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حتى تحصل على جودة عالية يجب أن تكون "

ال يفترض. حساساً جداً بخصوص حاجات موظفيك

أن يكون هناك فصل بين حاجات الموظفين 

" الشخصية وبين ما يحدث في العمل 

متوروالشركةمدير

ى نجاح المنظمات يعتمد على الجودة واإلبداع وعل"

ظمة مع فإذا لم تكن المن, العمالة المتفانية والمخلصة

منهم قع موظفيها كما يحبون فال يفترض بها أن تتو

"  أن يكونوا معها كما تحب

.شركة دو للكيماوياتمدير 
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الرصاع بني 

ادلراسة 

والأرسة
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الصراع بين العمل والحياة

الصراع بين 
العمل واألسرة
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 زدادت أأمهية موضوع التوافق بني العمل والأرسة وزادتمن تبعًا ذلكل املالحظ أأنه يف الآونة الأخرية اإ

ل أأنه ما يزال وعىل (  . (Sturges, 2008املوضوعادلراسات اليت تناولت هذا  الرمغ من هذه الأمهية اإ

ة لإزالته قبل هناك الكثري من الغموض املتعلق بتعريف هذا املفهوم واذلي يتطلب البحث وادلراس

Greenhaus)اجملالالرشوع يف تطوير الأحباث النظرية يف هذا  & Allen, in press). 

لوالأرسةالعملبنيالتوافقملوضوعاملزتايدةالأمهيةمنوابلرمغ وصانعيهنينيامل اخملتصنياناإ

العاملهجهيوااذليالكبريالتحديلهذاحلعنيبحثونيزالونماالأعاملجمالتيفالس ياسات

لزتاماهتمبنيوالفعالالناحجالتوافقحتقيقيفواملمتثلواملوظفني العمليةوواجباهتماحلياتيةالأرسيةاإ

(Caminiti, 2005; Chao, 2005; Dwyer, 2005).

نأأخرىهجةمن آليةفاإ سلوكعىلوالأرسةالعملبنيالتوازنس ياساتتؤثرخاللهامناليتال

البحثمنالكثريهاوينقص الغموضمنالكثرييلفهايزاللللمنظمةاللكيالأداءعىلمثومناملوظفني

,Allen))والتقيص 2001; Schutte & Eaton, 2004
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.عىل املنظامت  (FFP)أأمهية وأأثر س ياسات العمل الصديقة للأرسة توضيح 1.

ن وجتوضيح 2. .دت بعض املعوقات اليت قد حتول دون التطبيق الفعال لهذه الس ياسات اإ

قة للأرسة أأمهية قياس مدى صداقة املنظامت للأرسة عرب اقرتاح مفهوم املنظامت الصديتوضيح 3.

(FFO) بيئة معل اكرث صداقة للبيئة و مبا يشجع يف تغيري الثقافة القامئة حن.



مفهوم التوافق بين العمل واألسرة 8

 والأرسةالعملبنيالتوازنمفهومنشأأ(Work-Family Balance)واحلياةالعملبنيالتوازنأأو

(Work-Life Balance)يؤثرمبارسةالأ ومتطلباتالعملواجباتبنيالظهوريفبدأأ اذليالرصاعنتيجة

نتاجيةعىل س تقرارهانحيةمنالعمليفالفرداإ .أأخرىانحيةمنالنفيسأأوالأرسيواإ

عرف(Grzywacz and Carlson, قيقحت عىلالفردقدرةأأنهعىلوالأرسةالعملبنيالتوافق(2007

,اجملالنيالكيفاكئهش وبنيبينهالتشاركأأوالتفاوضخاللمنوالأرسةالعملجمايليفمنهاملتوقعادلور

.العملوجمالالأرسةجمال

جمايليفمنهلوباملطادلورحتقيقعىلاملس تدامةاملوظفقدرةهووالأرسةالعملبنيالتوافقأأنواخلالصة

التعاونخاللمنوذكلهقميمعفيهويتوافقنفسهعنفيهويرىضذاتهفيهحيققمبس توىوالأرسةالعمل

.والأرسةالعملجمايليفاملعنيةالأطرافلكمعواملشاركة
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 مفثاًل(Robbins, 2011) ني العمل عرفه عىل اهنا اسرتاتيجيات الأعامل اليت تس توعب التوازن ب

