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 الذكاء االجتماعي وإدارة األعمال

 2018مايو  6نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

النجاح الجديد  علم –يروي كارل البرشت في كتابه الذكاء االجتماعي 
ذهب أحدهم إلى متجر كبير »هذه الحكاية:  2006الصادر عام 

 هوتوجه إلى قسم الخضراوات وطلب )نصف حبة قرنبيط(، وقال إن
فقط يريد نصف حبة ألنه ببساطة ال يحتاج إلى حبة كاملة، أسرع 

لى الزميل البائع وقال له: هال قسمت رئيس القسم بحبة القرنبيط إ
هذه القرنبيطة إلى نصفين، فهناك رجل أحمق يريد شراء نصف 
حبة فقط. وعندما أشار بإصبعه إلى الخلف والتفت نصف التفاتة، 
فإذا به يلمح العميل واقفًا على مقربة منه وقد سمع كل ما قيل. 

يل ويقول: فلم يجد الرجل حالًّ إال أن يستطرد مشيرًا إلى العم
 «.ولحسن الحظ أن هذا السيد المحترم يريد شراء النصف اآلخر

هذا البائع أو رئيس القسم وإن كان طويل اللسان نوًعا ما، إال أنه 
أن كان يتمتع بذكاء اجتماعي ونباهة أخرجته من المأزق الذي كاد 

يقع به. وهذه الحالة نقع فيها في الكثير من المرات، لذلك فإننا 
ن بحاجة إلى نوع خاص من الذكاءات التي تخرجنا من حينئذ نكو

المآزق وتعرف بالذكاء االجتماعي، وفي الحقيقة فإننا نحتاج إلى 
 هذا النوع من الذكاء في معظم األعمال إن لم نقل كلها.
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القدرة على اكتشاف  يعني – أشرنا سابقًا كما –فالذكاء االجتماعي 
ودوافعهم ورغباتهم،  وفهم الحالة النفسية والمزاجية لآلخرين

ومقاصدهم، ومشاعرهم، والتمييز بينها واالستجابة لها 
بالطريقة المناسبة، وهذا الذكاء يضم الحساسية لتعبيرات الوجه 
والصوت واإليماءات وهو يظهر بوضوح لدى المعلم الناجح 
ولألخصائي االجتماعي والسياسي، وكذلك اإلداري ومسؤول 

  خاص والعام.األعمال سواء في القطاع ال

وتسميه بعض المراجع بذكاء التعامل مع اآلخرين، وهذا يعني 
القدرة على العمل التعاوني والقدرة على االتصال الشفوي وغير 
الشفوي مع اآلخرين، والقدرة على فهم مشاعر اآلخرين ودوافعهم 
واهتماماتهم ومقاصدهم والتمييز بينها، ويضم أيضًا حساسية 

المسؤول اإلداري لتعبيرات الوجوه والصوت الفرد أو باألحرى 
واإليماءات والقدرة على التواصل والتفاعل مع اآلخرين وإقناعهم 

 والتجاوب معهم.

إذن ببساطة فنحن نتحدث عن مسؤول إداري يستطيع أن يتعامل 
مع البشر المحيطين به، ويتفاعل معهم، وذي قدرة على فهمهم 

ن فحوى رغباتهم، ألنه بكل وقراءتهم وذلك حتى قبل أن يعبروا ع
بساطة ذو حساسية على فهم اآلخرين، وذلك من خالل رغبته هو 
في فهم اآلخرين ومساعدتهم ومعاشرتهم، وهذا المسؤول 

 ويطلب – اليوم الكثيرون يفعل كما –اإلداري ال يجلس في مكتبه 
 استخدام ويمكنه مسؤول ألنه فقط وذلك األعمال أداء اآلخرين من
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مطلقة التي تمنحه له وظيفته، هؤالء يجلسون في بروج ال السلطة
عاجية وتخدعهم المظاهر البراقة، ولكنهم بعد حين من الزمن 
يكتشفون أن كل هذه مظاهر خادعة، تتمزق بفعل الزمن، أما 
المسؤول اإلداري الذي استطاع أن يعيش مع الناس وألجل الناس 

 فهؤالء هم الذين يتمتعون بالذكاء االجتماعي.

