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العول والصراع األضري علي االلتسام بعول أثر 

دراضة هقارًة بيي الورأة الوتسوجة : الوؤضطة

 .وغير الوتسوجة
 

 

 ملخص الدراسة•
هذا البحث ٌدرس تؤثٌر العمل والصراع األسري علً التزام الموظفة فً مإسسة •

المجموعة األولً . تقارن هذه الدراسة بٌن مجموعتٌن من الموظفات العامبلت. العمل
هً الموظفات غٌر المتزوجات أما المجموعة الثانٌة فهً الموظفات المتزوجات 

وزارات الصحة، العدل، التربٌة، الشإون )وٌعملن فً خمسة وزارات حكومٌة وهً 
فً هذه الدراسة بحٌث شملت  القصدٌةوقد استخدمت العٌنة (. االجتماعٌة، والكهرباء

وتراوحت الفئة . فردا من اإلناث غٌر المتزوجات 99من اإلناث المتزوجات، و 201
 42سنة، بمتوسط عمري ٌبلغ  50سنة إلً  21العمرٌة لئلناث فً هذه الدراسة من 

الصراع  وبمقٌاس العمل كشفت نتائج الدراسة أن تؤثٌر العمل . سنة للعٌنة الكلٌة
.  لدي اإلناث المتزوجات أكثر بصورة عالٌة وكبٌرة عن اإلناث غٌر المتزوجاتاألسري 

كما أشارت النتائج إلً أن هناك عبلقة سلبٌة بٌن تؤثٌر العمل واألسرة والصراع وبٌن 
 .أو مواقع العمل التً تعمل من خبللها مقٌاس التزام الموظفة فً المإسسة

 



 هفاهين الدراضة

األدوار المتعددة والمتداخلة والغٌر : العمل والصراع األسري•
متوازنة للفرد للعمل داخل األسرة والتً تشمل تربٌة ورعاٌة 

باإلضافة إلً مسإولٌات المنزل , رعاٌة كبار السن, األبناء
من ( الخ...من تحقٌق نمط المؤكل والملبس والمسكن )المختلفة

ناحٌة والضغوط المتعلقة لمضمون العمل من ساعات العمل 
والسفر أثناء العمل باإلضافة إلً المسإولٌات واألوامر , الطوٌلة

المتبعة من قبل المدٌر تجاه الموظف والتً تتطلب جهد وتركٌز 
 .لتحقٌقها داخل المإسسة

وهً درجة التزام واندماج الفرد بالمإسسة : االلتزام المإسسً•
واهتمامه باالستمرار فٌها والحضور بشكل منظم فً الساعات 

 .الرسمٌة لعمل المإسسة
 



 فرضيات الدراضة

النساء المتزوجات لدٌهم صراع اسري بمعدل أكبر من •

 (.تم إثبات صحة الفرضٌة) العازباتالنساء 

•  

توجد عبلقة سلبٌة بٌن الصراع األسري وبٌن االلتزام •

تم إثبات صحة الفرضٌة بؤنه كلما زاد الصراع )المإسسً 

 (األسري كلما أدي إلً قلة االلتزام والحضور إلً المإسسة

 



 الوقاييص اإلحصائية

بٌن المجموعات فً  الفروقاتلدراسة   T-testاختبار •

 :الدراسة الحالٌة

 العازباتمجموعة -2مجموعة المتزوجات  •

لمعرفة اثر عمل  Linear Regression Analysisاختبار •

 .الصراع األسري علً االلتزام المإسسً

 



 

تفاصيل الوقاييص الوؤثرة لعدم التوازى لوٌاقشة 

بيي العول والوطؤوليات األضرية علي الوطتوي 

  :الوؤضطي وهي كالتالي

 مقٌاس الصراع األسري: أوال•
 . أعمالً غالبا ما ٌتعارض مع حٌاتً العائلٌةجدول  -1•

بعد العمل، أعود إلى البٌت متعبة جدا للقٌام ببعض األشٌاء . 2
 . بهالتً أود القٌام 

بحٌث تؤخذنً  بهافً وظٌفتً لدي الكثٌر من األعمال القٌام . 3
 .  بعٌدا عن اهتماماتً الشخصٌة

عائلتً تكره وضعً فً كثٌر من األحٌان وأنا مشغولة .  4
 . بعملً عندما أكون فً المنزل

