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المھارات الحياتية الطفل بعض  علمات الروضة �كسابأجرى ھذا البحث بھدف دراسة الع2قة بين ممارسات م :الملخص
 ھاريسرة بمحومسئوليات ربة ا�و) نفعالية المھارات ا�- جتماعية المھارات ا�- تصال مھارة ا�-مھارات شخصية(
 أم 390 معلمة من معلمات الروضة و39ا  غرضية بلغ قوامھعمديةوقد أجريت الدراسة علي عينة ) جتماعيةا� -التربوية (

وقد تمثلت أدوات البحث في إستمارة البيانات ا�ولية .  الشرقيةر محافظةلديھا طفل في مرحلة الروضة من ريف وحض
ومقياس  بمحاورھاكساب الطفل بعض المھارات الحياتية �ومقياس ممارسات معلمات الروضة  - وا�سرةلمعلمة الروضة

أن مستوى  : وأسفرت النتائج عنتبع في ھذا البحث المنھج الوصفي التحليليإوقد  ،بمحوريھا سرةمسئوليات ربة ا�
 المھارات -تصالمھارة ا� -مھارات شخصية (كساب الطفل بعض المھارات الحياتية ممارسات معلمات الروضة �

، كما تبين أن ي التوالىعل %43.6 و%77.0 ،%46.2،%64.2مرتفعة بنسبة بلغت  ) المھارات ا�نفعالية–جتماعية ا�
، ستوى مرتفع من المسئوليات التربوية وا�جتماعية على التوالي مذوات، من ربات ا�سرة عينة البحث 81.0%،% 78.7

ممارسات معلمات الروضة �كساب الطفل المھارات الحياتية ببعض وجود ع2قة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا بين 
وجود ، )جماليجتماعية، ا�ا� ،التربوية(سرة بمحوريھا ومسئوليات ربة ا�) تماعيةج ا�-تصال ا�–ة الشخصي(محاورھا 

كساب طفل إ بين متوسطات درجات المعلمات عينة الدراسة في ممارسات 0.001ًفروق دالة إحصائيا عند مستوي دeلة 
ًالروضة بعض المھارات الحياتية بمحاورھا تبعا لكل من نوع الروضة لصالح معلمات الروضات الحكومية، وتبعا لحصول 

ًوجود فروق دالة إحصائيا بين ، مات الحاص2ت علي دورات تدريبيةالمعلالمعلمة علي الدورات التدريبية لصالح 
تبعا لـنوع ) جتماعية ، ا�جماليا� ،التربوية( ن تجاه أطفالھھنمتوسطات درجات ربات ا�سر عينة الدراسة في مسئوليات

ت العام2ت عند الح ا�مھاً، وتبعا لعمل ا�م لص0.05 مستوي دeلة  عندالخاصةالروضة لصالح أمھات أطفال الروضات 
ًوجود تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات ربات ا�سر عينة الدراسة في مسئوليات ربة ، و0.05مستوي دeلة 

، وتبعا للمستوى  0.05 عند مستوي دeلة حجم ا�سرة لصالح ربات ا�سر متوسطة الحجمًسرة ببعض محاورھا تبعا لا�
ًا�سر ذوات المستوي التعليمي المرتفع، وتبعا للدخل الشھرى لpسرة لصالح ربات ا�سر ذوات م لصالح ربات لpالتعليمى 

  .0.05عند مستوي دeلة  الدخل المرتفع

 .معلمات الروضة ، طفل الروضة، المھارات الحياتية ،المسئوليات ا�سرية: الكلمات اiسترشادية

 يةمشكلة البحثالمقدمة وال

ن أھم وأخصب المراحل تعد مرحلة الروضة م
التعليمية في حياة الطفل ففي ھذة المرحلة تبدأ قدرات 

 للتأثير ً، كما أنه يكون قاب2الكامنة في النموالطفل 
والتوجية والتشكيل بدرجة كبيرة ا�مر الذي جعل المربيين 

 من دورھا ًاينظرون إلى ھذة المرحلة نظرة خاصة إنط2ق
الجسمية والعقلية واللغوية في رسم وتشكيل أساسيات النمو 

حيث تعتبر ). 2010 ،عطية(والنفسية وا�جتماعية للطفل 
ھذه المرحلة مرحلة تكوينية يكتسب فيھا الطفل عاداته 

ن كل ما يتعرض له من أ، كما نماط سلوكه المختلفةأو
ثر علي خبرات وع2قات وتفاع2ت يكون لھا بالغ ا�

 ويتحقق ذلك من )2008، الجندي(تجاھاته المستقبلية إ
، فھي ليست ما يكتسبه الطفل من معلمة الروضةخ2ل 
م الحنون نھا تعتبر القدوة وا�إرسة عادية بل ُ مدمجرد

ولي المحكات التي يقابلھا الطفل خارج نطاق ُأحيث تمثل 
 كساب الطفل العديد من المھاراتإسرة والتي من شأنھا ا�
لي تنميتھا عند ساسية التي تسعي التربية المعاصرة إا�

فا�دوار التي تقوم بھا معلمة ) 2009 ،نبھان(المتعلم 
 عن تلك التي تقوم بھا أي معلمة ًالروضة تختلف كثيرا
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رى إذ أنھا المسئولة عن غرس القيم والمبادئ ُأخ
 وينشأ عليھا طفل الروضة والمھارات الحياتية التي يركز

أھم  تعتبر المھارات الحياتية من حيث. عندما يكبر
ھا بإعتبارالمتطلبات ا�ساسية والملحة في ھذه المرحلة 

ولما لھا من دور فعال  ،ضرورة لحياة الفرد في المجتمع
في إعداد النشئ �نھا تساعدھم على مواجھة مواقف الحياة 
المختلفة والقدرة على التغلب على المشك2ت الحياتية 

 ). 2012 ،ال2عبد(والتعامل معھا 

ت الحياتية مھمة بالنسبة للطفل في  المھاراتعتبرو
 التوافق مع للطفلتحقق ي ، فمن خ2لھامرحلة الطفولة

عن التواصل وبدونھا يعجز  ،والنجاح في الحياة ،ا�خرين
دراسة لذا فقد أكدت  ).2014 ،مراد (والتفاعل مع ا�خرين

 على ضرورة )2001(وعبدالفتاح ) 2001(ك2 من خلف 
لطفل داخل الروضة وحياته بوجه التواصل بين ما يتعلمه ا

عام وتقديم مواقف تعليمية لتنمية المھارات الحياتية لدى 
 ھتماما� الضرورى  لذا فقد أصبح منطفل الروضة،

 أن يستطيع كى بھا كل متعلم وتزويد الحياتية بالمھارات
 ھذا بھا يتسم التى والتحديات العصرية المتغيرات يواجھه
 وجه، أكمل على منه ل المطلوبةا�عما داءآ وكذلك العصر

 والمرونه والتكيف الناجح له التعايش تحقق المھارات فھذه
 المھارات وتتعدد العملية والشخصية حياته فى والنجاح
) ٢٠١٣ العمرى،( مجاeت الحياة جميع تشمل إذ وتتنوع

التفاعل  على الفرد مساعدة إلى تھدف الحياتية فالمھارات
الحياة  معايشة أساليب وتطوير بعادھاأ بكل بيئته مع الناجح

 .)2001 وآخرون، عمران(

ي وتعتبر مھارات الخدمة الذاتية من أھم المھارات الت
عجز الطفل عن القيام ف يجب التركيز على إكسابھا للطفل؛

بمساعدة نفسه في مثل ھذه ا�مور أوفشله في ذلك له تأثير 
 ).2007 ،بھكلي(كبير على تكيفه في الروضة 

eطفال ھمية تصال في ا� تقل مھارات ا�وpبالنسبة ل
إذ يعد ا�تصال من العمليات الھامة والضرورية التي تعمل 

لذلك ھي من  ،على ضمان التواصل بين ا�نسان ومحيطة
لمجتمع  من قبل اً ودائماًا�نشطة ا�نسانية المستخدمة كثيرا

ي، جتماعفي كل مكان سواء في العمل، المنزل، المحيط ا�
 .)2015 ،مصباح(المجتمع السوق، 

 حياة في ًوأساسيا ًھاما ًركنا جتماعيةا� الحياة تشكلو
 مت2كھاإ يعد التي من المھارات العديد وتتطلب إنسان، كل

 سليمان،(المجتمع  في ندماجهإو نجاحه في ا�ساس
كونھا  إلى جتماعيةا� بالمھارات ھتماما� ويعزى) 2011
 به، المحيطين مع وثيقة ع2قات إقامة من الفرد تمكن

 بين من ودية ع2قات إقامة إن منطلق منعليھا  والحفاظ
عواد  (الشخصية الع2قات في للكفاية الھامة المؤشرات

 .)2012والشوارب، 

 ,Sevinc and Aytar(ك2 من دراسة لذا فقد أشارت 
(2014 ، Cheng et al. (2012) سليمان و)ىإل )2011 

، حيث جتماعية بالنسبة لطفل الروضةا�أھمية المھارات 
 وتعاونه قبل فكرة مشاركة ا�طفال في لعبه على تتساعده

وتعاطفه معھم وتشجع ا�طفال على المبادرة وا�قدام 
اعر وا�راء والشجاعة ا�دبية في التعبير عن المش

 .حترام رغبات الغيرإو

نفعاeت شيئا  صعيد آخر تعتبر قدرة ضبط ا�ىوعل
 إذ تتسم .ستعداد المدرسي وجوھريا بالنسبة ل أساسيا

ي ھذه المرحلة بأنھا سريعة وعابرة فنفعاeت الطفل إ
ومتنوعة، ومن السھل الكشف عنھا من خ2ل المظاھر 

نفعاeت الطفل ھنا إكما تتركز  السلوكية لدي ا�طفال،
نفعاeت التي تظھر لدي الطفل إومن  حول ا�م والذات
 ).2009العطوي، ( غضب، الخجلالخوف، الغيرة، ال

عتبار ا�م ھي المسئولة ا�ولي عن إوبالرغم من أن 
 eن أإكساب طفلھا العديد من المھارات الحياتية المختلفة؛ إ

الدور الذي تقوم به معلمة الروضة �كساب الطفل بعض 
من تلك المھارات قد يلقي بظ2له علي المسئوليات ا�سرية 

pكأم يتمثل فدورھا. قة بتربية أبنائھاخاصة تلك المتعل، مل 
من التنشئة أطفالھا  تجاه ومسئولياتھا لواجباتھادائھا آ في

 غرس على العمل ووالحنان الحبوالرعاية ا�جتماعية و
 .)2009 ،بركات(ا�بناء  نفوس في القويم القيم والسلوك

على القيام  أن دور ا�م eيقتصر) 1994(وتؤكد سليم 
اية الجسمية والصحية والغذائية �طفالھا مسئوليات الرعب

ن أكما ، مفقط لكن تمتد للمسئوليات التربوية والنفسية لھ
 ا�م ورعاية مساھمة في  التعليمية تتمثل ا�ممسئولية
 دراسيا متابعتھم خ2ل من وذلك أبناءھا في تعليم بفاعلية
وتشجيع  والمدرسين المدرسة مع والتواصلً وثقافيا ًوعلميا

 ليصبحوا أفراد والتفوق والتعلم التعليم على أبناءھا يزوتحف
ولمجتمعھم �نفسھم  بالنفع عليھم يعود ومنتجين صالحين

  ).2013أحمد، (

وجود فروق بين إلى ) 2011(  ھارونت دراسةأشارو
ممارسات معلمات الروضات الخاصة والحكومية في 

يم مؤسسات التعلالمھارات ا�جتماعية وا�نفعالية لصالح 
) 2013( الحوامدة وعاشورولقد ركزت دراسة  .الخاص

 لتنميةمناسبة  �عداد بيئة  الروضةعلى ممارسة معلمات
، وأوضحت وجود طفال ا�لدي مھارتي القراءة والكتابة

 بين درجة ممارسة المعلمات ًفروق ذات دeلة إحصائيا
كما . تصال لصالح عدد سنوات الخبرة ا�علىلمھارات ا�

 ضرورة إجراء Kristen and Laura (2016)أوضح 
تقييمات متعددة ودراسات علي فترات مختلفة عن 

 ىالمھارات ا�جتماعية وا�نفعالية للطفل بھدف الوصول إل
أنه في ) 2006( وتشير الخولي. ستنتاجات حول تطورهإ

 التطورات المجتمعية ما زالت ا�مظل الظروف الراھنة و
كبر من مسئوليات ل والعبء ا�دارة المنزإتتحمل مسئولية 

ديد من القيم كسابھم العإطفال، وتربيتھم ورعاية ا�
 )2008( عبداللطيف دراسة وتشير والمھارات المختلفة،

 أن الطفل يكون متكامل من خ2ل مايحصل عليه من ىإل
ملة داخل أسرته وكذلك رياض ا�طفال لذا eبد اتربية متك
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دراسة كل من كما تؤكد أن تكون الع2قة بينھم وثيقة، 
 وجود تكامل ىعل) 2012(العارفي و) 2005(السطوحي 

بين دور كل من المعلمة في الروضة ودور الوالدين في 
جتماعية دور للمؤسسات ا�أن تنمية مھارات الطفل، كما 

م على ا�ھتمام بأسرتھا والقيام بوظيفتھا في مساعدة ا�
  .المھنية

 أھمية حلة الروضةلمرن أنجد  وفي ضوء ما تقدم
 وصقلھا وفي وضع بذور  في بناء شخصية الطفليكبر

قدراته وإمكانياته المستقبلية حيث ترسم فيھا الخطوط 
 والتي يمكن ،ما سيكون عليه الطفل في المستقبلالكبري ل

ما تكسبه له معلمات الروضة من تحقق من خ2ل تن أ
لمثمر مع يد واتمكنه من التفاعل الجمھارات حياتية متعددة 

سرة وثقلھا خاصة ا لتعدد مسئوليات ربة ا�ً، ونظرالمجتمع
 فقد لجأت ا�مھات بناء وتربيتھمتلك المتعلقة برعاية ا�

تخفيف الإلى إلحاق أطفالھا بدور الحضانة لمساعدتھا في 
 ما يتطلبه من كسابهُإ والطفلالمتعلقة بتربية عباء ا�من 

ر الذي تقوم به وذلك من خ2ل الدو، مھارات حياتية
من تلك معلمات الروضة في إكساب الطفل بعض 

إنبثقت مشكلة الدراسة في ًوبناءا علي ذلك  .المھارات
الع2قة بين   ھيما :التاليالرئيسي  السؤالا�جابة على 

كساب الطفل بعض ممارسات معلمات الروضة �
مسئوليات ربة ا�سرة؟ والذي ينبثق  والمھارات الحياتية

 : النحو التالي على الفرعية ا�سئلةوعة من منه مجم

رتباطية بين ممارسات معلمات الروضة ما الع2قة ا� -1
�كساب الطفل بعض المھارات الحياتية بمحاورھا 

 ومسئوليات )ا�نفعالية - جتماعيةا� - تصالا�-الشخصية(
 ).جتماعيةا� التربوية،(سرة بمحوريھا ربة ا�

ات المعلمات عينة  الفروق في متوسطات درجما -2
كساب طفل الروضة بعض إالدراسة في ممارسات 

نوع ًالمھارات الحياتية بمحاورھا تبعا لكل من 
علي الدورات حصول المعلمة   وكذلكالروضة،
 ؟التدريبية

ًھل يوجد تباين دال إحصائيا فى ممارسات معلمات  -3

كساب الطفل بعض المھارات الحياتية الروضة �
 د سنوات الخبرة ؟عدلً تبعا ابمحاورھ

متوسطات درجات ربات ا�سر عينة  الفروق في ما -4
نوع ( تبعا لـ  بمحوريھاا�سريةمسئوليات لفي االدراسة 
 مكان السكن -نتظام الطفل بالروضة إ مدي –الروضة 

 ؟) عمل ا�م-

ًھل يوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات  -5

�سرية في المسئوليات اعينة الدراسة  ربات ا�سر
، لpم ا�سرة، المستوى التعليمى حجم( بمحوريھا تبعا
 ؟)الدخل الشھرى

 ف البحثاھدأ

يھدف البحث بصفة رئيسية إلى دراسة الع2قة بين 
ممارسات معلمات الروضة �كساب الطفل بعض 

وذلك من خ2ل سرة،  ربة ا�ومسئولياتالمھارات الحياتية 
 :ا�ھداف الفرعية التالية

ي كل من ممارسات معلمات الروضة تحديد مستو -1
�كساب الطفل بعض المھارات الحياتية ومسئوليات 

 .طفلھا تجاهربة ا�سرة 

بين ممارسات معلمات الروضة �كساب  دراسة الع2قة -2
 الشخصية(بمحاورھا الطفل بعض المھارات الحياتية 

ومسئوليات ربة ) ا�نفعالية – جتماعية ا�-يةتصالا�–
 ).جتماعية ا� ،التربوية(ا سرة بمحوريھا�

 كساب طفل الروضةإالكشف عن الفروق في ممارسات  -3
–الشخصية (بعض المھارات الحياتية بمحاورھا 

ًتبعا لكل من نوع ) ا�نفعالية –جتماعية  ا�-تصاليةا�
 . علي الدورات التدريبيةل المعلمةالروضة، حصو

 ممارسات معلمات بين متوسطات الفروقدراسة  -4
كساب الطفل بعض المھارات الحياتية �الروضة 

 .ًبمحاورھا تبعا لعدد سنوات الخبرة لديھا

الفروق في متوسطات درجات ربات ا�سر عينة  تحديد -5
تبعا سرة بمحوريھا مسئوليات ربة ا�الدراسة في 

 مكان -نتظام الطفل بالروضة إ مدي –نوع الروضة (لـ
 ). عمل ا�م-السكن 

وسطات درجات ربات ا�سر متات بين خت2فدراسة ا� -6
ًتبعا سرة بمحوريھا مسئوليات ربة ا�عينة الدراسة في 

 .)، الدخل الشھرىلpمم ا�سرة، المستوى التعليمى حج(لـ

 أھمية البحث

إلقاء الضوء على أھمية ما تقوم به معلمات الروضة  -1
كساب الطفل بعض المھارات الحياتية من ممارسات �

لقاه على ُالمسئوليات المودوره في تخفيف ا�عباء و
 .عاتق ربة ا�سرة

فئات يعدوا   لث2ثيكتسب البحث أھميته من تناوله -2
أطفال  ،المعلمات(ھم وبمثابة ركيزة أساسية بالمجتمع 

 ).مھاتا� ،الروضة

إثراء مكتبة التخصص بمعلومات عن ممارسات  -3
 ،معلمات الروضة في إكساب ا�طفال مھارات حياتية

طفال  الدراسات التي تتناول أعدد منفبالرغم من وجود 
الروضة ومعلماتھم، إe أن تلك الدراسات قد تناولتھا 

و أمن الناحية التربوية فقط أو تضمينھا علي مھارة 
ثنين من المھارات الحياتية، با�ضافة إلى تناول إ

المسئوليات ا�سرية من حيث تأثيرھا علي إدارة ربة 
سري، ولم تربط  ا�ا�سرة للموارد وعلي اeستقرار
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بصورة مباشرة بين ممارسة معلمات الروضة �كساب 
الطفل بعض المھارات الحياتية وع2قته بمسئوليات ربة 

 .، وذلك علي حد علم الباحثينسرةا�

تقديم بعض التوصيات يمكن نتائج البحث ي ٮ علًبناءا -4
ضة في التحسين من مستوي التي تفيد معلمات الرو

، اب الطفل المھارات المختلفةكسإ نحو مممارساتھ
 علي ىلقُلموالتي بدورھا قد تخفف من حدة العبء ا

 .عاتق ربة ا�سرة

 الفروض البحثية

ًلة إحصائيا بين ممارسات اتوجد ع2قة إرتباطية د -1
معلمات الروضة �كساب الطفل بعض المھارات 

 -جتماعية �ا -تصالا� -الشخصية (الحياتية بمحاورھا 
 ،التربوية(سرة بمحوريھا مسئوليات ربة ا�و) ا�نفعالية

 ).جتماعيةا�

ًتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات  -2
كساب إعينة الدراسة في ممارسات الروضة معلمات 

 طفل الروضة بعض المھارات الحياتية بمحاورھا
ًتبعا ) ا�نفعالية - جتماعية ا�- تصالا� -الشخصية (

 المعلمة علي الدورات لكل من نوع الروضة، حصول
 .التدريبية

ًيوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات ممارسات  -3
كساب الطفل بعض المھارات معلمات الروضة �

 .ًالحياتية بمحاورھا تبعا لعدد سنوات الخبرة لديھا

ًتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات ربات  -4
سرة ا�سر عينة الدراسة في مسئوليات ربة ا�

نوع الروضة (تبعا لـ) جتماعيةا� ،التربوية(حوريھا بم
 عمل - مكان السكن -نتظام الطفل بالروضة إ ىمد -

 ).ا�م

ًيوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات ربات  -5
 سرة بمحوريھاا�سر عينة الدراسة في مسئوليات ربة ا�

حجم ا�سرة، المستوى (ًتبعا لـ) جتماعيةا� ،التربوية(
 ).ليمى ا�م ، الدخل الشھرىالتع

 اBسلوب البحثي

 مصطلحات البحث والمفاھيم ا,جرائية

  Kindergarten teacher  معلمة الروضة 

ي رياض ا�طفال مع ا�طفال المعلمة التي تعمل فھي 
سنوات وتقوم على تدريبھم وتعليمھم  6 –3 من سن

 .)2008  الخالدي،(

ية التربوية أنھا عصب العمل) 2009( بدر اوتعرفھ
كبر التعليمية في الروضة فعلى عاتقھا يقع العبء ا�

ق رسالة الروضة، ونجاح المعلمة في مھمتھا في ھذه يحقلت
المرحلة المھمة والصعبة والحرجة من حياة الطفل يعد 

 .ًنجاحا للروضة في تحقيق أھدافھا

 ًإجرائيا بأنھاالباحثات وتعرفھا 

الحاصلة على مؤھل و  ً وتربوياًالمعلمة المؤھلة علميا
وتعلم ) و ماجستيرأ ،ليسانس بكالوريوس، أو(ي علم

-4لذين يتراوح أعمارھم من طفال الصغار ا�اوتدرب 
 . في المدارس الحكومية والخاصةسنوات6

  Kindergarten childطفل الروضة 

الطفولة  مرحلةھم ا�طفال الذي يندرجون تحت 
 6 أقل من ى إل3المبكرة والذين تتراوح أعمارھم من 

سس السلوك ُسنوات، حيث يتعلمون في تلك المرحلة أ
ا�جتماعي وا�ستعداد للحياة ا�جتماعية المنظمة التي 

 .)2013 رقبان،( عليه أن يتكيف معھا

الطفل الذي يبلغ من  ً الباحثات إجرائيا بأنهوتعرفه
الروضة الحكومية سنوات والملتحق بدور 6 -4العمر

 .والخاصة

 Life skills ات الحياتية المھار

بأنھا تلك المھارات التي تستمر ) 2014(  عمارتعرفھا
ستمرار الحياة والتي يحتاجھا الفرد في كل مرحلة من إب

مراحل عمره ومن خ2ل تعلمه وممارسته لھا يكون فرد 
يجابي وقادر على التكيف مع صعوبات البيئة إناجح و

قرار وحل تخاذ الإالمحيطة ويكون أكثر قدرة على 
مجموعة بأنھا ) 2014(ھا العطافي وعرف. المشك2ت

 التكيف مع البيئة المھارات التي تساعد الطفل على
كما تمكنه  ،والتفاعل السوي مع ا�فراد ،المحيطة بنجاح

بنجاح من حل المشك2ت التي تواجھه في حياتة اليومية 
 ،قتصاديةالمھارات ا� ،مثل مھارة النظافة الشخصية

مھارات ال ،تصال الفعالمھارات ا� ،رات العمليةمھاال
 .نفعاليةا�

ًإجرائيا بأنھا مجموعة من المھارات الباحثات وتعرفھا 
 التي يكتسبھا نفعاليةجتماعية وا� وا�تصاليةالشخصية وا�

 معارف من معلمة الروضة ما تقدمه لهطفل من خ2ل ال
 عن ومنظمة مقصودة بصورة تجاھات يتعلمھاإو وقيم

 العملية، بھدف والتطبيقات من ا�نشطة مجموعة طريق
 المسئولية تحمل من يمكنه بما شخصيته المتكاملة بناء

وتتمثل . بنجاح اليومية الحياة مع مقتضيات والتعامل
 :محاور المھارات الحياتية فيما يلي

 Personal skills  المھارات الشخصية

ثناء أتباع الممارسات الصحيحة إقدرة الطفل على 
تناول الطعام  الشخصية والمحافظة على المكان والنظافة

 .رتداء الم2بس وتجنب المخاطرإو

 Communication skills  مھارات ا,تصال

 لك2م ستماعنصات وا�قدرة طفل الروضة على ا�
 أن يكون قادر و، والوالدين وإستيعاب مايطلب منهالمعلمة

 .حةعما بداخله بالجمل الصحيعلى التعبير 
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 Social skills  المھارات ا,جتماعية

نشطة والخبرات التي يكتسبھا الطفل مجموعة من ا�
جتماعي، المتمثلة في التواصل ا�، من معلمة الروضة

حترام ا�خرين مما يحقق توافق إالتعاون والمشاركة و
 ً.الطفل مجتمعيا

 Emotional skills  المھارات ا,نفعالية

قدرته على ، ونفعاeتهإير عن قدرة الطفل على التعب
 .ط مشاعره وتقديره لمشاعر ا�خرينضب

 Family responsibilities  المسئوليات اBسرية

بأنھا ) 2013(الخنيني و) 2003( إمامك2 من تعرفھا 
 ھاجميع ا�لتزمات والواجبات وا�عمال والمھام التي تؤدي

ر �سرة بغرض إشباع حاجات أفرادھا وتحقق لھم الشعوا
بالرضا والسعادة والتي تتمثل لھم في إدارة شئون ا�سرة 

عمال المنزلية المختلفة ورعاية ا�بناء وشراء وإدارة ا�
 .وغيرھامستلزمات ا�سرة 

ً إجرائيا  مسئوليات ا�م تجاه طفلھا الباحثاتوتعرف

لتزامات والواجبات والمھام التي تقوم ھي جميع ا�:بأنھا
بعده معلمة ال  يأتي دورفلھا والتيسرة تجاه طبھا ربة ا�

 :وتتمثل في بعض المھارات الحياتيةكسابه �

 Educational responsibilities مسئوليات تربوية

 ه�كسابمع طفلھا الممارسات والمھام التي تتبعھا ا�م 
ًسلوكا إستق2ليا في نظافته الشخصية ونظافة وترتيب مكانه  ً

 .والقراءة لكتابةا  تعليمه لمھاراتىبا�ضافة إل

  Social responsibilities مسئوليات إجتماعية

كساب أطفالھا سلوكيات إسرة على قدرة ربة ا�
يجابية وتكون متمثله في حسن التعامل مع إجتماعية إ

لتزام بالنظام وتعليم ا�خرين والمشاركة والتعاون وا�
 .تقاليد المجتمعيةالعادات والالطفل 

 منھج البحث

الذى وھذا البحث المنھج الوصفي التحليلي، تبع في أ
يعتمد على دراسة الظاھرة كما توجد فى الواقع ويھتم 
ًبوصفھا وصفا دقيقا ويعبر عنھا تعبيرا كميا أو كيفيا  ً ً ً ً

حصائية وتحليلھا وتفسيرھا للوصول ستخدام الطرق ا�إب
ستخ2ص النتائج والمقارنة بينھا إو بشأنھا تقييماتإلى 

 ). 2007عبيدات وآخرون، ( المختلفة وبين الطرق

 حدود البحث

 بشريةالحدود ال

شتملت عينة الدراسة على معلمات الروضة وربات ا
سر التي لديھا طفل في مرحلة الروضة بمحافظة ا�

ثناء تطبيق  أ)10:1(وتم تحديد نسبة  :العينة. الشرقية

معلمة من معلمات الروضة  39العينة والتي تتكون من 
ختيارھا إوقد تم  ،لديھا طفل بمرحلة الروضةأم  390و

 .بطريقة صدفية غرضية من ريف وحضر محافظة الشرقية

 مكانيةالحدود ال

رس الروضة بالمداعلي معلمات البحث طبيق تتم 
 - والمدارس الخاصةالحكومية العادية والتجريبية(

 أطفال ن لديھال2تي سروربات ا� )ھليةوالحضانات ا�
حماد والقرى المجاورة   بمدينة أبووذلكبتلك الروضات، 

 ) نزلة العزازي–عرب الفدان  -القطاوية  -أبوحماد ( لھا
 .بمحافظة الشرقية

 زمنية الحدودال

ًتم تطبيق الدراسة ميدانيا علي عينة البحث وذلك بملء 
 البيانات عن طريق المقابلة الشخصية في الفترة من مايو

 .2016 حتى يوليو لعام 2015

 يرات البحثيةالمتغ

 المتغير المستقل 

كساب الطفل بعض ممارسات معلمات الروضة �
 .الحياتيةالمھارات 

 المتغير التابع 

 .ا�سرة في مسئوليات ربةيتمثل 

 إعداد وبناء أدوات البحث

 :بإعداد أدوات البحث المتمثلة فيات  الباحثقامت

 .معلمات الروضةلpسرة و ستمارة البيانات العامة إ -

 مقياس ممارسات معلمات الروضة �كساب الطفل -
 .بعض المھارات الحياتية بمحاورھا

 .سرة مقياس مسئوليات ربة ا�-

 وفيما يلي عرض لھذه ا�دوات

 لمعلمات الروضة�سرة ول ستمارة البيانات العامةإ

 الديموغرافية عن المتغيرات بياناتستمارة ا�تضمنت 
 -نوع الروضة( مثلة فيمت، )عينة البحث( الروضة لمعلمات

 -طفال عدد سنوات الخبرة في رياض ا�-المؤھل الدراسي
الصعوبات التي وكذلك ، التدريبية الدورات الحصول علي

 ).ثناء ممارسة المھارات الحياتيةأمعلمات الروضة تواجه 

  بيانات خاصة بالطفل

 .نتظامه بالروضةإ مدي -نوع الروضة: متمثلة في 

  ـرةبيانات خاصة باBس

 المستوى - حجم ا�سرة -سرةمكان سكن ا�:متمثلة في
 وكذلك ، عمل ا�م- الدخل الشھري لpسرة -التعليمي لpم
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 ت الروضة من مسئولياتمعلما فيبيانات تتعلق بمستوى تخف
، وترتيب ا�م للمھارات الحياتية التي تكسبھا ربة ا�سرة

 .معلمة الروضة للطفل

كساب لروضة ,ات ا معلممقياس لقياس ممارسات
 الطفل بعض المھارات الحياتية

والمفھوم تم إعداد المقياس في ضوء ا�طار النظري، 
  إكساب طفل بھدفا�جرائي لممارسات معلمات الروضة

) 95(  المھارات الحياتية بمحاورھا، حيث شملالروضة
 عليھا وفقا ات المعلماتوتتحدد إستجابعبارة خبرية، 
، ويتضمن المقياس )e ، أحيانا،مادائ( لث2ث إستجابات

 ،عبارة )46 (المھارات الشخصيةھي  محاورعلى أربعة 
جتماعية مھارات ا�الو، عبارة) 15(تصال مھارات ا�و
 . عبارة )16( نفعاليةمھارات ا�وال، عبارة )18(

 مقياس مسئوليات ربة اBسرة

والمفھوم تم إعداد المقياس في ضوء ا�طار النظري، 
 ي لمسئوليات ربة ا�سرة بمحوريھا، حيث شملا�جرائ

، وتتحدد إستجابتھن عليھا وفقا لث2ث عبارة خبرية )40(
ويتضمن المقياس محورين ، )e - أحيانا - دائما( إستجابات

عبارة، المسئوليات ) 22( ھما المسئوليات التربوية
 .عبارة) 18( اeجتماعية

 تقنين اBدوات

 حساب صدق المقياس

 ىتوصدق المح

ممارسات معلمات االروضة ( مقياسي البحثتم عرض 
مسئوليات ربة  -كساب الطفل بعض المھارات الحياتية�
 من ا�ساتذة )27( ا�ولية على عددفي صورتھما ) سرةا�

المحكمين أعضاء ھيئة التدريس في مجاeت إدارة المنزل 
، التربية  وإدارة مؤسسات ا�سرة والطفولةوالمؤسسات

علم النفس بجامعات الزقازيق والمنوفية �طفال ورياض او
وحلوان، وذلك للتأكد من أن عبارات المقياس مرتبطة بھدف 
ھذا المقياس، والتأكد من صياغة العبارات وتحديد إتجاه كل 

تراوحت نسب .  أى عبارة مقترحة وحذفإضافة عبارة، أو
 على عبارات أدوات الدراسة ما بينلدى المحكمين ا�تفاق 

العبارات التي كانت تم إستبعاد بعض  ،%100 إلى 75%
 .%75 نسب ا�تفاق عليھا أقل من

 تساق الداخليا,

 ستط2عية منإوتم ذلك بتطبيق مقياس البحث علي عينة 
أم لديھا ) 50(معلمات و) 5(معلمات الروضة بلغ عددھن 

 .طفل بالروضة

 وجود ع2قة إرتباطية موجبة عند 1يوضح جدول 
eوالدرجة الكلية بين أبعاد المقياس 0.001لة مستوى د ،

وبذلك فإن المقياس صادق فى قياس المتغيرات الخاصة 
 .به

 حساب ثبات المقاييس

للتأكد من ثبات النتائج التي تم التوصل إليھا عند إعادة 
التطبيق مرة أخرى ويعتبر معامل الثبات جيدا إذا بلغت 

ألفا امل حساب مع ، وذلك من خ2لى فأعل0.7قيمته 
 .Alpha-Cronbach كرونباخ

لتحديد قيمة ا�تساق الداخلي للمقياس حيث تم حساب 
معامل ألفا لكل بعد على حدة وللمقياس ككل ويوضح ذلك 

 .2جدول 

أن معامل ألفا لمجموع عبارات  2يوضح جدول 
مقياس ممارسات معلمات الروضة �كساب الطفل بعض 

ت ربة ا�سرة نحو المھارات الحياتية ومقياس مسئوليا
الترتيب ى عل0.816 و0.830تربية الطفل ككل ھو 

وتعتبر ھذه القيمة مقبولة وعالية مما يؤكد ثبات المقياس ،
 .وص2حيته للتطبيق في البحث العلمي

 Split-Halfطريقة التجزئة النصفية 

تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وذلك عن 
ل مقياس إلى نصفين طريق تقسيم كل بعد من أبعاد ك

وكذلك بالنسبة للمقياس ) عبارات فردية وعبارات زوجية(
ككل، وتم حساب ا�رتباط بين نصفى المقياس كما ھو 

 حيث Brown وذلك عن طريق معادلة 2موضح بجدول 
لمقياس ممارسات معلمات الروضة  0.749 ته قيمبلغت

 لمقياس �0.772كساب الطفل بعض المھارات الحياتية و 
سئوليات ربة ا�سرة نحو تربية الطفل، ومن معادلة م

Guttmanلمقياس ممارسات 0.735 ته قيم وبلغت 
معلمات الروضة �كساب الطفل بعض المھارات الحياتية 

لمقياس مسئوليات ربة ا�سرة نحو تربية الطفل  0.770و 
 .وھى قيم عالية وتؤكد ثبات المقياس

ث في صورتھما ًوبناءا علي ذلك تم وضع مقياسي البح
 :النھائية، وفيما يلي وصف لذلك

مقياس لقياس ممارسات معلمات الروضة ,كساب 
 الطفل بعض المھارات الحياتية

 عبارة خبرية، وتتحدد إستجابات) 90( ىشمل المقياس عل
 ،)e ً،دائما، أحيانا(المعلمات عليھا وفقا لث2ث إستجابات 

بارة ا�يجابي، �تجاه الع) 1 - 2 - 3(على مقياس متصل 
�تجاه العبارة السلبية، ويتضمن المقياس على ) 3 - 2 -1(

عبارة، ) 44(أربعة محاور ھي المھارات الشخصية 
عبارة، والمھارات ا�جتماعية ) 16( ومھارات ا�تصال

وقد تم . عبارة )12( عبارة، والمھارات ا�نفعالية)18(
طفل تقسيم مستوى ممارسات معلمات الروضة �كساب ال

 متوسط -منخفض (المھارات الحياتية إلى مستوى ممارسة 
، وذلك من خ2ل حساب المدى وأبعاده تبعا ) مرتفع-

معادeت ا�ستبيان من ال للبيانات المشاھدة نتيجة تطبيق
 )رجة مشاھدة أقل د–ة مشاھدة جأكبر در= ( المدى: ا�تية

 ًوبناءا على ذلك وضعت) 3/المدى = ( طول الفئة  ،1 +
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 كل مقياس والدرجة الكلية للمقياس معامل ا,رتباط بين محاور .1جدول 

 عامل ارتباط بيرسون المقياس انــــــــــــــالبي

 ***0.868 المھارات الشخصية

 ***0.708 تصالمھارات ا,

 ***0.554 جتماعيةالمھارات ا,

كساب الطفل بعض ,ممارسات معلمات الروضة 
 المھارات الحياتية

 ***0.570 نفعاليةالمھارات ا,

 سرة نحو تربية الطفلمسئوليات ربة اB ***0.916 المسئوليات التربوية

 ***0.883 جتماعيةالمسئوليات ا,

 0.001دالة عند*** 
  

كساب الطفل بعض  مقياسي ممارسات معلمات الروضة ,لمحاورمعامل ألفا وسبيرمان براون و جيوتمان  .2جدول 
 تجاه طفلھاسرة B الحياتية و مسئوليات ربة االمھارات

معامل ألفا   المقياسمحاور التجزئة النصفية
 كرونباخ

 جيوتمان سبيرمان براون

 0.665 0.703 0.790 المھارات الشخصية

 0.828 0.831 0.727 تصالمھارات ا,

 0.692 0.621 0.699 جتماعيةا,المھارات 

 0.664 0.693 0.650 نفعاليةالمھارات ا,

كساب ,ممارسات معلمات الروضة 
 الطفل بعض المھارات الحياتية

 0.735 0.749 0.830 جمالى ممارسات معلمات الروضةإ

 0.682 0.684 0.700 المسئوليات التربوية

 0.699 0.699 0.712 جتماعيةالمسئوليات ا,
Bسرة نحو تربية مسئوليات ربة ا

 الطفل
 0.770 0.772 0.816 سرةB اإجمالى مسئوليات ربة

 

 درجة ىأفراد العينة، وكانت أعلدرجات كمية �ستجابات 
درجة وكان ) 221(، وأقل درجة مشاھدة )264(مشاھدة 
، وتم تقريبه �قرب رقم )14.3( وطول الفئة 43المدى 

ً، وبناءا عليه تم تقسيم ا�ستجابات لث2ث )14(عشري 
من (، متوسط )ة درج235أقل من (  منخفض:مستويات

 درجة 249(، مرتفع ) درجة249 الى أقل من 235
  : وفيما يلي وصف لھذه المحاور).فأكثر

 محور المھارات الشخصية

ناول تدريب الطفل على تت عبارة) 44(يتكون من 
طعام وأيضا بعد ، وغسل يده قبل وبعد تناول الغسل أسنانه

رده، ، وتشجيعه علي دخول الحمام بمفالخروج من الحمام
وإعاده ألعابه إلي أماكنھا، وكذلك الحث علي ترتيبه 

وكيفية  ،جرته، وتعليمه آداب تناول الطعام�دواته وح
ھذا با�ضافة إلي تحذير الطفل من  رتداء وخلع م2بسه،إ

لمس المواد الكيميائية أو ا�دوية أو مستحضرات التجميل، 
جھزة والطلب منه عدم العبث بالكبريت أو لمس ا�

 درجة مشاھدة ى وكانت أعل.لكھربائية ويده مبللة بالماءا
درجة وكان المدى ) 106(، وأقل درجة مشاھدة )130(

ً، وبناءا عليه تم تقسيم ا�ستجابات )8( وطول الفئة 24
 ، المتوسط) درجة114أقل من ( منخفض: لث2ث مستويات

 درجة 122( ، المرتفع) درجة122لى أقل من إ 114من (
 ).فأكثر

 ور مھارات ا,تصالمح

عبارة تتناول تعليم الطفل مسميات ) 16(وتتكون من 
الحروف الھجائية، سرده للقصص عقب سماعھا، 
وتوضيح ما يقوم به من أعمال بجمل بسيطة، وتدريبه على 

نصات أثناء التحدث مسك القلم بالطريقة الصحيحة، وا�
. إلية أو مع ا�خرين، ونطق أسمه بالكامل ومكان سكنه
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، وأقل درجة مشاھدة )48( درجة مشاھدة ىوكانت أعل
 وتم تقريبه 4.6  وطول الفئة14درجة وكان المدى ) 34(

ً، وبناءا عليه تم تقسيم ا�ستجابات )5(�قرب رقم عشري 
، متوسط ) درجة39أقل من ( منخفض :لث2ث مستويات

 ). درجة فأكثر44(، مرتفع ) درجة44لى أقل من إ 39من (

 رات ا,جتماعية محور المھا

عبارة تتناول تدريب الطفل على ) 18( يتكون من
يد اليمني، تشجيعه والمصافحة بالستئذان و إلقاء التحية ا�

، التعبير عن على قول الصدق، وشكر من يقدم له خدمة
رأيه بأسلوب راقي، وعدم رفع صوته أمام ا�خرين، 

ال لك السؤومشاركة زم2ئه في المناسبات المختلفة، وكذ
 مشاركة زم2ئه ا�دوات عن زم2ئه حال تغيبھم،

، وأقل درجة )54( درجة مشاھدة ىوكانت أعل .المختلفة
 وتم 2.6 وطول الفئة8درجة وكان المدى ) 46(مشاھدة 