ولقد وجدت الدراسات العديد من المظاهر والخلل الذي يمكن أن 
يحدث في األعمال نتيجة غياب الذكاء االجتماعي، ولقد لخصها 
كارل البرشت في العديد من النماذج كلها من شأنها أن تؤدي إلى 
إهدار الموارد وتحجيم اإلنجازات، ولكننا هنا سنختصرها إلى حوالي 

كن أن تؤدي الغرض الذي نسعى إليه، وفي نماذج فقط ألنها يم 10
الحقيقة فإننا من خالل حياتنا العملية وجدها أن هذه العشرة هي 

 األكثر تواجدًا ورواجًا في بيئة العمل لدينا، وهي كالتالي:

خلل التركيز أو خلل الموقف: الغباء االجتماعي لدى بعض  -1
دهم في المسؤولين يمكن أن يؤدي إلى فقدهم الحس الذي يساع

تبني موقف معين أو قرار من المفروض أن يتخذ في تلك اللحظة 
حتى تنجز المهمة، هذا الخلل في التركيز أو في الموقف يمكن أن 
يشتت المسؤول عن أهداف المؤسسة ومشكالتها لينصرف إلى 
أداء بعض األعمال األخرى التي ال تمت إلى القرار المطلوب اتخاذه 

 في تلك اللحظة.
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وضى: هذا الخلل في التركيز والتشتت الذي يمكن أن يؤديه الف -2
فقد الذكاء االجتماعي لدى المسؤولين يصيب فريق العمل بنوع 
من الشلل، األمر الذي يؤدي إلى انعدام الهوية وفقدان األولويات 
ووضع المصالح الشخصية قبل المصلحة المؤسسية، عندئذ حتمًا 

 سنفقد اإلنجازات وتحدث الفوضى.

العجز: وبسبب فقد الذكاء االجتماعي لدى المسؤولين، وفي ظل  -3
الفوضى العارمة التي تُعد نتيجة مباشرة للغباء االجتماعي فإنه 
حتمًا ستتشكل سحب العجز في أي مؤسسة عمل، سواء كانت 
خاصة أو عامة، فلنتصور مؤسسة ال يوجد بها أي عالقات 

ول اإلداري أن يكوّن فرق اجتماعية بين أفرادها، وال يستطيع المسؤ
 ؟ عمل، فماذا ستكون إنتاجية هذه المؤسسة

التمييز الطبقي: عندما يستشري الغباء االجتماعي في  -4
المؤسسة فإنه وبكل بساطة سيحدث نوع من التمييز والتفريق 
بين العاملين فيها، فبدالً من منح الترقيات والمكافآت على أساس 

ه سوف تمنح بناء على مدى القرب الكفاءة والكادر الوظيفي فإن
والبعد عن المسؤول نفسه، فهو الذي يمنح ويهب، عندئذ تظهر 

 فئة المطبلين والراقصين على أنغام دفوف المسؤولين.

الصراعات الداخلية: وهذه تشبه الحرب األهلية بين األحزاب  -5
السياسية والفكرية، إذ يمكن أن تنقسم المؤسسة إلى مجموعة 

ف واألحزاب، وكل حزب يحارب اآلخر وذلك بناء على مدى من الطوائ
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استفادته الشخصية من المسؤول الذي ال يمتلك الذكاء 
 االجتماعي.

االستبداد: المسؤول الغبي اجتماعيا ال بد أن يكون من النوع  -6
المستبد والديكتاتور الذي يحب أن يتفرد بقراراته، فهو ال يرى أن 

في أخذ الرأي منه ومشورته، وهذا األمر هناك من هو أهل للمشاركة 
 يضيع المؤسسة.

