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المقدمة 

ت انطبلقاً من هنا لم ٌعد االقتصاد عمبلً ارتجالٌاً، بل أصبح ٌحتاج من ٌمارسه إلى محصول علمً متمٌز ومهارا

. جاء هذا العمل لٌلقً مزٌداً من الضوء على بعض مفاهٌم اقتصادٌات األسرة من النواحً النظرٌة والتطبٌقٌة 

فاألسرة تلك المإسسة المهمة، وعلى الرؼم من صؽرها فهً ما زالت أهم المإسسات فً المجتمع، واعتبار األسرة 

. ؾ وخطط ٌدٌر ذلك الصرح الصؽٌر وهذا من األمور الجٌدةمإسسة ال بد من وجود كٌان إداري له أهدا

 

عند وضع أي خطة منزلٌة ال بد من مشاركة جمٌع أفراد األسرة أو معظمهم على األقل؟ وذلك ألن المشاركة فً 

التخطٌط ؼالباً ما تساعد على إنجاح أي خطة ؟ وتضع الجمٌع فً موضع المسبولٌة وتضع كذلك المبررات لمعظم 

. ت، وفً حالة األزمات ٌكون هناك نوع من التراضً والتفاهم فٌما ٌمكن االستؽناء عنه لمواجهة األزمةالتصرفا

 

والخطط الناجحة لكً تنجح ال بد من تجربتها لمدة عام على األقل ورصد اإلٌجابٌات والسلبٌات فٌها ومن ثم 

. نجاًحامحاولة تعدٌلها ومن ثم التقٌٌم للوصول إلى خطة أكثر واقعٌة وأكثر 

 

  . ومن أحدي الجوانب المهمة لئلدارة المنزلٌة وهو إدارة المسكن 

ٌعرؾ المختصون إدارة المسكن بؤنها عملٌة مبلبمة للمعٌشة بحٌث تتفق مساحة المنزل مع عدد أفراد األسرة 

ها أفراد واحتٌاجاتهم وأنشطتهم وظروؾ حٌاتهم ، فهً محاولة للتؽلب على المشكبلت والعقبات التً ٌتعرض ل

األسرة فً محٌط المسكن باستخدام الموارد المتاحة لدٌهم للوصول إلى ما ٌرتضٌه الفرد من الراحة والطمؤنٌنة 

  .  واألمان داخل الحٌز الذي ٌعٌش فٌه 
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 :القٌم 
 

أو األعمال أو المإسسات التً ٌعتز بها الفرد وٌسعى جاهداً للحفاظ علٌها، القٌم هً تلك األفكار أو األشٌاء 
. فالقٌم تتدخل وتتحكم فً تصرفات الفرد

 

 : من أمثلة القٌم اإلنسانٌة

الحب، الصحة، الراحة، الطموح، األمن، الحرٌة، الدٌن، الجمال، الفن، الحكمة والمعرفة، الصداقة، 
. الصدق، الوفاء

فً داخل اإلنسان وتؽلب علٌها الصفة المعنوٌة فهً لٌست ملموسة أو محسوسة ولكنها  تتعلق القٌم بما
تعبر عن نفسها فً أسلوب حٌاة الفرد وفً سلوكه واتجاهاته وفٌما ٌضعه لنفسه من أهداؾ وفٌما ٌرتضٌه من 

. مستوٌات
 

 :األسس األساسٌة لوجود القٌمة
 

 .السلوك -3                 .االعتزاز والفخر -2          .االختٌار -1
 

 :االختٌار -1
 

ٌتم اختٌار القٌمة بحرٌة ذاتٌة دون أي ضؽوط خارجٌة فالذي ٌقٌم األمانة ال ٌسرق وال ٌؽش حتى لو لم  -1
 .ٌوجد رقٌب أو قانون ٌخفٌه

افاً ٌتم اختٌار القٌمة من بٌن بدٌبلت واحتماالت متعددة فاألكل ال ٌعتبر قٌمة ألنه ال ٌوجد له بدٌل لكن أصن -2
 .معٌنة وتناولها ٌعتبر قٌمة

 .ٌتم اختٌار القٌمة بعد دراسة جادة لعواقب ونتابج كل البدٌبلت واالحتماالت الممكنة -3
 

 :االعتزاز والفخر -2
 

ٌظهر الفرد سعادة واعتزاز بما اختاره من قٌم فالقٌم تنبع من اختٌار حر نحن سعداء به وفخورون به وال  -1
 .ح بما اختارهٌعنً االختٌار الحر سعادة الفر

 .ٌعلن الشخص عما تخٌره من قٌم وٌصرح بها إذا سبل أما إذا شعر الفرد بخجل مما اختاره ال تعتبر قٌمة -2
 

: السلوك -3
 .ال بد أن تظهر القٌمة فً حٌاة الفرد بالعمل ال بالقول فقط -1
تلفة وال تحكم على لكً ٌكون ما ٌعتقده الفرد قٌمة ال بد أن ٌظهر أثرها فً مواقؾ متكررة ومتعددة ومخ  -2

 .وجود قٌمة معٌنة فً حٌاة فرد إذا سلك مرة واحدة سلوكاً ٌدل علٌها فالقٌم تكون نمط الحٌاة المستمر
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 :المستوٌات

المستوى هو معٌار أو محك تقاس وتقٌم على أساسه األشٌاء واألفعال أو درجة من الكمال ٌرتضٌها الفرد لنفسه 

. وٌعتبرها ضرورٌة

ستوٌات عن القٌم فً أن المستوٌات تفرض على اإلنسان بواسطة عوامل خارجٌة، وهناك نوعٌن من وتختلؾ الم

: المستوٌات

 :المستوٌات الجماعٌة -1

تنبع من القٌم المتعلقة بالكبرٌاء والعظمة والكرامة عند الشخص وتتصؾ بالجمود والثبات فهً  

ن أي تؽٌٌر أهدافه حتى ال تتعارض مع راسخة رسوخ العقابد والتقالٌد وتنتقل من جٌل إلى جٌل دو

. هذه المستوٌات

  :المستوٌات المرنة -2

تنبع من القٌم الخاصة بالراحة واحترام مٌول ورؼبات األفراد وهً تتؽٌر وفقاً للظروؾ وتتبدل تبعاً  

. للحاجة، وأصحابها ٌوصفون باتساع األفق وحرٌة الفكر

 

 عالقة اإلدارة بالقٌم والمستوٌات

 .تنبع من القٌم أن األهداؾ -1

 .أولوٌة األهداؾ تنبع من أولوٌة القٌم وهذا ٌرتبط بالسلم القٌمً الخاص بكل فرد -2

األسلوب أو الطرٌقة التً ٌتبعها الفرد أو األسرة فً المجتمع فً تحقٌق األهداؾ ٌتؤثر بما لدى الفرد من  -3

 .قٌم

. ، إذاً فاإلدارة تتؤثر بالقٌممما سبق ٌتضح أن األهداؾ تتؤثر بالقٌم، واألهداؾ جزء من اإلدارة

القٌم والمستوٌات ٌإثر بعضها فً اآلخر وٌتؤثر به، إذاً نستخلص من ذلك أن اإلدارة تتؤثر بالمستوٌات  -4

 .أٌضاً 
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 :عناصر العملٌة اإلدارٌة ومراحلها 

وتمٌزها ٌصبح من قبل الحدٌث عن المراحل المختلفة للعملٌة اإلدارٌة ٌجب التؤكٌد على أن تحدٌد هذه المراحل 

الصعوبة فً اإلدارة المنزلٌة عنها فً إدارة المإسسات حٌث أن كل المإسسات تعتمد على مجلس إدارة مسبول 

عن رسم السٌاسة العامة للمإسسة، ومسبولون متخصصون بتوزٌع المسبولٌات، ولجان تقٌم لتنفٌذ عملٌات الرقابة 

ؾ ألنه ؼالباً ما تتداخل األدوار وفً معظم األحٌان تكون ربة أما على مستوى األسرة فالوضع مختل. والمتابعة

. األسرة هً التً حددت الهدؾ وهً التً قامت بوضع الخطة وأٌضاً تنفٌذها

سوؾ نتناول مراحل العملٌة اإلدارٌة على مستوى األسرة بشًء من التفصٌل وذلك حتى تتضح معالم وخصابص 

. كل منها وصوالً إلى إدارة منزلٌة واعٌة

وقبل الحدٌث عن مراحل العملٌة اإلدارٌة ٌجب أن نتناول بالشرح عنصر اتخاذ القرارات على أساس أن العملٌة 

اإلدارٌة ما هً إال سلسلة من القرارات المتصلة والمستمرة، ثم نتحدث عن مراحل العملٌة اإلدارٌة والتً تشتمل 

الخطة والتقٌٌم، وفً أثناء هذا الشرح نوضح مفهوم على تحدٌد الهدؾ والتخطٌط والتنفٌذ مع مراقبة أساسٌات 

. التنظٌم وأهمٌته

 

 عنصر اتخاذ القرارات

 

ٌعرؾ اتخاذ القرار بؤنه عملٌة حصر بدٌبلت واحتماالت لحل مشكلة ما أو لمواجهة موقؾ معٌن واختٌار البدٌل أو 

. رٌة وؼٌر البشرٌةالحل األفضل الذي ٌإدي إلى الهدؾ المناسب إلمكانٌات الفرد وموارده البش

 

 لماذا تسمى عملٌة اتخاذ القرارات بقلب اإلدارة وأساسها؟

 

العملٌة اإلدارٌة تتكون من سلسلة من القرارات المتصلة والمستمرة فكل قرار ٌعتمد على ما سبقه من قرارات أو 

ت من حٌث خطورتها أو وكل قرار تتبعه مجموعة من قرارا مشتقة منه أو متوقفة علٌه وتختلؾ القرارا. ٌرتبط به

. أهمٌتها فالبعض كبٌر وهام والبعض صؽٌر وثانوي ومع ذلك فكلها قرارات

وإذا نظرنا إلى جوانب أو مراحل العملٌة اإلدارٌة لفهمنا أنه لكً تضع األسرة هدفها فبل بد لها أن تستعرض 

 (.تحدٌد الهدؾ)ر ماذا ترٌد أي أن األسرة تقر. مجموعة أهداؾ وتفاضل بٌنها ثم تختار واحد أو أكثر منها
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 :هناك أسرة عندها مجموعة من األهداف مثال: مثال

 .االنتقال من المسكن الحالً إلى مسكن آخر أوسع -1

 .شراء سٌارة -2

 .قضاء العطلة الصٌفٌة فً أوروبا -3

المسكن فإن هذه األسرة تفاضل بٌن هذه األهداؾ ثم تختار إحدى هذه األهداؾ وتقول قررت األسرة االنتقال من 

. الحالً إلى مسكن آخر أوسع

ومن أجل أن تحقق األسرة أهدافها فإنها تبحث إمكاناتها وتحدد األسرة الطرٌقة التً سوؾ تتبعها لبلوغ الهدؾ أي 

(. تخطٌط)وضع الخطط وبمعنى آخر أن األسرة تقرر كٌؾ ستحقق هدفها 

خطوة بخطوة من شؤنها العمل على سبلمة تنفٌذ الخطة وما التنسٌق والمراقبة إال مجموعة قرارات تتم أثناء التنفٌذ 

(. تنفٌذ)الموضوعة واتخاذ أي تعدٌبلت الزمة حتى ال تحٌد الخطة عن بلوغ األهداؾ 

عند التقٌٌم توضع القرارات المتعلقة بمدى نجاح كل مرحلة من مراحل العملٌة اإلدارٌة وتتخذ القرارات الخاصة 

. ي مرات قادمةبتؽٌٌر أو تعدٌل أي جانب منها ؾ

 

 :أنواع القرارات التً تتم على مستوى األسرة

  :قرارات فردٌة: أوالًال 

: هً القرارات التً ٌتخذها الفرد بمفرده وتنقسم إلى نوعٌن هما

وتنتج هذه القرارات نتٌجة لعادة سلوكٌة فً . وٌتخذها الفرد بسرعة ودون عناء فً التفكٌر قرارات ال شعورٌة -أ

. مواقؾ مؤلوفة

 .توضع على أثر عملٌات فكرٌة واعٌة قرارات شعورٌة -ب

. رفع اإلصبع أثناء المحاضرة طالباً الكبلم: مثال -

.. فإذا أردت أن ترفعً أصبعك طلباً للكبلم أثناء المحاضرة ، تجدٌن نفسك ترفعٌن أصبعا ًمعٌنة أو ٌداً معٌنة 

ولم تترددي لتختاري بٌن هذه الٌد أو .. بع ترفعٌن ودابماً نفس األصبع أو الٌد ، لم تفكري لحظة لتقرري أي أص

  .شعورٌةأنها عادة سلوكٌة تعودت علٌها وأصبحت تتم بصورة ال  .تلك
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وكل إجابة على كل سإال هً قرار تضعه تلك السٌدة إلعداد مابدتها . عشرات من األسبلة التً تنتظر إجابات 

.  لهذه المناسبة الخاصة 

دة أخرى تعودت تلك المواقؾ ، فبل ٌمر ٌوم بدون دعوة شخص أو أشخاص إلى مابدتها ، وكلها وإذا انتقلنا إلى سً

مناسبات هامة ، نرى هذه السٌدة تتصرؾ بطرٌقة روتٌنٌة سهلة فً كل خطوة تخطوها إلعداد المابدة ألي من هذه 

.  الدعوات المتكررة 

ع العدد البلزم من األطباق وؼٌرها من األدوات بطرٌقة وعندما تقوم ربة بٌت متمرنة بترتٌب مابدة ما ، فإنها تض

آلٌة ودون الكثٌر من التفكٌر ،فقد تكرر هذا السلوك الروتٌنً مرات عدٌدة ، والظروؾ ثابتة لم تتؽٌر ، فؤصبح 

التصرؾ المعهود هو القرار الحتمً الذي ٌتخذ ، أما إذا اختلفت الظروؾ ورأت هذه السٌدة نفسها أن علٌها ترتٌب 

مابدة لزابر ذي صفة خاصة ، كضٌؾ أجنبً أو شخصٌة لها مركزها الهام ، فؤن سلوكها إزاء ترتٌب المابدة ٌتؽٌر 

، فنراها تتوقؾ لتفكر فً كل صؽٌرة وكبٌرة تضعها على المابدة ، كٌؾ ستجمل المابدة ؟ أي المفارش تستعمل ؟ 

م الحلو على المابدة أم فً الصالون ؟ ما أنسب أٌن سٌجلس كل فرد ؟ ما األدوات البلزمة لكل فرد ؟ هل سٌقد

 طرق التقدٌم لهذه المناسبة ؟ 

 

إذا تم السلوك بطرٌقة ال شعورٌة أو بطرٌقة روتٌنٌة ، ال ٌشعر الفرد بؤنه مر بعملٌات عقلٌة معٌنة لٌصل إلى ما 

ماالت مختلفة فإن عملٌة اتخذه من قرارات ، ولكن إذا فكر اإلنسان شعورٌاً فً موقؾ ٌتطلب االختٌار بٌن احت

. مختلفة تصبح أكثر وضوحا ًوأهمٌةاتخاذ القرارات بخطواتها ال

ٌنتج سلوك اإلنسان من عملٌات شعورٌة أو ال شعورٌة ، :"  Tannenbaumوفً هذا المجال قال تانٌنبوم  

"  وعندما تكون تلك العملٌات شعورٌة فإن اتخاذ القرارات ٌصبح أمراً حتمٌا ً

. روتٌن متكرر ٌعتمد فً أساسه على قرارات سبق تجربتها وثبت صبلحٌتها ومناسبتها أو تنتج عن

. ترتٌب مابدة لوجبة ما وفً هذه القرارات ال ٌشعر الفرد بؤنه مر بعملٌات عقلٌة: مثال
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   :قرارات جماعٌة: ثانٌاًال 

تهم الجماعة ككل لذا تتاح الفرصة ألكثر من فٌها ٌشترك أكثر من فرد فً اتخاذ القرارات المتعلقة بؤمور ومشاكل 

. شخص لبلشتراك فً كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات

. ونجد أن القرارات الجماعٌة تتم دابماً بطرٌقة شعورٌة وٌجب أن تمر بالمراحل الفكرٌة التخاذ القرارات الرشٌدة

 

: المراحل الفكرٌة التخاذ القرارات الرشٌدة

: القرارات أو الخطوات العملٌة التخاذ القرار على ما ٌلًتشتمل مراحل اتخاذ 

 .التعرؾ على المشكلة وتحدٌدها -1

 .البحث عن االحتماالت والحلول المختلفة للمشكلة -2

 .دراسة عٌوب ومزاٌا ونتابج كل تلك االحتماالت -3

 .اختٌار أحسن هذه االحتماالت -4

 .تحمل مسبولٌة اتخاذ القرار -5

 

: المشكلة وتحدٌدهاالتعرف على : المرحلة األولى

مرحلة التعرؾ على المشكلة وتحدٌدها تعد من أهم المراحل وأصعبها فعلى قدر تفهم المشكلة وأبعادها تتم طرٌقة 

التفكٌر فً الحل وفً القرار المتخذ وكثٌراً ما ٌفشل قرار معٌن ال لشًء إال ألنه قد أسًء فهم المشكلة وبالتالً 

. أصبح القرار ؼٌر مبلبم لها

طلب هذه المرحلة القدرة على ضبط النفس وتقدٌر األمور حق قدرها وعدم األخذ بمظاهر األشٌاء وإنما التعمق وتت

. الترٌث وعدم التسرع فً األحكام -فٌما وراء األحداث

. أسرة ٌخرج فٌها األوالد عن طاعة اآلباء :مثال

واقع وبقدر فهمه لنفسه وللواقع ٌكون فهمه ومن مصاعب هذه المرحلة أحٌاناً ٌواجه الفرد حقٌقة نفسه وحقٌقة ال

إن مرحلة التعرؾ على المشكلة وتحدٌدها تعد من أهم المراحل وأصعبها فعلى قدر تفهم الفرد  .للحقٌقة والمشكلة

ألبعاد المشكلة وتعرفه على حقٌقة الموقؾ تتم طرٌقة تفكٌره فً الحل وفً القرار المتخذ ، وكثٌراً ما ٌفشل قرار 

 . شًء إال ألنه قد أسًء فهم المشكلة وبالتالً أصبح القرار ؼٌر مبلبم لها معٌن ال ل
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هل هناك مشكلة فعبلً تستلزم حبلً معٌناً ؟  :منهاٌتم خبلل تلك المرحلة الفكرٌة اإلجابة على مجموعة أسبلة أساسٌة 

وقت أكثر مناسبا لحلها ؟ من أم هناك  فوراً،ما مدى أهمٌة أو خطورة هذه المشكلة ؟ هل ٌتحتم حل هذه المشكلة 

هم األشخاص الذٌن تعنٌهم هذه المشكلة ؟ كٌؾ نشؤت هذه المشكلة ؟ ماذا ٌحدث لو لم تحل ؟ ما النتابج التً تترتب 

على حلها ؟  

تتطلب هذه المرحلة قدرة على ضبط النفس وتقدٌر األمور حق قدرها وعدم األخذ بمظاهر األشٌاء وإنما التعمق 

إذا تضمنت المشكلة مجموعة أفراد فعلً المفكر أن ٌكون موضوعٌاً فً تفكٌره ؼٌر متحٌز . حداث فٌما وراء األ

ومن مصاعب هذه المرحلة أنه فً كثٌر من األحٌان ٌواجه الفرد حقٌقة نفسه أو حقٌقة . لطرؾ من األطراؾ 

  .المشكلةوبقدر تمكنه من فهم نفسه والواقع ٌكون فهمه لحقٌقة  الواقع،

والقدرة على تخٌر الوقت المناسب لكل عمل من  األحكام،هذه المرحلة كذلك الترٌث وعدم التسرع فً تستلزم 

  .األعمال

لتوضٌح هذه المرحلة نضرب مثاالً ألسرة ٌخرج فٌها األبناء عن طاعة الوالدٌن وتكثر الشكوى من مشاكل األوالد 

وى وتردٌد المشكلة على هذا النحو زادت المظاهر وكلما زادت الشك .“عٌال آخر زمن " وأخبلق الجٌل الجدٌد و

  .للشكوىالسلوكٌة المثٌرة 

هل هناك مشكلة فً هذه األسرة ؟ وما هً المشكلة الحقٌقٌة ؟ هل هً أخبلق عٌال آخر زمن ؟ أم أن تلك المظاهر 

أم تصرفات اآلباء ؟ السطحٌة نابعة من مشكلة حقٌقٌة أكثر أهمٌة وأكثر عمقاً ؟ هل المشكلة هً تصرفات األبناء 

 .وتحدٌدهاالخ من األسبلة التً تساعد على التعرؾ على المشكلة .. و .. و 

 

: البحث عن االحتماالت والحلول المختلفة للمشكلة: المرحلة الثانٌة

بعد التعرؾ على المشكلة تبدأ مرحلة فكرٌة هامة وهً البحث فً كل الطرق واالحتماالت واألسالٌب البدٌلة التً 

كن إتباعها لحل المشكلة وتتطلب هذه المرحلة اتساعاً فً األفق وؼزارة فً المعلومات والخبرات كذلك القدرة ٌم

بعد التعرؾ على المشكلة تبدأ مرحلة فكرٌة هامة فً البحث  .على تطبٌق واستؽبلل ما لدٌنا من معلومات وخبرات

تتطلب هذه المرحلة اتساعاً فً  .المشكلةباعها لحل هذه عن كل الطرق واالحتماالت واألٍسالٌب البدٌلة التً ٌمكن إت

فكلما زادت خبرات ومعلومات الفرد أصبح قادرا ً على إٌجاد البدٌبلت   .والخبراتاألفق وؼزارة فً المعلومات 

 الجدٌدة والمبتكرة فً موقؾ ما 

 المشكلة،وارد المتضمنة فً وٌختلؾ وعً األفراد واألسر باالحتماالت الممكنة لحل المشاكل تبعاً لنوع الم 

وألنها تتعلق بشخصٌات األفراد  البشرٌة،أما فً الموارد  وسهلة،فبالنسبة للموارد المادٌة نرى الحلول متعددة 

  .فنجد البدٌبلت الممكنة لحل المشكلة أكثر صعوبة وأقل عدداً  واتجاهاتهم،وقدراتهم 
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عض الموارد والبعض اآلخر مع انتمابها لقسم واحد من أقسام وقد تختلؾ سهولة إٌجاد الحلول البدٌلة أٌضاً بٌن ب

الموارد ، أي بٌن مورد مادي وآخر مادي ، أو بٌن مورد بشري وآخر بشري ، فمثبلً البدٌبلت الممكنة لحل مشكلة 

تكون  والبدٌبلت الممكنة لحل مشكلة تتعلق بقدرات األفراد قد. مالٌة قد تكون أكثر منها فً مشكلة تتعلق بالوقت 

أكثر وأسهل منها فً مشكلة ترتبط بمٌول واتجاهات األفراد  

 واألحداث،ٌعتمد إٌجاد الحلول والبدٌبلت المتعددة لحل مشكلة ما على قدرة الفرد على إٌجاد العبلقات بٌن األشٌاء 

عة من حلول وفً استنباط بدٌبلت جدٌدة ناب وخبرات،كذلك على قدرته فً تطبٌق واستؽبلل ما لدٌه من معلومات 

 .استعمالهاوبدٌبلت سبق 

 

: دراسة مزاٌا وعٌوب ونتابج كل تلك االحتماالت: المرحلة الثالثة

أي أن الفرد ٌقوم بتمثٌل . فً هذه المرحلة ٌبدأ الفرد دراسة كل االحتماالت والبدٌبلت وتتم هذه الدراسة فكرٌاً فقط

ثم هو ٌرى فً خٌاله العواقب . ٌوب كل االحتماالتكل االحتماالت الممكنة فً مخٌلته للتعرؾ على مزاٌا وع

. والنتابج الناجمة عن إتباع كل منهما

وترجع صعوبة هذه المرحلة إلى أن كل هذه االحتماالت إنما تتعلق بؤشٌاء بالمستقبل فهً فً عالم الؽٌب ولٌس من 

. االحتماالتالممكن التنبإ بكل ما قد ٌقع مستقببلً أودراسة مزاٌا وعٌوب ونتابج كل تلك 

فً هذه المرحلة ٌبدأ الفرد فً دراسة كل  .وتتطلب هذه المرحلة الذهنٌة القدرة على التصور والتخٌل الواقعً

" تتم هذه الدراسة فكرٌاً فقط ، وقد أطلق جون دٌوي على هذه المرحلة  .إلٌهااالحتماالت والبدٌبلت التً توصل 

ي أن الفرد ٌقوم بتمثٌل كل االحتماالت الممكنة فً مخٌلته ، أ" Dramatic rehearsal –التدرٌب الدرامً 

.  للتعرؾ على مزاٌا ومثالب كل احتمال ، ثم هو ٌرى فً خٌاله العواقب والنتابج الناجمة عن أتباع كل منها 

ترجع صعوبة هذه المرحلة إلى أن كل التخٌبلت إنما تتعلق بؤشٌاء مستقبلة فهً فً عالم الؽٌب  ولٌس من     

ممكن التنبإ بكل ما قد ٌقع مستقببل ًأو ما قد ٌعترض أي احتمال من ظروؾ خارجة عن الحسبان ، ومن األخطاء ال

الخطٌرة فً هذه المرحلة الذهنٌة أن ٌعطً الفرد اهتمامه وعناٌته لبعض هذه البدٌبلت دون البعض اآلخر ، فٌنتج 

.  تها لو أنها درست بعناٌة كافٌة عن ذلك إهمال بعض االحتماالت والحلول التً قد تثبت أفضلً

وعلى الفرد أن ٌفتح ذهنه لكافة المصاعب  الواقعً،تتطلب هذه المرحلة الذهنٌة قدرة فابقة على التصور والتخٌل 

كما أن علٌه أن ٌفكر فً كٌفٌة التؽلب على هذه  المقترحة،والعقبات التً ٌحتمل حدوثها عند تنفٌذ أي من الحلول 

  .العقبات

 المتعددة،راسة كل بدٌل ٌجب أن ٌظل الهدؾ األساسً واضحاً أمام الفرد حتى ال ٌتوه فً ثناٌا االحتماالت وعند د

. االحتماالتوٌحٌد أو ٌنسى الدافع األصلً للخوض فً دراسة هذه 
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: اختٌار أحسن هذه االحتماالت: المرحلة الرابعة

ه أو لكثرة المشاكل والعقبات المختلفة خبلل تنفٌذه، ٌحدث عند دراسة البدٌبلت أن ٌستبعد بعضها لتوقع عدم نجاح

ثم تدرس االحتماالت . وتستمر عملٌة استبعاد ؼٌر المناسب من االحتماالت وحصر الممكن منها فً أقل عدد ممكن

 المفروض. الباقٌة مرة أخرى وبعناٌة أدق وٌتم المفاضلة بٌنها وٌنتهً الفرد إلى اختٌار واحد فقط من هذه البدٌبلت

أن هذا االحتمال المختار قد رآه الفرد أنسب وأحسن البدٌبلت المتوافرة فً تلك الظروؾ وعندما ٌستقر الرأي على 

. اختٌار احتمال معٌن ٌقال أن الفرد قد اتخذ قرار

تستلزم هذه المرحلة الفكرٌه مراعاة عدم التؤثر بعوامل خارجٌة قد تإثر فً حكم الفرد على مدى صبلحٌة كل 

. من االحتماالت احتمال

فقد ٌختار شخص أحد البدٌبلت الممكنة لمجرد أنه ٌماثل ما لدى ؼٌره من األفراد، وٌعتبرالتقلٌد والنقل من أخطر 

  .المإثرات على حكم الفرد

حٌث ٌحدث عند دراسة البدٌبلت أن ٌستبعد بعضها لتوقع عدم نجاحه أو لكثرة المشاكل والعقبات المحتملة خبلل 

ستمر عملٌة استبعاد ؼٌر البلبق من االحتماالت وحصر الممكن منها فً أقل عدد ممكن ، ثم تدرس تنفٌذه ، وت

.  االحتماالت الباقٌة مرة أخرى وبعناٌة أدق وٌفاضل بٌنها ، وٌنتهً الفرد إلى اختٌار واحد فقط من هذه البدابل 

وعندما ٌستقر الرأي  .الظروؾرة فً تلك المفروض أن هذا االحتمال قد رآه المفكر أنسب وأحسن البدابل المتوؾ

  .قراراً على اختٌار احتمال معٌن ٌقال أن الفرد قد اتخذ 

تستلزم هذه المرحلة الفكرٌة مراعاة عدم التؤثر بعوامل خارجٌة قد تإثر فً حكم الفرد على مدى صبلحٌة كل  

احتمال من االحتماالت ،  

فراد واختٌارهم ألحد البدٌبلت دون ؼٌره ، وعدم دراسة كل ومن العوامل األخرى التً قد تإثر على حكم األ

االحتماالت بدرجة واحدة ، فترجح كفة ما ٌعرفون عنه القدر األوفى من المعلومات ألنهم ٌستطٌعون التنبإ بؤحداث 

  .المستقبل المتعلقة به أكثر من ؼٌره 

  .السابقتٌنلقرارات متوقؾ على المرحلتٌن وعلى ذلك فإنه ٌمكن القول بؤن صحة ونجاح هذه الخطوة فً اتخاذ ا
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: تحمل مسبولٌة اتخاذ القرار: لمرحلة الخامسةا

تستلزم هذه المرحلة أن ٌتمتع متخذ القرار باإلدراك والقدرة على تحمل المسبولٌة والعقل والرزانة فبل ٌعقل أن ندع 

. نه ال ٌدرك ما ٌفعلهطفل صؽٌر أو مختل عقلٌاً ٌتخذ قراراً ثم نحمله مسبولٌة ذلك أل

 

: مزاٌا القرارات الجماعٌة

تكلمنا فً الصفحات السابقة عن أنواع القرارات التً ٌضعها شخص بمفرده وأنها قد تكون نتٌجة لعادة سلوكٌة أو 

. روتٌن ، وتتم بصورة تلقابٌة ال شعورٌة ، أو قد تكون قرارات شعورٌة توضع على أثر عملٌات فكرٌة واعٌة 

ٌشترك أكثر من فرد واحد فً اتخاذ القرارات المختلفة المتعلقة بؤمور ومشاكل تهم  عادة، واألسر،اعات وفً الجم

لذلك تتاح الفرصة ألكثر من شخص واحد لبلشتراك فً كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات  .ككلالجماعة 

ٌجب أن تمر بالمراحل الفكرٌة التخاذ  وعلى ذلك نرى أن القرارات الجماعٌة تتم دابما ًبطرٌقة شعورٌة وتمر ، أو

  .القرارات الرشٌدة

 

:- ومن مزاٌا القرارات الجماعٌة ما ٌلً

 

ٌفضل أن تكون القرارات الجماعٌة  باشتراك أكثر من فرد واحد فً االتفاق على تحدٌد المشكلة وحقٌقتها  -1

ٌتٌح الفرصة لظهور حلول جدٌدة  وأبعادها، ثم أن االحتماالت والبدٌبلت المقترحة لحل المشكلة تتعدد مما

 .نافعة

عند دراسة االحتماالت المختلؾ نجد أن تعدد وجهات النظر وزواٌا الرإٌة التً تناقش من خبللها البدٌبلت  -2

 .تضمن إلى حد كبٌر دراسة جادة وموضوعٌة لكل اقتراح
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: عٌوب القرارات الجماعٌة

 

لتً قد تصل أحٌاناً إلى خبلفات فً الرأي وتعصب لوجهات النظر تإدي هذه أنها تفتح المجال للمناقشة والمجادلة ا

. المناقشات والخبلفات إلى تضٌٌع الوقت وتؤخٌر اتخاذ القرار

لقد وجد الباحثون أن هناك طرقاً وأسالٌب متعددة للتؽلب على ما قد ٌقع من خبلفات فً اآلراء سواء فً األسرة أو 

: د ومن هذه الطرق ما ٌؤتًفً أي مجموعة أخرى من األفرا

 :أن ٌتنازل أحد الجانبٌن عن رأٌه وٌإٌد رأي الجانب اآلخر، وٌحدث هذا فً الحاالت اآلتٌة -1

 عندما ٌتخذ أؼلبٌة األعضاء رأٌاً وٌتخذ األقلٌة عكساً فٌفوز رأي األؼلبٌة. 

  ًعندما ٌقتنع أحد الجانبٌن بوجهة نظر الجانب اآلخر فٌتنازل عن رأٌه راضٌا. 

 ما ٌتنازل أحد الجانبٌن للجانب اآلخر لٌس عن اقتناع بالرأي فً حد ذاتهعند. 

أن ٌرى كل من الجانبٌن مزاٌا وجهات النظر المخالفة لرأٌه وٌقتنع أنه ٌوجد أكثر من حل واحد صحٌح أو  -2

رأي واحد سلٌم فً المشكلة وعندبذ ٌإخذ بوجهة نظر واحدة وذلك برضاء الطرفٌن واقتناعهما أن كل من 

 .الرأٌٌن صواب

أثناء الخبلؾ ب  أ  

بعد الخبلؾ ب  أو أ 

( تقبل وجهات النظر المختلفة)الحل الثانً 

 .أن ٌعبر كبل من الطرفٌن من رأٌه بعض الشًء فٌتقاربا بعض الشًء فٌتقاربا عند نقطة وسطى -3

أثناء الخبلؾ ب  أ  

بعد الخبلؾ ب  + أ 

( تنازالت وتقارب وجهات النظر)الحل الثالث 

ٌقرر كبل من الطرفٌن أثناء المناقشة اتخاذ رأي جدٌد مخالؾ تماماً لما كان ٌعتقده أو ٌتمسك به كل  أن -4

 .منهما

أثناء الخبلؾ ب  أ  

بعد الخبلؾ ج    

( إٌجاد حل جدٌد)الحل الرابع 

ة والكتساب المقدرة على وضع القرارات ٌجب أن ٌتدرب الفرد على وضع قرارات مختلفة وأن تتاح له الفرص

. لتقٌٌم نتابج ما اتخذه من قرارات
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:  طرق التغلب علً عٌوب القرارات الجماعٌة 

 

كما أن للقرارات الجماعٌة محاسنها ، فإن لها أٌضا ً مثالب ، فٌإخذ علٌها مثبلً أنها تفتح المجال للمناقشة والمجادلة 

ذه المناقشات والخبلفات إلى تضٌٌع التً قد تصل أحٌاناً إلى خبلفات فً الرأي وتعصب لوجهات النظر ، تإدي ه

.  الوقت وتؤخٌر اتخاذ القرار 

سواء فً األسرة أو فً أي  اآلراء،وقد وجد الباحثون أن هناك طرقاً عدة للتؽلب على ما قد ٌقع من خبلفات فً 

  :فًتتلخص تلك الطرق  أخرى،مجموعة 

 : الت اآلتٌة أن ٌذعن أحد الجانبٌن وٌنتصر الجانب اآلخر ، ٌحدث هذا فً الحا -1

.  عندما ٌتخذ أؼلبٌة األعضاء رأٌاً وٌتخذ األقلٌة عكسه ، فٌفوز رأي األؼلبٌة  -أ

.  عندما ٌقتنع أحد الجانبٌن بوجهة نظر الجانب اآلخر ، فٌتنازل عن رأٌه راضٌاً  -ب

كفاٌة وعلم  أن ٌتنازل أحد الجانبٌن للجانب اآلخر ، ال عن اقتناع بالرأي فً حد ذاته ولكن لثقته فً -ج

.  أصحاب الجانب المخالؾ 

أن ٌرى كل من الجانبٌن مزاٌا وجهات النظر المخالؾ لرأٌه ، وٌقتنع أنه قد ٌوجد أكثر من حل واحد  -2

صحٌح أو رأي واحد سلٌم فً المشكلة ، وعندها ٌإخذ بوجهة نظر واحدة وذلك برضاء الطرفٌن 

 . واقتناعهما أن كبل الرأٌٌن صواب 

 . الطرفٌن من آرابه بعض الشًء ، فٌتقاربا عند نقطة وسطى  أن ٌؽٌر كل من -3

 . أن ٌقرر كبل الطرفٌن أثناء المناقشة اتخاذ رأي جدٌد مخالؾ تماماً لما كان ٌعتقده أو ٌتمسك به كل منهما -4

والكتساب المقدرة على وضع القرارات ٌجب أن ٌتدرب الفرد على وضع قرارات مختلفة ، وأن تتاح له 

.  ٌٌم نتابج ما أخذه من قرارات الفرصة لتق
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: موارد األسرة 

 

من تعرٌؾ إدارة المنزل الذي قدمناه فً صفحات سابقة ٌتضح أن موارد األسرة تستعمل لتحقٌق أهدافها ، 

وتتلخص عملٌة اإلدارة فً طرابق استعمال هذه الموارد ، بحٌث تحقق أكبر قدر من السعادة ألفراد األسرة  

  .تقسٌم موارد األسرة إلى موارد بشرٌة وموارد ؼٌر بشرٌةوٌمكن 

وفً أنها ٌعتمد بعضها على البعض  المحدودة،فلها إمكانٌاتها  قلت،وتتشابه كل الموارد فً أنها سواء زادت أم 

اآلخر  

على الوقت وٌشتمل القسم الثانً  .واالتجاهات والمهارات، والقدرات،والمٌول  الطاقات،على  األول،ٌشتمل القسم 

: التالًوالمال والممتلكات وتسهٌبلت المجتمع كما ٌوضح الشكل 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موارد 

 االسرة

موارد 
غٌر 
 بشرٌة

موارد 

 بشرٌة

 طاقات

 المجتمع
 التسهٌالت الممتلكات المال الوقت اتجاهات مهارات قدرات مٌول
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:   الموارد غٌر البشرٌة

الموارد ؼٌر البشرٌة الزمة لتحقٌق كثٌر من األهداؾ ، وهً أكثر وضوحاً فً أذهان الناس عن الموارد البشرٌة ، 

موسة ومربٌة ، فلٌس منا من ٌجهل أن المال مورد هام لتحقٌق كثٌر من األؼراض ، وبالمثل ألنها تتعلق بؤشٌاء مل

تلعب ممتلكات الفرد من موارد وأدوات نفس الدور ، وكذلك فإن ما ٌقدمه المجتمع لؤلفراد واألسر من تسهٌبلت 

 . لطفولة واألسرة اقتصادٌة واجتماعٌة جدٌر بالذكر ، كالمدارس والمكتبات ومراكز رعاٌة الشباب وا

 

الموارد البشرٌة  

وهذه تلقً اهتماما أقل بكثٌر من الموارد ؼٌر البشرٌة بٌن األفراد ، وربما ٌرجع هذا إلى أن تلك الموارد ، وإن 

كانت لها حدودها وإمكانٌاتها تماما ًكالموارد ؼٌر البشرٌة ، إال أنه لٌس لها قٌاس واضح ، فلٌس لدٌنا طرٌقة سهلة 

قدرة الفرد الجسمٌة أو طاقاته ونشاطه ، كذلك ٌصعب تحدٌد قٌمة أو كمٌة مهارات الفرد أو معلوماته ، هذا لمعرفة 

.  بخبلؾ تحدٌدنا لمورد المال مثبلً ، فهو محدد بالفلس والدٌنار ، وكذلك الوقت فهو محدد بالساعة والدقٌقة وهكذا 

ود على احتساب مٌل شخص فً العابلة مورداً ، أو أن مجهود وترجع قلة اهتمام األفراد بتلك الموارد إلى عدم التع

األفراد مورد ٌعمل له حساب عند تخطٌط نشاط األسرة ،والواقع أنه إذا وجد فً العابلة فرد لدٌه مٌل مٌكانٌكً 

.  وٌستطٌع إصبلح أي عطل فً الصنابٌر أو فً التوصٌبلت الكهربابٌة ، وؼٌرها 

األسرة ، والمرأة التً تستطٌع حٌاكة مبلبسها ومبلبس األسرة تعد مورداً ، ونوع آخر فهذا ٌعد مورداً عظٌماً لتلك 

