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 عالقة بعض المتغيرات بدور األسرة الريفية فى عممية التطبيع القيمى
 ، منى البرجىمحمد نبيل جامع، عبد الرحيم الحيدرىمحمد إبراهيم العزبى، 

 قسم التنمية الريفية، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية

 20/20/2026:تاريخ القبول                                22/9/2026 تاريخ التسميم:

 الممخص
من القيم االجتماعية الضررورية لتماسرك المجتمرت وتنميتره فرى  52التعرف عمى الدور الذى تقوم به األسرة الريفية فى غرس استهدفت الدراسة 

ار واسرتعراض مرجعرى واسرتنادا للرى لطرنفوس أبنائها ومدى التزامهم بتمرك القريم والعروالم ذات ال رمة برذلك، وكرذلك مردى الترزام األكرالى بتمرك القريم  
ودرجررة االلتررزام بهررا مررن ناةيررة، لنتررائا الدراسررات السررابقة تررم  ررياغة مجموعررة مررن الفررروض البة يررة عررن عمقررة درجررة اكتسررا  القرريم مررن األسرررة 

عينرة يررة عمرى وقد أجريت الدراسة الميدانية فى قرية كروم دفشرو بمةافظرة البة  بخ ائص المبةوث وخ ائص األسرة ةمتعمقًا متغير  و مانية عشر
مبةو رًا ومبةو رة  واسرتخدمت طريقرة المسرت االجتمراعى فرى جمرت البيانرات مرن خرمل لجرراء مقرابمت  592من الجنسين تبمغ من األبناء عشوائية 

 شخ ية مت المبةو ين  
طفررال وشرردة العقرا  عنررد الخطرر  ، وتبرين أن درجررة ترردليل األسررة لأ٪(9 99وأشرارت نتررائا الدراسررة للرى أن درجررة اكتسررا  القريم الكميررة بمغررت  

تشرير لهما ت  ير عكسى ومعنوى لة ائيًا عمى درجة اكتسا  القيم مرن األسررة، بينمرا لدرجرة التماسرك األسررى ودرجرة قياديرة الوالرد ترا ير طرردى  و 
درجررة االلترررزام بررالقيم الترررى اكتسررربها  النتررائا للرررى أن األ  كرران األك رررر ترر  يرار فرررى عمميررة غررررس القرريم فرررى األبنرراء يميررره األم  ررم األجرررداد  وقررد بمغرررت

(  ومررن القرريم التررى يمتررزم بهررا المبةو ررون بدرجررة عاليررة قرريم ةريررة الرررأى وةرر  الرروطن وااللتررزام بالقررانون والمواطنررة، ٪9 .9المبةو ررون مررن أسررركم  
تقان العمل  وتبي ن أيضًا أن شردة العقرا  وزيرادة التردليل ير  ران سرمبًا بينما كان التزامهم ضعيفًا بقيم ةق المرأة فى العمل والعمل اليدوى والتسامت وا 

ت النترائا عمى درجة االلتزام بالقيم المكتسبة  وأوضةت النتائا وجود تقرار  كبيرر برين درجرة اكتسرا  القريم ودرجرة االلترزام بهرا مسرتقبمر  وقرد أشرار 
لنترائا الممفترة لمنتبرال التنراقض الشرديد برين درجرة الترزام األكرالى بقيمرة (  ومرن ا٪99أيضًا للى أن درجرة الترزام أكرالى القريرة برالقيم المبةو رة يبمرغ  

دراسرة للرى التدين التى ت تى فى المرتبة األولى من األكمية ودرجة االلتزام بقيمة ال دق التى ت تى فى المرتبة األخيرة مرن األكميرة  وقرد خم رت ال
 تةسين دور األسرة الريفية فى عممية التطبيت االجتماعى القيمى ألبنائها  مناقشة أكم نتائجها، وانتهت بتقديم عدة مقترةات من أجل

 .عممية التطبيع االجتماعى القيمى الدليمية: الكممات

 مشكمة الدراسة
التطبيرررررررت االجتمررررررراعى كرررررررو عمميرررررررة اكتسرررررررا  األفرررررررراد 
لممهررارات الفيزيقيررة والذكنيررة واالجتماعيررة الضررروية لبقررائهم 

                   جتمررررررررررررررررررررررررررررت واسررررررررررررررررررررررررررررتمرار عضررررررررررررررررررررررررررررويتهم فررررررررررررررررررررررررررررى الم
 (Gamie and Elezaby, 2014: 36  والقررريم كظررراكرة

اجتماعيررة م مهررا م ررل كررل ظررواكر المجتمررت تخضررت لترر  ير 
التغيررررر  فررررالتغير االجتمرررراعى كمة ررررمة لمتفاعررررل والترررر  ير 
المتبرررادل برررين األنسررراق االجتماعيرررة وال قافيرررة يعنرررى كرررذلك 

مختمفرة ونمراذج تغير فى القيم الترى تضربط أوجره النشراط ال
السموك  فالتغير فى القيم عممية أساسية وت راة  التغيرر 
فرررى بنررراء المجتمرررت وتعنرررى تغيررررًا فرررى تسمسرررل القررريم داخرررل 

النسرررق، وكرررذلك تغيرررر مضرررمون القيمرررة ومعناكرررا وتوجيههرررا 
 ( 793: 59.1 فرح، 

وتقررررررروم األسررررررررة بررررررردور رئيسرررررررى فرررررررى عميمرررررررة التطبيرررررررت 
رة فررررى عمميرررررة االجتمرررراعى  وممرررررا يزيررررد مرررررن أكميررررة األسررررر

التطبيررت عمومررًا، ونقررل القرريم ب ررفة خا ررة مررا يتعرررض لرره 
المجتمررت مررن تغيرررات تمقررى بظملهررا عمررى عمميررة التطبيررت، 
ةيررررث ةررررد ت تغيرررررات ك يرررررة فررررى المجتمررررت الم رررررى فررررى 
العقرررود األخيررررة أدت للرررى تغيررررات ك يررررة بفعرررل عوامرررل مرررن 
بينهرررررا ال رررررورات والقررررروانين والت رررررنيت والتةضرررررر والةررررررو  

هجرة الداخمية والخارجية، واالنفتاح االقت رادى وال قرافى وال
 وغيركا  



Vol. 61, No. 5, pp. 695-716, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 595 

وقرررد أدت كرررذل العوامرررل للرررى تغيررررات مرررن بينهرررا ظهرررور 
أنمررررررراط جديررررررردة مرررررررن القررررررريم واالتجاكرررررررات فرررررررى المجررررررراالت 
االقت ررادية واالجتماعيرررة  كرررل كررذا انعكرررس عمرررى وظرررائف 
األسرررررة سررررواء الةضرررررية أو الريفيررررة، وعمررررى األدوار التررررى 

وم بها األسرة فى الماضى، فةدث تةرول تردريجى كانت تق
مررررن األسررررررة المركبرررررة للرررررى األسرررررة النوويرررررة، ومرررررن األسررررررة 
المتماسررركة ذات العمقرررات القويرررة للرررى أسررررة ذات عمقرررات 
أقرررل قرررروة، وازديررراد ترررردريجى فرررى الفجرررروة برررين األجيررررال فررررى 
األسرررة الواةرردة  وأيضررًا أدى زيررادة االكتمررام بتعمرريم البنررات، 

رأة لمعمرررل أدى للرررى تغيرررر تررردريجى فرررى توزيرررت وخرررروج المررر
األدوار بررررين أفررررراد األسرررررة وظهررررور مشرررركمت جديرررردة فررررى 

: 5115األسررررررررررررة وتغيرررررررررررر فرررررررررررى وظيفتهرررررررررررا  ال رررررررررررديقى، 
 ( 595، 5151السفاسفة، 519

ويعتقد أن كذل التغيرات كران لهرا بعرض ار رار السرمبية 
واإليجابيرررة عمرررى ألداء األسررررة الريفيرررة ألدواركرررا فرررى عمميرررة 

تطبيررت االجتمرراعى، وخا ررة مررا يتعمررق منهررا بغرررس القرريم ال
(  وكرررررذل 4: 5157االجتماعيررررة فرررررى أفرادكرررررا  الةسرررررينى، 

التغيرات فى كل المجاالت كان لهرا ت  يركرا المباشرر وغيرر 
المباشر عمى سموك األفراد والجماعات سمبًا أو ليجابًا  وال 
شك فى أن الك ير من كذل التغيررات قرد أةردث الك يرر مرن 

الكتزاز فى القيم  وتغيرت النظررة للرى القريم وبخا رة مرن ا
جانر  األجيررال الجديرردة التررى تبردى تمررردًا عمررى الك يررر مررن 

(  25: 5119عررررادات المجتمررررت وتقاليرررردل وقيمرررره   داود، 
ومن ار ار التى أشارت لليهرا بعرض الدراسرات تفشرى روح 
اإلنانيررررة، وعرررردم االكتمرررررام بةقرررروق الغيررررر ممرررررا تولررررد عنررررره 

ات ضررررارة كالتسررررمق واالنتهازيررررة والنفرررراق  ولررررم يعررررد سررررموكي
األ  يةرررافظ عمرررى موقعررره كمرررا فرررى األسررررة التقميديرررة، ومرررا 
اسررتتبت ذلررك مررن تغيررر فررى القرريم األسرررية التقميديررة كرراةترام 
كبرار السرن وظهرور ظرراكرة الفجروة  برين األجيرال وع رريان 
األبنرررراء ل برررراء ممررررا أدى للررررى بعررررض مظرررراكر االنةرررررراف 

 (  557 :5151 جامت، 
 التربية مجال في يعممون ومن المفكرين من ك ير يرى لذا

التطبيت  عممية في فيها غرس القيم المرغو  ضرورة والتعميم
سرموك  فري كبيرر أ رر مرن لهرا لمرا وذلرك وتنميتهرا، االجتمراعى

 تكامل عل القيم تعمل الفرد، نطاق فعمى األفراد والجماعات،

 مواجهرة عمرى القردرةوتنمرى  لديره  سرموكه واترزان شخ ريته

 وةاجاتره م رالةه برين والموازنرة ومقاومتهرا المنةرفرة القريم

 العامرة الم رمةة وتفضريل المجتمرت الشخ رية وم رالت

 المجتمرت تعمرل القريم نطراق وعمرى الخا رة، الم مةة عمى

 كما بنيانه، ومتانة وأ الته وكويته  قافته عمى عمى  الةفاظ

 .فيره تةردث الترى عمرى مواجهرة التغيررات المجتمرت تسراعد
شررباع  وبررذلك تررزداد قرردرة المجتمررت عمررى مواجهررة مشرراكمه وا 

دة لتنميررررة المجتمررررت اةتياجاترررره، وت رررربت القرررريم قرررروة معضرررر
 Duberman and؛ 72: 5157وتقدمرررره  الةسررررينى، 

Hartjen, 1974: 16 ) 
وفى ضوء ماتقدم تبرز عدة تسا الت عن دور األسرة  

القيمررى أى عمميررة الريفيررة فررى عمميررة التطبيررت االجتمرراعى 
نقرررل وغرررررس القررريم االجتماعيررررة فرررى أبنائهررررا، ومررردى التررررزام 
األبناء بما اكتسبول وتعممول من قيم، والعوامل المر  رة عمرى 
اكتسررا  القرريم وااللتررزام بهررا، والرردور الررذى يقرروم برره كررل مررن 
أعضررررراء األسررررررة فرررررى تمرررررك العمميرررررة للرررررى غيرررررر ذلرررررك مرررررن 

ميهرررا والدراسررررة التسرررا الت المهمرررة الترررى تتطمررر  لجابرررات ع
 الةالية لن كى لال مةاولة فى كذا المجال 

 أهداف الدراسة
فىىى ءىىو  مىىا تقىىدم تسىىتةدف الدراسىىة تحقيىى  األهىىداف 

 التالية:
  التعرف عمى دور األسررة الريفيرة  فرى منطقرة الدراسرة( 5

مررن القرريم االجتماعيررة الضرررورية  52فررى نقررل وغرررس 
فرررررى  لتماسرررررك المجتمرررررت وسرررررممته والمعضررررردة لتنميتررررره

أبنائهرررررا والقررررريم الترررررى سررررروف يرررررتم دراسرررررتها كرررررى قررررريم: 
ترشرريد االسررتهمك، العمررل الةررر، اإلدخررار، االسررت مار، 

العمرررررل اليررررردوى، ةريرررررة الررررررأى، المواطنرررررة، الوسرررررطية، 
االلتررررزام بالقررررانون، اةترررررام الكبيررررر، التسررررامت، النظررررام، 
المشرررراركة المجتمعيررررة، تبررررادل المنفعررررة، ةرررر  الرررروطن، 

رأة فررررى العمررررل، المسرررراواة بررررين قيمررررة العمررررل، ةررررق المرررر
الجنسررررين، األسرررررة ال ررررغيرة، الترررردين، اةترررررام الوقررررت، 

 لتقان العمل، قيمة األرض، الطموح، ال دق 
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  تةديررررد عمقررررة بعررررض المتغيرررررات الشخ ررررية واألسرررررية 5
برررردور األسرررررة فررررى غرررررس تمررررك القرررريم االجتماعيررررة فررررى 

 األبناء  من الجنسين( 
 يرًا فى عممية نقل القيم   تةديد أعضاء األسرة األك ر ت 7

 االجتماعية للى األبناء 
  التعررررف عمرررى مررردى الترررزام األبنررراء فرررى سرررموكهم برررالقيم 4

 التى اكتسبوكا من األسرة 
  تةديررررد عمقررررة بعررررض المتغيرررررات الشخ ررررية واألسرررررية 2

بدرجررة للتررزام األبنرراء فررى سررموكهم بررالقيم التررى اكتسرربوكا 
 من األسرة 

ة اكتسررررا  القرررريم مررررن األسرررررة   تةديررررد الفجرررروة بررررين درجرررر9
 ودرجة اإللتزام بها فى السموك الفعمى 

  التعرررف عمررى مرردى تمسررك أكررل القريررة عمومررًا بررالقيم 3 
 التى تم دراستها 

  تقديم مقترةات مستندة للى نتائا الدراسة لزيادة فاعمية .
الدور الذى تقوم به األسرة الريفية فى نقل وغرس القيم 

ضعاف القيم السمبية  االجتماعية اإليجابية فى أبنائها وا 
 لن وجدت 

 االستعراض المرجعى
( فرررررلن عمميرررررة التطبيرررررت 575: 5117وفقرررررًا لمعزبرررررى      

االجتمررراعى كرررى عمميرررة الت سررريس والتكرررريس ال قرررافى الترررى 
تجعرررل الةيررراة االجتماعيرررة ممكنرررة  وبررردون عمميرررة التطبيرررت 
 االجتماعى ال يستطيت المجتمت أن يةفظ بقاءل ألك رر مرن
جيررل واةررد، وال يمكررن لم قافررة أن تبقررى، وال يمكررن لمفرررد أن 
ي ررربت شخ رررًا، أى ذا شخ رررية اجتماعيرررة  كمرررا أن مرررن 
خمل عمميرة التطبيرت االجتمراعى تررتبط المعرايير واألفكرار 
ال قافيررررة بالقرررردرات واالةتياجررررات العضرررروية لمكررررائن الةررررى  
ومررن أكررم األدوار التررى تقرروم بهررا األسرررة فررى لطررار عمميررة 

