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على إنجازات منظمتهم أو  ونركزيال  ،توقع منهميهناك الكثير من الناس، الذين ال يؤدون وظائفهم كما "

التقدم في إنجاز المهام، وال إحراز  على ونساعديال  م. فهويزدادون سوءا يوما بعد يومبها،  ونهتمي

بهم كابوًسا  التي تجعل حياة كل شخص مرتبطو ر من الصفات األخرى،ويتميزون بكثياآلخرين أبداً، يعينون 

 ' "فيروسات المنظمةبـ 'أسميهم . لذلك حيًا
 

  المغرب –محمد أحمد البستاني ترجمه الى العربية 
 

نحن فمختلفون ومميزون بشكل فريد وواضح.  البشر األخرى، نحن المخلوقاتعلى عكس 

قادرون  كما أنناوقدرة على االختيار،  اومنطق استنتاجاو رأياا ومختلفون ألننا نمتلك عقالً وفكرً 

غاية هدف أو بلوغ أي على تطوير األفكار والقدرات واألساليب الالزمة لتحقيق أي مهمة أو 

أو  األخرى، يولد بأربعة قدرات المخلوقاتنحن أيًضا مختلفون ألن كل إنسان، بخالف . وتقريبًا

دي، وذكاءه جسال هذكاءو ،لشخصل المنطقي ذكاءال لنسبة مختلفة ياتمستو كلفهنا. نسبأو  أبعاد

 الروحي، وذكاءه العاطفي.

 

كما تتميز مجموعة من المخلوقات  ،المنطقي سبة من الذكاءنتتميز كذلك ب رفأجهزة الكومبيوت

رغم أنه يتواجد األخرى بالذكاء الجسدي. إال أن الذكاء العاطفي مختص بشكل فريد باإلنسان، 

عدم والحاجة إلى اليقين، وهو  - ذكائنا الروحي. فاألخرىبعض الثدييات  كل طفيف لدىبش



اإلحساس بوجود اإلسهام، وو، والرغبة في التقدماالرتباط والحب، واألهمية، والشعور باليقين، 

 هما من – الذي يأتي من وعينا الذاتي ووعي اآلخرين - وذكائنا العاطفي - مغزى لما نقوم به

ذكاءنا العاطفي هو قدرتنا على التعرف على أنفسنا وما سنكون عليه. ومن نحن  انيحدد

، ومعرفة كيفية التواصل معهم، واحترامهم، في نفس الوقتإدراك وفهم اآلخرين  معومعرفتنا، 

 - اأو سلبي اإيجابي -واالستماع إليهم، واالهتمام بهم، ومساعدتهم، وفهم كيفية التصرف تجاههم 

 .يهمعل والتأثير

 

في كل  لديهم القدرة على تحقيق نتائج مرضية ورائعة بشكل متكرر وثابت اهناك أشخاصإن 

أناس يركزون على تحقيق إنجازات شخصية وتنظيمية، ويحسنون أنفسهم  منظمة. وهناك

باستمرار، ويتحسنون كل يوم، ويساعدون اآلخرين، ويحرزون التقدم، ويقدمون أفضل ما في 

عادة هم في الو ،اس لديهم تأثير إيجابي على اآلخرين وعلى نجاح مؤسستهمهؤالء النووسعهم. 

 .يحصلون على مكافآت عاطفية وروحية وماديةن م

 

ال يؤدون وظائفهم كما  الذين هناك الكثير من الناسوعلى عكس ذلك، من ناحية أخرى، و

ال  م. فهبعد يوم ويزدادون سوءا يومابإنجازات منظمتهم  ونهتميأو  ونركزيال ، وتوقع منهمي

مجموعة من ويتميزون باآلخرين أبداً،  يعينونإنجاز المهام، وال أو  إحراز تقدمفي  ونساعدي

 تجعل حياة كل شخص مرتبط بهم كابوًسا حيًا.، والتي خراأل صفاتال

 

رين تأثير سلبي على اآلخلهم وهؤالء األشخاص ". "فيروسات المنظمةبـ لذلك، أسميهم و 

يعرقل أو يعوق إنجاز مهام المنظمة  وعلى نجاح منظمتهم، وعادة ما يكونون بمثابة تشويش

على اآلخرين،  تأثيره يةكيف واعرفيأو  وافهمأن يدون  اسلبي يكونهم وتصرف. غاياتهاوأهدافها و

 نوع من اإلنكار. تمتعون بممارسةسيف، ذلكأو قد يعرفون 

 

ً عصيبة  ونواجهيس السلبيين هؤالء األشخاصولهذا فإن أغلبية  حين مواقف صعبة وأوقاتا

سوف و أو ألية أسباب أخرى.بتسريح جزء من أفرادها، المنظمة حينما تقوم يفقدون وظائفهم، 

 وتصرفهم بدل إبقائهم في وظائفهم. ختارهم تاإلدارة  الذي جعلعن السبب  ويتحرون يتساءلون

 

يعوا جيدا أن أن يهم ولهذا يجب عل بهم.وسوف يؤدي بهم هذا إلى االستغراب وفقدان صوا

إما أن لالستبدال. ف وهم معرضون بدأت تقليزالون في وظائفهم  من أجلها مااألسباب التي 

تتغير تصرفاتهم نحو لديها أمل في أن أنها  أو، اإلبقاء عليهماإلدارة ليس لديها خيار سوى 

عن  تغض الطرف أنها، أو تعاطفم كنوع من المستقبله في إفساد ترغبال أو أنها ، األفضل

 يغض الطرفالمدير الذي ف  أدائهم الضعيف وموقفهم السلبي، وهو ما يعتبر سلوكا خاطئا منها.

أمواله  منبشأن األداء الضعيف والموقف السلبي لهؤالء الناس، ال يدفع راتب هذه الفيروسات 

 تهم.حدث ذلك، فسيبحث بشكل جاد عن طرق إلقالإذا فالخاصة. 

 



قبل أن يحين  بمغادرتهسواء بالتأخر عن مواعيد بدء العمل، أو بها،  ونتصرفيطريقة التي الف

موعد الخروج، أو بالتكاسل واستغالل وقت العمل في األمور الشخصية، أو بالحديث المطول 

يكون  لساعات على الهاتف، أو أي سلوك آخر وغير أخالقي يؤدي إلى األداء الضعيف، والذي

 ذلك. على موقف العمل من زمالئهم وغير ي كبيرله تأثير سلب

 

بشأن مجموعة من المشاعر والمعتقدات واألفكار حول كيفية تصرف ، موقف العملويقصد ب

أثناء شعور الناس  وهو. منظماتهموظائفهم ومرؤوسيهم وزمالئهم ورؤسائهم وعلى  اإلبقاء

 .وظائفهم وواجباتهمالقيام ب

 

المال والمصالح الذاتية. فهم ال يقدرون أو يهتمون باآلخرين، فيروسات المنظمة ال تقدر إال ف

يركزون أكثر على الجمع و. المغزى من قيامهم باألمور، واإلسهام، واالستحقاقاالبتكار، وب وأ

ل، والكس :معدة أنواع من بينه متقديمها. وهخدمة أكثر من على تلقي بدالً من العطاء، و

، والعدوانيوالمزعج، مر، نالمتو، زعجنوالم، شكوىوكثير ال، ومبدد الوقت، ماطلالمو

صفات هذه رب أربعين من اهناك ما يقإلى غير ذلك. و، والمندفع، والمتكبر، واألناني

 التي سوف أتعامل معها في هذه السلسلة من المقاالت.الفيروسات، و
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