J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol.4 (10): 1969 - 1982, 2013

THE PERFORMANCE OF RURAL FAMILY IN AVILLAGE IN
GHARBIA GOVERNORATE
Elham A. M. Ali

El- Maddah, Samah M. A. and

Faculty of Home Economics ‚ Al-Azhar University

األداء األسري لألسر الريفية باحدي قرى محافظة الغربية
سماح محمد عبد السالم المداح و الھام عبده محمد علي
قسم تنمية األسرة الريفية  -كلية االقتصاد المنزلي -جامعة األزھر

الملخص
اس تھدفت الدراس ة التع رف عل ى األداء األس ري لألس ر الريفي ة ببعدي ه )التنش ئة االجتماعي ة والض بط
االجتماعي( ،وتحديد العالقات الثنائية بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين األداء األسري ببعدي ه ،والتع رف
على العالقات اإلرتباطية واالنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة المدروسة مجتمع ة وب ين األداء األس ري
ببعديه.
وتم أخذ عينة عشوائية منتظمة من األسر المقيمة في قرية الھياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .و
بلغ حجم العينة  ٢١٠أسرة .وجمعت البيانات من ربات األسر بالعينة بواسطة المقابلة الشخصية .وقد استخدمت
العديد من األساليب اإلحصائية في وصف وتحليل البيان ات ومنھ ا المتوس طات واالنحراف ات المعياري ة ومعام ل
ألفا واالرتباط البسيط واختبار ت واختبار ف واالنحدار الخطي المتعدد .
ويمكن إيجاز نتائج الدراسة فيما يلي
أن األس ر الريفي ة ف ي العين ة تق وم ب أداء مھم ة الض بط االجتم اعي بدرج ة اكب ر م ن قيامھ ا بمھم ة التنش ئة
االجتماعية .كما أن األسر الريفية في العينة أكث ر تجانس ا ف ي القي ام بالتنش ئة االجتماعي ة ،ولك ن بالنس بة للض بط
االجتماعي فإنھا تبدي تباينا أكبر.
أن ك ال م ن المس توى التعليم ي للمبحوث ة  ،وال دخل الس نوي لألس رة ي رتبط ارتباط ا طردي ا بالتنش ئة
االجتماعي ة .وأن ك ال م ن الس ن ،وف رق الس ن عن د ال زواج ،وم دة ال زواج ي رتبط ارتباط ا عكس يا بالض بط
االجتماعي.
أن الھج رة الخارجي ة المؤقت ة ت ؤثر عل ى األداء األس ري للتنش ئة االجتماعي ة والض بط االجتم اعي لص الح
الذين لم يھاجروا .كما أن نوع األسرة يؤثر على األداء األسري في التنشئة االجتماعية لصالح األسر البسيطة.
أن ه توج د عالق ة ارتباطي ه متع ددة ب ين المتغي رات المس تقلة مجتمع ة والتنش ئة االجتماعي ة .وأن المتغي رات
المس تقلة مجتمع ة تفس ر %١٨م ن التب اين ف ي التنش ئة االجتماعي ة .واتض ح ان المس توى التعليم ي للمبحوث ة
والھجرة الخارجية المؤقتة يسھم كل منھما إسھاما معنويا فريدا في تفسير التباين في التنشئة االجتماعية .ويش ير
معامل التحديد إلى أن المتغيرين المستقلين مجتمعين يفسران نحو  %١٦من التباين في التنشئة االجتماعية.
أن ه توج د عالق ة ارتباطي ة متع ددة ب ين المتغي رات المس تقلة مجتمع ة والض بط االجتم اعي .ويش ير معام ل
التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفس ر %١١م ن التب اين ف ي الض بط االجتم اعي .ووج د أن متغي ري
م دة ال زواج وف رق الس ن عن د ال زواج يس ھم ك ل منھم ا إس ھاما معنوي ا فري دا ف ي تفس ير التب اين ف ي الض بط
االجتم اعي.ويش ير معام ل التحدي د إل ى أن المتغي رين المس تقلين يفس ران نح و  %٨م ن التب اين ف ي الض بط
االجتماعي.

