
3 أنماط من الشخصيات
يمكن لها أن تضر بعملك
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أجرى أحد مسؤولي التوظيف مقابلة إلحدى المرشحات 

ورشحها  االستشارية،  شركته  في  مبيعات  لوظيفة 

وشبكة  العمل  في  خبرتها  على  بناًء  الشركات  إلحدى 

يستغرق  لم  لكن  الجيد؛  ومظهرها  المهنية  عالقاتها 

األمر وقتًا طويًال بعد أن بدأت العمَل في إحدى الشركات 

ها بمثابة كابوس مرعب على  الصغيرة لتثبت للجميع أن�

جميع زمالئها.

عروض  كتابة  الموظفة  هذه  رفضت  بدء؛  ذي  بادئ 

المبيعات، حتى بعد أن أرسلها مسؤول التوظيف هذا إلى 

فت الشركة  دورة تدريبية حول كتابة عروض المبيعات كل�

المطلوبة  المبيعات  نسبة  تحقق  لم  كما  دوالر؛   5000

أية تغذية  الوقاحة على  منها، وكانت ردودها في غاية 

راجعة تقدم إليها. وفي غضون أشهر، تمكنت من إقناع 

أشخاص  ثمانية  من  المكونة  الشركة  تلك  في  متدربة 

بتقديم استقالتها. لقد كانت معنويات موظفي الشركة 

في الحضيض؛ إذ اعتاد موظفو الشركة أن يجتمعوا خلف 

أبواب مغلقة لتقديم شكاويهم بخصوص تصرفاتها.
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يقول عنها هوارد مسؤول التوظيف الذي وظفها: "لقد 

كان فيها شيء من النرجسية، فلم تعتد التشكيك في 

على  عام  مضي  وبعد  بالمطلق".  الشخصية  أحكامها 

خدمة  إنهاء  مذكرة  بحقها  عملها  رب�  أصدر  توظيفها، 

اها من عملها. طاردًا إي�

ما يجعل موقف هوارد صعبًا بشكل خاص هو أن� شركته 

وهي  والتطبيقية،  المعرفية  للدراسات  مركز  عن  عبارة 

متخصصة في تقييم الشخصيات والتدريب؛ وهو ما يظهر 

فخ  في  يقعون  قد  تمرسًا  األكثر  العمل  أرباب  حتى  أن� 

اإلشارات  إلى  ينتبهون  ال  عندما  سيئ  بتوظيف  القيام 

الدرس كما يقول، واصفًا ما  م هوارد  تعل� الصحيحة. لقد 

لحكمنا  صارخة  مخالفة  في  وظفناها  "لقد  قائًال:  حدث 

األولي عليها، إذ يوجد قدر كبير من المعلومات التي يجب 

معرفتها حول السمات التي يجب أن تبحث عنها بصفتك 

مسؤول توظيف، ويجب أال تتجاهل ذلك".

بناًء على ما سبق؛ إليك ثالثة أنواع من الشخصيات يمكن 

تحديدها  وكيفية  وعملك،  شركتك  تدمير  إلى  تؤدي  أن 

في مقابالت التوظيف.



الشخصية النرجسية:  .1

هي  العمل  مكان  في  الشخصيات  أنواع  أخطر  "إحدى 

هوجان  روبرت  به  صرح  لما  وفقًا  النرجسية"،  الشخصية 

مدير شركة هوجان ألنظمة التقييم، وهي شركة لتقييم 

الشخصيات مقرها تولسا بوالية أوكالهوما.

من السهل ارتكاب خطأ توظيف شخص نرجسي؛ فأصحاب 

ون  الشخصية النرجسية يتمتعون بشخصية جذابة ويشع�

ثقة بأنفسهم؛ لكن� الشخص النرجسي سيتالعب باآلخرين 

ويرفض  التعليمات،  وسيتجاهل  العمل،  مكان  في 

االعتراف بأخطائه ويرفض التعلم منها.

يقول هوجان: "إن� أصحاب الشخصية النرجسية لديهم في 

الواقع بعض السمات الشخصية التي يتمتع بها األشخاص 

النرجسيين  أن�  في  المشكلة  وتكمن  السايكوباتيون. 

يتصرفون دائمًا بشكل رائع في مقابالت التوظيف، لكن ال 

يمكنهم التوافق مع أي شخص كان، فكل شيء يتعلق 

بهم من وجهة نظرهم الشخصية".
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ز األشخاص النرجسيين كيف تمي�
في مقابالت التوظيف؟

تشي  عالمات  لديه  سيكون  النرجسي  إن�  هوجان  يقول 

ح، لذا راقب عن كثب لغة جسد مرشحي  بشيء من التبج�

وعندما  الغرور.  على  تدل  عالمات  عن  بحثًا  التوظيف 

تسألهم عن خبرتهم في العمل في فرق، انتبه إن كانوا 

يركزون حصريًا على أنفسهم، أو إن كانوا يدلون بمالحظات 

فهذه  الفريق؛  في  زمالئهم  بشأن  تهكمية  أو  مهينة 

إشارات تحذير تنذر بأن� الشخص الذي تحاوره نرجسي.

