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فى الدراسة   الباحثون

يمعهد الدوحة الدول-الدكتور عبدهللا بدحدح •

(  سابًقا)للاسرة 

معهد الدوحة الدولي –الدكتورة عزة عبدالمنعم •

للأسرة

جامعة فلوريدا -جربفاتشجوزيف دكتور•



طار العامإلا
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مقدمة  

طار النظري والمنهجي اإل

النتائج 

والأسرة مفهوم التوازن بين العمل •

والأسرةتحقيق التوازن بين العمل إجراءات •

والأسرة بين العمل تحقيق التوازن التى تواجه القطرين فى التحديات •

وسائل الدعم لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة •

(الإجازات)سر والتوعية لأا•

التوصيات 



واالسرةالعملبينالتوازنمفهوم
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: التعارض واإلثراء المتبادلضعف

 التعارض بين العمل واألسرة وارتفاع اإلثراء المتبادل بينهما ضعف(Frone, 2003) 

:  المشاركة المتساوية

 المتساوية في األدوار المتعلقة بأمور األسرة والعمل المشاركة(Greenhaus, Collins, & Shaw, 2003)

 فويدانوف ). العمل واألسرة على حد ٍّ سواء من خالل الموارد المتوفرة في نطاقي العمل واألسرةتلبية متطلبات يتم فيه وضع

٢٠٠٥)

اح شخص ما في تلبية التوازن بين العمل واألسرة قد يكون مؤشًرا للرفاهية الممتعة عندما وصفته بأنَّه تقييم شخصي لمستوى نج

(  2007فالكور . )متطلبات العمل واألسرة

 (٢٠١١وآِلن جرينهاوس )وفع ال ورضاه بأولويات حياته الشخص لدوره بشكل الئق أداء

مبني اجتماعيًا وفي ضوء العالقات بينهو مفهوم بين العمل واألسرة التوازن 

.  الشخصياألفراد وليس تقييًما فرديًا للمتطلبات والموارد البيئية أو األداء 



الدراسةهدافأ
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ع في األولويات الخاصة بالنتائج األسرية  المترتَّبة فية والشخصية والوظيتحديد التنو 

على التوازن بين العمل واألسرة؛ 

يق التوازن معرفية قائمة على الدالئل لتغذية وضع السياسات التي تستهدف تحققاعدة 

.السياساتوتحسين هذه العمل واألسرة بين 

قطرية فهم متعمق ما اهمية التوازن بين العمل واالسرة والتحديات التي تواجه االسرة ال

.في تحقيقه



النظريطارإلا
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 سواء من خالل العمل واألسرة على حد ٍّ تلبية متطلبات بين العمل واألسرة وضع يتم فيه التوازن 

(.  2005فريدانوف ) واألسرة الموارد المتوفرة في نطاقي العمل 

مستوى نجاح تقييم شخصي لوانه  بين العمل واألسرة قد يكون مؤشًرا للرفاهية الممتعة التوازن 

(2007فالكلور . )واألسرةشخص ما في تلبية متطلبات العمل 

بين العمل واألسرة من منظور المساواة على مقدار الوقت والطاقة التيويرك ز التوازن 

.  في كل  من العمل واألسرةالفرد يستثمرها

للفرد من أجل تلبيةالمتوف رة واألسرةفيركز على موارد العمل منظور المتطلبات والموارد أما •

بالفعالية والرضا المرتبط واألسرةمعنى التوازن بين العمل ويرك ز . متطلبات العمل واألسرة

. في كلٍّ من هذين المجالين« لنجاحه »على تقييم الفرد 



المنهجىطاراإل
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طرق البحث النوعية  

قة ٢٠ .(نساء 10ورجال 10)من الموظفين القطرين والقطريات 20مع مقابلة معمَّ

طرق البحث الكمية 

.  المسحية بجمع العينة الكمية قام معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 

الل برنامج التحليل البيانات باستخدام مسح منّظم على عينة ممثلة من القطريين والقطريات ثم تم تحليلها من خجمع تّم 

.SPSSاإلحصائي 

.من القطرين والقطريات807شارك فى المسح 



النتائج 
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مفهوم التوازن بين العمل والاسرة •

(الإجازات، العطلات(اجراءات تحقيق التوازن بين العمل والاسرة•

رة التحديات التى تواجه القطرين فى التوازن بين العمل والاس•

(الإجازات)