تطبيت االجتماعى كو دوركا فى نقل وغرس قيم المجتمت ال
والقيمرة كرى ةكرم أو فكررة يتبناكرا الفررد فى أبنائها وبناتهرا  

أو الجماعة أو المجتمت الذى ينتمى لليه، وتتجسد مظاكر 
كذل القيمرة فرى اتجاكرات النراس أو تفضريمتهم أو رغبراتهم 

عمررى أن أو أكرردافهم أو معتقررداتهم أو معرراييركم السررموكية، 

: 5995كرررذل المظررراكر ليسرررت كرررى القررريم برررذاتها  العزبرررى،
 ( Duberman and Hartjen, 1974:16؛ .52
ويتم ررررل دور القرررريم فررررى تنميررررة وتةررررديث المجتمررررت فررررى     

كونهررا توجرره سررموك األفررراد، وتةرر هم لمررا عمررى قبررول وتم ررل 
األسرررالي  المعيشرررية الةدي رررة أو عمرررى رفضرررها ومقاومتهرررا، 

بالتنميررة وتسرررع بهررا، أو تعوقهررا وتةررول أى أنهررا قررد تعجررل 
دون لةررردا ها، ومرررن  رررم فرررلن مشرررروعات التنميرررة والتةرررديث 
تتطمرر  منرررذ برردء تخطيطهرررا أن ت خرررذ فررى ةسررربانها طبيعرررة 

؛  9.2: 5991القرررررريم السررررررائدة فررررررى المجتمررررررت  العزبررررررى، 
Rokeach, 1970 ) 

لقد أكدت الدراسات عمى أكمية األسرة فى غرس القيم     
خررمل الوالرردين، وأن األطفررال ذوى األخررمق  لأطفررال مررن

الةسنة عادة ما يكون لديهم ألباء يت فون ب فات أكمها: 
العطررررف والتشررررجيت أك ررررر مررررن الت نيرررر  والمرررروم، واسررررتخدام 
أسررررمو  اإلنضررررباط الررررذى يعتمررررد عمررررى الةررررث والتشررررجيت، 
وتشجيت األطفال فى العائمة عمى  نت القرار والتفكير فى 

كررررونهم نموذجررررًا لمسررررموكيات والتفكيررررر  القرررررارات األخمقيررررة،
األخمقررررررى، وترررررروفيركم الفرررررررص ألطفررررررالهم ليكونرررررروا كررررررذلك 

   (Santrock, 1998)( نقًم عن 93: 5113 الجارةى، 
ومن القيم والممارسات التى أشارت الدراسات للى أنها     

تعضرررررد وتررررردفت عمميرررررات التنميرررررة وتسررررررع بهرررررا، م رررررل قررررريم 
االسررتهمك، والعمررل الةررر، ترشرريد اإلدخررار، واالسررت مار، و 

والعمرررررل اليررررردوى، وةريرررررة الررررررأى، والمواطنرررررة، والوسرررررطية، 
وااللتررررزام بالقررررانون، واةترررررام الكبيررررر، والتسررررامت، والنظررررام، 
والمشرررراركة المجتمعيررررة، وتبرررررادل المنفعررررة، وةرررر  الررررروطن، 
وقيمررررة العمررررل، وةررررق المرررررأة فررررى العمررررل، والمسرررراواة بررررين 

ن، واةتررررررام الوقرررررت، الجنسرررررين، واألسررررررة ال رررررغيرة، والتررررردي
تقان العمل، وقيمة األرض، والطمروح، وال ردق   وغيركرا وا 

مررن القرريم الضرررورية لتعضرريد ودفررت عمميررة التنميررة الشرراممة 
فرررى المجتمرررت الم ررررى ككرررل، سرررواء فرررى ريفررره أو ةضررررل  
ويعرررول عمررى األسرررة ك يرررًا فررى نقررل وغرررس كررذل القرريم فررى 

 العزبررررى، أبنائهررررا مررررن خررررمل عمميررررة التطبيررررت االجتمرررراعى 
: 5115؛ التررررابعى، 9.: 5995؛  السرررريد، 9.3: 5991
 (  5: 5155؛ مرعى، .5: 5151؛ الَمزيد، 542



Vol. 61, No. 5, pp. 695-716, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 596 

العوامىىىىىل المىىىىىوررة عمىىىىىى دور األسىىىىىرة فىىىىىى نقىىىىىل القىىىىىيم 
 واستيعابةا بواسطة األبنا 

تشررررررررررير الدراسررررررررررات التررررررررررى أجريررررررررررت عمررررررررررى العوامررررررررررل 
المررررر  رة عمرررررى دور األسررررررة فرررررى عمميرررررة غررررررس القررررريم فرررررى 

سررررررتيعابهم لهررررررا للررررررى مجموعررررررة مررررررن المتغيرررررررات األبنرررررراء وا
 االجتماعية وال قافية واالقت ادية من أكمها مايمى:

ويرررررتبط  . العامىىىىل الىىىىدينى تدرجىىىىة التىىىىدين لموالىىىىدين :2
أ ررررررررر األسرررررررررة الرررررررردينى فررررررررى غرررررررررس القرررررررريم بمسررررررررتوى 
ترررردينهم، فالنشررررش الررررذى نشرررر  فررررى جررررو التعرررراليم الدينيررررة 
 داخرررررررل األسررررررررة يكررررررررون سرررررررموكه فررررررررى الغالررررررر  أقررررررررر 
لم رررروا  مررررن النشررررش الررررذى لررررم ينشرررر  فررررى نفررررس الجررررو 

 ( 55: 5151 عمر، 
تتررررر  ر شررررربكة العمقرررررات والتفررررراعمت . حجىىىىىم األسىىىىىرة: 2

داخررررررررل األسرررررررررة بةجررررررررم األسرررررررررة ومررررررررن  ررررررررم التطبيررررررررت 
االجتمررررراعى، ةيرررررث لن ةجرررررم األسررررررة لررررره أ رررررر كبيرررررر 
فررررررى غرررررررس القرررررريم فررررررى األبنرررررراء  وأشررررررارت الدراسررررررات 

يررررر  ر ليجابيرررررًا السرررررابقة للرررررى أن  رررررغر ةجرررررم األسررررررة 
عمرررررررررررررى عمميرررررررررررررة التطبيرررررررررررررت االجتمررررررررررررراعى لأبنررررررررررررراء،  
وتةقيرررررق أكرررررداف عمميرررررة التطبيرررررت االجتمررررراعى  عبرررررد 

 (  34: 5115الفتاح، 
. نىىىىىىوق العالقىىىىىىات األسىىىىىىرية وت ريرهىىىىىىا عمىىىىىىى عمميىىىىىىة 3

اتفرررررررررق كرررررررررل مرررررررررن مةمرررررررررد  التطبيىىىىىىىىىع األجتمىىىىىىىىىاعى:
( عمررررررررررررررررررى أن 7: 5151( وزكررررررررررررررررررار  535: ..59 

القبول وال قرررررة مرررررن العمقرررررات واالتجاكرررررات المشررررربعة بررررر
قبرررررررررررل اربررررررررررراء لأبنررررررررررراء تسررررررررررراعد الطفرررررررررررل أن ينمرررررررررررو 
كشرررررخص يةررررر  ويتقبرررررل ارخررررررين وي رررررق فررررريهم  كمرررررا 
أن التفاعررررررررررل بررررررررررين اربنرررررررررراء والوالرررررررررردين مررررررررررن أك ررررررررررر 
العوامرررررررل تررررررر  يرًا عمرررررررى لتجاكرررررررات األبنررررررراء وسرررررررموكهم  
كمرررررررررررا أن سرررررررررررمات الشخ رررررررررررية ل بررررررررررراء مرررررررررررن أكرررررررررررم 
ة مةرررررررددات التطبيرررررررت االجتمررررررراعى  والعمقرررررررة  السررررررروي

بررررين األخرررروة داخررررل األسرررررة الواةرررردة تبعررررث فررررى الررررنفس 
: 5115الراةررررررررة واألمررررررررن واإلطمئنرررررررران،  ال ررررررررديقى، 

 ( 3: 5151؛ زكار، 45
عمرررررررى قررررررردر الخبررررررررات والتجرررررررار   . رقافىىىىىىىة الوالىىىىىىىدين:4

الترررررررى يمرررررررر بهرررررررا الوالررررررردان فرررررررى ةياتهمرررررررا والمسرررررررتوى 
ال قرررررررافى ومرررررررا يتمتعررررررران بررررررره مرررررررن خ رررررررائص نفسرررررررية 

ةيررررررررراة الطفرررررررررل ونمرررررررررول وعقميرررررررررة واجتماعيرررررررررة تتشررررررررركل 
العقمرررررى والجسرررررمى والوجررررردانى، ومرررررن ذلرررررك يبررررررز دور 
اإلرشررررررررراد لموالررررررررردين والطفرررررررررل وأكميتررررررررره فرررررررررى عمميرررررررررة 

 ( 4: 5157التطبيت االجتماعى  بن عون، 
ال قافرررررة االجتماعيرررررة . الرقافىىىىىة االجتماعيىىىىىة السىىىىىا دة: 5

السرررررائدة تم رررررل نوعرررررا مرررررن أنرررررواع الضررررربط اإلجتمررررراعى 
مررررى األفررررراد، وسررررموك الررررذى يمررررارس سررررطوته ونفرررروذل ع

األفرررررررررراد مرررررررررا كرررررررررو اإل تعبيرررررررررر عرررررررررن تيرررررررررارات  قافيرررررررررة 
ت  ررررررررررررمت فررررررررررررى نفوسررررررررررررهم عررررررررررررن طريررررررررررررق التطبيررررررررررررت 
االجتمرررررررراعى مررررررررن خررررررررمل الةيرررررررراة األسرررررررررية وسرررررررراروا 
عميهررررررا، واألفررررررراد فررررررى كررررررل كررررررذل األمررررررور يخضررررررعون 
ل قافرررررة مجرررررتمعهم مرررررن أفكرررررار ومعرررررايير سرررررموكية وقررررريم 
ال  لجتماعيرررررررررررررة ال يسرررررررررررررتطيعون أن يشرررررررررررررذوا عنهرررررررررررررا وا 

 ( 97: 5112بذكم المجتمت  شريف، ن
ةربرررررى ل وفقررررراً  . القىىىىىا م بعمميىىىىىة التطبيىىىىىع ا جتمىىىىىاعى:6

( أن القررررررررررررررررررررررائم بعمميررررررررررررررررررررررة التطبيررررررررررررررررررررررت 99: 5117 
االجتمرررررررررررررررراعى يرررررررررررررررر  ر عمررررررررررررررررى عمميررررررررررررررررة التطبيررررررررررررررررت 
االجتمررررررراعى، فرررررررلن امترررررررداد دور األم واشرررررررتماله عمرررررررى 
مررررررا كرررررران يقرررررروم برررررره األ  يرررررر  ر عمررررررى أسررررررموبها فررررررى 

ا التررررررررر  ير بمسرررررررررتوى تطبيرررررررررت األبنررررررررراء، ويختمرررررررررف كرررررررررذ
ال ررررةة النفسررررية لررررأم، كمررررا أن األ  يم ررررل الضررررابط 
والمررررررررروض األساسررررررررى لغرائررررررررز الطفررررررررل، وأن غيابرررررررره 
طمقهررررررررا دون  يعمررررررررل عمررررررررى تفجيررررررررر كررررررررذل الغرائررررررررز وا 

 ( 9.: 5115ضوابط  عبد الفتاح، 
 
 
: ..59ويررررذكر مةمررررد  . أسىىىىاليت التنشىىىى ة الوالديىىىىة: 7

لة  الزائد أن ا (McClelland, 1973)( نقًم عن 537
والتررردليل والتجرررراوز عررررن األخطررراء لأبنرررراء، وتشررررجيعهم 
عمرررررى األخرررررذ دون العطررررراء والجهرررررل بمتطمبرررررات النمرررررو 
السررميم فررى مراةمرره المختمفررة واإلكمررال واالخررتمف بررين 
الوالررردين فرررى أسرررمو  التنشرررئة أو تعرررارض قررريم الوالررردين 
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واألسرررة مررت قرريم المدرسررة وم سسررات التطبيررت األخرررى 
الطفررل عررن تكرروين نسررق عررام مةكررم  يرر دى للررى عجررز

متكامررررل لمقرررريم والتوقعررررات المرتبطررررة بسررررموك ارخرررررين، 
 كذلك عجزل عن التوةد الكامل مت قيم الجماعة 

الفرررروق برررين الجنسرررين . نىىىوق الطفىىىل ت كىىىر أو أنرىىىى : 8
متغيررر مهرررم يجرر  أخرررذل فررى االعتبرررار، فجررنس األبنررراء 

اعيررة كرو أةرد الةقررائق البيولوجيرة وأةررد الةقرائق االجتم
المرر  رة فرررى نمرررط التعامرررل برررين الوالررردين واألبنررراء، ولقرررد 
أكردت الدراسرات أن أسرالي  المعاممررة الوالديرة قرد تترر  ر 
سررررمبار أو ليجابررررًا تبعررررًا لجررررنس الولررررد، وبالتررررالى تررررنعكس 
أسرررالي  المعاممرررة الوالديرررة سرررواء كانرررت سررروية أو غيرررر 

 ( .: 5157سوية عمى شخ ية الولد  بن عون، 
( أن 4.: 5115الفتررررررررراح وفقرررررررررًا لعبرررررررررد م: . تعمىىىىىىىىىيم األ9

لتعمررررررريم األمهرررررررات واتسررررررراع وعررررررريهن وك ررررررررة خبرررررررراتهن 
أ ررررررًا فرررررى طبيعرررررة العمقررررررات برررررين األم وبرررررين أبنائهررررررا، 
ةيررررررررث أ رررررررربةت العمقررررررررة تعتمررررررررد عمررررررررى نرررررررروع مررررررررن 
ال رررررررراةة والوضررررررروح، ممرررررررا أدى للرررررررى زيرررررررادة وعرررررررى 
األبنررررررراء و قرررررررافتهم وقررررررردرتهم عمرررررررى االسرررررررتقمل ونمرررررررو 

 شخ ياتهم 
( نقررررررررررم 95: 5117  وفقرررررررررًا لةربرررررررررىمىىىىىىىىىل األم: . ع20

( أن لخررررررروج المرررررررأة .593عررررررن سررررررامية السرررررراعاتى  
لمعمررررررل ترررررر  يرل عمررررررى تنشررررررئة أطفالهررررررا، فررررررلن أسررررررالي  
التطبيررررررت االجتمرررررراعى لرررررردى المرررررررأة العاممررررررة  تختمررررررف 
ك يرررررًا عررررن نمررررط المرررررأة غيررررر المتعممررررة، نتيجررررة لتبرررراين 

 الخبرات المكتسبة من العمل 
كممررررررا ةرررررردث تغيررررررر  قررررررافى فررررررى فى: . التغيىىىىىىر الرقىىىىىىا22

