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  الملخص
ث  ذا البح تهدف ه ك ا   اس دوث التفك ى ح ؤدى إل ى ت ل الت د العوام رى  تحدی بعض ق رى ب ألس

دى       محافظة األقصر،  دوانى ل والتعرف على العالقة بین درجة التفكك األسرى ودرجة السلوك الع
  المراهقین باألسرة الریفیة.

ث  وقد أجرى البحث بمركز إسنا بمحافظة األقصر   ن       ، حی ة م الث وحدات محلی ار ث م إختی ت
ى م   ل أعل ى تمث وع) والت ان، النج دیر، الكیم ا (ال ز وهم رى   المرك ین ق ن ب ر م دد األس ى ع دل ف ع

ز،  ة   المرك م العین غ حج ًا ٩٥وبل ارس       و مبحوث ى م ایر إل ن ین رة م الل الفت ات خ ع البیان م تجمی ت
الل٢٠١٩ ن خ ك م تبیان م، وذل تمارة إس رض،  إس ذا الغ ممت له تخدام ص ات باس ل البیان م تحلی وت

ة،  ب المئوی رارات والنس ون، ومعام والتك یط لبیرس اط البس ل اإلرتب دارمعام ى،  ل اإلنح الجزئ
  .      SPSS، باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائى الخطى المتعدد اإلنحدارومعامل 

  وأسفرت أهم النتائج عما یلى :  
ة       ب فیما یتعلق -١ ى المرتب الریف جاءت ف ـرى ب ـك األسـ العوامل التى تسهم فى إحداث التفكـ

ى    األولى العوامل الثقافیة ة األول ث ب فى المرتب غ المتوسط   حی ا   المرجح  ل درجة،   ٢.٨٣الخاص به
ط  غ المتوس ث بل ة حی ة الثانی ى المرتب ل اإلقتصادیة ف ا العوام رجح یلیه ى  الم ا ه  ٢.٧٤الخاص به

ط     غ المتوس ث بل ة حی ن األهمی ة م ة الثالث ى المرتب ة ف ل اإلجتماعی اءت العوام ة، وج رجح درج الم
  درجة. ٢.٣٦الخاص بها 

ات اإل   -٢ ق بالعالق دوانى        فیما یتعل ین عوامل التفكك األسرى والسلوك الع ة ب  اتضح رتباطی
ة    تقلة المدروس رات المس ین المتغی ة ب ة معنوی ة إرتباطی ك األسرى :وهى وجود عالق ، عوامل التفك

  .وبین المتغیر التابع السلوك العدوانى
این الحا   -٣ ى  فیما یتعلق بإسهام العوامل المسببة فى تفكك األسرة الریفیة في تفسیر التب دث ف

و االسلوك العدوانى  ث  تضح أن هناك عامالن فقط ذوى معامالت إنحدار جزئى معن یساهمان  ى حی
دوانى،    لوك الع ى الس این ف یر التب ى تفس اعى وف ل اإلجتم ا: العام ك  ، هم افى، وذل ل الثق والعام

  على الترتیب. ٢.٠٣٨،  ١.٦٣٦بمعامالت إنحدار جزئى: 
  مقدمة ومشكلة البحث:  ال

رة ر األس ن تعتب اس    م ریة، وأس ات البش ى الجماع دة ف غر وح ع، وأص ات المجتم م منظم أه
ا     ا أنه التركیب االجتماعى فى كل من المجتمعات اإلنسانیة فهى نواة أى مجتمع وتعكس صفاته، كم
ى        ط الطبیع ور، والوس ا التط دأ منه ى یب ى الت ة األول ع، والنقط م المجتم ى جس ى ف ة األول الخلی

رع فی  ذى یترع اعى ال هم    االجتم ا ببعض ربط أفراده وانین ت وس وق رة بطق تص األس رد، وتخ ه الف
رة  د األس بعض. وتع م ال ة  أه ة اجتماعی دد  منظم ث تتح ي حی ا ف یة إطاره رد شخص تقبلیة الف  المس

