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ملخص الدراسة
هتــدف الدراســة إىل تعــرف األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل وعالقتهــا ابخلصائــص
الدميغرافيــة والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى األمهــات الكويتيــات (العــدد=.)85
اهتمــت الدراســة إبعــداد وتقنــن مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل واســتخدمت مقيــاس الســعادة الزوجيــة
للبلهــان والناصــر ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة للكنــدري .أفــادت األمهــات مــن أف ـراد عينــة
الدراســة أن اخلادمــة تقــوم بدرجــة كبــرة ابألدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة كغســيل وكــي املالبــس
وتنظيــف املنــزل وترتيــب املالبــس يف اخلزائــن وإعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة علــى التـوايل .وتبــن أيضـاً
أن األمهــات ذوات الدخــل املرتفــع يوكلــن اخلادمــة أبدوار ترتبــط ابحليــاة الشــخصية للزوجــن مقارنــة
ابألمهــات ذوات الدخــل املنخفــض .وأنــه كلمــا ارتفــع الدخــل الشــهري كلمــا زادت احتماليــة قيــام
اخلادمــة أبدوار ترتبــط ابألبنــاء واحليــاة الشــخصية للزوجــن .كذلــك كلمــا قامــت اخلادمــة ابألدوار
املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة كلمــا زاد احتماليــة شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة عامــة والشــعور
ابالطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط النفســي مــع األزواج خاصــة .ولكــن بينــت النتائــج أيضــا
أنــه كلمــا زاد قيــام اخلادمــة ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء كلمــا زاد احتماليــة اخنفــاض شــعور األمهــات
ابلســعادة الزوجيــة املرتبطــة بعــدم التوافــق اجلنســي .وكلمــا زاد قيــام اخلادمــة ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء
واحليــاة الشــخصية للزوجــن كلمــا زاد احتماليــة اخنفــاض درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى األمهــات
واملرتبطــة بتوفــر اخلدمــات واالحتياجــات للطفــل .وقــد متــت مناقشــة النتائــج ووضــع عــدد مــن
التوصيــات واملقرتحــات الــي ميكــن للباحثــن واألخصائيــن االجتماعيــن واألمهــات االســتفادة منهــا
يف جمــال االستشــارات األس ـرية وحــل املشــكالت الزوجيــة.
مفاتيــح الكلمــات :اخلادمــة ،اخلصائــص الدميغرافيــة ،الســعادة الزوجيــة ،الكفــاءة الذاتيــة
الوالديــة ،األمهــات ،الكويــت.
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The Role of Housemaid and its Relationship to
Demographics, Marital Happiness and Caregiving SelfEfficacy among Kuwaiti Mothers
Abstract
The study aims to identify the housemaid’s role in family and its
relationship to demographics, marital happiness and parental selfefficacy among 85 Kuwaiti mothers. It focused on the preparation of
the Housemaid Role Scale, and used the scales of Marital Happiness
and Parental Self- Efficiency. Mothers reported that the housemaid’s
roles are largely associated with the housework such as cloth
washing, ironing, house cleaning, arranging clothes, and prepare
daily meals consequently. The maids of mothers with high income
had roles associated with the couple’s personal life compared to lowincome mothers. It was also likely that the higher monthly income,
the higher the probability of the housemaid to have roles related to
childcare and couple’s personal life. Also the more the maid do the
housework, the greater mothers feel of marital happiness in general,
and in specific feeling of psychological comfort and acceptance and
psychological bonding. There is a possibility that the greater the
maid has roles related with childcare, the lower mothers’ feeling of
sexual incompatibility. Also the more the maid have roles related
with the childcare and couple’s personal life, the higher possibility of
low parental self-efficacy related to the provision of child services.
Recommendations were suggested to be used for family counseling
and solving marital problems.
Keywords: Housemaid, Demographics, Marital happiness,
Caregiving self-efficacy, Mothers, Kuwait.
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املقدمة
علــى مــدار العقــود القليلــة املاضيــة انتشــرت االعتقــادات حــول ضــرورة االســتعانة ابملصــادر
اخلارجيــة “كخادمــات املنــازل” لتلبيــة احتياجــات األســرة ومواجهــة متطلباهتــا يف رعايــة األبنــاء
( .)Hochschild, 2003ففــي أواخــر التســعينيات ،بلغــت نســبة خادمــات املنــازل مــا بــن
 1.3إىل  1.5مليــون خادمــة آســيوية تعمــل يف منطقــة الشــرق األوســط ،وجــاءت  %60منهــن
مــن الفلبــن و %80مــن س ـريالنكا وإندونيســيا ( .)Gamburd, 2000وبــدأت توجهــات
األســرة لالســتعانة ابخلادمــات ابالنتشــار سـريعا يف اجملتمعـاًت املتقدمــة والناميــة مثــل أمريــكا وكنــدا
وأورواب الغربيــة والصــن وســنغافورة واتيـوان وماليـزاي واهلنــد ومنطقــة اخلليــج العــريب مــع زايدة مشــاركة
امل ـرأة يف جمــال العمــل ( )Brewster & Rindfuss, 2000والتحــول مــن األســرة املمتــدة
إىل األسـرية النوويــة (صغــرة احلجــم) ( .)Anderson, 2007حيــث أن خــروج املـرأة للعمــل
واســتقاللية الزوجــن وعــدم وجــود قوانــن تدعــم حــق امل ـرأة يف رعايــة الطفــل أثنــاء العمــل (إجــازة
األمومــة واحلضانــة والتخفيــف مــن ســاعات العمــل للبقــاء مــع صغــار الســن) قــد ســاهم يف تغيــر منــط
العالقــات األسـرية وزايدة الصـراع لــدى املـرأة والرجــل معـاً حــول كيفيــة املوازنــة بــن متطلبــات األســرة
(األعمــال املنزليــة وأعبــاء األوالًد وواجبــات الـزايرات والضيافــة) مــن جانــب ومتطلبــات العمــل مــن
جانــب آخــر.
هــذا األمــر أدى إىل ضــرورة إجيــاد بدائــل أخــرى حلــل الص ـراع القائــم بــن األســرة والعمــل
والتكيــف مــع التغ ـرات الناجتــة عنــه وذلــك مــن خــال االســتعانة ابلعمالــة املنزليــة دائمــة اإلقامــة
ومدفوعــة األجــر ( .)Winslow, 2005حــى أن االســتعانة ابخلادمــات أصبــح يف وقتنــا احلــايل
ال يعــود فقــط إىل أمهيتــه يف إجنــاز األعمــال املنزليــة ولكــن أيض ـاً لتوفــر اجلــودة يف احليــاة األس ـرية
( .)Moors, 2003وأضافــت دراســة كورتيــز وابن ( )Cortes & Pan, 2009الــي
أجريــت يف مدينــة هونــج كونــج ابلصــن أن االســتعانة ابخلادمــة أصبــح أم ـرا ضــروراي أيض ـاً لعالقتــه
االرتباطيــة ب ـزايدة مشــاركة امل ـرأة يف العمــل (خاصــة ذوات الدخــل املتوســط ولديهــن أطفــال صغــار
ابلســن) وشــغل الوظائــف املرغوبــة يف ســوق العمــل وزايدة نســبة اإلجنــاب.
وميكننــا تعريــف اخلادمــة يف الدراســة احلاليــة علــى أهنــا املـرأة الــي يتــم اســتقدامها مــن خــارج
البلــد لتعمــل بصفــة دائمــة لــدى األســرة وتتقاضــى أجـراً نظــر عملهــا وتــؤدي أعمــاالً معاًونــة يف جمــاالت
خمتلفــة يف املنــزل وفق ـاً ألســباب وظــروف اســتقدامها .ويعتمــد عمــل اخلادمــة علــى اخل ـرات املنزليــة
واجلهــد البــدين وقــد ال تتوفــر لديهــا املؤهــات العلميــة إال يف حــاالت اندرة .ولكــن علــى الرغــم
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مــن االعتقــادات الشــائعة حــول أمهيــة وجــود اخلادمــات يف املنــازل ملســاعدة األســرة علــى مواجهــة
احتياجاهتا املختلفة ( ،)Cheng, 2006إال أن لوجودهم آاثر ســلبية قد تنعكس على الســعادة
الزوجيــة وكفــاءة الوالديــن يف رعايــة األبنــاء.
دور اخلادمة يف املنزل والسعادة الزوجية
تلعــب اخلادمــة دوراً أساســياً يف حتمــل األعبــاء الــي ترتبــط ابألعمــال املنزليــة
كالتنظيــف والطبــخ وجتهيــز الوجبــات الغذائيــة والغســيل والكــي وترتيــب غــرف
املنــزل...اخل والــي أشــار العديــد مــن الباحثــن إىل أمهيتهــا يف حتديــد الســعادة الزوجيــة
( .)Coltrane, 2000فالســعادة الزوجيــة هــي مــدى شــعور الزوج/الزوجــة ابلرضــا
مــن اخل ـرات الناجتــة عــن العالقــة الزوجيــة ( .)Fincham et al., 2007وبنــاءً
علــى نظريــة األنظمــة البيئيــة ،جنــد أن شــعور األزواج ابلرضــا أو الرفاهيــة قــد ال يرتبــط
فقــط ابلظــروف البيئيــة احمليطــة ابألســرة (كنــوع الســكن ونــوع الوظيفــة وطبيعتهــا والدخــل
الشــهري...إخل) ولكــن قــد يرتبــط أيض ـاً ابلطــرق املختلفــة الــي يســتخدموهنا يف تنظيــم
حياهتــم الزوجيــة وتلبيــة متطلباهتــم األس ـرية واملهنيــة (.)Voydanoff, 2002
فاالســتعانة ابخلادمــة للقيــام ابألعمــال املنزليــة تعتــر أحــد الطــرق الــي يســتخدمها الزوجــان
للتكيــف مــع أعبــاء احليــاة الزوجيــة وتســاعدهم علــى خفــض درجــة الضغــوط احلياتيــة وص ـراع األدوار يف
األسرة .فقد بني العديد من الباحثني أن زايدة أعباء األعمال املنزلية مع عدم وجود مساواة بني الزوجني
يف أداء تلــك األعمــال قــد تــؤدي إىل العديــد مــن اخلالفــات الزوجيــة ( )Coltrane, 2000وعــدم
الرضــا الزوجــي ( )Stevens et al., 2005والطــاق (.)Frisco & Williams, 2003
وأن جــودة الدعــم الــذي حتصــل عليــه األســرة مــن اخلادمــة قــد يســاعد علــى زايدة الدعــم العاطفــي للوالديــن
(.)Ostbye et al., 2013
وقــد أشــار شــيونج ( )Cheung, 2014يف دراســته الــي أجريــت علــى  974زوج
وزوجــة يف مدينــة هونــج كونــج الصينيــة أن األزواج الذيــن لديهــم خادمــة يف املنــزل يتمتعــون جبــودة
احليــاة الزوجيــة وذلــك عنــد مقارنتهــم ابألزواج الذيــن ليــس لديهــم خادمــة .كمــا أشــارت دراســة أجرهتــا
وزارة العــدل الكويتيــة ( )2015حــول أســباب الطــاق يف اجملتمــع الكويــي أن وجــود اخلادمــة يف
املنــزل كمصــدر للدعــم األســري ال ينتــج عنــه اخلالفــات الزوجيــة .حيــث أشــار  %88.8مــن األزواج
و %86.4مــن الزوجــات املقبلــن علــى الطــاق أن وجــود اخلادمــة يف املنــزل ال يتســبب يف حــدوث
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املشــكالت الزوجيــة ولكــن أفــاد  %32.3مــن أف ـراد العينــة أن التكاســل عــن أداء الواجبــات الزوجيــة
هــو أحــد العوامــل املســببة لذلــك.
ومــن جانــب آخــر ،أشــار ابرتلــي وآخــرون ( )Bartley et al., 2007يف دراســتهم
حــول الســعادة الزوجيــة والرضــا الوظيفــي أن االســتعانة ابملصــادر اخلارجيــة كاخلادمــات لرعايــة األطفــال
ليســت هلــا عالقــة إجيابيــة ابلســعادة يف احليــاة الزوجيــة .حيــث أجريــت الدراســة علــى  224قيــادي
يعملــون يف قســم إدارة األعمــال جبامعــة ســاوث إيســرن أبمريــكا ( %55مــن األزواج و %45مــن
الزوجــات) .وتبــن مــن النتائــج أن االســتعانة ابخلادمــة رغــم ارتباطــه ابلرضــا الوظيفــي إال أن لــه أتثــر
ســليب علــى شــعور الزوجــن ابلســعادة يف احليــاة الزوجيــة .وفُســرت هــذه النتيجــة أبن وجــود اخلادمــة يف
املنــزل ينعكــس علــى شــعور الزوجــن أبهنــم أقــل التزامـاً حنــو األســرة واحليــاة الزوجيــة وقــد يؤثــر ذلــك علــى
عدم شــعورهم ابلســعادة الزوجية .وأشــار ســبيتز ولوســكوكو ()Spitze & Loscocco, 2000
أن األعمــال املنزليــة والرعايــة الوالديــة هــي مبثابــة أنشــطة يقــوم هبــا الوالــدان تبعــث هلمــا الســعادة حــى لــو
كانــت تلــك األنشــطة غــر مفضلــة لديهــم .فالتضحيــة املقدمــة مــن الــزوج أو الزوجــة أو كالمهــا معـاً يف
إجنــاز األعمــال املنزليــة واالهتمــام ابلرعايــة الوالديــة غالب ـاً مــا ترتبــط بســعادهتم الزوجيــة.
وأشــار أيســلند وكيــم ( )Iceland & Kim, 2001أيضـاً أن العمالــة املنزليــة مدفوعــة
األجــر غالبـاً مــا تــون ابهظــة الثمــن ويســتعني هبــا األزواج مــن ذوي الدخــل املتوســط حلاجتهــم للعمــل
ممــا قــد تزيــد مــن الضغــوط املاليــة عليهــم وتنعكــس ســلباً علــى ســعادهتم الزوجيــة .ويــرى بعــض الباحثــن
أن قيــام اخلادمــة ابألعمــال املنزليــة قــد يفقــد الزوجــان كذلــك الشــعور ابحلــب والتعاطــف .حيــث يعتــر
البعــض أن جــودة أداء الــزوج أو الزوجــة يف القيــام ابألعمــال املنزليــة وتقــدمي اخلدمــات هــو انعــكاس
لشــعورمها ابحلــب والــود اجتــاه بعضهمــا البعــض ( .)Coltrane, 2000وقيــام اخلادمــة بتلــك
األدوار قــد ال يتيــح الفرصــة لــكال الزوجــن ألداء الــدور املتوقــع منهمــا خــال احليــاة الزوجيــة وقــد
ينعكــس ذلــك علــى عــدم شــعورمها ابلســعادة الزوجيــة (.)Rogers & Amato, 2000
كمــا أشــارت دراســة بلــر ( )Blair, 1998الــي اســتعانت ببيــاانت دراســة وطنيــة حــول
ُســر واألعمــال املنزليــة الــي أعــدت عــام 1993م (عــدد العينــة= 2057زوج وزوجــة) أن األزواج
األ َ
مقارنــة ابلزوجــات يشــعرون ابلســعادة الزوجيــة عندمــا تقــوم زوجاهتــم ابألعمــال املنزليــة دون االســتعانة
ابخلادمــة .بينمــا ال تشــعر الزوجــات ابلســعادة الزوجيــة نتيجــة لعــدم املســاواة يف القيــام ابألعمــال
املنزليــة والنفقــات املاليــة والعمــل مــن أجــل تلبيــة احتياجــات األســرة .كذلــك أشــار بعــض الباحثــن أن
قيــام اخلادمــة ابألعمــال املنزليــة قــد يســاعد علــى كثــرة االنتقــادات بــن الزوجــن مــن حيــث تقييــم كل
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منهمــا ألداء اآلخــر خاصــة فيمــا يتعلــق برعايــة األبنــاء ( .)Thompson, 1991فالــزوج علــى
ســبيل املثــال قــد تــزداد انتقاداتــه حــول ضعــف أداء الزوجــة لتلبيــة احتياجاتــه أو احتياجــات األطفــال
رغــم وجــود اخلادمــة الــي تســاعدها علــى حتمــل مســؤوليات األعمــال املنزليــة .وأشــار جــروف ولييــو
( )Groves & Lui, 2012أن هــذه االنتقــادات قــد تظهــر أيضـاً نتيجــة إىل أن الــزوج قــد يعتــر
وجــود اخلادمــة يف املنــزل مبثابــة “اهلديــة” للزوجــة للتخفيــف عنهــا مــن حتمــل األعبــاء املنزليــة وأنــه بذلــك
قــد يتوقــع منهــا القيــام أبدوار أسـرية أخــرى ومبســتوى عـ ٍ
ـال مــن اجلــودة.
كذلــك قــد يزيــد وجــود اخلادمــة يف املنــزل مــن الضغــوط الواقعــة علــى عاتــق الزوجــة خاصــة
العتبارهــا املســؤولة عــن إجيــاد اخلادمــة املناســبة لألســرة وتدريبهــا للقيــام ابألعمــال املنزليــة واالهتمــام
ابحتياجاهتــا العاطفيــة واعتبارهــا فــرد مــن األســرة ومراقبــة ســلوكياهتا يف املنــزل .كمــا أن وجــود
اخلادمــة يف املنــزل قــد يســاعد علــى عــدم توزيــع األدوار بشــكل عــادل بــن الزوجــن .فالــزوج علــى
ســبيل املثــال قــد يهتــم بوجــود اخلادمــة يف املنــزل ويتحمــل دفــع راتبهــا الشــهري لتســاعد زوجتــه علــى
القيــام ابألعمــال املنزليــة ويتمكــن مــن إلقــاء مســؤوليات أخــرى عليهــا تتعلــق برعايــة األطفــال وتلبيــة
احتياجاهتــم ( .)Groves & Lui, 2012كمــا أن وجــود اخلادمــة بشــكل دائــم يف املنــزل قــد
يثــر مشــكالت زوجيــة أخــرى تتعلــق ابلشــك والغــرة لــدى الزوجــة أو خيانــة الــزوج هلــا ممــا قــد ينعكــس
علــى جــودة احليــاة الزوجيــة والســعادة الزوجيــة (.)Chan, 2005
دور اخلادمة يف املنزل والكفاءة الذاتية الوالدية
الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة هــي شــعور األم/األب بقدرهتــم واســتعدادهم حنــو أداء مهــام
معينــة بنجــاح ترتبــط برعايــة طفلهم/أطفاهلــم ( .)Redman, 1998وقــد أشــار الباحثــن
(Ontai & Sano, 2008; Raikes & Thompson, 2005; Izzo et al.,
 )2000أن هنــاك عالقــة تفاعليــة بــن كفــاءة الوالديــن يف رعايــة أطفاهلــم والدعــم االجتماعــي الــذي
حيصلــون عليــه .فاســتعانة الوالديــن أبحــد مصــادر الدعــم االجتماعــي (كاخلادمــة مثــا) يســاعد
علــى التخفيــف مــن الضغــوط الوالديــة الــي ترتبــط بتوفــر خدمــات للطفــل كتنظيــف وجتهيــز مالبســه
وإعــداد طعامــه ومراقبتــه يف املنــزل أثنــاء انشــغاهلم ابلعمــل والعنايــة بنظافتــه واللعــب معــه ومتابعتــه أثنــاء
املــرض ( .)Raikes & Thompson, 2005; Cutrona, 1984وأشــار كذلــك
شاه وآخرون ( )Shah et al., 2002يف دراستهم اليت أجريت ابلكويت على  1689زوج/ة
( %87لديهــم خادمــة أو أكثــر) أن عــدد األطفــال وأعمارهــم لــه عالقــة ارتباطيــة بقــدرة الزوجــن علــى
الرعايــة الوالديــة ويرتبــط أيضـاً بقـرار اســتعانتهم خبادمــة أو أكثــر .فكلمــا زاد عــدد األطفــال بعمــر 6
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دور الخادمة يف املنزل وعالقتها بالسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية لدى األمهات الكويتيات.....

