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  :ملخصال
التعرف على درجة تطبيق المبحوثين ألساليب التنـشئة االجتماعيـة           البحثهذا  استهدف  

 العالقة بين درجة تطبيق المبحوثين ألساليب التنشئة االجتماعية وبـين           دراسةبمنطقة الدراسة، و  
  .لة المدروسةالمتغيرات المستق

قرى محافظة أسيوط، على عينة     بعض  وتم إجراء البحث على مجموعة من أرباب األسر ب        
 أسرة، وتم جمع البيانات عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام استمارة اسـتبيان،             ٢٥٨قوامها  

 واستخدم في تحليل البيانات التكرارات والنسب المئوية، ومربع كاي، ومعامل التوافق المـصحح            
   .SPSSباستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب الديمقراطية مرتفعة،       % ٩,٥٣ أن   أوضحت النتائج و
من المبحوثين  % ٩,٦٥من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب القدوة مرتفعة، وأن         % ٩,٨٩وأن  

من المبحوثين درجـة تطبـيقهم ألسـلوب        % ٩,٥٣درجة تطبيقهم ألسلوب التقبل مرتفعة، وأن       
من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب الحماية الزائدة متوسطة،        % ٣,٥٢التسامح متوسطة، وأن    

مـن  % ٦,٦٨من المبحوثين درجة تطبـيقهم ألسـلوب القـسوة متوسـطة، وأن           % ٠,٥٠وأن  
مـن المبحـوثين   % ١,٨٤المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب التذبذب في المعاملة منخفضة، وأن  

درجة تطبيقهم ألسلوب اإلهمال منخفضة، كما أوضحت النتائج وجود عالقة معنوية بين درجـة              
تطبيق المبحوثين ألسلوب الديمقراطية، والقدوة، والتقبل، والتسامح، والحماية الزائدة، والقـسوة،           

 عند مستوى معنويـة     والتذبذب في المعاملة، واإلهمال وبين بعض المتغيرات المستقلة المدروسة        

  ٠٥,٠ ، و ٠١,٠
  :مقدمة ومشكلة البحثال

تعد التنمية عملية تغيير مخططة ومقصودة تسعى إلى إحداث مجموعـة مـن األهـداف               
المحددة في ضوء السياسة العامة للمجتمع، من خالل إحداث تغييرات هادفة في إطـار ظـروف        

ي معين إلى وضع أفـضل منـه         لنقله من وضع اجتماعي واقتصادي وسياس      ،وأوضاع المجتمع 
  ).٢٧ : ٢٠١٢علي، (

 وإنما تتحرك فـي  ، جانب معين من جوانب الحياةى بأنها شاملة ال تقتصر علالتنميةوتتسم  
برامج اجتماعية واقتـصادية وثقافيـة      خدمات و  تقديم   ى واحد؛ فهي تعمل عل     في آنٍ  جوانبعدة  

   .( Midgley, 2013 : 4) السكانية وأالجغرافية سواء  المجتمع جوانبتشمل كافة و ،وسياسية
ولنجاح التنمية في تحقيق أهدافها ال بد من االهتمام بتنمية المجتمعات الريفية؛ ألن التنميـة    

، فـضالً    )٣١١ : ٢٠٠٠السكري،  (  الريفية جزء ال يتجزأ من التنمية خاصة في الدول النامية         
ية؛ حيث يمثل سكان الريف بجمهورية      عن أن غالبية سكان الدول النامية يعيشون في مناطق ريف         

الجهاز المركزي للتعبئة العامـة واإلحـصاء،       ( من إجمالي عدد السكان   % ٢,٥٧مصر العربية   
٢٠١٤(.  
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ومن أهم أهداف التنمية الريفية نشر التعليم المجاني واإللزامي، وتـشجيع الـشباب علـى            
كبـار، وتحقيـق المـساواة بـين        اكتساب المهارات الحياتية المختلفة، والتوسع في محو أمية ال        

  .( Atchoarena and Gasperini, 2003: 22)الجنسين، وتحسين نوعية التعليم 
ويمثل الشباب الركيزة األساسية التي يعتمد عليها المجتمع فهـم نـصف الحاضـر وكـل       
ا المستقبل وهم العنصر الفعال النشط الذي يعمل على الحفاظ على استمرارية المجتمع وبقائه، فإذ             

تم االهتمام به وتنشئته تنشئة اجتماعية صحيحة أصبح يد قوية تدفع عجلة التنميـة إلـى التقـدم                
  ) .  ٥٠١ : ٢٠٠١عبدالقادر، (

كما يجب االهتمام بالشباب الريفي باعتبارهم المحور الرئيـسي فـي تنميـة المجتمعـات               
فعة، والمهارات العلميـة التـي      الريفية، بإقناعهم بتقبل األفكار الجديدة، وإكسابهم المعلومات النا       

 لذلك فـإن  و،   )٧ : ٢٠١١غباري،  ( وبرامج التنمية المختلفة    تمكنهم من المشاركة في عمليات      
من أهم مقومات عملية التنمية، والركيزة األساسية التي تقوم عليها في أي            يعتبر  العنصر البشري   

نشئة االجتماعية التي تعمـل علـى       مجتمع، وال سبيل لبناء هذا العنصر البشري إال من خالل الت          
تطوير شخصيتة وإعادة بنائها، وبناء االتجاهـات واألفكـار والمعتقـدات لتواكـب التغيـرات               

  ).١٧٥: ١٩٩٠متولي، (  االجتماعية التي تنشأ عن عملية التنمية
نـسان،   العمليات االجتماعية في حيـاة اإل ى أولى ذلك أن التنشئة االجتماعية ه  ىيضاف إل 

 التي ترتكز عليها مقومات الشخصية، فالطفل البشري يولد وهـو           ى بمثابة الدعامة األول    تعد ىفه
 نـشئة  وال يعرف أي شئ عن واقعة المعـاش، ثـم تـأتي الت             ، ممارسة أي شئ   ىغير قادر عل  
 ى تحويل الفرد من كائن بيولوجي إل      ىمن خالل المؤسسات االجتماعية المختلفة لتتول     االجتماعية  

ممـا  ، )٣٧-٣٦ :٢٠١٤خليفـة،  (  وثقافـة مجتمعـه   ، وعادات،ل سلوكشخص اجتماعي يحم 
 التنشئة االجتماعيـة    يستوجب االهتمام بالتنشئة االجتماعية للفرد في مراحل عمره المختلفة؛ ألن         

عملية قديمة قدم المجتمعات اإلنسانية ذاتها، مارستها األسرة والقبيلة والشعوب منذ نشأتها األولى             
 ما نشأت عليه، ولتحافظ بذلك على استمرار عاداتها وتقاليدها وخصائـصها            لتنشئ أطفالها على  
  ). ١٠٣ : ١٩٩٩السيد، وعبدالرحمن،  ( ، )٢٣٢-٢٣١ : ١٩٩٣سعد، (  االجتماعية المختلفة

في المجتمع الريفي عن المجتمـع       باءوتختلف أساليب التنشئة االجتماعية التي يمارسها اآل      
 كما تختلف هذه األساليب من      ، ومن وقت آلخر   ،المجتمع الواحد  بل إنها تختلف داخل      الحضري،
  ). ٧٠ : ٢٠١٠بدر،  ( ىأسرة ألخر

 وتـأتي   ،لطفلاالجتماعية ل تنشئة  عملية ال  ىالتي تتول الريفية  وتتعدد المؤسسات االجتماعية    
 ،د التي تقوم بتنشئة الفـر     ى الجماعة األول  ى فاألسرة ه  ،في مقدمة هذه المؤسسات   الريفية  األسرة  

 ووسائل  ، وجماعة الرفاق  ،المدرسةثم تشاركها    ، من حياته  ى التي تتواله منذ اللحظات األول     ىوه
هم في تنشئة وتوجيه الفرد نحـو  م وكالً من هذه المؤسسات له دور   والمؤسسات الدينية،  ،اإلعالم

  .(Saldana,2013 : 228)اتباع ثقافة وقيم المجتمع الذي يعيش فيه 
لية التنشئة االجتماعية في إعداد أجيال صحيحة نفسياً وبدنياً وعقلياً          ولمحورية وخطورة عم  

فإنها تحمل على عاتقها مسئولية النهـوض بـالمجتمع وصـيانة بنـاءه االجتمـاعي والثقـافي                 
 تعد مـن    يواالقتصادي، ولذلك فإن دراسة أساليب التنشئة االجتماعية وعالقتها بالمستوى التنمو         

ي دفع الباحث إلى دراستها في محاولة علمية لتحديد تـأثير المـستوى             األهمية بمكان، األمر الذ   
التنموي على أساليب التنشئة االجتماعية من خالل مجموعة من التساؤالت تمثل مشكلة الدراسـة       

