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  الملخص
 الزراع المبحـوثين لـبعض اسـاليب التنـشئة          ى ادراك تحديد مستو  البحثهذا  استهدف  

كـذلك  والتعرف على مصادر معلوماتهم عنها، و     ،  والتذبذب ، والقسوة ، وهى التسامح  االجتماعية
لتلـك  هـم   سـة وبـين مـستوى ادراك      تحديد العالقات االرتباطية بين المتغيرات البحثية المدرو      

 ومـصادر المعلومـات   أيضا تحديد نسب مساهمة المتغيرات البحثية         البحث استهدفو، االساليب
 الـزراع   ادراك درجـة فـى ذات االرتباط المعنوى فى تفسير التباين الكلى    و ،كمتغيرات مستقلة 

ق بـين متوسـطات     الفرووكذلك تحديد معنوية    ،  والتذبذب ، والقسوة ، التسامح الساليبالمبحوثين  
 والتذبذب فى التنـشئة االجتماعيـة     ، والقسوة، التسامحساليب   الزراع المبحوثين ال   درجات ادراك 

  .لألطفال
، وعددهم   ولديهم أطفال  زراع الحائزين ألراضى زراعية   وتمثلت شاملة البحث في جميع ال     

من إجمالي عـددهم،    ٪  ١٠ يمثلون نسبة  مزارعا) ١٦٥(عينة  ال عدد أفراد بلغ  و،  زارعا م ١٦٤٦
 مبحوثين بواسطة اسـتمارة اسـتبيان  زراع ال للشخصية البيانات عن طريق المقابلة ال  جمعقد تم   و

لنـسب  االتكـرارات و   علـى     هذا البحـث    واعتمد فى تحليل بيانات    ،معدة لتحقيق أهداف البحث   

ـ رتـب  ومعامل ارتبـاط ال ،والمتوسط المرجح، المئوية ، T- testو Stepwise, و  ،سبيرمان ل
  . "ف"واختبار 

 أميين، و   المبحوثين٪ من   ٤٤،٢أن نسبة   :  التوصل اليها ما يلى    تموكانت أهم النتائج التى     
عدد الغرف بمنـازلهم   ٪٥٧ونسبة ،  فرد٨ حتى  ٥٪ تراوح عدد أفراد أسرهم من       ٦٥،٠٥نسبة  
 كما اتضح أن نسب   ،٪ يحوزون أراضى زراعية أقل من فدان      ٦٧،٩ونسبة  ،  غرف ٦ الى   ٤من  

وذلـك  ، وكان مستوى ادراكهم متوسطا   ، ٪٧٨،١٨و  ، ٪٨١،٢و  ، ٪٦١،٢١الزراع المبحوثين   
أن أهم ثالثـة مـصادر لمعلومـات        تبين  و .والتذبذب على الترتيب  ، والقسوة، الساليب التسامح 

، والتليفزيون، المبحوثين عن اساليب التنشئة االجتماعية المدروسة كانت اآلباء واألمهات        الزراع  
  . على الترتيبووالرادي

 ادراك الـزراع المبحـوثين       مستوى القات ارتباطية معنوية بين   أظهرت النتائج وجود ع   و
بينما ، وبرامج الراديو ، آلباء واألمهات  ا  خالل  من مصادر معلوماتهم عنه    بين  السلوب التسامح و  

، تمعلومات المبحوثين مـن خـالل اآلبـاء واألمهـا     مصادرتوجد عالقة ارتباطية معنوية بين  
 فـى التنـشئة االجتماعيـة       سلوب التذبذب  ال ادراكهم والتليفزيون وبين مستوى  ، وبرامج الراديو 

  .لألطفال
 التبـاين   ونوعها فى تفسير درجة   ، ة وعدد أفراد األسر   ،متغيرات السن كل من   كما أسهمت   

ـ   حين أسهم عدد الغرف با    فى  ، المبحوثين السلوب التسامح  دراك  الكلى ال  اين لمنزل فى تفسير التب
، بينما أسهمت متغيرات حالة زوجة المبحـوث التعليميـة        ،  اسلوب القسوة   ادراك درجةالكلى فى   

ومساحة الحيازة المزرعية فى تفسير التباين الكلى فى درجـة ادراك الـزراع             ، وبرامج الراديو 
 بين متوسطات   ٠,٠١ عند مستوى    وأخيرا تبين وجود فروق معنوية     .المبحوثين ألسلوب التذبذب  

 ،التـسامح : جميع اساليب التنشئة االجتماعية المدروسة وهـى     المبحوثين ل الزراع   ادراك   اتدرج
  .ذبوالتذب، القسوةو
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  :المقدمة
 ويتأثر بعوامـل عديـدة منهـا        ،يتشكل االدراك من التفسيرات واالنطباعات الذهنية للفرد      

 وتعتبر،  والمعلوماتى للفرد   والبنيان المعرفى  ، وثقافة المجتمع  ، والحاجة والخبرة  ، والدافعية ،التعلم
من أهـم    ،همومهارات ،همواتجاهات ،همتوعية الزراع وإحداث تغيرات سلوكية مرغوبة في معارف       

، ويتحدد سلوك الفرد تبعا لمـدى       لفرد موضع التنفيذ كجزء من سلوكه     الدوافع لوضع ما يدركه ا    
 يتطلب معرفة كيف يـدرك  ،رهإدراكه للعالم المحيط، ومن ثم فأن تدعيم السلوك اإلنسانى أو تغيي          

، وال يستطيع الفرد تكوين اتجاه نحو أى شـىء أو   )١٠٧: ١٩٧٣السلمى، (الفرد ما يدور حوله  
 ويحدد علماء النفس خصائص اإلدراك فـي أنـه          ،موجودا فى محيط إدراكه    إال إذا كان     شخص
 ير اهتمامنا، وإنـه عمليـة     اهنا وتث  انتقائية، بمعنى إننا ال ندرك إال األشياء التي تجذب انتب          عملية

طى معنـى لإلحـساس، أى أن   بنائية، يقوم بها الفرد بتجميع التفاصيل في إطار له معنى، كما تع       
ة هذه  قتصر على تجميع وتنظيم اإلحساسات التي يبلورها الفرد، بل تتعداه إلى ترجم           اإلدراك ال ي  

تلـف االدراك بـأختالف   معينا في ضوء خبرات وتعلم الفـرد، ويخ    اإلحساسات وإعطائها معنى    
  .)٢٦٧-٢٦٦: ١٩٧٣، السلمى( الفرد تجاهاتا

إلى أن ما يدركه الفاعل فى موقف معين هو مـن التوجيهـات الدافعـة       " بارسونز"ويشير  
ويتيح اإلدراك للفرد التفاعل والتكيف مـع       ، )١٣: ٢٠٠٩، فادية(والموجه له إزاء نفس الموقف      

  ).٢٨٨: ٢٠٠٧، ربحى(متطلبات وظيفته 
 ،ر على األعضاء الحسية بمؤثرات معينـة      ثؤعملية عقلية ت  راك  االدأن  " المرشدى" كر  ذو

تفاعلـه مـع    يـسهل   لل رموز أو معـاني       لهذه المؤثرات في شك    هتفسيره وتحديد عطى الفرد   وي
االدراك " الـسلمى " ويعرف ،)المرشدى, pubdoc/eprints/iq.edu.uobabylon.www(بيئته

 والتصورات عـن العـالم      بأنه عملية تفسير للمعلومات الواردة للنظام السلوكى وتكوين المفاهيم        
 عملية شخصية يصعب اخضاعها للمقاييس الموضوعية لتداخل عمليـات نفـسية            وهى، المحيط

موضـوعية المحيطـة بالنظـام    ويتأثر اإلدراك بـالظروف ال ، كالتعلم والدافعية فى التأثير عليها   
كما يتبلور فى صـورة تنظـيم فكـرى         ، وبالخبرات السابقة للفرد  ، وبتراكم المعلومات ، السلوكى

وتزداد أهمية اإلدراك فـى     ، يسهم فى تحديد المعانى التى يستخرجها من المعلومات الواردة إليه         
وأنمـاط سـلوكه    ، الفـرد وبالتالى تأثيره على اسـتجابات      ، إرتباطه بكل مظاهر النشاط الذهنى    

  ).٨٦ -٨٥: ١٩٨٠، السلمى(المختلفة 
ويساعد على عملية اإلدراك العوامل الموضوعية وتضم التقـارب والتـشابه والمـصير             

والنـواحى النفـسية    ، والعوامل الذاتية وتتمثل فى الخبرة الـسابقة      ، المشترك والصيغة التفضيلية  

  .)fichiers/ass3/dz.edu.onefd.www(ة ودرجة اإلنتباه للظروف المحيط، الراهنة للفرد
واألسرة أهم المؤسسات المحددة لمعالم وشخصية الفرد، وخصائصه الفكريـة والنفـسية،            

؛ ويتعلم الفرد مـن      )٣٦ :٢٠١٠على،(وتشكل أنماط سلوكه وقيمه وعاداته وتكيفه مع المجتمع         
وفيها ينعم  ، وعليه واجبات األسرة الخير والشر، والصواب والخطأ، والقبح والجمال، وله حقوق          

   ). ٨٣ :١٩٩٦قناوى، ( ، و)١٨١ : ٢٠١٢محمد، ( بالعناية والرعاية والحب واالمان 
 من كائن بيولوجى إلـى شـخص اجتمـاعى    جتماعية بأنها تحول الفرد وتعرف التنشئة اال  

،  (Berns, 2011: 6)، )٨٣ : ٢٠١٤خليفـة،  ( كافة قـيم وعناصـر وثقافـة مجتمعـه    يحمل
تـصرفاته فـى    ره االجتماعى وتنسيق    تعلم الفرد دو  ي وبها ).١٠٥: ٢٠١١نة، والنوايسة، الختات(و

، خضر( والتوافق معها  بأكتسابه الحوافز الموجودة فى الجماعة التى ينتمى اليها       ، مختلف المواقف 
ـ    ، )Henslin, 1993 :63(، و)٢٠: ٢٠٠٤،والخولى ستمرة، والتنـشئة االجتماعيـة عمليـة م

ـ    وبها يعى الفرد ويـستجيب    ،  )٨٧ :١٩٩٤دويدار،(متصلة ومتتابعة   و ة،  للمـؤثرات االجتماعي
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بالديناميـة  وتتسم التنـشئة    ، )١٥٣: ١٩٩٣السيد،  (الفرد  روضة على   فوالضغوط والواجبات الم  
  .والتفاعل المستمر، بين الفرد واآلخرين الذين يتعامل معهم فى مجتمعه

مو الفرد اجتماعيا ليتكيف مـع المجتمـع   وتكمن الوظيفة االساسية للتنشئة االجتماعية فى ن   
، كما تهدف إلحـداث     )٣٢ :٢٠١٠على،(ويتشرب عاداته وسلوكياته ويصبح عضوا منتميا إليه        