ســنوات أو أقــل كلمــا زادت رغبــة الوالديــن يف االســتعانة خبادمتــن أو أكثــر.
حيــث أن زايدة دعــم اخلادمــة للوالديــن لرعايــة أطفاهلــم تســاعد علــى زايدة التفاعــل
اإلجيــايب بــن الوالديــن والطفــل ( )Trivette & Dunst, 2005وحتســن الكفــاءة
الذاتيــة الوالديــة وزايدة مســتوى الراحــة النفســية ( .)Ozer, 1995وأشــار كيــم وآخــرون
( )Kim et al., 2005أن الدعــم االجتماعــي للوالديــن يف رعايــة األبنــاء يعتــر متغــر
وســيط لرفــع مســتوى الكفــاءة الذاتيــة وخفــض مســتوى أع ـراض االكتئــاب واألعبــاء الوالديــة.
وبينــت نتائــج دراســة وايــت وآخــرون ( )White et al., 1986الــي أجريــت علــى
 1535زوج وزوجــة يف أمريــكا أن شــعور الوالديــن بعــدم قدرهتــم علــى رعايــة أطفاهلــم نتيجــة
للضغــوط املاليــة وعــدم التفاعــل األســري وعــدم املســاواة يف حتمــل األعبــاء املنزليــة والعمــل قــد
تســبب شــعورهم بعــدم الســعادة الزوجيــة .وأن اســتمرار شــعور الزوجــن بعــدم الســعادة الزوجيــة
واخنفــاض الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة ألكثــر مــن  3ســنوات قــد ترتبــط بتحديدهــم لقـرار الطــاق.
ولكــن مــن جانــب آخــر ،يــرى بعــض الباحثــن أنــه رغــم مــا تقدمــه اخلادمــة مــن مســاعدة
ودعــم للوالديــن يف رعايــة أبنائهــم إال أن زايدة االعتمــاد عليهــا يف األســرة قــد يســاعد علــى اخنفــاض
درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة .حيــث أشــارت دراســة املغــريب وآخــرون ( )2011الــي أجريــت
علــى  572كويــي منهــم  294امـرأة و 278رجــل مــن العاملــن يف القطاعــن احلكومــي واخلــاص أن
خــروج الوالديــن للعمــل وخاصــة األم العاملــة الــي لديهــا خادمــة ينتــج عنــه مشــكالت تتعلــق بشــعورها
ابلكســل مــن أداء األعمــال املنزليــة الــي تتعلــق مبتابعــة األبنــاء وافتقــاد الوقــت املناســب لرعايتهــم.
حيــث أفــادت األمهــات أهنــن يصلــن متأخ ـراً إىل املنــزل ويشــعرن ابلتوتــر النفســي واجلهــد البــدين.
وأفــادت  %73مــن األمهــات أهنــن ال يقمــن أبي عمــل يف املنــزل بعــد عودهتــن مــن العمــل وأن األغلبيــة
ال يتحملــن األعبــاء املنزليــة .وأشــارت  %33.3منهــن أن هــذا الوضــع لــه أتثــر ســليب يف قدرهتــن علــى
تدريــس أبنائهــن و %28.8أشــرن إىل أتثــره الســليب يف قدرهتــن علــى تربيــة األبنــاء و %41.8أشــرن إىل
أتثــره الســليب علــى عالقاهتــن ابألبنــاء (مــن حيــث األمومــة والرعايــة والعاطفــة).
وأشــارت أيض ـاً دراســة أخــرى أجريــت برعايــة وزارة العــدل الكويتيــة ( )2015علــى عــدد
 612كويــي مــن العاملــن وغــر العاملــن تقدم ـوا بطلــب الطــاق مــن إدارة التوثيقــات الشــرعية أن
 %32.3مــن أف ـراد العينــة يــرون أن وجــود اخلادمــة يف املنــزل ينتــج عنــه شــعور الوالديــن أو أحدمهــا
ابلكســل عن أداء الواجبات املنزلية و %26.2أفادوا إبلقاء مســؤولية األوالًد على اخلادمة .وأشــارت
دراســة األنصــاري ( )1988الــي أجريــت علــى  400أم مــن العامــات وغــر العامــات يف مدينــي
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مكــة املكرمــة وجــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية أن األمهــات ( %45مــن غــر العامــات و%38.5
مــن العامــات) يشــعرن بعــدم قدرهتــن علــى رعايــة أبنائهــن بــدون االســتعانة ابخلادمــة يف املنــزل.
وقــد أشــار لريكــز وكروكينــرج ( )Leerkes & Crockenberg, 2002يف
دراســتهم الــي أجريــت علــى  92أم (األعمــار مــا بــن  41-20عــام) أن عــدم شــعور األمهــات
ابلكفــاءة الذاتيــة الوالديــة يرتبــط بعــدم شــعورهن ابحـرام الــذات وينعكــس علــى ســلوكياهتن األموميــة
اجتــاه األبنــاء .وأشــار جونــز وبرنــز ( )Jones & Prinz, 2005يف دراســتهم التحليليــة حــول
الدراســات الــي أجريــت للتعــرف علــى اآلاثر الناجتــة عــن اخنفــاض درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة
أهنــا ترتبــط ابخنفــاض مســتوى الوظائــف النفســية الوالديــة وعــدم التوافــق لــدى الطفــل واخنفــاض قــدرة
الوالديــن علــى دعــم أبنائهــم أو تقــدمي اخلدمــات هلــم.

مشكلة الدراسة
حدثــت تغ ـرات س ـريعة يف اجملتمــع الكويــي كمــا هــي يف دول العــامل أدت إىل ضــرورة اســتعانة
األســرة الكويتيــة ابخلادمــة يف املنــزل .حيــث أشــارت اإلدارة املركزيــة العامــة لإلحصــاء ( )2014أن نســبة
العمالــة املنزليــة قــد بلغــت يف عــام  2014مــا يقــارب  %25.14مــن نســبة العمالــة الوافــدة يف الكويــت .وبلــغ
عددهــم حــى العــام 2014م مــا يقــارب  620,539خــادم ومبعــدل زايدة تســاوي  27,269حالــة عــن العــام
2011م .وتبــن أن  %35.5مــن إمجــايل العمالــة املنزليــة هــم إانث (العــدد= )355,669و %82.8منهــن
قــد مت اســتقدامهن مــن الــدول اآلســيوية غــر العربيــة (العــدد=  .)294,735وتعتــر نســبة العمالــة املنزليــة يف
الكويــت كبــرة جــدا إذا وضعنــا يف االعتبــار أن إمجــايل عــدد األســر النوويــة الــي لديهــا طفــل وأكثــر وفقـاً للتعــداد
الســكاين للعــام 2011م يســاوي  180,567أســرة كويتيــة بلــغ عــدد أفرادهــا مــن الذكــور واإلانث مــا يقــارب
املليون (العدد=  .)1,067,481وهذا قد يعين أن هناك ما يقارب  3خادمات لكل أسرة كويتية (.)3:1
وابلنظــر يف اإلحصائيـاًت الســابقة أاثرت الباحثــة بعــض التســاؤالت وهــي :مــا مــدى حاجــة األســر
الكويتيــة للخادمــات ليصــل عددهــن  3أضعــاف عــدد األســر؟ ومــا مــدى اســتفادة أفـراد األســرة الكويتيــة مــن
اخلادمــات يف املنــازل؟ وهــل للخادمــات أتثــر علــى جنــاح احليــاة الزوجيــة وشــعور الوالديــن ابلقــدرة علــى االســتمرار
يف رعايــة أطفاهلــم؟ والسـؤال املهــم أيضـاً هــل مــن الضــروري لألخصائيــن االجتماعيــن دعــم األســر لالســتعانة
ابخلادمــات يف حــال وجــود اخلالفــات الزوجيــة وعــدم الشــعور ابلســعادة بــن الزوجــن؟ وهــل يضــع األخصائيــون
االجتماعيــون يف االعتبــار ضــرورة إرشــاد األســر لالســتعانة ابخلادمــات لتحســن قدراهتــم لرعايــة أطفاهلــم؟
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العمالة املنزلية ووضع األسرة يف اجملتمع الكوييت
إن اســتعانة األســر الكويتيــة ابخلادمــات يف املنــزل قــد تزايــد لــدى األســر الغنيــة وأصبــح
جــزء مــن ثقافــة األســر متوســطة ومنخفضــة الدخــل وذلــك نتيجــة للتغ ـرات الــي شــهدهتا الكويــت
يف الســنوات املاضيــة .أوالً ،شــهدت األســرة الكويتيــة حتــول يف وضــع املـرأة مــن ربـَّـة منــزل إىل عاملــة
تشــارك يف قطاعــي العمــل احلكومــي واخلــاص .فلــم تعــد املـرأة الكويتيــة كمــا كانــت يف املاضــي تقضــي
مجيــع أوقاهتــا يف القيــام ابألعمــال املنزليــة ورعايــة األطفــال بــل أصبــح هلــا دوراً آخــر مهــم يف اجملتمــع
يتمثــل يف مشــاركتها مــع الرجــل يف ميــدان العمــل .حيــث أشــارت إحصائيـاًت مســح القــوى العاملــة
لعــام 2014م أن نســبة مشــاركة امل ـرأة الكويتيــة يف العمــل قــد بلغــت  %37.6مــن جممــوع القــوى
العاملــة املشــاركة .وتقــدر نســبة الـزايدة يف مشــاركة املـرأة ابلعمــل مــا بــن األعـوام 2014-2003م
إىل ( %11.4اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء .)2011 ،ولعــل زايدة نســبة مشــاركة امل ـرأة الكويتيــة يف
العمل قد يعين زايدة حاجة األســر لالســتعانة مبصادر أخرى كاخلادمة لتلبية االحتياجات األساســية
للــزوج واألطفــال مــع غيــاب دور األم يف املنــزل.
اثني ـاً ،تتمتــع األســرة الكويتيــة ببعــض اخلصائــص الــي ســاعدت علــى زايدة االســتعانة
ابخلادمــات يف املنــازل سـواء كانــت الزوجــة عاملــة أو غــر عاملــة .حيــث يعتــر حجــم األســرة الكويتيــة
كبــر نســبيا ويعيــش أفرادهــا مبســاكن خاصــة ومســتقلة ولديهــا مســتوى مرتفــع مــن الدخــل الشــهري.
فقــد أشــارت اإلحصائي ـاًت أنــه يف عــام 2011م جــاء متوســط عــدد األف ـراد يف األســرة الكويتيــة
يســاوى  8أفـراد وبلغــت نســبة األســر الــي تعيــش يف مســاكن مســتقلة ميلكوهنــا أو ميلكهــا أحــد ذويهــم
حـوايل  .%81كمــا أشــارت إحصائيــة مســح الدخــل واإلنفــاق األســري للعــام 2013م أن متوســط
الدخــل الشــهري لألســرة الكويتيــة مــن مصــادر الدخــل املختلفــة قــد بلــغ حـوايل  3351دينــار كويــي
(مــا يقــارب ( )$11,000اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء .)2013 ،2011 ،وممــا ال شــك فيــه أن
زايدة عــدد أف ـراد األســرة والعيــش يف مســاكن مســتقلة بغــض النظــر عــن وضــع العمــل لــدى الزوجــة
يســاعد علــى زايدة حاجــة الوالديــن لالســتعانة مبصــادر خمتلفــة للحصــول علــى الدعــم األســري لتلبيــة
احتياجاهتــا ومتطلبــات أفرادهــا .وأن ارتفــاع مســتوى الدخــل الشــهري قــد يســاعد علــى حتفيــز األســر
أيضـاً لالســتعانة خبادمــة أو أكثــر لرغبتهــم يف عــدم حتمــل أعبــاء األعمــال املنزليــة ورغبتهــم يف التكيــف
مــع متطلبــات أفرادهــا .وهــذا مــا أكــدت عليــه دراســة شــاه وآخــرون ()Shah et al., 2002
الــي أجريــت علــى  1689زوج وزوجــة يف الكويــت .حيــث تبــن أن ثلــث أف ـراد العينــة املتزوجــون
أو الذيــن لديهــم أبنــاء متزوجــن يعيشــون معهــم يف األســرة لديهــم  3خادمــات أو أكثــر .وأن األســر
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ذوات الدخل الشــهري املرتفع والذين يعيشــون مبســاكن ميتلكوهنا ومســتقلة (عدد كبري من الغرف أو
الســكن يف فيــا) يســتعينون أبكثــر مــن خادمــة مقارنــة ابألســر ذوات الدخــل املنخفــض أو املتوســط.
وأن عــدد اخلادمــات يف املنــزل ليســت لــه عالقــة بوضــع العمــل للزوجــة الكويتيــة .فقــد تبــن أن الزوجــة
العاملــة وغــر العاملــة توظــف خادمتــن وأكثــر يف املنــزل الرتبــاط ذلــك ابرتفــاع مســتوى الدخــل
الشــهري لألســرة.
اثلثـاًَّ ،
إن عــدم املســاواة يف توزيــع أدوار األعمــال املنزليــة بــن الزوجــن يف األســر الكويتيــة قــد
ســاعد أيضـاً علــى االســتعانة خبادمــة أو أكثــر يف املنــزل .ففــي حــال عمــل الزوجــة أو بقائهــا يف املنــزل
فــإن كــر حجــم األســرة وكثــرة متطلباهتــا مــع عــدم توزيــع األدوار بعدالــة يف القيــام ابألعمــال املنزليــة قــد
ينعكــس علــى رغبــة الــزوج/ة يف االســتعانة ابخلادمــة .حيــث أشــار حســن ( )2008يف كتابــه “علــم
اجتمــاع املـرأة” أن أغلبيــة األزواج الشــرقيني يرفضــون القيــام ابألعمــال املنزليــة كالتنظيــف واللعــب مــع
األطفــال أو الســهر علــى رعايتهــم وذلــك العتبــار هــذه األعمــال مــن اختصــاص الزوجــة .حــى أن
البعــض منهــم قــد يعتقــد أن قيامــه ابألعمــال املنزليــة يقلــل مــن مكانتــه كرجــل يف األســرة ويقلــل مــن
اح ـرام اآلخريــن لــه .ولعــل هــذه االعتقــادات الشــائعة يف الكويــت والــدول اخلليجيــة والعربيــة قــد
جــاءت نتيجــة للنمــط التقليــدي حليــاة األســرة الــذي اعتــاد علــى عمــل املـرأة يف املنــزل وعمــل الرجــل
يف اخلــارج .ورغــم تغيــر وضــع املـرأة ومكانتهــا يف اجملتمــع الكويــي إال أن هــذه االعتقــادات مازالــت
شــائعة وتؤثــر ســلباً علــى زايدة حتمــل امل ـرأة لألعمــال املنزليــة ورعايــة األطفــال ورغبتهــا يف االســتعانة
ابخلادمــة يف املنــزل.

