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 س ياسات التوافق بني العمل والأرسة: رؤية مؤسسة العمل
 

 :مقدمة

حبسب قسم التجارة  Work-life balanceأأو بني العمل واحلياة    Work-Family balanceبني العمل والأرسة  افقيعرف موضوع التو 

عمر والصناعة يف اململكة املتحدة عىل انه تعديل وتطويع مناذج العمل وطرقه يف أأي منظمة حبيث يمتكن مجيع العاملني ,بغض النظر عن عامل ال

لزتاماهتم احلياتية الأخرى مبا حيقق طموحاهتم وتطلعاهتمبني العمل اذلي يقوم التوافقاو العرق أأو اجلنس , من حتقيق   ون به وا 

(www.dti.gov.uk/work-lifebalance) . 

هامتم الباحثني واملهنيني اخملتصني يف جمالت العمل وكذا املهمتني مبجالت الأرسة وعمل  افقلقد حاز موضوع التو و  بني العمل والأرسة عىل ا 

جامتع وليس أأقل من ذكل امل  هامتم يعكس همتني يف اجملال ال عاليم. ال  منا ينعكس هذا ال  أأمهية هذا املوضوع ليس عىل الأفراد العاملني فقط وا 

نسجامه ورفاهيته ) اناًث, يف حتقيق التوازن بني (. Halpern, 2005عىل تنامغ اجملمتع وا  كام أأن فشل الأفراد العاملني , سواًء اكنوا ذكورًا أأو ا 

منا أأيضًا عىل العمل ومن مث عىل اجملمتع كلك. العمل والأرسة سينعك س تقرارها زترابطها وا   س بأ اثره السلبية ليس فقط عىل الأرسة وا 

ل ان اخملتصني املهنيني وصانعي الس ياسات يف جمالت الأعامل ما يزالون  التوافقوابلرمغ من الأمهية املزتايدة ملوضوع  بني العمل والأرسة ا 

لزتاماهتم الأرسية احلياتية  التوافقعامل واملوظفني واملمتثل يف حتقيق دي الكبري اذلي يواهجه اليبحثون عن حل لهذا التح الناحج والفعال بني ا 

بني العمل و الأرسة موضوعًا مطروقًا بشلك دامئ يف أأغلب ادلورايت املهنية أأو اجملالت  التوافقوواجباهتم العملية.  وهذا ما جيعل من موضوع 

كام تزخر املكتبات العاملية ابلكثري من الكتب اليت تناولته وقدمت  (Caminiti, 2005; Chao, 2005; Dwyer, 2005)ية البحثية العامل 

  املقرتحات  والنصاحئ للعامل واملوظفني عن كيفية تقليل الرصاع بني هذين اجلانبني. 

دارة املوار  دارات املنظامت أأو املوظفني كام يعترب هذا املوضوع من أأمه املواضيع املطروحة يف جمال ا  د البرشية سواًء من صانعي الس ياسات أأو ا 

هذه الامهية تنبع من أأمهية العامل واملوظفني مكوارد أأساس ية للمنظمة ل ميكن للرشكة بدوهنا أأو ممثلهيم يف النقاابت العاملية عىل املس توى العاملي. 

ت يف الولايت املتحدة الأمريكية ركزت عىل ظاهرة الوظائف املرهقة للعاملني, كثري من ادلراسات اليت متالنجاحات املس تدامة. أأن حتقق 

 Hewlett) واليت ل ميكن فهيا توقع سري العمل ورسعته ورضورة التوافر عىل ادلام مع العميل , وكيف تؤثر عىل التوازن بني العمل والأرسة 

& Luce, 2006; Hochschild, 1997)ت من قبل . ويف أأورواب يف دراسة متBoston Consulting Group and the 

EAPM(2007)  .دارة املوارد البرشية يف أأي منظمة أأكدت عىل أأن موضوع التوازن بني العمل والأرسة يعترب من أأمه ثالثة حتدايت تواجه ا 

جياد التوازن املس تدام بني العمل واحلياة ضغط العمل وعدم مراعاته التوازن بني احلياة والعمل ل ميكن أأن يساعد يف ا  واليت أأكدت عىل أأن عدم 

 مبا يضمن حتقيق النجاحخ املس تدام للأفراد واملنظامت.

س تعراض  بني العمل والأرسة من وهجة نظر منظامت العمل وهل تعترب منظامت العمل هذه الس ياسات  التوافقسرتكز هذه الورقة عىل ا 

 اللكي للمنظمة وعاماًل رئيس يًا يف حتقيق التمنية املس تدامة. الصديقة للأرسة واحلياة معومًا أأدوات لتحسني الأداء

 

  م

 مشلكة البحث

يشري اىل نسب مشاركة املرأأة يف الطافة العامةل سواًء يف القطاع اخلاص أأو العام يف دول جملس التعاون  2014تقرير البنك ادلويل لعام 

نه من اخلليجي. وحبسب تكل ال حصائيات  . يف سوق العمل يف املس تقبل ومزتايدمرأأة دور كبري املتوقع أأن يكون للفا   

 

 

 



 

 15نس بة املرأأة العامةل فوق سن  ادلوةل

 %39 البحرين

 %20 السعودية

 %46 الامارات

 %44 الكويت

 %51 قطر

 %29 عامن

 (2014اخلليج حبسب تقرير البنك ادلويل ) القوى العامةل يف املرأأة يف: نس بة مشاركة 1جدول 

د نس بة النساء املشاراكت يف سوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي تزداد أأمهية مناقشة ومعاجلة التحدايت اليت قد تواجة ومع ازداي

وابلرمغ من أأن  بشلك عام . (Quality of Work Life)مبا يؤثر حامتً عىل جودة احلياة العملية  (WFB)حتقيق التوازن بني العمل والأرسة 

رتباطًا ابملرأأة ا   العمل والأرسة ل ينطبق عىل النساء العامالت و موضوع التوافق بني ل أأنه أأكرث ا  منا أأيضًا يتسع ليشمل اذلكور العاملني أأيضًا ا 

ابملزنل  خباصًة يف املنطقة العربية معومًا ويف دول جملس التعاون اخلليجي عىل وجه اخلصوص وذكل دلور املرأأة الرئييس يف العناية بلك ما يتعلق

لزتاماهتا الوظيفية. وا  لأرسة جبانب ا 

اىل ترشيع س ياسات تساعد عىل حتقيق التوازن الصحي بني العمل  (GCC)وابلرمغ من توجه احلكومات يف دول جملس التعاون اخلليجي 

ل أأنه يبق  .ىل مزيد من البحث وادلراسةا  ى بعض النقاط الهامة اليت حتتاج والارسة ا 

س تعراض الأدبيات البح  يتضح أأن كثري من الأحباث تناولت عوامل التوازن بني املهمتة مبجال التوافق بني العمل والأرسة ثية السابقة من خال ا 

 ,Brannen & Lewis, 2000; Coughlan)العمل والأرسة عىل املس توى الفردي مثل مطالبات املوظفني يف احلصول عىل دوام مرن  

2000; Den Dulk, 2001) امرسات وبرامج التوازن بني العمل والأرسة ومس توى رىض املوظفني مب(Anderson, Coffey, & Byerly, 

2002; Galinsky, Bond, & Friedman, 1996)  وأأثر س ياسات وبرامج التوازن بني العمل والأرسة عىل الأداء الوظيفي للموظفني

نتاجيهتم)  لزتاهمم الوظيفي وا   . Darcy &McCarthy, 2007; Grady & McCarthy, 2008)ومس توى ا 

 

بعض الأحباث حاولت دراسة كيف ميكن لس ياسات التوازن بني العمل والأرسة ان تؤثر عىل اللكي للمنظمة من وهجة نظر كام يالحظ أأن 

وعىل الرمغ من أأمهية س ياسات العمل . من هجة أأخرى  (Bloom, Kretschmer, & Van Reenen, 2006)الباحثني أأو الأفراد العاملني 

الا أأن الرابط  (Bloom & Reenen, 2006 )لأرسة ) للحياة ( يف تعزيز الاشرتاك الوظيفي ، والعمل الفعال مضن فرق معل الصديقة ل

كام أأن تأأثري س ياسات العمل الصديقة للبيئة عىل   بني هذه الس ياسات والاداء الوظيفي للموظفني مايزال مفتوحا ملزيد من البحث والتقيص.

