


مراسالت التحرير: توجه المراسالت إلى رئيس التحرير 
أو إلى إدارة االتصال المؤسسي

معهد اإلدارة العامة
tanmiamag@ipa.edu.sa  :البريد اإللكتروني للمجلةh

المقاالت والموضوعات التي تنشر في المجلة
وما تتضمنه من آراء وأفكار  تمثل آراء كتابها،

وال تمثل بالضرورة رأي معهد اإلدارة العامة.

رقم الترخيص: 1356070
ردمك: 5093- 1319

رقم اإليداع: 16/1550

رئيس التحرير:
أ. عبدالله بن عبدالعزيز الشاعر

مدير عام االتصال المؤسسي
هاتف : 8297117 - فاكس : 4745022

Alshaera@ipa.edu.sa

مدير التحرير:
أ. شقران بن سعد الرشيدي

هاتف : 4745039
rashidis@ipa.edu.sa 

عضو هيئة التحرير:

د. أحمد زكريا أحمد
هاتف : 4745034 

mohameda@ipa.edu.sa 

سكرتير التحرير :
أ. نورة بنت علي المبارك

هاتف : 4745419 
almubarakn@ipa.edu.sa 

اإلخراج الفني:
أ. نورة بنت سعود الدوسري

هاتف : 4745785 
aldosrayn@ipa.edu.sa 

موقع المجلة على شبكة اإلنترنت
tanmia-idaria.ipa.edu.sa

الـمحتويات

المرأة السعودية تقتحم 
الوظائف والمهن الصعبة

المرأة4

سهـــر الموظــفــين.. 
وبـاء عــالمـي خفـي مـن أجل 

االستمتـاع بالحيـاة 

فضفضة12

اإلعالم الرقمي..
 القوة الناعمة في 

الصراعات

مـقــــــال10

كيف تواجه 
التحديات السلوكية

 في بيئة عملك؟

مـقــــــال23

أغرب التخصصات 
الجامعية

مـقــــــال28

مفارقة عجيبة.. 
شركــــــــات عــــــــالمية تستقطب 

موظفين موهوبين في النوم 

تقرير24

mailto:%20tanmiamag%40ipa.edu.sa?subject=
mailto:%20tanmiamag%40ipa.edu.sa?subject=
mailto:AbuObaidM%40ipa.edu.sa%20?subject=
mailto:AbuObaidM%40ipa.edu.sa%20?subject=
mailto:%20rashidis%40ipa.edu.sa%20?subject=
mailto:%20rashidis%40ipa.edu.sa%20?subject=
mailto:%20yousefsm%40ipa.edu.sa%20?subject=
mailto:%20mohameda%40ipa.edu.sa%20?subject=
mailto:%20mohameda%40ipa.edu.sa%20?subject=
mailto:%20almubarakn%40ipa.edu.sa%20?subject=
mailto:%20aldosrayn%40ipa.edu.sa%20?subject=
mailto:%20aldosrayn%40ipa.edu.sa%20?subject=
http://tanmia-idaria.ipa.edu.sa
http://tanmia-idaria.ipa.edu.sa
http://https://surveys.ipa.edu.sa/TakeSurveyPage.aspx?s=1a22b588b3a44c7dbfbbc99b527f7462&tsid=d71703cd5ee0473e971c1fb19df18d85&c=ar-JO
http://surveys.ipa.edu.sa/TakeSurveyPage.aspx?s=1a22b588b3a44c7dbfbbc99b527f7462&tsid=b7e2247a59ab4e8ba53d2c9d6d32173f&c=ar-JO


5 العدد 191 - سبتمبر - 2022 العدد 191 - سبتمبر - 42022

ثقافة منطية عاملية
واملهن  الوظائف  واأن  الذات  الذين مييلون جللد  ل�سنا مع  اأننا  البداية  نوؤكد يف 
يف  فقط  تنت�سر  الن�ساء  م�ساركة  و�سعف  الرجال  عليها  ي�سيطر  م��ازال  التي 
التقليدية  والنظرة  عامة،  ب�سفة  امل��راأة  عمل  تنميط  لأن  العربية؛  جمتمعاتنا 
تراجعه  يزل-بالرغم من  ومل  كان،  اإليها، وح�سرها يف جمالت عمل حمددة 
اإىل حد ما-ميثل قا�سًما م�سرتًكا يف ثقافات اأغلب املجتمعات؛ فهي ثقافة عاملية. 
املتقدمة،  املجتمعات  اأعتى  يف  وتتجذر  تتوغل  التقليدية  النمطية  النظرة  فهذه 
ن�سبة عمل  اأن  اإىل   Catalyst ي�سري موقع  التي  الأمريكية  املتحدة  كالوليات 
مل  الرجال  عليها  ويهيمن  �سعبة  ومهن  وظائف  واقتحامها  كامل  ب��دوام  امل��راأة 
اأنه بني عامي 2016 و2018م، زاد توظيف الن�ساء  تتجاوز 6.5%، بالرغم من 
بن�سبة 5% يف ال�سناعات التي تتاألف من ثلثي الرجال. كذلك على م�ستوى دول 
الحتاد الأوروبي، فاإنه-على �سبيل املثال-بالرغم من النمو يف قطاع تكنولوجيا 
املعلومات والت�سالت، منذ عام 2010م، انخف�ست ح�سة املراأة من الوظائف 

يف القطاع اإىل 18% فقط يف عام 2019م.
الإنرتنت- الدولية ب�سفة عامة-عرب موقعها على  العمل  اأو�سحت منظمة  وقد 

العاملي  املعدل  حددت  حيث  والفجوة،  النظرة  بهذه  اخلا�ص  العاملي  البعد  هذا 
مقارنة   ،%47 من  بقليل  اأق��ل  باأنه  العاملة  القوى  يف  الن�ساء  مل�ساركة  احل��ايل 
بالرجال الذين ترتفع ن�سبتهم اإىل 72%، اأي اأن الفارق بني هاتني الن�سبتني تبلغ 
قيمته 25 نقطة مئوية، مع وجود فجوة يف بع�ص املناطق على م�ستوى العامل تزيد 

عن 50 نقطة مئوية.
10 وظائف ممنوعة

كذلك يربز موقع Fairygodboss هذا املفهوم النمطي املنت�سر حتى وقتنا 
هذا يف دول عديدة على م�ستوى العامل، فيذكر اأن 104 من اقت�سادات العامل ما 
زالت متنع الن�ساء من العمل يف وظائف معينة دون �سبب يتجاوز كونهن ن�ساء. 
الن�ساء  على  ممنوع  وظائف   10 نف�سه-توجد  املوقع  املثال-بح�سب  �سبيل  فعلى 
الأرجنتني،  يف  الزجاج  تلميع  الآت��ي:  النحو  وهي  خمتلفة،  دول  يف  فيها  العمل 
وقيادة احلافالت التي ُتقل اأكرث من 14 راكًبا يف بيالرو�سيا، وا�ستخدام الأدوات 
اجلولف  لعب  واح��رتاف  املطارق،  من  معينة  باأنواع  العمل  �سيما  ول  غينيا  يف 

 ،، البنك الدولي يشيد باإلجراءات 
السعودية لتمكين المرأة وارتفاع نسبة 

عمالتها في القطاعات التي لطالما 
سيطر الرجال عليها

أبهرت الجميع بنجاحاتها ولم 
تعد حكًرا على الرجال

المرأة السعودية 
تقتحم الوظائف 
والمهن الصعبة

انطالًقا من م�ستهدفات روؤية اململكة 2030، ومن التوجه 
وم�ساركتها  ال�سعودية  املراأة  لتمكني  املعا�سر  التنموي 
واأدوارها  طاقاتها  ال�ستنها�ض  العمل؛  �سوق  يف  بقوة 
املختلفة والفاعلة يف املجتمع ال�سعودي، يف ظل النه�سة 
فقد  احلبيب؛  وطننا  ي�سهدها  التي  ال�ساملة  التنموية 
�سوق  اإح�ساءات  احلالية-بح�سب  ال�سنوات  �سهدت 
العامة  الهيئة  عن  ال�سادرة   2022 االأول  للربع  العمل 
ال�سعوديات  م�ساركة  معدل  يف  كبًيا  لالإح�ساء-منًوا 
م�ساركتهن  معدل  كان  �سنوات   3 فقبل  العمل؛  �سوق  يف 
 13،1 مبقدار  �سرًيعا  ارتفًاعا  ارتفع  ثم   ،%20،5 يبلغ 
عام  من  االأول  الربع  يف  اإىل%33،6  لي�سل  مئوية  نقطة 
اإىل  تخطاه  بل  ذلك،  على  االأمر  يقت�سر  ومل  2022م. 
اقتحام املراأة ال�سعودية مهن ووظائف كانت حكًرا على 
الرجال و�سعبة، على النقي�ض مما كانت عليه واقت�سار 
عملها على جماالت حمددة تقليدية، وهو االأمر ال�سائد 
يف اأغلب املجتمعات على م�ستوى العامل، حيث ت�سود �سور 
منطية مغلوطة عن املراأة. يف هذا التقرير ن�سلط ال�سوء 
على هذه املهن والوظائف ال�سعبة وغي التقليدية التي 

تقتحمها املراأة ال�سعودية.

