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نبذة عن البرنامج الوطني
للسعادة وجودة الحياة

نبذة عن مجلس القطاع الخاص
لجودة الحياة

أطلقت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة
هذا البرنامج ليكون مصدر إلهام لألشخاص
والحكومة والمجتمع ككل لتب ّني جودة
الحياة كأسلوب حياة لهم ،ولتعزيز
مستويات السعادة في المجتمع؛ يسعى
البرنامج إلى الوفاء بالتزام حكومة اإلمارات
بتعزيز السعادة وجودة الحياة في جميع
أنحاء الدولة .وحتى اآلن ،شهد البرنامج
إطالق العديد من المبادرات في مختلف
الجهات التابعة للقطاعين العام والخاص
في اإلمارات ،وتشمل هذه المبادرات المسح
الوطني للسعادة وجودة الحياة ،وحزمة
سياسات السعادة وجودة الحياة ،وسلسلة
ندوات السعادة واإليجابية ،والحوار العالمي
للسعادة وجودة الحياة ،وغيرها الكثير.

ُأطلق المجلس من قبل البرنامج الوطني
للسعادة وجودة الحياة ،وهو عبارة عن
شراكة بين القطاعين العام والخاص
تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في بيئة
العمل في القطاع الخاص .يضم المجلس
عشر شركات رائدة وطنية ومتعددة
الجنسيات تنشط في عدة قطاعات داخل
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تشمل ك ً
ال
من مجموعة ماجد الفطيم القابضة،
ومجموعة الندمارك ،وبنك اإلمارات دبي
الوطني ،وطيران االتحاد ،وشركة الدار
العقارية ،وطيران اإلمارات ،وشركة يونيليفر،
وشركة سيسكو العالمية وشركة اإلمارات
لالتصاالت المتكاملة «دو» ،و لينكد إن.
وتوظف هذه الشركات أكثر من  250ألف
موظف وموظفة وتحقق إيرادات تزيد عن
 200مليار درهم سنويًا.

لمعرفة المزيد عن جهود دولة اإلمارات
لترسيخ السعادة وجودة الحياة ،يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني .www.hw.gov.ae

نبذة عن شركة PSB
 PSBهي شركة استشارات تقدم خدمات
بحثية وتحليلية مخصصة ومتكاملة حيث
تربط بين الرؤى المستندة إلى البيانات
والتجربة اإلنسانية لحل أصعب التحديات
التي تواجه العمالء PSB .لها إرث في مجال
استطالعات الرأي السياسية ،ولذلك فإنها
توظف استراتيجيتها المرنة للحمالت في
خدمات البحث واالستشارات التي تقدمها
في مجموعة من المجاالت ،بما فيها التقنية
والرعاية الصحية والخدمات المالية والترفيه.
 PSBهي شركة تابعة لمجموعة ،BCW
التابعة لشركة دبليو بي بي (بورصة نيويورك،
بورصة لندن ،)WPP :الشركة الرائدة عالميًا
في خدمات االتصاالت.
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المدراء من
يقدمن دعمًا أكبر للموظفين
ّ

01

منهجية الدراسة

أجرت  PSBلألبحاث دراسة كمية عبر اإلنترنت شارك فيها  1017موظفًا وموظفة يعملون بدوام كامل في القطاع
الخاص في اإلمارات .أجريت المقابالت في الفترة من  20نوفمبر إلى  3ديسمبر  .2019وأتيح للمشاركين خيار ملء
االستبيان باللغة اإلنجليزية أو العربية.

جميع المشاركين

العدد= 1,017
هامش

الخطأ % 3.1 -/+ :

الرجال

في سن 34 - 18

في سن

العدد= 567

العدد= 528

العدد= 104

النساء

في سن +35

في سن

العدد =450

العدد=489

العدد= 913
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أهم النتائج

3

1

الرضا عن العمل

الصحة النفسية

الغالبية راضون عن
عملهم ،مشيرين إلى
عوامل غير مالية.

يعتبر القلق واالكتئاب من
قضايا الصحة النفسية بالغة
األهمية في القطاع الخاص .

2

اإلنهاك المهني

يمثل اإلنهاك المهني قضية
رئيسية يتوجب على القطاع
الخاص معالجتها.
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5

التوازن بين الجنسين

4

ً
عادة
المدراء من النساء
يقدمن دعمًا أكبر
ما
ّ
للموظفين.

معدل الدوران
الوظيفي

معدل الدوران الوظيفي المحتمل
مرتفع ،ولكن معظم الموظفين
أفادوا بأنهم يفضلون البقاء في
دولة اإلمارات.
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مقدمة

تحقيق السعادة على الصعيد
الوطني يبدأ من بيئة العمل

معالي عهود الرومي
وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة

وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رؤية لمجتمع سعيد وإيجابي عندما
صرّح قائ ً
ال «هدفنا أن تكون السعادة أسلوب حياة
في مجتمع اإلمارات ».والسعادة مفهوم معقد
يتأثر بعوامل عديدة ،وتحقيق هذا الهدف هو ما
نسعى إليه كحكومة وأفراد.

الموظفون السعداء هم أكثر إنتاجية وتفاع ً
ال في
والء
العمل ويتمتعون بمعنويات عالية ،وهم أكثر
ً
لجهات عملهم ،ويعد هذا أحد أهم أسباب انخفاض
معدالت الدوران الوظيفي .كما أن الموظفين
السعداء والذين يتمتعون باالستقرار يشعرون بأن
نجاحهم من نجاح شركتهم ،مما يؤدي إلى تحقيق
نتائج أعمال أقوى.

ً
فجأة طريقة
لقد غيّر تفشي فيروس كوفيد19-
عيشنا وعملنا وتفاعلنا مع العالم الخارجي .إال أن هذا
الفيروس المستجد لم يغير ما يجعلنا سعداء كبشر.
فال تزال مقومات السعادة موجودة ،بل ربما تكون
أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى.

لهذا السبب في ديسمبر  2019اجتمعت حكومة
دولة اإلمارات مع قادة القطاع الخاص لتشكيل
مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة .وإن المجلس،
الذي أتشرف برئاسته ،هو بمثابة جسر يربط بين
القطاعين الخاص والعام لتبادل أفضل الممارسات،
وتحديد مجاالت التحسين ،والعمل بشكل تعاوني
لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل للموظفين في
جميع أنحاء دولة اإلمارات .ويعد هذا التقرير خطوة
أولى لتحقيق ذلك.

وبالنظر إلى حقيقة أن الكثير منا يقضي حوالي
ثلث حياته في العمل ،فإن جودة الحياة في بيئة
العمل هي جوهر هذه المقومات .ونظرًا إلى أن
القطاع الخاص يوظف غالبية القوى العاملة في
دولة اإلمارات ،فإن الشركات العاملة في بلدنا ،بدءًا
من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة ووصو ً
ال إلى
الشركات الناشئة المحلية ،تضطلع بدور أساسي في
تحقيق رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويُعد دمج جودة الحياة في صميم بيئة العمل أمرًا ال
غنى عنه إذا أردنا التغلب على التحديات التي يفرضها
علينا تفشي فيروس كوفيد ،19-وتحقيقًا لرؤية دولتنا
في نشر السعادة في نهاية المطاف.
على المدى الطويل ،يعود تعزيز جودة الحياة في بيئة
العمل بفوائد على مؤسسات القطاع الخاص تتجاوز
مجرد إبقاء الموظفين سعداء .فقد أظهرت العديد
من الدراسات أن فرص االزدهار ترتفع لدى الشركات
التي يستثمر قادتها في تعزيز السعادة وجودة الحياة
في بيئة العمل.
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يتطلع الموظفون للعمل لدى مؤسسات يتسم
أفرادها بطابع مجتمعي مترابط ،وبيئة عمل تقدرهم
وتدعمهم وزمالئهم ،يبحثون عن صاحب عمل يهتم
بهم ويمنح األولية لجودة حياتهم ،فكلما قدرت
الجهة جودة حياة الموظفين كلما زاد تقديرهم
لنجاح الشركة .ولدينا في دولة االمارات شركات
عديدة تتبنى هذه القيم بالفعل وتدرك أن العالقة
بين صاحب العمل والموظف يجب أن تتجاوز الجوانب
المتعلقة بالمعامالت .لقد كان هذا األمر حقيقة قبل
أن تضطرب حياتنا بسبب تفشي فيروس كوفيد19-
وسيبقى كذلك في عالم ما بعد فيروس كورونا.
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الوضع الحالي لجودة الحياة في القطاع الخاص

علياء المال
مديرة جودة الحياة في بيئة العمل
البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة

إلحداث تغيير إيجابي ،يجب علينا أو ً
ال معرفة الوضع
الحالي لجودة الحياة لموظفي القطاع الخاص
في دولة اإلمارات ،والمجاالت التي تتطلب انتباهنا
وتركيزنا .لهذا السبب أطلق مجلس القطاع الخاص
لجودة الحياة التقرير السنوي األول ،الذي شارك
فيه أكثر من  1000موظف بدوام كامل يعملون
في شركات خاصة في جميع أنحاء دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

مثل بيئة العمل اإليجابية ومواجهة المستوى المالئم
من التحديات في العمل .يشير التقرير أيضًا إلى قوة
ارتباطهم بدولة اإلمارات كوطن لهم ،حيث يقول
معظمهم إنهم يفضلون البقاء في دولة اإلمارات
حتى لو قاموا بتغيير عملهم .كما يُظهر التقرير أن
العديد من موظفي القطاع الخاص يشعرون بأنهم
قادرون على تحقيق إمكاناتهم الفردية وبناء عالقات
إيجابية مع الزمالء وإيجاد الهدف من عملهم.

ّ
ركز التقرير على تقييم أداء القطاع الخاص في الدولة
معتمدًا على المحاور األساسية األربعة التي تؤدي إلى
تحقيق السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل وهي
تعزيز الغاية وتعزيز الصحة وتوطيد العالقات وتحقيق
اإلمكانات.

