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مستوي رضا األمهات عن الخدمات المقدمة في بعض دور الحضانة ورياض األطفال 
والمدارس االبتدائية بمحافظة المنوفية 

 (دراسة مقارنة بين المؤسسات التعميمية بمراحل الطفولة المبكرة والوسطى والمتأخرة)
 مايسة محمد الحبشي، نهى عبد الستار عبد المحسن

 جامعة المنوفية- كمية اإلقتصاد المنزلي- قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات

 31/12/2015 :                                تاريخ القبول15/9/2015 :تاريخ التسميم

 الممخص
ييدؼ البحث بصفة رئيسية إلى دراسة مستوى رضا األميات عف الخدمات المقدمة بدور الحضانة ورياض األطفاؿ والمدارس اإلبتدائية، 

ف الخدمات المقدمة بدور ، وترجع أىمية البحث إلى أف دراسة مرحمة الطفولة واالىتماـ بيا مف أىـ المعايير لقياس تطور المجتمع وتقدمو وا 
الحضانة والمدارس االبتدائية تؤثر تأثيرًا كبيرًا فى نمو الطفؿ فيذه المرحمة العمرية تحتاج الكثير مف االحتياجات الصحية والترفييية والنفسية 

 أـ لدييا طفؿ أو أكثر 430والتعميمية التى تؤثر عمى تكويف شخصية الطفؿ مستقببًل، وقد تـ إجراء البحث عمى عينة عمدية غرضية قواميا 
  ممتحؽ بدور الحضانة أو رياض األطفاؿ أو المدارس اإلبتدائية، وأسفرت أىـ نتائج البحث عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى

 وىذا يعني أف مرحمة التعميـ التي يمر بيا 0.05األميات عف الخدمات ككؿ المقدمة بدور الحضانة والمدارس اإلبتدائية عند مستوى داللة رضا 
األميات عف الخدمات المقدمة لؤلطفاؿ وذلؾ لصالح األطفاؿ رضا  يسيـ في تحقيؽ التبايف في مستوى (مدرسة إبتدائي– حضانة)الطفؿ

. الممتحقيف بدور الحضانة ورياض األطفاؿ

.المدارس األبتدائية- رياض األطفال- رضا األمهات :كممات دليمية

المقدمة 
أجمع عمماء االجتماع والتربية أف األسرة لـ تعد 

تمعب الدور الرئيسي في تنشئة  المؤسسة الوحيدة التي
الطفؿ حيث تمعب جيات ومؤسسات أخرى دور كبير في 

الطفؿ مف أىميا المدرسة إال أف المدرسة أصبحت  تنشئة
تحضيرية أو ما يعرؼ في  في الوقت الحاضر تسبقيا فترة

 رعمـ التربية بطفؿ ما قبؿ المدرسة، إذ أصبحت دو
الحضانة تمعب دورًا أساسيًا في تأسيس الطفؿ قبؿ دخولو 

 .)117 :2008 أحمد،)إلى عالـ المدرسة
إف مرحمة دور الحضانة مف أخصب المراحؿ 

التربوية التعميمية فى تشكيؿ الشخصية وتكوينيا ألف ىذه 
المرحمة تتميز بالمرونة ويكوف الطفؿ فييا أكثر استجابة 
لتعديؿ السموؾ ألف التشكيؿ والتغيير فى ىذه المرحمة 

كما أنو ال يوجد ، يبدو واضحًا أكثر مف أى مرحمة أخرى
أى مؤسسة اجتماعية تمتمؾ الفرص مثؿ ما تمتمؾ 

المدرسة فى تشكيؿ نمو الطفؿ فبعد دخوؿ الطفؿ 
المدرسة تصبح نسبة كبيرة مف وقتو بؿ ومف حياتو 

تخضع لممدرسة حتى والطفؿ بعيد عف المدرسة فالمدرسة 
تؤثر فيو عف طريؽ ما تعطيو إياه مف الواجبات المدرسية 

التى يتعيف عميو إنجازىا فى المنزؿ والواجبات 
(. 34، 31: 2012، أحمد)االجتماعية

والطفؿ ال يحتاج فقط الى الرعاية أو إلى تمبية 
االحتياجات الطبيعية أو البيولوجية مف طعاـ ومبلبس 

ولكف يحتاج أيضًا إلى كثير مف االحتياجات ، وحماية
شباع  النفسية مثؿ االحتياج لمحب والشعور بالدؼء وا 

كذلؾ يحتاج الى الثناء والتشجيع ،رغباتو مف االبداع 
والشعور بأف لو قيمة وىذا ما يساعده فى اتخاذ القرارات 

(. 275: 2004، رقباف)حتى ينشأ طفؿ مستقؿ االرادة 
الطفؿ مزودًا بقدرة عمى التعمـ، لكنو ال يولد مزودًا  يولد

فيذه يتعمميا مف الحياة االجتماعية،  بأنماط السموؾ،



Vol. 60, No. 3, pp. 775-806, 2015(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 776 

صالحًا لحياة  فالتعمـ يشكؿ شخصيتو بطريقة تجعمو
منظمة تتبع أنماط معينة ترتضييا المجموعات الصغيرة 

الكبيرة، ويرضى عنيا المجتمع بوجو عاـ،  والجماعات
التي حبت الطبيعة اإلنساف  وىذه القدرة الفائقة عمى التعمـ

يوجد منيا  بيا، تمؾ القدرة التي تعمو عند اإلنساف عمى ما
عند سائر المخموقات األخرى، ىي األساس الذي يعتمد 

في ضبط اإلنساف وتحديد دوافعو حتى  عميو المجتمع
 أحمد،) االجتماعية السائدة يكوف سموكو متوافقًا مع الحياة

2008: 115) . 
بذلؾ تعتبر دور الحضانة والمدارس االبتدائية مف 
مؤسسات الرعاية االجتماعية والتربوية األساسية في 
العصر الحاضر، فيي تساىـ مع األسرة في تربية 

األطفاؿ تربية حسنة خاصة باعتبارىا جزء مكمؿ لدور 
مف عمره،  (12)األسرة حيث تقـو بإعداد الطفؿ حتى سف

وتعتبر ىذه مف السنوات الميمة مف ناحية تكويف 
شخصية الطفؿ وتربيتو جسميًا وعقميًا وعاطفيًا، لذا تسعى 
الدولة إلى االىتماـ بدور الحضانة والمدارس االبتدائية 

لتوفير الرعاية الصحية والغذائية الكاممة، والتييئة النفسية 
والذىنية والجسمية لمطفؿ لمرحمة التعميـ االعدادي 

باإلضافة الى المياـ األخرى التي تقـو بيا دور الحضانة 
 (.23: 2007رقباف، )والمدارس االبتدائية 

والطفولة المبكرة ىى مرحمة ما قبؿ المدرسة، وتمتد 
مف نياية مرحمة الرضاعة حتى دخوؿ المدرسة، ويمكف 
ألطفاؿ ىذه الفئة العمرية االلتحاؽ بدور الحضانة فيما 

: 2012مصطفى، )بيف سف الثانية والسادسة تقريباً 
، ولقد أثبتت األبحاث التربوية أف احتماؿ نجاح (114

الطفؿ في المدرسة اإلبتدائية يكوف أكبر إذا أعد الطفؿ 
اإلعداد المناسب قبؿ التحاقو بالمدرسة اإلبتدائية فرياض 
تساعد الطفؿ عمى تعمـ المغة وتكوف الخبرة المعرفية بما 

تقدمو لمطفؿ مف ميارات وخبرات عف طريؽ المعب 
والرسـ والغناء والرحبلت والحساب والتعبير، وكذلؾ فإف 

مؤسسات رياض األطفاؿ تساعد عمى إعداد الطفؿ 
لتقبؿ االنفصاؿ عف والدتو وأسرتو والتعامؿ مع  إنفعالياً 

مجتمع مف الصغار والكبار ال تربطو بيـ درجة 

ولقد أثبتت دراسة عبد . (31: 2008محمد، )قرابة
أنو يوجد اختبلؼ معنوي واضح  (199: 2001)المقصود

بيف األطفاؿ الممتحقيف والغير ممتحقيف بالحضانة بالنسبة 
ألبعاد مقياس المشاركة في األعماؿ المنزلية لصالح 

. األطفاؿ الممتحقيف بالحضانة
تستمر مرحمة الطفولة المتوسطة والمتأخرة مف السنة 
السادسة وحتى الثانية عشرة مف العمر وأغمبية األطفاؿ 

يتميفوف لممدرسة في ىذه المرحمة ألنيا تمعب دورًا أساسيًا 
في نموىـ االجتماعي والذىني ففييا يتعمموف الميارات 
األساسية مف القراءة والكتابة والحساب، وفييا يتفيموف 
محيطيـ وبيئتيـ االجتماعية ويقيموف عبلقات اجتماعية 
مع أعداد كبيرة مف الراشديف، إذ أف المدرسة بجانب أنيا 
مكاف لتمقيف العمـو فيى أيضًا معمؿ اجتماعي يساىـ في 
تشكيؿ وبناء شخصية الطفؿ وتربيتو وذلؾ بوسائؿ متعددة 
كضروب النشاط الرياضي واالجتماعي والثقافي والفني 

 cook, 1996: 23-26))ولقد أثبت. (138 :2004رقباف، )
أف األطفاؿ بالمدرسة االبتدائية يتعمموف كيؼ يصبحوف 
مواطنيف صالحيف كما أنيا تعمؿ عمى تطوير مياراتيـ 

. اإلدراكية واالجتماعية
 يةمشكمة البحثال

تكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ 
 ما ىو مستوى رضا األميات عف :الرئيسى التالى

الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع والتعميمية والترفييية 
والصحية واإلدارية المقدمة فى كؿ مف دور الحضانة 

ورياض األطفاؿ والمدارس االبتدائية؟ وما ىو الفرؽ بيف 
مستوى الخدمات المقدمة بكٍؿ مف دور الحضانة 

والمدارس اإلبتدائية؟ 
أهداف البحث 

 ييدؼ البحث إلى دراسة مستوى رضا األميات عف 
الخدمات المقدمة لؤلطفاؿ فى دور الحضانة ورياض 
األطفاؿ والمدارس االبتدائية وذلؾ مف خبلؿ األىداؼ 

: الفرعية التالية وىى
احتياجات الطفؿ فى مرحمو مستوى  تحديد  -1

الطفولة؟ 
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 تحديد الحالو الراىنة لخدمات دور الحضانة  -2
ورياض األطفاؿ والمدارس االبتدائية باختبلؼ 

. (خاصة- تجريبية- حكومية)أنواعيا ومستوياتيا
 دراسو الفروؽ في رضا األميات عف الخدمات  -3

المقدمة لؤلطفاؿ عينو البحث وبعض المتغيرات 
الخاصة باألطفاؿ وأسرىـ وبدور الحضانة ورياض 

 .األطفاؿ والمدارس االبتدائية
: أهمية البحث

يعد ىذا البحث استكمااًل لمجموعة مف األبحاث   -1
التى تناولت دراسة دور الحضانة والمدارس 

االبتدائية وأضاؼ ذلؾ البحث لمجاؿ التخصص 
دراسة لمستوى رضا األميات عف الخدمات المقدمة 

فى كؿ مف دور الحضانة ورياض األطفاؿ 
. والمدارس االبتدائية

تعتبر دراسو مؤسسات الطفولة مف الموضوعات   -2
اليامة فى مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات وذلؾ 

الىتماـ المجتمع بخدمات دور الحضانة والمدارس 
. االبتدائية والرعاية التى تقدميا لؤلطفاؿ

يفيد ىذا البحث فى تحديد أىـ الخدمات واالنشطة   -3
التى يحتاجيا وتتناسب مع طفؿ الحضانة والمدرسة 

. االبتدائية
والمدرسو ورياض األطفاؿ تمعب دور الحضانة   -4

االبتدائية دورًا أساسيًا فى انتقاؿ الطفؿ مف مرحمة 
التمركز حوؿ الذات إلى التعاوف والتفاعؿ مع 

 .اآلخريف سواء كبار أو مف نفس سنو
إف االىتماـ بالخدمات المقدمة لؤلطفاؿ ثؤثر تأثيرًا   -5

مباشرًا عمييـ فيناؾ فرؽ كبير بيف طفؿ يتمقى 
جميع الخدمات بصوره جيدة وبيف آخر ال يتمقى أى 

وجو مف أوجو الرعاية التى يحتاج الييا فتصبح 
المواقؼ االجتماعية صعبة بالنسبو لو حيث 
يصعب فييا التصرؼ بطريقة سميمة ومقبولة 

 .اجتماعياً 
: فروض البحث

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى رضا  .1
األميات عف الخدمات المقدمة بكٍؿ مف دور 
. الحضانة ورياض األطفاؿ والمدارس اإلبتدائية

يوجد تبايف داؿ إحصائيًا في مستوى رضا األميات  .2
عف الخدمات المقدمة بدور الحضانة ورياض 
األطفاؿ والمدارس اإلبتدائية تبعًا لنوع المؤسسة 

. التعميمية
توجد عبلقة ارتباطية بيف بعض الخصائص  .3

االجتماعية واالقتصادية لمطفؿ وأسرتو و مستوى 
رضا األميات عف الخدمات المقدمة بدور الحضانة 

. ورياض األطفاؿ والمدارس اإلبتدائية
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى رضا  .4

األميات عف الخدمات المقدمة بدور الحضانة 
 :ورياض األطفاؿ والمدارس اإلبتدائية تبعًا لآلتي

 .(حضر– ريؼ)مكاف سكف األسرة - 
 .(أنثى– ذكر)لنوع الطفؿ - 
 .لمينة الوالديف- 
. لترتيب الطفؿ بيف أخوتو- 

 األسموب البحثي
: منهج البحث: أوال

يتبع البحث المنيج الوصفى التحميمى  الذى يعتمد 
عمى جمع البيانات والمعمومات المتعمِّقة بمشكمة ما 

لتكويف فكرة واضحة وصورة متكاممة عف المشكمة ثَـّ 
تحميؿ تمؾ المعمومات والبيانات المجموعة الستخبلص ما 

 .يمكف استخبلصو لتقرير تمؾ المشكمة أو تعديمػيا
. (43 :1999الواصؿ، )

 
 

: المصطمحات العممية والمفاهيم اإلجرائية: ثانيا
تمؾ المؤسسات التربوية االجتماعية التى : دور الحضانة

يمتحؽ بيا األطفاؿ خبلؿ الثبلث سنوات األولى مف 
عمرىـ ليحظوا بقدر مف الرعايو والتربيو الحضانيو 

 (.167: 2005 ،خمؼ). الصالحو بعض الوقت كؿ يـو
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ىى المؤسسات : المفهوم اإلجرائي لدور الحضانة
– 2التربوية االجتماعية التي يمتحؽ بيا األطفاؿ ما بيف 

ومف خبلليا يمكف تنميو القدرات الحسية ،  سنوات3
وتعميمو ، وتدعيـ شعوره باألمف والعقمية والجسمية لمطفؿ

العادات السموكيو السميمو فى المسائؿ المتعمقة بتناوؿ 
الطعاـ وقضاء الحاجة وتنظيـ األغراض الخاصة بو 

. والتعامؿ مع اآلخريف
 ىى المؤسسات التى ترعى االطفاؿ مف :رياض األطفال

أو ، وحتى الست سنوات، سف الثبلث أو األربع سنوات
وىى مؤسسات تربويو ، بدايو اإللتحاؽ بالمدرسة االبتدائية

إجتماعيو تيدؼ الى تحقيؽ النمو المتكامؿ والمتوازف 
 ،والنفسيو ،والعقميو ،لؤلطفاؿ مف جميع النواحى الجسميو

باألضافو الى تدعيـ وتنميو قدراتيـ عف  ،واالجتماعيو
وتسمى ىذه المؤسسات فى ، طريؽ المعب والنشاط الحر

. (29 :2004البنا،)معظـ دوؿ العالـ رياض األطفاؿ 
ىى المؤسسو التربوية : المفهوم االجرائى لرياض األطفال

 سنوات وىى تعني 6 الى 3التى تقبؿ االطفاؿ مف سف 
باألطفاؿ مف جميع جوانبيـ وتقدـ العديد مف األنشطة 
التي تكسبيـ المعمومات التي تتبلءـ مع حاجاتيـ إلى 
جانب إكسابيـ السموكيات المرغوب فييا  التى تؤىميـ 

.  لدخوؿ المرحمة االبتدائية
ىى المؤسسة التربوية واالجتماعية : المدرسة االبتدائية

التالية لمجتمع االسرة التى البد أف توفر الطفاليا 
االحساس باالماف واالطمئناف والحماية وعمييا اف تنيض 

 مختار،)نفسيا وتربويا بيؤالء الصغار ببل ترىيب وتعنيؼ 
2005: 20.) 

