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ُ
هكذا تجلسك التكنولوجيا في المكتب...
كشفت دراس ــة بحثية أجــرتـهــا شــركــة "ستيلكيس"،
املتخصصة فــي صناعة األث ــاث املكتبي ،أن موظفي
املكاتب يقضون حاليًا ما يصل إلى  6ساعات يوميا
في العمل على أجهزة ّمحمولة أكثر من الكمبيوترات
املكتبية ،وغالبًا ما يتنقلون بني ثالثة أجهزة مختلفة
على مدار اليوم.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى تحليل الـ ــردود ال ـتــي أدل ــى بـهــا 10,739
موظفًا في ست قارات ،تناولت الدراسة حول أوضاع
الجلوس في بيئات العمل ،نظرة شاملة تجاه األثر
الـكـبـيــر ال ــذي أحــدثـتــه الـتـقـنـيــات ال ـجــديــدة مــن خــال
ّ
ويتحركون
تغيير الطريقة التي يعمل بها األشخاص
طوال اليوم.
ويقول جيمس لودويغ ،نائب رئيس قسم التصميم

العاملي وهندسة املنتجات لدى "ستيلكيس"" :الحظنا
مــن ال ــدراس ــة البحثية ال ـتــي أجــريـنــاهــا أن املــوظـفــن
يستخدمون الكثير من األجهزة واألدوات املحمولة
عـلــى م ــدار ال ـيــوم .وأدت ه ــذه الـتـغـيـيــرات إل ــى ظهور
تسعة أوضــاع جديدة للجلوس ،بحيث أن الكراسي
ّ
يتسبب
التقليدية للمكاتب ال تتالءم معها ،مما قد
فــي اآلالم واإلصــابــات الطويلة األم ــد ،وأيـضــا تقليل
التركيز واالبتكار".
ويـ ـضـ ـي ــف "تـ ـمـ ـت ــاز واج ـ ـهـ ــة االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ل ــأج ـه ــزة
اإللكترونية الجديدة التي نستخدمها بأنها بديهية،
ّ
وتستجيب ل ــإش ــارات أو اإلي ـم ــاءات املـخـتـلـفــة ،لكن
الطريقة التي تؤثر بها التكنولوجيا على أجسامنا
ونحن في خضم العمل قد جرى تجاهلها على نطاق

كبير .مــن هنا ،تكشف هــذه الــدراســة عــن عــدد املــرات
ال ـتــي ي ـت ـحـ ّـرك فـيـهــا األش ـخ ــاص وي ـغ ـ ّـي ــرون وضعية
الجلوس ،والـطــرق الجديدة املفروضة من استخدام
املوظفني للتقنيات الجديدة".
ّ
ووفـ ـق ــا ل ــاس ـت ـب ـي ــان ،ف ـ ــإن الـ ـنـ ـس ــاء ُي ـف ــض ـل ــن ال ـع ـمــل
باستخدام الهواتف الذكية ،فيما يفضل الرجال العمل
أكثر في استخدام الكمبيوترات املحمولة .ومع ذلك،
فــإن الــرجــال يعملون على األرج ــح باستخدام ثالثة
أجـهــزة متنقلة أو أكثر ( ،)%64فيما النساء يعملن
باستخدام جهازين على أكبر تقدير ( 47فــي املئة).
ّ
وبينت الدراسة أن جيل األلفية هو األكثر ّ
تحركًا في
بيئات العمل مقارنة باألجيال األخرى.

الشرنقة
الميالن الى الخلف
األجهزة المتعددة
االسترخاء الذكي
االنكباب على الطاولة
الميالن نحو الطاولة
االسترخاء لمشاهدة العروض
التعامل مع النصوص
الغشية

تتضمن النتائج التي ّ
توصلت إليها الــدراســة حول
أوضاع الجلوس ،ما يلي:
 .1الكمبيوترات املحمولة مقابل الهواتف الذكية :أفاد
املــوظـفــون الــذيــن شملهم االسـتـبـيــان أنـهــم يعملون
ي ــوم ـي ــا ب ــن  3و 6س ــاع ــات ب ــاس ـت ـخ ــدام األج ـه ــزة
ّ
املـحـمــولــة .يـفــضــل ال ــرج ــال الـكـمـبـيــوتــرات املحمولة
( ،)%34فـيـمــا ت ـحـ ّـبــذ ال ـن ـســاء ال ـع ـمــل بــاسـت ـخــدام
الهواتف الذكية (.)%41
ّ
للتحرك:
" .2جـيــل األلـفـيــة" بـحــاجــة إل ــى مـســاحــات
"جيل األلفية" (مواليد بني  1979وّ )2000
يغيرون
أوض ــاع الـجـلــوس فــي كثير مــن األح ـي ــان أكـثــر من
ّ
املجموعات العمرية األخرى .يفضل سبعة في املئة
وض ــع "الـشــرنـقــة" (ال ـت ــواء ال ــذراع ــن والـســاقــن مثل
الـشــرنـقــة) ،و %15وضــع "االنـكـبــاب على الـطــاولــة"،
و % 27وضــع "الغشية" (ال ـقــراءة بتركيز مــن على
الشاشة).

