النف�س املطمئنة
الصحة النفسية
فى
الصحف والمجالت

كيف
يتسلق

نرجسيون السلم الوظيفى قبل غيرهم؟
قيل الكثير عن مخاطر املدير النرجسي ،وكيف أنه يميل إلى طبع ثقافته الشخصية على
املؤسسة التي يديرها ،وهو ما يؤثر بالسلب على قيم التعاون والتكامل بني العاملني في تلك
املؤسسة.
ُ
ويعرف عن املديرين النرجسيني نزعتهم إلى املغامرة بقرارات سريعة وخطيرة يمكن أن
ً
َّ
تضر بدورها بقدرة املؤسسة على االستمرار طويال ،هذا فضال عن ُجملة من األخطاء اإلدارية
التي يمكن أن يقع فيها هذا النوع من الشخصية.
وخلص عدد من الباحثني
في علوم اإلدارة إلى أن
النرجسية يمكن أن تقضي
على شركات كبرى بشكل
نهائي ،تماما كما حدث مع
إنرون ،إحدى كبريات شركات
الطاقة األمريكية التي أعلنت
إفالسها عام .2001
املخاطر
هذه
ورغم
املتعارف عليها في القيادات
النرجسية ،فلم ُيكشف سوى
عن القليل من الطرق التي
يسكلها النرجسيون حتى
يصلوا إلى أعلى املناصب في
مؤسساتهم.
وهنا نتساءل :هل يسهم
الطموح والكبرياء لدى
الشخص النرجسي في
مساعدته على الترقي بوتيرة
أسرع من غيره؟
حاولت دراسة علمية جديدة
اإلجابة عن هذا التساؤل،
وقد ّ
دون الباحثون عددا من
املالحظات في هذا الصدد،
وحول الطرق التي تنتقي بها
الشركات موظفيها وتكافئهم.
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ديفيد روبسون
صحفى

كيف يولد النجوم؟
ثمة العديد من األسباب
الوجيهة التي تنكر أحقية
وصول النرجسيني إلى
مناصب ُعليا في مؤسساتهم
قبل غيرهم من العاملني.

ويمنع التواضع غير
النرجسيني من إبراز مواطن
القوة والتميز في أعمالهم.
أما النرجسيون فيجيدون
الترويج ألنفسهم والتأكد من
أن إسهاماتهم تلقى اعترافا،
حتى لو لم يكونوا يستحقون
ًأيا من ذلك.
ويرى النرجسي ذاته متضخمة

جدا ،ومن ثم فهو يبالغ بشكل
تلقائي في تصوير خططه وأفكاره
الخاصة بالعمل ،وهو ما قد يغري
رؤساءه (أو القائمني على اختيار
املوظفني الجدد) بقبول تلك
الخطط واألفكار.
ّ
ويلح النرجسي في جذب
االنتباه إليه ،فتبهت بذلك
ُ
صور
إلى جوار صورته،

العدد  148نوفمبر 2021
زمالئه املتواضعني في أعني
الرؤساء.
وفي املؤسسات التي تنظر
بعني سواء إلى العاملني فيها،
ْ
يمكن بسهولة كشف غرور
النرجسيني،
األشخاص
ْ
ونسف ما يقفون عليه من
أساس مصطنع .وحينئذ
فقط ُيمكن أن تظهر للعيان
أصالة أعمال األشخاص
املتواضعني.
الباحثون في
واستعان
ُ
بمسح أجري على
دراستهم
ٍ
عينة من حوالي  200مدير
تنفيذي في إيطاليا ،الذين
أجابوا عن أسئلة متعمقة
حول أسلوب اإلدارة في
شركاتهم.
وطلب الباحثون من هؤالء
املديرين ملء استبيان نفسي
حول الشخصية ،وكان على
هؤالء املديرين أن يختاروا
في هذا االستبيان واحدة من
بني كل جملتني ّ
تعبران عن
الشخصية ،ومن ذلك على
سبيل املثال ،االختيار من
بني:
أ -أمتلك موهبة طبيعية
إلقناع الناس
ب -ال أجيد إقناع اآلخرين
ّ
وتعبر إحدى الجملتني عن
ّ
ذات متضخمة أكثر مما تعبر
الجملة األخرى.
وبحساب عدد الجمل
النرجسية التي وقع عليها
اختيار مالئ االستبيان،
ّ
سجل الباحثون درجة
تمثل مستوى نرجسية هذا
الشخص ،التي يمكن من
خاللها تخمني العديد من
سلوكياته.
وقارن الباحثون بني هذه
الدرجات وبني بيانات هؤالء
املديرين تتعلق بمناصبهم
في املؤسسات التي يعملون
بها وتشمل أيضا مستوى
تعليمهم وخبراتهم العملية.
واكتشف الباحثون أن
األشخاص الحاصلني على
درجات عالية من النرجسية
في االستبيان قد حصلوا

على ترقيات في مؤسساتهم
بوتيرة أسرع من غيرهم
بنسبة  29في املئة.
وخلص الباحثون إلى
أن إلحاح النرجسيني في
ألعمالهم تؤتي ثمارا
الترويج
ّ
على صعيد الترقي الوظيفي
أكثر مما يؤتي العمل الجاد
مع األشخاص املتواضعني.
ّ
وهنا ،دق الباحثون
ناقوس الخطر ،قائلني إن
وصول النرجسيني إلى أعلى
املناصب في مؤسساتهم
كفيل بأن يوقع تلك املؤسسات
في مشكالت؛ ذلك أن
الترقي السريع يعني عدم
ِّ
وجود خبرة كافية مؤهلة
باملسئوليات
لالضطالع
ُ
واملهام ،فضال عما يعرف
به النرجسيون من االندفاع
والتعجل في اتخاذ القرارات.
ويميل النرجسي إلى
التعامل بشكل سيئ مع
التحديات املباشرة لسلطته
فال يترك مساحة ملن يريد
إقناعه بوجهة نظر تخالف
وجهة نظره؛ حتى ليتعني عليه
أن يصوغ فكرته في قالب
يغازل األنا املتضخمة لدى
هذا املدير.
ونصح الباحثون بأن يحاول
األشخاص املتواضعون إظهار
مواهبهم والتعبير عنها بشكل
أكثر وضوحا للمديرين ،حتى
ال ُيخلوا املضمار للنرجسيني
فيحقق هؤالء أغراضهم دون
وجه حق.
وإذا كنت متواضعا فليس
من ضرر أن تتخلى قليال
عن تواضعك املعتاد إذا
ما وضعتك الظروف أمام
شخص نرجسي.
وقد يكون من سوء الطالع
أن يضطر املرء إلى مصاحبة
شخص نرجسي في مكان
العمل ،ولكن مع الوقوف على
مسالك هؤالء النرجسيني
ومخاطرهم ،يتعني علينا أن
نبذل ما نستطيع وال ندعهم
يصلون إلى مناصب ليسوا
أهال لها.
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