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  خـص:المل

 ينةدمن وجهة نظر معلمات رياض األطفال بم لاطفالتعرف على االنعكاسات السالبة للخادمة المنزلية على األ البحث إلى هدف

على  والتعرف الدراسة، المنزلية بمنطقةوتوضيح طبيعة األعمال التي تمارسها الخادمة  السعودية،الدوادمي بالمملكة العربية 

الدوادمي بالمملكة  دينةمعلمات رياض األطفال بمأجريت على مجتمع من  المنزلية.األسباب التي دعت إلى استقدام الخادمة 

وكانت أداة جمع المعلومات . ةمعلم 04بلغ حجمها لتجانس مجتمع البحث  بسيطة وذلكعشوائية عينة  السعودية واختيرتالعربية 

 توتوصل ثالذي يناسب طبيعة البح التحليليصفي على المنهج الو ةحثاالب تواعتمد الباحثة.التي أعدتها  االستبانةالرئيسية هي 

إن  ،، واالنشغال بالدراسةالمنزلية هي خروج األم للعملادمة أن من أهم األسباب التي دعت إلى استقدام الخ أهمها:الى عدة نتائج 

ترى معظم العينة أن من ارسها الخادمة المنزلية بالمنزل، تنظيف المسكن وتلبية متطلبات األسرة من أبرز األعمال التي تم

عكاسات أن من االن أيضا البحثللطفل. كما أظهر االنعكاسات السالبة إكساب الخادمة صفاتها للطفل وأنها تسبب عزلة اجتماعية 

 .لمنزلية تجعل من الطفل شخصاً اتكالياالسالبة تأثير الخادمة على عقيدة الطفل وإحداث فجوة بين األم وطفلها وأن الخادمة 

بجميع مهام الطفل البسيطة  األطفال وعدم القياممة المنزلية في رعاية األمهات عدم إعطاء الحرية للخاد الباحثة علىأوصت  

 حتى ال يصبح اتكاليا.

 مملكة العربية السعوديةالخادمة المنزلية، األطفال، ال الكلمات المفتاحية:
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The Negative Repercussions of the Domestic Servant on Children from the Point of View of 

Kindergarten Teachers in Dawadmi Governorate, Saudi Arabia 

 

Abstract: 

The research aimed to identify the negative repercussions of the domestic maid on children from 

the point of view of kindergarten teachers in Dawadmi City, Saudi Arabia, and to clarify the nature 

of the work practiced by the domestic maid in the study area, and to identify the reasons that called 

for the recruitment of the domestic maid. Conducted on a community of kindergarten teachers in 

Dawadmi City, Kingdom of Saudi Arabia, and a simple random sample was chosen for the 

homogeneity of the research community, the size of the research community was 40 teachers. The 

main data collection tool was the questionnaire prepared by the researcher. The researcher relied 

on the descriptive analytical approach that suits the nature of the research and reached several 

results, the most important of which are: That one of the most important reasons for recruiting a 

domestic servant is the mother’s going out to work, and her preoccupation with studies, Cleaning 

the home and meeting the family's requirements is one of the most prominent jobs practiced by 

the domestic maid in the home, Most of the sample considers that one of the negative repercussions 

is that the maid acquires her characteristics for the child and that it causes social isolation for the 

child. The research also showed that one of the negative repercussions is the effect of the maid on 

the child's belief, creating a gap between the mother and her child, and that the domestic servant 

makes the child a dependent person. 

 The researcher recommended that mothers not give the housemaid the freedom to take care of the 

children and not do all the simple tasks of the child so that he does not become dependent. 

Keywords: Housekeeper, Children, Saudi Arabia 
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 :تمهيد

إن الطفل هو ثروة المستقبل بالنسبة لكل بالد العالم وإن بناء الطفل مؤشر حضاري لتفوق األمم حيث أن األطفال اليوم 

 المستقبل ورجاله وقادته ومرحلة رياض األطفال من أخصب المراحل التربوية التعليمية في تشكيل الشخصية وتكوينها أملهم 

سنوات فيجب العناية باألطفال وإعدادهم وتنشئتهم ليكونوا عدة المستقبل فقد  ٦من الثقافة قبل سن  %04والطفل يكتسب أكثر من 

ى الخدم إل بالتزاماتهم فيلجئونقادرين على الوفاء  واالقتصادية إلى جعل اآلباء واألمهات غيرتؤدي ظروف الحياة االجتماعية 

 [5].  مما يجعل الطفل يقضي معهم أغلب األوقات

من أهم الشروط التي يجب توفرها في الخادمة شرطان أساسيان وردا في اآلية الكريمة ))إن خير من استأجرت القوي 

  هللا.ة إلى أحكام العمل والمهارة فيه واألمانة إشارة إلى إخالص العامل في عمله برعاية حدود فالقوة إشار [1] األمين(

إذا كان البد من تفعيل دور األسرة في حماية أبنائها من االنعكاسات السالبة للخادمة المنزلية خاصة فيما يتعلق بسلوكهم 

ر سلبياً على الطفل حيث يكتسب الطفل من خالل المربيات سلوكيات ولغتهم وقد أكدت الدراسات أن وجود المربية والخادمة يؤث

وإلقاء الضوء  العيوب.خاطئة ومفردات لغوية ركيكة غير متماسكة عموماً فإن كل ظاهرة اجتماعية لها من المزايا وعليها من 

على االنعكاسات السالبة للخادمة المنزلية على الطفل وينطلق من حاجتنا الفعلية إلى سد ثغور هذه الظاهرة وفِي بالبحث هذا 

 سنتناول بإيجاز االنعكاسات السالبة الستقدام الخادمة المنزلية على الطفل.

