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  الملخص

معات الريفية لكثير مـن     تتتاثر المجتمعات االنسانية في الوقت الحاضر وخاصة تلك المج        
االجتماعية واالقتصادية والتي اثرت بشكل مباشر وغير       ، التي شملت كل جوانب الحياة    ، العوامل

ويالحظ نتيجة هذا التاثير للعوامل االجتماعية علي االسرة الريفية         ، القيم االجتماعية   مباشر علي   
 نتيجـة  تكن موجودة من قبل وقيمها والتي كانت سائدة فيها ومن خالل الدرسة تبين ظهور قيم لم     

ـ         ،لتأثير تلك العوامل   رة لذا كان من المهم دراسة أثر العوامل االجتماعية على النظام القيمى لألس
الريفية بمحافظة أسيوط، واقتصر الباحث على دراسة دور المسجد والمدرسة واالنفتـاح علـى              
العالم الخارجى من خالل االنترنت والتليفزيون وأثرها على بعض القيم االجتماعية المتمثلة فـى              

 – الرحمـة  – التوضـع  –المـساواة  ،  تحمل المـسئولية   – حب الوطن    –االمانة  (تعليم االبناء   
   .) القناعة– الصبر –تسامح ال

 اسرة من بعض مراكز وقرى محافظـة        ٣٨٣ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة حجمها        
 وقـد   SPSSاسيوط وتم جمع البيانات من العينة وتحليل البيانات باستخدام البرنامج االحـصائي             

ـ  ىاعتمد تحليل البيانات على الجدول التكراري والنسب المئوية ومربـع كـا            ل التوافـق    ومعام
  .المصحح

اوضحت البيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة ان هناك تـاثير للعوامـل االجتماعيـة       
  .علي القيم االجتماعية) االنفتاح على العالم الخارجي–المسجد –المدرسة (

م العوامل األجتماعية، القيم، األسرة، المدرسة ، المسجد، االنفتاح على العال: الكلمات االفتتاحية
  . الخارجي

  :المقدمة
للقيم أهمية بالنسبة للفرد والمجتمع فهي تمثل إطاراً مرجعياً يحكم تصرفات اإلنـسان فـى        

فهي تحدد للفرد الـسلوك وترسـم   ). ١٩٨٦، العوا  (حياته، كما أنها تمكنه من مواجهة األزمات        
وترتبط عندهم بمعنـى    مقوماته، وتعينه على بنيانه، فهي تتغلغل في حياة الناس أفراداً وجماعات            

كما أنها تحفظ للمجتمع تماسكه وتحدد لـه أهدافـه ومثلـه العليـا       ). ٢٠٠١، عقل  (الحياة ذاتها   
لممارسة حياة اجتماعية سليمة، كما أنها تتسم في تشكيل خصوصية المجتمع ألنها تمثـل جانبـاً                

 أيضاً قيمه التـي تميـزه       رئيسياً من ثقافة أى مجتمع، فكما أن لكل مجتمع ثقافته المتميزة فإن له            
  ). ١٩٩٨، بدر (عن غيره من المجتمعات األخرى 

شغل موضوع القيم اهتمام الكثيرين من الفالسفة والمفكرين منذ طفولـة الفكـر             ولذلك قد   
االهتمام الجدي بدراسة القيم وإخضاعها للبحث العلمـي مـن جانـب العلمـاء              ولكن  ، اإلنساني

 وفي عصرنا الحالي    ).١٩٩٢، خليفة  ( ند الماضية من هذا القر    والباحثين لم يظهر إال في العقو     
تتالحق المتغيرات بسرعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية والتي من ابرزهـا المخترعـات                

، تغيـر فـي القـيم     يتبعها مـن  وما، والتغيرات االقتصادية، والمستجدات التكنولوجية   ، العلمية
علي جميع نواحي الحيـاه     لها األثر   الشك فيه    فهذه التغيرات مما  ، والتقاليد، والعادات ،واالخالق
  .)٢٠٠٦،الرويشد(االسرية 

يتجزأ من المجتمع األكبر، فالقرية ليست منعزلة عن الظروف          المجتمع الريفى جزء ال   أن  
العامة التى يعيش فيها المجتمع فانها مما الشك فيه تتـأثر باالتجاهـات العامـة الـسائدة فيـه                   

المجتمعات اإلنسانية في الوقت الحاضـر لكثيـر مـن         لكن نتيجة لتعرض    ). ٢٠٠٩ى،  الزهران(
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وهذه التغيرات والتطورات شملت كل جوانب الحياة       ، بدرجة لم يسبق لها مثيل      ، التغير والتطور 
 توسيطر). ١٩٩٨، بدر  (االجتماعية واالقتصادية والسياسية مما أثر على قيم األفراد وسلوكهم          

، أحمـد   ( مناحي حياتنـا     ى علي القيم االيجابية حتي تغلغلت هذه القيم السلبية في شت          القيم السلبية 
 متغيـرات   مـن مجتمـع   خضع له ال  يلمجتمع تخضع لكل ما     امن  جزء  تعتبر األسرة   و ).١٩٩٣

الوظيفة ويرجع ذلك     فحدث بها العديد من التغيرات سواء البناء او        ).١٩٩٢الجميلي،  (أوضاع  و
جتماعى واالقتصادى والتكنولوجى مما اثر على النظام القيمى بداخلها لـذلك           لعدة اسباب منها اال   

  .كان من الضرورى دراسة هذه العوامل وأثرها على االسرة
  : مشكلة الدراسة

االسرة حجر االساس في بناء الفرد داخل المجتمع و تؤثر علي المجتمع المحـيط بهـا و                 
للتغيـرات   ولكن نظـرا   ،لها في معظم نواحي الحياه    تتأثر به ولها تأثير واضح علي االفراد بداخ       

حيث ظهرت سلوكيات في    ، التي حدثت في االسرة تعيش اليوم عصر سريع التغير وشديد التعقيد          
وان ازمـة    ،ت تنهار وظهرت قيم جديدة      أتكن موجودة من قبل وهناك قيم بد      االجيال الجديدة لم    

 في الهوية وضياعا في االهداف خاصـة بعـد          القيم التي تعاني منها االسرة االن توجه غموضا       
نتيجـة   ،بعض القيم السائدة    باالزمات والهزات االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي عصفت        

للتغيرات والعوامل منها االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية التي تمـر بهـا االسـرة        
واالدوار الملقاه لعديد من المؤسسات التـي        ائفحيث حدث انحسار في كثير من الوظ      والمجتمع  

والمدرسـة وغيرهـا     ،والمسجد ،المؤسسة االولي هى  االسرة  ،هي االساس في غرس القيم منها       
ويرجع الي ان افرادها يعيشون صراع بين اساليب تقليدية غير قادرة علـي الـصمود ووسـائل      

اصرة تـشكل العقـول وتـصوغ       فاصبحت الوسائل التكنولوجية المع   ، مبهرة تبث ثقافات متنوعة   
وقلت قدرة تلك المؤسسات على التفاعل الكامـل مـع افرادهـا             ،المفاهيم التربوية واالجتماعية    

ونجد ، وخاصة االسرة التي فقدت الكثيرمن القيم التي كانت سائدة فيها نتيجة للعديد من العوامل               
بيا من خالل المؤثرات التـى      يجاأن العوامل االجتماعية التى أفرزت قيما بعضها سلبيا وبعضها ا         

لذا كان من المهم دراسة أثر العوامل االجتماعية علـى النظـام             . األسرة الريفية وأفرادها   غزت
القيمى لألسرة الريفية بمحافظة أسيوط، واقتصر الباحث على دراسة دور المـسجد والمدرسـة              

ثرهـا علـى بعـض القـيم        واالنفتاح على العالم الخارجى من خالل االنترنت والتليفزيـون وأ         
 –المـساواة  ،  تحمـل المـسئولية      – حب الوطن    –االمانة  (االجتماعية المتمثلة فى تعليم االبناء      

   .) القناعة– الصبر – التسامح – الرحمة –التوضع 
  هداف الدراسةأ

علـى النظـام القيمـي      نية  يوالدتهدف الدراسة الي التعرف على أثر العوامل االجتماعية         
  :فية بمحافظة اسيوط وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية لالسرة الري

  .التعرف على دور المسجد وأثره على النظام القيمى لالسرة الريفية بمحافظة أسيوط-١
  .التعرف على دور المدرسة وأثره على النظام القيمى لالسرة الريفية بمحافظة أسيوط-٢
 الخارجى على النظام القيمى لالسرة الريفية بمحافظة التعرف على أثر االنفتاح على العالم-٣

  .أسيوط
  االستعراض المرجعي

  : تعريف االسرةأوالً
وهي التي يتم عـن طريقهـا حفـظ النـوع           ، هى الوحدة االجتماعية االولي في المجتمع     

رجل وامرة تربط  بينهما عالقة زواج شـرعي ومـا    ، االسرة في ابسط صورها     ونساني كله   اال
  .)٢٠١٠ابو عبدو (هذا الزواج من ابناء ينتج عن 

   :ثانياً مفهوم القيم
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كمـا   ،)١٩٩٠، كـاظم  (ةيري البعض ان القيمة عبارة عن سمة يعتقد الفرد بانها مرغوب          
 حد خـاص  اتقاسمها اعضاء المجتمع الو   طبقة هامة من المعتقدات ي    ، يرى اخرون ان القيم تمثل      

  Schwartzويـرى ). ٢٥ :١٩٨٨ابو العينين (ه فيما يتعلق بما هو مرغوب فيه او مرغوب عن
 "في حياة االنسان توجيهية كمبادئ وتفيد أهميتها، في تتباين مرغوبة أهداف هي اإلنسانيةالقيم "أن 

