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المــــرأة

أبهرت الجميع بنجاحاتها ولم
تعد حك ًرا على الرجال

المرأة السعودية
تقتحم الوظائف
والمهن الصعبة
إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

ً
انطالقا من م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030ومن التوجه
التنموي املعا�صر لتمكني املر�أة ال�سعودية وم�شاركتها
بقوة يف �سوق العمل؛ ال�ستنها�ض طاقاتها و�أدوارها
املختلفة والفاعلة يف املجتمع ال�سعودي ،يف ظل النه�ضة
التنموية ال�شاملة التي ي�شهدها وطننا احلبيب؛ فقد
�شهدت ال�سنوات احلالية-بح�سب �إح�صاءات �سوق
العمل للربع الأول  2022ال�صادرة عن الهيئة العامة
كبيا يف معدل م�شاركة ال�سعوديات
للإح�صاء-من ًوا ً
يف �سوق العمل؛ فقبل � 3سنوات كان معدل م�شاركتهن
يبلغ  ،%20,5ثم ارتفع ارتف ًاعا �سر ًيعا مبقدار 13,1
نقطة مئوية لي�صل �إىل %33,6يف الربع الأول من عام
2022م .ومل يقت�صر الأمر على ذلك ،بل تخطاه �إىل
حكرا على
اقتحام املر�أة ال�سعودية مهن ووظائف كانت ً
الرجال و�صعبة ،على النقي�ض مما كانت عليه واقت�صار
عملها على جماالت حمددة تقليدية ،وهو الأمر ال�سائد
يف �أغلب املجتمعات على م�ستوى العامل ،حيث ت�سود �صور
منطية مغلوطة عن املر�أة .يف هذا التقرير ن�سلط ال�ضوء
على هذه املهن والوظائف ال�صعبة وغري التقليدية التي
تقتحمها املر�أة ال�سعودية.
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البنك الدولي يشيد باإلجراءات
السعودية لتمكين المرأة وارتفاع نسبة
عمالتها في القطاعات التي لطالما
سيطر الرجال عليها

ثقافة منطية عاملية

ن�ؤكد يف البداية �أننا ل�سنا مع الذين مييلون جللد الذات و�أن الوظائف واملهن
التي م��ازال ي�سيطر عليها الرجال و�ضعف م�شاركة الن�ساء تنت�شر فقط يف
جمتمعاتنا العربية؛ لأن تنميط عمل امل��ر�أة ب�صفة عامة ،والنظرة التقليدية
�إليها ،وح�صرها يف جماالت عمل حمددة كان ،ومل يزل-بالرغم من تراجعه
�إىل حد ما-ميثل قا�س ًما م�شرت ًكا يف ثقافات �أغلب املجتمعات؛ فهي ثقافة عاملية.
فهذه النظرة النمطية التقليدية تتوغل وتتجذر يف �أعتى املجتمعات املتقدمة،
كالواليات املتحدة الأمريكية التي ي�شري موقع � Catalystإىل �أن ن�سبة عمل
امل��ر�أة ب��دوام كامل واقتحامها وظائف ومهن �صعبة ويهيمن عليها الرجال مل
تتجاوز  ،%6.5بالرغم من �أنه بني عامي  2016و2018م ،زاد توظيف الن�ساء
بن�سبة  %5يف ال�صناعات التي تت�ألف من ثلثي الرجال .كذلك على م�ستوى دول
االحتاد الأوروبي ،ف�إنه-على �سبيل املثال-بالرغم من النمو يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،منذ عام 2010م ،انخف�ضت ح�صة املر�أة من الوظائف
يف القطاع �إىل  %18فقط يف عام 2019م.
وقد �أو�ضحت منظمة العمل الدولية ب�صفة عامة-عرب موقعها على الإنرتنت-
هذا البعد العاملي اخلا�ص بهذه النظرة والفجوة ،حيث حددت املعدل العاملي
احل��ايل مل�شاركة الن�ساء يف القوى العاملة ب�أنه �أق��ل بقليل من  ،%47مقارنة
بالرجال الذين ترتفع ن�سبتهم �إىل � ،%72أي �أن الفارق بني هاتني الن�سبتني تبلغ
قيمته  25نقطة مئوية ،مع وجود فجوة يف بع�ض املناطق على م�ستوى العامل تزيد
عن  50نقطة مئوية.

 10وظائف ممنوعة

كذلك يربز موقع  Fairygodbossهذا املفهوم النمطي املنت�شر حتى وقتنا
هذا يف دول عديدة على م�ستوى العامل ،فيذكر �أن  104من اقت�صادات العامل ما
زالت متنع الن�ساء من العمل يف وظائف معينة دون �سبب يتجاوز كونهن ن�ساء.
فعلى �سبيل املثال-بح�سب املوقع نف�سه-توجد  10وظائف ممنوع على الن�ساء
العمل فيها يف دول خمتلفة ،وهي النحو الآت��ي :تلميع الزجاج يف الأرجنتني،
وقيادة احلافالت التي تُقل �أكرث من  14راك ًبا يف بيالرو�سيا ،وا�ستخدام الأدوات
يف غينيا وال �سيما العمل ب�أنواع معينة من املطارق ،واح�تراف لعب اجلولف
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المرأة السعودية أبهرت
الجميع في قيادتها الطائرات
وإطفاء الحرائق واإلنقاذ ومدربات
قيادة السيارات والمجال
العسكري وغيرها
يف اململكة املتحدة مبا يف ذل��ك ن��ادي  Muirfieldالأ�سكتلندي،
والتعدين يف ال�صني ،وقيادة ال�شاحنات يف رو�سيا �إ�ضافة �إىل 456
وظيفة �أخ��رى كقبطان �سفن و�أع�م��ال النجارة وجم��ال امليكانيكي،
والعمل على عربات اليد مبجال البناء يف فرن�سا خا�صة الأن�شطة
العمالية التي تت�ضمن حمل �أثقل من ً 55
رطل ونقل الب�ضائع التي
يزيد وزنها عن ً 99
رطل بوا�سطة عربة اليد .كذلك توزيع املطبوعات
واملل�صقات واملواد املن�شورة يف مدغ�شقر باعتباره خمال ًفا للأخالق،
وحتديد الآالت يف باك�ستان ،والتعامل مع معظم الأ�شياء اللزجة
والرائحة ال�سامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�أي عمل يت�ضمن
التعامل مع �أ�شياء مثل ف�ضالت احليوانات ،والدم ،والأ�سمدة ،واملواد
الكيميائية ال�سامة ،وما �إىل ذلك ،وهذا يعني �أنه ال ميكنهن العمل يف
املدابغ� ،أو �صب الإ�سفلت� ،أو تنظيف �أو �إدارة املرافق التي ت�شمل هذا
النوع من العمل.

لتبو�ؤ املنا�صب بف�ضل دعم احلكومة ور�ؤية عام  2030التي مت ّكنها.
• "�إبتهاج ال ُبخاري" التي ق�ضت م�سريتها املهن ّية يف جمال العلوم.
�إنها عاملة �أبحاث تعمل يف املخترب املركزي للت�صوير والتو�صيف يف
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.
• "والء �سنبل" التي تعمل رئي�سة طهاة معجنات وح�صلت على
�شهادتها يف فنون الطهي من مدر�سة "لو كوردون بلو" بلندن .ويف هذا
ال�صدد تقول والء" :املر�أة ال�سعودية يتم متكينها اليوم ب�شكل مل ي�سبق
وقت م�ضى .والفر�صة التي لطاملا انتظرناها
له مثيل و�أكرث من �أي ٍ
�سانحة الآن وت�أخذ �أ�شكا ًال لفر�ص خمتلفة ومتعددة .وي�س ّرين �أن �أكون
جز ًءا من احلركة احلالية للمر�أة ال�سعودية ولدي النية الكاملة �أن
�أبذل ق�صارى جهدي لتحويل �أحالمي �إىل حقيقة".