 مشكلة وإجراءات البحث:

 مشكلة البحث: 

الخادمة المنزلية لدى معظم األسر السعودية خاصة بالوقت الحالي أكثر من غيرة ألسباب كثيرة لعل أهمها تنتشر ظاهرة استقدام 

عدد األفراد داخل األسرة فأصبحت الحاجة إلى وجود الخادمة المنزلية  أو كثرةالعمل  خروج األم للعمل أو انشغالها بالدراسة أو

 في السؤال اآلتي: ما هي . وتتلخص مشكلة البحثفراد المجتمع السعوديعند معظم أ في المنزل له أهمية وضرورة كبيرة

االنعكاسات السالبة للخادمة المنزلية على األطفال من وجهة نظر معلمات رياض األطفال بمدينة الدوادمي بالمملكة العربية 

  التالية:والتي تتفرع منه األسئلة  السعودية؟

 الخادمة المنزلية؟ما هي األسباب التي دعت إلى استقدام  .1

 ما هي طبيعة األعمال التي تمارسها الخادمة المنزلية؟  .2

 ؟األطفالما هي االنعكاسات السالبة الخادمة المنزلية على   .3

  البحث:أهمية 

 اآلتي:كونها تفيد في  فيتتلخص 

 .طفالاألتوعية األسرة باالنعكاسات السالبة للخادمة المنزلية على  .1
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 بضرورة العمل على توضيح االنعكاسات السالبة الستقدام الخادمة المنزلية. المجتمع  التعليم وقطاعاتدور  حث .2

 المنزلية.توعية المجتمع في كيفية اختيار الخادمة  .3

  البحث:أهداف 

 يلي:يمكن تلخيص أهداف البحث كما 

 .بالمجتمع السعودي التعرف على األسباب التي دعت إلى استقدام الخادمة المنزلية .1

 بالمجتمع السعودي.توضيح طبيعة األعمال التي تمارسها الخادمة المنزلية   .2

 الطفل بالمجتمع السعودي.التعرف على االنعكاسات السالبة الخادمة المنزلية على  .3

 البحث:حدود 

 االنعكاسات السالبة للخادمة المنزلية على األطفال : الحدود الموضوعية  

 األطفالمعلمات رياض  :لحدود البشريةا

 بالمملكة العربية السعودية الدوادمي  دينةم :الحدود المكانية

 هـ1002 /الدراسي الثاني  الفصل :الزمانيةالحدود 

 المصطلحات ومفاهيم البحث:

ا ههي المرأة الغريبة عن المجتمع السعودي بالعادات والتقاليد واألعراف وربما الدين وتعمل لدى األسرة السعودية ول الخادمة:

 . [10]الطفل عالقة مباشرة وغير مباشرة في تربية 

 المنازل.التي تعمل بأجر مع األسر السعودية في  بالخادمة: المرأةإجرائياً يقصد 

ى حتغيرة في األشياء  ويعتمد علىهو الصغير في كل شيء وهو كائن حي قدراته محدودة ومرتبطة بعمره الزمني  الطفل:

 .[12]واجتماعياً عضوياً وظيفياً  ينمو

 البسيطة في تحليل البيانات. والنسبة المئويةالتكرارات  اعتمدت الباحثة على اإلحصائية:المعالجة 

 أدبيات البحث:

  المنزلية:الخادمة 

 ،وهي المرأة الغربية عن المجتمع السعودي في العادات والتقاليد واألعراف وربما الدين وتعمل لدى األسرة السعودية

 . [10] ولها عالقة مباشرة أو غير مباشرة لتربية الطفل
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 المنزلية:الشروط التي يجب توافرها في الخادمة 

 الناس يهتم بالجانب الشكلي أكثر من غيره. العام: بعضالمظهر 

 مطلوباً لدى بعض البيوت. الثقافي: يعتبرالمؤهل والمستوى 

 مسلمة.بيت كثير من البيوت وجود خادمة في ال الديانة: تفضل

 الخادمة ميول الناس ألن الكثير يعول على وجود خادمة نشيطة. النظر لعمرالبد من  الخادمة:عمر 

 تميز.أصبح لبعض الجنسيات  ب الناس في التعامل مع الخادماتتجار الجنسية: بحكمتحديد 

بدايات التنمية كان التركيز على جانب الخادمات من الدول العربية العتبارات كثيرة من أهمها الديانة وسهولة  اللغة: مع