وفي الوقت نفسه ،يعتبر التقرير صحة الموظفين
مجا ً
ال رئيسيًا من المجاالت التي ينبغي للمجلس
ومجتمع القطاع الخاص اإلماراتي ككل التركيز عليها،
حيث يشعر حوالي نصف موظفي القطاع الخاص
بالحرمان من النوم ،ويقولون إنهم يشعرون باإلجهاد
في نهاية اليوم ،ويعبّرون عن رغبتهم في االبتعاد
كي يستريحوا ويستعيدوا طاقتهم.

من الجدير بالذكر أن هذا البحث تم إجراؤه قبل ظهور
وتفشي عدونا غير المرئي والذي لم ن َر مثله في حياتنا
فيروس كوفيد .19-وفي وقت كتابة هذا التقرير ،ال
تزال الكثير من الحكومات حول العالم تكافح الحتواء
ّ
ّ
وتحث سكانها ومواطنيها على
تفشي هذا الفيروس
ّ
ُ
التباعد االجتماعي وتنفذ عمليات اإلغالق ،وذلك في
سباق للتغلب على هذا التحدي.
بين عشية وضحاها وجدنا أنفسنا في واقع جديد
ومجهول نعيشه كأفراد ودول« .اإلغالق العظيم» هو
المسمى الذي أطلق على هذه األزمة الصحية العالمية
التي نمر بها اليوم وبينت لنا التحديات ومواطن
التحسين التي يجب التركيز عليها في بيئات عملنا
ومجتمعنا خالل الفترة القادمة.
لقد أصبح االهتمام بجودة حياة الناس واالستثمار
فيها أكثر أهمية من أي وقت مضى .وكما أظهرت
هذه األوقات الصعبة ،أنه يمكننا أن نكون أكثر مرونة
وابتكارًا في طريقة عملنا ،وأكثر تعاطفًا ولطفًا في
طريقة عيشنا وتواصلنا مع بعضنا البعض.
يكشف تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص
عن سلسلة من النتائج اإليجابية التي ُتبيّن أن غالبية
الموظفين راضون عن مهامهم وأدوارهم الوظيفية
الحالية ،مشيرين بالدرجة األولى إلى عوامل غير مالية
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يؤدي اإلنهاك المهني إلى شعور الموظفين بدرجات
أقل من التناغم الوظيفي وإلى انخفاض انتاجيتهم
في العمل ،وكما يُظهر تقريرنا ،يؤدي إلى زيادة
احتمالية بحثهم عن عمل جديد .وببساطة ،فإن
اإلجهاد في العمل له تأثير سلبي على الموظفين
والشركات على حد سواء ،مما يجعله مجا ً
ال يجب على
أصحاب العمل االنتباه إليه والتعاون معًا لتحسينه.
وبالطبع ،ال تقتصر الصحة على الصحة البدنية؛
فالعالقة بين العقل والجسد قوية ،وكل منهما قادر
على التأثير على اآلخر وتحديد حالته الصحية .وفي
حين أن غالبية موظفي القطاع الخاص في دولة
اإلمارات يشعرون بصحة نفسية جيدة ،إال أنه ليس
مجا ً
ال يمكن تجاهله ،حيث تعتبر الصحة النفسية
الجيدة جزءًا ال يتجزأ من جودة حياتنا العامة وطريقة
أدائنا لعملنا وتفاعلنا مع اآلخرين.

مؤشر جودة الحياة في بيئة العمل
مؤشرات جودة الحياة في بيئة العمل (المؤشرات)
•
•
•
•

التوازن بين العمل والحياة
الرضا عن الحياة
الرضا عن العمل
اإلجهاد في العمل

4.26

مؤشر الرضا
الوظيفي

•
•
•

التناغم الوظيفي
األداء الوظيفي
المشاعر اإليجابية في العمل

4.76

مؤشر األداء
والتناغم الوظيفي

من المهم أن نكون قادرين على التحدث عن الصحة
النفسية بانفتاح ،وممارسة الرعاية الذاتية ،والحصول
على الدعم الالزم عند ظهور األعراض.
ففي تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص أبرزت النتائج
بأن المدراء من النساء هم أكثر دعمًا في الوظائف
اإلشرافية وتقديرًا للموظفين عن المدراء من الرجال،
إال أن التقرير يشير إلى أن ربع الموظفين فقط يعلمون
تحت إشراف المدراء من النساء  .وقد تركزت جهود
دولة اإلمارات منذ سنوات على تحقيق التوازن بين
الجنسين ،وقد أثمرت عن نتائج إيجابية؛ حيث تحتل
دولتنا حاليًا المرتبة األولى في العالم العربي والمرتبة
 26عالميًا وفقًا لتقرير صادر عن برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي.
يمثل تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص معيارًا
لمجلس القطاع الخاص لجودة الحياة ومجتمع
األعمال ككل .إال أنه في حد ذاته مجرد مجموعة
من آالف نقاط البيانات – ويتوقف األمر علينا الستقاء
الدروس المستفادة والعمل بشكل تعاوني إلثارة الحوار
والدفع باتخاذ اإلجراءات.

•
•

مؤشر الرضا الوظيفي
مؤشر األداء والتناغم الوظيفي

4.51

مؤشر الرضا
الوظيفي

العمل في المستويات المثلى ،مما يؤدي إلى رفع
مستويات السعادة لدى الموظفين ،ونجاح الشركات
والمؤسسات ،وبناء مجتمعات أقوى ،وبناء دولة أكثر
ازدهارًا.
لقد أجبر هذا الوباء العالمي العالم بأسره على التأمل
لنقدر
والتفكير العميقين ،فقد فتح أعيننا وقلوبنا
ّ
العمل والعاملين الذين كانوا في السابق غير مرئيين
إلى حد كبير أو لم يلقوا التقدير واالمتنان اللذين
يستحقونهما .ربما تكون هذه فرصة ثمينة للتفكير
بشكل أعمق في قيمنا والغاية من حياتنا ،ومواءمة
أفعالنا لخدمة الصالح العام.
يمكن للتعاطف والتضامن والتعاون أن يساعدنا كبشر
على الخروج من هذه األزمة أقوى وفي حال أفضل من
ذي قبل.

جودة الحياة في بيئات عملنا ومجتمعاتنا أكثر أهمية
اآلن من أي وقت مضى .في ظل األزمة الصحية الناتجة
عن تفشي فيروس كوفيد ،19-تضاعفت الحاجة إلى
إضفاء الطابع اإلنساني على بيئات العمل ،لذلك علينا
تعزيز مشاعر التعاطف داخل المؤسسات ،وتطبيق رؤية
جودة الحياة في حياتنا العملية.
سيستفيد الجميع عندما تكون جودة الحياة في بيئة
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الرضا عن العمل

الغالبية راضون عن عملهم،
مشيرين إلى عوامل غير مالية

يكشف تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص أن
غالبية العاملين في القطاع الخاص في اإلمارات
راضون عن عملهم ،مشيرين إلى عوامل تتعدى
موضوع الراتب وتعبّر عن نظرة أوسع لجودة الحياة
في بيئة العمل.
وبشكل أكثر تحديدًا ،فقد حقق موظفو القطاع
الخاص في اإلمارات نتائج مرتفعة نسبيًا في مؤشر
الرضا عن العمل ،حيث يشعر حوالي ثالثة من كل
خمسة موظفين ( )% 58أنهم راضون عن عملهم،
في حين أن  % 22يشعرون بالحياد ،وعبّر  % 20من
الموظفين عن عدم رضاهم عن عملهم الحالي.
يبدو أن مستويات رضا الموظفين في بعض القطاعات
أعلى منها في القطاعات األخرى .فعبّر الموظفون في
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في اإلمارات عن
أعلى مستويات الرضا عن العمل ،حيث يشعر حوالي
ثالثة من كل أربعة موظفين ( )% 71بأنهم راضون عن
ً
مباشرة قطاعات التجزئة ( % 66راضون)،
عملهم .وتليه
والهندسة ( ،)% 64والتعليم ( )% 63حيث يشعر حوالي
اثنين من كل ثالثة موظفين بالرضا عن العمل.

وتكشف البيانات كذلك عن بعض االختالفات بين
الفئات الديموغرافية الرئيسية ،على سبيل المثال ،تعبّر
النساء ( )% 61عن الرضا عن عملهن أكثر من نظرائهن
الذكور (.)% 56
تظهر هذه االختالفات عندما يُسأل الموظفون عن
األمور الرئيسية التي تعجبهم في عملهم .ويشير
الموظفون الراضون بالدرجة األولى إلى عوامل غير
مالية ،حيث يشيرون إلى الزمالء الذين يعملون معهم،
والحرية واالستقاللية في بيئة العمل ،ومواجهة
المستوى المالئم من التحديات في بيئة العمل،
والفرصة لتعلم أمور جديدة باعتبارها مزايا رئيسية
لعملهم .وفي الوقت نفسه ،يشير الموظفون غير
الراضين إلى رواتبهم باعتبارها أكثر ما يعجبهم في
عملهم.
ّ
يدل هذا األمر على أن الراتب وحده ال يكفي لرفع
مستويات الرضا عن العمل ،ويؤكد على ضرورة قيام
الشركات ببناء أماكن عمل متكاملة توفر بيئة داعمة
وعم ً
ال جذابًا وفرصًا للتطوير على الصعيدين المهني
والشخصي.

حقق الموظفون العاملون في مجالي البناء والرعاية
الصحية/األدوية أدنى مستويات الرضا عن العمل (في
كليهما % 49 ،راضون) .في الواقع ،يشعر أكثر من ربع
الموظفين ( )% 28العاملين في مجال البناء بأنهم غير
راضين.