)(Schwartz, 1994 تنـق ان كـل فـرد يع  ’ يرى باسليوس ،اع القيم في علم االجتم أما مفهوم 
وميوله فيما يجب او يكـره وتحكـم تـصرفاته    مجموعة من االراء تشكل الي حد كبير اتجاهاته   

هذه االراء سواء كانت هدفا في حد ذاتها او معبره عن السلوك يطلق عليها مـصطلح               ، وسلوكه  
عـة والمعيـار     علي انها فكرة عما يفضله الفرد او المجمو        القيمويعرف علماء االجتماع    ، القيم  

 أو  ما يفـضله االفـراد     عات والذي يحدد   الشكل الذي يسلكه االفراد والجما     يضعالذى من خالله    
   .الجماعات

ة الحكم علي ماهو مرغوب فيه او غير        تثقافي يمكن بواسط   هي معيار ) ١٩٨٤(  غانم يري
  .مرغوب في حياتنا اليومية

  : ثالثاً مفهوم المدرسة
عن الكبـار المـشغولين فـي       ،ها المجتمع وتعلم صغاره     ئانش،مؤسسة و تنظيم اجتماعي     

وللمدرسة وظائفهـا وتبلـور      ،ونيابة عن المجتمع في نقل تراثه الثقافي للصغار         ، مشاغل الحياه 
فيها المتخصصون في مجاالت العلم والمعرفة لتقوم بتلك الوظائف وتبلـور            ،اتجاهات المجتمع   

   .)٢٠١٠، السيقلي(اتجاهات المجتمع وتعكس اطار حياته 
  :األتيأن دور المدرسة تمثل في ) ٢٠٠٣(أكدت دراسة مختار 

 المدرسة على عاتقها مهمة تهيئة الصغار تهيئة اجتماعية مـن خـالل نقـل الثقافـة          تأخذ
بمعانيها الواسعة المعقدة، تلعب المدرسة دورا حيويا في تعليم االتجاهـات والمفـاهيم المتعلقـة               

 وأهـم مـا    ،بالنظم كما تلعب المدرسة دورا أكبر في مساعدة األطفال على تعلم ضبط انفعاالتهم            
  توصلت إليه الدراسة 

 تمكين التالميذ من إدراك أدوارهم كمواطنين يتمتعون بحقوق وطاقات متميـزة للتـأثير         -
الفاعل على مسار حياتهم ومستقبل مجتمعهم، مع تدعيم االنتماء والوالء للوطن واإلسـهام فـي               

  .تحقيق التنمية االجتماعية
 لمواطنة واالنفتـاح علـى المـستقبل      صقل المهارات في االتجاه الذي يلبي متطلبات ا        - 

خـالل   وتمكين التالميذ من اختيار ممثليهم بكل حرية وهذا كممارسة في الوسط المدرسي مـن             
قـيم المواطنـة      الذي يحضر بدوره للحياة االجتماعية بما يعزز غرس        ماهيرىتشجيع العمل الج  

  .والتوجه أكثر نحو العمل واالنجاز
  : رابعاً مفهوم المسجد 

كل موضع يتعبد فيه فهو مـسجد       ، قال الزركشى وكذا الزجاج      – الذى يسجد فيه     لموضعا
وهـذه   ،وجعلت لي االرض مسجدا وطهورا ويقول القاضي عيـاض ، لقوله صلي اهللا عليه وسلم  

الـصغير ،   ( يتيقنـون طهارتـه      خصائص االمة الن من قبلنا كانو ال يصلون اال في موقع           من
  ). م٢٠١٤

أن للمسجد أدوار ووظائف يجب أن يؤديها رغم كـل          : )م٢٠١٣جفال،  ( دراسة   اوضحت
الظروف والمعوقات والتحديات الراهنة والمتغيرة بإيجابياتها وسلبياتها، والحفاظ على استمرارية          

واستثمار كل الوسائل المتاحة والمشروعه في مواجهة كل مايضر، واتخاذ كل التـدابير              األداء ، 
ن الفكري والسلوكي للمجتمع ، وذلك لحماية األسرة من االنحراف          الوقائية والمستمرة لحماية األم   

  :إلى ممارسة سلوكيات دينية أو أجتماعية غير مرغوب فيها، وتوصلت الدراسة إلى
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العمـل علـى   تهيئة الرأي العام المجتمعي للحفاظ على األمن الفكري والسلوكي للمجتمـع،        -
جتماعية من دائـرة األبحـاث والمجـردة        إخراج األبحاث الجامعية عموماً واإلنسانية واال     

  .والمعرفة الخالصة بأسم الحياد العلمي إلى دائرة األبحاث النفعية
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 : امساً األنفتاح على العالم الخارجيخ
عالم احد اهم وسائل االنفتاح على العالم الخارجي حيث اكدت دراسات           يرى الباحث أن اإل   

 فـي  كبيـراً  دوراً واالتصال اإلعالم لوسائل أن )٢٠١١(الرفاعي،   منها دراسة    على ذلك عديده  
لكـن   علمية، كحقيقة تقر لم ومداه التأثير هذا طبيعة أن ومع فيهم، والتأثير سلوك المتلقين  توجيه

 فيها إذ تتداخل  مركب شيء واالتصال اإلعالم بوسائل والتأثر التأثير وعملية. تنفها لم الدراسات
 الـضغط  قـوى  الثقافي، ونفوذ  وتشكيله االجتماعية، وبنيته اإلنسان شخصية مثل كثيرة، عوامل

 أفرادها، لترابط انعكاساً تمثل التي أسره ترابط من المجتمع ترابط ويعد .المجتمع في االجتماعي
والفكـري   الروحي الترابط يعني ما بقدر معين، وزمان مكان األفراد يجمع أن يعني الترابط  وال

 لـذاتها  توفره األسـرة   أن يجب ما وهذا أفرادها، بين المنسجمة توالعالقا والوجداني والعاطفي
 تفريقهـا،  على من قدراتها  والحد األسرة تجميع على واالتصال اإلعالم وسائل ميزات باستغالل

 الرياضـة  لبرامج األطفال وبرامج   واالستماع وقراءة مشاهدة في صغارها األسرة تشارك عندما
، حيـث   المـشتركة  والقيم واالتجاهات، والقيم اآلراء وتتوحد كة،االهتمامات المشتر  تتولد عندها

  :توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات منها
 واالجتمـاع والقـانون    الـنفس  وعلم والتربية اإلعالم مجال في خبراء مشاركة على العمل -

 وعرضـها  يحقق نـشرها   إيجابية إعالمية مواد إعداد في ورؤاهم جهودهم تتكامل والتاريخ
  .والمجتمع الفرد واألسرة مستوى على إيجابية آثارا المختلفة اإلعالمية بالوسائل

 من واالتصال المختلفة اإلعالم وسائل في األسرية والقيم األسرة صورة تحسين على العمل -
 هو ما توضح.. واإلنتاج الفيلمي العامة البرامج في تأكيدها مع متخصصة، برامج خالل
  .الثمين من الغث

اصرة لها أثر على التغيرات المعاصـرة علـى         عأن التكنولوجيا الم  : دراسة سلطان ة  وأكد
  .التفاعل االجتماعي ألسرة الريفية

  :طريقة إجراء الدراسة
  :إلجراء هذه الدراسة تم إتباع الخطوات األتية

  :  المجال الجغرافي– ١
ـ             وب ووسـط   اجريت هذه الدراسة بمحافظة اسيوط وتم تقسيم المحافظة إلى شـمال وجن

 مركز بطريقة عشواية لكل إتجاه فكان مركز اسيوط ممـثال وسـط             هوشرق وغرب  وتم اختيار    
مركز البدارى ممثال   ، مركز الفتح ممثال الشرق     ، مركز ديروط يقع شمال المحافظة      ، المحافظة  
مركز الغنايم يمثل غرب المحافظة وتم اختيار قرية من كل مركـز وذلـك بطريقـة                ، الجنوب  

، ديروط الـشريف مـن مركـز ديـروط          ، ية فكانت القرى هي موشا من مركز اسيوط       عشوائ
  .دير الجنادلة من مركز الغنايم، العقال القبلي من مركز البدارى، الواسطي من مركز الفتح

  :يوضح  القرى المختارة من مراكز محافظة اسيوط) ١(جدول رقم 
 القرية المركز  الرقم
 موشا أسيوط ١
  الشريفديروط ديروط ٢
 سطىاالو الفتح ٣
 العقال القبلى البدارى ٤
 دير الجنادلة الغنايم ٥

  م٢٠١٦مكتب إحصاء اسيوط بيانات : المصدر
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  :  المجال البشرى– ٢
 أسيوط يفيد بعدد األسر بالقرى وتم       ءحيث إن الباحث حصل علي بيانات من مكتب إحصا        

حصاء بمحافظة اسيوط  ثـم تـم اخـذ عينـة            تحديد عدد االسر بالقرى المختارة من مركز اال       
   :ى كما فى الجدول اآلتىئثم اختارهم عشو من عدد االسر ٠,١٣تمثل  مبحوث ٣٨٣مجموعها 
   يوضح توزيع عينة الدراسة في القرى المختارة في ريف محافظة اسيوط) ٢(جدول رقم 