تواصل معنا واحصل على استشارة مجانية 
ف لشخصيات الموظفين حول التعر�
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الشخصية المتواكلة  .2

في حين أن� سلوك هؤالء األفراد أكثر خموًال من سلوك 

النرجسيين، فإن� هذه السلبية والخمول هي ما سيصيبك 

االتكاليون  فاألشخاص  بالجنون؛  وموظفيك  أنت 

المديرين  بعض  يسميه  ما  أو   - الكسل  في  المفرطون 

"المتسكعون االجتماعيون - social loafers" - يمكن أن 

في  بالعمل  األمر  يتعلق  عندما  لعملك  ضارين  يكونوا 

فرق، مثلهم مثل النرجسيين؛ فهذا النوع من الشخصيات 

يمثل مشكلة كبيرة، وخاصة في الشركات الصغيرة حيث 

يكون لدور كل فرد أهميته الخاصة. 

يدفع االتكاليون الموظفين اآلخرين إلى القيام بعملهم 

أماكن  في  وعدوانية  بسلبية  ويتصرفون  عنهم،  نيابة 

لدى  استياًء  تخلق  السلوكات  هذه  ومثل  العمل. 

هم مضطرون إلى  الموظفين اآلخرين الذين سيشعرون أن�

تحمل أعباء عمٍل جديدة تضاف إلى أعباء عملهم؛ وهذا 

أمٌر يقتل الروح المعنوية لدى الجميع، إذ من الهام للغاية 

أن يرى الناس أن� كل فرد يلتزم بالمسؤوليات الملقاة على 

عاتقه".
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ز األشخاص االتكاليين كيف تمي�
في مقابالت التوظيف؟

أثناء  في  المرشح  طاقة  مستوى  تقييم  عليك  يجب 

التي  الطاقة  مقدار  على  وللتعرف  التوظيف؛  مقابلة 

يقولونه  ما  إلى  تنتبه  أن  عليك  ليس  الناس،  يمتلكها 

فحسب، ولكن إلى طريقة حديثهم أيضًا.

يقترح هوارد دعوة مرشح التوظيف إلى تناول فنجان من 

خفية  طريقة  ها  إن� إذ  المقابلة؛  أثناء  في  القهوة 

لتحفيزهم ومعرفة ما إذا كان يمكنهم مواكبة حديثك 

معهم.
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الشخصية االنفعالية  .3

ف  النفس ومؤلف كتاب "وظ� يقول مايكل ميرسر، عالم 

 Hire the Best and Avoid the) البقية"  األفضل وتجاهل 

إمكانهم  في  يكون  الناس  معظم  أن�  حين  "في   :(Rest

مقابالت  أثناء  في  السيطرة  تحت  عواطفهم  إبقاء 

هم قد يبقون معها مشاعرهم العدوانية  التوظيف، إال أن�

طي الكتمان.

قد يتصرفون بشكل ساحر ومبهج، حتى وإن كانوا وحوشًا 

تمشي على قدمين، فهم يعرفون كيف يسيطرون على 

طباعهم جيدًا".

ترفض  شخصية  االنفعالية  الشخصية  تكون  أن  يمكن 

متشائمة  وشخصية  والتعليمات،  القواعد  إلى  االنصياع 

وكثيرة الشكوى؛ وهذه هي شخصيات الموظفين الذين 

بقوة،  األبواب  يصفقون  وهم  المكاتب  من  يخرجون 

اآلخرون  الموظفون  سيشعر  لذا  باستمرار.  ويشتكون 

تلك  وكل  معهم،  التعامل  تفادي  إلى  الدائمة  بالحاجة 

السلبية المتفجرة يمكن أن تكون معدية وتنتقل بدورها 

إلى بقية زمالء العمل.



8

ز األشخاص االنفعاليين كيف تمي�
في مقابالت التوظيف؟

يتجنبوا  كيف  سيعرفون  االنفعاليين  المرشحين  حتى 

فقط  التوظيف.  مقابالت  أثناء  في  والشكوى  التذمر 

اسألهم عما لم يعجبهم في وظيفتهم السابقة، أو في 

قد  رد  على  األرجح  على  وستحصل  السابق،  عملهم  رب� 

أكثر  عليهم  ضغطت  إذا  لكن  لك؛  قوله  على  تمرنوا 

للحصول على مثالين من هذا القبيل، وتحديتهم لتقديم 

بسرعة  الرد  على  فستجبرهم  أكثر،  تفصيلية  إجابات 

ات فعلهم، وانتبه إن كانوا  وتلقائية؛ لكن احترس من رد�

اهم، أو إن كانوا سيقدمون  يشعرون بالضيق عند تحديك إي�

دروسًا مستفادة من تجاربهم السابقة، أم سيركزون على 

السلبيات فقط.

تواصل معنا واحصل على استشارة مجانية 
حول إدارة فرق العمل



إن أعجبك المقال ادعمنا بـ

أضف تعليًقا تبين فيه رأيك

شارك المعرفة مع اآلخرين

أرسله إلى صديق مهتم

AWARED