ً، وبناءا عليه تم تقسيم )3(تقريبه �قرب رقم عشري 
 49أقل من ( منخفض :ا�ستجابات لث2ث مستويات

 ،) درجة52 الى أقل من 49من (مستوى متوسط  ،)درجة
 ). درجة فأكثر52(مستوى مرتفع 

 محور المھارات ا,نفعالية

ن أ  علىعبارة تتناول تشجيع الطفل) 12( وتتكون من
يحافظ على الھدوء في أي مكان، وعدم إلحاحه في طلب 
أي شيء، وتوضيح معنى الفوز والخسارة، وتشجيعه على 

ل با�يدي علي زم2ئه تقبل ا�راء المختلفة، عدم التطاو
 وقت غضبه، والتعبير عن مشاعره لµخرين بصراحة،

 درجة مشاھدة ىوكانت أعل .عدم الغضب �تفه ا�سباب
 10درجة وكان المدى ) 26(، وأقل درجة مشاھدة )36(

، )3( وتم تقريبه �قرب رقم عشري 3.3وطول الفئة 
نخفض  م:ًوبناءا عليه تم تقسيم ا�ستجابات لث2ث مستويات

 32لى أقل من إ 29من (متوسط  ،) درجة29أقل من (
 ). درجة فأكثر32(، مرتفع )درجة

 مقياس مسئوليات ربة اBسرة

والمفھوم تم إعداد المقياس في ضوء ا�طار النظري، 
ا�جرائي لمسئوليات ربة ا�سرة بمحوريھا، حيث شمل 

، وتتحدد إستجابتھن عليھا وفقا لث2ث عبارة خبرية )39(
 – 3(على مقياس متصل  ،)e  - أحيانا - دائما( تجاباتإس
�تجاه العبارة ) 3-2-1(  �تجاه العبارة اeيجابي،)1 – 2

 محورين ھما المسئوليات السلبية، ويتضمن المقياس
وقد تم تقسيم مستوى  .جتماعية، المسئوليات ا�التربوية

سرية إلى مستوى داء ربة ا�سرة للمسئوليات ا�آ
، وذلك من خ2ل حساب ) مرتفع- متوسط -منخفض(

ق المدى وأبعاده تبعا للبيانات المشاھدة نتيجة تطبي
ر درجة أكب= (المدى: ا�ستبيان من المعادeت ا�تية

) 3/المدى= (طول الفئة ،1+ ) أقل درجة مشاھدة–مشاھدة
 على ذلك وضعت درجات كمية �ستجابات أفراد ًاوبناء

، وأقل درجة )117(شاھدة وكانت أعلي درجة م العينة،

 18.6 وطول الفئة 56درجة وكان المدى ) 61(مشاھدة 
ً، وبناءا عليه تم تقسيم )19(وتم تقريبه �قرب رقم عشري 
 80أقل من (منخفض : ا�ستجابات لث2ث مستويات

، مرتفع ) درجة99 الى أقل من 80من (، متوسط )درجة
 :روفيما يلي وصف لھذه المحاو).  درجة فأكثر99(

 المسئوليات التربوية

عبارة تتناول تعليم ا�م للطفل آداب ) 22( يتكون من
رتداء وخلع م2بسه إو تناول الطعام، وتناوله بمفرده،

وأحذيته بمفرده، وإستخدام أدواته الشخصية بمفرده، 
ھم2ت، وغسل يده قبل ا�كل ه للمخلفات في سلة المئوإلقا

المحافظة علي  ترتيب غرفته، وى، وتدريبه علوبعده
إعادة إلعابه إلي مكانھا،  المكان، وعدم العبث بالجدران،

 -عنوان السكن  -ا�سم بالكامل(وتعليمه معلومات عن ذاته 
وكانت أعلي درجة مشاھدة  ،)مرحلته الدراسية -عمره

 34درجة وكان المدى) 32(، وأقل درجة مشاھدة )66(
، )11(وتم تقريبه �قرب رقم عشري 11.3وطول الفئة 

منخفض : ًوبناءا عليه تم تقسيم ا�ستجابات لث2ث مستويات
 54 الى أقل من 43من(، متوسط ) درجة 43أقل من (

 ). درجة فأكثر54(، مرتفع )درجة

 المسئوليات ا,جتماعية

طفلھا على لعبارة تتناول تشجيع ا�م ) 17( يتكون من
، وحثه على مشاركة زم2ئه شكر من يقدم له خدمة

لمختلفة، وكذلك على إلقاء ، ومشاركتھم المناسبات ابألعابه
، ومساعدة ا�خرين عند الحاجة، وا�ستئذان قبل التحية

الدخول أو الخروج من المكان، وكذلك قبل إستعارة أدوات 
الغير، والنداء علي زم2ئه بأسمائھم، والتعبير عن رأيه 

وكانت  .، وإستقبال الضيوف والترحيب بھمٍبأسلوب راق
) 24(، وأقل درجة مشاھدة )51(ي درجة مشاھدة أعل

ً، وبناءا عليه تم )9( وطول الفئة 27درجة وكان المدى
 33أقل من (منخفض : تقسيم ا�ستجابات لث2ث مستويات

، مرتفع ) درجة42لى أقل من إ 33من (متوسط  ،)درجة
 ). درجة فأكثر42(

 اBساليب ا,حصائية

امج الحزمة تم التحليل ا�حصائي بإستخدام برن
 وفيما يلي بعض ).(Spss جتماعيةا�حصائية للعلوم ا�

ا�ساليب ا�حصائية المستخدمة لكشف الع2قة بين 
 :ختبار صحة الفرضإمتغيرات الدراسة و

 والمتوسطات الحسابيةحساب التكرارات والنسب المئوية 
لحساب ثبات  معامل ألفا كرونباخ -لكل متغيرات الدراسة 

رتباط  معامل ا�-ختبار التجزئة النصفيةإ و-ةأدوات الدراس
بمعادلتي جيوتمان وسيبرمان لحساب ثبات أدوات الدراسة 

تباط بين المتغيرات ررتباط بيرسون لقياس ا�إ معامل -
 لمعرفة T-test) ت(ختبار  إ- المستقلة والمتغيرات التابعة

دeلة الفروق بين متوسطات درجات كل من معلمات 
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 تجاه واحدإتحليل التباين فى  - ا�سرةالروضة وربات
(One Way ANOVA)  للوقوف على  )ف(�يجاد قيمة

دeلة الفروق بين متوسطات درجات معلمات الروضة 
 Tukeyختبار إ يتم تطبيق -وربات ا�سر عينة الدراسة

 .دeلة الفروق بين متوسطات الدرجاتتجاه إلمعرفة 

 النتائج والمناقشة

  البحثعينة ل الوصفيةنتائجال

 خصائص معلمات الروضةوصف المتغيرات المتعلقة ب
 عينة البحث

 أن ما يزيد عن نصف المعلمات 3 يتضح من جدول
عينة البحث تعملن بروضات حكومية بنسبة بلغت ب

تعملن بروضات خاصة، وأنھن % 46.2مقابل % 53.8
، مقابل %59.0حاص2ت علي بكالوريوس طفولة بنسبة 

ت حاص2ت علي بكالوريوس أو من المعلما% 41.0
ليسانس في تخصص آخر غير الطفولة، كما أن الغالبية 

 دورات تدريبية بنسبة ىالعظمي منھن حاص2ت عل
لم يحصلن علي أية دورات % 23.1 مقابل% 76.9

 منمنھن ذوات سنوات خبرة أقل % 30.9تدريبية، كما أن 
 .سنة فأكثر 15ذوات خبرة تبلغ % 5.1 سنوات، مقابل 3

 تواجھة  أن ثلث معلمات عينة الدراسة4جدول يوضح 
ضعف الدورات ( في كساب المھارات الحياتيةصعوبة في إ

/ ضعف ا�مكانيات/ طفال بالفصلكثرة عدد ا� /التدريبية
حيث بلغت ) عدم تعاون أسرة الطفل/ضعف رؤية ا�دارة

، كما تساوت آراء المعلمات في %30.7 نسبتھم
كثرة عدد ( ،)مكانياتضعف ا�(ھم الصعوبات التي تواجھ

ضعف الدورات ( ،)ضعف ا�مكانيات/ا�طفال بالفصل
بلغت ) عدم تعاون أسرة الطفل/مكانياتضعف ا�/التدريبية
 .%2.6نسبتھم 

من % 53.8أن  5أوضحت البيانات الواردة بجدول 
 بالمدارس عينة الدراسة ملتحقينا�طفال أبناء ا�مھات 

 في مى من عينة الدراسة منتظمينظية العالحكومية، وإن الغالب
من % 7.7 مقابل% 92.3بلغت الذھاب للروضة بنسبة 

من أمھات % 51.0أن ، كما ا�طفال غير منتظمين بھا
مقيمات % 49.0 أطفال الروضة مقيمات في الحضر مقابل

بالريف،  كما يتبين من الجدول أن غالبية عينة البحث 
بنحو )  أفراد6 - 5 نم(كانت من ا�سر متوسطة العدد 

من ا�مھات عينة البحث عام2ت % 48.2، وأن 52.3%
غير عام2ت، وأن ما يزيد عن نصف عينة % 51.8مقابل 

البحث ذوات مستوي تعليمي جامعي في حين بلغت نسبة 
لpمھات ذوات التعليم الثانوي وما يعادله، كما % 42.3

ھري شتبين أن غالبية ا�مھات عينة البحث ذوات دخل 
وأقل نسبة % 63.3 بنسبة) جنيه 2000أقل من (منخفض 

المرتفع الشھري لpمھات ذوات الدخل % 1.3كانت 
 ). فأكثرجنيه  4500(

ًوصف عينة الدراسة وفقا لمستوى ممارسات 
معلمات الروضة ,كساب الطفل بعض المھارات 
الحياتية بمحاورھا ومستوى مسئوليات ربة اBسرة 

 بمحوريھا

 جتماعية وا,قتصادية ل�سرةيرات ا,وصف المتغ

 أن ممارسات معلمات 6أوضحت بيانات جدول 
خصية كانت الروضة عينة الدراسة �جمالي المھارات الش

للمستوى المتوسط، % 23.1و ،للمستوى المرتفع% 64.2
كما تبين أن أعلى نسبة . للمستوى المنخفض% 13.0و

لمستوى  كانت لتصال عند معلمات الروضةلمھارات ا�
% 77.0 ،%43.6وكما أن % 46.2مرتفع بنسبة بلغت 

على التوالي من عينة البحث كان مستوى المھارات 
 مرتفع، نفعالية لعينة الدراسةا�جتماعية و المھارات ا�

وإتضح أن ما يزيد عن نصف معلمات عينة البحث ذوات 
ممارسة مرتفعة في إجمالي الممارسات المستخدمة 

، %56.4ھارات الحياتية بنسبة بلغت م�كساب الطفل ال
ًمما قد يكون مؤشرا .للممارسة المنخفضة% 12.8مقابل 

علي إسھامھا في تخفيف مستوي المسئوليات الملقاه علي 
 .عاتق ربة ا�سرة تجاه تربية أبنائھا

على % 81.0،% 78.7 أن 7 جدولأوضحت بيانات 
  من عينة البحث ذو مستوي مرتفع للمسئولياتالتوالي

التربوية والمسئوليات ا�جتماعية، وبالنسبة �جمالي 
لpمھات ذوات % 67.6المسئوليات ا�سرية فكانت نسبة 

، ت2ھا ذوات المستوى من المسئولياتمستوى مرتفع 
 ذوات المستوى المنخفض ًوأخيرا% 30.7المتوسط بنسبة 

 .1.7بنسبة 

 النتائج فى ضوء فروض البحث

Bولالنتائج فى ضوء الفرض ا 

ًتوجد ع2قة إرتباطية دالة إحصائيا بين ممارسات 

ارات الحياتية معلمات الروضة �كساب الطفل بعض المھ
)  ا�نفعالية– ا�جتماعية - ا�تصالية-الشخصية(بمحاورھا 

 )ا�جتماعية التربوية،(ومسئوليات ربة ا�سرة بمحوريھا 
ًوللتحقق من صحة الفرض إحصائيا تم حساب معام2ت 

ويوضح . اط بيرسون بين المتغيرات الخاصة بالدراسةإرتب
 :يلي   ما8جدول 
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 ً التوزيع العددي والنسبي لعينة البحث وفقا لخصائص معلمات الروضة.3جدول 

 )%( العدد الفئة البيان )%( العدد الفئة البيان

 76.9 30 نعم 53.8 21 حكومى 

 e 9 23.1 46.2 18 خاص

نوع الروضة 
التي تعمل بھا 

 المعلمة 

 100 39 ا�جمالي

 ىالحصول عل
 ةالدورات التدربي

 

 100 39  جمالىا�

 30.9 12  سنوات3أقل من 

 17.9 7  سنوات5< - 3من 

 بكالوريوس طفولة

23 59.0 

 17.9 7  سنة10< - 5من 

ليسانس  / بكالوريوس 28.2 11  سنة15< - 10من 
 41.0 16 ر طفولةتخصص غي

 5.1 2  سنة وأكثر15

 المؤھل الدراسي

 100 39 ا�جمالي

عدد سنوات الخبرة 
 معلمة الروضةل

 

 100 39 ا�جمالي

 

 

 طفل بعض المھارات الحياتيةالكساب إ في تواجه المعلمةلصعوبات التي ًالتوزيع العددي والنسبي لعينة البحث وفقا ل .4جدول 

