيانا يقف شخحر .ماء لكنمن الشائع ألايتحرك
أحد.

لماذا؟ لأننا جميعًا ندرك أن التغيير أمر لامفر منه وضروري إذا أردنا مواكبة العالم.

يمكن لبعض الناس أن يعترفوا بأنهم ليحابون التغيير» ولكن هذه الملاحظة ليست إلا
ججملسيعنا بهدوء فيمقاعدنا متظاهرين بعدم وجود
عاللىمستوى الفكري .وهكذا ن
معارضين للتغيير يمكن العثور عليهم هنا .وهكذاء لا أحد آخر يقف.
بعد ذلك؛ يكون سؤالي الثاني هو" :من يعتقد أن شخصًا آخر فيالمجموعة يخاف

التغيير؟" فجأة تقف المجموعة بأكملهاء وهم ينظرون حولهم مستمتعين تمامًا .فمن
الذي لا يحب التغيير؟ الإجابة" :كل شخص آخر .ولأن هؤلاء الأشخاص الآخرين هم

المشكلة .لست بحاجة إلى فعل أي شايلءإعلطىلاق".
وهذا الأمر واسع الانتشار .فالغالبية العظمى من الناس يكون اللون الأخضر هو
السمة المهيمنة عليهم .هذا هوالسبب الرئيس وراء عدم تمكننا منتقبل التغيير بصدر
رحب .فكل ما هو جديد هو شرء وينبغي تثبيطه بقوة.

ويكون التغيير السريع اهلوأكثر صعوية في التقبل .فكلما كان أسرعء كان أسواً.
لذلك كلما كانت عجلات المجتمع تدور بسرعة ,أصبح كل هؤلاء المعارضين للتغيير
أكثر حدة .نرى هذا طوال الوقت فايلتقارير الجديدة .حيث يبتكر ذوو الشخصيات
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الصفراء والحمراء تغييرًا مستمرًاء أما ذوو الشخصيات الزرقاء والخضراءء الذين

يمثلون الأغلبية» فيحاولون المواكبة» مما يزيد الضغط والتوتر لديهم.
خىصيات
للشذو
ايقي
الخلاصة :إذا كنت تريد أن

الخضراء التغيير .فسوف يتعين

عليك تزويد نفسك بقدر هائل من الصبر .قسّم العملية إلى أجزاء صغيرة وخصص

بضعة أسابيع للإقناع وإيضاح التفاصيل .يجب أن تصف العملية بالتفصيلء وبما أنه
لن يقوم أي شخص بتدوين أي ملاحظات ,فيجب عليك تكرارها مرة ثانية وثالثة حتى
تصل الرسالة تمامًا.

يجب أن تحصل المجموعة على فرصة للتوصل إلى الحل الوحيد الممكن؛ التغيير.

بمجرد أن تواتيهم هذه الفرصة ,سيصبح الأمر سهلا .لكن الطريق طويل ومعقد.
عليك أن تعرف بالضبط إلى أين أنت متجهء وتحتاج إلى تذكير نفسك باستمرار لماذا
اهكل .إذا كنت ذا لون أحمرء فستستحوذ عليك الحاجة الملحة لفرض
ملشهذ
تامرلبك

رأيك على المجموعة كل يومء لكن لا أحتاج إلى توضيح أنه يمكنك إغلاق الشركة بالكامل
إذا فعلت ذلك.
لققفايع.
اغر
نحتاج لشخص ما لتولي القيادة إذا كنا لانريد ال

لنكن صادقين -بمعزل عن كل شيء آخر -فإن السلوك الأخضر ليس سمة جيدة
للقيادة .خصوصًا لأن القيادة في كثير من الأحيان تتعلق بالتغيير .لحسن الحظء هذا لا

د
جلا
ونه
يني أ
يع

زعماء أقاىدة جيدون من ذوي الشخصيات الخضراء -هناك الكثير

منهم -لكنهم ليسوا كثيرين .ولن يظهروا في الصورة بنفس الطريقة التي يظهر بها
ذوو الشخصيات الحمراء والصفراء.
بالتأكيد من المريح ألا يتوجب عليك تحمل المسؤولية .أعتقد أننا جميعًا لدينا درجة
معينة من الكسل .إنه من قبيل الحرية ألا نضطر للتفكيرء وأن نتجنب الاضطرار إلى
اتخاذ قرار .بالطبع؛ يختلف الأمر تبعًا للظروفء لكن ذوي الشخصيات الخضراء

طوروا هذا الكسل إلى شكل فني .فيهمرليادون أي مسؤولية لأنها (يأم)كن أن تؤدي
ثير من العمل
كلب
ادلتتط
إلى تعارض وشقاق إيذاولامفق أحد على قرار أى (ب) لأنها ق
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الإضافي وهذا ليس جيدًا أبدًا .وهكذا يتملصون منهاء لأطول فترة ممكنة.

تعد المسؤولية عبمًا ثقيلاء وتتطلب قوة داخلية وكذلك رغبة خارجية لتوليها .ولكن
في الوقت نفسه .إنها مقياسٌ للنضج ,وهي تبدأ بتحمل المسؤولية عن نفسك وحياتك.

يميل ذوو الشخصيات الخضراء (وبعض الألوان الأخرى في بعض الأحيان) إلى إلقاء
اللوم على كل شيء والجميع باستثناء أنفسهم .كنت أعرف امرأة لديها قائمة كاملة

من الأشياء التي يمكن أن تلومها إذا لميفلحشيء ما .كانت تُلقي باللوم اعلىحكومة

والمعارضة والضرائب وصاحب عملها وحالة السوق وتعليمها ووالديها وزوجها
وأطفالها .في بعض الأحيان كانت تُلقي باللوم على الطقس .لقد ألقت باللوم على كل
شيء والجميع باستثناء نفسها.

فماذا جَنت منهذا؟ ليس لدي فكرة .ربما لميكنعليها تحمل أي مسؤولية بنفسها.
لأنه كان هناك دائمًا بعض العوامل الأخرى التي كانت مسؤولة عن هذا وذاك» فهي

نقملطن أبذًاإن معالجة متعقلامه وكير أي ش ءي عفا الذكر أفديطليت مهاأن
اذا

1

توضح كيف كان من الممكن لها ألاتكون مدرجة فيقاتمتها الخاصة [أي قائمة الأشياء

التي تلومها]ء لكنني أظن أنها لم تفهم السؤال.

بالنظر إلىالسلبية الهائلة التي يمكن للشخص الأخضر أن يظهرهاء فسينتهي الأمر

عن القوى بتشاكل] :ذالم يعم شخض ها بالتحديف :فق القارت أوافرلى القيادة :فلن
يساعدك أي قدر من الصلاة .وسيظل ذوو الشخصيات الخضراء جالسين في انتظار

المساعدة( .عادةٌ مايأتي شخص ما ويساعد؛ لذلكء علىالرغم منكل شيء» يبقون على
قيد الحياة).

:

الخلاصة :إذا كنت ترغب في تحقيق تقدم مع مجموعة كبيرة من ذوي الشخصيات

الخضراءء .فعليك أن تتولى القيادة وتحكم قبضتك على عجلة القيادة» وفي بعض
الحالات .ما عليك سوى الدخول إلى مقعد السائق بنفسك .إن مطالبة مجموعة من
ذوي الشخصيات الخضراء تولي مسؤولية مهمة ما هو بمثابة طلب المستحيل .فهم لن
يبدؤوا إلاإذاوضعتهم على المسار الصحيح.

"نت أعتقد أنكم راشدون وعاقلون" .إنهم بالغون وراشدونء لكنهم
لن ينجح نهج ك
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أطفال عندما يتعلق الأمر بهذه الأمور الأساسية مثل اتخاذ القرارات .هذا لأنهم اتخذوا
ذات مرة قرارًا بعدم اتخاذ أي قرارات .لذلك شخص ما يجب أن يتقدم ويأخذ زمام
المبادرة ويقرر ببساطة.

فافعل ذلك الآن .ولكن في الوقت نفسه.؛ افعله بلطف....

التكيف مع السلوك الأزرق
مياتوقعه منك الشخص الأزرق

"من الأفضل أن نفكر في كل شيء من البداية".
تهماع
اتجمع
شليء بدقة .إذا كنت قلد التفق
الشخص الأزرق يستعد لك

في مكان

معين في وقت معينء يمكنك أن تطمتن إلى أنه سيكون هناك .سيكون الأزرق قد اطلع

على جميع المواد .وقام بتحليل كل شيء وصولا إلى أصغر التفاصيلء وسيكون مستعدًا
لمناقشة أي شيء يتعلق بالموضوع .كما سيكون لديه خطة بديلة وخطة للطوارئ لذلك
أيضا.

لقد فكر في كل شيءء لذا يجب عليك أنت أيضا أن تفعل الشيء ذاته.

أن تكون شخصًا أزرق هو أمر يشبه القيام بالخدمة العسكرية :فلن يُسمح بأي
أغذان :اذا وخدت إطان سيازتك مثقوئاء فيجب أن تكون مُستعدًا لذلك .وإذا كان هناك

ثقب في الإطار الاحتياطي .يجب أن يكون لديك خطة لذلك أيضًا .سيكون لدى الشخص
ريه".
معل
أما
لهو
اذا
لقأبسعضئلة الهامة إذا قلت شيمًا مثل"ه
اأزر
ال
التي تقابله فيهاء ستكون ثقته بك قد تشوهت نوعًا ما.
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وفي المرة التالية

الخلاصة :تأكد من أنك تستطيع أن تظهر أنك قد أنجزت واجباتك ومهامك وأنك

مستعد جيدًا .على سبيل المثال» عندما يكون لدى عميل أى مسؤول أزرق سؤالء» يجب
أن تكون قادرًا على سحب ذلك الملف المحدد من حقيية الملفات الخاصة بك .لاتجعل من

مسألة معرفة الإجابة أمرًاجللا .فهولميكنيتوقع شيدًاأقلمنذلك.
والأهم من ذلكء إذا لميكن لديك الجواب :فقط قل ذلك .اعترف أنك لاتعرف .لاتقدم
أي عذر لمجرد الخروج من الموقف .إذ عندما يكتشف الشخص الأزرق الكذبة البيضاء

وهى سيفعل -فسوف تسقط من نظره .بالتأكيد فإن العودة بالإجابة في اليوم التاليليست هى الأمر المثالي» ولكنها أفضل بالتأكيد من قول كذية.

عادةٌ ما يخبرني أحد بائعي السيارات الذي أعرفه أنه عندما يجتمع مع عملاء من
ذوي الشخصيات الزرقاءء فإنه يعلم منذ البداية أن العميل أكثر اطلاعًا على طراز

معين من السيارات منهء حيث إنه بصفته بائعًاء قد يكون لديه خمسون طرازا ليكون
على معرفة بهم .إن العملاء من ذوي الشخصيات الزرقاء لا يسألون الأسئلة لاكتشاف

الأشياء؛ بل يسألون لتأكيد ما يعرفونه بالفعل .حتى بائع السيارات هذا لم يحاول
التظاهر بعد الآن .إذا لم يكن يعرف الإجابة» فهو يعترف بذلك ثم يكتشفها .إنها
الطريقة الوحيدة لكسب ثقة العميل الأزرق.

هذا بالنظر إذا كنانشير إلىعلاقة عمل .التزم بالعمل .تاأكلدتمرنكيز على المهمة
خص
شهتم
للاي
اها.
المراد حل

يوك
رمأاه
طىلاق بتفضيلاتك الشخصية أو
لقإعل
اأزر
ال

مقل .إنههنا
ععل
ل مت
براغير
افخيتياره للسيارة أو المنزل أو الرياضة أو أي شيء آخ
أتذكر ذات مرة أنه بعد نحو خمسة أو ستة اجتماعات مع مدير شؤون الموظفين في
شركة كبيرة اعتقدت أننى قد تعرفت عليه .لقد تجاوزنا مرحلة المصافحة في كل مرة:
ارة السابعة .خطر لي أن أسأله عما خطط
زيفي
لى.
اوت
اناف هرت كفت انحل قه
للقيام به خلال العطلات .لا أعرف ناذادهاني حينها .في البدايةء أصبح وجهه متصلبًا
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من دون أي تعبير ثمبدأت عيناه القلقتان تتجولان في جميع أنحاء الغرفة .انتهى بى

الأمنبقولبعض الهراءللتسعرعن خطكي .لمأخيرهبمافعلتهفيعطلتي؛ أيضًاءبعد
تكو ارئع زيارات :اللفتي للف اق يحطط الدهاب :إل قارلائه خلال العا الخليه ميخ
أسرته .كان هذا الافتتاح.
الخلاصة :التزم بالمهمة .اعمل مع قوائم للمراجعة والتحقق حيث تتم الإشارة إلى
الأمور الواقعية؛ أي أشياء يمكنك وضع علامة عليها مع الشخص الأزرق .وإذا كنت

شخصًا أصفرء فضع جزءًا من عفويتك جانبًا .بل ضع أكبر قدر ممكن من العفوية
ت
ودقفي
جانيًا .اجبر نفسك على فعل شيء واح

واحد .ذكر نفسك أن الشخص الأزرق

نادرًا ما يسأل أو لا يسأل أبدًا عن كيف تسير أحوالك أو أن يُظهر الاهتمام بمشاكلك
الشخصية .فلا تسأل عن أحواله علىالمستوى الشخصي أيضًا .فالكلمة نفسها ستكون
هي جوابه" :شخصي .هذا خاص .ابق بعيدًا" .في الوقت المناسبء .سيفتح قلبه لك إذا

أراد ذل قوق الأمر أل له تميميه :زكه كود فقط العمل أولذ تشيل هذا وشو ف تين
ما.
اى م
ر عل
يمور
الأ

لا يوجد رؤية ضرورية .دعونا نبقى جميعًا في العالم الحقيقيء شكرًا جزيلا لكم.
لا يحلق أصدقاؤك من ذوي الشخصيات الزرقاء في خيال السماء الزرقاء .إنهم على
أرض الواقع يستخدمون عقولهم الناقدة للحكم على ما إذا كانت الأمور واقعية أم لا.
على الرغم من أنك قدتعتقد أنهممملون أو شكاكون أو متشائمون .إلا أنهم يعتقدون

أنهم فقط واقعيون .إنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبدو الواقع» وليس كيف يبدو العالم
ذا كفك حال أو ها كي رز ده هنا

لم المصرق :كناتشهد حدقا راتعًا وأرذت
غملافى
أتذكن ذات هرة عتدما كانكلأغ
أن ألهم فريقي على القيام بأشياء عظيمة» لميسبق لهامثيل منقبل .أنهيت خطابي

الصاخب بهتافي" :قريبًا

ارةلعسلىوق الذي
سنقف على قمة ذروة النجاح ونلقي نظ

فتحناه .نحنجميعًاء سنكون علىقمة هذاالجبل!" بينماابتسم كلمن الموظفين ذوي
الشخصيات الصفراء والحمراءء وإلى حدماءالخضراء وفهمواء قال ذوي الشخصيات
؟ى".
كإل
انا
نا هناك .كهيفنوصل
سخيل
فت
نكننا
أايم
الزرقاء شيذًاواحدًا فقط" :ل
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صاح ذوو الشخصيات الصفراء" :أليس لديكم رؤية؟".

فأجاب ذوو الشخصيات الزرقاء" :لدينا برنامج إكسيل".
إذا كانت الخطة تمبجدذونونة» فلن يكون لدى ذاوليشخصيات الزرقاء أي ثقةبها.
قة.وملاه
تغاي
لا جدوى من اللعب على مشاعرهم أو محاولة الترويج لأفكار غريبة لل

اتق نعظرية؛ وإلاء فلنتصل إلىأي مكان.
يحتاج إلى ووجها
الخلاصة :فكر فيماتريد أن تقوله وما تريد إقناع الشخص الأزرق به .ضع أحلام
اليقظة والرؤى جانيًا .قديكون منالمفيد إعادة التفكير فينوع اللغة التى ستستخدمها

للحن !عن خطط ::قنسا كل تلك الكطن الليقة الك يعشفيا "ذو" الشحضدات
ًا.
ضموكن
اائق
ولحق
زطم با
ت فق
لاء.
اصفر
الحمراء وال
إذا كانت لديك فكرة لميتم اختبارها من قبل» فحاول تحديد أهداف معقولة .لاتقل
أنك ستهيمن على السوق فيغضون ثلاثة أشهر فقط أو أن فريقا صغيرًا فيالدوري

اته حتى الآن .سوف يعتبرونك
يميع
رج
اته
بسار
من خ
غىم م
للةرعل
ابطو
سيفوز بال
مجرد مجنون .إذا كان لديك بعض السمات الصفراء في شخصيتك .فعليك التفكير مليًا
مرتين فيكيفية تفاعلك مع ذوي الشخصيات الزرقاء .فأنت ستخوض معركة شاقة

بالفعل فيمايتعلق بالشخصيات الزرقاء .وتوخحٌالحذر لتجنب أي لغة للجسد تهويلية
أوواغقيرعية.

التفاصيل :الحقائق هايلأشياء الوحيدة التي تهم
التقاضكل :فعزورجة للفزافتل مع البشحصن الأزرق.إذا ككت فرك هما الؤضئول اليه

ن
كلولن
يفاصي
تليأككد منأن تكون دقيقا للغاية» فالإهمال أو تجاهل الت
اجلب ع
في
لقد تم إيقاف أكثر من بائع عن القيام باجتماعات مع العملاء يسبب الإهمال؛
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فية أدق التفاصيل الدقيقة .وتذكر أنالأمر لا يتعلق بما إذا كانت
رف
علهم
ملفش
أي
التفاصيل ضرورية لاتخان قرار معين أملا .قد لايكون لها تأثير حقيقى على هذه
القضية على الإطلاق .لكن صانع القرار الأزرق يريد ببساطة أن يعرف.
كما يريد أن يعرف الأشياء بدقة .فإذا سألك عن تكلفة منتج معين :فلا تقل "نحو
دولارات وسنهون سننتا"[ :خها إحاية زقيقة #فالشخض
عشزة دؤلازات ".قل "سحة

الأزرق يهمه أن يكون السعر دقيقاأكثرمنكونهمخفضًا .ريبتمافاوض جيدًاء لكنه
بريد معرقة

التكلفة الدقيقة.

الخلاصة :قم بإعداد نفسك جيدًا .عندما تعتقد أنك مستعد وأنك تعرف أن كل ما

ىة .تأكد من أن لإدجيكابات عن كل
ر مر
خها
أتعرض
عملعيكرفته عن مشكلة ماء اس
شايلءإعلطىلاق .تقبل أن هذا الشخص قد يرغب في الحصول على مزيد من البيانات
والمعلومات ليشعر بالأمان .أعطه التفاصيل التي يحتاجها من أجل المضي قدمًا .فهو
سيتساءل دائمًا ماإذا كان هناك المزيد من المعلومات .لكن بهذه الطريقة؛ .يمكنك أن

لا:
اًامكم
قاكني
تيقيه هادكا ورَ
لا يوجد بديل عن الجودة
ء
يكل
شوي.
الجودة هي مايقود ويدفع الشخص الأزرق .كل شيء آخر هو شيء ثان

آخر يركز عليه ينبع من رغبة متأصلة فيأن كل شيء يجب أن يكون مثاليًا .يستاء
الشخص الأزرق إذا لم يُسمح له بأداء عمله وفقا لمعايير صارمة .وذلك لا علاقة له

اببنه بأن الأمور يجب أنتتم دائمًا
يةمبس
إساط
بنوعية العمل المطلوية بالفعل .إنهبب
بالطريقة الصحيحة.
هذاء بطبيعة الحالء يأخذ قدرًا كبيرًا من الوقت .لكن الميزة واضحة؛ إذا قمت بذلك
بشكل صحيح من البداية» فستتجنب الاضطرار إلى إعادته .هذا في الواقع وسيلة رائعة
لتوفير الوقت .ولكن نظرًا لأن الشخص الأزرق لا يفكر من حيث الساعات أو الأيام أو

حتى الأسابيع -ولكن من حيث الأشهر والسنوات -فهو لا يرى الجانب السلبي المحتمل
لمعاييره الصارمة .إذا كان هناك شيء يستحق القيام به .فإنه يستحق القياةبهيشكل
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قضت.
لقوبع
اتغر
صحيح؛ وهذا يس

الأمر بسيط.

الخلاصة :كن دقيقًا في عملك عند محاولة التأثير على الشخص الأزرق؛ خلاف

ذلكء سينظر إليكعلىأنكمهمل وغيردقيق .ويجب أن تمكوتنيقظا حيال التعبير
تخدام
سسك
بنانف
ع

مصطلحات سلبية تتعلق بكيفية قضاء الشخص الأزرق كثيرا

من الوقت فقط ليعمل على الجودة .عبر عن نفسك باستخدام كلمات مثل "المراقبة
الدقيقة"" ,التفتيش بشكل صحيح "؛ "أهمية الجودة" .تجنب انتقاد الشخص الأزرق

لأخذه الكثير من الوقت أو التركيز على التفاصيل التي قد لا تكون ضرورية .وعوضًا
عن ذلكء امتدحه على اهتمامه بالتفاصيل والعمل المتفوق الذي يقوم به .دعه يفهم أنه

يقوم بعمل جيد وأنكتفهم قيمته.
خص الأزرق .إنه
لاتشمع
اماع
هذا يعني أنهيجب عليك الإعداد بعناية قبل أياجت
يحكم عليك بجودة العمل الذي قمت به .ليس من خلال كم أنت مضحكء وليس من
خلال من تعرفهء .وليس من خلال دعوتك له لتناول وجبات الغداء الفاخرة .لا يعنى

هذاناع يني:ذاكنت مويله لذاانقسا صدوي هن كهقة ماهتحقق عدوا مرةأخرى.

وإذا كان ذلك ممكناء تحقق مرة ثالثة .دعشخصًا آخر ينظر عليها .عندها فقط يمكن

أن ذريها لزميلك الأزرق.
كيف تتصرف عندما تقابل ذوي الشخصيات الزرقاء؟

إن مجرد الموافقة على مبادرة الشخص الأزرق ستكون بمثابة قيادة سيارة مع

مكابح اليد.علىالأرجح ستكون مهمتك أن تجعل الأمور تسيرء لكن لايمكنك فقط
الضغط على دواسة البنزين .عوضًا عن ذلك تحتاج إلى العثور على الذراع المناسبة
لسحب مكابح يد الشخص الأزرق لتتمكن من السير.
الشخص الأزرق لديه مشاعر مثل أي شخص آخرء وهو يقدّر الناس .فقط الأمر

يبدو مختلقًا قليلا .إن نظرًا لأن معظم عواطف ذوي الشخصيات الزرقاء مكتفية ذاتياء
فقد يبدى باردًا بعض الشيء .لا توجد تعبيرات وجهية للحديث عنهاء ولا إيماءات أو
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لةشغكنلة المطروحة:
اساط
رق»ك نذلون بب
يكري
الأشخاص الأ
إذا كنا نجلس في شركة محاسبة أو إذا كنا نحاول حل مشكلة مهمة فيالشركة؛ فهذه
طريقة جيدة .ولكن في كل مرة يشارك فيها أشخاص آخرونء وخاصة من الشخصيات

الصفراء أو الخضراء .فإن ميل الشخص الأزرق للانفصال عن الآخرين يمكن أن يكون
مشكلة .إنه ببساطة لا يدرك أن الآخرين لا يعملون بالطريقة نفسها .فعادة ما يريد
الناس أن يشعروا أنهم يمكن أن يخلقوا علاقة مع هذا الشخص .إنهم لايريدون أن

يشعروا أنهم مثل الروبوتات.
الخلاصة :ذكره أن الآخرين لديهم مشاعر .أعط أمثلة على الأوقات التى أذى فيها
3

مشاعر الآخرين؛ مثلا عندما أشار إلىكل العيوب في منزل الجار الجديد .شوح لأهنه لا

يحتاج إلى التعبير عن نفسه بشكل نقدي طوال الوقت .أظهر لهأن الأشخاص يمكن أن
يتأذوا كثيرًا عندما ينتقد الآخرون المنزل أو السيارة أو الزوج أو الأطفال .كن صريحًا

وأخبره أن الصدق ليس مبررًا لأن يكون قاسيّاء وذكره أنه ليس بالأمر البسيط مثل
"قول الأشياء كما هي" .فهو لم يقل الأشياء كما هي .بل قال فقط ما اعتقده أآومن

ن.
ييء
عنش
بمه ع
أشر إلىأن النقد المستمر نادرًا مايحقق أي شيء .لتنكون هذه مهمة سهلة :لأنه
ايد وتوضيح الأخطاء والعيوب.
قق ف
تلح
ايهنكلا
قد أن لد
ع.تفهو
يطئ
سيظن أنك مخ
إذا رأى خطأء فلا يمكنه تجاهله .وقد يتعين عليك فقط أن تخيره أنه يطلب المستحيل.

الشيطان يكمن في التفاصيل
هل سبق لك أن استمعت إلى شخص أزرق يحكي قصة مثيرة للاهتمام؟ دعنا نقول

إنه حصل على شقة تُطل على الطريق السريع .سيبدأ بالقول إن المنبه .وهى ماركة
سونيء رن قبل ميعاده بدقيقة لأنه كان يوم الخميس ويوم الخميس يغرغر فمه لفترة
أطول قليلا بغسول الفم "ليسترين" -النوع الأخضرء حيث إن اختبار المذاق الذي
أجرته منظمة اتحاد المستهلكين» وهي أكبر منظمة مستقلة لاختبار المستهلكات أثبتت,
195

فينشرتها الصادرة فيمارس الماضي بوضوح أنه الأفضل .ثمتناول الإفطار المكون من

بيضتين وقهوة .لدى شركة نسبرسو مُحمص جديدء لكنه لم يستمتع به .فهو يعرض ما

لايقلعن6؟ 9من الحبوب للتلفء ,مما جعله يفكر فيكيفية تأثيربنيةالحبة على طعم
القهوة في الفم .ثم قام بإحضار جريدة "النيويورك تايمز" .نظرًا لأنهم قدموا عرضًا
خاصّاء بخصم  0981لمدة ثلاثة أشهر .وفي مكتب البريد .تحدث إلى جاره -الذي يقرأ

أيضًا صحيفة نيويورك تايمز -عن أفضل طريقة لرعاية العشب في سبتمبر" .يوجد
موقع مثير للاهتمام يناقش أنواعًا مختلفة من الأسمدة الخريفية :إنه رائع للغاية."...

لم تشيّد روما في يوم واحد!
التسرع هو فقط للأشخاص المهملين .يمكننا أننطلب من ذوي الشخصيات الزرقاء

ن ويخرجونه مالنأخرى .السرعة ليست غاية
أكذمن
أن يسرعواء لكنهم يستمعون لذل
فيحد ذاتها .فيكثير من الأحيان :يتباطأ ذوو الشخصيات الزرقاء أكثر عندما يشعرون
بالتوتر أى الضغطء حيث إنهفيالمواقف الحاسمة :لايوجد لديك الوقت لارتكاب الأخطاء.
ومن الأفضل توخى الحذر لتجنب الإصلاحات المستهلكة للوقت.

مل.
للعمن
سريع الخطى؛ إذ نكون فيعجلة إلىالعملء وعجلة فيالعمل .وعجلة إلىالامنز
ونكون على عجلة في المدرسةء وفي حركة المرورء وفي السوير ماركت؛ في كل مكان .كل
شيء عاجل .أنالا أشجع أي شكل من أشكال السلوك الذي قديؤدي إلى أمراض مرتبطة

بالتوتر والضغوطات .لكن في بعض الأحيان عليك أن تسرع مأنجل البقاء في السباق.
ظلاكهفرناء مكون الشخصي الأزرق غير تاكن كماما إنهتحمل وفقا لشرعةةه الخاضة

دون الحاجة إلى القلق من أن المحيطين به قد يجن جنونهم من هذه الوتيرة.

الخلاصة :أخبر الشخص الأزرق بهدوء ومنهجية أنه في الأسبوع القادم سيحتاج إلى
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العمل بوتيرة أسرع .اشرح بالضبط سبب أهمية ذلك .اقبتالهأن اذيك فحظ:ثمان
وأربعين ساعة متبقية لإكمال المشروع .وهذا الوقت ثمينٌ ويجب استخدامه بشكل

صحيح .أشر إلى الصورة الكبيرة .أعطه أسبابًا وجيهة تجعله يتوجب عليه التصرف
زه وطبيعته.
اضئمع
رعار
غا يت
بم
وحن ناك وجوهاتظرك سوا عنعل لا رايط الكو علالخطكة وياال

قاكلًا" :يجب أن نبقى على المسار الصحيح أو سنضيع الموعد النهائيالتالي" .إذا كنت
تتهدة عل سيل المكالعنتجديد .عدزلك :فقديكون من القيىأن قدهاول قدا

حول متى سيكون كل شيء جاهرًا .إذا كان الأقرباء سيصلون في غضون أربعة أسابيع؛
فيجب أن يتم ذلك في غضون ذلك الوقت مهما حدث .احسب عدد الساعات التي يمكن
واية .تأكد منأن القسضى
لحه
ومن
ليأجب
اتي
تخصيصها للتجديدات .حدد الأنشطة ال
الأزرق ملتزم بجدوله ويستمر في التقدم إلى الأمام بمجرد إتمام كل مهمة .وإلاء فإن
المخاطرة تتمثل في أنه سيقضي خمس ساعات في الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة؛ وهو
كه.
مللا
يذي
الوقت ال

أما إذا كان لديك كل الوقت في العالم .حسنًاء فهذه مسألة أخرى.

"إذا كان الأمر مذكورًا في الكتاب :فيجب أن يكون صحيحًا".
نا الحدسي الغريزي؟" حاول أن تقول ذلك لشخص
سعلى
اتمد
سننع
حن أ
إا يمك
"أل
أزرق دقيق وانظر ما سيحدث .فالشعور الغريزي هو عكس التفكير العقلاني؛ ولا

ذثرلمكن.
ل عشلىخص الأزرق أك
ايلا
شيء يمكن أن يكون دخ
انتظر لحظة :هل هذا يعنى أنه يجب عليك ألاتستخدم حدسك الخاص أبدًَا إذاكنت

حاسة سادسة أى "شعور" لما يمكن أن يكون صحيحًا .الفارق هو أنهم لا يثقون بها
حيل إثبات أي شيء بمساعدة
تمن
ميسأنه
لة ه
اشكل
لأنها يمكن أن تكون خاطتة .الم
قهاوئق .وحتى الحقائق قد
حهم
لي
اذي
الشعور الغريزي أو الحدس .الشيء الوحيد ال
لاتكون كافية؛ إن قد يكون هناك المزيد من المعلومات التى من شأنها أن تغير كل شىء!
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الخلاصة :أخبر صديقك الأزرق أنه إذا كان عليه أن يتخذ قرارًا دون كل الحقائق؛

طنبق هذا على العمل أعولى طلب الطعام
نأ
يكن
فيمكنه اتباع شعوره الغريزي .يم
شخص الأزرق» واشرح أنهإذا لم
اللمع
في مطعم جديد .تحدث بوضوح وبصوت عا
يفف قر ذاا سوم وندوى4:امو يتكدون ندرعا!اليفأندمن الأنضيق قصرشينر

ات.
ممن
ويد
لر مز
عتظا
ميان
لا ف
الول
املنبقاء مش
ئق.
اكل
قيك
حلد
ليس
اه ل
أشر إلىأانلهمننطقي استخدام الحدس فيهذا الموقف لأن
اشرح أن النتائج ستظل جيدة؛ ريما فقط بنسبة  093.59مما يمكن أن تكون ولكنها
ايب المخاطر ولكن أيضًا للمضى قدمًا.
سف
حعده
لتزاال جيدة .سا

القرارات تؤخذ هنا
لأن الشخص الأزرق يعتبر القرار نفسه أقل أهمية منالمسار المؤدي إلىالقرار» يمكن
أن تحدث حالة من الركود .إذ بعد جمع الحقائق بصعوبة ودراسة جميع الشروط
المتاحة بدقة .يصل أخيرًا إلىلحظة الحقيقة :القرار .هناك خطر أن كل شيء يمكن أن
يؤدي لطريق مسدود .هذا من ناحية ...لكن من الناحية الأخرى...