�شهادة البنك الدويل

ويديل موقع "البنك الدويل" ب�شهادته للتاريخ ،م�ؤكدً ا الر�ؤية احل�ضارية
الثاقبة لقيادتنا احلكيمة-يحفظها اهلل-وذل��ك يف تقريره "املر�أة
و�أن�شطة الأعمال والقانون" ،حيث ي�شيد بالإجراءات التي اتخذتها
اململكة لتمكني املر�أة ال�سعودية ،في�ؤكد على ارتفاع ن�سبة عمالة املر�أة
يف القطاعات التي لطاملا �سيطر الرجال عليها .ففي عام  2020وحده،
دخلت  7782امر�أة �إىل قطاع البناء–بينما كانت عمالة املر�أة يف هذا
القطاع حمظور ًة يف ال�سابق–وتب ّو�أت  6662ام��ر�أة منا�صب جديدة
يف قطاع الت�صنيع� .إ�ضافة �إىل ذلك ي�سلط البنك يف تقريره املذكور
ال�ضوء على  3ن�ساء �سعوديات تبو�أن منا�صب يف �صناعات لطاملا كانت
حك ًرا على الرجال فيما م�ضى ،وهن:
• "كرميان الغامدي" التي ق � ّررت ك�سر احلواجز والعمل ك�سائقة
(كابنت) تو�صيل ل�صالح �شركة "كرمي" ،وهي �إحدى �شركات النقل.
وترى "كرميان" �أن املر�أة ال�سعودية اليوم يف موقف تناف�سي وقوي جدً ا
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سعوديات :رؤية 2030
أطلقت طاقاتنا وقدراتنا على
اقتحام وظائف ومهن صعبة
والمشاركة في تنمية وطننا
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جناحات وظيفية لل�سعوديات

وات�سا ًقا مع هذا التوجه الع�صري؛ فقد اقتحمت امل��ر�أة ال�سعودية-
بقوة-عامل الوظائف واملهن التي يراها البع�ض �أنها تنا�سب الرجال
فقط ،بل و�أثبتت جناحات غري م�سبوقة ،ومن بني هذه الوظائف-
على �سبيل امل�ث��ال-ق�ي��ادة ال�ط��ائ��رات ،و�إط �ف��اء احل��رائ��ق والإن �ق��اذ،
ومدربات قيادة ال�سيارات ،واملجال الع�سكري ،وغريها .فيورد موقع
 jamalouki.net9اخت�صا�صات ووظ��ائ��ف ج��دي��دة �أ�صبحت
متاحة للمر�أة يف ال�سعودية ،وهي كالآتي:
 -1مندوبة مبيعات� ،سواء يف حمالت املالب�س� ،أو معار�ض ال�سيارات،
و�شركات الت�سويق املختلفة ،وغريها.
 -2قائدة �سيارة فورموال ،فقد ا�ستطاعت �أ�سيل �أحمد �أن ت�صبح �أول
امر�أة �سعودية تن�ضم �إىل ع�ضوية االحتاد الدويل لل�سيارات ،واالحتاد
ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية.
 -3العبة كرة قدم ،وهي الوظيفة التي بد�أتها �سجى كمال ،ك�أول العبة
كرة قدم �سعودية تتمكن من دخول مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية
من خالل م�شاركتها يف مباراة كرة قدم مع  30العبة من  20جن�سية

،،

،،

 104من اقتصادات العالم ما
زالت تمنع النساء من العمل في
وظائف معينة

اقتحام المرأة األمريكية
وظائف ومهن صعبة ويهيمن
عليها الرجال لم تتجاوز %6,5

خمتلفة ،من تنظيم االحت��اد ال��دويل لكرة القدم "فيفا" يف العام
2017م يف �أعلى قمة جبل يف �أفريقيا وهي قمة جبل "كليمنجارو".
 -4مدربة قيادة �سيارة ،والتي �أ�صبحت مهنة متتهنها الكثريات من
ال�سعوديات الالتي يعملن يف جمال التدريب يف مدار�س تعليم قيادة
ال�سيدات.
 -5مديرة متجر ،حيث ا�ستطاعت منال غزوان �أن تكون �أول �سعودية
تتوىل من�صب مديرة متجر لفرع مقهى "�ستاربك�س" ال�شهري يف
الريا�ض.
� -6أمينة �صندوق يف خمتلف املجاالت� ،سواء ال�صيدليات� ،أو حمالت
املالب�س� ،أو الأثاث ،وغريها ،عرب مناوبات �صباحية وم�سائية.
 -7قائدة طائرة� ،سواء عرب �شركات الطريان املختلفة� ،أو بح�سب
ما �أعلنته �أكادميية "�أوك�سفورد" للطريان عن تدريب ال�سعوديات
على قيادة الطائرات .ونلفت هنا �إىل ما �أوردت��ه �صحيفة "البالد"
من خالل "يارا جان" �أحد الوجوه ال�شابة ال�سعودية التي متكنت من
امل�شاركة يف جمال قيادة الطائرات ،وبذلك �أ�صبحت �أ�صغر م�ساعد
لقائد الطائرة .فقد در�ست الطريان-بح�سب ما ذكرته-يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وح�صلت على جميع الرخ�ص اخلا�صة بالطريان.
 -8جندية مراقبة ،بح�سب ما �أعلنت عنه املديرية العامة للجوازات
عن فتح باب التقدمي للعن�صر الن�سائي ال�سعودي يف من�صب جندي
للعمل يف املنافذ الربية واملطارات ال�سعودية.
 -9رئي�سة بور�صة �أو مديرة تنفيذية ،كما يف حالة �سارة ال�سحيمي �أول
�سعودية ترت�أ�س البور�صة ال�سعودية ،وهي �أكرب بور�صة للأوراق املالية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

لت�سهيل التعامل مع ق�ضايا الن�ساء ،ومتكني املر�أة من رخ�صة التوثيق
للقيام ببع�ض مهمات كتابات العدل ،وغريها من اجلهود ،والتي كانت
لها نتائج وم�ؤ�شرات عديدة ،مثل منح املزيد من ال�سعوديات رخ�ص
حماماة ،وقبول عدد من املوثقات للقيام ب�أعمال كاتب العدل وتعيني
كاتبات عدل ،وتوظيف املر�أة يف جماالت �أخرى يف العدل.

جمال الق�ضاء والعدل

ويف �ضوء نهج حكومتنا الر�شيدة لتمكني امل��ر�أة؛ �أ�شار جمل�س �ش�ؤون
الأ�سرة يف �إ�صداره الثاين حول "دور املر�أة ال�سعودية يف املجتمع ويف
قطاعات الأعمال املختلفة والقطاعات احلكومية" �إىل اجلهود الرامية
�إىل متكينها من الو�صول للق�ضاء ،والتي من بينها :توظيف عدد من
الباحثات ال�شرعيات والقانونيات والإداري��ات يف املحاكم الإداري��ة؛

�إطفائيات �سعوديات

ويفرد موقع "الريا�ض بو�ست" تقري ًرا؛ للحديث عن مهن كانت حك ًرا
على الرجال قبل �أن تكت�سحنها ال�سعودياتً ،
نقل عن موقع Kawa
 Newsال��ذي �أك��د �أن الإن�صالحات التي حملتها ر�ؤي��ة  2030التي
تهدف �إىل متكني امل��ر�أة ،مكنت ال�سعوديات من الو�صول �إىل املهن
التي كانت تقليدي ًا حك ًرا على الرجال يف اململكة ،مثل رجال الإطفاء
وال�سفراء .وقد قامت �شركة �أرامكو بتدريب امر�أتني على عمليات
مكافحة احل��رائ��ق ،وال��ذي �أ�سفرت نتائجه عن �أن ك ً�لا م��ن :جازية
الدو�سري ،وعبري اجلابر �أ�صبحتا �أول �إطفائيتني يف اململكة العربية
ال�سعودية.

تربية ال�صقور والأ�سلحة والتعدين

كما ينتقل موقع "ر�ؤية الإخبارية" �إىل وظائف ومهن �أخرى اقتحمتها
امل��ر�أة ال�سعودية بنجاح ،بعد �أن كانت حك ًرا على ال��رج��ال .ما بني
تربية ال�صقور والتدريب على ا�ستخدام الأ�سلحة النارية والتعدين،
فقد ا�ستطاعت �سعوديات �أن يجدن لأنف�سهن مكا ًنا يف �أ�سواق مل تكن
مفتوحة قد ًميا �إال للرجال ،فعذارى اخلالدي �شاركت ك ��أول ام��ر�أة
�سعودية يف مهرجان ال�صقارة ال�سعودي ،ورمي اجلفالة ت�ألقت يف
�سباقات اجلائزة الكربى �ضمن بطولة العامل للفورموال  1لل�سيارات
يف جدة ك�أول �سعودية تقتحم هذا املجال ،وغريهن.
�سائقات قطار
وت�ضيف "ر�ؤية الإخبارية" �إن �إعال ًنا عن توظيف � 30سائقة قطارات يف
ال�سعودية جذب �أكرث من � 28ألف متقدمة ،يف �إ�شارة �إىل حجم الطلب
الن�سائي على امل�شاركة يف �سوق العمل يف اململكة.
و�ستقود  30امر�أة خمتارة قطارات �سريعة بني مدينتي مكة واملدينة،
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المــــرأة

بعد عام من التدريب مدفوع الأجر ،لتت�ضاعف بذلك ن�سبة م�شاركة
الإناث يف القوى العاملة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية لت�صل ،%33
بح�سب �صحيفة "اجلارديان" الربيطانية.