لتقاء.الأداء املؤسيس اللكي   من وهجة نظر املنظامت نفسها ما يزال حباجة اىل مزيد من البحث والتقيص ملعرفة نقاط اخلالف وال 

ن ال لية اليت من خاللها تؤثر س ياسات التوازن بني العمل والأرسة عىل سلوك املوظفني ومن مث عىل الأداء اللكي للمنظمة  من هجة أأخرى فا 

 .(Allen, 2001; Schutte & Eaton, 2004)نقصها الكثري من البحث والتقيص ل يزال يلفها الكثري من الغموض وي 

 

 



 أأهداف ادلراسة: 

عىل حبث رؤية املنظامت لس ياسات العمل الصديقة للأرسة ومدى تأأثريها عىل الاداء اللكي هذه ادلراسة تركز ولأن بناء عىل مشلكة البحث 

ن هذه ادلراسة هتدف اىل ما ييل:للمنظامت وخباصًة يف دول جملس التعاون اخلليجي ف  ا 

 عىل املنظامت . (FFP)س ياسات العمل الصديقة للأرسة وأأثر توضيح أأمهية  .1

ن وجدت . .2  توضيح بعض املعوقات اليت قد حتول دون التطبيق الفعال لهذه الس ياسات ا 

يشجع يف تغيري الثقافة  مبا (FFO) توضيح أأمهية قياس مدى صداقة املنظامت للأرسة عرب اقرتاح مفهوم املنظامت الصديقة للأرسة .3

 و بيئة معل اكرث صداقة للبيئة .حنالقامئة 

 تعريف وأأمهية موضوع التوافق بني العمل والأرسةاملبحث الأول: 

  (Work-Family Balance WFBمفهوم التوازن بني العمل والأرسة ) تعريف  1.1

نتيجة  (Work-Life Balance)أأو التوازن بني العمل واحلياة  (Work-Family Balance)نشأأ مفهوم التوازن بني العمل والأرسة  

س تقراره الأرسي أأو بالرصاع اذلي بدأأ يف الظهور بني واج  نتاجية الفرد يف العمل من انحية وا  ات العمل ومتطلبات الأرسة مبا يؤثر عىل ا 

  النفيس من انحية أأخرى.

زدادت أأمهية مو  ق بني العمل والأرسة وزادت تبعًا ذلكل ادلراسات اليت تناولت هذا افضوع التو من املالحظ أأنه يف ال ونة الأخرية ا 

ل أأنه ما يزال هناك الكثري من الغموض املتعلق بتعريف هذا املفهوم واذلي  . (Sturges, 2008)املوضوع وعىل الرمغ من هذه الأمهية ا 

زالته قبل الرشوع يف تطوير الأحباث النظر   . (Greenhaus & Allen, in press )ية يف هذا اجملال يتطلب البحث وادلراسة ل 

التوافق بني العمل والأرسة عىل أأنه قدرة الفرد عىل حتقيق ادلور املتوقع  (Grzywacz and Carlson, 2007)عىل سبيل املثال, عرف ف

 , جمال الأرسة وجمال العمل. ينه وبني رشاكئه يف الك اجملالنيمنه يف جمايل العمل والأرسة من خالل التفاوض أأو التشارك ب 

ميكن تعريف مفهوم التوافق بني العمل بشلك عام وخالصًة للتعريفات اليت مت رصدها يف أأدبيات موضوع التوافق بني العمل والأرسة ف 

ويرىض فيه عن  املس تدامة عىل حتقيق ادلور املطلوب منه يف جمايل العمل والأرسة مبس توى حيقق فيه ذاتهاملوظف والأرسة عىل أأنه قدرة 

 نفسه ويتوافق فيه مع قميه وذكل من خالل التعاون واملشاركة مع لك الأطراف املعنية يف جمايل العمل والأرسة.

 (Work-Family Balance WFBمفهوم  س ياسات العمل الصديقة للأرسة ) تعريف  1.2

 (Family-Friendly Organizations FFO)ة واملنظامت الصديقة للأرس                                              

 

-Workأأو س ياسات التوافق بني العمل والأرسة  (Family Friendly Policies)مفهوم س ياسات العمل الصديقة للأرسة نالحظ أأن 

Family Balance  ًقد مت حبثه بشلك كبري ومت تعريفه من قبل عدد كبري من الباحثني . مفثال(Robbins, 2011) ىل اهنا اسرتاتيجيات عرفه ع

 الأعامل اليت تس توعب التوازن بني العمل والارسة مبا يساعد املوظفني عىل القدرة عىل التحمك مبختلف الظروف وحتقيق التوازن الصحي بني

 مسؤوليات العمل ومتطلبات الارسة .

-Workسات التوافق بني العمل والأرسة أأو س يا (Family Friendly Policies)وابلتايل مففهوم س ياسات العمل الصديقة للأرسة 

Family Balance  يقصد به لك املبادرات أأو املامرسات اليت تطلقها املنظمة من أأجل مساعدة موظفهيا عىل حتقيق التوازن الصحي بني

 .  Cascio (2000)واجبات العمل ومتطلبات الأرسة او احلياة معومًا. وهذا يتوافق مع التعريف اذلي أأورده 

 



ن س ياسات التوافق بني العمل والأرسة يه لك املبادرات أأو الرتتيبات اليت تقدهما وتطبقها منظمة العمل بغرض مساعدة بشلكل   عام فا 

موضفهيا عىل حتقيق التوافق الفعال بني واجبات العمل ومتطلبات الأرسة سواًء اكنت متعلقة برتتيبات خاصة ابلعمل أأو ال جازات  

.(Grady, McCarthy, Darcy, & Kirrane, 2008; McCarthy, 2004) 

س تعراض الأدبيات السابقة ونتاجئ املقابالت اليت أأجريت كجزء من هذه ادلراسة نورد بعض س ياسات التوافق بني العمل والأرسة ومن  خالل ا 

 أأو احلياة مبفهوم أأمشل كام ييل:

  Part time اجلزيئ ادلوام س ياسة 1

جازة 2  الأرسة يف السن كبار رعاية ا 

 (بيته من حىت يعمل أأن املوظف ميكن) املرن العمل ماكن س ياسة 3

جازة 4   للموظفات العدة ا 

 الزمالء بني العمل مشاركة س ياسة 5

 الطارئة ال جازات 6

 والأرسة العمل بني الفعال التوافق حتقيق كيفية عىل املوظفني تدريب 7

 ادلراس ية ال جازات 8

 الرضاعة ساعات س ياسة 9

 قريب وفاة عند ال جازات 10

جاز  11  ة مرافقة مريضا 

 العمل أأماكن يف حضاانت توفري س ياسة 12

 جديد مولود اس تقبال عند للوادل ال جازات 13

 (الساعات نظام) املرن ادلوام س ياسات 14

 راتب بدون ال جازة 15

 الرشكة وانشطة فعاليات يف ودجمهم املوظفني أأرس رعاية س ياسات 16

جازة 17  ادلارسني للموظفني ال متحاانت ا 

جازة 18  الوضع ا 

  الاولد تدراسا كفاةل 19

جازة 20  الطفل رعاية ا 

جازة 21  والعمرة احلج ا 

جازة 22  املعاق الطفل رعاية ا 

 وعائلته للموظف الصحي التأأمني 23

 املوظفني لأولد صيفية برامج وتنظمي كفاةل 24

 للموظفني الرايضة وصالت والعيادات املساحب توفري 25

 

 أأمهية موضوع التوازن بني العمل والأرسة عىل املس توى العاملي: 1.3

هامتم عىل املس توى العاملي بسبب كثري من العوامل اليت م ن املالحظ أأن موضوع التوافق بني العمل والأرسة حاز وما يزال عىل كثري من ال 

قتناص الكفاءات والتعامل مع املو  ظفني اكنت نتاجًا طبيعيًا للتقدم والتطور يف املامرسات ال دارية من انحية أأو بسبب التنافس العاملي يف ا 



العوامل اليت أأدت اىل ازدايد أأمهية التفكري حول س ياسات التوافق ) عنارص أأساس ية يف حتقيق القدرات التنافس ية من هجةل أأخرى. ومن ك 

ما ييل: التوازن الصحي بني العمل واحلياة ( )التوازن ( بني العمل واحلياة الأرسية   

 السمل الوظيفي. سوق العمل وعىل خمتلف درجاتاملشاركة املزتايدة للمرأأة يف  .1

هامتم العاملي املزتايد مبوضوع التوازن بني العمل والزتاماته من انحية ومتطلبات احلياة ومسؤوليهتا من انحية أأخرى. .2  ال 

س تجابة هلم كعمالء خارجيني جيب ال س امتع اىل أأصواهتم. .3  زايدة وعي الأفراد حبقوقهم يف العمل مبا يشلك ضغط عىل املنظامت لال 

س تقرار احلياة بني العمل والأرسة أأو افق دلى املنظامت بأأمهية حاةل التو  زايدة الوعي .4 نتاجيهتم اليت ل اخلاصةا  لموظفون وبني مس توى ا 

 تؤثر عىل الأداء اللكي للمنظمة.

 تطور النظرة احلالية للموظفني يف الرشاكت للطاقات البرشية او املوظفني عىل أأهنم موارد أأساس ية وقدرات لتحقيق النجاح عىل .5

خالف النظرة السابقة اليت اكنت تنظر هلم عىل اهنم عبء علهيا. هذه النظرة ال سرتاتيجية للموظفني تؤكد ان املوظفني يعملون 

هامتهما بتحقيق ذواهتم وسعادهتم.  لنجاح املنظمة ومتزيها بنفس القدر اذلي يلمسون فيه ا 

جتاه مأأسسة مماراسات التوازن بني نو من قبل ال الضغط املزتايد سواًء من قبل احلكومات من خالل الترشيعات أأ  .6 قاابت العاملية اب 

 العمل والارسة لتصبح مضن احلقوق املتاحة للموظفني .

س تقطاب وتوظيف الكفاءات دفع كثري من الرشاكت  .7 قلميية والعاملية عىل ا  املنافسة القوية بني املنظامت عىل املس توايت احمللية وال 

متيازات من بيهنا س ياسات التوافق بني العمل والأرسة. اىل العمل مبا من شأأنه ضام  ن ولء هذه الكفاءات مبا تقدمه من ا 

 -:رسة يف دول جملس التعاون اخلليجيس ياسات العمل الصديقة للأ  1.4

اصة بقوانني وابلرمغ من أأن دول جملس التعاون اخلليجي قد سعت جبدية حنو حتقيق التوازن بني العمل والارسة من خالل الترشيعات اخل

ل أأنه ل يوجد أأو قد يكون من الصعب اجياد س ياسات متاكمةل تنظم هذا املوضوع بصورة اتمة. حيث أأن بعض البنود فهيا  العمل ا 

نصوص قانونية بيامن بنود أأخرى ليس فهيا نصوص وختضع للمنظامت سواًء يف القطاع اخلاص أأو القطاع العام. كام أأن الفروق واحضة بني 

متيازات املقدمة خالل الفرتة احملددة بني القطاعني العام واخلاص ومن دوةل النصوص  بني القطاعني العام واخلاص كام ختتلف احلقوق وال 

 (.2015من دول جملس التعاون اخلليجي اىل أأخرى ) عارف والكحلوت , 

 

 املبحث الثاين: التوافق بني العمل والأرسة من وهجة نظر منظامت الأعامل

 

 يه ديناميكية التفاعل بني الأطراف املؤثرة يف حتقيق التوازن بني العمل والارسة؟ ما 2.1

س تعراض ادلراسات السابقة أأو من خالل نتاجئ املقابالت اليت أأجرهتا هذه ادلراسة يتضح جليًا أأن التوافق بني العمل  من خالل ا 

ل من خالل العمل املش رتك من مجيع الأطراف املتأأثرة منه ويه املوظفني أأنفسهم , والأرسة ل ميكن أأن يتحقق بصورته املرجوة ا 

 ومنظامت الأعامل اليت يعملون لها واحلكومة أأو اجملمتع اذلي تقع فيه هذه املنظمة. 

 



 
 : التفاعل ادلينامييك بني املوظفني واحلكومات واملنظامت1شلك 

 اليت ترشح موضوع التوافق بني العمل والأرسة تالنظراي 2.2

ما ييل: مهناس نورد كثري من النظرايت اليت أأس تخدمت يف رشح موضوع س ياسات التوافق بني العمل والأرسة هناك   

 Social Exchange Theory (SET)أأولً: نظرية التبادل ال جامتعي 

هنم س يحاولو ن ما يس تطيعون أأن يردوا هذه النظرية تقتيض أأن املوظفني عندما يعاملون بصورة جيدة من قبل املنظامت اليت يعملون فهيا فا 

جامتعي حيب  نسان كاكئن ا  أأن هذه املعامةل الطيبة من خالل ال لزتام الوظيفي الأعىل وسلوك املواطنة الأقوى جتاه املنظمة وهذا بطبيعة ال 

ن املوظفني يف الرشكة عندما يالحظون حرص املنظمة ا.  (Blau, 1964)يعطي بنفس الطريقة اليت أأعطي هبا ليت يعملون فهيا وابلتايل فا 

ن هذا ادلمع املؤسيس س يدفعهم اىل مقابةل  هذا عىل مساعدهتم يف حتقيق التوازن بني واجباهتم العملية وبني متطلباهتم الأرسية واحلياتية فا 

 .(Lambert 2000) ادلمع ابل جيابية يف العمل ومساعدة الرشكة يف حتقيق أأداء أأفضل عىل اكفة الأصعدة