وسائل الدعم لتحقيق التوازن بين العمل والاسرة •

التوصيات •



العمل ودخل الأسرة 
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على حّدِ الرجال أنفسهم بأنَّهم المصدر الرئيسي لدخل األسرة، إال أنَّ النساء والرجالوصف 

ي تحقِّق ال يكفي لك–أهمية عمل المرأة ألنَّ دخل الرجل لوحده، حسبما شرحوا علّقواعلى سواء 

دهار االقتصادي وأقرَّ بعض المشاركين أيًضا بأنَّ االز. الحالي في قطرمستوى المعيشة األسرة 

بالمشاركة في لعب دوًرا في قرارهمتحقيق أسلوب حياة أكثر ترفًا لألسرة المتزايدة في والرغبة 

:أم محمدوكما ذكرت . القوى العاملة



دافع للعمل –الاحتياجات المالية للأسرة 
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وصفها االحتياجات المالية لألسرة بوعلّقت أم عبد العزيز أيًضا على 

:، فتقولالقطرية بالعملالدافع وراء قيام المرأة 



والتشريعاتواألسرة مفهوم التوازن بين العمل 

الخاصة ذات الصلة 
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:  أبو نوافقال ، أهمية تحقيق النجاح في العمل واألسرةمؤكًدا على أن 

األسرة أهمية االهتمام المتساوي بالعمل وعلى عبد الكريم وغيره من المشاركين أبو بينما أكد 

:  أن يجلب نتائج سلبيةيمكن بأي منهما ستخفاف أن االو



استحالة وصعوبة تحقيق التوازن 
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:  على استحالة حدوث التوازن للمرأة العاملة، قالت أم عبدالعزيزمؤكدة 

قائالً شرح أبو تركي ورأى الرجال صعوبة تحقيقه، كما 



واألسرة والواردة في العملبالتوازن بين القطريون البالغون أنفسهم على دراية جيّدة بالنصوص واألحكام المتعلقة يعتبر 

ير الرضاعة توفوالخيارات التي تدعم األجر الوضع مدفوعة إجازة القوانين والسياسات الوطنية ذات الطبيعة العامة مثل 

.  الطبيعية ورعاية األطفال

وضع مدفوعة يوًما كإجازة ٦٠بالغين عاملين يعتبرون أنفسهم على دراية تامة بالقانون الذي يتيح عشرة من كل ٧فإن 

مخصَّصتينفي اليوم على دراية تامة بالنص الخاص بمنح ساعتين إجازة ) ٪٧٤،٧( األجر، وبأنَّ نسبة مماثلة 

.  لألمهات المرضعات

فمعرفة اقات، التوائم أو أن يكون للموظف طفل ذي إعمثل ميالد األحكام التي تدعم العاملين في نواحي أكثر تحديًدا، أما 

ز العاملين منهم معرفتها حيث أنّها ظروف نادرة مقارنة بغيرها، وال تحفيكن متوقعًا ، ولم القطريين العاملين بها أقل

.  الخاصة بهاعن المعلومات على البحث 

لسبب ، ولكن من المرجح أن يعود امن الرجالاإلناث على معرفة بنصوص القوانين وأحكامها أكثر عام، تكون وبشكل 

ي توفير تمشيًا مع دورهن األساسي فوذلك –أساسي السياسات بشكل في ذلك إلى كونهن من تستهدفه وتهّمه هذه 

لتي تتيح نصف البالغين العاملين فقط على علم باإلجازة مدفوعة األجر ابالذكر أّن ولكن، الجدير . الرعاية لألطفال

.للعالج الطبيأبنائهن لتلقي لألمهات مرافقة 
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وازن معرفة التشريعات الداعمة لتحقيق الت



متى يتحقق التوازن   
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وعندما ُطِلب من المشاركين وصف آخر مرة عاشوا تجربة 

:منهممى العظقالت األغلبية تحقيق التوازن بين العمل واألسرة، 

يث عدًدا من هذه النقاط، حوأورد أبو يوسف، وهو والد لطفلين، 

:قال



اآلثار المترتبة على األسرة 
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بر عدم القدرة على تخصيص الوقت والطاقة والصواعتُبِرت 

