
الأ�سنان حتى  اإحدى عيادات طب  اإن تدخل  ما 
يلفت انتباهك عدد كبري من املنتظرين باأعمار 
الهدف  ولكن  وا�سح،  طبقي  وتفاوت  خمتلفة، 
حيث  جميلة،  ابت�سامة  عن  البحث  هو  واحد؛ 
الأ�سنان  عيادات طب  النتظار يف  قوائم  توؤّكد 
ول  الأ�سنان،  تقومي  على  ال�سديد  الإقبال  مدى 
ور�سف  تقومي  اأ�سحى  اأن  بعد  ذلك  يف  غرابة 
الأ�سنان املو�سة الدارجة كمظهر جمايل للوجه 
متجاهلني  خا�ص،  ب�سكل  والفم  عام  ب�سكل 
التاأثريات اجلانبية له، اإذ ميكن اأن يوؤدي تقومي 
الزينة اإىل حترك الأ�سنان لأو�ساع غري طبيعية، 
وي�رض  وتقرحات،  بالتهابات  اللثة  وي�سيب 
املعدنية  الأطراف  باأن�سجة اخلدين، وقد جترح 
الل�سان، اإىل جانب تلون الأ�سنان ب�سكل ل ميكن 
الكريهة  الرائحة  اإزالة الأ�سباغ، وفوق كل هذا 
العناية به،  اإذا مل يتم  التقومي  التي ترافق  للفم 
فهم يرك�سون وراء املظاهر واملو�سة التي قد 
الهو�ص  هذا  ويزداد  الغد.  يف  مرغوبة  تكون  ل 
ب�سهادة  الذكور  من  اأكرث  الإناث  �سفوف  يف 
من  الكثري  اأّن  يوؤّكدون  الذين  الأ�سنان،  اأطباء 
م�ساكل  التقومي رغم عدم وجود  يركنب  الن�ساء 

على  جتربهن  املو�سة  اإمنا  اأ�سنانهن،  يف 
املهنية  للم�سوؤولية  وا�سح  غياب  يف  ذلك!، 
يفرت�ص  التي  الأ�سنان،  وعيادات  مب�ست�سفيات 
بها اأن توعي عمالءها باأ�رضار وخماطر تقومي 
دواعي  له  تكون  ل  والذي  التجميلي،  الأ�سنان 
من  واحدة  اأّنها  عامر"  "نادية  ذكرت  طبية. 
موجة  بركب  اللحاق  اخرتن  اللواتي  الفتيات 
الأمر،  بداية  يف  اأهلها  معار�سة  رغم  التقومي 
ت�ستحق  كبرية  عيوبًا  متلك  ل  باأّنها  معرتفًة 
مع  اأ�سنانها،  على  املعدن  من  اأ�سالك  تركيب 
تتطلب  روتينية،  وزيارات  اآلم  من  يرافقها  ما 
قرارها  مربرًة  النتظار،  قاعة  يف  كبرياً  �سرباً 
باأّن كل �سديقاتها املقربات اأقدمن على تركيب 
تقومي الأ�سنان، بل اإّن البع�ص منهن يغرين لون 
التقومي يف كل زيارة للطبيب، وهذا ما �سجعها 
على تقليدهن. وراأت "مي�ص حممد "  باأّن التقومي 
يفعل ذلك، وقد قررت  �سائدة، واجلميع  مو�سة 
اأن  تقبل  ل  وهي  �سهرين،  قبل  التقومي  و�سع 
ت�سع �سوى اللون الأ�سفر، رغم اأّنه مزعج للنظر 
-كما تقول-، لكنه لون النادي الريا�سي الذي 
ت�سجعه. فيما اعتربت "اأحالم حممد" اأّن و�سع 

الثقة واجلمال،  من  التقومي امللون مينح مزيداً 
التن�سيق بني  اأّنها كانت حتر�ص على  مو�سحًة 
الكثريين  األوان مالب�سها والتقومي، خا�سًة واأّن 
التقومي  اإىل  يلجاأن  الأيام  هذه  الفتيات  من 
امللون دون حاجة عالجية، واإمنا لكونه مظهراً 