 Institutional Theory (IT) سس يةؤ : نظرية املاثنياً 

وقد أأصبحت هذه النظرية من أأمه النظرايت اليت تس تخدم يف رشح تبين املنظامت وتطبيقها لس ياسات وممارسات التوافق بني العمل 

لعمل الصديقة العوامل البيئية متثل ضغطًا عىل املنظمة تس تجيب هل من خالل تبين وتطبيق س ياسات ا والأرسة. تفرتض هذه النظرية أأن

ن كثريًا من الس ياسات اليت تتبناها املنظامت متثل  س تفادهتا مهنا. وابلتايل فا  احلاجة للأرسة بغض النظر عن مدى مطابقهتا ل سرتاتيجيهتا أأو ا 

جامتعية(Boxall, 2006)لتتواءم املنظمة مع هذه الضغوطات   .(DiMaggio and Powell, 1983)من أأجل حتقيق ما يسمي ابلرشعية ال 

 

  (FFO)واملنظامت الصديقة للأرسة (EFO) املنظامت الصديقة للبيئة 2.3

جراء هذه ادلراسة ومن خالل مراجعة الأدبيات املتعلقة مبوضوع التوافق بني العمل والأرسة حاولنا حمااكة موضوع املنظامت ا لصديقة بناًء عىل ا 

املنظامت اخلرضاء لتسمية املنظامت اليت حترص عىل تطبيق س ياسات أأو Environmentally-Friendly Organizations (EFO)للبيئة 

التوازن بين 
العمل 
واالسرة

المنظمات

الموظفينالحكومة



 Family Friendly Organizationsالعمل  اليت تساعد الأفراد عىل حتقيق التوافق بني العمل والأرسة ابملنظامت الصديقة للأرسة 

(FFO)ل أأن لك تصنيف يعمل عىل بيئة خمتلفة. فاملنظامت  . وحيث أأن الهدف الأسايس للك تصنيف هو حتقيق سعادة ورفاهية ال نسان ا 

ل الصديقة للبيئة تعمل عىل ال س تغالل الامثل للموارد البيئية لتحقيق رفاهية ال نسان بيامن املنظامت الصديقة للأرسة تعمل عىل ال س تغال

رسة أأن حتقق ال س تغالل الامثل نسان. ول ميكن للمنظامالأمثل للموارد البرشية لتحقيق التمنية ال جامتعية ورفاهية وسعادة ال   ت الصديقة للأ

للموارد البرشية بدون العمل وبفعالية عىل حتقيق ال س تقرار النفيس والعائيل للموظفني ولو جزئيًا من خالل تبين س ياسات معل تساعد يف 

 حتقيق التوازن الصحي بني العمل والأرسة. 

 

 Environmentally-Friendly Organizations(EFO)املنظامت الصديقة للبيئة 

 

 
نسان2شلك   : املنظامت الصديقة للبيئة ورفاهية ال 

 Family-Friendly Organizations(FFO)املنظامت الصديقة للأرسة 

 

 
 : املنظامت الصديقة للأرسة ورفاهية ال نسان3شلك 

 

 

 Work-Family Policiesالعمل الصديقة للأرسة يف ختطيط وتنفيذ س ياسات يف املنظامت دور الادارة  2.4

سعادة 
ورفاهية 
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المنظمة

سعادة 
ورفاهية 
اإلنسان

األسرة 
والبيئة 

اإلجتماعية
المنظمة



وابلرمغ من ضغوط نظرية املؤسس ية عىل املنظامت من أأجل تبين س ياسات التوازن الصحي بني العمل والارسة وأأن تصبح منظامت 

الا أأن املدراء يف املنظامت هلم طريقهتم اخلاصة يف الاس تجابة لهذه الضغوط وابلتايل يصبح هذا املوضوع اكرث  (FFO)صديقة لالرسة 

املوضوع  لهذادارة املنظامت ونظرة ا  س تخضع ل جتاه املتعلقة بتحقيق التوافق بني العمل والأرسة حيث أأن املامرسات والربامج و  . تعقيداً 

 مثل: القضاايفس يكون هناك الكثري من ال شاكليات و 

دارة أأمهية حتقيق املوظف للتوازن الصحي بني العمل واحلياة الارسية .1  ؟كيف تقدر الاا 

هبذه احلاجات وأأمهية تلبيهتا يه اً ملنظامت الأكرث وعياس تكون ,املوظفني  ظامت س تختلف يف مدى وعهيا ل حتياجاتحيث أأن املن .2

 الأكرث رغبة يف أأن تكون منظامت صديقة للأرسة .

س تجاجملمتعية علهيا  ضغوطف املنظامت يف تفسري طبيعة الختتل .3 ابهتا بشأأن الس ياسات الصديقة للأرسة ومن مث س تختلف يف درجة ا 

 .لهذه الضغوط

كبرية عىل املنظامت اليت توظف أأعداد كبرية من النساء  أأصبح من الشائع أأن مفهوم املنظامت الصديقة للأرسة مفهوم مقترص بصورةل  .4

ن املنظامت اليت يغلب فهيا توظيف اذلكور عىل توظيف  ويه وحدها املطالبة بأأن تكون منظامت صديقة للأرسة . وعىل هذا فا 

 سب طبيعة معلها أأو ثقافة اجملمتع اليت تعمل فيه, تعترب نفسها غري معنية هبذه الس ياسات عىل وجه العموم.ال انث ,حب 

 

 املوظفني بني العمل والأرسة  2.5

 -:كيف تتأأثر املنظامت ابلتوافق بني العمل والأرسة  2.5.1

املوظفني يف املنظامت مبا يتواءم مع هذا التغري فقد اختل التوازن بني  نظرًا للطبيعة ادليناميكية والرسيعة التغري يف سوق العمل وطبيعة اشرتاك

ن بيئة العمل يف املنظامت تتأأثر تأأثرُا    (Brough et al., 2008)مسؤوليات العمل ومتطلبات الارسة للموظفني نتيجة ذلكل الاختالل فا 

 .العمل( )تركوظفني كبريُا يمتثل يف ضعف الانتاجية وزايدة الغياب وزايدة معدل دوران امل

أأن س ياسات وبرامج التوازن بني العمل والأرسة مت تقدميها ل رتباط تطبيق تكل الس ياسات ابلأداء الوظيفي للموظفني كام أأكد كثري من الباحثني 

 .(Ortega, 2009)وهذا يرتبط بكثري من املامرسات الأخرى ل دارة املوارد البرشية 

رسة وبني اشرتاكهم يف العمل ورفع ل ادلافعية الكبرية للموظفني نتيجة هذا يؤكد وجود ارتباط وثيق بني  تطبيق س ياسات العمل الصديقة للأ

 (Davis & Kalleberg, 2006)مس توى الأداء . كام أأن هذه الس ياسات قد تعد عاماًل اساس يًا يف أأنظمة الاداء العايل للموظفني 

 سات العمل الصديقة للأرسةالفوائد اليت حتققها املنظامت من تطبيق س يا 2.5.2

لك ما ان التنافس احملموم يف سوق العامةل العاملي جيعل احلصول عىل الكفاءات املمتزية أأو احملافظة علهيا أأمرًا صعبًا ويتطلب معرفة أأفضل بكام 

ا عىل أأن تكون ال ختيار الأول لهذه من شأأنه ان حيقق هلم التوافق الفعال بني العمل والأرسة وتقدمي س ياسات تساعد املنظمة يف المتزي بقدرهت

