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 شكًرا املستشفى العسكري

 2018مايو  1نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي

 

مسؤول خدمات المستشفى  في زيارة خاطفة لألخ عادل صليبيخ
العسكري، وعندما دخلت المبنى واجهني ما أذهلني، فكرة جميلة 
ورائعة وناعمة في نفس الوقت وهي كذلك، وأكاد أجزم أنها 
تسهم بصورة كبيرة في تخفيف عبء العمل والضغوط النفسية 

 عن كاهل الموظف.

 عندما تدخل مبنى إدارة خدمات الطبية الملكية يواجهك من بعد
باب الدخول منور، وعادة يستخدم المنور إلدخال نور الشمس 
للمبنى، ولكن استطاعت اإلدارة هنا أن تضيف لمسة جميلة على 
المنور إذ حولته كله إلى قفص كبير للطيور والببغاوات الجميلة 

 الملونة.

حقيقة، الفكرة جميلة وأذهلتني، ال أعرف من هو صاحب الفكرة 
لفكرة جاءت من أحد اإلخوة الموظفين وتم ولكن أعرف تمامًا أن ا

 تبنيها وتطويرها من اإلدارة.
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المنور كبير، وبالتالي نحن أمام قفص كبير، وهو من دورين، وبه 
أنواع عديدة ومختلفة من الطيور الملونة التي تصدح بأصواتها 

 وزقزقتها الجميلة طوال الوقت.

، وأرجو أن أراها من الناحية البيئية فإنها فكرة من أجمل ما يمكن
في كل المؤسسات سواء العامة أو الخاصة، إذ إنها فكرة مطلوبة، 

 فهي تساعد في:

تحسين المزاج؛ فقد وجدت بعض الدراسات أن استخدام الطيور  -أ
وخصوصًا طيور الزينة ذات األلوان الزاهية والصوت العذب يسهم 

ا عند بصورة كبيرة في تعديل الحالة النفسية والمزاج، وخصوصً
االستماع لتغريدها في فترة الصباح الباكر حيثُ تعطي شعورًا 

 بالراحة واالنتعاش.

حماية األرض؛ فقد وجد أنّ تربية الطيور تُساعد على تخليص  -ب
األرض المحيطة بمكان تربية الطيور من بعض الحشرات والديدان 

ن الضارة، وكذلك في التخلص من بعض بقايا الطعام الزائدة بدالً م
 رميها.

استغالل المساحات؛ إنّ تربية الطيور تُساعد على استغالل  -ت
بعض المساحات واألماكن الفارغة في حديقة المنزل أو على 
السطح في أمور مفيدة بدالً من تركها بال فائدة، كما رأينا هنا حيث 

 تم استغالل المنور بصورة إيجابية.
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ليل بيانات أكثر من وأكدت نتائج دراسة أخرى، قام الباحثون بتح
شخصًا يعانون من التوتر واإلجهاد واالكتئاب. ووجد  274

الباحثون أن تغريد الطيور يمكن أن يساعد الناس على التعافي من 
اإلرهاق الذهني الناتج عن العمل. وقال معد الدراسة دانيال 
كوكس، من جامعة إكستر البريطانية، إن المكونات الرئيسية 

رًا مهمًّا للصحة النفسية لدينا وتجعلنا أكثر للطبيعة تلعب دو
 سعادة.

أما من الناحية اإلدارة فإنها أيضًا فكرة مطلوبة إذ إنها تخفف 
بصورة كبيرة من أعباء العمل والضغوط النفسية طوال اليوم. 
تصور نفسك بعد عناء وجهد العمل المضني تجلس لدقائق 

ث إنها ال تشعر قصيرة تشاهد تلك الطيور وهي تطير وتغني، حي
بأنها في القفص ألنه قفص كبير جدًا، حتمًا إن ذلك سيلقي عن 

 كاهلك الكثير من الضغوط النفسية.

 –فكرة جميلة وتنفيذ رائع، نرجو أن نراها في كل المؤسسات ألنها 
 الموظفين إنتاجية زيادة في بأخرى أو بصورة ستسهم -أعتقد كما

لخدمات الطبية الملكية لتبني ا إلدارة شكرًا. الكثير عنهم وتخفف
 هذه الفكرة وشكرًا لمن نفذها ومن فكر فيها.

 

 