؟ ، هـل    بمنطقة الدراسـة     درجة تطبيق المبحوثين ألساليب التنشئة االجتماعية        ى ما ه  - :ىوه
وبين المتغيـرات المـستقلة   المبحوثين ألساليب التنشئة االجتماعية  بين درجة تطبيق  عالقةتوجد  

  .؟ المدروسة
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 – أساليب التنشئة االجتماعية     – المستوى التنموي    – األسر الريفية    –التنشئة االجتماعية    :الكلمات الدالة 
  .درجة تطبيق أساليب التنشئة االجتماعية

  :أهداف البحث
  .  بمنطقة الدراسة ن ألساليب التنشئة االجتماعية  التعرف على درجة تطبيق المبحوثي-١
وبـين   بين درجة تطبيق المبحـوثين ألسـاليب التنـشئة االجتماعيـة             العالقة دراسة -٢

  .المتغيرات المستقلة المدروسة
  :فروض البحث

   - :ة اآلتيةض النظريو من أهداف الدراسة تم صياغة الفرنيولتحقيق الهدف الثا
 بين درجة تطبيق أسـلوب الديمقراطيـة والمتغيـرات المـستقلة          توجد عالقة معنوية   -١

 .المدروسة
  . توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق أسلوب القدوة والمتغيرات المستقلة المدروسة -٢
  . توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق أسلوب التقبل والمتغيرات المستقلة المدروسة -٣
بيق أسلوب التسامح والمتغيرات المستقلة المدروسة       توجد عالقة معنوية بين درجة تط      -٤

.  
 توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق أسلوب التذبـذب فـي المعاملـة والمتغيـرات                -٥

  .المستقلة المدروسة 
  .  توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق أسلوب القسوة والمتغيرات المستقلة المدروسة-٦
ق أسلوب الحماية الزائدة والمتغيـرات المـستقلة         توجد عالقة معنوية بين درجة تطبي      -٧

  .المدروسة
 . توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق أسلوب اإلهمال والمتغيرات المستقلة المدروسة-٨

   -:ة اآلتيةض اإلحصائيو تم صياغة الفرني بالهدف الثاة المتعلقةض النظريووالختبار الفر
أسلوب الديمقراطية والمتغيـرات المـستقلة       ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق         -١

  .المدروسة
 ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيـق أسـلوب القـدوة والمتغيـرات المـستقلة                 -٢

  .المدروسة
 ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيـق أسـلوب التقبـل والمتغيـرات المـستقلة                 -٣

  .المدروسة
 التـسامح والمتغيـرات المـستقلة        ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق أسـلوب         -٤

  .المدروسة
 ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق أسلوب التذبذب في المعاملـة والمتغيـرات                -٥

  .المستقلة المدروسة
 ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيـق أسـلوب القـسوة والمتغيـرات المـستقلة                 -٦

  .المدروسة
سلوب الحماية الزائدة والمتغيرات المـستقلة       ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق أ        -٧

  .المدروسة
 ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق أسـلوب اإلهمـال والمتغيـرات المـستقلة                -٨

  .المدروسة
  :الطريقة البحثية

تم اختيار محافظة أسيوط كنطاق جغرافي إلجراء الدراسة، ولتحديد حجم العينة تم تقـسيم              
 شمال وجنوب وشرق وغرب، وتم حصر المراكز اإلدارية في كـل          محافظة أسيوط جغرافياً إلى   

اتجاه، وتم اختيار أربعة مراكز بطريقة عشوائية لتمثل جميع االتجاهات، وهي مركز القوصـية              
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ـ          أشماالً، ومركز صدفا جنوباً، ومركز        ةبنوب شرقاً، ومركز أسيوط غرباً، كما تم اختيـار قري
لمستوى التنموي، بناء على تقريـر التنميـة البـشرية           منخفضة ا  بطريقة عشوائية من كل مركز    

مركـز   ب مركز صدفا، وقرية األنصار    ب  والقرى المختارة هي قرية كوم اسفحت      لمحافظة اسيوط، 
  .بنوبأمركز  بمركز أسيوط، وقرية عرب الشنابلة بالقوصية، وقرية نجع عبدالرسول

دام استمارة استبيان، كمـا     وجمعت بيانات هذا البحث عن طريق المقابلة الشخصية باستخ        
تم إجراء تحكيم لعبارات ومكونات استمارة االسـتبيان مـن خـالل مجموعـة مـن األسـاتذة               
المتخصصين في علم االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي وعلم الـنفس بالجامعـات ومراكـز              

 Pre-test عددهم سبعة عشر محكماً، كما تـم إجـراء اختبـار مبـدئي               بلغالبحوث المصرية و  
 مبحوثاً من خارج العينة البحثية للتأكد من سـهولة عباراتهـا            ٢٥ستمارة االستبيان على عدد     ال

ومالئمتها لهم، وتم إجراء التعديالت الالزمة، وتم جمع البيانات خالل شهري أكتـوبر ونـوفمبر        
  .م ٢٠١٦

ـ             بعض واشتملت استمارة االستبيان على مجموعة أسئلة لقياس درجة تطبيق المبحـوثين ل
  .أساليب التنشئة االجتماعية المتبعة بمنطقة البحث

  
  : المعالجة الكمية للبيانات

  :المتغيرات المستقلة ) أ ( 
تم التعبير عنه باألرقام الخام، وتم قياسه من خالل سؤال المبحوث عن عمـره  :  السن   -١

 ٤٠ مـن    ألقـل -٢٥من  : وقت إجراء الدراسة، وعليه تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات هي            
 ٧٠-٢٥ سنة فأكثر، حيث انحصر المدى الفعلي بين         ٥٥ سنة، من    ٥٥ألقل من   - ٤٠سنة، من   

  .سنة 
أمـي،  : تم قياسه من خالل تقسيم المبحوثين إلى سـت فئـات   :  مستوى تعليم الزوج   -٢

 ،   ٢  ،    ١ويقرأ ويكتب، وإبتدائي، وإعدادي، ومؤهل متوسط، ومؤهل عالي، وأعطيت الدرجات           
  .  على الترتيب٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣

أمـي،  : تم قياسه من خالل تقسيم المبحوثين إلى ست فئـات           :  مستوى التعليم للزوجة   -٣
 ،   ٢  ،    ١ويقرأ ويكتب، وإبتدائي، وإعدادي، ومؤهل متوسط، ومؤهل عالي، وأعطيت الدرجات           

  .  على الترتيب ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣
يعمـل، وال يعمـل،   : ثين إلى فئتـين  تم قياسه من خالل تقسيم المبحو    :  الحالة العملية  -٤

 . على الترتيب ١ ،٢وأعطيت الدرجات 
تم التعبير عنه باألرقام الخام، وتم قياسـه        :  متوسط الدخل الشهري من غير الزراعة        -٥

من خالل سؤال المبحوث عن دخله من غير الزراعة، وعليه تم تقسيم المبحوثين إلى ثالث فئات                
مـن  ( ، ومبحوثين دخلهم متوسط ) جنيه شهرياً ١٠٠٠ أقل من (مبحوثين دخلهم منخفض   : هى  

 جنيـه فـأكثر     ٢٠٠٠مـن   ( ، ومبحوثين دخلهم مرتفع     ) جنيه شهرياً    ٢٠٠٠ألقل من   -١٠٠٠
  . جنيه٣٠٠٠-٢٠٠، حيث انحصر المدى الفعلي بين )شهرياً 

الكه تم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن امت         :  حيازة األجهزة المنزلية     -٦
ثالجة، غسالة، تكييف، بوتجاز، تلفزيون، راديو، مروحة، أخرى، وعليـه تـم            : لألجهزة التالية   

مبحوثين يحوزون مـن    : تقسيم المبحوثين حسب امتالكهم لألجهزة المنزلية إلى ثالث فئات هى           
 ٥ جهاز منزلي، ومبحـوثين يحـوزون مـن        ٤-٣ جهاز منزلي، ومبحوثين يحوزون من       ٢-١

  .   أجهزة منزلية٧-١ة فأكثر، حيث انحصر المدى الفعلي بين أجهزة منزلي
تم تقسيم المبحوثين من حيث مساحة الحيازة الزراعية إلـى        :  مساحة الحيازة الزراعية   -٧

 فدان، ٣ ألقل من  -١مبحوثين يحوزون أقل من فدان، ومبحوثين يحوزون من         : ثالث فئات هى    
  .  على الترتيب٣ ، ٢ ، ١ت الدرجات  أفدنة فأكثر، وأعطي٣ومبحوثين يحوزون من 
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حـوث  تم التعبير عنه بالرقم الخام، وتم قياسه من خالل سـؤال المب           :  تربية الحيوانات  -٨
أبقار، وجاموس، وأغنام، وماعز، وأخـرى، وعليـه تـم تقـسيم            : عن حيازته للحيوانات التالية   