 .(De Cieri, Holmes, Abbott, and Pettit, 2005)الكفاءات

كل كام يعترب موضوع التوافق بني العمل والأرسة من أأمه املواضيع اليت تشغل ابل مديري املوارد البرشية وخمتيص تطوير املوارد البرشية وذ

كما تؤثر في زيادة سلوك المواطنة (Allen et al., 2000) ل لزتام الوظيفي للموظفني يف بيئة العمللأمهية هذا التوافق عىل الرىض الوظيفي وا

وابلتايل فميكن معومًا القول أأن س ياسات التوافق بني العمل والأرسة بصورة أأو بأأخرى س تعزز . (Bragger et al., 2005)عند الموظفين 

نتاجية سواًء عىل مس توى الفرد ا  و عىل مس توى املنظمة كلك. الفعالية وال 



تطبيق من خالل مراجعة أأدبيات البحث املتعلقة مبوضوع التوافق بني العمل والأرسة يتضح جليًا أأن املنظامت تس تفيد من كام يتضح 

 :نورد بعضها فامي ييلعدة أأوجه س ياسات العمل الصديقة للأرسة من 

كام أأوحضت ادلراسات بأأن تطبيق املنظامت لس ياسات العمل الصديقة  ل.توليد ال جتاهات ال جيابية عند املوظفني يف بيئة العم .1

جيابية للعمل تعزز مس توايت الرىض الوظيفي وتزيد من مس توايت ال لزتام عند املوظفني كام تساعد  للأرسة تساعد يف خلق بيئة ا 

 . (Wood & de Menezes, 2008)املوظفني عىل ال س تقرار يف املنظمة وضعف الرغبة دلهيم يف البحث عن معل بديل 

) البحث عن معل أ خر ( الوظيفي  والتحولتقليص التاكليف يأأيت من خالل تقليل نسب السلوك الس ئي للموظفني مثل الغياب  .2

نتاجية.  وضعف ال 

متيازات التوفق بني العمل والأرسة تعترب  .3  جذابة للكفاءات.تعزيز القدرة عىل جذب الكفاءات واحملافظة علهيا: لأن املنظمة اليت تقدم ا 

كام أأن رىض املوظفني عن س ياسات التوازن بني العمل والارسة اليت يمت س توى الرىض الوظيفي دلى العاملني. زايدة وتعزيز م  .4

 . (Beham&Drobnic,2010)تطبيقها يف املنظامت يساعد يف رفع مس توى الرضا الوظيفي 

وذكل لأنه   Green Work Environmentبيئة معل خرضاء  يساعد تطبيق س ياسات التوافق بني العمل والأرسة عىل خلق .5

, الضغوطات, ضعف employee turnoverحل كثري من ال شاكليات املتعلقة ببيئة العمل مثل دوران املوظفني يساعد يف 

نتاجية  . (Bloom et al., 2006)مس توى الرىض الوظيفي وكذا ضعف ال 

 عضهم البعض وبني املوظفني وال دارة مبا يعزز روح التعاون وفريق العمل الواحد.تعزيز مس توى التواصل الفعال بني املوظفني ب  .6

نتاجية املوظفني وحتسني أأداهئم.  .7 حتقيق التوازن الصحي بني العمل والارسة يساعد يف ختفيف الضغوط عىل املوظفني كام زايدة ا 

 .(Harr, 2008)يساعد يف زايدة ادلافعية والولء ورفع انتاجية القوة العملية 

 تعزيز مس توايت ال لزتام الوظيفي عند املوظفني وولهئم الوظيفي كام يساعد يف رفع قدراهتم ورفع معنوايهتم. .8

تعزيز قدرة املنظمة عىل حتسني مس توى رىض العمالء. فال ميكن أأن حتصل املنظمة عىل معالء راضني عن أأداهئا مامل حتاول جاهدًة  .9

 أأن ترىض من يقوم هبذا الأداء.

 
 : ديناميكية تأأثري تطبيق س ياسات التوافق عىل منظامت الاعامل4شلك 



 العوائق اليت حتول دون التطبيق الفعال لس ياسات العمل الصديقة للأرسة 2.5.3

ل أأن هناك بعض املعوقات اليت حترم املنظامت من ال س تفادة من  كام أأن لتطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة فوائد عىل املنظمة , ا 

 . التطبيق الفعال لهذه الس ياسات

جناح مفام ل شك فيه ان ادلمع املؤسيس  واملمتثل يف دمع ال دارة العليا لس ياسات العمل الصديقة للأرسة هو من أأمه العنارص اليت تساعد يف ا 

دارة العليا أأو عدم رؤيهتا جلدوى تطبيق هذه الس ياسات يف تعزيز أأداء الرشكة ن غياب دمع ال   هذه الس ياسات وحتقيق أأهدافها. وابلتايل فا 

 ل دون تطبيقها حىت ولو اكنت مضن أأطر وس ياسات أأنظمة العمل الرمسية.يعد من أأخطر املعوقات اليت قد حتو 

السائدة يف املنظمة ودمعها وتوافقها مع س ياسات العمل الصديقة للأرسة دور كبري يف  Organizational Cultureكام ان للثقافةالتنظميية  

ب عىل الكثري من املشالك اليت قد تواجه املنظمة سواًء يف ختطيط حتقيق الأهداف ال سرتاتيجية من وراء هذه الس ياسات كام تساعد يف التغل

ن عدم توفر هذه الثقافة يعد من املعوقات الكبرية أأمام تطبيق هذه الس ياسات. وابلتايل يصبح  هذه الس ياسات أأو يف تنفيذها. وابلتايل فا 

دارة العليا للمنظمة بعد تقديرمه دلور هذه الس ياسات احمل  متل يف تعزيز القدرة التنافس ية للرشكة العمل اجلاد عىل خلق وتكريس ادلور الكبري لال 

 ثقافة تنظميية دامعة لتطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة.

قناع ال د ارة العليا كام أأن ادلور الكبري ملدراء املوارد البرشية يف تسويق وتطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة يعترب دوراً أأساس يًا سواء يف ا 

 ط.بأأمهية هذه الاسرتاتيجيات أأو يف التعاون مع املسؤلني املبارشين للموظفني يف تنس يق العمل مبا يضمن سري العمل يف املنظمة حبسب اخملط

ذا ما قام ابل س تفادة من الفوائد املقدمة من املنظمة مضن س ياسات العمل الصديقة للبيئة قد  كام أأن خوف املوظف من النظرة السلبية هل ا 

نتاجيته بشلكيك لزتامًا فقد تزداد ا   ون عائقًا أأمام التطبيق الفعال لهذه الس ياسات. فاملوظف اذلي يس تفيد من هذه الس ياسات ل يعترب أأقل ا 

لزتامات الأرسية . (Kodz et al., 2002)مقارن بسبب شعوره ابدلمع والتعاطف من املنظمة وقد يتفوق عىل زمالئه اذلين ليس دلهيم نفس ال 

ىل تواجده املس متر يف ماكن العمل وهذا ايل فيجب عىل املنظمة أأن تقيس أأداء املوظف بناًء عىل نتاجئه احملققة يف العمل وليس فقط عوابلت

س يضمن للجميع احلصول عىل الرتقيات وال متيازات بناء عىل الاداء من انحية ويشجع املوظفني عىل التفاعل ال جيايب مع س ياسات العمل 