ىى تمؾ المؤسسة التربوية التى تمثؿ جوىر  :المدرسة
العممية التعميمية ومثاؿ لمجموعة عمؿ متكامؿ تتضافر 
فى اتمامو جيود فريؽ مف العامميف ىى فى حقيقتيا مثؿ 

ومف  .واضح لتكامؿ الخبرة التربوية ادارية كانت او فنية
ثـ فاف الجيود المبذولة ىى جيود موزعة بيف افراد ىذا  

 (27:2006 أحمد،). الفريؽ المتكامؿ

ىى المؤسسة التربوية  :المفهوم اإلجرائي لممدرسة
االجتماعية الرسمية التى تقـو بوظيفة التربية ونقؿ 

الثقافات العامة وتوفير الظروؼ المناسبة لمنمو جسميًا 
وعقميًا واجتماعيًا وتوسيع الدائرة االجتماعية لمطفؿ حيث 
يمتقى بجماعة جديد ىى جماعة الرفاؽ باالضافة الى 

دور المدرس الذى يمعب دور البديؿ عف الوالديف خارج 
 .األسرة

ىي المكونات المتوفرة في إحدى البيئات : الخدمات
االجتماعية والتربوية التي تؤثر في نمو الطفؿ وتساىـ 
ىذه الخدمات في نقؿ التراث الثقافي المتطور وتوفير 
الظروؼ المناسبة لمنمو الجسدي والعقمي واالنفعالي 

 (146، 2001: عبد المعطي وقناوي). واالجتماعي
ىى مجموعة مف اإلجراءات : المفهوم اإلجرائي لمخدمات

واألنشطة التي تقدميا دور الحضانة ورياض األطفاؿ 
والمدارس االبتدائية مف أجؿ رفع المستوى الصحي 
والنفسي واالجتماعي والعممي والرياضي لؤلطفاؿ 

. المنتسبيف إلييا
ىى تمؾ الخدمات : الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع

التي تسيـ فى تحقيؽ التربية الجمالية خاصة وأنيا تشغؿ 
حيزًا كبيرًا فى بيئة الطفؿ مما يجعؿ ليا تأثير ال بأس بو 
فى توفير جو ممئ بالعناصر الجمالية لذا فمف الميـ اف 
تكوف المؤسسة التعميمية مثاال فى جماؿ التنسيؽ وحسف 

الترتيب ودقة النظاـ والنظافة ميما كانت عميو مف بساطة 
. (95 ،2005: رمضاف) .فى البناء وقمو فى االثاث

 :المفهوم اإلجرائي لمخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع
مجموعة األثاث واألجيزة المختمفة البلـز توافرىا مف قبؿ 

 وتمكنيـ الخاصوالمؤسسة والتي تشبع احتياجات األطفاؿ 
مف مزوالة االنشطة المتضمنة في كٍؿ مف الفصوؿ 
. والمكتبات وحجرات النشاط ودورات المياة والحديقة

ىى الحد االدنى مف التعميـ العاـ :الخدمات التعميمية 
الذى توفره الحكومة ألفرادىا بحيث يجمع بيف النواحى 

النظرية والعممية ويرتبط بحياة الناشئيف وواقع بيئتيـ وذلؾ 
مف اجؿ اعداد الفرد لكى يكوف مواطنًا منتجًا فعااًل سعيدًا 

 :خالد)                 ليشارؾ فى العمؿ والتنمية 
كما أنيا الخبرات والمعارؼ والميارات  (55، 1996

واالتجاىات التى تسمح ليـ اما بالدخوؿ الى سوؽ العمؿ 
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ما مواصمة التعميـ   بعد تدريب مكثؼ كمواطنيف منتجيف وا 
(. 61، 2005: حجى)فى المراحؿ األخرى التالية 

 يقصد بيا توافر :المفهوم اإلجرائي لمخدمات التعميمية
عدد مف الوسائؿ التعميمية والمواد العممية والعناصر 

البشرية القادرة عمي توظيؼ الوسائؿ بأقصي درجو ممكنة 
لمساعدة الطفؿ عمي الفيـ بما تشممو مف مدرسيف 

 .وادارييف وعامميف بالمؤسسة

 ىى الخدمات التي تؤدى دورًا كبيرًا :الخدمات الترفيهية
فى تحقيؽ التربية األخبلقية وذلؾ مف خبلؿ األنشطة 

الجماعية التى يمارسيا األطفاؿ فى شكؿ جماعات فيتعمـ 
األطفاؿ مف ىذه األنشطة معايشة قاعدة معينة أو قانونًا 

 ،2005:رمضاف). معينًا وبالتالى يكتسبوف ىذه القاعدة
91 )

امداد  يقصد بيا: المفهوم اإلجرائي لمخدمات الترفيهية
الطفؿ بمجموعو متنوعة مف األلعاب الترفييية والقياـ 

باألنشطة المختمفة كالرحبلت والحفبلت مما يكفؿ لمطفؿ 
ممارسة اليوايات والعمؿ عمي تسميتو وممئ فراغو وتنميتو 

 .اجتماعيًا ونفسياً 

موجية لتحسيف ىى تمؾ الخدمات اؿ :الخدمات الصحية
الحالة الصحية البدنية والنفسية واالجتماعية لطبلب 

المؤسسات التعميمية حيث يتعرض الطالب فى المؤسسة 
التعميمية إلى كثير مف الضغوط النفسية واالجتماعية 

وكذلؾ فإف تجمع التبلميذ مف بيئات مختمفة يسبب انتشار 
ميكروبات او عادات تؤثر عمى الطالب سمبا او ايجابا 

لذلؾ فاف مكافحة االمراض المعدية فى المؤسسة التعميمية 
ىو مف صميـ واجب الصحة المدرسية وال ننسى الحوادث 

فى البيئة المدرسية والطريؽ الى المدرسة كما اف تمتع 
التمميذ بالصحة الجيدة السميمة يؤثر عمى اكتساب السموؾ 

الصحى السميـ حيث يؤثر فى تقدـ الطالب فى فصمو 
العممى اضافة الى تثقيؼ العائمة بالعادات الصحية الجيدة 

 (2000،51 :البكرى)
ىى الجياز الطبى : المفهوم اإلجرائي لمخدمات الصحية

المتخصص باعماؿ الخدمات الصحية المختمفة الوقائية 

منيا والعبلجية لقطاع التبلميذ فى الدولة لموصوؿ بيـ 
 .الى جيؿ معافى صحيًا ونفسيًا واجتماعياً 

ىي نشاط إنسػاني ذو طبيعة ذىنية : الخدمات اإلدارية
يتجسد في شكؿ عممية متكاممة مػف التخطػيط والتنظػيـ 
والتوجيو والرقابة لكافة الموارد البشرية وغير البشػرية 

عبد ).  أىداؼ أي منظمة بكفاءة وفاعميةلتحقيػؽالبلزمػة 
 (11، 2007: العميـ

ىى الخدمات التي :المفهوم اإلجرائي لمخدمات اإلدارية 
تيتـ باألفراد مف تبلميذ ومعمميف وموظفيف وعماؿ وتيتـ 
بالمنيج وطرؽ تنفيذه وما يدور داخؿ الفصؿ وبيف جدراف 
المؤسسة وما يتـ خارجيا بإشرافيا كالرحبلت والزيارات 

مثبًل، ومايتطمبو ذلؾ مف عمميات إدارية اليمكف االكتفاء 
ببعضيا واالستغناء عف البعض اآلخر باعتبار أف إدارة 
المؤسسة التعميمية ليست غايو في ذاتيا ولكنيا وسيمة 

 .لتحقيؽ أىداؼ ىذه المؤسسة

 حدود البحث: ثالثا

 أـ 430اشتممت عينو البحث عمي : الحدود البشرية- 
 أـ لؤلطفاؿ في سف الحضانة أو الروضة 215

 أـ لؤلطفاؿ بالمدرسة اإلبتدائية وتـ 215و
.  اختيارىف بطريقة عمدية

تـ تطبيؽ ىذا البحث عمي أميات  :الحدود المكانية- 
األطفاؿ مف الريؼ والحضر في بعض المؤسسات 

. الحكومية بمحافظة المنوفية
تـ تطبيؽ أدوات الدراسة  عمي العينة  :الحدود الزمنية- 

.  ـ2015المبحوثة في شيرى يناير وفبراير عاـ 
أدوات البحث  :رابعاً 

: تضمنت أدوات البحث ما يمي
. استمارة البيانات العامة لؤلسرة- 1
استبياف الخدمات المقدمة ألطفاؿ الحضانة ورياض - 2

       األطفاؿ والمدارس اإلبتدائية ويشمؿ الخدمات
التأثيثية والخاصة بالموقع والتعميمية والترفييية )

 .(والصحية واإلدراية

: استمارة البيانات العامة لألسرة : اوالً 
: تشتمل عمى
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  (حضر- ريؼ )تـ تقسيميا الى قسميف : مكاف السكف- 
( 2-1)بترميز

رقـ صحيح  :عدد أفراد األسرة- 
 تـ تقسيمو الى :المستوى التعميمى لرب وربة األسرة- 

- أقؿ مف المتوسط– يقرأ ويكتب- أمى)ست فئات 
– تعميـ جامعى - حاصؿ عمى الثانوية وما يعادليا 

(. 6-1)بترميز مف (دراسات عميا
عمؿ - اليعمؿ)تـ تقسيميا الي  :مينة رب وربة األسرة- 

اعماؿ حرة عمى المعاش – موظؼ حكومي– حرفي
( 6-1)بترميز مف  (متوفي – 

اقؿ ) تـ تقسيمو الى ست  فئات:الدخؿ الشيرى- 
– جنيو 2000>  الى1000مف –  جنيو1000مف
>  الى3000مف -  جنيو 3000>  الى2000مف 

مف – جنيو5000>  الي4000مف –  جنيو 4000
( 6-1)بترميز مف  ( جنيو فأكثر5000

 رقـ صحيح :سف الطفؿ- 
( 2-1)بترميز (انثي –ذكر)تـ تقسيميا الي :نوع الطفؿ- 
– األوؿ –الوحيد)تـ تقسيميا الي :ترتيب الطفؿ- 

 (4-1)بترميز مف (خبلؼ ذلؾ– األخير

حضانة ورياض )تـ تقسيميا الي :المرحمة التعميمية -
 (2-1)بترميز (مدرسة إبتدائية- أطفاؿ

– حكومي)تـ تقسيميا الي: التعميمية نوع المؤسسة- 
 (3-1)بترميز مف  (تجريبي –خاص

استبيان مستوي الخدمات التي تقدم بدورالحضانة :ثانيا
: ورياض األطفال والمدارس االبتدائية

: يتكون من خمسة بنود وهم
استبياف خدمات تأثيثة وخاصة بالموقع وىو  :البند االول
وتتضمف قرب المؤسسة مف  ( عبارة27)يحتوى عمى

المنطقة السكنية والمواصبلت العامة وتأثيث الفصوؿ 
والمكتبات وحجرات النشاط ودورات المياة والحديقة 

ولحساب المستويات يتـ حسابيا بطريقة المدي حيث 
: بمغت
 27= 1×27=اقؿ قيمة  *81= 3×27=اعمي قيمة*
  18=3÷54=طوؿ الفئة   *54=27- 81= المدي *

   44-27= المستوي المنخفض 
    62-45= المستوي المتوسط 
 81-63= المستوي المرتفع 

استبياف خدمات تعميمية وىو يحتوى عمى : البند الثانى
وتحتوي عمي الوسائؿ التعميمية وطرؽ  ( عبارة26)

التدريس وتوصيؿ المعمومات لمطفؿ وعبلقو الطفؿ 
بالمدرسيف وتنمية الطفؿ عمميًا ولغويًا ودينيًا ولحساب 

 المستويات يتـ حسابيا بطريقة المدي حيث بمغت 

 26= 1×26=اقؿ قيمة *78=3×26=اعمي قيمة *
 17=3÷52=طوؿ الفئة     *52=26- 78= المدي *

    42-26= المستوي المنخفض 
       60- 43= المستوي المتوسط 
 78-61= المستوي المرتفع 

استبياف خدمات ترفييية وىو يحتوى عمى : البند الثالث
وىي تشتمؿ عمي الرحبلت والندوات  ( عبارة15)

والحفبلت والبرامج الترفييية واألنشطة الفنية والرياضية 
ولحساب المستويات يتـ حسابيا بطريقة المدي حيث 

:  بمغت
 15= 1×15=اقؿ قيمة  *45=3×15=اعمي قيمة *
  10=3÷30=طوؿ الفئة    *30=15- 45= المدي *