دالرحمن،   فیما ودوره ة المسئولة عن       ). ٣٥٠: ٢٠٠٦بعد (عب م المؤسسات االجتماعی واألسرة أه
ا    ت  تنشئة األبناء، وتشكیل شخصیتهم إذا م ى تتضمن      بالمؤسسات  قورن ة األخرى، والت االجتماعی

الم   ائل اإلع رة، ووس ن األس ًال م ة ،ك دقاء، والمدرس راهیم، إ( واألص ا ٢: ٢٠٠٢ب ا أنه وم ) كم تق
ع         راد المجتم داد أف ة وإع ة بغرض تربی ع المختلف بالعدید من األدوار التى تقوم بها مؤسسات المجتم

  ).  ٣،٤: ١٩٧٧(حسن،
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ریة  اة األس ن األدوار       والحی ة م ائف ومجموع ن الوظ ة م ات ومجموع ن العالق ة م مجموع
ن   واإل رد م ل ف ب ك ى لع ا وف ا لوظائفه ا أدائه ى قیامه نجح األسرة ف ى ت اعالت، ولك باعات والتف ش

ین    ك األسرى ب ود التماس ن وج ك م بیل ذل ى س د ف داف الب ق األه ا، ولتحقی ى حیاته ا دور ف أفراده
ه األسرة إل       وفى كل جانب من جوانب ا أفرادها، د علی ذى تعتم ا، وال رتبط به ى ت ستقرارها  لحیاة الت

  ).١٠٧: ١٩٩٧وتحقیق ترابطها وتماسكها(فهمى،
ى الخارج     وتتعرض األسرة المصریة للعدید من المؤثرات من أهمها هجرة أرباب األسرة إل

رأة للعمل     والتصنیع والتحضر  وتفاقم أوضاع الفقر بحثًا عن الرزق، یم وخروج الم روز  والتعل ، وب
ائل      ار وس اعى وإنتش ن التحول اإلجتم ئة ع رات ناش دد الزوجات، وتغی وائیات، وتع مشكالت العش
اض          رة، وإنخف ل األس لطته داخ ل لس دان الرج روعة، وفق ر مش رق غی تخدامها بط ل وإس التواص
الحة         ن مص ث ع ا یبح رد فیه ل ف ة، وك ة ومنعزل رة فردی بحت األس ائهم، وأص اء آلب رام األبن إحت

ة      ). ١٧٤: ١٩٨٨قبل مصالح األسرة (الخولى، الشخصیة  ى محاول ذا البحث یسعى إل وعلیه فان ه
و:   ى وه اؤل الرئیس ى التس ة عل دوانى      اإلجاب لوك الع رى والس ك األس ین التفك ة ب د عالق ل توج ه

راهقین ة للم ة:   ؟باألسرة الریفی ة التالی ئلة الفرعی اؤل الرئیسى األس ذا التس درج تحت ه ىوین ا ه  م
رى محافظة األقصر   العوامل الت ا هى  ى تسهم فى التفكك األسرى ببعض ق ین درجة     ؟ وم ة ب العالق

  التفكك األسرى ودرجة السلوك العدوانى لدى المراهقین باألسرة الریفیة؟
    :داف البحثأه

ا         ى التفكك األسرى وعالقته ى تسهم ف یستهدف هذا البحث بصفة أساسیة دراسة العوامل الت
  :  االهداف الفرعیة االتیة راهقین ببعض قرى محافظة األقصر من خاللبالسلوك العدواني لدى الم

  التعرف على العوامل التى تسهم فى تفكك األسرة الریفیة. -١
دوانى  -٢ دى المراهقین    التعرف على العالقة بین درجة التفكك األسرى ودرجة السلوك الع ل

