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  وعي ربة األسرة بإدارة مواردها وعالقته بالدخل غير المنظور
  رشا رشاد محمود منصور

  قسم االقتصاد المنزلي، كلية التربية النوعية، جامعة بنها، جمهورية مصر العربية
eg.edu.bu.fsed@mansour.rasha  

  ٢٩/٥/٢٠١٥ :                             تاريخ القبول      ٨/٤/٢٠١٥ :تاريخ التسليم

 الملخص
تتبني الدولة مجموعة من السياسات تهدف إلي تحقيق نمو اقتصادي يسهم في رفاهية األسر، والشعوب، وبالتالي دراسة الوسائل، 

لدولة، يكون لها أثر هام علي استمرارية تحقيق الدولة والبدائل التي تتبعها األسر في استعمال واالستفادة من السلع والخدمات المقدمة من ا
، والذي يعتمد علي وعي االسرة بمواردها "الدخل غير المنظور"للنمو االقتصادي، ومن المؤشرات االقتصادية التي يجب اإلهتمام بها مؤشر 

الحالي بدراسة أثر المراحل التي تتخذها ربة واستخدامها علي النحو األمثل لتحقيق أعلي مستوي من الدخل غير المنظور، ويهتم البحث 
 ربة ٤٤٠االسرة في إدارة ما لديها من موارد لتقليل النفقات، مما يحقق دخل أكبر غير منظور لألسرة، ولتحقيق هدف الدراسة، تم اختيار 

دخل غير المنظور لألسرة يرتبط ال سنه بطريقة عمدية صدفية، أوضحت النتائج أن ٥٠ و٢٠أسرة عاملة وغير عاملة تتراوح أعمارهن بين 
      ً                                                                                  ً       ً                                 معنويا  مع جميع مراحل العملية اإلدارية، خاصة مرحلتي التنفيذ، والتقييم، ولم يكن هناك تأثيرا  معنويا  لعمل ربة األسرة في أسلوب إدارتها 

مقدار الدخل مراحل إدارة موارد األسرة، ولمواردها المختلفة، ولكن كان لمستواها التعليمي األثر األكبر في تلك العملية اإلدارية، و تأثرت 
 أعلي معامالت ارتباط للمراحل كما أظهرت النتائج أن،                  ً      ً                                          غير المنظور تأثرا  سلبيا  بانخفاض المستوي االجتماعي، واالقتصادي لألسرة

لدراسة بضرورة تفعيل برامج ارشادية ، وبالتالي توصي ا"التقييم"-"التنفيذ"، وبين مرحلتي "التنظيم"-"التخطيط"اإلدارية مع بعضها كانت بين 
تهدف إلي توعيه ربة األسرة بأهمية العمل المنزلي غير مدفوع األجر، لما يحققه من دخل غير منظور لألسرة، وأثره في رفع األعباء 

  .االقتصادية علي األسرة، مع ضرورة تبني سياسات حكومية داعمة لألسرة تقلل من العبء الواقع عليها

 .موارد األسرة، الدخل غير المنظور، ربة األسرة، المهارات اإلدارية: يةكلمات دليل

  المقدمة
تتجه الدولة في األونة األخيرة إلي تبني مجموعة 
من السياسات، والبرامج التي تهدف إلي تعظيم إستفادة 
 الفرد من السلع والخدمات المتاحة لرفع مستوي معيشته

)Agranoff and McGuire, 2004(عتماد علي الناتج اال، ف
المحلي اإلجمالي لقياس النشاط االقتصادي لم يعد كافيا 

هتم االحصائيون يلحساب الرفاه االقتصادي، وبالتالي 
بالتركيز علي المكونات النقدية لرفاه األسر المعيشية 

دخل "، ويستخدم مصطلح )٢٠١١ ،األمم المتحدة(
 للتعبير عن مجموع السلع والخدمات التي" األسرة

تستخدمها األسرة لتحقيق رغباتها، واشباع حاجاتها 
تتجه ، حيث )٢٠٠٥كوجك، (خالل فترة زمنية معينة

االسرة لشراء متطلباتها المختلفة بما يتالئم مع مستواها 

منصور، (االجتماعي واالقتصادي لسد حاجات أفرادها 
، والتي تتوقف أساسا علي قرارات ربة األسرة )٢٠١٥

)Ashraf, 2009(،  بينما تدخر الفائض من الميزانية لكي
، ولكن )٢٠٠٥كوجك، (تستفيد منه عند الحاجة إليه 

تحت ظروف األزمات اإلقتصادية، فإن األسرة البد أن 
تغير من أنماط االستهالك، من خالل حسن إدارتها 
لمواردها المتاحة لتحقيق أعلي فائض في ميزانية 

  .األسرة
رة إلي العمل غير األسر في المجتمعات الفقيتلجأ 

مدفوع األجر لتحقيق وفر اقتصادي، وتعظيم القوة 
-Neysmith and Reitsma(الشرائية لألجور والدخول

Street, 2000( العمل غير مدفوع "، ويمكن تعريف
التي  األنشطة اإلنتاجيةبأنه جميع " Unpaid workاألجر 



Vol. 60, No. 2, pp. 159‐179, 2015(Arabic)                                                                        Alex. J. Agric. Res. 

 ١٦٠

تقديم سلع، و الاألسرة بال مقابل لمعالجة تقوم بها
، وغسل إعداد الطعام، مثل الستخدامها الخاصات الخدم

، والتسوق، ورعاية األطفالالمالبس، وتنظيف المنزل 
 ;Ironmonger, 1994( المنزلية والصيانةواإلصالحات 

Rowe and Hong, 2000; MacDonald et al., 2005; 

Sayer, 2005( بالدخل غير المنظور ، وقد يعرف أيضا
hidden household income )Wang and Woo, 2011( ،

          ً                        أكثر شموال  للتعبير عن تلك األنشطة ويستخدم مصطلح
 extended income العائد الممتد اإلقتصادية، وهو

للتعبير عن الدخل األسري بعد خصم الضريبة مضاف 
 Aslaksen and(إليه قيمة العمل غير مدفوع األجر 

Koren, 1996; Jenkins and O'Leary, 1996; Frazis and 

Stewart, 2011( هو العلم " إدارة المنزل"، ويعتبر علم
الذي يهتم بدراسة الموارد، والبدائل المختلفة المتاحة 
لألسرة، وكيفية االستفادة منها لتحقيق أقصي اشباع 

تنقسم موارد األسرة إلي ، ممكن الفرادها، وبصفة عامة
وهي الوقت، المال، : موارد غير بشرية) ١(

الموارد ) ٢(تسهيالت المجتمع، ووالممتلكات، و
وهي طاقات، وميول، وقدرات، واتجاهات : البشرية

أفراد األسرة، والتي تجعل األسرة أكثر كفاءة في 
، )٢٠٠٥كوجك، (معالجة المشكالت التي تواجهها

وبالتالي عند تحسين، وتنظيم قدرات افراد األسرة، فإن 
    ً    كيفا  مع األسرة تكتسب الميزة التنافسية، وتصبح أكثر ت

 Ulrich and(االحتياجات االستهالكية واالستراتيجية

Lake, 1990( وهذه الموارد، عند توافرها بالكميات ،
المناسبة، تعتبر ضرورية ولكنها غير كافية لتحقيق 
ميزة تنافسية، إال في وجود نظم فعالة إلدارة هذه 

 ;Sirmon and Hitt, 2003; Zahra et al., 2004(الموارد

Kellermanns, 2005(لموارد األسرة ، واإلدارة الجيدة 
يعني مشاركة أكبر لالسر في عملية االنتاج، وعندما 

تزيد بدرجة أكبر األسر وحدات اقتصادية فإنها تصبح 
 ,Usher et al., 2003; Gammage(من وتيرة التطور

، فيتولد شعور بالتحسن االقتصادي في فترات )2010
ربة االسرة يهدف إلي زمنية أقل، فإذا كان خروج 

للنهوض بالمستوي االجتماعي واالقتصادي لألسرة 

)Sheldon, 1980; Coltrane, 2000; Artazcoz et al., 

 صافي العائد االقتصادي لالسرة يقل ، لكن)2004
بدرجة ملحوظة نتيجة لجوء ربة االسرة العاملة إلي 
النمط االستهالكي بدرجة كبيرة والذي يتمثل في انفاق 

ء من اجرها علي البدائل التي كان يمكن انجازها جز
 ,Himmelweit( )العمل غير مدفوع األجر(داخل المنزل

، فالتجربة الصينية حققت صعود كبير في )2002
 أضعاف في الفترة ١٠متوسط الدخل القومي بمقدار 

، معتمدة علي التوسع في ٢٠٠٦ إلي ١٩٧٨الزمنية من 
بجانب تحقيق انماط تحقيق معدالت اقتصادية مرتفعة 

اقتصادية تتيح توسيع قاعدة الدخل غير المنظــور 
)Wang and Woo, 2010( وفي جواتيماال، فإن الدخل ،

من الناتج % ٣٠غير المنظور قد أسهم بحوالي حوالي 
لسنه  Gross Domestic Product (GDP)المحلي اإلجمالي

٢٠٠٠ )Gammage, 2010(.  
  مشكلة الدراسة

 بتحقيق نمو ااقتصادي يسهم في تهتم الحكومات
زيادة رفاهية الشعوب من خالل السلع، والخدمات التي 
تقدمها، وبالتالي يجب دراسة الوسائل، والبدائل التي 
تتبعها األسر في اإلستفادة من تلك السلع والخدمات لما 
له من أثر هام علي استمرارية تقديم الدولة لهذه 

سري من المؤشرات الخدمات، ويعتبر نمط االدخار األ
االقتصادية الهامة في الكثير من الدول، والذي يعتمد 
علي وعي االسرة بإدارة مواردها علي النحو األمثل 
لتحقيق دخل غير المنظور لالسرة، ويمكن تحقيق ذلك 
من خالل النمط االستهالكي الذي يعتمد علي شراء 
كميات كبيرة من السلع وقت توافر عروض جيدة 

واستهالكها علي فترات زمنية طويلة، مما لالسعار، 
يقلل من مقدار األموال المنفقة علي شراء تلك السلع، 
لكن هذا النمط قد يؤدي إلي تبديد موارد األسرة، وإما 
أن تتبع األسر النمط اإلنتاجي، والذي يعتمد علي حسن 
اإلدارة للوقت والموارد المتاحة لتقليل النفقات، وبالتالي 

قتصادي، أو دخل غير منظور أكبر تحقق فائض ا
لألسرة، فالنمط األستهالكي لألسرة يتوقع أدوار أكبر 
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للدولة بما ال يتالئم مع التحوالت االقتصادية الحالية، 
والتي تتجه نحو سياسة السوق المفتوح، وبالتالي يصبح 
الخيار االنتاجي هو األمثل للتطبيق والتعميم، ويعتبر 

ما يعرف بكيانات منتجة هو المدخل األساسي لتحقيق 
دراسة وعي ربة االسرة بإدارة مواردها لتعظيم 
االستفادة منها، وتقليل بعض توجهات األسرة نحو 
األنماط اإلستهالكية، وتتلخص مشكلة البحث في اإلجابة 

  :علي األسئلة التالي
ما مستوي وعي ربة األسرة بإدارة موارد األسرة،  -

 ر؟وعالقته بالدخل غير المنظو

يوجد تأثير للمتغيرات االجتماعية واالقتصادية هل  -
وعي ربة األسرة بإدارة "، علي )متغيرات مستقلة(