المقدمة والمشكلة البحثية
األس رة ھ ي الن واة األول ى للمجتم ع ،وتمث ل األس اس االجتم اعي ف ي تش كيل وبن اء شخص يات أف راد
المجتمع  .والمجتمع بوجه عام يتكون من أسر ولم يوجد مجتمع عبر التاريخ أقام بناءه على غير األسر .وب ذلك
تع ّد األسرة عنوان قوة تماسك المجتمع أو ضعفه ألنھا مأخوذة من األسر وھو الق وة والش دة  ،فھ ي تمث ل ال درع
الحصين ألفرادھا)محمد١٤٢٥،ھـ( .كما أنھا الوسط الطبيعي الذي يتعھد اإلنسان بالرعاية والعناي ة من ذ س نوات
عمره األولى .وق د ح ث اإلس الم عل ى تكوينھ ا واالھتم ام بھ ا ألثرھ ا الب ارز ف ي بن اء شخص ية اإلنس ان وتحدي د
معالمھا منذ الص غر )اب وعراد ١٤٢٤،ھ ـ( .ففيھ ا ي تم إنج اب الف رد وتتك ون لدي ه االتجاھ ات والمعتق دات والق يم
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وغيرھ ا م ن جوان ب الشخص ية الناض جة .كم ا أنھ ا تعط ي المكان ة االجتماعي ة ألعض ائھا وتعلمھ م المھ ارات
األساسية )الخولي وآخرون ،٢٠٠٤،ص ،(١٣١:كما أنھا تساعد أعضائھا على التفاع ل االجتم اعي والمش اركة
االجتماعية ،فيتمكنوا من العيش بأمان في المجتمع الذي ينتمون إلي ه )اب وعراد١٤٢٤،ھ ـ( .وعل ى ھ ذا فلألس رة
أھمية بالغة ألنھا أول نظام اجتماعي عرفه اإلنسان ل ه خصائص ه ووظائف ه الت ي ت ؤثر ف ي المجتم ع وي ؤثر ھ و
بدوره فيھا وفي نظمھا ،وھي في تفاعل مستمر مع النظم االجتماعية المختلفة )الخطيب .(net،
ولقد تعرض المجتمع المصري بكل قطاعاته وجماعات ه خ الل الرب ع األخي ر م ن الق رن العش رين لتغي رات
واسعة النطاق  ،حي ث عكس ت تل ك التغي رات مالمحھ ا عل ى جمي ع جوانب ه االقتص ادية والسياس ية واالجتماعي ة
.وك ان م ن الض روري أن تتكي ف ال نظم االجتماعي ة لك ل تل ك التغي رات حت ى تس تمر ف ي القي ام بوظائفھ ا ف ي
المجتم ع ) الفق ي،٢٠١٢،ص .(٣-٢وتعتب ر األس رة اح د ال نظم االجتماعي ة األساس ية ف ي المجتم ع ،وإذا كان ت
األسرة كنظام اجتماعي ھي أساس تكوين المجتمعات على مر العص ور.فإنھ ا ليس ت نظام ا جام دا وإنم ا تتكي ف
لمسايرة الظروف المجتمعية حتى تحتفظ بقدرتھا على االستمرار وأداء وظائفھا )الدماصي ،٢٠٠٣،ص(٤:
وبما أن القرية جزء ال يتجزأ من المجتمع األكبر فان التغيرات التي تعرض لھا المجتمع المصري انعكست
على القرية المصرية ،وبالتالي األسر الريفية .فانتشر التعليم في الري ف  ،وخرج ت الم رأة إل ى العم ل ،وھ اجر
الرجل ھج رة خارجي ة مؤقت ة ،وتط ورت وس ائل االتص ال والمواص الت ،ودخل ت الوس ائل التكنولوجي ة غالبي ة
المن ازل الريفي ة .فت أثرت األس رة الريفي ة وت أثر تبع ا ل ذلك المھ ام المنوط ة بھ ا ،س واء المھ ام التربوي ة أو
االجتماعية.كما تأثر أدائھا لھذه المھام  ،وبناء علي ه ت أثر األداء األس ري لألس ر الريفي ة خاص ة ف ي العدي د م ن
المھام الرئيسية التي تقوم بھا والمتمثلة في التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي.
ويؤكد العرض السابق أن أداء األسر الريفية ليس مستقرا وال ثابتا .األمر الذي يجعل من الضروري تكرار
دراسة كل فترة لمتابعة ما يعتريه من تطورات حتى يمك ن مس اندة األس ر الريفي ة – وخاص ة األس ر الش ابة ف ي
االستمرار كأجھزة اجتماعية ضرورية في المجتمع .وم ن ھن ا انطلق ت ھ ذه الدراس ة الس تطالع األداء األس ري
الراھن لألسر الريفية الشابة بقرية الھياتم محافظة الغربية والمتغيرات األسرية المؤثرة عليه.
أھداف البحث -١التعرف على األداء األسري لألسر الريفية ببعديه )التنشئة االجتماعية  -الضبط االجتماعي( .
-٢تحدي د العالق ات الثنائي ة ب ين المتغي رات المس تقلة المدروس ة ) س ن المبح وث -المس توى التعليم ي – ال دخل
السنوي لألسرة -الھجرة -مكان اإلقامة عند الزواج – نوع األسرة – فرق السن عند ال زواج – م دة ال زواج
– حجم األسرة – سن المبحوثة عند الزواج ( وبين األداء األسري ببعديه .
-٣التعرف على العالق ات اإلرتباطي ة واالنحداري ة المتع ددة ب ين المتغي رات المس تقلة المدروس ة مجتمع ة وب ين
األداء األسري ببعديه.
اإلطار النظري واالستعراض المرجعي
تعد النظرية الوظيفية من أكث ر النظري ات انتش اراً ف ي دراس ة األس رة الس يما تل ك الدراس ات الت ي رك زت
على عالقة األسرة بغيرھ ا م ن المؤسس ات االجتماعي ة األخ رى الموج ودة ف ي المجتم ع ،وعل ى الوظ ائف الت ي
تؤديھا األسرة ألفرادھا وللمجتمع الكبير كك ل .ولع ل أح د أس باب كث رة اس تعمالھا يرج ع إل ى مرونتھ ا وقابليتھ ا
لتفسير الكثير من الظواھر االجتماعية.
وق د ظھ رت ب وادر التفكي ر ال وظيفي ف ي كتاب ات ) أمي ل دورك ايم ،ومارس يل موس ى( وف ي كتاب ات
االنثروبولوجيين االجتماعيين أمثال ) راد كليف ب راون ،ومالينوفس كي ،ويف انز بريج ارد( إالَّ أنَّ أھ م مفك ر ف ي
مجال علم االجتماع الذي كتب في مجال األسرة من المنظور الوظيفي ھو )تالكوت بارس ونز( ك ذلك )كنجيزل ي
ديفيز(.ولعل أھم سمات ھذه النظرية ھي تشبيه المجتمع بالكائن الحي من حيث البناء والوظيفة ،عل ى أس اس أنَّ
الكائن الحي يتكون من أعضاء ولكل عضو وظيفة يقوم بھا ،وتعرف الوظيفة بأ َّنھا الدور الذي يقوم به الجزء )
العضو( من أجل استمرارية الكل ) الكائن الحي( .أمَّا البناء فھو مجموعة العالقات بين األجزاء )األعضاء( أي
بين األدوار التي تؤديھ ا ھ ذه األعض اء .وھ ذه المف اھيم يمك ن تطبيقھ ا عل ى المجتم ع ،ف أجزاء المجتم ع ،أف راده
وبناء المجتمع ھو مجموعة العالقات بين أفراده أو جماعاته التي يتكون منھا ھؤالء األفراد ،وما يقوم به الجزء
)الفرد( له وظيفة اجتماعية تتمثل في إسھامه في بقاء المجتم ع واس تمراريته لھ ذا عرف ت ھ ذه النظري ة بالبنائي ة
الوظيفية.
أنَّ النظرية الوظيفية تھتم بقضيتين أساسيتين عند تحليل األسرة وھما :الوظيفة والبناء ،وھو أمر دفع الكثير
من الكتاب إلى نقد ھذه النظرية إلھمالھا التفاع ل االجتم اعي داخ ل العائل ة واھتمامھ ا بعملي ة الت وازن والتكام ل
واالس تقرار ،وبالت الي ف انَّ النظري ة وج دت ف ي الص راع ق وة ھدّام ة لبن اء األس رة.أ َّم ا بالنس بة لوظ ائف األس رة
فيمكن تقسيمھا على النحو اآلتي:
1970
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 -١وظائف تؤديھا للمجتمع ومنھا المحافظة على النوع ،وتنظيم الس لوك الجنس ي ،وتزوي د األطف ال باحتياج اتھم
الجسمية والنفسية واالقتصادية ،والمحافظة على التراث الثقافي ونقله من جيل إلى جيل.
 -٢وظ ائف تؤديھ ا لنفس ھا بوص فھا مؤسس ة اجتماعي ة ف ي المجتم ع ومنھ ا :تقس يم العم ل بحس ب الج نس وھ ي
الوظيفة األھم التي مكنت األسرة من المحافظ ة عل ى اس تقرار بنائھ ا وتأدي ة وظائفھ ا ف ي المجتم ع ،بعي داً
عن الصراع.
 -٣وظائف تؤديھا ألفرادھا ومنھا البقاء الفيزيقي ،واإلشباع الجنسي ،والرعاية والحماية ،والتنش ئة االجتماعي ة.
وتأسيسا ً على ذلك فأنَّ دراسة األسرة وفق المنظور الوظيفي توجب االھتمام بثالث ة أن واع م ن الوظ ائف،
وظائف العائلة للمجتمع ،وظائف العائلة لنفسھا ،ووظائف العائلة ألفرادھا باعتبارھم أعضاء فيھا .بمعن ى
آخر أنَّ االتجاه ال وظيفي ف ي دارس ة األس رة يرك ز عل ى العالق ة ب ين األس رة وب ين الوح دات االجتماعي ة
األخ رى ،والعالق ة ب ين األس رة وب ين الشخص ية ،والعالق ة ب ين األس رة وب ين األنس اق الفرعي ة األخ رى
المتضمنة فيھا.
ويمك ن الق ول بص فة عام ة أنَّ االتج اه ال وظيفي يعتم د عل ى س تة أفك ار رئيس ة ھ ي:
 -١يمكن النظر إلى أي شيء سواء كان كائنا ً حيا ً أم اجتماعياً ،وسواء كان فرداً أم جماع ة أم تنظيم ا ً رس ميا ً
أم مجتمعا أم العالم بأسره على أ َّنه نسق أو جھاز يتكون من عدد من األجزاء.
 -٢لكل نسق احتياجات البد من الوفاء بھا لكي يبقى ويستمر.
 -٣البد أنْ يكون النسق في حالة توازن دائم.
 -٤وكل جزء من أجزاء النسق قد ي ؤدي وظي ًف ة ايجابي ة أي يس ھم ف ي تحقي ق ت وازن النس ق وق د ي ؤدي وظيف ة
ض ارة يقل ل م ن ت وازن النس ق ،أوال ي ؤدي وظيف ة ويص بح ع ديم القيم ة للنس ق.
 -٥وحدة التحليل يجب أن تكون األنش طة أو النم اذج المتك ررة .فالتحلي ل االجتم اعي ال وظيفي ال يح اول أن
يشرح كيف ترعى األسرة أطفالھا ولك َّنه يھتم بكيفية تحقيق األسرة بوصفھا نظام لھذا الھدف.
 -٦يتلخص ھدف النظرية بكيفية إسھام أجزاء النسق في تحقيق النسق ككل الستمراريته أو ف ي اإلض رار بھ ذه
االستمراريةParsons‚1952;Turner,19 ) .؛غنى القريشي(net،٢٠١١،
وتعتبر دراسة تالكوت بارسونز للبناء الوظيفي لألسرة من اكبر تطبيقات تلك النظرية  .ويرى بارسونز أن
حجر األساس في النسق القرابي لألسرة ھو الزواج حيث ينفصل الزوجين عن أسرتي التوجيه ويب دآن ف ي بن اء
أسرة جديدة وإنجاب األبناء ،وم ا يتض منه ذل ك م ن وظ ائف تق وم بھ ا األس رة ألبنائھ ا.إال أن بارس ونز ي رى أن
التفكك الحادث في األسرة ما ھو في واقع األمر سوى تكيف ومواءمة لمتطلبات االقتصاد الصناعي.حيث يفس ر
بارسونز التغيرات الحادثة في األسرة بأنھ ا ن وع م ن المواءم ة والتكي ف ي ؤدي إل ى مزي د م ن التخص ص وال ى
مزيد من المؤسسات والھيئات والوحدات التي تقوم بوظائف محددة ،وبھذا فاألسرة كنظام بدأت تفق د الكثي ر م ن
وظائفھ ا التقليدي ة مم ا يغي ر ف ي ش كلھا ومكانتھ ا ف ي البن اء االجتم اعي إال أن الوظ ائف المتبقي ة لألس رة ھ ي
