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 األنظمة التمثيلية
 حممد القاروط 

 مقدمة         
 

احلواس اخلمسة هي �فذتنا اليت نرى العامل من خالهلا وندركه، ولكل منا حاسة مفضلة لديه، يرى العامل هبا 
 أكثر من غريها من احلواس. فمن الناس يرى صوراً أكثر من األصوات، أو األصوات تغلب على اإلحساس. 

، مما واإلبداعاتأفضلية نوافذ اإلدراك للعامل اخلارجي، يفيد� كثرياً يف تنوع الرؤى واملفاهيم  االختالف لدينا يف  
 يضفي على حياتنا، تكامًال وتناغماً مجيالً ومتيزاً فريداً لكل شخص. 

 إن هذا يستدعي االنتباه إال أن هذا االختالف هو للقيام ابإلدراك على أفضل وجه. 
 األنظمة التمثيلية هي: 

 يف يتمثل الواقع يف أذهاننا، استقباالً، وإرساالً، وختزيناً. ك  
وابلرغم من أن حواسنا اخلمسة شاملة ونشيطة بشكل عام، إال أن لكل  فرد منا نظام متثيلي يتغلب على 

 بقية األنظمة األخرى، يطلق عليه النظام التمثيلي األويل، أساسي.
 

 -أنواع األنظمة التمثيلية:
 النظام البصري.  .1
 النظام السمعي.  .2
 النظام احلسي، ويشمل الذوقي واللمسي واللشمي.  .3

 

 يتكون النظام التمثيلي من: 
 التأكيدات اللغوية، (مفردات) (مجل). .1
 التعبريات اجلسدية. .2
 حركات األعني.  .3

 

 ولكل نظام ثالث مستو�ت: 
 حقيقي (حاضر).  .1
 متذكر.  .2
 متخيل أو منشأ.  .3
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 فوائد تعلمها: 
 

التمثيل األنظمة  املنطق، وإزالة اخلالف. تستخدم  والتواصل معهم، وحسن  االتصال ابآلخرين،  ية يف حتسني 
ملن   ولألنظمة  التمثيلية  واألنظمة  التمثيلي،  بنظامهم  معرفتهم  خالل  فمن  والقادة،  للمدراء  أمهية  التمثيلية 

 يقودو�م، فإنه يسهل عليهم التحدث إليهم وتوجيههم، والتأثري هبم. 
اآلخرين، هي عبارة عن رسالة نرسلها -والتطابق أثناء احلوار مع النظام التمثيلي لآلخر إن التحدث واجملاراة  

العقل الباطين لآلخر، مفادها إننا نشبهك، وهذا يساعد على التقارب، والتطابق، مما يتيح   -إىل الالوعي  
 لك قيادته.

 

 املؤشرات اخلاصة لكل نظام متثيلي:
 أساسي حسي 

واملشاعر  ينصب على العواطف   اهتمامهمأسفل البطن،    إىل قد يصل  ، هدوء وعمقببطء و   ون يتنفس
قراراهتم  ويتأثرون هبا، يراتحون للمسات أو القبالت أو العناق، هادئني ال حيبون الصخب،  ،  واألحاسيس
، ال حيبون اإلجتماعات، مبنية على املشاعر والعواطف املستنبطة من التجارب الشخصيةبطيئة أل�ا 

 الراحة واحلنان، وغري منطقيني.  ون تنفيذية، يفضللديهم قدرات  
فل (الرأس حنو حنو األس  رؤوسهم وأكتافهمبينما تتجه    ،أثناء الوقوف بشكل واضح إىل األماممييلون 
القلب) وعندما يستخدمون اإلمياءات فإن حركات أيديهم تتجه لألسفل، يف مستوى   ابجتاهاليسار  

 ن القلب وبصوت ذي نربه منخفضة وإيقاع بطيء.أخفض من املستوى األفقي، يتحدثون م
 
 

 كيف تتعامل معهم 
 
 

، وتشـــعرهم ابحلـــب والتقـــدير، واجعـــل حركـــات  عنـــدما تتعامـــل معهـــم عليـــك أن جتعلهـــم يشـــعرون مبـــا تقولـــه
التعبــري عــن رأيهــم، ال حيبــون العمــل حتــت    أوامــنحهم الوقــت الكــايف الختــاذ موقــف معــني،    جســمك قليلــة.