متغيرات " (الدخل غير المنظور لألسرة"، و"مواردها
  ؟)تابعة

  :هدف الدراسة
يهدف البحث التالي إلي دراسة وعي ربة األسرة 

تحقيق بإدارة مواردها المتاحة لتقليل النفقات، وبالتالي 
فائض اقتصادي، ودخل غير منظور أكبر لألسرة، وقد 
اهتمت الدراسة التالية بعمل ربة االسرة ألهميته في 
تحسين المستوي االقتصادي واالجتماعي لألسرة، 
وعالقة ذلك بأدوار ربة األسرة غير مدفوعة األجر 
داخل المنزل لما تحققه من دخل غير منظور لألسرة، 

 األهداف من          ً تحقيق عدد ا  يستلزمهدف الدراسة ولتحقيق

  :الفرعية
 . قياس الدخل األسري غير المنظور -

تحديد مستوي وعي ربة األسرة بإدارة مواردها،  -
 .وعالقته بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية

الكشف عن العالقة بين مستوي وعي ربة األسرة  -
 .بإدارة مواردها، والدخل غير المنظور لألسرة

علي الفروق في مستوي الوعي بإدارة  فالتعر -
  ).التعمل-تعمل(الموارد تبعا لعمل ربة األسرة 

  :فروض الدراسة
في الدخل غير  إحصائية داللة ذات فروق توجد .١

المنظور لألسرة تبعا لسن ربة االسرة، مكان سكن 

االسرة، المستوي االجتماعي واالقتصادي لألسرة، 
ل ربة األسرة، المستوي التعليمي لربة األسرة، عم

 .وعدد أفراد االسرة

ذات دالله احصائية بين  إرتباطية عالقة توجد .٢
محاور الوعي بإدارة الموارد، والدخل غير 

 .المنظور لألسرة

في مستويات  إحصائية داللة ذات فروق توجد .٣
الوعي بأهمية إدارة الموارد وفقا لعمل ربة 

  ).ال تعمل- تعمل(األسرة 
بين   دالله احصائية إرتباطية ذات عالقة توجد .٤

  .محاور وعي ربة األسرة بإدارة مواردها
بين المتغيرات االجتماعية  إرتباطية عالقة توجد .٥

  .واالقتصادية ومستوي الوعي بإدارة الموارد
  أهمية الدراسة

  األهمية النظرية: أوال
تقييم األدوار غير مدفوعة األجر لربة األسرة،  .١

التي تقع علي والتي تقلل من األعباء االقتصادية 
األسرة في ضوء التطورات االقتصادية، 
واالجتماعية المتالحقة، وتري الباحثة أن 
االستقرار االقتصادي لألسرة يمكن قياسه من 
خالل الفترة الزمنية التي تستطيع األسرة تحملها 
في ظل وجود أزمات االقتصادية عن طريق 
استغالل كافة أفراد األسرة للموارد المتاحة علي 

 .الوجه األمثل

تحديد المراحل اإلدارية التي لها أكبر األثر في  .٢
دفع ربة األسرة نحو إدارة مواردها علي النحو 

 .األمثل لتحقيق أهداف األسرة والمجتمع

  األهمية التطبيقية: ثانيا
يمكن االستفادة من نتائج تلك الدراسة في وضع 
بة البرامج اإلرشادية المناسبة التي تهدف إلي توعية ر

األسر بأهمية العمل المنزلي غير مدفوع األجر، والذي 
يحقق دخل كبير لألسرة مما يساعد في تحقيق أهداف 

  .  األسرة، وبالتالي االرتقاء بمستوي معيشتها
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  : اإلجرائيةمالعلمية، والمفاهي المصطلحات
األهداف هي : Goal determinationتحديد األهداف 

تحقيقها، ويدخل كل من أوضاع مستقبلية يسعي الفرد ل
، في )١٩٩١دومند، (النمو والبقاء ضمن هذه األهداف

عبد الوهاب، (زمن محدد وبمواصفات، وكميات معينه
، وتعتمد األسرة عند وضعها لألهداف علي )١٩٩٢

، )٢٠٠٨رقبان، (حسن االختيار بين البدائل المطروحة 
 ،)١٩٩١دومند، (                       ً           ثم ترتب هذه األهداف وفقا  ألولوياتها 

ويراعي في تلك األهداف وضوحها، مناسبتها لظروف 
وامكانيات األسرة، يمكن قياسها للتعرف علي مدي 
نجاحها، كما تتميز بالمرونة، وتتماشي مع القيم 

، )٢٠٠٥كوجك، (واألخالق السائدة في المجتمع 
إجرائيا بأنها " تحديد األهداف"وتعرف الباحثة مرحلة 

 األسرة بلوغها لتحقيق الصورة العقلية التي تسعي ربة
                                                ً ميزة أو مجموعة مميزات تنافسية في المجتمع اعتمادا  

  "علي ما لديها من موارد 
هي مرحلة فكرية تعتمد علي : Planningالتخطيط 

، لما يجب عمله، )١٩٩٠السلمي، (المنطق، والترتيب 
، حيث تعتمد )١٩٩٢نور وأخرون، (وكيف يتم انجازه  

، )٢٠٠٠الدسوقي، (ول بديلة علي األختيار بين عدة حل
كوجك، (لتحديد الموارد الالزمة وكيفية استخدامها 

، وتستثمر كل اإلمكانيات المتاحة لتحقيق أقصي )١٩٨٧
في أقصر  استفادة ممكنه من الموارد لبلوغ تلك األهداف

ويعتمد التخطيط بصفة  ،)١٩٩٤توفيق، (وقت ممكن 
لتنبؤ عامة علي الدراية، والخبرة، وبعد النظر ل

ويعرف ، )١٩٩٢نور، وأخرون (بالظروف المستقبلية 
مرحلة اإلعداد لالستخدام المستقبلي لموارد " بأنه إجرائيا

  ".االسرة بما يحقق األهداف المنشودة لألسرة 
هو الترتيب المنطقي لألعمال : Organizationالتنظيم 

، )٢٠٠٠باصابرين وموسي، (من خالل خطة موضوعة
 وتوزيع المسئوليات، والسلطات، يتم خالله تحديد،

واألدوار لتحقيق األهداف، بما يتالئم مع قدرات، 
شلبي، وعبد (ومهارات كل فرد من أفراد األسرة 

، مع ضرورة التنسيق الجيد بين )٢٠٠١الصمد، 

األعمال حتي ال يحدث تضارب في مرحلة التنفيذ يعوق 
يعرف ، و)١٩٩٩الخضراوي وأخرون، (أداء األعمال 

ترتيب، وتوزيع المهام، والمسئوليات علي " بأنه ئيااجرا
أفراد األسرة وفقا لمهاراتهم، وامكانياتهم، بما يحقق 
التنسيق بين تلك األعمال للوصول إلي األهداف 

  ".المطلوبة بسرعة، وسهولة
هي االنتقال من المرحلة : Implementationالتنفيذ 

ق العملي، إلي مرحلة التطبي) التخطيط(الذهنية النظرية 
        ً ، مبتدءا  )١٩٨٥البقلي، وأمين، (حتي يتحقق الهدف 

بمرحلة التنشيط، للحث علي االنتقال بالعمل من مرحلة 
إلي أخري خالل التنفيذ، وأثناء هذه المرحلة يتم 
المراجعة المستمرة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ للتأكد 
من سير الخطة في الطريق المرسوم لها، واستكشاف 

، )٢٠٠٥كوجك، (ات، أو معوقات او بأول أي عقب
مرحلة التطبيق الفعلي للخطط " بأنه              ًويعرف إجرائيا 

  ".الموضوعة بما يحقق أهداف االسرة 
هي عملية فحص، ومراجعة : Evaluationالتقييم 

شاملة لما تم تنفيذه، وذلك بمقارنة النتائج المتحصل 
ب عليها باألهداف المطلوب تحقيقها للتعرف علي أسبا

يعرف ، و)١٩٨٥فرج والجديلي، (الفشل، وتالفيها
مرحلة المراجعة لما تم تحقيقه من أهداف، "ً        بأنه إجرائيا

وما لم يتم تحقيقه مع تحديد المعوقات التي واجهت 
  ".    عملية التنفيذ لتالفيها
هو : Hidden household incomeالدخل غير المنظور

األسرة  تي تقوم بهاال األنشطة اإلنتاجيةالدخل الناتج عن 
، )Wang and Woo, 2011( بال مقابل الستخدام األسرة

ات سلع والخدمالدائل السوقية لتلك مع توافر الب
)Krantz-Kent, 2009( حيث يتم تقييم هذا العمل ،

   ً                                      ادا  علي القيمة السوقية للمدخالت والمخرجات اعتم
)Goldschmidt-Clermont, 1982(بأنه يعرف إجرائيا، و 
مقدار اإلسهامات المادية أو غير المادية التي تقوم بها "

ربة األسرة من خالل إدارتها لمواردها لتوفير البدائل 
  ".السوقية للسلع والخدمات
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  األسلوب البحثي
  ة الدراسةالشاملة وعين: أوال

تمت الدراسة في نطاق محافظتي القليوبية، : الشاملة
  .والقاهرة
 كانت عينة الدراسة عمدية صدفية من ربات :العينة

  . سنه٥٠ و٢٠األسر التي تتراوح أعمارهن بين 
 ربة أسرة عاملة ٤٤٠تم اختيار : الحدود البشرية  -  أ

 سنه، ٥٠ و٢٠وغير عاملة أعمارهن تتراوح بين 
األسرة قادرة علي القيام بأدوارها حتي تكون ربة 

  .كزوجة، وأم داخل المنزل
 استغرقت عملية جمع البيانات :الحدود الزمنية  - ب

 إلي ٢٠١٤ أربعة أشهر في الفترة من أكتوبر
  .٢٠١٥فبراير 

 تمت الدراسة في نطاق : الحدود الجغرافية- ج
متمثلة في أحياء السيدة زينب، (محافظة القاهرة

ومحافظة  )والمطريةالزيتون، عين شمس، 
متمثلة في قري ورورة ودملو وبطا (القليوبية

)  كنموذج للريف، ومدينة بنها كنموذج للحضر
  .            ً      مجاال جغرافيا  للبحث

 يتبع البحث التالي المنهج الوصفي :منهج الدراسة: ثانيا
  التحليلي

  أدوات الدراسة: ثالثا
ات أعدت الباحثة األدوات التالية لجمع المعلومات، البيان

  : عن عينة الدراسة والمتمثلة في
  ) اعداد الباحثة(  استمارة البيانات العامة لالسرة ١
  ) اعداد الباحثة(  استبيان الوعي بإدارة موارد األسرة ٢
  ) اعداد الباحثة(  استبيان الدخل غير المنظور  ٣
 تم إعداد هذه :إستمارة البيانات العامة لألسرة - ١

بيانات عن مكان اإلقامة اإلستمارة لتشمل مجموعة ال
ال -يعمل(، عمل رب، وربة األسرة)حضر-ريف(

 يقرأ -أمي(، المستوي التعليمي لربة األسرة)يعمل
 شهادة -  شهادة متوسطة- شهادة اإلعدادية-ويكتب

، ) شهادة فوق جامعية- شهادة جامعية-الثانوية العامة
، ٥عدد أفرادها أقل من : صغيرة(عدد أفراد األسرة 