 (%) العدد الصعوبات 

 2.6 1 مكانياتضعف ا,

 10.3 4 ة الطفلأسرعدم تعاون 

B2.6 1 مكانياتضعف ا,/ طفال بالفصل كثرة عدد ا 

 5.1 2 رة الطفلأسعدم تعاون / ا,مكانيات  ضعف

 2.6 1 سرة الطفلأعدم تعاون  / ا,مكانياتضعف / ضعف الدورات التدريبية 

 / ا,مكانيات ضعف / ضعف رؤية ا,دارة / سرة الطفل أعدم تعاون 

Bضعف الدورات التدريبية/ طفال بالفصلكثرة عدد ا 
6 15.4 

 /سرة الطفلأعدم تعاون / ضعف رؤية ا,دارة  / ا,مكانياتضعف 

Bضعف الدورات التدريبية/ طفال بالفصل كثرة عدد ا 
10 25.8 

Bسرة الطفلأعدم تعاون / ضعف رؤية ا,دارة / طفال بالفصل كثرة عدد ا/ 

 ف الدورات التدريبيةضع / ا,مكانياتضعف 
2 5.2 

 ا,مكانياتضعف / طفال بالفصل كثرة عدد اB/ ضعف الدورات التدريبية 

 سرة الطفلأعدم تعاون / ضعف رؤية ا,دارة / 
12 30.7 

 100.0 39 ا,جمالى
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 لربة اBسرة قتصاديةجتماعية وا,ا,لخصائص ًالتوزيع العددي والنسبي لعينة البحث وفقا ل. 5جدول 

 )%( العدد الفئة البيان )%( العدد الفئة لبيانا
 48.2 188 تعمل 49.0 191 ريف

 e 202 51.8 تعمل 51.0 199 حضر
مكان 
سكن 

 100 390  ا�جمالى سرةBا

 عمل اBم

 100 390  ا�جمالى
 92.3 360 منتظم 53.8 210 حكومى 

 7.7 30 تظمغير من 46.2 180 خاص
نوع 

 الروضة
 100 390  ا�جمالى

انتظام 
الطفل 

 100 390  ا�جمالى بالروضة

 1.5 6 أمي 41.8 163 ) أفراد فأقل4(صغيرة الحجم 
 0.5 2 يقرأ ويكتب 52.3 204 أفراد  ) 6-5( متوسطة الحجم

 3.1 12 )عدادىإابتدائي و(تعليم أساسي  5.9 23 ) أفراد فأكثر7( كبيرة الحجم
 42.3 165 )فني/عام(ثانوي 

حجم 
 اBسرة

 100 390 ا�جمالى
 50.5 197 معھد/ جامعي

 2.1 8 )دكتوراه/ماجستير(فوق الجامعي  63.3 247 ) جنيه2000<( منخفض
 35.4 138 )4500< -2000( متوسط
 1.3 5 ) جنيه فأكثر4500(  مرتفع

فئات 
الدخل 

الشھرى 
 100 390 مالى ا�ج ل�سرة

مستوى 
 تعليم اBم

 ا�جمالى
 

390 100 

 

 

 بعض ًالتوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة وفقا لمستوى ممارسات معلمات الروضة ,كساب الطفل .6 جدول
 المھارات الحياتية بمحاورھا

 مستوى ممارسات معلمات الروضة ,كساب الطفل بعض المھارات الحياتية

 )%( العدد مستوى الممارسة )%( العدد مستوى الممارسة

 مستوي الممارسة لمھارات ا,تصال :المحور الثانى  مستوي الممارسة للمھارات الشخصية :المحور اBول 

 10.2 4 ).درجة39أقل من (ممارسة منخفضة  13.0 5 )درجة114أقل من ( ممارسة منخفضة

 43.6 17 ). درجة44 <- 39(ممارسة متوسطة  23.1 9 ) درجة122<-114( متوسطة ممارسة

 46.2 18 ). درجة فأكثر44(ممارسة مرتفعة  64.2 25 ) درجة فأكثر122( رسة مرتفعةمما

 100.0 39 جمالىا, 100.0 39 اiجمالى

  مستوي الممارسة للمھارات ا,نفعالية :المحور الرابع  جتماعية مستوي الممارسة للمھارات ا,:المحور الثالث 

 5.1 2 ). درجة29أقل من ( ممارسة منخفضة 15.4 6 ). درجة49أقل من ( ممارسة منخفضة

 17.9 7 ) درجة32 <- 29(ممارسة متوسطة  41.0 16 ). درجة52 <- 49(ممارسة متوسطة 

 77.0 30 ). درجة فأكثر32(ممارسة مرتفعة  43.6 17 ). درجة فأكثر52(ممارسة مرتفعة 

 100.0 39 جمالىا, 100.0 39 جمالى,ا

 الحياتيةإجمالي ممارسات المھارات 

 12.8 5 ) درجة235أقل من (ممارسة منخفضة 

 30.8 12 ) درجة249< - 235(ممارسة متوسطة 

 56.4 22 ) درجة فأكثر249( ممارسة مرتفعة 

 100 39 جمالى,ا

 



 
Sedik, et al. 396

 بمحوريھااBسرة  ًالتوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة وفقا لمستوى مسئوليات ربة. 7 جدول

 سرة ربة اBمسئولياتمستوى 

 )%( العدد مستوى المسئوليات )%( العدد مستوى المسئوليات 

  مستوي المسئوليات اiجتماعية:المحور الثانى   مستوي المسئوليات التربوية:المحور اBول 

 1.8 7 )درجة33أقل من ( مستوى منخفض 0.8 3 ) درجة43أقل من (مستوى منخفض 

 17.2 68 درجة )42<- 33من ( مستوى متوسط 20.5 80 درجة )54أفل من-43(مستوى متوسط 

 81.0 316 )  درجة فأكثر42( مستوى مرتفع 78.7 307 درجة ) درجة فأكثر54( مستوى مرتفع

 100.0 390 جمالىا� 100.0 390 اeجمالى

 المسئوليات اiسريةإجمالي 

 1.7 6 ) درجة80أقل من ( مستوى منخفض

 30.7 120 ) درجة99< - 80من (مستوى متوسط 

 67.6 264 ) درجة فأكثر99(مستوى مرتفع 

 100.0 390 جمالىا�

 

 

معام5ت إرتباط بيرسون بين ممارسات معلمات الروضة ,كساب الطفل بعض المھارات الحياتية بمحاوره قيم  .8جدول 
 ةبمحوريتجاه طفلھا ومسئوليات ربة اBسرة 

 مسئوليات ربة اBسرة

 تيةالمھارات الحيا

 إجمالى مسئوليات ربة اBسرة المسئوليات اiجتماعية المسئوليات التربوية

-0.377* -0.158 المھارات الشخصية  0.275- 

-0.573*** -0.245 تصالمھارات ا,  **0.421- 

-0.113 -0.326* جتماعيةالمھارات ا,  0.252- 

-0.045 -0.191 المھارات ا,نفعالية  0.137- 

-0.459** -0.297  الحياتيةإجمالى المھارات  *0.398- 

 0.001معنوي عند  ***               0.01معنوي عند          **0.05معنوي عند  *

 

ًرتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوي إوجود ع2قة 
 بين ممارسات معلمات الروضة �كساب 0.05دeلة 
 لربة ا�جتماعيةلشخصية والمسئوليات المھارات ا الطفل

رتباطية سالبة عند مستويات إ  كما وجدت ع2قة ا�سرة،
ممارسات معلمات الروضة  بين 0.01، 0.001دeلة 

كل من المسئوليات مھارات ا�تصال و�كساب الطفل ل
رتفعت إھذا يعني أنه  كلما  ، بينماا�جتماعية وا�جمالي

ممارسات معلمات الروضة لمھارة ا�تصال  كلما 
جتماعية وكذلك إجمالي مسئوليات ئوليات ا�نخفضت المسإ

تقان إ ويرجع ذلك لكفاءة وتجاه تربية طفلھا،سرة ربة ا�
تصال مما يظھر تاثير واضح معلمات الروضة لمھارة ا�

ولقد أكدت  .كتساب ا�طفال لھذه المھارةإعلى تعلم و
 يكون متكامل من أن الطفل) 2008( دراسة عبداللطيف

ملة داخل أسرته وكذلك ان تربية متك مخ2ل مايحصل عليه
e بد أن تكون الع2قة بينھم وثيقةرياض ا�طفال لذا. 

ًرتباطية سالبة دالة إحصائيا إكما تبين وجود ع2قة  
 بين ممارسات معلمات الروضة 0.05عند مستوي دeلة 

�كساب الطفل المھارات ا�جتماعية والمسئوليات التربوية 
السطوحي  ت دراسة كل من أكد ولقد.لربة ا�سرة

علي وجود تكامل بين دور ) 2012(والعارفي ) 2005(
كل من المعلمة في الروضة ودور الوالدين في تنمية 

رتباطية إًكما تبين أيضا وجود ع2قة  مھارات الطفل،
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 0.05  و0.01  دeلةاتًسالبة دالة إحصائيا عند مستوي
اب ات الروضة �كسبين ممارسات معلمعلي التوالي 

 ككل وبين كل من المسئوليات الطفل المھارات الحياتية
تربية إجمالي مسئوليات ربة ا�سرة تجاه ا�جتماعية و

ع2قة ًويتضح من الجدول أيضا عدم وجود  .طفلھا
ومسئوليات  ا�نفعاليةًرتباطية دالة إحصائيا بين المھارات إ

  .ربة ا�سرة تجاه تربية طفلھا بمحوريھا

وجود ع2قة إرتباطية سالبة دالة مما سبق يتضح 
ممارسات معلمات الروضة �كساب الطفل إحصائيا بين 

 –ة الشخصي(المھارات الحياتية ببعض بمحاورھا 
سرة بمحوريھا ومسئوليات ربة ا�) جتماعية  ا�-صالتا�
بالتالي يتحقق الفرض ا�ول  و).جتماعيةا� ،التربوية(

 .جزئيا

 نيلنتائج فى ضوء الفرض الثاا

ًتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات "
كساب طفل إالمعلمات عينة الدراسة في ممارسات 
–الشخصية ( الروضة بعض المھارات الحياتية بمحاورھا

ًتبعا لكل من نوع ) ا�نفعالية - جتماعية ا�- تصاليةا�
 ."الروضة، حصول المعلمة علي الدورات التدريبية

) ت( إحصائيا تم إيجاد قيمة وللتحقق من صحة الفرض
للوقوف على دeلة الفروق بين متوسطات درجات أفراد 

كساب إالعينة ومقياس ممارسات معلمات الروضة في 
وفيما يلي " اطفل بعض المھارات الحياتية بمحاورھال

 :عرض لذلك

نوع ( معلمات الروضة الحكومية والخاصةالفرق بين 
 )الروضة

 متوسطات درجات أفراد لمعرفة دeلة الفروق بينو
ممارسات معلمات الروضة �كساب الطفل العينة في 

تبعا لنوع الروضة تم بعض المھارات الحياتية بمحاورھا 
 وجود فروق ذات 9يتبين من جدول ، )ت(إيجاد قيمة 

بين متوسطات درجات المعلمات عينة دeلة إحصائية 
ممارسات معلمات الروضة �كساب الطفل الدراسة في 

 -  ا�تصالية–الشخصية ( لمھارات الحياتية بمحاورھاا
تبعا لنوع الروضة، حيث بلغت ) ا�نفعالية -ا�جتماعية 

 ، 3.963،  4.144 ، 4.113على التوالى ) ت(قيمة 
 0.001ً، وھى قيم دالة إحصائيا عند 4.153، 3.700

ويتفق ذلك مع دراسة . لصالح معلمات الروضات الحكومية
التي تؤكد على وجود فروق ذات دeلة ) 2010(الحمود 

إحصائية في درجات ممارسة المعلمات للمھارات تبعا 
لنوع الروضة لصالح الروضات الحكومية، بينما تتعارض 

في أنه e ) 2013(حوامدة وعاشور المع دراسة كل من 
معلمات اليوجد فروق دالة إحصائيا متعلقة بين ممارسة 

وكذلك مع . التي تعمل بھالمھارة ا�تصال و نوع الروضة 
التي أشار إلى وجود فروق دالة ) 2011(دراسة ھارون 

ًإحصائيا بين المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية 
 ا�نفعالية في التعلم -حول أھمية المھارات ا�جتماعية 

وترجع الباحثات . وذلك لصالح مؤسسات التعليم الخاصة
 والتعليم بتطوير  إلى إجتھاد وزارة التربيةاب ذلكأسب

وتنمية القائمين علي التعامل مع مراحل الطفولة المبكرة 
من خ2ل ما تقدمه للمعلمات من دورات تدريبية، بخ2ف 

 .الروضات الخاصة التي قد e تھتم بذلك

 حصول المعلمة علي الدورات التدريبية

لمعرفة دeلة الفروق بين متوسطات درجات أفراد 
لمات الروضة �كساب الطفل العينة في ممارسات مع

بعض المھارات الحياتية بمحاورھا تبعا لحصول المعلمة 
ويوضح جدول ) ت(على الدورات التدريبية تم إيجاد قيمة 

 : ذلك 10

 وجود فروق ذات دeلة إحصائية 10يتضح من جدول 
بين متوسطات درجات المعلمات عينة الدراسة في 

 بعض ممارسات معلمات الروضة �كساب الطفل
 - ا�تصالية–الشخصية ( المھارات الحياتية بمحاورھا

ًتبعا لحصولھن علي دورات )  ا�نفعالية–ا�جتماعية 
، 21.277على التوالى )ت( حيث بلغت قيمة ،تدريبية

، وھى قيمة دالة 23.947 ،13.990 ،15.375 ، 21.662
 ،لصالح الحاص2ت على دورات. 0.001ًاحصائيا عند 

 ذلك الى ما توفره الدورات التدريبية من وترجع الباحثات
معارف ومھارات تنعكس بالتأكيد علي ممارستھن 
للمھارات بعكس المعلمات غير الحاص2ت علي تلك 

   .الدورات التدريبية

ًيتضح مما سبق وجود فروق دالة إحصائيا بين 
متوسطات درجات المعلمات عينة الدراسة في ممارسات 

لمھارات الحياتية بمحاورھا إكساب طفل الروضة بعض ا
ًتبعا لكل من نوع الروضة لصالح معلمات الروضات 

مة علي الدورات التدريبية الحكومية، وتبعا لحصول المعل
ًوبناءا . لصالح المعلمات الحاص2ت علي دورات تدريبية

 .علي ذلك قد تحقق الفرض الثاني كليا

 النتائج فى ضوء الفرض الثالث

ًائيا بين متوسطات ممارسات يوجد تباين دال إحص"