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

المــــرأة



7العدد 191 - سبتمبر - 62022 العدد 191 - سبتمبر - 2022

الأ�سكتلندي،   Muirfield ن��ادي  ذل��ك  يف  مبا  املتحدة  اململكة  يف 
 456 اإىل  اإ�سافة  رو�سيا  يف  ال�ساحنات  وقيادة  ال�سني،  يف  والتعدين 
امليكانيكي،  وجم��ال  النجارة  واأع��م��ال  �سفن  كقبطان  اأخ��رى  وظيفة 
الأن�سطة  خا�سة  فرن�سا  يف  البناء  مبجال  اليد  عربات  على  والعمل 
التي  الب�سائع  ونقل  رطاًل   55 من  اأثقل  حمل  تت�سمن  التي  العمالية 
يزيد وزنها عن 99 رطاًل بوا�سطة عربة اليد. كذلك توزيع املطبوعات 
واملل�سقات واملواد املن�سورة يف مدغ�سقر باعتباره خمالًفا لالأخالق، 
اللزجة  الأ�سياء  معظم  مع  والتعامل  باك�ستان،  يف  الآلت  وحتديد 
والرائحة ال�سامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأي عمل يت�سمن 
التعامل مع اأ�سياء مثل ف�سالت احليوانات، والدم، والأ�سمدة، واملواد 
الكيميائية ال�سامة، وما اإىل ذلك، وهذا يعني اأنه ل ميكنهن العمل يف 
املدابغ، اأو �سب الإ�سفلت، اأو تنظيف اأو اإدارة املرافق التي ت�سمل هذا 

النوع من العمل.
�سهادة البنك الدويل

ويديل موقع "البنك الدويل" ب�سهادته للتاريخ، موؤكًدا الروؤية احل�سارية 
"املراأة  تقريره  يف  اهلل-وذل��ك  احلكيمة-يحفظها  لقيادتنا  الثاقبة 
اتخذتها  التي  بالإجراءات  ي�سيد  حيث  والقانون"،  الأعمال  واأن�سطة 
اململكة لتمكني املراأة ال�سعودية، فيوؤكد على ارتفاع ن�سبة عمالة املراأة 
يف القطاعات التي لطاملا �سيطر الرجال عليها. ففي عام 2020 وحده، 
دخلت 7782 امراأة اإىل قطاع البناء–بينما كانت عمالة املراأة يف هذا 
جديدة  منا�سب  ام��راأة   6662 ال�سابق–وتبّواأت  يف  حمظورًة  القطاع 
يف قطاع الت�سنيع. اإ�سافة اإىل ذلك ي�سلط البنك يف تقريره املذكور 
ال�سوء على 3 ن�ساء �سعوديات تبواأن منا�سب يف �سناعات لطاملا كانت 

حكًرا على الرجال فيما م�سى، وهن:
ك�سائقة  والعمل  احلواجز  ك�سر  ق��ّررت  التي  الغامدي"  "كرميان    •
النقل.  �سركات  اإحدى  "كرمي"، وهي  �سركة  ل�سالح  تو�سيل  )كابنت( 
وترى "كرميان" اأن املراأة ال�سعودية اليوم يف موقف تناف�سي وقوي جًدا 

العام  يف  "فيفا"  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  تنظيم  من  خمتلفة، 
2017م يف اأعلى قمة جبل يف اأفريقيا وهي قمة جبل "كليمنجارو".

الكثريات من  اأ�سبحت مهنة متتهنها  والتي  �سيارة،  4- مدربة قيادة 
التدريب يف مدار�ص تعليم قيادة  ال�سعوديات الالتي يعملن يف جمال 

ال�سيدات.
5- مديرة متجر، حيث ا�ستطاعت منال غزوان اأن تكون اأول �سعودية 
يف  ال�سهري  "�ستاربك�ص"  مقهى  لفرع  متجر  مديرة  من�سب  تتوىل 

الريا�ص.
6- اأمينة �سندوق يف خمتلف املجالت، �سواء ال�سيدليات، اأو حمالت 

املالب�ص، اأو الأثاث، وغريها، عرب مناوبات �سباحية وم�سائية.
بح�سب  اأو  املختلفة،  الطريان  �سركات  عرب  �سواء  طائرة،  قائدة   -7
ال�سعوديات  تدريب  عن  للطريان  "اأوك�سفورد"  اأكادميية  اأعلنته  ما 
"البالد"  �سحيفة  اأوردت��ه  ما  اإىل  هنا  ونلفت  الطائرات.  قيادة  على 
من خالل "يارا جان" اأحد الوجوه ال�سابة ال�سعودية التي متكنت من 
اأ�سغر م�ساعد  اأ�سبحت  وبذلك  الطائرات،  قيادة  امل�ساركة يف جمال 
لقائد الطائرة. فقد در�ست الطريان-بح�سب ما ذكرته-يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، وح�سلت على جميع الرخ�ص اخلا�سة بالطريان.

اأعلنت عنه املديرية العامة للجوازات  8- جندية مراقبة، بح�سب ما 
ال�سعودي يف من�سب جندي  الن�سائي  للعن�سر  التقدمي  باب  فتح  عن 

للعمل يف املنافذ الربية واملطارات ال�سعودية.
9- رئي�سة بور�سة اأو مديرة تنفيذية، كما يف حالة �سارة ال�سحيمي اأول 
�سعودية ترتاأ�ص البور�سة ال�سعودية، وهي اأكرب بور�سة لالأوراق املالية 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
جمال الق�ساء والعدل

�سوؤون  اأ�سار جمل�ص  امل��راأة؛  لتمكني  الر�سيدة  نهج حكومتنا  ويف �سوء 
"دور املراأة ال�سعودية يف املجتمع ويف  الأ�سرة يف اإ�سداره الثاين حول 
قطاعات الأعمال املختلفة والقطاعات احلكومية" اإىل اجلهود الرامية 
اإىل متكينها من الو�سول للق�ساء، والتي من بينها: توظيف عدد من 
الإداري��ة؛  املحاكم  يف  والإداري��ات  والقانونيات  ال�سرعيات  الباحثات 

لتبووؤ املنا�سب بف�سل دعم احلكومة وروؤية عام 2030 التي متّكنها.
العلوم.  املهنّية يف جمال  التي ق�ست م�سريتها  الُبخاري"  "اإبتهاج    •
يف  والتو�سيف  للت�سوير  املركزي  املخترب  يف  تعمل  اأبحاث  عاملة  اإنها 

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.
على  وح�سلت  معجنات  طهاة  رئي�سة  تعمل  التي  �سنبل"  "ولء    •
�سهادتها يف فنون الطهي من مدر�سة "لو كوردون بلو" بلندن. ويف هذا 
ال�سدد تقول ولء: "املراأة ال�سعودية يتم متكينها اليوم ب�سكل مل ي�سبق 
انتظرناها  لطاملا  التي  والفر�سة  م�سى.  وقٍت  اأي  من  واأكرث  مثيل  له 
�سانحة الآن وتاأخذ اأ�سكاًل لفر�ص خمتلفة ومتعددة. وي�سّرين اأن اأكون 
اأن  الكاملة  النية  ولدي  ال�سعودية  للمراأة  احلالية  احلركة  من  جزًءا 

اأبذل ق�سارى جهدي لتحويل اأحالمي اإىل حقيقة."
جناحات وظيفية لل�سعوديات

ال�سعودية- امل��راأة  اقتحمت  فقد  الع�سري؛  التوجه  هذا  مع  وات�ساًقا 
الرجال  تنا�سب  اأنها  البع�ص  يراها  التي  واملهن  الوظائف  بقوة-عامل 
الوظائف- هذه  بني  ومن  م�سبوقة،  غري  جناحات  واأثبتت  بل  فقط، 

ال��ط��ائ��رات، واإط��ف��اء احل��رائ��ق والإن��ق��اذ،  امل��ث��ال-ق��ي��ادة  على �سبيل 
موقع   فيورد  الع�سكري، وغريها.  واملجال  ال�سيارات،  قيادة  ومدربات 
اأ�سبحت  ج��دي��دة  ووظ��ائ��ف  اخت�سا�سات   jamalouki.net9

متاحة للمراأة يف ال�سعودية، وهي كالآتي:
1- مندوبة مبيعات، �سواء يف حمالت املالب�ص، اأو معار�ص ال�سيارات، 

و�سركات الت�سويق املختلفة، وغريها.
2- قائدة �سيارة فورمول، فقد ا�ستطاعت اأ�سيل اأحمد اأن ت�سبح اأول 
امراأة �سعودية تن�سم اإىل ع�سوية الحتاد الدويل لل�سيارات، والحتاد 

ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية.
3- لعبة كرة قدم، وهي الوظيفة التي بداأتها �سجى كمال، كاأول لعبة 
كرة قدم �سعودية تتمكن من دخول مو�سوعة جيني�ص لالأرقام القيا�سية 
من خالل م�ساركتها يف مباراة كرة قدم مع 30 لعبة من 20 جن�سية 

لت�سهيل التعامل مع ق�سايا الن�ساء، ومتكني املراأة من رخ�سة التوثيق 
للقيام ببع�ص مهمات كتابات العدل، وغريها من اجلهود، والتي كانت 
ال�سعوديات رخ�ص  املزيد من  منح  مثل  وموؤ�سرات عديدة،  نتائج  لها 
حماماة، وقبول عدد من املوثقات للقيام باأعمال كاتب العدل وتعيني 