 ،نوعا من التكيف والتآلف مع اآلخرين، بتكوين الصداقات، وتنمية القدرات، واألستقالل الـذاتى            
نية، وتعلم األدوار االجتماعيـة التـى   واإلعتماد على النفس، بجانب تكوين القيم الروحية والوجدا     

  ).١٨: ٢٠٠٢،أبو جادو(، و )١١٥ :٢٠٠٣، الجبالى(يشغلها ويمارسها الفرد فى حياته 
، ويـستخدمها  )٣٦: ٢٠٠١عبدالحفيظ، ( وتحدد التنشئة االجتماعية المالمح األساسية للفرد   

ـ (الحياة المختلفـة    بناءهم من خالل مواقف      أ اآلباء لتكوين شخصية   ؛ بحيـث   )٨: ٢٠٠١ د،أحم
، ويأتى فى مقدمتها أسـلوب      )١٤٨: ١٩٩٣الخشاب،  ( ته االجتماعية واالقتصادية   مع طبق  تتمشى

بناء والمرونـة   التسامح المتمثل فى تقبل الوالدين ألخطاء األبناء وتوجيههم لمعالجتها، وتقدير األ          
 لـشعوره باألمـان   ؛ذا فالتسامح المعقول يجعل الفرد يتكيف بصورة أسـهل هلفى التفاعل معهم،   

علـى،  ( والتحرر التـدريجى بالنـسبة لـه         ،يخلق جوا يحمل األستقالل الشخصى    كما  الحقيقى،  
٤٨: ٢٠١٠.(  

  أو ،تقلب الوالدين في معاملة الطفل بـين اللـين والـشدة          بينما يتجلى أسلوب التذبذب فى      
اقب عليـه مـرة      ويع ،، ويعنى هذا أن هناك سلوكا محددا يثاب عليه الطفل مرة          القبول والرفض 

سلوب أن يصبح الطفل مذبذبا مـزدوج الشخـصية فـى    لبا ما يترتب على استخدام اأخرى، وغا 
  ).٧٢: ٢٠٠٣، ىموس( ،)٩٥: ١٩٩٦قناوى،  (قلق بصفة مستمرةو تعامله مع الناس،

لرجوله بأنها الخشونة، وعدم األبتسام أو الضحك مع الطفـل           فهم ا  ور اسلوب القسوة  لويتب
ما تفهم الرجولة بأنها أوامر ونواهى وضرب وعقاب، ويترتب على هـذا اإلتجـاه      الذكر، وغالبا   

كوسـيلة  ، وعدوانيـة نحـو الغيـر   ، شخصية متمردة تخرج على قواعد السلوك المتعارف عليه      
، للتنفيس عما تعرضت أو تتعرض له من ضرب وقسوة ويشعر االبناء بفقـدان الثقـة بـالنفس                

 :Durrant, 2005)، و)٩٣: ١٩٩٦قنـاوى،  ( المختلفة ف والعجز والقصور فى مواجهة المواق
   ).٤٨: ٢٠١٠على، (و، (49

، التدقيق فى سمات وخصائص غالبية الزراع      وب يمثل الزراع شريحة كبيرة من المجتمع،     و
 وعدم الميل الى التغيير، ويوضـح هـذا مـدى    ، والفقر ،ميةنجدها تميل الى السلبية، وانتشار األ     

 ؛وتشجيعهم على تبنى كل ما هو جديـد       ،  لتخطى تلك السلبيات   ؛ الزراع الحاجة للعمل مع هوالء   
وعندما تنشغل االسرة وتنسى وظيفتهـا      ، )٨٥ : ٢٠١٢قشطه،  (ليضمن لهم والبنائهم حياة افضل    
ألشراف علـى تـصرفاتهم واصـدقائهم،        وا ، ومتابعة األبناء  ،الرئيسية وهى التنشئة االجتماعية   

 ويرتمون فـى احـضان الفئـات    ،ة المشاحنات والمشاجرات بهاكثرو ،ا هجر االبناء يهيترتب عل 
   ).٢٠٦: ٢٠٠٧الخولى،(المنحرفة 

تحت مستوى معيشة متـدنى اقتـصاديا واجتماعيـا،     يرزح غالبية الزراع    :مشكلة البحث 
فى تنشئة أبنائهم بطريقة صحيحة، األمر الذى بـدا واضـحا فـى    ثاره سلبا على قدرتهم     تصب آ 
باشرا النتهاج آبـائهم مـن      ، وهى نتاجا مباشرا وغير م     شباب الزراع قين و شكالت المراه تزايد م 
هذه الطرق ما هى اال مخرجا لمـا يدركونـه   ، ا ليست األفضل فى تنشئتهم اجتماعيا   طرقالزراع  

وسـلوكيات  وجعلهم عرضة لتأثير اتجاهات     ، وقد يترتب عليها اختالل فى شخصية االبناء      ، هاعن
ولما كانت التنـشئة   .تهالك ال تتفق مع صحيح ثقافة المجتمع ومعتقدا    قد تنحى بهم نحو مس    ، معينة

 وسيصبحون محل االهتمام األول لالرشاد      ،وهم زراع الغد فى الغالب    ، ألبناء الزراع االجتماعية  
الشئون العامـة   ة  حدوهى وا  ،حياة أسر الزراع  فى تنمية   تسهم التنشئة االجتماعية    كما  ، الزراعى

 على مـدى    لهذا كان ذلك البحث للوقوف    ،  الزراعى الت العمل االرشادى   مجا للمجتمع وهى أحد  
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ادراك الزراع أرباب األسر لبعض اساليب التنشئة االجتماعية ألبناءهم، ومـصادر معلومـاتهم             
ت بين ادراكات الزراع عـن اسـاليب        ومدى التفاوتا ، عنها، وللوقوف على أهم المؤثرات عليها     

  . رهم من خالل االرشاد الزراعىة أستنميل، جتماعيةالتنشئة اال
ـ         : لبحثالتطبيقية ل همية  األ يط ترجع أهمية هذا البحث فى االستفادة من نتائجه حـال تخط

وتنميـة  ، نيةالثقافة الـسكا   و  الريفى الشئون العامة للمجتمع  تتعلق ب وتنفيذ برامج ارشادية زراعية     
ـ قد تسهم   و، االستفادة منها فى االرشاد األسرى    و، أسر الزراع  التنبـؤ بـبعض المـشكالت      ى  ف
كما قد تكون مفسره لبعض أسباب وجذور مشكلة الصراع والثأر فى ريف            ،  األسرية االجتماعية

  .اهلتعامل معموضوعية لوضع حلول و، محافظة أسيوط
  :أهداف البحث

الزراع المبحوثين لبعض اساليب التنـشئة االجتماعيـة وهـى           تحديد مستوى ادراك   -١
  .ذبذبوالت، والقسوة، التسامح

مصادر معلومات الزراع المبحوثين عن بعض اساليب التنـشئة         وتحديد  التعرف على    -٢
  .االجتماعية المدروسة

، بين كال من المتغيرات البحثية المدروسة كمتغيرات مـستقلة   اإلرتباطيةةتحديد العالق  -٣
، والقـسوة ،  الزراع المبحوثين لبعض اساليب التنشئة االجتماعية وهى التسامح    ادراك  درجة وبين

 .والتذبذب كمتغيرات تابعه
معنوى فـى تفـسير    تحديد نسب مساهمة المتغيرات البحثية المدروسة ذات اإلرتباط ال         -٤

 لبعض اساليب التنشئة االجتماعيـة       الزراع المبحوثين كمتغير تابع     درجة ادراك  التباين الكلى فى  
 . والتذبذب، والقسوة، وهى التسامح

اليب التنشئة  جات ادراك الزراع المبحوثين لبعض اس     درديد الفروق بين متوسطات     تح -٥
 .والتذبذب، والقسوة، وهى التسامحاالجتماعية المدروسة 

توجـد  : الفرض البحثى التـالى  لتحقيق الهدف البحثي الثالث تم صياغة      :الفروض البحثية 
يـة  والحالـة التعليم  ، الـسن :  المدروسـة وهـى     المتغيرات البحثية   معنوية بين   ارتباطية ةعالق

وعدد الغـرف   ، وعدد أفراد األسرة  ، ونوع األسرة ، والحالة التعليمية لزوجة المبحوث   ، للمبحوث
، ومتوسـط الـدخل الـشهرى     ، ومساحة الحيازة المزرعيـة   ، والتفرغ للعمل المزرعى  ، بالمنزل

درجـة    اسـتجابات المبحـوثين عـن      وبين، ومصادر معلومات المبحوثين  ، واالنفتاح الجغرافى 
، ولتحقيق الهدف البحثي الرابع تم صـياغة الفـرض           اساليب التنشئة االجتماعية   ادراكهم لبعض 

 نوى فى تفسير التبـاين الكلـى    توجد مساهمة للمتغيرات البحثية ذات اإلرتباط المع  :البحثى التالى 
، التـسامح :  المدروسـة وهـى    المبحوثين لبعض اساليب التنشئة االجتماعيـة      ادراك فى درجة 

 توجـد : ولتحقيق الهدف البحثى الخامس تم صياغة الفرض البحثـى التـالى     ، والتذبذب، والقسوة
 ادراك المبحوثين لـبعض اسـاليب التنـشئة االجتماعيـة         درجات  فروق معنوية بين متوسطات     

، هذا ولقد تم اختبار هذه الفروض فـى صـورتها           والتذبذب، والقسوة، التسامح:  وهى المدروسة
  .)الفرض االحصائى(الصفرية 

  :ة البحثيةالطريق
هـى ديـروط شـماال،        أربعة مراكز  تختيرألتحديد حجم العينة     :عينة الدراسة شاملة و 
التباين الجغرافى والحـضرى واالجتمـاعى      تمثل  ، وصدفا جنوبا ، وأبنوب شرقا ، وأسيوط وسط 

 ، متوسطة الموقع جغرافيا تقريبـا     من كل مركز،  واحدة   قرية   رتاختيثم  ،  واالقتصادى للمحافظة 
، ديروطبمركز  حائزا   ٦٨١المحمودية  بمركز صدفا، وقرية     حائزا   ٢٦٥ نزلة األبلق ية  قرفكانت  

 ٥٧٢ بنـوب أ بمركـز     الشرقية بنى ابراهيم وقرية  ، حائزا ٥٢٤ وقرية قرقارص بمركز أسيوط   
الوحـدات  ،  خـدمات  ٢سجل الحصر الحيـازى     ( مزارعا   ٢٠٤٦فبلغ اجمالى الحائزين    ، حائزا
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كـل  هـم  ، تقريبـا  مزارعا ١٦٤٦تضح أن اجمالى شاملة البحث     قد ا  و ).٢٠١٦عام  ، الزراعية
الذين تم تحديدهم من خـالل العـاملين بالوحـدات           و ، سنة فأقل  ١٥ أطفاال   لديهمالذين  الحائزين  
تحـدد  وقد ، نلتعاونية الزراعية وبعض المواطني   ا وبعض أعضاء مجلس ادارة الجمعية       الزراعية