ة، ومبحوثين يحوزون    رأس الماشي  ٢-١مبحوثين يحوزون من    : المبحوثين إلى ثالث فئات هى      
  . رأس ماشية فأكثر٥ رأس الماشية، ومبحوثين يحوزون ٤-٣من 

تم قياس هذا المتغير من خالل توجيه بعض أسئلة للمبحوثين تتعلـق            :  االنفتاح الثقافي  -٩
قراءة الصحف والمجالت، واالسـتماع إلـى البـرامج اإلذاعيـة، ومـشاهدة البـرامج        : باآلتي

دائمـاً، وأحيانـاً،   : لوسائل التكنولوجية، ووضع عدد من االستجابات هى       التلفزيونية، واستخدام ا  
 على الترتيب، وتـم تقـسيم المبحـوثين وفقـاً      ١ ،   ٢ ،   ٣ ،   ٤ونادراً، وال، وأعطيت الدرجات     

-٨( درجة، وانفتاح متوسـط      ) ٧-٤( انفتاح منخفض   : النفتاحهم الثقافي إلى ثالث فئات وهى     
  . درجة ١٥-٤درجة، حيث انحصر المدى الفعلي بين )  فأكثر١٢(درجة، وانفتاح مرتفع ) ١١

  :المتغيرات التابعة) ب(
  :أساليب التنشئة االجتماعية

تم قياس هذا األسلوب من خالل عشر عبارات تقيس مدى موافقة           :  أسلوب الديمقراطية  -١
 ٢ ،   ١قم  المبحوثين من عدمه على هذا األسلوب، ومدى تطبيقهم له من عدمه، منهم العبارات ر             

ـ ٦ ، ٣ عبارات إيجابية، والعبارتان رقم    ١٠ ،   ٩ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٥ ،   ٤،    لمـدى  ى سلبيتان، وأعط
 علـى الترتيـب   ١ ، ٢موافق، وغير موافق، وأعطيت الـدرجات     : موافقة المبحوثين استجابتان  

: اسـتجابتان    لمدى تطبيق المبحـوثين ىللعبارات اإليجابية، والعكس للعبارتان السلبيتان، وأعط
على الترتيـب للعبـارات اإليجابيـة، والعكـس         ) ١ ،   ٢(اطبق، وال اطبق، وأعطيت الدرجات      

  . للعبارتان السلبيتان
تم قياس هذا األسلوب من خالل تسع عبارات تقـيس مـدى موافقـة            :  أسلوب القدوة    -٢

 ٢  ، ١المبحوثين من عدمه على هذا األسلوب، ومدى تطبيقهم له من عدمه، منهم العبارات رقم               
 لمدى موافقـة    ى سلبيتان، وأعط  ٦ ،   ٣ عبارات إيجابية، والعبارتان رقم      ٩ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٥ ،   ٤،  

 على الترتيب للعبـارات     ١ ،   ٢موافق، وغير موافق، وأعطيت الدرجات      : المبحوثين استجابتان   
  وال ،اطبـق :  لمدى تطبيق المبحوثين استجابتان    ىاإليجابية، والعكس للعبارتان السلبيتان، وأعط    

  .   على الترتيب للعبارات اإليجابية، والعكس للعبارتان السلبيتان ١ ، ٢اطبق، وأعطيت الدرجات 
تم قياس هذا األسلوب من خالل إحدى عشر عبارة تقيس مدى موافقة            :  أسلوب التقبل    -٣

 ٢ ،   ١المبحوثين من عدمه على هذا األسلوب، ومدى تطبيقهم له من عدمه، منهم العبارات رقم               
ـ   ٦ ،   ٣ عبارات إيجابية، والعبارتان رقم      ١١ ،   ١٠ ،   ٩ ،   ٨ ،     ٧ ،   ٥،   ٤،    ى سلبيتان، وأعط

 علـى   ١ ،   ٢موافق، وغير موافق، وأعطيـت الـدرجات        : لمدى موافقة المبحوثين استجابتان     
ـ         لمـدى تطبيـق المبحـوثين       ىالترتيب للعبارات اإليجابية، والعكس للعبارتان السلبيتان، وأعط

 علـى الترتيـب للعبـارات اإليجابيـة،     ١ ، ٢ وال اطبق، وأعطيت الدرجات      ،اطبق :استجابتان
  .  والعكس للعبارتان السلبيتان

تم قياس هذا األسلوب من خالل تسع عبارات تقيس مـدى موافقـة             :  أسلوب التسامح  -٤
 ٢ ،   ١المبحوثين من عدمه على هذا األسلوب، ومدى تطبيقهم له من عدمه، منهم العبارات رقم               

ـ ٩ ، ٨ ، ٦ ، ٣ عبارات إيجابية، والعبارات رقم ٧ ،  ٥  ، ٤،    لمـدى موافقـة   ى سلبية، وأعط
 على الترتيب للعبـارات     ١ ،   ٢موافق، وغير موافق، وأعطيت الدرجات      : المبحوثين استجابتان   

 وال ،اطبـق : اسـتجابتان   لمدى تطبيق المبحـوثين ىاإليجابية، والعكس للعبارات السلبية، وأعط    
  .   على الترتيب للعبارات اإليجابية، والعكس للعبارات السلبية١ ، ٢الدرجات اطبق، وأعطيت 

تم قياس هذا األسلوب من خالل عشر عبارات تقـيس مـدى   :  أسلوب الحماية الزائدة  -٥
موافقة المبحوثين من عدمه على هذا األسلوب، ومدى تطبيقهم له من عدمه، منهم العبارات رقم               

ـ   ٦ ،   ٣ عبارات سلبية، والعبارتان رقم      ١٠ ،   ٩  ، ٨ ،   ٧ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٢ ،   ١  ى إيجابيتان، وأعط
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 علـى   ٢ ،   ١موافق، وغير موافـق، وأعطيـت الـدرجات         : لمدى موافقة المبحوثين استجابتان   
  لمـدى تطبيـق المبحـوثين   ىالترتيب للعبارات السلبية، والعكس للعبارتان اإليجابيتان، وأعط

 علـى الترتيـب للعبـارات الـسلبية،         ٢ ،   ١لدرجات   وال اطبق، وأعطيت ا    ،اطبق: استجابتان  
  .  والعكس للعبارتان اإليجابيتان 

تم قياس هذا األسلوب من خالل ثالثة عشر عبارة تقيس مدى موافقة            :  أسلوب القسوة    -٦
 ٢ ،   ١المبحوثين من عدمه على هذا األسلوب، ومدى تطبيقهم له من عدمه، منهم العبارات رقم               

ــم  ١٣ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٥ ، ٤،  ــان رق ــلبية، والعبارت ــارات س  ٦ ، ٣ عب
موافق، وغير موافق، وأعطيت الـدرجات  :  لمدى موافقة المبحوثين استجابتان    ىإيجابيتان، وأعط 

ـ         ٢ ،   ١  لمـدى تطبيـق     ى على الترتيب للعبارات السلبية، والعكس للعبارتان اإليجابيتان، وأعط
 علـى الترتيـب للعبـارات       ٢ ،   ١طبق، وأعطيت الدرجات     وال ا  ،اطبق: استجابتان المبحوثين

  .  السلبية، والعكس للعبارتان اإليجابيتان
تم قياس هذا األسلوب من خالل تسع عبـارات تقـيس           :  أسلوب التذبذب في المعاملة      -٧

مدى موافقة المبحوثين من عدمه على هذا األسلوب، ومدى تطبيقهم له من عدمه، منهم العبارات               
ـ    ٦ ،   ٣ عبارات سلبية، والعبارتان رقم      ٩ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٢ ،   ١رقم    ى إيجابيتـان، وأعط

 علـى   ٢ ،   ١موافق، وغير موافق، وأعطيـت الـدرجات        : لمدى موافقة المبحوثين استجابتان     
ـ         لمـدى تطبيـق المبحـوثين       ىالترتيب للعبارات السلبية، والعكس للعبارتان اإليجابيتان، وأعط

 على الترتيب للعبارات السلبية، والعكس      ٢ ،   ١اطبق، وأعطيت الدرجات     وال   ،اطبق: استجابتان
  .  للعبارتان اإليجابيتان 

تم قياس هذا األسلوب من خالل تسع عبارات تقيس مـدى موافقـة             :  أسلوب اإلهمال  -٨
 ،  ١المبحوثين من عدمه على هذا األسلوب، ودرجة تطبيقهم له من عدمه، منهم العبارات رقـم                

 لمدى موافقة   ى إيجابيتان، وأعط  ٦ ،   ٣ عبارات سلبية، والعبارتان رقم      ٩ ،   ٨ ،   ٧،   ٥ ،   ٤ ،   ٢
 على الترتيب للعبـارات     ٢ ،   ١موافق، وغير موافق، وأعطيت الدرجات      : المبحوثين استجابتان   