كاتبات عدل، وتوظيف املراأة يف جمالت اأخرى يف العدل.
اإطفائيات �سعوديات

ويفرد موقع "الريا�ص بو�ست" تقريًرا؛ للحديث عن مهن كانت حكًرا 
 Kawa ال�سعوديات، نقاًل عن موقع  اأن تكت�سحنها  الرجال قبل  على 
التي   2030 روؤي��ة  حملتها  التي  الإن�سالحات  اأن  اأك��د  ال��ذي   News
املهن  اإىل  الو�سول  من  ال�سعوديات  مكنت  امل��راأة،  متكني  اإىل  تهدف 
التي كانت تقليديًا حكًرا على الرجال يف اململكة، مثل رجال الإطفاء 
عمليات  على  امراأتني  بتدريب  اأرامكو  �سركة  قامت  وقد  وال�سفراء. 
جازية  م��ن:  ك��اًل  اأن  عن  نتائجه  اأ�سفرت  وال��ذي  احل��رائ��ق،  مكافحة 
العربية  اململكة  يف  اإطفائيتني  اأول  اأ�سبحتا  اجلابر  وعبري  الدو�سري، 

ال�سعودية.
تربية ال�سقور والأ�سلحة والتعدين

كما ينتقل موقع "روؤية الإخبارية" اإىل وظائف ومهن اأخرى اقتحمتها 
بني  ما  ال��رج��ال.  على  حكًرا  كانت  اأن  بعد  بنجاح،  ال�سعودية  امل��راأة 
والتعدين،  النارية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  على  والتدريب  ال�سقور  تربية 
فقد ا�ستطاعت �سعوديات اأن يجدن لأنف�سهن مكاًنا يف اأ�سواق مل تكن 
ام��راأة  ك��اأول  �ساركت  اخلالدي  فعذارى  للرجال،  اإل  قدمًيا  مفتوحة 
يف  تاألقت  اجلفالة  ورمي  ال�سعودي،  ال�سقارة  مهرجان  يف  �سعودية 
لل�سيارات   1 للفورمول  العامل  بطولة  �سمن  الكربى  اجلائزة  �سباقات 

يف جدة كاأول �سعودية تقتحم هذا املجال، وغريهن.
�سائقات قطار

وت�سيف "روؤية الإخبارية" اإن اإعالًنا عن توظيف 30 �سائقة قطارات يف 
ال�سعودية جذب اأكرث من 28 األف متقدمة، يف اإ�سارة اإىل حجم الطلب 

الن�سائي على امل�ساركة يف �سوق العمل يف اململكة.
و�ستقود 30 امراأة خمتارة قطارات �سريعة بني مدينتي مكة واملدينة، 

 ،، 104 من اقتصادات العالم ما 
زالت تمنع النساء من العمل في 

وظائف معينة 

المــــرأة

 ،، المرأة السعودية أبهرت 
الجميع في قيادتها الطائرات 

وإطفاء الحرائق واإلنقاذ ومدربات 
قيادة السيارات والمجال 

العسكري وغيرها

 ،، سعوديات: رؤية 2030 
أطلقت طاقاتنا وقدراتنا على 
اقتحام وظائف ومهن صعبة 

والمشاركة في تنمية وطننا

 ،،اقتحام المرأة األمريكية 
وظائف ومهن صعبة ويهيمن 

%6h5 عليها الرجال لم تتجاوز
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بعد عام من التدريب مدفوع الأجر، لتت�ساعف بذلك ن�سبة م�ساركة 
الإناث يف القوى العاملة خالل ال�سنوات اخلم�ص املا�سية لت�سل %33، 

بح�سب �سحيفة "اجلارديان" الربيطانية.
التعدين والأ�سلحة النارية

وي�سلط موقع "روؤية الإخبارية" ال�سوء على مهنتني اأخريني تعدان من 
املهن ال�سعبة التي كان يهيمن عليها الرجال، واقتحمتهما �سعوديات. 
فقد دخلت ال�سعودية منى اخلري�ص عامل الأ�سلحة النارية واأ�سبحت 
والد  فكان  املهنة.  ملزاولة  رخ�سة  على  حا�سلة  نارية  اأ�سلحة  مدربة 
ُتطلق  كيف  وعلمها  لل�سيد،  رحالته  يف  دوًم��ا  ي�سطحبها  اخلري�ص 
حتويل  قررت  بعدها  النارية،  لالأ�سلحة  ع�سقها  بداأ  هنا  ومن  النار، 
هذا ال�سغف اإىل مهنة. فقد در�ست اخلري�ص الرماية يف ميدان "توب 
جان" لإطالق النار يف الريا�ص، لت�سبح مدربة اأ�سلحة نارية حا�سلة 
على رخ�سة ملزاولة املهنة، وت�سعى لتدريب وت�سجيع املزيد من الفتيات 

على اقتحام هذا املجال ال�سعب.
لنجد  التعدين،  ال�سعودية جمال  امل��راأة  ترتك  اآخر، مل  �سعيد  وعلى   
هند�سة  جم��ال  يف  ال��رائ��دات  من  واح��دة  العمري  م�ساعل  املهند�سة 
ب�سركة  للذهب  ال�سرتاتيجية  الأع��م��ال  وح��دة  يف  املعدنية  الفلزات 

"معادن".

فبعد اأن اأكملت م�ساعل درا�ستها يف هند�سة املواد بجامعة "ماكجيل" 

بدوام  درا�ستها  خالل  املجال  يف  بالفعل  عملت  بكندا،  مونرتيال  يف 
يف  لالأملنيوم  األكوا  م�سهر  يف  متدربة  وعملت  التخرج  لإمت��ام  كامل 

دي�سيمبو يف كوبيك بكندا.
�سعوديات يف املقاولت والبناء

امل��ق��اولت  مهنة  ال�سعوديات  طرقت  فقد  "عاجل"،  موقع  وبح�سب 
فيها  وحققت  الرويلي،  �سماهر  مار�ستها  التي  ال�ساقة  البناء  واأعمال 
بداية  اإن  ال�سعودية،  لقناة  ت�سريحات  يف  الرويلي  وقالت  اإجن��ازات. 
م�سوارها العملي كان يف جمال بيع احلديد اخلا�ص باأعمال البناء يف 
تعرفت  الوقت  ومع  ال�سمالية،  احلدود  مبنطقة  "طريف"  حمافظتها 
على اأ�سرار البناء ونوعية اخلر�سانة. واأ�سافت اأن روؤية اململكة 2030 
اأتاحت الفر�سة للن�ساء بخو�ص جمال العمل، واأن الروؤية �سجعتها على 

قرارها بامتهان اأعمال املقاولت والبناء.
مهنة ال�"اإ�سكافية"  

امتهانها  ال�سعودية يف  للمراأة  ناجًحا  "�سيدتي" منوذًجا  وتقدم جملة 
ال�سعودية  ال��ب��ازي،  �سيخة  وه��ي  اجل��ل��ود،  وجم��ال  "اإ�سكافية"  مهنة 
والتي  نيويورك،  من  احل�سرية  ال�سوؤون  يف  ماج�ستري  على  احلا�سلة 
واأ�س�ست  "الإ�سكايف"،  مبهنة  وعملت  التقليدية،  احل��واج��ز  ك�سرت 
م�سروعها اخلا�ص للعمل يف �سناعة نادرة يف اململكة؛ لتكون بذلك اأول 

�سعودية متتلك م�سروًعا يهتم باجللود الفاخرة واإعادة ترميمها.

المــــرأة
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اإلعالم الرقمي..
 القوة الناعمة في الصراعات

مقــال

د. فايز عبدالله الشهري 

كاتب متخصص في الشأن العام  
جريدة الرياض

تعني القّوة الناعمة ب�سورة عامة الأثر الذي يحققه التوظيف الذكي للمقّدرات )الإمكانات( 
الأ�سدقاء  الإيجابي يف  والتاأثري  الوطنّية  الروح  والفكري يف تعزيز  املعنوي  الوطنّية بجانبيها 
واخل�سوم، والقّوة الناعمة هي اأحد اأن�سطة ما ميكن ت�سميته بالدبلوما�سّية الر�سيقة يف ت�سويق 
ال�سورة الوطنّية واإدارة الأزمات بكفاءة، وبناء عليه فمن املهم هنا اإدراك حقيقة اأن الأ�سا�ص 
يف القّوة الناعمة لي�ص ال�سراع واإمّنا "الت�سال" عرب قيام العقول الالمعة بتوظيف مهارات 
املنجزات  اإب��راز  خالل  من  )النموذج(  الإيجابّية  الوطنّية  ال�سورة  ودع��م  ت�سويق  ومعارف 
املتفردة، واإظهار النماذج املرتكزة على املبادرات ال�ستثنائّية يف املجالت العلمّية والثقافّية 
والقت�سادّية. ويقوم الت�سال الرقمي هنا بدور مهم لي�ص فقط وقت الأزمات بل وقبل ذلك 
من خالل ت�سحيح الت�سّور القدمي امل�سّو�ص الناجم عن تاأثري وقّوة الإعالم التقليدي يف مراحل 
الوعي  وانخفا�ص  الأمّية  م�ستوى  بارتفاع  )العربّية(  اجلماهري  فيها  اّت�سمت  �سابقة  تاريخّية 

