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 إلى كل طالب وطالبة

 إلى كل مهتم بعلم اإلدارة بصفة عامة وإدارة المنزؿ بصفة خاصة

 إلى كل من علمني حرفاً طواؿ مراحل حياتي
 إلى كل ربة أسرة تبحث عن طريقة علمية لتحقيق أىدافها

 
 

 أىدي ىذا العمل                                                        
 د/ زينب صبلح محمود يوسف                                                     
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 قسم االقتصاد المنزلي ورؤية رسالة
 لمرحلة البكالوريوس

 

 رسالة القسم لمرحلة البكالوريوس :
إعداد معلم وأخصائي في مختلف مجاالت االقتصاد المنزلي " التغذية وعلـو 

المنزؿ والمؤسسات " مؤىل للمنافسة في سوؽ إدارة  –المبلبس والنسيج  –األطعمة 
العمل ومواكب للتطور التكنولوجي وتشجيع البحث العلمي واستخداـ االمكانات 

 المادية والبشرية لتلبية احتياجات المجتمع وتنمية البيئة .
 

 رؤية القسم لمرحلة البكالوريوس :
المنزلي على تميزًا بين أقساـ االقتصاد  ريسعى القسم إلى أف يكوف األكث

المستوى المحلى والقومي في إعداد معلم وأخصائي االقتصاد المنزلي وأف يحقق 
الريادة على المستوى المحلى والقومي في التعليم والبحث العلمي وخدمة وتنمية 

 المجتمع .
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 توصيف مقرر دراسي                                         
 اقتصاد منزلي( – ثانيالفصل ال – األولىلفرقة ا – إدارة أعماؿ منزؿ) 

 بيانات المقرر  -ٔ
 األولىالفرقة/المستوى:     إدارة أعماؿ منزؿأسم المقرر:  الرمز الكودي:  

التخصص: 
 ( ساعةٕتطبيقي )      ( ساعة ٕنظري )         ٗٔالوحدات عدد  اقتصاد منزلي

 
إلدارة العلمية، ونشأتها ومراحل تطورىا بأسس ومبادئ ا المعرفية - أىداؼ المقرر -ٕ

  .ومدارسها ومجاالتها، وأىميتها على مستوى الفرد والمجتمع
مراحػػػػػل العمليػػػػػة اإلداريػػػػػة، والعناصػػػػػر قػػػػػدرة علػػػػػى اسػػػػػتخداـ ال -

علػػى مسػػػتوى فػػي تحقيػػػق األىػػداؼ واألحتياجػػػات المصػػاحبة لهػػػا، 
 باستخداـ الموارد المتاحة. األسرةالفرد و 

 .وسبل التطبيق المنزلية  ـو إدارة المخلفاتمفهالمعرفية ب -
            :بنهاية تدريس ىذا المقرر يكوف الطالب قادراً على أفالمستهدؼ من تدريس المقرر :   -ٖ

 يوضح نشأة اإلدارة كعلم وكفكر وكممارسة. -ٔ-أ المعلومات والمفاىيم  -أ 
لعلػػػػػـو يػػػػػذكر أىميػػػػػة اإلدارة وأىػػػػػدافها، وأىػػػػػم مجاالتهػػػػػا وا -ٕ-أ

 المرتبطة
يشرح تطور مدارس الفكر اإلداري المختلفة وأىم مبادئهػا،  -ٖ-أ

 واالنتقادات الموجهة لكل منها.
يعػػػػػرؼ مػػػػػا ىيػػػػػة اإلدارة المنزليػػػػػة ونشػػػػػأتها وأىػػػػػم المفػػػػػاىيم  -ٗ-أ

 الخاطئة عنها، وعبلقتها بالقيم والمستويات.
 ةصػاحبيعدد المراحػل العلميػة لػئلدارة المنزليػة والعناصػر الم -٘-أ

   .لها
يوضح دور التطور االجتماعي في تطور اإلدارة المنزلية على  -ٙ-أ

 المستوى المحلى والعالمي.
 يكتب قائمة باألسس العلمية لمراحل اتخاذ القرار.   -ٚ-أ
 يشرح األسس العلمية لتبسيط األعماؿ المنزلية. -ٛ-أ
مؤثرة يعرؼ ما ىية الموارد وأنواعها وخصائصها، والعوامل ال -ٜ-أ

 على إدارتها داخل األسرة 
 يعدد أنواع المخلفات المنزلية.  -ٜ-أ
 .يشرح دور إدارة المخلفات في مواجهة مشكلة تراكمها -ٓٔ-أ
يسػػػػػمي المصػػػػػطلحات العلميػػػػػة لػػػػػئلدارة المنزليػػػػػة باللغػػػػػة  -ٔٔ-أ

            .اإلنجليزية
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 المهارات الذىنية  -ب
             

 كر اإلداري المختلفة، وأىم مبادئها.يفرؽ بين مدارس الف -ٔ-ب
يميػػػػػز الفػػػػػرؽ بػػػػػين مراحػػػػػل العمليػػػػػة اإلداريػػػػػة والجوانػػػػػب  -ٕ-ب

 المصاحبة لها.
يفسػػػر دور اإلدارة العلميػػػة فػػػي تحقيػػػق األىػػػداؼ وإ ػػػباع  -ٖ-ب

 الرغبات والحاجات األسرية في حدود اإلمكانات المتاحة. 
 المنزلية. يميز بين القيم والمستويات ودورىم في اإلدارة -ٗ-ب
يحلػػػل المكونػػػات األساسػػػية فػػػي المجهػػػود المبػػػذوؿ عنػػػد  -٘-ب

 القياـ بأى عمل.
يػػربط بػػين األبعػػاد المكونػػة للعمػػل ودورىػػا فػػي تحديػػد مػػا  -ٙ-ب

 يستهلكو العمل المنزلي من وقت وجهد. 
يحدد بعػ  المشػكبلت األسػرية ويجػد الحلػوؿ المناسػبة  -ٚ-ب

 القرار. لها بناءاً على األسس العلمية التخاذ
  .يفسر أىمية إدارة مخلفات البيئة المنزلية -ٛ-ب

المهػػػػػػػػارات العمليػػػػػػػػة  -جػػػػػػػػػ
 والحرفية  

              

ينفذ بع  العمليات اإلدارية بالتطبيق على الحيػاة األسػرية  -ٔ-جػ
 وفقاً لؤلسس العلمية مستخدماً الموارد المتاحة لؤلسرة.

قػػػرارات لمواجهػػػػة يسػػػتخدـ األسػػػاليب العلميػػػة التخػػػاذ ال -ٕ-جػػػػ
 بع  المشكبلت الحياتية.  

يختػػػار الحػػػل األمثػػػل لمواجهػػػة المشػػػكبلت األسػػػرية بعػػػد  -ٖ-جػػػػ
 دراسة كافة المميزات والعيوب المطروحة للمواجهة.

يطبق األسس العلمية لتبسيط األعماؿ المنزليػة عنػد القيػاـ  -ٗ-جػ
 باألنشطة األسرية لتوفير الوقت والجهد.

  .في انتاج مبتكرات فنية ت البيئة المنزليةمخلفايستخدـ  -٘-جػ



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

6                       
  

 المهارات العامػة   -د 
                        

        

يتواصل مع اآلخرين لوضع الحلوؿ للمشكبلت والمواقف  -ٔ-د 
 الحياتية المختلفة بناء على األسس العلمية للعملية اإلدارة.

األسػػري يشػػارؾ فػػي اتخػػاذ قػػرارات جماعيػػة علػػى المسػػتوى  -ٕ-د
 وعلى مستوى العمل.

يعمل ضػمن فريػق فػي مواجهػة مشػكبلت المهنػة مسػتخدماً  -ٖ-د
 قدراتو اإلدارية.وموارده البشرية.

يظهػػػػر مهػػػػارات القيػػػػادة فػػػػي نشػػػػر الػػػػوعي بأىميػػػػة اإلدارة  -ٗ-د 
العلمية وتبسيط خطوات العمل في تحقيػق األىػداؼ واالحتياجػات 

 األسرية.
ذاتي فػػي تحديػػد أىػػم المعوقػػات يظهػػر مهػػارات الػػتعلم الػػ -٘-د 

 .التي تواجو تقدـ اإلدارة المنزلية
يستخدـ  بكة المعلومات للتعرؼ على مدي تطور مراحل  -ٙ-د

 اإلدارة المنزلية كميداف من ميادين الدراسة.
يظهػػػػر مهػػػػارات الػػػػتعلم الػػػػذاتي فػػػػي انتػػػػاج مبنكػػػػرات فنيػػػػة  -ٚ-د

 باستخداـ مخلفات البيئة المنزلية.
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 قػرر محتوى الم -ٗ
 األسبوع األوؿ

 
 األسبوع الثاني

 
 األسبوع الثالث
 األسبوع الرابع

 
 األسبوع الخامس

 
 األسبوع السادس

 
 األسبوع السابع
 األسبوع الثامن 

 
 
 

 

 األسبوع التاسع  
 
 

 األسبوع العا ر
 األسبوع الحادي عشر 
 األسبوع الثاني عشر 
 األسبوع الثالث عشر
 األسبوع الرابع عشر

 

 
اإلدارة ومجاالتهػػػػػػا والعلػػػػػػـو المرتبطػػػػػػة بهػػػػػػا، وأىػػػػػػدافها  نشػػػػػػأة -ٔ

 وأىميتها.
تطور مدارس الفكر اإلداري وأىم مبادئها واالنتقادات الموجهة -ٕ

 لها .
 .تطور إدارة المنزؿ كميداف للدراسة -ٖ
مراحل تطور مناىج إدارة المنزؿ وحركة تبسيط العمل وتأثيرىػا  -ٗ

 على إدارة المنزؿ.
اطئػػػة عػػػن اإلدارة المنزليػػػة والمفػػػاىيم الصػػػحيحة المفػػػاىيم الخ -٘

 ومعوقات تقدمها وسبل مواجهة ىذه المعوقات.
 –خصائصها  –أنواعها  –الموارد األسرية )تعريفها مقدمة فى  -ٙ

 العوامل المؤثرة على إدارتها داخل األسرة(.
 القيم والمستويات وعبلقتها بإدارة المنزؿ. -ٚ
 -اإلدارية )اتخػاذ القػرارات تعريفهػا العناصر المصاحبة للعملية -ٛ

العوامػػػل المػػػػؤثرة علػػػػى اتخػػػػاذ  –أسػػػػاليب اتخػػػػاذ القػػػػرار  -أنواعهػػػا
أسػباب تعقػد عمليػػة  -الحػاالت المػؤثرة علػى اتخػاذ القػرار -القػرار

فاعلية القرارات  -العقبات التي تعترض متخذ القرار -اتخاذ القرار
 األسرية(.

 -اإلداريػػة ) التنظػػػيم أىميتػػػوتػػابع العناصػػػر المصػػاحبة للعمليػػػة  -ٜ
مقومات التنظيم  -عناصر التنظيم -مستويات التنظيم داخل األسرة

 العوامل التي تساعد على تنظيم األعماؿ المنزلية(. -الفعاؿ
 مراحل العملية اإلدارية )التخطيط(. -ٓٔ
 ( .، التقييمتابع مراحل العملية اإلدارية )التنفيذ -ٔٔ
 لية.تبسيط األعماؿ المنز  -ٕٔ
 إدارة مخلفات البيئة المنزلية. -ٖٔ
  مصطلحات اإلدارة المنزلية باللغة اإلنجليزية. -44

مصػػػاحبة للجانػػػب النظػػػري كػػػل بالمػػػذكرة التطبيقػػػي ال: حػػػل تطبيقػػػي
عمػػل مطويػػات علػػى مػػدار الفصػػل الدراسػػي  ، باإلضػػافة إلػػىأسػػبوع

شػػػػػروع باسػػػػػتخداـ المخلفػػػػػات تنفيػػػػػذ مو أ للتوعيػػػػػة بػػػػػإدارة المنػػػػػزؿ.
 أوعمل إنفوجرافك لئلدارة العلمية بالتبادؿ كل عاـ . .زليةالمن
  



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

8                       
  

 أساليب التعليم والتعلم  -٘
 

 محاضرات.  -    
 واجبات منزلية. -    
  .)تطبيقات عملية( عملي -    
                            وعصف ذهني. جمسات مناقشة -    
 .التعلم الذاتي -    
   .التعلم باألقراف -    

أساليب التعليم والتعلم  -ٙ
للطبلب ذوى 

 االحتياجات الخاصة

 
 ال ينطبق                  

 تقويم الطػبلب: -ٚ
 األساليب المستخدمة: -أ

 امتحاف أخر الفصل: لقياس مهارات التذكر واإلبداع. -

 امتحاف التطبيقي: لقياس مهارات الممارسة والتطبيق  -
 والمهارات الفنية والحرفية.   
 ويتم تقسيمها إلى :اؿ الفصل: أعم -

الفصػػل: لقيػػاس المقػػدرة علػػى التركيػػز أعمػػاؿ  تحريػػريامتحػػاف  -
 وفهم الجوانب والخلفيات العلمية.

 مدى انتظاـ الطبلب في حضور المحاضػرات والسكا ػنقياس  -
تطبيػػػػق األسػػػػس مهػػػػارات وقيػػػػاس  والسػػػػلوؾوالمشػػػػاركة الفعالػػػػة 

ت حػػل المشػػكبلفػػي العلميػػة لػػئلدارة المنزليػػة واتخػػاذ القػػرارات 
 العمػػػػل فػػػػي جماعػػػػة قػػػػدرة علػػػػىبالمػػػػذكرة التطبيقػػػػي، وقيػػػػاس ال

  .التعلم باألقرافوالتعلم الذاتي و 
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 امتحاف أخر الفصل:  األسبوع الخامس عشر ٔالتقييم  التوقيت:    -ب
 التطبيقي: األسبوع الثالث عشرامتحاف  ٕالتقييم 
  : أعماؿ الفصل ٖالتقييم 

 األسبوع السادس الفصل:  تحريري أعماؿامتحاف  -
مدى انتظاـ الطبلب في حضور المحاضرات والسكا ن قياس  -

تطبيق األسس العلمية مهارات والمشاركة الفعالة والسلوؾ وقياس 
ت بالمذكرة حل المشكبللئلدارة المنزلية واتخاذ القرارات في 

والتعلم الذاتي  العمل في جماعة قدرة علىالتطبيقي، وقياس ال
بمتابعة الطبلب في السكا ن والمحاضرات  التعاوني. والتعلم

وفي نهاية األسبوع  بصورة دورية كل أسبوع، ومدى ما تم إنجازه
 رابع عشر لتقييم المذكرة التطبيقى ككل والمشروعات النهائية.ال

 توزيع الدرجات: -جػ
 

 %ٓٙ  درجة    ٓٙ               امتحاف أخر الفصل
 %ٕٓدرجة     ٕٓ                   التطبيقيامتحاف 

 %ٕٓ     ةدرج ٕٓ                     أعماؿ الفصل

قائمة الكتب الدراسية  -ٛ
   -والمراجع:

 مذكرات                          -أ 

د/ زينب صبلح  ،كتاب اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيق
 محمود يوسف، كلية التربية النوعية ، جامعة المنوفية

 ػػػػػػػػػ                            كتب ملزمة  -ب
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( : األدوات واألجهػػػػزة المنزليػػػػة ، عػػػػالم ٜٜٙٔكػػػػوثر كوجػػػػك )  - كتب مقترحة  -جػ
 الكتب ، القاىرة.

(: مبػػادئ اإلدارة، أسػػس ومفػػاىيم، ٜٜٜٔعلػػى محمػػد منصػػور )-
 مجموعة النيل العربية، دار المعارؼ، القاىرة.

(: اإلدارة المنزليػػة الحديثػػة ،مكتبػػة ٕٙٓٓربيػػع محمػػود نوفػػل ) -
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 مقدمة
شػػطة اإلنسػػانية، فهػػي بمثابػػة القػػوة الدافعػػة ألي تػػدخل اإلدارة فػػي جميػػع أنػػواع األن      

نشػػاط إنسػػاني، إذ أنهػػا تػػؤثر فػػي ممارسػػات األفػػراد فػػي كػػل المجػػاالت وكافػػة الميػػادين، 
فهي الزمػة وحتميػة لكػل مجهػود إنسػاني سػواء بذلػو فػرد أو مجموعػة مػن األفػراد لتحقيػق 

قتصػػػػادي، ىػػػػدؼ مػػػػن األىػػػػداؼ، كمػػػػا تلعػػػػب دورا حاسػػػػماً فػػػػي التقػػػػدـ االجتمػػػػاعي واال
وتسػػاعد علػػي الوصػػوؿ لمعظػػم احتياجػػات العصػػر وتحسػػين مسػػتوي معيشػػة األفػػراد مػػن 
خبلؿ االستخداـ الفعاؿ للموارد، والتأثير علي الجانب الفكػري لهػم وتغلغلهػا فػي جميػع 

 أوجو نشاطهم اإلنساني وتحقيق أىدافهم.    
ا ىػػى عامػػل ىػػاـ فػػاإلدارة العلميػػة الواعيػػة ألى مؤسسػػة كبيػػرة كانػػت أـ صػػغيرة إنمػػ

وأساسى فى نجاح تلك المؤسسػة وفػى تحقيقهػا ألىػدافها المنشػودة. ولمػا كانػت األسػرة 
ىى المؤسسة التى يبنى عليها كياف المجتمع، فبل بد إذاً من االىتماـ بدراسػة كيفيػة إدارة 
 ػػئوف تلػػك المؤسسػػة بأسػػلوب علمػػى يمكنهػػا مػػن حسػػن اسػػتغبلؿ مػػا يتػػوافر لػػديها مػػن 

 ما تصبو إليو من أىداؼ وغايات وطموحات.موارد لتحقيق 
ولمػا كػػاف الفػػرد فػػى سػػعيو لتحقيػػق أىدافػػو وطموحاتػػو يحتػػاج إلػػى إدارة حكيمػػة لكػػل       

مػػوارده البشػػرية والماديػػة وحسػػن اسػػتغبللها، خاصػػة ونحػػن نعػػيل فػػى عصػػر يتسػػم بػػالتغير 
ا يػنجم عنػو مػن والتطور، عصر التقػدـ العلمػى والتقنػى، فػبل يمكػن مواجهػة ىػذا التغيػر ومػ

مشػػكبلت وتحقيػػق النجػػاح والطموحػػات المختلفػػة دوف تخطػػيط سػػليم وإعػػداد متكامػػػل 
 للموارد واختيار أفضل السبل الستخدامها. 

ومع معاناة جميع األسر على اختبلؼ مستوياتها االجتماعية واالقتصادية مػن النػدرة       
وعػػػػة والمتعػػػػددة فيمػػػػا يعػػػػرؼ النسػػػػبية ومحدوديػػػػة المػػػػوارد فػػػػى مواجهػػػػة احتياجاتهػػػػا المتن

بالمشػػػكلة االقتصػػػادية، نشػػػأة الحاجػػػة الملحػػػة إلػػػى إدارة المنػػػزؿ كوسػػػيلة لمواجهػػػة ىػػػذه 
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المشكلة والتغلب على ىذه المعادلػة الصػعبة لتحقيػق أقصػى قػدر مػن اإل ػباع للحاجػات 
 المتعددة لؤلسرة باستخداـ المتاح من الموارد واإلمكانات.

ى الوسيلة التى تساعد الفػرد علػى تكييػف ومبلءمػة احتياجاتػو فإدارة المنزؿ بذلك ى      
 ومتطلباتو مع الموارد المتوافرة والمتاحة.

حيػث أف إدارة المنػػزؿ ىػػى أحػدى مجػػاالت علػػم االقتصػػاد المنزلػى، بػػل ىػػى أسػػاس       
بنيػػاف ىػػذا العلػػم. فعلػػم االقتصػػاد المنزلػػى مػػن العلػػـو التػػى تهػػتم بالدرجػػة األولػػى بالحيػػاة 

رية ومسػػػاعدة أفػػػراد األسػػػرة علػػػى تحسػػػين مسػػػتوى معيشػػػتهم فػػػى جميػػػع مجػػػاالت األسػػػ
الحيػػػاة، وذلػػػك بحسػػػن إدارة متطلبػػػات الحيػػػاة اليوميػػػة سػػػواء مػػػن الغػػػذاء أو الملػػػبس أو 
المسػػػكن أو فػػػى العبلقػػػات األسػػػرية بػػػين األفػػػراد. لػػػذلك تعتبػػػر إدارة المنػػػزؿ ىػػػى العمػػػود 

 الفقرى لعلم االقتصاد المنزلى.
أف إدارة المنػػزؿ تعكػػس التغيػػرات المسػػتمرة التػػى تحػػدث فػػى المجتمػػع، حيػػث كمػػا        

أدت االتجاىػػػات الحديثػػػة تجػػػاه بعػػػ  الشػػػئوف األسػػػرية إلػػػى زيػػػادة المشػػػكبلت اإلداريػػػة 
المتعلقػػػة باسػػػتعماؿ األسػػػرة لمواردىػػػا الماديػػػة والبشػػػرية، األمػػػر الػػػذى يتطلػػػب االسػػػتعانة 

ذا يتطلػػب منػػا محاولػػة تكػػوين اتجاىػػات بأسػػاليب جديػػدة لمواجهػػة ىػػذه المشػػكبلت، وىػػ
سػػػػليمة ، ووضػػػػع تنظػػػػيم سػػػػليم ومتناسػػػػق مػػػػن المفػػػػاىيم والمعتقػػػػدات والعػػػػادات والقػػػػيم 

حاجاتنػا  ىوالدوافع بالنسبة لكافة أنشػطة الحيػاة اليوميػة، حتػى نسػتطيع أف نرتقػي بمسػتو 
بهػػا فػػى بالمواكبػة لتطػػورات العصػػر، وحتػى نسػػتطيع أف نػػتعلم أنماطػاً مػػن السػػلوؾ نسػتعين 
 حل المشكبلت التى تواجهنا. وال يتأتى ذلك إال من خبلؿ أسلوب إدارى حكيم.

وبػػذؾ يػػأتي ىػػذا الكتػػاب موجهػػاً إلػػى كػػل طالػػب وقػػارئ مهػػتم بعلػػم اإلدارة، ليوضػػح       
مفهػـو إدارة المنػػزؿ بػػين نظريػػات اإلدارة العلميػة وتطبيقػػات الشػػئوف األسػػرية، حيػػث إدارة 

الفكػػر اإلداري علػػى إحػػدى المؤسسػػات االجتماعيػػة الهامػػة، بمػػا المنػػزؿ كنمػػوذج لتطبيػػق 
يسػػهم فػػي تكػػوين وغػػرس اتجاىػػات إداريػػة إيجابيػػة لػػدى جميػػع أفػػراد األسػػرة بصػػفة عامػػة 
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وربػػة األسػػرة بصػػفة خاصػػة، كخطػػوة مبدئيػػة لممارسػػات إداريػػة سػػليمة علػػى مسػػتوى الفػػرد 
 واألسرة.
وؿ الفصػػػػل األوؿ علػػػػم اإلدارة  حيػػػػث جػػػػاء ىػػػػذا الكتػػػػاب فػػػػي أربعػػػػة فصػػػػوؿ، يتنػػػػا      

وتعريفاتػػػػو مػػػػن وجهػػػػات نظػػػػر متباينػػػػة، وتػػػػاريخ نشػػػػأة اإلدارة، ومجػػػػاالت اإلدارة، وأىميػػػػة 
اإلدارة للفػػرد والمجتمػػع، وعبلقػػة اإلدارة بػػالعلـو اآلخػػرى، وتطػػور علػػم اإلدارة والمػػدارس 

خصػػائص  المختلفػػة فػػي الفكػػر اإلداري، وأىػػم مبادئهػػا واألنتقػػادات الموجهػػة لهػػا، وأىػػم
اإلدارة المعاصرة، والمقصود ببيئة اإلدارة والعناصر المكونة لهػا، كػل ذلػك كمقدمػة لعلػم 

 اإلدارة ونظرياتو، للتطبيق على إدارة المنزؿ.
ويتناوؿ الفصل الثاني اإلدارة العلمية للمنزؿ النشأة والتطور، والمفػاىيم الخاطئػة  

رة المنزؿ في ضوء التغيػرات االجتماعيػة، عن إدارة المنزؿ، ومعوقات التقدـ والرقي، وإدا
والموارد األسرية أنوعها وخصائصها، والعوامػل المػؤثرة علػى إدارة المػوارد داخػل األسػرة، 

 ودور القيم والمستويات في إدارة المنزؿ.
وينتػػػاوؿ الفصػػػل الثالػػػث العمليػػػة اإلداريػػػة بػػػالتطبيق علػػػى إدارة المنػػػزؿ، وتشػػػمل  

عناصػر مصػاحبة للعمليػة اإلداريػة، والتخطػيط والتنفيػذ والتقيػيم  اتخاذ القػرارات والتنظػيم ك
 كمراحل مكونة لها بالتطبيق على إدارة المنزؿ كمجاؿ من مجاالت اإلدارة.

كمػػػػا يتنػػػػاوؿ الفصػػػػل الرابػػػػع تبسػػػػيط األعمػػػػاؿ المنزليػػػػة، مػػػػن حيػػػػث األىػػػػداؼ  
ؽ دراسػػػة ومكونػػػات العمػػػل المنزلػػػي وأنػػػواع المجهػػػود المبػػػذوؿ عنػػػد أداء األعمػػػاؿ، وطػػػر 

وتحليػػل األعمػػاؿ المنزليػػة، وأسػػس تخػػزين الخامػػات واألدوات فػػي بيئػػة العمػػل، ومراكػػػز 
العمػػػل، وأنػػػواع التصػػػميمات المختلفػػػة للمطػػػابخ والمميػػػزات والعيػػػوب كبيئػػػة عمػػػل لربػػػة 

 األسرة.
مفهػػػػػـو مخلفػػػػػات البيئػػػػػة المنزليػػػػػة مػػػػػن حيػػػػػث ويتنػػػػػاوؿ الفصػػػػػل الخػػػػػامس إدارة  

قواعد التغلب علػى مشػكبلت وأىم المشاكل الناجمة عنها و المخلفات المنزلية وأنواعها 
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المخلفػػػػات المنزليػػػػة، مفهػػػػػـو إدارة المخلفػػػػات المنزليػػػػػة، ودورىػػػػا فػػػػي الحػػػػػد مػػػػن ىػػػػػذه 
ومفهـو إعػادة التػدوير ودورة المشكلة، والقواعد الذىبية للتعامل مع المخلفات المنزلية، 

 في التقليق من مشكلة تراكم المخلفات.
أىػػم مصػػطلحات إدارة المنػػزؿ الػػواردة بالكتػػاب  السػػادسؿ الفصػػل واخيػػراً يتنػػاو  

 باللغة اإلنجليزية.لتكوف مساعد للقارىء والطالب في البحث والتعلم الذاتي. 
 

وختاماً أتقدـ بالشكر لكل من ساىم يوماً في تزويدي بفكرة أو معلومػة أو اتجػاه 
أف يكػػػوف ىػػػذا العمػػػل  سػػػاعد فػػػي اتمػػػاـ ىػػػذا الجهػػػد المتواضػػػع،  ملػػػو مػػػن اهلل عػػػز وجػػػل

المتواضػػع مصػػدر العػػوف لكػػل مهػػتم بعلػػم اإلدارة بصػػفة عامػػة ومجػػاؿ إدارة المنػػزؿ بصػػفة 
 خاصة.

 
 معاً لنجعل السلوك اإلداري أسلوب حياة،،،،،،،                  

                                      
 واهلل ولى التوفيق                                                             
 د/ زينب صبلح محمود يوسف                                                            
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 الفصل األوؿ
 مقدمة في اإلدارة العلمية وتطورىا

 بعد دراسة ىذا الفصل يكوف القارئ ملماً بػ:
 

 .تعريف اإلدارة من وجهات نظر متعددة 
 ائص العامة لئلدارة.الخص 

 .تاريخ نشأة اإلدارة 

 .تاريخ اإلدارة كممارسة وكفكر وكعلم 

 .المجاالت المختلفة لئلدارة 

  .الفرؽ بين اإلدارة كعلم واإلدارة كفن 

 .أىمية اإلدارة للفرد والمجتمع 

 .عبلقة اإلدارة بالعلـو اآلخرى 

 .تطور علم اإلدارة والمدارس المختلفة في الفكر اإلداري 

 بادىء العامة لمختلف مدارس الفكر اإلداري.الم 

 .خصائص اإلدارة المعاصرة 

 .دور بيئة اإلدارة في التأثير على السلوؾ اإلداري، وأىم عناصرىا 

  عوامل البيئة اإلدارية المؤثرة على السلوؾ اإلداري لؤلسرة كأحد أىم
 المؤسسات االجتماعية.
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 الفصل األوؿ
 مقدمة في اإلدارة العلمية

Introduction to Scientific Management 

 
كعلػػػم مسػػػػتقل، ويعػػػزى ىػػػػذا   تهاثػػػة نشػػػػأاحدرغػػػػم بيػػػر ـ كحظيػػػت اإلدارة باىتمػػػػا

ع طبيعتها،ووظائفها، وغاياتهػا، فمػن حيػث طبيعتهػا تُعػد اإلدارة فرعػاً مػن فػرو  إلى االىتماـ
أتى إال يتػ اإلنسػانية، وتتسػم بالحتميػة بمعنػى أف إنجػاز األعمػاؿ فػي المنظمػات الالعلػـو 
حيػػث وظائفهػػا  وبػػذلك فلػػيس للمنظمػػة الخيػػار فػػي أف تأخػػذ بهػػا أو ترفضػػها، ومػػن بهػػا،

والتوجيػػو والرقابػػة،  مجموعػػة مػػن الوظػػائف ىػػي التخطػػيط والتنظػػيم اإلدارة علػػى تنطػػوي
خصوصػػػية معينػػػة،  بالتشػػػابك والتػػػداخل، فمػػػع أف لكػػػل وظيفػػػة ىػػػذه الوظػػػائف وتتسػػػم
لتحقيػػق أىػػداؼ  ف ىػػذه األغػػراض تجتمػػع معػػاً محػػددة، إال أ تحقيػػق أغػػراضؼ وتسػػتهد
لتحقيػػق أىػػداؼ  تحقيػق غايػػات معينػػة وأغػػراض محػددة وسػيلة تنشػػد فػػاإلدارة ةالمنظمػ

المتاحػة مػن أجػل  اسػتثمار القػوى البشػرية واإلمكانػات الماديػة المنظمة، فهي تعمػل علػى
ألفػػػراد تطػػػوير ا الفػػػرد والجماعػػػة، فػػػاإلدارة ىػػػي المرتكػػػز الػػػرئيس فػػػي الوفػػػاء بتطلعػػػات

ر المتتبع لتطػػو ، فػػالحاسػػم فػػي تحقيػػق التنميػػة فػػي المجػػاالت كافػػة والعامػػل والجماعػػات،
 فػػػػي ىػػػػذهث العػػػػالم يسػػػػتطيع أف يلمػػػػس التغيػػػػر الػػػػذي حػػػػد لمجتمعػػػػات اإلنسػػػػانية فػػػػيا

النمػو والتطػور الػذي كانػت تهػدؼ  أيضػاً  ويلمػس، المجتمعػات فػي كػل مػن فػروع المعرفػة
 .   مجاالت الحياة  تى في نموىاإليو المجتمعات من أجل تطويرىا و 

لكػل مجهػود  ةحيث تدخل اإلدارة في جميع أنػواع األنشػطة اإلنسػانية فهػي الزمػ
إنساني سواء بذلو فرد أو مجموعػة مػن األفػراد لتحقيػق ىػدؼ مػن األىػداؼ. فهػي بمثابػة 
القػػوة الدافعػػة ألي نشػػاط إنسػػاني إذ أنهػػا تػػؤثر فػػي ممارسػػات األفػػراد فػػي كػػل المجػػاالت 

غيرىػا. كمػا تلعػب  وفة الميادين سواء كػاف ذلػك فػي المنػزؿ أو المصػنع أو المدرسػة أوكا
دوراً حاسماً في التقدـ االجتماعي واالقتصادي وتساعد علي الوصوؿ لمعظػم احتياجػات 
العصػػر وتحسػػين مسػػتوي معيشػػة اإلفػػراد مػػن خػػبلؿ االسػػتخداـ الفعػػاؿ للمػػوارد، والتػػأثير 
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لهػػػػا فػػػػي جميػػػػع أوجػػػػو نشػػػػاطهم اإلنسػػػػاني وتحقيػػػػق علػػػػي الجانػػػػب الفكػػػػري لهػػػػم، وتغلغ
 أىدافهم.  

 تعريف اإلدارة 
  

أي  (To Serve) التينػي بمعنػى (Administration) إدارة أصل كلمة
بذلك تعني "الخدمة" على أساس أف من يعمل بػاإلدارة يقػـو علػى  واإلدارة ـ(يخد ) لكي
إال أف تعريفاتهػا التػي قػدمها  رةاالىتماـ الػذي حظيػت بػو اإلدا وبالرغم من اآلخرين خدمة
كثيػر مػن مصػطلحات العلػـو اإلنسػانية،  تباينت،  أنها فػي ذلػك  ػأف والرواد قد العلماء

، فبل يوجػد تعريػف واحػد  ػامل متفػق عليػو لتعريػف علػم معين بمدخل تأثر فكل منهم قد
دى اإلدارة، ويرجػػػػع ذلػػػػك إلػػػػى الحداثػػػػة النسػػػػبية لهػػػػذا العلػػػػم ، باإلضػػػػافة إلػػػػى اتسػػػػاع مػػػػ

األنشػػطة التػػي تغطيهػػا مػػع تفػػاوت أىميػػة ىػػذه األنشػػطة ودرجػػة تعقػػدىا، كمػػا يعػػزى ىػػذا 
االخػػػتبلؼ بػػػين الكتػػػاب المعنيػػػين بشػػػئوف اإلدارة إلػػػى أف طبيعػػػة األعمػػػاؿ اإلداريػػػة تتسػػػم 
بالتعقيػػػػد والغمػػػػوض، كمػػػػا أف البحػػػػث فػػػػى الجوانػػػػب اإلداريػػػػة والعمليػػػػات أو المراحػػػػػل 

داريػػػة حػػػديث العهػػػد، ممػػػا جعػػػل ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػن والخطػػػوات التػػػي تكػػػوف العمليػػػة اإل
 التعريفات لعلم اإلدارة تختلف في دقتها و مولها وكذلك في قيمتها. 

منػػػُذ بػػػدأ االىتمػػػاـ بدراسػػػة اإلدارة كعلػػػم جػػػرْت محػػػاوالت عػػػّدة لتعريفػػػو، وقػػػد و 
انقسم مفكري اإلدارة بين مدرستين، حيػث قػاـ أصػحاب المدرسػة األولػى بتحليػل العمػل 

ري الذي يقـو بو المػديروف إلػى وظػائف ومهػاـ محػددة، وبنػوا علػى ذلػك تعريفػاتهم، اإلدا
بينمػػػػا قػػػػاـ أصػػػػحاب المدرسػػػػة الثانيػػػػة بػػػػالتركيز علػػػػى طبيعػػػػة اإلدارة، وبنػػػػوا علػػػػى ذلػػػػك 

 تعريفاتهم.
 

 ومن بين التعريفات في المدرسة األولى ما يلي:
اد أف يقـو األفراد بو، ثُمَّ التأكػد "المعرفة الصحيحة لما ير  :تايلور اإلدارة بأنَّها  عّرؼ -

 من أنهم يفعلوف ذلك بأحسن طريقٍة وأرخص التكاليف".
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ػػػَز علػػػى عمليػػػة اإلعػػػداد والتخطػػػيط وتحديػػػد األىػػػداؼ ثُػػػمَّ التوجيػػػو  وىػػػذا التعريػػػف رَكَّ
والرقابػػة ، كمػػا وضَّػػح التعريػػف نقطتػػين ىػػامتين : األولػػى أفَّ األعمػػاؿ تػػتّم عبػػَر اآلخػػرين، 

فَّ الكفػػػاءة فػػػي  داء ىػػػذه األعمػػػاؿ ضػػػرورية، وعبػػػَر عػػػن معيػػػار الكفػػػاءة بأحسػػػن والثانيػػػة أ
 طريقٍة لؤلداء وأقلَّ التكاليف .

 عّرَؼ ىنري فايوؿ اإلدارة بأنَّها: -
To manage is to forecast and plan, to organize, to 

command, to coordinate, and to control. 
وتنظم وتصدر األوامر وتنسػق وتراقػب"، وىػذه أي "أف تدير ىو أف تتنبأ وتخطط 

 ."ىي الوظائف اإلدارية المتعارؼ عليها
بأنهػػػا الوظيفػػػة التػػػي تتعلػػػق بتحديػػػد " وقػػػاـ  ػػػيلدوف بتعريػػػف اإلدارة فػػػي الصػػػناعة -

سياسات المشروع، والتنسيق بين التمويل واإلنتػاج والتوزيػع وإقػرار الهيكػل التنظيمػي 
 ."تنفيذ، وىذا قصر التعريف على مجاؿ الصناعةوالرقابة النهائية على أعماؿ ال

بأنَّهػػػا القػػػوة المفكػػػرة الَّتػػػي ُتحلِّػػػل وتصػػػف وُتخطػػػط وُتحفػػػز وتُقػػػيم " وعّرفهػػػا جلػػػوفر -
ٍد  وتُراقػػب االسػػتخداـ األمثػػل للمػػوارِد البشػػريِة والماديػػِة البلزمػػة لتحقيػػِق ىػػدٍؼ ُمحػػدَّ

 ."معروؼٍ 

وتنسيق ورقابة عدد من األ ػخاص  "بأنها فن ينحصر في توجيو ويلياـ وايتوعرفها  -
."  إلنجاز عملية محددة أو تحقيق ىدؼ معلـو

 "عمل القيادة التنفيذية". بأنها  وعرؼ رالف دافيز اإلدارة -
ػػػَز أصػػػحاب المدرسػػػة الثانيػػػة علػػػى طبيعػػػة اإلدارة أكثػػػَر مػػػن  وفػػػي المقابػػػل فَقػػػْد رَكَّ

دارِة ، وِمػػن ىػػذه التعػػاريف مػػا تركيػػزىم علػػى المهػػاـِ والوظػػائِف اإلداريػػِة فػػي تعريفػػاتهم لػػئل
 يلي:

بأنهػػا عمليػػة الوصػػوؿ إلػػى الهػػدؼ بأحسػػن الوسػػائل وبالتكػػاليف " عّرفهػػا ليفنجسػػتوف -
 ."المبلئمة وفي الوقت المبلئم

بأنَّها عملية تنفيذ األعماؿ َعن طريِق مجهوداِت األ خاص اآلخػرين ، " وعّرفها  بلي -
 ."الرقابةوىذا يتضمن نشاطين أساسيين ىما : التخطيط و 
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 اإلدارة بأنَّها : ؼوىناَؾ َمْن َعرَّ     
"Management is the process of optimizing human, 
material, and financial contributions for the 

achievement of organizational goals". 
 لمنظمة".أي أنَّها "عملية تعظيم للمساىمات البشرية والمادية والمالية لتحقيق أىداؼ ا

 

 خبلصة تعريف اإلدارة:
ويُمكػػن تعريػػف اإلدارة علػػى أنَّهػػا: "عمليػػة تحقيػػق األىػػداؼ المرسػػومة باسػػتغبلؿ 

 الموارد المتاحة، وفق منهج ُمحّدد، وضمن بيئة معينة".
ـّ و امل، يُمكن تطبيقو على الفرِد والمنظمِة، سواء كانت منظمة خاّصػة  وىذا التعريف عا

 ذا التعريف العناصر التالية:أو عامَّة، ويتضمن ى
وىػػي النتػػػائج المػػػراد تحقيقهػػػا، وىنػػػا يػػػدخل عنصػػػر القصػػػد واإلرادة فػػػي  األىػػػداؼ: -ٔ

 .استغبلؿ الموارد لتحقيق النتائج المرغوبة

وتشػػمل المػػوارد كػػّل مػػن المػػوارد البشػػرية والمػػوارد الطبيعيػػة، كػػاألرض ومػػا  المػػوارد: -ٕ
دة الماليػػػة والماديػػػة، وحتّػػػى يكػػػوف يسػػتخرج منهػػػا، ومػػػورد رأس المػػػاؿ بصػػػوره المتعػػد

ىناَؾ إدارة فبلبُدَّ مػن تػوافر بعػ  المػوارد، وتشػكل المػوارد البيئػة الداخليػة للمنشػأة، 
 والتي يمكن إلدارتها التحكم بها.

 ويشمل استخداـ كافّة الوظائف اإلدارية واتخاذ قرارات. المنهج: -ٖ

طبيعػػي كػػالفرد، أو كػػاف ال يوجػػد كػػائن حػػّي )سػػواء كػػاف ىػػذا الكػػائن  ػػخص  البيئػػة: -ٗ
 خص معنوي كمنشأة األعماؿ التػي تصػنف بأنهػا نظػاـ مفتػوح( يعػيل منعػزؿ لوحػده 
ال يؤثر وال يتأثر بمتغيرات محيطػة بػو، فعمليػة االسػتفادة مػن المػوارد التػي تقػع ضػمن 
السيطرة وتحقيق األىداؼ تتفاعل بعبلقات ذات اتجاىين مع البيئة المحيطػة التػي ال 

 بها. يمكن التحكم
-فػػاإلدارة ضػػرورة حتميػػػة ألى مؤسسػػة أو منشػػػأة سػػواء كانػػػت صػػغيرة أو كبيػػػرة 

كما أنها الزمة لكل فػرد ألف لكػل فػرد مػوارده المحػدودة -مهما تنوعت أىدافها أو قلت
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ولػػو أىػػدافها وكيفيػػة اسػػتخداـ مػػا لديػػو مػػن مػػوارد لتحقيػػق أىدافػػو ىػػو فػػى حػػد ذاتػػو عمليػػة 
ومع  موليِة ىػذا التعريػف، لفرد والجماعة على حداً سواء.  إدارية. أى أف اإلدارة الزمة ل

وانطباقػػو علػػى اإلدارة فػػي المنظمػػات العامَّػػة والخاّصػػة، إال أّف ىػػذا الكتػػاب يهػػتم بالدرجػػِة 
المؤسسػػػػة االجتماعيػػػػة األولػػػػى وىػػػػى األسػػػػرة التػػػػي  األولػػػػى بدراسػػػػة وتحليػػػػل اإلدارة فػػػػي

 يما بعد.تستهدؼ تحقيق العديد من األىداؼ كما سيتضح ف
 ومن خبلؿ ما سبق يمكن استخبلص 

 الخصائص العامة لئلدارة:

 والرقابة ة ىي التخطيط والتنظيم والتوجيويدف اإلدارة عملية تتضمن وظائف عدأ. 

 .أنها عملية تتصف بالعمومية، أى يمكن تطبيقها فى المجاالت المختلفة 

  منتظمػػة مػػن  مجموعػػةاجتماعيػػة فهػػي ال تنشػػأ مػػن فػػراغ، بػػل تنشػػأ داخػػل عمليػػة أنهػػا
 .وتطلعاتهم وتأخذ في الحسباف مشاعرىم واحتياجاتهم األفراد

 ومحددة مرسومة أنها وسيلة وليست غاية فهي وسيلة تنشد تحقيق أىداؼ. 

 أنها عملية مستمرة. 

  البشرية واإلمكانات المادية المتاحة تعتمد على استثمار القوىعملية أنها. 

 عالية من الكفاءة درجةأنها تسعى إلى تحقيق األىداؼ ب. 
 
 

 نشأة اإلدارة
 

منػػػػذ فجػػػػر التػػػػاريخ وبدايػػػػة ظهػػػػور أ دارة وممارسػػػػتها فػػػػى الواقػػػػع بػػػػدف تطبيػػػػق اإلإ
داريػػػة فّعالػػػة فػػػى بنػػػاء إقػػػدرات  لػػػديهمف أنظرنػػػا للمصػػػريين القػػػدماء نجػػػد ، فػػػإذا المدنيػػػة

قديمػة دارة  ػئوف دولػتهم وينطبػق نفػس الشػىء علػى الحضػارات الإوالمعابػد و  ىراماتاال
قدـ المسلموف نماذج مبهرة فػى كما  ،وبابل واإلمبراطورية الفارسية والرومانية مثل الصين

دارة جعلتهم ينتقلػوف مػن حيػاة البػداوة الػى دولػة متراميػة األطػراؼ ذات حضػارة اإل مجاؿ
 .عظيمة

الصػناعية  دارة كعلم لو مبادىء ونظريات لم يبدأ إال نتيجة للثػورةلكن دراسة اإلو 
تقػدـ  أدى الػى ممػا، ومػا صػاحبها مػن ظهػور اختراعػات عديػدة القرف التاسػع عشػر أواخر
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عنػد ، لذلك فإنػو الصناعة اآللية بشكل كبير وإنشاء المصانع الكبرى والتوسع فى اإلنتاج
اإلدارة كممارسػػػة،  نشػػػأة ىػػػيرئيسػػػية التفريػػػق بػػػين ثػػػبلث أمػػػور  نشػػػأة اإلدارة ينبغػػػي تنػػػاوؿ

 .مستقل اإلدارة كعلمنشأة و  كفكر، اإلدارةنشأة و 
  كممارسة اإلدارة

قلنػػػػا إنهػػػػا كانػػػػت  نشػػػأت اإلدارة كممارسػػػػة فػػػػي العصػػػػور القديمػػػػة، وال غرابػػػػة إذا
بالبسػاطة كانػت بحاجػة  الخليقة، فالمجتمعات القديمػة وإف كانػت تتسػم حاضرة منذ بدء

ددة، وظهػػرت بعػػ  الممارسػػات محػػ أفرادىػػا لتحقيػػق أىػػداؼ العبلقػػات بػػين إلػػى تنظػػيم
 .اآلخرين أصبح ضرورة حيوية للبقاء والنماء التعاوف مع أدرؾ اإلنساف أف دارية عندمااإل

اإلداريػػة، فقػػد كانػػت منػػذ األزؿ تقػػـو بعػػدد مػػن الوظػػائف   وتعػػد األسػػرة نػػواة العمليػػات
 .والقيادة وممارسة السلطة األدوار واتخاذ القرارات العمل وتوزيع كتقسيم

 

  اإلدارة كفكر
 واضػحاً منذ  الؼ السنين، ويبدو ذلػك الحضارات اإلنسانية  ي فيظهر الفكر اإلدار 

يقػػات اإلداريػػة فػػي الحضػػارة ظهػػرت األفكػػار وبعػػ  التطب اإلنسػاني القػػديم، فقػػد فػي التػػراث
ولعػػل وجػػود األىرامػػات خيػػر دليػػل علػػى وجػػود اإلداري والرقابػػة،  القديمػػة كػػالتخطيطة المصػػري

ظهػر التنظػيم فػي الحضػارة الصػينية مػن ديمػة، كمػا فكر إدارى متقدـ في الحضارة المصػرية الق
الػػذي تضػػمن المهػػاـ والواجبػػات الوظيفيػػة لمػػوظفي الدولػػة  تشػػاو" "ؼ دسػػتور الفيلسػػو  خػػبلؿ
 للبعػػد التنظػػيم المتػػدرج )الهرمػػي( وتفػػوي  السػػلطة والتقسػػيم اإلداري وفقػػاً  وظهػػر كافػػة،

 الكثيػػر مػػن األفكػػار ليونانيػػةالرومانيػػة، وقػػدمت اإلمبراطوريػػة ا الجغرافػػي فػػي اإلمبراطوريػػة

  .السلطة  والتطبيقات حوؿ التخصص واختيار الموظفين وتفوي
 

  اإلدارة كعلم مستقل
 بداية القرف العشػرين مرحلػة فاصػلة فػي نشػأة اإلدارة كعلػم قػائم بذاتػو يسػتند تعد

 والتجػاربت ع العلم والمعرفػة، فظهػرت النظريػامقومات  أنو في ذلك  أف بقية فرو  إلى
ىذا المجػاؿ التي استخدمت األسلوب العلمي، وأصبح التخصص في دراسة  لدراساتوا

 المتخصصػػوف إلػػى و ػػهد القػػرف العشػػروف العديػػد مػػن اإلسػػهامات، ومػػاؿ أمػػراً مألوفػػاً،
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 التػػػي وردت فػػػي ومػػػن الجػػػدير بالػػػذكر أف ىػػػذه التصػػػنيفات تصػػػنيفها فػػػي مػػػدارس عػػػدة،
 المشػتركة، إال أنهػا وت علػى بعػ  القواسػمانطػ الدراسػات اإلداريػة العربيػة واألجنبيػة قػد

 وجػػػود بعػػػ  اللػػػبس تسػػبب فػػػي فػػي جػػػزء أو أكثػػػر، وىػػػو مػػػا اختلفػػػت فػػي الوقػػػت نفسػػػو
 .والغموض، وخصوصاً لدى حديثي العهد بدراسة اإلدارة

 
 

 مجاالت اإلدارة
 Fields  Management 

 

تصػػنيف  تػرتبط اإلدارة بجميػع األنشػطة الحياتيػة والمجتمعيػػة، وفػي الواقػع يمكػن
 -خػػػدمي –اإلدارة إلػػػى مجػػػاالت علػػػى أسػػػاس الهػػػدؼ مػػػن النشػػػاط اإلداري )اجتمػػػاعي 

 إنتاجي( فتنقسم بذلك مجاالت اإلدارة إلى:-مادي 
 

يطلػق حيػث  ،ومشػاريعها وىػي التػي تتعلػق بػإدارة  ػؤوف الدولػة : اإلدارة العامػةأواًل: 
ات االقتصػادية  حيػث الهػدؼ مصطلح اإلدارة العاّمة ويراد بو التمييز عن إدارة المشػروع

النهػػػائي لػػػئلدارة العامػػػة ىػػػو تقػػػديم الخػػػدمات البلزمػػػة للحفػػػاظ علػػػى المجتمػػػع، وتتمثػػػل 
 األىداؼ العامة في األىداؼ االقتصادية واألىداؼ الصحية واألىداؼ الجمالية.

أنها ذلػك كما العلم الذي يهتم بالكيف والكم الخاص بالحكومة،   ىياإلدارة العامة ف
ن النشػػػاط الػػػذي يهػػتم ببحػػػث مجمػػػوع العمليػػػات التػػي تهػػػدؼ إلػػػى تحقيػػػق وتنفيػػػذ الضػػرب مػػػ

 علم وفن وضع وتنفيذ السياسة العاّمة.أنها السياسة العامة التي تؤمن بها الحكومة، كما 
 

الخاصػة ت بػإدارة المؤسسػا وىػي المتعلقػة ) إدارة األعماؿ (: اإلدارة الخاصةثانياً: 
 .والخدمية ،التجارية، والصناعية كالمشاريع الربحق يوالتي غالباً ما تهدؼ إلى تحق

 

تتػػولى المنظمػػات العامػػة تحقيػػق أىػػداؼ عامػػة بينمػػا  : اإلدارة العاّمػػة وإدارة األعمػػاؿ
تتولى منظمات األعماؿ تحقيػق أىػداؼ خاصػة بمالكيهػا، وىنػا يجػب علينػا أف نفػرؽ بػين 

ـو الػدور التقليػدي للدولػة والػػذي المنظمػات العامػة التقليديػة )والتػي غالبػاً تقػػـو علػى مفهػ
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يحصرىا في الدفاع واألمن والقضاء(، وبين المنظمات العاّمة لوظائف الدولػة المسػتحدثة 
فػػػػي المجػػػػاؿ االجتمػػػػاعي واالقتصػػػػادي. فػػػػالظروؼ التػػػػي تعمػػػػل فيهػػػػا كػػػػبل النػػػػوعين مػػػػن 
المنظمػػات قػػد تختلػػف، ففػػي الحالػػة األولػػى تكػػوف الوظػػائف حكػػر علػػى الدولػػة فمػػثبلً ال 
يسػػتطيع األفػػراد القيػػاـ بإنشػػاء وزارات للخارجيػػة، أو إصػػدار عملػػة، أمػػا فػػي الحالػػة الثانيػػة 
فيمكن لؤلفػراد تأسػيس منظمػات تػؤدي نفػس مهػاـ المنظمػات العامػة االقتصػادية كتقػديم 

 خدمة معينة )مياه أو كهرباء مثبًل(. 
سػػتحدثة وحقيقػػة أّف مػػدى اتسػػاع أو ضػػيق وظػػائف الدولػػة سػػواء التقليديػػة أو الم

يعتمد على تطور المجتمػع ومػدى اقترابػو أو بعػد مػن تطبيػق فكػرة الدولػة الحارسػة، فعلػى 
سبيل المثاؿ يمكن أف تكػوف الكهربػاء مملوكػة للدولػة فػي مجتمػٍع معػين بينمػا ىػي ملكيػة 

 خاصة في دولة أخرى، أو ملكية مشتركة في دولة ثالثة وىكذا.
ة التقليديػػة ومنظمػػات األعمػػاؿ سػػنجد أنهمػػا وعليػػو إذا مػػا قارنػػا بػػين المنظمػػات العاّمػػ

 ، وعلى رأسها ما يلي:في النظم اإلدارية يختلفاف في عوامل أساسية ىامة
 احتكار الدولة لخدماتها كالجيل وإصدار النقود. -ٔ

سػػلطة فػػرض القػػوانين واألنظمػػة والتعليمػػات المنظمػػة لسػػلوؾ أفػػراد المجتمػػع جميعػػاً  -ٕ
 ومية أو غير العاملين ضمنها.سواء العاملين ضمن المنظمات الحك

سػػػػلطة فػػػػرض القػػػػوانين واألنظمػػػػة والتعليمػػػػات لجمػػػػع األمػػػػواؿ عػػػػن طريػػػػق الضػػػػرائب  -ٖ
 .والرسـو والجمارؾ

وىنػػػاؾ عوامػػػل أخػػػرى اختلػػػف الكتػػػاب فيهػػػا، فػػػالبع  اعتبرىػػػا فروقػػػاً جوىريػػػة بينمػػػا 
  اآلخروف لم يعتبروىا كذلك، وأىم ىذه العوامل ما يلي

لػػى تحقيػػق خدمػػة عامػػة، بينمػػا تهػػدؼ منظمػػات األعمػػاؿ إلػػى تهػػدؼ اإلدارة العامػػة إ -ٔ
 تحقيق الربح.

 تلتـز المنظمات العامة بقاعدة المساواة بين المواطنين. -ٕ

يقػػػػـو الموظػػػػف فػػػػي اإلدارة العامػػػػة بتأديػػػػة عملػػػػو مػػػػن خػػػػبلؿ مركػػػػزه الػػػػوظيفي ولػػػػيس  -ٖ
 الشخصي.

 عمل اإلدارة العامة من خبلؿ المنظمات العامة ذات الحجم الكبير. -ٗ
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نمػػا انتقػػد الفريػػق اآلخػػر ىػػذه العوامػػل بأنهػػا ال تمثػػل فروقػػاً جوىريػػة بػػين المنظمػػات بي
العامة ومنظمات األعماؿ، حيث أّف أي منظمة تهدؼ فػي األسػاس إلػى تقػديم خدمػة )أو 

وإال فإنها ستموت وال تستمر. كمػا أف المسػاواة  ،سلعة( مفيدة للمجتمع الذي تعيل فيو
عامػة أو منظمػات األعمػاؿ. أّمػا الحجػم فػنبلحن أف ىنػاؾ مفترضة سواء فػي المنظمػات ال

 منظمات أعماؿ من الضخامة بمكاف وأف موازنتها تفوؽ موازنة وزارة.
 

تػرتبط بالمؤسسػات التػي ال  ثالثاً : اإلدارة في المنظمات غير الحكومية )األىلية(:
تهػػػػدؼ بشػػػػكل رئيسػػػػي إلػػػػى تحقيػػػػق الػػػػربح بػػػػل تهػػػػدؼ إلػػػػى تقػػػػديم خػػػػدمات عامػػػػة إلػػػػى 

لمجتمػػع، وتحقيػػق الرفاىيػػة لػػو، وتعتمػػد فػػي تمويلهػػا علػػى ا ػػتراكات أعضػػائها، والمػػنح، ا
والهبػػػات، باإلضػػػافة إلػػػى تقاضػػػيها أثمػػػاف الخػػػدمات التػػػي تقػػػدمها لؤلفػػػراد، وتشػػػمل ىػػػذه 
المؤسسات الجمعيات الخيرية والتعاونية، والتطوعيػة والنػوادي والغػرؼ التجاريػة ونقابػات 

ية وغيرىػػا مػػن المؤسسػات التػػي تخػػدـ  ػػريحة معينػػة أو أكثػػر العمػاؿ واالتحػػادات الصػػناع
مػػن  ػػرائح المجتمػػع، ولعػػل فػػي مقدمػػة المؤسسػػات غيػػر الحكوميػػة التػػي يجػػب أف تطبػػق 

  اإلدارة في جميع  ئونها ىي مؤسسة األسرة. كما سنتحدث بالتفصيل فيما بعد.
 

 ىل اإلدارة علم أـ فن ؟
 

أف ىنػاؾ  اإلدارة علػى اعتبػار فػي الموضػوع مثػار جػدؿ بػين المتخصصػين ىذاإف 
 .مبرراتهم اإلدارة فن، وألنصار كل اتجاه من يرى أف اإلدارة علم، وىناؾ من يرى أف

المقصػػػود بػػػالعلم ىنػػػا ىػػػو المعرفػػػة المنظمػػػة ذات القػػػوانين والعبلقػػػات الثابتػػػة، ف
مثػاؿ  والَّتي يمكن تعميمها  وبالتالي ال تختلف باختبلؼ األفػراد والمجتمعػات واألمػاكن،

علػػػى ذلػػػك أف وزف اإلنسػػػاف علػػػى سػػػطح القمػػػر يسػػػاوي سػػػدس وزنػػػو علػػػى سػػػطح األرض 
 .فذلك علم لو قواعد ومفاىيم وقوانيين ومبررات ال يختلف عليها إثناف

بينمػػػا يقصػػػد بػػػالفن المعرفػػػة والسػػػلوؾ المعتمػػػد علػػػى الفػػػرد بصػػػفتو الشخصػػػية  
  فنيػةالموضػة، واألعمػاؿ المثػل  ،والنفسية والعقلية، وبالتػالي ال يمكػن تعمػيم ىػذه المعرفػة

 كالشعر والرسم والتمثيل واآلراء في كافة األمور.
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  :تتساؤال
 لػػئلدارة قػػوانين يمكػػن تحديػػدىا وتعميمهػػا مثػػل  ىػػل اإلدارة علػػم أـ فػػن؟ بمعنػػى ىػػل

ىػػػػل يمكػػػػن وضػػػػع الممارسػػػػة اإلداريػػػػة فػػػػي مختبػػػػر وتحديػػػػد وعػػػػزؿ  الفيزيػػػػاء مػػػػثبًل؟
 ارب عليها؟المتغيرات عن بعضها وإجراء التج

  ىل اإلدارة نوع مػن اإلبػداع والموىبػة الشخصػية، والتػي ال يمكػن وضػع أسػس عامػة
 لها وتعميمها على كافة المجتمعات والمواقف كالشعر والرواية ؟

  ىػػػْل اإلدارة فلسػػػفة تعتمػػػد علػػػى قػػػدرة الشػػػخص فػػػي اسػػػتنباط العبلقػػػات والحكػػػم
 عليها؟

 لى اإلدارة كعلم واإلدارة كفن.ولئلجابة على ىذه التساؤالت ينبغي اإل ارة إ
اإلدارة تصػػػػنف ضػػػػمن العلػػػػـو االجتماعيػػػػة ولػػػػيس ضػػػػمن العلػػػػـو األمػػػػر أف حقيقػػػػًة و 

الطبيعية، والعلـو االجتماعية مرتبطة باإلنسػاف والمجتمػع ويػتمط تطبيػق المػنهج العلمػي فػي 
ئج دراسػػػتها، لكػػػن نتائجهػػػا ال تأخػػػذ نفػػػس درجػػػة تعمػػػيم نتػػػائج العلػػػـو الطبيعيػػػة. فهػػػي نتػػػا

محػػدودة بزمػػاٍف ُمحػػدٍَّد وبمجتمػػٍع ُمحػػدٍَّد وبظػػروٍؼ ُمحػػدَّدٍة. فمػػثبلً يمكػػن تطبيػػق المػػنهج 
نسػػب اإلنفػػاؽ ومسػػتوياتو سػػواء علػػى مسػػتوى موازنػػة الدولػػة أو دخػػل العلمػػي فػػي تحديػػد 

 ، وىكذا.أو أسرة محددة وىنا يجب تحديد زمن محدد ودولة محددة األسرة
دارة قػػػوانين ثابتػػػة يمكػػػن تعميمهػػػا كقػػػوانين الفيزيػػػاء وىػػػذا بالضػػػرورة ينفػػػي أف يكػػػوف لػػػئل

 والكيمياء.
 

  اإلدارة كعلم
اإلدارة علػػػم لػػػو أصػػػولو وقواعػػػده ونظرياتػػػو، ويمكػػػن تطبيػػػق المػػػنهج العلمػػػي فػػػي 
دراسػػػتو والتحقػػػق منػػػو  حيػػػث يمتػػػاز المػػػنهج العلمػػػي بمميػػػزات ومػػػن بينهػػػا: الموضػػػوعية، 

م، وإمكانيػػة التنبػػؤ بالنتػػائج، والمرونػػة. ويزيػػد فػػي وقابليػػة إثبػػات النتػػائج، والقابليػػة للتعمػػي
الناحيػػػة العلميػػػة الموضػػػوعية لػػػئلدارة أف ىنػػػاؾ جوانػػػب ماديػػػة تتعامػػػل معهػػػا وبهػػػا اإلدارة، 
وىػػػذه يمكػػػن دراسػػػتها وإخضػػػاعها للتجػػػارب تمامػػػا كمػػػا تخضػػػع المػػػواد فػػػي المختبػػػرات 
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رياضػي واإلحصػائي فػي العلمية للتجارب. كما قامت مدارس إدارية علػى تطبيػق المػنهج ال
 دراسة المشكبلت اإلدارية وىذا يعمق الجانب العلمي في اإلدارة.

تسػػتخدـ اإلدارة قواعػػد وقػػوانين محػػددة لحسػػاب معػػدالت التضػػخم فػػي  مثػػاؿ:
الميزانيػػات وكػػذلك قػػوانين لحسػػاب جهػػد العامػػل المسػػتنفذ فػػي أداء األعمػػاؿ سػػواء فػػي 

 الي فاإلدارة علم لو قواعد وقوانيين حاكمة.المصانع والشركات أو داخل المنازؿ، وبالت
 

 اإلدارة كفن
وفي الجانب المقابل فإف لػئلدارة جانػب فنػي فلسػفي، فهػي تتعامػل مػع اإلنسػاف 
والمجتمػع، وىػػي تتعامػل مػػع جوانػػب غيػر ماديػػة فػي اإلنسػػاف والمجتمػػع، كمػا أنَّهػػا تواجػػو 

اع والمنػػاورة واسػػتنباط مواقػػف كثيػػرة تحتػػاج فيهػػا إلػػى الخبػػرة والحكػػم الشخصػػي واإلبػػد
العبلقات، وىذا ما يجعل فيها لمسة فنية وضرباً فلسفياً ال يمكػن لمػدير نػاجح االسػتغناء 

 عنها، وتؤثر الثقافة السائدة في المجتمع تأثيراً قوياً في ىذا الجانب من اإلدارة.
يتطلػػب العمػػل اإلداري أف يتصػػف القػػائم بػػو بمهػػارات عديػػدة مثػػل مهػػارة  مثػػاؿ:

مػػػل مػػػع اآلخػػػرين ومهػػػارات األتصػػػاؿ الفعػػػاؿ، ومهػػػارات القيػػػادة واسػػػتنباط العبلقػػػات التعا
وغيرىػػػا الكثيػػػر مػػػن الصػػػفات الشخصػػػية التػػػي تتصػػػل بالقػػػائم بالعمػػػل وتعطيػػػة المزيػػػد مػػػن 

 القدرات اإلدارية.
 

  أسباب عدـ االنتباه لئلدارة كعلم
خراً، ؤ مػال تُعػرْؼ كعلػٍم إمنُذ القدـ، ولكنهػا لَػْم  -كما سبق اإل ارة   -وجدْت اإلدارة 

 :وكاف ِمن أىمِّ العوامل الَّتي ساعدت على عدـ االنتباه إليها ما يلي
ساد خبلؿ القروف القديمة والوسطى في أوروبػا النظػر إلػى التجػارة واألعمػاؿ التجاريػة   -ٔ

وقػػػد عػػػزز ىػػػذا التوجػػػو وصػػػف الكتػػػاب والفبلسػػػفة لهػػػذه األعمػػػاؿ  ،كأعمػػػاؿ وضػػػيعة
هػػػػا كالفيلسػػػػوؼ أرسػػػػطو والكاتػػػػب االقتصػػػػادي األوؿ  دـ بأوصػػػػاٍؼ تحػػػػط مػػػػن قيمت

سميث الذي وصف التجار في كتابو ثروة األمم بأنهم مجموعة من الخػداعيين الػذين 
ال تتفػػػق مصػػػالحهم مػػػع المصػػػالح القوميػػػة للمجتمػػػع، وىػػػذا أّدى إلػػػى عػػػدـ االىتمػػػاـ 
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السياسػػيين بػػاإلدارة كعلػػم يمكػػن دراسػػتو، وأدَّى إلػػى عػػزوؼ المفكػػرين االقتصػػاديين و 
 َعن اإلدارة.

النظر إلى اإلدارة بأنَّها فػن يعتمػد علػى الموىبػة الشخصػية، والقػدرات الذاتيػة، ولػيس  -ٕ
 بحاجة إلى دراسة.

 االىتماـ بالنواحي الفنية والتقنية في المشروع، وزيادة مقدرتو الفنية. -ٖ

 ضآلة حدة المنافسة، والطلب الكبير على المنتجات. -ٗ
 

  ة كعلمأسباب االنتباه لئلدار 
علػػػى االنتبػػػاه إلػػػى أىميػػػة اإلدارة مػػػا يُعػػػرؼ فػػػي  سػػػاعدت التػػػيأمػػػا أىػػػم العوامػػػل 

 التاريخ االقتصادي بالثورة الصناعية الَّتي كاَف ِمن أىمِّ نتائجها ما يلي:
 استبداؿ الجهد البشري والحيواني بالجهد اآللي. -ٔ

 .ضخامة حجم منشآت األعماؿ وانتقالها إلى اإلنتاج الكبير -ٕ

حجػم األمػواؿ المسػتثمرة فػػي منشػآت األعمػاؿ وظهػور الشػركات المسػػاىمة ضػخامة  -ٖ
 العامَّة.

 انفصاؿ الملكية عن اإلدارة وظهور طبقة مديرين ممتهنين لئلدارة. -ٗ

اتسػػػػاع األسػػػػواؽ مػػػػن ناحيػػػػة المػػػػدخبلت والمخرجػػػػات وعػػػػدـ قصػػػػرىا علػػػػى السػػػػوؽ  -٘
 المحلي.

 المنشأة. تعقد وتشابك وتزايد المتغيرات البيئية التي تعمل ضمنها -ٙ

ازدياد حدة المنافسػة والتػي كػاَف ِمػن أىػم نتائجهػا: زيػادة فػي جػودة وعػدد المنتجػات  -ٚ
 وبالتالي انخفاض أسعارىا للمستهلك النهائي. ،مع خف  تكلفتها

ثم جاءت الثػورة اإللكترونيػة المعلوماتيػة فػي أعقػاب الحػرب العالميػة الثانيػة والتػي مػا 
ذه اللحظػة، والتػي أَدت إلػى تطػوِر الكثيػِر مػن المفػاىيم زلنا نعيل  ثارىا وتطوراتها إلػى ىػ

 اإلدارية.
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نجػػد اف ىنػػاؾ فػػروؽ بػػين الػػدوؿ المتقدمػػة وبػػين الػػدوؿ الناميػػة فػػى طبيعػػة االدارة  كمػػا 
    ن.وف كعلم
دوؿ الػػ ف االدارة فػػى ىػػذهأكثػػر منهػػا فػػن بمعنػػى أعلػػم  :دارة فػػى الػػدوؿ المتقدمػػةاإل

بوظػائف  المنهج العلمى فى اتخاذ القرارات وفػى القيػاـتعتمد على التفكير العلمى وعلى 
 .ساس النظريات والمبادىء واألصوؿ العلميةأدارة على اإل
 

نهػػا تعتمػػد علػػى المهػػػارات أكثػػر منهػػػا علػػم بمعنػػى أفػػن  لػػدوؿ المتخلفػػةي ادارة فػػاإل
ف أكثػػر منهػػا علػػى المبػػادىء واألصػػوؿ العلميػػة بػػل يمكػػن القػػوؿ أ والخبػػرات الشخصػػية

 .العشوائية فى ىذه الدوؿ أكثر منها الى العلم ة تقترب مناالدار 
ة والمنظمػػات جحػػالمنظمػػات المتقدمػػة والنا فػػس القػػوؿ صػػحيح عنػػد الحػػديث عػػنن 

 م.كثر منها علأالثانية فن  ولى علم ثم فن وفىدارة فى األالفا لة فاإل
مػن العلػم وتختلػف درجػة اقترابهػا  دارة تجمع بين العلم والفنف اإلأنستنتج من ذلك 

المحيطػػة بهػػػا والعػػػاملين بهػػػذه ة ؼ نػػػوع وحجػػم المنظمػػػات وظػػػروؼ البيئػػػو الفػػن بػػػاختبلأ
 .المنظمات

، فهػػػي علػػػم ألف لهػػػا مبػػػادئ والفلسػػػفة العلػػػم والفػػػن مػػػزيج مػػػنىػػػي  إذاً  اإلدارةفػػػ  
علػػى توظيػػف منػػاىج البحػػث العلمػػي فػػي  وتقػػـو عليهػػا، وقواعػػد وأصػػوؿ علميػػة متعػػارؼ

ذاتػػو ىػػي فػػن ألنهػػا تعتمػػد علػػى القػػدرات  الوقػػت ها، وفػػيوفحصػػ استكشػػاؼ نظرياتهػػا
وكػذلك فهػي فلسػفة تعتمػد علػى قػدرة  الذاتيػة، والمواىب اإلبداعية والمهارات االبتكارية

 اسػػػتخداـ العلػػػمالفػػػرد علػػػى أسػػػتنباط العبلقػػػات والحكػػػم عليهػػػا، أي أف اإلدارة ىػػػي فػػػن 
 األصػوؿ درة علػى توظيػف تلػكالق ، فهي علم لو أصولو وقواعده، ويبرز الفن فيوفلسفتو

ف.واسػػتنباط العبلقػػات يػػتبلءـ مػػع طبيعػػة الموق مػػن بينهػػا بمػػا الػػواعي واالختيػػار والقواعػػد،
            والحكم عليها في نفس الموقف.                                                                                                  

 تخبلص أف اإلدارة علم وفن وفلسفة في ذات الوقت.وعليو يمكن اس
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 يقسم الطبلب إلى مجموعتين: نشاط:
 : تتبنى وجهة النظر بأف اإلدارة علم.المجموعة األولى
 : تتبنى وجهة النظر بأف اإلدارة فن.المجموعة الثانية

وتتنػاقل المجمػػوعتين حػػوؿ ىػذا الجػػداؿ فػػي وجهػػات النظػر حػػوؿ طبيعػػة الفكػػر 
ل ىػػػػو علػػػػم أـ فػػػػن، وكػػػل مجموعػػػػة تؤكػػػػد وجهػػػػة نظرىػػػا فيمػػػػا تؤيػػػػد بػػػػالحجج اإلداري ىػػػ

والبػػػراىين، إلػػػى أف تقنػػػع إحػػػدى المجمػػػوعتين اآلخػػػرى أو يػػػتم التوصػػػل إلػػػى وجهػػػة نظػػػر 
 محايدة تجمع بين الرأيين.

 أىمية اإلدارة                              
Management Importance 

 

نجػػػاح المنظمػػػات داخػػػل المجتمػػػع، ألنهػػػا  عػػػن ئوؿ األوؿاإلدارة ىػػػي المسػػػتعػػػد 
قػػادرة علػػى اسػػتغبلؿ المػػوارد البشػػرية والماديػػة بكفػػاءة عاليػػة وفاعليػػة. فهنػػاؾ العديػػد مػػن 
الدوؿ التي تملك المػوارد الماليػة والبشػرية ولكػن لػنقص الخبػرة اإلداريػة بقيػت فػي موقػع 

دافها ال يمكػػن أف التنميػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة وتحقيقهػا ألىػػ طخطػػ فنجػػاح متخلػف.
يػػػػتم إال بحسػػػػن اسػػػػتخداـ المػػػػوارد المتاحػػػػة الماديػػػػة والبشػػػػرية. وال  ػػػػك بػػػػأف اسػػػػتخداـ 
المػػوارد المتاحػػة دوف إسػػراؼ أو تقصػػير يتوقػػف أساسػػا علػػى كفايػػة اإلدارة فػػي مجػػاالت 

كمػػا أف نجػػاح المشػػروعات وتحقيقهػػا ألىػػدافها الموضػػحة فػػي خطػػة  لفػػة،تالنشػػاط المخ
 عناصػػرعنصػػر مػػن أىػػمط تعػػد أفَّ اإلدارة األمػػر حقيقػػًة ، فايػػة إدارتهػػاعملهػػا يتوقػػف علػػى كف

  ألفَّ الشعوب والمنظمات واألفراد يتمايزوف بالدرجِة األولى بعنصِر اإلدارة وليس النجاح
وبذلك تكمن أىمية اإلدارة في الدور الذي تلعبػو فػي تقػدـ األفػراد  .بباقي عناصر اإلنتاج

 والمؤسسات والمجتمعات 
 

 -ناء عليو يمكن تلخيص أىمية اإلدارة على النحو اآلتي :وب
تعمػل اإلدارة علػى تحسػين أداء األفػراد العػاملين فػي  على مسػتوي األفػراد :  -1

 المؤسسات، وبالتالي تحسين أوضاعهم االقتصادية والمعيشية .
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تػؤدي الممارسػات اإلداريػة الصػحيحة إلػى تحقيػق  :على مستوي المؤسسػات -2
سواء أكانت أىػدافاً ربحيػة )مؤسسػات القطػاع الخػاص(،أـ أىداؼ المؤسسات، 

 غير ربحية )للمؤسسات الحكومية واألىلية(.
اإلدارة السليمة تعمل على زيادة القيمة االقتصػػادية فػي  على مستوى المجتمع : -3

خػػػبلؿ تحسػػػين إنتاجيػػػة األفػػػراد والمؤسسػػػات، ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى تحسػػػين  الػػػببلد مػػػن
وكػي يتضػح ىػذا المعنػى، ، تقػدـ االقتصػادي واالجتمػاعيال مسػتوي المعيشػة وبالتػالي

 .دعنا نضرب مثلين
 اليابػاف علػى سػبيل المثػاؿ، اسػتطاعت بفضػلفيخصط المجتمعات والدوؿ  األوَّؿ المثاؿ

اإلدارة أف تصػػبح مػػن أغنػػى الػػدوؿ، وأكثرىػػا تقػػدماً ورقيػػاً، وىػػي دولػػة تفتقػػر إلػػى المػػوارد 
د الخاـ من خارج البلد، ثمَّ تقـو بتصنيعها، ثمَّ تصػدرىا الطبيعية، فهي تقـو باستيراد الموا

لػػػدوؿ العػػػالم سػػػلعاً جػػػاىزة لبلسػػػتخداـ، بينمػػػا ىنػػػاؾ دوالً غنيػػػًة جػػػداً بػػػالموارِد الطبيعيػػػِة، 
ولكنها تفتقر إلػى اإلدارة القػادرة علػى تحويػل ىػذه المػوارد إلػى سػلع جػاىزة لبلسػتخداـ، 

 معات ىو اإلدارة وليس توافر الموارد. وبالتالي فإفَّ الفيصل في تقدطـ المجت
علػى مسػتوى األفػراد فكػم فػرد ورث أمػواالً طائلػة فبػددىا فيخصط األفراد.  الثانيالمثاؿ 

 وكل ذلك يرجع لئلدارة . يءفي وقٍت قصيٍر، وكم فرد اغتنى بعد أف كاف ال يملك 
مستوى  سواء علىومن ىنا نجد أف نجاح خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  

  مرتبط بمستوى الكفاية اإلدارية.الدولة أو الفرد 
 

 األخرىعبلقة اإلدارة بالعلـو 
اإلدارة أحػػػػػػد فػػػػػػروع العلػػػػػػـو االجتماعيػػػػػػة، وىػػػػػػي  ػػػػػػائعة االسػػػػػػتخداـ والتطبيػػػػػػق 
والممارسة في  تى مجاالت الحياة وتنظيمات المجتمع، وىذا يجعػل لهػا ارتبػاط بمعظػم 

لهػػا أف ، كمػػا المؤسسػػةا عبلقػػة بػػالنواحي الفنيػػة فػػي إف لػػم يكػػن كػػل ىػػذه المجػػاالت، فلهػػ
، بػػالنواحي النفسػػية واالجتماعيػػة لؤلفػػراد تهػػاعبلق باإلضػػافة إلػػىعبلقػػة بػػالنواحي الماديػػة، 

 .أي أنها ترتبط بالعلـو الطبيعية واالقتصادية والسلوكية على أختبلؼ مجاالتها
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المحاسػػػبة ة عديػػػدة كطبيعيػػػة واقتصػػػادية وسػػػلوكينجػػػد أف لػػػئلدارة ارتبػػػاط بعلػػػـو ف
واالقتصػػػاد والرياضػػػيات واإلحصػػػاء والكمبيػػػوتر والهندسػػػة والعلػػػـو وعلػػػم الػػػنفس وعلػػػػم 

، والتي أستمدت منها اإلدارة العديد مػن المفػاىيم، وفسػرت مػن خبللهػا االجتماع وغيرىا
 طبيعة اإلدارة، ووضعت بع  الفروض والنظريات ومنها:

 
  اإلدارة واالقتصاد

د المشػػكلة االقتصػػادية المتمثلػػة فػػي مشػػكلة النػػدرة، وىػػي يػػدرس علػػم االقتصػػا
نػػدرة المػػوارد المتاحػػة فػػي مقابػػل حاجػػات إنسػػانية واجتماعيػػة متعػػددة، ويػػدرس ىػػذا العلػػم 
االجتمػػاعي كيفيػػة توزيػػع المػػوارد النػػادرة علػػى الحاجػػات المتعػػددة بأقصػػى كفايػػة، والسػػمة 

ة الكليػة. وإذا مػا نظرنػا إلػى اإلدارة الغالبة على ىػذا العلػم ىػو تنػاوؿ الموضػوع مػن الناحيػ
فنجد أف دورىا مكمل لدور االقتصاد وليس مستقبلً عنو أو مناقضاً لو. فاالقتصػاد عنػدما 
يعمػػل علػػى حػػل المشػػكلة االقتصػػادية فػػإف أداتػػو فػػي ذلػػك ىػػي اإلدارة، كمػػا أف المفػػاىيم 

 االقتصادية تشكل أحد األسس في العمل اإلداري.
 

  اإلدارة والمحاسبة
المحاسبة نظاـ معلومات يهدؼ بالدرجػة األولػى إلػى تجميػع ثػم إعػداد ثػم تزويػد 
متخذي القرارات بالمعلومػات األساسػية البلزمػة لتلػك القػرارات، ووفػَق جمعيػة المحاسػبة 

فػػإف ( American Accounting Association) (AAA)األمريكيػػة 
قتصػػادية السػػتخدامها فػػي المحاسػػبة ىػػي : عمليػػة تحديػػد وقيػػاس وإيصػػاؿ المعلومػػات اال
 .تقرير حكٍم مبني على أسٍس علميٍة من قبِل مستخدـِ المعلوماتِ 

الطػػرؽ أو المنػػاىج  أوفالمحاسػػبة تُعتبػػر فػػي جانػػٍب مػػن جوانِبهػػا إحػػدى األدوات 
التي تستخدمها اإلدارة في تزويِدىا بمعلوماٍت، خاصًة تلػك المتعلقػة بالمنشػأِة، وغالبػاً مػا 

   ت كمية مالية، تساعد على إدارِة المنظمِة واتخاذ القرارات.تكوف ىذه المعلوما
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 واالجتماع اإلدارة وعلم النفس 
  اإلدارة وعلم النفس -أ

يقػػػػـو علػػػػم الػػػػنفس بدراسػػػػة اإلنسػػػػاف كفػػػػرد مػػػػن حيػػػػث سػػػػلوكو ورغباتػػػػو ودوافعػػػػو 
وحػػوافزه ومثبطاتػػو وطموحاتػػو و خصػػيتو ومػػا إلػػى ذلػػك مػػن الخصػػائص التػػي تعػػود إليػػو، 

 انب غير المادية في الفرد ىي بوجو العمـو محور دراسات علم النفس.فالجو 
وىػػذا يجعػػل علػػم الػػنفس أداة ىامػػة جػػداً لػػئلدارة فػػي عمليػػو اختيػػار األفػػراد ألداء 
الوظائف المختلفة، وفي عملية تدريبهم وتوجيههم وحفزىم نحػو تحقيػق أىػداؼ المنشػأة 

ي إنجػاز األعمػاؿ المطلوبػة عػن طريػق بكفاءة وفعالية. فاإلدارة حسب بع  التعريفػات ىػ
الػذين يقومػوف بالنشػاط  اآلخرين. كمػا أّف علػم الػنفس أداة ىامَّػة جػداً للتعامػل مػع األفػراد

 اإلداري.
  اإلدارة وعلم االجتماع -ب

يقػػػـو علػػػم االجتمػػػاع بدراسػػػة المجتمػػػع مػػػن حيػػػث مكوناتػػػو وخصائصػػػو وتنظيمػػػو 
متبادلػة مػع  فرد والمؤسسػة يػدخبلف فػي عبلقػاتفػال ونمّوه وتطوره، والعوامل المؤثرة فيو.

مدخبلتها من المجتمػع بمػا  أي مؤسسةتستمد ، حيث جزٌء من المجتمع، فهما المجتمع
فػػػي ذلػػػػك المػػػػوارد البشػػػػرية الَّتػػػػي يشػػػػكل المجتمػػػػع أقػػػػوى العوامػػػػل تػػػػأثيراً علػػػػى سػػػػلوكها 

،  رية أىػم المػواردالمػوارد البشػ حيػث تعػدوأىدافها وحوافزىا وقيمها وكيفية التعامل معها. 
 .المجتمععلى الفرد و  اإلدارة مخرجات كما المؤسسة تنعكس
تػػػأثر بػػػالمجتمع، وىػػػذا يجعػػػل اإلدارة فػػػي يؤثر و يػػػ أي كيػػػاف إداري وبالتػػػالي فػػػإفَّ 

حاجة مستمرة لمعرفة خصائص المجتمع المحيط بها، والعوامػل المػؤثرة فيػو، والتطػورات 
لسػػػلوؾ والػػػذوؽ ومسػػػتوى المعيشػػػة، ومػػػا إلػػػى فيػػػو، والتغيػػػرات فػػػي أنمػػػاط ادث الَّتػػػي تحػػػ
 ذلك.

وعلػػى ىػػذا يعتبػػر علػػم الػػنفس وعلػػم االجتمػػاع علمػػاف مكمػػبلف لبعضػػهما الػػبع  
فػػػي حاجػػػة اإلدارة لمعرفػػػة السػػػلوؾ البشػػػري وتفسػػػيره والتػػػأثير عليػػػو وتوجيهػػػو بمػػػا يخػػػدـ 

 تحقيق أىداؼ المنشأة.
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  اإلدارة والقانوف
تػػػػي تػػػػنظم سػػػػلطتها عػػػػن طريقػػػػو، وىػػػػي يصػػػػدر القػػػػانوف مػػػػن مؤسسػػػػات الدولػػػػة ال

والقػػانوف ىػػو الَّػػذي يضػػع القواعػػد التػػي تػػنظم سػػلوؾ المسػػئولة عػػن تطبيقػػو فػػي المجتمػػع، 
األفراد والمجتمع، وىو الذي يخبرنا أي األعماؿ مسموح بها وأيها غير مسموح بػو، كمػا 

اً وثيقػػاً ومػػا يجعػػل القػػانوف مرتبطػػاً ارتباطػػ أنػػو يػػنظم فػػ  الخبلفػػات بػػين أفػػراد المجتمػػع.
للمؤسسػػػات بػػػاإلدارة ىػػػو أفَّ ىنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػن القواعػػػد القانونيػػػة )التشػػػريعات( المنظمػػػة 

مػن حيػث نشػأتها وعملهػا  سواء كانت مؤسسات سلعية أو خدمية أو مؤسسات اجتماعية
 وعبلقاتها الداخلية والخارجية ومن األمثلة على ذلك :

 ع أ كالها.قانوف الشركات وىو الذي ينظم عمل الشركات بجمي -

قػػانوف العمػػل وىػػو الػػذي يػػنظم العبلقػػة مػػا بػػين العامػػل وصػػاحب العمػػل ويوضػػح حقػػوؽ  -
 وواجبات كل طرؼ.

 القوانين واألنظمة الضريبية -

 القوانين واألنظمة الجمركية -

 القانوف التجاري -

 قانوف االستثمار -

 قانوف حماية البيئة -

سػة اجتماعيػة انسػانية قانوف األحواؿ الشخصػية الػذي يػنظم العبلقػات داخػل أىػم مؤس -
 وىي مؤسسة األسرة.

 قانوف الطفل المصري. -

 قانوف البنوؾ وغيرىا الكثير من القوانين. -
وىذا يجعل لكلِّ عمٍل تقـو بو اإلدارة وجهاً  خر ىو الوجو القانوني الذي يجػب 
مراعاتو وإال أصبحت قراراتها موضع تساؤؿ قانوني. ومن ىنا تنبػع أىميػة القػانوف بالنسػبة 

 دارة.لئل
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 ين اإلدارة والدِّ 
يعتبر الدِّين أحد مكونات الثقافػة المػؤثرة والمحػددة للسػلوؾ، وإذا مػا نظرنػا إلػى 
الػػدِّين اإلسػػبلمي نجػػده يجمػػع ثػػبلث جوانػػب تكػػوِّف وتشػػكل فػػي مجموعهػػا أىػػمَّ العوامػػل 
المحػػددة للسػػلوؾ الفػػردي واالجتمػػاعي، وىػػذه الجوانػػب الثبلثػػة ىػػي: العقيػػدة والشػػريعة 

األخػػػػبلؽ. وىػػػػذا يجمػػػػع بػػػػين علػػػػم االجتمػػػػاع والػػػػنفس والقػػػػانوف ولكػػػػن بمنظػػػػور الػػػػدِّين و 
اإلسػػػبلمي، وىػػػذا يعنػػػػي أفَّ اإلنسػػػاف والمجتمػػػػع المسػػػلم متػػػأثر بصػػػػورة مبا ػػػرة بالػػػػدِّين  

. والشػكل  ومراعػاة تػأثير الػدِّين علػيهم ،وبالتالي يقع على اإلدارة الَّتي تتعامػل مػع األفػراد
 اإلدارة بالعلـو اآلخرىالتالي يوضح عبلقة 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 ( عبلقة اإلدارة بالعلـو اآلخرىٔ كل )

 
 

 

 الفكر اإلداري الحديث

 قد استفاد من

 العلـو الطبيعية قتصاديةالعلـو اال العلـو السلوكية

 فكرة النظم
 وتحليل النظم

  

 مفاىيم

 الكفاءة 
 اإلنتاجية

المفاىيم واألدوات 
واألساليب المتصلة 
بالسلوؾ والعبلقات 

 اإلنسانية.

 نقل عنها
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 أىداؼ اإلدارة
Management Goals 

 

تقػػػػػػـو اإلدارة بالموازنػػػػػػة بػػػػػػين أىػػػػػػداؼ متعػػػػػػددة، وأحيانػػػػػػاً متشػػػػػػابكة ومتصػػػػػػارعة 
ومتناقضػػػػػة، فهنػػػػػاؾ أىػػػػػداؼ تسػػػػػعى اإلدارة نفسػػػػػها إلػػػػػى تحقيقهػػػػػا، وأىػػػػػداؼ للمنشػػػػػأة، 

هػػػا، والعػػػػاملين فيهػػػػا، والمتعػػػػاملين معهػػػػا مػػػػن زبػػػػائن ومػػػػوردين وممػػػػولين وحكومػػػػة، ولمبلك
 والمنظمات المدنية، وذلك كما يلي :

 والَّتي يتمثل أىّمها فيما يلي : تحقيق أىداؼ اإلدارة نفسها -ٔ
 االستمرار. 