جتميليًا حديثًا.
الفتيات  بع�ص  اأّن  اإىل  �سعد"  "اإميان  ولفتت 
كونه  من  اأكرث  فائدة  فيه  التقومي  اأّن  يعتقدن 
اأداة جمالية؛ لأّنه و�سيلة فعالة لإنقا�ص الوزن 

واحلمية القا�سية.
لديها  كانت  "مها  جميل" اأّنها  اأو�سحت  فيما 
جمايل،  كجانب  التقومي  اإجراء  يف  رغبة 
الأ�سنان،  تطابق  اإىل  حاجتها  اإىل  بالإ�سافة 
اهتمامها،  على  طغى  اجلمايل  اجلانب  اأّن  اإّل 
منوهًة  منها،  يتجزاأ  ل  جزءاً  التقومي  فاأ�سبح 
وبّينت  اللون.  لتغيري  باملواعيد  ملتزمة  باأّنها 
عالجيًا؛  خياراً  كان  التقومي  اأّن  نا�رض"  "ايه  
بينها،  فجوات  ووجود  الأ�سنان،  تباعد  ب�سبب 
�ستة  يقارب  ما  منذ  ت�سعه  اأّنها  مو�سحًة 
ووا�سح.  ملمو�ص  بتح�سن  �سعرت  وقد  اأ�سهر، 
باملرحلة  -طالبة  اإبراهيم"  "جميلة  ورف�ست 
لأهداف  التقومي  يكون  اأن  فكرة  الثانوية- 
اأحمد  "د.  وقال  عالجية.  حاجة  دون  جتميلية 
ال�سعدي" -ا�ست�ساري الأ�سنان- اأّنه مع الأ�سف 
واملو�سة  التميز  وبدافع  البع�ص  فاإّن  ال�سديد 
وجتربة كل ما هو مطروح انت�رض تقومي الزينة 
التقومي  جهاز  تركيب  وهو  الأخرية،  الآونة  يف 
اإىل  لفتًا  له،  احلاجة  دون  من  الأ�سنان  على 
لديهم  يكن  مل  الذين  املر�سى  من  الكثري  اأّن 
لديهم  ح�سل  قبل  من  اأ�سنانهم  يف  م�ساكل 
طبيعية،  غري  اأو�ساع  اإىل  الأ�سنان  يف  حترك 
اللثة،  يف  وتقرحات  التهابات  اإىل  بالإ�سافة 
واأن�سجة اخلد، والل�سان، وت�سبغات يف الأ�سنان 
وقلة  الزينة  تقومي  ب�سبب  اإزالتها؛  ميكن  ل 
هم  وحقيقة  والتفري�ص،  بالنظافة  الهتمام 
لي�سوا م�سطرين لقبول هذه امل�ساكل بالإ�سافة 
لإهدار املال. واأ�ساف: "اأن�سح ال�ساب اأو الفتاة 
التفكري  التميز  من  النوع  لهذا  ي�سعى  الذي 
بغر�ص  الأ�سنان  تقومي  تركيب جهاز  قبل  مليًا 
بحاجة  �سيكونون  لأّنهم  التباهي؛  اأو  الزينة 
اأ�سنانهم  ملعاجلة  اجلهاز  هذا  اإزالة  بعد  فعلية 
القبول  وعليهم  عليه،  املرتتبة  امل�ساكل  من 
باأّنهم الآن اأ�سبحوا فعليا مر�سى تقومي". واأكد 
الفكني  تقومي  -اأخ�سائي  فرهود"  "د.حممد 
األوان  من  يوفره  وما  التقومي  اأّن  والأ�سنان- 
ال�سباب  فئة  عند  مطلب  هو  جذابة  واأ�سكال 
توفر  منظورهم-  -ح�سب  فهي  وال�سابات، 
مو�سحًا  لالأ�سنان،  والزينة   اجلمال  من  نوعًا 
ول  لالأ�سنان،  عالجية  حالة  هو  التقومي  اأّن 
مو�سة؛  اعتباره  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  ميكن 
لأّن مكوناته املعدنية يف بع�ص الأوقات ت�سبب 
بع�ص اخلدو�ص يف الفم، لذلك ل ين�سح نهائيًا 
برتكيب التقومي اإّل للحالت التي ت�ستدعي ذلك، 