من الموارد هو االتجاهات ، كاتجاهات المرأة نحو العمل فً المنزل أو استخدام عاملة ، واتجاهات األسر نحو 

ا كانت ربة البٌت على دراٌة طعامها وما تعده األسرة طعاماً جٌداً من ؼٌره ، وذلك معلومات أفراد األسرة ، فإذ

بعلم التؽذٌة واختٌار األكبلت المناسبة لكل شخص وحالته البدنٌة والصحٌة فإن هذا ٌسهل مهمتها إلى حد كبٌر فً 

.  عملٌة إدارة البٌت 
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:   تشابه الموارد

نحاول هنا تناول نقط وس اآلخر،وفً اعتماد كل منها على  محدودة،سبق أن ذكرنا أن الموارد تتشابه فً كونها 

 .التفصٌلالتشابه بٌن الموارد بشًء من 

 

  كل الموارد محدودة: أوالًال  

بدٌهً أنه إذا لم تكن الموارد محدودة لما كان هناك داع لعملٌة اإلدارة وكلما زادت موارد األسرة قل االهتمام 

الزمة فً أٌة أسرة بصرؾ النظر عن كمٌة  باإلدارة ، وتزداد أهمٌتها كلما قلت تلك الموارد ، ولكن إدارة المنزل

.  ونوع مواردها 

ساعة ،  24وتختلؾ درجة تحدٌد كل مورد ، ولعل أكثرها تحدٌداً هو الوقت ، فبل ٌمكن أن ٌزٌد طول الٌوم عن 

وال ٌمكن ادخار ساعة أو ساعتٌن فً ٌوم لٌوم آلخر ، وٌتمٌز مورد الوقت عن ؼٌره من الموارد بؤنه ٌتساوى 

بة لجمٌع األفراد وفً كل الظروؾ من حٌث الكمٌة ، ولو أن ما ٌتطلبه كل فرد من وقته ٌختلؾ قطعاً من بالنس

 . شخص آلخر 

والطاقة كذلك تعد مورداً محدد الكمٌة بالنسبة لكل فرد ، ولو أنها تختلؾ اختبلفاً بٌناً من شخص آلخر ، وال ٌوجد 

هذا العمل شاق بالنسبة لشخص ما ، ولكن شخصا ًآخر ٌستطٌع القٌام  قٌاس ٌحدد تلك الطاقات ، إال أننا قد نقول أن

به بسهولة ، ومن المعروؾ أن الطاقة أو المجهود ٌمكن توفٌرهما من وقت آلخر بمعنى أنه إذا أخذ الفرد قسطاً 

لم ٌقم  وافراً من الراحة الٌوم فإنه ٌستطٌع بذل مجهود زابد ؼداً ، ولكن ٌحدث هذا فً نطاق محدود ، أي إذا

.  الشخص بؤي عمل الٌوم فإننا ال ننتظر منه القٌام بمجهود شخصٌن فً الٌوم التالً 

المورد المالً سهل التحدٌد ، وكمٌه هذا المورد تختلؾ من شخص آلخر ، وبالنسبة للشخص الواحد فً فترات 

زٌد منه ، فإذا أراد فرد زٌادة حٌاته المختلفة ، وٌختلؾ المال عن الموارد األخرى فً أنه ٌمكن الحصول على الم

.  دخله أمكنه العمل ساعات أطول أو توسٌع تجارته وزٌادة نشاطه 

وإذا زادت الحاجة إلى المال فً ظرؾ معٌن فٌمكن االقتراض من قرٌب  آلخر،المال مورد ٌمكن توفٌره من وقت 

  .لمٌسرةأو صدٌق لسد الضٌق وانتظاراً 

اً هاما ًبالنسبة لؤلسرة ، وهً محددة بعوامل كثٌرة قد ٌكون منها عامل الوراثة ، وتعد قدرات األفراد ومٌولهم مورد

ومنها درجة التدرٌب والتعلم التً حصل علٌها الفرد لتنمٌة تلك القدرات   فقد ٌكون هناك شخص موهوب فً 

إنسان لٌست له هذه  الموسٌقى ولكن لم تتح له الفرصة لصقل وإظهار هذه الموهبة ، كذلك ال نستطٌع خلق فنان من

. المقدرة مهما نال من علم وتدرٌب 
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أولهما كمٌة المال المتوفرة لشراء تلك الممتلكات ، وثانٌهما مقدرة : أما ممتلكات األسرة فتتحدد بعاملٌن أساسٌٌن 

كلٌاً  األفراد على إنتاج بعض تلك الممتلكات بؤنفسهم ، ٌدل هذا على أن المورد الذي نحن بصدده ٌعتمد اعتماداً 

على ؼٌره من الموارد ، هذا صحٌح ، ولكن بمجرد تكوٌن ، أو الحصول على تلك الممتلكات  تصبح مورداً هاماً 

وبعد سنوات . فً حد ذاتها ، فمثبلً إذا قامت أسرة ببناء عمارة سكنٌة فٌجب توافر المال البلزم لهذا المشروع 

   .ٌستؽل فً نواحً نشاطها المختلفة طوٌلة تصبح العمارة موردا ًٌدر على األسرة دخبلً 

  .نوعٌةفؤن لها أٌضاً حدوداً  كمٌة،وكما أن للموارد حدوداً 

هذا مع اعترافنا بوجود كمٌة وحدود  كمٌتها،كما ٌصعب قٌاس  نوعها،أما قدرات ومٌول األفراد فٌصعب قٌاس 

  .ونوعاً رات األفراد كماً وقد وضع علماء التربٌة وعلم النفس اختبارات خاصة لقٌاس قد لها،نوعٌة 

 

  كل الموارد مترابطة: نٌاًال ثا

قد تصعب رإٌة هذه العبلقات فً الموارد البشرٌة عنها فً الموارد ؼٌر البشرٌة ، ولكن الواقع أنه ال ٌمكن تحقٌق 

مٌل معٌن ألحد األفراد دون استعمال بعض الوقت وبعض الطاقة وكذلك بعض الممتلكات من مواد وأدوات 

.  ها وؼٌر

إن ارتباط الموارد بعضها ببعض ٌتٌح الفرصة إلحبلل مورد محل آخر ، كؤن ٌستعمل الفرد مورداً متوافراً بدل 

آخر ، نادر أو قلٌل ، فمثبلً إذا توافر الوقت لربة أسرة أكثر من توافر المال ، فإنها قد تفضل القٌام بؤعمال البٌت 

ن المورد المالً ، وٌكون العكس صحٌحاً فً حالة ربة بٌت أخرى بنفسها عن استخدام عاملة حتى توفر جزءاً م

لدٌها فابض من المال أكثر من فابض الوقت ، فتلجؤ الستخدام من ٌساعدها فً مهام البٌت مضحٌة بجزء من المال 

 حتى تتمكن من استعمال الوقت فً مهام أخرى ، وقد تحل ربة بٌت هذه المشكلة بشراء بعض األدوات الحدٌثة ،

فهً تستعمل مورد الممتلكات لتقتصد فً الوقت ، هذا باإلضافة إلى تحسٌن استؽبلل المهارات والمعلومات للتؽلب 

.  على مشكلة نقص أحدي الموارد 

أن المهم فً عملٌة اإلدارة أن تتعرؾ األسرة على كل ما لدٌها من موارد بشرٌة أو ؼٌر  ذكرنا،وكما سبق أن 

 .ؼٌرهعمال كبل الموردٌن دون استنفاذ أحدهما على حساب وهً بذلك تحسن است بشرٌة،
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الموارد مجتمعة تكون نسٌج الحٌاة  : ثالثاًال 

 

بمعنى أنها تتشابه فً كونها العناصر المكونة للحٌاة بصورها المختلفة سواء كان الفرد على دراٌة بذلك أم ٌجهله ، 

عند الحكم على شخص ما من حٌث آرابه وتصرفاته فموارد الشخص تشترك فً تكوٌن فلسفته فً الحٌاة ، و

. وسلوكه ، ال ٌكون هذا الحكم صحٌحاً إال إذا وضعت فً االعتبار كل موارد هذا الشخص 

  

  :أهمٌة الموارد تتركز فً أنها أدوات نحقق بها األهداف : رابعاًال 

زل هً توزٌع الموارد المتوافرة لٌس هناك هدؾ ٌمكن تحقٌقه دون استخدام بعض الموارد ، ووظٌفة إدارة المن

.  توزٌعاً متوازناً ٌتمشى مع أهمٌة كل هدؾ بالنسبة لؤلسرة ، ثم توزٌع المورد الواحد على األهداؾ المتعددة 

وال ٌثبت صدق هذا الكبلم إال مقدار ونوع الموارد التً  له،وقد ٌدعً شخص أن هدفا ًما عظٌم األهمٌة بالنسبة 

.  ٌق هذا الهدؾ ٌرصدها هذا الشخص لتحق

 

:  الموازنة فً استعمال الموارد

إن الموازنة فً استعمال الشًء ال تعنً إطبلقا ًتقسٌمه بالتساوي على األؼراض المختلفة ، وإنما المقصود توزٌعه 

مل وفقاً لبلحتٌاجات المطلوبة ، وأن قل هذا التوزٌع أو زاد عن المطلوب فً أي اتجاه اختل التوازن ، فمثبل ًعند ع

نوع معٌن من الكعك الدسم فإننا نستعمل دقٌقاً ، وسكرا ً، ومادة دهنٌة ، وبٌضاً ، وساببلً ، ومادة رافعة ، وٌمكننا 

التحكم فً دسامة الكعكة بزٌادة نسبة المادة الدهنٌة أو تقلٌلها ، وعندبذ ٌجب تعدٌل نسب باقً المواد المستعملة 

الكعكة ، ولكن ال ٌمكن حذؾ المادة الدهنٌة نهابٌا ًوالحصول على للحصول على التوازن المطلوب فً مقادٌر 

  .كعكة دسمة
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:  عوامل تؤثر فً استعمال موارد األسرة 

مما ال شك فٌه أن موارد كل أسرة تختلؾ فً كمٌتها ونوعها عن ؼٌرها من األسر ، بل إن طرق استعمال تلك 

وأهدافها ، ولكن هناك بعض العوامل العامة التً تلعب دوراً هاماً  الموارد تتشكل وتتحدد بظروؾ كل أسرة وقٌمها

:  فً تقرٌر كٌفٌة استعمال الموارد المتوافرة لؤلسرة ، تلك العوامل هً 

.  مستوى معٌشة األسرة  -1

 .األسرةالمستوى االجتماعً واالقتصادي الذي تنتمً إلٌه  -2

 . دخل األسرة  -3

 . حجم األسرة  -4

 .رةاألسالطور الذي تجتازه  -5

 . اشتؽال الزوجة بعمل خارج البٌت  -6

  .األسرةمكان سكن  -7

وكثٌر من تلك العوامل متداخل وتؤثٌره مشترك ، فمثبلً الطور الذي تجتازه األسرة وعدد أفراد األسرة عامبلن 

، مرتبطان تماماً ، ولكن لكل منهما تؤثٌر مستقل ومؽاٌر لآلخر ، ولو أنه ٌصعب فصل هذٌن النوعٌن من التؤثٌر 

ولكننا سنحاول توضٌح أثر كل عامل على حدة حتى ال ٌطؽى أحدها على ؼٌره ، وحتى تتبٌن قٌمة كل منها على 

.  عملٌة اإلدارة 

 

:  مستوى معٌشة األسرة -1

سبق أن عرفنا مستوى المعٌشة بؤنه الصورة العقلٌة التً ٌرسمها الفرد لما ٌعتقد أنه ضروري وحٌوي لحٌاته من 

هو مضمون ومحتوى المعٌشة التً ٌسعى الفرد لتحقٌقها وٌكافح فً سبٌل اإلبقاء علٌه والدفاع ؾ وخدمات،ممتلكات 

  .عنها

وقد ٌعرؾ مستوى المعٌشة تعرٌفاً خاطباً بؤنه مجموع ما ٌتمتع به الفرد أو األسرة فعبلً من ممتلكات وخدمات ، 

.  لى المستوى االستهبلكً لؤلفراد أو األسرة والفرق واضح بٌن التعرٌفٌن ، والواقع أن التعرٌؾ الثانً ٌنطبق ع

فمستوى معٌشة األفراد هو مستوى نمو احتٌاجات هإالء األفراد ومدى إشباع تلك االحتٌاجات المتعددة، ومن هنا 

 -كساء  -ٌصعب تحدٌد مستوى المعٌشة بقٌاس موحد ، وٌؽطً مستوى المعٌشة مفهوم الرفاهٌة المادٌة من ؼذاء 

الظروؾ الصحٌة المكفولة أثناء أدابه ،  -ظروؾ العمل أي عدد ساعات العمل وطبٌعته   -ن ضرورٌات اإلسكا

( .  تلٌفزٌون -إذاعة  -صحؾ )المستوى الثقافً واالجتماعً ، تقدم اآلداب والفنون ووسابل االتصال من 



22 

 

 –السكن الصحً  -طبٌة وهذا ٌعنً مستوى الخدمات ال المعٌشة،وٌعد المستوى الصحً العام معٌاراً آخر لمستوى 

 .وؼٌرهاالتربٌة الرٌاضٌة  -مستوى الرٌاضة  -الضمان االجتماعً  -التؤمٌن

الحرٌة الفردٌة فً مناحً النشاط المختلفة من  -المدنٌة  -تشمل الحقوق السٌاسٌة  -وهناك الظروؾ االجتماعٌة 

  .العقٌدة وثم حرٌة الفكر والرأي  فنون، وعلوم 

 

  المعٌشة ؟ كٌف تتكون مستوٌات

 الجؽرافٌة،فهً تتؤثر باألحوال  الرؼبات،تتكون مستوٌات المعٌشة بطرٌقة تماثل إلى حد كبٌر طرٌقة تكوٌن 

كذلك ٌمٌل األفراد إلى نقل تقالٌد وسلوك ؼٌرهم  الفردٌة،والفروق  االجتماعٌة،والتنظٌمات  والفنٌة، واالقتصادٌة،

  .الناسمن 

الشعوب ٌتمشى مع تطور هذا الشعب ، فالتؽٌٌر الذي ٌتؤتى عن طرٌق اتساع لذلك فمستوى المعٌشة لشعب من 

المعلومات والخبرات ٌصاحبه تؽٌر فٌما ٌرٌده الناس من أسالٌب وإمكانٌات فً معٌشتهم ، فعندما ٌزٌد دخل الفرد 

ٌها ، أي تزٌد فإنه ٌحاول الحصول على المزٌد من المواد واألدوات والخدمات التً ٌستعملها ، بل والتنوٌع ؾ

الكمٌات وٌكثر التنوٌع ، بعد ذلك ٌفكر الفرد فً تحسٌن األصناؾ واألنواع المستعملة ، وتباعاً تنشؤ الرؼبة فً 

الحصول على أشٌاء لم تكن مطلوبة قبل زٌادة الدخل ، بل وتصبح تلك األشٌاء اإلضافٌة ذات قٌمة حٌوٌة وأساسٌة 

.  ٌشته بالنسبة للفرد ، وبهذا ٌتؽٌر مستوى مع

 

  :أنواع مستوٌات المعٌشة 

  :إلىتقسم مستوٌات المعٌشة 

  .جماعٌةمستوٌات ( أ )  

مستوٌات فردٌة  ( ب )  

  .دولٌةمستوٌات ( ج )  

 

:  وكل من هذه المستوٌات ٌقسم إلى 

  .المرتفعمستوى المعٌشة ( أ )  

. مستوى المعٌشة المنخفضة ( ب )  

  .لثمنامستوى المعٌشة الباهظ ( ج )  
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  المستوٌات الجماعٌة

إال أنه ال ٌمكن أن ٌختلؾ اختبلفا ًكلٌاً عن  معٌشته،رؼم أن كل فرد ٌفضل أن ٌنفرد بؤسالٌبه المختلفة وطرٌقة 

  .المجتمعؼٌره ممن ٌعٌشون حوله وفً نفس 

ألوؾ أو معقول أما الصورة العامة فؽالباً ما تتمشى وتتشابه مع ما هو م ضٌق،وتنحصر أوجه الخبلؾ فً نطاق 

فإذا نظرنا إلى مجموعة من الطالبات فً رحلة مدرسٌة لوجدنا الجمٌع ٌتصفن بصفات متشابهة  .الفردفً محٌط 

من حٌث المظهر وطرٌقة اللبس ، وتسرٌحة الشعر ، وطرٌقة الحدٌث ، وأسالٌب السلوك ، وعند تدقٌق النظر قد 

 ، فبعضه ؼال وبعضه رخٌص ، ونجد اختبلفا ًفٌما أحضرته  نجد اختبلفاً فً نوع القماش المستعمل فً مبلبسهن

ومسلٌات ، فالصفة األولى هً المستوى الجماعً ، أما التفاصٌل فتدل على المستوٌات كل طالبة من أطعمة 

  .الفردٌة للمتعلمات 

ٌشة فً دولة من ولكل شعب مستواه المعٌشً العام الذي ٌتمٌز به عن ؼٌره من الشعوب فٌقال مثبلً أن مستوى المع

  .أخرىالدول أعلى أو أرقى من دولة 

وكلما ارتقت الدولة حضارٌاً ارتفع مستوى المعٌشة بها ، ولذلك تختلؾ أسس تقٌٌم مستوى المعٌشة من شعب إلى 

. آخر ، ومن مجتمع إلى مجتمع ، بل ومن أسرة إلى أسرة أخرى 

  

:  المستوٌات الفردٌة

اعٌة ، فقد ٌعٌش فرد فً مجتمع رٌفً فً مستوى معٌشة أبناء المدٌنة ، وقد وهً منتخبات من المستوٌات الجم

ٌحدث العكس ، وقد ٌكون لؤلبناء مستوى معٌشً ؼٌر ما كان لآلباء ، وهذا طبٌعً فً عصرنا الحدٌث ، وحتى 

.  مستوٌات األبناء قد تختلؾ من واحد لآلخر 

ٌتناسب مع احتٌاجاتها وظروفها  قد ٌحدث هذا نتٌجة  وكثٌر من األسر تتمسك بمستوى معٌشً معٌن حتى ولو لم

ظروؾ خارجٌة أو بمحض إرادة أفراد األسرة ، فكثٌرا ًما نرى رجبلً متدٌنا عٌش فً مستوى معٌشً بسٌط زهداً 

فً حٌاة الترؾ والمدنٌة ، ال شحاً بالمال وقبض الٌد عن اإلنفاق ، وال لضٌق ذات الٌد ، وأحٌانا ًتتخذ األسرة 

. ها مستوى معٌشة مرتفعا ًتحتمه علٌها وظٌفة رب األسرة أو مكانته االجتماعٌة لنفس

 

 

 

 

 



24 

 

:  المستوٌات الدولٌة

وهً المستوٌات الفردٌة أو الجماعٌة التً ٌمكن للفرد أن ٌتمسك بها فً أي مكان فً العالم أي أنه ال ٌحتاج لتؽٌٌر 

وهذه المستوٌات مهما اختلفت فهً تتمٌز جمٌعها  عالم،الكبٌر فً أسس معٌشته عند انتقاله من بقعة ألخرى فً 

  .بالبساطة

 

: معنى مستوى المعٌشة البسٌط 

أولهما أن مستوى : هل مستوى المعٌشة البسٌط والفقر مترادفان ؟ اإلجابة على هذا السإال بالنفً ، لسببٌن 

نابها ، وثانٌهما أن مستوى المعٌشة البسٌط المعٌشة البسٌط ٌشتمل على المادٌات الكافٌة ، أما الفقر فبل ٌسمح باقت

ٌقع نتٌجة اختٌار الفرد نفسه ، أما الفقر فقد ٌقع ألسباب خارجة عن إرادته ، وقد نرى عابلتٌن لهما موارد متماثلة 

، إحداهما تمثل معنى مستوى العٌشة البسٌط ، فهً سعٌدة قانعة راضٌة بما لدٌها وبالمستوى الذي اختارته ، أما 

فالبساطة حالة ذهنٌة ، وتبسٌط وسابل المعٌشة من أصعب األمور فً . نٌة فؽٌر سعٌدة ألنها ترٌد المزٌد الثا

عصرنا المادي الذي نحٌاه ، وتحتاج لعزم وشجاعة التخاذ هذا القرار الذي ٌفضل فٌه الشخص راحته وهناءه 

تكفل الحرٌة الشخصٌة وال تعبؤ بآراء الشخصً عن تقالٌد المجتمع ومستوٌات الؽٌر ، إن البساطة فً المعٌشة 

.  الؽٌر ما دام الشخص لم ٌرتكب خطؤ فً حق المجتمع أو حق الؽٌر 

 

: مستوى المعٌشة المرتفع 

.  وهو المستوى الذي ٌتعلق بقٌم واحتٌاجات سامٌة والذي ٌمد الفرد أو الجماعة بالسعادة والرضً المرجوة 

 

:  مستوى المعٌشة المنخفض 

معظم الرؼبات بالحاجات الجسمٌة البٌولوجٌة ، وأما القٌم األخرى فتهمل تماماً ، فهو ٌخلو من معانً وفٌه تتعلق 

الجمال والرقً ، أو التربٌة والثقافة ، واألمن ، وهواٌات األفراد ، واالرتباطات االجتماعٌة ، وٌحتوي مستوى 

.  من ضررها المعٌشة المنخفض أحٌاناً على بعض الرؼبات التً قد ٌثبت مع الز

وقد ٌنتج مستوى المعٌشة المنخفض من قلة الدخل المالً الذي ٌمكن من الحصول على أكثر من الضرورٌات 

األساسٌة الحٌوٌة للحٌاة ، وقد ٌنتج عن جهل بمختلؾ القٌم التً ٌمكن تكوٌنها حتى لو توافر المال ، فإن انحطاط 

.  م المستوى الثقافً ال ٌساعد على تهذٌب وتطوٌر القً

 

 



25 

 

: مستوى المعٌشة الباهظ الثمن 

وٌتمٌز بالطرق المتبعة للحصول على القٌم أكثر من ماهٌة القٌم ذاتها ، وقد ٌكون هذا المستوى مرتفعا ًأو 

منخفضا ًعلى السواء ، والمبلحظ فً هذا المستوى أن ما ٌستهلك من الموارد للحصول على القٌمة المنشودة أكثر 

ولهذا ، فإن ضٌاع جانب من الموارد والمجهود سدى ٌعتبر من أهم صفات هذا المستوى  بكثٌر مما هو ضروري ،

، وٌنتج ضٌاع الموارد أكثر مما ٌجب إما عن جهل بطبٌعة تلك الموارد ، أو الجهل بطرق استعمالها ، فبالنسبة 

الطرٌقة الوحٌدة التً ٌمكن لمن ٌتخٌر هذا المستوى ال ٌعتبر هناك ضٌاع ٌذكر ، فاستعمال المزٌد من الموارد هو 

.  بها تحقٌق الرؼبات المنشودة 

 

:  تقٌٌم مستوٌات المعٌشة 

إن معرفة مضمون مستوى المعٌشة وكٌؾ تتكون هذه المستوٌات ٌساعد الفرد على تقٌٌم وتحلٌل طرق ومستوى 

وٌساعد .. .وأرقىت أعلى والؽرض منه هو الرؼبة فً التؽٌٌر إلى مستوٌا متعددة،وهذا التقٌٌم ٌتم بطرق  معٌشته،

 .العابلةعلى عملٌة التقٌٌم هذه مقارنة مستوى المعٌشة بالمستوى االستهبلكً للفرد أو 

: المستوى االستهالكً لألسرة  -1

  .االستهبلكًوقد سبق تعرٌؾ المستوى 

 :األسرةالمستوى االجتماعً واالقتصادي الذي تنتمً إلٌه  -2

األسرة عامل بناء فً تؤكٌد هذا االتجاه الدٌمقراطً ، فالحرٌة والكرامة والمساواة ٌقول فبلسفة التربٌة ، أن تكون 

واالحترام ٌجب أن تبدأ كلها فً البٌت ، فً معاملة الوالدٌن لؤلبناء ، وعبلقة األبناء بالوالدٌن ، وفً العبلقات 

لٌعٌش فً مجتمعات أكبر   البشرٌة عامة ، ثم فً إدارة شبون هذا المجتمع الصؽٌر الذي ٌنشؤ فٌه الطفل 

وعلٌنا أن نإكد بصفة خاصة طرق استعمال الموارد والتصرؾ فٌها بحٌث ٌكون التخطٌط السلٌم والمصلحة     

.  العامة أساسها ، دون المصالح الفردٌة التً تؽلب علٌها نزعات األثرة واألنانٌة 

  :دخل األسرة -3

وهو فً الواقع من أهم  األسرة،األسرة لمواردها المختلفة هو دخل  إن العامل الثالث الذي ٌقرر طرق استعمال    

  .جمٌعهاالعوامل 

فما هو إذاً دخل األسرة " ال " هل دخل األٍسرة الكلً هو مجموع دخلها المالً ؟ واإلجابة على هذا السإال  :ولكن

الكلً ؟ وهل هناك أنواع دخول متعددة ؟ وكٌؾ ٌمكن مقارنة دخل األسرة ؟ 
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:    دخل الحقٌقً لألسرة ال

إذا سؤلت شخصاً عن دخله فستكون إجابته هً مجموع ما ٌدخل جٌبه من نقود سواء من مصدر واحد أو من 

مصادر مختلفة سنوٌاً كان أم شهرٌاً ، ولكن االقتصادٌٌن ٌعرفون الدخل بؤنه مجموع السلع والخدمات المحدودة 

 تٌاجاتهم فً مدة زمنٌة محددة وٌتكون دخل الفرد الحقٌقً من قسمٌن المتوافرة لتحقٌق رؼبات األفراد وإشباع اح

  .مباشردخل ( أ )  

.  دخل ؼٌر مباشر ( ب)  

والدخل المباشر ٌشتمل على السلع المادٌة والخدمات المتوافرة لؤلسرة بدون استعمال المال ، ومثال ذلك إذا 

أسرة تقوم بتربٌة دواجن ، فهم ٌحصلون على دجاج  امتلكت األسرة حدٌقة تنتج بعض الزهور أو الفاكهة ، أو

وبٌض لؽذابهم دون شرابها ، وٌخصم من هذا تكالٌؾ تربٌة الدواجن أو مصارٌؾ الحدٌقة ، ومن تلك األمثلة ما 

ٌقدمه المجتمع مثل المستشفٌات والمدارس والحدابق العامة والمكتبات التً ال ٌمكن للفرد الحصول علٌها بماله 

.  الخاص 

ومن أمثلة الخدمات ما قد ٌساهم به أفراد األسرة من أعمال فً المنزل ، كقٌام ربة األسرة بالتنظٌؾ أو الطهً ، أو 

مشاركة األبناء فً شراء لوازم البٌت ، وما قد ٌقوم به أحد األفراد من إصبلحات أو ترمٌمات فً أدوات المنزل ، 

.  الجوامع وقوات األمن والبولٌس والمطافا وؼٌرها ومن الخدمات التً ٌقدمها المجتمع ، المواصبلت و

أما الدخل ؼٌر المباشر فٌتكون من السلع المادٌة والخدمات التً ٌحصل علٌها الفرد نظٌر شًء مقابل ، عادة بدفع 

.  النقود 

ٌة وأمثلة تلك السلع ال حصر من سٌارة أو مسكن خاص أو طعام أو مبلبس ، ومن الخدمات ما ٌستلزم درجة عال

من التخصص والدراسة كعٌادة الطبٌب لمرٌض ومباشرة عبلجه ، وبعض الخدمات تتطلب مهارة فنٌة قلٌلة 

كإصبلح عطب فً صنابٌر الماء ومنها ما ٌحتاج إلى مجرد جهد جسمً كحمل حقٌبة المسافر فً محطة سكة 

.  حدٌد 

تقوم سٌدة بمساعدة جارتها فً حٌاكة وفً أحٌان كثٌرة نحصل على خدمة ما مقابل خدمة أخرى نقدمها فمثبلً 

أو قد تتبادل المتعلمات بعض الكتب المدرسٌة بدل  ألبنها،وتقوم األخٌرة نظٌر ذلك بإعطاء بعض الدروس  فستان،

  .وهكذا جدٌدة،شرابها 
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: الدخل المعنوي 

ختلؾ مدى هذا الدخل من وٌشمل مقدار الراحة والسعادة التً ٌستشعرها الفرد من حصوله على دخله الحقٌقً ، وي

كل ما ٌعده حٌوٌاً وضرورٌاً لحٌاته ( أ ) شخص آلخر تبعاً لمستوى معٌشته ، فمثبلً إذا أمتلك شخص ما ولٌكن 

الذي ٌختلؾ مستواه المعٌشً ( ب ) فسٌكون سعٌداً قطعاً ، وٌكون دخله المعنوي كبٌراً ، وقد نرى شخصاً آخر 

من امتبلك أشٌاء كالتً ٌمتلكها ، وبذلك ٌحصل ( أ ) تزٌد عما حصل علٌه  ٌحصل على سعادة قد تقل أو( أ ) عن 

( .  أ ) على دخل معنوي قد ٌزٌد أو ٌقل عن دخل ( ب ) 

 

:  وهنا ٌمكن تقسٌم الدخل الحقٌقً كاآلتً 

  :إلىوٌنقسم  األسرة،هو كل السلع المادٌة والخدمات التً تحصل علٌها  –الدخل الحقٌقً 

  :نقودالموارد المحدودة التً تحصل علٌها األسرة من المصادر التالٌة دون استعمال  :رمباشدخل ( أ ) 

 .البٌتسلع مادٌة تنتج فً  -1

 . خدمات ٌإدٌها أفراد األسرة   -2

  .دابمةاستؽبلل ممتلكات  -3

 .خدمات مجانٌة ٌقدمها المجتمع  -4

  :مقابلالموارد المحدودة التً تتوافر لؤلسرة  :مباشردخل غٌر ( ب ) 

.  ال م -1

 . تبادل  -2

الدخل الكلً  السعادة المكتسبة من كل السلع المادٌة والخدمات التً تحصل علٌها األسرة  :معنويدخل ( ج ) 

مضافاً إلٌه المال ( بدون الدخل المعنوي ) من الدخل الحقٌقً(  5) ٌتكون الدخل الكلً كما هو واضح فً شكل     

  :فًهذا القدر من المال قد ٌستؽل  محدودة،إلى موارد المتبقً من الدخل المالً والذي لم ٌحول 

.  االدخار ( أ )  

 .العابلةهداٌا ألفراد خارج ( ب) 

  .وتبرعاتأعمال خٌرٌة ( ج) 
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 األسرة،على أنه مقدار المال الذي ٌحصل علٌه الفرد أو  ،(الدخل ) وقد ٌصعب على الذٌن تعودوا استعمال تعبٌر 

 .الدخلفكرة أن الؽذاء والكساء وؼٌرها من المشترٌات والخدمات تعتبر جزءاً من قد ٌصعب علٌهم استٌعاب 

  .الدخلوالواقع أنه لكً نستطٌع مقارنة الدخل المالً ٌجب حساب القٌمة الشرابٌة لهذا 

،  واالتجاه إلى االهتمام بمعنى الدخل الحقٌقً فٌه اعتراؾ بكل ما ٌسهم فً قضاء احتٌاجات األسرة من موارد    

فٌشمل النقود والوقت وطاقات أفراد األسرة ومٌولهم وقدراتهم ، وكذلك موارد المجتمع ، والواقع أن الدخل الحقٌقً 

.  ٌعطً صورة أدق لما تحصل علٌه األسرة ولو أن طرق قٌاسه ؼٌر مقننة بعد 

 

:  حجم األسرة -4

ٌختلؾ تركٌب األسر من حٌث جنس األفراد  توصؾ األسرة بؤنها كبٌرة أو صؽٌرة بالنسبة إلى عدد أفرادها ، ثم

وأعمارهم ، ولكل هذه االختبلفات أثر بٌن فً طرابق استعمال موارد األسرة ، وأكثر تلك اآلثار وضوحاً ٌقع على 

المورد المالً لؤلسرة ، فمن الطبٌعً أن تكالٌؾ المعٌشة ترتفع بزٌادة عدد األفراد عن ؼٌرها ، فمثبلً تكالٌؾ 

بس والرعاٌة الطبٌة ترتفع ارتفاعاً مطرداً مع عدد األفراد ، بٌنما قد ال تتؽٌر تكالٌؾ السكن أو األثاث المؤكل والمل

واألدوات إال تؽٌٌراً بسٌطاً ، وكل طفل جدٌد فً األٍسرة البد أن تصاحبه زٌادة فً تكالٌؾ الؽذاء والملبس والتربٌة 

.  فً تكالٌؾ أثاث البٌت المستعمل أو زٌادة إٌجار المسكن والتعلٌم ، بٌنما لٌس من الضروري أن تصاحبه زٌادة 

 

 

 

 

 



29 

 

: الطور الذي تجتازه األسرة  -5

تمر األسرة منذ الٌوم األول لتكوٌنها بمراحل متباٌنة تتصؾ كل مرحلة منها بصفات خاصة ممٌزة ، وعندما تكمل 

ة دورتها ، فقد تتشابك عدة أطوار فً وقت األسرة طوراً من حٌاتها تنتقل إلى الطور الذي ٌلٌه ، حتى تكمل الحٌا

واحد ، وهناك عدة طرق لتحدٌد تلك األطوار ، فبعض االقتصادٌٌن قسموا دورة حٌاة األسرة على أساس طرق 

استعمال األسرة لدخلها ، وآخرون قسموها إلى مراحل تتمشى مع مستوى األطفال فً التعلٌم ، وأي من هذه 

عرفة مسبولٌات كل طور والموارد المتوافرة فٌه ، وطرابق استعمال تلك الموارد لتتفق التقسٌمات ما هو إال أداة لم

.  مع احتٌاجات األسرة فً هذا التطور 

 

  :أهمٌة معرفة طور األسرة من وجهة نظر إدارة المنزل

لدخل ، فهل نتوقع وتتماثبلن فً مستوى المعٌشة ومقدار ا أفراد،إذا قلنا إن أسرتٌن تتكون كل منها من ثبلثة       

تماثبلً فً مشاكلهما اإلدارٌة ؟ لن نستطٌع اإلجابة على هذا السإال إال إذا عرفنا طور كل أسرة منهما ، فربما 

كانت األولى حدٌثة التكوٌن ، أي أن األب واألم صؽٌران فً السن وطفلهما رضٌع ، وقد تكون األسرة الثانٌة فً 

متقدمة من السن ، ربما ٌكون األب فً المعاش واالبن أو االبنة ٌعمل فً  طورها الرابع فاألب واألم فً مرحلة

.  سن الدراسة الجامعٌة ، وبدٌهً أن لكل من هاتٌن األسرتٌن مشاكل إدارٌة تختلؾ عن األخرى تمام االختبلؾ 

 

: أطوار األسرة 

كوٌن وتكٌؾ تعرؾ بمرحلة أو عندما ٌتم زواج رجل وامرأة فإن أسرة جدٌدة تتكون ، وتمر تلك األسرة بفترة ت

طور التكوٌن ، ثم ٌبدأ طور إنجاب األطفال وتربٌتهم حتى ٌبلؽوا أشدهم وٌتحملوا مسبولٌة أنفسهم ، وتنقسم هذه 

األولى هً الفترة التً ٌكون فٌها أكبر طفل لؤلسرة فً سن الرضاعة ، والثانٌة وفٌها : الفترة إلى ثبلثة مراحل 

الكبلم ، أي السن التً تسبق دخول المدرسة ، ثم الثالثة وتبدأ فٌها سن الدراسة التً ٌمر ٌبدأ الطفل تعلم المشً و

بها األوالد بالمرحلة االبتدابٌة والمتوسطة والثانوٌة ثم الجامعٌة ، وٌمر فٌها األوالد بسن المراهقة ، وحتى ٌبلؽوا 

والد ٌستقلون بحٌاتهم فٌشتؽل منهم من ٌشتؽل سن العشرٌن تقرٌباً ، وهنا ٌظهر طور جدٌد لؤلسرة ، وفٌه ٌبدأ األ

أو ٌتزوج من ٌتزوج وٌؽادرون بٌت العابلة ، ٌبدأ طور جدٌد ، ٌعود الزوج والزوجة لٌعٌشا بمفردهما حتى نهاٌة 

.  العمر ، وٌسمى هذا الطور بالعش الفارغ 

لمدرسة بٌنما ٌكون فً البٌت طفل وكثٌرا ًما تتداخل هذه األطوار فقد تشترك األسرة فً تربٌة أطفالها فً سن ا

.  وهكذا... رضٌع ، وربما فً نفس الوقت ٌكون األبن أو البنت الكبرى قد تزوجت وؼادرت البٌت 

 .األبناءأما أطوار األسرة منسوبة للمرحلة الدراسٌة التً ٌجتازها 
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:  تنقسم كاآلتً  

  .واالستقرارمرحلة التكوٌن  -1

 .المدرسةقبل سن  أي األطفال األطفال،مرحلة إنجاب  -2

  (.والمتوسطة ) مرحلة وجد األطفال بالمدرسة االبتدابٌة  -3

  .الثانوٌةمرحلة وجود األطفال بالمدرسة  -4

  .الجامعٌةمرحلة وجود األطفال بالمرحلة  -5

 .مرحلة استقرار األوالد بحٌاتهم  -6

 . المرحلة األخٌرة من الدورة  -7

 

ور الرابع والخامس فً حالة اكتفاء األسرة بتعلٌم أوالدها فً وقد ٌختصر الط األطوار،وعادة تمر كل أسرة بتلك 

  .المبكروفً حاالت زواج األوالد أو البنات  ،(والمتوسطة ) المرحلة اإللزامٌة من التعلٌم وهً المرحلة االبتدابٌة 

 

: طور التكوٌن واالستقرار 

البٌت أو تنفرد أسرة العروس بهذا العبء ،  وفٌه تبدأ األسرة تكوٌن وسابل معٌشتها ، فٌقوم الزوجان بشراء أثاث

وهو اتجاه اخذ فً الزوال فً عصرنا الحدٌث الذي تعمل فٌه الفتاة جنباً إلى جنب مع الرجل ، وٌتحمل االثنان 

تؤثٌث بٌتهما ، وقد تبدأ األسرة وعلٌها بعض الدٌون أو األقساط الشهرٌة تسدٌداً لبعض األثاث أو األدوات ، أما 

االستهبلكٌة من مؤكل وملبس ، فعادة تكون أقل فً هذه المرحلة من أٌة مرحلة أخرى ، وؼالباً ما المصارٌؾ 

.  ٌكون لدى العروسٌن ما ٌكفٌهما من مبلبس لبعض الوقت 

وأهمٌة تلك المرحلة أنها الفترة التى ٌقرر فٌها الزوجان فلسفة عامة إلدارة شبون البٌت ، والتً ٌتفقان فٌها على 

.  ، وٌكٌفان ما لهما من قٌم ، وٌضعان تخطٌطا ًطوٌل األجل لتحقٌق ما ٌنشدانه من أمال وأهداؾ أهدافها 

 

: طور إنجاب األطفال 

وفٌه ترتفع تكالٌؾ المعٌشة ، وكثٌرا ًما تحتاج ربة البٌت وخاصة الزوجة العاملة إلى مساعدة خارجٌة فً تربٌة 

جدٌدة ٌزٌد زٌادة ملحوظة ،  أن المنصرؾ فً شراء أدوات وأثاث ماألطفال نظراً لضٌق وقتها وكثرة مشاؼلها ، ث

فكثٌراً ما تفكر الزوجة فً تلك الفترة فً شراء ؼسالة كهربابٌة مثبلً أو فً شراء حجرة لطفلها أو ألطفالها ، وقد 

