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مستخلص
 (تعــد الخادمــة عامــا: أمثلــة مــن التدخــل،تتطلــع الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة تأثيــر تدخــل الخادمــة فــي شــؤون األســرة داخــل الســكن
) وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات األبنــاء الدراســية، وتقــوم بإعطــاء الــدواء لألبنــاء، فهــي تقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف،رئيســا للمعيشــة
 تــم اســتخدام منهــج المســح االجتماعــي. ســواء كانــت بظهــور مشــاعر االحتــرام أو المشــاجرات،فــي العالقــة التفاعليــة بيــن الزوجيــن
، حالــة مــن األســر المكونــة مــن الــزوج والزوجــة1800 وتطبيــق العينــة العشــوائية الطبقيــة واالســتبانة للدراســة الحاليــة بحيــث تشــمل
 فــي تحليــلSPSS أمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة فقــد اســتعملت الحزمــة اإلحصائيــة ال.والذيــن يعيشــون مــع الخادمــة فــي الســكن نفســه
) علــى العينــةIndependent Sample T-test(  (ت) لمجموعتيــن مســتقلتين: مثــل اختبــار،النتائــج بتطبيقــات المعــادالت اإلحصائيــة
ُ  كذلــك،)MANOVA( الدراســية لــأزواج والزوجــات باإلضافــة إلــى اســتخدام مقيــاس تحليــل التبايــن المتعــدد
طبّقــت اختبــارات إحصائيــة
) للمقارنــات البعديــة بيــنPost Hoc Multiple Comparison for Observed Means( متعلقــة بالتبايــن الــذي يســمى
 وهــو (مقيــاس متغيــر تدخــل الخادمــة فــي شــؤون األســرة،المتوســطات الحســابية لبيانــات الدراســة؛ وذلــك لمعرفــة أثــر المتغيــر المســتقل
 مقيــاس االحتــرام بيــن-1( : أو عــدم التدخــل بشــكل مطلــق) فــي المتغيريــن التابعيــن وهمــا، أو تدخــا متوســطا،ســواء كان تدخــا عاليــا
 إن نتائــج الدراســة تشــير أن هنــاك عالقــات ذات دالالت إحصائيــة بيــن مشــاعر االحتــرام.) مقيــاس المشــاجرات بيــن الزوجيــن-2 الزوجيــن
 وفــي النهايــة توصــي الدراســة. وتدخــل الخادمــة فــي شــؤون األســرة داخــل الســكن، وكذلــك ظهــور الشــجار بيــن الزوجيــن،بيــن الزوجيــن
. جرائــم الخــدم وســرقاتهم: مثــل،بإجــراء دراســات وأبحــاث مســتقبلية لتســليط الضــوء علــى دراســات مشــاكل الخــدم المختلفــة فــي األســرة

. الشجار، التدخل، االحترام، الزوجان، الخادمة:كلمات مفتاحية

The impact of the live-in housemaids intervention in family affairs and in
the interactive relationship between couples in the Kuwaiti society
Amer Al-Saleh

Abstract
The aim of the present study is to clarify the effect of the intervention of live-in maids in the family affairs and especially
in the interactive relationship between couples whether by revealing respect or by their position in quarrels. The maid
is a key factor in the domestic life of the host family; she plays a role in the food preparation and the cleaning, gives
medicine to the children, resolves their problems and helps with their homework. The method and methodology for
this study was the social survey and stratified random sample application. A questionnaire was used for the current
study to collect data from 1,800 families consisting of a husband and a wife who live with the maid in the same
house. The statistical package that was used in this study was SPSS for analyzing the collected data applying statistical
equations such as the Independent Sample T-test for the two independent samples of the husbands and wives.
Additionally, the Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and the Post Hoc Multiple Comparison for Observed
Means for comparisons between the averages of arithmetical means of the data of the study were used to investigate
the effect of independent variables. The scale for the independent variable related to the maid’s interference in the
family affairs included three levels as follows: (a –high intervention b – medium intervention c-absolute no intervention).
The purpose was to know the effect of the independent variable on the two dependent variables which are 1 -respect
between spouses 2 – fights between spouses). The findings of the study suggest that there is a statistical significance
between the feelings of respect between spouses as well as the quarrels between the couple and the live-in maid’s
interference in family affairs. Finally, the study recommends that future studies and research shed more light on the
various problems with house servants like crimes and theft.
Keywords: fight, housemaid, intervention, respect, spouses.
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مقدمـة*
أصبحــت األســرة الخليجيــة فــي الوقــت الحاضــر تعتمــد علــى
الخــدم ،بخاصــة الخادمــات ،مــن مختلــف الجنســيات ،وهــم
يعيشــون مــع األســرة لمــدد زمنيــة طويلــة للعمــل فــي داخــل
المنــزل ،حيــث وصــل عددهــم فــي الســعودية إلــى حوالــي 812
ألــف لعــام  ،2003وحوالــي  400ألــف فــي الكويــت ،وحوالــي
 66ألــف فــي عمــان ،وحوالــي  30ألــف فــي البحريــن ،وحوالــي
 450ألــف فــي اإلمــارات ،وهــذه األرقــام فــي تزايــد مســتمر فــي
كل مــن الكويــت واألمــارات وبقيــة الــدول الخليجيــة ،بحيــث توجــد
خادمــة لــكل اثنيــن مــن المواطنيــن (المكتــب التنفيــذي لمجلــس
وزراء الشــؤون االجتماعيــة والعمــل فــي دول الخليــج .)2003
إن التغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجمــة مــن التطــور
التكنولوجــي والحضــاري ،وزيــادة التعليــم والوعــي الثقافــي لــدى
المــرأة والرجــل ،ومشــاركتهما فــي تحمــل األعبــاء المعيشــية معــا
مــن أجــل اإلنفــاق المــادي علــى األســرة ورفــع مســتوى الدخــل
المعيشــي لتحقيــق الحاجــات والمتطلبــات األساســية بالعمــل
لســاعات طويلــة مــن قبــل الزوجيــن خــارج الســكن كضــرورة
وظيفيــة مــن أجــل تأميــن اإلنفــاق علــى نمــط المســكن والمــأكل
والمشــرب والملبــس لجميــع أفــراد األســرة ،كل ذلــك أدى إلــى
ازديــاد الحاجــة للخادمــة.
إن بعــض األزواج أو الزوجــات؛ نتيجــة لتحقيــق المتطلبــات
الماديــة فــي الوقــت الحاضــر ،تنازلــوا عــن بعــض المتطلبــات
الوظيفيــة الخاصــة باألبنــاء فــي داخــل الســكن تحــت ذريعــة
الحاجــة إلــى اإلنفــاق المــادي وتأميــن مســتقبل األبناء مــن الناحية
االقتصاديــة ،ممــا فســح المجــال بشــكل كبيــر للخادمــة للتدخــل فــي
بعــض الشــؤون األســرية مــن رعايــة األبنــاء أو المســاعدة علــى
تعليمهــم ،أو عــاج مشــاكلهم فــي غيــاب الزوجيــن ،أو الترفيــه
عنهــم أو إعــداد الطعــام لألبنــاء ...إلــخ ،ونتيجــة لهــذا التدخــل
الكبيــر مــن الخادمــة ظهــرت العديــد مــن المشــكالت الزوجيــة،
التــي ســوف تبحــث مــن خــال هــذه الدراســة والكشــف عــن
العالقــة التفاعليــة بيــن الزوجيــن بظهــور مشــاعر عــدم االحتــرام
أو المشــاجرات بينهمــا ،بســبب تدخــل الخادمــة فــي شــؤون
األســرة فــي داخــل الســكن ).(Esim, S; Smith, M, 2004

اإلطار النظري للدراسة
المنظور الوظيفي واألسرة
يــرى المنظــور الوظيفــي أن األســرة نســق اجتماعــي مركــب
يتكــون مــن مجموعــة مــن الوظائــف واألدوار ،التــي تحقــق
التــوازن والضبــط االجتماعــي للتنشــئة االجتماعيــة ،وتأميــن
الضــرورات والوســائل االقتصاديــة لجميــع أفــراد األســرة،

باإلضافــة إلــى التعامــل مــع التوتــرات والضغــوط وإدارة التوتــرات
االنفعاليــة ،التــي يمكــن أن تظهــر بيــن أفــراد األســرة ،مــن خــال
التفاعــات االجتماعيــة اليوميــة (الحســيني.)39-38 :1975 ،
لذلــك تعمــل الوظائــف التــي تؤديهــا أجــزاء النســق األســري
علــى إحــداث التكيــف والتوافــق بيــن أجــزاء النســق ،األمــر
الــذي يــؤدي إلــى اســتمرار وجــوده ،أمــا عــدم التــزام األفــراد
بواجبــات الــدور فإنــه ســيؤدي إلــى فشــل النظــام األســري فــي
التكيــف ،وحــدوث مــا يطلــق عليــه الخلــل الوظيفــي الــذي يتمثــل
فــي التعــارض بيــن مــا ينبغــي أن يكــون ،ومــا هــو واقــع فعــا،
وقــد ينتهــي األمــر إلــى صــراع وتوتــر وانهيــار النظــام األســري
(.)Zanden and Vander, 1990: 13
يــرى الوظيفيــون أن ارتفــاع أعــداد النســاء المتزوجــات الالئــي
يعملــن خــارج المنــزل أنــه وظيفيــا بالنســبة للمجتمــع ألنــه يــؤدي
إلــى إمــداد المجتمــع بمجموعــة كبيــرة مــن العامليــن لتحقيــق
النمــو االقتصــادي ورفــع مســتوى المعيشــة بالنســبة لعمــل
الزوجيــن ،باإلضافــة إلــى تحقيــق اســتقاللية المــرأة العاملــة،
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى يــؤدي عمــل المــرأة المتزوجــة خــارج
المنــزل إلــى الضــرر الوظيفــي؛ ألنــه يضعــف إشــراف اآلبــاء علــى
األبنــاء ( .)Conklin, 1987: 3, AL-JARF, R, 2009ونتيجــة
للخلــل الوظيفــي وتضــارب األدوار والوظائــف لتقســيم العمــل بيــن
الزوجيــن فــي البنــاء األســري أصبــح وجــود أعــداد الخادمــات
بشــكل حتمــي عنــد كثيــر مــن األســر الخليجيــة ،وبالتحديــد فــي
المجتمــع الكويتــي فــإن وجــود ومشــاركة الخادمــة فــي الســكن
ضــرورة وظيفيــة واجتماعيــة ملحــة ،ال يســتطيع جميــع أفــراد
األســرة االســتغناء عنهــا فــي المتطلبــات األساســية مــن األدوار
المختلفــة فــي إعــداد وتحضيــر الطعــام وتنظيــف المســكن ومراقبة
األطفــال فــي حالــة غيــاب الزوجيــن .لقــد اعتــادت األســرة
الكويتيــة علــى وجــود الخادمــة فــي المنــزل ،وعنــد رحيلهــا يشــعر
معظــم أفــراد األســرة بفــراغ كبيــر ســرعان مــا يحاولــون تعويضــه
بعاملــة أخــرى؛ حتــى يُعــاد التــوازن االجتماعــي والضــرورات
الوظيفيــة للنســق األســري.

