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 أخالقيات العمل واملزاجية

 0236مارس  31في جريدة أخبار الخليج:  تاريخ النشر

 يزكريا خنج كتوردالبقلم: 

 

مع بداية تكوين المؤسسة التي كنت أعمل بها كنا نوظف بعقود مؤقتة 
حتى تتبين لدينا الرؤيا ونضع الهيكل التنظيمي ونكون اإلدارات وما إلى 
ذلك، وخالل هذه الفترة تم توظيف إحدى الموظفات لتقوم ببعض 
األعمال المكتبية والفنية بعدد من الساعات المعتمدة والمتفق عليها 

 (.)يعني مثالً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا

وأكرر مرة أخرى أنها بعقد مؤقت وهي تبحث عن عمل، وعلى الرغم من 
 لم وإن –نت تحضر الدوام الساعة الثامنة وتغادر العمل ذلك فإنها كا

 دائمًا أحثها كنت لذلك ظهرًا، عشرة الثانية الساعة تمام في – عملها تنهِ
 أجل ومن العمل إتمام أجل من إضافية ساعات بضع العمل في تجلس أن
 ولكن غيرها، من أفضل الوظيفة في حظوظها فتكون المسؤولين يراها أن

هل هم مستعدون لمنحي مقابل ساعات »قول دائمًا: ت كانت لألسف
 .، هذا وهي لم تتوظف بعد وإنما على عقود العمل المؤقتة«عمل إضافية

 – كاملة سنة حوالي –وأمر آخر، فكلما كلفتها بعمل خالل فترة وجودها 
 وإنما فحسب ذلك ليس وتسوف، تتلكأ وإنما إنجازه، في تبادر ال كانت
، بمعنى أني أقوم بالعمل «أنا سيدي قيدي»ي: الشعب المثل تردد كانت
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 .الذي أريد أن أعمله أما األعمال التي ال أرغب فيها فال تهمني

 ؟ وال أريد أن أقوم لكم ماذا كانت نهاية هذه الموظفة

وفي مكان آخر، موظف كانت وظيفته القيام بالعديد من األعمال الفنية 
، هذا الموظف بعد أن عمل في خارج المكتب وكان ذلك طوال النهار تقريبًا

هذه الوظيفة فترة من الزمن، وبعد أن تمكًن في وظيفته واستقر، كان 
سواء للقيام بعمل أو حضور  –يستغل عدم وجود المسؤول في مكتبه 

 السيارة مفتاح المسؤول طاولة على يضع فكان – اجتماع أو ما إلى ذلك
أنا »يقول فيها  قصيرة رسالة للمسؤول ويكتب فيها يعمل كان التي

 .«مريض، اسمح لي بالمغادرة

تعددت الحاالت وتكررت مرات ومرات، فطلبه المسؤول ليستوضح ما به، 
عسى هناك مشكلة يمكنه حلها، فقال الموظف: أنا منذ فترة أعاني من 

من الوقت، فأسقط في يدي  صداع نصفي، لذلك ال أستطيع العمل إال جزءً
إال أن المسؤول لم يتسرع في إصدار  ؟ المسؤول، ماذا يمكن أن يفعل

الحكم وإنما بدأ يسأل عن الرجل ويعرف ما به، وما مشكلته، فتبين أن 
هذا الموظف لديه عمل خاص، ويعمل جزءا من النهار في الوظيفة ثم 
يخرج في الجزء الثاني إلى عمله الخاص. وعندما استدعاه المسؤول 

ى اللجان الطبية حتى تقوم سوف نحولك إل»وفاتحه في األمر وقال له: 
، رد عليه الموظف «بمعالجتك، ربما فعالً تعاني من مرض وأنت ال تشعر

أنت ظالم سوف يعاقبك »بأقبح الكلمات وقال وهو يمسك الباب خارجًا 
 .، وحتى اآلن أنا ال أعرف من هو الظالم ومن هو المظلوم«اهلل
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ن، كل موظف صور عديدة من مزاجية الموظفين تتوارد في خاطري اآل
يريد أن يعمل بطريقته الخاصة، وربما الخاصة جدًا وبالشعور الذي 
يحس به في تلك اللحظة، فال تهم منهجية عمل أو منظومة عمل 

 ؟ متكاملة وإنما أنا ماذا أريد وكيف أقوم بهذا العمل

وعندما تكون المزاجية مشكلة وظيفية عادية بين فئة الموظفين 
ح مشكلة أو كارثة وظيفية ظاهرة للعيان عندما االعتياديين فإنها تصب

تعشعش بين الموظفين التنفيذيين، بمعنى من هم في فئة المدير وما 
فوق، فهذه الفئة عادة هي التي تقرر مصير العديد من الموظفين 
والمراجعين والعمالء، فكم من موظف أحيل إلى التقاعد فقط ألنه ال 