يف مونرتيال بكندا ،عملت بالفعل يف املجال خالل درا�ستها بدوام
كامل لإمت��ام التخرج وعملت متدربة يف م�صهر �ألكوا للأملنيوم يف
دي�شيمبو يف كوبيك بكندا.

وي�سلط موقع "ر�ؤية الإخبارية" ال�ضوء على مهنتني �أخريني تعدان من
املهن ال�صعبة التي كان يهيمن عليها الرجال ،واقتحمتهما �سعوديات.
فقد دخلت ال�سعودية منى اخلري�ص عامل الأ�سلحة النارية و�أ�صبحت
مدربة �أ�سلحة نارية حا�صلة على رخ�صة ملزاولة املهنة .فكان والد
دوم��ا يف رحالته لل�صيد ،وعلمها كيف تُطلق
اخلري�ص ي�صطحبها ً
النار ،ومن هنا بد�أ ع�شقها للأ�سلحة النارية ،بعدها قررت حتويل
هذا ال�شغف �إىل مهنة .فقد در�ست اخلري�ص الرماية يف ميدان "توب
جان" لإطالق النار يف الريا�ض ،لت�صبح مدربة �أ�سلحة نارية حا�صلة
على رخ�صة ملزاولة املهنة ،وت�سعى لتدريب وت�شجيع املزيد من الفتيات
على اقتحام هذا املجال ال�صعب.
وعلى �صعيد �آخر ،مل ترتك امل��ر�أة ال�سعودية جمال التعدين ،لنجد
املهند�سة م�شاعل العمري واح��دة من ال��رائ��دات يف جم��ال هند�سة
الفلزات املعدنية يف وح��دة الأع�م��ال اال�سرتاتيجية للذهب ب�شركة
"معادن".
فبعد �أن �أكملت م�شاعل درا�ستها يف هند�سة املواد بجامعة "ماكجيل"

وبح�سب موقع "عاجل" ،فقد طرقت ال�سعوديات مهنة امل�ق��اوالت
و�أعمال البناء ال�شاقة التي مار�ستها �سماهر الرويلي ،وحققت فيها
�إجن��ازات .وقالت الرويلي يف ت�صريحات لقناة ال�سعودية� ،إن بداية
م�شوارها العملي كان يف جمال بيع احلديد اخلا�ص ب�أعمال البناء يف
حمافظتها "طريف" مبنطقة احلدود ال�شمالية ،ومع الوقت تعرفت
على �أ�سرار البناء ونوعية اخلر�سانة .و�أ�ضافت �أن ر�ؤية اململكة 2030
�أتاحت الفر�صة للن�ساء بخو�ض جمال العمل ،و�أن الر�ؤية �شجعتها على
قرارها بامتهان �أعمال املقاوالت والبناء.

التعدين والأ�سلحة النارية

8
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�سعوديات يف املقاوالت والبناء

مهنة الـ"�إ�سكافية"

ناجحا للمر�أة ال�سعودية يف امتهانها
وتقدم جملة "�سيدتي"
منوذجا ً
ً
مهنة "�إ�سكافية" وجم��ال اجل�ل��ود ،وه��ي �شيخة ال�ب��ازي ،ال�سعودية
احلا�صلة على ماج�ستري يف ال�ش�ؤون احل�ضرية من نيويورك ،والتي
ك�سرت احل��واج��ز التقليدية ،وعملت مبهنة "الإ�سكايف" ،و�أ�س�ست
م�شروعها اخلا�ص للعمل يف �صناعة نادرة يف اململكة؛ لتكون بذلك �أول
م�شروعا يهتم باجللود الفاخرة و�إعادة ترميمها.
�سعودية متتلك
ً
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مقــال

اإلعالم الرقمي..
القوة الناعمة في الصراعات

د .فايز عبدالله الشهري
كاتب متخصص في الشأن العام
جريدة الرياض
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تعني الق ّوة الناعمة ب�صورة عامة الأثر الذي يحققه التوظيف الذكي للمق ّدرات (الإمكانات)
الوطن ّية بجانبيها املعنوي والفكري يف تعزيز الروح الوطن ّية والت�أثري الإيجابي يف الأ�صدقاء
واخل�صوم ،والق ّوة الناعمة هي �أحد �أن�شطة ما ميكن ت�سميته بالدبلوما�س ّية الر�شيقة يف ت�سويق
ال�صورة الوطن ّية و�إدارة الأزمات بكفاءة ،وبناء عليه فمن املهم هنا �إدراك حقيقة �أن الأ�سا�س
يف الق ّوة الناعمة لي�س ال�صراع و� ّإنا "االت�صال" عرب قيام العقول الالمعة بتوظيف مهارات
ومعارف ت�سويق ودع��م ال�صورة الوطن ّية الإيجاب ّية (النموذج) من خالل �إب��راز املنجزات
املتفردة ،و�إظهار النماذج املرتكزة على املبادرات اال�ستثنائ ّية يف املجاالت العلم ّية والثقاف ّية
واالقت�صاد ّية .ويقوم االت�صال الرقمي هنا بدور مهم لي�س فقط وقت الأزمات بل وقبل ذلك
من خالل ت�صحيح الت�ص ّور القدمي امل�ش ّو�ش الناجم عن ت�أثري وق ّوة الإعالم التقليدي يف مراحل
تاريخ ّية �سابقة اتّ�سمت فيها اجلماهري (العرب ّية) بارتفاع م�ستوى الأم ّية وانخفا�ض الوعي
العام ف�ض ًال عن غياب الو�سائط املعلومات ّية والإعالم ّية البديلة.
وت�أ�سي�سا على ذلك ف�إن كثريين من م�س�ؤويل احلمالت الإعالمية يخطئون يف تقييم ت�أثري �أدوات
�إدارة "ال�صراع" حني يوظفون الإعالم الرقمي �ضمن الق ّوة الناعمة �سواء يف جهة الت�ضخيم �أو
التهوين من دور الو�سائط الرقمية احلديثة �أو ح�ساب الأثر املمتد لو�سائط ال ميكن ال�سيطرة
على دوائر انت�شارها ،ومن هنا لعل من الأوىل درا�سة خ�صائ�ص اجلماهري امل�ستهدفة وتقييم
الو�سائل والو�سائط املنا�سبة وفق ح�سابات تتجاوز االنطباعات �إىل البحث والتق�صي واملتابعة.
ومن ذلك ر�صد �أثر مظاهر املتغريات اجلديدة يف الظاهرة االت�صالية ،و�أبرزها �أن الدولة
الوطن ّية يف حدودها اجلغراف ّية اليوم مل تعد وحدها من يخاطب قلوب وعقول مواطنيها مع
ال�ضخ اليومي للأخبار والآراء واملعارف عرب �شبكات التلفزة والتوا�صل العامل ّية ،وال نن�سى �أي�ضا
دور حت ّرر هذه الو�سائط الدولية من القيود ،وبالتايل قدرتها على التوظيف الذكي للمطالب
اجلماهريية وال�شعارات ال�شعبوية اجلاذبة للعقول والقلوب .وعلى هذا املنهج فمن اخلط�أ
اال�ستمرار يف �إدارة مفاعيل الق ّوة الناعمة مبفاهيم (وزمن) الق ّوة التقليد ّية وتوقع الت�أثري
اجلماهريي الفوري واملبا�شر ،وعليه ولتحقيق فعالية �أكرب رمبا ينبغي اعتماد منهج الكفاية
ال�شاملة يف ت�شكيل وبناء عنا�صر �إدارة ور�صد احلمالت الرقمية حيث ال جمال هنا للمجاملة،
وي�شمل ذلك بناء فل�سفة �إدارية جديدة ت�ضمن عدم ارتهان القائمني على احلمالت الذكية
للأداء الوظيفي النمطي� ،إن الق ّوة الناعمة باخت�صار هي "حرب �إبداع ّية" يكون فيها الك ّر
والف ّر على مدار ثواين ال�ساعة �أمام العامل ك ّله ،وبالتايل ال ميكن حتقيق �أي جناح عرب تدوير
خطاب �إعالمي منطي ال يق ّر بخط�أ وال يق ّدم حلوال وال ي�ؤ ّثر.
ويعب عنها عامل ّيا.
القوة الناعمة �سالح ف ّعال ملن يف ّكر يف ق�ضاياه حمل ّيا ّ
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فضـفضـة

،،

في الصين يطلقون على
هذه الظاهرة «السهر بدافع
االنتقام»
الوقت الثمني

ت�شري الكثري من الدرا�سات �إىل �أن �ساعات العمل الطويلة يف جميع
�أنحاء العامل تدفع بع�ض املوظفني لت�أخري �ساعات النوم يف الليل،
وال�سهر حتى وقت مت�أخر لكي يخ�ص�صوا هذا الوقت الثمني لأنف�سهم.