العام ف�ساًل عن غياب الو�سائط املعلوماتّية والإعالمّية البديلة.
وتاأ�سي�سا على ذلك فاإن كثريين من م�سوؤويل احلمالت الإعالمية يخطئون يف تقييم تاأثري اأدوات 
اإدارة "ال�سراع" حني يوظفون الإعالم الرقمي �سمن القّوة الناعمة �سواء يف جهة الت�سخيم اأو 
التهوين من دور الو�سائط الرقمية احلديثة اأو ح�ساب الأثر املمتد لو�سائط ل ميكن ال�سيطرة 
على دوائر انت�سارها، ومن هنا لعل من الأوىل درا�سة خ�سائ�ص اجلماهري امل�ستهدفة وتقييم 
الو�سائل والو�سائط املنا�سبة وفق ح�سابات تتجاوز النطباعات اإىل البحث والتق�سي واملتابعة.
الدولة  اأن  واأبرزها  الت�سالية،  الظاهرة  املتغريات اجلديدة يف  اأثر مظاهر  ر�سد  ومن ذلك 
الوطنّية يف حدودها اجلغرافّية اليوم مل تعد وحدها من يخاطب قلوب وعقول مواطنيها مع 
ال�سخ اليومي لالأخبار والآراء واملعارف عرب �سبكات التلفزة والتوا�سل العاملّية، ول نن�سى اأي�سا 
دور حتّرر هذه الو�سائط الدولية من القيود، وبالتايل قدرتها على التوظيف الذكي للمطالب 
اخلطاأ  فمن  املنهج  هذا  وعلى  والقلوب.  للعقول  اجلاذبة  ال�سعبوية  وال�سعارات  اجلماهريية 
التاأثري  وتوقع  التقليدّية  القّوة  )وزمن(  مبفاهيم  الناعمة  القّوة  مفاعيل  اإدارة  يف  ال�ستمرار 
الكفاية  اعتماد منهج  ينبغي  اأكرب رمبا  ولتحقيق فعالية  واملبا�سر، وعليه  الفوري  اجلماهريي 
ال�ساملة يف ت�سكيل وبناء عنا�سر اإدارة ور�سد احلمالت الرقمية حيث ل جمال هنا للمجاملة، 
الذكية  القائمني على احلمالت  ارتهان  اإدارية جديدة ت�سمن عدم  فل�سفة  بناء  وي�سمل ذلك 
الكّر  فيها  يكون  اإبداعّية"  "حرب  باخت�سار هي  الناعمة  القّوة  اإن  النمطي،  الوظيفي  لالأداء 
والفّر على مدار ثواين ال�ساعة اأمام العامل كّله، وبالتايل ل ميكن حتقيق اأي جناح عرب تدوير 

خطاب اإعالمي منطي ل يقّر بخطاأ ول يقّدم حلول ول يوؤّثر.
القوة الناعمة �سالح فّعال ملن يفّكر يف ق�ساياه حملّيا ويعرّب عنها عاملّيا.
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فضـفضـة

بسبــب استحــــواذ ســـــاعات العمـــل 
علــــى وقـــــت الــراحـــــة الشخصــــيـة

سهـــر الموظــفــين.. 
وبـاء عــالمـي خفـي مـن أجل 

االستمتـاع بالحيـاة 
يف ظاهرة لي�ست حكرًا على جمتمع دون اآخر، يعمد البع�ض لل�سهر والت�سحية ب�ساعات النوم يف الليل؛ من اأجل اال�ستمتاع 
الدوافع وراء هذا  اأداء وظائفهم. فما هي  ويوؤثر على  ال�سلوك قد ي�سر �سحتهم،  اأن هذا  إدراكهم  مع  الراحة  بوقت 

ال�سلوك؟ 
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الوقت الثمني
ت�سري الكثري من الدرا�سات اإىل اأن �ساعات العمل الطويلة يف جميع 
الليل،  يف  النوم  �ساعات  لتاأخري  املوظفني  بع�ص  تدفع  العامل  اأنحاء 
وال�سهر حتى وقت متاأخر لكي يخ�س�سوا هذا الوقت الثمني لأنف�سهم.

النتقام
ويف ال�سني، وبعد انت�سار ال�سهر بني بع�ص املوظفني، بات يطلق على 
هذه الظاهرة ا�سم "ال�سهر بدافع النتقام"، وكانت مثار نقا�ص بعد 
"عندما يعجز  "دافني يل" بالقول:  اأن و�سفتها ال�سحفية ال�سينية 
النا�ص عن ال�سيطرة على �ساعات النهار، يرف�سون النوم مبكرا من 

اأجل ا�ستعادة الإح�سا�ص باحلرية يف ال�ساعات الأخرية من الليل".
قلة النوم 

راأي  ا�ستطالع  الدولية  "فيليب�ص"  �سركة  اأج��رت  2021م  ع��ام  يف 
عاملي عن النوم، �سارك فيه 11 األف �سخ�ص من 12 دولة، وخل�ص 
ل  اأنهم  ي�سعرون  العامل  حول  البالغني  من   %62 اأن  اإىل  ال�ستطالع 
يح�سلون على كفايتهم من النوم، فال ينامون �سوى 5 �ساعات يوميا، 
وذكر اآخرون اأ�سبابا عديدة لقلة النوم، منها ال�سغط النف�سي والبيئة 
التي ينامون فيها، واألقى 37% بالالئمة على �ساعات العمل اأو الدوام 

املدر�سي. 
ا�ستطالع

وخل�ص ا�ستطالع اآخر للراأي يف بريطانيا عام 2021م، اإىل اأن %60 
من الأ�سخا�ص الذين ولدوا بعد عام 1990م ل يح�سلون على ق�سط 
كاف من النوم، ويعاين �سكان املدن الكربى من قلة النوم اأكرث من 

غريهم. 
املوظف ال�سيني

الوطني  وامل��ك��ت��ب  امل��رك��زي  ال�سني  لتليفزيون  تقرير  اأ���س��ار  كما 
املوظف  يخ�س�سها  التي  ال�ساعات  جممل  اأن  اإىل  لالإح�ساءات 
ال�سيني لهتماماته اخلا�سة، بعد خ�سم �ساعات العمل والنوم، ل 

تتجاوز 3 �ساعات يوميا.
وباء عاملي

وو�سفت درا�سة اأملانية حديثة ال�سهر باأنه وباء عاملي خفي، وذكرت 

بالكتئاب،  ت�ساب  اأن  ك��ادت  اأنها  الدرا�سة  يف  امل�ساركات  اح��دى 
انتهاء  فبعد  ال�سخ�سية،  حياتها  منها  ت�سلب  الوظيفة  اأن  و�سعرت 
اأن  عليها  كان  الإ�سافية،  العمل  �ساعات  ذلك  يف  مبا  عملها،  وقت 
تاأكل وت�ستحم وتنام يف ال�سويعات املتبقية من اليوم، غري اأنها كانت 
الوقت لال�سرتخاء  بع�ص  اختال�ص  اأجل  الليل من  بالنوم يف  ت�سحي 
الإنرتنت  عرب  للبحث  ت�سهر  كانت  ما  وكثريا  هواياتها،  وممار�سة 
التوا�سل  مواقع  على  الفيديو  مقاطع  م�ساهدة  اأو  الأخبار  قراءة  اأو 

الجتماعي حتى وقت متاأخر من الليل. 
الروتني اليومي

وقال م�سارك اآخر: "اأعمل كاملعتاد من الثامنة �سباحا حتى الثامنة 
ال�ساعة  تكون  وال�ستحمام  الطعام  تناول  من  انتهي  وعندما  م�ساء، 
العا�سرة م�ساء، واإذا اأويت اإىل الفرا�ص عندها �ساأعيد نف�ص الروتني 
هي  لنف�سي  اأخ�س�سها  التي  لل�سهر  القليلة  ال�ساعات  فهذه  اليومي، 

التي ت�ساعدين يف حتمل م�ساعب احلياة".
اأ�ستعيد حريتي

ت�سلب  التي  حريتي  اأ�ستعيد  الليل  يف  اإنني  احلقيقة  يف  اآخر:"  وذكر 
مني يف النهار، عندما اأعود للمنزل ليال واأ�ستلقي، ولكن تاأخري النوم 

بدافع النتقام اأثر �سلبا على �سحتي رغم اأنني ا�ستمتع باحلرية".
العمل واحلياة ال�سخ�سية

بجامعة  الأعمال  اإدارة  بكلية  العمل  نف�ص  علم  يف  املحا�سرة  وتقول 
اآخر من امل�سكلة  اإن ثمة جانب  "كيارا كيلي"،  "�سيفيلد" الربيطانية 

غري �ساعات العمل الطويلة، يتمثل يف �سعوبة و�سع حدود وا�سحة بني 
العمل واحلياة ال�سخ�سية يف ظل اأمناط العمل احلديثة، فقد اأ�سبح 
وتطبيقات  الإل��ك��رتوين  الربيد  بف�سل  والروؤ�ساء  املديرين  مبقدور 
ي�سعر  ولهذا  وقت،  اأي  يف  املوظفني  مع  التوا�سل  الفورية،  الر�سائل 

املوظف اأنه يعمل على مدار ال�ساعة.
م�سلة النوم

بعنوان  كتابه  يف  ووكر"،  "ماثيو  الأمريكي  الأع�ساب  طبيب  ويقول 
"كلما  اإن��ه  والأحالم؟"،  النوم  تاأثري  ق��وة  عن  الك�سف  ننام:  "ملاذا 

ق�سرت �ساعات نومك، ق�سر عمرك"، وهذه احلقيقة قد ل تخفى 

 ،، في الصين يطلقون على 
هذه الظاهرة »السهر بدافع 

االنتقام«

 ،، استطالع رأي عالمي يؤكد 
أن 62% من البشر يسهرون في 

الليل
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البع�ص  ال�سهر، وقد يرى  النا�ص عن  اأحد، ومع ذلك ل يتوقف  على 
ا�ستحواذ  على  للتمرد  املثلى  الطريقة  لي�ست  بالنوم  الت�سحية  اأن 
العمل على وقت الراحة ال�سخ�سية، وذلك لأن قلة النوم، خا�سة على 
ق�ساء  اأهمية  مع  والبدنية،  النف�سية  بال�سحة  ت�سر  الطويل،  املدى 
بالعمل  الدائم  يوؤدي الن�سغال  العمل، فقد  وقت مبعزل عن �سغوط 
وعدم القدرة على البتعاد ذهنيا عنه اإىل زيادة ال�سغوط النف�سية 
وتدين م�ستوى ال�سعادة والر�سا والحرتاق النف�سي، فالنوم �سروري 
ل�ستعادة الن�ساط بعد يوم العمل، لكن النوم يتاأثر مبدى قدرة املرء 
وقت  تخ�سي�ص  املهم  من  ولهذا  العمل،  عن  ذهنيًا  البتعاد  على 

لال�سرتخاء وت�سفية الذهن.