أمهية الدراسة
تعتــر الدراســة احلاليــة مــن الدراســات النــادرة الــي ركــزت علــى العالقــة بــن األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل
والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة .حيــث اهتمــت الدراســات األجنبيــة الســابقة بتعــرف أثــر اخلادمــات علــى اهتمــام
الوالديــن ابألبنــاء واحليــاة الزوجيــة (Ostbye et al, 2013; Groves & Lui, 2012; Thompson,
 ،)1991والعالقــة بــن اخلادمــة وجــودة احليــاة الزوجيــة (،)Cheung, 2014; Chan, 2005; Blair, 1998
وطبيعــة حيــاة اخلادمــة يف العمــل ابخلــارج ( .)Quizon, 2011أمــا الدراســات الــي أجريــت يف منطقــة اخلليــج العــريب فقــد
ركــزت بعضهــا علــى إج ـراء املقابــات الشــخصية مــع اخلادمــات وتعــرف الضغــوط الــي يتعرضــون هلــا لــدى األســر الســعودية
واإلماراتيــة ( ،)Vlieger, 2011واخلصائــص الدميغرافيــة لألســر الــي تعمــل لديهــا اخلادمــات يف الكويــت (Shah et
 ،)al., 2002وأثــر اخلادمــات علــى تربيــة األبنــاء يف مدينــي مكــة املكرمــة وجــدة (األنصــاري)1988 ،
وأثــر اخلادمــات علــى التفاعــل االجتماعــي يف األســرة مبدينــة الـرايض يف الســعودية (الزكــري.)2005 ،
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وهنــاك عــدد قليــل مــن الدراســات الســابقة ومعظمهــا أجنبيــة الــي اهتمــت ابلعالقــة بــن وجــود اخلادمــة والســعادة
الزوجية (.)Bartley et al., 2007; Iceland & Kim, 2001; Rogers & Amato, 2000
وال توجــد (حســب علــم الباحثــة) دراســات أجنبيــة أو عربيــة اهتمــت ابلعالقــة بــن دور اخلادمــة يف املنــزل والكفــاءة
الذاتيــة الوالديــة.
ونظـراً ألمهيــة وجــود اخلادمــات لــدى األســر الكويتيــة وزايدة عددهــم يف الســنوات األخــرة
املاضيــة جــاءت الدراســة احلاليــة لكشــف األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل ومــدى أتثريهــا علــى
جانبــن أساســيني يف احليــاة الزوجيــة ومهــا الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة .حيــث أن نتائــج
الدراســة احلاليــة ستســاعد علــى وضــع اخلطــط وتقــدمي التوصيــات الــي ميكــن أن تســاهم يف التقليــل مــن
اخلالفــات الزوجيــة واســتقرار األســر الكويتيــة ودعمهــم يف رعايــة أبنائهــم وتنشــئتهم يف ظــروف صحيــة
وســليمة .وستســاهم أيض ـاً يف مســاعدة األخصائيــن االجتماعيــن احلصــول علــى معلومــات دقيقــة
حــول األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــات يف املنــزل وفهــم طبيعــة العالقــات بــن اخلادمــات واألمهــات
الكويتيــات مــن خــال األدوار املوكلــة إليهــن .وســيتمكن األخصائيــون االجتماعيــون مــن تقــدمي
االستشــارات األسـرية حلــل املشــكالت الزوجيــة املرتبطــة بتوزيــع األدوار بــن الزوجــن للقيــام ابألعمــال
املنزليــة أو التكاســل يف القيــام ابألدوار الوالديــة أو الشــعور بعــدم القــدرة علــى رعايــة األطفــال يف ظــل
وجــود اخلادمــة .وميكننــا بذلــك أن نوصــي مبــدى أمهيــة أو عــدم أمهيــة األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة
يف املنــزل ووضــع احللــول املقرتحــة لتفــادي املشــكالت الزوجيــة الناجتــة مــن قيــام اخلادمــة أبدوار منزليــة
معينــة ووضــع البدائــل هلــا.

أهداف الدراسة
هتــدف الدراســة احلاليــة إىل ( )1تعــرف رأي األمهــات الكويتيــات يف األدوار الــي تقــوم هبــا
اخلادمــة يف املنــزل ،و ( )2كشــف االختالفــات يف أدوار اخلادمــة يف املنــزل وفقـاً للمتغـرات الدميغرافيــة
لــدى األمهــات كالعمــر واملســتوى التعليمــي والدخــل الشــهري وعــدد األطفــال ووضــع العمــل ونــوع
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الســكن واحلالــة الصحيــة لــأم والشــعور ابخلمــول أو الكســل ووجــود ســائق وطبــاخ يف املنــزل ،و()3
حتديــد العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــن األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل واملتغ ـرات الدميغرافيــة
ســابقة الذكــر ،و ( )4كشــف العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــن األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف
املنــزل ومتغـرات الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة كل علــى حــدة ،و ( )5كشــف العالقــة
االرتباطيــة التنبؤيــة بــن األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة
الوالديــة مع ـاً ،و ( )6إعــداد وتقنــن مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل لتحقيــق األهــداف الســابقة.

أسئلة الدراسة
( )1ما رأي األمهات الكويتيات يف األدوار اليت تقوم هبا اخلادمة يف املنزل؟
( )2هــل هنــاك اختالفــات دالــة إحصائيـاً يف دور اخلادمــة يف املنــزل وفقـاً للمتغـرات الدميغرافيــة
لــدى األمهــات؟
( )3هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائي ـاً بــن دور اخلادمــة يف املنــزل واملتغ ـرات
الدميغرافيــة لــدى األمهــات؟
( )4هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائي ـاً بــن دور اخلادمــة يف املنــزل والســعادة
الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى األمهــات؟
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منهج الدراسة
عينة الدراسة
اعتمــدت الدراســة احلاليــة علــى املنهــج الوصفــي ومشلــت العينــة علــى  85أم كويتيــة لديهــن
خادمــات يف املنــزل .بلغــت أعمــار األمهــات مــا بــن  21إىل  60عــام مبتوســط حســايب بلــغ
 34.4واحنـراف معيــاري بلــغ  .9.13وبلغــت نســبة أعمــار األمهــات بــن  29عــام وأقــل مــا يقــارب
( %32.9العــدد=  )28ومــا بــن  30إىل  39عــام ( %40العــدد= )34وبــن  40عــام وأكثــر
( %27.1العــدد= .)23وهنــاك مــا يقــارب  %22.4مــن األمهــات مــن محلــة شــهادة اإلعداديــة وأقــل
(العــدد= )19و %30.6مــن محلــة شــهادة الثانويــة العامــة (العــدد=  )26و %47.1مــن محلــة شــهادة
البكالوريــوس (العــدد= .)40وأن أكثــر مــن نصــف أف ـراد العينــة (العــدد=  )50وبنســبة %58.8
لديهــن دخــل شــهري منخفــض (بــن  999دينــار كويــي وأقــل) و( %41.2العــدد=  )35لديهــن
دخــل شــهري مرتفــع (بــن  1000دينــار كويــي وأكثــر) .بلغــت نســبة عــدد األطفــال يف األســرة مــا
بــن  1إىل  2طفــل مــا يقــارب ( %41.2العــدد= )35ومــا بــن  3أطفــال وأكثــر ( %58.8العــدد=
 .)50وهنــاك  %61.2مــن األمهــات يعملــن (العــدد= )52و %38.8ال يعملــن (العــدد=.)33
يســكن مــع األهــل
كمــا أن  %52.9منهــن لديهــن ســكن مســتقل عــن األهــل (العــدد=ْ %47.1 )45
(العــدد=.)40
أمــا ابلنســبة للحالــة الصحيــة ،فاألغلبيــة العظمــى وبنســبة  %76.5مــن األمهــات ليــس لديهــن
أم ـراض جســدية (العــدد= )65و %23.5لديهــن أم ـراض جســدية (العــدد= ،)20واألغلبيــة أيض ـاً
وبنســبة  %81.2ال يشــعرن ابخلمول أو الكســل أو عدم القدرة على احلركة (العدد= )69و%18.8
يشــعرن بذلــك (العــدد= .)16أمــا ابلنســبة لوضــع العمالــة املنزليــة ،جنــد أن األغلبيــة العظمــي مــن
األمهــات وبنســبة  %72.9ليــس لديهــن ســائق يف املنــزل (العــدد= )62و %27.1لديهــن ســائق
(العــدد=  ،)23وأن  %76.5ليــس لديهــن طبــاخ/ة يف املنــزل (العــدد= )65و %23.5لديهــن ذلــك
(العــدد=.)20

إجراءات التطبيق امليداين
مت اختيــار أفـراد العينــة بطريقــة العينــة القصديــة .حيــث مت أوالً حتديــد شــروط اختيــار أفـراد العينــة
ليكــون املشــاركني ابملواصفــات التاليــة )1( :ذكــور وإانث و ( )2مــن محلــة اجلنســية الكويتيــة و()3
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متزوجــن و( )4لديهــم طفــل أو أكثــر يف األســرة و( )5لديهــم خادمــة أو أكثــر يف املنــزل .متــت اثنيـاً
حتديــد أماكــن العمــل الــي تكثــر فيهــا التجمع ـاًت النســائية والرجاليــة مــن املوظفــن واملراجعــن وهــي
جممــع الــوزارات .متــت اثلثـاً احلصــول علــى املوافقــات الرمسيــة مــن جهــات العمــل املختلفــة .مث مت توزيــع
االســتباانت علــى املوظفــن واملوظفــات واملراجعــن للهيئــات املختلفــة ومت مجــع االســتباانت يف أظــرف
مغلقة خالل أســبوعني من اتريخ التوزيع .واجلدير ابلذكر أنه مت توزيع االســتباانت على الراغبني يف
املشــاركة تطوعـاً دون حتديــد اجلنــس ولكــن تبــن بعــد فحــص البيــاانت أن هنــاك عــدد قليــل جــدا مــن
الذكــور (العــدد=  )9شــاركوا يف الدراســة وكان معظمهــم مــن العاملــن .ونظـراً النتهــاء الفــرة الزمنيــة
املخصصــة للتطبيــق امليــداين وضمــان التجانــس بــن جمموعــات أف ـراد العينــة مت اســتبعاد اســتباانت
املشــاركني الذكــور وأصبحــت العينــة تقتصــر علــى اإلانث فقــط (العــدد النهائــي ألفـراد العينــة= 85أم).

مقاييس الدراسة
أوالً :مقياس املتغريات الدميوغرافية
يهــدف مقيــاس املتغ ـرات الدميوغرافيــة إىل تعــرف اجلنــس والعمــر واملســتوى التعليمــي (ال
أق ـرأ وال أكتــب ،وأق ـرأ وأكتــب ،واملرحلــة االبتدائيــة ،واملرحلــة اإلعداديــة ،والثانويــة العامــة ،والدبلــوم،
والبكالوريــوس ،والدراســات العليــا) والدخــل الشــهري (أقــل مــن  199دينــار كويــي ،ومــا بــن -200
 ،399و ،599-400و ،99 7-600و ،999-800و 1000أو أكثــر) وعــدد األبنــاء (ال
يوجــد ،ومــن  ،2-1و ،5-3و 6أو أكثــر) ووضــع العمــل (ال أعمــل وطالــب ومتقاعــد وأعمــل) ونــوع
الســكن (مســتقل ومــع األهــل).
كمــا تضمــن املقيــاس بعــض األســئلة الــي هتــدف إىل كشــف الوضــع الصحــي للمشــاركني.
ومتثلــت تلــك األســئلة ابآليت“ :هــل تعــاين مــن أي أم ـراض صحيــة يف الوقــت احلــايل؟ وكانــت
اإلجــاابت نعــم وال .وسـؤال آخــر“ ،إذا كنــت تعــاين حاليــا مــن مــرض جســدي ،هــل تشــعر ابخلمــول
أو الكســل أو عــدم القــدرة علــى احلركــة؟” وكانــت اإلجــاابت نعــم وال .هــذا ابإلضافــة إىل عــدد
مــن األســئلة األخــرى الــي هدفــت إىل كشــف مــدى اســتخدام املشــاركني للعمالــة املنزليــة يف األســرة.
ومتثلــت األســئلة ابآليت“ :هــل لديــك ســائق يف املنــزل؟” و “هــل لديــك طباخ/طباخــة يف املنــزل؟”
و “هــل لديــك خادمــة يف املنــزل؟” وجــاءت اإلجــاابت بنعــم وال.
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اثنياً :مقياس دور اخلادمة يف املنزل
بغرض الدراســة احلالية مت إعداد مقياس دور اخلادمة يف املنزل والذي يهدف إىل كشــف املهام
واألدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل .واخلادمــة يف الدراســة احلاليــة هــي “الفتــاة أو امل ـرأة الــي
يتــم توظيفهــا للقيــام ابألعمــال املنزليــة ”.ولبنــاء املقيــاس كان مــن الضــروري يف البدايــة تعــرف املهــام
الــي تــوكل للخادمــة الــي تعمــل لــدى األســر الكويتيــة .ولكشــف ذلــك ،مت التواصــل مــع املتابعــن
علــى حســاب الباحثــة يف برانمــج التواصــل االجتماعــي “تويــر” وعددهــم  ٣٣٧٠متابــع آنــذاك،
وطــرح س ـؤال عــام للمشــاركة وهــو“ :مــا املهــام الــي توكلهــا األســرة الكويتيــة للخادمــة يف املنــزل؟”
ومتــت مناقشــة السـؤال مــع املتابعــن وتدويــن املهــام الــي تــوكل للخادمــة وفقـاً آلرائهــم الشــخصية .مث
قامــت الباحثــة ابختيــار املهــام الــي تــوكل للخادمــة وفقـاً للتكـرارات العاليــة وترتيبهــا وتصنيفهــا حســب
نــوع املهمــة .وبنــاء عليــه ،مت احلصــول علــى عــدد مــن العبــارات وتصنيفهــا وفق ـاً لألبعــاد الثالثــة
التاليــة :األدوار املتعلقــة ابألعمــال املنزليــة واألدوار املتعلقــة ابألبنــاء واألدوار املتعلقــة ابحليــاة الشــخصية
للزوجــن.
متــت بعــد ذلــك إعــداد مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وإرســاله إىل مخســة أعضــاء مــن هيئــة
التدريــس يف قســم اخلدمــة االجتماعيــة جبامعــة الكويــت للحصــول علــى رأيهــم العلمــي حــول إمكانيــة
اســتخدام املقياس وتطبيقه على األســر الكويتية .أفاد احملكمون بوجود بعض العبارات املركبة وعدم
وضــوح بعــض العبــارات األخــرى .وبنــاء علــى ذلــك مت إجـراء التعديــات التاليــة:
( )١جتزئــة العبــارة التاليــة «تقــوم اخلادمــة بطبــخ وإعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة» إىل جزئــن ألهنــا
عبــارة مركبــة مــن مهمتــن تقــوم هبــا اخلادمــة .وأصبحــت العبارتــن علــى النحــو التــايل» تقــوم اخلادمــة
ابلطبــخ» و «تقــوم اخلادمــة إبعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة».
( )٢توضيــح العبــارة التاليــة «تقــوم اخلادمــة أبعمــال الصيانــة يف املنــزل» وذلــك إبضافــة بعــض
األمثلــة الــي توضــح معــى أعمــال الصيانــة .فأصبحــت العبــارة علــى النحــو التــايل «تقــوم اخلادمــة
أبعمــال الصيانــة يف املنــزل (تبديــل اإلضــاءات واالتصــال ابلفــي لتصليــح األجهــزة أو التكيــف...
إخل)».
( )٣يف العبــارة «تقــوم اخلادمــة بغســل املالبــس وكيهــا ووضعهــا يف اخلزائــن» متــت جتزئتهــا إىل
ثالثــة عبــارات مســتقلة بــدال مــن عبــارة واحــدة وذلــك ألهنــا مركبــة .فأصبحــت العبــارات علــى النحــو
التــايل «تقــوم اخلادمــة بغســل املالبــس» و «تقــوم اخلادمــة بكــي املالبــس» و «تقــوم اخلادمــة برتتيــب
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املالبــس يف اخلزائــن».
( )٤يف العبــارة التاليــة «ترافــق اخلادمــة أبنائــي إىل املدرســة صباحـاً وعنــد العــودة إىل املنــزل» متــت
جتزئتهــا إىل عبارتــن ألهنــا مركبــة وتتضمــن أكثــر مــن مهمــة .فأصبحــت العبارتــن علــى النحــو التــايل
«ترافــق اخلادمــة أبنائــي إىل املدرســة صباحـاً» و «ترافــق اخلادمــة أبنائــي عنــد العــودة مــن املدرســة».
( )٥اعــرض بعــض احملكمــن علــى عــدم تناســب بعــض العبــارات مــع البيئــة الكويتيــة وهــي
«تقــوم اخلادمــة بتدريــس أبنائــي» و «تق ـرأ اخلادمــة قصــة ألطفــايل قبــل النــوم» و «تذهــب اخلادمــة
مــع أبنائــي إىل النــادي ».ولكــن بعــد مناقشــة ذلــك معهــم مت توضيــح أن بعــض املهــام الــي تــوكل
للخادمــة قــد تســتخدم لــدى األســر الكويتيــة حســب الطبقــة االجتماعيــة الــي ينتمــون إليهــا واملدرســة
الــي يلتحــق هبــا الطفــل س ـواء مــدارس أجنبيــة أو مــدارس التعليــم العــام .ومت االتفــاق مــع احملكمــن
على إبقاء العبارات الســابقة ألن اإلجاابت املتعلقة ابملقياس تســمح للمشــاركني يف الدراســة ابختيار
االجابــة «أبــداً» إذا مل تنطبــق العبــارة علــى وضعهــم احلــايل.
( )٦إج ـراء تعديــل طفيــف علــى العبــارة التاليــة «تســاعدين اخلادمــة علــى حــل مشــكاليت مــع
زوجي/زوجــي وأبنائــي ».حيــث مت إلغــاء كلمــة أبنائــي وذلــك النتمــاء العبــارة إىل أدوار اخلادمــة
املتعلقــة ابحليــاة الشــخصية للــزوج أو الزوجــة .وأصبحــت العبــارة علــى النحــو التــايل «تســاعدين
اخلادمــة علــى حــل مشــكاليت مــع زوجي/زوجــي».
( )٧إلغــاء العبــارة التاليــة «تســاعدين اخلادمــة علــى حــل مشــكاليت يف العمــل» وذلــك التفــاق
رأي احملكمــن ابألغلبيــة حــول عــدم تطابــق هــذه العبــارة مــع الواقــع الــذي تعيشــه األســر الكويتيــة.
( )٨إجـراء تعديــل علــى العبــارة التاليــة «تقــوم اخلادمــة بعمــل ترتيبــات الســفر (جتهيــز احلقائــب
واحلجــوزات وأماكــن الرحــات الرتفيهيــة إخل) ».وأصبحــت العبــارة علــى النحــو التــايل «تقــوم اخلادمــة
بعمــل ترتيبــات الســفر (جتهيــز احلقائــب)» وذلــك التفــاق رأي احملكمــن ابألغلبيــة حــول عــدم تطابــق
هــذه األمثلــة مــع الواقــع الــذي تعيشــه األســر الكويتيــة.
( )٩إجراء بعض التعديالت اللغوية على بعض العبارات لتتناسب واملعىن املرجو منها.
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دور الخادمة يف املنزل وعالقتها بالسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية لدى األمهات الكويتيات.....