 وال  ،اطبـق : استجابتان  لمدى تطبيق المبحوثين   ىالسلبية، والعكس للعبارتان اإليجابيتان، وأعط    
  .   على الترتيب للعبارات السلبية، والعكس للعبارتان اإليجابيتان٢ ، ١يت الدرجات اطبق، وأعط

  :أدوات التحليل اإلحصائي
التكرارات والنـسب المئويـة لتحليـل ووصـف البيانـات،      : تم تحليل البيانات باستخدام   

انة  وقد تـم االسـتع     ،معامل التوافق المصحح  و مربع كاي،     فروض البحث تم استخدام    ختبارالو
 إلجراء المعامالت اإلحـصائية المـستخدمة   SPSSببرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

 فيمـا  ٥في الدراسة، وفي حالة وجود بعض الجداول التي تحتوي على تكرارات متوقعة أقل من      
  :كالتالي  المعدل ومعادلته٢من عدد الخاليا تم استخدام مربع كا% ٢٠يزيد عن 

                                                                          X2= ∑ {(o – e) – 0.5}2 ÷ e                         

  
  

  

  : النتائج ومناقشتها
  :تطبيق المبحوثين ألساليب التنشئة االجتماعية: أوالً

  : المبحوثين ألسلوب الديمقراطية  درجة تطبيق-١
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من المبحـوثين درجـة تطبـيقهم ألسـلوب         % ٦,٦أن  ) ١(دول  تشير النتائج الواردة بج   
من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب الديمقراطية متوسطة،       % ٥,٣٩ أنالديمقراطية منخفضة، و  

  . من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب الديمقراطية مرتفعة % ٩,٥٣ أنو
  :تطبيق المبحوثين ألسلوب القدوة  درجة -٢

من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب القـدوة       % ٢,١أن  ) ١(ة بجدول   تشير النتائج الوارد  
مـن  % ٩,٨٩ أنمن المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب القدوة متوسطة، و      % ٩,٨ أنمنخفضة، و 

  .   المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب القدوة مرتفعة
  :تطبيق المبحوثين ألسلوب التقبل  درجة -٣

من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب التقبـل       % ٤,٥ أن   )١(تشير النتائج الواردة بجدول     
من % ٩,٦٥ أنمن المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب التقبل متوسطة، و       % ٧,٢٨ أنمنخفضة، و 

  .   المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب التقبل مرتفعة 
  :لمبحوثين ألسلوب التسامح  درجة تطبيق ا-٤

من المبحوثين درجـة تطبـيقهم ألسـلوب        % ٢,١٣أن  ) ١(تشير النتائج الواردة بجدول     
 أنمن المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب التسامح متوسـطة، و        % ٩,٥٣ أنالتسامح منخفضة، و  

  .  من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب التسامح مرتفعة % ٩,٣٢
 :حوثين ألسلوب الحماية الزائدة  درجة تطبيق المب-٥

من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب الحماية      % ٣,٩أن  ) ١(تشير النتائج الواردة بجدول     
من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب الحماية الزائدة متوسـطة،         % ٣,٥٢ أنالزائدة منخفضة، و  

 . من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب الحماية الزائدة مرتفعة % ٤,٣٨ أنو
  :تطبيق المبحوثين ألسلوب القسوة  درجة -٦

من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب القسوة      % ٠,٣٨أن  ) ١(ة بجدول   تشير النتائج الوارد  
% ٠,١٢ أنمن المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب القسوة متوسـطة، و        % ٠,٥٠ أنمنخفضة، و 

  . من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب القسوة مرتفعة 
  -: درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب التذبذب في المعاملة -٧

من المبحوثين درجـة تطبـيقهم ألسـلوب        % ٦,٦٨أن  ) ١(واردة بجدول   تشير النتائج ال  
من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب التذبذب فـي        % ٩,٢٢ أنالتذبذب في المعاملة منخفضة، و    

من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب التذبـذب فـي المعاملـة           % ٥,٨ أنالمعاملة متوسطة، و  
  . مرتفعة

 :وب اإلهمال  درجة تطبيق المبحوثين ألسل-٨
من المبحوثين درجـة تطبـيقهم ألسـلوب        % ١,٨٤أن  ) ١(تشير النتائج الواردة بجدول     

 أنمن المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب اإلهمال متوسـطة، و        % ٦,١١ أناإلهمال منخفضة، و  
 . من المبحوثين درجة تطبيقهم ألسلوب اإلهمال مرتفعة % ٣,٤
  

( ألساليب التنشئة االجتماعيـة     لمبحوثين وفقاً لدرجة تطبيقهم      التوزيع العددي والنسبي ل    .)١(جدول  
   )٢٥٨= ن

 الدرجة  األسلوب  م التطبيق
 % العدد

  
  الديمقراطية ١

  .درجة) ١٣-١٠( منخفض 
  .درجة) ١٧-١٤( متوسط 
  .درجة)  فأكثر١٨( مرتفع 

١٧  
١٠٢  
١٣٩  

٦,٦  
٥,٣٩  
٩,٥٣  

  
٢  

  
 القدوة

  . )١١-٩( منخفض 
  . )١٤-١٢( متوسط 

٣  
٢٣  

٢,١  
٩,٨  
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  ٩,٨٩  ٢٣٢  .) فأكثر١٥( مرتفع 
  
٣  

  
  التقبل

   . )١٥-١٢( منخفض 
   .)١٩-١٦( متوسط 
   .) فأكثر ٢٠( مرتفع 

١٤  
٧٤  

١٧٠  

٤,٥  
٧,٢٨  
٩,٦٥ 

  
٤  

  
  التسامح

   . )١١-٩( منخفض 
   . )١٤-١٢( متوسط 
   .) فأكثر١٥( مرتفع 

٣٤  
١٣٩  
٨٥  

٢,١٣  
٩,٥٣  
٩,٣٢ 

  
٥  

  
  الحماية الزائدة

   .) فأكثر١٨( منخفض 
  . )١٧-١٤( متوسط 
   . )١٣-١٠( مرتفع 

٢٤  
١٣٥ 
٩٩  

٣,٩  
٣,٥٢ 
٤,٣٨ 

  
٦  

  
  القسوة

   .) فأكثر ٢٣( منخفض 
  . )٢٢-١٨( متوسط 
   . )١٧-١٣(مرتفع 

٩٨  
١٢٩ 
٣١  

٠,٣٨  
٠,٥٠ 
٠,١٢  

  
٧  

  
  التذبذب في المعاملة

   .) فأكثر ١٥( منخفض 
  . )١٤-١٢( متوسط 
   . )١١-٩( مرتفع 

١٧٧  
٥٩ 
٢٢  

٦,٦٨  
٩,٢٢ 

٥,٨  
  
٨  

  
  اإلهمال

   .) فأكثر ١٦( منخفض 
  . )١٥-١٣( متوسط 
   . )١٢-١٠( مرتفع 

٢١٧  
٣٠ 
١١  

١,٨٤  
٦,١١ 

٣,٤  
  
العالقة بين درجة تطبيق المبحوثين ألساليب التنـشئة االجتماعيـة وبـين المتغيـرات              : اًنيثا

 :المستقلة المدروسة
المتغيـرات  بـين  يب التنشئة االجتماعية ولتحديد العالقة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسال      

المستقلة المدروسة في القرى ذات المستوى التنموي المنخفض تم صياغة الفروض اإلحـصائية             
  :اآلتية

  
  
  

  :الفرض األول
ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب الديمقراطية وبين المتغيـرات             

م الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، والحالة العملية، ومتوسـط         السن، ومستوى تعلي  : المستقلة اآلتية 
، وتربيـة الحيوانـات،      الزراعيـة  الدخل الشهري، وحيازة األجهزة المنزلية، ومساحة الحيـازة       

  .واالنفتاح الثقافي
والختبار صحة هذا الفرض تم حساب مربع كاي بين درجة تطبيق المبحـوثين ألسـلوب               

، وأوضحت النتائج الواردة بالجـدول      )٢(مستقلة المدروسة جدول    الديمقراطية وبين المتغيرات ال   
 مـع   ٠١,٠أن درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب الديمقراطية ذات عالقة معنوية عنـد مـستوى              

 ،  ٢٠٤,٢٤ المحـسوبة    ٢مستوى تعليم الزوج، وحيازة األجهزة المنزلية، حيث بلغت قيمـة كـا           
  مـستوى  لجدولية، وذات عالقة معنويـة عنـد       على التوالي، وهى أكبر من نظيرتها ا       ٦٦٦,١٨
 ٥٣٩,٩ ،   ١٤,١٠ المحسوبة   ٢حيث بلغت قيمة كا    تربية الحيوانات، واالنفتاح الثقافي،       مع ٠٥,٠