أراد أحد مديري المشاريع الذين قابلتهم قبل بضع سنوات شراء سيارة جديدة .لمدة

ثمانية أشهرقامباختبار ست عشرة تجربة مختلفة .أكثر منخمسين نموذجًا مختلفا
في مجموعات مختلفة :محركات مختلفة .هياكلء ناقل حركة .تصميمات داخلية,.

ألوان .لقد جرب كل شيء .مقاعد القماش مقابل التنجيد الجلدي .الغاز مقابل الديزل.
الأوتوماتيكية مقابل العادية .قام بحسابات حول استهلاك الوقود وخفضه وقدم
رسومات بيانية مختلفة لبائعي السيارات المعنيين لإجراء تقييم .بعد عذاب داخلي
كبير .اشترى سيارة فولفو  ,/0التى كانت آنذاك أكثر السيارات شعبية في البلادء
باللون الفضيء وهو اللون الأكثر ع في ذلك الوقت .كان هذا النموذج الخاص أكثر
السيارات اختيارًا من قبل مختلف وكلات المستهلكين في ذلك العام .وكان يظن أنه
اختار تلك السيارة بمجرد القراءة حولها.

سأله الجميع" :لماذا ذعيت واشتريت"السيازة الأكثر شيوعًا وملا بعد كل .هذا
108

البحث؟" أجاب" :لم لا؟".

يمكنك المساعدة في مسألة جمود اتخاذ القرارات عند صديقك الأزرق .أمدّه بالقطعة
الحاسمة في اللغز .بهدوء ورفقء حاول توجيهه في الاتجاه الصحيح ,أو في أي اتجاه في
أي حال.

الخلاصة :انتيه عندما تتوقف عملية اتخاذ القرار .لنفترضء على سبيل المثال» أن
اثنين من المرشحين الأقوياء قد تقدموا لشغل وظيفة متاحة في شركتك .حتى الآن» كل
شيء سار بشكل جيد .قدم صانع القرار الأزرق معلومات مفصلة عبر البريد الإلكتروني

طىوات اللازمة .واقدتتبماع هذه العطية لهذه الرسالةة
لعخعل
اجمي
وأطلع ال

"0

من أجل إحداث شيء ماء قم بتزويد صانع القرار بالبيانات اللازمة له لاتخاذ قرار

بشأن أحد المرشحين .ادفعه لاتخاذ قرار .ذكره أن الموعد النهائي يقترب .أشر إلى
تداعيات تأخر القرار؛ فجودة عمل الشركة ستعاني إذا لم يتم توظيف موظف جديد.

اشرح أن كل شيء قدتم النظر فيه بشكل صحيح وأنه بغض النظر عن المرشح الذي
يختاره» تم القضاء على جميع المخاطر.

فايلختام
عضلومات الأساسية حول كيفية تفاعلك مع الألوان المختلفة بحيث
لكمبع
الآن لادي
يمكنك الوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه .الخطوة الأولى هى محاولة ضبط
لينتثكميف
اآخر
ترددك وفق ال

معهم .بهذه الطريقة .تكتسب ثقتهم وهم يكونون

قادرين علىرؤية أنفسهم فيك.
وبالتالي افإلنقاعدة الأساسية هى مقابلة السلوك الأحمر بالأحمرء والأصفر بالأصفرء
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والأخضر بالأخضرء وأخيرًا الأزرق بالأزرق .قد تعتقد أن الأمر يبدو بسيطا .لكن تأتي

الصعوية» على سبيل المثال» إذا كنت أصفر ويجب عليك التكيف مع الشخص الأزرق.
قد تحتاج إلى مزيد من التدريب هنا .يعتمد الأمر على لونك :ومدى قوة وعيك الذاتيء
ومدى استعدادك للتقدم مع جهة تواصل محددة في حياتك اليومية .أو يمكنك دائمًا
القيام بما فعله آدم؛ أي يمكنك الاستمرار في أنتكون نفسك.

ستكون الخطوة التالية هي البدء في قيادة الشخص بعيدًا عن المزالق الشائعة .كما
رأيت :فكل لون له نقاط ضعفه الواضحة .فيمكن أن يساعد الشخص الأزرق الشخص

الأصفر أن يصبح أكثر واقعية» ويمكن للأصفر أن يقنع الأزرق بالمرونة وأن يكون أكثر

رغمأن ذلكقديبدوكليشيهًا مبتذلًا؛إلا أنكلشيءيتعلق بالعمل معّاءوأن نتنازل
قليلا بعضنا لبعض .لقد كنت تعرف ذلك بالفعلء لكنك الآن تعرف كيفية القيام به.
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كيف تقوم بتبليغ الأخبار السيئة حقاء لأنه
حتى النقد الإيجابي لايزال ...نقدًا
تحدي التعبير عمابداخلك
من الذي يتطلع إلى الأخبار السيئة؟ لا أحد .ومع ذلكء بين الحين والآخرء ما زلنا

بحاجة إلى إخبار بعض الأخبار السيئة .إن فيالعالم من حولناء يمكن أن يحدث ما
همىتغويرقعء وأحيانا تقععليك مسؤولية إبلاغ شخص ما بشيء سلبي .يعتبر ذوو
لاءأهفمضل فإييصال الأخبار التى لا أحديريد أن يسمعها .حيث
احمر
الشخصيات ال
سيخرج الشخص الأحمر ببساطة -بقليل من المشاعر أو الحساسية -ويقول إنك قدتم
فصلك للتو من العملء قبل حتى أن يسألك عما إذا كنت ترغب في إضافة بعض الحليب
على قهوتك .أمر صعب وقاس؟ لاء ليس على الإطلاق بالنسبة له .لقد انتهى لتوه من
المهمة التى كان مكلفا بها.

ار السيئة .فإن أخبرك بانتقادات شخصية
بمن
خين
أنوع
ارقلبين
لكن يجب أن نف
شويءء وإن أخبرك أن جدتك قد ماتت للتو هىشيء آخر .هذا النوع الأخير دائمًا ما
ه

يكون صعبًاء يولتنلقى أحد هذه الأخبار بروح جيدة .أما النوع الأول فيمكن ضبطه
وتعديله بطريقة تجعل من السهل على شخص ما تلقيه.
ضىوع عملاق .فمجرد التفكير في
وه
مدها
إن مسألة إبداء الآراء والتعليقات وح
الأمر يصيب الكثير املنناس باآللاممفعيدة ,والكثير مانلناس الذين قابلتهم خلال
عوية
صمن
يةة .والالتك
اعب
غ ص
لديد
للتح
طهقة با
نهذ
لنمأن
ادو
برامج قيادتى يج

نقظ.ف تققديم اللخعطات أو التعليقاكبدولكن يتدى أنضا أنهاق:طعدها :آموغرين
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حقا :لأ هذا الأمن الأخير (أي استقبال:الملاخظات والتعليقات) يُعفَى جود الجلويين
والاستماع .لكن أي شخص تلقى بعض الانتقادات الشديدة وغادر الغرفة يعد ذلك

يعرف أنهفيبعض الأحيان لايمكنك النطق بكلمة .فعندما يتمإيصال الأمر بشكل
سيىء .سوف يجعلك ذلك تتأذى.

يبدو أن الحل للعديد من المديرين التنفيذيين الذين قابلتهم هى تخطي إعطاء أي
نوع من الملاحظات أو التعليقات أو إبداء الرأي .فهم لا يعرفون كيفية تقديم آراء
وملاحظات سواء إيجابية أو سلبيةء لذلك يتجاهلونها .ولا أحتاج أن أوضح لاذا لأن
هذا ليس حلا جيدًا.

الجانب السلبي لمجرد القيام بعملك فقط
ذات مرةء منذ عدة سنواتء كان لدي زميل يُدعى مايك؛ كان مذهلا في وظيفته.
من بيننا جميعاء كان هو الذي حقق دائمًا أهداف ميزانيته المالية .كان قد فاز في

كل مسابقات المبيعات وحظي باحترام كبير من قبل العملاء .كانت تصل إليه علب
التتوكولاقة وزجاعات النبيذ من أماكن بعيدة وبصورة منتطمة:

ماذا تفعل مع زميل من هذا القبيل؟ عليك التأكد من أنه سيبقى في الشركة .لكن ما
أسهل القول دون الفعل .فبصفتي مديرًا له .أردت أن أبدي تقديري على كل عمله الشاق.
لذلك .اتصلت بزوجته وأعددت كل شيء .في أحد أيام العملء بعد الغداء مباشرة .قمت
باستدعاء الفريق إلى قاعة المؤتمرات .وأمام الجميع :أوقفت مايك بجانبي وأوضحت له
أنه كان موضع تقدير كبير وأنناء كمجموعة ,نريد أن نظهر مدى سعادتنا لوجوده في
فريقنا .قلت إنه يجب ألا يكمل بقية اليوم في العمل» وأن يأخذ زوجته لتناول العشاءء
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ويذهب إلى السينما وإننى سأدفع الفاتورة .أعطيته خمسين دولارًا -أنت تدرك أن هذا
كان قبل بضع سنوات -وتذاكر سينمائية .وكنت قد رتبت أمر جليسة الأطفال بالفعل؛
لذلك همّ مايك بالمغادرة .فهتفنا وصفقنا أكثر بقليل» وأصبح الأمر برمته لحظة من
المشاعر الطيبة.

لميقل مايك كلمة واحدة حتى انتهينا.
أخذني جانبًا وأعطاني واحدًا من أسوأ التوبيخات التي تلقيتها على الإطلاق .كيف
يمكنني أن أفعل ذلكلأه؟ظأهنره وأتباهى بهأمام جميع الأشخاص السبعة والعشرين
الذين وقفوا وحدقوا به! أمر مروع! لقد كان يؤدي عمله فقط .لقد جعلني أعده بعدم
القيام بأي شيء كهذا مرة أخرى .وظل غاضبًا مني لمدة أسبوع .كان عانك ذا شخصية
1

يء؟
خضراء .هل يعطيك ذلك إشارة لشأي

الحصانة ضد الملاحظات والتعليقات والآراء

هناك العديد من الطرق لتقديم الملاحظات والتعليقات» سواء كانت إيجابية أم

سلبية .بطريقة خاطئة .سأشارككم الآن بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقديم
الطريف في الأمر هو أن هذا الذي منقل :عدذا سواء كانت
ح.
يشكل
ح ب
صحظات
ملا
الملاحظات إيجابية أم سلبية .بعض الناس في مأمن من النوع الأول» والبعض الآخر
أىكثر
له
للاىحظات والتعليقات السلبيةء لأن هاذا
مع
اترلكيز
املنأخير .لقد اخترت ال

صعوبة عادةً .فإذا تمكنت من تحقيق ذلكء فعلى الأرجح يمكنك التعامل مع الإيجابية.
يمكنك استخدام النصائح التالية بنجاح في حياتك الخاصة كما في حياتك العملية.
الشيء الوحيد الذي تحتاج إلى معرفته هو اللون الذي تستهدفه .لذلك ابدأ كالمعتاد
بتحليل الألوان الموجودة في الغرفة .بمجرد الانتهاء من ذلك ,عليك فقط العمل .الهدف
هو حث الشخص على الاستماع إلى ملاحظاتك وتعليقاتكء وفي النهاية إحداث التغيير.
كل تحديات الفصل السابقء حول كيف يمكن للآخرين رؤية الألوان المختلفة» يمكن
التعامل معها إذا كنت تعرف كيف .والأقسام التالية تشرح ذلك بالضبط .تتشابه
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نيات الأساسية فيكل قسم بغض النظر عناللون الذي تتحدث إليه؛
اعدليدتقمن
ال
ولكن فيكلحالة تختلف الطريقة التي تتعامل بها مع الشخص حسب من هو وكيف
سيتلقى الملاحظات والتعليقات.

كيفية تقديم الملاحظات والتعليقات إلى اللون الأحمرء إذا كنت تجرؤ؟

اتجة إلى أي مهارة كبيرة لإعطاء ملاحظات أو تعليقات
بنتحلس
الأخبار الجيدة :أ
سلبية للشخص الأحمر .الشيء الوحيد الذي تحتاجه هو سترة كيفلر الواقية والشعر
المقاوم للحريق .لأنه بغض النظر عن كيفية القيام بذلك» سترتفع درجة الحرارة في

الغرفة .إذا كنت مستعدًا لذلك .فلن تكون هناك أي مشاكل كبيرة .لكن إذا ليمرد
الأحمر على ما تقوله .فعندئكذ يكون لديك سيب يدعو للقلق .إما أنه يتجاهلك أنت وما
تقوله أو أنهيعانى من مرض خطير .لكن السيناريو التالي هوالأكثر شيوعًا .لذا حافظ
على رباطة جأشك.

لاتق9م بتجميل الأشياء
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:

علطا

اسمحوا لي أن أكون واضحًا للغاية هنا؛ عندما تقول بعض الانتقادات إلى الشخص

الأحمرء فإن أبسط طريقة للقيام بذلك هي تجنب أي شكل من أشكال التجميل أو
التحسين للكلمات .يكفي تحدي الوصول إليه بنقدكء لأن الأحمر دائمًا ما يعتقد أنه
على صواب وأنك مخطئ.
منذ عدة سنواتء ناقشت السلوك الأحمر مع مجموعة من البائعين الذين كان

معظمهم.من اللون الأصفر .لقد فهموا سريعًا ماهية السلوك الأحرء وكان الشخص
"الأكثر حُمرة" الذي تبادر إلى ذهنهم في ذلك الوقت هى رئيسهمء مدير المبيعات.
لقد وصفوه بأنه غليظء ومستمع سيئء وغير حساس تمامّاء ومتلاعبء لا يهدأ وغالبًا

فامراع عر وكديا:ها مكؤن ف بعهلة من آمرة ,بالإشافة إل 'مجموغة كاملة'من

التوصيفات الأخرى الأقل إطراء .كانت المجموعة قلقة للغاية لأنهم شكوا في أنه يكره
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موظفيه .بالتأكيدء لقد كان يعمل بجد للغاية» وكانوا يحترمونه لذلك .ولكن نظرًا لأنه
يطلب أحيانًا أفكارًا ثميشرع فيتقريع أي شيءلايلاتم أجندته الخاصة :فإنه لميصل
إلى أي مكان .إلى جانب ذلك؛ كان يسيطر ويتحكم في كل ما قاموا به بالتفصيلء والذي
ربما كان السبب في أنه يعمل بجد .بدا الوضع برمته مزعجّاء وكان سينهار فريق
المبيعات قرييًا إذا لم يتم القيام بأي شيء.
ته المجموعة .لقد استمع باهتمام متزايد ولكن
اتلما
قرح
دعوت مدير المبيعات وش
دون إبداء أي قلق كبير .لكن رد فعله كان مثيرًا للاهتمام .بمجرد أن أوضحت له
أن مندوبي مبيعاته العشرين -المورد الأكثر أهمية الذي كان يملكه لبلوغ أهدافه
ينات
ام
كفنة
حد ح
اذهلمجر
اس وعدوانىء أجاب" :ه
سير
حغد غ
الشخصية -ظنوا أنه و

الخيالية .إنها ليست عني .إنها مشكلة تتعلق بعدم الكفاءة .إذا كانوا يعملون بجد أكثر
وقاموا بعمل أفضلء كنت لن أضطر إلى دفعهم بقوة".
عندما شرحت أن نفاد صيره كان يضغط على المجموعة ويجعل مندوبي المبيعات
غير واثقين فيعملهم ,أجاب أنهلميكن خطأه .إن قلة الصبر لمتكن نقطة ضعف؛

بل كانت نقطة قوة :يإلاهي! إذا قام بتأجيل كل شيء بالطريقة نفسها التيكان
يقوم بها أي شخص آخر في هذه الشركة؛ فلن يتم فعل أو إتمام أي شيء .إذا فقط

قاموا بزيادة وتيرتهم قليلاء فيمكنه أن يهدأ ولا يكون عدوانيًا .اللكمنشكلة لم تكن
تتمثل فيه فيالواقع؛ بل فيهم.

كما هي الحال غالبًا مع ذوي الشخصيات الحمراء .كان كل شخص آخر هو السبب
الحقيقي للمشكلة .على الرغم من أن ذوي الشخصيات الحمراء يكونون فعَالين في

إنجاز المهام ,إلا أنهم يمكن أن يكونوا سريعين للغاية في لوم شخص آخر ككبش فداء.
طتح .كانت طريقتي للتواصل
لًاستح
اتظر
تذكر العنصر التنافسي الذي يكمن دائمًامُن
بفعالية ممعهذاالرجل هيتقسيم كلشيءإلىأجزاه صغيزة والإشارة إلىأمثلةمحددة.

على سبيل المثالء أوضحت أنه عندما استدعى بائعًا في الساعة التاسعة مساءً أحد
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ينء
عيل
معم
أيام يوم الجمعة لأستحواية يشانن

ية
اطلة
ه ع
نمير
فقد قام بتد

الأسيوع

للرجل المسكين .لم يكنهناك جدوى من القولإن مندوبالمبيعات كانمحطمًا عصبيًا
أو أنهلميستطع النوم؛ لأن هذاالمدير كان سيتجاهل الأمر .لميكن مسؤولا عمايشعر
ابلهناس .ومع ذلكء فقد تمكنت من الإشارة إلىأن مندوب المبيعات سيعود إلىالعمل

صياخ يوم الإثئين وقد استتفدّت.طاقته تمامًا يشيب الإجهاد الذهتى :ومن ثم لن

انء وكلكفته بافضيل ماقوشعه لحي جيمأ شوءفقذلك الموم.
دع
تكوة :فاأدرا
يىم إجابات واضحة؛ جعلته يرى أنه سيواجه
قاتدعل
تبيع
فمن خلال تدريب مدير الم
صد.بح فجأة لديه
أجي
فداء
مشاكل إذا لميكن فريق المبيعات لديه قادرًا علىأن يقوم بأ

سبب لإعادة التفكير.

نقطة أخرى هامة يجب وضعها في الاعتبار :الشخص الأحمر ليس مهتمًا بمشاعر
الآخرين أومايفكر فيه الناس .إنهيفضل التركيز على الحقائق ويحب إصلاح الأشياء.
وهو يرى نفسه حلالا ممتارًا للمشاكل .لقد وجّهت انتقاداتي إلى المدير عن طريق

وكيقه ق.موظام لفقا الوحيد لتماع الفويق "3 :الؤاقة :لقدكان التر سينا للأنا
لديه .لقد رأى نفسه كزعيم كبير كانت قدرته على قيادة المجموعة هى العامل الحاسم
١
في خلق هيمنة كاملة في الصناعة.
كن مستعدًا للحرب

لذلك ققد مودت خطؤة مقطو ة لظو :الأخر,وموفقا قلق لوقف تورات
فريق المبيعات عنه .احتج مدير المبيعات في كل مرة؛ ودون استثناءء جادل بشدة ضد

قند
نم
لميح
ا تل
أي

فهتوه.
يله
ظفع
ون ي
الشخصي .فالشيء الوحيد الذي كا

ففي كل

ًسا؛ طالما كان
هدهملي
متق
مثال قدمته .اضطررت إلى تكرار نفس الشيء :إن ماكانيع
هةمني بعدم
ارتضج
وثا
تاقده مندوبى المبيعات» فإنه يواجه مشكلة .صاح وأ
هيذعا م
الكفاءة .وقال إنه لن يدعوني للعمل معهم مرة أخرى .ولن يوظفني أحد مرة أخرى
بعد الهجوم الذي لامبرر لهالذي أخضعته له .لقد انتهى أمري في هذا المجال.
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لقد رفضت التعامل معه أثناء صراخه وهذيانه .أسندت ظهري على الكرسي
شواركة
امولقفم ه
ونأ شيء يمكنك القيام بهفيمثلهذاال
س .إ
أدأً
وانتظرت العاصفة لته

في المسرحية ويدء الصراخ والضرب بقبضتك على الطاولة .حيث إن غريزة الشخص

الأحمر الطبيعية للفوز فيأيموقف معين سوف تُسيطر على الأمريعدذلكتمامًا.
لن يكون قادرًا على التفكير على المدى الطويل وسيركز على الفوز في الوقت الحالي.
سيتجاهل حقيقة أننا نعمل سويًاوسنلتقي مرة أخرى غدًا .إنهدفه هو أن يفوز في
هذه اللحظة ,حتى لو كان ذلك سيكقه العلاقة برمتها .إنه يتجاهل العواقب» ويسود
العدوان :وتبدأ المعركة الحقيقية.
لكن إذا رفضت المشاركة حينهاء فيمكنك التعامل مع غضب الشخص الأحمر .لذا
بقيت جالسّاء وعندما هدأ أخيراء واصلت حديثي ببساطة حول النقطة التالية» دون
دة للإشارة إلى أنني قدتأثرت بالصراخ والصياح .وخطوة بخطوة,
حلمة
ال ك
وأقو
ن
لي وشيمًا فشيئاء بدأيدرك أن عليه أينتعلم
اح
اس
التحكم فينفسه عندما لا تسير الأمور بطريقته أو أسلويه في العمل .لقد كان عليه أن

ن»
يلى
رة ع
خعقول
آر م
لغي
االب
ين» وتجنب وضع مط
رلى
خر ع
آأم
لال
اهل
يس

وعلى نفسه.

وانتظار المواعيد النهائية بدلا من المطالبة بالتسليم في وقت مبكر من الأسبوعء لمجرد

أنه كان يشعر بالملل.
اطلب من الشخص تكرار ما قلته

يبدو هذا الحادث برمته من الخارجء وكأنه شجارٌ عنيفء لكننى كنت أعرف أنه لن

يمكننى إحراز تقدم حقيقى مالمأكن هادنًا ومتسامحًا .لذا فقدفعلت ما أوصي جميع
الذين يحاولون تقديم ملاحظات وتعليقات سلبية إلىذوي الشخصيات الحمراء أن
يفعلوه؛ أي طلبت من الشخص الأحمر تكرار ما اتفقنا عليه للتو.
لذلك كان على مدير المبيعات هذا أن يشرح بشكل مطيع كيف سيتصرف في

ئيس
لضرمن
اوي
المستقبل» نقطة تلو الأخرىء في مواقف معينة( .كان لدي تف
التنفيذي للقيام بذلك» وكنا نعرفه) .ومع ذلكء على الرغم من أنهمن الناحية الفكرية
كان يعلم أننى على صوابء فإنه لم يستطع الاستسلام .لقد تجاوز أحد العناصر الأقل
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ينزلاال
أهمية فيالقائمة .ليظهر بوضوح أنه كان انتصارًا له .إنبطريقة ماء كا
وهز.
فلي
اعيلن ع
يت

الخلاصة :جهز نفسك جيدًا وحاول عدم إعطاء تعليقات أو ملاحظات سلبية

للشخص الأحمر إذا كنت لاتشعر بالقوة فيذلك اليوم .إن يجب أن تكون ممتلمًا بالثقة
بالنفسء لذا اختر فرصتك بعناية .الشخص الأحمر قوي دائمّاء وممتلئ دائمًا بالثقة

بالنفس ,لذلك الأمر لا يهم .سوف يخوض المعركة في أي لحظة .:إذا لزم الأمر .فقم
بإعداد نفسك لاحتمال أنهقديحاول قلب الطاولة .سوف يتهمك بكل شيء ممكن حتى

يشعر بأنه يمتلك اليدالعليا.
فلا تقعفيهذاالفخ الذي نصبه لك.

كيفية تقديم الملاحظات والتعليقات إلى الشخص الأصفرء إذا كان لديك الصبر؟

مة
يتهم
ظسما
عبين
لفمن
ارة.
ذاولوشخصيات الصفراء هم عظيمون في أشياء كثي
قد
ع.تقد
توقت
حلبلهتمغيير .فهم عادة يغيرون الأشياء طوال ال

أن قبول التعليقات

يراء التي تحتاج إلىتحسين .وتعتبر التعليقات
أيتشغيي
لف
يمكن أن يكون وسيلة للابدء

الجلية عن وج الخصوهي» طريعةدراقعة العرفة :كرفي اردع بمفتوي :أراتك :إن
ي
ذمرومع
مستوى أعلى .لكن هذه ليست الطريقة التي يسير بها الأ
الصفراء.
ق.
الى
لمر ع
طالأ
إبها
لسير
اى ي
ل لطيسرتيقة الت
اذه
افليواقع» ه

الشخصيات

عندما يتعلق الأمر

بالتغيير .فإن ذوي الشخصيات الصفرء يؤيدونه بالتأكيدء ولكن فقط إذا توصلوا إلى
الفكرة بأنفسهم .فهم لا يستقبلون الانتقادات من الخارج دائتمًا بشكل جيد.
أحد

أصدقائيء يُدعى جان» هو

شخص مُسلي رائع .لاتوجد مجموعة لايستطيع

تسليتهاء فقط إذا تمتوفير مساحة كافية له .عادة ما تكون قصصه رائعة؛ وخلال
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العشاءء تأتى سلسلة كاملة مانلنكات حتى يتمكن الجميع من الدخول في الأجواء.

تك فلن الأخوى» والأمن كله مكو ترفيهدًا للغاية :كان مضحك حقاء لاشك فىذلك:
لكنه يهيمن على أي شخص آخر في الغرفة .لأاحد يتفوه بكلمة في حضوره .إذا

حاولتء فهو يتوقف ويزعجك .لأنه لا يراك كشريك في محادثة بل كفرد من جمهوره.
بعد فترة من الوقتء يقل الضحك وتبدأ الأمور في أن تكون غير مريحة .أولتك الذين

يعرفون جان يفهمون أن هذا يرجع إلى رغبته الدائمة في أن يكون في مركز الاهتمام:

بينماء بالنسبة للآخرين» يستغرق الأمر وقنًا أطول لمعرفة ذلك.

فحيفل عشاء ذات مرةء استمر الأمر إلىأن بدأ الناس يتحدثون عن جان خلف
ظهره .شعرت بالسوء بالنسبة له .لذلك قررت أن أتدخل بشكلٍ حاسم.

قم بعمل جدول أعمال والتزم به!

أول شيء كانعليفعله هوإعداد نفسي .حيث إن مجرد الجلوس مع جان والتحدث
من القلب عن الموضوع لن ينجح .كان سيتولى المحادثة ويبعدني عن المسار .لذلك

قررت إعطاء بعض الأمثلة الملموسة .كما كتبت أيضا بالضبط ما الآثار التى قد تنتج

م فايل
عنى
أاعد
فإيحدى المرات :كان جان يس
مجهدين

ومرهقين,

ء:
افي
نلس
فنج
لنا
اك ك
حديقتى ويعد ذل

وكل واحد منا معه قدح بيرة فييده .لقد أخبرني للتو عن رحلة

قام بإهلاى إسبانيا وكم كان خائفا عندما انقلب القارب الذي كان يأخذهم إلى الجزيرة
الصغيرة حيث كانوا يقيمون( .كانت زوجته قد أخبرتني بالفعل أنهم لم يذهبوا حتى
على متن قارب .بل أخذوا طائرة محلية صغيرة) .لكن عندما توقف للتنفسء انتهزت

الفرصة.
ة.
ركلة
ي مش
ط عن
خحدث
بححناجة إلىالت
قلت" :جان" .ن

أتنتتكلم كثيرً .وتختلق

ا
نلى
يإ
لدثت
حًا لأنني تح
حلييس
صتو
ه لل
تما
قلملأن
أحدانًا .أع
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وقالت إنكمسافرتم

إلى الجزيرة بالطائرة .هذا يجب أن يتوقف أو سينتهي الأمر بشكل سيئ مع الناس.

حدّق جان في وجهي كما لوكنت قد فقدت عقلي .قال وهو متفاجئ قليلا" :أنا لا
أتحدث كثيرًا" ..وحتى لى فعلت ذلكء فذلك لأن لدي الكثير لأقوله .أتذكر في الواقع أنني

وضعت يدي أمام وجهه وحركتها سريعًا ذهابًا وإيابًا .لقد أسكته .ثم مضيت مباشرة

إلى الخطوة التالية.

أعط أمثلة ملموسة للغاية
"فيالحفلة الأخيرة التي كنا بهامعّاءتحدثت أكثر من خمسين بالمئة من الوقت الذي
ت .كنا هناك لمدة ساعتين وعمدت
قسبت
ود ح
ل لق
اشاء.
كنا نجلس فيه على طاولة الع
لجعل نفسك في مركز الاهتمام أكثر من أي أحد آخر".

قال وهى غاضب" :لكنكم ضحكتم واستمتعتم!".
أخبرته أن ذلك كان في البداية .وإذا دققت النظرء كنت ستلاحظ أن ذلك كان في
البداية فقطء أما بعد ذلك فقد سمعت عدة أشخاص يعلقون على حاجتك إلى أن تكون
فيالمركز دائمًا بشكل سلبي.

جعل ذلك جان ساخطا حقا .قال" :يالهممنأناس بغيضين! لقدكنت هناك :فقط
لع

لأسلى الناسء وعلى ماذا حصلت في المقابل؟ العداء المطلق! طعنة في الظهر!".

هلم
فه
ترًا.
قلت" :أنالاأقيمماقالوه .لكننى لاحظت أنهم يعتقدون أنك تتحدث كثي
مأاقصد؟".

من الأهمية بمكان أن تجعل الشخص الأصفر يعترف بالرسالة ويقبلها .فإذا لم
تدرك المشكلة ,فلا يتعين عليك حلها .ماذا فعل جان؟ أومأ برأسه عايسًا .واعتقدت أن
الأمور تسير على ما يرام في النهاية.
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ه!
غلة
ا متص
مكون
دلات
ب قد
كحنذرًا من أن أذنه

قال" :أنا أفهم أنك مللت"" .أنت محق .أحتاج إلى تجديد نفسي .لقد قلت بعض هذه
القصص القديمة مرات عديدة .أحتاج إلى التوقف عن تكرار نفسي".

قلت" :لا يوجد شيء خاطئ في قصصك.

تحتاج فقط إلى تقليل عددهم .احذف

واحدة منكلثلاثة .أى تخط اثنين منكلثلاثة .المشكلة هي أنكتتحدث أكثر من
اللازم» وليس أنك تكرر نفسك .يجب أن تدع الأشخاص السبعة الآخرين حول الطاولة

لكنه لميكن يستمع .لقد بدأ يخبرني بقصة جديدة فقط لمعرفة ما إذا كنت قد
سمعت بها من قبل .فكان علي تكرار كل شيء مجددًا.

وضح له أنك لاتكرهه بل فقط تكره سلوكه.
ي.
صكل
خ بش
ششياء
انتقاد الشخص الأصفر أمرٌ صعب لأنه يأخذ الأ

كمن
تا ل
إذ

تمتدحه طوال الوقتء فيجب أن تكون هناك مشكلة في مكان ما .سيعتقد أنك أصبحت
فجأة من الأعداء .وكان رد فعل جان بنفس الطريقة .فقد تراجع بجسده عدة خطوات
ال
ف مع
طعله
أا نف
لت م
افعل
ايرة واضحة إلى أنه كان منزعمًا .لذا
شف
إنىء
بعيدًا ع
ازالصديقي -ربماأفضلصديقلي-وأننيأعتقدأنهكا
لي
الصغار :أوضحتلهأنه
تقيهةا هذا الشيء الوحيد الذي أردته هو أن يقلل من حديثه نوعًاما.لكنه انزعج.
وكان علي أن أخبره عشر مرات على الأقل أنني أحبه كثيرًا.
6و

لسوء الحظء إنه مستمع سييع للغاية :لذلك كان يجب أن أذكره بكل الأشياء الممتعة
الىره
يع
تأته
خوهن
ايه
يربًها .بقاملتاطراء عل
ثمت
كتم
التي قمنا بهامعًاوأنني اه
لسيارة جديدة .لقد تلاعبت به ببساطة .ورويدًا رويدّاء بدأ ذوبان الجليدء وأصبحت
لغة جسده أقل دفاعية.
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قم بإعداد نفسك لمواجهة آلية دفاعية قوية» وخاصة لعب "دور الضحية".