داخررررررل المجتمررررررت  نتيجررررررة لعوامررررررل داخميررررررة كررررررال ورات 
أو الةررررررررو   أو غيركررررررررا سرررررررواء أكرررررررران كرررررررذا التغيررررررررر 
ماديرررررررررررررًا أم معنويرررررررررررررًا أدى للرررررررررررررى لةرررررررررررررداث تغيررررررررررررررات 
اجتماعيررررررة فررررررى العررررررادات والتقاليررررررد واألعررررررراف والقرررررريم 

 ( 51: .511 زامل، 
مسرررررررتوى التعمررررررريم  . المسىىىىىىىتوى التعميمىىىىىىىى لمنشىىىىىىى :22

الررررررذى يعرررررررض لرررررره النشررررررش أ نرررررراء مسرررررريرته التعميميررررررة 
يررررررررر  ر عمرررررررررى منطمقاتررررررررره القيميرررررررررة، والتعمررررررررريم يكسررررررررر  

األبنرررررررررررراء خبرررررررررررررات المعايشررررررررررررة والمشرررررررررررراركة وتنميررررررررررررة 
اإلةسرررررررراس بالررررررررذات، وكررررررررذا مررررررررا يبرررررررررر أكميررررررررة دور 
األسرررررررة فررررررى تشرررررركيل القرررررريم لرررررردى الناشررررررئين  الدقمررررررة، 

511. :57 ) 
لرررررره  العامررررررل االقت ررررررادى . المسىىىىىىتوى االقت ىىىىىىادى:23

ترررر  ير قرررروى فررررى تشرررركيل أنررررواع معينررررة مررررن القرررريم لرررردى 
النشررررررررررررش، فالةالررررررررررررة الماديررررررررررررة لأسرررررررررررررة، والمسررررررررررررتوى 
المعيشرررررررررى والمسرررررررررتوى ال رررررررررةى ومسرررررررررتوى اإلنفررررررررراق 
عمررررررررى التعمرررررررريم، ومسررررررررتوى الخرررررررردمات التررررررررى تقرررررررردمها 
م سسرررررررررات المجتمرررررررررت بشررررررررركل عرررررررررام، كمهرررررررررا قنررررررررروات 
ت ررررر  فرررررى لرواء معرررررين لمقررررريم أو نضررررروبها  الدقمرررررة، 

511. :57)   
أسرررررررررررالي   . المسىىىىىىىىىىىتوى االجتمىىىىىىىىىىىاعى والطبقىىىىىىىىىىىى:24

التطبيرررررت االجتمررررراعى الترررررى يتبناكرررررا اربررررراء واألمهرررررات 
واألقررررررار  فررررررى بعررررررض األةيرررررران تختمررررررف مررررررن أسررررررررة 
رخررررررى، ومررررررن فئرررررة اجتماعيررررررة لفئرررررة أخرررررررى اعتمررررررادًا 
عمرررررررررررى خمفياتهرررررررررررا وانةررررررررررردارتها الطبقيرررررررررررة، لذ تعتبرررررررررررر 
الطبقرررررة االجتماعيرررررة الترررررى تنتمرررررى لهرررررا األسررررررة عرررررامًم 
برررررررارزًا مرررررررن العوامرررررررل المررررررر  رة فرررررررى عمميرررررررة التطبيرررررررت 
االجتمررررراعى كونهرررررا تشررررركل البيئرررررة والمةررررريط باألبنررررراء، 
وبالترررررررررالى تعمرررررررررل  قافتهرررررررررا وأكررررررررردافها كمةرررررررررور برررررررررين 

 ( 31: 5155األبناء وارباء  مةمد، 
ك يرررررررر مرررررررن المسرررررررتةد ات  . العوامىىىىىىىل التكنولوجيىىىىىىىة:25

التكنولوجيرررررة سرررررراعدت عمررررررى ةررررردوث تغيرررررررات واسررررررعة 
المجتمررررررررررت، مرررررررررر ًم االنتشررررررررررار الواسررررررررررت  المرررررررررردى فررررررررررى

لمتميفزيررررررررون أةرررررررردث تغيرررررررررات جوكريررررررررة فررررررررى طبيعررررررررة 
العمقرررررات االجتماعيررررررة فررررررى األسررررررة، وأ رررررربت عررررررامًم 
أساسررررررريًا مرررررررن عوامرررررررل التطبيرررررررت االجتمررررررراعى  جرررررررامت 

 (  72: 5154والعزبى، 
فالعوامررررررررررل  . العامىىىىىىىىىىل األيىىىىىىىىىىديولوجى تالفكىىىىىىىىىىرى :26

ة تررررررر  ر األيديولوجيرررررررة ذات طبيعرررررررة نفسرررررررية واجتماعيررررررر
فررررى تغيررررر األسرررررة، ففررررى الماضررررى كرررران توجيرررره اربرررراء 
نةرررررررو تربيرررررررة أطفرررررررالهم كرررررررو معررررررراممتهم بةرررررررزم شرررررررديد، 
وعرررررردم ترررررردليمهم، أمررررررا اليرررررروم فية ررررررل األطفررررررال عمررررررى 



Vol. 61, No. 5, pp. 695-716, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 677 

قررررررردر كبيرررررررر مرررررررن الةنررررررران والتررررررردليل  ويمكرررررررن تفسرررررررير 
لرتفررررراع مسرررررتوى رعايرررررة األطفرررررال فرررررى الوقرررررت الةرررررالى 
 بررررررنقص عررررررددكم فررررررى األسرررررررة بسررررررب  فعاليررررررة وسررررررائل
تنظررررررريم األسررررررررة فرررررررى بعرررررررض المجتمعرررررررات المزدةمرررررررة 
بالسرررررركان واتجررررررال المرررررررأة الةدي ررررررة للررررررى التقميررررررل مررررررن 

 ( 711: 59.9اإلنجا   الخولى، 
تررررروافر الخررررردمات المجتمعيرررررة  . المسىىىىىتوى التنمىىىىىوى:27

بالقريررررررررررررة لرررررررررررره دور كبيررررررررررررر فررررررررررررى عمميررررررررررررة التطبيررررررررررررت 
االجتمررررررراعى م رررررررل تررررررروفر م سسرررررررات تعميميرررررررة تتم رررررررل 

ارس، فالم سسرررررررررررررررات فرررررررررررررررى دور الةضرررررررررررررررانة والمرررررررررررررررد
التعميميرررررررررررة تعمرررررررررررل عمرررررررررررى لعرررررررررررداد األفرررررررررررراد مهنيرررررررررررًا، 
المسرررررراعدة فرررررررى نقرررررررل ال قافررررررة، تعمررررررريم األفرررررررراد األدوار 
االجتماعيرررررررة المختمفرررررررة برررررررالمجتمت، والمسررررررراعدة عمرررررررى 
تةقيررررررررررق التكيررررررررررف الشخ ررررررررررى وتةسررررررررررين العمقررررررررررات 

(  59: 5154االجتماعيررررررررررررررررة  جررررررررررررررررامت والعزبررررررررررررررررى، 
كنررررررائس أيضررررررًا وجررررررود دور عبررررررادة م ررررررل المسرررررراجد وال

لهرررررا تررررر  ير فرررررى عمميرررررة التطبيرررررت األجتمررررراعى  وكممرررررا 
كررررررررررران المجتمرررررررررررت أك رررررررررررر اسرررررررررررتقرارًا ولديررررررررررره الكفايرررررررررررة 
االقت رررررادية، كممرررررا سررررراكم ذلررررررك بشررررركل ليجرررررابى فررررررى 

: 5157عمميرررررررررررررررة التطبيرررررررررررررررت االجتمررررررررررررررراعى معوض، 
4 ) 

يسررررررررتخمص ممررررررررا سرررررررربق وجررررررررود ك يررررررررر مررررررررن  ممخىىىىىىىىص:
المتغيررررررررات المررررررر  رة عمرررررررى عمميرررررررة التطبيرررررررت االجتمررررررراعى 

ة خا ررررة مررررا يتعمررررق منهررررا برررردور األسرررررة فررررى نقررررل وب ررررف
وغرررررررررس وترررررررردعيم القرررررررريم االجتماعيررررررررة فررررررررى أبنائهررررررررا، وأن 
تبرررراين كررررذل المتغيرررررات مررررن المرررررجت أن يرررر دى للررررى تبرررراين 

ومرررررن  -لن جررررراز التعبيرررررر –فرررررى عمميرررررة التطبيرررررت القيمرررررى
أكررررررررم تمررررررررك المتغيرررررررررات التررررررررى يمكررررررررن استخم ررررررررها مررررررررن 

وةجررررم األسرررررة،  الدراسررررات اإلشررررارة لليهررررا العامررررل الرررردينى،
ونررررررررررررروع العمقرررررررررررررات األسررررررررررررررية، وتكنولوجيرررررررررررررا اإلعرررررررررررررمم 
واالت رررررررررررررررال، و قافرررررررررررررررة وتعمررررررررررررررريم الوالررررررررررررررردين، وال قافرررررررررررررررة 
االجتماعيرررررررررررة السرررررررررررائدة، ومشررررررررررراركة األ  فرررررررررررى عمميرررررررررررة 
التطبيررررررررت، أسرررررررررالي  التطبيرررررررررت الوالديررررررررة، ونررررررررروع الطفرررررررررل، 
وعمرررررررررل األم، والمسرررررررررتوى االجتمررررررررراعى والطبقرررررررررى الرررررررررذى 

ى التعميمررررررررررى لمنشررررررررررش، تنتمرررررررررى لليرررررررررره األسرررررررررررة، والمسرررررررررتو 
والمسررررررررتوى التنمرررررررروى لممجتمررررررررت، والعامررررررررل االقت رررررررررادى، 

 والعامل األيدولوجى     
 فروض الدراسة

اسرررررررتنادًا للرررررررى مرررررررا تضرررررررمنته أدبيرررررررات الدراسرررررررة مرررررررن      
المعطيررات النظريررة ونتررائا الدراسررات السررابقة، وفررى ضرروء 
خبرررررات الباةررررث، أمكررررن تةديررررد مجموعررررة مررررن المتغيرررررات 

الجتماعيرررررة واالقت رررررادية الترررررى يتوقرررررت أن الديموجرافيرررررة وا
يكرررون لهرررا عمقرررات معنويرررة مرررت كرررل مرررن متغيررررى الدراسرررة 
التابعين وكما، درجرة اكتسرا  المبةرو ين لمقريم االجتماعيرة 
المدروسررررة مررررن أسررررركم، ودرجررررة التررررزامهم بتمررررك القرررريم فررررى 
سموكهم الفعمى  وقد ترم  رياغة العمقرة المتوقعرة برين كرل 

المسررتقمة وكررل مررن متغيرررى الدارسررة مررن متغيرررات الدراسررة 
 التابعين فى مجموعتين من الفروض 

فرروض عرن عمقرة درجرة اكتسرا    5المجموعة األولى: 
القرررررريم مررررررن األسرررررررة ومجموعررررررة مررررررن المتغيرررررررات المتعمقررررررة 
بخ ائص المبةوث، كما يمى: توجد عمقات معنوية برين 
درجة اكتسا  المبةوث لمقيم االجتماعيرة مرن األسررة وكرل 

المتغيرات التالية: الجنس، العمرر، المسرتوى التعميمرى،  من
الةالرررة العمميرررة، ترتيررر  المبةررروث برررين األخررروة واألخررروات، 
درجرررررة الرضرررررا عرررررن الةيررررراة األسررررررية، درجرررررة التررررردليل فرررررى 

 ال غر، درجة العقا  األسرى عند الخط  
فرررروض عرررن عمقرررة درجرررة اكتسرررا  القررريم مرررن األسررررة   5

عمقرة بخ رائص األسررة، كمرا ومجموعة مرن المتغيررات المت
يمررى: توجررد عمقررات معنويررة بررين درجررة اكتسررا  المبةرروث 
لمقرريم االجتماعيررة مررن األسرررة وكررل مررن المتغيرررات التاليررة: 
عمررر الوالررد، المسررتوى التعميمررى لموالررد، مهنررة الوالررد، عمررر 
األم، الةالرررة العمميرررة لرررأم، وجرررود األ  واألم فرررى األسررررة، 

مستوى االقت ادى لأسرة، درجة ةجم الوةدة المعيشية، ال
 قيادية الوالد، درجة التماسك األسرى 

فررروض عررن عمقررة درجررة االلتررزام   7المجموعىىة الرانيىىة: 
بررررررررالقيم المرَتعممررررررررة ومجموعررررررررة مررررررررن المتغيرررررررررات المتعمقررررررررة 
بخ ائص المبةوث، كما يمى: توجد عمقات معنوية برين 

ات التاليررة: درجررة االلتررزام بررالقيم المرَتعممررة وكررل مررن المتغيررر 
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الجنس، العمر، المستوى التعميمى، الةالرة العمميرة، ترتير  
المبةرروث بررين األخرروة واألخرروات، درجررة الرضررا عررن الةيرراة 
األسرية، درجة التدليل فى ال غر، درجرة العقرا  األسررى 

 عند الخط  
فرررررروض عرررررن عمقرررررة درجرررررة االلترررررزام برررررالقيم المرَتعممرررررة   4

بخ رائص األسررة، كمرا  ومجموعة مرن المتغيررات المتعمقرة
يمررررى: توجررررد عمقررررات معنويررررة بررررين درجررررة االلتررررزام بررررالقيم 
المرَتعممرررة مررررن األسرررررة وكررررل مررررن المتغيرررررات التاليررررة: عمررررر 
الوالررد، المسررتوى التعميمررى لموالررد، مهنررة الوالررد، عمررر األم، 
الةالررة العمميرررة لرررأم، وجررود األ  واألم فرررى األسررررة، ةجرررم 

قت رررررادى لأسرررررة، درجرررررة الوةرررردة المعيشرررررية، المسررررتوى اال
 قيادية الوالد، درجة التماسك األسرى 

 إجرا ات الدراسة الميدانية
 منطقة الدراسة

أجريرررت الدراسرررة الميدانيرررة فرررى قريرررة كررروم دفشرررو عمرررى     
أساس أنها قرية متوسرطة مرن ةيرث مسرتواكا التنمروى وفقرًا 
لم شرررر الدرجرررة الكميرررة لممسرررتوى التنمررروى لمقررررى الم ررررية 

(  ومرررن  رررم 559 -.55: 5112ميرررة البشررررية،  دليرررل التن
فررريمكن اعتباركرررا شررربيهة بمعظرررم القررررى الم ررررية وبالترررالى 
يمكررن بشرريء مررن التجرراوز اعتبررار أن نتررائا الدراسررة يمكررن 
أن تنسرررة  عمرررى القررررى المشرررابهة لهرررا  وتتبرررت كرررذل القريرررة 
مركز كفر الدوار بمةافظة البةيرة ومةافظة البةيرة تةترل 

مةافظرررات م رررر فرررى مواردكرررا، ةيرررث موقعرررًا وسرررطًا مرررن 
تةترررل الترتيررر  الخرررامس عشرررر برررين مةافظرررات الجهوريرررة  

(  دليررررل 972 1ويبمرررغ المسرررتوى التنمرررروى لريرررف المركرررز  
 (  51: 5112التنمية البشرية، 

 شاممة وعينة الدراسة
تتكون شاممة الدراسة من جميت الوةدات المعيشية     

توفرة لدى الوةدة بقرية كوم دفشو  وفى ضوء البيانات الم
المةمية لقرية كوم دفشو عن عدد الوةدات المعيشية 