 .(Houston & Waumsley, 2003)ة وجناهحا من هجةل أأخرىالصديقة للأرس 

ن هناك الكثري من املعوقات اليت قد تقف يف وجه تطبيق وجناح س ياسات العمل الصديقة للأرسة مهنا عىل سبيل املثال ل احلرص. جامًل فا   ا 

 

 لس ياسات العمل الصديقة للأرسة دمع ال دارة العلياعدم توافر  .1

 لس يات العمل الصديقة للأرسة د البرشيةمدراء املوار عدم دمع  .2

 لس ياسات التوافق بني العمل والأرسة املدير املبارشمن دمع عدم توفر  .3

 الثقافة التنظميية اليت تنظر نظرة سلبية لهذه الس ياسات ول تشجع عىل تطبيقها أأو ال س تفادة مهنا .4

 يق القدرة التنافس يةالنظرية التقليدية للموظفني كعبء عىل املنظمة فضاًل عن مورد لتحق  .5

 غياب النظرة ال سرتاتيجية يف معاجلة قضااي بيئة العمل .6

 ها عىل املسار الوظيفي للموظفري اخلوف من تأأث .7

 :دراسة حاةل عىل بعض مؤسسات العمل يف قطر املبحث الثالث: ادلراسة العملية

 أأهداف ادلراسة: 3.1

 هتدف ادلراسة العملية اىل :

رسة واملطبقة يف بعض املنظامت يف قطر.حتديد س ياسات العمل الصدي (1  قة للأ

 حتديد الفوائد اليت تعود عىل املنظامت من تطبيق س ياسات التوافق بني العمل والأرسة. (2



 توضيح املعوقات اليت قد تعوق تطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة من وهجة نظر املنظامت. (3

 نظامت الصديقة للأرسة عىل مس توى دول جملس التعاون اخلليجي.تقدمي بعض التوصيات اليت قد تساعد يف نرش ثقافة امل  (4

 مهنج ادلراسة: 3.2

دارات املوارد البرشية عمتد الباحث عىل املهنج ال س تقصايئ عن طريق املقابالت مع اخملتصني يف ا  يف  من أأجل حتقيق الأهداف السابقة اذلكر ا 

  املقابالت عىل الاس ئةل التالية:بعض املنظامت اخلاصة والعامة يف قطر. وقد مت الرتكزي يف

 هل هناك س ياسات رمسية او غري رمسية للتوافق بني العمل والأرسة؟ (1

 ما يه الس ياسات املطبقة يف منظمتمك؟ (2

 ما يه الفوائد اليت تعود عىل منظمتمك من خالل تطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة؟ (3

 لصديقة للأرسة؟ما يه املعوقات اليت قد تعوق تطبيق س ياسات العمل ا (4

دارة العليا يف منظمتمك لس ياسات التوافق بني  (5 ىل أأي مدي ميكنمك تقيمي منظمتمك عىل اهنا منظمة صديقة للأرسة وما مدى دمع ال  ا 

 العمل والأرسة؟

 النتاجئ: 3.3

 اكنت النتاجئ كام ييل:

 هل هناك س ياسات رمسية او غري رمسية للتوافق بني العمل والأرسة؟ (1

 

 

 ود س ياسات صديقة للأرسة رمسية: وج5شلك 
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 : وجود س ياسات صديقة للأرسة غري رمسية6شلك 
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فيق هل هناك سياسة غير رسمية في المنظمة للتو
بين العمل واألسرة 

نعم ال  ال أدري



 ما يه الس ياسات املطبقة يف منظمتمك؟ (2

سياسات وممارسات التوافق بين العمل 

 واألسرة

نسبة 

التطبيق في 

  العينة

 سياسات وممارسات التوافق بين العمل واألسرة
نسبة 

التطبيق 

 في العينة

جازة الوضع   %100 ا 
جازة رعاية الطفل  %40 ا 

جازة احلج والعمرة   %100 ا 
 %40 كفاةل وتنظمي برامج صيفية لأولد املوظفني

 %40 التأأمني الصحي للموظف وعائلته   %93 ال جازة بدون راتب

  %87 س ياسة ساعات الرضاعة
 %40 توفري املساحب والعيادات وصالت الرايضة للموظفني

جازة ال متحاانت للمو    %87 ظفني ادلارسنيا 
 Part time 27%س ياسة ادلوام اجلزيئ 

جازة العدة للموظفات    %80 ا 
 %20 تدريب املوظفني عىل كيفية حتقيق التوافق الفعال بني العمل والأرسة

 %20 س ياسة توفري حضاانت يف أأماكن العمل  %80 ال جازات الطارئة

جازة مرافقة مريض   %80 ا 
 %20 ظام الساعات(س ياسات ادلوام املرن )ن

  %80 ال جازات ادلراس ية
 %20 س ياسات رعاية أأرس املوظفني ودجمهم يف فعاليات وانشطة الرشكة

  %80 ال جازات عند وفاة قريب
 %13 س ياسة ماكن العمل املرن )ميكن املوظف أأن يعمل حىت من بيته(

 %13 ل مولود جديدال جازات للوادل عند اس تقبا  %60 س ياسة مشاركة العمل بني الزمالء

جازة رعاية الطفل املعاق   %60 ا 
جازة رعاية كبار السن يف الأرسة  %7 ا 

  %53 كفاةل دراسات الاولد 
  

 : الس ياسات واملامرسات الصديقة للأرسة املطبقة يف عينة ادلراسة2جدول 

 

 : توزيع املامرسات املطبقة يف عينة ادلراسة7شلك 
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 ىل منظمتمك من خالل تطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة؟ما يه الفوائد اليت تعود ع (3

الفوائد من تطبيق س ياسات العمل الصديقة 

 للأرسة
 الترتيب األهمية

 1 %96 زايدة مس توى رىض املوظفني

 2 %95 تعزيز بيئة العمل ال جيابية وخلق ال بداع

 3 %93 حتسني مس توى أأداء املوظفني

 3 %93 منظمةزايدة مس توى ولء املوظفني لل 

زايدة رغبة املوظفني يف حتسني مس توى الأداء 

 اللكي للمنظمة
93% 3 

نتاجية املوظفني وحتسني جودة خمرجاهتم  4 %92 زايدة ا 

 5 %89 تعزيز روح فريق العمل امجلاعي عند املوظفني

 6 %84 رفع مس توى ال لزتام الوظيفي

 6 %84 زايدة مس توى رىض العمالء

 من تطبيق الس ياسات الصديقة للأرسة عىل املنظامت : الفوائد3جدول 

 

 : ترتيب الفوائد من تطبيق الس ياسات الصديقة للأرسة عىل املنظامت حبسب الأمهية8شلك 
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 ما يه املعوقات اليت قد تعوق تطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة؟ (4

 الترتيب األهمية المعوقات التي قد تعوق تطبيق سياسات العمل الصديقة لألسرة

 2 %76 الثقافة التنظميية الغري دامعة

 3 %73 عدم وجود ترشيعات متاكمةل 

 5 %53 توقع املوظفني ان ال س تفادة من هذه الس ياسات قد يعوق تقدهمم الوظيفي

 1 %77 عدم تعاون املدراء او املرشفني املبارشين

 3 %73 عدم وجود التعاون بني الزمالء يف العمل

عتبار املوظفني اذلين رغبة املنظام لزتامًا وا  ت يف منح الرتقيات والعالوات للموظفني الاكرث ا 