وازن الصحي بني والارسة مبا يساعد املوظفني عىل القدرة عىل التحمك مبختلف الظروف وحتقيق الت

.مسؤوليات العمل ومتطلبات الارسة 

 وابلتايل مففهوم س ياسات العمل الصديقة للأرسة((Family Friendly Policies)  أأو س ياسات

يقصد به لك املبادرات أأو املامرسات اليت  Work-Family Balanceالتوافق بني العمل والأرسة 

عمل ومتطلبات تطلقها املنظمة من أأجل مساعدة موظفهيا عىل حتقيق التوازن الصحي بني واجبات ال

الأرسة او احلياة معوماً 
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سياسات 
التوافق بين
العمل والحياة

رعاية 
الطفولة

رعاية 
األمومة

تطوير 
المسار 
الوظيفي

األنشطة 
المجتمعية

رعاية كبار 
السن في 
األسرة

ترتيبات 
العمل

العناية بأسر 
نالموظفين
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Partاجلزيئادلوامس ياسة1. time

جازة2. الأرسةيفالسنكباررعايةاإ

(هبيتمنحىتيعملأأناملوظفميكن)املرنالعملماكنس ياسة3.

جازة4. للموظفاتالعدةاإ

الزمالءبنيالعملمشاركةس ياسة5.

الطارئةالإجازات6.

والأرسةالعملبنيالفعالالتوافقحتقيقكيفيةعىلاملوظفنيتدريب7.

ادلراس يةالإجازات8.

الرضاعةساعاتس ياسة9.

قريبوفاةعندالإجازات10.

جازة11. مريضمرافقةاإ

العملأأماكنيفحضاانتتوفريس ياسة12.

جديدمولوداس تقبالعندللوادلالإجازات13.

(الساعاتنظام)املرنادلوامس ياسات14.

راتببدونالإجازة15.

الرشكةوانشطةفعالياتيفودجمهماملوظفنيأأرسرعايةس ياسات16.

جازة17. ادلارسنيللموظفنيالإمتحاانتاإ

جازة18. الوضعاإ

الاولددراساتكفاةل19.

جازة20. الطفلرعايةاإ

جازة21. والعمرةاحلجاإ

جازة22. املعاقالطفلرعايةاإ

وعائلتهللموظفالصحيالتأأمني23.

املوظفنيلأولدصيفيةبرامجوتنظميكفاةل24.

املساحب والعيادات وصالت الرايضة للموظفنيتوفري 25.
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.املزتايدة للمرأأة يف سوق العمل وعىل خمتلف درجات السمل الوظيفياملشاركة 1.

احلياة ومسؤوليهتا من العاملي املزتايد مبوضوع التوازن بني العمل والزتاماته من انحية ومتطلباتالإهامتم 2.

.انحية أأخرى

س تجابة هلضغطًا وعي الأفراد حبقوقهم يف العمل مبا يشلك زايدة 3. م كعمالء خارجيني عىل املنظامت لالإ

.جيب الإس امتع اىل أأصواهتم

15نس بة املرأأة العامةل فوق سن ادلوةل

%39البحرين

%20السعودية

%46الامارات

%44الكويت

%51قطر

%29عامن
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نتاج العمل والأرسة بعالقة التوافق بني الوعي دلى املنظامت زايدة 4. .يهتم عند املوظفني واإ

أأساس يةهنم موارد النظرة احلالية للموظفني يف الرشاكت للطاقات البرشية او املوظفني عىل أأ تطور 5.

.ة عىل مؤسسات العمل لتطبيق س ياسات التوافق بني العمل والأرس املزتايد الضغط 6.

س تقطاب وتوظيف املنظامت عىل املس توايت احمللية والإقلميية والعاملية عىل اإ بني القوية املنافسة 7.

