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أن انعدام واختالل او التوازان المنشود بين العمل والحياة األسرية
يؤدي بالضرورة لنوع من الصراع بين أألثنين وهو "أحد أشكال
الصراع بٌن األدوار حٌث تكون ضغوط أحد األدوار فً العمل والحٌاة
األسرٌة غٌر متوافقة مع بعضها البعض فً بعض النواحً.



فمن الناحٌة النظرٌة ٌكون الصراع بٌن العمل والحٌاة األسرٌة ثنائً
االتجاه.



فنجد ان مجلة جامعة هارفارد  -فً العدد الصادر فً مارس 2014
– قد ناقشت هذة القضٌة وتوصلت الً ان كبار المدٌرٌن التنفٌذٌٌن قد
اكتشفوا من خالل التجربة الصعبة ان استمتاع األشخاص ذوي
الرتب العلٌا بنجاحاتهم ٌأتً فً األساس من مسألة الجمع بٌن
العمل والمنزل بعناٌة تامه حتى ال ٌفقدوا أنفسهم ،أحبائهم ،أواي
موطئ قدم لهم فً النجاح الذي تم لهم تحقٌقه  .وان الفئة األكثر
فعالٌة فً العمل هم أولئك الذٌن ٌشركون أسرهم فً القرارات
األنشطة الخاصة بعملهم.

ونجد ان الخبٌرة  Anne McGurtyقد اعطتنا الوصفات التالٌة لتحقٌق
هذا التوازن وهً تعتقد اذا اتبع فسوف ٌجعل من  2015اكثراألعوام
انتاجا.
فيمايلي نورد هذ الوصفات :
 تفعيل االخالق :وهذا ٌعنً ان تقوم بالمسئولٌات الضرورٌة لك وتقابل
األشخاص الذٌن تحب وذلك ٌعنً تنظىم وترتٌب األولوٌات وقالت ان
اذا كان بمقدورك فعل شً ما او مقابلة شخص ما ,هذا الٌعنً انه البد
لك من ان تفعل ذلك .ولكً نتمكن من تفعٌل اخالقنا البد لنا من دمج
اجندة العمل واألجندة الشخصٌه لكً ال ٌتم التضارب بٌنهما ولكً
نتمكن من جعل اولوٌاتنا تجلب لنا الرضا.
 التركيز علي األهم :وهذا ٌعنً ان تفهم كٌف ومتً ٌعمل ذهنك بطاقته
القصوي ,هل فً ساعات الصباح ام الظهٌرة علً سبٌل المثال ,حٌنها
تسطٌع انجاز اعمالك المهمة و تتمكن من ان تقضً وقتا ممتمع مع
عائلتك او من تحب.







تنظيم جدول االعمال :وهنا البد ان تفرق بٌن ما هو مهم وما هو عاجل لكً
ال تقضً وقتك فً العمل فً انجاز المهام العاجلة والطارئة فقط ,الشئً الذي
ٌوثر علً نوعٌة وطول الوقت الذي تقضٌه مع العائلة.
اغالق وسائل التكنلوجيا التي ليست لها عالقة بالعمل :الن ذلك ٌضٌع الوقت
مثال البرٌد األكترونً الخاص بٌك والتلفون وغٌره لكً تتمكن من انجاز
برنامج عملك الٌومً وتتمكن من اٌجاد الوقت لً من تحب .
البدء بخطوات صغيرة :قالت الخبٌرة ٌمكنك مثال اذا احسست بالتعب ان تخلد
للنوم مبكرا ولو خمسة عشر دقٌقة قبل وقت نومك المعتاد الن ذلك ٌزٌد من
طاقتك األنتاجٌة فً الٌوم التالً وٌجعلك اكثر سعادة .وقالت كثٌرا ما نلغً
لقاء مع األصدقاء او افراد األسرة او ان نقرر عدم حضور منشط مدرسً
البناءنا بسبب التزامات العمل واختتمت هذة الوصفات بمزحة وهً البد لنا
ان نعلم ان العالم الٌتوقف من الدوران ان اغلقت حاسوبك األلً لٌال.