 3من كل  5موظفين في القطاع الخاص
راضون عن عملهم
ما مدى رضاك عن عملك؟

%20

%58

%22

راض
غير
ٍ

محايد

راض
ٍ
تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص 9

يشير الموظفون الراضون عن عملهم إلى عوامل غير مالية
ما هو أكثر ما يعجبك في عملك؟

بين الموظفين الراضين عن عملهم

يقول الموظفون غير الراضين إن رواتبهم هي أكثر ما
يعجبهم في عملهم
ما هو أكثر ما يعجبك في عملك؟

من بين الموظفين غير الراضين عن عملهم
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تحققت أعلى مستويات الرضا عن العمل بين الموظفين
العاملين في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

%71

قطاع االتصاالت  /تقنية المعلومات

القطاعات األخرى

%56
قطاع اإلنشاءات

قطاع التجزئة
ومراكز البيع

%66

%49

ما مدى
رضاك عن
وظيفتك؟

%64
قطاع الهندسة

قطاع التعليم

قطاع صناعة
األدوية

%49

%54
القطاع المصرفي
والبنوك

%63
%59
قطاع الضيافة

%57

قطاع الصناعة
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التفكير بما يتعدى الراتب ،لبناء قوى عاملة تتمتع
بحس المشاركة والتفاعل

برنادين كارونارتني
رئيسة قسم مشاركة الموظفين والتنوع
والشمول ،مجموعة االتحاد للطيران

الراتب الجيد مهم عندما يتعلق األمر بجذب
المواهب الجيدة ،ولكن تأثيره محدود فيما يتعلق
بشعور الموظفين بالتناغم الوظيفي .فشعور
الموظف بأنه ذو قيمة ،وبأنه يقوم بعمل ذي
أهمية ،ويلقى التقدير لعمله ،ويساهم في تحقيق
غاية سامية ،ويحصل على فرصة لتحسين جودة
حياته الشخصية ،هي األمور التي تؤثر بشكل كبير
على مدى شعور الموظفين بالتناغم الوظيفي،
مما يجعلها مجاالت أساسية يجب أن يركز عليها
أصحاب العمل.
حس المشاركة والتفاعل أمر أساسي لخلق بيئة عمل
ّ
تنشط الموظفين من خالل تعزيز جودة حياتهم
البدنية والعاطفية والمالية واالجتماعية.
من المثير لالهتمام ،يشير صديقي توم راث في كتابه
«هل أنت مشحون بالكامل؟» إلى أن الشركات بحاجة
إلى االعتماد على التحليل الحالي ومعرفة ما إذا كانت
حياة الموظفين تتحسن ألنهم جزء من المؤسسة.
فال تستفيد الشركة من مشاركة الموظفين من ناحية
صافي الربح فحسب ،بل تستفيد أيضًا من التحسين
المستدام لجودة حياة الموظفين ورضاهم.
وفقًا لتقرير جودة الحياة في القطاع الخاص ،فإن ثالثة
من كل خمسة موظفين راضون عن عملهم .ويشير
الموظفون الراضون إلى عوامل غير مالية مثل الحرية
والمرونة والتعلم والزمالء وبيئة العمل والمدير الجيد
وغيرها .ويعطي الكثيرون األولوية لبيئة العمل الجيدة
والفوائد غير المالية مثل الفعاليات االجتماعية وفرص
النمو الشخصي /المهني والزمالء الجيدين.
أشار الموظفون الراضون إلى وجود المدراء الداعمين
الذين يساندونهم ويقدمون لهم المالحظات
والتقدير لعملهم الجيد .وأشاروا أيضًا إلى أنهم
يعاملون باحترام .باإلضافة إلى ذلك،
يشعرون بأنهم
َ
يشعر الموظفون الراضون بأن لديهم القدرة على
اكتساب مهارات جديدة أثناء العمل ،ويواجهون تجارب

 12تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص

وتحديات جديدة باستمرار ...جميعها عوامل غير مالية
بطبيعتها ،وترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمشاركة والتناغم
الوظيفي.
كما يُبيّن تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص أن
وتحمل المسؤولية في تحديد
التمتع باالستقاللية
ُّ
المشاريع التي يعملون عليها هو أمر أساسي
لمشاركة الموظفين وتفاعلهم .وعمومًا ،يشعر
الموظفون الراضون أيضًا بأن عملهم يضيف قيمة إلى
العالم ككل ،وأن الوقت الذي يقضونه في عملهم له
قيمة شخصية بالنسبة لهم.
يتوافق ذلك مع البيانات المتوفرة لدينا في مجموعة
االتحاد للطيران ،وما حددناه على أنه مهم للحفاظ
على مشاركة الموظفين وتفاعلهم .وفيما يلي ما
يجب أن يحدث على مستوى الشركة لتعزيز ثقافة
المشاركة والتفاعل:
•

القيادة :المشاركة في جهود التغيير ،والحوار
المفتوح مع القادة ووجود قادة يمثلون قدوة
يُحتذى بها

•

االتجاه :وجود اتجاه واضح ،وتوفير قيادة إيجابية
وداعمة

•

التحفيز :التقدير اإليجابي واالعتراف بالنجاح
وتقديم المالحظات اإليجابية/الثناء بشكل
مستمر

•

بيئة العمل :المشاركة في تخطيط العمل
واالبتكار وسرد القصص لزيادة التواصل.

قررنا منذ عامين تقريبًا استخدام مالحظات موظفينا
لصياغة مجموعة من األسئلة الخاصة بنا – مصممة
من االتحاد لالتحاد ،الستهداف القضايا ذات الصلة حقًا
بالقوى العاملة .وذلك بجعل األسئلة بسيطة ومباشرة،
تمكنا من تحسين ثقافة بيئة العمل على مستوى

“حس المشاركة والتفاعل أمر أساسي لخلق بيئة عمل ُت ّ
نشط
الموظفين من خالل تعزيز جودة حياتهم البدنية والعاطفية
والمالية واالجتماعية”.

الفريق واإلدارة والقسم.

الواضحة والمتابعة المستمرة.

وتمثلت الفئات الرئيسية لألسئلة التي طرحناها ،والتي
نواصل قياسها ،في التحفيز والقيادة واالتجاه وبيئة
العمل.

قمنا أيضًا بتغيير طريقة تقديرنا لألفراد تمامًا ،حيث
أطلقنا تطبيق «شكرًا» ،الذي يجعل التقدير أكثر
سهولة وشفافية للجميع.

على سبيل المثال ،في فئة القيادة ،أدركنا أهمية الدور
الذي يلعبه المدير المباشر في العمل ،لذلك ركزنا على
فهم المشاركة والتناغم الوظيفي وكيف يلهم
قادتنا فرقهم وينشطونها .ثم أطلقنا مبادرات تهدف
لزيادة قدرة قادتنا ،وتساعدهم على فهم كيفية
تشجيع فرقهم بشكل أفضل ،ومن ثم قمنا بقياس
نجاح هذه المبادرات الجديدة.
كان هذا أكثر من مجرد ممارسة مؤسسية ُتطبق في
الشركة؛ فقد كان تحو ً
ال ثقافيًا نحو جعل المشاركة
أسلوب حياة في مجموعة االتحاد .كان األمر يتعلق
بزيادة الشعور بالفخر (االنتماء للشركة والتوصية بها)،
والطاقة (اإلثارة والحماس) ،واإليجابية (التفاؤل والثقة
في المستقبل).

باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بإجراء تغييرات واضحة على
السياسة والتي كان لها أثر مباشر على بيئة العمل.
يُظهر استطالع المشاركة األخير الذي أجريناه ارتفاعًا
كبيرًا في معدالت المشاركة والتفاعل ،وهي عالمة
واضحة على أن موظفينا يشاركون بفاعلية أكبر في
عملية تحوُّ ل مؤسستنا.

ولتحقيق هذا التحول الثقافي على أرض الواقع ،كان
علينا أن ُنشرك الجميع في فهم نتائج الدراسة وتحديد
المجاالت ذات األولوية للتحسين .ووضعنا خطة عمل
حفزت الحوارات الداخلية ،مما أدى إلى نشوء مناقشات
الفريق عالية التأثير واإلجراءات المركزة التي حسنت من
مستوى المشاركة والتفاعل ،باإلضافة إلى المساءلة

لم تكن رحلة سهلة ،لكنها كانت الرحلة المناسبة.
فإذا كان الموظفون يتمتعون بحس المشاركة
والتفاعل ،فإن ذلك يعود عليهم وعلى صافي أرباح
الشركة بفوائد كبيرة .فيجب على المؤسسات أن
تركز جهودها على تعزيز أسس بيئة العمل وفهم
المحركات األساسية لما يحفز أفرادها بصورة أفضل،
قبل االنشغال في األمور المالية .وفي حين أن المال
عامل مهم في منطقة تضم الكثير من المهاجرين
االقتصاديين ،من المهم أن نتذكر أنه ليس من أهم
ً
مشاركة وتفاع ً
ال.
احتياجات الموظفين األكثر

2

إلنهاك المهني

يمثل اإلنهاك المهني قضية
رئيسية يتوجب على القطاع
الخاص معالجتها

في حين يكشف تقرير جودة الحياة في القطاع
الخاص أن القطاع الخاص حقق نتائج عالية نسبيًا
في األداء الوظيفي ،والرضا عن العمل ،والتناغم
الوظيفي ،والرضا عن الحياة ،إال أنه يسلط الضوء
على اإلجهاد في العمل باعتباره أحد التحديات
التي تواجه القطاع.

في الهروب كي يستريحوا ويستعيدوا طاقتهم
( ،)% 55أو يشعرون اإلرهاق حتى قبل ذهابهم إلى
العمل (.)% 47
ال يقتصر اإلجهاد في بيئة العمل على قطاع معين
بل يشمل المجاالت التقليدية للموظفين ذوي الياقات
حد سواء.
البيضاء والعاملين ذوي الياقات الزرقاء على ٍ
على سبيل المثال ،اإلجهاد في العمل منتشر في
أوساط الموظفين في المجاالت المصرفية والهندسية
تمامًا كما هو منتشر في أوساط العاملين في مجال
البناء.