االنتقام

ويف ال�صني ،وبعد انت�شار ال�سهر بني بع�ض املوظفني ،بات يطلق على
هذه الظاهرة ا�سم "ال�سهر بدافع االنتقام" ،وكانت مثار نقا�ش بعد
�أن و�صفتها ال�صحفية ال�صينية "دافني يل" بالقول" :عندما يعجز
النا�س عن ال�سيطرة على �ساعات النهار ،يرف�ضون النوم مبكرا من
�أجل ا�ستعادة الإح�سا�س باحلرية يف ال�ساعات الأخرية من الليل".

قلة النوم

بسبــب استحــــواذ ســـــاعات العمـــل
علــــى وقـــــت الــراحـــــة الشخصــــيـة

سهـــر الموظــفــين..

12

يف ع��ام 2021م �أج��رت �شركة "فيليب�س" الدولية ا�ستطالع ر�أي
عاملي عن النوم� ،شارك فيه � 11ألف �شخ�ص من  12دولة ،وخل�ص
اال�ستطالع �إىل �أن  %62من البالغني حول العامل ي�شعرون �أنهم ال
يح�صلون على كفايتهم من النوم ،فال ينامون �سوى � 5ساعات يوميا،
وذكر �آخرون �أ�سبابا عديدة لقلة النوم ،منها ال�ضغط النف�سي والبيئة
التي ينامون فيها ،و�ألقى  %37بالالئمة على �ساعات العمل �أو الدوام
املدر�سي.

ا�ستطالع

وخل�ص ا�ستطالع �آخر للر�أي يف بريطانيا عام 2021م� ،إىل �أن %60
من الأ�شخا�ص الذين ولدوا بعد عام 1990م ال يح�صلون على ق�سط
كاف من النوم ،ويعاين �سكان املدن الكربى من قلة النوم �أكرث من
غريهم.

وبـاء عــالمـي خفـي مـن أجل
االستمتـاع بالحيـاة

املوظف ال�صيني

يف ظاهرة لي�ست حكر ًا على جمتمع دون �آخر ،يعمد البع�ض لل�سهر والت�ضحية ب�ساعات النوم يف الليل؛ من �أجل اال�ستمتاع
بوقت الراحة مع إدراكهم �أن هذا ال�سلوك قد ي�ضر �صحتهم ،وي�ؤثر على �أداء وظائفهم .فما هي الدوافع وراء هذا
ال�سلوك؟

وباء عاملي
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كما �أ� �ش��ار تقرير لتليفزيون ال�صني امل��رك��زي وامل�ك�ت��ب الوطني
للإح�صاءات �إىل �أن جممل ال�ساعات التي يخ�ص�صها املوظف
ال�صيني الهتماماته اخلا�صة ،بعد خ�صم �ساعات العمل والنوم ،ال
تتجاوز � 3ساعات يوميا.
وو�صفت درا�سة �أملانية حديثة ال�سهر ب�أنه وباء عاملي خفي ،وذكرت

،،

استطالع رأي عالمي يؤكد
أن  %62من البشر يسهرون في
الليل
اح��دى امل�شاركات يف الدرا�سة �أنها ك��ادت �أن ت�صاب باالكتئاب،
و�شعرت �أن الوظيفة ت�سلب منها حياتها ال�شخ�صية ،فبعد انتهاء
وقت عملها ،مبا يف ذلك �ساعات العمل الإ�ضافية ،كان عليها �أن
ت�أكل وت�ستحم وتنام يف ال�سويعات املتبقية من اليوم ،غري �أنها كانت
ت�ضحي بالنوم يف الليل من �أجل اختال�س بع�ض الوقت لال�سرتخاء
وممار�سة هواياتها ،وكثريا ما كانت ت�سهر للبحث عرب الإنرتنت
�أو قراءة الأخبار �أو م�شاهدة مقاطع الفيديو على مواقع التوا�صل
االجتماعي حتى وقت مت�أخر من الليل.

الروتني اليومي

وقال م�شارك �آخر�" :أعمل كاملعتاد من الثامنة �صباحا حتى الثامنة
م�ساء ،وعندما انتهي من تناول الطعام واال�ستحمام تكون ال�ساعة
العا�شرة م�ساء ،و�إذا �أويت �إىل الفرا�ش عندها �س�أعيد نف�س الروتني
اليومي ،فهذه ال�ساعات القليلة لل�سهر التي �أخ�ص�صها لنف�سي هي
التي ت�ساعدين يف حتمل م�صاعب احلياة".

�أ�ستعيد حريتي

وذكر �آخر ":يف احلقيقة �إنني يف الليل �أ�ستعيد حريتي التي ت�سلب
مني يف النهار ،عندما �أعود للمنزل ليال و�أ�ستلقي ،ولكن ت�أخري النوم
بدافع االنتقام �أثر �سلبا على �صحتي رغم �أنني ا�ستمتع باحلرية".

العمل واحلياة ال�شخ�صية

وتقول املحا�ضرة يف علم نف�س العمل بكلية �إدارة الأعمال بجامعة
"�شيفيلد" الربيطانية "كيارا كيلي"� ،إن ثمة جانب �آخر من امل�شكلة
غري �ساعات العمل الطويلة ،يتمثل يف �صعوبة و�ضع حدود وا�ضحة بني
العمل واحلياة ال�شخ�صية يف ظل �أمناط العمل احلديثة ،فقد �أ�صبح
مبقدور املديرين والر�ؤ�ساء بف�ضل الربيد الإل�ك�تروين وتطبيقات
الر�سائل الفورية ،التوا�صل مع املوظفني يف �أي وقت ،ولهذا ي�شعر
املوظف �أنه يعمل على مدار ال�ساعة.

م�ضلة النوم

ويقول طبيب الأع�صاب الأمريكي "ماثيو ووكر" ،يف كتابه بعنوان
"ملاذا ننام :الك�شف عن ق��وة ت�أثري النوم والأحالم؟"� ،إن��ه "كلما
ق�صرت �ساعات نومك ،ق�صر عمرك" ،وهذه احلقيقة قد ال تخفى
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فضـفضـة
فضـفضـة

،،

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

ظاهرة ت�أخري النوم

وحت ّمل الأخ�صائية االجتماعية بجامعة كينت االمريكية "هيجونغ
ت�شانغ"� ،أ�صحاب العمل امل�س�ؤولية عن انت�شار ظاهرة ت�أخري النوم،
وترى �أن معاجلة هذه امل�شكلة لن يفيد املوظف فح�سب ،بل �أي�ضا
�سي�ضمن �أن تكون بيئة العمل "�صحية وحمفزة".

خماطر

على �أحد ،ومع ذلك ال يتوقف النا�س عن ال�سهر ،وقد يرى البع�ض
�أن الت�ضحية بالنوم لي�ست الطريقة املثلى للتمرد على ا�ستحواذ
العمل على وقت الراحة ال�شخ�صية ،وذلك لأن قلة النوم ،خا�صة على
املدى الطويل ،ت�ضر بال�صحة النف�سية والبدنية ،مع �أهمية ق�ضاء
وقت مبعزل عن �ضغوط العمل ،فقد ي�ؤدي االن�شغال الدائم بالعمل
وعدم القدرة على االبتعاد ذهنيا عنه �إىل زيادة ال�ضغوط النف�سية
وتدين م�ستوى ال�سعادة والر�ضا واالحرتاق النف�سي ،فالنوم �ضروري
ال�ستعادة الن�شاط بعد يوم العمل ،لكن النوم يت�أثر مبدى قدرة املرء
على االبتعاد ذهني ًا عن العمل ،ولهذا من املهم تخ�صي�ص وقت
لال�سرتخاء وت�صفية الذهن.
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ووف ًقا لطبيبة الأع�صاب بجامعة هارفارد "�إليزابيث كلريمان" ف�إن
هناك ماليني من النا�س يبقون م�ستيقظني بعد منت�صف الليل،
وهناك دليل على �أن �أدمغتهم ال تعمل ب�شكل جيد كما تفعل �أثناء
النهار ،وت�ضيف �أن الأج�سام تنتج املزيد من "الدوبامني" يف الليل،
مما قد يغري نظام املكاف�أة والتحفيز الذي قد يت�سبب يف االنخراط
يف �سلوكيات حمفوفة باملخاطر ،مبا يف ذلك االنتحار �أو �إيذاء النف�س،
واجلرائم العنيفة ،واملقامرة ،وتعاطي الكحول وتعاطي املخدرات،
كما مييل الب�شر �إىل اتخاذ خيارات غذائية �أقل �صحية بعد منت�صف
الليل ،مما ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار بال�صحة والتعر�ض للإ�صابة بالكثري
من الأمرا�ض.