معلمات الروضة �كساب الطفل بعض المھارات الحياتية 
 ":ًبمحاورھا تبعا لعدد سنوات الخبرة لديھا

تم إستخدام أسلوب تحليل التباين في إتجاه واحد 
ANOVA لة الفروق بين متوسطاتeللوقوف على د 

درجات عينة الدراسة في ممارسات معلمات الروضة 
طفل بعض المھارات الحياتية بمحاورھا تبعا �كساب ال

ين جدولوضح الي، والدورات الحاصلة عليھا المعلمةلعدد 
 :ذلك  12و 11
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معلمات الروضة الحكومية والخاصة في ممارسات معلمات الروضة متوسطات درجات دiلة الفروق بين  .9جدول 
 .39= ن,كساب الطفل بعض المھارات الحياتية بمحاورھا 

 الحكومية العادية
 21= ن 

 الخاصة
 18= ن 

 نالبيا

 
 المحور

المتوسط 
 الحسابى

ا,نحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

ا,نحراف 
 المعيارى

الفروق بين 
 المتوسطات

مستوى  قيمة ت
 الدiلة

 0.001 4.113 33.26 36.67 90.83 5.43 124.09 المھارات الشخصية
 0.001 4.144 11.57 12.31 32.66 3.28 44.23 تصالمھارات ا,

 0.001. 3.963 14.71 16.94 37.33 1.77 52.04 جتماعيةالمھارات ا,
 0.001 3.700 8.89 10.82 25.05 2.01 33.95 نفعاليةالمھارات ا,

 0.001 4.153 68.44 74.85 185.88 10.32 254.33 إجمالى المھارات الحياتية
 

الحاص5ت على دورات تدريبية وغير الحاص5ت في ممارسات المعلمات جات متوسطات دردiلة الفروق بين  .10دول ج
 39= نكساب الطفل بعض المھارات الحياتية بمحاورھا معلمات الروضة ,

 حاصلة على دورات
 30= ن 

 غير حاصلة على دورات
 9= ن 

 البيان
 

المتوسط   المحور
 الحسابى

نحراف ا,
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

ا,نحراف 
 المعيارى

الفروق بين 
 المتوسطات

مستوى  قيمة ت
 الدiلة

 0.0001 21.277 67.55 13.78 56.77 6.05 124.33 إجمالى المھارات الشخصية
 0.0001 21.662 23.41 2.36 20.88 2.96 44.30 تصالمھارات ا,

 0.0001 15.375 29.65 10.36 22.44 1.78 52.10 جتماعيةالمھارات ا,
 0.0001 13.990 18.57 6.63 15.55 1.85 34.13 نفعاليةالمھارات ا,

 0.0001 23.947 139.20 26.53 115.66 10.20 254.86 إجمالى المھارات الحياتية
 

كساب  ممارسات معلمات الروضة ,مقياس لمعلمات الروضة عينة الدراسة فى تجاه واحدإتحليل التباين في  .11جدول 
 39= ً بمحاوره تبعا لعدد سنوات الخبرة  نالطفل بعض المھارات الحياتية

مجموع  مصادر التباين  محاور المقياس
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الدiلة

إجمالى المھارات 
 الشخصية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

8245.055 
25932.381 
34177.436 

4 
34 
38 

2061.264 
762.717 

2.703 
0.047 

دالة عند 
0.05 

 تصالمھارات ا,
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

1193.030 
2900.560 
4093.590 

4 
34 
38 

298.258 
85.311 

3.496 
0.017 

دالة عند 
0.05 

 جتماعيةالمھارات ا,
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

1973.146 
5068.290 
7041.436 

4 
34 
38 

493.286 
149.067 

3.309 
0.022 

دالة عند 
0.05 

 فعاليةنالمھارات ا,
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

575.043 
2266.034 
2841.077 

4 
34 
38 

143.761 
66.648 

2.157 
0.095 
 غير دالة

إجمالى المھارات 
 الحياتية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

37115.971 
105685.465 
142801.436 

4 
34 
38 

9278.993 
3108.396 

2.985 
0.032 

دالة عند 
0.05 
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معلمات الروضة عينة   ممارساتمتوسطات درجات للتعرف على إتجاه دiلة الفروق بين  Tukeyختبارإ .12جدول 
 ًكساب الطفل بعض المھارات الحياتية بمحاورھا تبعا لعدد سنوات الخبرة,الدراسة 

المھارات  العدد عدد سنوات الخبرة
 الشخصية

مھارات 
 ا,تصال

المھارات 
 ا,جتماعية

إجمالى المھارات 
 الحياتية

 170.57 31.85 29.57 85.00 12  سنوات3قل من أ

 209.16 43.83 36.58 101.33 7  سنوات5 الى أقل من 3من 

 235.85 48.14 40.71 115.57 7  سنة10 الى اقل من 5من 

 255.50 52.09 45.00 123.00 2  سنة وأكثر٢٠

 256.45 53.00 45.50 125.00 11  سنة15قل من أ الى 10من 

 

 عدد سنوات الخبرة

تم إستخدام أسلوب تحليل التباين في إتجاه واحد 
ANOVA لة الفروق بين متوسطاتeللوقوف على د 

درجات عينة الدراسة فى ممارسات معلمات الروضة 
ًا تبعا �كساب الطفل بعض المھارات الحياتية بمحاورھ

 :ذلك 12و 11ين ، ويوضح جدولسنوات الخبرة لديھالعدد 

ً وجود تباين دال إحصائيا بين 11يتضح من جدول 
متوسطات درجات المعلمات عينة الدراسة في كل من 

مھارات الالمھارات الشخصية، مھارات ا�تصال، 
ًا�جتماعية، واجمالي المھارات الحياتية تبعا لعدد سنوات 

، 2.703علي التوالي ) ف(الخبرة، حيث بلغت قيمة 
ًوھى قيمة دالة احصائيا  2.985، 3.309 ، 3.496

وترجع الباحثات ذلك إلى أن الخبرة لھا تأثير  ،0.05عند
على آداء المعلمة في ممارساتھا للمھارات الحياتية وذلك 
إذا ترافقت مع إعداد مناسب، وإحتكاك المعلمة بالطفل 

ليب والوسائل يزيدھا من مرونتھا وإكتشاف أفضل ا�سا
. التي قد تخدمھا في آدائھا لممارسة المھارات الحياتية

 Tukeyولبيان إتجاه دeلة الفروق تم تطبيق إختبار 
لمعرفة دeلة الفروق بين متوسطات درجات معلمات عينة 

 : ذلك12ويوضح جدول الدراسة 

 إحصائيا عند ة دالفروق وجود 12 يتضح من جدول
ممارسات  توسطات درجات بين م 0.05مستوي دeلة 

ل بعض المھارات الحياتية كساب الطفمعلمات الروضة �
 -تصال مھارات ا�-المھارات الشخصية(بمحاورھا 

،  سنوات الخبرةًتبعا لعدد )ا�جمالي -جتماعيةمھارات ا�ال
 29.57( ،)125.00إلى  85.00(ووجد أنھا تتدرج من 

ى إل 170.57( ،)53.0إلى  31.85( ،)45.50 إلى
 لصالح المعلمات ذوات على الترتيب وذلك) 256.45

 دال يتضح عدم وجود تباين كما). سنة 15 < -10( الخبرة
عينة الدراسة فى المھارات  ًإحصائيا بين معلمات الروضة

 حيث بلغت قيمة ف ًنفعالية تبعا لعدد سنوات الخبرةا�
 ً.وھى قيمة غيردالة احصائيا 2.157

  مع دراسة العليماتة بعض نتائج الدراستفقتو
 0.05دeلة عند لى وجود فروق ذات إالتي تشير ) 2014(

في مھارات التنفيد الخاصة بتعليم طفل  للمعلمات الروضة
مع ذلك تفق يو ،على الخبرة ا�الروضة تعزى لصالح

التي تؤكد على وجود فروق ) 2013(الحوامدة وعاشور 
ات لمھارات  بين درجة ممارسة المعلمًذات دeلة إحصائيا

 .ل لصالح عدد سنوات الخبرة ا�علىتصاا�

 بين ة إحصائيةمما سبق يتضح وجود تباين دال
كساب متوسطات درجات ممارسات معلمات الروضة �

المھارات (الطفل بعض المھارات الحياتية بمحاورھا 
 –جتماعية  مھارات ا�–تصال  مھارات ا�–الشخصية 

لخبرة وذلك لصالح المعلمات ًتبعا لعدد سنوات ا) ا�جمالي
ا لم يتضح وجود تباين بينم).  سنة15 - 10( ذوات الخبرة

 بين معلمات الروضة عينة الدراسة فى ة إحصائيةدال
 ىًوبناءا عل .ًنفعالية تبعا لعدد سنوات الخبرةالمھارات ا�

 .تحقق الفرض الثالث جزئياذلك قد 

 الرابعالنتائج فى ضوء الفرض 

ً إحصائيا بين متوسطات درجات توجد فروق دالة

سرة ربات ا�سر عينة الدراسة في مسئوليات ربة ا�
 –نوع الروضة ( تبعا لـ) جتماعيةا� التربوية،(بمحوريھا 

 ). عمل ا�م- مكان السكن - نتظام الطفل بالروضةإمدي 
يجاد قيمة إوللتحقق من صحة ھذا الفرض إحصائيا تم 

ين متوسطات درجات للوقوف على دeلة الفروق ب) ت(
سرة نحو تربية وليات ربة ا�أفراد العينة و مقياس مسئ

، 13 في الجداول وفيما يلي عرض لذلك" الطفل بمحوريه 
 .16  و15 ، 14

 نوع الروضة

لمعرفة دeلة الفروق بين متوسطات درجات أفراد 
العينة في مسئوليات ربة ا�سرة بمحوريھا تبعا لنوع 

 : ذلك 13ويوضح جدول ) ت (تم إيجاد قيمة الروضة
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تجاه طفلھا سرة مقياس مسئوليات ربة اBربات اBسر عينة الدراسة في متوسطات درجات دiلة الفروق بين  .13جدول 
 تبعا لنوع الروضةبمحوريه 

 الروضة الحكومية العادية
 210= ن 

 الروضة الخاصة
 180= ن 

 البيان
 

المتوسط  المحور
 الحسابى

ا,نحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

ا,نحراف 
 المعيارى

الفروق بين 
 المتوسطات

 ى الدiلةمستو قيمة ت

 -2.035 -1.52 5.49 56.15 8.64 54.63 المسئوليات التربوية
0.042 

 0.05دالة عند 

 -2.284 -1.45 5.04 44.35 7.15 42.89 المسئوليات ا,جتماعية
0.023 

 0.05دالة عند 

 -2.233 -2.97 9.96 100.50 15.32 97.52 سرةة اBإجمالى مسئوليات رب
0.026 

 0.05دالة عند 

 

تجاه طفلھا سرة مقياس مسئوليات ربة اBربات اBسر عينة الدراسة في دiلة الفروق بين متوسطات درجات  .14جدول 
 نتظام الطفل بالروضة,تبعا  بمحوريه

 منتظم
 360= ن 

 غير منتظم
 30= ن 

 البيان
 

المتوسط  المحور
 الحسابى

ا,نحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

ا,نحراف 
 المعيارى

روق بين الف
 المتوسطات

 مستوى الدiلة قيمة ت

 15.479 17.11 13.70 39.53 4.62 56.65 المسئوليات التربوية
0.0001 

0.001دالة عند   

 15.840 14.80 11.39 29.90 3.95 44.70 جتماعيةالمسئوليات ا,
0.0001 

0.001دالة عند   

Bت ا
سئوليا

الم
سرية

 

 16.651 31.92 24.90 69.43 7.74 101.35 سرةBإجمالى مسئوليات ربة ا
0.0001 

0.001دالة عند   

 

تجاه طفلھا سرة مقياس مسئوليات ربة اBربات اBسر عينة الدراسة في دiلة الفروق بين متوسطات درجات  .15جدول 
 سرةتبعا لمكان سكن اB بمحوريه

 ريفيات
 190= ن 

 حضريات
 199= ن 

         البيان
 

المتوسط  المسئوليات    
 الحسابى

ا,نحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

ا,نحراف 
 المعيارى

الفروق بين 
 المتوسطات

مستوى  قيمة ت
 الدiلة

 1.010 0.75 7.03 54.98 7.74 55.74 المسئوليات التربوية
0.313 
 غير دالة

 0.461 0.29 6.12 43.44 6.48 43.73 ليات ا,جتماعيةالمسئو
0.645 
 غير دالة

 0.786 1.05 12.69 98.42 13.70 99.47 إجمالى مسئوليات ربة اBسرة
0.432 
 غير دالة
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تجاه طفلھا سرة مسئوليات ربة اBمقياس ربات اBسر عينة الدراسة في دiلة الفروق بين متوسطات درجات  .16جدول 
 تبعا لعمل اBمبمحوريه 

 عام5ت

 188= ن 

 غير العام5ت

 202= ن 

             البيان

 

  المسئوليات

 
المتوسط 

 الحسابى

ا,نحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

ا,نحراف 

 المعيارى

الفروق بين 

 المتوسطات

 مستوى الدiلة قيمة ت

 2.308 1.08 5.00 56.10 4.18 57.18 المسئوليات التربوية
0.021 

 0.05دالة عند 

 0.619 0.24 4.30 44.56 3.59 44.81 المسئوليات ا,جتماعية
0.536 

 غير دالة

 1.696 1.33 8.51 100.66 6.82 102.00 إجمالى مسئوليات ربة اBسرة
0.091 

 غير دالة

 

بين  وجود فروق ذات دeلة إحصائية 13يوضح جدول 
متوسطات درجات ربات ا�سر عينة الدراسة في 

) جتماعية، ا�جماليا� التربوية،(سئوليات ربة ا�سرة م
 على التوالى ) ت(، حيث بلغت قيمة تبعا لـنوع الروضة

ً ھى قيم دالة إحصائيا عند -2.233 و-2.284 ،-2.035
  وترجع. الخاصةلصالح أمھات أطفال الروضات0.05