نظرية الدور
الــدور عبــارة عــن الصفــات أو المحــركات الســلوكية التــي يقــوم
بهــا األفــراد الذيــن يمثلــون مكانــة معينــة ،أو أكثــر اجتماعيــا
) .(Gross,et al. 1958: 53والــدور سلســلة نمطيــة ألفعــال
متعلمــة ،أو أعمــال يقــوم بهــا الفــرد فــي موقــف تفاعلــي ،فمث ـاً
دور الزوجــة األم العاملــة مــن خــال تفاعلهــا مــع المنــزل والعمل،
فذلــك ســيؤثر فــي االســتقرار أو عــدم االســتقرار األســري .فمــن
ناحيــة أخــرى هنــاك صــراع الــدور الــذي يحــدث عندمــا يواجــه
الفــرد متطلبــات غيــر منســجمة عنــد أدائــه لــدوره .ويحــدث هــذا

*البحث مدعوم من قطاع األبحاث في جامعة الكويتOS12
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الصــراع عندمــا تكــون توقعــات الــدور المرتبطــة بمكانــة معينــة
غيــر مرتبطــة األدوار الواحــدة مــع األخــرى .وهــذا غالبــا يحــدث
عندمــا يكــون هنــاك عــدم اتفــاق فــي توقعــات الــدور .علــى ســبيل
المثــال :األم العاملــة التــي ال تســتطيع القيــام بدورهــا الكامــل
بســبب عملهــا خــارج المنــزل ،فــإن الــزوج أو الخادمــة هــو مــن
ســيقوم بهــذا الــدور ،لذلــك يحــدث غمــوض الــدور عندمــا تكــون
توقعــات الــدور غيــر معروفــة بشــكل واضــح ومــا هــو متوقــع
عندمــا تنمــو أدوار جديــدة ،أو عندمــا يعــاد تعريــف األدوار
القديمــة التــي يقــوم بهــا الفــرد ).(Turner, 1987: 224-272
وهنــاك الــدور الــذي يكــون فــوق حــد التحمــل )،(Over Load
ويحــدث فــي العــادة عندمــا يواجــه الفــرد مجموعــة مــن األدوار
المعقــدة ،كأن تقــوم األم العاملــة بــأدوار معقــدة ومجهــدة فــي
العمــل ،وكذلــك فــي المنــزل تجــاه األســرة مــن زوج وأبنــاء .وفــي
الواقــع ،ليســت هنــاك عالقــة بســيطة بيــن عــدد األدوار التــي
يســتطيع الفــرد أن يحملهــا علــى عاتقــه ،وكميــة األدوار فــوق
الحــد المطلــوب .فبعــض النســاء العامــات علــى ســبيل المثــال،
ينجحــن فــي الموازنــة بيــن األســرة ومتطلبــات العمــل ،وأخريــات
يشــعرن بضغــط كبيــر .وهنــاك عــدم اســتمرارية الــدور التــي
يمكــن أن تحــدث عــن االنتقــال مــن دور إلــى دور آخــر ،كاالنتقــال
مــن دور العاملــة داخــل المنــزل إلــى دور العاملــة خــارج المنــزل،
وممــا يتطلــب الدعــم المناســب ،كدعــم الــزوج أو أفــراد األســرة
اآلخريــن ،وكذلــك توفــر المعلومــات عــن نظــام الــدور ،وذلــك
الســتمرارية الــدور.
(Sarbin, 1954: 454; Turner, 1982: 568; Roumani,
)2005: 149- 167

الدراسات السابقة
أشــارت مجموعــة مــن الدراســات إلــى أثــر تدخــل الخادمــة
فــي شــؤون األســرة داخــل المنــزل فــي العالقــة التفاعليــة بيــن
الزوجيــن ،وفــي التنشــئة االجتماعيــة لألطفــال ،باإلضافــة إلــى
تدخــل الخادمــة فــي األدوار الوظيفيــة األســرية داخــل الســكن
(الســبتي ،43 :2010 ,الــروم ،1996 ،الزكــري،2006 ،
العريمــة ،2008 ،الســالم ،1993 ،الشــهراني،1998 ،
العيــدان  .)1986أثبتــت الدراســات التــي أجريــت علــى ظاهــرة
انتشــار الخادمــات بدولــة الكويــت مــن قبــل عــدد مــن الــوزارات
المعنيــة (وزارة العــدل– وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل–
وزارة التربيــة– وزارة التخطيــط) فــي الثمانينــات والتســعينات
بدراســاتها المختلفــة وتركيزهــا علــى اآلثــار الســلبية للخادمــات
مثــل تأثيــر العــادات والتقاليــد والقيــم الدينيــة والطقــوس المختلفــة
للخادمــات فــي العــادات والقيــم واللهجــة الكويتيــة ألفــراد األســرة
وبالتحديــد فئــة األطفــال .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســات الميدانية،
فــي بعــض دول الخليــج العربــي ،أن الخادمــات يمارســن أعمــاال
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تتصــل بتنشــئة األطفــال ،ممــا يقلــص دور األبويــن تدريجيــا،
ويترتــب علــى ذلــك انعكاســات علــى نظــرة األطفــال إلــى آبائهــم
وتقاســم التربيــة بيــن اآلبــاء والخادمــة ،وكذلــك فكــرة الطفــل
عــن ذاتــه ،ومــن األمثلــة التــي توضــح ذلــك أن حوالــي  %50مــن
األســر تقــوم فيهــا الخادمــات بشــكل كامــل باإلشــراف علــى إفطــار
األبنــاء ،وارتــداء مالبســهم ،باإلضافــة إلــى أن  %25مــن األســر
تقريبــا تتقاســم فيهــا الخادمــات هــذا العمــل مــع ربــات األســر،
أمــا اإلشــراف علــى لعــب األطفــال فقــد تنازلــت عنــه  %41مــن
األســر بالكامــل للخادمــات (وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل،
 ،)1984وفيمــا يختــص باألعمــال المتعلقــة بتقديــم الرضاعــة
للطفــل ،ومداعبــة األطفــال ورعايتهــم ،وتغييــر مالبســهم فــي ســن
الرضاعــة ،نجــد أن مــا يقــارب مــن نصف عدد األســر تتنــازل عنها
للخادمــة بشــكل كلــي أو جزئــي ،ومعنــى ذلــك أن حــواس األطفــال
ومشــاعرهم تتفتــح فــي مرحلــة الطفولــة والتطبيــع االجتماعــي
علــى الخادمــات بــكل مــا يحملنــه مــن ســمات وخصائــص غريبــة
عــن الثقافــة العربيــة اإلســامية (العادلــي .)29 -66 :1984 ،أمــا
تنــازل اآلبــاء واألمهــات للخادمــات عــن التفاعــل مــع األطفــال ،أو
توفيــر فــرص اللعــب لهــم واإلشــراف عليهــا ،فــإن لــه مــردوده
وآثــاره الســلبية علــى نمــو اللغــة والــذكاء والقــدرات والمهــارات
لــدى هــؤالء األطفــال ،وال يخفــى أن عمليــة التفاعــل بيــن الطفــل
الصغيــر وجميــع المظاهــر فــي بيئتــه القريبــة عمليــة دينامكيــة،
فالبيئــة اليــوم تتفاعــل مــع الطفــل الــذي هــو نتيجــة تفاعــات
األمــس ،وهنــاك اعتــراف متزايــد بمــا لمرحلــة العمــر بيــن تســعة
أشــهر و 18شــهرا مــن أهميــة قصــوى بالنســبة لتطــور اللغــة،
ومــا يترتــب عليــه مــن تطــور عقلــي عــام ،وتشــهد هــذه المرحلــة
العمريــة أقصــى مراحــل الخطــر الناجــم عــن فصــل الطفــل عــن
أمــه ،وبخاصــة فــي مجــال العالقــات والقيــم اإلنســانية ،التــي
توفــر للطفــل منــذ والدتــه وحتــى بلوغــه ســن الرشــد هويــة
واضحــة وشــعورا باالنتمــاء األســري (الجوهــري)13 :1980 ،
هــذا ،وال يقــل تخلــف األب عــن هــذا التفاعــل أهميــة عــن تخلــف
األم ،فابتعــاد األب تحــت أي ظــروف طارئــة أو دائمــة عــن
دائــرة نشــاطات الطفــل وألعابــه ،يشــكل عامــا ســلبيا خطيــرا
فــي االســتقرار األســري ،وعالقــات أفــراد األســرة الواحــدة
بعضهــم ببعــض ،ونموهــم الشــخصي ،والقيمــي ،واالجتماعــي،
وقــد أفــاد بعــض الباحثيــن أن أخطــر مرحلــة لتخلــف األب عــن
القيــام بواجباتــه نحــو طفلــه ،تتمثــل فــي الســنوات االثنتــي عشــرة
األولــى مــن عمــره ،حيــث يعتمــد الطفــل خــال هــذه المرحلــة
علــى األشــياء الحســية إلدراك الواقــع الــذي يعيــش فيــه ،لتكويــن
مفاهيــم ســليمة لألشــياء ،ثــم ينحســر هــذا االعتمــاد تدريجيــا
لكــي يحــل محلــه التفكيــر التأملــي المســتقل ،وقــد توصلــت بعــض
الدراســات إلــى أن التحصيــل العلمــي لألطفــال ذوي األب غيــر
المســاهم أو غيــر الموجــود أكثــر تدنيــا بالنســبة ألقرانهــم مــن
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ذوي األب الموجــود قــوال وفعــا (حمــدان.)91 -85 :1983 ،
اســتخلص البحــث الميدانــي فــي البحريــن أن ظاهــرة اســتخدام
الخادمــات األجنبيــات ،تميــل إلــى االنتشــار األكثــر بيــن األســر
التــي لديهــا أكثــر مــن طفــل واحــد ،يقــل عمــره عــن ســت ســنوات.
ومــن هــذا يتبيــن أن الوجــود الغالــب للخادمــة األجنبيــة يأتــي
متالزمــا مــع المرحلــة العمريــة الحاســمة فــي حيــاة الطفــل
العربــي المســلم ،وهــي مرحلــة الســنوات الســت األولــى ،التــي
ترســى خاللهــا دعائــم بنــاء شــخصيته ،وتُســتكمل خاللهــا أخطــر
مراحــل التنشــئة االجتماعيــة ،وهــي التنشــئة االجتماعيــة األوليــة
التــي تكــون داخــل األســرة ،والتــي تتــم مــن خاللهــا عمليــة التأثــر
واالمتصــاص لمــا يحيــط بالطفــل مــن خصائــص ،ممــا يســاعد
علــى توجيــه وتثبيــت نمــوه المعرفــي واللغــوي ،ومــن بعــده
نضجــه النفســي واالجتماعــي ،الــذي يتوقــع أن يكــون متالئمــا
مــع ثقافــة المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه الطفــل ،لكــي يشــب قــادرا
ومؤهــا للعيــش فيــه مواطنــا صال ًحــا متوافقــا ،يســتطيع أن يفهــم،
ويعــي ،ويتعاطــف ،ويشــارك ،ويألــف ،ويتآلــف مــع اآلخريــن،
ممــا يدفــع بعمليــات اإلنمــاء التربــوي ألن تفعــل فعلهــا التربــوي
علــى الوجــه الســليم (المصــدر نفســه.)88 :
أوضحــت نتائــج بعــض الدراســات الميدانيــة القطريــة التــي
أجريــت علــى األســرة العربيــة الخليجيــة ،أن تميــز األســرة بوجود
خادمــة يعتمــد عليهــا األطفــال فــي قضــاء بعــض احتياجاتهــم فــي
طفولتهــم المبكــرة ،يقلــل مــن فرصهــم المتاحــة فــي التجربــة
الذاتيــة واالعتمــاد علــى النفــس بالنســبة لألطفــال فــي األســر
التــي ال تســتعين بالخادمــات (وزارة الشــؤون االجتماعيــة
والعمــل .)1984 ،لذلــك االتكاليــة أو االعتمــاد علــى اآلخريــن
تعنــي التمــاس المســاعدة والعــون ،وقــد يكــون التمــاس العــون
غيــر مالئــم ،كمــا فــي حالــة األطفــال الذيــن يطلبــون العــون
علــى نحــو مســتمر ،حتــى ولــو كانــوا يســتطيعون القيــام بالعمــل
معتمديــن علــى أنفســهم ،ويالحــظ ذلــك عنــد أطفــال الرابعــة
والخامســة عنــد ارتدائهــم ثيابهــم أو تناولهــم الطعــام أو حاجتهــم
لإلخــراج ،وهــذا النــوع مــن التمــاس العــون والمســاعدة ليــس
فــي الحقيقــة ســلوكا وســطيا يــؤدي إلــى غايــة ،وإنمــا ينــدرج
تحــت فئــة التمــاس االهتمــام مــن قبــل اآلخريــن واالتصــال بهــم،
وعلــى هــذا األســاس يمكــن اعتبــاره «اتكاليــة انفعاليــة» وقــد
تكــون البنــات أكثــر اتكاليــة مــن البنيــن فــي المواقــف التــي تتطلــب
مهــارات ذكريــة ،والعكــس صحيــح حينمــا يواجــه البنــون أعمــاال
أنثويــة ،فقــد يكونــون أكثــر اتكاليــة مــن البنــات ،ويتطلــب األمــر
فــي كل الحــاالت العمــل علــى تنميــة االســتقالل لــدى الطفــل عــن
طريــق زيــادة الكفــاءة اللغويــة ،ونمــو مهــارات حــل المشــكلة،
وتراكــم الخبــرة االجتماعيــة ،وحتــى الطفــل الــذي ال يتعــدى
عمــره الســنتين نجــده يكافــح وصــوال إلــى االســتقالل ،فيضبــط