العدد  - 191سبتمبر 2022 -

15

كاريكاتير
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مقــال

افعلها اآلن وأكبح جنون مشاعرك

د .محمد األمين
عضو هيئة التدريب
معهد اإلدارة العامة
فرع العسير
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بعد يوم جمهد وم�ضني يف العمل ،جمعت بع�ض الأوراق التي احتاجها؛ للرتتيب لبع�ض مهام
عملي املرتبطة بيوم غد .لكني تفاج�أت مبحدودية امل�ساحة يف احلقيبة؛ فقد امتلأت بالأوراق
والق�صا�صات قدميها وحديثها ،مل �أتردد برهة يف �إفراغ احلقيبة من هذه الأوراق التي تكد�ست
عرب ال�شهور وو�ضع ما احتاجه غد ًا ،فقد كانت حاجتي ملحة واملوقف ال يحتمل الت�أجيل .وما
�أن و�صلت وبد�أت يف �إفراغ حمتويات احلقيبة حتى ت�ساءلت يف نف�سي :ملاذا اليوم ولي�س قبله
فقد كانت فكرة تنظيم وترتيب احلقيبة تراودين ولفرتة طويلة دون جدوى ،فكل يوم و�أنا انظر
لهذه الأوراق �أمال يف �أن �أرتبها غد ًا؟ وبذات القدر فلدينا الكثري من الأمور التي ن�ؤجلها لأيام
ال ندرك ما حتمله يف طياتها وال ظروفها ،فرتتيب مكتبي ،و�إجناز معامالتي ،وحتديث ال�سرية
الذاتية ،وتقييم مر�ؤو�سي ،ومراجعة م�ؤ�شرات الأداء ،و�أجراء ات�صال هاتفي مع �أحد املوردين.
كلها �أمور قد نعمد �إىل ت�أخريها بوعي و�إداك �أو دونه ،والفرق �شتان ما بني �أن ن�ؤجل بوعي
و�إدراك و�أال ندرك حقيقة �أننا ن�ؤجل وماهية دوافعنا نحو ت�أجلينا مهامنا وم�س�ؤولياتنا.
ولعل ما يقودنا للت�أجيل غري املدرك ب�شكل كبري هو م�شاعرنا التي نعي�شها؛ فالإح�سا�س بعدم
الراحة جتاه ترتيب احلقيبة� ،أو �أن املو�ضوع مزعج ،كما �أنه ي�ستهلك الوقت .كلها م�شاعر تقود
�إىل عدم الإقدام على ال�سلوك ،والآن �إليك املفاتيح:
Óاقطع حبل الأفكار الت�سويفية :ع�ش اللحظة املُلهمة للإجناز ،وتخل�ص من امل�شاعر
ال�سلبية؛ فالعقل الباطن يركن �إىل الراحة والت�سويف .فالفكرة هي الأ�سا�س والأفكار
مثل الأزهار تنمو وتن�ضج بالعناية والرعاية .فاعنت ب�أفكارك؛ فهي التي حتدد �سلوكياتك
وتتبني عاداتك ،ولتحقيق البداية الفعالة تقول (ميل روبنز) يف كتابها قاعدة اخلم�س
ثوانٍ  :ابد�أ العد العك�سي ( ،)5-4-3-2-1ثم ا�شرع يف التنفيذ.
Óاف�صل فعلك عن حالتك املزاجية :لتخلق منه عادة؛ فالفعل هو ما يقود امل�شاعر ،فما �إن
تبد�أ بالإجناز حتى ت�ش ُعر باالندماج وال�سعادة .فكبح امل�شاعر ال�سلبية مهم لتتولد لديك
الطاقة الإيجابية الداعمة ال�ستكمال امل�سري يف حتقيق الهدف .والآن كل ما عليك �أن تزن
بعيدا عن امل�شاعر .حدد حاجتك لطبيعة املهام املرتبطة
الأمور مبيزان العقل واملنطق ً
بك ب�شكل م�سبق؛ حتى ال تدفعك الظروف قه ًرا لتنفيذ منقو�ص الرغبة والقدرة،
فت�صاب بحالة من الإحباط ،وا�سال نف�سك :هل ميكن �أن يقوم غريي بهذا العمل؟ وهل
ميكن �أن يرتب �أحدهم حقيبتي؟ وهل احتاج لذلك فعال �أم ال؟ بالت�أكيد ال �أحد ميكنه
�أن يرتب حقيبتك ب�شكل جيد؛ ف�أنت من يعرف ما بداخلها ومدى �أهميته ،وبذات القدر
ف�إن مهامك من �صميم عملك وتخ�ص�صك ،ف�أنت �أف�ضل َمن يطور منظومة العمل و ُيقيم
مر�ؤو�سيه ويقف على جماالت حت�سني م�ستويات �أدائهم.
�Óأبرز وقوي �إرادت��ك :ف��الإرادة �سلوك قابل لل�شحن والتجديد ،تزيد وتنق�ص؛ فتغذيتها
تدفعك نحو الإجناز .فحدد م�ستوى الإرادة عندك ،ماهي الأ�شياء التي تزيدها وما تلك
التي تُنق�صها؟ مرن نف�سك على تقوية الإرادة؛ فهي متاما كالع�ضالت تقوى بالتدريب
وت�ضعف بالإهمال .اعمل حني يجب عليك العمل؛ فمن يرد �إ�صابة الهدف ،البد �أن
ي�ستخدم القو�س والنبل ويطلق الرمح.
Óواجه الك�سل وارف�ض الأعذار :فكلمة م�ستحيل ال يوجد لها معنى يف قامو�س اللغات.
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حيـاتنـا العمليــة

لتطوير األفكار وتحسين اإلنتاجية

ما هو الفرق بين العمل الفردي
والجماعي و أيهما أفضل؟
ال�س�ؤال الذي يتم طرحه كثري ًا  :هل العمل الفردي �أم العمل اجلماعي �أف�ضل؟" لن نح�صل �أبد ًا على �إجابة حمددة لهذا
ال�س�ؤال ،نظر ًا لأن الأ�شخا�ص املختلفني لديهم �أ�ساليب عمل خمتلفة.
بع�ض النا�س يف�ضلون العمل مبفردهم بينما يف�ضل البع�ض الآخر يف الفريق.
ويبدو �أن �أهم �أمر يف هذا املو�ضوع هو تقييم املهمة دائم ًا ومعرفة ما �إذا كان �سيتم �إجرا�ؤها ب�شكل �أف�ضل يف فريق �أم
ب�شكل فردي .لأن معرفة متى تذهب مبفردك ومتى نعمل مع ًا �أمر حيوي لإكمال �أي مهمة بنجاح ،لذا ما هو الفرق بني
العمل الفردي واجلماعي؟

العمل الفردي

يكون العمل الفردي �أف�ضل عندما تتطلب املهمة التي يف متناول
اليد تركيز ًا عالي ًا .ميكن �أن يت�سبب العمل اجلماعي يف الكثري
من االنقطاعات غري ال�ضرورية من قبل �أع�ضاء الفريق الآخرين.
وفق ًا لدرا�سة ُعرفت با�سم � Coding War Gamesألعاب
حرب الرتميز ،اكت�شفوا �أن املربجمني مييلون �إىل العمل ب�شكل
�أ�سرع عندما يعملون مبفردهم .عالوة على ذلك ،يقوم امل�صممون
والفنانون والكتاب وحتى املهند�سني ب�أف�ضل �أعمالهم مبفردهم.
ه�ن��اك نقطة �أخ ��رى مهمة يجب �إ�ضافتها وه��ي ال�ت��واج��د يف
"املنطقة" ،املعروفة �أي�ض ًا با�سم "التدفق" ،حيث ينغم�س ال�شخ�ص
متام ًا يف ن�شاط مع الرتكيز وامل�شاركة الكاملة.
وفق ًا لعامل النف�س ال�سويدي �أندر�س �إريك�سون ،ف�إن �أف�ضل طريقة
لإتقان مهارة ما ،هي االنتقال مبا�شرة �إىل اجلزء الأكرث حتدي ًا
لك �شخ�صي ًا .يعني هذا يف الأ�سا�س �أنك تكت�شف �أ�ضعف نقطة
لديك وتعمل عليها �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،فمن خ�لال العمل مبفردك،
ميكنك �أن تقرر ما يجب القيام به ومتى تفعل ذلك.