.  ٌتبع ذلك ارتفاع تكالٌؾ السكن إذا انتقلت األسرة إلى شقة أكبر أو بٌت أكثر أتساعا 
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تفاع قٌمة الوقت فً هذه المرحلة فبل تضاهٌها مرحلة أخرى ، وهنا تزداد أهمٌة التخطٌط الجٌد وحسن أما عن ار

تنفٌذ الخطط ومراقبتها ، وٌلزم المهارة فً حسن استؽبلل واستعمال موارد األسرة المختلفة ، وفً هذا الطور 

هة تكالٌؾ المدارس والمرحلة التً تلً تضع األسرة الخطط المتعلقة بمستقبل أطفالها وادخار بعض المال لمواج

.  ذلك 

 

:  طور وجود األطفال بالمدارس االبتدابٌة  والمتوسطة

ال ٌحدث تطور مفاجا فً أحد أوجه تكالٌؾ المعٌشة الربٌسٌة فً هذا الطور ، إال أن الزٌادة تشمل جمٌع النواحً 

بعض اللعب الؽالٌة كالدراجة وؼٌرها  بصفة عامة ، ٌكثر فً هذا الطور شراء األدوات المدرسٌة ، وربما

،وٌتعرض األطفال فً هذه السن لكثٌر من األمراض مما ٌزٌد قٌمة المنصرؾ فً العبلج الطبً ، كما أن 

استهبلك األطفال لمبلبسهم فً هذه المرحلة ٌفوق أٌة مرحلة أخرى ، فهم ٌلعبون كثٌراً وال ٌقدرون قٌمة ما 

.  ٌرتدون 

ه المرحلة لرعاٌة األبوٌن فً دروسهم ومباشرة واجباتهم المنزلٌة مما ٌستلزم وقتاً ؼٌر وٌحتاج األوالد فً هذ

قصٌر ، ثم إن على الوالدٌن االتصال الدابم بالمدرسة والمشاركة فً أوجه نشاطها والتعاون مع القابمٌن بالتربٌة 

اضحاً فً السنوات األخٌرة ، فٌها لمصلحة األطفال وتفهم ما ٌعترضهم من مشاكل ، وقد ظهر هذا االتجاه و

فؤصبح فً كل مدرسة مجلس لآلباء والمعلمٌن ، تبحث فٌه بعض مشاكل المدرسة وتتاح الفرص لولً األمر 

.  لبلتصال بمن ٌقومون على تربٌة ابنه أو ابنته ، والتعاون بٌن البٌت والمدرسة أمر ال شك فً أهمٌته وضرورته 

 

ٌة  طور وجود األطفال بالمرحلة الثانو

وتزداد فٌه تكالٌؾ المعٌشة بصورة تدرٌجٌة عامة ، فً هذه المرحلة تبدأ الطلبات والرؼبات الفردٌة لؤلطفال تؤخذ 

صورة بارزة وملحة فً األسرة ، فكل منهم ٌقارن نفسه بؽٌره من زمبلبه وٌرٌد أن ٌكون مثلهم إن لم ٌكن أحسن 

د ارتفاعاً ملحوظاً فً هذا الطور ، إذ أن شهٌة األوالد فً منهم مظهراً وموضوعاً ، إن بند مصارٌؾ الؽذاء ٌشه

.  هذه المرحلة وحاجتهم لكمٌات كبٌرة من الؽذاء وحسن اختٌار ؼذابهم تسبب هذا االرتفاع 
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طور وجود األبناء فً المرحلة الجامعٌة  

قررت الدولة مجانٌة التعلٌم فً  تزٌد تكالٌؾ التعلٌم فً هذه المرحلة زٌادة كبٌرة ، وقد خفت حدة التكالٌؾ عندما

الجامعات والمعاهد العلٌا ، ؼٌر أن قلة عدد الجامعات وتركٌزها فً عدد قلٌل من المدن ٌضطر أولٌاء األمور إلى 

إرسال أبنابهم إلى المدن الجامعٌة أو ٌإجرون سكناً خاصاً مما ٌكلؾ هإالء مصارٌؾ باهظة فً المعٌشة ، وقد ال 

ذه الزٌادة نظراً لوجود الجامعات فً مواطن سكن األسرة ، وإنما ترتفع التكالٌؾ نتٌجة شراء ٌشعر سكان المدن به

الكتب ومستلزمات الدراسة بالنسبة للجمٌع فً هذه السن تتسابق المتعلمات وكذلك المتعلمة فً الظهور بمظهر 

والؽالٌة من المبلبس وؼٌرها ، البق وٌستهلكن مبلبس كثرة ، بل وقد ٌرؼمن اآلباء على شراء األصناؾ الجٌدة 

كما أن مصارٌؾ المواصبلت والمصارٌؾ الشخصٌة تلقى زٌادة ملحوظة فً هذه السن ، وتتضح أهمٌة ذلك 

.  الدور فً العاببلت التً بها أكثر من طفل ، فكثٌراً ما تتداخل هذه المرحلة مع ؼٌرها مما ٌزٌد العبء 

 

  :طور استقالل األبناء

  .الجامعٌةالمرحلة الثانوٌة من التعلٌم أو المرحلة وهو ما ٌتبع إما 

وقد تبدأ هذه المرحلة بؤن ٌنتقل األبن أو البنت إلى أسرة خاصة به وٌبدأ دورة حٌاة جدٌدة ، أو تبدأ باشتؽال أحدهما 

.  بعٌدا ًعن البٌت واضطراره لبلنتقال إلى مقر عمله 

وهذا ٌرفع  دخولهم،ألبناء ؼالباً ما ٌساعدون الوالدٌن بشًء من فعندما ٌعمل ا مختلفٌن،تتسم هذه الفترة بمظهرٌن 

  .لؤلسرةمن الدخل المالً 

وبالتالً مٌولهم ثم مهاراتهم  أفرادها،وتختلؾ موارد األسرة فً هذه المرحلة اختبلفاً واضحا ًنظراً الختبلؾ أعمار 

عاة كل ذلك واالستفادة منه لتحقٌق أكبر وعلى إدارة المنزل مرا المرحلة،وقدراتهم التً تتحدد وتتضح فً هذه 

  .المرجوةسعادة لؤلسرة ولبلوغ أهدافها 

 

  :الطور األخٌر فً دور األسرة

أن الدخل فً سن التقاعد ٌقل كثٌراً ، وهنا تستفٌد األسرة مما خططته لهذه السن من مدخرات واحتٌاطات تكفٌهم 

ن المتقدمة ، وما قد ٌواجهه أحد الزوجٌن من مصارٌؾ وفاة أو مبونة االلتجاء إلى ؼٌرهم أو معاناة مشاكل تلك الس

  .مرض أحدهما 
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  :إشتغال الزوجة بعمل حارج المنزل -6

إن خروج المرأة للعمل واكتساب العٌش مثلها مثل الرجل أمام المجتمع ، مبدأ لم ٌعترؾ به ولم ٌلق رضً من 

الٌوم نجد التقالٌد واألفكار الرجعٌة تتحكم فً آراء بعض  الكثٌرٌن وخاصة فً الشرق إال منذ عهد قرٌب ، وإلى

العاببلت فً هذا الوضع ، ولكن عجلة الزمن ال ٌمكن أن تعود إلى الوراء ، فمع التقدم الحضاري وما حققته المرأة 

من مستوى تعلٌمً وثقافً واجتماعً كان البد لها أن تشارك الرجل فً حمل مسبولٌة  الحٌاة ، ومع ازدهار 

المدنٌة وما ٌتبع ذلك من ارتفاع مستوى المعٌشة ، وما ٌتطلبه من زٌادة فً الموارد وزٌادة وتنوع فً األهداؾ ، 

أصبح من العبث أن ٌقتصر نصٌب المرأة فً المشاركة فً أعباء الحٌاة على واجباتها المنزلٌة وتربٌة األطفال ، 

عات الحدٌثة من تسهٌبلت لربة البٌت وللعابلة ككل خفؾ خاصة وأن انتشار الصناعات واآلالت وما قدمته االخترا

من عبء تلك المسبولٌة ، وأصبح لزاما ًعلى المرأة أن تسهم فً زٌادة دخل األسرة فخرجت للعمل ، وهً بذلك 

 تخدم نفسها كإنسان له حرٌته الكاملة فً أن ٌنال نصٌبه من الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة ، وتخدم أسرتها فتساعد فً

رفع مستواها وتزٌد من مواردها ، وهً أٌضاً تخدم مجتمعها ووطنها بؤن تمده باألٌدي العاملة التً تشارك فً 

.  نهضته الشاملة 

إذا بحثنا فً األسباب التً تدفع المرأة إلى العمل أو باألحرى األسباب التً تدفعها إلى إضافة أعباء العمل إلى 

. رعاٌة األطفال وظٌفتها الربٌسٌة فً إدارة البٌت و

 

:  لوجدناها كاآلتً 

  .أخرفالفتاة تعمل لتكسب قوتها وتعول أسرتها إن لم ٌكن لها مورد رزق  :الحاجة -1

منذ الحرب العالمٌة الثانٌة وأعباء المعٌشة وتكالٌفها فً ازدٌاد مستمر ، ومستوى المعٌشة : ظروؾ المعٌشة  -2

ها على مجابهة ظروؾ المعٌشة ، وللتمكن من الحصول على طلباتها آخذ فً االرتفاع والمرأة تعمل لتساعد زوج

وطلبات أسرتها التً ال ٌستطٌع دخل الزوج وحده أن ٌتكفل بها  

كثٌراً ما نرى الفتاة تعمل بعد أن تنتهً من تعلٌمها ال لحاجتها إلى النقود ولكن لشعورها : الدوافع االجتماعٌة  -3

عورها باالستقبلل الشخصً ، وكذلك لقضاء كمالٌاتها ، وؼالباً تتركّن العمل أن المجتمع ٌتوقع منها ذلك ، وش

.  عندما ٌتزوجّن 

كثٌرا ًما ٌكون الدافع األساسً للمرأة على العمل هو شعورها بثقل الفراغ أما ألنها ؼٌر : شؽل وقت الفراغ  -4

ٌاة أسرتها حٌث ٌستقل كل فرد فً متزوجة أو متزوجة ولٌس لها أوالد ، أو فً المراحل األخٌرة من دورة ح

.  العابلة بمسبولٌته ، فتجد السٌدة وقتاً فارؼا ًبٌن ٌدٌها ٌدفعها للبحث عن عمل خارج البٌت 
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: أثر اشتغال المرأة 

كان لنزول المرأة إلى مٌدان العمل أثر فعال فً مضاعفة اإلنتاج العام وزٌادة القوى العاملة ، فالتعاون بٌن الرجل 

. فً المٌدان االقتصادي البد سٌإدي إلى زٌادة اإلنتاج الذي له أكبر األثر فً رفع المستوى المعٌشً لؤلمة والمرأة 

أما أثر خروج المرأة للعمل على البٌت واألسرة فمتشعب الجوانب ، ومجال خصب للمناقشة البناءة ، فهناك من 

ها وأطفالها الذٌن ٌعانون من تركها المنزل ٌعتقد أن خروج المرأة لمٌدان العمل إنما ٌكون على حساب أسرت

وانشؽالها بتبعات عملها ، كما أن البٌت الذي ال تشرؾ علٌه ربته كل الوقت إنما ٌتعرض لبلنحبلل والفوضى ، 

. وٌجنً األطفال ثمرة كل هذا 

تها فً الحٌاة من وهناك رأي أكثر تفاإالً ، فٌرى أن خروج المرأة لمضمار العمل إنما ٌوسع من أفقها وٌقرب فلسؾ

فلسفة زوجها وأبنابها ، ثم هً تزداد خبرة ومرونة فً طرق تصرٌؾ األمور وحل المشاكل ، وتعمل حٌاة العمل 

على تعوٌد المرأة نظام المشاركة وتجنب األثرة وتكسبها أسالٌب عملٌة وواقعٌة فً مواجهة المواقؾ ، مما ٌنعكس 

رب والتفاهم بٌن وجهات النظر ، ثم هً تقدر مسبولٌات العمل فتستطٌع تفهم أثره على األسرة بؤكملها ، فٌزداد التقا

قٌمة الوقت ، وتحسن استؽبلله ، وتقدر قٌمة كل الموارد األخرى المتوافرة لؤلسرة ، وتعمل على استعمالها لما فٌه 

خروج المرأة لمٌدان  سعادة أسرتها وتحقٌق أهدافها ، وقد أثبت التطور الحدٌث تفوق الرأي المتفابل فً مشكلة

.  العمل وجمع ربة البٌت بٌن مهام بٌتها وعملها خارج البٌت 

ولتشجٌع المرأة على العمل وضعت قوانٌن تكفل راحة المرأة العاملة وتوفٌر اإلمكانٌات التً تساعدها على القٌام 

قوانٌن ما نص على منع تشؽٌل بوظٌفتها كؤم وربة بٌت جنباً إلى جانب مع وظٌفتها وعملها الخارجً ، ومن تلك ال

النساء فً األعمال الضارة صحٌاً أو خلقٌاً ، وتحدٌد ساعات العمل ، وتوفٌر المقاعد للعامبلت ، ثم حق العاملة فً 

االستقالة عند الزواج أو إنجاب الطفل األول وكذلك وضعت اللوابح التً ترعً األمومة  فروعً منح أجازات 

الكامل عن تلك الفترة ، ومنحت المرأة العاملة حق إرضاع طفلها أثناء العمل ، وألزم  للوضع وتمتع المرأة بؤجرها

صاحب العمل الذي ٌستخدم مابة عاملة فؤكثر فً مكان واحد أن ٌوفر  –فقرة ثانٌة   –139قانون العمل فً المادة 

ٌُحدد شروط إنشابها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفا .  عها بها قرار من وزٌر العمل داراً للحضانة ، و

بل تمتد كذلك لتشمل إرشاد األمهات  فٌها،وفابدة دور الحضانة ال تقتصر على رعاٌة األطفال أثناء وجودهم 

وبذلك تتلقى األمهات واآلباء ثقافة تربوٌة تعود الفابدة العظمى  مشكبلتهم،واآلباء فً المناسبات المختلفة ومناقشة 

  .عامجتمع بوجه على األسرة وعلى الم

وقد أجرٌت عدة بحوث فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لمعرفة اثر اشتراك المرأة فً مٌدان العمل على إدارة البٌت 

لمقارنة أسر تعمل فٌها " جامعة سٌراكٌوز " وما ٌشمله من طرق استعمالها لموارد األسرة ، ففً بحث قامت به 

  .بؤجر ثابت ، بؤسر تفرؼت ربة البٌت فٌها أسرتها تفرؼاً كامبلً المرأة خارج البٌت فً وظٌفة منتظمة و
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: كانت النتابج كاآلتً 

ساعة  34.4كان الوقت الذي تقضٌه المرأة الموظفة فً القٌام بشبون البٌت من تنظٌؾ وطهً وخبلفه  -1

ٌن ومن الظرٌؾ أن القابم األسبوع،ساعة فً  56.4بٌنما ربة البٌت المتفرؼة تقضً  األسبوع،فً 

  .“إن مظهر البٌتٌن لم ٌدل على هذا الفرق " بالبحث كان لهم التعلٌق التالً 

ولكن البحث وجد أن نسبة كل من .. .للبٌتقالت النساء العامبلت إن الؽذاء ٌتكلؾ أكثر مما لو تفرؼن  -2

 . خمسة بٌوت كانت المرأة المتفرؼة تصرؾ أكثر مما تصرفه المرأة العاملة فً بند الؽذاء 

الة المرأة العاملة ٌشترك الزوج فً إدارة البٌت مع زوجته وٌساعدها فً قضاء حاجٌات األسرة فً ح -3

  .األطفالواألفراد وحتى فً تربٌة 

  .أسرتهاتقوم المرأة العاملة بنصٌب بسٌط فً حٌاكة مبلبس  -4

 المنزل،ج لٌست هناك عبلقة بٌن اشتراك المرأة فً النشاط االجتماعً وتفرؼها أو ارتباطها بعمل خار -5

وإن كان احتمال اشتراك المرأة العاملة فً نشاط ما متعلق بوظٌفتها وعملها أكثر احتماالً من المرأة 

  .المتفرؼة

  .األسركمٌة وأنواع أدوات المنزل المستعملة كانت تقرٌباً واحدة فً كبل النوعٌن من  -6

 

  : تكٌف األسرة والمجتمع مع مكانة المرأة العاملة

أة لمٌدان العمل ٌستلزم تعدٌبلً وتؽٌٌراً وتكٌفاً شامبلً فً أسالٌب واتجاهات أعضاء األسرة ، وكذلك إن خروج المر

من المجتمع ، والتكٌؾ فً األسرة ٌبدأ من المرأة العاملة نفسها ، فهً تستعمل مواردها المحدودة بطرٌقة فعالة 

فً شبون المنزل ، ودراٌتها بطبٌعة أفراد أسرتها تسهل لها الجمع بٌن الوظٌفتٌن ، وٌسهل هذا مهارة ربة األسرة 

، والقٌم المفضلة ، ومٌول وخبرات األفراد التً قد تستعمل لمصلحة األسرة عامة ، وعلى أعضاء األسرة أن 

ٌقدروا الدور الذي تقوم به األم والزوجة فً حٌاة األسرة وٌسهموا بطاقاتهم وقدراتهم للمشاركة فً مسبولٌات 

.  البٌت 

ى المجتمع أن ٌسهل مهمة ربة البٌت العاملة بتقدٌر التسهٌبلت البلزمة المادٌة منها واألدبٌة ، فالتسهٌبلت وعل

المادٌة قد تشمل أنواع الخدمات والمنتجات والمخترعات من آالت وأدوات لخدمة األسرة والبٌت ، ثم التسهٌبلت 

قاء فً المراكز االجتماعٌة مما ٌعتبر دخبلً معنوٌاً لؤلسرة األدبٌة وتشمل احترام المرأة العاملة وتشجٌعها على االرت

ٌسهم فً إسعادها ، بل إن تشجٌع أفراد األسرة جمٌعا ًعلى المشاركة فً أعمال البٌت دون ؼضاضة أو خجل ، 

 وتقبل المجتمع لهذا االتجاه ٌبشر بسٌر األسرة فً سبٌل التقدم والرقً مما ٌنهض بالمجتمع كله وٌرفع شؤنه بٌن

.  األمم 
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: مكان سكن األسرة  -7

فتختلؾ طرابق أسرة تعٌش فً  مواردها،حدد موقع سكن األسرة إلى حد كبٌر طرق إدارتها وطرابق استعمالها ي

  .ألخرىالرٌؾ عن أسرة تعٌش فً المدٌنة وفً المدٌنة نفسها تختلؾ التقالٌد والعادات من حً آلخر ومن بٌبة 

 

: مراحل العملٌة اإلدارٌة

  : تحدٌد الهدف :أوالًال 

وتختلؾ األهداؾ عن اآلمال فً أن األهداؾ تكون نقطة وصول . الهدؾ هو ؼاٌة محددة ٌسعى الفرد إلى تحقٌقها

أما اآلمال ؼٌر واضحة المعالم تماماً وال ٌبذل الفرد أي جهد فً . محددة المعالم ٌسعى الفرد أو الجماعة لبلوؼها

. مر بها الفرد قبل تحدٌد الهدؾسبٌل تحقٌقها، فقد ٌكون األمل مرحلة ي

فهناك فرق بٌن فرد ٌردد باستمرار أنه ٌرٌد الحصول على البكالورٌوس وال ٌذاكر فً سبٌل ذلك فً حٌن هناك 

شخص آخر عاكؾ على المذاكرة من أجل الحصول على البكالورٌوس فاألول ٌحلم وٌؤمل أما الثانً فقد جسد آماله 

. وبلورها إلى هدؾ

ن األهداؾ والمطالب، فالمطلب ٌفرض على الفرد أو األسرة من عوامل خارجٌة قد ترجع لظروؾ وهناك فرق بً

اقتصادٌة أو اجتماعٌة أو ثقافٌة محٌطة باألسرة وتحقٌق المطالب ال ٌعتبر بلوغ هدؾ فً حد ذاته ولكنه وسٌلة من 

تعمل أعمال كثٌرة وٌحافظ على من أجل أن ٌنتج و( مطلب)وسابل تحقٌق الهدؾ، فالفرد ٌحتاج لتناول الطعام 

لكً ٌكتسب احترام اآلخرٌن ( مطلب)، وأٌضاً الفرد ٌقوم بدفع إٌجار السكن أول كل شهر (أهداؾ)حالته الصحٌة 

(. أهداؾ)وٌبتعد عن المشاكل 

 

  :أهمٌة تحدٌد األهداف

 أن تحدٌد األهداؾ ٌوضح اتجاه األسرة فً إدارة شبونها. 

 ع لكل أفراد األسرة من أجل تحقٌق األهداؾأن تحدٌد األهداؾ ٌعتبر داؾ. 

 أن تحدٌد األهداؾ ٌسهل عملٌة الرقابة أثناء التنفٌذ ثم التقٌٌم بعد انتهاء العمل. 

 أن تحدٌد األهداؾ هو األساس الذي تبنى علٌه خطة تنفٌذ العمل. 
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: أنواع األهداف

: ناك ثبلثة تقسٌمات لؤلهداؾ التً تتم على مستوى األسرة هًه

 

: تنقسم حسب الموعد المطلوب تحقٌقها فٌه إلى: والًال أ

. وهذه ٌتحتم أو ٌرجى تحقٌقها خبلل فترة قصٌرة ال تتجاوز سنة عادة: أهداف قصٌرة المدى

وهً األهداؾ التً ٌرجى تحقٌقها فً المستقبل البعٌد أي لفترة تزٌد عن سنة وقد تمتد لعدة : أهداف طوٌلة المدى

. سنوات

 

: سم ثانً لألهداف حسب أهمٌتهاهناك ق: ثانٌاًال 

 :أهداف جماعٌة

. هً األهداؾ التً تتعلق بكل أو معظم أفراد األسرة 

 

  :أهداف فردٌة

. هً ترتبط بمصلحة واحد أو بعض أفراد األسرة دون البعض اآلخر

 

: هناك تقسٌم ثالث لألهداف حسب الظروف التً تمر بها األسرة: ثالثاًال 

:  أهداف خاصة

لح تلك األسرة بالذات وتختلؾ هذه األهداؾ من أسرة ألخرى تبعاً للقٌم التً ٌإمن بها أفراد هً ترتبط بمصا

الثقافً لهم وهً دابماً متؽٌرة وتتصؾ  -المادي  -األسرة وكذلك تبعاً ألعمال أفرادها والمستوى االجتماعً 

. بالدٌنامٌكٌة والقابلة للتؽٌر

 

: أهداف عامة

أي أنها أهداؾ كل أو . ألسرة سواء تجاه أفرادها أو اتجاه المجتمع الذي تعٌش فٌهوتحددها الوظٌفة الطبٌعٌة ل 

. وهً دابماً مستمرة ودابمة فً األسرة. معظم األسرة
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  :من أمثلة األهداف العامة لألسرة ما ٌأتً

 .تنمٌة وبناء شخصٌات أفراد األسرة فً حدود إمكانٌاتهم -1

 .لجماعات المحٌطةتنمٌة عبلقات طٌبة داخل األسرة ومع ا -2

 .تقبل وتقدٌر الفروق الفردٌة بٌن أفراد األسرة -3

 .تقبل مسبولٌات األسرة تجاه نفسه وتجاه المجتمع -4

 

: تغٌر األهداف

. ؼالباً ما تكون دابمة ومستمرة فً األسرة األهداف العامة

ؾ ٌنبػ من هدؾ سابق وهو هً التً تتصؾ بالدٌنامٌكٌة والقابلٌة للتؽٌٌر، فكل هد أما األهداف الخاصة باألسرة

. بدوره ٌإدي إلى هدؾ آخر وهكذا

فقد ٌهدؾ زوجان فً بدء حٌاتهما إلى تكوٌن شقة بسٌطة األثاث تحتوي على الضرورٌات ثم ٌتطور إلى رؼبة فً 

شراء أدوات حدٌثة أو سٌارة، إن هذا التطور فً األهداؾ دلٌل على الطموح والرؼبة فً التقدم بشرط االرتباط 

رار بالواقعٌة ومناسبة األهداؾ إلمكانٌات األسرة وقد ٌحدث التؽٌر فً أهداؾ األسرة تدرٌجٌاً وببطء تبعاً باستم

لتطور األسرة على مدى الزمن، فؤهداؾ األسرة حدٌثة التكوٌن تختلؾ وتتؽٌر بإنجاب األطفال، ثم تتؽٌر األهداؾ 

. بنمو األطفال وبلوؼهم سن المدرسة وهكذا

ر فً أهداؾ األسرة بسرعة مفاجؤة نتٌجة لظروؾ ؼٌر متوقعة فإذا ربحت األسرة مبلؽاً من المال وقد ٌحدث التؽًٌ

من شهادات استثمار وما شابه ذلك أو ما ٌإول إلٌها إرث أو وقؾ لم ٌكن متوقعاً ٌإدي ذلك إلى تؽٌٌر سرٌع 

رة فجؤة أو ٌخسر فً تجارته واضح فً األهداؾ المرسومة، وقد تكون الظروؾ ؼٌر سعٌدة فقد ٌتوفى عابل األس

. أو فً محصول زراعته ٌإدي ذلك إلى تؽٌٌر سرٌع فً أهداؾ األسرة

. وقد تتؽٌر أهداؾ األسرة بتؽٌر أهداؾ األسر المحٌطة، مثل المصٌؾ، االشتراك فً النوادي
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: الشروط الواجب توافرها فً أهداف األسرة

اضحة مفهومة لكل أعضاء األسرة بقدر اإلمكان ٌجب أن ٌوضع الهدؾ بصورة و: لصراح والوضوحا -1

 .حتى ٌعمل كل أفراد األسرة من أجل تحقٌق هذا الهدؾ

فلكً ٌمكن تحقٌق هدؾ ما ٌجب أن ٌوضع على أساس من واقع ظروؾ األسرة وإمكانٌات : الواقعٌة -2

 .أفرادها وبهذا ٌصبح الهدؾ ممكن التحقٌق ال مجرد أحبلم

ؾ محددة بحٌث ٌمكن قٌاسها والتعرؾ على مدى نجاح تحقٌقها إن تحدٌد فٌجب أن توضع األهدا: التحدٌد -3

األهداؾ ٌعد أصعب مواصفاتها وتختلؾ صعوبة أو سهولة هذا التحدٌد تبعاً لنوع الموارد التً ٌتعلق بها 

 .الهدؾ

فٌجب أن تراعى المرونة عند تحدٌد الهدؾ بحٌث ٌمكن إجراء بعض التعدٌبلت علٌه دون : المرونة -4

 .رار إلى إلؽابه أو التخلً عنه نهابٌاً أو تؽٌٌرهاالضط

 .فً المجتمع وأال ٌتنافى مع األهداؾ القومٌة: أن ٌتماشى الهدف مع األخالق والقٌم السابدة -5

 

: التخطٌط: ثانٌاًال 

التخطٌط مرحلة أساسٌة وحٌوٌة فً العملٌة اإلدارٌة إذ أنه ال ٌمكن إنجاز أي عمل بكفاٌة دون تخطٌط مسبق له، 

لتخطٌط عملٌة ذهنٌة أو عقلٌة أي أنه مرحلة فكرٌة تسبق التنفٌذ وفً أثنابها ٌتم تصوٌر أو تخٌل الطرق المختلفة وا

. التً ٌمكن أن ٌإدي تنفٌذها إلى تحقٌق الهدؾ المنشود

 والتخطٌط عملٌة% 100مستقبلٌة، والتخطٌط عملٌة عقلٌة بنسبة ( أفعال)التخطٌط هو التفكٌر المنطقً فً أعمال 

. رسم للمستقبل والتؽٌٌر بؤحداثه

والتخطٌط بوجه عام هو عملٌة وضع برنامج معٌن أو تحدٌد تنظٌم معٌن لتحقٌق هدؾ محدد فً فترة زمنٌة 

فالتخطٌط إذا ٌختص بتكٌٌؾ الوسابل والموارد واإلمكانات المتاحة لبلوغ هذه األهداؾ ومن هذا المنظور . محدده

التوازن االجتماعً واالقتصادي لؤلسرة وتنظٌم تطورها وتقدمها واالرتقاء ٌتضح أن التخطٌط وسٌلة لتحقٌق 

. لمستواها فً أطوار حٌاتها المختلفة
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: أهمٌة التخطٌط

 .ترجع أهمٌة التخطٌط فً أنه ٌسبق األعمال واألحداث وبدون تخطٌط ٌصبح العمل فوضى -1

 . ٌحدث اختبلؾ أو سوء فهم بشؤنهاٌحدد التخطٌط بوضوح ماهٌة ومستوى األهداؾ المنشودة وبذلك ال -2

ٌحدد التخطٌط الموارد البلزم استخدامها سواء كانت موارد بشرٌة أو ؼٌر بشرٌة ٌحدد التخطٌط طرق  -3

 .استعمال كل موارد من الموارد وبذلك ٌمكن االقتصاد فً الموارد وتحقٌق أحسن األهداؾ بؤقل الموارد

ومسبولٌة كل فرد من األفراد وبذلك تسهل عملٌة الرقابة ٌحدد التخطٌط تسلسل وتتابع مراحل التنفٌذ  -4

 .واإلرشاد

 .المشاكل المتوقع حدوثها أثناء التنفٌذ وكٌفٌة تبلفً هذه المشاكل( قبل التنفٌذ)ٌبٌن التخطٌط مقدماً  -5

 

  :طرق التخطٌط

: تتكون الخطة من سلسلة من القرارات تتضمن

 قرارات خاصة بتحدٌد األهداؾ. 

 حدٌد الموارد كما وكٌفاً قرارات خاصة بت. 

 قرارات خاصة بطرق التنفٌذ. 

 قرارات خاصة بتسلسل مراحل التنفٌذ. 

 قرارات خاصة بتحدٌد مسبولٌات األفراد. 

 قرارات خاصة بطرق الرقابة واإلشراؾ. 

 

: وتبنى القرارات المتخذة فً مراحل التخطٌط على العملٌات العقلٌة اآلتٌة

  :تقدٌر الموقف - أ

ط أن ٌحقق الهدؾ منه إال بتقدٌر األمور حق قدرها، وٌقصد من ذلك عدم األخذ بمظاهر ال ٌمكن للتخطً

وٌكون ذلك بدراسة كل الظروؾ . األشٌاء، وإنما التعمق فٌما وراء األحداث لمواجهة الفرد لحقٌقة الواقع

. صول إلٌهالمحٌطة وتحلٌل الموارد المتوفرة والتً ٌمكن استعمالها فٌما ٌرٌد الفرد تحقٌقه أو الو

 

: تحدٌد الهدف - ب

ٌعرؾ الهدؾ بؤنه ؼاٌة محددة ٌصبو الفرد إلى تحقٌقها، ومن الناحٌة العلمٌة ال وجود للخطة ما لم ٌكن هناك  

. هدؾ محدد واضح ٌسعى الفرد لتحقٌقه



41 

 

 

:  تخطٌط الطرق لتحقٌق النتابج المرجوة -ج

تنفٌذ والموارد البلزمة على أساس من الدراسة هً خطوة أساسٌة فً مرحلة التخطٌط ومنها ٌتم تحدٌد أسلوب ال

المستفٌضة والقرارات الرشٌدة، فٌختار القابم بالتخطٌط أسلوباً معٌناً وٌحدد ما ٌلزمه من موارد بشرٌة وموارد 

ؼٌر بشرٌة، كما تتضمن هذه الخطوة تحدٌد طرق استعمال كل مورد من الموارد على حده مما ٌتسنى معه بلوغ 

قتصاد فً الموارد قدر المستطاع كما ٌتحدد فً هذه المرحلة تسلسل وتتابع مراحل التنفٌذ ومسبولٌة األهداؾ مع اال

 .كل فرد من أفراد األسرة مما ٌضمن التنسٌق بٌن األعمال والرقابة علٌها

م وٌجب على الفرد عند اتخاذ أي قرار أٌن ٌمر بالمراحل الفكرٌة التخاذ القرارات الرشٌدة السابق ذكرها ث

  :بعد ذلك ٌقوم باآلتً

 .ترتٌب وتنظٌم القرارات فً هٌكل واحد وفً تسلسل منطقً ٌضمن سهولة التنفٌذ وتحقٌق األهداؾ -1

 .ربط كل أجزاء الخطة وإدماج بعض مراحلها فً مرونة وسهولة لخدمة األهداؾ -2

 .تقدٌر وتحدٌد الوقت البلزم لتنفٌذ كل مرحلة من مراحل الخطة ولتنفٌذ الخطة ككل -3

 

: أنواع الخطط 

: تنقسم الخطط من حٌث المدى الزمنً إلى

  :الخطط القصٌرة المدى -1

. وهً ترتبط بؤهداؾ قصٌرة المدى، وتتسم الخطط قصٌرة المدى بالوضوح والدقة وكثرة التفاصٌل

 

 : الخطط طوٌلة المدى -2

نها تعتمد على وهً ترتبط بؤهداؾ طوٌلة المدى وهً أقل دقة ووضوحاً من الخطة القصٌرة المدى، إذ أ

توقعات الفرد وتصورها للمستقبل لذا فهً عادًة ال تتعدى أن تكون مجرد خطوط عرٌضة لمواجهة 

 .احتماالت المستقبل المجهول

والتخطٌط طوٌل المدى أصعب من التخطٌط قصٌر المدى وذلك الرتباط التخطٌط الطوٌل المدى بمستقبل بعٌد مما 

الت الممكنة، لذلك تهمل األسرة هذا النوع من التخطٌط مكتفٌة بمشاكل ٌصعب معه التنبإ بالظروؾ واالحتما

. ٌومٌة وأهداؾ واضحة وقرٌبة
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: أهمٌة التخطٌط الطوٌل المدى فً الحٌاة األسرٌة

 .ٌساعد األسرة على تحقٌق أهداؾ أكثر أهمٌة وذلك باالستعداد لها على فترة طوٌلة -1

 .بؤهداؾ بعٌدةٌقلل من أهمٌة المشاكل الٌومٌة باالهتمام  -2

 .ٌمنع األسرة من إساءة استعمال مواردها من أجل تحقٌق رؼبات عاجلة -3

 .تعتبر الخطط طوٌلة المدى إطار ٌضم فً ثناٌاه األهداؾ قصٌرة المدى -4

 

: إلى( سواء كانت قصٌرة المدى أو طوٌلة المدى)تنقسم الخطط فً األسرة 

 .خطط ذهنٌة -2    .خطط مكتوبة -1

  :الخطط المكتوبة -1

. ٌما تقوم األسرة بتدوٌن ما تم الوصول إلٌه من قرارات وما اتفق علٌه من إجراءات بشؤن هدؾ من أهدافهاوؾ

وتساعد الخطة المكتوبة القابمون بتنفٌذها فٌلجبون إلٌها للمراجعة ومراقبة التنفٌذ ثم هم ٌستعملونها كدلٌل لتقٌٌم ما 

ي العملٌة اإلدارٌة، ومع أهمٌة الخطط المكتوبة إال أنها قلٌلة تم من أعمال وللتعرؾ على أسباب النجاح أو الفشل ؾ

. الوجود فً األسرة وٌعتبرها الكثٌرون مضٌعة للوقت

 

 : الخطط الذهنٌة -2

هذا النوع السابد بٌن معظم األسر وتتم بنفس خطوات التخطٌط لكنها ال تدون، وقد تدرك األسر أن التفكر فً 

لمواجهتها وإٌجاد الحلول المناسبة لها عملٌة تخطٌط وال ٌدرك بعض األسر  مشاكل تتعلق بالمستقبل واالستعداد

. ذلك

: الذهنٌة طلخطمزاٌا ال

. إنها توفر الوقت فً كتابة خطة فً عمل متكرر
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الخطة الجاهزة عبارة  Picture Planوالخطة الذهنٌة المصورة  Standing Planالفرق بٌن الخطة الجاهزة 

ٌها الفرد بمراحل التفكٌر الذهنً البلزمة لعملٌة التخطٌط، أما الخطة الذهنٌة فالفرد فٌها ٌمر عن روتٌن وال ٌمر ؾ

. بجمٌع مراحل التفكٌر البلزمة لعملٌة التخطٌط ولكنها ال تدون

وال بد أن ٌقوم جمٌع أفراد األسرة باالشتراك فً التخطٌط ألن ذلك سوؾ ٌإدي على الشعور باالنتماء وتقوٌة 

. األسرٌة وتعوٌد الشعور بالمسبولٌة وتكوٌن شخصٌات األفرادالروابط 

 

: الشروط الواجب مراعاتها لنجاح التخطٌط

 (.مبدأ األولوٌات)مراعاة بدء األهم أوالً ثم األقل أهمٌة  -1

 .مرونة الخطة أي قابلٌتها للتعدٌل على حسب ما ٌستجد من ظروؾ مفاجؤة -2

 .للتنفٌذبساطة الخطة وبعدها عن التعقٌد وقابلٌتها  -3

 .التمسك بالواقعٌة والبعد عن الخٌال -4

 .تنظٌم وتنسٌق خطوات العمل بما ٌناسب ظروؾ األسرة واحتٌاجات أفرادها -5

 .توزٌع المسبولٌات على أفراد األسرة توزٌعاً عادالً بما ٌتفق مع إمكانٌات وظروؾ كل منهم -6

 

: طرق تنمٌة القدرة على التخطٌط السلٌم

 .األبناء منذ الصؽر فً وضع الخطط األسرٌةممارسة التخطٌط واشتراك  -1

تنمٌة الملكات العقلٌة والقدرة على التفكٌر والتخٌل والتذكر واسترجاع المعلومات واالستدالل وإٌجاد  -2

 .العبلقات بٌن الظواهر والنتابج

نٌاته االستفادة من الخبرات ومعلومات من هم أكثر خبرة بشرط أن ٌعد لها الفرد لتتبلءم مع ظروفه وإمكا -3

 .والموقؾ الذي ٌخطط له

 

: عٌوب الخطط الذهنٌة

 .احتمال نسٌان بعض مراحل الخطة -1

 .احتمال الفوضى فً التنفٌذ والقٌام بخطوة قبل أخرى مما قد ٌعرقل تحقٌق الهدؾ -2

 .عدم توافر مرجع ٌمكن االعتماد علٌه عند التقٌٌم -3

السابق تنفٌذها وتجرى التعدٌبلت علٌها  الحد من القدرة على تحسٌن األسلوب اإلداري حٌث تراجع الخطط -4

 .وٌسهل ذلك إذا كانت الخطة مكتوبة
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: التنفٌذ مع مراقبة أساسٌات الخطة: ثالثاًال 

عتبر التنفٌذ مرحلة هامة من مراحل العملٌة اإلدارٌة، وفً التنفٌذ تتحول القرارات واألفكار إلى أعمال وبدون ي

. سبٌل إلى تحقٌقها التنفٌذ تصبح األهداؾ مجرد أمانً وأمال ال

والمراحل السابقة للتنفٌذ من تحدٌد أهداؾ وتخطٌط هً مراحل تمهٌدٌة تجهٌزٌة لمرحلة التنفٌذ التً هً الوسٌلة 

. الحقٌقٌة والفعالة للوصول إلى األهداؾ المطلوبة

لٌة مراقبة لضمان ومن هذا ٌتضح أن التنفٌذ هو المرحلة التً تتحول فٌها القرارات إلى أعمال وٌصاحب التنفٌذ عم

سٌر الخطة فً الطرٌق المرسوم لها والتؤكد من الموازنة وفً استعمال الموارد المتوفرة لؤلسرة حتى تحقق 

 .أهدافها

 

: جوانب التنفٌذ

: ٌشتمل التنفٌذ على ثبلث جوانب هامة هً

 .التنشٌط والمبادأة -1

 .المراجعة المستمرة -2

 .التعدٌل والتكٌٌؾ -3

منفذ هو واضع الخطة وأما إذا تم التنفٌذ بواسطة شخص آخر ؼٌر واضع الخطة فبل بد وذلك فً حالة إذا كان ال