قدمه من الكفاءات دفع كثري من الرشاكت اىل العمل مبا من شأأنه ضامن ولء هذه الكفاءات مبا ت

متيازات من بيهنا س ياسات التوافق بني العمل والأرسة .  اإ
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العمل والارسة من وابلرمغ من أأن دول جملس التعاون اخلليجي قد سعت جبدية حنو حتقيق التوازن بني

ل أأنه ل يوجد أأو قد يكون من الصعب اجياد س   ياسات متاكمةل خالل الترشيعات اخلاصة بقوانني العمل اإ

.  تنظم هذا املوضوع بصورة اتمة

 ضع للمنظامت سواًء يف أأن بعض البنود فهيا نصوص قانونية بيامن بنود أأخرى ليس فهيا نصوص وختحيث

. القطاع اخلاص أأو القطاع العام

 الإمتيازات املقدمة أأن الفروق واحضة بني النصوص بني القطاعني العام واخلاص كام ختتلف احلقوق و كام

)  جي اىل أأخرى خالل الفرتة احملددة بني القطاعني العام واخلاص ومن دوةل من دول جملس التعاون اخللي

(.2015, عارف والكحلوت 
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سياسات 
بين التوافق 

العمل 
واالسرة

المنظمات

الموظفينالحكومة
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 ًنظرية التبادل الإجامتعي : أأولSocial Exchange Theory (SET)

هنمفهياعملونياليتاملنظامتقبلمنجيدةبصورةيعاملونعندمااملوظفنيأأنتقتيضالنظريةهذه فاإ

املواطنةسلوكو الأعىلالوظيفيالإلزتامخاللمنالطيبةاملعامةلهذهيردواأأنيس تطيعونماس يحاولون

جامتعيكاكئنالإنسانبطبيعةوهذااملنظمةجتاهالأقوى أأعطياليتةالطريقبنفسيعطيأأنحيباإ

,Blau)هبا 1964).

 ًاملؤسس يةنظرية:اثنياInstitutional Theory (IT)

وتطبيقتبيناللخمنهلتس تجيباملنظمةعىلضغطاً متثلالبيئيةالعواملأأنالنظريةهذهتفرتض

س تفأأولإسرتاتيجيهتامطابقهتامدىعنالنظربغضللأرسةالصديقةالعملس ياسات DiMaggio)مهناادهتااإ

and Powell, 1983)



(EFO)المنظمات الصديقة للبيئة 
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سعادة 
ورفاهية 
اإلنسان

المنظمةالبيئة المادية

سعادة 
ورفاهية 
اإلنسان

األسرة 
والبيئة 

اإلجتماعية
المنظمة

 (FFO)والمنظمات الصديقة لألسرة 
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التنمية المستدامة

التنمية 

البيئية

اإلستغالل 

األمثل 

للموارد 

المادية

التنمية 

اإلجتماعية

التنمية 

اإلقتصادية

اإلستغالل 

األمثل 

للموارد 

البشرية
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فني يف املنظامت مبا يتواءم نظراً للطبيعة ادليناميكية والرسيعة التغري يف سوق العمل وطبيعة اشرتاك املوظ

Brough)مع هذا التغري فقد اختل التوازن بني مسؤوليات العمل ومتطلبات الارسة للموظفني et al., 

متثل يف ضعف الانتاجية نتيجة ذلكل الاختالل فاإن بيئة العمل يف املنظامت تتأأثر تأأثرُا كبريُا ي    (2008

(.ترك العمل)وزايدة الغياب وزايدة معدل دوران املوظفني 

الصديقةالعملياساتس  لتطبيقنتيجةللموظفنيالكبريةادلافعيةبنيوثيقارتباطوجوديؤكدهذا

يفاساس ياً امالً عتعدقدالس ياساتهذهأأنكام.الأداءمس توىورفعالعمليفاشرتاكهموبنيللأرسة

Davisللموظفنيالعايلالاداءأأنظمة & Kalleberg, 2006)).