لكن حتى هذا لميكن كافيًا.عاد جان بتعليقات مثل" :لاأحديحبني"" .الجميع
ت
اكل
يلى
لة إ
آإضاف
أكثر مرحًا مني"" ,اعتقدت أنك ظننت أنني مضحك" .كان هذا بال

الدفاع المعتادة ,بالطبع :لقدكانفقطيحاول جعل الأمر يستمر بشكل جيد.كان كل
مرًا ومملا .فاملاذي كانممتعًا أو مسليًا فيهؤلاء الانطوائيين؟ وتحدث
ادآخ
شهخص
كثيرًا عن كيف كانت هذه مشكلة؟ على العكس من ذلكء كانت في الواقع صفة لطيفة

ت لرمك مجالا للآخرين التحدث أو المشاركة.
ياءه
جدًا .أشرت إلىأن أد

مثال ملموس :في العشاء الأخير .طرح على زوجة جان .ليناء سؤالًا في خمس مناسبات
مختلفة وفي كل مرة كان جان هو الذي يجيب .في النهاية .كان الأمر سخيفا .لاحظ
الجميع هذا ماعدا جان .فقد توقفت لينا عنالحديث تمامًا.

لكنه علق قائلا" :لكنها استغرقت وقنّا طويلا في الإجابة! وكنت أعرف الجواب!"؛ لم

يفهم شيئًا .أو أنهاختار أن يكون غبيًاععمند.
اطلب من الشخص تكرار ما اتفقتما عليه وتابع الأمر بأسرع ما يمكن.

إن قول ذلكبالتأكيد هو أسهل من فعله .فيكلمرة التقينا فيها مباشرة بعد حديثناء
حنافلية تأهب .وعند نقطة ما بقى صامنًا خلال الحفل بأكمله .بالتأكيدء لقد كانت
كا
طريقة صبيانية لتوضيح بؤسه وانزعاجهء وكان من الواضح أنه كان على وشك أن
ينفجر بالإحباط .فقد كان عدم السماح له بالحديث مثل حرمانه من الأكسجين .وأكثر
ماأغضبه هو أنهلا أحد ممن حول الطاولة قد سأل عن سبب امتناعه عنقول أي شيء.

هم؟
جضلمن
أعر
ألا يدركون أنه كان يقدم هذا ال
م
حأن
فهو
زخو ةب
كاال

ومعاكان
تطوي
بذاك تق

لحاس بمةدو نهنا

لتغشياقةية.
لان
بمحادثتها لأنها ك
بعد فترةء عاد جان إلى طبيعته المعتادة .كان الأمر سهلا للغاية .فهو لم ير فائدة
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مباشرة من التزام الصمت .وسكتت لينا مرة أخرى .فيحالة جان :كنت أقدِّر صداقتنا

أكثر منمحاولة تغيير سلوكه .لمأتناول هذه المسألة منجديد مطلقاء لكن أحيانًا آخذ

حلىة
اع
رصول
أناكفقوطن بحاجة إلىالح
نن .فأ
ام
جاحة
بعض فترات الر

جيدة منه.

ولو كان وتضلة:فىالعدل ندلهمن منداوق» لكنت قدشابحت الأمرممه عدة مزات للتاكد

من أنهقام بالفعل بإجراء تغيير.

في الواقع الأصعب في تغييرهم .إنهم لا يستمعون وينفذون التغييرات التي فكروا فيها

بساطة :هماعلية القناء مداه مناضةة عرورهم )فى هااتستطظيم والكطدث ساديم

تجدر الإشارة إلى أن ذكرياتهم القصيرة تنطبق أيضا على المشاعر السيئة .على
الرغم من أنهم يشعرون بالفزع عند الانتقادء إلا أنهم سريعًا ماينسون .انهم ببساطة

هىات والأدين
لبآعل
اتفل
ارن لذاء إذا كان يإمكانك ال
سغي
يقمعون كل ما هو سد أو
وربما بضع دموعء فيمكنك الاستمرار فيتحقيق هدفك .إن تحقيق هذا التغيير من

شأنه أن يكون جيدًا لكما أنتما الاثنان على حد سواء.
فيالصير والمثايرة ,ستتنجح فيالنهاية.

كيفية تقديم الملاحظات والتعليقات إلى اللون الأخضرء.

ولكن فكر مرتين قبل أن تفعل؟
هذا هو القسم الذي أود أن أتخطاه .لماذا ا؟ قد تتساءل .والإجابة بسيطة .إن انتقاد

الشخص الأخضر يمكن أن يكون قاسيًا .إنهم يشعرون بالسوء وسوف ينسحبون
ببساطة وينغلقون .فهم بشكل عام لديهم شعور بالذات أو بالثقة أقلء وغاليًا ما
يكونون في غاية النقد الذاتى .وأنت لا تريد زيادة هذا العبء أكثر بالتأكيد.
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من المهم أن نلاحظ أن هناك فرقا بين النقد الذاتي والتغيير وبين النقد الذاتي وعدم
القيام بأي شيء حيال الأمر .كثير من ذوي الشخصيات الخضراء يسيرون في الحياة
متمنين لو أن الأمور كانت مختلفة .لكن نادرًا ما يكون لديهم الدافع لفعل أي شيء
حيال ذلك .لذا يستمرون فيسخطهم .فبيعض الأحيانء أعتقد أن هذه غاية في حد

ذاتها؛ أي ألا يكونوا راضين .إنها طريقة للحصول على بعض الاهتمامء لكسب بعض
القوة .أعرف الكثير من ذوي الشخصيات الخضراء الذين يسيطرون على كل شيء وعلى

كل شخص فأيسرهم ببساطة عن طريق رفض القيام بأي شيء على الإطلاق .يعصف
علماء النفس هذا بأنه عدوانية سلبية؛ وهو تعبير مناسب تمامًا.

ومع ذلكء إذا كنت ترغب في تقديم ملاحظات وتعليقات إلى ذوي الشخصيات
الخضرا ء
فإليك بعض الطرق التى قد تنجح .فقط تأكد من أنك ملتزم حقاقبل البدء.

أعط أمثلة ملموسة ومحددة .واستخدم نهجًا لطيفا.

بالطبع؛ من الجيد دائمًا أن تكون محددًا .الفارق هذا هو أن اللون الأخضر يستمع
بالفعلء وهو ما لم تكن تفعله كل من الألوان السابقة .الشخص الأخضر يسمع ما

تقوله ويكره ما يسمعه .لكن يجب أن تكون واقعيًا ومحددّاء وقد تكون قادرًا على
جياه
تن ف
لاءالك
احمر
رسيقة اتلتفىعلها مع ذوي الشخصيات ال
طنف
القيام باذللك ب
١
المعاكس.
فيحين أن الأمر لاينجح أن تخبر الشخص الأحمر بأنك تشعر بالسوء بسبب

ون
عينرلا
شلآخر
يأنا
سلوكه أو

ضل ما
بالارتياح بسبب شيء فعله .فإن هأذافهو

ساءة .قد يبدو هذا
االيإحب
يمكن عمله هذا .الشخص الأخضر هو شخص علائقى ول

تلاعيّاءلكنإذا كانهناك شكلمعين منالسلوك يجعلك حزينًاأوغاضبًاأ موكتئيًا
بشكل عام فقل ذلك .سوف يستشعر الشخص الأخضر حالتك المزاجية» وسيقوم
بالتقاط ماتقوله إذا كنت تجرؤ على أن تكون صادقا فيالأمر.

214

اكنجلاع.
رء ل
تيفا
كتنلط
الأمر كله يتعلق بالوضوح مرة أخرى .إذا كان لديك أي قدر من الإنسانية» فسترى
كيف ينهار الشخص الأخضر كلما أعطيته انتقادات سلبية .إذا قلت لشريكك إن عادته
الدائمة للجلوس أمام التلفزيون لمشاهدة كرة القدم تجعلك تشعرين بالإهمال التام

وأنك غير محبوبة» فسترين على الفور مدى تأثير هذه الأخبار عليه .لكن من المهم ألا
تتراجعي عن قولك وتقولي أشياء مثل "ربما ليس الأمر بهذا السوء" أو "لا يزال لدي
يعض المشاريع التي كنت أرغب في العمل عليها أثناء الاسترخاء" .أي لا ينبغي أن

تخاف من أن تكون واضحًاء وتتوجه مباشرة نحو مقصدك.
تحتاج إلى إيصال رسالتك بالطريقة الصحيحة .بوضوح ولكن بهدوء .يمكن أن
يكون وضع اليد على كتف شخص ما كاف لإرسال إشارة إلى أننا "ما زلنا أصدقاء.
ولكن لدي مشكلة عندما تفعل " هذا أى ذاك".

ععة
زم
نامل
تع

الشخص الأخضر المتمثلة في "أنت على حق؛ أنا

غبي للغاية!".

خضر
أشخص
ل ال
افعل
استرضاء تام .هذا هو رد

عندما تخيره كيف تشعر تجاه

سلوكه وهو النقيض التام لرد فعل الشخص الأصفر المتمثل في "دور الضحية".
الشخص الأخضر يقلل دائمًا من نفسه .متهمًا إياها بأنه أكنلواع الأشياء الغبية .في
كاثيلرأمحنيان ستكون هناك تعليقات مثل "ألنفعل ذلك مرة أخرى" .الامتثال الحاد
ان .وقد تتدفق الدموع .يسحق ذوو الشخصيات الخضراء
يبعض
حفي
أنه
لر م
امف
لا
رك
ضنوفي
حنعو
فجية حول سبب عدم جدواهم وغبائهم .سوف يخ
ضمابحج
إفسه
أن
لأسابيع بعد ذلكويحاولون استرضاءك بأنواع الطرق كافة التي لاعلاقة لهابالموضوع
المطروح.

عفنت داك دزةأقضة عن ركيل أخبرعة دوحنه أنيا كز هذا أنهواكل مسا كان

عليه ببساطة قضاء قدر معين من الوقت في لعب ألعاب الفيديو .وقد اعترف هو أن
215

الأمر كان صبيانياء لا لزوم له .ومكلقا( .لقد أنفق مبلقًا كبيرًا من المال لشراء تحديثات

وميزات للألعاب) .ووعد بأن يكون أكثر اهتمامًا باحتياجاتها .لقد وعد بفعل كل شيء

وأكثر لتعويض سلوكه السيئ .في الأشهر الستة التالية .كان يسارع إلى المنزل من

العمل للقيام بالطهي قبل وصولها .كان يشترى لها الأزهار والورود مرة كل أسبوع,

ويقوم بتدليك قدميها دون أن يضطرها إلى أن تطلب ذلك.
للطليفغاية ومقدّر جدًا؛ إلاأنهلميفعلفعلًا ماطلبتمنه القيام به.أي
التوقف عن لعب ألعاب الفيديو .لقد تجنب قبول تلك التفاصيل الخاصة .ففى الأخير.

هولميّعدأبدًابالتوقف عن اللعب بشكل مباشر.
ومضنيح
تكد
تأ

ص.
خ وليس
ششكلة
لو الم
اك ه
أن السلو

كما هي الحال مع ذوي الشخصيات الصفراءء فإن التعامل مع ذوي الشخصيات
الخضراء يشبه التعامل مع الأطفال الصغار" :بابا يحبك؛ حبيبيء لكن هل يمكنك
يكة؟" الخطر هو أن التعليقات السلبية ستضر
التوقف عن تناول الآيس كاريلمأعرلى
بعلاقتك مع الشخص .ولكن يمكنك حل هذه المشكلة بسهولة من خلال العودة بسرعة
إلى الشخص الذي لديه أخبار جيدة وتعليقات إيجابية .فيهذه الحالة» لايكفي مجرد
قول إنك مهتم فقط بمشكلة واحدة .أنت بحاجة إلىأن تظهر في العمل أنك لا تخطط
تقوله.
لاغتياله .يجب أن تتم طمأنته بما تفعله .وليس فقط بما

اطلب من الشخص أن يكرر ما اتفقتما عليه؛ ثمتابع الأمر!
له لهم .لذاء من
قاوما
تتمً
باون دائ
تل
كاء
يخضر
لقد لاحظت أن ذوي الشخصيات ال
يسقة .إذا كان
رنف
طب
لدثة
امحا
الأفضل التحقق معهم للتأكد من أنكما قد فسرتما ال
لديك زميل وتريد أن يكون أكثر دقةفي الموعد المحدد .فتأكد من أنهيفهم أن المشكلة

الوحيدة هي ضبط الوقت .ربما يكون قد حصل على فكرة أنك كنت منزعجًا بالفعل
مو

الخوهاما
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غالبًا ما نفترض أن الآخرين سوف يتصرفون بنفس الطريقة التي نتصرف بها في
أي موقف معين .ولأن ذوي الشخصيات الخضراء يمكن أن يكونوا غامضين جدًّا عندما

يتحدثون إلى الآخرين وغاليًا ما يتجنبون التحدث عن المشكلة الحقيقية :فإنهم كثيرا

مايمضلون عل فكرة انكتمد ف ذاعنشو حو إهم ل رتحهون أبذًاإل لقص
مباشرة ,لذلك يفترضون أنك لم تفعل ذلك أيضًا .فما الذي يمكن أن تكون غير راض
عنه؟

تأكد من اتفاقكما معًا حول ماهية المشكلة .وتابعا الأمر .نحن نتحدث عن تغيير
شيء ما وخلق نمط حديد من السلوك .وكالعادة .سيحاول

ذوو الشخصيات

الخضراء

حل المشكلة عن طريق فعل ...لاشيء.
تأكد من أن ذلك لايحدث!

الخلاصة :إذا كنت إنساناء وأعتقد أنك كذلكء فقد تشعر بتأنيب الضمير وتعتقد
أنك عذفت الشخص الأخضر بشدة .أتذكر إحدى المناسبات عندما تجادلت مع إحدى

الموظفات لأنهاء فيرأييء لمتفعل ما كان يفترض بها فعله .كان رد فعلها هو أن
انهارت تمامّاء ولم تكمل نتيكة لذلك تومي "عتدها حلقفاعن هذا الألنى حذ 1ل

اتضح أنني لم أطلب منها فعلا القيام بهذه المهام المحددة .لقد افترضت للتو أنها
نظرت إلى الأشياء بالطريقة التي نظرت أنا بها.
يمكنني أن أعترف أنهفيذلك الوقت كنت مدربًا قليلالخبرة وغير فعال .لقدارتكبت
خكطلأاسيكيًا وهو أني نظرت إلى الموقف من خلال نظارتي وأصبحت غاضبًا عندما
أظهرت نظارتها شيئًا آخل :وعندما أدركت .ذلك لاحقاء شعرت :بالخجل الشديد من
ذا

نفسي .بدت حزينة للغاية وغيرت طريقها إحدى المرات لتجنب مقابلتي .لوقت طويل
بالكاد تجرأت على قول أكثر من مجرد مرحبًا ووداعًا لها.أماهيفقد فعلت مايجيده
جدعت
ا لق
رء:
تضرا
ذوو الشخصيات الخ

اند.
تل م
ع أق
معمل
لي
اامت
وق
21177

لدى الكثير من ذوي الشخصيات الخضراء حاسة سادسة غريبة تخبرهم عندما
يحين الوقت لأخذ الأشياء بسهولة أكبر .ولكن هنا خرج الأمر عن مساره .لمتفعل هذه

المرأة شيئًا تقريبًا على الإطلاق» لأنها شعرت بذنبي وترددي .لقد استغلت ببساطة
ضميري السيئ للإفلات بالأمر .لقد فقدتها تمامًا .فيالنهاية .تم تسريحها لأنها لم تؤد

رلي
يقب
دمن
مدة
وظيفتها وتعرضتٌ لانتقادات شدي

لعة.
كم
شامل
مأتع
للم
اني
لأن

تأكد ألا ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته .لا تدع الأشياء تبتعد كثيرًا .قم بمعالجة
المشكلة بينما لا يزال هناك وقت .لذا قف وأوضح الملاحظات السلبية؛ حتى إلى ذوي

كيفية تقديم الملاحظات والتعليقات إلى الشخص الأزرق؛ ولكن قبل ذلك»
فأنا أحذرك؟

قبل أن تحاول تقديم تعليقات سلبية إلى الشخص الأزرق» بربك» تأكد منأنكتعرف
ما الذي تتحدث عنه .واسمحوا لي أن أذكركم أن الشخص الأزرق يعرف بالضبط ما
قام به ولديه اهتمام ومعرفة بالتفاصيل أفضل بكثير مما تعرفه .لذا تأكد من أن
ك .يتناول القسم التالي
قةلفي
عفكر
الحقائق الخاصة بك جاهزة قبل حتى أن تأتيك ال
كيفية تقديم التعليقات والملاحظات :ولكن المهمة الأكبر هنا تتمثل في معرفة تفاصيل
يم
دبل
قث ق
تحد
ما

أي تعليقات أو ملاحظات.

قد تكون فكرة جيدة أن تتحقق من الأشياء مع العديد من الأشخاص الآخرين

المشاركين في القضية وتقوم بتوثيق ما يقولون والحقائق التي يقدمونها .سيكون

بإمكان الشخص الأزرق أن يقتبس ويستشهد بكل شيء وكل شخص ,وسيكون لديه
دائمًا دليل على أن ما فعله كان صحيحًا؛ ففى النهاية هذا هو السبب في أنه قد فعل

ذلك .إذ لكىان الأمر خاطنًاء لما قام به لذ عاكنمن تدك حماما قدل تكلون نوع
الاجتماع.
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لةة.
صدد
فة مح
مثل
وم أم
قد

ويفضل أن يكون ذلك في شكل كتابة.

تلقد
أمةعمث
"عا
إنه ليس جيدًا بمافيهالكفاية أن تأتي بعباراتت

أنك تعمل ببطء
لذ

شديد؛ هليمكنك أن تسرع؟" هذه طريقة عامةللغاية .لا يهمإذا كنت محقا أملا؛
فعبارة "العمل ببطء شديد" لا تعني شينًا دتقرييًا ..فمن يحدد ذلك؟ ببطء بالنسية
لمانا|؟

ما عليك القيام به اهلوإشارة إلى أمثلة دقيقة ومفصلة .عليك أن تقول أشياء مثل
"استغرق المشروع الأخير ست عشرة ساعة ونصف الساعة" .ثم أضف التأثيرات التى

أحدثها هذا الأمر" :لا يمكنناتحصيل الرسوم منالعميلعنتلكالساعات الست ١
عشرةة ونصفء مما يعني أن الريح قد انخفض الآن بمقدار  5214دولارًا (< 5.61

 0دولارًا في الساعة» أو أيِّاكانت الرسوم التي تتقاضاها).

هذه رسالة قد يأخذها الشخص الأزرق فالياعتبار .أما إذاكنت ستقدمها بهذه

الطريقة إلى الشخص الأصفرء فلن تنجح أبدَاء ولكن بالنسبة للأزرق :فهذه هي
المعلومات الملائمة للغاية .ونظرًا لأن الأمر يتطلب ملاحظات تفصيلية71 0 :
المخاطرة أن تقوم بتقديمها فيمحادثة فقط .تحتاج إلىأن يكون كشليء مكتويًا.
فذوو الشخصيات الزرقاء لديهم درجة معينة من عدم الثقة عندما يتعلق الأمر
بالأشخاص الذين يتحدثون أكثر من اللازم؛ إذ تصبح الكلمة المكتوية تلقاتيًا أكثر

صدقا في عيونهم.
لذااكتب ماتريدقوله .ولكن تحقق جيدًا منكلشيء .ولماذا أيضًا لاتطلب
في الواقع من شخص آخر التحقق من الأرقام قبل حجز لقائك مع المدرب الأزرق

البطيء؟

لا تتحدث بشكل شخصي جدًا إذا كنتما لاتعرفان بعضكما بعضًا جيدًا.
صنيًا
خكو
يمكن للمدير الأصفر أو الأخضر أن يكون منفتحًا وأشن ي
9ؤ12

في الفترة

الف :تيرق التحتنا عكر مقمالظ لتقديع عه اللاخظات السلبية الصسية :والسف
نسيط :إتهم يترفون أضيم اتسيع ستكرن رد قكلهم تنليثًا للعائة ذا قام الشخص
بالقفز مباشرة إلى النقد دون تلطيف الأمور معهم أولا .بيد أن هذه هي أسوأ طريقة
للوصول إلى الشخص الأزرق .إذ سيملؤه الشك فقط ولن يستمع بالطريقة التي تريده

اجتماع» ويجلسء ويمرر الورقة بالنتيجة السلبية إلى الشخص( .إذا كان لديه مثل
هذه الورقة .إذا كان الأمر يتعلق بإعطاء ملاحظات إلى أحد الجيران حول جميع أوراق
ويطلب منه أن يقوم بعدّها) .فالشخص الأحمر لا يقوم بتجميل الأشياء .فهى يتوجه
مباشرة إلى مقصده أو مايريده .فهوعادة .لنيواجه أي مشكلة فيإخبارك بأن عملك

ليس جيدًا بمافيهالكفاية .لايمكن بالنسبة لهتأخير المشروع؛ ولأنه كان يأمل فيأن
يتم الانتهاء من كل شيء قبل ذلك بيوم وليس متأخرًا للغاية .فقد أصبح الآن منزعمًا
للغاية.

التزم بالحقائق

إذا كنت ترغب في التواصل بفعالية مع الشخص الأزرق وإقناعه .فأنت بحاجة إلى
التمسك بحقائق ملموسة .في كل مرة تبداً فيهاالشعور بالذنب بشأن قول أشياء سلبية
وتبدأ في الحديث عن مدى تقديرك له؛ فإنك تربكه .سيتساءل عما تحاول قوله حقا.
فهى ليس لديه أي شعور زائد بالأنا يجب تضخيمه؛ ولن ينخدع بمحاولاتك لتلطيف
و

وتجميل الانتقادات التي لديك بالفعل .لذلك تمسك بالحقائق.

لا تستخدم طريقة الساندويتش الشهيرة :التي دّستخدم على نطاق واسع العديد
من المديرين والقادة .فمن أجل نزع الفتيل وتخفيف فحوى رسالة سلبية ("لقد

خسرت الكثير من العملاء"" ,لقد كلفتنا امال" "لم تقم بتد.ليمها في الوقت المحدد",

"لقد كنت وقحًا مع مايكل في الاستقبال")؛ يجب عليك أيضًا أن تقول أشياء إيجابية
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(" أنت موظف محترم "" .عادة ما تفعل الشيء الصحيح"" :أحيانًا لا يوجد شيء
خاطئ على الإطلاق"" .أنا معجب بك كثيرًا").

الشكلة و طريقةالعإنهورتش قل المجروكة ام "المديح واللوم" .هي أنه لا أحد
يفهم رسالتك .ماذا تريد حقا أن تقول؟ بالنسبة للشخص الأزرق» سيكونهذاغي
مفهوم بشكل خاص.ء لأن التعليقات الإيجابية التي اخ تمت بها رسالتك كانت علائقية
ولجيوسدًا هناليكون صديقكء
وربما عاطفية؛ وليست محترفة ومهنية .تذكر أمنه
إنه موجود للقيام بعمل ما .تأكد من التحدث عن ذلك.
لا تتردد في السؤال عما إذا كان لديه أي اقتراحات للتحسين .استخدم كلمات مثل
"الجودة" ,و"التقييم" ,و"التحليل" و"المتابعة" .ببساطة استخدم اللغة التى اعتاد

عليها .سوف تصل له حينئذ بشكل أسهل بكثير.
ق.
يفصل
قى م
دستو
وى م
تجواب المضاد عل
سًا
كلنلمساتعد
طقي أن
مدنمن
لكي
التأ
بالطبع لن يقتنع الشخص الأزرق بماتقوله على الفور .با
تمنحه الفرصة لطرح بعض الأسئلة حول ما قلته .لكن هناك خطر من أنك ستواجه
ئلة المضادة اسلتتيجعلك تشعر أنك أنت الذي يجري تقييمه .وقد
أسمن
لعة
امو
مج
تغطيالأسئلة كلجزءمن التعليقات التي قدمتها.
"كيف علمت بذلك؟"" :من قال هذا؟"" ,كيف تحسب هذا؟"" .أيينُقال
بالتحديد أنه يجب القيام بالأمر بهذه الطريقة؟"" ,لماذا لا يمكننى العثور على هذه
المعلومات على الشبكة الحاسويية لدينا؟"" :لماذا انتظرت حتى الآنلإعطائي هذه
عىقد
له
اين
ثىائق التي تدعم ذلك؟"" ,أ
لةوعل
التعليقات؟"" ,هل يمكنني إلقاء ناظر
افلذويايتنظيمرنا؟"" ,هل أنت متأكد منأنهلا يمكننا إضافة ست عشرة ساعة
ونصف الساعة إلى هذا الفاتورة؟"" :ألم يحدث هذا من قبل؟ أتذكر عميلا منذ أربع
سنوات

كان"..

قدلا تتمكن من الإجابة عنجميع أسئلته .لذلكيجب عليكببساطة أن تقرر مدى
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العمق الذي تريد أن تتوغل إليه .يمكنك دائمًا قول" :هذا فقط هو ماعليه الحال؛ عدإلى
العمل الآن" .ولكن هذا هأوسوأ شيء يمكنك القيام بهء على الأقل إذا كنت تريد الحفاظ
على ثقته .فالشيء الوحيد الذي تكون قد أثيته حينها هو أنكلمتتبع التفاصيل.

اطلب منه تكرار ما قلته وتابع الأمر بعد ذلك بوقت قصير.

عندما أقوم بعقد ندوات أو مؤتمرات حول القيادة ,غالبًا ما تثار مسألة تقديم وإبداء

ماشنسامحعرنا بتوجيهنا
لنن
الآراء والملاحظات والتعليقات .إنه موضوع معقد للغاية» لأ
عندما نقدم تعليقات (ونتلقاها!) .لكن بالنسبة إلى ذوي الشخصيات الزرقاءء أقدم

النصيحة نفسها التي أعطيتها لألوان أخرى .اطلب من الموظف الأزرق لديك تكرار ما

الدقتها عليه ال يحاعة إلى | 2يعاري انلقن را رومع جكين لاد الك رابتها
وسمعتها.

املنمحتمل جدًا يأنكون قادرًا علىتكرار كلشيء حرفيًا بشكل أو بآخرء لكن من
ارسلالاةعفتيبار تمامًا إذاكنت غامضًا في عملية
المحتمل تمامًا أيضًا أنه لم يأخذ ال
صوًا
يأ
رها
حليم
تس

ايية علاقتكما .إنهيفهم أنهيجبعليه تكرار مايعرف
جحدًماف

أنك تريد أن تسمعه يقوله .ولكن هذا ليس هو نفسه أن يعتقد أن ملاحظاتك أو
تعليقاتك السلبية كانت هامة أو ملائمة.
المثال الذي أعطيته للمشروع المتأخر هو فخ خفي غادر .نظرًا لأن المشروع الذي
يتم تسليمه إلى أحد العملاء لهفقط القيمة التى يعتقد العميل أنهيمتلكها .فالجودة

هي في غاية الأهمية .إذا كنا مهملين -وفقًا لمعايير الشخص الأزرق -فلن نحصل على
المزيدمن الطلبات من هذا العميل .فماذا سوف تكلفنا الإيرادات المفقودة؟ فكيف

يمكنك أن تقدر دقة الالتزام بالمواعيد باعتبارها أكثر أهمية من المنتج نفسه؟ على
المستوى المنطقيء يمكن للشخص الأزرق أن يجعل اعتراضاتك تبدو غير منطقية.
ولكن إذا كنت تعلم أنك على صواب (ليس فقط تشعر أنك على صواب).؛ تابع الأمر

ته إلىالمسار الصحيح.
وددمن
عأك
لاحقًا وت
20622

التكلاضسة :نذاالفنسن :انتقاظا حن وسفن للكمان ااندرتغر ف والفهل أفضل بطريقة!
ولن يغير رأيه لمجرد حصولك على لقب مرموق في بطاقة عملك .لذلك فإن الأمركله
ة.
ييد
ال ج
غشك
لك ب
لجب
يتعلق بأداء وا
لم

اع

يجب أن تتذكر أيضًا أنهعلى الرغم من أنهقديكون من الصعب جعل الشخص
الأزرق يرد على الملاحظات والتعليقات .,إلا أنه لا يواجه مشكلة في انتقاد الآخرين .تذكر
أنه يرى كل الأخطاء التي يرتكبها أي شخص آخرء ومنالمرجح أن يشير إلى أخطائك
عتندتماوقلاعها .ليس لأنه يقوم بالانتقام» ولكن فقط لأنك فشلت أو أخطأت.

36[2ت2
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مينتناغم ولماذا ينجح الأمر؟
ديناميكيات المجموعة في أفضل أشكالها
الإجابة المختصرة هي أن المجموعة يجب أن تتكون من جميع الألوان لإنشاء أفضل
ديناميكية ممكنة .في عالم مثالي» سيكون لدينا عدد متساو من كل لون .يأتي الشخص
الأصفر بفكرة جديدة» بينما يتخذ الأحمر القرار» وتتفين عل الأخضت ادا كل العمل:
ئج والتأكد منأنها ممتازة .لكن هذه ليست هي الحال .ليس
اييم
تبتق
نزرق
لالأ
اوم
ويق
من النادر أن نجد ذوي الشخصيات الصفراء في مناصب تتناسب بشكل أفضل مع
ذوي الشخصيات الحمراء؛ أوء فأيسوأ الحالات .تمكنوا من الوصول لوظيفة تتطلب

بالفعل سلوكا أزرق .فى الواقع .هناك العديد من الأمثلة على الأشخاص الذين يجلسون
عاللىكراسي الخاطئة؛ وجزء املنتفسير يكمن فيحقيقة أنهم يفتقرون إلى المتطلبات
الأساسية للتعامل مع وظائفهم .علاوة على ذلك كل هذا له علاقة بالقوى الدافعة التي
لدى مختلف الناس .فالأشخاص المختلفون يتحفزون بواسطة أشياء مختلفة» وقد
يتسبب ذلك في أن يبتعدوا عن سلوكهم الأساسي في مواقف محددة .لكن هذا موضوع

وله فيهذاالكتاب.
تسنشيائًا
مختلف تمامًا وألي

إذأكيك يمعتك :كوي :فريقك؟ اتلز إل الصبوزة الكالدة:هنا يبكنك أن رض
بطريقة سهلة الفهم لماذا مجموعات معينة تكون أكثر ملاءمة من غيرها .إذا كنت

تقوم بتعيين أعضاء فيفريقك ,فقد يكون هذا مكانًا جيدًاللبدء.
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التوليفات الممكملة لبعضها
موجهة نحو المهام والمشاكل

كما ترون؛ تعمل الألوان المختلفة يبشكل مختلف معًا .مرة أخرى :هناك الكثير من
الاستثناءات ,لكن دعونا نقول إنه لا يوجد أحد في المجموعة لديه معرفة ينمط سلوكه

وبالتالي يفتقر إلىالوعي الذاتي .علىسبيلالمثالء املنسهل عمومًا أنيعمل شخصان
معًا إذا كان لديهم نفس الشعور بالإيقاع ويعملان بنفس السرعة.