لفتًا اإىل اأّن لون التقومي هو لون املعدن، ولكن 
املطاط الذي يربط �سلك التقومي باحلبات يكون 
ح�سب  على  جل�سة  كل  يف  تغيريه  ويتم  ملونًا، 
املادية  التكلفة  اأّن  واأ�ساف  املري�ص.  رغبة 
فاملطاط  العتيادي،  التقومي  عن  تختلف  ل 
�سفافًا  يكون  قد  ولكن  الأحوال،  بجميع  موجود 
اأّن  مو�سحًا  املري�ص-،  رغبة  -ح�سب  ملونًا  اأو 
يوؤدي  التقومي  مع  الأ�سنان  تنظيف  الإهمال يف 
ت�سو�سات  وحدوث  الطعام،  ف�سالت  تراكم  اإىل 
يرافقها  التقومي،  حبات  حول  الأ�سنان  يف 
رائحة  مع  اللثة،  يف  ونزيف  التهاب  اأحيانًا 
اللتزام  وعدم  التاأخر  باأّن  منوهًا  كريهة،  للفم 
باملواعيد يوؤثر �سلبًا على العظم ال�سني، ويوؤدي 
مما  العظم؛  يف  مر�سي  امت�سا�ص  حدوث  اإىل 
من  النتهاء  بعد  �سعيفًا  الأ�سنان  ثبات  يجعل 
"  اأّنه تزايدت  "�سمرية كاظم  العالج. واأو�سحت 
يف الفرتة الأخرية �سور ال�سباب والفتيات وهم 
ي�سعون تقومي الأ�سنان، وللوهلة الأوىل قد يبدو 
ويجعل  النظر  يلفت  ما  لكن  طبيعيًا،  الأمر  هذا 
منهم  من  الكثري  جند  عندما  غريبًا  املو�سوع 
اإليه، ونرى  لي�سوا بحاجه  التقومي وهم  ي�سعون 

متباينة  باألوان  يبدو  يو�سع  الذي  التقومي  اأّن 
"اأنظر  يقول:  وكاأّن من ي�سعه  اإليه،  النظر  تلفت 
التي  الجتماعية  الأ�سباب  ومن  تقوميي"،  اإىل 
تقف وراء انت�سار هذا ال�سلوك لدى اأبنائنا، لفتًة 
اإىل اأّن هذا ال�سلوك ناجت عن التقليد الذي اأ�سبح 
وال�سباب.  الكثري من املراهقني  �سلوكيات  يطبع 
ميثل  والذي  ال�سلبي  التقليد  اأّن  واأ�سافت 
املحاكاة لل�سلوكيات دون النظر اإىل م�سمونها، 
ودون التاأكد من حاجتهم اإليها، واملحاكاة تعد 
عن  للتعبري  الأبناء  ي�سلكها  التي  الأ�ساليب  من 
ما،  �سلوك  اأو  ما،  اأو ممثل  ما،  اإعجابهم ب�سورة 
املراهق  ي�سع  عندما  يحدث  هذا  اأّن  اإىل  لفتًة 
تقومي الأ�سنان باألوانه الغريبة، يف تقليد �سلبي 
التقومي،  من  النوع  هذا  و�سعوا  اآخرين  لزمالء 
م�سريًة  زمالئهم،  اأمام  به  يتفاخرون  واأ�سبحوا 
ميكنهم  التي  الأمور  من  الكثري  هناك  اأّن  اإىل 
من  اأف�سل  لهم،  الآخرين  نظر  و�ستلفت  تعلمها 
مع  تزول  التي  كالق�سور  تكون  التي  املظاهر 
وامل�سمون،  الواقع  هو  بعدها  يظهر  وما  الزمن 
منوهًة باأّن تقليد الزمالء قد يرجع اإىل الرغبة يف 
الأقران،  اأو  الزمالء  ال�سعور بالقبول من جمتمع 