 .[7] التخاطب

 :بيعة أعمال الخادمة المنزليةط

لغرف اأن األعمال التي تمارسها الخادمة المنزلية هي تنظيف المسكن وغسيل األواني والمالبس وترتيب ى أشارت الدراسات إل

 .[11] ألفراد األسرة وتلبية طلبات األسرة والطهي والعناية باألطفال

  المنزلية:حقوق الخادمة 

يكلف من  ))الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال:فقد  تطيق،من العمل ال  الخادمة المنزليةتكلف  المعاملة: فالالرفق وحسن  .1

 .[2]( يطيق(العمل إال ما 

مسكينة ما أتت هُنا إال بمجمع دريهمات قليلة ولديها أسرة كبيرة هناك محتاجة إلى طعام وكساء  الخادمة: فإنهاالصدقة على  .2

 كما أن في الصدقة تعويضاً عن زيادة العمل وسوء معاملة بعض أهل الدار لها. ،وبناء منزل وغيره

خطأها غير المتعمد وكذلك غض الطرف عن إساءتها المحتملة وإظهار الشكر لها على أعمالها الجيدة  والصفح: عندالعفو  .3

 الطيبة.وذكر صفاتها 

األجير أجره قبل أن  ))أعطواما أتت إال من شدة الحاجة وقد نبه الرسول لذلك قال  ذلك: فإنهاإعطائها حقها وعدم التأخر في  .0

 . [2] (عرقه(يجف 

 :ع معدالت ظاهره الخدمأسباب ارتفا

لكل ظاهرة اجتماعية أسباب في نموها وتطورها وظاهرة استخدام الخدم أخذت في االرتفاع وفقاً للتقديرات األولية والبد 

من وجود وأسباب أسهمت في هذا االنتشار وأن هناك أكثر من سبب يؤدي إلى تنامي إعداد الخدم ونعرض فيما يلي األسباب التي 

 :اوآثارهأدت إلى انتشار هذه الظاهرة 
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أدت التغيرات االقتصادية واالجتماعية وزيادة التعليم الوعي لدى المرأة إلى مشاركتها في تحمل األعباء  خروج المرأة للعمل:-١

في الحياة المعيشية وذلك بخروجها إلى العمل إضافة إلى تحملها مسؤولية الحياة الزوجية وتربية األبناء والعناية بهم وإدارة شؤون 

 المنزل.طلب االستعانة بالخادمة لتعويض غياب الزوجة أثناء فترة عملها ومساعدتها في تيسير أمور المنزل مما يت

تحول مبدأ األسرة الممتدة إلى األسرة النووية إلى تعاظم المسؤولية األسرية للزوجين وخاصة ربة  المنزلية: أدىاألعباء  حجم-2

األسرة التي أصبحت إلى جانب رعايتها ألبنائها مسؤولة عن تدبير كافة شؤون المنزل بتزايد متطلبات الحياة الحديثة الذي أدى 

 المطلوبة.ألجنبية من الحاجات بدوره إلى تراكم األعباء فكان اللجوء إلى الخادمة ا

خروج المرأة للعمل تحت ضغط الظروف والتحوالت المستجدة في المجتمع وتلبية لمتطلبات وعيها  نأ :عدم وجود البدائل3-

بدورها في عمليه التنمية لم يتوفر معه وبالشكل المناسب البدائل المطلوبة من دور حضانة رياض األطفال بالمستوى الذي تطمئن 

 .[11] استخدام الخدمإليه األمم مما اضطرت الكثير من األمهات إلى اللجوء إلى 

 المنزلية:معاملة الخادمة 

الخادمة إنسان مسكين ضعيف يعتريها ما يعتري البشر من الضعف والقصور وقد يصدر منها ما يضايق ويسيء ،وقد 

ي صلى بوصية النب الخادمةهناك خط يجب أن تسير عليه ربة المنزل في تعاملها مع  أعمالها ولكنتكون بطيئة في إنتاج وانتهاء 

قال : ))ال تغضب (( رواه  ،قال : )) ال تغضب (( فردده مراراً  هللا عليه وسلم في جميع األمور عند ما سأله رجل فقال : أوصني،

 .[2] البخاري  

الناس  سنكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أح قال:أنس رضي هللا عنه  خادمه: عنمعاملة الرسول صلى هللا عليه وسلم مع 

وهللا ال أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي هللا صلى هللا عليه وسلم فخرجت حتى أمر  فقلت:خلقاً فأرسلني يوماً لحاجة 

حيث  ذهبت ))أنس! فقال:فنظرت إليه وهو يضحك  ورائي،على الصبيان وهم يلعبون في السوق فإذا برسول هللا بقفاي من 

وهللا لقد خدمته عشر سنين ما علمته قال لشيء صنعته لم فعلت كذا وكذا  أنس:نا أذهب يا رسول هللا قال نعم أ قلت: قال:( أمرتك(

 . [2] مسلم وكذا. رواههال فعلت كذا  تركته:أو لشيء 

 :أساليب التفاعل السلبي بين الخادمة واألسرة

 والسلبية من أفراد األسرة.االعتماد الزائد غير المبرر عليهم والذي يؤدي إلى االتكالية 1-

