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النف�س املطمئنة

وأنت  للعمل  ذهبت  مرة  كم 
غير راغب في ذلك؟

»االستياء  بظاهرة  هذا  ُيعرف 
من الوجود في مكان العمل«.

أجرتها  حديثة،  دراسة  وفي 
شركة »فيتاليتي« للتأمني الصحي 
 40 من  أكثر  قال  بريطانيا،  في 
عملهم  إن  املوظفني  من  املئة  في 
وهو  الصحية،  بمشاكلهم  يتأثر 
خالل  الثلث،  بمقدار  ارتفع  رقم 

السنوات الخمس املاضية.
أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
مشكالت  جانبا  حون 

ّ
ين الناس 

من  والبدنية  النفسية  الصحة 
أجل الذهاب إلى العمل.

األخير  السنوي  تقريره  وفي 
في  والرفاهية  »الصحة  حول 
معهد  رصد  العمل«،  أماكن 
املوظفني  لشؤون  تشارترد 
بريطانيا  في   )CIPD( والتنمية 
غير  توجهات  وجود  على  أدلة 

صحية في أماكن العمل.
املئة  في   83 إن  املعهد  وقال 
الحظوا  الدراسة  شملتهم  ممن 
ظاهرة »االستياء من الوجود في 
مكان العمل« في مؤسساتهم، وأن 

25 في املئة منهم قالوا إن املشكلة 
تفاقمت منذ العام السابق.

اكتئاب
هيوم   - ميتشل  سارة  تكن  لم 
تعرف شيئا عن الصحة النفسية، 
وهي  هلع  بنوبة  أصيبت  عندما 

في مكتبها.
عامني  أمضت  قد  سارة  كانت 
التوظيف  قسم  في  مهنتها،  في 
الوظيفة  وهي   - للهندسة  بشركة 
التي أحبتها للغاية، حني أصبحت 
تم  لقد  يرام.  ما  غير  على  فجأة 
تشخيص إصابة سارة باالكتئاب.

قائلة  حدث،  ما  سارة  وتتذكر 
إلى  للعودة  علّي  بضغط  »شعرت 
العمل، على الرغم من أنني كنت 

قد أبلغت أني مريضة«.
جسديا،  حاضرة  كنت  »لقد 
لكن عقليا لم أكن أفعل أي شيء. 
كنت شاردة تماما. لم يكن هناك 
أني  أعتقد  رأسي.  في  يدور  شيء 
يوم  كل  شيء  أي  أفعل  أكن  لم 
صندوق  من  الرسائل  محو  سوى 
جعلني  لقد  اإللكتروني.  البريد 
أن  يجب  كان  مرضا.  أكثر  هذا 

أكون في املنزل ألتعافى«.

حين نحضر بأجسادنا دون 
عقولنا فى مكان العمل!
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العمر  من  تبلغ  سارة  كانت 
حياتها  بدأت  عندما  عاما   24
وكأن  شعرت  وحينها  املهنية، 

حياتها قد انتهت.
الساق،  في  بكسر  صبت 

ُ
أ إذا 

فمن الواضح أنك ستكون بحاجة 
األصعب  من  لكن  إجازة.  إلى 
مرضا  تعاني  أنك  اكتشاف 
نفسيا، أو تعاني من ضغط العمل.
أجرتها  التي  الدراسة،  لكن 
أن  أظهرت  »فيتاليتي«،  شركة 
هذه األمور هي أكبر العوامل وراء 
العمل  إلى  الناس  ذهاب  مشكلة 
ألداء  يكفي  بما  الئقني  غير  وهم 

وظائفهم.
اتجاه متسارع

دراسة  »فيتاليتي«  تجري 
العمل  »مكان  بعنوان  سنوية، 
بريطانيا«،  في  صحيا  األفضل 
ألف  و32  منظمة   167 تشمل 
فهم  هو  والهدف  موظف. 
ومعالجة تدني الصحة والرفاهية 

في أنحاء بريطانيا.
واالستياء من الوجود في مكان 
العمل أصبح أمرا شائعا، واضحا 
ليست  الدراسة  فهذه  ومطردا. 
دراسات  عدة  من  واحدة  سوى 

توصلت إلى النتيجة نفسها.
إذا  املرء  أن  الواضح  ومن 
فإنه  حاالته،  أفضل  في  يكن  لم 

سيكون موظفا أقل إنتاجية.
حني فقد ديل جارباكي زوجته 
إلى  حالته  هوت   ،2014 عام  في 
من  هو  كان  لقد  يمكن.  ما  أسوأ 
الحفاظ  يحاول  بينما  يرعاها، 
على وظيفة بدوام كامل في قسم 
الدعم الفني بشركة لالتصاالت.