زميل  ل�سلوك  حماكاته  اأن  يعتقد  فاملراهق 
لأّن  حقيقي؛  غري  وهذا  اإليه،  الأقرب  يجعله  له 
�سداقة  الأبناء  يتعلمها  اأن  يجب  التي  ال�سداقة 
حتكم  ول  احلميد،  واخُللق  ال�سدق  على  قائمة 
املعروف  من  "املزيد" باأّنه  ونّوهت  باملظاهر. 
اأّن التقومي هو و�سيلة عالجية لإ�سالح الأ�سنان 
املرتاكبة اأو تعديل الفك املتقدم وقد كان التقومي 
الأبناء  اأمراً مكروهًا لدى  يف وقت �سابق يعترب 
ولكن  به  لإقناعهم  كبرياً  جهداً  الوالدين  ويبذل 
مع الألوان التي انت�رضت بداأ الأمر غريبا وجعل 
الوالدين  دور  يكون  لذلك  به  يرغبون  ال�سباب 
التوجيه والتعليم لالأبناء بالأخ�ص عندما يعرب 
اأو البنة عن رغبتهم بو�سع التقومي؛ لأّن  البن 
معظم زمالئهم ي�سعونه، اإىل جانب الرتكيز على 
خطورة التقليد ال�سلبي وتب�سري الأبناء باأ�رضار 
التقومي اإذا و�سع دون حاجة طبية ت�ستعدي له، 
حيث قد يوؤدي اإىل ت�سوهات يف الفك، وهذا ما ل 
يعيه املراهق يف حلظة التقليد، فمن ال�رضوري 
توجيه الأبناء للحر�ص على متثيل اأنف�سهم، دون 
الت�سبه بغريهم، خ�سو�سًا فيما يخ�ص املظاهر 

واأن يكون ال�سخ�ص ممثال لذاته بح�سن اخللق.

 بداية حتدث �سيف علي وقال: يجب اأوًل اأن ل 
ننحاز �سد املوظف الذي يح�سل منه التق�سري 
و�سعف الإنتاجية يف رم�سان، ونلقي عليه 
بالالئمة لأنه يف ت�سوري اأنه يعمل يف اإطار 
منظومة عمل متكاملة يف اجلهة التي يعمل 
تتغري  اإدارية  اأمور  هناك  تكون  وقد  لديها، 
هذا  وينعك�ص  معينة،  لأ�سباب  رم�سان  يف 
التغيري على اأداء املوظف، واأنا �سخ�سيًا اأرى 
اأن اإنتاجية املوظف يف رم�سان مل تتغري عن 
رم�سان  يف  ولكن  العادية،  الأيام  يف  غريه 
منها  وي�ستقطع  قليلة،  تكون  العمل  �ساعات 
 )30( بني  ترتاوح  التي  الظهر  �سالة  وقت 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  دقيقة،   )45( اإىل  دقيقة 
بعد  متاأخراً  ياأتي  املراجعني  من  البع�ص 
يطلب  عندما  للموظف  ربكة  ويحدث  الظهر، 
ورمبا  وجيز،  وقت  يف  معاملته  اإجناز  منه 
يكون املراجع نف�سه م�ستفزاً، وي�سيع الوقت 
يف امل�سادات الكالمية بينه وبني واملوظف.

ذلك  يف  ال�سبب  اأن  فريى   ، ماجد  �سعد  اأما 
من  البع�ص  اأن  خ�سو�سًا  ال�سهر؛  اإىل  يعود 
الدوام دون نوم، وعند  اإىل  املوظفني يذهب 
بداية الدوام يغلب عليه النوم والك�سل فتجده 
كان يف  واإن  �سي حتى  اأي  فعل  يتهرب عن 
متناول يده من اأجل اأن ياأخذ ق�سطًا من النوم 
وهو على كر�سيه، وحتى لو مل يح�سل له هذا 
يقتل  بالنوم  التفكري  جمرد  فاإن  ال�سيء، 

الن�ساط واحليوية والدافعية للعمل.
الكلمة  كانت  يتحدث:  ح�سني  امري  اما 
الدوائر  كل  يف  تواجهنا  التي  الرائجة 
»راجعنا  اخلا�سة  والقطاعات  احلكومية 
اإجناز  اأحالم  عليها  تتحطم  ك�سخرة  باجر« 
معامالتنا واإنهائها لنعود من الغد على ذات 
الذي يكرر نف�سه كل يوم حتى ذُبلت  املوال 