 التدخل في التنشئة االجتماعية لألبناء وتراجع دور الوالدين في هذا الشأن.-2

التأثير اللغوي سواء بالتلقين لغة إنجليزية غير سليمة أو لهجات أخرى أو عربية مهجنة مما يعوق التواصل الفكري في المدى -3

  [7] تراالهوية القومية ويعرقل نقل الالبعيد ويمسح 

الصغير في كل شيء أو هو كائن حي قدراته محدودة ومرتبطة بعمره الزمني ويعتمد على غيره في  لطفل: هو طفل الروضة:

 .[12]واجتماعيا أشياء كثيرة حتى ينمو عضويا ووظيفيا 

نستخلص أن طفل الروضة هو الطفل في المرحلة العمرية الممتدة من نهاية العام الثالث حتى نهاية العام السادسة وقد أطلق البعض 

 المبكرةعلى هذه المرحلة مسمى الطفولة 

 المبكرة:أهمية مرحلة الطفولة 

إن مرحلة الطفولة تعتبر أهم مرحلة في حياة اإلنسان وعليها سيكون اإلنسان بعد ذلك سويا أو مريضا فجميع األمراض النفسية 

 . [14]ومتطلباتها تقريبا تنشأ نتيجة لسوء فهم طبيعة هذه المرحلة 
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 الروضة:حاجات طفل 

متزن وأن الوقوف على حاجات الطفل وعلى كيفية تحقيقها وإشباعها شيء ضروري وهام لكي ينمو الطفل ويتفتح بشكل كامل 

 . [14]المختلفة جميع جوانب شخصيته  في

 إلى:والطفل في عمومه يحتاج 

 .[13]يحتاجها بالطاقة التي  وإمداد جسمهفإنه يلعب دوراً هاماً في نمو الطفل  الغذاء:

 . [14] الملبس: من الحاجات األساسية للطفل تكون مالبسة مناسبة للجو الذي يعيش فيه

الحاجة إلى النوم والراحة: من الحاجات البيولوجية الالزمة لنمو الطفل وهي أهم العوامل التي تساعد في تعويض ما أنفقه من 

 .[13]تامة مجهود ألنه يريح الطفل راحة تكاد تكون 

اجة بالغة األهمية في نمو الطفل ذلك ألن الحركة واللعب هما مفتاح النمو الجسمي والعقلي والوجداني واالجتماعي اللعب: هذه الح

 . [14]اللعب وال ينبغي أبدا أن يحرم الطفل من 

ع العاطفي ن الجوأهم الحاجات االنفعالية التي يسعى الطفل إلى إشباعها أما الطفل الذي ال يشبع هذه الحاجة فإنه يعاني م الحب: من

  .[13]ويشعر أنه غير مرغوب فيه ويصبح مضطرباً نفسياً 

التقبل: يحتاج الطفل إلى ترغيبه في ذاته بما لها وما عليها وتقبله لنواقص نموه كما يجب على الوالدين والمربين تدريب الطفل 

 .[13]والتوافق معهم  وأوضاعهم الراهنةعلى تقبل اآلخرين بظروفهم 

يحتاج إلى النجاح ألنه يكسبه الثقة في النفس والشعور باألمان مما يدفع إلى االسترسال في محاولته لتحسين سلوكه  فالطفلالنجاح: 

 . [13]وكسب الخبرات والمهارات المختلفة 

 .[14]فالطفل في حاجة إلى الحرية وال ينبغي تقييد حريته ألنه يؤثر سلبيا على الطفل  الحرية:

 الروضة:على عدم إشباع حاجات طفل اآلثار المترتبة 

 عدم إشباع الحاجة للحب والعطف تؤثر تأثيراً سلبياً على نموه الجسمي والعقلي والوجداني. 

 األمراض.عدم إشباع الحاجات الفطرية يعرض الطفل للهالك أو 

  النفسية.عدم إشباع الحاجات النفسية يعرضه لالضطرابات واألمراض 

 الطفل:أساليب تربية 

 .طفلللألن المربي هو المثل األعلى  التربيةمن أفضل الوسائل المؤثرة في  تعد :بالقدوةأوال: التربية 
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الطريقة التربوية التي يتحمل فيها اآلباء والمربون وحدهم عبء الكالم واألوالد مستمعون  : هيوالتلقينثانيا: التربية بالموعظة 

 .ويعملون بها نصائحويتلقون فقط لكنهم واعون لما يستمعون 

 :أهمية الترغيب والترهيب في تربية الطفل والترهيب: منالتربية بالترغيب  ثالثاً:

 .واألوالدالصحابة في إقناع المربي  والنبوية وعملأنه يعتمد على النصوص القرآنية 

أن اإلنسان بطبيعته النفسية يتأثر بما يثير الخوف في نفسه وما يدفع باألمل في قلبه فهي تربية وجدانية ربانيه تتناول كل جوانب 