 تـم اختيـارهم   ، مزارعا) ١٦٥(د أفراد الشاملة فبلغ     من عد ٪  ١٠عدد أفراد عينة البحث بنسبة      
  . بكل قريةأفراد الشاملةع حجم العينة الكلي بما يتناسب مع عدد يوزتم تثم  ، عشوائيا؛بطريقة
 Pre-test  اختبار مبدئي  ى عليها جرأو، لبحثتم تصميم إستمارة استبيان ل     :جمع البيانات  

للتأكـد مـن سـهولة     أبو القاسم بمركز أسـيوط؛   فى قرية ، مبحوثاً خارج عينة البحث    ٢٠عدد  ل
شهرى  البيانات خالل    توجمع  التعديالت الالزمة،  ثم أجريت ،  فهم المبحوثين عباراتها ومالئمتها ل  
  .لمبحوثينمع ا بالمقابلة الشخصية وذلك، م٢٠١٦اكتوبر ونوفمبر عام 

مج الحزم اإلحـصائية  باستخدام برناإحصائيا تم تحليل البيانات  : أدوات التحليل اإلحصائي  
 لعرض   والمتوسط المرجح   والنسب المئوية،  ، التكرارات استخدمتقد  و، Spss للعلوم االجتماعية 

، Stepwiseو  ،  معامل ارتباط الرتب لسبيرمان     وهى كما استخدمت األدوات اإلحصائية   ، النتائج

  . اإلحصائي للتحليل"ف " واختبار ، T-Test و
  :القياس الرقمى للمتغيرات

  : وهىالمتغيرات البحثية: الأو
 -٣٥،  عـام ٣٥أقل مـن   : هى تقسيمه إلى ثالث فئات   ب  المبحوث سنس  اقيتم  :  السن -١

  . على الترتيب٣و، ٢و، ١ وأعطيت استجابة المبحوث درجات،  عاما فأكثر٥٠و،  عاما٥٠
سؤال المبحوث عن المـستوى التعليمـى       بتم قياس المتغير    : مبحوث لل ية التعليم حالة ال -٢
أقل مـن  مؤهل وحاصل على ، )٢(يقرأ ويكتب   و،  )١(مى  أ: هى درجات   أعطيت حيث   للمبحوث

  ).٤(مؤهل عالى وحاصل على ، )٣ (العالى
تم قياس المتغير من خالل سـؤال المبحـوث عـن      : زوجة المبحوث  ل ية التعليم حالة ال -٣

ـ ،  )٢(كتب  تقرأ و وت،  )١ (ىمأ: هى درجات   أعطيت حيث   زوجتهمستوى تعليم    له علـى   وحاص
  ).٤(مؤهل عالى وحاصله على ، )٣ (أقل من العالىمؤهل 

، ٢و، ١ياس هذا المتغير بحيث أعطيت استجابة المبحوث الدرجات         قتم  : سرة نوع األ  -٤
  . ممتدة على الترتيبومركبة، وسرة بسيطة، عن استجابته لنوع األوذلك ، ٣و

ن معا فى نفس المـسكن وتـم        راد الذين يعيشو  فويقصد به عدد األ   : فراد االسرة أعدد   -٥
 ٨ - ٥ وفئـة ،  أفـراد  ٥ أقل من    : هى لى ثالث فئات  إسرة   من خالل تقسيم عدد أفراد األ      هقياس
  . على الترتيب٣و ، ٢و ، ١ وأعطيت استجابة المبحوث درجات، أكثر  أفراد ف٨ ثم فئة، أفراد

 مـن  ذا المتغير  ه تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات وتم قياس       و: عدد الغرف بالمنزل   -٦
وفئـة   غرف، ٦-٤  وفئة غرف،٤ -١ فئة: هىخالل سؤال المبحوث عن عدد الغرف بمنزله و       

  . على الترتيب٣و ، ٢  و،١الدرجات استجابة المبحوث  وأعطيت ،أكثر غرف ف٦
ياس هذا المتغير حيث أعطيـت اسـتجابات المبحـوث          قتم  : تفرغ للعمل المزرعى  ال -٧
لمزرعـى  العمل غير متفرغ لولفئة ، ىزرعملعمل ال لفئة التفرغ ل  ه  عن استجابت  ٢و  ، ١ت  الدرجا
  .  على الترتيب بجانب العمل المزرعىخرىأمهنة ب ويعمل

تم تقسيم المبحوثين من حيث مساحة الحيازة الزراعية إلى          و :مساحة الحيازة الزراعية   -٨
ـ  نـه  أفد ٤ن، ويحـوز  ا فـد  ٤ -١ أقل من فدان، ويحوز       مساحة يحوز: ثالث فئات هي   أكثر، ف

  . على الترتيب٣ ، ٢ ، ١وأعطيت الدرجات 
 ، الـشهرى بالجنيـة  دخلهمتوسط سؤال المبحوث عن ب وقيس :متوسط الدخل الشهرى  -٩

 ١٢٠٠ أقل مـن     وذلك، ٣و  ،  ٢  و ،١هيوأعطي درجات   وتم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات       
  .ى الترتيب علأكثر جنية ف٣٠٠٠وفئة ،  جنية٣٠٠٠ - ١٢٠٠ وفئة ، شهرياجنية
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ياراته خارج  وقيس هذا المتغير بإعطاء استجابة المبحوث عن ز       :  اإلنفتاح الجغرافى  -١٠
والتردد على مـدن    ، إلستجابته بالتردد على مدن المحافظة فقط     ، ٣و  ، ٢و  ، ١ القرية الدرجات 

  .والسفر للخارج على الترتيب، الجمهورية
هم ال المبحوثين عن مصادر معلومـات     سؤبتم قياس هذا المتغير      :مصادر المعلومات  -١١

، واألصدقاء والزمالء ، اآلباء واألمهات :عن بعض اساليب التنشئة االجتماعية وهذه المصادر هى       
 وشـبكة   ،برامج التليفزيونيـة  الوالصحف والمجالت، والبرامج اإلذاعية،     و ،والجيران واألقارب 

إلسـتجابة المبحـوث     ١و،  ٢و ،٣ عطيت الـدرجات  أ و ،والعاملين باالرشاد الزراعى  ، نترنتاأل
  .وال على الترتيب، ونعم لحد ما، عليها بنعم

  :المتغيرات التابعة :ثانيا
ـ  متغير التابع تم قياس هذا ال    و :ادراك المبحوثين لبعض اساليب التنشئة االجتماعية      سؤال ب

كل  وعددها ثمان عبارات ل    ،عبارات بعض اساليب التنشئة االجتماعية      أهميةالمبحوث عن مدى    
 وتم تقسيم استجابات المبحـوثين      ،والتذبذب، والقسوة، ن األساليب الثالثة وهى التسامح    أسلوب م 

، ٣ يت استجابة المبحوث الدرجات   وقد أعط ، هموغير م ،  لحد ما  هموم، مهم:  هى إلى ثالث فئات  
 ٨فكانت أدنى درجـة هـى       الكلية  ثم تم جمع درجات استجابة المبحوث       ،  على التوالى  ١و، ٢و

فقـا ألسـلوب    ذلـك و  و، يجابيةإعبارات  وكانت جميع ال  ،  درجة ٢٤وأقصى درجة هى    ، اتدرج
  .ليكرت

  النتائج ومناقشتها
 :واالقتصادية للزراع المبحوثينالخصائص الشخصية واالجتماعية والديموجرافية : أوال

من المبحـوثين يقعـون فـي الفئـة       ٪٨،٥إلى أن نسبة    ) ١(تشير النتائج الواردة بجدول     
يقعـون   ٪٩،٧ سنة، ونسبة    ٥٠-٣٥يقعون في الفئة العمرية      ٪٨١،٨، و   أقل ف سنة ٣٥رية  العم

  .أكثرف  سنة٥٠ فى الفئة العمرية
 يقـرأون  ٪٣٢،٧٣المبحوثين أميين، ونـسبة    من ٪٤٤،٢٤كما تشير النتائج إلى أن نسبة       

ى حاصلون عل  ٪١٠،٣٠، ونسبة   أقل من عالى  حاصلون على مؤهل     ٪١٢،٧٣ويكتبون، ونسبة   
من زوجات المبحوثين أميات، ونسبة      ٪٥٥،٥١مؤهل عالى، وأشارت النتائج أيضاً إلى أن نسبة         

، هل أقـل مـن عـالى   منهن حاصالت على مؤ ٪١٠،٣٠منهن تقرأن وتكتبن، ونسبة      ٪٢٦،٦٧
  .مما يؤكد أن نسبة األمية مرتفعة فى العينة، منهن حاصالت على مؤهل عالى ٪٧،٨٨ونسبة 

 ٪١٧ينتمـون ألسـرة بـسيطة، ونـسبة       ٪٧٠،٩ غالبية المبحوثين    وأوضحت النتائج أن  

من المبحوثين أسرهم مركبة، وأوضحت النتائج أيـضاً         ٪١,١٢يعيشون فى أسرة ممتدة، ونسبة      
  من تتكون أسرهم  ٪٦٥،٥ أفراد، و  ٥من المبحوثين عدد أفراد أسرهم أقل من         ٪١٢،٧أن نسبة   

 وهذا يؤكد على زيادة عدد أفـراد  ، فأكثر أفراد٨ عدد أفراد أسرهم ٪٢١،٨ أفراد، ونسبة  ٨ -٥
من المبحوثين يقيمون فـي مـساكن        ٪٣٣،٣ وأظهرت النتائج أيضاً أن نسبة       ،األسرة فى العينة  

 ٦-٤ين يقيمون في مـساكن مكونـة مـن    من المبحوث ٪٥٧ غرفة، وأن نسبة  ٤ -١مكونة من   
   .أكثرف  غرف٦ من المبحوثين يقيمون في مساكن مكونة من ٪٩،٧غرفة، ونسبة 

المبحوثين متفرغون للعمل المزرعـى فقـط،        من ٪٤٤،٨٥وأكدت النتائج على أن نسبة      
 ٪٦٧،٩من المبحوثين يعملون بالزراعة ومهنة أخرى، وأوضحت النتـائج أن            ٪٥٥،١٥ونسبة  

 أفدنـة، ونـسبة   ٣ -١لديهم حيازة من  ٪٢٤،٨من المبحوثين لديهم حيازة أقل من فدان، ونسبة      
من المبحـوثين    ٪٢٣،١فى حين أقر نسبة     ،  أفدنة ٣ المبحوثين لديهم حيازة أكثر من       من ٪٧،٣