ظاهرة تاأخري النوم
"هيجونغ  المريكية  كينت  بجامعة  الجتماعية  الأخ�سائية  وحتّمل 
النوم،  تاأخري  انت�سار ظاهرة  امل�سوؤولية عن  العمل  اأ�سحاب  ت�سانغ"، 
اأي�سا  بل  فح�سب،  املوظف  يفيد  لن  امل�سكلة  هذه  معاجلة  اأن  وترى 

�سي�سمن اأن تكون بيئة العمل "�سحية وحمفزة". 
خماطر

"اإليزابيث كلريمان" فاإن  ووفًقا لطبيبة الأع�ساب بجامعة هارفارد 
الليل،  منت�سف  بعد  م�ستيقظني  يبقون  النا�ص  من  ماليني  هناك 
اأثناء  تفعل  كما  جيد  ب�سكل  تعمل  ل  اأدمغتهم  اأن  على  دليل  وهناك 
"الدوبامني" يف الليل،  النهار، وت�سيف اأن الأج�سام تنتج املزيد من 
مما قد يغري نظام املكافاأة والتحفيز الذي قد يت�سبب يف النخراط 
يف �سلوكيات حمفوفة باملخاطر، مبا يف ذلك النتحار اأو اإيذاء النف�ص، 
املخدرات،  وتعاطي  الكحول  وتعاطي  واملقامرة،  العنيفة،  واجلرائم 
كما مييل الب�سر اإىل اتخاذ خيارات غذائية اأقل �سحية بعد منت�سف 
الليل، مما يوؤدي اإىل الإ�سرار بال�سحة والتعر�ص لالإ�سابة بالكثري 

من الأمرا�ص.

 ،، 60% من الذين ولدوا بعد 
عام 1990م ال يحصلون على نوم 

كاٍف

فضـفضـةفضـفضـة
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كاريكاتير
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افعلها اآلن وأكبح جنون مشاعرك 

مقــال

د. محمد األمين
عضو هيئة التدريب 
معهد اإلدارة العامة

فرع العسير

بعد يوم جمهد وم�سني يف العمل، جمعت بع�ص الأوراق التي احتاجها؛ للرتتيب لبع�ص مهام 
عملي املرتبطة بيوم غد. لكني تفاجاأت مبحدودية امل�ساحة يف احلقيبة؛ فقد امتالأت بالأوراق 
والق�سا�سات قدميها وحديثها، مل اأتردد برهة يف اإفراغ احلقيبة من هذه الأوراق التي تكد�ست 
عرب ال�سهور وو�سع ما احتاجه غدًا، فقد كانت حاجتي ملحة واملوقف ل يحتمل التاأجيل. وما 
اأن و�سلت وبداأت يف اإفراغ حمتويات احلقيبة حتى ت�ساءلت يف نف�سي: ملاذا اليوم ولي�ص قبله 
فقد كانت فكرة تنظيم وترتيب احلقيبة تراودين ولفرتة طويلة دون جدوى، فكل يوم واأنا انظر 
لهذه الأوراق اأمال يف اأن اأرتبها غدًا؟ وبذات القدر فلدينا الكثري من الأمور التي نوؤجلها لأيام 
ل ندرك ما حتمله يف طياتها ول ظروفها، فرتتيب مكتبي، واإجناز معامالتي، وحتديث ال�سرية 
الذاتية، وتقييم مروؤو�سي، ومراجعة موؤ�سرات الأداء، واأجراء ات�سال هاتفي مع اأحد املوردين. 
اأن نوؤجل بوعي  اأو دونه، والفرق �ستان ما بني  اإىل تاأخريها بوعي واإداك  اأمور قد نعمد  كلها 

واإدراك واأل ندرك حقيقة اأننا نوؤجل وماهية دوافعنا نحو تاأجلينا مهامنا وم�سوؤولياتنا.
ولعل ما يقودنا للتاأجيل غري املدرك ب�سكل كبري هو م�ساعرنا التي نعي�سها؛ فالإح�سا�ص بعدم 
الراحة جتاه ترتيب احلقيبة، اأو اأن املو�سوع مزعج، كما اأنه ي�ستهلك الوقت. كلها م�ساعر تقود 

اإىل عدم الإقدام على ال�سلوك، والآن اإليك املفاتيح:
امل�ساعر 	  من  وتخل�ص  لالإجناز،  املُلهمة  اللحظة  ع�ص  الت�سويفية:  الأفكار  حبل  اقطع 

والأفكار  الأ�سا�ص  هي  فالفكرة  والت�سويف.  الراحة  اإىل  يركن  الباطن  فالعقل  ال�سلبية؛ 
مثل الأزهار تنمو وتن�سج بالعناية والرعاية. فاعنت باأفكارك؛ فهي التي حتدد �سلوكياتك 
وتتبني عاداتك، ولتحقيق البداية الفعالة تقول )ميل روبنز( يف كتابها قاعدة اخلم�ص 

ثواٍن: ابداأ العد العك�سي )1-2-3-4-5(، ثم ا�سرع يف التنفيذ.
اف�سل فعلك عن حالتك املزاجية: لتخلق منه عادة؛ فالفعل هو ما يقود امل�ساعر، فما اإن 	 

تبداأ بالإجناز حتى ت�سُعر بالندماج وال�سعادة. فكبح امل�ساعر ال�سلبية مهم لتتولد لديك 
الطاقة الإيجابية الداعمة ل�ستكمال امل�سري يف حتقيق الهدف. والآن كل ما عليك اأن تزن 
الأمور مبيزان العقل واملنطق بعيًدا عن امل�ساعر. حدد حاجتك لطبيعة املهام املرتبطة 
والقدرة،  الرغبة  منقو�ص  لتنفيذ  قهًرا  الظروف  تدفعك  ل  حتى  م�سبق؛  ب�سكل  بك 
فت�ساب بحالة من الإحباط، وا�سال نف�سك: هل ميكن اأن يقوم غريي بهذا العمل؟ وهل 
ميكن اأن يرتب اأحدهم حقيبتي؟ وهل احتاج لذلك فعال اأم ل؟ بالتاأكيد ل اأحد ميكنه 
اأن يرتب حقيبتك ب�سكل جيد؛ فاأنت من يعرف ما بداخلها ومدى اأهميته، وبذات القدر 
فاإن مهامك من �سميم عملك وتخ�س�سك، فاأنت اأف�سل َمن يطور منظومة العمل وُيقيم 

مروؤو�سيه ويقف على جمالت حت�سني م�ستويات اأدائهم.
فتغذيتها 	  وتنق�ص؛  تزيد  والتجديد،  لل�سحن  قابل  �سلوك  ف��الإرادة  اإرادت��ك:  وقوي  اأبرز 

تدفعك نحو الإجناز. فحدد م�ستوى الإرادة عندك، ماهي الأ�سياء التي تزيدها وما تلك 
ُتنق�سها؟ مرن نف�سك على تقوية الإرادة؛ فهي متاما كالع�سالت تقوى بالتدريب  التي 
اأن  لبد  الهدف،  اإ�سابة  يرد  فمن  العمل؛  عليك  يجب  حني  اعمل  بالإهمال.  وت�سعف 

ي�ستخدم القو�ص والنبل ويطلق الرمح.
واجه الك�سل وارف�ص الأعذار: فكلمة م�ستحيل ل يوجد لها معنى يف قامو�ص اللغات.	 
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حيـاتنـا العمليــة

ال�سوؤال الذي يتم طرحه كثيًا : هل العمل الفردي اأم العمل اجلماعي اأف�سل؟" لن نح�سل اأبدًا على اإجابة حمددة لهذا 
ال�سوؤال، نظرًا الأن االأ�سخا�ض املختلفني لديهم اأ�ساليب عمل خمتلفة. 