»لقد  اآلن:  ديل  ويعترف 
ما  إلى  إنتاجيتي،  انخفضت 

أسميه الحدود الدنيا«.
من  العديد  تلقيت  »لقد 
تواصلت  أن  وبعد  التحذيرات. 
وأجريت  الشركة،  مع  أخيرا 
محادثة خاصة مع مديري، حول 
ما كنت أشعر به، وما كنت أعاني 
زوجتي،  وفقدان  املنزل،  في  منه 
قال: حسنا، ملاذا لم تخبرني من 
بعض  تقديم  إلى  سنحتاج  قبل؟ 

املساعدة لك«.
أنها  سارة  شعرت  وبينما 
شركتها،  من  دعم  أي  تتلق  لم 

نهاية  في  وظيفتها  وتركت 
برنامجا  جارباكي  بدأ  املطاف، 
شركته،  برعاية  البدنية،  للياقة 
إلى  األمور  إعادة  على  ملساعدته 

طبيعتها.
قبل  يركض  الرجل  بدأ 
متنزه،  في  للعمل  الذهاب 
صالة  في  التدرب  إلى  باإلضافة 
الخاصة  الرياضية  األلعاب 

بالشركة.
أفضل  بالتأكيد  »أنا  ويقول 
أشعر  عموما  قبل.  ذي  من  بكثير 
مشاعر  لدّي  نفسي.  في  بتحسن 
حقا  وأتطلع  وثقة،  إيجابية  أكثر 

إلى كل يوم«.
شعور جيد بالعمل

تقول كيسا ترويل، رئيس قسم 
بشركة  االجتماعية  املسؤولية 
املعنية  املبادرات  إن  جارباكي، 
من  »جيدة  املوظفني  برفاهية 

حيث املنطق التجاري«.
يكون  أن  املهم  »من  وتضيف 
تتمتع  سعيدة  عاملة  قوة  لدينا 
خاصة  ومتفاعلة،  جيدة  بصحة 
البيع  مجال  في  نعمل  أننا 

بالتجزئة«.
تجعل  »التكنولوجيا  وتضيف 
االختباء  الناس  على  السهل  من 
أجهزة  أو  مكاتبهم،  وراء 
أو  بهم  الخاصة  الكمبيوتر 
الحضور  ل  تسهِّ إنها  هواتفهم. 
إلى العمل، مقارنة بما كان عليه 
الوضع قبل سنوات قليلة. ولذلك 

علينا معالجة هذا األمر«.
لغز اإلنتاجية

ك  املحرِّ هي  اإلنتاجية 
الرئيسي للنمو االقتصادي طويل 

األجل، ومستويات املعيشة.
تقوم  هيوم  ميتشل-  سارة 
وتطوعية،  حرة  بأعمال  حاليا 
باإلضافة إلى انشغالها باألمومة. 
لو  تتمنى  لكنها  سعيدة،  إنها 
مع  تعامل  قد  العمل  صاحب  أن 

األمور بطريقة مختلفة.
صعبا  األمر  »كان  وتقول 
لقليل  املمكن  من  كان  للغاية. 
واملرونة  والتعاطف  الشفقة  من 

إحداث اختالف هائل«.
يكون  أن  يمكن  العمل  »مكان 
مما  الكثير  هناك  قاسيا.  مكانا 

يجب عمله لرعاية املوظفني«.