 -١٢٠٠منهم بأن دخلهم يقع بـين        ٪٧٢،٧ جنيه شهرياً، وأقر نسبة      ١٢٠٠بأن دخلهم يقل عن     
مما يـشير   ،  فأكثر  جنية ٣٠٠٠ الشهرى دخلهم   بأنمنهم   ٪٤،٢ جنيه شهرياً، وأقر نسبة      ٣٠٠٠

  .فراد العينةالنخفاض عام فى دخل أ
  : لألطفالاساليب التنشئة االجتماعيةبعض المبحوثين عن الزراع  مصادر معلومات -٢ 
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فيما يخص مصادر معلومات المبحوثين عـن اسـاليب التنـشئة    ) ٢(توضح نتائج جدول    
لـنعم، ونـسبة     ٪٢٩،٧٠تبوأ اآلباء واألمهات قائمة تلك المصادر؛ وذلـك بنـسبة           : االجتماعية

ومن المعـروف   ، ١،٩٤وذلك بمتوسط مرجح بلغ     ، لال ٪٣٥،٧٦لحد ما، ونسبة    لنعم   ٪٣٤،٥٤
  .أن اآلباء واألمهات هم المكون الرئيسى للتنشئة االجتماعية

فى حين نالت برامج التليفزيون الترتيب الثانى كمصدر معلومات للمبحوثين عن اسـاليب             
وبمتوسـط  ، ال ٪٥٣،٣٣و، لنعم لحد مـا    ٪١٥،١٥و، نعم ٪٣١،٥١بنسب  ، التنشئة االجتماعية 

، نعـم  ٪٢٥،٤٥ووزعـت بنـسبة     ، بينما نالت برامج الراديو الترتيب الثالث     ، ١،٧٧مرجح بلغ   
  .١،٧٤وبمتوسط مرجح بلغ ، ال ٪٥٠،٩٠و، لنعم لحد ما ٪٢٣،٦٤و

وأظهرت النتائج احتالل الجيران واألقارب للترتيب الرابع كمصدر للمعلومات عن اساليب           
وبمتوسـط  ، ال ٪٧٢،٧٣، لنعم لحـد مـا     ٪٢٠و، نعم ٪٧،٢٧وذلك بنسب   ، التنشئة االجتماعية 

، نعـم  ٪٥،٤٥وذلـك بنـسب     ، بينما احتل األصدقاء والزمالء الترتيب الخامس     ، ١،٦٦مرجح  
بينمـا احتلـت شـبكة      ، ١،٤٠وبمتوسط مرجح بلـغ     ، ال ٪٦٤،٨٥و  ، لنعم لحد ما   ٪٢٩،٧٠و

، ال ٪٣٦،٣٦و، لنعم لحد مـا  ٪٣٧،٥٧و، نعم ٪٢٦،٠٦وذلك بنسب  ، األنترنت الترتيب السادس  
 الترتيـب   عاملين باالرشاد الزراعـى    احتالل ال  كما أظهرت النتائج  . ١،٤٠وبمتوسط مرجح بلغ    

ـ % ٧٨،٧٩و، لنعم لحد ما ٪١٥،٧٦و، نعم ٪٥،٤٥بنسب هى  ، السابع وبمتوسـط مـرجح   ، الل
وبنـسبة  ، لنعم ٪٤،٨٥وذلك بنسبة   ، فى حين احتلت الصحف والمجالت الترتيب اآلخير      ، ١،٢٦

  .١،١٣وقد بلغ المتوسط المرجح لها ، ٪ال٦٣،٦٤وبنسبة ، لنعم لحد ما ٪١٧،٥٧
كمـا  ، تنوع مصادر معلومات المبحوثين عن التنشئة االجتماعية      وتشير النتائج السابقة إلى     

 المصادر اآلبوية والعائلية بالتبادل مع طرق االتصال الجماهيرية تعد األبـرز فـى إسـتقاء                أن
ويدفع هذا إلى التجاوب مع مدى خطورة وجدوى        ، حوثين لمعلوماتهم عن التنشئة االجتماعية    المب

التلفـاز   اإلعداد واإلنتقاء لمحتوى ومضمون برامج التنشئة االجتماعية المقدمة من خالل قنوات          
  .ومحطات الراديو المختلفة

 : لألطفـال عيـة المبحوثين لبعض اساليب التنـشئة االجتما الزراع    مستوى ادراك  -ثانيا
إعتالء اسلوب القسوة الترتيب األول بـين اسـاليب التنـشئة           ) ٣(يتضح من نتائج الجدول رقم      

٪ يندرجون  ٨١،٢١حيث أن غالبية المبحوثين بنسبة      ، االجتماعية من حيث إدراك المبحوثين لها     
اقيـة  بينما يضم المستوى المـنخفض النـسبة الب  ، تحت المستوى المتوسط إلدراك اسلوب القسوة 

 اسلوب التذبذب فى الترتيب الثـانى     فى حين جاء    ، ١،٨١وذلك بمتوسط مرجح    ، ٪١٨،٨٩وهى  
 ٪٢١،٨٢ونسبة  ، للمستوى المتوسط  ٪٧٨،١٨وذلك بنسبة   ، إلدراك المبحوثين ألسلوب التذبذب   

ثم جاء فى الترتيب الثالث اسـلوب التـسامح         ، ١،٧٨وبمتوسط مرجح بلغ    ، للمستوى المنخفض 
وبمتوسـط  ، للمستوى المـنخفض   ٪٣٨،٧٩ونسبة  ، للمستوى المتوسط  ٪٦١،٢١بتوزيع نسبته   

  .١،٦١مرجح 
 إنقسام فئات األساليب الثالثة للتنشئة االجتماعية إلـى فئتـين فقـط همـا               ةحظاليمكن م 

اسـاليب التـسامح    لمبحوثين عن    نسبى فى ادراك ا    تشابهويشير هذا إلى    ، المتوسطة والمنخفضة 
التنشئة القـسوة فالتذبـذب ثـم        ىء ترتيب اساليب  ينبكما  ؛  ة االجتماعية والقسوة والتذبذب للتنشئ  

، والشدة واستخدام العقـاب والـضرب  بإحتمالية تنفيذ المبحوثين لممارسات تتسم بالحدة    التسامح،  
 نظرا لتجـددها    ؛ فى التنشئة االجتماعية   أرجح بين استخدام القسوة تارة والتسامح تارة أخرى       والت

حيث أن االدراك    ، والثقافة السائدة  كى للمبحوثين من خالل التغذية المجتمعية     من المخزون اإلدرا  
ء المبحوثين لتصرفات   سهل استدعا يوبالتالى  أحد مكونات السلوك    ، أحد مكونات االتجاه واالتجاه   

 حال ممارسة عملية التنشئة االجتماعية على األبناء ومالقتها لحالة مـن            العقاب والضرب والشدة  
  .وذلك باعتبارها من سمات تكوين شخصية قوية وشجاعة، المحيطينالقبول من 
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المبحـوثين لـبعض اسـاليب التنـشئة        الـزراع   رتباطية بين مستوى ادراك     العالقة اإل  :ثالثا
 تاالمتغيرات البحثية ومصادر معلومات المبحـوثين كمتغيـر       كال من    وبين    لألطفال االجتماعية

  :ةمستقل
 االجتماعية  ةالمبحوثين لبعض اساليب التنشئ   الزراع  توى ادراك    العالقة اإلرتباطية بين مس    -١

  -:كمتغيرات مستقلة المتغيرات البحثية  وبينلألطفال
أنه باسـتخدام معامـل ارتبـاط الرتـب         ) ٤(أظهرت نتائج جدول    : اسلوب التسامح  -١

  بـين  ٠،٠٥معنويـة   عند مـستوى    ذات داللة احصائية      سالبه ارتباطيةلسبيرمان وجود عالقة    
،  حالة المبحوث التعليمية   ات متغير وبين،   كمتغير تابع  مستوى ادراك المبحوثين ألسلوب التسامح    

 والتفرغ للعمل   ، وعدد الغرف بالمنزل   ،عدد أفراد األسر  و ، ونوع األسرة  ،وحالة الزوجة التعليمية  
 –و، ٠،٢٥٢ –و، ٠،١٩٩ –و ،٠،١٧١ – و، ٠،١٧٣ –، و ٠،١٨٦ –قيمتـــه  المزرعـــى

مـع   ٠،٠١في حين كانت العالقة االرتباطية موجبة عند مستوى معنوية          ، لتوالى على ا  ٠،١٦٩
  . كمتغير مستقل٠،٢٥٢ قيمته  السنمتغير

وجود عالقـات معنويـة ارتباطيـة ذات    : وبذلك تم قبول الفرض البحثى الذى ينص على     
، وبـين  المبحوثين ألسلوب التسامح فى التنـشئة االجتماعيـة        ادراك   داللة احصائية بين مستوى   

بينما لم يتـسنى قبولـه للمتغيـرات ذات         ، المتغيرات البحثية ذات العالقات االرتباطية المعنوية     
  .العالقات االرتباطية غير المعنوية، وبذلك تم تحقيق الهدف البحثى الثالث جزئيا

  ارتباط الرتـب لـسبيرمان وجـود عالقـة          معامل تضح باستخدام ا: اسلوب القسوة  -٢
بين مـستوى ادراك المبحـوثين   ، ٠،٠٥ات داللة احصائية عند مستوى معنوية        سالبه ذ  ارتباطية

 –عدد الغرف بـالمنزل قيمـة معامـل اإلرتبـاط لـه         ، وبين متغير  لوب القسوة فى التنشئة   ألس
، ٠،١٧١ –قيمته  الجغرافى  ومتغير اإلنفتاح   ، ٠،١٥٢ –ومتغير الدخل الشهرى وقيمته     ، ٠،١٥٧

 وجود عالقات معنويـة ارتباطيـة ذات داللـة        : الذى ينص على  وبذلك تم قبول الفرض البحثى      
المبحوثين ألسلوب القسوة فى التنشئة االجتماعية، وبين المتغيـرات          احصائية بين مستوى ادراك   

بينما لم يتـسنى قبولـه للمتغيـرات ذات العالقـات           ، البحثية ذات العالقات االرتباطية المعنوية    
  . تحقيق الهدف البحثى الثالث جزئيامعليه تالرتباطية غير المعنوية، وا

أنه باسـتخدام معامـل ارتبـاط الرتـب         ) ٤(تبين من نتائج جدول     : اسلوب التذبذب  -٣
بين مستوى ادراك   ، ٠،٠٥لسبيرمان وجود عالقة سالبه ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية           