 5373تمك الوةدات بةوالى  بالقرية أمكن تقدير عدد
، وقد تم تةديد 5159وةدة معيشية فى القرية فى عام 

ةجم عينة الدراسة وفقًا لممعادلة التالية: 
  2 N 1

    
e

N
n


 ،

= ةجم  Nعيشية، = ةجم العينة من الوةدة المnةيث 
ةيث (  5154 العزبى، ٪( 3= درجة الدقة  eالشاممة، 

وةدة معيشية، وتم اختياركا بطريقة العينة  591بمغ 
وقد ر ى زيادة ةجم العينة خمس العشوائية المنتظمة  

وةدات معيشية لضافية تةسبًا الةتمال عدم لمكانية 
استيفاء أو عدم  مةية بعض استمارات االستبيان، 

ى ذلك أ بت العدد النهائى لعينة الوةدات المعيشية وعم
وقد روعى اختيار لبن أو  وةدة معيشية  592بالقرية 

ابنة من الوةدات المعيشية المختارة ال يقل عمرل أو 
 .9عامًا  وانتهت كذل العممية باختيار  52عمركا عن 
مبةو ة، أى أن عينة المبةو ين تتكون من  93مبةو ًا و

  مبةو ة مبةو ًا و 592
 طريقة وأدوات جمع البيانات

 Socialاسررتخدمت الدراسررة مررنها المسررت االجتمرراعى     

Survey  الجزئرررى بالعينرررة( وذلرررك لممئمتررره لعينرررة الدراسرررة 
وأكرررردافها الو رررررفية والتةميميررررة، ةيرررررث تررررم جمرررررت البيانرررررات 
االجتماعيررة مررن خررمل لجررراء مقررابمت شخ ررية مررت أفررراد 

عشوائيًا من مجتمت الدراسرة، وذلرك العينة البة ية المختارة 
 باستخدام  ةيفة استبيان أعدت لتةقيق أغراض الدراسة 

 أساليت التحميل ا ح ا ى
استخدمت النس  المئوية والتوزيعات التكراريرة وبعرض     

مقاييس النزعة المركزية والتشتت لو ف متغيرات الدراسة 
وخ رررائص عينرررة المبةرررو ين  واسرررتخدم أسرررمو  االنةررردار 
المتعردد فررى اختبررار ترر  ير معنويررة المتغيرررات المقاسررة عمررى 
المسررررررررتوى الفترررررررررى والنسرررررررربى والتررررررررى يتضررررررررمنها النمرررررررروذج 
االنةرررردارى، تةديررررد األكميررررة النسرررربية لكررررل مررررن المتغيرررررات 

الختبررار معنويررة الفرررق بررين  (t)المسررتقمة  اسررتخدام اختبررار 
متوسررطى فئررات المتغيرررات اإلسررمية  كمررا اسررتخدم معامرررل 

R)د التةديررر
2
لبيررران نسررربة التبرررراين فرررى المتغيررررات التابعررررة  (

بواسرررررررطة المتغيررررررررات المسرررررررتقمة الترررررررى تضرررررررمنها النمررررررروذج 
المتغرررريرات  Reliabilityاالنةررردارى، وتقررردير معررررامل  برررات 

 (αكرونباخ  ألفا  المركبة باسترخدام طريقة 
 ريف ا جرا ية وقياس متغيرات الدراسةاالتع

  أواًل: المتغيران التابعان:
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. درجىىىىة اكتسىىىىات المبحىىىىوث لمقىىىىيم االجتماعيىىىىة مىىىىن 2
 األسرة:

كررذا المتغيررر يعبررر عررن مرردى قيررام األسرررة بنقررل وغرررس     
القررررررريم االجتماعيرررررررة مةرررررررل الدراسرررررررة فرررررررى أبنائهرررررررا وبناتهرررررررا 
المبةرررو ين  وقرررد ترررم قيررراس كرررذا المتغيرررر مرررن خرررمل سررر ال 
المبةرروث عررن مررا تعممررره مررن أسرررته مرررن أمررور تعبررر عرررن 

عيررررة موضررررت الدراسررررة وتقرررراس بعرررردة عبررررارات القرررريم االجتما
بعضرررها عبرررارات ليجابيرررة والررربعض ارخرررر عبرررارات سرررمبية 
توضرررت القررريم الترررى تغرسرررها األسررررة فرررى األبنررراء، وأعطيرررت 

( لمسررتجابات  نعرررم، للررى ةررد مرررا، ال( 1، 5، 5الرردرجات 
بالترتيررر  فرررى ةالرررة العبرررارات المعبررررة عرررن القيمرررة ليجابيرررًا، 

( لمستجابات  نعم، للى ةرد 5، 5، 1وأعطيت الدرجات  
ما، ال( فى ةالة العبارات المعبرة عن القيمة سرمبيًا  ويبرين 

( العبارات الترى اسرتخدمت فرى قيراس القريم  وقرد 5الجدول 
بطريقررررة ألفررررا كرونبرررراخ  –بمغررررت قيمررررة  بررررات كررررذا المقيرررراس

(، ممرررا يررردل عمرررى درجرررة عاليرررة نسررربيًا مرررن  برررات 993 1 
 المقياس    

بارترررران لقيرررراس كررررل قيمررررة مررررن القرررريم وقرررد خ  ررررت ع    
الخمررررس والعشرررررين مةررررل الدراسررررة  وبررررذلك يتررررراوح المرررردى 

درجات، ويتراوح المدى  4النظرى لكل قيمة مابين  فر و
 511 –النظرى لمدرجة الكمية لهرذا المتغيرر مرا برين  رفر 

درجرررة  وقرررد ترررم أيضرررًا قيررراس كرررذا المتغيرررر عمرررى المسرررتوى 
ط، وأعمرى مرن المتوسرط  الرتبى فى فئتين: أقل من المتوس
لقيراس معنويرة الفررق برين  tوذلك لمقابمرة متطمبرات اختبرار 

 فئتى كل من المتغيرات المقاسة عمى المستوى اإلسمى 
. درجىىىىة التىىىىزام المبحىىىىوث بىىىىالقيم التىىىىى اكتسىىىىبةا مىىىىن 2

 األسرة:
أى مدى تنفيذ المبةوث لهرذل القريم الترى اكتسربها مرن      

ر عررن طريررق ذكررر العبررارات أسرررته  وتررم قيرراس كررذا المتغيرر
التى تعبر عرن القريم مةرل الدراسرة، وسر ال المبةروث عمرا 
لذا كرران ينفررذكا وأعطيررت اإلجابررات الرردرجات التاليررة: نعررم 
 درجترران(، للررى ةررد مررا  درجررة واةررة(، ال   ررفر(  ويعبررر 
مجمرروع الرردرجات التررى ة ررل عميهررا المبةرروث عررن درجررة 

، ويترررراوح المررردى التزامررره برررالقيم الترررى اكتسررربها مرررن األسررررة

درجرررة  وبمرررغ  511النظرررى لهرررذا المقيرراس مرررن  رررفر للررى 
( وكررررى α  )1 997كرونبررراخ  ألفررررا معامرررل  باترررره بطريقرررة 

 قيمة تدل أيضًا عمى درجة  بات عالية نسبيًا 
 المتغيرات المستقمة

وتم قياسه بمتغير لسرمى مكرون مرن / جنس المبحوث: 2
 فئتين: ذكر، لن ى 

بررره عررردد سرررنوات المبةررروث  ويق ررردالمبحىىىوث:  سىىىن/ 2
 وقت جمت البيانات 

ويق د بره عردد سرنوات الوالرد وقرت جمرت  الوالد: سن/ 3
 البيانات  

: ويق رررد بررره عررردد سرررنوات الوالررردة وقرررت الوالىىىدةسىىىن / 4
 جمت البيانات  

 / الحالىىىىة التعميميىىىىة لممبحىىىىوث: ويق ىىىىد بىىىى  مقىىىىدار5
ماة ل عميه المبةوث من تعميم رسرمى نظرامى، وترم 

فئرررات: أمرررى، يقررررأ  9قيررراس رتبرررى مكرررون مرررن قياسررره بم
ويكترر ، ابترردائى، لعرردادى،  ررانوى، عررالى  وخ  ررت 

 عمى الترتي   2، 4، 7، 5، 5، 1له القيم الرمزية: 
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المبةروث  / الحالة العممية لممبحوث: ويق د ب  عمىل6

ة ول عمى دخل، وتم قياس كذا المتغيرر فى مقابل ال
عمرى المسرتوى اإلسررمى مكونرًا مرن فئتررين كمرا:  يعمررل( 

 و اليعمل(  
ويق ررد برره مقرردار مررا ة ررل  / الحالىىة التعميميىىة لموالىىد:7

عميررره والررررد المبةرررروث مررررن تعمرررريم رسررررمى نظررررامى، وتررررم 
فئرررات: أمرررى، يقررررأ  9قياسررره بمقيررراس رتبرررى مكرررون مرررن 

انوى، عررالى  وخ  ررت ويكترر ، ابترردائى، لعرردادى،  رر
 عمى الترتي   2، 4، 7، 5، 5، 1له القيم الرمزية: 

: ويق رررررد بررررره عمرررررل والررررردة / الحالىىىىىة العمميىىىىىة لموالىىىىىدة8
المبةرروث فررى مقابررل الة ررول عمررى دخررل، وتررم قيرراس 
كررذا المتغيررر عمررى المسررتوى اإلسررمى مكونررًا مررن فئتررين 

 كما:  يعمل( و اليعمل( 
يررر لسررمى مكررون مررن وتررم قياسرره بمتغ/ وجىىود الوالىىدين: 9

 فئتين: وجود األ  واألم، وجود أةد الوالدين فقط 
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وتررم قياسرره بمتغيرررر لسررمى مكررون مرررن / مةنىىة الوالىىىد: 20
 فئتين: زراعى، غير زراعى 

ويق د به عدد أفراد الوةدة / حجم الوحدة المعيشية: 22
 المعيشية، وتم قياسه بالعدد الفعمى ألفراد الوةدة 

ويق رررد بررره ترتيررر  إخوتىىى :  / ترتيىىىت المبحىىىوث بىىىين22
خواتررره مرررن ةيرررث العمرررر  وترررم  المبةررروث برررين لخوتررره وا 
قياسه كمتغير لسرمى مرن فئترين: ترتيبره األول، وترتيبره 

 غير األول  
ويرتم قياسره بمجمروع الردرجات  / المستوى االقت ادى:23

التررى ة ررل عميهرررا المبةرروث مررن خرررمل لجابترره عمرررى 
عيشرة أسررتك س الين: األول: مرا كرو تقييمرك لمسرتوى م

مقارنرررررة ب كرررررل القريرررررة  وأعطيرررررت اإلجابرررررة أعمرررررى مرررررن 
درجررات(، واإلجابررة متوسررط  درجتررين(، 7المتوسررط =  

واإلجابة أقل من المتوسط  درجة واةدة(  وال انى: كل 
تعتبررررر أسرررررتك غنيررررة أم فقيرررررة أم متوسررررطة  وأعطيررررت 

درجررررررررررات(، واإلجابررررررررررة متوسررررررررررطة 7اإلجابررررررررررة غنيررررررررررة  
 درجة واةدة(  وبذلك يترراوح   درجتين(، واإلجابة فقيرة

 9 –5المررردى النظررررى لررردرجات كرررذا المتغيرررر مرررا برررين 
 درجات 

ويق د به لدراك المبةوث لقردرة  / درجة قيادية لموالد:24
والدل عمى الت  ير فى ألراء وسموك ارخررين عرن طريرق 
المعمومرررات والن رررائت واالستشرررارات الترررى يةتاجونهرررا  

وث عمررى سرر ال كررل وتررم قياسرره مررن خررمل لجابررة المبةرر
تعتبرررررر والررررردك مرررررن القيرررررادات المةميرررررة  ةيرررررث أخرررررذت 

درجات( فى ةالة اإلجابة برنعم،  7استجابة المبةوث  
 ودرجتررررين( فررررى ةالررررة اإلجابررررة للررررى ةرررردما، و درجررررة 

 واةدة(  فى ةالة اإلجابة بم 
ترم قياسرها مرن خرمل لجابرة المبةروث  / درجة التدليل:25

لل وأنررت  ررغير   عمررى السرر ال: يررا ترررى أنررت كنررت مررد
، للرى ةرد 5وأعطيت اإلجابات الدرجات التالية: نعرم= 

   7، ال = 5ما = 
ترررم قياسرررها مرررن خرررمل  / درجىىىة العقىىىات عنىىىد الخطىىى :26

لجابررة المبةرروث عمررى السرر ال: لمررا كنررت بررتغمط أو مررا 
بتسررمعش الكررمم كرران الوالرردين بيفضررموا أيرره  وأعطيررت 

           خ رررررام، ال5اإلجابرررررات الررررردرجات التاليرررررة: الضرررررر = 
  7، الةرمان من الم روف = 5= 
ويق ررد برره درجررة التررررابط  / درجىىة التماسىىس األسىىرى:27

بررين أفررراد األسرررة، ومرردى اسررتعداد كررل مررنهم لمسرراعدة 
األفررراد ارخرررين، وتعرراونهم لمواجهررة المشرراكل المختمفررة 
التررررى تعترررررض األسرررررة، ومررررا يسررررود األسرررررة مررررن ةرررر  

عبرررارات وكمرررا: عرررادة  3 وتفررراكم  وترررم قياسررره باسرررتخدام
يسود األسرة جو من الة  والتفاكم، توجرد  قرة متبادلرة 
برررررين أفررررررراد األسرررررررة، يتعرررررراون أفرررررراد األسرررررررة فررررررى ةررررررل 
مشررراكمها، كرررل واةرررد فرررى األسررررة يهمررره م رررمةتها قبرررل 
م مةته، األسرة بتقدر ما يبذله األفرراد مرن أجمهرا ولرو 
ه كرران يسرريرًا، كررل واةررد فررى األسرررة بيشررعر بررالفخر ألنرر

منتمى لهذل األسرة، المشاكل مستمرة بين أفراد األسررة،  
(، 5(، للررى ةررد مررا =  7وقررد أعطررت اإلجابررة نعررم =  

( فررررى ةالررررة مررررا لذا كانررررت العبررررارة فررررى اتجررررال 5ال =  
( لذا كانرت فرى 7(،  5(،  5التماسك، بينما أرعطيرت  

عكس التمسرك، ويعبرر مجمروع الردرجات الترى يتة رل 
جررة التماسررك األسرررى  ويتررراوح عميهررا المبةرروث عررن در 

درجررة   55 – 3المرردى النظرررى لهررذا المقيرراس مررا بررين 
( 9 1وقرررررد بمغرررررت قيمرررررة معامرررررل  برررررات كرررررذا المقيررررراس 

 بطريقة ألفا كرونباخ 
ويق رررد بهرررذا  / درجىىىة الرءىىىا عىىىن الحيىىىاة األسىىىرية:28

المتغيرررر مررردى لةسررراس المبةررروث بالسرررعادة واالسرررتقرار 
لجابرررة المبةررروث  داخرررل أسررررته  وترررم قياسررره مرررن خرررمل