العضــات العاصــرة والمثانــة ،ويكثــر ترديــده لكلمــة (ال) ،وقــد
لوحــظ وجــود مســتويات عاليــة مــن الســلوك االســتقاللي بيــن
أطفــال األســر التــي تتيــح ألبنائهــا فرصــا ليمارســوا االعتمــاد
علــى الــذات ،والتــي تتطلــب منهــم الســلوك االســتقاللي وعــدم
االتكاليــة علــى الوالديــن أو والخادمــات ،وليــس هنــاك فيمــا
يحتمــل ســلوكا مســتقال تمامــا ،وقــد يكــون مــن المالئــم أن نتحــدث
عــن االعتمــاد المتبــادل ،ومــع ذلــك تظــل القــدرة علــى الحكــم
المســتقل واالكتفــاء الذاتــي ،ليــس مرغوبــا فيهــا فحســب ،بــل
وضروريــة لتحقيــق إحســاس الفــرد بالكرامــة وتقديــر الــذات
(وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل .)1983 ،ويكفــي للتدليــل
علــى مــدى خطــورة االســتعانة بالخادمــات األجنبيــات فــي البيــت
العربــي الخليجــي المســلم ،أن نشــير إلــى أن بعــض نتائــج
الدراســات الميدانيــة القطريــة تفيــد بــأن المجتمعــات التــي تنتمــي
إليهــا  %58.6مــن الخادمــات تفضــل ممارســة الحــب والعالقــات
العاطفيــة والجنســية قبــل الــزواج ،وال شــك أن المخاطــر الناشــئة
عــن مثــل هــذه التنشــئة االجتماعيــة «الموازيــة» ،وهــي مــن
الداللــة بحيــث تغنــي عــن التعليــق.
هــذا ،وقــد اتضــح مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا بعــض
الدراســات الميدانيــة (وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل،
 )1984فــي مجــال اآلثــار المترتبــة علــى وجــود العامليــن
والعامــات فــي الخدمــة المنزليــة ،وأســباب إنهــاء خدماتهــم مــا
يأتــي:
	-قــد تنتقــم الخادمــة مــن األســرة فــي أشــخاص أطفالهــا
األبريــاء ،فتســيء إلىهــم ،وتعذبهــم ،فــي غيــاب أمهاتهــم
( .)%20
	-اختــاف الطبــاع يــؤدي إلــى تصرفهــم تصرفــات مســتنكرة
ربمــا يتأثــر بهــا بعــض أفــراد األســرة (.)%14.5
	-وجودهــم كعناصــر غريبــة فــي البيــت ،يزيــد أعبــاء األســرة،
ويؤثــر فــي راحــة أهــل البيــت النفســية ،ويكــون مصــدرا
إلثــارة المشــاكل (.)%19
وبســؤال تالميــذ المــدارس ،فــي الصــف الخامــس االبتدائــي (بنيــن
وبنــات) ،الســؤال اآلتي:
	-إذا أردت خدمة (طعاما ،أو شرابا ،أو مالبس) ،فمن تسأل؟
أجاب  %52.6منهم :األم ،و  %32.6قالوا :الخادمة.
ومــن هــذا يتضــح أن األم ال زالــت– علــى الرغــم مــن وجــود
الخادمــة– هــي التــي يتجــه إليهــا التلميــذ ألداء الخدمــات الالزمــة
لــه ،مــن مــأكل ،ومشــرب ،وملبــس.
وتــدل أيضــا النتائــج البحثيــة علــى أن غالبيــة الخادمــات يشــرحن
لألطفــال كيــف يتصــرف الصغــار فــي بالدهــن ( ،)%51.8وقــد
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يكــون مــن المفيــد أن يتعــرف األطفــال معلومــات عــن حيــاة
الصغــار فــي البــاد األخــرى ،وتصرفاتهــم ،وأســاليب حياتهــم،
ولكــن األمــر يؤخــذ بحــذر حيــن يكــون الــذي يتولــى النقــل خادمات
غالبيتهــن مــن أوســاط اجتماعيــة هابطــة ثقافيــا وتعليميــا.

إن مــا يتعلمــه الطفــل فــي محيــط األســرة يحتــل مكانــة مهمــة،
ولهــذا يعتبــر الوالــدان– أو مــن يحــل محلهمــا– عامــا للتفاعــل
أكثــر أهميــة مــن ســواهما ،ممــن يتفاعــل معهــم الطفــل ،وســرعان
مــا يتعلــم الطفــل أنــه مــن خــال تأثيــر شــعور الوالديــن ،يســتطيع
إلــى حــد مــا الســيطرة علــى ما يحــدث لــه ،وقد لخص بعــض الباحثين
هــذا الموقــف بقولــه :إن الطفل ينتحل كل الســلوك الخــاص بوالديه
أو خادمتــه ،وبنفــس الطريقــة (كريــم ،)19 :1984 ،وأوضحــت
بعــض الدراســات أنــه باإلضافــة إلــى المتطلبــات األساســية
كالغــذاء ،والملبــس ،والمــأوى ،فــإن األطفــال فــي حاجــة للعاطفــة،
وفــرص اللعــب ،والتشــجيع علــى الممارســات اللغويــة ،واســتثارة
المحادثــة ،واالتصــاالت الرمزيــة مــع اآلخرين ,ومــن ناحية أخرى
أصبــح وجــود الخادمــة نوعــا مــن المظاهــر االجتماعيــة للتباهــي
والتقليــد ،كمــا تؤكــد ذلــك دراســة وزارة الشــؤون االجتماعيــة
والعمــل بدولــة الكويــت ،التــي أكــدت أن عنصــر المحــاكاة والتقليــد
أحــد الدوافــع االجتماعيــة لالســتعانة بالخــدم والمربيــات األجنبيــات
(وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل.)1983 ،

ومــن هــذا يتبيــن أن الغالبيــة العظمــى مــن أوليــاء األمــور ،يقــررون
أن ظهــور األســرة بمظهــر الئــق بيــن األهل واألصدقاء ،هو المســألة
األساســية التــي يســتفيدون منهــا فــي اقتنــاء الخادمــات فــي بيوتهم.

مشكلة الدراسة

وبســؤال التالميــذ فــي عينــة الدراســة :لمــن تشــكو إذا أصابــك
ألــم؟ وجــد أن حوالــي  %60منهــم إذا أصابهــم مــا يؤلمهــم فإنهــم
يتجهــون إلــى األم ،فــاألب ( ،)%21فكليهمــا ( ،)%9فاإلخــوة
( ،)%2.5فالخادمــة (.)%2.1
كذلــك وجهــت بعــض االســتبانات إلــى أوليــاء أمــور التالميــذ،
حيــث ســئلوا عمــا يترتــب علــى وجــود الخادمــات فــي األســرة
مــن آثــار إيجابيــة وســلبية ،وكيفيــة تعاملهــن مــع األطفــال ،ووجــد
أن مجــاالت االســتفادة مــن الخــدم فــي المنــازل تتضمــن:
	-مساعدة األوالد في فهم دروسهم (.)%6.4
	-إكساب األطفال اتجاهات مرغوبة (.)%7.2
	-ظهور األسرة بمظهر الئق (.)%40.1

كذلــك ،ممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن أغلــب آراء الخادمــات
فــي عينــة الدراســة ،قــد أشــارت إلــى أن األمهــات واألخــوات
واألقــارب ،يصاحبــون الطفــل فــي حمامــه ،إال أن  %19.4مــن
اآلراء أشــارت إلــى أن الخادمــة أو المربيــة هــي التــي تصاحــب
الطفــل فــي حمامــه .وال تخفــى اآلثــار الســلبية التــي يمكــن أن
تترتــب علــى مصاحبــة المربيــات والخادمــات لألطفــال فــي
حمامهــم ،ســواء كانــوا ذكــورا أو إناثــا.
إن والــدي الطفــل يعتبــران عامليــن أوليين طالما أنهما الشــخصان
الكبيــران الرئيســان اللــذان يتصــان بالطفــل ،فــي المراحــل
األولــى الحاســمة مــن نمــو شــخصيته ،وينطبــق ذلــك أيضــا علــى
أي شــخصيات اجتماعيــة يكــون للطفــل بهــا عالقــة وثيقــة (مثــل
الخادمــات) ،حيــث يفتــرض هنــا شــيء مــن التوحــد يأخــذ فيــه
الشــخص اتجاهــات وأنمــاط ســلوك شــخصي آخــر ،وقــد اســتعملت
مصطلحــات متعــددة لإلشــارة إلــى التوحــد  ،Identificationمنهــا
االســتدخال  ،Internalizationواالقتــداء  ،Modelingويفهــم مــن
مصطلــح التوحــد أو االســتدخال ،معنــى التقبــل الالشــعوري لقيــم
الوالديــن والخــدم ،بحيــث تصبــح جــزءا راســخا وعميقــا فــي نظــام
القيــم للشــخص ذاتــه ،وقــد يكــون التوحــد علــى أســاس تشــابه
الشــخص وموضــوع التوحــد ،كأن يمتــص الولــد قيــم أبيــه،
وتمتـ�ص البنـ�ت قيـ�م أمهـ�ا (خليفـ�ة.)11 -1 :1985 ،
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أصبحــت الخادمــة فــي الوقــت الحاضــر تشــارك بشــكل رئيــس فــي
مســاعدة وتلبيــة أوامــر ومتطلبــات حاجــات جميــع أفــراد األســرة
الكويتيــة داخــل المنــزل بتفاعــل يومــي ،وبســبب تدخــل ومشــاركة
الخادمــة فــي الواجبــات واألدوار الوظيفيــة فــي شــؤون األســرة
داخــل الســكن ,أدى تدخــل الخادمــة المفــرط إلــى التأثيــر فــي
العالقــة التفاعليــة بيــن الزوجيــن لعالقتهمــا ســواء كانــت ظهــور
مشــاعر االحتــرام أو المشــاجرات.

أهمية الدراسة
تتطلــع الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة تأثيــر تدخــل الخادمــة
فــي شــؤون األســرة داخــل الســكن فــي العالقــة التفاعليــة بيــن
الزوجيــن لعالقتهمــا ســواء كانــت ظهــور مشــاعر االحتــرام أو
المشــاجرات .إن النتائــج اإلحصائيــة التــي تــم التوصــل إليهــا
فــي وزارة العــدل فــي دولــة الكويــت ســنة  2005تشــير إلــى
أن  %29.2مــن أفــراد العينــة مــن أصحــاب الحــاالت التــي لديهــم
مشــاكل مشــاجرات وعــدم احتــرام يؤكــدون تدخــل الخــدم فــي
شــؤون الزوجيــن واألســرة .وتؤكــد النتائــج اإلحصائيــة الســابقة
دراســة العريمــة ( )2008بحيــث إن معظــم أفــراد المجتمــع
يــرون أن تدخــل الخادمــة بشــؤون الزوجيــن الخاصــة يضايقهــم،
وإن مالزم��ة الخادم��ة المســتمر لطلب��ات الــزوج قلــل مــن االحتــرام
بيــن الزوجيــن بنســبة  ، %70واتف��ق غالبيتهــم أن ســلبيات
الخادم��ة أكثرــ م��ن إيجابياتهاــ ،ويــرى غالبيــة مجتمــع الدراســة

عامر الصالح

أن إفش��اء الخادمـ�ة ألس�رـار الزوجي��ن الخاصـ�ة بهمـ�ا يؤدي إلــى
ظهـ�ور الشـ�جار بيـ�ن الزوجيـ�ن.

هدف الدراسة
تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة تأثيــر تدخــل الخادمــة فــي
شــؤون األســرة داخــل الســكن فــي العالقــة التفاعليــة بيــن الزوجين
لعالقتهمــا ســواء كانــت ظهــور مشــاعر االحتــرام أو المشــاجرات.

حدود الدراسة
ســوف تقتصــر الدراســة علــى األفــراد المتزوجيــن مــن الذكــور
واإلنــاث الذيــن لديهــم خادمــة أمضــت مــدة ال تقــل عــن ســتة
أشــهر داخــل الســكن.

اإلطار المنهجي
أسئلة الدراسة
أ-هــل يؤثــر تدخــل الخادمــة فــي شــؤون األســرة داخــل الســكن
فــي عالقــة االحتــرام بيــن الزوجيــن.
ب-هــل يؤثــر تدخــل الخادمــة فــي شــؤون األســرة داخــل الســكن
فــي عالقــة المشــاجرات بيــن الزوجيــن.

فرضيات الدراسة Hypotheses
أ) الفرضيات الصفرية : Null Hypotheses
 )1ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدخــل الخادمــة فــي
شــؤون األســرة أمثلة (تعتبر الخادمة عامال رئيســا للمعيشــة,
تقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف ,وتقــوم بإعطــاء الــدواء
لألبنــاء ,وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات األبنــاء الدراســية)
داخــل الســكن وظهــور عالقــة االحتــرام بيــن الزوجيــن.
 )2ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدخــل الخادمــة فــي
شــؤون األســرة أمثلة (تعتبر الخادمة عامال رئيســيا للمعيشــة,
تقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف ,وتقــوم بإعطــاء الــدواء
لألبنــاء ,وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات األبنــاء الدراســية)
داخــل الســكن وظهــور عالقــة الشــجار بيــن الزوجيــن.