الوظائف األكثر أھمية واألكثر تعبيرا عن طبيعتھا ).السيد  ٢٠٠٨ ،ص (٦٠:٥٩
وأكد "بارسونز" على أن التصنيع نتج عنه تغيران مھمان ،ھما :انتش ار األس رة النووي ة ،وانحس ار األس رة
الممتدة .ومن ثم انكمشت الوظائف التي تنفرد بھا األسرة .فق د أُس قطت وظ ائف الرعاي ة الص حية واإلنت اج ع ن
كاھل األسرة ،وأوكلت إلى المؤسسات العامة .ويرى "بارسونز" أن األم داخل األسرة تقوم بأدوار بالغة األھمية
في التربية ،ويقوم الرجال بأدوار العمل .ويُنظر إلى األدوار بين الزوجين على أنھا أقرب إلى التكامل منھا إل ى
عدم التكافؤ ،وربما تنزع إلى مزيد من التكافؤ لألسرة المتوازنة ،حيث يقوم الرجل بالمس اعدة ف ي إدارة ش ؤون
األسرة .أما تباين األدوار بين الزوجين ـ ذلك التباين الذي يرتبط باتساع شبكة القرابة ـ فيُقال إنه ف ي س بيله إل ى
االختف اء ،حي ث تتط ور ب دالً من ه األدوار المش تركة ب ين ال زوجين ،والت ي تتس م بالتحض ر والج ودة.
) Parsons,1952؛ فرح(٢٢٨- ١٩٩٨،٢٢٢،
وي رى بارس ونز أن األس رة الحديث ة ب الرغم م ن نقص ان وظائفھ ا إال أنھ ا تخ تص ب وظيفتين أساس يتين ھم ا
وظيفة التنشئة االجتماعية ،وتكوين شخصية الب الغين م ن أبن اء المجتم ع) الخش اب ،١٩٩٣،ص ٣٦؛ اإلدريس ي
 .( net ، ٢٠١٠،وأشار بارسونز إلى أن التنشئة األولية ھي العملية الت ي ي تعلم فيھ ا األطف ال الق يم والمع ايير
والقواعد الثقافية للمجتمع الذي ولدوا فيه .واستقرار الشخصية يشير إلي ال دور ال ذي تلعب ه األس رة ف ي مس اعدة
أعضائھا الكبار عاطفيا ً Parsons,1955).؛ اإلدريسي ( net ، ٢٠١٠،
وتعتبر األسرة جھاز أو نسق اجتماعي .ومن ثم يمكن تطبيق مبادئ نظرية النسق االجتماعي عليھا.ويعتب ر
تالكوت بارسونز أكثر منظري الجھاز االجتم اعي تأثيرا،كم ا ان ه يحظ ى بقب ول واس ع ب ين الدارس ين.وق د ت رك
بارسونز إنتاجا نظريا غزيرا في علم االجتماع.ولعل أبرز أفكاره النظرية انتشارا فكرة اللوازم الوظيفية األربع
التكيف،وتحقي ق األھ داف ،والتكام ل ،والص يانة .وق د اس تخدمت ھ ذه الفك رة لدراس ة األداء األس ري)س ماح
الم داح٢٠٠٤،؛ ( Abd Ell‚1979إال أن اح د أھ م األفك ار النظري ة لبارس ونز الفك رة الت ي تق ول أن الجھ از
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االجتم اعي يح افظ عل ى بقائ ه واس تمراره بوس يلتين متك املتين ھم ا التنش ئة االجتماعي ة Socialization
.والض بط االجتم اعي  . Social Controlأم ا التنش ئة االجتماعي ة فتتض من نق ل م ا يل زم م ن عناص ر ثقاف ة
الجھاز االجتماعي والبيئة المحيطة إلى األفراد الجدد في الجھاز االجتماعي حتى يسلكوا في إطارھ ا .وف ي ھ ذه
الحالة يكون السلوك لصالح الجھاز االجتماعي .ومع ذلك فان التنشئة االجتماعية قد ال تكون كافية لحفز األفراد
على اإلتيان بالسلوك المرغوب ولذا يلج أ الجھ از االجتم اعي إل ى تطبي ق ج زاءات عل ى م ن ي أتي بس لوك غي ر
مرغ وب لك ي ي رده إل ى الس لوك المرغ وب .ويطل ق عل ى تطبي ق تل ك الج زاءات الض بط االجتم اعي .وب ذلك
فالض بط االجتم اعي والتنش ئة االجتماعي ة ھم ا األدات ين المت احتين ل دى الجھ از االجتم اعي لض مان اس تمراره.
وبقدر ما يؤدي الجھ از االجتم اعي عمليت ي التنش ئة االجتماعي ة والض بط االجتم اعي بق در م ا يك ون اس تقراره.
)عبد الال وفاطمة شربي  ، ١٩٩٩،ص١٥٦؛ عثمان وساري ، ٢٠١٠،ص( ١٤٦
وتطبيقا لذلك على األسرة فانه يمك ن اعتب ار األس رة الن واة المكون ة م ن ال زوج والزوج ة جھ ازا اجتماعي ا.
وعندما تنجب األسرة أطفاال فإنھا ينبغي لھا أن تحدد س لوك ھ ؤالء األطف ال بالص ورة الت ي ت ؤدي إل ى اس تقرار
واس تمرار األس رة .ووس يلة األس رة كجھ از اجتم اعي ف ي ھ ذا الش أن ھ ي القي ام بعمليت ي التنش ئة االجتماعي ة
والضبط االجتماعي لھؤالء األطفال .وبقدر قيام األسرة بھاتين العمليتين بقدر ما يكون أدائھا ف ي ص الح الجھ از
االجتماعي لألسرة) .صادق( net، ٢٠٠٩،
ھ ذا وتنطل ق ھ ذه الدراس ة م ن اعتب ار قي ام األس رة الن واة كجھ از اجتم اعي لعمليت ي التنش ئة االجتماعي ة
والضبط االجتماعي معبرا عن األداء األسري .وعلى ذلك فاألداء األسري في ھذه الدراسة مفھوم ثن ائي األبع اد
يتكون من بعدين ھما أداء التنشئة االجتماعية والقيام بالضبط االجتماعي لألفراد الجدد في األسرة )األطفال(.
أما التنشئة االجتماعية فتشير إلى تربية األطفال وتھذيبھم.وال تقوم التربية على عاتق األم فقط بل تقوم على
كاھل األب أيضا .والتربية سلوك معتدل ال إفراط فيه وال تفريط  ،ف ال تخن ق إرادة األطف ال وال تكب ت رغب اتھم
وحاجاتھم ،وال يترك لھم الحبل فيختلط على األبناء فيما بعد الحابل والنابل.لقد تحدث رسول ﷲ ص لى ﷲ علي ه
وسلم عن األھمية الكبرى لدور األسرة في التربية فقال " :كل مول ود يول د عل ى الفط رة وإنم ا أب واه ھم ا الل ذان
يھودانه أو ينصرانه أو يمجسانه "وتغرس األسرة في أطفالھا قيم الحب والتعاون والخير وتطلعھم على تاريخھم
وثقافتھم ودينھم ولغتھم وعاداتھم وتقاليدھم ).عبد الال وفاطمة شربي( ١٩٩٩،
أم ا الض بط االجتم اعي فاألس رة تق وم بالس يطرة عل ى س لوك األطف ال ف ي تف اعلھم م ع اآلخ رين ويق ول
"الساعاتي" أن الزوجين يتقاسمان أداء الض بط االجتم اعي ف األب ھ و المس ئول األول ع ن ض بط س لوك أطفال ه
)خاصة ال ذكور( وم ن جھتھ ا تق وم األم بإرش اد بناتھ ا وت وجيھھن وت ربيتھن وتس تخدم األس ر ع دد م ن الوس ائل
)األساليب( لتحقيق الضبط االجتماعي منھا :
 -١إعطاء الحب بقدر االنضباط حتى تكون الطاعة جالبة لحب الوالدين كمكافأة ،في حين يعتبر ع دم االنض باط
حاجبا لحب الوالدين كعقاب  ،فيتعلمون الطاعة ويتعودون على أخالق أوليائھم.
-٢الثناء :ويعني االعتراف للطفل بحسن خلقه ونبل طبعه وطي ب معش ره عن دما يلت زم االنض باط.وذل ك يش جعه
على االستمرار.
-٣القدوة  :وتعني انضباط الوالدين في سلوكھما أمام األبناء  .فيجد األبناء أمامھم نماذج يحاكون سلوكھا.
-٤التبكير ف ي عملي ة الض بط االجتم اعي:وتعن ي المب ادرة بالقي ام بض بط س لوك األبن اء بمج رد تميي زھم حت ى ال
يتعودوا على أنماط سلوك غير منضبطة يصعب تعديلھا الحقا.
-٥تعليم مبادئ الدين:يجتھد األولياء في تثقيف أوالدھم دينيا )فقھيا وشرعيا( ،ألن العالقة مع ﷲ ھي التي تجع ل
من األطف ال أس وياء نفس يا واجتماعي ا ،إن اإلس الم دي ن الت وازن واالت زان ،وھ و معي ار للس واء ،وھ و دي ن
اليقين.
 -٦تعليم القانون السائد في المجتمع:تعريف األوالد بوجود القانون في كل ش يء وأن الف رد مطال ب ب احترام قواع د
مقنن ة ومتف ق عليھ ا ،وھ ي تھ دف إل ى تنظ يم العالق ات والتف اعالت وحف ظ األف راد والممتلك ات ) .ب و
خميس(net ،٢٠١٢،
وقد أجريت العديد من الدراسات على األداء األسري انطالقا من تصورات واطر نظرية مختلفة ولكن على
حد علم الب احثتين فان ه ين در انط الق الدراس ات م ن الفك رة النظري ة المطروح ة أع اله ويش ير اس تعراض نت ائج
الدراسات السابقة إلى عدة أمور أھمھا
 -١تقلص أداء األس رة للتنش ئة االجتماعي ة م ع التركي ز عل ى التعل يم الرس مي) حبي ب ١٩٨٦،؛ حرب ي(٢٠٠٣،
وأصبح لألسرة مھمة جدي دة ل م تك ن م ن قب ل وھ ى اإلش راف والمتابع ة المنزلي ة لعملي ة التعل يم رغ م انتق ال
التعليم إلى المدرسة ) الخولي (١٩٧٢،كما تقلص دور األسرة في القيام بحضانة أطفالھا قب ل س ن المدرس ة،
وح ل محلھ ا دور الحض انة)الدماص ي ٢٠٠٣،؛ حبي ب(١٩٨٦،كم ا وج د تزاي د نس بي ألھمي ة دور األم ف ي
المساعدة في تعليم القراءة والكتابة لألطفال ) حربي .(٢٠٠٣،
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-٢أن للھجرة أثر علي القيام بالتنشئة االجتماعية .ولكن اتجاه ذلك األثر ليس ثابتا .ففي حين وجد ال بعض زي ادة
اھتم ام اآلب اء المھ اجرين بتعل يم أبن ائھم وتحس ين المس توى التعليم ي لھ م ) ك ريم١٩٩٣،؛احم د
٢٠٠٧،؛عل ي (١٩٩٥،وج د ال بعض األخ ر أن أبن اء الع املين بالخ ارج يتعرض ون إل ى الت أخر الدراس ي
والمعاناة من بعض المشاكل األسرية ) س عد ﷲ ،وعب د ال رحمن ١٩٩١،؛ الش محوط ١٩٩١،؛ عب د ال رحمن
.(١٩٩٦،
 -٣ووجد عالقة طردية بين حجم األسرة والقيام بالتنشئة االجتماعية ) السيد.(٢٠٠٨،
-٤ووجد عالقة عكسية بين تعدد الزوجات والقيام بالتنشئة االجتماعية ) السيد.(٢٠٠٨،
-٥ووجد اثر للتنمية على ممارسة وظيفة التنشئة االجتماعية) السيد.(٢٠٠٨،
 - ٦ووج دت عالق ة ارتباطي ه طردي ة ب ين التواف ق لك ل م ن األزواج والزوج ات وب ين أداء األس رة للتنش ئة
االجتماعية ) أحمد والخولي .(٢٠٠٩،وزاد اشتراك الزوجين في تولي مس ئولية متابع ة تعل يم األوالد الص ح
من الخطأ بعد أن كان الزوج منفردا بھا)الدماصي ٢٠٠٣،؛ ضيف.(٢٠٠٥،
-٧لم تعد األسرة تمارس الوظيفة التشريعية التي كانت منوطة بھا في الماض ي وح ل محلھ ا الض بط االجتم اعي
ألفرادھا ) خرما.(٢٠٠٧ ،
 -٨تغير األسلوب المتبع في تربية األبناء والتعامل مع تصرفاتھم غير المرغوبة باللين والنصح بدال من القس وة
والشدة )الدماصي ٢٠٠٣،؛ ضيف٢٠٠٥،؛ عبد السالم.(١٩٩٥،
 -٩ووجد أثر للتنمية على القيام بوظيفة الضبط االجتماعي حيث ارتفع أدائھم لھا )احمد .(٢٠٠٦،
 -١٠ووج دت عالق ة طردي ة ب ين متغي ر مش اركة الزوج ة ف ي اتخ اذ الق رار والقي ام بالض بط االجتم اعي