 .النجاح 

 .تحقيق الذات 
 :والَّتي يتمثل أىّمها فيما يلي ، ؤسسةتحقيق أىداؼ مبلؾ الم -ٕ

 .زيادة قيمة المنشأة عن طريق زيادة القيمة السوقية للسهم 

 .زيادة األرباح المحصلة 
 

 والَّتي يتمثل أىّمها فيما يلي: ،ؤسسةتحقيق أىداؼ العاملين في الم -ٖ
 لراحة في العمل.ا 

 .تقليل ساعات العمل 

 .زيادة في األجور 

 .زيادة المزايا المالية والعينية التي يحصلوف عليها 
 

 والَّتي يتمثل أىّمها فيما يلي:، ؤسسةالم عمبلءحقيق أىداؼ ت -ٗ
 .وفرة السلع والخدمات 

 .زيادة جودة السلع والخدمات 

 .خف  األسعار 
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تحقيق أىداؼ موردي السلع والخػدمات المسػتخدمة كمػدخبلت للعمليػة  -٘
 والَّتي يتمثل أىّمها فيما يلي: اإلنتاجية،

 .زيادة األسعار 

 .الدفع النقدي 

 تزاـ بمواعيد الدفع إف كاف الثمن مقسطاً.االل 
، والَّتػي يتمثػل وأصحاب القروض  بنوؾتحقيق أىداؼ ممولي المنشأة من ال -ٙ

 أىّمها فيما يلي:
 .ضماف أصل التمويل 

 .ضماف عوائد التمويل 
تحقيػػػػق أىػػػػداؼ الحكومػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ تطبيػػػػق وإطاعػػػػة القػػػػوانين الخاصػػػػة  -ٚ

 فيما يلي:والَّتي يتمثل أىّمها بالمنشأة ، 
 .االلتزاـ بالقوانين واألنظمة والتعليمات 

 .تحصيل الضرائب 
والَّتػي يتمثػل أىّمهػا فيمػا ، تحقيق أىداؼ المجتمع الَّذي تعػيل فيػو المنشػأة  -ٛ

 يلي:
 .رفع مستوى المعيشة 

 .حسن استغبلؿ الموارد المتاحة وعدـ تبديدىا بدوف فوائد 

 والَّتي يتمثل أىّمها فيما يلي: ، المدنيةالمجتمع تحقيق أىداؼ منظمات  -ٜ
 .حماية البيئة من التلوث 

 .تبرعات 

 .مساىمات اجتماعية 
 

 بالتطبيق على مؤسسة األسرة وضح أىم أىداؼ اإلدارة األسرية. نشاط مصاحب:
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 تطور علم اإلدارة

Management Science Development 
 

يػػػزة  حيػػػُث كّونػػػت مراحػػػل تاريخيػػػة متمبكػػػأي علػػػٍم مػػػن العلػػػـو مػػػرَّت إف اإلدارة  
مدارس كاف لكلِّ مدرسٍة منهػا رّوادىػا ومنهجهػا وتجاربهػا وأبحاثهػا ودراسػاتها وخصائصػها 
الَّتػػي ميَّزتهػػا َعػػن غيرىػػا. وتجػػدُر اإل ػػارة ىنػػا إلػػى أفَّ ىػػذه األفكػػار مكملػػة لبعضػػها الػػبع  
ػػػزت علػػػى جوانػػػب فػػػي الفكػػػر والممارسػػػة  ولػػػيس متناقضػػػة فيمػػػا بينهػػػا، فكػػػّل مدرسػػػة ركَّ

 إلدارية.ا
المدرسػة  :تبنت بع  الدراسات تصنيف مدارس اإلدارة في مػدارس ثػبلث ىػيو 

دمجػػت دراسػػات  اإلنسػػانية، والمدرسػػة السػػلوكية، بينمػػا التقليديػػة، ومدرسػػة العبلقػػات
تػػارة وبإسػػم  المدرسػػة السػػلوكية أخػػرى المدرسػػتين األخيػػرتين فػػي مدرسػػة واحػػدة بإسػػم

 مسػػتقلة ، واسػػتحدثت دراسػػات أخػػرى مػػدارسمدرسػػة العبلقػػات اإلنسػػانية تػػارة أخػػرى

طػبلع ومػن خػبلؿ اإل.القػرارات كمدرسة الموارد البشرية، ومدرسة الػنظم، ومدرسػة اتخػاذ
يحمػػل فػػي طياتػػو مقومػػات  علػػى كثيػػر مػػن الدراسػػات والبحػػوث للوقػػوؼ علػػى تصػػنيف

 Pindur) وروجػرز بينػدور تبػيَّن أف التصػنيف الػذي أورده كػل مػن التصػنيف الجيػد،

&Rogers) فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ اإلدارة 

 (The History of Management)   ىػو التصػنيف األمثػل بعػد إجػراء بعػ
ىػػي: المدرسػػػة مػػدارس  أربعػػةالتصػػنيف  بحيػػث يشػػػمل عليػػو واإلضػػافات التعػػديبلت

ارس ، والمدرسػػة السػػلوكية، والمػػدواالجتماعيػػة العبلقػػات اإلنسػػانية التقليديػػة، ومدرسػػة
 .وفيما يلي عرض موجز لكل مدرسة من ىذه المدارس لحديثة) المعاصرة(.اإلدارية ا
 

 أواًل: المدرسة التقليدية
Classic School 

 

التقليديػػة  واخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر، وجػػاءت متػػأثرة إلػػى حػػد   ظهػػرت المدرسػػة
في مجاؿ إدارة األعماؿ بالدرجة األولى ، إضػافة  التي تمت كبير بنتائج بع  الدراسات
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عػدد مػن  ، ولهػذه المدرسػة علمػاء االجتمػاع وعلػم اإلدارة العامػة مسػاىمات بعػ إلػى 
تػػايلور( رائػػد نظريػػة اإلدارة  فريػػدريك) الػػرواد ينتمػػوف إلػػى بلػػداف مختلفػػة أبػػرزىم األمريكػػي

والفرنسػي )ىنػري فػايوؿ( رائػد  .العلمية، واأللمػاني )مػاكس فيبػر( رائػد نظريػة البيروقراطيػة
   .العامة نظرية اإلدارة

التباعػػػد الجغرافػػػي بػػػين الػػػرواد الثبلثػػػة، واخػػػتبلؼ السػػػياؽ الثقػػػافي، إال أف  ومػػػع
 القواسػػم المشػػتركة، لػػذا اتفػػق البػػاحثوف فػػي علػػم اتسػػمت بوجػػود قػػدر كبيػػر مػػن رائهػػم 

إلسػػهامات  ومظلػػة، اإلدارة علػػى إطػػبلؽ اسػػم المدرسػػة التقليديػػة تعبيػػراً عػػن تلػػك الجهػػود
بػين رواد كػل  ىنا إلػى أنػو بػالرغم مػن وجػود قواسػم مشػتركة الرواد الثبلثة. وتجدر اإل ارة

 .  النقاط الثانوية أف ىذا ال يعني عدـ وجود االختبلؼ والتباين في بع  نظرية إال
 

 نظرية اإلدارة العلمية. -ٔ

تعتبػػر أوَّؿ مدرسػػة فػػي اإلدارة  -مػػن الناحيػػة التاريخيػػة-اإلدارة العلميػػة  إف نظريػػة
اسػػتو وتطبػػق المػػنهج العلمػػي عليهػػا، وتقػػـو بػػإجراء التجػػارب علػػى تتناولهػػا كعلػػم يمكػػن در 

ممارستها. رغػم وجػود بعػ  الكتابػات السػابقة لمدرسػة اإلدارة العلميػة والَّتػي ظهػرت فػي 
ـ فػي كتػاٍب ٖٖٛٔالقرف التاسع عشر مثل  ارؿ بابيج الَّذي عرض أفكاره اإلدارية سػنة 

ىنػػري تػػاوف الَّػػذي عػػرض أفكػػاره . و "لػػو بعنػػواف "اقتصػػاديات اآلالت وأصػػحاب المصػػانع
 ـ في مقاٍؿ لو بعنواف " المهندس كاقتصادي" .ٙٛٛٔاإلدارية سنة 

فرانك وكاف من أىم من أسهموا في حركة اإلدارة العلمية ىم فريدريك تايلور، و 
 .وىنري جانت ،جلبرثوليلياف 
 وسوؼ نتناوؿ دور كل منهم في الترسيخ لنظرية اإلدارة العلمية 
 ك تايلورفريدري

 Frederick W. Taylor (1856 -(1916فريػدريك تػايلور  يعتبػر
Scientific Managementمدرسػػػة اإلدارُة العلميػػػُة  ىػػو واضػػػع جػػػذور

وأبػػػو   
التاسػػع عشػػر وبدايػػة فػػي نهايػػِة القػػرِف الفكػػر اإلداري ورائػػد نظريػػة اإلدارة العلميػػة، وذلػػك 
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 Principles of Scientific"فػػػي كتابػػػو المعػػػروؼ بعنػػػواف  القػػػرف العشػػػرين

Management.أو مبادىء اإلدارة العلمية " 
نشأ تايلور في عائلة من الطبقة المتوسطة، وقػد أعػّد ليمػارس الطػب، لكػّن مرضػاً 
أصػػػاب عينػػػاه حػػػاؿ دوف إكمػػػاؿ دراسػػػة الطػػػب، فعمػػػل صػػػبياً فػػػي ور ػػػة بمصػػػانع  ػػػركة 

ر المهندسػين سػنة ـ، وتػدرَج فيهػا حتػى وصػل إلػى رتبػة كبيػٛٚٛٔسػنة  ب"مدفاؿ" للصػل
وىذا التدرج ابتداء من صبي معاوف يقـو بأبسػط األعمػاؿ وأيسػرىا ثُػمَّ التػدرج  ـ.ٗٛٛٔ

والترقػػي فػػي السػػلم اإلداري والفنػػي أكسػػبو معرفػػة وخبػػرة ىاّمػػة للغايػػة فػػي دقػػائق األمػػور، 
وكيػػف يػػتمط تأديػػة العمػػل سػػواء فػػي المسػػتويات اإلداريػػة المختلفػػة، أو األعمػػاؿ التنفيذيػػة 

فيمػا بعػد. ثػم انتقػل للعمػل بمصػنع  اليدوية، وستظهر  ثار ىذه الخبرة في أعمالو وتجاربو
   ـ.ٜٛٛٔ خر للصلب سنة 
أّف ىنػػػػاؾ مشػػػػكلة  الحػػػػن تػػػػايلور مػػػػن خػػػػبلؿ احتكاكػػػػو المبا ػػػػر بالعمػػػػاؿحيػػػػث 

أساسػػػية تتمثػػػل فػػػي أف العمػػػاؿ ومػػػوظفي التشػػػغيل يتػػػآمروف علػػػى أصػػػحاب األعمػػػاؿ بػػػأف 
تهم الحقيقػػة، وذلػػك خوفػػاً مػػن قيػػاـ أصػػحاب العمػػل بتسػػريح بعػػ  ينتجػػوا أقػػّل مػػن قػػدر 

العمػػػاؿ إذا كػػػاف معػػػدؿ اإلنتػػػاج كبيػػػراً ، وقػػػد رأى تػػػايلور بػػػأف ىػػػذا السػػػلوؾ مكلػػػف جػػػداً 
كمػػػا الحػػػن تػػػايلور بػػػأّف العمػػػاؿ يقومػػػوف بػػػأداء العمػػػل دوف  لبلقتصػػػاد القػػػومي األمريكػػػي.

معرفة بالطريقة المثلى ألداء ىذا العمػل، ويتمثػل 
لك بػأداء حركػاٍت بطريقػة غيػر سػليمة، وكػذلك ذ

تؤدى أخرى بػدوف فائػدة مبا ػرة إلنجػاز العمػل. 
وىػػػػػذا يعنػػػػػي أنػػػػػو إذا مػػػػػا تػػػػػّم تحديػػػػػد الحركػػػػػات 
الضرورية للعمل وكيفيػة أدائهػا وحػذؼ الحركػات 

   غير الضرورية فإف مستوى اإلنتاجية سيزيد.
وقػػد الحػػػن تػػػايلور أيضػػاً بػػػأّف المشػػػكلة 

معػػايير واضػػحة لئلنتػػاج،  تكمػػن فػػي عػػدـ تحديػػد
 .يمكن االستناد إليها في محاسبة العماؿ

  (ٜٙٔٔ-ٙ٘ٛٔ ) فريدريك تايلور  
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ومن ىنا كانت الخطوة األولى لو في إجػراء الدراسػات وتطبيػق األسػلوب العلمػي 
لتحديػػد مسػػتوى اإلنتػػاج المطلػػوب إنتاجػػو مػػن كػػّل عامػػل ليكػػوف معيػػاراً لمحاسػػبة العامػػل 

 Motion and Timeة والػزمن بدراسة الحركعليو وقاـ بدراستو الشهيرة المعروفة 

Study. 
باإلضافة إلى ذلك قاـ تايلور بدراسة التعب والعوامل المؤثرة علػى اإلنسػاف أثنػاء 
تأديتػػو للعمػػل  وبالتػػالي فػػإف تحسػػين ظػػروؼ العمػػل و إعطػػاء فتػػرات للراحػػة سػػيؤدي إلػػى 

 تحسين اإلنتاجية.
المعرفػة الصػحيحة "اكتاب "مبادئ اإلدارة العلمية" عرؼ تػايلور اإلدارة بأنهػ فيف
 "من العاملين أداؤه، ثم التأكيد بأنهم يعملوف بأحسن الطرؽ وأقلها تكلفة لما يراد

كػػاف تػػايلور يػػرى أف مشػػكلة األداء تػػتلخص فػػي أف الرؤسػػاء والمشػػرفين ال  وقػػد
قاطعة معدؿ إنتاج مرؤوسيهم، كما أف العامػل ال يعػرؼ المطلػوب منػو أداؤه  بصفة يعرفوف

الكيػػف، ولحسػػم ىػػاتين المشػػكلتين أكػػد تػػايلور علػػى إتبػػاع األسػػلوب و  مػػن حيػػث الكػػم
 في اإلدارة وأكد على عدة مبادىء إدارية. العلمي

 

  تايلور مبادىء اإلدارة العلمية عند
أف اإلدارة علػػم لػػو أسسػػو وقواعػػده وأصػػولو الواضػػحة والتػػي يمكػػن تطبيقػػو فػػي كافػػة  -ٔ

 المجاالت.
إلػػى ىػػذه تػػايلور طريقػػٍة ألداِء أيِّ عمػػٍل، وقػػْد توصَّػػَل  يوجػػُد طريقػػٌة واحػػدٌة ىػػي أفضػػلُ  -ٕ

ودعػا إلػى تعػاوف اإلدارة مػع العمػاؿ ، الطريقِة َعن طريِق " دراسِة الحركِة والػزمِن "
 لضماف إنجاز األعماؿ بالطريقة السليمة.

ـَ األجػػػِر بالقطعػػػِة مقرونػػػاً بنظػػػاـِ حػػػوافٍز يُركػػػُز علػػػى الجوانػػػِب الما-ٖ ـَ تػػػايور نظػػػا ديػػػِة قَػػػدَّ
ـَ ورقَتُو الشهيرَة َعن نظاـِ األجِر بالقطعةِ ٜ٘ٛٔوالماليِة، وفي سنِة     ـ َقدَّ

   "A Piece Rate System." 
تطبيػػػػِق األسػػػػاليِب العلميػػػػِة فػػػػي عمليػػػػِة اتخػػػػاِذ القػػػػراراِت بػػػػدالً ِمػػػػن طريقػػػػِة المحاولػػػػِة  -ٗ

    .والخطأ
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ذلػػك تحمػػل المسػػئولية  تبنػػي مفػػاىيم جديػػدة فػػي تسػػيير العمػػل داخػػل المنشػػأة، ومػػن -٘
 في التخطيط واإل راؼ ووضع قواعد منظمة للعمل.

باإلضػػافة إلػػى تحمػػل المسػػئولية فػػي ، ختيػار العمػػاؿ بطريقػػة علميػػة ليشػػغلوا وظػائفهما -ٙ
 تدريبهم على أسس علمية وتنميتهم.

إفَّ األخػػذ باألسػػس العلميػػة فػػي اإلدارة سػػيرفع اإلنتاجيػػة ويقلّػػل التكػػاليف  وبالتػػالي  -ٚ
 يزيد في أجور العماؿ ويحقق مصلحة أصحاب العمل في نفس الوقت.

عبػََّر عن فكرة اإلنصاؼ والعدالة بين اإلدارة والعماؿ  حيػث تقػـو اإلدارة بػالتخطيط  -ٛ
 والعماؿ بالتنفيذ.

وّجو األنظار إلى الخسارة القومية الفادحة الناتجة عن عدـ تطبيق األساليب العلميػة ت -ٜ
  ي تؤدي إلى انخفاض الكفاية اإلنتاجية.في اإلدارة والت

على استخداـ الطريقة العلمية في اإلدارة، وعلػى تر ػيد  وواضح أف إصرار تايلور
الوقت الضائع والخطوات غير الضػرورية منهػا، ىػو فػي  العملية اإلدارية واختصار

رار أيضػػا علػػى صػػالمنظمػػة بكفػػاءة وإ واقػػع األمػػر إصػػرار علػػى تحقيػػق أىػػداؼ
وىكػػذا راجػػت  .اإلنتػػاج هػػد العامػػل وفكػػره وإمكاناتػػو مػػن أجػػل زيػػادةاسػػتنزاؼ ج

وخاصػػة فػػي كػػل مػػن  نظريػػة اإلدارة العلميػػة وبػػدأ التسػػابق علػػى األخػػذ بأصػػولها
، إال أف ىػػذه النظريػػة القػػت العديػػد مػػػن .الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وبريطانيػػا

 اإلنتقادات والصعوبات. 
 

 ة العلمية واجهت نظرية اإلدار  الصعوبات التي
تأييػػػداً ومعارضػػػة  ػػػديدة جػػػداً، فػػػي اإلدارة العلميػػػة وجػػػدت  راء تػػػايلور ونظرياتػػػو 

عارضها العمػاؿ ونقابػاتهم، ومػن ناحيػٍة أخػرى وفػي نفػس الوقػت أيػدىا ورحػب  فمن ناحية
 بها أصحاب العمل.
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 ومن أىم االنتقادات والصعوبات الَّتي واجهتها ما يلي:
  المبادئ:أواًل: التناق  في تطبيق 

لقػػد تطلبػػت اإلدارة العلميػػة مػػن جانػػب التعػػاوف التػػاـ بػػين اإلدارة والعمػػاؿ وذلػػك 
عندما كانت تريد وضع المعايير، ولكنهػا فػي الجانػب اآلخػر تطلبػت رقابػة صػارمة ومعرفػة  

 كل طرؼ لدوره وما يطلب منو عند التنفيذ.
 ثانياً : صعوبة تعميم النتائج:

المشػكبلت  لو اصولو القابلػة للتطبيػق فػى حػل جميػع دارة علماعتبر تيلور اف اإل
فػػى  وفػى مختلػػف الظػػروؼ، وتجاىػػل اىميػػة عنصػػر التقػػدير الشخصػػى والمهػػارات الفرديػػة

 . علم وفن فى نفس الوقت دارة ىيف اإلأاتخاذ القرارات، مع انو من المعروؼ 
لسػببين  يػةالدراسات التي تم إجرائها إلثبػات ىػذه النظر  يكن يسهل تعميم نتائجفلم  

 أساسيين وىما:
اختيػػػار األفػػػراد إلجػػػراء التجػػػارب  حيػػػُث أفَّ رجػػػبلً صػػػحيحاً ومعػػػافى وقػػػوي كػػػاف يػػػتم  -ٔ

اختياره إلجراء التجربة عليو  وبالتالي فإف ما يحققو ىذا الشػخص يعتبػر معيػاراً يجػب 
أف يحققػػػػو بقيػػػػة األ ػػػػخاص، ومعػػػػروؼ أف طاقػػػػات األفػػػػراد علػػػػى التحمػػػػل والتعػػػػب 

 لي فإف ىناؾ فروقاً فردية يجب مراعاتها.مختلفة  وبالتا

لػػم يتػػوافر لحركػػة اإلدارة العلميػػة األدوات واألجهػػزة الدقيقػػة للقيػػاس والػػتحكم، وىػػذا  -ٕ
 جعل توفير معايير موحدة أمر صعب.

 

 ثالثاً : التركيز على الجوانب المادية:
ماديػة باعتبارىا ركزت علػى الجوانػب ال العلمية اإلدارةين مفكر الكما انتقد بع  

عمػػػل مػػػا يطلػػػب منػػػو، يطػػػع األوامػػػر و يفػػػي الحػػػوافز وأنهػػػا تعامػػػل اإلنسػػػاف علػػػى أنػػػو  لػػػة 
ف زيػػػادة األجػػػر ىػػػو المحػػػرؾ األساسػػػى لرفػػػع أ ىػػػالعبلقػػػات اإلنسػػػانية ، واعتبر ل هػػػاوتجاىل
 .مستوى
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لنظريتػػو فػػي اإلدارة العلميػػة إال تػػايلور مػػن انتقػػادات فػػي جزئيػػة  اجػػومهمػػا و ولكػػن 
اللبنػػػات األولػػػى فػػػي تطػػػور النظريػػػة اإلداريػػػة وتوجيػػػو األنظػػػار إليهػػػا اسػػػتطاع أف يضػػػع أنػػػو 

 وتطبيق المنهج العلمي عليها.
  ثجلبر وليلياف فرانك 

 ثوليليػػػػاف جلبػػػػر  Frank B. Gilberthك جلبػػػػرت نػػػػوقػػػػد تػػػػابع فرا
Lillian M.Gilberth  دراسػػػػة الحركػػػػة والػػػػزمن، وقػػػػد اعتمػػػػدا علػػػػى التصػػػػوير

و العمػػل. واسػػتطاعا مػػن خػػبلؿ الدراسػػة الدقيقػػة للحركػػات غرافي للعامػػل أثنػػاء تأديتػػو الفوتػػ
 التي يؤديها العماؿ، الوصوؿ إلى أفضل طريقة يؤدى بها العمل.

 ىنري جانت
)والػذي تتلمػذ علػى يػد تػايلور(  Henry L.Ganttكمػا تػابع ىنػري جانػت 

لعػاملين نظرية تايلور بإضػافِة بعػِ  العوامػِل اإلنسػانيِة وذلػك باالىتمػاـ بالجانػب النفسػي ل
مػػن أجػػل زيػػادة إنتػػاجيتهم، وقػػد نظػػر لػػئلدارة باعتبارىػػا وظيفػػة اجتماعيػػة، وكػػاَف ِمػػن أىػػم 
إنجازات جانت خرائُط اإلنتاِج التي تفيد في تخطػيِط العمليػاِت اإلنتاجيػة، وتوزيػع المهػاـ 

 على اآلالت.
ونلخػص مػػن ىػػذا العػرض لنظريػػة اإلدارة العلميػػة أنهػػا بهػذا الشػػكل تنػػدمج تحػػت 

ة النظريػػات الكبلسػػيكية المثاليػػة التػػي تصػػف مايجػػب أف يكػػوف، وأنهػػا ركػػزت علػػى طائفػػ
اإلنسػػانية  عنصػػر واحػػد مػػن عناصػػر التنظػػيم وىػػو العمػػل، وأىملػػت اإلنسػػاف والعبلقػػات
المصػنع، ولػم  داخل التنظيم، كما أنها لم تكػن تعنػى سػوى العمػل اإلنتػاجي علػى مسػتوى

المحػيط بػو، فلقػد  لتبػادؿ بػين التنظػيم والمجتمػعتعط االىتماـ الكافي لحقيقة التفاعل وا
أداء التنظػػيم  أغفلػػت النظريػػة األثػػر الػػذي تحدثػػو التغيػػرات المسػػتمرة فػػي المجتمػػع علػػى

 .وتكوينو
 

 ظرية البيروقراطيةن -ٕ
بها عالم االجتماع  نشأت البيروقراطية في ألمانيا بفضل الجهود التي قاـ

بين عامي  عاش في الفترة ما الذي (Max Weber) األلماني ماكس فيبر
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 ىاألول ـ(، وكلمة البيروقراطية مشتقة من كلمتين التينية وإغريقيةٕٜٓٔ-ٗٙٛٔ)
(Bureau)وتعني المكتب، والثانية (cracy) الحكم،  وتعني القوة أو السلطة أو

عرفها  حكم المكتب أو سلطة المكتب، وقد ومن ثم فالمقصود بالبيروقراطية ىو
لخطوط  الدقيق يتصف بالتحديد بأنها "بناء تنظيمي ىرمي (Garston) ارستوفج

  ."السلطة، والقواعد، واإلجراءات التي تحكم العمل
فالبيروقراطيػػػة ىػػػي التنظػػػيم المثػػػالي للمنظمػػػات كبيػػػرة الحجػػػم، حيػػػث يػػػتم وضػػػع 
الػػػػنظم والقواعػػػػد واللػػػػوائح لعمػػػػل المنظمػػػػة ككػػػػل، ويحػػػػدد بوضػػػػوح الوظيفػػػػة والسػػػػػلطة 

اء والمرؤوسػػػين وخطػػػوط االتصػػػاؿ. فالبيروقراطيػػػة تعنػػػي "تنميػػػة ىيئػػػة والمسػػػئولية والرؤسػػػ
 وقػػد إداريػة متخصصػػة يتمثػل عملهػػا فػي التنسػػيق والرقابػػة علػى جميػػع العػاملين بالمنظمػػة"

ـ( ٕٕٜٔاسػػػتخدـ "فيبػػػر" فػػػي كتابػػػو الػػػذي صػػػدرت أولػػػى طباعتػػػو بعػػػد وفاتػػػو بعػػػامين )
   .ا حدد خصائصهاكم المنظمات الكبيرة جداً  لوصف البيروقراطية مصطلح

ومػػن بػػين أىػػم إسػػهاماتو اإلداريػػة نظرياتػػو فػػي التنظػػيم والبيروقراطيػػة، حيػػث نظػػر 
للبيروقراطيػػة مػػػن زاويػػػة اجتماعيػػة تنظيميػػػة واعتبرىػػػا النمػػػوذج العقبلنػػي فػػػي حيػػػاة البشػػػرية 
والذي يخلو مػن الخرافػة واالنفعػاؿ فػي تنظػيم  ػئوف حياتػو. وقػد حػدد مػاكس فيبػر ثبلثػة 

ظػػيم البيروقراطػي وىػػي عبلقػات السػػلطة، خصػائص التنظػػيم البيروقراطػي، ومركػػز أبعػاد للتن
  الموظف في التنظيم البيروقراطي.

وفػي عبلقػػات السػػلطة حػػاوؿ فيبػػر اإلجابػػة علػػى سػػؤاؿ وىػػو مػػن أيػػن ينبػػع مصػػدر 
 السلطة التي يتمتع بها الرئيس على المرؤوسين؟ 

 :السلطة إلى ثبلثة أنواعفيبر وفي ىذا قسم 
يكتسبها صاحبها من قدراتو الشخصية والتي تفوؽ غيره  البطولية السلطة ع األوؿ:النو 

 .ممن حولو
  تقلد من سبقها من أصحاب السلطة البطولية. التقليدية السلطة النوع الثاني:

يستمدىا الشخص من مركزه الوظيفي في  القانونية الر يدة السلطة النوع الثالث:
   التنظيم.



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

51                       
  

بػين ىػذه األنػواع، مػع اعترافػو بػأف ىػذه األنػواع الثبلثػة  اتو الفػرؽوقد أوضح في دراس
واحد. كما أوضح أف النػوع األوؿ يمػارس السػلطة مػن خػبلؿ  ال يمكن أف يتضمنها تنظيم

أما فيما يتعلق بالنوع الثاني فإنو يمػارس سػلطتو مػن خػبلؿ موقعػو . الشخصية المواصفات
ممارسػتو مػن  أما النوع الثالػث فتكػوف.المتوارثةالتنظيم، ومن خبلؿ العادات والتقاليد  في

 .خبلؿ الشكل البيروقراطي للتنظيم
 

 وقد حدد أىم خصائص التنظيم الرسمي بػ :
 .التحديد القاطع للواجبات   -ٔ

 العبلقات الوظيفية داخل التنظيم وليس العبلقات الشخصية.   -ٕ

 وجود معايير محددة ألداء األعماؿ.   -ٖ

 التخصص الوظيفي.   -ٗ

 لهرمي للتنظيم.البناء ا   -٘

  غل الوظيفة بالتعيين ال باالنتخاب.   -ٙ

  غل الوظيفة على أساس الكفاءة والتخصص.   -ٚ

 أداء الوظيفة وفق سجبلت ومستندات رسمية.  -ٛ

 احتراؼ الموظف للوظيفة وتخصيص وقتو وجهده لها.   -ٜ
وقػػػػد حػػػػدد أىػػػػم مبلمػػػػح الموظػػػػف فػػػػي التنظػػػػيم البيروقراطػػػػي بػػػػالوالء التػػػػاـ للوظيفػػػػة 

عمػػل والمنظمػػة، حيػػث يعتبرىػػا مهنتػػو التػػي يخصػػص لهػػا كػػل وقتػػو وجهػػػده، ولمصػػلحة ال
 ويستمد منها مركزه وأىميتو واحترامو، كما تعتبر كل مستقبلو وتطوره الوظيفي

 طبلع على بحوث ودراسات ماكس فيبر أنو كاف يهدؼ إلى تحقيقويبلحن عند اإل

 بأنها النموذجبيروقراطية ال على أعلى قدر ممكن من الكفاءة، وىو ما جعلو يصف تنظيم

 .للتنظيمات اإلدارية الضخمةلي المثا
 

 :البيروقراطي المثالي يقـو على األسس التالية ويرى ماكس فيبر أف التنظيم

 الوظيفي التخصص -ٔ

 .توزع النشاطات واألعماؿ  -ٕ
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 .السلطة توزع -ٖ

 .طرؽ وأساليب محددة للعمل -ٗ

 .تعتمد على المستندات -٘

 لتنظيم البيروقراطي على أعماؿ ونشاطات المستوياتمن ا تشرؼ المستويات العليا -ٙ

 .الدنيا

 .خبرة ومراف وتدريب إف اإلدارة تحتاج إلى -ٚ

واإلجراءات  تطبيق قواعد وتعليمات للعمل، وكلما زاد فهم الموظف لتلك القواعد -ٛ
 .ارتفعت خبرتو وكفاءتو

 
 

 وعلى عكس ما توقع ماكس فيبر بأف التنظيم الرسمي سيؤدي إلى:
، الوحػػػػدة، و الوضػػػػوح، و االسػػػػتمرار، و السػػػػرعة، و المعرفػػػػة الكاملػػػػة بالمسػػػػتندات ، الدقػػػػة

تخفػي  درجػة االحتكػاؾ بػين ، و أداء العمػل تخفػي  تكلفػةو  ،الخضوع الكامل للرؤساءو 
 الموظفين.

 :إلىتنظيم البيروقراطي قد أدى الف
 اآللية التي يؤدي بها الموظف عملو. -ٔ
 الجمود. -ٕ
 ى في األداء.االرتباط بالحد األدن -ٖ

 

 التي وجهة للنظرية البيروقراطية االنتقادات  أبرز
كحاؿ غيرىا من النظريات البيروقراطية  النظرية  ىناؾ بع  االنتقادات على

 : ومن تلك االنتقادات والتي ال تخلو من أ ياء سلبية وخاصة حاؿ تطبيقها،

 .العامل إىمالها للجانب اإلنساني في التعامل مع الموظف أو -
 .العليا السلطة تتركز على فئة قليلة من المستويات -
 .بينهما عزؿ الموظف في عملو عن حياتو الخاصة وعدـ فتح مجاؿ للتداخل -
 فتح المجاؿ للمبادرة يدعو إلى االجتهادات والتي تكوف غالًبا اجتهادات -

 .خاطئة
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 .نظرية اإلدارة العامة  -ٕ

       هنػػدس الفرنسػػػي ىنػػري فػػايوؿالنظريػػػة فػػي فرنسػػا علػػى يػػد الم ظهػػرت ىػػذه
(Henri Fayol) عػػػػاـلػػػػد ـ( و ٕٜ٘ٔ -ٔٗٛٔي الفتػػػػرة مػػػػن )الػػػػذي عػػػػاش فػػػػ 

ـ، وترقػػى فػػي ٓٚٛٔـ لعائلػػة غنيػػة، عمػػل بوظيفػػة مهنػػدس فػػي  ػػركة تعػػدين سػػنة ٔٗٛٔ
اإلفػبلس،  و ػكـ، وىػي علػى ٛٛٛٔالشركة حتى وصل إلػى مركػز المػدير اإلداري سػنة 

 .في مجاؿ التعدينوتركها وىي من أقوى الشركات 
وبتواضػػع العلمػػاء عػػزا الفضػػل فػػي ىػػذا النجػػاح إلػػى النظػػاـ اإلداري الػػذي اتبعػػو 

وقػد تػم ا ػتقاؽ أكثر مما ىػو لشخصػيتو، 
ي اسػػػم النظريػػػة مػػػن المؤلػػػف الشػػػهير الػػػذ

اإلدارة بعنػػػػػػػػواف ـ ٜٙٔٔقدمػػػػػػػػو فػػػػػػػػايوؿ 
 General and)العامػة والصػناعية )

Industrial (Management 
ىتمػػاـ تػػايلور علػػى اإلدارة أوبينمػػا أنصػػب 

التنفيذيػػػػػػػػػػة ا الصػػػػػػػػػػناعية فػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػتوياته
)العػػاملين وخطػػوط اإلنتػػاج(، فقػػد انصػػب 

مسػػتوياتها  اىتمػػاـ فػػايوؿ علػػى اإلدارة فػػي
 العليا. 
األنشػطة التػي تقػـو  صنف فػايوؿد وق
 :ىي مجموعات إلى ستة ؤسسةبها الم

ات اإلنتاجية وىي ما يختص بالعملي  Technical Activitiesنشاطات فنية -1
 انتاج وتصنيع. من 

وىيما يختص بالتبادؿ  Commercial Activitiesنشاطات تجارية -2
 مبادلة.. و بيع و  راء التجاري من 

 البحث واالستخداـوىي تختص ب  Financial Activitiesنشاطات مالية-3
 س الماؿ. أاالمثل لر 

 (ٕٜ٘ٔ -ٔٗٛٔىنري فايوؿ )
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ية حماوىي تختص بSecurity Activities نشاطات الوقاية والضماف -4
 ؤسسة. م خاص والمحافظة على سبلمتهم في الالممتلكات واأل

وتشمل تسجيل الحسابات  Accounting Activities نشاطات محاسبية -5
 عداد الميزانية ومعرفة التكاليف وعمل االحصاءات. إو 

التخطيط والتنظيم وتشمل   Management Activitiesنشاطات ادارية -6
 ابة . وامر والتنسيق و الرقواصدار األ

نو أىمية النشاط االداري تنبع من أف أو قد ركز فايوؿ على النشاط االداري، و بين 
وقد تعرض فايوؿ في كتابو الى  ،خرىنشطة األنو مميز عن باقي األأمتعلق بالتنبؤ، كما 

عناصر ، و المبادئ العامة لبلدارة، و الصفات االدارية ثبلث موضوعات رئيسة وىي:
 االدارة.

 

 .داريةالصفات اال
 الصفات التي يجب توافرىا في المديرين :

 الصحة و القوة و النشاط.:  صفات جسمانية -ٕ
القدرة على الفهم و االستيعاب و التحصيل و حسن التصرؼ و : صفات عقلية -ٖ

  الحكم على اال ياء.

، الرغبة في ت ،يةحيوال صفات خلقية: -ٗ ، الوالء واالبتكار حمل المسئوليةوالحـز
 والمهابة. 

: االلماـ بالمعلومات التي ال تتصل مبا رة ثقافة العامة او الصفات التربويةال -٘
  بالعمل الذي يؤديو المدير.

 االلماـ بالمعلومات عن الوظيفة التي يؤديها المدير. :صفات فنية -ٙ

  وىي صفات تنشا نتيجة مزاولة العمل. :صفات تتعلق بالخبرة -ٚ
 

 
 



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

55                       
  

 مبادىء اإلدارة العامة عند فايوؿ 
  Division of Workدا تقسيم العمل  مب -ٔ

لرفػػع   اساسػػياً  وىػػو المبػػدا الػػذي يترتػػب عليػػو التخصػػص، والػػذي عػػده االقتصػػاديوف عػػامبلً 
نػو يػؤدي الػى زيػادة المقػدرة ويزيػد مػن ثقػة العامػل بنفسػو، ونػادى أحيػث  ،كفاءة العاملين

مػػن أجػػل رفػػع فػػايوؿ بضػػرورة تطبيػػق ىػػذا المبػػدأ علػػى جميػػع األعمػػاؿ اليدويػػة واإلداريػػة 
 الكفاية اإلنتاجية.

 

 Authority and Responsibility السلطة والمسئولية -ٕ
وىنػا تكػوف السػلطة والمسػئولية مرتبطػػاف، فالمسػئولية تتبػع السػلطة وتنبثػق عنهػػا. 

الرسمية المسػتمدة مػن مركػز المػدير، والسػلطة الشخصػية  والسلطة ىي مزيج من السلطة
 والقيم الخلقية.  التي تتكوف من الذكاء الخبرة

 

 Disciplineالنظاـ   -ٖ

يسػتلـز  أوامر، وىذا المبدخبلؿ باألالنظاـ ىو احتراـ االتفاقات والنظم وعدـ اإل
 .درين في كل المستويات االداريةاوجود رؤساء ق

 

 Unity of Commandوحدة اصدار االوامر  -ٗ

عػػػػارض و مشػػػػرؼ واحػػػػد حتػػػػى ال تتأوامػػػػر مػػػػن رئػػػػيس ف تصػػػػدر األأوىنػػػػا يجػػػػب 
 بع .الوامر مع بعضها التعليمات واأل

 

 Unity of Directionوحدة التوجيو  أمبد -٘

ف أنشػػػطة لهػػػا نفػػػس الهػػػدؼ يجػػػب فػػػاف كػػػل مجموعػػػة مػػػن األ أطبقػػػا لهػػػذا المبػػػد
وحػدة االمػر فػي انػو ينطبػق علػى  أعػن مبػد أتكوف تابعة لرئيس واحد، ويختلػف ىػذا المبػد

 فراد العاملين.وامر على األاصدار األ أق مبدنشطتها في حين ينطبأعمليات المؤسسة و 
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 خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة   أمبد -ٙ

Subordination of Individual Interest to General 

Interest ى عنػػدما تتعػػارض المصػػلحة الشخصػػية للفػػرد العامػػل مػػع المصػػلحة العامػػة أ
 يجب خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة. 

 

  Remuneration of Personalالمكافاة والتعوي  أمبد -ٚ

و أو باستخداـ المكافػات، أجورىم، أسواء في  عادالً  فراد تعويضاً ي تعوي  األأ
خػرى بحيػػث يحقػق ذلػك رضػػاء كػل مػن العػػاملين  مزايػػا عينيػة أو أي ربػاح. فػي تقسػيم األ

 صحاب العمل. أو 
لسػلطة فػي  ػخص معػين ثػم ويقضػي تركيػز ا  Centralizationالمركزية أمبد -ٛ

 تفويضها حسبما تقتضى الظروؼ.
       Scalar Chain ة تدرج السلط أمبد -ٜ

دناىػػا، بحيػػث يكػػوف حجػػم السػػلطة ألػػى إعلػػى الرتػػب أطة مػػن لي تسلسػػل السػػأ
صػػػدار إمين وحػػػدة أمػػػر ضػػػروري لتػػػأداري، و ىػػػذا سػػػفل الهػػػـر اإلأقػػػل كلمػػػا اتجهنػػػا الػػػى أ

 وامر في المؤسسة. األ
  Orderالترتيب والنظاـ أ مبد -ٓٔ

و مكاف معػين لكػل  ػخص كمػا يجػب أ ئ  ف يكوف ىناؾ مكاف معين لكلأي أ
  ف يكوف كل  ئ وكل  خص في مكانو الخاص بو.أ

 Equity بين العاملين المساواة أمبد -ٔٔ

ي عػػدـ تمييػػز الرؤسػػاء فػػي معػػاملتهم للمرؤوسػػين، حيػػث يحصػػل الرؤسػػاء علػػى أ
 ساواة والعدؿ. عن طريق الم رؤوسينوالء الم

  Stability of Tenureاالستقرار في العمل أمبد -ٕٔ
ويعني المحافظة على استمرار العاملين ذوي االنتاجية العالية في المؤسسة لمػدة 

مػػػن حيػػػث الجهػػػد والوقػػػت  ،ضػػػافةإطويلػػػة، الف البحػػػث عػػػن عػػػاملين جػػػدد يترتػػػب عليػػػو 
 والماؿ.
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  Initiativeالمبادرة  أمبد -ٖٔ
 خػرى علػىأو بعبارة أة واالبتكار بين مرؤوسيهم، ر داالمب أيجاد مبدإعلى الرؤساء 

 الرؤساء تشجيع المرؤسين على التفكير المتجدد واالبتكار. 
ويعنػػػػػي ضػػػػػرورة العمػػػػػل بػػػػػروح وبشػػػػػكل الفريػػػػػق  Cooperationالتعػػػػػاوف  -ٗٔ

 تحاد قوة.من  عار اإل انطبلقاً 
 

    دارة عند فايوؿاإل وظائف

دارة، و يرى فايوؿ دارة( وعدىا وظائف اإل)عناصر اإلىم ما كتب فايوؿ:أمن 
 ف عناصر االدارة خمسة:أ
 Planningالتخطيط    -ٔ

  Organizationالتنظيم    -ٕ

 Commandاصدار االوامر   -ٖ

  Coordinationالتنسيق    -ٗ

 Controlالرقابة    -٘
ا قائػداً إداريػ اإلداريػة كػاف عناصػرويرى البع  أنو إذا أحسن المػدير اسػتخداـ ىػذه ال

االختيػار بػين  ناجحاً، فإذا أحسن التخطيط على أساس من بعد النظر وسعة األفق وحسن
تجعػل منػو منظمػاً  ، وتوافرت لديػو ملكػة التنظػيم التػيوالوسائل المتعددة والحلوؿ الممكن

التػاـ بػين نشػاطاتهم  مػاىراً، وكػاف تعاملػو مػع مرؤوسػيو علػى أسػس سػليمة قوامهػا التنسػيق
مػػن خػػبلؿ نظػػاـ  لبلتصػػاالت يسػػهل نقػػل المعلومػػات والبيانػػات امػػاً ومهػػامهم، وأقػػاـ نظ

كػاف قائػداً  ... محكػم للتقػارير، وأحسػن التصػرؼ فػي اإلعتمػادات الماليػة وأوجػو صػرفها
 .إدارياً ناجحاً 

 

 اإلدارة العامة لفايوؿ  أبرز االنتقادات على نظرية
ومػن  مػن النظريػاتكحاؿ غيرىػا   اإلدارة العامة نظرية ىناؾ بع  االنتقادات على

 :االنتقادات تلك
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 .اإلنتاجي ركزت على المستوى اإلداري وأغفلت التركيز على المستوى الفني -ٔ
الموظػف  ركزت على التعامل اإلداري وأغفلت الجانب اإلنساني في التعامل مع -ٕ

 .أو العامل

 ركػػػزت علػػػى اإلدارة العليػػػا فػػػي أغلػػػب تعامبلتهػػػا، ولػػػم تركػػػز علػػػى العػػػاملين فػػػي -ٖ
   .الدنيا أو طبقة العماؿب المرات

ىتمػػا بزيػػادة الكفايػػة اإلنتاجيػػة، إال أنػػو أوعلػػى الػػرغم مػػن أف كػػبلً مػػن تػػايلور وفػػايوؿ 
ىػػػتم أىػػػتم بػػػاإلدارة كنظريػػػة يمكػػػن تعلمهػػػا وممارسػػػتها، بينمػػػا تػػػايلور أيبلحػػػن أف فػػػايوؿ 

يعتبػػر  بػػالنواحي العمليػػة وتحليػػل الحركػػة والػػزمن واألعمػػاؿ التنفيذيػػة فػػي الور ػػة. وعمومػػاً 
إسهاـ فايوؿ كإسهاـ تايلور مميزاً في الفكػر اإلداري، و ػكلت  راءه مرجعػاً مػا زاؿ يعتبػر 

 صالحاً في مجملو.
 

 مدرسة العبلقات اإلنسانية واالجتماعيةثانياً: 
Human and social Relations School 

 

 ةعشرين كرد فعل للمدرسػف الظهرت ىذه المدرسة في نهاية العشرينيات من القر 
فقػد بػرز تيػار مضػاّد ، التي ركزت على الوسائل المادية في رفع الكفاية اإلنتاجيػة التقليدية

لذلك أخذ يركػز علػى مجموعػة العوامػل اإلنسػانية والنفسػية واالجتماعيػة فػي رفػع الكفايػة 
التطلعػػػات المنشػػػودة التػػػي  فػػػي تحقيػػػق المدرسػػػة التقليديػػةفشػػػل  خصوصػػػاً بعػػػد اإلنتاجيػػة

مدرسػػػة العبلقػػػات اإلنسػػػانية  سػػػتوى األداء واإلنتػػػاج، ومػػػن منطلػػػق أفبم تسػػػتهدؼ الرقػػػي
 بأنهػػػػا علػػػػى النقػػػػي  مػػػػن فقػػػػد تبنػػػػت اسػػػػتراتيجيات تتصػػػػف ظهػػػػرت كػػػػرد فعػػػػل لسػػػػابقتها

التقليديػػة تنظػػر لئلنسػػاف علػػى أنػػو  اسػػتراتيجيات المدرسػػة التقليديػػة، فػػإذا كانػػت المدرسػػة
غػة للجوانػب النفسػية واالجتماعيػة مػن اإلنسانية تولي أىميػة بال العبلقات فإف مدرسة ة، ل

 .واتجاىات لها أثر كبير في الكفاية اإلنتاجية وعواطف ومعتقدات منطلق أف للفرد قيماً 
 

 :مدرسة العبلقات االنسانية علىفقد ركزت 

 .العمل االجتماعية والعاملين ومشاعرىم اإلنسانية اىتمت ببيئة  -
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مثل المشاركة في اتخاذ  –ابلتها بحاجات العاملين ومق الىتماـاعلى المدير  -
 .القرارات

الكفػػػاءة اإلنتاجيػػػة يػػػتم مػػػن خػػػبلؿ االىتمػػػاـ بتنميػػػة العبلقػػػات االجتماعيػػػة  إف رفػػػع -
 .العمل داخل واإلنسانية

وكاف من أ هر رواد ىذه المدرسة التوف مايو، ومػن أ ػهر تجاربهػا تجربػة مصػانع 
 -ـٕٜٗٔؾ سػػػػنة التابعػػػػة لشػػػػركة وسػػػػترف إلكتػػػػر  Hauthorn Studyىػػػػاوثورف 
ـ باال ػػتراؾ مػػػع مجلػػس األبحػػػاث الػػوطني التػػػابع ألكاديميػػة العلػػػـو الوطنيػػة فػػػي ٕٖٜٔ

 الواليات المتحدة.
وقػػد كانػػت بدايػػة ىػػذه التجػػارب ىػػي دراسػػة أثػػر بيئػػة العمػػل الماديػػة علػػى إنتاجيػػة 

 العمل، واختاروا متغيرًا واحداً ىو الضوء لدراسة أثره وعبلقتو باإلنتاجية.
حيث تم تغييػر تركيػز  ،لحصوؿ على نتائج مربكة ومحيرة في بداية األمروقد تم ا

الضوء ولم تتغير إنتاجية العماؿ. وقد فسرت ىذه النتائج بأف العماؿ  عروا بأنهم موضػع 
 ة.ضاءىتماـ فكاف ذلك دافعاً لهم لبلستمرار في بذؿ الجهد حتى لو انخفضت اإلأ
 

   Elton Mayoتجارب التوف مايو 
ـ باال ػتراؾ مػع كليػة اآلداب بجامعػة ٖٕٜٔم االجتماع التوف مػايو سػنة قاـ عال

ىػػارفرد بتبنػػي فكػػرة دراسػػة أثػػر العوامػػل االجتماعيػػة واإلنسػػانية علػػى إنتاجيػػة العمػػاؿ، وقػػد 
.وقػد تػم  the test room experimentsحصروا العمػاؿ داخػل غرفػة االختبػار 

وطريقػػة اإل ػػراؼ،  جػػور التشػػجيعية،التركيػػز فػػي ىػػذه الدراسػػة علػػى عػػاملين فقػػط ىمػػا األ
حيث تم التركيز علػى متغيػر واحػد فػي كػّل مػرة. وقػد تبػين أف الزيػادة فػي معػدؿ اإلنتاجيػة 
الناتجة عػن تغيػر طريقػة اإل ػراؼ بجعلهػا أكثػر راحػة وأقػّل رسػمية بػين المشػرؼ والعمػاؿ 

الماليػة، مّمػا أدى  أكثر من الزيادة في معدؿ اإلنتاجية النا ئة عن زيادة األجػور والحػوافز
 إلى االعتقاد أف العوامل اإلنسانية أىم من العوامل المادية في زيادة معدالت اإلنتاجية.

فػػي إحػػدى التجػػارب ركػػز البػػاحثوف علػػى التركيبػػة االجتماعيػػة للعػػاملين، حيػػث و 
وضػػعوا مشػػرفاً علػػى مجموعػػة مػػن العػػاملين بلغػػوا ثبلثػػة وعشػػرين. ومػػن خػػبلؿ المبلحظػػة 
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املين كونػػوا فيمػػا بيػػنهم مجموعػػة لهػػا أىػػدافها الخاصػػة بهػػا  حيػػث كػػاف بيػػنهم تبػػين أف العػػ
اتفػاؽ علػى مسػتوى اإلنتاجيػػة، وىػذا المسػتوى أقػل مػػن المسػتوى الػذي يمكػنهم إنتاجػػو.  

تضامن فيمػا بيػنهم بحيػث ال يسػتقل أي فػرد مػن أفػراد المجموعػة بمفػرده ىناؾ  كما كاف
لخضوع لتعليمػات الجماعػة باإلقنػاع أوالً وإال فرد لكل بمستوى اإلنتاج، حيث كاف يجبر  

 ومن النظريات التي فسرت ىذه المدرسة:فباإلجبار.
 

 نظرية الفلسفة اإلدارية -ٔ
علػػى افتػػراض تػػأثر  دوجػػبلس مػػاؾ جريجػػورتقػػـو ىػػذه النظريػػة التػػي وضػػع أسسػػها 

والقػػرارات  اإلدارة والسػػلوؾ اإلداري بمػػا يعتقػػده المػػدير ويػػؤمن بػػو  وبالتػػالي فػػإفَّ التنظػػيم
سػػػتخبلص المبػػػادئ األساسػػػية مػػػاؾ إ اإلداريػػػة تتػػػأثر بمػػػا يػػػؤمن بػػػو المػػػدير، وقػػػد اسػػػتطاع

، بينمػا عبػر فػروض نظريػة  Xللنظرية التقليدية ومدرسة اإلدارة العلميػة وعبػر عنهػا بنظريػة 
 . وتقـو كبل النظريتين على فروض متقابلة أو متعاكسة.Yالعبلقات اإلنسانية بنظرية 

 

 : Xة  نظري  -أ
النظريػػة التقليديػػة فػػي اإلدارة ومػػا تقػػـو عليػػو مػػن إحكػػاـ الرقابػػة  Xتوضػػح نظريػػة 

على العنصر البشري ووضع المعايير لو ليعمل بمقتضاىا، وتقـو ىذه النظرية علػى فػروض 
 أساسية وىي:

 أّف اإلنساف العادي كسوؿ يكره العمل بطبيعتو ويحاوؿ تجنبو ما أمكن ذلك. -ٔ
ل المطلػػوب يجػػب وضػػع معػػايير واضػػحة لػػؤلداء، ووضػػع نظػػاـ واضػػح إلنجػػاز العمػػ -ٕ

 للعقاب.
 اإلنساف بطبعو يقاـو التغيير ويعتبره عبئًا عليو  وبالتالي فهو يكره المبادأة والمبادرة. -ٖ
اإلنسػػػاف العػػػادي محػػػدود الطمػػػوح، ويتجنػػػب تحمػػػل المسػػػئولية، ويفضػػػل أف يكػػػوف  -ٗ

 مرؤوساً وتحت توجيو وإ راؼ غيره.
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 : Yنظرية   -ب
النظريػػػة الجديػػػدة فػػػي اإلدارة ومػػػا تقػػػـو عليػػػو مػػػن تفهػػػم أكبػػػر  Yتوضػػػح نظريػػػة 

لئلنساف والعبلقات اإلنسانية واالجتماعية التي تؤثر على سلوكو، وتقـو ىذه النظرية علػى 
 فروض أساسية وىي:

 اإلنساف يحب العمل وبذؿ الجهد والتعب سواء العضلي أو الفكري. -ٔ
 يمارسها اإلنساف على ذاتو.ىناؾ رقابة ذاتية  -ٕ

 حاجة اإلنساف إلى نظاـ حوافز ومكافآت لتحقيق وإنجاز العمل الموكل إليو. -ٖ

 اإلنساف طموح، يتحمل المسئولية ويسعى إليها. -ٗ

   اإلنساف يحب الريادة والمبادرة وركوب المخاطر. -٘
 Y، ونظرية Xويوضح الجدوؿ التالي الفروؽ بين نظرية 

 

 Y نظرية  X نظرية  

 للعمل حب اإلنساف العادي   للعمل راىية اإلنساف العاديك

للقياـ بالعمل،  الحاجة إلى إجبار الفرد
 أما إذا ترؾ وحده فلن يعمل.

بعملو  (يسعى برغبتو للقياـ ) ودوف إكراه
 نظراً للمكافأة التي يتوقعها.

يريده  اإلنساف بطبعو كسوؿ وكل ما
 فقط ىو األمن واالستقرار

 من المسئولية دي ال يتهرباإلنساف العا

اإلنساف محدود الطموح يتجنب تحمل 
 المسئولية، ويفضل أف يكوف مرؤؤس.

تحقيق ذاتو  اإلنساف طموح ويسعى إلى
 ورغباتو

المبادرة ويكره  يفتقر اإلنساف إلى روح
 المخاطرة

القدرة على المبادأة  يمتلك اإلنساف
 واالبتكار واتخاذ قرارات فيها مخاطره.
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  Abraham Maslowماسلو سلم الحاجات لظرية ن -ٕ
قامػػت عػػدة محػػاوالت لدراسػػة السػػلوؾ اإلنسػػاني، وقػػد كػػاف روادىػػا مػػن علمػػاء 

يتطلػػػب فهػػػم السػػػلوؾ ، حيػػػث الػػػنفس، ومػػػن بػػػين أ ػػػهر ىػػػذه الدراسػػػات محاولػػػة ماسػػػلو
وال يسػػػكن إال بػػػدافع.  فاإلنسػػػاف ال يتحػػػرؾوؾ،اإلنسػػػاني معرفػػػة الػػػدوافع األساسػػػية للسل

  وتأثيرىا.  الدوافع باختبلؼ الحاجة وتختلف
فالحاجػة ىػػي  ػػعور  خصػػي بالرغبػػة فػػي الحصػػوؿ علػػى  ػػيء معػػين ويرافػػق ىػػذا 
الشعور عادة إحساس بالحرماف والتوتر وعدـ الرضػا وىػذا مػا يػدفع الشػخص للسػعي مػن 

 أجل تلبيتها من خبلؿ بدؿ الجهد المطلوب منو.
سػػػاف لػػػو عػػػدد مػػػن الحاجػػػات "الحاجػػػات ىػػػي األسػػػباب وراء كػػػل سػػػلوؾ وكػػػل إن

تنػػافس بعضػػها علػػى أف الحاجػػة األقػػوى أو الػػدافع األقػػوى ىػػو الػػذي سػػيحدد السػػلوؾ، 
فالحاجػػػػة األقػػػػوى فػػػػي وقػػػػت معػػػػين تػػػػؤدي إلػػػػى 
سػػػلوؾ معػػػين والحاجػػػات المشػػػبعة تػػػنخف  فػػػي 
حػػػػػدتها وغالبػػػػػا مػػػػػا ال تػػػػػدفع الشػػػػػخص ليحقػػػػػق 
األىػػداؼ المتوقعػػة منػػو، كمػػا أف الحاجػػات التػػي 

تحالة تحقيقهػػا تضػػعف قوتهػػا يجػػد الشػػخص اسػػ
  على مر الزمن.

وتعتبػػػػػػر نظريػػػػػػة عػػػػػػالم الػػػػػػنفس "ابراىػػػػػػاـ 
" مػن أولػى  Maslow Abrahamماسػلو 

النظريػػػات المهمػػػة لتفسػػػير سػػػلوؾ اإلنسػػػاف فػػػي 
 مجاؿ العمل واإلدارة. 

 

 أفتراضات نظرية ماسلو في اإلدارة.
حقيػػق الػػذات وىػػي يملػػك اإلنسػػاف حاجػػة نفسػػية مركزيػػة تحػػرؾ سػػلوكو ىػػي الحاجػػة لت -أ

التػػي تقػػود كػػل فػػرد لمواصػػلة نمػػوه وتعلمػػو ونضػػجو، وبطريػػق يبػػدو ىادفػػا وموجهػػا ولػػيس 
 عشوائيا مشتتا.
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لئلنسػػػػاف مجموعػػػػة كبيػػػػرة مػػػػن الحاجػػػػات الفرعيػػػػة الضػػػػرورية لتحقيػػػػق الػػػػذات ىػػػػذه  -ب
 الحاجات تنتظم في خمسة مجاميع أساسية.

حاجػػات لؤلمػػاف، الحاجػػات إلػػى المجػػاميع الخمػػس ىػػي: الحاجػػات الفسػػيولوجية، ال -جػػػ
الحػػػػب واالنتمػػػػاء، الحاجػػػػات للتقػػػػدير االجتمػػػػاعي والحاجػػػػات الذاتيػػػػة )وىػػػػي الخاصػػػػة 

 بتحقيق الذات(.
، تنػدرج فيػو بترتيػب واحػد  -د تترتب الحاجات من حيث األولوية للبقػاء علػى  ػكل ىػـر

تليهػػػا مػػػن األكثػػػر إلحاحػػػا: فالحاجػػػات الفسػػػيولوجية ىػػػي أكثػػػر أولويػػػة الحاجػػػات للبقػػػاء 
حاجػات األمػن ثػػم الحػب واالنتمػاء ثػػم التقػدير ثػػم الذاتيػة وبهػذا يمكننػػا أف نرسػمها علػػى 

 (.ٕ كل ىـر أولويات كما في الشكل أدناه ) كل 
ال تكوف كل المجاميع الخمػس مػن الحاجػات نشػطة سػوياً وفػي  ف واحػد بػل تنشػط  -ىػ

 بالتتابع من الحاجات الفسيولوجية إلى تحقيق الذات.
اجػػػات متدرجػػػة بمعنػػػى أف اإلنسػػػاف كلمػػػا أ ػػػبع حاجػػػة ارتقػػػى فػػػي السػػػلم ليحقػػػق الح -و

، ولكنو ال ينطبق على جميع األفراد وبنفس الدرجة  .  األخرى، وىذا صحيح بوجو العمـو
الحاجة ليست دائما دافعة لسلوؾ، فهي تكػوف دافعػة فقػط عنػدما تكػوف غيػر مشػبعة  -ز

 فمتى أ بعت حاجة معينة، ال تعود دافعة.
يندفع اإلنساف للطعاـ فقط عندما كوف جائعا، أما في حالة الشبع والتخمػة ثبل: م

فالطعػػاـ ال يجذبػػو، وىكػػذا بالنسػػبة لكػػل الحاجػػات األخػػرى، ويتحقػػق اإل ػػباع إذا كػػاف 
 الفرد مطمئنا بأنو يستطيع إ باع مجموعة الحاجات بشكل طبيعي و بو تلقائي.

موعػػػة واحػػػدة ىػػػي أكثػػػر نشػػػاطا ودافعػػػة فػػػي أيػػػة فتػػػرة فػػػي حيػػػاة اإلنسػػػاف تكػػػوف مج -ح
 للسلوؾ في حين تكوف المجاميع األخرى كامنة أو ثانوية.

متى تم إ باع مجموعة معينة من الحاجات تتوقف عن الدفع، فػي حػين تبػدأ تنشػط  -س
المجموعة التالية في السلم: فإذا تمكػن اإلنسػاف مػن ضػماف إ ػباع حاجاتػو الفسػيولوجية 

ىػػػذه المجموعػػة مػػن الحاجػػػات فػػي مرحلػػػة اإل ػػباع وتتوقػػػف واطمػػأف إلػػى ذلػػػك، تصػػبح 
فعاليتهػػا فػػي التحفيػػز والػػدفع وتنشػػط المجموعػػة التاليػػة... وىكػػذا إلػػى الحاجػػات الذاتيػػة 

 )التي ال تصل إلى مرحلة اإل باع(
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 ويمكن تعريف ىذه الحاجات على الترتيب كما يلي: 
 *أوالُ: الحاجات المادية أو الفسيولوجية:

األساسػػػية للفػػػرد وتتمثػػػػل فػػػي الحاجػػػات ذات العبلقػػػة بتكػػػػوين  "ىػػػي الحاجػػػات
اإلنساف البيولوجي والفسيولوجي كالماء، الهواء، األكل، اإلخراج، الجنس.. وتعمل ىػذه 
الحاجات على حفن التوازف الجسدي وصيانة الفرد للبقاء واالستمرارية فػي حياتػو، وىػي  

اعها، بعػػػد ذلػػػك تبػػػدأ الحاجػػػات كمػػػا يعتقػػػد ماسػػػلو أقػػػوى دوافػػػع الفػػػرد، حتػػػى يػػػتم إ ػػػب
فػػالفرد الػػػذي يعػػاني لفتػػرات مػػن عػػدـ إ ػػباع الحاجػػػات  األخػػرى فػػي اإللحػػاح والظهػػور،

أف يشػبع ىػذه الحاجػات علػى الفسيولوجية، قد يرغب فػي المسػتقبل عنػدما يصػبح قػادراً 
فػػي أف يشػػبعها بشػػكل مفػػرط، فمػػثبلً قػػد نجػػد أف الفقيػػر عنػػدما يصػػبح غنيػػاً، تتجػػو معظػػم 

 .و إلى األكل والشرب والزواج.نفقات
 

 *ثانياً: حاجات الحماية والطمأنينة واألمن:
   "تتضمن الحاجات الخاصة باألماف ما يلي:

، واألمػػن المعنػػوى والنفسػػي واألسػػري والصػػحي، واألمػػن الحمايػػة مػػن األخطػػار -
  الوظيفي وأمن اإليرادات والموارد.

مػػن التػػدىور االقتصػػادي،  الحمايػػة مػػن المخػػاطر الماديػػة، والصػػحية، والحمايػػة -
 وتجنب المخاطر الغير متوقعة. 

وينظػػر إلػػى الحاجػػات الخاصػػة باألمػػاف علػػى أنهػػا محاولػػة لتػػأمين منصػػب العمػػل 
بتػػػوفير األجػػػر الكػػػافي والتػػػأمين ضػػػد الشػػػيخوخة، والعجػػػز والبطالػػػة. فػػػإذا حقػػػق اإلنسػػػاف 

 ة في الظهور.الحاجات الفسيولوجية واألماف بشكل مقبوؿ تبدأ الحاجات االجتماعي
 

 *ثالثاً: الحاجات االجتماعية:
، والعبلقات العاطفيػة واألسػرية للحب والتقدير والقبوؿ االجتماعيومنها الحاجة 
فالبشػػر عمومػػاً يشػػعروف بالحاجػػة إلػػى االنتمػػاء والقبػػوؿ، سػػواء إلػػى  .وإكتسػػاب األصػػدقاء

المهنيػػة، والفػػرؽ مجموعػػة اجتماعيػػة كبيػػرة )كػػالنوادي والجماعػػات الدينيػػة، والمنظمػػات 
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الرياضػػية(، أو الصػػبلت االجتماعيػػة الصػػغيرة )كاألسػػرة والشػػركاء الحميمػػين، والمعلمػػين، 
وعػػدـ والػػزمبلء المقػػربين(، والحاجػػة إلػػى الحػػب )الجنسػػي وغيػػر الجنسػػي( مػػن اآلخػػرين، 

إ باع ىذه الحاجات يخلق لدى الفرد عدـ التػوازف فػي قدرتػو علػى التكيػف مػع محيطػو، 
    للقلق والعزلة االجتماعية واالكتئاب.يصبح عرضة و 

 

 *رابعاً: الحاجات إلى التقدير:
تحقيػػق الفػػرد للمكانػػة االجتماعيػػة المرموقػػة والشػػعور بػػاحتراـ وذلػػك مػػن خػػبلؿ 

، الحاجة على المركز والمكانػة والنفػوذ والكرامػة ألف اآلخرين لو واإلحساس بالثقة والقوة
الحصػوؿ علػى التقػدير مػن المسػؤولين وزمبلئػو الفرد يبحث عن اإلحساس بأىميػة عملػو و 

    ألف ذلك يدفعو لبدؿ جهد أكبر. 
 

 *خامساً: الحاجة إلى تحقيق الذات:
ىنا يصل الفػرد إلػى أعلػى مراحػل األداء، حيػث أنػو يريػد تحقيػق كػل مػا يتفػق مػع 

فهػػو يحػػاوؿ تحقيػػق ذاتػػو مػػن  قدراتػو ومواىبػػو وكفاءاتػػو وبالتػػالي تحقيػػق النجػػاح فػػي عملػػو.
خػبلؿ تعظػيم اسػتخداـ قدراتػو ومهاراتػو الحاليػػة والمحتملػة لتحقيػق أكبػر قػدر ممكػن مػػن 

 اإلنجازات.ويوضح الشكل التالي سلم الحاجات لماسلو.
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 ( سلم الحاجات لماسلوٕ كل )

 
 تعرضت ىذه النظرية لبع  االنتقادات يمكن إيجازىا فيما يلي:

  ًإالّ أف بعػػ  النػػاس قػػد تختلػػف فػػي  :وتػػدرجاً للحاجػػات تفتػػرض النظريػػة ترتيبػػا
ترتيبهم لهذه الحاجات، فمػثبًل الشػخص المبػدع قػد يبػدأ السػلم مػن الحاجػة لتحقيػق 

وبالتػالي يختلػف بعػ  النػاس فػػي  الػذات، وقػد يهػتم  خػروف بالحاجػات االجتماعيػة.
   .ماسلو ترتيبهم للحاجات عند نموذج

 

  بالرغم مػن إ ػباعها  :اإل باع لحاجة معينةقد يصر بع  الناس على مزيد من
بالفعل وىذا خبلفاً لما تفترضو النظرية بأنو فػي حػاؿ إ ػباع حاجػة معينػة يػتم االنتقػاؿ 

    إلى إ باع حاجة أعلى منها مبا رة في سلم الحاجات.

 

 حاجات تحقيق الذات
 قوة، إنجاز، ابتكار، حل مشكبلت

 حاجات التقدير واالحتراـ

 لقب، مركز، ترقية، امتبلؾ المكانة والشعور بتقدير اآلخرين

 

 ةحاجات اجتماعي
ساس، االتصاؿ، األلفة صداقة،عبلقات أسرية، مشاركة في اإلح

 الجنسية
 األمن النفسي والصحي واألسري  حاجات الحماية والطمأنينة واألمن

 والحماية من األخطار

 
 حاجات فسيولو جية ومادية

 كالماء، الهواء، األكل، اإلخراج، الجنس
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  لم تهتم النظرية بتحديد حجم اإل باع الػبلـز لبلنتقػاؿ إلػى الحاجػة األعلػى
وفػػي  إنهػػا افترضػػت أف ىنػػاؾ إ ػػباع فقػػط دوف أف تحػػدد مقػػداره.بػػل  منهػػا مبا ػػرة:

نحػػن نختلػػف فػػي حجػػم اإل ػػباع الػػذي يرضػػينا، فقػػد يقػػـو فػػرد بإ ػػباع  واقػػع األمػػر
   .%، بينما تكوف ىذه النسبة غير مرضية آلخرينٓ٘بنسبة  حاجاتو الفسيولوجية

 

 تفتػػرض النظريػػة أننػػا ننتقػػل مػػن إ ػػباع إحػػدى الحاجػػات إلػػى إ ػػباع حاجػػة 
فػػػور إ ػػػباع الحاجػػة األدنػػػى، ولكػػػن يمكػػن المجادلػػػة بأننػػػا فػػي الواقػػػع نقػػػـو  أخػػرى:

  بإ باع أكثر من حاجة في نفس الوقت.
 

 ا يمكػػن اعتبػػار أف ىػػذه النظريػػة )نظريػػة ابراىػػاـ ماسػػلو( غيػػر دقيقػػة أو كمػػ
وذلػك إذا اخػذنا بعػين االعتبػار أنهػا اغفلػت  ،مرتبة بشكل صحيح إلػى حػد كبيػر

)أو الروحػػػي( علػػػى أسػػػاس أف للػػػدين أو للعقيػػػدة أىميػػػة كبيػػػرة لػػػدى  الجانػػػب الػػػديني
   الكثير من البشر بغ  النظر عن تلك الديانة أو العقيدة.

 

   معنػى  ،تػدفع إلػى السػلوؾ مشبعة ىي التيالتفترض النظرية أف الحاجة غير
 .ذلك أف الحاجة المشبعة، ال تدفع للسلوؾ، وىذا غير صحيح

ركػػػزت بشػػػكل أساسػػػي علػػػى الجوانػػػب الماديػػػة أو  وحيػػػث أف ىػػػذه النظريػػػة قػػػد
المحسوسػػة واغفلػػت الجوانػػب الروحيػػة أو العقليػػة، فبالتػػالي يمكػػن اعتبػػار أف إغفػػاؿ مثػػل 
ىػػذه الحاجػػة يشػػكك فػػي صػػحة ىػػذه النظريػػة األمػػر الػػذي يوجػػب إعػػادة النظػػر مػػن جديػػد 

 في ترتيب الحاجات الفسيولوجية لئلنساف.
 

 

 ثالثاً: المدرسة السلوكية
Behavioral school 

 

ويعتبػػر امتػػداد لمػػدخل العبلقػػات  فػػي أوائػػل الخمسػػينات،ه المدرسػػة ىػػذ تظهػػر 
ومبلحظػػو وتفسػػير السػػلوؾ  اإلنسػػانية وركػػز علػػي اسػػتخداـ طػػرؽ البحػػث العلمػػي لوصػػف
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علػي علػم الػنفس وعلػػم  اإلنسػاني والتنبػؤ بػو داخػل المنظمػات، وقػد أعتمػد ىػذا المػدخل
 .اإلنساني في دراسة السلوؾ يولوجيروبثاالجتماع وعلم األن

التقليديػػػة انطلقػػػت مػػػن افتراضػػػات متشػػػائمة حػػػوؿ طبيعػػػة  إذا كانػػػت المدرسػػػةفػػػ
اإلنسػانية مػن افتراضػات متفائلػة، بينمػا تمػدنا  العبلقػات اإلنسػاف، فقػد انطلقػت مدرسػة

بنظرة واقعية وعقبلنية فهي تؤمن بػالفروؽ الفرديػة، وتػرف  مبػدأ تعمػيم  المدرسة السلوكية
وأف السلوؾ اإلنساني محصلة لتفاعل الفرد مع البيئػة المحيطػة بػو ومػن خبللهػا ـ، حكااأل

 . يعنى بسلوؾ األفراد والجماعات والمنظمات مصطلح السلوؾ التنظيمي الذي ظهر
 .مستويات ويمكن تقسيم أبحاث العلـو السلوكية في االدارة إلي ثبلث

 .مةالمستوي األوؿ : يرتبط بسلوؾ الفرد داخل المنظ
 الثاني : يرتبط بسلوؾ الجماعات داخل المنظمة المستوي

 . السلوؾ اإلنساني داخل المنظمة ككل المستوي الثالث : يتعامل مع
 

 رابعاً: المدارس اإلدارية الحديثة )المعاصرة(
New Management Schools  

 

مػن  ظهرت المدارس اإلدارية المعاصرة في الفترة مػا بػين األربعينػات والسػبعينات
القرف العشرين، ونستطيع القوؿ إنها أسهمت إسهاماً كبيراً فػي تطػوير علػم اإلدارة، حيػث 
إف كثيػػراً مػػن المبػػادئ التػػي نػػادت بهػػا ىػػذه المػػدارس تعتبػػر األسػػاس للعلػػـو اإلداريػػة التػػي 
تطبػػػق فػػػي الوقػػػت الحاضػػػر. ومػػػن أىػػػم ىػػػذه المػػػدارس : المدرسػػػة الكميػػػة فػػػي اإلدارة، 

 رسة الموقفية، والمدرسة اليابانية .ومدرسة النظم، والمد
 

  الكمية مدرسة اإلدارة -ٔ
الثانيػة. فقػد حاولػػت  تطػور المػدخل الكمػي لػئلدارة خػبلؿ وبعػػد الحػرب العالميػة

إدارة الجيػوش، وذلػك فػي  التػي اسػتعملت فػي الشركات الكبيرة االستفادة من األسػاليب
علػػى اسػػتخداـ األسػػاليب ركػػزت ىػػذه المدرسػػة واتخػػاذ القػػرار.  مجػػاؿ حػػل المشػػكبلت

والطػػرؽ الكميػػة التػػي تعتمػػد علػػى التحليػػل الرياضػػي الكمػػي للمشػػكبلت اإلداريػػة بغػػرض 
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علػى ذلػك اسػتخداـ المعلومػات الخاصػة بالمبيعػات  ومػن األمثلػةاتخاذ القرارات اإلدارية 
لسػػػنوات سػػػابقة للتنبػػػؤ بمبيعػػػات السػػػنة القادمة.أخػػػذين فػػػي االعتبػػػار اسػػػتمرار الظػػػروؼ 

 نفسها.  السابقة
وفػػي الواقػػع فػػإف التنبػػؤ بالمبيعػػات المسػػتقبلية يعػػد مػػن األسػػاليب المهمػػة إلدارة 
المؤسسػػة لتحديػػد حجػػم اإلنتػػاج المتوقػػع، الػػذي يترتػػب عليػػو اتخػػاذ كثيػػر مػػن القػػرارات 
األخػػػػري، مثػػػػل القػػػػرارات الخاصػػػػة بتعيػػػػين مػػػػوظفين جػػػػدد، وعمػػػػل الحمػػػػبلت الترويجيػػػػة 

خػاـ المطلػوب توريػدىا لئلنتػاج بهػدؼ الوصػوؿ إلػى رقػم البلزمة، وتحديد حجم المواد ال
المبيعػػات المتوقػػع. وتجػػدر اإل ػػارة إلػػى أف المثػػاؿ السػػابق مثػػاؿ مبسػػط علػػى اسػػتخداـ 
األسػاليب الكميػػة، حيػػث إف ىنػاؾ أسػػاليب رياضػػية وكميػػة أخػري معقػػدة يػػتم اسػػتخدامها، 

مجاالت اإلدارية األخػري، بناء على ىذه النظرية في مجاؿ اإلنتاج والتمويل والتسويق وال
 يدرسها المتخصصوف.

 وبشكل عاـ يمكن عرض أىم مزايا ىذه المدرسة فيما يأتي : 
ركػػػزت علػػػى اسػػػتخداـ النمػػػاذج الرياضػػػية والكميػػػة فػػػي حػػػل المشػػػكبلت التػػػي تواجػػػو  -

 اإلدارة وفي اتخاذ القرارات اإلدارية.

باإلمكػاف مػثبلً استخدمت الحاسب اآللي بشػكل أساسػي فػي مجػاؿ اإلدارة، فأصػبح  -
حفػن الملفػػات بوسػػطة الحاسػػوب، واسػػتخداـ البػػرامج المسػػاعدة لػػئلدارة مثػػل بػػرامج 

 المحاسبة، و ئوف الموظفين وغيرىا.

عملػػت علػػى تحسػػين قػػدرات المػػديرين علػػى اتخػػاذ القػػرارات بسػػب اعتمػػادىم علػػى  -
 رات.المعلومات وتحليلها وبناء النماذج الرياضية وبالتالي الدقة في اتخاذ القرا

وممػػا يؤخػػذ علػػى ىػػذه المدرسػػة بػػرغم ميزاتهػػا المتعػػددة أنهػػا اقتصػػرت علػػى اسػػتخداـ 
النمػػػاذج الرياضػػػية والكميػػػة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات اإلداريػػػة، وتجاىلػػػت العنصػػػر اإلنسػػػاني 

 وأىميتو ووجهة نظره وتجربتو في التعامل مع القضايا التي تواجو المنشأة .
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 مدرسة النظم  -ٕ
رسة أنو إذا أردت فهم عمل أي كياف بشػكل تػاـ يجػب أف تنظػر أساس ىذه المد

إليو كنظاـ، والنظاـ عبارة عن عدد من األجزاء أو المكونات المترابطة التػي تعمػل بعضػها 
مع بع  لتحقيق ىدؼ معين، فجسم اإلنسػاف نظػاـ متكامػل يتكػوف مػن الجهػاز العصػبي 

قد يعطػل النظػاـ ككػل، أو علػى والهضمي والتنفسي وإف أي خلل في أي جزء من النظاـ 
األقػػل يػػؤثر عليػػو، وعلػػى كفػػاءة عملػػو، أي أف ىنػػاؾ عبلقػػة تبادليػػة وتكامليػػة بػػين األنظمػػة 
الفرعيػػة، وىػػي أعضػػاء الجسػػم التػػي تشػػكل فػػي مجموعهػػا نظػػاـ جسػػم اإلنسػػاف، وأف كػػل 
 ػػيء فػػي ىػػذا الكػػوف يشػػكل نظامػػاً وأف ىػػذا النظػػاـ يتكػػوف مػػن نظػػم فرعيػػة أخػػري أصػػغر 

 ..وىكذا
والمؤسسة عبارة عن نظػاـ مكػوف مػن أنظمػة فرعيػة مرتبطػة بعضػها مػع بعػ  مثػل 
مجموعػػة الػػدوائر واألقسػػاـ اإلداريػػة فػػي المؤسسػػة. وىػػي تعمػػل جميعهػػا بانسػػجاـ وتنػػاغم 

 لتحقيق الهدؼ العاـ للنظاـ الكلي وىو المؤسسة.
 

 المدرسة الموقفية " الظرفية" :  -ٖ
ال توجػد طريقػة واحػدة مثلػي لػئلدارة تناسػب   يرتكز جوىر ىذه المدرسة على أنػو

كل الظروؼ والمواقف لتحقيق الكفػاءة والفعاليػة، حيػث أكػدت علػى أف الػنمط اإلداري 
الػػذي يصػػلح لموقػػف معػػين ربمػػا ال يصػػلح فػػي موقػػف  خػػر. بمعنػػي  خػػر إف التصػػرفات 

ي كػػل اإلداريػػة التػػي يقػػـو بهػػا المػػديروف تعتمػػد علػػى الظػػروؼ والحػػاالت التػػي تػػواجههم فػػ
موقػػف. فعلػػي سػػبيل المثػػاؿ إذا كػػاف لػػدي المػػدير مجموعػػة مػػن المرؤوسػػين مػػن غيػػر ذوي 
الخبرة فإف منهج المدرسة الموقفيػة يوصػي فػي ىػذه الحالػة بػإدارتهم بطريقػة مختلفػة عمػا 
إذا كاف لديهم مجموعة من المرؤوسين من ذوي الخبرة. ففي الحالة الولي يمكػن للمػدير 

السػػلطة أو الصػػبلحية الممنوحػػة لهػػم. وأمػػا فػػي الثانيػػة فقػػد أف يخفػػ  مػػن حجػػم تفػػوي  
يزيػػد مػػن حجػػم التفػػوي  بحكػػم أف لػػديهم الخبػػرة والكفػػاءة إلنجػػاز العمػػل. وبشػػكل عػػاـ 
فػػإف المدرسػػة الموقفيػػة تؤكػػد علػػى ضػػرورة تحديػػد الظػػرؼ أو الموقػػف فػػي كػػل حالػػة قبػػل 

البحػث عػن أفضػل الحلػوؿ  اتخاذ القرار، او قبل التعامل مػع المشػكلة اإلداريػة، ومػن ثػم
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التػػي تناسػػب ىػػذا الظػػرؼ. ويتطلػػب ذلػػك سػػرعة بديهػػو وإبػػداع فػػي التعامػػل مػػع المشػػاكل 
 التي تواجو اإلدارة.

 

 المدرسة اليابانية  -ٗ
اليابػػاف التػػي تحتػػل مكانػػة بػػارزة فػػي مقدمػػة الػػدوؿ الصػػناعية نمطهػػا الخػػاص فػػي 

اج وتقػػدمها الصػػناعي، وقػد كػػاف مػػن اإلدارة ممػا جعلهػػا متميػػزة فػي ارتقائهػػا بمسػػتوي اإلنتػ
أبػػرز مػػا يميػػز اإلدارة اليابانيػػة اعتمادىػػا مبػػدأ المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػػرارات أي مشػػاركة 
العاملين في اتخاذ القرارات المتعلقة باألعماؿ التي يقوموف بها، مما يرفع مػن إنتػاجيتهم، 

زت ىػػػذه المدرسػػػة ويشػػػعرىم بػػػأنهم ينفػػػذوف القػػػرارت التػػػي اتخػػػذوىا بأنفسػػػهم، كمػػػا تميػػػ
باعتبارىا العاملين في المؤسسة أسرة واحدة تسود بينهم روج المودة والتعاوف في العمػل. 
واىتمػػت ىػػذه المدرسػػة أيضػػاً باالعتمػػاد علػػى مبػػدأ التوظيػػف مػػدي الحيػػاة للعػػاملين ممػػا 
يشػػػعرىم باالسػػػتقرار الػػػوظيفي، إضػػػافة إلػػػى اىتمامهػػػا بػػػالقيم الجماعيػػػة وإقامػػػة العبلقػػػات 

ماعيػػة داخػػػل العمػػػل ممػػػا بحفػػػز العػػػاملين علػػػى زيػػػادة إنتػػػاجيتهم .كمػػػا كػػػاف للغػػػدارة االجت
اليابانيػػة الفضػػل فػػي بػػروز مػػا يعػػرؼ بحلقػػات الجػػودة، وىػػي تعػػد مػػن التطبيقػػات الحديثػػة 
لمفاىيم العمل الجماعي وحلقات الجودة تعني قياـ مجموعات صغيرة من العػاملين بعقػد 

لعمػػػل اليػػػومي لمناقشػػػة قضػػػايا العمػػػل ومشػػػاكلو اجتماعػػػات بشػػػكل منػػػتظم بعػػػد سػػػاعات ا
 واقتراح حلوؿ خبلقة لمشاكل فنية وإدارية تواجو العمل والعماؿ.

 

 الطبيعية الشاملة لوظيفة اإلدارة  
لقػد تطػػورت مفػػاىيم اإلدارة بسػػرعة كبيػػرة وخاصػة فػػي الثبلثػػين سػػنة األخيػػرة فهػػي 

ا عمليػػػاً بالبحػػػث والدراسػػػة، اليػػػـو تعنػػػي مجموعػػػة ىائلػػػة مػػػن المفػػػاىيم التػػػي تػػػم تأصػػػيله
ومجموعػػػػة مػػػػن األسػػػػاليب واألدوات المجربػػػػة والمختبػػػػرة فػػػػي مواقػػػػف كثيػػػػرة ثبػػػػت فيهػػػػا 
نجاحها لمعالجة المشكبلت. الغدارة عملية مسػتمرة تسػتند إلػى مفػاىيم وأسػاليب علميػة 
تهػػدؼ إلػػى تحقيػػق نتػػائج محػػددة باسػػتخداـ المػػوارد المتاحػػة للمنشػػأة بػػأعلى درجػػة مػػن 
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والفعالية في ظل الظروؼ الموضوعية المحيطة وتعكس مفاىيم اإلدارة المعاصػرة الكفاءة 
 تأثير التداخل والتشابك بين مجموعة من العلـو المختلفة.

 

 خصائص اإلدارة المعاصرة
 

فهػو يهػدؼ إلػى تحقيػق نتػائج محػددة باسػتغبلؿ  :اإلدارة نشاط إنساني ىادؼ   -ٔ
دة، وذلػػك مػػن خػػبلؿ ممارسػػة عػػدد مػػن مػػوارد متاحػػة والعمػػل علػػى تنميػػة مػػوارد جديػػ

الوظػػػػائف اإلداريػػػػة األساسػػػػية ىػػػػي )تحديػػػػد األىػػػػداؼ، التخطػػػػيط، التنظػػػػيم، تنميػػػػة 
 الموارد، التنسيق، التوجيو، الرقابة وتقييم األداء، االتصاالت (.

 

: فهذه الوظائف ليست منفصلة بػل ىػي مترابطػة بمعنػي أف  تكامل وظائف اإلدارة -ٕ
ويتػػأثر بكفػػاءة بػػاقي الوظػػائف فػػاإلدارة بهػػذا المعنػػي عبػػارة  النجػػاح فػػي أي منهػػا يػػؤثر

عػػػن نظػػػاـ متكامػػػل يعمػػػل كػػػل جػػػزء فيػػػو عمػػػبلً محػػػدداً يسػػػهم بدرجػػػة مػػػا فػػػي تحقيػػػق 
الهػػػدؼ العػػػاـ للنظػػػاـ، وبالتػػػالي فػػػإف القصػػػور فػػػي أحػػػد األجػػػزاء يصػػػيب النظػػػاـ كلػػػو 

 بالضعف والتخلف.
 

اكل الحاضػػػرة بػػػل يمتػػػد أفػػػق فالنشػػػاط اإلداري ال يهػػػتم فقػػػط بالمشػػػ: المسػػػتقبلية  -ٖ
العمػػػل اإلداري لفتػػػرات مقبلػػػة تحتػػػاج إلػػػى التنبػػػؤ كأسػػػاس التخػػػاذ القػػػرارات واختيػػػار 

 أساليب العمل أخذاً في االعتبار الخبرة الماضية.
 