ّ
 .3النساء يفضلن االنزواء :تختار املوظفات أوضاعًا
لـلـجـلــوس بـحـيــث يمكنهن االن ـس ـحــاب بـصـمــت من
بيئة العمل ،مثل "الشرنقة" و"االنكباب على الطاولة".
ويـفـضــل ال ــرج ــال أوضـ ــاع ال ـج ـلــوس املـفـتــوحــة مثل
"امل ـي ــان إل ــى الـخـلــف" (لـلـعـمــل بــاسـتـخــدام األج ـهــزة
ال ـل ــوح ـي ــة) ،و"االس ـ ـتـ ــرخـ ــاء ال ــذك ــي" و"االسـ ـت ــرخ ــاء
ملشاهدة العروض" على شاشات العرض الكبيرة.
 .4تعددية املهمات والتركيز :بغض النظر عن العمر
أو الجنس ،يفضل  %25من املوظفني وضع "األجهزة
املتعددة" (استخدام العديد من األجهزة التقنية في
ّ
الوقت نفسه) ،يليهم  %20يفضلون وضع "الغشية"
(القراءة بتركيز من على الشاشة).
تسعة أوض ــاع مختلفة للجلوس يعتمدها موظفو
املكاتب في معظم األحيان ،هي:
• االنكباب على الطاولة :عندما يصاب األشخاص
بالتعب واإلنـهــاك ،يدفعون كومبيوتراتهم املحمولة

إلى مسافات أبعد تدريجيًا من طرف سطح املكتب،
ُويلقون بحملهم أو وزنهم على املكتب.
• امليالن إلى الخلف :تسمح األجهزة التقنية الصغيرة
واملحمولة لألشخاص باالنحناء إلــى الخلف بعيدًا
عن مكاتبهم خالل استخدام تلك األجهزة.
ّ
• األجـهــزة املتعددةُ :يمثل هــذا الوضع كيف يؤدي
ّ
األشخاص مهمات عديدة باستخدام أجهزة متعددة
ُ
 يــد واح ــدة تمسك بالهاتف نحو األذن ،واألخ ــرىتعمل على الكمبيوتر املحمول.
• ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـن ـص ــوص :ت ـعــد ال ـه ــوات ــف الــذكـيــة
ص ـغ ـي ــرة ال ـح ـج ــم م ـق ــارن ــة ب ــاألنـ ـم ــاط األخ ـ ـ ــرى مــن
األجهزة التكنولوجية ،ويضطر املوظفون إلــى ضم
الذراعني عند إجراء اإليماءات أو الكتابة.
ّ
• الشرنقة :يتكئ األشخاص من خالل رفع أقدامهم
إلــى مستوى الجلوس ،وسحب هواتفهم الذكية أو
أجهزتهم اللوحية نحوهم ،ووضعها على أفخاذهم.

• املـيــان نحو الـطــاولــةُ :يستخدم هــذا الــوضــع عند
اس ـت ـخ ــدام ال ـج ـه ــاز ع ـلــى س ـطــح امل ـك ـتــب بــوضـعـيــة
ّ
"ال ـت ـص ــف ــح" ،ح ـيــث يـعـمــل األشـ ـخ ــاص ب ـيــد واحـ ــدة،
وباستخدام اإليماءات للتبديل بني الصفحات.
• االس ـتــرخــاء ال ــذك ــي :نتيجة ط ــرأت عــن التقنيات
املتنقلة ،ورغـبــة األشـخــاص بالتراجع مؤقتًا ،حيث
يـسـمــح ه ــذا ال ــوض ــع بـلـحـظــة م ــن الـخـصــوصـيــة من
دون االضطرار ملغادرة اجتماع ما أو ترك بيئة عمل
جماعي.
ّ
• الغشية :جرت مالحظة هذا الوضع عندما ُيركز
األشخاص على الشاشة ،سواء باستخدام املاوس أو
ّ
لوحة اللمس للتصفح ،ولفترة طويلة.
• االسـتــرخــاء ملشاهدة ال ـعــروض :بسبب شاشات
ّ
العرض الكبيرة ،يتكئ األشخاص ملشاهدة املحتوى
مــن على كمبيوتراتهم املكتبية العالية الــدقــة و /أو
االسترخاء للخلف من أجل التفكير والتأمل.