تظهر النتائج أن التوازن بين العمل والحياة للموظفين
قوي إلى حد ما ،ولكنه يمثل مجا ً
ال مهمًا من المجاالت
التي يجب االهتمام بها مستقب ً
ال ،حيث تعتبر النتائج
في هذا العامل ضعيفة مقارنة بعوامل أخرى .من
ناحية أخرى ،فقد تم تحقيق أقل النتائج في عامل
اإلجهاد في العمل ضمن دراسة جودة الحياة في بيئة
العمل ،ويمثل مجا ً
ال رئيسيًا من المجاالت التي يجب
على القطاع الخاص معالجتها في المستقبل القريب.

بمرور الوقت ،يؤدي اإلجهاد في العمل إلى انخفاض
اإلنتاجية والمشاركة ،مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات
الدوران الوظيفي في نهاية المطاف.

ُتعزى النتيجة المنخفضة نسبيًا في عامل اإلجهاد في
العمل إلى حقيقة أن حوالي نصف موظفي القطاع
الخاص يقولون إنهم يشعرون باإلجهاد في نهاية
يوم العمل ( ،)% 57أو يشعرون بأنهم ال يحصلون على
كاف من النوم ( ،)% 56أو يعبّرون عن رغبتهم
قسط
ٍ

تؤكد البيانات هذا االتجاه حيث أن الموظفين الذين
يعبّرون عن مستويات أعلى من اإلجهاد هم أكثر
احتما ً
ال للقول بأنهم يخططون للبحث عن عمل
جديد ،بالمقارنة مع الموظفين الذين يشعرون
بمستويات أقل من اإلجهاد في العمل.

عوامل جودة الحياة في بيئة العمل:
يعتبر اإلنهاك المهني المجال األكثر إلحاحًا لمعالجته
عوامل األداء والتناغم الوظيفي

عوامل الرضا الوظيفي

4.94

4.8

4.09

3.32

4.98

4.84

4.46

الرضا عن
العمل

الرضا عن
الحياة

التوازن بين
العمل
والحياة

اإلجهاد

أداء
الوظيفي

التناغم
الوظيفي

المشاعر
اإليجابية
في العمل

تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص 15

يبلغ اإلجهاد في العمل أعلى مستوياته في قطاع
الصحة واألدوية
مؤشر اإلجهاد في العمل
اإلجهاد في العمل (األرقام األعلى تدل على إجهاد أقل)

3.55

3.46

3.43

3.33

3.31

3.23

3.2

3.18

3.02

الضيافة

الصناعة

التجزئة

المصارف/
البنوك

الهندسة

البناء

التعليم

االتصاالت/
تقنية
المعلومات

الصحة/
األدوية

اإلجهاد منتشر بين موظفي القطاع الخاص

يرجى تقييم مدى شعورك بما يلي باستخدام مقياس من  7نقاط ،حيث  1يعني مطلقًا ،و 7يعني دائمًا

“أشعر بأنني ال أحصل على
كاف من النوم”
قسط
ٍ
ٍ

%56

%57
%47
“أشعر باإلجهاد تمامًا في
نهاية يوم العمل”

%55
“أرغب في الهروب من كل
شيء وأخذ بعض الوقت
كي أستريح وأستعيد
طاقتي”
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“أشعر باإلرهاق عندما
أستيقظ من النوم صباحًا
للذهاب إلى العمل”

من المرجح أن اإلنهاك المهني يؤدي إلى ارتفاع معدل
الدوران الوظيفي
ما احتمالية أن تبادر بالبحث عن عمل جديد وتغيير عملك خالل العام المقبل؟

(تشير  %إلى اإلجابة بـ محتمل جدًا)

45

%

29

%

من بين األشخاص الذين
عال
يشعرون بإجهاد
ٍ

من بين األشخاص الذين
يشعرون بالقليل
من اإلجهاد
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ساعد موظفيك على تحقيق التوازن بين العمل
والحياة ،وبذلك تكون قد أنصفتهم

محمد أ .بكر
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي،
مجموعة الخليج للتسويق

بغض النظر عن مدى جودة منتجك أو خدمتك،
هناك عنصر واحد مهم لتحقيق نجاح الشركة
وهو موظفيك؛ حيث أن تفاعلهم وجودة حياتهم
يحددان األداء التجاري للشركة ويؤثران على
حياتهم خارج نطاق العمل .ولذلك ،من الضروري
على أصحاب العمل أن يهيئوا منظومة دعم تشجع
الموظفين على قضاء الوقت الخاص بهم وتعزز
من جودة الحياة.
جودة الحياة في بيئة العمل هي نتيجة لمدى رضا
الموظفين وتفاعلهم في العمل .هناك العديد من
العوامل التي يجب مراعاتها ،ولكن يمكن تصنيفها
على نطاق واسع إلى المحاور األربعة التي حددها
البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وهي تحقيق
اإلمكانات ،وترسيخ الغاية ،وتوطيد العالقات ،وتعزيز
الصحة .هذه ليست مجرد أساسيات في بيئة العمل،
ومرضية.
وإنما تشكل األساس لعيش حياة سعيدة ُ
كلنا نريد أن نعرف أن لدينا آفاق وتفاؤل بالمستقبل؛
وكلنا نريد أن يكون لدينا غاية فيما نقوم به على
الصعيدين الشخصي والمهني .يبحث الجميع عن
عالقات إيجابية متبادلة مع أشخاص يثقون بهم
ويقدمون لهم الدعم ،أما كون الصحة البدنية
والنفسية في غاية األهمية فهو أمر بديهي.
نظرًا إلى مقدار الوقت الذي نقضيه في العمل،
من الضروري على بيئات العمل أن تضمن تلبية هذه
االحتياجات البشرية األساسية بشكل فعال .وعندما
تدرك الشركات أن جودة الحياة في بيئة العمل تتطلب
أكثر من مجرد تحقيق األمن المالي لموظفيها،
يمكنها بذلك تعزيز اإليجابية ،ورفع مستويات الرضا،
وتعزيز المشاركة والتفاعل .هذه ثالثة عناصر أساسية
لتعزيز صحة أفضل بين أفراد الفريق ،حيث يمكن أن
يؤدي انخفاض الحالة المعنوية وعدم الرضا الشديد
والملل وغيرها من المشاعر السلبية إلى اإلنهاك في
مكان العمل.
اإلنهاك المهني يجعل الناس يشعرون بالتهكم
وسرعة االنفعال وخيبة األمل تجاه عملهم ،كما يمكن
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أن يتسبب في التغيب عن العمل ألن الموظفين الذين
يعانون منه في بعض األحيان ال يمكنهم ببساطة
الذهاب إلى العمل .سيجد الموظف الذي يعاني من
اإلنهاك صعوبة في التركيز على عمله ،مما يؤدي إلى
ً
خاصة في
خفض اإلنتاجية ،وربما زيادة خطر الحوادث،
البيئات التي يكون فيها التركيز ضروريًا ألغراض السالمة.
ولكن يمكن أن يكون لإلنهاك المهني تأثير سلبي
على صحة الشخص أكثر من تأثيره الضار على العمل.
وهناك العديد من الدراسات العالمية التي توضح
بالتفصيل اآلثار البدنية والنفسية لإلنهاك في مكان
العمل .وقد بلغ اإلنهاك المهني مستويات عالية في
جميع أنحاء العالم لدرجة اعتراف منظمة الصحة
العالمية به باعتباره «ظاهرة مهنية» في عام .2019
وفي حين أنه غير مصنف كاعتالل طبي ،إال أنه يوصف
بأنه أحد «العوامل المؤثرة في الوضع الصحي أو
االتصال بالخدمات الصحية» ،التي تنجم عن إجهاد
مزمن في مكان العمل.
تشير نتائج تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص إلى
أن عددًا من الموظفين في دولة اإلمارات تظهر عليهم
عالمات اإلنهاك ،ويعبّرون عن مشاعر مثل الشعور
باإلجهاد في نهاية يوم العمل ،أو بأنهم ال يحصلون
على قسط كاف من النوم ،أو الشعور باإلرهاق عند
االستيقاظ صباحًا ،أو الرغبة في الهروب من كل
شيء ألخذ بعض الوقت كي يستريحوا ويستعيدوا
طاقتهم.
ال يوجد نهج شامل لتحسين جودة الحياة أو المشاركة
والتفاعل أو الرضا الوظيفي في الشركات .ولكن يجب
على أصحاب العمل تحديد عوامل الضغط الرئيسية
في مؤسستهم ،ومن ثم العمل على تصحيحها.
يمكن ألمور بسيطة مثل الثقة وإظهار التقدير ورصد
عبء العمل وتقييم العمليات الداخلية وتبسيطها
وتطوير المهارات القيادية واإلشرافية وتهيئة بيئة
عمل أكثر جاذبية أن تساعد في هذا الصدد .ويجب
على المشرفين العمل بشكل فردي مع أفراد
فرقهم الذين تظهر عليهم عالمات اإلنهاك المهني
تحسن من
بهدف وضع خطط عمل فردية يمكن أن
ّ

عندما تدرك الشركات أن جودة الحياة في بيئة العمل تتطلب أكثر
من تحقيق األمن المالي لموظفيها ،يمكنها بذلك تعزيز اإليجابي،
ورفع مستويات الرضا ،وتعزيز المشاركة والتفاعل.