 الضغط.
 ، ويف طريقة اجللوس.أجسادهمبوترية واحدة ومنخفضة، ووافقهم حبركات  حتدث معهم

 حواس اللمس، والشم، والذوق هي جزء من نظامهم التمثيلي. أن تذكر 
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 أساسي بصري 
مــن الصــدر،  و الســريع  القصــري و   سالتــنف  إىلمييلــون  يهتمــون ابملشــاهد والصــور، إ�ــم أكــرت انتباهــا ملــا يرونــه،  

  -عــــال    –وبصــــوت مرتفــــع    بســــرعة  يتحــــدثون يلهثــــون عنــــد احلــــديث،    إ�ــــم  –تشــــعر    –جتــــد    –تالحــــظ  
واهلم، وعندما حيركـون أيـديهم أثنـاء الكـالم أو التعبـري فهـم حيركـون  ، يعتمدون على احلركات لدعم أقوواضح

 فقي.املستوى األ من أيديهم أعلى
مســتقيمة،    موقفــته  ،أو    لــى،مــع إجتــاه الــرأس والكتفــان لألع  عنــدما يقفــون جتــد فــيهم مــيالً خفيفــاً للخلــف

عشـرات احلركـات    ون يعمل  ون الظهر مستقيم والرأس منتصب، واألكتاف إىل األعلى، �فخ الصدر. البصري
 العليا.  ميف آن واحد، ميلون بسرعة ما مل يكن األمر متعلق بقيمه

احلركــة،  دائمــي  يــرون جتــارهبم علــى شــكل صــور، قــد يقــاطعون غــريهم، �كلــون بســرعة، يفيضــون ابلطاقــة،  
 ، سريعو التفاعل مع املتغري.نشيطون، وحيويني

ممـا    حـداثأو علـى أسـاس ختـيلهم لألالتطابق، يتخذون قرارات فورية مبنيـة علـى مـا يرونـه   سريعوكما أ�م 
  البصــري  ويصــلحولكـنهم يتخيلــون العوائــق، وهلـم رؤيــة إسـرتاتيجية  إىل املخــاطرة واجملازفـة أبنفســهم،    يـدفعهم

 جبودة مع املكان.  ون ، ميتازون ابلسرعة والشمول، والقدرة على التفريق بني الصور، يتعاملأن يكون قائداً 
 

 كيف تتعامل معهم 
 

مــع    تــتالءموأن    ،وجتعلهــم يــرون مــا تــتكلم عنــه  ،عنــد تعاملــك مــع أشــخاص بصــريني عليــك أن تصــور هلــم
إبتعــد عــن الــروتني يف    طويلــة بــني الكــالم،  وقفــاتحتــدث معهــم بصــوت عــايل وواضــح، وال جتعــل    .طــاقتهم

 احلديث أو اجللوس، ومن املهم جمارات لغة جسدهم.
 

 أساسي مسعي 
 

لـديهم قـدرة  و   يفضلون اإلمتناع عن الكالم،  ،ومن منطقة وسط البطن ببطء ون يتنفسيهتمون ابألصوات، 
عنــدما يتحــدثون يفعلــون ذلــك بنــربات ونغمــات  يتــأنون يف احلــديث، و   فائقــة علــى اإلســتماع دون مقاطعــة،

  وازي لألفـق،مـأما إمياءاهتم (عند حتريك اليدين) عـادة مـن تكـون بشـكل   .وكلماهتم موزونةصوتية متنوعة، 
عنــدما يقــف األنســان الســمعي، جتــده مــائالً إىل األمــام بعــض الشــيء، رأســه مييــل إىل احــد اجلــانبني، أمــا  

 إىل اخللف.  فيميالن الكتفني 
  وعلـــى مــا يســـمعونه،  يتخــذون قـــرارات مبنيــة علـــى التحليــل الـــدقيق لألوضــاع،.  زنــون، جيــدي التحليـــلمت  

م يفتتنـــون ابألصـــوات، ويـــديرون الوقـــت بشـــكل جيـــد، رجـــال قـــرار  إ�ـــ  .جيمعـــون قـــدراً كبـــرياً مـــن املعلومـــات
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ى التصـــرف  حـــذرون، يقللـــون إىل أدىن مســـتوى نســـبة املخـــاطرة واجملازفـــة، ولـــديهم خاصـــية عـــدم القـــدرة علـــ
 السريع وقت األزمات.

 
 كيف تتعامل معهم 

 
 

  أســئلةمعهــم حتــدث بــبطء، ووضــوح، وغــري وتــرية صــوتك، أشــرح مــا تريــد ابلتفصــيل، شــجع املنافســة بطــرح  
لغــة اجلســد،  و حركــات اجلســم،  و ، تــوازن معهــم يف ســرعة الكــالم، وإرتفــاع الصــوت،  مصــرحية، وال تقــاطعه

ــاتو  ــدين،  حركـ ــل ا  اليـ ــتخدم التحليـ ــوار،  اسـ ــي يف احلـــديث واحلـ ــى  لعقـــالين، واملنطقـ ــم علـ ــتعجل احلكـ ال تسـ
 غري مباشر. اسلون استخدم  إقناعهماملواقف. وعندما ترغب يف 