عررن رأيرره فررى العبررارتين الترراليتين: أةسررن أوقرراتى كنررت 
بقضرريها مررت أسرررتى، وأشررعر برراألمن واالسررتقرار داخررل 

درجررات لاجابررة برررنعم،  7األسرررة  وأعطيررت اإلجابرررات 
 درجتين لاجابة للى ةد ما ودرجة واةدة لاجابرة برم 
 –5وبذلك يتراوح المدى النظررى لردرجات كرذا المتغيرر 

 رجات د 9
 نتا ج الدراسة

. دور األسرة الريفية فى نقل القيم االجتماعية ألبنا ةىا 2
 من الجنسين:
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استهدفت الدراسة التعرف عمى دور األسررة الريفيرة فرى 
منطقرة الدراسرة فرى نقرل القريم االجتماعيرة الترى ترم دراسررتها 

قيمة اجتماعية للى أبنائهرا وبناتهرا، أو بتعبيرر  52وعددكا 
 .تسا  المبةو ين لهذل القيم من أسركمألخر درجة اك

بمقيررراس  -كمرررا سررربق بيانررره –وقرررد ترررم قيررراس كرررل قيمرررة
درجررات، وعمررى ذلررك تتررراوح  4 –تتررراوح درجاترره بررين  ررفر

 -درجرررات المقيررراس الكمرررى الكتسرررا  القررريم مرررا برررين  رررفر
( النتررائا التررى تو ررمت لليهررا 5ويبررين جرردول   درجررة 511

 الدراسة فى كذا الش ن، 

 المبحورين القيم من األسرة ض الموشرات ا ح ا ية لمتغير درجة اكتساتبع: 2جدول 
 االنحراف المدى الدرجة متوسط القيمة م

 المعيارى
الترتيت حست  : التباين

 األهمية
 59 1 91 157 5 11993 5 11 4 4 5 االدخار 5
 54 1 92 5.4 5 19..1 5 11 4 9 5 االست مار 5
 55 2 35 55. 1 91172 1 11 7 9 5 ترشيد االستهمك 7
 59 2 95 559 5 51417 5 11 4 2 5 العمل الةر 4
 55 1 32 99. 1 97125 1 11 4 1 7 العمل اليدوى 2
 9 1 1. 3.5 1 451.. 1 11 4 5 7 ةرية الرأى  9
 4 2 5. 979 1 39955 1 11 5 7 7 المواطنة 3
 4 2 5. 0.992 7745..0 11 7 7 7 الوسطية 8
 7 1 2. 0.932 5535. 0 11 7 4 7 لقانونااللتزام با 9
 5 1 91 0.723 29359 1 11 5 9 7 اةترام الكبير 20
 55 2 35 549 5 55324 5 11 4 9 5 الطموح 22
 53 1 91 15. 1 9212. 1 11 4 4 5 التسامت 22
 53 1 91 15. 1 9239. 1 11 4 4 5 النظام 23
 53 1 91 191 5 14453 5 11 4 4 5 المشاركة المجتمعية 24
 9 1 1. .37 1 2911. 1 11 4 5 7 تبادل المنفعة 52
 9 1 1. .37 1 2911. 1 11 4 5 7 ة  الوطن 59
 9 2 33 335 1 3391. 1 11 4 5 7 العمل 53
 55 1 22 945 5 5.513 5 11 4 5 5 ةق المرأة فى العمل .5
 55 1 22 351 5 .7133 5 11 4 5 5 المساواة بين الجنسين 59
 54 1 25 53. 5 72522 5 11 4 1 5 ألسرة ال غيرةا 51
 5 2 3. 235 1 32242 1 11 7 2 7 التدين 55
 9 2 33 .15 5 15414 5 11 4 5 7 اةترام الوقت 55
 55 2 23 125 5 15241 5 11 4 7 5 العمل لتقان 57
 54 1 92 3.9 5 77341 5 11 4 9 5 األرض تممك 54
 55 1 22 111 5 99992 1 11 4 5 5 ال دق 52

  9 99    . 5 جممة
 

( درجررررة 9 99ةيرررث بمغررررت درجرررة اكتسررررا  القررريم الكميررررة  
( درجررررة، أى أن األسررررررة 511عمررررى مقيررررراس مكررررون مرررررن  

٪( فررى القيررام بمهمتهررا 31الريفيررة قررد نجةررت بنسرربه تقررار  
فرررررى نقرررررل القررررريم االجتماعيرررررة المدروسرررررة للرررررى أبنائهرررررا مرررررن 

ولكررن درجررات  الجنسرين، أى بمسررتوى أعمررى مرن المتوسررط 
اكتسرررا  القررريم المختمفرررة تتبررراين مرررن قيمررره ألخررررى  ةيررررث 
جرررررراءت قرررررريم اةترررررررام الكبيررررررر والترررررردين وااللتررررررزام بالقررررررانون 
والوسررررطية والمواطنررررة وةرررر  الرررروطن وتبررررادل المنفعررررة فررررى 

أعمى مستوى مرن ةيرث درجرة اكتسرا  المبةرو ين لهرا مرن 
أسرررررركم، بينمرررررا جررررراء فرررررى المسرررررتوى األدنرررررى قررررريم ال ررررردق 

تقرررران والمسرررراو  اة بررررين الجنسررررين وةررررق المرررررأة فررررى العمررررل وا 
العمرررل والمشررراركة المجتمعيرررة والنظرررام والتسرررامت واالدخرررار 

 والعمل الةر 
. عالقىىىة بعىىىض المتغيىىىرات بدرجىىىة اكتسىىىات القىىىيم مىىىن 2

 األسرة
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فرررررى لطرررررار تةقيرررررق الهررررردف ال رررررانى لمدراسرررررة الخررررراص 
بالتعرف عمى عمقة بعض المتغيرات الشخ ية واألسررية 

بدرجة اكتسابه لمقيم من األسرة، تم  ياغة عردة  لممبةوث
فرررروض بة يرررة عرررن العمقرررات المتوقعرررة، وجررررى اختباركرررا 
لة ائيًا  بعد تةويمها للى ال يغة اإلة ائية(، ةيرث ترم 
تقسرررريم تمررررك المتغيرررررات للررررى مجمرررروعتين تضررررم المجموعررررة 
األولى ل نى عشر فرضًا تم قياس متغيراتها عمى المسرتوى 

فررى اختباركررا أسررمو  االنةرردار المتعرردد،  النسرربى واسررتخدم
وتتكررون المجموعررة ال انيررة مررن الفررروض مررن سررتة فررروض 
ترررم قيررراس متغيراتهرررا عمرررى المسرررتوى اإلسرررمى واسرررتخدم فرررى 

لمعنويرررة الفررررق برررين متوسرررطى درجرررة  (t)اختباركرررا اختبرررار 
اكتسا  القيم لمفئتين الترى يتكرون منهمرا كرل متغيرر  وفيمرا 

 ختبارات:يمى عرض لنتائا تمك اال
( معررررررراممت 7توضرررررررت النترررررررائا الرررررررواردة فرررررررى جررررررردول 

ومسررتوى المعنويررة لعمقررة  t) وقرريم  ()االنةرردار المعيررارى 
كررل مررن المتغيرررات المسررتقمة اإل نررى عشررر بررالمتغير التررابت 

  درجة اكتسا  القيم(  
 

ومررن الجرردول تبررين وجررود ترر  ير معنرروى لة ررائيًا لكررل     
رجرررررة العقرررررا ، ودرجرررررة مرررررن متغيررررررات درجرررررة التررررردليل، ود

التماسك األسرى، ودرجة قيادية الوالد، عمى المتغير التابت 
وكررررو درجررررة اكتسررررا  القرررريم، وذلررررك بررررافتراض  بررررات ترررر  ير 
المتغيررررررررات األخررررررررى الترررررررى يتضرررررررمنها نمررررررروذج االنةررررررردار 
المتعررردد  أمرررا المتغيررررات ال مانيرررة األخررررى الترررى يتضرررمنها 

مررررى درجررررة النمرررروذج فمررررم يكررررن الى منهررررا ترررر  ير معنرررروى ع
اكتسرررا  القررريم  أى أن نترررائا تةميرررل االنةررردار المتعررردد قرررد 

الدراسررة اإل نرى عشررر ولررم متغيررات دعمرت أربعررة فقرط مررن 
 ال مانية األخرى   المتغيراتتدعم 
ويمةررررظ أن عمقررررة كررررل مررررن متغيررررر  درجررررة الترررردليل      

و درجة العقا   بدرجة اكتسا  القيم عكسية، فى ةين أن 
التماسررررك األسرررررى وقياديررررة الوالررررد  عمقررررة كررررل مررررن درجررررة

طرديررة  بمعنررى أن زيررادة درجررة ترردليل األسرررة لأبنرراء يرر  ر 
سررمبيًا عمرررى درجرررة اكتسرررا  األبنرراء لمقررريم األسررررية، وكرررذلك 
شرررردة العقررررا  عنررررد الخطرررر ، أى كممررررا زادت درجررررة الترررردليل 
ودرجرررة العقرررا  كممرررا قمرررت قررردرة األسررررة عمرررى نقرررل وغررررس 

عكرس مرن ذلرك كممرا زاد التماسرك القيم فى أبنائها  وعمى ال
األسرررررى، واتسررررم الوالررررد بالقياديررررة كممررررا سرررراعد ذلررررك عمررررى 

 اكتسا  األبناء لمقيم االجتماعية من أسركم   
R)وكمرررا يتبرررين مرررن قيمرررة معامرررل التةديرررد المعيرررارى     

2
) 
٪ 59فلن المتغيررات الترى يتضرمنها النمروذج تفسرر ةروالى 

بةررررو ين لمقرررريم فقررررط مررررن التبرررراين فررررى درجررررات اكتسررررا  الم
األسرية  ويبدو أن كناك متغيررات غائيرة قرد تكرون مسرئولة 
عن كذة النسبة المنخفضة فى تفسير التباين  وربما تتعمق 
تمرررررك المتغيررررررات برررررالخبرات المتباينرررررة الترررررى يتعررررررض لهرررررا 

ن خرررارج األسررررة مرررن أجهرررزة التطبيرررت االجتمررراعى و المبةو ررر
 المختمفة 

( عردم وجرود 4دول وتوضت النترائا المعروضرة فرى جر    
فررررروق معنويررررة لة ررررائيًا فرررررى درجررررة اكتسررررا  القرررريم برررررين 
متوسطى كل متغير، بمعنى عدم وجود فروق معنويرة برين 
المبةررو ين الررذكور واإلنرراث، أو المبةررو ين العرراممين وغيررر 
العرررررراممين، أو المبةرررررروث الررررررذى ترتيبرررررره األول مررررررن ةيررررررث 
العمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر، والمبةررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروث غيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر األول، 

 (t)و ()معامل االنحدار المعيارى ت الدراسة بدرجة اكتسات القيم مقاسة بقيمعالقة متغيرا:3دول ج
المعنوية مستوى (t) ()  معامل االنحدار المعيارى المتغيرات  

 5.4 1 - 132 5  - 515 1 عمر المبةوث
 37. 1 - 591 1 - 155 1 المستوى التعميمى لممبةوث

 149 1 - 119 5 - 579 1 درجة التدليل
العقا درجة   1 549 - 7 4.1 -  1 115 

 .27 1 - 953 1 - 143 1 درجة الشعور بالرضا
ألسرىدرجة التماسك ا  1 541 5 .41 1 193 

 557 1 295 5 543 1 عمر الوالد
 179 1 132 5 537 1 عمر الوالدة

 799 1 - 913 1 - 525 1 المستوى التعمميى لموالد
 .51 1 - 954 5 - 555 1 ةجم األسرة
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مستوى االقت ادىال  1 179 - 1 23. - 1 294 
 .11 1 995 5 5.9 1 درجة قيادية الوالد
R) معامل التةديد

2
) 1 595 

لمعنوية الفر  بين متوسطى درجىة اكتسىات القىيم لف تىى كىل متغيىر مقىاس عمىى المسىتوى  (t)نتا ج اختبار  :4جدول 
 ا سمى

 مستوى المعنوية t الفر  بين المتوسطين المتوسط الف ة المتغيرات
 ذكر جنس المبةوث

 أن ى
99 79. 
31 949 - 5 54.  - 5 147 

  1 59. 
 يعمل الةالة العممية لممبةوث

 ال يعمل
99 329 
31 559 - 1 797  - 1 59.  1 399 

 األول ترتي  المبةوث بين أخوته
 غير األول

99 .55 
31 531 - 1 429  - 1 724  1 354 

 موجودان وجود الوالدين
والدين فقطأةد ال  

9. 293 
31 555 - 5 942  - 5 147  1 717 

 زراعى مهنة الوالد
 غير زراعى

99 491 
31 795 - 1 915  - 1 321  1 424 

 تعمل الةالة العممية لأم
 ال تعمل

31 135 
9. 7.4 5 9.3 1 241 1 29. 

أو المبةرروث الررذى يعمررل والرردل بالزراعررة أو الررذى ال يعمررل 
وث الترررى تعمررل أمررره أو الرررذى ال والرردل بالزراعرررة، أو المبةرر

فرراختمف المبةررو ين فررى تمررك الخ ررائص لررم  تعمررل أمرره 
يرر دى للررى تبرراين معنرروى بيررنهم فيمررا يتعمررق باكتسررا  القرريم 
مرررن أسرررركم  لذن، لرررم تررردعم نترررائا كرررذا االختبرررار أيرررا مرررن 

 الخا ة بهذل المتغيرات  الفروض الستة
قيم فى أعءا  األسرة األكرر ت ريرًا فى عممية غرس ال.3

 أبنا ةا تمن الجنسين 
اكتمررت الدراسررة بررالتعرف عمررى دور كررل مررن أعضرراء      

األسررررة فرررى عمميرررة نقرررل أو غررررس القررريم فرررى أبنائهرررا، مرررن 
خرررمل سررر ال المبةرررو ين عرررن الشرررخص األك رررر تررر  يرًا فرررى 
لكسررابه القرريم االجتماعيررة المدروسررة، مررت لدراك أن عمميررة 

 عضو بمفردل غرس القيم كذل ال يمكن أن يقوم بها 
( مررا يمررى: 2وتوضررت النتررائا المعروضررة فررى جرردول      

كان لأ  الدور األكبر فى غرس  ونقل القريم االجتماعيرة 
٪( مررن 4 75المدروسررة للررى أبنائرره وبناترره، ةيررث أوضررت  

المبةرررو ين والمبةو رررات أن األ  كررران لررره الررردور والفضرررل 
برررة األكبرررر فرررى اكتسرررابه تمرررك القررريم  وجررراءت األم فرررى المرت

٪(،  رررم األجرررداد بنسررربة . 59ال انيرررة مرررن األكميرررة بنسررربة  
٪(، وجرررراء اإلخرررروة 9 55٪(،  رررم األقررررار  بنسرررربة  2 55 

٪(  كرررررذا ي كرررررد عمرررررى 3 .فرررررى المرتبرررررة األخيررررررة بنسررررربة  

األكمية الق وى لردور كرل مرن األ  واألم فرى عمميرة نقرل 
وغرس قريم المجتمرت فرى نفروس أبنرائهم  ويمةرظ أيضرًا أن 