ب) الفرضيات البديلة : Alternative Hypotheses
 )1توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدخــل الخادمــة
فــي شــؤون األســرة أمثلــة (تعتبــر الخادمــة عامــا رئيســيا
للمعيشــة ,تقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف ,وتقــوم بإعطــاء
الــدواء لألبنــاء ,وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات األبنــاء

الدراســية) داخــل الســكن وظهــور عالقــة االحتــرام بيــن
الزوجيــن.
 )2توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدخــل الخادمــة
فــي شــؤون األســرة أمثلــة (تعتبــر الخادمــة عامــل رئيســي
للمعيشــة ,وتقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف ,وتقــوم بإعطــاء
الــدواء لألبنــاء ,وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات األبنــاء
الدراســية) داخــل الســكن وظهــور عالقــة الشــجار بيــن
الزوجيــن.

مجتمع البحث وخطوات اختيار العينة
إن عينــة الدراســة تشــمل  1800حالــة مــن األفــراد المكونــة
مــن الــزوج والزوجــة والذيــن يعيشــون مــع الخادمــة فــي نفــس
صــا أو حكوميًــا أو شــقة) .بحيــث
الســكن ســواء كان (ســكنًا خا ً
تنقســم عينــة الدراســة إلــى مجموعتيــن ،المجموعــة األولــى
وهــي الذكــور األزواج ،وعددهــا بحــدود  ،747بحيــث بلغــت
نســبة الذكــور ،%41.5أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي اإلنــاث
الزوجــات ،وعددهــا بحــدود  ،1053وبلغــت نســبتها ،%58.5
بحيــث يوزعــون بشــكل عشــوائي فــي ســت محافظــات داخــل
دولــة الكويــت ،وقــد تــم اســتخدام الحزمــة اإلحصائيــة فــي عمليــة
إدخــال البيانــات وعمليــة تمحيــص وتدقيــق االســتبانات غيــر
كاملــة اإلجابــة ،أو غيــر مســتوفية العــدد فــي جمــع البيانــات
مــن قبــل أعــداد الذكــور األزواج ،حيــث إن العــدد اإلجمالــي قبــل
عمــل التدقيــق كان  ،1882ولكــن بعــد االنتهــاء مــن ال missing
 casesوصــل عــدد اســتبانات الدراســة الحاليــة بإدخــال جميــع
البيانــات إلــى  1800حالــة ،وبذلــك يكــون مجموع عينة الدراســة
القابلــة للتحليــل ( )1800فــرد ,أي مــا نســبته ( )%98.6مــن
عينــة الدراســة المختــارة.
تــم اختيــار  3عينــات عشــوائية مــن األفــراد الذيــن يعيشــون مــع
الخادمــة علــى النحــو اآلتــي  657حالــة فــي الســكن الخــاص،
و 520حالــة فــي الســكن الحكومــي ،و 623حالــة يعيشــون فــي
شــقة أو دور فــي منــزل ،بعــدد إجمالــي يصــل إلــى  1800حالــة.
مــن ناحيــة أخــرى ســوف يتــم اختيــار العينــة عــن طريــق العينــة
الطبقيــة بصــورة عشــوائية مــن مختلــف المحافظــات الســتة،
وذلــك لتمثيــل المجتمــع األصلــي وهــو (المجتمــع الكويتــي) ،بحيث
تقســم العينــة العشــوائية الطبقيــة (مجتمــع الدراســة) إلــى وحــدات
معاينــة أو فئــات بســبب التبايــن بينهــا ،ثــم تــوزع االســتمارات
بيــن الطبقــات حســب وزن كل طبقــة ،وتختــار مفــردات كل طبقــة
بالطريقــة العشــوائية البســيطة .تنفــذ هــذه الطريقــة مــن خــال
أربــع خطــوات تفاصيلهــا علــى النحــو اآلتــي:
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1 .1الحصــول علــى إحصائيــة لمجتمــع الدراســة موزعــة علــى
طبقــات.
2 .2تحديــد وزن كل طبقــة مــن مجمــوع مفــردات المجتمع بقســمة
حجــم الطبقــة المعنيــة علــى مجمــوع مفــردات المجتمــع كله.
3 .3تحديــد العــدد مــن مفــردات الطبقــة المعنيــة التــي ســوف
تدخــل فــي العينــة الطبقيــة ،وذلــك بضــرب وزن الطبقــة
المعنيــة فــي حجــم العينــة المقــرر مســبقا.
4 .4اختيار مفردات كل طبقة بالطريقة العشوائية.

 الخطوة األولى:هــي إيجــاد إحصائيــة للمحافظــات الســتة وهــي علــى النحــو
اآلتــي-:
محافظــة العاصمــة (منطقــة الدوحــة =  ،)12.269محافظــة
حولــي (منطقــة ســلوى =  ،)33.139محافظــة مبــارك الكبيــر
(منطقــة مبــارك الكبيــر =  ،)26.717محافظــة الفروانيــة
(منطقــة الفــردوس =  ،)31.206محافظــة الجهــراء (18.44
منطقــة الواحــة) ،محافظــة األحمــدي ( 20.937منطقــة الظهــر)
(المصــدر) :المجموعــة اإلحصائيــة الســنوية (.)2008

 الخطوة الثانية:نحدد وزن كل المناطق مع المحافظات كاآلتي:
محافظة العاصمة = 0,0928 =132.15/12.269

محافظة مبارك الكبير =  353 ,8 =1800 × 0,196مفردة
محافظة الفروانية =  342 = 1800 × 0,190مفردة.
محافظة الجهراء =  349,2 = 1800 × 0,194مفردة
محافظة األحمدي =  279 = 1800 × 0,115مفردة.
(يصبح مجموع مفردات العينة الطبقية = 1881.64
)279+349.2+342+353.8+390.6 +167.04
إذا احتــوى حاصــل العمليــة الحســابية علــى كســور يقــوم الباحــث
بتقريــب هــذه الكســور ألقــرب عــدد صحيــح علــى الطبقــات
المختلفــة بالتســاوي أو بتقديــر نســب الســكان فــي كل منطقــة
بحيــث تصبــح مجمــوع العينــة .1882

 الخطوة الرابعة:اختيار مفردات كل طبقة بالطريقة العشوائية:
تــم اختيــار  3عينــات عشــوائية مــن األفــراد الذيــن يعيشــون مــع
الخادمــة علــى النحــو اآلتــي 628( :حالــة فــي الســكن الخــاص
أو  628حالــة فــي الحكومــي أو  626حالــة يعيشــون فــي شــقة
أو دور فــي منــزل بعــدد إجمالــي يصــل إلــى  1882حالــة) .تــم
اتخــاذ الخطــوات الرســمية واإلجرائيــة بتطبيــق منهــج المســح
االجتماعــي لمناطــق الكويــت ومحافظاتهــا واســتعانة الباحــث
بمســاعدة مجموعــة مــن المســاعدين العلمييــن ومســاعدي
األبحــاث بتغطيــة أكبــر عــدد ممكــن بشــكل عشــوائي للمناطــق
الســكنية التــي يتواجــد بهــا األزواج الذكــور أو اإلنــاث ،الذيــن
يعيشــون مــع الخادمــة داخــل الســكن ،وتمــت الموافقــة علــى

محافظة حولي = 0,217 = 152.506/33.139

الزيــارة الســكنية مــن قبــل المســاعدين العلمييــن والســماح لهــم

محافظة مبارك الكبير = 0,196 = 136.070/26.717

بتطبيــق الدراســة علــى العينــة المختــارة وإعطــاء تصــورات حــول

محافظة الفروانية = 0,190 = 164.083/31.206

أهــداف الدراســة ،وكذلــك احتــرام العينــة التــي ســتطبق االســتبانة
عليهــا ،وإن الــزوج أو الزوجــة لديهــم الحريــة فــي المشــاركة أو

محافظة الجهراء = 0,194 = 94.988/18.444

عــدم المشــاركة أو االنســحاب فــي أي وقــت مــن أوقــات الدراســة،

محافظة األحمدي = 0,115 = 180.526/20.937

فالعوامــل الســابقة تعكــس مفهــوم احتــرام أخالقيــات العينــة فــي
البحــث العلمــي .تــم تســهيل توزيــع االســتبانات مــن قبــل الوحــدة

 الخطوة الثالثة:يتم تحديد عدد مفردات عينة الدراسة من كل محافظة:
عدد مفردات العينة من المحافظات =
وزن المنطقة × حجم عينة الدراسة.
محافظة العاصمة =  167.04= 1800 × 0,0928مفردة.
محافظة حولي = 390.6 = 1800 × 0,217مفردة.
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اإلحصائيــة البحثيــة التابعــة لكليــة العلــوم االجتماعيــة ،علمــا بأنــه
تــم االســتعانة بمجموعــة مــن المســاعدين العلمييــن ومســاعدي
األبحــاث ،وعمــل خطابات رســمية لهم لتســهيل المهمــة والزيارة،
وكذلــك لضمــان توزيــع االســتبانات علــى مختلــف أفــراد الســكن،
ســواء كان حكوميــا أو خاصــا أو شــقة فــي المحافظــات المختلفــة
لدولــة الكويــت علــى أفــراد عينــة الدراســة المختــارة التــي وصــل
عددهــا إلــى ( )1800فــرد حســب التقســيم الســابق.

عامر الصالح

المقاييس اإلحصائية

تم قياس متغير السكن على النحو اآلتي:

إن المقاييــس اإلحصائيــة التــي ســوف تُســتعمل فــي الدراســة
علــى النحــو اآلتــي:

أين تسكن في الوقت الحالي:
 )1سكن خاص ( ).

مقياس تحليل التباين المتعدد ) ( MANOVAباإلضافة إلى اختبار
)(Post Hoc Multiple Comparison for Observed Means
للمقارنــات البعديــة بيــن المتوســطات الحســابية لبيانــات الدراســة،
وذلــك لمعرفــة أثــر المتغيــر المســتقل ،وهــو (تدخــل الخادمــة فــي
شــؤون األســرة ،والــذي يشــمل  3مســتويات كاآلتــي( :تدخــل
الخادمــة بشــكل عــال .ب -تدخــل الخادمــة بشــكل متوســط .ج -عدم
تدخــل الخادمــة بشــكل مطلــق ).علــى المتغيريــن التابعيــن وهمــا:
( -1مقيــاس االحتــرام بيــن الزوجيــن -2 .مقياس المشــاجرات بين
الزوجيــن) .أيضــا تــم تطبيــق اختبــار (ت) لمجموعتيــن مســتقلتين
) ،(Independent T- testللذكــور األزواج واإلنــاث الزوجــات.
أمــا المــدة الزمنيــة للدراســة فهــي ســنة واحــدة فقــط ،بــدأت مــن
ســبتمبر ،2012 /وانتهــت فــي ســبتمبر.2013 /

مقاييس المتغيرات التابعة للدراسة
(مقياس) االحترام بين الزوجين (متغير تابع)

 )2سكن حكومي ( ).
 )3شقة أو دور في منزل ( ).
(مقيــاس) تدخــل الخادمــة فــي شــؤون األســرة (متغيــر مســتقل)،
الــذي طــوره الباحــث بعــد التعديــات كاآلتــي:
 )1تعــد الخادمــة عامــا رئيســا ومهمــا لتلبيــة متطلبــات الحيــاة
المعيشــية لألســرة واألبنــاء داخــل الســكن.
)2تقــوم الخادمــة بإعــداد الطعــام وتنظيــف الســكن بمفردهــا بــا
استشــارة الزوجيــن بشــكل يومــي.
 )3تشارك الخادمة بإعطاء الدواء لألبناء أثناء مرضهم.
 )4تشارك الخادمة في حل مشاكل ونزاع األبناء داخل السكن.
 )5تقوم الخادمة بالمشاركة في حل واجبات األبناء الدراسية.
تم اســتخدام Transform – Recode – Different Variable
فــي ال ( SPSSالحزمــة اإلحصائيــة) ،وذلــك لعمــل اســم متغيــر
جديــد وهــو:

 )1عالقتنا مبنية على االحترام والحب والتفاهم.

(تدخــل الخادمــة فــي شــؤون األســرة) بحيــث يشــمل  3مســتويات
قــام الباحــث بتطويــره ،وهــي مــا يأتــي:

 )3يوجد بيننا نقاش.