فالعمل اإلداري ال يمكن فصلو بأي حاؿ من األحواؿ عن ظػروؼ البيئػة  :الموقفية  -ٗ
 .المحيطة، بل إنو يؤثر فيها ويتأثر بها 

 

فهناؾ درجػة كبيػرة مػن االعتمػاد المتبػادؿ بػين المنشػأت  :التداخل بين المنشأت  -٘
 المختلفة لتحقيق أىداؼ محددة.
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 ( خصائص اإلدارة المعاصرةٖ كل )
 

 دارة عند المسلمينإلا
  
بوجػػود تنظػػيم إداري متقػػدـ،  ػػمل معظػػم الوظػػائف  تفػػردت الحضػػارة اإلسػػبلمية  

أف أنػزؿ اهلل سػبحانو وتعػالى رسػالتو علػى الرسػوؿ  منذ بدأ يتبلوراإلداري  اإلدارية، فالفكر
وكػاف الفكػر اإلداري فػي الصػدر األوؿ مػن اإلسػبلـ يسػتند إلػى  خػاتم األنبيػاء والمرسػلين

السػػنة النبويػػة الشػػريفة، ويقػػـو علػػى أسػػاس مػػن القػػيم  الكػػريم وتوجيهػػات نصػػوص القػػر ف
 وىناؾ عبلقة وطيدة. صر يلهث للوصوؿ إليهاالتي ال يزاؿ الفكر اإلداري المعا اإلنسانية

﴿  ىتعػال بين اإلدارة والشريعة اإلسبلمية، فقد أ ار القر ف الكريم بلفظة اإلدارة فػي قولػو
النبويػة إ ػارة أخػرى فػي حػديث  السػنة وفػي ﴾إال أف تكوف تجارة حاضرة تػديرونها بيػنكم

ال تقػـو  (قػاؿ -وسػلم صػلي اهلل عليػو - أف النبػي -رضػي اهلل عنػو  -عجػرة  كعػب بػن
 (.الساعة حتى يدير الرجل أمر خمسين امرأة

 :ةيطبقوف وظائف وعمليات اإلدارة التالي وبناًء على ما سبق فقد كاف المسلموف  
 

 التخطيط

والمرونػػة  والتقػػدير ىػػو عبػػارة عػػن عمليػػة فكريػػة تعتمػػد علػػى المنطػػق والترتيػػب  
  :لساف نبيو يوسف عليو السبلـ عالى علىوإيجاد البدائل، ومن  واىده في القر ف قولو ت

 خصائص اإلدارة المعاصرة

نشاط إنساني 
 هادف

 الموقفية  التكامل المستقبمية

 

 التداخل
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ثػػم تػػأكلوف فػػي سػػنبلو إال قلػػيبلً ممػػا  قػػاؿ تزرعػػوف سػػبع سػػنين دأبػػاً فمػػا حصػػدتم فػػذروه﴿ 
قػدمتم لهػن إال قلػيبلً ممػا تحصػنوف ثػم يػأتي بعػد  يػأكلن مػا يأتي من بعد ذلك سبع  ػداد

 ﴾ذلك عاـ فيو يغاث الناس وفيو يعصروف
السػػبلـ، فػػإف المسػػلم  الػػذي ىػػدى اهلل إليػػو يوسػػف عليػػووبهػػذا التوجيػػو القر نػػي      

قػػد تحػػيط باألمػػة فػػي كػػل  النكبػػات واألزمػػات التػػي المسػػتقبلي لتفػػادي ُملػػَزـ بػػالتخطيط
تقلبػػات المسػػتقبل  لتفػػادي مجػاؿ. ومػػن األحاديػػث النبويػػة الدالَّػػة علػػى التخطػػيط والعمػػل
ليػػو وسػػلم لسػػعد بػػن أبػػي اهلل ع حتػػى يحمػػي اإلنسػػاف نفسػػو وَمػػْن تحػػت واليتػػو قولػػو صػػلى

ف أف تػػذرىم عالػػة يتكففػػوف  أغنيػػاء خيػػر "...إنػػك أف تػػذر ورثتػػك ضػػي اهلل عنػػوص وقػػا
دوف أف يعقلهػػػا:  اقتػػػو عنػػػد بػػػاب المسػػػجدن تػػػرؾ النػػػاس...( وأيًضػػػا قولػػػو لؤلعرابػػػي الػػػذي

علػى اهلل  إ ػارة لػئلداري المسػلم بػأف يػربط التوكػل "اعقلهػا وتوكػل"، وفػي ىػذا الحػديث
 . يتنافى مع التوكل، وال مع القضاء والقدر والتخطيط الذي ال باالحتياط

 

  مالتنظي
 وىػو ىػو بيػاف وتحديػد الهيكػل الػذي تنػتظم فيػو عبلقػات السػلطة والمسػؤولية  

 متحػرؾ والبػػد مػن إعػداده ليػػتبلءـ دائًمػا مػع المتغيػػرات الداخليػة والخارجيػة، كيػاف حػي

معيشػتهم  موف رحمة ربك نحػن قسػمنا بيػنهمأىم يقس"تعالى و اإلسبلـ قال وىو ما جاء بو
غايػة فػي التنظػيم، فهػو تنظػيم  وىػذا "درجػات في الحياة الػدنيا ورفعنػا بعضػهم فػوؽ بعػ 

المدينػة أولػى خطػوات التنظػيم وىػي  فػي قػدـو النبػي إلػى الكوف والحيػاة بأجمعهػا. ونجػد
 واألنصػػػارأخػػػوين( فػػػآخى بػػػين المهػػػاجرين  المؤاخػػػاة حيػػػث قػػػاؿ: )تػػػآخوا فػػػي اهلل أخػػػوين

 .  المجتمع ليكونوا نواًة لتنظيم
 

  التوجيو
روح  علػػى المػػوظفين ، وىػػدايتهم وتػػوجيههم مػػع إيجػػاد ىػػو القػػدرة علػػى التػػأثير   

واالنتماء للعمػل. ولقػد اعتنػى اإلسػبلـ بالتوجيػو وأواله رعايػة خاصػة  الود والحب والرضى
 "النفضػوا مػن حولػك  ولو كنت فظًا غلين القلػب"قولو تعالى ذلك لشحذ الهمم، فمن



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

75                       
  

للتقػػوى وال  وأف تعفػػوا أقػػرب﴿ وكػػذلك قولػػو تعػػالى والحػػاكم، وىػػذا توجيػػو أعلػػى للقائػػد
 .والعامة للمحكومين وىذا توجيو عاـ ﴾تنسوا الفضل بينكم

 

 الرقابة

األىػداؼ  مبلحظػة نتػائج األعمػاؿ التػي سػبق تخطيطهػا ومقارنتهػا مػع ىي عمليػة   
ات، وىػي غايػة األمػر اءات التصػحيحية لعػبلج االنحرافػمحػددة واتخػاذ اإلجػر  التي كانػت
الكامل يأتي دور التأكد من أف تنفيػذ األىػداؼ المطلػوب تحقيقهػا  التطبيقد ومنتهاه، فبع

اإلداري  الخطػة والتنظػيم والتوجيػو، ولعػل العملية اإلدارية تسير سػيًرا صػحيًحا حسػب في
إنفاذىػا سػواء علػى  علػى ة، والعمػلالمسلم المؤمن ىو المػدرؾ حػق اإلدراؾ حقيقػة الرقابػ

 وقػل اعملػوا "قػوؿ اهلل تعػالى نفسو أو على غيره، ومن  واىد الرقابة في القر ف الكػريم

إلػى عػالم الغيػب والشػهادة فينبػئكم بمػا   فسيرى اهلل عملكم ورسػولو والمؤمنػوف وسػتردوف
السػنة  ومػن ﴾ مػن قػوؿ إال لديػو رقيػب عتيػد مػا يلفػن ﴿ وجػل وقولػو عػز "كنتم تعملػوف

فػػأخبرني عػػن اإلحسػػاف؟ فقػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو  ..."النبويػػة حػػديث جبريػػل عليػػو السػػبلـ
وىػػذا مػػن أعظػػم أنػػواع " فػػإف لػػم تكػػن تػػراه فإنػػو يػػراؾ...  وسػػلم: أف تعبػػد اهلل كأنػػك تػػراه

 .الذاتية الرقابة
( اإلدارة، بػل أيًضػا      وىنا يتفاضل الناس ليس فقط بمقدار ما يحملونو مػن )علػـو

. أي أف اإلدارة علػم وفػن كمػا سػبق أف ار ما ُيجيدونو من )فنونهػا( وأسػاليب تطبيقهػابمقد
   .ذكرنا

 بيئة اإلدارة
Environment of Management 

 

البيئػػة المحيطػػة بػػاإلدارة  ىػػل اإلدارة تػػتم بمعػػزؿ عػػن البيئػػة المحيطػػة بهػػا ؟ أـ أف
 ؟تأثرعلى السلوؾ اإلداري ىابمختلف عناصر 

 شير إلى المقصود بالبيئة اإلدارية وعناصرىا.من ىذا المنطلق ن
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 بيئة اإلدارةتعريف 
ىػػي كػػل مػػا يحػػيط بػػاإلدارة مػػن مؤسسػػات وأفػػراد وعوامػػل المقصػػود ببيئػػة اإلدارة   

إنتاج وأي تجمعات تؤثر على اإلدارة بشكل مبا ػر أو غيػر مبا ػر. ولػئلدارة القػدرة علػى 
 Openىػػا. فػػاإلدارة نظػػاـ مفتػػوح لػػتحكم فػػي بعػػ  ىػػذه العوامػػل دوف غير االتػػأثير و 

System   يتعامل مع مناخ مكػوف مػن مجموعػة مػن العوامػل والمتغيػرات المتداخلػة مػع
بعضها. وال يمكن فصل اإلدارة عن محيطها الذي تعمل فيػو. فػبل يمكػن تجاىػل العوامػل 

 السياسية، االجتماعية، التشريعية مثبل.
مػػػػع البيئػػػػة  مػػػػلطالمػػػػا أنهػػػػا تتعا وتظػػػػل اإلدارة فػػػػي حالػػػػة تػػػػوازف وتحقػػػػق أىػػػػدافها

فػػإذا حػػدث تغيػػر فػػي أي مػػن ىػػذه المتغيػػرات يختػػل تػػوازف . المحيطػػة بمختلػػف عناصػػرىا
النظػػػػػاـ اإلداري، والبػػػػػد أف تتخػػػػػذ اإلدارة خطػػػػػوات مناسػػػػػبة تتناسػػػػػب والتغيػػػػػرات البيئيػػػػػة 

نجػػػاح اإلدارة فػػػي تحقيػػػق أىػػػدافها يتوقػػػف علػػػى فالمحيطػػػة مػػػن أجػػػل تحقيػػػق أىػػػدافها. 
والتوافػػق بينهػػا وبػػين المنػػاخ المحػػيط. فػػاإلدارة نظػػاـ يتكامػػل ذاتيػػا ويتفاعػػل مػػع التجػػانس 

  ، على كافة المؤسسات التى تدار.البيئة المحيطة
التقدـ التكنولػوجي الهائػل فػي وسػائل االتصػاؿ والتواصػل الحديثػة، إذا مػا  مثاؿ:

ة أو اسػػػتعانة بػػػو  ػػػركة مػػػن الشػػػركات أو مؤسسػػػة مػػػن المؤسسػػػات سػػػواء مؤسسػػػة صػػػناعي
اجتماعية بما يؤدي إلى تحقيق أىدافها وزيادة أرباحهػا وإمكانيػة تحقيػق األىػداؼ بطريقػة 
أسػػهل وأسػػرع وأفضػػل كفػػاءة، والتػػوفير فػػي مواردىػػا، فإنػػو أصػػبح لزامػػاً علػػى المؤسسػػات 
اآلخػػػرى أف تواكػػػب ىػػػذه التغيػػػرات، باإلسػػػتعانة بالتكنولوجيػػػا الحديثػػػة واسػػػتخدامها، وإذا 

يػػتبلءـ مػػع البيئػػة المحيطػػة ومػػا حػػدث فيهػػا مػػن تغيػػرات، بقػػت ىػػذه  أسػػتمرت دوف تغييػػر
المؤسسات متخلفة غير قادرة على تحقيق أىدافها، غير قادرة على التوازف والتنافس مػع 

 المؤسسات اآلخرى. 
وعلى مستوى الفرد فإنػو يجػب علػى الفػرد أف يواكػب التغيػرات التػي تحػدث فػي 

و وسلوكو اإلداري في إدارة  ػئوف حياتػو مػع متغيػرات البيئة المحيطة بو لكي يتبلءـ أسلوب
البيئػػػة المحيطػػػة، فالشػػػخص الػػػذي يعػػػيل فػػػي معػػػزؿ عػػػن التقػػػدـ التكنولػػػوجى وأسػػػاليب 
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التواصػػػل الحديثػػػة، قػػػد ال يػػػتمكن مػػػن تحقيػػػق أىدافػػػو بػػػنفس الدرجػػػة مػػػن الكفػػػاءة، وقػػػد 
 جتماعي.يحدث إىدار في الموارد، بما يؤدى إلى عدـ  عوره بالتوازف النفسي واال

 
 عناصر بيئة اإلدارة 

العناصػػر البيئيػػة لػػػئلدارة وأىميتهػػا دعنػػا نسػػػوؽ قائػػد الطػػػائرة   تكلم عػػػنقبػػل أف نػػ
فهػػػو قبػػػػل الطيػػػراف يجػػػب أف يقػػػػيم البيئػػػة الداخليػػػة للطػػػػائرة وتتمثػػػل فػػػي مػػػػدى  كمثػػػاؿ.

صػػبلحية الطػػائرة للطيػػراف، تػػوفر طػػاقم الطػػائرة المناسػػب، فحػػص الوقػػود وغيػػر ذلػػك مػػن 
الفنية والميكانيكية الخاصة بالطائرة. أما البيئة الخارجية للطائرة تتمثل في التعػرؼ األمور 

علػػى أحػػواؿ الطقػػس، معرفػػة المسػػػافة مػػن نقطػػة اإلقػػبلع إلػػػى نقطػػة الهبػػوط وغيرىػػا مػػػن 
النواحي اإلجرائية والقانونية. إذا كانت تقديرات الطيار دقيقة فيما يتعلػق بجميػع النػواحي 

لػػة. أمػػػا إذا كانػػت التقػػديرات غيػػر دقيقػػػة فػػاف فشػػل الرحلػػة أو حتػػػى السػػابقة تػػنجح الرح
تشػػػبو موقػػػف  لمؤسسػػػة أو للفػػػردمحققػػػا. إف موقػػػف اإلدارة ل تحطػػػم الطػػػائرة يصػػػبح أمػػػراً 

وبػذلك  ال محالػة. مؤسسػةدي بحيػاة الو الطيار. إف سوء تقييم وفهم عناصر بيئػة اإلدارة يػ
   تنقسم بيئة اإلدارة إلى مجموعتين:

   داخلية.البيئة ال -ٔ

 البيئة الخارجية. -ٕ
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 أىم العناصر البيئية التي تتفاعل معها اإلدارة وتتأثر بها( ٖ كل رقم )
 

 المجموعة األولى: بيئة اإلدارة الداخلية
وتتمثػػػػل فػػػػي مجموعػػػػة العناصػػػػر البشػػػػرية والماديػػػػة والمعنويػػػػة الموجػػػػودة داخػػػػل 

نتػاج الػذي تتقػدـ بػو المنشػاة إلػى والتػي تتفاعػل فيمػا بينهػا فػي سػبيل تحقيػق اإل ؤسسةالم
ولػػػئلدارة القػػػدرة علػػػى  ا،السػػػوؽ، وتعمػػػل علػػػى إنجػػػاز األىػػػداؼ التػػػي جػػػاءت مػػػن أجلهػػػ

الػػػػتحكم  فػػػػي البيئػػػػة الداخليػػػػة. وتمثػػػػل البيئػػػػة الداخليػػػػة المسػػػػتوى الحضػػػػاري والثقػػػػافي 
 .ؤسسةللم

فػي ويمكن تعريفها بأنها كل ما تتمتع بػو المنشػاة مػن إمكانيػات وقػدرات توظفهػا 
 تحقيق أىدافها. ولئلدارة القدرة على التحكم في عناصر البيئة الداخلية.
ؤسسػة، جػم المحوتضم بيئة اإلدارة الداخلية العديد من العناصػر أىمهػا مػا يلػي: 

، المسػػػتويات ىػػداؼ، فلسػػفة اإلدارة، أنػػػواع األؤسسػػػةعمػػر الم طبيعػػة الملكيػػة القانونيػػػة،
 .ؤسسةالمختلفة في الم

 

 ةمؤسسحجم ال -ٔ
مػػن خػػبلؿ التعػػرؼ علػػى عػػدد العػػاملين فػػي المنظمػػة، أو  ؤسسػػةيتحػػدد حجػػم الم

س المػػػاؿ، أو المبيعػػػات، أو مػػػػن خػػػبلؿ أخػػػذ معيػػػار مركػػػػب يمثػػػل جميػػػع ىػػػػذه أحجػػػم ر 
إلػى صػغيرة ومتوسػطة وكبيػرة الحجػم. تتصػف إدارة  المؤسسػاتيمكن تصنيف و المعايير. 

 العناصر البيئية لإلدارة  أهم

 تكنولوجية تشريعية يةثقاف اقتصادية اجتماعية سياسية
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التنظيمػػي وفػػي أسػػلوب إدارتهػػا.  الصػػغيرة بالبسػػاطة وعػػدـ التعقيػػد فػػي ىيكلهػػا ؤسسػػةالم
والمنظمػػات الصػػغيرة الحجػػم عػػادة تنػػتج عػػدد محػػدود مػػن السػػلع وتقػػل فيهػػا المسػػتويات 
اإلداريػػة، كمػػا أف درجػػة التخصػػص فيهػػا ال تكػػوف عاليػػة. فتجػػد المػػدير أو المالػػك يقػػػـو 

 بمهاـ متعددة قد تشمل تسويق وإدارة وإنتاج. 
 

 طبيعة الملكية القانونية -ٕ
 وفقا لنوع ملكيتها إلى ثبلث أنواع: مؤسساتسيم اليمكن تق

تكػػوف مملوكػػة لشػػخص واحػػد عػػادة يػػديرىا  مؤسسػػاتو ىػػي  األفػػراد: مؤسسػػاتأوال: 
بنفسو. وىذا النوع من الشركات ينتشػر بكثػرة مثػل محػاؿ البقالػة وفػي الخػدمات والمهػن 

  التجارية.
ة يػػػنص فػػػي عقػػػد وتكػػػوف مملوكػػػة لشخصػػػين أكثػػػر. وعػػػاد التضػػػامن: مؤسسػػػاتثانيػػػا: 

أسػػػس توزيػػػع الػػػػربح و نػػػوع العمػػػل، و س المػػػاؿ، أتأسيسػػػها علػػػى نسػػػبة المسػػػاىمين فػػػي ر 
 سلطة كل  ريك ومسئولياتو. و والخسارة، 

 مملوكة لؤلب وأوالده أو األخوة.المؤسسة كأف تكوف مثاؿ:  
مسػاىمة خصوصػية حيػث يكػػوف  مؤسسػاتوقػد تكػػوف  المسػاىمة: لمؤسسػاتثالثػا: ا
مقفػػل ومحصػػور فػػي عػػدد محػػدود مػػن األفػػراد، أو  ػػركات مسػػاىمة  المسػػاىمة فيهػػا بػػاب

 عامة يسمح بإصدار أسهم واالكتتاب فيها من قبل الجمهور.
 

 ؤسسةعمر الم -ٖ
وغيػػػر متمرسػػػة بمػػػا فيػػػو  ،الشػػػركات الحديثػػػة النشػػػأة تكػػػوف ذات تجربػػػة محػػػدودة

ا الشػػػركات الكفايػػة فػػػي اإلدارة، وىػػػي لػػػم تسػػتقر بعػػػد بدقػػػة فػػػي أىػػدافها واتجاىاتهػػػا. أمػػػ
وصػبلحيات  ،القديمة فتكوف أىدافها قد حػددت بدقػة وطاقمهػا اإلداري لػو رؤيػا واضػحة

 وىذا يساعد في عمليات الضبط والمراقبة بصورة أفضل.  ،محددة
 



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

81                       
  

 فلسفة اإلدارة  -ٗ
يقصػػػػػد بفلسػػػػػفة اإلدارة قناعتهػػػػػا ومواقفهػػػػػا تجػػػػػاه المتغيػػػػػرات وعوامػػػػػل اإلنتػػػػػاج 

 اصر ىذه الفلسفة ما يلي:وأساليب اإلدارة. و من أىم عن
 االقتناع بأىمية المناخ المحيط باإلدارة واستحداث أساليب للتعامل مع مكوناتو. -
رة التنافسػية دالسعي إلى استيعاب التكنولوجيا الحديثة واإليماف بأىميتها في تعزيػز القػ -

 للشركة.
مػات واألسػاليب االستخداـ الذكي لتكنولوجيػا المعلومػات وإعػادة رسػم وىيكلػة التنظي -

 اإلدارية وفقا لذلك.
 االعتراؼ بمفهـو الجودة الشاملة كمفهـو  امل يغطي كافة نواحي العمل اإلداري. -
ضػػرورة إدراؾ أف العػػالم وحػػدة واحػػدة منفػػتح علػػى بعضػػة الػػبع ، ويجػػب الخػػروج مػػن  -

 الحيز اإلقليمي في التعامل إلى الحيز العالمي.
بأنػػو دائمػػا علػػى حػػق ويجػػب السػػعي دائمػػا إلػػى إ ػػباع  إدراؾ أىميػػة العميػػل واإليمػػاف -

 حاجاتو ورغباتو.  
 و ضرورة النظر إليو كأصل وليس كتكلفة.  ؤسسةاالىتماـ بأىمية العنصر البشري للم -
الػػػػذكر تػػػػؤثر بالتأكيػػػػد فػػػػي  ايقةإف قناعػػػػات اإلدارة وموقفهػػػػا تجػػػػاه ىػػػػذه العناصػػػػر السػػػػ -

 أساليبها وممارساتها اإلدارية.
 

 ع األىداؼأنوا  -٘
فػػي نوعيػػة األنشػػطة واألعمػػاؿ الداخليػػة فيهػػا. فقػػد تكػػوف  األىػػداؼتػػؤثر نوعيػػة 

ألىداؼ أىداؼ طويلة األجل أو قصيرة األجل، أىداؼ عامػة أو خاصػة، أىػداؼ ربحيػة ا
فالهيكػػل التنظيمػػي وتفػػوي  السػػلطات وطريقػػة اتخػػاذ القػػرارات تختلػػف فػػي أو خدميػػة، 

. فقػػػد المؤسسػػػة واألنشػػػطة التػػػي تقػػػـو بهػػػا و،ختبلفػػػوإالمؤسسػػػات تبعػػػاً لنوعيػػػة األىػػػداؼ 
األىداؼ تتطلب كثافة في الموارد المادية وأو تتطلب كثافة في المػوارد تكوف بع  ىذه 
  البشرية وىكذا. 
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 ؤسسة.المختلفة في الماإلدارية المستويات  -ٙ
 تنقسم المستويات اإلدارية في المنظمات إلى ثبلث مستويات:  

 .عليا( اإلدارة الٔ  
 .( اإلدارة الوسطىٕ
 ( اإلدارة الدنيا.ٖ  

 أوال: اإلدارة العليا
وىي تمثل قمة الهـر في التنظيم ومسئولياتها وضع السياسات الرئيسة للمنظمػة، 
وتحديد األىداؼ العامة للمنظمة، وإعداد الخطط االستراتيجية، وتقديم القيػادة السػليمة 

 للمنشأة.
 ثانيا: اإلدارة الوسطى

ذه اإلدارة بوضع السياسات التنفيذية الخاصة بالمشػاكل واألمػور اليوميػة، تقـو ى
وىػػػذا يتطلػػػب االنسػػػجاـ والتنسػػػيق بػػػين مسػػػتويات التنفيػػػذ فػػػي أقسػػػاـ المنظمػػػة. وتمثػػػل 

ف تتػرجم الخطػط أاإلدارة الوسطى حلقة الوصل بين اإلدارة العليا واإلدارة الػدنيا. فػبل بػد 
رة العليػػػا إلػػػى خطػػػط متوسػػػطة المػػػدى تعػػػدىا اإلدارة طويلػػػة األجػػػل المعػػػدة مػػػن قبػػػل اإلدا

 الوسطى وتنفذىا اإلدارة الدنيا. 
 ثالثا: اإلدارة الدنيا )التنفيذية(

 من إنتاج وتسػويق أو تخلػيص أمػور مؤسسةتقـو بمراقبة التنفيذ اليومي ألعماؿ ال
 روتينيػػػة. ويػػػتم الوصػػػوؿ علػػػى مسػػػتوى ىػػػذه اإلدارة إلػػػى أكثػػػر األمػػػور تفصػػػيبل مػػػن حيػػػث
إجػػراءات العمػػل. فػػبل بػػد أف تتػػرجم الخطػػط متوسػػطة المػػدى إلػػى خطػػط تفصػػيلية قصػػيرة 

 المدى. و يكوف المديرين ىنا منهمكين أكثر في األعماؿ الروتينية.
كلما اتجهنا في الهيكػل التنظيمػي إلػى أعلػى كلمػا قػل االىتمػاـ بػاألمور الروتينيػة 

االسػػػتراتيجية. بينمػػػا تهػػػتم المسػػػتويات  والتنفيذيػػػة و زاد االىتمػػػاـ والتركيػػػز علػػػى القضػػػايا
وىػذا بالتأكيػد يػنعكس علػى المهػارات  ،الدنيا في التنظيم في القضايا الروتينيػة والتنفيذيػة

 المطلوبة. 
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 ( مستويات اإلدارة في المؤسسةٗ كل )

 

 المجموعة الثانية: بيئة اإلدارة الخارجية
تػػؤثر علػػى عملهػػا بشػػكل  مػػن مؤسسػػات وكيانػػات ؤسسػػةوىػػي كػػل مػػا يحػػيط بالم

 .غير مبا ر. وتنقسم البيئة الخارجية لئلدارة إلى البيئة العامة وبيئة النشاط مبا ر أو
 

 General Environmentأوال: البيئة العامة 
. ؤسسػػػةتمثػػػل البيئػػػة العامػػػة جميػػػع العوامػػػل والقػػػوى الخارجيػػػة التػػػي تػػػؤثر فػػػي الم

ن حصػػػر البيئػػػة العامػػػة فػػػي خمػػػس قػػػوى والتػػػأثير قػػػد يكػػػوف مبا ػػػر أو غيػػػر مبا ػػػر. ويمكػػػ
 متميزة و ىي:

 .( العوامل السياسية والقانونيةٔ  
 .( النظاـ االقتصاديٕ
 .( البيئة العالميةٖ  
 .( البيئة التكنولوجيةٗ  
 ( الثقافة االجتماعية.٘  

 العوامل السياسية والقانونية -ٔ
لػد، ىػل ىػو نظػاـ و ىي القوى والعوامل المرتبطة بالنظاـ السياسي السائد في الب

ديمقراطػػي قػػائم علػػى التعدديػػة السياسػػية وحقػػوؽ اإلنسػػاف، أـ نظػػاـ متسػػلط ال يوجػػد فيػػو 
حريػة فكريػػة. كػػذلك مػػدى تػػوفر االسػػتقرار السياسػي يػػؤثر علػػى العمليػػة اإلداريػػة بأكملهػػا. 

 اإلدارة العميا 

 اإلدارة الوسطى 

 

 اإلدارة العميا 
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 مصػريةلوجػدنا أف قمػة أىػداؼ الشػركات ال المثػاؿ علػى سػبيلالمصري فلو أخذنا الواقع 
ىػو البحػث عػن سػبل البقػاء والصػمود ولػيس تعظػيم الربحيػة  ورات والتظاىرات الثفي ظل 

كمػػػا ىػػػو الحػػػاؿ فػػػي الػػػدوؿ المسػػػتقرة. إف ثقافػػػة الصػػػمود والبقػػػاء ىػػػي المسػػػيطرة علػػػى 
 . للمؤسسات في الوقت الحاضرالسلوؾ اإلداري 

حجػػػػػم التػػػػػدخل الحكػػػػػومي فػػػػػي والمؤسسػػػػػات بكػػػػػذلك تتػػػػػأثر إدارة الشػػػػػركات 
ومػػػة فػػػي االسػػػتثمار، ومػػػدى وجػػػود الشػػػفافية فػػػي معاملػػػة الحكومػػػة االقتصػػػاد ودور الحك

للقطػػاع الخػػاص، وىػػل تعطػػى فػػرص متكافئػػة للقطػػاع الخػػاص أـ ال. فهنػػاؾ بعػػ  الػػدوؿ 
ال تسػػمح للمسػػتثمر األجنبػػي باالسػػتثمار إال بالمشػػاركة مػػع مسػػتثمر المثػػاؿ  علػػى سػػبيل

 مصػريي بين المستثمر اللتشجيع االستثمار يساو  مصريفالقانوف ال مصروطني. أما في 
واألجنبي في الفرص والحوافز، ويمكن للمسػتثمر األجنبػي أف يسػتثمر ويمتلػك المشػروع 

 بالكامل.  
 

 النظاـ االقتصادي  -ٕ
سواء أكػاف نظػاـ يقػـو علػى اقتصػاد السػوؽ  دولةالنظاـ االقتصادي السائد في ال

يػات االسػتيراد مػن الخػارج. وحرية التجارة، أـ نظػاـ يقيػد الملكيػة ويفػرض قيػود علػى عمل
. كػػػذلك األداء دولػػػةبالتأكيػػػد أي مػػػن ىػػػذه السػػػمات تػػػؤثر علػػػى الشػػػركات العاملػػػة فػػػي ال

االقتصادي للدولة يؤثر على القرارات اإلدارية للشركات. مدى وجود انكمػاش اقتصػادي 
أـ نمػػو، العجػػز فػػي الميػػزاف التجػػاري، معػػدالت التضػػخم أو االنكمػػاش، الػػدخل القػػومي 

 من المؤ رات االقتصادية كلها تؤثر على السلوؾ اإلداري.  وغيرىا
تػػػؤثر معػػػدالت البطالػػػة علػػػى مػػػدى تػػػوفر العػػػدد الكػػػافي مػػػن  :علػػى سػػػبيل المثػػػاؿ

الموظفين للشركة، فػإذا كػاف معػدؿ البطالػة مرتفعػا، فمعنػى ذلػك أف المنشػاة يكػوف لػديها 
و كػاف معػدؿ البطالػة القدرة على إيجاد موظفين بصورة سػهلة وأجػور منخفضػة، بخػبلؼ لػ

 أعلى لتشغيل العمالة المناسبة. مجبرة على دفع أجوراً  ؤسسةمنخفضا، فهنا تكوف الم
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 البيئة العالمية -ٖ
كمػػا ذكرنػػا سػػابقا لػػم تعػػد الشػػركات تعمػػل فػػي بيئػػة مغلقػػة محميػػة مػػن المنافسػػة 
 القادمػػػػة عبػػػػر الحػػػػدود. إف القػػػػوى العالميػػػػة المتمثلػػػػة فػػػػي التطػػػػور الهائػػػػل علػػػػى صػػػػعيد
االتصػػاالت وتكنولوجيػػا المعلومػػات والتجػػارة اإللكترونيػػة والعولمػػة تػػؤثر علػػى العديػػد مػػن 

 مؤسسػاتأنماط اإلنتاج واالسػتهبلؾ. فبلبػد للو النواحي مثل األسعار، ومستوى الجودة، 
 وتتصػرؼ وفقػاً  أف تأخذ بعين االعتبػار المتغيػرات العالميػة، وعلػى اإلدارة أف تفكػر عالميػاً 

 .Think Local and Act Globalالمحلية لحاجة البيئة 
لقد استفادت  ػركة نسػتلو مػن األسػواؽ المفتوحػة وأدركػت منػذ زمػن بعيػد  مثاؿ:

كافيػػػة، ومػػػػن ثػػػػم   أف سويسػػػرا البلػػػػد الػػػذي تعمػػػػل فيػػػو صػػػػغير وال يمكػػػػن أف يكػػػوف سػػػػوقاً 
 أصبحت من أوائل الشركات متعددة الجنسيات.

 

 البيئة التكنولوجية -ٗ
تكنولػػػػػػػوجي السػػػػػػػائد والتطػػػػػػورات المتتاليػػػػػػػة علػػػػػػػى الصػػػػػػػعيد يعتبػػػػػػر المسػػػػػػػتوى ال

التكنولػػػػوجي مػػػػن العوامػػػػل المهمػػػػة والمػػػػؤثرة علػػػػى السػػػػلوؾ اإلداري للمنظمػػػػة. فػػػػالقوى 
التكنولوجية تؤثر في قرارات اإلدارة االسػتثمارية. إف معػدؿ التغيػر التكنولػوجي فػي مجػاؿ 

ومػات ونظػم اإلنتػاج أحػدث الكمبيوتر واستخداماتو في عملية صػنع القػرارات ونظػم المعل
ف اسػػتخداـ نظػػم اإلنتػػاج اآلليػػة مكػػن مػػن إنتػػاج كمػػا أتغييػػرات جذريػػة فػػي أمػػاكن العمػػل.  

 منتجات بكميات كبيرة وبتكاليف أقل ومستوى جودة مرتفع وبعدد قليل من الموظفين. 
 

 الثقافة االجتماعية -٘
لمجتمػع الػذي ال تنشأ المنظمة وتنمو فػي فػراغ بػل ىػي كػائن حػي ال تنعػزؿ عػن ا

توجػػػد فيػػػو، فالمنظمػػػة تػػػؤثر وتتػػػأثر بمجتمعهػػػا. والعػػػاملوف فيهػػػا مػػػا ىػػػم إال جػػػزء مػػػن ىػػػذا 
طبيعػة ثقافػة فالمجتمع يكونوف معو قيمة ومعاييره التي تحدد نمط سػلوكهم فػي المنظمػة. 

 المجتمع تؤثر في سلوكيات المنظمة وإدارتها سواء أكانت بشكل إيجابي أـ سلبي.
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مجتمػػػع مػػػن القػػػيم والمعػػػايير السػػػلوكية والعػػػادات والمعتقػػػدات تتكػػػوف ثقافػػػة الو 
الدينية والقيم المختلفة، مثل تقدير الحرية الفرديػة واحتػراـ الوالػدين وتقػدير الكبيػر وغيػر 
ذلػػك. كػػل ىػػذه القػػيم تنتقػػل إلػػى الفػػرد وترسػػخ فػػي ذىنػػو وتػػؤثر علػػى سػػلوكو عػػن طريػػق 

 ل اإلعبلـ.ووسائ ،والمسجد ،واألصدقاء ،والمدرسة ،العائلة
تختلػف الثقافػات مػن مجتمػع إلػػى  خػر ومػن وقػت آلخػػر بػل أنهػا فػي المجتمػػع و 

 .  الواحد تتفاوت بين المدينة والقرية واألغنياء والفقراء والمتدينوف والعلمانيوف مثبلً 
الفرد ال يسػػػػتطيع أف يكتشػػػف طبيعػػػػة عاداتػػػو وىػػػػل ىػػػي مختلفػػػػة عػػػن عػػػػادات فػػػ

عػػػادة يسػػػود االعتقػػػاد عنػػػد الكثيػػػرين أف و رين. اآلخػػػرين إال مػػػن خػػػبلؿ االحتكػػػاؾ بػػػاآلخ
عػػػػاداتهم ىػػػػي أفضػػػػل العػػػػادات وأف المجتمعػػػػات األخػػػػرى ال بػػػػد أف تتشػػػػبو بهػػػػم. ولكػػػػن 

يسػتطيع أف يجػـز أف ثقافتػو أفضػل مػن ثقافػات اآلخػرين. فهنػاؾ أف الفرد ال الصحيح ىو 
د العػػرب فػػي بعػػ  النػػواحي أفضػػل مػػن غيرىػػا. فعنػػمعينػػة كػػل ثقافػػة بقػػيم لبالتأكيػػد تميػػز 

 ة، وعند الغرب عنصر الوقت والدقة في المواعيد.يالقيم الدين
. أو المؤسسػة ولثقافة الفرد تأثير مؤكد على نمط اإلدارة التي يتبناىا في المنظمة

مػن إ ػراؼ وتوجيػو  وفاإلدارة ما ىي إال نمط من أنماط السلوؾ اإلنساني بما ينطوي عليػ
 وقيادة يختلف من  خص آلخر.

ن اخػػػتبلؼ نظػػػم وأسػػػاليب اإلدارة مػػػن منظمػػػة ألخػػػرى ومػػػن مجتمػػػع وبػػػالرغم مػػػ
آلخػػر، إال أف وظػػائف اإلدارة متماثلػػة فػػي قواعػػدىا العامػػة واالخػػتبلؼ يكػػوف فػػي التطبيػػق 

كما سنرى فيما بعد بالتطبيق على المؤسسة االجتماعية األولػى وىػي األسػرة وإدارة   فقط.
  ئونها.

 Task Environmentثانيا: بيئة النشاط 
 ،، وىػي جػزء مػن بيئػة اإلدارة الخارجيػةؤسسػةتمثل بيئة النشاط أىمية خاصػة للم

. وتتكػوف بيئػة العمػل مػن العناصػر ؤسسػةوتتكوف من العناصر البيئيػة ذات التػأثير علػى الم
 التالية:

 مؤسسة.تجاىات التي تنتمي إليها الاال( ٔ  
 .( الوضع التنافسي في السوؽٕ  
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 .( العمبلءٖ  
 .( النقاباتٗ  
 .( الموردوف٘  
 ( الشركاء.ٙ  

   .وعبلقتو ببيئتو الداخلية والخارجية سيراميكا كليوباترامثاؿ تطبيقي: مصنع 
 يمكن تصنيف بيئة اإلدارة في ىذا المصنع إلى مجموعتين:

 المجموعة األولى: البيئة الداخلية للمصنع وتشمل:
لسػػػائقين، المهندسػػػين، جميػػػع المػػػوظفين واإلداريػػػين العػػػاملين فػػػي المصػػػنع، أمثػػػاؿ ا -ٔ

 المحاسب، مدير التسويق.
المعػػدات وىػػي سػػيارات نقػػل المػػواد الخػػاـ، خبلطػػات، بلػػدوزر، أجهػػزة الكمبيػػوتر،  -ٕ

 وغيرىا.
 .الوقودو  الزجاج، األلواف،الكيماويات،،الرمل المواد الخاـ ىي االسمنت،  -ٖ
 المباني واألثاث. -ٗ
مسػػػئوؿ أمػػاـ مػػػن، مػػن يكتػػػب لمػػػن، الهيكػػل التنظيمػػػي للمصػػنع والػػػذي يوضػػح مػػػن  -٘

السلطة والمسئولية لكل موظف في المصنع، كيفية التصرؼ في حالػة حػدوث مشػكلة 
ألي  ما. ويعتبر  الهيكل التنظيمي الذي يجسد من خبلؿ الخريطة التنظيميػة مهػم جػداً 

منشاة ألنو يسػاعد فػي ترتيػب عناصػر اإلنتػاج بالصػورة التػي تمكػن المنشػاة مػن تحقيػق 
 ا.أىدافه

الوظػػػائف واألنشػػػطة الواجػػػب القيػػػاـ بهػػػا فػػػي المصػػػنع مثػػػل، المحاسػػػبة، التوظيػػػف،  -ٙ
 ، الصيانة.السيراميكالتدريب، خلط وإنتاج 

 ػػػروط البيػػػع علػػػى و إجػػػراءات ل األنمػػػاط واإلجػػػراءات المتبعػػػة لتأديػػػة األعمػػػاؿ. مثػػػ -ٚ
 .سيراميكإجراءات التسويق للو الحساب، 

 

 جية للمصنع وتشمل:المجموعة الثانية: البيئة الخار 
 الدولة  الوضع االقتصادي العاـ في -ٔ



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

87                       
  

)معػػدؿ البطالػػة، مسػػتوى التضػػخم، النمػػو  الدولػػةمسػػتوى األداء االقتصػػادي فػػي 
االقتصػػػادي، الفػػػائ  و العجػػػز فػػػي الميػػػزاف التجػػػاري، معػػػدؿ دخػػػل الفػػػرد( يػػػؤثر بشػػػكل 

الوضػػػع ف مبا ػػػر علػػػى حجػػػم اإلنتػػػاج ومسػػػتوى التشػػػغيل، عػػػدد المػػػوظفين فػػػي المصػػػنع.
 يؤثر على قدرة المنشاة في تحقيق أىدافها. الدولةاالقتصادي العاـ في 

  اتجاىات الصناعة التي تنتمي إليها الشركة -ٕ
)ازدىػػػػار أـ انكمػػػػاش(، حجػػػػم الدولػػػػة  فػػػػي سػػػػيراميكمسػػػػتوى األداء لصػػػػناعة ال
 ىػػػػذه ، حجػػػػم االسػػػػتثمارات الجديػػػػدة فػػػػيسػػػػيراميكاالسػػػػتثمارات الكليػػػػة فػػػػي مصػػػػانع ال

، معػػدالت اإلنتػػاج السػػنوية، سػػيراميكعة، معػػدالت األربػػاح المحققػػة فػػي صػػناعة الصػػناال
. كػػل ىػػذه العوامػػل تػػؤثر علػػى قػػرارات السػػيراميكحػػاالت التطػػور التكنولػػوجي فػػي صػػناعة 

. فقػػػد يكػػػوف القػػرار اإلداري االسػػػتثمار فػػػي  الت جديػػدة أو زيػػػادة القػػػدرة المصػػنعإدارة 
ر اإلداري تخفي  عدد العماؿ فػي المصػنع وتخفػي  اإلنتاجية للمصنع. وقد يكوف القرا

 المنسوب من المواد الخاـ في المخازف.
 

  الوضع التنافسي في السوؽ -ٖ
في السوؽ المحلية، مصػادر  سيراميكمدى قوة وضعف المنافسين في صناعة ال

التفػػػػوؽ النسػػػػبي للمنافسػػػػين كالسػػػػعر، الجػػػػودة، الضػػػػماف، وخطػػػػط وبػػػػرامج المنافسػػػػين 
التػػي  و تػتحكم فػػي الخطػط سػػيراميكالتطويريػة كلهػػا تػؤثر علػػى إدارة مصػنع الالتسػويقية و 

 ستتبناىا المؤسسة.
 

  الدولةاألجهزة والمؤسسات الحكومية في  -ٗ
حكوميػة والتػي تػؤثر بشػكل مبا ػر أو الوتشمل كػل المؤسسػات الحكوميػة وغيػر    

ضػريبية، وزارة البيئػة، غير مبا ر علػى المصػنع، مثػل وزارة الصػناعة، الشػئوف الجمركيػة وال
أف يراعػػػػى  سػػػػيراميكيجػػػػب علػػػػى مصػػػػنع الفالغرفػػػػة التجاريػػػػة، وزارة التجػػػػارة واالقتصػػػػاد. 

  روط وطلبات ىذه الجهات المعنية من أجل التمكن من البقاء والعمل.
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بػػػالتطبيق علػػػى األسػػػرة كمؤسسػػػة اجتماعيػػػة حػػػدد أىػػػم عوامػػػل البيئػػػة  نشػػػاط مصػػػاحب:
 ا اإلداري.اإلدارية المؤثرة على سلوكه

 

وبػػػذلك نكػػػوف قػػػد تناولنػػػا اإلدارة كتعريػػػف ونشػػػأة وتطػػػور ومجػػػاالت وعبلقػػػات   
 ومداس فكرية، كمدخل نظري للتطبيق على إدارة المنزؿ كنموذج تطبيقي. 

 

 
 مصادر أخرى لئلطبلع

لزيػػادة المعلومػػات عػػن نشػػأة اإلدارة وتطورىػػا ومجاالتهػػا ومػػدارس الفكػػر اإلداري  
 لمصادر التالية:يمكن اإلطبلع على ا

 .مبادئ اإلدارة ، القاىرة ، المكتبة العصرية (:ٕٕٓٓ)غنيم أحمد  -
الػػدار الجامعيػػة  ،مبػػادئ اإلدارة، القػػاىرة ( :ٕٕٓٓ) و خػػروفالصػػحن  محمػػد زيػػد  -

 .للنشر

(: اإلدارة المعاصػػػرة، المكتػػػب الجػػػامعي الحػػػديث، ٕٚٓٓعلػػػى  ػػػريف و خػػػروف ) -
 القاىرة.

، القػػاىرة، مجموعػػة "ئ اإلدارة "أسػػس ومفػػاىيممبػػاد(: ٜٜٜٔمنصػػور )علػػي محمػػد  -
 .ل العربية، الطبعة األولىيالن

 
- Taylor, F, W.(1903): Shop Management, Harper 

and Brothers, New York . 
- Taylor, F, W.(1911) : Principles of Scientific 

Management , New York, Harper & Brothers 
Publishing Co.  
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 على الفصل األوؿأسئلة 
 

 أجب عن األسئلة التالية:
 

  من وجهات نظر متعددة ؟عرؼ اإلدارة 
 تكلم عن نشأة علم اإلدارة ؟ 

 ما ىي الخصائص العامة لئلدارة ؟ 

  الفرؽ بين اإلدارة كممارسة واإلدارة كفكر واإلدارة كعلم ؟ما 

 ما ىي المجاالت المختلفة لئلدارة ؟ 

 ؟ إلدارة العامةما الفرؽ بين إدارة األعماؿ وا 

 ىل اإلدارة علم أـ فن؟  مع توضيح وجهة نظرؾ في ذلك ؟ 

 لماذا تأخرت اإلدارة كعلم في الظهور؟ 

 ؟ اإلدارة علم ال عبلقة لو بالعلـو األخرى، ما رأيك 

 ما أىمية اإلدارة للفرد والجتمع ؟ 

 ما ىي أىم المدارس المفسرة للفكر اإلداري ؟ 

 ارة العلمية ومدرسة العبلقات اإلنسانية واالجتماعية؟ما أىم الفروؽ بين مدرسة اإلد 

  ؟من يدير بأي واحدة تنصحو ما رأيك في نظريتي اكس وواي؟ 

 ما رأيك في نظريو ماسلو؟ 

 ما ىي خصائص اإلدارة المعاصرة ؟ 

 بوجػػػود تنظػػػيم إداري متقػػػدـ،  ػػػمل معظػػػم الوظػػػائف  تفػػػردت الحضػػػارة اإلسػػػبلمية
 ، وضح ذلك؟اإلداري

 يئة اإلدارة ؟ما المقصود بب 

 أىم عوامل البيئة اإلدارية المؤثرة على السلوؾ اإلداري للمؤسسة ؟ ما ىي 
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 أكمل ما يلي:
 ............من مجاالت اإلدارة.......،...................،..................... 
 ور الفكر اإلداري.....من أىم مدارس تط...... ،........ ،.......... ،.......... 

 أىم رواد نظرية اإلدارة العلمية في اإلدارة.. من........... ،..... ، ............. 

 .من أىم النظريات التابعة للمدرسة التقليدية لئلدارة....،........،................ 

  مػػػػػػػن أىػػػػػػػم النظريػػػػػػػات التابعػػػػػػػة لمدرسػػػػػػػة العبلقػػػػػػػات االنسػػػػػػػانية واالجتماعيػػػػػػػة فػػػػػػػي
 .................................،..................... ، .........اإلدارة.......

 مبادىء اإلدارة عند فايوؿ .. من... ،.................... ،...  ،........... ،....
......... ،............،............،................،.....،.................... 

 وظائف اإلدارة عند فايوؿ....... من......،..............،........... ،..........
............،........................ 

 ............لئلدارة.رائد المدرسة التقليدية ........رائد الفكر اإلداري و .....يعتبر 

 .......... رائد نظرية البيروقراطية في اإلدارة........يعتبر....... 

  المدارس اإلدارية الحديثة ..من أىم.......، ..............، .......... ،........ 

 .من خصائص اإلدارة المعاصرة....،...........،.........،..................،.... 

 .. من أىم عناصر البيئة الخارجية لئلدارة المؤثرة على المؤسسة............. ......
....،.......... ،...........،...............،...............،.................. 

 

 أما كل عبارة، مع توضيح وجهة نظرؾ× ( ( أو عبلمة )  √ضع عبلمة ) 
 )     ( يعتبر علم اإلدارة من العلـو المستقلة عن العلـو اآلخرى 

 )     ( اإلدارة من الهوايات والمواىب الفطرية التي منحها اهلل لئلنساف 

 لبيئة المحيطة بو )     (يمكن للسلوؾ اإلداري أف يتم بمعزؿ عن ا 

 )    ( اإلدارة ىي خليط من العلم والفن 

 )    ( يعتبر ماسلو ىو رائد مدرسة اإلدارة العلمية 

 )    ( تعتبر نظرية اإلدارة البيروقراطية من نظريات اإلدارة الحديثة 
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  تفتػػػرض نظريػػػةX  بعملػػػو نظػػػراً للمكافػػػأة التػػػيـ يسػػػعى برغبتػػػو للقيػػػاأف اإلنسػػػاف 
 .(    ) يتوقعها

  تفترض نظريةY  ىناؾ رقابة ذاتية يمارسها اإلنساف على ذاتوأف  (    .) 
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 الفصل الثاني
 اإلدارة العلمية للمنزؿ

 القيم والمستويات    -الموارد -التطور –النشأة 
 بعد دراسة ىذا الفصل يكوف القارىء ملماً بػ:

 
 زؿ.مفهـو وتعريفات إدارة المن 
 .نشأة وتطور إدارة المنزؿ كميداف للدراسة 

 .مراحل تطور مناىج إدارة المنزؿ 

  المفاىيم الخاطئة إلدارة المنزؿ ومعوقات تقدمها، وسبل مواجهة ىذه
 المعوقات. 

  دور إدارة المنزؿ في ضوء التغير االجتماعي على المستوى المحلي والعربي
 والعالمي. 

 ها في تحقيق أىداؼ األسرة.مفهـو الموارد األسرية وأىميت 

  .تصنيف الموارد األسرية 

 .الفرؽ بين الموارد البشرية والموارد المادية لؤلسرة 

  خصائص الموارد األسرية والعوامل المؤثرة على إدارتها، والسبل البلزمة لحسن
 استغبللها.

 .دور اإلدارة المنزلية في تحقيق أىداؼ األسرة 

  ،ودورىا في اإلدارة المنزلية.الفرؽ بين القيم والمستويات 
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 الفصل الثاني
 اإلدارة العلمية للمنزؿ

Home Scientific Management   
         

تعرفنػػػػا فػػػػػي الفصػػػػل السػػػػػابق علػػػػى معنػػػػػى اإلدارة، وتػػػػاريخ نشػػػػػأتها، ووأىميتهػػػػػا، 
وعبلقتها بالعلـو اآلخرى، ومجاالتها، وتطورات الفكر اإلداري ومدارسو ونظرياتو، والبيئػة 

داريػة وعناصػرىا ودورىػا فػي التػأثير علػى السػلوؾ اإلداري ألي مؤسسػة حكوميػة كانػت اإل
أـ أىلية ربحية أـ خدمية صناعية أـ اجتماعية، وتعتبػر األسػرة ومػا يػتم داخلهػا مػن أعمػاؿ 
في مقدمة المؤسسات التي يجػب أف تطبػق اإلدارة فػي جميػع  ػئونها، فيمػا يعػرؼ بػإدارة 

 المنزؿ.
معنػى المقصػود مػن مصػطلح إدارة المنػزؿ، قػد أستعرضػنا معنػى وللتعرؼ علػى ال 

اإلدارة، والتػػى بػػدأ تطبيقهػػا فػػى مجػػاؿ الصػػناعة منػػذ نهايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر، وانتشػػر 
استخداـ مبادئهػا وأسػاليبها فػى القػرف العشػرين بهػدؼ إنجػاز األعمػاؿ وتحقيػق األىػداؼ 

ن مػػػن األربػػػاح، ذلػػػك ألف بأقصػػػى درجػػػة مػػػن الكفايػػػة، ومػػػن ثػػػم تحقيػػػق أكبػػػر قػػػدر ممكػػػ
الرائػػػدات فػػػى مجػػػاؿ إدارة المنػػػزؿ قػػػد اسػػػتمدوا المفػػػاىيم أو المػػػدركات األسػػػاس إلدارة 
المنزؿ من اإلدارة العلمية الحديثة، وىؤالء ينادوف بضرورة تطبيق مبػادىء اإلدارة العلميػة 

رة، وأسػػاليبها فػػى إدارة المنػػزؿ أى فػػى إدارة مػػوارد األسػػرة لضػػماف إ ػػباع حاجػػات األسػػ
وتحقيػػػق أىػػػػدافها المنشػػػػودة دوف تبديػػػػد للمػػػوارد الماديػػػػة أو إرىػػػػاؽ للطاقػػػػات البشػػػػرية، 

 وبذلك تتحقق الرفاىية لؤلسرة وألفرادىا ومن ثم للمجتمع الذى تتواجد فيو.

فمن أىم خصػائص النشػاط اإلدارى أف يتصػف بالعموميػة، أى يمكػن تطبيقػو فػى 
اإلدارة أنهػا عمليػة توجيػو وقيػادة للجهػود  المجاالت المختلفة، ولػذلك فإنػو مػن تعريفػات

البشػػرية فػػى أيػػة منظمػػة لتحقيػػق ىػػدؼ معػػين، ويصػػدؽ ذلػػك سػػواء كانػػت ىػػذه المنظمػػة 
 ركة تجارية أو جمعية خيرية أو ىيئة حكومية، فلكل مػن ىػذه المنظمػات ىػدؼ محػدد، 

ة التػى وال يمكن أف تترؾ الحرية لكل فرد من أعضاء المنظمة على تحقيق ىػدفها بالطريقػ
 تروؽ لو. 
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ويضػػاؼ إلػػى مػػا سػػبق أف علػػم اإلدارة ال يػػزاؿ يفتقػػر إلػػى المصػػطلحات العلميػػة   
التى يمكن االتفاؽ التاـ على استخدامها فى ىذا المجاؿ. ويفسر ذلك بػأف علػم اإلدارة  
كمجموعة من المبادئ واألصػوؿ لػم يكتمػل بنػاؤه أو تكوينػو بعػد فهػو إلػى اآلف لػم يبلػ  

محػػل  ؿالعلػػـو األخػػرى مػػن  ػػأف أو تقػػدـ، كمػػا أف مبادئػػو وأصػػولو ال تػػزا مػػا بلغتػػو بقيػػة
 اجتهاد المعنيين بشئوف اإلدارة من رجاؿ األعماؿ والباحثين من رجاؿ العلم.

وكما أف ىناؾ عبلقة أكيدة بػين تطبيػق المهػارات اإلداريػة ومػدى مػا يحػرزه الفػرد مػن  
توى مػن المعيشػػة إنمػػا يتوقػػف نجػاح. حيػػث أف نجػػاح الفػرد الػػذى يبحػػث عػن أفضػػل مسػػ

إلى حد كبير على درجة تفهمو واستيعابو للوسػائل التػى يتسػنى بموجبهػا تنميػة مداركػو فػى 
 اكتساب المهارات اإلدارية، وفى كيفية استخدامها وتطبيقها على أعمالو بكفاية تامة.

رة أو  وبالتػػالى فػػإف اإلدارة ضػػرورة حتميػػة ألى مؤسسػػة أو منشػػأة سػػواء كانػػت صػػغي      
كبيػػرة ومهمػػا تنوعػػت أىػػدافها أو قلػػت كمػػا أنهػػا الزمػػة لكػػل فػػرد ألف لكػػل فػػرد مػػوارده 
المحػػدودة ولػػو أىػػدافها وكيفيػػة اسػػتخداـ مػػا لديػػو مػػن مػػوارد لتحقيػػق أىدافػػو ىػػو فػػى حػػد 

 ذاتو عملية إدارية. أى أف اإلدارة الزمة للفرد والجماعة على حداً سواء. 
   

 مفهـو إدارة المنزؿ
Home Management Concept 

 

عنػػػػدما نتنػػػػاوؿ بالشػػػػرح والتحليػػػػل مفهػػػػـو إدارة المنػػػػزؿ أو المقصػػػػود مػػػػن إدارة    
المنػػزؿ فإننػػا نقصػػد بالدرجػػة األولػػى إدارة  ػػئوف األسػػرة، فلػػيس المنػػزؿ مجػػرد الحجػػرات 
والمرافق التى يتكوف منها أو األثاث الػذى يحتويػو، بػل أف المقصػود مػن ىػذا التعبيػر ىػم 

ذا المنػػزؿ بمػػا لػػديهم مػػن مػػوارد بشػػرية وغيػػر بشػػرية، وبمػػا يقػػـو بيػػنهم مػػن مػػن يقطنػػوف ىػػ
عبلقػػات، وينشػػأ فػػيهم مػػن اتجاىػػات، فلػػم يعػػد المنػػزؿ مجػػرد مكػػاف يكمػػن فيػػو الفػػرد أو 
مأوى يلجأ إليو، ولكن المنػزؿ إلػى جانػب أنػو مػأوى فهػو يشػكل مجمػوع أنمػاط السػلوؾ 

ات المجتمػػع الػػذى تتواجػػد فيػػو، كمػػا  أف ألفػػراد األسػػرة وتفػػاعبلتهم واتجاىػػاتهم واتجاىػػ
الفػػرد مػػع البيئػػة الطبيعيػػة واالجتماعيػػة، ومػػن ثػػم مػػن  فالمنػػزؿ يعتبػػر مػػن أىػػم وسػػائل تكيػػ

أىم وسائل نموه وتقدمو، إذ أنو مجموعة من الترتيبات والتنظيمات التى يحقػق بهػا الفػرد 
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تو فػػػى المسػػػئوليات عػػػن طريػػػق انتفاعػػػو بػػػالمواد البشػػػرية والماديػػػة المتاحػػػة لػػػو ومشػػػارك -
ضػػػماناً أكبػػػر لصػػػوف الػػػذات  -وااللتزامػػػات األسػػػرية اليوميػػػة مػػػع غيػػػره مػػػن أفػػػراد األسػػػرة 

 واألرتقاء بها، وتحقيق الرفاىية التى يسعى إليها.
وفػػػػى واقػػػػع األمػػػػر أف البيػػػػوت جميعهػػػػا تػػػػدار إدارة ناجحػػػػة وفا ػػػػلة وفقػػػػا لؤلسػػػػاليب  

 اردىا إل باع حاجاتها وتحقيق أىدافها.والوسائل التى تتبعها األسرة فى االنتفاع بمو 
وقد وضػعت المتخصصػات فػى ىػذا الميػداف عػدة مفػاىيم تتنػاوؿ  ػرح مفهػـو إدارة  

المنزؿ، حيث يعنى تعبير إدارة المنزؿ أف تسػتعمل األسػرة مػا لػديها مػن مػوارد وإمكانػات 
 لتحقيق أىدافها.  وللحصوؿ على ما تبتغي

ططػػة توجػػو لتحقيػػق أىػػداؼ محػػددة، وتتضػػمن كمػػا أف إدارة المنػػزؿ ىػػى أنشػػطة مخ 
 العملية اإلدارية موزانة للقيم واتخاذ قرارات تتعلق بالموارد المتاحة لؤلسرة.

وىى سسلسة من القرارات التى تكوف فى مجموعة األسلوب الذى تتبعػو األسػرة فػى  
 استعماؿ مواردىا المختلفة للحصوؿ على ما تنشده من أىداؼ.

قد استخداـ قدراتو اإلداريػة منػذ بػدء الخليقػة فػى تػدبير  ػئوف ورغم أف اإلنساف   
حياتػػو التػػى كانػػت تتمثػػل فػػى الحصػػوؿ علػػى قوتػػو وسػػتر عورتػػو وتػػأمين مػػأواه ثػػم السػػيطرة 
علػػى بيئتػػػو وتسػػخير مواردىػػػا لمصػػػلحتو فػػإف النشػػػاط اإلدارى لػػػم يصػػبح مجػػػاالً للبحػػػث 

لثػػػورة الصػػػناعية وتقػػػدـ العلػػػـو العلمػػػى إال فػػػى أواخػػػر القػػػرف التاسػػػع عشػػػر، أى بانبثػػػاؽ ا
 اإلنسانية، كما ذكرنا فيما سبق.  

 

 نشأة إدارة المنزؿ كميداف للدراسة: 
إف فػػن إدارة المنػػزؿ نشػػأ غالبػػا منػػذ اللحظػػة التػػى كانػػت فيهػػا بيػػوت تػػدار، ولكػػن   

تػػػاريخ نشػػػػأة الفكػػػر اإلدارى فػػػػى البيػػػت مجهػػػػوؿ فػػػى غضػػػػوف عصػػػور مػػػػا قبػػػل التػػػػاريخ، 
ألولى ليس بها إال القليل جدا من أنشطة المنزؿ، ويسػتطيع الفػرد وسجبلت الجماعات ا

 رأف يلمح فيهػا مػن حػين آلخػر فقػط ممارسػات األسػرة المتعلقػة بػإدارة مواردىػا، وال تتػوف
معلومػػات ذات قيمػػة عػػن طريقػػة تطػػور إدارة المنػػزؿ قبػػل أف تكػػوف ميػػداناً للدراسػػة. ويػػرى 

المنػزؿ قػد  ةأنو البد أف تكػوف مفػاىيم إدار المتخصصين فى إدارة المنزؿ فى ىذا العصر 
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انتقلت من جيل إلى  خر، أى من السػلف إلػى الخلػف، مػع إجػراء بعػ  التعػديبلت فػى 
الممارسػػػات التػػػى انتشػػػرت فػػػى كػػػل جيػػػل تبعػػػا لتغيػػػر الظػػػروؼ. وقػػػد أتضػػػح مػػػن إحػػػدى 
الدراسػػػػات غيػػػػر المتعمقػػػػة فػػػػى ىػػػػذا المجػػػػاؿ أف القػػػػيم واألىػػػػداؼ التػػػػى كانػػػػت أسػػػػاس 

ات األسػػرية انتقلػػت مػػن جيػػل إلػػى جيػػل كػػأمور مسػػلم بهػػا أكثػػر مػػن الممارسػػات الممارسػػ
 ذاتها.
يطبػػق علػػى  -وجػػدير بالػػذكر فػػى ىػػذا المجػػاؿ أف إدارة المنػػزؿ كمفهػػـو علمػػى   

نشأ وتطور فى الواليات المتحدة األمريكية، لذا فػإف  -الشئوف المنزلية وكميداف للدارسة
كبيراً عليو فى الحػالتين، ولهػذا التػراث مصػادر متنوعػة   للتراث االجتماعى األمريكى تأثيراً 

فجزء منو مكتسب مػن العبػرانيين، وثػاف مػن اإلغريػق، وثالػث مػن الرومػاف، ىػذا باإلضػافة 
إلػػػى التػػػراث المكتسػػػب مػػػن  ػػػعوب غربػػػى أوروبػػػا. مػػػن ىػػػذا التػػػراث المتعػػػدد المصػػػادر 

 تحددت االتجاىات األولى نحو االنتفاع بالموارد.
ى ندرة الموارد فػى العصػور األولػى والجهػد الػذى كػاف يجػب بذلػو حػين ونسبة إل  

فقد ساد إحساس قوى فػى المجتمػع األمريكػي فػى بدايػة نشػأتو بػأف  -ذاؾ إلنتاج السلع
اإلدارة الجيدة تكمن فقط فى المحافظة على األ ياء المادية وفيما بعد أصبح ينظر إلػى 

 نقود.اإلدارة الجيدة على أنها تكمن فى ادخار ال
والسػػػلوؾ اإلدارى لػػػم يعػػػرؼ بمفهػػػـو الحػػػالى إال بتقػػػدـ المعرفػػػة وبنمػػػو حركػػػة    

اإلدارة العلمية التى ازدىرت بصفة خاصػة فػى الواليػات المتحػدة األمريكيػة، وطبقػت فػى 
مجػػاالت كػػل  مػػن إدارة األعمػػاؿ، والصػػناعة واإلدارة العامػػة بنجػػاح كبيػػر، وكػػاف مػػن أىػػم 

اجيػػة للعػػاملين، وزيػػادة األربػػاح مػػع تحقيػػق األىػػداؼ المنشػػودة ثمارىػػا رفػػع الكفايػػة اإلنت
 بأقل الموارد واإلمكانات.

وقد  جعت ىذه النتائج على إثارة الفكر لتطبيق مبػادئ اإلدارة وقواعػدىا علػى    
الشػػػئوف المنزليػػػة ومػػػن أوائػػػل الػػػذين اىتمػػػوا بتطبيػػػق مبػػػادئ اإلدارة العلميػػػة فػػػى مجػػػاالت 

ريسػػتين فردريػػك زوجػػة المهنػػدس فردريػػك تػػايلور أبػػو الفكػػر المنػػزؿ كػػل مػػن السػػيدتين ك
اإلداري ونظريػػػة اإلدارة ورائػػػػد المدرسػػػػة التقليديػػػػة فػػػػي اإلدارة العلميػػػػة، والسػػػػيدة ليليػػػػاف 
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جلبرت زوجة المهندس فرانك جلبرت أحد رواد اإلدارة العلميػة للمدرسػة التقليديػة أيضػاً 
 القرف العشرين. لالتى ظهرت فى أوائومن بين قادة حركة مهندسي الكفاية اإلنتاجية 

وقػػػد ا ػػػتركت السػػػيدة ليليػػػاف وزوجهػػػا فػػػى دراسػػػة الوقػػػت والحركػػػة فػػػى الميػػػداف   
الصناعى، واستمرت ليلياف جلبرت فػى عملهػا بعػد وفػاه زوجهػا فػى سػن مبكػرة، وكرسػت 
جهودىػػا لتطبيػػق قواعػػد تبسػػيط العمػػل علػػى األعمػػاؿ المنزليػػة، وكانػػت ليليػػاف جلبػػرت قػػد 

أف ربػػػو األسػػػرة تتحمػػػل العديػػػد مػػػن األعبػػػاء المنزليػػػة، وتبػػػذؿ فػػػى سػػػبيل إنجازىػػػا  أدركػػػت
الكثيػػر مػػن الجهػػد والوقػػت، فعنػػد مقارنػػة عمػػل ربػػو األسػػرة بعمػػل أى عامػػل مػػن العمػػاؿ 
يتضػػح أف العامػػل يقػػـو بعمػػل واحػػد، فػػى حػػين تقػػـو ربػػة األسػػرة بأعمػػاؿ عديػػدة قػػد تصػػل 

لػزوج واألبنػاء وتطهػو الطعػاـ، وتشػترى حاجػات إلى أثنى عشر عمبلً أو أكثر فهى ترعػى ا
المنزؿ، وتقـو بغسل األواني وتجفيفها وتنظيف المسكن وترتيبو وتحيك المبلبس وفػرش 

 المنزؿ، كما تقـو بتصليحها وتنظيفها وتستضيف األقارب واألصدقاء.
واستطاعت ليلياف أف تدرس بدقو وعمق الطرؽ التى تستعملها ربػات البيػوت فػى   

أعمػػالهن المنزليػػة بهػػدؼ تطبيػػق مبػػادئ اإلدارة علػػى األعمػػاؿ المنزليػػة لتبسػػيطها،  إنجػػاز
بحيػػث تسػػتغرؽ وقتػػاً أقصػػر وجهػػداً أقػػل ممػػا يػػوفر لربػػة األسػػرة الكثيػػر مػػن وقػػت الفػػراغ 
الػػػػذى يمكػػػػن أف تقضػػػػيو فػػػػى ممارسػػػػة ىواياتهػػػػا وتنميػػػػة مواىبهػػػػا والمشػػػػاركة فػػػػى أنشػػػػطة 

 مجتمعها.
مة التى قامت بها ليلياف جلبػرت تػأليف كتػابين غػدا كػل ومن بين اإلنجازات الها   

منهمػػػا مرجعػػػاً ىامػػػاً فػػػى ميػػػداف إدارة المنػػػزؿ وتنػػػاوؿ الكثيػػػر مػػػن أبوابهػػػا تطبيػػػق أسػػػاليب 
اإلدارة العلميػػة الحديثػػة علػػى إدارة مػػوارد األسػػرة البشػػرية والماديػػة وقػػد اقتفػػت أثرىػػا فػػى 

 االىتماـ بتبسيط األعماؿ المنزلية الكثيرات.
وكػػاف مػػن أىػػم الثمػػار التػػى ترتبػػت علػػى الجهػػود والمبلحظػػات والتجػػارب العلميػػة   

وغيرىػػػػا مػػػػن رواد تطبيػػػػق مبػػػػادئ اإلدارة العلميػػػػة  -والميدانيػػػػة للباحثػػػػة ليليػػػػاف جلبػػػػرت 
أف نمػػت ىػػذه اآلثػػار وأصػػبح مفهػػـو إدارة المنػػزؿ مػػن  -وقواعػػدىا علػػى الشػػئوف المنزليػػة 

أف نمػػػى بسػػػرعة   ثصػػػاد المنزلػػػى المتطػػػورة، ومػػػا لبػػػالمفػػػاىيم األساسػػػية فػػػى منػػػاىج االقت
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كبيرة، حتى أصبح ميداناً ىاماً وحيوياً للدراسة والتخصص، وسنوضػح فيمػا يلػى المراحػل 
 المختلفة التى مرت بها مناىج إدارة المنزؿ وأىم العوامل التى أثرت عليها.

 تطور إدارة المنزؿ كميداف للدراسة: 

بػػتعلم بعػػ  الموضػػوعات  ٓٛٛٔدراسػػة فػػى عػػاـ بػػدأت إدارة المنػػزؿ كمجػػاؿ لل  
التػػى لػػم تكػػن إداريػػة فػػى طبيعتهػػا وبػػدوف أدنػػى تمييػػز، ثػػم تطػػور مضػػموف مػػادة التػػدريس، 

 وأصبح التركيز على مكونات وجوانب مختلفة لئلدارة.
ظهر مفهـو إدارة المنػزؿ علػى أف ىػذه اإلدارة ىػى سلسػلة مػن  ٜٓٗٔوفى عاـ        

ى تتكػوف مػن عػدة خطػوات أو مراحػل، وكػاف ذلػك بدايػة بنػاء إطػار العمليات المتصلة الت
 نظرى متكامل إلدارة المنزؿ.

كتبت " مارجورى نوؿ" مقاال فى جريدة االقتصاد المنزلػى كػاف   ٖٜٙٔوفى عاـ   
باعثاً على إضافة عمق وبعد  خرين لئلطار النظػرى إلدارة المنػزؿ، فقػد اسػترعت األنظػار 

 ن البيئتين االجتماعية واالقتصادية ومفهـو إدارة المنزؿ.إلى العبلقة الوثيقة بي
فكػرة الػنظم فػى تحليػل  ٖٜٙٔوأدخلت كل من " مالوؾ" و " ديكن " فػى عػاـ   

إدارة المنػػزؿ وقػػد أوضػػحتا فػػى كتاباتهمػػا المػػدخبلت والمخرجػػات المتبادلػػة بػػين األسػػرة 
 والبيئة الكبرى.

داف، إذ أنهػا اسػترعت األنظػػار أضػافت مػػالوؾ عمقػاً  خػر للميػػ ٜٚٙٔوفػى عػاـ   
إلػػػى إطػػػار نظػػػرى إلدارة المنػػػزؿ يتكػػػوف مػػػن نظػػػاـ أسػػػرى يتضػػػمن نظػػػامين فػػػرعيين إدارى 

 و خصى يتفاعبلف فى مجاؿ اجتماعى اقتصادى.
ومػػن القيػػادات النسػػائية البلئػػى سػػاىمن فػػى تعميػػق اإلطػػار النظػػرى إلدارة المنػػزؿ      

ى كتاباتهػػا وتدريسػػها، واسػػتمرت فػػى كانػػت "باولوسػػي" التػػى أكػػدت فػػى بػػادئ األمػػر فػػ
التأكيد على االندماج الوثيق بين إدارة المنزؿ والعبلقات األسرية، كما أكدت أيضػا فيمػا 

 بعد األىمية الحيوية للدور المتعلق باتخاذ القرارات فى اإلدارة.
كذلك كاف لجين  بلنز أثر كبير على نظرية إدارة المنزؿ حينما تناولػت بالشػرح 

ل مفهػػػـو إدارة المنػػػزؿ فػػػى إحػػػدى مقاالتهػػػا فػػػى جريػػػدة االقتصػػػاد المنزلػػػى، فقػػػد والتحليػػػ
ركزت فى ىذا المقاؿ علػى توضػيح مفهػـو إدارة المنػزؿ علػى أنػو عمليػة تػتم فػى خطػوتين 
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القػػرارات. كمػػا أكػػدت أيضػػا علػػى أف إدارة المنػػزؿ ليسػػت  ذىمػػا اتخػػاذ القػػرارات، وتنفيػػ
فيػػػػذ أيضػػػػا، أى أنهػػػػا تتضػػػػمن ناحيػػػػة عمليػػػػة عمليػػػة عقليػػػػة فحسػػػػب، ولكنهػػػػا تتضػػػػمن التن

تطبيقيػػة، ويعتبػػر المتخصصػػين أف إدارة المنػػزؿ بهػػذا المفهػػـو تعػػد مرحلػػة ىامػػة فػػى تطػػور 
 نظرية إدارة المنزؿ.

وقػػد واكػػب ىػػذه التطػػورات فػػى بنػػاء نظريػػة لميػػداف إدارة المنػػزؿ تطػػورات مماثلػػة    
 فحات القادمة.بإيجاز فى الص وفى مناىجو، وىو الموضوع الذى سنتناول

 

 مراحل تطور مناىج إدارة المنزؿ:
لػػم يكػػن ىنػػاؾ خطػػوات محػػددة أو متفػػق عليهػػا بشػػأف مضػػموف إدارة المنػػزؿ أو 
تطويره كميػداف للدراسػة قبػل المػؤتمرات العشػرة التػى انعقػدت فػى " ليػك ببلسػيد " فيمػا 

المنزلػى  والتى تعتبر حجػر الزاويػة فػى تنظػيم مػادة االقتصػاد ٜٛٓٔ،  ٜٜٛٔبين عامى 
  بصفة عامة، وإلقاء الضوء على إدارة المنزؿ بصفة خاصة.

يمكػػػن القػػػوؿ بػػػأف منػػػاىج إدارة المنػػػزؿ بنػػػاءاً علػػػى ذلػػػك قػػػد مػػػرت بسػػػت مراحػػػل       
مختلفػػة. وىػػػذه المراحػػػل ليسػػػت منفصػػػلة كػػػل منهػػػا عػػػن األخػػػرى كػػػل االنفصػػػاؿ، كمػػػا ال 

راحػػػل التاليػػػة، ولكػػػن يمكػػػن القػػػوؿ بػػػأف خصػػػائص المراحػػػل األولػػػى قػػػد اختفػػػت فػػػى الم
االخػػتبلؼ أو التغييػػر مػػن مرحلػػة إلػػى أخػػرى يكمػػن فيمػػا يؤكػػد علػػى أىميتػػو فػػى كػػل مرحلػػة 

 وفقاً للظروؼ السائدة وقتئذًا وما صاحبها من متغيرات. وىذه المراحل ىي:
 

 المرحلة األولى: فترة تجميع
قتصػاد المنزلػى كانت مناىج إدارة المنزؿ فى المرحلة األولى تجمع أيػة مػادة مػن اال   

ولػػم تكػػن بصػػورة قاطعػػة عػػن الطعػػاـ أو المبلبػػس أو المسػػكن، ومنػػذ نشػػأه ميػػداف إدارة 
يجػػد الفػرد بػػين منػػاىج االقتصػػاد المنزلػى بعػػ  المقػػررات عػػن  ٖٜٓٔالمنػزؿ حتػػى عػػاـ 

أسػػاليب إلدارة المنػػزؿ، واألجهػػزة المنزليػػة، والتمػػري  المنزلػػى، وحسػػابات المنػػزؿ، وفػػى 
ت المنػػػػاىج علػػػػى بعػػػػ  المعلومػػػػات القليلػػػػة عػػػػن إدارة الوقػػػػت، بعػػػػ  األوقػػػػات احتػػػػو 

 باإلضافة إلى إتاحة فرص لتدريب الطالبات على ممارسة المهارات المنزلية.
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ومن التطورات الهامة فى ميػداف إدارة المنػزؿ فػى ىػذه المرحلػة تعلػيم إدارة المنػزؿ        
مسػػكن مخصصػػاً  عػػن طريػػق معيشػػة الطالبػػات مػػع إحػػدى المدرسػػات المتخصصػػات فػػى

لتػػػدريبهن، ويػػػدعى " المسػػػكن التػػػدريبى " وذلػػػك بهػػػدؼ تعلػػػيم المهػػػارات وتطبيقهػػػا فػػػى 
المػػدارس، وكانػػت أوؿ مػػن نػػادى بهػػذا النظػػاـ " كػػاترين بيتشػػر " وبػػدأ العمػػل بهػػذا النظػػاـ 
وقت الحرب العالمية األولى، وتعد كل من جامعة " الينوى األمريكيػة" ومعهػد " سػتوت " 

 من بين أوؿ من قدـ مقرراً فى " المسكن التدريبى" ةكنسن " األمريكيبوالية " ويس
وفى أثناء ىذه الفترة المبكرة من نمػو ميػداف إدارة المنػزؿ لػم تحتػوى مقرراتػو إال    

قليبًل من الموضوعات الدراسية ذات الطبيعة النظرية بدرجة كبيػرة، والتػى كانػت تشػبو لمػا 
ديات األسػػرة، ومػػن أمثلػػة ذلػػك: المػػنهج الػػذى قدمتػػو اعتبػػر فيمػػا بعػػد إدارة منػػزؿ واقتصػػا

فػػػػػى جامعػػػػػة ويسكنسػػػػػن فػػػػػى كليػػػػػة االقتصػػػػػاد بعنػػػػػواف "  ٜٓٛٔ"ىيلػػػػػين كامبػػػػػل" عػػػػػاـ 
 اقتصاديات المنزؿ"

كػػذلك فػػاف " مػػاريوف تػػابلوت" قػػدمت فػػى الفتػػرة ذاتهػػا فػػى جامعػػة "  ػػيكاغو"        
المعيشػػػة " و " اسػػػتهبلؾ األمريكيػػػة بعػػػ  المقػػػررات فػػػى إدارة المنػػػزؿ مثػػػل " مسػػػتويات 

 الثروة " كما قدمت مقرراً  خر بعنواف " إدارة المنزؿ ".
 

 المرحلة الثانية: مرحلة التأكيد على أف موارد األسرة ىى أساس العملية اإلدارية 
وفػػى أثنػػاء ىػػذه المرحلػػة كػػاف االىتمػػاـ موجهػػاً إلػػى كػػل نػػوع مػػن المػػوارد البشػػرية  

رت ىػػػذه الخطػػػوة أوؿ محاولػػػة حقيقػػػة لتحليػػػل أبعػػػاد وغيػػػر البشػػػرية علػػػى حػػػدة وقػػػد اعتبػػػ
 ميداف إدارة المنزؿ.

 

 المرحلة الثالثة: مرحلة التأكيد على الجوانب اإلنسانية 
تغيػػػػر مركػػػػز االىتمػػػػاـ وأصػػػػبح منصػػػػباً علػػػػى أفػػػػراد األسػػػػرة ومػػػػا يتعلػػػػق بأىػػػػدافهم  

 وقيمهم، أى 
 ة أىم من الموارد المادية.أف التأكيد كاف يركز على النواحى اإلنسانية ويضعها فى مرتب
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 المرحلة الرابعة: مرحلة التأكيد على العملية اإلدارية  
َتركػز التأكيػػد فػػى ىػذه المرحلػػة علػػى أبعػػاد العمليػة اإلداريػػة، أى علػػى الخطػػوات أو        

المراحل المختلفة التػى تكونهػا، وكانػت ىػذه المرحلػة بدايػة بلػورة اإلطػار النظػرى الحػالى 
المنزؿ، ولكن لم يكن مفهـو إدارة المنزؿ قد اكتمل وضوحو، وكاف التشديد علػى إلدارة 

مراحػػػل العمليػػػة اإلداريػػػة مػػػدعماً بقػػػوة بمػػػا كػػػاف يكتػػػب وينشػػػر عػػػن إدارة األعمػػػاؿ، وقػػػد 
 استمر ذلك التأثير فى المراحل التالية.

 

 المرحلة الخامسة: مرحلة التأكيد على القيم واتخاذ القرارات 
لمرحلػػة أىميػػة اتخػػاذ القػػرارات المصػػحوبة باختيػػار القػػيم التػػى ىػػى أكػػدت ىػػذه ا 

مضػػػموف القػػػرارات، واتخػػػاذ القػػػرارات كميػػػداف دراسػػػى لػػػو تػػػاريخ مسػػػتقل بػػػو، وكػػػذلك لػػػو 
تاريخػػػػاً خاصػػػػاً بدخولػػػػو فػػػػى ميػػػػداف إدارة المنػػػػزؿ، ومنػػػػذ الحػػػػرب العالميػػػػة الثانيػػػػة ازداد 

كمػػا تغلغلػػت فػػى الكثيػػر مػػن الفػػروع اإلحصػػائية فػػى اتخػػاذ القػػرارات،   باسػػتخداـ األسػػالي
 الدراسية.

 

 المرحلة السادسة: مرحلة النظرة الكلية 
وفيهػػا تػػم تحػػوؿ جػػذرى فػػى ميػػداف إدارة  ٜ٘ٙٔبػػدأت ىػػذه المرحلػػة بعػػد عػػاـ   

المنػػزؿ، ألف التأكيػػد أو االىتمػػاـ أصػػبح أكثػػر  ػػموالً وعمقػػاً، ولػػم يعػػد االىتمػػاـ بجانػػب 
نػػػزؿ، ولكػػػن أصػػػبحت النظػػػرة كليػػػة و ػػػاملة، وتهػػػتم عنصػػػر واحػػػد مػػػن إدارة الم وواحػػػد أ

باألسرة على أنهػا وحػدة إداريػة ذات وظػائف اجتماعيػة واقتصػادية، كمػا تهػتم بالتفػاعبلت 
بين األسرة وما حولهػا مػن بيئػات، وبحقيقػة أف التغيػر الػذي يحػدث فػى جانػب واحػد مػن 

 نب األخرى.جوانب اإلدارة المتنوعة، تنتج عنو تغيرات مختلفة فى جميع الجوا
 ٜٔٙٔوممػا دعػػم ىػػذه النظػػرة األىتمػػاـ الػػذى تولػػد مػػن مػػؤتمر فػػرنل ليػػك عػػاـ  

بين المتخصصات فى علػم االقتصػاد المنزلػى الختيػار واسػتنتاج المزيػد مػن المػدركات أو 
المفػػاىيم فػػى كػػل مجػػاؿ علػػى حػػده، بمػػا يحقػػق التكامػػل والتػػرابط لػػيس فقػػط لكػػل مجػػاؿ 

االقتصػاد المنزلػى المختلفػة، حتػى يسػتمر التطػور فػى على حده ولكن أيضا بين مجاالت 
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مناىجػػػػو بمػػػػا يحقػػػػق حيػػػػاة أفضػػػػل للفػػػػرد واألسػػػػرة، ويػػػػوفر مزيػػػػداً مػػػػن الرفاىيػػػػة والتقػػػػدـ 
 للمجتمع.

وبػػذلك أصػػبح ىنػػاؾ منػػاىج لعلػػم إدارة المنػػزؿ يػػدرس ويتخصػػص بػػو العديػػد مػػن 
 المحبين لهذا المجاؿ.

 تعريف اإلدارة المنزلية
Home Management Definition 

  
اإلدارة المنزليػػة أو إدارة  ػػئوف األسػػرة أحػػد الفػػروع الهامػػة لعلػػم اإلدارة،  ميعتبػػر علػػ      

الوثيػق باإلنسػاف والمجتمػع  اوتزداد أىميتها كعلم نتيجة تطور وتغير المجتمعػات وارتباطهػ
وتطػػػوره،   ويهػػػدؼ ىػػػذا العلػػػم إلػػػي مسػػػاعدة أفػػػراد األسػػػرة علػػػي الوصػػػوؿ لحيػػػاة كريمػػػة 

 سين مستوي معيشتهم في جميع مجاالت الحياة.وتح
اإلدارة المنزلية مكاناً حيوياً وىاماً فػي كػل منػزؿ، فهػي وسػيلة الفػرد فػي  لحيث تحت      

إ ػػباع حاجاتػػو وتحقيػػق أىدافػػو. فقػػد أثبتػػت الدراسػػات أف نجػػاح الفػػرد الػػذي يبحػػث عػػن 
رجػػػػة تفهمػػػػو أفضػػػل مسػػػػتوى للمعيشػػػػة فػػػػي مجتمعػػػو أنمػػػػا يتوقػػػػف إلػػػػي حػػػد كبيػػػػر علػػػػي د

واستيعابو للوسائل التي يتسنى بموجبها تنمية مداركو في اكتساب المهارات اإلداريػة وفػي 
 كيفية استخدامها وتطبيقها علي أعمالو بكفاءة تامة.

مػن مشػكبلت  افاإلدارة المنزلية ىى عملية عقلية تتعرؼ فيها ربػة األسػرة علػي مػا يواجههػ       
اف ذلػػػك فػػػي مجػػػاؿ الغػػػذاء والكسػػػاء أو المسػػػكن أو فػػػي فػػػي جميػػػع مجػػػاالت الحيػػػاة سػػػواء كػػػ

عبلقػػات أفػػراد األسػػرة بعضػػهم الػػبع ، والعمػػل علػػي حلهػػا بطريقػػة سػػليمة، وذلػػك مػػن خػػبلؿ 
، وىػي بػذلك تعمػل علػي إ ػباع حاجػات األسػرة تاستخداـ ما لدي األسػرة مػن مػوارد وإمكانيػا

 وتحسين مستوي معيشتها.
األىػػداؼ المنشػػودة للفػػرد واألسػػرة، كمػػا أنهػػا  فهػػي نشػػاط مخطػػط إلنجػػاز وتحقيػػق      

الوسيلة األساسية التي تعيين األسرة على االستخداـ االمثل لكافة مواردىػا المتاحػة سػواء  
كانػػػت مػػػوارد ماديػػػة أو بشػػػرية مػػػن أجػػػل تحقيػػػق أىػػػدافها وإ ػػػباع احتياجاتهػػػا المتعػػػددة 

 والمتنوعة والمتطورة.  
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ة ومسػػػتمرة تسػػػعي لتحقيػػػق األىػػػداؼ واالحتياجػػػات فػػػاإلدارة المنزليػػػة عمليػػػة ىادفػػػ      
فكريػػػػػة وتنفيذيػػػػػة يػػػػػتم بواسػػػػػطتها  لاألسػػػػػرية المتعػػػػػددة والمتجػػػػػددة بعػػػػػد المػػػػػرور بمراحػػػػػ

 االستخداـ األمثل والفعاؿ للموارد البشرية والمادية المتاحة لؤلسرة.
وعلػػػػػى ذلػػػػػك نجػػػػػد أف جػػػػػوىر اإلدارة المنزليػػػػػة بمفهومهػػػػػا الشػػػػػامل ىػػػػػو التخطػػػػػيط       
خداـ المػػػػوارد المتػػػػوفرة لؤلسػػػػرة بفاعليػػػػة بمػػػػا يعػػػػود علػػػػي األسػػػػرة بالفائػػػػدة نفسػػػػيا السػػػػت

المختلفػػػة بكفػػػاءة  ةواجتماعيػػػا وماديػػػا وتنظػػػيم المسػػػئوليات المنزليػػػة وأداء األدوار األسػػػري
 مما يؤدي إلي الشعور باالكتفاء ، وتأكيد الذات لكل فرد من أفراد األسرة. 

لمنزليػػػػة ىػػػػى عمليػػػػة عقليػػػػة تتضػػػػمن جوانػػػػب ومراحػػػػل وخبلصػػػػة القػػػػوؿ أف اإلدارة ا      
التػػي تكػػوف فػػي مجموعهػػا  تمتعػػددة ىػػذه الجوانػػب والمراحػػل تشػػكل سلسػػلة مػػن القػػرارا

األسلوب الذي تتبعو األسرة في استعماؿ مواردىا المختلفة للحصوؿ علػي مػا تنشػده مػن 
 أىداؼ. 

مػػا لػػدي األسػػرة مػػن مػػوارد فػػاإلدارة المنزليػػة فػػى أبسػػط معانيهػػا ىػػى اسػػتخدـ              
 بأقصى حد ممكن للحصوؿ علي ما تتمناه.                                

 

 إدارة المنزؿ ركيزة أساسية لعلم االقتصاد المنزلى بمجاالتو المختلفة
من المعػروؼ أف االقتصػاد المنزلػى ىػو دراسػة الحيػاة األسػرية بمجاالتهػا المختلفػة،       

وعلػػػػـو األطعمػػػػة أومجػػػػاؿ المبلبػػػػس والنسػػػػيج، أومجػػػػاؿ الطفولػػػػة،  سػػػػواء مجػػػػاؿ التغذيػػػػة
أوالعبلقات األسرية، أو مجاؿ المسكن وتأثيثو وإدارتػو وفر ػو وتجميلػو. حيػث يسػتهدؼ  
كل مجاؿ من ىذه المجاالت معرفة أفضل الطرؽ واألسػاليب لتحقيػق حيػاة ىانئػة ألفػراد 

فػػراد األسػػرة كيفيػػة صػػنع القػػرارات األسػػرة. ولتحقيػػق ىػػذا الهػػدؼ العظػػيم البػػد أف يػػتعلم أ
السػػليمة والحكيمػػة التػػى تسػػاعدىم علػػى إتبػػػاع أفضػػل الطػػرؽ السػػتعماؿ مػػا يتػػوافر لػػديهم 
من موارد وإمكانات لتحقيق ما يرجونو من أىداؼ وما يتطلعوف إليو مػن  مػاؿ وطموحػات 

  مرتبطة بجوانب الحياة المختلفة. 
الدراسػػة لعلػػم االقتصػػاد المنزلػػى بػػل ىػػى فػػى وتعتبػػر إدارة المنػػزؿ إحػػدى مجػػاالت       

الواقع تمثل العمود الفقرى والركيزة األساسية لهػذا العلػم، حيػث البػد أف يتػدخل التفكيػر 
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اإلدارى والقػػدرة علػػى صػػنع واتخػػاذ القػػرارات السػػليمة فػػى كػػل مجػػاؿ مػػن مجػػاالت ىػػذا 
ذلػك عمليػا فػى كػل العلم. لذلك يجب االىتمػاـ بتعلػيم التفكيػر اإلدارى السػليم وتطبيػق 

 المجاالت.
وال ػػػػػك أف التركيػػػػػز علػػػػػى تطبيػػػػػق العمليػػػػػة اإلداريػػػػػة كأسػػػػػلوب للتفكيػػػػػر فػػػػػى تلػػػػػك       

المجاالت يؤكد للدارس أىميػة ىػذا االتجػاه الفكػرى وبالممارسػة والتػدريب يصػبح اتخػاذ 
القرارات بأسػلوب علمػى سػليم عػادة فكريػة يتبعهػا الفػرد فػى  ػتى مجػاالت حياتػو وذلػك 

 دؼ األساسى من دراسة علم إدارة المنزؿ.ىو اله
 

 أىداؼ دراسة اإلدارة المنزلية
تعد اإلدارة المنزلية ىي القػوي المحركػة للعمػل العقلػي داخػل األسػرة، والتػى يػتم 
بهػػػا إنجػػػػاز المسػػػػئوليات المتعلقػػػة بجميػػػػع أوجػػػػو حيػػػاة األسػػػػرة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة 

جيػة، وفػي سػبيل ذلػك تسػتخدـ األسػرة مػا لػدى والنفسية والجسػمانية والروحيػة والتكنولو 
أفرادىػػػػػا مػػػػػن معػػػػػارؼ وخبػػػػػرات ومهػػػػػارات وقػػػػػدرات، أي المػػػػػوارد المختلػػػػػف فػػػػػي حػػػػػل 

 المشكبلت األسرية اليومية التي تواجهو في التغلب علي الصعوبات التي تتعرض لها.
 دراسة اإلدارة المنزلية فيما يأتى: ؼوبذلك فإنو يمكن صياغة أىدا

تفكيػػر العلمػػى السػػليم فػػى اتخػػاذ القػػرارات فػػى جميػػع مواقػػف الحيػػاة تكػػوين اتجػػاه ال -
 الشخصية واألسرية.

تنميػػػػػة الػػػػػوعى التخطيطػػػػػى وتطبيػػػػػق العمليػػػػػة اإلداريػػػػػة بمراحلهػػػػػا المختلفػػػػػة فػػػػػى حػػػػػل  -
 المشكبلت.

دراسػػػة الجوانػػػب المختلفػػػة لمتطلبػػػات الحيػػػاة األسػػػرية ومشػػػكبلتها بأسػػػلوب علمػػػى  -
 منظم.

 نحو األسرة، واألسرة نحو الفرد ونحو المجتمع. تفهم وتقدير مسئولية الفرد -

 تقدير القيمة الفعلية للوقت والجهد بالنسبة لؤلفراد واألسر. -

 تنمية اتجاه التبسيط فى خطوات العمل. -
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فهػػم وتقػػدير الخػػدمات التػػى يقػػدمها المجتمػػع لؤلفػػراد واألسػػرة وكيفيػػة االسػػتفادة مػػن  -
 تلك الخدمات.

 ة وطرؽ استخدامها على اقتصاديات المجتمع.تقدير العبلقة بين موارد األسر  -
 

 
 Management Processالعملية اإلدارية 

يساعد التعرؼ على مفهـو اإلدارة العلمية بما تشملة من مدركات وأىػداؼ أساسػية       
فى توضيح الكيفية والطريقة التى يمكن بها لئلدارة المنزليػة مسػاعدة األسػرة علػى تحقيػق 

، إال أف تعريفػػػػات اإلدارة المنزليػػػػة ال تشػػػػتمل علػػػػى ىػػػػذه المػػػػدركات أىػػػػدافها ومتطلباتهػػػػا
 واألىداؼ األساسية التى تحتويها اإلدارة العلمية. حيث أف:

  اإلدارة ىى استخداـ ما لدي من إمكانيػات أفضػل اسػتخداـ مػن أجػل الحصػوؿ علػى
 ما أريد )الوصوؿ إلى الهدؼ المطلوب(

 ى مجموعهػػا األسػػلوب الػػذى نسػػتخدـ بػػو واإلدارة ىػػى سلسػػلة مػػن القػػرارات تكػػوف فػػ
 مواردنا لكى نصل إلى أىدافنا.

  كما أف اإلدارة ىى عملية تحقيق أىداؼ معينػة باسػتخداـ الجهػد البشػرى واإلسػتعانة
 بالموارد المتاحة.