  حجم العينة عدد اُألسر القرية المركز  الرقم
 ٨٢ ٦٠٦٩ موشا أسيوط ١
 ١١٣ ٨٣٤٦ ديروط الشريف ديروط ٢
 ٨٩ ٦٥٦٥ سطىاالو الفتح ٣
 ٣٧ ٢٧٣٤ العقال القبلى البدارى ٤
 ٦٢ ٤٥٤٥ دير الجنادلة الغنايم ٥

      ٣٨٣  ٢٨٢٥٩  
  م٢٠١٦ أسيوط بيانات ءمركز إحصا: المصدر 

  

  : أداة جمع البيانات- ٣
ة بواسـطة المقابلـة    اسـتمار ٣٠تم عمل االختبار المبدئي على عدد االستمارات قـدرها   

 لها وتم تعديل بعض االسئلة ثـم تـم   pretestبعد عمل  من قبل الباحث ألرباب األسر  الشخصية
عي عند صـياغة األسـئلة أن       وجمع البيانات وتوجية األسئلة التي تحقق أهداف البحث ، وقد ر          

 شـهر  تناسب مكان ومجال البحث وقد استغرقت عملية جمع البيانات ثالثة شـهور بدايـة مـن        
ثم بعد ذلك تم ترميز وتفريغ البيانات من استمارة االستبيان          . م  ٢٠١٧ حتى يناير    ٢٠١٦نوفمبر  

 ولقد اعتمـد    SPSSفي كشوف الترميز المعدة لذلك، ثم تم تحليلها بأستخدام البرنامج االحصائي            
، )٢كـاي (تحليل البيانات على الجداول التكراريه بالنسب المئوية وكذلك تم استخدام مربع كـاي          

  .ألختبار صحة الفروق ) ¯ق(لمصحح ومعامل التوافق ا
   مناقشة النتائج

) ٣(يوضح جدول رقم    : الخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية للمبحوثين    : أوال
التوزيع العددي والنسبي لبعض الخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية إلفـراد عينـة         

 %) ١٤,٦( سـنة    ٣٠أن من تقل أعمـارهم عـن        : ن السن البحث في منطقة الدراسة فوجد ا     
 تتـراوح   وفي حين اللذين أعمارهم    %) ٣٠,٢( سنة   ٣٩ – ٣٠وبلغت نسبة اللذين أعمارهم من      

امـا بالنـسبة     %).٣٢,٥( سنة فأكثر    ٥٠والذين تبلغ أعمارهم    )  %٢٢,٧( سنة   ٤٩ – ٤٠بين  
وجد ان  : الحالة التعليمية  %). ١٥,٧ (واألناث %) ٨٤,٣(بلغت نسبة ذكور العينة     : للنوع النوع 

وبلغـت نـسبة     %) ٩,٧(ونسبة من يعرفون القـراءة والكتابـة        %) ٨٤,٣(نسبة األمية بالعينة    
ونسبة الحاصـلين علـي مؤهـل جـامعي          %) ٤٦,٧(  الحاصلين علي مؤهل أقل من جامعي     

ونسبة %) ٧,٦ (ونسبة األرامل %) ٨٦,٤(بلغت نسبة المتزوجين    : الحالة االجتماعية %). ٢٨,٧(
 ٦وجد ان االسر التي يقل عدد أفرادها من         : عدد أفراد االسرة في عينة البحث     %). ٦(المطلقين  

 أفـراد  ٨-٦وفي حين بلغت نسبة األسر الذى عدد أفرادها مـن     %) ٥٩,٣(أفراد بلغت نسبتهم    
ة التعليمـة  الحال %) . ٧,٣( أفراد بلغت نسبتهم ٩واالسر التي يزيد عدد أفرادها عن    %) ٣٣,٤(

% ) ١٤,٩(ونسبة من يعرفن القراءة والكتابة      %) ٢٤,٨(وجد ان نسبة األميات بالعينة      : للزوجة  
ونسبة الحاصالت علـي مؤهـل    %) ٤١,٣(وبلغت نسبة الحاصالت علي مؤهل أقل من جامعي         

وجد أن بلغت نسبة من لـديهم أطفـال فـي           : مستوى تعليم أبناء المبحوثين    %).١٩,١(جامعي  
ومـن لـديهم أوالد فـي    %) ٤٥,٤(ومن لديهم أوالد في المرحلة االبتدائية    %) ٣٥,٥(ة  الحضان

ومن لـديهم أوالد  %) ٣٦,٨(ومن لديهم اوالد في المرحلة الثانوية     %) ٣٢,٩(المرحلة االعدادية   
بلغت نسبة االسر التي تتكون من      : نوع اسرة المبحوث   ،%) ٢٢,٧(في المرحلة الجامعية فأكثر     
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الـدخل  %). ٤٩,١(في حين بلغت نـسبة االسـرة الممتـدة          %) ٥٠,٩(اوالدهم  زوج وزوجة و  
 الـي   ٥٠٠(ومـن   %) ٧,٦ (٥٠٠بلغت نسبة االسر التي تقل دخولهم عـن         : الشهرى لألسرة   

%). ٤٨,٨( جنيه بلغت نسبتهم     ١٥٠٠ومن تزيد دخولهم عن     % ) ٤٣,٦(بلغت نسبتهم   ) ١٥٠٠
وبلغـت نـسبة الحـرفين      %) ١١,٥(ي العينة   حيث بلغت نسبة المزارعين ف    : مهنة رب االسرة  

ومن هـم مـوظفين بالحكومـة       %) ١٠,٤(بلغت نسبة اللذين يقومون بعمل تجارى        %) ١٤,٤(
حيث يالحظ ان نسبة من ال      : امتالك االراضي الزراعية  %). ٦,٥ (نوالذين ال يعملو  %) ٤٥,٢(

عمل زوجـات   .  أراضي زراعية  ونيمتلك%) ٣٣,٤(مقابل  %) ٦٦,٦(يمتلكون أراضي زراعية    
نـوع مـسكن    %). ٧٩,٤(حيث وجد ان نسبة من يعملن رب منزل بلغت نـسبتهم            : المبحوثين
حيث وجد أن أكثر من ثالثة أرباع عدد افراد العينة يكون في مساكن حديثـة بنـسبة                 : المبحوث

حيث بلغت نسبة االلتحاق بـالتعليم مـن الوالـدين كانـت            . تعليم الولدين أوأحدهما  %). ٧٧,٥(
حيث بلغت نسبة   . مستوى تعليم االبناء  _١٥%) ٧٩,٤(كانت نسبة عدم االلتحاق    بينما%) ٢٠,٦(

بينما كانت نسبة عدم االلتحـاق       %)٣٠,٥(االلتحاق بالتعليم من االبناء في مرحلة الحضانة كانت       
بينما كانت نسبة عـدم      %)٤٥,٤(نسبة االلتحاق في المرحلة االبتدائية كانت        ،%)٦٩,٥(بالتعليم
بينمـا كانـت    %) ٣٢,٩(االلتحاق في المرحلة االعدادية كانت       نسبة ،%)٥٤,٦(اق بالتعليم االلتح

نسبة االلتحاق بـالتعليم فـي المرحلـة الثانويـة كانـت       ،%)٦٧,١(نسبة عدم االلتحاق بالتعليم  
نسبة االلتحاق بالتعليم في المرحلة      ،%)٦٣,٢ (بينما كانت نسبة عدم االلتحاق بالتعليم     %) ٣٦,٨(

  %).٧٧,٣(بينما كانت نسبة عدم االلتحاق بالتعليم %) ٢٢,٧(معية فاكثر كانت الجا
  :التعليق على النتائج

كانت أعلى نسبة ألفراد العينـة فـى        بالنسبة للسن    سنة فأكثر    ٥٠ الفئة العمرية لوحظ أن   
كومي لقطاع الح باألرامل والمطلقين بينما كان العمل      با مقارنهكانت إرتفاع نسبة المتزوجين     حين  

 الحـديث لـدى   بالمسكن    المفرط والبالغ   وأيضاً االهتمام  لحرفين والتجاريين با ا مقارن أعلى نسبة 
  حيث كان نسبة االلتحاق بالمرحلـة الثانويـة أعلـى          ، فى حين كان االهتمام بالتعليم      العينة أفراد

  .ليم الجامعياالهتمام بالتع باأللتحاق بالمرحلة الجامعية مما يؤكد عدم ألفراد العينة مقارنة
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يوضح التوزيع العددي والنسبي للخصائص الشخصية واالجتماعيـة واالقتـصادية لعينـة          ) ٣(جدول 
  البحث