النسخة النهائية للمقياس
تضمنــت النســخة النهائيــة ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل علــى  ٣٥عبــارة ومشلــت ثالثــة أبعــاد
أساســية وهــي كمــا يلــي:

البعد األول :األدوار املرتبطة ابألعمال املنزلية
يهــدف هــذا البعــد إىل كشــف األدوار أو املهــام الــي تقــوم هبــا اخلادمــة والــي تتعلــق ابألعمــال
اخلاصــة ابملنــزل .وذلــك علــى ســبيل املثــال «تقــوم اخلادمــة ابلطبــخ» و «تعتــي اخلادمــة حبديقــة املنــزل» و
«تقوم اخلادمة بتنظيف املنزل ».وتضمن هذا البعد  9عبارات مشلت العبارات األرقام من  1إىل .9

البعد الثاين :األدوار املرتبطة ابألبناء
يهــدف هــذا البعــد إىل كشــف األدوار أو املهــام الــي تقــوم هبــا اخلادمــة والــي تتعلــق بشــؤون
األبنــاء مبــا يف ذلــك الرعايــة والرتبيــة والتدريــس والرتفيــه .وذلــك علــى ســبيل املثــال «تقــوم اخلادمــة
إبطعــام أوالًدي» و «تبقــي اخلادمــة مــع طفلــي يف الس ـرير حــى ينــام» و «تقــوم اخلادمــة بتدريــس
أبنائــي ».وتضمــن هــذا البعــد  19عبــارة مشلــت العبــارات األرقــام مــن  10إىل .28

البعد الثالث :األدوار املرتبطة ابحلياة الشخصية للزوجني
يهــدف هــذا البعــد إىل كشــف األدوار أو املهــام الــي تقــوم هبــا اخلادمــة والــي تتعلــق ابحليــاة
الشــخصية للــزوج أو الزوجــة .وتتمثــل العبــارات علــى ســبيل املثــال ابآليت »:تقــوم اخلادمــة ابســتقبال
ضيــويف» و «تقــوم اخلادمــة ابلــرد علــى اتصــاالت اهلاتــف» و «تقــوم اخلادمــة بتنظيــف وغســيل ســياريت
اخلاصــة ».وتضمــن هــذا البعــد  7عبــارات مشلــت األرقــام مــن  28إىل .35
وتضمنــت مجيــع بنــود املقيــاس االســتجاابت الــي تراوحــت مــا بــن ( 5دائم ـاً) إىل ( 1أبــداً).
وتشــر الدرجــة  5إىل ارتفــاع درجــة قيــام اخلادمــة أبدوار معينــة بينمــا تشــر الدرجــة  1إىل عــدم قيــام
اخلادمة ابلدور أو املهمة أبداً .وكلما اقرتب متوسط الدرجة الكلية للبعد من الدرجة  5كلما أشار
إىل ارتفــاع درجــة قيــام اخلادمــة أبداء أدوار معينــة يف املنــزل والعكــس صحيــح.
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اثلثاً :مقياس السعادة الزوجية
مت اســتخدام مقيــاس مقومــات الســعادة الزوجيــة للبلهــان والناصــر ( )2007الــذي هــدف إىل
كشــف مقومــات الســعادة يف احليــاة الزوجيــة وفق ـاً ل ـرأي الشــباب الكويــي .ومت تعريــف الســعادة
الزوجيــة يف الدراســة احلاليــة علــى أهنــا احلكــم الصــادر مــن الزوج/الزوجــة الــذي يشــر إىل شــعورهم
ابلرفــاه أو الرضــا مــن اخلـرات الناجتــة مــن العالقــة الزوجيــة .وقــد طبــق مقيــاس الســعادة الزوجيــة علــى
عينــة قوامهــا  1000شــاب/ة كويــي تراوحــت أعمارهــم مــا بــن  18إىل  33عــام .وتكــون املقيــاس
مــن  50بنــد ويقيــس ثالثــة أبعــاد أساســية .ولــكل بنــد  5اســتجاابت ت ـراوح الدرجــات مــن 5
(موافــق بشــدة) إىل ( 1أرفــض بشــدة) .وتتطلــب األســئلة ذات الصياغــة الســلبية إىل إعــادة تكويــد.
ومتثلت األبعاد ابآليت )1( :االطمئنان النفسي ويهدف إىل كشف مدى شعور الزوج/الزوجة ابلثقة
واالطمئنــان يف عالقتــه بشـريك حياتــه .ويتكــون مــن  22بنــدا ويركــز علــى املــودة والرمحــة بــن الزوجــن
واالح ـرام والتعاطــف واملشــاركة الوجدانيــة والتعبــر عــن احلــب ،و( )2التقبــل والرتابــط النفســي بــن
الزوجــن ويهــدف إىل كشــف مــدى التقبــل والرتابــط النفســي مــن الزوج/الزوجــة حنــو ش ـريك احليــاة.
ويتكــون مــن  19بنــدا ويركــز علــى مــدى التقبــل والتفاهــم واالهتمــام واملســارعة إىل إرضــاء ش ـريك
احليــاة ،و ( )3التوافــق اجلنســي ويهــدف إىل كشــف مــدى شــعور الزوج/الزوجــة ابلتوافــق مــع شـريك
احليــاة يف عالقتــه اجلنســية .ويتكــون مــن  9بنــود ويركــز علــى مــدى التوافــق واإلشــباع اجلنســي بــن
الزوجــن.

رابعاً :مقياس الكفاءة الذاتية الوالدية
مت اســتخدام مقياس الكفاءة الذاتية الوالدية (النســخة العربية) للكندري ()Al-Kandari, 2005
الــذي هــدف إىل كشــف رأي األمهــات حــول قدراهتــن حنــو رعايــة الطفــل مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة البســيطة يف
الكويــت .ومت تعريــف الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة يف الدراســة احلاليــة علــى أهنــا تقييــم األم أو األب لقدرهتــم علــى
أداء املهــام املتعلقــة برتبيــة األطفــال ورعايتهــم بنجــاح .تكــون املقيــاس مــن  25بنــداً وانقســم إىل مخســة أبعــاد
أساســية هــي ( )1تنظيــم الســلوك ويهــدف إىل كشــف قــدرات الوالديــن يف إدارة ومراقبــة ســلوك الطفــل وقيــام
الطفــل ابلســلوكيات الــي يرغبــون هبــا والثنــاء علــى حســن ســر ســلوكه وأتديبــه ووضــع حــدود لتصرفاتــه وعــدم
االســتجابة جلميــع طلباتــه ،و( )2القضــااي املدرســية ويركــز علــى قــدرات الوالديــن يف معرفــة احتياجــات الطفــل
يف املدرســة وذلــك كمعرفــة ســلوكياته وأعمالــه يف املدرســة ومناقشــة وضعــه التعليمــي والســلوكي مــع املختصــن يف
املدرســة ومســاعدته علــى أداء واجباتــه املدرســية واملشــاركة معــه يف األنشــطة املدرســية ،و( )3الدفــاع عــن الطفــل
ويركــز علــى قــدرات الوالديــن يف دعــم الطفــل مــن خــال الســعي حنــو احلصــول علــى اخلدمــات الالزمــة لــه
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وتوضيــح احتياجاتــه لآلخريــن والدفــاع عــن حقوقــه وفهــم مشــكالته ،و( )4الدعــم العاطفــي ويركــز
علــى قــدرات الوالديــن يف التعامــل مــع احتياجاهتــم العاطفيــة وذلــك كقدرهتــم علــى التكيــف مــع
اإلحباطــات الناجتــة عــن مشــكالت الطفــل والســيطرة علــى الغضــب عنــد التعامــل معــه والتحــدث مــع
األهــل واألصدقــاء عنــه والتكيــف مــع الضغــوط يف األســرة وطلــب املســاعدة مــن اآلخريــن ،و( )5توفــر
اخلدمــات للطفــل ويركــز علــى قــدرات الوالديــن يف توفــر احتياجــات الطفــل األساســية كاالحتياجــات
الطبيــة وتوفــر بيئــة منزليــة آمنــة وتوفــر الغــذاء وامللبــس واملســكن وتوفــر األنشــطة الرتفيهيــة لــه وقضــاء
الوقــت معــه.
وتضمــن البعــد األول  6بنــود وهــي العبــارات رقــم  1و 4و 7و 11و 16و ،18وتضمــن
البعــد الثــاين  4بنــود وهــي العبــارات رقــم  2و 13و 15و ،17وتضمــن البعــد الثالــث  4بنــود وهــي
العبــارات رقــم  3و 6و 12و .20أمــا البعــد الرابــع فقــد تضمــن  5بنــود وهــي العبــارات رقــم  5و8
و 14و 19و ،21وتضمــن البعــد اخلامــس  6بنــود وهــي العبــارات رقــم  9و 10و 22و 23و24
و .25وتراوحــت اإلجــاابت مــا بــن ( 1صعــب جــداً) إىل ( 4ســهل جــداً) والدرجــة  1تشــر إىل
اخنفــاض درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة والعكــس صحيــح .وعلــى املشــارك أن حيــدد يف كل عبــارة إىل
أي مــدى مــن الصعــب أو الســهل القيــام بســلوكيات معينــة حنــو طفله/أطفالــه بصــورة عامــة .ورغــم
أن هــذا املقيــاس قــد مت اســتخدامه مــع أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة البســيطة إال أن املهــام
املســتخدمة يف بنــود املقيــاس تعتــر عامــة وميكــن أن يقــوم هبــا الوالديــن يف رعايتهــم ألطفاهلــم مــن غــر
ذوي اإلعاقــة أيض ـاً.

الثبات
مت اســتخدام معاًمــل كرونبــاخ ألفــا للتحقــق مــن صالحيــة مفــردات مقاييــس الدراســة احلاليــة
ككل ولــكل بعــد علــى حــدة .مت اختيــار عينــة قوامهــا  85أم مــن الكويتيــات الــايت لديهــن خادمــة
يف املنــزل لفحــص مفــردات مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل .بينــت النتائــج أن قيــم معاًمــل ألفــا ملفــردات
املقيــاس ككل قــد بلغــت  .0.932أمــا معاًمــل ألفــا لألبعــاد الثالثــة كاألدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة
واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء واألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن قــد بلغــت  0.663و0.931
و 0.843علــى التـوايل.
وللتحقــق مــن مفــردات مقيــاس مقومــات الســعادة الزوجيــة مت اختيــار نفــس أف ـراد العينــة
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الســابقة .بينــت النتائــج أن قيــم معاًمــل ألفــا ملفــردات املقيــاس ككل قــد بلغــت  .0.932بينمــا
معاًمــل ألفــا لألبعــاد الثالثــة قــد بلغــت  0.901لالطمئنــان النفســي و 0.832للتقبــل والرتابــط النفســي
و 0.763للتوافــق اجلنســي .وعنــد التحقــق مــن مفــردات مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة علــى نفــس
أفـراد العينــة ،بينــت النتائــج أن معاًمــل ألفــا ملفــردات املقيــاس ككل قــد بلغــت  0.864بينمــا جــاءت
معاًمــل ألفــا ألبعــاد تنظيــم الســلوك والقضــااي املدرســية والدفــاع عــن الطفــل  0.601والدعــم العاطفــي
 0.552وتقــدمي اخلدمــات  .0.831وبصــورة عامــة ،يتبــن مــن النتائــج أن مقاييــس الدراســة احلاليــة
تتمتــع بقــدر جيــد مــن الثبــات وميكــن اســتخدامها مــع أف ـراد عينــة الدراســة احلاليــة.

الصدق
ابإلضافــة إىل اســتخدام صــدق احملكمــن كمــا مت ذكــره ســابقاً ،مت حســاب الصــدق
التمييــزي ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل علــى عينــة قوامهــا  90أم كويتيــة لديهــن خادمــة يف املنــزل.
ومت اســتخدام حتليــل التبايــن أحــادي املتغــر  One-Way ANOVAملقارنــة الفــروق يف
املتوســطات احلســابية لــدور اخلادمــة يف املنــزل وفق ـاً لبعــض املتغ ـرات الدميغرافيــة .بينــت النتائــج أن
هناك اختالفات دالة إحصائياً عند مســتوى  0.05يف بعد األدوار املرتبطة ابألبناء وفقاً ملتغري وضع
العمــل (ف ( ،3 ،5.822 ،)2.909الداللــة املشــاهدة=  .)0.039وتشــر هــذه النتيجــة إىل متتــع
املقيــاس ابلصــدق .يبــن اجلــدول ( )1اختبــار حتليــل التبايــن أحــادي املتغــر واملتوســطات احلســابية
واالحنرافــات املعياريــة لالختالفــات يف مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل ككل واألبعــاد الثالثــة وفقـاً ملتغــر
وضــع العمــل.
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اجلدول ()1
اختبار حتليل التباين أحادي املتغري واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختالفات يف
مقياس دور اخلادمة يف املنزل ككل واألبعاد الثالثة وفقاً ملتغري وضع العمل
وضع العمل
مقياس دور اخلادمة

ال يعمل

طالب

موظف

متقاعد

قيمة (ف) االحتمال الطريف

(العدد=( )28العدد=( )11العدد=( )45العدد=)6
البعد األول

البعد الثاين

البعد الثالث

األدوار املرتبطة ابألعمال املنزلية

األدوار املرتبطة ابألبناء

األدوار املرتبطة ابحلياة الشخصية
للزوجني
الدرجة الكلية

املتوسط احلسايب

3.22

3.16

3.29

3.44

االحنراف املعياري

0.90

0.46

0.66

0.93

املتوسط احلسايب

2.11

1.35

1.83

1.40

االحنراف املعياري

0.95

0.25

0.84

0.34

املتوسط احلسايب

2.34

1.58

2.03

1.59

االحنراف املعياري

1.08

0.45

0.99

0.59

املتوسط احلسايب

2.44

1.86

2.25

1.96

االحنراف املعياري

0.79

0.17

0.75

0.49

0.244

2.909

2.221

2.079

مالحظة * .دال عند مستوى  0.05أو أقل.