عدد أفرادها : ، كبيرة٧-٥ عدد أفرادها من :متوسطة
، الدخل المالي لألسرة تم تقسيمه إلي )أكثر من سبعة
 جنيه ١٢٠٠الدخل أقل من : منخفض(ثالث فئات 

 جنيه ٢٤٠٠ إلي ١٢٠٠الدخل بين :      ً       شهريا ، متوسط
، )           ً جنيه شهريا ٢٤٠٠الدخل أعلي من :     ً      شهريا ،مرتفع

صادي وقد تم قياس المستوي االجتماعي واالقت
  )١٩٩٥(الشخص  لألسرة باستخدام معادلة

 + ٢س) ٠,٨٨٦ + (١س)١,٠١٦ + (٢,٢٥٩=  ص
  ٣س) ٠,٦٢٢(
  :حيث أن

  درجة المتوسط االجتماعي واالقتصادي لألسرة:= ص
  درجة متوسط دخل الفرد في الشهر= ١س
  درجة وظيفة رب األسرة= ٢س
  درجة مستوي تعلم رب األسرة= ٣س
الهدف من : د األسرةاستبيان الوعي بإدارة موار - ٢

هذا اإلستبيان هو قياس الوعي بأهمية المراحل 
اإلدارية التي تتبعها ربة األسرة في إدارة مواردها، 

 عبارة بعضها إيجابي واألخر ٥٤وبلغ عدد عباراته 
 ال علي - احيانا–سلبي، وتشمل االستجابات نعم

 االستبيان محاور تحديد تم ، وقد١- ٢-٣مقياس متدرج

، "تحديد الهدف"محور: محاور، وهيفى خمسة 
من  ويتكون" التخطيط" عبارات، محور ٧ويتكون من 

 عبارات، ٨يتكون من و" التنظيم" عبارة، محور ٢٠
 عبارات، ومحور ١٠، ويتكون من "التنفيذ"ومحور 

  . عبارات٩ ويتكون من "التقييم"
 الهدف :استبيان الدخل غير المنظور لربة األسرة - ٣

 األنشطة اإلنتاجية هو قياس جميع من هذا اإلستبيان
، األسرة داخل المنزل بال مقابل ربة التي تقوم بها

والتي تحسن من المستوي اإلقتصادي لألسرة، 
 عبارة بعضها إيجابي واألخر سلبي، ٣١ويتكون من 

ال علي مقياس -  احيانا–وتشمل االستجابات نعم
  .١- ٢-٣متدرج 
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  تصدق وثبات أدوات جمع البيانا: رابعا
يقصد به قدرة األدوات علي قياس ما وضعت 
                    ً                          لقياسه، وال تقيس شيئا  أخر بدال منه، وذلك من خالل 

   :الخطوات األتية
 وتقنينه األدوات صدق

 صدق طريق عن األدوات صدق من التأكد تم
 المبدئية صورتها في األدوات عرض تم حيث المحكمين

 أعضاء السادة من أعمحكمين امن من مجموعة علي
 المنزل إدارة تخصصات في التدريس ئةهي

 ارائهم البداء والتربية االجتماع، وعلم والمؤسسات،
 السادة أشار وقد الدراسة، أدوات مناسبة مدي حول

 الخاصة التعديالت بعض إجراء ضرورة إلي المحكمون
 اجراء تم وقد ، وضوحا أكثر لتكون العبارات ببعض
 االتساق قصد من التأكد تم كما التعديالت، تلكك

 وكذلك كرونباخ، ألفا معامل حساب خالل من الداخلي
 الكلية الدرجة مع األبعاد ارتباط معامالت حساب

 .البعد درجة حذف عند المعامالت وكذلك لإلستبيان

 الستبيانات الداخلي االتساق صدق معامالت: ١ جدول 
 الدخل"و ،"األسرة موارد إدارة بأهمية الوعي"

 ن كرونباخ الفا بطريقة ادهماوابع" المنظور غير
= األسرة موارد إلدارة ألفا معامل ،٤٤٠= 

= المنظور غير للدخل ألفا ومعامل ،**٠,٩٠
٠,٨٦**  

معامل االرتباط   البعد
مع الدرجة 

  الكلية

المعامل عند 
حذف درجة 

  البعد
  استبيان الوعي بأهمية إدارة موارد األسرة

  **٠,٨٥  **٠,٨٣  تحديد الهدف
  **٠,٨٧  **٠,٨٦  التخطيط
  **٠,٨١  **٠,٧٨  التنظيم 
  **٠,٨٤  **٠,٨١  التنفيذ
  **٠,٨٦  **٠,٨٤  التقييم

استبيان الدخل غير 
  المنظور

٠,٨١  **٠,٧٩**  

     ٠,٠١        معنوية       مستوي     عند      دالة**

    كل      درجة     بين         االرتباط       معامل    أن        الجدول      يوضح
       بـين     ما        تتراوح        الكلية         والدرجة          المقياس،       أبعاد    من     بعد

       مستوي     عند      دالة          المعامالت     هذه       وجميع   ، ٦   ٠,٨  -    ٠,٧٨
٠,٠١    . 

  األدوات ثبات 

 تطبيق إعادة بطريقة المقياس ثبات معامل حساب
 من يوما عشر خمسة مرور  بعد Test-Re-Test المقياس
 قوامها وكان االستطالعية، العينة علي األول التطبيق

 باستخدام الثبات معامالت حساب تم وقد ربة، ٥٠
 ارتباط ومعامل النصفية للتجزئة Guttman جتمان معادلة

 موضح هو كما النتائج وجاءت وبراون، سبيرمان
 :التالي بالجدول

الوعي بأهمية إدارة "معامل ثبات استبيانات : ٢جدول 
وأبعادهما " الدخل غير المنظور"، و"موارد األسرة

 معامل ارتباط -التجزئة النصفية لجتمان(
  )سبيرمان وبراون

ل التجزئة معام  البعد
النصفية 
  لجتمان

معامل ارتباط 
-سبيرمان
  براون

  استبيان الوعي بأهمية إدارة موارد األسرة
  **٠,٨٢  **٠,٧٧  تحديد الهدف

  **٠,٨٩  **٠,٨٣  التخطيط
  **٠,٩١  **٠,٩٠  التنظيم 
  **٠,٨٤  **٠,٨٦  التنفيذ
 **٠,٨٧ **٠,٨٨  التقييم

معامل ارتباط األبعاد 
  مع بعضها

٠,٨٩ **٠,٩٠** 

ارتباط األبعاد مع 
  الدرجة الكلية

٠,٩١ **٠,٨٦** 

استبيان الدخل غير 
  المنظور

٠,٩٢  **٠,٨٩**  

  ٠,٠٥دالة عند مستوي معنوية *
  ٠,٠١دالة عند مستوي معنوية **

يتضح من الجدول السابق أن محاور االستبيان 
                               ً             حققت ثبات علي درجة مقبولة علميا ، حيث تراوحت 

، وهي معامالت ٠,٩٢ -٠,٧٧معامالت الثبات بين 
ثبات عالية مما تؤكد علي ثبات المقياس وصالحيته 

  .لالستبيان
  األساليب اإلحصائية المستخدمة: خامسا

تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات المتحصل 
 SPSS 15.0) Statisticalعليها باستخدام برنامج 

Package for Social Science program( للتحقق من 
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دراسة حيث تم إجراء حساب النسب، صحة فروض ال
التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

، F-test" ف"المعيارية لمتغيرات الدراسة، اختبارات 
 Correlationوحساب معامل االرتباط البسيط 

coefficient.  
  النتائج البحثية

  وصف عينة البحث: أوال
من % ٦٣,٦شملت الدراسة نسبة : محل اإلقامة - ١

من األسر % ٣٦,٤ر تسكن الحضر، بينما نسبة األس
 .تسكن الريف

% ١٦,٨شملت الدراسة نسبة : عدد أفراد األسرة - ٢
، )كبيرة( أفراد٧من األسر عدد أفرادها اكبر من 

 أفراد ٧-٥من األسر عدد أفرادها من % ٥٤,٥
من األسر عدد أفرادها أقل من % ٢٨,٦و) متوسطة(
 ).صغيرة( أفراد ٥

من ربات % ٢٠,٥ الدراسة شملت: دخل األسرة - ٣
اسر متوسط الدخل الشهري لألسرة اكثر من 

متوسط % ٥٦,٨، )دخل مرتفع( جنيه٢٤٠٠
 جنيه ٢٤٠٠-١٢٠٠الدخل الشهري لألسرة من

متوسط الدخل الشهري % ٢٢,٧و) دخل متوسط(
 ).دخل منخفض( جنيه ١٢٠٠لألسرة أقل من 

  
  

شملت : المستوي االجتماعي واالقتصادي لألسرة - ٤
 من ربات األسرة من المستويات% ١٦,٨سة الدرا

من % ٥٢,٧االقتصادية واالجتماعية المرتفعة، 
من المستويات % ٣٠,٥المستويات المتوسطة و

  .المنخفضة
من ربات % ٥٨شملت الدراسة: عمل ربة األسرة - ٥

  من ربات األسر ال يعملن% ٤٢األسرة يعملن، 
شملت الدراسة نسبة : مستوي تعليم ربة األسرة - ٦

من ربات األسرة ال يعرفن القراءة % ٣,٢
من ربات األسر ملم % ٢,٧، )أميات(والكتابه

من ربات األسر % ٢٢,٣بالقراءة والكتابة، 
من ربات % ٢٢,٧حاصالت علي اإلعدادية، 

من % ٨,٢األسر حاصالت علي مؤهل متوسط، 
ربات األسر حاصالت علي الثانوية العامة، 

هل من ربات األسر حاصالت علي مؤ% ٣٩,١
من ربات األسر حاصالت علي % ١,٨جامعي، و

  ).ماجستير، ودكتوراه(درجات علمية عالية
من % ٢٥,٥شملت الدراسة : عمر ربة األسرة - ٧

 ٣٠ إلي ٢٠ربات االسر يتراوح أعمارهن بين 
من ربات األسر يتراوح % ٥١,٨سنة، و

من % ٢٢,٧ سنة، و٤٠ إلي ٣٠أعمارهن بين 
 ٥٠ إلي ٤٠ ربات األسر يتراوح أعمارهن بين

 .سنة

  توزيع ربات األسر عينة الدراسة تبعا للخصائص االقتصادية واالجتماعية. ٣جدول 
  %  الخصائص  %  الخصائص
  عمل ربة األسرة    محل اإلقامة

  ٥٨,٠  يعمل  ٦٣,٦  الحضر
  ٤٢,٠  ال يعمل  ٣٦,٤  الريف

  مستوي تعليم ربة األسرة  عدد أفراد األسرة
  ٣,٢  قراءة والكتابةال يعرفن ال  ١٦,٨   ٧أكثر من 

  ٢,٧  ملم بالقراءة والكتابة  ٥٤,٥   ٧- ٥
  ٢٢,٣  اإلعدادية  ٢٨,٦   ٥أقل من 

  ٢٢,٧  مؤهل متوسط  متوسط دخل األسرة الشهري
  ٨,٢  الثانوية العامة  ٢٠,٥   جنيه ٢٤٠٠اكثر من 
  ٣٩,١  مؤهل جامعي  ٥٦,٨   جنيه ٢٤٠٠-١٢٠٠

  ١,٨  مؤهل فوق الجامعي  ٢٢,٧   جنيه ١٢٠٠أقل من 
               عمر ربة األسرة  المستوي االجتماعي واالقتصادي