   24-15= المستوي المنخفض 
    35-25= المستوي المتوسط 
 45-36= المستوي المرتفع 

استبياف خدمات صحية  وىو يحتوى عمى : البند الرابع
تشتمؿ عمي الخدمات الطبية المختمفة مف  ( عبارة24)

كشؼ مبكر دوري عمي األطفاؿ واعداد ممؼ طبي خاص 
بكؿ طفؿ وتعميـ األطفاؿ السموكيات والعادات الصحية 

السميمة والشروط الخاصة بالوجبات التي يتناوليا األطفاؿ 
أثناء اليـو الدراسي والتدخؿ السريع في حاالت األمراض 
والمحافظة عمي نظافو الفصوؿ ودورات المياة ولحساب 

:  المستويات يتـ حسابيا بطريقة المدي حيث بمغت
 24= 1×24=أقؿ قيمة   *72=3×24=أعمي قيمة *
  16=3÷48=طوؿ الفئة    *48=24- 72= المدي *

    40-24= المستوي المنخفض 
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      56-41= المستوي المتوسط 
 72-57=المستوي المرتفع 

 استبياف خدمات إدارية وىو يحتوى عمى :البند الخامس
تتضمف عبلقات المدرسيف باألطفاؿ وأولياء  ( عبارة15)

األمور بالمؤسسة ودرجو تفاعؿ المؤسسة مع الجميع 
ولحساب  (المدرسيف واألطفاؿ وأولياء األمور)مف

:  المستويات يتـ حسابيا بطريقة المدي حيث بمغت
  15= 1×15=اقؿ قيمة *45=3×15=اعمي قيمة *
  10=3÷30=طوؿ الفئة     *30=15- 45= المدي *

  24-15= المستوي المنخفض 
     35-25= المستوي المتوسط 
 45-36= المستوي المرتفع 

 االستبياف تـ عرضو Validityولمتعرؼ عمى صدؽ 
عمى مجموعة مف المتخصصيف فى قسـ ادارة المنزؿ 
والمؤسسات بجامعة المنوفية حيث تـ تعديؿ صياغة 
بعض العبارات وفقا آلراء المحكميف وبذلؾ يكوف 

االستبياف قد خضع لصدؽ المحتوى ثـ تـ حساب ثبات 
-Alpha باستخداـ معامؿ Reliabilityاالستبياف 

Cronbach لحساب معامؿ الثبات لتحديد قيمة االتساؽ 
الداخمى لبلستبياف ككؿ وكانت قيمة معامؿ ألفا لبلستبياف 

 وىى قيمة عالية تؤكد عمى اتساؽ االستبياف 0.97ككؿ 
 لكؿ محور مف Alpha-Cronbachولحساب معامؿ 
. محاور االستبياف

جراء المعامبلت االحصائية  تـ تحميؿ البيانات وا 
 statistical package for socialباستخداـ برنامج 

sciences program (SPSS) . وذلؾ إلجراء األساليب
اإلحصائية عمى متغيرات الدراسة لمكشؼ عف نوع العبلقة 

بيف ىذه المتغيرات ولمتحقؽ مف صحة الفروض قامت 
الباحثتاف بترميز البيانات وتفريغيا ومراجعتيا لضماف 
صحة النتائج ودقتيا وقد تـ إستخداـ حساب العدد 
والنسب المئوية وحساب معامبلت االرتباط بيرسوف 

yaW enOvoa  واختبار تحميؿ التبايف T-test (ت)واختبار

nA وفى حالة وجود فروؽ يتـ تطبيؽ اختبار yekuT. 
النتائج والمناقشة 

 :وصف خصائص عينة البحث: أوالً 
مف أميات  (%68.4)أف  (2)يتضح مف جدوؿ

األطفاؿ المتردديف عمى دور الحضانة ورياض األطفاؿ 
 والمدرسة اإلبتدائية كف مف الحضر 

األطفال  الخدمات المقدمة لألطفال بدور الحضانة ورياض  معامل ألفا لكل محور من محاور استبيان:1جدول 
والمدارس اإلبتدائية 

 البيان عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ
 الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع  27 0.87
 الخدمات التعميمية 26 0.88
 الخدمات الترفييية 15 0.86
 الخدمات الصحية 24 0.89
 الخدمات اإلدارية 15 0.86
 مجموع الخدمات 107 0.97
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 %(47.7)كما يتضح أف كف مف الريؼ (%31.6)بينما
 6– 5مف عينة البحث كاف عدد أفراد أسرىف يتراوح مف 

مف أزواج (%44.4)و (%49.5)أفراد كذلؾ يتضح أف 
عينة البحث واألميات عينة البحث كاف مستوى تعميميـ 

مف أزواج  (%43)و (%46.3)جامعي أيضًا يتضح أف 
عينة البحث واألميات عينة البحث يعمموف بالوظائؼ 

مف عينة البحث كاف  (%25.3)الحكومية، كذلؾ إف
>  إلى4000دخميـ مرتفع حيث تراوح مف مف  

مف أطفاؿ األميات عينة  (%74.9)جنيو، وأف5000
%( 73) سنوات و5-4البحث قد تراوح أعمارىـ ما بيف 

 سنوات، كما بمغت نسبة 9-6تراوح أعمارىـ مف 
 %(40.9)إناث و كف %(50.9)بينما %(49)الذكور

مف األطفاؿ كاف ترتيبيـ األخير بيف أخواتيـ كذلؾ يتضح 
مف أطفاؿ األميات عينة البحث كانوا  (%52.6)أف 

 .ممتحقيف بالمدارس الحكومية
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األمهات تحت الدراسة عن رضا استبيان مستوى : ثانياً 
الخدمات التي تقدم في بعض دور الحضانة 

ورياض األطفال والمدارس االبتدائية 
 الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع .1

مف أطفاؿ دور  (%14)أف (3)يتضح مف جدوؿ
الحضانة ورياض األطفاؿ المسافة بيف منازليـ والمؤسسة 

بالنسبة ألطفاؿ المدارس  (%34.8)التعميمية كبيرة مقابؿ
اإلبتدائية وذلؾ لحرص معظـ أولياء األمور عمى ادخاؿ 

أطفاليـ دور حضانة قريبة مف المنزؿ لمخوؼ والقمؽ 
الزائد عمى األبناء في ىذه المرحمة العمرية، كما 

يوجد أتوبيس لنقؿ األطفاؿ إلى  (30.7)و %(40.9)أف
مف األطفاؿ  (%27.7)منازليـ وقد يرجع ذلؾ إلى أف 

ممتحقيف بحضانات أو مدارس خاصة وىى تعمؿ عمى 
لى منازليـ، كما أف  توفير أتوبيسات لنقؿ األطفاؿ مف وا 

يوجد بالحضانة أو المدرسة سور  (%43.3)و (53%)
يحمي األطفاؿ مف مخاطر الطريؽ وىى نسبة منخفضة 

ألف ىذه المرحمة العمرية مف األطفاؿ كثيرة التعرض 
%( 37.2)لمخطر وىى غير مدركة لو، كما أف

مف عينة البحث تروف أف حوائط الفصوؿ  (%31.1)و
واألرضيات والمقاعد سميمة وألوانيا جذابة ومبيجة لمطفؿ 

أف يكوف المقاعد  (308: 2004)وذلؾ يتفؽ مع رقباف
والمناضد عددىا مناسب لعدد األطفاؿ وأعمارىـ 

ومواصفاتيا مناسبة لمزاولة األلعاب الداخمية، كما يتضح 
بدور الحضانة  (%39.5)و (%40.9)و (%42.3)أف 

%( 38.1)و (%41.4)و (%35.8)و ورياض األطفاؿ
ضاءة جيدة بالفصوؿ  بالمدارس اإلبتدائية يوجد تيوية وا 

مف أسر  (%24.9)والحمامات وقد يرجع ذلؾ إلى أف 
 جنيو فأكثر مما 5000عينة البحث دخميـ مرتفع مف 

يجعميـ يحرصوف عمى إلحاؽ اطفاليـ بحضانات ومدارس 
ضاءة الفصوؿ والمرافؽ  جيدة مف حيث تأثيث وتيوية وا 

يوجد  (%38.6)و (%35.3)العامة بالمكاف، كما أف 
 (الموسيقى والرسـ)حجرات لممارسة األطفاؿ ىواياتيـ 

وىى نسبة منخفضة ألىمية ىذه األنشطة في بناء وتنمية 
شخصيات وسموؾ األطفاؿ ولقد أثبتت دراسة 

أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة  (153، 2000)إبراىيـ
بيف تأثيث حجرة الطفؿ وتحصيمو الدراسي عند مستوى 

. 0.01داللة 
 الخدمات التعميمية .2

مف أميات  (%38.6)أف  (4)يتضح مف جدوؿ
األطفاؿ عينة البحث يروف أف الحضانة تعمؿ عمى تغيير 

ألطفاؿ  (%31.2)سموكيات الطفؿ لؤلفضؿ مقابؿ 
المدارس اإلبتدائية وقد يرجع ذلؾ إلى زيادة اإلىتماـ في 

مرحمة الحضانة ورياض األطفاؿ بالنواحي األخبلقية 
واالجتماعية بينما يكوف التركيز في المرحمة اإلبتدائية 

مف أميات  (%34.9)عمى الجانب التعميمي، كما أف
%( 34.4)األطفاؿ بدور الحضانة ورياض األطفاؿ و

بالمدارس اإلبتدائية أجبف بأف الخدمات التعميمية تعمؿ 
عمى تنمية القدرة المغوية وىى نسبة منخفضة بالنسبة 
لمرحمة الطفولة المبكرة حيث أف ىذه أسرع مرحمة نمو 
لغوي تحصيبًل وتعبيرًا وفيمًا ولمنمو المغوي في ىذه 

المرحمة قيمة كبيرة في التعبير عف النفس  

 توزيع عينة أمهات األطفال وفقًا لرضاهم عن الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع بالمؤسسة التعميمية :3جدول 
 430=ن

 العبارة

 215=ن المدارس اإلبتدائية 215= ندور حضانة ورياض األطفال

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

قريبة  (المدرسة)الحضانة
 .مف المنزؿ

79 36.7 102 47.4 34 15.8 92 42.8 96 44.7 27 12.6 

قريبة  (المدرسة)الحضانة
 .مف موقؼ المواصبلت

75 34.9 107 49.8 33 15.3 60 27.9 121 56.3 34 15.8 

المسافة بيف الحضانة 
والمنزؿ كبيرة  (المدرسة)

30 14.0 97 45.1 88 40.9 74 34.4 93 43.3 48 22.3 
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 العبارة

 215=ن المدارس اإلبتدائية 215= ندور حضانة ورياض األطفال

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 .جداً 

يوجد اتوبيس لنقؿ 
األطفاؿ مف المنزؿ الي 

 .(المدرسة)الحضانة 

88 40.9 86 40.0 41 19.1 66 30.7 87 40.5 62 28.8 

المساحة الكمية 
 (لممدرسة)لمحضانة

مناسبة لمزاولة النشاط 
 .ومتطمبات األطفاؿ

87 40.5 93 43.3 35 16.3 71 33.0 96 44.7 48 22.3 

مساحة الفصؿ مناسبة 
مع عدد األطفاؿ 
 .الموجوديف فيو

78 36.3 97 45.1 40 18.6 78 36.3 86 40.0 51 23.7 

توزيع األثاث داخؿ 
الفصؿ توزيع مناسب 

 .ومثالي

78 36.3 102 47.4 35 16.3 73 34.0 94 43.7 48 22.3 

المقاعد تكفي لعدد 
 .األطفاؿ في الفصؿ

81 37.7 99 46.0 35 16.3 78 36.3 88 40.9 49 22.8 

مساحة الحديقة كافية 
لمعب األطفاؿ ومزاولة 

 .األنشطة

75 34.9 99 46.0 41 19.1 71 33.0 94 43.7 50 23.3 

في  (المدرسة)الحضانة 
منطقو ريفية بعيدة عف 

 .المنزؿ

54 25.1 78 36.3 83 38.6 41 19.1 89 41.4 85 39.5 

في  (المدرسة)الحضانة 
 .منطقو مأىولة بالسكاف

56 26.0 96 44.7 63 29.3 63 29.3 97 45.1 55 25.6 

مساحة الحضانة 
تكفي لعدد  (المدرسة)

 .األطفاؿ

82 38.1 95 44.2 38 17.7 84 39.1 87 40.5 44 20.5 

يوجد في 
سور  (المدرسة)الحضانة

يحمي األطفاؿ مف 
 .مخاطر الطريؽ

114 53.0 74 34.4 27 12.6 93 43.3 88 40.9 34 15.8 

أرى اف مبنى الحضانة 
ومرافقيا  (المدرسة)

 .سميمة بصفة عامة

86 40.0 100 46.5 29 13.5 85 39.5 92 42.8 38 17.7 

حوائط الفصوؿ 
واألرضيات ألوانيا 

 .جذابة

80 37.2 86 40.0 49 22.8 69 32.1 85 39.5 61 28.4 

توجد تيويو جيده داخؿ 
 .الفصوؿ

91 42.3 87 40.5 37 17.2 77 35.8 95 44.2 43 20.0 

يتوافر بالفصوؿ مصادر 
 .لئلضاءة الصناعية

88 40.9 83 38.6 44 20.5 89 41.4 93 43.3 33 15.3 

 3جدول تابع 

 العبارة

 215=ن المدارس اإلبتدائية 215= ندور حضانة ورياض األطفال

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

المقاعد الموجودة سميمو 
 .وألوانيا مبيجة لمطفؿ

80 37.2 86 40.0 49 22.8 69 32.1 81 37.7 65 30.2 

 (المدرسة)مبني الحضانة 
بعيد عف أماكف التموث 

 .واالماكف المزدحمة

72 33.5 109 50.7 34 15.8 59 27.4 106 49.3 50 23.3 

 20.5 44 41.4 89 38.1 82 17.7 38 42.8 92 39.5 85الحمامات جيده التيوية 
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 العبارة

 215=ن المدارس اإلبتدائية 215= ندور حضانة ورياض األطفال

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 .واالضاءة

 عدد الحمامات كافيو 
 .لعدد االطفاؿ

85 39.5 89 41.4 41 19.1 63 29.3 86 40.0 66 30.7 

حواؼ المناضد 
المستخدمة بالحضانة 

بيضاوية  (المدرسة)
 . الشكؿ

68 31.6 105 48.8 42 19.5 64 29.8 87 40.5 64 29.8 

مقاعد الفصؿ مريحو 
 .لؤلطفاؿ

84 39.1 81 37.7 50 23.3 69 32.1 83 38.6 63 29.3 

يوجد حجرات لممارسو 
االطفاؿ ىواياتيـ 

-الرسـ-الموسيقي)
.)...... 