 يزالرررررون يسرررررهمون لسرررررهامًا ممةوظرررررًا فرررررى تمرررررك األجرررررداد ال
العمميررررة، عمررررى الرررررغم مررررن تقمررررص نظررررام األسرررررة الممترررردة، 
واالتجرال المتنرامى نةرو نظرام األسررة النوويرة  الترى تررنقمص 

 فيها السمطة األبوية، ويقل فيها ت  ير األجداد 
 رةالتوزيع النسىبى لممبحىورين وفقىًا لعءىو األسى :5جدول

 ممية نقل القيماألكرر ت ريرًا فى ع
الترتيت حست األهمية  :  عءواألسرة

 النسبية
 5 4 75 األ 
 5 . 59 األم

 7 2 55 األجداد
 2 3 . األخوة
 4 9 55 ألخرون
  1 511 جممة

. درجىىىة التىىىزام المبحىىىورين بىىىالقيم التىىىى اكتسىىىبوها مىىىن 4
 األسرة

استهدفت الدراسة التعرف عمرى مردى الترزام المبةرو ين     
م اليرررومى بررالقيم التررى تعمموكرررا مررن أسرررركم، أى فررى سررموكه

( النتررائا 9القرريم التررى غرسررتها فرريهم أسررركم  ويبررين جرردول 
المتعمقرررة بهرررذا الشررر ن ومرررن الجررردول يتبرررين مرررا يمرررى: بمغرررت 
درجة االلتزام اإلجمالية بالقيم التى اكتسبها المبةو ون مرن 
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٪( فررررى جممتهررررا ليجابيررررة ةيررررث تزيررررد عررررن 9 .9أسررررركم  
 ( درجة 59الى المتوسط بةو 

وبتفةص درجة االلترزام بكرل قيمرة عمرى ةردة يتضرت وجردد 
تباين كبير بين القيم من ةيث درجة االلتزام بها  ي تى فى 

٪( وكمررا 2 3.مقدمررة القرريم قيمتررا الترردين واةترررام الكبيررر  
من القيم التقميدية المتوار ة فى ال قافة الريفيرة الترى ال ترزال 

المبةو ين، ومن القيم التى  تةظى باةترام كبير من جان 
تةظرررى بدرجرررة عاليرررة نسررربيًا مرررن االلترررزام بهرررا مرررن جانررر  
المبةررررو ين قرررريم  ةريررررة الرررررأى  و ةرررر  الرررروطن  و االلتررررزام 
بالقرررررانون  و المواطنرررررة  و تبرررررادل المنفعرررررة  و قيمرررررة العمرررررل  

 و اإلدخار  و الوسطية   

 القيم المكتسبة من األسرة بعض الموشرات ا ح ا ية لمتغير درجة االلتزام ب :6جدول 
 
 م

 
 القيمة

 متوسط
الدرجة   

 االنحراف المدى
 المعيارى

 
 التباين

 
: 

الترتيت حست األهمية 
 النسبية

 9 3 37 923 1 5192. 1 11 7 9 5 االدخار 5
 53 2 91 192 5 175.1 5 11 4 2 5 االست مار 5
 52 2 95 975 1 994.7 1 11 4 2 5 ترشيد االستهمك 7
مل الةرالع 4  5 5 4 11 5 5534. 5 535 22 . 55 
 57 1 22 953 5 535.5 5 11 4 5 5 العمل اليدوى 2
 7 2 5. 395 1 .99.. 1 11 4 7 7 ةرية الرأى  9
 9 . 33 55. 1 .9151 1 11 7 5 7 المواطنة 3
 51 2 35 59. 1 91955 1 11 7 9 5 الوسطية .
 2 1 .3 73. 1 95495 1 11 7 5 7 االلتزام بالقانون 9
 5 2 3. .49 1 9.794 1 11 7 2 7 اةترام الكبير 51
 55 1 31 3.2 1 959.. 1 11 4 . 5 الطموح 55
 51 2 23 14. 1 9949. 1 11 7 7 5 التسامت 55
 54 7 99 115 5 11134 5 11 7 3 5 النظام 57
 55 . 29 199 5 149.7 5 11 4 7 5 المشاركة المجتمعية 54
 3 2 33 992 1 .777. 1 11 7 5 7 تبادل المنفعة 52
 4 7 39 ..9 1 .595. 1 11 7 5 7 ة  الوطن 59
 . 7 34 379 1 2.53. 1 11 7 9 5 العمل 53
 52 2 25 927 5 5.231 5 11 4 5 5 ةق المرأة فى العمل .5
 57 1 22 .37 5 75.79 5 11 4 5 5 المساواة بين الجنسين 59
 59 . 91 415 5 5.799 5 11 4 4 5 األسرة ال غيرة 51
 5 2 3. 799 1 95.97 1 11 5 2 7 التدين 55
 57 2 93 949 1 1733. 1 11 7 3 5 اةترام الوقت 55
 59 7 .2 75. 1 95597 1 11 4 7 5 لتقان العمل 57
 .5 2 .2 971 5 539.2 5 11 4 7 5 تممك األرض 54
 55 2 99 929 1 933.9 1 11 7 . 5 ال دق 52

  9 .9    39 5 المتوسط
ومعظرررم كرررذل القررريم تمقرررى اكتمامرررًا ممةوظرررًا مرررن جانررر  
الم سسرررررات واألجهرررررزة المجتمعيرررررة فرررررى كرررررذل األيرررررام نظررررررًا 
ل ررررررررمتها الو يقررررررررة بمتطمبررررررررات التنميررررررررة واألمررررررررن والسررررررررمم 

 االجتماعى 
االلترزام من ناةيرة أخررى االنخفراض النسربى فرى درجرة 
:  ةرررق هرررابررربعض القررريم عمرررى الررررغم مرررن أكميتهرررا ومرررن بين

المرررررأة فررررى العمررررل  و العمررررل اليرررردوى  و التسررررامت  و لتقرررران 
 العمل  

. عالقىىىة بعىىىض المتغيىىىرات بدرجىىىة ا لتىىىزام بىىىالقيم مىىىن 5
 األسرة

( معررررررراممت 3توضرررررررت النترررررررائا الرررررررواردة فرررررررى جررررررردول 
ومسررتوى المعنويررة لعمقررة  t)وقرريم  ()االنةرردار المعيررارى 

ابت كررل مررن المتغيرررات المسررتقمة اإل نررى عشررر بررالمتغير الترر
  درجة االلتزام بالقيم(  

ومن الجدول تبين وجود ت  ير معنوى لة ائيًا وسرال  
لكرررل مرررن متغيررررات درجرررة التررردليل، ودرجرررة العقرررا ، عمرررى 
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المتغيررر التررابت وكررو درجررة االلتررزام بررالقيم، وذلررك بررافتراض 
 برررررات تررررر  ير المتغيررررررات األخررررررى الترررررى يتضرررررمنها نمررررروذج 

العشرررررة األخرررررى التررررى  االنةرررردار المتعرررردد  أمررررا المتغيرررررات
يتضررمنها النمرروذج فمررم يكررن الى منهررا ترر  ير معنرروى عمررى 

  درجة االلتزام بالقيم

( عرردم وجررود .وتوضررت النتررائا المعروضررة فررى جرردول 
فروق معنوية لة ائيًا بين متوسطى كل متغير فرى درجرة 
االلتررزام بررالقيم، ويتبررين مررن قيمررة معامررل التةديررد المعيررارى 

(R
2
التررى يتضررمنها النمرروذج تفسررر ةرروالى  فررلن المتغيرررات (
٪ فقررط مرررن التبررراين فرررى درجررات الترررزام المبةرررو ين برررالقيم 7

 األسرية  
 (t)و ()المعيارى  معامل االنحدار عالقة متغيرات الدراسة بدرجة االلتزام بالقيم مقاسة بقيم :7جدول 

 مستوى المعنوية (t) ()معامل االنحدار المعيارى  المتغيرات  
لمبةوثعمر ا  1 19. 1 995 1 219 

 745 1 - 925 1 - 135 1 المستوى التعميمى لممبةوث
 152 1 - 493 5 - 5.5 1 درجة التدليل
 191 1 - 95. 5 - 543 1 درجة العقا 

 325 1 .75 1 159 1 درجة الشعور بالرضا
 994 1 - 142 1 - 114 1 درجة التماسك األسرى

 733 1 - 2.. 1 - 549 1 عمر الوالد
 552 1 .55 5 551 1 عمر الوالدة

 279 1 959 1 555 1 المستوى التعمميى لموالد
 999 1 11 1 11 1 ةجم األسرة

 94. 1 535 1 157 1 المستوى االقت ادى
 544 1 599 5 ..1 1 درجة قيادية الوالد

R2)معامل التةديد 
) 1 171 

لف تىى كىل متغيىر مقىاس عمىى المسىتوى  درجة االلتىزام بىالقيم لمعنوية الفر  بين متوسطى (t)نتا ج اختبار  :8جدول 
 ا سمى

 مستوى المعنوية t الفر  بين المتوسطين المتوسط الف ة المتغيرات
 ذكر جنس المبةوث

 أن ى
93 955 
99 51. 5 454 5 554 1 559 

 يعمل الةالة العممية لممبةوث
 ال يعمل

99 749 
93 793 - 5 15.  - 

1 .39 1 7.5 
المبةوث بين أخوتهترتي    األول 

 غير األول
99 .77 
93 192 - 1 595  - 

1 554 1 .57 
 موجودان وجود الوالدين

 أةد الوالدين فقط
99 993 
99 994  1 593  - 

1 534 1 .97 
 زراعى مهنة الوالد

 غير زراعى
93 241 
99 453 5 554 1 9.2 1 759 

 تعمل الةالة العممية لأم
 ال تعمل

93 197 
94 495 5 975 5 592 1 559 

 . الفجوة بين اكتسات القيم وااللتزام بةا6
( وجررود تقررار  9يتبررين مررن األرقررام الررواردة فررى جرردول 

كبيرررر برررين درجرررة اكتسرررا  القررريم ودرجرررة االلترررزام بهرررا يكررراد 
  ي ل للى التما ل

٪( مقابرررررررررل 9 99ةيرررررررررث بمغرررررررررت درجرررررررررة االكتسرررررررررا  
قررررد  أى يمكررررن القررررول برررر ن المبةررررو ين ٪( لملتررررزام،9 .9 

التزمررروا فعميرررًا برررالقيم بقررردر مرررا اكتسررربوكا مرررن أسرررركم  كمرررا 
يتبين وجود تقار  كبيرر برين غالبيرة القريم مرن ةيرث درجرة 

االكتسررا  ودرجررة االلتررزام، أى أن القرريم التررى تررم اكتسررابها 
بدرجررررة مرتفعررررة كررررى أيضررررًا التررررى تررررم االلتررررزام بهررررا بدرجررررة 
ى مرتفعرررة، والعكرررس  رررةيت  ممرررا يبرررين أكميرررة الررردور الرررذ

تقوم به األسرة فى غرس القريم االجتماعيرة فرى أبنائهرا منرذ 
 ال غر، والذى ينعكس عمى سموكهم مستقبًم 

. مىىىدى التىىىزام السىىىكان فىىىى منطقىىىة الدراسىىىة بىىىالقيم 7
 االجتماعية
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( درجرررات الترررزام 51تبرررين النترررائا الرررواردة فرررى جررردول  
األكرررررالى فرررررى منطقرررررة الدراسرررررة برررررالقيم االجتماعيرررررة مةرررررل 

قًا لتقديرات المبةو ين  ومرن تمرك النترائا يتضرت الدراسة وف
مايمى: تبمغ درجة التزام األكالى فرى منطقرة الدراسرة برالقيم 
مةل الدراسة فى جممتها، أى مدى انعكراس كرذل القريم فرى 

سررررررموكهم الفعمررررررى وفقررررررًا لمشرررررراكدات وتقررررررديرات المبةررررررو ين 
٪(  وكرررذل الدرجرررة تقرررل قمررريًم عرررن درجرررة الترررزام عينرررة 99 

٪(  9 .9ين أنفسررررررهم بتمررررررك القرررررريم والتررررررى تبمررررررغ  المبةررررررو 
وعمومررًا، تبرردو كررذل الدرجررة غيررر مرضررية فررى ضرروء أكميررة 

 تمك القيم لتنمية المجتمت وسممته 
من جانت المبحورين  الفجوة النسبية بين اكتسات القيم وااللتزام بةا: 9جدول  
اكتسات القيم  : القيمة م االلتزام بالقيم :  الفجوة :   
اراالدخ 5  91 1 37 3  +57 3  
2 4 - 2 91 1 92 االست مار 5  
1 51 - 2 95 2 35 ترشيد االستهمك 7  
3 9 - . 22 2 95 العمل الةر 4  
1 51 - 1 22 1 32 العمل اليدوى 2  
2 5+  2 5. 1 1. ةرية الرأى  9  
3 4 - . 33 2 5. المواطنة 3  
1 51 - 2 35 2 5. الوسطية .  
1 3 - 1 .3 1 2. االلتزام بالقانون 9  
2 5 - 2 3. 1 91 اةترام الكبير 51  
2 5 - 1 31 2 35 الطموح 55  
2 5 - 2 23 1 91 التسامت 55  
7 9+  7 99 1 91 النظام 57  
5 7 - . 29 1 91 المشاركة المجتمعية 54  
2 5 - 2 33 1 1. تبادل المنفعة 52  
3 1 - 7 39 1 1. ة  الوطن 59  
5 7 - 7 34 2 33 العمل 53  
2 5 - 2 25 1 22 ةق المرأة فى العمل .5  
 1 1 1 22 1 22 المساواة بين الجنسين 59
7 .+  . 91 2 25 األسرة ال غيرة 51  
 1 1 2 3. 2 3. التدين 55
1 51 - 2 93 2 33 اةترام الوقت 55  
. 1+  7 .2 2 23 لتقان العمل 57  
2 9 - 2 .2 1 92 تممك األرض 54  
2 54+  2 99 1 22 ال دق 52  

1 5 - 9 .9 9 99 جممة  
 

 أهل القرية بالقيم االجتماعية التوزيع النسبى لممبحورين وفقًا لرأيةم فى مدى التزام :20جدول 
 
 م

 
 القيمة

رجة التزامد :  
 أهل القرية بالقيمة

 الترتيت حست
 األهمية النسبية

 55 3 21 االدخار 5
 51 2 25 االست مار 5
 57 . 99 ترشيد االستهمك 7
 . 2 37 العمل الةر 4
 55 1 25 العمل اليدوى 2
 55 5 99 ةرية الرأى  9
 2 7 5. المواطنة 3
 9 1 35 الوسطية .
 5 3 .. االلتزام بالقانون 9
 7 1 3. اةترام الكبير 51
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 53 . 29 الطموح 55
 .5 . 22 التسامت 55
 59 1 22 النظام 57
 52 3 97 المشاركة المجتمعية 54
 3 3 37 تبادل المنفعة 52
 4 7 7. ة  الوطن 59
 59 1 .2 العمل 53
 51 3 31 ةق المرأة فى العمل .5
 55 1 .9 المساواة بين الجنسين 59
 9 2 32 األسرة ال غيرة 51
 5 . 95 التدين 55
 54 7 49 اةترام الوقت 55
 57 2 49 لتقان العمل 57
 54 3 94 تممك األرض 54
 52 2 45 ال دق 52