  م  %النسبة   العدد  الخصائص
  %  ٣٨٣  أجمالي عدد المبحوثين

  السن  ١
  ٣٠أقل من 

٣٩-٣٠  
٤٩-٤٠  
   فأكثر٥٠

  
٥٦  
١١٦  
٨٧  
١٢٤  

  
١٤,٦  
٣٠,٢  
٢٢,٧  
٣٢,٥  

  النوع  ٢
  ذكر
  أنثى

  
٣٢٣  
٦٠  

  
٨٤،٣  
١٥،٧  

  الحالة التعليمية  ٣
  ُأمي

  يقرأ ويكتب
  أبتدائي
  أعدادي
  ثانوي

  جامعي

  
٥٧  
٣٧  
١٠  
٢  

١٦٧  
١١٠  

  
١٤,٩  
٩,٧  
٢,٦  
٠,٥  
٤٣,٦  
٢٨,٧  

  الحالة األجتماعية  ٤
  متزوج
  أرمل
  مطلق

  
٣٣١  
٢٩  
٢٣  

  
٨٦,٤  
٧,٦  

-.٦  
  عدد أفراد األسرة  ٥

  ٦أقل من 
٨- ٦  
   فأكثر٩

  
٢٢٧  
١٢٨  
٢٨  

  
٥٩,٣  
٣٣,٤  
٧,٣  

  الحالة التعليمية للزوجة  ٦
  ُأمية

  يقرأ ويكتب
  أبتدائي
  أعدادي
  ثانوي

  جامعي فأكثر

  
٩٥  
٥٧  
٦  
٢  

١٥٠  
٧٣  

  
٢٤,٨  
١٤,٩  
١,٦  
٠,٥  
٣٩,٢  
١٩,١  

  المبحوثة/ نوع األسرة التي يعيش فيها المبحوث   ٧
  نووية
  ممتدة

  
١٩٥  
٢٨٨  

 
٥٠,٩  
٤٩,١  

  الدخل الشهري لالسرة  ٨
  ٥٠٠أقل من 

  ١٠٠٠ أقل من – ٥٠٠من 
  ١٥٠٠ اقل من -١٠٠٠من 

    فاكثر١٥٠٠

  
٢٩  
٥٥  
١١٢  
١٨٧  

  
٧,٦  
١٤,٤  
٢٩,٢  
٤٨,٨  
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 يوضح التوزيع العددي والنسبي للخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية لعينة          )٣(تابع جدول   
  البحث

  %النسبة   العدد  الخصائص  م
  %  ٣٨٣  أجمالي عدد المبحوثين  
  مهنة رب االسرة   ٩

  مزارع 
  حرفي
  تجاري

  موظف حكومة 
  اليعمل

  
٤٤  
١٠١  
٤٠  
١٧٣  
٢٥  

  
١١,٥  
٢٦,٤  
١٠,٤  
٤٥,٢  
٦,٥  

  عمل الزوجة  ١٠
  تعمل 

  ال تعمل

  
٨٠  
٣٠٣  

  
٢٠,٩  
٧٩,١  

  امتالك االراضي الزراعية  ١١
  نعم
  ال

  
١٢٨  
٢٥٥  

  
٣٣,٤  
٦٦,٦  

  المبحوثة/ نوع المسكن الذي تسكن فيه المبحوث   ١٢
  قديم 

  حديث

  
٨٦  
٢٩٧  

  
٢٢,٥  
٧٧,٥  

  والدين او احدهماتعليم ال  ١٣
  االلتحاق

  عدم االلتحاق

  
٧٩  
٣٠٤  

  
٢٠,٦  
٧٩,٤  

  :مستوى تعليم االبناء  ١٤
  :مرحلة الحضانة)أ

  االلتحاق
  عدم االلتحاق

  :بتدائيةالمرحلة اال)ب
  االلتحاق

  عدم االلتحاق
  :المرحلة االعدادية)ج
  تحاقلاال

  عدم االلتحاق
  :المرحلة الثانوية) د

  االلتحاق
  عدم االلتحاق

  :المرحلة الجامعية فأكثر) هـ
  االلتحاق

  عدم االلتحاق

  
  
١١٧  
٢٦٦  
  
١٧٤  
٢٠٩  
  
١٢٦  
٢٥٧  
  
١٤١  
٢٤٢  
  
٨٧  
٢٩٦  

  
  

٣٠,٥  
٦٩,٥  
  

٤٥,٤  
٥٤,٦  
  

٣٢,٩  
٦٧,١  
  

٣٦,٨  
٦٣,٢  
  

٢٢,٧  
٧٧,٣  

  استمارة االستبيان: المصدر
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  :العوامل المؤثرة على النظام القيمى : ثانيا
  :لقيمل على موافقته االسرةرب رأى يوضح مدى ) ٤(جدول رقم  :المدرسة

 :  القيم التربوية
لقـيم التربويـة    ل على موافقته  رب االسرة    رأىالذى يوضح   ) أ٤(يالحظ من الجدول رقم     

بينما كانت نـسبة  %) ٩٣,٦( لتحاق بالتعليم كانت نسبتهم  أن الموافقين على اال   ،  في االتي  فتمثلت
، وتالحظ ان الموافقين على عـدم االلتحـاق   %) ٦,٤(الغير موافقين علي عدم االلتحاق بالتعليم       

من %) ٢,٥(لتحاق   نسبة الغير موافقين علي عدم اال      بينما كانت  %) ٩٧,٥(بالتعليم كانت نسبتهم    
  . أسرة) ٣٨٣(اجمالى حجم العينة ومقدارها 

وعنـد  ) ٠,٣٩١(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
اتضح انه ال توجد فـروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة        ) ٣,٨٤(لجدولية  قيمة مربع كاي ا   

)٠,٠٥% .(  

  .لقيم التربويةل على موافقته رب االسرةرأى يوضح ) أ٤(جدول رقم 
   على القيم التربويةالموافقة

  غير موافق  موافق
  الجملة

  القيم التربوية                 
  

  

  العدد  %  العدد  %  العدد  رأى رب األسرة فى األلتحاق بالتعليم

  ٩٤  ٦,٤  ٦  ٩٣,٦  ٨٨  التحاق
  ٢٨٩  ٢,٥  ٧  ٩٧,٥  ٢٨٢  عدم التحاق

  ٣٨٣  ٣,٤  ١٣  ٩٦,٦  ٣٧٠  الجملة
2 ٠,٣٩١(  =  المحسوبة(      2 الجدولية  ) =٣,٨٤(   

   %). ٠,٠٥(اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 

  :القيم االقتصادية
لقيم االقتصادية  ل على موافقته  رب االسرة    رأىالذى يوضح   ) ب٤(يالحظ من الجدول رقم     

بينما كانت نـسبة    %) ٣٦,٢(أن الموافقين على االلتحاق بالتعليم كانت نسبتهم        ، فتمثلت في االتي  
، وتالحظ ان الموافقين على عدم االلتحـاق كانـت    %) ٦٣,٨(الغير موافقين على عدم االلتحاق      

من اجمالى حجم   %) ٥١,٢(لغير موافقين علي عدم االلتحاق    بينما كانت نسبة ا   %) ٤٨,٨(نسبتهم  
  . أسرة) ٣٨٣(العينة ومقدارها 

وعنـد  ) ٢,٥٧٠(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
اتضح انه ال توجد فـروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة        ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     

)٠,٠٥ .(%  

  .االقتصاديةلقيم ل على موافقته رب االسرةرأى وضح ي )ب٤(جدول رقم 
   على القيم االقتصاديةالموافقة

  غير موافق  موافق
  القيم االقتصادية                           الجملة

  

  
  العدد  %  العدد  %  العدد  رأى رب األسرة فى األلتحاق بالتعليم

  ٩٤  ٦٣,٨  ٦٠  ٣٦,٢  ٣٤  التحاق
  ٢٨٩  ٥١,٢  ١٤٩  ٤٨,٨  ١٤٠  عدم التحاق

  ٣٨٣  ٥٤,٦  ٢٠٩  ٤٥,٤  ١٧٤  الجملة

2 ٢,٥٧٠= ( المحسوبة    (2 الجدولية )=٣,٨٤(  
   %).٠,٠٥(اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 
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 : القيم االجتماعية
االجتماعية لقيم  على موافقته ل   رب االسرة    رأىالذى يوضح   ) ج٤(يالحظ من الجدول رقم     

بينما كانت نـسبة الغيـر      %) ٩١,٥(أن الموافقين علي االلتحاق كانت نسبتهم       ، يفتمثلت في االت  
، وتالحظ ان الموافقين على عدم اال لتحاق كانت نـسبتهم        %) ٨,٥(موافقين على عدم اال لتحاق      

من اجمالى حجم العينـة     %) ٦,٣(بينما كانت نسبة الغير موافقين علي عدم االلتحاق         %) ٩٣,٧(
  . رةأس) ٣٨٣(ومقدارها 

وعنـد  ) ٠,٢٧٨(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
اتضح انه ال توجد فروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة             ) ٣,٨٤) (قيمة مربع كاي الجدولية   

)٠,٠٥ .(%  

  .االجتماعيةلقيم ل على موافقته رب االسرةرأى يوضح ) ج٤(جدول رقم 
   على القيم االجتماعيةالموافقة

  غير موافق  موافق
  الجملة

  م االجتماعيةالقي                      
  
  

  العدد  %  العدد  %  العدد  رأى رب األسرة فى األلتحاق بالتعليم
  ٩٤  ٨,٥  ٨  ٩١,٥  ٨٦  التحاق

  ٢٨٩  ٦,٣  ١٨  ٩٣,٧  ٢٧١  عدم التحاق
  ٣٨٣  ٦,٨  ٢٦  ٩٣,٢  ٣٥٧  الجملة

2 ٠,٢٧٨(=  المحسوبة(       2 الجدولية ) =٣,٨٤(  
   %).٠,٠٥(اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 

  
  :لقيم لعلى موافقتها زوجة رب االسرة رأييوضح ) ٥(جدول رقم  - ٢

 :  القيم التربوية
لقـيم  لعلـى موافقتهـا    زوجة رب االسرة  رأىالذى يوضح   ) أ٥(يالحظ من الجدول رقم     

بينما كانت نـسبة  %) ٩٦,٧(ى االلتحاق كانت نسبتهم أن الموافقين عل  ، التربوية فتمثلت في االتي   
، وتالحظ ان الموافقين على عدم االلتحـاق كانـت          %) ٣,٣(الغير موافقين على عدم االلتحاق      

مـن اجمـالى حجـم    %) ٣,١(االلتحاق بينما كانت نسبة الغير موافقين عدم        %) ٩٦,٩(نسبتهم  
  . أسرة) ٣٨٣(العينة ومقدارها 