76 35.3 97 45.1 42 19.5 83 38.6 89 41.4 43 20.0 

الفناء مناسب لعدد 
األطفاؿ في الحضانة 

 .(المدرسة)

87 40.5 87 40.5 41 19.1 86 40.0 78 36.3 51 23.7 

يراعي في الفناء وسائؿ 
 .األماف

72 33.5 96 44.7 47 21.9 64 29.8 103 47.9 48 22.3 

موقع الفناء مناسب لمبني 
 .(المدرسة)الحضانة 

102 47.4 86 40.0 27 12.6 92 42.8 88 40.9 35 16.3 

 430= توزيع عينة أمهات األطفال وفقًا لرضاهم عن الخدمات التعميمية بالمؤسسة التعميمية ن:4جدول 

 العبارة
215= ندور حضانة ورياض األطفال 215= نالمدارس اإلبتدائية   

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تنمي لدي الطفؿ القدرة 
 17.7 38 47.9 103 34.4 74 18.1 39 47.0 101 34.9 75 .المغوية

تنمي لدي الطفؿ الشعور 
بالمسئولية واالعتماد عمى 

 .النفس
64 29.8 105 48.8 46 21.4 62 28.8 105 48.8 48 22.3 

تنمي لدي الطفؿ القيـ 
 18.6 40 45.6 98 35.8 77 14.9 32 42.3 91 42.8 92 .الدينية

تربط الطفؿ بالبيئة 
المحيطة بو مف حدائؽ 

 .ومساجد وغيره
86 40.0 96 44.7 33 15.3 71 33.0 91 42.3 53 24.7 

تزود الطفؿ بالمعمومات 
 20.9 45 42.8 92 36.3 78 17.2 37 45.6 98 37.2 80 .المناسبة لعمره

 21.9 47 40.0 86 38.1 82 18.1 39 41.9 90 40.0 86 .تنمي ثقة الطفؿ بنفسو
تحرص عمى استعماؿ كؿ 

 20.0 43 40.0 86 40.0 86 18.6 40 37.2 80 44.2 95 .طفؿ ألدواتو المدرسية
إكتشاؼ المواىب المختمفة 

 21.9 47 43.3 93 34.9 75 21.4 46 52.1 112 26.5 57 .لدي األطفاؿ

 4جدول تابع 

 العبارة
215= ندور حضانة ورياض األطفال 215= نالمدارس اإلبتدائية   

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تعمؿ عمي تنميو مشاعر 
 23.3 50 43.3 93 33.5 72 25.6 55 43.7 94 30.7 66 .التعاوف بيف االطفاؿ

تعمؿ عمى تغير سموكيات 
 24.2 52 44.7 96 31.2 67 17.7 38 43.7 94 38.6 83 .الطفؿ لؤلفضؿ

 20.5 44 49.8 107 29.8 64 14.0 30 51.2 110 34.9 75تعمؿ عمى اكتساب الطفؿ 
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 العبارة
215= ندور حضانة ورياض األطفال 215= نالمدارس اإلبتدائية   

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

لمميارات االجتماعية مثؿ 
 .التعاوف وآداب الحديث
تعمـ االطفاؿ كيفية 
التعامؿ مع مصادر 
 الخطر مثؿ الكيرباء

85 39.5 76 35.3 54 25.1 81 37.7 91 42.3 43 20.0 

تعمـ الطفؿ الفروؽ بيف 
 24.7 53 32.1 69 43.3 93 20.0 43 38.1 82 41.9 90 .االشكاؿ

تنمي لدى الطفؿ الميارات 
 25.1 54 43.3 93 31.6 68 20.5 44 43.3 93 36.3 78 .الحياتية

تتنوع أنشطو العمؿ لتشمؿ 
األنشطة داخؿ وخارج 

 .المؤسسة التعميمية
67 31.2 101 47.0 47 21.9 62 28.8 96 44.7 57 26.5 

 (المدرسة)تقدـ الحضانة 
خدمات لذوي التحصيؿ 

 .الدراسي المتدني
73 34.0 89 41.4 53 24.7 64 29.8 99 46.0 52 24.2 

تشجع األبناء عمى التعبير 
 21.4 46 51.2 110 27.4 59 20.0 43 51.2 110 28.8 62 .عف آرائيـ

تشجع الطفؿ عمي احتراـ 
معممي الحضانة 

 .(المدرسة)
93 43.3 83 38.6 39 18.1 70 32.6 101 47.0 44 20.5 

يتعامؿ المعمميف مع 
 36.3 78 42.8 92 20.9 45 31.6 68 47.0 101 21.4 46 .األطفاؿ بقسوة وتسمط
يسيـ دور المعممة في 
 15.3 33 49.8 107 34.9 75 20.0 43 43.7 94 36.3 78 .تحسيف مستوى األطفاؿ
تقـو المعممة بالمتابعة 
بصفة مستمرة لمنيوض 
 .بمستوى أداء األطفاؿ

82 38.1 107 49.8 26 12.1 69 32.1 104 48.4 42 19.5 

تشجع الطفؿ عمي ما 
 19.1 41 49.3 106 31.6 68 18.6 40 41.4 89 40.0 86 .حققو مف انجازات
 (المدرسة)تتبع الحضانة 

أحدث الطرؽ في التدريس 
كاإلستعانة بالتكنولوجيا 

 .الحديثة
74 34.4 94 43.7 47 21.9 50 23.3 119 55.3 46 21.4 

تساعد الطفؿ عمي 
اكتشاؼ قدراتو وميولو و 
 .االستفادة منيا وتطويرىا

73 34.0 93 43.3 49 22.8 66 30.7 101 47.0 48 22.3 

تعزز الجوانب اإليجابية 
 22.3 48 45.6 98 32.1 69 18.1 39 49.8 107 32.1 69 .في سموؾ الطفؿ

تستطيع المعممة توصيؿ 
 .المعمومات لؤلطفاؿ

103 47.9 92 42.8 20 9.3 77 35.8 107 49.8 31 14.4 

مصطفى، )والتوافؽ الشخصي واالجتماعي والنمو العقمي
%( 35.8)و (%42.8)، كذلؾ أجابت(130: 2012

مف األميات بأف الخدمات التعميمية تعمؿ عمى تنمية 
القيـ الدينية لدى األطفاؿ أى أف اإلىتماـ بتنمية القيـ 

الدينية كاف أوضح في مرحمة الطفولة المبكرة عف مرحمة 

الطفولة الوسطى والمتأخرة ولكف يجب اإلىتماـ بالقيـ 
الدينية في كؿ مراحؿ تعميـ األبناء مع االعتداؿ في 

التربية الدينية لؤلطفاؿ وعدـ تحميميـ ما ال طاقة ليـ بو، 
مف األميات  (%20.9)و (%21.4)إتضح أيضًا أف

يروف أف المعمميف يتعامموف مع األطفاؿ بقسوة وتسمط 
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يروف أف  (%32.1)و (%38.1)إلى حد ما، بينما
المعمميف يتابعوف األطفاؿ بصفة مستمرة لمنيوض 

يروف أف  (%35.8)و (%47.9)بمستواىـ الدراسي و
المعمميف يستطيعوف توصيؿ المعمومات لؤلطفاؿ وىى 

نسب منخفضة ألنيا مف أىـ السنوات التأسيسية في حياة 
 .الطفؿ

 الخدمات الترفيهية .3

مف أميات  (%31.2)أف (5)يتضح مف جدوؿ
األطفاؿ عينة البحث يروف أف األنشطة التي تقدميا 

الحضانة تنمي الطفؿ جسمانيًا مقابؿ األطفاؿ بالمدارس 
وىى نسب منخفضة إلحتياج النمو  (%37.2)اإلبتدائية 

الجسمي لؤلطفاؿ في مراحؿ الطفولة المبكرة والوسطى 
مف أميات األطفاؿ عينة  (%39.5)والمتأخرة، كذلؾ فإف

البحث يروف أف المعممة بالحضانة تيتـ بتعميـ األطفاؿ 
لؤلطفاؿ بالمدارس  (%32.6)األنشطة الفنية مقارنة بػ 
مف أميات األطفاؿ  (%39.5)اإلبتدائية، أيضًا فإف 

عينة البحث يروف أف الحضانة تيتـ بممارسة األطفاؿ 
لؤلطفاؿ  (%30.7)لؤلنشطة الرياضية بينما كانت النسبة 

مف عينة البحث يروف  (%34.9)بالمدارس اإلبتدائية، و
أف الحضانة تيتـ بممارسة األطفاؿ لؤلداء المسرحي بينما 

لؤلطفاؿ بالمدارس اإلبتدائية وقد  (%25.6)كانت النسبة
يرجع ذلؾ إلى اإلىتماـ باألنشطة الرياضية والفنية 

والموسيقية لؤلطفاؿ بمرحمة الطفولة المبكرة بينما يقؿ 
اإلىتماـ بيذه األنشطة في مرحمتى الطفولة الوسطى 

%( 28.4)والمتأخرة ويزداد اإلىتماـ بالجانب التعميمي، و
بداخؿ  (%22.3)ينظمف حفبلت بداخؿ الحضانة و

المدرسة وىى نسب منخفضة جدًا لمرحبلت والحفبلت 
ألىمية ىذه األنشطة في تنمية الطفؿ جسمانيًا واجتماعيًا 

. وانفعالياً 
 الخدمات الصحية .4

مف األطفاؿ  (%35.8)أف  (6)يتضح مف جدوؿ
بدور الحضانة يتـ الكشؼ الطبي عمييـ عند اإللتحاؽ 

مف األطفاؿ  (%29.8)بالمؤسسة التعميمية مقابؿ
بالمدارس اإلبتدائية وقد يرجع ذلؾ إلى زيادة اإلىتماـ 

باألطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة خوفًا مف انتشار 
األمراض المعدية بينيـ، بينما تتقارب النسب في تعميـ 
األطفاؿ السموكيات الصحية السميمة في كٍؿ مف دور 

%( 32.1)الحضانة والمدارس اإلبتدائية حيث بمغت
عمى التوالي وذلؾ ألىمية ىذه السموكيات  (%32.6)و

في الحفاظ عمى صحة األطفاؿ، كذلؾ تتقارب في توافر 
اإلسعافات األولية بالمؤسسة التعميمية حيث كانت النسب 

semaJ  عمى الترتيب ويرى  (%37.7)و (37.2%)

أنو ال بد مف اإلىتماـ ببرامج الصحة  (165، 1993)
المدرسية والعمؿ عمى تطوير ىذه البرامج باستمرار لما 

  .ليا مف تأثير كبير عمى الحالة الصحية لمتبلميذ
 الخدمات اإلدارية .5

مف أميات  (%35.3)أف  (7)يتضح مف جدوؿ
األطفاؿ عينة البحث يروف أنو يوجد اتصاؿ دائـ بيف 

مف  (%27)إدارة الحضانة وولى أمر الطالب مقابؿ 
األطفاؿ في المدارس اإلبتدائية وقد يرجع ذلؾ إلى زيادة 

اإلىتماـ والقمؽ مف الوالديف عمى األطفاؿ في مرحمة 
الطفولة المبكرة وفي حاؿ ضرب الطفؿ والمشاجرات أو 

التعرض ألى نوع مف األذى فمف حؽ األـ أف تتصؿ بيا 
%( 37.2)المعممة في حالة تعرض االبف لؤلذى، بينما 

مف األطفاؿ بالمدارس اإلبتدائية يحبوف مدارسيـ 
ويفخروف بيا مقابؿ األطفاؿ بدور الحضانة ورياض 

وقد يرجع ذلؾ إلى زيادة ارتباط  (%30.7)األطفاؿ
األطفاؿ في مرحمة الطفولة المتأخرة بمدارسيـ ومعممييـ 
وأصدقائيـ وأف المدرسة لمطفؿ في ىذه المرحمة مجااًل 

لمتعميـ واإلحساس بالقدرة عمى العمؿ ومقابمة الناس الجدد 
والتسمية والتدريب عمى األخذ والعطاء وعمى التنافس 

 ولقد أظيرت دراسة ،(139: 2004رقباف، )والتعاوف
أنو توجد عبلقة ارتباطية  (153، 2014)السحرتي 

عكسية بيف النظـ اإلدارية بالمؤسسات التعميمية والعنؼ 
المدرسي بيف الطبلب بعضيـ البعض عند مستوى داللة 

  .0.05 وبيف الطبلب والمعمميف عند مستوى داللة 0.01
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  430= توزيع عينة أمهات األطفال وفقًا لرضاهم عن الخدمات الترفيهية بالمؤسسة التعميمية ن:5جدول 

 العبارة
 215= نالمدارس اإلبتدائية 215= ندور حضانة ورياض األطفال

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تعمـ الطفؿ كيفية االستفادة 
 .مف واستغبلؿ وقت الفراغ

69 32.1 110 51.2 36 16.7 54 25.1 106 49.3 55 25.6 

األنشطة التي تقدـ في 
تنمي  (المدرسة)الحضانة 

 .الطفؿ جسمانياً 

67 31.2 104 48.4 44 20.5 80 37.2 98 45.6 37 17.2 

تنمي قدره الطفؿ عمي 
 .االبتكار واالبداع

69 32.1 108 50.2 38 17.7 57 26.5 112 52.1 46 21.4 

تنمي لدي الطفؿ ميارات 
 .التفكير

72 33.5 90 41.9 53 24.7 64 29.8 93 43.3 58 27.0 

تقـو المعممة بتشجيع 
الطفؿ عمى ممارسو 

األنشطة الفنية بالصمصاؿ 
 .والخامات األخرى

85 39.5 96 44.7 34 15.8 70 32.6 97 45.1 48 22.3 

تحرص الحضانة 
عمى تعميـ  (المدرسة)

الطفؿ العزؼ عمى بعض 
 .اآلالت الموسيقية

65 30.2 101 47.0 49 22.8 68 31.6 100 46.5 47 21.9 

يوجد مدرب لتدريب 
األطفاؿ عمى أنواع معينة 
مف الرياضة مثؿ كرة القدـ 

 .والسباحة

85 39.5 85 39.5 45 20.9 66 30.7 94 43.7 55 25.6 

 (المدرسة)تقـو الحضانة 
بتنظيـ وقت لمشاىده 
برامج وافبلـ الكرتوف 

 .اليادفة

64 29.8 104 48.4 47 21.9 60 27.9 98 45.6 57 26.5 

يوجد وقت مخصص لمعب 
 .في الحديقة

88 40.9 72 33.5 55 25.6 88 40.9 84 39.1 43 20.0 

تقـو بعمؿ رحبلت الي 
 .اماكف عمميو وترفيييو

69 32.1 88 40.9 58 27.0 67 31.2 90 41.9 58 27.0 

عمؿ مسابقات بيف 
 .األطفاؿ وتوزيع جوائز

82 38.1 96 44.7 37 17.2 85 39.5 87 40.5 43 20.0 

عمؿ مسرحيات بأداء 
 .االطفاؿ أنفسيـ

75 34.9 81 37.7 59 27.4 55 25.6 119 55.3 41 19.1 

يتـ تحفيظ القرءاف 
 .لؤلطفاؿ

68 31.6 102 47.4 45 20.9 59 27.4 102 47.4 54 25.1 

 34.0 73 40.5 87 25.6 55 27.4 59 40.9 88 31.6 68 .تقديـ مسرحيات بالعرائس
عمؿ حفبلت بداخؿ 