  ٢٥,٥   سنة٣٠ إلي أقل من ٢٠من   ١٦,٨  مرتفع
  ٥١,٨   سنة٤٠ إلي اقل من ٣٠من   ٥٢,٧  متوسط
  ٢٢,٧   سنة٤٠أكبر من   ٣٠,٥  منخفض
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الدراسة الوصفية الستجابات ربة االسرة علي : ثانيا
الوعي بإدارة موارد األسرة، وعالقته بالدخل غير 

  .لمنظور لألسرةا
استجابات ربات األسر علي استبيان الوعي بإدارة   -  أ

 موارد األسرة

  "تحديد الهدف: "أوال
 أن ربة االسرة غير حريصة ٤يوضح جدول

بدرجة كبيرة علي وضع أهداف محددة إلدارة مواردها 
من ربات األسر أجابت بأحيانا علي عبارة % ٤٩,٨(
و أن تلك ، ولكن يبد")أضع أهداف واضحة، ومحددة"

األهداف رغم محدوديتها، فإنها تتسم بالموضوعية، 
من العينة أجابت بنعم علي عبارة % ٤٧,٣(والواقعية 

، وبالتالي توعية ")أضع أهداف واقعية يمكن تحقيقها"
قد يكون له " تحديد األهداف"ربة األسرة بأهمية خطوة 

تأثير إيجابي كبير في طريقة إدارة ربة األسرة 
  .لمواردها

  "التخطيط: "ثانيا
يوضح الجدول انخفاض وعي ربات األسر بأهمية 

من % ٤٧,٠(الوقت التمام وانجاز األعمال المختلفة
أهتم بتحديد وقت لبداية "العينة أجابت بال علي عبارة 

، وقد اعتبرت ربات االسر وضع ")ونهاية األعمال
من العينة أجبن بنعم علي % ٤٦,١(الخطط عملية معقدة

، ووثقت ")ي أن الخطة عملية تعقيد وتقييدأر"عبارة 
من العينة % ٤٥,٢(بقدراتها، وخبراتها التي اكتسبتها

الخبرة التي اكتسبتها مع الزمن، تغني عن "تري أن 
، ولكنها في نفس ")وضع الخطة الدارة موارد األسرة

من العينة يحرصن % ٥٦,٨(الوقت تهتم بخطط النجاح
اجحة في المواقف استخدم الخطط الن"      ً     أحيانا  علي 

% ٤٠,٠(، ويرون أن التخطيط ينظم العمل")المتشابهة
، ")خطة واضحة لتنظم العمل"من العينة يفضلن وجود 

وضع الخطة "فقط من العينة يرون أن % ١٢,٥(والوقت
، ويدل ذلك علي عدم قدرتها علي ")            ً      يعتبر اهدارا  للوقت

وضع خطة تناسب طموحها، ورغبتها في التقليد حيث 
 بالخطط الجاهزة التي سجلت نجاح، وبالتالي ترحب

التعامل مع هذا المحور يلزم تدريب ربة األسرة علي 
التفكير الفعال في وضع خطط لتكون بمثابة ركيزة 

  .اساسية تعتمد عليها ربة اأسرة في إدارة مواردها
  "التنظيم: "ثالثا

أوضحت النتائج أن ربة األسرة تميل غالبا إلي 
من العينة أجابت بنعم % ٤٥,٩(مفردهاتنفيذ األعمال ب

أؤدي األعمال بمفردها، وال أحتاج ألفراد "علي 
، وهذه األعمال تتم وفقا لقدراتها وامكاناتها ")األسرة

أسند لنفسي مهام "فقط من العينة يشجعن علي % ٢١,٨(
، ولذلك فإن ما يتم تنفيذه ")أعلي من امكاناتي وقدراتي

و متوقع، فغياب التعاون من األعمال أقل بكثير مما ه
                  ً                          والتنظيم يؤثر سلبا  في اسلوب إدارة ربة األسرة 

  .لموارها
  " التنفيذ: "رابعا

 أن ربة األسرة تسعي دائما إلي ٤يوضح جدول 
من العينة أجبن % ٦٦,٦(النجاح عند قيامها بأدوارها

               ً             أضع النجاح هدفا  أمامي وأسعي "بنعم علي عبارة 
لة دافعا لالستمرار في ، وتعتبر نجاح كل مرح")إليه

انتهاء "من العينة أجبن بنعم علي % ٦٧,٠(تنفيذ الخطة
مرحلة من الخطة يعتبر دافعا لالنتقال إلي المرحلة 

% ٦٨,٠(، وهي تهتم بعامل الوقت أثناء التنفيذ")التالية
يعتبر عامل الوقت قليل "من العينة أجبن بال علي عبارة 

تبدأ بتنفيذ األعمال الصعبة ، ولكنها ")األهمية أثناء التنفيذ
من العينة أجبن بنعم علي % ٦٤,١(أوال ثم األسهل

، وبالتالي ")أؤدي األعمال الصعبة ثم األسهل"عبارة 
فهي ال تلتزم بالمهام واألوقات المحددة بالخطة 

ألتزم بالقيام "من العينة أجابت بال علي عبارة % ٤٣,٤(
وال ") لخطةباألعمال والمهام في األعمال المحددة با

من العينة % ٥٠,٩(يوجد مراجعة كافية لما تم تنفيذه 
اراجع باستمرار ما تم انجازه "أجابت بال علي عبارة 

، وبالتالي يوجد الكثير من القصور في ")من أعمال
عملية التنفيذ، خاصة المتعلقة بتقييم الوقت المناسب لكل 

  .عمل
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  "التقييم: "رابعا
                       سرة تهتم جدا بمرحلة                               أوضحت النتائج أن ربة اال    

                       ً                                 التقييم ويبدو ذلك واضحاً من خالل ارتفاع اسـتجابات         
                                                                العينة بنعم علي العبارات المتعلقة بالتحفيـذ، والتقيـيم،         

       استفيد  "                                     من العينة اجابت بنعم علي عبارة         %     ٨٣,٠      فمثال  
  %     ٧٩,١    ، و  "                                          من تجاربي السابقة في االرتقاء بالمستوي     

                    اعد عملية التقيـيم    تس "                                   من العينة أجابت بنعم علي عبارة     
  ،  "                                                     علي الوقوف علي نقاط الضعف لتالفيها فيمـا بعـد         

                                                          وبالتالي يمكن استغالل عملية التقييم في احداث تعديالت        
                                                       جوهرية في وعي ربة األسرة بإدارة مواردهـا، ممـا          

   .                                        يعود بالنفع علي األسرة خاصة والمجتمع عامة

  اور استبيان وعي ربة األسرة بأهمية إدارة موارد األسرةتوزيع العينة الكلية وفقا الستجاباتهم علي مح: ٤جدول
  العبارات    ال  أحيانا  نعم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
              "تحديد الهدف"محور   
 ٢٨,٠ ١٢٣ ٤٩,٨ ٢١٩ ٢٢,٣ ٩٨  أضع أهداف واضحة ومحددة  ١
 ٣٣,٢ ١٤٦ ٤١,٤ ١٨٢ ٢٥,٥ ١١٢  أدون األهداف وارتبها وفقا ألولويتها  ٢
 ١٦,٤ ٧٢ ٤٥,٧ ٢٠١ ٣٨,٠ ١٦٧   علي تناسب االهداف مع االمكانيات المتاحةاحرص  ٣
 ٢٣,٦ ١٠٤ ٢٩,١ ١٢٨ ٤٧,٣ ٢٠٨  اضع اهداف واقعية يمكن تحقيقها  ٤
 ٣٨,٤ ١٦٩ ٤٦,٤ ٢٠٤ ١٥,٢ ٦٧  أخذ راي أفراد األسرة في األهداف مضيعة للوقت  ٥
 ٢١,١ ٩٣ ٥٠,٢ ٢٢١ ٢٨,٦ ١٢٦  عندما ال أستطيع تحقيق هدف أستبدله بأخر  ٦
 ٢٩,٣ ١٢٩ ٤٩,٣ ٢١٧ ٢١,٤ ٩٤  أتصور النتائج المتوقعة بوضوح  ٧
        "التخطيط"محور   
 ٤٧,٠ ٢٠٧ ٢٩,٨ ١٣١ ٢٣,٢ ١٠٢  أهتم بتحديد وقت بداية ونهاية األعمال  ١
 ٢٢,٠ ٩٧ ٣١,١ ١٣٧ ٤٦,٨ ٢٠٦  أحتفظ بالخطط في ذاكرتي وال أهتم بتدوينها  ٢
 ٣١,٦ ١٣٩ ٤٢,٧ ١٨٨ ٢٥,٧ ١١٣  إلي تخطيطالعمل المنزلي ال يحتاج   ٣
 ٢٨,٢ ١٢٤ ٤٤,٥ ١٩٦ ٢٧,٣ ١٢٠                      ً       أترك األمور تسير وفقا  للظروف  ٤
 ٣٧,٣ ١٦٤ ٣٩,١ ١٧٢ ٢٣,٦ ١٠٤  أعد قائمة باألعمال المطلوب انجازها  ٥
 ٢٣,٠ ١٠١ ٢٩,٥ ١٣٠ ٤٧,٥ ٢٠٩  أهتم بتبسيط األعمال  ٦
 ٢٥,٧ ١١٣ ٥٠,٢ ٢٢١ ٢٤,١ ١٠٦  أضع في اعتباري المقاطعات أثناء وضع الخطة  ٧
 ٣٣,٤ ١٤٧ ٤٠,٧ ١٧٩ ٢٥,٩ ١١٤  أرتب األعمال المراد انجازها تبعا ألهميتها  ٨
 ٣٨,٩ ١٧١ ٤٠,٠ ١٧٦ ٢١,١ ٩٣                        ً      وضع الخطة يعتبر اهدارا  للوقت  ٩
الخبرة التي اكتسبتها مع الزمن، تغنيني عن وضع   ١٠

  الخطة
  
٤٥,٢ ١٩٩ 

  
٣٥,٧ ١٥٧ 

  
١٩,١ ٨٤ 

 ٢٠,٢ ٨٩ ٣٣,٦ ١٤٨ ٤٦,١ ٢٠٣  طة عملية تعقيد وتقييدأري أن الخ  ١١
 ١٦,٨ ٧٤ ٥٦,٨ ٢٥٠ ٢٦,٤ ١١٦  استخدم الخطط الناجحة في المواقف المتشابهة  ١٢
أهتم بمرونة الخطة حتي يتثني تعديل أي خطوة منها   ١٣

  عند الحاجة أثناء التنفيذ
١٠٧ 

٢٤,٣ 
٢٣١ 

٥٢,٥ 
١٠٢ 

٢٣,٢ 
 ٣١,٦ ١٣٩ ٤٥,٠ ١٩٨ ٢٣,٤ ١٠٣  أوضح ألبنائي أهمية التخطيط  ١٤
 ١٧,٧ ٧٨ ٥٣,٤ ٢٣٥ ٢٨,٩ ١٢٧  أعود ابنائي علي اعداد وتدوين خطة للمذاكرة  ١٥
اسند المهام لكل فرد في االسرة وفقا المكاناته   ١٦