 -1تدخــل الخادمــة بشــكل عــال -2 .تدخــل الخادمــة بشــكل
متوســط -3 .عــدم تدخــل الخادمــة بشــكل مطلــق .مــا أدى
إلــى تطويــر مقيــاس جديــد ،ويتــم تطبيــق المتغيــر الجديــد،
وهــو (تدخــل الخادمــة فــي شــؤون األســرة) فــي تحليــل
التبايــن المتعــدد .لذلــك حــول المقيــاس التدريجــي لبنــود
مقيــاس ليكــرت باســتخدام – Transform – Recode
 Different Variableفــي ال ( SPSSالحزمــة اإلحصائيــة)
التــي تصنــف إجاباتــه علــى النحــو اآلتــي:

 )2يوجد بيننا صراحة.
 )4نتبادل الحديث مع بعضنا.
(مقياس) المشاجرات بين الزوجين (متغير تابع).
 )1نتشاجر ألتفه األسباب.
 )2تنتهي خالفاتنا في الرأي بالمشاجرات.
 )3تصل المشاجرات بيننا إلى استخدام األيدي.
تــم قيــاس اإلجابــات المتعلقــة بمقاييــس )االحتــرام بيــن الزوجيــن
والمشــاجرات بيــن الزوجيــن) بمقيــاس ليكــرت ،الــذي تصنــف
إجاباتــه علــى النحــو اآلتــي :مــن ()5-1
 )1أوافق بشدة.
 )2أوافق.

إجابات مقياس ليكرت
	(-موافق بشدة ) تم تحويلها إلى اسم مستوى أو متغير جديد هو:
( -1تدخل الخادمة بشكل عال).
	-أمــا إجابــة مقيــاس ليكــرت وهــي (أوافــق .وأوافــق إلــى حــد
مــا) تــم تحويلهــا إلــى اســم مســتوى جديــد أو متغيــر جديــد هــو:

 )3أوافق إلى حد ما.

( -2تدخل الخادمة بشكل متوسط).

 )4ال أوافق.

	 -وأخيــرا إجابــات مقيــاس ليكــرت ،وهــي (ال أوافــق – ال أوافــق
بشــدة) تــم تحويلهــا إلــى اســم مســتوى جديــد أو متغيــر جديــد هــو:

 )5ال أوافق بشدة.

( -3عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق).
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اختبارات معاملي الصدق والثبات
قــام الباحــث باالســتعانة بمقاييــس (Booth, et al, 1983: 387-

 )393الخاصــة باالحتــرام والمشــاجرات بيــن الزوجيــن بعــد إجراء
التعديــات عليهمــا ،علــى أن تكــون المقاييــس مرتبطــة بثقافــة
المجتمــع الكويتــي ،وكذلــك أخــذ آراء المتخصصيــن فــي العلــوم
االجتماعيــة (صــدق المحكميــن) وعمــل التعديــات المقترحــة،
بحيــث اتفــق المحكمــون علــى أن المقاييــس تقيــس الموضــوع
المطلــوب قياســه ،وارتباطهــا بمقيــاس التفاعــل االجتماعــي
للخادمــة .ومــن المعــروف علميــا أن الثبــات والصــدق إجــراءات
أساســية فــي تصميــم االســتبانات واالختبــارات والمقاييــس ،وأن
هنــاك مجموعــة مــن الطــرق المعتمــدة فــي هــذا الشــأن ،والتــي
علــى ضــوء نتائجهــا تكــون مــدى كفــاءة األداة ،وقــد تــم التحقــق
مــن صــدق االســتبانة المســتخدمة فــي الدراســة الحالية باســتخدام
طريقــة (صــدق المحتــوى) بحيــث تمــت المراجعــة الدقيقــة لبنــود
االســتبانة بهــدف التأكــد مــن أن هــذه البنــود تقيــس الموضــوع
قياســه .أمــا التحقــق مــن ثبــات االســتبانة فقــد تــم اســتخدام
طريقــة (ألفــا كرونوبــاخ) بحيــث كان معامــل الثبــات للمقاييــس
عاليــا فــي قيمــة ألفــا بمقــدار ( .825مقيــاس تدخــل الخادمــة فــي

شــؤون األســرة) و ( 832.االحتــرام بيــن الزوجيــن) وأن معامــل
قيمــة ألفــا بمقــدار ( 721.لمقيــاس المشــاجرات بيــن الزوجيــن)،
وهــذه المقاييــس أيدتهــا دراســات:
;)Thorton, 1977: 531-539; Edwards,et al.1992: 59-68
)Booth and Edwards, 1983: 387-393; Ridha,1998

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوال :مناقشة البيانات الوصفية ( )DESCRIPTIVEللدراسة
ســتناقش البيانات الوصفية لعينة الدراســة التي تشــمل النوع ،
والعمر ،والجنســية ،والحالة االجتماعية ،وعدد أفراد األســرة،
ونوعيــة الســكن ،والمحافظــة ،والمســتويين التعليمييــن للزوج
والزوجة ،والمستوى االقتصادي ،وعدد أفراد الخادمات ،والديانة
المفضلة للخادمة ،والحالة االجتماعية للخادمة التي تفضلها األسرة.
أوال :النوع
مــن الجــدول رقــم  1نجــد أن نســبة اإلنــاث بلغــت  ،% 58.5وهــي
نســبة تزيــد عــن نســبة الذكــور ،التــي بلغــت  %41.5مــن اإلجمالي
الكلــي لعينــة الدراســة .لذلــك فــإن معظــم الذيــن أجابــوا عــن أســئلة
االســتبانة لعينــة الدراســة تتكــون مــن اإلنــاث المتزوجــات.

جدول ( :)1النوع

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ذكر

747

41.5

41.5

41.5

أنثى

1053

58.5

58.5

100.0

Total

1800

100.0

100.0

جدول ( :)2العمر

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

17-31

1078

59.9

59.9

59.9

32-46

573

31.8

31.8

91.7

47-61

129

7.2

7.2

98.9

62-76

15

0.8

0.8

99.7

77-91

5

0.3

0.3

100.0

Total

1800

100.0

100.0

جدول ( :)3الجنسية

Valid

14

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

كويتي

1650

91.7

91.7

91.7

غير كويتي

150

8.3

8.3

100.0

Total

1800

100.0

100.0

عامر الصالح

ثانيا :العمر

رابعا :الحالة االجتماعية

يتضــح مــن الجــدول ( )2أن غالبيــة الفئــة العمريــة للعينــة بلغــت
نســبتها  ،59.9وهــي تقــع فــي الفئــة العمريــة بيــن ()31-17
ســنة ،بينمــا بلغــت النســبة المئويــة  ،%31.8وهــي تقــع فــي
الفئــة العمريــة ( )46-32ســنة .باإلضافــة إلــى ذلــك بلغــت
النســب المئويــة بشــكل قليــل فــي الفئتيــن العمريتيــن ()61-47
ســنة و ( )91-77ســنة.

يتضــح مــن الجــدول ( )4أن غالبيــة العينــة للدراســة الحاليــة هــم
م�نـ فئ��ة المتزوجي��ن ،وقــد بلغــت نســبتها  ،%80بينمــا بلغــت فئــة
العــزاب  .%12.6أمــا بالنســبة لفئــات المطلقيــن واألرامــل فقــد
كانـ�ت نسـ�بتهم قليلـ�ة ( %5.2و.)%1.7
خامسا :عدد أفراد األسرة
يتضــح مــن الجــدول ( )5أن عــدد أفــراد األســرة يتــوزع علــى
النحــو اآلتــي :بلغــت النســبة المئويــة العليــا لعــدد أفــراد األســرة
للفئــة ( )10-6أفــراد  ،%26وللفئتيــن ( )5-1و( )15-11فــردا
بلغــت النســبة المئويــة مــا يقــارب  .%23كذلــك بلغــت النســبة
المئويــة للفئــة ( )20-16فــردا مــا يقــارب  .%20نســتنتج مــن
النســب المئويــة لألرقــام الســابقة أن عــدد أفــراد األســرة فــي
عينــة الدراســة الحاليــة فــي تزايــد مســتمر.

ثالثا :الجنسية
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )3أن متغيــر الجنســية يشــمل غالبيــة
النســبة المئويــة للجنســية الكويتيــة ،التــي بلغــت  ،%91.7بينمــا
بلغــت النســبة المئويــة للعينــة لغيــر الكويتييــن  .%8.3فمــن
هــذا الجــدول يتبيــن لنــا أن غالبيــة العينــة فــي الدراســة هــم مــن
المواطنيــن الكويتييــن ،والقلــة مــن األجانــب.

جدول ( :)4الحالة االجتماعية

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

متزوج

1449

80.5

80.5

80.5

عزب

227

12.6

12.6

93.1

مطلق

94

5.2

5.2

98.3

أرمل

30

1.7

1.7

100.0

Total

1800

100.0

100.0

جدول ( :)5عدد أفراد األسرة

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

)(1-5

425

23.6

23.6

23.6

)(6-10

468

26.0

26.0

49.6

)(11-15

417

23.2

23.2

72.8

)(16-20

358

19.9

19.9

92.7

)(21 and above

132

7.3

7.3

100.0

Total

1800

100.0

100.0

جدول ( :)6نوعية السكن

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

سكن خاص

657

36.5

36.5

36.5

سكن حكومي

520

28.9

28.9

65.4

شقة أو دور في
منزل

623

34.6

34.6

100.0

Total

1800

100.0

100.0
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سادسا :نوعية السكن

ثامنا :المستوى التعليمي للزوجة

يتضــح مــن الجــدول ( )6أن أفــراد عينــة الدراســة تتــوزع بشــكل
مختلــف علــى نوعيــة الســكن ســواء كان خاصــا أو حكوميــا ،أو
شــقة فــي دور فــي منــزل .بلغــت النســبة المئويــة  %36.5مــن
أفــراد العينــة ،يتوزعــون فــي الســكن الخــاص ،و  %34.6فــي
شــقة أو دور فــي منــزل ،و  %28.9مــن أفــراد العينــة يتوزعــون
فــي الســكن الحكومــي.

يتضــح مــن الجــدول ( )8أن غالبيــة أفــراد العينــة تتمركــز فــي
المس��توى الجامع�يـ للمستــوى التعليمــي للزوجــة ،بحيــث بلغــت
النســبة المئويــة  .%46أمـ�ا بالنسـ�بة لتوزيـ�ع باقـ�ي المسـ�تويات
التعليميــة للزوجــة فقــد جــاء مســتوى الدبلــوم ،ثــم مســتوى
الثانــوي ،ثــم مســتوى المتوســط ،ثــم مســتوى الدراســات العليــا،
ثــم مســتوى االبتدائــي ،أخيــرا مســتوى األميــة بنســب (،20.9
و ،%15.2و ،%8.8و ،%5.2و ،%2.2و %1.7عل��ى التوال��ي).

سابعا :المحافظة
يتضــح مــن الجــدول ( )7التوزيــع العشــوائي لعينــة الدراســة فــي
مختلــف المحافظــات الكويتيــة ،حيــث بلغــت  %23.1فــي محافظــة
األحمــدي ،و %20.7فــي محافظــة الفروانيــة ،و %19.2فــي
محافظــة العاصمــة ،و %15.8فــي محافظــة حولــي ،و%13.4
فــي محافظــة مبــارك الكبيــر ،و %7.7فــي محافظــة الجهــراء.

تاسعا :المستوى التعليمي للزوج
يتضــح مــن الجــدول ( )9أن  % 36.3مــن أفــراد العينــة مســتواهم
العلمــي جامعيــون ،بينمــا  %21.9مســتواهم العلمــي دبلــوم.
وتتـ�راوح النسـ�ب المئوي��ة ل��كل م�نـ المس�تـويات التعليمي��ة اآلتي��ة:
 %17.9ثانـ�وي ،و %10.7ابتدائـ�ي ،و %10.6دراســات عليــا،
و %1.7ابتدائــي ،وأخيــرا  %9أم�يـ (ال يق�رـأ وال يكتــب).