 وتشير تلك النتائج إلى أن مـستوى تعلـيم الـزوج، وحيـازة              وهى أكبر من نظيرتها الجدولية،    
 تنعكس على تبنـي المبحـوثين ألسـلوب        األجهزة المنزلية، وتربية الحيوانات، واالنفتاح الثقافي     

الديمقراطية، وربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع درجة االنفتاح الثقافي للوالدين يجعلهـم مـدركين               
ألهمية مشاركة األبناء في األمور المتعلقة بحياتهم الخاصة أو األمور التي تخص األسرة، والتي              

  .مساهمة اإليجابية في تنمية مجتمعهمزيادة ثقة األبناء بأنفسهم، وتهيئتهم للتعمل على 
وبين مستوى تعليم   الديمقراطية  ولتحديد شدة العالقة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب          
تم حساب معامل التوافق     وحيازة األجهزة المنزلية، وتربية الحيوانات، واالنفتاح الثقافي،         الزوج،
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مما يدل علـى وجـود   لى التوالي  ع٢١٨,٠ ،  ٢٢٤,٠ ،   ٢٩٩,٠ ،   ٣٣٨,٠المصحح فوجد أنها    
 وبين مـستوى تعلـيم الـزوج،      الديمقراطية  عالقة ضعيفة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب        

  .وحيازة األجهزة المنزلية، وتربية الحيوانات، واالنفتاح الثقافي 
ال توجـد عالقـة     وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض أجزاء الفرض اإلحصائي القائل           

مستوى : بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب الديمقراطية وبين المتغيرات المستقلة اآلتية         معنوية  
 هكما لم يمكن رفض    وحيازة األجهزة المنزلية، وتربية الحيوانات، واالنفتاح الثقافي،         تعليم الزوج، 

   .مع باقي المتغيرات المستقلة
  

 طية وبين المتغيرات المستقلة المدروسـة  قيم مربع كاي بين درجة تطبيق أسلوب الديمقرا .)٢(جدول  
  )٢٥٨= ن(

     أسلوب الديمقراطية               م
  معامل التوافق المصحح   المعدل٢قيم كا  ٢قيم كا  المتغيرات المستقلة

درجة 
  الحرية

  ٤    ـــــ  ٠٣٣,٦  السن                   ١

 ١٠  ٣٣٨,٠  **٢٠٤,٢٤ ـــــ  مستوى تعليم الزوج   ٢
 ١٠  ٠٠٣,٩ ـــــ  عليم الزوجةمستوى ت  ٣
 ٢  ـــــ ٠٣١,١  الحالة العملية        ٤
 ٤  ـــــ  ٥٩٨,١  متوسط الدخل        ٥
 ٤  ٢٩٩,٠  **٦٦٦,١٨ ـــــ  حيازة األجهزة المنزلية    ٦
 ٦  ٩٧٩,٢ ـــــ  مساحة الحيازة        ٧
 ٤  ٢٢٤,٠  *١٤,١٠    ـــــ  تربية الحيوانات       ٨
 ٤  ٢١٨,٠ ـــــ  *٥٣٩,٩  االنفتاح الثقافي       ٩
   ٠١,٠مستوى معنوية عند                          ** ,٠٥مستوى معنوية عند     * 
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  :الفرض الثاني
ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسـلوب القـدوة وبـين المتغيـرات                

ومستوى تعليم الزوجة، والحالة العملية، ومتوسـط       السن، ومستوى تعليم الزوج،     : المستقلة اآلتية 
، وتربيـة الحيوانـات،      الزراعيـة  الدخل الشهري، وحيازة األجهزة المنزلية، ومساحة الحيـازة       

  .واالنفتاح الثقافي
والختبار صحة هذا الفرض تم حساب مربع كاي بين درجة تطبيق المبحـوثين ألسـلوب               

، وأوضحت النتائج الـواردة بالجـدول أن        )٣(ة جدول   القدوة وبين المتغيرات المستقلة المدروس    
 مع مستوى تعلـيم  ٠١,٠درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب القدوة ذات عالقة معنوية عند مستوى           

 علـى   ٣٣٨,٢٦ ،   ٥٠٢,٤٧ المحـسوبة    ٢الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، حيث بلغت قيمة كـا        
 مـع تربيـة     ٠٥,٠وية عند مستوى    التوالي، وهى أكبر من نظيرتها الجدولية، وذات عالقة معن        

 وتشير تلك    وهى أكبر من نظيرتها الجدولية،     ٦٩,١١ المحسوبة   ٢الحيوانات، حيث بلغت قيمة كا    
النتائج إلى أن مستوى تعليم الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، وتربية الحيوانات تنعكس على اتباع              

وى تعليم الوالدين قد يجعلهم أكثر      انخفاض مست الوالدين ألسلوب القدوة، وربما يرجع ذلك إلى أن         
حرصاً على تنشئة أبنائهم تنشئة اجتماعية صحيحة، وبالتالي يكونوا أكثر حرصاً علـى األفعـال            

  .واألقوال التي تصدر منهم أمام أبنائهم
مـستوى تعلـيم    وبـين   القدوة  ولتحديد شدة العالقة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب          
تم حساب معامل التوافق المصحح فوجد أنها       ،  وجة، وتربية الحيوانات  ومستوى تعليم الز  الزوج،  

مما يدل على وجود عالقة متوسطة بين درجة تطبيق          على التوالي    ٣٢١,٠ ،   ٣٥١,٠ ،   ٤٥٥,٠
 بين درجة تطبيق المبحوثين     ضعيفةوعالقة  وبين مستوى تعليم الزوج،     القدوة  المبحوثين ألسلوب   

  .م الزوجة، وتربية الحيواناتمستوى تعليوبين القدوة ألسلوب 
ال توجـد عالقـة     وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض أجزاء الفرض اإلحصائي القائل           

مستوى تعليم  : معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب القدوة وبين المتغيرات المستقلة اآلتية          
ه مـع بـاقي المتغيـرات       ض كما لم يمكن رف    الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، وتربية الحيوانات،     

  .المستقلة
= ن(  قيم مربع كاي بين درجة تطبيق أسلوب القدوة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة              .)٣(جدول  

٢٥٨(  
  أسلوب القدوة  م

معامل التوافق    المعدل٢قيم كا  المتغيرات المستقلة
  درجة الحرية  المصحح

  ٤    ٣٣١,٤  السن                     ١

 ١٠  ٤٥٥,٠  **٥٠٢,٤٧     م الزوج   مستوى تعلي  ٢
 ١٠  ٣٥١,٠  **٣٣٨,٢٦     مستوى تعليم الزوجة   ٣
 ٢  ٩٥٣,١  الحالة العملية        ٤
 ٤  ٢٠٤,٧  متوسط الدخل         ٥
 ٤   ٨٢,٤  حيازة األجهزة المنزلية    ٦
 ٦  ٩٣٥,٩  مساحة الحيازة        ٧
 ٤  ٣٢١,٠  *٦٩,١١     تربية الحيوانات       ٨
 ٤  ٧٨٥,٨  االنفتاح الثقافي       ٩

   ٠١,٠مستوى معنوية عند                          ** ,٠٥مستوى معنوية عند         * 
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  :الفرض الثالث
ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسـلوب التقبـل وبـين المتغيـرات                

تعليم الزوجة، والحالة العملية، ومتوسط     السن، ومستوى تعليم الزوج، ومستوى      : المستقلة اآلتية   
، وتربيـة الحيوانـات،      الزراعيـة  الدخل الشهري، وحيازة األجهزة المنزلية، ومساحة الحيـازة       

  .واالنفتاح الثقافي
والختبار صحة هذا الفرض تم حساب مربع كاي بين درجة تطبيق المبحـوثين ألسـلوب               

، وأوضحت النتائج الـواردة بالجـدول أن        )٤(التقبل وبين المتغيرات المستقلة المدروسة جدول       
 مع الحالة العملية،    ٠١,٠درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب التقبل ذات عالقة معنوية عند مستوى           

ذات عالقة معنوية عند     أكبر من نظيرتها الجدولية،      ى وه ٤٣٣,٩المحسوبة   ٢حيث بلغت قيمة كا   

، وتشير تلـك    ٠٧,١٣المحسوبة   ٢قيمة كا  مع حيازة األجهزة المنزلية، حيث بلغت        ٠٥,٠مستوى  
 الحالة العملية، وحيازة األجهزة المنزلية تنعكس على تطبيق المبحـوثين ألسـلوب   النتائج إلى أن 

التقبل، وربما يرجع ذلك إلى أن العمل يعتبر من أهم األسس التي يقوم عليها بناء المجتمع، كمـا                
فسياً واقتصادياً، مما يؤثر على تعامل الفـرد مـع   أنها الوسيلة التي تحافظ على استقرار األسرة ن    

  .أبنائه، وبالتالي يكونوا أكثر تقبالً لهم في المواقف المختلفة
الحالـة العمليـة،    وبـين   التقبل  ولتحديد شدة العالقة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب         