  ومهاراته
٦٩ 

١٥,٧ 
١٥٨ 

٣٥,٩ 
٢١٣ 

٤٨,٤ 
 ٤٤,١ ١٩٤ ٣٣,٦ ١٤٨ ٢٢,٣ ٩٨  أضع خبرات األخرين في االعتبار عند التخطيط  ١٧
 ٢٢,٥ ٩٩ ٣٢,٧ ١٤٤ ٤٤,٨ ١٩٧  أهتم أن تكون الخطة الموضوعة واقعية  ١٨
 ٢٠,٢ ٨٩ ٥٥,٧ ٢٤٥ ٢٤,١ ١٠٦  أري أن جميع األعمال تحتاج إلي تخطيط  ١٩
 ١٢,٥ ٥٥ ٤٧,٥ ٢٠٩ ٤٠,٠ ١٧٦  وضع خطة واضحة ينظم العمل  ٢٠
              "التنظيم"محور   
 ٣١,٦ ١٣٩ ٤١,١ ١٨١ ٢٧,٣ ١٢٠  أهتم بتحديد مستوي العمل المطلوب  ١
 ٤٠,٥ ١٧٨ ٣٧,٧ ١٦٦ ٢١,٨ ٩٦  أسند لنفسي مهام أعلي من امكاناتي وقدراتي  ٢
 ١٩,٥ ٨٦ ٦٢,٧ ٢٧٦ ١٧,٧ ٧٨  أحدد لكل عمل المتطلبات الالزمة للقيام به  ٣
 ١٨,٠ ٧٩ ٣٩,١ ١٧٢ ٤٣,٠ ١٨٩  أوزع المهام والمسئوليات علي أفراد األسرة  ٤
 ٤٧ ٢٠٧ ٣٧,٧ ٦٦ ٣٨,٠ ١٦٧  وبةأهتم بترتيب وتسلسل األعمال المطل  ٥
أري أن اشتراك ابنائي في إدارة األعمال يضيع   ٦

 ٤٠,٥ ٧٧ ٣٩,٣ ١٧٣ ٤٣,٢ ١٩٠  الوقت
 ٢٣,٠ ١٠١ ٣١,١ ١٣٧ ٤٥,٩ ٢٠٢  أؤدي األعمال بمفردي، وال أحتاج ألفراد أسرتي  ٧
 ٤٣,٠ ١٨٩ ١٩,٥ ٨٦ ٢١,٨ ١٦٥                                           ًأنسق جميع األعمال فكل فرد يعرف دوره تحديدا   ٨
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توزيع العينة الكلية وفقا الستجاباتهم علي محاور استبيان وعي ربة األسرة بأهمية إدارة موارد : ٤جدولابع ت
  األسرة

  العبارات    ال  أحيانا  نعم
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

        "التنفيذ"محور   
ألتزم بالقيام باألعمال والمهام في األوقات المحددة   ١

 ٤٣,٤ ١٩١ ٢٣,٤ ١٢١ ٢٩,١ ١٢٨  بالخطة
 ٥٠,٩ ٢٢٤ ٢٣,٤ ١٠٣ ٢٥,٧ ١١٣  اراجع باستمرار ما تم انجازه من أعمال  ٢
 ٢٨,٠ ١٢٣ ٢٢,٠ ٩٧ ٢٩,١ ٢٢٠  أصاب باالحباط عندما اجد صعاب أثناء العمل  ٣
 ٣٤,١ ١٥٠ ٢٠,٩ ٩٢ ٢٩,١ ١٩٨  عندما تواجهني مشكلة في التنفيذ، فإنني أعدل الخطة  ٤
 ١٣,٠ ٥٧ ٢٣,٠ ١٠١ ٦٤,١ ٢٨٢  م السهلةأؤدي األعمال الصعبة أوال ث  ٥
 ٦,٤ ٢٨ ٢٧,٠ ١١٩ ٦٦,٦ ٢٩٣                 ً                 أضع النجاح هدفا  أمامي وأسعي إليه  ٦
 ٤٣,٩ ١٩٣ ٣٢,٠ ١٤١ ٢٤,١ ١٠٦  عند حدوث طوارئ أو عقبات، فإنني ألغي الخطة  ٧
 ٢٧,٠ ١١٩ ٢٩,١ ١٥٤ ٣٨,٠ ١٦٧                 ً             أضع أمامي دافعا  لتنفيذ الخطة  ٨
         ً                 تبر دافعا  لالنتقال للمرحلة انتهاء مرحلة من الخطة يع  ٩

 ١٠,٩ ٤٨ ٢٢,٠ ٩٧ ٦٧,٠ ٢٩٥  التالية
 ٦٨,٠ ٢٩٩ ٢٦,١ ١١٥ ٥,٩ ٢٦  يعتبر عامل الوقت قليل األهمية أثناء التنفيذ  ١٠
        "التقييم"محور   
 ٤٣,٠ ١٨٩ ٣١,١ ١٣٧ ٢٥,٩ ١١٤  ال أري أهمية في تقييم األعمال السابقة  ١
سين األداء في المرات تعتبر عملية التقييم مهمة لتح  ٢

 ٢٩,١ ١٢٨ ٢٤,١ ١٠٦ ٤٦,٨ ٢٠٦  المقبلة
 ٤,١ ١٨ ١٣,٠ ٥٧ ٨٣,٠ ٣٦٥  أستفيد من تجاربي السابقة في االرتقاء بالمستوي  ٣
 ٢١,٦ ٩٥ ٢٢,٥ ٩٩ ٥٥,٩ ٢٤٦  أطلب من ابنائي تقييم الخطة بعد انتهائي منها  ٤
تساعد عملية التقييم علي الوقوف علي نقاط الضعف   ٥

 ٥,٩ ٢٦ ١٥,٠ ٦٦ ٧٩,١ ٣٤٨  ها فيما بعدلتالفي
يعمل التقييم علي تعزيز االداء الجيد واكساب   ٦

 ١٦,١ ٧١ ٢٣,٠ ١٠١ ٦٠,٩ ٢٦٨  الخبرات
 ٩,١ ٤٠ ١٣,٠ ٥٧ ٧٨,٠ ٣٤٣  ابحث عن اسباب الفشل لمحاولة تجنبها مستقبال  ٧
 ١٨,٩ ٨٣ ٢٤,١ ١٠٦ ٥٧,٠ ٢٥١  اشعر بالفخر عند نجاح الخطة  ٨
 ٩,٥ ٤٢ ١٩,٥ ٨٦ ٧٠,٩ ٣١٢  ي قيمة التعاون في انجاز المسئولياتاوضح البنائ  ٩

استجابات ربات األسر علي استبيان الدخل غيـر          - ب
 المنظور

 يوضح أن ربة تقوم بالعديد من االدوار        ٥جدول  
التي يمكن ان تسهم في االدخار الغير منظـور، فمـثال           

من ربات األسر تستخدم العبوات االقتـصادية       % ٧٠,٩
من ربات األسر   % ٦٧د الغذائية والمنظفات، و   من الموا 

أتعلم طرق عمل المأكوالت التي يحبها      "أجبن بنعم علي    
، وهي تحرص أثناء إعداد الطعـام       "أبنائي، وأعدها لهم  

من العينة اجبن بنعم علـي      % ٨٣(علي ارضاء ابنائها    
، ")اعد الطعام بطرق مختلفة الرضـاء ابنـائي       " عبارة

رة ال تجد متعة كافية أثناء تأدية       ولكن يبدو أن ربة  االس     
من العينه أجابت بـال علـي       % ٨٢,٠(عملها المنزلي   

ـ ")أجد متعة أثناء أدائي لعملي المنزلي     "عبارة   % ٦٨، ف

من األبناء يتجه شراء الوجبـات الـسريعة الجـاهزة،          
فقط من العينة اجابت    % ٣٨وتشير النتائج أيضا إلي أن      

تي تحتاجها األسـرة    أخزن األطعمة ال  "بنعم علي عبارة    
، "أثناء العروض والتخفيضات الستخدامها فيمـا بعـد       

أو ارتفـاع   /وربما يرجع ذلك إلي ضـعف األجـور و        
اسعار تخزين السلع التي تحتاج إلي التبريد أثناء الحفظ،         
أما بالنسبة للمالبس، فربة األسرة اصبحت تتجـه إلـي          
شراء المالبس الجاهزة، ومساهمتها في هـذا المجـال         

                          من العينة اجابت بـنعم       % 63.4  هر أساساً من خالل   تظ
% ٦١,١، و " أهتم بتركيب األزرار التي وقعـت       "     علي  

أهتم بإصالح المالبس التي   " من العينة اجابت بنعم علي      
، وفي مجال األجهـزة، واألدوات،      "تحتاج إلي اصالح  

اختر األجهزة  "من العينة اجاب بنعم علي      % ٦٩,١فإن  
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، لكن ال تهتم بتوفير     " عند الشراء  األجود واألنسب سعراً  
من العينة أجابت بـال     % ٤٨,٤(الكهرباء بالقدر الكافي  

، كما تلعب   ")اختار االجهزة الموفرة للطاقة   "علي عبارة   
ربة األسرة دور فعال في متابعة دروس ابنائها وهـي          

بذلك تقوم بعمل المدرس الخصوصية، وتـوفر علـي         
 الدروس الخصوصية   األسرة األموال التي يتم تدفعها في     

أتابع ابنائي فـي    "من العينة اجابت بنعم علي      % ٧٠,٨(
   .")المذاكرة

  )٤٤٠=ن(توزيع العينة الكلية وفقا الستجاباتهم علي استبيان الدخل غير المنظور لألسرة : ٥جدول 
    ال    أحيانا    نعم  
  

  العبارات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

              جراالتجاه نحو العمل غير مدفوع األ  
 ٤٠,٥ ١٧٨ ٢٥,٠ ١١٠ ٣٤,٥ ١٥٢  يقدر أفراد أسرتي عملي المنزلي  ١
 ٨٢,٠ ٣٦١ ٥,٠ ٢٢ ١٣,٠ ٥٧  أجد متعة أثناء أدائي لعملي المنزلي  ٢
        االدخار غير المنظور في االطعمة  
أعد ألسرتي األطعمة منخفضة التكاليف عالية القيمة   ٣

 ١١,٤ ٥٠ ٣٥,٥ ١٥٦ ٦٤,٥ ٢٨٤  الغذائية
 ٣٠,٠ ١٣٢ ١٨,٠ ٧٩ ٥٢,٠ ٢٢٩  أشتري الخضر والفاكهة في مواسمها  ٤
 ٣٨,٤ ١٦٩ ٢٢,٥ ٩٩ ٣٩,١ ١٧٢  أتعرف علي االسعار قبل الشراء وأختار أنسبها  ٥
استخدم العبوات االقتصادية من المواد الغذائية   ٦

 ١١,١ ٤٩ ١٨,٠ ٧٩ ٧٠,٩ ٣١٢  والمنظفات
حفظ ما يتبقي اعمل علي تقليل الفاقد من األطعمة، وأ  ٧

 ٣٣,٠ ١٤٥ ٣٤,١ ١٥٠ ٣٣,٠ ١٤٥  منها في الثالجة
 ٥٠,٩ ٢٢٤ ٣٠,٠ ١٣٢ ١٩,١ ٨٤  أعد العصائر الطبيعية ألسرتي في المنزل  ٨
أتعلم طرق عمل المأكوالت التي يحبها أبنائي، وأعدها   ٩

 ١٥,٩ ٧٠ ١٧,٠ ٧٥ ٦٧,٠ ٢٩٥  لهم 
أشتري من المحالت التي تبيع بسعر الجملة وتقدم   ١٠

 ١٧,٠ ٧٥ ٢٠,٠ ٨٨ ٦٣,٠ ٢٧٧  خفيضات علي السلعت
أخزن األطعمة التي تحتاجها األسرة أثناء العروض   ١١