وضعهم.
من المهم أن تتذكر أيضًا أن موظفيك لديهم حياة
خارج نطاق العمل .فهم يرغبون في قضاء الوقت مع
تهمهم
أسرهم وأصدقائهم ،أو القيام بأمور أخرى
ّ
ّ
في الحياة .إننا في مجموعة الخليج للتسويق نركز
على تشجيع التوازن الصحي بين العمل والحياة،
ويتمحور جزء كبير من عملنا حول الرياضة ،ونظرًا
إلى أن العديد من موظفينا من محبي الرياضة ،فإننا
كشركة نبذل قصارى جهدنا لتشجيع موظفينا على
تبني أسلوب حياة نشيط ،األمر الذي يعزز من روح
الفريق ،ويزيد من المشاركة والتفاعل والرضا الوظيفي،
ويعود بتأثير إيجابي على الصحة الشخصية أيضًا.
خالل تحدي دبي للياقة السنوي ،على سبيل المثال،
نقوم بإطالق برامج إضافية خاصة بنا تكون مفتوحة
أمام الجميع في الشركة للمشاركة فيها .كما أننا
نقدم الدعم الالزم لموظفينا للمشاركة في سباقات
الماراثون وغيرها من األحداث الرياضية الكبرى التي
تقام في دولة اإلمارات ،مثل تحدي «أندر آرمور» ضمن

تحدي دبي للياقة ،وذلك من خالل دفع رسوم الدخول،
ودعم تكلفة المعدات الرياضية ،وإتاحة الوقت
للتدريب.
يمكن لموظفينا أيضًا االستفادة من األسعار الخاصة
لالنضمام إلى صالتنا الرياضية « ،»Engineباإلضافة إلى
إتاحة الخيار أمامهم للمشاركة في حصص التمارين
الرياضية ،حتى أننا قمنا بدمج صالة رياضية ومسار جري
في تصميم مكاتبنا الجديدة .كما يتم إعطاء األولوية
للعدائين المتحمسين للمشاركة في فعاليات «Nike
 »Run Clubالتي تكون خاصة بالمدعوين فقط.
وفي النهاية ،يجب تحقيق التوازن بين العمل والحياة،
والتوازن بين صاحب العمل والموظف .فكل أفراد
فريقك يضحون بوقتهم لمساعدة شركتك على
االزدهار ،وكلما استطعت إثراء خبرتهم العملية
وحياتهم ،زادت مستويات رضاهم ،األمر الذي يعود
بفوائد ليس على األفراد فحسب بل أيضًا على الشركة.
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الصحة النفسية

تعتبر الصحة النفسية في بيئة
العمل قضية بالغة األهمية في
القطاع الخاص

قال ُخمس الموظفين أنهم شعروا بأنهم مكتئبون
( )% 21في األسبوع الماضي .بلغت مشاعر القلق في
بيئة العمل أعلى مستوياتها بين العاملين في القطاع
المصرفي ( ،)% 42والهندسة ( ،)% 41وبين الموظفين
الذين يحصلون على رواتب عالية (.)% 41

بشكل عام يشعر معظم موظفي القطاع
الخاص في اإلمارات بمشاعر إيجابية في العمل ،إال
أقلية منهم يشعرون بأقل إيجابية نظرا الختالط
مشاعرهم بسبب شعورهم بالقلق أو االكتئاب.
إال أنه من الواضح أن هذا المجال يتطلب تركيز
واهتمام القطاع الخاص عمومًا ،وخاصة المؤسسات
العاملة في قطاعات مثل القطاع المصرفي
واالتصاالت.

وليس من المستغرب أن الموظفين الذين يقولون
إنهم غالبًا ما يشعرون بالقلق أو االكتئاب في العمل
يشعرون بمستويات أقل من الرضا الوظيفي .وفي حين
يقول ( )% 58من جميع موظفي القطاع الخاص إنهم
راضون عن عملهم ،فإن هذا العدد ينخفض إلى
( )%44بين الموظفين الذين غالبًا ما يشعرون بالقلق
وإلى ( )% 39فقط بين الموظفين الذين غالبا ما
يشعرون باالكتئاب في العمل.

تؤكد النتائج أن غالبية الموظفين يشعرون بمشاعر
إيجابية في العمل ،حيث أن معظمهم شعروا بأنهم
نشيطون ( ،)%77أو واثقون ( ،)% 76أو مهتمون ()% 72
أو سعداء ( )% 64في األسبوع الماضي .ومع ذلك ،ال
تزال قضايا الصحة النفسية في بيئة العمل شائعة،
وتؤثر على الموظفين والمؤسسات على حد سواء ،مما
يجعل من المهم التركيز عليها عند السعي إلى النمو
المستمر في القطاع الخاص.

يمكن أن تؤدي قضايا الصحة النفسية أيضًا إلى
ارتفاع معدالت الدوران الوظيفي حيث أن ( )% 50من
الموظفين الذين غالبًا ما يشعرون باالكتئاب و()% 45
من الموظفين الذين يشعرون بالقلق يقولون إنهم من
المحتمل أن يبادروا بالبحث عن عمل جديد خالل العام
المقبل .في حين أن ( )% 31فقط من أولئك الذين ال
يشعرون بالقلق أو االكتئاب ،يقولون إنهم يفكرون في
تغيير عملهم.

إال أن أكثر من ثلث الموظفين شعروا بأنهم قلقون (34
 )%في األسبوع الماضي ،وهي نسبة أقل بقليل من
نسبة الموظفين الذين شعروا بأنهم مسترخون (39
 ،)%وأقل بكثير من نسبة الموظفين الذين
شعروا بأنهم مرتاحون ( .)% 50باإلضافة إلى ذلك،

يعبرون عن مشاعر إيجابية،
في حين أن معظم الموظفين
ّ
فإن بعض الموظفين غالبًا ما يشعرون بأنهم قلقون
ومكتئبون في العمل
ستجد أدناه كلمات تعبر عن مشاعر مختلفة .يرجى تحديد مدى شعورك بكل من هذه المشاعر في العمل
خالل األيام السبعة الماضية

(يبيّن الشكل اإلجابات بـ دائمًا /كثيرًا /غالبًا)

%77
%76
%72
%64
%50
%44
%41
%39
%37
%34
%26

أشعر بالملل

%21

مهتم

سعيد

مرتاح

مرهق

هادئ

مسترخي

قلق

%26

%24

واثق

منهك

مضطرب

%25

نشيط

غير مكترث
حزين

مكتئب
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تبلغ مشاعر القلق في بيئة العمل أعلى مستوياتها في
القطاعين المصرفي والهندسي ،وبين ذوي الدخل العالي
ستجد أدناه كلمات تعبر عن مشاعر مختلفة .يرجى تحديد مدى شعورك بكل من هذه المشاعر في العمل
خالل األيام السبعة الماضية

(دائمًا /كثيرًا /غالبًا)

يبيّن الشكل النسبة المئوية لإلجابات(دائمًا/كثيرًا/غالبًا)

القطاع المصرفي /المالي

الضيافة

42

%

37

%

38

%

41

%

الهندسة

رجال

41

%

الراتب  20+ألف درهم
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يمكن أن تؤدي قضايا الصحة النفسية إلى ارتفاع معدالت
الدوران الوظيفي
ما احتمالية أن تبادر بالبحث عن عمل جديد وتغيير عملك خالل العام المقبل؟

(تشير  %إلى اإلجابة بـ محتمل جدًا)

50

%

بين الموظفين الذين غالبًا ما
يشعرون بأنهم مكتئبون

بين الموظفين الذين
غالبًا ما يشعرون
بأنهم قلقون

45

%

بين الموظفين الذين
ال يشعرون بأنهم
قلقون أو مكتئبون

31

%
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ثمن إهمال الصحة النفسية للموظفين

يسون رمضان
رئيسة قسم الموارد البشرية واالتصاالت المؤسسية ،شركة روش
دياجنوستيكس منطقة الشرق األوسط

وصل الشرق األوسط إلى منعطف هام فيما يتعلق
بمعالجة الصحة النفسية .وإنه لمن المشجع أن
نرى فهمًا أوسع بين القطاعين العام والخاص حول
كيفية معالجة الصحة النفسية بطريقة إيجابية
وبناءة.
كما يتضح من تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص،
فإن الصحة النفسية هي قضية بالغة األهمية بين
الموظفين في دولة اإلمارات ،وبالتالي يجب معالجتها.
وإن زيادة الفهم أثناء التصدي لهذه التحديات سيثبت
أنه مفيد ليس فقط للموظفين وأماكن عملهم
فحسب ،ولكن للمجتمع ككل.
لقد بدأت تبرز قضية الصحة النفسية على مستوى
المنطقة ،وهو أمر صائب .وفقًا الستطالع رأي الشباب
العربي لعام  ،2019فإن  %29من الشباب في دول
مجلس التعاون الخليجي يعرفون شخصًا يعاني
من مشاكل الصحة النفسية ،مثل القلق أو االكتئاب.
ويشير االستطالع أيضًا إلى أن حوالي ثالثة من كل
عشرة شباب عرب في دول مجلس التعاون الخليجي
يعتقدون أنه من الصعب الحصول على رعاية طبية
جيدة لألمراض النفسية.
كما هو الحال بالنسبة للعديد من المجاالت ،تقود
حكومة اإلمارات التغيير من خالل سعيها الحثيث
لمعالجة الصحة النفسية في المجتمع .على سبيل
المثال ،تعتبر األجندة الوطنية لدولة اإلمارات الصحة
النفسية مؤشرًا من مؤشرات األداء الرئيسية لمحور
الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي .ومما ال شك
فيه أن الحوار والوعي يتطوران في الدولة نتيجة
لذلك ،وكذلك الخدمات المتاحة لمساعدة المرضى
فيما يتعلق بجودة حياتهم النفسية .هذه خطوات
رائعة نحو التخفيف من السلبية المرتبطة بالمشاكل
النفسية ،وهناك سبب وجيه لمواصلة هذا الزخم ،ال
سيما في القطاع الخاص.