أن الدراسة التً قام بها كل من سٌترٌكس ومركز أبحاث االقتصاد
واألعمال وجدت انه كلما زاد تنفٌذ ستخدام تكنٌكات العمل المرنة
ٌمكن أن ٌنتمكن العامٌلن فً برٌطانٌا من خفض تكالٌف التنقل بما
ٌعادل 7.1بلٌون جنٌه استرلٌنً ،وأكثر من نصف ملٌار ساعه تقضى
فً التنقل بٌن مكان السكن ومقر العمل .وقد توصلت الدراسة الً ان
ثقافة العمل المرنة تعمل علً أٌضاعلً تشجٌع األفراد غٌر النشطٌن
اقتصادٌا أو العاطلٌن عن العمل للعودة إلى العمل ،وٌحتمل ان تعمل
علً زٌادة الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة قد تصل إلى .٪4.7



فقد تبٌّن أن أفضل الدول لآلباء واألمهات العاملٌن هً الدو ٌل
االسكندنافٌة .فهً تق ّدم فوائد سخٌة لؤلهل واالسر العامله ،ما ٌجعلهم
قادرٌن بسهولة على خلق توازن بٌن العمل والعائلة .وفً هذا السٌاق
لٌقارن بٌن مع ّدالت عمالة اإلناث وم ّدة
فقد تم نشر التصنٌف التالً
َ
العمل ومع ّدالت الخصوبة ،ث ّم ٌتطلّع إلى سٌاسات اإلجازة األبوٌة
المواقع الثالثة األولى دو ٌل
وإجازة األمومة حسب الدولة .و قد احتلّت
َ
اسكندنافٌة ،وهً:

 إيسلندا:فقد احتلّت الجزٌرة اإلٌسلندٌة المرتبة األولى كأفضل دولة ،
الجنسٌن.
مساوٌة بٌن
وهً لمص ّنفة باستمرار أٌضا ً كأفضل دولة
َ
ِ
تتم ّتع إٌسلندا بأعلى معدالت األمهات العامالت بٌن الدول المتطورة،
فلدى  %85من األمهات اللواتً لدٌهن ألوال ٍد تحت عمر الـ،15
ووظٌفة فً نفس الوقت .تم ّتعت إٌسلندا بسٌاسة خاصة بإجازة األبوٌن
من العمل منذ السبعٌنٌات ،و قد اعتمدت اٌسلندا فً العام الماضً
قانونا ً معروفا ً بـ"سٌاسة الـٌُ ،"5-2-5عطً لؤلم الحق بإجازة لخمسة
ّ
وشهرٌن إضافٌٌَّن لهما معا ً ٌتقاسماهما كما
نفسه،
أشهر ،ولؤلب
َ
الحق َ
َ
المستقطع
ٌحلو لهما .ولدى األبوٌن فترة سن َتٌن الستعمال هذا الوقت
من العمل ،وٌ َُس ّدد لهم  %80من أجورهم األصلٌة .وفور بلوغ الطفل
ُرسل فً إلى الحضانة ،وهذه األخٌرة تكون مجانا ً
الثالثة من عمرهَ ٌ ،
للعائالت ذات الدخل المنخ ِفض.

مشتركة
 السويد:تمتد إجازة األمومة فً السوٌد إلى ع ّدة سنوات ،وتكون
َ
بٌن األم واألب ،ما جعل السوٌد ثانً أفضل دولة فً العالم لعمل اآلباء
واألمهات .كذلكّ ،
ٌحق ألهل األوالد تحت الثامنة من العمر بأن ٌ َُخ ّفضوا
دوام عملهم إلى النصف دوام من دون أن ٌخسروا وظائ َفهم.