لزتاماً   يس تفيدون من هذه الس ياسات أأقل ا 
65% 4 

 6 %7 اخلوف من تأأثر الأداء اللكي للقسم أأو املنظمة

ماكنية ال س تغناء عن خدماته  6 %7 خوف املوظف من ا 

س تغالل الس ئي لهذه الس ياسات من قبل امل  6 %7 وظفنيا 

 : املعوقات اليت تعوق تطبيق الس ياسات الصديقة للأرسة عىل املنظامت4جدول 

 

 : ترتيب املعوقات اليت تعوق تطبيق الس ياسات الصديقة للأرسة عىل املنظامت حبسب خطورهتا9شلك 
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دارة الع  (5 ىل أأي مدي ميكنمك تقيمي منظمتمك عىل اهنا منظمة صديقة للأرسة وما مدى دمع ال  ليا يف منظمتمك لس ياسات التوافق بني ا 

 العمل والأرسة؟

 العبارة موافق ال أدري غري موافق

 بني العمل والأرسة  التوافقدلينا مرونة كبرية يف تطبيق س ياسات  47% 13% 40%

ال دارة العليا يف منظمتنا تشجع تطبيق لك ما من شأأنه حتقيق التوازن بني  33% 33% 33%

 للموظفني العمل والأرسة

دامئًا نسعى اىل تعريف املوظفني حبقوقهم املتعلقة بتحقيق التوافق بني العمل  27% 13% 60%

 والأرسة

نعترب أأنفس نا منظمة صديقة لأرس موظفينا وحلياهتم اخلاصة )منظمة صديقة  27% 27% 47%

 للأرسة(

 : مدى صداقة املنظامت للأرسة5جدول 

 

 لأرسة: مدى صداقة املنظامت ل10شلك 
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 المتعل ة بتح يق التوافق بين العمل

واألسرة
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 أأبرز النتاجئ: 3.4

ابلرمغ من وجود بعض الس ياسات اليت هتدف اىل حتقيق التوازن بني العمل والأرسة الا أأهنا ليست متاكمةل كام تنقصها الرؤية  (1

زدهار منظامت الاعامل من انحية اخرى.  ال سرتاتيجية اليت تربطها برفاهية اجملمتع من انحية ومنو وا 

رمسية واملعمول هبا يف الرشاكت يظل القرار فهيا خاضعًا لرؤية ال دارة وتعاون ودمع املدير املبارشويمت عىل مس توى الس ياسات الغري  (2

 معاجلة احلالت بشلك فردي.

أأغلب الس ياسات واملامرسات املطبقة يف املنظامت متعلقة ابل جازات أأما فامي يتعلق برتتيبات العمل فال تزال بعيدة عن املامرسة  (3

 املنظمة.

بداعية يف أأكرب  (4 جيابية وا  الفوائد املتعلقة بتطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة يه زايدة س توى الرىض الوظيفي وخلق بيئة ا 

 العمل الأمر اذلي يعزز مس توى الاداء الفردي مبا يساعد يف حتسني مس توى الأداء اللكي للمنظامت.

لصديقة للأرسة عدم تعاون املديرين واملرشفني املبارشين او عدم من أأمه املعوقات اليت تعوق التطبيق الفعال لس ياسات العمل ا (5

رغبهتم يف تطبيق هذه الس ياسات وكذا عدم تعاون الزمالء يف العمل مبا يشجع عىل تطبيق هذه الس ياسات مبا حيقق الفائدة للجميع. 

مع ال دارة لتطبيق هذه الس ياسات كام ان عدم وجود ترشيعات واحضة ميكن الرجوع الهيا جعلت الأمور خاضعة ملدى مس توى د

 من عدمه.

 يظل مس توى املرونة يف تطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة سؤال مفتوح يتطلب مزيدًا من البحث والتقيص. (6

ل أأن مس توى ادلمع يف العينة  (7 ابلرمغ من امهية دمع ال دارة العليا لأي منظمة يف جناح تطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة ا 

دارات ابلفوائد ال سرتاتيجية عىل املنظامت واجملمتع لتطبيق مثل هذه  حتت ادلراسة يظل غري مؤكد مبا يعكس ضعف معرفة ال 

 الس ياسات.

ن هناك ش به غياب دلور املنظامت يف تدريب موظفهيا لتعزيز قدراهتم عىل العمل حتت  (8 من خالل النتاجئ اليت مت الوصول الهيا فا 

 س ياسات العمل الصديقة للأرسة واملتاحة يف املنظمة مبا يساعدمه يف حتقيق التوازن املرغوب. الضغوط وتعريفهم بطبيعة

مت تصنيفها مكنظامت صديقة  %27مقارنة ب  %47كثري من املنظامت اليت مت مسحها مت تصنيفها مكنظامت غري صديقة للأرسة  (9

 للأرسة .

 :اخلالصة

 خلصت ادلراسة اىل ما ييل:

تاكمةل فامي خيص التوافق بني العمل والأرسة وكثري من املامرسات مرتوكة للمنظامت حبسب رغبهتا يف مساعدة ليس هناك س ياسات م  (1

 املوظفني عىل حتقيق التوافق بني العمل والأرسة.

ت يف ابلرمغ من وجود بعض أأو كثري من املامرسات يف كثري من املنظامت لكن الرؤية ال سرتاتيجية لهدف تطبيق مثل هذه املامرسا (2

نتاجية املس تدامة للفرد مبا ينعكس عىل النجاح املس تدام للمنظامت ياكد يكون غائبًا عن وعي الكثريين كام أأهنا ل تندرج  حتقيق ال 

 حتت مسمى س ياسات التوافق بني العمل والأرسة.

اجملمتع, عىل حتقيق التوافق بني العمل أأكرب مسؤولية جممتعية لأي منظمة جتاه اجملمتع هو أأن تساعد موظفهيا, ومه جزء أأسايس يف هذا  (3

 والأرسة من خالل تطبيق مثل هذه الس ياسات واذلهاب بعيدًا يف ال بداع يف تطوير ممارسات غري رمسية جديدة.

ل أأن  (4 املنظامت تتأأثر ابلرمغ من وجود رغبة دلى كثري من املنظامت يف مساعدة املوظفني عىل حتقيق التوافق بني العمل والأرسة ا 

لك كبري ابلضغوط اخلارجية سواًء اكنت عىل صورة ترشيعات أأو تشجيع كجوائز أأو املنافسة يف هذا املضامر كجزء أأسايس من بش

 املسؤوليات اجملمتعية ملنظامت الاعامل. 



جيابية بل ل بد م (5 د رغبة دلى وجو  نل يكفي وجود س ياسات وترشيعات متعلقة ابلتوافق بني العمل والأرسة لتحقيق نتاجئ جممتعية ا 

نتاجية  منظامت العمل لتطبيق تكل الس ياسات بطريقة تساعد املوظفني عىل حتقيق التوازن بني العمل والأرسة مبا ينعكس بزايدة ال 

 يف الك اجملالني.

 

 التوصيات 

وصيات اليت رأأينا أأهنا قد تساعد يف بناًء عىل نتاجئ ادلراسة النظرية والعملية اليت أأجريت خالل هذه ادلراسة القصرية فميكن اخلروج ببعض الت 

 تعزيز س ياسات التوافق بني العمل والأرسة يف املنطقة العربية معوماص ومنطقة اخلليج عىل وجه اخلصوص.