كمـا تبـين    ، ٠،١٧ – قيمته المبحوثين ألسلوب التذبذب، وبين متغير مساحة الحيازة المزرعية       
بـين مـستوى ادراك     ، ٠،٠٥وجود عالقة موجبه ذات داللة احصائية عند مـستوى معنويـة            

فى حين كانت العالقـة ارتباطيـة   ، ٠،١٧١المبحوثين ألسلوب التذبذب، وبين متغير السن قيمته      
يمتـه  عليمية ق مع متغير حالة الزوجة الت ،٠،٠١موجبه وذات داللة احصائية عند مستوى معنوية        

وجود عالقات معنويـة  : ، وبذلك تم قبول الفرض البحثى الذى ينص على     كمتغير مستقل  ٠،٢٥٧
 المبحـوثين ألسـلوب التذبـذب فـى التنـشئة         ة احصائية بين مستوى إدراك    ارتباطية ذات دالل  

بينما لم يتـسنى قبولـه      ، االجتماعية، وبين المتغيرات البحثية ذات العالقات االرتباطية المعنوية       
  .متغيرات ذات العالقات االرتباطية غير المعنوية، وبذلك تم تحقيق الهدف البحثى الثالث جزئيالل
االجتماعية  ةالمبحوثين لبعض اساليب التنشئ   الزراع  رتباطية بين مستوى ادراك      العالقة اإل  -٢

  :هم عنها كمتغيرات مستقلةمعلومات  وبين مصادرلألطفال
أنه باستخدام معامل ارتباط الرتب لـسبيرمان تبـين       نتائجالأظهرت  : اسلوب التسامح  -١

الـزراع   بين مستوى ادراك     ٠،٠٥وجود عالقة موجبه ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية          
هم  كمتغير تابع، وبين مصادر معلومات      لألطفال المبحوثين ألسلوب التسامح فى التنشئة االجتماعية     

، و  ٠،١٦٣ ة االرتبـاط   قيم بلغت،  الراديو مقدمه من  ال برامجالو،  اآلباء واألمهات   خالل  من عنه
  .ك كمتغيرين مستقلين وذل، على التوالى٠،١٦١
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قات االرتباطية غير معنويـة      العال أن كافة ) ٥(تبين من نتائج جدول     : اسلوب القسوة  -٢
وبين ادراك المبحوثين ألسلوب القـسوة      ،  مصادر المعلومات المدروسة كمتغيرات مستقلة     جميعل

  .نشئة االجتماعية كمتغير تابعفى الت
على وجود عالقة ارتباطية موجبه ذات داللة       ) ٥( نتائج جدول    تكدأ :اسلوب التذبذب  -٣

المبحوثين ألسلوب التذبذب فـى     الزراع   بين مستوى ادراك     ٠،٠٥احصائية عند مستوى معنوية     
 ،مهـات اآلبـاء واآل   من   من خالل كال   هم عنه در معلومات ا، وبين مص   لألطفال التنشئة االجتماعية 

و ، ٠،١٦٢ ة االرتبـاط لهـم    وبلغت قيم ،  كمتغيرات مستقلة  ، وبرامج التليفزيون  ،وبرامج الراديو 
  . على التوالى٠،١٤٩و، ٠،١٩٢

  لألطفـال  المبحوثين لبعض اسـاليب التنـشئة االجتماعيـة       الزراع  عالقة درجة ادراك    : رابعا
  -:بالمتغيرات البحثية

 المبحوثين ألسلوب التسامح فـى التنـشئة االجتماعيـة        الزراع   عالقة درجة ادراك     -١
  : بالمتغيرات البحثيةلألطفال

وللتأكد من النتائج السابقة الدالة على وجود عالقة معنوية بين درجـة ادراك المبحـوثين               
 بهـا،   ىوبين المتغيرات البحثية ذات االرتباط المعنـو      ، ألسلوب التسامح فى التنشئة االجتماعية    

التسهم المتغيرات البحثية   " أثر هذه المتغيرات فى االعتبار وضع الفرض اإلحصائى التالى        وبأخذ  
ذات اإلرتباط المعنوى بدرجات ادراك المبحوثين ألسلوب التسامح فى التنشئة االجتماعية لتفسير            

، سـرة ونوع األ، وحالة الزوجة التعليمية، وحالة المبحوث التعليمية، السن: التباين الكلى له، وهى  
ومـصدر المعلومـات اآلبـاء      ، والتفرغ للعمل المزرعـى   ، المنزل غرف وعدد، هاوعدد أفراد 

  .وبرامج الراديو، واألمهات
 ىوإلختبار صحة هذا الفرض ولتقدير نسب مساهمة هذه المتغيرات ذات االرتباط المعنـو            

نمـوذج التحليـل     ادراك المبحوثين ألسلوب التسامح فى تفسير التباين الكلى له، استخدم            درجةب
ستخدامه كان من الضرورى التـيقن مـن        إلاالرتباطى واالنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد، و     

بما يسمح بإستخدامها للتنبـؤ بـادراك المبحـوثين بأسـلوب      إنخفاض معامالت االرتباط البينية
ط األكبر  إضافة إلى شرط اإلبقاء على المتغير ذو معامل االرتبا        ، التسامح، وهو شرط الزم لذلك    

ل واسـتبعاد  من بين المتغيرات ذات معامالت االرتباطات البينية العالية؛ ليبقى فى نموذج التحلي           
 وبتطبيـق   ٥و  ، ٤وبحساب االرتباطية لهذه المتغيرات من جدولى رقـم         . المتغيرات األخـرى 

المتغيرات ذات  الشرطين السابقين على معامالت االرتباط البينية بها؛ تبين أنه يمكن اإلبقاء على             
العالقة االرتباطية المعنوية بدرجة ادراك المبحوثين ألسلوب التسامح، إلستخدامهما فى نمـوذج            

  .ونوع األسرة، التحليل وهى سن المبحوث، وعدد أفراد األسرة
أتضح أن نسبة مساهمة المتغيرات السابقة فى       ) ٦(ومن نتائج التحليل المبينة بالجدول رقم       

 نـسـبة   ، وأن ٠٥,٠للتسامح كانت معنوية عند مـستوى       كلى إلدراك المبحوثين    تفسير التباين ال  
تعـزى إلـى سـن     ٪٣،٩منهـا   ٪١٠،١٠مساهمتهم مجتمعة فى القدرة التنبؤية لتغيرهم هـى        

  .تعزى إلى نوع األسرة ٪٢،٧و، تعزى لعدد أفراد األسرة ٪٣،٥المبحوث، و 
اإلحصائى الثالث فيما يتعلـق بهـذه       وطبقاً للنتائج السابقة يمكن رفض أجزاء من الفرض         

المتغيرات الثالثة، ويمكن قبوله لبقية المتغيرات المرتبطـة معنويـاً بدرجـة ادراك المبحـوثين             
  .ألسلوب التسامح فى التنشئة االجتماعية

والنتيجة السابقة والدالة تظهر وجود عالقة سالبة الوجهة والمعنويـة بـين درجـة ادراك             
بينما كانت العالقة موجبـة الوجهـة مـع         ، امح وبين عدد أفراد األسرة    المبحوثين ألسلوب التس  

وتؤكد هذه النتيجة على أهمية هذه المتغيرات فـى تحديـد           ، متغيرى سن المبحوث ونوع األسرة    
، وفى ذلك إشارة واضحة على تأثير عدد أفراد األسرة سـلبا          ، ادراك المبحوثين ألسلوب التسامح   
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رة إيجابا على ادراك المبحوثين ألسلوب التسامح فـى التنـشئة           وتأثير سن المبحوث ونوع األس    
  .االجتماعية

سالبة والموجبة المنحنى والمعنوية بين درجـة ادراك المبحـوثين ألسـلوب            ال أما العالقة 
 تم قبول الفرض البحثى الـذى يـنص   وبين درجة المتغيرات الثالثة السابقة، بناء عليها   ، التسامح

 ، وعدد أفراد األسـرة    ، سن المبحوث  لبحثية ذات اإلرتباط المعنوى وهى    تسهم المتغيرات ا  : على
فى تفسير التباين الكلى إلدراك المبحوثين ألسلوب التسامح فى التنشئة االجتماعية،           ونوع األسرة   

    .وبذلك تم تحقيق الهدف البحثى الرابع جزئيا
 ة االجتماعيـة المبحوثين السلوب القـسوة فـى التنـشئ   الزراع  عالقة درجة ادراك     -٢
  : بالمتغيرات البحثيةلألطفال

وللتأكد من النتائج السابقة الدالة على وجود عالقة معنوية بين درجـة ادراك المبحـوثين               
وبين المتغيرات البحثية ذات العالقة االرتباطية المعنوية بها، وبأخذ أثـر هـذه             ، ألسلوب القسوة 

ال تسهم المتغيرات البحثية ذات اإلرتباط      " لىالمتغيرات فى االعتبار وضع الفرض اإلحصائى التا      
المعنوى بدرجات ادراك المبحوثين ألسلوب القسوة فى التنشئة االجتماعية لتفسير التباين الكلـى             

  .واإلنفتاح الجغرافى، والدخل الشهرى، عدد الغرف بالمنزل: له، وهذه المتغيرات هى
متغيرات ذات العالقة االرتباطيـة  وإلختبار صحة هذا الفرض ولتقدير نسب مساهمة هذه ال  

المعنوية بدرجة ادراك المبحوثين ألسلوب القسوة فى تفسير التباين الكلى له، اسـتخدم نمـوذج                
 التيقن مـن    ياضروركان  ستخدامه  إلالتحليل االرتباطى واالنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد، و      

إضافة ، بؤ باالدراك، وهو شرط الزمتنبما يسمح بإستخدامها لل إنخفاض معامالت االرتباط البيني
إلى شرط اإلبقاء على المتغير ذو معامل االرتباط األكبر من بـين المتغيـرات ذات معـامالت                 

 وبحـساب   ،االرتباطات البينية العالية؛ ليبقى فى نموذج التحليل واسـتبعاد المتغيرات األخـرى         
بقين على معامالت االرتباط البينية      وبتطبيق الشرطين السا   ٥ و   ٤عالقة االرتباطية من جدولى     ال

 العالقة االرتباطية المعنوية بدرجة ادراك المبحـوثين        وبها؛ تبين أنه يمكن اإلبقاء على المتغير ذ       
  .ألسلوب القسوة، إلستخدامه فى نموذج التحليل وهو عدد الغرف بالمنزل

ير عـدد الغـرف   أتضح أن نسبة مساهمة متغ   ) ٧(ومن نتائج التحليل المبينة بالجدول رقم       
بالمنزل فى تفسير التباين الكلى الدراك المبحوثين ألسلوب القسوة فى التنشئة االجتماعيـة كـان              