 فاإلدارة بهذا المعنى تشتمل على ثبلثة عناصر ىي:

  .ىدؼ نريد تحقيقو 

 .سلوؾ وإجراءات تستخدـ لتحقيق الهدؼ 

 جهود بشرى.م 

أى أف العمليػػة اإلداريػػة فػػى أساسػػها عمليػػة عقليػػة تطبيقيػػة تتضػػمن جوانػػب ومراحػػل       
متعددة ىذه الجوانب والمراحػل تشػكل سلسػلة مػن القػرارات التػى تكػوف فػى  مجموعهػا 
األسػػػلوب الػػػذى يتبػػػػع فػػػى اسػػػػتعماؿ المػػػوارد المختلفػػػة للحصػػػػوؿ علػػػى مػػػػا ننشػػػده مػػػػن 

 أىداؼ.
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وانػػػب ومراحػػػل العمليػػػة اإلداريػػػة فػػػى دورة واحػػػدة دوف تحديػػػد قػػػاطع ىػػػذا وتتػػػابع ج      
أى مرحلػػػة منهػػػا، وقػػػد تتػػػداخل مرحلتػػػاف أو أكثػػػر فػػػى لحظػػػة مػػػا دوف أف  ةلبدايػػػة أو نهايػػػ

يؤدى ىذا التػداخل إلػى توقػف العمليػة اإلداريػة. ويطلػق المهتمػوف بعلػم اإلدارة مسػميات 
ميػػع يتفقػػوف علػػى المػػدركات األساسػػية مختلفػػة علػػى مراحػػل العمليػػة اإلداريػػة، ولكػػن الج

 لهذه المراحل أو الخطوات.

حيث يشير البع  إلى خمسة مراحل للعملية اإلدارية، وىػي: تحديػد األىػداؼ، 
التخطػػيط،  التنظػػيم، التنفيػػذ، التقيػػيم. كمػػا يشػػير الػػبع  اآلخػػر إلػػي وجػػود أربعػػة مراحػػل 

ذ، التقيػػيم، حيػػث أف التنظػػيم للعمليػػة اإلداريػػة ىػػى: تحديػػد األىػػداؼ، التخطػػيط، التنفيػػ
يعتبػػر أحػػد العناصػػر المصػػاحبة لكػػل مرحلػػة مػػن مراحػػل العمليػػة اإلداريػػة  ػػأنو  ػػأف اتخػػاذ 
القػػرارات فػػبل يمكػػن اغفػػاؿ دور التنظػػيم أثنػػاء كػػل مرحلػػة فخػػبلؿ أي مرحلػػة مػػن مراحػػل 

نشػطة نجتاج إلى التنظيم والتنسيق بين الدورات اإلدارية المختلفة والمتداخلػة وكػذلك األ
الداخليػػػة فػػػي ىػػػذه الػػػدورات، وكػػػذلك التنسػػػيق والتنظػػػيم بػػػين المػػػوارد البشػػػرية والماديػػػة 
المسػػتخدمة فػػي كػػل عمليػػة إداريػػة، والتنظػػيم بػػين مجهػػودات األفػػراد ومسػػئولياتهم، لكػػي 
نػػتمكن مػػن متابعػػة سػػػير العمليػػة اإلداريػػة وانسػػػياب مراحلهػػا فػػي سػػػهولة ويسػػر مػػن أجػػػل 

 تحقيق األىداؼ.  
بع  وجهات النظر التي تتبني وجود ثبلثة مراحػل فقػط للعمليػة اإلداريػة، وىناؾ 

وذلػػػك بػػػدمج مرحلػػػة تحديػػػد األىػػػداؼ مػػػع مرحلػػػة التخطػػػيط، حيػػػث أف مرحلػػػة تحديػػػد 
األىػػػداؼ تعتبػػػػر ىػػػػي أولػػػى خطػػػػوات مرحلػػػػة التخطػػػيط، والتػػػػي يػػػػتم مػػػن خبللهػػػػا تحديػػػػد 

دود األمكانػػػات األىػػػداؼ وكػػػذلك تحديػػػد مسػػػتوى األىػػػداؼ المطلػػػوب تحقيقهػػػا فػػػي حػػػ
والمػػوارد، وبالتػػػالي ال يعتبػػػر تحديػػد األىػػػداؼ ىػػػي مرحلػػػة أو خطػػوة مسػػػتقلة، وإنمػػػا ىػػػي 

 خطوة أولية من خطوات مرحلة التخطيط.
 وبذلك تصبح مراحل العملية اإلدارية ىي: 

 التخطيط. -1

 التنفيذ. -2

 التقييم.                        -3
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مصػػاحباف ومسػػتمراف خػػبلؿ أى وكػػل أمػػا اتخػػاذ القػػرارات والتنظػػيم فهمػػا جانبػػاف   
 ( مراحل العملية اإلدارية.٘مرحلة من مراحل العملية اإلدارية. ويوضح  كل )

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                         
 ( مراحل العملية اإلدارية٘ كل )

 
وتتطلػػب الحيػػاة األسػػرية اليوميػػة العديػػد مػػن ىػػذه الػػدورات اإلداريػػة، حيػػث تتشػػعب       

ألىداؼ، مما يتطلب تواجد دورة إدارية لبلوغ وتحقيق كل ىػدؼ. لػذلك يمكننػا وتتعدد ا
تصػػور وجػػود مجموعػػة مػػن ىػػذه الػػدورات اإلداريػػة فػػى وقػػت واحػػد، كػػل دورة فػػى مرحلػػة 
معينة، وكلها متداخلة ومتشابكة ومع ذلك فكل منها دائم الحركة والتقدـ مػن مرحلػة إلػى 

ى حياتنػا األسػرية عمليػة تنظػيم وتنسػيق بػين كػل أخرى، ويتطلب تعدد الدورات اإلداريػة فػ
دورة وما يرتبط بها من دورات أخرى، والسيما أف جميع ىػذه الػدورات اإلداريػة تسػتخدـ 

( أىميػػػة ٙمػػػوارد األسػػػرة المحػػػدودة فػػػى تحقيػػػق األىػػػداؼ المتعػػػددة. ويوضػػػح الشػػػكل )
 العملية اإلدارية كوسيلة لتحقيق األىداؼ والغايات.

 

 التخطيط

 

 التنفيذ التقييم

 قرارات

 قرارات  تنظيم       قرارات 
 

 قرارات
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 -تفػػػػي صػػػػورة مػػػػدخبل -الشػػػػكل أف اسػػػػتخداـ المػػػػوارد المتاحػػػػةحيػػػػث يتبػػػػين مػػػػن  
االسػػػتخداـ األمثػػػل مػػػن خػػػبلؿ العمليػػػة اإلداريػػػة يػػػؤدي إلػػػي تحقيػػػق األىػػػداؼ والغايػػػات 
بأقصػػى كفػػاءة ممكنػػة، وتتضػػمن العمليػػة اإلداريػػة علػػي ثبلثػػة مراحػػل ىػػي فػػي نفػػس الوقػػت 

وكاً إداريػػاً عنػػد إدارة تمثػػل المراحػػل التػػي يجػػب أف تمػػر بهػػا ربػػة األسػػرة عنػػدما تسػػلك سػػل
  ئوف األسرة.

 
   
 
 
 
 
 
 
 

                

 ( استخداـ العملية اإلدارية كوسيلة لتحقيقٙ كل )               
 األىداؼ والغايات                                 

 

 المفاىيم الخاطئة عن اإلدارة المنزلية 
Incorrect Concepts about Home Management  

ىنػػاؾ العديػػد مػػن المفػػاىيم الخاطئػػة عػػن إدارة المنػػزؿ التػػى تحيػػد بهػػا عػػن المفهػػـو   
الصحيح، وقد تكوف سػبباً مبا ػراً فػى إعاقػة تقػدـ وازدىػار إدارة المنػزؿ كميػداف للدراسػة 

 والبحث العلمى. ومن أىم ىذه المفاىيم ما يلى:   
 عدـ ضرورة تكامل مراحل العملية اإلدارية *

رورة تكامػػل مراحػػل العمليػػة اإلداريػػة يعتبػػر مػػن المفػػاىيم الخاطئػػة الشػػائعة عػػدـ ضػػ       
بالنسػػػبة إلدارة المنػػػزؿ، فلكػػػى تػػػتم أى عمليػػػة إداريػػػة بنجػػػاح البػػػد أف تتكامػػػل مراحلهػػػا 

 مدخالت
In put 

 )موارد(

 إلداريةالعممية ا
The 

Management 

process 

 مخرجات
Out put 

 )تحقيق األهداف(

 انخغزيت انشاجؼت

Feed back 
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وجوانبهػػا. أى البػػد مػػن تحديػػد األىػػداؼ، ووضػػع الخطػػط البلزمػػة لبلػػوغ ىػػذه األىػػداؼ، 
أىداؼ جديدة وبداية دورة إداريػة أخػرى. ونقصػاف  ثم التنفيذ، ثم التقييم استعداداً لوضع

أى خطػػػوة أو مرحلػػػة مػػػن ىػػػذه المراحػػػل يحيػػػد بالعمليػػػة اإلداريػػػة عػػػن مفهومهػػػا السػػػليم. 
ويتضح ذلك عندما توضع خطػط واضػحة ومحػددة إلدارة المنػزؿ، ولكػن ال تبػذؿ العنايػة 

قػد تهػتم أسػرة أخػرى الكافية فى تنفيذىا، أو قد يهمل تقييم النتائج بعد تنفيػذ الخطػط. و 
بإجابة مطالب البيت واألفراد ويبذؿ فى سبيل ذلك غاية الجهد، ولكنو يضػيع ىبػاًء نظػراً 

 لعدـ وجود خطة موضوعة ومحددة. 
 

 أف إدارة المنزؿ مجرد تنظيف أثاث وحجرات المنزؿ* 

أف إدارة المنزؿ مجرد تنظيف أثػاث وحجػرات المنػزؿ مفهػـو خػاطئ، حيػث ينصػب       
مػػاـ علػػى جانػػب واحػػد مػػن الػػدورة اإلداريػػة وىػػو الناحيػػة العمليػػة مػػع إغفػػاؿ الناحيػػة االىت

تنظيػف  –فقػط  -العقلية. ويبلػ  سػوء الفهػم أحيانػاً لدرجػة تعريػف إدارة المنػزؿ علػى إنهػا
 أثاث وحجرات المنزؿ!!

ولػػيس المقصػػود ىنػػا ىػػو الفصػػل التػػاـ بػػين الناحيػػة العمليػػة والناحيػػة العقليػػة ولكػػن       
جػػب معرفػػة الفػػرؽ بينهمػػا بوضػػوح وىػػذا يسػػهل اسػػتخدامهما وإدماجهمػػا معػػاً فػػى دورة ي

 واحدة متكاملة للقياـ بإدارة منزلية ناجحة
 

* يجػب أف يكػػوف ىنػاؾ  ػػخص واحػد فػػى كػل أسػػرة مسػئوؿ عػػن إدارة  ػػئونها 
 ويتحكم فى مواردىا.

فػػػى كػػل أسػػػرة مػػن المفػػاىيم الخاطئػػػة إلدارة المنػػزؿ أف يكػػػوف ىنػػاؾ  ػػػخص واحػػد       
مسػػئوؿ عػػن إدارة  ػػئونها ويػػتحكم فػػى مواردىػػا، حيػػث يػػوحى ىػػذا المفهػػـو بالديكتاتوريػػة 
واالستئثار بالسلطة مما يتنافى مع المػدركات األساسػية للعمليػة اإلداريػة التػى تؤكػد أىميػة 
العبلقات اإلنسانية وتعتبرىا ركيزة من ركػائز اإلدارة السػليمة. وىػذا ال يمنػع وجػود مر ػداً 
وقائػداً لكػل جماعػة لكػن لكػػل فػرد فػى الجماعػة حػػق اال ػتراؾ فػى إدارة  ػئوف الجماعػػة 
وإبػػداء رأيػػو، ووضػػػع واتخػػاذ القػػػرارات الخاصػػة بهػػػا. بػػل إف سػػػلطة القيػػادة أو الريػػػادة أو 
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الرئاسػػة يجػػب تبادلهػػا بػػين األفػػراد بعضػػهم الػػبع  حسػػب مػػا يقتضػػى الموقػػف. فأحيانػػاً 
ف األـ ، وأخػػرى يكػػوف األبنػػاء إذا مػػا سػػمحت أعمػػارىم يكػػوف األب، وأحيانػػاً أخػػرى تكػػو 

 بذلك.
 * اإلدارة موىبة فطرية. 

وىنػػاؾ مفهػػـو  خػػر خػػاطئ وىػػو إعتبػػار أف اإلدارة موىبػػة فطريػػة،  فكثيػػر مػػن النػػاس       
يفسروف نجاح بع  األفراد فى تػدبير وإدارة  ػئوف أسػرىم علػى أنهػم موىوبػوف فػى تلػك 

ريػػة موىبػػة فطريػػة خلقػػت بخلقهػػم. والواقػػع أف اإلدارة علػػم لػػو الناحيػػة، وأف القػػدرة اإلدا
قواعػػػده وأصػػػولو ولػػػذلك يكتسػػػب بػػػالتعليم والخبػػػرة، وقػػػد دلػػػت البحػػػوث علػػػى أف ىنػػػاؾ 
عبلقػة وثيقػة بػين درجػة تعلػيم وثقافػة ربػو البيػت وبػين طريقػة إدارتهػا لشػئوف األسػرة. معنػػى 

لتعلػػيم، وجانػػب كبيػػر مػػن التعلػػيم ذلػك أف القػػدرة اإلداريػػة أمػػر مكتسػػب يتػػأتى عػػن طريػػق ا
 يأتى عن طريق الخبرة، وما التعليم إال خبرة تؤدى إلى تحسن فى السلوؾ. 

 

 بنوعية األىداؼ. س*اإلدارة الناجحة تقا

بنوعيػػة األىػػداؼ،  سومػػن المفػػاىيم الخاطئػػة إلدارة المنػػزؿ أف اإلدارة الناجحػػة تقػػا      
وأىػػداؼ األسػػرة التػػى تنشػػدىا متمشػػية مػػع  فمػػن الخطػػأ اإلعتقػػاد أنػػو إف لػػم تكػػن غايػػات

المثل العليا وما يرتضيو المجتمع فلن تكوف اإلدارة ناجحة. فالعملية اإلدارية تعػد ناجحػة 
 متى حققت األىداؼ المنشودة بغ  النظر عن طبيعة ىذه األىداؼ. 

 
لػػػو أف ىنػػػاؾ جماعػػػة إرىابيػػػة خططػػػت لعمليػػػة إنتحاريػػػة علػػػى إحػػػدى المؤسسػػػات  مثػػػاؿ:
ميػػة ووضػػعت الخطػػة البلزمػػة لػػذلك ونفػػذت العمليػػة بدقػػة، ثػػم قيمػػت نقػػاط القػػوة الحكو 

والضػػػعف فػػػى ىػػػذه العمليػػػة ومػػػدى نجاحهػػػا فػػػى تحقيػػػق أىػػػدافها وقامػػػت بكػػػل خطػػػوات 
ومرحػػل العمليػػة اإلداريػػة فهػػذه الجماعػػة قامػػت بعمليػػة إداريػػة ناجحػػة ألنهػػا حققػػت ىػػدفها 

 المنشود بغ  النظر عن طبيعة ىذا الهدؼ.
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  إدارة المنزؿ تعنى وضع خطة لسير العمل فى المنزؿ.*

ومػػن المفػػاىيم الخاطئػػة أيضػػاً، أف إدارة المنػػزؿ تعنػػى وضػػع خطػػة لسػػير العمػػل فػػى       
المنزؿ. وإذا فشلت ىذه الخطة تفقد ثقتها بعمليػة اإلدارة، متناسػية أنػو لكػى تػنجح إدارة 

 تبنػى علػى أسػس مدروسػة وال تجػدي خطػة ال المنػزؿ يجػب أف تػتم بجميػع جوانبهػا وال

ترى النور خطة ال تنفذ. وفى ذلك قصور للعملية اإلدارية على الجانب العقلي فقػط، فػى 
 حين أف اإلدارة المنزلية عملية عقلية عملية ال بد أف تتكامل مراحلها. 

 

 *إدارة المنزؿ غاية وليست وسيلة.   

اية وليست وسيلة، فالهػدؼ األساسػي من المفاىيم الخاطئة أيضاً أف إدارة المنزؿ غ      
مػػن إدارة المنػػػزؿ ىػػػو مسػػػاعدة أفػػػراد األسػػػرة علػػػى تحقيػػػق رغبػػػاتهم وأىػػػدافهم المنشػػػودة 
وطموحاتهم عن طريق حسن استخداـ الموارد واإلمكانات المتاحة غايػة لتحقيػق الرفاىيػة 

فى حػد  والسعادة األسرية، أى أف إدارة المنزؿ ىى وسيلة لتحقيق األىداؼ وليست غاية
ذاتهػػا يسػػعى األفػػراد إلػػى بلوغهػػػا مضػػحيين بػػراحتهم حتػػى يتسػػػنى القيػػاـ بهػػا. وىػػذا ىػػػو 

 المفهـو الذى يجب التركيز والتأكيد عليو لكى تحقق اإلدارة المنزلية الهدؼ منها. 
 

 معوقات تقدـ اإلدارة المنزلية وسبل مواجهتها. 
والمعوقػػات التػػػي تقػػػف فػػػي  مػػازاؿ علػػػم اإلدارة المنزليػػػة يواجػػو العديػػػد مػػػن الصػػػعاب 

سػبيل تقدمػػو وتطػػوره لكػػي يأخػذ مأخػػذ العلػػـو اآلخػػري مػن اإلنتشػػار والتخصصػػية، ويرجػػع 
 ذلك للعديد من األسباب أىمها:

  .الحداثة النسبية لعلم إدارة المنزؿ 

يقػػوؿ التربويػػوف أف خمسػػوف عامػػاً تمػػر قبػػل أف يػػتم لفكػػرة جديػػدة أف تصػػبح سػػلوكاً       
الحاؿ بالنسبة إلدارة المنزؿ. فمع أنو كػاف ىنػاؾ سػلوؾ إدارى بطريقػة أو ظاىراً.وىذا ىو 

بػػأخرى منػػذ أف كانػػت ىنػػاؾ أسػػر وبيػػوت تػػدار، إال أف المفهػػـو العلمػػي لػػئلدارة المنزليػػة 
يعتبػػر حػػديث نسػػبياً، كحداثػػة علػػم اإلدارة بوجػػو عػػاـ، ويحتػػاج إلػػى رفػػع الػػوعي بػػدوره فػػي 

 كفاءة وأقل موارد.تحقيق أىداؼ الفرد والمجتمع بأعلى  
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ولكى يُنشر ىذا الوعى اإلداري بين األفراد واألسر فإنو يتحػتم علػى المسػئولين عػن       
التربيػػػة والتعلػػػيم األىتمػػػاـ بتقػػػديم ىػػػذا العلػػػم منػػػذ المراحػػػل األولػػػى فػػػى تعلػػػيم األطفػػػاؿ، 
وإدخػػػػاؿ مقػػػػررات اإلدارة المنزليػػػػة بوجػػػػو عػػػػاـ ضػػػػمن المقػػػػررات الدراسػػػػية فػػػػي المراحػػػػل 

 عليمية المختلفة.الت

كػػذلك علػػى وسػػائل االتصػػاؿ الجماىيريػػة مػػن إذاعػػة وتليفزيػػوف وصػػحافة أف تشػػارؾ        
فػػى التوعيػػة بأىميػػة ىػػذا المفهػػـو وتبسػػيط مدركاتػػو حتػػى تصػػل إلػػى ربػػات البيػػوت بصػػورة 
ممكنو ومقنعو، فوسائل االتصاؿ أداة قوية مػن األدوات التػي تهػدؼ إلػى حمػل الجمػاىير 

تفكيػػر فػػي معلومػػاتهم واتجاىػػاتهم وسػػلوكياتهم. فقػػد أصػػبح لهػػذه الوسػػائل علػػى إعػػادة ال
دوراً فعػػاالً فػػي انتشػػار األفكػػار والمعلومػػات الجديػػدة مػػع التطبيػػق علػػى المجػػاالت العامػػة 
والمتخصصة، ومن أىم ىذه المجاالت مجاؿ إدارة الشئوف األسرية، أو اإلدارة المنزليػة، 

دارة الشػػئوف األسػػرية إلػػى النهػػوض بمسػػتوى كفػػاءة حيػػث ترجػػع أىميػػة ىػػذه الوسػػائل فػػي إ
األسػػػػرة فهػػػػي تسػػػػهم فػػػػي غػػػػرس القػػػػيم واالتجاىػػػػات والمهػػػػارات المرتبطػػػػة بالمػػػػدركات 
والمفػػػاىيم العلميػػػة فػػػى مجػػػاؿ إدارة المنػػػزؿ لػػػدى جميػػػع أفػػػراد األسػػػرة بصػػػفة عامػػػة وربػػػة 

كسػلوؾ   األسػرة بصػفة خاصػة. ممػا يشػجعهم علػى ممارسػة السػلوؾ اإلداري والتعػود عليػو
 واتجاه تلقائي. فتلك مسئولية وطنية يلـز القياـ بها.

 

  .اختبلؼ االتجاىات وأساليب التفكير بين األجياؿ  

إف العػبء الملقػى علػى إدارة المنػزؿ والػػدور الػذى يمكػن أف يلعبػو االتجػػاه اإلدارى       
مهمػػة كلمػػا فػػى تنظػػيم  ػػئوف األسػػرة يػػزداد صػػعوبة بتعقيػػد الحيػػاة االجتماعيػػة، وَتسػػهل ال

أرتقى المجتمع وتقدـ حضػارياً وثقافياً.فقػد أثبتػت نتػائج األبحػاث وجػود تػأثير للمتغيػرات 
االجتماعيػػػػة واالقتصػػػػادية علػػػػى القػػػػدرة اإلداريػػػػة وكفػػػػاءة السػػػػلوؾ اإلداري فػػػػى المجتمػػػػع 
المصػػػري، أى أف إخػػػتبلؼ االتجاىػػػات وأسػػػاليب التفكيػػػر بػػػين األجيػػػاؿ المختلفػػػة التػػػى 

اليػػـو يػػنعكس بػػبل  ػػك علػػى الحيػػاة األسػػرية، وقػػد تعػػوؽ تقػػدـ إدارة  تعػػيل فػػى مجتمعنػػا
  ئونها. وتلك ظاىرة ملموسة يلـز األىتماـ بدراستها.
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  .وجود بع  العادات المتوارثة التى ال يراد تغييرىا 

فػػإدارة المنػػزؿ دافػػع وباعػػث علػػى التغييػػر حيػػث تعطػػى فرصػػة للتعػػود علػػى اتخػػاذ        
ف األسرة بعد تروي ودراسة، وقد يؤدى ذلك إلػى تغييػر األىػداؼ القرارات فى جميع  ئو 

الموضػػوعة أو تعػػديل أسػػاليب تحقيػػق تلػػك األىػػداؼ، وكثيػػر مػػن النػػاس يكػػره بػػل ويرىػػب 
 .ىو معروؼ ومألوؼ التغيير ويشعر باألمن واالستقرار فى ظل ما

إال أف االتجاىػػػػػات الحديثػػػػػة تجػػػػػاه بعػػػػػ  الشػػػػػئوف األسػػػػػرية أدت إلػػػػػى زيػػػػػادة   
شكبلت اإلدارية المتعلقة باستعماؿ األسرة لمواردىػا الماديػة والبشػرية، األمػر الػذي الم

. وىػذا يتطلػب منػا محاولػة يتطلب اإلستعانة بأساليب جديدة لمواجهة ىذه المشػكبلت
تكػػػػوين اتجاىػػػػات سػػػػليمة، ووضػػػػع تنظػػػػيم سػػػػليم ومتناسػػػػق مػػػػن المفػػػػاىيم والمعتقػػػػدات 

فػة أنشػػطة الحيػاة اليوميػة، حتػػي نسػتطيع أف نرتقػػي والعػادات والقػيم والػػدوافع بالنسػبة لكا
بمستوى حاجاتنا بالمواكبة لتطػورات العصػر، وحتػى نسػتطيع أف نػتعلم أنماطػاً جديػدة مػن 
السػلوؾ اإلداري نسػتعين بهػا فػػي حػل المشػكبلت التػي تواجهنػػا. فػاإلدارة المنزليػة يجػػب 

 عها.أف تعكس التغيرات المستمرة التي تحدث في المجتمع وتتفاعل م

  .االعتراض على النقد وعدـ تقبلو 

التقيػػػيم كأحػػػد مراحػػػل الػػػدورة اإلداريػػػة يتضػػػمن النقػػػد، ويعنػػػى النقػػػد ذكػػػر المحاسػػػن       
والعيوب وتوضيح عناصر القوة والضعف فى كل جانب من جوانػب العمليػة اإلداريػة ومػن 

مػن منػا ال يػؤمن يشتركوف فيهػا مػن أفػراد، وقػد توارثنػا االعتػراض علػى النقػد وعػدـ تقبلػو و 
بأف ما فات قد فات وال داعى السترجاع ما حدث ومناقشتو، ويؤكد ىؤالء حرصػهم علػى 
المسػػتقبل بػػدالً مػػن العػػيل فػػى أحػػدث الماضػػى وىػػل يمكػػن التقػػدـ والتحسػػن إال علػػى 

 أساس تبلفى عيوب الماضى ودعم محاسنو وىذا وعى جديد يلـز نشره.
 

  .أساليب النقل والتقليد 

العوامػػل الهامػة فػػى عػدـ ازدىػػار إدارة المنػزؿ أف عػػددا كبيػر مػػن األسػر يحػػاوؿ ومػن       
نقػل وتقليػد أسػاليب غيػػره مػن األسػر األخػػرى، مػأخوذاً فػى ذلػػك السػلوؾ بعنصػر الخػػوؼ 

 من اإلقداـ على المجهوؿ واإلحجاـ عن التجديد واالبتكار.
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داؼ ومػا لػديهما مػن مػوارد وبما أنو ال يمكن أف تتماثل أسرتاف فيما أمامهمػا مػن أىػ      
 فهذا النقل والتقليد غالباً ما يبوء بالفشل وعندىا تقل الثقة بإدارة المنزؿ.

والمفتػػػػرض أف تسػػػػتعين األسػػػػر بخبػػػػرات الغيػػػػر وأف تأخػػػػذ وتقتػػػػبس منهػػػػا مػػػػا يػػػػبلءـ       
أىدافها وظروفهػا، ولكػن يجػب أف تكػوف لهػا قراراتهػا الخاصػة فػى كػل مػا يتعلػق بشػئونها 

 فرادىا. وىذا اتجاىاً صحيحًا يجب التأكيد عليو.و ئوف أ
 
  .أف إدارة المنزؿ تعنى وضع خطة لسير العمل فى المنزؿ  

فمن العوائػق التػى تحػوؿ دوف تقػدـ إدارة المنػزؿ أف كثيػر مػن األسػر تعتقػد أف إدارة       
ا مػا المنزؿ تعنى فقط وضع خطة لسير العمل فى المنزؿ ) أحد المفاىيم الخاطئػة (، وإذ

فشػلت ىػػذه الخطػػة يفقػػدوف ثقػػتهم بعمليػة اإلدارة، متناسػػين أنػػو لكػػى تػػنجح إدارة المنػػزؿ 
يجػػب أف تػػتم بجميػػع مراحلهػػا وجوانبهػػا، فػػبل تجػػدى خطػػة ال تبنػػى علػػى أسػػس مدروسػػة، 
وال تػػرى النػػور خطػػة ال تنفػػذ، وال يتطػػور ىػػدؼ ال تنػػاقل أسػػاليب تحقيقػػو. وىػػذا سػػلوؾ 

 نافع يلـز التعود عليو.
 

  لجهل باألىداؼ وعدـ الوعى بالموارد.ا 

يقلل عدـ وجود أىداؼ واضحة ومحددة مػن إمكانيػة حسػن اسػتغبلؿ المػوارد ومػن       
توجيػػو نػػواحى نشػػاط األفػػراد. وبهػػذا تسػػود االرتجاليػػة ويعػػم التخػػبط فػػى اتخػػاذ القػػرارات 
ر وفػػى تنفيػػذىا، بػػل أف التقيػػيم يصػػبح غيػػر مجػػدي حيػػث أف الهػػدؼ المنشػػود نفسػػو غيػػ

 محدد. رواضح وغي
كمػػا أف ىنػػاؾ أسػػر تجهػػل حقيقػػة مػػا لػػديها مػػن مػػوارد وال تقػػدر المتػػوافر منهػػا، أو         

الممكػػن اسػػتخدامو مػػن سػػبل ووسػػائل فػػى سػػبيل تحقيػػق ورفػػع مسػػتوى أىػػداؼ ورغبػػات 
األسرة وأفرادىا، فمن الممكن أف تركز االىتماـ علػى المػوارد الماديػة المحسوسػة وتغفػل 

شػػرية. ىػػذا الجهػػل باألىػػداؼ وعػػدـ الػػوعى بػػالموارد يحػػوؿ دوف تقػػدـ اإلدارة المػػوارد الب
 المنزلية. وىذا إدراؾ ناقص يلـز عبلجو.
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  .قلة المراجع والبحوث فى ميداف إدارة المنزؿ 

مػػع قلػػة المراجػػع والبحػػوث فػػى ىػػذا الميػػداف، وعػػدـ تخصػػص ىيئػػات معينػػو يمكػػن      
معلومػات أو استشػارات متعلقػة بمشػاكل اإلدارة  الرجوع إليها للحصػوؿ علػى مػا يلػـز مػن

المنزليػػة وطرائػػق اسػػتعماؿ المػػوارد المتػػوافرة لؤلسػػرة. تقػػف إدارة المنػػزؿ أمػػاـ العديػػد مػػن 
فػى اإلدارة  نالمعوقات التى تحوؿ دوف تقدمها وازدىارىا. ولعل تػوافر بعػ  المتخصصػي

ة المنػزؿ يسػهم إسػهاماً ايجابيػاً المنزلية وإلماـ المثقفين بأىميػة األسػلوب العلمػى فػى إدار 
فػػػى التعريػػػف بأىميػػػة االتجػػػاه اإلدارى فػػػى رفػػػع مسػػػتوى الحيػػػاة األسػػػرية، وبالتػػػالى رفػػػع 

 مستوى المجتمع، وىو طريق جديد يلـز بناؤه.  

فػػتح بػػاب الحػػوار حػػوؿ عػػن المقترحػػات لسػػبل مواجهػػة معوقػػات تقػػدـ  نشػػاط مصػػاحب:
 إدارة المنزؿ.

 
 جتماعيإدارة المنزؿ والتطور اال

إف ظػػػػاىرة التغيػػػػر  ػػػػرط مػػػػن  ػػػػروط قيػػػػاـ المجتمعػػػػات وبقائهػػػػا وكػػػػل المجتمعػػػػات       
اإلنسػػانية خاضػػعة لطبيعػػة التغيػػر، وقػػد يحػػدث التغيػػر االجتمػػاعى ببطػػيء  ػػديد فػػبل يػػدرؾ 
بسػػػهولة فيقػػػاؿ أف المجتمػػػع جامػػػد راكػػػد، وقػػػد يحػػػدث التغيػػػر االجتمػػػاعى بسػػػرعة كبيػػػرة 

يكػػػوف التغيػػػر متػػػدرجاً يقػػػاؿ أف المجتمػػػع متطػػػور، وقػػػد  فيقػػػاؿ أف المجتمػػػع متغيػػػر، وقػػػد
 يحدث التغيير فى قفزات واسعة وعلى فترات طويلة سميت كل فترة منها طفرة أو ثورة.

فالتغير االجتمػاعي  ػرط للتقػدـ االجتمػاعي وىػو أيضػا سػبب بعػ  المشػكبلت   
بلت نتيجػػػػة االجتماعيػػػػة التػػػػى تعانيهػػػػا الػػػػدوؿ المتطػػػػورة والناميػػػػة. وتحػػػػدث ىػػػػذه المشػػػػك

التضػػػارب بػػػين االتجاىػػػات القديمػػػة والجديػػػدة وىػػػذا يفسػػػر الصػػػراع الواضػػػح بػػػين أنصػػػار 
 القديم أى المحافظين وبين أنصار الحديث أى المتقدمين.

فاالتجاه االجتماعي ىو  عور الفرد أو الجماعة إزاء موقف اجتماعى  عورا يػؤدى        
ات االجتماعيػػة تتكػػوف مػػن خبػػرات إلػػى نشػػاط خػػاص لمواجهػػة ىػػذا الموقػػف، واالتجاىػػ

األفػػراد والجماعػػات وتجػػاربهم فػػى  ػػئوف الحيػػاة، وىنػػاؾ محػػدد ىػػاـ وعامػػل قػػوى يحػػدد 
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معينػػو كمػػا يحػػدد األنشػػطة التػػى تتطلبهػػا ىػػذه  تاالتجاىػػات االجتماعيػػة ويوجههػػا وجهػػا
 االتجاىات، ىذا العامل ىو القيم االجتماعية.

سهولة فى الظواىر الحضارية التػى تعتمػد أساسػاً ويحدث التغير االجتماعى بسرعة و       
علػػػػػى إدخػػػػػاؿ المسػػػػػتحدثات الماديػػػػػة والصػػػػػناعية والتكنولوجيػػػػػة. بينمػػػػػا يحػػػػػدث التغيػػػػػر 
االجتمػػػاعى ببطػػػيء وصػػػعوبة فػػػى الظػػػواىر االجتماعيػػػة التػػػى تعتمػػػد أساسػػػا علػػػى اعتنػػػاؽ 

 عادات وتقاليد جديدة وبناء أساليب فكرية وقيم خلقية حديثة.
التغيػػر حضػػارى أو اجتمػػاعى وسػػواء كػػاف علػػى مسػػتوى األسػػرة أو علػػى  وسػػواء كػػاف  

نطاؽ المجتمع فػاف اإلدارة السػليمة تلعػب دورا ىامػاً وإيجابيػاً فػى تيسػير وسػرعة حػدوث 
 ىذه التغيرات.

فالشػػكل اإلداري أليػػة منظمػػة سػػواء كانػػت أسػػرة أو مشػػروع أو مؤسسػػة يتبػػع حتمػػاً       
عمػػل فػػى محيطػػو، وال يمكػػن فصػػل مكونػػات ودور إدارة اإلطػػار الفكػػرى والبشػػرى الػػذى ي

المنػػزؿ عػػن التطػػور البشػػرى والتكنولػػوجى فػػى المجتمػػع المحػػيط باألسػػرة. فػػإدارة المنػػزؿ 
البد أف تتأثر وتؤثر فى المجتمع المحػيط باألسػرة، كمػا تتػأثر بػالظروؼ الخاصػة المرتبطػة 

هػػػا تتػػػأثر ببيئػػػة اإلدارة سػػػواء بحيػػػاة أفػػػراد األسػػػرة وأىػػػدافهم وميػػػولهم واتجاىػػػاتهم، أي أن
 الداخلية أـ الخارجية.

 تطور المجتمع العربى 
ومما ال  ك فيو أف المجتمع العربى يمػر بمرحلػة تطػور سػريعة ليلحػق بركػب التقػدـ       

والحضارة فى المجتمعات المتقدمة. حيث يجتاز المجتمع العربػى اليػـو مرحلػة ثوريػة فػى 
جتمػاعى واالقتصػادي فػي ظػل الثػورات والتظػاىرات التػي التغير الحضاري والسياسػي واال

أثرت على جميع منػاحي الحيػاة، فهنػاؾ التغيػر الحضػارى والػذى يشػتمل الثػورة الصػناعية 
والتكنولوجيػػػة والتػػػى أحػػػدثت تغيػػػرات عديػػػدة فػػػى تنظػػػيم العائلػػػة ودور األفػػػراد بهػػػا وفػػػى 

وأسػػػػاليب وطػػػػرؽ عبلقػػػػاتهم المختلفػػػػة، وفػػػػى مسػػػػتوى المعيشػػػػة، وفػػػػى توزيػػػػع السػػػػكاف 
االتصاؿ. وأصػبح التفاعػل واالتصػاؿ أسػرع وأعمػق ال فػى داخػل المجتمػع الواحػد فقػط، 
ولكن مع المجتمعات الخارجية األخػرى. حيػث أتيحػت الفرصػة للعوامػل الثقافيػة المػؤثرة 
أف تنتقل بسهولة وبسرعة من مجتمع إلى أخػر مػن خػبلؿ وسػائل االتصػاؿ المختلفػة التػى 
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، ممػػا يػػؤثر علػػى عػػادات وتقاليػػد غػػدت ىػػى القػػوة الم سػػيطرة والمهيمنػػة علػػى عػػالم اليػػـو
 وقيم واتجاىات األفراد واألسر.

ومن مظاىر التغير الثقػافى فػى المجتمػع العربػى الحػديث، األىتمػاـ الفػائق بػالتعليم،       
وزيػػادة االىتمػػاـ بوجػػو خػػاص بتعلػػيم المػػرأة وخروجهػػا إلػػى العمػػل ومشػػاركتها الرجػػل فػػى 

اء الحياة فى األسرة والمجتمع عامة، بل وتوليها العديػد مػن المناصػب القياديػة تحمل أعب
التػى لػم تكػن متاحػة لهػا مػن قبػل. وتغيػرت نظػرة وعبلقػة صػاحب العمػل بالعامػل والفػبلح 
بصػػاحب األرض وعبلقػػة الفػػرد بالدولػػة وإزالػػة الفػػوارؽ بػػين الطبقػػات. كػػل ىػػذه التغيػػرات 

ديػدة، انعكسػت بالضػرورة علػى الحيػاة داخػل األسػرة أدت ببل  ك إلػى تغيػرات ثقافيػة ع
الواحػػدة. وكػػاف مػػن نتػػائج ىػػذه التغيػػرات نشػػوء قػػيم اجتماعيػػة وأخبلقيػػة جديػػدة وظهػػرت 
نتػػائج ىػػذه القػػيم الجديػػدة علػػى وظيفػػة األسػػرة وأىػػدافها وطموحاتهػػا وتطلعاتهػػا، وبالتػػالى 

سػرة، وتغيػرت المسػتويات أنعكس ذلك على إدارة المنزؿ، فتغير النسق القيمي ألفراد األ
واالتجاىات، وتغيرت أنماط األستهبلؾ بسبب الظروؼ االقتصادية للمجتمعػات العربيػة،  

( الهيكػػػل التنظيمػػػي ٚكػػػل ذلػػػك ألقػػػى بظبللػػػو علػػػى اإلدارة المنزليػػػة. ويوضػػػح الشػػػكل )
 للمفاىيم الرئيسية إلدارة المنزؿ وعبلقتها بالمجتمع.

 تمع ؟ىل تتغير إدارة المنزؿ بتغير المج
قػػد يفهػػم ممػػا سػػبق أف العمليػػة اإلداريػػػة قػػد تتغييػػر أو تتطػػور، ولكػػن اإلدارة كعمليػػػة  

بتغيػػر الظػػروؼ أو األحػػواؿ االجتماعيػػة  رعقليػػة بػػدورتها المتكاملػػة الجوانػػب ثابتػػة ال تتغيػػ
فى أى عصر. ولكن قد ينػتج عػن تغيػر الظػروؼ االقتصػادية أف تتغيػر مػوارد األسػرة، وقػد 

أىػػػداؼ األسػػػرة التػػػى تريػػػد تحقيقهػػػا ومػػػع ذلػػػك تبقػػػى الػػػدورة اإلداريػػػة يتبػػػع ذلػػػك تغيػػػر 
 بمراحلها المختلفة ثابتة.

ولكنها باعث على التغير ومػن وظائفهػا األساسػية أنهػا  رإذاً فاإلدارة المنزلية ال تتغي  
تسهل التغيير وتدفع إلى التطور والتحسن. فمع التغير الحضارى والثقػافى فػى المجتمػع، 

وتطػور مراحػل حيػاة األسػػرة، وتغيػر وتطػور مػوارد األسػرة يظػل دور إدارة المنػػزؿ ومػع تغيػر 
المختلفػػة  اىػػو مسػػاعدة األسػػرة علػػى تحقيػػق أىػػدافها، وإ ػػباع رغباتهػػا فػػى أطػػوار حياتهػػ



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

118                       
  

مسػػػتخدمو فػػػى ذلػػػك مػػػا يتػػػوافر لهػػػا مػػػن مػػػوارد وإمكانػػػات بصػػػرؼ النظػػػر عػػػن الزمػػػاف أو 
 رة.المكاف أو الظروؼ التى تتواجد فيها األس

 
يتنػػػاقل الحضػػػور حػػػوؿ أىػػػم التغيػػػرات المجتمعيػػػة المػػػؤثرة علػػػى إدارة  نشػػػاط مصػػػاحب:

 المنزؿ في الوقت الحاضر.ووسائل تكيف إدارة المنزؿ مع ىذه التغيرات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

المنزؿ وعبلقتها  إلدارة ة( الهيكل التنظيمي للمفاىيم األساسيٛ كل )
 بالمجتمع

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طشيقت ػهًيت             احخبر قشاساث    حفكيش ابخكبسي        
 

 
 اخخيبس بيٍ احخًبالث

 وبذائم يخؼذدة
 

 يجهىداث يُظًت نألَشطت

 انيىييت نألسشة

 تـــبػيــــت االجخًـــــانبيئ   

 

 

 واالقخصـــــــبديت

               

 

 أهذاف وقيى األسشة  
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 الموارد األسرية
Family Resources The 

 

تحسػين تطػوير و لػذلك البػد مػن ، كبيػرةو  سػريعةالعالم اليػـو متطػور بخطػى أصبح 
مشػػكبلت وتحسػػين مسػػتوى العلػػى حػػل  هاإلداريػػة التػػى تسػػاعد وبرفػػع قدراتػػ فػػردأداء ال
وذلػك  ،ىى تحقيق ىدؼ معين بأقصى كفاءة ممكنػو، فالوظيفة األساسية لئلدارة تو،معيش

 .باستخداـ الموارد المتاحة سواء للفرد أو لؤلسرة حياةفى جميع مجاالت ال
 تساؤالت: فما ىي الموارد ؟
 وما ىي أنواعها وخصائصها ؟

 وما ىي أىم الغوامل المؤثرة عليها ؟
إف موارد األسرة ىي جميع اإلمكانات البشرية وغيػر البشػرية المتاحػة لهػا، والتػى 

تهػا المتعػددة والمتنافسػة وبلػوغ رغباتهػا تستخدمها األسرة أو تستفيد بها فػى إ ػباع حاجا
وتحقيػػػق أىػػػدافها. وكمػػػا أف حاجػػػات األسػػػرة متعػػػددة فػػػإف مواردىػػػا أيضػػػاً متعػػػددة، وإف 

 اتصفت األخيرة بالندرة النسبية أو بالمحدودية.
 

 األىمية العملية إلدارة موارد األسرة
خداـ ىػػذه إف عمليػػة إدارة مػػوارد األسػػرة فػػى واقػػع األمػػر، مػػا ىػػى اإل طرائػػق إسػػت

المػػوارد وتوزيعهػػا علػػى حاجػػات األسػػرة المتعػػددة لتحقيػػق أكبػػر قػػدر مػػن اإل ػػباع لضػػماف 
 إستمرار بقاء األسرة ورفاىيتها.

وترجع أىمية إدارة الموارد سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع إلػى حتميػة اإلسػتعانة 
شػػػكلة بحسػػػن التصػػػرؼ والتػػػدبير فػػػى مواجهػػػة االنسػػػاف لمػػػا اصػػػطلح علػػػى تسػػػميتو بالم

 االقتصادية. والتي تتكوف من محورين أساسيين ىما: 
 

 المحور األوؿ: تعدد الحاجات االنسانية
حيػػث يتعػػذر حصػػر مػػا يمكػػن أف يػػدخل تحػػت مسػػمى الحاجػػات االنسػػانية، فهنػػاؾ       

حاجػػػات فسػػػيولوجية أساسػػػية، وحاجػػػات إجتماعيػػػة، وحاجػػػات نفسػػػية، وحاجػػػات أخػػػرى 
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والتعدديػة ىنػا تتضػمن  -سػلم احتياجػات ماسػلو فيمػا سػبق كما أ رنا إليها في   -متنوعة 
أكثر من معنى، فهي باإلضافة إلى أنو يشػير إلػى كبػر القيمػة العدديػة لمطالػب الفػرد، فإنػو 
يعني أيضاً في الوقت ذاتو تنوع ىذه الحاجات أو المطالب وإختبلفها بإختبلؼ متغيػرات 

عدديػػػة تشػػػير إلػػػى إطػػػراد تجػػػدد وتزايػػػد الزمػػاف والمكػػػاف، أي بتغيػػػر البيئػػػة، كػػػذلك فػػػإف الت
الحاجات البشرية على مدى الزمن ومػع تطػور الحيػاة المدنيػة، ومػا يترتػب علػى ذلػك مػن 

 تغير في القيم والعادات االجتماعية.
 

 المحور الثاني: الندرة النسبية للموارد واالمكانات.
نسػػػانية دفعػػػة حيػػػث ينػػػتج عػػػن ىػػػذه النػػػدرة عػػػدـ كفايتهػػػا إل ػػػباع كػػػل الحاجػػػات اإل      

واحػػدة أو فػػى وقػػت واحػػد، ممػػا يتطلػػب اسػػتخداـ الكثيػػر مػػن الجهػػد والقػػدرات العقليػػة 
للتغلػػب علػػى المعادلػػة الصػػعبة وىػػى تحقيػػق أقصػػى قػػدر مػػن اإل ػػباع للحاجػػات المتعػػددة 

 والمتجددة يوماً بعد اآلخر باستخداـ المتوافر من امكانات وموارد محدودة.
ادية تػػػػتلخص فػػػػي أف الحاجػػػػات التػػػػى يرغػػػػب األفػػػػراد أو أي أف المشػػػػكلة االقتصػػػػ      

المجتمػػػع فػػػى إ ػػػباعها، تزيػػػد عػػػن اإلمكانيػػػات والمػػػوارد. بمعنػػػى أف المػػػوارد تعتبػػػر نػػػادرة 
بالنسبة لما تتطلبو الحاجات المتعددة والمتنوعة والمتجددة. وينتج عػن ىػذه النػدرة عػدـ  

مػن الجهػد والقػدرات العقليػة  كفايتها إل باع كل الحاجات، بما يتطلب اسػتخداـ الكثيػر
 للتغلب على ىذه المعادلة الصعبة لؤلسرة.

واألسػػرة اليػػـو فػػى حاجػػػة ماسػػة إلػػى تطبيػػق أسػػػلوب الموازنػػة التخطيطيػػة عنػػد اسػػػتعمالها 
لجميػػػع مواردىػػػا المتاحػػػة مػػػن أجػػػل الوصػػػوؿ لتحقيػػػق أىػػػدافها وإ ػػػباع إحتياجاتهػػػا علػػػى 

المسئولة األولى عػن إدارة مػوارد أسػرتها يقػع المدى القريب والبعيد. فربة األسرة بصفتها 
عليها العبىء األكبر فى إدارة الػدخل المػالى وإدارة الممتلكػات، وأيضػا فػى إدارة الوقػت 

 والجهد لها وألفراد أسرتها. 
ومن أجل الوصوؿ للنجاح فى القياـ بهذه المسئولية البد أف يكػوف لػديها الػوعى 

الحقيقػػػػػى ألسػػػػػرتها إنمػػػػػا ىػػػػػو محصػػػػػلة السػػػػػلع  اإلدارى واإلدراؾ السػػػػػليم بػػػػػأف الػػػػػدخل
والخدمات التػى يمكػن لؤلسػرة االنتفػاع بهػا لتحقيػق أىػدافها وإ ػباع احتياجاتهػا فػى فتػرة 
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زمنيػة معينػة. فالػدخل الحقيقػى لؤلسػرة مػا ىػو اإل نتػاج االسػتغبلؿ األمثػل لجميػع مواردىػا 
ذى يحقػػػق لهػػػا اإلرتقػػػاء المتاحػػػة سػػػواء الماديػػػة منهػػػا أوالبشػػػرية بػػػأكبر كفايػػػة ممكنػػػو، والػػػ

 بمستوى القيم المعيشية ألفرادىا.
وإدارة المنػػػػزؿ أو إدارة مػػػػوارد األسػػػػرة تعػػػػد القػػػػوة المحركػػػػة التػػػػى يػػػػتم بهػػػػا إنجػػػػاز       

مسػػػئوليات ربػػػة األسػػػرة سػػػواء كانػػػت عاملػػػة أوغيػػػر عاملػػػة بجميػػػع جوانػػػب حيػػػاة األسػػػرة 
ربػػة األسػػرة مػػا لػػديها مػػن  االقتصػػادية واالجتماعيػػة والنفسػػية. وفػػى سػػبيل ذلػػك تسػػتخدـ

معرفة وخبرة ومهارة وقدرات فى حل المشػكبلت األسػرية والمنزليػة اليوميػة التػى تواجههػا 
 وفى التغلب على الصعوبات التى تعترضها. 

وتقػػاس قػػػدرة ربػػػة األسػػرة فػػػى إدارة مواردىػػػا بمقػػػدار نجاحهػػا فػػػى االسػػػتفادة مػػػن 
قػو مػن أىػداؼ. والػذى يػنعكس أثػره موارد األسرة إلى أقصى حػد ممكػن وبمقػدار مػا تحق

علػػػى إنجػػػاز كافػػػة المسػػػئوليات األسػػػرية والمنزليػػػة مػػػع االسػػػتخداـ الجيػػػد للػػػدخل المػػػالى 
وتػػػػوفير الوقػػػػت والجهػػػػد، إلػػػػى جانػػػػب االختيػػػػار األفضػػػػل واالسػػػػتعماؿ الجيػػػػد لؤل ػػػػياء 

 والممتلكات مما يرفع من كفاءة األسرة اإلنتاجية مع االرتقاء بمستوى معيشتها.
كمػػػا أف انخفػػػاض الػػػػوعى اإلدارى لؤلسػػػرة إلػػػى جانػػػػب الجهػػػل بمواردىػػػا المتاحػػػػة،        

وبكيفية االستخداـ األمثل لها يػؤدى إلػى انخفػاض كفاءتهػا االنتاجيػة فػى تحقيػق أىػدافها 
 وإ باع احتياجاتها، ومن ثم انخفاض الدخل الحقيقى لها.

ي تعيػػػين األسػػػرة علػػػى اسػػػتغبلؿ وإدارة مػػػوارد األسػػػرة باعتبارىػػػا الوسػػػيلة الفعالػػػة التػػػ      
مواردىػػا البشػػرية والماديػػة بأحسػػن اسػػتغبلؿ ممكػػن لتحقيػػق أىػػدافها وإ ػػباع احتياجاتهػػا 
المتعػػػددة والمتنوعػػػة والمتطػػػورة. وأيضػػػا باعتبارىػػػا الوسػػػيلة التػػػى تهيػػػىء المنػػػاخ السػػػوى 

يئػة للعبلقات والتفاعبلت األسرية. يمكن أف تكوف وسػيلة مػن وسػائل تكيػف الفػرد مػع الب
المحيطة بو بكل متغيراتها، ومػن ثػم فهػى وسػيلة فعالػة لمسػاعدة الفػرد علػى التغلػب علػى 
العديد من مشكبلتو وصػوالً لتحقيػق التػوازف النفسػى واالسػتقرار األسػرى ومػن ثػم التوافػق 

 مع متطلبات البيئة المحيطة بو.  
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 تصنيف موارد األسرة 
 تصنف الموارد على المستوى األسري إلى: 

 Human Resources  موارد البشريةال - أ

 Non Human Resourcesالموارد غير البشرية   - ب

 Time Resource  مورد الوقت -جػ
 

 وسوؼ نتناوؿ كبًل من ىذه الموارد بإيجاز فيما يلي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( تصنيف موارد األسرةٜ كل )
 
 
 
 

 انًىاسد األسشيت

 يش بششيتيىاسد غ

 حسهيالث انًجخًغ  انًًخهكبث  انًبل   

 يىسد انىقج

 طبقبث   ييىل   قذساث    يهبساث     احجبهبث 

 يىاسد بششيت
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 Human Resources  الموارد البشرية -أ

سػػػرة، نظػػػراً ألف األفػػػراد ىػػػم الػػػذين يػػػديروف مػػػوارد وىػػػى مػػػن أىػػػم مػػػا تمتلػػػك األ
األسرة، واألفراد ىم أيضا الذين يستفيدوف منها. ىى المػوارد التػى تتعلػق بشخصػية أفػراد 
األسرة وما يتمتعوف بو مػن خصػائص، وتتكػوف المػوارد البشػرية مػن طاقػة الفػرد أو جهػده، 

ال يمكػن اسػتخدامها فػى معػزؿ  وقدرتو، ومهاراتو، وغيرىا مما يميػزه عػن غيػره، وىػى التػى
عنو مثل ميولو واتجاىاتو وعملو وخبراتو. وىػذه تلقػى اىتمامػاً أقػل بكثيػر مػن المػوارد غيػر 
البشػػرية نظػػرا لعػػدـ تعػػود الغالبيػػة العظمػػى مػػن النػػاس علػػى احتسػػاب مثػػل ىػػذه الخصػػائص 

قياسػها  من موارد األسرة. كذلك قد يرجع القصور فى االىتمػاـ بهػذه المػوارد إلػى صػعوبة
الكمػػى فلػػيس لهػػا قيػػاس واضػػح ومػػا يتبػػع ذلػػك مػػن صػػعوبة تقػػدير قيمتهػػا الحقيقيػػة فػػى 
الحياة اليومية تقديراً دقيقاً بالرغم مػن أف لهػا حػدود وإمكانيػات تمامػاً كػالموارد الماديػة ) 
غير البشرية (. فليس لػدينا طريقػة سػهلة لمعرفػة قػدرة الفػرد الجسػمية أو طاقتػو ونشػاطو.  

ب تحديػػد قيمػػة أو كميػػة مهػػارات الفػػرد أو معلوماتػػو بصػػورة دقيقػػة. وتتضػػمن كػػذلك يصػػع
 الموارد البشرية الموارد التالية:

 Energyالطاقة أو الجهد -أ
من أبرز ما يميز العنصر البشرى مقدار ما لديو من طاقػة أو جهػد، ويكػوف ىػدؼ 

يهػػا إلنجػػاز مػػا اإلنسػػاف مػػن بػػذؿ ىػػذا الجهػػد ىػػو تجسػػيد الحركػػة فػػى أفعػػاؿ منتظمػػة، ويأت
 .يريد من أعماؿ
ويحصػػل عليهػػا الفػػرد  ،الفػػرد علػػى أداء األعمػػاؿقػػدرة الجهػػد البشػػرى بػػو بيقصػػد 

عن طريق حػرؽ األغذيػة بأكسػجين الهػواء فتنػتج طاقػة ، ثػانى أكسػيد الكربػوف ، مػاء ومػا 
يسػػتنفذه الفػػرد مػػن طاقػػة أثنػػاء األداء ويمكػػن تقػػدير حجػػم التعػػب والعػػبء الملقػػى علػػى 

الجهػػد يمكػػن تػػوفيره مػػن وقػػت ألخػػر بمعنػػى أنػػو إذا أخػػذ الفػػرد قسػػطا مػػن كمػػا أف   .الفػػرد
مػع مبلحظػة أف ىػذا يحػدث فػى  ،غػداً  الراحة اليومية فإنو يستطيع أف يبذؿ مجهودا زائداً 

 .نطاؽ محدود ويحتاج الفرد الى موازنة جهده حتى يتجنب الشعور بالتعب واإلرىاؽ
حػػدودة وتختلػػف فػػى كميتهػػا مػػن  ػػخص إلػػى والطاقػػة أو الجهػػد مػػن المػػوارد الم 

 خر تبعاً لعدة عوامل منها السن، الجنس، الحالة الصحية والنفسػية، وزف الجسػم، النمػو 
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العضػػػلى للجسػػػم، موعػػػد القيػػػاـ بالعمػػػل، نػػػوع وكميػػػة األدوات والخامػػػات المتػػػوفرة ألداء 
 العمل، طريقة تنظيم وترتيب مكاف العمل واألدوات.

أخرى تؤثر على طاقة الفرد ومن أىمهػا مػدى كفايػة الفػرد، والظػروؼ وىناؾ عوامل        
واالمكانات المحيطة بو، وكلما زادت طاقة الفػرد أو طاقػة ربػة األسػرة زادت قػدرتها علػى 
القيػػػػاـ باألنشػػػػطة المختلفػػػػة، ومػػػػن ثػػػػم زادت قػػػػدرتها علػػػػى تحقيػػػػق األىػػػػداؼ واألرتقػػػػاء 

 بمستوى المعيشة.
كمية ىػذا المػورد مػن  ػخص آلخػر عنػدما نبلحػن أف بعػ  ويزداد الوعى باختبلؼ        

األعمػػاؿ تبػػدو  ػػاقة أو مجهػػده للػػبع  علػػى حػػين يعتبرىػػا الػػبع  اآلخػػر أعمػػاالً خفيفػػة، 
 ويستطيعوف إنجازىا بسهولة وبسرعة وببل أى  عور بتعب أو إرىاؽ.

قػاً وىناؾ عامل يسبب صعوبة إدارة مورد الطاقة ىو ارتباط ىذا المورد ارتباطاً وثي
بمػػورد  خػػر ىػػو الوقػػت فكػػل منهمػػا يػػؤثر فػػى اآلخػػر ويتػػأثر بػػو. حيػػث يتوقػػف مقػػدار مػػا 
يسػػتطيع الفػػرد إنجػػازه مػػن أعمػػاؿ علػػى مقػػدار مػػا لديػػو مػػن وقػػت ألدائهػػا، كػػذلك يتوقػػف 
مػدى االتسػاع أو الضػيق فػي الوقػػت علػى مقػدار مػا يتمتػع بػػو الفػرد مػن طاقػة وقػدره علػػى 

مرتبطػػاف ، لػػذلك يتحػػتم عنػػد إدارة أى منهمػػا وضػػع  إنجػػاز تلػػك األعمػػاؿ فهمػػا مػػورداف
 الثانى موضع االعتبار.  

ومػػػن أىػػػم أسػػػباب اإلرىػػػاؽ الػػػذى يصػػػيب ربػػػة األسػػػرة أثنػػػاء قيامهػػػا باألعمػػػاؿ 
 المنزلية .

  االسػػتمرار فػػى عمػػل متواصػػل دوف أف تخصػػص لنفسػػها وقتػػا للراحػػة تسػػتعيد فيػػو مػػا
 بذلتو من جهد.

 تػى تجعلهػا قػادرة علػى إنجػاز األعمػاؿ المنزليػة بأقػل عدـ محاولة اكتسػاب المهػارة ال
 جهد ممكن.

  تجاىػػػل االسػػػتفادة بػػػاآلالت الحديثػػػة التػػػى تحمػػػل عنهػػػا الجػػػزء المرىػػػق مػػػن األعمػػػاؿ
 المنزلية وتوفر جهدىا. 

وربة األسرة الناجحة ىى التى تعرؼ كيف تستفيد من الظروؼ المحيطة، ومن التقػدـ 
قػة بػنفس الحػذر والدقػة التػى تتصػرؼ بػو فػى مػاؿ العلمػى وتتصػرؼ فػى جهػدىا بحػذر ود
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األسرة لتوفر من جهدىا، وليس بدافع من الكسل ولكن بدافع الحرص على بذؿ الجهػد 
 فى تحقيق مزيد من رفع مستوى معيشة األسرة المادى والثقافى.

 

 Abilitiesالقدرات  -ب
كاؿ توضػػح نتػػائج دراسػػات علػػم الػػنفس أف ىنػػاؾ قػػدرة عامػػة و ػػائعة فػػى كػػل أ ػػ

األداء العقلى، وىى التى أطلػق عليهػا )بيرمػاف( )العامػل العػاـ( والػذى أصػبح معروفػاً فيمػا 
 بعد على أنو الذكاء.

كما توضح نتائج الدراسات أيضاً، أف كػل فػرد يختلػف ىػو وأى فػرد  خػر فػى ىػذه         
درات القػػدرة العامػػة أو الػػذكاء، ويختلػػف أداء الفػػرد الواحػػد مػػن ميػػداف آلخػػر نتيجػػة للقػػ

 النوعية أو الخاصة التى ترتبط بعضها ببع ، وتكوف ىذه القدرات القدرة العامة للفرد.
فقدرة االنساف على التفكير والتحليل واإلستدالؿ وغيػرىم مػن العمليػات العقليػة 
العميقػػة ىػػى التػػى دفعػػت االنسػػاف إلػػى اكتشػػاؼ كنػػوز البيئػػة مػػن بتػػروؿ ، فحػػم، وغيرىػػا،  

التػػى مكنػػت االنسػػاف مػػن السػػيطرة علػػى قػػوى الطبيعػػة ومػػا  كػػذلك فػػإف قػػدرة العقػػل ىػػى
ترتب على ذلك من تقدـ علمى وتطور تكنولوجى، وتحسن أو إرتقاء فػى الفػن االنتػاجى. 

 وىذه القدرة ذاتها ىى التى تمكن ربة األسرة من إ باع حاجاتها وتحقيق أىدافها.
، وتظػػػل ىػػػذه ويقصػػػد بالقػػػدرة األسػػػتعدادات الخاصػػػة التػػػي يتمتػػػع بهػػػا اإلنسػػػاف

القػػدرة كامنػػة داخػػل الفػػرد حتػػى تسػػمح لهػػا الظػػروؼ الخارجيػػة والمثيػػرات البيئيػػة خاصػػة 
 عوامل التربية والتنشئة الصحية فرصة الظهور.

مػػػػن القػػػػدرات ذات التػػػػأثير المبا ػػػػر علػػػػى األسػػػػرة وعلػػػػى إدارة األعمػػػػاؿ  أمثلػػػػة:
ة، فػػػػإذا تػػػػوافرت القػػػػدرة المنزليػػػػة، القػػػػدرة الميكانيكيػػػػة والقػػػػدرة االبتكاريػػػػة لربػػػػة األسػػػػر 

الميكانيكيػػة مػػثبلً لػػدى ربػػة األسػػرة يعػػد ذلػػك مػػن العوامػػل الهامػػة فػػى تسػػهيل أداء بعػػ  
األعباء المنزلية، كذلك تميز ربة األسرة بقدرة إبتكارية مرتفعػة تمكنهػا مػن إضػفاء اللمسػة 
د الفنية على كل ما تقـو بػو مػن أعمػاؿ فػى المسػكن سػواء فػى الملػبس أو المسػكن أوعنػ

إعػػػداد الوجبػػػات الغذائيػػػة.....إلخ، وذلػػػك بإسػػػتعماؿ الخامػػػات البيئيػػػة والسػػػلع البسػػػيطة 
 والقليلة التكاليف.
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 Skillsالمهارات  -جػ
تعػػػرؼ المهػػػارة علػػػى أنهػػػا القػػػدرة علػػػى أداء العمليػػػات الحركيػػػة فػػػى سػػػهولة وسػػػرعة       

سػلوؾ بطريقػة تناسػب ودقة. كما تعرؼ أيضاً على أنها القدرة على تنفيذ نمط معػين مػن ال
الظروؼ الواقعة ، فهناؾ عبلقة قوية بين المهارات والقدرات، فالمهػارة ُتظهػر قػدرة الفػرد 

 على إستغبلؿ ما لديو من معلومات وما إكتسبو من خبرات.
وتنقسػػم المهػػارات بصػػفة عامػػة إلػػى مهػػارات طبيعػػة ومهػػارات مكتسػػبة، فالمهػػارات       

موىبػػة طبيعيػػة فطريػػة توىػػب للفػػرد عػػن طريػػق الوراثػػة. أمػػا الطبيعيػػة ىػػى التػػى تكػػوف نتيجػػة 
المهػػارات المكتسػػبة فهػػى التػػى يكتسػػبها اإلنسػػاف نتيجػػة التعلػػيم والتػػدريب والمػػراف. وقػػد 
تكوف المهارات كمورد من الموارد البشرية األكثر وضوحاً فى أذىػاف األفػراد عػن المػوارد 

 البشرية األخرى.
لعقليػة يػؤدى إلػى تفهػم وتقػدير اإلدارة المنزليػة التػى تعتمػد والوعى بقيمة المهارات ا      

أساسػػاً علػػى تلػػك المهػػارات، فحسػػن التصػػرؼ الػػذى يعتمػػد علػػى الػػذكاء وسػػرعة البديهػػة 
مهارة ال ك فيها وىى تكتسب بالخبرة والتجربة. ويمكن إعتبارىا مػورداً بشػرياُ ىامػاً ألف 

مػػن النفقػػات، وتنقػػذ ماليػػة األسػػرة مػػن  ربػػة األسػػرة بحسػػن تصػػرفها تسػػتطيع أف تػػوفر كثيػػراً 
نفقػػػات يتسػػػبب فيهػػػا سػػػوء التصػػػرؼ. كمػػػا يمكػػػن أف تسػػػاىم مهػػػارات أفػػػراد األسػػػرة فػػػى 
تحقيػػق فػػائ  فػػى الميزانيػػة، نظػػراً ألنػػو إذا كػػاف لػػدى أحػػد أفػػراد األسػػرة مهػػارة يدويػػة أو 

فػػػى  يهػػػوى أعمػػػاؿ السػػػباكة أو الحياكػػػة أو الكهربػػػاء أو الػػػديكور. يكونػػػوف بػػػذلك ليسػػػوا
 حاجة إلى أيدى عاملة خارج نطاؽ األسرة مقابل تكلفة مادية. 

 

مهػػػارة ربػػػة األسػػػرة فػػػى إعػػػداد الوجبػػػات بأقػػػل التكػػػاليف أو إعػػػادة تقػػػديم  أمثلػػػة:
 وجبات معدة سابقاً وتقديمها فى أ كاؿ جديدة جذابة يعد مورداً ىاماً لؤلسرة.

فاوتػػػة لػػػدى ربػػػات وىنػػػاؾ عػػػدد  خػػػر مػػػن المهػػػارات المنزليػػػة تتػػػوافر بػػػدرجات مت
األسػػر مثػػل اإلحتفػػاظ بنفقػػات المنػػزؿ فػػى سػػجبلت مرتبػػة واضػػحة، والمهػػارة فػػى طريقػػة 
ترتيب بيتها، وجعلو مكاناً ممتعاً. وتػوفير المهػارات لػدى ربػة األسػرة بدرجػو ملموسػة يػوفر 

 وقتها وجهدىا. كما أنو يزيد من  عورىا بكفاءتها وتحقيق ذاتها. 
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 clination and AttitudesInالميوؿ واالتجاىات  -د
الميوؿ واالتجاىات ىي استعدادات وجدانية مكتسبة، تدفع الفرد للقيػاف بنوعيػة 
سػػلوؾ محػػددة تتفػػق معهػػا، ويعتبػػراف مػػن أىػػم جوانػػب الشخصػػية فهمػػا يعػػداف المجمػػوع 
الكلي لصفات الشخصية بما تتضمنهمن اسػتجابات انفعاليػة، وعػادات سػائدة عنػد الفػرد 

 اجتماعية.وصفات مزاجية و 
وتتضػػػح أىميػػػة ىػػػذين المػػػوردين عنػػػدما نقػػػارف بػػػين سػػػيدتين إحػػػداىما تميػػػل إلػػػى 
العنايػة بالمسػكن وتنظيمػػو وتعتبػر إف ىػػذه إحػدى مسػئوليتها التػػي تعتػز بهػػا، علػى حػػين أف 
اآلخػػرى تػػبغ  كػػل مػػا يتعلػػق بالمسػػكن أو العنايػػة بػػو وال تسػػتطيع أف تػػرى أف ىػػذا العمػػل 

ا ألفراد أسػرتها المتعلقػة بتػوفير البيئػة الصػحية والمبلئمػة لنمػو إنما ىو جزء من مسئولياته
األبناء فسيولوجياً وعقليػاً ونفسػياً. فمػن الواضػح إف ميػوؿ السػيدة األولػى يعػد بمػا ال ػك 

 فيو مورداً ىاماً لؤلسرة.
وتعتبر ميػوؿ واتجاىػات ربػة األسػرة نحػو بعػ  األعمػاؿ مػن العوامػل التػي تحػدد  

نحػػو تلػػك األعمػػاؿ. فالعمػػل الػػذي تميػػل إليػػو ربػػة األسػػرة، ولػػديها  ةكميػػة الطاقػػة المبذولػػ
اتجػػاة ايجػػابي نحوىػػا، وتشػػعر بقيمتػػو يقلػػل مػػا يبػػذؿ فيػػو مػػن طاقػػة وعػػدـ الشػػعور بالتعػػب 

 واإلرىاؽ عند القياـ بهذا العمل.
كػػػذلك فػػػإف اتجػػػاه أفػػػراد األسػػػرة نحػػػو مػػػا تعػػػده ربػػػة األسػػػرة مػػػن وجبػػػات اقتصػػػادية        

هػػػا مػػػن األمػػػور التػػػي تعػػػين ربػػػة األسػػػرة علػػػى القيػػػاـ بمسػػػئوليتها دوف إرىػػػاؽ، واإلقبػػػاؿ علي
والسيما فى الظروؼ التى يشتد الضغط فيها على موردى وقت ربة األسرة وجهػده،ا ومػن 

 ثم زادت قدرتها على تحقيق األىداؼ واالرتقاء بمستوى المعيشة.
 

 Knowledgeالعلم أو المعرفة  -ى 
مػػػػوارد المكتسػػػػبة عػػػػن طريػػػػق التعلػػػػيم الرسػػػػمى أو غيػػػػر العلػػػػم أو المعرفػػػػة مػػػػن ال

الرسػػمى، ومػػن التجػػارب والخبػػرات التػػي يمػػر بهػػا الفػػرد. وتبػػدو أىميػػة ىػػذا العامػػل عنػػد 
مقارنة حياة ربة األسرة المتعلمة بحياة ربة األسػرة الجاىلػة. فػإف الجهػل يحػـر األسػرة مػن 
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فػالعلم ينمػى البصػيرة فيجعػل القدرة علػى التفكيػر الصػائب عنػد تصػريفها لشػئوف حياتهػا، 
 ربة األسرة أكثر كفاءة فى معالجة جميع المشكبلت التى تقابلها .

فالتعليم أكثر من مجرد استيعاب المهػارات األكاديميػة والمػواد الدراسػية التقليديػة،       
فهو يمتد أيضا إلى اكتساب المهارات المهنية واألسرية واإلجتماعية، وإلى تنميػة التػذوؽ 

مػػالى وإلػػى تكػػوين االتجاىػػات والقػػيم وإلػػى خلػػق اتجػػاه أصػػيل فػػى الفػػرد يدفعػػو إلػػى الج
 المزيد من المعرفة وإلى السعى الدائم للحصوؿ عليها، والستخدامها لتحقيق أىدافها. 

 

فإلمػػػاـ ربػػػة األسػػػرة بالمعلومػػػات البلزمػػػة لتػػػوفير الغػػػذاء الصػػػحى المتػػػزف،  مثػػػاؿ:
ات حميمة فى محيط األسرة وفػى نطػاؽ المجتمػع، والمسكن المبلئم وأىمية إنشاء عبلق

 وبالوسائل التى تمكنها من تحقيق ذلك كلو، يعد مورداً بشرياً ىاماً.
كػػذلك ربػػة األسػػرة التػػي لػػديها المعػػارؼ االزمػػة عػػن العنايػػة بػػالمبلبس مػػن غسػػيل  

 ونشر وكي وتخزين وعناية يزيد من العمر االستهبلكي للمبلبس.
 

 Non Human Resourcesية: الموارد غير البشر  -ب
المػػواد غيػػر البشػػرية أكثػػر وضػػوحاً فػػى أذىػػاف النػػاس عػػن المػػوارد البشػػرية، ألنهػػا 
تتعلق بأ ػياء ملموسػة ومرئيػة، فلػيس منػا مػن يجهػل أف المػاؿ مػورد ىػاـ لتحقيػق كثيػر مػن 
األغػػػػػراض لؤلفػػػػػراد واألسػػػػػر مػػػػػن تسػػػػػهيبلت اقتصػػػػػادية واجتماعيػػػػػة عديػػػػػدة، فالمػػػػػدارس 

اكػػػػػز رعايػػػػػة الشػػػػػباب والطفولػػػػػة واألسػػػػػرة، ثػػػػػم الحػػػػػدائق ودور السػػػػػينما والمكتبػػػػػات ومر 
    والمسارح ، كلها منابع تنهل منها األسرة بما يتفق وقيمها وأىدافها. 

 وتتضمن الموارد غير البشرية ما يلى:      
 moneyالماؿ  -أ

 مػػن أىػػم المػػوارد التػػي تػػرتبط أرتباطػػاً مػػؤثراً ومبا ػػر بحيػػاة األسػػرة، فهػػو المصػػدر
الرئيسػى إل ػػباع الكثيػػر مػن حاجػػات األسػػرة وتحقيػق معظػػم أىػػدافها فهػو يحػػدد إلػػى حػػد  
كبير الخطوط العامة لشكل حياة األسرة ومستوى معيشتها. لػذا فإنػو يجػب إدارتػو بدقػة،  
كمػػػا يختلػػػف مػػػورد المػػػاؿ عػػػن المػػػوارد األخػػػرى فػػػى امكانيػػػة الحصػػػوؿ علػػػى المزيػػػد منػػػو 
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كػػن إدخػػاره وإسػػتثماره ويسػػهل تحديػػد كميتػػو، لكنػػو بتوسػػيع نطػػاؽ العمػػل والجهػػد كمػػا يم
يختلػػػف مػػػن  ػػػخص آلخػػػر، كمػػػا يختلػػػف بالنسػػػبة للشػػػخص الواحػػػد فػػػى مراحػػػل حياتػػػو 
المختلفة. فهناؾ عبلقة ما بين مورد الماؿ ومدى االرتقاء بمستوى المعيشة التػي تػنعم بػو 

 األسرة كمستوى التعليم، والمسكن، والملبس.
       

ر مسػتوى معيشػتو إنمػا يضػع فػى اعتبػاره قدرتػو الماليػة ومػدى فاالنساف حين يتغيػ
 احتماؿ تحقيق ىذا المستوى، وىذه القدرة المالية تتحدد بطبيعة عملو ومصدر رزقو.

 

 ويتكوف دخل األسرة من:   
  أواًل: الدخل المالى

والػذى يعػرؼ بأنػو كميػة النقػود التػى يحصػل عليهػا الفػرد فػى فتػرة زمنيػة محػػددة،        
يكػػػوف ىػػػذا الػػػدخل أمػػػا أجػػػراً عػػػن عمػػػل أو إيػػػراد مػػػالى مػػػن ممتلكػػػات. ويختلػػػف دخػػػل و 

 األسرة )النقدى( المالى من حيث :
 فقد يكوف أجراً عن عمل أو إيراد موسمياً أو سنوياً. :موعده -ٔ
فقد يكوف دخبًل ثابتػاً منتظمػاً مثػل أجػور مػوظفى الحكومػة أو المؤسسػات  ثباتو: -ٕ

التأكػد ممػا سػوؼ يكػوف عليػو فػى الحاضػر أو فػى والشركات أو متغيػر ال يمكػن 
المسػػػتقبل مثػػػل دخػػػوؿ التجػػػار أو الػػػزراع وكػػػذلك الكتػػػاب ومػػػن إلػػػيهم مػػػن غيػػػر 

 الموظفين.

 ثانياً: الدخل الحقيقى
والذى يعرؼ بأنو مجموع السلع والخدمات المحدودة المتوافرة لتحقيػق رغبػات 

و القػػدرة الشػػرائية لػػدخل األسػػرة األفػػراد وإ ػػباع إحتياجػػاتهم فػػى فتػػرة زمنيػػة محػػددة، وىػػ
 يتكوف الدخل الحقيقى من :و  المالى.

 الدخل المبا ر )الدخل العينى(   -ٔ
وىػػػو عبػػػارة عػػػن السػػػلع الماديػػػة والخػػػدمات التػػػى تحصػػػل عليهػػػا األسػػػرة بػػػدوف 

الحصػػوؿ علػػى الػػدجاج أو البػػي  نتيجػػة لقيػػاـ األسػػرة  مثػػلاالسػػتخداـ المبا ػػر للمػػاؿ، 
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ك الحصوؿ على الفاكهة والخضر نتيجة أمتبلؾ األسػرة حديقػة تنػتج بتربية الدواجن، كذل
ىػػػذه المنتجػػػات الغذائيػػػة، فهػػػى تحصػػػل علػػػى ىػػػذه األغذيػػػة دوف  ػػػرائها ولكنهػػػا تتحمػػػل 

 تكاليف التربية أو مصاريف الحديقة.
 

 الدخل غير المبا ر )الدخل المادى( -ٕ
لفػرد نظيػر  ػىء وىو عبػارة عػن السػلع الماديػة، والخػدمات التػى يحصػل عليهػا ا

مقابل، وعادة يكوف بدفع النقود. ومن أمثلة تلػك السػلع الحصػوؿ علػى طعػاـ أو مبلبػس 
 أو مسكن خاص ومن الخدمات، كعيادة الطبيب وإصبلح عطب فى صنابير الماء.

 

 الدخل المعنوى  -ٖ
وىػو مقػدار مػا يشػعر بػػو األفػراد مػن سػعادة وراحػػة وسػرور وتحقيػق للػذات نتيجػػة 

قػػود واالنتفػػاع بالسػػلع والخػػدمات المتاحػػو لهػػم. ويختلػػف مػػدى ىػػذا الػػدخل اسػػتخداـ الن
ذلػػك إذا إمتلػػك  ػخص مػػا كػػل مػػا يعػػده  ومثػػاؿمػن  خصػػاً آلخػػر تبعػػاً لمسػتوى معيشػػتو، 

 حيوياً وضرورياً لحياتو فسيكوف سعيداً ودخلو المعنوى كبيراً.
 

 الدخل غير المنظور -ٗ
رة عػػػػن طريػػػػق أفرادىػػػػا أنفسػػػػهم مػػػػن وىػػػػذا الػػػػدخل تحصػػػػل عليػػػػو األسػػػػ             

 :مثل مهاراتهم وكفاءتهم أو أمتهانهم لمهنة معينو
البضائع الماديػة التػي تنػتج فػي المنػزؿ: مثػل عمػل بعػ  الصػناعات المنزليػة   -

 كالمربات والعصائر والمخلبلت أو حياكة المبلبس أو .........إلخ.
يم األبنػاء أو أصػبلح الخدمات التي يؤديها أفراد األسرة في المنزؿ: مثل تعل -

بعػػ  األجهػػزة المنزليػػة أو الصػػنابير أو األثػػاث، أو دىػػاف األثػػاث أو أعمػػاؿ 
النظافة أو....إلخ. وىػذه تعتبػر دخػبلً لؤلسػرة ألنهػا تغنػتهم عػن أسػتئجار مػن 

 يقـو بهذه األعماؿ ومن الصعب تقرير ىذا الدخل وتحديد قيمتو.     
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  وبذلك يصبح الدخل الكلى لؤلسرة
ىػػػػو مجمػػػػوع دخػػػػوؿ األسػػػػرة، والتػػػػى عػػػػن طريقهػػػػا تسػػػػتطيع األسػػػػرة                        

الحصػػوؿ علػػى السػػلع والخػػدمات خػػبلؿ فتػػرة زمنيػػة سػػواء باالسػػتخداـ المبا ػػر أو غيػػر 
 المبا ر للنقود.

 

 أنماط الدخل  
سبق أف ذكرنػا أف للػدخل مػدلوالت متعػددة منهػا الػدخل المػالى أو النقػدى وىػو 

كميػػة النقػود التػػى تحصػػل عليهػػا األسػرة خػػبلؿ فتػػرة زمنيػة فػػى صػػورة أجػػور أو   الػذى يمثػػل
مرتبػػػات أو مكافػػػأت مقابػػػل مػػػا يقػػػـو بػػػو أفػػػراد األسػػػرة مػػػن أعمػػػاؿ معينػػػة. أو النقػػػود التػػػي 

فائػػدة عػػن  –أربػػاح  ػػركة  -يحصػػل عليهػػا الفػػرد كعوائػػد مػػن عناصػػر البلنتػػاج )ريػػع أرضػػى
 رأس ماؿ.........إلخ (

 
د المتخصصػوف سػبعة أنمػاط لوصػف حالػة ثبػات أو انتظػاـ الػدخل األسػرى وقد حد      

 خبلؿ  هور السنة كما يلى:
 يشير ىذا النمط إلى ثبات الدخل طواؿ  هور السنة.  : النمط األوؿ
فيشير إلى دخل ثابت خبلؿ فتػرة معينػة مػن السػنة مػع ارتفػاع طفيػف فػى  النمط الثانى:

 .فى الفترة الباقية من السنة الدخل
وىػػذاف النمطػػاف يمػػثبل دخػػوؿ المػػوظفين وأربػػاب المعا ػػات الثابتػػة طػػواؿ العػػاـ مػػع        

 احتماؿ زيادة الدخل نظير الحصوؿ على عبلوة أو مكافأة ماليو أو منحة.  
يشػػير ىػػذا الػػنمط إلػػى ثبػػات الػػدخل خػػبلؿ  ػػهور السػػنة مػػع انخفاضػػو  الػػنمط الثالػػث:

 الػػنمط دخػػوؿ بعػػ  المدرسػػػين الػػذين يقومػػػوف زمنيػػة قصػػيرة. وقػػد يمثػػل ىػػذا خػػبلؿ فتػػػرة
دخلهػم نتيجػة راسػية أمػا أثنػاء األجػػازة فيػنخف  بإعطاء دروس خصوصية طواؿ السنة الد

 لتوقفهم عن إعطاء الدروس. 
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يشػير ىػذا النمػػط مػن الػدخل إلػى عػدـ توافػػر الػدخل فتػرات متعػددة مػن  النمط الرابع:
 الموسمين. ويتمثل ىذا النمط فى دخوؿ العماؿ السنة

يشير ىذا الػنمط إلػى عػدـ إنتظػاـ الدخػػل خػبلؿ السػنة وقػد يمثػل ىػذا  النمط الخامس:
 دخوؿ المشتغلين باألعماؿ الحرفية أو التجارية.  النمػط

يشير ىذا النمط إلى ارتفاع الدخل خبلؿ فترات معينػة من السػنة كمػػا  النمط السادس:
 حالة دخوؿ المزارعين.    في

وىػػو يشػػير إلػػى إرتفػػاع الػػدخل بدرجػػة كبيػػرة فػػى فتػػرة زمنيػػة معينػػة، وقػػد  :الػػنمط السػػابع
 ( يوضح ذلك .ٜيكوف ىذا  النمط ممثبل فى دخوؿ رجاؿ األعماؿ.  كل )
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 ( أنماط دخل األسرةٜ كل )

 شهىس انسُت

 ( دخم ثببج1ًَط )

 خالل شهىس انسُت

 شهىس انسُت شهىس انسُت

 ( صيبدة دخم2ًَط )

 أثُبء انسُت

( إَخفبض انذخم خالل 3ًَط )
 فخشة واحذة يٍ انسُت

 يقذاس انذخم
 

 يقذاس انذخم
 

( ػذو 4ًَط )
حىافشانذخم خالل فخشاث 

 يخؼذدة يٍ انسُت

ش ( دخم غي5ًَط )
يُخظى خالل فخشاث 

 انسُت

( أسحفبع انذخم خالل 6ًَط )

 فخشاث يؼيُت يٍ  انسُت

 يقذاس انذخم
 

 شهىس انسُت شهىس انسُت شهىس انسُت

 شهىس انسُت

 يقذاس انذخم يقذاس انذخم
 

 يقذاس انذخم
 

 يقذاس انذخم
 

 واحذة يٍ انسُت( حىافشانذخم خالل فخشة 7ًَط )
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 Material goodsالممتلكات ] السلع المادية [   -ب
وعػػػة، ويطلػػػق عليهػػػا أحيانػػػا السػػػلع الماديػػػة التػػػى ممتلكػػػات األسػػػرة مختلفػػػة ومتن

تمتلكها األسرة، وتتمثل أىمية ىذا المورد فى أنػو ال يمكػن األسػتغناء عنػو لبلػوغ وتحقيػق  
 كثير من أىداؼ األسرة.

 

 ويتم تحديد ممتلكات األسرة بعاملين أساسين:
 كمية الماؿ المتوافر لشراء تلك الممتلكات.-ٔ
 ج بع  تلك الممتلكات بأنفسهم.قدرة األفراد على إنتا -ٕ

ويػػدؿ ذلػػك علػػى أف المػػورد يعتمػػد اعتمػػاداً كليػػاً علػػى غيػػره مػػن المػػوارد، وبمجػػرد       
 التكوين أو الحصوؿ على تلك الممتلكات، تصبح مورداً ىاماً فى حد ذاتها.

 

 وفى ضوء ذلك تقسم ممتلكات األسرة إلى ما يأتى :
  ممتلكات ضرورية  -ٔ

اإلنسػػػانية البلئقػػػة باإلنسػػػاف المتحضػػػر، مثػػػل المناضػػػد والكراسػػػى لتػػػوفير الحيػػػاة 
 واألسرة....و...الخ، ويتحكم مستوى األسرة فى توفير ىذه الممتلكات الضرورية.

 

ممتلكات تخفف عن أفراد األسرة بع  األعباء المنزليػة وتسػاعدىم علػى  -ٕ
   سرعة إنجازىا

ربائيػػة، ماكينػػة الخياطػػة، وترفػػع مثػػل الغسػػالة الكهربائيػػة، الثبلجػػة، المكػػواة الكه
ىػػػذه المتلكػػػات مسػػػتوى األسػػػرة. فػػػالفرؽ واضػػػح بػػػين ربػػػة البيػػػت التػػػى تنظػػػف السػػػجاد 
بالمكنسػػػة الكهربائيػػػة والتػػػى تنظفهػػػا بمضػػػرب أو عصػػػاه تتسػػػبب فػػػى إتػػػبلؼ السػػػجاجيد 

 واإلرىاؽ الشديد لها.
ة الماليػة، فهػى ويتوقف إمػتبلؾ مثػل ىػذه التسػهيبلت اآلليػة علػى حالػة ربػة األسػر        

ال يمكن أف تبلـ إف عجػزت عػن اقتنائهػا، إنمػا تػبلـ إف كػاف فػى إمكانهػا الحصػوؿ عليهػا 
 ولكنها فضلت أف تشترى حلياً، أو تكتنز الماؿ.
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 ممتلكات تدر دخبلً مالياً  -ٖ
وىذا الدخل يتحكم فى تحديد مستوى المعيشة. ومن أمثلتها وجػود عقػارات أو 

 تدر دخبًل.أراضى زراعية مستأجرة 
 

  ممتلكات تدر دخآل عينيأ  -ٗ 
كػػػأف تكػػػوف األسػػػرة مالكػػػة لحديقػػػة بهػػػا أ جػػػػار فاكهػػػػة مثمػػػرة أو أرض إلنتػػػػػاج 
الخضروات البلزمػة لؤلسػرة. وىػذا الػدخل العينػػى يعتبػر كأنػو دخػػل نقػدى، ألنػو يغنػى عػن 

  راء ىذه المنتجات العينية من السوؽ.
 

 ممتلكات عقيمة   -٘
لعقيمة ىى كػل مػا تمتلكػو األسػرة وال تسػفيد منػو فائػدة استعماليػػة أو صػحية الممتلكات ا

أو ثقافيػػة أو ماديػػة أو فنيػػة )جماليػػة(. ومػػن ىػػذه المتلكػػات الحلػػى الذىبيػػة أو الماسػػية أو 
 قطع األنتيك الثمينو، التى تحرص كثيرات من ربػات البيػوت على اقتنائها. 

ر تختلػػف فػػى النػػوع مػػن أسػػرة ألخػػرى اختبلفػػاً وعلػػى ىػػذا يتضػػح أف ممتلكػػات األسػػ      
حيوياً وتستطيع األسرة استخدامها فػى تحقيػق مػا ترجػوه مػن أىػداؼ اقتصػادية أو جماليػة 

 أو فنية.
 

 تسهيبلت وخدمات المجتمع  -جػ
تختلػػػف ىػػػذه التسػػػهيبلت والخػػػدمات المجتمعيػػػة مػػػن حيػػػث قيمتهػػػا وتنوعهػػػا مػػػن       

فػى المجتمػع الواحػد. فكلمػا ازداد رقػى المجتمػع،  مجتمع إلى  خر ومن بلد إلى  خػرى
كلمػػػا ازدادت الخػػػدمات العامػػػة التػػػى يقػػػدمها ألفػػػراده. فالخػػػدمات العامػػػة مػػػن العوامػػػل 

 األساسية فى تحديد مستوى المعيشة ليس لؤلسرة فقط ولكن للمجتمع بأسره.
 

وتختلػػػف الخػػػدمات والتسػػػهيبلت التػػػي يقػػػدمها المجتمػػػع فػػػى أىميتهػػػا بالنسػػػبة 
 كالتالى:   -مرتبة حسب أىميتها لؤلسرة -سرة، وىى لؤل
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  الخدمات العامة: -ٔ

وتػػػػأتى فػػػػي مقدمػػػػة الخػػػػدمات أىميػػػػة بالنسػػػػبة لؤلسػػػػرة، لتعلقهػػػػػا بسبلمػػػػػة حيػػػػػاة 
االنساف، وتيسػير وصػولو اليومػػى إلػى مقػر عملػػو، ومنهػا المستشفيػػات والمػدارس والميػاه 

       والكهرباء والمواصبلت والطرؽ.........إلخ.
 

  الخدمات النوعية: -ٕ

ثػػم تػػأتى الخػػدمات النوعيػػة الخاصػػة باألسػػرة فػػى مراحػػل الحيػػاة المختلفػػة بعػػدد 
الخػػػدمات العامػػػة مػػػن حيػػػث األىميػػػة، فهنػػػاؾ خػػػدمات خاصػػػة بالطفولػػػة، وثانيػػػة خاصػػػة 
بالشباب وغيرىا للمرأة الحامل، والمراة العاملة وثالثػة خاصػة بكبػار السػن، وتػوفر الدولػػة 

ػسات مختلفة لخدمة ىػذه الفئػات، كمػا تسػن القػوانين والتشػريعات لضػماف حقػوقهم مؤس
 والمحافظة على سبلمتهم.