التوليفات الطبيعية
إذا نظرنا إلى الشكل التوضيحي أعلاه؛ يمكننا أن نرى أن الأزرق والأخضر يمكن أن

يكونا مجموعة أو توليفة مناسبة» دون بذل الكثير من الجهد من أي منهما .بالتأكيد
226

سوف يتعرفان على أنفسهما فيقدرة بعضهما بعضًا على التنفس بهدوء والتفكير
مرتين قبل القيام بشيء ما .ويما أن كليهما من الانطوائيين» فإن كل واحد منهما
سيشعر بالأمان مع الآخر .إنها نفس الطاقة .لنيبني أي منهما قلاعًافيالهواء ويحلقا

في الخيالء لكنهما سيفضلان إبقاء أقدامهما على الأرض بواقعية ,إنهما لا يشعران
بالضغط ولكنهما يسمحان لأنفسهما بالانغماس بعمق في الأشياء .بالتأكيد .قد يجدان
صعوية في اتخاذ القرارات» ولكن من المرجح أن تكون القرارات التي يتخذانها مدروسة
2

جيدا.

وبالمثل» يعمل الأحمر والأصفر معًا بسلاسة» حيث يريد كلاهما الإسراع والمضي
انولعطمانقة .فقط شكل مختلف .كلاهما
قدمًا دائمًا .هنا لدينا أيضًانفس ال

قوي ومنفتح ,ولأن كليهما متحدث جيدء يمكنهما بسهولة العثور على الكلمات
الصحيحة .بالتأكيد .سيكون لديهما تركيز مختلف في المحادثة .لكن الحوار سوف
يستمر .كل منهما يضع أهداف عالية ويفكر سريعًا .سيقوم الفريق المتكون من ذوي

الشخصيات الصفراء والحمراء بوضع إيقاع ذي سرعة عالية :وبينما يكون كل منهما
واضمًا بشأن ما يريده؛ إلا أنهما سيحفزان هؤلاء من حولهم لتحقيق أشياء عظيمة.
ربما يكمن التحدي في حقيقة أن الأحمر يمكن أن يرى الأصفر على أنه ثرثار للغاية:
ما
دقط
نف
عهما
ولكن نظرًالأنأيّامنهما ليس بمستمع جيدء فسوف يتوقف كلا
يناسبهما ذلك.

التوليفات المكملة لبعضها

من الممكن أيضًا النظر إلىالمحور الآخر واعقمتلرانات أو توليفات بناءً على تركيز كل
لون .فذوى الشخصيات الزرقاء والحمراء كلاهما موجه نحو المهام .من المؤكد أن ذوي

الشخصيات الحمراء يكونون مهتمين بالنتيجة أكثر من اهتمامهم بالعملية نقسهاء

بينما يميل ذوى الشخصيات الزرقاء للاهتمام أكثر بالعملية وتجاهل النتيجة؛ لكنهم
يتحدثون على الأقل بنفس اللغة .كلاهما يكرس نفسه للعمل ويقضي وقنًا محدودًا
فقط في الحديث عن كرة القدم أى تحسين المنزل؛ باستثناء ريما في وقت الغداء .إنهما
2107

وكطلةع معضهها عفنا نطريقة جيدة :إذا كنهنا الآمن نارق قان الشنتهن الأسمو

هو دواسة البنزينء بينما الأزرق هو الفرامل .كلاهما مطلوب من أجل القيادة بنجاح.
الفكرة ألا نضغط على كلا الدواستين في الوقت نفسه.

وبالمثل» هناك بعض المنطق في وضع ذوي الشخصيات الخضراء مع الصفراء.

سيكون الإيقاع الذي يعمل يهمكتلقا :لكنكلامتهم تذكون حولم تجاه الآخر:
هبما أن يأخذ الأمور
حاديح
أينم
كلاهما يعتقد أن الناس مثيرون للاهتمام ومهمون .وب
بيساطة .يحب الآخر الاستمتاع .سيجدون بسهولة تركيرًا متشابهًا .سوف يسمح
د .فأحدهما يتحدث؛ والآخر يستمع .يمكن
يما
رك
ييرة
الأخضر للأصفر بأخذ مساحة كب
أن يسير الأمر بشكل جيد .بالإضافة إلى ذلك؛يتمتع ذوو الشخصيات الخضراء بالبراعة

فيتهدئة هيستيريا ذوي الشخصيات الصفراء قليلاء والذين يواجهون أحيانًا صعوبة

فيالبقاء هادئين .بالطبع؛ هناك خطر في أن يفشلوا في تخصيص وقت كافٍ للعمل
نفسهء لكنهم سيحظون بوقت جيد للغاية .قد يشعر الأشخاص من حولهم بأنهم
يمضون وقنًا ممتعًا ولايقدمون أي شيء فعلي .ونظرًا لأنكلاهما قديجد صعوبة في

قول "لا" فقد يكونمن الجيد أيضًا تجنب منحهم الكثيرمن المال.
التوليفات الصعبة
في الوقت نفسه ,هناك توليفتان معقدتان للغاية .هذا لايعنى أنهما يلكنونا قادرين
على العمل ممّاء لكن هذا يعنى بالتأكيد أن هناك عقبات يجب أخذها في الاعتبار .أحد

الحلول الممكنة هوأن يصبح كلاهما أكثر وعيًا ذاتيًا بالطرق التي يعملان بها ويتفاعلان

انظرإلىالرسم التوضيحي التالي.
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الأزرق :تحلياي

الأحمر :مهيمن
الإيجابي

السلبى

الإيجابي

السلبى

قوي الإرادة

انتهازي

مجتهد

انتقادي

مستقل

صارم

رصين

متردد

طموح

قاسي

مثابر

ضيق الأفق

فعال

متشدد

منهجي

موبخ

الأصفر :ملهم
الإيجابي

الأخضر  :متزن
السلبى

السلبي

الإيجابي

ملهم

متلاعب

داعم

عبيد

متحفن
متحمس

سريع الانقعال
غير منضبط

مهذب
خدوم

متردد
خانع

مبدع

مشاكس

ا

جدير بالثقة

تابع

منفتح

أناني

ا

ودود

أخرق

يعرض العمود الأيمن الأشياء التى يراها الشخص في نفسه .بينما يُظهر العمود

الأيسر كيف يمكن لنقيضه التام إدراكه في ظروف أقل مواتاة .من المحتمل أن تكون
فدسمهت أن #نكظا م اامعلةللعاية اققط لتقائلة وكنفك لحك مكي] اللماء

حنق
لا.مفم
اوله
اكثليرأشمنياء الشيقة ليق
للغاية ولديه ال

ومن المخطئ؟ يعتمد الأمر

أنله.
سم
عتلى

تكمن المشكلة فيالتفاعل بين كل لون ونقيضه التام .تعبر الصورة الإيجابية

عن كيفية شعور كل شخص بذاته .أما الصورة السلبية فهي تعبير عن كيف يمكن
للآخرين الشعور به .كلنا نرى أشياء مختلفة.

١

المشاكل الحقيقية
صنعب للغاية وضع الشخص الأحمر والأخضر معًا لحل مشكلة ما.
لم
اكون
سي
عىاون الفعال .فسوف تنشأ المشاكل سريعًا .افليبداية:
لدتعل
اتم
إذا كانت المهمة تع
الأخضر هو شخص سلبى وغير فعال للغاية» خاصة إذا ماقورن باللون الأحمرء الذي
2069

يبدأ ويشرع في الأمور حتى قبل أن يسمع التعليمات .ففى الوقت الذي يعتقد فيه
بء الكبير أن يقوموا بدورهم :يكون ذووى
عبيل
لنق
اه م
ذوى الشخصيات الخضراء أن
الشخصيات الحمراء قد بدؤوا بالفعل فيعجلة من أمرهم.
سيكون الشخص الأحمر مُنتقدًا بشدة لشكاوى الشخص الأخضر المستمرة حول
انى لعين
دروهو
عحم
قيت نفسه؛ ,سيعتقد الأخضر أن الشخص الأ
و .ف
للعمل
ام ا
حج

لايستمع أبدًا .ومع ذلكء فيظل الظروف المناسبة قدينجح الأمر .إذ يشكل عام:
يكون الشخص الأخضر مستهذا للتعاون .هذه هى نقطة قوته .إنه يعمل بشكل جيد

مع العديد من الأشخاص الآخرين لأنه استيعابي أكثر من كونه مطالبًا .لذلك يمكن
أن يكون هناك منطق معين فيوضع الأحمر مع الأخضر .الأحمر يحب إعطاء الأوامر,
والأخضر عادة ما يكون ليس لديه مشكلة مع تلقى الأوامر

صنفر
أم
لطلب
ايُ
استنادًا إلى نظريات مارستونء فإن التحدي الأكبر للجميع هوأن

والأزرق العمل معًا .إذا لم يكن أي منهما على دراية بكيفية عمل شخصيتيهماء
فستحدث مناوشات من البداية .حيث ينغمس الشخص الأصفر في المهمة دون أدنى
سمع ما
فكرة عما يجب القيام بهأو كيفية القيام بذلك .إنهلايقرأ أي إرشادات» ويلا

يكفي لفترة طويلة لمعرفة المهمة الفعلية .حيث سيتحدث بإسهاب عن المشروع المثير
نب
الى
جا ع
لنم
ا.بي
يمه له
قدتم
تذي
ال

الآخرء يبدأ الشخص الأزرق فيالقراءة والبحث في

جميع المواد المتاحة .إنهلا يقول كلمة ولكن يجلس هناك فقط .بلا حراك تقريبًا؛ يفكر.
الشخص الأصفرء من ناحية» سيعتيره أكثر الأشخاص المملين الذين قابلهم على

الإطلاق .بينما الشخص الأزرق» من ناحية أخرى ,لن ينزعج إلا من حديث الشخص
الأصفر الدائم .سيبدأ ببطء في الغليان تحت ا بسبب الأزيز المتواصل من حوله.
إنه يعتقد أن الأصفر مجرد ثرثار تافه ,لايستحق أي اهتمام على الإطلاق .وعندما
يدركاسار أخيرًا أنه لم يستطع كسب الشخص الأزرق إلى جانبه .سوف لن
قف عن الحديث .في أسوأ الحالات ,شيحاول أن:نقتن الشخصن الأذرق :و سينتهي
 5الأمر إلىكارثة.سيجلس ل منهما في زاويته الخاصة .مع وجوه ممتعضة :وكل
منهما غاضب لأسباب مختلفة تمامًا.
0ظ2

والحل يا صديقي يكمن في الوعي الذاتي.
"إذَا ماذا أفعل إذا لم أكن أعرف الشخص الذي أمامي؟" أمر بسيط!ء اسلك
السلوك الأخضر!
ليس من السهل قراءة وتفسير الجميع .إذا كان لدى الشخص لون واحد فقطء فلن
اضح ما
لنومن
ايكو
نقراءةهذ االكتاب .س
تواجه أي مشاكل معه بمجرد الانتهاءم ا
يحب عليك فعله .املنصعوية بمكان ألا تتعرعفلى الشخص الأحمر أو الأصفر فقط.
لكن حتى ذوو الشخصيات الخضراء والزرقاء الأصليين يسهل اكتشافهما إذا كنت
تعرف ما الذي تبحث عنه.

كما ذكرت سابقاء إحصائياء فإن نحى  095فقط من البشر لديهم لون واحد فقط
يظهر في سلوكهم .ونحو  0908لديهم لونانء والباقى ثلاثة .لا أحد لديه أربعة؛ على
الأقل ليس مع الأداة التى أستخدمها.

كما أنهاملنسهل نسبيًا التعرف عاللىأشخاص الذين لديهم لونان .عادةٌ ما تتبع

يحدث ,بالطبعء أنه يمكن العثور على صفات معاكسة بحتة في شخص واحد .لقد
قابلت الكثير منالناس الذين يمتلكون شخصيات صفراء /زرقاء .لا يوجد خطأ في هذا؛
إنه فقط أقل شيوعًا .ولكن ماهو يقي مالوف حقا هو القخصدات ذات اللو الأحمزا
الأخضر .ولا أعرف سبب ذلك.
في إحدى المراتء قابلت امرأة كانت مديرة متوسطة تعمل لشركة في صناعة
السيارات .كانت حاسمة وقوية في أسلوبهاء لكنها في الوقت نفسه كانت شديدة
الاهتمام .كانت رعايتها واهتمامها بموظفيها ح-قيقيين» وكان للأمر بعض النتائج

ونر أخرى .كيامنكن أن تفقد أعصابها بسرعةكبيرة .كان
مبي
أمن
الغريبة .ف
توبيخها حادًا للغاية .علىالرغم من ذلكء فإنها بمجرد أن تدرك هذاء فإنها ستفعل
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ع

كل مايمكنها لتخفيف آثار أفعالها وإصلاح الضرر .كانت تشعر بالسوء حقا لأنها
كانت قاسية على مختلف الأفرادء لكنها فيالوقت نفسه لم تستطع السيطرة على

نفسها .هذا الاحتكاك بين اللونين المتعارضين فيشخصيتها (الأحمر والأخضر) يعني
ْ

أنها كانت 'قرينة هذا من الاكويان.

ير .إذا
فةسفي
تعوي
لص
أما الأشخاص ذوو الألوان الثلاثة سيكونون دائمًا أاكثر
كان تحدين:مكان شخص ما عن الخرنطة أمرًا ضنعنًا للغاية :فقد يكون ذلك مسيب
وحَوؤن قلذتة ألواة :والؤقق هوها ستحدن سلوكة:

إن أفضل نصيحة يمكنني أن أقدمها إذا لمتتمكنحقًامنتحليل الشخص الذي
تقابله هي أن تغلق فمك وتبدأ في الاستماع .يبساطة تصرفك .وكأنك :شتخضن أنخضر

تلطايعون فهم شخص
ان يأنسهم
يبعض
حفي
أناس
لي ال
ابرن
د .يخ
أتغكير
تكن
إمذا
معين لأنهلا يفعل أي شيء .لكن حتى الشخص السلبي للغاية يظهر شكلا من أشكال
لك.م ورفيحهذلهة؛ أنت تعرف اللون الذييرتبط بالشخص الذي لايفعل الكثير؛
اسلو
ال
عق.
ئأزر
الوك
شا س
فهذ
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التواصل الكتابى:
ما
نادما
عخصً
كيف تُقيّم ش

لا

تستطيع مقابلته شخصبًا؟

يكشف أسلوينا في الكتابة عن أشياء كثيرة .حيث يكون للألوان المختلفة أنماط

أتعنبيرفسعنهم :بينما يقتضب البعض
متمايزة في الكتابة .يستغرق البعض وقنًا لل
الآخر .إذا كانت لديك فرصة لقراءة نموذج كتابي أطول كتبه الشخص المعني -تقرير

أو عمود أى خطاب أو خطاب إلى المحرر -فلديك الكثير لتخوض فيه .غاليًا ما يكون
من الممكن اكتشاف اللون في الكلام المكتوب .إذا كنت شخصًا قليل الكلام عند التحدث:
فيمكن أيضًا أن تكون كذلك في كتاباتك .والعكس صحيح.
إذا كان الشيء الوحيد الذي لديك هو بريد إلكتروني» فعليك العمل من خلال ما
لديك .دعنا نقول إنك ترد على رسالة أحد العملاء .تريد أن تعد نفسك بشكل صحيح.

تنظر بعناية في بريده الإلكتروني .هل هى واقعي؟ هل هناك أي نوع من الاحتكاك

الشخصي؟ هل هو قصير ومختصرء أمأنهيبدو مكتويًا بشكل عفوي قليلا؟ كلهذه
التفاصيل الصغيرة هي إشارات مهمة يمكنك استخدامها لصالحك .كالعادة .هناك
الكثير من الاستثناءاتء ولكن لا تزال هناك أنماط يجب أن تكون على دراية بها.

فيمايلي بعض الأمثلة لمايمكن أن يبدو عليه الأمر.

3ؤظ02

من41106.11011611141110611161110551107.1101151-1 :
ل)1611.0060110554111).40111
2:

الموضوع :الاجتماع
ايعاد!
هناك اجتماع صباح الغدفاليساعة الحادية عشرة .كن حريصًا على م
َك

رلخ
صه
يقد؟
ماذا تعت

ضرح.
ا غي
وأمر
كريستيانء لأنه استخدم الحروف الكبيرة؟ ال

ربما كان يريد فقط التأكيد علىأن وقت الاجتماع مهم .ريما كان فيعجلة من أمره
وذاهبًا إلى مكان ما .لا يهمه أن الشخص الذي يتلقى البريد الإلكتروني قد يندهعش
بسبب النمط الحاد والحروف الكبيرة .كماهومعتادء يمكن أن يتأقلم الشخص الأحمر
مذعلك .تمالك نفسك! فقد أراد فقط أن يكون واضحًا.

ماذا عن تصرفك؟ قم بالرد على الفور! بشكل قصير وموجز .قد تكون إحدى الطرق
هى يبساطة الرد" :حسنًا".

من11411511. 11106.1101106111111110611161011055110 :

:إل1ى401710. )1611.006011055417
ا موضوع :الاجتماع

سنيه
اأ
ليت
مرحباء سينا! ماذا تفعلين؟ هل كنت فمباالراة فالىليلة مااضية؟ رأ

قنف
وى ل
تأنن
أها
كهانناك .لقد سكب مشروبه على نفسه .واعتقدتٌ حين

عن

ورة التى وضعتها عفليىسبوك .بماناسبة .فكرت أننا
لصمن
اقق
الضحك ! تح
4302

اء
غغددقبل
لال
ااح
يمكن أن نجلس ونتحدث عذنلك العميل صب
بالنسبة لك .اهلساعة الحادية عشرة مناسية؟

منماكن
إذا كان م

إلى اللقاء

كريستي

من 11106.1101106111/11110611161110551107.1141151-1 :ع1
:إ0لى)1611.0060110554111).4111

ماوضوع :الاجتماع
أوهء لقد نسيت إرفاق الصورة .على أيحالء ها هي.

كريستي

حتى في الكتابة» يعبر ذوى الشخصيات الصفراء عن أنفسهم بطريقة عفوية وبسيطة
للغاية .فهم يحبون مشاركة القصص والحفاظ على الأمور ودية وشخصية .لاحظ

الثرثرة الاجتماعية حول لاسي المسكين وشرابه .أمر مضحك يحب تسليط الضوء عليه
لجذب انتباهك.

فماذا عن ردك؟ ليست هناك حاحة للتسرع .ولكن لا تفشل في الرد وإلا سيشعر يعدم

ككت
حهأن
ضر ل
الأمان .كن ودمًا أيضا .ولاتنس أن تشكره على الصورة اللضحكة واذك
على قصته....
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من 11106.110110111111110611146100110551101.1141151-121 :
)611.0600110556111).41:
1إل1ى1

الموضوع :الاجتماع
أردت فأقطذأكنرك بالاجتماع غدًا افيلساعة الحادية عشرة .آمل أن الأمر لايزال

مناسبًا لك .سأحضر وجبة خفيفة لطيفة لتناولها مع قهوتنا! وسأحضر بعض

كعك القرفة ا مصنوع ف البيت.
مع أطيب التحيات .كريستيان!

لهجة أكثر ليونة وأكثر شخصية .عاللىأرجح قام كريستيان بتهذيب وتنقيح هذا البريد
الإلكتروني بشكل مناسبء للتأكد عمدنم وجود شيء مثير للجدل فيه .يمكن أن يُنظر
إلى تذكير الأشخاص بالاجتماعات التي تم حجزها منذ وقت طويل عألنىها مسيئة إلى
حد ما من قبل بعض الأشخاصء لذلك نريد هنا أن نتأكد من أنهلايمكن تفسير أي

وني
رريد
تالب
كذا
للى ه
إد ع
لتر
ايف
فك

الممتع؟ كن شخصيًا ولطيفا فيالمقابل .عبّر عن

شكرك .ليس عليك أن تقول إنهسيكون من الرائع أنتحصل على بعض كعك القرفة,
لكن إذا فعلت ذلك فلن يسبب أي ضرر .ثم تذكر أن تأخذ الأمر بسهولة وبساطة ولا
تشدد على الاجتماع.
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من 11106.11011611111111061114610110551107.11401151 :سزع]1
1إل1ى)1611.06001105541112).40:1

ماوضوع :الاجتماع
صباح الخير كريستينا.

قبل اجتماع الغد مععملائناء سأكون ممتنًا لوتفضلتم بالتعرف عملعىلاومات
الأساسية اللازمة .لقد أرفقت ثلاثة مستندات متعلقة بهذا الأمر.
أطيب التحيات»

كريستيان جونسون
46704808080+

نسخة من التواريخ موشااركين.؟:1ة
تحديث استراتيجية تكنولوجيا ماعلومات04».
قالب النشرة الإعلانية 04.

لقد تم إرسال الدعوة الأصلية للاجتماع منذ فترة طويلة ,ولكنك قد اكتشفت ذلك

بالفعل :أليس كذلك؟ وربما تم ضبط المنبه على الكمبيوتر لإرسال تذكير بالاجتماع
قبل يوم واحد منه .النص الوارد في البريد الإلكتروني واقعي ولا يحتوي على أي أثر
للاحتكاك الشخصي .وهناك ملاحظة صغيرة تذكرك بأنه من الأفضل أن تكون مستعدًا
3

حبدا.

7ظؤ2

ما هي أفضل طريقة للإجابة على هذا البريد الإلكتروني للشخص الأزرق؟ تؤكد له
أنك استلمته مع الملفات .قل إنك ستعود إليه إذا كان لديك أي أسئلة بعد قراءة المادة.
واعلم أنه يفترض أنك ستقرأ كل شيء بعناية.
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61

ما الذي يجعلنا غاضبين للغاية؟
يمكن أن يكشف لك المزاج كل شيء عن المرء
في نهاية هذا الكتاب» سأقدم لك درسًا تاريخيًا .وهو يتعلق بمزاجات أبقراط الأربعة,
التى تصف نفس الاختلافات التى يدور حولها هذا الكتاب.
من الممكن استخلاص استنتاجات حول شخصية شخص ما بناء على مزاجه .وأنا
عن طريق "المزاج" أى "الطباع" لا أعني فقط ما الذي يضايق الشخص بل كيف

يتفاعل عندما يحدث شيء غير متوقع .إحدى الطرق الأخرى لقول هذا الآأمر قد تكون
في الحديث عن النزوع أو الميل الطبيعي للشخص .يمكن أن يكون الأمر حول مإاذا كان
روف المتغيرة ونوع الطاقة التي لديه.
للظمع
افاع
يت

لكننهم الفضي هىمقياس جيذومكيرللقايةللككم غللون

ال تخص:تعلاوة

على ذلك إنه ظرفي .فما يزعج شخصًا ما قدلا يزعج شخصًا آخر على الأقل .ومن

خلال مراقبة كيفية تفاعل شخص ما عندما تسوء الآمور» يمكنك الحصول على بعض
خيض السريء:
شلا
تمكا
لكم
ادم ل
المفاكن< المهمّة“:اسمهوالى أن أق
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مأنجل التبسيطء دعونا نقارن المزاجات المختلفة بأنواع مختلفة مأنكواب الشرب.
أود أن أقترح كأسا صغيرة للمزاج الأحمر .قد تقول " :لكن هذه الكأس الصغيرة لا

في الواقع هو كذلكء والعديد من ذوي الشخصيات الحمراء هم هكذا أيضًا .حيث لا
يستغرق الأمر الكثير حتى يفقدوا أعصابهم وينفجروا .يمكن أن يكون الأمر متعلقًا

باختناقات مرورية» أى مكالمات هاتفية لم يُرّد عليهاء أو شخص يتحرك ببطء شديد
على السلالم المتحركة .أو ألاتسير الأمور بطريقتهم الخاصة .تذكر أنه من بين جميع

الألوان» فالشخص الأحمر في أغلب الأحيان هو أكثر من يُحاط بالحمقى .بالنسبة
للشخص الأحمرء هناك العديد من الأسباب التي تجعله يغضب .قوة الشخص الأحمر

هي أنهعندما ينفجر يخلص نفسه من أي غضب أو تهيج يشعر به .حيث تندلع
الذيران لفترة قصيرة ,لكنها لا تدوم .قد تكون الكأس الصغيرة سريعة في الامتلاء,

لكنها لا تستغرق وقنّا طويلا لتفريغها .إنهم ببساطة يفرغون الكوب أو الكأس من
الغضب والاستياء ويعودون إلى طبيعتهم( .لا أشير إلى الطريقة التي ينظر بها من
حول الشخص الأحمر إلى الأمور).
الميزة هي أنه ,علىالرغم من كل غضبهم ,فإنه عادة ماينحسر بسرعة كبيرة.

نادرًا ما يتمكن الشخص الأحمر من الغضب لفترة طويلة .فهو يُفرغ غاضيًا سريعًا

ويلفظ ما يريد قوله .ثم يمضي للأمام .بالتأكيد .يمكنه ترك العديد من الأشخاص
المشوشين والمنزعجين من حوله؛ لكن هذه مشكلتهم هم .لقد انتهى الأمر من جانبه.
ثم يحدث شيء مزعج للغاية مرة أخرىء فيثور مجددًا .ثم مرة أخرى .ومرة أخرى
وهكذا دواليك.

تخيل أنك ملأت كأسًا صتقترة وحفلتها يسكت غل مكتيك :ليس أمرًالظيفا بالشاكى:
ولكن يمكن التحكم فيه تمامًا .ويمكنك داتمًا التنظيف وإعادة الأمور لنصابها.

نكو زاتماأن«العام الستعرة عمظ بالجرعة ففسها الع ركمإعرانها نها:لذا
سوف يحدث الأمر مرة أخرى .يرى الكثيرون أن مزاج اللون الأحمر لا يمكن التنبق به
تمامًا .حيث يمكن أن يندلع وينفجر فيأي وقت.
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اداه مك سيربد إذا كنت تعرف الشخص المعني؛ فربما
ومع ذلكء من المهم أن تعرف أن الشخص الأحمر لا يعتبر نفسه شخصًا غاضيًا.

ربما قد أعطى شخصًا ماتوبيخًا عنيقا أو ربما رفع صوته عليه .لكن مرة أخرى,

إنها مجرد وسيلة للتواصل .لكن بالنسبة للشخص الأخضرء قد يبدو أن الأحمر
ما
دتى
نح
عضب
غا

ظنر.
اعي
لرنفي
اكثي
يشاركه رأيه .فهناك ال

املنشائع أن يتراجع

خكنلمانل ترك غضبهم
الكثير من الناس» لتجنب مواجهة الأحمر وإثارة غضبه .ول
يقتات على أفضل ما لديهم طوال الوقتء يفقد ذوو الشخصيات الحمراء الكثير من
الملاحظات والتعليقات التي املنممكن أن تكون ذات فائدة بالنسبة لهم.

"أنا مستاء للغاية! هل تسمع حتى ما أقوله؟"

حتى الأصفر المبتهج يفقد أعصابه :لاتدع أي شخص يخبرك بخلاف ذلك .على

اجةؤلء إلاأنهم
فبه
تالل
ليل
اا م
وومً
الرغم منأن لدى ذوي الشخصيات الصفراء عم
يغضبون أيضًا .ومثل ذوي الشخصيات الحمراء .هم أشخاص نشطون ومميزون .هذا
يعنى أن لديهم الكثير للرد عليه .وإذا كنت تفكر بسرعة ولسانك لا يجاريك في ذلك
أحيانًاء فقد تحدث المشاكل .فما يخرج من فمك حينها لا يكون مدروسًا جيدًا دائمًا.

فكلا بأد ارالخميات الصفراء مُعيّرونَ وعاطفيون جدًا في الوقت نفسه.
ريك.
حف
تعال
لانف
ا ال
شر
فستعرف مقدمًا متى يبدأ مؤّ

خص
شلدى
لون
لن يك
ا
إذ

الملاحظ أي مشكلة في ملاحظة أن الأصفر على وشك الانفجار .فالنظرة في عينيه تزداد
حدة .وإيماءاته تصبح متهورة؛ وصوته يصبح أكثر ارتفاعًا .كل هذا يحدثء لكنه
يحدث

تدريجيا.

إذاكانمزاجالشخس اللعيرثيهانكاسالشغرهيكنا ن نشب اهلمزعا الاضفويكرب
0111001110ظ2ظ

فلنتواجهمشكلة في ملاحظة ذلكعندحدوثه.
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الآن» إذا أخذنا ذلك الكوب وهو ممتلئ وسكبناه على مكتبك ,فما النتيجة؟ سيكون

الأمر أكثر فوضى واتساحًا مما كان عليه عندما سكبنا الكأس الصغيرة :أليس كذلك؟
حيث يإتتملاف العديد من الأوراق المهمة .ويتطلب الأمر أكثر من منشفة واحدة

لتجفيفه بالكامل.

يكنز لاال بإمكاننا التعامل معهذاالوضع .حتى هذه الفورة المزاجية يمكن
ول
التعامل معها دون الكثير املنمضاعفات الخطيرة.
كما أن هناك أيضًا مزايا فيمزاج الأصفر .فهو سيشعر بالذنب لأنه ضايق

شخضًا مقرياننه زهيل أن فردًا من العاظة أى هارا أو حكن أنت :لذلك سييدلن

مجهودًا إضافيًا ليكون لطيفا افليمرة القادمة التي تلتقون فيها .سيكون ضميره غير
مستريح ,وهو شيء لن يستطيع الشخص الأحمر فهمه.

إذا كان شخص ما عبارة عن مزيج من الأحمر والأصفرء فقد تصبح الأمور صعبة.

فهيذه الحالة» سيوجد الكثير من الأنا (الغرور والأنائية) في الغرفة .ولن تعرف تمامًا
مياحدث.

وى
لًاقعلى
اماد
اعت

ون
تتىكقد
الدافعة والعوامل التحفيزية ال

لدى الفردء يمكنه

تأكيد مؤققة الخاض لدرجة الجنوة تفريكًا .يمكن لذو :الشخضات الضفراء أن
يدعوا غرورهم يعترض طريقهم معظم الوقت .ومع ذلكء فإن الميزة هي أنهبسبب
ذاكرتهم السيئة .فإنهم لا يحملون ضغائن لفترة طويلة .إنهم ينسون بسرعة أنه
كانت هناك أي مشاكلء وهي قدرة يمكن أن تجعل ذوي الشخصيات الخضراء

والزرقاء يجدونهم مشوقين للغاية.

“”اتق شر الحليم إذا غضب"
هل تعرف هذا القول المأثور؟ الشخص الذي صاغه على الأرجح كان يقصد الشخص
الأخضر .ربما لمترّالشخص الأخضر يفقد أعصابه من قبل .قد يكون صديقك الحميم
202

الودود واللطيف الذي لم يسبق لك أن دخلت معه فيجدال حاد منقبلء لميسبق أن

أظهر غضيًا أو مزاجًا سينًا.
هل هذا يعني أن هذا هو الشخص الذي لا يمكن أن يغضب؟ لاعلى الإطلاق .هذا

عنيه :غصضيه !إاللىخاوة) فإنه يجمه فق اتجاه آخرة إل
تفتى ففظ أنهيتدلوا م
الداخل.
وأنا أود أن أشبه مزاج وطباع الشخص الأخضر ببرميل ذي سعة خمسة وخمسين

شبخص
لغض
اثل
تخأنيل كعمدد الكؤوس الصغيرة (التي تم
تكنك
جالونا .هل يم
اً ونملاً أكثر قبل أن نبدأ حتى
لملا
نأمن ن
وكن
الأحمر) التي ستحتاجها لملته؟ يم
في تغطية الجزء السفلي منه .العديد من ذوي الشخصيات الخضراء هم هكذا .فهم

يتلقون الأمر ويقبلونه دون اعتراض .يرتبط هذا إلى حد كبير برغبتهم في تجنب الصراع
ولكن أيضًا بعدم قدرتهم على قول لا .إنهم يوافقون ببساطة لأن الأمر يكون أسهل
بهذه الطريقة.
هل هذا يعني أن ذوي الشخصيات الخضراء ليس لديهم آراؤهم الخاصة؟ لا على
يلاء مثلأي شخص آخر .إنهم لياتحدثون
أءشحو
لآرا
انال
الإطلاقء فلهدميهم الكثير م
ئهم .وهذه هى المشكلة فيالغالب .إنهم يملؤون البرميل لفترة طويلة» حيث
راعن
فآقط
تقل دووالشقصنات الحضراء الطلممرة طوالأخرى .قديستفرخ الأمرعوة سنوات

قبل امتلاء البرميل .الآن» خذهذا البرميل وقم يرفعه وصب المحتويات على مكتبك.
ماذا يحدث؟ سيتم جرف كل شيء بعيدًا .ولن يجرف الماء كل شيء على مكتبك فقط؛

فان
مع
طو
لان
اجرف
بل حتى المكتب نفسه وأنت معه كذلك .سوف تن

أيضًا .لشايء

"هل قلت إنني لم أنته من المشروع في الوقت المحدد؟ حقا؟! قلت الأسبوع الماضي
إننى لم أفعل ذلك جيدًا بما يكفى .الآن دعنى أخبرك بهذا :قبل عام وعدتنى بمكتب
حديد» ولم يتحقق ذلك بعذ .وعندما تم تعييني هناء عام ,7؛

دعني أخبرك."....
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قلت نقس

الشيء .والآن

كل شيء يجب أن يخرج .فقط تأكد من أنك لست الشرارة التي تطلق كل شيء.