 .  [4]الحياة في اإلنسان 

 للطفل:تربية اإلسالم 

حرص اإلسالم على تربية الطفل تربية روحية لما في ذلك أثر دنيوي ينعكس على الراحة النفسية والذهنية وينبغي أن يوجه الطفل 

ب كبره وتعظم في قلبه وتتحول بعد ذلك إلى أسلو وإلزامها فيإلى احترام الشرائع وتأديته الشعائر والتعود على ذلك منذ صغره 

ثالث أجزاء على األقل من  الصالة. تحفيظهإلى المسجد وتعويده على  هاصطحاب :ومنهاه وسلوكياته في حياته يملي جميع أفعال

 الكريم.القرآن 

 للطفل:التربية الثقافية 

االهتمام بالعقل طريق تقدم األمم ونهضتها وتحريرها من التخلف وخصوصاً االهتمام بعقول أبنائها الصغار والذين هم األمل ولقد 

 م من شأن العقل والتفكير والتعليم لصغار األمة وتحقق التربية الخلقية.أعلى اإلسال

 :للطفلالتربية النفسية 

إن اإلسالم يحتم على المربين أن يغرسوا في الطفل منذ أن يفتح عينه على الدنيا أصول الصحة النفسية التي تؤهله ألن يكون 

 متزن.إنساناً ذا عقل ناضج وتفكير سليم وتصرف 

  للطفل:التربية الجسمية 

ي األرض أيها الناس كلوا مما ف أهتم اإلسالم بالتربية الجسدية أيما اهتمام على مستوى التغذية السليمة الصالحة وقال تعالى )يا

 :منهاالطفل تربية جسدية سليمة مظاهر نذكر ب وكان الهتمام اإلسالم طيباً(حالالً 

 .عامينإرضاعه رضاعة طبيعية لمدة تصل إلى  .1

 .اإلسالمالختان وهو من سنن الفطرة في  .2

اللعب فقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يالعب حفيده الحسن والحسين ويترك السيدة عائشة تلعب بعرائسها ويحضر  .3

 .[14]لعب أبناء الصحابة ويشجعهم
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 :الدراسات السابقة 

 منها:هناك بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث وفكرته تم استعراضها لتحليل نتائج البحث 

(: هدفت إلى التعرف على ظاهرة الخادمات األجنبيات وأثرها في تربية الطفل والتعرف على 1811. )دراسة االنصاري :1

الفرق من وجهة نظر األمهات بالنسبة لتربية الطفل  المتغيرات االجتماعية واالقتصادية المسببة لتك الظاهرة والتعرف على

وأجريت على مجتمع مدينتي مكة وجدة واختيرت عينة مقصودة وكانت األداة هي االستبانة واعتمدت على المنهج الوصفي 

ارها السلبية ثوتوصلت إلى: أن للخادمة أثار سلبية في تربية الطفل وأن هناك يوجد ارتباط بين المستوى العلمي للخادمة وبين أ

(: كلية العلوم واآلداب بفرسان بدولة  المملكة العربية السعودية وهدفت إلى التعرف 2002)دراسة العمري :.2 3]في تريبه الطفل

على تأثير مجموعة من المتغيرات التي تعكس خصائص األسرة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في ظاهرة استخدام األسرة 

ة والتعرف على تأثير ظاهرة العاملة على تنشئة وتربية الطفل والتعرف على أبعاد هذه التنشئة والتربية للطفل للعاملة المنزلي

( وكانت األداة هي االستبانة واعتمدت 33وأجريت على مجتمع من نساء المحافظة واختيرت عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها )

ارتباطية بين العاملة المنزلية وتربية الطفل وإن هناك فروق دالة على  على المنهج الوصفي وتوصلت إلى: أنه يوجد عالقة

 .[8]إحصائيات بين األسرة الثالثين عينة في استخدام العاملة المنزلية حيث أن معظمها يستخدم العاملة المنزلية

بجامعة الملك سعود بدولة المملكة العربية السعودية وهدفت إلى دراسة المشكالت االجتماعية  (: 2005. )دراسة الخضيري:2

الناتجة عن العاملة المنزلية ومدى تأثيرها سواء على األطفال أو الزوجين أو على المجتمع بغرض الوصول إلى مقترحات محددة 

أمور طلبة جامعة الملك سعود بالرياض واختيرت عينة  ءأولياللتعامل العلمي مع هذه الظاهرة مستقبالً وأجريت على مجتمع 

خاصة  إلى: مشكالت(وكانت األداة هي االستبانة واعتمدت على المنهج الوصفي وتوصلت  203عشوائية بسيطة بلغ حجمها) 

زوجين خاصة بالباألطفال منها التسبب في تدليل األطفال وممارسة سلوكيات غير مرغوب فيها في الملبس واألكل ،ومشكالت 

 .[6]منها تدليل الزوجة وعدم قيامها ببعض وظائفها داخل األسرة اعتمادا على الخادمة

: أجريت لنيل درجة الماجستير من جامعة اإلمام  محمد بن سعود اإلسالمية من كلية العلوم االجتماعية (2011دراسة الفريح :. )3