جدول ( :)7المحافظة

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

العاصمة

345

19.2

19.2

19.2

حولي

285

15.8

15.8

35.0

الفروانية

373

20.7

20.7

55.7

األحمدي

416

23.1

23.1

78.8

الجهراء

139

7.7

7.7

86.6

مبارك الكبير

242

13.4

13.4

100.0

Total

1800

100.0

100.0

الجدول ( :)8المستوى التعليمي للزوجة

Valid

16

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

أمي ال يقرأ وال يكتب

30

1.7

1.7

1.7

ابتدائي

39

2.2

2.2

3.8

متوسط

158

8.8

8.8

12.6

ثانوي

274

15.2

15.2

27.8

دبلوم

377

20.9

20.9

48.8

جامعي

828

46.0

46.0

94.8

دراسات عليا

94

5.2

5.2

100.0

Total

1800

100.0

100.0

عامر الصالح

عاشرا :المستوى االقتصادي (الراتب)

الحادي عشر :عدد الخادمات العامالت في المنزل

يتضــح مــن الجــدول ( )10أن  %47.7مــن أفراد العينة مســتواهم
االقتصــادي يتــراوح بيــن  900دينــار ومــا فــوق ،بحيــث تعكــس
النســبة ارتفــاع معــدالت رواتــب الكويتييــن فــي ضــوء النمــط
االســتهالكي للمجتمــع الكويتــي والمتطلبــات األســرية التــي أدت
إلــى ارتفــاع معــدالت الرواتــب بشــكل كبيــر فــي الســنوات األخيــرة

يتضــح مــن الجــدول ( )11أن غالبيــة عينــة الدراســة يتمركــز
عــدد الخادمــات العامــات فــي المنــزل بيــن ( ،)2-1بحيــث وصلت
النسـ�بة إلـ�ى  ،%83.8بينمــا تــراوح أعــداد الخادمــات بيــن ()4-3
بنســبة  .%12.3وهــذه النســب المئويــة تعكــس مــدى الحاجــة
والطلــب الكبيــر علــى النســبة للخادمــات فــي المنــزل ،التــي
أصبحــت ضــرورة وظيفيــة تعمــل علــى تلبيــة جميــع الحاجــات
األساســية لألســرة الكويتيــة.

جدول ( :)9المستوى التعلىمي للزوج

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

أمي ال يقرأ وال يكتب

16

0.9

0.9

0.9

ابتدائي

30

1.7

1.7

2.6

متوسط

193

10.7

10.7

13.3

ثانوي

322

17.9

17.9

31.2

دبلوم

395

21.9

21.9

53.1

جامعي

653

36.3

36.3

89.4

دراسات عليا

191

10.6

10.6

100.0

Total

1800

100.0

100.0

جدول ( :)10المستوى االقتصادي الراتب

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

0

1

0.1

0.1

0.1

)(200-299 KD

97

5.4

5.4

5.4

)(300-399 KD

21

1.2

1.2

6.6

)(400-499 KD

59

3.3

3.3

9.9

)(500-599 KD

84

4.7

4.7

14.6

)(600-699 KD

167

9.3

9.3

23.8

)(700-799 KD

216

12.0

12.0

35.8

)(800-899 KD

296

16.4

16.4

52.3

)(900 and above

859

47.7

47.7

100.0

Total

1800

100.0

100.0

جدول ( :)11عدد أفراد الخادمات العامالت في المنزل

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

0

4

0.2

0.2

0.2

)(1-2

1508

83.8

83.8

84.0

)(3-4

222

12.3

12.3

96.3

)(5 and more

66

3.7

3.7

100.0

Total

1800

100.0

100.0
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(أ -تدخــل الخادمــة بشــكل عــال .ب -تدخــل الخادمــة بشــكل
متوســط .ج -عــدم تدخــل الخادمــة بشــكل مطلــق).

الثاني عشر :الديانة المفضلة للخادمة للعمل المنزلي
يتضــح مــن الجــدول ( )12أن غالبيــة العينــة فــي الدراســة
يرغبــون الخادمــة المســلمة للعمــل داخــل المنــزل ،وذلــك بنســبة
 .%65.8وجـ�اءت الخادمـ�ة المسـ�يحية بالمرتبـ�ة الثانيـ�ة ،وقـ�د
كانــت نســبتها .%29.5

بعــد ذلــك يتــم تطبيــق المتغير المســتقل الســابق (تدخــل الخادمة في
شـ�ؤون األس��رة) عل��ى المتغيريــن التابعيــن ،وهمــا -1( :مقيــاس
االحت��رام بي��ن الزوجي��ن -2 .مقيــاس المشــاجرات بيــن الزوجيــن).
تطبيقــات للمقارنــات البعديــة بيــن تدخــل الخادمــة وظهور مشــاعر
االحتــرام أو الشــجار بيــن الزوجين

الثالث عشر :الحالة االجتماعية للخادمة التي تفضلها األسرة
يفسـ�ر جـ�دول ( )13الحال��ة االجتماعيةــ للخادمــة التــي تفضلهــا
األســرة ،نجــد أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة يفضلــون الخادمــة
المتزوج��ة ،وقــد بلغــت نســبتها  %66.1عــن بقيــة أفــراد العينــة.
أمــا الخادمــة العزبــة فقــد بلغــت النســبة المئويــة  %26.4ممــن
يرغــب بوجودهــا داخــل المنــزل.

أوال :تعــد الخادمــة عامــا رئيســا ومهمــا لتلبيــة متطلبــات الحيــاة
المعيشــية لألســرة واألبنــاء داخــل الســكن:
تــم تطبيــق االختبــار ،وذلــك للكشــف عــن المقارنــات البعديــة بيــن
المتوســطات الحســابية لمعرفــة أثــر المتغيــر المســتقل ،لتدخــل
الخادمــة فــي المتغيريــن التابعيــن ،وهمــا درجــات االحتــرام
والشــجار بيــن الزوجيــن .يشــير جــدول ( )14أنه بالنســبة للمتغير
األول التابـ�ع (االحتــرام بيــن الزوجي��ن) توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بالنســبة للفــروق فــي المتوســطات الحســابية بيــن كل
مــن عــدم تدخــل الخادمــة بشــكل مطلــق ،وكل مــن تدخــل الخادمــة
بش��كل متوس��ط وبش��كل ع��ال (1,0887وبداللــة إحصائيــة
 )0,003و ( 0,8340وبداللــة إحصائيــة  )0,005أمــا بالنســبة
للمتغي�رـ الثانيــ التابــع (الش�جـار بي��ن الزوجيـ�ن) فتوجــد هنــاك
فروقــا ذات داللــة إحصائيــة بالنســبة للفــروق فــي المتوســطات
الحســابية بيــن كل مــن تدخــل الخادمــة بشــكل عــال ،وعــدم تدخــل
الخادمــة بشــكل مطلــق ،باإلضافــة إلــى تدخــل الخادمــة بشــكل
متوســط ( ,8347وبداللــة إحصائيــة  ,4429( ،),000وبداللــة
إحصائيــة .),028

ثانيا :مناقشة نتائج تحليل التباين المتعدد ()MANOVA

تــم تطبيــق مقيــاس تحليــل التبايــن المتعــدد ) (MANOVAألنــه يوجد
متغيــران تابعــان ،وهمــا (االحتــرام والشــجار بيــن الزوجيــن)،
وكذلكــ يوج�دـ متغي��ر مس��تقل ،وه��و (تدخـ�ل الخادم��ة بمســتويات
ثالث��ة ،وه��ي :تدخــل بشــكل عــال ،وتدخــل بشــكل متوســط ،وعــدم
تدخلــ بش��كل مطل��ق) باإلضاف�ةـ إل�ىـ ذلكــ ت��م تطبي��ق اختب��ار:
)(Post Hoc Multiple Comparison for Observed Means

للمقارنــات البعديــة بيــن المتوســطات الحســابية لبيانــات الدراســة،
وذلـ�ك لمعرفـ�ة أثـ�ر المتغيـ�ر المسـ�تقل:
(مقيــاس متغيــر تدخــل الخادمــة فــي شــؤون األســرة) بحيــث
يشــمل  3مس��تويات ،وذلـ�ك علـ�ى النحـ�و اآلتـ�ي:

جدول ( :)12الديانة المفضلة للخادمة للعمل المنزلي

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

مسلمة

1185

65.8

65.8

65.8

مسيحية

531

29.5

29.5

95.3

بوذية

58

3.2

3.2

98.6

ديانات أخرى

26

1.4

1.4

100.0

Total

1800

100.0

100.0

جدول ( :)13الحالة االجتماعية للخادمة التي تفضلها األسرة

Valid

18

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

عازبة

475

26.4

26.4

26.4

متزوجة

1189

66.1

66.1

92.4

مطلقة

72

4.0

4.0

96.4

أرملة

64

3.6

3.6

100.0

Total

1800

100.0

100.0

عامر الصالح

ثانيا :تقوم الخادمة بإعداد الطعام وتنظيف السكن بمفردها بال
استشارة الزوجين بشكل يومي:
تــم تطبيــق االختبــار ،وذلــك للكشــف عــن المقارنــات البعديــة بيــن
المتوســطات الحســابية لمعرفــة أثــر المتغيــر المســتقل لتدخــل
الخادمــة فــي المتغيريــن التابعيــن ،وهمــا درجــات االحترام والشــجار

بيــن الزوجين .يشــير جــدول ( )15أنه بالنســبة للمتغيرين التابعين،
وهمــا (االحتــرام بيــن الزوجيــن) و(الشــجار بيــن الزوجيــن) ،توجــد
فــروق ذات دالالت إحصائيــة بالنســبة للفــروق فــي المتوســطات
الحســابية لتدخــل الخادمــة بإعــداد الطعــام وتنظيــف الســكن بمفردها
بــا استشــارة الزوجيــن بشــكل يومــي؛ ممــا يــؤدي إلــى ظهــور
مشــاعر االحتــرام والشــجار بيــن الزوجيــن.

جدول ( :)14الخادمة عامل رئيس
Tamhane
تعد الخادمة عامال رئيسا

Dependent Variable

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
االحترام

تدخل الخادمة بشكل متوسط
تدخل الخادمة بشكل عال
عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

الشجار

تدخل الخادمة بشكل متوسط
تدخل الخادمة بشكل عال

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Mean Differ

Sig.

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*1.0887

0.003

تدخل الخادمة بشكل عال

*0.8340

0.005

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*-1.0887-

0.003

تدخل الخادمة بشكل عال

-0.2546-

0.709

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*-0.8340-

0.005

تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.2546

0.709

تدخل الخادمة بشكل متوسط

-0.3918-

0.150

تدخل الخادمة بشكل عال

*-0.8347-

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.3918

0.150

تدخل الخادمة بشكل عال

*-0.4429-

0.028

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*0.8347

0.000

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*0.4429

0.028

The error term is Mean Square(Error) = 8.632.

		Based on observed means.

جدول( :)15الخادمة تقوم بإعداد الطعام وتنظيف السكن
Tamhane
Dependent Variable

تقوم الخادمة بإعداد الطعام وتنظيف السكن
عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

االحترام

تدخل الخادمة بشكل متوسط
تدخل الخادمة بشكل عال
عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

الشجار

تدخل الخادمة بشكل متوسط
تدخل الخادمة بشكل عال

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Mean Differ

Sig.

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*1.5931

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

*1.0204

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*-1.5931-

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

-0.5727-

0.143

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*-1.0204-

0.000

تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.5727

0.143

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*-0.6476-

0.001

تدخل الخادمة بشكل عال

*-1.5871-

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*0.6476

0.001

تدخل الخادمة بشكل عال

*-0.9396-

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*1.5871

0.000

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*0.9396

0.000

The error term is Mean Square(Error) = 8.283.

		Based on observed means.
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ثالثا :تشارك الخادمة بإعطاء الدواء لألبناء أثناء مرضهم:

وظهور مشاعر االحترام والشجار بين الزوجين.

تم تطبيق االختبار ،وذلك للكشف عن المقارنات البعدية بين
المتوسطات الحسابية لمعرفة أثر المتغير المستقل لتدخل الخادمة
في المتغيرين التابعين ،وهما درجات االحترام والشجار بين
الزوجين .يشير جدول ( )16أنه بالنسبة للمتغيرين التابعين،
وهما (االحترام بين الزوجين) و(الشجار بين الزوجين) توجد
فروق ذات دالالت إحصائية بالنسبة للفروق في المتوسطات
الحسابية لتدخل الخادمة بإعطاء الدواء في حالة مرض األبناء،

رابعا :تشارك الخادمة في حل مشاكل ونزاع األبناء داخل السكن:
تم تطبيق االختبار ،وذلك للكشف عن المقارنات البعدية بين
المتوسطات الحسابية لمعرفة أثر المتغير المستقل لتدخل الخادمة
في المتغيرين التابعين وهما درجات االحترام والشجار بين
الزوجين .يشير جدول ( )17أنه بالنسبة للمتغيرين التابعين،
وهما (االحترام بين الزوجين) و(الشجار بين الزوجين) توجد

جدول ( :)16تقوم الخادمة بإعطاء الدواء في حالة مرض األبناء
Tamhane
Dependent Variable

( )Iتقوم الخادمة بإعطاء الدواء في حالة مرض األبناء
عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

االحترام

تدخل الخادمة بشكل متوسط
تدخل الخادمة بشكل عال
عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

الشجار

تدخل الخادمة بشكل متوسط
تدخل الخادمة بشكل عال

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Mean Differ

Sig.