 (المدرسة)الحضانة 
 .ألولياء أمور األطفاؿ

61 28.4 93 43.3 61 28.4 48 22.3 105 48.8 62 28.8 

 
  430= توزيع عينة أمهات األطفال وفقًا لرضاهم عن الخدمات الصحية بالمؤسسة التعميمية ن:6جدول 

 

 العبارة
 215= نالمدارس اإلبتدائية 215= ندور حضانة ورياض األطفال

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

يتـ الكشؼ الطبي 
عمى االطفاؿ عند 
االلتحاؽ بالحضانة 

 .(المدرسة)

77 35.8 83 38.6 55 25.6 64 29.8 94 43.7 57 26.5 

 21.9 47 43.3 93 34.9 75 22.8 49 44.2 95 33.0 71يوجد ممؼ طبي 
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 العبارة
 215= نالمدارس اإلبتدائية 215= ندور حضانة ورياض األطفال

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 .خاص بكؿ تمميذ
يتـ اجراء تحاليؿ 
طبيو وفحوصات 

لمتأكد مف خمو الطفؿ 
 .مف االمراض دورياً 

72 33.5 93 43.3 50 23.3 68 31.6 79 36.7 68 31.6 

ينبو عمى الطفؿ لبس 
الكمامات والقفازات 
عند التعامؿ مع 
 .الطيور والحيوانات

73 34.0 100 46.5 42 19.5 62 28.8 102 47.4 51 23.7 

تقـو المعممة بالتنبيو 
بعدـ إرتداء مبلبس 
الغير لموقاية مف 

 .االمراض

71 33.0 88 40.9 56 26.0 72 33.5 94 43.7 49 22.8 

تحرص المؤسسة عمى 
أف يتـ التخمص مف 
الفضبلت بطريقو 
 .صحيحو وصحيو

84 39.1 90 41.9 41 19.1 72 33.5 95 44.2 48 22.3 

ىناؾ اتصاؿ بيف 
 (المدرسة)الحضانة 

واولياء االمور في 
حالة االمراض 

 .المعدية

83 38.6 82 38.1 50 23.3 68 31.6 109 50.7 38 17.7 

تحرص المؤسسة عمى 
أف يتـ تنظيؼ 

وتطيير الحمامات 
 .بانتظاـ

78 36.3 102 47.4 35 16.3 70 32.6 104 48.4 41 19.1 

تتوافر في الفصوؿ 
 .سبلت الميمبلت

82 38.1 88 40.9 45 20.9 77 35.8 99 46.0 39 18.1 

تيتـ المؤسسة  بنظافة 
اماكف االلعاب 

 .والفصوؿ

73 34 93 43.3 49 22.8 70 32.6 96 44.7 49 22.8 

تقدـ الحضانة 
وجبات  (المدرسة)

 .لؤلطفاؿ

71 33 100 46.5 44 20.5 59 27.4 93 43.3 63 29.3 

تحتوي الوجبة عمى 
جميع العناصر 

الغذائية البلزمة لمطفؿ 
مف بروتينات 
وكربوىيدرات 

 .وسكريات

65 30.2 97 45.1 53 24.7 52 24.2 100 46.5 63 29.3 

تحرص المعممة عمى 
أف يقـو الطفؿ بتناوؿ 

 .وجباتو كميا

55 25.6 106 49.3 54 25.1 47 21.9 105 48.8 63 29.3 

 
 6جدول تابع 

 العبارة
 215= نالمدارس اإلبتدائية 215= ندور حضانة ورياض األطفال

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

توجد مشرفة عمى 
االطفاؿ عند تناوؿ 

 .الوجبات

69 32.1 88 40.9 58 27.0 44 20.5 98 45.6 73 34 

 26 56 40.5 87 33.5 72 19.1 41 45.6 98 35.3 76يقـو الطفؿ بغسؿ يديو 
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 العبارة
 215= نالمدارس اإلبتدائية 215= ندور حضانة ورياض األطفال

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 .قبؿ االكؿ وبعده
تقـو المعممة بتعميـ 
الطفؿ غسيؿ اسنانو 

 .بانتظاـ

68 31.6 98 45.6 49 22.8 64 29.8 98 45.6 53 24.7 

يتـ حفظ الوجبات 
بطريقو صحية وآمنة 

قبؿ توزيعيا عمى 
 .االطفاؿ

71 33 89 41.4 55 25.6 54 25.1 95 44.2 66 30.7 

تنمي الحضانة 
في الطفؿ  (المدرسة)

السموكيات الصحية 
 .السميمة

69 32.1 104 48.4 42 19.5 70 32.6 91 42.3 54 25.1 

تتوافر في الحضانة 
المواد  (المدرسة)

الطبية البلزمة 
 .لئلسعافات األولية

80 37.2 93 43.3 42 19.5 81 37.7 95 44.2 39 18.1 

توجد ممرضة في 
 .(المدرسة)الحضانة 

79 36.7 86 40.0 50 23.3 69 32.1 85 39.5 61 28.4 

يتوافر بالمدرسة طبيب 
 .زائر

86 40 81 37.7 48 22.3 81 37.7 85 39.5 49 22.8 

تقـو المعممة بتعميـ  
األطفاؿ غسيؿ اليديف 
بعد الخروج مف دوره 

 .المياه

71 33 92 42.8 52 24.2 69 32.1 90 41.9 56 26 

تحرص المعممة عمى 
إكساب األطفاؿ 
سموكيات النظافة 

 .الشخصية

68 31.6 97 45.1 50 23.3 66 30.7 101 47 48 22.3 

إذا شعر الطفؿ 
بالتعب تعرضو 

المعممة عمى الزائرة 
 .الصحية

83 38.6 92 42.8 40 18.6 85 39.5 87 40.5 43 20 

أف رضا األميات عف مستوى  (8)يتضح مف جدوؿ
الخدمات المقدمة بالمؤسسات التعميمية كاف متوسطًا 

بينما كاف مستوى رضا األميات عف  (%66.9)بنسبة 
وقد يرجع ذلؾ إلى أف  (%22.6)الخدمات مرتفعًا بنسبة 

نسبة المؤسسات التعميمية الخاصة بعينة البحث 
وىى أكثر حرصًا عمى مستوى وجودة  (27.7%)

الخدمات بيا نظرًا لممصاريؼ الدراسية المرتفعة مما يتيح 
ليا تحسيف مستوى الخدمة المقدمة بيا حيث 

 فقط مف أسر عينة البحث دخميـ مرتفع (%24.9)أف
 
 جنيو فأكثر، كما يتضح مف الجدوؿ تقارب 5000مف 

المستوى المتوسط لمخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع 

والتعميمية والترفييية والصحية واإلدارية بدور الحضانة 
.  ورياض األطفاؿ والمدارس اإلبتدائية

 : النتائج في ضوء الفروض البحثية: ثالثا
 :النتائج في ضوء الفرض األول

ولمتحقؽ مف صحة الفرض احصائيًا تـ استخداـ 
لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات  (ت)اختبار
 الخدمات المقدمة بكٍؿ األميات عفرضا  مستوىدرجات 

. مف دور الحضانة والمدرسة اإلبتدائية
 

 
 

  430=زيع عينة أمهات األطفال وفقًا لرضاهم عن الخدمات اإلدارية بالمؤسسة التعميمية نتو: 7جدول 
 

 العبارة
 215= نالمدارس اإلبتدائية 215= ندور حضانة ورياض األطفال

 ال أحياناً  نعم ال أحياناً  نعم
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 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تعقد الحضانة 
ندوات (المدرسة)

لئلرشاد التربوي لآلباء 
باالستعانة 

 .بالمتخصصيف

65 30.2 95 44.2 55 25.6 67 31.2 93 43.3 55 25.6 

ىناؾ اتصاؿ دائـ بيف 
 (المدرسة)الحضانة 

 .وولي امر الطفؿ

76 35.3 99 46 40 18.6 58 27 102 47.4 55 25.6 

تعقد الحضانة 
مف وقت  (المدرسة)

ألخر اجتماع ألباء 
واميات االطفاؿ 

 .لمناقشة أمور األبناء

67 31.2 111 51.6 37 17.2 56 26 109 50.7 50 23.3 

ىناؾ تقارير اسبوعيو 
تقدميا ادارة 

لبلـ  (المدرسة)الحضانة
بخصوص سموؾ 

 .أطفاليا

56 26 101 47 58 27.0 61 28.4 89 41.4 65 30.2 

أدوات التقويـ متاحو 
رتقت بمستوى  وفعالو وا 

 .الطفؿ

67 31.2 102 47.4 46 21.4 63 29.3 95 44.2 57 26.5 

ترد اإلدارة عمى 
مبلحظات ولي أمر 

 .الطالب بسرعة

62 28.8 115 53.5 38 17.7 66 30.7 109 50.7 40 18.6 

تتابع اإلدارة الطالب 
الغائب والسؤاؿ عنو 
واعبلـ ولي امره بعدد 

 .اياـ الغياب

80 37.2 89 41.4 46 21.4 57 26.5 104 48.4 54 25.1 

يخبر المعمموف ولي 
امر الطالب بمستوى 

 .الطالب أواًل بأوؿ

61 28.4 105 48.8 49 22.8 63 29.3 104 48.4 48 22.3 

أشعر بالرضا تجاه ما 
تقدمو الحضانة 

مف خدمات  (المدرسة)
 .ألبنائي

78 36.3 88 40.9 49 22.8 71 33.0 91 42.3 53 24.7 

أبنائي يحبوف مدارسيـ 
 .ويفخروف بيا

66 30.7 101 47.0 48 22.3 80 37.2 85 39.5 50 23.3 

أبني يحب ويحتـر 
 .معمميو

83 38.6 97 45.1 35 16.3 73 34.0 98 45.6 44 20.5 

تقدـ الحضانة 
البني خدمات (المدرسة)

جيدة مثؿ وجود طبيب 
 .ومشرؼ تغذية

79 36.7 92 42.8 44 20.5 71 33 84 39.1 60 27.9 

أرى أف المعمميف 
يعامموف األبناء بقسوة 

 .وتسمط

45 20.9 100 46.5 70 32.6 44 20.5 108 50.2 63 29.3 

تأخذ الحضانة 
بمبلحظاتي (المدرسة)

 .ووجية نظري

61 28.4 107 49.8 47 21.9 52 24.2 104 48.4 59 27.4 

تقدـ لي الحضانة 
نصائح  (المدرسة)

 .لمتابعة األبناء

63 29.3 108 50.2 44 20.5 62 28.8 95 44.2 58 27 

 

430= توزيع عينة أمهات األطفال وفقًا لرضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة بالمؤسسة التعميمية ن:8جدول   
 

دور الحضانة ورياض  البيان
215=األطفال ن  

215=المدارس اإلبتدائية ن 430=االجمالي ن   

 % العدد % العدد % العدد
 6 26 7 15 5.1 11 مستوى منخفضالخدمات التأثيثية 
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والخاصة بالموقع  
 

 65.4 281 66.5 143 64.2 138 مستوى متوسط
 28.6 123 26.5 57 30.7 66 مستوى مرتفع

الخدمات التعميمية 
 

 8.1 35 10.7 23 5.6 12 مستوى منخفض
 64.4 277 63.7 137 65.1 140 مستوى متوسط
 27.5 118 25.6 55 29.3 63 مستوى مرتفع

 12.6 54 14.4 31 10.7 23 مستوى منخفض الخدمات الترفييية
 64.7 278 63.7 137 65.6 141 مستوى متوسط
 22.7 98 21.9 47 23.7 51 مستوى مرتفع

الخدمات الصحية 
 

 13.5 58 16.7 36 10.2 22 مستوى منخفض
 62 267 60 129 64.2 138 مستوى متوسط
 24.5 105 23.3 50 25.6 55 مستوى مرتفع

الخدمات اإلدارية 
 

 13.3 57 14.4 31 12.1 26 مستوى منخفض
 62 267 62.3 134 61.9 133 مستوى متوسط
 24.7 106 23.3 50 26.04 56 مستوى مرتفع

 10.5 45 12.1 26 8.8 19 مستوى منخفض مجموع الخدمات
 66.9 288 66.5 143 67.5 145 مستوى متوسط
 22.6 97 21.4 46 23.7 51 مستوى مرتفع

أنو توجد فروؽ ذات داللة  (9)يتضح مف جدوؿ
 الخدمات ككؿ األميات عفرضا   مستوىإحصائية في 

والمقدمة بدور الحضانة والمدارس اإلبتدائية حيث بمغت 
وىى قيمة دالة  (1.77)المعبرة عف ىذا الفرؽ (ت)قيمة 

 وىذا يعني أف مرحمة 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة 
 (مدرسة إبتدائي– حضانة)التعميـ التي يمر بيا الطفؿ

رضا األميات عف  يسيـ في تحقيؽ التبايف في مستوى
وذلؾ لصالح األطفاؿ  الخدمات المقدمة لؤلطفاؿ

الممتحقيف بدور الحضانة ورياض األطفاؿ وقد يرجع ذلؾ 
إلى إىتماـ األميات بمستوى الخدمات المقدمة عند بداية 
إلتحاؽ الطفؿ بالتعميـ وحرص األـ عمى الحصوؿ عمى 

أفضؿ مستوى خدمة في حدود اإلمكانيات والموارد 
المتاحة، كذلؾ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 

 الخدمات التأثيثية والخاصة األميات عفرضا  مستوى
بالموقع المقدمة بدور الحضانة والمدارس اإلبتدائية حيث 

وىى قيمة  (2.11)المعبرة عف ىذا الفرؽ (ت)كانت قيمة
 وىذا يعني أف 0.01دالة إحصائيًا  عند مستوى داللة 
مدرسة – حضانة)مرحمة التعميـ التي يمر بيا الطفؿ