ف على أسباب االستعانة بالعاملة المنزلية والى معرفة اثر العاملة المنزلية على بدولة  المملكة العربية السعودية هدفت إلى التعر

األطفال من الناحية االجتماعية والنفسية واللغوية أُجريت على مجتمع من موظفات جامعة اإلمام محمد بن سعود واختيرت عينة 

 عينة الدراسةإلى: أن ت على المنهج الوصفي وتوصلت حالة وكانت األداة هي االستبانة واعتمد 323عشوائية طبقية وبلغ حجمها 

موافقات وبشدة على واحد من أسباب االستعانة بالعاملة المنزلية وهو >ظروف عمل الزوجة والتقليل من آثار العاملة المنزلية 

 .[9]السلبية التي تؤثر على الطفل وعلى العالقات األسرية
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 التعليق على الدراسات السابقة:

و)العمري( إلى معرفة أثر العاملة على تنشئة وتربية الطفل  ،و)الخضيري( ،و)االنصاري( ،الفريح(هدفت )من حيث الهدف فقد 

من النساء و)الخضيري( التي بلغ  33من حيث العينة فقد طبقت دراسة)العمري( التي بلغ حجمها  من الناحية االجتماعية والنفسية

 323من أوليا األمور على عينة عشوائية بسيطة فيما طبقت دراسة )الفريح( على عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها  203حجمها 

ي. الوصفستخدم فقد اعتمدت جميع الدراسات على المنهج أما من حيث المنهج الم مقصودة.واستخدمت دراسة )االنصاري( عينة 

من حيث المجتمع فقد أجريت دراسة )االنصاري( على اسر من المجتمع السعودي و )الخضيري( على مجتمع من أوليا  أما

راسة األمور من طلبة جامعة الملك سعود ودراسة )الفريح( أجريت على مجتمع من موظفات جامعة األمام محمد بن سعود ود

 ،و)العمري( ،و)االنصاري( ،حيث النتائج فقد توصلت دراسة )الفريح( فرسان. ومن)العمري(أجريت على نساء من محافظة 

 و)الخضيري( على أن هناك عالقة بين الخادمة والطفل تؤثر سلباً على الطفل في تربيته وأخالقه.

 ما تفردت به الدراسة الحالية: 

أنها طبقت على مجتمع محلي صغير تندر فيه الدراسات وأنها اختصت بدراسة االنعكاسات السالبة للخادمة على الطفل 

المنزلية وأنها تستهدف مرحلة الطفولة ألنها مرحلة حساسة وتستهدف  استقدام الخادمةوألقت الضوء على األسباب التي دعت إلى 

 يقضي معظم الوقت مع الخادمات. أن الطفلحيث  ظاهرة منتشرة في المنازل ولما لها من تأثير على الطفل

 :الدراسة الميدانية

 البحث:أوالً: نبذة عن مجتمع 

المرسمات بوظائف التعليم للعام الدراسي  بمحافظة الدوادميت رياض األطفال معلماتم إجراء البحث على عينة من  

سنة وخبراتهن  03-23هـ الموزعات في الروضات األهلية والحكومية بمدينة الدوادمي االتي تتراوح أعمارهن ما بين سن 1002

  .سنوات والحاصالت على مؤهالت تتراوح ما بين التعليم الجامعي والثانوي 14 –ما بين سنة 

 البحث:: عينة ثانياً 

معلمات رياض  معلمة من 04البالغ حجمها لتجانس مجتمع البحث  البسيطة وذلكعشوائية العينة اعتمد البحث على ال

 الدوادمي.األطفال بمحافظة 

  البحث:ثالثاً: أداة  

 ياألطفال بالدوادمنظر معلمات رياض دراسة االنعكاسات السالبة للخادمة المنزلية على األطفال من وجهة بانة استتم تصميم 

تم عرضها على عضوات هيئة التدريس يقسم الطفولة المبكرة  ومن ثم كأداة للبحث من قبل الباحثة .بالمملكة العربية السعودية

ة التي تكونت من ثالث محاور وتحتوي على خمسبكلية التربية بجامعة شقراء وتم ضبط البنود وفقا ألهداف وتساؤالت البحث 

 ال(.– لحد ما –على تلك األسئلة )نعم  وكانت اإلجابةعشر سؤال 
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 :ومناقشتهاعرض النتائج  ابعاً:ر

 السؤال األول: ما هي األسباب التي دعت إلى استقدام الخادمة المنزلية؟

 (: األسباب التي دعت إلى استقدام الخادمة المنزلية1الجدول رقم )

األسباب التي دعت إلى استقدام 

 الخادمة المنزلية

المجمو %   ال   %   لحد ما %   نعم 

 ع 

  % 

 %144 04 %14 0 %23 14 %23 22 خروج األم للعمل

 %144 04 %0223 11 %23 14 %3223 13 مرض األم

3223 13 %0223 11  انشغال األم بالدراسة

% 

14 23% 04 144% 

 %144 04 %3223 13 %04 12 %2123 11 كثرة عدد األطفال

3223 13 %1123 1 وجود مرضى داخل األسرة

% 

24 34% 04 144% 

خروج األم للعمل وانشغالها بالدراسة حصل  المنزلية: أنيوضح الجدول أعاله إجابات األسباب التي دعت إلى استقدام الخادمة 