التوافق بين العمل واألسرة
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تحسين 

األداء 

الكلي 

للمنظمة

تطبيق 

سياسات 
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تعزيز 

إيجابية 
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الموظفين

• قلة الوعي بالسياسات

• الخوف على المسار 
الوظيفي

• اإلستغالل السيئ

الحكومات

• عدم وجود تشريعات 
واضحة

• عدم وجود آلية لتطبيق 
السياسات

المنظمات

• عدم دعم اإلدارة العليا

• عدم دعم مدراء الموراد 
البشرية

• عدم دعم المدير المباشر

• يةالثقافة التنظيمية السلب

• النظرة التقليدية للموظف

• غياب النظرة 
اإلستراتيجية
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نعم
67%

ال 
20%

ال أدري
13%

هل هناك سياسة حكومية للتوفيق بين
العمل واألسرة 

نعم ال  ال أدري

هناك سياسات رسمية او غير رسمية للتوافق بين العمل واألسرة؟هل : 1س

نعم
34%

ال 
33%

ال أدري
33%

فيق هل هناك سياسة غير رسمية في المنظمة للتو
بين العمل واألسرة 

نعم ال  ال أدري
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ما هي السياسات المطبقة في منظمتكم؟:2س

100% 100%
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87% 87%
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ة ن ي ع ل ا يف  ق  ي ب ط ت ل ا ة  ب نس 
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مل ما هي الفوائد التي تعود على منظمتكم من خالل تطبيق سياسات الع:3س

؟الصديقة لألسرة

96% 95% 93% 93% 93% 92%
89%

84% 84%
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90%

100%

زيادة مستوى رضى 
الموظفين

تعزيز بيئة العمل 
اعاإليجابية وخلق اإلبد

تحسين مستوى أداء 
الموظفين

زيادة مستوى والء 
الموظفين للمنظمة

زيادة رغبة الموظفين
في تحسين مستوى 
األداء الكلي للمنظمة

ين زيادة إنتاجية الموظف
وتحسين جودة 

مخرجاتهم

تعزيز روح فريق 
العمل الجماعي عند 

الموظفين

رفع مستوى اإللتزام
الوظيفي

زيادة مستوى رضى 
العمالء

د ئ وا ف ل ا ة  ي مه أ أ



نتائج الدراسة العملية 25

رة؟ما هي المعوقات التي قد تعوق تطبيق سياسات العمل الصديقة لألس:4س

76%
73%

53%

77%
73%

65%

7% 7% 7%

0%
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غير الثقافة التنظيمية ال
داعمة

عدم وجود تشريعات 
متكاملة 

توقع الموظفين ان 
اإلستفادة من هذه 
السياسات قد يعوق 

تقدمهم الوظيفي

عدم تعاون المدراء او 
المشرفين المباشرين

عدم وجود التعاون بين
الزمالء في العمل

رغبة المنظمات في منح
الترقيات والعالوات 

زاماً للموظفين االكثر إلت
ين وإعتبار الموظفين الذ
يستفيدون من هذه 
 ً السياسات أقل إلتزاما

الخوف من تأثر األداء 
مةالكلي للقسم أو المنظ

خوف الموظف من 
إمكانية اإلستغناء عن 

خدماته

إستغالل السيئ لهذه 
السياسات من قبل 

الموظفين

ت ا وق ع مل ا ة  ر و ط خ
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دارة إلى أي مدي يمكنكم تقييم منظمتكم على انها منظمة صديقة لألسرة وما مدى دعم اإل:5س

العليا في منظمتكم لسياسات التوافق بين العمل واألسرة؟

40%

13%

47%

لدينا مرونة كبيرة في تطبي  سياسات 
التوفي  بين العمل واألسرة  

غير موافق ال أدري موافق

34%

33%

33%

ل ما اإلدارة العليا في منظمتنا تشج  تطبي  ك
رة من شأن  تحقي  التوازن بين العمل واألس

للموظفين

غير موافق ال أدري موافق

60%
13%

27%

قو هم دائما  نسعى الى تعريف الموظفين بح
 المتعلقة بتحقي  التواف  بين العمل

واألسرة
غير موافق ال أدري موافق

46%

27%

27%

ينا نعتبر أنفسنا منظمة صديقة ألسر موظف
 منظمة صديقة لألسرة ولحياتهم الخاصة 

غير موافق ال أدري موافق
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للمنظامتوكةمرت املامرساتمنوكثريوالأرسةالعملبنيالتوافقخيصفاميمتاكمةلس ياساتهناكليس1.

.والأرسةالعملبنيالتوافقحتقيقعىلاملوظفنيمساعدةيفرغبهتاحبسب

املس تدامةالتمنيةيفلواملمتثوالأرسةالعملبنيالتوافقس ياساتتطبيقمنالإسرتاتيجيللهدفغيابهناك2.