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*0.8426

0.002

تدخل الخادمة بشكل عال

*1.3457

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*-0.8426-

0.002

تدخل الخادمة بشكل عال

0.5031

0.300

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*-1.3457-

0.000

تدخل الخادمة بشكل متوسط

-0.5031-

0.300

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*-0.6207-

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

*-1.5650-

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*0.6207

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

*-0.9443-

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*1.5650

0.000

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*0.9443

0.000

The error term is Mean Square(Error) = 8.414.

Based on observed means.

جدول( :)17تقوم الخادمة بالمشاركة في حل مشاكل األبناء
Tamhane
Dependent Variable

تقوم الخادمة بالمشاركة في حل مشاكل األبناء
عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

االحترام

تدخل الخادمة بشكل متوسط
تدخل الخادمة بشكل عال
عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

الشجار

تدخل الخادمة بشكل متوسط
تدخل الخادمة بشكل عال

*. The mean difference is significant at the .05 level.
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Mean Differ

Sig.

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*1.6986

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

*1.3407

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
تدخل الخادمة بشكل عال
عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*-1.6986-

0.000

-0.3579-

0.746

*-1.3407-

0.000

تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.3579

0.746

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*-0.8717-

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

*-2.1163-

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*0.8717

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

*-1.2447-

0.001

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*2.1163

0.000

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*1.2447

0.001

The error term is Mean Square(Error) = 8.281.

Based on observed means.

عامر الصالح

فروق ذات دالالت إحصائية بالنسبة للفروق في المتوسطات
الحسابية لتدخل الخادمة بالمشاركة في حل مشاكل ونزاع األبناء
داخل المنزل بظهور مشاعر االحترام والشجار بين الزوجين.
خامسا :تقوم الخادمة بالمشاركة في حل واجبات األبناء الدراسية:
تم تطبيق االختبار ،وذلك للكشف عن المقارنات البعدية بين
المتوسطات الحسابية لمعرفة أثر المتغير المستقل لتدخل الخادمة

في المتغيرين التابعين ،وهما درجات االحترام والشجار بين
الزوجين .يشير جدول ( )18أنه بالنسبة للمتغيرين التابعين،
وهما (االحترام بين الزوجين) و(الشجار بين الزوجين) ،توجد
فروق ذات دالالت إحصائية بالنسبة للفروق في المتوسطات
الحسابية لتدخل الخادمة والمشاركة في حل واجبات األبناء
الدراسية بظهور مشاعر االحترام والشجار بين الزوجين.

جدول ( :)18تقوم الخادمة بالمشاركة في حل واجبات األبناء الدراسية
Tamhane
تقوم الخادمة بالمشاركة في حل واجبات األبناء الدراسية

Dependent Variable

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
االحترام

تدخل الخادمة بشكل متوسط
تدخل الخادمة بشكل عال
عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

الشجار

تدخل الخادمة بشكل متوسط
تدخل الخادمة بشكل عال

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Mean Differ

Sig.

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*2.2208

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

*1.2490

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*-2.2208-

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

-0.9718-

0.130

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*-1.2490-

0.000

تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.9718

0.130

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*-1.0134-

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

*-2.5673-

0.000

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*1.0134

0.000

تدخل الخادمة بشكل عال

*-1.5538-

0.001

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

*2.5673

0.000

تدخل الخادمة بشكل متوسط

*1.5538

0.001

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 8.228.

جدول( :)19اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين للذكور األزواج واإلناث الزوجات
تعتبر الخادمة عامال رئيسا ومهما لتلبية متطلبات
الحياة المعيشية لألسرة واألبناء داخل السكن
تقوم الخادمة بإعداد الطعام وتنظيف السكن
بمفردها بال استشارة الزوجين بشكل يومي
تقوم الخادمة بإعطاء الدواء في حالة مرض
األبناء
تقوم الخادمة بالمشاركة في حل مشاكل ونزاع
األبناء داخل المنزل
تقوم الخادمة بالمشاركة في حل واجبات األبناء
الدراسية
االحترام بين الزوجين
الشجار بين الزوجين

النوع

N

Mean

Std. Deviation

p Value

ذكر

747

2.3186

0.84143

*0.02079

أنثى

1053

2.4036

0.77721

ذكر

747

1.8862

0.89482

أنثى

1053

1.7198

0.83436

ذكر

747

1.5890

0.78083

أنثى

1053

1.5878

0.74579

ذكر

747

1.3896

0.69433

أنثى

1053

1.3533

0.64862

ذكر

747

1.2878

0.62039

أنثى

1053

1.2327

0.55838

ذكر

747

15.5743

4.00914

أنثى

1053

15.3618

4.44048

ذكر

747

5.8046

3.03762

أنثى

1053

6.0313

2.89420

*0.00000
*0.02857
*0.02540
*0.02270
*0.01467
*0.01111
* P. Value .005
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أثر تدخل الخادمة في شؤون األسرة داخل السكن...

تــم تطبيــق اختبــار (ت) لمجموعتيــن مســتقلتين للذكــور األزواج
واإلنــاث الزوجــات؛ لمعرفــة الفــروق فــي المتوســطات الحســابية
لمقاييــس الدراســة الحاليــة ،باإلضافــة إلــى الــدالالت اإلحصائيــة.
يشــير جــدول ( )19إلــى وجــود دالالت إحصائيــة لجميــع متغيــرات
الدراســة الحاليــة التــي تقــل عــن  ، ,005ويوجــد اختالفــات بيــن
الذكــور واإلنــاث بالنســبة لمتغيــرات الدراســة .بالنســبة العتبــار
الخادمــة عامــا رئيســا ومهمــا لتلبيــة متطلبــات الحيــاة المعيشــية
لألســرة واألبنــاء داخــل الســكن ،كانــت درجــة الوســط الحســابي
للذكــور  2.31أقــل بالنســبة لإلنــاث  .2.40ومــن ثــم هــذا الفــارق
فــي الدرجــات ذو داللــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة .كذلــك تقــوم
الخادمــة بإعــداد الطعــام وتنظيــف الســكن بمفردهــا بــا استشــارة
الزوجيــن بشــكل يومــي ،كانــت درجــة الوســط الحســابي للذكــور
 1.88أعلــى بالنســبة لإلنــاث  ،1.71ويعتبــر هــذا الفــارق فــي
الدرجــات ذا داللــة إحصائيــة .وبالنســبة لقيــام الخادمــة بإعطــاء
الــدواء فــي حالــة مــرض األبنــاء نجــد أن حالــة التســاوي إلــى حــد
مــا فــي درجــة الوســط الحســابي بيــن الذكــور واإلنــاث ،1.58
وهــي ذات داللــة إحصائيــة .أيضــا تقــوم الخادمــة بالمشــاركة
فــي حــل مشــاكل ونــزاع األبنــاء داخــل المنــزل ،وكانــت درجــة
الوســط الحســابي للذكــور  1.38أعلــى بالنســبة لإلنــاث 1.35
بوجــود داللــة إحصائيــة .وتقــوم الخادمــة كذلــك بالمشــاركة فــي
حــل واجبــات األبنــاء الدراســية ،وكانــت درجــة الوســط الحســابي
للذكــور  1.28أعلــى بالنســبة لإلنــاث  ،1.23ويعتبــر ذلــك ذا
داللــة إحصائيــة .تعتبــر درجــة الوســط الحســابي للذكــور بالنســبة
لقيمــة االحتــرام  15.57أعلــى بالنســبة لإلنــاث  15.36بوجــود
داللــة إحصائيــة .أخيــرا تعتبــر درجــة الوســط الحســابي للذكــور
بالنســبة لقيمــة الشــجار  5.80أقــل مــن درجــة الوســط الحســابي
بالنســبة لإلنــاث  6.03بوجــود داللــة إحصائيــة.

المناقشة والتوصيات
أصبحــت األســرة الكويتيــة فــي الوقــت الحاضــر تعتمــد علــى
الخــدم ،بخاصــة اإلنــاث ،ومــن مختلــف الجنســيات ،وهــن يعشــن
مــع األســرة الكويتيــة بعقــود ســنوية مــن مكاتــب الخــدم لمــدد
زمنيــة طويلــة؛ للعمــل فــي داخــل المنــزل .إن الدراســة الحاليــة
توضــح العالقــة التفاعليــة بيــن الزوجيــن لعالقتهمــا ،ســواء
كانــت االحتــرام أو المشــاجرات ،وتدخــل الخادمــة فــي شــؤون
األســرة داخــل الســكن ومــن أمثلــة التدخــل (تعتبــر الخادمــة
عامــا رئيســا للمعيشــة ,فتقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف ,وتقــوم
بإعطــاء الــدواء لألبنــاء ,وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات األبنــاء
الدراســية) .مــن الناحيــة المنهجيــة تــم اســتخدام منهــج المســح
االجتماعــي ،وتطبيــق العينــة العشــوائية الطبقيــة واالســتبانة
للدراســة الحاليــة ،بحيــث تشــمل  1800حالــة مــن األفــراد
المكونــة مــن الــزوج والزوجــة الذيــن يعيشــون مــع الخادمــة فــي
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نفــس الســكن .أمــا مــن الناحيــة اإلحصائيــة فقــد تــم اســتخدام
الحزمــة اإلحصائيــة الـــ  SPSSفــي تحليــل النتائــج بتطبيقــات
المعــادالت اإلحصائيــة مثــل اختبــار (ت) لمجموعتيــن مســتقلتين
) (Independent Sample T-testعلــى العينــة الدراســية لــأزواج
والزوجــات ،باإلضافــة إلــى اســتخدام مقيــاس تحليــل التبايــن
المتعــدد ) ،(MANOVAوكذلــك تــم تطبيــق اختبــارات إحصائيــة
متعلقــة بالتبايــن ،الــذي يســمى
)(Post Hoc Multiple Comparison for Observed Means