وعنـد  ) ٢,٤٧٤(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(مربع كاى   وعند تطبيق اختبار    
اتضح انه ال توجد فـروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة        ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     

)٠,٠٥ .(%  

  .لقيم التربويةل على موافقتهازوجة رب االسرة رأى يوضح ) أ٥(جدول رقم 
   على القيم التربويةالموافقة

  الجملة  غير موافق  موافق
  القيم التربوية                   

  

  

  العدد  %  العدد  %  العدد   لاللتحاق بالتعلمب االسرة زوجة ررأى
  ١٥٢  ٣,٣  ٥  ٩٦,٧  ١٤٧  التحاق

  ٢٣١  ٣,١  ٧  ٩٦,٩  ٢٢٤  عدم التحاق
  ٣٨٣  ٣,٢  ١٢  ٩٦,٨  ٣٧١  الجملة

2 ٢,٤٧٤= ( المحسوبة(         2 الجدولية ) =٣,٨٤(   
   %).٠,٠٥( فروق معنوية عند مستوى معنوية اتضح انه ال توجد 
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  :القيم االقتصادية)ب
لقـيم  على موافقتها ل   زوجة رب االسرة     رأىالذى يوضح   )  ب ٥(يالحظ من الجدول رقم     

بينمـا كانـت   %) ٤٠(أن الموافقين على اال لتحاق كانت نـسبتهم      ، االقتصادية فتمثلت في االتي   
، وتالحظ ان الموافقين على عدم االلتحاق كانت        %) ٦٠(نسبة الغير موافقين على عدم االلتحاق       

مـن اجمـالى    %) ٥١,١(االلتحاق  بينما كانت نسبة الغير موافقين علي عدم        %) ٤٨,٩(نسبتهم  
  . أسرة) ٣٨٣(حجم العينة ومقدارها 

وعنـد  ) ٦,٠٤٢(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
 ٠,٠٥(اتضح انه توجد فروق معنوية عند مـستوى معنويـة           ) ٣,٨٤(لية  قيمة مربع كاي الجدو   

 .(%  
بينما كان معامل التوافق    ) ٦,٣٣١=ق(وهذه العالقة بدرجة قوية حيث كان معامل التوافق         

  ).٧,٣١٠= ¯ ق(المصحح 

  .االقتصاديةلقيم ل على موافقتهازوجة رب االسرة رأى يوضح )  ب٥(جدول رقم 
   على القيم االقتصاديةالموافقة

  غير موافق  موافق
  الجملة

  يةالقيم االقتصاد      
  

  

  العدد  %  العدد  %  العدد   لاللتحاق بالتعلم زوجة رب االسرةرأى
  ١٥٢  ٦٠  ٩١  ٤٠  ٦١  التحاق

  ٢٣١  ٥١,١  ١١٨  ٤٨,٩  ١١٣  عدم التحاق
  ٣٨٣  ٥٤,٦  ٢٠٩  ٤٥,٤  ١٧٤  الجملة

2 ٦,٠٤٢= ( المحسوبة(        2 الجدولية ) =٣,٨٤(  
   %).٠,٠٥(اتضح انه توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 

 :  القيم االجتماعية
لقـيم  على موافقتهـا ل    زوجة رب االسرة     رأىالذى يوضح   ) ج٥(يالحظ من الجدول رقم     

بينمـا كانـت    %) ٩٢,٧(أن الموافقين على االلتحاق كانت نسبتهم       ، االجتماعية فتمثلت في االتي   
وتالحظ ان الموافقين على عدم االلتحاق كانت        ،%) ٧,٣(م االلتحاق   قين على عد  نسبة الغير مواف  

من اجمالى حجم العينة    %) ٧(بينما كانت نسبة الغير موافقين على عدم االلتحاق         %) ٩٣(نسبتهم  
  . أسرة ) ٣٨٣(ومقدارها 

وعنـد  ) ٠,٧٧٢(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
اتضح انه ال توجد فـروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة        ) ٣,٨٤(كاي الجدولية   قيمة مربع   

)٠,٠٥.(%  

  .االجتماعيةلقيم ل على موافقتهازوجة رب االسرة رأى يوضح )  ج٥ (جدول رقم
   على القيم االجتماعيةالموافقة

  غير موافق  وافقم
  القيم االجتماعية                  الجملة

  
  

  العدد  %  العدد  %  العدد   لاللتحاق بالتعلم زوجة رب االسرةرأى
  ١٥٢  ٧,٣  ١١  ٩٢,٧  ١٤١  التحاق

  ٢٣١  ٧  ١٦  ٩٣  ٢١٥  عدم التحاق
  ٣٨٣  ٧,١  ٢٧  ٩٢,٩  ٣٥٦  الجملة

2 ٠,٧٧٢= ( المحسوبة(    2 الجدولية ) =٣,٨٤(  
  %).٠,٠٥(اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 
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  :االلتحاق بالتعليم والموافقة على تأثير القيمالموافقة على يوضح ) ٦(جدول رقم 
 :  القيم التربوية

الموافقة على االلتحاق بالتعليم والموافقة علـى       الذى يوضح   )  أ ٦(يالحظ من الجدول رقم     
أن الموافقين علـى االلتحـاق بـالتعليم كانـت نـسبتهم            ، التربوية فتمثلت في االتي    تأثير القيم 

، وتالحـظ   ) %٤,٦(اللتحاق بالتعليم المدرسى    ير موافقين على ا   بينما كانت نسبة الغ   %) ٩٥,٤(
 بينما كانت نسبة الغير موافقين     %) ٩٥,٣(ان الموافقين على عدم االلتحاق بالتعليم كانت نسبتهم         

  . أسرة) ٣٨٣(من اجمالى حجم العينة ومقدارها %) ٤,٧( االلتحاق بالتعليم المدرسى علي
وعنـد  ) ٢,٥٢٣(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢اىك(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      

 اتضح انه ال توجد فـروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة       ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     
)٠,٠٥ .(%  

  .الموافقة على االلتحاق بالتعليم والموافقة على تأثير القيم التربويةيوضح )  أ٦(جدول رقم 
   على القيم التربويةالموافقة

  غير موافق  موافق
  القيم التربوية                      الجملة

  
  

  العدد  %  العدد  %  العدد  األبناء لاللتحاق بالتعلم رأى

  ١٣٠  ٤,٦  ٦  ٩٥,٤  ١٢٤  التحاق
  ٢٥٣  ٤,٧  ١٢  ٩٥,٣  ٢٤١  عدم التحاق

  ٣٨٣  ٤,٧  ١٨  ٩٥,٣  ٣٦٥  الجملة

2 ٢,٥٢٣= ( المحسوبة(         2 الجدولية ) =٣,٨٤(  
   %). ٠,٠٥(وية عند مستوى معنوية جد فروق معناتضح انه ال تو

  :القيم االقتصادية
الموافقة على االلتحاق بالتعليم والموافقة على      الذى يوضح   )  ب ٦(يالحظ من الجدول رقم     

أن الموافقين على االلتحـاق بـالتعليم كانـت نـسبتهم           ، االقتصادية فتمثلت في االتي    تأثير القيم 
، وتالحظ ان المـوافقين     %) ٥٥( موافقين على االلتحاق بالتعليم      بينما كانت نسبة الغير   %) ٤٥(

بينما كانت نسبة الغير موافقين علـى عـدم         %) ٤٥,٦(على عدم االلتحاق بالتعليم كانت نسبتهم       
  . أسرة) ٣٨٣(من اجمالى حجم العينة ومقدارها %) ٥٤,٤(االلتحاق بالتعليم 

وعنـد  ) ٥,٢٥٢(مربع كاى المحسوبة    كانت قيمة   ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
اتضح انه ال توجد فـروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة        ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     

)٠,٠٥ .(%  
بينما كان معامل التوافق    ) ٥,٩٠٢=ق(وهذه العالقة بدرجة قوية حيث كان معامل التوافق         

  ).٦,٨١٦= ¯ ق(المصحح 

  .االقتصادية اق بالتعليم والموافقة على تأثير القيمالموافقة على االلتحيوضح ) ب٦(جدول رقم 
   على القيم االقتصاديةالموافقة

  غير موافق  موافق
  الجملة

  القيم االقتصادية                    
  
  

  العدد  %  العدد  %  العدد  األبناء لاللتحاق بالتعلم رأى
  ١٣٠  ٥٥  ٧١  ٤٥  ٥٨  التحاق

  ٢٥٣  ٥٤,٤  ١٣٨  ٤٥,٦  ١١٦  عدم التحاق
  ٣٨٣  ٥٤,٥  ٢٠٩  ٤٥,٥  ١٧٤  الجملة

2 ٥,٢٥٢= ( المحسوبة(       2 الجدولية ) =٣,٨٤(  
   %).٠,٠٥(اتضح انه توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 
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 :  القيم االجتماعية
الموافقة على االلتحاق بالتعليم والموافقة على      الذى يوضح   )  ج ٦(يالحظ من الجدول رقم     

أن الموافقين على االلتحـاق بـالتعليم كانـت نـسبتهم           ، تمثلت في االتي  االجتماعية ف  تأثير القيم 
، وتالحـظ ان    %) ٧,٧(بينما كانت نسبة الغير موافقين علـى االلتحـاق بـالتعليم            %) ٩٢,٣(

بينما كانت نسبة الغيـر مـوافقين       %) ٩٢,٨(الموافقين على عدم االلتحاق بالتعليم كانت نسبتهم        
  . أسرة) ٣٨٣(من اجمالى حجم العينة ومقدارها %) ٧,٢(على عدم االلتحاق بالتعليم 