يسيـ في تحقيؽ التبايف في مستوى رضا  (إبتدائي

األميات عف الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع المقدمة 
لؤلطفاؿ وذلؾ لصالح أميات األطفاؿ الممتحقيف بدور 
الحضانة ورياض األطفاؿ وقد يرجع ذلؾ إلى اإلىتماـ 
بأثاث األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة حرصًا عمييـ 
مف كثرة الحوادث التي يتعرضوف ليا أكثر مف األطفاؿ 

بينما ال توجد فروؽ ذات . في مرحمة الطفولة المتأخرة
 الخدمات األميات عفرضا  مستوىداللة إحصائية في 

التعميمية والترفييية والصحية واإلدارية المقدمة بدور 
الحضانة  والمدارس اإلبتدائية تبعًا لمرحمة التعميـ التي 

حيث كانت  (مدرسة إبتدائي– حضانة )يمر بيا الطفؿ
، 0.86، 1.41)المعبرة عف ىذه الفروؽ ىى (ت)قيـ

 وىى قيـ غير دالة إحصائيًا التواليعمى  (1.06، 1.43
– حضانة)مما يعني أف مرحمة التعميـ التي يمر بيا الطفؿ

  مستوىال تسيـ في تحقيؽ التبايف في  (مدرسة إبتدائي
 الخدمات المقدمة بدور الحضانة األميات عفرضا 

والمدارس اإلبتدائية وقد يرجع ذلؾ إلى إىتماـ وحرص 
األميات عمى مستوى وجودة الخدمات المقدمة ألطفاليف 

في جميع مراحؿ تعميميـ وبذلؾ تحقؽ الفرض األوؿ 
 .جزئياً 

 داللة الفروق بين متوسطات درجات مستوى رضا األمهات عن الخدمات المقدمة بدور الحضانة والمدرسة :9جدول 
  اإلبتدائية

قيمة  الداللة
 (ت)

الفروق بين 
 المتوسطات

دور الحضانة ورياض  215=المدارس اإلبتدائية ن
 البيان 215=األطفال ن

االنحراف  االنحراف  المتوسط  المتوسط
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 المعياري المعياري
الخدمات التأثيثية  59.38 9.59 57.38 10.2 2 2.11 0.01

 والخاصة بالموقع 
 الخدمات التعميمية 56.52 9.97 55.10 10.16 1.41 1.53 غير دالة
 الخدمات الترفييية 42.09 8.14 41.23 8.13 0.86 1.16 غير دالة
 الخدمات الصحية 53.04 9.8 51.60 10.49 1.43 1.53 غير دالة
 الخدمات اإلدارية 38.15 7.33 37.09 7.55 1.06 1.52 غير دالة
 مجموع الخدمات 249.20 40.97 242.41 42.12 6.78 1.77 0.05

 : النتائج في ضوء الفرض الثاني
ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ استخداـ 

 one way Anovaاختيار تحميؿ التبايف في اتجاه واحد 
لموقوؼ عمي داللة التبايف بيف متوسطات درجات مستوى 

رضا األميات عف الخدمات المقدمة بدور الحضانة 
والمدرسة اإلبتدائية تبعًا لنوع المؤسسة التعميمية واستخداـ 

 لمعرفة المتوسطات الحسابية لرضا  Tukeyاختبار
. األميات عف الخدمات

أنو يوجد تبايف داؿ  (11)و (10)يتضح مف جدولى
 ككؿ  الخدماتاألميات عفرضا   إحصائيًا في مستوى
التأثيثية والخاصة بالموقع والتعميمية )والخدمات بأبعادىا 

المقدمة بدور الحضانة  (والترفييية والصحية واإلدارية
والمدارس اإلبتدائية تبعًا لنوع المؤسسة التعميمية 

المعبرة  (ؼ)حيث كانت قيـ (تجريبي– خاص– حكومي)
، 11.252، 8.746، 7.075)عف ىذا التبايف ىي

عمى التوالي بدور  (12.919، 17.350، 11.925
، 26.758، 34.579)الحضانة ورياض األطفاؿ و

عمى ( 40.400 ،27.490، 33.985، 31.730
التوالي بالمدارس اإلبتدائية وىى قيـ دالة إحصائيًا عند 

 مما يعني أف نوع المؤسسة 0.001مستوى معنوية 
رضا   التعميمية يسيـ في تحقيؽ التبايف في مستوى

  المقدمة بالمؤسسة وبتطبيؽ إختبار الخدماتاألميات عف
Tukey لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 

األميات عينة البحث وجد أنيا لصالح المدارس الخاصة 
التأثيثية )في مستوى الخدمات ككؿ والخدمات بأبعادىا 

والخاصة بالموقع والتعميمية والترفييية والصحية 
، وىذا يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف (واإلدارية

عينة الدراسة في مستوى الخدمات كما تدركيا األميات 
وفقًا لنوع المؤسسة التعميمية وذلؾ لصالح المدارس 

الخاصة يمييا المدارس التجريبية يمييا المدارس الحكومية 
وقد يرجع ذلؾ إلى تحصيؿ المؤسسات الخاصة 

لمصروفات دراسية مرتفعة مما يجعميا تحرص عمى تقديـ 
مستوى مرتفع مف الخدمات لتوافر اإلمكانيات والموارد 
المادية ولتشجيع أولياء األمور عمى إلحاؽ أطفاليـ 

بالمؤسسات التابعة ليـ وىذا يتفؽ مع دراسة 
التي أظيرت وجود فروؽ  (236 ،2014:232)شندي

ذات داللة إحصائية في جودة المؤسسة التعميمية كما 
– عاـ)تدركيا الطالبات تبعًا لنوع المؤسسة التعميمية

 لصالح 0.001عند مستوى داللة  (تجريبي– خاص 
المؤسسات الخاصة والتجريبية عند مقارنتيما بالمدارس 

( 179: 2007)العامة كذلؾ يتفؽ مع دراسة الشيالي
التي أكدت عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

الرضا )المدارس الحكومية والخاصة في البيئة المدرسية
لصالح المدارس  (الخارجي عف التصميـ والرضا الداخمي

 وبذلؾ تحقؽ الفرض 0.001الخاصة عند مستوى داللة 
 .الثاني كمياً 
 
 

 

 الخدمات المقدمة بدور الحضانة والمدرسة اإلبتدائية تبعًا األمهات عنومستوى الداللة لرضا  (ف) قيم :10جدول 
لنوع المؤسسة التعميمية 

 (ف)قيمة  الداللة (ف)قيمة  الداللة البيان دور الحضانة ورياض األطفال المدارس اإلبتدائية
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 الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع  7.075 0.001 34.579 0.001
 الخدمات التعميمية 8.746 0.001 26.758 0.001
 الخدمات الترفييية 11.252 0.001 31.730 0.001
 الخدمات الصحية 11.925 0.001 33.985 0.001
 الخدمات اإلدارية 17.350 0.001 27.490 0.001
 مجموع الخدمات 12.919 0.001 40.400 0.001

المتوسطات الحسابية لدرجات األمهات عمى استبيان مستوى الخدمات بالمؤسسات التعميمية وفقًا لنوع : 11جدول 
المؤسسة التعميمية 

 العدد المتوسط الحسابي العدد المتوسط الحسابي البيان نوع المؤسسة التعميمية دور الحضانة ورياض األطفال المدارس اإلبتدائية
خدمات تأثيثية  حكومي 101 56.99 125 53.39

 تجريبي 37 59.91 48 60.16 والخاصة بالموقع
 خاص 77 62.27 42 66.09
 حكومي 101 53.75 125 51.47

 تجريبي 37 57.24 48 57.89 خدمات تعميمية
 خاص 77 59.80 42 62.71
 حكومي 101 39.46 125 38.18

 تجريبي 37 43.54 48 43.29 خدمات ترفييية
 خاص 77 44.85 42 47.95
 حكومي 101 49.84 125 47.38

 تجريبي 37 54.35 48 55.50 خدمات صحية
 خاص 77 56.61 42 59.71
 حكومي 101 35.46 125 34.38

 تجريبي 37 38.43 48 39.08 خدمات إدارية
 خاص 77 41.54 42 42.88
 حكومي 101 235.51 125 224.81

 تجريبي 37 253.48 48 255.93 مجموع الخدمات
 خاص 77 265.09 42 279.35

:  النتائج في ضوء الفرض الثالث
ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ استخداـ 
اختبار بيرسوف إليجاد العبلقة االرتباطية بيف بعض 
الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمطفؿ وأسرتو 

 الخدمات المقدمة بدور األميات عفرضا   مستوىو
 .الحضانة والمدرسة اإلبتدائية

أنو ال توجد عبلقة ارتباطية  (12)يتضح مف جدوؿ
بيف مستوى رضا األميات عف الخدمات ككؿ المقدمة 
بدور الحضانة ورياض األطفاؿ والخدمات التأثيثية 

والخاصة بالموقع والخاصة بالموقع والتعميمية واإلدارية 
وبيف عدد أفراد األسرة بينما توجد عبلقة ارتباطية عكسية 
بيف الخدمات الترفييية والصحية وبيف عدد أفراد األسرة 

 عمى الترتيب أى أنو 0.05 و0.01عند مستوى معنوية 
كمما قؿ عدد أفراد األسرة كمما زاد الخدمات الترفييية 
والصحية التي يحصؿ عمييا األبناء بدور الحضانة 

ورياض األطفاؿ، كما يتضح وجود عبلقة ارتباطية 
 الخدمات ككؿ األميات عفرضا   مستوىعكسية بيف 

وأبعادىا المقدمة بالمدارس اإلبتدائية وعدد أفراد األسرة أى 
رضا  أنو كمما قؿ عدد أفراد األسرة كمما زاد مستوى

 الخدمات التي يحصؿ عمييا األبناء األميات عف
بمدارسيـ وقد يرجع ذلؾ إلى أنو كمما زاد عدد أفراد 

األسرة كمما ألحؽ اآلباء واألميات أطفاليـ في مدارس 
مستوى الخدمات بيا أقؿ ألنيا أقؿ في المصروفات 

الدراسية التي ال تتحمميا األسر ذات عدد األفراد األكثر 
التي أظيرت  (2014،192)وىذا يتفؽ مع دراسة شندي 

أنو توجد عبلقة ارتباطية سالبة بيف جودة المؤسسة 
التعميمية كما تدركيا الطالبات وعدد أفراد األسرة عند 

. 0.01مستوى داللة 
كما يتضح مف الجدوؿ أنو توجد عبلقة ارتباطية 

 األميات عفرضا   مستوىايجابية بيف تعميـ األب واألـ و
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الخدمات المقدمة بدور الحضانة والمدارس اإلبتدائية ككؿ 
التأثيثية والخاصة بالموقع والتعميمية )والخدمات بأبعادىا

 0.001عند مستوى داللة  (والترفييية والصحية واإلدارية
 أى أنو كمما زاد مستوى تعميـ األب واألـ 0.05 و0.01و

 الخدمات المقدمة األميات عفرضا  مستوىكمما زاد 
بدور الحضانة والمدارس اإلبتدائية المقدمة ألطفاؿ 

األميات عينة البحث وقد يرجع ذلؾ إلى أنو كمما زاد 
مستوى تعميـ األب واألـ كمما زاد اىتماميـ وحرصيـ عمى 

المستوى التعميمي الذي يحصؿ عميو أبناءىـ وبالتالي 
يمحقونيـ بمؤسسات تعميمية أفضؿ مف حيث مستوى 

( 194 ،2014)الخدمات وىذا يتفؽ مع دراسة شندي
التي أظيرت أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف جودة 
المؤسسة التعميمية كما تدركيا الطالبات وتعميـ األب عند 

 بينما يختمؼ مع نفس الدراسة في أنو 0.01مستوى داللة 
ال توجد عبلقة ارتباطية بيف جودة المؤسسة التعميمية كما 

تدركيا الطالبات وتعميـ األـ كذلؾ يختمؼ مع دراسة 
التي أكدت عمى عدـ وجود  (175، 2007)الشيالي 

فروؽ ذات داللة إحصائية في البيئة المدرسية تبعًا لتعميـ 
. األب واألـ

كذلؾ يتضح أنو توجد عبلقة ارتباطية ايجابية بيف 
 األميات عفرضا   مستوىالدخؿ الشيري لؤلسرة و

الخدمات المقدمة بدور الحضانة والمدارس اإلبتدائية ككؿ 
بدور  (الترفييية والصحية واإلدارية)والخدمات بأبعادىا 

التأثيثية والخاصة بالموقع )الحضانة ورياض األطفاؿ 
بالمدارس  (والتعميمية والترفييية والصحية واإلدارية

 أى أنو كمما 0.05 و0.001اإلبتدائية عند مستوى داللة 
األميات رضا   مستوىزاد الدخؿ الشيري لؤلسرة كمما زاد 

 الخدمات المقدمة بدور الحضانة والمدارس اإلبتدائية عف
المقدمة ألطفاؿ األميات عينة البحث وقد يرجع ذلؾ إلى 
أنو كمما زاد الدخؿ الشيري لؤلسرة كمما زادت اإلمكانيات 

والموارد المادية التي تتيح لؤلسرة إلحاؽ أطفاليـ 
بمؤسسات تعميمية أفضؿ مف حيث مستوى الخدمات وىذا 

التي أكدت  (198، 2014)يختمؼ مع دراسة شندي 
عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في جودة 
المؤسسة التعميمية كما تدركيا الطالبات تبعًا لمدخؿ 
  مستوىالشيري لؤلسرة بينما ال توجد عبلقة ارتباطية بيف 

 الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع األميات عفرضا 
.  والتعميمية المقدمة بدور الحضانة والدخؿ الشيري لؤلسرة

بينما يتضح أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف 
 الخدمات ككؿ المقدمة بدور األميات عفرضا  مستوى

الحضانة ورياض األطفاؿ والخدمات التأثيثية والخاصة 
بالموقع والتعميمية والصحية واإلدارية وبيف سف الطفؿ كما 

األميات رضا   مستوىأنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف 
 الخدمات ككؿ المقدمة بالمدارس اإلبتدائية والخدمات عف

التأثيثية والخاصة بالموقع والتعميمية والصحية والترفييية 
وبيف سف الطفؿ بينما توجد عبلقة ارتباطية عكسية بيف 

 الخدمات األميات عفرضا   مستوىسف الطفؿ و
الترفييية المقدمة بدور الحضانة ورياض األطفاؿ عند 

 وقد يرجع ذلؾ إلى اىتماـ األميات 0.05مستوى معنوية 
في ىذه المرحمة بالجانب الترفييي أكثر مف الجانب 

التعميمي لصغر سف الطفؿ، أيضًا توجد عبلقة ارتباطية 
 األميات عفرضا   مستوىعكسية بيف سف الطفؿ و

الخدمات اإلدارية المقدمة بالمدارس اإلبتدائية عند مستوى 
 وقد يرجع ذلؾ إلى أنو كمما زاد سف الطفؿ 0.01معنوية 