 .٪٢،٨ وحده فى القدرة التنبؤية لتغيـره هـى          ته، وأن نسـبة مساهم   ٠٥,٠ عند مستوى    امعنوي
بهذا المتغيـر،   وطبقاً للنتائج السابقة يمكن رفض أجزاء من الفرض اإلحصائى الثالث فيما يتعلق             

  .ويمكن قبوله لبقية المتغيرات المرتبطة معنوياً بدرجة ادراك المبحوثين ألسلوب القسوة
والنتيجة السابقة والدالة تبين وجود عالقة سالبة الوجهة والمعنويـة بـين درجـة ادراك               

علـى  وتؤكد هـذه النتيجـة   ، المبحوثين للقسوة فى التنشئة االجتماعية وبين عدد الغرف بالمنزل     
وفى ذلك إشارة واضـحة علـى       ، أهمية هذا المتغير فى تحديد ادراك المبحوثين ألسلوب القسوة        

أما العالقة فهى سالبة المنحنى والمعنوية بـين      . تأثير عدد الغرف بالمنزل سلبا على هذا االدراك       
ـ  وبين درجة المتغير السابق، وبناء عليهـا     ، درجـة ادراك المبحوثين ألسلوب القسوة     ول  تـم قب

فى  عدد الغرف بالمنزل     يسهم المتغير المستقل ذو اإلرتباط المعنوى وهو      : الفرض البحثى التالى  
تفسير التباين الكلى إلدراك المبحوثين ألسلوب القسوة فى التنشئة االجتماعية، وبذلك تم تحقيـق              

  .الهدف البحثى الرابع جزئيا
 ب فـى التنـشئة االجتماعيـة      المبحوثين ألسلوب التذبذ  الزراع   عالقة درجة ادراك     -٣
  -: بالمتغيرات البحثيةلألطفال

وللتأكد من النتائج السابقة الدالة على وجود عالقة معنوية بين درجـة ادراك المبحـوثين               
وبين المتغيرات البحثية ذات العالقة االرتباطية المعنوية بها، وبأخذ أثرها فـى           ، ألسلوب التذبذب 

التسهم المتغيرات البحثيـة ذات اإلرتبـاط المعنـوى          "الىاالعتبار وضع الفرض اإلحصائى الت    
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:  ادراك المبحوثين ألسلوب التذبذب فى التنشئة االجتماعية لتفسير التباين الكلى له، وهـى             ةبدرج
  . وبرامج التليفزيون،برامج الراديو، ومساحة الحيازة المزرعية، وحالة الزوجة التعليمية، السن

دير نسب مساهمة هذه المتغيرات ذات العالقة االرتباطيـة  وإلختبار صحة هذا الفرض ولتق  
المعنوية بدرجة ادراك المبحوثين ألسلوب التذبذب فى تفسير التباين الكلى له، اسـتخدم نمـوذج               

 التيقن مـن    ياستخدامه كان ضرور  إلالتحليل االرتباطى واالنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد، و      
ما يسمح بإستخدامها للتنبـؤ بـادراك المبحـوثين السـلوب     ب إنخفاض معامالت االرتباط البينية

التذبذب، وهو شرط الزم لذلك إضافة إلى شرط اإلبقاء على المتغيرات ذات معامـل االرتبـاط                
األكبر من بين المتغيرات ذات معامالت االرتباطات البينية العالية؛ ليبقى فـى نمـوذج التحليـل          

  . واسـتبعاد المتغيرات األخـرى
 وبتطبيق الشرطين الـسابقين     ٥ و   ٤االرتباطية لهذه المتغيرات من جدولى رقم       وبحساب  

على معامالت االرتباط البينية بها؛ تبين أنه يمكن اإلبقاء على المتغيرات ذات العالقة االرتباطية              
المعنوية بدرجة ادراك المبحوثين ألسلوب التذبذب، إلستخدامها فى نموذج التحليل وهـم حالـة              

ومـن نتـائج التحليـل المبينـة         .ومساحة الحيازة المزرعية  ، وبرامج الراديو ، تعليميةالزوجة ال 
المتغيرات فى تفسير التباين الكلـى الدراك المبحـوثين         هذه  أتضح أن نسبة مساهمة     ) ٨(بجدول

، وأن نـسـبة    ٠٥,٠كانـت معنويـة عنـد مـستوى         ، ألسلوب التذبذب فى التنشئة االجتماعية    
تعزى إلـى حالـة الزوجـة        ٪٤منها   ٪٨،٩قدرة التنبؤية لتغيرهم هى     مساهمتهم مجتمعة فى ال   

وطبقـاً  . تعزى إلى مساحة الحيازة المزرعيـة     ٪٢،٣و، تعزى لبرامج الراديو   ٪٢،٦التعليمية، و 
لنتائج يمكن رفض أجزاء من الفرض اإلحصائى الثالث فيما يتعلق بهذه المتغيرات الثالثة،             هذه ا ل

ات المرتبطة معنوياً بدرجة ادراك المبحوثين ألسـلوب التذبـذب فـى          ويمكن قبوله لبقية المتغير   
  .التنشئة االجتماعية

والنتيجة السابقة والدالة تبين وجود عالقة سالبة الوجهة والمعنويـة بـين درجـة ادراك               
بينما كانت العالقة موجبـة الوجهـة   ، المبحوثين ألسلوب التذبذب وبين مساحة الحيازة المزرعية   

 ينوبرامج الراديو وتؤكد هـذه النتيجـة علـى أهميـة هـذ     ، الة الزوجة التعليميةمع متغيرى ح  
وفى ذلك إشارة واضحة على تأثير مساحة الحيـازة         ،  فى تحديد ادراك اسلوب التذبذب     ينالمتغير

 وبـرامج الراديـو إيجابـا علـى ادراك          ،وتأثير متغيرى حالة الزوجة التعليمية    ، المزرعية سلبا 
  .لتذبذبالمبحوثين ألسلوب ا

المبحوثين الزراع  أما العالقة فكانت سالبة وموجبة المنحنى والمعنوية بين درجـة ادراك           
 تم قبول الفـرض البحثـى       وبين درجة المتغيرات الثالثة السابقة، وبناء عليها      ، ألسلوب التذبذب 
ميـة   حالة الزوجـة التعلي    تسهم المتغيرات البحثية ذات اإلرتباط المعنوى وهى      : الذى ينص على  

فى تفسير التباين الكلى لتنفيـذ المبحـوثين ألسـلوب    وبرامج الراديو ومساحة الحيازة المزرعية      
  .تحقيق الهدف البحثى الرابع جزئياالتذبذب فى التنشئة االجتماعية، وبذلك تم 

 الـزراع نحـو ادراك    من العرض السابق يمكن القول أن المتغيرات المرتبطة بالفقر تقود           
 لـبعض البـرامج     الشئ نفسه و، ية ألبنائهم لقسوة والتذبذب فى التنشئة االجتماع    اسلوبى  اأفضلية  

واألسـرة البـسيطة    ، والبرامج االذاعية ، تعليم الزوجه بينما يقود كل من     ، المعروضة تليفزيونيا 
    .  فى التنشئة االجتماعيةالزراع المبحوثين نحو ادراك التسامح كأسلوب أفضل

المبحـوثين لـبعض اسـاليب التنـشئة        الزراع   درجات ادراك    وسطاتالفروق بين مت   :خامسا
  : لألطفالاالجتماعية

  درجـات بـين   لقياس داللة فروق المتوسـطات   أنه )٩( من النتائج الواردة بجدول      تبين  
ط االفتراضى  وبين المتوس  ، المدروسة المبحوثين لبعض اساليب التنشئة االجتماعية    الزراع   ادراك

ذات و  حقيقيـة معنويـة    فروقاوجود   فأتضح   ، لعينة واحدة  "ت"ام اختبار   تم استخد وفقد  ، للمجتمع
الجدوليـة  " ت " المحسوبة أكبر من قيمة " ت"  حيث أن قيمة ،٠،٠١ وى عند مست ةلة احصائي الد
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ـ كافـة ا  المبحـوثين ل  الزراع   بين ادراك     وذلك ،٠،٠١ ومستوى معنوية    ١٦٤= ح.عند د  ليب اس
الفروق حقيقية   تلك ويعنى هذا أن     ؛ والتذبذب ،القسوةو ،التسامحوهى  التنشئة االجتماعية لألطفال    

ولكن ترجع الى عوامل متباينة تـوثر    ،  أو العشوائية  وليست راجعة الى الصدفة   ، بين المتوسطات 
فـى  السـاليب   تلـك ا   عن   هم الذهنية  وتفسيرات همتنعكس على انطباعات   و ،فى ادراكات المبحوثين  

د فـروق   وجو: بناء عليه تم قبول الفرض البحثى الذى ينص على        و، التنشئة االجتماعية ألبنائهم  
 والتذبـذب   ،القـسوة و ،اليب التسامح ألسالمبحوثين  الزراع  ادراك   درجات معنوية بين متوسطات  
 عـدم   : الفرض االحصائى الذى ينص على     بينما لم يتسنى قبول   ،  ألبنائهم فى التنشئة االجتماعية  

  التنشئة االجتماعية  اليبالمبحوثين ألس الزراع  ادراك  ت  درجا معنوية بين متوسطات     فروق وجود
  .المدروسة
  :التوصيات
نوعية البرامج المقدمة من طرق اإلتصال الجماهيرية خاصة البـرامج          وتنقية  تكثيف   -١

 مع التركيز علـى اسـاليب       ،اإلذاعية والتليفزيونية والتى تتناول موضوعات التنشئة االجتماعية      
  .جتماعية لألطفالالتسامح فى التنشئة اال

اعداد وتنفيذ برامج لتوعية الزراع ذوى المـساحات الـصغيرة والبيـوت محـدودة               -٢ 
 خاصة اإلرشاد الزراعـى والجمعيـات        لألطفال المساحة بأساليب التنشئة االجتماعية الصحيحة    

  .االهلية ودور العبادة
نـشئة االجتماعيـة    موجهة للزراع لتحسين عمليـات الت      توعية الدولة مطالبة بتقديم     - ٣
 الـصراع   على األقل فى قرى محافظة أسيوط للحد مـن        من خالل الجهات االجتماعية     لألطفال  

   .والعنف الحالى والمحتمل
الـزراع  ذات    أسـر تنميةالشئون العامة و د الزراعى فى    تفعيل دور االرشا  تضمين و  -٤

  .التسامح فى تنشئة ابنائهم اجتماعيا فراد الكبيرة باسلوبدد األع
  تركيز محافظة أسيوط على تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية للحـد مـن الفقـر        - ٥

  .وتحسين خدمات تنظيم األسرة، الريفى المنتشر
يب  باسال مية وتعليم الفتيات المقبالت على الزواج والمتزوجات حديثا       األ األهتمام بمحو    -٦