الخالف وغياب الرؤية: وبسبب الغباء االجتماعي واالستبداد  -7
بالرأي واألسباب التي ذكرناها سابقًا فإنه سوف تحل الخالفات في 
المؤسسة، وربما تحدث خالفات شديدة ومشاكل جمة كلها ال 

لين والمسؤولين يجدون أن تكون في صالح العمل، بمعنى أن العام
ا على ورق ا وحبرًالرؤية والرسالة واالستراتيجيات كلها غدت كالمً

وليس لها قيمة، وبالتالي ليس لها جدوى عملي يمكن أن تستفيد 
 منها المؤسسة، وبالتالي تفقد المؤسسة قيمتها.

 بآخر أو بسبب –اإلحباط العام: وعندما تسوء أحوال المؤسسة  -8
ارة العليا من تحقيق التوازن والحفاظ على عنصر اإلد وتفشل –

التواصل والحوار بين كافة اإلدارات وربما حتى مع صغار الموظفين، 
فإن ذلك يثبط الهمم ويقتل روح اإلبداع واالبتكار لدى العاملين 

 ويقلل من شعورهم بااللتزام بأداء واجباتهم.

جد أن بعض اإلدارة الهرمة: في العديد من المؤسسات فإنك ت -9
المسؤولين أصبحوا مثل الديناصورات، فهم في موقعهم منذ 
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سنوات طويلة، وبالتالي يصعب تغيير عقلياتهم وتفكيرهم، فما 
بالنا إن تحدثنا عن الذكاء االجتماعي؟ هذه العقليات الديناصورية 
ال ترغب في تحريك ساكن، وعندما تحدثهم عن إمكانية استخدام 

 في يصرخ أن يمكن األعمال، إنجاز في –ثالً م –التقنيات الحديثة 
 (.ال) بساطة وبكل وجهك،

المسؤول االنطوائي: عندما يفقد المسؤول الذكاء االجتماعي  -10
ويتقاعس عن أداء بعض األعمال والتواصل مع الموظفين 
والعاملين، فإنهم وبكل بساطة يعزلون أنفسهم في غرفهم 

وال يرغبون في كل تلك اإلجراءات الخاصة، ال يستقبلون وال يزورون 
التي تسمح لهم بالتواصل مع الموظفين والعاملين، عندئذ يعجز 
الموظفون عن التواصل معه وهذا ربما يؤدي أن يقوم الموظف 
باالجتهاد في العمل بحسب ما يراه مناسبًا، وهذا ربما يؤدي إلى 

 حدوث بعض األخطاء والمشاكل وخاصة مع المراجعين.

اذج عديدة يمكن للراغبين االطالع عليها من مصادرها وهناك نم
 الخاصة.

على ذلك يمكننا القول إن الذكاء االجتماعي موضوع ضروري 
للتعامل الناجح في المواقف التي تحيط بالمسؤولين سواء بصورة 
يومية أو غير ذلك، فهي تساعدهم بصورة دائمة في تخطي 

الموظفين أو مع الصعاب والمشاكل سواء أثناء تعاملهم مع 
العمالء، فهذه النوعية من الذكاء تساعدهم في فهم الناس 
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والموظفين والعمالء، وبالتالي يمكن أن يُعدل هو سلوكه وأسلوبه 
وطريقته عند التعامل مع كل نوعية من البشر، وذلك ألنه بذكائه 
االجتماعي أو على األقل ذو قدرة على التعامل البناء يستطيع أن 

اجات كل المحيطين ويمكن أن يحققها لهم وإقناعهم يفهم احتي
 بالذي يمكنه هو إنجازه، فيقتنعون.