 علـى  ٢٥٣,٠ ، ٢١٦,٠تم حساب معامل التوافق المصحح فوجد أنها    وحيازة األجهزة المنزلية،    
وبـين  التقبـل  مما يدل على وجود عالقة ضعيفة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسـلوب             التوالي  

  .، وحيازة األجهزة المنزليةالحالة العملية
ال توجـد   وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض أجزاء الفرض اإلحـصائي القائـل                  

الحالة :  التقبل وبين المتغيرات المستقلة اآلتية     عالقة معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب      
  .ه مع باقي المتغيرات المستقلةكما لم يمكن رفضالعملية، وحيازة األجهزة المنزلية، 

  

= ن( قيم مربع كاي بين درجة تطبيق أسلوب التقبل وبين المتغيرات المستقلة المدروسـة            .)٤(جدول  
٢٥٨(  

  أسلوب التقبل  م
معامل التوافق    المعدل٢قيم كا  ٢م كاقي  المتغيرات المستقلة

  درجة الحرية  المصحح

  ٤    ـ ٨٤٩,٥  السن                     ١

 ١٠  ٦٥٣,١٠ ـ  مستوى تعليم الزوج     ٢
 ١٠  ٥٦٥,٣ ـ  مستوى تعليم الزوجة   ٣
 ٢  ٢١٦,٠ ـ  **٤٣٣,٩     الحالة العملية        ٤
 ٤  ـ ٩٤٢,٢  متوسط الدخل         ٥
 ٤  ٢٥٣,٠  *٠٧,١٣    ـ  هزة المنزلية  حيازة األج  ٦
 ٦  ١٠٨,٦ ـ  مساحة الحيازة        ٧
 ٤  ٢٠٣,٦ ـ  تربية الحيوانات       ٨
 ٤  ـ ٦ ,٨٧٠  االنفتاح الثقافي       ٩

   ٠١,٠مستوى معنوية عند                       ** ٠٥,٠مستوى معنوية عند     * 
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  :الفرض الرابع
ين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب التـسامح وبـين المتغيـرات           ال توجد عالقة معنوية ب    

السن، ومستوى تعليم الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، والحالة العملية، ومتوسـط           : المستقلة اآلتية 
، وتربيـة الحيوانـات،      الزراعيـة  الدخل الشهري، وحيازة األجهزة المنزلية، ومساحة الحيـازة       

  .واالنفتاح الثقافي
هذا الفرض تم حساب مربع كاي بين درجة تطبيق المبحـوثين ألسـلوب             والختبار صحة   

، وأوضحت النتائج الواردة بالجـدول أن       )٥(التسامح وبين المتغيرات المستقلة المدروسة جدول       
 مـع مـساحة    ٠٥,٠درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب التسامح ذات عالقة معنوية عند مـستوى            

  أكبر من نظيرتهـا الجدوليـة،      ى وه ٨٩٦,١٢المحسوبة   ٢الحيازة الزراعية، حيث بلغت قيمة كا     
 الحيازة الزراعية تنعكس علـى تبنـي المبحـوثين ألسـلوب            وتشير تلك النتائج إلى أن مساحة     

التسامح، وربما يرجع ذلك إلى أن مساحة الحيازة الزراعية التـي يمتلكهـا المبحـوثين تعكـس      
د على توفير الحاجات األساسية ألفـراد       وضعهم االقتصادي، وارتفاع المستوى االقتصادي يساع     

األسرة، مما يجعل األسرة أكثر اطمئناناً من تقلبات الحياة، وبالتالي يكونوا أكثـر تـسامحاً مـع                 
  .أبنائهم

 مـساحة الحيـازة   وبينالتسامح ولتحديد شدة العالقة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب       
مما يدل علـى وجـود عالقـة         ٢٥١,٠أنها  تم حساب معامل التوافق المصحح فوجد        الزراعية

  .مساحة الحيازة الزراعية وبين التسامح ضعيفة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب 
ال توجـد عالقـة     وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض أجزاء الفرض اإلحصائي القائل           

 كمـا لـم   زراعيـة، مساحة الحيازة المعنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب التسامح وبين    
  .ه مع باقي المتغيرات المستقلةيمكن رفض

  
  

 قيم مربع كاي بين درجة تطبيق أسلوب التسامح وبين المتغيرات المـستقلة المدروسـة               .)٥(جدول  
  )٢٥٨= ن(

          أسلوب التسامح               م
معامل التوافق    المعدل٢قيم كا  ٢قيم كا  المتغيرات المستقلة

  الحريةدرجة   المصحح

  ٤  ـ ٢٦٢,٣  السن                     ١

 ١٠  ـ ١١٢,١٥  مستوى تعليم الزوج     ٢
 ١٠  ٦٩٣,٦ ـ  مستوى تعليم الزوجة   ٣
 ٢  ـ ٩٤٩,٠  الحالة العملية        ٤
 ٤  ـ ٣٣٨,٣  متوسط الدخل         ٥
 ٤   ١٠٤,٦ ـ  حيازة األجهزة المنزلية    ٦
 ٦  ٢٥١,٠  *٨٩٦,١٢ ـ  مساحة الحيازة        ٧
 ٤   ٤٤٧,٩ ـ  تربية الحيوانات       ٨
 ٤  ـ ٥٢٨,١  االنفتاح الثقافي       ٩

   ٠١,٠مستوى معنوية عند                     ** ٠٥,٠مستوى معنوية عند       * 
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  :الفرض الخامس 
ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق المبحـوثين ألسـلوب الحمايـة الزائـدة وبـين                 

السن، ومستوى تعليم الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، والحالة العملية،         : رات المستقلة اآلتية  المتغي
، وتربيـة    الزراعيـة  ومتوسط الدخل الشهري، وحيازة األجهزة المنزليـة، ومـساحة الحيـازة          

  .الحيوانات، واالنفتاح الثقافي
ن ألسـلوب   والختبار صحة هذا الفرض تم حساب مربع كاي بين درجة تطبيق المبحـوثي            

، وأوضـحت النتـائج الـواردة       )٦(الحماية الزائدة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة جـدول         
بالجدول أن درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب الحماية الزائدة ذات عالقة معنوية عنـد مـستوى               

المحـسوبة   ٢حيث بلغت قيمـة كـا   مستوى تعليم الزوجة، ومساحة الحيازة الزراعية،         مع ٠٥,٠
 وتشير تلك النتائج إلـى أن       أكبر من نظيرتها الجدولية،    ىوهعلى التوالي    ٦٩٩,١٣ ،   ٥٥١,١٩

مستوى تعليم الزوجة، ومساحة الحيازة الزراعية التي تمتلكها األسرة، تـنعكس علـى تطبـيقهم            
ألسلوب الحماية الزائدة، وربما يرجع ذلك إلى أن انخفاض مستوى تعليم الزوجة يجعلهـا غيـر                

اليب الصحيحة التي يجب أن تتبعها مع أبنائها، مما قد يجعلها أكثـر حرصـاً علـيهم          ملمة باألس 
لدرجة منعهم من القيام بالواجبات التي يجب أن يدربوا عليها حتى يـستطيعوا أن يتـأقلموا مـع        

  .المجتمع الذي يعيشون فيه
ن مـستوى   وبـي الحماية الزائدة   ولتحديد شدة العالقة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب         

 ٣٠٦,٠تعليم الزوجة، ومساحة الحيازة الزراعية، تم حساب معامل التوافق المصحح فوجد أنهـا     
الحمايـة  بين درجة تطبيق المبحـوثين ألسـلوب         مما يدل على وجود عالقة ضعيفة      ٢٥٩,٠،  

  .وبين مستوى تعليم الزوجة، ومساحة الحيازة الزراعيةالزائدة 
ال توجـد عالقـة     كن رفض أجزاء الفرض اإلحصائي القائل       وبناء على النتائج السابقة يم    

معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب الحماية الزائدة وبين مستوى تعليم الزوجة، ومساحة             
  .ه مع باقي المتغيرات المستقلةالحيازة الزراعية،  كما لم يمكن رفض
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= ن( زائدة وبين المتغيرات المـستقلة       قيم مربع كاي بين درجة تطبيق أسلوب الحماية ال         .)٦(جدول  
٢٥٨(  

  الزائدة  الحماية أسلوب  م
  

  المتغيرات المستقلة
معامل التوافق    المعدل٢قيم كا  ٢قيم كا

  درجة الحرية  المصحح

  ٤    ـــــ ١١٥,٤  السن                     ١

 ١٠  ٥٤٢,١٤ ــــــ  مستوى تعليم الزوج     ٢
 ١٠  ٣٠٦,٠  *٥٥١,١٩    ــــــ  مستوى تعليم الزوجة   ٣
 ٢  ـــــــ ١٧٢,٣  الحالة العملية        ٤
 ٤  ـــــــ ٨٦٤,٠  متوسط الدخل         ٥
 ٤  ٠٣٧,٨ ـــــــ  حيازة األجهزة المنزلية    ٦
 ٦  ٢٥٩,٠  *٦٩٩,١٣    ـــــــ  مساحة الحيازة        ٧
 ٤  ٨٩٤,٤ ــــــ  تربية الحيوانات       ٨
 ٤  ـــــــ ٦٢١,٦      االنفتاح الثقافي   ٩