للمقارنــات البعديــة بيــن المتوســطات الحســابية لبيانــات الدراســة،
وذلــك لمعرفــة أثــر المتغيــر المســتقل ،وهو(مقيــاس متغيــر تدخــل
الخادمــة فــي شــؤون األســرة) بحيــث يشــمل  3مســتويات ،وذلــك
علــى النحــو اآلتــي( :أ -تدخــل الخادمــة بشــكل عــال .ب -تدخــل
الخادمــة بشــكل متوســط .ج -عــدم تدخــل الخادمــة بشــكل مطلــق).
علــى المتغيريــن التابعيــن ،وهمــا -1( :مقيــاس االحتــرام بيــن
الزوجيــن -2 .مقيــاس المشــاجرات بيــن الزوجيــن).
إن نتائــج مقيــاس تحليــل التباين المتعــدد  MANOVAباإلضافة إلى
نتائــج المقارنــات البعديــة بيــن المتوســطات الحســابية للدراســة
الحاليــة تتفــق مــع نتائــج الفرضيــات البديلــة للدراســة الحاليــة،
بحيــث توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تدخــل الخادمــة فــي
شــؤون األســرة أمثلــة (تعتبــر الخادمــة عامــا رئيســا للمعيشــة,
فتقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف ,وتقــوم بإعطــاء الــدواء لألبناء,
وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات األبنــاء الدراســية) داخــل الســكن،
وظه��ور عالقـ�ة االحترــام بيــن الزوجيــن.
وتؤكــد نتائــج اختبــارات (ت) فــي الدراســة الحاليــة نتائــج
الفرضيــة البديلــة ،بحيــث تشــير إلــى وجــود دالالت إحصائيــة بيــن
فئت��ي الذكـ�ور واإلنـ�اث لجمي��ع متغي�رـات الدراســة الحالي��ة .فمثــا،
ت��م تأكيــد تدخــل الخادمــة بأنهــا عامــل رئيــس ومهــم لتلبيــة
متطلبــات الحيــاة المعيشــية لألســرة واألبنــاء داخــل الســكن،
بحيـ�ث تقـ�وم الخادمـ�ة بإعـ�داد الطعـ�ام وتنظيـ�ف السـ�كن بمفردهـ�ا
بــا استشــارة الزوجيــن بشــكل يومــي ،وكذلــك المشــاركة بإعطــاء
ال��دواء لألبن��اء أثن��اء مرضه��م ،باإلضافــة إلـ�ى المشــاركة فــي حــل
مش��اكل ون��زاع األبن��اء داخـ�ل المنزــل ،وتدخــل الخادمــة فــي حــل
واجب�اـت األبن�اـء الدراسـ�ية .أماــ بالنســبة لمشــاعر االحتــرام بيــن
الزوجيــن فقــد توصلــت النتائــج إلــى وجــود عالقــات ذات دالالت
إحصائيةــ ف��ي مقاييـ�س االحترــام ,فمثــا أشاــرت الدراسـ�ة الحاليــة
أن قيمــة االحتــرام عنــد الذكــور أعلــى مــن اإلنــاث فــي حالــة
تدخــل الخادمــة ف��ي شـ�ؤون األسـ�رة ،بحي��ث تكـ�ون طبيعـ�ة العالقــة
بيــن الزوجيــن مبنيــة علــى االحتــرام والحــب والتفاهــم ،ويوجــد
بيــن الزوجيــن الصراحــة والنقــاش والحديــث المتبــادل فيمــا
بينهمــا داخــل المنــزل أثنــاء تدخــل الخادمــة فــي األدوار الوظيفيــة
لألســرة ،وهــذه النتائــج الحاليــة للدراســة تتفــق مــع الدراســات
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الســابقة (الــروم ،1996 ،الزكــري2006 ،؛ العريمــة2008 ،؛
الســالم1993 ،؛ الشــهراني1998 ،؛ العيــدان.)1985 ،
ومنــ ناحيــة أخ��رى تش��ير نتائ��ج الدراس��ة الحاليــة ،فـ�ي حالـ�ة
عام��ل الش��جار بيــن الزوجي��ن ،إلــى أن نتائــج المقارنــات البعديــة
بيــن المتوســطات الحســابية تتفــق مــع نتائــج الفرضيــات البديلــة
للدراســة الحاليــة ،بحيــث توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة
بيــن تدخــل الخادمــة فــي شــؤون األســرة ،ومــن أمثلــة ذلــك
(تعتبــر الخادمــة عامــا رئيســا للمعيشــة ,فتقــوم بإعــداد الطعــام
والتنظيــف ,وتقــوم بإعطــاء الــدواء لألبنــاء ,وتقــوم بحــل مشــاكل
وواجبــات األبنــاء الدراســية) داخــل الســكن ،وظهـ�ور عالقـ�ة
الشــجار بيــن الزوجيــن ،وهــذا مــا أكدتــه النتائــج اإلحصائيــة
لنتائــج اختب�اـرات (ت) فــي الدراســة الحالي��ة أن قيمــة الشــجار
عنــد اإلنــاث أعلــى مــن الذكــور فــي حالــة تدخــل الخادمــة فــي
شــؤون األســرة ،بحيــث يتشــاجر الزوجــان ألتفــه األســباب
داخــل المنــزل ،وتصــل المشــاجرات بينهمــا أحيانــا إلــى اســتخدام
األيــدي ،وه��ذا مــا أكدتــه دراســات ســابقة فــي (وزارة الشــؤون
االجتماعيــة والعمــل.)1983 ،
تــم االســتعانة فــي الدراســة الحاليــة بنظريتيــن ،وهمــا المنظــور
الوظيفــي ونظريــة الــدور ،بحيــث تــم تطبيقهمــا علــى األســرة
باعتبارهــا نســقا اجتماعيــا مركبــا مــن مجموعــة مــن الوظائــف
واألدوار ،التــي تحقــق التــوازن والضبــط االجتماعــي للتنشــئة
االجتماعيــة ،وتأميــن الضــرورات والوســائل االقتصاديــة
لجميــع أفــراد األســرة (الحســيني .)39 -38 :1975 ،إن
وجــود وتدخــل ومشــاركة الخادمــة فــي األســرة الكويتيــة
فــي الســكن ضــرورة وظيفيــة واجتماعيــة ملحــة ال يســتطيع
جميــع أفــراد األســرة االســتغناء عنهــا ،وبخاصــة المتطلبــات
األساســية مــن األدوار المختلفــة.
إن األســرة الكويتيــة تحولــت مــن أســرة ممتــدة كانــت ســائدة
قبــل ظهــور النفــط ،بحيــث تضــم وحــدات أســرية كبيــرة يتكاتــف
بعضهــا مــع بعضهــا اآلخــر فــي تدبيــر شــؤون الســكن ،وســد
الفجــوة بتلبيــة المتطلبــات األساســية لألبنــاء ،وذلــك فــي حالــة
غيــاب الزوجيــن عــن تربيــة وحــل مشــاكل ورعايــة األبنــاء
إلــى أســرة نوويــة فــي الوقــت الحاضــر يريــد الزوجــان تحقيــق
حالــة االســتقاللية ،واتخــاذ قراراتهــم بعيــدا عــن ســلطة األهــل أو
األقــارب فــي ســكن مســتقل بعيــدا عــن ســكن أهــل الزوجيــن .إن
األســرة فــي الوقــت الحاضــر ،وال ســيما فــي المجتمــع الكويتــي
مــرت بمرحلــة انتقاليــة أو تحوليــة فــي المنظــور الوظيفــي
واألدوار االجتماعيــة ،كمــا هــي فــي بعــض المجتمعــات الحضريــة
العربيــة ،فقــد تأثــرت األســرة الكويتيــة بالتغيــر االجتماعــي بعــد
اكتشــاف النفــط ،وأثــر ارتفــاع المســتوى االقتصــادي لألفــراد،
وانتشــار التعليــم ،وارتفــاع المســتوى التعليمــي بيــن الجنســين،

وخــروج المــرأة للعمــل ،واالتصــال الثقافــي بالحضــارات األخــرى.
لذلــك بعــض األزواج أو الزوجــات؛ نتيجــة لتحقيــق المتطلبــات
الماديــة فــي الوقــت الحاضــر تنازلــوا عــن بعــض المتطلبــات
الوظيفيــة الخاصــة باألبنــاء فــي داخــل الســكن ،تحــت ذريعــة
الحاجــة إلــى اإلنفــاق المــادي ،وتأميــن مســتقبل األبناء مــن الناحية
االقتصاديــة ،ممــا فســح المجــال بشــكل كبيــر للخادمــة للتدخــل فــي
بعــض الشــؤون األســرية مــن رعايــة األبنــاء ،أو المســاعدة فــي
تعليمهــم أو عــاج مشــاكلهم فــي غيــاب الزوجيــن أو الترفيــه
عنهــم أو إعــداد الطعــام لألبنــاء ...إلــخ .فيحــدث صــراع الــدور
بيــن الزوجيــن عندمــا يواجــه الفــرد متطلبــات غيــر منســجمة عنــد
أدائــه لــدوره ،ويحــدث هــذا الصــراع عندمــا تكــون توقعــات الــدور
المرتبطــة بمكانــة معينــة غيــر مرتبطــة الواحــدة باألخــرى ،وهــذا
غالبــا يحــدث عندمــا يكــون هنــاك عــدم اتفــاق فــي توقعــات الــدور.
فعلــى ســبيل المثــال :األم العاملــة التــي ال تســتطيع القيــام بدورهــا
الكامــل بســبب عملهــا خــارج المنــزل ،فيقــوم الــزوج والخادمــة
بهــذا الــدور .لذلــك يحــدث غمــوض الــدور عندمــا تكــون توقعــات
الــدور غيــر معروفــة بشــكل واضــح ،وهــو متوقــع عندمــا تنمــو
أدوار جديــدة ،أو عندمــا يعــاد تعريــف األدوار القديمــة التــي يقــوم
بهــا الفــرد ).(Turner, 1987: 224- 272
وهنــاك الــدور الــذي يكــون فــوق حــد التحمــل ،ويحــدث فــي
العــادة عندمــا يواجــه الفــرد مجموعــة مــن األدوار المعقــدة ،كأن
تقــوم األم العاملــة بــأدوار معقــدة ومجهــدة فــي العمــل ،وكذلــك
فــي المنــزل تجــاه األســرة مــن زوج وأبنــاء ،وذلــك لتحقيــق
الضــرورات الوظيفيــة بيــن أفــراد األســرة
(.)Zanden and Vander, 1990: 13

تأتــي خطــورة تأثيــر الخادمــة فــي األســرة ،وبخاصــة األبنــاء
فــي حالــة األســرة الكبيــرة العــدد ،وعمــل األم وانشــغال الوالديــن
وتولــي الخادمــة أمــورا توجيهيــة لألبنــاء ،باإلضافــة إلــى قيامهــا
بأعمــال التغذيــة والنظافــة الشــخصية وإعــداد مالبســهم ،بحيــث
يتــم تلقيــن األبنــاء مــن دون وعــي أســلوب التنشــئة الخاصــة
بثقافــة الخادمــة ،ممــا يــؤدي إلــى اكتســاب األبنــاء الخبــرات
والمعلومــات غيــر المنســجمة مــع ثقافــة األســرة وقيمهــا
وعاداتهــا االجتماعيــة.
وإن الطفــل يحتــاج إلــى توجيــه مــن اآلبــاء واألمهــات بصفــة
مســتمرة مــن مشــاعر الحــب والحنــان والعطــف؛ ليتــم تحقيــق
فكــرة التجــاوب بينــه وبيــن المجتمــع .إن وجــود األبويــن اللذيــن
يقومــان بالعنايــة والرعايــة لهــذا الطفــل يســاعد علــى تلبيــة
حاجاتــه العاطفيــة والنفســية .أمــا غيــاب األم واألب وتركــه تحــت
رحمــة الخادمــات فســيؤدي ذلــك إلــى تناقضــات كثيــرة يشــعر بهــا
الطفــل فــي تفاعلــه الســلوكي اليومــي مــن حرمــان عاطفــي وضياع
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اجتماعــي .لذلــك مــن األجــدر أن تكــون هنــاك مواقــف المراجعــة
الحــادة والحازمــة بوضــع حــدود فاصلــة لتدخــل الخادمــة فــي
الشــؤون األســرية.
لذلــك توصــي الدراســة الحاليــة بأهميــة تحديــد األدوار الخاصــة
لعمــل وتدخــل الخادمــة فــي المنــزل بــأن تكــون مقتصــرة علــى
األعمــال المنزليــة والتنظيــف ،وإعــداد الطعــام داخــل الســكن
بــا إعطــاء المجــال لتدخــل الخادمــة فــي العالقــات االنفعاليــة
أو التربويــة الخاصــة باألبنــاء أو الشــؤون الخاصــة بالزوجيــن،
وينبغــي العمــل علــى توعيــة الزوجيــن بمــدى خطــورة تدخــل
الخادمــة فــي شــؤون األســرة وانعكاســاتها الســلبية ،كمــا تــم
توضيحــه فــي الدراســة الحاليــة؛ حتــى ال يقــع الزوجان في شــجار
يومــي ،بســبب إلقــاء جميــع متطلبــات الوظيفيــة لشــؤون المنــزل
علــى عاتــق الخادمــة فقــط ،عــن طريــق إقامــة برامــج إرشــاد
وتوعيــة فــي وســائل اإلعــام المختلفــة ،وكذلــك إقامــة ورش
وبرامــج عمــل فــي الجامعــات والمعاهــد والمــدارس عــن طريــق
نخبــة مــن األســاتذة والمتخصصيــن فــي مجــال االستشــارات
األســرية والنفســية فــي كيفيــة تعامــل أفــراد األســرة مــع الخادمــة،
وتحديــد األدوار الخاصــة بهــا فــي حالــة غيــاب الزوجيــن.
ومــن الضــروري وجــود تشــريع حكومــي وقانونــي محــدد يوضــح
العــدد الفعلــي للخادمــات مــع عــدد أفــراد األســرة الذيــن يعيشــون
داخــل الســكن؛ حتــى ال يتأثــر بقيــة أفــراد األســرة بقيــم وعــادات
وســلوكيات الخادمــة ،بحجــة المباهــاة بأعــداد الخــدم .وال بــد
مــن التركيــز علــى نظــام القرابــة أو العائلــة المتعلقــة بالزوجيــن،
بســبب تحــول األســرة الكويتيــة إلــى نمط األســرة النوويــة ،والذين
يعيشــون فــي مناطــق ســكنية بعيــدة عــن القرابــة أو العائلــة،
بحيــث أدى الحــراك الجغرافــي إلــى اســتقاللية إقامــة الزوجيــن،
وتقلــص فــي الوظائــف واألدوار التــي تقــوم بهــا األســرة
) ،(Zanden and Vander, 1990: 13ممــا يتطلــب إعــادة
توزيــع األدوار فــي األســرة ،ووضــع األبنــاء عنــد أهــل الــزوج أو
الزوجــة ،أو وضــع األبنــاء فــي مؤسســات أكاديميــة أو حضانــة
خاصــة باســتقبالهم فــي ســاعات معينــة ،وذلــك لتنميــة ســلوكياتهم
وتفاعالتهــم اليوميــة ،بــدال مــن بقــاء األبنــاء مــع الخادمــة فــي
الســكن لســاعات طويلــة.
وفــي الختــام ،ال بــد مــن قيــام دراســات وأبحاث مســتقبلية لتســليط
الضــوء علــى دراســات الخــدم ومشــاكلهم المختلفــة ،مثــل الجرائــم
والسرقات.
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