المشكلة واسعة النطاق .حيث لا يُخرج ذوو الشخصيات الخضراء أي غضب أو

إحباط يشعرون به ولكن يتحكمون في عواطفهم حتى لا تخلق مشاكل أو تجعلها
تبرز على السطح .لكنهم يشعرون مثلهم مثل أي شخص آخر .إنهم يفتقرون فقط إلى
ننصبح
الأدوات الطبيعية لإخراج وإظهار كل شيء .ولكن يمكننا المساعدة من خلال أ

عوامل مساعدة لهم في ذلك .يمكننا أن نطرح الأسئلة وندعوهم للمشاركة ونبحث عن

إشارات أو تلميحاتء وننظر إلى لغة جسدهم لمعرفة ما إذا كانت هناك علامات على

الرفض .قمبإنشاء بيكة صحية حول الشخص الأخضر حتى يصبح مرتاحًا بمايكفي
ازل
ترنأو
لرا
استم
ليقول ما يعتقده حتى لا يضطر إلى المساس يموقفه با

عنه؛ وإلا

فإنه سيحول كإلحباطه وغضبه إلىالداخل .ونحن نعلم مايمكن أن يفعله هذا النوع
من الضغط والإجهاد للإنسان.
لدي نظريتي الخاصة .والتي لا يمكنني بالتأكيد إثباتها علميّاء لكنني أشك في أن
هذا قد يكون السبب الرئيس وراء معاناة ذوي الشخصيات الخضراء من الإرهاق .إنهم

يتحملون القلق والألم وحتى الغضب لفترة طويلة تجعلهم في النهاية يمرضون .إنها

مشكلة حقيقية للغاية يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
اىحدة في اليوم
شوكو

خلال فترة مرهقة للغاية فيمسيرتي المهنية السابقة فيالقطاع المصرفيء سمعت ذات

مرة تعليقًا حول شخص أزرق .كنا جميعًا نعمل بلا كلل طوال اليوم؛ وكان الكثيرون
يظهر عليهم الضغط والإجهاد .كان الإحباط عالقا في الهواء.
كانت مراقبة الائتمان لدينا في منتصف تلك العاصفة .لكن لم يصل لها شىء منها.
تتصرّف وكأنها مضغوطة قط .كان وجهها لا يظهر أي إشارات تمامًاء وكانت
إيماءاتها محدودة ومعتدلة كما هى الحال دائثمًا .وبينما كنا جميعًا نتناول غداءنا أثناء
التنقل والحركة .استغرقت هي ستين دقيقة كاملة وأكلت بسلام وهدوء ...كان الأمر
214

كما لوأن لا شيء يمكن أن يزعج سلامها الداخلي.
ثم قال أحد زملائى من ذوي الشخصيات الصفراء-الحمراء" :إنها ليست طبيعية.

إنها لاتملك أي مشاعر".

في ذلك الوقتء كان الأمر منطقيًًا بالنسبة ليء ولكن عندما تفكر في الأمرء لا يمكن
أن يكون ذلك صحيحًا .لدى ذوي الشخصيات الزرقاء ببساطة احتياج للتواصل أقل
من ذوي الشخصيات الخضراء .لذا فهم ببساطة لا يفعلون ذلك؛ أي لا يتفاعلون.

حيث يتم تحويل بعض الأشياء للداخل حتى بالنسبة لذوي الشخصيات الزرقاء .قد
يتساءل أولئك الذين يفكرون بسرعة ما إذا كان ذوى الشخصيات الزرقاء يواجهون
خطر الضغط والإجهاد تمامًا مثلما يحدث لذوي الشخصيات الخضراء .لا على الإطلاق.
إن لديهم نظامًا لإبقاء الضغط تحت السيطرة.
وإذا أردنا وصف الأمر بشكل مجازيء فإن ذوي الشخصيات الزرقاء يمتلكون

برميلا كبيرا مثل ذوي الشخصيات الخضراءء .ولكن هناك فرق واحد حاسم :في أسفل
البرميل يوجد صنبور صغير سهل الاستخدام .يعطي هذا الصنبور صمامًا للشخص
الأزرق لتحرير جزء من محتويات البرميل .بحيث يمكنه تنظيم الضغط متى رغب في

ذلك.
علاوة على ذلك فإن هذا الصنبور يقوم بالتسريب .إنه ليس محكمًا بمايكفي ليكون
مانعًا تمامّاه وتتسرب قطرات صغيرة معظم الوقت .إذ يخرج عدم الرضا لدى الشخص
الأزرق في هيكة قطرات تذمر صغيرة.

"فقط انظر .شخص ما أخطأ مرة أخرى! كالمعتاد! الآن يجب أن أقوم بهذا بنفسي.
كالعادة .أحصل على أكثر مهمة مملة .لا يوجد نظام هنا .شىء معتاد".

وهكذا يسير الأمر .يؤثر غضبه على من حولهء لكن ما يسمعونه طوال الوقت هو
مجرد تمتمة غاضبة .ونحن نفسر ذلك على أنهأنين دائم» لكن السخط حقيقي .ولأن

الشخص الأزرق غير فعالبمافيهالكفاية للتحريض على شيء ماء فسوف يتجادل حول
الأشياء بدلامنالقيام بشيء مابشأنها .كلهذايستند إلىشكاوى أن الآخرين يجب أن
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يروا مايراه» أى أنه ليس لديه أي سلطة للتصرفء أو أنهببساطة فيمزاج سيئ .لكن
يلكح لتناج اليبرميل
طرة .لذ
لطستيحت
الضغ
بالنسبة له .هذه طريقة رائعة لإبقاء ا
ابرث الخطيرة.
وتجن
كتم
لي ي
التال
إلىأن يتم إفراغه على مكتب شخص ماء وبا
أما طريقة التعامل مع انزعاجه فتتمثل في طرح أسئلة مضادة .اطلب أمثلة ملموسة.
اطلب اقتراحات للتحسين .في الواقع» قد يكون الوضع أن الشخص الأزرق قد حل

المشكلة التي يعاني منهاء لكنه يحتاج إلى سؤال مباشر حتى يتمكن من التقدم إلى
الأمام واقتراح حل.

ماذا يمكنك أن تفعل حيال حقيقة أن الناس لا تغضب بنفس الطريقة؟

الشخص الذي تتعامل معه .انتبه إلى كيفية تفاعله تحت الضغط والإجهاد.
كالايمأول .هذه مجرد مؤشرات,
نظام مث

د
جلا
ونه
ير أ
قت نفسه؛ تذك
اكنلءوفي
ول

وتنطبق فقط على الألوان الفردية .إلى جانب ذلكء كما قلت سابقاء يمكن أن تؤدي
المواقف المختلفة إلى أشكال مختلفة تمامًا من السلوك .ويشكل عامء كلما كان الشيء

نء
يشخص
عل
منسبة
أكثر أهمية بال

كان رد فعله أقوى.

انظر بنفسك .إذا تعدّى شخص ما على جارك بإهانته .فقد تعتقد أن الأمر كان

مُجحفا .لكنك لاتخلق من الأمر مشكلة كبيرة .ومع ذلكء إذا قام شخص ما بإهانة
زوجك أو زوجتكء فستكون غاضبًا تمامًا .هذا مجرد مثال واحد .وهناك العديد من
المستويات ودرجات الاختلاف للتفكير فيها.

كم

اع
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عوامل الإجهاد ولصوص الطاقة .ما اهلوإجهاد حمًا؟
الغضب شيء والإجهاد شيء آخر .في بعض الأحيان يكون أحدهما نتيجة للآخرء
ولكن ليس داتمًا .بعض الناس يغضبون يسبب الإجهاد أى الضغط .والبعض الآخر
يشعرون بالتوتر أو الإجهاد يسبيب الغضب .عندما نتحدث عن الإجهاد والضغط .فإننا
غالبًا ما نعني الشعور بوجود الكثير من العمل والقليل من الوقت للقيام به.حيث لا

يوجد وقت كاف للقيام بكل شيء في العملء هذا بالإضافة للوقت اللازم للذهاب إلى
صالة الألعاب الرياضية :والالتقاء بالأصدقاءء وقضاء الوقت مع العائلة» والقيام بأنواع
مختلفة من الأنشطة الترفيهية» أوهء وريما النوم.

ومع ذلك؛ فإن الشتفظ الذى يشعلنا نغاتى حقاغالنًا مايكون سيب يفضن الأشياء
ذاتها بصرف النظر عن ضيق الوقت .إذا  3تشعر بالضغط ولديك توقعات عالية
بشأن ماستفعله وكيف منالمفترض أتنكونء يمكنك أن تشعر بالتوتر أو الإجهاد,
حتى إذا لمتكن .مضشغوطا حقاقي الوقت:
يخلقالضغط بالإضافة للمطالب والتوقعات توترًا وإجهادًا ويمكن أن يجعلك
ذلك تشعر بالنقد الذاتي والعجز .قد تجد صعوية في النوم أى قدتشعر بألممادي في

جسدك .ببساطة:؛ ينشاً الشعور بالتوتر أو الإجهاد عندما نواجه مطالب وتوقعات أكبر
مما يمكننا التعامل معه.
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يتجاوب الناس بشكل مختلف مع الضغوط :يا لها من مفاجأة!
يكون لكل منا رد فعل مختلف تجاه الضغوط .حيث يمكن للأشخاص المختلفين
الشعور بنفس الحدث أو الموقف بطرق مختلفة :ويمكن أن يشعر الشخص في الأحداث
ضي وماهية
افي
مها
لب
اررت
الممائلة بمشاعر مختلفة فيأوقات مختلفة .فالأشياء التي م
شعورك الآن لها تأثير على طريقة تصرفك وردود فعلك.

إذا كنت مرتاحًا بشكل جيد وتشعر أنكعلى مايرام؛ فقد تتعامل مع أسبوع صعب
في العمل كتحدٌ منشطء على الرغم من عبء العمل الثقيل .ولكن إذا كنت متعيًا وتشعر
بال ْضيو

من 3ن5فسكء فقد تشعر

بنفس

فخظيع ومحيط.
الأسبوع كشيء ف

ادك وانضغاطك؟ إن لونكلايقول شيئًاعنعتبة الإجهاد
فكيف يؤثر لوإنكج عهلى
أو الانضغاط لديكء أي مقدار الضغط الذي يمكنك تحمله .ولكن يمكنه أن يقول شينًا
عما يسبب لك الشعور بالضغط أو الإجهاد وكيف ستتفاعل معه .ذكرت سابقا مفهوم
القوى الدافعة؛ أي القوى التي تدفعني إلى النهوض من الفراش كل صباح .والذهاب
سنهل أن نرى
لم
اكن
ت.علاامل هذا الكتاب معهذا البعد .ول
يمًا
إلى العملء والمضي قد
لعرضغط والإجهاد عندما نشعر بأننا نقضى الكثير من الوقت فيفعل الأشياء
انش
بنا
أن
الخاطكة.

بمجرد أن تفهم ما هي عوامل الإجهاد والضغط الأكثر أهمية في حياتك ,ستكون
مههرا يشكل أفضل لتحديها عندما مكون ذلك نمكنا  إذا كنت مدير منؤولة عن
عدد من الأشخاص وتعلم الأنماط السلوكية لشخصياتهم؛ فيمكنك تجنب أسوأ المآزق.

يمكن تجنب قدر كبير من الضغط إذا كنت تعرف كيف .ويمكنك بالتالي الاحتفاظ

بإنتاجية المجموعة في أعلى مستوياتها.
الفصل التالي مكتوب بلمسة من السخرية» وأحثك على قراءته بهذه الطريقة.
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عوامل الضغط والإجهاد لذوي الشخصيات الحمراء

إذا كنت ترغب في الضغط على الشخص الأحمرء .يمكنك تجربة أحد الخيارات التالية

خذ منه كل شكل من أشكال السلطة.

اضعب هق بالخشية الشقسن الأخمز الايقارك فصع القران :فهويعتقد زاتما
ارًا أفضلء وبالتالي يعتقد أيضًا أنهيجب أن يكون المسؤول عن المشروع.
أأنفلدكيه
لتاحقق أي نتائج عاللىإطلاق.
"إذا لمنحرز تقدمًا فوريّاء فإن كلعملنا كأن لميكن" .يمكن أن تؤدي مثل هذه
الرؤنة إلى ردوة:فعل «تحهدة وشباغطة كفرا الشتخصن الأحمن :ومحب أن'تكون هن
حوله على حذر .فهو سييحث عن كيش فداء.

تخلص من أي نوع من التحدي.

إذا كانكل شيء سهلا للفاية» فهى يصبح مملا .يعتمد السلوك الأحمر على شيء
واحد :القدرة على التعامل مع المشاكل والتحديات الصعبة .إذا لم تكن هناك مشكلة
لحلهاء فإن ذوي الشخصيات الحمراء سوف يفتقرون إلى التحفيز .سيصيحون سلبيين»

لهدلييسهم مايفاعللونإهطعللىاق .يمكن أن يبطئوا منوتيرتهم؛ وقد
معتقدين أن
يكون من الصعب عليهم عكس ذلك فيمابعد.
قم بإضاعة الوقت والموارد واعمل بأقل قدر ممكن من الكفاءة.
إن مجرد الجلوس دون فعل أي شيء هو مضيعة للوقت .ليس هذا بالضرورة هو ما
نقوم بهفي الواقع» ولكنء في ذهن الشخص الأحمرء إذا لمتحصل على أقصى إنتاجية من
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وقتك :فهويضيعهباءًويكون مرهقا وضاغطا بشكل خاص من منظور إداري .فهو
على الأرجح يتم تق
ّيةيمه بناء على مستوى كقاءة

المنظمة.

تأكد من أن يصبح كل شيء روتينيًا.
المهام المعتادة والمتكررة هي بمثابة الضربة القاسمة لذوي الشخصيات الحمراء.

إنهاابساطة 'حملة؛ بحت :سفقن الشخض الأحمر تركيزه .ويجد شنينًا آخن يفعله:
العمل الروتيني ليس هو ما يجيدونه .إنهم رديئون عندما يتعلق الأمر بالتفاصيلء وهم

يعرفون ذلك .وسيتعين على شخص آخر الاهتمام بالعمل الرتيب الممل؛ لأن الشخص
الأحمر يعتقد أن لديه فهمًا أفضل للصورة الكبيرة.

قم بعمل مجموعة من الأخطاء الغبية.
الأخطاء هى شىء .لكن الأخطاء الغبية هى شىء مختلف تمامًا .إنها غير مبررة

للغاية .إذا كان الشخص الأحمر يعتقد أن زملاءه بلاعقل ,فإنه يصير كالمجنون" :لماذا
لا يفهمون ما يفترض بهم أن يفعلوه؟ ما مدى صعوية ذلك؟".

لاتمنحه السيطرة عاللىآخرين.

والتفاصيل .بل عادة ما يريدون «السيطرةة على ل

أيعلى ما يفعلونءٍوكيف

قدلالئهمًا أن يهدأ أو يخفض صوته.

فهم يشعرون بالجنون عندما يقول الناس إنهم غاضبون عندما لا يكونون كذلك.
تميكوتون زاتما أكثر سخونة من المتوسطء لكن هذا لا يعني فيالواقع أنهم غاضيون.

وهذا الاتهام هو بالتحديد ما يجعلهم يغضبون؛ يغضبون حقا.
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شلخص
اذاليفع
ما

الأحمر عندما يشعر بالإجهاد والضغط؟

يلوم الجميع .بماأن الشخص الأحمر غاليًا مايكون محاطا بالحمقى :فمن السهل
عليه أن يختار كبش فداء .ويمكنه أن يبالغ في الأمور بسهولة عندما يريد أن يجعل
شخصًا ما يتحمل مسؤولية فوضى الأشياء .كن حذرًا! هذه نصيحتى لكء لأنك ستشعر

ائملًاأملنوان الأخرى .إنهم
كمثر تطلبًا وإلحاحًا دا
إن ذوي الشخصيات الحمراء أ ه
يتوقعون الكثير من أنفسهم :,ويتوقعون الكثير منك .عندما يكونون تحت الضغط:

فإنهم يكونون كثيري المطالب والحماس بشكل مفرط أكاثلرممعنتاد.
هىمة التي
لزمعل
ارك
سيصد الشخص الأحمر زملاءه الآخرين .ويصبح منغلقاء وي

لنستحطتح .لذا
امنا
كلببجرد .تذكر أن غضبه وإحباطه يك
أعم
مفتيناول اليدء وي
ه.
رفي
وعله
ضاتف
حأن م
يرجى توخي الحذر بش

هل يمكنني مساعدة ذوي الشخصيات الحمراء في التعامل مع ضغوطهم؟

إذا كانت لديك السلطة لإصدار أمر مباشرء فإن الإجابة بسيطة؛ اطلب منهم أن

يتحكموا بأنفسهم .فالأمر ينجح فعلا .وهناك طريقة أخرى لجعل الأمر أسهل بالنسبة
لهم في المواقف العصيبة وهي إرسالهم إلى المنزل وإخبارهم بالقيام ببعض التمارين
البدنية؛ أي شيء لحرق بعض تلك الطاقة المحبطة وغير المستقرة .أرسلهم إلى مكان
يمكنهم فيه المشاركة في نوع من المنافسة :وتبديد طاقتهم في الفوز بشيء لن يكون له

أهمية بالنسبة للمجموعة .وعندما يعودون» فإن معظم عدوانهم سيكون قد تبدد.
عوامل الضغط والإجهاد لذوي الشخصيات الصفراء

إذا كنت ترغب في جعل الشخص الأصفر يشعر بالضغط والإجهاد لأي سبب من
الأسبابء فجرّب أحد الإجراءات التالية لإفقاده توازنه.
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تظاهر بأنه غير مرئي.

بالطبع تذكر الدافع المحرك للشخص الأصفرء أليس كذلك؟ "انظر إلي!ها أنا!" إذا
كنت ترغب في جعله غير متوازن» فاجعله يشعر أنهغير مرئي .إذا لميكنمرئيّا فهو

غط
ضجهد
ير ي
وو أم
أي شخص يظهر الكثير من الشك هو أمرسلبي للغاية» وه

على الأصفر .فهو يريد أن يرى الإيجابيات والنور وهو يعتبر الواقعيين أنبياء الموت
والفشل .حيث إن التشاؤم والسلبية يقتلان بشكل فعال حماسة الشخص الأصفر
ويجعلانه يشعر بالضغط.

قم بتنظيم العمل قدر الإمكان.
تمامًا مثل ذوي الشخصيات الحمراء؛ .يتجنب ذوو الشخصيات الصفراء الروتين
والمهام المتكررة والجداول المكتظة .حيث يسعدهم إنشاء جداول زمنية للآخرين :لكن
لا يمكنهم اتباعها بأنفسهم .ادفعهم إلى إحدى خططك وسترى كيف سيبداً أصدقاؤك
من ذوي الشخصيات الصفراء في الانكشاف.

اعزله عن باقي المجموعة.
بالنسبة لذوي الشخصيات الصفراءء ريما يكون غياب شخص ما للتحدث معه هو
أسوأ شيء على الإطلاق .إنها نهاية العالم .إن لأنهم بحاجة دائمة إلى التحدث؛ .يجب أن
يكون هناك شخص للاستماع .فأن يعلق شخصٌ أصفر في مكان به مكتب فقط للشركة
لهو عقاب بالنسية له أسوأ من الموت .إنه مثل النفى إلى سييبريا.
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سب
اير
نمن غ
منه
اضحلله أ
أو

لحعفميل.
امزا
ال

"لا مزاح ولا دعابة؟ هل هذه مراسم جنازة؟" لقد حصلت مرة على هذا التعليق
بالضبط من إحدى الشخصيات الصفراء التى اكتشفت أن المستشارين لم يكن لديهم

وفك للهراة :لقب كافك بوتوتوة ومضووطة للقارة امن كل الجدنة الوسودة بحينها
وغادرت العمل قيل انتهاء فترة الاختيار.

ادفعه إلى التفكير جيدًا مسبقا.
يليب.
ليغ
حما
لبين
ادر
إن قمع عفوية الشخص الأصفر هو مثل الضغط على غطاء الق
فهو ببساطة لا ينجح .إنه يخلق فوضى رهيبةء ويتورط بها الجميع عندما يقوم
الشخص الأصفر -بصوت مرتفع وشديد -بدعوة الجميع إلى دوامة توتره وضغطه.
تذكر أن إجهاد الشخص الأصفر وانضغاطه دائمًا ما يكونان ملحوظين .لا تصدقوا
خلاف ذلك.

تشاجر دائمًا وقم بعمل ضجيج حول أشياء غير ذات أهمية.

إن الحاجة إلى مواجهة النزاعات المستمرة أمر مرهق .هذا شيء من قبيل المفارقة» لأن
الشخص الأصفر لا يخاف من الصراعات مثل الشخص الأخضر .ولكن إذا كان هناك

الكثير من المشاحنات» فسوف يعوق ذلك رغبته في الاستمتاع والإيجابية» مما يسبب
الضغط والإجهاد .يمكن للشخص الأصفر التعامل مع الشجار والنزاعات بالطبع؛

ولكن عندما تصبح أكثر من اللازم» فإنه لن يكون في أفضل حالاته وسيفقد بريقه
المعتاد.
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جرب القليل من الإذلال العلني.

إن مشهد الشخص الأصفر الذي يحصل على ردود فعل أو تعليقات سلبية في وجود
الآخرين لن يكون مشهدًا رائعًا .فهى يكفي أن يجعله لا يتحدث إليك مرة أخرى .علاوة
على ذلك سيصبح أيضا دفاعيًا بشكل لا يصدقء ولن تحقق أي شيء على الإطلاق.

شلخص
اذاليفع
ما

الأصفر عندما يشعر بالضغط والإجهاد؟

كن مستعدًا لحقيقة أنهسيلفت الانتباه إلىنفسه أكثر من المعتاد .إن الأنا لديه تجعل
من المستحيل عليه عدم السعي إلى مزيد من الاهتمام والتوكيدء حيث إنه يجب عليه
تعويض المشاعر السلبية للضغط النفسي .هذا يعني أنهسيبحث بقوة عن الاهتمام:

ن.
سعر
ح يش
تعله
با يج
مم

حهدث
يهتو أن
سخطر
ال

كثيرًا ويدفع نفسه إلىمركز كل

35
سيء.

قدتظن أن ذلك ليس ممكناء ولكنه أيضًا يواجه خطر أن يصبح متفائلا بشكل
مفرط وغير واقعي .فأنت لن تواجه أبدًا تحديًا حقيقيًا حتى تحاول التعامل مع

غط
ضشعر
لر ي
بصاأصف
شخ

والإجهاد حقًا .سيخرج بخطط متوحشة وغريبة

لدرجة أنهلايستطيع حتى تصديقها .هذه مجرد آلية تكيف طبيعية بالنسبة له.
هل يمكنني مساعدة ذوي الشخصيات الصفراء في التعامل مع ضغوطهم؟

دع الشخص الأصفر ينظم حفلة .إنه بحاجة ماسة إلى مقابلة الناس في السياقات

الاجتماعية .يمكنه أن يغرق وينغمس عميقا في بؤسه إذا بقي تحت الضغط لفترة
طويلة .وعندما تكون الأمور في أسوأ حالاتهاء اقترح الذهاب إلىالحانة .أو حفلة؛ أو

لماذا ليس مجرد حفل شواء بسيط؟ ليس من الضروري أن يكون شيئًا فارمّاء لكن
احرص على أن تجعله يستمتع ويحظى ببعض المرح لفترة من الوقت .تأكد أيضًا من
أنه مرح حقًا!
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عوامل الضغط والإجهاد لذوي الشخصيات الخضراء

إذا كنت لأي سببء ترغب في أن تجعل الشخص الأخضر يشعر بالضغط والإجهاد.
فأنا أقترح الأشياء التالية غير السارة.

اسلبه كل شكل من أشكال الأمن والأمان.
امنحه مهام لميسبق له القيام بها من دون توضيح أي شيء له .ولكن؛ فيالوقت
نفسه .توقع التنفيذ المثالي منه .اتركه بمفرده في لقاءات مع أشخاص يضعون مطالب
ومسؤوليات غير معقولة عليه .لا تدعمه عندما تحتدم الأمور في محادثة .أرسل له
شخصًا أحمر غاضبًا ليقوم بتوبيخه .سوف يظهر الضغط سريعًا.

اترك الكثير من الأمور بلا نهايات محددة.
إن المهام غير المكتملة والنهايات الفضفاضة مزعجة للغاية .يحب ذوو الشخصيات
الخضراء أن يعرفوا كيف تتلاءم الأشياء معّاء وعندما لا يفهمون كيف تسير العملية
فإن الأمور لن تكون على ما يرام .فالمشاريع غير المكتملة -الأشياء التي تم البدء بها

ام.لهذساهبوب في
ممها دوننهايةفيالأفق -تفسد الأمورحقًابالنسبة له
ركنس ت
ول
بيب
سف
تيون
لثنائ
ااست
أن ذوي الشخصيات الصفراء هم
الخضراء.

فايلضغط لذوي الشخصيات

ابقّ حوله باستمرار.
إذا لم يحصل الشخص الأخضر على مساحته الخاصة:ء وإذا لم يكن هناك مكان
يمكنه الانسحاب إليه من العالم :فإنه يشعر بالتوتر الشديد والضغط .إنه يحب
الآخرين بالطبع؛ لكنه يحتاج أن يكون وحيدًا معنفسه أيضًا .إذا لميكن ذلك ممكناء
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فهكير بعد الآن.
تكن
االيم
فل

قم بإجراء تغييرات سريعة وغير متوقعة الاتجاه.
هذا هو تخصص ذوي الشخصيات الحمراء والصفراء .أي القرارات السريعة التي لا

يفسرونها دائمًا .إلا أن ذوي الشخصيات الخضراء يكونون بائسين عندما يضطرون
إلى إجراء تغييرات غير متوقعة وسريعة» وكثيرًا ما يستجيبون في نهاية المطاف في حالة
املنلامبالاة المطلقة .إن أسوأ نوع من التغيير هو عندما يحصل الأخضر على أمرفي
الصباحء وعندما يبدأ في التفكير في كيفية قيامه بذلكء يتلقى أمرًا معاكسًا.

بنداية إلى
لم
اسأله "هل ستكون على ما يرامإقذامت بإعادة الأمر كاله

النهاية؟".
إن الاضطرار إلى إعادة المهمة هو مرادف للفشل .إذا كان هناك شيء يجب إعادة
فعله .فقديكون ذلكفقطلأنعملكلميكن جيدًابما يكفيفيالمرةالأولى.أي بعبارة
أخرىء فإن ذلك بمثابة تعليق سلبي على عملك .وإذا قمذا يفن الأ قليلت فان هذا

يعني أنك لست جيدًا بما يكفي كشخصء وهو بالطبع أمر مرهق وضاغط للغاية:
حمبلوانني هنا!".
ينه
"إ

أخبره بالتالي" :انظر! لا يمكننا الاتفاق على كل شيء على الإطلاق".
تؤدي الخلافات فيمجموعة العمل أوفيالأسرة حتمًا إلىالضغوط .فقط مثيرو الشغب

أهمية؛ أي الأسرة .خطيرًا بشكل خاص .ولن يعرف ذوو الشخصيات الخضراء حينها
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ادفعه إلى دائرة الضوع.

لن يريد ذوو الشخصيات الخضراء تحت أي ظرف من الظروف أن يحتلوا بؤرة
الاهتمام عندما يكونون في مجموعات أكبر .تعتبر المجموعات التي تضم أكثر من ثلاثة
أشخاص مجموعات كبيرة مالم يكن ذوو الشخصيات الخضراء يعرفون الجميع جيدًا.

ص
خأي
شكن ل
إذا أجيرت شخصًا أخضر على مثل هذا الموقف .فسيحدق في قدميه .ويم
حينها أن يرى مدى عدم ارتياحه» وستصبح بقية المجموعة برمتها مضغوطة وتشعر

بعدم الارتياح .أمرٌ غيرجيد بالتأكيد.
شلخص
اذاليفع
ما

الأخضر عندما يشعر بالضغط والإجهاد؟

يصب متحقظا جِدًا واردًا اللغانة .تصيح لعة حسده جامدة ومتغلقة :وإذا كنت

الشخص الذي تسبب فيضغطه فلنيكونلهأي علاقة بك .حيث يمكن أن يظهر
بعض ذوي الشخصيات الخضراء لامبالاة قوية .ويصبحون باردين وغير متعاطفين

حق تتهاء اللشخاص الذدة ممتدوة مهد كفيرًا فق الظزوت العادية:
كما أنهم يصبحون مترددين ومتشككين .حيث إن الضغط والإجهاد يجعلهم غير

آمنين ويخافون من ارتكاب الأخطاء .يمكن أن يكون ذلك في العمل ولكن أيضًا في
المنزل .إذا مرض أحد أطفاله مثلاء يصبح سلبيًًا ويكتفي بالمشاهدة :لأنه يخشى فعل

الشيء الخطأ .كماأنهقد يحول اللوم إلىالداخل وقد يصبح منغلقا تمامًا.
ثير من ذوي
كمر
للأ
أمافي العمل قديختلف الأمر قليلا .حيث ينبتهاي ا
هم
لمن
وين
حتفز
الشخصيات الخضراء في الوقوع في حالة من العناد الشديدء مس

برفضهم تغيير أيشيء .حتى عندما يرون أن طريقة معينة لاتعمل بشكل جيدء
لاءعلنكناد الأخضر النموذجي
ايبّ
يمكنهم رفض التصرف حيالها .يبدو الأمر غر

يكون له اليدالعليا ويمنعهم منفعل أي شيء.
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هل يمكنني مساعدة ذوي الشخصيات الخضراء في التعامل مع ضغوطهم؟

اسمح لهم ألايفعلوا شيئًا .امنحهم وقنًاحرًالأشياء مثل البستنة أو النوم أى غير ذلك
من أشكال الاسترخاء .ربما أيضًا شيء من قبيل إرسالهم إلى فيلم -ليس مع مجموعة
كبيرة من الأشخاصء ولكن بمفردهم -أو امنحهم كتايًا جيدًا يستغرق يومين لقراءته.
إنهم لا يريدون فعل أي شيء .دعهم لا يفعلون شيئًا حتى يهدأ الضغط .ثم سيعودون
إلى طبيعتهم.

عوامل الضغط والإجهاد لذوي الشخصيات الزرقاء
غتبء
تاركن
إذ

لأي سبب من الأسبابء في جعل الشخص

ضرغطء
لشع
اي
بزرق
الأ

تله.
اي ك
بث ف
العي
سم با
حط ق
فق

دث
تفحما
تتعر
قلله" :أنت لا

عنه".