 

  خدمات إقتصادية منوعة: -ٖ
يلػػػى الخػػػدمات االجتماعيػػػة فػػػي األىميػػػة الخػػػدمات االقتصػػػادية، التػػػي تػػػوفير السػػػلع 

، كمػػا تضػػمن االسػتهبلكية ونصػػف المعمػرة فػػى األسػواؽ بكميػػات مناسػبة وبأسػػعار مناسػبة
 أيضا خدمات المصارؼ وغيرىا من المؤسسات االقتصادية.

 

 الخدمات االجتماعية: -ٗ
مثػػػػػػػػل خدمػػػػػػػػػات الضمػػػػػػػػػاف االجتمػػػػػػػػػاعى والمسػاعػػػػػػػػػدات االجتمػػاعيػػػػػػػػػة والتأميػػػػػػػػػنات 

 والمعا ات.
 

 الخدمات الترفيهية: -٘
بعػػد  وتتمثػػل فػػي السػػينما واإلذاعػػة والتليفزيػػوف والنػػوادى والحػػدائق العامػػة وذلػػك

أف اتضػػػح الػػػدور الكبيػػػر الػػػذى تقػػػـو بػػػو فػػػى تكػػػوين  خصػػػية األفػػػراد. واالسػػػتفادة مػػػن 
خػػدمات وتسػػهيبلت المجتمػػع العامػػة يتطلػػب مػػن أفػػراد األسػػرة وخاصػػة ربػػة األسػػرة معرفػػة 
ودراية بحيث تستطيع األسرة أف تستفيد من ىذه الخدمات على الوجة األكمل مػوفرة مػا  

 وؿ على نظير لهذه الخدمات.كانت سوؼ تبذلو فى سبيل الحص
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 Timeالوقت  -جػ 
مػػػػورد الوقػػػػت مػػػػن المػػػػوارد الهامػػػػة لؤلسػػػػرة، فهػػػػو مػػػػن المقومػػػػات البلزمػػػػة ألداء 
األعماؿ، حيث أف مقدار ما يستطيع الفرد انجازه من أعماؿ يتوقػف علػى مقػدار مػا لديػو 

ل فػػرد، مػػن وقػػت متػػاح ألدائهػػا. ويتميػػز مػػورد الوقػػت بأنػػو المػػورد الوحيػػد المتسػػاوى لكػػ
بصرؼ النظر عن سنو أو جنسو أو مستواه. كمػا أنػو مػن أكثػر المػوارد تحديػداً، فكػل منػا 
يمتلػػػك اربعػػػاً وعشػػػرين سػػػاعة يوميػػػاً. وال يسػػػتطيع أحػػػد مهمػػػا فعػػػل أف يزيػػػدىا سػػػاعة أو 
ينقصػػها دقيقػػة، كمػػا ال يمكػػن أف يػػدخر بعػػ  الوقػػت مػػن يػػـو آلخػػر، وال أف يبػػدؿ سػػاعة 

ى لهػػػا أف تػػػدرؾ القمػػػر والليػػػل سػػػابق النهػػػار وكػػػل فػػػى فلػػػك بػػػأخرى ﴿ وال الشػػػمس ينبغػػػ
 يسبحوف ﴾ صدؽ اهلل العظيم.

فالوقػػت ىبػػة طبيعيػػة يتمتػػػع بهػػا كػػل مػػػن فػػى الوجػػود، فوقػػػت االنسػػاف ىػػو مجمػػػوع       
الساعات التى يتكوف منها يومو، ومجموع األياـ التى يتكػوف منهػا عمػره، ووقػت االنسػاف 

بحياتػػػو، فالوقػػػت ال وجػػػود لػػػو فػػػى غيػػػر صػػػلتو الوثيقػػػة بحيػػػاة  مػػػرتبط ارتباطػػػاً كليػػػاً وجزئيػػػاً 
االنسػػاف. ولكػػن لػػيس معنػػى ىػػذا أف الوقػػػت ملػػك االنسػػاف يصػػبح مػػن حقػػو أف يضػػػيعو، 
فالحيػػاة تحػػـر عليػػو أف يضػػيع حياتػػو أى وقتػػو ىبػػاًء. فالوقػػت ثػػروة إف بػػددت ال تعػػوض، 

لوقػػت أثمػػن مػػن وفرصػػة يجػػب االسػػتفاده بهػػا إلػػى أقصػػى حػػد، بػػل أف الػػبع  يػػرى أف ا
المػػاؿ. فالمػػاؿ إف ضػػاع يمكػػن تعويضػػو، أمػػا السػػاعة التػػى تنقضػػى فلػػيس ىنػػاؾ قػػوة فػػى 

 األرض يمكن أف تعيدىا من جديد.
فالوقػػت مػػن المػػوارد التػػى تتعػػاظم أىميتػػو مػػع زيػػادة وعػػى الفػػرد وعملػػو وثقافتػػو، 

بمػػورد  خػػر وىػػو الطاقػػة البشػػرية،  -كمػػا ذكرنػػا سػػابقاً   –ويػػرتبط ىػػذا المػػورد ارتباطػػاً وثيقػػاً 
حيث أف أداء أى عمل من األعماؿ يحتاج إلى وقت ومجهود بشػرى، ويتوقػف مقػدار مػا 
يستطيع الفرد إنجازه من أعماؿ على مقدار ما يتمتع بو من طاقػة وقػدرة علػى إنجػاز تلػك 

بطػػاف ، وكػػل منهمػػا يػػؤثر األعمػػاؿ. لػػذا فػػإف مػػوردى الوقػػت والطاقػػة البشػػرية مػػورداف مرت
 ويتأثر باآلخر ، ويلـز عند إدارة إحداىما وضع المورد اآلخر فى االعتبار.

ومػػورد الوقػػت ىػػو المػػورد الوحيػػد الػػذى اختلػػف المتخصصػػوف فػػي ميػػداف إدارة 
المنزؿ على تصػنيفو، فيػرى الػبع  أنػو مػن المػوارد البشػرية، فػي حػين يػرى الػبع  اآلخػر 
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شرية، وحجة الرأى األوؿ في ذلك أف الوقت ال معنى لو وال فائػدة أنو من الموارد غير الب
بعيداً عن اإلنساف، فهػو الػذى يسػتخدمو ال ػباع حاجاتػو وتحقيػق أىدافػو، فػي حػين يػرى 
أصػػحاب الػػرأى اآلخػػر أف الوقػػت منفصػػل كليػػة عػػن اإلنسػػاف ويسػػتطيع أى فػػرد االسػػتعانة 

 بوقت اآلخرين في انجاز المسئوليات المنزلية. 
 

يفػػتح بػػاب النقػػاش حػػوؿ وجهػػات النظػػر المتباينػػة حػػوؿ مػػورد  شػػاط مصػػاحب:ن
الوقػػت وإلػػى أى تصػػنيف ينتمػػى، بحيػػث يؤيػػد كػػل فريػػق ينتمػػي لػػر ي معػػين وجهػػة نظريػػة 

 إلقناع الطرؼ اآلخر.
 

 خصائص الموارد األسرية
 Properties of Family Resources 

 
 لمتميزة، ومنها ما يلى:تتشابو موارد األسرة وتشترؾ فى عدد من الخصائص ا

 أوال : كل الموارد محدودة  
تعػػد محدوديػػة المػػوارد مػػع تعػػدد الحاجػػات، مػػن األمػػور الداعيػػة لضػػرورة حسػػن 
التدبير والتصرؼ حتى تفى األسرة بالتزاماتها وتشبع حاجاتها. فهذه الخاصػية التػى تتميػز 

 .بها موارد األسرة ىى التى جعلت إدارة المنزؿ ذات أىمية بالغة
، حيػػث مػػورد الوقػػتوتختلػػف درجػػة تحديػػد كػػل مػػورد، ولعػػل أكثرىػػا تحديػػداً ىػػو        

تعػػد  مػػورد الطاقػػةيتسػػاوى لجميػػع األفػػراد وفػػى كػػل الظػػروؼ مػػن حيػػث الكميػػة. و كػػذلك 
محػػػددة الكميػػػة بالنسػػػبة لكػػػل فػػػرد ولػػػو أنهػػػا تختلػػػف إختبلفػػػاً بينػػػاً بػػػين  ػػػخص و خػػػر. 

ذا المػػورد تختلػػف مػػن  ػػخص آلخػػر وبالنسػػبة سػػهل التحديػػد، وكميػػة ىػػ والمػػورد المػػالى
للشخص الواحد فى فترات حياتو المختلفػة ويختلػف المػاؿ عػن المػوارد اآلخػرى فػى أنػو 

قػدرات األفػراد يمكن الحصوؿ على المزيد منو، كما يمكن توفيره من وقػت آلخػر، وتعػد 
منهػػا عامػػل مػػورداً ىامػػاً بالنسػػبة لؤلسػػرة، وىػػى محػػددة بعوامػػل كثيػػرة قػػد يكػػوف  وميػػولهم

الوراثة، ومنها درجة التدريب والػتعلم، كػذلك ال تسػتطيع خلػق فنػاف مػن إنسػاف ليسػت لػو 
 ىذه المقدرة مهما ناؿ من علم وتدريب.



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

139                       
  

فتتحػػدد بعػػاملين أساسػػين: أولهمػػا: كميػػة المػػاؿ المتػػوفرة  ممتلكػػات األسػػرةأمػػا 
الممتلكػػػات  لشػػػراء تلػػػك الممتلكػػػات، وثانيهمػػػا: مقػػػدرة األفػػػراد علػػػى إنتػػػاج بعػػػ  تلػػػك

 بأنفسهم.
كمػا أف للمػػوارد حػػدود كميػة فػػإف لهػػا أيضػا حػػدوداً نوعيػػة. ويبػدو االخػػتبلؼ فػػى 
نوعية المػوارد أكثػر وضػوحاً فػى المػوارد غيػر البشػرية عنػو فػى المػوارد البشػرية وقػد وضػع 

 علماء التربية وعلم النفس اختبارات لقياس قدرات األفراد كماً ونوعاً.
 

 مترابطة وتحل محل بعضها ثانيا: كل الموارد 
تتميػػز مػػوراد األسػػرة بترابطهػػػا ببعضػػها الػػبع ، فهػػى تكػػػوف معػػاً نظامػػاً متكػػػامبًل، 
وعندما تتخذ األسرة قراراتها بشأف بع  مواردىػا، فػإف ىػذه القػرارات عػادة ال تػؤثر فقػط 
فى إستخداـ كل مورد على حده، ولكنها تؤثر أيضا فػى العبلقػات المتبادلػة بينهمػا، وىػى 

 تتضافر معاً فى تكوين فلسفة الفرد تجاه الحياة وفى تشكيل اتجاىاتو.
وارتبػػػاط المػػػوارد بعضػػػها بػػػبع  يتػػػيح الفرصػػػة إلحػػػبلؿ مػػػورد محػػػل  خػػػر، كػػػأف 
يستعمل الفرد مورد بدؿ  خر، وتصعب رؤية ىذه العبلقات فى الموارد البشػرية عنهػا فػي 

ألحػػد األفػػراد دوف اسػػتعماؿ المػػوارد غيػػر البشػػرية، ولكػػن ال يمكػػن تحقيػػق ىػػدؼ معػػين 
 بع  الوقت وبع  الطاقة وكذلك بع  الممتلكات.

فلػػيس اسػػتعماؿ المػػورد فقػػط ىػػو المهػػم بػػل مراعػػاة عبلقػػة كػػل مػػورد بغيػػره، وأثػػر 
ذلػػك فػػى تحقيػػق أىػػداؼ أفػػراد األسػػرة. كػػأف يسػػتعمل الفػػرد مػػورداً متػػوافراً بػػدالً مػػن  خػػر 

 غير متوافر.
مػػػػل كيكػػػػة، السػػػػيدة األولػػػػى : ذات دخػػػػل ثػػػػبلث سػػػػيدات يػػػػرغبن فػػػػى ع مثػػػػاؿ: 

منخف ، ولكن لديها مهارة، وقدرة فى عمل الكيك كما أف لديها وفػرة فػى الوقػت ألنهػا 
غيػػر عاملة.السػػيدة الثانيػػة: لػػديها األدوات الحديثػػة التػػى تسػػهل عمػػل الكيػػك فػػى وقػػت 

وفػػرة فػػى  بجهػػد أقػػل، والسػػيدة الثالثػػة: عاملػػة ال يتػػوافر لػػديها مػػورد الوقػػت بينمػػا لػػديها
 الماؿ..
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فنجػػد أف السػػيدة األولػػى: تعػػد الكيػػك فػػى المنػػزؿ مسػػتغلة وقتهػػا المتػػاح ومهاراتهػػا       
وقدرتها لتوفر مورد الدخل القليل، حيػث أف تكلفػة إعػداد الكيكػة بػالمنزؿ أقػل كثيػراً مػن 
ثمػػن  ػػرائها جػػاىزة الصػػنع. والسػػيدة الثانيػػة: سػػتعد الكيػػك أيضػػا فػػى المنػػزؿ باالسػػتعانة 

األدوات الحديثػػة المتاحػػة لهػػا والتػػى تسػػهل العمػػل وتػػوفر الوقػػت والجهػػد. أمػػا السػػيدة بػػ
الثالثة فستقـو بشراء الكيك جػاىزاً بمقابػل مػالى كبيػر مػوفرة فػي ذلػك الوقػت الػذى كػاف 

 من الممكن لها إعداد الكيك فيو، وذلك لوفرة مورد الماؿ وقلة مورد الوقت لديها.
ة األسػػػرة العاملػػػة تسػػػتعين بالعمالػػػة المنزليػػػة للقيػػػاـ بػػػبع  نجػػػد أف ربػػػ مثػػػاؿ  خػػػر:      

األعمػػػاؿ المنزليػػػة مقابػػػل جػػػزء مػػػن المػػػاؿ، ألف وقتهػػػا ال يسػػػمح بػػػذلك فػػػي حػػػين أف ربػػػة 
األسرة التي ال تعمل خػارج المنػزؿ فهػى تقػـو بػأداء األعمػاؿ المنزليػة بنفسػها، ألنهػا تريػد 

 وافر لديها.توفير مورد الماؿ لبند  خر، وألف مورد الوقت مت
 

 ثالثا: الموارد مجتمعة تكوف نسيج الحياة 
بمعرفػػة أف المػػوارد تتشػػابو فػػى كونهػػا العناصػػر المكونػػة للحيػػاة بصػػورة مختلفػػة، 
سواء كاف الفرد على دراية بذلك أو يجهلو، فمػوارد الشػخص تشػترؾ فػى تكػوين فلسػفتو 

لوكو، ال يكػػوف فػػى الحيػػاة، وعنػػد الحكػػم علػػى  ػػخص مػػا مػػن حيػػث  رائػػو وتصػػرفاتو وسػػ
ىذا الحكم صحيحاً إال إذا وضعت فى االعتبار كل موارد ىذا الشخص، فمثبل ليس مػن 
الممكػػػػن ألحػػػػد أفػػػػراد األسػػػػرة أف يعبػػػػر عػػػػن قدرتػػػػو االبتكاريػػػػة أو يسػػػػتفيد منهػػػػا دوف أف 

 يستخدـ الوقت والجهد وغالباً الخامات أيضاً.
 

 رابعا: الموارد أدوات ُتحقق بها األىداؼ 
عػػاـ مػػن اسػػتخداـ المػػوارد ىػػو الحصػػوؿ علػػى أكبػػر قػػدر مػػن اإل ػػباع، الهػػدؼ ال

وىػذه عمليػة علػػى درجػة كبيػػرة مػن التعقيػػد، نظػراً ألف مػػوارد األسػرة محػػدودة فػى حػػين أف 
 حاجات األسرة وأىدافها التى ترغب فى تحقيقها متعددة ومتزايدة.

العوامػػل الهامػػة ويعػػد توزيػػع المػػوارد توزيعػػاً متوازنػػاً علػػى الحاجػػات المختلفػػة مػػن 
التػػى تحقػػػق اإلحسػػػاس بإ ػػباع الحاجػػػات االنسػػػانية، إبتػػداء مػػػن الحاجػػػات الفسػػػيولوجية 
األساسػػية، وصػػػوالً إلػػػى الحاجػػػة إلػػػى تحقيػػق الػػػذات، وال يعنػػػى التوزيػػػع المتػػػوازف للمػػػوارد 
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تقسػػػيمها بالتسػػػاوى علػػػى الحاجػػػات المختلفػػػة، ولكػػػن يقصػػػد بػػػذلك تخصػػػص نسػػػبة مػػػن 
لحاجػػات االنسػػانية، وتتفػػاوت ىػػذه النسػػبة بتفػػاوت أىميػػة ىػػذه المػػوارد لكػػل حاجػػة مػػن ا

 الحاجات.
وىػػذه مسػػألة نسػػبية بػػإختبلؼ عوامػػل كثيػػرة، منهػػا الحالػػة الثقافيػػة، واالجتماعيػػة، 

 واالقتصادية. كما تتأثر أيضاً بالقيم والمستويات التى يتمسك بها الفرد أو األسرة.
ىػم العوامػل التػى تسػاعد علػى تحقيػق أى أف التقدير السليم للموارد البلزمة من أ

األىداؼ وإ باع الحاجات. فقػد يػدعى  ػخص أف ىػدفاً مػا عظيمػاً بالنسػبة لػو وال يثبػت 
صدؽ ىذا الكبلـ إال بمقدار ما يرصػده ىػذا الشػخص مػن مػوارد وامكانػات لتحقيػق ىػذا 

 الهدؼ.
 العوامل التي تساعد على حسن استخداـ الموارد األسرية.

العػػاـ مػػن اسػػتخداـ المػػوارد ىػػو الحصػػوؿ علػػى أكبػػر قػػدر مػػن اإل ػػباع، إف الهػػدؼ       
وىػػذه عمليػػة تتطلػػب درجػػة كبيػػرة مػػػن الػػوعى والمعرفػػة والخبػػرة، وذلػػك نظػػراً ألف مػػػوارد 
األسرة محدودة، في حػين أف أىػداؼ األسػرة وحاجاتهػا متعػددة ومتزايػدة. ولػذلك فهنػاؾ 

لمػوارد وبالتػالي تحقيػق أكبػر إ ػباع مجموعة من النقاط التي تعمل على حسن اسػتخداـ ا
    منها وىي:

 العمل على زيادة مجموع موارد األسرة وتنميتها:  -ٔ
فمػن الواضػػح أنػػو كلمػػا زادت مػوارد األسػػرة أمكنهػػا تحقيػػق عػدد أكبػػر مػػن أىػػدافها،        

كمػػا أف نقػػص المػػػوارد يحػػـر األسػػػرة تحقيػػق الكثيػػػر مػػن رغباتهػػػا التػػي كػػػاف مػػن الممكػػػن 
 توافرت الموارد بكمية أكبر، أو عن طريق تنمية موارد أخرى جديدة.  بلوغها إذا

ومن الوسائل التي تساعد على زيادة مجموع مػوارد األسػرة وتنميتهػا العمػل علػى رفػع      
الكفػػػػاءة اإلنتاجيػػػػة ألفرادىػػػػا عػػػػن طريػػػػق التعلػػػػيم والتػػػػدريب، كمػػػػا أف االسػػػػتعانة بقػػػػدرات 

وؿ إلػػى نتػػائج تزيػػد مػػن مسػػتوى إ ػػباع أفػػراد ومهػػارات أفػػراد األسػػرة يسػػاعد علػػى الوصػػ
 األسرة.
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لػذلك  ومثػاؿكما أف التغيير في اتجاىػات أفػراد األسػرة يسػاعد علػى زيػادة المػوارد،        
عنػػدما يشػػترى األبنػػاء المنتجػػات والمبلبػػس المصػػنعة محليػػاً والمعتدلػػة األسػػعار بػػدالً مػػن 

  راء المستورد منها لمحاكاة األصدقاء األكثر ثراء.
 
 المعرفة واأللماـ باالستخدامات البديلة للمورد الواحد: -ٕ

مػػن مميػػزات المػػوارد أنػػو يمكػػن إسػػتخدامها فػػي تحقيػػق أكثػػر مػػن إ ػػباع واحػػد، أى       
أنها ذات استخدامات بديلة مختلفػة، كمػا أف توجيػو أى مػورد السػتخداـ معػين فػي سػبيل 

داـ ىػػػذا المػػػورد فػػػي سػػػبيل تحقيػػػق إ ػػػباع أو ىػػػدؼ معػػػين ينطػػػوى علػػػى التضػػػحية باسػػػتخ
البػدائل المختلفػة السػتخدامات المػورد الواحػد: مػا  ومن أمثلػةإ باع رغبة أو ىدؼ أخر. 

تختػػػارة أحػػػدى ربػػػات األسػػػر لتنفػػػق فيػػػو مػػػا تػػػوافر لػػػديها مػػػن مػػػاؿ بعػػػد إ ػػػباع الحاجػػػات 
األساسية، فقد تستخدـ ذلك الفائ  إمػا فػي  ػراء فسػتاف جديػد، أو  ػراء جهػاز منزلػى 

أو تجديد أثاث المنزؿ أوغيرىا مػن االسػتخدامات والرغبػات. وعنػدما تقػرر ىػذه حديث، 
السػػيدة تخصػػيص ىػػذا المبلػػ  مػػن المػػاؿ السػػتخداـ معػػين، فػػإف المػػورد ال يصػػبح متاحػػاً 
لبلسػتخدامات أو للبػػدائل األخػػرى. مػػع األخػذ فػػي األعتبػػار مػػدى التضػحية فػػي كػػل حالػػة 

 معينة.  من الحاالت السابقة في سبيل إ باع رغبة
 

 التقدير الصحيح لكمية الموارد التي تخصص لتحقيق األىداؼ. -ٖ
يجػب مراعػاة اسػتخداـ الكميػة المناسػبة مػن المػورد لتحقيػق ىػدؼ معػين، حيػث أف       

الهػػدؼ األساسػػى ىػػو زيػػادة اإلحسػػاس باإل ػػباع لتحقيػػق ىػػدؼ معػػين، فتخصػػيص كميػػة 
ار للمػػػورد، ألنػػػو ال يحقػػػق اإل ػػػباع أكبػػػر أو أقػػػل مػػػن الػػػبلـز لتحقيػػػق ىػػػدؼ مػػػا، فيػػػو إىػػػد

 المرجو من استخدامو.
مثػػاؿ لػػذلك: عنػػدما تقػػـو ربػػة األسػػرة بشػػراء السػػلع غيػػر الضػػرورية فػػي فتػػرة األوكػػازيوف  

إعتقػػػاداً منهػػػا أنهػػػا تسػػػتغل فتػػػرة التخفيضػػػات، إال أف ىػػػذه السػػػيدة قػػػد أضػػػاعت نقودىػػػا 
بلزمػػة مػػن أىػػم األعتبػػارات وبػػددت وقتهػػا وجهػػدىا، أى أف التحديػػد الصػػحيح للمػػوارد ال

 التي تساىم في تحقيق أىداؼ األسرة.
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 العمل على زيادة االنتفاع بالموارد: -ٗ
مػػن الممكػػن زيػػادة منفعػػة الوحػػدة المعنيػػة مػػن المػػورد. فمػػثبلً تسػػتطيع ربػػة األسػػرة أف       

، وذلػػػك عنػػػدما تخصػػػص إحػػػدى ىػػػذه السػػػاعات  تزيػػػد مػػػن منفعػػػة إحػػػدى سػػػاعات اليػػػـو
فزيوف وفى أثناء ذلك تقـو بعمل بع  أ غاؿ الكرو ية أو التريكو التػي ال لمشاىدة التلي

تحتػػػاج إال القليػػػل مػػػن التركيػػػز. ومػػػن أىػػػم العوامػػػل التػػػي تسػػػاعد علػػػى العمػػػل علػػػى زيػػػادة 
االنتفاع بػالموارد الػوعى بجميػع المػوارد المتاحػة لؤلسػرة والمجتمػع والعمػل علػى تحسػين 

 لوب إدارتها.طرؽ االنتفاع بها عن طريق تحسين أس
 

 الموازنة في استخداـ الموارد: -٘
يعنػػى ىػػذا المفهػػـو توزيػػع المػػوارد توزيعػػاً متوازنػػاً علػػى الحاجػػات المختلفػػة، بحيػػث       

تخصػػص نسػػبة مػػن المػػوارد لكػػل حاجػػة مػػن الحاجػػات والمتطلبػػات المختلفػػة. وال يعنػػى 
كمػػا ذكرنػػا   -المختلفػػةىػػذا التوزيػػع المتػػوازف للمػػوارد تقسػػيمها بالتسػػاوى علػػى الحاجػػات 

ولكػػػن يقصػػػد بػػػذلك تخصػػػيص نسػػػبة معينػػػة مػػػن المػػػوارد إل ػػػباع كػػػل حاجػػػة مػػػن  -سػػػلفاً 
الحاجات اإلنسانية، وتتفاوت ىػذه النسػبة بتفػاوت أىميػة الحاجػات، وىػذه مسػألة نسػبية 
تختلػػف بػػأختبلؼ عوامػػل عديػػدة منهػػا المسػػتوى الثقػػافى واالقتصػػادى واالجتمػػاعى للفػػرد 

 تأثر أيضاً بما يعتنقو الفرد من قيم وما يقتنع بو ويرتضيو من مستويات.أو لؤلسرة، كما ت
 

يفتح باب المناقشة والحوار بين الطبلب لعرض وجهات النظػر  نشاط مصاحب:
المختلفػػػة حػػػوؿ سػػػبل اسػػػتغبلؿ المػػػوارد األسػػػرية لتحقيػػػق أفضػػػل النتػػػائج واألىػػػداؼ فػػػي 

 حدود الموارد المتاحة وحسن استغبللها.
 
 مؤثرة على استخداـ موارد األسرةالعوامل ال

تختلػػػف كميػػػة ونوعيػػػة المػػػوارد مػػػن أسػػػرة إلػػػى أخػػػرى، كمػػػا أف طػػػرؽ اسػػػتخداـ ىػػػذه       
المػػوارد تتحػػدد مػػن خػػبلؿ ظػػروؼ كػػل أسػػرة وقيمهػػا وأىػػدافها. باإلضػػافة إلػػى ذلػػك ىنػػاؾ 
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مجموعػػػة مػػػن العوامػػػل التػػػي تػػػؤثر علػػػى كيفيػػػة اسػػػتخداـ المػػػوارد المتاحػػػة لؤلسػػػرة لتلبيػػػة 
 طلباتها واحتياجاتها، ومن أىم ىذه العوامل ما يلى:مت
 
 حجم األسرة* 

عػػػدد أفػػػراد األسػػػرة لػػػو تػػػأثير مبا ػػػر فػػػي كيفيػػػة اسػػػتخداـ مواردىػػػا، وكػػػذلك أجنػػػاس       
 وأعمار أفرادىا. فمما ال  ك فيو أف تكاليف المعيشة ترتفع وتزداد بزيادة عدد األفراد.

ايػػػة الطبيػػػة ترتفػػػع ارتفاعػػػاً ملحوظػػػاً بزيػػػادة حجػػػم : تكػػػاليف المأكػػػل والملػػػبس والرعفمػػػثبلً 
األسػػرة بينمػػا ال تتغيػػر تكػػاليف السػػكن أو األثػػاث واألدوات بػػنفس النسػػبة حيػػث أف كػػل 
طفػػل جديػػد فػػي األسػػرة ال بػػد أف تصػػحبة زيػػادة فػػي ميزانيػػة األسػػرة خاصػػًة فػػي بنػػد الغػػذاء 

ادة فػي تكػاليف المسػكن والملبس والتعليم والرعاية الطبية فػي حػين ال تصػحبة نفػس الزيػ
 واألثاث.  

 

 دخل األسرة. *

يعتبر دخل األسرة من أىم العوامل التي تحػدد طػرؽ اسػتعمالها لمواردىػا المختلفػة،        
كمػػػػػا أف دخػػػػػل األسػػػػػرة لػػػػػيس ىػػػػػو المحػػػػػدد الرئيسػػػػػي لمسػػػػػتوى المعيشػػػػػة أو المسػػػػػتوى 

بطبيعػػة الحػػاؿ يسػػعى  االجتمػػاعي لهػػا بينمػػا يػػرتبط أرتباطػػاً  ػػديداً بػػو، وذلػػك ألف االنسػػاف
دائماً إلى التطلع لؤلفضل وإرتفػاع مسػتوى معيشػتو ولكػن يحكمػو فػي ذلػك قدرتػو الماليػة 

 والتي يحددىا طبيعة عملو ومصدر رزقو.
ويتمثل دخل األسرة الحقيقي في ما تحصل عليو األسرة مػن دخػل مػادي ) نقػدي(        

فػػػي مػػػا تحصػػػل عليػػػو األسػػػرة مػػػن باإلضػػػافة للػػػدخل العينػػػى )غيػػػر النقػػػدي( والػػػذى يتمثػػػل 
خدمات يقدمها المجتمع لؤلسرة، بينما يتمثل الدخل الكلي لؤلسػرة مػن الػدخل الحقيقػي 
) نقدي + غير النقدي( مضػافاً إليػو الػدخل المعنػوي لؤلسػرة وىػو مػا يستشػعره الفػرد فػي 

 األسرة من سعادة وىناء نتيجة الستخدامو للموارد المادية والبشرية.
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 لذى تمر بو األسرة ) مراحل حياة األسرة (.الطور ا *

يختلف استخداـ األسرة لمواردىػا بػأختبلؼ المرحلػة التػى تعػيل فيهػا األسػرة، فػإذا       
أفترضػػنا أف أسػػرتين تتكػػػوف كػػل منهمػػػا مػػن ثػػبلث أفػػػراد وتتمػػاثبلف فػػػي مسػػتوى المعيشػػػة 

كػػوف األسػػرة األولػػى ومقػػدار الػػدخل فهػػل نتوقػػع تمػػاثبلً فػػي مشػػكبلتهما اإلداريػػة، فربمػػا ت
حديثػػة التكػػوين بمعنػػى أف األب واألـ صػػغيراف السػػن ولػػديهما طفػػل رضػػيع، وقػػد تكػػوف 
األسرة الثانيػة فػي مرحلتهػا الثالثػة فػاألـ واألب فػي مرحلػة متقدمػة فػي السػن، واألبنػاء فػي 
مرحلة التعلػيم الجػامعي، فمػن البػديهي أف كػل مػن األسػرتين لهػا مشػكبلتها المختلفػة عػن 

 رى.األخ
ويمكػػن تقسػػيم مراحػػل حيػػاة األسػػرة بنػػاًء علػػى مسػػتوى األبنػػاء فػػي التعلػػيم بأعتبػػار       

ذلػػك أداه لمعرفػػة مسػػتويات كػػل مرحلػػة والمػػوارد المتاحػػة لهػػا وطػػرؽ توجيػػو تلػػك المػػوارد 
 لتتفق ومتطلبات األسرة في ىذه المرحلة:

 

 طور التكوين واألستقرار. -ٔ
لمػػرأة وتكػػوين أسػػرة جديػػدة، ومػػا يلػػـز تلػػك األسػػرة فػػي وىػػو يبػػداء بػػزواج الرجػػل وا      

البدايػػة مػػن  ػػراء مسػػكن الزوجيػػة وتأثيثػػو ونتيجػػة لتعلػػيم الفتػػاة أصػػبحت تسػػاىم مسػػاىمة 
فعالة في تحمػل األعبػاء فػي  ػراء مسػتلزمات الجهػاز الػبلـز لػذلك. ومػن ثػم تبػدأ األسػرة 

نمػػػا مصػػػاريف االسػػػتهبلؾ حياتهػػػا ومػػػا زالػػػت عليهػػػا بعػػػ  الػػػديوف واالقسػػػاط الشػػػهرية، بي
الشػهري علػػى المأكػػل والملػػبس مازالػت منخفضػػة إلػػى حػػد مػا وذلػػك ألف الػػزوجين مػػازاؿ 
لديهم ما يكفيهم من المبلبس لفترة ما. وأىػم مػا يميػز تلػك المرحلػة أف كػل مػن الػزوجين 
يتفقػػا علػػى فلسػػفة عامػػة إلدارة  ػػئوف حياتهمػػا المسػػتقبلية محػػددين األىػػداؼ األساسػػية 

 لة حياتهما.لهما طي
 

 طورإنجاب األطفاؿ. ) ما قبل المدرسة( -ٕ
فػػػي تلػػػك المرحلػػػة تػػػزداد تكػػػاليف المعيشػػػة حيػػػث أف يػػػزداد المنصػػػرؼ فػػػي  ػػػراء       

األثػػػاث واألدوات البلزمػػػة والمناسػػػبة لحيػػػاة الطفػػػل فيزيػػػد مػػػثبلً  ػػػراء حجػػػرة نػػػـو للطفػػػل 
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ليف السكن اذا مػا انتقلػت وغسالة كهربائية صغيرة الحجم، وقد يتبع ذلك ارتفاع في تكا
سػػرة إلػػى مسػػكن أكبػػر فػػي المسػػاحة. ومػػن ثػػم يتطلػػب ذلػػك التخطػػيط الجيػػد لمػػورد األ

الدخل والوقت والجهد وكذلك حسن تنفيذ الخطط ومراقبتهػا لتحقيػق الموازنػة بػين نػدرة 
المػػوارد المتاحػػة وتكلفػػة االحتياجػػات لتلػػك المرحلػػة ووضػػع الخطػػط المتعلقػػة بمسػػتقبل 

 دخار بع  الماؿ لمواجهة تكاليف المدارس والمرحلة التالية لذلك.أطفالها وإ
 

 طور التعليم األساسي لؤلبناء.-ٖ

تػػػػزداد تكلفػػػػة ىػػػػذه المرحلػػػػة نظػػػػراً لمتطلباتهػػػػا مػػػػن رعايػػػػة وعنايػػػػة تعليميػػػػة وترفيهيػػػػة       
واجتماعية وطبيػة، حيػث يكثػر  ػراء األدوات والكتػب المدرسػية وربمػا بعػ  اللعػب كمػا 

طفػػاؿ فػػي ىػػذه المرحلػػة لكثيػػر مػػن األمػػراض ممػػا يزيػػد مػػن المنصػػرؼ للعػػبلج يتعػػرض األ
الطبي واألطباء إلى جانب ما يستهلكو الطفل في ىػذا السػن مػن وحػدات ملبسػية عديػدة 
نتيجة لكثػرة النشػاط والحركػات الفجائيػة التػي يتميػز بهػا طفػل ىػذه المرحلػة. كمػا يحتػاج 

مػػن الوالػػدين فػػي دروسػػهم ومبا ػػرة واجبػػاتهم األطفػػاؿ فػػي ىػػذه المرحلػػة متابعػػة مسػػتمرة 
المنزلية واالتصاؿ المستمر بالمدرسة والمشاركة في أوجة نشاطهم والتعػاوف مػع القػائمين 
بالتربيػػة فيهػػا لػػتفهم مػػا يعتػػرض األطفػػاؿ مػػن مشػػكبلت. ممػػا يسػػتلـز الكثيػػر مػػن الوقػػت 

 والجهد وكذلك الماؿ.
 

 طور التعليم الثانوي لؤلبناء. -ٗ
ىػػػذه المرحلػػػة تػػػزداد تكػػػاليف المعيشػػػة بصػػػورة تدريجيػػػة، ففيهػػػا تبػػػدأ الطلبػػػات  فػػػي      

والرغبات الفردية لؤلوالد تأخذ صورة ملحهػة وواضػحة بالمقارنػة بالمراحػل السػابقة نتيجػة 
إلنفتاحػػة علػػى الحيػػاة االجتماعيػػة واألصػػدقاء، فكػػل مػػنهم يقػػارف نفسػػو بزمبلئػػو ويريػػد أف 

هم، ومػػػن ثػػػم يرغػػػب فػػػي الظهػػػور بػػػالمظهر البلئػػػق يكػػػوف مػػػثلهم إف لػػػم يكػػػن أحسػػػن مػػػن
والمصروؼ الشخصي المناسب وأيضاً متطلبات المرحلػة للبنػاء والنمػو الجسػمي السػريع 

 الذي يحتاج إلى زيادة في بند الغذاء.
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 طور التعليم الجامعي لؤلبناء. -٘
لمرحلػػة مػػن تػػزداد تكػػاليف التعلػػيم فػػي ىػػذه المرحلػػة زيػػادة كبيػػرة لمػػا تتطلبػػة ىػػذه ا      

مصروفات للتعليم الجامعي على الرغم مػن وجػود التعلػيم الجػامعي المجػاني الػذي تكفلػة 
الدولة إال أف إلتحاؽ األبناء بتعليم جامعي في أماكن بعيدة عن مسكن األسرة وما يتطلبػو 
ذلك من السكن فػي المدينػة الجامعيػة أو تػأجير سػكن خػاص أوحتػى تكػاليف مصػروفات 

افة إلػػػػػػى أرتفػػػػػػاع أسػػػػػػعار الكتػػػػػػب الجامعيػػػػػػة ومسػػػػػػتلزمات الدراسػػػػػػة للمواصػػػػػػبلت باإلضػػػػػػ
 والمصروفات الشخصية والمبلبس البلئقة.

باإلضافة لظهور التعليم الجامعي الخاص وما يتبعػو مػن زيػادة اعبػاء األسػرة لئلنفػاؽ        
علػػػى أبنائهػػػا. كػػػل ذلػػػك يجعػػػل مػػػن ىػػػذه المرحلػػػة ذروة اإلنفػػػاؽ األسػػػر للػػػدخل المػػػالى 

 تؤثر ىذه المرحلة من مراحل حياة األسرة على إدارتها لموارىا األسرية.وبالتالي 
 

 طور استقبلؿ األبناء. -ٙ

فػػػي تلػػػك المرحلػػػة تختلػػػف مػػػوارد األسػػػرة اختبلفػػػاً واضػػػحاً نتيجػػػة الخػػػتبلؼ أعمػػػار       
أفرادىا حيث تتسم المرحلػة بمظهػرين مختلفػين بمعنػى قػد يعمػل بعػ  األبنػاء ويسػتقلوف 

اً عػػن األسػػرة وغالبػػاً مػػا يسػػاعدوف الوالػػدين بػػبع  الػػدخل المتػػاح، بينمػػا مػػا بحيػػاتهم بعيػػد
زاؿ الػػبع  اآلخػػر مػػن األبنػػاء فػػي رعايػػة الوالػػدين يحتػػاجوف العػػوف فػػي مصػػاريف الػػزواج 
وتأثيػػث مسػػكن الزوجيػػة، ومػػن ثػػم البػػد لؤلسػػرة مػػن دراسػػة ميػػوؿ وقػػدرات أفرادىػػا بدقػػة 

علػى كيفيػة االسػتفادة منهػا لتحقيػق أىػداؼ  وكذلك متطلباتهم فػي تلػك المرحلػة للوقػوؼ
 األسرة.

 

 الطور األخير في حياة األسرة ) العيل الفارغ(. -ٚ
وىػػػػي فتػػػػرة الهػػػػدوء واألسػػػػتقرار بعػػػػد أف تمػػػػا الوالػػػػدين مسػػػػئولياتهم تجػػػػاه األبنػػػػاء،       

ويسػػػتطيعوا فػػػي تلػػػك المرحلػػػة أف ينعمػػػوا بنجػػػاح أبنػػػائهم فػػػي الحيػػػاة ويعػػػودوا ليعيشػػػا مػػػع 
ت حيػػاتهم الحافلػػة غيػػر أف تلػػك الفتػػرة قليلػػة الحػػدوث فػػي مصػػر نظػػراً النخفػػاض ذكريػػا

متوسط عمر الفرد فغالباً ما تفقد األسرة أحػد عائليهػا األب أو األـ فػي مرحلػة مبكػرة مػن 
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ذلػػػك، وغالبػػػاً مػػػا يسػػػتتبع سػػػن الشػػػيخوخة عنػػػد الوالػػػدين زيػػػادة فػػػي المصػػػاريف الطبيػػػة 
ية زائدة سػواء مػن األبنػاء أو مػن أ ػخاص  خػرين، كمػا والعبلجية والحاجة إلى رعاية وعنا

أف الػػدخل فػػي سػػن التعاقػػد يقػػل كثيػػراً وىنػػا يمكػػن لؤلسػػرة االسػػتفادة مػػن مػػا أدخرتػػو مػػن 
 مدخرات لهذه السن.

 
 
 

 عمل الزوجة خارج المنزؿ. -*
ىناؾ العديػد مػن الػدوافع التػي تػدفع المػرأة إلػى العمػل خػارج المنػزؿ وإضػافة أعبػاء       

 عمل إلى وظيفتها الرئيسية في إدارة المنزؿ ورعاية األسرة واألبناء ومنها:ال
 :فػػالمرأة قػػد تُػػدفع للعمػػل خػػارج المنػػزؿ لتكسػػب قوتهػػا وتعػػوؿ  الحاجػػة

 أسرتها، إف لم يكن لها مورد رزؽ  خر.

 :حيػػػث اختلفػػػت ظػػػروؼ المعيشػػػة اآلف، وأصػػػبح  الظػػػروؼ المعيشػػػية
ت األسػػػرة ممػػػا دفػػػع المػػػرأة دخػػػل الػػػزوج ال يكفػػػي لمتطلبػػػات واحتياجػػػا

 للخروج للعمل.

  :قػػد تجعػػل المػػرأة تخػػرج إلػػى العمػػل لكػػي تشػػعر الػػدوافع االجتماعيػػة
 باألستقبلؿ الشخصي ال  لحاجتها إلى النقود.

 :غالبػػػاً مػػػا يكػػػوف دافعػػػاً أساسػػػياً لعمػػػل المػػػرأة أمػػػا   ػػػغل وقػػػت الفػػػراغ
حلػػػػػة لكونهػػػػا غيػػػػر متزوجػػػػػة أو متزوجػػػػة ولػػػػيس لػػػػػديها أوالد أو فػػػػي المر 

األخيرة من دورة حياة أسرتها ) العل الفارغ( حيث يسػتقل كػل فػرد فػي 
األسػػرة بحياتػػو ومسػػئوليتو فتجػػد المػػرأة وقػػت فػػراغ يػػدفعها للبحػػث عػػن 

 عمل خارج المنزؿ تنشغل بو.
 

ويعتقػػد الػػبع  أف خػػروج المػػرأة للعمػػل ربمػػا يكػػوف علػػى حسػػاب أسػػرتها وأوالدىػػا،       
نزؿ وانشغالها بمسئوليات عملها، كما أف عملها خػارج المنػزؿ الذين يعانوف من تركها الم

يؤدي إلى األنحػبلؿ والفوضػى داخػل المنػزؿ كمػا أف األطفػاؿ يجنػوف ثمػرة كػل ذلػك. إال 
أف الػػػبع  اآلخػػػر يعتقػػػد أف خػػػروج المػػػرأة للعمػػػل يوسػػػع مػػػن أفقهػػػا ويقػػػرب فلسػػػفتها فػػػي 
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ومرونػة فػي تصػريف األمػور وحػػل  الحيػاة مػن فلسػفة زوجهػا وأبنائهػا، كمػا أنهػػا تػزداد خبػرة
المشػػكبلت، وتَعػػود نظػػاـ المشػػاركة واألسػػاليب العمليػػة والواقعيػػة فػػي مواجهػػة المواقػػف، 
مما ينعكس أثػرة علػى األسػرة بأكملهػا فيػزداد التقػارب والتفػاىم بػين وجهػات النظػر، كمػا 

سػػتغبللو أف تقػدير المػرأة العاملػة لمسػػئوليات العمػل تجعلهػا تػتفهم قيمػػة الوقػت فتحسػن ا
وتقػػدر قيمػػة كػػػل المػػوارد األخػػرى المتػػػوافرة لؤلسػػرة وتعمػػل علػػػى اسػػتخدامها لمػػا يحقػػػق 
سعادة األسرة وتحقيق أىدافها. أى أف عمل المرأة يؤثر علػى اسػتخدامها لموارىػا ومػوارد 
أسرتها سػواء البشػرية منهػا أو غيػر البشػرية. وىػذا مػا أثبتتػو الغالبيػة العظمػى مػن األبحػاث 

ي إدارة المنػػزؿ أو إدارة الشػػئوف األسػػرية، حيػػث أ ػػارت لوجػػود فػػروؽ بػػين المتخصصػػة فػػ
ربػػػات األسػػػر العػػػامبلت وغيػػػر العػػػامبلت فػػػي جميػػػع المجػػػاالت المرتبطػػػة بػػػإدارة المنػػػزؿ، 
وإدارة الشئوف األسرية، سواء فػي إدارة الوقػت والجهػد أو إدارة العبلقػات األسػرية وتربيػة 

 رىا وجميعها فروؽ لصالح ربات األسر العامبلت.         األبناء أو إدارة األزمات .....وغي
 

 مكاف سكن األسرة. -*
يحػػػدد موقػػػع سػػػكن األسػػػرة إلػػػى حػػػد كبيػػػر طػػػرؽ اسػػػتخدامها لمواردىػػػا، حيػػػث          

تختلف طريقة استخداـ الموارد في أسرة تعيل في الريػف عػن أسػرة تعػيل فػي المدينػة ) 
يػػد مػػن مكػػاف آلخػػر داخػػل نفػػس المدينػػة، يػػؤثر الحضػػر( بػػل إف إخػػتبلؼ العػػادات والتقال

علػػػى اسػػػتخداـ المػػػوارد، فطبيعػػػة المكػػػاف والجػػػوار تفػػػرض علػػػى األسػػػرة مسػػػتويات معينػػػة 
وأىداؼ تتمشى إلى حد كبير مع األىداؼ العامة للوسط االجتماعي المحيط، كمػا تتػأثر  

يد مصػر يمثػل كذلك العبلقات األسػرية السػائدة بػالظروؼ البيئيػة تػأثراً واضػحاً، ففػي صػع
األب مصػػػدر السػػػلطة الصػػػارمة، فػػػي حػػػين نجػػػد الديمقراطيػػػة ولغػػػة الحػػػوار القػػػائم علػػػى 
التفػػػاىم واإلقنػػػاع ىػػػي الػػػنمط السػػػائد فػػػي العبلقػػػات األسػػػرية  فػػػي مػػػدف مصػػػر.ىذا وقػػػد 
أ ارت نتائج العديد من األبحاث والدراسات إلى تأثير مكػاف السػكن علػى إدارة المػوارد 

 ا.األسرية بكافة أنواعه
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 مستوى معيشة األسرة. -*
يعػػػرؼ مسػػػتوى المعيشػػػة بأنػػػو الصػػػورة العقليػػػة التػػػي يرسػػػمها الفػػػرد لمػػػا يعتقػػػد أنػػػو         

ضػػروري وحيػػوي لحياتػػو، مػػن ممتلكػػات وخػػدمات. أي أف مسػػتوى المعيشػػة ىػػو مضػػموف 
ومحتػػوى المعيشػػة التػػي يسػػعى الفػػرد لتحقيقهػػا، ويكػػافح فػػي سػػبيل اإلبقػػاء عليهػػا والػػدفاع 

هػػػا. ويعتمػػػد مسػػػتوى المعيشػػػة علػػػى المسػػػتوى المػػػادي والظػػػروؼ الصػػػحية والمسػػػتوى عن
الثقػػػػافي واالجتمػػػػػاعي وتقػػػػػدـ الفنػػػػوف واآلداب ووسػػػػػائل االتصػػػػػاؿ مػػػػن صػػػػػحف وإذاعػػػػػة 

  وتليفزيوف. وتصنف أنواع مستويات المعيشة إلى:
  مستويات معيشة جماعية: -

حيػػػث تتسػػػم بصػػػفات عامػػػة ىػػػو المسػػػتوى الػػػذي تتخػػػذه مجموعػػػات مػػػن األفػػػراد        
ومشتركة، كما في حالة طبلب المدارس وعماؿ المصانع المتشابهين في المظهػر وطريقػة 

 اللبس.
وىػػو مسػػتوى معػػين يتخػػذه الفػػرد ويرتضػػيو لنفسػػو سػػواء كػػاف ذلػػك  مسػػتويات فرديػػة: -

 في الريف أو الحضر أوحي راقي أو  عبي.
ة التي يمكن للفػرد أف يتمسػك بهػا وىي المستويات الفردية والجماعي مستويات دولية:

             في أي مكاف في العالم.

 واياً كاف نوع مستويات المعيشة فإنها تنقسم إلى:             
ىػػػػو المسػػػػتوى الػػػػذي يتعلػػػػق بالحاجػػػػات الجسػػػػمية  مسػػػػتوى معيشػػػػة مػػػػنخف : -أ

مػاؿ الفسيولوجية ويهمػل بػاقي القػيم واالحتياجػات، وىػذا المسػتوى يخلػو مػن معػاني الج
 والرقي والثقافة واألمن وقد ينتج من قلة الدخل أو من الجهل.

وىػػػو المسػػػتوى الػػػذي يتعلػػػق بقػػػيم واحتياجػػػات سػػػامية  مسػػػتوى معيشػػػة مرتفػػػع: -ب
 والذي يمد الفرد أو الجماعة بالسعادة والرضا.

وفي ىذا المستوى يستهلك الفػرد مػن المػوارد  مستوى معيشة باىن التكاليف: -جػ
ا ىػو ضػروري للحصػوؿ علػى القيمػة المنشػودة، ولهػذا فػإف ىػذا المسػتوى أكثر بكثير ممػ

 يتسم بضياع جزء كبير من الموارد بدوف فائدة.
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 العوامل المهنية ألفراد األسرة. -*
تػػػؤثر العوامػػػل المهنيػػػػة علػػػى إدارة المػػػوارد األسػػػػرية لمػػػا لهػػػا مػػػػن تػػػأثير فسػػػػيولوجي       

، فالعمل البدني الػذي يبػذؿ فيػو مجهػود بػدني واجتماعي فقد يكوف العمل بدنياً أو عقليا
يؤثر على إدارة الغذاء حيث يحتاج إلى سػعرات حراريػة أكثػر، أمػا عػن التػأثير االجتمػاعي 
للعمل فإف الملبس الذي يحتاجو العامل غير الملبس الذي يحتاجػو الطبيػب أو الموظػف 

 أو أصحاب المهن الحرة.
 
 

 الوعى التخطيطى ألفراد األسرة. -*
مػػن األىميػػة أف يعػػي كػػل فػػرد داخػػل األسػػرة أىميػػة التخطػػيط الجيػػد للمػػوارد وحسػػن       

اسػػػتغبللها، ممػػػا يػػػؤثر علػػػى إدارة مواردىػػػا، حيػػػث اثبتػػػت الدراسػػػات والبحػػػوث أف ىنػػػاؾ 
عبلقة طردية موجبػة بػين مسػتوى الػوعي التخطيطػي ألفػراد األسػرة وإدارة المػوارد األسػرية 

 إدارة سليمة. 
غم من أف كل عامل من العوامل السابقة لو تأثير واضػح ومبا ػر علػى إدارة وعلى الر       

الموارد األسرية إال أف كثير من ىذه العوامل متداخلة وتأثيرىا مشترؾ، فمثبلً الطػور الػذي 
تمػػر بػػو األسػػرة وحجػػم األسػػرة عػػامبلف مرتبطػػاف تمامػػاً، ولكػػن لكػػل منهمػػا تػػأثير مسػػتقل 

صػػل ىػػذين النػػوعين مػػن التػػأثير. إال أف مػػا نريػػد التأكيػػد ومغػػاير لآلخػػر، ولػػو أنػػو يصػػعب ف
عليو ىو قيمة كل عامل من ىذه العوامل فػي عمليػة اإلدارة المنزليػة، وكيػف تكػوف اإلدارة 
المنزليػػة ىػػي األداة المسػػاعدة لتوفيػػق أوضػػاع الفػػرد واألسػػرة فػػي كافػػة الظػػروؼ واألوقػػات 

رة لتحقيػػق أىػػػدافها وبلػػػوغ غاياتهػػػا ومػػع إخػػػتبلؼ كػػػل العوامػػػل المػػؤثرة علػػػى الفػػػرد واألسػػػ
 بأفضل كفاءة وأقل إمكانات متاحة.
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 القيم والمستويات في اإلدارة المنزلية
Values and Standards in Home Managnenet 

 
يتػػأثر كػػل قػػرار يتخػػذه الفػػرد بالعديػػد مػػن المػػؤثرات التػػى قػػد تكػػوف واضػػحة جاليػػة       

ف ىذه المؤثرات حتمية الوجود وتعمػل متداخلػة وراء للفرد، وقد تكوف غير واضحة. إال أ
 اتجاىات وسلوؾ الفرد فى الحياة.

وتعػػػرؼ ىػػػذه المػػػؤثرات بػػػالقيم والمسػػػتويات، والتػػػى تلعػػػب دور ىػػػاـ فػػػى حيػػػاة أى       
إنسػػػاف بصػػػفة عامػػػة. وثػػػؤثر علػػػى مػػػا يعتنقػػػو مػػػن أفكػػػار ويرجػػػوه ويتطلػػػع إليػػػو مػػػن أىػػػداؼ 

هػػا دور ىػػاـ أيضػػاً فػػى األسػػلوب الػػذى تتبعػػو األسػػرة وطموحػػات، كمػػا أف ىػػذه المػػؤثرات ل
فى إدارة  ئونها، عن طريق التأثير المبا ر للقيم والمستويات على أىداؼ األسرة، فكػل 
ىػدؼ تختػػاره األسػػرة ينبػػع مػػن قيمػػة معينػة، ومسػػتوى محػػدد. حيػػث أف مسػػتويات األفػػراد 

اً وينتج عن ىذا مػا يقػرره الفػرد وما يعتنقونو من قيم يؤثر كل منهما فى اآلخر تأثيراً جوىري
 من أىداؼ.

 

  Values Theالقيم 

األعمػػاؿ أو المؤسسػػات السػػلع أو الخػػدمات التػػى  وىػػى تلػػك األفكػػار أو األ ػػياء أ      
يعتػػػز ويفخػػػر بهػػػا الفػػػرد ويسػػػعى دائمػػػاً للحفػػػاظ عليهػػػا. حتػػػى أنهػػػا تتػػػدخل وتػػػتحكم فػػػى 

أو الصػداقة، أو الجمػاؿ، أو الحػب،  تصرفاتو. فبع  األفراد يقيموف العمل، أو النجػاح،
أو الحيػػاة األسػػرية. والػػبع  األخػػر يعػػد التعلػػيم، أو المدرسػػة، أو المسػػجد، أو الكنيسػػة 

 قيمو ىامة. وقد يقيم البع  الماس، أو الذىب، أو الفضة.  

وتتعلػػق القػػيم بمػػا فػػى داخػػل اإلنسػػاف، وتغلػػب عليهػػا الصػػفة المعنويػػة فهػػى ليسػػت       
وسػػػة ولكنهػػػا تعبػػػر عػػػن نفسػػػها فػػػى أسػػػلوب حيػػػاة الفػػػرد، وفػػػى سػػػلوكو، ملموسػػػة أو محس

 واتجاىاتو، فيما يضعو لنفسو من أىداؼ وفيما يرتضيو من مستويات.
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   تصنيف القيم
القيم متضمنة ومتداخلة ومن الصعب تصنيفها بدقػة، ولكػن تػم تصػنيف القػيم إف 

مػا يلػي التي صيغت للقيم  ومن أىم التصنيفات تصنيفات متعددة، –ألغراض الدراسة  –
: 
 .قيم روحية وعقدية كحب اهلل واإليماف باهلل والجهاد في سبيل اهلل -1

 قيم خلقية كالعدؿ واألمانة والصدؽ وإكراـ الضيف والعدؿ والتعاوف. -2

 قيم عقلية تتصل بالمعرفة وطرؽ الوصوؿ إليها كاستخداـ التجربة والتفكيرالناقد. -3

 .الكره وضبط النفس عند الغضبقيم وجدانية وانفعالية كالحب و  -4

 .قيم اجتماعية مثل بر الوالدين والتكافل االجتماعي واإلحساف للجيراف -5

قػػػيم أسػػػرية تتعلػػػق بطبيعػػػة العبلقػػػات األسػػػرية بػػػين أفػػػراد األسػػػرة، وطموحػػػات األسػػػرة  -6
 المستقبلية.

 .قيم مادية تتصل بالعناصر المادية كاالعتناء بالجسم واالقتصاد في االنفاؽ -7

الية تتصل بالتذوؽ الجمػالي وإدراؾ االتسػاؽ فػي األ ػياء واالعتنػاء بػالمظهر قيم جم -8
 والنظافة والنظاـ .

 

   وظائف القيم في حياة الفرد والمجتمع
 للقيم وظائف عديدة في حياة الفرد والمجتمع يمكن إيجازىا كما يلي :    
  بالنسبة للفرد : -
و إمكانيػػػة االختيػػػار واالسػػػتجابة تهيػػػئ القػػػيم للفػػػرد خيػػػارات معينػػػة، فتكػػػوف لديػػػ   

لموقػػف معػػين، فتلعػػب دوراً ىامػػاً فػػي بنػػاء  خصػػيتو، كمػػا أف القػػيم تعطػػي الفػػرد إمكانيػػة 
أداء ما ىو مطلوب منو، لذلك فهي تجعلو أقدر وأصبر على التكيػف كػذلك فإنهػا تحقػق 
 للفػػػرد اإلحسػػػاس باألمػػػاف ألنهػػػا تقويػػػو علػػػى مواجهػػػة ضػػػعف الػػػنفس، والقػػػيم تػػػدفع الفػػػرد
لتحسػػػػين أفكػػػػاره ومعتقداتػػػػو، وتسػػػػاعده علػػػػى فهػػػػم اآلخػػػػرين مػػػػن حولػػػػو ، وتوسػػػػع إطػػػػاره 
المرجعػػي فػػي فهػػم عبلقاتػػو مػػع اآلخػػرين ، كمػػا أنهػػا تعمػػل علػػى إصػػبلح الفػػرد اجتماعيػػاً 
وأخبلقياً ونفسياً وفكرياً وثقافيػاً ..الػخ، ألف القػيم وسػيلة عبلجيػة ووقائيػة للفػرد، كمػا أنهػا 
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الفرد و هواتو ومطامعو، وكل ىػذه الوظػائف يكمػل بعضػها بعضػاً تعمل على ضبط نزوات 
  .وصواًل إلى مرحلة الرضا

   
 بالنسبة للمجتمع : -

تحافن القيم علػى تماسػك المجتمػع ، وتسػاعده علػى مواجهػة التغيػرات التػي تحػدث      
 ألنهػػا ىػػي التػي تعطػػي الػػنظم االجتماعيػػة ،كمػا أنهػػا تػػربط بػين أجػػزاء الثقافػػة فػػي المجتمػع

أساساً عقلياً، والقيم تحمي المجتمع مػن األنانيػة والدونيػة، وتػزود المجتمػع بالصػيغة التػي 
 يتعامل بها مع المجتمعات األخرى من حولو.

 
 

 تتكامل فيما بينها وتؤدي إلى مايلي : للقيم والوظائف الفردية والمجتمعية 
ؼ الحيػػاة ألداء دورىػػا بنػػاء الػػذات اإلنسػػانية القػػادرة علػػى التكيػػف اإليجػػابي مػػع ظػػرو  - 

 .الحضاري المحدد
 إعطاء المجتمع الشكل المميز الذي يميزه عن المجتمعات األخرى . -  

 مكونات القيم 

 تتكوف القيم من ثبلثة مستويات رئيسية ىي:      
 المكوَّف المعرفي ، والمكوف الوجداني ، والمكوف السلوكي .   
أو  ، والفعػل) األعتػزاز( االختيػار ، والتقػديري: ثبلثػة معػايير ىػ ويرتبط بهػذه المكونػات   

 السلوؾ.
   
  المكوف المعرفي-أ

ومعيػػاره " االختيػػار " ، أي انتقػػاء القيمػػة مػػن بػػداؿ مختلفػػة بحريػػة كاملػػة بحيػػث 
يعتبػػػر حيػػػث  اختيػػػاره كاملػػػةكػػػل بػػػديل ويتحمػػػل مسػػػئولية   اختيػػػار ينظػػػر الفػػػرد فػػػي عواقػػػب

ت المؤدية إلى القيم ويتكوف مػن ثػبلث درجػات االختيار المستوى األوؿ في سلم الدرجا
 أو خطوات متتالية ىي :

 . عواقب كل بديل ، ثم االختيار الحردراسة ل الممكنة، و بدائال اكتشاؼ
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 كما يلي:  
( يػػتم اختيػػار القيمػػة مػػن بػػين بػػدائل واحتمػػاالت متعػػددة، فاألكػػل ال يعتبػػر قيمػػة ألنػػو ال ٔ

وتناولهػػا يعتبػػر قيمػػة، كػػذلك فػػإف الػػذى يقػػيم  يوجػػد لػػو بػػديل لكػػن اختيػػار أصػػنافا معينػػة
 الفضة يحرص على اختيارىا حتى إف كاف الخيار بينها وبين الذىب أو الماس.

( أف يػػػتم اختيػػػار القيمػػػة بعػػػد دراسػػػة جػػػادة لعواقػػػب ونتػػػائج كػػػل البػػػدائل واالحتمػػػاالت ٕ
 الممكنة.

يم األمانػة ال يسػرؽ ( يتم اختيار القيمة بحرية ذاتية دوف أى ضغوط خارجيػة، فالػذى يقػٖ
وال يغػػػل حتػػػى لػػػو لػػػم يوجػػػد رقيػػػب أو قػػػانوف يخيفػػػو. والػػػذى يقػػػيم الػػػدين يقػػػـو بجميػػػع 

 فرائضو دوف توجيو من أحد.
 

  المكوَّف الوجداني-ب
الػػػذي يػػػنعكس فػػػي التعلػػػق بالقيمػػػة واالعتػػػزاز أو "األعتػػػزاز"  ومعيػػػاره " التقػػػدير"

أمػػاـ األخػػرين،  فػػي إعبلنهػػا علػػى المػػؤل ، والشػػعور بالسػػعادة الختيارىػػا والرغبػػةابهػػوالفخػػر 
ويعتبر التقدير المستوى الثاني في سلم الدرجات المؤدية إلى القيم ويتكػوف مػن خطػوتين 

 متتاليتين ىما :
أف يظهػػر الفػػرد سػػعادة واعتػػزاز بمػػا اختػػاره مػػن قػػيم فػػالقيم تنبػػع مػػن اختيػػار حػػر نحػػن  (1

 سعداء وفخوروف بو.

ويصػػػرح بهػػػا إذا سػػػئل، أمػػػا إذا  ػػػعر الفػػػرد أف يعلػػػن الشػػػخص عمػػػا تخيػػػره مػػػن قػػػيم  (2
 قيمة. ربخجل مما اختاره وحاوؿ إخفائو عن الناس فبل يعتب

 

  المكوَّف السلوكي-ػج
ويشػمل الممارسػة الفعليػة أو "السػلوؾ" ومعياره " الممارسة والعمل" أو " الفعل" 

ارسػػػة مػػػع القيمػػػة المنتقػػػاة، علػػػى أف تتكػػػرر المم فػػػقللقيمػػػة أو الممارسػػػة علػػػى نحػػػو يت
وتعتبػػػر الممارسػػػة . بصػػػورة مسػػػتمرة فػػػي أوضػػػاع مختلفػػػة كلمػػػا سػػػنحت الفرصػػػة لػػػذلك
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المستوى الثالث في سلم الدرجات المؤدية إلى القيم ، وتتكوف مػن خطػوتين متتػاليتين 
 ىما : 

   كما يلي:  ممارسة ، وبناء نمط قيميسلوؾ ثم  ترجمة القيمة إلى     
 بالقوؿ فقط. تظهر القيمة فى حياة الفرد بالعمل ال (ٔ

يظهػػر أثػػر القيمػػة فػػى مواقػػف متكػػررة ومتعػػددة ومختلفػػة وال تحكػػم علػػى وجػػود قيمػػة  (ٕ
معينػػة فػػى حيػػاة فػػرد إذا سػػلك مػػرة واحػػدة سػػلوكاً يػػدؿ عليهػػا، فػػالقيم تكػػوف نمػػط الحيػػاة 

 المستمر.

وبذلك فإف قػيم األفػراد تحػدد مػا يتخيرونػو مػن أىػداؼ، ومػا يتخذونػو مػن قػرارات.       
 دارة المنزلية تنبع وتبنى على أساس ما لدى أفراد ىذه األسرة من قيم.أى أف اإل

 

   The Standardsالمستويات 
واألفعػاؿ فهػو درجػة  ءالمستوي ىو معيار أو محك تقػاس وتقػيم علػى أساسػو األ ػيا      

مػػن الكمػػاؿ يرتضػػيها الفػػرد ويعتبرىػػا ضػػرورية. وتختلػػف المسػػتويات عػػن القػػيم فػػى أنهػػػا 
الطعػػاـ أو مسػػتوى األخبلؽ.....إلػػخ. فالمسػػتوى صػػورة ذىنيػػة تػػوحى القيػػاـ تفػػرض علػػى  

بعمػػل معػػين بشػػكل معػػين. وتسػػبب ضػػيقاً إذا منػػع الفػػرد مػػن أداء ىػػذا العمػػل. وإذا كانػػت 
الصػػورة الذىنيػػة أعلػػى ممػػا يسػػتطيع الفػػرد تحقيقػػو فػػإف ىػػذا المسػػتوى يكػػوف مرتفعػػاً، وإذا  

عقػػواًل، وإذا كانػػت أقػػل مػػن قػػدرة الفػػرد فإنػػو كػػاف مػػن السػػهل تحقيقهػػا فيكػػوف المسػػتوى م
 يكوف مستوى منخفضاً.

وىناؾ مستويات عامة جماعية، وىذه تتصػف عػادة بػالجمود والثبػات. فهػى راسػخة       
جيل دوف أى تغير بػل يضػطر اإلنسػاف أحيانػا  ىرسوخ العقائد والتقاليد وتنتقل من جيل إل

لػذلك المسػتويات المتوارثػة  مثػاؿ مسػتويات.مع ىذه ال ضإلى تغيير أىدافو حتى ال تتعار 
عن عادات وتقاليد وأعراؼ الزواج التى يصر عليها الكثيروف رغم أنهػا قػد تسػبب العديػد 

 من المشكبلت.

وىناؾ المستويات المرنة التى تتغيػر وفقػا للظػروؼ وتتبػدؿ تبعػا للحاجػة، وأصػحابها       
ك األسػػرة التػػى تعػػرؼ أف ىنػػاؾ عػػدة علػػى ذلػػ مثػػاؿيوصػػفوف باتسػػاع األفػػق وحريػػة الفكػػر. 
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مسػػتويات لقضػػاء األجػػازة الصػػيفية، فػػيمكن أف تسػػافر إلػػى الخػػارج، أو أنهػػا تسػػافر إلػػى 
إحدى القرى السياحية فى داخػل الػببلد، أو أف تسػافر إلػى إحػدى الشػواطئ القريبػة منهػا 

مػػن  قليلػػة التكلفػػة. وىػػى فػػى ذلػػك تختػػار المسػػتوى المبلئػػم لهػػا وتعػػرؼ متػػى تختػػار أيػػاً 
 المستويات األخرى. 

وبػػذلك فػػإف مػػا يرتضػػيو األفػػراد مػػن مستويػػػات تحػػدد مػػا يتخيرونػػػو مػػن أىػػػداؼ، ومػػػا       
يتخذونػو من قػرارات. أى أف اإلدارة المنزليػػة تنبػع وتبنػى علػى أسػػاس مػا لػػدى أفػراد ىػذه 

 األسػرة من مستويات. 
 إلدارة فى النقاط اآلتية: وبذلك يمكن تلخيص عبلقة القيم والمستويات با      

 أف أولوية األىداؼ تنبع من أولوية القيم. -ٔ
أف األسػػلوب الػػذى يتبعػػو الفػػرد أو األسػػرة فػػى تحقيػػق األىػػداؼ، والتػػى ىػػى جػػزء مػػن  -ٕ

 اإلدارة يتأثر بما لدى الفرد أو األسرة من قيم وما يرتضيو من مستويات. 
 

لقػيم والمسػتويات : يطلب من الطبلب ذكر أمثلػة متعػددة مػن انشاط مصاحب
التػػػي يمتلكونهػػػا، ثػػػم تقيػػػيم ىػػػذه القػػػيم ىػػػل ىػػػي قػػػيم بالفعػػػل، ومػػػا عبلقتهػػػا بمػػػا 

 يمتلكوف من مستويات، ودور كل منها في إدارة  ئوف حياتهم.
 

 مصادر أخرى لئلطبلع
لزيػػػادة المعلومػػػات عػػػن اإلدارة المنزليػػػة نشػػػأتها والمفػػػاىيم الخاطػػػة والمعوقػػػات  

سػػرة وتصػػنيفها، وخصائصػػها، والعوامػػل المػػؤثرة عليهػػا، ودور وسػػبل المواجهػػة، ومػػوارد األ
 القيم والمستويات في إدارة المنزؿ. يمكن اإلطبلع على المصادر التالية:

(:  المػوارد البشػػرية : أىميتهػػا . ٖٕٓٓالصػديق منصػػور بوسػنينة وسػػليماف الفارسػػي ) -
 عليا.تنظيمها . مسؤوليتها . مهامها ، طرابلس : أكاديمية الدراسات ال

اإلدارة المنزلية الحديثة، مكتبة الملك فهػد الوطنيػة،  -(:ٕٙٓٓربيع محمود نوفل ) -
 المملكة العربية السعودية.الرياض، 
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(:  تنميػػة المػػوارد البشػػرية ، ٕٚٓٓعلػػى غربػػي ، إسػػماعيل قيػػرة ، بلقاسػػم سػػبلطنية ) -
 .   دار الفجر، ، القاىرة

، ٕة العلميػػة للشػػئوف المنزليػػة، طػػػ(: دليلػػك إلػػى اإلدار ٕٕٔٓنعمػػة مصػػطفى رقبػػاف )  -
 .اإلسكندريةدار السماحة للطبع والنشر الدولي، 
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 أسئلة على الفصل الثاني
 

 أجب عن األسئلة التالية:
 ا رح نشأة وتطور إدارة المنزؿ كميداف للدراسة ؟ 

 اذكر مراحل تطور مناىج إدارة المنزؿ ؟ 

  إلدارة المنزؿ ومعوقات تقدمها، وسبل مواجهتها ؟  ما ىي أىم المفاىيم الخاطئة 

 تكلم عن مفهـو الموارد األسرية وتصنيفها، وأىميتها في تحقيق أىداؼ األسرة ؟ 

 قارف بين الموارد المادية والموارد البشرية ؟ 

  تكلم عن خصائص الموارد األسرية والعوامل المؤثرة على إدارتها، والسبل البلزمة
 لحسن استغبللها ؟

 أ رح الفرؽ بين القيم والمستويات، ودورىا في اإلدارة المنزلية ؟ 

 ناقل صحة العبارة : 
  العمليػػػة اإلداريػػػة الزمػػػة وحتميػػػة لؤلسػػػرة ولكنهػػػا غيػػػر ضػػػرورية إذا كػػػاف الفػػػرد يعػػػيل

 بمفرده.

   العمليػػة اإلداريػػة تعتبػػر عمليػػة عقليػػة ولػػذلك يمكػػن القػػوؿ أف القػػدرة اإلداريػػة موىبػػة
 .فطرية

 سامية.جح العملية اإلدارية يجب أف تبنى دائما على أىداؼ لكي تن  

  إذا تػػػداخلت دورتػػػين إداريتػػػين أو أكثػػػر فػػػي وقػػػت واحػػػد فػػػي حيػػػاة األسػػػرة البػػػد أف
   اإلدارية.تتوقف العملية 

  يعػػد تغييػػر أىػػداؼ األسػػرة حسػػب أطوارىػػا المختلفػػة ظػػاىرة غيػػر سػػليمة وتػػدؿ علػػى
  واألحواؿ.ابتة ال تتغير بتغير الظروؼ عدـ استقرارىا الف العملية اإلدارية ث

  وخبلفو.وتنظيف  طهي،إدارة المنزؿ تتلخص في القياـ باألعماؿ المنزلية من  

 إدارة المنزؿ خطة ممتازة لسير العمل في المنزؿ. 

  والبشرية.مادية التشمل موارد األسرة الموارد غير  
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 اإلدارة المنزلية غاية الهدؼ منها تحقيق أىداؼ األسرة. 

  التغيير.إدارة المنزؿ ال تتغير ولكنها باعث على 

 .تعتبر الموارد المادية أكثر أىمية من الموارد البشرية 

  ىنػػػاؾ عمليػػػات إداريػػػة محػػػددة وثابتػػػو لتنفيػػػذ كػػػل عمػػػل مػػػن األعمػػػاؿ األسػػػرية مهمػػػا
 اختلفت األسر والظروؼ.

 من الممكن إحبلؿ مورد الماؿ مكاف مورد الوقت. 

 لعمود الفقري والركيزة األساسية لعلم االقتصاد المنزليتمثل إدارة المنزؿ ا. 

 بما تفسر:

   .يعتبر البع  الموارد المادية أكثر أىمية من الموارد البشرية 

 .إدارة المنزؿ ركيزة لعلم االقتصاد المنزلي 

 .ترجع أىمية اإلدارة إلى الندرة النسبية للموارد وتعدد الحاجات 
 . القيم محور السلوؾ اإلداري  

 أجب عما يأتي:
 مع تصنيفها لموارد مادية ومػوارد بشػرية، ومػوارد اذكري جميع الموارد المتاحو لك ،

 مرتبطة بالوقت ؟

  صنف الموارد التالية حسب نوعهػا إلػى مػوارد ماديػة ومػوارد بشػرية ومػوارد
 مرتبطة بالوقت؟

  مصػػروفك الشخصػػي، التليفػػوف المحمػػوؿ، وقػػت الفػػراغ، مهارتػػك فػػي كتابػػة الخػػط
عربػػي، جهػػاز الكمبيػػوتر، مكتبػػة الكليػػة، الوحػػدة العبلجيػػة بالكليػػة، المستشػػفيات، ال

وقت انتظار األتوبيس،مهارة أ غاؿ األبرة، األوقات بين المحاضرات، مهػارة الكػي، 
معرفػػػػة طريقػػػػة اسػػػػتخداـ الميكروويػػػػف، مهػػػػارة اسػػػػتخداـ جهػػػػاز الكمبيوتر،السػػػػيارة 

لعامػػػػػة، دور السػػػػينما،الطاقة االزمػػػػػة الخاصػػػػة باألسػػػػرة، أراضػػػػػي زراعيػػػػة، الحػػػػدائق ا
 للوصوؿ للكلية دوف استخداـ وسيلة مواصبلت.
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  وضح طريقة اسػتخدامك لكػل مػن المػوارد التاليػة، وكيػف يمكنػك اسػتغبللها بطريقػة
 أفضل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها ؟

وقػػػت الفػػػراغ بػػػين المحاضػػػرات، التليفػػػوف المحمػػػوؿ، مصػػػروفك الشخصػػػي، مهػػػارة     
 الكتابة، مهارة أتقاف أ غاؿ األبرة، مهارة أتقاف الطهي وإعداد الحلويات.  سرعة

 

  وضػػػح أيػػػاً مػػػن ىػػػذه األ ػػػياء أو األفكػػػار أو األعمػػػاؿ تمثػػػل قيمػػػة بالنسػػػبة لػػػك، ومػػػا
 السبب في اعتبارىا قيمة لك، وكيفية تأثيرىا على إدارة  ئوف حياتك؟ 

الػدؾ، أسػتاذؾ )معلمػك(، المػاؿ، أسرتك، الوقت، كلية التربيػة النوعيػة، الصػداقة، و 
 تخصصك في االقتصاد المنزلي، وطنك )مصر(.
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 الفصل الثالث
 العلمية اإلدارية بالتطبيق على إدارة المنزؿ  

 العناصر والمراحل
 

 بعد دراسة ىذا الفصل يكوف القارىء ملماً بػ:
 

  إدارة المنزؿ.المراحل العلمية للعملية اإلدارية وتطبيقاتها على 

 .العتاصر المصاحبة للعملية اإلدارية. وتطبيقاتها األسرية 

 .الفرؽ بين عناصر اإلدارة والمراحل المكونة لها 

 .أنواع القرارات على المستوى األسري 

 .األسلوب العلمي التخاذ القرارات 

 .أنواع األىداؼ والخطط والتقييم داخل النظاـ األسري 

 خطيط والتقييم داخل األسرة.أىمية تحديد األىداؼ والت 

  الشروط الواجب توافرىا في كل من األىداؼ والتخطيط والتقييم لزيادة
 فاعليتها وتحقيق األىداؼ. 
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 الفصل الثالث
 العلمية اإلدارية بالتطبيق على إدارة المنزؿ

 )العناصر والمراحل(
  
، تشػػػػكل فػػػػي العمليػػػػة اإلداريػػػػة ىػػػػي سلسػػػػلة مػػػػن القػػػػرارات المسػػػػتمرة والمتصػػػػلة  

مجموعهػػا األسػػلوب الػػذي تسػػتخدمة األسػػرة فػػي إدارة  ػػئونها، مػػن خػػبلؿ مجموعػػة مػػن 
المراحل أو الخطوات ىي مراحل العمليػة اإلداريػة وتشػمل التخطػيط، والتنفيػذ، والتقيػيم. 

 مع إجراء التنظيم االـز لضماف الوصوؿ إلى األىداؼ.
مراحػػل ) التخطػػيط، والتنفيػػذ، وبػػذلك فػػإف العمليػػة اإلداريػػة تشػػتمل علػػى مجموعػػة   

والتقيػػيم (، تػػتم أو تحػػدث فػػي تتػػابع ثابػػث ال يتغيػػر باإلضػػافة إلػػى العناصػػر المصػػاحبة ) 
 التنظيم( التي تستمر مع كل مرحلة من المراحل.   -اتخاذ القرارات

 
 أواًل: العناصر المصاحبة للعملية اإلدارية 

    Decision Makingاتخاذ القرارات  -ٔ
تبػػر اتخػػاذ القػػرارات عمليػػة قديمػػة قػػدـ الحيػػاة ذاتهػػا فهػػو قلػػب العمليػػة اإلداريػػة يع      

وأساسها ويتوقف نجاح الفرد أو األسرة في إدارة  ئونها إلى حػد كبيػر علػى مػدى سػبلمة 
ور ػػػد القػػػرارات التػػػي يػػػتم اتخاذىػػػا. فاتخػػػاذ القػػػرارات ىػػػي المواجهػػػة اليوميػػػة المسػػػتمرة 

 د ويعمل على حلها.للمشكبلت التي يتعرض لها الفر 
 

  Decision Making Definition ofتعريف اتخاذ القرارات 

 بداية يعرؼ القرار بأنو االختيار المدرؾ والر يد بين بديلين أو أكثر.      
كمػػا يعػػرؼ القػػرار بأنػػو االختيػػار مػػن بػػين مجموعػػة مػػن البػػدائل ويتضػػمن ذلػػك عمليػػة        

 رات داخل النسق التنظيمي. اتخاذ القرارات اإلدارية وصنع القرا
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وبالتػػالي فػػإف ىنػػاؾ فػػروؽ بػػين عمليػػة صػػنع القػػرار وعمليػػة اتخػػاذ القػػرار، حيػػث أف        
عملية صنع القرار ىى الطريقة المنظمػة لمواجهػة المشػكبلت والمواقػف أثنػاء العمػل عػن 

ل األفضػل طريق توفير المعلومات الدقيقة والجيدة وإيجاد البدائل المناسبة واختيػار البػدي
 من بينهم في سبيل تحقيق الهدؼ أو األىداؼ المرغوبة حسب الموقف وظروفو.

أى أف صنع القرار يعد مرحلة األعداد والتحضير التي تسبق اتخاذ القرار عػن طريػق       
 تحديد المشكلة أو الموقف والمقارنة بين البدائل الممكنة. 

صػػػنع القػػػرار، كمػػػا أنػػػو ىػػػو الجانػػػب  فػػػي حػػػين أف اتخػػػاذ القػػػرار يمثػػػل خطػػػوة تلػػػي      
المصػػػاحب لكػػػل خطػػػوه مػػػن خطػػػوات العمليػػػة اإلداريػػػة التػػػي تتكػػػوف مػػػن مجموعػػػة مػػػن 
القػػرارات المتشػػابكة. كمػػا أف ىنػػاؾ عػػدة تعريفػػات التخػػاذ القػػرارات يمكػػن اإل ػػارة إليهػػا 

 فيما يلى: 
د بػػػين ىػػو قػػدرة الفػػػرد علػػى تحديػػد موقفػػو مػػن خػػػبلؿ اختيػػػار قػػرار واحػػ :اتخػػاذ القػػرار

اختيػػػارات متباينػػػة، وذلػػػك فػػػي عػػػدد مػػػن المواقػػػف التػػػي يحتمػػػل أف تصػػػادفو فػػػي حياتػػػو 
 اليومية.

ىػػػو عمليػػػة يصػػػل فيهػػا الفػػػرد إلػػػى قػػػرار مبنػػى علػػػى تقيػػػيم االختيػػػارات أو  :اتخػػاذ القػػػرار
 البدائل.

بديلين أو أكػثر خبلؿ فترة زمنية معينػػة علػى أف تتػػم  نىو عملية اختيار بي اتخاذ القرار:
عملية االختيار بعد التقييم الدقيق لكل بػديل مػن البػدائل المتاحػة الختيػار أنسػػب الطػرؽ 
وأفضػػػػل البػػػػدائل التػػػػي تتناسػػػػب مػػػػع المػػػػوارد المتاحػػػػة ألفػػػػراد األسػػػػرة وتتمشػػػػى مػػػػع قػػػػيم 

 المجتمع وتعمل على تحقيق أىداؼ األسرة.
االختيػػػارات ىػػػو العمليػػػة التػػػي يقػػػـو أفػػػراد األسػػػرة عػػػن طريقهػػػا بوضػػػع  :اتخػػػاذ القػػػرار

 والوصػوؿ إلى األحكاـ التي تحقق األىداؼ المنشودة.
ىػػو عمليػػة االختيػػار المػػدرؾ للبػػديل المناسػػب مػػن بػػين عػػػدة بػػدائل فػػي  اتخػػاذ القػػرار:

 المػواقف األسرية المختلفة وفى ضػوء الموارد المتاحة والمتغيرات البيئيػة المحيطػة. 
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ػاالت لحػػػل مشػػكلة ولمػػػواجهة موقػػف ىػػى عمليػػة حصػػر بػػديبلت واحتمػػ اتخػػاذ القػػرار:
معػػػين واختيػػػار البػػػديل أو الحػػػل األفضػػػل الػػػذى يػػػؤدى إلػػػى الهػػػدؼ األفضػػػػل المناسػػػػػب 

 إلمكانيات الفرد وموارده.
 اتخاذ القرارات قلب اإلدارة وأساسها

 -تتكػػوف العمليػػة اإلداريػػة مػػن سلسػػة مػػن القػػرارات المتصػػلة والمسػػتمرة فكػػل قػػػرار 
مجموعػة قػرارات منشػقة  ون قػرارات أو يػرتبط بػو وكػل قػرار تسػتتبعمػ ويعتمد علػى مػا سػبق

منو أو متوقفة علية وتختلف القػرارات مػن حيػث خطورتهػا أو أىميتهػا فػالبع  كبيػر وىػاـ 
 والبع  صغير وثانوى ومع ذلك فكلها قرارات.

وأذ نظرنػػا إلػػى جوانػػب أو مراحػػل الػػدورة اإلداريػػة نجػػد أنػػو لكػػى تضػػع األسػػرة ىػػدفها  
د لهػا أف تسػتعرض مجموعػة أىػداؼ وتفاضػل بيػنهم ثػم تختػار واحػد أو أكثػر منهمػا. فبلب

 أى أف األسرة تقرر ماذا تريد.
 مثاؿ: ىناؾ أسرة لديها مجموعة من األىداؼ مثل:

  راء مسكن جديد. -
 .سيارة راء  -

 قضاء فريضة الحج لهذا العاـ . -

دى ىػذه األىػداؼ فإف ىذه األسرة سوؼ تفاضل بين ىذه األىػداؼ ثػم تختػار إحػ  
وتقوؿ قررت األسرة قضاء فريضة الحج لهذا العػاـ. ومػن أجػل أف تحقػق األسػرة أىػدافها 
فإنها تبحث إمكاناتها وتحػدد األسػرة الطريقػة التػى سػوؼ تتبعهػا لبلػوغ الهػدؼ أى وضػع 

 الخطط وبمعنى  خر أف األسرة تقرر كيف ستحقق ىدفها.
إال مجموعو قرارات تتم أثناء التنفيػذ خطػوه بخطػوه وما التنظيم والتنسيق والمراقبة        

من  انها العمل على سبلمة تنفيذ الخطػة الموضػوعة واتخػاذ أى تعػديبلت الزمػة حتػى ال 
 الخطة عن بلوغ األىداؼ. دتحي
وعنػد التقيػػيم توضػع القػػرارات المتعلقػة بمػػدى نجػاح كػػل مرحلػة مػػن مراحػل الػػدورة   

 بتغيير أو تعديل أى جانب منها فى مرات قادمة.اإلدارية وتتخذ القرارات الخاصة 
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داخل كل مرحلة من مراحل العمليػة اإلداريػة  لوىكذا نجد أف اتخاذ القرارات تتغلغ      
 وبذلك فاتخاذ القرارات ىى قلب اإلدارة وأساسها.

 
  Decisions Kinds ofأنواع القرارات 

 األسرى ومنها:  تتعدد أنواع القرارات التي تتخذ داخل النطاؽ       
 القرارات الفردية  -ٔ

ىػػى تلػػك القػػرارات التػػي يتخػػذىا الفػػرد بمفػػرده دوف مشػػاركو مػػن أحػػد وتػػتم فػػي 
وقػػت قصػػير وتعكػػس األسػػلوب البيروقراطػػي والتسػػلطي فػػي اتخػػاذ القػػرارات، وقػػد تكػػوف 

 .ةىذه النوعية من القرارات  عورية أو ال  عوري

  قرارات ال عورية : -أ
د بسػػرعة ودوف عنػػاء فػػى التفكيػػر وتنػػتج ىػػذه القػػرارات نتيجػػة لعػػادة ويتخػػذىا الفػػر  

وتنػػتج عػػن  سػػلوكية فػػى مواقػػف مألوفػػة مثػػاؿ رفػػع اإلصػػبع أثنػػاء المحاضػػرة طلبػػا للكػػبلـ،
روتػػين متكػػرر يعتمػػد فػػى أساسػػو علػػى قػػرارات سػػبق تجربتهػػا وثبػػت صػػبلحيتها ومناسػػبتها. 

الفػرد بأنػو يمػر بعمليػات  رالػة ال يشػعمثاؿ لػذلك ترتيػب المائػدة لوجبػة مػا. ففػى ىػذه الح
 عقلية.
 قرارات  عورية   -ب

 توضع ىذه القرارات على اثر عمليات فكرية واعية. 
 القرارات الجماعية  -ٕ

جانػػػب متخػػػذ القػػػرار مػػػع تلػػػك  نوتكػػػوف تلػػػك القػػػرارات ثمػػػرة جهػػػد ومشػػػاركة مػػػ        
سػػػلوب الػػػديمقراطي فػػػي المعنيػػػين بموضػػػوع القػػػرار، ويمثػػػل ىػػػذا النػػػوع مػػػن القػػػرارات األ

اإلدارة. وىػػى دائمػػاً قػػرارات  ػػعورية. ويجػػب أف تمػػر بالمراحػػل الفكريػػة التخػػاذ القػػرارات 
 الر يدة.
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 مزايا القرارات الجماعية:
ترجع أىمية القرارات الجماعية إلى أفضػلية وجػدوى ا ػتراؾ أكثػر مػن فػرد واحػد فػى  -

ف االحتمػػػػاالت والبػػػػديبلت االتفػػػػاؽ علػػػػى تحديػػػػد المشػػػػكلة حقيقتهػػػػا وأبعادىػػػػا.ثم أ
 المقترحة لحل المشكلة تتعدد مما يتيح الفرصة لظهور حلوؿ جديدة ونافعة.

عنػػد دراسػػة االحتمػػاالت المختلفػػة نجػػد أف تعػػدد وجهػػات النظػػر وزوايػػا الرؤيػػة التػػى  -
تناقل من خبللها البػديبلت تضػمن إلػى حػد كبيػر الدراسػة الجػادة والموضػوعية لكػل 

 اقتراح.

 ت الجماعية:عيوب القرارا
أنها تفتح المجاؿ للمناقشة والمجادلػة التػى قػد تصػل أحيانػا إلػى خبلفػات فػى الػرأى  -

وتعصػػب لوجهػػػات النظػػر، وتػػػؤدى ىػػذه المناقشػػػات والخبلفػػات إلػػػى تضػػييع الوقػػػت 
 وتأخير اتخاذ القرار. 

لقػد وجػػد البػػاحثوف أف ىنػػاؾ طرقػاً متعػػددة للتغلػػب علػػى مػػا قػد يقػػع مػػن خبلفػػات فػػى  -
اء فى األسرة أو فى أى مجموعة أخرى فػى أى مؤسسػة مػن ىػذه الطػرؽ مػا اآلراء سو 

 يأتى:
 أف ينبذ أحد الجانبين وينصر الجانب األخر ويحدث ىذا فى الحاالت اآلتية: -أ
 عندما يتخذ أغلبية األعضاء رأيا ويتخذ األقلية رأياً معاكساً، فيفوز رأى األغلبية. -
 ظر الجانب اآلخر فيتنازؿ عن رأيو راضيا.أحد الجانبين بوجهة ن عندما يقتنع -
عندما يتنازؿ أحػد الجػانبين للجانػب األخػر لػيس عػن اقتنػاع بػالرأي فػى حػد ذاتػو،  -

 ولكن لثقتو فى كفاءتو وعلم صاحب الرأي اآلخر.