 
 مفردات  -التأكيدات اللغوية لألنظمة التمثيلية  

 
 أساسي مسعي  أساسي بصري  أساسي بصري  أساسي حسي  أساسي حسي 

 يسمع منظر يرى حلو يشعر
 يستمع  مظلم ينظر  حار  انفعال 
 يقول  محلق يراقب  عْذب  هدوء 
 ضجيج  واضح يظهر  يهضم إحباط 
 صوت يربق يشاهد يتذوق ضغط 

 كالم  يتصور  يتخيل يبتلع  إربتاك   –مرتبك  
 سكوت شروق  يلون إحساس  عصيب 
 ذروة  يتهيأ  ابرد وحيد
 إيقاع  رؤية ساخن  مراتح 
 نغمة   قمر �عم مرهق 
 يعلن  وجهة نظر   سعيد

 سأل  نظرة كاملة   يستع
 صمت   يركز نظره  غضبان
 يصرخ   يالحظ  خائف 
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   ظاهر   شعور 
 

 أمثلة على الكالم   –التأكيدات اللغوية لألنظمة التمثيلية  
 

 أساسي مسعي  أساسي بصري  أساسي حسي 
 أمسعك بوضوح  أرى وجهة نظرك  حساس أبنك على صواب إأ� عندي 

دما أعمل أ� ال أشعر ابإلرتياح عن
 حتت الضغط 

 هذا الشيء له رنني يف أذين  هذا واضح متاماً 

هل ميكنك أن تضع يدك على 
 السبب الرئيسي

 هذا مألوف ألذين  أ� أرى كذلك أيضاً 

أشعر أبنك أمسكت بطرف اخليط 
 للموضوع 

إذا مسعت نفسك وأنت تتكلم، ستغري  هذا يعطيين نظرة عميقة 
 رأيك

أريدك أن تسمع شيئاً برتكيز، سأقوله مرة  أرين هذا بتفاصيل أكثر  ة أريد أن أستطعم هبذه اللحظ
 واحدة فقط 

ختيل أنك مكاين وسرتى وجهة  أضفت حالوة للموضوع 
 نظري

 الصوت واضح 

 قوة الكلمة  هذه فكرة غري واضحة  له طعم ممتاز 
 كلي آذان صاغية هذا يعطيين صورة أوضح  هذا املوضوع رائحته فواحه 

غري سليم يف هذا   أ� أشتم شيئاً 
 املوضوع

 اعتربها أسطوانة مشروخة  الرؤية ضبابية 

 
 حركات العيون

 سؤال، ونظرت يف عينيه، ستجدها تتحرك.  إنسانسألت أي    إذا
 حركة العينني مرتبطة ابملنطقة اخلاصة ابلذاكرة داخل الدماغ. 

 : األعنيحركات  
 : اجتاهات  أربعة  واحدة من  إىلاحلديث   إثناء األعنيتتحرك  

 . األسفل  إىل،  األمام  إىل ، وسط، أعلى
 ، فان ذلك مؤشر على انه بصري. األعلى  إىلسألت شخصاً سؤاالً وحتركت عيناه    إذا
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حاضرة  اإلجابة  أنعلى سؤالك، أي  اإلجابةاليسار فانه يتذكر    إىلمث  األعلى  إىلكانت احلركة    إذا
 يف ذاكرته.   

غري   اإلجابة  أن لى سؤالك، أي  ع  اإلجابة  كون اليمني فانه ي  إىل  مث  األعلى   إىلكانت احلركة  إذا  أما  
 حاضرة يف ذاكرته.   

اليسار من منطقة الوسط، فان ذلك مؤشر   أو اليمني    إىلسألت شخصاً سؤاالً وحتركت عيناه    إذا
 على انه مسعي. 

 جابةاإل   أن على سؤالك، أي    اإلجابةاليسار فانه يتذكر    إىلكانت حركة العني من الوسط    إذا
 حاضرة يف ذاكرته. 

 اإلجابة  إنعلى سؤالك، أي   اإلجابةاليمني فانه يكون    إىلكانت حركة العني من الوسط    أما إذا
 غري حاضرة يف ذاكرته. 

 . حسيابجتاه اليمني، فان ذلك مؤشر على انه    األسفل   إىلسألت شخصاً سؤاالً وحتركت عيناه    إذا
عليك، فان نظامه ال تركيزي، إما أن يكون إجابة أو إذا سألت شخصاً سؤاالً ونظر ابجتاهك ال  

 يتذكرها. 
 أما حركة العني إىل األسفل واليسار فان ذلك يعين أن الشخص يتحدث مع نفسه. 
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