ألن عملً متطلباته كثٌرة فً بعض األحٌان أشعر بنوع من . 5
 .  العصبٌة فً المنزل



مطالب عملً تجعلنً من الصعب أن أشعر بالراحة فً . 6•
 .  كل وقت فً المنزل

عملً ٌستغرق الوقت الكبٌر والذي ٌتعارض  مع  أوقات . 7
 .  عائلتً

وظٌفتً الحالٌة تجعلنً من الصعب أن أكون زوجة أو . 8
 . أم
مع عائلتً بسبب  بهاأقوم بتؤجٌل أشٌاء أود القٌام . 9

 .  المطالب المتعلقة بالعمل
نظرا للواجبات المرتبطة بالعمل كثٌرا  أضطر إلى . 10

 .  إجراء تغٌٌرات جوهرٌة على خطط العائلة  الشخصٌة



 
وظٌفتً الحالٌة تشكل ضغطا وعبئا كبٌرا لدي مما تجعلنً . 12

 .من الصعب على الوفاء بالتزاماتً الشخصٌة
•  
 لٌكرتحسب مقٌاس  االجابات•
 )    (موافق بشدة   •
 )    (موافق           •
 )    (معارض بشدة   •
 )    (معارض          •
 )    (محاٌد              •

 



 هقياش االلتسام الوظيفي والوؤضطي: ثاًيا
 

على استعداد لبذل الجهد من أجل المساعدة فً أن أنا  -1•
 .  ٌكون التنظٌم المإسسً ناجح

أتحدث عن اٌجابٌات المإسسة فً مجال العمل . 2
 .  بهاألصدقائً  لتحفٌزهم للعمل 

 .  بهاأشعر بؤنً والئً قلٌل جدا للمإسسة والتً أعمل  3
أننً أتقبل أي تكلٌف أو عمل إضافً فً المإسسة من . 4

 .  أجل استمرارٌة عمل المإسسة
ٌوجد اشتراك بٌن قٌم عملً وقٌم العمل المإسسً . 5

 .  بهاوالتً أعمل 
 



 من  الٌتجزأفخورة بنفسً بؤن أقول لآلخرٌن بؤننً جزء أنا  -6•
 .  هذه المإسسة

أستطٌع تغٌٌر مجال عملً فً المإسسة الحالٌة عندما أشعر . 7
 .بالملل

تعمل علً تطوٌر أدائً  بهاإن المإسسة الحالٌة والتً أعمل . 8
 .  الوظٌفً

إن الظروف الحالٌة لعمل المإسسة تجعلنً أفكر فً عدم . 9
 .االستمرار بالعمل فٌها

أنا سعٌدة للغاٌة باختٌاري لمجال العمل فً داخل المإسسة . 10
 . أكثر من العاملٌن اآلخرٌن فً نفس المإسسة

 



 .  البعٌد المديعلً  بهافائدة فً العمل داخل هذه المإسسة واالستمرارٌة توجد  ال -11•
فً كثٌر من األحٌان، أجد أنه من الصعب أن أتفق مع سٌاسات المإسسة بشؤن . 12

 .  المسائل الهامة المتعلقة بموظفٌها
 .  أنا حقا مهتمة بمصٌر ومستقبل المإسسة والتً أنتمً إلٌها. 13
التً أعمل فٌها من أفضل  وبالنسبة لوجهة نظري الخاصة، تعتبر المإسسة . 14

 .  طوال حٌاتً الوظٌفٌة بهاالمإسسات والتً عملت 
 .اتخاذ قراري للعمل فً هذه المإسسة كان خطؤ فادحا من جانبً. 15

 لٌكرتاإلجابات حسب مقٌاس •
 )    (موافق بشدة   •
 )    (موافق           •
 )    (معارض بشدة   •
 ()    معارض          •

 )      (محاٌد            •
 
 



 

أهن الوحاور الوتعلقة بغياب أو عدم كفاية : ثالثا

الطياضات الداعوة لتحقيق التوازى بيي العول 

  :والوطؤوليات األضرية علي الوطتوي الوؤضطي

 . عدم تحمل األعباء المزدوجة داخل المنزل وخارجه•

الموروثات الثقافٌة واالجتماعٌة والعادات والتقالٌد والذهنٌة •

وعدم االختبلط والتً تحد من  الذكوريالسائدة فً المجتمع 
 .عمل المرأة فً المإسسات االجتماعٌة