.املنظامتمنكثريعندللمنظامت

حتقيقعىل,اجملمتعذاهيفأأسايسجزءومه,موظفهياتساعدأأنهواجملمتعجتاهمنظمةلأيجممتعيةمسؤوليةأأكرب3.

ممارساتتطويريفاعالإبديفبعيداً واذلهابالس ياساتهذهمثلتطبيقخاللمنوالأرسةالعملبنيالتوافق

.جديدةرمسيةغري

لوالأرسةالعملنيبالتوافقحتقيقعىلاملوظفنيمساعدةيفاملنظامتمنكثريدلىرغبةوجودمنابلرمغ4. أأناإ

يفاملنافسةأأوكجوائزجيعتش أأوترشيعاتصورةعىلاكنتسواءً اخلارجيةابلضغوطكبريبشلكتتأأثراملنظامت

.الاعاململنظامتاجملمتعيةاملسؤولياتمنأأسايسكجزءاملضامرهذا

جيابيةجممتعيةنتاجئلتحقيقوالأرسةالعملبنيابلتوافقمتعلقةوترشيعاتس ياساتوجوديكفيل5. منبدلبلاإ

العملبنيالتوازنقيقحت عىلاملوظفنيتساعدبطريقةالس ياساتتكللتطبيقالعملمنظامتدلىرغبةوجود

نتاجيةبزايدةينعكسمباوالأرسة .اجملالنيالكيفالإ
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جتاهادلوليةالضغوطتزايدمع1. الس ياساتلصانعيةملححاجةهناكس يكونوالارسةالعملبنيالتوازنحتقيقابإ

مأأسسةعىلعملالمثومنالتوازنهذاتعوققداليتالاشاكلياتلكملعرفةاخلليجيالتعاونجملسدوليف

.والارسةالعملبنيالرصاعمس توىتقليلشأأنهمنمالك

الاس تفادةيفادلوللهذهالاكيدةالرغبةومعاخلليجيالتعاونجملسدوليفالعامالتالاانثنس بةزايدةمع2.

مباالعملقواننيحتديثمنلبداملس تدامةالتمنيةحتقيقيفمواردهواس تغاللالكبريالقطاعهذاطاقةمن

.للأرسةصديقةأأعاملس ياساتس تضمناليتواملتغرياتالعوامللكيس توعب

توصيات لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي



التوصيات 29

منتقللاليتالرصاععواملمنخاليةحصيةمعلبيئةوتطويرتأأسيساملطافهنايةيفهيمهااملنظامتأأنحيث1.

آليةوجودمنبدلانتاجيهتموتضعفاملوظفنيرىضمس توى تقليلشأأنهمنماحديدلتاملوظفنيمعابلتعاونأ

آلياتهذه.الرصاعذكلمس توايت لتنجحأأنميكنلاليتال ىلحتتاجنظامتوامل املوظفنيبنيابلتعاوناإ فتحاإ

.العملبيئةخيدممباوالاجيابيةاملشاركةابوابلك

املنظمةيفمؤقتةاسةس يليستحصيةمعلبيئةمنعنهيرتتبوماوالأرسةالعملبنيالتوازنحتقيقأأنحيث2.

مناوملحوظرسيعماديمردودلها تمنيهتاحتقيقيفديساعللمنظامتاسرتاتيجياً خياراً يصبحأأنيفرتضواإ

.السوقيةماكنهتاويعززاملس تدامة

منرئييسبكجاناليهتنظروأأنوالأرسةالعملبنيالتوافقس ياساتيفالنظرالأعاملمنظامتتعيدأأن3.

.اجملمتعوسعادةرفاهيةحتقيقاىلهتدفاليتاجملمتعيةمسؤلياهتا

بمنظمات األعمال خاصة توصيات 
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التعاونجملسدوليفوخباصةً والتقيصالبحثمناملزيديتطلبوالأرسةالعملبنيالتوافقموضوعانحيث1.