 ١٨,٠ ٧٩ ٤٤,١ ١٩٤ ٣٨,٠ ١٦٧  والتخفيضات الستخدامها فيما بعد
 ٣٢,٠ ١٤١ ٣٠,٩ ١٣٦ ٣٧,٠ ١٦٣  أعتمد علي البدائل للسلع غالية الثمن  ١٢
 ٨,٠ ٣٥ ٢٤,١ ١٠٦ ٦٨,٠ ٢٩٩  جاهزةيتجه ابنائي لشراء الوجبات السريعة ال  ١٣
 ٩,١ ٤٠ ٨,٠ ٣٥ ٨٣,٠ ٣٦٥  اعد الطعام بطرق مختلفة الرضاء ابنائي  ١٤
 ٢٦,٦ ١١٧ ٢٧,٥ ١٢١ ٤٥,٩ ٢٠٢  اعد حلوي ألبنائي بالمنزل  ١٥
        منظور في المالبسالاإلدخار غير   
 ٢٥,٠ ١١٠ ٤٠,٥ ١٧٨ ٣٤,٥ ١٥٢  أقوم بكي مالبس االسرة داخل المنزل  ١٦
 ١٨,٠ ٧٩ ٢٠,٩ ٩٢ ٦١,١ ٢٦٩  أهتم بإصالح المالبس التي تحتاج إلي اصالح  ١٧
 ٧٥,٩ ٣٣٤ ١٤,١ ٦٢ ١٠,٠ ٤٤  أقوم بحياكة المالبس في المنزل  ١٨
 ٥٨,٠ ٢٥٥ 18.0 ٧٩ ٢٤,١ ١٠٦  احرص علي شراء مكمالت المالبس من النوع الجيد  ١٩
 ٣٩,٠ ١٧١ ٢٢,٠ ٩٧ ٣٩,٠ ١٧٢  قبل الشراء اقوم بدارسة األسعار واختار انسبها  ٢٠
القطع الملبسية التي لم تعد موضة اعيد اخراجها ألغير   ٢١

 ٦١,١ ٢٦٩ ١٥,٩ ٧٠ ٢٣,٠ ١٠١  شكلها 
 ١٣,٢ ٥٨ ٢٣,٤ ١٠٣ ٦٣,٤ ٢٧٩  أهتم بتركيب األزرار التي وقعت  ٢٢
        منظور في مجال األجهزةالاالدخار غير   
 ٢,٠ ٩ ٣٣,٩ ١٤٩ ٦٤,١ ٢٨٢  العنايةأختار األدوات المنزلية سهلة االستخدام و  ٢٣
 ٤٨,٤ ٢١٣ ٢٢,٠ ٩٧ ٢٩,٥ ١٣٠  اختار االجهزة الموفرة للطاقة  ٢٤
عند شراء األجهزة، اختر األجهزة األجود واألنسب   ٢٥

 ٨,٩ ٣٩ ٢٢,٠ ٩٧ ٦٩,١ ٣٠٤      ًسعرا 
 ٤٠,٠ ١٧٦ ٢٣,٠ ١٠١ ٣٧,٠ ١٦٣  اتعلم اصالح بعض األعطال الخفيفة  ٢٦
 ٣٠,٠ ١٣٢ ١٨,٠ ٧٩ ٥٢,٠ ٢٢٩  اصة بكل جهاز قبل التشغيلاقرأ التعليمات الخ  ٢٧
 ١٣,٩ ٦١ ٤,١ ١٨ ٨٢,٠ ٣٦١  أستفاد من األفكار الجديدة الموجودة ببرامج األسرة   ٢٨
                                         منظـور فـي مجـال تعلـيم االبنـاء            ال     غير          االدخار  

                والمدارس
احافظ علي الكتب الدراسية البني حتي يستفاد منها   ٢٩

 ٨,٤ ٣٧ ٢٧,٥ ١٢١ ٦٤,١ ٢٨٢                 ًاخوته األصغر سنا 
 ٣٠,٠ ١٣٢ ٢٥,٠ ١١٠ ٤٥,٠ ١٩٨  اسند البنائي بعض المهام المنزلية لبناء شخصيتهم  ٣٠
 ١٤,١ ٦٢ ٨,٠ ٣٥ ٧٨,٠ ٣٤٣  أتابع ابنائي في المذاكرة   ٣١
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 النتائج ومناقشة فروض الدراسة :ثالثا

في  إحصائية داللة ذات فروق توجد: "الفرض األول
ور لألسرة تبعا لسن ربة االسرة، الدخل غير المنظ

مكان سكن االسرة، المستوي االجتماعي واالقتصادي 
لألسرة، المستوي التعليمي لربة األسرة، عمل ربة 

  ". األسرة، وعدد أفراد االسرة
أوضحت النتائج أن مقدار الدخل غير المنظور قـد         

" ف"تأثر معنوياً بعمل ربة األسرة، حيث كانـت قيمـة        
، فاالسهامات المباشرة، وغيـر     **١٥,٤٢= المحسوبة

المباشرة لربة األسرة العاملة أعلي منه لدي ربة األسرة         
غير العاملة، كما أظهـرت النتـائج أن الـدخل غيـر            
المنظور قد تأثر معنويا بعمر ربة االسرة،  حيث كانت          

، وقد يرجع ذلك إلي أن      **٥,٩٨= المحسوبة" ف"قيمة  
قدر علي إيجاد، وتوفير ربات األسر األصغر سناٌ هن األ     

بدائل مختلفة للسلع والخدمات، بما يقلل مـن اإلعتمـاد          
علي عمليات الشراء لتوفير متطلبات األسرة، كما قـد         
يرتبط الدخل غير المنظـور بانخفـاض المتطلبـات،         
والضغوط التي تقع علي ربات األسر األصـغر سـناً          

ف ، كما يختل  )٥جدول  (مقارنة بربات األسر األكبر سناً      
سلوك اإلدخار األسري من مجتمع ألخر، ففي الواليات        
المتحدة وجد أن لعمر األسرة تأثير إيجابي في مقـدار          

، أمـا  )Browning and Lusardi, 1996(االدخار األسري
في اليابان، والتي تشتهر بارتفـاع معـدالت االدخـار          
األسري بها، تحتوي علي نسبة منخفضة من المـسنين         

، وبصفة عامة فإن مقدار )Horioka, 1990(في المجتمع 
االدخار األسري يتوقف علي تقيـيم األسـرة للـدوافع          

 Horioka and(المناسبة لها في كـل مرحلـة عمريـة    

Watanabe, 1997( وقد بينت النتائج أيضا أن المستوي ،
االجتماعي، واالقتصادي لألسرة هو احـد المحفـذات        

ـ " ف"للدخل غير المنظور، حيث أن قيمـة      = سوبةالمح
، فتوافر الموارد المناسبة مع اإلدارة الفعالة       **٧٢,٢٩

 Sirmon(لتلك الموارد هي التي تحقق الميزة التنافسية 

and Hitt, 2003(  لذا فإنه من الصعب أن تجد األسـر ،
ذات المستوي اإلقتصادي واإلجتماعي المـنخفض مـا        

يناسبها من الموارد التي تناسب ميزانيتهـا المحـدودة         
ــي  ــا وتلب ، )Macino and Newman, 2007(متطلباته

وتوافر هذه الموارد هي التي تمكنها من انجاز األعمال         
التي تسهم في رفع مـستوي الـدخل غيـر المنظـور            
لالسرة، وينعكس ذلك إيجاباٌ علي األسـرة والمجتمـع         

)Himmelweit, 2002(  كما أكدت النتائج علي وجـود ،
ة علـي الـدخل     تأثير معنوي لزيادة عدد أفراد االسـر      

= المحسوبة" ف"األسري غير المنظور حيث كانت قيمة       
، من خالل الضغط علي موارد األسرة، فقد        **٤,٩٥-

ربطت العديد من الدراسات بين مقدار االدخار األسري،        
وعدد األطفال في األسرة، فمنها ما أكد علي انخفـاض          
مقدار االدخار األسري في حالة وجود األطفال مقارنـة         

، وبعـض  )Bosworth et al., 1991(وجود أطفال بعدم 
أن مقدار االدخار األسري يقل بزيادة      الدراسات ذكرت   

والتـي تـؤثر   ، )Browning et al., 2014(عدد األطفال 
 ;van der Lippe, 2007)سلباٌ علي انتاجية ربة األسـرة  

Wallace and Young, 2008) ،  ولكن يظل نظام األسـرة
ملية االدخار فوجود رب وربـة      هي المحفذ الرئيسي لع   

األسرة معاً يزيد من مقدار االدخار األسـري مقارنـة          
 Avery(بحاالت االنفصال إما بالطالق أو بموت أحدهما 

and Kennicke, 1991(،  ولم يختلف الدخل غير المنظور
" ف"معنويا بـين الريـف والحـضر، فكانـت قيمـة            

عليه ، وعلي الرغم مما كان متعارف       ٠,٥٤= المحسوبة
سلفاً أن األسرة في الريف كانت تتسم بالنمط اإلنتاجي،         
بينما األسرة في الحضر كانت تتسم بالنمط اإلستهالكي،        
النتائج توضح أن تغير الوعي بأهمية الموارد لدي ربة         

 hiddenاألسرة في الريف لتحقيق دخل غير المنظـور  

income        ومن الواضح أن األنماط االقتصادية الريفـة ،
لية قد تغيرت عالميا نحـو مـا يعـرف بـالريف            الحا

 ,the consumption countryside )Marsdenالمستهلك  

، كما أظهرت النتائج دور المـستوي التعليمـي         )1999
لربة األسرة في تحفيذها علي القيام بالعمل غير مدفوع         

، **٣٣,٣٦= المحـسوبة   " ف"األجر حيث كانت قيمة     
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  حيطة باألسرة علي مقدار الدخل األسري غير المنظور تأثير المتغيرات الم:٦جدول 
االنحراف   المتوسط  المتغير الديموجرافي

  المعياري
االنحراف   المتوسط  المتغير الديموجرافي

  المعياري
      محل اإلقامة  عمل ربة االسرة

  ١٧,١٤  ٦٦,٨٣  ريف  ١٥,٩٩  أ ٧٠,٠٨  تعمل
  ١٧,٤٣  ٦٥,٥٧  حضر  ١٧,٦٣  ب ٦٣,٦٢  ال تعمل

      مستوي تعليم ربة األسرة      األسرةعدد أفراد 
  ١٨,٠٧  ي ٤٥,٢٩  ال يعرفن القراءة والكتابة  ١٦,٢٥  أ ٧٠,٢٧  )أسرة صغيرة (٥أقل من 

  ١٩,٩٥  و ٤٨,٥٧  ملم بالقراءة والكتابة  ١٧,٦٨  ب ٦٤,٩٥  )أسرة متوسطة (٧- ٥
  ٢٠,٩٧  هـ ٥٠,٧١  اإلعدادية  ١٦,٥٥  ب ٦٤,٧٧  )أسرة كبيرة (٧أكبر من 

  ١٧,٧٨  د ٥٤,٠٨  مؤهل متوسط      رة عمر ربة االس
  ١٣,١٠  ج ٦٧,٥٣  الثانوية العامة  ١٦,١٢  أ ٦٩,٧١   سنة٣٠ إلي أقل من ٢٠من 
  ٩,٩٨  ب ٧٥,٤٥  مؤهل جامعي  ١٧,٥٠  ب ٦٦,٧٨   سنة٤٠ إلي اقل من ٣٠من 