بع�ض النا�ض يف�سلون العمل مبفردهم بينما يف�سل البع�ض االآخر يف الفريق. 
ويبدو اأن اأهم اأمر يف هذا املو�سوع هو تقييم املهمة دائمًا ومعرفة ما اإذا كان �سيتم اإجراوؤها ب�سكل اأف�سل يف فريق اأم 
ب�سكل فردي. الأن معرفة متى تذهب مبفردك ومتى نعمل معًا اأمر حيوي الإكمال اأي مهمة بنجاح، لذا ما هو الفرق بني 

العمل الفردي واجلماعي؟

لتطوير األفكار وتحسين اإلنتاجية

ما هو الفرق بين العمل الفردي 
والجماعي و أيهما أفضل؟ 
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العمل الفردي
يكون العمل الفردي اأف�سل عندما تتطلب املهمة التي يف متناول 
الكثري  يف  اجلماعي  العمل  يت�سبب  اأن  ميكن  عاليًا.  تركيزًا  اليد 
من النقطاعات غري ال�سرورية من قبل اأع�ساء الفريق الآخرين. 
وفقًا لدرا�سة ُعرفت با�سم Coding War Games األعاب 
ب�سكل  العمل  اإىل  املربجمني مييلون  اأن  اكت�سفوا  الرتميز،  حرب 
اأ�سرع عندما يعملون مبفردهم. عالوة على ذلك، يقوم امل�سممون 

والفنانون والكتاب وحتى املهند�سني باأف�سل اأعمالهم مبفردهم.
يف  ال��ت��واج��د  وه��ي  اإ�سافتها  يجب  مهمة  اأخ���رى  نقطة  ه��ن��اك 
"املنطقة"، املعروفة اأي�سًا با�سم "التدفق"، حيث ينغم�ص ال�سخ�ص 

متامًا يف ن�ساط مع الرتكيز وامل�ساركة الكاملة.
وفقًا لعامل النف�ص ال�سويدي اأندر�ص اإريك�سون، فاإن اأف�سل طريقة 
اإىل اجلزء الأكرث حتديًا  لإتقان مهارة ما، هي النتقال مبا�سرة 
نقطة  اأ�سعف  تكت�سف  اأنك  الأ�سا�ص  يعني هذا يف  �سخ�سيًا.  لك 
مبفردك،  العمل  خ��الل  فمن  ف�سيئًا،  �سيئًا  عليها  وتعمل  لديك 

ميكنك اأن تقرر ما يجب القيام به ومتى تفعل ذلك.
العمل اجلماعي

جلل�سات  حيويًا  اأم���رًا  اجلماعي  العمل  يعد  اأخ���رى،  ناحية  من 
جت��ارب  لديهم  املختلفني  الأ���س��خ��ا���ص  لأن  ال��ذه��ن��ي؛  الع�سف 
و�ستزيد  الأف��ك��ار  م��ن  امل��زي��د  اإن�ساء  �سيتم  خمتلفة.  وخلفيات 

الإنتاجية اأي�سًا ب�سبب احلافز الذي يوفره اأع�ساء الفريق. 
اأثناء جل�سة الع�سف الذهني، اجمع كل الأفكار التي مت اإن�ساوؤها 
فكرة  لإنتاج  معًا  الأفكار  بع�ص  اربط  اأو  منها  الأف�سل  اخرت  ثم 
زيادة  اأي�سًا  اجلماعي  للعمل  ميكن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  اأف�سل. 

التوا�سل بني اأع�ساء الفريق.
يف  اإن  حيث  جيد،  ب�سكل  للعمل  للفريق  للغاية  مهم  التوا�سل 
للنظر  خمتلف  منظور  تقدمي  وميكنه  فريد  �سخ�ص  كل  الفريق، 
يف امل�سكلة التي يتم مناق�ستها. دائمًا ما يكون �سخ�سان اأو اأكرث 
اأف�سل من الفرد يف حل امل�سكالت واإنهاء املهام ال�سعبة وزيادة 

الإبداع.
مزايا العمل الفردي

ميكنك العمل بال�سرعة التي تنا�سبك ول تعتمد على �سخ�ص اآخر. 
ميكنك اأن تقرر ماذا تفعل ومتى.

ميكنك الرتكيز ب�سكل اأ�سهل والعمل ب�سكل اأ�سرع. 
اإذا كنت تعمل على مهمة ماألوفة، فيمكنك اإجنازها ب�سرعة نظرًا 

لعدم وجود تفاعالت خارجية واجتماعات اإ�سافية.
حت�سل على املقابل املادي كاماًل مقابل العمل الذي تقوم به لأنك 

تعمل مبفردك!
مزايا العمل اجلماعي

العمل يف فرق يزيد من التعاون وي�سمح بالع�سف الذهني: نتيجة 
لذلك، يتم تطوير املزيد من الأفكار وحت�سني الإنتاجية.

دائمًا ما يكون �سخ�سان اأو اأكرث اأف�سل من �سخ�ص واحد يف حل 
امل�سكالت واإنهاء املهام ال�سعبة وزيادة الإبداع.

خمتلفة:  وخ��ربات  وخلفيات  م��ه��ارات  ولديه  فريد  �سخ�ص  كل 
لذلك، ميكن لالآخرين يف الفريق م�ساعدتك يف روؤية الأ�سياء من 

زاوية خمتلفة.
العمل اجلماعي ي�سجع التوا�سل بني اأع�ساء الفريق: لهذا ال�سبب، 
متيل العالقات بني املوظفني اإىل اأن تكون اأف�سل ويتعلم املوظفون 

العاملون يف العمل الإ�سايف التوا�سل ب�سكل اأف�سل.
الفرق بني العمل الفردي واجلماعي: اأيهما اأف�سل؟

عيوب العمل الفردي
عليك اأن تتخذ قراراتك بنف�سك.

ل  خطاأك؛  فهذا  ف�سلت،  اإذا  الوظيفة:  عن  الوحيد  امل�سوؤول  اأنت 
يوجد اأي �سخ�ص اآخر يلومه عليه.

اإجناز  على  لتحفيزك  اآخ��رون  يوجد  ل  نف�سك:  حتفز  اأن  عليك 
الأ�سياء.

�سخ�ص  اأي  يوجد  ل  بنف�سك:  العمل  من  بامللل  ت�سعر  اأن  ميكنك 
اأو احل�سول على امل�ساعدة  اأو م�ساركة الأفكار معه  للتحدث معه 

منه.
عندما تعمل مبفردك، اإذا مر�ست اأو احتجت اإىل اإجازة، ف�سيتم 
تاأجيل العمل؛ لأنه لن يكون هناك اأي �سخ�ص ليوا�سله نيابة عنك.

عيوب العمل اجلماعي
يف بع�ص الفرق، قد يكون هناك اأع�ساء يجل�سون ويرتكون الآخرين 
يقومون بكل العمل. يف هذه الأنواع من الفرق، قد حتدث تعار�ص، 

وميكن اأن يوؤثر ذلك على مزاج الآخرين يف الفريق.
يتطلب العمل يف فريق العديد من الجتماعات وهذه الجتماعات، 
اإذا مل تتم اإدارتها ب�سكل جيد، ميكن اأن تخرج عن املو�سوع وتقلل 

من كفاءة الفريق.
اإىل  الو�سول  اأج��ل  من  اأط��ول  وقتًا  القرارات  اتخاذ  ي�ستغرق  قد 

توافق يف الآراء ومن ثم حتدث تاأخريات.
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كيف تواجه التحديات السلوكية
 في بيئة عملك؟

مقــال

د. محمد السيد أبو الفتوح

قطاع اإلدارة العامة 
معهد اإلدارة العامة

اأي�سًا عن العاملني  اإداري��ًا؛ فاإنك ل تكون م�سئوًل عن نف�سك فقط، بل م�سئوًل  عندما تتقلد من�سبًا 
حتت رئا�ستك؛ فالإدارة مهنة التحديات وعليك كمدير-دائًما اأن تختار ال�سلوك الذي تواجه به هذه 

التحديات ولعل اأبرز هذه التحديات ما يلي:
انهيار رابطة الولء بني العاملني واملنظمة.	 
ارتفاع معدل دوران العمالة وزيادة تكاليف املوارد الب�سرية. 	 
انخفا�ص الروح املعنوية لدى العاملني، وغياب روح الفريق، و�سيطرة ال�سراعات التنظيمية.	 
انت�سار حالت ال�سلبية والالمبالة يف بيئة العمل.	 

وال�سوؤال الآن: كيف تواجه هذه التحديات يف بيئة عملك؟
اإننا جميعًا ندرك اأن اإدارة املوارد املادية اأ�سهل كثريًا من اإدارة املوارد الب�سرية، واإدارة الآخرين اأ�سهل 
اإدارتهم  فاإن  لذلك  الب�سرية؛  املوارد  هي  املنظمات  لدى  املوارد  اأغلى  ولعل  الذات،  اإدارة  من  كثريًا 
الطابع  ذات  ال�سخ�سية  وال�سمات  العلمية  واملعرفة  الإيجابية  امل�ساعر  من  متكاماًل  مزيجًا  تتطلب 

الأخالقي.
 

فالواقع العملي ي�سري اإىل اأنه عندما نتاأمل امل�سدر احلقيقي للم�سكالت يف بيئة العمل، �سنجدها دائًما 
ن�ساأل عن  املتوقع"، وعندما  بال�سكل  يوؤدي ما هو مطلوب منه  اأو موظف ل  "اأن كل عامل  متمثلة يف 

ال�سبب فاإننا يف الغالب نح�سل على اأحد التف�سريين: 
الأول: هوؤلء العاملون اأ�سابتهم درجة عالية من امللل؛ مما انعك�ص على �سلوكهم املهني واأ�سابهم 	 

بحالة من الك�سل والإهمال.
اأو الالوعي للموظف نف�سه؛ مما جند �سعوبة 	  الثاين: العادات ال�سلبية تنبع من العقل الباطن 

يف تغيريها.