 دول جملس التعاون اخلليجي حلكوماتتوصيات 

جتاه حتقيق التوازن بني العمل والارسة س يكون هناك حاجة ملحة لصا .1 نعي الس ياسات يف دول جملس مع تزايد الضغوط ادلولية اب 

التعاون اخلليجي ملعرفة لك الاشاكليات اليت قد تعوق هذا التوازن ومن مث العمل عىل مأأسسة لك ما من شأأنه تقليل مس توى 

 الرصاع بني العمل والارسة .

س تفادة من طاقة هذا مع زايدة نس بة الاانث العامالت يف دول جملس التعاون اخلليجي ومع الرغبة الاكيدة لهذه ادلول يف الا .2

القطاع الكبري واس تغالل موارده يف حتقيق التمنية املس تدامة لبد من حتديث قوانني العمل مبا يس توعب لك العوامل واملتغريات 

 اليت س تضمن س ياسات أأعامل صديقة للأرسة .

  -: الأعاملنظامت توصيات خاصية مب 

وير بيئة معل حصية خالية من عوامل الرصاع اليت تقلل من مس توى رىض حيث أأن املنظامت هيمها يف هناية املطاف تأأسيس وتط .1

املوظفني وتضعف انتاجيهتم ل بد من وجود أ لية ابلتعاون مع املوظفني لتحديد ما من شأأنه تقليل مس توايت ذكل الرصاع . هذه 

ىل فتح  ل ابلتعاون بني املوظفني واملنظامت حتتاج ا  لك ابواب املشاركة والاجيابية مبا خيدم بيئة العمل ال ليات اليت ل ميكن أأن تنجح ا 

 . 

حيث أأن حتقيق التوازن بني العمل والأرسة وما يرتتب عنه من بيئة معل حصية ليست س ياسة مؤقتة يف املنظمة لها مردود مادي  .2

منا يفرتض أأن يصبح خيارًا اسرتاتيجيًا للمنظامت يساعد يف حتقيق تمنيهتا املس تدام  ة ويعزز ماكنهتا السوقية . رسيع وملحوظ وا 

 

  -:مبوضوع التوافق بني العمل والأرسةملنظامت املهمتة اب توصيات خاصية

صدار  التوافقكام أأنه من املتوقع ان يكون للمنظامت املهمتة مبوضوع  .1 جتاه ا  بني العمل والأرسة ادلور الكبري سواًء من خالل الضغط اب 

خالل تشجيع املنظامت لتصبح منظامت صديقة للأرسة من خالل تطبيق س ياسات  س ياسات التوافق بني العمل والأرسة أأو من

  صديقة للأرسة يف سبيل حتقيق الرخاء اجملمتعي.

 

 عهد ادلوحة ادلويل للأرسةتوصيات خاصة مب 



جناز دراسة حبثية ابلتعاون مع هجات رمسية أأو غري رمسية حبيث تشمل دول جملس التعا .1 جتاه ا  ون اخلليجي فامي املبادرة والسعي يف ا 

يتعلق بس ياسات التوافق بني العمل والأرسة حبيث تركز عىل الس ياسات احلالية املوجودة وتقدمي مقرتحات لتحسيهنا كام تركز عىل 

 تقيص ادلوافع أأو الفوائد املرجوة من تطبيق هذه الس ياسات عىل مس توى الفرد واجملمتع واملنظامت كذكل.

صدار ابجتاهيف دول جملس التعاون اخلليجي يف دفع اجلهات الرمسية همته املنظامت امل التعاون مع بقية  .2 رسة  ا  س ياسات معل صديقة للأ

 رفاهية الارسة واجملمتع ، وقد تكون تكل الس ياسات عىل مس توى دول جملس التعاون اخلليجي .حيقق مبا 

طار لتقيمي مدى صداقة املنظامت للأرسة من خالل  .3 الزتاهما مبعايري مدى جتهزي اطار تقيميي عام لتقيمي كام ميكن العمل عىل جتهزي ا 

نشاء جائزة عىل مس توى دول كام ميكن السعي ل  من املتخصصني يف هذا اجملال .  الرمسية أأو الطوعية من قبل فريقصداقة الارسة 

وجود مثل هذه اجلوائز  ."جائزة املنظامت الصديقة للأرسةحتت مسمى " جملس التعاون اخلليجي لتشجيع املنظامت يف ذكل الاجتاه

ساعد يف رفع الوعي بأأمهية هذه الس ياسات ومبا يشجع بقية املنظامت عىل ان حتذوا حذو سيشجع املنظامت يف هذا ال جتاه وسي 

 افة اجملمتعية ادلامعة.قثيساعد يف هناية املطاف يف خلق ال كام س  املنظامت الرائدة يف هذا اجملال.

نشاء وتأأسيس جمةل أأاكدميية  .4 حممكة ختتص بشؤون الأرسة لتكون منربًا ملناقشة لك الأفاكر والأطروحات املتعلقة ابلأرسة العربية ا 

والعاملية ومبا يساعد يف تعزيز ادلور الأرسي يف حتقيق تمنية اجملمتعات املس تدامة. ميكن أأن يكون لهذه اجملةل صيغتان أأحدها ابللغة 

يهتا مثاًل " جمةل الأرسة العربية" أأو " جمةل الأرسة اخلليجية" والأخرى ابللغة ال جنلزيية العربية وتس هتدف الأرسة العربية وميكن تسم 

أأو حتت أأي مسمى أ خر مبا يساعد يف جتسري الهوة بني املهمتني هبذا الشأأن   "”Arab Family International Journalمثل 

 يف العامل العريب والعامل.

  -:توصيات خاصة ابملوظفني 

ه يس تغل فقط س ياسات العمل الصديقة للأرسة يف املنظامت اليت تنظر للموظف عىل أأناد لتغيري الثقافة السائدة السعي اجل .1

  من غري احلرص عىل تعزيز الأداء اللكي للرشكة وحتقيق منوها املس تدام.

 -لباحثني :توصيات خاصية اب

والتقيص وخباصًة يف دول جملس التعاون اخلليجي فس يكون حيث ان موضوع التوافق بني العمل والأرسة يتطلب املزيد من البحث  .1

جابة عن الأس ئةل التالية :من الأفضل للباحثني يف دول جملس التعاون اخلليجي   العمل بتنس يق وتعاون للخروج بتصور شامل لال 

 ما يه الس ياسات أأو املامرسات اليت تساعد يف حتقيق التوازن بني العمل والأرسة؟ .أأ 

 رجوة من تطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة سواًء للموظفني أأو للمنظامت أأو للمجمتع كلك؟ما يه الفوائد امل .ب

 ما يه املعوقات اليت قد تعوق تطبيق س ياسات العمل الصديقة للأرسة سواًء عند املوظفني أأو عند املنظامت؟   .ج

جراءات اليت تشجع املنظامت عىل تطبيق س ياسات معل صديقة ل .د   لأرسة ؟ما يه الطرق وال 

براز ذكل مبا يساعد يف حتسن  .2 ختياري س ياسات العمل الصديقة للأرسة وا  جتهزي دراسات حاةل عن املنظامت اليت متارس بشلك ا 

 الصورة اذلهنية عن هذه املنظامت ومبا يساعد يف خلق ثقافة صداقة الأرسة بني منظامت العمل.
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