 

 ب              أثناء الخبلؼأ                                     
 بعد  الخبلؼ إذ انتصر أ×                  أ                               
 ب             بعد الخبلؼ إذ انتصر ب×                                    

                
 )الحل األوؿ( سيادة أحد الرأيين                            
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و قػػد يوجػػد أف يػػرى كػػل مػػن الجػػانبين مزايػػا وجهػػات النظػػر المخالفػػة لرايػػة ويقتنػػع أنػػ -ب
أكثر من حل واحػد صػحيح أو رأى واحػد سػليم فػى المشػكلة وعندئػذ يؤخػذ بوجهػة نظػر 

 واحده وذلك برضاء الطرفين واقتناعهما أف كل من الرأيين صواب.

 أ                  ب             أثناء الخبلؼ                           
 ب             بعد الخبلؼ   أ      أو                                  

 )الحل الثانى( تقبل وجهات النظر المختلفة                              
 

أف يغيػػر كػػبل مػػن الطػػرفين مػػن رأيػػو بعػػ  الشػػى فيتقاربػػا بعػػ  الشػػىء فيتقػػاببل عنػػد  -جػػػ 
 نقطة وسطى.

 أ                 ب             أثناء الخبلؼ                          
 أ       +        ب             بعد الخبلؼ                          
 ) الحل الثالث( تنازالت وتقارب وجهات النظر                        

 
أف يقػػرر كػػبلً مػػن الطػػرفين أثنػػاء المناقشػػة اتخػػاذ رأى جديػػد مخػػالف تمامػػاً لمػػا كػػاف  -د

 يعتقده أو يتمسك بو كل منهما.

 أ              ب               أثناء الخبلؼ                            
 جػ                     بعد الخبلؼ                                  

 )الحل الرابع( إيجاد حل جديد                                      
 

 القرارات المبرمجة -ٖ
تكػػررة بأسػػلوب نمطػػي وفقػػاً لقواعػػد وىػػى تلػػك القػػرارات التػػي تعػػالج مواقػػف  ػػبة م      

مصممة مسبقا بحيث يمكن ىيكلتها بحيث توضح تفصػيبًل تنػاوؿ ومعالجػة المشػكبلت، 
 وىى قرارات ال  عورية.
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 القرارات غير المبرمجة -ٗ
ىػػػي تلػػػك القػػػرارات التػػػي تنػػػتج عػػػن أىػػػداؼ غيػػػر مألوفػػػة ومعلومػػػات غيػػػر مكتملػػػة،       

ى التخمػين والحكػم الشخصػي أمػا النتػائج فتكػوف غيػر ويعتمد ىذا النوع من القرارات عل
معروفػة وغيػر متوقعػو واالحتمػػاالت غيػر محسػوبة حيػث ال توجػػد حػاالت مشػابهو لهػا فػػي 

 الماضي فهى دائماً قرارات  عورية.
 
     

                        
 ( أنواع القرارات األسريةٓٔ كل )

 
 أساليب اتخاذ القرارات

 اتخاذ القرارات داخل األسرة إلى ما يلي: تنقسم أساليب      
 أساليب تقليدية )علمية(.         -ٔ
 أساليب غير علمية. -ٕ
 
 

 ال شؼىسيت شؼىسيت

 جًبػيت فشديت
 

 يبشيجت فشديت غيش يبشيجت
 

 انقشاساث األسشيتأَىاع 
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 ساليب علمية األ -أوالً 
األسػػلوب علػػى مػػنهج التفكيػػر واإلدراؾ، مػػروراً بالمراحػػل العلميػػة التخػػاذ  ايركػػز ىػػذ      

مشػكلة تتحػدد فيهػا األىػداؼ  القرار، وصواًل إلى اتخاذ القرار الر يد. حيث تبدأ بوجػود
واالختيارات أو الحلوؿ الممكنػة لهػذه المشػكلة، وتقػيم بأسػلوب موضػوعي مػدروس، ثػم 
تتم المقارنػة بػين كػل حػل ممكػن مػن حيػث مبلءمتػو لؤلىػداؼ، ومميزاتػو ومسػاوئو ثػم يػتم 

 اختيار أفضل البدائل األكثر مناسبة لتحقيق األىداؼ
 

 ت الر يدة المراحل الفكرية التخاذ القرارا
 التعرؼ على المشكلة وتحديدىا. -4

 البحث فى االحتماالت والحلوؿ المختلفة للمشكلة. -2

 دراسة عيوب ومزايا ونتائج كبل من تلك االحتماالت. -3

 اختيار أحسن ىذه االحتماالت. -4

 تنفيذ القرار -5

 متابعة تنفيذ القرار. -6

 

 المرحلة األولى: التعرؼ على المشكلة وتحديدىا.
التعػػرؼ علػػى المشػػكلة وتحديػػدىا تعػػد مػػن أىػػم المراحػػل وأصػػعبها فعلػػى  إف مرحلػػة      

قػدر تفهػم المشػكلة وأبعادىػا تػتم طريقػة التفكيػػر فػى الحػل وفػى القػرار المتخػذ وكثيػراً مػػا 
يفشػػل قػػرار معػػين ال لشػػىء إال ألنػػو قػػد أسػػىء فهػػم المشػػكلة وبالتػػالى أصػػبح القػػرار غيػػر 

 مبلئم لها.
ة، تصػػنيف المشػػكلة وتحليػػل البيانػػات والمعلومػػات تتضػػمن عمليػػة تحليػػل المشػػكلو  

وباإلنتهػػػػاء مػػػػن تجميػػػػع البيانػػػػات والمعلومػػػػات تبػػػػدأ عمليػػػػة  ،المطلوبػػػػة وتعيػػػػين مصػػػػادرىا
وتحديػد أىميتهػا وفػي حالػة مػا  المشكلة تحليلها ودراسة األسباب التي أدت إلي حدوث

بػػػين األسػػػباب مػػػن  إذا كانػػػت أسػػػباب المشػػػكلة متداخلػػػة فإنػػػو يلػػػـز أيضػػػاً تحليػػػل العبلقػػػة
 .حيث تفاعلها وتأثيرىا علي بعضها البع 
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 ىي : ثبلثة أقساـ التي تحدث داخل األسرة إلىويمكن تقسيم المشكبلت 
    مشكبلت التقليدية -أ

وىػػي التػػي تتكػػرر وتحػػدث بصػػورة دائمػػة وقػػد تتعلػػق بمشػػكبلت روتينيػػة تعتػػرض 
اتخػاذ قػرارات  إلػىحتػاج نوىنػا  منزلى داخػل األسػرة،و ئوف العمل ال ،سير العمل اليومي

وقدرتػو وتمتعػو بالصػفات القياديػة  الفرد ) ربػة األسػرة(سريعة لحلها وتعتمد ىنا على خبرة 
 التي تمكنو من ذلك.

اكتشػػاؼ ربػػة األسػػرة عػػدـ وجػػود بعػػ  المتطلبػػات المنزليػػة اليوميػػة عنػػد  مثػػاؿ:
 الحاجة إليها، أو انقطاع المياة أو الكهرباء بصورة مفاجئة. 

 حيوية كبلتمش -ب
 سػرةوىنا البػد لؤل األسرة،وىي تلك التي تتعلق بالخطط والسياسات التي تتبعها 

جميػع أفػراد  يتطلػب األمػر إ ػراؾو  ،أف تختار الطريق الصحيح لمعالجة تلك المشكبلت
 قرار سليم. إلىأو مناقشة األمر مع ذوي االختصاص للوصوؿ  األسرة

د األبنػػاء ، وفيهػػا يجػػب وجػػود حػػوار ونقػػاش مشػػكلة التػػأخر الدراسػػي ألحػػ مثػػاؿ:
بػػػين أفػػػػراد األسػػػػرة فػػػػي سػػػػبل الحػػػػل، كمػػػػا يمكػػػػن االسػػػػتعانة بالمتخصصػػػػين التربػػػػويين أو 
المر ػػدين النفسػػيين للتعػػرؼ علػػى األسػػباب وسػػبل العػػبلج. أو مشػػكلة بطالػػة أحػػد أفػػراد 

 األسرة، 
  مشكبلت طارئة -ػج

 ،مؤ ػػػرات بحػػػدوثها وىػػػي تلػػػك المشػػػكبلت التػػػي تحػػػدث دوف أف يكػػػوف ىنػػػاؾ
 .تخذ قرارات سريعة وحازمةتيجب أف  األسرة التي ربةعبلجها على يعتمد و 

تعػػرض مسػػكن األسػػرة للسػػرقة، فػػي ىػػذه الحالػػة يجػػب علػػى ربػػة األسػػرة  مثػػاؿ:
 اتخاذ قرار سريع بأببلغ الشرطة، واتخاذ االجراءات االزمة لحل ىذه المشكلة 

 
 اط منها:ويفيد تحليل المشكلة في معرفة عدة نق
 معرفة من الذي ينبغي أف يتخذ القرار.

 معرفة من الذي ينبغي إستشارتو عند إتخاذ القرار.
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 معرفة من الذي ينبغي إببلغو بإتخاذ القرار المتخذ.

، وبػػػدوف ىػػػذا التقسػػػيم المسػػػبق فػػػإف فعاليػػػة القػػػرار المتخػػػذ فػػػي النهايػػػة سػػػوؼ تقػػػل كثيػػػراً 
التػي تحػدد أي المعلومػات صػحيحة وأيهمػا ومرحلة التعرؼ علي المشكلة وتفسػيرىا ىػي 

 .مضَلل
وتتطلػػب ىػػذه المرحلػػة القػػدرة علػػى ضػػبط الػػنفس وتقػػدير األمػػور حػػق قػػدرىا وعػػدـ  

األخػػػذ بمظػػػاىر األ ػػػياء وإنمػػػا التعمػػػق فيمػػػا وراء األحػػػداث والتريػػػث وعػػػدـ التسػػػرع فػػػى 
سػاعدة مهارة وقدرة علي التحليل والفحص الػدقيق حتػي يمكػن الم تتطلباألحكاـ. كما 

 .صوؿ إلي القرار السليمو في ال
 

 وىناؾ ثبلث خصائص أساسية تحدد طبيعة أي قرار:
 .درجة تأثير القرار في المستقبل سواء القريب أو البعيد أو البعيد جدًا 
  نوع القرار ويتحدد بعدد العوامل النوعية التي تتدخل فيو ومنها المبادئ

العوامل  ت اإلجتماعية ولعل أىماألساسية للسلوؾ والقيم الخلقية والمعتقدا
 النوعية وأكثرىا  يوعاً العوامل اإلنسانية. 

 تبويب القرارات علي حسب تكرارىا بصفة دورية أو حسب ندرتها 
ومن مصاعب ىذه المرحلػة أحيانػا يواجػو الفػرد بحقيقػة نفسػو وبحقيقػة الواقػع وبقػدر    

 فهمو لنفسو وللواقع يكوف فهمو للحقيقة والمشكلة
 

 حلة الثانية: البحث فى االحتماالت والحلوؿ المختلفة للمشكلة.المر 

بعػػد التعػػرؼ علػػى المشػػكلة تبػػدأ مرحلػػة فكريػػة ىامػػة وىػػى البحػػث فػػى كػػل الطػػرؽ       
ويختلػػػف عػػػدد  واالحتمػػػاالت واألسػػػاليب البديلػػػة التػػػى يمكػػػن إتباعهػػػا لحػػػل المشػػػكلة،

المشػكلة والوقػت المتػاح لحلهػا البدائل أو الحلوؿ المتاحة من موقف آلخر وفقاً لطبيعػة 
ومهػػػارة متخػػػذ القػػػرار ورغبتػػػو فػػػي التوصػػػل إلػػػي الحػػػل السػػػليم، والحلػػػوؿ البديلػػػة ىػػػي " 
الوسائل الوحيدة لدفع اإلقتراحات األساسية إلػي مسػتوي الػوعي بهػا وإجبػار الػنفس علػي 

 فحص وإختبار سبلمتها."
 



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

173                       
  

 والبد أف يتسم البديل المقترح بما يلي:

 في تحقيق بع  النتائج التي يسعي متخذ القرار إلي تحقيقها.أف يسهم البديل  -
 أف تتوافر إمكانية تنفيذ ىذا القرار وقت إختياره. -

ويتوقف عدد ونوع الحلػوؿ البديلػة علػي طبيعػة المشػكلة ويتػأثر بالعديػد مػن العوامػل  
 والتي من أىمها:

 وقيود الوقت.مدي توافر قرارات )جاىزة( لحل المشكبلت ذات الطبيعة الروتينية  -
 المتوافرة. مدي اإلعتقاد في وجود بدائل متنوعة وأنها أفضل من البدائل -

التفكيػػػر اإلبتكػػػاري ودوره فػػػػي إيجػػػاد حلػػػػوؿ بديلػػػة مبتكػػػػرة للمواقػػػف والمشػػػػكبلت  -
 .المعقدة غير العادية

وتتطلػػب ىػػذه المرحلػػة اتسػػاعاً فػػى األفػػق وغػػزارة فػػى المعلومػػات والخبػػرات، كػػذلك    
 على تطبيق واستغبلؿ ما لدي الفرد من معلومات وخبرات.تتطلب القدرة 

 

 المرحلة الثالثة: دراسة عيوب ومزايا ونتائج كبلً من تلك االحتماالت.
تنتهػػي الخطػػوة السػػابقة بقائمػػة كبيػػرة مػػن الحلػػوؿ أو البػػدائل تلػػك التػػي يجػػري عليهػػا  

عػدـ صػبلحيتها  يتضػحي وإستبعاد البدائل الت ودراسة للمفيد والنافع منها،مبدئي  إختبار 
، يلػػي ذلػػك إجػػراء التقيػػيم والمقارنػػة للبػػدائل الممكنػػة فػػي فػػي حػػل المشػػكلة أو جػػدواىا

ضػػػوء النتػػػائج المتوقعػػػة مػػػن كػػػل بػػػديل سػػػواء مػػػن حيػػػث المزايػػػا أو العيػػػوب أو الجهػػػد أو 
وتنتهػػي ىػػذه الخطػػوة بوضػػع قائمػػة بالمزايػػا  ،التكلفػػة واألىػػداؼ التػػي يحققهػػا كػػل بػػديل

   وتتم ىذه الدراسة فكريا فقط. ل بديل من البدائل المتاحة.والعيوب لك
أى أف الفػػرد يقػػـو بتمثيػػل كػػل االحتمػػاالت الممكنػػة فػػى مخيلتػػو للتعػػرؼ علػػى مزايػػا       

ومثالػػب كػػل االحتمػػػاالت. ثػػم يػػرى فػػػى خيالػػو العواقػػػب والنتػػائج الناجمػػة عػػػن إتبػػاع كػػػل 
 منهما.
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 ا:ويتم تقييم كل بديل طبقاً لمعيارين ىم
 توتعني إمكانية تنفيذ البديل في حدود اإلرتباطا القابلية للتطبيق: -

المتاحة مثل الوقت، الميزانية، فالبدائل التي ال يتوافر فيها ىذا المعيار 
 )القابلية للتطبيق( يجب التخلي عنها.

نع القرار واألفراد اآلخرين ايشير ىذا المعيار إلي درجة إستعداد صالقبوؿ:  -
 ف بتطبيق ىذا البديل لتدعيمو وتقبلو.ممن سيتأثرو 

وترجػع صػعوبة ىػذه المرحلػة إلػى أف كػػل ىػذه التخػيبلت إنمػا تتعلػق بأ ػياء مسػػتقبليو  
بكػل مػا قػد يقػع مسػتقببل أو مػا قػد يعػوؽ  ؤفهى فى عالم الغيب، وليس من الممكن التنب

ة علػى أى احتماؿ من ظروؼ خارجو عن الحسػباف. وتتطلػب ىػذه المرحلػة الذىنيػة القػدر 
 التصور والتخيل الواقعى.

 

 المرحلة الرابعة: اختيار أحسن ىذه االحتماالت.
تعتبر عملية اإلختيار النهائي من بين البدائل المتاحة لحل المشكلة ىي المرحلة 

فبعد تحليل البدائل وتقييمها يجد متخذ القرار نفسو  ،المميزة في عملية صنع القرارات
بدائل أو الحل المناسب الذي يحقق الهدؼ ويحل في موقف يسمح لو بتحديد ال

المشكلة وىنا يصل إلي إختيار واحد من البدائل التي حددىا وتوصل إليها بحيث يكوف 
 .البديل المختار أنسب البدائل المتاحة وأفضلها

ب خطوات عملية صناعة عوتعتبر عملية إختيار البديل األنسب من أ ق وأص
ر بطبيعتو يعني بت أو قطع الموضوع نهائيًا بعد القياـ بعملية القرارات نظرًا ألف اإلختيا

التقييم. وتجدر اإل ارة ىنا إلي أف البديل األنسب قد ال يكوف بالضرورة حبًل سليمًا 
ولكنو يمثل أحسن توازف بين ما ىو سيئ  ،% فربما يكوف أقل البدائل المتاحةٓٓٔ

دما يستقر الرأى على اختيار وعنوبين ما ىو أحسن بالنسبة لمكونات األىداؼ. 
  احتماؿ أو بديل معين يقاؿ أف الفرد قد اتخذ قرار.

وتستلـز ىذه المرحلة الفكرية مراعاة عدـ التأثر بعوامل خارجية قد تؤثر فى  
حكم الفرد على مدى صبلحية كل احتماؿ من االحتماالت. فمن أخطر المؤثرات على 
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ل الممكنة لمجرد أنو يماثل ما لدى غيره من حكم الفرد، أف يختار الفرد أحد البدائ
   األفراد أو النقل والتقليد.

 

 وتتمثل المعايير الموضوعية إلختيار البديل المناسب فيما يلي:
فكلما تناقصت تكلفة تنفيذ البديل كاف البديل لو فرصة كبيرة في  التكلفة: -

 اإلختيار.

ر في ضوء الموارد تعتمد الكفاءة علي مناسبة القرا الموارد المتاحة: -
 المتاحة.

أفضل البدائل ىو ذلك الذي يضع القرار موضع التنفيذ بسرعة  التوقيت: -
يتسم بأنو عاجل فإف التصرؼ ينبغي أف يخدـ ذلك  فلو كاف الوقت

 الموقف.

يمكن أف تعطي أفضل  بدائلحيث يجب تحديد أي من ال الجهد:توفير  -
 .النتائج بأقل مجهود

كوف قد تحولنا من عملية صنع القرارا إلى عملية وبنهاية ىذه المرحلة ن
 اتخاذ القرار.

 

 المرحلة الخامسة: تنفيذ القرار.
التنفيذ ىو اإلنتقاؿ لتحقيق الهدؼ، فهو المرحلة التي تتحوؿ فيها القرارات 

خبلؿ التطبيق العملي ووضع الهدؼ موضع التنفيذ. ويشمل التنفيذ علي  إلي أعماؿ من
 ىامة ينبغي األخذ بها ىي:ثبلث خطوات أساسية 

 الدافعية واإلنجاز. - أ
 الرقابة. - ب

 ".اإل راؼ " التوجيو واإلر اد -جػ
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القرارات إلي أعمػاؿ وفى ىذه المرحلة يكوف الفرد قد اتخذ القرار بالفعل، وتحولت  
ويتحمػػل ىػػو مسػػئولية وتبعػػات  مػػن خػػبلؿ التطبيػػق العملػػي ووضػػع الهػػدؼ موضػػع التنفيػػذ.

  ء بالسلب أو باإليجاب.اتخاذ ىذا القرار سوا
 

 المرحلة السادسة: متابعة تنفيذ القرار.
ال تنتهي خطوات عمليػة صػناعة القػرارات بوضػع القػرارات موضػع التنفيػذ الفعلػي بػل  

التنفيػػػذ للتحقيػػػق يُنفػػػذ وفقػػػاً للخطػػػة الموضػػػوعة وفػػػي حػػػدود القواعػػػد  يلػػػـز متابعػػػة ىػػػذا
أُتخػذ فػالحكم علػي نجػاح قػرار معػين الموضوعة ومن أنو يحقق األىداؼ التي مػن أجلهػا 

ال يمكن معرفتو قبل ُمضي وقت يكوف القرار قد ُوضع فيو موضع التنفيذ وظهػرت نتائجػو 
ويمكػػػن علػػػي ضػػػوء النتػػػائج الُمحققػػػة معرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف القػػػرار الػػػذي أُتخػػػذ كػػػاف القػػػرار 

  ؟   الصائب أـ ال
لػػى تحقيػػق الهػػدؼ الػػذي اتخػػذ بلبػػد مػػن معرفػػة مػػدى تػػأثير ىػػذا القػػرار ومقدرتػػو عف      

كػػذلك البػػد مػػن تبليػػ  القػػرار إلػػى جميػػع مػػن لهػػم عبلقػػة بػػو وخاصػػة مػػن   ،القػػرار مػػن أجلػػو
راه علػػى نػػقػػوؿ بػػأف القػػرار سػػليم وفعػػاؿ قبػػل أف يطبػػق و نوال يمكػػن أف  ،سػػيقوموف بالتنفيػػذ

 أرض الواقػع وتتعرؼ على النتائج التي تحققت من ورائو.
والتتػػػػابع لمرحػػػػل اتخػػػػاذ القػػػػرار إال أنػػػػو ال يػػػػتم بػػػػنفس وبػػػػالرغم مػػػػن ىػػػػذا التسلسػػػػل  

الخطػػوات داخػػل األسػػرة، حيػػث يمكػػن دمػػج بعػػ  المراحػػل مػػع بعضػػها أو المػػرور سػػريعاً 
دوف التوقف عند كػل مرحلػة لتحليلهػا ولكػن ذلػك ال يلغػي وجػود أي مرحلػة أو يقلػل مػن 

 أىميتها كمرحلة ىامة من مراحل اتخاذ القرارات. 
       

احػػل تمػػػر بسػػرعة وتكػػوف بمجػػػرد اللمحػػة أو اإل ػػارة أو حتػػػى حركػػة الجسػػػم  فػػبع  المر 
 كافية لحسم المواقف واتخاذ القرار بدوف المرور بهذه العمليات أو المراحل. 

والكتساب المقػدرة علػى وضػع القػرارات يجػب أف يتػدرب الفػرد علػى وضػع قػرارات  
 ارات.  مختلفة وأف تتاح لو الفرصة لتقييم نتائج ما أتخذه من قر 

   



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

177                       
  

 أساليب غير علمية  -ثانياً 
 ويعتمد ىذا األسلوب على فكرة إف اتخاذ القرار فن وليس علمًا فيعتمد على:       
 مػػػػن الممارسػػػػات الطويلػػػػة فػػػػي حػػػػل  ةوالتػػػػي قػػػػد تكػػػػوف موروثػػػػة أو مكتسػػػػب :الخبػػػػرة

المشػػػػكبلت، ومػػػػن الخلفيػػػػة الماضػػػػية للفػػػػرد، أو األزمػػػػات والمواقػػػػف الصػػػػعبة التػػػػي 
ي الماضي، أو المواقف المماثلة التي حقق فيها النجاح، ويػتم الحكػم علػى واجهتو ف

 المشكبلت من خبلؿ الخبرات السابقة للفرد.

 :وىو األحكاـ المعنوية واألخبلقية التي يصدرىا الفرد تجاه المشكبلت.  الحدس 

 :وىو الموضوعية والتريث في التفكير والموازنة بين أفضل الحلوؿ.   المنطق 

 وىو ال يعتمد على بيانات ومعلومات محددة تسػاعد فػي االختيػار الر ػيد  :نالتخمي
بػػػين البػػػدائل ولػػػيس لديػػػو مػػػن الخبػػػرة مػػػا يوىلػػػو لػػػذلك، فاالعتمػػػاد ىنػػػا علػػػى مجػػػرد 

 التخمين.

 :وىػػو يعتمػػد علػػى أسػػلوب التجربػػة فػػي حػػل المشػػكلة،  أسػػلوب المحاولػػة والخطػػأ
إنػػو يعمػػل علػػى تغييػػره ممػػا يػػؤدي وإذا اكتشػػف أف ىػػذا الحػػل لػػو الكثيػػر مػػن العيػػوب ف

 إلى ضياع الكثير من الموارد ىباء وبدوف نتائج إيجابية.  
والكتساب المقػدرة علػى وضػع القػرارات يجػب أف يتػدرب الفػرد علػى وضػع قػرارات  

 مختلفة وأف تتاح لو الفرصة لتقييم نتائج ما أخذه من قرارات. 
 لقػػرارات موضػػع التنفيػػذ الفعلػػيال تنتهػػي خطػػوات عمليػػة صػػناعة القػػرارات بوضػػع او  
وفػػي حػػدود  ،يُنفػػذ وفقػػاً للخطػػة الموضػػوعةأنػػو بػػل يلػػـز متابعػػة ىػػذا التنفيػػذ للتحقػػق  فقػػط،

فػػالحكم علػػي  ،ومػػن أنػػو يحقػػق األىػػداؼ التػػي مػػن أجلهػػا أُتخػػذتفػػق عليهػػا، القواعػػد الم
 نجاح قرار معين ال يمكن معرفتو 

التنفيػػذ وظهػػرت نتائجػػو ويمكػػن علػػي قبػػل ُمضػػي وقػػت يكػػوف القػػرار قػػد ُوضػػع فيػػو موضػػع 
  ؟ أـ ال اً صائباراً ضوء النتائج الُمحققة معرفة ما إذا كاف القرار الذي أُتخذ كاف قر 
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يطبػػػق الطػػػبلب األسػػػلوب العلمػػػي التخػػػاذ القػػػرار علػػػى المشػػػكبلت  نشػػػاط مصػػػاحب:
 التالية:

 مشكلة معاناة أحد أفراد األسرة من البطالة. -
 دراسي لؤلبناء.مشكلة انخفاض المستوى ال -

 مشكلة وجود طفل رضيع ألـ عاملة. -

 مشكلة إدماف أحد األبناء. -

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 ( أساليب اتخاذ القرار داخل األسرةٔٔ)  كل
 
 

 أسبنيب احخبر انقشاس

 علميةأساليب غير  أساليب علمية

 

التعػػػػػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػػػػػػى المشػػػػػػػػػػػػػػكلة  -4
 وتحديدىا.

البحػػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػػى االحتمػػػػػػػػػػػػاالت  -2
 والحلوؿ  

 المختلفة للمشكلة.
دراسػػة عيػػوب ومزايػػا ونتػػائج كػػبل  -3
 ن تلك االحتماالت.م

 اختيار أحسن ىذه االحتماالت. -4

 تنفيذ القرار -5

 .متابعة تنفيذ القرار -6

 
  
 
 

 الخبرة -ٔ

 الحدس -ٕ

 المنطق  -ٖ

 التخمين -ٗ

 والخطاء المحاولة  -٘
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 العوامل المؤثرة فى عملية اتخاذ القرارت
نظرًا لتشابك  في عملية إتخاذ القرار ىناؾ بع  المتغيرات التي تتفاعل        

إتخاذ  في لعوامل والمتغيرات النفسية والبيئية أىميةول ،العبلقات بين الفرد والمجتمع
النواحي النفسية واإلجتماعية لمتخذ القرار والقيود والمعوقات  ُدرست حيث ، القرار

، وكاف من ها القرارالتي تقلل من درجة الر د في القرارات نتيجة للبيئة التي يتخذ في
 أىم العوامل المؤثرة على اتخاذ القرارات ما يلي:

 

  اإلنسانيةو  الشخصيةأواًل: العوامل     
 ،صانع القرار جنسوصفاتو اإلنسانية، من حيث  تشمل  خصية متخذ القرار

، وحالتو الذىنية، وإتجاىاتو ،وإدراؾ الفرد اإلجتماعي وعواطفو ومركزه اإلجتماعي
وثراء ثقافتو وأسلوبو  ،بل وحتي وضعو النفسيوذكاءه،  كو للمشكلة،ومدى إدرا 

وقدرتو علي التوقع ومؤىبلتو المختلفة ونزوعو إلي المبادرة  ،المعرفي و جاعتو
والقدرة علي ضبط  ،وقيمو األسرية األخبلقية ،واإلبتكار واإلبداع وتحمل المسئولية

 .اكم خبراتوالنفس والعواطف في المواقف الحرجة فضبًل عن تر 
 

 ثانياً: العوامل التنظيمية
وتشمل طبيعة المشكلة وحجمها اللذاف يقرراف الوقت البلـز لحسمها فضبًل 

وكيفية التوصل إليها  ،أحدثت المشكلة والمعلومات المتاحة عن الظروؼ التي
 ومستوي التأكد أو عدـ التأكد عند صنع القرار. 

 

 العوامل البيئية  ثالثاً:
ثقافة السائدة في المجتمع بما تتضمنو من قيم وتقاليد ومعايير دينية وتشمل ال  

فبل يكفي المحتوي  ،الواقع ومكوناتو من حقائق ومعلومات متاحة، و وإجتماعية
 ى متخذ القرارالقيمي بل يجب أف يؤخذ في اإلعتبار الحقيقة والواقع وما يتوافر لد

 .من حقائق ومعلومات
 



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

181                       
  

 الزمنرابعاً: عوامل خاصة ب    
القرار وتحديد النتائج المحتملة لو، وتشمل الوقت المناسب والكافي إلتخاذ      

دفع بع  األفراد إلتخاذ قرارات في غير أوقاتها المناسبة األمر الذي يجعلها ني فقد
 تبدو غريبة وال أىمية لها.

 الحاالت المؤثرة على اتخاذ القرارات
ونها إختيار من بين البدائل مع درجات عملية إتخاذ القرارات ال تتعدي كإف   

 بسيطة من الصعوبة أو التعقيد فهناؾ عدة حاالت تؤثر في عملية إتخاذ القرارات ىي:
 

 ،فيها يعرؼ متخذ القرار ماذا سيحدث بالظبط إتخاذ القرارات في حالة التأكد: -ٔ
 حيث لديو معلومات كافية وواضحة عن النتائج المتوقعة.

 

إف معظم القرارات التي تتخذ في حالة  حالة المخاطرة: إتخاذ القرارات في  -ٕ
ظروؼ المخاطرة ترجع لنقص المعلومات أو لوجودىا بدرجة غير كافية لتحديد 
النتيجة المتوقعة، وال تكوف ىناؾ مخاطرة إذا كاف إحتماؿ نجاح القرار ال يقل عن 

اح عن % في حين تعتبر المخاطرة كبيرة إذا قلت نسبة النجٓٓٔ% : ٜٓنسبة 
ٜٓ.% 

 

ال يمكن لمتخذ القرار في ىذه الحالة  إتخاذ القرارات في حالة عدـ التأكد:  -ٖ
وال مفر من وجود حاالت عدـ  ،أف يحدد اإلحتماالت التي تحدث لحل المشكلة

 الواقع. منالتأكد 
 

وىي الحالة التي تجعل عملية  :إتخاذ القرارات في حالة الصراع والمنافسة  -ٗ
ثر صعوبة ألف متخذ القرار عليو ضغوط من خبلؿ الوقت الذي إتخاذ القرارات أك

  يتخذ فيو القرار والظروؼ المحيطة والبدائل المتاحة أمامو في إتخاذ القرار.
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 أسباب تعقد عملية إتخاذ القرار
وىناؾ أسباب تجعل عملية اتخاذ القرار عملية معقدة سواء أُتخذ ىذا القرار 

ير العلمي السليم مرورًا بمراحل اتخاذ القرار أو بأسلوب علمي يعتمد على التفك
 بأسلوب غير علمي يعتمد على التخمين أو الخبرة أو الحس أو المحاولة والخطأ منها: 

إختبلؼ القيم واألىداؼ واإلتجاىات الخاصة بمتخذ القرار والتي قد ال تتفق مع  -
 األىداؼ الموضوعة.

 الموارد المحدودة. -
 القرار. تعقد الموقف المتخذ فيو -
 تعدد األغراض واألىداؼ التي يحاوؿ الوصوؿ إليها. -
 تعدد األحداث المحتمل أف تحدث. -
 .تعدد النتائج التي يمكن أف تحدث عندما يتم إختيار تصرؼ معين -

 العقبات التي تعترض متخذ القرار

عػػرض متخػػذ القػػرار أحيانػػاً لػػبع  العقبػػات التػػي تجعلػػو غيػػر قػػادر علػػي إتخػػاذ تي
 ة ور يدة منها:قرارات صائب

عجػػز متخػػذ القػػرار عػػن تحديػػد المشػػكلة تحديػػداً واضػػحاً أو عػػدـ قدرتػػو علػػي التميػػز  -
 بين المشكلة السطحية والمشكلة الحقيقية.

عجز متخذ القرار عن اإللماـ بجميع الحلوؿ الممكنة للمشكلة وىذا غالباً ما يػؤدي  -
إتخػػذ قػػرار دوف دراسػػة  إلػػي إختيػػاره حػػبلً أقػػل قيمػػة مػػن الحػػل الػػذي لػػم يعرفػػو أي أنػػو

 لم ينتبو إليو.  خر القرار غير ر يد نسبياً لوجود حلوبالتالي يكوف  جميع الحلوؿ

ألنػػو  ،عجػػز متخػػذ القػػرار عػػن معرفػػة جميػػع النتػػائج المتوقعػػة لجميػػع الحلػػوؿ الممكنػػة -
 فإنو قد يختار حل يثبت بعد ذلك عدـ صوابو. ،لو أىمل دراسة كل النتائج

إتخاذه للقرارات بمهاراتػو وعاداتػو وإنطباعاتػو الخارجػة عػن إرادتػو  أف الفرد مرتبط في -
وعلي ىذا فتصرفاتو تكوف محددة ومتأثرة بقدراتو الفكرية أو البدنية أو قوتػو العضػلية 

 أو الجسمانية.
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أف الفرد محدود بقيمو الفلسفية واإلجتماعية واألخبلقية وأيضاً بمعلوماتو وخبرتػو عػن  -
 بوظيفتو سواء كانت معلوماتو عامة أو خاصة.األ ياء التي تتعلق 

عنصر الوقت عادة ما يسبب ضغطاً علي متخذ القػرار فغالبػاً مػا ال يكػوف ىنػاؾ وقػت   -
فحص النتائج المترتبة علي كػل بػديل وخصوصػاً أنػو و كاؼ لدراسة مختلف البدائل ، 

                    من الضروري إتخاذ القرار في الوقت المبلئم. 
 

 ة اتخاذ القرارات األسرية.فاعلي
إف القرار الفعاؿ ىػو القػرار القػائم علػى الحقػائق، ولكػي تحصػل األسػرة علػى القػرار       
يجػػػب أف يكػػػوف ىنػػػاؾ تركيػػػز علػػػى البػػػدائل ومحاولػػػة اختيػػػار أفضػػػلها فػػػي الوقػػػت  ؿالفعػػػا

 المناسب. ومن العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار الفعاؿ في األسرة.
 ع اآلخرين والتي تعمل على تزاوج األفكار وتؤدي إلى االبتكار في القرار.المشورة م -1

اتخػػاذ القػػرار فػػي الوقػػت المناسػػب يعنػػي قوتػػو وقبولػػو، بينمػػا إذا صػػدر قبػػل أو بعػػد  -2
 الوقت المناسب فلن يلقى االىتماـ والقبوؿ الكافي.   

ـ الخػػػوؼ مػػػن التػػػاـ باالختيػػػار للحلػػػوؿ واتخػػػاذ القػػػرار وعػػػد عالثقػػػة بػػػالنفس واالقتنػػػا  -3
 الفشل.

 لالتمهػل فػػي التفكيػر وفحػػص البػدائل المختلفػػة والتػزاـ الموضػػوعية فػي اختيػػار أفضػػ -4
 ال يوضح مزايا وعيوب كل بديل.  االبدائل بمعنى عدـ التحيز نحو بديل  خر مم
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 التنظيػم  -ٕ
Organization   

فػػػػػراد التنظػػػػػيم وسػػػػػيلة يمكػػػػػن مػػػػػن خبللهػػػػػا تنسػػػػػيق جهػػػػػود وقػػػػػدرات ومواىػػػػػب األ
والجماعات الذين يعملوف معاً نحو غاية مشػتركة لضػماف تحقيػق األىػداؼ المرجػوة بأقػل 
مػػا يمكػػن مػػن التنػػافر أو التضػػارب وبأقصػػى إ ػػباع ممكػػن لكػػل مػػن أولئػػك الػػذين تػػؤدي 

 الخدمات من أجلهم وىؤالء الذي يؤدوف ىذه الخدمات.
األجػزاء المترابطػة لتكػوف حػبلً التنظػيم ىػو الكيفيػة التػي يػتم بمقتضػاىا جمػع  أي أف      

والقيػػاـ بمهػػاـ التنسػػيق والرقابػػة  ،االختصاصػػاتو  تابعػػة المسػػئولياتموحػػداً يمكػػن معػػو م
 واإل راؼ لتحقيق ىدؼ معين .

فػػالتنظيم ىػػو عنصػػر أساسػػي مػػن عناصػػر العمليػػة اإلداريػػة واإلدارة المنزليػػة، كمػػا أنػػو  
سئوليات والسلطات والعبلقػات بػين أحد وظائف اإلدارة، ويتلخص فى تحديد وتوزيع الم

الموارد المادية والبشرية بقصد تحقيػق أىػداؼ محػددة. حيػث يوضػيح التنظػيم ديناميكيػة 
العبلقػػات المتداخلػػة فػػى العمليػػة التنظيميػػة أثنػػاء كػػل مرحلػػة مػػن مراحػػل العمليػػة اإلداريػػة، 

 حيث التنظيم بين:.  
 الدورات اإلدارية أو األنشطة المراد تنظيمها. -ٔ
 المراحل أو الخطوات أو األجزاء داخل كل نشاط أو دورة إدارية.  -ٕ
 العبلقات والروابط بين العمليات أو األجزاء المختلفة. -ٖ
 
 

 أىمية التنظيم فى إدارة المنزؿ
بالوصػوؿ إلػى  األسػرةال يستطيع أحد أف ينكر أف التنظيم لػو أىميػة كبيػرة فػي نجػاح       

   نستطيع أف نوضح تلك األىمية من خبلؿ النقاط التالية:و  ،تحقيق األىداؼ بفاعلية
علػى  الفػردوىذا يػؤدي إلػى حصػر وتركيز  أفراد األسرةيهتم التنظيم بتقسيم العمل بين  -ٔ

 ذلك العمل دوف غيره.

تحقيػق ممػا يػؤدي إلػى  عمل، يوضح التنظيم اإلجراءات التي يجب اتباعها داخل كل -ٕ
 ية.سهولة وانسياباألعماؿ في 
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بػػػين أفػػػراد األسػػػرة، تنظػػػيم الكيفيػػػة التػػػي يػػػتم بهػػػا إرسػػػاؿ واسػػػتقباؿ القػػػرارات يهيػػػئ ال -ٖ
بالمعلومػات البلزمػة  فرادمد كافة األكذلك  بحيث تصل القرارات إلى جميع األفراد،

 ألداء األعماؿ.
وتنميػػػة مػػػواىبهم وتزويػػػدىم بمػػػا  أفػػػراد األسػػػرةيهيػػػئ التنظػػػيم الجػػػو المبلئػػػم لتػػػدريب  -ٗ

انتمػػػائهم لؤلسػػػرة، وحرصػػػهم علػػػى تحقيػػػق ره إلػػػى زيػػػادة يػػػؤدي بػػػدو ا يحتاجونػػػو وىػػػذ
 األىداؼ.

 يوضح التنظيم ديناميكية العملية اإلدارية )تغيػػرات العمليػػة األدارية( من يـو آلخر. -٘

األسػرة اليوميػة والمتغيػػرة مػن يػـو آلخػػر، كػػذلك  تيعمل التنظيم على مواجهػة متطلبػا -ٙ
 أفراد األسرة.  التغيرات الناتجة عن ظروؼ خارجو عن إرادة

يبػػػػرز التنظػػػػيم أىميػػػػة تػػػػداخل المػػػػوارد المختلفػػػػة وضػػػػرورة اسػػػػتعمالها بطػػػػرؽ متعػػػػددة  -ٚ
 لمواجهػة المواقف المتغيرة.

يعكػػس التنظػػيم دور العناصػػر والعوامػػل الداخليػػة والخارجيػػة التػػى تػػؤثر علػػى أسػػلوب  -ٛ
 الحيػاة   فى األسرة.

ئع فػػػى الدراسػػػة واختيػػػار وجػػػود التنظػػػيم يسػػػهل عمليػػػة التخطػػػيط ويقلػػػل الوقػػػت الضػػػا -ٜ
 االحتماالت المناسبة.

 يسهل التنظيم مراحل التنفيذ حيث يمكن إجراء أى تعديبلت الزمة. -ٓٔ

يعمل التنظيم على ضػماف تحقيػق األىػداؼ المنشػودة بػل ويسػاعد علػى تحسػين  -ٔٔ
 مستواىا وعلى تحقيق أىداؼ أكثر.

 

 داخػػػل األسػػػرةويتضػػػح ممػػػا سػػػبق أف التنظػػػيم مػػػا ىػػػو إال تنسػػػيق الجهػػػود البشػػػرية 
الخطػػػط الموضػػػوعة بأقػػػل تكلفػػػة ممكنػػػة وبأقصػػػى كفايػػػة ومرونػػػة لمواجهػػػة  إلمكػػػاف تنفيػػػذ

ة، وىكػػذا فػػإف التنظػػيم لػػيس ىػػدفاً فػػي حػػد ذاتػػو بػػل ىػػو وسػػيلة باألسػػر الظػػروؼ المحيطػػة 
 األسرة.لتحقيق أىداؼ 
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 ةربة األسرة بأعتبارىا المسئوؿ األوؿ عػن إدارة الشػئوف األسػريومما ال  ك فيو أف 
حتػػاج إلػػى خريطػػة تنظيميػػة توضػػح تكوينهػػا الػػداخلي والعبلقػػات بػػين أجزاءىػػا المختلفػػة ت

 -وتعمل الخريطة التنظيمية السليمة على توضيح ما يلي:
 يسهل إدارتو. األفراد بحيثتقسيم العمل على  -ٔ
 .األفراد داخل األسرةتحديد العبلقات وطرؽ االتصاؿ بين   -ٕ
 أفراد األسرة.جميع  بين مهاـالمسئوليات والتحديد التسلسل في  -ٖ

   
 Organization Levelsمستويات التنظيم 

داخػل األسػرة علػى العوامػل المتداخلػة فػى العمليػة  متتوقف طػرؽ ومسػتويات التنظػي      
 التنظيمية أو العملية اإلدارية، وىذه العوامل ىى:

 عدد األنشطة أو الدورات اإلدارية المراد تنظيمها. -1

 حل المكونة لكل دورة إدارية.األجزاء أو المرا -2

 عدد األفراد المشتركين فى كل دورة إدارية. -3
تنقسػػػم طػػػرؽ التنظػػػيم إلػػػى ثػػػبلث مسػػػتويات تبعػػػا لسػػػهولة أو لتعقيػػػد العمليػػػة التنظيميػػػة  

 )اإلدارية( وىى:
 المستوى األوؿ:  خص واحد ونشاط واحد

ف التركيػز علػى ربو المنزؿ التى تقـو بغسل الصحوف بعػد تنػاوؿ الطعػاـ ويكػو  مثاؿ:
إتماـ العملية فى أقصر وقت وأقػل جهػد عػن طريػق تبسػيط خطػوات العمػل ممػا يػوفر لهػا 

 الراحة من التعب واإلرىاؽ، وىذا المستوى نادر الحدوث فى الحياة األسرية.
 

 المستوى الثانى:  خص واحد ومجموعة أنشطة:
م علػػػى ىػػػذا ربػػػو المنػػػزؿ التػػػى تقػػػـو بكػػػل  ػػػئوف األسػػػرة، ويتضػػػمن التنظػػػي مثػػػاؿ:

المستوى تنظيم مجهودات الشػخص فػى كػل نشػاط يقػـو بػو كػذلك تنظػيم وتنسػيق وربػط 
بػػين األنشػػطة المختلفػػة حتػػى يمكػػن أداؤىػػا بكفػػاءة، وىػػذا المسػػتوى سػػائد بػػين كثيػػر مػػن 

 األسر وال سيما المرأة المتفرغة لشئوف بيتها.
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 المستوى الثالث: مجموعة أ خاص ومجموعة أنشطة:
ربة األسرة بالعمالة المنزلية ألداء أعمػاؿ المنػزؿ المختلفػة، كتنظيػف  استعانة مثاؿ:

المنػػزؿ وغسػػل المبلبػػس، ورعايػػة األطفػػاؿ....و....الخ ، وىػػو أكثػػر المسػػتويات صػػعوبة 
إذا يلـز على القائم بالعملية اإلدارية أف ينظم مجهودات القائمين بالعمػل سػواء مػنهم مػن  

)مستوى أوؿ( أو من تعػددت مسػئولياتو )مسػتوى  كاف مسئوال عن نوع واحد من النشاط
ثػػانى( كػػذلك التنسػػيق بػػين مجهػػودات كػػل العػػاملين فػػى إطػػار موحػػد ويػػؤدى إلػػى تحقيػػق 

 األىداؼ المحدودة .
 

 عناصر التنظيم
 تتضمن عملية التنظيم أربعة عناصر ىى:      

 تحديد مستوى العمل المطلوب.-ٔ
 عمل.بال نتحديد مسئولية األفراد القائمي -ٕ
 تنسيق األعماؿ المطلوبة بعضها مع بع .-ٖ
 ترتيب وتسلسل األعماؿ المطلوبة.-ٗ
 

 مقومات التنظيم الفعاؿ )خصائص التنظيم الفعاؿ(
ستطيع القوؿ أف ىذا التنظيم ناجح وفعػاؿ ال بػد مػن تػوافر عػدة خصػائص نحتى   

 ::)مقومات( لهذا التنظيم وتتمثل باآلتي
 وحدة الهدؼ -1

 ومػػن ىنػػا ال بػػد أف يكػػوف ،دؼألىػػىػػي ا سػػرةد والجماعػػات داخػػل األمػػا يػػربط األفػػرا
بحيػث تعمػل جميعهػا  ،تناسق بين ىذه األىداؼ المتعددة لكل من الفرد والجماعػة ىناؾ

 .سرةنحو تحقيق أىداؼ األ واتساؽ في انسجاـ
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  وتقسيم العمل الميوؿ واالتجاىاتاالستفادة من  -2

بحيػػث يػػؤدي   داخػػل األسػػرة،سػػيم األعمػػاؿ فػػالتنظيم الجيػػد ىػػو الػػذي يعمػػل علػػى تق
ويػػتم توزيػػع األعمػػاؿ بشػػكل يػػؤدي إلػػى االسػػتفادة مػػن ىػػذا  ،كػػل فػػرد العمػػل الػػذي يتقنػػو

 ، حسب امكانات كل فرد، وميولو واتجاىاتو.التقسيم
 

  وحدة القيادة -3

لػػرئيس واحػػد فقػػط وأف  جميػػع أفػػراد األسػػرةوفقػػاً لهػػذا المبػػدأ ال بػػد مػػن أف يخضػػع 
رئيس ولػػيكن رب أو ربػػة األسػػرة أو أحػػد أفػػراد األسػػرة حسػػب مػػن ىػػذا الػػ مػػراألوا وايتلقػػ

فهذا يؤدي إلػى عػدـ التػداخل والتضػارب فػي العمػل باإلضػافة إلػى أنػو  إمكانات كل فرد،
 أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.باإلنجاز في يسمح 

 

  تفوي  السلطة -4

سػػئولية بالقيػػادة كػػأف يسػػمح القائػػد داخػػل األسػػرة ) رب أو ربػػة األسػػرة( بتفػػوي  الم
 أكمل وجو.على حتى يمكن تنفيذ األعماؿ  ألحد أفراد األسرة حسب إمكانات كل فرد

 

: ال بػػػد أف يتسػػػم التنظػػػيم بالمرونػػػة التػػػي تمكنػػػو مػػػن اسػػػتيعاب التغيػػػرات  المرونػػػة  -5
 ومقابلة تلك الظروؼ الطارئة دوف إحداث تغيير جذري في معالمو الرئيسية.

 

لربػة األسػرة أف تشػرؼ علػى عػدد   بمعنى أنو ال يجػوز:  نطاؽ اإل راؼ المناسب -6
كبير من األفػراد ال يتناسػب مػع إمكاناتهػا، بػل يجػب أف يكػوف األ ػراؼ فػي حػدود 

 وقت وجهد ربة األسرة.
 

 الرقابة التلقائية -7

مختلػف األفػراد  أي أف التنظيم الجيد ىو الػذي يسػهل مػن عمليػة الرقابػة بمعنػى أف 
بطريقػػة تلقائيػػة. مثػػاؿ ذلػػك أف تراقػػب ربػػة األسػػرة األبنػػاء  يمكػػنهم مراقبػػة بعضػػهم الػػبع 

 أثناء المذاكرة ويراقب األبناء كذلك بعضهم البع . 
 

أي أف التنظيم الجيد والفعاؿ ىػو الػذي يػؤدي : أفراد األسرةتحقيق التعاوف بين  -8
 أفراد األسرة.إلى تحقيق التعاوف بين 
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 يةالعوامل التى تساعد على تنظيم األعماؿ المنزل
ىناؾ العديد من العوامل التى تسػاعد فػى عمليػة التنظػيم داخػل األسػرة نوجزىػا فيمػا       
 يلى: 

 حجم مكاف السكن فإذا كاف المكاف صغيرًا فأنو يلـز ويحتم التنظيم. -ٔ
بسػػػبب عمػػػل ربػػػو المنػػػزؿ فػػػى الخػػػارج يحػػػتم عليهػػػا تنظػػػيم األعمػػػاؿ  تضػػػيق الوقػػػ -ٕ

 المنزلية.
 و نشأ الفرد فى بيئة منظمة اتبع نفس األسلوب فى حياتو.التعود والمحاكاة فل -ٖ
 التخطيط قبل العمل بفترة طويلة يتيح ويساعد على التنظيم. -ٗ
 القياـ بكل عمل فى وقتو، وعدـ تأجيل بع  األعماؿ وتراكمها. -٘
 تعاوف أفراد األسرة يسهل عملية تنظيم األعماؿ. -ٙ
 تمسك بهذا األسلوب وإتباعو.تكوين أسلوب معين لتنفيذ كل عمل وال -ٚ
 إتباع طرؽ تبسط خطوات العمل والتعود على تلك الطرؽ. -ٛ
 الخبرة والمراف يسهبلف تنظيم األعماؿ. -ٜ

وجػػود خطػػط جػػاىزة يمكػػن اسػػتخدامها فػػى ظػػروؼ مشػػابهو جديػػدة يسػػهل تنظػػيم  -ٓٔ
 األعماؿ.

 م.وضوح األىداؼ ومستوى العمل المطلوب تنفيذه يساعد على التنظي -ٔٔ
قلة المقاطعات أثناء التنفيذ، وتغيير المسئوليات بين القائمين بالعمػل يسػاعد علػى  -ٕٔ

 التنظيم.
بعػػػ  الصػػػفات الشخصػػػية للقػػػائمين بالعمػػػل تسػػػاعد علػػػى التنظػػػيم ومنهػػػا النظػػػاـ،  -ٖٔ

والسػيطرة، والمثػابرة، والقابليػة للتغيػر، والطمػوح، والتفكيػر المنطقػى، والتريػػث  والتػػرتيب،
 .والتعقل

_ األنشػػػطة المترابطػػػػة يسػػػهل تنظيمهػػػػا، حيػػػػث يػػػتم القيػػػػاـ بهػػػػا فػػػى تسلسػػػػل وتتػػػػابع ٗٔ
 طبيعيين. 
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 مراحل العملية اإلدارية
Steps of management process 

 
إف العملية اإلدارية في أساسها عمليػة عقليػة تتضػمن جوانػب ومراحػل متعػددة، ىػذه       

التػػي تكػػوف فػػي مجموعهػػا األسػػلوب  الجوانػػب والمراحػػل تشػػكل سلسػػلة مػػن القػػرارات،
فػػي اسػػتخداـ مواردىػػا المختلفػػة، لتحقيػػق مػػا تنشػػده مػػن  ةالػػذي تتبعػػو الجماعػػة أو األسػػر 

 أىداؼ.  
    
وفيمػػا يلػػي نتنػػاوؿ مراحػػل العمليػػة اإلداريػػة كثبلثػػة مراحػػل رئيسػػية ىػػي التخطػػيط،  

 والتنفيذ، والتقييم.
 

 Planningأواًل: التخطيط 
 

الوظيفػػػة اإلداريػػػة األولػػػي للقيػػػاـ بػػػأي نشػػػاط مػػػن األنشػػػطة،  يعتبػػػر التخطػػػيط ىػػػو 
وتحديػد كيفيػة تحقيقهػا،  احيث أنو ىو العمليػة األساسػية التػي نسػتخدمها الختيػار أىػدافن

ويتطلب القياـ بو بنجاح تحليل البيانات عن الماضي واتخاذ قرارات فػي الحاضػر وتقيػيم 
 المستقبل.  

ية اإلدارية، إذ أنو اليمكن إنجاز أى عمل بكفاية فهو مرحلة أساسية وحيوية فى العمل
دوف تخطيط مسبق لو والتخطيط عملية ذىنية عقلية، أى أنو مرحلة فكرية تسبق التنفيذ 
وفى أثنائها يتم تصوير أو تخيل الطرؽ المختلفة التى يمكن أف يؤدى تنفيذىا إلى 

 :أسئلة ىي العاـ يجيب على أربعة فمفهـو التخطيط تحقيق الهدؼ المنشود.

  ماذا نريد أف نفعل؟ -ٔ

  اآلف؟ أين نحن من ذلك الهدؼ -ٕ

  أو ستعيقنا عن تحقيق الهدؼ؟ ما ىي العوامل التي ستساعدنا -ٖ

  لتحقيق الهدؼ؟ وما ىو البديل األفضل؟ ما ىي البدائل المتاحة لدينا -ٗ
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 تعريف التخطيط
 يمكن اإل ارة إلى تعريف التخطيط كما يلي: 

برنػػامج معػػين أو تحديػػد تنظػػيم معػػين لتحقيػػق ىػػدؼ محػػدد  ىػػو عمليػػة وضػػع: التخطػػيط
فػػػى فتػػػرة محػػػددة، وىػػػذا يعنػػػى ضػػػرورة التخطػػػيط علػػػى ىػػػدؼ محػػػدد وواضػػػح تتػػػوفر لػػػو 

 إمكانيات أو موارد محددة.
أف يفعػل وكيػف يمكػن إنجػازه، وىػذا يتطلػػب أف  بىػو عمليػة تحديػد مػا يجػ التخطػيط:

 دامها إلنجاز أىداؼ األسرة.      تكوف الموارد واضحة ماىيتها، وكذلك كيفية استخ
 ىو التفكير المنطقى فى أعماؿ )أفعاؿ( مستقبلية. التخطيط:
 ىو عملية رسم للمستقبل والتنبوء بأحداثو التخطيط:
ىو نظاـ متطور لبرامج األعماؿ التي يبغيها الفرد للوصوؿ إلى انسػجاـ أىػداؼ  :التخطيط

سائل والحلػوؿ والقػدرة علػى التخيػل واالنتقػاء الو  دىذه األعماؿ عن طريق القدرة على إيجا
   من بين الفرص التي نتوقع حدوثها مستقببلً.  

 ،عمليػػػو مقصػػػودة يقػػػـو بهػػػا الفػػػرد أو الجماعػػػة بوضػػػع التصػػػورات المسػػػتقبلية:التخطػػػيط
وتتضمن احػداث حالػة مػن التػوازف بػين ثبلثػة عناصػر ىػى الهػدؼ والمػوارد والػزمن وذلػك 

جات الهدؼ بأفضل استخداـ ممكن للموارد فػى أقصػر وقػت عن طريق تحقيق أقصى در 
 مستطاع .

 تىو مجموع األنشػطة والترتيبػات والعمليػات البلزمػة إلعػداد واتخػاذ القػرارا: التخطيط
المتصػػلة بتحقيػػق أىػػداؼ محػػددة وفقػػاً لطريقػػة مثلػػي، فهػػو أسػػلوب علمػػي وعملػػي للػػربط 

طريػػػق الػػػذي يحػػػدد السياسػػػات بػػػين األىػػػداؼ والوسػػػائل المسػػػتخدمة لتحقيقهػػػا ورسػػػم ال
 وكيفية تنفيذه.
عمليػػػػة فكريػػػػة تعتمػػػد علػػػػي المنطػػػق والتريػػػػث، ويبػػػػذؿ فيهػػػا جهػػػػد لتوضػػػػيح : التخطػػػيط

األىػػداؼ التػػي يػػراد تحقيقهػػا، والبحػػث عػػن أفضػػل الوسػػائل لتحقيقهػػا والتنبػػؤ بالمعوقػػات 
 .التي يمكن أف تعترضها، وكيفية التغلب عليها
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تلػك المرحلػة الفكريػة التػي تقػـو فيهػا : سػرة بأنػوويمكن تعريػف التخطػيط داخػل األ
ربػػػة األسػػػرة بتحديػػػد األىػػػداؼ ومسػػػتواىا واألنشػػػطة والمػػػوارد البلزمػػػة واتخػػػاذ القػػػرارات 
الخاصػػػة بػػػذلك فػػػي محػػػيط أسػػػرتها، مػػػع وضػػػع تصػػػورات مسػػػتقبلية لطػػػرؽ تحقيػػػق ىػػػذه 
األىػػػػػداؼ، وطػػػػػرؽ اسػػػػػتخداـ المػػػػػوارد وتوزيػػػػػع المسػػػػػئوليات لمواجهػػػػػة المواقػػػػػف وحػػػػػل 

 المشكبلت.
 

 أىمية التخطيط 
 دطريقػػة عقبلنيػػة منظمػػة التخػػاذ قػػرارات اليػػـو التػػي سػػتؤثر علػػى غػػ وإف التخطػػيط ىػػ      

األسػػرة، وىػػى تتطلػػب التنبػػؤ بالمسػػتقبل فػػي نطػػاؽ األحػػداث الراىنػػة علػػى المػػدى البعيػػد 
مسػػػتقببلً، مػػػع محاولػػػة السػػػيطرة علػػػى األحػػػداث قبػػػل وبعػػػد الحػػػدوث. فبػػػدوف التخطػػػيط 

 العمل عشوائياً وفوضوي غير ىادؼ، ولذلك فإف للتخطيط أىمية كبيرة فيما يلي:  حيصب
يحػػػػدد التخطػػػػيط بوضػػػػح أىميػػػػة مسػػػػتوى األىػػػػداؼ المنشػػػػودة وبػػػػذلك ال يحػػػػػدث  -ٔ

 اختبلؼ أو سوء فهم بشأنها.

 يحدد التخطيط الموارد البلـز استخدامها سواء كانت موارد بشرية أو غير بشرية. -ٕ

اؿ كػػل مػػوارد وبػػذلك يمكػػن االقتصػػاد وتحقيػػق أحسػػن يحػػدد التخطػػيط طػػرؽ اسػػتعم -ٖ
 األىداؼ بأقل الموارد.

يحدد التخطيط تسلسػل وتتػابع مراحػل التنفيػذ ومسػئولية كػل فػرد مػػن األفػػراد وذلػػك  -ٗ
 لتسهل الرقابة واإلر اد. 

 يبين التخطيط مقدمًا المشاكل المتوقع حدوثها وكيفية تبلفى ىذه المشكبلت. -٘
 

 عناصر التخطيط 

ور العملية التخطيطية فى عدد من العناصر يمكن دراستها ومراجعتها واالرتكاز عليها تتبل
   : فى متابعة التنفيذ والتقييم ولعل أىم عناصر التخطيط

 تحديد وتشخيص وبلورة األىداؼ من حيث النوع والمستوى . -ٔ
 وضع السياسات والقواعد المر دة للعمل . -ٕ
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 نفيذ األعماؿ .وضع اإلجراءات والخطوط التفصيليو لت -ٖ

 إتخاذ القرارات الرئيسيو والفرعيو . -ٗ

 رقابو والمتابعو ألداء األعماؿ .لتحديد أساليب ا -٘

 تحديد كم ونوع الموارد المطلوبو لتنفيذ األعماؿ . -ٙ

 تحديد مسئوليات األفراد المساىمين فى القياـ باألعماؿ . -ٚ

 

 خطوات التخطيط 

ها وتحديد األعماؿ واألنشطة المراد سعى اإلدارة إلى تحقيقتتحديد األىداؼ التى  -ٔ
 القياـ بها ودراسة جميع الجوانب  .

اعداد التقديرات ) التنبؤ ( لكل جانب من الجوانب التى حددتها األىداؼ من  -ٕ
 موارد بشريو وغير بشريو كما وكيفا  .

تحديد األعماؿ الواجب القياـ بها للقضاء على االتجاىات السلبية وتوفير الفرص  -ٖ
 لى األىداؼ المقررة .للتوصل إ

تحديد اإلمكانيات لتحديد األعماؿ المطلوبة وتعتبر نقطة حاسمة فى عملية  -ٗ
 التخطيط .

     .تعنى مقارنة نتائج التنفيذ بالتخطيط ةالمتابعة والمراقبة بصفو عام -٘
 

وبذلك تكوف أوؿ خطوة في مرحلة التخطيط ىي تحديد األىداؼ. فما ىى 
 ئصو ؟األىداؼ وماىي أنواعو وخصا

 

 تحديد األىداؼ 
األىػػداؼ ىػػي الغايػػات التػػي يسػػعى الفػػرد إلػػى تحقيقهػػا والوصػػوؿ إليهػػا مػػن خػػبلؿ       

العمػػل، فاألىػػدؼ ىػػو القاعػػدة األساسػػية التػػي تبنػػى عليهػػا خطػػط التنفيػػذ. ومػػن المهػػم أف 
يحدد الفرد أىدافو بدقة بحيث تكوف في حدود إمكانياتو وظروفػو ومػوارده المتاحػة وتبعػا 

 ولويتها.أل
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 فهل األىدؼ ىى األماؿ والمطالب؟
ال.....! تختلػػػف األىػػػداؼ عػػػن اآلمػػػاؿ والمطالػػػب فػػػى أف األىػػػداؼ تكػػػوف نقطػػػة       

وصػػػوؿ محػػددة المعػػالم يسػػعى الفػػرد أو الجماعػػة لبلوغهػػا، أمػػا اآلمػػاؿ فهػػى غيػػر واضػػحة 
هػا الفػرد قبػل أى جهد فى سبيل تحقيقهػا. وقػد يكػوف األمػل مرحلػة يمػر ب ؿتماماً وال يبػذ

تحديد الهدؼ. فهناؾ فرؽ بين فػرد يػردد بأسػتمرار أنػو يريػد الحصػوؿ علػى البكػالوريوس 
فػػى سػػبيل ذلػػك، فػػى حػػين ىنػػاؾ  ػػخص  خػػر عػػاكف علػػى المػػذاكرة مػػن أجػػل  روال يػػذاك

الحصوؿ على البكػالوريوس فػاألوؿ يحلػم ويأمػل أمػا الثػانى فقػد جسػد  مالػو وبلورىػا إلػى 
 أىداؼ.
أف المطلػػػب يفػػرض علػػػى الفػػرد أو األسػػرة مػػػن عوامػػل خارجيػػػة قػػد ترجػػػع فػػى حػػين       

لظروؼ اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية محيطة باألسػرة، وتحقيػق المطلػب ال يعتبػر بلػوغ 
ىػػدؼ فػػى حػػد ذاتػػو ولكنػػو وسػػيلة مػػن وسػػائل تحقيػػق الهػػدؼ. فػػالفرد يقػػـو بػػدفع فػػواتير 

كوسػيلة لتحقيػق أىػداؼ الراحػة والبعػد عػن   الغاز والتليفوف والكهرباء  ػهرياً وذلػك مطلبػاً 
 المشاكل.    

 أىمية تحديد األىداؼ
 أف تحديد األىداؼ يوضح اتجاه األسرة فى إدارة  ئونها. -4

أف تحديػػد األىػػداؼ يعتبػػر دافػػع لكػػل فػػرد فػػى األسػػرة للقيػػاـ بػػدوره مػػن أجػػل تحقيػػق  -2
 األىداؼ.

 التقييم بعد انتهاء العمل. أف تحديد األىداؼ يسهل عملية الرقابة أثناء التنفيذ ثم -3

        أف تحديد األىداؼ ىو األساس الذى تبنى عليو خطة تنفيذ العمل. -4

 وتتأثر عملية تحديد واختيار األىداؼ في محيط األسرة بعدة عوامل ىي:
 عوامل اختيار األىداؼ األسرية.  

 عوامل مرتبطة بالبيئة الخارجية -ٔ
لػي تحقيػق األىػداؼ التػي تسػعي إليهػا األسػرة، أو قػد فقد تسػاعد البيئػة الخارجيػة ع      

تصػػطدـ بقيػػود وقػػوى تمنعهػػا مػػن تحقيػػق أىػػدافها وترغمهػػا علػػى تعػػديلها. فارتفػػاع أسػػعار 
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بعػػ  السػػلع الغذائيػػة األساسػػية كػػاللحـو أو األسػػماؾ تػػدفع ربػػة األسػػرة إلػػي  ػػراء بػػدائل 
 لهاأرخص فى األسعار. 

 
 

 عوامل مرتبطة بالموارد -ٕ
 ث أف موارد األسرة والوعي بها ومدى توافرىا وسبل توزيعها، تؤثر تأثيراً مبا ػراً حي     

 على عملية تحديد واختيار األىداؼ.   
 

 عوامل مرتبطة بالقيم األسرية  -ٖ
فػػػػػػالقيم ىػػػػػػي المحػػػػػػرؾ والمعيػػػػػػار للسػػػػػػلوؾ وتختلػػػػػػف بػػػػػػاختبلؼ المكػػػػػػاف والزمػػػػػػاف      

ىداؼ. حيث تضع المبػادئ التنظيميػة واأل خاص، وىي أساس للحكم على األفعاؿ واأل
 الضرورية لتكامل األىداؼ الفردية والجماعية كما تحدد مستوى تحقيقها.  

 
 أنواع األىداؼ.

 ىناؾ ثبلثة تقسيمات لؤلىداؼ ىى:  
 : أوال:أنواع األىداؼ حسب الموعد المطلوب تحقيقها فيو

ة زمنيػة قصػرة وىى األىداؼ المطلوب تحقيقهػا خػبلؿ فتػر  أىداؼ قصيرة المدى: -
 تمتد من يـو إلى سنو. مثل ىدؼ  راء فستاف جديد، أو ىدؼ النجاح لهذا العاـ.

وىى أىداؼ يرجى تحقيقهػا فػى المسػتقبل البعيػد أى لفتػرة  أىداؼ طويلة المدى: -
 تزيد عن سنة وقد تمتد لعده سنوات. مثل ىدؼ الحصوؿ على البكالوريوس.

   
 ثانيا: أنواع األىداؼ حسب أىميتها:

وىػػػى أىػػػداؼ تتعلػػػق بمصػػػلحة األسػػػرة كوحػػػدة، وتكػػػوف عػػػػادة  أىػػػداؼ جماعيػػػة: -
 أىداؼ عامة.

 ىدؼ األرتقاء بمستوى معيشة األسرة لمستوى معين.مثل     
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وىػػػى تػػػرتبط بمصػػػلحة أحػػػد أو بعػػػ  أفػػػراد األسػػػرة دوف الػػػبع   أىػػػداؼ فرديػػػة: -
 اآلخر.

 ازة نصف العاـ.ىدؼ أحد األبناء فى الحصوؿ على دورة كمبيوتر خبلؿ إج مثل    
 

 ثالثا: أنواع األىداؼ حسب الظروؼ التى تمر بها األسرة.
وىى ترتبط بمصالح تلك األسػرة بالػذات، وتختلػف ىػذه األىػداؼ  أىداؼ خاصة: -

من أسرة ألخرى تبعاً للقيم التى يػؤمن بهػا أفػراد األسػرة، وكػذلك تبعػاً ألعمػار أفرادىػا 
، وىى دائمػا متغيػرة تتصػف بالديناميكيػة والمستوى االجتماعى والمادى والثقافى لهم

والقابليػػة للتغييػػر. مثػػل ىػػدؼ األسػػرة التػػى تريػػد الحصػػوؿ علػػى زوج مناسػػب ألحػػدى 
 بناتها.

وتحػػػددىا الوظيفػػػػة الطبيعػػػػة لؤلسػػػػرة سػػػػواء تجػػػػاه أفرادىػػػػا أو تجػػػػاه  أىػػػػداؼ عامػػػػة: -
رة المجتمع الذي تعيل فيو. أى أنها أىداؼ كل أو معظم األسػرة. وىػى دائمػاً مسػتم

 ودائمة فى األسرة.

 من أمثلة األىداؼ العامة لؤلسر ما يلي:  
 تنمية وبناء  خصيات أفراد األسرة فى حدود إمكانياتهم. -
 تنمية عبلقات طيبة داخل األسرة ومع الجماعات المحيطة. -

 تقبل وتقدير الفروؽ الفردية بين أفراد األسرة. -

 تقبل مسئوليات األسرة تجاه نفسها وتجاه المجتمع. -
 

يقػػػػـو الطػػػػبلب بصػػػػياغة مجموعػػػػة مػػػػن األىػػػػداؼ طبقػػػػاً للتقسػػػػيمات  نشػػػػاط مصػػػػاحب:
المختلفػػػػة لنوعيػػػػة األىػػػػداؼ ) قصػػػػيرة المػػػػدى وطويلػػػػة المػػػػدى، فرديػػػػة وجماعيػػػػة، عامػػػػة 

 وخاصة(.
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 تغير األىداؼ
األىػػداؼ العامػػة غالبػػاً مػػا تكػػوف دائمػػة ومسػػتمرة فػػى األسػػرة، واألىػػداؼ الخاصػػة 

اميكيػػة والقابليػػة للتغيػػر فكػػل ىػػدؼ ينبػػع مػػن ىػػدؼ سػػابق وىػػو باألسػػرة   تتصػػف بالدين
بدورة يؤدى إلى ىدؼ   ىدؼ  خر جديد وىكػذا، فقػد يهػدؼ زوجػاف فػى بػدء حياتهمػا 
إلػػى تكػػوين  ػػقة بسػػيطة األثػػاث تحتػػوى علػػى الضػػروريات، ثػػم يتطػػور ذلػػك إلػػى رغبػػة فػػى 

  راء أدوات وأجهزة  منزلية حديثػة  أو سيارة
ى األىداؼ دليل على الطموح والرغبة فػى التقػدـ بشػرط األرتبػاط إف ىذا التطور ف

 باستمرار بالواقعية ومناسبة األىداؼ إلمكانيات األسرة.
وقد يحدث التغير فى أىداؼ األسػرة تػدريجيا وبػبطء تبعػا لتطػور األسػرة علػى مػدى   

ر الػػػزمن. فأىػػػداؼ األسػػػرة حديثػػػة التكػػػوين تختلػػػػف وتتغيػػػر بإنجػػػاب األطفػػػاؿ. ثػػػم تتغيػػػػ
 األىداؼ بنمو األطفاؿ وبلوغهم سن المدرسة وىكذا.

وقد يحث التغير فى أىداؼ األسرة بسرعة مفاجئة نتيجة لظروؼ غير متوقعػة فػإذا   
ربحت األسرة مبلغاً من الماؿ من  هادات استثمار وما ػبو ذلػك أو قػد يػؤوؿ إليهػا إرث 

واضػػػح فػػػى األىػػػداؼ أو وقػػػف لػػػم  يكػػػن متوقعػػػاً، يػػػؤدى ذلػػػك حتمػػػاً إلػػػى تغييػػػر سػػػريع و 
 المرسومة.

وقػػػد تكػػػوف الظػػػروؼ غيػػػر سػػػعيدة، حيػػػث يتػػػوفى عائػػػل األسػػػرة فجػػػأة أو يخسػػػر فػػػى  
تجارتو أو فى محصوؿ زراعتو فيؤدى ذلك أيضا إلى تغيير سريع فى أىداؼ األسػرة. كمػا 

اال ػػػتراؾ فػػػػى  -تتغيػػػر أىػػػداؼ األسػػػرة بتغيػػػر أىػػػداؼ األسػػػػر المحيطػػػة. مثػػػل المصػػػيف
 النوادى.

 
 الواجب توافرىا فى األىداؼ األسرية الفعالةالشروط 

فلكي تحقق األىداؼ المحددة النتائج المرجوة منها فبل بد من توافر مجموعػة مػن       
الشروط في الهدؼ لتحقق لو الفاعلية المطلوبػة، فالهػدؼ الفعػاؿ يحمػل فػي طياتػو بػذور 

 روط منها:تنفيذه وإمكانيات تحقيقو. لذلك يجب أف تتوافر فى الهدؼ عدة  
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يجػػب أف يوضػػح الهػػدؼ بصػػورة واضػػحة ومفهومػػة لكػػل  الصػػراحة والوضػػوح: -1
أعضػػػاء األسػػػرة بقػػػدر اإلمكػػػاف. فالهػػػدؼ الواضػػػح المحػػػدد يسػػػهل فهمػػػو لكػػػل 

 المشاركين وتزداد قابليتو للتحقيق. 

فلكػػى يمكػػن تحقيػق ىػػدؼ مػػا يجػب أف يوضػػع علػػى أسػاس مػػن واقػػع  الواقعيػة: -2
ا المتاحػة وفػػي إطػار البيئػػة الخارجيػة والداخليػػة ظػروؼ األسػػرة وإمكانيػات أفرادىػػ

 لؤلسرة. بذلك يصبح الهدؼ ممكن التحقيق ال مجرد أحبلـ.

فيجػب أف توضػع األىػداؼ محػددة بحيػث يمكػن  التحديد والقابلية للقيػاس: -3
قياسػػها والتعػػرؼ علػػى مػػدى نجػػاح تحقيقهػػا، ويعػػد تحديػػد األىػػداؼ مػػن أصػػعب 

ىذا التحديد تبعا لنوع الموارد التى يتعلػق  مواصفاتها. وتختلف صعوبة أو سهولة
بهػػػا الهػػػدؼ. وكلمػػػا كػػػاف الهػػػدؼ قػػػاببلً للقيػػػاس أمكػػػن وضػػػع المعػػػايير الرقابيػػػة 

 إلنجازه وتقييمو

فيجػػػب أف تراعػػػى المرونػػػة عنػػػد تحديػػػد الهػػػدؼ بحيػػػث يمكػػػن إجػػػراء  المرونػػػة: -4
نػػػو بعػػػ  التعػػػديبلت أو التغييػػػرات عليػػػو دوف االضػػػطرار إلػػػى إلغائػػػو أو التخلػػػى ع

 نهائيا.

فاإلنساف يميل عادة إلي تحقيق  توضع األىداؼ من قبل القائمين بالتنفيذ: -5
أىػػداؼ قػػاـ بوضػػعها بنفسػػو، ويكػػوف التزامػػو بتحقيقهػػا أكبػػر مػػن التزامػػو بتحقيػػق 

 أىداؼ وضعها أ خاص  

األلتػػػزاـ بػػػالقيم السػػػائدة فػػػى المجتمػػػع واألىػػػداؼ القوميػػػة والتعػػػاليم  -6
 الدينية.

حيث أف كتابة األىػداؼ تجعػل اإلنسػاف مهتمػا بهػا  ولويتها:كتابة األىداؼ وأ -7
ومػػع تنػػامي اىتمامػػو بهػػا يػػزداد التزامػػو بتحقيقهػػا، كمػػا أف كتابػػة األىػػداؼ يضػػمن 
عػػدـ نسػػيانها. وضػػع األىػػداؼ مكتوبػػة يجعػػل اإلنسػػاف يضػػع الخطػػط المناسػػػبة 

ظػم والفعالة والتي تبلغػو تحقيػق ىػذه األىػداؼ، وقػد كشػف الواقػع العملػي أف مع
النػػاس لػػديهم أكثػػر مػػن ىػػدؼ واحػػد فػػي حيػػاتهم، األمػػر الػػذي يفػػرض اسػػتكماؿ 
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الخطوة التالية لخطوة وضع األىداؼ وتػدوينها، وىػي خطػوة تحديػد األولويػات، 
   تفأىم وظيفة لتحديد األىداؼ ىي المساعدة في وضع األولويا

       

 لػة التخطػيط،وبذلك يكوف تحديد األىداؼ خطوة ىامة ورئيسػية وأوليػة فػي مرح
مج مرحلة تحديد األىداؼ وجعلها خطوة أولى في مرحلة التخطيط، يرجع إلي أنو فػي فد

مرحلة التخطيط يتم تحديد مسػتوى الهػدؼ المطلػوب تحقيقػو مػن خػبلؿ حصػر وتحديػد 
التػػي يمكػػن بهػػا تحقيػػق الهػػدؼ المرجػػو بأقصػػى فاعليػػة  تالمتػػاح مػػن المػػوارد واإلمكانيػػا
يػػات األىػػداؼ، وبالتػػالي فػػإف ىػػاتين المػػرحلتين مػػرتبطتين إلػػي ممكنػػة، كػػذلك تحديػػد أولو 

حػػػداً بعيػػػد، لػػػذلك تػػػم دمجهمػػػا معػػػاً فػػػي مرحلػػػة واحػػػدة والتعامػػػل مػػػع تحديػػػد األىػػػداؼ  
 كخطوة أولى في مرحلة التخطيط.

 -وتتكوف الخطة من سلسلة من القرارات تتضمن:      
 .قرارات خاصة بتحديد األىداؼ 

 رد كماً وكيفاً.قرارات خاصة بتحديد الموا 

 .قرارات خاصة بطرؽ التنفيذ 

 .قرارات خاصة بتسلسل مراحل التنفيذ 

 .قرارات خاصة بتحديد مسئوليات األفراد 

 .قرارات خاصة بطرؽ الرقابة واإل راؼ 

ويجػػب علػػى الفػػرد عنػػد اتخػػاذ أى قػػرار أف يمػػر بالمراحػػل الفكريػػة التخػػاذ القػػرارات       
 -لك:الر يدة السابق ذكرىا ثم بعد ذ

  ترتيب وتنظيم القرارات فى ىيكػل واحػد وفػى تسلسػل منطقػى يضػمن سػهولة التنفيػذ
 وتحقيق األىداؼ.

 .ربط كل أجزاء الخطة وإدماج بع  مراحلها فى مرونة وسهولة لخدمة األىداؼ 

 .تقدير تحديد الوقت البلـز لتنفيذ كل مرحلة من مراحل الخطة ولتنفيذ الخطة ككل 

 
 أنواع الخطط األسرية
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تختلػػػػف أنػػػػواع التخطػػػػيط تبعػػػػاً لمجاالتػػػػو والهػػػػدؼ منػػػػو أو أتسػػػػاعو، ومػػػػداه الزمنػػػػي      
 بتحقيقو وتدوينو. نوالقائمي

 

 أنواع التخطيط األسرى طبقاً لمجاالتو.   -ٔ
تتصل مجاالت التخطيط األسػري بحيػاة األسػرة وظروفهػا وكػل مجػاؿ يػرتبط بػاآلخر       
 لتقدـ في المجتمع وىذه المجاالت ىي:في حياة الناس وحركة التطور وا رويؤث

 :وىػػػػو يهػػػػدؼ إلػػػػي رفػػػػع مسػػػػتويات المعيشػػػػة وتػػػػوفير  التخطػػػػيط االقتصػػػػادي
االحتياجػػػػات الضػػػػرورية لؤلسػػػػرة والمجتمػػػػع، وتتمثػػػػل داخػػػػل األسػػػػرة فػػػػي عمػػػػل 

 الميزانيات وإتباع أساليب ضغط المصروفات وزيادة الدخل.
 تكػػوين رأي عػاـ مسػػتنير ويعمػػل علػى خلػػق الػوعي الثقػافي و : التخطػيط الثقػافي

العلمية والثقافية والمعارض الفنية وتفعيل دور ىػذه  تمع االستفادة من المؤسسا
 المؤسسات وتحقيق تكاملها وإ باع احتياجات األفراد الثقافية.

 :ويسػػػعى للمحافظػػػة علػػػى مػػػوارد الطبيعػػػة كالمػػػاء والطاقػػػة  التخطػػػيط الطبيعػػػي
 وتر يدىا.    والمرافق واإلنشاءات والعمل على تنميتها

 :ويهػػػػػدؼ إلػػػػػى العنايػػػػػة بالصػػػػػحة والتػػػػػرويح والرعايػػػػػة  التخطػػػػػيط االجتمػػػػػاعي
االجتماعية وإ باع االحتياجات االجتماعيػة لؤلفػراد كإقامػة العبلقػات االجتماعيػة 

 والصداقات بين أفراد األسرة والمحيطين. 
 

 أنواع التخطيط األسرى طبقاً للهدؼ منو أو أتساعو.   -ٕ
 الهدؼ منو أو اتساعو إلى ثبلث فئات مختلفة لتخطيط حسبيمكن تصنيف ا

 :ىى

 االستراتيجي التخطيط -

وف العامة ئبالش يهتم  التخطيط االستراتيجيو  لؤلسرة.األىداؼ العامة  يحدد فيو  
المسئوؿ عن األسرة والذي ستراتيجي ويوّجو من قبل ككل. ويبدأ التخطيط اال  سرةلؤل
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يهدؼ و ، فيو وفشاركييجب أف  أفراد األسرةميع ولكن ج أو األـ،قد يكوف األب 
 :التخطيط االستراتيجي ىي

 األسرة ككل.تبين مسؤوليات  إيجاد خطة عامة طويلة المدى   

  تعددمن جميع أفراد األسرة كبًل حسب إمكاناتو، بمعنى إيجاد مشاركة 

 .ةالمستويات في العملية التخطيطي

 مع بعضها  أو الفردية الفرعيةاألفراد خطط ا من حيث تآلف األسرة تطوير
  . البع

 
 

 التكتيكي لتخطيطا -

األولى بتنفيذ الخطط االستراتيجية على  بالدرجةالتخطيط التكتيكي يهتم 
تنفيذ األنشطة المحددة في الخطط االستراتيجية. ىذه  يركز علىو  األسرة.مستوى 

اـ بو، ومن سيكوف ، وكيفية القيفرد داخل األسرةكل  الخطط تهتم بما يجب أف تقـو بو
لتحقيق التخطيط االستراتيجي.  التخطيط التكتيكي ضروري جداً ، و مسؤواًل عن إنجازه

أقصر من مدى الخطط االستراتيجية، كما أنها تركز على  المدى الزمني لهذه الخططو 
 .إنجازىا لتحقيق االستراتيجيات العامة للمؤسسة األنشطة القريبة التي يجب

 

  يالتنفيذ التخطيط -
االحتياجات إلنجاز المسؤوليات  على تخطيطالتخطيط التنفيذى يركز 

التنفيذي إلنجاز مهاـ ومسؤوليات  التخطيط ربة األسرةستخدـ لؤلسرة وتالمحددة 
الخطط ذات االستخداـ الواحد ، ف. ويمكن أف تستخدـ مرة واحدة أو عدة مراتاعمله

االستخداـ الواحد  الخطط ذات على :مثاؿالتي تتكرر.  واألعماؿ تطبق على األنشطة
ميزانية األسرة إلدارة الدخل المالي، كذلك خطة إعداد الوجبات اليومية ، وخطة خطة 

 راء المتطلبات المنزلية، وغيرىا من الخطط التي يثبت نجاحها فتصبح خطة جاىزة 
 يمكن استخدامها كل مرة.
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زواج أحد األبناء، أو الخطط المرتبطة بالخطط مستمرة االستخداـ فهي على  مثاؿ:
تحديد نوع الدراسة ألحد األبناء، أو األنتقاؿ إلى مسكن جديد، أو سفر رب األسرة 

 للخارج.  
 

 أنواع التخطيط طبقاً للمدى الزمنى  -ٖ
 :وىػػى تػػرتبط بأىػػداؼ )قصػػيرة وواضػػحة( وفيهػػا تتخػػذ  خطػػط قصػػيرة المػػدى

هر وقػد تكػوف يوميػة قرارات لمواجهة مواقػف معينػة فػى خػبلؿ فتػرة التزيػد عػن  ػ
 أو أسبوعية، وتتسم الخطط قصيرة المدى بالوضوح والدقة وكثرة التفاصيل. 

 

 :وىػػػى تػػػرتبط بأىػػػداؼ بعيػػػدة المػػػدى، وىػػػى أقػػػل دقػػػو  خطػػػط طويلػػػة المػػػدى
ووضػػوحاً مػػن الخطػػة القصػػيرة المػػدى إذ أنهػػا تعتمػػد علػػى توقعػػات الفػػرد وتصػػوره 

رد خطػػػوط عريضػػػة لمواجهػػػة للمسػػػتقبل. لػػػذا فهػػػى عػػػادة التتعػػػدى أف تكػػػوف مجػػػ
 احتماالت المستقبل المجهوؿ.

ىػػػذا ويعتبػػػرالتخطيط طويػػػل المػػػدى أصػػػعب مػػػن التخطػػػيط قصػػػير المػػػدى. وذلػػػك       
الرتبػػػػاط التخطػػػػيط الطويػػػػل المػػػػدى بمسػػػػتقبل بعيػػػػد ممػػػػا يصػػػػعب معػػػػو التنبػػػػؤ بػػػػالظروؼ 

اكل واالحتمػػاالت الممكنػػة. لػػذلك تهمػػل األسػػرة ىػػذا النػػوع مػػن التخطػػيط مكتفيػػو بمشػػ
 يومية وأىداؼ واضحة وقريبة.

 

 أىمية التخطيط الطويل المدى فى الحياة األسرية 
   يساعد األسرة على تحقيق أىداؼ أكثر أىميػة وذلػك باالسػتعداد لهػا علػى فتػرة

 طويلة.
  .يقلل من أىمية المشاكل اليومية باألىتماـ بأىداؼ بعيدة 

  حقيق رغبات عاجلة.يمنع األسرة من إساءة استعماؿ مورادىا من أجل ت 

 .تعتبر الخطط طويلة المدى إطار يضم فى ثناياه األىداؼ قصيرة المدى 
 

 أنواع التخطيط طبقا للقائمين عليو  -ٗ
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 : وىى غالبا ما ترتبط بأىداؼ فردية أو  خصية. خطط فردية 

 : وىػػى تػػرتبط بأىػػداؼ جماعيػػة كأىػػداؼ األسػػرة أو غيرىػػا مػػن  خطػػط جماعيػػة
 المؤسسات.

 

 التخطيط طبقاً للتدوين  أنواع -٘
 وتنقسم الخطط فى األسرة ) سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى ( إلى:      
  الخطط المكتوبة 

وفيهػػا تقػػـو األسػػرة بتػػدوين مػػا تػػم الوصػػوؿ إليػػو مػػن قػػرارات ومػػا اتفػػق عليػػو مػػن        
هػا للمراجعػة إجراءات بشأف ىدؼ من أىػدافها. وتسػاعد الخطػة المكتوبػة فػي اللجػوء إلي

ومراقبة أثناء التنفيذ، ثم استخدامها كدليل لتقييم ما تم من أعمػاؿ وللتعػرؼ علػى أسػباب 
النجاح أو الفشل فى العملية اإلدارية. ومع أىمية الخطط المكتوبة إال أنها قليلػة الوجػود 

 فى األسر ويعتبرىا الكثيروف مضيعة للوقت.
 

  الخطط الذىنية 

بين معظم األسروتتم بنفس خطوات التخطػيط لكنهػا ال تػدوف وىذا ىو النوع السائد  
وقػػد تعػػى بعػػ  األسػػر أف التفكيػػر فػػى مشػػاكل تتعلػػق بالمسػػتقبل واإلسػػتعداد لمواجهتهػػا 

 وإيجاد الحلوؿ المناسبة لها ىو عملية تخطيط وال يدرؾ بع  األسر ذلك.
 

 عيوب الخطط الذىنية 
 احتماؿ نسياف بع  مراحل الخطة.-ٔ
 لفوضى فى التنفيذ والقياـ بخطوة قبل أخرى مما قد يعرقل تحقيق الهدؼ.احتماؿ ا-ٕ
 عدـ توافر مرجع يمكن االعتماد عليو عند التقييم.-ٖ
اجػػػػع الخطػػػػط السػػػػابق الحػػػػد مػػػػن القػػػػدرة علػػػػى تحسػػػػين األسػػػػلوب اإلدارى حيػػػػث تر -ٗ

 التعديبلت عليها ويسهل ذلك إذا كانت الخطة مكتوبة.تنفيذىا وتجرى 
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 طط الذىنية مميزات الخ
تػػوفر الخطػػة الذىنيػػة الوقػػت الػػبلـز لكتابػػة خطػػة جديػػدة فػػى عمػػل متكرر،فاألعمػػاؿ       

المتكػػررة فػػي األسػػرة ال تحتػػاج لوضػػع خطػػة جديػػدة كػػل مػػرة تكػػرر فيهػػا بػػل تسػػتدعى ربػػة 
األسرة من ذاكرتها خطة سبق استعمالها بنجاج وتنفيذىا. ولكن يجب التفريق بين الخطػة 

 planوالخطػػػة الذىنيػػػة المصػػػورة فػػػي موقػػػف جديػػػد  plan  standingالجػػػاىزة
picture فالخطة الجاىزة عبارة عن روتين متكرر وال يمر فيها الفػرد بمراحػل التفكيػر .

الػػػػذىنى البلزمػػػػة لعمليػػػػة التخطػػػػيط. أمػػػػا الخطػػػػة الذىنيػػػػة فيتخيػػػػل فيهػػػػا الفػػػػرد أحػػػػداث 
ختلفػة ويتصػور مراحػل التنفيػذ المستقبل، ويتنبأ بنتائج اسػتعماؿ البػدائل واألحتمػاالت الم

 ويقيم النتائج حتى يتسنى لو اختيار أحسن الحلوؿ.
والبد أف يقـو جميع أفػراد األسػرة باال ػتراؾ فػى التخطػيط، ألف ذلػك سػوؼ يػؤدى       

إلػػػػػى الشػػػػػعور باالنتمػػػػػاء وتقويػػػػػة الػػػػػروابط األسػػػػػرية وتعويػػػػػد الشػػػػػعور المسػػػػػئولية وتكػػػػػوين 
لعربػى بصػفى عامػة والمصػرى بصػفة خاصػة فػي أمػس  خصيات األفراد. ولعل المجتمع ا

الحاجة إلى ممارسة االتجاىات الديموقراطية التي تؤمن بحرية وكرامة وقدرة الفػرد، سػواء 
في البيت أو المدرسة أو المجتمع بأسره، والبيت كوسيط تربوى مسػئوؿ مسػئولية خطيػرة 

 عن مسايرة فلسفة المجتمع وتأكيدىا. 
 