ى وحصل مرض األم ووجود مرض بأحياناً بينما حصل كثرة عدد األطفال على أعلى نسبة لإلجابة  بنعم،على أعلى نسبة لإلجابة 

يتبين من هذه النتيجة أن مجتمع البحث تلجأ الى استقدام الخادمات عند الضرورة  بال.داخل األسرة على أعلى نسبة لإلجابة 

 ملحة.وألسباب 

 المنزلية؟السؤال الثاني: ما هي طبيعة األعمال التي تمارسها الخادمة 

 :ارسها الخادمة المنزلية(: طبيعة االعمال التي تم2الجدول رقم )

طبيعة األعمال التي تمارسها الخادمة 

 المنزلية

 %   المجموع  %   ال   %   لحد ما %   نعم 

 %144 04 %223 1 %223 1 %53 30 تنظيف المسكن 

 %144 04 %3123 13 %0223 11 %24 0 الطبخ

 %144 04 %3223 13 %3123 13 %34 12 العناية باألطفال 

 %144 04 %13 2 %24 0 %23 22 تلبية متطلبات األسرة 
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يوضح الجدول أعاله إجابات طبيعة األعمال التي تمارسها الخادمة المنزلية: أن تنظيف المسكن حصل على أعلى نسبة لإلجابة 

وترجع  [11]بينما حصل الطبخ والعناية باألطفال على أعلى نسبة لإلجابة أحيانا وجاءت هذه النتيجة متفقة مع ما جاء في  ،بنعم

 انشغال األسر أدت إلىالباحثة هذه النتيجة إلى التغيرات االجتماعية التي طرأت على المجتمع التي 

 ؟البة للخادمة المنزلية على األطفالالسؤال الثالث: ما هي االنعكاسات الس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح الجدول أعاله إجابات االنعكاسات السالبة: أن تأثير الخادمة على عقيدة الطفل و إكسابه لصفاتها وحدوث فجوة بين األم 

واضحة حصل  غيرالعربية ( وتحدثها معه بلغة 22، ص24413)العثيم :في وطفلها وأنها تجعل منه شخصاً اتكالياً وهذا ما جاء 

بينما حصل االختيار على أن الخادمة المنزلية تسبب للطفل عزلة اجتماعية على أعلى نسبة  على اعلي نسبة لإلجابة أحيانا،

الباحثات هنا االنعكاسات السالبة للخادمة الخطيرة على الطفل. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات  بال. وترىلإلجابة 

( على أن 2443(، و)دراسة الخضيري:2442، و)دراسة العمري:(1500و)دراسة االنصاري: (،2411)دراسة الفريح:مثل 

اء وترجع الباحثة ذلك لحساسية مرحلة الطفولة كما ج .هناك عالقة بين الخادمة والطفل تؤثر سلباً على الطفل في تربيته وأخالقه

 في أجزاء من أدبيات البحث.

  الخاتمة:

 تلخيص النتائج: 

 من خالل تطبيق أداة الدراسة يمكن تلخيص النتائج فيما يلي:

ترى نصف العينة أن استقدام الخادمة المنزلية بسبب خروج األم للعمل. وترى بعض العينة أن استقدام الخادمة المنزلية  .1

 بسبب مرض األم وانشغالها بالدراسة، وكثرة عدد األطفال ووجود مرضى داخل األسرة.

 (: االنعكاسات السالبة على الطفل3الجدول رقم )

 % المجموع  % ال   % لحد ما % نعم  االنعكاسات السالبة على الطفل

0123 15 %34 12 الخادمة تؤثر على عقيدة الطفل

% 

5 2223% 04 144% 

 %144 04 %1123 1 %24 20 %2223 5 الخادمة تكسب الطفل صفاتها 

 %144 04 %2223 5 %34 24 %2123 11 الخادمة تحدث فجوة بين األم وطفلها 

3223 13 %13 2 الخادمة تسبب للطفل العزلة االجتماعية

% 

21 3223% 04 144% 

0123 15 %3123 13 الخادمة تجعل من الطفل شخصا اتكالي 

% 

2 13% 04 144% 

الخادمة تتحدث مع الطفل بلغة عربية غير 

 واضحة

13 3123% 11 0223

% 

0 24% 04 144% 
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أن  لعينةاوترى نصف  األسرة،أن األعمال التي تمارسها الخادمة المنزلية تنظيف المسكن وتلبية متطلبات  العينةترى معظم  .2

أن األعمال التي تمارسها الخادمة المنزلية العناية  العينةاألعمال التي تمارسها الخادمة المنزلية الطبخ بينما ترى بعض 

 باألطفال.