العمل واألسرة بين التوازنالكافيين لألسرة مؤشًرا رئيًسا لعدم 

.  لالعم« ضحية »ومظهًرا واضًحا يبين كيف أصبحت األسرة 

فعلى سبيل المثال،

قال أبو تركي، وهو والد ألربعة أطفال ويعمل في مجال 

:المشتريات



اآلثار المترتبة على األسرة 
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ل مدى استنفاد العممثا ًل آخر عن –وهي أم لخمسة أطفال –وتعطينا أم عبير 

:  لصبرها



ن تضحية المرأة من أجل تحقيق التواز
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وازن بين العمل تحقيق التأما بالنسبة للنساء، فقد شكَّل 

–محمد أموعلّقت . واألسرة وتأثيراته تحديًا قاسيًا

:ائلةً على هذا الموضوع ق–التي تعمل مديرة فعاليات 



اعية شركاء الأدوار الاجتم–إجراءات تحقيق التوازن بين العمل والأسرة 
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مكن تحقيقه، أشار ومع أنَّ تحقيق التوازن بين العمل واألسرة يُعّد أمًرا مثاليًا والي

–هللاوقالت أم عبد. التي يجب اتباعها لتحقيقهإلى الخطوات كل المشاركين 

:  معها لتحقيق التوازنزوجها وأبنائها مشاركةعلى مؤكًدا 

شريك مديرها كوتحّدثت أم محمد، على سبيل المثال، عن المحادثة التي أجرتها مع 

: لدورها في العمل



وسائل دعم تحقيق التوازن 
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ات المدعومة السياسأهمية اتفق المشاركون الذين أُجريت معهم المقابالت، باإلجماع تقريبًا، على التعبير عن 

.  دعًما جيًدا والُمطبّقة لتعزيز التوازن بين العمل واألسرة

ما عدا –ع ، إال أنَّ الجميإجازة الوضع ضرورية لتحقيق هذا التوازنأنَّ تقريبًا على كل المشاركين ووافق 

شاركين في وعلّق أغلبية الم. الفترة الزمنية المخصَّصة إلجازة الوضع غير كافيةاعتقد أنَّ –شخص واحد 

مدفوعة مقابل اإلجماع على إجازة الوضعوفي أشهر إجازة الوضع من شهرين إلى ثالثة بضرورة تمديد المقابلة 

،األجر

ممن أجريت معهم –وشعرت عّدة سيدات . األبّوة المدفوعةتباينت آراء المشاركين حيال أهمية إجازة 

عمل واألسرة بدًل التي تواجه تحقيق التوازن بين التضّخم التحديات إجازة األبّوة من شأنها أن بأنَّ –المقابالت 

مدفوعة ويجب أن تكونوبعض السيدات بأنَّ إجازة األبّوة هامة جًدامعظم الرجال ذكر وعلى العكس، . من حلّها

رة إجازة األبّوة يجب أن تكون مرتبطة باألسوقال رجل واحد وسيدة واحدة إنَّ .صاحب العملاألجر من قبل 

.  واحتياجاتها



التوصيات  
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شرية الموارد البعليها في قانون األجر والمنصوص تمديد إجازة الوضع مدفوعة 1.
يوًما، على ٩٠إلى يوًما ٥٠و ٦٠من ٢٠٠٤العمل لعام وقانون ٢٠١٦لعام 

.التوالي

، ٢٠١٦توضيح المقصود من نّص الحكم الوارد في قانون الموارد البشرية لعام 2.
.لعالجوالذي يتيح إجازة مدفوعة الراتب لألمهات لمرافقة الطفل المريض أثناء ا

ساعة في األسبوع كحد أقصى، ٣٠من ساعات العمل في القطاع العام إلى الحّد 3.
.  أو إدخال المرونة في أوقات العمل إلى كل القطاعات/و

رية لعام إطار المستفيدين من نّص الحكم الوارد في قانون الموارد البشتوسيع 4.
ل بحيث يسمح لألمهات أو اآلباء الحصول على وقت مدفوع األجر من أج٢٠١٦

.  مرافقة طفلهم المريض أثناء العالج

توفير مرافق رعاية األطفال عالية الجودة في أماكن العمل 5.

األسرة نشر الوعي بالتشريعات واللوائح الداعمة لتحقيق التوزان بين العمل و6.
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وشكراً 