الباحثات ذلك إلي قلة عدد الدورات التدريبية التي تحصل 
علمات بالروضات الخاصة، با�ضافة إلي ضعف عليھا الم

ا�شراف الوزاري علي العديد من تلك الروضات خاصة 
ا�ھلية منھا مما قد ينعكس علي ممارساتھن المتبعة مع 

، والذي يترتب عليه كسابھم المھارات الحياتيةا�طفال �
ُمسئوليات الملقاه علي ا�م تجاه طفلھا الثقل ا�عباء و

 . وضة الخاصةالملتحق بالر

 إنتظام الطفل بالروضة

لمعرفة دeلة الفروق بين متوسطات درجات أفراد 
العينة في مسئوليات ربة ا�سرة بمحوريھا تبعا �نتظام 

 14ويوضح جدول ) ت(الطفل بالروضة تم إيجاد قيمة 
 :ذلك

 وجود فروق ذات دeلة إحصائية 14ويوضح جدول 
 الدراسة في بين متوسطات درجات ربات ا�سر عينة

) جتماعية، ا�جماليا� ،التربوية(مسئوليات ربة ا�سرة 
على ) ت(، حيث بلغت قيمة تبعا �نتظام الطفل بالروضة

 وھى قيم دالة 16.651 ،15.840، 15.479التوالى 
 لصالح أمھات ا�طفال 0.001ىًإحصائيا عند مستو
وترجع الباحثات سبب ذلك إلى أن  المنتظمين بالروضة،

 الروضة يزيد من مسئوليات ىام الطفل في الذھاب إلإنتظ
ربة ا�سرة تجاھه، والتي تترجم فيما تقوم به من أعمال 
متعلقة بمتابعة ما يتلقاه من معلومات ودروس داخل 
الروضة، وا�لتزام بمواعيد الذھاب والعودة منھا، وغيرھا 

 .ىمن ا�عباء ا�خر

 مكان السكن

وسطات درجات أفراد لمعرفة دeلة الفروق بين مت
العينة في مسئوليات ربة ا�سرة بمحوريھا تبعا لمكان 

 : ذلك15ويوضح جدول ) ت(السكن تم إيجاد قيمة 

ً عدم وجود فروق دالة إحصائيا 15يتضح من جدول 
بين متوسطات درجات ربات ا�سر عينة الدراسة في 

) اeجتماعية، ا�جمالي التربوية،(مسئوليات ربة ا�سرة 
على ) ت(، حيث بلغت قيمة ا لمكان سكن ا�سرةتبع

 وھي قيم غير دالة 0.786 ، 0.461،  1.010التوالى 
وترجع الباحثات ذلك إلي أن مسئوليات ا�م . ًإحصائيا

واحدة في كل مكان وزمان، فا�مومة e تختلف بإخت2ف 
. المكان وإنما قد تختلف بإخت2ف الضغوط والسمات

بينما  ،)2014(رحات وعزيز ويتفق ذلك مع دراسة ف.
وحماد ) 2008(ني جھالتختلف مع دراسة كل من 

التي أوضحت أن ربات ا�سرة الريفيات أكثر ) 2012(
 ، .ًإدراكا للمسئوليات ا�سرية من ربات ا�سر الحضريات

 توصلت  التيRaj (2011)وكذلك تتعارض مع دراسة 
 يالمھار المستوى من تخفض الريف في ا�قامة أن إلى
 اليومية الحياة بأنشطة الخاصة أمور الرعاية تجاه لpم

 .لطفلھا

 عمل اBم

لمعرفة دeلة الفروق بين متوسطات درجات أفراد 
العينة في مسئوليات ربة ا�سرة بمحوريھا تبعا لعمل ا�م 

 : ذلك16ويوضح جدول ) ت(تم إيجاد قيمة 

بين ًوجود فروق دالة إحصائيا  16يتضح من جدول 
ت درجات ربات ا�سر عينة الدراسة في متوسطا

حيث تبعا لعمل ا�م، ) التربوية(سرة مسئوليات ربة ا�
ً وھى قيمة دالة إحصائيا عند 2.308) ت(كانت قيمة 

 ى ويرجع ذلك إل. العام2تربات ا�سر لصالح 0.05
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مھات العام2ت بقيم الطموح المھني والنجاح في تحلي ا�
علي مسئولياتھا التربوية تجاه الحياه والذي بدوره ينعكس 

 Bruns andكل من  دراسة يختلف مع وذلك .أبنائھا
Carly (2012) ،et al. (2005)  Kuhlthau  حيث 

 ًسلبا تتأثر بأدوارھن ا�مھات قيام فاعلية أوضحوا أن
 .بخروجھن للعمل

 بين متوسطاتًعدم وجود فروق دالة إحصائيا كما يتبين 
 سرةلدراسة في مسئوليات ربة ا�درجات ربات ا�سر عينة ا

 حيث بلغت قيمة تبعا لعمل ا�م،)  إجمالى–ا�جتماعية (
، وھي قيم غير دالة 1.696  ،0.619على التوالى ) ت(

) 2014(تتفق مع دراسة فرحات وعزيز ً.إحصائيا
التي توضح عدم وجود فروق دالة ) 2013(والخنيني 

 المسئوليات ًإحصائيا بين متوسط درجات ربات ا�سرة في
   .ا�جتماعية وفقا لعمل ربة ا�سرة

 ًيتبين مما سبق وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات
  ربةدرجات ربات ا�سر عينة الدراسة في مسئوليات

تبعا ) ، ا�جماليجتماعيةا� التربوية،(تجاه أطفالھا ا�سرة 
، خاصةالروضات اللصالح أمھات أطفال لـنوع الروضة 

 لصالح أمھات ا�طفال نتظام الطفل بالروضة� وتبعا
بينما . لصالح ا�مھات العام2تعمل ا�مً، وتبعا لالمنتظمين
ًا تبعا لمكان سكن ا�سرةيي فروق دالة إحصائألم تتبين  ً. 

 . جزئياومن ثم يتحقق الفرض الرابع

 لخامسالنتائج فى ضوء الفرض ا

بات ًيوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات ر
سرة بمحوريھا ا�سر عينة الدراسة في مسئوليات ربة ا�

م ا�سرة، المستوى حج(ًتبعا لـ ) جتماعيةا� التربوية،(
 وللتحقق من صحة الفرض ).، الدخل الشھرىالتعليمى ا�م

تجاه واحد إًإحصائيا تم استخدام أسلوب تحليل التباين في 
ANOVAسرة نحو تربية  لمقياس مسئوليات ربة ا�
 لمعرفة دeلة Tukeyختبار إ، وتم تطبيق ةوريالطفل بمح

 ، 20، 19 ، 18، 17والجداول  المتوسطات، الفروق بين
 .توضح ذلك 22و 21

 حجم اBسرة

تجاه واحد إستخدام أسلوب تحليل التباين في إتم 
ANOVA لة الفروق بين متوسطاتeللوقوف على د 

 نحو تربية سرةدرجات عينة الدراسة فى مسئوليات ربة ا�
 17 ينجدولال، ويوضح لحجم ا�سرةالطفل بمحوريه تبعا 

 .ذلك 18و

ً وجود تباين دال إحصائيا بين 17يتضح من جدول 
متوسطات درجات ربات ا�سر عينة الدراسة فى كل من 
ًالمسئوليات التربوية وإجمالى مسئوليات ربة ا�سرة تبعا 

لى ع3.889 ،4.493لحجم ا�سرة حيث بلغت قيمة ف 
 .0.05 ىًالتوالي ، وھى قيمة دالة إحصائيا عند مستو

ًكما يتبين عدم وجود تباين دال إحصائيا بين ربات 
ًا�سر عينة الدراسة فى المسئوليات ا�جتماعية تبعا لحجم 

 وھى قيم غير دالة 2.766) ف(ا�سرة حيث بلغت قيمة 
ولبيان إتجاه دeلة الفروق تم تطبيق إختبار ً.إحصائيا
Tukey لة الفروق بين متوسطاتeدرجات  لمعرفة د

ًتبعا لحجم ا�سرة ويوضح عينة الدراسة ربات ا�سر 
 . ذلك18جدول 

 أن متوسطات درجات ربات 18 يتضح من جدول
ا�سر عينة الدراسة فى كل من المسئوليات التربوية 
ًوإجمالى مسئوليات ربة ا�سرة تبعا لحجم ا�سرة تتدرج 

على ) 100.46إلى  93.86( ،)56.23إلى  52.04(من 
الترتيب وذلك لصالح ا�سرة متوسطة الحجم ، وترجع 
الباحثات ذلك إلى أن غالبية أبناء ا�سرة متوسطة الحجم 
يكون لديھا أطفال في مراحل عمرية صغيرة ومتقاربة مما 

 . الجھد في تربيتھم ورعايتھم كثير منيتطلب منھا بذل

 المستوى التعليمى ل�م

ستخدام أسلوب تحليل التباين في إتجاه واحد تم إ
ANOVA لة الفروق بين متوسطاتeللوقوف على د 

الدراسة فى مسئوليات ربة ا�سرة نحو تربية درجات عينة 
الطفل بمحوريه تبعا للمستوى التعليمى لpم، ويوضح 

 . ذلك20و 19 ينجدولال

ً وجود تباين دال احصائيا بين 19يتضح من جدول 
درجات ربات ا�سر عينة الدراسة فى متوسطات 

حيث بلغت  ًالمسئوليات التربوية تبعا لمستوى تعليم ا�م،
 .0.05ً وھى قيمة دالة إحصائيا عند 2.435قيمة ف 

ًكما يتبين وجود تباين دال احصائيا بين ربات ا�سر 
عينة الدراسة فى المسئوليات ا�جتماعية وإجمالى 

لمستوى تعليم ا�م حيث ًمسئوليات ربة ا�سرة و تبعا 
، على التوالي وھى قيمة 3.477 ، 4.434بلغت قيمة ف 

ولبيان . على الترتيب 0.01 ، 0.001ًدالة إحصائيا عند 
 لمعرفة دeلة Tukeyإتجاه دeلة الفروق تم تطبيق إختبار 

عينة الدراسة درجات ربات ا�سر الفروق بين متوسطات 
 . ذلك20ول ًتبعا لمستوى تعليم ا�م ويوضح جد

 أن متوسطات درجات ربات 20يتضح من جدول 
التربوية، (ا�سر عينة الدراسة فى مسئوليات ربة ا�سرة 

 ،)57.08إلى  52.83(تتدرج من ) ا�جتماعية، ا�جمالي
على  )103.00 إلى 91.16( ،)47.50إلى  38.33(

الترتيب وذلك لصالح ا�مھات ذوات المستوى التعليمي 
و ذلك تتفق مع دراسة ). جستير ودكتوراه ما(فوق جامعي 

التي توضح ) 2011(ني جھال وإمامو) 2008(ني الجھ
ًوجود تباين دال إحصائيا بين إدراك الزوجة للمسئوليات 
ا�سرية ومستوى التعليم لصالح المستوى التعليمي 

 التي (Raj, 2011) وكذلك يتفق مع دراسة. المرتفع
 من يخفض لpم يميالتعل المستوى إنخفاض أن أوضحت
 الخاصة بأنشطة الرعاية أمور تجاه لھا المھاري المستوى

 في حين تختلف مع دراسة كل .لطفلھا اليومية الحياة
 ي ـــال2ت) 2014(ز ــــفرحات وعزي) 2013(من الخنيني 
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  تجاه طفلھاسرة مسئوليات ربة اBمقياسلربات اBسر عينة الدراسة فى  تحليل التباين في إتجاه واحد .17جدول 
 390=  ن اBسرةلحجمًتبعا ة بمحوري

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين محاور المقياس
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الدiلة قيمة ف

المسئوليات 
 التربوية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

482.458 

20776.539 

21258.997 

2 

387 

389 

241.229 

53.686 
4.493 

0.012 

 0.05دالة عند 

المسئوليات 
 ا,جتماعية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

217.855 

15239.912 

15457.767 

2 

387 

389 

108.927 

39.380 
2.766 

0.064 

 غير دالة

إجمالى مسئوليات 
 ربة اBسرة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

1334.168 

66388.129 

67722.297 

2 

387 

389 

667.084 

171.546 
3.889 

0.021 

 0.05دالة عند 

 

 للتعرف على دiلة الفروق بين متوسطات درجات ربات اBسر عينة الدراسة فى  مسئوليات  Tukeyختبارا .18جدول 
  اBسرةلحجمًبمحوريه تبعا تجاه طفلھا ربة اBسرة 

 سرةاجمالى مسئوليات ربة اB المسئوليات التربوية العدد حجم اBسرة

 93.86 52.04 23 ) أفراد فأكثر7( كبيرة الحجم

 97.65 54.68 163 ) أفراد فأقل4(صغيرة الحجم 

 100.46 56.23 204 أفراد ) 6-5( متوسطة الحجم

 

 تجاه طفلھا مسئوليات ربة اBسرة  مقياسلربات اBسر عينة الدراسة فى إتجاه واحد تحليل التباين في .19جدول 
 390= م  ناBلمستوى التعليمى ًبمحوريه تبعا ل

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين محاور المقياس
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الدiلة قيمة ف

 بين المجموعات المسئوليات التربوية

 داخل المجموعات

 الكلى

258.692 

8158.652 

8417.344 

5 

384 

389 

51.738 

21.246 

2.435 0.034 

 0.05دالة عند 

المسئوليات 
 ا,جتماعية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

335.369 

5808.838 

6144.208 

5 

384 

389 

67.074 

15.127 

4.434 0.001 

 0.001دالة عند 

إجمالى مسئوليات 
 ربة اBسرة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

1016.857 

22460.602 

23477.459 

5 

384 

389 

203.371 

58.491 

3.477 0.004 

 0.01دالة عند 



 
Sedik, et al. 404

مقياس  للتعرف على دiلة الفروق بين متوسطات درجات ربات اBسر عينة الدراسة فى  Tukeyتبارخا .20جدول 
 ًتبعا لمستوى تعليم اBم  بمحوريهتجاه طفلھامسئوليات ربة اBسرة 

 ى مسئوليات ربة اiسرةاجمال المسئوليات اiجتماعية المسئوليات التربوية العدد مستوى تعليم اBم