  .  التنشئة االجتماعية لألطفال
لبحوث والدراسات بحيث تتناول المتغيرات الجديدة المؤثرة علـى          إجراء المزيد من ا    - ٧

  . لم يتناولها البحث بالدراسة التنشئة االجتماعية بالنسة للزراع والتى



Assiut J. Agric. Sci., (48) No. (4) 2017 (257- 274)                             ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                        E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 

 269 

  الجداول

   توزيع الزراع المبحوثين وفقا لخصائصهم الشخصية واالجتماعية والديموجرافية واالقتصادية.١جدول رقم 
 ٪١٠٠=                          النسبة المئوية  ١٦٥=                  عدد:            اجمالى العينة

  ٪  عدد  الفئات  المتغيرات البحثية  م
  ٨،٥  ١٤   سنة٣٥أقل من 

  ٨١،٨  ١٣٥   سنة ٥٠ -٣٥
  السن  ١

  ٩،٧  ١٦   سنة أكثر  ٥٠
  ٤٤،٢٤  ٧٣  أمى

  ٣٢،٧٣  ٥٤  يقرأ ويكتب
  ١٢،٧٣  ٢١  قل من عالىأمؤهل 

  الحالة التعليمية للمبحوث  ٢

  ١٠،٣٠  ١٧  مؤهل عالى
  ٥٥،١٥  ٩١  أمى

  ٢٦،٦٧  ٤٤  يقرأ ويكتب
  ١٠،٣٠  ١٧  أقل من عالىمؤهل 

  الحالة التعليمية لزوجة المبحوث  ٣

  ٧،٨٨  ١٣  مؤهل عالى
  ٧٠،٩  ١١٧  بسيطة 

  ١٧  ٢٨  ممتدة
  نوع األسرة  ٤

  ١٢،١  ٢٠  مركبة  

  ١٢،٧  ٢١  راد أف٥أقل من 
  ٦٥،٥  ١٠٨   أفراد٨ حتى ٥

  عدد أفراد األسرة  ٥

  ٢١،٨  ٣٦  أكثر  ف أفراد ٨
  ٣٣،٣  ٥٥   غرف فأقل٣
  ٥٧  ٩٤   غرف٦ - ٤

  عدد الغرف بالمنزل  ٦

  ٩،٧  ١٦   غرف أكثر  ٦
  التفرغ للعمل المزرعى  ٧  ٤٤،٨٥  ٧٤  متفرغ

  ٥٥،١٥  ٩١  غير متفرغ
  ٦٧،٩  ١١٢  أقل من فدان

  ٢٤،٨  ٤١   فدان٤ -١ 
  مساحة الحيازة الزراعية   ٨

  ٧،٣  ١٢   أفدنةأربعةأكثر من 
  ٢٣،١  ٣٨   جنية ١٢٠٠أقل من 

  ٧٢،٧  ١٢٠   جنية٣٠٠٠ –١٢٠٠من 
  متوسط الدخل الشهرى  ٩

  ٤،٢  ٧   فكأثر جنية٣٠٠٠  
  ٧٣،٩٤  ١٢٢  التردد على مدن المحافظة فقط

  ٢٠،٦١  ٣٤  التردد على مدن الجمهورية
  اإلنفتاح الجفرافى  ١٠

  ٥،٤٥  ٩  السفر لخارج البالد
  استمارة االستبيان                              :  مصدر البيانات
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  توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمصادر معلوماتهم عن اسـاليب التنـشئة االجتماعيـة             .٢جدول رقم   
  لألطفال

  ٪١٠٠=           النسبة المئوية              ١٦٥= عدد:                             اجمالى العينة    

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  مصادر المعلومات  م  ال  نعم لحد ما  نعم
  المتوسط
  المرجح

الترتيب 
  التنازلى

  ١  ١،٩٤  ٣٥،٧٦  ٥٩  ٣٤،٥٤  ٥٧  ٢٩،٧٠  ٤٩  اآلباء واألمهات  ١
  ٢  ١،٧٧  ٥٣،٣٣  ٨٨  ١٥،١٥  ٢٥  ٣١،٥١  ٥٢  برامج التليفزيون  ٢
  ٣  ١،٧٤  ٥٠،٩٠  ٨٤  ٢٣،٦٤  ٣٩  ٢٥،٤٥  ٤٢  برامج الراديو  ٣
  ٤  ١،٦٦  ٧٢،٧٣  ١٢٠  ٢٠  ٣٣  ٧،٢٧  ١٢    الجيران واألقارب  ٤
  ٥  ١،٤٠  ٦٤،٨٥  ١٠٧  ٢٩،٧٠  ٤٩  ٥،٤٥  ٩  األصدقاء والزمالء  ٥
  ٦  ١،٤٠  ٣٦،٣٦  ٦٠  ٣٧،٥٧  ٦٢  ٢٦،٠٦  ٤٣  األنترنت  ٦
  ٧  ١،٢٦  ٧٨،٧٩  ١٣٠  ١٥،٧٦  ٢٦  ٥،٤٥  ٩  العاملين باالرشاد الزراعى  ٧
  ٨  ١،١٣  ٦٣،٦٤  ١٠٥  ١٧،٥٧  ٢٩  ٤،٨٥  ٨  ت الصحف والمجال  ٨
 استمارة االستبيان                              : مصدر البيانات 
  

 توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمستوى ادراكهم عن بعض اساليب التنشئة االجتماعيـة             .٣جدول رقم   
  لألطفال

  ٪١٠٠=    النسبة المئوية     ١٦٥= عدد:                             اجمالى العينة    

   استمارة االستبيان                              :مصدر البيانات     

  

المتوسط   نسبة مئوية  عدد  فئات اساليب التنشئة االجتماعية  م
  المرجح

الترتيب 
  التنازلى

  التسامح  ١  ٣٨،٧٩  ٦٤  درجة)  ١٤ -  ٨(منخفض 
  ٦١،٢١  ١٠١  درجة) ٢٠ - ١٤(متوسط  

٣  ١،٦١  

  القسوة  ٢  ١٨،٧٩  ٣١  درجة)  ١٤ -  ٨(منخفض 
  ٨١،٢١  ١٣٤  رجةد) ٢٠ - ١٤(متوسط  

١  ١،٨١  

  التذبذب  ٣  ٢١،٨٢  ٣٦  درجة)  ١٤ -  ٨(منخفض 
  ٧٨،١٨  ١٢٩  درجة) ٢٠ - ١٤(متوسط  

٢  ١،٧٨  
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المبحوثين لـبعض اسـاليب     الزراع  ى ادراك   و معامل ارتباط الرتب لسبيرمان بين مست      .٤جدول رقم   
   التنشئة االجتماعية

  كمتغيرات مستقلةكمتغير تابع وبين المتغيرات البحثية المدروسة  لألطفال                 

  تذبذبال  لقسوةا  التسامح  المتغيرات المستقلة  م

  *٠،١٧١  ٠،٠٤١  **٠،٢٥٢  السن  ١

  ٠،١٢٢  ٠،٠٢٩ -  *٠,١٨٦-  حالة المبحوث التعليمية  ٢

  **٠،٢٥٧  ٠،٠٦٥  *٠،١٧٣-  ةالتعليمي المبحوث زوجة حالة   ٣

  ٠،٠٤٢ -  ٠،٠٢١  *٠،١٧١ -  نوع األسرة  ٤

  ٠،٠٧٠  ٠،٠٦١ -  *٠،١٩٩-  عدد أفراد األسرة  ٥

  ٠،٠١٧  *٠،١٥٧ -  *٠،٢٢١ -  عدد الغرف بالمنزل  ٦

  ٠،٠١١  ٠،٠١٥ -  *٠،١٦٩ -  التفرغ للعمل المزرعى  ٧

  *٠،١٧ -  ٠،١١٠ -  ٠،٠٦٢  مساحة الحيازة المزرعية  ٨

  ٠،٠٤٧ -  *٠،١٥٢ -  ٠،٠٨٤-  رىالدخل الشه  ٩

  ٠،٠١١  *٠،١٧١ -  ٠،٠٦١ -  اإلنفتاح الجغرافى  ١٠
          ٠،٠١مستوى المعنوية عند                                     ** ٠،٠٥مستوى المعنوية عن               * 

  

لـبعض اسـاليب     المبحوثين    الزراع  معامل ارتباط الرتب لسبيرمان بين مستوى إدراك       .٥جدول رقم   
   عنها كمتغيرات مستقلةهموبين مصادر معلومات  لألطفالالتنشئة االجتماعية 

  اساليب التنشئة االجتماعية  م
  لتذبذبا  لقسوةا  التسامح  مصادر المعلومات

  *٠،١٦٢  ٠،١١١  *٠،١٦٣  اآلباء واألمهات  ١
  ٠،٠٣١  ٠،٠١٨ -  ٠،٠٥٥ -  األصدقاء والزمالء  ٢
  ٠،٠١١  ٠،٠٩٧  ٠،١١٢ -  الجيران واألقارب  ٣
  ٠،١٠٣  ٠،٠٤٥  ٠،٠١٦ -  الصحف والمجالت  ٤
  *٠،١٩١  ٠،٠٦٠  *٠،١٦١  برامج الراديو  ٥
  *٠،١٤٩  ٠،٠٩٨  ٠،١١٠ -  برامج التليفزيون  ٦
  ٠،١٢٣  ٠،٠٢٣ -  ٠،٠٥٥  شبكة األنترنت  ٧
  ٠،٠٥٥  ٠،٠٨٨ -  ٠،٠١٠ -  العاملين باالرشاد الزراعى  ٨

                                            ٠،٠٥مستوى المعنوية عن               * 
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المبحـوثين  الزراع   التحليل اإلرتباطى واإلنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد لعالقة درجة ادراك           .٦جدول رقم   
   بالمتغيرات البحثية  لألطفالألسلوب التسامح فى التنشئة االجتماعية

خطوات 
 التحليل

المتغير الداخل 
 فى التحليل

معامل قيمة 
 اإلرتباط المتعدد

 التراكمية ٪
للتباين المفسر 
 للمتغير التابع

للتباين المفسر ٪ 
 للمتغير التابع

  معامل
 اإلنحدار

" ف " قيمة  
 المحسوبة

  *٦،٦٧٥  *٠،١٩٨  ٣،٩٠  ٣،٩٠  ٠،٠٣٩  سن المبحوث  ١

عدد أفراد   ٢
  األسرة

٦،١٥٢  *٠،١٩٥ -  ٣،٥٠  ٧،٤٠  ٠،٠٧٤*  

  *٤،٧٩٠  *٠،١٨٧  ٢،٧٠  ١٠،١٠  ٠،١٠١  نوع األسرة  ٣
                                            ٠،٠٥مستوى المعنوية عن               *            ٩٨٩,٣) = قيمة ألفا (    قيمة الجزء الثابت من المعادلة 