كمما قؿ إىتماـ األميات بتقييـ الخدمات المقدمة 
ألطفاليف حيث أف األـ ألحقت طفميا بالمؤسسة التعميمية 

منذ فترة وىو أصغر سنًا وقد ال تيتـ بمتابعة التغيير 
الحادث في مستوى الخدمات بإنتظاـ وبذلؾ تحقؽ الفرض 

 . الثالث جزئياً 

 األمهات عنرضا مستوى  معامل االرتباط بين بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمطفل وأسرته و:12جدول 
 الخدمات المقدمة بدور الحضانة والمدرسة اإلبتدائية

الدخل  سن الطفل
عدد أفراد  تعميم األب تعميم األم الشهري

 البيان المؤسسة التعميمية األسرة
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-0.006 0.040 0.125 * الخدمات التأثيثية  دور الحضانة ورياض األطفاؿ 0.033- 0.097
*** 0.26 ***0.295 ***0.26 0.07- والخاصة بالموقع   المدارس اإلبتدائية ***0.25-

 الخدمات التعميمية دور الحضانة ورياض األطفاؿ 0.106- *0.134 **0.144 0.085 0.044-
 المدارس اإلبتدائية ***0.279- ***0.205 ***0.285 ***0.23 0.08- 

-0.114 * 0.235*** 0.225*** 0.194 ***  الخدمات الترفييية دور الحضانة ورياض األطفاؿ **0.142-
 المدارس اإلبتدائية ***0.238- ***0.271 ***0.264 ***0.31 0.06- 

-0.076 0.131* 0.217*** 0.164** -0.121 *   دور الحضانة ورياض األطفاؿ
 المدارس اإلبتدائية ***0.221- ***0.278 ***0.226 ***0.28 0.09- الخدمات الصحية

 الخدمات اإلدارية دور الحضانة ورياض األطفاؿ 0.094- **0.165 ***0.183 ***0.17 0.044-
 -0.13* *  المدارس اإلبتدائية ***0.217- ***0.246 ***0.230 ***0.26

-0.061 0.13** *  المدارس اإلبتدائية ***0.270- ***0.280 ***0.289 ***0.30 0.09- مجموع الخدمات دور الحضانة ورياض األطفاؿ 0.108- **0.163 ***0.194
 :النتائج في ضوء الفرض الرابع

ولمتحقؽ مف صحة الفرض احصائيًا تـ استخداـ 
لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات  (ت)اختبار
 الخدمات المقدمة بدور األميات عفرضا  مستوىدرجات 

. الحضانة والمدرسة اإلبتدائية تبعًا لمكاف سكف األسرة
أنو توجد فروؽ ذات داللة  (13)يتضح مف جدوؿ

 الخدمات بدور األميات عفرضا  مستوىإحصائية في 
الحضانة ورياض األطفاؿ بأبعادىا تبعًا لمنطقة السكف 

المعبرة عف ىذه  (ت)حيث كانت قيـ  (حضر– ريؼ)
           ،3.01-، 3.13- ،2.06-، 1.98-)الفروؽ ىى

 وىى قيـ دالة إحصائيًا التواليعمى  (2.92-، 3.44-
 وىذا يعني أف 0.001 و 0.01عند مستوى معنوية 

  مستوىمكاف سكف األسرة تسيـ في تحقيؽ الفروؽ في 
 الخدمات المقدمة لؤلطفاؿ وذلؾ األميات عفرضا 

لصالح دور الحضانة ورياض األطفاؿ بالمناطؽ 
الحضرية في الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع 

والتعميمية والترفييية والصحية واإلدارية ومجموع الخدمات 
ككؿ وقد يرجع ذلؾ إلى المستوى التعميمي والمادي 
المرتفع ألىؿ الحضر عف أىؿ الريؼ مما يجعميـ 

 .يحرصوف عمى مستوى مرتفع مف الخدمات

رضا   مستوى كذلؾ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 
 الخدمات بالمدارس اإلبتدائية بأبعادىا تبعًا األميات عف

 (ت)حيث كانت قيـ  (حضر– ريؼ)لمكاف سكف األسرة
- ، 2-، 2-، 2.07-)المعبرة عف ىذه الفروؽ ىى 

 وىى قيـ دالة التواليعمى  (2.05-، 2.01- ، 2.06
 وىذا يعني 0.01و0.001إحصائيًا عند مستوى معنوية 

 مستوىأف منطقة السكف تسيـ في تحقيؽ الفروؽ في 

 الخدمات المقدمة لؤلطفاؿ وذلؾ األميات عفرضا 
لصالح المدارس اإلبتدائية بالمناطؽ الحضرية في 

الخدمات التأثيثة والتعميمية والترفييية والصحية واإلدارية 
ومجموع الخدمات ككؿ وقد يرجع ذلؾ إلى المستوى 

التعميمي والمادي المرتفع ألىؿ الحضر عف أىؿ الريؼ 
مما يجعميـ يحرصوف عمى مستوى مرتفع مف الخدمات 

التي أكدت  (211، 2014)وىذا يختمؼ مع دراسة شندي
عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في جودة 
المؤسسة التعميمية كما تدركيا الطالبات تبعًا لمكاف 

كذلؾ يختمؼ مع دراسة الشيالي  (ريؼ– حضر)السكف
التي أكدت عمى عدـ وجود فروؽ ذات  (181، 2007)

داللة إحصائية في البيئة المدرسية تبعًا لمكاف 
 . وبذلؾ تحقؽ الفرض الرابع كمياً  (حضر– ريؼ)السكف
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: النتائج في ضوء الفرض الخامس
ولمتحقؽ مف صحة الفرض احصائيًا تـ استخداـ 

لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات  (ت)اختبار 
 الخدمات المقدمة بدور األميات عفرضا مستوى درجات 

. الحضانة والمدرسة اإلبتدائية تبعًا لنوع الطفؿ

أنو ال توجد فروؽ ذات  (14)يتضح مف جدوؿ
 الخدمات األميات عفرضا   مستوىداللة إحصائية في 

ككؿ والخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع والتعميمية 
والترفييية والصحية واإلدارية المقدمة بدور الحضانة  

حيث  (أنثى– ذكر)ورياض األطفاؿ تبعًا لنوع الطفؿ 
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، 0.09-)المعبرة عف ىذه الفروؽ ىى  (ت)كانت قيـ 
  التواليعمى (0.36، 0.09، 0.97، 63. 0، 0.04

وىى قيـ غير دالة إحصائيًا مما يعني أف نوع 
 مستوىال يسيـ في تحقيؽ التبايف في  (أنثى– ذكر)الطفؿ

 الخدمات المقدمة بدور الحضانة األميات عفرضا  
ورياض األطفاؿ وقد يرجع ذلؾ إلى إىتماـ وحرص األـ 
عمى مستوى الخدمة المقدـ لطفميا بصرؼ النظر عف 

مستوى بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في . نوعو
 الخدمات المقدمة بالمدارس اإلبتدائية األميات عفرضا 

ككؿ والخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع والتعميمية 
– ذكر )والترفييية والصحية واإلدارية تبعًا لنوع الطفؿ

المعبرة عف ىذه الفروؽ ىى ( ت)حيث كانت قيـ  (أنثى
عمى  (2.6-، 1.8- ،2.9-، 2.2-، 1.8-، 2.6)-

 0.05 وىى قيـ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية التوالي
وىذا يعني أف نوع الطفؿ يسيـ في  0.001 و0.01و 

 الخدمات األميات عفرضا  مستوىتحقيؽ التبايف في 
المقدمة لؤلطفاؿ وذلؾ لصالح األطفاؿ اإلناث وقد يرجع 
ذلؾ إلى اىتماـ الطفمة األنثى بتأثيث ومظير ونظافة 

المكاف الذي سوؼ تتمقى العمـ فيو ودرجة استيعابيا مف 
المعمميف وأسموب معاممة العامميف بالمدرسة ليا والحفبلت 
والرحبلت واألنشطة وتقـو بإبداء رأييا في كؿ ما يتعمؽ 
بالمدرسة لوالدتيا مقابؿ األطفاؿ الذكور وبذلؾ تحقؽ 

 .الفرض الخامس جزئياً 

: النتائج في ضوء الفرض السادس
ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ استخداـ 

 one way Anovaاختيار تحميؿ التبايف في اتجاه واحد 
 مستوىلموقوؼ عمي داللة التبايف بيف متوسطات درجات 

 الخدمات المقدمة بدور الحضانة األميات عفرضا 

والمدرسة اإلبتدائية تبعًا لمينة األب واألـ واستخداـ 
.  لمعرفة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية Tukeyاختبار

أنو ال يوجد تبايف  (16)و (15)يتضح مف جدولى 
  الخدماتاألميات عفرضا  في مستوىداؿ إحصائيًا 

التأثيثية والخاصة بالموقع )ككؿ والخدمات بأبعادىا
المقدمة بدور  (والتعميمية والترفييية والصحية واإلدارية

– عمؿ حرفي )الحضانة ورياض األطفاؿ تبعًا لمينة األب
 (متوفي- عمى المعاش– أعماؿ حرة –موظؼ حكومي
المعبرة عف ىذا التبايف ىي  (ؼ)حيث كانت قيـ

(0.205 ،0.278 ،0.727 ،1.363،                     
عمى التوالي وىى قيـ غير دالة  (0.549 ،1.221

إحصائيًا وىذا يعني أف مينة األب ال تسيـ في تحقيؽ 
 المقدمة  الخدماتاألميات عفرضا   التبايف في مستوى

بينما يتضح وجود تبايف . بدور الحضانة ورياض األطفاؿ
  الخدماتاألميات عفرضا   داؿ إحصائيًا في مستوى
التأثيثية والخاصة بالموقع )ككؿ والخدمات بأبعادىا

المقدمة بالمدارس  (والتعميمية والترفييية والصحية
– موظؼ حكومي– عمؿ حرفي)اإلبتدائية تبعًا لمينة األب

حيث كانت  (متوفي- عمى المعاش – أعماؿ حرة 
، 2.491، 2.512)المعبرة عف ىذا التبايف ىي (ؼ)قيـ

عمى التوالي وىى قيـ دالة  (2.585 ،2.752، 2.259
 مما يعني 0.05 و0.01إحصائيًا عند مستوى معنوية 

رضا   أف مينة األب تسيـ في تحقيؽ التبايف في مستوى
 المقدمة بالمؤسسة التعميمية  الخدماتاألميات عف

 لمعرفة داللة الفروؽ بيف Tukeyوبإستخداـ اختبار 
متوسطات درجات رضا أميات األطفاؿ عينة الدراسة 

تبعًا لمينة األب وجدت لصالح األب المتوفي في مستوى 
 الخدمات ككؿ 
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ومستوى الداللة لمستوى  رضا األمهات عن الخدمات المقدمة بدور الحضانة والمدرسة  (ف) قيمة :15جدول 
 اإلبتدائية تبعًا لمهنة األب

 (ف)قيمة  الداللة (ف)قيمة  الداللة البيان دور الحضانة ورياض األطفال المدارس اإلبتدائية

 الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع 0.205 غير دالة 2.512 0.01
 الخدمات التعميمية 0.278 غير دالة 2.491 0.01
 الخدمات الترفييية 0.727 غير دالة 2.259 0.05
 الخدمات الصحية 1.363 غير دالة 2.752 0.01
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 الخدمات اإلدارية 1.221 غير دالة 1.390 غير دالة
 مجموع الخدمات 0.549 غير دالة 2.585 0.01

 المتوسطات الحسابية لدرجات األمهات عمى استبيان مستوى الخدمات بالمدارس اإلبتدائية وفقًا لمهنة :16جدول 
األب 

 البيان مهنة األب العدد المتوسط الحسابي
خدمات تأثيثية والخاصة  أعماؿ حرفية 33 52.90

 عمى المعاش 15 55.73 بالموقع

 أعماؿ حرة 56 57.41
 أعماؿ حكومية 104 58.73
 متوفي 7 61.85
 خدمات تعميمية عمى المعاش 15 51.60
 أعماؿ حرفية 33 52.06
 أعماؿ حرة 56 54.51
 أعماؿ حكومية 104 56.44
 متوفي 7 61.71
 خدمات ترفييية أعماؿ حرفية 33 38.18
 عمى المعاش 15 38.93
 أعماؿ حرة 56 41.01
 أعماؿ حكومية 104 42.55
 متوفي 7 42.57
 خدمات صحية عمى المعاش 15 46.60
 أعماؿ حرفية 33 48.30
 أعماؿ حرة 56 51.12
 متوفي 7 51.71
 أعماؿ حكومية 104 53.62
 مجموع الخدمات أعماؿ حرفية 33 226.72
 عمى المعاش 15 227.93
 أعماؿ حرة 56 240.71
 أعماؿ حكومية 104 249.57
 متوفي 7 254.71

والخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع والتعميمية والترفييية 
وقد يرجع ذلؾ إلى اىتماـ األـ المتوفي زوجيا أكثر 
باألبناء وخوفيا وحرصيا الزائد عمى األبناء واإلىتماـ 

أكثر بمستوى الخدمات المقدمة ألطفاليا وىذا يختمؼ مع 
التي أكدت عمى أنو ال  (203، 2014)دراسة شندي 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في جودة المؤسسة 
بينما ال  التعميمية كما تدركيا الطالبات تبعًا لمينة األب،

 األميات عفرضا   في مستوىيوجد تبايف داؿ إحصائيًا 
 اإلدارية المقدمة بالمدارس اإلبتدائية تبعًا لمينة الخدمات

عمى – أعماؿ حرة – موظؼ حكومي – عمؿ حرفي)األب
المعبرة عف ىذا ( ؼ)حيث كانت قيمة (متوفي- المعاش

وىى قيمة غير دالة إحصائيًا وىذا  (1.390)التبايف ىي 
يعني أف مينة األب ال تسيـ في تحقيؽ التبايف في 

 اإلدارية المقدمة  الخدماتاألميات عفرضا   مستوى
  .بالمدارس اإلبتدائية

أنو يوجد تبايف داؿ  (18)و (17)يتضح مف جدولى
 ككؿ  الخدماتاألميات عفرضا   إحصائيًا في مستوى

المقدمة  (التأثيثية والخاصة بالموقع واإلدارية)والخدمات 
ال )بدور الحضانة ورياض األطفاؿ تبعًا لمينة األـ 

عمى – أعماؿ حرة– موظفة حكومية– عمؿ حرفي– تعمؿ
المعبرة عف ىذا التبايف ( ؼ)حيث كانت قيـ (المعاش

عمى التوالي وىى قيـ  (2.003، 4.093، 2.202)ىي
 مما 0.05  و0.001دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