  1 99 المتوسط
ويبرررردو مررررن الجرررردول أيضررررًا أن درجررررات االلتررررزام بررررالقيم 
المختمفرررة تتبررراين تباينرررًا كبيررررًا، ةيرررث ترتفرررت درجرررات الترررزام 

٪( و االلتررررررررزام بالقررررررررانون  . 95األكررررررررالى بقرررررررريم الترررررررردين  
٪( و ةررررررررر  الررررررررروطن  3.٪( و اةتررررررررررام الكبيرررررررررر   3 .. 
رة  ٪( و األسررررررررررة ال رررررررررغي7 5.المواطنررررررررة   ٪( و 7 7. 
٪(، بينمررا تررنخفض درجررات االلتررزام بقرريم  ال رردق  2 32 
٪( و لتقررررران العمرررررل  7 49٪( و اةتررررررام الوقرررررت   2 45 
٪( 25٪( و العمرل اليردوى   3 21٪( و االدخار  2 49 

٪( و الطمررررررررروح  . 22٪(  و التسرررررررررامت   22و النظرررررررررام   
 29 . )٪ 

ولعرررررل أكبرررررر مرررررا يمفرررررت النظرررررر فرررررى كرررررذل النترررررائا كرررررو 
ديد بررين درجرررة الترررزام األكررالى بقيمرررة التررردين، التنرراقض الشررر

والتى ت تى فى المرتبرة األولرى مرن األكميرة ودرجرة االلترزام 
بقيمرررررة ال ررررردق، والترررررى تررررر تى فرررررى المرتبرررررة األخيررررررة مرررررن 

 األكمية 
 المناقشة والمقترحات

 أواًل: مناقشة نتا ج الدراسة
أظهررررت نترررائا الدراسرررة وجرررود تقرررار  كبيرررر برررين درجرررة   5

ألبنرررراء لمقررريم االجتماعيررررة مرررن خررررمل أسررررركم اكتسرررا  ا
٪( ودرجررررة االلتررررزام بهررررا فررررى سررررموكهم اليررررومى 9 99 
٪( وأظهررررت نترررائا التةميرررل اإلة رررائى وجرررود 9 .9 

ارتباط معنوى بين متغيرى درجرة اكتسرا  القريم ودرجرة 
االلترررزام بهررررا، ممرررا يشررررير للررررى أكميرررة دور األسرررررة فررررى 

ال رغر، والرذى غرس القيم االجتماعية فى أبنائها منرذ 
 يستمر أ رل عمى سموك األبناء مستقبًم 

بمغ متوسط درجة اكتسرا  األبنراء لمقريم االجتماعيرة مرن   5
٪(، وكررى درجررة ال يمكررن اعتباركررا 31أسررركم ةرروالى  

مرتفعرررة للرررى المسرررتوى المررر مول، فمرررا زال كنررراك ةاجرررة 
لمزيد من االكتمام والجهد الذى تقوم بره األسررة الريفيرة 

نقرررررل القرررريم االجتماعيرررررة المهمرررررة ألبنائهرررررا،  فررررى عمميرررررة
وبخا ررة تمررك القرريم التررى أوضررةت نتررائا الدراسررة أنهررا 

 تقل عن المتوسط العام لدرجة اكتسا  القيم 
أوضةت النتائا أن األسرة تقوم بدور ليجابى فى غرس   7

بعرررض القررريم االجتماعيرررة المهمرررة فرررى أبنائهرررا، وخا رررة 
بالقرررررانون والترررررردين قررررريم المواطنررررررة والوسرررررطية وااللتررررررزام 

واةتررررررام الكبيرررررر وةررررر  الررررروطن  وةريرررررة الررررررأى وقيمرررررة 
العمررل، ةيررث ة ررمت كررذل القرريم عمررى درجررات عاليررة 
نسررربيًا مرررن ةيرررث درجرررة اكتسرررا  األبنررراء لهرررا والترررزامهم 

 بها 
قد يكون من الممفت لمنظر أن معظم القيم ذات الطبيعة   4

لةر االقت ادية م ل قيم االدخار  واالست مار والعمل ا
تقررران العمرررل والطمررروح لرررم تةظرررى باكتمرررام كبيرررر مرررن  وا 
جانر  األسررة الريفيرة كمررا يظهرر مرن انخفراض درجررات 
اكتسا  كرذل القريم مرن جانر  األبنراء   ممرا الشرك فيره 
أن ضررررعف كررررذل القرررريم يمعرررر  دورًا سررررمبيًا يتنرررراقض مررررت 
أكررداف التنميررة االقت ررادية فررى المجتمررت بشررقيه الريفررى 

 والةضرى  
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ةردى نترائا الدراسرة نجراح األسررة الريفيرة فرى أوضةت ل  2
نقررل وغرررس قيمررة الترردين فررى أبنائهررا ةيررث جرراءت كررذل 
القيمة فى المرتبة ال انية من ةيرث درجرة اكتسرابها مرن 

٪(  وتنبرررت أكميرررة الررردور 2 3.األسررررة، والترررى بمغرررت  
الذى تقوم به األسرة الريفية فى كذا المجال مرن أكميرة 

 إلنسانى  ت  ير الدين فى السموك ا
فرررى الوقرررت الرررذى أوضرررةت فيررره نترررائا الدراسرررة ةررررص   9

األسررررة الريفيرررة الشرررديد عمرررى غررررس قيمرررة  التررردين  فرررى 
ابنائهرررا، واةرررتمل كرررذل القيمرررة مرتبرررة عاليرررة مرررن ةيرررث 
درجرررررة اكتسرررررابها بواسرررررطة األبنررررراء، لال أن النترررررائا قرررررد 
أظهررررررت أيضرررررًا نتيجرررررة  رررررادمة أال وكرررررى أن األسررررررة 

مررررى غرررررس قيمررررة  ال رررردق  فررررى الريفيررررة لررررم تةرررررص ع
أبنائهررررا، ةيررررث جرررراءت كررررذل القيمررررة فررررى المرتبررررة قبررررل 

قيمرررة اجتماعيررة ترررم  52األخيرررة مرررن األكميررة مرررن بررين 
 ٪( فقط 2 25دراستها، وبدرجة منخفضة بمغت  

  كررررذا التنرررراقض ال ررررارخ فررررى نجرررراح األسرررررة الريفيررررة فررررى 3
خفاقهرررا الشرررديد فرررى  غررررس قيمرررة  التررردين  فرررى أبنائهرررا وا 

مرررة  ال ررردق  فررريهم كيرررف يمكرررن تفسررريرل  كرررل غررررس قي
يمكررررن القررررول برررر ن تعمرررريم األسرررررة ألبنائهررررا الرررردين يتسررررم 
بالسرررطةية والشررركمية، وال ينفرررذ للرررى ةقيقرررة مرررارمى لليررره 
الررررردين  والترررررى يمكرررررن ليجرررررازل فرررررى القرررررول بررررر ن  الررررردين 
المعاممرررة ، وأن ال ررردق كرررو األسررراس الترررى تقررروم عميررره 

 تمك المعاممة 
ورة ضررعف االلترزام بقيمررة ال ردق مررا ممرا يفراقم مررن خطر  .

أوضررةته نتررائا الدراسررة مررن أن التررزام  األكررالى القريررة 
بقيمررررة ال رررردق يرررر تى فررررى المرتبررررة األخيرررررة بررررين القرررريم 
الخمسرررة والعشررررين الترررى ترررم دراسرررتها، وبدرجرررة متدنيرررة 

٪(، فررى ةررين كرران التررزامهم بررالقيم 2 45لمغايررة بمغررت  
أن تفشى الكذ  ٪(  مما الشك فيه 31األخرى قرابة  

فررى المجتمررت يهرردد أمنرره واسررتقرارل ويعرروق مسرريرته نةررو 
 التنمية 

قبررررل االنتهرررراء مررررن التعميررررق عمررررى مررررا أوضررررةته نتررررائا    9
الدراسررة بشرر ن قيمررة ال رردق ينبغررى اإلشررارة للررى نتيجررة 
أخرى تو مت لليها الدراسرة وكرى وجرود فجروة واضرةة 

٪(  2 99بررررررين التررررررزام المبةررررررو ين بقيمررررررة  ال رررررردق   
٪( وفقررًا لتقيرريم المبةررو ين  2 45والتررزام األكررالى بهررا  

وقد تكون درجة التزام األكرالى بهرذل القيمرة كرى األك رر 
واقعية، نظرًا ألن المبةوث قد يميل للى  تجميل نفسره  
لذا كرررران األمررررر يتعمررررق برررر مر أخمقررررى و ررررفة يتوقعهررررا 

 المجتمت منه 
مرة  األسررة أوضةت النتائا أن تبنى األسرة الريفيرة لقي  51

 رغيرة الةجرم  مازالررت ضرعيفة عمرى الرررغم مرن ار ررار 
السرمبية الك يررة المترتبررة عمرى التزايرد المتنررامى فرى عرردد 
المواليد وعدد السكان ب فة عامة، والذى تمرتهم معظرم 
عوائد التنمية االقت ادية، مما يفراقم مرن كرذل المشراكل 
والم رررراع  االقت ررررادية واالجتماعيرررررة التررررى يواجههرررررا 

 لمجتمت الم رى    ا
أوضةت لةردى نترائا الدراسرة انخفراض قيمرة األرض   55

عنررد الررريفيين عمررى عكررس مررا كرران سررائدًا فررى الماضررى 
من ةرص الريفيين عمى عدم بيت أراضريهم أو التفرريط 
فيه، ولكن يبردو أن التغيررات العديردة الترى طررأت عمرى 
الريرررف فرررى العقرررود األخيررررة، وزيرررادة عررردد السررركان أدى 

رل للررى ضررعف ارتبرراط الررريفيين برراألرض، واتجرراكهم برردو 
للرررررررى العمررررررررل غيررررررررر الزارعرررررررى والتفررررررررريط فررررررررى األرض 

 الزراعية  
تشرررررررير النترررررررائا للرررررررى أن األ  واألم يقومررررررران بالررررررردور   55

األعظررم فررى عمميرررة غرررس القرريم فرررى األنبرراء، غيرررر أن 
النترررائا تشرررير أيضرررًا للرررى مسررراكمة األجرررداد بدرجرررة ال 

طبيرررررت االجتمرررررراعى القيمررررررى بررررر س بهررررررا فرررررى عمميررررررة الت
لأةفررراد، وخا رررة فيمرررا يتعمرررق بقيمترررى التررردين واةتررررام 
الكبيررررر  وقررررد تضررررعف كاترررران القيمترررران  مسررررتقبًم مررررت 
تقمرررررص األسررررررة الممتررررردة الترررررى عرررررادة مرررررا يتواجرررررد بهرررررا 

 األجداد 
مرررن الممةرررظ مرررن نترررائا الدراسرررة أن متغيررررات درجرررة   57 

الخطرررر ،  ترررردليل األسرررررة ألبنائهررررا، ودرجررررة عقررررابهم عنررررد
ودرجة التماسك االجتمراعى برين أعضراء األسررة كانرت 
كرررى المتغيررررات األك رررر أكميرررة فرررى التررر  ير عمرررى درجرررة 
اكتسررا  األبنرراء لمقرريم مررن أسررركم، ودرجررة االلتررزام بهررا 
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مستقبًم، فى ةين أن متغيرات شخ رية وأسررية أخررى 
لرررم يظهررررر لهرررا ترررر  ير جررروكرى عمررررى اكتسرررا  القرررريم أو 

ل الجررررنس والعمررررر والةالررررة التعميميررررة االلتررررزام بهررررا، م رررر
وغيركرررا  يمكرررن أن يسرررتخمص مرررن ذلرررك أن المتغيررررات 
المتعمقة بطبيعة المنراخ األسررى السرائد، ونمرط التفاعرل 
بررررررين اربرررررراء واألجررررررداد أك ررررررر أكميررررررة مررررررن المتغيرررررررات 
الديمجرافيررة فررى تةديررد درجررة نجرراح األسرررة الريفيررة فررى 

نررى والتررزام غرررس قيمهررا فررى نفرروس أبنائهررا، ومررن  ررم تب
 األبناء بها فى سموكهم الفعمى   

 رانيًا: المقترحات
فيما يمى بعض المقترةات المستندة للرى نترائا الدراسرة 
ومناقشررتها، والتررى يمكررن أن تسرراعد فررى زيررادة فاعميررة دور 

 األسرة الريفية فى عممية التطبيت القيمى:
مررن الضرررورى أن تن رر  جهررود جميررت أجهررزة التطبيررت   5

ى فررى تعضرريد قيمرررة  ال رردق  واإلعررمء مرررن االجتمرراع
ش نها والةث عمى التمسك بها  وب رفة خا رة أجهرزة 
الم سسررة الدينيررة ةيررث أنهررا ترر تى فررى المرتبررة األخيرررة 
مررن ةيرررث درجررة اكتسرررا  األبنررراء لهررا ودرجرررة الترررزامهم 

 بها وكذلك درجة التزام أكالى القرية بها 
كرا فرى عمميرة العمل عمى زيادة وعرى األسررة ب كميرة دور   5

التطبيرررررت االجتمررررراعى ألبنائهرررررا والتعررررررف عمرررررى أفضرررررل 
رشادكم بالقيم اإليجابية التى  األسالي  لتوجيه األبناء وا 
تسهم فى بناء شخ ية سروية لأبنراء تسرتطيت مواجهرة 
تةرررديات المسرررتقبل، عرررن طريرررق دورات منظمرررة ل بررراء 
واألمهرررررات تقررررروم بهرررررا م سسرررررات الرعايرررررة االجتماعيرررررة 

نرراطق الريفيررة وم سسررات خدمررة المجتمررت الخا ررة بالم
والم سسرررررات األكميرررررة بالقريرررررة، وعرررررن طريرررررق النررررردوات 

 اإلرشادية التى تقام لهم فى مقار لقامتهم  
توفير فرص التعميم لممرأة الريفية، ةيث لن التعمريم يزيرد   7

مرررن درجرررة انفتاةهرررا عمرررى العرررالم الخرررارجى واطمعهرررا 
د مرن قردرتها عمرى عمى وسائل التربية الةدي ة  مما يزي

ألداء أدواركررررررا المختمفررررررة وب ررررررفة خا ررررررة فررررررى عمميررررررة 
 التطبيت االجتماعى والقيمى ألبنائها 

العمررررررل والشررررررئون االجتماعيررررررة تجررررررال  وزرالتفعيررررررل دور   4
األسررررة بتررروفير فررررص عمرررل لممررررأة مرررن خرررمل مشررراريت 
التنميرررة االجتماعيرررة واالقت رررادية تةقرررق لهرررا دخرررًم مرررت 

العمررل مررت دوركررا فررى عمميررة  مراعرراة عرردم تعررارض كررذا
 التطبيت االجتماعى  

أكميررة دعررم وتعضرريد المرررأة المعيمررة التررى أ رربةت كررى   2
العائررررل الرئيسررررى ألعررررداد كبيرررررة مررررن األسررررر سررررواء فررررى 
الريرررف أو الةضرررر، وأ ررربةت تقررروم بررردور األ  واألم 
معًا فى رعاية أسرتها فى مختمف المجاالت ومن بينها 