 24تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص

نحن في روش ندرك أن الضغط النفسي والقلق
يمكن أن يؤثرا على أي موظف في أي وقت على
جميع مستويات مؤسستنا .ولذلك نسعى إلى
ضمان التخفيف من حدة عوامل الخطر ،مثل
تشجيع الموظفين على االهتمام بسالمتهم المالية
والقانونية ،وبجودة حياتهم البدنية .وعندما تبدأ
الشؤون المالية والمخاوف القانونية في التأثير على
صحة الشخص ،يمكن أن يكون تقديم الدعم طريقة
بسيطة ولكنها فعالة لمنع تفاقم المشاكل وتأثيرها
على جودة حياتهم.
إلى جانب الفوائد الواضحة التي تعود بها الصحة
النفسية الجيدة على األشخاص في مكان العمل
قدر منظمة الصحة العالمية أن
والمجتمع ككلُ ،ت ّ
االكتئاب والقلق يكلفان االقتصاد العالمي خسائر في
اإلنتاجية تبلغ تريليون دوالر أمريكي سنويًا.
وفقًا لتقرير جودة الحياة في القطاع الخاص ،يشعر
 %84من الموظفين الذين من المحتمل أن يغيروا
عملهم خالل العام المقبل باالكتئاب ،و %72منهم
غالبًا ما يشعرون بالقلق .وبذلك فإن أكثر من ثلث
األشخاص في دولة اإلمارات يشعرون بالقلق في
العمل ،والرجال على وجه الخصوص أكثر عرضة
للشعور بالقلق من النساء .ومن المثير لالهتمام ،أن
ارتفاع الراتب يؤدي إلى مزيد من الضغط النفسي،
حيث يشعر( )%41من األشخاص الذين يكسبون ما
ال يقل عن  20ألف درهم شهريًا بالقلق ،وهي نسبة
أعلى من نسبة األشخاص الذين يكسبون أجرًا أقل.
يمثل التغيير اللحظات الحاسمة في حياة الموظفين.
ونحن في روش نسعى إلى مساعدة موظفينا على
التعامل مع هذه اللحظات .على سبيل المثال ،قمنا
بتمديد إجازة األمومة حتى ستة أشهر إلعطاء األمهات
المزيد من الوقت لرعاية أطفالهن حديثي الوالدة.

ّ
يمكنها من تحقيق المكاسب إال
“ال تكون الشركات في وضع
إذا اهتمت بجودة الحياة النفسية لموظفيها”

ومن التحديات الرئيسية األخرى التي تواجه األشخاص
تحملهم لمسؤوليات إضافية
في سن العمل
ُّ
بصفتهم مقدمي رعاية ،إما ألبنائهم أو الشريك
أو األقارب المسنين .وقد اتخذنا خطوات لمساعدة
موظفينا على االعتناء بأسرهم من خالل تقديم
حزم دعم مالية حسب الدخل (بما في ذلك ،على
سبيل المثال ،تغطية رسوم الحضانة) وتخصيص
مساحات في مبنى شركتنا ألبناء الموظفين حصرًا.
هناك أمر واحد واضح :يجب على أصحاب العمل النظر
بجدية إلى الصحة النفسية لموظفيهم مثلما ينظرون
بجدية إلى جودة حياتهم البدنية .وفقًا لمنظمة
الصحة العالمية« ،من المرجح أن تؤدي أماكن العمل
التي تعزز الصحة النفسية وتدعم األشخاص الذين
يعانون من اضطرابات نفسية إلى الحد من التغيب
عن العمل وزيادة اإلنتاجية واالستفادة من المكاسب
االقتصادية المرتبطة بذلك» .باختصار ،ال تكون
ّ
يمكنها من تحقيق المكاسب إال
الشركات في وضع
إذا اهتمت بجودة الحياة النفسية لموظفيها.
يعد التوازن بين العمل والحياة وحجم العمل المعقول
من العناصر الرئيسية في هذا الصدد ،وكذلك األمر
بالنسبة لمكافحة التنمر وسياسات منع المضايقة
والتعامل مع الضغط النفسي ،فاالفتقار ألي من هذه
العناصر يمكن أن يؤدي إلى إنهاك الموظفين ،وبالتالي
يجب معالجتها وإعطاؤها نفس القدر من األهمية.
من الطرق التي نتبعها في روش لالهتمام بالصحة
النفسية لموظفينا هي من خالل تشجيعهم على
البوح
بالمشاكل التي تواجههم .كما أننا نقدم التدريب
للموظفين لمساعدتهم على تطوير السلوكيات

والمهارات ،والتي تساعدهم بدورها على التعامل مع
الضغط النفسي .تتناول هذه الدورات التدريبية مواضيع
مثل مهارات االتصال ومهارات اإلدارة التي ُت ّ
مكن
الموظفين من التعامل مع الظروف الصعبة.
باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بوضع برامج دعم وتأمين
صحي واسعة النطاق ،واعتمدنا شعار «حياة جيدة من
أجل عمل جيد» الذي يشجع على التعاطف والشمول
واإليجابية .كما أننا نقوم بتنظيم الفعالية السنوية
«أسبوع جودة الحياة العالمية» ،المكرسة للتثقيف
وتعزيز الوعي بأساليب الحياة الصحية والتغذية وجودة
الحياة العاطفية.
من األمور الرئيسية التي تؤثر على الصحة النفسية أن
تشعر بأنه يتم االستماع إليك واحترامك وقبولك كما
أنت ولكل ما يجعلك فريدًا ومتميزًا.
كما أن تبني ثقافة التنوع والشمول أمر مفيد جدًا
لتحسين الصحة النفسية للموظفين .فالمجتمع
المنفتح والمتقبل في مكان العمل هو مجتمع
يشمل الجميع ،مما يقلل من احتمالية وقوع حاالت
المضايقة والتنمر التي يجب عدم التسامح أو التهاون
بشأنها إطالقًا .كما يساهم ذلك في تقليل مستويات
الضغط النفسي ،حيث أن بيئة العمل الشاملة هي
بيئة تتيح الفرصة للجميع وتدعمهم لتحقيق النجاح
واالزدهار.
في النهاية ،ينطبق القول المأثور «عامل الناس كما
عامل» على العالقة بين صاحب العمل
تحب أن ُت َ
والموظف .أعتقد أنه باستطاعتنا أن نخطو خطوة إلى
األمام؛ نحو تهيئة بيئة عمل تدعم الموظفين ،مما
يؤدي إلى سعادتهم وتمتعهم بصحة جيدة وبالتالي
كسب والئهم.
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معدل الدوران
الوظيفي

معدل الدوران الوظيفي المحتمل
مرتفع ،ولكن معظم الموظفين يقولون
إنهم يفضلون البقاء في دولة اإلمارات

يعتبر عدد موظفي القطاع الخاص في اإلمارات
الذين يفكرون في تغيير عملهم خالل العام
المقبل مرتفعًا نسبيًا ،حيث يقول واحد من كل
ثالثة موظفين ( )% 36إنهم من المحتمل أن يبادروا
بالبحث عن عمل جديد وتغيير عملهم خالل العام
المقبل.
ترتبط احتمالية البحث عن فرص مهنية جديدة بطول
مدة عمل الموظف لدى صاحب العمل الحالي،
فبالنسبة للموظفين الذين عملوا في الشركة لمدة
تتراوح بين ثالث وخمس سنوات ،تبلغ احتمالية بحثهم
عن عمل جديد ضعف االحتمالية الخاصة بالموظفين
الذي قضوا أكثر من  10سنوات في نفس العمل
( % 42مقابل  .)% 23ويبلغ معدل الدوران الوظيفي
المحتمل أعلى مستوياته بين الموظفين ذوي الدخل
األقل؛ حيث يقول حوالي نصف ( )% 45الموظفين
الذين يكسبون أقل من  5آالف درهم شهريًا إنهم
من المحتمل أن يبحثوا عن عمل جديد خالل العام
المقبل .وفي المقابل ،من بين الموظفين الذين
يكسبون  20ألف درهم أو أكثر شهريًا ،ينخفض عدد
الموظفين الذين من المحتمل أن يغيروا عملهم إلى

 .% 29إن احتمالية قيام العاملين في قطاعات البناء
( )% 43والرعاية الصحية /األدوية ( )% 42والضيافة (42
 )%بتغيير عملهم أعلى من العاملين في القطاعات
األخرى .وفي الوقت نفسه ،يبدو أن العاملين في
قطاع التعليم ()% 28منهم يُحتمل أن يبحثوا عن
عمل جديد) والهندسة ( )% 31أكثر القطاعات استقرارًا
من ناحية معدالت الحفاظ على الموظفين.
يرتبط التناغم الوظيفي في مكان العمل بانخفاض
احتمالية البحث عن منصب جديدة .فالموظفون
الذين يقولون إنهم غالبًا ما يشعرون بأنهم مهتمون
بالعمل ( )% 35هم أقل احتما ً
ال للبحث عن عمل جديد
من أولئك الذين يقولون إنهم غالبًا ما يشعرون بأنهم
غير مكترثين ( )% 46الخبر السار هو أنه حتى من بين
أولئك الذين يفكرون في استكشاف سوق العمل ،فإن
الغالبية العظمى من الموظفين ( )% 69يقولون إن
عملهم الجديد سيكون على األرجح في اإلمارات ،حيث
يقول أقل من واحد من كل خمسة موظفين ()% 18
إنهم أكثر احتما ً
ال لتو ّلي منصب جديد في بلد آخر.

من المحتمل أن يبادر ثلث الموظفين بالبحث عن
عمل جديد خالل العام المقبل
ما احتمالية أن تبادر بالبحث عن عمل جديد وتغيير عملك خالل العام المقبل؟

(تشير  %إلى اإلجابة بـ محتمل جدًا)

36

%
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يبلغ معدل الدوران الوظيفي المحتمل أعلى مستوياته في
قطاع البناء وأدنى مستوياته في قطاع التعليم
ما احتمالية أن تبادر بالبحث عن عمل جديد وتغيير عملك خالل العام المقبل؟

(تشير  %إلى اإلجابة بـ محتمل جدًا)

%43

%42

%42

الصحة/
األدوية

الضيافة

%40

%39
%34

البناء

التجزئة

التصنيع

االتصاالت/
تقنية
المعلومات

%32

%31

المصارف /الهندسة
البنوك

%28

التعليم

%33

أخرى

ترتبط سنوات الخبرة والراتب بمعدل الدوران
الوظيفي المحتمل
ما احتمالية أن تبادر بالبحث عن عمل جديد وتغيير عملك خالل العام المقبل؟

(تشير  %إلى اإلجابة بـ محتمل جدًا)

%45
%30

%40

%35

%42
%35

%29
%23

أقل من
5,000
درهم

- 5,001
10,000
درهم
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- 10,001
20,000
درهم

أكثر من
20,000
درهم

 2-1سنة

 5-3سنوات

 9-6سنوات

 10+سنوات

يؤثر التناغم الوظيفي على معدالت الدوران الوظيفي
ما احتمالية أن تبادر بالبحث عن عمل جديد وتغيير عملك خالل العام المقبل؟

(تشير  %إلى اإلجابة بـ محتمل جدًا)

الموظفون الذين
غالبًا ما يشعرون
بأنهم مهتمون

الموظفون الذين
غالبًا ما يشعرون
بأنهم غير
مكترثين

35

%

46

%

معظم الموظفين يفضلون البقاء في دولة اإلمارات
حتى لو قاموا بتغيير عملهم
تعتقد أن عملك الجديد من المرجح أن يكون في...