   ٠١,٠مستوى معنوية عند                   ** ٠٥,٠مستوى معنوية عند       * 
  

  :الفرض السادس
ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب القـسوة وبـين المتغيـرات                

ة العملية، ومتوسـط    السن، ومستوى تعليم الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، والحال       : المستقلة اآلتية 
، وتربيـة الحيوانـات،      الزراعيـة  الدخل الشهري، وحيازة األجهزة المنزلية، ومساحة الحيـازة       

  .واالنفتاح الثقافي
والختبار صحة هذا الفرض تم حساب مربع كاي بين درجة تطبيق المبحـوثين ألسـلوب               

الـواردة بالجـدول أن      وأوضحت النتائج    ،)٧(القسوة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة جدول       
 مـع حيـازة     ٠٥,٠ذات عالقة معنوية عنـد مـستوى        درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب القسوة      

 أكبر من نظيرتهـا الجدوليـة،       ى وه ٦٠١,١٢المحسوبة   ٢األجهزة المنزلية، حيث بلغت قيمة كا     
ـ                لوب وتشير تلك النتائج إلى أن حيازة المبحوثين لألجهزة المنزلية تنعكس علـى اتبـاعهم ألس

القسوة في تنشئة أبنائهم، وربما يرجع ذلك إلى أن انخفاض حيازة األسرة لألجهزة المنزلية يـدل                
على تدني وضعها االقتصادي، مما يؤدي إلى قلق الوالدين المستمر من تقلبات الحياة، وبالتـالي               

  .يكونوا أكثر اضطراباً وقسوة في تعاملهم مع األبناء
حيـازة األجهـزة    وبين  القسوة  ة تطبيق المبحوثين ألسلوب     ولتحديد شدة العالقة بين درج    

 مما يدل علـى وجـود عالقـة         ٢٤٩,٠تم حساب معامل التوافق المصحح فوجد أنها        المنزلية،  
  . حيازة األجهزة المنزليةوبينالقسوة ضعيفة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب 

ال توجـد عالقـة     ائي القائل   وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض أجزاء الفرض اإلحص        
 كما لم يمكن     حيازة األجهزة المنزلية،   :معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب القسوة وبين       

  .ه مع باقي المتغيرات المستقلةرفض
  



Assiut J. Agric. Sci., (48) No. (5) 2017 (389-406)                                 ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                         E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 403 

= ن(  قيم مربع كاي بين درجة تطبيق أسلوب القسوة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة            .)٧(جدول  
٢٥٨(  

القسوة            وب   أسل         م
معامل التوافق    المعدل٢قيم كا  ٢قيم كا  المتغيرات المستقلة

  درجة الحرية  المصحح

  ٤    ــــ ٢٨٦,٨  السن                     ١

 ١٠  ــــ ٤٢٦,٦  مستوى تعليم الزوج     ٢
 ١٠  ٧٩٢,٥ ـــــ  مستوى تعليم الزوجة   ٣
 ٢  ـ ــــ ٢١٨,١  الحالة العملية        ٤
 ٤  ـــــ ,٧٠٣  متوسط الدخل         ٥
 ٤  ٢٤٩,٠  *٦٠١,١٢    ـــ  حيازة األجهزة المنزلية    ٦
 ٦  ٨٨٩,٥ ـــ  مساحة الحيازة        ٧
 ٤  ٥٩١,٨ ـــــ  تربية الحيوانات       ٨
 ٤  ـــــ ١٢٢,٠  االنفتاح الثقافي       ٩

   ٠١,٠ى معنوية عند مستو                  ** ٠٥,٠مستوى معنوية عند      * 
  

  :الفرض السابع
ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب التذبذب في المعاملـة وبـين               

السن، ومستوى تعليم الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، والحالة العملية،         : المتغيرات المستقلة اآلتية  
، وتربيـة    الزراعيـة  الحيـازة ومتوسط الدخل الشهري، وحيازة األجهزة المنزليـة، ومـساحة          

  .الحيوانات، واالنفتاح الثقافي 
والختبار صحة هذا الفرض تم حساب مربع كاي بين درجة تطبيق المبحـوثين ألسـلوب               

، وأوضحت النتائج الـواردة     )٨(التذبذب في المعاملة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة جدول         
ذات عالقـة معنويـة عنـد    ذبذب في المعاملـة   بالجدول أن درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب الت      

 وهى أكبر   ٦٥٧,١٢المحسوبة   ٢ مع مساحة الحيازة الزراعية، حيث بلغت قيمة كا        ٠٥,٠مستوى  
 وتشير تلك النتائج إلى أن مساحة الحيازة الزراعية التي يمتلكها المبحوثين            من نظيرتها الجدولية،  

وربما يرجع ذلك إلـى أن انخفـاض مـساحة     تنعكس على تبنيهم ألسلوب التذبذب في المعاملة،        
الحيازة الزراعية التي تمتلكها األسرة يجعلها أكثر انشغاالً عن أبنائها، نظراً لبحثها عـن طـرق               
لكسب العيش، مما قد يؤدي إلى تقلبهم في معاملة أبنائهم، فيتم إثابتهم عند قيامهم بسلوك معـين                 

  . بنفس السلوك في أوقات أخرىفي بعض األوقات بينما يتم عقابهم عند قيامهم
 وبـين التذبذب فـي المعاملـة      ولتحديد شدة العالقة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب         

مما يـدل علـى    ٢٤٩,٠تم حساب معامل التوافق المصحح فوجد أنها   مساحة الحيازة الزراعية،    
 مـساحة  بـين والتذبذب في المعاملـة  وجود عالقة ضعيفة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب    

  .الحيازة الزراعية
ال توجـد عالقـة     وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض أجزاء الفرض اإلحصائي القائل           

 مـساحة الحيـازة     :معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب التذبذب في المعاملـة وبـين             
  . ه مع باقي المتغيرات المستقلةكما لم يمكن رفضالزراعية، 
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م مربع كاي بين درجة تطبيق أسلوب التذبذب في المعاملة وبين المتغيـرات المـستقلة          قي .)٨(جدول  
  )٢٥٨= ن( المدروسة

            أسلوب التذبذب  م
في المعاملة                          

  المتغيرات المستقلة
معامل التوافق    المعدل٢قيم كا  ٢قيم كا

  درجة الحرية  المصحح

ـــــــــ ٠٠٤,٦      السن                 ١
 ـ

  ٤  

ــــــــ  مستوى تعليم الزوج     ٢
 ــ

١٠   ٦٠٢,٩ 

ــــــــ  مستوى تعليم الزوجة   ٣
 ــ

١٠  ٤٥٤,١٢ 

ـــــــــ ٠١٤,٢  الحالة العملية        ٤
 ـ

 ٢ 

ـــــــــ ٩٦٩,٢  متوسط الدخل        ٥
 ـ

 ٤ 

ــــــــ  حيازة األجهزة المنزلية    ٦
 ــ

٤  ٥٦,٨ 

ــــــــ   الحيازة     مساحة  ٧
 ــ

   ٦  ٢٤٩,٠  *٦٥٧,١٢ 

ــــــــ  تربية الحيوانات       ٨
 ــ

٤   ٠٦٢,٨ 

ـــــــــ ٠٨٩,٥  االنفتاح الثقافي       ٩
 ـ

 ٤ 

   ٠١,٠مستوى معنوية عند                    ** ,٠٥مستوى معنوية عند      * 
  

  :الفرض الثامن
يق المبحوثين ألسلوب اإلهمـال وبـين المتغيـرات         ال توجد عالقة معنوية بين درجة تطب      

السن، ومستوى تعليم الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، والحالة العملية، ومتوسـط           : المستقلة اآلتية 
، وتربيـة الحيوانـات،      الزراعيـة  الدخل الشهري، وحيازة األجهزة المنزلية، ومساحة الحيـازة       

  .واالنفتاح الثقافي
م حساب معامل مربع كاي بين درجـة تطبيـق المبحـوثين        والختبار صحة هذا الفرض ت    

، وأوضـحت النتـائج الـواردة       )٩(ألسلوب اإلهمال وبين المتغيرات المستقلة المدروسة جدول        

 مـع  ٠١,٠ذات عالقة معنوية عند مستوى بالجدول أن درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب اإلهمال  
 األجهزة المنزلية، واالنفتاح الثقافي، حيـث    حيازةومستوى تعليم الزوج، ومستوى تعليم الزوجة،       