) السيد.(٢٠٠٨،
 -١١كما وجدت عالقة طردية بين التوافق لكل من األزواج والزوجات وبين أداء األسرة للضبط االجتماعي )
أحمد والخولي.(٢٠٠٩،
الفروض البحثية-:
 -١توجد عالقة ارتباطيه بين كل من سن المبحوثة ،والمستوي التعليمي ،والدخل السنوي لألسرة ،وف رق الس ن
عن د ال زواج ،وم دة ال زواج ،وحج م األس رة ،و س ن المبحوث ة عن د ال زواج وب ين األداء األس ري ببعدي ه
التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي.
 -٢توج د ف روق ف ي متوس طات درج ات األداء األس ري ببعدي ه التنش ئة االجتماعي ة والض بط االجتم اعي ب ين
المبحوثات عند تصنيفھن على أس اس ك ل م ن مس توى الس كن عن د ال زواج ،والھج رة الخارجي ة المؤقت ة،
ونوع األسرة.
-٣ترتبط متغيرات المس توي التعليم ي وال دخل الس نوي لألس رة وف رق الس ن عن د ال زواج وم دة ال زواج وحج م
األس رة و س ن المبحوث ة عن د ال زواج مجتمع ة م ع األداء األس ري ببعدي ه التنش ئة االجتماعي ة والض بط
االجتماعي.
 -٤تسھم كل من متغيرات المستوي التعليم ي وال دخل الس نوي لألس رة وف رق الس ن عن د ال زواج وم دة ال زواج
وحج م األس رة و س ن المبحوث ة عن د ال زواج إس ھاما معنوي ا فري دا ف ي تفس ير التب اين ف ي األداء األس ري
ببعديه التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي.
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الطريقة البحثية
تم اختيار مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلجراء الدراس ة.وت م اختي ار قري ة الھي اتم التابع ة للمرك ز
لجمع البيانات  ،وتحددت ش املة البح ث بجمي ع األس ر القاطن ة ف ي القري ة وبل غ ع ددھا  ٧١٠٠أس رة .وت م جم ع
البيانات من ربات األسر الالئي لديھن أبناء في مراحل التعليم المختلفة.وتم اختيار عينة عشوائية منتظم ة بنس بة
 %٣من إجمالي عدد األس ر بواق ع بي ت م ن ك ل ثالث ون بي ت بالقري ة ،حي ث ت م اختي ار أول بي ت عش وائيا وت م
اختيار ربة المنزل بھذا البيت ،وإذا كانت ربة األسرة لديھا أبن اء ف ي مراح ل التعل يم المختلف ة أخ ذت ف ي العين ة
وإال أخذت ربة األسرة المج اورة لھ ا ف ي الس كن والت ي ل ديھا أبن اء ف ي مراح ل التعل يم المختلف ة .وكان ت العين ة
المستھدفة ھى٢٤٠أسرة  .وجمعت البيانات من ربة األسرة فى كل أسرة بالمقابلة الشخص ية .وق د أمك ن إج راء
المقابالت واستيفاء البيانات من  ٢١٠ربة أسرة بنسبة  ٨٨‚٦من العينة المستھدفة .وبذلك بلغ حجم العينة الفعلية
 ٢١٠ربة أسرة.
قياس المتغيرات البحثية-:
 -١سن المبحوثة  -:تم قياسه بعدد السنوات التي قضتھا المبحوثة منذ الميالد وحتى وقت جمع البيانات
 -٢المستوى التعليم ي  -:ت م قياس ه بمقي اس رتب ي مك ون م ن ثم اني فئ ات ھ ى أمي ة ،تق رأ وتكت ب ،ابت دائي،
إعدادي ،متوسط ،فوق متوسط ،جامعي ،فوق جامعي.وأعطيت ھ ذه الفئ ات درج ات ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١
 ٨، ٧،على الترتيب.
 -٣الدخل  -:تم قياسه بمقدار ما يحصل عليه كل من الزوج والزوجة خالل العام من موارد مادية.
 -٤الھج رة الخارجي ة المؤقت ة  -:ت م قياس ھا بس ؤال المبحوث ة ع ن إذا ك ان زوجھ ا س افر إل ى الخ ارج أو ال
وأعطيت اإلجابات أوزان  ١ ،٢على الترتيب.
 -٥مستوى السكن عند الزواج  -:تم قياسه بسؤال المبحوثة أن تحدد مكان إقامتھا عند الزواج باالختيار م ن
عدة استجابات ھي حجرة أو أثنين في بيت العائلة ،شقة مستقلة ،شقة في بيت العائلة وأعطي ت اإلجاب ات
 ٣ ، ٢ ،١على الترتيب.
 -٦ن وع األس رة  -:ت م قياس ه بس ؤال المبحوث ة ع ن نم ط األس رة عن د إتم ام زواجھ ا وذل ك باالختي ار ب ين
استجابتين أسرة بسيطة ،أسرة ممتدة وأعطيت اإلجابات أرقاما تمييزية  ١، ٢على الترتيب.
 -٧فرق السن عند الزواج -:تم قياسه بالفرق في السن بين الزوج والزوجة بالسنوات.
 -٨مدة الزواج  -:تم قياسھا بالمدة التي انقضت منذ بداية الزواج الحالي وحتى وقت جمع البيانات.
 -٩حجم األسرة  -:تم قياسه بعدد األفراد الذين يعيشون مع المبحوثة في حياة مشتركة .
 - ١٠السن عند الزواج للمبحوثة -:تم قياسه بعدد السنوات التي قضتھا المبحوثة منذ وقت الميالد وحتى وق ت
زواجھا الحالي.
 - ١١قياس األداء األسري  -:تم قياسه من خالل بعدين وھما
أ-التنشئة االجتماعية -:تم قياسه بمقياس من ستة بنود وطلب من ك ل مبحوث ة أن تح دد موق ف أس رتھا م ن ك ل
منھا باالختيار بين إجابات الزوج – الزوج ة – االثن ين مع ا – وآخ رون –ال ينطب ق وأعطي ت اإلجاب ات أوزان
 -١-٤-٢-٢صفر؛ على الترتيب .وقدرت درجة ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا فوجد أنھا  ٠ ‚٥٦وھى قيمة
مرتفعة نسبيا تدل على صالحية المقياس  .وبناء عليه تم جمع الدرجات الت ي حص لت عليھ ا ك ل مبحوث ة لتعب ر
عن الدرجة الكلية لألداء األسرى في التنشئة االجتماعية.
ب-الضبط االجتماعي  -:تم قياسه بمقياس من سبعة بنود .وطلب من كل مبحوثة أن تحدد موقف أسرتھا من كل
منھا باالختيار بين إجابات الزوج – الزوجة – االثنين مع ا – وآخ رون – ال ينطب ق وأعطي ت اإلجاب ات أوزان
 -١-٤-٢-٢صفر؛ على الترتيب  .وق درت درج ة ثب ات المقي اس باس تخدام معام ل ألف ا فوج د أنھ ا  ٠‚٩٨وھ ى
قيمة مرتفعة تدل على صالحية المقياس وبناء عليه تم جمع الدرجات التي حصلت عليھا كل مبحوثة لتعب ر ع ن
الدرجة الكلية لألداء األسري في الضبط االجتماعي.
التحلي ل اإلحص ائي -:ق د اس تخدمت المتوس طات واالنحراف ات المعياري ة ومعام ل ألف ا ف ي التحلي ل الوص في
للبيانات .واستخدم االرتباط البسيط واختبار ت واختبار ف في تحلي ل العالق ات الثنائي ة ب ين ك ل م ن المتغي رات
المس تقلة وك ل م ن مق اييس األداء األس ري .واس تخدم االنح دار الخط ي المتع دد لتحلي ل العالق ة ب ين المتغي رات
المستقلة مجتمعة وبين مقاييس األداء األسري .وقد وجد أن ھناك تالزم خطي ب ين متغي ري الس ن وم دة ال زواج
حيث بلغ معامل االرتباط بينھا  ٠ ‚٩ولذلك تم استبعاد السن من االنحدار الخطي المتعدد واالكتفاء بم دة ال زواج
ألنھا األكثر تعبيرا عن األسرة.
الفروض اإلحصائية -:تم اختبار الفروض البحثية في صورتھا الصفرية.
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النتائج البحثية
يتناول ھذا الجزء عرضا لنتائج البحث المتعلقة بالمتوسط الحسابي لألداء األسرى .يلي ذلك النتائج المتعلقة
بالعالقات الثنائية بين المتغيرات المستقلة واألداء األسري ) االرتباط البسيط ونتائج اختب ار معنوي ة الف روق ف ي
متوسطات األداء األسرى عن د تص نيف المبحوث ات عل ى أس اس المتغي رات المس تقلة النوعي ة ( .وأخي را النت ائج
المتعلقة بالعالقات اإلرتباطية واالنحدارية المتعددة.
أوال :المعالم اإلحصائية لألداء األسري
يعرض جدول ) (١المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والح د األدن ى النظ ري والح د األعل ى النظ ري
ومعام ل االخ تالف والمتوس ط الحس ابي كنس بة مئوي ة م ن الح د األعل ى لك ل م ن التنش ئة االجتماعي ة والض بط
االجتماعي باعتبارھما بعدين من األداء األسري.
ومن بيانات الجدول يتضح ان المتوسط الحسابي للتنش ئة االجتماعي ة يبل غ  ١٥‚٥٢درج ة تمث ل % ٦٤‚٦٧
من الحد األقصى للمقياس .كما يبلغ المتوسط الحسابي للضبط االجتماعي  ٢٣‚٠٩درجة تمث ل  %٨٢‚٤٦م ن
الحد األقصى .وھذا يعني أن األسر الريفية في العينة تقوم بأداء مھمة الضبط االجتماعي بدرجة اكبر من قيامھا
بمھمة التنشئة االجتماعية .وھذه النتيجة تشير إلى عدة أمور؛األم ر األول ھ و أن لألس رة الريفي ة ش ريك ص ريح
في القيام بعملية التنشئة االجتماعية يتمثل في منظمات التعليم الرسمي والتعرض لوسائل اإلعالم.يحدث ذلك في
حين تفتقد األسرة إلى شريك واضح في القيام بعملية الضبط االجتماعي رغم تعدد منظم ات الض بط االجتم اعي
في المجتمع .ذلك أن منظمات الضبط االجتماعي توجه اھتمامھا أساسا بالكبار دون الصغار.
وأم ا األم ر الث اني فأن ه يب دو أن األس رة الريفي ة ت درك أن الض بط االجتم اعي ال يك ون فع اال إال إذا اش ترك
الزوجان معا في القيام بعملية الضبط االجتماعي.ذلك أن انفراد أحد الزوجين يفسر من جانب الصغار عل ى أن ه
موقف فردي لذلك الزوج.وليس موقفا مشتركا لألسرة كجھاز اجتماعي.
وأما األمر الثالث فإن من الممكن أن تتم عملية التنشئة االجتماعية بواسطة زوج واحد أحيانا.فم ا يتعلم ه األوالد
من أحد الوالدين ال يختلف عما يتعلمه من كليھما طالما انه صحيحا.
وأما األمر الرابع فيبدوا أن األسر الريفية يقوم فيھا الزوجين سويا بعملية الضبط االجتم اعي ف ي ح ين يقتس مان
بنود وأنشطة التنشئة االجتماعية.
كما توضح بيانات الجدول أن معامل االختالف لبعد التنشئة االجتماعية  ١٨‚١٦في حين تبلغ القيمة المقابلة
لبعد الضبط االجتماعي.٢٥ ‚٦وھذه األرقام تعني أن األسرالريفية في العينة أكثر تجانسا بالنس بة للقي ام بالتنش ئة
االجتماعية ،ولكن عندما يتعلق األمر بالضبط االجتماعي فإنھا تبدي تباينا اكبر.وقد يعزى ھذا التشتت في ج زء
منه إلى انفراد أحد الزوجين أحيانا ببعض أنشطة الضبط االجتماعي أثناء غياب الزوج اآلخر أو انش غاله بمھ ام
أسرية أخرى.
جدول ) (١المعالم اإلحصائية لألداء األسري بعينة البحث
مقياس األداء
األسري
التنشئة االجتماعية
الضبط االجتماعي

