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استادی برای اینکه به
شاگردانش تمرکز را
بیاموزد از آنها خواست تا
تمرینی را انجام داده و چند
روزی سکوت کنند.
در روز اول هیچ یک از
آن چهار شاگرد صحبت
نکردند .در سکوت،تمامی
کارهایشان را انجام دادند
و در سکوت تمرکز داشتند.
روز بعدی نیز با سکوت
شروع شد اما یکی از
خدمتکاران فراموش کرد تا
برای یکی از آنها چای بریزد.
شاگرد سر او فریاد زد که:
چای من چه شد؟
شاگرد دوم خنده ای کرد
و گفت :تو سکوت خود را
شکستی.
سومین شاگرد به آنها
هشدار داد که :ای نادان ها
قرار بود ما سکوت کنیم.
شاگرد چهارم با غرور
گفت :تنها کسی که سکوت
کرد،من بودم.

مهم این است که تا
رسیدن به هدفمان بر روی
آن متمرکز باشیم و عوامل
مختلف در راه رسیدن ،تمرکز
ما را برهم نزنند.
زمانی که «والت دیسنی»
به دبستان می رفت ،روزی
معلمش به گلهایی که والت
در گوشه دفترش کشیده
بود نگاه کرد و به او گفت:
والت عزیز ،این گل ها رو
زیبا کشیدی ولی هیچ گلی
چهره ندارد.
والت با شهامت به معلمش
نگاه کرد و گفت :ولی گلهای
من دارند.
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دوستان همیشگی گاهنامه مسیر موفقیت،
امیدوارم از مطالب چند شماره قبلی گاهنامه استفاده الزم را برده باشید و برای پاسخ به ادامه
سومین سوال اساسی در شناخت تیپ شخصیتی به کمک ابزار  mbtiآماده باشید.
اگر شماره قبلی را مطالعه نموده باشید ،به یاد دارید که سومین سوال اساسی در شناخت تیپ
شخصیتی در رابطه با نحوه تصمیم گیری در افراد مختلف می باشد.
همانطور که ذکر شد افراد در هنگام تصمیم گیری به دو دسته تقسیم می شوند،

فکری و احسایس.

در این شماره به بررسی خصوصیات افراد با ترجیح احساسی می پردازیم.

احسایس ها ...

 ...هنگام تصمیم گیری بسیار به احساسات خود و اثر تصمیمشان بر دیگران ،می اندیشند
و تصمیماتی که قرار است بگیرند را کامال ًُ شخصی می کنند و احساسات را در آن دخیل می نمایند.
این افراد معموال ًُ قدرت همدلی بسیار باالیی دارند و در درک افراد ،توانمند هستند و برخوردشان
با دیگران نیز اکثر اوقات بسیار گرم و خودمانی است.
افراد احساسی از اینکه زحمات و تالشهایشان مورد قدردانی قرار گیرد به شدت خوشنود می شوند
و این عمل ،انگیزه بسیاری به آنها برای انجام کارهای مشابه می دهد .معموال ًاحساسی ها خود نیز در
برخورد با دیگران این خصیصه اخالقی را رعایت می کنند.
آنها به ادب بیشتر از حقیقت اهمیت می دهند و ترجیح می دهند تا حقیقتی که ممکن است کسی را
برنجاند را بازگو نکنند یا به آینده موکول نمایند.
اگر قرار است از آنها انتقاد نمایید این نکته را در نظر داشته باشید که احساسی ها در انتقاد
مستقیم بسیار حساس هستند و به شدت قضایا را شخصی برداشت می کنند .پس بهتر است قبل
از اینکه از آنها شروع به انتقاد نمایید برایشان توضیح دهید که انتقاد از یک رفتار خاص ،به معنی
انتقاد از کل شخصیت وی نیست و شما کامال ً خوبی ها و نقاط مثبت شخصیت او را در نظر دارید.
ذکر این نکته نیز مفید است که همانطور که در مورد جهت مخالف این ترجیح (فکری ها) بیان شد،
افراد احساسی نیز در موقعیت هایی که قرار است منطقی تصمیم بگیرند ،به فکر و منطق بها می
دهند و بیان نکات ذکر شده بدان معنا نیست که احساسی ها برای تصمیماتشان هیچ فکری و
اندیشه ای را دخیل نمی کنند بلکه در بیشتر مواقع ترجیح می دهند که در هنگام تصمیم گیری
نگاهی به احساسات خود و تاثیر تصمیمشان بر دیگران نیز داشته باشند.
در شماره بعدی به آخرین سوال در جهت شناخت تیپ شخصیتی پاسخ می دهیم.

از یک پنجره مناظر یکساین
دیده یم شود ،اما فقط
بعیض از افراد متفاوت
یم بینند.

با ما همراه باشید ....
کیارش کاظیم
مشاور و مریب بهبود فردی
متخصص تیپ شنایس
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