  خطيط المهارات البلزمة للت
 منها: ىناؾ العديد من المهارات البلزمة للقدرة على التخطيط

 –التنبؤ  –التحليل  –التذكر  –جمع المعلومات  –اإلدراؾ : المهارات الفكرية -1
 .االبتكار

 

مهارة وضع األىداؼ ومهارة إتخاذ القرارات فنجد أف تحديد  :المهارات اإلدارية -2
تحديد الهدؼ لتحديد المطلوب تحقيقو  الهدؼ مرتبط تماما بالتخطيط حيث ينبغى

 .إدارة المعلومات –إدارة الوقت  –المراقبة والتحكم  –مهارة التنظيم  –
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 –التعاطف مع األخرين  –ضبط النفس  –مهارات االتصاؿ  المهارات األنسانية: -3
 .العمل الجماعى –الثقة بالنفس 

  

 ( المهارات االزمة للتخطيطٕٔ كل )
 

 راعاتها لنجاح التخطيط الشروط الواجب م
 لكى تنجح أى خطة داخل النظاـ األسرى فبل بد من.      

 .وسهلة الفهم واالستيعاب ةومحدد ةىداؼ واضحأف تكوف األ -ٔ

 ،عدادات لهاستيعاب كافة اإلإل وذلكتتضمن الخطة الجيدة كافة األىداؼ  -ٕ
 ووضعها قيد التنفيذ بسهولة.

 .طةخعمل بالتحديد موعد زمنى النجاز كل   -ٖ

فى حدود موارد األسرة  التخطيط واقعي يكوفالتمسك بالواقعية والبعد عن الخياؿ ف -ٗ
بشريو الالمتمثلة فى الطاقة والميوؿ والقدرات واالتجاىات والموارد غير  ةالبشري

المهارات الالزمة 
 لمتخطيط

 نسانيةالمهارات اإل
 –ت االتصاؿ مهارا 

التعاطف  –ضبط النفس 
الثقة  –مع األخرين 

 العمل الجماعى –بالنفس 

 المهارات اإلدارية
 - مهارة وضع األىداؼ
 –ومهارة إتخاذ القرارات

المراقبة  –مهارة التنظيم 
 –إدارة الوقت  –موالتحك

 إدارة المعلومات .
 

 المهارات الفكرية
جمع  –اإلدراؾ 
 –التذكر  –المعلومات 
 –التنبؤ  –التحليل 

 االبتكار .
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، وكذلك في المتمثلة فى الماؿ والممتلكات والخدمات التى يقدمها المجتمع
   حدود الوقت المتاح لؤلسرة للتنفيذ.

 . أي تطبيق مبدأ األولويات األقل أىمية ثمىتماـ باألىم األ -٘

 تنظيم وتنسيق خطوات العمل بما يناسب ظروؼ األسرة واحتياجات أفرادىا. -ٙ

تنظيم وتنسيق خطوات العمل بما يناسب ظروؼ األسرة واحتياجاتها واىتمامات  -ٚ
 .أفرادىا

لقريب والبعيد ومع االستفاده من الخبرات السابقة فى عمل حساب المستقبل ا  -ٛ
 .مراعاة األولويات والبعد عن التعقيد

 .ربط كل أجزاء الخطة وادماج بع  مراحلها فى مرونة وسهولو -ٜ

توافر عنصر المرونة في قرارات الخطة بما يسهل إجراء التعديل والتكييف أثناء -ٓٔ
 التنفيذ إذا 

 لـز األمر.     
 ا عادالً يتفق مع إمكانيات كل منهم.توزيع المسئوليات على أفراد األسرة توزيع-ٔٔ
   

 طرؽ تنمية القدرة على التخطيط السليم 
 ولكى تنمو لدى الفرد القدرة على التخطيط السليم عليو:      

 ممارسة التخطيط وا تراؾ األبناء منذ الصغر فى وضع الخطط األسرية. -ٔ
ر واسػترجاع المعلومػات تنمية الملكػات العقليػة كالقػدرة علػى التفكيػر والتخيػل والتػذك-ٕ

 واالستدالؿ وإيجاد العبلقات بين الظواىر والنتائج.
االستفادة من خبرات ومعلومػات مػن ىػم أكثػر خبػرة بشػرط أف يعػد لهػا الفػرد لتػتبلءـ -ٖ

 مع ظروفة وإمكانياتو والموقف الذى يخطط لو.
 تنمية قيمة الموارد البشريو والماديو لدى األبناء منذ الصغر. -ٗ
الػػػوعي بػػػين أفراتػػػد األسػػػرة بأىميػػػة التخطػػػيط وضػػػرورة تكامػػػل مراحػػػل العمليػػػة  رفػػػع -٘

 اإلدارية.
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 Implementationالتنفيذ  -ثانياً:
           

مػػن مرحلػػة التفكيػػر الػػذىنى إلػػى مرحلػػة التطبيػػق الفعلػػى  يقصػػد بالتنفيػػذ االنتقػػاؿ          
 ةيات والسػلطات ثػم الرقابػالذى يستلـز تقسيم أنشطة العمل إلى أجزاء وتحديػد المسػئول

ف أكمػػا   ،حتػػى يػػتم التأكػػد مػػن أنهػػا تسػػير صػػوب األىػػداؼ المطلوبػػة ةعلػػى تنفيػػذ األنشػػط
لػػػيس لهػػػا قيمػػػة تػػػذكر اذا لػػػم يػػػتم  ةالتنفيػػػذ ىػػػو مفتػػػاح التخطػػػيط الفعػػػاؿ فػػػالخطط الجيػػػد

 تنفيذىا بشكل سليم 
رات واألفكػػار فالتنفيػػذ مرحلػػة ىامػػة مػػن مراحػػل العمليػػة اإلداريػػة، ففيػػو تتحػػوؿ القػػرا

إلػػى أعمػػاؿ، وبػػدوف التنفيػػذ تصػػبح األىػػداؼ مجػػرد أحػػبلـ و مػػاؿ ال سػػبيل إلػػى تحقيقهػػا. 
فالمرحلػػػة السػػػابقة للتنفيػػػذ مػػػن تخطػػػيط ومػػػا ا ػػػتملو مػػػن خطػػػوات وقػػػرارات ىػػػى مرحلػػػة 
تمهيديػػػػة تجهيزيػػػػة لمرحلػػػػة التنفيػػػػذ التػػػػى ىػػػػى الوسػػػػيلة الحقيقيػػػػة والفعالػػػػة للوصػػػػوؿ إلػػػػى 

 األىداؼ المطلوبة.
 

بأنػػو تلػػك المرحلػػة التػػي تتحػػوؿ فيهػػا القػػرارات إلػػى أعمػػاؿ ويصػػحب  :يعػػرؼ التنفيػػذو 
التنفيػذ عػادة عمليػة مراقبػة لتنفيػذ العمػل بكفػاءة وفقػا للخطػة الموضػوعة وتوزيػع األنشػطة 

 لتحقيق الهدؼ المنشود.    
 

ة ىػػو تلػػك المرحلػػة التطبيقيػػة التػػي تتحػػوؿ فيهػػا الخطػػة المكتوبػػة مػػن مجػػرد فكػػر  التنفيػػذ:
إلػػػػى حقيقػػػػة واقعيػػػػة فتصػػػػبح القػػػػرارات أعمػػػػااًل، وىنػػػػا يجػػػػب مراعػػػػاة المراقبػػػػة المسػػػػتمرة 
والمقارنػػػػػػة بػػػػػػين األداء الفعلػػػػػػي واألداء المخطػػػػػػط لمعالجػػػػػػة أي انحػػػػػػراؼ عػػػػػػن الخطػػػػػػة 

 الموضوعة.  
 

ىػػو تلػػك المرحلػػة التطبيقيػػة التػػي تتحػػوؿ فيهػػا الخطػػة المكتوبػػة مػػن مجػػرد فكػػرة  التنفيػػذ:
تصبح القرارات أعماالً وىنا يجب مراعاة المراقبػة المسػتمرة والمقارنػة إلى حقيقة واقعية ف

 بين األداء الفعلي واألداء المخطط لمعالجة أي انحراؼ عن الخطة الموضوعة
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 جوانب التنفيذ
 يشتمل التنفيذ على ثبلث جوانب ىامة ىى:

 التنشيط والمبادأة ) الدافعية للتنفيذ( -ٔ
 المراجعة المستمرة. -ٕ
 تعديل والتكييف.ال -ٖ

 

وذلػػك فػػى حالػػة إذا كػػاف المنفػػذ ىػػو واضػػع الخطػػة، وأمػػا إذا تػػم التنفيػػذ بواسػػطة 
  خص  خر غير واضع الخطة فبلبد من إضافة جانب رابع ىاـ ىو اإل راؼ.

 

 التنشيط والمبادأة ) الدافعية للتنفيذ( -ٔ
لتنفيػػذ وإ ػػارة ومعنػػاه الحػػث علػػى العمػػل وتنشػػيطة. وىػػو إ ػػارة البػػدء فػػى عمليػػة ا      

اإلنتقػػػاؿ مػػػن مرحلػػػة إلػػػى  خػػػرى واالفتقػػػار إلػػػى ىػػػذا الجانػػػب يػػػؤدى إلػػػى فشػػػل العمليػػػة 
اإلداريػػة. ويكػػوف الحػػث علػػى البػػدء فػػي العمػػل أمػػا مػػن الشػػخص نفسػػو أو مػػن أ ػػخاص 

  خرين.
ىػػذا وتختلػػف قػػدرة األفػػراد علػػى تنفيػػذ مػػا وضػػعوه مػػن خطػػط اختبلفػػاً كبيػػراً، ويرجػػع       

مػػػا يتمتػػػع بػػػو الفػػػرد مػػػن حمػػػاس ودافعيػػػة وجػػػرأة فػػػى العمػػػل، فػػػإذا وجػػػد  ذلػػك إلػػػى مقػػػدار
الحماس والنشاط الكافياف للبدء فى تنفيذ ما يضعو الفرد من خطػط، فػإف مراحػل الخطػة 
تتتابع فى سهولة ويسر وتتحقق األىػداؼ، ولهػذا فػإف التنشػيط الزمػاً وضػرورياً عنػد البػدء 

 فى التنفيذ أكثر منو فى أى مرحلة أخرى. 
أما إذا قلة ثقة الفرد بنفسو وضعف حماسو وأقدامو على العمل. فإنػو غالبػاً مػا يلجػأ       

إلى  التأجيل مرة تلو األخرى وينتهي بو الحاؿ إلى التنازؿ عػن بعػ  األىػداؼ أو خفػ  
 مستوى ما يسعى إليو منها. 

 

ولكػن إذا لػم  كثيراً ما تضع خطػة للمػذاكرة وتكتػب جػدواًل منظمػاً بمواعيػد محػددة  مثاؿ:
يكػػػن لػػػديك القػػػدرة الكافيػػػة علػػػى التنشػػػيط والمبػػػادأة والشػػػروع فػػػي تنفيػػػذ الجػػػدوؿ فلػػػم 

 يجدي الجدوؿ ولم تنفع الخطط الموضوعة.
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 المراجعة المستمرة  -ٕ
ىػػى نػػوع مػػن أنػػواع التقيػػيم، ولكنهػػا تختلػػف عػػن التقيػػيم كمرحلػػة نهائيػػة فػػى العمليػػة       

ومسػػتمر لمػػا تػػم تنفيػػذه مػػن أجػػزاء الخطػػة ومػػا بقػػى  اإلداريػػة فهػػى تقيػػيم مصػػاحب للعمػػل
منهمػػػا، فهػػػى تقػػػارف التنفيػػػذ بالخطػػػة الموضػػػوعة، إلدراؾ مػػػا إذا كػػػاف التنفيػػػذ يسػػػير وفقػػػاً 
للخطػػػة الموضػػػوعة أوالً بػػػأوؿ، حتػػػى يمكػػػن إكتشػػػاؼ أى عقبػػػات وعبلجهػػػا فػػػى الوقػػػت 

ج أى المناسػػب دوف أى يحجػػب الفػػرد عػػن الوصػػوؿ إلػػى الهػػدؼ المنشػػود، ويكػػوف عػػبل
 عقبات أو معوقات عن طريق التكييف والتعديل.

 

الطالػب الػذي يػذاكر دروسػو نجػدة بأسػػتمرار يراجػع مػا تػم مذاكرتػو ومػا تبقػي لكػػي  مثػاؿ:
ينهي المذاكرة، ويحسب الوقت المتبقي لػو للمػذاكرة وموعػد األمتحػاف، وإذا مػا  ػعر أف 

في الوقت المحػدد، يغيػر ىػذه  الطريقة المستخدمة في المذاكرة ال تساعدة على األنتهاء
 الطريقة بطريقة أخرى أسرع تساعده على اإلنتهاء في الوقت المحدد. 

ربو البيت التى تعد وليمة لبع  الضيوؼ نراىا تراجػع مػاتم إعػداده ومػا بقػى عليهػا  مثاؿ:
أف تجهػػزه، وتحسػػب الوقػػت البلزمػػة إلتمػػاـ بعػػ  األصػػناؼ ثػػم مػػا تبقػػى مػػن وقػػت علػػى 

 ئرين.....وىكذا.موعد قدـو الزا
       
وتختلػػػف طػػػرؽ المراجعػػػة بػػػإختبلؼ المػػػوارد. فمراجعػػػة الوقػػػت تكػػػوف بػػػالنظر إلػػػى        

السػػػاعة وحسػػػاب الػػػزمن، ومراجعػػػة النقػػػود تكػػػوف بعػػػدىا وتجميػػػع الحسػػػابات المنصػػػرفة، 
ومراجعة الطاقة البشرية تكوف بتقدير الجهد البلـز التماـ األعماؿ المختلفػة وحالػة الفػرد 

 حية والمزاجية التي تساعده على أداء ىذه األعماؿ.الص
وفى إدارة  ئوف المنزؿ تتم المراجعػة بطريقػة تلقائيػة دوف إدراؾ تػاـ بهػا وخاصػة إذا        

كػػاف واضػػع الخطػػة ىػػو نفسػػو القػػائم بالتنفيػػذ. وتتضػػح المراجعػػة ويتزايػػد أىميتهػػا عنػػدما 
ل مػوارد متعػددة عندئػذ تتحػوؿ يشترؾ فى التنفيذ أكثر من  خص واحػد أو يتضػمن العمػ

 المراجعة إلى مفهوماً أوسع ىو الرقابة.  
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 الرقابة
ىى عملية المراجعػة المسػتمرة لمراحػل تنفيػذ العمػل. والمراجعػة والرقابػة تسػتهدفاف       

التحقق من أف التطبيق من سػير العمػل يطػابق الخطػة الموضػوعة والتعليمػات والتوجيهػات 
 مة والقيم المتفق عليها.الصادرة والمبادىء العا

ولكػػن تػػؤدى المراجعػػة والرقابػػة الغػػرض منهمػػا يجػػب أف يتمػػا بصػػورة مسػػتمرة خػػبلؿ       
 مراحل التنفيذ حتى يمكن اكتشاؼ أى خطأ وتصحيحو فى الوقت المناسب.

وعلػػى المسػػتوى األسػػرى تػػتم علمليػػة الرقابػػة بشػػكل مسػػتمر، فنجػػد أف رب األسػػرة       
ماليػة الموضػوعة للؤلسػرة وبنػود الصػرؼ المختلفػة، وتراقػب ربػو األسػرة  يراقب الميزانيػة ال

كفايتها فى إعداد الوجبات الغذائية وفى تجهيز المبلبس ألفػراد األسػرة. وتراقػب األسػرة 
مواعيػػد دخػػوؿ المدرسػػة ومواعيػػد نػػـو األطفػػاؿ. ويراقػػب اآلبػػاء نتػػائج مجهوداتهمػػا مثػػل 

 لخلقية واالجتماعية.نجاح األبناء وحالتهم الصحية وقيمهم ا
 يتضح مما سبق أف الرقابة فى األسرة تتم على مستويين ىما:      

صيػػػة بنفسػػػو علػػى وفيهػػا يقػػـو كػػل فػػرد بمراقبػػة أفعالػػو ومػػوارده الشخ -رقابػػة ذاتيػػة: -ٔ
 األىداؼ العامة والخطط المعموؿ بها فى األسرة.ضػوء 

المسػػئولوف فػػى األسػػػرة رقابػػػة  وفيهػػا يتػػولى األب واألـ واأل ػػخاص -رقابػػة عليػػا: -ٕ
تػػدخل  أعمػػػاؿ بػػاقى أفػػراد األسػػرة وتكػػػوف مسػػئوليتهم األ ػػراؼ علػػى ىػػؤالء األفػػػراد دوف

وسػػيطرة علػػى حيػػاتهم الخاصػػة. كػػذلك إسػػداء العػػػوف والنصيػحػػػة عنػػد الحاجػػة. أى توجيػػو 
 أو إر اد أفراد األسرة.

 

 التعديل والتكييف -ٖ
أثناء التنفيذ على اكتشػاؼ أى قصػور مػن  ػأنو أف يهػدد  تساعد المراجعة المستمرة      

بعػػدـ الوصػػوؿ إلػػى الهػػدؼ المرجػػو. وإذا أمكػػن إدراؾ ذلػػك فػػى الوقػػت المناسػػب يمكػػن 
عبلجو وقد يرجع سبب ىذا القصور إلى ضػعف فػى الخطػة أو خطػأ فػى التنفيػذ أو يكػوف 

التعػػديبلت  القصػػور فػػى الهػػدؼ نفسػػو كػػأف يكػػوف غيػػر واقعػػى، وىنػػا يتحػػتم إجػػراء بعػػ 
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البلزمػػػة بشػػػأف الخطػػػػة أو طريقػػػة التنفيػػػػذ، ممػػػا يتطلػػػػب اتخػػػاذ قػػػػرارات خاصػػػة بالتعػػػػديل 
 والتكييف.

تغيير فى طريقة التنفيذ تكيفاً مع الظروؼ والموراد المتاحػة إذا وضػعت ربػة األسػرة  مثاؿ:
خطة إلعداد طعاـ الغذاء وا تملت الخطة على صينية مكرونة فى الفػرف مػثبل ، ووجػدت 

الوقػػػت المتػػػاح لهػػػا إلعػػػداد الغػػػداء محػػػدود وغيػػػر كػػػافى لعمػػػل المكرونػػػو فػػػى الفػػػرف،  أف
فتسػػػتبدؿ ربػػػة األسػػػرة ىػػػذا الصػػػنف بصػػػنف  خػػػر ال يحتػػػاج إلػػػى وقػػػت وليكػػػوف مكرونػػػة 

 بالصلصة. أى أف التغيير يكوف في طريقة التنفيذ.
طػػة( تعػػديل أسػػاس فػػى الخطػػة أو مسػػتوى الهػػدؼ، فػػإذا وضػػعت األسػػرة ميزانيػػة )خ مثػػاؿ:

لقضػػاء  ػػهر فػػى مدينػػة الغردقػػة مػػثبًل، ثػػم وجػػدت أف أسػػعارجحز الفنػػدؽ مرتفعػػة عمػػا كػػاف 
مقدراً لو فتغير األسرة فػى خطتهػا وتكتفػى بقضػاء خمسػة عشػر يومػا فقػط. أى أف التغييػر 

 يكوف في مستوى الهدؼ نفسو. 
للخطػػة أمػػا إذا لػػم تحػػدث أى ظػػروؼ فجائيػػة أو غيػػر متوقعػػة أو سػػار التنفيػػذ وفقػػا       

المرسومة تماماً ومع ذلك دلت المراجعػة علػى عػدـ إمكانيػة تحقيػق الهػدؼ فيرجػع ذلػك 
 إلى خطأ فى التخطيط ذاتو.

لو وضعت ربة أسرة فى خطتها أنها سوؼ تنظػف ثػبلث حجػرات تنظيفػاً كليػاً  مثاؿ ذلك:
فػى يػػـو مػػا، فنجػػد أف ىػذه السػػيدة لػػم تضػػع فػػى خطتهػا أف ىػػذه الحجػػرات خشػػبية وأنهػػا 

تػػاج لوقػػت وجهػػد كبيػػرة لػػدىانها وتلميعهػػا، وعنػػد التنفيػػذ تكتشػػف عػػن طريػػق المراجعػػة تح
أنػػو لػػن يمكنهػػا تنظيػػف الػػثبلث حجػػرات فػػى يػػـو واحػػد وأنهػػا سػػوؼ تضػػطر إلػػى تأجيػػل 

 إحدى ىذه الحجرات إلى يـو  خر.
 

 اإل راؼ 
ائػػم يتضػح األ ػراؼ إذا كػػاف المخطػط غيػػر المنفػذ، فبلبػػد أف يكػوف ىنػػاؾ اتصػاؿ د      

بػػين واضػػع الخطػػة والمنفػػذ أو المنفػػذين لبلستفسػػار عػػن أى  ػػىء وىػػذا االتصػػاؿ ىػػو مػػا 
يعبر عنو باإل راؼ أثناء التنفيذ. وذلػك لكػى يػتم العمػل علػى أحسػن وجػو فيجػب إعطػاء 

 اإلر ادات والتعليمات الكافية بطريقة التنفيذ من قبل المخطط.
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كػػن يفػػرؽ بينهمػػا الهػػدؼ عػػن ويتضػػمن اإل ػػراؼ جػػانبين ىػػامين بينهمػػا تشػػابو ول
 عملية االتصاؿ ومدى عبلقة وسلطة الرئيس بالمرؤوس وىما:

 التوجيو: -ٔ
ىػػو إعطػػاء التعليمػػات واألوامػػر المتعلقػػة بطريقػػة تنفيػػذ العمػػل وتقػػع مسػػئولية التنفيػػذ       

 فى ىذه الحالة على الموجو
 اإلر اد: -ٕ

ضمن أيضا اإلجابة علػى إستفسػارات ىو توضيح و رح التعليمات وبياف أسبابها ويت      
القػائمين بالعمػل وتقػديم المقترحػات واآلراء لهػم. والمنفػػذ ىػو الػذى يضػع القػرار النهػػائى 

 ولو حرية األخذ بهذه اآلراء أو رفضها.
توجيػػو ربػػة األسػػرة للعاملػػة التػػي تسػػتعين بهػػا للتنظيػػف إلػػى طريقػػة  مثػػاؿ علػػى التوجيػػو:

 لسجاجيد.تنظيف األرضيات أو الجدراف أو ا
ير د كبل من األب واألـ األبنػاء فيمػا يعترضػهم مػن مشػػكبلت ومػا  :مثاؿ على اإلر اد
 يقابلهم من صعوبات

       

 والتوجيو واإلر اد قد يتماف بإحدى الطريقتين اآلتيتين:
 من الموجو إلى المنفذ مبا رة. طريقة مبا رة: -ٔ
ريقػػة غيػػر مبا ػػرة، مثػػل قػػراءة الموجػػو عػػن طريػػق وسػػيط، أو بط :طريقػػة غيػػر مبا ػػرة-ٕ

تعليمػػات طريقػػة اسػػتخداـ جهػػاز مػػن كتيػػب مرفػػق بػػو، أو االستر ػػاد بخبػػرات الغيػػر عػػن 
 طريق المبلحظة أو القراءة أو االطبلع.

 

 عوامل تساعد على نجاح وفاعلية التنفيذ 
  لمػػا كانػػت المرونػػة عنصػػراً ىامػػاً لنجػػاح اإلدارة بصػػفة عامػػة، فمرونػػة التنفيػػذ مػػن أىػػم

صر نجاح التنفيذ فكما يجب مراعػاة المرونػة فػى الخطػة الموضػوعة كػذلك يجػب عنا
أف تتوافر المرونة فى الشخص المنفػذ لهػذه الخطػة فػالجمود أثنػاء التنفيػذ سػرعاف مػا 

 يؤدى إلى فشل الوصوؿ لؤلىداؼ المنشودة.
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 مراعاة الدقة التامة فى تنفيذ كل جانب من جوانب مرحلػة التنفيػذ، فكلهػا علػى درجػة 
واحػػدة مػػن األىميػػة فجانػػب التنشػػيط والمبػػادأة ال يقػػل أىميػػة عػػن جانػػب المراجعػػة 
المسػػتمرة أو التعػػديل والتكييػػف أو اإل ػػراؼ، فالعنايػػة بكػػل جانػػب يسػػهم فػػى نجػػاح 

 التنفيذ خاصة والعملية اإلدارية عامة.

  اتخاذ أى قرارات جديدة بشػأف التعػديل والتكييػف يجػب أف يػتم فػى ضػوء األىػداؼ
 ودة.المنش

 .المبلحظة الدقيقة لؤلداء 

  وضػػػع أي قػػػرارات جديػػػدة فػػػي ضػػػوء األىػػػداؼ األساسػػػية المرسػػػومة، باإلضػػػافة إلػػػى
 التأكيد على رفاىية الجماعة ورغباتها.    

 أداء أفػراد األسػرة للمسػئوليات المنزليػة، فهػو يهيػئ  ىالتقدـ التكنولوجي فلو تأثير عل
 ممكن وبأقل تكاليف. الفرصة للوصوؿ إلى أىداؼ محددة بأقل جهد

  باإلضافة إلى العوامل اإلنسانية والتي تشػتمل األداء اإلنسػاني فهػو المحػدد الحقيقػي
للتنفيػػػذ، فمهمػػػا بلغػػػت العوامػػػل الفنيػػػة مػػػن الدقػػػة والكمػػػاؿ فػػػاف األداء يتوقػػػف علػػػى 
الطريقة التي يؤدى بها األفراد عملهػم، فبلبػد مػن تػوافر عنصػرين أساسػيين فػي القػائم 

 ىما:بالعمل و 
المقدرة على العمل: وتكتسب عن طريق التعلم والتػدريب والخبػرة العمليػة باإلضػافة  -ٔ

 إلى االستعداد والقدرات الشخصية.
الرغبػػػة فػػػي العمػػػل: ويقصػػػد بهػػػا الػػػدافع أو الحػػػافز ألداء العمػػػل وتحػػػدده الظػػػروؼ  -ٕ

 المادية المحيطة واحتياجات الفرد ورغباتو.   
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 Evaluationالتقييم  -ثالثاً:
       

التقويم كلمة عربية مصػدرىا قػـو أي وضػع قيمػة أو وزف الشػيء موضػوع التقيػيم. 
والتقييم ىػو المرحلػة األخيػرة فػي العمليػة اإلداريػة والتػي يػتم فيهػا مقارنػة النتػائج المحققػة 
باألىػػػداؼ الموضػػػوعة سػػػابقاً، للوقػػػوؼ علػػػى مػػػدى النجػػػاح أو الفشػػػل فػػػي تحقيػػػق ىػػػذه 

 نشود.األىداؼ بالمستوى الم
بأنػػو ىػػو القػػدرة علػػى تحليػػل أي سػػلوؾ أو عمػػل وإعطػػاء حكػػم واضػػح  ويعػػرؼ التقيػػيم

 على النتائج بأسلوب موضوعي.
ىو عملية فحص أو مراجعة  املو يقػـو بهػا الفػرد أو الجماعػة بهػدؼ االنتهػاء  التقييم :

 مػػػن تنفيػػػذ الخطػػػة وذلػػػك بمقارنػػػة النتػػػائج التػػػي تػػػم الوصػػػوؿ إليهػػػا باألىػػػداؼ المطلوبػػػة
 تحقيقها.
ىػػو تلػػك المرحلػػة التػػي يػػتم فيهػػا فحػػص ومراجعػػة  ػػاملو لجميػػع مراحػػل العمليػػة  التقيػػيم:

اإلداريػػػة السػػػابقة للتقيػػػيم، للوقػػػوؼ علػػػى مػػػدى مػػػا تحقػػػق مػػػن أىػػػداؼ فػػػي ظػػػل الخطػػػة 
الموضػػػوعة وأسػػػاليب التنفيػػػذ المتبعػػػة وصػػػوال إلػػػى وسػػػائل أفضػػػل لرفػػػع مسػػػتويات األداء 

 واإلنجاز.
ة فحص ونقد  امل يقـو بها الفرد أو الجماعة بعد االنتهػاء مػن مرحلػة ىو عملي التقييم:

تنفيػػذ العمػػل للتعػػرؼ علػػى مػػدى مػػا تحقػػق مػػن أىػػداؼ وذلػػك مػػن خػػبلؿ مقارنػػة النتػػائج 
 باألىداؼ المحددة

يعقػػب التقيػػيم اتخػػاذ قػػرارت لخطػػط جديػػدة يتجنػػب فيهػػا الفػػرد األخطػػاء التػػى وقػػع       
سػػواء كػػاف ذلػػك فػػى الخطػػة أو التنفيػػذ وبنػػاء علػػى ذلػػك فيهػػا أو نػػواحى ضػػعفو السػػابقة 

يتضح أف التقييم ىو الطريػق المبا ػر لتقػدير أو لقيػاس مػدى كفايػة الفػرد فػى إدارة  ػئونو 
 وإستخداـ موارده.         
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 الفرؽ بين التقييم النهائي والمراجعة المستمرة أثناء التنفيذ.
لمراجعػػة المسػػتمرة أثنػػاء التنفيػػذ مػػن يمكػػن توضػػيح الفػػرؽ بػػين التقيػػيم النهػػائي وا 

 خبلؿ النقاط التالية .
 المراجعة المستمرة )المراقبة(

-  ًً ًً ًً ًً المراجعة المستمرة جانب من الجوانب المصاحبة لمرحلة التنفيػذ وتكػوف أواًل
بػػأوؿ للتأكػػد مػػػن أف الخطػػة المرسػػومة تسػػػير فػػي الطريػػق الصػػػحيح، وصػػوالً لتحقيػػػق 

 لؤلىداؼ. 

 تهتم بمقارنة التنفيذ بالخطة الموضوعة. المراجعة المستمرة -

أثنػػػاء المراجعػػػة المسػػػتمرة يمكػػػن إجػػػراء التعػػػديل المطلػػػوب أثنػػػاء التنفيػػػذ عػػػن طريػػػق  -
 التعديل والتكييف فى نفس العمل اإلدارى.           

       التقييم 
 التقييم مرحلة مستقلة تأتى بعد إنتهاء التنفيذ. -

 ققة باألىداؼ الموضوعةالتقييم يهتم بمقارنة النتائج المح -

فػػي التقيػػيم ال يمكػػن إجػػراء أى تعػػديل علػػى نفػػس الخطػػة، ولكػػن يمكػػن التعػػديل إذا  -
 قمنا بعمل إدارى جديد.

 

 عناصر التقييم 
 لكى يأتى التقييم بثماره المرجوه يجب أف يتضمن العناصر التالية:      

طمئناف علػى فحص األىداؼ التى سبق تحديدىا للوقوؼ على مدى موضوعيتها ولبل -
اتسػػامها بالواقعيػػة وتمشػػيها مػػع قػػيم األسػػرة ومػػع إمكاناتهػػا ومواردىػػا والظػػروؼ التػػى 

 تجتازىا وأنها تتناسب ومرحلة الحياة التى تمر بها.

فحص الخطة التى سبق وضعها لتحقيق األىداؼ أى فحص الطرؽ التى تػم اختيارىػا  -
ل للوقػػػوؼ علػػػى مقػػػدار لتنفيػػػذ العمػػػل وتحليػػػل المػػػوارد التػػػى خصصػػػت إلنجػػػاز العمػػػ

 النجاح فى تقدير ىذه األمور.
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فحص طريقة التنفيذ التى تم استخدامها فعبًل ومقارنتها بما سبق وضػعو مػن خطػط أو  -
 طرؽ لبلطمئناف على مدى سبلمة الناحية التنفيذية أو التطبيقية.

دراسػػة الظػػروؼ التػػى تػػم تنفيػػذ العمػػل خبللهػػا للوقػػوؼ علػػى مػػدى تأثيرىػػا فػػى نجػػاح  -
 مل وفشلو.الع

 أىمية التقييم فى إدارة المنزؿ 
ترجػػع أىميػػة التقيػػيم إلػػى أنػػو يشػػمل اسػػتعادة جميػػع مراحػػل العمليػػة اإلداريػػة لمعرفػػة       

أسبػػػػاب النجػػػاح والفشػػػل حتػػػى يمكػػػن إتبػػػاع األسػػػاليب التػػػي أدت إلػػػى النجػػػاح وتبلفػػػي 
ا يػػؤدى التقيػػيم األسػػباب التػػي أدت إلػػى الفشػػل فػػي المواقػػف اإلداريػػة فػػي المسػػتقبل. كمػػ

 إلى :    
 تحسين نوعية ومستوى األىداؼ-ٔ

مػػن المعػػروؼ أف اإلدارة المنزليػػة وسػػيلة لتحقيػػق أىػػداؼ أسػػرية معينػػة فتوضػػع خطػػة       
لسػػير العمػػل وبيػػاف أحسػػن الوسػػائل السػػتعماؿ مػػوارد األسػػرة ثػػم تنفيػػذ الخطػػة الموضػػوعة 

 فيذ لضماف تحقيق النتائج.ومراقبة مراحل التنفيذ ويتم التعديل للخطة أو للتن
وبعػػد ذلػػك يػػأتى دور التقيػػيم الػػذى مػػن خبللػػو نتأكػػد مػػن أننػػا نجحنػػا أو فشػػلنا فػػى       

تحقيق أىدافنا وقد يبين لنا التقييم أف ىناؾ خلل فى التخطػيط أو فػى أسػلوب التنفيػذ أو 
مػع عوامل خارجية أو أف األىػداؼ الموضػوعة لػم تكػن واقعيػة أو مػن مسػتوى ال يتما ػى 

 إمكانيات األسرة.
أى أننا سوؼ نستفيد من التقيػيم فػى وضػع أىػداؼ جديػدة. وتحػاوؿ األسػرة تبلفػى       

مػػا وقعػػت فيػػو مػػن أخطػػاء فػػى التخطػػيط أو أثنػػاء التنفيػػذ وىػػذا يسػػاعد علػػى تحسػػين نػػوع 
 ومستوى األىداؼ ويعطى ضمانا لتحقيق تلك األىداؼ فى المرات القادمة.

 خطط الجاىزةيزيد التقييم من ال -ٕ
عنػػػد التقيػػػيم قػػػد يثبػػػت نجػػػاح خطػػػة معينػػػة وبػػػذلك يمكػػػن اسػػػتغبللها مسػػػتقببل فػػػى       

مواقػػف مشػػابهة وىػػذا سػػوؼ يزيػػد رصػػيد األسػػرة مػػن الخطػػط الجػػاىزة التػػى تسػػاعد علػػى 
 التنظيم واختصار الوقت الضائع فى وضع خطط جديدة.
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 تقوية الروابط األسرية -ٖ
صػة ألفػراد األسػرة لتبػادؿ اآلراء ومناقشػة مسػئوليات وواجبػات  عند التقييم تتاح الفر       

كل فػرد وذلػك يػؤدى إلػى تقويػة الػروابط األسػرية وبػث روح التعػاوف والمشػاركة مػن أفػراد 
 األسرة.
وعلػػى الػػرغم مػػن أىميػػة التقيػػيم وفوائػػده إال أنػػو مرحلػػة مهملػػة مػػن كثيػػر مػػن األسػػر،       

ائمين بالتخطيط ىػم القػائموف بالتنفيػذ. وبالتػالى فػإف وىذا اإلىماؿ يرجع غالبا إلى أف الق
أفراد األسرة يتجنبوف ىذه المرحلة تجنباً لمواجهة أخطائهم أو منعاً لظهور أخطػائهم أمػاـ 

 األخرين.
 

 طرؽ التقييم
 ينقسم التقييم الذى يتم على مستوى األسرة إلى:      

 أوال: تقييم عاـ أو غير مفصل )تقييم ذاتى(
و عبػػارة عػػن نظػػرة عػػابرة  ػػاملة تلقيهػػا األسػػرة علػػى مػػدى مػػا أنجزتػػو مػػن أعمػػاؿ. وىػػ      

وىذا  النوع من التقييم ال يوضح أسباب النجاح أو الفشل. وىػل ىػو نجػاح حقػاً، كػذلك 
        ال يساعد التقييم العاـ على تحسين النتائج ألنو ال يوضح كيف يمكن ذلك.

دة تختلػػػف تبعػػػاً لمػػػدى أىتمػػػاـ القػػػائم ويػػػتم ىػػػذا النػػػوع مػػػن التقيػػػيم بطػػػرؽ متعػػػد
 بالتقييم بالتفاصيل، وحرصو على تحسين مستوى أعمالو ومن ىذه الطرؽ:

مقارنػػػػة طريقػػػػة اإلدارة بطػػػػرؽ الغيػػػػر ويكػػػػوف ذلػػػػك عػػػػن طريػػػػق المبلحظػػػػة  -ٔ
 والتفكير والمناقشة.

ويتوقػػػف نجػػػاح ىػػػذه الطريقػػػة علػػػى مػػػدى المهػػػارة فػػػى المبلحظػػػة. وقػػػد تسػػػجل ربػػػة       
رة    بع  المبلحظات الهامة وتػدونها فػى مفكػرة صػغيرة. وقػد تتػداوؿ ربػات األسػر األس

بعػػ  مبلحظػػتهن ممػػا يكػػوف لػػو  ثػػر فػػى إدارة المنػػزؿ. أمػػا التفكيػػر والتأمػػل فيسػػاعد علػػى 
فهػػم مػػا يبلحظػػة الفػػرد مػػن أفعػػاؿ ونتػػائج ويقػػارف بػػين أىػػداؼ مػػا قػػاـ بػػو مػػن أعمػػاؿ ومػػا 
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التفكيػػػر مبنيػػػاً علػػػى أسػػػاس منطقػػػى بعيػػػداً عػػػن  حصػػػل عليػػػو مػػػن نتػػػائج ويجػػػب أف يكػػػوف
    العواطف واالنفعاالت. 

أما المناقشة فتكوف مجديو إذا كاف من يقـو بها مخلصاً وصػادقاً فػى مناقشػتو وقػد        
تستخلص ربة البيت خبلؿ مناقشػتها مػع جارتهػا طريقػة ألداء عمػل معػين ويتضػح لهػا مػن 

يػػػر مجزيػػػو. فالمناقشػػػة يجػػػب أف تكػػػوف منطقيػػػة محاولػػػة تطبيقهػػػا أنهػػػا غيػػػر ممكنػػػة أو غ
 وموضوعية وواقعية أيضاً.

مقارنػػػة مػػػا وضػػػعة الفػػػرد لنفسػػػو مػػػن قػػػيم ومسػػػتويات بػػػالقيم والمسػػػتويات  -ٕ
 المتفق عليها فى الجماعة والمجتمع.

فقػػػد يرجػػػع فشػػػل ربػػػة البيػػػت فػػػى إدارة منزلهػػػا إلػػػى أف مػػػا وضػػػعتو ألسػػػرتها مػػػن قػػػيم       
جػػػب أو أف المسػػػتوى غيػػػر واقعػػػى ولػػػذلك تفشػػػل فػػػى الوصػػػوؿ ومسػػػتويات أعلػػػى ممػػػا ي

 ألىدافها.
سػؤاؿ الفػػرد لنفسػػو إذا أتيحػػت لػػو الفرصػة أف يعيػػد ىػػذا العمػػل مػػرة أخػػرى  -ٖ

 فما التغيرات التى أقـو بها؟
فهو فى ىػذه الحالػة سػوؼ يسػتعيد كػل الخطػوات مػن تخطػيط وتنفيػذ ورقابػة وبهػذا       

 ؼ التغيرات التى يجب أف يتبعها فى أسلوبو وطريقتو.يعرؼ مواطن القوة والضعف ويعر 
 كتابة اليوميات  -ٗ

وفيها يتم تدوين كل خطوة وكل عمل قاـ بو الفرد و عوره أثناء أدائو. ويراجع الفػرد       
يومياتو فى نهاية كل أسبوع ويعرؼ ماذا أنجػز ومػا يجػب عليػو أف يقػـو بػو، وبمػا أف الفػرد 

م ىو نفسػو كاتػب اليوميػات فأنػو ال مجػاؿ ألعػذار واىيػو وأسػباب الذى يقـو بعملية التقيي
 مختلفة ألى تقصير وبذلك تكوف النتيجة خبرة واقعية واستفادة كاملة للمرات القادمة.

 تقييم تحليلى أو مفصل :ثانيا
وىو أكثر دقة من التقييم العاـ وفيو يتم تحليل العمليػة اإلداريػة بجوانبهػا المختلفػة،       
لػػل كػػل جانػػب تحلػػيبلً دقيقػػاً لمعرفػػة نػػواحى الضػػعف والقػػوة فػػى كػػل جانػػب. وينػػتج ثػػم يح

 من ىذا التحليل تلخيص النتائج ووضع أسس جديدة ىدفها تحسين العملية اإلدارية.



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

218                       
  

ويأخػػػذ التقيػػػيم التحليلػػػى  ػػػكبلً رسػػػمياً ويػػػتم عػػػادة باسػػػتعماؿ جػػػداوؿ واسػػػتمارات       
 تصمم خصيصًا لهذا الغرض.

مل التقييم التحليلى لتقييم الذات )الفرد يقيم نفسو( أو يستعمل لتقيػيم الغيػر  ويستع      
كػػػأف يسػػػتعمل كوسػػػيلة للبحػػػث الميػػػدانى ويقػػػـو الباحػػػث بتػػػدوين االجابػػػة بػػػدالً مػػػن ربػػػة 

 األسرة.
 

 وأنسب طرؽ التقييم ىى الطريقة التى تعتمد على  كبل من :

 .وات أثناء تنفيذىا (التقويم المرحلى : ) وىو تقويم كل خطوة من الخط -

 .التقويم النهائى : ويتم فى نهاية جميع الخطوات -

 
 ( أنواع التقييم داخل األسرةٖٔ كل )

 
 الممارسات الخاطئة في التقييم

ىناؾ بع  الممارسات التي تستخدمها ربة األسرة أثناء التقييم عن طريػق الخطػأ  
 ومنها:

ذلػػك بػػالتعليق علػػى العمػػل بصػػفة عامػػة االعتمػػاد علػػى التقيػػيم العػػاـ الغيػػر تفصػػيلي، و  -ٔ
 جيد أو مقبوؿ دوف تحديد مواطن النجاح والفشل. وبأن

 إىماؿ عملية التقييم مما يؤدى إلى تكرار األخطاء. -ٕ

 أنواع التقييم
 

 تحليلي أو مفصلتقييم 
 ) تقويم مرحلي ( 

 تقييم عاـ أو غير مفصل
 () تقويم نهائي 
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قلة الوعي بأىمية التقييم للنتائج التي توصلوا إليها في ضوء األىداؼ التي وضػعوىا،  -ٖ
 وذلك يهدؼ إلى تحسين األداء في المستقبل.

 

 التقييم  معايير
 ىناؾ بع  المعايير التي يجب مراعاتها عند التقييم وىى:       

وىو المحور األساسي للتقييم ويتم فحص مكوناتػو، وكميتػو خاصػة إذا كػاف : العمل  -ٔ
 قاببًل للقياس، والفترة التي يتم فيها أدائو ومستوى األداء.

أداء واجباتػػو وفػػى  أي الطريقػػة والػػنمط الػػذي يتبعػػو الفػػرد فػػي:  سػػلوؾ أداء العمػػل -ٕ
 عبلقاتو باآلخرين، ومدى االستفادة أو اإلىدار في الموارد المستخدمة.

ويشػػػمل قػػػدرة الفػػػرد علػػػى تقبػػػل واسػػػتيعاب األفكػػػار : احتمػػػاالت تحسػػػن األداء  -ٖ
واألسػػػػاليب الجديػػػػدة، وقدرتػػػػو علػػػػى التكييػػػػف مػػػػع المتغيػػػػرات واكتسػػػػاب مهػػػػارات 

 جديدة.  

ليػات إداريػة مختلفػة لمجموعػة مػن األىػداؼ يقـو الطػبلب بوضػع عم نشاط مصاحب:
 مختلفة األنواع.
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 مصادر أخرى لئلطبلع
لزيػػػػادة المعلومػػػػات عػػػػن اإلدارة العلميػػػػة للمنػػػػزؿ العمراحػػػػل المكونػػػػة والعناصػػػػر  

 المصاحبة،   يمكن اإلطبلع على المصادر التالية:

الملك فهػد الوطنيػة، اإلدارة المنزلية الحديثة، مكتبة  -(:ٕٙٓٓربيع محمود نوفل ) -
 المملكة العربية السعودية.الرياض، 

(: اإلدارة المعاصػػػرة، المكتػػػب الجػػػامعي الحػػػديث، ٕٚٓٓعلػػػى  ػػػريف و خػػػروف ) -
 القاىرة.

اإلدارة المنزلية ، الطبعة التاسػعة ، عػالم الكتػب ف  -(:ٜٜ٘ٔكوثر حسين كوجك ) -
 القاىرة.

، ٕميػػة للشػػئوف المنزليػػة، طػػػ(: دليلػػك إلػػى اإلدارة العلٕٕٔٓنعمػػة مصػػطفى رقبػػاف ) -
 .اإلسكندريةدار السماحة للطبع والنشر الدولي، 

( : اتخاذ القػرارات الفعالػة، ترجمػة مصػطفى إدريػس، دار نهػاؿ ٜٜٔٔ) دىيلقا دومن -
 للتصميم والطباعة.
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 أسئلة على الفصل الثالث
 

 ناقل صحة العبارة :
 ها غير ضرورية إذا كاف الفرد يعيل العملية اإلدارية الزمة وحتمية لؤلسرة ولكن

 بمفرده.

 العملية اإلدارية تعتبر عملية عقلية. 

  سامية.كي تنجح العملية اإلدارية يجب أف تبنى دائما على أىداؼ  

  اً مضمونمتى كانت أىداؼ األسرة واضحة ومحددة فاف تحقيقها يكوف.  

 ة اإلدارية.اتخاذ القرارات قلب اإلدارة ولذلك فهي من أىم مراحل العملي  

 الفرد.مكن تعريف الهدؼ بأنو الوسيلة الواضحة المحددة لتحقيق ما يريد ي  

 .يعتبرالتنظيم مرحلة ىامة من مراحل العملية اإلدارية 

  يعتبر التخطيط طويل المدى أكثر أىمية في حياة األسرة من التخطيط قصير
 المدى.

 .كل ىدؼ عاـ ىدؼ خاص 

 .كل ىدؼ فردي ىدؼ جماعي 

  التخطيط أىم مراحل العملية اإلدارية.يعتبر 

  

 : ما يلي أكمل
 ة األسػػػػػرة عنػػػػػد اتخػػػػػاذ مػػػػػن أىػػػػػم األسػػػػػاليب غيػػػػػر العلميػػػػػة التػػػػػي تعتمػػػػػد عليهػػػػػا ربػػػػػ

 .......................، . ......، ...............، ................،القرار......

 ............ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروط الواجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب توافرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
........،......................،..... ....................، ....... ،.......... 

  يعتبػػػػػر احتمػػػػػاؿ الفوضػػػػػى فػػػػػي التنفيػػػػػذ والقيػػػػػاـ بخطػػػػػوة قبػػػػػل األخػػػػػرى مػػػػػن مسػػػػػاوئ
................. 
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  يتكػػوف ................. مػػن كػػل مػػا يحصػػل عليػػو أفػػراد األسػػرة مػػن نقػػود فػػي صػػور
  حددة.ممقابل أعماؿ في فترة زمنية  أجور

  جوانب.التأكد من أف سير العمل يطابق الخطة الموضوعة يعد جانب من.......... 

 ...........ىناؾ عدة أنواع من التقييم منها........... ،......................... 

  ًللمدة الزمنية إلى.....تنقسم الخطط تبعا............ ،.......................... 

 القرارات إلى ........ تنقسم طرؽ اتخاذ........ ،............................... 

 ..........من المهارات االزمة للتخطيط.... ،........ ،..........................  
 

 : لما يأتي علل

  يصعب تحديد وتمييز مراحل العملية اإلدارية في إدارة المنزؿ مقارنة بإدارة
 .المؤسسات

  ارات بقلب العملية اإلدارية وأساسهايسمى اتخاذ القر. 

 .يسهل التخطيط عملية الرقابة واإلر اد 

 .يمكن التخطيط من االقتصاد في الموارد وتحقيق األىداؼ بأقل الموارد 

 .التخطيط طويل المدى أصعب من التخطيط قصير المدى 

 .المستوى الثالث من مستويات التنظيم من أصعب المستويات 

 خطط الجاىزة.يزيد التقييم من ال     
 

 : مع عرض وجهة نظرؾ أماـ العبارات التالية× ( ( أو )  √ضع عبلمة ) 
 وف كػال بد أف تكوف القرارات البل عورية فردية ، أما القػرارات الجماعيػة فػيمكن أف ت

 ال  عورية .

 .يعتبر المستوى الثالث في التنظيم أصعب المستويات  

 قييم، ولكنها تختلف عن التقييم النهائيالمراجعة المستمرة نوع من أنواع الت. 

 قرار األب  راء بع  المبلبس ألبناء األسرة قرار فردي لهدؼ جماعي. 

 . التخطيط بعيد المدى أصعب من التخطيط قصير المدى 
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 عرؼ ما يلي :
 األىداؼ، التخطيط، التنفيذ، التقييم، القرارات الجماعية، التنظيم، اتخاذ القرارات ،

 دية. مراحل العملية اإلدارية، العناصر المصاحبة للعملية اإلدارية.القرارات الفر 
 

 ما يلي: أذكر
 المراحل الفكرية التخاذ القرارات. 

 سلسلة القرارات التي تتكوف منها الخطة. 

 .عيوب الخطط الذىنية 

 .الشروط الواجب مراعاتها لنجاح التخطيط 

 .عناصر التنظيم 

 .جوانب التنفيذ 

  على نجاح التنفيذ .العوامل التي تساعد 
 

 

 قارف بين كل من:
 .األىداؼ واآلماؿ 

 .المراجعة المستمرة أثناء التنفيذ والتقييم النهائي 

 .األىداؼ والمطالب 

 .األىداؼ طويلة المدى واألىداؼ قصيرة المدى 

 .األىداؼ الجماعية واألىداؼ الفردية 

 .األىداؼ العامة والخاصة 

 مدىالخطط طويلة المدى والخطط قصيرة ال 
  
 لقرارات  عورية وأخرى ال  عورية ذكر ثبلثة أمثل مختلفة من واقع حياتكا 
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   : طبق المراحل العلمية التخاذ القرارت على االقترحات التاليو 
 .راء الب توب في وقت التخفيضات  

 .التصرؼ في مبل  من الماؿ مدخر 

 .إقامة حفل عيد ميبلد 
 ىداؼ طويلة المدى، مع تحديد جميع حدد ثبلثة أىداؼ قصيرة المدى، وثبلثة أ

 الموارد التي تساعد في تحقيق ىذه األىداؼ.

  طبق المراحل العلمية للعملية اإلدارية لتحقيق ىدفين مختلفين من واقع حياتك
 أحدىم ىدؼ فردي واآلخر ىدؼ جماعي.

 .  
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 الفصل الرابع

 تبسيط األعماؿ المنزلية
 

 لفصل يكوف القارىء ملماً بػ:بعد دراسة ىذا ا
 

 .تطبيقات تبسيط األغماؿ في مجاؿ إدارة المنزؿ 

 .أىمية تبسيط األعماؿ في مجاؿ الصناعة، ومجاؿ إدارة المنزؿ 

 .أبعاد العمل المنزلي 

 عند القياـ باألعماؿ المنزلية. مكونات جهد ربة األسرة 

 عماؿالقوانين الطبيعية التي استفاد بها اإلنساف في تبسيط األ. 

 طرؽ دراسة وتحليل األعماؿ المنزلية. 

  . التغييرات الممكنة لتطوير وتحسين العمل 

 سس تخزين الخامات واألدوات واألجهزة لتوفير وقت وجهد القائم بالعملأ. 

 .التصميمات المختلفة للمطبخ ومميزات وعيوب كل منها 
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 الفصل الرابع
 تبسيط األعماؿ المنزلية

Simplify housework 
 

مػػن المصػػادر الهامػػة لتطػػوير ميػػداف إدارة المنػػزؿ إدخػػاؿ قواعػػد تبسػػيط العمػػل مػػن        
بين مفاىيمو األساسية فقد تخللت محتواه وكاف لها تأثيراً قوياً علػى الميػداف لفتػرة معينػة، 

الػػػدعاة لهػػػذه الحركػػػة وأكثػػػرىن تػػػأثيراً علػػػى الميػػػداف كػػػل مػػػن السػػػيدتين   لوكػػػاف مػػػن أوائػػػ
كلتاىمػا األىتمػاـ، وأثػارت االنتبػاه لتطبيػق   أيقظػتيك وليلياف جلبػرت فقػد كريستين فردر 

قواعد تبسيط العمل على األعماؿ المنزلية بهدؼ توفير وقت ربة البيػت وجهػدىا وإتاحػة 
المزيػػػد مػػػن وقػػػت الفػػػراغ لهػػػا، ممػػػا يمكنهػػػا مػػػن مزاولػػػة ىوايتهػػػا المحببػػػة والمسػػػاىمة فػػػى 

 ى ذلك. أنشطة مجتمعها، كما سبقت اإل ارة إل
وعنػػدما ا ػػتعلت الحػػرب العالميػػة األولػػى ازداد االىتمػػاـ جػػدا بالكفايػػة فػػى الشػػئوف       

المنزليػػة للػػنقص الكبيػػر فػػى األيػػدى العاملػػة، وتػػأثرت كريسػػتين فردريػػك بمبػػادئ الكفايػػة 
( وطبقتهػػا علػى الشػػئوف المنزليػػة ٜٔٔٔاألثنػى عشػػر التػى نػػادى بهػػا ىػارنجتوف أمرسػػوف )

( ومػػع ذلػك فػإف حركػػة الكفايػة فػى الشػػئوف ٜٛٔٔبير المنزلػى الحػديث )فػى كتابهػا التػػد
المنزليػػة خمػػدت نسػػبياً حتػػى ا ػػتعلت الحػػرب العالميػػة الثانيػػة علػػى الػػرغم مػػن أف ليليػػاف 
جلبػػرت حولػػت اىتمامهػػا وركزتػػو عليهػػا، وكتبػػػت عنهػػا كتػػابين األوؿ بعنػػواف " ربػػو البيػػػت 

 (.ٜٕٜٔمع أطفالنا" عاـ ) ( واآلخر عن "المعيشةٕٜٚٔووظيفتها " عاـ )
وحينمػػا ا ػػتدت أزمػػة نقػػص العمالػػة إبػػاف الحػػرب العالميػػة الثانيػػة فرضػػت فكػػرة  

الكفاية فى العمػل اىتمامػا متزايػداً فػى الميػداف الصػناعى وفػى الحقػوؿ وفػى المنػزؿ أيضػا 
( الذى كاف عن " تبسػيط العمػل " الفرصػة للمتخصصػات فػى ٖٜٗٔوأتاح مؤتمر بيردو)

 لمنزلى أف يتعلمن األساليب الصناعية ويطبقنها على األعماؿ المنزلية.االقتصاد ا
وقامػػػت ليليػػػاف جلبػػػرت باال ػػػتراؾ مػػػع مػػػارفين منػػػدؿ األسػػػتاذة بجامعػػػة بيػػػردو   

بإعداد ىذا المؤتمر، وقد ا تركت فى المػؤتمر نسػبة كبيػرة مػن المتخصصػات فػى مجػاؿ 
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اتهن الجديػػػدة عنػػد رجػػوعهن إلػػػى اإلر ػػاد بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػػة، ونشػػرف معلومػػ
 أعمالهن مبا رة بين جماعات مختلفة من النساء المقيمات فى البيئات الريفية.

وبػػذلك أصػػبحت نتػػائج بحػػوث الميػػداف الصػػناعى متاحػػة مبا ػػرة ألولئػػك البلتػػى  
 يقع على عاتقهن القياـ باألعماؿ المنزلية، لتطبيق ىذه النتائج في ميداف إدارة المنزؿ.

 

 تبسيط األعماؿ في الصناعة وإدارة المنزؿ. أىداؼ
 إف الهدؼ من تبسيط األعماؿ فى مجاؿ الصناعة واإلنتاج قد يكوف:

 أداء أكبر كمية من األعماؿ بقدر محدود من الطاقة والوقت.  -ٔ
 أو محاولة تقليل كمية الطاقة والوقت للمستهلكين فى أداء قدر معين من األعماؿ. -ٕ

لهػػدفين ىػػو أف األوؿ يسػػعى لزيػػادة األعمػػاؿ المنجػػزه فػػى فتػػرة زمنيػػة فػػالفرؽ بػػين ا      
وقػػدر مػػن الطاقػػة محػػدودين، أمػػا الثػػانى ال ينشػػد زيػػادة األعمػػاؿ بقػػدر مػػا يسػػعى لتقليػػل 

 الطاقة والوقت المستهلكين فى أعماؿ محددة. 
وبالنظر إلى األعماؿ المنزلية فهى عادة تكوف محدده فى كػل أسػرة وبػذلك فإننػا 

ذا المجاؿ نهػتم بالهػدؼ الثػانى أكثػر مػن الهػدؼ األولػى وىػذا ال يتنػافى مػع أىميػة فى ى
 الهدفين إلدارة منزلية الهدؼ منها تحسين وزيادة أىداؼ األسرة.

 

 أبعاد العمل
عند دراسة طرؽ أداء األعماؿ المنزليػة بهػدؼ تبسػيطها وتقليػل التعػب واإلجهػاد 

ار األبعػػاد المختلفػػة لؤلعمػػاؿ، فلكػػل عمػػل النػػاتجين عنهػػا البػػد مػػن أف نضػػع فػػى االعتبػػ
مواصػػفاتو ومكػػاف يػػؤدى فيػػو وعامػػل يقػػـو بػػو. أى أف ىػػذه األبعػػاد الثبلثػػة ألى عمػػل وىػػى 
العمػػػل ومكػػػاف العمػػػل والقػػػائم بالعمػػػل متداخلػػػة وكػػػل منهػػػا يػػػؤثر فػػػى اآلخػػػر ويتػػػأثر بػػػو. 

ويوضػػػح والعوامػػػل الثبلثػػػة مجتمعػػػة تحػػػدد مقػػػدار مػػػا يسػػػتهلكو العمػػػل مػػػن طاقػػػو ووقػػػت. 
 ( أبعاد العمل وأرتباط كل منها باألخر.ٗٔالشكل )
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 انؼبيم

 انؼًم يكبٌ انؼًم

 
 
 
 
 

                       
 
 

 ( أبعاد العمل وأرتباطها ببعضها البع ٗٔ كل )
 

وسػػنتناوؿ فيمػػا يلػػى كػػبلً مػػن أبعػػاد العمػػل الثبلثػػة فػػى محاولػػة للتعػػرؼ علػػى سػػبل 
 تبسيط أى عمل. 

 لالبعد األوؿ: القائم بالعم 
تعتبر ربة األسرة ىى المسئوؿ األوؿ عػن القيػاـ باألعمػاؿ المنزليػة ونتائجهػا، ويتكػوف      

 المجهود الذى تبذلو ربة األسرة للقياـ بشئوف أسرتها على أربعة مكونات ىى :
 المكوف الوجدانى. -ٔ

 المكوف اإلدراكى. -ٕ

 المكوف الزمنى. -ٖ

 المكوف البدنى. -ٗ
 

  onentAffective Comp المكوف الوجدانى -ٔ
يشػػػػمل المكػػػػوف الوجػػػػدانى للقػػػػائم بالعمػػػػل علػػػػى االتجاىػػػػات والمشػػػػاعر والميػػػػوؿ        

والرغبػػات. حيػػث تختلػػف ميػػوؿ واتجاىػػات ربػػات األسػػر نحػػو األعمػػاؿ المنزليػػة، ويجػػب 
اإل ػػارة إلػػى أىميػػة الػػدور الػػذى تقػػـو بػػو ربػػة األسػػرة فػػى رعايػػة  ػػئوف األسػػرة، وإنعكػػاس 

من الخطأ أف تشعر ربة األسػرة المتفرغػة أف مػا تقػـو بػو مػن ذلك بالتالى على المجتمع. ف
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أعماؿ أقل قيمة من أى عمل خارج المنزؿ كوظيفة أو مهنة تحصػل علػى أجػر منهػا. وإذا 
أقتنعػػػػت ربػػػػة األسػػػػرة أف العمػػػػل فػػػػى منزلهػػػػا مسػػػػئولية ىامػػػػة و ػػػػعرت بهػػػػذا التقػػػػدير مػػػػن 

شػاعرىا تجػاه األعمػػاؿ المحيطػين مػن أفػراد األسػػرة واألصػدقاء فسػوؼ يػؤثر ذلػػك علػى م
المنزليػة ويشػػكل بطريقػػة إيجابيػة اتجاىهػػا وميولهػػا نحػػو تلػك األعمػػاؿ. أى أف ربػػة األسػػرة 

 تميل إلى العمل الذى تشعر بقيمتو وأىميتو وتكوف اتجاه إيجابى نحوه.
 

   Cognitive componentالمكوف اإلدراكى -ٕ
فكيػػر والمهػػارات، فعنػػدما تقػػـو يشػػمل المكػػوف اإلدراكػػى علػػى المعرفػػة وأسػػاليب الت      

ربة األسرة بأداء العمل المنزلى فهى تقـو بو كما تعرؼ وليس كما ينبغى. ولكى تصل إلى 
الطريقػػػة السػػػليمة فػػػى أداء العمػػػل فبلبػػػد لهػػػا مػػػن فهػػػم البيئػػػة واألدوات والخامػػػات التػػػى 

ؼ التػى يحويهػا العمػل المنزلػى، وذلػك للتوفيػق بػين ىػذه العناصػر لتصػل إلػى ىػذه األىػدا
 تنشدىا األسرة.

ويجب التركيز على أىميػة أسػلوب التفكيػر العملػى والتطبيقػى الػذى يظهػر قػدرة ربػة       
األسػػرة علػػػى اسػػػتغبلؿ مػػػا لػػػديها مػػػن معلومػػات ومػػػا اكتسػػػبتو مػػػن خبػػػرات، باإلضػػػافة إلػػػى 

 مراحل التفكير فى التخطيط والتنفيذ والتقييم عند اتخاذ القرارات المرتبطة بها.
تبػػر المهػػارات أحػػد مكونػػات المكػػوف اإلدراكػػي الهامػػة التػػي تسػػاعدىا علػػى وتع  

تحقيػػػػق األىػػػػداؼ المنشػػػػودة لؤلسػػػػرة، فالمهػػػػارات تتضػػػػمن قػػػػدرات عقليػػػػة وبدنيػػػػة ولهػػػػا 
 خصائص تميزىا كما يلي:

 Skillsالمهارات 
 تعتبر المهارات جزءاً ىاماً فى المكوف اإلدراكى، فالمهارات ىي القػدرة علػى األداء      

الجيػػد وفقػػا للمسػػػتوى المطلػػوب. كمػػا أنهػػػا القػػدرة علػػػى تنفيػػذ نمػػط معػػػين مػػن السػػػلوؾ 
بطريقػػػة تناسػػػب الظػػػروؼ الواقعػػػة. وللمهػػػارات أربعػػػة أبعػػػاد ىػػػى السػػػرعة والدقػػػة والشػػػكل 
والمرونػػة. كمػػا أف المهػػارة تػػرتبط أكثػػر بالعمػػل اليػػدوى إال أف ىنػػاؾ أيضػػا مهػػارات عقليػػة، 

 أو يدوية تتصف بثبلث صفات أساسية ىى:والمهارات سواء كانت عقلية 



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

231                       
  

تتكػػػوف المهػػػارة مػػػن مجموعػػػة أنشػػػطة منظمػػػة تػػػرتبط بموقػػػف معػػػين وعلػػػى ىػػػذا  -ٔ
 األساس فهى تستخدـ الحواس المركزية والحركية البلزمة لؤلداء السلوكى.

 تتكوف المهارة من سلسلة عمليات صغيرة منظمة ومنسقة فى تتابع زمنى متصل. -ٕ

 وتبنى بالتدريج وتقوى بالمراف والتكرار.المهارة تكتسب بالتعلم  -ٖ
 

 مراحل تكوف المهارة 
 الكتساب أى مهارة يمر الفرد بست مراحل متتابعة ىى:

 تعلم خطوات العمل. -ٔ
 تدريب الحواس البلزمة للعمل. -ٕ

تنسػػػػيق العمػػػػل بػػػػين الجهػػػػازين الحسػػػػى والحركػػػػى ألف ىػػػػذا سػػػػيؤدى إلػػػػى سػػػػرعة  -ٖ
 التصرؼ فى المواقف المختلفة.

 علومات المتوافرة بكفاءة.استغبلؿ الم -ٗ

 تكوين نمط حسى / حركى يساعد على أداء العمل بشكل انسيابى سهل. -٘

تقليػػل اإلنتبػػاه اإلرادى فبعػػد أف يصػػبح للفػػرد أسػػلوب خػػاص بػػو سػػوؼ يسػػتطيع  -ٙ
 تأدية العمل بطريقة  بو  ليو ألنو أصبح واثقاً من نتائج عملو.

ى عمليػػػة إعػػػداد تورتػػػة عيػػػد مػػػيبلد وفيمػػػا يلػػػى  ػػػرح تلػػػك المراحػػػل مػػػع تطبيقهػػػا علػػػ      
 ويمكن تطبيق نفس المراحل على أى عمل من األعماؿ التى تتم بصوره متكررة.

 

 أوال: تعلم خطوات العمل
يجػػب أوال معرفػػة كػػل مراحػػل العمػػل بػػدوف معرفػػة دقيقػػة لكيفيػػة القيػػاـ بكػػل منهػػا.       

 فإعداد تورتة عيد الميبلد يحتاج إلى عدة مراحل:
ك ) معػػايرة المقػػادير _تجهيػػز األدوات األجهػػزة االزمػػة _ تشػػغيل الفرنػػػ تجهيػػز الكيػػ -

 إعداد الكيك(.
تجميػػػػل  -تجميػػػػل الكيػػػػك علػػػػى  ػػػػكل تورتػػػػة )تجهيػػػػز الخامػػػػات االزمػػػػة للتجميػػػػل  -

 الكيك_ إضافة  لمسات أخيرة _ وضع التورتة في الثبلجة(.
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 -لعمػػل إعػػادة كػػل  ػػىء إلػػى مكانػػة )غسػػل األدوات المسػػتخدمة _ تنظيػػف مكػػاف ا -
 إعادة األدوات واألجهزة إلى أماكنها(

 

 ثانيا: تدريب الحواس البلزمة للعمل
فػػى إعػػداد تورتػػة عيػػد المػػيبلد نحتػػاج إلػػى حاسػػة اللمػػس التػػى تقػػدر درجػػة ليونػػة        

العجين للكيك وكذلك للشعور بدرجة حرارة الفرف، وحاسة النظػر التػى نعتمػد عليهػا عنػد 
وفػػى كػػل الخطػػوات األخػػرى،  ،جميػػل، وأثنػػاء تجميػػل الكيػػكتجهيػػز الكيػػك والكريمػػة للت

 وحاسة الشم التي تستخدـ لمعرفة وقت دخوؿ الكيك في مرحلة النضج.
وتػػزداد حساسػػية تلػػك الحػػراس بالتػػدريب وقػػد يغنػػى بعضػػها عػػن الػػبع  اآلخػػػر 
فمثبل قد ال يحتػاج المتمػرف إلػى متابعػة الفػرف متابعػة دقيقػة ويمكنػو اإل ػتراؾ فػى حػديث 

 مشاىدة التليفزيوف خبلؿ مدة الطهي. أو
 

 ثالثا: تنسيق العمل بين الجهازين الحسى والحركى
يتعرؼ الفرد على السلوؾ الواجػب اتباعػو بمجػرد إنػذاره عػن طريػق حواسػة بظػاىرة،       

ففػى حالػة إعػػداد الكيػك قػد تشػػعر بػأف درجػة ليونػػة العجػين غيػر كافيػػة، وىػذا يعنػي زيػػادة 
تشم رائحة تػدؿ علػى إرتفػاع درجػة حػراراة  للقواـ المطلوب. أو قد نسبة السائل للوصوؿ

 الفرف، وىذا يعنى ضرورة خف  درجة الحرارة، وىكذا.
 

 رابعا: استغبلؿ المعلومات المتوفرة بكفاءة
مػػػن أىػػػم مراحػػػل اكتسػػػاب المهػػػارة قػػػدرة الفػػػرد علػػػى اسػػػتغبلؿ المتػػػوافر لديػػػة مػػػن       

ل، وفػى ىػذه المرحلػة تتكػوف عنػد الفػرد القػدرة علػى معلومات فى تحديد كيفية أداء العمػ
 مبلحظة ما ينفعو فى أداء العمل وتجاىل كل ما ىو غير ىاـ أو ما قد يشتت مجهوداتو.

ففػػػى الكيػػػك يتعػػػرؼ الفػػػرد علػػػى أنػػػواع العجػػػائن والمػػػادة الرافعػػػة المسػػػتخدمة فػػػي       
التورتػات المختلفػة، الكيكات، ودرجات الحػراراة المبلءمػة لخبػر الكيػك، وطػرؽ تجميػل 

والمتوافر من مواد وخامات تجميل التورتات فػي األسػواؽ، وعمػر الُمحتفػل بعيػد مػيبلده، 
وتحػػػدد كػػػل ىػػػذه المعلومػػػات كيفيػػػة إعػػػداد التورتػػػة، فيقػػػرر الفػػػرد درجػػػة الليونػػػة المناسػػػبة 
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للعجػػين، ودرجػػة الحػػرارة المناسػػبة للفػػرف، وطريقػػة التجميػػل المثلػػى لبلسػػتخداـ، و ػػكل 
 رتة المبلءـ لعمر المُحتفل بو. ومن خبلؿ ذلك يمكن أداء العمل بسرعة ودقة.التو 

 

 خامسا: تكوين نمط حسى / حركى
بعػػد أف يتأكػػد الفػػرد مػػن خطػػوات العمػػل والحػػواس المشػػتركة فػػى أدائػػو والحركػػات       

البلزمػػة إلتمامػػة، يبػػدأ فػػى تكػػوين أسػػلوب معػػين للقيػػاـ بهػػذا العمػػل ويتطلػػب تكػػوين نمػػػط 
مػل مراعػاة توقيت زمنى فى كل خطوة من خطوات العمل وفى العمل ككل يؤدى ىػذا للع

النمط إلى توافق حسى / حركى كامل. مما يؤدى إلى أداء العمػل بشػكل إنسػيابى سػهل، 
وعلى قدرة القائم بالعمل على التكيف مع الظػروؼ الواقعػة أى اكتسػاب الفػرد مرونػو فػى 

 العمل.
نػرى التوافػق الحسػى / الحركػى فػى قػدرة الفػرد علػى القيػاـ بكػل وفى إعػداد التورتػة       

مرحلػػة مػػن مراحػػل العمػػل فػػى سػػرعة ودقػػة بػػدوف الحاجػػة إلػػى تغييػػر وضػػع الكيػػك أثنػػاء 
التجميػػل دوف داع ونػػرى التناسػػق بػػين الحركػػات المسػػتخدمة فػػي التجهيػػر، وكػػذلك نػػرى 

 استخداـ األدوات واألجهزة المتسق والمتناسق دوف صعوبة.  
 

 سادساً: تقليل االنتباه اإلدارى
عنػػدما يتكػػوف لػػدى الفػػرد نمػػط حسػػى / حركػػى فػػى أداء العمػػل فإنػػو يكتسػػب ثقػػة       

واطمئناناً إلى نتيجة ىذا العمل وبذلك يستطيع أداء العمل بصورة تبدو  لية وبدوف تركيػز 
يقػػاع واع فػػى مراحػػل العمػػل. ويشػػعر المشػػاىد أف العمػػل يػػتم فػػى سػػهولة وبػػدوف عنػػاء وإ

زمنى وقد يعتقد المشػاىد لهػذا العمػل أف ىػذا العمػل سػهل وال يحتػاج لمهػارة معينػة وىػو 
 ينسب ىذا االعتقاد على أساس ما يراه من سلوؾ العامل الماىر.

وفػػى ىػػذه المرحلػػة ال يحتػػاج الفػػرد لتركيػػز انتباىػػو فػػى العمػػل فمػػا دامػػت الظػػػروؼ       
ذا مػػػا حػػػدثت مفاجػػػأة غيػػػر متوقعػػػة فإننػػػا نػػػرى الواقعػػػة طبيعيػػػة فيمكنػػػو االسػػػتمرار ولكػػػن إ

العامل الماىر يركز انتباىو لحظات حتى يتخطى أو يتصػرؼ فيمػا واجهػو مػن ظػروؼ غيػر 
 عادية.
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فعند تجهيز التورتػة نجػد الفػرد يقػـو بالعمليػة بتلقائيػة تامػة وبدقػة، وىػو يتحػدث مػع       
خامػة معينػة، أو زيػادة سػمك  اآلخرين أويستمع إلى الراديو أما إذا الحن وجود نقػص فػي

قواـ العجين عن المطلوب، أو  م رائحة تدؿ على ارتفاع درجة حراراة الفرف، فػإف ذلػك 
 يتدخل فى تسلسل العمل حتى تتم معالجة الموقف.

وبػػذلك فػػإف إدارة المنػػػزؿ تسػػتلـز تكػػػوين المهػػارات فػػػى األعمػػاؿ المنزليػػػة فػػى كػػػل       
لمهػػارات فػػى تنسػػيق وتنظػػيم األعمػػاؿ بعضػػها مػػع عمػػل علػػى حػػده، كمػػا يسػػتلـز تكػػوين ا

الػػبع  اآلخػػر،   ونػػادراً مػػا تقػػـو ربػػة األسػػرة بعمػػل واحػػد فػػى وقػػت واحػػد فبينمػػا ىػػى فػػى 
المطػػبخ تجهػػػز طعػػػاـ األسػػػرة تجػػػدىا تشػػػرؼ علػػى االبنػػػة الكبػػػرى أو الشػػػغالة وىػػػى تقػػػـو 
بتنظيػػػػػػػف المنػػػػػػػزؿ وقػػػػػػػد تراقػػػػػػػب فػػػػػػػى نفػػػػػػػس الوقػػػػػػػت أطفالهػػػػػػػا الصػػػػػػػغار أثنػػػػػػػاء لعػػػػػػػبهم 

 ومذاكرتهم...... وىكذاأ
 ولذلك فالمكوف الزمنى يدخل فى تكوين المهارة فى القياـ باألعماؿ المنزلية.

 نشاط تطبيقي: طبق مراحل تكوين المهارة على تكوين المهارات التالية:
 مهارة كي قميص. -

 مهارة أ غاؿ الكرو ية. -
 

  Temporal Component المكوف الزمنى -ٖ
مػػن ثػػروات ربػػة األسػػرة فمػػن خبللػػو تتحقػػق أىػػداؼ األسػػرة، وربػػة يعتبرالوقػػت ثػػروة       

األسرة عندما تحاوؿ التكيف مع الظروؼ الزمنية المحيطة بهػا فهػى حتمػاً يجػب أف تقػـو 
بعمليػػػة تنظػػػيم ويػػػتلخص التنظػػػيم فػػػى أنػػػو ترتيػػػب منطقػػػى لؤلنشػػػطة داخػػػل حػػػدود معينػػػة، 

عمػل جػدوؿ أعمػاؿ وإعطػاء ويتمثل ذلػك فػى تقسػيم المسػئوليات والسػلطات واإلىتمػاـ ب
 التوقيت لتنفيذ المسئوليات مع مراعاة ميوؿ أفراد األسرة

ويعنى التوقيت االختيار الدقيق ألنسب لحظة يبدأ أو ينتهى فيها العمل ويقسم مػور       
Moore عملية التوقيت إلى ثبلثة أبعاد ىى التزامن ، التتابع ، تكرار حدوث العمل. 
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مليتػػين أو أكثػػر فػػى وقػػت واحػػد )أى القيػػاـ بعملػػين فػػى وقػػت يعنػػى حػػدوث ع التػػزامن:
 واحد(
 يقصد بو تسلسل حدوث األعماؿ أو مراحل العمل الواحد. التتابع:

 يشير إلى عدد مرات القياـ بالعمل خبلؿ فترة محددة. :تكرارحدوث العمل
ر وتكتسػػب ربػػة المنػػزؿ حاسػػة التوقيػػت بػػالخبرة والمػػراف فتسػػتطيع أف تحسػػن تقػػدي      

 الوقت البلـز لكل عمل.
 

  Physical Componentالمكوف البدني  -ٗ
أمكػػن دراسػػة المكػػوف الزمنػػى والمكػػوف البػػدنى بتحليػػل الػػزمن والحركػػة. والواقػػع أف       

دراسة الحركة تختلف إلى حػداً مػا عػن دراسػة الػزمن، إذ أف دراسػة الحركػة تعنػى مبلحظػة 
عػػين وأثػػره علػػى مػػا يصػػيبها مػػن إجهػػاد وتعػػب، حركػػات ربػػة األسػػرة أثنػػاء إنجازىػػا لعمػػل م

العمل على حذؼ الحركات المضنية أو تعديلها بحيػث تػؤدى ربػة األسػرة عملهػا دوف أف 
 يصيبها إرىاؽ.

أما عن دراسػة الػزمن فإنهػا تعنػى دراسػة الحركػات المنتظمػة فػى أدائػو عمػل معػين        
معػػػين فػػػى نسػػق واحػػػدة ثػػػم وقيػػاس زمػػػن كػػل حركػػػة ، ثػػػم توحيػػد الحركػػػات البلزمػػػة لعمػػل 

يحسػػب الػػزمن الػػبلـز للعمػػل كوحػػدة ، ثػػم تضػػاؼ نسػػبة مئويػػة معينػػة لتغطيػػة التػػأخير غيػػر 
 المتوقع.

وقػػػد أفػػػادت نتػػػائج الحركػػػة والػػػزمن فػػػى تنظػػػيم طػػػرؽ التػػػدريب عػػػن طريػػػق العنايػػػة 
بتكوين المهارات والعادات البلزمػة لؤلعمػاؿ المختلفػة ممػا يػؤدى حتمػاً إلػى رفػع الكفايػة 

 العمل والذى يؤدى بالضرورة إلى تحسين اإلنتاج كماً وكيفاً. فى
وحتػػى تػػتم دراسػػة المكػػوف البػػدنى فػػى األعمػػاؿ المنزليػػة يجػػب علينػػا التعػػرؼ علػػى        

 علم التشريح وعلم وظائف األعضاء.
حيث أف الجهازين العقلى والعظمى يكوناف الفريق الػذى يمػنح الجسػم القػدرة علػى       

حركػػة أثنػػاء أداء العمػػل وتتحػػد العضػػبلت بالعظػػاـ عػػن طريػػق األربطػػة الضػػامة التػػوازف وال
واألوتػػار العضػػلية، وتختلػػف األربطػػة واألوتػػار الضػػامة عػػن العضػػبلت فػػى كونهػػا غيػػر مرنػػو 
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بعكػػس العضػػبلت فحػػين تشػػد األربطػػة واألوتػػار بقػػوة فػػبل يرجػػع إلػػى طولهػػا الطبيعػػى وقػػد 
تم البػػاحثوف بدراسػػة أوضػػاع الجسػػم وتحركاتػػو يحػػدث ىػػذا الشػػد تمزقػػاً مؤلمػػاً. لػػذلك يهػػ

 التى تمنع حدوث مثل ىذه التمزقات واآلآلـ
ومن المفيد اعتبار أف الجسم يتكوف من ثبلثة أوزاف رئيسية البػد مػن توازنهػا وىػى:  

 الرأس، الصدر، وتجويف الحوض.
 وإذا تػػوافر تػػوازف الػػرأس فػػوؽ الصػػدر، والصػػػدر فػػوؽ تجويػػف الحػػوض سػػواء كػػػاف      

ذلك خبلؿ العمل فى وضع وقوؼ أو جلوس أو المشى أو صػعود السػلم فبػذلك نضػمن 
 قلة المجهود الواقع على األربطة واألوتار للمحافظة على استقامة الجسم.

ومػػن أجػػل ضػػماف قػػدرة الجسػػم علػػى التػػوازف والحركػػة فػػى ثبػػات علينػػا مراعػػاة عامػػل       
ى منتصػػف كتلػػة ىػػذا الجسػػم أو وزنػػو الجاذبيػػة األرضػػية فمركػػز جاذبيػػة أى جسػػم يقػػع فػػ

فعنػدما يكػػوف الجسػم فػػى وضػػع قػائم يكػػوف مركػز الجاذبيػػة فػػى الجػدار الخلفػػى لتجويػػف 
الحػػػوض وعلػػػى امتػػػداد العمػػػود الفقػػػرى وتمثػػػل القػػػدماف والمسػػػافة بينهمػػػا قاعػػػدة ارتكػػػاز 
الجسم ، ولضماف توازف الجسػم يجػب أف يمػر الخػط الممتػد مػن نقطػة الجاذبيػة بقاعػدة 

رتكػاز ولػػذلك يػػزداد ثبػػات الشػػخص الواقػف إذا اتسػػعت قاعػػدة ارتكػػاز جسػػمو أى إذا اال
 أبعد قدميو عن بعضهما البع .

وعنػػد الحركػػة ألداء األعمػػاؿ يتػػوزع ثقػػل الجسػػم، فػػإذا مػػاؿ الثقػػل إلػػى جانػػب واحػػد       
تغييػر يميناً أو يساراً، لؤلمػاـ أو الخلػف يتغيػر موقػع نقطػة الجاذبيػة وفػى ىػذه الحالػة يلػـز 

بعػػػ  أعضػػػاء الجسػػػم بطريقػػػة تسػػػمح بمقارنػػػة الجاذبيػػػة األرضػػػية والمحافظػػػة علػػػى ثبػػػات 
الجسم وىنا تبذؿ العضبلت جهداً زائػداً للقيػاـ بهػذه المهمػة. أى أف ىنػاؾ مجموعػو مػن 

   وىي:في تبسيط األعماؿ القوانين الطبيعية التى استفاد بها االنساف 
      .نظرية القصور الذاتي -ٕ        الجاذبية األرضية . قانوف  -ٔ
  .قانوف الروافع -ٖ
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 تطبيقات عملية على أوضاع الجسم خبلؿ العمل )ميكانيكة الجسم(
إف جسػػم ربػػة األسػػرة ىػػو أىػػم األدوات واألجهػػزة التػػى تسػػتخدمها فػػى أداء       

ات أعمالها والتى يمكن تطبيق القوانين الطبيعية عليهػا. وفػى نفػس الوقػت ىػو أثقػل األدو 
 التى عليها تحريكها من مكاف إلى  خر من حيث الوزف.

  حيػػث تتطلػػب األعمػػاؿ المنزليػػة رفػػع أو حمػػل بعػػ  أجػػزاء الجسػػم للػػتمكن مػػن
أدائو الحركة. فمثبل عند االنحناء لرفع  ػىء مػن فػوؽ األرض يكػوف الشػد صػعباً 
على فقرات العمود الفقرى الوسطى لذلك يستحسن ثنػى الػركبتين مػع المحافظػة 

 لى الجذع فى وضع أفقى.ع

  نبلحن عند حمل  ىء ثقيل بغير موضع نقطة الجاذبية بسػبب إضػافة وزف ذلػك
الشػػىء إلػػى وزف الجسػػم ولهػػػذا يحػػدث خلػػل فػػى التػػػوازف ولتبلفػػى ذلػػك يجػػػب 
حمل األ ياء الثقيلة قريبة ما أمكن من الجسم مثل ذلك رفع بع  قطع األثػاث 

 أو حمل سلة خضروات أو سبت بو مبلبس.

  لمنػع االنحنػاء علػػى األرض ثػم رفػػع الجسػم وتكػرار ذلػػك عػدة مػػرات عنػد نشػػر و
المبلبػػس بفضػػل وضػػع السػػبت بػػالمبلبس المبللػػة )تػػزف ضػػعف المبلبػػس الجافػػة( 
علػػى كرسػػى أومنضػػدة ويجػػب أف يكػػوف الكرسػػى أو المنضػػدة علػػى ارتفػػاع يسػػهل 

 الحركة ويريح القائم بالعمل.

 يات يراعػػػى أف تكػػػوف المكنسػػػة ذات وعنػػػد الكػػػنس أو المسػػػح أو تلميػػػع األرضػػػ
طػػػوؿ يسػػػمح للقائمػػػة بالعمػػػل أف تحػػػتفن بجسػػػمها فػػػى وضػػػع قػػػائم وال تضػػػطر 

 لبلنحناء.

  عند تحريك بع  األوزاف الثقليػة الػوزف كقطػع األثػاث مػثبل، تسػتعمل ربػة األسػرة
لذلك حركة الدفع أو الجذب، ولتقليل الجهد فػى ىػذه العمليػة يراعػى أف تجمػع 

مركز ثقػل الجسػم المػراد دفعػة ألف حركػة الػدفع أسػهل مػن حركػة قوة الدفع عند 
 الجذب وتحتاج إلى جهد أقل.

  مػػػن المعػػػروؼ أف العضػػػبلت الكبيػػػرة تتحمػػػل المجهػػػود وال تظهػػػر عليهػػػا أعػػػراض
التعب بسرعة مثل العضبلت الصغيرة، لذلك يراعى عند القياـ باألعمػاؿ المنزليػة 
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ألذرع بػػػدالً مػػػن عضػػػبلت الظهػػػر االعتمػػػاد علػػػى عضػػػبلت الفخػػػذين واألرجػػػل وا
الصػػغيرة والضػػعيفة. فمػػثبلً عنػػد رفػػع جسػػم مػػن فػػوؽ األرض أو دفػػع جسػػم ثقيػػل 

 يبلحن أف القوة الرافعة أو الدافعة تنتج عن عضبلت الفخذين واألرجل.

  أف نظريػػة القصػػور الػػذاتى مػػن أىػػم األسػػس فػػى ميكانيكيػػة الجسػػم والتػػى تحػػس
 مساوية لحاصل ضرب وزنو فى سرعتو.على الجسم المتحرؾ أف تكوف لو قوة 

 فالقوة الدافعػة إذاً ىػى:    
القوة التى يجب التغلب عليها عند تغيير اتجاه أو إيقاؼ جسػم متحػرؾ ويحسػن 
العمل علػى تجنػب ىػذه المقاومػة ومحاولػة اسػتغبلؿ القػوة الدافعػة لصػالح القػائم 

 بالعمل.
عنػػد تلميػػع األثػػاث واألرضػػيات وفػػى  تسػػتعمل الحركػػات الدائريػػة واإلنسػػيابية مثػػاؿ      

 الكى، بدال من التحركات السريعة القصيرة والمتقطعة.
  وأيضػػا فقػػانوف الروافػػع يفيػػد فػػى األعمػػاؿ المنزليػػة فػػالمعروؼ أنػػو إذا أراد اللعػػب

علػػى أرجوحػػة وكػػاف أحػػدىم أثقػػل وزنػػاً مػػن اآلخػػر فلكػػى تتػػزف األرجوحػػة يجلػػس 
 ز بينما يقترب الثانى منو.الطفل الخفيف الوزف بعيداً عن المرك

فمثبل عنػد حمػل صػينية محملػة تراعػى ثنػى الػذراعين وتقريبهمػا مػن الجسػم كلمػا 
أمكػػػػن )أى تقصػػػػير ذراع الرافعػػػػة( حتػػػػى ال يشػػػػعر الشػػػػخص بثقػػػػل الصػػػػينية ، وإف كانػػػػت 

 الصينية مستطيلة فيفضل حملها بحيث يكوف الضلع األطوؿ ىو القريب من الجسم. 
اسػػػػتخبلص بعػػػػ  األسػػػػس لميكانيكيػػػػة الجسػػػػم  وبالتػػػػالي فإنػػػػو يمكػػػػن

 للحفاظ على الطاقة البشرية عن ممارسة األعماؿ المنزلية فيما يلي:
نحنػػاء الجسػػم يسػػتهلك طاقػػة أكبػػر ممػػا اذا كػػاف الجسػػم منبسػػط ألف كثػػرة حركػػة أف إ -

 .الجسم ىي التي تسبب استهبلؾ طاقة بشكل كبير

فػاع الػذي يػتم الوصػوؿ إليػو وأيضػا تبعػا رتلؤل تبعػاً المبذولة فػي عمػل مػا تتحػدد الطاقة  -
لذلك يجػب خفػ  زاويػة الػذراع  ،للعمق الذي يحدد  كل االنحناء عند ثني الجذع

 .عند رفع األ ياء وتجنب إجهاد العضلة
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 –قويػػػة بحيػػػث نسػػػتخدـ عضػػػلة  ،اسػػػتخداـ عضػػػبلت الجسػػػم االسػػػتخداـ الصػػػحيح -
بسػرعة مثػل العضػبلت  تتحمل المجهود وال تظهر عليها أعراض التعب-عضلة كبيرة 

 .الصغيرة

حفن توازف أجزاء الجسم مع بعضها وذلك بمراعاة توازف الرأس مػع الصػدر، الصػدر  -
 .مع تجويف الحوض، والمحافظة على ذلك أثناء الوقوؼ والجلوس والقياـ بالعمل

 إتباع حركات صحيحة عند أداء األعماؿ وذلك عن طريق :  -
  . تجنب الوقوؼ المفاجئ 

 كوف السرعة عادية عند بدء العملمراعاة أف ت. 