المتوسط
الحسابي
١٥,٥٢
٢٣,٠٩

الحد
الحد األدنى
األعلى
االنحراف المعياري
النظري
النظري
٢٤
٦
٢,٨٣
٢٨
٧
٥,٩٢

معامل
االختالف
١٨‚١٦
٢٥‚٦

المتوسط الحسابي
كنسبة مئوية من
الحد األقصى
٦٤‚٦٧
٨٢‚٤٦

ثانيا :العالقات الثنائية بين المتغيرات المستقلة واألداء األسري
أ – االرتباط البسيط
يعرض جدول )  (٢معامالت االرتباط البس يط ب ين أبع اد األداء األس رى وك ل م ن الس ن ،والمس توى التعليم ي،
والدخل السنوي لألسرة  ،وفرق السن عند الزواج  ،ومدة الزواج ،وحجم األسرة ،والسن عند الزواج للمبحوثة.
ومن بيان ات الج دول يتض ح أن س ن المبحوث ة ي رتبط بالض بط االجتم اعي بمعام ل ارتب اط ق درة ٠‚٢١٧ -وھ ى
معنوي ة إحص ائيا عن د مس توى ، ‚٠١األم ر ال ذي يعن ي وج ود عالق ة عكس ية ب ين س ن المبحوث ة والض بط
االجتماعي .وتبلغ قيم معامل االرتباط بين السن والتنشئة االجتماعية ‚٠٥٣وھ ى غي ر معنوي ة إحص ائيا .األم ر
الذي يعني عدم وجود عالقة ب ين الس ن والتنش ئة االجتماعي ة .وبن اء علي ه يمك ن رف ض الف رض اإلحص ائي)(١
جزئيا فيما يتعلق بالعالقة بين السن واألداء األسري.
وتبلغ قيمة معامل االرتب اط ب ين المس توى التعليم ي للمبحوث ة والتنش ئة االجتماعي ة  ٠‚ ٣٧٧وھ ى معنوي ة
إحصائيا عند مستوى  ،٠‚٠١األمر الذي يعني وجود عالقة طردية بين المستوى التعليم ي والتنش ئة االجتماعي ة
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 .ومن جھة أخرى فان قيمة معامل االرتباط بين المستوى التعليم ي للمبحوث ة والض بط االجتم اعي تبل غ ‚٠٨٨-
٠وھى غير معنوية إحصائيا.األمر الذي يعن ي ع دم وج ود عالق ة ب ين المس توى التعليم ي والض بط االجتم اعي.
وبن اء عل ي م ا س بق يمك ن رف ض الف رض اإلحص ائي ) (١جزئي ا فيم ا يتعل ق بالعالق ة ب ين المس توى التعليم ي
واألداء األسري.
وتبلغ قيمة معامل االرتباط بين الدخل الس نوي لألس رة والتنش ئة االجتماعي ة٠‚ ٢٢٠وھ ى معنوي ة إحص ائيا
عند مستوى ٠‚ ٠١األمر الذي يعني وجود عالقة طردية بين الدخل السنوي لألسرة والتنش ئة االجتماعي ة .وم ن
جھة أخرى فان معامل االرتباط بين ال دخل الس نوي لألس رة ،والض بط االجتم اعي  ٠‚١٠١-وھ ى غي ر معنوي ة
إحصائيا.األمر الذي يعني عدم وجود عالقة بين الدخل السنوي لألسرة والض بط االجتم اعي .وبن اء علي ه يمك ن
رفض الفرض اإلحصائي ) (١جزئيا فيما يتعلق بالعالقة بين الدخل السنوي لألسرة واألداء األسري.
وتبلغ قيمة معامل االرتباط بين فرق السن عند الزواج والض بط االجتم اعي٠‚١٧٩-وھ ى معنوي ة إحص ائيا
عند مستوى  . ٠‚٠١األمر الذي يعني وجود عالق ة عكس ية ب ين ف رق الس ن عن د ال زواج والض بط االجتم اعي.
ومن جھة أخرى فان معامل االرتباط بين فرق السن عند الزواج و التنشئة االجتماعية يبل غ ٠‚٠١٨-وھ ى غي ر
معنوية إحصائيا .األمر الذي يعني عدم وجود عالقة ارتباطيه بين فرق السن عند الزواج و التنش ئة االجتماعي ة
.وبناء عليه يمكن رفض الفرض اإلحصائي ) (١جزئيا فيما يتعلق بالعالقة بين ف رق الس ن عن د ال زواج واألداء
األسري.
وتبلغ قيمة معامل االرتب اط ب ين م دة ال زواج والض بط االجتم اعي  ،٠ ‚٢٢٠ -وھ ى معنوي ة إحص ائيا عن د
مستوى ،٠ ‚٠١األمر الذي يعني وجود عالقة عكسية بين مدة الزواج والض بط االجتم اعي .أي ان ه كلم ا زادت
مدة الزواج قل األداء األسري في الضبط االجتماعي .وم ن جھ ة أخ رى ف ان معام ل االرتب اط ب ين م دة ال زواج
والتنشئة االجتماعية يبلغ  ٠‚٠٧٧ -وھى غير معنوية إحصائيا  ،األمر الذي يعني ع دم وج ود عالق ة ارتباطي ه
بين مدة الزواج والتنشئة االجتماعية  .وبناء عليه يمكن رفض الفرض اإلحصائي) (١جزئيا بالنسبة للعالقة بين
مدة الزواج واألداء األسري.
وتبلغ قيمة معامل االرتباط بين حجم األسرة وكل من التنش ئة االجتماعي ة والض بط االجتم اعي ،٠ ‚٠٢٠و
٠ ‚٠٩٣على الترتيب وكالھما غير معنويتان إحصائيا  ،األمر الذي يعني عدم وجود عالق ة ب ين حج م األس رةوكل من بعدي األداء األسري وبناء عليه ال يمكن رفض الفرض اإلحص ائي) (١فيم ا يتعل ق بالعالق ة ب ين حج م
األسرة واألداء األسري.
وتبلغ قيم معامل االرتباط بين السن عند ال زواج وك ل م ن التنش ئة االجتماعي ة والض بط االجتم اعي يبل غ -
 ،٠ ‚٠٧٠و٠‚١٠٧-على الترتيب وكالھما غير معنويتان إحصائيا،األمر الذي يعني عدم وجود عالقة ارتباطي ه
بين السن عند الزواج والتنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي .وبناء عليه ال يمك ن رف ض الف رض اإلحص ائي
) (١فيما يتعلق بالعالقة بين السن عند الزواج واألداء األسري.
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جدول ) (٢معامالت االرتباط البسيط للعالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة واألداء األسري ببعدي ه بعين ة
البحث.
المتغيرات المستقلة
سن المبحوثة
المستوى التعليمي للمبحوثة
الدخل السنوي لألسرة
فرق السن عند الزواج
مدة الزواج
حجم األسرة
سن المبحوثة عند الزواج