وعنـد  ) ٢,٨٣٧(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
ويـة عنـد مـستوى معنويـة     اتضح انه ال توجد فـروق معن   ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     

)٠,٠٥ .(%  

  .االجتماعية يم والموافقة على تأثير القيمالموافقة على االلتحاق بالتعليوضح ) ج٦(جدول رقم 
   على القيم االجتماعيةالموافقة

  غير موافق  موافق
  الجملة

  القيم االجتماعية                  
  
  

  العدد  %  العدد  %  العدد  األبناء لاللتحاق بالتعلم رأى
  ١٣٠  ٧,٧  ١٠  ٩٢,٣  ١٢٠  التحاق

  ٢٥٣  ٧,٢  ١٨  ٩٢,٨  ٢٣٥  عدم التحاق
  ٣٨٣  ٧,٤  ٢٨  ٩٢,٦  ٣٥٥  الجملة

2 ٢,٨٣٧= ( المحسوبة(       2 الجدولية ) =٣,٨٤(  

   %).٠,٠٥(اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 

  
  :القيمالتحاق الوالدين بالتعليم والموافقة على يوضح ) ٧(جدول رقم 

 :  القيم التربوية
 بالتعليم والموافقة علـى القـيم       التحاق الوالدين الذى يوضح   )  أ ٧(يالحظ من الجدول رقم     

بينمـا  %) ٩٦,٢(أن الموافقين على االلتحاق بالتعليم كانت نـسبتهم         ، التربوية فتمثلت في االتي   
، وتالحظ ان الموافقين علـى  ) %٣,٨(اللتحاق بالتعليم المدرسى كانت نسبة الغير موافقين على ا 

 االلتحـاق    علـي  ت نسبة الغير موافقين   بينما كان  %) ٩٦,٧(عدم االلتحاق بالتعليم كانت نسبتهم      
  . أسرة) ٣٨٣(من اجمالى حجم العينة ومقدارها %) ٣,٣(بالتعليم المدرسى 

وعنـد  ) ٠,٠١٦(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
اتضح انه ال توجد فـروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة        ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     

)٠,٠٥ .(%  

  .التربوية التحاق الوالدين بالتعليم والموافقة على القيميوضح )  أ٧(جدول رقم 
   على القيم التربويةالموافقة

  الجملة  غير موافق  موافق
  القيم التربوية                     

  
  

  العدد  %  العدد  %  العدد  الوالدين لاللتحاق بالتعلم رأى
  ٧٩  ٣,٨  ٣  ٩٦,٢  ٧٦  التحاق

  ٣٠٤  ٣,٣  ١٠  ٩٦,٧  ٢٩٤   التحاقعدم
  ٣٨٣  ٣,٤  ١٣  ٩٦,٦  ٣٧٠  الجملة

2 ٠,٠١٦= ( المحسوبة(     2 الجدولية ) =٣,٨٤(  
   %). ٠,٠٥(اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 
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  :القيم االقتصادية
ـ      الذى يوضح   )  ب ٧(يالحظ من الجدول رقم      يم التحاق الوالدين بالتعليم والموافقة على الق

بينمـا  %) ٥٠,٦(أن الموافقين على االلتحاق بالتعليم كانت نسبتهم        ، االقتصادية فتمثلت في االتي   
، وتالحظ ان الموافقين علـى عـدم        %) ٤٩,٤(كانت نسبة الغير موافقين على االلتحاق بالتعليم        

اق بالتعليم  بينما كانت نسبة الغير موافقين على عدم االلتح       %) ٤٤(االلتحاق بالتعليم كانت نسبتهم     
  . أسرة) ٣٨٣(من اجمالى حجم العينة ومقدارها %) ٥٦(

وعنـد  ) ١,٣٦٦(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
ويـة عنـد مـستوى معنويـة     اتضح انه ال توجد فـروق معن   ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     

)٠,٠٥ .(%  

  .االقتصادية ن بالتعليم والموافقة على القيمالتحاق الوالدييوضح )  ب٧(جدول رقم 
   على القيم االقتصاديةالموافقة

  غير موافق  موافق
  الجملة

  القيم االقتصادية                 
  
  

  العدد  %  العدد  %  العدد  الوالدين لاللتحاق بالتعلم رأى
  ٧٩  ٤٩,٤  ٣٩  ٥٠,٦  ٤٠  التحاق

  ٣٠٤  ٥٥,٩  ١٧٠  ٤٤,١  ١٣٤  عدم التحاق
  ٣٨٣  ٥٤,٦  ٢٠٩  ٤٥,٤  ١٧٤  ةالجمل

2 ١,٣٦٦= ( المحسوبة(      2 الجدولية ) =٣,٨٤(  

   %). ٠,٠٥(اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 

 :  القيم االجتماعية
القـيم   التحاق الوالدين بالتعليم والموافقة على    الذى يوضح   )  ج ٧(يالحظ من الجدول رقم     

بينمـا  %) ٩٢,٧(أن الموافقين على االلتحاق بالتعليم كانت نسبتهم        ، االجتماعية فتمثلت في االتي   
، وتالحظ ان المـوافقين علـى عـدم         ) %٦,٣(كانت نسبة الغير موافقين على االلتحاق بالتعليم        

بينما كانت نسبة الغير موافقين على عـدم اال لتحـاق           %) ٩٢,٤(االلتحاق بالتعليم كانت نسبتهم     
  . أسرة) ٣٨٣(حجم العينة ومقدارها من اجمالى %) ٧,٦(بالتعليم 

وعنـد  ) ٨,٦٤٦(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
اتضح انه ال توجد فـروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة        ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     

)٠,٠٥.(%  
ان معامل التوافق   بينما ك ) ٧,٥٠٧=ق(وهذه العالقة بدرجة قوية حيث كان معامل التوافق         

  ).٨,٦٦٩= ¯ ق(المصحح 

  . االجتماعيةالتحاق الوالدين بالتعليم والموافقة على القيميوضح ) ج٧(جدول رقم 
   على القيم االجتماعيةالموافقة

  غير موافق  موافق
  الجملة

  القيم االجتماعية                   
  
  

  العدد  %  العدد  %  العدد  الوالدين لاللتحاق بالتعلم رأى
  ٧٩  ٦,٣  ٥  ٩٣,٧  ٧٤  التحاق

  ٣٠٤  ٧,٤  ٢٣  ٩٢,٤  ٢٨١  عدم التحاق
  ٣٨٣  ٧,٣  ٢٨  ٩٢,٧  ٣٥٥  الجملة

2 ٨,٦٦٤= ( المحسوبة(      2 الجدولية ) =٣,٨٤(  
   %). ٠,٠٥(وية عند مستوى معنوية اتضح انه توجد فروق معن
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  :االنفتاح على العالم الخارجى
 :  القيم التربوية

علـي العـالم    فـى االنفتـاح      رب االسرة    رأىالذى يوضح   ) أ٨(قم  يالحظ من الجدول ر   
أن الموافقين على االنفتـاح كـان عـددهم         ، التربوية فتمثلت في االتي      لقيمل وموافقتهالخارجي  

، وتالحظ ان المـوافقين علـى عـدم     ) ٦(بينما كان الغير موافقين على االنفتاح عددهم        ) ٢١٧(
من اجمالى حجم العينة    ) ٧( موافقين عدم االنفتاح كان عددهم       بينما الغير ) ١٥٣(االنفتاح عددهم   

  . أسرة) ٣٨٣(ومقدارها 
وعنـد  ) ١,٤٠١(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      

اتضح انه التوجد فـروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة             ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     
)٠,٠٥.(%  

  .لقيم التربويةل وموافقتهعلي العالم الخارجي فى االنفتاح  رب االسرة رأىضح يو)  أ٨(دول رقم ج 
  الموافقة على القيم التربوية

  غير موافق  موافق
  القيم التربوية              الجملة

  
  

  العدد  %  العدد  %  العدد  النفتاح على العالم الخارجىرأى رب األسرة ل
  ٢٢٤  ٢,٧  ٦  ٩٧,٣  ٢١٨  منفتح

  ١٥٩  ٣,٨  ٦  ٩٦,٢  ١٥٣  تحغير منف
  ٣٨٣  ٣,٤  ١٢  ٩٦,٨  ٣٧١  الجملة

2 ١,٤٠١= ( المحسوبة(        2 الجدولية ) =٣,٨٤(  
   %). ٠,٠٥(وية عند مستوى معنوية اتضح انه ال توجد فروق معن

 :  القيم االقتصادية
علـي العـالم    فى االنفتـاح     رب االسرة    رأىالذى يوضح   ) ب٨(يالحظ من الجدول رقم     

أن الموافقين على االنفتاح كـان عـددهم       ، االقتصادية فتمثلت في االتي      لقيمل وافقتهومالخارجي  
، وتالحظ ان الموافقين علـى عـدم        )٩٨(بينما كان الغير موافقين على االنفتاح عددهم        ) ١٢٦(

من اجمالى حجم العينة    ) ٩٣(بينما الغير موافقين عدم االنفتاح كان عددهم        ) ٦٦(االنفتاح عددهم   
  . أسرة) ٣٨٣(ها ومقدار

وعنـد  ) ٨,٦٦٨(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
%). ٠,٠٥(اتضح انه توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية         ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     

بينما كـان معامـل التوافـق       ) ٧,٥١٦=ق(وهذه العالقة بدرجة قوية حيث كان معامل التوافق         
  ).٨,٦٨٠= ¯ ق(صحح الم