مشترك ،وبمدخول
فالحكومة السوٌدٌة تسمح لؤلهل بـٌ 480وم إجازة
َ
مرن .كما ٌمكنهم طلب
ٌقارب الـ %80من المدخول األساسً ،وبتوقٌ ٍ
ت ِ
اإلجازة واستعماله فً أيّ فترة ٌرٌدونها ،شرط أن تكون قبل بلوغ الولد
الثامنة من عمره.
ا

 الدانماركٌ:تم ّتع األباء واالمهات الدانماركٌٌن بسنة كاملة كإجازة عائلٌة
أسبوعٌن ،و ُت َقسَّم األسابٌع
بعد والدة الطفل .ت ّتخذ األم  18أسبوعاً ،األب
َ
الـ 32المتبقٌة بٌن الوالدَ ٌن.تدفع الحكومة جزءاً من مدخول األسرة،
حسب نوع وظٌفتهم .ففً الدانمارك ،ما ٌقارب الـ %84من األمهات
ألوالد لم ٌتع ّدوا الـ 15سنةٌ ،عملن فً وظائف.
المرتبات الخمس المتبقية .فً المرتبات التً تلت المواقع الثالثة األولى،
احتلّت فرنسا المرتبة الرابعة من التصنٌف ،وجاءت المرتبة الخامسة من
نصٌب هولندا ،ث ّم تلَتهما فنلندا فً المرتبة السادسة ،والنروٌج فً المرتبة
السابعة ،أما كندا فكسرت االحتالل األوروبً كأفضل دول لؤلهل او االبوٌن
العا ِملٌن ،واحتلّت المرتبة الثامنة من هذا التصنٌف.





ان قوانٌن العمل فً منطقة الخلٌج قد اولت قضٌة الحقوق والواجبات
اهمٌه قصوي وقد اسندت تعوٌل كبٌر علً مسألة الرفاه األجتماعً
للمواظفٌن والعاملٌن من الجنسٌن ولكنها فً المجمل اغفلت مسألة
التوازان بٌن العمل والحٌاة األاسرٌه بدرجات متفاوته.
فمثال مقارنة بما حققته الدول األسكندنافٌه فٌما ٌخص التوازان بٌن
العمل والحٌاة األسرٌه نجد ان قوانٌن العمل فً دول الخلٌج لم تكن
بالمرونة التً تستوعب حاجٌات األسرة الطبٌعٌه والبٌلوجٌه والنفسٌه
وعلً سبٌل المثال اجازاة األمومه محدودة مع عدم منح اجازات ابوة
مطلقا ماعدا مؤخرا فى مملكة البحرٌن والتً اعطت األب اجازة لمدة
ٌوم واحد فً حال ان زوجته انجبت طفال.





ولكن البد لنا من القول ان هذة القوانٌن قد افردت استحقاقات واجازات
متنوعه تعمق من الحس الوطنً والدٌنً والثقافً لكل هذه الدول مثال
لذلك األجازات مدفوعة األجر لالعٌاد الوطنٌه والدٌنٌه واجازة الحج وما
غٌر ذلك.
نجد اٌضا منظمة العمل العربٌه اولت اهمٌة كبٌرة لمسألة الحماٌة
األجتماعٌه فً عمومٌاتها ولكنها لم تلتفت لمسالة التوازان بٌن العمل
والحٌاة األسرٌه بل ركزت علً المواضٌع التالٌه:الحماٌة االجتماعٌة
,الحوار االجتماعً ودورة فً تحقٌق التنمٌة الشاملة,تفتٌش العمل كأداة
للتطبٌق السلٌم للقانون والتخفٌف من نزاعات العمل,التعاونٌات ودورها
فً تعزٌز مشارٌع الشباب ودعم الصناعات الصغٌرة,الحرٌة
والدٌمقراطٌة فً البنٌان النقابً,التمكٌن االقتصادي واالجتماعً
للمرأة,ومكافحة عمل األطفال كواجب وطنً وإنسانً.



لذا فان هذة الورقه تثمن من الجهد الذي بذلته منظمة العمل العربً و
الجهود المشهودة التً قامت بها دول مجلس التعاون الخلٌجً فً تقنٌٌن
عالقات العمل وحفظ حقوق الموظفٌن والمواظفات والعاملٌن والعامالت
بشكل عام ولكن ٌجب التزكٌر ان التجارب قد اثبت انه ال وجود "لعامل
مثالً" ولذا لكً ترفع من الطاقه األنتاجٌه للعاملٌن وتحصد نتائج تمتاز
بالجودة فالبد من اخذ وضع العاملٌن االجتماعً والنفسً فً األعتبار
حٌن سن قوانٌن العمل وتنفٌذها.