 



موقف التٌارات واألٌدٌولوجٌات المختلفة من عمل المرأة خارج •
المنزل وضرورة البقاء فً المنزل والتركٌز علً تربٌة وتنشئة 

 .األبناء
مشاركة المرأة فً صنع القرار مازالت غٌر مإثرة نظرا •

لوجودها بنسبة قلٌلة فً السلطة التنفٌذٌة والتً تإثر علً 
الخطط واالستراتٌجٌات المتعلقة فً رسم السٌاسات المتعلقة فً 

 .العمل المإسسً
ٌعتبر الحراك الجغرافً وبعد المناطق السكنٌة معوقات لعمل •

 .المرأة فً القطاعٌن المإسسً الحكومً والخاص
ونقص الوعً بؤهمٌة دور المرأة , انتشار معدالت األمٌة •

 .الوظٌفً فً تنمٌة مجتمعها
 



معاناة المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بأشكال التمييز •

 :التالية

حرمانها من حقوق السكن واإلقامة الدائمة ألبنائها وعدم •

 .تقديم الرعاية الصحية والتعليم لألبناء

منع أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من أب غير كويتي من •

الحصول علي اإلرث العقاري من أمهم الذي يقره الدين 

اإلسالمي وذلك لعدم السماح لألجانب بتملك عقار في 

 .الكويت



التوصيات والطياضات الداعوة لحل هشكلة : رابعا

 الوظيفيالصراع األضري وااللتسام 

تخفٌض ساعات العمل للمرأة العاملة وذلك لمواكبة األعمال •
داخل األسرة من رعاٌة األبناء  المنوطةالمنزلٌة واألعباء 

 .والتعلٌم والتنشئة االجتماعٌة السلٌمة
كل ما  بهاتعزٌز التعوٌضات غٌر المباشرة وهً التً ٌقصد  •

الراتب ) تقدمه المإسسة للعامبلت معها عدا التعوٌض المباشر 
، وهً عبارة عن عدد من الخدمات والضمانات التً تساعد ( 

الموظفة فً حٌاتها الوظٌفٌة والمعٌشٌة وتحقق لها نوع من 
الراحة واالطمئنان على مستقبل عملها مع هذه المإسسة ، 

حٌث ستشعر الموظفة أن مإسستها تسعى إلى إرضائها ألنها 
جزء مهم من بناءها ولٌس مجرد عدد معٌن فٌها، ومن أهم هذه 

 : التعوٌضات 



 
برامج التؤمٌن الصحً واالجتماعً والـتؤمٌن ضد الحوادث  -•

 .وغٌرها للمرأة العاملة
 .مكافآت وخاصة عند تحسن األداء واإلنتاج  -•
 .برامج الخدمات االجتماعٌة -•
 .للموظفات مشارٌع اإلسكان  -•

العدالة فً الحقوق المدنٌة بٌن المواطنة المتزوجة من غٌر  -•
 .كوٌتً مع المواطن المتزوج من غٌر كوٌتٌة

 .برامج توفٌر األجهزة المنزلٌة المدعومة  -•
 .فوائد والعدالة بٌن الرجل والمرأة برامج التسلٌف بدون  -•
 

 



برامج توفٌر دعم التعلٌم ألبناء العامبلت وفرص تعلٌمٌة  -•
 .جامعٌة مجانٌة للمتفوقٌن منهم 

زٌادة مستوى تحقٌق العبلقات اإلنسانٌة بٌن العامبلت •
ومسئولٌاتهم بشكل مناسب وبما ٌكسر حاجز الفرو قات 

االجتماعٌة، مما ٌعمل على تكوٌن الشعور بالعمل بروح العائلة 
 .  الواحدة أو الفرٌق الواحد

التعامل اإلٌجابً إلدارة المإسسة مع العامبلت فٌها ، من . •
مساعدتهن فً  و، ومنحهن حقوقهن الكاملة  بهنناحٌة التمسك 

 .المحن والظروف الصعبة
االهتمام بتحقٌق الرضا الوظٌفً للعامبلت ورفع مستوى •

 .االمتٌازات الوظٌفٌة المقدمة للعامبلت
 