قتدعتقد أنذوي الشخصيات الزرقاء يلساتقبلون النقد بشكل شخصي .ولكن إذا
عتقدوا أن النقد غير صحيح ولا أساس له؛ فقد يكون من الصعب عليهم تقبله .ليس
لأنهم يخافون الصراع؛ أو لأن علاقتكما ستعانيء ولكن لأن شعورهم بالكمال يتلاشثى.

اطلب من فريق الإدارة اتخاذ قرار عفوي غير مدروس.
غالبًا مايكون الشخص الأزرق على مايرام مع التغييرء لأنهلايعتبر أي شيء مثاليًا
على الإطلاق .لكنه يحتاج إلىمعرفة الدوافع الكامنة وراء التغيير .حيث إذا لميكن في
الخطة ,فهذا يعني أنه غير مخطط له .وغياب التخطيط يشير إلىضعف البنية والنظام
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قلله" :قديكون هذا الأمر محفوفًا بالمخاطر أو غير معروف العواقب ,لكننا
".
ل أي
اعلى
نقوم حبه

نتناكقدوفعيق ننالحاظو' ق كنفيه:ير الشتخصن الأرؤى اتخاطن ف فلمعان
ائمنرة دون مظلة يشكل خطرًا كبيرا:
إذا كان الشخص الأحمر سيقول إن الطقفز

فإن الشخص الأزرق سيقول إنه “من الخطر شراء جزازة العشب الجديدة :فأنت لا
تمزسوسماها يمكن أن معدف كلها كانت امور امرع :راد احتمالة المقاطر

فاجئه بشيء من قبيل "أقاربك سيأتون دون موعد سابق! رائع!".

ألا تحاول أبدًامفاجأة الشخص الأزرق .نظرًا لأنه قدلايكون قد أبلغ الجميع بخططه
الخاصةء فيمكنك خلق مشكلة كبيرة.

قل له" :أوه .ماذا حدث هنا؟".

تحدث الأخطاء من قبل الحمقى والأشخاص المهملين .أما الشخص الأزرق فلا

يرتكب أخطاءء لذلك عندما يقوم أي شخص آخر بخلق فوضى من الأشياء ويعطل
خططه .فقد يغلق الشخص الأزرق الباب ببساطة ويرفض الاستماع .فهو لا يريد أن
يسمع أن المشروع قد تعطل؛ بل يريد فقط أن يواصل القيام بدوره؛ حتى لو لم يعد

القيام به منطقيًا.
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قل له" :انس أمر البيروقراطية .دعنا نبتكر!".

"أليس لديك أي خيال؟ علينا أن نكون أكثر مرونة هنا" .هذه طريقة رائعة لجعل
الشخص الأزرق يفقد توازنه في العمل .فبالنسبة له .الأشخاص الذين يخالفون
القواعد واللوائح يجب النظر إليهم بعين الريبة .وعليك إبقاؤهم تحت السيطرة .إذا
أدرك الشخص الأزرق أنه بين يدي منظمة لا تولي أي اهتمام على الإطلاق للإجراءات
الصحيحة:؛ فيمكنه إظهار مقاومة كبيرة.

ذكره دائمّا "نحن ببساطة بحاجة إلى تحمل مخاطر أكبر".

استكمالا للنقطة السابقة .الصواب هو الصوابء والاستعداد المناسب هى شيء
أساسي .لذلك عندما لا يستطيع الشخص الأزرق إعداد نفسه بطريقته -أحيانًا بطريقة

مرهقة للغاية -فإن ذلك يثير الشعور بالضغوطات عليه .إنه عكس العفوية والتلقائية؛

ولا يمكنك ببساطة إجبار الشخص الأزرق على الرد على الموقف قبل أن يتاح له الوقت
للتعرف على الموضوع .حيث سيكون لديه الكثير من التحفظات ولن يكون للأمر أي
فائدة.

اجعله محاطا بأشخاص عاطفيين بشكل مفرط.
العاطفة الرقيقة واللينة غير سارة بالنسبة للشخص الأزرق .إنها فوضوية ومحرجة.
وهو لا يعجبه ذلك .المنطق هو مايهم وإذا تجاهلت هذاء فسيجد الأمر صعبًا وشاقا
للغاية .سيحاول تجنبكء ولنينسى أبدًا أند شخص عاطفي بشكل مفرط لا يستخدم
عقله بنفس الطريقة التى يستخدم هو بها عقله.
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ماذا يفعل الشخص الأزرق عندما يشعر بالضغط والإجهاد؟
يمصتبحشائمًا بشكل مفرط .نبعاملتأكيد .فيالواقع فإن الأمر يزداد سوءًا أكثر من
يعسة الحلالاةكمتنكاب .ويصيح
فدريق
المعتاد .فجأة يصبح كل شيء تشوداوماء وق

خاملا حيثلميعد هناك شيء مهم.الكآبة والعذاب سوف يحلان علينا جميعًا .كما
يصبح أيضًا متحذلقا بشكل لايطاق .إ!ن العديد من الناس عندما يشعرون بالضغط,

شخص الأزرق .فهو يعثر على
انلليس
رنتهم من أجل تعويض الأمر .لك
يم
تون
ويد
يز
الفرامل .فالآن ليس الوقت المناسب لارتكاب أي أخطاء .ويمكن لمن حوله أن يتوقعوا

انتقادًا مستمرًا .حيث سيشير فجأة إلى كل خطأ صغير يلاحظه؛ وهناك عدد غير قليل
منها .كماقديتقمص أيضًا شخصية الرجل الذي يعرف كل شيء.

هل يمكنني مساعدة

ذوي الشخصيات

الزرقاء في التعامل مع ضغوطهم؟

إنهم بحاجة إلى الخصوصية .يجب منحهم الوقت والمساحة للتفكير .إنهم يريدون
تحليل الموقف وفهم الروابط .ويجب منحهم الوقت للقيام بذلك .إذا منحتهم مساحة؛

فسوف يعودون في النهاية .ولكن إذا أصابهم الحزن أو الإحباط؛ فقد تحتاج إلى تقديم
مساعدة أكثر استباقية لهم.

غتط؟
لةضتح
اختلف
الخلاصة :ماالذي يمكن أن نتعلمه من دراسة الشخصيات الم

عندما يكون المرء تحت الضغط يتم تعزيز سلوكه الطبيعى ومبالفته .يصبح اللون

ي
قكذر
مفر أ
لنة :ويضيد اللون الأمت
حاةو م
زناأكماننة واكك عدوادية كك
سكَمَ
الأ
وفوضوية» :ويصبح اللون  0-0أكثر سلبية ولامبالاة من المعتاد» ويمكن أن يصبح

اللو الأرؤق متخلقا كماما ومقتقة| لدرهة كبيرة:
ع

0

عع

ا

ع

0

كوق ختاعطا ومرهقا مل وفع اللوناللخصر أو
يا
إن دقع اللونالأجمر لا

2]6"]11

إذا كان كل شيء يسير يسلاسة .فسوف يشعر بالملل.

إن أشياء كثيرة من قبيل الموقفء ونوع شخصيتكء والتوقيتء ومستوى العمل

وطن

متقنحة الع

كلم_اإعصن
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ارريخ
تأمل قاصيلرتعب
لم يتغير أي شيء؛ لقد كان الناس هكذا دائمًا
الخلفية التاريخية لكل ما قرأته حتى الآن

يشرح هذا الفصل كيف وصلت إلى البحث الذي يشكل أساس المعلومات في هذا

حث أالوأشياء التى تستغرق وقنًا
لعبأو
اراج
الكتاب .إذا لمتكن مهتمًا بالتاريخ أو الم
تنك الممتلئة» فيمكنك تخطي هذا الفصل .أما بالنسبة للآخرين؛
ام
يروف
حر مع
غي
فايلجثميقعافات .كانت هناك دائمًا حاجة إلى تصنيف الأشخاص .عندما انتهت

فترة العصر الحجري وأصبحنا أكثر تفكرًا وتأملا كبشرء اكتشفنا أن الناس فيجميع
ة.
أمن
جها
ايال
فن.
متلفي
أنحاء العالم كانوا مخ

ولكن كيف يختلف الناس حقا؟ وكيف تم وصف هذه الاختلافات؟ ربما هناك العديد
تدرومجاد ثقافات على الأرض .لكن سأشارككم بعض الأمثلة.
مانلطرق بق

الإغريق
يعتبر أبقراط ,الذي عاش قبل المسيح بأربعة قرونء أبا الطب ومؤسسه .فهو على
رنض
مأ
لعتقد
ان ي
بناء الآخرين في ذلك الوقتء لم يكن خرافيًا .كا
طم
أديد
اسلالع
عك
203

نشأفي الطبيعة ولميأت من الآلهة .على سبيل المثال» كان يعتقد أبقراط أن الصرع ناتج
عن انسداد في الدماغ .في الوقت الحاضر تعتبر هذه المعلومة شائعة ومعروفةء لكنها
كانت ثورية في ذلك الوقت.
يعتبر مذهب الأخلاطء أو نظرية الطبائع الأربعة أى السوائل الجسدية الأربعة :ذا

علافة والزاحات الأرئعة. .وفقالايقراظ :فإن مراحذا أو طعنا هاولظريقة الاسناهية
ا.
نفي
ككم
لناويتح
سزاج
لرد فعلنا .إنه شخصيتنا أو إطار عقلنا الطبيعي .وم

خولاط
أأ
اسولائل
كان يعتقد أبقراط أن صحتنا تكون جيدة عندما تكون ال
الأربعة -الدم والعصارة الصفراء والعصارة السوداء والبلغم -في حالة توازن .وعندما
نتقيأ .أو نسعلء أو نتعرقء على سبيل المثال» يحاول الجسم التخلص من مادة أو
أكثر هن هنذة الموان.

تأتى كلمة العصارة الصفراء من كلمة  ©0170ذات الأصل اليونانى .لذلك ,يتم التحكم
في الشخص الغاضب أو الصفراوي  6161086عن طريق العصارة الصفراء أو الكبد.

أحيانًا يخيف هؤلاء الأشخاص الناريون والمزاجيون والغاضبون من حولهم بأسلويهم
القوي والحاد .يمكن ترجمة كلمة " "617610110أيضًا على أنها "ذو دم ساخن".

الشخص

الشخص

الدموي

الدلعمي

(الأصفر)

(الأخضر)

وتعني الكلمة اللاتينية 510181745

"الدم" .يتم السيطرة على الشخص الدموي أو
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المتفائل  61714184745عن طريق الدمء والقلب .وهو مبدع وسعيد الحظء ينشر ردود

فعل إيجابية حوله .حيث إنه مليء بالدم وبالتالي متفائل ومبهج .فالكملة المرادفة
للشخص الدموي  611181745هى "المتفائل".

أما الشخص البلغمي أو البارد 2144278617م فيحصل على تأثيراته من الدماغ .إن
"البلغم" لا يعني أكثر من "المخاط" .والمخاط لزجء وهو مايرمز إلىمزاج الشخص
البلغمى .فالشخص البلغمى أو البارد هو ببساطة خامل وذو وحركة بطيتة.
وأخيراء فإن الشخص الكتثيب أو السوداوى  2110127416487لديه فائتض من
"لعصارة
العصارة السوداءء تعنى الكلمة اليونانية © 417141627 ©0111بيساطة ا

السوداء" الموجودة في الطحال؛ وبالتالي يُنظر إليهغالبًا على أنه كثيب وسوداوي.
والمرادف الشائع للشخص السوداوي هو ببساطة "المتشائم".

وهذه هي نظرية أبقراط باختصار.

شعوب الأزتيك القديمة

كان الأزتيك شعبًا أصليًا عاش في وسط المكسيك من القرن الرابع عشر إلى القرن
السادس عشر .وهو معروف بحضارته المتقدمة يشكل لا يصدق ومعابده الرائعة.

وعندما حاولوا تقسيم الناس إلى فئات مختلفة .استخدموا شيئًا يعرفونه جيدًا؛
العناصر الأربعة :النار والهواء والأرض والماء .حتى يومنا هذاء يتم استخدام العناصر
الأريعة لوصف أطر العقل المخلفة ,ولك ل أحن يحرف حقااما إذا كان الآزتيك هم أول
من توصل بالفعل إلىهذه الفكرة .لكننا نعرف حقيقة أنهم استخدموا هذه الفكرة:
لأنهم تركوا منحوتات توضح هذا النهج.
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كان الرجال الناريون بالضبط كما يشير اسمهم :ناريونء غاضيونء» متهورون

قليلًا .كانوا من المحاربين الذين استلوا سيفهم لشق طريقهم الخاص .إنهم القادة.

هرلا .إنهميظهرون
اكث
أما الهوائيون فكانوا مختلفين .كانوا أيضًا عازمين وتلكسن أ
يلاح العاصفة :وُيظهرون الاقلليلغمبنار فيهذه العملية.
لارمث
ايعً
سر

الأرض (الأخضر)

الهواء (الأصفر)

أما الأرضيون فكانوا يعملون للقريةء للجماعة .كان عليهم أن يجسدوا الاستقرار
والأمن .كانوا هناك لخلق أشياء طويلة الأمد وللبناء من أجل المستقيل.
فماذا عن الأشخاص المائيين؟ كان الماء عنصرًا يحترمه الأزتيك .يمكن للماء أن يبسحق

كل شيء فيطريقه؛ ولكن يمكنك أيضًا أن تعبته وتحتفظ به إذا كنت تعرف كيفية
القيام بذلك .إنهم هادئون وواثقون» كان يلاحظ المائيون كل ما كان يحدث.
266

كما ترونء فإن هذه الانقسامات تشبه إلى حد كبير النظريات التى طرحها أبقراط؛
ىسء.
لةشلنف
اتلف
مطاء مخ
سفق
أها
إن

وليام مولتون مارستون :السبب في أن لغة الألوان تعمل فقط مع الأشخاص
الأسوياء

ابتكر وليام مولتون مارستون اختبارًا لضغط الدم الانقباضي تم استخدامه في
محاولة لكشف الكذب والاحتيال .ونتج عن هذا الاكتشاف جهاز كشف الكذب الحديث.

لكن مارستون كان أيضًا مؤلقا لمقالات في علم النفس الشعبى .في عام  ,8291نشر
عمله المعنون ب"مشاعر الأشخاص الأسوياء" .حيث درس الاختلافات في أنماط

أشخاضًا غين متزدت عقلناء لك مازشكون :كان أخذ الروان الذية قدموا الأسسن الما
أصبح يُعرف باسم نموذج ديسا  ,:4519النموذج الذي يمثل الأساس لهذا الكتاب.

مفهوم ديسا  2101بناء على ملاحظات

مارستون.

وكما رأيتم» فهو نموذج يستخدم

لتصنيف الأنواع المختلفة للسلوك البشري .كان عمله مصدرًا لا ينضب للعديد من

الرؤئ القيمة حؤل الشخخضية والتفاعلات البشرية: :لكده لم يل من الانتقات .ومع
ذلكء كان هناك قدر كبير من العمل منذ أيام مارستونء وعلى مر السنين شارك العديد
من الأشخاص الآخرين في تحسين أداة ديسا .4512
وقد وجد مارستون طريقة لتوضيح كيف يختلف الناس .وأشار إلى اختلافات

ونحن في الوقت الحاضر نستخدم الأقسام التالية:
« الهيمنة  66141311131001تولد الفاعلية في بيئة معادية.
 ٠الإلهام  7014678185171:يولد الفاعلية في بيئة مواتية.
 ٠الخضوع  11015511778415يولد السلبية في بيئكة مواتية.
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 ٠الامتثال © )61741181702يولد سلبية في بيتكة معادية.
تشكل الأحرف الأربعة  2و  1و  5و © (الهيمنة 61741111731001
10

والخضوع

110155111178415

والإلهام 1-م5171

والامتثال © ))61741181700الاختصار ""0511

المستخدم في جميع أنحاء العالم .لقد استخدم مارستون كلمة "الامتثال"؛ إلا أنني
أقدمها في هذا الكتاب على أنها "القدرة التحليلية"؛ لأن ذلك يصف بشكل أفضل نمط
هؤلاء الأفراد.

تهحمدعيات.
لمل
اعا
يةمنة فيأي فرد بكيفية معالجته للمشاكل وت
لقهسم
اعل
تت

ولكن هذا أيضًا هو الشيء الوحيد الذي يمكن قياسه.
بينما يشير مصطلح "الإلهام" إلى الشخص الذي يحب التأثير على الآخرين .حيث
سيكون الشخص المتصف بهذه السمة قادرًا دائمًا على إقناع الآخرين .ويعبارات

بسيطة؛ يمكنك القول إن الهيمنة تتعلق بالفعل بينما يتعلق الإلهام بالتفاعل.

التحليل
كيف

تستجيب

للقواعد:واللوائح

الإلهام .

عكار

كيف تتعلون .
للتأثير عليهم  .

يتم قياس درجة الاستقرار في المقام الأول من خلال مدى تقبّل الفرد للتغيير
تعني الحاجة القوية للاستقرار أن الشخص يقاوم التغيير في حين أن الشخص الذي
يستمتع بالتغيير سيكون أقل احتياجًا للاستقرار .وهذا يؤديء بالطبعء إلى عدد من
أنماط السلوك المحددة؛ مثل الحنين إلى "الأيام الخوالي" التى يفتقدها الشخص منذ
20608

فترة طويلة على سبيل المثال.
وأخيرًاء نظهر القدرة التحليلية مدى رغبة الشخص في اتباع القواعد واللوائح .بالطبع:
طحعون كول
هضيات المترادظهويحرة تجو هها أولكك الاذيسنتلا
تخ
فيضا
لذا أ
اك:ه
دول
أن تسوء الأمور أو تسير بشكل خاطئ؛ فالجودة بالنسبة لهم تكون مهمة.
لقد لاحظت على الأرجح أنه بغض النظر عما إذا كان الأمر ناتجًًا عن علم النفس
الحديث أى شعوب الأزتيك القدماء في أمريكا اللاتينية» فإن هذه السمات الشخصية

ترتبط جميعها بنفس اللون .الألوان في حد ذاتها ليست هامة؛ إنها مجرد طريقة
لتسهيل الأمر على أولتك الذين ليسوا على دراية بالنظام لفهم السمات الشخصية.
وبصفتي استشاريّاء فقد دربت الناس على هذا الموضوع لمدة عشرين عامّاء ووجدت أن
الألوان تسهّل عملية التعلم.
لقد أنهى مارستون البحث في هذا الموضوع في وقت ما في الثلاثينيات .وقد استخدم

العديد من الآخرين بحثه وطوروا أداة -وفقًا لأحدث البيانات -تم استخدامها من قبل
ما يقرب من  05مليون شخص في السنوات الخمس والثلاثين الماضية .على سبيل المثال»
حقق الأمريكي بيل بونستتر إنجازات لا تقدربثمن فإنيشاء أدوات محددة تساعد على
تحليل الفرد بأكمله .وفي الولايات المتحدة ,تقدم شركة تى تى آي ساكيس إنسايتس
مغطع نعس 1ودوءعععن 1111 5أداة تحليل شاملة (يمكنك الدخوا ل  . 61151 31155- 0الاتلائلا
غخ.طع له ).
دسمع

ولكن من المفيد دائمًا أن نتذكر أنه على الرغم من عدم وجود فارق نظريًا بين النظرية

المكتوية والممارسة العملية؛ إلا أن هناك اختلافًا كييرًا في العالم الحقيقي.
لقد وصفت الطباع الأربعة الرئيسة التى أشار إليهامارستونء لكن تذكر أن معظمنا
مزيج من لونين.
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قية
ياة
قلحي
حن ا
لم
اوات
أص
و

إن الكتاب الذي تحمله بين يديك هى ترجمة للطبعة السويدية يعنوان "محاط
بالحمقى :كيف تفهم أولئك الذين لا يمكن فهمهم" .عندما تم نشر الطبعة السويدية:
قرأها نحو خمسة عشر ألف شخص ف السويد .لقد كتبت هذا الكتاب لأنه لسنوات

عديدة في سياقات مختلفة في الدورات التدريبية والمحاضرات وما إلى ذلك :كان الناس
يسألونني دائمًا" :أين يمكننا قراءة المزيد عن هذا النظام؟" حتى الآن» كان الجواب
دائمًا "لا مكان" .ثم كتبت هذا الكتابء والآن أنت قرأته.
ًا
صتب
ص أك
قننى
عندما تكون كاتبّاء تريد دائمًا معرفة رأي الناس في ماكتبته .ولأ

انع الحقيقة أن يكون بمثابة صدمة كهريائية:
ميمك
سيف
للمك
وروايات أيضًاء فأنا أع
ولكن في الوقت نفسه .أحب أن أتحدى نفسي .لذاء قمت بعمل مقابلات مع أربعة
أشخاص بأنماط شخصية مختلفة تماماء واستفسرت عن وجهات نظرهم حول النظام

نفسه ولكن أيضًا حول كيفية رؤيتهم لحياتهم اليومية بناءً على اللون الذي يمتلكونه.
لذا فبينما تقرأء انتبه إلى كيفية إجابتهم على الأسئلة (وليس فقط ما يقولونه) .إذ

يمكنك أن تتعلم منأسلوب إجاباتهم بقدر مايمكنك أن تتعلم من إجاباتهم نفسها.
هيلينا هي الرئيس التنفيذي لشركة خاصة مع مايقرب من خمسين موظفا .أغلبهم
من اللون الأحمر ,دون

أي أخضر

أو ازرق .ومسحة صغيرة من الأصفر.

271

ما رأيك فى هذه الأداة؟ لغة ديسا 4/51(1؟

أعتقد أنها تبدى طريقة فعالة لتجنب سوء الفهم .فهمت على الفور مايدور حوله
الأمر يرمته؛ لذلك أعتقد أن الكتاب كان يمكن أن يكون أقصر؛ ريما نصف ماهو عليه.
كنت أُفضّل تركيز النص أكثر .لا أحب التكرار .لكن بالتأكيدء إنها أداة مفيدة .فيعيد

الكريسماس الماضي أعطيت نسخة إلى جميع زملائي في العمل كهدية وطلبت منهم
قراءتها .وقد فعل الجميع تقريبًا.

ما هى أهم النقاط الرئيسة التى تعلمتها املنكتاب؟

إنهلميعدعليألاأكون مباشرة وصريحة .الآن يعرف موظفو مكتبي أنني لست شريرة
مستبدة؛ أنافقط شخص أحمر .إنهم يفهمون أنني لست غاضبة بل عازمة .كما كان
الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو القراءة عن السلوك الأزرق .لم أفكر أبدًَا في سبب
ذؤيتهم للأشياءيشكل نيقلت تماقاعقى.الآنأفهمآق الغفليةتقضها مؤمة بالسية

لهم؛ ولهذا السبب يستغرقون وقنّا طويلا.
رء؟
خ شي
آ من
هل

لاء حسنّاء ذوو الشخصيات الصفراء .لطالما تساءلت عنهم .هكلذه الثرثرة .لدي بعض
اابللكملنمات الفارغة
سمون ويمطرونك بو
لنه
ج .إ
يبيل
المعارف الذين هممن هذا الق

والثرثرة دون قول أي شيء ذي قيمة تقريبًا .جاري هكذا .يخطط طوال الوقت» ولكن
لم تنجح أي من خططه في الواقع .هذالايزعجنيء لكنمنالمؤكد أنزوجته أصبحت

مجنونة الآن .وفي شركتيء ينجز ذوو الشخصيات الصفراء القليل جدًا .لكنها ليست

ربيارةيى فأنافقظأهفبجوم وأظل 1ن يمهو قدفا,.استطع أن أتعايش
بك
فاك
مس
مع وجوههم الممتعضة .فأنا لست هناك لأكون لينة ومحبوية.
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ماهي تجربتك مع السلوك الأخضر؟
فذة].
حسنًاء ماذا يمكننى أن أقول؟ [تأخذ هيلينا فترة توقف طويلة واتنلظرنامن
 ...لمأكن أدرك
قكل
دب
صكن
ومطيعون .ول
ون
صفهم
لضًا.
خم أي
مة له
هناك حاج

يح
حذا
صن ه
أنهم يتحدثون من وراء ظهري .لك

بالتأكيد .إنهم استثنائيون فينشر

الشائعات .بل إن حتى إجراء أصغر تغيير يوّلد عاصفة من القيل والقال في غرفة
الطعام؛ وتكهنات حول شيء تلو الآخر .وهي عادة ماتكون غير صحيحة تمامًا وتستند

إلى معلومات خاطئة .سيكون من الأسهل أن يأتوا إليمباشرة بأسئلتهم :أليس كذلك؟
ير وسؤاله ببساطة؟ إنهم يعرفون أنني
دكتب
مى م
ل إل
اخول
أعني .مامدى صعوية الد
سأجيب دائمًا بصدقء لذا فإن المراوغة وعدم الصراحة أمر محبط .لا أعرف عدد المرات
التى قلت فيها إننا يجب أن نكون صادقين بعضنا مع بعض في هذه الشركة .هل هذا
صعب جذا؟

متاعذاتقدين أنهم لايشاركونك ما يفكرون به؟

إنهم يخشون أن أغضب بالطبع .لمأفكر فيذلكمنقبل .إنهم يعتقدون أنني أشعر
بالضيق سريعًاءلأننيأحيانا أرفعصوتي أو أنفعلعلى شخص ماءلكنهذايعني
ت
نذا
اتم إ
كاأه
فقط أنني أحاول أنأوضح أن ما قلته مهم[ .تتوقف] شخصيًاء ل
كان شيا حَدِيدًَا بالنسبة ليأن
لمزفلضيست.م:كوللكن
الأ
المحادكة متوثرة قليلا؛ فا
أعلم أن البعض يتجنبون الأفراد الأقوياء .مالا أفهمه هو كيف يحدث هذا بين الكبار

اضج؛ ألا تقول رأيك؟
هتعلتبرينه سلوكا غنير

غير ناضج وغير صادقء فيالواقع .فهو يشبه إلىحدكبيرالطفل الذي يرفض الاعتراف
هذلك.أعلمأنه فعل
بأنهتناولكعكةالشوكولاتة؛ علىالرغممنأنه لميكن مسموحًا ل ب
اائدة من إنكار الأمر؟ هذا شأيفءلهامه حقا .فقط اعترف بأخطائك! لماذا
ذاللكففم
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يكون ذلك صعيًا جدًا؟ اعترف بمافعلته أى لمتفعلهء ويعد ذلكيمكننا المضي قدمًا.
جارنأبو ...يدفعنى للجنون.
تنك
انلالإ
لك

حسنا .دعينا نفكر فيالألوان الأخرى .قلت إنك تجدين أن ذوي الشخصيات الزرقاء
لذشويخصيات
هالمأسهل فايلتعامل معهم؟ كما ياكلونتعامل سهلا نسبيًا امع
الصفراء .ولكن ماذا عن ذوي الشخصيات الحمراء الآخرين؟ كيف يسير الأمر مع

الأشخاص الذين لديهم نفس سماتك الشخصية؟

عادة» لا توجد مشكلة .فنحن نقوم بما يتعين علينا القيام به .لدي فريق إدارة يتكون

من خمسة أشخاص بالإضافة لي .يمكنني أن أقول إن ثلاثة منهم هم من اللون الأحمر.
أانوتظر .اثنان أحمر وواحد أحمر  /أصفر .وواحد أزرق .والأخير ..من الصعب تحديد

لونه .إنهحالم وبالوقت نفسه ياركلزتعفلىاصيل .هل يمكن أن يكون الشخص أصفر
 /أزرق؟

نعم .مزيج شائع .لكن لايوجد أحد أخضر في الفريق إذا؟

تبتسم] لا.

ييك؟
كيف يعمل سلوكك الأحمر بشكل عرامأ ف
حسنًاء قبلقراءة الكتاب واكتشاف نمط شخصيتى لم أفكر كثيرًا فيذلك .لمأفكر حقا
في الطريقة التى أتعامل بها مع الأشياء .لكن كلما قرأت أكثرء أدركت أكثر أننى كنت
ميل .وكانت مسألة إخفاء الناس لمشاعرهم
عف
لهها
ااج
اكل التى أو
شعض
ميب
لف
ايًا
سب

الحقيقية جزءًا واحدًا فقط من القصة .لم يخطر ببالي قط أن بعض الناس كانوا
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خائفين من الطريقة التى أتصرف بها .يكون هناك الكثير من الاضطراب عندما أتخذ

القرارات سريعًا أى عندما لايتمالتفكير فيالأمور بشكل صحيح .بالطبعء أعلم أنني
ياء قبل أن أقرر أي شيءء ولكن الأمر يحدث هكذا .تأتيني
اتفلكيأرشفي
بحاجة إلى ال
فكرة وننطلق! ويتم تنفيذها قبل الغداء.

رتعاة؟
سارا
تلقر
مه ا
ياقب هذ
ما عهو

هيلوجد لديك أميثلة؟

أطنان منها [تضحك] لقد قبلت ذات مرة وظيفة دون حتى السؤال عن الراتب .ثم
اتضح أنني كانعليأن أعمللمدةستينساعةفيالأسبوع دون أي أجر إضافي للعمل
الإضافي .وفي إحدى المرات» قمت بتعيين شخص تبين لاحقا أنه عديم الفائدة تمامًا .لم
أطلب أي مراجع وافترضت أنهيعرف ما كان يتحدث عنه .لميكن يعرف شيفًا عن

ماحال أاولعننتج كان محقالا تمامًا :لسوء"الحظاء

لق كلفيًا ككرًافيل أن أتمكن من

التخلص منه نهائيًا .الكثير من المال .مئات الآلاف من الدولارات.

هذا لايبدو مثاليًا .كيف تسير الأمور خارج العمل؟ كيف تديرين علاقاتك
الشخصية؟
فيتلك المناطق أفكر بشكل أقل .لكن الأمر مضحك نوعًا ما .عرضت الكتاب على زوجى
وطلبت منه أن يقرأه .لميفعل» لكنني حددت بعض المقاطع التي أصررت على أن
يقرأها.

السلوك الأحمر؟

نعم السلوك الأحمر .وقد قرأ بعضا منها .وعلى الأرجح فهى تعرف على زوجته فيها.
لقد ضحك قليلاء ولكن الآنبعد أن فكرت فيالأمرء فهىلم يقل أي شيء على وجه
الخصوص.
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هألدلى بأي تعليقات حول السلوك الأخضر؟
3

ق؟
يًا؟
ر مع
فملان
ك تع
كيف

كيف نعمل ممًا؟ [تضحك بصوت عال] أخبره بمايجب عليه القيام به؛وهو يفعل ذلك.

وقبل أن ينتهي منه .أجد شيئًاآخر ليقوم بهوأرسله ليقوم به.ثمفيوقت لاحق .أصبح
منزعجة لأنه لمينته .لكنه لمينته أبدًا منأي شيء طوال حياته .غالبًا مانضحك على
هذا؛ فأنا أخلق الفوضى ولكن ألومه هو .أنامتأكدة من أنهلايحظى بحياة سهلة.

تبحرديات التى تواجهكء بناء على
نأعتمفهم ذلك .ما الذي قدتقولين عنه إانهلأك
سلوكك الأحمر؟

بعض الناس يأخذون وقنَا لانهاتيًا لاتخاذ قرار بسيطء وهذا يدفعني للجنون .أعلم

أنني سريعة؛ لكن بعض الناس بطيئون للغاية .لا فرق في ذلك إذا كان الشخص صديقا
أو زميلا في العمل .على سبيل المثال؛ قلنا ذات مرة إننا ذاهبون لشراء كرسي بذراعين
لغرفة المعيشة الخاصة بنا .ولأنني أعمل كثيراء اتفقنا علىأن زوجي[..هنا ترفع هيلينا

حاجبيهاء وترتسم الابتسامة ببطء على وجهها] بلأنااتفقت علىأنهيجب أن يقوم بكل
البحث .بحيث يتحقق عبر الإنترنت» ومتاجر الأثاث ,والمتاجر المستعملة» وما إلى ذلك.
ولكن لم يحدث شيء بالطبع! بعد ذلك بيومينء عندما سألته عن ذلك لميكن قد فعل
أي شيء على الإطلاق! لذاء في اليوم التاليء بينما كنت في الحمام في العملء وجدت خمسة

خيارات مختلفة وأرسلتها إليه .وعندما وصلت إلى المنزل بعد ذلك بخمس ساعاتء لم

يكن قدفعل شيئًا بعد!انفجرت حينها فيوجهه.
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حسناء مثال جيد .شكرًا .كم مضى على زواجكما؟
ًرا .التقينا بالصدفة .عادة ماأقول إن ماجذبنى إليه هو أنهيمكنه إبقاء
اةمعش
عبع
أر
فمهمغلقًاعندالحاجة؛ وهولايزاليفعل ذلك .ولكن ق نعضن الآحان :أقمق .أن
يكونمرتجلا أكثرقليلاوأن يقومبفعل بعضالأشياء .لكنني لمأسأله قطعمًارآه
ف صراحة.