العمل اجلماعي

من ناحية �أخ ��رى ،يعد العمل اجلماعي �أم ��ر ًا حيوي ًا جلل�سات
الع�صف ال��ذه�ن��ي؛ لأن الأ��ش�خ��ا���ص املختلفني لديهم جت��ارب
وخلفيات خمتلفة� .سيتم �إن�شاء امل��زي��د م��ن الأف �ك��ار و�ستزيد
الإنتاجية �أي�ض ًا ب�سبب احلافز الذي يوفره �أع�ضاء الفريق.
�أثناء جل�سة الع�صف الذهني ،اجمع كل الأفكار التي مت �إن�شا�ؤها
ثم اخرت الأف�ضل منها �أو اربط بع�ض الأفكار مع ًا لإنتاج فكرة
�أف�ضل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن للعمل اجلماعي �أي�ض ًا زيادة
التوا�صل بني �أع�ضاء الفريق.
التوا�صل مهم للغاية للفريق للعمل ب�شكل جيد ،حيث �إن يف
الفريق ،كل �شخ�ص فريد وميكنه تقدمي منظور خمتلف للنظر
يف امل�شكلة التي يتم مناق�شتها .دائم ًا ما يكون �شخ�صان �أو �أكرث
�أف�ضل من الفرد يف حل امل�شكالت و�إنهاء املهام ال�صعبة وزيادة
الإبداع.

مزايا العمل الفردي

ميكنك العمل بال�سرعة التي تنا�سبك وال تعتمد على �شخ�ص �آخر.
ميكنك �أن تقرر ماذا تفعل ومتى.
ميكنك الرتكيز ب�شكل �أ�سهل والعمل ب�شكل �أ�سرع.
�إذا كنت تعمل على مهمة م�ألوفة ،فيمكنك �إجنازها ب�سرعة نظر ًا
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لعدم وجود تفاعالت خارجية واجتماعات �إ�ضافية.
حت�صل على املقابل املادي كام ًال مقابل العمل الذي تقوم به لأنك
تعمل مبفردك!

مزايا العمل اجلماعي

العمل يف فرق يزيد من التعاون وي�سمح بالع�صف الذهني :نتيجة
لذلك ،يتم تطوير املزيد من الأفكار وحت�سني الإنتاجية.
دائم ًا ما يكون �شخ�صان �أو �أكرث �أف�ضل من �شخ�ص واحد يف حل
امل�شكالت و�إنهاء املهام ال�صعبة وزيادة الإبداع.
كل �شخ�ص فريد ولديه م�ه��ارات وخلفيات وخ�برات خمتلفة:
لذلك ،ميكن للآخرين يف الفريق م�ساعدتك يف ر�ؤية الأ�شياء من
زاوية خمتلفة.
العمل اجلماعي ي�شجع التوا�صل بني �أع�ضاء الفريق :لهذا ال�سبب،
متيل العالقات بني املوظفني �إىل �أن تكون �أف�ضل ويتعلم املوظفون
العاملون يف العمل الإ�ضايف التوا�صل ب�شكل �أف�ضل.
الفرق بني العمل الفردي واجلماعي� :أيهما �أف�ضل؟

عيوب العمل الفردي

عليك �أن تتخذ قراراتك بنف�سك.
�أنت امل�س�ؤول الوحيد عن الوظيفة� :إذا ف�شلت ،فهذا خط�أك؛ ال
يوجد �أي �شخ�ص �آخر يلومه عليه.
عليك �أن حتفز نف�سك :ال يوجد �آخ��رون لتحفيزك على �إجناز
الأ�شياء.
ميكنك �أن ت�شعر بامللل من العمل بنف�سك :ال يوجد �أي �شخ�ص
للتحدث معه �أو م�شاركة الأفكار معه �أو احل�صول على امل�ساعدة
منه.
عندما تعمل مبفردك� ،إذا مر�ضت �أو احتجت �إىل �إجازة ،ف�سيتم
ت�أجيل العمل؛ لأنه لن يكون هناك �أي �شخ�ص ليوا�صله نيابة عنك.

عيوب العمل اجلماعي

يف بع�ض الفرق ،قد يكون هناك �أع�ضاء يجل�سون ويرتكون الآخرين
يقومون بكل العمل .يف هذه الأنواع من الفرق ،قد حتدث تعار�ض،
وميكن �أن ي�ؤثر ذلك على مزاج الآخرين يف الفريق.
يتطلب العمل يف فريق العديد من االجتماعات وهذه االجتماعات،
�إذا مل تتم �إدارتها ب�شكل جيد ،ميكن �أن تخرج عن املو�ضوع وتقلل
من كفاءة الفريق.
قد ي�ستغرق اتخاذ القرارات وقت ًا �أط��ول من �أج��ل الو�صول �إىل
توافق يف الآراء ومن ثم حتدث ت�أخريات.
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مقــال

كيف تواجه التحديات السلوكية
في بيئة عملك؟
عندما تتقلد من�صب ًا �إداري� ًا؛ ف�إنك ال تكون م�سئو ًال عن نف�سك فقط ،بل م�سئو ًال �أي�ض ًا عن العاملني
حتت رئا�ستك؛ فالإدارة مهنة التحديات وعليك كمدير-دائ ًما �أن تختار ال�سلوك الذي تواجه به هذه
التحديات ولعل �أبرز هذه التحديات ما يلي:
Óانهيار رابطة الوالء بني العاملني واملنظمة.
Óارتفاع معدل دوران العمالة وزيادة تكاليف املوارد الب�شرية.
Óانخفا�ض الروح املعنوية لدى العاملني ،وغياب روح الفريق ،و�سيطرة ال�صراعات التنظيمية.
Óانت�شار حاالت ال�سلبية والالمباالة يف بيئة العمل.
وال�س�ؤال الآن :كيف تواجه هذه التحديات يف بيئة عملك؟
�إننا جميع ًا ندرك �أن �إدارة املوارد املادية �أ�سهل كثري ًا من �إدارة املوارد الب�شرية ،و�إدارة الآخرين �أ�سهل
كثري ًا من �إدارة الذات ،ولعل �أغلى املوارد لدى املنظمات هي املوارد الب�شرية؛ لذلك ف�إن �إدارتهم
تتطلب مزيج ًا متكام ًال من امل�شاعر الإيجابية واملعرفة العلمية وال�سمات ال�شخ�صية ذات الطابع
الأخالقي.
فالواقع العملي ي�شري �إىل �أنه عندما نت�أمل امل�صدر احلقيقي للم�شكالت يف بيئة العمل� ،سنجدها دائ ًما
متمثلة يف "�أن كل عامل �أو موظف ال ي�ؤدي ما هو مطلوب منه بال�شكل املتوقع" ،وعندما ن�س�أل عن
ال�سبب ف�إننا يف الغالب نح�صل على �أحد التف�سريين:
Óالأول :ه�ؤالء العاملون �أ�صابتهم درجة عالية من امللل؛ مما انعك�س على �سلوكهم املهني و�أ�صابهم
بحالة من الك�سل والإهمال.
Óالثاين :العادات ال�سلبية تنبع من العقل الباطن �أو الالوعي للموظف نف�سه؛ مما جند �صعوبة
يف تغيريها.

د .محمد السيد أبو الفتوح
قطاع اإلدارة العامة
معهد اإلدارة العامة

فاملوظف الذي يق�ضي يف العمل �أكرث من � 8ساعات يومي ًا بني زمال�ؤه ور�ؤ�ساءه يف العمل خالل هذه
الأوقات ،ميكن �أن يكون �سعيد ًا را�ضي ًا� ،أو يق�ضيها يف جو غري مالئم م�شحون بالتوتر ،والفرق بني
احلالتني يتوقف على :ظروف وبيئة العمل ،والعمل اجلماعي ،والعالقة بالآخرين ،والثقة بالآخرين،
والقيــــادة.
لذلك يجب عليك كمدير لكي تتغلب على هذه التحديات �أن تخلق البيئة الإبداعية القائمة على
الت�شجيع وامل�شاركة والدعم امل�ستمر؛ لتعزيز املفاهيم الإيجابية التي ت�سهم يف حتقيق �أهداف املنظمة،
من خالل �شعور العاملني ب�أن النجاح هو جناح اجلميع ،والف�شل �أي�ض ًا هو ف�شل اجلميع ،مع الو�ضع يف
االعتبار �أن هذه العملية طويلة من حيث الوقت و�شاقة من حيث الإرادة والإ�صرار على التغيري.