  ٠,٤٦   أ٨٨,٧٥  مؤهل فوق الجامعي  ١٦,٩٩  ج ٦١,٧٠   سنة٤٠أكبر من 
  ١٧,٧٨  د ٥٤,٠٨  مؤهل متوسط  
ي انعكس بدوره علي مقدار الدخل غير المنظـور         والذ

لألسرة، ويرجع ذلك إلي جهـل ربـات األسـرة ذات           
المستوي التعليمي األقل باإلدارة الجيدة لما لديهن مـن         
موارد، وربما يكون لمستوي التعليم دور إيجـابي فـي          
تحسين وتوعية ربة األسرة بكيفيـة اسـتغالل مـوارد          

خل غير المنظور، وبذلك    األسرة لتحقيق مقدار أكبر للد    
  .يتحقق صحة الفرض األول جزئيا

 دالله ذات إرتباطية عالقة توجد: "الثاني الفرض
 والدخل الموارد، بإدارة الوعي محاور بين احصائية

 " لألسرة المنظور غير

 ارتبط قد المنظور غير األسرة دخل أن يوضح ٧ جدول
 العملية مراحل بجميع االسرة ربة وعي مع معنوياً
 المتاحة، لمواردها األمثل االستغالل لتحقيق اإلدارية

 من ويتضح ممكن لألسرة، إشباع أقصي إلي والوصول
 اإلدارية في المراحل مستويات الوعي أن  النتائج خالل

ربة األسرة  قيام معنوية، وأهمية في أكثر كانت األخيرة
 ،)المنظور الغير الدخل(األجر مدفوع بالعمل غير

 لـ وتبعا والتقييم، التنفيذ يمرحلت وخاصة
)١٩٩٣(Rettig  ، حل هي الرئيسية المراحل فإن 

 أهمية إلي اإلشارة ويجب القرار، واتخاذ المشكالت،

 invisible power of men األسرة رب مع األدوار تنسيق

 ,Bianchi et al., 2000; Kim) األسرة موارد إدارة في

2005; Zipp et al., 2004)، ذات سراأل في خاصة 
 حيث ،(Orthner et al., 2004) المنخفضة الدخــــول

 المنظور، غير الدخل مقدار زيادة في ذلك يسهم
 وبذلك األسرة، رفاهية علي باإليجاب ذلك وينعكس

   .الثاني الفرض صحة يتحقق جزئياً
 في  إحصائية داللة ذات فروق توجد: "الثالث الفرض

د وفقا لعمل ربة مستويات الوعي بأهمية إدارة الموار
 ")ال تعمل- تعمل(األسرة 

 إدارة وعي ربة األسرة بمراحل    أن يوضح ٨جدول  
 فالتكنولوجيا للعمل، بخروجها تتأثر لم المختلفة مواردها
ــه ــيب (الحديث ــة، الحواس ــاكس، المنزلي ــد الف  البري
 ربـة  قيـام  تسهيل في بفاعلية ساهمت قد ،)االلكتروني

 العمل، مكان عن بعيداً بيةالمكت أعمالها باستكمال األسرة
 ،(Kaufman-Scarborough, 2006)بــالمنزل وانجازهــا

 تأثير االسرة ربة لعمل وعلي العكس من ذلك، قد يكون     
 غيـر  األسرة بربة مقارنة علي وعيها بمواردها   إيجابي
   العاملة،

   والدخل غير المنظور لألسرة معامالت االرتباط بين المراحل التي تتبعها ربة األسرة في إدارة مواردها:٧ جدول
  مراحل العملية اإلدارة لموارد األسرة  
  التقييم  التنفيذ  التنظيم  التخطيط  تحديد األهداف  

  **٠,٥٦٣  **٠,٤٤٥  **٠,٤٢٥  **٠,٣٦١  **٠,٢١٥  معامل بيرسون
 ٠,٠٠١< ٠,٠٠١< ٠,٠٠١< ٠,٠٠١< ٠,٠٠١<  مستوي الدالله 

  ٠,٠١ مستوي معنوية دالة عند**  ٠,٠٥دالة عند مستوي معنوية *



Vol. 60, No. 2, pp. 159‐179, 2015(Arabic)                                                                        Alex. J. Agric. Res. 

 ١٧٢

  
  



Alex. J. Agric. Res.                                                                       Vol. 60, No. 2, pp. 159‐179, 2015 (Arabic) 

 ١٧٣

 قـد  المنزل خارج طويلة لفترات انشغالها أن يبدو ولكن
 النجـاز  كافي وقت وجود بعدم احساسها في عكسيا أثر

 ،time scarcity (Jabs and Devine, 2006) أعمالها جميع
 ،(Hill, 2005) الحياة  بجودة شعورها علي ذلك وانعكس
 ,Aguirre, 2001; Voyanoff) للمنـزل  إدارتها وأسلوب

 غير زيادات العاملة األسرة ربة سجلت وبالتالي ،(2002
 األسـرة  مـوارد  الوعي بـإدارة   مستويات في معنوية
 المحـسوبة " ف "قيمة (العاملة غير األسرة بربة مقارنه
 محاور في ٢,٠٧و ،٣,١٧ ،١,٤٥ ،١,٣٨ ،٠,٠١ هي

 علي التقييم، التنفيذ، يم،التنظ التخطيط، األهداف، وضع
 في واضح وجود قصور  النتائج أوضحت كما ،)التوالي
 بكيفيـة إدارة مواردهـا     العاملة غير االسرة ربة وعي
 أدوار تـؤدي  لكـي  كافي الوقت توافر من الرغم علي

 مقـدار  مـن  تزيـد  أن شأنها من المنزل داخل مختلفة
 فـة ثقا عن ذلك ينجم قد لالسرة، المنظور غير اإلدخار
 يتعارض ما وهذا االستهالك، ثقافة نحو المجتمع تحول
  .الثالث الفرض صحة مع

 دالله ذات إرتباطية عالقة توجد: "الرابع الفرض
 بإدارة األسرة ربة وعي محاور بين احصائية
 "مواردها

 بين تربط معنوية عالقات وجود يوضح ٩ جدول
 حيث المختلفة، مواردها بإدارة األسرة ربة وعي محاور
المتحصل  االرتباط معامالت النتائج أن أعلي ظهرت

-"التنفيذ "وبين ،"التنظيم"-"التخطيط "عليها هي تلك بين
 الموارد إدارة وعي ارتباط ذلك يعني وقد" التقييم"

 األسرة ربة تضع حيث منها المرجو االقتصادي بالعائد
 التغذية لتصبح التنفيذ عملية من العائد أمامها دائما

 االرتباط أيضا اإلدارة، ألسلوب المحفذ هو الرجعية

 أن يوضح والتنظيم التخطيط مرحلتي بين المعنوي
علي  وملحوظ كبير أثر لها للدولة التنظيمية السمات

 لتحقيق الدارة الموارد، وعي ربة األسرة بالتخطيط
 صحة يتحقق وبذلك لألسرة، أكبر منظور غير دخل

  .جزئياً الرابع الفرض
بين المتغيرات  إرتباطية عالقة توجد ":الخامس الفرض

االجتماعية واالقتصادية ومستوي الوعي بإدارة 
 . "الموارد

 لها الديموجرافية المتغيرات أن النتائج أوضحت
 جدول (مواردها بإدارة االسرة ربة وعي علي هام اثر
 مع فقط معنويا ارتبط األهداف فتحديد ،)١٠

 بينما سرة،لأل واالجتماعي االقتصادي المستــوي
 األسرة سكن مكان من بكل التخطيط مرحلة تأثرت

 المستوي بجانب األبناء وعدد ،)حضر أو ريف(
لمستوي الوعي  بالنسبة أما واالقتصادي، االجتماعي

 تأثيراً األكثر العوامل فأصبحت اإلدارية، المراحل بباقي
 واالقتصادي االجتماعي والمستوي األبناء، عدد هي

 الخدمات في نقص يصاحبة األبناء عدد فزيادة لألسرة،
 ،(Becker, 1988) ابن  لكل األسرة توفرها أن يمكن التي
 األسرة، ربة علي عبء يمثل مطـالبهم تنوع أن كما
 األسرة ربــة إدارة علي سلبـاً ذلك يؤثر وقد

 لألســرة ممكن إشباع أقصي لتحقيق لمواردها

(American Academy of Pediatrics, 2003)، عالوة 
 التعليـمي المستـوي علي السلبية تأثيراته علي

 وقد أثر المستوي ،(Black et al., 2005)لألبناء
 بجميع الوعي علي لألسرة واالقتصادي االجتماعي
 إدارة في األسرة ربة تتبعها التي اإلدارية المراحل
 مواردها،

  مواردها إدارة في األسرة ربة تتبعها التي اإلدارية المراحل بين االرتباط معامالت مصفوفة :٩ جدول
  تحديد األهداف  التخطيط  التنظيم  التنفيذ  التقييم  

  **٠,٣٥  **٠,٦٢  **٠,٥٧  **٠,٦٧    التقييم
  **٠,٤٧  **٠,٦٦  **٠,٦٠      التنفيذ
  **٠,٦٢  **٠,٧٣        التنظيم
  **٠,٦٠          التخطيط

            تحديد األهداف
   ٠,٠١ معنوية مستوي ندع دالة** ٠,٠٥ معنوية مستوي عند دالة*
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المراحل اإلدارة التي تتبعها ربة األسرة في        تأثير المتغيرات الديموجرافية المحيطة علي الوعي بأهمية         :١٠جدول  
  إدارة مواردها
  تحديد األهداف  التخطيط  التنظيم  التنفيذ  التقييم  

*٠,١٠٨ ٠,٠٠٥ ٠,٠٦٤ ٠,٠٣٥  الموقع  .٠,٠٣١ 
**٠,١٢٦-  عدد أفراد األسرة  -٠,١١٩*  -٠,١٢٨**  -٠,١٤٠**  -٠,٠٤٨  
**٠,١٣٣-  عمر ربة االسرة  -٠,٠٦٤  -٠,١٢٦**  -٠,١٠٤*  -٠,١٢٩**  

دي االمستوي االجتماعي واالقتص
**٠,٦١٢  لألسرة  ٠,٤٨٤**  ٠,٥٦٤**  ٠,٥٨٩**  ٠,٣٢٠**  

**٠,٦٣٠  مستوي تعليم ربة األسرة  ٠,٤٨١**  ٠,٥٦٠**  ٠,٤٨١**  ٠,٢٨٢**  
  ٠,٠١ معنوية مستوي عند دالة**      ٠,٠٥ معنوية مستوي عند دالة*

فربما يكون ربات األسر ذات المستوي، االجتماعي 
واالقتصادي المنخفض يقعن في المستويات التعليمية 

 ،(Anderson et al., 2004)خبرات كافية  بدون الدنيا،
 الموارد إلدارة التجريبي التعلم يمارسن لم فهؤالء
 المنخفض الدخل اتمستوي يخلق قد وبالعكس المالية،
 الممارسـات في عشوائية قابليـات لديهن
 إدارة علي سلباً يؤثر مما ،(Rhine et al., 2001)المالية
 ربة وعي فإن األخر الجانب علي األسرة، موارد
 مواردها قد تأثر سلباً بعمر ربة األسرة، بإدارة األسرة
 بةر تكتسبها االدارية العملية فمراحل التنفيذ، مرحلة عدا