ولكن كيف يمكنكما حل نزاعاتكما إذا كان لونه أخضر وأنت لونك أحمر؟

ألعاتقد أن لدينا بالقعل العديد من النزاعات .ولكن في العمومء أنا من أجادل في حالة
حدوث أي شيءء ,ولكن من ناحية أخرىء فهو يمكنه أن يصبح عابسًا جدًا.

ماذا تقصدين ب"عايس '؟

يمكنه التجول لأيام وهو متجهم ومتذمر .عادة ماأتجاهله فقط ويعود لطبيعته وحده.
كيلة .أي أواجهه.
للهممشاه
اسأ
لكن فيبعض الأحيان أتعب من كل وجوهه الحزينة وأ
[وقفة]

ماذا يحدث بعد ذلك؟
ع.
ئيء
اش
فنامداق يكذ ذلك حسناء .:يقول إنه ل توجد مشطة :وإنركل

لكن هذا

لممن سسكا مخ السهل هق قراءكف لذلك اعرف ذاكما ها ذا كات هناك خطب نا
المشكلة هي أنهيرفض الاعتراف بأنه عابس .مما يعني عادة أنه مستاء بسبب شيء
نيي لأاتذكر أي شيء .محف أذ أبدأ التخمين؛ وهو أمر
نة ه
أشكل
فعلته أو قلته .الم
الحادة الضئيلة التي
قات
يبعض
لمر ب
عالأ
تعلق
لمايت
اًا
لىاق .غالب
إطعل
ليل
اتح
مس
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أدليت بهاء والتى عادة ما أنساها في اللحظة التى قلتها فيها .وإذا لم أقم بالتخمين
بشكل صحيح :فإنه يصبح أكثر غضيًا .يمكن أن يستمر الأمر لأسابيع ولا أفهم كيف
أتعامل معه.

لكن كيف تمضيان للأمام؟ ألايمكنكما احلأمر؟

حسناء نميل فقط إلى تجاهله .فأنا أنسى كل شيء .لكن زوجي يخزن "الصراع" في

أرشيف خياص
ع لرافه إلااهول.ممؤنكد أن ذلكالممكمانتأصلبحنًا تمامًاالآن[ .تفكر

هيلينا للحظة] .ثمتقول :كما تعلم :لقد واجهت دائمًا مشكلة فيقول رأيي؛ في السير

فيطريقي الخاص .لمأتناسب أبدًاحقًامعمن حولي .عحتنىدما كنت طفلة؛ فعلت
أش
مءجغب
ايزةفة .لكن الآنأنا سعيدة لأنني جازفت لاأنلتملجكازفات أخذتني إلى
ويا
مكان ما.لكن بالتأكيد لميكن الأمر سهلا دائمًا.

اخاطرة وماجازفة؟
كيف أفادتك م

الجلوس والتفكير فيالأشياء لايؤدي إلىشيء .لاتهم مدى روعة خططك إذا تلتمحرك
وتقمبتدفيذها :لمأكنأعرف داتمًاإل أن أذهب:لكن ذلكلميمتعني أبدًا.لقواججهت
يمكن
بعض المواقف الصعبة .فقد أفلستء .وفقدت وظيفتيء وأشياء من هذا القبيل .ل
ذلك ممتعًا بالطبع؛ لكن هذه الأشياء أوصلتني إلى مكانى الحالي .الطريقة التي أرى بها
الأمر هى أنه ليس د

متعوفتك أن مدق 3كاكلكدئ هامقيدهءرولكنيماتقوم نهفتعلةا:

كي.
لف
ذدة
ولقدكنك زاكمًاجي

ألشياء.
فايلفع

ما النصيحة التى قد تقدمينها للأشخاص الذين يقابلونك؟ ما الذي

يجب عليهم تذكره؟
[تصمت هنيهة] لاتخف من حقيقة أنني فيبعض الأحيان أشعر بالضيق الشديد .لا
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تتراجع لمجرد أنني أستطيع رفع صوتي قليلا .أنالست غاضبة لمجرد ضغطي على

الناس .ولكن يجب عليهم أيضًا أن يبدؤوا بالعمل .كثيرًا ما نتحدث أنا وزوجي عن مدى

اخكلافنا في إيضال الرسالة :قبيتما هو يقوم بإعظاء خلقية حول الموضوع وملانساته
لمدة عشر دقائق ثم يتجه لصلب الموضوع ومقصده .أذهب مباشرة إلى مقصدي وأخبر
الناس بما هو هام .ريما أضع القليل من معلومات الخلفية» وربما لا .يجب على الناس
أن يضعوا في اعتبارهم أنه يمكنك العمل دون التحدث طوال الوقت .ضع طاقتك في

الممهمتةنفايول اليد بدلا من وضعها فيمجموعة منالأشياء الأخرى .يثمكنك فعل
مايحلو لكمع الأشخاص في عطلة نهاية الأسبوع.

هاكان هبوائع مساحات إعلانية على إحدى القنوات التلفزيونية التجارية الرئيسة .ذو
شخصية صفراء في معظمها ولكن مع بعض البقع الخضراء .لا أزرق أو أحمر.

ما رأيك فى هذه الأداة؟ لغة ديسا 51(1/؟

راقعةيكنا آذاء مقيوة للكانة نحي أن كطرف هده الرفد هن الاين لقن كرقر شال
الكثير مننفسي فيالكتاب أيضًا .لقدكان رائعًا .عرضت الكتاب على كل شخص أعرفه.
وكان علينا فقط أن نضحك حول مدى دقته .لقد قرأت معظم الكتاب؛ .معظمه عن

الأصفر بالأخص .أنالا أتفق معكلشيء ,لكن معظمه كان دقيقا.

أي أجزاء السلوك الأصفر كنت تعتقد أنها الأكثر دقة؟

إننا ذوو الشخصيات الصفراء مبدعون وواسعو الحيلة للغاية .الناس يقولون لي ذلك
شحكللات المعقدة ,لأننى أستطيع رؤية الحلول بطريقة
لرمفي
ااه
دائمًا .أيضًاء أنا م
ختلفة عن أي خ

5

آخن:

219

ماذا تقصد ب "مختلفة "؟
تيها
لرقالت
خفكي
قآايلنشتاين ذات مرة إنهلايمكنك حل مشكلة بنفس طريقة الت
سوبب في
له
اذا
يال .أعتقد أنهذا صحيح تمامًا .وه
بهذ
قمن
ليء
اش
فاليأساس .أو
أنني دائمًا أتعامل مع أي مشكلة بعيون حديدة ومنعشة .يقدر عملائي دائمًا تفكيري

الإبداعي .وأذاحين :هنا في كسب الناس .لطالما وجدت أنه من السهل سحر الناس
والتأثير عليهم؛ إنها نوع من المواهب الطبيعية في الواقع .أعرف الكثير من الناس؛
ودائمًا ما كنت كذلك .وأنا رائع في التحدث أمام الجمهور .في المدرسة ,كنت رئيس اتحاد
الطلاب وكثيّرا ما كنت أتحدث إلى المدرسة بأكملها.

مادرسة بأكملها؟

نعم لجميع الطلاب .أى ليس للجميعء فيالحقيقة .حسنًاء عادةٌإلى صفي فقط .جميع
ات
قفي
ادث
يلمتح
سون ا
وأنا اأحلبتحدث أامالمناس .غاليًا مايُطلب منى أن أك

مختلفة.

معثضلة؟
أب
لنى
اطي
هل يمكنك أن تع

نعم بالتأكيد .عندما تكون هناك مشاريع في العملء على سبيل المثال» أكون أنا دائمًا
الشخص الذي أتحدث مع مديرنا .كما أنني أقدم عروضًا تقديمية رائعة في اجتماعات
العملاء أيضًا .وإذا كان هناك العديد منا من الشركة ,فأنا الذي أتحدث.

ما رأي الآخرين فيذلك؟

ليس هناك أى مشكلة .إنهم يحبون تجنب الأمر .الكثير من الناس يجدون صعوية

في التحدث أمام الناسء؛ كما تعلم على الأرجح .هل أنت طبيب نفساني؟ أنا أعرف فتاة
03ؤ2

قبه.
يصع
دلا ي
صمر
تو أ
بائسون للغاية» وه

إذا كان الأمر يرجع لي كنت لن أجعل

السجن مغلقًا هكذا.
وك.
سلفي
لصص
اتخ
أنالست فيالواقع طبيبًانفسانيًا .أنام
كان هناك شيء واحد في الكتاب لم أفهمه :مجالات التحسين.

ما الذي كانت تعنيه فيرأيك؟

اذ القرارات .وهذا صحيح.
ترخفي
اأصف
ية سرعة الشخص ال
يبفعن
ككتا
تحدث ال
لكني أختلف مع فكرة أن قراراتي لم يتم التفكير فيها جيدًا .فأنا أميل إلى التحليل
بشكل كيبير .وأقوم دائمًا بإجراء بحث شامل .أاجملعحكقلائق قبل أن أقرر أي شيء.
لذلك فيهذا الصدد لميكن الكتاب دقيقا.

هل هناك أخطاء أخرى برأيك؟
ًا .أنا موجز للغابة.أنا
اخمطأ
لنمات عندما أنتقد .تهمذا
اكثليركم
إنني أستخدم ال
ولالضغحاية» لذلكلاأعتقد أن ذلك كان دقيقا .أيضًا يمكننا أن نتحدث حول مسألة
ع

اقع
في
لو
اذا
اتياع الشعور الغريزي والحدس؛ فه

شيء جيدء وليس نقطة ضعف.

أن تتبع شعورك أكثر من الحقائق؟
©

شك

وع.ه

5ملاع

حدس للكاية للكآنا جينحمافذلك:ليس كل شخص

جيدء لذا فهذه ميزة حقيقية.
1ظؤ2

لديه حس غريزي

ربما يكون ذلك صحيحًا .تهعلتقد األنناس يمكن أن يطوروا مشاعرهم الغريزية
أو الحدسية بمرور الوقت ؟

لاء إنه شيء تولد به .إما أن يكون لديكء مثليء أو لا.

إِذاءفقد فات الأوان لفعل أي شيء حيال ذلك؟

لكنك قلت إذا لم يكن لدى الناس الشعور الغريزي فلا يستطيعون تطوير هذه

ماهارة؟

حسنًاء ربما كنت أبالغ .ولكن الأمر مهم بالتأكيد!

طرة واستخدام ا منطق بدلا من
يحت
لطفس ت
اعوا
هتلحتاج فيأي وقت إلى إبقاء ال
ذلك؟
أوه نعمء بالتأكيد .من المهم جدًا التفكير بشكل منطقيى وعقلاني .أقول ذلك دائمًا .عليك
أن تنظر إلىماينجح وتبدأ منهناك .أعتقد أن الأمر يكون أسهل على شخص مثلي لديه

ابته.
ااعيج
دتوب مبيعات لسنوات عديدة :لذلك أمعررف م
بعض الخبيرة .لمقدنكن

282

أنا آسفء لكني مشوش قليلا .أخبرتني للتو أن الشعور الغريزي هو ما يهم .كيف

مكرلاين؟
أين
لب
افق
تو
أنت تحرف كلامى .لم أقل أبدًا إنه لا يجب استخدام المنطق[ .عند هذه النقطة» يقوم

هاكان بعقد يديه على صدره ويضغط على شفتيه] ماأقوله هوأنه يجب عليك اتباع

ب؟
ااءة
تعد قر
كه ب
للمت
اي تع
لنكمل .مأاكهوثر شيء عمل

إن ذوي الشخصيات الزرقاء مملون .علىالرغم من أننيكنت أعرف ذلك مسبقا .لكن
لم أكن أعلم أنهم ذوى لون أزرق .لكن هؤلاء الحمقى الروتينيين ..إيلاهي ...أتذكر مرة
كنت أعمل في مشروع .لميكن هناك شيء معقد للغاية» وقد فعلنا الشيء نفسه من قبل.
كانت طريقة خاصة لبيع خإطنتاج جديد .كان لدينا شخصان لديهما شخصيات
زرقاء في الفريق .لقد كانا أذكياءء ومطلعين جيدًاء وكل شيءء لكنهما لميبدآًالعمل أبدًا.

لقد خططا وكتبا قوائم وأجريا حسابات ودققا بالتفاصيل .لكنهما لم يفعلا أي شيء
في الواقع!

ربما لم يكونوا بارعين فياستخدام شعورهم الغريزي؟

إِذافأنت تجد أنه من الصعب العمل مع ذوي الشخصيات الزرقاء؟
شايكءل.
لايمكنهم مواكبتيء هذ

31آؤ2

صكية
خحيات
شلى
لب ع
الكتا
عثلرمماته فيا
هتل أ

ألشمكنال؟
ايلشك
بأ

لاء أنا دائمًا كما كنت .لدي الكثير من الأصدقاء .الحفلات التى ننظمها في المنزل
أسطورية .الجيران يتحدثون عنها لأشهر بعد ذلك.

إِذَاأنت تدعو الجيران أيضًا؟ يبدو ذلك لطيفا.
.

أوهء مستحيل! إنهم مملون للغاية.

10م _أأع ا

ولكن ما الذي يتحدث عنه الجيران إِذَا؟إذا لم يكونوا أقتدوا حتىللحفلة؟
[يتوقف] حسناء يا صديقيء .من يدري؟ ها ها!

ما النصيحة التى تقدمها للناس الذين يقابلونك؟ ما الذي يجب أن يأخذوه بعين
الاعتبار؟

من يقابلونني؟

نعم .كيف تريد أن يتفاعل معك من حولك؟

دعنى أخبرك .لاتأخذ الحياة على محمل الجد .أعنى أننا نعيش مرة واحدة فقط .يجب
على الناس تذكر ذلك .يجب علينا حميعًا أن نسمح لأنفسنا بالمرح في الوقت نفسه.
وألا نركز على الأشياء الصغيرة طوال الوقت .استمر وامض للأمام .لا تعلق في شراك
الأشياء .فالحياة مجرد نزهة.
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حسناء هذا ما تؤمن به .ولكن ما اهلينصيحة التي ستقدمها لأولئك الذين

يلتقونك؟ كيف تريدهم أن يعاملوك؟
بايتسامة .يمكنك أن تفعل الكثير بايتسامة.

اتممل
عن ي
تد أ
لري
اف ت
وعندما يتعلق الأمر بالعمل؟ كي

معك هناك؟

نفس الشيء الذي قلته للتو .بابتسامة .والباقى ينساب تلقاتيًًا بعد ذلك.

ي.
اشخص
ثأي
مجد
[وقفة] حسنا .لايو

لدينا جميعًا عيوبنا ونواقصناء لذاما

هى نقاط ضعفك .فرىأيك؟

لا أفكر بهذه الطريقة عادةً .يكون تركيزي دائمًا على الأشياء الإيجابية .أحب أن أركز
على الأشياء الجيدة في الحياة .إذا كان الجميع يفكرون حول ما لا ينجح؛ فلن يتم فعل
شىء»ء أليس كذلك؟

هذا منطقيء .ولكن كل نمط شخصية له نقاط ضعف .وهي لا تختفي  مجرد أننا

ليس هذا ما قصدته .ما قصدته هو أنهلايجب التركيز على الأشياء السلبية .من الأفضل
التركيز على الإيجابيات .يعلم الله أن هناك ما يكفى من الأشياء المحبطة في العالم
بالفعل .أليس كذلك؟ خذ على سبيل المثال السلوك الأحهير :اكهقلقون من كل شيء.

يرون الخطر في كل مكان .أعني ,لا يمكنك أن تشعر بالقلق طوال الوقت .لا يسير
صلء
ا بشك
خيدة
الأمر هكذا .لدي جار يخاف من كل شيء .الأشياء الجد

وهي الأشياء

الفى أحيدهاء أحنانا اعتعو أنه وكا حت مقنظلة .أفى#فكارلسلوة الأررق ووفات
العاطر تسود كليق وبال يطو عليوم.بحص ذا كيت عرف المفيجة الثىرنتشفل
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عليهاء فلا يزالون يركزون على المخاطر .هذا غير مفهوم بالنسبة لي.
أنت محق تمامًا! لايميل ذوو الشخصيات

الخضراء لتغيير الأشياءء وذوو

رل.
طيل ا
اتحل
خ في
مقون
الشخصيات الزرقاء يعل

هل ترى أي نقاط ضعف فايلسلوك

ع

الأحمر ؟

مشاكسون وعدوانيون .هذا ما أفكر فيه عن ذوي الشخصيات الحمراء .الكثير منهم

في الواقع بغيضون للغاية .بالتأكيدء إنهم موجهون نحو النتائج وما إلى ذلك ولكن
لا حاجة لأن تكون وقحًا لإنجاز الأمور .كما قد يكون بعضهم موجرًا جدًا .كما تعلم,
قد ترسل إليهم رسالة نصية طويلة لطيفة؛ والرد الذي تحصل عليه هو" :حسنًا".
يستغرق الأمر خمس ثوان لكتابة رسالة أطولء ولن تكلفك شيئًاء وهي أكثر أناقة
ييا أخادائما حريض هدعق كيفية التعييرعننقدى:

ذا فقد قمت بتحليل نقاط الضعف لدى ذوي الشخصيات الخضراء والزرقاء
والحمراء .تهعلتقد أن هناك مجالات لتطوير السلوك الأصفر؟
نعم ...كل هذا يتوقف على الوعي الذاتي .من دون الوعي الذاتي» يمكن أن تصبح الأمور

هل تفكر فيأي شىء محدد؟
الجزء حول كون الشخص الأصفر مستمعًا سيفًا .هذامهم,لأنهإذا لمتكن على علم به,

يمكن أن تفشل المحادثة .على الرغم من أنهفي بعض الأحيان لايمكنك فقط الجلوس
مفايعات وإدارة العرض وإلا
تدة
جقيا
اي ال
لول
اىت
والاستماع .فيكثيراملنأحيان أجبر عل
لن يحدث شىء .لكن يمكننى أن أحافظ على سير الأمورء لذا فهى تعمل بشكل جيد للغاية.
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حسنًاء يمكن إِذالبعض ذوي الشخصيات الصفراء أن يتعلموا الاستماع بشكل
تلعتقد أن لديك نقاط ضعف يمكن أن
أفضل .كيف تبدو الأمور بالنسبة لك؟ ه

تعمل عليها؟
فترة توقف طويلة للغاية].

إليزابيث هي ذات شخصية خضراء مع بعض العناصر الزرقاء .لديها أيضًا لمحة من
لرإعطلىلاق .وهي تعمل في منظمة رعاية صحية
اللون الأصفر ولكن لا شيء أاحم

عامة.

ما رأيك فى هذه الأداة؟ لغة ديسا؟

كان من الممتع قراءة الكتاب! شعرت أننى أعرف بالفعل الكثير عنشخصيتيء لكن
أعتقد أن هذا جعلها أكثر وضوحًا .الآن أعرك أن ذوي الشخصيات الحمراء تعقو

أنني عنيدة» وأنني حذرة قليلا بطبيعتي .لكنني أريد أن يكون الجميع متفقين وفي
وثام .فالتعاون مهم بالنسبة لي» وأعتقد أن الجميع يحبون أن يشعروا بذلك.

ما هي أهم النقاط الرئيسة التي تعلمتها املنكتاب؟
أعطاني ابنى الكتاب كهدية لعيد ميلادي .إنه لطيف للغاية» دائمًا ما يعطيني هدايا

وأشياءء اعلىرغم أمنني قلتإننيلأرايد أي هدايا .إن عهاطل عنالعمل ولديه بعض
المشاكل المالية» لكت عطوفن :تفن ق الأمر منى بعض الوقت لبدء قراءة الكتاب .في

الواقف كان عن الحكمن واأنفية ل ليكول فى اللمرة مرح ذلك اننا [ن انق ثم
مقاطعتي طوال الوقت .ولكن بمجرد أن بدأت» .استمتعت به! هناك أمثلة مضحكة
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ورائعة .قرأت الأقسام الخاصة بألوان زوجى بصوت عال له .وضحكنا كثيرًً.

ما هى الألوان التى تعتقدين أنه يملكها؟

أوه؛ إنه في الواقع أصفر وأزرق في الوقت نفسه .هل يمكن لشخص أن يكون هكذا؟

نعم .هذا ممكن تمامًا .ماالذى كان مضحكا برأيك؟
الأجزاء المتعلقة بتفاؤله بالوقت .فهو يعتقد دائمًا أنه سينجز أكثر مما يفعل فيالواقع

فمثلا نعلق في حركة المرور في الثانية التي نركب فيها السيارة .أو يقفز إلى الحمام
ليستحم قبليدء وَصول الضيوف يكلا دقائق :أشياءمنهذاالقيل .لكنها التفاؤل
هو جزء من السبب الذي جعلني أغرم بهمنذثلاثين عامًا .إنهرجل جيد.

وما الذي ستأخذينه معك من الكتاب في شكل معرفة عملية؟
إنني أكون متوافقة مع ذوي الشخصيات الخضراء الآخرين» وهذا أمر جيدء لأن هناك
الكثير منا! أحببت الجزء المتعلق بكيفية رعاية ذوي الشخصيات الخضراء بعضهم
لبعض طوال الوقت .هذا مهم .عليك القيام بذلك .ولكن في الوقت الحاضرء يبدو كما
تاقد أن الأمر سيبقى كذلك على المدى
لق أن الجميع قد أصبحوا أكثر أنانية» وألكعن ل
الطويل .قرأت أيضًا الكثير عن اللون الأصفرء مثل زوجيء وعن الشخصيات الزرقاء.
وفن منومة كليل"
رلب
مثل أختي .إكها متهفظلة العارة :مس

غير مهتمة بماذا؟
ببقيةالعالم»حقا .فهيلاتسأل أبدًاكيف تسير الأمورء وبالكاد تتصل بك فيعيدميلادك.
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بالكاد تتصل؟ هل هذا يعنى أنها لاتتصل بك فيعيد ميلادك؟

حسنًاء إنها تفعل .ولكن يبدو الأمر كمالوأنها تفعل ذلك بدافع الالتزام وليس بدافع
الاهتمام الحقيقى .ويمكن أن تكون منتقدة أيضًا .لقدقام تومى زوجى بإعادة تصميم
باحتنا الخلقية قبل بضع سنوات .ثم جاءت إيفور -إنها أختي -وكان أول شيء فعلته
هو انتقاد عمله.

ماذا قالت؟

كانت الكلمات الأولى التى ظهرت من فمها تشير إلىأن الدرابزين كان مائلا قليل
بمقدار درجتين عن المستوى المطلوب.

لنك؟
كلذكا
وه

حسنًاء لقدكانمعوجًا قليلا .ولكن لماذا كانعليها أن تشير إلىذلك؟ لقدكان يعمل في
الأمر لعدة أسابيع؛ وبدلا من أن تجامله لعمله الشاقء بدأت سريعًا في انتقاد كل شيء.

ذا لم يكن مجرد الدرابزين فقط هو الذي انتقدته؟

[تهز إليزابيث رأسها نافية].

ما رأيك فى ذوى الشخصيات الحمراء؟

حسنا ....لا بأس بهم وفق طريقتهم الخاصة[ .تتوقف

92ؤ2

ماذا تعنين؟
إنهم فعالون للغاية .إنهم ينجزون الكثير وهم سريعون .في بعض الأحيان أتمنى لو
كان لدي المزيد همذنا الطموح في داخليء لكني لأافعل ذلك .فأنا ببساطة هوأنا.

أضحيان؟
لكن ألاتعتقدين أنه قديكون من ا مفيد أن تكون أحمر قليلا فايلبع

نعم بالتأكيد .ولكن أنت من أنت .وهم يمكن أن يكونوا قاسين قليلا.
كيف يكونون قاسين؟
حسناء يكونون حاديّن قليلا في بعض المواقف .رتيس قسمنا ربما يكون أحمر .يمكنه
أن يقول أي شيء .والجراحون فظيعون في التعامل معهم كذلك .يديرون الناس من
حولهم بأي شكل يريدون.

كيف يؤثر هذا عليك؟
م السعن عل التحامل نمع القزاعات والستراغاتة :ل يكف تحني ذلك تاماه أعلم

فهل الجميع على خلاف طوال الوقت؟
ليس الجميع فعليًا .وليس كل الوقت بالطبع .ولكن لدينا بالتأكيد مشاكل في التواصل.
هناك جعوام سيئ ,والإدارة لا تستمع .يعانى الكثير منافيبيئة العمل هذه .لقد كنت
إفجيازة مرضية العام الماضي.
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هل تناولتٍ هذا معرئيسك فيالعمل؟
حاولناء قبل خمس سنوات .لم يساعد ذلك كثيرًا .لقد تحسن الوضع لفترة .ولكن بعد
ذلك عادت الأمور إلى طبيعتها.

حسنا وكيف تشعرين

الآن؟

كل شيء علىمايرام .لدينا فريق رائع من الأشخاص في العمل؛ وهذا أمرمهم .ندعم
بعضنا بعضًا .يعمل الكثير منا هناك منذ فترة طويلة ولا نريد المغادرة.

ما رأيك فيلونك الخاص؟ بصفتك شخصًا أخضر كيف تتعاملين مالعألوان

الأخرى؟
حسناء ذوو الشخصيات الحمراء صعبو المراس بالطبع .إنهم لا يحبون ذوي
الشخصيات الخضراءء على الرغم من وجود الكثير منا .إنهم يشكون منا؛ لقد سمعت
هذا شخصيًا .يقولون أشياء؛ ويصفوننا بصفات أو أسماء بلا داع.

ماذا تقصدين بذلك؟ هل يمكنك إعطاء مثال محدد؟
ليس لدي مثال محددء لكنه شيء فقط تعرفه هكذا .تشعر به عندما تكون غير راض.

إنه يكون عااللقاهفوياء.

قلت إن مديرك كان أحمر؟

ليس مديري المباشرء ولكن رئيس القسم .إنهبالتأكيد أحمر.
َ11ظ2

وكيف تعرفين ذلك؟
حسنًاء إنه كذلك .إنه واضح كالنهار .يمشى بسرعة؛ يتحدث بسرعة .متطلب جدًا .موجه

إذا قمت بتنفيذ خصومات تكون قاسيًا؟
5

قطعا.

فكيف تسير الأمور مع رئيس القسم إذا؟
لا أدريء لا أعرف .لم أتحدث إليه مباشرة .لكننا نعلم بالأمر فحسب.

كيف تعرفون؟

ات
لفي
اعه
دم
جلوا
فين آخرين دخ
واظعن
معن
سم

محتدمة وكانوا عرضة للعقاب.

ماذا حدث بعد ذلك؟

تمتأنيب أحدهم بقسوة بسبب أشياء صغيرة مثل الوصول في وقت متأخر .تماستدعاؤه
إلى المكتب على الفور .ولكن ليس أنا .أنا داتمًا أصل في الوقت المحدد.

إِذالم يأت أحدهم فيالوقت ماحدد للعمل وتم انتقاده لذلك؟
لقد حصل على لفت انتباه مع بعض اللوم.
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ها؟
نيل
حذاي ق
ما
تجعبامل معه بهذه
االن ي
لم أكن هناك بالطبع؛ ولم أسمعه .لكنه أخبرني أنه ماك

الطريقة.
كلم

عدا

ل؟
عخرمعن
لتأ
اأن ت
عتقدين أنه لابأس في
هتل

لاء بالطبع.

ولكن أليس رئيس القسم هو ا مسؤول عن تصحيح مثل هذا السلوك؟

أعتقد ذلك ,لكن هذا يعتمد على كيفية القيام بالأمر.

هل صرخ وصاح؟

لاءلكنه قال إنه لايُسمح لأحد هنا بالتأخرء وإذا جاء متأخرًا مرة أخرىءفسيتلقى
7

7

2

قخربملن؟
وكم مرة تأ
أوه» إنه لا يصل في موعده أبدًا.
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ييدين أن يعرفه الآخرون عنك عندما يقابلونك فيالحياة الواقعية؟
رلذ
حسذا .متاا

منلأوننك؟
كييفعترايدي
حسناء سيكون أمرًارائعًاإذا فهمالناس أن البعض منا يريد أن يأخذ الأمور بسهولة.
وأنني لا أستمتع بتغيير الأشياء طوال الوقت .كما أنني أود أن أحصل على فرصة

للتعرف على الأشخاص قليلا قبلأن نغوص في العمل .لنحتسي القهوة معًامثلا.
اس
نلى
لع
اعرف
ونتحدث لبعض الوقت .من الجيد أن تت

كأشخاص,ء ويعد ذلك يمكننا

العودة إلىالعمل.

شنيء آخر؟
هل م

تعم -:تحن ,دذوى"الشتخصيات الخضرات السنا راتعتة :ف التعامل مع النزاعات
والصراعات .فنحن بحاجة إلى تعلم كيفية التعامل مع ذلك بشكل أفضل.

ستيفان هو خبير اقتصادي أزرق يعمل في المقر الرئيس لشركة كبيرة جدَّاء ولديها
مكاتب في العديد من البلدان الأوروبية .يقول إن لديه بعض اللمحات من اللون الأحمر.
لكن لايمكنه تحديد أي شيء أصفر أو أخضر في سلوكه.

ما رأيك فيهذه الأداة لغة ديسا؟
إنها مفهوم مثير للاهتمام .يبدو أنه إتجمراء الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع,.

وهو أمن أحدة مكيرًا :لقد رأيت شكلا من أشكال:هذه الأداة من قيل :لكته كان :تظامًا
يصتف الأشخاص من خلال تحديد مجموعات أحرف مختلفة .وسيكون من المثير
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اتاحة .يرتكز معظمها على نفس البحث
اختلفة م
هناك العديد املنأدوات م
الأساسيء ولكن مع مرور الوقت تطورت بشكل مختلف .الأداة التي أستخدمها

هل تقصد فيما يتعلق بالموثوقية أو الصلاحية؟

علىكلاماستويين .أود أن أوصي أيضًابكتاب مارستون "مشاعر الأشخاص
ا.
يد
زرفة
ممع
غب في
رنت
تا ك
الأسوياء" إذ

ما اهلىاستنتاجات التى توصلت إليها

بعد قراءة الكتاب؟

كان مالنمثير للاهتمام أن نرى كيف قام المؤلف بهيكلة وتنظيم الكتاب .لقد كتب

عن ذوي الشخصيات الحمراء أولاء ثم عن ذوي الشخصيات الصفراء ثم الخضراء ثم
الزرقاء .وتم شرح كل موضوع جديد بالإشارة إلى الألوان الأربعة المختلفة .كان ذلك
جيدًا لأنه يكاعنني عدم الشعور بالملل منأي لون محدد .ولقد لاحظت أنهكان هناك

دائمًا نفس العدد تقريبًا من الصفحات لكل لون وهو أمر مثير للإعجاب .أتساءل كيف
تمكن من ذلك؟

فيما يتعلق بأنماط السلوكء ما الذي تعلمته حتى الآن؟
إن الناس مختلفون .كنت أعرف ذلك بالفعلء بالطبعء ولكن كان من المثير للاهتمام أن
ف .وكانت هناك أمثلة جيدة فيالكتاب .على سبيل المثال» كنت
ليف
تط ك
خلضب
نى با
نر
مهتمًا بشكل خاص بالسلوك الأحمر.