بتصورللخروجوتعاونبتنس يقالعملاخلليجيالتعاونجملسدوليفللباحثنيالأفضلمنفس يكوناخلليجي

جابةشامل :التاليةالأس ئةلعنلالإ

والأرسة؟العملبنيالتوازنحتقيقيفتساعداليتاملامرساتأأوالس ياساتيهما. أأ 

كلك؟مجمتعلل أأوللمنظامتأأوللموظفنيسواءً للأرسةالصديقةالعملس ياساتتطبيقمناملرجوةالفوائديهما. ب

نظامت؟امل عندأأواملوظفنيعندسواءً للأرسةالصديقةالعملس ياساتتطبيقتعوققداليتاملعوقاتيهما. ج

؟للأرسةصديقةمعلس ياساتتطبيقعىلاملنظامتتشجعاليتوالإجراءاتالطرقيهما. د

ختياريبشلكمتارساليتاملنظامتعنحاةلدراساتجتهزي2. برازلأرسةلالصديقةالعملس ياساتاإ ذكلواإ

منظامتبنيلأرسةاصداقةثقافةخلقيفيساعدومبااملنظامتهذهعناذلهنيةالصورةحتسنيفيساعدمبا

.العمل

توصيات خاصية بالباحثين 
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جتاهيفوالسعياملبادرة1. جنازاإ جملسدولتشملثحبيرمسيةغريأأورمسيةهجاتمعابلتعاونحبثيةدراسةاإ

املوجودةاحلاليةس ياساتال عىلتركزحبيثوالأرسةالعملبنيالتوافقبس ياساتيتعلقفامياخلليجيالتعاون

عىلالس ياساتذههتطبيقمناملرجوةالفوائدأأوادلوافعتقيصعىلتركزكاملتحسيهنامقرتحاتوتقدمي

.كذكلواملنظامتواجملمتعالفردمس توى

صدارابجتاهةالرمسياجلهاتدفعيفاخلليجيالتعاونجملسدوليفاملهمتهاملنظامتبقيةمعالتعاون2. س ياساتاإ

جملسدولوىمس تعىلالس ياساتتكلتكونوقد،واجملمتعالارسةرفاهيةحيققمباللأرسةصديقةمعل

.اخلليجيالتعاون

لألسرة توصيات خاصة بمعهد الدوحة الدولي 

وبالمنظمات المهتمة بموضوع سياسات العمل الصديقة لألسرة
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طارجتهزيعىلالعملميكنكام3. مدىلتقيميعامقيمييت اطارجتهزيخاللمنللأرسةاملنظامتصداقةمدىلتقيمياإ

السعيمعهيرتافقجملالاهذايفاملتخصصنيمنفريققبلمنالطوعيةأأوالرمسيةالارسةصداقةمبعايريالزتاهما

جائزة"مسمىتحتالاجتاهذكليفاملنظامتلتشجيعاخلليجيالتعاونجملسدولمس توىعىلجائزةلإنشاء

الوعيرفعيفاعدوسيسالإجتاههذايفاملنظامتسيشجعاجلوائزهذهمثلوجود."للأرسةالصديقةاملنظامت

سيساعدكام.اجملالاهذيفالرائدةاملنظامتحذوحتذواانعىلاملنظامتبقيةيشجعومباالس ياساتهذهبأأمهية

.ادلامعةاجملمتعيةالثفافةخلقيفاملطافهنايةيف

نشاء4. املتعلقةوالأطروحاترالأفاكلكملناقشةمنرباً لتكونالأرسةبشؤونختتصحممكةأأاكدمييةجمةلوتأأسيساإ

يكونأأنميكن.املس تدامةعاتاجملمتتمنيةحتقيقيفالأرسيادلورتعزيزيفيساعدومباوالعامليةالعربيةابلأرسة

"أأو"العربيةالأرسةجمةل"الً مثتسميهتاوميكنالعربيةالأرسةوتس هتدفالعربيةابللغةأأحدهاصيغتاناجملةللهذه

Arabمثلالإجنلزييةابللغةوالأخرى"اخلليجيةالأرسةجمةل Family International Journal”"حتتأأو

آخرمسمىأأي .املوالعالعريبالعامليفالشأأنهبذااملهمتنيبنيالهوةجتسرييفيساعدمباأ

توصيات خاصة بمعهد الدوحة الدولي لألسرة 

وبالمنظمات المهتمة بموضوع سياسات العمل الصديقة لألسرة
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مع خالص الشكر 

والتقدير