من إضافة جانب رابع هام هو 

 .األشراؾ -4

 

 :التنشٌط والمبادأة -1

ومعناه الحث على العمل وتنشٌطه، وهو إشارة البدء فً عملٌة التنفٌذ وإشارة االنتقال من مرحلة إلى أخرى     

. هذا الجانب ٌإدي إلى فشل العملٌة اإلدارٌةأٌضاً واالفتقار إلى 

أن تضع ربة األسرة خطة عمل لٌوم ما إذا جاء ٌوم تنفٌذ الخطة الموضوعة شعرت بالكسل وفقدت : مثال ذلك  

الحماس والنشاط اللذان ٌدفعانها إلى تنفٌذ ما خططت وهذا ٌرجع إلى عدم الثقة بالنفس وضعؾ الحماس واإلقدام 

تظهر أهمٌة التنشٌط والمبادأة وأنه إذا ما بدأت ربة األسرة فً التنفٌذ فعبل لما خططته بدون أي وهنا . على العمل

. كسل أو تراخً فإن مراحل الخطة تتابع بعد ذلك فً سهولة وٌسر وتتحقق األهداؾ

. وإال فإن الفرد ٌإجل وٌنتهً به الحال إلى التنازل عن بعض األهداؾ أو خفض مستوى ما ٌسعى إلٌه
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 :المراجعة المستمرة-2

التقٌٌم ولكنها تختلؾ عن التقٌٌم كمرحلة نهابٌة فً العملٌة اإلدارٌة فهً تقٌٌم ٌصاحب للعمل  أنواعهً نوع من 

فالمراجعة المستمره لتنفٌذ الخطة الموضوعه أوال بؤول ٌمكننا من اكتشاؾ  ومستمر لما تم تنفٌذه من إجراء الخطة

  .مناسب دون أن ٌحٌد الفرد فً الوصول للهدؾ المنشود أي عقبات وعبلجها فً الوقت ال

ربة البٌت التً تعد ولٌمة لبعض الضٌوؾ نراها تراجع ما تم إعداده وما بقً علٌها أن تجهزه : مثال

وتحسب الوقت البلزم إلتمام بعض األصناؾ ثم ما تبقى من وقت على موعد قدوم الزابرٌن وتختلؾ طرٌقة 

د، فمراجعة الوقت تكون بالنظر إلى الساعة وحساب الزمن ومراجعة النقود تكون بعد المراجعة باختبلؾ المور

. الباقً وحساب المنصرؾ من النقود ومراجعة الطاقة البشرٌة تكون بتقدٌر الجهد إلتمام األعمال المختلفة

واضع الخطة هو نفسه  فً إدارة شبون المنزل تتم المراجعة بطرٌقة تلقابٌة دون إدراك تام بها وخاصًة إذا كان و

. القابم بالتنفٌذ

تتضح المراجعة وتتزاٌد أهمٌتها عندما ٌشترك فً التنفٌذ أكثر من شخص واحد أو ٌتضمن العمل موارد متعددة  و

(. المستوى الثالث للتنظٌم)عندبذ تتحول المراجعة إلى مفهوم واسع هو الرقابة 

 

: الرقابة

من أن سٌر العمل ٌطابق د \للتؤ فٌذ العمل، والمراجعة والرقابة تستهدؾهً عملٌة المراجعة المستمرة لمراحل تن

. الخطة الموضوعة والتعلٌمات والتوجٌهات الصادرة والمبادئ العامة والقٌم المتفق علٌها

بصورة مستمرة خبلل مراحل التنفٌذ حتى ٌمكن   ولكً تإدي المراجعة والرقابة الؽرض منهما ٌجب أن ٌتم

. تصحٌحه فً الوقت المناسباكتشاؾ أي خطؤ و

ٌراقب رب األسرة المٌزانٌة المالٌة وتراقب ربة األسرة كفاٌتها فً إعداد الوجبات الؽذابٌة وفً : مثال

نوم األطفال، وٌراقب اآلباء نتابج  -تجهٌز المبلبس ألفراد األسرة، وتراقب األسرة مواعٌد دخول المدرسة

. ٌة وقٌمهم الخلقٌةمجهودهما مثل نجاح األبناء وحالتهم الصح
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: ٌتضح مما سبق أن الرقابة فً األسرة تتم على مستوٌٌن هما

وفٌها ٌقوم كل فرد بمراقبة أفعاله وموارده الشخصٌة بنفسه على األهداؾ العامة والخطط : رقابة ذاتٌة - أ

 .المعمول بها فً األسرة

سرة رقابة أعمال أفراد األسرة وتكون وفٌها ٌتولى األب واألم واألشخاص المسبولون فً األ: رقابة علٌا - ب

مسبولٌتهم اإلشراؾ على هإالء األفراد دون تدخل وسٌط فً حٌاتهم الخاصة، كذلك إسداء العون 

 .والنصٌحة عند الحاجة إلى أي توجٌه أو إرشاد األسرة

 

: التعدٌل والتكٌٌف -4

عدم الوصول إلى الهدؾ المرجو فإن تساعد المراجعة المستمرة أثناء التنفٌذ على اكتشاؾ أي قصور ٌإدي إلى 

إدراك ذلك فً الوقت المناسب ٌمكن عبلجه، وسبب هذا القصور إلى ضعؾ فً الخطة أو خطؤ فً التنفٌذ أو ٌكون 

القصور فً الهدؾ كؤن ٌكون ؼٌر واقعً وهنا ٌتحتم إجراء بعض التعدٌبلت البلزمة بشؤن الخطة أو طرٌقه مما 

. عدٌل والتكٌٌؾٌتطلب اتخاذ قرارات خاصة بالت

  :مثال

تعدٌل فً طرٌقة التنفٌذ تكٌفاً مع الظروؾ والموارد المتاحة فإذا وضعت ربة األسرة خطة ما لطعام واشتملت 

الخطة على صٌنٌة بطاطس فً الفرن مثبل فلو وجدت فرغ األنبوبة وتؤخرت الشركة فً إرسال أنبوبة جدٌدة ولم 

تبدل ربة األسرة هذا الصنؾ بصنؾ آخر ال ٌحتاج إلى فرن ولٌكن ٌعد الوقت كافً لعمل بطاطس فً الفرن تس

. بطاطس محمرة أو بٌورٌه

: مثال

خطؤ شهر فً اإلسكندرٌة ولكن إٌجار )لو وضعت أسرة مٌزانٌة . تعدٌل أساسً فً الخطة أو مستوى الهدؾ 

(. ة ٌوم فقطالمسكن ارتفع عما كانت مقدرا له فتعدل األسرة فً قضاء شهر وتكتفً بقضاء خمس عشر

أما إذا لم تحدث أي ظروؾ فجابٌة أو ؼٌر متوقعة أو سار التنفٌذ وفً المرسوم تماماً ومع ذلك دلت المراجعة على 

. عدم إمكانٌة تحقٌق الهدؾ فٌرجع ذلك فً التخطٌط ذاته

 :مثال

هذه السٌدة لم  لو وضعت ربة أسرة فً خطتها إنها سوؾ تنظؾ ثبلث حجرات تنظٌفاً كلٌاً فً ٌوم ما ونجد أن 

تضع فً خطتها أن هذه الحجرات خشبٌة وإنها تحتاج لوقت وجهد كبٌر لدهان، وعند التنفٌذ تكتشؾ عن طرٌق 

المراجعة إنه لم ٌمكنها تنظٌؾ الثبلث حجرات فً ٌوم واحد وإنها سوؾ تضطر إلى تؤجٌل إحدى هذه الحجرات 

. إلى ٌوم آخر
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: اإلشراف -5

لمخطط ؼٌر المنفذ ولكً ٌتم العمل على أحسن وجه ٌجب إعطاء اإلرشادات تتضح أهمٌه اإلشراؾ إذا كان ا

والتعلٌمات الكافٌة لطرٌقة التنفٌذ وال بد أن ٌكون هناك اتصال دابم بٌن وضع الخطة والمنفذ أو المنفذٌن لبلستفسار 

. عن أي شًء وهذا االتصال هو ما ٌعبر عنه أثناء التنفٌذ

ٌنهما تشابه ولكن ٌفرق بٌنهم الهدؾ من عملٌة االتصال ومدى عبلقة وسلطة وٌتضمن اإلشراؾ جانبٌن هامٌن ب

: الربٌس بالمرإوس هما

 

 Direction: التوجٌه -1

. هو إعطاء التعلٌمات واألوامر المتعلقة بطرٌقة تنفٌذ العمل وتقع مسبولٌة التنفٌذ فً هذه الحالة على الموجة

 

 Guidance: إلرشادا -2

بٌان أسبابها وٌتضمن اإلجابة على استفسارات القابمٌن بالعمل وتقدٌم المقترحات هو توضٌح وشرح التعلٌمات و

. واآلراء لهم، والمنفذ هو الذي ٌضع القرار النهابً وله حرٌة األخذ بهذه اآلراء أو رفضها

  :مثال

: التوجٌه

. إلى طرٌقة تنظٌؾ األرضٌة( الخادمة ) توجٌه األم للعاملة  

  :اإلرشاد

. ب واألم واألبناء فٌما ٌعترضهم من مشكبلت وما ٌقابلهم من صعوبات ٌرشد كل من األ

 

: تٌناآلتًالتوجٌه واإلرشاد قد ٌتمان بإحدى الطرٌقتٌن 

 .من الموجة إلى المنفذ مباشرة: طرٌقة مباشرة -1

مثل قراءة تعلٌمات طرٌقة استخدام جهاز من كتٌب مرفق به واالسترشاد بخبرات : طرٌقة ؼٌر مباشرة -2

 .عن طرٌق المبلحظة أو القراءة أو اإلطبلعالؽٌر 
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: العوامل التً تساعد على نجاح التنفٌذ

لما كانت المرونة عنصراً هاماً لنجاح اإلدارة بصفة عامة فمرونة التنفٌذ من أهم عناصر نجاح التنفٌذ فكما  -1

نفذ لهذه الخطة ٌجب مراعاة المرونة فً الخطة الموضوعة كذلك ٌجب أن تتوفر المرونة فً الشخص الم

 .فالجمود أثناء التنفٌذ سرعان ما ٌإدي إلى فشل الوصول لؤلهداؾ المنشودة

مراعاة الدقة فً تنفٌذ كل جانب من جوانب مرحلة التنفٌذ فكلها على درجة واحدة من األهمٌة فجانب  -2

إلشراؾ فالعناٌة بكل التنشٌط والمبادأة ال ٌقل أهمٌة عن جانب المراجعة المستمرة أو التعدٌل والتكٌٌؾ أو ا

 .جانب ٌسهم فً نجاح التنفٌذ خاصة والعملٌة اإلدارٌة عامة

 .اتخاذ أي قرارات جدٌدة بشؤن التعدٌل والتكٌٌؾ ٌجب أن ٌتم فً ضوء األهداؾ المنشودة -3

 

التقٌٌم : رابعاًال 

ا الفرد بعد أن ٌنتهً التقٌٌم هو آخر مرحلة من مراحل العملٌة اإلدارٌة وهو عملٌة فحص أو مراجعة شاملة ٌقوم به

من تنفٌذ الخطة وذلك بؤن ٌقارن النتابج التً وصل إلٌها باألهداؾ التً كان ٌنبؽً تحقٌقها للوقوؾ على مدى ما 

. حققه من نجاح أو عناه من فشل ولٌتبٌن أسباب النجاح أو الفشل

ٌها أو نواحً ضعفه السابقة سواء وٌعقب التقٌٌم اتخاذ قرارات لخطط جدٌدة فٌها بتجنب الفرد األخطاء التً وقع ؾ

كان ذلك فً الخطة أو التنفٌذ وبناء على ذلك ٌتضح أن التقٌٌم هو الطرٌق المباشر لتقدٌر أو لقٌاس مدى كفاٌة الفرد 

. فً إدارة شبونه واستخدام موارده

 

  ما هو الفرق بٌن المراجعة المستمرة أثناء التنفٌذ والتقٌٌم النهابً؟

التقٌٌم ( المراقبة) المراجعة المستمرة

 .تكون أوالً بؤول ومصاحبة للتنفٌذ -

 .تهتم بمقارنة التنفٌذ بالخطة الموضوعة -

ٌمكن إجراء التعدٌل المطلوب فً نفس العمل  -

. اإلداري

 .التقٌٌم مرحلة مستقلة تتم بعد انتهاء التنفٌذ -

 .التقٌٌم ٌهتم بمقارنة النتابج باألهداؾ -

قمنا بعمل إداري ال ٌمكن إجراء أي تعدٌل إال إذا  -

. جدٌد
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: عناصر التقٌٌم

 :لكً ٌؤتً التقٌٌم بثماره المرجوة ٌجب أن ٌتضمن العناصر التالٌة

فحص األهداؾ التً سبق تحدٌدها للوقوؾ على مدى موضوعٌتها ولبلطمبنان على اتسامها بالواقعٌة  -1

نها تتناسب ومرحلة الحٌاة التً وتماشٌاً مع قٌم األسرة مع إمكاناتها ومواردها والظروؾ التً تختارها وأ

 .تمر بها

فحص الخطة التً سبق وضعها لتحقٌق األهداؾ أي فحص الطرق التً تم اختٌارها لتنفٌذ العمل وتحلٌل  -2

 .الموارد التً خصصت إلنجاز العمل للوقوؾ على مقدار النجاح فً تقدٌر هذه األمور

بما سبق وضعه من خطط أو طرق لبلطمبنان على فحص طرٌقة التنفٌذ التً تم استخدامها فعبل ومقارنتها  -3

 .مدى سبلمة الناحٌة التنفٌذٌة أو التطبٌقٌة

 .دراسة الظروؾ التً تم تنفٌذ العمل بها للوقوؾ على مدى تؤثٌرها فً نجاح العمل وفشله -4

 

: أهمٌة التقٌٌم فً إدارة المنزل

: تحسٌن نوعٌة ومستوى األهداف -1

سٌلة لتحقٌق أهداؾ أسرٌة معٌنة فتوضع خطة لسٌر العمل وبٌان أحسن من المعروؾ أن اإلدارة المنزلٌة و

الوسابل الستعمال موارد األسرة ثم تنفذ الخطة الموضوعة ومراقبة مراحل التنفٌذ وٌتم التعدٌل أو التكٌٌؾ للخطة 

. والتنفٌذ لضمان تحقٌق النتابج

جحت أو فشلت فً تحقٌق أهدافها وقد ٌبٌن التقٌٌم أن وبعد ذلك ٌؤتً دور التقٌٌم الذي من خبلله تتؤكد األسرة أنها ن

هناك خلل فً التخطٌط أو فً أسلوب التنفٌذ أو عوامل خارجٌة أو أن األهداؾ الموضوعة لم تكن واقعٌة أو من 

. مستوى ال ٌتماشى مع إمكانٌات األسرة

ي ما وقعت فٌه من أخطاء فً أي أن األسرة سوؾ تستفٌد من التقٌٌم فً وضع أهداؾ جدٌدة وتحاول األسرة تبلؾ

التخطٌط أو أثناء التنفٌذ وهذا ٌساعد على تحسٌن نوع ومستوى األهداؾ وٌعطً ضماناً لتحقٌق تلك األهداؾ فً 

. المرات القادمة
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: ٌزٌد التقٌٌم من الخطط الجاهزة -2

هة وهذا سوؾ ٌزٌد رصٌد عند التقٌٌم قد ٌثبت نجاح خطة معٌنة وبذلك ٌمكن استؽبللها مستقببلً فً مواقؾ مشاب

 .األسرة من الخطط الجاهزة التً تساعد على التنظٌم واختصار الوقت الضابع فً وضع خطط جدٌدة

 

: تقوٌة الروابط األسرٌة -3

عند التقٌٌم تتاح الفرصة ألفراد األسرة لتبادل اآلراء ومناقشة مسبولٌات وواجبات كل فرد وذلك ٌإدي إلى تقوٌة 

. روح التعاون والمشاركة بٌن أفراد األسرةالروابط األسرٌة وبث 

ومع أهمٌة التقٌٌم وفوابده إال أنه مرحلة مهملة فً كثٌر من األسر وهذا اإلهمال ٌرجع ؼالباً إلى أن القابمٌن 

بالتخطٌط هم القابمون بالتنفٌذ فإن أفراد األسرة ٌتجنبون هذه المرحلة تحاشٌاً لمواجهة أخطابهم أو منعاً لظهور 

. م أمام الؽٌرأخطابه

 

: طرق التقٌٌم

: إن التقٌٌم الذي ٌتم على مستوى األسرة ٌنقسم إلى

( تقٌٌم ذاتً)تقٌٌم عام أو غٌر مفصل : والًال أ

. هو مجرد نظرة عابرة شاملة تلقٌها األسرة على مدى ما أنجزته من أعمال

على أنها ؼٌر مدٌنة ألحد وأن دخل  وصؾ إدارة الدخل المالً فً األسرة بؤنها ناجحة والدلٌل فً هذا الحكم: مثال

. األسرة ٌكفٌها

إن هذا النوع من التقٌٌم ال ٌوضح أسباب هذا النجاح وهل هو نجاح حقا كذلك ال ٌساعد التقٌٌم العام على تحسٌن   

. النتابج ألنه ال ٌوضح كٌؾ ٌمكن ذلك
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لقابم بالتقٌٌم بالتفاصٌل وحرصه على تحسٌن وٌتم هذا النوع من التقٌٌم بطرق متعددة تختلف لمدى اهتمام ا    

: مستوى أعماله ومن هذه الطرق ما ٌلً

 

  :مقارنة طرٌق اإلدارة بطرق الغٌر* 

ٌكون ذلك عن طرٌق المبلحظة والتفكٌر والمناقشة وٌتوقؾ نجاح هذه الطرٌقة على مدى المهارة فً المبلحظة 

ا فً مفكرة صؽٌرة، وقد تتداول ربات األسر مبلحظتهن وقد تسجل ربة األسرة بعض المبلحظات الهامة وتدونه

مما ٌكون له أثر فً إدارة المنزل، أما التفكٌر والتؤمل فٌساعد على فهم ما ٌبلحظه الفرد من أفعال ونتابج وٌقارن 

 بٌن أهداؾ ما قام به من أعمال وما حصل علٌه من نتابج وٌجب أن ٌكون التفكٌر مبنٌاً على أساس منطقً بعٌداً 

والمناقشة تكون مجدٌة إذا كان من ٌقوم بها مخلصا وصادقا فً مناقشته وقد تستخلص . عن العواطؾ واالنفعاالت

ربة األسرة خبلل مناقشتها مع جارتها طرٌقة ألداء عمل معٌن وٌتضح لها من محاولة تطبٌقها أنها ؼٌر ممكنة أو 

. عٌة أٌضاً والمناقشة ٌجب أن تكون منطقٌة وموضوعٌة وواق. ؼٌر مجزٌة

 

:  مقارنة ما وضعه الفرد لنفسه من مستوٌات وقٌم بالمستوٌات المتفق علٌها فً الجماعة والمجتمع* 

فقد ٌرجع فشل ربة األسرة فً إدارة منزلها إلى أن ما وضعته ألسرتها من قٌم ومستوٌات أعلى مما ٌجب أو أن 

. المستوى ؼٌر واقعً ولذلك تفشل فً الوصول ألهدافها

سإال الفرد لنفسه إذا أتٌحت له الفرصة أن ٌعٌد هذا العمل فما التؽٌرات التً ٌقوم بها : رجاع خطوات العملاست* 

فهو فً هذه الحالة سوؾ ٌستعٌد كل الخطوات من تخطٌط وتنفٌذ ورقابة وبهذا ٌعرؾ مواطن القوة والضعؾ 

. وٌعرؾ التؽٌرات التً ٌجب أن ٌتبعها فً أسلوبه وطرٌقته

وفٌها ٌقوم الفرد بتدوٌن كل خطوة وكل عمل قام به وشعوره أثناء أدابه وٌراجع الفرد ٌومٌاته : ٌومٌاتكتابة ال* 

فً نهاٌة كل أسبوع مثبل وٌعرؾ ماذا أنجز وما ٌجب علٌه أن ٌقوم به وبما أن الفرد الذي ٌقوم بعملٌة التقٌٌم هو 

فة ألي تقصٌر وبذلك تكون النتٌجة خبرة واقعٌة نفسه كاتب الٌومٌات فإنه ال مجال ألعذار واهٌة وأسباب مختل

. واستفادة كاملة للمرات القادمة
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: تقٌٌم تحلٌلً أو مفصل: ثانٌاًال 

هو أكثر دقة من التقٌٌم العام وفٌه ٌتم تحلٌل العملٌة اإلدارٌة بجوانبها المختلفة ثم ٌحلل كل جانب تحلٌل دقٌق 

نتج من هذا التحلٌل تلخٌص النتابج ووضع أسس جدٌدة هدفها لمعرفة نواحً الضعؾ والقوة فً كل جانب، وي

. تحسٌن العملٌة اإلدارٌة

. وٌؤخذ التقٌٌم التحلٌلً شكبل رسمٌا وٌتم عادة باستعمال جداول واستمارة تصمم خصٌصاً لهذا الؽرض

  .أو ٌستعمل لتقٌٌم الؽٌر( الفرد ٌقٌم نفسه)وٌستعمل التقٌٌم التحلٌلً لتقٌٌم الذات 

 

:  ة الطاقة البشرٌةإدار

على أداء األعمال ، وٌحصل الجسم على الطاقة عن طرٌق الؽذاء ، وٌستؽلها فً أداء  دالطاقة هً مقدرة الفر

.  العملٌات الفسٌولوجٌة الداخلٌة فً الجسم ، وفً األعمال واألنشطة الخارجٌة 

ٌرجع ذلك إلى  عدٌدة،حظى باهتمام أسر وإن كانت ال ت األسرة،وتعتبر الطاقات البشرٌة من الموارد الهامة فً 

فهً مورد  .الوقتوألن الطاقة البشرٌة تختلؾ عن المورد المالً وعن  د،ورالمجهل األسر بطرق استؽبلل هذا 

ولكن ما كمٌة  األعمال،فنحن نسلم بؤن لكل شخص طاقة معٌنة على أداء  تحدٌده،وال ٌمكن قٌاسه أو  ملموس،ؼٌر 

حسابها أو قٌاسها ؟ وكٌؾ ٌمكن إدارة مورد ال نعرؾ حدوده أو كمٌته ؟   هذه الطاقة ؟ كٌؾ ٌمكن

فً إعطاء شخص عادي أنبوبة أكسجٌن لٌستنشق  ببساطة،تتلخص طرٌقة عملها  الطاقة،اخترعت أجهزة لقٌاس 

فً وكمٌة ما طرده من ثانً أكسٌد الكربون  أكسجٌن،وتقاس كمٌة ما استهلكه من  تامة،منها وهو فً وضع راحة 

وبهذا ٌمكن حساب كمٌة الطاقة المستخدمة فً عملٌات الجسم الداخلٌة كالتنفس والدورة الدموٌة  .محددةفترة زمنٌة 

.  وتحسب تلك الكمٌة بالسعر الحراري الكبٌر . إلخ ... و ... والهضم و 

البلزمة لرفع ( الطاقة )  بؤنه كمٌة الحرارة( وهو الوحدة المستعملة فً التؽذٌة ) ٌعرؾ السعر الحراري الكبٌر ) 

( . من الماء درجة مبوٌة واحدة ( رطبل  2.2) درجة حرارة كٌلو جرام واحد 

ثم تقاس كمٌة الطاقة المستهلكة خبلل قٌام هذا الشخص بعمل ما ، والفرق بٌن القٌاسٌن أي الفرق بٌن ما ٌستهلكه 

وي مقدار الطاقة البلزمة لعدٌد من األعمال ، الشخص فً وضع راحة ، وبٌن ما ٌستهلكه أثناء أداء العمل ، ٌسا

. ومنها بعض األعمال المنزلٌة 

والواقع أننا إذا بحثنا فً كٌفٌة إدارة الطاقات البشرٌة فً األسرة ، فنحن نهدؾ إلى بحث مقدار الجهد الذي ٌستطٌع 

عدة األسرة على أداء ما الفرد أن ٌبذله فً فترة زمنٌة محددة دون أن ٌشعر بالتعب ، والهدؾ من ذلك هو مسا

علٌها من أعمال دون إرهاق ، حتى تتمكن من استؽبلل وقتها وطاقات أفرادها فً تحقٌق أهداؾ أخرى  

 :نعرؾلذلك ٌهمنا قبل الكبلم عن كٌفٌة تطبٌق أسس اإلدارة السلٌمة على هذا المورد أن 
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:- العوامل التً تحدد كمٌة هذه الطاقة

  .المختلفةم باألعمال المنزلٌة ٌامقدار الطاقة البلزمة للق -1

  .وأنواعهأسباب التعب  -2

 . احتٌاجات األسرة للطاقات البشرٌة فً أطوار حٌاتها المختلفة  -3

 

 :عوامل تحدٌد كمٌة الطاقة المستخدمة فً األعمال المنزلٌة 

لمجموعة عوامل  تختلؾ كمٌة الطاقة التً تستهلكها ربات البٌوت فً أداء كل عمل من األعمال المنزلٌة بالنسبة

  :أهمهامن 

  .األعمالوقد سبق أن أوضحنا أنه كلما زاد الوزن زادت الطاقة المستخدمة فً أداء  الجسم،وزن  -1

فهً تساعد الفرد على القٌام بالعمل  النمو،فإذا كانت عضبلت الجسم قوٌة سلٌمة  للجسم،النمو العضلً  -2

  .الطاقةبقلٌل من 

  .اء العمل ، فكلما طال الوقت كلما زادت الطاقة المستهلكةالوقت الذي ٌستؽرقه الفرد فً أد -3

موعد القٌام بالعمل ، فالبحوث تدلنا على أن األعمال التً ٌإدٌها الفرد فً الصباح تستهلك طاقة أقل مما  -4

 . لو قام بها آخر النهار 

) فمثبلً المشً ببطء  ببطء،األعمال بسرعة ٌستهلك طاقة أكثر مما لو تم العمل  فؤداء، العمل،سرعة أداء  -5

ك  5.5) سعر لكل رطل من وزن الجسم بٌنما ٌحتاج المشً بسرعة  1.3ٌحتاج إلى ( ك فً الساعة  4

وٌمكن القول هنا بؤن أداء أي عمل بسرعة  ،(سعراً  1.95) إلى مثل هذا العدد مرة ونصؾ ( فً الساعة 

  .الضعؾتهلكة إلى مضاعفة بحٌث ٌستؽرق نصؾ الوقت المفروض له ٌزٌد الطاقة المس

ٌستؽرق  كهربابً خبلطفصنع كعكة باستعمال . نوع وكمٌة األدوات والخامات المتوافرة ألداء العمل  -6

  .ٌدوٌةطاقة أقل بكثٌر منه إذا صنع بطرٌقة 

  .األدوات وطرٌقة ترتٌب وتنظٌم مكان العمل  -7

  .ةطاقالحالة النفسٌة التً ٌتم فٌها العمل لها أثر كبٌر فٌما ٌبذل من  -8

قدرات ومٌول وخبرات ربة البٌت ، فالعمل الذي تتقنه ربة البٌت تإدٌه فً سهولة وثقة تقلبلن ما ٌبذل فٌه  -9

 . من طاقة 
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ما هً األعمال المنزلٌة التً تفضلها ربات البٌوت ؟  

 تحتاج أي التً ال المرٌحة،لعل أول ما ٌخطر على البال من أجوبة على هذا السإال هو أنهن ٌفضلن األعمال 

ولكن الواقع أن إجابات ربات البٌوت ال ترتبط بٌن تفضٌلهن لنوع العمل وما ٌحتاجه العمل  .أدابهالطاقة كبٌرة فً 

  .أخرىوما تفضله واحدة قد تبؽضه  طاقة،من 

  :أهمٌتهابعض مواصفات األعمال المفضلة مترتبة حسب 

.  نتابجها مشرفة وتدعو للفخر ** 

.  نتابجها مرضٌة ** 

.  األدوات البلزمة لها متوفرة ** 

.  أفراد األسرة ٌقدرونها ** 

  .لهاؼالباً ما تتم تبعاً للوقت المحدد ** 

.  لً حرٌة تحدٌد سرعة العمل فٌها ** 

.  ٌعجبنً نوع الخامات والموارد المستعملة فٌها ** 

.  ٌعجبنً الوقت الذي أقضٌه فً إنجازها ** 

.  ة نتابجها تستمر لفترة طوٌل** 

  .لبلبتكارتدع مجاال ** 

  .متعبةؼٌر ** 

.  ٌشاركنً فً أدابها بعض األفراد الراشدٌن ** 

  :أهمٌتهابعض مواصفات األعمال ؼٌر المفضلة مرتبة حسب 

.  نتابجها تستمر لفترة قصٌرة ** 

.  ال ٌعجبنً الوقت المخصص لها ** 

.  متعبة ** 

.  خالٌة من التنوٌع ** 

  .ذهنًهود ال تحتاج لمج** 

 .لبلبتكارال تدع مجاالً ** 
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وهكذا ٌتضح أن مقدار ما ٌبذل من طاقة فً أداء عمل ما لٌس هو العامل األساسً فً مٌل ربات البٌوت أو 

هذا  إلٌها،وقد دلت التجارب على أن الفرد قد ٌشعر بتعب عند أداء األعمال التً ال ٌمٌل  .العملكراهٌتهن لهذا 

فما هو التعب إذاً ؟ وكٌؾ ٌحدث ؟ وكٌؾ ٌعالج ؟  المستهلكة،دار الطاقة التعب ال ٌبرره مق

 

وقد ٌشعر الفرد بواحد أو أكثر من تلك ، إن أي عمل من األعمال المنزلٌة ٌستلزم بذل عدة أنواع من المجهود

:  دات هًوٌفضل البعض اآلخر زعم اشتراكها جمٌعاً وذلك تبعاً لنوع وطبٌعة العمل وهذه المجهو، المجهودات

وهو الزم عند أداء أي عمل حتى ما قد اعتبره بسٌطاً أو عمبلً روتٌنٌاً فعند ارتداء : المجهود العقلً -1

المبلبس أو ؼسل المبلبس أو ؼسل الصحون أو ترتٌب األسرة ٌعمل العقل حتى بدون وعً منا إلتمام 

.  هذا العمل

إدٌه وهذا النوع من المجهود ٌستهلك كمٌة ٌستعمل الفرد المبصر عٌنه فً كل عمل ي: المجهود البصري -2

 . ال ٌستهان بها من الطاقة

كثنً الذراعٌن وفردهما وحمل األشٌاء وحركات الشد والجذب والرفع واإلمساك  :المجهود الٌدوي -3

 . بشًء كلها مجهودات ٌدوٌة تشترك فً معظم أعمال المنزل

 . كات البد منها للقٌام باألعمال المنزلٌةكاالنحناء والجلوس والوقوؾ والركوع حر :المجهود الجذعً -4

كالمشً والوقوؾ والحركة وصعود وهبوط السلم وكلما زاد عدد المجهودات البلزمة  :مجهود الساقٌن -5

 . للقٌام بالعمل زادت الطاقة المستنفذة فً أدابه أي كلما أصبح العمل متعباً 

  

: التعب واإلجهاد 

ذل من طاقة فً أداء عمل ما لٌس هو العامل األساسً فً مٌل ربات األسر لقد أكدت األبحاث على أن مقدار ما ٌب

هذا التعب ال ٌبرره ، وقد تبٌن أن الفرد قد ٌشعر بالتعب عند أداء األعمال التً ٌمٌل إلٌها، أو كراهٌتهن لهذا العمل

دراسة أسباب ما ٌشعر مقدار الطاقة المستهلكة إذن فما هو التعب؟ وكٌؾ ٌحدث؟ وكٌؾ ٌعالج؟ واتجه الباحثون ل

.  به األفراد من تعب خبلل العمل
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:  ولوحظت أعراض التعب فً الحاالت اآلتٌة

.  فترة طوٌلة من العمل الذهنً أو عمل جسمانً بسٌط فً وضع سلٌم أو ؼٌر مرٌح -1

 . فترة طوٌلة من العمل فً وضع وقوؾ -2

تؽٌٌر أو ضبط أوضاع بعض  فترة تكون قصٌرة فً عمل عضلً شاق فترة طوٌلة من عمل ٌقتضً -3

 . كقٌادة السٌارة مثبلً ، أجزاء الجسم

 . أداء عمل ؼٌر محبب إلى النفس -4

 . أداء عمل لم ٌتعود علٌه الفرد -5

 . كضرورة إنهابه فً وقت محدد، أداء عمل تحت ضؽط -6

 . أداء عمل بدون دراٌة أو معلومات كافٌة عنه -7

 . أداء عمل ٌحتاج مبلحظة دقٌقة أو ٌقظة تامة -8

 .سواء كان الشخص ٌعمل أو ال ٌعمل، حاالت الضٌق االنفعالًفً  -9

 

:  وتتلخص األعراض التً لوحظت فً تلك الحاالت فٌما ٌلً

.  ة العملصلاإلحساس باإلرهاق واإلنهاك والضٌق مع عدم الرؼبة فً موا -1

 . أوجاع تنسب إلى العمل اإلحساس بآالم و -2

 . مقدرة الفرد على أداء العمل فًهبوط  -3

  .ما ومستوى الجودةنتاج كقلة اإل -4

 . كثرة األخطاء وتكرارها -5

 .تؽٌرات فسٌولوجٌة فً تركٌب الدم وإفرازات الؽدد -6
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:  أنواع التعب

:  ٌمكن تقسٌم التعب إلى نوعٌن هما

.  التعب الجسمً أو الفسٌولوجً وٌطلق علٌه ؼالباً إجهاد أو إرهاق -1

 . التعب النفسً أو السٌكولوجً -2

. جد اإلجهاد أو اإلرهاق والتعب النفسً جنباً إلى جنب وعندبذ توصؾ الحالة بالتعب المركبوكثٌراً ما ٌو

 

: أو اإلجهاد( الجسمً)التعب الفسٌولوجً  -1

كان المعتقد لفترة طوٌلة أن التعب الجسمً ٌحدث نتٌجة لزٌادة كمٌة الطاقة المستهلكة فً أداء العمل وأنه ٌنتج بعد 

أو عمل عضلً شاق لمدة قصٌرة ولكن أثبتت التجارب الحدٌثة أن وضع العضلة أو  ،أداء عمل بسٌط لمدة طوٌلة

وطبٌعة الحركة المطلوبة ألدابه تإدي أٌضاً إلى الشعور بالتعب على الرؼم من ، العضبلت المستخدمة فً العمل

ى الشعور بالتعب وٌعرؾ فمثبلً تإدي األعمال الساكنة إل، أن الطاقة المستهلكة فً هذه الحالة قد تكون ضبٌلة جداً 

العمل الساكن بؤنه العمل الذي ٌحتاج إلى تثبٌت بعض عضبلت الجسم فً وضع واحد لتتمكن بعض أجزاء 

.  عضبلت الجسم األخرى فً أدابه

انحناء األم لتحمً طفلها فً البانٌو ففً هذا الوضع ومع أنها قد تحمل ثقل جسمها على حافة البانٌو إال أنها  -أ

رأسها وجذعها وأحد ذراعٌها فً وضع ثابت لتمسك بالطفل جٌداً ثم تستخدم ذراعها الثانً فً القٌام تحفظ وضع 

.  بباقً العمل

فإن ٌده الٌسرى تمسك الشؽل فً وضع ثابت بٌنما تتحرك الٌد الٌمنى للؾ ، وعندما ٌقوم فرد بشؽل الترٌكو -ب

ن ٌده الٌسرى وهً الٌد التً لم تبذل جهداً حركٌاً بل الخٌط وسحب اإلبرة فبعد فترة سوؾ ٌشعر القابم بالعمل أ

.  بقٌت فً وضع ساكن هً التً أجهدت وتعبت

وٌمكن تحلٌل حدوث هذا النوع من التعب على أن العضلة المتحركة تسمح للدورة الدموٌة بالسرٌان خبلل وضعً 

ٌة الدموٌة مما ٌقلل كمٌة الدم االنقباض واإلنبساط أما العضلة الساكنة فً وضع واحد فهً تضؽط على األوع

الواردة لها وٌحتاج الفرد لتؽٌر العضلة من وقت آلخر حتى ٌسمح لدفعة من الدم أن تصل إلٌها وإال فإنه ٌحس 

.  بالتعب

كان من المتبع أن ننصح ربة البٌت بالجلوس عند القٌام بؤعمال المنزل كلما أمكن ألن ذلك ٌقلل من الطاقة 

والجلوس متقاربة جداً وقد ٌإدي الجلوس أحٌاناً إذا كان الكرسً ؼٌر مرٌح أو ارتفاع سطح  المستهلكة فً الوقوؾ

.  إلى اإلحساس بالتعب أسرع من الوقوؾ، العمل ؼٌر مناسب
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وقد وجد أن العمل فً وضع وقوؾ ثابت ٌسبب الشعور بالتعب ال لزٌادة الطاقة المستهلكة وال لتعب فً العضبلت 

الوقوؾ على الدورة الدموٌة وأٌضاً لضؽط ثقل الجسم مما ٌحدث ألماً فً األربطة واألؼشٌة  ولكن ٌرجع إلى تؤثٌر

واألوتار العضلٌة المبطنة للقدمٌن وٌمكن تجنب هذا التؤثٌر بعدم الوقوؾ فً وضع واحد فترة طوٌلة والتحرك من 

. مكان آلخر

لعضبلت فالشخص ٌحصل على كمٌة من والمعروؾ أن التعب الجسمً ٌرجع إلى تؽٌرات كٌمٌابٌة تحدث فً ا

األكسجٌن تكفً لعملٌات االحتراق الؽذابً وتنقٌة الدم ومخلفات النشاط الحركً وعندما ٌقوم الفرد بنشاط جسمً 

تزداد سرعة نبضات القلب لمد الجسم بالدم النقً أوالً بؤول وبالكمٌات البلزمة ، تزداد حاجة الجسم من األكسجٌن

فتوقؾ عملٌة احتراق السكر فً ، ألكسجٌن تقل عن حاجة الجسم أثناء المجهود العضلًولكن ٌحدث أن كمٌة ا

بدالً من االحتراق الكامل الذي ٌنتج عنه ثانً أكسٌد الكربون وماء ، الجسم عند مرحلة تكوٌن حامض البلكتٌك

ذ ٌشعر الفرد باإلجهاد ٌتراكم حامض البلكتٌك على العضبلت وٌستمر فً الزٌادة مما ٌإدي إلى ثقل حركتها وعندئ

تستمر حالة التعب حتى ٌحصل الجسم على كمٌة كافٌة من األكسجٌن مع توقؾ المجهود العضلً فتتم عملٌة 

.  االحتراق وتتخلص العضبلت من حامض البلكتٌك

لٌعطً الطاقة التً تمكن اإلنسان من ( وقوداً )وبشكل أكثر تبسٌطاً نجد أنه فً النشاط العضلً ٌحرق الجسم 

:  ومادة الجلٌكوجٌن هً مصدر الطاقة وهً المعادلة اآلتٌة، الحركة

ثانً أكسٌد الكربون + حامض البلكتٌك + طاقة ← جلٌكوجٌن + أكسجٌن  

وٌتم تفاعل األكسجٌن مع ، الدم الورٌدي ٌتخلص من ثانً أكسٌد الكربون إلى الربتٌن وٌخرج مع هواء الزفٌر

لٌكوجٌن أما لو زاد حامض البلكتٌك ٌحدث آالم فً العضبلت وقد حامض البلكتٌك فً العضبلت معطٌاً ج

أوضحت البحوث الحدٌثة فً هذا المٌدان أن هناك عامبلً آخر مهما ٌإدي إلى الشعور باإلجهاد هذا العامل هو 