  
المبحـوثين   الزراع التحليل اإلرتباطى واإلنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد لعالقة درجة ادراك           .٧جدول رقم   

   بالمتغيرات البحثية  لألطفالالقسوة فى التنشئة االجتماعية ألسلوب

خطوات 
 التحليل

المتغير الداخل فى 
 التحليل

قيمة معامل 
اإلرتباط 
 المتعدد

 التراكمية ٪
للتباين المفسر 
 للمتغير التابع

للتباين ٪ 
المفسر 

 للمتغير التابع
  معامل
 اإلنحدار

" ف " قيمة  
 المحسوبة

  *٤،٦٦٠  *٠،١٦٧ -  ٢،٨٠  ٢،٨٠  ٠،٠٢٨  عدد الغرف بالمنزل  ١
    ٠،٠٥مستوى المعنوية عن *                                    ٩٨٩,٣) = قيمة ألفا ( الثابت من المعادلة 

المبحـوثين  الزراع   التحليل اإلرتباطى واإلنحدارى المتعدد المتدرج الصاعد لعالقة درجة ادراك           .٨جدول رقم   
   بالمتغيرات البحثية  لألطفالالتذبذب فى التنشئة االجتماعية وبألسل

خطوات 
 التحليل

المتغير الداخل فى 
 التحليل

قيمة معامل 
اإلرتباط 
 المتعدد

 التراكمية ٪
للتباين المفسر 
 للمتغير التابع

للتباين ٪ 
المفسر للمتغير 

 التابع
  معامل
 اإلنحدار

" ف " قيمة 
 المحسوبة

  **٦،٧٣٥    **٠،١٩٩  ٤  ٤  ٠،٠٤    زوجةلل ة التعليميحالةال  ١
  *٤،٥٨٢  *٠،١٦٣  ٢،٦٠  ٦،٦٠  ٠،٠٦٦  برامج الراديو  ٢
  *٣،٩٩١  *٠،١٥٤ -  ٢،٣٠  ٨،٩٠  ٠،٠٨٩  مساحة الحيازة المزرعية  ٣

مستوى المعنوية عند **     ٠،٠٥ دمستوى المعنوية عن*    ٩٨٩,٣٤) = قيمة ألفا ( قيمة الجزء الثابت من المعادلة 
٠،٠١  

 المبحوثين لبعض اسـاليب التنـشئة        الزراع للفروق بين متوسطات ادراك   ) ت(  نتائج اختبار    .٩رقم  دول  ج
  االجتماعية

 اساليب التنشئة االجتماعية  م
  المدروسة

  المتوسط
  الحسابى

اإلنحراف 
  المعيارى

  )ت (  متوسط الفروق
  المحسوبة

  **٩٧،١٨٢  ١٤،٨٨٥  ١،٩٧٦  ١٧،٨٨٤  اسلوب التسامح  ١
  **٦٠،٤٩٦  ٢٨،٣٥٧  ٦،٠٢١  ٣١،٣٥٧  لقسوةاسلوب ا  ٢
  **٩١،٤٥٨  ١٩،٧٤٥  ٢،٧٧٣  ٢٢،٧٤٥  اسلوب التذبذب  ٣

                      ٠،٠١مستوى المعنوية عند **                               ١٦٤= ح .                       د

  المراجع
 فـى المجتمـع المـصرى، كليـة     عناصر االستمرار واالستقرار ): ٢٠٠٧( ابراهيم، محمد حمدى      -١

  . مصر، االداب، جامعة القاهرة ، الجيزة
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سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع       ): ٢٠٠٢( أبو جادو، صالح محمد على     -٢ 
  .المملكة االردنية الهاشمية، والطباعة، عمان

التطبيق، مكتبة االنجلـو المـصرية،   علم النفس االجتماعى بين النظرية و   ): ٢٠٠٣( الجبالى، حسنى    -٣
  .مصر، القاهرة

علم النفس االجتماعى، دار الحامـد      : )٢٠١١( الختاتنة، سامى محسن ، النوايسة، فاطمة عبدالرحيم         -٤
  . للنشر والتوزيع، الطبعة االولى، المملكة االردنية الهاشمية

سلسلة علـم  سرة، الطبعة الثالثة،  النظرية االجتماعية ودراسة األ:)١٩٩٣( سامية مصطفي ، الخشاب -٥
  .مصر، دار المعارف، القاهرةاالجتماع المعاصر، الكتاب الثانى والخمسين، 

المشكالت االجتماعية المعاصرة فى المجنمع المصرى، دار النـدى      ): ٢٠٠٧( الخولى، سالم ابراهيم     -٦
  . مصر، للطباعة والنشر، الطبعة االولى، القاهرة

  .السلوك االنسانى فى االدارة، دار المعارف، القاهرة، مصر): ١٩٧٣(السلمى، على  - ٦

، الجيـزة ، جامعـة القـاهرة   ، مطبعة الكتاب الجامعى  ،  السلوك التنظيمى  :)١٩٨٠(على  ، السلمى - ٧
 .مصر

،  علم النفس االجتماعي، الطبعة الثانية، دار الفكـر العربـي، القـاهرة            :)١٩٩٣(السيد، فؤاد البهي     -٩
  .مصر

 دراسة للقرية المصرية فـي زمـن        - علم االجتماع الريفي     :)٢٠١٤(يم عبدالرحمن   خليفة، إبراه  -١٠
  .العولمة، مكتبة المنشية للطباعة والنشر، أسيوط

اساسـيات علـم    ): ٢٠٠٤( خضر، فتحى حامد، الخولى، الخولى سالم ابراهيم، حمد، محمد السيد            -١١
  .مصر، االجتماع الريفى، دار الكتب، القاهرة

 أصوله ومبادئه، دار النهضة العربيـة      - علم النفس االجتماعي     :)١٩٩٤(عبدالفتاح محمد    دويدار،   -١٢
  . لبنان–للطباعة والنشر، بيروت 

، عمـان ،دار صفاء للنـشر والتوزيـع  ، أسس اإلدارة المعاصرة): ٢٠٠٧(مصطفى عليان   ،  ربحى -١٣
  .المملكة االردنية الهاشمية

ساليب التنشئة االجتماعية وعالقتها بالسلوك االنحرافـي       ا: )٢٠٠١( عبدالحفيظ، عزت مرزق فهيم      -١٤
دراسة ميدانية في إحدي المناطق العشوائية بمدينة اسيوط، رسالة ماجستير، قسم االجتماع، كليـة              

  . جامعة اسيوط- اآلداب
 التنشئة األسرية وطموح األبناء العـاديين وذوي االحتياجـات    :)٢٠١٠( علي، محمد النوبي محمد      -١٥

  . المملكة االردنية الهاشمية- دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولي،صةالخا
تغيير االتجاهات والتكيف السلوكى فى المجتمع المحلى المكتبـة         ): ٢٠٠٩(عمر الجوالنى   ،  فادية – ١٦

  .مصر، االسكندرية، المصرية ترجمة ومراجعة فادية عمر الجوالنى
، االرشاد الزراعى رؤية جديدة، دار الندى للطباعـة، القـاهرة         ): ٢٠١٢( قشطة، عبدالحليم عباس   -١٧

  .مصر
  مصر، القاهرة الطفل تنشئتة وحاجاته، مكتبة االنجلو المصرية،: )١٩٩٦( قناوى، هدى محمد -١٨
 علم االجتماع التربوي المعاصر، دار المسيرة للنشر والتوزيـع      :)٢٠١٢( محمد، أحمد علي الحاج      -١٩

  .المملكة االردنية الهاشمية -والطباعة، عمان
  .مصر،  علم النفس االجتماعي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية:)٢٠٠٠( معوض، خليل ميخائيل -٢٠
 رسـالة ماجـستير،     ،ساليب المعاملة الوالدية لألطفال الموهوبين    ا :)٢٠٠٣( موسي، موسي نجيب     -٢١

  . مصر، القاهرة،  جامعة حلوان- كلية الخدمة االجتماعية
22- Durant, Joan (2005). Eliminating Corporal Punishment: The Way Forward to 

Constructive Child Discipline, Publishing by UNESCO, Paris-France. 
23- Henslin, James M. (1993). Sociology, Allyn & Bacon, United States of 

America. 
24- www.uobabylon.edu.iq/eprints/pubdoc_2_8366_759.doc 

٢٠١٧/ ٤/ ١٠،علم النفس العام، دكتور عماد الدين حسين المرشدى   
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٢٠١٧/ ٤ /١١تمهيد   

Perception of Farmers for some Methods of Socialization for Children 
in some Villages in Assiut Governorate 

Abd el-nasser M. Fath El-Bab1 and Mohammed Mohammed Esmail2 
1Higher Institute for Co-operation and Agricultural Extension in Assiut 

2 Faculty of Agriculture, Al azhar University, Assiut Branch 
Abstract 

The aimed of the research was to determine the level of farmers Perception 
for methods some socialization of tolerance, cruelty and fluctuation. Identify 
their sources of information, to determine the correlation between the studied 
research variables and their level of Perception of these methods. Determine in 
the degree farmers of perception of the concerned with the methods of tolerance, 
cruelty and fluctuation. As well as determining the significance of the differences 
between the mean of the degree farmers of perception of concerned to the 
methods of socialization studied.                                          

The total number of respondents was 1654 farmers, representing 10% of 
their total number. Data was collected through the interview of the farmers 
interviewed by means of a questionnaire designed to achieve the research 
objectives. The analysis of this research data was based on frequency and 
percentage, weighted mean, and correlation coefficient for Spearman, Stepwise, 
and T-test.                           

The most important results were the following: 44.2% of respondents were 
illiterate, 65.05% were family members, 5 to 8 persons, 57% were rooms with 4-
6 rooms, and 67% , 9% have agricultural land less than one acre, and the three 
most important sources of respondents' information on the methods of 
socialization studied were parents, Television and Radio. The percentage of 
farmers surveyed was 61.21%, 81.2% and 78.18%, and their level of perceptions 
was average for tolerance, cruelty and fluctuation, respectively.                                                                                                                

The results showed that there were significant correlations between the 
respondents' perceptions of the method of tolerance and their sources of 
information about parents, Radio programs, and sources of information on the 
method of fluctuation were parents, Radio programs, and Television.                                 

The age variables and the number of family members and their type 
contributed to the interpretation of the total variance of the respondents' 
perception of the tolerance method. The number of rooms in the house 
contributed to the interpretation of the total variance in the degree of perception 
of the cruelty method. But the variables of the educational wife's wife, Radio 
programs, the total variance in the degree of farmers perception of the involved 
in the fluctuation method. Finally, significant differences were found at the level 
of 0.01 among mean degree of farmer's perception for all the studied 
socialization methods: tolerance, cruelty, and fluctuation.                                                                                                                 

                                                                                                                                      
 