اأوراقنا على رفوف الإهمال.
اأن ل نعمم �سعف  : يجب  ويقول رائد جبار 
الإنتاجية يف رم�سان على غالبية املوظفني، 
ول بد اأن نكون بذلك من�سفني، فقد لحظت 
عند مراجعتي لبع�ص الإدارات احلكومية يف 
يكون  من  املوظفني  من  هناك  اأن  رم�سان 
منه  جند  اإننا  بل  وحيويته  ن�ساطه  قمة  يف 
التعامل احل�سن والأ�سلوب الراقي، خ�سو�سًا 
اأن البع�ص يف هذا ال�سهر الف�سيل يبحث عن 
الدعاء والأجر، ولكن ل نن�سى اأن البع�ص من 
كال�سغط  مزمنة  اأمرا�ص  لديهم  املوظفني 
الأمرا�ص  لهذه  يكون  ال�سيام  ومع  وال�سكر، 

تاأثري على نف�سية املري�ص وهم من نلتم�ص 
لهم العذر. بدوره اأكد اأحمد ح�سن - اأن �سهر 
رم�سان فر�سة املوظف املثالية للتغيري نحو 
التغيري ل  باأن  التامة  قناعتنا  الأف�سل، مع 
ياأتي من اخلارج، ، ومن هنا يتوجب على كل 
موظف يتطلع اإىل التمّيز اأن تكون لديه النّية 
ال�سادقة والرغبة احلازمة يف جعل رم�سان 
الوظيفي، ونقطة النطالق نحو  التمّيز  �سهر 
الإطار  هذا  ويف  امل�ستدام،  التمّيز  حتقيق 
اإىل  التمّيز  لبلوغ  الطامح  املوظف  يحتاج 
اإجراء مراجعة وبرجمة نف�سية لتغيري ال�سلوك 
حتليل  واإجراء  متّيزه،  تعيق  التي  والعادات 
على  للتعرف  الوظيفية  لل�سخ�سية  رباعي 
والتحديات  والفر�ص  وال�سعف  القوة  نقاط 
ومن  معاجلتها،  يتوجب  التي  النقاط  لعزل 
ثم اتخاذ قرار التغيري والنتقال اإىل مرحلة 
الإجناز، وتنظيم الوقت والعمل بثقة وبروح 
والإبداع  املبادرة  ثقافة  وتبني  الفريق، 
واللتزام باجلودة و�سوًل اإىل التمّيز واإتقان 
العمل، ون�رض اخلري والطاقة الإيجابية ، ويقع 
م�سوؤولية  املوؤ�س�سية  القيادات  عاتق  على 

م�ساعفة يف رم�سان بالحتفاء باملوظفني 
العمل  والت�سجيع على  املتمّيزين واملبدعني 
وال�سعي  وامل�سوؤولية  اللتزام  وثقافة  اجلاد 
وتقدمي  الدائم،  والتح�سني  امل�ستمر  للتطوير 
البذل والعطاء  القدوة احل�سنة للموظفني يف 
الجتماعية،  الأن�سطة  م�ساركتهم  اإىل جانب 
والأحاديث  القراآن  حفظة  تكرمي  وكذلك 

النبوية واملتطوعني يف خدمة املجتمع.
العديد من  اأهمية مراعاة  ، على  و�سدد احمد 
كالتحلي  الف�سيل  ال�سهر  خالل  اجلوانب 
الرم�سانية،  القيم  اأهم  من  لأنه  بال�سرب 
على  للتعرف  الذاتي  والتقييم  واملراجعة 
تغيريية  قرارات  واتخاذ  ال�سعف،  نقاط 
تدفع للتطوير نحو الأف�سل، فثمرة املحا�سبة 

