الفصل الرابع
التصنٌع وتاثٌره على البٌت  /المرحلة الثالثة  /ادارة منزل
كان للتطور الصناعً تاثٌر كبٌر على البٌت ففً النظام االقطاعً كانت كل اقطاعٌة تنتج كل ما ٌلزمها من
احتٌاجات زراعٌة من مزارعها وادوات فً دكاكٌنها الحرفٌة وكذلك كان البت فً ظل النظام االقطاعً
اقطاعٌا اٌضا  ,اذ كان ٌنتج كل احتٌاجاته بواسطة افراده فكان ٌنسج القماش الذي ٌلزمه وٌحٌك مالبس
افراده وٌدبغ الجلود وٌصنع منها االحذٌة كما ٌصنع اثاثه وادواته المنزلٌة بنفسه وٌتولى عملٌة حفظ وتخزٌن
طعامه لطول العام اي انه كان وحدة اجتماعٌة قائمة بذاتها .
ولكن لما تطور المجتمع ونمت الصناعة اندمجت االقطاعٌات والمقاطعات فً وطن واحد وانتقل الى االنتاج
الصناعً ثم المصانع الكبٌرة وكذلك تغٌر صورة البٌت تغٌٌراً موازٌا ً لما حدث فً المجتمع فاصبح البٌت
ٌعتمد على السوق الخارجً للحصول على ما ٌحتاجه فلم تعد االسرة تنسج قماشها او تصنع اثاثها وامتد
االمر الى اكثر من ذلك فلم تعد االسرة تنتج الطعام وتخزنه لطوال العام بل اصبحت االسرة وخاصة فً
المدن تشتري الطعام وما ٌكفٌها لفترات قصٌره معتمدة على احتٌاجاتها منه النها دائما متوفرة فً االسواق
وتاركة مهمة اعداد االطعمة للحفظ والتخزٌن لمحترفً هذا العمل من اصحاب المصانع ومحالت البٌع
ان االتجاه العام لتطور الحٌاة قد جعل المراه تخرج الى مٌدان العمل خارج البٌت ونمو وعٌها الفكري
والثقافً بحٌث اصبحت تهتم بان تقضً جزئا من وقتها فً القرائه او زٌارة مؤسسات الفنون من مسارح
ومعارض الخ ولحل اشكال انشغال المراه لجئت ربت البٌت الى السوق تبحث فٌه عن المنتجات الجاهزة
ولكن االسر المتوسطة ورقٌقة الحال واجهتها عقبة ارتفاع اسعار المنتجات الجاهزة فاضطر المنتجون
الصناعٌون الى التغلب على هذا االشكال بالبحث عن طوق انتاج المنتجات الجاهزة المعتدلة االثمان .
وٌمكن تحدٌد العوامل التً تدعم االتجاه الجدٌد اي نقل البٌت من منتج الى مستهلك الى االعتماد على السوق
الخارجً الى عوامل اهمها
 .1تفرق االسرة
 .2نمو البٌت كقوة استهالكٌة
 .3مستوى االستهالك

وهذه النقاط الثالثة تحتاج الى شرح مفصل ودقٌق مع طالبات القسم
تعرٌف
مستوى االستهالك  :هو عبارة عن مقدار السلع والبضائع والخدمات التً تستهلكها االسرة بغض النضر
عن ما ٌتحقق فعال لالسرة من رفاهٌة ورقً نتٌجة هذا االستهالك
مستوى المعٌشة  :له شرط اساسً فً قٌاسة وهو مقدار الفائدة الحقٌقة التً تجنٌها االسرة ومقدار الرفاهٌة
الفعلٌة والرقً الفعلً الذي ٌتوفر لالسرة نتٌجة ما تستهلكه من بضائع وخدمات