كثير ممن يهتم ألمر أمته في أيامنا يعيش حالة طوارئ 
س بحضور 

َ
النف مستمرة.. بحيث ال يستمر في عمل طويل 

ذهن وقناعة بما يفعل.. ألنه يحس دائمًا مع رؤية األخبار 
الفاجعة أنه »يجب عمل شيء بسرعة«، »الوضع ال يتحمل«، 

»الطوفان آٍت«، »الدور علينا«...
قرارة  في  أحس  علٍم  في  ليتخصص  الجامعة  دخل  فإذا 

ع وقته«.. نفسه أنه »يضيِّ
وإذا سجل في دورة شرعية، أو قرأ كتابًا في تربية األبناء 

أحس أنه »يتهرب من مسؤوليته تجاه أمته«..

وإذا لعب مع أوالده أحس بــ«الخيانة ألبناء املسلمني املنكوبني«...
وهكذا...أكثر الوقت ال قناعة لديه بما يفعل.

 
ً
غل نفسه باألخبار ولو انشغاال

ْ
س عن أحاسيسه هذه بأن َيش

ِّ
ف

َ
وُين

غير نافع.. يتابع، يتحسر، يسب، يغضب، ثم...ال شيء!
مع  وتعامله  نفسيته  على  تنعكس  هذه  الطوارئ  حالة  والنتيجة: 
والديه وزوجته وأبنائه ومع الناس عموما، وعلى إخفاقه في دراسته 
أو عمله، بل وعلى دينه وعالقته بربه.. ليس صاحب نفسية منشرحة 

ر الناس عن االلتزام!
ّ
مْطمِئنة.. وإذا كان صاحب مظهر ملتزم نف

وُيترك النجاح والتفوق لغيره ممن أفكارهم مشوشة تجاه القضايا 
إليه  االنحياز  ووجوب  اإلسالم  كحاكمية  األمة  حياة  في  الحاسمة 
أساسيات  وحتى  بل  للعباد،  الدولي  النظام  استعباد  مع  حربه  في 
ممن  الكريم..  والقرآن  النبوات  وصحة  اإللهي  كالوجود  اإلسالم 
أفكارهم مشوشة أو قد حسموا أمرهم في االتجاه الخاطئ تمامًا! أو 
اختاروا االنحياز للنظام الدولي وأذنابه.. ويصبح هؤالء هم قدوات 
ويحتاجهم  فيه..  واملؤثرين  الناس  تعريف  في  »الناجحني«  املجتمع 
ويقرأ  وعالجه،  وتوظيفه  دراسته،  في  الطوارئ«  »حالة  صاحب 

أبناؤه رواياتهم ويتابعون نتاجهم ويتأثرون بشخصياتهم!
ِهمة،  إلى  هذا  همك  ل  حوِّ لكن  أمتك..  ألمر  تهتم  أن  بد  ال  نعم.. 
ل شعورك باملسؤولية إلى ترفع عن  ل حزنك إلى قوة دافعة، حوِّ حوِّ
وكل  تتعلمه،  علٍم  كل  في  اإلسالم  وخدمة  األجر  واحتسب  الغفلة.. 
بسمة تبتسمها في وجوه الناس وإن كنت متأملًا، وفي كل لعب تلعبه 
أصحاء  ئهم 

ِّ
وتنش عليهم  وتأثيرك  بهم  عالقتك  ي  لتقوِّ أوالدك  مع 

نفسيًا.. وفي إعطاء كل ذي حق حقه..
 مشاريعيًا، 

ً
، وعمال

ً
سًا طويال

َ
واعلم أن املعركة طويلة.. تحتاج نف

تحرقها  فال  متوازنة،  نفسية  كله  لهذا  تحتاج  وأنك  بطيئًا،  وبناًء 
بـ«حالة الطوارئ«.

الحجارة  ويرمون  جسدك  من  وسينهشون  أعداؤك،  يتركك  لن 
على  ويحرصون  طريقك،  في  العراقيل  ويضعون  بنائك،  على 

تعريضك وأمتك لقوس أزمات لتيأس وتستسلم عن املحاولة..
لصالحك  مكرهم  وسيجعل  اصبر..  بل  يغلبونك!  تدعهم  ال 

)فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ُيغلبون(... 
أمره  على  غالب  )والله  الغالب:  الله  قضاء  الله  بإذن  أنت  وتكون 

ولكن أكثر الناس ال يعلمون(.

د. إياد قنيبى