اإ�سالح النف�ص، وكذلك حتديد الأهداف فكما 
ُيحّدد ال�سائم اأجندة ذاتية لنف�سه من �سيام 
الطامح  املوظف  على  قراآن،  وقراءة  وقيام 
وا�سحة  وموؤ�رضات  اأهداف  حتديد  للتمّيز 
عليها  بناء  يقي�ص  و�سنته  و�سهره  ليومه 
اإىل  بالإ�سافة  املتحقق،  التقّدم  م�ستوى 
الرتقاء بالأداء الجتماعي من خالل تعزيز 
و�سقل  واملجتمع،  الزمالء  مع  التوا�سل 
روح العمل التطوعي كموظف م�سوؤول جتاه 
اأنه ل بد من العمل على بناء  املجتمع، كما 
والفكر  الذات  لتطوير  املعريف  املخزون 
مبوازاة  القراءة  على  النكباب  خالل  من 
واإجناز  رم�سان،  يف  الكرمي  القراآن  قراءة 
بالإ�سافة  واإخال�ص،  ودقة  باإتقان  العمل 
كواجب  الوظيفية  باللتزامات  الوفاء  اإىل 
ي�ستحق عليه الأجر، وكذلك التب�سم يف وجه 
الآخرين واللباقة يف التعامل، مع املحافظة 
باأوقات  العمل واللتزام  على الن�سباط يف 
التعاليم  يف  التاأمل  عند  واأ�ساف:  الدوام. 
الإ�سالمية احلنيفة نالحظ اأن النتيجة الأهم 
اإر�ساء اخلالق  اإليها امل�سلم هي  التي ي�سعى 
من  الأ�سمى  املق�سد  خّل�ص  الذي  وجّل  عّز 
ي�ستحيل  اأنه  جند  وبالتايل   ، الإن�سان  خلق 
اإل  اخلالق  مر�ساة  حتقيق  الإن�سان  على 
التعاليم  يف  بالعمل  اقرتنت  التي  بالعبادة 
ل  كما  يفرتقان،  ل  ك�سنوين  الإ�سالمية 
اقرتن  العمل  اأن  بالنا  عن  يغيب  اأن  ميكن 
ب�سكل جلي ب�رضط الإتقان ، ويف الإطار ذاته 
متالزمتان  قيمتان  والعبادة  العمل  اأن  جند 
يف التعاليم الإ�سالمية ، حيث ربط �سبحانه 
يف  وال�سعي  كعبادة  ال�سالة  بني  وتعاىل 
اأن  جند  املقابل  يف   ، اأي�سًا  كعبادة  الأر�ص 
التمّيز املوؤ�س�سي الذي اأ�سبح علمًا قائمًا بحد 
حتقيق  اإىل  يهدف  احلديث  ع�رضنا  يف  ذاته 
اجلودة  ومبادىء  مفاهيم  وفق  النتائج 
والعمل مبوجب منهجيات وا�سحة ومنتظمة 
من  با�ستمرار  وحت�سينها  مراجعتها  يتم 
والوقت،  للموارد  الأمثل  ال�ستثمار  خالل 
هي  الإ�سالمية  التعاليم  اأن  جند  هنا  ومن 
احلياة،  �سنن  من  ك�سنة  للعمل  تدعو  تعاليم 
�رضوط  من  ك�رضط  والإتقان  للتمّيز  وتدعو 
من  تنفر  التعاليم  هذه  اأن  جند  كما  العمل 
وال�سلبية وتتعامل معها كحالة من  الركون 
عدم الوفاء بالعهود كما توجب على املوظف 
النزاهة وامل�سوؤولية وح�سن اأداء العمل مقابل 
الأجر الذي يتقا�ساه اإىل جانب زجر اخلمول 

والف�سل و�سائر ال�سفات التي ت�رض بالتمّيز.
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رغم اأن ال�ساعات املحددة 
يف رم�سان كفيلة باإجناز 

العمل اليومي مقارنة بعدد 
املراجعني الذي ينخف�ض يف 
تلك الأيام عن الأيام العادية 

اإل اأن املالحظ وما اأثبتته 
بع�ض الدرا�سات هو �سعف 
اإنتاجية بع�ض املوظفني يف 

القطاع احلكومي يف �سهر 
رم�سان، وقد تباينت الآراء 

حول الأ�سباب التي توؤدي 
اإىل �سعف اإنتاجية بع�ض 
املوظفني يف هذا ال�سهر، 

فهناك من يرى اأن �ساعات 
العمل غري كافية، وهناك 

من يرى اأنه ب�سبب ال�سهر 
خ�سو�سًا اأن البع�ض من 

املوظفني ل ياأخذ كفايته من 
النوم، وغريهم من يرى اأن 

ذلك يعود لأ�سباب �سحية 
و�سلوكية.
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