0.865

*0.039

0.091

0.109
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نتائج الدراسة
السؤال األول :ما رأي األمهات الكويتيات يف األدوار اليت تقوم هبا اخلادمة يف املنزل؟
بغــرض اإلجابــة علــى هــذا السـؤال ،مت دمــج اإلجابتــن دائمـاً وغالبـاً لتصبــح دائمـاً (الدرجــة
 )3وأحيــاانً واندراً لتصبــح أحيــاانً (الدرجــة  )2وأبــداً بقيــت كمــا هــي (الدرجــة  .)1ابســتخدام
التك ـرارات والنســب املئويــة ،بينــت النتائــج أن األدوار األكثــر أمهيــة الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل
وفقـاً لـرأي األمهــات هــي األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة وأمههــا  %85.9غســل املالبــس و%81.2
كــي املالبــس و %76.5تنظيــف املنــزل و %63.5ترتيــب املالبــس يف اخلزائــن و %50.6إعــداد وجبــات
الطعــام اليوميــة علــى الت ـوايل .مث جــاءت بعــض األدوار يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث األمهيــة وهــي
 %44.7قيــام اخلادمــة ابلطبــخ و %40جتهيــز مالبــس األبنــاء قبــل اخلــروج مــن املنــزل و %31.8الــرد
علــى اتصــاالت اهلاتــف علــى التـوايل .أمــا ابقــي األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل فقــد جــاءت
يف املرتبــة األخــرة مــن حيــث األمهيــة .يبــن اجلــدول ( )2التكـرارات والنســب املئويــة لبنــود مقيــاس دور
اخلادمــة يف املنــزل وفقـاً لـرأي األمهــات.
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اجلدول ()2

التكرارات والنسب املئوية لألدوار اليت تقوم هبا اخلادمة يف املنزل وفقاً لرأي األمهات
البند

دائماً

أبداً

أحياانً

العدد

%

العدد

38

44.7

33

16.5 14 38.8

12

14.1

18

64.7 55 21.2

٣

تعتين اخلادمة حبديقة املنزل.

12

14.1

20

62.4 53 23.5

٤

تقوم اخلادمة برتتيب املالبس يف اخلزائن.

54

63.5

15

18.8 16 17.6

٥

تقوم اخلادمة بغسل املالبس.

73

85.9

6

7.1

7.1

٦

تقوم اخلادمة إبعداد وجبات الطعام اليومية.

43

50.6

31

12.9 11 36.5

٧

تقوم اخلادمة بشراء احتياجات املنزل.

23

27.1

24

44.7 38 28.2

٨

تقوم اخلادمة بكي املالبس.

69

81.2

6

7.1

11.8 10

٩

تقوم اخلادمة بتنظيف املنزل.

65

76.5

5

5.9

17.6 15

١٠

تذهب اخلادمة مع أبنائي إىل النادي.

10

11.8

16

69.4 59 18.8

١١

تقوم اخلادمة إبطعام أطفايل.

17

20

34

١٢

تبقى اخلادمة مع طفلي يف السرير حىت ينام.

11

12.9

21

62.4 53 24.7

١٣

أتخذ اخلادمة أبنائي إىل األماكن الرتفيهية.

11

12.9

14

70.6 60 16.5

١
٢

تقوم اخلادمة ابلطبخ.
تقوم اخلادمة أبعمال الصيانة يف املنزل (تبديل اإلضاءات،
االتصال ابلفين لتصليح األجهزة أو التكيف اخل).

 ١٤تسهم اخلادمة برتبية أبنائي (حتديد الثواب والعقاب للطفل)

%

40

العدد

6

34

%

40

10

11.8

7

8.2

68

8

9.4

8

9.4

81.2 69

١٦

تسهم اخلادمة حبل املشاكل اليت تواجه أبنائي.

7

8.2

16

72.9 62 18.8

١٧

تقوم اخلادمة بتدريس أبنائي.

5

5.9

13

78.8 67 15.3

١٨

تلعب اخلادمة مع أطفايل يف املنزل.

21

24.7

41

27.1 23 48.2

١٥

تتواصل اخلادمة مع املدرسة أو االتصال هبم هاتفيا للتعرف
على الوضع التعليمي البين/ابنيت.
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البند

دائماً

أبداً

أحياانً

العدد

%

العدد

13

15.3

28

51.8 44 32.9

 ٢٠تقوم اخلادمة حبل املشاكل اليت حتدث بني أبنائي يف املنزل.

10

11.8

26

57.6 49 30.6

 ٢١تقوم اخلادمة بتجهيز مالبس أبنائي قبل اخلروج من املنزل.

34

40

25

30.6 26 29.4

٢٢

ترافق اخلادمة أبنائي إىل املدرسة صباحاً.

22

25.9

15

56.5 48 17.6

٢٣

ترافق اخلادمة أبنائي عند العودة من املدرسة.

18

21.2

16

٢٤

تقرأ اخلادمة قصة ألطفايل قبل النوم.

7

8.2

7

8.2

٢٥

تقوم اخلادمة بتحديد أوقات الدراسة ألبنائي.

6

7.1

10

81.2 69 11.8

٢٦

تبقى اخلادمة مع أبنائي أثناء سفري.

11

12.9

18

65.9 56 21.2

٢٧

تشارك اخلادمة ابختيار املالبس اجلديدة ألبنائي.

7

8.2

10

68 11.8

٢٨

أتخذ اخلادمة أبنائي إىل املستشفى عند مرضهم.

10

11.8

10

76.5 65 11.8

6

7.1

5

5.9

87.1 74

٣٠

تقوم اخلادمة ابستقبال ضيويف.

9

10.6

20

65.9 56 23.5

٣١

تقوم اخلادمة بتنظيف وغسيل سياريت اخلاصة.

20

23.5

22

50.6 43 25.9

٣٢

تقوم اخلادمة بعمل ترتيبات السفر مثل جتهيز احلقائب.

15

17.6

22

56.5 48 25.9

20

23.5

23

49.4 42 27.1

٣٤

تقوم اخلادمة بتجهيز مالبسي قبل اخلروج من املنزل.

21

24.7

26

44.7 38 30.6

٣٥

تقوم اخلادمة ابلرد على اتصاالت اهلاتف.

27

31.8

27

36.5 31 31.8

١٩

تقوم اخلادمة بتحميم أطفايل.

 ٢٩تساعدين اخلادمة على حل مشكاليت مع زوجي\زوجيت.

 ٣٣تعتين اخلادمة ابحليواانت األليفة يف املنزل (الكالب والقطط والعصافري اخل).

مالحظة .العدد الكلي ألفراد العينة= 85أم.

%

العدد

51 18.8

%

60

83.5 71
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الســؤال الثــاين :هــل هنــاك اختالفــات دالــة إحصائي ـاً يف دور اخلادمــة يف املنــزل وفق ـاً
للمتغ ـرات الدميغرافيــة لــدى األمهــات؟
ابســتخدام حتليــل التبايــن األحــادي  One-way ANOVAو T-testتبــن
أن هنــاك اختالفــات دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوي  0.01يف أبعــاد مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل
وفق ـاً ملتغــري العمــر والدخــل الشــهري .حيــث بينــت النتائــج أن هنــاك اختالفــات دالــة إحصائي ـاً
يف بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء وفقـاً للمجموعــات العمريــة املختلفــة (ف(،2.740 ،2 ،)6.998
الداللــة املشــاهدة=  .)0.002ومل يتبــن وجــود اختالفــات دالــة إحصائيـاً يف بعــدي األدوار املرتبطــة
ابألعمــال املنزليــة (ف( ،0.558 ،2 ،)1.923الداللــة املشــاهدة=  )0.153واألدوار املرتبطــة
ابحليــاة الشــخصية للزوجــن (ف( ،1.000 ،2 ،)1.657الداللــة املشــاهدة=  )0.197وفقـاً ملتغــر
العمــر .وقبــل فحــص املتوســطات احلســابية لبعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء وفقـاً للمجموعــات العمريــة
مت التحقــق مــن التجانــس بــن أفـراد عينــة اجملموعــات العمريــة ابســتخدام اختبــار ليفــن .Levene
وبينــت النتائــج أن هنــاك تبايــن دال إحصائيـاً بــن اجملموعــات العمريــة يف بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء
(ف( ،82 ،2 ،)8.790الداللــة املشــاهدة=  .)0.000وبذلــك ميكننــا القــول أن االختالفــات يف
املتوســطات احلســابية لبعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء يعــود إىل تبايــن اخلطــأ بــن اجملموعــات العمريــة.
مبعــى أنــه ال توجــد اختالفــات يف أبعــاد مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وفق ـاً الختــاف اجملموعــات
العمريــة لــدى األمهــات.
أمــا ابلنســبة ملتغــر الدخــل الشــهري ،بينــت النتائــج أن هنــاك فروق ـاً دالــة إحصائي ـاً عنــد
مســتوى  0.01يف بعــدي األدوار املرتبطــة ابألبنــاء (ت=  ،3.265الداللــة املشــاهدة= )0.002
واألدوار املرتبطة ابحلياة الشخصية للزوجني (ت=  ،2.850الداللة املشاهدة=  .)0.006ومل تبني
النتائــج وجــود فروقـاً دالــة إحصائيـاً يف بعــد األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة (ت=  ،1.844الداللــة
املشــاهدة=  .)0.069وبفحــص التجانــس بــن جمموعــي الدخــل الشــهري (الدخــل املنخفــض
والدخــل املرتفــع) يف كل بعــد علــى حــدة ،أشــارت نتائــج اختبــار ليفــن  Levenأن هنــاك تبايــن
دال إحصائي ـاً بــن اجملموعتــن يف بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء (ف( ،)5.614الداللــة املشــاهدة=
 .)0.020وهــذا يعــي أن الفــروق الدالــة إحصائي ـاً يف بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء تعــود إىل تبايــن
اخلطــأ بــن اجملموعتــن .ومل تبــن النتائــج وجــود تبايــن دال إحصائيـاً بــن اجملموعتــن يف بعــد األدوار
املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن (ف( ،)821.0الداللــة املشــاهدة= .)0.367
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لذلــك مت فحــص املتوســطات احلســابية لبعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن
وفقاً ملتغري الدخل الشــهري .وتبني أن املتوســط احلســايب للبعد لدى األمهات ذوات الدخل املرتفع
(املتوســط احلســايب=  ،1.84االحنـراف املعيــاري=  )0.576يفــوق املتوســط احلســايب لــدى األمهــات
ذوات الدخــل املنخفــض (املتوســط احلســايب=  ،1.50االحن ـراف املعيــاري=  .)0.497وهــذا يعــي
أن األمهــات ذوات الدخــل املرتفــع يــرون أن اخلادمــة تقــوم أحيــاانً ابألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية
للزوجــن وذلــك مقارنــة ابألمهــات ذوات الدخــل املنخفــض الــايت يــرون أن اخلادمــة ال تقــوم هبــذه
األدوار يف املنــزل أبــداً
وللتعــرف ابلتحديــد علــى األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة فيمــا يتعلــق ابحليــاة الشــخصية
للزوجــن مت بفحــص مفــردات بعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية بــن جمموعــي األمهــات ذوات
الدخــل املنخفــض والدخــل املرتفــع .وتبــن مــن اختبــار  T-testأن هنــاك فروق ـاً دالــة إحصائي ـاً
يف املفــردة رقــم  29وهــي “تســاعدين اخلادمــة علــى حــل مشــكاليت مــع الــزوج/ة” (ت= ،2.467
الداللــة املشــاهدة=  )0.016واملفــردة رقــم  31وهــي “تقــوم اخلادمــة بتنظيــف ســياريت اخلاصــة”
(ت=  ،2.040الداللــة املشــاهدة=  )0.045واملفــردة رقــم  32وهــي “تقــوم اخلادمــة بعمــل ترتيبــات
الســفر” (ت=  ،2.526الداللــة املشــاهدة=  )0.013واملفــردة رقــم  34وهــي “تقــوم اخلادمــة
بتجهيــز مالبســي قبــل اخلــروج مــن املنــزل” (ت=  ،2.217الداللــة املشــاهدة=  )0.029واملفــردة
رقــم  34وهــي “تقــوم اخلادمــة ابلــرد علــى اتصــاالت اهلاتــف” (ت=  ،2.071الداللــة املشــاهدة=
 .)0.041وعنــد التحقــق مــن التجانــس بــن أفـراد عينــة اجملموعتــن يف كل مفــردة علــى حــدة تبــن مــن
اختبار ليفني  Levenأن هناك تباين دال إحصائياً يف املفردات رقم ( 29ف( ،)22.559الداللة
املشــاهدة=  )0.000ورقــم ( 32ف( ،)8.979الداللــة املشــاهدة=  .)0.004ومل يتبــن وجــود
تبايــن دال إحصائيـاً بــن أفـراد اجملموعتــن يف املفــردات رقــم ( 31ف( ،)0.985الداللــة املشــاهدة=
 )0.324ورقم ( 34ف( ،)1.401الداللة املشاهدة=  )0.240ورقم ( 35ف( ،)0.005الداللة
املشــاهدة=  .)0.942وهــذا يعــي أن الفــروق الدالــة إحصائي ـاً يف مفــردات بعــد األدوار املرتبطــة
ابحليــاة الشــخصية للزوجــن بــن األمهــات ذوات الدخــل املنخفــض والدخــل املرتفــع هــي فقــط
املفــردات رقــم  31و 34و.35
وبفحص املتوســطات احلســابية للمفردات  31و 34و ،35تبني أن املتوســطات احلســابية
ألدوار اخلادمــة يف تنظيــف وغســيل الســيارة اخلاصــة وجتهيــز مالبــس األم قبــل اخلــروج مــن املنــزل والــرد
علــى اتصــاالت اهلاتــف ( 1.94و 2.02و 2.17علــى التـوايل) أكــر مــن املتوســطات احلســابية لنفــس
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املفــردات ( 1.58و 1.64و 1.80علــى التـوايل) لــدى األمهــات ذوات الدخــل املنخفــض .وميكننــا
أن نســتخلص أن األمهــات الكويتيــات ذوات الدخــل املرتفــع يــرون أن اخلادمــة تقــوم أحيــاانً أبدوار
مهمــة تتعلــق ابحليــاة الشــخصية للزوجــن وذلــك مقارنــة ابألمهــات ذوات الدخــل املنخفــض الــايت ال
يــرون أمهيــة اخلادمــة يف ذلــك أبــداً .وابألخــص تــرى األمهــات ذوات الدخــل املرتفــع أن اخلادمــة تقــوم
أبدوار تتعلــق بتنظيــف وغســيل الســيارة اخلاصــة هبــن وجتهيــز مالبســهن قبــل اخلــروج مــن املنــزل والــرد
علــى اتصــاالت اهلاتــف مقارنــة ابألمهــات الــايت ال يــرون قيــام اخلادمــة بذلــك أبــداً.

الســؤال الثالــث :هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائي ـاً بــن دور اخلادمــة يف
املنــزل واملتغ ـرات الدميغرافيــة لــدى األمهــات؟
مت اســتخدام معاًمــل االحنــدار التدرجيــي  Stepwise Regressionللتحقــق مــن
العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــن الدرجــة الكليــة وأبعــاد مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل كل علــى حــدة
كمتغــر اتبــع واملتغـرات الدميغرافيــة معـاً (العمــر واملســتوى التعليمــي والدخــل الشــهري وعــدد األطفــال
ووضــع العمــل ونــوع الســكن واحلالــة الصحيــة والشــعور ابلكســل أو اخلمــول ووجــود ســائق وطبــاخ يف
املنزل) كمتغريات مســتقلة .بينت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية تنبؤية دالة إحصائياً عند مســتوى
 0.001بــن الدرجــة الكليــة لــدور اخلادمــة يف املنــزل ومتغــر الدخــل الشــهري (ف (،1 ،)10.889
 ،1.630الداللــة املشــاهدة=  .)0.001وتبــن مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة
التنبؤية قد جاءت موجبة وضعيفة التأثري بني املتغريين ( ،0.281 =Bالداللة املشاهدة= )0.001
وتعــر عــن  %0.12مــن التبايــن .والعالقــة االرتباطيــة الطرديــة بــن الدخــل الشــهري والدرجــة الكليــة
لــدور اخلادمــة يف املنــزل تعــي أنــه ميكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زاد الدخــل الشــهري لــدى األمهــات كلمــا
زادت األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة.
البعــد األول-األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة :مل تبــن نتائــج معاًمــل االحنــدار التدرجيــي أن
هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيـاً بــن بعــد األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة ومجيــع املتغـرات
الدميغرافيــة (ف ( ،1.612 ،10 ،)1.100الداللــة املشــاهدة=  .)0.374وبذلــك ال ميكننــا التنبــؤ
ابرتبــاط األدوار الــي تتعلــق ابألعمــال املنزليــة ابملتغـرات الدميغرافيــة املســتخدمة يف الدراســة احلاليــة.
البعــد الثــاين-األدوار املرتبطــة ابألبنــاء :بينــت النتا ئــج أن هنــاك عال قــة ارتباطيــة تنبؤيــة
دا لــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى  0.01بــن بعــد األد وار املرتبطــة ابألبنــاء ومتغــر الد خــل
الشــهري (ف ( ،2.138 ،1 ،)10.657الدال لــة املشــاهدة=  .)0.002وتبــن مــن قيمــة
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معاًمــل اال حنــدار أن العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة قــد جــاءت موجبــة ومتوســطة التأثــر بــن املتغرييــن
( ،0.322 =Bالداللــة املشــاهدة=  )0.002وتعــر عــن  %0.10مــن التبايــن .والعالقــة االرتباطيــة
الطرديــة بــن الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء تعــي أنــه ميكننــا التنبــؤ أبنــه كلمــا زاد الدخــل
الشــهري لــدى األمهــات كلمــا زادت األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابألبنــاء.
البعــد الثالــث-األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن :بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة
ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيـاً عنــد مســتوى  0.01بــن بعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية ومتغــر
الدخــل الشــهري (ف ( ،2.295 ،1 ،)8.125الداللــة املشــاهدة=  .)0.006وتبــن مــن قيمــة
معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة قــد جــاءت موجبــة ومتوســطة التأثــر بــن املتغرييــن
( ،0.334 =Bالداللــة املشــاهدة=  )0.006وتعــر عــن  %0.09مــن التبايــن .والعالقــة االرتباطيــة
الطرديــة بــن الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن تعــي أنــه ميكــن التنبــؤ أبنــه
كلمــا زاد الدخــل الشــهري لــدى األمهــات كلمــا زادت األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابحليــاة
الشــخصية للزوجــن.