أما بالنسبة للموظفين فإن الذكاء االجتماعي أيضًا مطلوب، فبهذا 
األسلوب يستطيع الموظف أو العامل أن يتعامل مع مسؤوله حتى 
وإن كان مسؤوله من النوع المستبد بالرأي والديكتاتور، وذلك من 
غير أن يقدم العديد من التنازالت التي تحطم كبرياءه وشخصيته، 
فهو يتمكن من الخروج من األزمات بأقل الخسائر الممكنة. أما 
بالنسبة للزمالء فإن التعامل معهم بالعقلية االجتماعية مهمة 
وضرورة قصوى، إذ إن المرء يقضي جزءا كبيرا من يومه بينهم، 

كيف يتعامل مع هؤالء األفراد لذلك فمن المستحسن أن يعرف 
بقدر اإلمكان مهما كانوا ومهما كانت نفسيتهم، وذلك من أجل 
نفسه هو وليس من أجلهم، فإن كان يفتقر إلى الذكاء االجتماعي 
فإنه سيصاب باالكتئاب والمشاكل النفسية وسوف يسير وهو 
يتحدث إلى نفسه كالمجنون بسبب المشاكل التي عادة ما تكون 

 ء العمل.بين زمال

 منصبه كان أيا –وبما أننا مازلنا نتحدث عن األعمال، فإن الموظف 
إلى قدر كبير من الذكاء االجتماعي حتى يعرف كيف  يحتاج –

يتعامل مع المراجعين وخاصة موظفي الواجهة، والذين يقدمون 
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الخدمات للمراجعين، فهؤالء يتعاملون مع اإلنسان الذي أتى من 
إذ ربما أتى من بيته إلى هنا باستخدام  خارج المؤسسة عادة،

وسائل النقل العامة، أو بسيارته ولم يجد موقفا للسيارات فوقف 
على بعد كيلومتر من المؤسسة، أو ربما حدث له بعض المشكالت 
أثناء حضوره إلى مقر المؤسسة، وما إلى ذلك، كل هذا أدى إلى تفجر 

ة يحتاج فقط إلى في المزاج وثورات داخلية، فهو في هذه الحال
مسكن وبال طويل، فلنتصور أن موظف الواجهة ال يملك الحس 
االجتماعي لمقابلة مثل هؤالء البشر، وال يملك الذكاء االجتماعي 

 ؟ للتواصل مع هؤالء فماذا يمكن أن يحدث

هنا من الممكن أن تحدث العديد من المشاكل واللغط والكالم غير 
ى تقديم شكوى، وصراخ في الالئق، وممكن أن تصل األمور إل

وسائل اإلعالم، عندئذ يمكن أن تهتز الصورة الذهنية للمؤسسة 
عند بقية البشر والناس، فماذا جنت المؤسسة من كل هذا الغباء 

 ؟ االجتماعي

وعندما نعود لنستشهد بالحكاية التي ذكرناها في بداية المقال 
مع الزبائن هي نجد أن الذكاء االجتماعي وقدرة البائع على التعامل 

التي أخرجته من المأزق الذي كاد أن يقع فيه، لذلك فليس من 
المستغرب أن نرجو أن ينتشر هذا النوع من الذكاء ليس في نطاق 
العمل في المؤسسات الكبيرة فقط وإنما نأمل أن نجد هذا 
األسلوب وهذا التعامل المبني على الذكاء االجتماعي يتحقق 
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ائع والزبائن على أصغر المستويات سواء وينتشر حتى ما بين الب
 في أسواق الخضار أو السمك أو ما إلى ذلك.

ليس ذلك فحسب فالذكاء االجتماعي مطلوب في المدارس عند 
تعامل المعلمين والمعلمات مع الطلبة والطالبات، وفي المنازل 
وحتى في الشوارع وفي كل مكان، فلنتصور كيف يمكن أن تتحول 

لى عقب عندما نتعامل مع بعضنا البعض بطريقة حياتنا رأسًا ع
 تليق باألخالق بداًل من الصراخ والعويل.

 ومازال للحديث بقية.

 

 

 

 


