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كيف تجعل حياتك أفضل

ر يف اللحظة اليت ذهبَت خاللها بسيارتك إىل ورشة إصالح السيارات، حيث  فكِّ
ال يوجد فيها أّي عطل، إنما فقط للفحص الّروتيين للزيت والَعجالت.

ّيين تعديالت  عند استالمها كنت تقودها كالحلم، ماذا حدث؟ بعد إجراء الفنِّ
عىل أجزاء لم يكن لديك أّي خلفّية عنها، حدث فرق حقيقي وكبري.

حيث أصبحت قيادة السيارة أفضل، هذا الفرق الذي لمسته يف قيادتك للسيارة، 
تلمسه يف جوانب مختلفة يف أدائك حين يرتفع مستوى وعِيك بذاتك، 

ل فرقًا لديك، سيخلق يف ذهنك فكرة فريدة عما يمكنك تغيريه،  فهو يشكِّ
وسريشدك إىل كيفية تعاملك مع الحياة، ومعرفة طرق التعامل مع اآلخرين.

مفهوم الوعي الذايت

السيارة تعمل بشكل أفضل 

هل تعتقد أّنه بإمكانك أن تستمتع أكرث بوقتك؟ 

تك وا ال نتسائل ما الخطب هل تستخدم نقاط قوَّ

ال نتسائل ما الخطب
ولكن ما نبحث عنه كيف نجعل األمور تبدو بشكل أفضل؟

سيقول البعض نعم يمكننا
وهنا مكمن الوعي الذايت حيث من يشد بأزرك.
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مصطلحات الوعي 
الذايت:
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»وعي الفرد المعريف 
بشخصيته ومشاعره الداخلية«.

قاموس أوكسفورد اإلنجلزيي.

»فهمك العميق لذاتك، وكيف 
تتصرف؟«.

استفتاء الوعي الذايت وأنواعه، 
.OPP Ltd 2017

»مدى إدراك األشخاص ووعيهم 
تجاه تفاعالتهم أو عالقاتهم مع 

اآلخرين وحاالتهم الداخلّية«.

سوتون، قياس تأثري الوعي الذايت، المجلة 
عندما تدرك الطريقة األوروبّية لعلم النفس، نوفمرب 2016.

المثىل للعمل، 
سيتبادر إىل ذهنك 

فكرة مبِهرة عما 
يمكنك تغيريه.
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لماذا الوعي الذايت 
ا؟ ُمهّمً

النجاح: هو الجواب األمثل لهذا السؤال،

فالوعي الذايت والذكاء العاطفي عامالن رئيسان للنجاح، سواء يف العمل أم يف الحياة العامة، 
ف الكتاب األكرث مبيًعا »الذكاء  كتب دانييل قولمن )Daniel Goleman( -العالم النفيس ومؤلِّ

العاطفي. لماذا يعّد أهم من مقياس الذكاء؟«- بتوّسع حول كيف يعدُّ  الذكاء العاطفي عاماًل 
جاح المهين باإلضافة إىل دور الوعي الذايت القوي يف تحقيق النجاح؟ رئيسًا يف بناء النَّ

د األبحاث أهمّية الوعي الذايت يف الوصول إىل النجاح، باإلشارة إىل الدراسة اليت أجريت  حيث تؤكِّ
ث خاللها عن صفات  عام 2009، واليت قام بها قرين بك بارترنز )Green Peak Partners(، حيث تحدَّ

قادة األعمال الناجحين يف الواليات المتحدة، واليت أثبتت أَنّ »المستوى العايل من الوعي الذايت 
ر للنجاح«. أقوى مؤشِّ

ومن خالل الدراسات واالستبانات اليت ُأجريت عن طريق Myers Briggs، أفادت أّن زيادة الوعي 
الذايت عامل أساسي لتمكين اآليت:

الّثقة

اتخاذ القرارات

إدارة اآلخرين

م بالضغوطات التحكُّ

1 When It Comes to Business Leadership, Nice Guys Finish First, Green Peak Partners  
http://greenpeakpartners.com/uploads/Green-Peak_Cornell-University-Study_What-predicts-success.pdf

2 Type and Self-Awareness survey, OPP Ltd, 2017. The research was conducted between April and June 2017. Of the 937 respondents, 71% were female, 27% were male, and 2% 
were transgender/preferred not to disclose. The age range was 14 to 90 years, with a mean age of 45. Respondents knew their reported MBTI® best-fit type.
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المستوى العايل من الوعي الذايت 
 يعدُّ أقوى مؤّشر للنجاح،

ق األمر بالقيادة يف  وخاصة عندما يتعلَّ
Green Peak Partners مجال العمل
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الوعي الذايت يف بيئة 
العمل.

ما أهمّية أن تكون واعًيا ومدِرًكا لذاتك؟ 
أثناء بحثنا، سألنا األفراد عن أهمّية ومزايا 

الوعي الذايت،

صت إجاباتهم يف اآليت: حيث ُلخِّ

1. استيعاب وفهم ردود فعل اآلخرين وتحفزيها.

2. القدرة عىل ضبط النفس وإدارة اآلخرين.

3. القدرة عىل ضبط السلوك.

4. تحسين العالقات.