 لها سابقة خبرات بمثابه لتكون التكرار خالل من األسرة
 ربة عمر زيادة وبالتالي المشابه، المواقف في وتنفذها
 وأظهرت مواردها، إدارة في أكبر خبرة تعني األسرة
 مراحل في تفوقن سناً األصغر األسر ربات أن النتائج
 يرجع وقد سناً، األكبر األسر ربات عن اإلدارية العملية

 األوضاع مع أسرع تكيف علي قدرتهن إلي لكذ
 بالمرونة لديهن اإلدارة اسلوب تتميز وبالتالي المعيشية،
 ضغوط أن فيبدو سناً األكبر األسر ربات أما النسبية،
 مع تكيف أقل أنهن ويحتمل أكبر، لديهن الحياة

 تتأثر لذا المحيطة، والتكنولوجية االقتصادية المتغيرات
 الظروف بتغير نسبياً بطيئة بديناميكية اإلدارية أنماطهن
 تلك مع تتعارض ال عليها المتحصل والنتائج المحيطة،
 وجدت والتي ،)٢٠٠٩ (شعبان بواسطة عليها المتحصل

 المالي، المدخل إدارة في سناً األكبر األسر ربات تفوق
 موارد إدارة في سناً األصغر األسر ربات تفوقت بينما
 .والجهد الوقت

 المراحل بأهمية الوعي أن النتائج كما أكدت
 من لديها ما إدارة في األسرة ربة بها تقوم التي اإلدارية

 لربة التعليمي موارد قد تأثرت معنويا بالمستوي
 هذه ومثل والتقييم، التنظيم، مرحلتي خاصة األسرة،
 الشعوب، حياة لتحسين المعرفة أهمية علي تؤكد النتيجة
 ربات توارثتها التي السابقة راتاالخب تأثير تأثيرها يفوق
 عملية اإلدارة أسلوب وأن المنزل، إدارة في االسر
 أوضح وقد المختلفة، مراحله في العلم يثقلها مستمرة

)٢٠٠٤( McLanahan لها تعليماً األكثر األسرة ربة  أن 
 إدارة في أعلي قدرات أطفالها اكساب علي أكبر قدرة
 من المكتسبة تلك تفوق ومال وقت من األسرة موارد
 جزئياً صحة يتحقق وبذلك تعليماً، األقل األسر ربات

  .الخامس الفرض
من خالل استعراض نتائج الدراسة يمكن استخالص ما 

  -:يلي
أن بعض الممارسات الحكومية في أظهرت النتائج 

مصر قد ساهمت بصورة فعالة في تقلص األدوار 
بة األسرة، اإلقتصادية غير مدفوعة األجر التي تتبعها ر

لتتجه األسرة بصورة أكبر نحو النمط االستهالكي من 
خالل ما يعرف باقتصاديات الموارد نفسها، فمثال ربة 
األسرة التي كانت تحرص علي شراء بعض أنواع 

عندما تكون (الخضراوات في أوقات معينة من السنة
، وتخزنها في الفريزر لتستهلكها )أسعارها منخفضة

أطول بحيث يسهم ذلك في تقليل علي فترات زمنية 
نفقات األسرة علي المدي البعيد، قد تأثرت بشدة بأسعار 
الطاقة، فالحكومات المتعاقبة اتجهت نحو تحرير سعر 
الطاقة وخاصة الكهرباء، والتي تحولت من قطاع يهدف 
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لخدمة األسرة والمجتمع إلي قطاع يهدف إلي الربح، 
ت رفع الدعم عن ومع استمرار الدولة في اتباع سياسا

الطاقة، أصبحت عملية تخرين السلع القابلة للتلف 
السريع تمثل عبء اقتصادي كبير علي األسرة، قد يزيد 
ذلك عن مقدار التوفير في اقتصاديات األسرة نتيجة 
الشراء الرشيد لهذه المنتجات، أيضا التعدي المستمر 
علي األراضي الزراعية صاحبه نقص كبير في كميات 

د الخام واألقطان المنتجة سنوياً، ترتب عليه ارتفاع الموا
أسعار األقمشة المحلية، وبالتالي عند لجوء ربة األسرة 
إلي تفصيل مالبس أسرتها بنفسها، فإنها تنتج مالبس 
غالية الثمن، لذا اتجهت األسر ذات المستوي االجتماعي 
واالقتصادي المنخفض إلي اقتناء المالبس رخيصة 

ة الجودة التي تأتي من بالد تكون قيمة الثمن منخفض
الموارد بها أقل بكثير من مثيلتها في مصر، ومثل هذه 
التحوالت نحو النمط االستهالكي يضع الكثير من 
االعباء االقتصادية علي الدولة، مما يعني عدم قدرة 
األسرة خاصة والدولة عامة علي مواجهة ظروف 

  لة نسبيااألزمات االقتصادية لفترات زمنية طوي
  :أهم توصيات الدراسة

تفعيل برامج ارشادية تهدف إلي توعيه ربة األسرة  -١
بأهمية العمل المنزلي غير مدفوع األجر، وأثره 
في رفع األعباء االقتصادية علي األسرة، مع 
ضرورة التأكيد علي دور الحكومة تبعا لرؤية 

)2003( Poelmans et al. والتي تتبني سياسات ،
 تقلل من العبء الواقع عليها بين داعمة لألسرة

 .المطالب والموارد

البد من إعادة النظر في السياسات الحكومية التي  -٢
تهدف إلي رفع الدعم عن اسعار بعض الموارد 
األساسية ومنها الكهرباء لتقليل أعباء األسرة 

 . االقتصادية، ودفعهم نحو النمط اإلنتاجي

 االسر تبني أنماط اقتصادية جديدة تتمثل فيها -٣
كوحدات انتاجية من خالل استغالل الموارد 
المتاحة مثل مصايد األسماك علي طول سواحل 
البحار، والبحيرات، فتنشأ مجتمعات جديدة تعمل 

بصيد االسماك، اعدادها وتجهيزها في صور قابلة 
للتسويق، وهنا تأتي أدوار الدولة في إزالة 
 المعوقات البيروقراطية التي يمكن أن تحد من
استكمال مثل هذه المشروعات الصغير، وتوفير 

ارتباط التخطيط معنوياً مع (منافذ للبيع والتوزيع 
 ، )التنظيم

منح المشروعات الصغيرة إعفاءات جمركية خالل  -٤
فتراتها األولي لزيادة معدالت النشاط االنتاجي، 
وبالتالي تزداد الدافعية لدي األسر إلنجاح تلك 

يذ معنوياً مع التقييم ارتبطت التنف(المشروعات
 ). للعائد من ادارة موارد األسرة

تبني برامج للنهوض بإدارة موارد األسرة، مع  -٥
التوصية بضرورة اشتراك األبناء في تلك العملية 
اإلدارية لما له من تأثير قد يكون إيجابي علي 
شعور األبناء بأهمية تلك الموارد وكيفية إدارتها 

ة مع ربة االسرة في علي النحو األمثل للمساهم
 .تحقيق دخل غير منظور أكبر لألسرة

  المراجع
تقرير فرنسا بشأن قياس األداء ): ٢٠١١(األمم المتحدة

االقتصادي والتقدم اإلجتماعي،المجلس االقتصادي 
واالجتماعي، الدورة الثانية واألربعون فبراير 

، ومتاح علي E/CN.3/2011/35، رقم ٢٠١١
  :الموقع االلكتروني

-35-11/2011doc/statcom/unsd/org.un.unstats://http
pdf.A-France  

 التخطـيط، ): "١٩٨٥(وأمـين، دريـة   البقلي، احسان،
 ، مكتبـة األنجلـو    "واإلدارة في االقتصاد المنزلي   

 .المصرية، القاهرة

لي، وسلمان، سعد، وأبوطالب، مها الخضراوي، لي
االتجاهات الحديثة في إدارة علوم ): "١٩٩٩(

 . ، دار القلم، دبي"االسرة

 اإلدارية الممارسات" ):٢٠٠٠(مرسى منال ،الدسوقي

 كربة لدورها تصورها على وأثرها للمراهقة

 المنزلي، االقتصاد كلية ماجستير، رسالة ،"أسرة

 .المنوفية جامعة
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دار غريب " اإلدارة المعاصرة): "١٩٩٠(السلمي، علي
 للطباعة والنشر، القاهرة

تخطيط ): "٢٠٠٠(وموسي، موني باصبرين، سكينة،
الدخل المالي لألسر السعودية مستخدمة البطاقة 

، مجلة االسكندرية للبحوث الزراعية، "اإلئتمانية
 . العدد األول٤٥مجلد 

ران دور الوالدين واألق): "١٩٩٤(توفيق، سميحة كرم 
مجلة االقتصاد " في الممارسات اإلدارية للمراهقين

المنزلي، الجمعية المصرية لإلقتصاد المنزلي، 
 .العدد العاشر

دليلك -اتخاذ القرارات الفعالة): "١٩٩١(دومند، هليقا 
، نهال للتصميم )كتاب مترجم" (العملي في اإلدارة

 والطباعة

لية دليلك إلي اإلدارة العم): "٢٠٠٨(رقبان، نعمه
، الطبعة األولي، دار السماحة "للشئون المنزلية

 .للطبع، والنشر، األسكندرية

مقياس المستوي ): "١٩٩٥(الشخص، عبد العزيز
، مكتبة ٢، ط"االجتماعي واالقتصادي لألسرة

 .األنجلو المصرية، القاهرة

إدارة موارد األسرة ): "٢٠٠٩(شعبان، إيمان أحمد
عالقته بالمساندة للزوجة العاملة عند سن اليأس و

، كلية التربية النوعية، جامعة "اإلجتماعية
 -الدولي األول(المنصورة، المؤتمر السنوي

االعتماد األكاديمي "بعنوان )العربي الرابع
لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر 

في الفترة من " الواقع والمأمول"والعالم العربي 
 .١٤١١-١٣٨٢ صفحات ٢٠٠٩  إبريل٩- ٨

إدارة ): "٢٠٠٢(شلبي، وفاء، وعبد الصمد، زينب
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    ABSTRACT 
Government adopts a set of policies aimed at achieving economic growth to contribute to the well-being 

of families and nations. Thus, it is important to consider measures, and alternatives of households in using 
goods and services provided by the State for their significance on the continuity of the economic growth of 
the state. One of the important economic aspects is the "hidden household income", which depends on the 
awareness of wives to manage family resources optimally. The current research aims at studying the impact of 
wife contribution in managing family resources to reduce the expenses and achieve the highest possible 
hidden income. Four-hundred working and non-working wives, aged between 20 and 50 years, were 
randomly selected to take part in the current study. Results show that the family hidden income was 
significantly correlated with all processes of the family resource management, especially “implementation” 
and “evaluation” processes. No significant differences were detected between working and non-working 
wives on managing family resource. However, the level of education of wives recorded high positive impacts 
on management of family resources. The proceedings of the family resource management were associated 
with high family socioeconomic status. The highest correlations between the administrative steps were 
detected between "planning"-"regulation" and "implementation"-"assessment" processes. Thus, it is highly 
recommended to activate outreach programs aimed at guiding wives for the importance of the unpaid 
domestic work, and their impacts on minimizing the economic burden of the family. Supportive government 
policies are also required to reduce family burden. 

Keywords: family resources; hidden household income; wives; management skills 