  .دفع األجساـ المراد تحريكها من مركز الثقل 

  .استخداـ الحركات الدائرية واالنسيابية عند تلميع األثاث والكي ...إلخ 

 تجنب الحركات القصيرة وفي االتجاىات المشتتة. 

  . ثني الذراعين وتقريبهما ما أمكن من الجسم عند حمل  يء 

 ( ىذه األسسس واألوضاع.ٗٔويوضح الشكل )
 

 ( األوضاع الصحيحة والخاطئة عند القياـ باألعماؿ المنزلية.ٗٔ كل )
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 البعد الثانى: طبيعة ونوع العمل
مػػػػن خػػػػبلؿ اسػػػػتغبلؿ نتػػػػائج مػػػػا يجػػػػرى مػػػػن بحػػػػوث علػػػػى العمػػػػاؿ والعمػػػػل فػػػػى 
المصػػانع، اسػػتخداـ المتخصصػػوف فػػى إدارة المنػػزؿ عػػدة طػػرؽ لدراسػػة وتحليػػل األعمػػاؿ 

 منزلية.ال
 

 طرؽ دراسة وتحليل األعماؿ المنزلية.
 الدراسة الوصفية: -ٔ

وفيهػػا توصػػف العمليػػة الواحػػدة وصػػفاً دقيقػػاً وتسػػتخدـ فػػى ذلػػك طريقػػة المراقبػػة 
)المبلحظػػػة( لشػػػخص يقػػػو بالعمػػػل. كػػػذلك التصػػػوير السػػػينمائى والمقػػػاببلت الشخصػػػية 

 ما يقومن بو من أعماؿ منزلية.واالستفتاءات واليوميات التى تدونها ربات البيوت بشأف 
 

 الدراسة التحليلية: -ٕ
وفيها تحدد مواصفات المكاف المريح للعمػل وعبلقػة ترتيػب الحجػرات واألثػاث 
بنجػػاح العمػػل، ولكػػى يكػػوف مكػػاف العمػػل مريحػػاً فبلبػػد أف يكػػوف متسػػعاً لدرجػػة تسػػمح 

طحات العمػػل للقػػائم بالعمػػل التحػػرؾ فيػػو بسػػهولة. ىػػذا باإلضػػافة إلػػى ضػػرورة وجػػود مسػػ
المناسػػبة مػػن حيػػث العػػرض والعمػػق واالرتفػػاع وكػػذلك البػػد مػػن التهويػػة الجيػػدة واإلضػػاءة 

 الكافية.
أمػا بالنسػػبة لؤلثػػاث الموجػود بػػالحجرات فكلمػػا كػاف بسػػيط مؤديػػاً دورة الػػوظيفى 

 أدى ذلك إلى نجاح األعماؿ المنزلية.
 

 الدراسة التقييمية: -ٖ
مػدى ضػرورتو، وتعتمػد ىػذه الدراسػة علػى كػل وفيها تػتم معرفػة أىميػة كػل عمػل و 

من الدراسة الوصفية والدراسة التحليليػة وقػد تػؤدى ىػذه الدراسػة إلػى إلغػاء بعػ  أعمػاؿ 
 أو أجزاء منها إذا كاف من الممكن االستغناء عنها دوف اإلقبلؿ من مستوى اإلنتاج.

 ولكى تتم دراسة أى عمل دراسة تامة يجب أف تتضمن اآلتى: -



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

241                       
  

 ائمة بالخطوات التى تؤدى فى كل عمل.كتابة ق 

  :تحليل كل جزء من العمل بواسطة 

 تحديد الخطوات الضرورية.
 حذؼ الخطوات غير الضرورية.  -ٔ

 دمج األجزاء كلما أمكن ذلك. -ٕ

 ترتيب األجزاء الضرورية فى أحسن نظاـ. -ٖ

 تسهيل طريقة أداء العمل فى كل جزء كلما أمكن. -ٗ

 لعمل.تدوين الوقت البلـز لكل جزء من ا 

  كتابة وصف تاـ للطريقػة التػى تػؤدى بهػا العمػل حتػى تسػتطيع ربػة األسػرة تعلمهػا
 واستعمالها.

 

 مراحل أداء أى عمل منزلى.
كيف تؤدى األعماؿ المنزلية ؟ لعل من نتائج البحػوث الوصػفية والتحليليػة لؤلعمػاؿ        

 المنزلية أف أداء العمل يتم على ثبلث مراحل ىى:
 د.مرحلة االستعدا -ٔ

 مرحلة العمل. -ٕ

 مرحلة إعادة األ ياء المستعملة إلى مكانها. -ٖ

ومػػن نتػػائج الدراسػػات التػػى أجريػػت فػػى ىػػذا المجػػاؿ أف كثيػػراً مػػن السػػيدات يركػػزف       
اىتمامهن على المرحلة الثانية ويغفلن المرحلة األولػى والثالثػة، وإف اتضػح أيضػا أف بعػ  

لبو من اسػتعدادات خاصػة )مرحلػة اإلعػداد(  السيدات يكرىن بع  األعماؿ نظراً لما تتط
كمػا ذكػرت بعػػ  السػيدات المرحلػة الثالثػػة علػى إنهػا كػػاف السػبب وراء كػراىيتهن لػػبع  

 األعماؿ )الطهو أو الخبز(
إف مرحلتػػى االسػػتعداد وإعػػادة األ ػػياء إلػػى مكانهػػا تعتمػػداف اعتمػػاداً أساسػػياً علػػى       

 دوات وأجهزة.مواصفات مكاف العمل وعلى المتوافر من أ
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 البعد الثالث: مكاف العمل
ال ك أف ىناؾ مجموعة عوامل تتدخل فى تحديد طرؽ ترتيب وتنظػيم أمػاكن العمػل 

 فى المنزؿ أىمها:
 .المستوى اإلقتصادى لؤلسرة 

 .ميوؿ ورغبات أفراد األسرة 

 .تصميم المكاف نفسو 

 .نظاـ وطريقة حياة األسرة 

 .مستوى التعليم والوعي 

ق األسػػس العامػػة لمواصػػفات مكػػاف العمػػل علػػى أى مكػػاف. ولكػػن ويمكػػن تطبيػػ
سوؼ يكوف الكبلـ ىنا عػن المطػبخ بصػفو أساسػية باعتبػاره أىػم مكػاف عمػل لربػة األسػرة 

 داخل المنزؿ.
 

 مكونات مكاف العمل الرئيسية

 يتكوف مكاف العمل من ثبلث مكونات رئيسية ىى :      
 أسطح  )مسطحات( العمل. -ٔ
 أماكن التخزين. -ٕ

 األدوات واألجهزة البلزمة للعمل. -ٖ

وعنػدما تتجمػع ىػذه المكونػػات الثبلثػة لعمػل مػػا فػى مكػاف واحػػد فإنهػا تكػوف مركػػزاً       
لهػػذا العمػػل. ويعػػرؼ المركػػز بأنػػو مكػػاف يمكػػن للفػػرد أف يػػؤدى فيػػو عمػػبلً مػػا تأديػػو كاملػػة. 

ل البلزمػػة وذلػػك ألف عمػػل األدوات واألجهػػزة والخامػػات وأمػػاكن التخػػزين وأسػػطح العمػػ
 مجمعة فى وحدة واحدة.

 -وفى المطبخ توجد المراكز اآلتية:
 .مركز الحوض 

 .مركز الموقد 

 .مركز الثبلجة 
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 .مركزأدوات الغرؼ 

 .مركز اإلعداد والتجهيز 

 .مركز تناوؿ الطعاـ 

 مميزات طريقة مراكز العمل فى المطبخ
 تتميز طريقة مراكز العمل بالمطبخ بعدة مميزات منها:       
توفر طريقة مراكز العمل مػن الوقػت والجهػد والتفكيػر، حيػث أف كػل مركػز يحتػوى   ال:أو 

كل مػا قػد يحتاجػو القػائم بالعمػل التمامػو فػبل يحتػاج إلػى التنقػل بػين أرجػاء المطػبخ عنػد 
 تجهيز أى عمل والقياـ بو أو إلعادة ترتيب المكاف.

عهػا القػائم بالعمػل فػي التنقػل تقلل طريقة مراكز العمل من عدد الخطوات التي يقط ثانياً:
 بين أرجاء المطبخ عند تجهيز أى عمل والقياـ بو أو إلعادة ترتيب المكاف. 

تمكػػن طريقػػة مراكػػز العمػػل مػػن اسػػتمرار العمػػل نظػػراً لقلػػة المقاطعػػات الناتجػػة عػػن  ثالثػػا: 
 البحث فى أماكن مختلف عن  ىء ما الـز للعمل.

 

 لخامات واألدوات فى المطبخاألسس العامة التى تراعى فى تخزين ا
األسػػػاس األوؿ: تخػػػزين األدوات والخامػػػات التػػػى تسػػػتعمل بكثػػػرة فػػػى مكػػػاف 

 استعمالها األوؿ.
ويتطلػػػب األسػػػاس األوؿ تحلػػػيبلً لخطػػػوات العمػػػل عنػػػد كػػػل مػػػن مراكػػػز العمػػػل فػػػى       

المطبخ، وتحديد األدوات والخامات التػى تسػتعمل بكثػرة وتسػاعدنا طريقػة مراكػز العمػل 
لى معرفة الخامات واألدوات واألجهػزة البلزمػة فػى كػل مركػز وبالتػالى األرفػف واألدراج ع

أو الػػدواليب البلزمػػة لهػػا. وتعمػػل طريقػػة تخػػزين األدوات والخامػػات فػػى مكػػاف اسػػتعمالها 
 األوؿ تعمل على تقليل الوقت والجهد والتفكير عند مرحلة االستعداد للعمل.

 

والخامات بحيث تسهل رؤيتها والوصوؿ إليهػا  األساس الثانى: تخزين األدوات
 واإلمساؾ بها وإعادتها إلى مكانها.
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ويقلػػػل ىػػػذا األسػػػاس مػػػن الجهػػػد العقلػػػى والبػػػدنى الػػػذى تسػػػتنفذه ربػػػة األسػػػرة فػػػى       
البحػث عػػن األدوات وفػػى محاولػػة إحضػارىا إلػػى مكػػاف العمػػل وإعادتهػا إلػػي أماكنهػػا بعػػد 

 اإلنتهاء من استعمالها.
 

 الثالث: مراعاة أف تكوف أبعاد مكاف العمل مناسبة لمقياس القائم بو.األساس 
ويهتم ىذا األساس بالمكوف البػدنى لربػة األسػرة وقػدراتها العضػلية ويحػدد الحػد 
األقصػػػى إلمتػػػداد ذراع السػػػيدة المسػػػافة التػػػى يػػػتم تخػػػزين األ ػػػياء فػػػى حػػػدودىا بحيػػػث 

لحػػد األقصػػى. بينمػػا توضػػع القطػػع توضػػع القطػػع الخفيفػػة التػػى يسػػهل حملهػػا. قريبػػة مػػن ا
الثقيلػػة واأل ػػياء التػػى تسػػتعمل بكثػػرة فػػى حػػدود الحػػد الطبيعػػى لمقيػػاس القػػائم بالعمػػل. 

 ( مناطق الرؤية الصحيحة والخاطئة فى أماكن التخرين.٘ٔويوضح الشكل )
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( مناطق الرؤية الصحيحة والخاطئة فى أماكن التخرين.٘ٔ كل )
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 لية تساعد على تصميم وتنظيم أماكن التخزين.إر ادات عم
بنػػػاء علػػػى األسػػػس الػػػثبلث السػػػابقة سػػػوؼ نعػػػرض بعػػػ  اإلر ػػػادات العمليػػػة التػػػى       

 تساعد على تصميم وتنظيم أماكن التخزين وىى كما يلى:
 .خزنى الخامات واألدوات المستعملة فى مركز العمل الذى ستستعمل فيو 

 ة فػػػى صػػػف واحػػػد وبػػػدوف تػػػراكم بعضػػػها فػػػوؽ ضػػػعى األدوات والخامػػػات المختلفػػػ
الػػبع  اآلخػػر وذلػػك لسػػهولة اإلمسػػاؾ بهػػا وتناولهػػا عنػػد أخػػذىا مػػن مكانهػػا وعنػػد 
إعادتها ثانية وذلك بعدـ تكدس أماكن التخزين. أو ترص األدوات بعضػها مػع بعػ  

 مما يعوؽ سهولة تحريكها أو رفعها من أماكنها.

 يها فى منطقة الحػد الطبيعػى لبلرتفاعػات التػػى ضعى القطع الثقيلة الوزف التى تستعمل
 تناسبك.

  رتبػػػى األدوات والخامػػػات فػػػى مكػػػاف التخػػػزين بحيػػػث يسػػػهل رؤيتهػػػا ويقػػػل الوقػػػت
الضائػػع فػى البحػث عنهػا وحتػػى يسػير العمػل فػى حػػدود المركػز الواحػد فػى انسػػيابيو 

حػوض أطبػاؽ الغػرؼ قريبػة مػن مكػاف الغػرؼ ولػيس بجانػب ال فمثبًل توضػع وسهولة.
 .وىكذا..... بالقرب من مكاف العجن  بػي والقوالػوانػالصو  –

 

 ترتيب مكاف العمل في المطبخ 
عند ترتيب مكاف العمل فػي المطػبخ يجػب مراعػاة مثلػث العمػل أو مثلػث الحركػة ،       

وىو العبلقة بين المراكز الرئيسية الثبلث في المطبخ والتػي يتمركػز حولهػا معظػم النشػاط 
 بخ وىي : داخل المط

 الخاـ.الحوض: مركز تجهيز الطعاـ  -ٔ
 الطعاـ.الثبلجة: مركز تخزين  -ٕ

  الطهي.الموقد: مركز  -ٖ
يلػػي ذلػػك  وأثبتػػت الدراسػػات أف مركػػز الحػػوض ىػػو أكثػػر مراكػػز المطػػبخ اسػػتعماالً       

الموقد ثػم مركػز الثبلجػة. ووجػد أيضػا أف ربػة األسػرة تتنقػل بػين مركػزي الموقػد والحػوض 
ويوضػػح  متجػػاورين.مػػا خػػبلؿ العمػػل فػػي المطػػبخ لػػذلك يجػػب وضػػعهما أكثػػر مػػن غيرى



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

245                       
  

( توزيع مثلػث مراكػز العمػل داخػل المطػبخ، أو مػا يسػمى مثلػث الحركػة فػي ٙٔ)الشكل 
 تصميمات مختلفة من المطابخ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 

 ( مثلث مراكز العمل داخل المطبخ.ٙٔ)الشكل 
        

بػدؿ ن علػى  ػكل المعػي العمػل كزا ر مماد توزيع وقد أوصت دراسات حديثة باعت
 :ضلع من أضبلعو وظيفة معينة وفيو يكوف لكل المثلث

   منطقة التحضير الجاؼ الذي ال يتطلب استعماؿ الماء. الضلع األوؿ:
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 التنظيف الذي يتطلب ماء.منطقة التحضير الرطب وتقع في محيط  الضلع الثاني:
 فرف الغاز ومستلزماتو.منطقة الطهو وتحيط ب :الضلع الثالث

ويوضػػػح ذلػػػك الشػػػكل الثبلجػػػة. ب المػػػأكوالت وتحػػػيط  جهيػػػزمنطقػػػة ت الضػػػلع الرابػػػع :

(ٔٚ) 
                  

 ( توزيع مراكز العمل على  كل معينٚٔ كل )
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خ ػة المطبػػػلػػيس مػػن الضػػروري التقييػػد الػػدقيق بهػػذا التوزيػػع فقػػد تفػػرض مساحػػو 
الضػرورية  واألدوات واألجهػزة جمػع أكبػر عػدد مػن المعػداتإنمػا يُنصػح ب ،خاصػة اً ػظروف
 .ل منطقة ضمن حدودىا الخاصةػلك
 

 تصميمات المطابخ المختلفة
ثبتت الدراسات أف كفػاءة المطػبخ ال تعتمػد كليػة علػى حجمػو بقػدر اعتمادىػا علػى ا      

ين  توزيػع وبعػد مراكػػز العمػل بعضػػها عػن بعػػ  داخػل المطػػبخ. ويجػب أال تقػػل المسػافة بػػ
( سػػػػم مقاسػػػػة مػػػػن ٕٓٚ-ٓٛٔ( سػػػػم وال تزيػػػػد عػػػػن)ٜٓكػػػػل مركػػػػز عمػػػػل و خػػػػر عػػػػن )

ة ػبلع الثبلثػػمنتصف واجهة الوحدة حتى منتصف الوحدة األخرى، ومجمػوع أطػواؿ األضػ
والتزيد عن سبعة أمتار. ويكمػن اإلبػداع فػي جعػل العمػل فػي ، ( سمٖٓٙلمثلث العمل )

 ومركز عمل كل منها : ىذا المثلث مريحاً وفيما يلي أ كاؿ المطابخ 
 
 مطبخ ذو حائط واحد -ٔ

ويستخدـ ىذا النظاـ في الوحدات السكنية ذات الفراغات الصػغيرة أو فػي مسػكن       
الفػػػرد الواحػػػد المكػػػوف مػػػن غرفػػػة واحػػػدة تشػػػمل منطقػػػة المعيشػػػة والنػػػـو والمطػػػبخ، كمػػػا 
ة يسػػػتخدـ فػػػي المطػػػابخ المفتوحػػػة علػػػى غرفػػػة المعيشػػػة، حيػػػث يخصػػػص جػػػزء مػػػن حجػػػر 

المعيشػػة إلنشػػاء مطػػبخ صػػغير منػػدمج الوحػػدات. ومثلػػث العمػػل فػػي المطػػبخ علػػى  ػػكل 
خط مستقيم يكوف على أفضل أ كالو، إذ يتكػوف مػن سػطح عمػل، حػوض سػطح عمػل، 
موقػػد/ فػػرف، سػػطح عمػػل، ثبلجػػة، وتكػػوف فػػي خػػط مسػػتقيم التعترضػػو فتحػػات أبػػواب أو 

 (.ٜٔ(،)ٛٔ.  كل )وحدات عالية. ويعيب ىذا التصميم تباعد مراكز العمل
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 ( مطبخ ذو حائط واحدٛٔ كل )
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 ( أ كاؿ متنوعة لتصميم المطبخ على حائط واحد.ٜٔ كل )
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 مطبخ ذو حائطين متوازيين -ٕ
توزع وحدات ىذا الشكل علػى امتػداد حػائطين متقػابلين بينهمػا ممػر ال يقػل عػن        

مػع مراعػاة وجػود بػاب  ،اد طولهػاسم وذلك في حالة ضيق عرض الحجػرة وامتػد (ٕٓٔ)
واحػد عنػد نهػايتي الممػر لمنػع اسػتمرارية الحركػة بػين كػبل الطػرفين تحقيقػاً لػدواعي األمػػن 

 والسبلمة.
ويمتاز ىذا الشكل بقرب مراكز مثلث العمل، فهو أقل التصميمات إجهاداً عنػد 

فضػل التصػميم االستخداـ. ونظراً لضيق المسػاحة المتػوافرة فػي ىػذا النػوع مػن المطػابخ ي
البسيط لتوفير أكبر قدر من المساحات مع استخداـ األبواب المنزلقة واألرفػف المنزلقػة 

 العمل.أسفل أسطح 
وقػػد يسػػتدعى تصػػميم المبنػػى اسػػتغبلؿ حػػائطين متقػػابلين نظػػرا لوجػػود نوافػػذ أو 

ت أبواب فى الضلعين اآلخرين. ومن عيوب ىذا النظاـ أنو يعتبػر ممػراً تكثػر فيػو المقاطعػا
 (.ٕٔ(، )ٕٓوأيضا بعد المراكز عن بعضها. الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 

                           
 

 ( مطبخ ذو حائطين متقابلينٕٓ كل )
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 ( أ كاؿ متنوعة لتصميم المطبخ على حائطين متقابلين.ٕٔ كل )

 
 Lمطبخ على  كل حرؼ  -ٖ

ذا النظػػاـ بجػػوار حػػائطين متجػػاورين مسػػتمرين اليقطعهمػػا أيػػة تػػوزع الوحػػدات فػػي ىػػ      
أبػػواب أو وحػػدات عاليػػة، ممػػا يػػؤدي إلػػى تركيػػز العمػػل فػػي أحػػد أركػػاف المطػػبخ مػػع تػػرؾ 

لمعيشػػة األسػػرة أو منطقػػة للطعػػاـ. ويسػػتخدـ ىػػذا النظػػاـ اً مسػػاحة كبيػػرة السػػتغبللها مركػػز 
 في المطابخ الكبيرة أو
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ألجهػػزة الكبيػػرة الثابتػػة أسػػفل سػػطح العمػػل ومنهػػا غسػػالة الضػػيقة الطويلػػة، حيػػث تػػوزع ا
األطبػػػاؽ والمبلبػػػس والفػػػرف، وترتػػػب بعنايػػػة مػػػع مراعػػػاة فراغػػػات التخػػػزين فػػػي الوحػػػدات 

 السفلية . 
وىذا التصميم يسهل تقارب المسافات بين المراكز المختلفة فى المطػبخ ولكػن 

مكلفػة وغيػر متػوافرة.  ػكل  ( وىػذه Lيعيبو صعوبة استغبلؿ ركن الطبخ ) زاوية الحرؼ 
(ٕٕ( ،)ٕٖ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 L( مطبخ على  كل حرؼ ٕٕ كل )
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 .L( أ كاؿ متنوعة لتصميم المطبخ على  كل حرؼ ٖٕ كل )
 

 Uمطبخ عل  كل حرؼ  -ٗ
وعػػػادة يكػػػوف حجمػػو كبيػػػرا ويتسػػػع لمنضػػػدة  وىػػو مػػػن أجمػػػل تصػػميمات المطػػػابخ،      

تػػػوزع وحػػػدات ىػػػذا النظػػػاـ حػػػوؿ ثبلثػػػة جػػػدراف و  لتنػػػاوؿ الطعػػػاـ أو للعمػػػل فػػػى منتصػػػفو
تقطعهػا فتحػات أبػواب ممػا  ال uمتجاورة مكونة ثبلثة أضػبلع متصػلة علػى  ػكل حػرؼ 

أمػػػػا المسػػػػافة بػػػػين واجهتػػػػي يرةمن أسػػػػطح العمػػػػل ومنػػػػاطق التخػػػػزين، ػيػػػػوفر مسػػػػاحات كبػػػػ
ومػن عيوبػو وجػود ـ. ٖسػم وال تزيػد عػن ٓ٘ٔالوحدات األرضية المتقابلتين فبل تقل عن 

زاويتين يصعب استعمالهما ، كذلك يصعب علػى أكثػر مػن فػرد التواجػد فػى ىػذا المطػبخ 
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(، ٕ٘( ، )ٕٗباإلضػػػافة إلػػػى كثػػػرة تكػػػاليف تأثيثػػػو حتػػػى يظهػػػر بشػػػكل جميػػػل.  ػػػكل )
(ٕٙ.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ( مطبخ على  كلٕٗ كل )
 Uحرؼ 

 
 

 
                  

              
 

( مطبخ ٕ٘ كل )
 على  كل

 Uحرؼ 
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 U( مطبخ على  كل حرؼ ٕ٘ كل )

 
 المطبخ على  كل جزيرة -٘

يتكوف ىذا التصميم من متوازي مستطيبلت على  كل جزيػرة فػي منتصػف المطػبخ       
وبع  الوحدات مكونػة سػطح عمػل كبيػر. ويؤخػذ  ،وضيتجمع فيها الموقد / الفرف والح

على ىػذا النظػاـ كثػرة الحركػة حػوؿ تلػك الوحػدات ممػا يتسػبب عنػو فقػد للطاقػة، خاصػة 
إذا كاف الذي يستخدمو فرداً واحداً. ويتوافر ىذا الشكل في الفنادؽ والمطػاعم الكبيػرة، 

الشػكل فػي مطػابخ  حولها أكثر من  خص. كما يمكن استخداـ ىذا لػى العمػحيث يتول
المنازؿ الواسعة مع االستعانة بوحدة على  ػكل خػط مسػتقيم مقابلػة ألحػد الجوانػب فػي 
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الجزيػػػرة بغػػػرض تركيػػػز وتقليػػػل مسػػػافة مثلػػػث العمػػػل، ويعلػػػو الجزيػػػرة عػػػادة جهػػػاز  ػػػفط 
 (.ٕٛ(، )ٕٚ( ، )ٕٙ كل )ومجموعة أرفف علوية معلقة لتسهيل التخزين. 

 
 
 

       
 
 
 

 ( ٕٙ كل )
 علىمطبخ 

  كل جزيرة
 
 
 

 
 
 
     

 (ٕٚ كل )
 مطبخ على 

  كل جزيرة
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 ( تصميمات مختلفة من تصميم المطبخ على  كل جزيرةٕٛ كل )
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يكلف كل طالػب برفػع المسػقط األفقػي لمطػبخ مسػكنو، مػع توضػيح  نشاط مصاحب:
مثلػػث العمػػل علػػى الرسػػم، وحسػػاب المسػػافة المقطوعػػة عنػػد التحػػرؾ بػػين مراكػػز العمػػل 

دة، والحكػػػػم علػػػػى مػػػػدى مراعػػػػاة ىػػػػذا التصػػػػميم لمراكػػػػز العمػػػػل، مػػػػع إجػػػػراء لمػػػػرة واحػػػػ
 التعديبلت االزمة على التصميم لتصحيح مسار مراكز العمل، في ضوء الدراسة.
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 أسئلة على الفصل الرابع
 

 نكلم عن ما يلي:
 .أبعاد العمل المنزلي 

  . مكونات جهد ربة األسرة 

  التي استفاد بها اإلنساف في تبسيط األعماؿ. القوانين الطبيعية 

  األسػػػػس الميكانيكيػػػػة االـز مراعاتهػػػػا للحفػػػػاظ علػػػػى الطاقػػػػة البشػػػػرية عنػػػػد ممارسػػػػة
 األعماؿ المنزلية.

 طرؽ دراسة وتحليل األعماؿ المنزلية. 

  . أسس تخزين الخامات واألدوات واألجهزة لتوفير وقت وجهد القائم بالعمل 

 ثة باعتماد توزيع معين للعمل بدال من المثلث . توصيات الدراسات الحدي 
 

  أكمل ما يلي
 ؿ الصناعة.................، ..ط األعماؿ في مجامن أىداؼ تبسي............... 

 ؼ تبسيط األعماؿ المنزلية.من أىدا............... ،............................ 

 ختلفة لؤلعماؿ المنزلية ىي .....األبعاد الم....... ، ................. ، ......... 

 في األعماؿ المنزلية ........ من أنواع المجهودات المستخدمة... ، ........ ،....
. ، ......................  

 يمكن اتباع حركات صحيحة أثناء أداء األعماؿ والمحافظة على مركز الثقل عن 
 .............................. ،.... ..................،.................. طريق

  ثبلثة ىي : ........... ، ............... ، ...يقسم التوقيت إلى أبعاد ........... 

 ....... : يتكوف جسم اإلنساف من ثبلث أوزاف رئيسية البد من توازنها ىي.. ......
............... ،...... ، .................... 

 عمل من ....يتكوف مكاف ال............. ، ................. ، ................. 
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 ز العمل في المطبخ .........من مميزات مراك......... ، ................... ....
............ ، ................... ، ........... 

 ......... عند ترتيب مكاف العمل في المطبخ يجب مراعاة.............. .......
   وىو العبلقة بين .............................

 ............... ىو أكثر مراكز المطبخ .............أثبتت الدراسات أف مركز ....
  ............حجمو بقدر اعتمادىا على . استعماال وأف كفاءة المطبخ ال تعتمد على

 

 عرؼ ما يلي:
 المهارة. 

  .مركز العمل 

 
 مػػع توضػػيح  ،المطػػابخ مختلفػػة مػػن تصػػميمات تصػػميماتبلث قػػـو برسػػم ثػػ

علػػى التصػػميم، وحسػػاب مقدارالمسػػافة المقطوعػػة فػػي  العمػػل مثلػػث حركػػة
الحركة بين ىذه المراكػز لمػرة واحػدة، مػع تحديػد أفضػل ىػذه التصػميمات 

  بناًء على المسافة المحسوبة.
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 الفصل الخامس
 زليةإدارة المخلفات المن

 
 د دراسة ىذا الفصل يكوف القارىء ملماً بػ:بع

 

 

 .تعريف المخلفات المنزلية 
 .أنواع المخلفات المنزلية 

 .أسباب تراكم المخلفات المنزلية والمشاكل الناجمة عنها 

 . إدارة المخلفات المنزلية 

  عامل مع المخلفات المنزلية.الذىبية األربع للتالقواعد 

  أىميتو.إعادة تدوير المخلفات المنزلية و 
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 إدارة المخلفات المنزلية
 

 ػػػك أف ضػػػرورة بلف الػػػرقم الصػػػعب فػػػي معادلػػػة البيئػػػةىػػػي المخلفػػػات المنزليػػػة 
المحيطػة بنػا نظيفػة، تمثػل  المحافظة على البيئػة مػن التلػوث والعمػل علػى أف تكػوف البيئػة

 لجميػع عناصػر المجتمػع مػػن فػي الدولػة، وىػي فػي ذات الوقػت دعػوة عامػػة توجهػا عامػاً 
رسػػمية لتحمػػل المسػػؤولية نحػػو ر اليمػػين ومسػػؤولين ومؤسسػػات رسػػمية وغيػػمػػواطنين ومق

التلػوث ونشػر التوعيػة باألضػرار الناتجػة عػن  البيئة وبذؿ المزيد من الجهػود لحمايتهػا مػن
 .النفايات
د تها مشكلة إجتماعية وبيئيػة وتػزداقد أصبح موضوع المخلفات المنزلية ومعالجل

والمصػػانع  ارة وإزديػػاد المخلفػػات الناتجػػة عػػن األحيػػاء السػػكنيةتعقيػػداً مػػع تطػػور الحضػػ
 .والمستشفيات والمجازر وغيرىا من المصادر األخرى

م يػػػث ال تػػػزاؿ مػػػدف كثيػػػرة تعػػػاني مػػػن مشػػػكلة إدارة المخلفػػػات المنزليػػػة إذ يػػػتح
وعمليػػػات  الػػػتخلص منهػػػا فػػػي التربػػػة وتتػػػرؾ لتتعػػػرض لعمليػػػات التحلػػػل الطبيعػػػي والتآكػػػل

تسػبب ىػذه الطريقػة و  ،اتي والتناقص التدريجي فػي الكميػةخرى واإل تعاؿ الذالتحوؿ األ
المحيطػة حيػث أصػبحت بعػ   للػتخلص مػن القمامػة أضػراراً علػى الصػحة العامػة والبيئػة

بالمخلفػػات المنزليػػة المختتلفػػة ، وىػػذا  األجػػزاء مػػن البيئػػة الطبيعيػػة محملػػة فػػوؽ طاقتهػػا
علػػػى المنػػػاطق السػػػياحية واألنشػػػطة  ةالوضػػػع بسػػػبب تػػػأثيرات عكسػػػية وبصػػػورة خاصػػػ

 .اإلقتصادية الهامة
 

 المنزلية مخلفاتال عريفت

 يعتبر وجػود النفايػات أمػر طبيعػي جػداً ألّف اإلنسػاف يمػارس الكثيػر مػن األنشػطة 
منهػا بطػرؽ  التي ينتج عنها مثل ىذه األ ياء، وتحديداً المنزلية  لذلك ال بّد من التخلص

تراكمهػا وعػدـ إزالتهػا  السلبية على الفرد والمجتمع ككػل  ألفّ  سليمة  للتقليل من  ثارىا
الهضمية والتنفسية بشكل أكثػر،  يسبب لئلنساف الكثير من األمراض والمشاكل الصحّية
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تنتج عن أنشػطة أفػراد  مخلفات التيالعلى أنها مجموعة : المخلفات المنزليةوتُعرؼ 
  .حاجة أو استخداـ يعد لهابجميع األعمار، وتكوف دوف فائدة أو لم  سرةاأل

 المنزلية مخلفاتأنواع ال
 تصنف حسب المكونات إلى ما يلي 

وىػػػي المػػػواد القابلػػػة للتخمػػػر والتحلػػػل الناتجػػػة مػػػن إنتػػػاج  :عضػػػويةمخلفػػػات  -ٔ
واستهبلؾ الطعاـ وىي تختلف بػاختبلؼ أ ػهر السػنة وذلػك تبعػاً لوجػود  وتجهيز
ادات وتقاليػػػد التجمعػػػات الخضػػػر والفواكػػػو وكػػػذلك تختلػػػف بػػػاختبلؼ عػػػ أنػػػواع

 .والموقع الجغرافي السكانية
 والكرتػػوف وىػػي المػػواد القابلػػة لئلحتػػراؽ مثػػل الػػورؽ، :عضػػوية غيػػر مخلفػػات -ٕ

وغيػر القابلػة  ،واألقمشػة لمبلبػس المسػتعملةواواألثػاث الببلستيك،  األخشاب،و 
ي المكسػر واألوانػعلػب الصػفيح، الزجػاج المثػل المػواد المعدنيػة ومنهػا لئلحتراؽ 
     وغيرىا...الزجاجية

 تنػػػتج مػػػن بعػػػ  النشػػػاطات داخػػػل المنػػػزؿوىػػػي مخلفػػػات  :سػػػائلة مخلفػػػات -ٖ
 .ومياه الحماماتوالزيوت المستعملة،  كالغسيل، والجلي،

 

 

   المخلفات المنزليةواع نالتوزيع النسبي أل( ٜٕ كل ) 
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 المنزلية مخلفاتسباب تراكم الأ
 :ىمهاأالمنزلية إلى عدة عوامل  مخلفاتيعود تراكم ال

بػػػػين عػػػػدد السػػػػكاف وحجػػػػم  نمػػػػو عػػػػدد السػػػػكاف حيػػػػث ىنػػػػاؾ تناسػػػػب طػػػػردي -ٔ
 .فكلما زاد عدد االفراد زادت كمية المخلفات الناتجة عن كل فرد المخلفات

 اسػتهبلكية عػاداتوأتباع االستهبلؾ  اطنمأير المستوى المعيشي حيث تغي تطور -ٕ
كميات كبيرة من األطعمة أو  رائها وقد ال يسػتهلكها الفػرد  هيغير السليمة كط

الببلسػػتيكية األطبػػاؽ و ػػراء األكػػواب والمبلعػػق و  لمخلفػػاتا وتأخػػذ طريقهػػا إلػػى
 . ةلها مرة ثانيالمرتجعة والتي اليمكن استعما والورقية غير

ادة المصػػػانع فػػػي تػػػوفير حيػػػث سػػػاىمت زيػػػاج وتطػػػور األنتػػػي االقتصػػػاد التطػػػور -ٖ
الببلسػتيكية والورقيػة  طبػاؽوالمبلعػق واأل واألكػواب الجػاىز طعمػةاالالمعلبات و 

  .المنزلية مخلفاتفي تراكم ال خرى جعلتها سبباً  مرة  قابلة لبلستعماؿالغير 
 

 المنزلية مخلفاتشاكل ناتجة عن الم

تلويثػػػاً خطيػػػراً وطويػػػل تسػػػبب المنزليػػة  مخلفػػػاتتخلص غيػػػر المبلئػػػم مػػػن الإف الػػ
 مػػن أىػػم العوامػػل مخلفػػاتلػػؤلرض والهػػواء ومػػوارد الميػػاه ، ويعتبػػر الػػتخلص مػػن ال األجػػل

التػي تسػببها المخلفػات المشػاكل  من أبرز  .المؤثرة على نوعية معيشة البشر وبيئة العمل
  :وأكثرىا انتشاراً ما يلي المنزلية

 في المخلفات. وجود األدوات الحادة والزجاج المكسوربسبب  اإلصابة بالجروح 
 تلف المياه والتربة الصالحة للزراعة بالجراثيم المسببة لؤلمراض. 

  المخلفات   ازات السامة الناتجة عن احتراؽتلوث الهواء بالروائح الكريهة، والغ
 شويوحراري، واتساع ثقب طبقة األوزوف، إضافًة إلى تالحتباس االؤدي إلى التي تو 

 .البيئة الحضارية، وتشكل األمطار الحمضية
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 ،وأحػػادي  انتشػػار الغػػازات السػػامة مثػػل غػػاز ثػػاني أوكسػػيد الكربػػوف، وأكسػػيد اآلزوت
الغػذائي،  تسبب أمراض خطيرة للجسػم، مثػل التسػممالتي أكسيد الكربوف وغيرىا، و 

  .وأمراض الجهاز التنفسي، واألمراض القلببية وأزمات الربو

 رات الضارة والقوارض، والتي تقـو بنقل العديد من األمراضكاثر الحشت. 

 المنزلية مخلفاتمشاكل ال قواعد للتخلص من
 للتخلص من مشكبلت المخلفات المنزلية يمكن اتباع ما يلي:

 وضػػع النفايػػات بالشػػكل الصػػحيح فػػي وعػػاء خػػاص مػػن مػػادة صػػلبة قويػػة قابلػػة 

 فيجػػب أف يكػػوف خاليػػاً مػػن للتنظيػػف، كالببلسػػتيك والحديػػد، ومراعػػاة الوعػػاء

لجوانػػػب الحػػػادة  لمنػػػع تػػػراكم األوسػػػاخ، وأف ال يكػػػوف ذا ثقػػػوب  حتػػػى تمنػػػع ا
المواد السائلة منػو، وأف يكػوف محكػم االغػبلؽ  لمنػع وصػوؿ الحشػرات  تسرب
أف يكػػوف حجػػم الوعػػاء مناسػػباً، ويػػؤدي الغػػرض الػػذي  يجػػب القمامػػة، كمػػا إلػػى

 .أجلو استعمل من

 ؾ  ػػػركات خاصػػػة تقػػػـو ؿ، وىنػػػاة أوعيػػػة خػػػارج المنػػػز المخلفػػػات فػػػي عػػػد فصػػػل
 كالحديػد، والببلسػتيك تدوير المخلفات بطرؽ صحية لتػوفير بيئػة نظيفػة،ة بإعاد

   .والزجاج، والخشب وغيرىا

 ناتجػة  التخلص من السوائل قبل رمي القمامة  ألّف الرائحػة فػي بعػ  المخلفػات
 .عن السوائل

 يعػػي لػػؤلرض، مثػػل مخلفػػات الطعػػاـعػػبلج بعػػ  المػػواد واسػػتخدامها كسػػماد طب 
 وذلك عن طريق الكومبوست )الذي يعمل على ضغط المواد العضػوية، والقابلػة

للتحلػػػػػل فينػػػػػتج عنهػػػػػا مػػػػػزيج يسػػػػػتخدـ خػػػػػبلؿ بضػػػػػعة أسػػػػػابيع كسػػػػػماد لػػػػػؤلرض 
  .والمزروعات

  ،مػػػن الممكػػػن أف يعػػػاد اسػػػتعمالها التػػػي اسػػػتخداـ األوعيػػػة والمعلبػػػات والثيػػػاب
  .المنزؿ داخل
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 المنزلية المخلفاتإدارة 
 لمػػػػدف والقػػػػرى بأنهػػػػا عمليػػػػات جمػػػػع ونقػػػػؼ إدارة المخلفػػػػات المنزليػػػػة بالتعػػػػر 
 الصػػلبة بجميػػع أنواعهػػا ومػػن مختلػػف مصػػادرىا بأسػػلوب علمػػى جيػػد يكفػػػلالمخلفػػات 

بالوسػائل  الوقت والجهد والتكاليف والتخلص منهػا واالسػتفادة مػن بعػ  مكوناتهػا توفير
يراعػػى فػػى جميػػع ىػػذه  محليػػة المقبولػػة لػػدى السػػكاف علػػى أفلميػػة المناسػػبة للبيئػػة الالع

بصػفة عامػة وعلػى صػحة وسػبلمة  العمليات التقليل مػن اآلثػار السػلبية المػؤثرة علػى البيئػة
 .التجمعات السكانية بصفة خاصة

تطبيػػػػػػػػق اإلدارة العلميػػػػػػػػة علػػػػػػػػى إدارة تعنػػػػػػػػي  إدارة المخلفػػػػػػػػات المنزليػػػػػػػػةإال أف 
 طػػيط والتنفيػػذ والتقيػػيم والتػػي تهػػدؼ بالدرجػػة األولػػى إلػػىالمخلفػػات المنزليػػة أثنػػاء التخ

والػتخلص مػن  لية بالطريقة المثلى وبأقصػى أسػتفادة ممكنػوألستفادة من المخلفات المنز ا
 البواقي بطريقة صحيحة و منة.

 

  recycling تدوير المخلفات
 

ات، سػػػواء المنزليػػػة أـ ىػػػي عمليػػػة إعػػػادة تصػػػنيع واسػػػتخداـ المخلفػػػ التػػػدوير
 الزراعية، وذلك لتقليل تأثير ىذه المخلفات وتراكمهػا علػى البيئػة، وتػتم ىػذهـ اعية أالصن
ثػم  عن طريق تصػنيف وفصػل المخلفػات علػى أسػاس المػواد الخػاـ الموجػودة بهػا ةالعملي

   .إعادة تصنيع كل مادة على حدة

 بػػدأت فكػػرة إعػػادة التػػدوير أثنػػاء الحػػرب العالميػػة األولػػى والثانيػػة، حيػػث كانػػت
إلػى  دوؿ تعانى من النقص الشديد في بع  المػواد األساسػية مثػل المطػاط، ممػا دفعهػاال

  .تجميع تلك المواد من المخلفات إلعادة استخدامها

بعد سنوات أصبحت عمليػة إعػادة التػدوير مػن أىػم أسػاليب إدارة الػتخلص مػن و 
 .ذلك للفوائد البيئية العديدة لهذه العمليةو المخلفات  

 كػػاف إعػػادة التػػدوير المبا ػػر عػػن طريػػق منتجػػي مػػواد المخلفػػاتلسػػنوات عديػػدة  
التركيػز  الخػردة( ىػو الشػكل األساسػي إلعػادة التػدوير، ولكػن مػع بدايػة التسػعينيات بػدأ)

منتجػات أخػرى تعتمػد  على إعادة التدوير غير المبا ر أي تصنيع مواد المخلفات إلنتػاج
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والببلسػتيك واأللومنيػـو وغيرىػا  والورؽعلى نفس المادة الخاـ مثل: إعادة تدوير الزجاج 
 . من المواد التي يتم اآلف إعادة تدويرىا

 ورغػػم إيمػػاف الػػبع  أف إعػػادة تػػدوير المخلفػػات ىػػو قمػػة المدنيػػة فإنػػو بعػػد مػػرور
التػدوير  عشر سنوات على تطبيق الفكرة بدأ الكثير من الناس فػي الػدوؿ المطبقػة إلعػادة

الوسػػػائل  عليػػػة تلػػػك العمليػػػة، وىػػػل ىػػػي أفضػػػلبشػػػكل واسػػػع فػػػي التسػػػاؤؿ عػػػن مػػػدى فا
عاليػػػػة  للػػػػتخلص مػػػػن المخلفػػػػات؟ فقػػػػد اكتشػػػػفوا مػػػػع الوقػػػػت أف تكلفػػػػة إعػػػػادة التشػػػػغيل

 . بالمقارنة بمميزاتها والعائد منها
فػػالمنتج المعػػاد تػػدويره عػػادة أقػػل فػػي الجػػودة مػػن المنػػتج األساسػػي المسػػتخدـ 

 تج األساسي، ورغػم ىػذا فػإف تكلفػةمرة، كما أنو ال يستخدـ في نفس أغراض المن ألوؿ

إعػادة  عمليػة تصنيعو أعلى من تكلفة تصنيع المنتج األساسي من مواده األولية مما يجعل
ىناؾ سػؤاؿ حػائر ! إذا كػاف  التدوير غير منطقية اقتصاديا بل إىدارًا للطاقة  لذلك أصبح

ب األفضػػػل المخلفػػػات فمػػػا ىػػػو األسػػػلو  إعػػػادة التػػػدوير أسػػػلوبًا غيػػػر فعػػػاؿ للػػػتخلص مػػػن
يػػد العلمػػاء حيػػث يجػػب البحػػث عػػن  للػػتخلص منهػػا؟ وبػػالطبع فػػإف الجػػواب الوحيػػد فػػي

عػػدـ إىػػدار المػػواد الخػػاـ غيػػر  أسػػلوب  خػػر للػػتخلص مػػن المخلفػػات وفػػى نفػػس الوقػػت
بعػػ  األفكػػار مثػػل اسػػتخداـ الزجػػاج  المتجػػددة الموجػػودة بهػػا، وقػػد بػػدأ بالفعػػل ظهػػور

فػي عمليػات رصػف الشػوارع أو محاولػة  للرمػل المجروش الموجود في المخلفات كبػديل
وننتظػػػر فػػػي المسػػػتقبل ظهػػػور العديػػػد مػػػن  اسػػػتخداـ المخلفػػػات فػػػي توليػػػد طاقػػػة نظيفػػػة،

المخلفػػات بطريقػػة تحػػافن علػػى البيئػػة وال تهػػدر  األفكػػار األخػػرى للػػتخلص مػػن أكػػواـ
 .الطاقة

و،  منػػذ أف أدرؾ اإلنسػػاف مػػدى إسػػاءتو السػػتخداـ عناصػػر الكػػوف المختلفػػة حولػػ
. ومنػػذ ذلػػك الحػػين تعالػػت صػػيحات ٜٓٚٔالػػدعوة إلػػى يػػـو األرض فػػي عػػاـ  كانػػت

عػػػن البيئػػة، وظهػػػرت أحػػزاب الخضػػػر فػػػي الكثيػػر مػػػن الػػببلد، وتشػػػكل عنػػػد  المػػدافعين
بيئػػي ورغبػة حقيقيػػة فػػي وقػػف نزيػػف المػوارد، وظهػػر جيػػل يعػػرؼ مفػػردات  الكثيػرين وعػػي
واالحتبػاس الحػراري، وتػأثير  (Ecological System ) النظػاـ البيئػي :جديدة مثل

 وثقػب األوزوف، وإعػادة تػدوير المخلفػات (Effect  Green House) الصػوبة
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Recycling،  وتعلػق الكثيػروف بهػذا التعبيػػر األخيػر رغبػة فػي التكفيػػر عػن الػذنب فػػي
  .المسكين حق كوكبنا

 

 لمخلفاتفوائد إعادة تدوير ا
والتػي مػن  مخلفػاتنتيجػة اعػادة تػدوير الىناؾ الكثيػر والعديػد مػن الفوائػد التػي تنبػع 

 :مهاأى

 حوبيت الووارد الطبيعيّت. 

 وخلفبثتقليص حجن ال. 

 اإلسهبم في تقليل ظبهرة االحتببس الحراري. 

 إيجبد فرص عول جذيذة. 

 الحذ هي تلوث البيئت. 

 إعبدة التوازى البيئي. 

 تقليل استيراد الوواد الخبم. 

 

 المخلفاتدارة إل R4القاعدة الذىبية 
إدارة  يعتبػر إعػادة تػػدوير المخلفػات أحػػد األركػاف األربعػػة التػي تقػػـو عليهػا عمليػػة

 :وىي والتي يجب زيادة الوعي بها، R 4 المخلفات أو ما يعرؼ بالقاعدة الذىبية 

   Reduction التقليل  -ٔ

والمقصود ىنا ىو تقليل المواد الخاـ المستخدمة، وبالتالي تقليل المخلفات، ويتم 
  :ذلك

  .إما باستخداـ مواد خاـ أقل -
 .أو باستخداـ مواد خاـ تنتج مخلفات أقل -
 مثػػػػل أو عػػػػن طريػػػػق الحػػػػّد مػػػػن المػػػػواد المسػػػػتخدمة فػػػػي عمليػػػػات التعبئػػػػة والتغليػػػػف -

والمنػػتج   الببلسػػتيك والػػورؽ والمعػػادف، وىػػذا يسػػتدعي وعيًػػا بيئياػػا مػػن كػػل مػػن المسػػتثمر
الصػابوف السػائل بتركيػزه   التػـز الكثيػر مػن منتجػي فمثبًل في الواليات المتحػدة األمريكيػة

ونيػػػػة أسػػػػناف بػػػػدوف عبوتػػػػو الكرت حتػػػػى يػػػػتم تعبئتػػػػو فػػػػي عبػػػػّوات أصػػػػغر، أو إنتػػػػاج معجػػػػوف
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كميػِة   وبالتػالي تقليػل(Waste minimization)  الخارجيػة، وىػذا مػا يطلػق علػي
 ة.حياالالناتجة عن نمط مخلفات ال
    Reuse إعادة استخداـ المخلفات -2

 إعػػادة اسػػتخداـ الزجاجػػات الببلسػػتيكية للميػػاه المعدنيػػة -مػػثبلً  -وىػػذا يعنػػي 
األسػلوب  مثبلً بعػد تعقيمهػا، وإعػادة مػلء الزجاجػات والبرطمانػات بعػد اسػتخدامها، ىػذا

النػاس فػي كيفيػة  يؤدي إلى تقليل حجم المخلفات، ولكنو يستدعي وعيًػا بيئياػا لػدى عامػة
المخلفػػػات الببلسػػػتيكية   بعمليػػػة فػػػرز بسػػػيطة لكػػػل مػػػن الػػػتخلص مػػػن مخلفػػػاتهم، والقيػػػاـ

فػػي كػػل مػػن اليابػػاف والواليػػات  والورقيػػة والزجاجيػػة والمعدنيػػة قبػػل الػػتخلص منهػػا، فنجػػد
منطقػػػػة و ػػػػارع  بحيػػػػث يػػػػتم إلقػػػػاء  المتحػػػػدة األمريكيػػػػة صػػػػناديق قمامػػػػة ملونػػػػة فػػػػي كػػػػل

والزجاجيػة والمعدنيػة والمخلفػات الببلسػتيكية  المخلفات الورقية في الصناديق الخضراء،
األطعمػػػة أو مػػػا يطلػػػق عليػػػو المخلفػػػات الحيويػػػة فػػػي  فػػي الصػػػناديق الزرقػػػاء، ومخلفػػػات

 .الصناديق السوداء
 

  Recycling إعادة التدوير -ٖ
 لمخلفػػات  إلنتػػاج منتجػػات أخػػرى أقػػلوالمقصػػود بإعػػادة التػػدوير ىػػو إعػػادة اسػػتخداـ ا

  .جودة من المنتج األصلي
 

  Recovery رياالسترجاع الحرا-ٗ
 وتستخدـ تكنولوجيػا االسػترجاع الحػراري فػي الكثيػر مػن الػدوؿ، خاصػة اليابػاف 
 للػػتخلص اآلمػػن مػػن المخلفػػات الصػػلبة، والمخلفػػات الخطػػرة صػػلبة وسػػائلة، ومخلفػػات
 المستشػفيات، والحمػأة الناتجػػة مػن الصػرؼ الصػػحي والصػناعي، وذلػك عػػن طريػق حػػرؽ

 ة مثػػل درجػػة الحػػرارة ومػػدة االحتػػراؽ، وذلػػكىػػذه المخلفػػات تحػػت ظػػروؼ تشػػغيل معينػػ
بػالتخلص مػن  وانين البيئػة. وتتميػز ىػذه الطريػقللتحكم في االنبعاثات ومدى مطابقتهػا لقػ

فػػي العمليػػات  % مػػن المػػواد الصػػلبة، وتحويلهػػا إلػػى طاقػػة حراريػػة يمكػػن اسػػتغبللهآٜ
  .الصناعية أو توليد البخار أو الطاقة الكهربية
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 لمخلفات بع  ا تدويرإعادة 
 عادة تدوير الورؽإ -

حمايػػة  تعتبػػر عمليػػة اقتصػػادية مػػن الدرجػػة األولػػى  وذلػػك ألنػػو طبًقػػا إلحصػػائية وكالػػة
مػن مخلفػات %ٓٓٔالبيئة بالواليات المتحدة األمريكية فإف إنتاج طن واحد من الػورؽ 

متػًرا مكعبًػا مػن  ٕٛكيلػو وات/ سػاعة( طاقػة، وكػذلك سػيوفر   ٓٓٔٗورقية سوؼ يوفر )
كجػػم مػػن الملوثػػات  ٕٗ يػػاه، باإلضػػافة إلػػى نقػػص فػػي التلػػوث الهػػوائي النػػاتج بمقػػدارالم

 ٜ.ٕٓالمتحدة األمريكية إعػادة تػدوير  الهوائية. وبالرغم من ذلك، فإنو يتم في الواليات
طناػا مػن الػورؽ يػتم الػتخلص منهػا دوف إعػادة تػدوير.  ٗ.ٕ٘طناا ورقياا سػنوياا فقػط مقابػل 

  .فإنو يستخدـ في طباعة الجرائد اليومية تدويره أما الورؽ المعاد
 

 :إعادة تدوير الببلستيك -
رئيسػين  إلػى أنػواع عديػدة يمكػن اختصػارىا فػي نػوعين يةالببلسػتيكالمخلفات نقسم ت
 Thin Film وأكيػاس الببلسػػتيكHard Plastic  الببلسػػتيك النا ػف ىمػا

Plasticالصػػودا الكاويػػة المضػػاؼ  قبػػل إعػػادة التػػدوير غسػػل الببلسػػتيك بمػػادة ، ويػػتم
السػػاخن. وبعػػد ذلػػك يػػتم تكسػػير الببلسػػتيك النا ػػف وإعػػادة اسػػتخدامو فػػي  إليهػػا المػػاء

الغسػػػػػيل، والشػػػػػػماعات، وخػػػػػػراطيم الكهربػػػػػاء الببلسػػػػػػتيكية، وال ينصػػػػػػح  صػػػػػنع مشػػػػػػابك
مخلفػػػػات الببلسػػػػتيك فػػػػي إنتػػػػاج منتجػػػػات تتفاعػػػػل مػػػػع المػػػػواد الغذائيػػػػة. أمػػػػا  باسػػػػتخداـ
 .يتم إعادة بلورتو في ماكينات البلورةاألكياس ف ببلستيك

  

  :إعادة تدوير المخلفات المعدنية -
وىػػػي تتمثػػػل أساًسػػػا فػػػي األلومنيػػػـو والصػػػلب  حيػػػث يمكػػػن إعػػػادة صػػػهرىا فػػػي 

، ويعتبػػر الصػػلب مػػن المخلفػػات التػػي يمكػػن إعػػادة مسػػابك  الحديػػد ومسػػابك األلومنيػػـو
 تحتػػػاج عمليػػػة إعػػػادة تػػػدوير%، ولعػػػدد ال نهػػػائي مػػػن المػػػرات، و ٓٓٔتػػػدويرىا بنسػػػبة 

تػدوير  الصلب لطاقة أقل من الطاقة البلزمة الستخراجو مػن السػبائك، أمػا تكػاليف إعػادة
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إعػػادة تػػدوير  % فقػػط مػػن تكػػاليف تصػػنيعو، وتحتػػاج عمليػػةٕٓاأللومنيػػـو فإنهػػا تمثػػل 
  .% فقط من الطاقة البلزمة٘األلومنيـو إلى 

 

 إعادة تدوير الزجاج -

رمػاؿ تعتبػر مػن الصػناعات المسػتهلكة للطاقػة بشػكل كبيػر  صناعة الزجاج مػن ال
 درجة مئويػة، أمػا إعػادة ٓٓٙٔإلى تحتاج عملية التصنيع إلى درجات حرارة تصل  حيث

 .تدوير الزجاج فتحتاج إلى طاقة أقل بكثير
 

 . مشروع إنتاج الصابوف من الزيوت المستخدمة في قلي األطعمة -
الغذائيػة  مصػادر إعػداد عػدد كبيػر مػن المػأكوالتيعتبر زيت الطعػاـ مصػدراً ىامػا مػن 

ألعماؿ قلي األطعمػة   الشعبية منها في جمهورية مصر العربية وتمثل الكمية التي تستخدـ
% مػػن كميػػة ٘٘حػػوالي  كالفبلفػػل )الطعميػػة( والبطػػاطس والسػػمك والباذنجػػاف وغيرىػػا

سػواء  نوياً طػن زيػت سػ مليػوف ٖالزيوت المستخدمة .وقد وجد أف مصر تسػتخدـ حػوالي 
تسػتخدـ  زيػت سػنوياً  % مليػوف طػن٘ٙ.ٔمن اإلنتػاج المحلػي أو المسػتورد منهػا حػوالي

مػػن ىػػذه الكميػػة والتػػي  %ٖ٘فػػي أعمػػاؿ القلػػي المشػػار إليهػػا وقػػد وجػػد أيضػػا أف نسػػبة 
الزيػوت بعػد عمليػات القلػي والتػي  تمثل كميػة مخلفػات تقريباً  مليوف طن سنوياً ٘.ٓتعادؿ

الصػػحية الػػبلـز توافرىػػا لصػػحة اإلنسػػاف .لػػذا   دـ مطابقتهػػا للشػػروطال يعػاد اسػػتخدامها لعػػ
الكميػات لقيػػاـ بعػ  الصػناعات التػي تقػـو علػػي  كػاف مػن الضػروري االسػتفادة مػن ىػػذه

  .الزيوت كصناعة الصابوف بمنتجاتو المختلفة تدوير مخلفات ىذه النوعية من

مليػوف طػن سػنويا ٘.ٓ مما سػبق يتبػين أف حػوالي .عحاجة إلي إقامة المشرو مدى ال  
عمليػات القلػي ال يعػاد اسػتخدامها وبالتػالي كانػت  مػن مخلفػات الزيػوت المسػتخدمة فػي

مما قد يػؤثر علػي كفػاءة الشػبكة باإلضػافة إلػي تأثيرىػا  تلقي في  بكات الصرؼ الصحي
فػػي تطهيػر ىػػذه الشػبكات وزيػػادة تكلفػة التطهيػػر أو معالجػػة  علػي المعػػدات المسػتخدمة

كػػاف التفكيػػر فػػي إعػػادة اسػػتخداـ زيػػوت المخلفػػات فػػي عمليػػة  ولػػذلك ميػػاه الصػػرؼ .
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والػػػذي مػػػازاؿ يسػػػتخدـ فػػػي كثيػػػر مػػػن المنػػػازؿ خاصػػػة بػػػالريف  تصػػػنيع صػػػابوف الغسػػػيل
 .الحضارية المصري أو بع  المناطق

 وممػػا ىػػو جػػدير بالػػذكر أف ىػػذا المشػػروع باإلضػػافة إلػػي االسػػتفادة مػػن إعػػادة تػػدوير 
 الزيػػػوت يمكػػػن أف يقػػػـو علػػػي اسػػػتخداـ كميػػػات مػػػن الزيػػػوتمخلفػػػات ىػػػذه النوعيػػػة مػػػن 

وتشػجيع  النباتيػة ومنتجاتهػا المهدرجػة )المسػلي الصػناعي( والتػي انتهػت فتػرة صػبلحياتها
تػؤثر علػي الصػحة  التجار علي االستفادة من ىذا المشروع بدال من ترويج بضػاعة فاسػدة

مػػردود ايجػػابي فػػي  لػػو مػػنالعامػػة للمػػواطنين . وبػػذلك يتضػػح أىميػػة ىػػذا المشػػروع لمػػا 
التي يمكن أف تسػتخدـ فػي  المحافظة علي البيئة وعدـ زيادة تلوث مياه الصرؼ الصحي

زراعة غابات بهدؼ الحصػوؿ علػي  الري بعد معالجتها حيث تتجو األجهزة المسئولة إلي
علي زيادة المساحة الخضػراء وتقليػل  أخشاب في المناطق الصحراوية وىو اتجاه يساعد

  .البلزمة للصناعات المختلفة مثل البناء واألثاث باإلضافة إلي توفير األخشاب التصحر

 سػػوؼ تسػػتخدـ ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي بعػػد تر ػػيحها وتنقيتهػػا مػػن كافػػة الملوثػػاتو  
 فػػداف مػػن األراضػػي الصػػحراوية  ػػرؽٕٓٓالصػػلبة والسػػائلة. وبالفعػػل تػػم زراعػػة حػػوالي 
  .ي علي مياه الصرؼ الصحي المعالجاإلسماعيلية باأل جار حيث تعتمد عملية الر 

لػػذلك ولرفػػع درجػػة نقػػاوة ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي يجػػب التشػػديد علػػي عػػدـ إلقػػاء 
الطعػػاـ بعػػد االسػػتعماؿ فػػي  ػػبكات الصػػرؼ الصػػحي . وىنػػاؾ العديػػد مػػن دوؿ  زيػػوت
العمليػة  تتجػو إلػي اسػتخداـ الزيػوت النباتيػة بعػد االسػتعماؿ إلػي صػابوف وتػتم ىػذه العػالم

تحليػل عينػات مػن  ؿ كما تقـو السلطات المختصة بمعاقبة المخالفين حيػث يػتمفي المنز 
 .الصرؼ الصحي باستمرار لكل منطقة للتأكد من خلوىا من الزيوت

د فػي حمايػة البيئػة والػتخلص مما سبق يتضح أىمية ىذا المشػروع حيػث يسػاع  
 . صحيعناصر الملوثات الخطيرة التي تؤثر علي  بكات مياه الصرؼ الأحد من 
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  منزليةمقترحات لئلستفادة من المخلفات ال

 المنزلية. إنشاء مصانع لتدوير المخلفات -
البشػػرية الصػػلبة  الػػتخلص مػػن المخلفػػات أف تػػؤدي المحليػػات دورا أساسػػيا فػػي عمليػػة  -

المنزليػػػة مػػػن جميػػػع  مخلفػػػاتال علػػػى نقػػػل  باعتبارىػػا جهػػػة تنفيذيػػػة تتػػػولى مهمػػػة اال ػػػراؼ 
وقػػػاؿ   مواقػػػع معينػػػة لردمهػػػا. الػػػى  جمهوريػػػة بموجػػػب عقػػػود مػػػع  ػػػركات النظافػػػةمنػػػاطق ال

المنزليػػة تصػػل الػػى مواقػػع الػػردـ   مػػن المخلفػػات % ٓٓٔف أدراسػػة الدارة  ػػؤوف البيئػػة 
منهػا فػي حػػين  % ٓٙو ٓ٘بػػين   وأف األطعمػػة تشػكل مػا  دوف فرزىػا أو اعػادة تصػنيعها

 ٗوالزجاج مػا بػين  % ٖٔفيشكل    بلستيك في المئة أما الب ٛٔنسبتو  يشكل الورؽ ما
المنزليػػة حػػوالي  وتمثػػل النفايػػات  معػػادف أخػػرى. والنسػػبة المتبقيػػة ىػػي عبػػارة عػػن %ٙو

  .مخلفػاتالكميػة الكليػة لل جمػاليإمػن  % ٖ٘لػى إبنسػبة تصػل  الػف طػن سػنوياً  ٓٓٛ
 جػراـ كيلػو ٔرٗالمنزليػة الصػلبة يقػدر ب مخلفات "معدؿ انتاج الفرد الواحد من ال  وأف 
  في السنة".جراـ  كيلو  ٔٔ٘اليـو أي ما يعادؿ   في 

مػػن االىتمػػػاـ  انطبلقػػاً  طػػرح مشػػروع بنػػاء مصػػػانع العػػادة تصػػنيع المخلفػػات المنزليػػػة  -
 .مخلفاتمن من البالتخلص اآل

يتػػولى  للقطػػاع الخػػاص حيػػث دارتهػػا إقتػػرح أف المصػػانع التػػي سػػوؼ تنشػػأ توكػػل مهمػػة ن -
أنواعهػا ومػن ثػم  المنزليػة الصػلبة بشػتى مخلفػاتؿ الالمصنع بإسػتقبإدارتها وسوؼ يقـو ا

علػى االسػتفادة مػن بقيػة  سػتعملالعضوية لصنع األسػمدة العضػوية و  المواد  تستخرج منها 
األلمنيػػـو كػػل علػػى والخشػػب و  لػػى مجموعػػات كػػالورؽ والزجػػاجإبتصػػنيفها    مخلفػػاتال

   عادة تصنيعها.ال لتدويرىا أو تصديرىا للخارج  حسب استخداماتو
 ثعلمػػى متطػػور بحيػػث ال تسػػبب أى تلػػو  بشػػكلمخلفػػات وجػػود مػػرادـ لػػردـ الضػػرورة  -
 .عن الكتلة السكنية ةسس ىندسية وبعيدأعلى  ةمصمم تكوفو 
لػػى درجػػة حػػرؽ ىػػذه إمناسػػبة بحيػػث ال يصػػل االسػػتهتار وقلػػة الػػوعي البيئيػػة التوعيػػة ال -

 أىميػػػة كبيػػػرة يع المخلفػػػات وفػػػى ذلػػػك عػػػادة تصػػػنإتوعيػػػة الجمهػػػور بضػػػرورة و  المخلفػػػات
بجميػع    حيث يجب أف تقـو الجهات المسئولة بعمل برامج توعية السيما لطلبة المدارس
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  عػبلـ.برامج التوعية من خبلؿ وسائل اإلوالتركيز على مراحلها من خبلؿ توزيع الكتيبات 
  .عادة تصنيع المخلفات الصلبةإة يمىأاصدار كتيبات وملصقات توضح و 
 .من المصدر حيث يسهل أعادة تصنيعها مخلفاتفرز ال -
 

يطػػرح علػػى الطػػبلب سػػؤاؿ مفتػػوح عػػن كيفيػػة األسػػتفادة مػػن المخلفػػات المنزليػػة  نشػػاط :
 داخل المنزؿ.
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 أسئلة على الفصل الخامس
 

 ؟المخلفات المنزلية: ما ىو تعرؼ ٔس
 أنواع المخلفات المنزلية.: تكلم عن  ٕس
 ؟أسباب تراكم المخلفات المنزلية والمشاكل الناجمة عنهاما ىي :  ٖس

 إدارة المخلفات المنزلية .: عرؼ مفهـو  ٗس
 القواعد الذىبية األربع للتعامل مع المخلفات المنزلية.: تكلم عن  ٗس

 إعادة تدوير المخلفات المنزلية وأىميتو.: تكلم عن  ٘س
 

 أكمل ما يأتي::  ٙس
 .................، .المنزلية .............. ، ............... من أنواع المخلفات  -
 ............... ....،...........،....من أسباب تراكم المخلفات المنزلية........ -

 .........................................تعرؼ إدارة المخلفات المنزلية بأنها..... -

منزلية ىى ............ ، .................... القواعد الذىبية إلدارة المخلفات ال -
..... ، .............. ،............ 

......... تدوير المخلفات المنزلية .................. ، .......... من أىمية إعادة -
............. ، ........... ،....،........... 

ودورة فػػػي مواجهػػػة  ،ووأىميتػػػ ،نػػػاقل مفهػػػـو إدارة المخلفػػػات المنزليػػػة:  ٚس
 مشكلة تراكم المخلفات.
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 الفصل السادس
 

 مصطلحات إدارة المنزؿ
 

 بعد دراسة ىذا الفصل يكوف القارىء ملماً بػ:
 

  المصطلحات اإلدارية الخاصة لفرع اإلدارة المنزلية الواردة بهذا الكتاب
 لتساعده في البحث والتعلم الذاتي
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 سادسالفصل ال
 صطلحات إدارة المنزؿم

Home Management Terminologies   
 

 المصطلح باللغة اإلنجليزية المصطلح بالغة العربية

 Administration اإلدارة

 Management Science علم اإلدارة                                                                               

                 Scientific Management اإلدارة العلمية   

 Fields Management                                                        مجاالت اإلدارة

                   General Management اإلدارة العامة    

 Business Management                                          إدارة األعماؿ    

        Industrial Management اإلدارة الصناعية

        Modern Management اإلدارة الحديثة

 Management and Economics اإلدارة واالقتصاد

 Management and Accounting اإلدارة والمحاسبة

 Management, psychology and اإلدارة وعلم النفس واالجتماع
sociology 

 Management and Law دارة والقانوفاإل

 Management and religion اإلدارة والدين

 Management  Importance أىمية اإلدارة

         Management  art or science اإلدارة علم أـ فن

 Management Goals ة                                                        أىداؼ اإلدار 

 Management Science طور علم اإلدارةت
Development   

 Management as a practice اإلدارة كممارسة

 Management as an ideology اإلدارة كفكر
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 Management as a science اإلدارة كعلم

 Principles of Scientific مبادىء اإلدارة العلمية                          
Management 

 Management Classic School                                في اإلدارة المدرسة التقليدية

 Bureaucracy البيروقراطية

 Motion and Time Study دراسة الحركة والزمن                                          

 Technical Activities          نشاطات فنية                                               

 Commercial Activities نشاطات تجارية                                                 

 Financial Activities نشاطات مالية                                                        

 Security Activities                                              نشاطات الوقاية والضماف

 Accounting Activities نشاطات محاسبية

 Management Activities                                               نشاطات ادارية

 Division of Work                                                        مبدا تقسيم العمل 

 Authority and Responsibility                                         سلطة والمسئوليةال

 Discipline        النظاـ  

 Unity of Command                                                   وحدة اصدار االوامر

 Unity of Direction                                                      حدة التوجيو و 

خضوع المصلحة الشخصية 
 للمصلحة العامة  

Subordination of Individual 
Interest to General Interest 

 Centralization المركزية

 Scalar Chain ةتدرج السلط

 Order                                                                  الترتيب والنظاـ 

 Equity   المساواة

 Stability of Tenure االستقرار في العمل

 Initiative    المبادرة 
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 Cooperation   التعاوف

 Command                                                                   اصدار االوامر 

مدرسة العبلقات اإلنسانية 
            واالجتماعية

Human and social Relations 
School 

 Behavioral school                                                      المدرسة السلوكية

المدارس اإلدارية الحديثة 
           New Management Schools  )المعاصرة(

 Organization  مؤسسة   

  Family Organization   مؤسسة األسرة

 Environment of Management بيئة اإلدارة

 General Environment                                                         البيئة العامة

 Task Environment عمل                                                           بيئة ال

 Home Management إدارة المنزؿ

 Home Management Concept إدارة المنزؿ                                      مفهـو 

   Home Management Definition تعريف اإلدارة المنزلية                               

 Home Scientific Management اإلدارة العلمية للمنزؿ                               

ئة عن اإلدارة المفاىيم الخاط
 المنزلية

Incorrect Concepts about Home 
Management  

 Management Process العملية اإلدارية                                                     

 Family Resources                                                  موارد األسرة

   Family Resources Management ة                                إدارة الموارد األسري

  Human Needs                                                        االحتياجات اإلنسانية  

 Family requirements    األسرية لمتطلباتا

 Properties of Family Resources خصائص الموارد األسرية                           

 Human Resources   الموارد البشرية
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  Human Resources Management إدارة الموارد البشرية

 Non Human Resources الموارد غير البشرية                                            

 Material Resources الموارد المادية

 Material Resources إدارة الموارد المادية
Management  

 Non Human Resources إدارة الموارد غير البشرية
Management                                 

 Time Resource مورد الوقت                                                             

 Energy                                     الطاقة أو الجهد                                   

 Abilities القدرات  

 Skills المهارات

 Inclination الميوؿ

 Attitudes واالتجاىات                                             

 Knowledge العلم أو المعرفة                                                                

     Intelligence الذكاء

 Thinking التفكير

 Inferre األستدالؿ

 Memory         التذكر                                                                                                                       

 Realization اإلدراؾ  

                                             Money الماؿ 

 Income patterns أنماط الدخل

 Material goods الممتلكات ] السلع المادية [                                                 

 Ommunity Facilities تسهيبلت وخدمات المجتمع                                          

 Values The                                                                      القيم        

 The Standards المستويات                                                                 

 Decision Making اتخاذ القرار
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     Solving Problem حل المشكبلت

 Alternatives البدائل

 Kinds of Decisions أنواع القرارات                                                   

   Individual Decisions قرارات فردية 

   Group Decisions قرارات جماعية

   General Decisions قرارات عامة

   Private Decisions قرارات خاصة

 Programmed decisions قرارات مبرمجة

 Unprogrammed decisions قرارات غير مبرمجة

 Organization التنظيػم

 Reorganization إعادة التنظيم

 Coordination التنسيق

                   Organization Levels مستويات التنظيم

  Steps of management process مراحل العملية اإلدارية                                 

 Planning التخطيط

 Action plan  خطة العمل

   Goals Determine  تحديد األىداؼ                                             

 Individual goals أىداؼ فردية

 Group goals أىداؼ جماعية

 General goals أىداؼ عامة

 Private goals أىداؼ خاصة

  Long Range Goals أىداؼ طويلة المدى 

 Short Range Goals أىداؼ قصيرة المدى

 Implementation التنفيذ                                                                   

 Evaluation التقييم 
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 Strategic Planning التخطيط االستراتيجي                                               

                         Tacticah Planning خطيط التكتيكيالت

 Operational Planning  نفيذي                                                                                         التخطيط الت

 plan  Standing      الخطة الجاىزة                                                         

  plan picture الخطة الذىنية المصورة                                                      

                   Long- range planning  خطط طويلة المدى

 Short-Range planning المدى ةقصير  طخط

 Mind plans خطط ذىنية 

 Written plans خطط مكتوبة )مدونة(

    Inputs المدخبلت

 Out Puts المخرجات                                                                   

 Feed Bake التغذية الراجعة           

 Flexibility المرونة

 Direction التوجية                                       

 Continuous Revision المراجعة المستمرة    

 Follow-Up المتابعة                                 

      Supervision األ راؼ                                                                   

 Guidance األر اد

 Activation التنشيط

 Motivational الدافعية

 Adjustment and conditioning التعديل والتكييف

 Observation المبلحظة  

                                    Controlling الرقػػابة

 Self control الرقابة الذاتية                                                                   

 Hierarchical control             الرقابة العليا                                               
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 Leadership القيادة                                                                            

  Simplification of Work تبسيط األعماؿ                                                                   

 Simplify housework لية                        تبسيط األعماؿ المنز 

 Assign Tasks                                                                 توزيع األعماؿ

 Components work أبعاد العمل

 The operator القائم بالعمل

 Work place مكاف العمل

 The work العمل

 Affective Component                              المكوف الوجدانى     

  Cognitive component المكوف اإلدراكى                                      

                   Temporal Component المكوف الزمنى

 Physical Component المكوف البدنى                                                      

 Worktops أسطح العمل

 Storage places أماكن التخزين

 Tools and equipment work أدوات وأجهزة العمل

 Timing التوقيت

  Kind of kitchens أنواع المطابخ

 The One-Wall Kitchen مطبخ على حائط واحد

 The Galley Kitchen مطبخ على حائطين

  L L-shaped kitchenمطبخ على  كل حرؼ 

  U  U -shaped kitchenمطبخ على  كل حرؼ 

 Island shaped kitchen مطبخ على  كل جزيرة
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 لسادسأسئلة على الفصل ا
 

 قابل للمصطلحات التالية باللغة اإلنجليزية.اذكر المصطلح الم
 .علم اإلدارة       

 .اإلدارة العامة 

 .اإلدارة العلمية 

 .اإلدارة العلمية للمنزؿ 

 .اإلدارة المنزلية 

 .العملية اإلدارية 

 .الموارد األسرية 

 .إدارة الموارد البشرية 

 .الموارد غير البشرية 

 .إدارة الموارد غير البشرية 

  المجتمع.تسهيبلت وخدمات 

 .اتخاذ القرار 

 .التنظيم 

 .مراحل العملية اإلدارية 

 .التخطيط 

 .تحديد األىداؼ 

 .التنفيذ 

 .التقييم 

 .تبسيط األعماؿ المنزلية 
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 قائمة المراجع

 
 أواًل: المراجع العربية 

 القر ف الكريم.-1

دار  ،)اإلدارة : المفػػاىيم، األسػػس، المهػػاـ( (:ٖٜٛٔالمنيػػف ) إبػػراىيم عبػػد اهلل-2
 .ـ للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، جدةالعلو 

إجػػػػبلؿ عبػػػػد المػػػػنعم حػػػػافن وسػػػػبلفة محمػػػػد إبػػػػراىيم وعلػػػػى محمػػػػود المبػػػػي  -3
 (: أصوؿ اإلدارة، دار التحرير، القاىرة.ٜٜٚٔ)

(: اإلدارة وتحػػديات العولمػػة، انتػػر نا ػػوناؿ، ٕٔٓٓأحمػػد عرفػػة وسػػمية  ػػلبي )-4
 القاىرة.

 .كتبة العصرية، القاىرة مبادئ اإلدارة، الم (:ٕٕٓٓغنيم ) أحمد-5

 (: االقتصاد األسرى ، مطبعة مدنى ، القاىرة.ٜ٘ٚٔ ماؿ السمرى )-6

(: إدارة المػػوارد البشػػرية مػػن النظريػػة إلػػى التطبيػػق، دار ٜٜٛٔأمػػين السػػاعاتي )-7
 .ٔالفكر العربي، القاىرة، طػ

( االقتصػػػػاد االسػػػػتهبلكى األسػػػػرى، قسػػػػم ٖٜٜٔايػػػػزيس عػػػػاذر نػػػػوار و خػػػػروف )-8
 لمنزلى، كلية الزراعة ، جامعة اإلسكندرية.االقتصاد ا

(: اإلدارة األصػػػػػػوؿ والنظريػػػػػػات، دار الكتػػػػػػب العلميػػػػػػة، ٕٔٓٓإيهػػػػػػاب زريػػػػػػق )-9
 القاىرة.

(: إدارة األعمػػػاؿ مػػػدخل تطبيقػػػي، دار النهضػػػة العربيػػػة، ٜٜٙٔجميػػػل توفيػػػق )-11
 بيروت.

(: السػػػػلوؾ اإلداري لؤلسػػػػرة بالمجتمعػػػػات ٕٕٓٓحنػػػػاف محمػػػػد أبػػػػو صػػػػيري )-11
الجديػػػدة وأثػػػره علػػػى اقتصػػػادياتها، رسػػػالة دكتػػػوراه غيػػػر منشػػػورة، كليػػػة  العمرانيػػػة

 االقتصاد المنزلي، جامعة حلواف.
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(: مشػػػكبلت إدارة المنػػػزؿ التػػػي تواجػػػو ربػػػة ٕٔٓٓراجيػػػة حلمػػػي السػػػيد بػػػدر )-12
األسرة فػي ريػف محافظػة المنوفيػة. رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، كليػة االقتصػاد 

 المنزلي، جامعة المنوفية.

(: دراسػػة مقارنػػة بػػين بعػػ  اآلسػػر الريفيػػة واآلسػػر ٜٜٔٔيػػع محمػػود نوفػػل )رب-13
الحضػػػػرية فػػػػى أسػػػػلوب اختيػػػػار الوجبػػػػات، رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػورة، كليػػػػة 

 االقتصاد المنزلى، جامعة حلواف.

(: تخطػػيط ربػػة األسػػرة لمواردىػػا وعبلقتػػو بمسػػتوى ٜٜٛٔربيػػع محمػػود نوفػػل )-14
أبنائهػػػا تبلميػػػذ المرحلػػػة اإلعداديػػػة ، رسػػػالة الػػػوعى بقيمػػػة المػػػوارد الماليػػػة لػػػدى 

 دكتوراة غير منشورة ، كلية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية .

(: اإلدارة المنزليػػػة الحديثػػػة، مكتبػػػة الملػػػك فهػػػد ٕٙٓٓربيػػػع محمػػػود نوفػػػل )-15
 الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

ى المػػػػػرأة السػػػػػعودية (: الممارسػػػػػات اإلداريػػػػػة لػػػػػدٕ٘ٓٓر ػػػػػا سػػػػػعود زاكػػػػػور )-16
وعبلقتهػػػػا بػػػػالتوافق النفسػػػػي واالجتمػػػػاعي، رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػورة، كليػػػػة 

 االقتصاد المنزلي، جامعة حلواف.

(: "دراسػػػة تحليليػػػة لقػػػرارات ربػػػات األسػػػر ٜٕٓٓريهػػػاـ إسػػػماعيل الشػػػربيني )-17
المتعلقػػػػػة باإلنفػػػػػاؽ االسػػػػػتهبلكي وأوجػػػػػو تر ػػػػػيده لعينػػػػػة مػػػػػن العػػػػػامبلت بجامعػػػػػة 

 جامعة الزقازيق. –كلية الزراعة   –رسالة دكتوراه  –ق" الزقازي

الهيئااة المصاارية  ،إدارة البيئااة ن ااو اجنااااج ا ن ااف (:2007) زكريااا حااا و -18
   .العامة لمكااب، القاهرة

(: اإلدارة ومتغيػػرات العصػػر بػػين النظريػػة والتطبيػػق ٕٓٓٓزينػػب حسػػين حقػػي )-19
 لقاىرة.في مجاالت الحياة اإلنسانية، مكتبة عين  مس، ا

(: اتجاىات المرأة نحو اكتساب أفكار ٜٕٓٓزينب صبلح محمود يوسف )-21
مستحدثة في إدارة الشئوف األسرية من خبلؿ وسائل االتصاؿ المرئية، رسالة 

 دكتوراه غير منشورة، كلية التربية النوعية ، جامعة عين  مس.

 .رةمكتبة عين  مس، القاى ،أنواع( ٘)المديروف  (:ٜٜ٘ٔ) سيد الهواري-21



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

287                       
  

(: الموجز في  رح عناصر اإلدارة، مكتبػة عػين  ػمس، ٜٜٚٔسيد الهوارى )-22
 القاىرة.

(: تر ػػػيد السػػػتهبلؾ العػػػائلى للسػػػلع التموينيػػػة ٜٚٚٔسػػػلوى محمػػػد عيػػػاض )-23
والضروريات وأثرة على إقتصاديات األسرة ، رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة ، كليػة 

 االقتصاد المنزلى ، جامعة حلواف ، القاىرة.

(: ىندسػػة المػػدف وعلػػـو ٖٕٓٓؿ رفقػػي عػػوض، محمػػد توفيػػق أبػػو العػػبل )عػػاد-24
، تونس    البيئة ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـو

(: أصػػػػوؿ اإلدارة العامػػػػة ، مكتبػػػػة ٜٙٛٔعبػػػػد الكػػػػريم درويػػػػل وليلػػػػى تكػػػػبل )-25
 األنجلو المصرية ، القاىرة.

قتصػػاد المنزلػػى ، (: تر ػػيد االسػػتهبلؾ ، مجلػػة االٜٓٛٔعلويػػة علػػى علػػوى )-26
 العدد الثانى، الجمعية المصرية لبلقتصاد المنزلى، القاىرة، ديسمبر.

(: إدارة السػلوؾ اإلنسػاني، دار الغريػب للطباعػة والنشػر ٜٜٜٔعلي السلمي )-27
 والتوزيع، القاىرة.

(: اإلدارة المعاصػػرة، ٕٚٓٓعلػى  ػريف وعلػػى عبػد الهػادي ومحمػػد سػلطاف )-28
 لقاىرة.المكتب الجامعي الحديث، ا

ل يػمبادئ اإلدارة "أسس ومفاىيم"، مجموعة الن (:ٜٜٜٔمنصور ) علي محمد-29
    ، القاىرة. العربية ، الطبعة األولى

(: إدارة مػوارد األسػرة وعبلقتهػا بالتنميػة اإلجتماعيػة ٜٜٚٔفلورا استيرو فرج )-31
 ة .، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية االقتصاد المنزلى ، جامعة حلواف ، القاىر 

االقتصػػػػاد المنزلػػػػى ، وزارة  -(:ٜٚٛٔفلػػػػورا اسػػػػتيرو فػػػػرج وضػػػػحى الجػػػػديلى)-31
 التربية والتعليم باال تراؾ مع الجامعات المصرية ، القاىرة.

(: أساسػػيات فػػي اإلدارة، دار الفكػػر للطباعػػة ٜٜ٘ٔو خػػروف ) كامػػل المغربػػي-32
 والنشر، الطبعة األولى، األردف.

يرات العالميػػػة والمبػػادئ اإلداريػػػة، (: المتغػػػٜٜٚٔكمػػاؿ حمػػدي أبػػو الخيػػر )-33
 مكتػبػة عين  مس.
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(: اإلدارة المنزليػػػػػة ، الطبعػػػػة التاسػػػػعة ، عػػػػػالم ٜٜ٘ٔكػػػػوثر حسػػػػين كوجػػػػك )-34
 الكتب ف القاىرة.

(: العبلقػػػػػػػػة بػػػػػػػػين المسػػػػػػػػتوى االجتمػػػػػػػػاعي ٕٓٓٓلميػػػػػػػػاء محمػػػػػػػػد األمبػػػػػػػػابى )-35
اجسػتير واالقتصادي لؤلسرة والدخل غير المنظور لعمل الزوجة المنزلي، رسػالة م

 غير منشورة،كلية التربية النوعية، جامعة عين  مس.

(: ٜٜٜٔليلػػػػى الخضػػػػري وسػػػػعد علػػػػى سػػػػالماف ومهػػػػا سػػػػليماف أبػػػػو طالػػػػب )-36
 .ٔاالتجاىات الحديثة في علـو األسرة، دار العلم، دبي، طػ

(: 2007)عماا، زياا  العاباادي  عبااد الساا   م مااد باا  عبااد المرااا، عر ااات ، -37
 ، القاهرة.لهيئة المصرية العامة لمكاابااموث البيئة ثم  لممدنية، 

 (: أصوؿ اإلدارة ، دار النا ر العربى ، القاىرة.ٕٜٚٔمحمود عساؼ ) -38

(: نػػػػدوة التلػػػػوث البيئػػػػى للقمامػػػػة ٕٓٓٓمركػػػػز الدراسػػػػات والبحػػػػوث البيئيػػػػة )-39
 وكيفية االستفادة منها ، جامعة أسيوط .

المصػػمم لتنميػػة  (: فاعليػػة برنػػامج الكمبيػػوترٖٕٓٓمنػػار عبػػد الػػرحمن خضػػر )-41
االتجاه نحو تبسيط األعماؿ المنزلية، رسالة دكتػوراه غيػر منشػورة كليػة االقتصػاد 

 المنزلي ، جامعة حلواف.

(: الممارسػػػات اإلداريػػػة للمراىقػػػة وأثرىػػػا علػػػى ٕٓٓٓمنػػػاؿ مرسػػػى الشػػػامي )-41
تصورىا لدورىا كربػة أسػرة، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، كليػة االقتصػاد المنزلػي 

 المنوفية.جامعة 

، دار السػػماح ٕ(: تاثيػػث المسػػكن وتجميلػػو، طػػػٕٚٓٓنعمػػة مصػػطفى رقبػػاف )-42
 للطباعة، األسكندرية.

(: دليلػػك إلػػى اإلدارة العلميػػة للشػػئوف المنزليػػة، ٕٕٔٓنعمػػة مصػػطفى رقبػػاف )-43
 .اإلسكندرية، دار السماحة للطبع والنشر الدولي، ٕطػ

بلقتهػػا بأنمػػاط السػػلوؾ (: القػػيم األسػػرية وعٖٕٓٓىنػػادي محمػػد عمػػر قمػػره )-44
االسػػػػتهبلكي لؤلسػػػػػرة السػػػػػعودية، رسػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػورة، كليػػػػػة التربيػػػػػة 

 لبلقتصاد المنزلي، مكة المكرمة، السعودية
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( : اتخاذ القػرارات الفعالػة، ترجمػة مصػطفى إدريػس، دار ٜٜٔٔ) دىيلقا دومن-45
 نهاؿ للتصميم والطباعة.

 

 المراجع األجنبية  -ثانياً:
1- Abromson, P & Inglehart, R (1995) : Value Change 

in global Persepective, Anno Arbor : The 
Univirisity of Michigan Press – U. S. A . 

 

2- Abuznaid, S ,(1995): “Environmental Pressures 
Facing West Bank Managers”, The Third Arab 
Management Conference, University of Bradford: 
Arab Management Conference .  

 

3- Antter and plunket (1994): Introduction to 
Management (5

th
 ed) wads worth publish, co. 

U.S.A. 
 

4- Bedeian, A, G (1986): Management, New York, 
Holt, Rinehart and Winston. 

 

5-  Cray, D. (1991): Explaining decision process J. of 
management of studies, Western Illinois University 
New York. 

  

6-  Deacon, R . & Firebugh , F (1988): Family 
resource management principles and applications 
(2

nd
 .Ed). Bosto Allyn & Bacon. 

 

7- Forgionne, G, A( 1986) : “Quantitative Decision-

Making”, Wadsworth Publishing Company . 
 

 

8- Goodyear, M.R. & Klohr, M C.(1954):- Managing 
for Effective  Living, John Wiley &Sons, New York.  

 



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

291                       
  

9- Gross , I.H et al (1973):-  Management for Modern 
Families , 3  rd ed. , Prentice _ Hall , Inc. , New 
Jersey . 

 
10- Kinder F. (1965):- Meal Management, 7 th ed., 

Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1965.   
 

11- Koontz H,D & Weihrich, H (1983): Essentials of 
management, New York., nc Crow. Hill. 

 
12- Lemos. R. M.(1995) : The nature of Value, Fl. 

University Press, Florida, M. S. A, 
 

13- Miner, J, S, Timothy M. and Luchsinger, V, P 
(1985): The Practice of Management, Charles E. 
Merrill Publishing Company, Columbus.  

14-  Stephen, R  & Mary, C  (1999): Management, 6
th

 
ed, Ubber River, New York. 

 
15-  Sung, j.,  and Stafford, K., (1995): The Effect of 

Managerial Behavior on Household Satisfaction, 
Journal of Family Economics and Resource 
Management Biennial. Vol 24.No 18 

 
16- Taylor, F, W.(1903): Shop Management, Harper 

and Brothers, New York . 
 

17- Taylor, F, W.(1911) : Principles of Scientific 
Management , New York, Harper & Brothers 
Publishing Co. 

  
18- Wild, R. (1987): Decision making in operations 

management, management decision., vol (25) No (2)  



 حمود يوسف                            اإلدارة المنزلية بين النظرية والتطبيقد/ زينب صالح م 
 

291                       
  

 
19- Wild, R (1987): Decision-making in the Household,  

New York M C grow – Hill, Book co 

 
 