  .االقتصاديةلقيم ل وموافقتهعلي العالم الخارجي فى االنفتاح  رب االسرة رأىيوضح ) ب٨(جدول رقم 
  الموافقة على القيم االقتصادية

  غير موافق  موافق
  القيم االقتصادية                         الجملة

  
  العدد  %  العدد  %  العدد  النفتاح على العالم الخارجىرأى رب األسرة ل

  ٢٢٤  ٤٣,٨  ٩٨  ٥٦,٣  ١٢٦  منفتح
  ١٥٩  ٥٨,٥  ٩٣  ٤١,٥  ٦٦  غير منفتح

  ٣٨٣  ٤٩,٩  ١٩١  ٥٠,١  ١٩٢  الجملة
2 ٨,٦٦٨= ( المحسوبة(       2 الجدولية ) =٣,٨٤(  

   %). ٠,٠٥(وية عند مستوى معنوية اتضح انه توجد فروق معن
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 :  القيم االجتماعية
علـي العـالم    فى االنفتـاح     رب االسرة    رأى يوضح   الذى) ج٨(يالحظ من الجدول رقم     

أن الموافقين على االنفتاح كـان عـددهم      ، االجتماعية فتمثلت في االتي     لقيم  ل وموافقتهالخارجي  
، وتالحظ ان الموافقين علـى عـدم        ) ١٤(بينما كان الغير موافقين على االنفتاح عددهم        ) ٢١٠(

من اجمـالى حجـم     ) ١٤(عدم االنفتاح كان عددهم     بينما الغير موافقين    ) ١٤٥(االنفتاح عددهم   
  . أسرة) ٣٨٣(العينة ومقدارها 

وعنـد  ) ١,٣١٠(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
 جد فـروق معنويـة عنـد مـستوى معنويـة          اتضح انه التو  ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     

)٠,٠٥.(%  

  .االجتماعيةلقيم ل وموافقتهعلي العالم الخارجي فى االنفتاح االسرة  رب رأىيوضح ) ج٨(جدول رقم 
  الموافقة على القيم االجتماعية

  غير موافق  موافق
  القيم االجتماعية                                الجملة

  
  العدد  %  العدد  %  العدد  النفتاح على العالم الخارجىرأى رب األسرة ل

  ٢٢٤  ٦,٢  ١٤  ٩٣,٨  ٢١٠  منفتح
  ١٥٩  ٨,٨  ١٤  ٩١,٢  ١٤٥  غير منفتح

  ٣٨٣  ٧,٤  ٢٨  ٩٢,٦  ٣٥٥  الجملة
2 ١,٣١٠= ( المحسوبة(       2 الجدولية ) =٣,٨٤(  

    %).٠,٠٥(اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 
  

  :رأى المترددون على المسجد والموافقة على تأثير القيم
 :  القيم التربوية) أ

 على المسجد والموافقة علـى      رأى المترددون الذى يوضح   )  أ ٩(ول رقم   يالحظ من الجد  
بينما كان الغيـر    ) ٣٠٧(أن الموافقين على التردد كان عددهم       ، التربوية فتمثلت في االتي     تأثير  

بينمـا  ) ٦٣(، وتالحظ ان الموافقين على عدم التردد عـددهم          ) ٨(موافقين على التردد عددهم     
  . أسرة) ٣٨٣(من اجمالى حجم العينة ومقدارها ) ٥(دد كان عددهم الغير موافقين عدم التر

وعنـد  ) ٥,٥٥٥(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      
 ٠,٠٥(اتضح انه توجد فروق معنوية عند مـستوى معنويـة           ) ٣,٨٤(قيمة مربع كاي الجدولية     

بينما كان معامل التوافـق    ) ٦,٠٦٥=ق(التوافق  وهذه العالقة بدرجة قوية حيث كان معامل        %). 
  ).٧,٠٠٤= ¯ ق(المصحح 

  .التربوية رأى المترددون على المسجد والموافقة على تأثيريوضح )  أ٩(  جدول رقم 
   على القيم التربويةالموافقة
  وافقغير م  موافق

  القيم التربوية                             الجملة
  

  العدد  %  العدد  %  العدد   المسجدرأى المترددون على
  ٣١٥  ٢,٦  ٨  ٩٧,٤  ٣٠٧  يتردد

  ٦٨  ٧,٤  ٥  ٩٢,٦  ٦٣  غير متردد
  ٣٨٣  ٣,٤  ١٣  ٩٦,٦  ٣٧٠  الجملة

2 ٥,٥٥٥= ( المحسوبة(        2 الجدولية ) =٣,٨٤(  

   %). ٠,٠٥(اتضح انه توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 
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  :القيم االقتصادية
رأى المترددون على المسجد والموافقة علـى  الذى يوضح   )  ب ٩(يالحظ من الجدول رقم     

بينمـا  ) ١٤٨(أن الموافقين على التردد كان عـددهم        ، االقتصادية فتمثلت في االتي      القيم   تأثير  
، وتالحظ ان الموافقين على عدم التردد عـددهم         ) ١٦٧(كان الغير موافقين على التردد عددهم       

من اجمالى حجم العينة ومقـدارها      ) ٤٢(التردد كان عددهم    بينما الغير موافقين عدم عدم      ) ٢٦(
) ٢,٠٩٧(كانت قيمة مربع كاى المحسوبة      ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      . أسرة) ٣٨٣(

اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مـستوى معنويـة       ) ٣,٨٤(وعند قيمة مربع كاي الجدولية      
)٠,٠٥ .(%  

  .االقتصاديةن على المسجد والموافقة على تأثير القيم رأى المترددويوضح ) ب٩(جدول رقم 
   على القيم االقتصاديةالموافقة
  الجملة  غير موافق  موافق

  القيم االقتصادية
  

  العدد  %  العدد  %  العدد   المسجدرأى المترددون على

  ٣١٥  ٥٣  ١٦٧  ٤٧  ١٤٨  متردد
  ٦٨  ٦١,٨  ٤٢  ٣٨,٢  ٢٦  غير متردد

  ٣٨٣  ٥٤,٦  ٢٠٩  ٤٥,٤  ١٧٤  الجملة
2 ٢,٠٩٧(  =  المحسوبة(      2 الجدولية ) =٣,٨٤(  

    %).٠,٠٥(اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية 

 :  القيم االجتماعية
على المسجد وتـأثيره علـى      المترددون   رأيالذى يوضح   )  ج ٩(يالحظ من الجدول رقم     

بينما كان الغير   ) ٢٩٣(دد كان عددهم    أن الموافقين على التر   ، القيم االجتماعية فتمثلت في االتي      
بينمـا  ) ٦٠(، وتالحظ ان الموافقين على عدم التردد عـددهم   ) ٢٢(موافقين على التردد عددهم     

. أسـرة ) ٣٨٣(من اجمالى حجم العينة ومقدارها ) ٨(الغير موافقين عدم عدم التردد كان عددهم      
وعنـد قيمـة    ) ٢,٤٩٤( المحسوبة   كانت قيمة مربع كاى   ) ٢كاى(وعند تطبيق اختبار مربع كاى      

    %).٠,٠٥( اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند مستوى معنوية ) ٣,٨٤(مربع كاي الجدولية 

  .االجتماعيةرأى المترددون على المسجد والموافقة على تأثير القيم يوضح ) ج٩(جدول رقم 
   على القيم االجتماعيةالموافقة
  غير موافق  موافق

  القيم االجتماعية                                   الجملة
  

  العدد  %  العدد  %  العدد   المسجدن علىرأى المترددو
  ٣١٥  ٦,٩  ٢٢  ٩٣,١  ٢٩٣  متردد

  ٦٨  ١١,٨  ٨  ٨٨,٢  ٦٠  غير متردد
  ٣٨٣  ٧,٨  ٣٠  ٩٢,٢  ٣٥٣  الجملة

2 ٢,٤٩٤= ( المحسوبة(   2 الجدولية ) =٣,٨٤(  

    %).٠,٠٥(ستوى معنوية اتضح انه ال توجد فروق معنوية عند م

  :القيمقياس كيفية 
 – دور المدرسـة    –دور المـسجد    (شملت الدراسة العوامل االجتماعية والدينيـة اآلتيـة         

قـيم  ) ٢قيم تربويـة    ) ١إلى  القيم   ثم تم تقسيم     ). االنفتاح على العالم الخارجى    التعرف على أثر  
  : قيم اجتماعية وكان اآلتي) ٣إقتصادية 

 - احترام اآلخرين وكبـار الـسن      -احترام األب واألم  : (ت فى اآلتي  لفتمث: ةالقيم التربوي  -١
ثم تم توجيـه بعـض األسـئلة        . ) احترام الجيران وحفظ حقوقهم    -ملة األوالد حسن معا 
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على تلك القيم  أو عدم الموافقة    ورأيه فى الموافقة    االجتماعية  العوامل   لمعرفة مدى تأثير    
  .التربوية

ادخار  – االنتاجية   استثمار األموال فى المشروعات   : (فى اآلتي ثلت  فتم :القيم االقتصادية  -٢
 الميول للتغير مـن العـادات       -بيعها وأ تشجيع البناء على األراضى الزراعية       -األموال

 ثم تم توجيه بعض األسئلة لمعرفة مدى تأثير العوامل االجتماعية ورأيه فى             )االستهالكيه
 . لقيم االقتصاديةالموافقة أو عدم الموافقة على تلك ا

