
  

  
   مستخلص الدراسة :ملخص

إدارة وقت ربة األسرة العاملة وأثره على النمو : عنوان الدراسة . منال مرسى الدسوقى الشامى: أسم الباحثة 
  جامعة– كلیة اإلقتصاد المنزلى –قسم إدارة المنزل والمؤسسات :  رسالة دكتوراه الجھــــــــة –اإلجتماعى للطفل 

تھدف الدراسة إلى التعرف على مستوى ربة األسرة العاملة فى إدارة الوقت وعالقتھ بمستوى النمو . المنوفیة
ربة أسرة ) 375(وأجریت الدراسة على عینة طبقیة عمدیة قوامھا . اإلجتماعى لطفلھا فى مرحلة الطفولة المتوسطة

نوات والتى تمثل مرحلة الطفولة المتوسطة ، وذلك من س) 9 : 6( عاملة لدیھا طفل فى مرحـلة عمریـة تتراوح بین 
وقد تمثلت أدوات .  م2004 – 2003محافظة المنوفیة ، خالل الفصل الدراسى الثانى من العام -مدینة شبین الكوم 

وكانت أھم .استبیان النمو اإلجتماعى للطفل.إستبیان إدارة وقت ربة األسرة العاملة:الدراسة التى أعدتھا الباحثة فى 
 وجود عالقة موجبة بین مستوى إدارة الوقت لربة األسرة العاملة بمحاورة وبین مستوى النمو -:نتائج الدراسة مایلى

اإلجتماعى للطفل بأبعاده فیما عدا عالقة مستوى معوقات إدارة الوقت وعالقة الطفل بالمحیطین من خارج األسر ، 
 وجود فروق دالة إحصائیًا فى مستوى إدارة الوقت لربات -.ت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بینھماحیث ثب

نتیجة إلختالف المستویات )  معوقات إدارة الوقت– تقییم الخطة –تخطیط الوقت ( األسر العامالت ككـل ومحاوره 
ائیًا فى مستوى محور تنفیذ خطة الوقت تبعا بینما ال توجد فروق دالة إحص. التعلیمیة لربات األسر العامالت

 ال توجد فروق داللة إحصائیًا فى مستوى النمو اإلجتماعى -.إلختالف المستویات التعلیمیة لربات األسر العامالت
 عالقة الطفل بالمحیطین – عالقة الطفل بأسرتھ –اإلعتماد على الذات ( ألطفال ربات األسر العامالت ككل وأبعاده

بینما توجد فروق دالة إحصائیًا فى مستوى إكتساب . نتیجة إلختالف المستویات التعلیمیة لألمھات)  أسرتھمن خارج
توجد فروق دالة . المھارات اإلجتماعیة ألطفال ربات األسر العامالت نتیجة إلختالف المستویات التعلیمیة لألمھات

توجد br<. ومحاوره نتیجة إلختالف مھنة ربة األسرةإحصائیًا فى مستوى إدارة الوقت لربات األسر العامالت ككل
فروق دالة إحصائیًا فى مستوى إدارة الوقت لربات األسر والعامالت ككل محاوره نتیجة إلختالف مھنة 

اإلعتماد .( النمو اإلجتماعى>مرحلة الطفولة المتوسطة.ربة األسرة العاملة.إدارة الوقت:الكلمات المفتاحیة .الزوج
 ). المھارات اإلجتماعیة- العالقات اإلجتماعیة للطفل –على الذات 

 

 الشامي،  منال مرسي الدسوقي فالمؤل
 لي النمو االجتماعي للطفلادارة وقت ربة االسرة العاملة واثرة ع :العنوان