22

العدد  - 191سبتمبر 2022 -

العدد  - 191سبتمبر 2022 -

23

تقـــريـــر

«البيجامات» زيهم الرسمي
والسرير هو المكتب

مفارقة عجيبة..
شركــــــــات عــــــــالمية
تستقطب موظفين
موهوبين في النوم
إعداد /د.أحمد زكريا أحمد

جميعنا ندرك متا ًما �أن النوم يف العمل دليل على الإهمال
والتق�صري ،مما ي�ستوجب امل�ساءلة والتحقيق ،وتوقيع
اجلزاء الت�أديبي على املوظف �أو املوظفني النائمني� ،إال
يف وظيفة واحدة تتحدد املهمة الوظيفية الأ�سا�سية
لذويها يف النوم ،وكلما كان نومهم عمي ًقا كلما دل ذلك
على كفاءتهم ومتيز �أدائهم الوظيفي .ورمبا ت�صيبك
الده�شة �أكرث �إذا علمت �أن الزي الر�سمي له�ؤالء املوظفني
يتمثل يف البيجامات ،واملكتب املميز لهم هو ال�سرير .ومل
ؤخرا الإعالنات لكثري من ال�شركات
ال ،فقد انت�شرت م� ً
املعنية مبجال املفرو�شات ،والأثاث ،والفنادق ،وغريها؛
للبحث عن موظفني ذوي مهارات وموهوبني ويتمتعون
بقدرات متميزة يف جمال النوم .ن�صحبكم يف ال�سطور
التالية للتعرف �أكرث على هذه النوعية من الوظائف
وموا�صفاتها و�أداء موظفيها.
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موظفون نائمون
ومحترفون أكثر راحة ألغراض
البحث العلمي والتدفئة

موظفون ببيجامات
رمب��ا يبدو الأم��ر طريفًا بالن�سبة لنا ،لكنه بالن�سبة لل�شركات
العاملية والكربى يف جمال املفرو�شات ،والفنادق املتميزة ،والبحث
العلمي ،ميثل �أم� ًرا مه ًما و�أ�سا�س ًيا �ضمن هياكلها الوظيفية؛ �إذ
�أ�صبح الإع�لان عن حاجتها ملوظفني حمرتفني يف جمال النوم
�شي ًئا عاد ًيا .فهذا هو موقع  Time.Newsيدعو الباحثني عن
الوظائف للتقدم للتوظيف ب�شركة � Casperإح��دى �شركات
املفرو�شات مبدينة نيويورك الأمريكية التي تبحث عن �أ�شخا�ص
حم�ترف�ين ذوي م �ه��ارات م�ت�ف��ردة وم��وه��وب�ين يف جم��ال ال�ن��وم،
ويتمتعون بالقدرة على النوم اجليد .فكل ما عليهم هو ارت��داء
البيجامات ،وذهابهم مبا�شرة ملكاتبهم من �أجل النوم الوظيفي
االحرتايف.
ويحدد موقع  INSIDERاملقابل املادي لهذه الوظيفة مبا يعادل
 25دوال ًرا لل�ساعة ،وه��و مقابل م��ادي �سخي ،مقارنة بوظائف
�أخ� ��رى؛ وه��و م��ا يلفت �إىل � 3أم ��ور مهمة :الأول� :أه�م�ي��ة هذه
الوظائف ،والثاين� :صعوبتها ،وثالثها :تتطلب مهارات خا�صة ال
تتوافر لدى الكثريين.
ويذكر موقع � Time.Newsأن الو�صف الوظيفي-كما حتدده
�شركة -Casperي �ن ����ص على �أن املتقدمني يجب �أن يتمتعوا
بقدرة جيدة ج� ً�دا على النوم .والنوم لأط��ول فرتة ممكنة .فال
يكفي �أن تكون قاد ًرا على النوم يف �أي موقف .وتت�ساءل ال�شركة
عم �إذا كانت هناك حاالت نادرة ال ينام فيها ه�ؤالء املوظفون� ،أو
املر�شحون لتلك الوظائف؟
وتقدم ال�شركة عد ًدا من احلوافز واملزايا لهم ،فبالإ�ضافة �إىل
احل�صول على �أجر مقابل النوم ،ميكنهم ارتداء البيجامات عند
القدوم �إىل العمل� ،إ�ضافة �إىل احل�صول على منتجات ال�شركة
املختلفة .كذلك ميكن �أي�ضا العمل على جدول دوام جزئي .كجزء
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النوم العميق هو المعيار
األساسي للكفاءة واألداء
الوظيفي المتميز

من طلب الوظيفة .ويف املقابل يجب على املتقدمني لهذه الوظائف
ن�شر مقطع فيديو على  TikTokيو�ضح قدرتهم على النوم.

راتب  2000دوالر

وي��ورد موقع � make itأن �شركة  Sleep Junkieتبحث عن
�أ�شخا�ص م�صابني ب��الأرق للعمل يف جمال اختبار "التطبيقات
والو�سائد و�أقنعة العني والفرا�ش" �أثناء النوم .بحيث يخ�ضع
امللتحقون بالعمل الختبار  8منتجات خمتلفة ،كل منها ملدة �أ�سبوع
يف كل م��رة .ثم يكملون مراجعة ح��ول ما �إذا كانوا قد الحظوا
اختالفات يف نوعية وكمية نومهم �أم ال.
تقول ال�شركة �إن كل من��وذج مراجعة �سي�ستغرق ح��وايل �ساعة
واحدة لإكماله ،و�سيتم دفع �إجمايل  2000دوالر له�ؤالء املوظفني
النائمني .ينق�سم ذلك �إىل  250دوال ًرا لل�ساعة ،على مدار الأ�سابيع
الثمانية .وت�ضيف � Sleep Junkieإنها �ست�ستخدم بياناتهم بعد
ذلك "لتن�سيق دليل النوم النهائي ملن يعانون من ا�ضطرابات يف
النوم يف جميع �أنحاء العامل".

نائمون للبحث العلمي والتدفئة

ويزف موقع  Reed.co.ukب�شرى �سارة للكثريين ممن يبحثون
عن امتهان وظائف النائمني املحرتفني ،وهم الذين يتم توظيفهم
ب�شكل �أ�سا�سي من قبل الباحثني والأطباء الذين يدر�سون كيفية
ت�أثري النوم على جوانب معينة من الدماغ ومعدل �ضربات القلب.
تتحدد مهامهم الوظيفية يف النوم من �أجل خري العلم ،بينما تقوم
�أج�سادهم بكل العمل دون علم .كذلك تقوم بع�ض �شركات الت�سوق
أي�ضا بتوظيف ه�ؤالء النائمني املحرتفني الختبار جتارب
والفنادق � ً
ال�ضيوف ب�شكل مبا�شر� .إنها ر�سم ًيا الوظيفة الأك�ثر راحة على
الإطالق.
ويف �ضوء ذلك يربز املوقع نف�سه وظيفة �أخرى يف جمال النوم،
حيث تبحث الكثري من الفنادق العاملية-حال ًيا-على موظفني
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 4معايير مهمة و 8مهارات
نوم احترافية لنجاح الموظفين
النائمين في مسارهم الوظيفي

تتحدد كل مهامهم الوظيفية يف تدفئة �سرير ال�ضيف �أو �سرر
ن��زالء ه��ذه الفنادق قبل خلودهم للنوم؛ ل�ضمان تقدمي خدمة
متميزة تتمثل يف النوم العميق والهادئ له�ؤالء ال�ضيوف والنزالء.
ويبدو الأ�سا�س العلمي لإحداث هذه الوظيفة فيما يو�ضحه مدير
مركز النوم د.كري�س �إيدزيكوف�سكي الذي يرى �أن هناك الكثري
من الأدلة العلمية التي تثبت �أهمية تلك الوظيفة.