( عصبً عضلً)تؽٌرات معٌنة فً الجهاز العصبً وٌإٌد هذا الرأي أن الجهاز الحركً فً جسم اإلنسان جهاز 

وأن الجهاز العصبً المركزي جهاز عضوي ٌعمل بالتؽٌرات الكهربٌة ، تكون من عضبلت وأعصابأي ي

والكٌمٌابٌة ومن المحتمل إذن أن ٌكون اإلجهاد الناتح عن استعمال عضبلت الجسم إنما ٌحدث فً الجهاز العصبً 

.  وكذلك فً العضبلت نفسها
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(: النفسً)التعب السٌكولوجً  -2

أما أسباب وطرٌقة اإلحساس بهذا النوع من التعب فتختلؾ ، قدرة على مواصلة العمل واإلنتاجوٌنتج عنه عدم ال

:  هً أكثر ؼموضاً وأكثر تعقٌداً منها فً التعب الفسٌولوجً وهناك نوعان من التعب السٌكولوجً

(.  الملل)التعب الناتج عن انعدام اللذة  -أ

.  التعب الناتج عن الكبت -ب

 

(:  الملل)ن انعدام اللذة التعب الناتج ع - أ

وهً حالة ذهنٌة تسبب فقد اهتمام الفرد بعمله وعدم شعوره بالرضا أو اإلشباع فٌه وقد ٌصاحبه أو ال ٌصاحبه 

.  أساس فسٌولوجً

:  وٌرجع إلى شعور الفرد بالملل ألن إمكاناته أكثر بكثٌر من الخبرة والطاقة التً ٌتطلبها عمله ومن أمثلة ذلك

.  كرارٌة ذات الدورة البسٌطة مثل ؼسل األطباقاألعمال الت -1

 . مثل تنظٌؾ المنزل والكً: األعمال السهلة -2

 

 : التعب الناتج عن الكبت - ب

 : قد ٌنتج التعب الناتج عن الشعور بالكبت عن عدة أسباب هً

.  تؽٌٌر الخطط المفاجا وإٌجاد وضع أهداؾ جدٌدة -1

 . عدم تؤكد الفرد من نتابج عمله -2

 . د بؽٌر رؼبة ألنه ٌرٌد عمل شًء آخرعمل ٌفعله الفر -3

 . كثرة المقاطعات -4
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:  عالج التعب

فترات الراحة ولكن ، ٌجب أن ٌتبع العبلج نوع التعب ومن أهم الوسابل التً ثبت فاعلٌتها فً عبلج نوعً التعب

فسٌولوجٌاً أي تعب عضلٌاً أو تخفٌؾ حدته فإذا كان التعب  تقلٌلنوع فترة الراحة البد أن ٌبلبم نوع التعب المراد 

بمعنى حصوله على فترة استرخاء وهدوء حتى تتخلص العضبلت من ، واضحاً فعلى الفرد أن ٌسترٌح تماماً 

والنوم وٌعد أحسن تلك الطرق بل ، المتجمع من حامض البلكتٌك فتعود لنشاطها وكامل قدرتها على متابعة العمل

.  وأسرعها

فقد ٌفٌد جداً أن تكون ، بالملل وفقدان اللذة نتٌجة لتكرار العمل وعدم التنوع فٌهوإذا كان سبب التعب هو الشعور 

فترة الراحة هً االشتراك أو القٌام بعمل مخالؾ تماماً للعمٌل األول أو قد ٌكلؾ الشخص الواحد بنوعٌن أو أكثر 

التؽٌٌر على إبعاد الملل وبذلك من المسبولٌة فً العمل بهذا ٌنتقل من نوع إلى نوع آخر من األعمال وٌساعد هذا 

. ٌقل حدوث التعب

وهذا ، أما فً حالة التعب الناشا عن الكبت فإن نوع وطرٌقة قضاء فترة الراحة ٌجب أن ٌتناسبا مع نوع الكبت

النوع من التعب قد ٌحتاج أحٌاناً لوقت أطول لزواله أو التؽلب علٌه نهابٌاً وقد ٌساعد تجزبة العمل الواحد إلى عدة 

.  راحل على التقلٌل من حدوث هذا التعبم

فٌجب أن تإخذ بمجرد الشعور ببداٌة ، ولكً تكون أكثر نفعاً ، أما عن أنسب وقت ألخذ فترة للراحة أثناء العمل

أعراض التعب ولٌس بعد وصوله لدرجة كبٌرة إذ أن التؽلب على التعب فً هذه المرحلة ٌكون أسهل وأسرع منه 

.  فً أي وقت آخر

 

: طٌط الستعمال الطاقات البشرٌة فً األسرةالتخ

تختلؾ الطاقات البشرٌة عن الموارد األخرى فً أنه ال ٌمكن وضع تخطٌط الستعمالها ألن كل ما ٌمكن تخطٌطه 

.  هو كٌفٌة تقلٌل الطاقة المستهلكة عند أداء عمل معٌن وهذا ٌقود إلى طرق تبسٌط خطوات العمل

لطاقات مرتبطة إلى حد كبٌر بطرق استعمال الوقت وقد الحظنا ذلك عن ومما سبق ٌتضح أن طرق استعمال ا

تقسٌم األعمال المنزلٌة إلى أعمال سهلة ومتوسطة وصعبة ووجوب القٌام بها بالتبادل أي وجوب توزٌع األعمال 

 على ساعات الٌوم وأٌام األسبوع حسب ما ٌتطلبه كل منها من جهد وأٌضاً عند الحدٌث على فترات الراحة

وهكذا فإننا نخطط ، ووجوب توزٌع أوقات الراحة بالنسبة لنوع العمل والمجهود الذي ٌبذل فٌه ونوع هذا المجهود

. الستعمال الطاقة عندما نخطط الستعمال الوقت وٌتم ذلك بصورة آلٌة نظراً الندماج الموردٌن
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: مرحلة التنفٌذ والمراقبة

ٌة فعند تحلٌل أسباب التعب وأنواع وطرق عبلج التعب وكلها تتم وهً أوضح مراحل إدارة موارد الطاقات البشر

ٌقوم الفرد بعملٌات مراجعة وتعدٌل فً طرق العمل كما أن التنشٌط عملٌة ، أثناء تنفٌذ نواحً النشاط المختلفة

 مستمرة عند القٌام بؤي عمل من األعمال لكً ٌحقق الفرد ما ٌصبو إلٌه من نتابج أن مراقبة طرق التنفٌذ

واإلشراؾ علٌها تعتبر أساساً ودافعاً للقٌام بكثٌر من األبحاث والتجارب للتوصل إلى تبسٌط خطوات العمل أثناء 

وكذلك للتوصل إلى فهم أوضاع وتحركات الجسم فً كل عمل لمحاولة االقتصاد ، القٌام بؤعمال المنزل المختلفة

. لجسمفً المجهود واالبتعاد عن األوضاع المرهقة أو الضارة با

 

: مرحلة التقٌٌم

فبمجرد أن ٌشعر الفرد بتعب عند أداء عمل ما فإنه ٌفكر فً سبب هذا التعب ، وهو كثٌر ما ٌصاحب مرحلة التنفٌذ

وفً وضع الخطط لتجنبه فً المرات القادمة فهو إذن ٌقٌم طرق تنفٌذه لؤلعمال استعداًد لتخطٌط جدٌد وعن طرٌق 

وأٌضاً سبب تجنبه ، الكامنة وراء مٌله لعمل ما وعدم شعوره بتعب فً أدابه التقٌٌم ٌتعرؾ الفرد على األسباب

. بعض األعمال أو تعبه الشدٌد عند القٌام بها

هو االختٌار األمثل لنموذج عمل محدد وشامل لقرارات متناسقة تإدي إلى تحقٌق أهداؾ محددة خبلل فترة زمنٌة 

ٌار أنسب األسالٌب التً تكفل بلوغ أهداؾ معٌنة خبلل زمن وٌعمل على وضع الخطط المرتكزة على اخت، معٌنة

.  معٌن على ضوء الظروؾ التً قد تسود مستقببلً وبؤفضل صورة ممكنة

.  التخطٌط عملٌة إجرابٌة ومعقدة وؼٌر محبوبة عند بعض األفراد ولكن البعض ٌجٌد إجراءات تلك العملٌة

 

:  أهمٌة التخطٌط

إن . ت إنما ٌوفر الوقت الذي ٌمكن تخصٌصه للقٌام بؤنشطة مهمة لتحقٌق األهداؾ التخطٌط وإن كان ٌحتاج إلً وق

، فالتخطٌط هو أسلوب ٌربط المستقبل بالحاضر، كل دقٌقة تنفق فً التخطٌط توفر ثبلث أو أربع دقابق فً التنفٌذ

وتزداد أهمٌة التخطٌط . تقبلوالتنبإ باألحداث المتوقعة استشرافا للمس، وٌتطلب تفكٌراً فً المستقبل بطرٌقة منظمة

فالتخطٌط السلٌم مفتاح التخلص من . كلما صعدنا فً السلم اإلداري فبل نستطٌع تحقٌق األهداؾ بدون تخطٌط

. التوتر والشد العصبً وهو طرٌق المستقبل والنجاح واالستمرارٌة

إٌضاح الحلول وأوجه إن التخطٌط ٌقوم على المركزٌة لٌتسنى وضع خطة شاملة لصالح المجتمع عن طرٌق 

ولمواجهة المشكبلت وأوجه الضعؾ واختٌار أنسب الوسابل فً حدود ، العبلج للعاملٌن فً جمٌع المجاالت

.  اإلمكانات والطاقات والعناصر المتٌسرة
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: المبادئ األساسٌة للتخطٌط 

:  مبدأ الواقعٌة: أوالًال 

لذلك ٌجب توفر األفراد البلزمٌن لتنفٌذ . ٌذ الناجحاالعتبار الظروؾ المحٌطة التً تسمح بالتنؾ وهو األخذ بعٌن

.  الخطة والموارد المالٌة التً تسمح بالسٌر فٌها من خبلل مراحلها المختلفة

والتكوٌن البٌانً للمجتمع ومنظماته وأجهزته وهٌباته ، والواقعٌة تعنً إعداد الخطة على أساس التحلٌل الوظٌفً

.  ت الفعلٌة وفً حدود اإلمكانات والموارد الحقٌقٌةالمختلفة بما ٌتماشى مع االحتٌاجا

 

: مبدأ الشمولٌة: ثانٌاًال 

ٌنبؽً للخطة أن تكون متكاملة وشاملة متصفة باالتزان وأن تكون بقدر اإلمكان شاملة لجمٌع المستوٌات واإلنتاج 

.  ممتمدة إلى المجاالت والمٌادٌن والقطاعات فً المجتمع، والخدمات

 

:  رونةمبدأ الم: ثالثاًال 

البد لنجاح تنفٌذ التخطٌط أن ٌكون إلى حد كبٌر على درجة من المرونة تساعد على حل المشكبلت وتفادي العقبات 

. الطاربة

 

:  مبدأ تحدٌد األولوٌات: رابعاًال  

ولذلك ، ٌعتمد تحدٌد األولوٌات وترتٌبها على جانبٌن هامٌن هما الجانب الزمنً وجانب العناٌة واالهتمام بالمال

.  قوم على أهمٌة المشارٌع التً تعد للقٌام بهات

 

:  مبدأ التعاون والتنسٌق والتنظٌم: خامساًال 

إن نجاح أي مشروع جماعً ٌنفذ ضمن خطة محددة ٌعتمد على التعاون والتنسٌق وذلك لٌتسنى تحقٌق األهداؾ 

.  العامة خبلل مراحل التخطٌط
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: أركان التخطٌط 

:  الهدف -1

ومرحلة تحدٌد األهداؾ تفصٌلٌة جزبٌة ٌسبقها الحصول على جمٌع التفاصٌل ، عى الخطة لتنفٌذهاهو الؽاٌة التً تس

.  ومراجعة هذه االحتماالت فً ضوء األهداؾ العامة. البلزمة لبحث الموضوع ومراعاة جمٌع االحتماالت

 

:  التنبؤ للمستقبل -2

الخطة فً الحسبان ما ٌستجد من ظروؾ ٌمكن أن  فتؤخذ، إن التخطٌط ٌتنبؤ على أساس ما ٌتوقع أن ٌحدث مستقببلً 

.  تسود مستقببلً 

 

:  فترة الخطة الزمنٌة -3

هناك خطة بعٌدة المدى ، إن عملٌة التخطٌط عملٌة مستمرة فقد ٌتولى المخطط أكثر من خطة فً وقت واحد

ٌق جانب من وأخرى متوسطة المدى وثالثة قصٌرة المدى بشرط أن تهدؾ الخطة القصٌرة أو األقصر إلى تحق

.  جوانب الخطة التً تلٌها

 

:  التخطٌط ٌسبق التنفٌذ -4

.  إن المدٌر الناجح ال ٌعمل على تنفٌذ أو التفكٌر فً عمل ما إال بعد التخطٌط

 

:  وسابل وأسالٌب تحقٌق الخطة -5

لى البد من إستراتٌجٌة ٌختار بموجبها األسلوب األمثل وواجب المخطط أن ٌعٌن وٌساعد الجهة التً ترمً إ

.  التخطٌط الختٌار إستراتٌجٌة مبٌنا مدى مبلبمة كل إستراتٌجٌة لكل هدؾ من األهداؾ
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:  أنواع التخطٌط 

فقد تكون خطط ؼرضها التخطٌط ألعمال جدٌدة أو تصحٌحٌة ، مجموعة تتعلق بالؽرض من الخطة -1

.  ألخرى أو اعتٌادٌة

     .تكرار استخدامهامجموعة تتعلق ب -2

:  تعلق بمدى الخطةمجموعة ت -3    

.  قد تكون الخطط على ثبلثة أنواع عامة طوٌلة األمد وخطط متوسطة وأخرى سنوٌة تفصٌلٌة 

متداخلة مع بعضها البعض تكتسب قدرا من المرونة لمواجهة التؽٌرات ؼٌر الفإن هذه األنواع الثبلثة من الخطط  

 .ة لٌتم تعدٌل ما ٌنبؽً تعدٌلهالمتوقع

 

:  حدود التخطٌط

:  لفة التخطٌطك -1

 . ٌحتاج التخطٌط إلى تكالٌؾ لجمع المعلومات وتحلٌلها

 

 : مرونة التخطٌط -2

وضرورة تحدٌد مواعٌد لمراجعتها لتواكب ، فهذا ال ٌمنع أن تتصؾ بالمرونة، البد أن تتصؾ الخطة بالثبات

 . الظروؾ

 

 : توفر وقت كاف للتخطٌط -3

واستحضار الخطط البدٌلة لمواجهة كل ظرؾ مقبل ، قبلٌتطلب التخطٌط دراسة عوامل وظروؾ الحاضر والمست

 . إذا أرادت تحدي الزمن

 

:  التنبؤات قد تخطا -4

هناك عثرات للتخطٌط وهً عدم دقة المعلومات التً جاءت بها التنبإات وقد ٌطول الزمن الذي قصدته التنبإات 

 . فتضعؾ دقتها
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: المركزٌة اإلدارٌة -5

.  حدود االنحراؾ من المقررات اإلدارٌةالبد من الحد من المركزٌة ورسم 

 مما سبق نتوصل إلى أن التخطٌط ٌتكون من تخطٌط طوٌل المدى وتخطٌط قصٌر المدى 

 

:  األدوات الالزمة لتخطٌط الوقت بصورة فعالة

.  قدرة التركٌز على المهام الحرجة -1

.  ظروؾ عمل جدٌدة -2

.  المسبولٌة الوظٌفٌة الواضحة -3

.  للسلطات والمسبولٌات تحدٌد دقٌق -4

.  وظٌفة محببة -5

.  المثابرة والروح المعنوٌة العالٌة -6

.  عدم القٌام بؤكثر من مهمة فً وقت واحد -7

.  النجاح فً تحدٌد األولوٌات واألهداؾ -8

.  التدرٌب واالبتكار -9

. النظام الجٌد للعمل -10

.  القدرة على التفوٌض الناجح -11

.  على تخطٌط الوقتتوافر الدافع  -12

. نظام اتصال جٌد -13

. أرشٌؾ فعال -14

.  سكرتارٌة ومرإوسٌن على درجة من الكفاءة -15
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الباب الثانً 

 

 إدارة موارد األسرة
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: إدارة الوقت 

فٌتساوي ، لوقت إال ا، تختلؾ نسب و كمٌات ما ٌتمتع به األفراد من مواد حسب إمكانٌاتهم وقدراتهم و مستوٌاتهم 

وال ، نصٌب كل فرد منه بصرؾ النظر عن سنه أو جنسه أو مستواه فكل منا ٌمتلك أربعا و عشرٌن ساعة ٌومٌا 

كما ال ٌمكن إلنسان أنا ٌدخر بعض الوقت من ٌوم . أن ٌزٌدها ساعة أو ٌنقصها دقٌقة ، ٌستطٌع أحد مهما فعل 

ال الشمس ٌنبؽً لها أن تدرك القمر وال } قال تعالى . النهار نهار فاللٌل لٌل و، وال أن ٌبدل ساعة بؤخرى ، آلخر 

. سورة   اٌه رقم  { اللٌل سابق النهار وكل فً فلك ٌسبحون 

. ٌإدي تحدٌد الوقت بهذه الصورة إلً صعوبة إدارته وفً نفس الوقت إلً أهمٌة إدارته إدارة حكمٌة 

 .البشرٌةط هذا المورد ارتباطا وثٌقا بمورد آخر هو الطاقة هو ارتبا ،الوقتعامل أخر ٌسبب صعوبة إدارة مورد 

ٌتوقؾ مقدار ما ، فلكل إنسان قدرة وطاقة محدودة علً العمل العضلً ، فكل منهما ٌإثر فً اآلخر وٌتؤثر به 

كذلك فإن وقت الفرد ٌتسع لقدر معٌن من . ٌستطٌع الفرد إنجازه من أعمال علً مقدار ما لدٌه من وقت ألدابها 

علً مقدار ما ٌتمتع به الفرد من طاقة و قدرة علً ، ٌتوقؾ مدي هذا االتساع أو الضٌق فً الوقت ،األعمال 

لذلك ٌتحتم عند إدارة أي منهما وضع . وٌعتمد كل منهما علً األخر ، انجاز تلك األعمال فهما موردان مرتبطان 

. الثانً موضع االعتبار 

 .الطاقةالقادم عند الكبلم عن  قة خبلل هذا الباب وفً الباببٌن الوقت والطاستتضح هذه العبلقة 

 

  : عوامل تؤثر فً طرق استعمال الوقت

إدارة الوقت تتمثل فً موازنة ما لدٌنا من ساعات محدودة وما ٌجب علٌنا أداإه من أعمال فً فترة زمنٌة محدودة 

ومن الطبٌعً أن ، بالنسبة لما لدٌنا من وقت  تتوقؾ سهولة أو صعوبة هذه العملٌة علً كٌفٌة نوع تلك األعمال، 

بل وبالنسبة لنفس الشخص أو األسرة فً الظروؾ و ، من أسرة ألخرى ، تختلؾ هذه النسبة من شخص آلخر 

بٌنما ، وضٌاعه ، فكثٌرا ما نسمع شخصا ما ٌعبر عما عنده من فراغ ورؼبته فً قتل الوقت . المناسبات المختلفة 

بل قد ٌتمنى لو زاد ،ٌشعر به من ضٌق وقته وٌبدي تعجبه من سرعة مرور الوقت وانتهاإه نسمع أخر ٌعبر عما 

وقد ٌكون الشخص األول هو نفس الشخص الثانً ولكن فً . الٌوم بضع ساعات حتى ٌنهً ما علٌه من مهام 

، من واجبات ومسبولٌات وما فٌه ، فمثبل ٌختلؾ اتساع الوقت بالنسبة للطالبة أثناء العام الدراسً ، ظروؾ مؽاٌره 

عن تلك التً تجمع بٌن  ،البٌتو تختلؾ نظرة المرأة العاملة للوقت عن ربة . عن وقتها أثناء العطلة الصٌفٌة 

فً أطوار  ،الواحدةكذلك ونبلحظ زٌادة كبٌرة فً األعمال و نواحً النشاطات المختلفة فً األسرة  ،الوظٌفتٌن

تكوٌن لدٌها فسحة من الوقت تكفً ما علٌها من واجبات و مسبولٌات داخلٌة و فاألسرة حدٌثة ال .المختلفةحٌاتها 

و المسبولٌات اتساعا  ،ضٌقاو ٌزداد الوقت  ،األطفالوٌضٌق الوقت و تزداد األعباء ومسبولٌات بإنجاب  ،خارجٌة
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ان و الوقت التساع و قد تعود المطالب و المسبولٌات إلً النقص .المختلفةبنمو األطفال و خبلل مراحل تعلٌمهم 

. بخروج األوالد من كنؾ األسرة بالزواج أو العمل و ٌعود الزوجان للحٌاة بمفردهما مرة أخري 

فمن الناس من ٌقدرون عن ، فلسفة و اتجاهات األفراد ، من أهم العوامل التً تإثر علً طرق استعمال الوقت 

. وعً حدود ما لدٌهم من وقت 

و قد ٌإجلون بعض تلك األعمال إلً حٌن ٌتوافر لهم الوقت ، أعمال حسب أهمٌتها  وٌرتبون ما ٌرؼبون أداءه من

.  هإالء ٌإمنون بإدارة الوقت وموازنته. ألدابها 

فهم ٌعتقدون أن أي ، هناك أفراد آخرون ال ٌإمنون بتنظٌم مواعٌد العمل و الراحة وؼٌرها من أوجه النشاط 

ولكن أذا اهتم كل ، هإالء ٌفضلون ترك األمور تجري علً أعنتها ، ته تخطٌط للوقت أنما هو مضٌعة له فً حد ذا

وإنما ، و ذلك لٌس بمنعها ، لتمكن من التؽلب علً الكثٌر من األمور ؼٌر المتوقعة ، فرد بتخطٌط وقته وموازنته 

 .بتوقعها و تنظٌمها قدر اإلمكان 

 

أٌن ٌذهب الوقت ؟ 

وكٌؾ ٌستعمل ما ، كل فرد بسجل خاص ٌوضح فٌه كٌؾ ٌقضً وقته  واإلجابة علً هذه السإال تتضح إذا احتفظ

مثل هذه السجبلت هام جدا بالنسبة لربة . لدٌه من ساعات محدودة لقضاء ما علٌه من أعمال ونواحً نشاط مختلفة 

وتساعدها علً تكشؾ ما ، إذا تستطٌع عن طرٌقها معرفة مدي ما ٌحتاجه كل عمل فً األسرة من وقت ، البٌت 

تتبٌن أسباب ، أو فً الزٌارات من الجارات و ؼٌرها ، أو فً العناٌة بؤطفالها ، قضٌة من ساعات فً الطبخ ت

ثم هً تستطٌع بعد ذلك موازنة وقتها مع أعمالها و راحتها و ، ضٌق الوقت فً بعض أحٌان و طوله أحٌانا أخري 

. وفر وقتا و طاقة وٌمكنها كذلك تبسٌط طرق عملها حتى ت، نواحً نشاطها المختلفة 

.  التً تقضٌها فً كل عمل من االعمال 

أٌن ٌذهب )تستطٌع ربة البٌت إلجابة علً السإال التقلٌدي  ،األسبوعسجل أي فً نهاٌة  طرٌق ملءوعند 

ولقد تحتاج إلعادة عملٌة التدوٌن لعدة أسابٌع للتوصل إلً متوسط ما تصرفه فعبل فً كل عمل من (. الوقت؟

 .أعمالها
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: وذلك ألسباب التالٌة , وتختلف كمٌة الوقت الالزمة ألداء األعمال المنزلٌة من أسرة ألخرى 

: طبٌعة العمل نفسه -1

 .معقدةفؤعداد أكبلت سهلة بسٌطة ٌستؽرق وقتا أقل من أعداد وجبات كبٌرة  

 :المطلوبمستوى العمل  -2

الكعكة ي تجمٌلها بٌنما تكتفً أخرى بتقدٌم فإذا اهتمت ربة البٌت بمنظر الكعكة تقدمها فتقضى بعض الوقت ؾ 

 .تجمٌل بدون

: توافر األدوات و الخامات -3

فبل شك أن استخدام المكنسة الكهربابٌة ٌحتاج لوقت أقل بكثٌر من ، ٌإثر فً كمٌة الوقت البلزمة ألي عمل  

 .رفع و تنفٌض السجاجٌد و إعادتها إلً مكانها

: حجم األسرة و أعمار أفرادها -4

وؼسل مبلبس أسرة مكونة من شخصٌن ٌحتاج لنصؾ الوقت البلزم إلعداد و ؼسل مبلبس أسرة فإعداد  

 .صؽارو ٌزٌد الوقت بوجود أطفال  ،أشخاصمكونة من أربعة 

 :عمر ربة البٌت -5     

: خبرة و تجارب ربة البٌت-6

 .متمرنة تمكنها من أداء األعمال المنزلٌة فً وقت أصؽر بكثٌر مما تحتاجه ربة البٌت ؼٌر 

: تعاون و اشتراك أفراد األسرة -7

 .المنزلٌةٌقلل من الوقت البلزم ألداء كثٌر من األعمال  

 وحدة عملوٌطلق علً عدد الدقابق المستخدمة فً أداء كل عمل من األعمال المنزلٌة خبلل األسبوع تعبٌر 

((work unit  ))مختلفةة الوقت فً أسر واستخدمت وحدة العمل فً بحوث متعددة لمقارنة طرق إدار. 
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: تخطٌط الوقت 

وقد  .دقابقساعات و  لعل من أهم أهداؾ تخطٌط الوقت توفٌر الوقت الضابع وحسن استؽبلل ما لدٌنا من

لكن . البعض أن عملٌة تخطٌط الوقت تستؽرق وقتا طوٌبل ٌمكن توفٌره واستخدامه فً أداء األعمال ذاتها ٌتصور

هناك تناسبا عكسٌا بٌن كمٌة الوقت الضابع فً عملٌة التخطٌط و الوقت الضابع فً أداء  البحوث تدلنا علً أن

 .األعمال

 .التفصٌلٌختلؾ كل منها عن األخر فً درجة الوضوح و  ،الخططولتخطٌط الوقت توجد ثبلث أنواع من 

 

 :النوع األول

و هذا فً  ،محدودةكبٌرة فً فترة زمنٌة صؽٌرة كانت أم  ،بتاعبارة عن وضع قابمة باألعمال التً ٌجب القٌام 

وٌرجع إلٌها من آن ألخر  .أعمالفهً مجرد تذكرة بما ٌجب على الفرد أداإه من  ،الكلمةالواقع ال تعد خطة بمعنى 

 .بعدلمراجعة ما تم إنجازه من القابمة الموضوعة وما ٌبقى فٌها من أعمال لم تنجزه 

 

  :النوع الثانً

لوبة أداإها إلى مجموعات وٌحدد لكل مجموعة حد أقصى من الوقت دون تحدٌد جزبً لكل فٌه ٌقسم األعمال المط

فإذا قررت ربٌت البٌت تنظٌؾ بٌتها  .الشًءو هذا ٌكن نفعا فً المشروعات البعٌدة األجل بعض  ،مجموعة

م فٌه عمل الكعك و ثم هً تحدد موعدا ٌت، فإنها تحدد موعدا ٌتم فٌه تنظٌؾ البٌت ، تنظٌؾ كلٌا بمناسبة العٌد 

بعد ذلك تبدأ فً المجموعة األولى وال ٌمنع ذلك من التحضٌر و التفكٌر فً احتٌاجات  –ؼٌره من مستلزمات العٌد 

أي أن . و المهم انتهاء كل عمل فً الوقت المحدد له ، و قد تبدأ مرحلة منها قبل نهاٌة السابقة ، المجموعة الثانٌة 

. بموعد انتهاء العمل ولٌس بموعد بداٌته أو تفصٌل توقٌتات مراحل تنفٌذه هذا النوع من التخطٌط ٌهتم 

 

 :النوع الثالث 

 على حدةو الجدول ٌحدد موعد بداٌة و نهاٌة كل عمل  ،((جدول))و كثٌرا ما ٌعرؾ باسم  ،تحدٌداهو أكثر دقة و  

همٌة هذا النوع بالنسبة لؤلفراد كلما وتزٌد أ. و ٌستعمل لنواحً النشاط القرٌبة األجل و البعٌدة على السواء ، 

و عن طرٌق هذه الجداول تستطٌع ربة البٌت أن تبسط و تسهل من  .وقتزادت أعمالهم بالنسبة بما لدٌهم من 

وهذا النوع من تخطٌط الوقت ٌستلزم الترٌث  .للوقتو أن تقتصد فً طرق استعمالها  ،األعمالأسالٌبها فً أداء 

 .وجهحتى ٌوضع الجدول لٌخدم من ٌنفذه على أحسن  ،الوقتارات المتعلقة بطرق توزٌع والتفكٌر عند اتخاذ القر
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فالسجل ٌحدد عدد  .تنفٌذهاو ٌفٌد سجل األعمال المنزلٌة فً وضع هذا الجدول وٌكسبها دقة وواقعٌة تضمن نجاح 

أداإه من أعمال فً  وعلى ضوبه تستطٌع بٌت البٌت تخطٌط ما ٌمكنها ،عملالساعات أو الدقابق البلزمة لكل 

 .محددةزمنٌة 

 ،كمٌتهافتخطٌط طرق صرؾ النقود ال ٌزٌد  ،معجزاتومما هو جدٌر بالذكر أن تخطٌط أي مورد ال ٌحقق 

وإنما هً وسٌله تساعد على حسن إدارة المورد الذي نحن بصدد . وتخطٌط الوقت ال ٌطٌل ساعات النهار

فإذا كان  .عاداتهماحتٌاجات األفراد الشخصٌة ومٌولهم وحتى  ٌجب أن تراعى فٌه للوقت،ولكً ٌنجح أي تخطٌط 

من عادة ربة بٌت أن تقرأ صحؾ الصباح قبل تنظٌؾ منزلها فعلى الخطة أال تؽٌر من ذلك ، وإذا كانت تفضل 

أما مدى ما ٌذكر فً الخطة من تفاصٌل فٌتوقؾ على . ترتٌب دوالٌبها فً المساء فتوضع الخطة على هذا األساس 

فمثبل إذا وضعت خطة لطالبات بٌت التدرٌب الستعمال فترة الصباح من كل ٌوم . ة من توضع له الخطة خبر

تلمٌع األرضٌة  8,40-8,30ترتٌب األسرة ، من  8,30 -8,15لتنظٌؾ المنزل ، فقد ٌورد فً الخطة مثبل من 

بٌنما توضع نفس الخطة لربة  .إعادة ترتٌب أثاث الؽرفة  9,00  –8,50تنظٌؾ السجاد ، ومن  8,50-8,40،من 

كذلك أن تتضمن الخطة وقتا للراحة ووقتا للمقاطعات . تنظٌؾ الحجرة  9  –8من : بٌت متمرنة بالصور اآلتٌة 

.  الخارجٌة

 

: خطوات تخطٌط الوقت 

  األول والثانًن النوعٌن إ

ا  ًٌ رٌقة مجموعات األعمال ، وهً فط. من طرق التخطٌط ال ٌحتاجان إلى تدوٌن ، فؽالبا ما تتخذ الخطوات عقل

النوع الثانً ، قد تتم  بؤن تحصر ربة البٌت ما علٌها إنجازه من أعمال ، فقد تحدث نفسها قابلة ؛ إن على أن أعد 

طعام الؽداء وفً الوقت نفسه أرٌد أعداد فستانً للخروج بعد الظهر ، فإذا أنا بدأت الطعام اآلن فلن ٌكفً وقتً 

ساله للكً حتى ٌكون معًدا فً الساعة الرابعة ، فٌحسن أنا أعد الفستان أوال ، ثم أبًدا إعداد لتجهٌز الفستان و إر

. طعام الؽذاء ، ثم تقوم بتنفٌذ ما توصلت إلٌه من قرارات 
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  أما النوع الثالث

ات واضحة هو جدول الوقت فٌستلزم تفكًٌرا أعمق وؼالبا ما ٌدون وخاصة للمبتدبات وٌشمل هذا النوع على خطو

 :ومحددة

. وتقسم إلً مجموعة حسب درجة مرونة ما تحتاجه من وقت بها،سجلً كل األعمال المراد القٌام  -1

 . دونً ، أمام كل عمل عدد الساعات والدقابق التً ٌحتاجها ، كونً واقعٌه بقدر اإلمكان  -2

هذه األعمال وتسلسلها حسب  مع ترتٌب المطلوبة،قومً بعملٌة موازنة بٌن الوقت المتوافر األعمال  -3    

  .أهمٌتها

  .للطوارئاحجزي بعض الوقت  -4    

 .الخطةدونً  -5    

 ،القابمفٌجب تكٌٌفها وتعدٌلها لتتمشً مع الوضع  المخالطٌن،إذا تعارضت الخطة مع ظروؾ الؽٌر من  -6    

ا وقبل ًٌ . شرح خطوات تخطٌط الوقت تفصٌل

 

 .األهدافعلى إنجاح التخطٌط وبلوغ إلٌك مجموعة إرشادات عامة تساعد  

:  إرشادات لتخطٌط الوقت

 .واحتٌاجاتهماألفراد  تؽفلً أهداؾلكن ال  أوال،ضعً الخطة مراعٌة القٌام باألعمال األكثر أهمٌة لؤلسرة ككل  -1

  .وفراؼهموكذلك مراعٌة أوقات أعمالهم  األسرة،رتبً األعمال فً تسلسل ٌتفق ورؼبات ومٌول أفراد  -2

 . حاولً االقتصاد فً استعمال الوقت كلما أمكن  -3

ا لكل عمل حتى ٌتسنى أداإه بإتقان  -4 ًٌ  .وسهولةحددي وقًتا كاف

 .المسبولٌةخططً وقًتا لنواحً النشاط الترفٌهٌة الشخصٌة لؤلسرة فً تحمل نصٌبه من  -5

  .فٌهاحتى ٌسهل إجراء أي تعدٌل أو تؽٌٌر  الخطة،راعً المرونة فً وضع  -6

 

: وضع الخطة 

:  الخطوة األولى 

ا ، وأخري تإدٌها  ًٌ عند البدء فً وضع خطة الستعمال الوقت تجد ربة البٌت أن لدٌها أعماال ٌجب أن تإدٌها ٌوم

ا ، وكذلك هنالك من األعمال ما ٌتم من آن آلخر ؛ أي بدون تحدٌد  ًٌ كل أسبوع ، وهناك بعض األعمال تإدي موسم

.  دوري ألدابها 

  .أدابهاتحصر تلك األعمال حسب مواعٌد  بها،تسجٌل األعمال المراد القٌام  وعند



73 

 

: وقد ٌتم ذلك بالصورة التالٌة 

أعمال ٌومٌة 

 –مساعدة األطفال فً دروسهم  –تهوٌة األسرة وترتٌبها  –مساعدة األطفال للخروج لمدارسهم  -تحضٌر الفطور 

ترتٌب حجرات  –تجهٌز الطعام  –أعمال أخرى  ( -الخ ...مسرح \تلفزٌون )نشاط ترفٌهً  –الخروج للعمل 

أعمال ؼٌر  ( –اجتماعات \زٌارات )نشاط اجتماعً  –الذهاب إلً السوق  –العناٌة بالمظهر الشخصً  –البٌت 

  .متوقعة

 

أعمال أسبوعٌة    

الؽسل والكً   ( –الخ ...الفضٌة \الفرن \الثبلجة ) تنظٌؾ كلً لبعض أدوات المنزل  –تنظٌؾ حجرات المنزل 

 حٌاكة بعض قطع المبلبس.  

 زٌارات.  

 طهو أو خبز أصناؾ خاصة.  

 الذهاب إلى السوق.  

  ً(إلخ....مسرح \سٌنما )نشاط ترفٌه. 

  الذهاب إلى النادي، مقاببلت ، اجتماعات. 

 كوافٌر العناٌة بالصحة الشخصٌة.  

 زٌارة طبٌب.  

 أعمال ؼٌر متوقعة.  

 أعمال أخرى.  
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موسمٌة  أعمال

  جازاتإللالتخطٌط.  

 ًتجهٌز مبلبس فصل من السنة و تحضٌر مبلبس الفصل الثان.  

 االستعداد لؤلعٌاد و المواسم.  

 حفبلت و هداٌا أعٌاد المٌبلد.  

 االستعداد للعام الدراسً الجدٌد.  

 تنظٌؾ كلً للبٌت. 

 إعداد مبلبس جدٌدة.  

 تؽٌر ترتٌب الحجرات حسب الفصل من السنة. 

 بً و شراب ومخلبلتعمل مر. 