العالقة التأثريية بني الدخل الشهري ودور اخلادمة والسعادة الزوجية
نظـراً ملــا أشــارت إليــه النتائــج الســابقة مــن أمهيــة متغــر الدخــل الشــهري يف التنبــؤ ابألدوار
الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء واحليــاة الشــخصية للزوجــن،
كان األوىل كشــف مــدى أتثــر املتغرييــن معـاً علــى الســعادة الزوجيــة وأبعادهــا املختلفــة مث التحقــق مــن
أتثــر املتغرييــن مع ـاً علــى الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وأبعادهــا اخلمســة.
ابستخدام حتليل التباين األحادي املتغريUnivariate Analysis of Variance
بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة إحصائي ـاً يف الدرجــة الكليــة للســعادة الزوجيــة (ف
( ،0.124 ،13 ،)0.325الداللــة املشــاهدة=  )0.982وأبعــاد الســعادة الزوجيــة كاالطمئنــان
النفســي (ف ( ،3.375 ،13 ،)0.957الداللــة املشــاهدة=  )0.957والتقبــل والرتابــط النفســي
(ف ( ،3.051 ،13 ،)0.587الداللــة املشــاهدة=  )0.845والتوافــق اجلنســي (ف (،)0.798
 ،4.174 ،13الداللــة املشــاهدة=  )0.657وذلــك وفقـاً ملتغــري الدخــل الشــهري والدرجــة الكليــة
لــدور اخلادمــة يف املنــزل معـاً .وهــذا يعــي أن الســعادة الزوجيــة أببعادهــا املختلفــة ال ختتلــف ابختــاف
مســتوى الدخــل الشــهري وأدوار اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة لــدى األمهــات.
أيضـاً عنــد التحقــق مــن العالقــة التأثرييــة بــن مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة
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ابألبنــاء والســعادة الزوجيــة بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة إحصائي ـاً يف الدرجــة الكليــة
للســعادة الزوجيــة (ف ( ،3.640 ،11 ،)1.234الداللــة املشــاهدة=  )0.292وأبعــاد الســعادة
الزوجية كاالطمئنان النفســي (ف ( ،0.433 ،11 ،)0.934الداللة املشــاهدة=  )0.517والتقبل
والرتابــط النفســي (ف ( ،4.676 ،11 ،)1.324الداللــة املشــاهدة=  )0.242والتوافــق اجلنســي
(ف ( ،3.405 ،11 ،)0.744الداللــة املشــاهدة=  )0.691وذلــك وفقـاً ملتغــري الدخــل الشــهري
وبعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء مع ـاً .وهــذا يعــي أن الســعادة الزوجيــة أببعادهــا املختلفــة ال ختتلــف
ابختــاف مســتوى الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء مع ـاً لــدى األمهــات.
وعنــد التحقــق مــن العالقــة التأثرييــة بــن مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة
ابحليــاة الشــخصية للزوجــن والســعادة الزوجيــة بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة إحصائيـاً يف
الدرجة الكلية للســعادة الزوجية (ف ( ،1.659 ،9 ،)0.634الداللة املشــاهدة=  )0.763وأبعاد
الســعادة الزوجيــة كاالطمئنــان النفســي (ف ( ،0.433 ،9 ،)0.428الداللــة املشــاهدة= )1.845
والتقبــل والرتابــط النفســي (ف ( ،2.218 ،9 ،)0.778الداللــة املشــاهدة=  )0.638والتوافــق
اجلنســي (ف ( ،6.585 ،9 ،)1.537الداللــة املشــاهدة=  )0.155وذلــك وفق ـاً ملتغــري الدخــل
الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن مع ـاً .وهــذا يعــي أن الســعادة الزوجيــة
أببعادهــا املختلفــة ال ختتلــف ابختــاف مســتوى الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية
للزوجــن مع ـاً لــدى األمهــات.

العالقة التأثريية بني الدخل الشهري ودور اخلادمة والكفاءة الذاتية الوالدية
بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة إحصائي ـاً يف الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة
الوالديــة (ف ( ،1.267 ،13 ،)0.895الداللــة املشــاهدة=  )0.567وأبعــاد الكفــاءة الذاتيــة
الوالديــة كتنظيــم الســلوك (ف ( ،1.280 ،13 ،)0.417الداللــة املشــاهدة=  )0.951والقضــااي
املدرســية (ف ( ،1.280 ،13 ،)0.417الداللــة املشــاهدة=  )0.951والدفــاع عــن الطفــل (ف
( ،3.902 ،13 ،)0.970الداللــة املشــاهدة=  )0.500والدعــم العاطفــي (ف (،13 ،)0.948
 ،3.207الداللــة املشــاهدة=  ،)0.520وتوفــر اخلدمــات للطفــل (ف (،3.286 ،13 ،)1.827
الداللــة املشــاهدة=  )0.085وذلــك وفقـاً ملتغــري الدخــل الشــهري والدرجــة الكليــة لــدور اخلادمــة يف
املنــزل معـاً .وهــذا يعــي أن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة أببعادهــا اخلمســة ال ختتلــف ابختــاف مســتوى
الدخــل الشــهري وأدوار اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة لــدى األمهــات.
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أيضـاً عنــد التحقــق مــن العالقــة التأثرييــة بــن مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة
ابألبنــاء والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة إحصائي ـاً يف الدرجــة
الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة (ف ( ،1.824 ،11 ،)1.193الداللــة املشــاهدة= )0.318
وأبعــاد الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة كتنظيــم الســلوك (ف ( ،2.261 ،11 ،)0.681الداللــة املشــاهدة=
 )0.749والقضااي املدرســية (ف ( ،7.084 ،11 ،)1.842الداللة املشــاهدة=  )0.073والدفاع
عــن الطفــل (ف ( ،3.314 ،11 ،)1.246الداللــة املشــاهدة=  )0.285والدعــم العاطفــي
(ف ( ،4.190 ،11 ،)1.913الداللــة املشــاهدة=  ،)0.062وتوفــر اخلدمــات للطفــل
(ف ( ،1.502 ،11 ،)0.897الداللــة املشــاهدة=  )0.550وذلــك وفق ـاً ملتغــري الدخــل
الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء معـاً .وهــذا يعــي أن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة أببعادهــا
املختلفــة ال ختتلــف ابختــاف مســتوى الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء مع ـاً لــدى
األمهــات.
وعنــد التحقــق مــن العالقــة التأثرييــة بــن مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة
ابحليــاة الشــخصية للزوجــن والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة
إحصائي ـاً يف الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة (ف ( ،0.593 ،9 ،)0.513الداللــة
املشاهدة=  )0.859وأبعاد الكفاءة الذاتية الوالدية كتنظيم السلوك (ف (،1.309 ،9 ،)0.533
الداللة املشــاهدة=  )0.845والقضااي املدرســية (ف ( ،3.832 ،9 ،)1.167الداللة املشــاهدة=
 )0.332والدفــاع عــن الطفــل (ف ( ،2.507 ،9 ،)1.202الداللــة املشــاهدة=  )0.311والدعــم
العاطفــي (ف ( ،2.243 ،9 ،)1.325الداللــة املشــاهدة=  ،)0.243وتوفــر اخلدمــات للطفــل
(ف ( ،1.446 ،9 ،)0.555الداللــة املشــاهدة=  )0.828وذلــك وفقـاً ملتغــري الدخــل الشــهري
وبعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن مع ـاً .وهــذا يعــي أن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة
أببعادهــا املختلفــة ال ختتلــف ابختــاف مســتوى الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية
للزوجــن مع ـاً لــدى األمهــات.

66

دور الخادمة يف املنزل وعالقتها بالسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية لدى األمهات الكويتيات.....

الســؤال الرابــع :هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيـاً بــن دور اخلادمــة يف املنــزل
والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لدى األمهات؟
تم اســتخدام معاًمــل االحنــدار املعيــاري  Standard Regressionللتحقــق مــن
العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــن دور اخلادمــة يف املنــزل والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة.
حيــث مت التحقــق أوالً مــن العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الســعادة الزوجيــة
وأبعــاده الثالثــة كمتغــر اتبــع والدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وأبعــاده الثالثــة كمتغــر
مســتقل كل علــى حــدة .مث مت التحقــق مــن العالقــة بــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الكفــاءة الذاتيــة
الوالديــة وأبعــاده اخلمســة كمتغــر اتبــع والدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة وأبعــاده الثالثــة كمتغــر
مســتقل كل علــى حــدة .بعدهــا مت التحقــق مــن العالقــة بــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الســعادة الزوجيــة
وأبعــاده الثالثــة كمتغــر مســتقل والدرجــة الكليــة ملقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وأبعــاده اخلمســة
كمتغــر اتبــع كل علــى حــدة .وأخـراً مت التحقــق مــن العالقــة بــن الدرجــات الكليــة ملقياســي الســعادة
الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة معـاً كمتغــر مســتقل والدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل
كمتغــر اتبــع.

( )1العالقة بني أدوار اخلادمة يف املنزل والسعاد ة الزوجية
بينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائي ـاً بــن الدرجــة الكليــة
ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وكل مــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الســعادة الزوجيــة (ف (،1 ،)0.295
 ،0.050الداللــة املشــاهدة=  )0.588وأبعــاد االطمئنــان النفســي (ف (،0.016 ،1 ،)0.094
الداللــة املشــاهدة=  )0.760والتقبــل والرتابــط النفســي (ف ( ،0.008 ،1 ،)0.047الداللــة
املشــاهدة=  )0.829والتوافق اجلنســي (ف ( ،0.281 ،1 ،)1.696الداللة املشــاهدة= )0.196
كل علــى حــدة .وهــذا يعــي أن األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة ال ميكــن التنبــؤ
ابرتباطهــا ابلســعادة الزوجيــة أو أبحــد أبعادهــا.
البعــد األول-األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة :عنــد التحقــق مــن أبعــاد مقيــاس دور اخلادمــة
يف املنــزل ،تبــن أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى  0.05بــن بعــد األدوار
املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة والدرجــة الكليــة للســعادة الزوجيــة (ف ( ،0.763 ،1 ،)5.413الداللــة
املشــاهدة=  .)0.022وتبــن مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة قــد جــاءت
موجبــة وضعيفــة التأثــر بــن املتغرييــن ( ،0.166 =Bالداللــة املشــاهدة=  )0.022وتعــر عــن
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 %0.06مــن التبايــن .والعالقــة االرتباطيــة الطرديــة بــن األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة والســعادة
الزوجيــة تعــي أنــه ميكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابألعمــال
املنزليــة كلمــا زاد شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة بصــورة عامــة.
وعنــد التحقــق مــن العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــن بعــد األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة
وأبعــاد مقومــات الســعادة الزوجيــة كل علــى حــدة ،بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة
دالــة إحصائيـاً عنــد مســتوى  0.05بــن األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة وكل مــن بعــدي االطمئنــان
النفســي (ف ( ،0.641 ،1 ،)4.505الداللــة املشــاهدة=  )0.037والتقبــل والرتابــط النفســي (ف
( ،0.733 ،1 ،)5.187الداللــة املشــاهدة=  )0.025كل علــى حــدة .ومل تبــن النتائــج وجــود
عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة بــن األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة والتوافــق اجلنســي (ف (،1 ،)1.331
 ،0.197الداللــة املشــاهدة=  .)0.252وتبــن مــن قيــم معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة
التنبؤيــة قــد جــاءت موجبــة وضعيفــة التأثــر بــن األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة وبعــد االطمئنــان
النفسي ( ،0.123 =Bالداللة املشاهدة=  )0.037وبعد التقبل والرتابط النفسي (،0.158 =B
الداللــة املشــاهدة=  )0.025وتعــر عــن  %0.05و %0.06مــن التبايــن علــى الت ـوايل .والعالقــة
االرتباطيــة الطرديــة بــن األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة وكل مــن االطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط
النفســي تعــي أنــه ميكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابألعمــال
املنزليــة كلمــا زاد شــعور األمهــات ابالطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط النفســي مــع األزواج.
البعــد الثــاين-األدوار املرتبطــة ابألبنــاء :بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة
إحصائياً عند مستوى  0.05بني بعد األدوار املرتبطة ابألبناء وبعد التوافق اجلنسي (ف (،)5.063
 ،1.080 ،1الداللــة املشــاهدة=  .)0.027وتبــن مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة
التنبؤيــة قــد جــاءت ســالبة وضعيفــة التأثــر بــن املتغرييــن ( ،-0.158 =Bالداللــة املشــاهدة=
 )0.027وتعــر عــن  %0.06مــن التبايــن .والعالقــة االرتباطيــة العكســية بــن األدوار املرتبطــة ابألبنــاء
والتوافــق اجلنســي تعــي أنــه ميكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة
ابألبنــاء كلمــا اخنفــض شــعور األمهــات ابلتوافــق اجلنســي مــع األزواج.
ابلنســبة للعالقــة بــن بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء وابقــي أبعــاد الســعادة الزوجيــة ،مل تبــن النتائــج أن هنــاك
عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائي ـاً بــن هــذا البعــد وكل مــن الدرجــة الكليــة للســعادة الزوجيــة (ف (،1 ،)2.156
 ،0.476الداللــة املشــاهدة=  )0.146واالطمئنــان النفســي (ف ( ،0.292 ،1 ،)1.311الداللــة املشــاهدة=
 )0.255والتقبل والرتابط النفســي (ف ( ،0.166 ،1 ،)0.742الداللة املشــاهدة=  )0.392كل على حدة.
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البعــد الثالــث-األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن :بينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة
ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيـاً بــن األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن وكل مــن الدرجــة الكليــة
للســعادة الزوجيــة (ف ( ،0.135 ،1 ،)437 .0الداللــة املشــاهدة=  )0.511وأبعــاد االطمئنــان
النفســي (ف ( ،0.037 ،1 ،)0.118الداللــة املشــاهدة=  )0.732والتقبــل والرتابــط النفســي (ف
( ،0.192 ،1 ،)0.624الداللــة املشــاهدة=  )0.432والتوافــق اجلنســي (ف (،1 ،)0.523
 ،0.161الداللــة املشــاهدة=  )0.472كل علــى حــدة .وهــذا يعــي أنــه ال ميكــن التنبــؤ أبن األدوار
الــي تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن ترتبــط ابلســعادة الزوجيــة بصــورة عامــة
والشــعور ابالطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط النفســي والتوافــق اجلنســي بصــورة خاصــة.