ترقياته لنفس ذلك السبب، يعجب المسؤول، وكم من موظف أوقفت 
وكم من موظف يحال إلى التحقيق بين الفينة واألخرى ألنه ربما يناقش 
المسؤول، وقس على ذلك كثيرا من األمور التي تجري في أروقة 

 .المؤسسات

وإن كانت المزاجية ضارة عندما ترتبط ببعض الوظائف فإنها تعد 
، إذ إنها ربما تكون مشكلة كارثية عندما تمتزج ببعض الوظائف األخرى

مميتة عندما يكون مزاج الطبيب سلبيًا وهو يعالج المريض، أو عندما ال 
يرغب المعلم في تعليم األطفال، فمزاجه ال يساعده في التعامل مع هذه 

 .الفئة من الناس، فلنتصور ذلك

والمزاجية تتعدى كل ذلك لتصل إلى المنزل، فربما نرى أن رب المنزل 
ته وأطفاله بمزاجيه غريبة األطوار، وكذلك الزوجة فهي ال يتعامل مع زوج
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ترغب في أن تشاهد أطفالها أو زوجها في تلك اللحظة، وهذا بغض النظر 
عن بعض الحاالت النفسية التي تمر فيها بحسب ظروفها الصحية، كما 
أن مشكلة المزاجية قد تكون عالية جدًا لدى األبناء، فبعضهم قد يقوم 

مادة أو هذه السلعة وبعد فترة من الزمن يرميها أمام ناظري بشراء تلك ال
كما نقول، أو أحد األطفال ال يريد ان « دم قلبه»والدهم الذي دفع فيها 

يأكل العشاء إال إذا تم شراؤه من المطعم الفالني، وال يريد هدية عيد 
ة من ميالده إال إذا تم شراؤها من المكان الفالني، وال يلبس إال تلك النوعي

 .المالبس التي يلبسها الفنان أو العب الكرة الفالني

والمزاج أو المزاجية نوع من االضطراب الذي يعيشه اإلنسان، ربما يكون 
ا، وحتى ربما يكون بسبب تعاطي أنواع من األدوية وربما يكون طبيعيً

وفي الحالة الثانية واألخيرة ربما ترتبط « حتى يقال عني مزاجي» مفتعالً
الذات واألنا الغالبة حتى  بالحاالت من األنانية والنرجسية وحببعض 

ا من حاالت قدرة الشخص في التعامل مع اآلخرين، لذلك نجد أن كثيرً
المزاجية يمكن أن تتطور في لحظة انفعالية فتتحول إلى حالة من 
الغضب والصراخ إن شعر الشخص أن ما يريده ال يستطيع تحقيقه، 

أن أقوم أنا من حولي بالشيء الذي أنا »ني ببساطة حيث إنَّ المزاجية تع
، وإن كانت المزاجية أعمق «أريده أو أن يقوم الجميع بتحقيق ما أريد أنا

من ذلك بكثير، ويتوقف هذا على حالة االضطراب الذي يعيشه اإلنسان، 
 .وإن كان بعض من تلك الحاالت يعد حاالت مرضية تحتاج إلى عالج

صفات المزاجية ترتبط بصورة أساسية بالتربية وإن كنا نعتقد أن ال
والبيئة االجتماعية لإلنسان، إال أن بعض الدراسات الحديثة تحاول أيضًا 
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أن تربطها بالوراثة وكذلك بالبيئة الطبيعية، وعلى الرغم من أن هناك 
دراسات أخرى تعارض ذلك حيث تشير إلى أن الوراثة والعوامل 

خالل مراحل عمر اإلنسان، فهؤالء الطبيعية تقوم بتعديل وذلك 
وذلك تعبيرًا عن التعديل أو « التالؤم أو حسن التالؤم»يطرحون مصطلح 

عدم التعديل بين الحالة المزاجية والخصائص الشخصية األخرى 
 .والسمات المحددة للبيئة

: كيف أتعرف على ولندع الدراسات والبحوث جانبًا، ونسأل أنفسنا سؤاالً
 ؟ وهل أنا مزاجي الصفات ؟ الشخص المزاجي

وجدنا أن الشخصية المزاجية تتصف ببعض الصفات التالية، فمن وجد 
في نفسه هذه الصفات فعلى األقل يعيد التفكير في نفسه، ومن وجد أن 

 سواء مسؤول أو موظف أو زوج أو زوجه أو أحد من األبناء –أحد القريبين له 
 :بحذر معه فليتعامل –

جية غالبًا ما تكون متقلّبة في أفكارها وآرائها إن الشخصية المزا .1
وتصرّفاتها، ونالحظ أنها تكون متعاونة ولطيفة ومثالية في 
أقوالها وسلوكها في بعض األحيان، ولكنها فجأة تنقلب فتصبح 