 

: الخطوة الثانٌة 

 ،الٌومٌةوٌسهل هذا التقدٌر عند و ضع تفصٌل للخطة  .األعمالو هً تقدٌر الوقت الذي ٌستلزم كل عمل من تلك 

. فمثبل طلب منك كتاب بحث خاص .متباٌنةثم تقسٌم كل عمل مطلوب إلى خطوات 

 

 :تطلب تكتابة هذا البحث فإن   

 .ذكرات وجمع المعلومات االطبلع وكتابة م -1

  .فٌهوضع تخطٌط أولى للبحث وطرٌقة السٌر  -2

 . كتابة مسودة للبحث  -3

  .وتنقٌحهإصبلح وتعدٌل البحث  -4

  .النهابٌةكتابة البحث فً صورته  -5

 التكهن وتقدٌر ما للواقع،أمكنها بصورة أقرب  الخطوات،فإذا قدرت كل طالبة الزمن البلزم لكل خطوة من تلك 

. وبالمثل إذا أرادت ربة البٌت تنظٌؾ دوالب مبلبس .المطلوبٌلزمها من وقت لتقدٌم البحث 
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  :فٌمكنها تقسٌم العملٌة إلى أجراء , وتقدٌر الوقت الالزم لكل جزء , فمثال  

 .التنظٌؾتحضٌر أدوات وأجهزة  -1

  .الدوالبإخراج كل شًء من  -2

  .الدوالبتنظٌؾ وتهوٌة  -3

  .الرفوؾوؾ األدراج تنظً -4

  .الدوالبإعادة ترتٌب  -5

.  إعادة أدوات التنظٌؾ ألماكنها  -6

فإنه كما قلنا ٌسهل لها هذه الخطوة وٌساعدها فً دقة تقدٌر  المنزلٌة،وإذا احتفظت ربة البٌت بسجل لؤلعمال 

  .الوقت

  .الٌومٌمكن وضع خطة  مطلوب،وبعد تقدٌر الوقت البلزم لكل عمل 

 

: الثالثة و الرابعة  الخطوة

مع مبلحظة الموازنة بٌن أهمٌة كل عمل و  ،الموضوعةأي توزٌع األعمال األسبوعٌة و الموسمٌة فً الخطة 

أو تؤجٌل بعض األعمال من ٌوم  ،عملو قد ٌنتج عن ذلك تعدٌل فً بعض المواعٌد المقررة لكل  .لهالوقت البلزم 

 .آلخر

فإذا  .منهمومناسبة الخطة الموضوعة لكل  ،األسرةت وعمل باقً أفراد وٌراعً أٌضا فً هذه الخطوة ظروؾ وق

.. و كان هذا الٌوم هو عطلة أوالدها أو زوجها فإن هذا قطعا اختٌار خاطا ،اختارت ربة البٌت ٌوم األحد للؽسٌل 

فإن األفضل ، ٌوموهً ترٌد تنظٌؾ نوافذ المنزلٌة فً نفس ال، وإذا كان لربة  بٌت أن تنظؾ األوانً الفضٌة مثبل 

وفترة مسابٌة لتنظٌؾ الفضٌة حٌث أنه ٌمكنها القٌام باألخٌرة أثناء ، طبعا أن ترصد فترة صباحٌة لتنظٌؾ النوافذ 

.  وجود باقً أفراد األسرة فً البٌت ودون إزعاج ألحدهم 

شاركة فً عمل معٌن ثم على واضع الخطة كذلك مراعاة وجود بعض األٌدي العاملة التً ٌمكنها المساعدة أو الم

فٌحسن أن تتخٌر وقتا ٌمكن  المنزل؛فإذا خططت ربة البٌت عملها لكً تؽٌر فً ترتٌب أثاث . إذا أقتضى األمر 

و إذا تخٌرت األم وقتا ٌوجد فٌه  .الجدٌدفٌه لبعض أفراد األسرة معاونتها فً نقل قطع أثاث والمشورة فً الترتٌب 

وفً مشاركتهم فً االستعداد ، فإن هذا ٌسعدهم وٌشعرهم بفرحة العٌد وبهجته  ،العٌدأطفالها فً البٌت لعمل كعك 

 .العملوقد ٌكونون فً سن تسمح لهم بالمساعدة و المعاونة فً إنجاز هذا . له 

محددة  ،الموسمٌةفإننا نجد أن بعض األعمال سواء الٌومٌة أو األسبوعٌة أو  ،أهمٌتهاأما عن ترتٌب األعمال وفق 

وال ٌمكن التعدٌل فٌها مثل مواعٌد الوجبات و مواعٌد الخروج إلى المدرسة و العودة منها كذلك أعٌاد المواعٌد 
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فعلى ربة البٌت أن تتصرؾ فً مواعٌد ما تقوم به من أعمال حسب ما تسمح به األوقات تلك  .المواسمالمٌبلد و 

وقتها إال بعد إنتهاء ساعات العمل و علٌها تنظٌم فربة البٌت التً تعمل فً وظٌفتها ال تتحكم فً ، األعمال المحددة 

. جدول تبعا لذلك

من أهم طرابق حسن استؽبلل الوقت محاولة تداخل األعمال بعضها فً بعض فمثبل ٌمكنك ؼسل الصحون فً 

كذلك . وٌمكنك تخطٌط قابمة لطعام اإلسبوع وأنت تجففٌن شعرك بالكوافٌر ، المطبخ بٌنما األكل ٌطهى بالفرن 

فٌجب اختٌار بعض األعمال الخفٌفة ، ازنة األعمال تتوقؾ إلى حد كبٌر على مدى ما ٌحتاجه كل منها من جهد مو

. إلى جانب األعمال التً تتطلب مجهودا كبٌرا فً فترة زمنٌة متقاربة كالٌوم أو أسبوع 

الذي قد ٌضٌع فً ولتعوٌض الوقت ، ثم ٌجب ترك وقت خاص لتؽطٌة ما قد ٌطرأ عن أعمال خارجة من الخطة 

أو نتٌجة لمقاطعات خارجٌة ؼٌر منتظرة فهذا الوقت ٌسمح ، آداء عمل معٌن لم نحسن تقدٌر الوقت البلزم له 

. دون إرجاء بعضها أو مضاعفة الجهد البشري لذلك ، بمتابعة الخطة الموضوعة وانجاز ما خطط من أعمال 

 

: الخطوة الخامسة 

الخطوة التالٌة فً تخطٌط الوقت فإذا كانت الفترة الزمنٌة المراد تخطٌطها  تدوٌن الخطة قد ٌكون أو ال ٌكون

قصٌرة بحٌث ٌمكن تذكر تفاصٌل الخطة فبل داعً للتدوٌن كذلك قد تعتمد ربة المنزل المتمرنة على ذاكرتها 

أن الخطة وخبرتها فً متابعة ما تضعه من خطط عقلٌة فبل تلجؤ للتدوٌن وإذا كانت األسرة صؽٌرة العدد أي 

توضع لشخص واحد أو شخصٌن فؽالبا ماٌكتفً بالتخطٌط الذهنً ،، وأما تدوٌن الخطة فطرٌقة نافعة للؽاٌة 

وخاصة بالنسبة للمبتدبات وتزداد أهمٌة التدوٌن كما سبق الذكر كلما زادت األعباء المتطلبة وإذا زاد عدد أفراد 

. كل فرد ما علٌه من مسبولٌات  األسرة وتشعبت المسبولٌة فٌحسن تدوٌن الخطة لٌعرؾ

 

: الخطوة السادسة 

وتتجلى أهمٌتها إذا كان التخطٌط ٌوضع لمجموعة كبٌرة من األفراد كؤن ٌطلب منك تخطٌط جدول زمنً لمإتمر 

عام لعلوم األسرة والمستهلك مثبل فهنا توضع الخطة بخطواتها السابقة كاملة فإذا وجد تعارض فً ظروؾ بعض 

مة فً المإتمر فٌجب تعدٌل وتكٌٌؾ المواعٌد لترضً الجمٌع ٌتم ذلك بصورة مبسطة فً األسرة الشخصٌات المه

وخاصة األسر الكبٌرة إذ كثٌرا ما تتعارض أوقات فراغ وعمل األفراد وٌجب تعدٌل الخطة حتى تتماشى مع 

. رؼبات ومٌول كل فرد بقدر المستطاع 
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: تنفٌذ ومراقبة الخطة 

أتقن وضعها ذات فابدة ٌجب أن توضع موضع التنفٌذ وٌلزمنا هنا التنشٌط لنتقدم فً تنفٌذ  لكً تكون الخطة مهما

الخطة وفً االنتقال من مرحلة ألخرى فً إتمامها ،، ومراجعة الخطة من آن آلخر من أهم معٌنات مراقبة الخطة 

ذه الخطوة تجزٌبة كل عمل أثناء التنفٌذ فٌراجع تسلسل األعمال والوقت المخصص ألداء كل عمل وٌساعد فً ه

لخطوات ومراجعة الوقت البلزم ألداء كل خطوة ومجموع الزمن المحدد للعمل كله وتكرر عملٌة المراجعة مرة 

أو مرتٌن كل ٌوم أو كلما شعر الفرد بحاجة ذلك ومن أهم وسابل مراقبة تنفٌذ الخطة ،، أن ٌكون للفرد حاسة 

ما بقً له ألداء األعمال المختلفة ومما ال شك فٌه أن األفراد ٌختلفون فً للتوقٌت فٌستطٌع تقدٌر ما مر من وقت و

قدرتهم على حسن التوقٌت وهذه الحاسة ٌمكن تنمٌتها بالتدرٌب والتعلم ولعلنا فً عصر الذرة ألشد حاجة لتنمٌة 

. هذه الحاسة أكثر من أي وقت آخر

. ن الوقت فإنه سٌعٌد النظر إلى ساعته مرة أخري إنك إذا الحظت شخصا ٌنظر إلى ساعته ثم سؤلته بعد لحظة ع

بقدر ما تفكر أن الباقً على ابتداء الحصة األولً ثلث  8،40فالطالبة عندما تنظر لساعتها ال تفكر أن الساعة 

. ساعة ، وهذا التقرٌر فً الواقع هو توقٌت لؤلفعال واألعمال وهو طرٌقة لتنمٌه حاسة الوقت عند اإلنسان 

. ي أن ٌحدث تعدٌل وتكٌٌؾ فً الخطة الموضوعٌة حسب ما ٌقع من أحداث وما ٌجد من ظروؾومن الضرور

وتساعد مرونة الخطة على إجراء هذه الخطوة بنجاح وسهولة دون التضحٌة باإلعمال المهمة أو تؤجٌل أشٌاء ال 

  .التؤجٌلتتحمل 

 

: تقٌٌم الخطة  

وتستمر أثناء التنفٌذ ثم تتم عند  ذاتها،تبدأ أثناء وضع الخطة  الوقت،إن عملٌة تقٌٌم الخطة الموضوعٌة الستعمال 

المنشودة والتً وضعت على أساسها  القٌم واألهداؾوعند تقٌٌم الخطة ٌجب أن ٌوضع فً االعتبار  .النتابجتقٌم 

وكذلك تسنح الفرصة لتقٌٌم ما اتخذ من قرارات بشؤن توزٌع الوقت وأسباب نجاح أو فشل الخطة  .الخطة

 .المرجوةموضوعٌة فً تحقٌق األهداؾ ال
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وٌجب أال تؽفل مهارات األفراد وقدراتهم وطاقاتهم المختلفة فً مساعدة الخطة على النجاح أو الفشل     

: الباحثون ذلك إلى  أسباب منهالقد  ازداد  فً  األعوام  األخٌرة  اهتمام  الناس  بالوقت ،وٌعزي  

  أن ٌحققه العاملون فٌها ٌجب المنظمات لماازدٌاد توقعات.  

  االجتماعٌة أبعادها االقتصادٌة والسٌاسٌة و العمل بمختلؾتعقد بٌبة. 

 ارتفاع معدالت التؽٌر السنوٌة  وقد  تطرق  إلى  هذه الظاهرة(الفن توفلرAlvin Toffler  ) فً  كتابه

بمعدل معٌن وتبدأ المشكبلت حٌن  إن  كبل منا لدٌه  قدره  على  استٌعاب التؽٌر)صدمة  المستقبل ، فقال 

 .(ٌكون بمعدل أكبر  من  طاقات الفرد على  استٌعابه  وهنا ٌسبب  الوقت  معظم المشكبلت

   النزعة  إلى  االستقبلل  الفردي كنتٌجة لعوامل كثٌرة ، منها زٌادة حجم  المنظمات والحكومات  وازدٌاد

إلى  محاولة  السٌطرة  على  حاجاتهم (أي  فً  األفراد ) تؤثٌرها  على  األفراد مما  اذكً الرؼبة  فٌهم 

 .وعلى  أوقاتهم

منه والمحافظة على المرء إن ٌحرص على اإلفادة  كان للوقت كل هذه األهمٌة، حتى لٌعد هو الحٌاة نفسها فإنوإذا 

. علٌه

دارته  تختلؾ  عن  إدارة  وإذا  كان  للوقت  هذه  الخصوصٌة واألهمٌة على  سواه من  موارد  اإلدارة  فان  إ

إن إدارة  الوقت ٌعنً  إدارة  الذات،ومن  :هذا  االختبلؾ  بقوله  Druckerهذه  الموارد وقد  لخص دروكر 

ٌعجز  عن  ذلك  ال ٌستطٌع إدارة  وقت  اآلخرٌن ،وإدارته تشبه إدارة  أي  شً فهً تتطلب مهارات التخطٌط 

. والتنظٌم والتنفٌذ والرقابة

ذٌن ٌنظرون إلى الوقت بعٌن االهتمام هم الذٌن ٌحققون انجازات كثٌره فً حٌاتهم الشخصٌة و المهنٌة وهم وان  ال

الذٌن ٌعلمون إن الوقت قلٌل لتحقٌق كل ما ٌرٌدون  وعلى العكس من ذلك فإن المرء الذي ال ٌهتم كثٌرا 

. باالنجازات ٌنظر  إلى  الوقت  على  انه ذو قٌمة قلٌلة
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الوقت وإذا أراد المدٌر بصورة خاصة والموظؾ  المتاحة بما فٌها تعنً االستخدام الفعال للموارد إدارة الوقت إن  

. بصورة عامة تحسٌن إدارته للوقت

  

: فإن ذلك ٌفرض علٌه

 اللتزاما Commitment  

عدٌد من  الناس وٌعتبر هو الحرص على  انجاز  المهام  فً  وقتها والتخلص من  عادة التؤجٌل التً ٌتسم بها  ال

. احد معوقات  إدارة  الوقت 

 لٌل التحAnalysis  

 .الناتجة عن ذلك وأسبابها وتوضح المشكبلت .لوقتهبٌانات توضح طرٌقة قضابه  لدى المدٌرتتوافر  هذا ٌتطلب أن

 التخطٌط Planning   

كل وإن  فً كل عمل تطلب التخطٌطالفعالة ت ولكن اإلدارة، الكافً للتخطٌطٌجد الوقت  ٌقوم شخص ما أنه ال 

 .ساعات طوٌلة عند التنفٌذ فً التخطٌط توفر ساعة تقضٌها

 المتابعة وإعادة التحلٌل:Follow up and Reanalysis  

 النتابج والمشكبلت بهدؾ تعدٌل الخطة وفقا لذلك التعرؾ على لم ٌتممهما تكن الخطة حٌدة فإنها ال تنجح إذا 

والتخطٌط والمتابعة  تتطلب التحلٌل، كما مستمرة تتطلب الرؼبة فً التطوٌر الوقت عملٌة أن إدارة نستنتج من ذلك

 .إلى العملٌات الفرعٌة ٌمكن تجزبتهامتصلة  عملٌة مستمرة التحلٌل أنهاوإعادة 

 

  :الخطوات الثمانٌة التالٌة 

. معلومات دقٌقةالتعرؾ على  كٌفٌة قضاء  الوقت  ، واستخدام  سجبلت  الوقت للحصول على   -1

 فً تحقٌق النتابج إن تسهم من الوقت ومن ؼٌرالكثٌر  التً تؤخذ تحلٌل سجبلت الوقت للتعرؾ على األنشطة -2

 .من وقت وجهدالمتوقعة بدرجة تتناسب ما أنفق علٌها 

 .هداؾلتحقٌق األٌتطلب القٌام به  ٌستطٌع القٌام به وماوما  تقٌم القدرات،وهذا ٌتضمن  الذاتً،التقٌٌم -3

 .تحدٌد  األهداؾ واألولوٌات  -4

 .األهداؾإعداد خطط عمل لتحقٌق  -5

 تنفٌذ خطط العمل المرسومة وفق جدول زمنً محدد -6

 .المعوقاتوحلول مبلبمة لمواجهة آفات الوقت أو  تبنً أسالٌب -7

 .المتابعة وإعادة التحلٌل بهدؾ  التطوٌر -8
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 ساعات أكثرلٌست هنالك : ))من الناس التً كثٌرا ما ترددتلك الفبة  كر بهمانذنود أن  حقٌقتان فً إدارة الوقتثمة 

ساعة  16 فً الٌوم، أربعا وعشرٌن ساعة أن هنالكالحقٌقة األولى تفٌد . ((هنالك وقت كافً ولٌس (( )) فً الٌوم

. وال  اقل وال  أكثر .فً السنةساعة  8766فً األسبوع، 

أقوٌاء أو ضعفاء فمثبل ربٌس  فقراء، أؼنٌاء أوسواء كنا  متساوون فً الوقت،جمٌعا فتفٌد أننا  أما الحقٌقة األخرى

 .متقاعدرجل  ربة بٌت أو أو ٌمتلكها وزارة ما،ٌملكها موظؾ صؽٌر فً  الوقت التً نفس الكمٌةالدولة ٌملك 

بل  سرقته،أو  رٌنوقت اآلخإمكانٌة استعارة  فً عدمأو  كاؾ،الوقت  الحصول على فً عدمفالمشكلة إذن لٌست 

. إدارة الوقت المتاح فً كٌفٌةهً 

 

: العوامل التً تؤدي إلً إهدار الوقت 

 :العوامل بشكل عام هً 

سوء التنظٌم الداخلً لئلدارة وتداخل  االختصاصات ، وؼٌاب توصٌؾ وظابؾ للعاملٌن أو عدم األخذ بها فً   -1

. حالة وجوده 

  .الخاصة فً الموضوعاتوانتشار الحدٌث  الصؽٌرة،ن المجموعات الخاصة وتكوي على العبلقاتالتركٌز -2

االجتماعات المثٌرة مثل اللجان واللقاءات الدورٌة مع المرإوسٌن وعدم تحدٌد جدول أعمالها والتطرق لبحث  -3

 .األمور ؼٌر الهامة أحٌانا 

الضرورٌة ألداء  علوماتعلى المتوجد صعوبة فً الحصول  وأنظمة االتصال حٌثالمعلومات  عدم كفاٌة -4

 .للحصول علٌها بعض الجهدبذل  والحاجة إلىالعمل 

 الشخصٌة وعبلقات العمل  بٌن العبلقاتالمنشؤة أو داخلها و الخلط  من خارجكثرة عدد الزوار  -5

 .المكالمات  الهاتفٌة و إعطابها أعلى الدرجات فً أولوٌات العمل  -6

 .والمجبلتقراءة الصحؾ  -7

فً تنفٌذ أٌة مهمة قبل التفكٌر فٌها والتخطٌط لها ، واالنتقال إلى  مهمة جدٌدة قبل  انجاز المهمة السابقة ، البدء  -8

 .واالهتمام بالمسابل الروتٌنٌة قلٌلة األهمٌة 

واالعتقاد بؤن تؤجٌلها ٌعطً دابما الفرصة للدراسة واتخاذ القرارات  فً األمورسرعة البت  على عدمالتعود  -9

 .سبةالمنا
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العوامل والعملٌات اإلدارٌة وتتخلل مضٌعات  الوقت مختلف العملٌات  اإلدارٌة وذلك على النحو 

 :التالً

: التخطٌط  -1

. عدم وجود أهداؾ  أو أولوٌات أو خطط ٌومٌة -

. اختبلل األولوٌات  -

 ((.باألزماتاإلدارة ))إتباع فلسفه إطفاء الحرٌق أو -

. نهاء المهام عدم وجود مواعٌد محددة إل-

 .الٌقظةأحبلم -

. واحدالقٌام بؤعمال كثٌرة فً وقت -

 

: التنظٌم -2

 .الذاتًالفوضى وانعدام االنضباط -

. كثرة األعمال الورقٌة -

 (.متكررةجهود ) من مرةالقٌام بالعمل أكثر  -

 .للموظفٌنواحد  من ربٌسوجود أكثر -

. عدم  وضوح المسإولٌات والسلطات -

 

: وظٌفالت -3

. وجود مرإوسٌن ؼٌر مدربٌن أو ؼٌر مناسبٌن  -

 (أو قلتهم ) كثرة عدد الموظفٌن  -

 .والصعوباتوجود موظفٌن ٌثٌرون المشكبلت  -
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: الفردٌة فً  العمل -4

. النزعة التسلطٌة لدى المدٌر ، والرؼبة فً  انجاز العمل بصورة منفردة -

 .ٌة اهتمام المدٌر بالتفاصٌل الصؽٌرة و الروتٌن-

 .ؼٌر الفعالالتفوٌض  -

 .ضعؾ روح  الفرٌق بٌن  الموظفٌن وضعؾ دافعٌتهم للعمل  -

 على حل الخبلفات وإدارة النزعات ضعؾ القدرة -

 .ضعؾ القدرة على  التكٌؾ  -

. االفتقار إلى التنسٌق  -

 

: الرقابة  -5

 .الهاتفٌة أو المكالماتكثرة الزوار  -

 .للرقابةمعاٌٌر عدم وجود تقارٌر للمتابعة و -

 .المفرطةالتسلط والرقابة  -

 .كثرة األخطاء وتدنً  األداء الضعٌؾ  -

 .الضعٌؾاألداء  على معالجةعدم القدرة  -

 (.ال  )على القول عدم القدرة  -

 

 : االتصال -6

 .واللجان كثرة االجتماعات -

 .عدم وضوح نظام االتصاالت -

 ٌدسوء الفهم واالفتقار إلى اإلصؽاء الج -

 .التسلٌةبقصد  مع اآلخرٌن عبلقات اجتماعٌة فً أقامالرؼبة  -
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 :القراراتاتخاذ  -7

 .متسرعةاتخاذ قرارات  -

 .التردد فً  اتخاذ القرارات  -

 القرارات  فً اتخاذالتسوٌؾ و التؤجٌل والمماطلة  -

 .اتخاذ القراراتعند  على جمع كل المعلوماتالحرص الزابد  -

 .ب اتخاذ  القرارات من خبلل اللجان إتباع  أسلو -

ومنها المإثرات  الوقت،نحو الوعً بؤهمٌة  االجتماعً العامهنالك عوامل أخرى باإلضافة لما سبق منها التوجه 

 .العاملٌنالفكرٌة الخاصة التً ٌحملها بعض 

 

: أسالٌب إدارة للتغلب على مضٌعات الوقت 

  حدد األهداف :

 العمل مع الناسالمدٌرٌن هً االنهماك الزابد فً العمل وحٌث أن اإلدارة تتضمن  من أهم المشاكل التً تواجه

 والتعامل مع شكاوىو المحادثات التلفونٌة  فً االجتماعاتوقت طوٌل  نعانً من فإننا أحٌاناالناس  ومن خبلل

 .العمبلءالموظفٌن و 

فضل وجه فإن ذلك ال ٌعنً أن نعطٌها وعلى الرؼم من  انه من  الضروري االضطبلع بهذه المسإولٌات على أ

كل  وقتنا ، الن الوقت الذي نقضٌه فً  مثل تلك األمور ٌمكن تخفٌضه إلى  الثلث وحتى نتمكن  من ذلك ٌجب إن 

ٌكون هنالك فهم واضح للهدؾ من  أي نشاط نقوم به إن ذلك سوؾ ٌساعد على توجٌه أنشطتنا وكذلك ٌساعد على 

. ي  أحادٌث ؼٌر مجدٌة أو أمور تافهة لٌس لها  عبلقة بالعمل إنفاذ الوقت الذي نضعه  ؾ

الوقت التً بعض المجموعات الربٌسٌة لمضٌعات  وهً تحدٌد بمضٌعات الوقتلئللمام  هنالك طرٌقة أخرى

 .وطاقتكمعظم وقتك  تستؽرق

خفٌؾ  أثرها ، وأن ثم حاول  تولٌد مجموعة متنوعة من  األفكار التً  تمكنك من التخلص من  المضٌعات  أو ت 

تركز على ما ٌمكنك القٌام  به من  اجل تحقٌقه  ثم وضع الخطة وااللتزام بها مع  التركٌز على  ما ٌمكنك التحكم 

فٌها ، ولكن تذكر أن ال تضع اللوم على  اآلخرٌن أو على  اإلدارة   وال تحاول  التعامل مع أشٌاء كثٌرة ولكن 

 من  وضع خطة موسعة األفضل أن تختار مهام قلٌلة بدال
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  قم بالتنفٌذ :

التً نقلل  من األشٌاءوحٌث إن كثٌر  األخرى، القٌام باألعمالوال ٌجب  ببعض األعمال، ٌفضل القٌام كل مناإن 

 .فٌنا تتحكم هً من أنكٌؾ نتحكم فٌها بدال  ٌجب إن نتعلمأشٌاء متعبة فإننا  فً الواقع من شؤنها وهً

 :المواقؾل ؼٌر السارة بنوعٌن من فٌجب إن نواجه األعما -

  .طرٌق التؤجٌلنتحاشاها عن  من أنمع مثل تلك األشٌاء بدال  محاولة التعامل :األول

. محاولة  انجاز مثل  تلك  األعمال بؤعلى قدر ممكن من  الكفاءة :  الثانً

لمهم أن تإدي العمل بطرٌقة وإن ذلك ٌعنً  العمل من اجل تحقٌق أفضل النتابج بؤقل قدر من المجهود ، ولكن ا 

. سلٌمة ، وبؤعلى قدر ممكن من الكفاءة 

 .فعالوتستثمره ٌجب أن تحدد هدفك لكً تستؽله بشكل  من وقتكأن تستفٌد  إذا أردت

 

  العمل الٌومًسجل أو مفكرة: 

وهو ذاكرة ثانٌة تستقٌم عملٌة إنتاجٌة بدونها  والتً الهو سجل الواجبات والمهام المكتبٌة الواجب أداإها ٌومٌا 

  .للموظؾ تقٌه مؽبة السهو والنسٌان أو حتى اإلهمال بنوعٌه المتعمد وؼٌر المتعمد

تبدأ الخطوة  األولى نحو التحكم فً  العمل بؤن تسجل كل واجباتك المإجلة أو ؼٌر المكتملة حسب طبٌعة ونوع 

. ألعمال المكتبٌة فً سجل  الوقت المهام والواجبات وا

من الورق الكبٌر وبها أماكن لتدوٌن أرقام الهواتؾ وأي معلومات أخرى ( المفكرة )أوراق السجل  البد إن تكون

وعلٌنا مراعاة تسجٌل وإدراج كل صؽٌرة وكبٌرة فٌها وعلٌك شطب المهام التً تم استكمالها وفً حال تجدٌد 

  .المفكرة علٌنا مراعاة نقل المشروعات قٌد التنفٌذ إلى المفكرة الجدٌدة

بشكل ٌومً لتعٌٌن األهم فالمهم من الواجبات وخصوصا قبل ( السجل ) ال بد من استعراض محتوٌات المفكرة و

انقضاء ساعات الدوام ومعرفة الواجبات الممكن استكمالها فً الٌوم التالً والموظؾ الممتاز هو الذي ٌخطط 

كؤداة للتخطٌط ولتنفٌذ المهام والمشروعات قبل  لؤلسابٌع واألشهر القادمة ولٌس للٌوم التالً فقط وتستخدم المفكرة

وقت كاؾ إذا بدأت ٌوم عمل دون اجتماعات أو مكالمات أو مشاكل أخرى فسوؾ تنجز عددا كبٌرا من المهام 

  .بؤكبر قدر من الكفاءة واإلتقان

ال بد من تخصٌص وفً حال المهام التً تتطلب إجراء اتصال بعد نحو أسبوع أو أسبوعٌن أو ستة أو ثمانٌة أشهر 

 .بالمطلوبمفكرة التقوٌم الشهري حتى تفً 
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 مفكرة التقوٌم:  

لسنٌن عدٌدة درج الناس على استخدام مفكرات التقوٌم كؤداة ال بد منها لقضاء األعمال وتنظٌم البرامج الخاصة 

ٌط الحٌاة الٌومٌة  لتخط والمبلحظات وسٌلةوالعامة والتخطٌط للمستقبل وهناك من استخدمها فً تسجٌل األفكار 

فهً حاوٌة لمفكرة العمل الٌومً والتقوٌم الشهري بمساحتها المخصصة للٌوم أو الساعة وأرقام الهواتؾ وٌمتد 

ذلك لؤلسبوع واألشهر وهً إحدى الوسابل العلمٌة إلدارة الوقت وضمان انجاز األعمال فً مواعٌدها ،إن المفكرة 

ور تتسم بقدر كبٌر من المرونة سواء كان الموعد أو العمل مإجل لٌوم أو مزودة بؤبواب لؤلٌام واألسابٌع والشه

أسبوع أو عدة شهور وتسهل عملٌة انسٌاب العمل بسهولة وٌسر ألن كل ٌوم جدٌد له واجباته المإرخة بشكل دقٌق 

عد المحدد وتتٌح التخطٌط على المدى الطوٌل وتساعد بسهولة على ترحٌل المواعٌد الجدٌدة فً حال تؤجٌل المو

. لوقت آخر والبد من استعراض محتوٌات المفكرة للتؤكد من خلوها من واجبات ومهام معلقة 

 .عامعند تدوٌن أرقام الهواتؾ ال بد من نقلها إلى دفتر خاص ألن المفكرة قابلة للتجدٌد كل 

رباك حقٌقً فً هناك بعض الموظفٌن ٌحتفظون بمفكرة بالدرج وأخرى للجٌب وثالثة للسٌارة فهذه تحدث إ

ارتباطات الشخص أٌا كان وظٌفته فلو تطلب األمر ٌمكن أن تطلب من مساعدٌك تعدٌل البرنامج وارتباطات العمل 

. فً حالة الؽٌاب لمواكبة مختلؾ المستجدات 

كٌؾ تستؽل وقتك ؟  (:سجل الوقت )  :الزمنًالجدول 

تسجل به ما تفعله وكم ٌستؽرق من الوقت ولٌكن فً  الخطوات األولى فً إدارة الوقت ٌعنً االحتفاظ بسجل للزمن

 .فقطالبداٌة لمدة أسبوع 

( :  1مثال ) 

أمضً وقتً متجوال لفترة طوٌلة لذلك لٌس لدي الوقت الكافً ألمضٌه مع " مدٌر مبٌعات ٌرد على هذا السإال 

". أسرتً 

( :   2مثال ) 

لمنزلً بجانب عملً خارج المنزل كثٌر جدا البد أن تمضٌة خمس ساعات فً تؤدٌة العمل ا" امرأة عاملة تقول 

" أجد طرٌقة لتقلٌص هذا الوقت 

نستطٌع أن نستنتج فً إجابتهم أنه الرؼبة فً التؽٌٌر وتقلٌص الوقت المعمول به لشًء ما واستثماره فً أشٌاء 

 .الهدؾأخرى أي التؽٌٌر لؤلفضل هو 

نحن نستؽرق وقتا كبٌرا فً أنشطة : مالنا ٌكون خطؤ،، فمثبل كٌؾ ٌضٌع الوقت ؟ تقدٌرنا للوقت الذي تنجز به أع

معٌنة على حساب أنشطة أخرى وعلى حسب تقٌٌمنا لنوع النشاط ،،،، عندما نحتفظ بسجل الوقت حٌنها نجد أن 

. داخلٌة كالتردد والحٌرة والفشل فً توكٌل العمل آلخرٌن الألسباب لمعظم وقتنا ٌضٌع 
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اجتماعات وؼٌرها ،، الكثٌر منا ٌخطا فً تقدٌر الوقت الكافً إلنجاز عمل ما / الهاتفٌة  وأسباب داخلٌة كالمكالمات

وذلك ٌإثر على جدول عملهم الٌومً ولتسجٌل الوقت استخدم التقوٌم واحتفظ به معك ودون ما تفعله وكم ٌستؽرق 

. من الوقت الن ذلك أفضل من االعتماد على الذاكرة 

عوٌضه وال ٌمكن ادخاره بعدم استخدامه فاإلنسان البد أن ٌكون منظما لبلستفادة من الوقت مورد نادر ال ٌمكن ت

  .الوقت

 

مع مراعاة الدقة والترتٌب والتصرف بشكل سرٌع فً األمور الطاربة ومعالجتها  ولسهولة ذلك 

: البد من القٌام بما ٌلً 

 . وضع قابمة باألعمال التً ٌنبؽً القٌام بها ٌومٌا  -

 .فقطاألوراق مرة واحدة معالجة  -

 .لؤلوراقاستعمال سلة مهمبلت  -

 .الدقابقالعثور على األوراق المطلوبة فً ثوان بدال من  -

 .العملاستعمال نظام مرجعً ٌتناسب مع احتٌاجات  -

 .االحتفاظ بسجبلت لؤلحداث  -

 .الشعور بالثقة للسٌطرة على األشٌاء  -

 .المختصرةلطرق تفادي الفوضى واالرتباك باستخدام ا -

 .طوٌلال تتؤخر فً إتمام عمل لوقت  -

 

: للحصول على هذه الخاصٌة البد منعلى اإلنسان أن ال ٌضٌع وقته إال فً األعمال المهمة و

 .التفكٌر باالستفادة من الوقت  -

 .استطاعة معرفة ما ٌضٌع الوقت  -

 .اآلخرٌنإدراك التصرفات التً تضٌع وقت -

 .فٌهقً لعدم إنجاز عمل ما إذا تؤخر معرفة السبب الحقً -

. تحدٌد اإلنجازات المهمة خبلل النهار والبد أن ٌكون لدٌك قابلٌة لتنظٌم وقتك -
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علٌه أن ٌعرف مهامه األساسٌة اإلنسان ٌعمل على التخطٌط للمهام التً سٌقوم بها ولذلك على 

 : وٌحدد األهداف وهً

 .والمهمتمٌٌز بٌن العمل الطارئ إنجاز األعمال المهمة فً زمن محدد وال -

 .الوقتتنفٌذ األعمال التً تساعد على تنسٌق  -

. للوقت حاالالبدء للتخطٌط  -

 

: مع اآلخرٌن علٌك بإتباع ما ٌلً ولتوفٌر الوقت فً التعامل

 .المشاركة على نطاق  واسع فً تحدٌد األهداؾ  -

 .معٌنهإتاحة فرص لؤلشخاص للتعبٌر عن شعورهم بوجود صعوبات  -

 .حل المشكبلت بواقعٌة  -

 .المشاركة بالمسبولٌة  -

 .الوظٌفًاحترام رأي اآلخرٌن مهما كان المستوى  -

 تكاتؾ عند وجود أزمة معٌنه للعمل على تجاوزها  -

 .العبلقاتتوافر األمانة فً  -

 .لهمواجهة األداء الضعٌؾ والبحث الجماعً عن عبلج  -

 .عملهتم ضع تناسق بٌن ما ٌقال وما ي -

 .الوقتكن ثابًتا ومرًنا فً نفس  -
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: النصابح العامة إلدارة الوقت 

 حدد األهداؾ واألولوٌات.  

 حدد األنشطة البلزمة للوصول لؤلهداؾ.  

  لهقدر الوقت المناسب ألداء كل عمل مع وضع الحدود. 

  الٌومٌةخطط وقتك بوضع خطه أسبوعٌة وقابمه باألعمال. 

  تحدٌدهاالٌومٌة فً جدول زمنً مع ضع المواعٌد. 

  المتوقعةال تنس ترك وقت لؤلشٌاء ؼٌر. 

  منتجةالتؤكد من أن الساعة األولى من العمل. 

  خصص ساعة ٌومٌة للتمعن فً األعمال المهمة. 

  ال تإجل عمل الٌوم إلً الؽد. 

  الحالًال تبدأ بتنفٌذ عمل جدٌد قبل االنتهاء من العمل. 

  سترخاءولبلخصص وقتا لشخصك. 

  إٌجابٌةنم فلسفتك عن الوقت بصوره. 

  ٌومٌةاجعل اإلدارة الفعالة للوقت عادة. 
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الباب الثالث 
 

 

 

إدارة الموارد المالٌة لألسرة 
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: مفهوم المٌزانٌة  

وبما إن  .المتعددةاجات على كل تخطٌط من شؤنه توزٌع الموارد المحدودة على الح ،اقتصادٌاتطلق كلمة موازنة 

جمٌع الموارد المتوافرة لؤلسرة محدودة فان كبل منها ٌتطلب موازنة المتوافر منه مع الحاجات المتنوعة المتعلقة 

به ٌنطبق هذا الكبلم على ما لدي الفرد من نقود وما عنده من وقت وما ٌتمتع به من طاقة بدنٌة وما ٌمتلكه من 

.  لموارد سواء بشرٌة أو ؼٌر بشرٌةممتلكات مختلفة وؼٌرها من ا

تبنً المٌزانٌات على أسس عامة ال تتؽٌر بتؽٌر المورد فإذا كنا نضع مٌزانٌة للوقت فٌجب إن نراعً نفس األسس 

.  التً نراعٌها عند وضع المٌزانٌة للدخل المالً سنورد فٌما ٌلً األسس العامة لوضع المٌزانٌات

 

: األسس العامة لوضع المٌزانٌات

.  توضع المٌزانٌة على ضوء األهداؾ المنشودة للفرد أو األسرة  -1

  .وهكذاعند وضع المٌزانٌة ٌراعً إشباع الحاجات األكثر أهمٌة أوال ثم األقل أهمٌة  -2

  .المٌزانٌةلكً تكون المٌزانٌة واقعٌة ٌجب مراعاة مستوٌات األفراد أو األسر الموضوعة لهم  -3

  .إتباعهاوالبعد عن الجمود حتى ٌقدم األفراد على ٌجب إن تتصؾ المٌزانٌة بالمرونة  -4

 . ٌجب حساب الظروؾ الطاربة عند عمل أي مٌزانٌة  -5

ٌجب تذكر أن من أهم أهداؾ المٌزانٌات مساعدة األفراد على تحسٌن طرق معٌشتهم ولٌس فقط حساب  -6

  .الممكن

المتوافر من الموارد فهناك  لكل مٌزانٌة إمكانٌات محدودة فبل ٌستطٌع واضع المٌزانٌة التصرؾ فً كل -7

 . نسبة معٌنة من كل مورد ال ٌستطٌع الفرد التدخل فٌها

 

: الدخل المالً

عند حدٌثنا عن دخل األسرة أوضحنا إن الدخل المالً ٌكون جزءا هاما من الدخل الكلً لتلك األسرة وٌحظى 

ا االهتمام ؼالبا ما ٌنحصر فً وضع الدخل المالً أكثر من أي مورد أخر باهتمام األفراد واألسرة ؼٌر إن هذ

المٌزانٌات وتوزٌع النقود على أبواب الصرؾ المختلفة ولكن إدارة الدخل المالً تتطلب أكثر من وضع المٌزانٌة 

. (التخطٌط ) فما هذه إال خطوة واحدة من العملٌة اإلدارٌة 

 .وتقٌٌمن تنظٌم وتنفٌذ ولكً نحسن إدارة الدخل المالً ٌجب استكمال المراحل اإلدارٌة كلها م 
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: (النقود ) تخطٌط الدخل المالً 

للداللة على تخطٌط الدخل المالً حٌث انه أكثر شٌوعا واستعماال وهو ( عمل المٌزانٌات ) سنستخدم هنا تعبٌر 

  .سلٌمأٌضا تعبٌر علمً 

فترة زمنٌة محددة إذاً على  بما إن المٌزانٌة هً تخطٌط لتحدٌد طرٌقة استعمال الدخل المال لفرد أو ألسرة فً

واضع المٌزانٌة مراعاة طرق التخطٌط السلٌمة وكذلك األسس العامة لوضع المٌزانٌات وعند وضع مٌزانٌة ألسرة 

ما تتدخل مجموعة مإثرات فً كٌفٌة توزٌع الدخل على أبواب الصرؾ المختلفة فمثبل مقدار الدخل عدد أفراد 

ة مكان سكن األسرة ما ٌتمتع به أفراد األسرة من مواهب وما لهم من األسرة طبٌعة عمل الزوج عمل الزوج

.  الخ كلها عوامل تتفاعل وتتداخل لتحدد أبواب الصرؾ وأهمٌة كل باب ........ و ....... قدرات و 

وبما إن هذه العوامل تختلؾ من أسرة ألخرى فبل ٌمكن وضع مٌزانٌة واحدة ألسرمختلفة وحتى لو تساوت أسرتان 

بعض هذه العوامل فبل شك إنهما ستختلفان فً البعض األخر ٌوضح ذلك مدي خطؤ اقتراح مٌزانٌة معٌنة  فً

. لؤلسرة أو تحدٌد نسب مبوٌة ألبواب الصرؾ فٌها بدون دراسة وافٌة لظروؾ معٌشة تلك األسرة 

ر من سنة ٌتوقؾ ذلك على توضع المٌزانٌات لفترة زمنٌة محددة تد تكون أسبوعا أو شهرا أو سنة وقد تمتد ألكث 

طبٌعة دخل األسرة وعلى أهدافها تعتبر المٌزانٌة السنوٌة اقرب المٌزانٌات للواقع حٌث ٌمكن حصر أبواب الدخل 

واإلنفاق بصورة شاملة دون إؼفال أو سهو ألي منها وفً األسرة ٌستحسن وضع مٌزانٌة سنوٌة ثم مٌزانٌات 

. جزبٌة أي شهرٌة و أسبوعٌة 

  

 :المٌزانٌة للدخل المالً طرق وضع

ٌجب إن تحتفظ كل أسرة بسجل خاص لتدوٌن مٌزانٌتها وٌكون عادة دفترا متوسط الحجم وصفحاته مسطرة حتى 

ٌسهل رسم الجداول لبلزمة وقد تحتفظ األسرة بنوعٌن من السجبلت احدهما المٌزانٌة السنوٌة والشهرٌة واألخر 

 .الٌومًللمصروؾ 

 

  :فً خمس خطوات هً وٌتلخص عمل المٌزانٌة

تدوٌن كل المشترٌات والخدمات البلزمة لجمٌع أفراد األسرة فً الفترة التً توضع لها المٌزانٌة   -1

  .كوحدة بنود المٌزانٌةتقدٌر تقرٌبً لكل من هذه الطلبات وجمعها تحت بنود عرٌضة ثم جمع كل  -2