من بين الموظفين الذين سيبادرون بالبحث عن عمل جديد خالل العام المقبل

13

%

18

%

69

%

دولة اإلمارات
دولة أخرى
ال أعلم
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كسب والء الموظفين

سين فريجة
المدير اإلقليمي ،شركة
سناب

لقد أصبح الموظفون اليوم أقل ثباتًا في بيئة
العمل من أي وقت مضى .وفقًا لتقرير جودة
الحياة في القطاع الخاص ،فإن حوالي واحد من
كل ثالثة من موظفي القطاع الخاص في اإلمارات
قد يفكر في تغيير عمله في العام المقبل للعثور
على بيئة عمل أفضل .هذا أمر مفهوم عندما
نأخذ في االعتبار عادات التنقل بين الوظائف لدى
جيل األلفية والتمثيل القوي للوافدين في القطاع
الخاص اإلماراتي ،ويبيّن بوضوح أن الشركات بحاجة
إلى العمل بجد أكثر من أي وقت مضى للحفاظ
على موظفيها.
يجب على أصحاب العمل إعادة التفكير بشكل
أساسي في طريقة اجتذابهم للمواهب والحفاظ
عليها .وكما ُتظهر نتائج التقرير ،فإن الراتب الجيد بحد
ذاته لم يعد يكفي؛ حيث أصبح الموظفون يسعون
إلى تحقيق غايات أكبر في مكان عملهم.
يدرك أصحاب العمل أنه ،كي تنجح الشركات في هذه
البيئة ،يجب أن تتطور عالقتهم مع الموظفين إلى
شراكة حقيقية مبنية على إيمان مشترك بنفس الرؤية
والقيم وااللتزام بالتأثير على حياة األفراد.
إن أساس بناء عالقة طويلة األمد مع الموظفين هو
توظيف أفراد متشابهين في التفكير ،يتبنون نفس
القيم التي تلتزم بها شركتك .وهذا ما نقوم به في
شركة سناب؛ خالل عملية التوظيف لدينا ،ننظر فيما
وراء السيرة الذاتية للشخص ونبحث عن السمات
التي تدل على مالءمته لشركتنا .وبالرغم من أهمية
المؤهالت والخبرة حتى يتمكن الموظفون من أداء
العمل الذي تم تعيينهم من أجله ،تلعب الشخصية
دورًا كبيرًا في مدى نجاح الشخص داخل الشركة .كما
أن وجود مجموعة من األفراد المتشابهين في التفكير
ينتج عنه فريقًا أقوى وأكثر ترابطًا ،مما سيساهم في
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تهيئة بيئة عمل صحية يسعى الجميع ألن يكونوا جزءًا
منها.
تشمل القيم التي نعتقد أنها تحقق أفضل النتائج
ونتطلع إليها في سناب ،اللطف واإلبداع والذكاء .وإننا
في سناب نشجع موظفينا على التحلي بالشجاعة
لقول ما يجب قوله والتعاطف لتقبل وجهات النظر
نقدر المصداقية والتفكير االستراتيجي
األخرى .كم أننا
ّ
والحماس للتصدي للتحديات الجديدة ،واألهم من
نقدر الرغبة الشديدة في التعلم.
ذلك،
ّ
وبالطبع ُتعد المشاركة والتفاعل في بيئة العمل
من أهم العناصر في تشجيع والء الموظفين .هناك
العديد من أفضل الممارسات العالمية التي يمكن
للشركات أن تستلهم منها ،لكنها تؤدي جميعها إلى
نفس النتيجة وهي أن تعزيز المشاركة لدى الموظفين
يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم ورفع مستويات رضاهم
وقدراتهم اإلبداعية ،مما يؤدي في النهاية إلى إحداث
أثر إيجابي على صافي أرباح الشركة.
وبالتالي ،فإن المشاركة ليست مفيدة لألفراد فحسب،
بل للشركة أيضًا ،خاصة عندما تكون ،مثل شركة
سناب ،جزءًا من مجا ً
ال تنافسيًا وإبداعيًا.
إن ممارسات التنوع والشمول ليست مفيدة لتمكين
المجتمعات فحسب ،بل لها أيضًا أثر إيجابي على
معدالت الحفاظ على الموظفين في الشركة .وأثبتت
الدراسات أن بيئات العمل المتنوعة تتمتع بمستويات
أعلى من الرضا واإلنتاجية ،والتي تساهم كلها في
تهيئة بيئة إيجابية وسعيدة يرغب األشخاص في البقاء
فيها .كما يعود تنوع الموظفين بفوائد على الشركة
أيضًا ،حيث أن األشخاص من شتى نواحي الحياة
وبمختلف أنواعهم وأعمارهم وخلفاتهم ،سيكون
لكل منهم وجهة نظر فريدة يثري بها الشركة
ومنتجاتها.

“يجب أن تتطور العالقة مع الموظفين إلى شراكة حقيقية مبنية
على إيمان مشترك بنفس الرؤية والقيم وااللتزام بالتأثير على حياة
األفراد”

يتم تمكين الموظفين من خالل التأكد من إيصال
أصواتهم ،وعندما يدركون أن بإمكانهم إحداث أثر
ملموس في بيئة العمل عندما تؤدي آرائهم إلى
إحداث تغيير إيجابي .وقد وجدنا طريقة ناجحة
لتشجيع وتحسين التواصل وهي منصة مفتوحة
نطلق عليها اسم «مجلس سناب» ،حيث تتم دعوة
الجميع لحضور اجتماعات «المجلس» .وتهدف هذه
الجلسات التي تمتد لساعة إلى إثارة الحوار وتشجيع
اإلبداع وتوطيد العالقات بين الزمالء ،مما يساعد على
تحسين التعاون وبناء العالقات بين فرق العمل.
من المهم أيضًا تقديم الدعم والمعلومات والمشورة
للموظفين والتي ستساعدهم خالل مسيرتهم
المهنية مع شركتك ،وكذلك في حياتهم الشخصية.
وهذه األخيرة تعتبر ميزة إضافية يمكن أن تسهم
بشكل كبير في مستويات المشاركة والتفاعل لدى
الموظفين .ويمكن أن يتمثل تقديم الدعم اإليجابي
في المساعدة على االستعداد لألحداث المتوقعة

(وغير المتوقعة) للحياة ،أو تعزيز جودة الحياة البدنية،
أو حتى منح إجازات أمومة وأبوة بسخاء .هذه اإلجراءات
لها تأثير ضئيل على الشركة ولكن يمكن أن يكون لها
أثر كبير على حياة الشخص ،وستكون بمثابة رسالة
تقدر الوقت الذي يكرسونه للعمل
لموظفيك بأنك ال
ّ
فحسب ،بل وقتهم الشخصي أيضًا.
يتطلب الحفاظ على المواهب توازنًا دقيقًا بين
االستراتيجيات .خذ الوقت الكافي لفهم ما يتوقعه
الموظفون وذلك عن طريق إجراء استطالعات الرأي
لتحديد مستويات المشاركة والرضا لديهم .يمكن
بعد ذلك استخدام هذه البيانات كأساس لبناء ثقافة
مهنية تلهم الموظفين في بيئة عمل صحية ومنتجة
توفر شعورًا حقيقيًا باالنتماء والدعم وااللتزام .وعندما
تقوم ببناء وتعزيز مجتمع في بيئة عمل تتيح للجميع
الفرصة لالزدهار ،فإنك ستشهد عوائد أعلى على
جميع المستويات ،بدءًا من حماس الموظفين ووصو ً
ال
إلى زيادة صافي األرباح.
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التوازن بين الجنسين

ً
عادة ما
المدراء من النساء
يقدمن دعمًا أكبر للموظفين
ّ

هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في المستوى
اإلشرافي للقطاع الخاص في دولة اإلمارات؛
حيث يقول واحد فقط من كل أربعة ( )% 24من
الموظفين إنه يعمل تحت إشراف امرأة ،بينما يقول
( )% 76إن مسؤوليهم المباشرين من الرجال.
قطاع التعليم هو المجال الرئيسي الوحيد ضمن
القطاع الخاص الذي يعمل فيه معظم الموظفين
( )% 58تحت إشراف امرأة .ويبدو أن قطاعات الهندسة
( % 87يعملون تحت إشراف رجل) ،والبناء (،)% 84
والتصنيع ( ،)% 83واالتصاالت /تقنية المعلومات (81
 )%هي أكثر القطاعات التي يهيمن عليها الذكور على
المستوى اإلشرافي .وفقًا لنتائج المسح ،يبدو أن المدراء
من النساء يهيّئن بيئات عمل أكثر إيجابية للموظفين

في القطاع الخاص اإلماراتي ،مما يتيح فرصة سانحة
ألصحاب العمل في هذا القطاع .يشير الموظفون
الذي يعملون تحت إشراف النساء إلى أنهم يتلقون
المالحظات اإلشرافية ( % 65مقابل  ،)% 58والتقدير
( % 65مقابل  )% 56ودعم التطور المهني (% 56
مقابل  )% 50أكثر من الموظفين الذين يعملون تحت
إشراف الرجال.
ونظرًا ألهمية المالحظات اإلشرافية والدعم اإلشرافي
لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل ،فليس من
المستغرب أن يكون الموظفون الذين يعملون تحت
إشراف امرأة أقل احتما ً
ال ألن يفكروا في تغيير عملهم
من الموظفين الذين يعملون تحت إشراف رجل (% 29
مقابل .)% 37