�آخرون ممنوعون من النوم

ون��ظ�� ًرا لأن ت��وظ�ي��ف ه � ��ؤالء ال�ن��ائ�م�ين امل �ح�ترف�ين �أ� �ص �ب��ح من
الوظائف املهمة التي ت�شهد ت��زاي��د طلب ال�شركات والفنادق
وم�ؤ�س�سات البحث العلمي والدرا�سات عليها؛ فقد ن�شر موقع
ً
مف�صل بعنوان :كيف ت�صبح
 Careeraddict.comتقري ًرا
موظفًا نائ ًما حمرتفًا؟ يحدد من خالله معايري االلتحاق بركب
املوظفني املعينني ب�شركات بهدف النوم فقط ،وهي كالتايل:
• اخترب املراتب والو�سائد والأحلفة.
• اكتب تقارير مف�صلة عن الراحة و�إ�ضاءة الغرفة وامل�شاعر
وتعطيل ال�ضو�ضاء من حني لآخر.
• تناول م�ساعدات النوم التي �ست�ساعدك على النوم اجليد
لإجراء الدرا�سات الطبية.
• ال تن�س احلبوب املنومة.
وين�صح التقرير ه�ؤالء املوظفني كي ينجحوا يف م�سارهم الوظيفي
يف وظائف النائمني املحرتفني ،بالآتي:
بعيدا عن املنزل لفرتات
 -1القدرة على النوم يف بيئات جديدة ً
طويلة.
 -2القدرة على النوم ب�أ�سالك مت�صلة بهم ،و�أنهم �سيكونون
مو�ضع مالحظة �آخرين خالل نومهم.
 -3التمتع ب�صحة عامة وبلياقة بدنية جيدة.
 -4من ذوي املهارات املتميزة يف التوا�صل والتعامل مع الآخرين.
 -5القدرة على كتابة تقارير مقنعة ومثرية لالهتمام.
 -6يحظون مبهارات مالحظة جيدة.
 -7يتمتعون ب�شخ�صيات قوية ،وال ينزعجون من ق�ضاء الكثري من
الوقت يف عزلة عن الآخرين.
 -8ذوو مهارات تنظيمية متميزة وقوية.

ورمبا قد ت�ساورك الهواج�س �أن ه�ؤالء املوظفني النائمني ينعمون
بوظائفهم ممتعة للغاية وي�شعرون بالراحة واال��س�ترخ��اء؛ يف
ظل حاجة نظرائهم من املوظفني والعاملني يف مهن ووظائف
�أخ��رى للنوم ولو �ساعة واحدة-فبح�سب موقع  SHRMاملعنِي
ب�ج��ودة احل�ي��اة الوظيفية وحت�سني بيئة العمل� -أج ��رت �شركة
-Amerisleepوه � � � ��ي ��ش��رك��ة لإن��ت ��اج امل ��رات ��ب يف �أري ��زون ��ا
أمريكية-م�سحا حدي ًثا على �أكرث من  1000موظف يف خمتلف
ال
ً
ال�صناعات �أن موظفًا من بني كل  5موظفني �أبلغ عن نومه خالل
�ساعات عمله ،وذلك يف معر�ض حديثها عن تخ�صي�ص موظفني
حمرتفني للنوم.
وق��د ج��اءت تراتيب الن�سب املئوية لأك�ثر الوظائف التي ينام
موظفوها خالل عملهم كالتايل :ت�صدر املوظفون والعاملون يف
جمال التقنية القائمة بن�سبة  %70باعتبارهم الأكرث ً
ميل للنوم،
يليهم العاملون يف جمال البناء والت�شييد بن�سبة  ،%68.2وجاء
املوظفون احلكوميون ويف جمال الإدارة العامة يف الرتتيب الثالث
بن�سبة  ،%63.5يليهم يف املركز الرابع موظفو الإدارات املالية
والت�أمني بن�سبة  ،%58.9يليهم موظفو خدمات املعلومات ومعاجلة
البيانات بن�سبة  ،%58واح�ت��ل العاملون بكل م��ن جم��ال النقل
والتخزين ،والت�صنيع املرتبة ال�ساد�سة بن�سبة  %52.6لكل منهم،
وجاء العاملون يف املجال الطبي والعناية ال�صحية يف الرتتيب
الثامن بن�سبة  ،%52.1يليهم املوظفون يف جمال التعليم بن�سبة
 ،%45.6واحتل العاملون يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة املرتبة
العا�شرة بن�سبة  ،%42.9يليهم موظفو الفنادق وخدمات التغذية
ريا جاء
وال�ضيافة يف الرتتيب احلادي ع�شر بن�سبة  ،%39.1و�أخ ً
العاملون يف جمال الفنون والرتفيه يف املرتبة الثانية ع�شرة بن�سبة
.%34.6

 4معايري و 8مهارات
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األخيرة

أغرب التخصصات الجامعية
د .هيا إبراهيم الجوهر
عضو هيئة تدريس
جامعة الملك سعود
كاتبة في صحيفة االقتصادية
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ونحن نحتفل ب ��آالف اخلريجني من طالب الثانوية وكل منهم يحمل حلمه بني �أ�ضلعه ينتظر
حتديد م�صريه بعد امتحانات هدت تفكريهم ،وتناف�ست على �سلب راحتهم بني قدرات وحت�صيلي
ومقررات ،تبقى الفرحة ناق�صة �إىل �أن يتم قبولهم يف اجلامعات �أو الكليات واملعاهد ،والأمل
يحدوهم �أن يلتحقوا باجلامعات التي يطمحون �إليها!
وت�سعى جامعات العامل �إىل تطوير تخ�ص�صاتها وتنويع موادها الدرا�سية لتواكب ما يجري يف
العامل من تطور مهني ،ومت�ضي بع�ض اجلامعات بعيدا بتقدميها تخ�ص�صات ال يكاد ي�صدقها عقل،
والغريب �أن هذه التخ�ص�صات واملواد على غرابتها تلقى قبوال كبريا ،ما جعلها م�ستمرة حتى اليوم!
ومن �أغربها تخ�ص�ص يحمل ا�سم "تخ�ص�ص من ت�صميم الطالب" ،فهم فقط ال ي�ساعدونك على
اختيار تخ�ص�ص موجود لدى اجلامعة ،بل ي�سمحون لك ببناء وت�شكيل تخ�ص�صك بنف�سك ،وبذلك
ي�شجعون الطالب على اختيار تخ�ص�صات ت�شبههم لي�س هذا فقط ،بل ي�سمح لهم باختيار م�سماهم
الوظيفي وو�ضعه يف �شهاداتهم ،وهذا بعد �أن توافق اجلامعة على اختيارات الطالب �أو قد ترف�ضها
ل�شدة غرابتها �أو لعدم الفائدة منها!
وكلنا يعرف مدى �أهمية املوروث ال�شعبي للأمم وما ي�شكله من �أهمية يف بناء الأجيال ،ورغم ذلك
كلية واحدة يف العامل تابعة جلامعة هارفرد ،متنح �شهادة للطالب لدرا�سة "الفولكلور والأ�ساطري
ال�شعبية" ،فهي تدر�سهم الفولكلور والأ�ساطري حتى خرافات ال�شعوب املختلفة ،وت�ؤمن ب�أهميتها يف
حياة الأمم وتكوينها!
وللفن �سطوته ،لكن لي�س بتعليم التمثيل �أو العزف على الآالت املو�سيقية العادية ،فقد �أن�ش�أت
مدر�سة كارنيجي ميلون الأكادميية تخ�ص�ص "اخت�صا�صي مزمار القربة" ،الذي يعد جزءا رئي�سا
من الثقافة اال�سكتلندية وبع�ض املنا�سبات الدينية ،تخرج فيه يف  2009خريج واحد فقط يدعى
نيك هيد�سون عازف مزمار القربة الوحيد الذي يحقق دخال جيدا من العزف يف املنا�سبات!
ومن هذه التخ�ص�صات الغريبة "�إدارة الع�شب" هل تخيلت وجود مثل هذا التخ�ص�ص؟ �أن يكون
هناك �أ�شخا�ص �شغوفون بالع�شب لدرجة اتخاذه تخ�ص�صا ،ويكر�سون حياتهم لإدارة الع�شب بدل
�إدارة الب�شر ،فهو �أكرث �سهولة و�أ�سرع انقيادا من الب�شر ،وي�ستطيع �أ�صحاب هذا التخ�ص�ص العمل
يف عديد من املجاالت مثل الريا�ضة ،كاخت�صا�صي تع�شيب للمالعب الريا�ضية مثل مالعب كرة
القدم ومالعب اجلولف و�ساحات ال�سباقات الريا�ضية� ،أو يف �إدارة الطرق لت�شجري ال�شوارع وتزيني
امليادين.
ولن يكون �آخرها تخ�ص�ص "�إدارة �صناعة البولينج" الذي تقدمه جامعة فين�سينز يف والية �إنديانا
الأمريكية ،تدر�س فيه اللعبة وكيفية تطويرها!
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