  .الفترةتقدٌر تقرٌبً أو دقٌق لكل الدخل المالً المتوقع فً تلك  -3

  .المٌزانٌةموازنة  -4

 . مراجعة الخطط للتؤكد من إمكان نجاحها  -5
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وٌبلحظ فً هذه الخطوات أنها بدأت بتقدٌر احتٌاجات األسرة ولٌس بتقدٌر الدخل وهو اتجاه نفسً سلٌم إذ فٌه 

إنما تلجؤ توجه األهمٌة األولى لؤلفراد واحتٌاجاتهم ولٌس إلً الموارد المحدودة ثم إن األسرة حٌن تخطط مطالبها 

لوضع أكثر المطالب أهمٌة أوال ثم تتدرج فً تدوٌن باقً المطالب حسب أهمٌتها وأفضلٌتها وهذا ٌسهل عملٌة 

  .لمطالباتوزٌع النقود على هذه 

 

:  وفٌما ٌلً مناقشة ألهمٌة كل خطوة من تلك الخطوات 

: أوال 

أفراد األسرة على تقدٌر ما ٌستوعبه واحتٌاجات األسرة تحت بنود محددة تساعد  إن محاولة جمع مطالب 

وٌستهلكه كل بند على حدة ثم إن هذا التجمٌع فً حد ذاته عملٌة تنسٌق وتنظٌم ألبواب المٌزانٌة هذا التنظٌم ٌساعد 

. األسرة فً توزٌع الدخل وفً موازنة نواحً الصرؾ المختلفة 

  :ثانٌا 

بٌا لٌس الخطوة السهلة إذا كانت األسرة تضع مٌزانٌة ألول وأثمان كل مطالب األسرة تقدٌرا تقري ان تقدٌر تكالٌف

مرة وقد تقرر تلك األسرة أن تدون المصارٌؾ الٌومٌة لعدة أسابٌع أوالً تستنتج منها نسبة تقرٌبٌة لتكالٌؾ المعٌشة 

رنة فً وضع وهذا ٌساعد فً تقدٌر اثمان المطالب األخرى واألبواب المختلفة فً المٌزانٌة أما بالنسبة ألسرة متم

المٌزانٌات فإن هذه الخطوة تعتبر سهلة وٌكون تقدٌرها أكثر صحة وأدق من األسرة الحدٌثة العهد بوضع 

.  المٌزانٌات 

: ثالثا 

فً عمل المٌزانٌة هً تقدٌر قٌمة الدخل المتوقع وهذه تختلؾ حسب طبٌعة ومصدر المورد المالً  الخطوة الثالثة 

لً من وظٌفة ثابتة ذات دخل محدود فً أول كل شهر أو من إٌجار منزل أو قطعة لؤلسرة فقد ٌكون المورد الما

ارض تدر دخبل ثابتا دورٌا وهنا ٌكون تقدٌر الدخل المتوقع فً مدة معٌنة سهبل مٌسورا أما إذا كان المورد المالً 

راتب حسب اإلنتاج  من مكسب فً تجارة أو عمولة من صفقات بٌع أو شراء أو أن ٌكون العمل متقطعا أي أن ال

عندبذ ٌكون تقدٌر مجموع الدخل المتوقع عملٌة تقرٌبٌة قد تزٌد أو تقل كثٌرا عن الواقع  وفً تلك الحالة ٌستحسن 

أال تكون األسرة شدٌدة التفاإل بل تحاول بقدر المستطاع تقدٌر المبلػ الذي ال ٌمكن أن ٌقل عنه الدخل فإذا زاد عن 

.  فً المٌزانٌة  ذلك ٌسهل التكٌٌؾ والتعدٌل
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:  رابعا 

فً التقدٌر فبل ٌمكن  دقة موازنة المٌزانٌة فهً عظٌمة األهمٌة وتحتاج لترٌث فً التفكٌر و الخطوة الرابعة

لمٌزانٌة أن تنجح إذا لم ٌتعادل فٌها الدخل مع المنصرؾ وبما أن األكثر حدوثا هو زٌادة المنصرؾ عن الدخل 

.  قبلل من طلباتها وحذؾ بعضها أو البحث عن طرٌقة لزٌادة دخلهافعلى األسرة أن تتخٌر بٌن اإل

 :بعض وسابل زٌادة الدخل

اشتؽال األب أو أالم وقتا إضافٌا أو األطفال فً العطلة الصٌفٌة أو بعض الوقت أثناء السنة الدراسٌة مما  -1

  .األسرةٌدر دخبل إضافٌا على 

ها إذا كان عملها خارج البٌت ٌكلؾ األسرة أكثر مما قد تترك أالم الموظفة عملها وتتفرغ لشبون أسرت -2

  .ومعنوٌاتكسبه مادٌا 

  .دخلهامحاولة تبسٌط مستوى معٌشة األسرة والبعد عن المظاهر التً تكلؾ األسرة الكثٌر من  -3

محاولة استؽبلل مهارات وقدرات أفراد األسرة وتوفٌر ما ٌدفع فً خدمات وقد تستطٌع األسرة تحقٌقها  -4

   .داخلٌا

 

: بعض وسابل ضغط المصروفات

  .ذلكإن تكتفً األسرة بالطلبات الشدٌدة األهمٌة وتستؽنً عما دون  -1

 .جودةأن تحصل األسرة على كل طلباتها ولكن بكمٌات اقل أو من أنواع اقل  -2

ت الطبٌة وؼٌرها استؽبلل الخدمات المجانٌة التً ٌقدمها المجتمع مثل النوادي المكتبات الحدابق العامة والخدما -3

مما ٌوفر قدرا كبٌرا من دخل األسرة وعادة تستعمل األسرة أكثر من طرٌقة من تلك الطرق لموازنة مٌزانٌتها 

  .بالمنصرؾومساواة الدخل 

 

  :خامسا 

محتملة  ترجع أهمٌتها لضرورة التؤكد من واقعٌة المٌزانٌة ، وهً مراجعة تخطٌط المٌزانٌة  الخطوة الخامسة

 .  التحقٌق
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:  من النقاط التً ٌجب مالحظتها عند مراجعة الخطة 

هل تحقق المٌزانٌة أهداؾ األفراد كما تحقق أهداؾ األسرة ؟  -1

 هل روعً فً المٌزانٌة احتمال وقوع طوارئ لؤلفراد أو للدخل المالً ؟ -2

 هل تحقق المٌزانٌة أهداؾ األسرة البعٌدة المدى ؟ -3

 قتصادٌة العامة للدولة ؟ هل تتمشى المٌزانٌة مع الحالة اال -4

 

  :إننا نقوم بوضع مٌزانٌة ألسرة ما اآلنولنتصور 

  :أوال 

وٌرصد تحت هذه العنوان جمٌع المصروفات التً ( المصروفات الثابتة ) ٌكتب فً الصفحة األولى من السجل 

  :هذهقد تشمل البد من إنفاقها فً المدة المحددة للمٌزانٌة وٌفضل كما سبق ذكره أن تكون لمدة سنة و

 إٌجار السكن. 

 أقساط التؤمٌن. 

 أقساط مشترٌات. 

 مصروفات مدرسٌة. 

 اشتراك تلٌفون. 

 مصروفات طوارئ. 

 مصروفات أخرى. 

وتختلؾ هذه القابمة من أسرة ألخرى فقد تختصر إلى بندٌن أو ثبلثة وقد ٌضاؾ إلٌها بنود أخرى وفً  أي 

المصروفات الثابتة فً كل الظروؾ وٌختلؾ تقدٌر المبلػ المحدد ٌجب إن ٌعتبر من ( الطوارئ ) الحاالت فان بند 

  .لهذا الؽرض حسب ظروؾ كل أسرة وما تتوقع حدوثه أثناء السنة الموضوعة لها المٌزانٌة

أي عدد أشهر السنة فٌعرؾ بذلك المبلػ الذي ٌجب  12ٌحسب المجموع الكلً لهذه المصروفات وٌقسم الناتج على 

جهة هذه التكالٌؾ عند حلول موعدها وبهذا نتجنب  ما قد ٌحدث من ارتباك وحٌرة عند إن ٌرصد شهرٌا لموا

.  اكتشاؾ حلول موعد دفع كذا وكذا من المصروفات التً ال تتحمل التؤجٌل أو التؤخٌر 
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:  ثانٌا 

ع الحصول علٌها وٌسجل تحت هذا العنوان كل النقود المتوق( الدخل المالً ) ٌكتب فً الصفحة الثانٌة من السجل 

  :هذهأثناء السنة المقبلة وقد تشمل 

  ًراتباً شهرٌا. 

 (مبانً وخبلفه  –أراضً ) د سنوي صافً إٌرا .

 صافً أرباح من تجارة.  

  (أسهما أو سندات وخبلفه ) أرباحا سنوٌة. 

 مكافآت دورٌة. 

 أجورا عن إعمال إضافٌة. 

 إعانات مالٌة.  

 مصادر أخرى. 

من أسرة ألخرى فتتوقؾ دقة تقدٌر الدخل على مدى ثبوته أو ذبذبته فإن كان رب  وتختلؾ هذه القابمة كذلك

األسرة طبٌباً أو محامٌاً أو زراعٌاً ٌكون التقدٌر تقرٌبٌا أما فً حالة الراتب الثابت المنتظم كالموظؾ فٌكون التقدٌر 

  .الواقعاقرب إلى 

ة فً تقدٌر أي منها وقد ٌستعان بمتوسط دخول ٌحسب المجموع الكلً لهذه الدخول مع مراعاة عدم المبالػ

  .للتقدٌرالسنوات السابقة كدلٌل 

 

  :ثالثا 

وٌنتج من طرح جملة المصروفات الثابتة من مجموع الدخل ( صافً الدخل ) ٌكتب فً الصفحة الثالثة من السجل 

صارٌؾ تشؽٌل البٌت المالً  هذا المبلػ المتبقً ما ٌنفق فً أبواب الصرؾ الٌومٌة من ؼذاء وكساء وم

.  ومواصبلت كذلك المصروفات الشخصٌة واالجتماعٌة وؼٌرها من المصروفات التً ال تحتسب مصارٌؾ طاربة

وفً هذه الصفحة تبوب هذه المصروفات وتقدر تكالٌؾ كل منها على أساس سنوي والواقع أن هذا التقدٌر ال ٌمكن 

انٌة لمدة عام كامل وعلى المبتدبٌن محاولة التقدٌر التقرٌبً ومقارنته القٌام به على وجه الدقة إال بعد االحتفاظ بمٌز

بالواقع عند استعمال المٌزانٌة وقد ٌتم تبوٌب المٌزانٌة بؤي طرٌقة تخدم أهداؾ وطرق الصرؾ فً األسرة وفٌما 

 . ٌلً مثال لطرق تبوٌب المٌزانٌة 
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  :الغذاء 

المتوسط وٌتضمن اللحوم بؤنواعها والخضر والبقالة وؼٌرها  ٌحسب على أساس االستهبلك األسبوعً لؤلسرة فً

.   وما قد ٌصرؾ على الؽذاء خارج البٌت فً المطاعم أو ساندوٌتشات وخبلفه

 

: الملبس 

لما ٌوجد فعبل عند كل فرد فً العابلة ( جرد ) هذا البند ٌصعب تقدٌره ولتسهٌل هذه العملٌة ٌحسن عمل مراجعة 

فدونً فً خانة عدد ما عندك من مبلبس داخلٌة وأحذٌة وجوارب وفساتٌن و بلوزات و  فإذا بدأت بنفسك مثبل

تاٌورات و معاطؾ و قفازات و شنط و ؼٌرها من المبلبس واإلكسسوار ثم دونً فً خانة أخرى كل ما تحتاجٌنه 

اك االجتماعً فعبل وما تتوقعٌن احتٌاجه فً السنة المقبلة كونً واقعٌة ومعقولة فً طلباتك مراعٌة مستو

واالقتصادي وتجنبً البعد عن التقلٌد والمظاهر الكاذبة حاولً تقدٌر ثمن كل ما دونته واحصلً على المجموع 

تحصلٌن على المبالػ البلزمة شهرٌا لتكالٌؾ الكساء كرري نفس العملٌة بالنسبة للزوج واألوالد  12وبقسمته على 

.  وؼٌرهم من أفراد العابلة 

 

  :المواصالت والبٌت  مصروفات تشغٌل

ٌتضمن هذا البند ما ٌستهلك من كهرباء وبوتجاز وماء أجرة الشؽالة ومواد تنظٌؾ وقد ٌرصد مبلػ لصٌانة و 

استبدال بعض األدوات المستعملة فً البٌت وفً حاله وجود سٌارة ترصد تكالٌؾ البنزٌن والزٌت والصٌانة 

خر سنوي لكل بند حتى ٌسهل تعدٌل وموازنة أبواب الصرؾ واإلصبلحات وفً هذا الباب ٌعمل تقدٌر شهري وأ

 .المختلفة 

 

 :االجتماعٌة والمصروفات الشخصٌة 

وٌرصد تحتها تكالٌؾ التعلٌم والكتب والمجبلت والهداٌا ومستحضرات التجمٌل والكوافٌر والحبلق والهواٌات  

مصروؾ )ؾ بها على احتٌاجاته الخاصة والمصروفات الفردٌة وفً ما ٌؤخذه كل فرد من األسرة من نقود لٌتصر

 . وتختلؾ قٌمة وتنوع ما ٌتضمنه هذا المبلػ من أسرة إلى أخرى ( الجٌب 
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 :أدوٌة وطبٌب 

تؽطً تكالٌؾ العبلج واألدوٌة التً ال ٌؽطٌها التؤمٌن الصحً لؤلسرة بعد االنتهاء من تدوٌن كل باب وتقدٌر ما 

للمصروفات المطلوبة وٌقارن بالدخل الصافً لؤلسرة فإذا زاد أو قل ٌجب ٌحتاجه من نقود ٌوجد المجموع الكلً 

  .شرحهاموازنة المٌزانٌة بالطرق السابق 

 

  :رابعا 

ن وقد عرفت المبالػ المطلوبة لكل أبواب الصرؾ المختلفة على أساس سنوي ٌمكنك وضع المٌزانٌة الشهرٌة الا

. رؾ الشهرٌة بعد خصم المصروفات الثابتة بسهولة وقد ٌعمل جدول خاص تدون فٌه أبواب الص

ٌؤتً بعد ذلك حساب المصروؾ الٌومً وٌحسن االحتفاظ بسجل خاص تدون فٌه كل صؽٌرة وكبٌرة وهذا ٌساعد 

.  على مراجعة الحساب وكدلٌل عملً لتقدٌر ما ٌستهلكه كل بند ٌومٌا وعمل أي تعدٌل الزم

ابٌع الشهر ٌفٌد هذا االتجاه األسر الحدٌثة العهد بتدوٌن تفضل بعض األسر توزٌع صافً الدخل على عدد أس

حساباتها ألن عملٌة المراقبة والمراجعة تكون أسهل ثم إن حصر المصروفات أسبوعٌا ٌتٌح الفرصة إلجراء أٌة 

تعدٌبلت الزمة فً وقت مناسب بحٌث ٌعاد توزٌع المتبقً من مبالػ على المدة الباقٌة من الشهر وٌعاد النظر فً 

. طرق الصرؾ حتى تضمن األسرة كفاٌة ما لدٌها من نقود حتى نهاٌة الشهر 

  

: التنفٌذ ومراقبة سٌر المٌزانٌة 

كما هو الحال فً أٌه عملٌة إدارٌة ٌجب وضع الخطط المرسومة موضع التنفٌذ لكً تإدي الؽرض منها وفً أي 

.  ما ٌستجد من ظروؾ تخطٌط البد من إجراء بعض التعدٌل والتكٌٌؾ أثناء التنفٌذ حسب 

وتشمل هذه المرحلة بالنسبة للمورد المالً على المراجعة المستمرة لخطوات المٌزانٌة الموضوعة ومراقبة مدى 

  .نفسهاتقدمها وكذلك على إجراء بعض التعدٌبلت فً الخطة 

فً الخطة حتى ال وقد تكون المراجعة عقلٌة أو حسابا عقلٌا سرٌعاً لما صرؾ ٌومٌاً ومقارنته بما هو محدد 

ٌتجاوز الصرؾ حدود المبلػ المرصود ألي بند وقد تكون المراجعة عملٌة وفً تلك الحالة تلجؤ األسرة إلى توزٌع 

المبلػ المخصص لكل بند فً صندوق صؽٌر أو مظروؾ ٌكتب علٌه باب الصرؾ وكمٌته وتتم المراجعة بحساب 

.  المتبقً فً كل ظرؾ أو صندوق منها على فترات 

من طرق المراجعة كذلك سإال البنك الذي ٌتعامل معه الفرد عما صرفه وما تبقى من حسابه فً فترة زمنٌة و

  .بحساباتهممعٌنة وعادة ٌرسل البنك لعمبلبه نشرة دورٌة 
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وهناك طرٌقة أخرى تصلح لبعض المشترٌات دون ؼٌرها وهً االحتفاظ باإلٌصاالت أو الفواتٌر الدالة على كمٌة 

 .مراجعتهفً كل باب من المٌزانٌة وبهذا تسهل المنصرؾ 

أما تعدٌل أو تكٌٌؾ الخطة الموضوعة فٌحدث فً ظروؾ كثٌرة و ٌكثر فً حالة األسر التً تضع مٌزانٌتها ألول 

مرة فقد ٌتضح عند التنفٌذ سوء تقدٌر ما ٌصرؾ فً كل باب من أبواب الصرؾ سواء بزٌادة أو بالنقصان وعندبذ 

د ٌكون السبب فً التعدٌل ظروفا خارجة عن إرادة وتقدٌر واضع المٌزانٌة أو ٌكون التعدٌل واجبا ٌلزم التعدٌل وق

.  نتٌجة لطرٌقة التنفٌذ ذاتها كعدم الدقة فً المراجعة آو الخطؤ فً التنفٌذ 

 

  :تقٌٌم طرق استعمال النقود

األهمٌة إذ ٌستطٌع الفرد أو األسرة  ر بالؽةالنسبة للمورد المالً تعتبوهً الخطوة األخٌرة فً العملٌة اإلدارٌة وب

الوقوؾ على نواحً الجودة أو الضعؾ فً طرٌقة توزٌع الدخل المالً كذلك التؤكد من تحقٌق األهداؾ المرموقة 

 .البعٌدةألفراد األسرة سواء القرٌبة أو 

الموضوعة لتوزٌع دخلها وجدٌر بالذكر أن تقدٌر قٌمة الدخل المعنوي الذي عاد على األسرة من تنفٌذ الخطة 

 .النقودالمالً ٌعد من انجح الطرق لتقٌٌم إدارة 

 

: االدخار

عند الكبلم عن إدارة الدخل المالً لؤلسرة البد لنا أن نتعرض للكبلم على االدخار واالدخار هو عدم استهبلك جزء 

  :االدخارمن الدخل أو هو الجزء ؼٌر المستهلك من الدخل وهناك نوعان من 

  :االدخار اإلختٌاري  (أ ) 

  .لهفرد ٌجد فً هذا االمتناع مصلحة  عن استهبلك جزء من الدخل دون إجبار ألي هو االمتناع

 :الجبرياالدخار ( ب ) 

هو نتٌجة ضؽط القوى الخارجٌة اقتصادٌة كانت أم ؼٌر اقتصادٌة وقد ٌؤخذ االدخار الجبري شكل الضرٌبة أو  

  .وبادخار وبتؤمٌن موظفً الدولةشكل المقتطعات الخاصة بمعاشات 
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: ٌتوقف إقبال األفراد على االدخار على ما ٌلً 

عوامل موضوعٌة (  2)       عوامل شخصٌة       (  1) 

 

وٌهمنا هنا بحث العوامل الشخصٌة إذ ترتبط ارتباطا وثٌقا بطرق إدارة البٌت وبفلسفة األسر تجاه طرق استعمال 

 .مواردها

 

:  خصٌة تعود فً الغالب إلى نزعات نفسٌة والى عادات اجتماعٌة لعل من أهمها العوامل الش 

ٌختلؾ إقبال الفرد على االدخار باختبلؾ مزاجه فمن الناس من ٌتصفون بالبخل وٌقللون من اإلنفاق على  -1

.  ضروراتهم لٌزٌدوا من مدخراتهم ومنهم من ٌدخرون القلٌل أو ال ٌدخرون شٌبا

ي تصورهم للمستقبل أي ٌختلفون فٌما ٌتوقعون حدوثه فً هذا المستقبل وعلى أساس ما كذلك ٌختلؾ الناس ؾ -2

 .ٌتوقعه الفرد من تؽٌٌر فً حاجاته ودخله فً المستقبل ٌتؤثر تصرفه الحاضر فً اإلنفاق واالدخار

ت ال ٌزداد ٌختلؾ مقدار ادخار الفرد باختبلؾ دخله وهو ٌزداد كلما زاد الدخل ذلك الن اإلنفاق على الضرورا -3

  .الدخلبنسبة زٌادة 

  .بالعكسوٌزداد االدخار أٌضا نتٌجة الرتفاع سعر الفابدة والعكس  -4

 . اإلنفاق الحكومً ٌإثر فً مقدرة الناس ورؼبتهم فً االدخار  -5

  .األهداؾوجود أهداؾ واضحة ومحددة للفرد أو األسرة تدفع إلى االدخار لتحقٌق هذه  -6

 

 :االدخارأهمٌة 

 .المبالػ المدخرة إنما ٌعود بالفابدة الكبرى على أصحابها وعلى الدول كلهاأن استثمار 

 

: تعرٌف المستهلك 

  :فالمستهلك لغة 

هو الشخص الذي ٌقوم بعملٌة االستهبلك والمستهلك فً المفهوم االقتصادي هو كل فرد ٌشتري سلعاً أو خدمات 

وٌعنً أنها ال . ص األخٌر الذي ٌحوز ملكٌة السلعةوقٌل بؤنه الشخ. الستعماله الشخصً ولٌس من أجل التصنٌع

 .تنتقل من ٌده إلى ٌد شخص آخر بعده

وٌقصد بالمستهلك بالمفهوم الواسع الشخصً الذي ٌحصل على السلع والخدمات المختلفة كما هو الحال بشراء 

.  المواد الؽذابٌة وؼٌرها من السلع
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ص الذي ٌسعى للحصول على متطلباته األساسٌة أو الكمالٌة من هو الشخ، والمستهلك المقصود بالحماٌة واالهتمام

كساء  -مختلؾ السلع االستهبلكٌة وؼٌرها من الخدمات والوسابل التً تعٌنه على متطلبات الحٌاة من ؼذاء 

أدوات للزٌنة وما إلى ذلك من األشٌاء التً ٌحصل علٌها من األسواق على أساس التعامل مع التجار وأصحاب و

.  أو الحرؾ المختلفةالمهن 

 

:  تعرٌف العملٌة االستهالكٌة

  :لغة    

تلك العملٌة : فالعملٌة االستهبلكٌة إنما هً. تعنً كلمة استهلك هً افنً أو استنفد أو أهلك أو التهم أو أكل

الفرد من  التً ٌرمً...( مقاولة بناء أو صٌانة، شراء استبجار تعاقد للحصول على خدمة طبٌة أو فنٌة)االقتصادٌة 

 . خبللها إلى إشباع حاجاته الٌومٌة والوقتٌة دون أن تتخللها نٌة تحقٌق الربح

 

: الحماٌة العامة للمستهلك 

الؽش أصبح آفة المجتمعات المعاصرة وأصبح ٌنتشر على نطاق واسع فً مختلؾ المجاالت والمٌادٌن واألنشطة 

مثل هذا األمر استدعى تدخل المشرع للحد من  ،سٌاسٌة  –اجتماعٌة -سواء كانت اقتصادٌة ، على اختبلؾ أنواعها

.  اتساع نطاق ظاهرة الؽش والتقلٌل ما ٌمكن من آثاره السلبٌة

لقد كان التدخل التشرٌعً بداٌة األمر من خبلل القواعد القانونٌة للقانون المدنً خاصة تلك المتعلقة بالرضا 

إال أن هذه القواعد لم تعد كافٌة لتؤمٌن هذه ، تفرٌر والعٌوب الخفٌةوالشروط التعسفٌة والخداع والتدلٌس والؽبن وال

الحماٌة فً ضوء أن الؽشاشٌن لجؤوا لجمٌع الوسابل واألسالٌب للتهرب من المسبولٌة المترتبة علٌهم ضمن أحكام 

هإالء األمر الذي استدعى تدخل المشرع باألسلوب الجزابً لحماٌة المستهلك ولردع مثل ، القانون المدنً

وهكذا كان تدخل المشرع الجزابً لحماٌة المستهلك بؤسلوبه ، األشخاص عن االستمرار فً ؼش المستهلكٌن

.....  التقلٌدي من خبلل قواعد قانون العقوبات 

عقب الحرب العالمٌة الثانٌة حٌث األزمة  1945والتوجه التشرٌعً لحماٌة المستهلك بدأ فً القوانٌن الوضعٌة عام 

ٌة الطاحنة التً اجتاحت العالم فً تلك اآلونة وعجز اإلنتاج عن الوفاء بمطالب الناس وارتفعت األسعار االقتصاد

وضاق الناس ذرعاً بهذا األمر الذي تنبه له المشرع الوضعً ووضع القوانٌن حماٌة للمستهلك ابتداء من هذا العام 

التشرٌعات اإلسبلمٌة عرفت فً عصر تكوٌن  فإن حماٌة المستهلك فً، ولٌس األمر كذلك فً الفقه اإلسبلمً

.  صلى هللا علٌه وسلم  الرسالة فً عهد الرسول

 



101 

 

: النصوص الدولٌة وحماٌة المستهلك

خاصة ، بٌن أطراؾ ٌتواجدون فً بلدان مختلفة، إن عقد االستهبلك ٌمكن أن ٌكون محلٌاً كما ٌمكن أن ٌكون دولٌاً 

بل ٌستتبع ذلك انتقال القٌم االقتصادٌة والثروات . ال ٌقتصر على ذلك واألمر. فً ظل االنترنت ومٌبلد العولمة

. عبر الحدود فٌما بٌن الدول

ٌثٌر التساإالت حول القانون الواجب التطبٌق والقضاء  –الجانب الدولً للعقد  –ال شك أن الطابع الدولً للعقد 

وإن كان بعض الدول التً ، ص والقوانٌنأي ما ٌسمى بتنازع االختصا. المختص بصدد المنازعات الناشبة عنه

.  لدٌها قوانٌن لحماٌة المستهلك قد حسمت هذه المسؤلة

ألن التقدم الهابل شكل . وتزداد أهمٌة تلك المسؤلة أمام الطابع الدولً والعالمً للعقد فً ظل االنترنت والعولمة

أو تباٌن ، السلع والخدمات واإلعبلناتوفتح الباب أمامه على تنوع المنتجات و، وسٌلة جذب وإؼراء للمستهلك

فانتشرت المعامبلت اإللكترونٌة بتماٌزها عن العملٌات . الخ... صورة المعامبلت من البٌع اإلٌجار المقاولة 

.  العادٌة

لهذا كان من الطبٌعً بروز الحاجة والمحاولة لتوحٌد النظام القانونً لتلك المعامبلت والتنسٌق بٌن المراكز 

. المتعاقدٌن واتساع نطاق العملٌات الخاصة بالمستهلكٌن وة القانونً

لٌس لهذه اإلرشادات قوة إلزامٌة . ٌنبؽً اإلشارة إلى التوصٌات والقرارات والتوجٌه لضمان حماٌة المستهلك

 وإبراز أهمٌة التعاون بٌن، ولكنها تسعى ببساطة لتشجٌع الجهود المبذولة من قبل الحكومات وممثلً المستهلكٌن

لنرى ذلك من خبلل الفروع . الحكومات والمشروعات والمستهلكٌن على الصعٌد الوطنً واإلقلٌمً والدولً

. التالٌة

. توصٌات األمم المتحدة وحماٌة المستهلك: الفرع األول

.  حماٌة المستهلك فً إطار االتفاقات الدولٌة: الفرع الثانً

. الحماٌة اإلقلٌمٌة للمستهلك: الفرع الثالث
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: توصٌات األمم المتحدة وحماٌة المستهلك: الفرع األول

فً منتصؾ السبعٌنات أعلن المجلس االقتصادي واالجتماعً لؤلمم المتحدة بؤن لحماٌة المستهلك عبلقة بالتنمٌة 

طلب هذا المجلس من األمٌن العام لؤلمم المتحدة إعداد دراسة عن  1977وفً عام . االقتصادٌة واالجتماعٌة

وإعداد مقترحات شاملة لحماٌة المستهلك ، إسسات والتشرٌعات الخاصة بحماٌة المستهلك لدى الدول األعضاءالم

إلى الطلب من األمٌن العام إجراء مشاورات تهدؾ إلى  1981كً تنظر فٌها الحكومات ثم عاد المجلس فً عام 

بناء علٌه جرت مشاورات مع الحكومات وضع مسودة بمجموعة من المبادئ التوجٌهٌة العامة لحماٌة المستهلك و

والمنظمات الدولٌة وقدم مشروع المبادئ هذا إلى المجلس حٌث أجرٌت حوله مناقشات ومفاوضات موسعة بٌن 

مبادئ األمم المتحدة التوجٌهٌة لحماٌة المستهلك قرار ) 1985الحكومات استمرت سنتٌن وتم اعتمادها عام 

(. 39/348)الجمعٌة العامة رقم 

وتمهٌد السبل أمام ، أهداؾ هذه المبادئ مساعدة الدول على تحقٌق الحماٌة الكافٌة لسكانها كونهم مستهلكٌن ومن

ومساعدة هذه الدول على الحد من الممارسات اإلنتاجٌة والتجارٌة ، أنماط إنتاج وتوزٌع تلبً احتٌاجاتهم ورؼباتهم

تطوٌر أوضاع األسواق حتى ٌتسنى للمستهلك خٌارات و، السٌبة الصادرة عن المإسسات والتً تضر بالمستهلكٌن

.  أوسع بؤسعار أدنى

وتعزٌز مصالحه االقتصادٌة ، وتلبً هذه المبادئ حماٌة المستهلك من كل ما ٌشكل خطراً على صحته وسبلمته

، ض علٌهوتثقٌفه وتوفٌر الوسابل الفعالة للتعوي، وتسهل وصوله إلى المعلومات الوافٌة التً تمكنه من االختٌار

. وتؤسٌس جمعٌات ومنظمات للمستهلكٌن حتى تشارك فً اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستهلكٌن

. كما توجب هذه المبادئ على الدولة وضع سٌاسات وقوانٌن تحمً المستهلك ومتابعة تنفٌذ هذه القوانٌن ومراقبتها

والتً ، لتقٌد بالمعاٌٌر الدولٌة لحماٌة المستهلكوا، وتقٌد جمٌع المإسسات بالقوانٌن واألنظمة الموجودة فً بلدانها

دفع الجامعات والمإسسات العامة والخاصة إلى المشاركة فً تطوٌر سٌاسات حماٌة . وافقت علٌها الدول

وانطباق هذه المبادئ على كل السلع والخدمات المحلٌة والمستوردة وأن ال تتعارض القوانٌن . المستهلك

. التجارة الدولٌة الموضوعة محلٌاً مع مسار

والعمل على إنتاج سلع ، ومعاٌٌر ومقاٌٌس وطنٌة أو دولٌة، باإلضافة إلى اعتماد تدابٌر قانونٌة وأنظمة سبلمة

تزوٌد . وتحمٌل مسإولٌة الفساد الناتج عن النقل أو التوزٌع أو التخزٌن لكل من ٌعمل فً هذا المجال، آمنة

. وذلك عن طرٌق لؽة أو رموز مفهومة، بمخاطر مخالفتهالمستهلك بالطرٌقة الصحٌحة لبلستعمال و

وإعبلم المستهلك ، وإببلغ السلطات المختصة، وسحب ما نزل منها فعبلً ، ومنع إنزال السلع الخطرة إلى األسواق

تعدٌل ما ٌحتوي على عٌوب أو ، واعتماد قوانٌن تلزم المهنً بسحب المنتجات الخطرة. بذلك بطرٌقة مبلبمة
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رصد ومنع الممارسات الضارة مثل ؼش األؼذٌة واإلعبلنات .  فالتعوٌض على المستهلك بشكل مناسبتؽٌٌره وإال

.  واالحتٌال فً تقدٌم السلع والخدمات، الكاذبة أو المضللة فً مجال التسوٌق

ابدة وضع القوانٌن التً تمكن المستهلك من الحصول على الؾ: وعلى صعٌد تعزٌز المصالح االقتصادٌة للمستهلكٌن

المثلى من مورده االقتصادي ووضع معاٌٌر مرضٌة لئلنتاج والتوزٌع والتسوٌق وتوفٌر المعلومات التً تعزز 

وضرورة . وتشجٌع المنافسة الشرٌفة والفعالة. االختٌار والمفاضلة بٌن السلع والخدمات وتمنع اإلضرار بالمستهلك

وحماٌة المستهلك من التجاوزات فً . أو تجار المفرقتوافر خدمات ما بعد البٌع وقطع الؽٌار لدى المصنعٌن 

تشجٌع جمعٌات . العقود والمؽاالة فً شروط التسلٌؾ من جانب البابعٌن واستبعاد الحقوق األساسٌة للمستهلك

المستهلكٌن وقطاع األعمال التجارٌة بوضع وتنفٌذ أسس لقواعد التسوٌق والتجارة وذلك لضمان حماٌة كافٌة 

ومطابقة المعاٌٌر . ضاً متابعة إصدار المواصفات والمقاٌٌس فً كل دولة وإٌجاد اآللٌة لتنفٌذهاوأي. للمستهلك

.  وإٌجاد المرافق البلزمة لمراقبة سبلمة وجودة السلع والخدمات االستهبلكٌة األساسٌة. المحلٌة مع المعاٌٌر الدولٌة

ة للتخزٌن والبٌع بالمفرق وبشروط أفضل خاصة إتباع سٌاسة توزٌع السلع والخدمات للمستهلك عبر مرافق مبلبم

مع ضرورة وضع تدابٌر قانونٌة وإدارٌة تمكن المستهلك أو الجمعٌات  –فً المناطق الرٌفٌة وإنشاء تعاونٌات 

وتشجٌع . التً تنوب عنه من الحصول على تعوٌض عبر إجراءات رسمٌة سرٌعة ومنصفة وقلٌلة التكلفة

ات بالصورة السرٌعة والعادلة ومحاربة البٌروقراطٌة وتؤمٌن خدمات استشارٌة المإسسات المعنٌة بحل النزاع

.  وتزوٌده بالمعلومات المتعلقة بإجراءات التعوٌض وحل النزاعات، تطوعٌة للمستهلك

 

على الدول وضع برامج عامة لتوعٌة المستهلك تساعده على اختٌار السلع : وبخصوص التثقٌؾ واألعبلم

وإدخال مادة . وقه وواجباته وخاصة بالنسبة للمستهلك القلٌل اإللمام بالقراءة والكتابة واألمًوالخدمات وتظهر حق

:  خاصة فً المجاالت التالٌة، تثقٌؾ للمستهلك فً البرامج التعلٌمٌة للمدارس والجامعات

 الؽش فً الؽذاء واألمراض الناتجة عنه، الصحة والؽذاء  .

 مخاطر المنتجات . 

 منتجات وتعرٌفهاالملصقات على ال . 

  القوانٌن الخاصة بحماٌة المستهلك وكٌفٌة الحصول على التعوٌض والجمعٌات المعنٌة بحماٌة

 . المستهلك

 معلومات عن المواصفات والمقاٌٌس واألسعار والجودة . 

 التلوث والبٌبة . 
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تثقٌفٌة وإعبلمٌة تتناول  وأٌضاً على الدول تشجٌع جمعٌات حماٌة المستهلك ووسابل اإلعبلم على القٌام ببرامج

ووضع برامج إعبلم خاصة . ومشاركة قطاع التجارة بتوعٌة وإعبلم المستهلك. حقوق وواجبات المستهلك

وتنظٌم برامج تدرٌبٌة للمعلمٌن واإلعبلمٌٌن الذٌن ٌقدمون . بالمستهلك األمً والرٌفً فً وسابل إعبلم الدولة

 . النصابح للمستهلك

 

 :وعن بعض التدابٌر 

وإجراء األبحاث والدراسات ... أدوٌة ، مٌاه، أن تعطى األولوٌة للمجاالت التً تتعلق بصحة المستهلك من ؼذاء 

وإٌجاد آلٌة فعالة . واعتماد معاٌٌر منظمة األمم المتحدة لؤلؼذٌة والزراعة ومنظمة الصحة العالمٌة. بهذا الشؤن

وعٌة مٌاه الشرب وتؤمٌن مستوى جٌد من الخدمة والجودة وتحسٌن إمدادات وتوزٌع ن. للمراقبة والفحص والتقٌٌم

وبالنسبة لؤلدوٌة اعتماد معاٌٌر وتوصٌات . فً التكنولوجٌا والقٌام ببرامج تثقٌفٌة بمشاركة المجتمعات المحلٌة

ات وتوافر المعلوم، منظمة الصحة العالمٌة فً هذا المجال من اعتماد الجودة واستخدام األسماء الدولٌة للعقاقٌر

. الموثقة عن األدوٌة وتنظٌم أمور الشراء والتوزٌع واإلنتاج والترخٌص والتسجٌل

اعتماد تدابٌر مبلبمة باستخدام وإنتاج وتخزٌن المبٌدات والمواد ، باإلضافة إلى األولوٌات المشار إلٌها أعبله

جها فً ملصقات تعرٌؾ واشتراط توافر المعلومات الصحٌة والبٌبٌة الخاصة بها وإدرا، الكٌماوٌة األخرى

:  والتعاون بٌن الحكومات على الصعٌد اإلقلٌمً باألمور التالٌة. المنتجات

  فً مجال حماٌة  المتحدةاستحداث آلٌات لتبادل المعلومات المتعلقة بالسٌاسات والتدابٌر الوطنٌة

. المستهلك

 كة فً وضع القوانٌن التعاون فً برامج وتثقٌؾ المستهلك وضع برامج تدرٌب مشتركة كما المشار

 . واألنظمة

 التعاون لتحسٌن شروط تقدٌم السلع األساسٌة إلى المستهلك مع مراعاة السعر والنوعٌة . 