التنشئة االجتماعية
٠,٠٥٣
**٠,٣٣٧
**٠,٢٢٠
٠,٠١٨٠,٠٧٧٠,٠٢٠
٠,٠٧٠-

الضبط االجتماعي
**٠,٢١٧٠,٠٨٨٠,١٠١**٠,١٧٩**٠,٢٢٠٠,٠٩٣٠,١٠٧-

ويتضح من العرض السابق أن السن ي رتبط عكس يا بالض بط االجتم اعي .وھ ذا يعن ي ان ه كلم ا ارتف ع س ن
الزوجة كلما قل أدائھا في الضبط االجتماعي  .وربما قد يرجع ھذا إلي انه بحكم عامل السن فأصبح أبنائھ ا ف ي
سن كبيرة بالتالي يقل في ھذه السن ممارسة الضبط على األبن اء حي ث أنھ م ليس وا ف ي حاج ة إلي ه وھ ذا لت وطن
معايير السلوك الصحيحة لديھم.
ويرتبط المستوى التعليمي للمبحوثة ارتباط طردي بالتنشئة االجتماعية ،وھ ذا يعن ي أن المس توي التعليم ي
له بالغ األثر في األداء األسري فربما تعليم أفضل يعني أداء اسري أفضل في التنشئة االجتماعي ة والق درة عل ى
متابعتھم دراسيا .
أما الدخل السنوي لألسرة يرتبط طرديا بالتنشئة االجتماعية ،وھذا يدل على انه كلما توفر دخل أفضل فھ ذا
يعني أداء اسري أفضل في التنشئة االجتماعي ة حي ث أنھ ا تحت اج لم وارد اقتص ادية عالي ة ،في تم ت وفير ال دروس
الخصوصية التي يحتاجھا األبناء وكذا توفير متطلبات الدراسة من كتب خارجية ومذكرات.
ويرتبط فرق الس ن عن د ال زواج عكس يا بالض بط االجتم اعي ،ربم ا ق د يرج ع ھ ذا إل ى عنص ر التف اھم ب ين
الزوجين فيتم إحكام الضبط االجتماعي على األطفال عندما يكون ف رق الس ن ص غيرا ،بينم ا يق ل الض بط عن دما
يكون فرق السن كبير.
وترتبط مدة الزواج ارتباط عكسي بالضبط االجتم اعي ،ربم ا ق د يرج ع ھ ذا إل ى كب ر س ن األبن اء وبالت الي
ممارسة اقل للضبط االجتماعي.
ب -الفروق بين المتوسطات
يعرض جدول ) (٣نتائج اختبار معنوية الفروق في متوسطات درجات األداء األسري ببعدي ه عن د تص نيف
المبحوثات على أساس المتغيرات المستقلة النوعية.
 -١مستوى السكن عند الزواج
ومن بيان ات ج دول ) (٣يتض ح أن قيم ة المتوس ط الحس ابي للتنش ئة االجتماعي ة١٤‚٤١و ١٥‚٧٦و١٥‚٥٣
درجة للمبحوثات الالئي يقمن في حجرة أو أثنين في بيت العائلة ،والالئي يقمن في ش قة مس تقلة ،والالئ ي يقم ن
في شقة في بيت العائلة ؛على الترتيب .وبلغ ت قيم ة" ف" المحس وبة الختب ار معنوي ة الف روق ب ين المتوس طات
 ١‚٥٨وھى غير معنوية إحصائيا األمر الذي يعني عدم وجود فروق بين المبحوثات في التنشئة االجتماعية عند
تصنيفھن على أساس مستوى السكن عند الزواج .
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي للض بط االجتم اعي  ٢٢,٩٤و ٢٣,٠٠و ٢٣,١٦درج ة للمبحوث ات الالئ ي
يقم ن ف ي حج رة أو أثن ين ف ي بي ت العائل ة ،والالئ ي يقم ن ف ي ش قة مس تقلة ،والالئ ي يقم ن ف ي ش قة ف ي بي ت
العائلة؛على الترتيب .وبلغت قيمة" ف" المحسوبة الختبار معنوية الف روق ب ين المتوس طات  ٠‚٠٢٢وھ ى غي ر
معنوية إحصائيا ،األمر الذي يعني عدم وجود فروق بين المبحوثات في الضبط االجتماعي عن د تص نيفھن عل ى
أساس مستوى السكن عند الزواج .وبناء علي ما سبق ال يمكن رفض الفرض االحص ائى ) (٢بالنس بة لمس توى
السكن عند الزواج.
 -٢الھجرة الخارجية المؤقتة
م ن بيان ات ج دول ) (٣يتض ح أن قيم ة المتوس ط الحس ابي للتنش ئة االجتماعي ة ١٥,٩٠و ١٥,١١درج ة
للمبحوثات الالئي لم يھاجر أزواجھن والالئي ھاجر أزواجھن على الترتيب .وبلغت قيمة ت المحسوبة الختبار
معنوية الفرق بين المتوسطات  ٢‚٠٣وھى معنوية إحصائيا عند مستوى  ٠,٠٥األم ر ال ذي يعن ي وج ود ف روق
معنوية بين المبحوثات في التنشئة االجتماعية عن د تص نيفھن عل ى أس اس الھج رة لص الح المبحوث ات الالئ ي ل م
يھاجر أزواجھن.
1977
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وبلغ ت قيم ة المتوس ط الحس ابي للض بط االجتم اعي٢٢‚٢٣،٢٧‚٨٥درج ة للمبحوث ات الالئ ي ل م يھ اجر
أزواجھ ن والالئ ي ھ اجر أزواجھ ن عل ى الترتي ب .وبلغ ت قيم ة ت المحس وبة الختب ار معنوي ة الف رق ب ين
المتوسطات ١‚٩٧وھى معنوية إحصائيا عند مستوى ، ٠ ‚٠٥مما يعني وجود فروق بين المبحوثات في الضبط
االجتم اعي عن د تص نيفھن عل ى أس اس الھج رة الخارجي ة المؤقت ة لص الح المبحوث ات الالئ ي ل م يھ اجر
أزواجھن.وبناء عليه يمكن رفض الفرض اإلحص ائي ) (٢جزئي ا بالنس بة بالنس بة للف رق ب ين الھج رة الخارجي ة
المؤقتة وكل من التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي.
 -٣نوع األسرة
من بيانات ج دول ) (٤يتض ح أن المتوس ط الحس ابي للتنش ئة االجتماعي ة ١٥‚١٥،٠٨‚٩٣درج ة للمبحوث ات
الالئي يعشن في أس ر بس يطة والالئ ي يعش ن ف ي أس ر ممت دة عل ى الترتي ب.وبلغ ت قيم ة ت المحس وبة الختب ار
معنوية الف رق ب ين المتوس طات ٢‚١٩وھ ى معنوي ة إحص ائيا عن د مس توى ،٠ ‚٠٥مم ا يعن ي وج ود ف روق ب ين
المبحوثات في التنش ئة االجتماعي ة عن د تص نيفھن عل ى أس اس ن وع األس رة لص الح األس ر البس يطة.وبن اء علي ه
يمكن رفض الفرض اإلحصائي ) (٢جزئيا بالنسبة للفرق بين نوع األسرة والتنشئة االجتماعية.
جدول ) (٣نتائج اختب ار معنوي ة الف روق ف ي متوس طات األداء األس رى ببعدي ه عن د تقس يم المجموع ة عل ى
أساس المتغيرات المستقلة النوعية بعينة البحث.
الفئات

المتغيرات
مستوي السكن عند الزواج حجرة في بيت العائلة
ن = )(١٧
شقة مستقلة ن = )(٧٤
شقة في بيت العائلة
ن = )(١١٩
قيمة ف
لم يھاجر أزواجھن
الھجرة الخارجية
ن = )(١٠٨
ھاجر أزواجھن ن = )(١٠٢
قيمة ت
بسيطة ن = )(١١٠
نوع األسرة
ممتدة ن = )(١٠٠
قيمة ت