 91.16 38.33 52.83 6 أمي

 97.66 44.25 53.41 2 يقرأ ويكتب

 100.78 44.25 55.50 12 )ابتدائي واعدادى(تعليم أساسي 

 100.87 44.32 56.46 165 )فني/عام(ثانوي 

 102.28 45.19 56.62 197 جامعي

 103.00 47.50 57.08 8 )دكتوراه/ماجستير(فوق الجامعي 

 

أكدن علي عدم وجود تباين دالة إحصائيا في بعد 
ا للمستوى التعليمي المسئوليات ا�سرية وا�جتماعية تبع

 .لربة ا�سرة

 الدخل الشھرى

تم إستخدام أسلوب تحليل التباين في إتجاه واحد 
ANOVA لة الفروق بين متوسطاتeللوقوف على د 

  تربيةدرجات عينة الدراسة فى مسئوليات ربة ا�سرة نحو
 ينجدولال، ويوضح دخل الشھرىلالطفل بمحوريه تبعا ل

 . ذلك22 و21

ً وجود تباين دال احصائيا بين 21يتضح من جدول 
متوسطات درجات ربات ا�سر عينة الدراسة فى 
ًالمسئوليات ا�جتماعية تبعا لمستوى الدخل الشھري 

 وھى قيمة دالة 3.141لpسرة، حيث بلغت قيمة ف 
وتختلف تلك النتيجة مع دراسة . 0.05 ًإحصائيا عند

 وفرحات وعزيز )2013( الخنينيو) 2008(الجھني 
ًالتي توضح عدم وجود تباين دال إحصائيا بين ) 2014(

 .لدخل الشھريا الزوجة للمسئوليات ا�جتماعية وإدراك

ًكما يتبين عدم وجود تباين دال احصائيا بين متوسطات 
 فى المسئوليات التربوية درجات ربات ا�سر عينة الدراسة

ًوإجمالى مسئوليات ربة ا�سرة تبعا للدخل الشھرى حيث 
 على التوالي وھى قيم 2.567 ، 1.829) ف(بلغت قيمة 

ولبيان إتجاه دeلة الفروق تم تطبيق ً.غير دالة إحصائيا
 لمعرفة دeلة الفروق بين متوسطات Tukeyإختبار 

 الدخل  لمستوىًتبعاعينة الدراسة درجات ربات ا�سر 
 . ذلك22 الشھري لpسرة ويوضح جدول

 أن متوسطات درجات ربات 22يتضح من جدول 
ًا�سر عينة الدراسة فى المسئوليات ا�جتماعية تبعا 

 إلى 44.35(لمستوى الدخل الشھري لpسرة تتدرج من 
 ىوقد يرجع ذلك إل. وذلك لصالح الدخل المرتفع) 45.60

 تصاحبة مكانة إجتماعية أن الدخل المرتفع عادة ما
 عاتق ربة ا�سرة ىً ا�مر الذي يمثل عبئا عل،مرتفعة

ًمتضحا في رغبتھا في إكساب طفلھا المھارات ا�جتماعية 
ًالتي تجعلھا تبدو بمظھرا �ئقا أمام ا�خرين ً. 

ًعدم وجود تباين دال إحصائيا بين ربات ا�سر عينة 

ًمالى تبعا للدخل الدراسة فى المسئوليات التربوية و ا�ج
 على 2.567، 1.829) ف(الشھرى حيث بلغت قيمة 

 ً.التوالي وھى قيم غير دالة إحصائيا

 ًوجود تباين دال إحصائيا بين متوسطاتيتبين مما سبق 
درجات ربات ا�سر عينة الدراسة في مسئوليات ربة 
ًا�سرة ببعض محاورھا تبعا لـ حجم ا�سرة لصالح ربات 

م لpحجم، وتبعا للمستوى التعليمى ا�سر متوسطة ال
لصالح ربات ا�سر ذوات المستوي التعليمي المرتفع، 
ًوتبعا للدخل الشھرى لpسرة لصالح ربات ا�سر ذوات 

 .  وبالتالي يتحقق الفرض الخامس جزئيا.الدخل المرتفع

 التوصيات

إھتمام وزارة التربية والتعليم بعقد دورات ضرورة  -1
وضة الخاصة منھا، وذلك لتنمية تدريبية لمعلمات الر

 نمعارفھن ومدركاتھن بالمھارات الحياتية الواجب عليھ
 .إكسابھا لطفل الروضة

ضرورة ا�شراف الوزاري علي الروضات الخاصة  -2
المختلفة لمتابعة المعلمات والتأكد من مدي ممارستھن 

 .لتلك المھارات الحياتية

وفير ما ا�ھتمام بتقليل عدد ا�طفال في الفصول، وت -3
تحتاجه المعلمة من إمكانات مادية وبشرية حتى يتسنى 
لھا ممارسة المھارات بشكل مستمر مع كل طفل، 
با�ضافة إلي ضرورة تعاون ربات ا�سر مع المعلمات 

 لما لذلك من تأثير –وا�ھتمام بما قد تطلبه من الطفل 
 .علي مستوي المھارات التي يكتسبھا الطفل من المعلمة

تنفيذ برامج إرشادية لمعلمات رياض ا�طفال تصميم و -4
بالمشاركة مع المؤھلين في إدارة المنزل والمؤسسات 
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تجاه طفلھا  مسئوليات ربة اBسرة مقياستحليل التباين في إتجاه واحد لربات اBسر عينة الدراسة فى  .21جدول 
 390=  نًبمحوريه تبعا للدخل الشھرى

درجات  موع المربعاتمج مصادر التباين محاور المقياس
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الدiلة قيمة ف

 المسئوليات التربوية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

199.039 

21059.958 

21258.997 

2 

387 

389 

99.520 

54.418 
1.829 

0.162 

 غير دالة

المسئوليات 
 ا,جتماعية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

246.913 

15210.854 

15457.767 

2 

387 

389 

123.456 

39.305 
3.141 

0.044 

 0.05دالة عند 

إجمالى مسئوليات 
 ربة اBسرة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

886.721 

66835.576 

67722.297 

2 

387 

389 

443.361 

172.702 
2.567 

0.078 

 غير دالة

 

مسئوليات ال عينة الدراسة فى اBسرة الفروق بين متوسطات درجات ربات  للتعرف على دiلة Tukeyختبارا .22جدول 
  ًتبعا للدخل الشھرىتجاه طفلھا ربة اBسرة ا,جتماعية ل

 جتماعيةالمسئوليات ا, العدد الدخل الشھرى

 44.35 247 ) جنيه2000<( منخفض

 45.24 138 )4500< -2000( متوسط

 45.60 5 ) جنيه فأكثر4500( مرتفع
 

حياتية التي يجب بحيث تھدف لرفع وعيھن بالمھارات ال
، مما قد يكون له دور في التخفيف من إكسابھا لpطفال

 .ُالمسئوليات وا�عباء الملقاه علي عاتق ربة ا�سرة

إعداد برامج إرشادية من قبل الباحثين في مجال  -5
التخصص وتطبيقھا علي ربات ا�سر بھدف رفع 

ع ا�عباء والمسئوليات المتعلقة وعيھن بكيفية التعامل م
بتربية أطفالھن، خاصة تحت الظروف والضغوط 

 .المعيشية المختلفة

 المراجع

 إستخدام ربة .)2013( سماح عبد الفتاح عبد الجواد ،حمدأ
 face الفيس بوك(ا�سرة لمواقع التواصل ا�جتماعي 

book (مجلة ،وع2قته بقيامھا بأدوارھا المختلفة 
 .317 - 279): 3( 58 ا�سكندرية،

 فاعلية برنامج لتنمية .)2008( رشا سيد حسين ،الجندي
ام مسرح المھارات الحياتية لدى طفل الروضة بإستخد

جامعة بني  العرائس، رسالة ماجستير، كلية التربية،
 .سويف

 تقرار ا�سري في المجتمععدم ا�س. )2008(سميرة ، الجھني
 ا�سرية للمسئولياتوع2قتة بإدراك الزوجين  السعودي

  كلية التربية ل قتصاد رسالة ماجستير،).دراسة مقارنة(
 .، المملكة العربية السعوديةجامعة أم القرى ،المنزلي

 دور معلمة الروضة في بناء .)2010( ھناء قاسم ،الحمود
) 6-5(ال الرياض ما بين سن القيم ا�قتصادية لدى أطف

 .، جامعة دمشقيةكلية الترب ، رسالة ماجستير.سنوات

درجة  . )2013(وراتب عاشور  محمد فؤاد ،الحوامدة
تقدير معلمات رياض ا�طفال لممارستھن في تنمية 

مجلة جامعة . مھارات إستعداد تعلم الكتابة لدى ا�طفال
 .40-11): 1( 29 ،القدس المفتوحة لpبحاث والدراسات

اقع  معلمة رياض ا�طفال بين الو.)2008(مريم ، الخالدي
بة الطالب الجامعي، مكت. والطموح دراسات وبحوث

 .مكة المكرمة
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تخطيط ربه ا�سرة . )2013( منى عبدالعزيز ،الخنيني
. ا�سريةلمورد الوقت وع2قته بآدائھا لمسئولياتھا 

-1): 1 (33، جامعة المنوفية ،مجلة اeقتصاد المنزلي
35. 

 .عائلية ال ا�سرة والحياة.)2006(سناء حسنيين ، الخولي
وث الترية حب، ، ا�سكندريةدار المعرفة الجامعية

 .21 النوعية،

تكامل لل فاعلية برنامج .)2005( ھيام ياقوت ،السطوحي
بين معلمات رياض ا�طفال وا�سرة في تنمية بعض 

، رسالة ماجستير. المھارات ا�جتماعية لطفل الروضة
 .، جامعة القاھرةمعھد الدرسات والبحوث التربوية

 ا�م العاملة بين ا�دوار ا�سرية. )2012( سامية ،العارفي
ت العام2ت في وا�دوار المھنية دراسة ميدانية لpمھا

، جامعة البورية، رسالة ماجستير-المؤسسات العمومية
 .العقيد أكلي محند أولحاج البويرة

  فعالية ا�لعاب.)2014( روضة رجائي سيدأحمد ،العطافي
ھارات الحياتية لدى أطفال ة بعض المالتعليمية في تنمي

 ،كلية ا�قتصاد المنزلي ،رسالة ماجستير. الروضة
 . جامعة المنوفية

 فاعلية برنامج تدريبي مقترح. )2009(نايفة محمد ، العطوي
ة رسال. في تنمية الذكاء ا�نفعالي لدي أطفال الروضة

 ،ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة البلقاء التطبيقية
 .ا�ردن

أثر المؤھل العلمي . )2014( علي مصطفى ،العليمات
والخبرة على مھارات التنفيذ الخاصة بتعليم طفل 

. الروضة لدى معلمات رياض ا�طفال من وجھة نظرھن
 34 مجلة جامعة القدس المفتوحة لpبحاث والدرسات،

)2 :(141 - 176. 

ت  مدى وعي طالبة الجامعا.)2013( جمال فواز ،العمري
لحياتية في ضوء ا�قتصاد ا�ردنية للمھارات ا

، مخبر تطوير دراسات نفسية وتربوية. المعرفي
 معة البلقاء التطبيقية،جا الممارسات النفسية والتربوية،

10 : 103 – 128. 

  مشاركة ا�زواج في المسئوليات.)2003( ماجدة سالم ،إمام
مجلة بحوث  .واجيا�سرية وع2قتھا بالتوافق الز

 .40-11): 2 (13، جامعة المنوفية ،اeقتصادالمنزلي
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PRACTICES OF KINDERGARTEN TEACHERS TO GIVE THE CHILD 
SOME LIFE SKILLS AND ITS RELATIONSHIP TO SOME OF THE 

RESPONSIBILITIES OF HOUSEWIFE TOWARD HER CHILD 

Marwa M.M. Sedik1, Neama M. Rakaben2, Doaa M.Z. Hafez1 and Omnia M.E. Saleh1 

1. Home Econ. Div. Rivi., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

2. Manag. and Inst. Dept., Fac.  Home Econ., Minufiya Univ., Egypt 

ABSTRACT: This Research was conducted to study the relationship between kindergarten 
ers practices to give the child some life skills (personal - communication - social and 
emotional skills) and responsibilities of the housewife responsibilities (educational - social). 
The study was conducted on a sample intentional object-stood strong 39 kindergarten teachers 
and 390 mothers has a child in the kindergarten stage in the rural and urban, Sharkia 
Governorate, Egypt. Research tools have been represented in raw data form for the 
kindergarten teacher - and the measure of kindergarten teachers practices to give the child 
some life skills axes. Questionnaire public statements of the family- and measure the 
responsibilities of housewife skills, has been followed in this research descriptive and 
analytical approach. The level of kindergarten teachers practices to give the child some life 
skills (personal - communication - social - emotional) gave high rate of 64.2% and 46.2%, 
77.0%, 43.6%, respectively, also showed that 78.7%, 81.0%, of the housewife has high level 
of educational and social responsibilities. The existence of a significant negative correlation 
between kindergarten teachers practices to give the child some life skills (personal -social- 
communication) and responsibilities of the head of the family (educational, social, total). 
There were significant differences at the level of 0.001 between the mean scores of the 
parameters of the study sample in the Acquistion kindergarten child some life skills practices 
according to each type of kindergarten for government kindergarten teachers, and accordingly 
get parameter on training courses for the kindergarten teachers which get training courses. 
There were significant differences between the mean scores of housewives of the head 
housewife to her children (educational, social, total) depending on the type of kindergarten for 
the mothers of the children of pre-school special kindergartens at the 0.05 level, and 
depending on the work of the mother in favor of working mothers at the 0.05 level., And the 
presence of D. standerd variation found between mean scores of housewives in the 
responsibilities of some axes according to family size in favor housewives medium size at 
0.05 level, and depending on the educational level of the housewives in favor education level 
high, and depending on the monthly income of the family in favor housewives of households 
animate high-income at 0.05 level. 

Kew words: Kindergarten teachers, kindergarten child, Life skills, family responsibilities. 
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