فاملوظف الذي يق�سي يف العمل اأكرث من 8 �ساعات يوميًا بني زمالوؤه وروؤ�ساءه يف العمل خالل هذه 
اأو يق�سيها يف جو غري مالئم م�سحون بالتوتر، والفرق بني  اأن يكون �سعيدًا را�سيًا،  الأوقات، ميكن 
احلالتني يتوقف على: ظروف وبيئة العمل، والعمل اجلماعي، والعالقة بالآخرين، والثقة بالآخرين، 

والقي����ادة.

على  القائمة  الإبداعية  البيئة  تخلق  اأن  التحديات  هذه  على  تتغلب  لكي  كمدير  عليك  يجب  لذلك 
الت�سجيع وامل�ساركة والدعم امل�ستمر؛ لتعزيز املفاهيم الإيجابية التي ت�سهم يف حتقيق اأهداف املنظمة، 
من خالل �سعور العاملني باأن النجاح هو جناح اجلميع، والف�سل اأي�سًا هو ف�سل اجلميع، مع الو�سع يف 

العتبار اأن هذه العملية طويلة من حيث الوقت و�ساقة من حيث الإرادة والإ�سرار على التغيري.
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جميعنا ندرك متاًما اأن النوم يف العمل دليل على االإهمال 
وتوقيع  والتحقيق،  امل�ساءلة  ي�ستوجب  مما  والتق�سي، 
اإال  النائمني،  املوظفني  اأو  املوظف  التاأديبي على  اجلزاء 
االأ�سا�سية  الوظيفية  املهمة  تتحدد  واحدة  وظيفة  يف 
ذلك  دل  كلما  عميًقا  نومهم  كان  وكلما  النوم،  يف  لذويها 
ت�سيبك  ورمبا  الوظيفي.  اأدائهم  ومتيز  كفاءتهم  على 
الده�سة اأكرث اإذا علمت اأن الزي الر�سمي لهوؤالء املوظفني 
يتمثل يف البيجامات، واملكتب املميز لهم هو ال�سرير. ومل 
ال�سركات  من  لكثي  االإعالنات  موؤخًرا  انت�سرت  فقد  ال، 
وغيها؛  والفنادق،  واالأثاث،  املفرو�سات،  مبجال  املعنية 
ويتمتعون  وموهوبني  مهارات  ذوي  موظفني  عن  للبحث 
ال�سطور  يف  ن�سحبكم  النوم.  جمال  يف  متميزة  بقدرات 
الوظائف  من  النوعية  هذه  على  اأكرث  للتعرف  التالية 

وموا�سفاتها واأداء موظفيها.

تقـــريـــر

إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد

»البيجامات« زيهم الرسمي 
والسرير هو المكتب 

مفارقة عجيبة.. 
شركــــــــات عــــــــالمية 
تستقطب موظفين 
موهوبين في النوم 

موظفون ببيجامات
لل�سركات  بالن�سبة  لكنه  لنا،  بالن�سبة  طريًفا  الأم��ر  يبدو  رمب��ا 
العاملية والكربى يف جمال املفرو�سات، والفنادق املتميزة، والبحث 
اإذ  الوظيفية؛  هياكلها  �سمن  واأ�سا�سًيا  مهًما  اأم��ًرا  ميثل  العلمي، 
النوم  جمال  يف  حمرتفني  ملوظفني  حاجتها  عن  الإع��الن  اأ�سبح 
عن  الباحثني  يدعو   Time.News موقع  هو  فهذا  عادًيا.  �سيًئا 
�سركات  اإح��دى   Casper ب�سركة  للتوظيف  للتقدم  الوظائف 
اأ�سخا�ص  عن  تبحث  التي  الأمريكية  نيويورك  مبدينة  املفرو�سات 
حم��رتف��ني ذوي م��ه��ارات م��ت��ف��ردة وم��وه��وب��ني يف جم��ال ال��ن��وم، 
ارت��داء  هو  عليهم  ما  فكل  اجليد.  النوم  على  بالقدرة  ويتمتعون 
الوظيفي  النوم  اأجل  من  ملكاتبهم  مبا�سرة  وذهابهم  البيجامات، 

الحرتايف.
يعادل  الوظيفة مبا  لهذه  املادي  املقابل   INSIDER ويحدد موقع 
بوظائف  مقارنة  �سخي،  م��ادي  مقابل  وه��و  لل�ساعة،  دولًرا   25
هذه  اأه��م��ي��ة  الأول:  مهمة:  اأم���ور   3 اإىل  يلفت  م��ا  وه��و  اأخ����رى؛ 
ل  خا�سة  مهارات  تتطلب  وثالثها:  �سعوبتها،  والثاين:  الوظائف، 

تتوافر لدى الكثريين.
حتدده  الوظيفي-كما  الو�سف  اأن   Time.News موقع  ويذكر 
يتمتعوا  اأن  يجب  املتقدمني  اأن  على  Casper-ي��ن�����ص  �سركة 
فال  ممكنة.  فرتة  لأط��ول  والنوم  النوم.  على  ج��ًدا  جيدة  بقدرة 
ال�سركة  وتت�ساءل  موقف.  اأي  النوم يف  على  قادًرا  تكون  اأن  يكفي 
عم اإذا كانت هناك حالت نادرة ل ينام فيها هوؤلء املوظفون، اأو 

املر�سحون لتلك الوظائف؟
اإىل  فبالإ�سافة  لهم،  واملزايا  احلوافز  من  عدًدا  ال�سركة  وتقدم 
احل�سول على اأجر مقابل النوم، ميكنهم ارتداء البيجامات عند 
ال�سركة  منتجات  على  احل�سول  اإىل  اإ�سافة  العمل،  اإىل  القدوم 
املختلفة. كذلك ميكن اأي�سا العمل على جدول دوام جزئي. كجزء 

 ،، موظفون نائمون 
ومحترفون أكثر راحة ألغراض 

البحث العلمي والتدفئة
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من طلب الوظيفة. ويف املقابل يجب على املتقدمني لهذه الوظائف 
ن�سر مقطع فيديو على TikTok يو�سح قدرتهم على النوم.

راتب 2000 دولر
عن  تبحث   Sleep Junkie �سركة  اأن   make it موقع  وي��ورد 
"التطبيقات  اختبار  جمال  يف  للعمل  ب��الأرق  م�سابني  اأ�سخا�ص 
يخ�سع  بحيث  النوم.  اأثناء  والفرا�ص"  العني  واأقنعة  والو�سائد 
امللتحقون بالعمل لختبار 8 منتجات خمتلفة، كل منها ملدة اأ�سبوع 
لحظوا  قد  كانوا  اإذا  ما  ح��ول  مراجعة  يكملون  ثم  م��رة.  كل  يف 

اختالفات يف نوعية وكمية نومهم اأم ل.
�ساعة  ح��وايل  �سي�ستغرق  مراجعة  من��وذج  كل  اإن  ال�سركة  تقول 
واحدة لإكماله، و�سيتم دفع اإجمايل 2000 دولر لهوؤلء املوظفني 
النائمني. ينق�سم ذلك اإىل 250 دولًرا لل�ساعة، على مدار الأ�سابيع 
الثمانية. وت�سيف Sleep Junkie اإنها �ست�ستخدم بياناتهم بعد 
"لتن�سيق دليل النوم النهائي ملن يعانون من ا�سطرابات يف  ذلك 

النوم يف جميع اأنحاء العامل".
نائمون للبحث العلمي والتدفئة

ويزف موقع Reed.co.uk ب�سرى �سارة للكثريين ممن يبحثون 
عن امتهان وظائف النائمني املحرتفني، وهم الذين يتم توظيفهم 
كيفية  يدر�سون  الذين  والأطباء  الباحثني  قبل  اأ�سا�سي من  ب�سكل 
تاأثري النوم على جوانب معينة من الدماغ ومعدل �سربات القلب. 
تتحدد مهامهم الوظيفية يف النوم من اأجل خري العلم، بينما تقوم 
اأج�سادهم بكل العمل دون علم. كذلك تقوم بع�ص �سركات الت�سوق 
ا بتوظيف هوؤلء النائمني املحرتفني لختبار جتارب  والفنادق اأي�سً
على  راحة  الأك��رث  الوظيفة  ر�سمًيا  اإنها  مبا�سر.  ب�سكل  ال�سيوف 

الإطالق.
النوم،  اأخرى يف جمال  وظيفة  نف�سه  املوقع  يربز  ذلك  �سوء  ويف 
موظفني  العاملية-حالًيا-على  الفنادق  من  الكثري  تبحث  حيث 

�سرر  اأو  ال�سيف  �سرير  تدفئة  يف  الوظيفية  مهامهم  كل  تتحدد 
خدمة  تقدمي  ل�سمان  للنوم؛  خلودهم  قبل  الفنادق  ه��ذه  ن��زلء 
متميزة تتمثل يف النوم العميق والهادئ لهوؤلء ال�سيوف والنزلء. 
العلمي لإحداث هذه الوظيفة فيما يو�سحه مدير  ويبدو الأ�سا�ص 
الكثري  هناك  اأن  يرى  الذي  اإيدزيكوف�سكي  د.كري�ص  النوم  مركز 

من الأدلة العلمية التي تثبت اأهمية تلك الوظيفة.
4 معايري و8 مهارات

ون���ظ���ًرا لأن ت��وظ��ي��ف ه����وؤلء ال��ن��ائ��م��ني امل��ح��رتف��ني اأ���س��ب��ح من 
والفنادق  ال�سركات  طلب  ت��زاي��د  ت�سهد  التي  املهمة  الوظائف 
موقع  ن�سر  فقد  عليها؛  والدرا�سات  العلمي  البحث  وموؤ�س�سات 
ت�سبح  كيف  بعنوان:  مف�ساًل  تقريًرا   Careeraddict.com
بركب  اللتحاق  معايري  خالله  من  يحدد  حمرتًفا؟  نائًما  موظًفا 

املوظفني املعينني ب�سركات بهدف النوم فقط، وهي كالتايل:
•  اخترب املراتب والو�سائد والأحلفة.