  باألسرة الریفیة.
  : یةض البحثوالفر

  :یةالتال یةض البحثوتم صیاغة الفر ىلتحقیق هدف البحث الثان
د   -أ  ك األسرى  توج ل التفك ة وهى عوام تقلة المدروس رات المس ین المتغی ة ب ة معنوی  عالق

  (العامل اإلقتصادى، والعامل اإلجتماعى، والعامل الثقافى) وبین السلوك العدوانى بمنطقة الدراسة.  
ة         -ب  ى تفكك األسرة الریفی ى تفسیر ا  تسهم العوامل المسببة ف این  ف ى السلوك   الحادث  لتب ف

 للمراهقیین الریفیین. العدوانى
  الطریقة البحثیة
  منطقة البحث:

ه     تم إجراء الدراسة بمركز إسنا بمحافظة األقصر كنطاق جغرافى إلجراء الدراسة نظرًا ألن
م   ، یعد أكبر مراكز المحافظة من حیث عدد السكان د ت ن المركز       إوق ة م الث وحدات محلی ار ث ختی

  .دیر والكیمان والنجوع (قبلى وبحرى)وهى: ال
  شاملة وعینة البحث:

ث         ه حی أجرى هذا البحث بمركز إسنا من بین مراكز محافظة األقصر إلجراء الدراسة علی
ذا المركز وهى    إتم  حیثیعد أكبر مراكز المحافظة من حیث عدد السكان،  ختیار ثالث قرى من ه

ة بنسبة    الدیر والكیمان والنجوع، وتم سحب العینة بط د   ٥ریقة عشوائیة منتظمة من كل قری % وق
ان، و   ٣٥أسرة من قریة الدیر، و ٤٠مبحوثًا، بواقع  ٩٥بلغ إجمالى العینة  ة الكیم  ٢٠أسرة من قری

  أسرة من قریة النجوع . 
  

  البیانات:  وتحلیل طریقة جمع 
ة الشخصیة للمب      تم جمع البیانات باستخدام  ة المقابل تبیان بطریق رة    إستمارة إس ى الفت حوثین ف

ارس  ى م ایر حت ن ین م ،م ٢٠١٩م ىاإل وت امج الحاسب اآلل تعانة ببرن ائج  SPSS س ل النت لتحلی
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ائیًا ب ل اإل إإحص ة، معام ب المئوی رارات، والنس تخدام: التك دار س ل اإلنح یط، ومعام اط البس رتب
  .اإلنحدار الخطى المتعددالجزئى، ومعامل 
  المتغیرات البحثیة

ل اإلقتص -١ ارة   ادیة: العوام ارات عب الث عب الل ث ن خ ه م م قیاس م (ت ة، ) ١رق إیجابی
ق،     )٣، ٢رقم ( عبارتانالو سلبیتان، عن طریق وضع مقیاس مكون من ثالث إستجابات هى: مواف

درجات    ت ال ق، وأعطی ر مواف یان، غی س     ١، ٢، ٣س ة، والعك ارة اإلیجابی ب للعب ى الترتی عل
  للعبارتان السلبیتان.

ل اإل  -٢ ة:  جتمالعوام ن خالل احدى عشر        اعی ذه العوامل م اس ه م قی ل    ت ث تمث ارة، حی عب
م   )٦، ٥، ٤(العبارات رقم  ، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧(العبارات اإلیجابیة، بینما العبارات رق

ق، سیان،          )١٤ الث إستجابات هى : مواف ن ث اس مكون م العبارات السلبیة، عن طریق وضع مقی
درجات   ت ال ق، وأعطی ر مواف ارات    ١، ٢، ٣غی س للعب ة، والعك ارات اإلیجابی ب للعب ى الترتی عل

  السلبیة.
ة:  -٣ ل الثقافی ل         العوام ث تمث ارة ، حی ر عب الث عش الل ث ن خ ل م ذه العوام اس ه م قی ت