( )2أدوار اخلادمة والكفاءة الذاتية الوالدية
بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى 0.0001
بــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وأحــد أبعــاد مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة
وهــو بعــد توفــر اخلدمــات للطفــل (ف ( ،4.044 ،1 ،)14.132الداللــة املشــاهدة= .)0.000
وتبــن مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة بــن املتغرييــن قــد جــاءت ســالبة وقويــة التأثــر
( ،-0.536 =Bالداللــة املشــاهدة=  )0.000وتعــر عــن  %15مــن التبايــن .والعالقــة االرتباطيــة
العكســية بــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وبعــد توفــر اخلدمــات للطفــل تعــي أنــه
ميكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة كلمــا اخنفضــت
درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة الــي تتعلــق بتوفــر اخلدمــات للطفــل.
وبينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيـاً بــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس
دور اخلادمــة يف املنــزل وكل مــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة (ف (،)1.404
 ،0.208 ،1الداللــة املشــاهدة=  )0.239وأبعــاد تنظيــم الســلوك (ف (،0.194 ،1 ،)0.692
الداللــة املشــاهدة=  )0.408والقضــااي املدرســية (ف ( ،0.562 ،1 ،)1.482الداللــة املشــاهدة=
 )0.227والدفــاع عــن الطفــل (ف ( ،0.005 ،1 ،)0.019الداللــة املشــاهدة=  )0.890والدعــم
العاطفــي (ف ( ،0.069 ،1 ،)0.312الداللــة املشــاهدة=  )0.578كل علــى حــدة.
البعــد األول-األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة :بينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة
دالــة إحصائي ـاً بــن بعــد األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة
الوالديــة (ف ( ،0.000 ،1 ،)0.001الداللــة املشــاهدة=  )0.978وأبعــاد تنظيــم الســلوك (ف

د /هيفــاء يوسف الكنــدري

69

( ،0.048 ،1 ،)0.169الداللــة املشــاهدة=  )0.682والقضــااي املدرســية (ف (،1 ،)0.491
 ،0.188الداللــة املشــاهدة=  )0.486والدفــاع عــن الطفــل (ف ( ،0.003 ،1 ،)0.009الداللــة
املشــاهدة=  )0.924والدعم العاطفي (ف ( ،0.313 ،1 ،)1.428الداللة املشــاهدة= )0.235
وتوفــر اخلدمــات (ف ( ،0.225 ،1 ،)0.678الداللــة املشــاهدة=  )0.413كل علــى حــدة.
البعــد الثــاين-األدوار املرتبطــة ابألبنــاء :بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة
إحصائي ـاً عنــد مســتوى  0.0001بــن بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء وأحــد أبعــاد مقيــاس الكفــاءة
الذاتية الوالدية وهو بعد توفري اخلدمات للطفل (ف ( ،5.368 ،1 ،)19.868الداللة املشاهدة=
 .)0.000وتبــن مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة بــن املتغرييــن قــد جــاءت ســالبة
وقويــة التأثــر ( ،-0.535 =Bالداللــة املشــاهدة=  )0.000وتعــر عــن  %19مــن التبايــن .والعالقــة
االرتباطيــة العكســية بــن بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء وبعــد توفــر اخلدمــات للطفــل تعــي أنــه ميكــن
التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابألبنــاء كلمــا اخنفضــت درجــة الكفــاءة
الذاتيــة الوالديــة الــي تتعلــق بتوفــر اخلدمــات للطفــل.
وبينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائي ـاً بــن بعــد األدوار املرتبطــة
ابألبنــاء وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة (ف ( ،0.372 ،1 ،)2.549الداللــة
املشــاهدة=  )0.114وأبعــاد تنظيــم الســلوك (ف ( ،0.202 ،1 ،)0.721الداللــة املشــاهدة=
 )0.398والقضــااي املدرســية (ف ( ،0.785 ،1 ،)2.087الداللــة املشــاهدة=  )0.152والدفــاع
عــن الطفــل (ف ( ،0.070 ،1 ،)0.250الداللــة املشــاهدة=  )0.619والدعــم العاطفــي (ف
( ،0.012 ،1 ،)0.055الداللــة املشــاهدة=  )0.815كل علــى حــدة.
البعــد الثالــث-األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن :بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة
ارتباطية تنبؤية دالة إحصائياً عند مستوى  0.01بني بعد األدوار املرتبطة ابحلياة الشخصية للزوجني
وأحــد أبعــاد مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وهــو بعــد توفــر اخلدمــات للطفــل (ف (،1 ،)8.804
 ،2.665الداللــة املشــاهدة=  .)0.004وتبــن مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة بــن
املتغرييــن قــد جــاءت ســالبة ومتوســطة التأثــر ( ،-0.322 =Bالداللــة املشــاهدة=  )0.004وتعــر
عــن  %10مــن التبايــن .والعالقــة االرتباطيــة العكســية بــن بعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية
للزوجــن وبعــد توفــر اخلدمــات للطفــل تعــي أنــه ميكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــي تقــوم هبــا
اخلادمــة واملرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن كلمــا اخنفضــت درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة الــي
تتعلــق بتوفــر اخلدمــات للطفــل.
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وبينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائي ـاً بــن بعــد األدوار املرتبطــة
ابحليــاة الشــخصية للزوجــن وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة (ف (،)0.451
 ،0.068 ،1الداللــة املشــاهدة=  )0.504وأبعــاد تنظيــم الســلوك (ف (،0.152 ،1 ،)0.540
الداللــة املشــاهدة=  )0.464والقضــااي املدرســية (ف ( ،0.106 ،1 ،)0.277الداللــة املشــاهدة=
 )0.600والدفــاع عــن الطفــل (ف ( ،0.089 ،1 ،)0.315الداللــة املشــاهدة=  )0.576والدعــم
العاطفــي (ف ( ،0.046 ،1 ،)0.208الداللــة املشــاهدة=  )0.650كل علــى حــدة.

( )3السعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية
بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى  0.05و0.01
و 0.0001بــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الســعادة الزوجيــة وكل مــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الكفــاءة
الذاتيــة الوالديــة (ف ( ،3.018 ،1 ،)26.437الداللــة املشــاهدة=  )0.000وأبعــاد تنظيــم الســلوك
(ف ( ،2.556 ،1 ،)10.133الداللــة املشــاهدة=  )0.002والقضــااي املدرســية (ف (،)4.148
 ،1.523 ،1الداللــة املشــاهدة=  )0.045والدفــاع عــن الطفــل (ف ( ،2.116 ،1 ،)8.232الداللــة
املشــاهدة=  )0.005والدعــم العاطفــي (ف ( ،2.753 ،1 ،)14.501الداللــة املشــاهدة= )0.000
وتوفري اخلدمات للطفل (ف ( ،6.076 ،1 ،)23.219الداللة املشاهدة=  )0.000كل على حدة.
وتبــن مــن قيــم معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة قــد جــاءت موجبــة ومتوســطة التأثــر بــن الدرجــة
الكليــة للســعادة الزوجيــة وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة ( ،0.331 =Bالداللــة املشــاهدة=
 )0.000وأبعاد تنظيم السلوك ( ،0.304 =Bالداللة املشاهدة=  )0.002والدعم العاطفي (،0.316 =B
الداللــة املشــاهدة=  )0.000وتوفــر اخلدمــات للطفــل ( ،0.469 =Bالداللــة املشــاهدة=  )0.000وتعــر عــن
 %24و %11و %15و %22مــن التبايــن علــى التـوايل .بينمــا بينــت قيــم معاًمــل االحنــدار األخــرى أن العالقــة
االرتباطيــة قــد جــاءت موجبــة وضعيفــة التأثــر بــن الدرجــة الكليــة للســعادة الزوجيــة وكل مــن بعــدي القضــااي
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املدرســية ( ،0.235 =Bالداللة املشــاهدة=  )0.045والدفاع عن الطفل ( ،0.277 =Bالداللة املشــاهدة=
 )0.005وتعــر عــن  %0.05و %10مــن التبايــن علــى التـوايل .والعالقــة االرتباطيــة الطرديــة بــن الدرجــة الكليــة
للســعادة الزوجيــة وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة واألبعــاد اخلمســة للمقيــاس تعــي أنــه ميكــن
التنبــؤ أبنــه كلمــا زاد شــعور األمهــات ابلســعادة يف احليــاة الزوجيــة كلمــا زادت لديهــن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة
بصــورة عامــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة الــي تتعلــق بتنظيــم ســلوك الطفــل والتعامــل مــع القضــااي املدرســية والدفــاع
عــن الطفــل والدعــم العاطفــي وتوفــر اخلدمــات الالزمــة لــه.

()4

أدوار اخلادمة والسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية

بينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائي ـاً بــن الدرجــة الكليــة
ملقياســي الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وكل مــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة
يف املنــزل (ف ( ،0.050 ،2 ،)0.146الداللــة املشــاهدة=  )0.864وأبعــاد األدوار املرتبطــة
ابألعمــال املنزليــة (ف ( ،0.818 ،2 ،)2.883الداللــة املشــاهدة=  )0.062واألدوار املرتبطــة
ابألبنــاء (ف ( ،0.477 ،2 ،)1.067الداللــة املشــاهدة=  )0.349واألدوار املرتبطــة ابحليــاة
الشــخصية للزوجــن (ف ( ،0.331 ،2 ،)0.533الداللــة املشــاهدة=  .)0.589وبذلــك ميكننــا
أن نســتخلص أنــه ال ميكــن التنبــؤ أبن األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة واألدوار
املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة واألبنــاء واحليــاة الشــخصية للزوجــن ترتبــط ابلســعادة الزوجيــة والكفــاءة
الذاتيــة الوالديــة مع ـاً.
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املناقشة
اهتمــت الدراســة احلاليــة بكشــف األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــات يف املنــازل مــن خــال
إعــداد وتقنــن مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وتعــرف عالقــة ذلــك ابخلصائــص الدميغرافيــة والســعادة
الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى األمهــات الكويتيــات .فقــد تبــن مــن النتائــج أنــه بصــورة عامــة
تقــوم اخلادمــة بدرجــة كبــرة ابألدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة .حيــث أفــادت أغلبيــة األمهــات أن
هنــاك  6أدوار أساســية مــن إمجــايل  9تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل ومرتبطــة ابألعمــال املنزليــة .فقــد
أشــارت  %85.9مــن األمهــات أن اخلادمــة تقــوم بــدور أساســي يف أعمــال غســل املالبــس و%81.2
كــي املالبــس و %76.5تنظيــف املنــزل و %63.5ترتيــب املالبــس يف اخلزائــن و %50.6إعــداد وجبــات
الطعــام اليوميــة علــى الت ـوايل .وأفــاد أقــل مــن نصــف عــدد األمهــات وبنســبة  %44.7أن اخلادمــة
تقــوم ابلطبــخ و %40تعمــل علــى جتهيــز مالبــس األبنــاء قبــل اخلــروج مــن املنــزل و %31.8تــرد علــى
اتصــاالت اهلاتــف علــى الت ـوايل.
وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك أدوار أخــرى تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل واملرتبطــة ابألبنــاء واحليــاة
الشــخصية للزوجــن إال أن األمهــات الكويتيــات يــرون أن اخلادمــة تقــوم هبــا بدرجــة قليلــة .حيــث
أفــادت  %27.1مــن األمهــات أن اخلادمــة تقــوم بش ـراء احتياجــات املنــزل و %25.9مرافقــة األبنــاء
إىل املدرســة صباح ـاً و %24.7تلعــب مــع األطفــال يف املنــزل وجتهــز مالبــس الــزوج/ة قبــل اخلــروج
مــن املنــزل و %23.5هتتــم بتنظيــف وغســيل الســيارة واالعتنــاء ابحلي ـواانت األليفــة و %21.2ترافــق
األبنــاء عنــد العــودة مــن املدرســة و %20هتتــم إبطعــام األطفــال و %17.6تعمــل علــى ترتيبــات الســفر
و %15.3هتتــم بتحميــم األطفــال و %14.1هتتــم أبعمــال الصيانــة يف املنــزل واالعتنــاء حبديقــة املنــزل
و %12.9تبقــى مــع الطفــل يف الس ـرير حــى ينــام وتبقــى مــع األبنــاء أثنــاء ســفر الوالديــن و%11.8
تذهــب مــع األبنــاء إىل النــادي وهتتــم برتبيــة األطفــال وحــل املشــكالت الــي حتــدث بينهــم وأخذهــم
إىل املستشــفى عنــد مرضهــم و %10.6تســتقبل الضيــوف و %9.4تتواصــل مــع املدرســة للتعــرف علــى
الوضــع التعليمــي لألبنــاء و %8.2هتتــم حبــل مشــكالت األبنــاء واختيــار املالبــس اجلديــدة هلــم وقـراءة
قصــة للطفــل قبــل النــوم.
ولعــل مــا أفــادت بــه األمهــات الكويتيــات مــن قيــام اخلادمــة بدرجــة كبــرة أبدوار ترتبــط
ابألعمــال املنزليــة قــد يعتــر أمـرا طبيعيـاً خاصــة أن وجــود اخلادمــة يف املنــزل يهــدف أساســا إىل حتمــل
األعبــاء املنزليــة .ولكــن مــا قــد يثــر خماوفنــا هنــا هــو مــا قامــت بــه األمهــات الكويتيــات مــن اســتبدال
دور اخلادمــة مــن معاًونــة إىل قيامهــا بــدور أساســي يف إجنــاز األعمــال املنزليــة ألفـراد األســرة .حيــث
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أشــارت بعــض الدراســات الســابقة ( )Ostbye et al., 2013; Coltrane, 2000أن
االعتمــاد بدرجــة كبــرة علــى اخلادمــة للقيــام ابألعمــال املنزليــة قــد ال يبــدو ســيئاً لــدى بعــض األســر
نتيجــة لتعرضهــم لظــروف معينــة تســتدعي ذلــك كخــروج امل ـرأة للعمــل وعــدد األطفــال وعــدم قيــام
الــزوج ابألعمــال املنزليــة علــى حــد السـواء اخل .ولكــن يف الدراســة احلاليــة مل يتضــح مــن النتائــج وجــود
ظــروف خاصــة ســاعدت علــى اعتمــاد األمهــات الكويتيــات علــى اخلادمــة للقيــام ابألعمــال املنزليــة
بدرجــة كبــرة.
حيــث أشــارت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات يف درجــة قيــام اخلادمــة يف األدوار املرتبطــة
ابألعمــال املنزليــة بــن األمهــات الكبـرات والصغـرات يف العمــر والــايت لديهــن عــدد قليــل وكبــر مــن
األطفــال والــايت لديهــن مســتوي تعليمــي منخفــض وعــال والعامــات وغــر العامــات والــايت لديهــن
ســكن خــاص وســكن مــع األهــل والــايت يعانــن مــن ســوء احلالــة الصحيــة والــايت ال يعانــن مــن ذلــك
والــايت يشــعرن ابخلمــول أو الكســل والــايت ال يشــعرن بذلــك والــايت لديهــن ســائق أو طبــاخ والــايت
ليــس لديهــن ذلــك .مبعــى أن اعتمــاد األمهــات الكويتيــات بدرجــة كبــرة علــى اخلادمــة للقيــام ابألدوار
املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة ال يرتبــط ابختــاف خصائصهــم الشــخصية أو ظروفهــم الصحيــة أو األسـرية
بــل قــد يعــود إىل االتكاليــة الزائــدة علــى اخلادمــة والتكاســل يف أداء األعمــال املنزليــة ومتكــن اخلادمــة
بشــكل أساســي مــن تدبــر األعمــال املنزليــة .وقــد أشــارت دراســة وزارة العــدل الكويتيــة ()2015
أن التكاســل عــن أداء الواجبــات املنزليــة بــن الزوجــن بســبب اعتمادهــم علــى اخلادمــة يف املنــزل قــد
يســاعد علــى كثــرة اخلالفــات الزوجيــة والطــاق يف اجملتمــع الكويــي.

أدوار اخلادمة يف املنزل واخلصائص الدميغرافية لدى األمهات
أشــارت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات يف األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل وفق ـاً
للخصائــص الدميغرافيــة لــدى األمهــات ابســتثناء الدخــل الشــهري .فعنــد املقارنــة بــن مســتوايت
الدخــل الشــهري ،تبــن أن األمهــات ذوات الدخــل الشــهري املرتفــع ( 1000دينــار ومــا فــوق) يــرون
أن اخلادمــة تقــوم أحيــاانً أبدوار ترتبــط ابحليــاة الشــخصية للزوجــن وذلــك مقارنــة ابألمهــات ذوات
الدخــل الشــهري املنخفــض ( 999دينــار وأقــل) الذيــن ال يــرون قيــام اخلادمــة بتلــك األدوار أبــداً.
وابألخــص أشــارت النتائــج أن األمهــات ذوات الدخــل املرتفــع يوكلــن للخادمــة أدواراً تتعلــق بتنظيــف
وغســيل الســيارة اخلاصــة هبــن وجتهيــز مالبســهن قبــل اخلــروج مــن املنــزل والــرد علــى اتصــاالت اهلاتــف
بينمــا األمهــات ذوات الدخــل املنخفــض ال يوكلــن اخلادمــة هبــذه األدوار أبــداً.
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وتعتــر هــذه النتيجــة منطقيــة إىل حــد مــا إذا وضعنــا يف االعتبــار مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة
شاه وآخرون ( )Shah et al., 2002اليت أجريت يف الكويت أبنه كلما ارتفع مستوى الدخل
الشــهري لألســرة كلمــا زاد عــدد اخلادمــات يف املنــزل .مبعــى أن ارتفــاع مســتوى الدخــل الشــهري
قــد يســاعد علــى اســتعانة األمهــات أبكثــر مــن خادمــة لتتحمــل كل منهــن مســؤوليات معينــة .بينمــا
اخنفــاض مســتوى الدخــل قــد ُيكــن األمهــات مــن االســتعانة خبادمــة واحــدة والــي ال ميكــن إلقــاء
املســؤوليات املرتبطــة ابلشــؤون اخلاصــة للزوجــن عليهــا ألهنــا تتحمــل بشــكل أساســي مســؤوليات
األعمــال املرتبطــة ابملنــزل.
كذلــك توصلــت الدراســة احلاليــة إىل أن الدخــل الشــهري لــدى األمهــات ميكــن التنبــؤ
ابرتباطــه ابألدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء واألدوار
املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن .أي أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى الدخــل الشــهري لــدى األمهــات
كلمــا زادت أدوار اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة وزاد بشــكل خــاص قيامهــا ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء
واحليــاة الشــخصية للزوجــن .ورغــم أن النتيجــة احلاليــة قــد ال تعطــي انطباع ـاً إجيابيــا علــى حتمــل
األمهــات الكويتيــات ذوات الدخــل املرتفــع مســؤوليات وأعبــاء احليــاة الزوجيــة إال أن النتيجــة الالحقــة
الــي أشــارت إليهــا الدراســة أفــادت أبن اختــاف مســتوى الدخــل الشــهري واختــاف األدوار املوكلــة
للخادمــة يف املنــزل (سـواء األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة بصــورة عامــة أو األدوار املرتبطــة ابألبنــاء أو
ابحليــاة الشــخصية للزوجــن) ال تؤثــر علــى الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى األمهــات.
وهــذا قــد يعــي أن اعتمــاد األمهــات ذوات الدخــل املرتفــع علــى اخلادمــة مســتقبالً للقيــام ابألدوار
املنزليــة بصــورة عامــة والقيــام ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء أو احليــاة الشــخصية للزوجــن ليــس لــه أتثــر
علــى ســعادهتن الزوجيــة أو كفاءهتــن الذاتيــة يف رعايــة األبنــاء .ولكــن البــد قبــل األخــذ هبــذه النتيجــة
يف وضــع التوصيــات أن نضــع يف االعتبــار أن عينــة الدراســة احلاليــة اقتصــرت علــى رأي األمهــات دون
اآلابء مــن ذوي الدخــل املرتفــع وقــد ختتلــف هــذه النتيجــة ابختــاف اجلنــس أيضـاً .ولكــن حتتــاج هــذه
الفرضيــة إىل مزيــد مــن الدراســات للتحقــق منهــا قبــل تطبيــق ذلــك يف اجملــال األســري.