 

أو سحبها من األسواق ، وأٌضاً تعزٌز االتصال بٌن الدول من أجل تداول المعلومات عن السلع التً تم حظرها

وااللتزام بعدم تؽٌٌر المعلومات الملصقة على السلعة . نتجاتحتى تتمكن جمٌع الدول من حماٌة نفسها من هذه الم

. فً حال خروجها من بلد المصدر

كما على الحكومات أن تقوم بكل التدابٌر التً تإمن الحماٌة للمستهلك على أن ال تكون هذه التدابٌر حواجز تعرقل 

.  هاهذا عن المبادئ التوجٌهٌة أما عن موقؾ الحكومات من، التجارة الدولٌة



105 

 

ابتدأت الحكومات باألخذ بهذه المبادئ وترجمتها بقوانٌن وأنظمة تحمً بها مواطنٌها وتراقب منتجاتها وما 

وزعت األمم المتحدة على الدول استمارة لمعرفة مدى تطبٌق هذه المبادئ فظهر فً  1992وفً عام ، تستورده

ها حكومات آسٌا وإفرٌقٌا وأمرٌكا البلتٌنٌة فً مجال تقٌٌم السنوات األولى إلطبلقها المجهودات الكبٌرة التً حققت

حماٌة المستهلك وؼٌاب الدول العربٌة عن هكذا إنجاز إال فً بعض البلدان مثل تونس والجزابر بسن بعض 

أما باقً الدول العربٌة استعانت بالقوانٌن التقلٌدٌة المتعلقة بمنع الؽش أو االحتكار وبالقانون ، القوانٌن المتفرقة

بضرورة توسٌع هذه  1995وقد طالب المجلس االقتصادي واالجتماعً لؤلمم المتحدة فً عام . لعام عند الحاجةا

المبادئ لتشمل مٌادٌن أخرى مثل أنماط االستهبلك المستدام والخصخصة وانسحاب القطاع العام من عدة أنشطة 

.  هم فً أخذ القرارات المتعلقة بهاقتصادٌة وبالتالً ضرورة تنظٌم تمثٌل المستهلك فً المإسسات لٌسا

أن أي جهد ٌبذل على الصعٌد الدولً لحماٌة المستهلك إنما ٌهم بشكل خاص دول العالم الثالث ، وأخٌراً ٌمكن القول

ومن ثم فإن المستفٌد األول واألخٌر من ، فهً تمثل المستهلك فً مواجهة الدول الصناعٌة المنتجة، (النامً) 

.  الدولٌة لحماٌة المستهلك إنما هم مواطنو دول العالم النامً التنظٌمات والقواعد

ٌظل ، حٌث إن التنسٌق الدولً ال سٌما فً إطار دول العالم النامً، ولكن الواقع الدولً ٌتجاهل هذه الحقٌقة

ع وبسبب الفضابح التً أحدثتها بعض السل. محصوراً فً أضٌق نطاق ولم تظهر أهمٌته إال فً السنوات األخٌرة

لذلك كان االتجاه إلى ، ...(آسٌا ، إفرٌقٌا)واألؼذٌة واألدوات المصدرة من دول أوربا وأمٌركا إلى الدول النامٌة 

. المعاهدات أو االتفاقات الدولٌة لحماٌة المستهلك

  

: حماٌة المستهلك فً إطار االتفاقات الدولٌة: الفرع الثانً

بٌعة العبلقات الدولٌة المعاصرة التً تضع الشمال الصناعً القوي بالنظر إلى حجم التبادل الضخم والمتزاٌد وط

فإن الحاجة إلى التنسٌق الدولً فً مجال حماٌة المستهلك فً إطار ، فً مواجهة الجنوب المستهلك الضعٌؾ

 فإن التعاون الدولً فً مجال الحماٌة، وعلى الرؼم من ذلك، المعامبلت الدولٌة تبرز كضرورة إنسانٌة وحضارٌة

توفر حماٌة نظرٌة وؼٌر فعالة دون أن تؽطً ، حٌث لم تكرس له إال جهود قلٌلة، للمستهلكٌن ال ٌشهد نجاحاً كبٌراً 

وجمٌع أنواع السلع واآلالت المتداولة فً العبلقات التجارٌة الدولٌة ومن بٌن ، جمٌع صنوؾ العملٌات االستهبلكٌة

:  اثرة ومنهاهذه الجهود نجد بعض التشرٌعات واالتفاقات المتن

  والتً تسعى إلى تقدٌم شًء من الحماٌة للمشترٌن فً ( 1/7/1964) 64اتفاقٌة فٌٌنا لعام

.  إطار عقود البٌع الدولٌة الواردة على منقوالت مادٌة
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  والتً تضع بعض الضوابط التً تشكل إطاراً من ( 30/10/1985) 1985اتفاقٌة الهاي لعام

فً مجال البٌوع الدولٌة التً ترد على ( ٌر مباشرةولو بصورة غ)الحماٌة للمستهلكٌن 

 . البضابع والسلع اإلنتاجٌة

من ناحٌة أخرى فلقد انضمت الدول فٌما بٌنها فً خلق تعاون دولً تنبثق عنه لجان عدٌدة ومتخصصة فً شإون 

.  العمل التعاونً وحماٌة المستهلك

حٌث ال تستهدؾ العملٌة ، قة للمستهلك فً التعامل الدولًإال أن هذه الجهود ال تزال ؼٌر كافٌة لتوفٌر حماٌة حقً

وعلٌه فإن هذه الجهود ال ٌمكن أن ترقى . االستهبلكٌة بشكل مباشر بقواعد وأنظمة محددة إلزامٌة لحماٌة المستهلك

مٌة حٌث تلعب العدٌد من الدول النا، بؤي حال من األحوال إلى مستوى التعامل والتبادل الدولٌٌن فً عصرنا هذا

والتً تسٌطر على العملٌة ، دور المستهلك فً مواجهة الدول الصناعٌة المنتجة، ممثلة بإدارتها وبؤفرادها

.  بكل أجزابها ونتابجها، االستهبلكٌة الدولٌة

األمر الذي ٌدعونا إلى التؤكٌد على وجود حاجة ماسة لتدعٌم التعاون الدولً لحماٌة المستهلك فً إطار المعامبلت 

 .ةالدولً

 

:  وإنما ٌتم ذلك من خالل أمرٌن اثنٌن 

، العمل على إٌجاد مقاٌٌس واضحة وفعالة لجمٌع السلع واألؼذٌة واآلالت التً ٌتم تداولها بٌن الدول :أوال 

.  من خبلل هذه األشٌاء ٌكفل له استعماالً وفابدةو، على نحو ٌحفظ سبلمة المستهلك فً الدول المختلفة

وٌتحقق ذلك من ، ي حماٌة الدول النامٌة المستهلكة فً مواجهة الدول الصناعٌة المنتجةإنما ٌتمثل ؾ :اثانً 

.  خبلل تكثٌؾ الحوار القابم بٌن هذه الدول وتوجٌهه إلى حماٌة المصالح االستهبلكٌة للدول النامٌة

على  ٌمكن القول أن الدراسة المقارنة للجهود والتشرٌعات التً تخصص لحماٌة المستهلك وأخٌراًال  

المستوٌٌن العام واالتفاقات أو المعاهدات تعكس حقٌقة أولٌة تشمل ؼٌاب الجهود والتنسٌق الدولً فً سبٌل تحقٌق 

إذ أن تطور التشرٌعات والجهود الدولٌة فً هذا الشؤن ال ٌمكن . حماٌة فعالة للمستهلكٌن فً إطار التعامل الدولً

، تً تشهدها األمم المختلفة على مستوى القانون الداخلً لكل دولةمقارنتها بؤي حال من األحوال مع التطورات ال

 ولٌة العالمٌة بمراحل عدة ،بل إن الجهود التً تبذل على مستوى التجمعات القارٌة واإلقلٌمٌة قد تخطت الجهود الد

جراءات فً طرٌقها إلى التنسٌق الكامل لكل الجهود واإل( دول مجلس التعاون الخلٌجً)المجموعة الخلٌجٌة 

المجموعة  .ٌها خبلل السنوات الماضٌةوالتشرٌعات التً توفر للمستهلك الخلٌجً شٌباً من الحماٌة التً افتقر إل

األوربٌة االقتصادٌة فً طرٌقها نحو تبنً المشروعات والمبادئ التً تكفل للمستهلك األوروبً حماٌة فعالة فً كل 

.  شإون حٌاته
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لجاد الذي أشرنا إلٌه فإن الدراسة لموضوع الحماٌة تكاد تنحصر فً إطار الجهود ونظراً لؽٌاب التنسٌق الدولً ا

إال أننا سنتطرق وباختصار إلى ، والتشرٌعات التً تخصص على المستوى الداخلً لكل من السودان ولبنان

همالها بالرؼم من الجهود القارٌة مثلما تطرقنا إلى الجهود الدولٌة فً هذا الشؤن ألن دراستها أو عرضها خٌر من إ

وذلك بسبب ، ألن هنالك صعوبة فً التنسٌق الدولً والقاري فً مجال حماٌة المستهلك، عدم فعالٌتها الكاملة

إال أن ذلك ال ٌمنع من بذل الجهود  فً سبٌل تحقٌق قدر معٌن من ، االعتبارات االقتصادٌة والسٌاسٌة المختلفة

. التنسٌق لصالح البشرٌة أجمع

ود الداخلٌة لبعض الدول المتقدمة لمقارنتها مع الجهود التً بذلت فً كل من السودان ولبنان ألن تاركٌن الجه

. الدراسة تحمل عنوان حماٌة المستهلك فً التشرٌع السودانً المقارن

 

  :الحماٌة اإلقلٌمٌة للمستهلك: الفرع الثالث

  :(لخلٌجًمجلس التعاون ا)حماٌة المستهلك فً دول الخلٌج : الفقرة األولى

لتمر دون ، وفً المنظومة الخلٌجٌة لم تكن الطفرة االقتصادٌة الضخمة التً شاهدتها بشكل عام وال زالت تشهدها

حٌث ٌحتل دخل الفرد ، إذ أن ارتفاع الدخل فً دول الخلٌج. أن تترك أثرها على الروح االستهبلكٌة للمواطنٌن

قد ساهم بشكل ، وحٌث حرٌة التجارة وقلة الضرٌبة أو انعدامها، لمبٌن مدخل األفراد فً العا، فٌها مستوى متقدماً 

وٌستهلك عدداً هاببلً ، كبٌر فً تحوٌل المجتمع على مجتمع استهبلكً ٌستهلك آالفاً مإلفة من األطنان من األؼذٌة

مستمر  والتً تضخ إلى المنطقة بشكل، من السلع واألدوات والمبلبس واآلالت الكهربابٌة والسٌارات وؼٌرها

خاصة وأن الصناعات الوطنٌة ال تؽطً إال نسبة ضبٌلة من الطلب المحلً وتنحصر فً مجال ، ٌصعب تنظٌمٌه

.  الصناعات الخفٌفة

على نحو ٌضمن له سبلمته ، إن أوجه اإلنفاق السالفة الذكر تستلزم توفٌر حماٌة خاصة ومكثفة للمستهلك الخلٌجً

، ة كفالة سبلمة هذه السلع ومطابقتها للمواصفات الضرورٌة المطلوبة فٌهاإضافة إلى ضرور، وسبلمة أفراد أسرته

وهذه المجموعة تبذل جهوداً ال ٌستهان بها فً سبٌل تحقٌق هذه الحماٌة وتسعى إلى التنسٌق فٌما بٌنها فً هذا 

الدولً لحماٌة وإنشاء المركز ، المجال وٌبرز ذلك جلٌاً من خبلل أعمال هٌبة المقاٌٌس والمواصفات الخلٌجٌة

، 27/2/2000  –26وعقد المإتمر الدولً لحماٌة المستهلك فً ، المستهلك ومقره دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

.  وهذا خٌر دلٌل على اهتمام المنظومة بالمستهلك
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  :حماٌة المستهلك فً إطار المجموعة األوروبٌة: الفقرة الثانٌة

ٌام هذه المنظومة اإلقلٌمٌة االقتصادٌة حتى كانت الجهود تنصب على إٌجاد سبل لم تكد الدول األوروبٌة تعلن عن ق

التنسٌق بٌن دولها فً سبٌل حماٌة مواطنً هذه الدول فً معامبلتهم االستهبلكٌة الداخلٌة والدولٌة وٌبدو هذا األمر 

. فً مجال حماٌة المستهلك نتٌجة طبٌعٌة للتطورات التً شاهدتها كل دولة من هذه الدول على المستوى الداخلً

اجتماعات ولجان عدٌدة تسعى إلى تحقٌق التنسٌق من خبلل دراسة سبل التنسٌق ( 1962)ولقد شهدت الستٌنات 

وتوالت الدراسات واللجان فً السنوات التً تلت ذلك . وطرح التوصٌات والقرارات الساعٌة إلى تحقٌق هذا الهدؾ

:  والذي ٌتضمن، 1973وذلك عام ( اإلعبلن األوربً لحماٌة المستهلك)حتى تمخض عنها ما ٌعرؾ باسم ، العام

  :تقرٌر حقوق المستهلك فً الحماٌة الصحٌة - أ

وحقوقه فً السبلمة عن طرٌق وضع ، فً كل ما ٌتعلق باألؼذٌة واألدوٌة والرعاٌة الصحٌة والنظافة العامة

وضرورة سن ، ومنع الضار منها، آالت كهربابٌةالمعاٌٌر والمقاٌٌس لكل ما ٌتداول من أؼذٌة وسلع وملبوسات و

.  التشرٌعات والنظم التً تحقق هذه األهداؾ

  :تأكٌد حق المستهلك فً حماٌة مصالحه االقتصادٌة والمالٌة - ب

كشرط اإلعفاء من استبدال السلع المعٌبة أو عدم )عن طرٌق منع الشروط التً ٌضعها المنتج والبابع ضد مصلحته 

وعن طرٌق محاربة الدعاٌة الكاذبة ؼٌر الواقعٌة والتً تحول دون المستهلك والعلم ، ...(صٌانة الضمان أو عدم ال

.  الحقٌقً بطبٌعة السلعة أو الصفقة التً ٌسعى إلٌها

 :تقرٌر حق المستهلك فً التعوٌض - ت

بابعها بكل  عن كل ضرر ٌصٌبه جراء عٌب فً السلعة االستهبلكٌة مع تؤكٌد حقه فً الرجوع على منتج السلعة أو

.  هذه األضرار

: التركٌز على إعالم المستهلك وتوجٌهه -د

وذلك فً ، من قبل منتج السلعة نفسه أو بابعها ومن قبل الجهات والجمعٌات واإلدارات التً تعنً بحماٌة المستهلك

.  هلك وواجباتهوبحقوق المست، كل ما ٌتعلق بطبٌعة السلع المختلفة وأسعارها ومواصفاتها واستعمالها ومخاطرها

 

 :تشجٌع إنشاء الجمعٌات والهٌبات واإلدارات التً تعنً بتوجٌه المستهلك وحماٌة حقوقه -هـ

مع إعطاء الحق لها فً الدفاع عن مصالح المستهلك أمام القضاء عن طرٌق رفع الدعاوي الجماعٌة وباسم  

 . ضارة بالصحة والسبلمةالمستهلكٌن لتحصٌل حقوقهم ولمنع تداول السلع واآلالت واألدوٌة ال

ولم تكتؾ دول المجموعة األوربٌة بإقرار هذه المبادئ المهمة بل سعت إلى التنسٌق بٌن التشرٌعات والنظم 

.  1975الداخلٌة لحماٌة المستهلك عن طرٌق سن التشرٌعات الموحدة والتً أعدت لها برنامجاً خاصاً عام 
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أو ضرابب والتً أقرت من قبل دول المجموعة والتً تحولت إلى  إن فكرة السوق األوروبٌة المشتركة ببل حدود

ولكن بالرؼم من الجهود التً بذلت فً هذا ، بذلت الكثٌر من الجهود من أجل حماٌة المستهلك، االتحاد األوروبً

ٌر من السلع وٌظهر ذلك جلٌاً فً الكث، فإن النظم والمعاٌٌر والمقاٌٌس المطبقة ال تزال ؼٌر موحدة تماماً ، ، المجال

حٌث تتشدد بعض دول أوروبا فً المعاٌٌر البلزمة ، االستهبلكٌة السٌما األؼذٌة واآلالت الكهربابٌة والسٌارات

بٌنما ٌعتمد بعضها اآلخر معاٌٌر أقل تشدداً فٌما ٌتعلق بكمٌات الهرمونات الؽذابٌة فً اللحوم ، للجودة والسبلمة

فً الخضروات ( المبٌدات الحشرٌة)ربابٌة وبكمٌات المواد الكٌماوٌة وبوسابل األمان فً اآلالت الكه، مثبلً 

... والفواكه 

! الؽرض المطلوب من إنشابها، فهل ٌسعى القابمون علٌها من أجل ذلك؟
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 الباب الرابع
 

 

اإلعالن والتسوق اإللكترونً  الدعاٌة و
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  : اإلعالم

ار واآلراء واألفكار بٌن جماهٌر الهٌبة أو المإسسة، سواء جماهٌرها الداخلٌة أو هو نشر الحقابق واألخب 

. الخارجٌة

الصحافة واإلذاعة والتلفزٌون والسٌنما والمحاضرات والندوات والمعارض : من وسابل اإلعبلم األساسٌة

  .معلوماتهاتى ٌثقوا بصحةوالحفبلت وؼٌرها، وبذلك ٌمكن الربط بٌن المإسسة أو الهٌبة بالمجتمع والجماهٌر، ح

 

 :اإلعالم تعرٌف

اإلعبلم هو تلك الجهود الموجهة لتوصٌل األخبار والمعلومات الدقٌقة، التً تركز على الصدق والصراحة عن  

السلع والخدمات أو األفكار أو المنشبات أو ؼٌرها فً وسابل النشر المختلفة، نظٌر مقابل، بقصد مخاطبة عقول 

فاإلعبلم ٌخاطب عقول . ها على تكوٌن رأٌها والنهوض بها ثقافٌاً واجتماعٌاً واقتصادٌاً الجماهٌر ومساعدت

.  الجماهٌر، معتمداً على الصدق واألسالٌب األخبلقٌة، ومن ثم، لم ٌعد اإلعبلم أداة فً خدمة العبلقات العامة

د ٌحدث تدهور مطرد إلى الوراء، واإلعبلم ـ فً المجتمع المعاصر ـ ضروري، لدرجة أنه لو انتفى وجوده فٌها، ق

.  فبل ٌتوقؾ التقدم وحسب، بل أنه بدون اإلعبلم قد تظل الحالة قابمة على ما هً علٌه

.  بل االنعزالٌة التوقؾ فقط،ذلك ألن نبض التنمٌة االجتماعٌة شدٌد لدرجة أن البقاء على الحال ال ٌعنً 

 

: اإلعالن

ات عن األفكار أو السلع أو الخدمات والتعرٌؾ بها فً وسابل اإلعبلم اإلعبلن هو عملٌة نشر المعلومات والبٌان

.  المختلفة، مقابل أجر مدفوع، بقصد إٌجاد حالة من القبول والرضا النفسً فً الجماهٌر تجاهها

اإلعبلن ؼٌر شخصً وؼٌر مباشر، ألن المعلن محدد ومعروؾ وٌنفق للنشر وهو ٌتحكم فً رسالته اإلعبلمٌة، 

نشرها، والمكان الذي تشؽله والوقت الذي تظهر فٌه  وفً طرٌقة
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: ومن مواصفات اإلعالن

 ًأنه ؼٌر شخص  .

 هدؾ المعلن بٌع السلع أو الخدمات أو األفكار أو المنشبات . 

 ٌدفع المعلن مقابل لوسابل النشر . 

 ٌفصح المعلن عن شخصه فً نقل المعلومات . 

 ة األفراد ولٌس إلى شخص معٌن بالذاتٌقوم المعلن بتوجٌه مجهداته إلى مجموع . 

من األفراد نحو قضٌة  السلوك لمجموعةهذا، والدعاٌة ـ كما نعرؾ ـ هً التؤثٌر على اآلراء أو االتجاهات أو 

إن مهمة رجل الدعاٌة هً توسٌع االتجاه الموابم . معٌنة مستخدماً أموراً مختلفة كالكلمة أو الصورة أو الموسٌقى

.  التجاه المعارض وجذب ؼٌر المهتم أو على األقل منعه من أي عمل معاديوالتؤثٌر على ا

ولكن هناك ما ٌمٌز بٌن الدعاٌة واإلعبلن رؼم تشابههما النسبً، حٌث أن هناك بعض خصابص الدعاٌة فً 

. نإال أن رجل اإلعبلن ال ٌوجد بٌنه وبٌن المشتري صراع، بل قد ٌكون هناك تنافس بٌن رجال اإلعبل. اإلعبلن

.  كذلك ٌعرؾ المستهلك أسم المنتج وممٌزاته

 

ومن سمات مالمح الدعاٌة التً قد تظهر فً اإلعالن 

 المبالؽة فً العرض سواء فً الكلمة أو الصورة لتروٌج سلعة معٌنة  .

 التؽاضً عن بعض صفات هابطة تحملها السلعة . 

  ًباإلعبلن عنها دون تحمٌص أو تدقٌق المستهلك عندما ٌقرر شراء سلعة معٌنة، ؼالباً ما ٌكون متؤثرا . 

  ًاإلعبلن ٌمثل نوعاً من التؤثٌر على اآلخرٌن.. وأخٌرا . 

 

: الدعاٌة

تعرؾ الدعاٌة كما جاء فً دابرة المعارؾ الدولٌة للعلوم االجتماعٌة ـ بؤنها التؤثٌر المعتمد على أفكار وسلوكٌات 

.  وك من خبلل الرموز والكلمات واإلشارات والصور والموسٌقىإٌناس آخرٌن، فٌما ٌتعلق بالقٌم والمعتقدات والسل

 

 : الدعاٌة 

، وفق اتجاه عٌن من جانب أو أكاذٌبحقابق، مبادئ، مجاالت، إشاعات، أنصاؾ حقابق  معلومات،نشر ))هً 

ابل اإلعبلم فرد، أو جماعة فً محاولة منظمة للتؤثٌر فً الرأي العام وتؽٌٌر اتجاه األفراد والجماعات باستخدام وس

((.  واالتصال بالجماهٌر
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بعض الدعاة إخفاء جزء من الحقٌقة فً محاولة لئلقناع؟   هل ٌتعمدولكن 

وقد تكون الدعاٌة نوعاً من اإلعبلم والتثقٌؾ، إذا قام بها رجل اإلصبلح والدعوة والفكر الجتذاب الناس إلى مبادئ 

ٌُخفً القابم جدٌدة تعتمد على الحقٌقة، وقد تمٌل الدعاٌة إلى اس تؽبلل األفراد اقتصادٌاً أو اجتماعٌاً أو سٌاسٌاً، حتى 

.  بها ؼرضه الحقٌقً

وترى العلوم االجتماعٌة فً الدعاٌة محاولة للتؤثٌر فً اتجاهات الناس وآرابهم وسلوكٌاتهم، بحٌث ٌؤخذ الوجهة 

طة الحقٌقة والمنطق، كما ٌرى التً ٌرؼب فٌها الداعٌة، وٌكون هذا من خبلل اإلٌحاء أكثر مما ٌحدث بواس

.  االجتماعٌون أن هدؾ الدعاٌة هو قٌادة األفراد والجماعات العتناق فكرة ما أو القٌام بعمل معٌن

 

:  الدعاٌة والسلوك اإلنسانً

 الدعاٌة أداة للتؤثٌر أو اإلٌحاء لنقل رسالة بؽرض التؤثٌر على السلوك اإلنسانً، فالدعاٌة ٌصاحبها دابماً رؼبة فً

 . التؤثٌر على السلوك، وقد تتخذ عدة أشكال، فقد تكون إعبلناً أو تسوٌقاً لسلعة أو بالمعنى العسكري حرباً نفسٌة

 

: الدعاٌة واإلعالم

الدعاٌة لٌست طرٌقة من طرق اإلعبلم أو األخبار ولكنها مجرد إٌحاء نفسً تستؽل فٌه سلبٌة الفرد وطبٌعته التً 

لٌد والمحاكاة ، بٌنما اإلعبلم ٌعتمد على الحقابق التً أجتهد رجاله فً الحصول علٌها، ولد بها، وهً مٌله إلى التق

.  وربما شاركهم فً ذلك الجمهور المستقبل لمادة اإلعبلم

 

ما هو التسوٌق اإللكترونً؟ 

: لتسوٌق اإللكترونً هو تطبٌق لسلسلة واسعة من تكنولوجٌا المعلومات بهدؾا

  التسوٌق، وذلك لزٌادة المنافع التً ٌحصل علٌها المستهلك من خبلل التجزبة إعادة تشكٌل إستراتٌجٌات

.  تحدٌد الموقع واستراتٌجٌاتالتمٌٌز  االستهداؾ،الفعالة للسوق، 

 تسعٌر البضابع والخدمات -التروٌج،  -التوزٌع،  -تخطٌط أكثر فعالٌة لتنفٌذ األفكار . 

 ة وبؤهداؾ المإسسات المستهلكةابتكار تبادالت تفً بحاجات المستهلكٌن الفردي. 
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: ماهٌة التسوٌق اإللكترونً

المجتمعات،   -الحكومات -ٌإدي الوصول السهل والرخٌص والسرٌع للمعلومات الرقمٌة إلى تؽٌٌر فً االقتصاد

 تعزز المعلومات الرقمٌة االقتصاد من خبلل أسواق أكثر فعالٌة، وتإدي إلى خلق فرص عمل جدٌدة، . والشركات

.  عالمٌة االتصاالت، وعوابق أقل للتجارة واالستثمارات الخارجٌة، وأكثر من ذلكتسهل الوصول للمعلومة و

 

:  بٌبة التسوٌق اإللكترونً

ٌنشؤ التسوٌق اإللكترونً من اإلستراتٌجٌات التجارٌة اإللكترونٌة اإلجمالٌة للمإسسة ومن النماذج التجارٌة التً تم 

الل البٌبة التجارٌة، حٌث تقوم العوامل القانونٌة، التكنولوجٌة، التنافسٌة، والسوقٌة فهو ٌبدأ من خ. اختٌارها

تجري المإسسات تحلٌبلت الكتشاؾ مواطن . وؼٌرها من العوامل الخارجٌة بخلق العدٌد من الفرص والتحدٌات

.  القوة والضعؾ لدٌها وذلك فً مواجهة التحدٌات والفرص المتاحة

 

: التسوٌق اإللكترونً

تتؽٌر بٌبة التسوٌق بشكل دابم ومستمر، مما ٌهٌا العدٌد من الفرص لتطوٌر منتجات جدٌدة، أسواق جدٌدة، 

فً نفس . ووسابل جدٌدة للتواصل مع العمبلء، باإلضافة إلى قنوات جدٌدة للوصول إلى شركاء تجارٌٌن جدد

  .تضعنا البٌبة أمام تحدٌات تنافسٌة واقتصادٌة وتحدٌات أخرى. الوقت

 

: سنتناول فً هذا الفصل ثالثة عوامل بٌبٌة أساسٌة تؤثر على التسوٌق اإللكترونً وهً

.  العوامل القانونٌة, والعوامل التكنولوجٌة, والعوامل السوقٌة

 

: أوالًال العوامل القانونٌة

إستراتٌجٌات  ٌمكن للتشرٌعات والقوانٌن الحالٌة والتً فً مرحلة المناقشة واإلقرار أن تإثر وبصورة كبٌر فً

والملكٌة الرقمٌة بما فٌها ( .privacy)ومن أهم هذه القوانٌن هً المتعلقة بالخصوصٌة . التسوٌق اإللكترونً

حقوق الطبع، التعبٌر، والتزوٌر، تعتبر مسؤلة حماٌة الخصوصٌة للمستهلكٌن من المسابل الصعبة للتشرٌع، لكنها 

بدأت المشاكل . لتقدٌم معلومات شخصٌة وبشكل دوري على الشبكةمع ذلك مهمة جداً للمستهلكٌن الذٌن ٌضطرون 

المتعلقة بالخصوصٌات الرقمٌة فً اإلنترنت منذ بداٌاته، ومازالت لؽاٌة اآلن تحٌر المإسسات والمشرعٌن على 

 برطبعاً ٌعتٌمكن وبسهولة فً وسٌط إعبلمً توزٌع محتوٌاته بحرٌة تامة أن تتم سرقة هذه المحتوٌات، . حد سواء

 .هذا شٌباً سٌباً بالنسبة لمإلؾ هذه المواد
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مثل المواقع )، ومحتوٌات بعض المواقع المزعجة (Spam)هناك أشكال من التعبٌر الفردي مثل البرٌد الدعابً

. ، وؼٌرها تتعارض مع حقوق المستخدمٌن وبالتالً تشكل مادة دسمة للنقاش المستمر بٌن المشرعٌن(اإلباحٌة

أن توازن بٌن حرٌة التعبٌر وحاجات المستهلك؟ وأخٌراً، ٌمكن القول أن التكنولوجٌات  كٌؾ ٌمكن للحكومات

وعلى الرؼم من أن المشرعٌن ٌعملون على وضع القوانٌن . الحدٌثة ٌمكن أن ٌتم استؽبللها من قبل بعض المحتالٌن

.  ٌاً المانعة لبلحتٌال فإن تطبٌق وتنفٌذ هذه القوانٌن لٌس باألمر السهل وخاصة عالم

 

: العوامل التكنولوجٌة: ثانٌاًال 

.  تقوم التطورات التكنولوجٌة بتؽٌٌر تركٌبة جمهور مستخدمً اإلنترنت كما تؽٌر نوعٌة المادة التً تصل لهم

كما أدى انتشار استخدام األجهزة البلسلكٌة الٌدوٌة بالٌد مجموعة من التحدٌات فً مجال تصمٌم المواقع، حٌث 

ومن األمور الهامة أٌضاً هً . تضؽط محتوٌات المواقع لٌتسنى عرضها على شاشات أصؽرتحاول المإسسات أن 

كلما تطورت البنٌة التحتٌة لبلتصاالت واستخدام عدد أكبر من . التً تتناول موضوع التكنولوجٌا فً الببلد النامٌة

ة إلى ذلك، فإن التسوٌق الناس األجهزة المحمولة، أدى ذلك إلى ظهور أسواق جدٌدة فً أماكن جدٌدة، إضاؾ

.  اإللكترونً ٌتؤثر وٌتطور بتقدم البرمجٌات

تمكنت العدٌد من المإسسات من توفٌر األموال التً كانت . ٌإدي استخدام التكنولوجٌا إلى تخفٌض التكالٌؾ

وذلك ( كتابة أوامر البٌع والشراء وإصدر الفواتٌر وؼٌرها من األعمال)تصرؾ على الموظفٌن واألعمال الورقٌة 

لكن فً المقابل، فإن الوصول لتكنولوجٌا معٌنة ؼالباً ما . نتٌجة الستخدامها للطرق اإللكترونٌة لمثل هذه العملٌات

فٌمكن أن تصل تكالٌؾ تطوٌر الموقع اإللكترونً على شبكة اإلنترنت لمإسسة ما . ٌكون استثمارا مكلفاً جداً 

لكترونٌة الكبٌرة على الشبكة برمجٌات وأجهزة باهظة التكلفة، وتتطلب عملٌات التجارة اإل. مبلٌٌن الدوالرات

فً ؼضون ذلك تظهر . خاصة إذا كانت المإسسة تستخدم تطبٌقات تجمٌع وتوزٌع البٌانات بشكل كثٌؾ

مثل البطاقات االبتمانٌة )تكنولوجٌات جدٌدة لزٌادة درجة األمان على االنترنت، وأدوات ووسابل دفع جدٌدة 

(. راء من المواقع اإللكترونٌة فقط، ومثال علٌها بطاقة متوفرة محلٌاً وعربٌاً من خبلل شركة أرامكسالخاصة بالش

مع مرور الوقت، تستمر التكنولوجٌات المتطورة بالظهور، مما ٌجعل من االستثمارات الحالٌة شٌباً من الطراز 

. بٌق الواقعً ٌتطلب الكثٌر من الجهد والتعلمالقدٌم، فً النهاٌة، ٌمكن القول أن وضع التكنولوجٌا فً نطاق التط

فٌجب على المإسسات أن تعطً اهتماما خاصاً للتكنولوجٌا ولئلستراتٌجٌات التجارٌة إذا أرادت أن تحقق النجاح 

.  باستخدام نموذجاً تجارٌاً قاببلً للتطبٌق والنمو سواًء كان ذلك على شبكة اإلنترنت أو خارجها
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ما هً اإلنترنت؟ 

وهذا ٌتضمن المبلٌٌن من . نترنت هً شبكة عالمٌة مكونة من عدد من الشبكات المتصلة مع بعضها البعضإلا

تحتفظ العدٌد من الحواسٌب فً هذه الشبكات . شبكات الشركات والحكومات والمنظمات وحتى الشبكات الخاصة

لشبكة، ٌمكن ألي كمبٌوتر على ملفات، مثل صفحة إنترنت، ٌمكن الوصول لها من أي جهاز حاسوب موصول با

أو جهاز خلوي، أو أي جهاز موصول بالشبكة أن ٌرسل المعلومات أو ٌستقبلها على شكل برٌد الكترونً أو ملؾ 

.  الكترونً إلى جهاز آخر على الشبكة من خبلل اإلنترنت

 

تتشكل اإلنترنت . ستقبلتنتقل هذه المعلومات عبر خطوط الهاتؾ والكٌببلت واألقمار الصناعٌة من المرسل إلى الم

من كمبٌوترات فٌها معلومات، ومستخدمٌن ٌقومون بإرسال واستقبال هذه المعلومات،  ومن بنٌة تكنولوجٌة إلٌجاد 

. ونقل ومشاهدة أو االستماع لهذه المحتوٌات

 

:  هناك ثالثة أنواع من الشبكات تشكل جزءاًال من اإلنترنت وهً

  ( : الشبكة الداخلٌة)اإلنترنت 

وؼٌرها، وبالتالً  HTMLلكنها تستخدم معاٌٌر اإلنترنت مثل الـ ( داخل مإسسة)تعمل داخلٌاً  شبكة هً 

.  اإلنترانت هً إنترنت صؽٌرة ولكن لبلستعماالت الداخلٌة للمإسسة فقط

  الشبكة الخارجٌة )اإلكتسرانت:  

راتٌجٌة، وعادة ما ٌكون هً شبكة داخلٌة ٌسمح لبعض شركاء العمل الخارجٌن بالدخول لها ألسباب إست

مثل دخول مندوبً شركات السٌاحة والسفر إلى نظام حجز تذاكر السفر . )الوصول للمعلومة فٌها جزبٌاً 

 (.على رحبلت شركات الطٌران العالمٌة والمحلٌة

  اإلنترنت:  

الشبكة من هو الجزء من اإلنترنت الذي ٌدعم الواجهات الرسومٌة للمستخدم والتً تمكنه من التجوال عبر 

خبلل متصفح مثل اإلنترنت إكسبلورر، أو النت سكٌٌب، االنترنت هو ما ٌتخٌله أؼلب الناس عندما 

 . ٌفكرون باإلنترنت
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: التسوٌق اإللكترونً أوسع من اإلنترنت

. التسوٌق اإللكترونً ٌصل إلى ما هو أبعد من حدود اإلنترنت

رونً موجودة قبل نشوء وتطور الوٌب، مثل تلك التً ٌتم استخدامها فً العدٌد من تكنولوجٌا التسوٌق اإللكت :أوالًال  

. إدارة العبلقات مع العمبلء، وإدارة سلسلة التزوٌد، وترتٌبات تبادل المعلومات اإللكترونٌة

بدأت خدمات االنترنت التً ال ٌستخدم فٌه االنترنت مثل البرٌد اإللكترونً ومجموعات األخبار تظهر  :ثانٌا 

. .ل فعالة للتسوٌقكوسائ

اإلنترنت تحتوى على أكثر من وٌب، فهناك االنترنت التً ٌصل إلٌها أكثر المستخدمٌن من خبلل أجهزتهم  :ثالثاًال  

الشخصٌة، ثم هنالك مجموعات فرعٌة من االنترنت ثم تنسٌق محتوٌاتها بشكل خاص لتناسب خصابص العرض 

تقوم الكثٌر من محطات البث والتلفزة ببث برامجها من خبلل مواقعها )تلفزٌون االنترنت : الفرٌدة للتطبٌقات التالٌة

، المساعدات Jazeera.netاإلخباري وعربٌاً موقع قناة الجزٌرة الفضابٌة  CNNعلى االنترنت وأشهرها موقع 

. الشخصٌة الرقمٌة، األجهزة الخلوٌة، أو متصفحات النصوص فقط،

لكترونٌة والتً تعمل خارج شبكة اإلنترنت مثل الماسحات الضوبٌة التً هناك أجهزة جمع المعلومات اإل :رابعاًال  

هً األجهزة التً تقرأ بطاقات الدفع مثل الماستر كارد والفٌزا ) تستخدم ألؼراض قراءة البطاقات وخصم الفواتٌر

(. اإلكترون وؼٌره

ط المتعددة للمستخدمٌن الذٌن هنالك قسم من اإلنترنت الذي ٌتضمن محتوٌات ملٌبة بالوسائ :خامساًال وأخٌراًال  

. DSLٌشبكون على اإلنترنت بسرعات عالٌة بواسطة الكوابل أو الـ 

 

:  غٌرت تكنولوجٌات اإلنترنت التسوٌق التقلٌدي بعدد من الطرق

 تحول موازٌن القوى من البابع لمصلحة المشتري  :

 ألنهم ة ومنفعة أكثر من أي وقت مضى، أصبح المشترون سواء كانوا أفراداً أم مإسسات ٌتطلبون خدم          

الكل ٌتنافس من أجل شركته،           العالمٌٌن،أصبحوا على بعد ضؽطة زر من عدد هابل من المتنافسٌن           

فً هذه البٌبة، ٌعتبر الحصول على اهتمام المشتري هو السلعة النادرة والعبلقة مع الزبون هً من أهم                     

. أصول الشركة قٌمة          
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 موت المسافات:  

الموقع الجؽرافً لم ٌعد عامبلً مهماً ٌإخذ بعٌن االعتبار عند التعاون بٌن الشركاء التجارٌٌن، مإسسات       

 اإلنترنت ، (chatting)سبلسل التزوٌد، أو الزبابن، أو حتى عند المحادثة بٌن األصدقاء على الشبة          

.  جعلت من الموقع أقل أهمٌة ومكنت العدٌد من البابعٌن والمشترٌن من تخطً الوسطاء التقلٌدٌن         

 

 ضغط الوقت: 

تفتح . الوقت لٌس عامبلً مهماً أٌضاً فً االتصاالت التً تتم عبر اإلنترنت ما بٌن المإسسات وزبابنها 

ار األسبوع، الناس بإمكانهم أن ٌتواصلوا ساعة فً الٌوم وعلى مد 24محبلت البٌع العاملة على اإلنترنت 

حسب ما تسمح له أوقاتهم، تختفً اختبلفات التوقٌت للمدراء الذٌن ٌتعاملون مع شركابهم التجارٌٌن فً 

.  قارات مختلفة

فً العالم الرقمً، أصبح جمع وتخزٌن وتحلٌل المعلومات المتعلقة : إدارة المعرفة أصبحت هً المفتاح

لة وؼٌر مكلفة أصبح بإمكان المدراء أن  ٌتابعوا بدقة مسار ونتابج العملٌة التسوٌقٌة ، بالزبون عملٌة سه

، حٌث ٌحصلون على تقارٌر من المٌدان أوال بؤول علً أٌة حال فإن ( فً نفس الوقت)بٌنما هم ٌنفذونها 

ستراتٌجٌة هو تحوٌل كم هابل من قواعد البٌانات إلى معرفة ذات معنى لئلرشاد فً اتخاذ القرارات اإل

.  تحدي هام

 

 التركٌز على المعارف العالمٌة المختلفة:  

على رجال التسوٌق أن ٌفهموا التكنولوجٌا لٌستفٌدوا من قوتها، ال ٌتوجب علٌهم أن ٌطوروا بؤنفسهم 

التكنولوجٌات، لكن ٌجب علٌهم أن ٌعرفوا ما ٌكفً لكً ٌختاروا المزودٌن المناسبٌن بطرٌقة صحٌحة، 

.  الخبراء التكنولوجٌٌن ولتوجٌه

 

 الخٌال، اإلبداع، وؼٌرها أصبحت اآلن مصدر لرأس المال أكثر أهمٌة من رأس  :قواعد رأسمال ذكٌة

 . المال النقدي
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  اإللكترونٌةالتجارة: 

هً السعً الدابم للوصول للوضع المثالً لنشاطات المإسسات التجارٌة المختلفة من خبلل التكنولوجٌا 

الفعالٌة والتركٌز وتحوٌل . تسوٌق اإللكترونً هو التسوٌق باستخدام التكنولوجٌا الرقمٌةال. الرقمٌة

استراتٌجٌات التسوٌق البتكار نماذج تجارٌة جدٌدة تزٌد من القٌمة والمنفعة التً ٌحصل علٌها العمٌل أو 

.  من ربحٌة الشركات و هً أهداؾ التسوٌق اإللكترونً هتزوٌد

 

 مٌكٌةبٌبة التسوٌق الدٌنا:  

تحمل تهدٌدات تنافسٌة واقتصادٌة وؼٌرها وفً نفس الوقت فهً تقدم فرص لتطوٌر منتجات جدٌدة، 

وأسواق جدٌدة وقنوات جدٌدة،  
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