بالضرورة ٌمكن لكل الدول األستفادة من تجارب الدول األخري بما فٌها
تجارب الدول األسكندنافٌه فً مسألة التوازان بٌن العمل والحٌاة األسرٌه
ولكن البد ان ٌسبق ذلك دراسات وبحوث متعددة لكً ٌتم التأكد من
جاهزٌة المجتمع لتقبل هذة القوانٌن التً تعكس ثقافه وافكار صانٌعها
بالدرجة األولً  .ولكن ٌجب القول اٌضا ان هذه الدراسات البد ان
تصمم بشكل ٌضمن لها ان تعطً اشارات حول كٌفٌه التمكن من احراز
التأثٌر علً السلوك المجتمعً لتقبل هذة األافكار وتبنٌها فً شكل قوانٌن
عمل تضمن سعادة ورفاهٌة العاملٌن والعامالت ونفس الوقت تضمن
انتاجٌه عالٌه تؤدي للنتائج المرجوءة.
ولتحقٌق ذلك عن طرٌق األستفادة من تجارب الدول األخرى نقترح
الحزمة التالٌة:



اوال البد من اجراء دراسات علً قوانٌن العمل فً المنطقة
ومقارباتها بقوانٌن بعض الدول التً تمكنت من احراز تقدم فً هذا
المجال وذلك للتمكن من تحدٌد الثغرات القانونٌه التً تقٌف حجر
عثرة فً تحقٌق التوازن المنشود بٌن العمل والحٌاة األسرٌه وفً
ذلك ٌمكن ان تلعب بٌوت الخبرة البحثٌه ولمعاهد المتخصصه
والجامعات دورا كبٌرا



ثانٌا وفً فً اطار تبادل الخبرات ٌمكن ارسال بعثات لقانونٌن
وعلماء اجتماع وباحثٌن للوقوف عملٌا علً هذة التجارب واالستفادة
منها بسداء الرأي والمشورة للجهات الحكومٌه واألهلٌه المتخصصه



ثالثا البد من حث المنظمات األقلٌمٌه مثل منظمة العمل العربٌه
ومجلس التعاون الخلٌجً وغٌرها من المنظمات األقلٌمٌه فً المنطقة
الخذ دور رائد فً هذ المجال باستصدار هٌاكل قوانٌن عمل اقلٌمٌه
تمكن من هذا التوازن حتً تلتزم الدول األعضاء بفعل ذات الشئ



رابعا البد لؤلعالم االقلٌمً والمحلً المرئً والمسموع والمقرؤ بما فٌهو من
انترنت وقنوات التواصل األجتماعً من فتح هذا الملف ولكن بنوع من العلمٌه
والواقعٌه بعٌدا عن األثارة األعالمٌه التً غالبا ما تتناول بعض المواضٌع لوقت
محدود وسرعان ما تتبدل بمواضٌع اخري .ان النقاش وتبادل األراء واستطالعات
الرأي واستضافات المسئولٌن والقانونٌٌن واصحاب العمل ورجال ونساء األعمال
والعاملٌن والعامالت واعضاء نقابات العمل سوف ٌكون لها دور كبٌر فً اثراء
النقاش حول هذا الموضوع الهام



خامسا البد من تفعٌل دور المجتمع المدنً والمنظمات األهلٌة والحكومٌه بما فٌها
منظمات األمم المتحدة فً هذا المجال وتمكٌنه من القٌام بدوره فً توفٌر
المعلومات والتوعٌة والتدرٌب وخلق فضاءات النقاش والتحاور فً هذا المجال



سادسا البد للجهات لحكومٌه من البدء فً وضع وتنفٌذ سٌاسات تحفٌزٌة فً
المجالٌن العمل الخاص والعام وبذات فً مجال العمل الخاص لكل مؤسسة تبادر
بتطبٌق هذا النوع من التوازان الذي اثبت جدوته لٌس فقط فً جلب السعادة
للعاملٌن والعامالت بل فً رفع األنتاجٌه و خفض معدالت البطالة وبالتالً تحفٌز
األقتصاد ككل.