ى ألنبائهرا وبناتهرا  ولرذا فرلن التطبيت االجتمراعى والقيمر
مسرراعدتها ودعمهررا سرروف يررنعكس ليجابررًا عمررى أسرررتها 
فررى شرررتى النررواةى االجتماعيرررة والنفسررية واالقت رررادية، 
ومررن  ررم عمررى المجتمررت ب ررفة عامررة  ويمكررن لأجهررزة 

 والمنظمات التالية القيام بالمساكمة فى كذا المجال 
ة قيرررررررررررررام م سسرررررررررررررات التربيرررررررررررررة والخدمرررررررررررررة االجتماعيررررررررررررر  9

والجمعيررررررررات األكميررررررررة واألجهررررررررزة اإلرشررررررررادية وأجهررررررررزة 
اإلعرررررررررمم القيرررررررررام بررررررررردور بَنررررررررراء فرررررررررى توعيرررررررررة اربررررررررراء 
واألمهررررررات باألسررررررالي  التربويررررررة السررررررميمة يعتبررررررر أمرررررررًا 
جوكريرررررررررررررًا لررررررررررررريس فقرررررررررررررط مرررررررررررررن الناةيرررررررررررررة النفسرررررررررررررية 
واالجتماعيرررررررة، ولكرررررررن أيضرررررررًا لمرررررررا لررررررره أ رررررررر ليجرررررررابى 
عمرررررى تشرررررر  األطفرررررال لقررررريم ومعرررررايير المجتمرررررت مرررررن 

 ل األسرة  خم
أكميرررة العنايرررة باألسررررة كم سسرررة اجتماعيرررة تربويرررة عرررن   3

طريرررق وتفعيرررل دور الخدمرررة االجتماعيرررة فرررى المنررراطق 
الريفية بدراسة أةوال األسرر عرن طريرق مراكرز الخدمرة 
االجتماعيررررة، وتقررررديم خرررردمات ةكوميررررة م ررررل الضررررمان 
االجتمرراعى والمسرراعدات العامررة بهرردف ةمايررة األسررررة 

 ل والتى تقابل كزات اقت ادية مفاجئة  مةدودة الدخ
عرررداد وت كيرررل أئمرررة المسررراجد   . االكتمرررام بةسرررن اختيرررار وا 

فررررررى المنرررررراطق الريفيررررررة، وأال يسررررررمت لغيررررررر المررررررر كمين 
بررررراعتمء منرررررابر المسررررراجد، وأن يرررررتم تزويررررردكم ب رررررفة 
مستمرة بت ويبات لممفاكيم الدينية الخاطئة، وأن يزداد 

خمقيرررررررات الدينيرررررررة اكتمرررررررامهم بموضررررررروعات القررررررريم واأل
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الةميررررررررردة، الترررررررررى ينبغرررررررررى أن توجررررررررره سرررررررررموك النررررررررراس 
 وتعاممتهم اليومية 

تعضررريد قررريم االسرررت مار واالدخرررار والعمرررل الةرررر واتقررران   9
العمررررل وعمررررل المرررررأة ليسررررت مسررررئولية األسرررررة وةرررردكا 
ولكنهرررررررا مسرررررررئولية مشرررررررتركة لجميرررررررت أجهرررررررزة التطبيرررررررت 

ت قيفيررررة االجتمرررراعى والتعميميررررة والدينيررررة واإلعمميررررة وال
وغيركرا، وأن تتضررافر جهرود تمررك األجهرزة وتتكامررل فررى 
العمل عمى لعمء كذل القيم، وتيسير سربل غرسرها فرى 
نفرروس الناشررئة  والبررد مررن اكتمررام الدولررة بتنظرريم عمميررة 
تمويررررررررل قررررررررروض ميسرررررررررة لمشرررررررربا  السررررررررت ماركا فررررررررى 

 مشروعات لنتاجية  غيرة  
ظرررريم العمررررل عمررررى لعررررادة الررررزخم لجهررررود وةمررررمت تن  51 

، وتك يررف 5155األسررة التررى فترررت بعررد أةررداث ينرراير 
البراما اإلعممية الخا رة بوسرائل تنظريم األسررة نظررًا 
لمرررا تم مررره المشررركمة السررركانية مرررن ضرررغط عمرررى برررراما 

 التنمية  
توجيررررره النشررررراط المدرسرررررى بةيرررررث يررررر دى للرررررى تعمررررريم    55

لررى تعمرريم  األسررالي  السررموكية االجتماعيررة المرغوبررة، وا 
المعرررررررررررايير واألدوار االجتماعيرررررررررررة  واالكتمرررررررررررام  القررررررررررريم

باتجاكررررررات الناشرررررررئة ومشررررررراعركم، واسرررررررتخدام الشرررررررةنة 
االنفعاليررة معررًا فررى غرررس القرريم  وتقررديم نمرراذج لمسررموك 
السوى، لما فى شكل نمراذج تردرس لمناشرئة عرن طريرق 

 المعمم، للى جان  دورل فى العممية التربوية   
سررات فررى مجررال التطبيررت العنايررة برردعم األبةرراث والدرا  55 

االجتمرررررراعى والمشررررررركمت المتعمقرررررررة بهرررررررا عمرررررررى كافرررررررة 
المستويات لتكون منطمقًا لمتخطيط االستراتيجى لمتربيرة 
الوطنيرررة وبرررراما التوجيررره والرعايرررة الخا رررة بالشررربا   
جراء دراسات ميدانية ةول أدوار الم سسات التربويرة  وا 
األخررررى كالمدرسرررة والمسرررجد واإلعرررمم ةترررى تتضرررافر 
الجهود فى سربيل تنميرة القريم االجتماعيرة لردى الشربا  
والعمررل عمررى تغييررر القرريم المعوقررة لمتنميررة وترردعيم القرريم 

 المعضدة لها  
اسرررتةداث  رررةف ومجرررمت تربويرررة متخ  رررة فرررى   57 

مجررررال التطبيررررت االجتمرررراعى يمكنهررررا أن ت سررررس ل قافررررة 

تربويرررة متقدمرررة فرررى مجرررال التطبيرررت االجتمررراعى ونقررررل 
نررراء، ومرررنت الشررربا  الةريرررة فرررى التعبيرررر عرررن القررريم لأب

فسرراح المجررال أمررامهم فررى  ألرائهررم وأفكرراركم ورغبرراتهم وا 
 وضت القرارات الخا ة بهم وب سركم واتخاذكا 

 المراجع
(، دراسررررات فررررى عمررررم االجتمرررراع 2002التررررابعى، كمررررال 

 الريفى، القاكرة: مكتبة األنجمو 
، (، األسرررررررررة والةيرررررررراة العائميررررررررة2986الخررررررررولى، سررررررررناء 
 دار المعرفة الجامعية  اإلسكندرية:
طريقررة فررى تربيررة األبنرراء،  571(، 2020 الَمزيررد، أةمررد

 الكتيبات اإلسممية، القاكرة: دار الوطن لمنشر 
(، أساسيات فرى اإلرشراد 2020 السفاسفة، مةمد لبراكيم

والتوجيررررره النفسرررررى والتربررررروى، مكتبرررررة الفرررررمح لمنشرررررر 
 والتوزيت 

(، التغير القيمرى فرى الريرف 2992 السيد، سيد جا  اهلل
الم رررى منررذ السرربعينات وأ رررل عمررى التنميررة: دراسررة 
ميدانيررة فررى بعررض القرررى بمةافظررة سرروكاج، رسررالة 

 دكتورال، كمية اردا ، جامعة طنطا 
(، قضررررررررايا األسرررررررررة 2002 ال ررررررررديقى، سررررررررموى ع مرررررررران

والسررركان مرررن منظرررور الخدمرررة االجتماعيرررة، المعهرررد 
يررررة، اإلسرررركندرية: المكترررر  العررررالى لمخدمررررة االجتماع

 الجامعى الةديث 
(، بعررررض القرررريم التنمويررررة 2990العزبرررى، مةمررررد لبررررراكيم 

والعوامررل المرر  رة عميهررا فررى قررريتين م ررريتين، قسررم 
 المجتمت الريفى، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية 

(، القرررررريم بررررررين التعبيررررررر 2992العزبررررررى، مةمررررررد لبررررررراكيم 
ى الفجرروة القيميررة، المفظررى والسررموك الفعمررى، دراسررة فرر

مجمررررررررة اإلسررررررررركندرية لمبةررررررررروث الزراعيرررررررررة، جامعرررررررررة 
 ( 5، عدد 73اإلسكندرية، مجمد 
(، مةاضررررات فرررى جمرررت 2024العزبرررى، مةمرررد لبرررراكيم 

وتةميل البيانات، قسرم التنميرة الريفيرة، كميرة الزرعرة، 
 جامعة اإلسكندرية، غير منشورة 
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(، عمررررم االجتمرررراع األسررررررى 2020 جررررامت، مةمررررد نبيرررررل
ميررررررررررل التوافررررررررررق الزواجررررررررررى والعنررررررررررف األسرررررررررررى، وتة

 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة 
مقدمررة فررى (، 2024جررامت، مةمررد نبيررل ومةمررد العزبررى 

عمرررررررم االجتمررررررراع الريفرررررررى، كميرررررررة الزراعرررررررة، جامعرررررررة 
 اإلسكندرية، دار الطباعة الةرة 

(، 2003جبررررررارة، جبررررررارة عطيررررررة والسرررررريد عرررررروض عمررررررى 
درية: دار اإلسررررررررركن ،5المشررررررررركمت االجتماعيرررررررررة، ط
 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 

(، تةديد التغيرات البنائية 2003 ةربى، مريم عمى سالم
والوظيفية فى األسرة الريفية فى لةدى قرى مةافظرة 
البةيرررة، رسررالة دكتررورال، قسررم المجتمررت الريفررى، كميررة 

 الزراعة، جامعة اإلسكندرية 
ة (، التوجهررررات القيميرررر5119داود، رضررررا مةمررررود مةمررررد 

لمشررربا  الريفرررى بمةافظرررة المنوفيرررة، رسرررالة دكترررورال، 
 كمية الزراعة، جامعة المنوفية 

(، دليررررل التنميررررة البشرررررية، 5112دليررررل التنميررررة البشرررررية 
 UNDPبرناما األمم المتةدة اإلنمائى 

(، التنشررئة االجتماعيررة 2005 شررريف، السرريد عبررد القررادر
لمطفررررل العربررررى فررررى ع ررررر العولمررررة، القرررراكرة: دار 

 لفكر العربى ا
(، دور المرررررة فررررى 2002 عبررررد الفترررراح ، سررررموى مةمررررود

عمميررررررة التنشررررررئة االجتماعيررررررة فررررررى األسرررررررة الريفيرررررررة 
وعمقترره برربعض المتغيرررات االجتماعيررة واالقت ررادية 
بقررررريتين بمةافظررررة الجيررررزة، رسررررالة ماجسررررتير، قسررررم 
االجتمرراع الريفررى واإلرشرراد الزراعررى، كميررة الزراعررة، 

 جامعة القاكرة 
(، البنرررررررررراء االجتمرررررررررراعى 2980 سررررررررررعيدمةمررررررررررد  ،فرررررررررررح

والشخ ررررية، اإلسرررركندرية: الهيئررررة الم رررررية العامررررة 
 لمكتا  
، 5(، مرررنها التربيرررة اإلسرررممية، ج2988 قطررر ، مةمرررد

 القاكرة: دار الشروق 
متطمبررررات (، 2022مةمررررد، سررررةر عمررررى عبررررد المعطررررى 

التنشررررئة االجتماعيررررة فررررى ظررررل األبعرررراد االقت ررررادية 

مررررم اجتمرررراع األسرررررة، رسررررالة لمعولمررررة، دراسررررة فررررى ع
دكترررورال فرررى اردا ، قسرررم اجتمررراع، تخ رررص عمرررم 

 االجتماع 
(، التغيررات االجتماعيرة 2988 مةمد، عمى الردين السريد

التى طرأت وأ رت عمى دور األم فى تنشرئة األبنراء، 
دراسة تطبيقية عمى األسرة بمدينرة برور سرعيد، وزراة 

 رة والطفولة الشئون االجتماعية، اإلدارة العامة لأس
(، األسرررة ودوركررا فررى تنميررة القرريم 2023الةسررينى،عزى 

 المجتمعية لدى الطفل فى مرةمة الطفولة المت خرة  
http://www.Ummto.dz/IMG/pdf/AZI_Elhoucine_p

df. 
 

  تباطها(،  سمات القيم  وار 2008الدقمة،  الت 
http://www.7qebhgoram.doc 

 –(، التنشرررررررئة االجتماعيرررررررة 2023برررررررن عرررررررون، الزبيرررررررر 
 التطبيت االجتماعى 

http://www.maqalaty.com/ 40986.html 

األسرررس االجتماعيرررة ودوركرررا فرررى (، 2020زكرررار، زاكرررر 
 توازن السموك البشرى

http://www.almarsd.net/news415.html 

(، العوامرررررل المررررر  رة عمرررررى غررررررس 2020عمرررررر، زينررررر  
 وتنمية القيم

http://Social.Studies74.ahlamontada/tl362-topic 

أخمقيات أةر رى عمرى غرسرها ، (2022 مرعى، أةمد
 فى أبنائك

http://supermama.me/ 

(، التنشررررئة االجتماعيررررة 2023معرررروض، موسررررى نجيرررر  
 وأسالي  المعاممة الوالدية

http://www.Alukah.net/social/0/51969 
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ABSTRACT 
 

 

The study targeted to identify the role played by the rural family in  the transfer 25 social values necessary 

for community cohesion and development, to their children, the extent of the respondents's commitment to the 

values, variables influencing it, the role of family members in the instlling the vaues in the children, and extent 

the village inhabitants are commiting to the values. Eighteen hypothese on relationships between some 

personal and familial variables and each of degree of value acquisition and values commitment were 

proposeol. 

The field study was comducted in the village of Kom Defisho in Bhira province. Randam sample 

composed of 195 sons and daughters aged 15 years old and above were selected.  And personally interview. 

 The study results of the multiple regression analysis indicated that the degree of acquisition of the total 

values was (69%), which means that rural families had succeeded by about (70%) to perform its function in the 

transfer of the studied values to their children. It was found that the degree of family indulgence of children 

and the severity of punishment when they commit mistakes error have the opposite effect and statistically 

significant on the acquisition values of the family, while the effects of degree of family cohesion and the 

degree of the father leadership were positive. The results indicate that the father was the most influential in the 

process of instilling values in children followed by mother and grandparents. 

Degree of commitment to the values gained by respondents from their families has reached (68.9%).  It is 

the values adhered to by respondents with a high degree freedom of opinion, patriotism, commitment to the 

law and the value of citizenship, while a weak commitment to women's right to work, handwork, tolerance and 

mastery of work values. The results showed a high degree of convergence between the acquisition of values 

and the degree of commitment to it in the future. It is striking results for the attention of extreme contrast 

between the degree of commitment to the value of people's religiosity that come in the first rank of importance 

and degree of commitment to the value of honesty which comes in last place of importance. 

The study concluded with the discussion of the important results, and submit several proposals for the 

improvement of rural family's role in the process of value socialization, to their children 

 

 

 
 

 