ر الشخصّية. 5. تطوُّ
كلُّ هذه المجاالت مرتبطة باألداء يف بيئة 

العمل، لذا يعدُّ الوعي الذايت نقطة االنطالق!
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يف أيِّ المجاالت تربز أهمية 
وفائدة الوعي الذايت؟ 

1
2
3
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58%
قالوا: إن أهمّيته تربز يف 

العمل مع الفريق

58%  

54%  

53%  

50%  

45%  

33%  

28%

إن أهمّيته تربز يف العمل مع الفريق

ب عىل الضغوط أجابوا أنها يف التغلُّ

أفادوا أنها تظهر يف مجال التدريب

ف مع التغيري دوا أنها تتجىل يف الّتكيُّ أكَّ

قالوا إنها يف قيادة اآلخرين

قالوا إّنها تكمن يف التعامل مع العمالء

رجحوا أنها يف تلّقي ردود الفعل والتوجيه

سألنا األفراد مىت كان الوعي الذايت 
مفيًدا لهم، فكانت اإلجابات كاآليت:
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يساعد اختبار تحليل الشخصّية »MBTI« يف زيادة 
وتقوية الوعي الذايت،

حيث إننا طرحنا يف استطالعنا سؤااًل حول: ما أهم الفوائد اليت 

حصلوا عليها بعد أن أصبح لديهم معرفة واضحة بأنواع شخصياتهم؟ 

فكانت النتائج كاآليت:

ة  ما الفائدة الِمهنيَّ
ة من زيادة  ة الَمرجوَّ والَعمليَّ

الوعي الذايت؟
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88%74%72% 65%

أصبحوا قادرين عىل االستفادة 
تهم من مكامن قوَّ

أصبحوا قادة أكرث ثقة 
ونجاحًا

نوا من اتخاذ أفضل  تمكَّ
القرارات

يشعرون بثقة أكرب عند 
مشاركتهم العمل 

المطلوب
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ويؤدي الوعي الذايت 
إىل التقدم والتطور يف 

ة، منها: مجاالت ِعدَّ
العمل بروح الفريق.

اتخاذ القرارات.

القيادة.

فهم اآلخرين.

إدارة اآلخرين.

قة. الثِّ

ف مع الضغوط. التكيُّ

غط. تحديد أسباب الضَّ
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ة لزيادة  ما الطريقة المثاليَّ
وعيك الذايت ورفعه؟

م الوعي الذايت ونشره يف منشأِتك وبين  هل أنت مهتم بتعلُّ
أفراد عملك؟ ترغب يف مساعدة اآلخرين لتمكينهم من فهم 

شخصّياتهم وتحديد مواطن قدراتهم؟

تواصل معنا لنعمل مًعا عىل تعزيز وإبراز خطوات نجاحك 
األوىل، حيث نستطيع مًعا ِفْعل اآليت:
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رق شيوًعا  وكانت أكرث الطُّ
"األخذ بآراء الزمالء مع 

أجوبة أسئلة االختبارات 
الشخصية" ومن ثم يتبعها 

"األخذ بآراء العائلة".

1  األخذ بانطباعات 
زمالئك

2  إجابة أسئلة 
االختبارات 
الشخصّية

3  األخذ بآراء عائلتك

أخذ رأي مديرك  4
آراء عمالئك  5

6  األخذ برأي شبكة 
عالقاتك الواسعة

7  التدريب والتأهيل 
ًبا لتصبح مدرِّ

8  الّتعزيز من شخص 
ذي خربة

9  انطباعات مدرائك أو 
مرؤوسيك
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تحديد أهدافك وأهداف مؤسستك.

فهم الرابط بين الوعي الذايت وتقييم 
الشخصية.

ابتكار حلٍّ لتطوير اآلخرين.

اًل يف اختبار  مساعدتك لتكن مماِرًسا مؤهَّ
وتقييم الشخصية.

اّتخذ الخطوة األوىل للنجاح:

م الوعي الذايت ونشره يف منشأِتك وبين  هل أنت مهتم بتعلُّ
أفراد عملك؟ ترغب يف مساعدة اآلخرين لتمكينهم من فهم 

شخصّياتهم وتحديد مواطن قدراتهم؟

تواصل معنا لنعمل مًعا عىل تعزيز وإبراز خطوات نجاحك 
األوىل، حيث نستطيع مًعا ِفْعل اآليت:

فيعمل مستشارونا من علماء النفس 
بخربتهم الواسعة عىل تقديم حل مالئم 

يناسبك ويناسب أفراد مجموعتك.
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ستشعر بثقة أكرب

ستفهم ردود أفعال اآلخرين

ستّتخذ قرارات أفضل

ستستفيد من نقاط قّوتك

ستكون قائدًا ممزّيًا

ستفهم اآلخرين بصورة أفضل

الوعي الذايت
خطوتك األوىل لتصبح أفضل يف حياتك 

وعملك:

ف إىل المزيد حول كيف يمكن لزيادة الوعي الذايت  تعرَّ

تحسين األداء، يف كلٍّ من المجاالت المهنية والشخصية. 

اقرأ هذا الدليل وتحدث إلينا، أخصائيو تطوير األفراد.

www.themyersbriggs.com
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