 أكبر  ى على التوالي، وه   ٤٤٧,١٧ ،   ٢٤٩,١٨ ،   ٧١٨,٢٦ ،   ٥٨٨,٢٦المحسوبة   ٢بلغت قيمة كا  

 مع الحالة العملية، حيـث بلغـت        ٠٥,٠من نظيرتها الجدولية، وذات عالقة معنوية عند مستوى         

وتشير تلك النتائج إلى أن مـستوى         وهي أكبر من نظيرتها الجدولية،     ٩٥٨,٧المحسوبة   ٢قيمة كا 
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تعليم الزوج والزوجة، وحيازة األجهزة المنزلية، واالنفتاح الثقافي تنعكس على اتبـاع الوالـدين              
ألسلوب اإلهمال، وربما يرجع ذلك إلى أن انخفاض المستوى التعليمـي للوالـدين يـؤدي إلـى          

 بـدون توجيـه للـسلوكيات    انخفاض وعيهم التربوي، وعدم إدراكهم لخطورة تـركهم لألبنـاء        
  .المرغوبة، أو نهيهم عن السلوكيات الخاطئة

مـستوى تعلـيم   وبـين  اإلهمال ولتحديد شدة العالقة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب    
تـم  الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، والحالة العملية، وحيازة األجهزة المنزلية، واالنفتاح الثقافي،           

 ٢٩٠,٠ ،   ٢٩٦,٠ ،   ١٩٩,٠ ،   ٣٥٣,٠،   ٣٥٢,٠ح فوجـد أنهـا      حساب معامل التوافق المصح   
اإلهمـال  مما يدل على وجود عالقة ضعيفة بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب            على التوالي،   

مستوى تعليم الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، والحالة العملية، وحيازة األجهزة المنزليـة،            : وبين
 .واالنفتاح الثقافي

ال توجـد عالقـة     ج السابقة يمكن رفض أجزاء الفرض اإلحصائي القائل         وبناء على النتائ  
مـستوى  : معنوية بين درجة تطبيق المبحوثين ألسلوب اإلهمال وبين المتغيرات المستقلة اآلتية            

تعليم الزوج، ومستوى تعليم الزوجة، والحالة العملية، وحيـازة األجهـزة المنزليـة، واالنفتـاح       
  .ه مع باقي المتغيرات المستقلةضكما لم يمكن رفالثقافي، 
  
= ن( قيم مربع كاي بين درجة تطبيق أسلوب اإلهمال وبين المتغيرات المستقلة المدروسة              .)٩(جدول  

٢٥٨(  

  اإلهمال أسلوب  م
معامل التوافق    المعدل٢قيم كا  ٢قيم كا  المتغيرات المستقلة

  المصحح
درجة 
  الحرية

  ٤   ٩٢٧,٥ ــــ  السن                     ١

 ١٠  ٣٥٢,٠  **٥٨٨,٢٦    ــــ  مستوى تعليم الزوج     ٢
 ١٠  ٣٥٣,٠  **٧١٨,٢٦    ــــ  مستوى تعليم الزوجة   ٣
 ٢  ١٩٩,٠ ــــ  *٩٥٨,٧     الحالة العملية        ٤
 ٤  ٤٩,٧ ــــ  متوسط الدخل         ٥
 ٤  ٢٩٦,٠  **٢٤٩,١٨    ــــ  حيازة األجهزة المنزلية    ٦
 ٦   ٤٥٧,٣ ــــ        مساحة الحيازة  ٧
 ٤   ٦٧٤,٤ ــــ  تربية الحيوانات       ٨
 ٤  ٢٩٠,٠ ــــ  **٤٤٧,١٧     االنفتاح الثقافي       ٩

   ٠١,٠مستوى معنوية عند                     ** ٠٥,٠مستوى معنوية عند       * 
  

  :التوصيات
  :ة      استناداً إلى نتائج البحث يمكن اقتراح التوصيات التالي

 نظراً لما أبرزته نتائج البحث من وجود عالقة بين مستوى التعليم وتبني األساليب اإليجابيـة          -١
للتنشئة االجتماعية مثل الديمقراطية، والقدوة، فإن البحث يوصي بضرورة العمل على رفـع             
مستوى التعليم في القرى ذات المستوى التنموي المنخفض، من خالل توفير المدارس بكافـة           

  . توياتها وتوفير مقومات العملية التعليمية الفعالة بهامس
 استناداً إلى ما أبرزته نتائج البحث من وجود عالقة بين المستوى االقتصادي المتمثـل فـي                 -٢

متوسط الدخل الشهري، ومساحة الحيازة الزراعية، وحجم الحيازة الحيوانية، وبـين تبنـي             
مثل القدوة، والتسامح فإن البحث يوصـي بـضرورة         األساليب اإليجابية للتنشئة االجتماعية     
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العمل على رفع مستوى المعيشة لألسر الريفية من خالل إقامة مـشروعات مختلفـة بهـذه                
  .القرى

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بأساليب التنشئة االجتماعيـة لتكـون          -٣
  . نمية المجتمعات الريفيةنتائجها منطلقاً لتخطيط البرامج التي تهدف إلى ت

  :المراجع
  :المراجع باللغة العربية : أوالً 

  .)٢٠١٤( الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، -١
 تخطيط الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية الحـضرية        ى المدخل إل  .)٢٠٠٠( السكري، أحمد شفيق     -٢

 . اإلسكندرية،والريفية، دار المعرفة الجامعية
، دار الفكر   )رؤية معاصرة ( علم النفس االجتماعي     .)١٩٩٩(عبدالرحمن، سعد   ود، فؤاد البهي،     السي -٣

  .العربي، القاهرة
 مشكلة السرقة وبعض أساليب المعاملـة الوالديـة كمـا يـدركها     .)٢٠١٠(  بدر، أحمد سمير أحمد    -٤

راسات النفـسية لألطفـال،    األبناء لدي عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية، رسالة ماجستير، قسم الد          
 . جامعة عين شمس–معهد الدراسات العليا للطفولة 

جتمــاعي الزراعـي، قـسم     قراءات في علـم النـفس اال  .)٢٠١٤( خليفـة، إبراهيم عبدالرحمن     -٥
  . جامعة األزهر-اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي، كلية الزراعة 

لحديثـة فـي عــلم االجتمــاع، دار المعرفـة      االتجـاهـات ا.)١٩٩٣( سعـد، إسماعيل علي   -٦
  .الجامعية، اإلسكندرية

 دور الشباب الجامعي في تحسين صحة األسرة في ظل منظمات           .)٢٠٠١(عبدالقادر، أسماء أبوبكر     -٧
 فـرع الفيـوم،     -المجتمع المدني، المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر، كلية الخدمة االجتماعيـة          

  . جامعة القاهرة
معالجة محليـة ودوليـة     ( االتجاهات الحديثة في التنمية الشاملة       .)٢٠١٢(، ماهر أبو المعاطي      علي -٨

 . اإلسكندرية،، المكتب الجامعي الحديث)وعالمية لقضايا التنمية
 التنميـة ورعايـة الـشباب، المكتـب الجـامعي الحـديث،       .)٢٠١١( غباري، محمد سالمة محمد      -٩

  .اإلسكندرية
 ، قصور التربية العربية عن تحقيق التنمية، مجلة كليـة التربيـة        .)١٩٩٠(مد   متولي، مصطفي مح   -١٠
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Abstract 
The Objective of this Search is: 

 Identify on the Personal Characteristics and Social and Economical of the 
Respondents.   

 Identify on the Degree of Application of the Respondents of Socialization 
Methods. 

 Study the Relationship Between the Degree of Application of 
Socialization Methods and Between the Independent Variables Studied. 

The Research was conducted in four Villages in Assiut Governorate. Data 
were collected from Random Sample of 258 Family. A Prepared Questionnaire 
Used to Collect Data from Lord of Families Personal Interviews. Frequencies, 
Percentages, Chi Square test, were used for Data Presentation and Analysis 
Using SPSS Program. 
The Results Showed that:  

 The Results Showed that Proportion 53, 9% of the Respondents is the 
Degree of application of the democratic method high, and proportion 89, 9% of 
the respondents is the degree of application of the example method high, and 
proportion 65, 9% of the respondents is the degree of application of the 
acceptance method high, and proportion 53, 9% of the respondents is the degree 
of application of the tolerance method medium, and proportion 52, 3% of the 
respondents is the degree of application of the excess protection method medium, 
and proportion 50,0% of the respondents is the degree of application of the 
cruelty method medium, and pro portion 68, 6% of the respondents is the degree 
of application of the fluctuation in treatment method low, and proportion 84, 1% 
of the respondents is the degree of application of the neglect method low. 

 There is a relationship between the degree of application of the methods of 
Socialization and between some independent Variables at levels 0.01, and 0.05. 

  