وما آهىراؤك حول ذلك؟

لوك والدافع .دائمًا
هيلذلاه الانولعسمن
إنهم لديهم دافع هائل للمضي قدمًا.لدي زم
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باركات الكتريج حمر

0
القرارات فيد مثيرة للإعجاب للغاية.

هل تعمل بشكل جيد مع ذوي الشخصيات الحمراء؟

تكهم
دمكن
عكني
ا:ول
سلت
مماق
فأ بالحاكين :غالبًاما يكونونمهملينء ك
كلما
قلغم ع
وننوا أكثر دقة .دوري هو التأكد من التزامنا بالخطة ,وهذا ليس شيئًا يبرع
كأ
عيلى

فيه ذوى الشخصيات الحمراء .لكنهم غاليًا ما يجيدون الارتجال» وهي مهارة قيمة.
وهم شجعان.

يبدو أنك ليس لديك أي مشاكل كبيرة مع السلوك الأحمر؟

لاءهذا يعتمد علىماتعنيه بكلمة "كبيرة" لكنني عمومًا يمكنني أن أقول إنهليس لدي
عرافيمل
لةتأكب
اوي
أي مشاكل كبيرة معهم .لكنء ومع ذلك أعتقد أنهم يواجهون صع

مع أشخاص مثلي.

ماذا تقصد؟

أنا دائمًاما أريد كل شيء منظمًا بشكل جيد .بلا أيأخطاء .فيعملنا هذاء نتعامل مع

مأل والتشؤون امالية وليه هتاك أي محال للخظا .يتظللت هذا التجال توا فيقا من
الأشخاص .إذا كنت قد فهمت الكتاب بشكل صحيح:؛ فإن ذوي الشخصيات الحمراء لا

يهتمون بالتفاصيل؛ وهو مآ يشكل أساس عمل. .حي ستكون هناك عواقب وخيمة إذا
دنث
حن أ
ييمك
كمنهتملا فيالكسور العشرية .لا

6ظ2

ذلك.

تكوننل علاقتك مع ذوىدوايلشخصياّت

حسئًا .ماذا عن الألوانن ال األاجرى؟ ك ّيف
الخضراء؟

جيدة إلى حد ما .كلانا -على الأقل وفقا للكتاب -انطوائيء وأعتقد أنه أمر إيجابي .إذ
يمكنك تكريس نفسك للعمل بدلا من مجرد التراخى والدردشة[ .وقفة]

لكن ذوي الشخصيات الخضراء يحبون الدردشة؟

هذا صحيحء إنهم كذلك .أما أنا فلا؛ إلا إذا كان الأمر مرتبطا بالعمل .حينها يمكئنا
م
نءههو
أضرا
التحدث لفترة طويلة .مياعلجابني فيذوي الشخصيات الخ

يميلون

إلى التظاهر بالعمل .غايلبًكاومناون بعميدكًاا عتنبهم» ويقومون بشيء آخر بدلا من
العملء وهذا يبطئ كل شيء .إنها مشكلة.

هل تجد أن هذه مشكلة شائعة فى مكان عملك؟

نعم.
وماذا فعلت بمعالجتها؟
لاشىء.

لام؟

إنها ليست مسؤوليتي .إنها مشكلة إدارية.
7ؤظؤ2

وهل أثرت ماشكلة ماعلفإريدقارة؟
لا.

ذا يتظاهر بعض زملائك فيالعمل بأنهم يعملون .وهذا يبطئ الفريق بأكمله .وقد
لاحظت هذا ولكنك لم تفعل شيدئًا حيال الأمر؟
هذا صحيح.

؟
لنالم
لك
كما قلت من قبلء إنها مشكلة إدارية .ليس لدي أي سلطة للتصدي لهذه المشكلة.

وت
ن
ال
كفعل
ماذ١ كنت ست

لديك السلطة؟

هذا سؤال افتراضى.

نعم ولكن دعنا نقول فقط أنك أصبحت كذلك.
لكن هذا ليس الوضع الفعلي .لست مهتمًا بالإدارة» لذا لا أعرف ماذا سأفعل.

الة بالضبط:
مهشك
بدافع الفضول فقط؛ إذا طلب منك رئيسك النصيحة بشأن هذ
موظف لا يفعل ما يجب عليه فعله .فما النصيحة التى ستقدمها؟

تشكل افتراضى كحت؟
8ظؤظ2

نعم.
قات وملاحظات
لّميله
عقد
تني
سأطلب من الرتيس المتابعة معالموظف بشكل متكرر .وأ

حول مالا ينجح أو يعمل بشكل صحيح .وأن يطلب منهبناء علىذلك تغيير السلوك
الإشكالي.

حسذنا .هل يمكن أن نتحدث قليلا عن السلوك الأصفر؟
رىه
صهدعل
[عند هذه النقطة .يعقد ستيفان يدي

ويومئ موافقا].

كيف ترى ذوي السلوك الأصفر؟

إنهم مزعجون قليلا .أتمنى فقط أن يأخذوا الأمور على محمل الجد .لنبدأ بالعمل أولًا.
بالطبع؛ أدرك أنك تحتاج أيضًا إلى الاستمتاع في العملء ولكن ليس لأغلب اليوم .لا
بنث وتضيع الوقت خلال ساعات العمل .وأسوأ شيءهأونهم يتجولون في
عأ
تكنك
يم
ثين ضجيمًاء ومُزعجين الجميع بثرثرتهم .فايلبأعضحيان يمكن أن
ُاءح فدقط
مأرج
ال

لة عدمقدرتهم
كًا
شأيض
ماك
العمللعب لعب .هن
يكونوا مسليين للغاية» ولكن الوعمل
التامة على معرفة الحقائق الصحيحة .أعتقد أنهم غير أكفاء عندما يتعلق الأمر بقضايا

الواقع .إنهم لا يأخذون أي شيء على محمل الجدء وهذا يؤدي إلى الكثير من الأخطاء.
على سبيل المثال؛ إذاعمل شخص أصفر تمامًا كمراقب .فكيف سينجح ذلك؟ حتى إنه

لنيعرف ماالذييبحث عنه أو يراقبه .لكنالمشكلة الخطيرة حقًاهيأنهميقولون
أشياء كثيرة غير صحيحة .على سبيل المثالء قد يقولون إنهم قاموا بمراجعة تفاصيل
معينة مرتين دون القيام بذلكفعليًا .أويصرّون على أنهمليسوا مهملين علىالرغم من

حقيقة أن الجميع يمكنهم بالتأكيد رؤية أنهم كذلك تمامًا .الأمر برمته محبط ومزعج
للغاية.

90ؤ2

هل سبق لك أن تعرفت على شخص أصفر؟

كيف يمكنك تجنب ذلك؟ إنهم "يسكبون" قصة حياتهم لمن يريدونء» مع عدم وجود
أي تمييز .يعتقدون أننا جميعًا مهتمون بمنزلهم الصيفيء أو كلابهمء أو أسنان طفلهم
الجديدة» أو قارب الصيد الجديد لأخيهم .لكن كل ذلك ليس له أي أهمية على الإطلاق.

هل سبق لك التسكع أو التنزه مع شخص أصفر؟

لاء أنا أميل إلى تجذبهم.

ماذا؟

لنأكونقادرًا على تحمل كلهذا الكلام والثرثرة .كانوا سيتحدثون معي حتى الموت.
ل يامكننيالاستماعإليهموهم يصرخون فيكلشيء ول شايء .ولا تعرف أبدًَا ماإذا كان
تل؛ فقط اجعلني أقضي
وونقطوا
لبالغ
اهاي
فناتقولوية صيكيكا خفا :هذا يزعجني .إن

أصفر وشتكوخ نهايتي .دائمًا ما يتحدث زوج أختي عن
خعص
شق م
خمس دقائ
منصبه الجديد في العمل .لكنه يصفه بشكل مختلف في كل مرة .لقد سألته عن مسماه
الوظيفيء لأنني لمأفهممايفعله بالفعلء لكنه دائمًا مايكون غامضًا للغاية .ذاتمرة

كة
رنمو
شف ت
لكي
اته
سأل

فانهمرت علي خطبة طويلة مملة عنكيف كانوا على وشك

الحصول علىبراءة اختراع عالمية علىشيءما .لكنهلميخبرني كيف سيحدث ذلك وما
هي تفاصيل المشروع .كماينئوسًا منه.

اب؟
ورف
اماللجميع
رب
إذا كان فجب أن يقول ذلك! "لاأغرك" -أعتى ما عدن صضعوية ذلك؟ لكنه غوضا عن

ذلك ترك فمه ينفجر بمئة مليون كلمة لمأكنمهتمًا بأيمنها.
03100

دتهم على التفاعل معك بشكل أفضل؟
انعب
سري
مآخ
ماالنصيحة التى تقدمها لل

لأشياء لا تتعلق بالعمل .يجب أن يكونوا مستعدين جيدًا عندما يأتون إلي مع الأسئلة.
حيث إننى أحتاج إلى الكثير من المعلومات الأساسية لأتمكن من تقديم إجابة مناسية.

ارط
قأكب
نهى
ما

ضعفك؟

دعني أفكر .أحيانًا أكون منغمسًا جدًافيالتفاصيل .وأناأعلمذلك .لاأعتقد أنها مشكلة
افليعملء ولكن فيحياتي الخاصة يمكن أن تكون مشكلة.

كيف ذلك؟
زوجتي ذات شخصية حمراء .إنها تعتقد أنني بطيء فيكلشيء؛ وهي مُحقة فيذلك.
أأنمايل إلى الشك في الأفكار الجديدة .لايعنى ذلك أننى لا أستطيع التغييرء لكننى غالبًا
ذا أرى مشاكل نكيف كوحن مظاكل فنطلدة :أأحياناأحد صعوية في اتخان القرارات

وأشعر بالقلق .نحن حقا بحاجة إلىتلفزيون جديد في المنزلء لأن الحالي أصبح معطويًا.
اعدليدنمناذج والأشكال المختلفة ولم يكن لدي الوقت للقيام بالبحث
ولكن هناك ال
ارئق ونذهب لشراء واحد
دخذقعش
تى أننا بحاجة فقط إلى أن نأ
جتقد
و تع
زاسب.
المن

لهنىوغ الذى تحتاجة؟
ففءما إذا كان هاذا
ع؟ركي
أرًا
حَديد :ولكن ماذالىلميكنجِي
فهو فيالنهاية استثمار كبير .لذلك فنحن فقط نتعامل ونتأقلم مع القديم.

كما قلتء إنه مفهوم مثير للاهتمام .وسأطلب كتاب مارستون.
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أي مدى تعرف حقا كيف يتصرف الناس؟ آمل أن تؤدي الإجابات التى تحصل عليها
إلى مناقشات مثيرة للاهتمام على ماتدة العشاء في المنزل.
 .1أي مازيلجأمننماط الشخصية يتوافق بشكل طبيعي على المستوى الاجتماعي؟

اثنان من ذوى الشخصيات الصفراء
اثنان من ذوي الشخصيات الحمراء

أزرق وأخضر

باق
كسلم
 .2أي مجموعة من الأنماط الشخصية تعمل معًا جيدًا بشكل طبيعي؟
الأخضر مع أي شخص آخر
اثنان من ذوي الشخصيات الصفراء
اثنان من ذوي الشخصيات الحمراء

شخص أزرق وشخص أحمر

باق
كسلم
2403

 .3أي نمط شخصية سيفضل دائمًا أن يكون مدير المشروع؟

الأحمر
الأصفر

الأخضر
الأزرق

 .4أي نمط شخصية سيكون مناسبًا أكثر لوظيفة طبيب جرّاح؟
الأحمر
الأصفر

الأخضر
الأزرق

 5من هو الشخص الذي سيستمتع أكثر بإلقاء الخطاب؟
الأحمر
الأصفر

الأخضر
الأزرق

 .6من الشخص الذي سيعرف بالضبط أين حفظ رسالة إلكترونية معينة من مديره؟

الأصفر

الأخضر

الأزرق

204

 7من الشخص الذي يرغب في إجراء المزيد من الاختبارات أو الحصول على مزيد من
الذ القرار؟
خقب
تات
اعلوم
الم

الأخضر
الإأزرق

 .8أي شخص يمكذك الاعتماد عليه دائمًا للوصول فيالوقت المحدد؟

الأحمر
الأصفر
الأخضر

الأزرق

 .9من هو الشخص الذي لا يتبع دليل القواعد لإنجاز المهمة؟
الأصفر

الأخضر
الأزرق

 .0من هو الشخص الأكثر استعدادًا لتجربة شيء جديد لإنجاز المهمة؟

الأحمر
الأصفر
الأخضر

الأزرق
305

 .1من الشخص الذي سيتذكر الانتقادات الشخصية لأطول وقت؟

10م_] عت

الأزرق

الأحمر
الأصفر

الأخضر
الأزرق

 .3أي شخص هو الأقل تنظيمًا ولكنه يعرف بالضبط إلى أين يذهب للحصول على
مياحتاجه؟

الأحمر
الأصفر
الأخضر
الأزرق

 .4أي نمط شخصي يريد دائمًا اتخاذ قرارات؟

الأصفر

الأخضر

الأزرق
5306

 .5من الذي يرتدي أحدث صيحات الموضة؟

الأحمر
الأصفر
الأخضر
الأزرق

 .6ما هو النمط الشخصي الذي يستمتع بأكبر قدر من التحديات الجديدة؟
الأحمر
الأصفر

الأخضر
الأزرق

 7أي نمط شخصي سيكون الأسرع فيالحكم على الآخرين؟

الأحمر
الأصفر

الأخضر
الأزرق

 .8أي مزيج من الشخصيات سيشكل أفضل فريق؟
اثنان من ذوي الشخصيات الخضراء

اثنان من ذوي الشخصيات الحمراء
الأصفر والأحمر
الأزرق والأخضر

مزيج من جميع الألوان
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نمط الشخصي الذي سيكون أكثر من يتحدث على الأرجح؟
 .9ماالهو

الأحمر
الأصفر

الأخضر
الأزرق

 .0ما هو النمط الشخصي الذي سيستوعب الأفكار الجديدة بشكل أسرع؟
الأحمر
الأصفر

الأخضر
الأزرق

 .1ما هو النمط الشخصي الذي قد يوكل أحدهم بمهمة ما ولكن بعد ذلك يقوم بها

بنفسه؟
الأحمر
الأصفر
الأخضر
الاأزرق

 .2أي نمط شخصي هو أفضل مستمع؟
الأحمر
الأصفر
الأخضر
الأزرق
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 .3ما النمط الشخصي الذي لن يفوت الخطوة الأخيرة فيالتعليمات؟
١
الأحمر
الأصفر

الأخضر

الأزرق

 .4ما هو النمط الشخصي الأكثر شيوعًا فيدائرتك الاجتماعية؟
الأصفر
الأخضر

الأزرق

يمكن العثور على الإجابات في الجزء الخلفى من الكتاب.

المزيد حول السؤال الرابع والعشرين
في العمل :لا يمكنك دائمًا اختيار الأشخاص الذين ستعمل معهم .إنهم يكونون

لهم أملاال.فعيالم المهنيء عليك أن تلعب جيدًا وفقا
ضنت
موجودين بالفعل؛ ستوافء ك
لماتملكه .ولكن خارج العملء عندما يمكنك اختيار من ستقضي وقتك معه .أي نوع
من الأشخاص تختار؟ هل تختار أشخاصًا مشابهين لك أو هل تتسكع مع أشخاص
يمثلون النقيض التام لك؟

أمفير.
اتفلكير
بالطبع؛ لاتوجد إجابات صحيحة أو خاطتة؛ والكلنممثنير للاهتمام ال
خ»تمانر؟
نتار
عندما نخ

وكيف نختار الشريك الذي نريد قضاء بقية حياتنا معه؟ هل يكون صورة طبق الأصل
مناء أم النقيض التام؟ سوال رائع؛ أليس كذلك؟
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ا2

مثال أخير من الحياة اليومية:

ربماالمشروع الجماعي الأكثرتنويرًافيتاريخالعالم
حسنًا يا صديقي؛ لقد حان الوقت لتلخيص كل هذا .ولكن قبل القيام بذلكء أود أن
أخبرك عن تجربة رائعة مررت بها منذ بضع سنوات.

كنت أعقد مؤتمرًا ذات مرة وخطر لى القيام بتجربة مع مجموعة من المديرين الذين
كانوا يعملون في شركة اتصالات .كان المشاركون محترفين وأذكياءء وكانوا ناجحين
جميعًا في مجالات تخصصهم .كان لديهم مؤهلات ممتازة وكانوا يمتلكون وظائف

رائعة .كنت قد قمت بالفعل بإنشاء ملفات تعريفية لأنماطهم جميعًا؛ حيث كانوا قد

أكملوا التقييم الذاتي الذي أظهر نمط التواصل الذي لديهم.
قسّمت المديرين إلى مجموعات ذات سمات سلوكية مماثلة .اعتقدثٌ أنه سيكون من

السهل عليهم الاندماج معًا .سيفهمون بعضهم بعضًا بالتأكيد .كان هناك عشرون
موعات أسماء الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق.
جلى
موع .أاطللقتم ع
مجفي
شاخصلًا

كان عليهم حل مشكلة تمإنشاؤها خصيصًا لهم والتي كانت مرتبطة بمجال عملهم.
وتطلبت التعاون .تم منحهم ساعة لإكمالها .شرحت التحدي وقبلت كل المجموعات
التعليمات يحماس ويدأت العمل.
بعد أن بدأت المجموعات تعمل لبعض الوقت ,تجولت وتفقدتٌ ما يحدث فيالمجموعات
المختلفة.
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في المجموعة الحمراء .كان مستوى الضوضاء مرتفعًا .كان ثلاثة أشخاص واقفين

ويشرحون بصوت عال أسباب كونهم على صواب .كان اثنان منهم في وسط جدال
محتدم ,بينما قرر الشخص الرابع
ء

يكتب بسرعة لدرجة أن قلمه قد بدا وكأنه سيولد شرارة.

عندما سألت عما إذا كان كلشيءعلىمايرام هناك .توقف كل شيء فجأة ونظر إلي
الأربعة.

"هل كل شيء على ما يرام؟" كررت سؤالي بقلق.
"كل شيء رائع تمامًا!" قال أحد الرجال المتحاربين بشكل شرس؛ "لقد انتهينا

تركتهم وواصلت .كانت المجموعة الصفراء تعمل بجد أيضًا .يمكنك الشعور بالطاقة

فيكلالغرفة تقريبًا .كانت الأمور تسير هناك علىمايرام! كانت المناقشات حية» حيث
حاول الجميع إقناع الآخرين بموقفهم الخاص .ويينما كان ذوى الشخصيات الحمراء
منفعلين بجنون بعضهم مع بعض,ء لم يكن يوجد سوى الابتسامات هنا .كان اثنان

من ذوي الشخصيات الصفراء يتنافسان للحصول على مساحة على السبورة البيضاءء.

لنه
جم
ألون
هادف الذي يعم
لله
ااقة
بعل
بينما أخبرني آخر بحكاية مسلية لا

(لكنها

كانت في لواش مضحكة) .وكان المدير الخامس في المجموعة الصفراء يعيث بقطعة من

الورق ويرسل رسائل بريد إلكتروني على هاتفه الخلوي.
تركتهم لزيارة المجموعة الخضراء .داخل الغرفة» كان هناك هدوء غريب .كانت
أصؤائهع :هادثة :وكانوا حَمَيْعًا يستفعون :يدلا من التحدة :كان الهدف الرئيس هو

الاستقرار والأمن .كان خمسة من المديرين يجلسون بهدوء؛ يستمعون إلى أحد زملائهم

وهى يروي قصة حزينة عنكلبه الذي توفي بشكل مأساوي بسبب الشيخوخة فينفس
الشتاء :كان لا يزال يقتقد رفيق حياته:
بينما قام المدير الأخير بكتابة بعض الاقتراحات حول كيفية حل المهمة التي أوكلتها
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إليهم :ولكن كل اقتراح كان ينتهي بعلامة استفهام .كان بحاجة إلىالمزيد من المدخلات,
وبدا أنه سيضطر إلى طلب ذلك .لقد كان في مأزق.
تابعت سايرلي.مجفميوعة الأخيرة؛ المجموعة الزرقاءء كانت الغرفة هادكة بشكل غير
معقول .بعد أن جلست معهم لمدة خلاث دقائق دون أن يتفوه أحد بكلمة واحدةء كنت

قلقَا للغاية .كانهناك الكثير من التفكير يحدث تحت السطح .ولكن لم يكن هناك

تواصل حقيقي.
كانت هناك امرأة تقرأ يصمت المهمة وشفتاها تتحركان .سألت إذا كانوا يحاجة إلى
دانؤمواا مداولة شاملة
برع
اردلدةرفدي .وس
اعءات مت
يتمبض
المساعدة للبدء .تإلقي

للغاية .سيصلون بالتأكيد إلى أعماق الأشياء .كان من الواضح أنهم كانوا على الطريق
الصحيحء ولكن على مستوى مُفصّل للغاية .لقدتناقشوا لفترة طويلة حول مايجب أن
م.
هطة
له خ
عونمعلي
تك
أتذكر أنني ألقيت نظرة خاطفة على الساعة .لقد مر نصف الوقت المخصص ,لكنهم

ف تضم.ها منقبل الآخرين بناء
تموقس.دتيمم مقترحاتء ورلكن
يلنمتجوا أي شيء مل
على مجموعة متنوعة من الجوانب الفنية .اتخمتيار كل كلمة بعناية وتم تقييم المزايا
والعيوب بدقة .لقد كانوا مهتمين بفعل الأشياء بشكل صحيح أكثر بكثير مما كانوا

مهتمين بإنهاء المهمة فعليًا.

تركتهم الصبرهم وعدت إل غرقة المؤتمراك الكييرة.
هنؤوا بعضهم بعضا لكونهم أول من ظهر .من الواضح أنهم فازوا في الاختبار.

اقنطورت للدماي اازلحسان كن الحدوعاف الكعرى .كاتف التسوعة السكراء :جين

الأبطأ .كان علي أن أعود مرتين قبل أن يبدؤوا بالظهور .كان اثنان مذهم يتحدثان على
هواتفهم :ولميتمكن لجل الكالك'من الظهور إلايعذتتاول ألقهوة والكفك:
الككمو متعم | إلى اللقصنة“ .نقد تحولوا اكهمة إل سراق :اكوا سافرين فى كلافن شف
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على الرغم من أنهم كانوا قدمُنحوا ساعة لإتمام المهمة .أمابقية الوقت فقد قضوه في
واا يفعلونه بوقتهم .كان
اققنمم
كلتح
إجراء مكالمات هاتفية معزملاتهم فيالعمل» وا
قنن قائنة
ايع
لكن:
-:ول
ية
دشكل
تا ي
سرومً
غررضا جيذ وميكله منطما جردا ومد
من التقريرء كان من الواضح أن المجموعة الحمراء قد حلت مشكلة مختلفة تمامًا عما
أعطيته لهم .لم يكن هذا ماطلبته على الإطلاق.

ل .ذكر
داافي
جيعً
لا جم
اؤو
يمات بالفعلء بد
لوا
لاتقدعقرؤ
انو
عندما سألت عما إذا كا
أحدهم بثقة أنهم قاموا بتعديل المهمة لتتلاءم مع الواقع .لقد قاموا بعمل رائع.توقع
التصفيق» ولكن عندما لم يحدث التصفيق الحار الذي توقعوهء هز أعضاء المجموعة
أكتافهم في استغراب وعادوا إلى مقاعدهم .وفي الثانية التى جلسوا فيهاء بدأت المرأة في

اللجفوعة فيك يهانقها إن يحتإرستالريمالة قضية حنزية عل الفون.
بعد ذلك .جاء دور المجموعة الصفراء .تألفت هذه المجموعة من ثلاث نساء ورجلين.
كلهم ابتسموا ووقفوا فيالمقدمة .من يجب أن يبدأ؟ جرت مداولات قصيرة قبل أن تشق
إحدى النساء طريقها إلى المنصة .استغرقت سريعًا في موضوعهاء وقدمت المناقشات

ونقت عن أن الأمر برمته هو
لم
لهاسفايعة الماضية .تحدثت لفاترة
ارو
المثيرة التى أج
ممارسة  00وصفت كيف ستستخدم كار الىامات عندما تعود إعلمىلها.
كان عرضها مسليًا للغاية وضحك الجميع .لاقسدتمتعت أيضًا بقصة المرأة ,لاسيما

بالنظر إلىأنها كان لها هدف واحد فقط :التمويه على حقيقة أن المجموعة لم تحل
المهمة .ومع ذلك ,تمكنت المجموعة الصفراء من الحصول على بعض التصفيقء ويرجع
ل فغيالب إلىالقيمة الترفيهية العالية لعرضهم.
ذالك
الآن حان وقت المجموعة الخضراء .استغرق الأمر بعض الوقت ليصل الجميع إلى

المنضنة :ؤويتها تاحرف المموعة العفراء .كول مخ +سوظين أولة عادت الجموعة
لذي يجب أن يقدم التقرير؟ هل علي أن
"" .امن
اد؟كل
ملنيصع
الخضراء قلقة" .ه
أقدمه؟"" ,ألا يجب عليك أن تفعل أنت ذلك؟" بدا نصف المشاركين الستة على الأقل
وكأنهم يعانون منآلام فيالمعدة .من المؤكد أن هذه كانت أكبر مجموعة ,لكنها مع ذلك
تارة.
وله
تك
منت
كا
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لم يتولٌ أحد القيادة .بعد لحظة من المداولات المنخفضة :بدأ أحد الرجال في التحدث.
كان يواجه السبورة معظم الوقت .تحدث بهدوءء وكان يتوجه بأنظاره نحو أعضاء

فلريلقهحصول على الدعم .لقد كان غامضًا جدًا فيملاحظاته لدرجة أن الرسالة ضاع

مغزاها بشكل ميئوس منه .ومع اليأس المتزايدء نظر إلى فريقه طالبًا للمساعدة.
همة:
يهمميء لمتكن حتى المجموعة الخضراء قادلحملت
درض
قى ع
تته
ل ان
ادما
عن
ا سيو وسألتهم عما إذا كان
ه
علد
عنارقممنأحيمرحدقواك
مجفميوعة متفقين على المادةالتي تمتقد
ليع
اجم
ال
وقال المتحدث غير المحظوظ أنه يعتقد أن معظمهم كانوا متفقين نسبيًا .سألت
باقى أعضاء المجموعة ,وأومؤوا برأسهم في انسجام تام .لكن كان على الأقل أربعة من

المشاركين في المجموعة وجوههم قاتمة؛ وقد عقدوا أذرعهم بإحكام حول أجسادهم؛
وهي لغة الجسد التي أشارت إلى أنهم كانوا بعيدون عن الاتفاق على عكس ما قيل.

نظرت إحدى النساء باستياء إلى المتحدث الرسمي .ولكنها لم تقل شيثًا.
وأخيراء سار الفريق الأزرق في خط مستقيم ووقفوا حسب الترتيب الأبجديء وفقا
لجدول أعمال تم ترتيبه مسبقا .قام "آرني" بعرض التعليمات» وكشف عن وجود
همة صعبة .ومن بين أمور أخرىء علق على بنية
ملت
لجع
اتي
لدنمقناط ال
اعدي
ال

يتعهاء وأشار لمالا يقل عن خطأين نحويين إضافيين
ويزقم
تلت
للةوثفيقةب ا
اجم
ال
في الصفحة الأولى.
ثم جاء دور "بيرت" لإيضاح النظام والبنية التي استندوا إليها في عملهم .بعد أن
قاطعه آرني مرتينء الذي اعتقد أن بعض التفاصيل الطفيفة تحتاج إلىتوضيح .عندما
جاء دور "كييل" .لم يكن قرييًا حتى من تقديم حل للمشكلة .كما لم يستطع ستيفان

حل أي مشاكلء وعندما أعلنت يولاندا أخيرًا أنهم كانوا بحاجة إلى مزيد من الوقت
لإنهاء المهمة؛ اندلعت الفوضى في غرفة الاجتماعات.

سرعان ما صنفت المجموعة الحمراء أعضاء المجموعة الزرقاء بالكامل على أنهم
حمقى تماماء وشعر أعضاء المجموعة الصفراء بأنها كانت أكثر الأشياء التى مروا بها

ملل على الإطلاق :بيثما عانت المجموعة الخضراء يصمت خلال الأمر بأكمله.
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الاستنتاجات

كان الغرض من هذه التجربة بأكملها هو تسليط الضوء على أنه لاينبغي أن
تتألف أي مجموعة من أفراد من نفس النوع فقط وأن التنوع هو الطريق الوحيد
الممكن .فأفضل طريقة لوضع مجموعة من الأشخاص معًا هيمزج أنواع مختلفة من
الأشخاص .هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق ديناميكيات لائقة فيأيمجموعة .يبدو

ا
هشلذفي
هذا بديهيّاء ولكنعلىالرغم ذملنك؛ فاإلن ممعظنمظمات التي واجهتها تف
المطلب الأساسي عندما تقوم بتعيين وتوظيف أشخاص  55حيث يجلب المديرون
أشخاصًا جددًا يشبهونهم لأنهم يفهمون بعضهم بعضًا.

اصلرفمتجموعات فيهذا المثال
ارلضبط حول شرح لماذا ت
لقد كان هذا الكتاب يبدو
لك
كذبها
ورفت
بالطريقة التي تص

دكوات اللازمة لتجنب المشاكل الممائلة
أنح
لم
اول
ح

نضم إلىهذا الاستكشاف
متعت بقراءته وتأن
ستقد
فحياتك الخاصة .آمل أن تاكون
يفية عمل وتصرف الأشخاصء وما الذي يجعلهم متشابهين ,وما الذي يجعلهم
كير
لمث
ال

مختلفين .لأننا جميعًا مختلفون .وإذا أبقيت عينيك مفتوحتين .فستكتشف بالضبط
لاختلاف.
مدى ذالك

أاملاباقي فمتروك لك.

اماعط
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الإجابات عن أسئلة الفصل العشرين

.1اثنان من ذوي الشخصيات الصفراء

 .3الأحمر
حد  .الأزرق

 .5الأصفر

 .6الأزرق

ل  .الأزرق
 026ا.لأزرق

 .9الأحمر
 .0الأصفر

 .1الأخضر
 .2الأصفر
 .3الأصفر

 .4الأحمر
 .5الأصفر
 .6اللأحمر

 7الأحمر
 .8مزيج من جميع الألوان
77113

 .2الأخضر
 .3الأزرق

 .4لا توجد إجابة محددة على هذا السؤال كما تعلم بالتأكيد.
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يبدو السلوك البشري -في معظمه -معقدًا وغامضًا ..وت

الإنساني وكأنها مسعىّ لانهاية لمهعرفة ما يقبع وراء خيارات الشخص من
أسباب ومسببات .منالسهل ومن الخطير أيضًاأن تقوم بتصنيف شخص يتصرف
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هذا كتاب عن الأنماط المختلفة للبشرء؛ كيف تفهم نفسك وتفهم الآخرين :لتتمكن
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مؤلف ومحاضر سويدي يقدم سنويًا مايزيد على مكتي محاضرة في أوروبا بأكملها
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توماس إريكسون له ثلاثة كتب عانلتواصل والسلوك البشري .ويعد كتايه "محاط
بالحمقى" أحد الكتب السويدية الأكثر مبِيعًا خلال القرن الحادي والعشرين حيث بيع
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ضمن عمله كمحاضر؛ قام توماس إريكسون بتدريب نحو خمسة آلاف مدير تنفيذي
ليصبحوا قادة أفضل وأكثر كفاءة خلال السنوات العشرين الماضية» ويركز إريكسون

عمله معالشركات والمؤسسات النامية منمنظور القيادية.
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