 1فقط من كل  4موظفين يعمل تحت إشراف امرأة

هل مشرفك المباشر [ذكر/أنثى]؟

%76

الكل

%42

التعليم

%58
%61

الضيافة

%39

%67

الصحة /األدوية

%33

%70

التجزئة

%30
%79

المصارف/البنوك
االتصاالت /تقنية
المعلومات

%21

%81

التصنيع

%19

%83

البناء

%84
%87

الهندسة

%83

أخرى

ذكر

%24

%17
%16
%13
%17

أنثى
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شعرن الموظفين بالدعم أكثر
المدراء من النساء ُي
ِ

(من بين الموظفين الذين يقولون “أتلقى المالحظات حول عملي من مشرفي المباشر”)

%58

هل تتلقى المالحظات حول
عملك من مشرفك المباشر؟

%65

%56

هل تتلقى التقدير والثناء
لعملك الجيد من قبل مشرفك
المباشر؟

%65

%50

%56

الموظفون الذين يعملون تحت إشراف رجل
الموظفون الذين يعملون تحت إشراف إمرأة
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هل تتلقى الدعم من مشرفك
المباشر فيما يتعلق بتطورك
المهني وخططك الوظيفية؟

يمكن أن يساعد توظيف المزيد من المدراء من النساء في
رفع معدالت الحفاظ على الموظفين
ما احتمالية أن تبادر بالبحث عن عمل جديد وتغيير عملك خالل العام المقبل؟

(تشير  %إلى اإلجابة بـ محتمل جدًا)

الموظفون الذين يعملون
تحت إشراف رجل

37

%

الموظفون الذين يعملون
تحت إشراف امرأة

29

%

نعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في المدراس؛
وينبغي أال تكون بيئات العمل مستثناة من ذلك

كلثوم علي سالم
رئيسة العالقات االستراتيجية ،مؤسسة جيمس للتعليم

أفاد تقرير جودة الحياة في القطاع الخاص بأن
ً
يقدمن دعمًا أكبر للموظفين»،
عادة ما
«المشرفات
ّ
ومع ذلك أشار التقرير أيضًا إلى أن موظفًا واحدًا
فقط من بين كل أربعة موظفين في القطاع
الخاص في اإلمارات يعمل تحت إشراف امرأة.
إننا نوفر تعليمًا متساويًا ألبنائنا وبناتنا طوال سنوات
دراستهم ،ومن الواضح أن النساء يتمتعن بالكثير من
المهارات والخبرات إذا تق ّلدن األدوار القيادية ،فلماذا
يندفع عدد أكبر من الرجال في عالم العمل إلى أعلى
ّ
يكن راضيات
السلم بينما غالبًا من يُتوقع من النساء أن
عن المناصب التي قد تكون دون مستوى تطلعاتهن
ً
عادة ما يتم طرح مسألة األدوار المجتمعية
الحقيقية؟
ً
عند مناقشة هذا الموضوع ،فمثال يُقال إنه يجب على
النساء إعطاء األولوية ألسرهن وأبنائهن كأحد األسباب
التي تجعلهن يخسرن في السباق إلى المناصب العليا.
نجحت الجهات التنظيمية في العديد من البلدان
في تعزيز التوازن بين الجنسين في محاولة لمعالجة
ً
ساعية إلى تحقيق تمثيل أكثر توازنًا في
هذه المسألة،
المجالس وفي األدوار القيادية ،وإلى تحقيق المساواة
في األجور بين الرجال والنساء.
بصفتي متخصصة في مجال التعليم ،أشعر بالفخر
لكوني جزءًا من قطاع أشار إليه تقرير جودة الحياة
في القطاع الخاص بأنه يقوم بدور ريادي فيما يتعلق
بتولي النساء لألدوار القيادية ،حيث يقول معظم
موظفي التعليم ( )% 58إنهم يعملون تحت إشراف
امرأة .هذه النسبة أعلى من أي مجال آخر في القطاع
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الخاص ،فلماذا إذًا يواجه الفتيان والفتيات االختالفات
عندما يتعلق األمر بالتخطيط والتطور المهني ،بالرغم
من انطالقهم معًا بثبات وتحليهم بنفس القدر من
العزم واإلصرار على التفوق؟ لقد ّ
ركزت اهتمامي على
هذا سؤال خالل مسيرتي المهنية في قطاع التعليم،
بهدف إتاحة فرص متكافئة ألبنائنا وبناتنا والتي ال
ُتقيّد حريتهم/ن في السعي لتحقيق تطلعاتهم/ن.
ومن المهم غرس الثقة في نفوس أطفالنا بأنهم
مواطنون عالميون قادرون على تحقيق أي هدف
يضعونه في ذهنهم ،وتشجيعهم على إطالق
تفكيرهم إلى آفاق أبعد من المفاهيم النمطية
وترسيخ اعتقادهم بأن «ال شيء مستحيل».
في النهاية ،ال يحتاج أطفالنا إلى النظر أبعد من دولة
اإلمارات إلدراك أن أي شيء ممكن بالفعل بغض النظر
عن الجنس؛ حيث يتم أخذ التوازن بين الجنسين على
محمل الجد هنا ،وقد اتخذت الدولة خطوات مؤثرة
لتمكين الشباب والشابات على قدم المساواة من
تحرير طاقاتهم وإمكاناتهم.
ونتيجة لذلك ،تقدمت دولة اإلمارات إلى ترتيب مثير
لإلعجاب في مؤشر المساواة بين الجنسين ،حيث تحتل
الدولة المركز األول عربيًا بتقرير المساواة بين الجنسين
الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وتحتل
المرتبة  26عالميًا )% 77( .من النساء اإلماراتيات يلتحقن
بالتعليم العالي بعد المرحلة الثانوية ،ويشكلن ()% 70
من مجموع الخريجين الجامعيين في اإلمارات؛

“علينا العمل معًا لضمان حصول النساء الكثيرات ذوات المهارات
العالية الالتي يعملن في القطاع الخاص على فرص متكافئة فيما
يتعلق بتو ّلي األدوار القيادية التي يرغبن فيها وهن مؤهالت لها”
( )% 65من خريجي الجامعات الحكومية في
تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات
من النساء ،وبشكل عام ،تبلغ نسبة اإللمام بالقراءة
والكتابة بين اإلناث في الدولة نحو(.)%95.8
من المهم بشكل خاص أن يتم تبني التوازن بين
الجنسين بشكل كامل داخل القطاع الخاص في دولة
اإلمارات ،باعتباره العمود الفقري لالقتصاد الوطني،
ليس من ناحية مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي
فحسب ،بل أيضًا من ناحية خلق فرص العمل
واستغالل المواهب واإلمكانات في مجتمعنا خير
استغالل ،وهو أمر بالغ األهمية للنمو المستدام.
علينا العمل معًا لضمان حصول النساء الكثيرات ذوات
المهارات العالية الالتي يعملن في القطاع الخاص
على فرص متكافئة فيما يتعلق بتو ّلي األدوار القيادية
التي يرغبن فيها وهن مؤهالت لها .ويشير تقرير جودة
الحياة في تقرير القطاع الخاص بوضوح إلى أن هذا
األمر في الحقيقة سيفيد المؤسسات.
في بيئة العمل النموذجية ،هناك اعتبارات أساسية
يجب مراعاتها بالنسبة ألي موظف ،تتمثل في
االستماع إليه وتقديره وتزويده بمسار للتطور المهني.
و ُتظهر بيانات استطالع الرأي أن الموظفين الذين
يعملون تحت إشراف امرأة يشعرون بدعم أكبر في
بيئة العمل وهم أكثر احتما ً
ال للبقاء مع صاحب
عملهم ،مما يدل على أن المشرفات يساهمن في
رفع معدالت الحفاظ على الموظفين ،وتعزيز بيئة
داعمة لجميع الموظفين .هناك حاجة كبيرة إلى
الحفاظ على المواهب .وبالنسبة للمؤسسات التي

تستثمر في بناء المواهب ،يجب الحد من هذا التناقص
في المواهب ،و ُتعد المشرفات ،حسب هذا االستطالع،
ُمهيآت جيدًا للقيام بذلك.
في قطاع التعليم ،الذي يضم قوة عاملة كبيرة من
النساء الالتي يقمن بأدوار تدريسية وإدارية ،سيكون
من الطبيعي أن تترقى أعداد أكبر من النساء إلى
األدوار اإلشرافية ،مما يساعد في الحفاظ على مواهبنا
المهنية .ومن بين  18,184موظفًا في مؤسسة جيمس
للتعليم ،هناك  12.132موظفة ،أي أن أكثر من ()% 66
من النساء ،الالتي يمثلن غالبية اإلداريين وأعضاء هيئة
التدريس والقيادة العليا.
كما قمنا بتشكيل لجنة جودة الحياة في مؤسسة
جيمس للتعليم ،بتوجيه من هيئة المعرفة والتنمية
البشرية ،للتركيز على دعم جميع الموظفين ،بغض
النظر عن الجنس أو الجنسية أو مسؤولياتهم
الوظيفية ،وذلك بهدف مساعدتهم على تحرير
قدراتهم الكامنة .وفي إطار برنامج أبطال السعادة
في مؤسستنا ،فإنني ّ
أركز جهودي على بدء مشاريع
جديدة تضمن سعادة موظفينا وطلبتنا وأولياء
أمورهم.
إذا أعددنا طلبتنا وصغارنا للتفكير أبعد من الصور
النمطية المتعلقة بالنوع االجتماعي ،فإن التقارير
المتعلقة بتمكين المرأة بالكاد ستكون ذات أهمية ألننا
ُقدر المواهب ويعطيها األولوية
سنعيش في عالم ي ّ
على أي اعتبارات أخرى.