 حـب  - المساواة بين أفـراد األسـرة  -حب الوطن: (فى اآلتيفتمثلت  : القيم االجتماعية  -٣
 الميـول   - التسامح مع األسرة والمجتمع المحيط     -التواضع مع األسرة والمجتمع المحيط    

 حث أبنـاء  - القناعة بما يحصل عليه من دخل- بين أفراد األسرة   بمبدأ الرحمة والتراحم  
ثم تم  )  وأثره على المجتمع المحيط     تعليم األبناء األمانة   - على الصبر عند الشدائد    األسرة

توجيه بعض األسئلة لمعرفة مدى تأثير العوامل االجتماعية ورأيه فى الموافقة أو عـدم              
  .لموافقة على تلك القيم االجتماعيةا

  :نتائج الدراسة
تـم اختبـار صـحه      : نظام القيمى العوامل المؤثرة على ال   : أوضحت نتائج الدراسة اآلتي   

 واتضح مـن النتـائج      )ق ( ومعامل التوافق المصحح   )كائ(بذلك مربع   م  واستخد فروض البحث 
  : اآلتي

  فى األلتحاق بـالتعليم     رأى رب األسرة    بين  معنوية اتضح أنه توجد عالقة   : المدرسة: أوالً
وجـد عالقـة معنويـة للقـيم        بينمـا ال ت    وذلك للقيم التربوية واالقتـصادية    وموافقته على القيم    

 تبين أنه ال توجد     ، فى حين أن التحاق زوجة رب األسرة بالتعليم وموافقتها على القيم           االقتصادية
عالقة معنوية بين القيم التربوية واالجتماعية بينما توجد عالقة معنوية عند القيم االقتصادية لها،              

لقيم، حيث تبين أنه ال توجد أى عالقة معنويـة          موافقتهم على ا   و وأيضاً أن التحاق األبناء بالتعليم    
  . على االطالق للقيم التربوية واالقتصادية واالجتماعية

 عالقة معنوية لرأى رب األسـرة      أنه ال توجد     اتضح: االنفتاح على العالم الخارجي   : ثانياً
 توجد عالقة    التربوية واالجتماعية، وحيث كانت    لقيم   ل  وموافقته فى األنفتاح على العالم الخارجي    

  . له بدرجة قوية للقيم االقتصاديةمعنوية
للمترددون على  على اإلطالق   ال توجد عالقة معنوية     اوضحت الدراسة أنه    : المسجد: ثالثاً

  .دور المسجد قلة التربوية واالقتصادية واالجتماعية، مما يؤكد وموافقتهم على القيم المسجد
  توصيات الباحث

 االجتماعية واالقتصادية والدينية فى اآلونـة اآلخيـرة والتـى           نظراً لتأثير بعض العوامل   
 أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على النظام القيمى لألسرة الريفية ومن خالل هـذه الدراسـة                

 االنفتـاح علـى العـالم       – المـسجد    –المدرسة  (والتى تناولت تأثير بعض العوامل االجتماعية       
  : الريفية، حيث أمكن التوصل إلى بعض التوصيات اآلتية على النظام القيمى لألسرة )الخارجي

  . يجب االهتمام بالتعليم بكافة أنواعه -١
 . تشجيع األبناء على حب العلم واالهتمام بالتعليم الجامعي وحثهم على ذلك -٢
لحماية األبنـاء مـن      من خالل تعليم أبناء األسرة للعلم والقيم         زيادة تفعيل دول المدرسة    -٣

  .ذى يؤثر على األسرة والمجتمع والوطنالفكر المتطرف ال
لوقايتهم  نحو األسرة واألبناء      األسالمى ل دور المسجد فى غرس تعليم الدين      تكثيف وتفعي  -٤

 .من االنحراف والغزو الثقافى الخارجي
 . بكافة أنواعهافيز االبناء على التردد على المسجد وتعليمه العلوم الدينيةتح -٥
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  عن طريق وسـائل اإلعـالم     التواصل مع العالم الخارجي     االهتمام بالقراءة واإلطالع و    -٦
 . المتاحة

 للحـد مـن     يجب على األسرة مراقبة األبناء من مخاطر االنفتاح على العالم الخـارجي            -٧
 والذى أثر بوضوح على العمليـة التعليميـة والعـادات      يالغزو الثقافى المسموع والمرئ   

  .والقيم السائدة فى المجتمع الريفى
  المراجع

  : المراجع باللغة العربية: اوال
، دراسـة موضـوعية     ، معالم االسرة المسلمة في القران الكريم       ) ٢٠١٠(شرين زهير   ،  ابو عبدو  - ١

 .كلية التربية بغزة ، رسالة  ماجستير الجامعة االسالمية 
  ).٩(أزمة القيم، مجلة الديمقراطية، القاهرة، األهرام، العدد ) ٢٠٠٣( أحمد مجدي حجازي -٢
دور اإلعالم في العصر الرقمي في تشكيل قـيم األسـرة العربيـة     )٢٠١١(خليل   الرفاعي، محمد- ٣

  .الثاني+األول العدد- ٢٧ المجلد–دمشق جامعة مجلة" دراسة تحليلية"
دور بعض المؤسسات التربوية في غرس المسئولية االجتماعيـة   ) ٢٠١٤( الصغير، يوسف عبداهللا     - ٤ 

  .  جامعة اسيوط–وذج االسالمي ، رسالة ماجستير كلية التربية لدى الطفل في ضوء النم
  .، جامعة دمشق١القيم األخالقية، سوريا، ط) ١٩٨٦( العوا، عادل -٥
  . مكتبة كلية زراعة جامعة أسيوط، االنفتاح وتغير القيم في مصر ) م١٩٩٣(أحمد ،  أنور– ٦
اب المصري دراسة فـي األنثروبولوجيـا،     اإلدراك المتغير للشب  ) ١٩٩٨(يحيى موسى عيد    ،    بدر  -٧ 

  . اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية
دور المسجد في تقويم سلوك األفراد في ظل االنفتـاح علـى الفكـر              ) ٢٠١٣(ال، نور الدين    م  ج  - ٨

 مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلميـة        -العالمي الحديث ، دراسات إسالمية      
  .١٧ الجزائر ، ع–

المجلس الوطني للثقافـة    : الكويت  (،  دراسة نقدية    –ارتقاء القيم   ) ١٩٩٢(عبد الطيف محمد    ،  خليفة -٩
  ).والفنون واآلداب

رعايـةٌ األسـرة و الطفولـة       ) ١٩٨٧( هدى   – صفاء وعبد العال     - زكي، إحسان و عبد العظيم       - ١٠
  .دار القلم للنشر والتوزيع: دب . الطبعة األولى

أثر التغيرات التكنولوجيـة المعاصـرة علـى التفاعـل          )  م ٢٠١٠(ندا يوسف محمد      سلطان، ر   - ١١
  .جامعة اسيوط، رسالة ماجستير كلية زراعة ،االجتماعي لألسرة الريفية في بعض قرى اسيوط 

  .  ٢االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة ، دار المعارف، ط ) ١٩٨١(عليا ،  شكري- ١٢
المؤسسات االجتماعيـة و االجتماعيـة والتربويـة        ) ٢٠١١( قوارح محمد ، طعبلي محمد الطاهر     - ١٣

جامعـة حلـون    ، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية     ،ودورها في عالج ظاهرة تعاطي المخدرات     
  ). ٢(العدد 

القيم السلوكية لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية فـى         ) ٢٠٠١(محمود عطا حسين    ،   عقل - ١٤
  .العربية، مكتبة التربية العربي لدول الخليجدول الخليج 

دراسة تحليلة التجاهات و قـيم الـشباب نحـو          ،رسالة ماجستير   ) ١٩٨٤(مصطفي حمدي   ، غانم - ١٥
  . مكتبة الدراسات العليا جامعة اسيوط ، المشروعات التنمية المحلية بريف محافظة اسيوط

المجلـة االجتماعيـة    ،نمية المجتمعات الريفية    التطور القيمي و ت   ) ١٩٩٠(محمد ابراهيم   ،  كاظم - ١٦ 
  .العدد الثالث، المجلد السابع، القومية 

، المـصرية   ١، المـصرية اللبنانيـة، ط     ١الثقافة العربية والشباب، القاهرة، ط    ) ٢٠٠٣( ليلة علي    - ١٧
  .اللبناني

ومـصادرها ودور  سة فى طبيعة القيم  ادر"القيم اإلسالمية والتربية    ) ١٩٨٨( على خليل    ،مصطفي -١٨ 
   . حلبى، المدينة المنورة.، مكتبة إبراهيم"التربية اإلسالمية فى تكوينها وتنميتها

  : المراجع باللغة األنجليزية: ثانياً
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Abstract 
Human societies at the present time are affected by many factors which 

including all aspects of economic and social life and which affected directly and 
indirectly on social values system. It is noted as a result of the influence of social 
factors on the rural family and its values and which prevailed in it which under 
effect of these factors and through his study shows the emergence of valued that 
did not exist before, so it was important to examine the impact of social factors 
on the value system of the rural family in Assiut. The researcher was limited to 
examining the role of the mosque, school and contact with the outside world 
through the internet, television and its impact on social values of children's 
education Secretariat- patriotism- responsibility, equality- modesty- compassion- 
tolerance- patience- contentment. To achieve this goal, was selected sample size 
(383 families) from some centers and villages in Assiut governorate and the data 
were collected and analyzed using the SPSS statistical program and data analysis 
was based on the frequency table, percentages, Chi-Square and corrected 
correlation coefficient. The data collected from the sample of the study showed 
that there is an effect of social factors (mosque, school and opening to the outside 
world) on social values.  

  