وامل�ساعر  الغرفة  واإ�ساءة  الراحة  عن  مف�سلة  تقارير  اكتب    •
وتعطيل ال�سو�ساء من حني لآخر.

اجليد  النوم  على  �ست�ساعدك  التي  النوم  م�ساعدات  تناول    •
لإجراء الدرا�سات الطبية.
•  ل تن�ص احلبوب املنومة.

وين�سح التقرير هوؤلء املوظفني كي ينجحوا يف م�سارهم الوظيفي 
يف وظائف النائمني املحرتفني، بالآتي:

1- القدرة على النوم يف بيئات جديدة بعيًدا عن املنزل لفرتات 
طويلة.

�سيكونون  واأنهم  بهم،  مت�سلة  باأ�سالك  النوم  على  القدرة   -2
مو�سع مالحظة اآخرين خالل نومهم.

3- التمتع ب�سحة عامة وبلياقة بدنية جيدة.
4- من ذوي املهارات املتميزة يف التوا�سل والتعامل مع الآخرين.

5- القدرة على كتابة تقارير مقنعة ومثرية لالهتمام.
6- يحظون مبهارات مالحظة جيدة.

7- يتمتعون ب�سخ�سيات قوية، ول ينزعجون من ق�ساء الكثري من 
الوقت يف عزلة عن الآخرين.

8- ذوو مهارات تنظيمية متميزة وقوية.

 ،، النوم العميق هو المعيار 
األساسي للكفاءة واألداء 

الوظيفي المتميز

تقـــريـــر

اآخرون ممنوعون من النوم
ورمبا قد ت�ساورك الهواج�ص اأن هوؤلء املوظفني النائمني ينعمون 
يف  وال���س��رتخ��اء؛  بالراحة  وي�سعرون  للغاية  ممتعة  بوظائفهم 
ووظائف  مهن  يف  والعاملني  املوظفني  من  نظرائهم  حاجة  ظل 
املعِني   SHRM موقع  واحدة-فبح�سب  �ساعة  ولو  للنوم  اأخ��رى 
�سركة  اأج���رت  العمل-  بيئة  وحت�سني  الوظيفية  احل��ي��اة  ب��ج��ودة 
Amerisleep-وه���������ي ���س��رك��ة لإن���ت���اج امل���رات���ب يف اأري���زون���ا 

اأكرث من 1000 موظف يف خمتلف  الأمريكية-م�سًحا حديًثا على 
ال�سناعات اأن موظًفا من بني كل 5 موظفني اأبلغ عن نومه خالل 
�ساعات عمله، وذلك يف معر�ص حديثها عن تخ�سي�ص موظفني 

حمرتفني للنوم.
ينام  التي  الوظائف  لأك��رث  املئوية  الن�سب  تراتيب  ج��اءت  وق��د 
يف  والعاملون  املوظفون  ت�سدر  كالتايل:  عملهم  خالل  موظفوها 
جمال التقنية القائمة بن�سبة 70% باعتبارهم الأكرث مياًل للنوم، 
وجاء   ،%68.2 بن�سبة  والت�سييد  البناء  جمال  يف  العاملون  يليهم 
املوظفون احلكوميون ويف جمال الإدارة العامة يف الرتتيب الثالث 
املالية  الإدارات  موظفو  الرابع  املركز  يف  يليهم   ،%63.5 بن�سبة 
والتاأمني بن�سبة 58.9%، يليهم موظفو خدمات املعلومات ومعاجلة 
النقل  جم��ال  م��ن  بكل  العاملون  واح��ت��ل   ،%58 بن�سبة  البيانات 
والتخزين، والت�سنيع املرتبة ال�ساد�سة بن�سبة 52.6% لكل منهم، 
الرتتيب  يف  ال�سحية  والعناية  الطبي  املجال  يف  العاملون  وجاء 
بن�سبة  التعليم  املوظفون يف جمال  يليهم  بن�سبة %52.1،  الثامن 
45.6%، واحتل العاملون يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة املرتبة 
العا�سرة بن�سبة 42.9%، يليهم موظفو الفنادق وخدمات التغذية 
وال�سيافة يف الرتتيب احلادي ع�سر بن�سبة 39.1%، واأخرًيا جاء 
العاملون يف جمال الفنون والرتفيه يف املرتبة الثانية ع�سرة بن�سبة 

.%34.6

 ،، 4 معايير مهمة و8 مهارات 
نوم احترافية لنجاح الموظفين 

النائمين في مسارهم الوظيفي
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أغرب التخصصات الجامعية

األخيرة

د. هيا إبراهيم الجوهر
عضو هيئة تدريس

جامعة الملك سعود
كاتبة في صحيفة االقتصادية

ينتظر  اأ�سلعه  بني  حلمه  يحمل  منهم  وكل  الثانوية  طالب  من  اخلريجني  ب��اآلف  نحتفل  ونحن 
حتديد م�سريه بعد امتحانات هدت تفكريهم، وتناف�ست على �سلب راحتهم بني قدرات وحت�سيلي 
والأمل  واملعاهد،  الكليات  اأو  اجلامعات  يف  قبولهم  يتم  اأن  اإىل  ناق�سة  الفرحة  تبقى  ومقررات، 

يحدوهم اأن يلتحقوا باجلامعات التي يطمحون اإليها!
يف  يجري  ما  لتواكب  الدرا�سية  موادها  وتنويع  تخ�س�ساتها  تطوير  اإىل  العامل  جامعات  وت�سعى 
العامل من تطور مهني، ومت�سي بع�ص اجلامعات بعيدا بتقدميها تخ�س�سات ل يكاد ي�سدقها عقل، 
والغريب اأن هذه التخ�س�سات واملواد على غرابتها تلقى قبول كبريا، ما جعلها م�ستمرة حتى اليوم!
ومن اأغربها تخ�س�ص يحمل ا�سم "تخ�س�ص من ت�سميم الطالب"، فهم فقط ل ي�ساعدونك على 
اختيار تخ�س�ص موجود لدى اجلامعة، بل ي�سمحون لك ببناء وت�سكيل تخ�س�سك بنف�سك، وبذلك 
ي�سجعون الطالب على اختيار تخ�س�سات ت�سبههم لي�ص هذا فقط، بل ي�سمح لهم باختيار م�سماهم 
الوظيفي وو�سعه يف �سهاداتهم، وهذا بعد اأن توافق اجلامعة على اختيارات الطالب اأو قد ترف�سها 

ل�سدة غرابتها اأو لعدم الفائدة منها!
وكلنا يعرف مدى اأهمية املوروث ال�سعبي لالأمم وما ي�سكله من اأهمية يف بناء الأجيال، ورغم ذلك 
كلية واحدة يف العامل تابعة جلامعة هارفرد، متنح �سهادة للطالب لدرا�سة "الفولكلور والأ�ساطري 
ال�سعبية"، فهي تدر�سهم الفولكلور والأ�ساطري حتى خرافات ال�سعوب املختلفة، وتوؤمن باأهميتها يف 

حياة الأمم وتكوينها!
اأن�ساأت  فقد  العادية،  املو�سيقية  الآلت  على  العزف  اأو  التمثيل  بتعليم  لي�ص  لكن  �سطوته،  وللفن 
مدر�سة كارنيجي ميلون الأكادميية تخ�س�ص "اخت�سا�سي مزمار القربة"، الذي يعد جزءا رئي�سا 
من الثقافة ال�سكتلندية وبع�ص املنا�سبات الدينية، تخرج فيه يف 2009 خريج واحد فقط يدعى 

نيك هيد�سون عازف مزمار القربة الوحيد الذي يحقق دخال جيدا من العزف يف املنا�سبات!
اأن يكون  الع�سب" هل تخيلت وجود مثل هذا التخ�س�ص؟  الغريبة "اإدارة  ومن هذه التخ�س�سات 
هناك اأ�سخا�ص �سغوفون بالع�سب لدرجة اتخاذه تخ�س�سا، ويكر�سون حياتهم لإدارة الع�سب بدل 
اإدارة الب�سر، فهو اأكرث �سهولة واأ�سرع انقيادا من الب�سر، وي�ستطيع اأ�سحاب هذا التخ�س�ص العمل 
الريا�سية مثل مالعب كرة  تع�سيب للمالعب  الريا�سة، كاخت�سا�سي  يف عديد من املجالت مثل 
القدم ومالعب اجلولف و�ساحات ال�سباقات الريا�سية، اأو يف اإدارة الطرق لت�سجري ال�سوارع وتزيني 

امليادين.
ولن يكون اآخرها تخ�س�ص "اإدارة �سناعة البولينج" الذي تقدمه جامعة فين�سينز يف ولية اإنديانا 

الأمريكية، تدر�ص فيه اللعبة وكيفية تطويرها!



https://twitter.com/tanmiamag