 .قاسية وعدوانية
غالبًا ما يشبّه الخبراء أصحاب الشخصية المزاجية بالعاصفة التي  .2

ء من دون أن تنظر إلى الخلف ومن دون أن متى هبّت تقلع كل شي
 .تنتبه إلى نتائج أفعالها وأقوالها
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تكون الشخصية المزاجية متسامحة إلى أبعد الحدود، لكنها فجأة  .3
 .تصبح صارمة وحازمة في مواقفها وال تقبل أعذار اآلخرين

كذلك تكون الشخصية المزاجية متقلّبة في أفكارها وسلوكها،  .4
مور حينًا لكنها ترفضها حينًا آخر، ونالحظ أن فتقبل بعض األ

الشخصية المزاجية ال تحسن اتخاذ قرار واحد والثبات عليه، لذلك 
 .فإنها قد تقرّر شراء سيارة لكنها بعد فترة تبدّل رأيها

التقلّب العاطفي؛ كذلك تكون الحياة الزوجية صعبة إذا كان أحد  .5
إذ قد يبادر ويعرض الطرفين يعاني من الشخصية المزاجية، 

المساعدة ولكنه بعد حين يتراجع، كذلك تطاول الشخصية 
 .المزاجية العواطف التي تتقلّب بين الحب والكراهية

فالحياة الزوجية لهذه النوعية من الشخصيات تعد صعبة وخاصة 
إن لم يفهم بعضهما البعض اآلخر، فعلى سبيل المثال قد تجد 

ف اآلخر الذي يتمتع بشخصية محبة الزوجة أو الزوج نفسه أن الطر
متعاونة متسامحة ثم تنقلب األمور رأسًا على عقب، ربما إلى 
كراهية وصرامة، وبعدها تعود إلى ما كانت عليه سابقًا، فيصبح 
هذا الطرف أو ذلك في حيرة من أمره فكيف يمكنه أن يتعامل مع 
شريك العمر وخاصة إن لم تكن له دراية بمميزاتها، وكيفية 

 .التعامل معها

 

واآلن، قس نفسك فهل أنت أحد هؤالء األفراد، فإن كنت كذلك فإنه من 
المهم أن تعيد تأهيل نفسك وأن تحاول أن تعيدها إلى جادة الصواب، 
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وإن لم تكن فهذا أمر حسن، ولكن ماذا إن كان األمر أن أحد الذين حولك 
جية، كيف بمثل هذه السلوكيات وأنه بالفعل يعاني من مشكلة المزا

 ؟ تتصرف معه إن كان يهمك أمره

 .استعمال طريقة المناورة معه عندما يكون غاضبًا .1
 .التحلي بالهدوء التام أثناء ثورة غضبه .2
أن يكون اآلخرون مستعدون النقالب انفعاالته حتى ال تكون ردود  .3

 .أفعالهم شديدة معه وهذا ما يزيد الطين بلة
وعندما يكون سعيدًا يكون لطيفًا في  مساعدته على حل مشاكله، .4

 .سلوكه
إبعاده عن بؤر التوتر والحزن قدر اإلمكان، ومن المهم تجنب أي  .5

 .سلوك يثيره أو يغضبه
 .تجنب الجدل معه في أي موضوع ألنّ الجدل يثيره ويغضبه .6
تنبيهه قدر اإلمكان على أنه شخصية حادة، وقد تنفع تلك  .7

 .يانالتنبيهات في بعض األح
 .يمكن تدريبه على الحب والحنان وتعريفه بفوائده وآثاره .8
تدريبه على قراءة اآليات القرآنية التي تعيد االطمئنان إلى نفسه  .9

 .وتهدئته من ثورته وغضبه
معرفة هذه الشخصية مسبقًا تساعد على التعامل معه  .11

 .واستغالل الفرص المتاحة في مساعدته على تخطي ذلك الغضب
تجنب إجباره على أعمال أو أفعال طويلة األمد ألنه كثير  .11

 .الملل والتذمر
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مصادقة ذوي الشخصيات الهادئة والتعامل معهم يساعد  .12
 .كثيرًا على التفاهم معه

إنه بحاجة إلى مساعدة المختص النفسي لتخفيف حالته عن  .13
 .طريق العالج النفسي اإلدراكي السلوكي

 

ت التي يمكننا أن نقوم بها أثناء تعايشنا مع هذه هذه بعض السلوكيا
الفئة، ولكن يجب أن يكون معلومًا أنه ال توجد صورة واضحة المعالم أو 

وسلوكيات، فلكل  مثالية للمزاجية يمكن أن نقبلها أو أن نضع لها حلوالً
حالة حديث، ولكل شخص طريقة للتعامل، لذلك من المهم جدًا أن نعرف 

ل، فإن عرفنا ذلك فإننا حتمًا سنتوصل إلى نقاط نحن مع من نتعام
 .مشتركة يمكن من خاللها أن نتفاهم، إن أراد ذلك الشخص التفاهم

 

 

 