التنشئة االجتماعية
١٤‚٤١

الضبط االجتماعي
٢٢‚٩٤

١٥‚٧٦
١٥‚٥٣

٢٣‚٠٠
٢٣‚١٦

١‚٥٨
١٥‚٩٠

٠‚٠٢٢
٢٣‚٨٥

١٥‚١١
*٢‚٠٣
١٥‚٩٣
١٥‚٠٨
*٢‚١٩

٢٢‚٢٧
*١‚٩٧
٢٢‚٧٨
٢٣‚٤٢
٠‚٧٨-

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي للضبط االجتماعي  ٢٣‚٢٢،٤٢‚٧٨درجة للمبحوثات الالئي يعشن في أسر
والالئي يعشن في أسر ممتدة على الترتيب .وبلغت قيمة ت المحسوبة الختبار معنوي ة الف رق ب ين المتوس طات-
 ٠‚٧٨وھى غير معنوية إحصائيا األمر الذي يعني عدم وجود فروق بين المبحوثات في الضبط االجتماعي عند
تصنيفھن على أساس نوع األس رة .وبن اء علي ه ال يمك ن رف ض اإلحص ائي ) (٢جزئي ا بالنس بة للف رق ب ين ن وع
األسرة والضبط االجتماعي.
ويتض ح م ن الع رض الس ابق أن الھج رة الخارجي ة المؤقت ة ت ؤثر عل ى األداء األس ري للتنش ئة االجتماعي ة
والضبط االجتماعي لصالح الذين لم يھاجروا .وربما قد يرجع ھ ذا إل ى أن وج ود األب م ع أف راد أس رته تمكن ه
من ممارسة دوره بايجابية في التنشئة االجتماعي ة.وقدرت ه عل ى إحك ام الس يطرة عل ى أبنائ ه وممارس ته للض بط
االجتماعي بفاعليه.كما أن نوع األسرة يؤثر على األداء األسري في التنشئة االجتماعية لصالح األسر البسيطة.
وربما قد يرجع ھذا إلى أن أداء الزوجين في التنشئة االجتماعية ربما يكون أفضل عند تواجدھم ف ي أس رة ن واة
وھ ذا بس بب ع دم وج ود أكث ر م ن مص در التخ اذ الق رار بالت الي وج ود س يطرة أفض ل وتوجي ه ومتابع ة أكث ر
وتت وافر الحري ة ف ي أدائھ م للتنش ئة االجتماعي ة وق درتھم عل ى اتخ اذھم للق رار ف ي الوق ت المناس ب بالص ورة
المتناسبة مع ظروفھم وإمكانياتھم.
ثالث ا العالق ات االرتباطي ة المتع ددة واالنحداري ة ب ين المتغي رات المس تقلة المدروس ة وب ين األداء األس ري
ببعديه-:
يعرض جدول )  ( ٤نتائج معامالت االرتباط المتعدد واالنحدار الخطي بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين
األداء األسري ببعديه.
 -١التنشئة االجتماعية
1978
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تشير النتائج إلى أن متغيرات المس توى التعليم ي للمبحوث ة  ،ال دخل الس نوي لألس رة  ،الھج رة الخارجي ة
المؤقتة ،ومستوى السكن عند الزواج  ،ونوع األسرة  ،وفرق السن عند الزواج  ،ومدة الزواج ،وحجم األسرة،
والسن عند الزواج مجتمعة ترتبط بالتنشئة االجتماعية بمعامل ارتباط متعدد ،٠‚٤٢٧وكانت قيمة ف المحس وبة
 ٤‚٩٥وھى معنوية إحص ائيا عن د مس توى  . ٠‚٠١وم ن ث م يمك ن اس تنتاج وج ود عالق ة ارتباطي ه متع ددة ب ين
المتغيرات المستقلة مجتمعة والتنشئة االجتماعية .وعلي ه يمك ن رف ض الف رض اإلحص ائي ) ( ٣بالنس بة ل ألداء
األسري في التنشئة االجتماعية.
ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر  %١٨من التباين في التنش ئة االجتماعي ة ،
األمر الذي يؤكد وجود متغيرات أخرى لم تتطرق إليھا الدراسة ذات تأثير على التنشئة االجتماعية.
وللتعرف على اإلسھام المعنوي الفريد لتلك المتغيرات في تفسير التباين في التنشئة االجتماعية  ،ت م إج راء
تحليل االنحدار الخطي المتعدد التدريجي.
وتوض ح النت ائج ال واردة بج دول ) ( ٤أن متغي رات المس توى التعليم ي للمبحوث ة ،والھج رة الخارجي ة المؤقت ة
ترتبط بالتنشئة االجتماعية بمعامل ارتباط متعدد قدره  ،٠‚٤٠٥وكانت قيمة ف المحسوبة  ٢٠‚٣٥وھى معنوي ة
إحص ائيا عن د المس توى االحتم الي.٠‚٠١وعلي ه يمك ن اس تنتاج وج ود عالق ة ارتباطي ه متع ددة ب ين المتغي رين
المستقلين المدروسين وبين التنشئة االجتماعية.
ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرين المستقلين مجتمعين يفسرا نحو  %١٦من التباين في المتغير التابع.
وھذا يعني أن بقية المتغيرات المس تقلة األخ رى ال تس ھم إال بتفس ير  %٢م ن التب اين ف ي المتغي ر الت ابع .وعن د
استعراض األھمية النسبية للمتغيرات المستقلة وفقا للقيمة المطلقة لمعامل االنحدار الجزئي المعي اري لك ل منھ ا
تبين أن متغير المستوى التعليمي للمبحوثة بلغ ٠‚٣٨٠واحتل الترتيب األول من حيث التأثير على المتغير التابع
 ،يليه متغير الھجرة الخارجية المؤقتة والذي بلغ  ٠‚١٤٨ف ي االتج اه الس الب .وبن اء عل ى ذل ك يمك ن الق ول أن
)المستوى التعليمي للمبحوثة والھجرة الخارجية المؤقتة( يسھم كال منھما إسھاما معنويا فريدا في تفس ير التب اين
في التنشئة االجتماعية  .وعليه يمكن رفض الفرض اإلحصائي )  ( ٤جزئيا بالنسبة للتنشئة االجتماعية.
 -٢الضبط االجتماعي
تشير النتائج إلى أن متغيرات المستوى التعليمي للمبحوثة  ،الدخل السنوي لألسرة ،
الھجرة الخارجية المؤقتة  ،ومس توى المس كن عن د ال زواج  ،ون وع األس رة  ،وف رق الس ن عن د ال زواج  ،وم دة
الزواج ،وحجم األسرة ،السن عند ال زواج .مجتمع ة ت رتبط بالض بط االجتم اعي بمعام ل ارتب اط متع دد،٠‚٣٢٧
وكانت قيمة ف المحسوبة  ٢‚٦٧وھى معنوية إحصائيا عند مستوى  . ٠‚٠١ومن ثم يمكن استنتاج وجود عالقة
ارتباطيه متعددة بين المتغيرات المستقلة مجتمعة والضبط االجتماعي وبذلك يمكن رفض الفرض اإلحص ائي)٣
( بالنسبة للضبط االجتماعي .ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمع ة تفس ر %١١م ن التب اين
في الضبط االجتماعي ،األمر الذي يؤكد وجود متغيرات أخرى لم تتطرق إليھا الدراسة ذات تأثير على الض بط
االجتماعي.
وللتعرف على اإلسھام المعنوي الفريد لتلك المتغيرات في تفسير التباين في الض بط االجتم اعي ،ت م
إجراء تحليل االنحدار الخطي المتعدد التدريجي.
وتوضح النتائج الواردة بجدول )  ( ٤أن متغيرا مدة الزواج وفرق السن عند الزواج ترتبط بالضبط
االجتماعي بمعامل ارتب اط متع دد ق دره  ،٠‚٢٧٣وكان ت قيم ة ف المحس وبة  ٨‚٣٥وھ ى معنوي ة إحص ائيا عن د
المس توى االحتم الي  .٠‚٠١وعلي ه يمك ن اس تنتاج وج ود عالق ة ارتباطي ه متع ددة ب ين المتغي رين المس تقلين
المدروسين وبين الضبط االجتماعي.
ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرين المستقلين يفسرا نحو  %٨من التباين في المتغير التابع .وھذا يعني
أن بقي ة المتغي رات المس تقلة األخ رى ال تس ھم إال بتفس ير %٣م ن التب اين ف ي المتغي ر الت ابع .وعن د اس تعراض
األھمية النسبية للمتغيرات المستقلة وفق ا للقيم ة المطلق ة لمعام ل االنح دار الجزئ ي المعي اري لك ل منھ ا تب ين أن
متغير مدة ال زواج بل غ  ٠‚٢٠٧واحت ل الترتي ب األول م ن حي ث الت أثير عل ى المتغي ر الت ابع  ،يلي ه متغي ر ف رق
السن عند الزواج والذي بلغ ٠‚١٦٣وكالھما في االتجاه السالب .وبن اء عل ى ذل ك يمك ن الق ول أن )م دة ال زواج
وفرق السن عند الزواج( يسھم كال منھما إسھاما معنويا فريدا في تفسير التب اين ف ي الض بط االجتم اعي .وعلي ه
يمكن رفض الفرض اإلحصائي ) (٤جزئيا بالنسبة لألداء األسري في الضبط االجتماعي.
واتض ح م ن الع رض الس ابق وج ود عالق ة ارتباطي ه متع ددة ب ين المتغي رات المس تقلة مجتمع ة والتنش ئة
االجتماعية.والمتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر %١٨من التباين في التنشئة االجتماعية
جدول ) (٤نتائج العالق ات اإلرتباطي ة واالنحداري ة المتع ددة ب ين المتغي رات المس تقلة المدروس ة وب ين األداء
األسري ببعديه بعينة البحث.
المتغيرات

التنشئة االجتماعية

1979

الضبط االجتماعي
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المستوى التعليمي
الدخل السنوي لألسرة
الھجرة الخارجية المؤقتة
مستوى السكن عند الزواج
نوع األسرة
فرق السن عند الزواج
مدة الزواج
حجم األسرة
سن المبحوثة عند الزواج
R
R²
F

الكامل
**٠‚٣٢٣
 **٠‚١٦٠٠‚٤٢٧
٠‚١٨٢
**٤‚٩٥

المختزل
**٠‚٣٨٠
 **٠‚١٤٨٠‚٤٠٥
٠‚١٦٤
**٢٠‚٣٥
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الكامل
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المختزل
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واتضح أن المستوى التعليمي للمبحوثة والھجرة الخارجية المؤقتة يسھم كال منھما إسھاما معنويا فري دا ف ي
تفسير التباين في التنشئة االجتماعية .ويش ير معام ل التحدي د إل ى أن المتغي رين المس تقلين مجتمع ين يفس را نح و
 %١٦من التباين في التنشئة االجتماعية.
كم ا اتض ح وج ود عالق ة ارتباطي ه متع ددة ب ين المتغي رات المس تقلة مجتمع ة والض بط االجتم اعي .ويش ير
معامل التحدي د إل ى أن المتغي رات المس تقلة مجتمع ة تفس ر %١١م ن التب اين ف ي الض بط االجتم اعي .ووج د أن
متغيري مدة الزواج وفرق السن عند الزواج يسھم كال منھما إسھاما معنويا فريدا في تفسير التب اين ف ي الض بط
االجتم اعي.ويش ير معام ل التحدي د إل ى أن المتغي رين المس تقلين يفس را نح و  %٨م ن التب اين ف ي الض بط
االجتماعي.