ترى  ماللطفل. بينمن االنعكاسات السالبة إكساب الخادمة صفاتها للطفل وأنها تسبب عزلة اجتماعية  أن العينةترى معظم  .3

أن من االنعكاسات السالبة تأثير الخادمة على عقيدة الطفل وإحداث فجوة بين األم وطفلها وأن الخادمة لمنزلية تجعل  العينة

 .اتكاليمن الطفل شخصاً 

  التوصيات:

 باآلتي:توصي الباحثة 

 المسلمة.الخادمة المنزلية  األسر استقدامعلى  .1

على األسرة استقدام الخادمة المنزلية ألعمال المنزل ومنها تنظيف المسكن والطبخ وتلبية متطلباتهم دون التأثير على  .2

 .وصفاتهم ولغتهمرعاية األطفال وعقيدتهم 

 على األمهات عدم إعطاء الحرية للخادمة المنزلية في رعاية األطفال فـ ذلك قد يسبب فجوة بينها وبين طفلها  .3

 .اياتكال يصبحال  على الخادمة المنزلية عدم القيام بجميع مهام الطفل البسيطة حتى .0

 األطفال.إجراء مزيد من الدراسات حول االنعكاسات السالبة الستقدام الخادمة المنزلية على  .3

 

 :والمراجعالمصادر  قائمة

 .الكريمالقرآن  .1

 .الشريفالحديث  .2

أثر الخادمات األجنبيات في تربية الطفل بمدينتي مكة المكرمة وجدة من  (.1500عنبرة حسين األنصاري ) األنصاري، .3

 المكرمة.جامعة أم القرى مكة  منشورة،رسالة ماجستير  األمهات،وجهة نظر 

 .: دار النشر الدولياإلسالم. الرياض(. تربية الطفل في 2443الحمد)الحمد، أحمد محمود  .4

 المصرية، برنامجالتربية والتعليم باالشتراك مع الجامعات  النمو، وزارة(. علم نفس 1502الحميد)الحميد، هدى محمد  .5

 القاهرة.تأهيل معلمي المرحلة االبتدائية للمستوى الجامعي 

 المنزلية.دراسة المشكالت االجتماعية للعمالة  (.2443)الخضيري، صالح إبراهيم الخضيري  .6
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 .: دار القاسمالجديدة. الرياض(. سيدة البيت 2413)العيثم عبد هللاالعثيم، صالح  .7 

 .العمالة المنزلية على تربية الطفل أثر (. دراسة2442العمري، سلمان العمري ) .8

 السعودي. الرياضالعمالة المنزلية األجنبية في المجتمع  (. دراسة2411الفريح) عبد هللاسمر علي  الفريح، .9

 .القاسم الرياض: دارخادمة. بيتنا  (. في2445القاسم) عبد الملك القاسم، .11

 .الكويت منشورة جامعةماجستير  الكويتية رسالة(. مشكالت الخدم وآثارها على األسرة 1550المهنا، مريم المهنا ) .11

 .العربيالفكر  القاهرة: دار-الرابعة.  األطفال. الطبعة(. رياض 1550الناشف، هدى الناشف ) .12

 السادسة. الرياض: دار األطفال. الطبعةاالجتماعية والدينية برياض  (. التربية2411شريف ) عبد القادرشريف، السيد  .13

 .المسيرة

 التوزيع والنشر الرياض: دار االولى. اإلسالم. الطبعة(. فن تربية األوالد في 1552مرسي، محمد سعيد مرسي ) .14

 

 المالحق:

ة نظر وجه المنزلية مننأمل تعبئة هذا االستبيان لإلجابة على تساؤالت بحث بعنوان االنعكاسات السالبة الستقدام الخادمة 

 بأن هذه اإلجابات ستكون لغرض البحث العلمي فقط علماً  ،بالمملكة العربية السعودية األطفال بالدوادميمعلمات رياض 

 شاكرين لكم

 

 األولية:المعلومات 

 ........................................... العمر .................................... االسم

 .....مكان العمل ..................................... المؤهل العلمي........................

 سنوات الخبرة ......................................

 األول:المحور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------اذكريها: أخرى 

 ال لحد ما نعم األسباب التي دعت إلى استقدام الخادمة المنزلية

    خروج األم للعمل

    مرض األم

    انشغال األم بالدراسة

    كثرة عدد األطفال 

    وجود مرضى داخل األسرة
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 الثاني:المحور 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------أخرى اذكريها: 

 المحور الثالث:
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 ال لحد ما نعم طبيعة األعمال التي تمارسها الخادمة المنزلية 

    تنظيف المسكن

    الطبخ

    العناية باألطفال

    تلبية طلبات األسرة 

 ال لحد ما نعم للخادمة المنزلية على الطفلاالنعكاسات السالبة 

    الخادمة تؤثر على عقيدة الطفل  

    الخادمة تكسب الطفل صفاتها

    الخادمة تحدث فجوة بين األم وطفلها 

    الخادمة تسبب لطفل العزلة االجتماعية 

    الخادمة تجعل من الطفل شخصا اتكالي

    الخادمة تتحدث مع الطفل بلغة العربية   
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