دور اخلادمة والسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية
بصــورة عامــة ،مل تتوصــل الدراســة احلاليــة إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن أدوار اخلادمــة يف
املنــزل والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة مع ـاً .فــا ميكننــا التنبــؤ أبن قيــام اخلادمــة أبدوار
معينــة يف املنــزل ترتبــط بشــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة يف رعايــة األبنــاء مع ـاً.
ولكــن قــد يبــدو األمــر خمتلفـاً يف العالقــة بــن أدوار اخلادمــة والســعادة الزوجيــة .حيــث أشــارت النتائــج
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أن األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة واألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــن
ليســت هلــا عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة ابلســعادة الزوجيــة .ولكــن تبــن أن األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة
واملرتبطــة ابألعمــال املنزليــة هلــا أمهيــة ابلغــة يف شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة .وأنــه كلمــا قامــت
اخلادمــة ابألعمــال املنزليــة بدرجــة كبــرة كلمــا زاد شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة وبشــكل خــاص
زاد شــعورهن ابالطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط النفســي مــع أزواجهــن.
وعلى الرغم من أن العديد من الباحثني ()Cheung, 2014;Moors, 2003; Coltrane, 2000
قــد أشــاروا إىل أن االعتمــاد علــى اخلادمــة يف القيــام ابألعمــال املنزليــة لــه آاثر ســلبية علــى العالقــات الزوجيــة إال أن الدراســة
احلالية متاثلت مع نتائج بعض الدراسات السابقة ( )Bartley et al., 2007; Iceland & Kim, 2001وأكدت
علــى أمهيــة حتمــل اخلادمــة لألعمــال املنزليــة يف شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة .حيــث يبــدو مــن هــذه النتيجــة أن حتمــل
اخلادمــة لألعبــاء املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة كالتنظيــف والغســيل والكــي وإعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة وترتيــب املالبــس يســاعد
علــى خفــض درجــة الضغــوط احلياتيــة وصـراع األدوار بــن الزوجــن وقــد ينعكــس ذلــك علــى شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة.
فكمــا أشــارت دراســة العــاريف الــي أجريــت علــى األمهــات العامــات يف اجلزائــر ( )2011ودراســي كل مــن شــييون وآخــرون
( )Schoen et al., 2008وسبيتز ( )Spitze, 1988أبن األعمال املنزلية هي أعمال غري مرئية ومرهقة تستغرق وقتاً
طويـاً إلجنازهــا ويف أغلــب األحيــان تقــوم هبــا الزوجــة دون الــزوج وال حتظــى ابلتقديــر الــذي حيظــى بــه عمــل آخــر خــارج نطــاق
األسـرة .لــذا فــإن حتمــل اخلادمــة مســؤولية القيــام ابألعمــال املنزليــة قــد يســاعد علــى خفــض درجــة األعبــاء املنزليــة علــى الزوجــات
وشــعورهن ابلراحــة النفســية واجلســدية وعــدم الشــعور ابلتمييــز ضدهــن لقيامهــن أبعمــال ال يقــوم هبــا األزواج والــي قــد تنعكــس
علــى شــعورهن ابلســعادة الزوجيــة.
والبــد هنــا أن نوصــي بضــرورة االهتمــام ابلنتيجــة ســابقة الذكــر وذلــك ألمهيتهــا يف احليــاة
الزوجيــة .حيــث أن شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة الــي ترتبــط بقيــام اخلادمــة ابألعمــال املنزليــة
قــد ال يســاعد فقــط علــى رضاهــن عــن احليــاة الزوجيــة وشــعورهن ابالطمئنــان والتقبــل والرتابــط النفســي
ولكــن يســاعد أيضـاً علــى حتســن كفاءهتــن الذاتيــة حنــو رعايــة األبنــاء .حيــث أضافــت نتائــج الدراســة
احلالية أنه كلما زاد شــعور األمهات ابلســعادة الزوجية كلما زاد شــعورهن ابلقدرة على رعاية أبنائهن
بصــورة عامــة وابلتحديــد يزيــد شــعورهن ابلقــدرة علــى تنظيــم ومراقبــة ســلوك الطفــل ومناقشــة القضــااي
املتعلقــة بدراســته والدفــاع عــن حقوقــه وتقــدمي الدعــم العاطفــي وتوفــر اخلدمــات الالزمــة لــه .وكمــا
أشــار وايــت وآخــرون ( )White et al., 1986يف دراســتهم أن الشــعور ابلســعادة الزوجيــة
والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لســنوات قادمــة تســاعد علــى االســتقرار األســري وتقلــل مــن ق ـرار طلــب
الطــاق.
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ومــن النتائــج غــر املتوقعــة الــي توصلــت إليهــا الدراســة احلاليــة والــي تســتدعي االنتبــاه هــي
االرتبــاط العكســي بــن قيــام اخلادمــة ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء والســعادة الزوجيــة املرتبطــة ابلتوافــق
اجلنســي .حيــث أشــارت النتائــج أنــه كلمــا قامــت اخلادمــة ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء بدرجــة كبــرة
كلمــا اخنفــض شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة املرتبطــة ابلتوافــق اجلنســي مــع األزواج .وعلــى الرغــم
مــن عــدم وجــود دراســات ســابقة تتماثــل مــع النتيجــة احلاليــة إال أنــه ميكــن تفســر ذلــك أبن اعتمــاد
األمهــات علــى اخلادمــات يف رعايــة األبنــاء قــد يســاعد علــى زايدة اخلالفــات بــن الزوجــن وإلقــاء
اللــوم علــى بعضهــم البعــض ابلتقصــر واإلمهــال .خاصــة كمــا أشــار بيســي ( )Pacey, 2004يف
دراســته إذا كان عمر األطفال صغري وخربة الوالدين حمدودة يف رعايتهم .واســتمرار املشــاحنات بني
الزوجــن قــد تنعكــس علــى العالقــات احلميمــة بينهــم وقــد ينتــج عنهــا عــدم التوافــق اجلنســي.
أمــا فيمــا يتعلــق ابلكفــاءة الذاتيــة الوالديــة ،أشــارت نتائــج الدراســة احلاليــة أن األدوار الــي تقــوم
هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة واألدوار املرتبطــة بصــورة خاصــة ابألبنــاء واحليــاة الشــخصية للزوجــن
ترتبــط عكســياً ابلكفــاءة الذاتيــة الوالديــة املتعلقــة بتوفــر اخلدمــات للطفــل .أي أنــه كلمــا زاد قيــام اخلادمــة
ابألدوار العامــة يف املنــزل واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء واالهتمــام ابلشــؤون اخلاصــة للزوجــن كلمــا اخنفــض شــعور
األمهــات بقدرهتــن علــى توفــر اخلدمــات للطفل/األطفــال .وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الدراســات قــد
أشــارت إىل أن الدعــم الــذي حيصــل عليــه الوالديــن يف رعايــة أبنائهــم يســاعد علــى حتســن كفاءهتــم الذاتيــة
الوالديــة ( )Kim et al., 2005; Trivette & Dunst, 2005; Ozer, 1995إال أنــه
يبــدو مــن نتائــج الدراســة احلاليــة أن زايدة الدعــم يف احليــاة الزوجيــة قــد تســاعد علــى خفــض الكفــاءة الذاتيــة
الوالديــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتوفــر اخلدمــات الالزمــة للطفــل .فمــن املمكــن أن اعتمــاد األمهــات الكويتيــات
علــى اخلادمــة يف القيــام ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء واحليــاة الشــخصية للزوجــن قــد ســاعدت علــى االتكاليــة
الزائــدة علــى اخلادمــة والــذي انعكــس بذلــك علــى شــعورهن ابلكســل لقضــاء احتياجــات الطفــل وتوفــر
اخلدمــات الالزمــة لــه (كاالحتياجــات الطبيــة وتوفــر األمــن والســامة والطعــام واملالبــس واخلــروج مــع الطفــل
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للتنــزه وقضــاء بعــض الوقــت معــه وحتمــل مســؤولياته ورعايتــه).
وهــذه النتيجــة تتماثــل مــع نتائــج الدراســات الــي أجريــت يف الكويــت (املغــريب وآخــرون،
 ،2011وزارة العــدل الكويتيــة )2015 ،والســعودية (األنصــاري )1988 ،والــي أشــارت إىل أن
وجــود اخلادمــة يف املنــزل يســاعد علــى شــعور الوالديــن أو أحدمهــا ابلكســل عــن متابعــة األبنــاء
وافتقــاد الوقــت املناســب لرعايتهــم وإلقــاء مســؤولياهتم علــى اخلادمــة .وأن هــذا الوضــع قــد يزيــد مــن
شــعور األمهــات بعــدم قدرهتــن علــى رعايــة أبنائهــن دون االســتعانة ابخلادمــة يف املنــزل والــي أشــار
ليركــز وكروكينــرج ( )Leerkes & Crockenberg, 2002أهنــا قــد تنعكــس ســلباً علــى
ســلوكياهتن يف تقــدمي الرعايــة واألمومــة والعاطفــة ألبنائهــن وعــدم التوافــق االجتماعــي لــدى الطفــل
(.)Jones & Prinz, 2005
وإبجيــاز ميكننــا أن نســتعرض النتائــج الســابقة حــول األدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل
وعالقتهــا ابخلصائــص الدميغرافيــة والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى األمهــات
الكويتيــات يف الشــكل رقــم (.)1
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التوصيات واملقرتحات
( )1أن تبــدأ وزارة الرتبيــة إبعــادة تقييــم مناهــج مقــرر علــوم األســرة الــذي يهتــم بتزويــد الطالبــات
مبعلومــات حــول احليــاة األسـرية يف مرحلــة الثانويــة العامــة .فالبــد أن هتتــم بكشــف مــدى تلبيــة حمتــوى
هــذا املقــرر مــع احتياجــات الفتيــات واملهــارات الــي يكتســبنها مــن دراســة املقــرر .حيــث أن عــدم
جــدوى حمتــوى املقــرر الدراســي مــع وجــود خادمــات لــدى معظــم األســر الكويتيــة ســيقف عائقــا دون
إاتحــة الفرصــة للفتيــات الكتســاب املهــارات احلياتيــة األسـرية يف أي مرحلــة مــن مراحــل حياهتــن .وقــد
يســوء الوضــع عنــد الــزواج حيــث تزيــد أعبــاء احليــاة الزوجيــة وتلقــي األمهــات علــى اخلادمــة مســؤوليات
األعمــال املنزليــة ألهنــا مل تعتــاد علــى العمــل املنــزيل يف منــزل والديهــا أو لعــدم متتعهــا مبهــارات العمــل
والتدبري املنزيل أو لشــعورها ابلكســل من القيام بذلك .فتصبح اخلادمة هي املدبر األساســي للمنزل
وألفـراد األســرة.
( )2أن يهتــم مكتــب االستشــارات األس ـرية التابــع لــوزارة العــدل الكويتيــة ومكاتــب التنميــة
األسـرية التابعــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية مــن تكثيــف الــدورات التأهيليــة والتدريبيــة اجملانيــة
الــي هتــدف إىل إكســاب مهــارات التدبــر املنــزيل خاصــة للفتيــات املقبــات علــى الــزواج أو املتزوجــات
حديثـاً أو الــايت ليــس لديهــن خــرة ســابقة .حيــث أن هــذه الــدورات تســاعد الفتيــات علــى تنميــة
مهــارات العمــل املنــزيل ومتكنهــن مــن تنظيــم حياهتــن الزوجيــة واملوازنــة بــن ظــروف احليــاة املختلفــة
واألعبــاء املنزليــة واالســتعانة ابخلادمــة كمعاًونــة هلــا وليســت مدبــرة أساســية للمنــزل.
( )3البــد مــن اهتمــام األخصائيــن االجتماعيــن بتوعيــة األمهــات عامــة واألمهــات ذوات
الدخــل الشــهري املرتفــع خاصــة ابآلاثر الســلبية الناجتــة مــن إلقــاء املســؤوليات املرتبطــة ابألبنــاء واحليــاة
الشــخصية للزوجــن علــى اخلادمــة .حبيــث يتــم تزويــد األمهــات ابملعلومــات الــي تفيــد أبن تدخــل
اخلادمــة يف رعايــة األبنــاء والشــؤون احلياتيــة اخلاصــة ابلزوجــن رغــم عــدم أتثــره علــى ســعادهتن الزوجيــة
إال أنــه يســاعد علــى خفــض درجــة كفاءهتــن الذاتيــة يف توفــر اخلدمــات واالحتياجــات الالزمــة للطفــل
يف األســرة .والبــد أيضـاً مــن توعيتهــن ابلنتائــج الســلبية الــي قــد ترتتــب علــى اخنفــاض كفاءهتــن الذاتيــة
يف توفــر اخلدمــات للطفــل وقضــاء الوقــت معــه وتلبيــة احتياجاتــه علــى توافقــه النفســي والســلوكي.
( )4البــد أن يهتــم األخصائيــون االجتماعيــون ابلتدخــل العالجــي الس ـريع لألمهــات الــايت
يوكلــن اخلادمــة بدرجــة كبــرة األدوار املرتبطــة برعايــة األبنــاء .حيــث تواجــه هــذه اجملموعــة مــن
األمهــات مشــكالت تتعلــق بعــدم شــعورهن ابلســعادة الزوجيــة املرتبطــة ابلتوافــق اجلنســي العتمادهــن
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علــى اخلادمــة يف رعايــة األبنــاء .ونظـراً إىل أن األمهــات قــد ال حيبــذن اللجــوء إىل طلــب املســاعدة،
فالبــد مــن االهتمــام ابلتعــرف عليهــن وتقــدمي املســاعدة هلــن ومتكينهــن مــن إعــادة العالقــات احلميمــة
إىل طبيعتهــا وضمــان االســتقرار الزوجــي والســعادة الزوجيــة.
( )5البــد علــى األخصائيــن االجتماعيــن مــن أخــذ احلــذر عنــد تطبيــق بعــض النتائــج يف جمــال
االستشــارات األسـرية .فالدراســة احلاليــة اقتصــرت علــى كشــف رأي األمهــات حــول أدوار اخلادمــة
وعالقتهــا ابلســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة ومل تتمكــن مــن احلصــول علــى عــدد كايف مــن
مشــاركات اآلابء للتعرف على رأيهم حول ذلك .وبال شــك فإن شــعور األمهات ابلســعادة الزوجية
عامــة والشــعور ابالطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط النفســي لقيــام اخلادمــة ابألعمــال املنزليــة بدرجــة
كبــرة قــد ال يتماثــل مــع شــعور اآلابء حنــو ذلــك .واحليــاة الزوجيــة كمــا هــي يف طبيعتهــا مشــاركة بــن
طرفني فال ميكن الوصول إىل الســعادة واالســتقرار الزوجي يف حال إرضاء طرف (األمهات) وجتاهل
الطــرف اآلخــر (اآلابء).
( )6البــد مــن إج ـراء مزيــد مــن الدراســات لكشــف بعــض املتغ ـرات األخــرى الــي مل تتمكــن
الدراســة احلاليــة مــن مناقشــتها وتعــرف عالقتهــا ابألدوار الــي تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل والســعادة
الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة .وقــد جــاءت الدراســة احلاليــة ببعــض االفرتاضــات بينــت ضــرورة
االهتمــام ببعــض املتغـرات يف هــذا اجملــال وذلــك كاجلنــس (املقارنــة بــن رأي األمهــات واآلابء) وعمــر
األطفــال وعــدد اخلادمــات يف املنــزل ومهــارات كل مــن العمــل املنــزيل ورعايــة الطفــل لــدى الزوجــن.
( )7البــد عنــد اســتخدام نتائــج الدراســة احلاليــة مــن توخــي احلــذر بعــدم تعميــم نتائجهــا علــى
جمتمــع األمهــات الكويتيــات الــايت لديهــن خادمــات يف املنــزل وذلــك حملدوديــة الدراســة بعــدد قليــل
مــن األمهــات الــذي قــد ال ميثــل عــدد اجملتمــع الكلــي.
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