المراجع
 -١ص الح ب ن عل ي أب و ع رَّ اد)١٤٢٤ھ ـ( بع ض المؤسس ات التربوي ة وأثرھ ا ف ي تربي ة الف رد والمجتم ع
http://www.saaid.net
 -٢أحمد ،عفت عبد الحميد ،والخولي سالم الخولي) :(٢٠٠٩التواف ق الزواج ي وأث ره عل ى أداء األس رة ل بعض
وظائفھا دراسة بريف محافظة  ٦أكتوبر والمنوفية .السيمنار السنوي التاسع والثالثون لقض ايا الس كان
والتنمية  ١٧-١٥ديسمبر المركز الديموجرافي ،معھد التخطيط القومي.
 -٣احم د ،عل ي فتح ي) :(٢٠٠٧اث ر الھج رة الخارجي ة )غي ر الش رعية(عل ى بع ض األوض اع االجتماعي ة
واالقتص ادية لألس ر الريفي ة ،الم ؤتمر الس نوي الس ابع والثالث ون لقض ايا الس كان والتنمي ة)رؤى
إستراتيجية ( ١٣-١١ديسمبر،معھد التخطيط القومي ،المركز الديموجرافي.
 -٤أحم د ،محم د محم د عل ي):(٢٠٠٦أث ر اخ تالف المس توى التنم وي للقري ة المص رية عل ى الجوان ب البنائي ة
والوظيفية لألسرة الريفية ،مجلة األزھر للبحوث الزراعية ،العدد ) ،(٤٣رقم).(٨٦٧
 -٥اإلدريسي ،لطفي) :(٢٠١٠األسرة كمؤسسة اجتماعيةhttp://www.ahewar.org ،
 -٦الخشاب ،سامية مصطفى ):(١٩٩٣النظري ة االجتماعي ة ودراس ة األس رة ،سلس لة عل م االجتم اع المعاص ر،
الكتاب الثاني والخمسون ،الطبعة الثالثة ،دار المعارف ،اإلسكندرية.
 -٧الخطيب ،عمرو http://www.socialar.com
 -٨الخولي ،الخولي س الم ،وفتح ي حام د خض ر ،ومحم د الس يد حم د):(٢٠٠٤أساس يات عل م االجتم اع الريف ي،
كلية الزراعة ،جامعة األزھر.
 -٩الخ ولي ،س ناء) :(١٩٧٢التغي ر االجتم اعي والتكنول وجي وأث ره ف ي األس رة المص رية – دراس ة نظري ة
وتطبيقية ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة القاھرة.
 -١٠الدماص ي ،اش رف عل ي محم د):(٢٠٠٣التغي ر االجتم اعي ف ي األس رة الريفي ة بمحافظ ة الش رقية ،رس الة
ماجستير ،قسم االجتماع الريفي ،كلية الزراعة ،جامعة طنطا.
-١١السيد ،مرفت صدقي عب د الوھ اب ):(٢٠٠٨دراس ة بع ض االختالف ات النظري ة والوظيفي ة لألس رة الريفي ة
وعالقتھا بمستوى التنمية البشرية بمحافظة الجي زة ،رس الة دكت وراه ،قس م االجتم اع الريف ي واإلرش اد
الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة القاھرة.
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 -١٢الش محوط ،الدس وقي عب ده إب راھيم) :(١٩٩١ت أثير التغي ر االجتم اعي عل ى ال وعي الطبق ي ف ي القري ة
المص رية ف ي فت رة الس بعينات دراس ة ميداني ة لقري ة مص رية ،رس الة ماجس تير ،قس م االجتم اع ،كلي ة
اآلداب ،جامعة طنطا.
 -١٣الفق ي ،م روة عب د الم نعم عب د الغن ي ش لبي) :(٢٠١٢التغي رات البنائي ة والوظيفي ة لألس رة
الريفية في إحدى قرى محافظة المنوفية ،رس الة ماجس تير ،قس م تنمي ة األس رة الريفي ة ،كلي ة االقتص اد
المنزلي ،جامعة األزھر.
 -١٤القريش ي ،غن ي ناص ر حس ين):(٢٠١١الم داخل النظري ة لدراس ة العائل ة)النظري ة الوظيفي ة(،
.http://www.uobabylon.edu
 -١٥الم داح ،س ماح محم د عب د الس الم"-دور الم رأة الريفي ة ف ي ممارس ة الص ناعات الريفي ة الص غيرة ف ي
محافظة الغربية" ،رسالة ماجستير  ،كلية الزراعة بطنطا ،جامعة طنطا.٢٠٠٤ ،
 -١٦بو خميس ،بوفولة ):(٢٠١٢األسرة أنواعھا ووظائفھا. http://www.startimes.com،
 -١٧حبي ب ،عالي ة حلم ي عب د العزي ز) :(١٩٨٦بع ض مالم ح التغي ر ف ي ش كل األس رة الممت دة ف ي الري ف
المص ري ،دراس ة ميداني ة ،بإح دى الق رى المص رية ،رس الة دكت وراه ،قس م االجتم اع ،كلي ة البن ات،
جامعة عين شمس.
 -١٨حربي ،مريم علي سالم) :(٢٠٠٣تحديد التغيرات البنائية والوظيفي ة ف ي األس رة الريفي ة ،رس الة دكت وراه،
قسم المجتمع الريفي ،كلية الزراعة ،جامعة اإلسكندرية.
-١٩خرم ا ،ايف ا س ليمان) :(٢٠٠٧تط ور بني ة األس رة الريفي ة ف ي ق رى الس احل الس وري ووظائفھ ا -دراس ة
انثروبولوجي ة ف ي قري ة بلل وران ،رس الة ماجس تير ،قس م االجتم اع ،كلي ة اآلداب والعل وم اإلنس انية،
جامعة دمشق.
 -٢٠سعد ﷲ ،نجوى عبد الحمي د؛ ف وزي عب د ال رحمن) :(١٩٩١اآلث ار االيجابي ة والس لبية لھج رة األزواج ف ي
األسر الريفية :دراسة انثروبيولوجية على عين ة م ن اس ر المس توى الطبق ي األدن ى ،دراس ات ف ي عل م
االجتماع العائلي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.
-٢١صادق ،احمد)  :( ٢٠٠٩أھمية األسرة كمؤسسة اجتماعية http://www.alkafeel.net
 -٢٢ضيف ،محمود حسن حسن إبراھيم) :(٢٠٠٥التغيرات االجتماعية في األسر السيناوية الناتجة ع ن التنمي ة
بشمال سيناء ،رسالة دكتوراه ،كلية الزراعة ،جامعة األزھر.
 -٢٣عب د ال رحمن ،إيم ان ) :(١٩٩٦الھج رة المؤقت ة ل رب األس رة وعالقتھ ا باتخ اذ الق رارات داخ ل األس رة،
رسالة ماجستير ،قسم إدارة المنزل ،كلية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.
 -٢٤عبد السالم ،منال حسن) :(١٩٩٥التغير االجتماعي والسنن االجتماعية في الريف المصري.دراسة ميدانية
إلحدى قرى محافظة الشرقية ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب ،جامعة الزقازيق.
 -٢٥عب د الال،مخت ار محم د؛ وفاطم ة عب د الس الم ش ربي) :(١٩٩٩م دخل ال ى عل م االجتم اع  ،دار غري ب،
القاھرة.
 -٢٦عثم ان،إبراھيم ؛ س الم س اري ) :(٢٠١٠نظري ات عل م االجتم اع ،الش ركة المتح دة للتس ويق والتوري دات،
القاھرة.
 -٢٧علي ،مجدي علي يحيي) :(١٩٩٥دراسة بعض اآلثار االجتماعي ة المترتب ة عل ى ھج رة العمال ة الزراعي ة
للدول العربية ،رسالة دكتوراه ،قسم المجتمع الريفي ،كلية الزراعة ،جامعة عين شمس.
 -٢٨فرح ،محمد سعيد) :(١٩٩٨البناء االجتماعي والشخصية ،دار المعرفة الجامعية.
 -٢٩ك ريم ،ع زة عل ي) :(١٩٩٣الھج رة الريفي ة إل ى األقط ار النفطي ة العربي ة – دراس ة اآلث ار االجتماعي ة
واالقتص ادية ف ي الري ف المص ري،المركز الق ومي للبح وث االجتماعي ة والجنائي ة ،أكاديمي ة البح ث
العلمي والتكنولوجيا ،القاھرة.
 -٣٠محمد ،إدريس بن حامد) :(١٤٢٥دور األسرة في أمن المجتمع  ،ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألم ن
المنعقدة بكلية الملك فھد األمنية بالرياض من  ٢/٢١حتى  ٢/٢٤من عام ١٤٢٥ھـ.جامعة الملك سعود
– الري اض الجلس ة الثاني ة /االثن ين ١٤٢٥/٢/٢٢ھ ـ الس اعة  ٦.٣٠مس اء
http://www.minshawi.com
30-Abd-ella, Mokhtar(1979): A study of family farm effectiveness, Ph.D.
dissertation, Iowa state University.
. 31-Parsons‚ Talcott(1952): The social system .The Free press
32-Parsons, Talcott(1955) :Family‚socialization and Interaction Process By T.
Parsons and Robert. F. Bales . Free Press.
1981

El- Maddah, Samah M. A. and

Elham A. M. Ali

32-Turner‚ Janathan(19 74) :The structure of Sociological Theory ,The
Dorsey Press.

THE PERFORMANCE OF RURAL FAMILY IN AVILLAGE IN
GHARBIA GOVERNORATE
El- Maddah, Samah M. A. and Elham A. M. Ali
Faculty of Home Economics ‚ Al-Azhar University

ABSTRACT
This study aimed to identify the performance of rural families. Family
performance was conceptualized as a two- dimensional concept with socialization and
social control being the two dimensions . The study objectives were specified as
a- identifying the current family performance .
b-assessing the bivariate relationships between certain independent variables and
dimensions of family performance.
c-assessing the multivariate relationships between independent variables and family
performance.
The village of El- Hayatem was purposively chosen as a study site. A systematic
sample of 210 families was selected . The wife – mother of each sample family was
interviewed ‚ Collected date were coded and analyzed.
The main findings of the study may be summarized as fallows.
1- Family performance on social control was relatively higher and widely
dispersed
than on socialization.
2-Educational level ‚ and annual family income are correlated with
socialization.
3- Age ‚ age difference ‚ and duration of marriage are inversely correlated
with
social control.
4-Temporary emigration leads to lower levels of both socialization and
social
control.
5- Nuclear families have higher socialization performance than extended
families.
6- The independent variables‚combined‚ explain about 18% of the variance in
socialization‚ with educational level and temporary emigration making significant
unique contributions .Those two variables explain 16% of the variance as
indicated by the reduced model .
7-The independent variables ‚ combined explain 11% of the variance in social control
‚with duration of marriage‚ and age difference
making significant unique contributions . Those two variables explain 8% of the
variance in social control as indicated by the reduced model.
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