  يعني أف مينة األـ تسيـ في تحقيؽ التبايف في مستوى
 المقدمة بالمؤسسة التعميمية  الخدماتاألميات عفرضا 

 لمعرفة داللة الفروؽ بيف yekuTوبإستخداـ اختبار 
متوسطات درجات أميات األطفاؿ عينة الدراسة تبعًا 
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لمينة األـ وجدت لصالح األـ التي تعمؿ باألعماؿ 
الحكومية في مستوى الخدمات ككؿ والخدمات اإلدارية 
ولصالح األـ التي تعمؿ باألعماؿ الحرفية في الخدمات 
التأثيثية والخاصة بالموقع وقد يرجع ذلؾ إلى أف األـ 
التي تعمؿ باألعماؿ الحرفية نظرًا لطبيعة مينتيا تيتـ 
بالمبنى واألثاث خوفًا وحرصًا عمى سبلمة طفميا، بينما 

األميات رضا ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا في مستوى 
 التعميمية والترفييية والصحية المقدمة بدور  الخدماتعف

– ال تعمؿ)الحضانة ورياض األطفاؿ تبعًا لمينة األـ 
عمى – أعماؿ حرة– موظفة حكومية– عمؿ حرفي

المعبرة عف ىذا التبايف ( ؼ)حيث كانت قيـ  (المعاش
عمى التوالي وىى قيـ  (1.740، 1.717، 1.489)ىي

غير دالة إحصائيًا مما يعني أف مينة األـ ال تسيـ في 
تحقيؽ التبايف في رضاىف عف مستوى الخدمات التعميمية 

كذلؾ . والترفييية والصحية المقدمة بالمؤسسة التعميمية
رضا   يتضح أنو يوجد تبايف داؿ إحصائيًا في مستوى

التأثيثية ) ككؿ والخدمات بأبعادىا الخدماتاألميات عف
 والخاصة بالموقع والتعميمية والترفييية والصحية

ال )المقدمة بالمدارس اإلبتدائية تبعًا لمينة األـ (واإلدارية
عمى – أعماؿ حرة– موظفة حكومية– عمؿ حرفي– تعمؿ

المعبرة عف ىذا التبايف ىي ( ؼ)حيث كانت قيـ (المعاش

(7.219 ،7.921 ،7.815 ،6.826 ،7.892 ،
عمى التوالي وىى قيـ دالة إحصائيًا عند مستوى  (9.145
  مما يعني أف مينة األـ تسيـ في تحقيؽ 0.001معنوية 

التبايف في رضاىف عف مستوى الخدمات المقدمة 
  لمعرفة yekuTبالمؤسسة التعميمية وباستخداـ اختبار 

داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أميات األطفاؿ عينة 
الدراسة تبعًا لمينة األـ وجدت لصالح األـ التي تعمؿ 
باألعماؿ الحكومية  في الخدمات التأثيثية والخاصة 

بالموقع والصحية ولصالح األـ التي تعمؿ باألعماؿ الحرة 
في ممستوى الخدمات ككؿ والخدمات التعميمية والترفييية 

واإلدارية وقد يرجع ذلؾ إلى ارتفاع المستوى التعميمي 
والثقافي والمادي لؤلميات بالوظائؼ الحكومية واألعماؿ 
الحرة عند مقارنتيف باألميات البلتي ال تعممف وباألعماؿ 

الحرفية مما يجعميف يحرصف عمى إلحاؽ أطفاليف 
بمؤسسات تعميمية متميزة مف حيث جودة ومستوى 
الخدمات المقدمة بيا وىذا يختمؼ مع دراسة شندي 

التي أكدت عمى أنو ال توجد فروؽ ذات  (205، 2014)
داللة إحصائية في جودة المؤسسة التعميمية كما تدركيا 
الطالبات تبعًا لعمؿ األـ وبذلؾ تحقؽ الفرض السادس 

. جزئياً 

ومستوى الداللة لمستوى رضا األمهات عن الخدمات المقدمة بدور الحضانة والمدرسة  (ف) قيمة:17 جدول 
 اإلبتدائية تبعًا لمهنة األم

 (ف)قيمة  الداللة (ف)قيمة  الداللة البيان دور الحضانة ورياض األطفال المدارس اإلبتدائية

 الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع 2.202 0.05 7.219 0.001
غير دالة  7.921 0.001  الخدمات التعميمية 1.489
غير دالة  7.815 0.001  الخدمات الترفييية 1.717

غير دالة  6.826 0.001  الخدمات الصحية 1.740
 الخدمات اإلدارية 4.093 0.001 7.892 0.001
 مجموع الخدمات 2.003 0.05 9.145 0.001

 المتوسطات الحسابية لدرجات األمهات عمى استبيان مستوى الخدمات بدور الحضانة ورياض األطفال :18جدول 
والمدارس اإلبتدائية وفقًا لمهنة األم 

 المؤسسة التعميمية البيان مهنة األم العدد المتوسط الحسابي
الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع  أعماؿ حرة 10 52.3000

 
 

 ال تعمؿ 85 58.7765 دور الحضانة ورياض األطفاؿ
 أعماؿ حكومية 101 59.9703
 عمى المعاش 2 60.5000
 أعماؿ حرفية 17 63.0000
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 الخدمات اإلدارية ال تعمؿ 85 35.9647
 أعماؿ حرة 10 36.2000
 أعماؿ حرفية 17 38.5882
 عمى المعاش 2 39.0000
 أعماؿ حكومية 101 40.0990
 مجموع الخدمات أعماؿ حرة 10 230.60
 ال تعمؿ 85 242.00
 عمى المعاش 2 253.00
 أعماؿ حرفية 17 254.94
 أعماؿ حكومية 101 256.05
 المدارس اإلبتدائية خدمات تأثيثية أعماؿ حرفية 22 48.68
 عمى المعاش 8 54.60
 ال تعمؿ 90 55.92
 أعماؿ حرة 11 60.45
 أعماؿ حكومية 84 61.20
خدمات تعميمية  أعماؿ حرفية 22 47.22

 عمى المعاش 8 51.40 
 ال تعمؿ 90 53.56
 أعماؿ حكومية 84 58.52
 أعماؿ حرة 11 62.00
 خدمات ترفييية أعماؿ حرفية 22 36.31
 عمى المعاش 8 38.20
 ال تعمؿ 90 39.16
 أعماؿ حكومية 84 44.66
 أعماؿ حرة 11 44.90
 خدمات صحية أعماؿ حرفية 22 44.72
 ال تعمؿ 90 49.20
 عمى المعاش 8 49.80
 أعماؿ حرة 11 55.18
 أعماؿ حكومية 84 55.82

 خدمات إدارية أعماؿ حرفية 22 32
 ال تعمؿ 90 35

 عمى المعاش 8 38.60
 أعماؿ حكومية 84 40.02
 أعماؿ حرة 11 41.72
مجموع الخدمات  أعماؿ حرفية 22 208.95

 عمى المعاش 8 232.60 
 ال تعمؿ 90 232.88
 أعماؿ حكومية 84 260.23
 أعماؿ حرة 11 264.27

: النتائج في ضوء الفرض السابع
ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ استخداـ 

 one way Anovaاختيار تحميؿ التبايف في اتجاه واحد 
رضا  لموقوؼ عمي داللة التبايف بيف متوسطات درجات

 الخدمات المقدمة بدور الحضانة والمدرسة األميات عف
اإلبتدائية تبعًا لترتيب الطفؿ بيف أخوتو واستخداـ اختبار 

Tukey لمعرفة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية .
أنو يوجد تبايف داؿ  (20)و (19)يتضح مف جدولى

األميات عف الخدمات ككؿ رضا   إحصائيًا في مستوى
المقدمة بدور  (التعميمية والترفييية)والخدمات بأبعادىا

ترتيب الطفؿ بيف أخوتو الحضانة ورياض األطفاؿ تبعًا ؿ

حيث كانت قيـ  (خبلؼ ذلؾ– األخير– األوؿ– الوحيد)
، 3.615، 3.165)المعبرة عف ىذا التبايف ىي  (ؼ)

عمى التوالي وىى قيـ دالة إحصائيًا عند مستوى  (2.127
 مما يعني أف ترتيب الطفؿ بيف 0.05 و0.01معنوية 

األميات رضا  أخوتو يسيـ في تحقيؽ التبايف في مستوى
 yekuT عف الخدمات المقدمة بالمؤسسة وبإستخداـ اختبار
لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أميات 
األطفاؿ عينة الدراسة تبعًا لترتيب الطفؿ بيف أخوتو 

وجدت لصالح الطفؿ الوحيد عند مقارنتو بالطفؿ األوؿ 
والطفؿ األخير وخبلؼ ذلؾ وقد يرجع ذلؾ إلى أنو في 
حالة الطفؿ الوحيد تيتـ األـ بإلتحاقو بأفضؿ مؤسسة 
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تعميمية مف حيث مستوى وجودة الخدمات بيا وتيتـ 
بالرضا عف تمؾ الخدمات وتقييـ مستوى طفميا التعميمي 
واألخبلقي وكؿ ما اكتسبو الطفؿ منذ إلتحاقو بالمؤسسة 
نشغاليا فقط بطفؿ واحد مقابؿ األـ التي لدييا  لتركيزىا وا 

  مستوىأكثر مف طفؿ، بينما ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا 
 الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع األميات عفرضا 

 المقدمة بدور والخاصة بالموقع والصحية واإلدارية
ترتيب الطفؿ بيف الحضانة ورياض األطفاؿ تبعًا ؿ

حيث  (خبلؼ ذلؾ– األخير– األوؿ – الوحيد )أخوتو
، 1.483)المعبرة عف ىذا التبايف ىي  (ؼ)كانت قيـ 

عمى التوالي وىى قيـ غير دالة  (1.327، 1.130
إحصائيًا مما يعني أف ترتيب الطفؿ بيف أخوتو ال يسيـ 

األميات عف رضا   في تحقيؽ التبايف في مستوى
كذلؾ . الخدمات المقدمة بدور الحضانة ورياض األطفاؿ

األميات رضا   مستوىال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا في 
 الخدمات ككؿ والخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع عف

 المقدمة والخاصة بالموقع والتعميمية والصحية واإلدارية
ترتيب الطفؿ بيف أخوتو بالمدارس اإلبتدائية تبعًا ؿ

حيث كانت  (خبلؼ ذلؾ– األخير– األوؿ – الوحيد)
، 1.967، 1.761)المعبرة عف ىذا التبايف ىي (ؼ)قيـ

عمى التوالي وىى قيـ غير  (2.048 ،1.117، 1.160
دالة إحصائيًا مما يعني أف ترتيب الطفؿ بيف أخوتو ال 

األميات عف رضا   يسيـ في تحقيؽ التبايف في مستوى
الخدمات المقدمة بالمدارس اإلبتدائية، بينما يوجد تبايف 

األميات عف الخدمات رضا   داؿ إحصائيًا في مستوى
ترتيب الطفؿ الترفييية المقدمة بالمدارس اإلبتدائية تبعًا ؿ

حيث  (خبلؼ ذلؾ– األخير– األوؿ– الوحيد)بيف أخوتو
( 2.941)المعبرة عف ىذا التبايف ىي (ؼ)كانت قيمة 

 مما 0.01وىى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
يعني أف ترتيب الطفؿ بيف أخوتو يسيـ في تحقيؽ التبايف 

األميات عف الخدمات المقدمة رضا  في مستوى
 لمعرفة داللة الفروؽ yekuTبالمؤسسة وبإستخداـ اختبار 

بيف متوسطات درجات أميات األطفاؿ عينة الدراسة تبعًا 
لترتيب الطفؿ بيف أخوتو وجدت لصالح الطفؿ الوحيد 
عند مقارنتو بالطفؿ األوؿ والطفؿ األخير وخبلؼ ذلؾ 

 .وبذلؾ تحقؽ الفرض السابع جزئياً 
ومستوى الداللة لرضا األمهات عن الخدمات المقدمة بدور الحضانة والمدرسة اإلبتدائية تبعًا  (ف) قيمة:19جدول 

 لترتيب الطفل بين أخوته

 البيان دور الحضانة ورياض األطفال المدارس اإلبتدائية
 (ف)قيمة  الداللة (ف)قيمة  الداللة

غير دالة  غير دالة  1.761  الخدمات التأثيثية والخاصة بالموقع 1.483
غير دالة   الخدمات التعميمية 3.165 0.01 1.967

 الخدمات الترفييية 3.615 0.01 2.941 0.01
غير دالة  غير دالة  1.160  الخدمات الصحية 1.130
غير دالة  غير دالة  1.117  الخدمات اإلدارية 1.327
غير دالة   مجموع الخدمات 2.127 0.05 2.048

 
 المتوسطات الحسابية لدرجات األمهات عمى استبيان مستوى الخدمات بدور الحضانة ورياض األطفال :20جدول 

والمدارس اإلبتدائية وفقًا لترتيب الطفل بين أخوته 
 المؤسسة التعميمية البيان ترتيب الطفل العدد المتوسط
 دور الحضانة ورياض األطفاؿ الخدمات التعميمية األخير 87 54.79
 األوؿ 40 55.77
 خبلؼ ذلؾ 48 56.97
 الوحيد 40 60.47
 الخدمات الترفييية األخير 87 40.78
 األوؿ 40 41.07
 خبلؼ ذلؾ 48 42.39
 الوحيد 40 45.62
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 مجموع الخدمات األخير 87 243.37
 األوؿ 40 247.42
 خبلؼ ذلؾ 48 249.85
 الوحيد 40 262.85
 المدارس اإلبتدائية خدمات ترفييية األخير 89 40.15
 خبلؼ ذلؾ 57 40.66
 األوؿ 44 41.77
 الوحيد 25 45.40
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ABSTRACT 

The research aims mainly to study the level of mothers satisfaction about the services provided in 

nurseries and kindergartens and primary schools. The research importance is due  to that the study of the 

childhood stage and caring about it is one of the most important standards of measuring the society 

development and progress, and the services provided by the nurseries and primary schools have a significant 

influence in the child development as this age needs a lot of  health, Entertaining, psychological and 

educational needs that affecting the formation of the child's personality in the future.The research has been 

conducting  on a deliberate sample of 430 mothers having one or more children  in the nurseries or 

kindergarten or primary schools.And the most important results of the research have revealed that there are 

differences of statistical significance in the level of mothers satisfaction about the whole provided services in 

the nurseries and primary schools at the level of significance of 0.05 this means that the education phase of 

the Child (Nursery - Primary school) contributes to the disparity achieving in the level of  mothers satisfaction 

about the provided services to the children for the benefit of them in nurseries and kindergartens. 

 