م    )٢٢، ٢١، ١٦( العبارات رقم ارات رق ، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٥(العبارات اإلیجابیة، بینما العب
ل  )٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣ ارات الس الث       العب ن ث ون م اس مك ع مقی ق وض ن طری ك ع بیة، وذل

درجات        ت ال ق، وأعطی ر مواف ق، سیان، غی ارات     ١، ٢، ٣إستجابات هى: مواف ب للعب ى الترتی عل
  ).١اإلیجابیة، والعكس للعبارات السلبیة كما هو موضح بجدول رقم (

  

  یبین أرقام البنود الموجبة والسالبة فى مقیاس عوامل التفكك األسرى .١جدول 
 المجموع أرقام البنود نوع البنود

 ٧ ٢٢، ٢١، ١٦، ٦، ٥، ٤، ١ البنود اإلیجابیة
، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٤،١٥،١٧، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٣، ٢ البنود السلبیة

٢٠ ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤ 
  

  عدوانى بین المراهقین الریفیین:مظاهر السلوك ال -٢
رین :   -١ و اآلخ دوانى نح لوك الع م قیالس ر ت عة عش الل تس ن خ ه م ن   اس ك ع ارة، وذل عب

سلوك عدوانى كبیر، سلوك عدوانى متوسط،    طریق وضع مقیاس مكون من ثالث إستجابات هى: 
  على الترتیب.    ٣، ٢، ١، وأعطیت الدرجات سلوك عدوانى ضعیف

ك عن      السلوك العدوانى اللفظى :  -٢ ارة، وذل تم قیاسه هذا البعد من خالل خمسة عشر عب
سلوك عدوانى كبیر، سلوك عدوانى متوسط،    ع مقیاس مكون من ثالث إستجابات هى: طریق وض

  على الترتیب. ٣، ٢، ١، وأعطیت الدرجات سلوك عدوانى ضعیف
ك       السلوك العدوانى البدنى أو الجسدى : -٣ ارة، وذل ة عب ن خالل ثمانی د م تم قیاس هذا البع

ى:   تجابات ه الث إس ن ث ون م اس مك ق وضع مقی ن طری لوك ع دوانى س لوك ع ر، س دوانى كبی ع
  على الترتیب للعبارات. ٣، ٢، ١، وأعطیت الدرجات متوسط، سلوك عدوانى ضعیف

ارة،        السلوك العدوانى الموجة نحو الممتلكات :  -٤ ة عب ن خالل ثمانی د م ذا البع اس ه تم قی
ى:       تجابات ه الث إس ن ث ون م اس مك ع مقی ق وض ن طری ك ع لوك   وذل ر، س دوانى كبی لوك ع س

  على الترتیب للعبارات. ٣، ٢، ١ضعیف، وأعطیت الدرجات متوسط، سلوك عدوانى عدوانى 
  التعریفات اإلجرائیة:

دم اإل     : األسرى  التفكك  ل واإلضطراب وع ة الخل ى حال دد     ویعن ى تسود األسرة وته زان الت ت
ارف  إب ا المتع ل المراهقین باالسرة     نهیارها وعجزها عن أداء أدوارها ووظائفه ن قب ا نتیج   م ة علیه

االة         لبیة والالمب ف بالس ة تتص لبیة. وسلوكیات فردی ة س ة وثقافی ة إقتصادیة وإجتماعی عوامل مختلف
  والترصد تجاه باقى أفراد األسرة.
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دوانى:   ة          السلوك الع ة والرغب العنف والعدوانی ذى یتصف ب ى ال ه السلوك اإلنحراف ویقصد ب
ًا وینشأ نتیج       ًا أو معنوی دیًا أو لفظی راد       فى إیذاء اآلخرین جس ع أف ف م دم التكی د وع اط الزائ ة اإلحب

  من قبل المراهقیناألسرة والمجتمع.
  سنة. ٢٠ – ١٤ویقصد بهم الشباب البالغین من الجنسین فى الفئة العمریة من المراهقین: 

  لنتائج ومناقشتها ا
  األسرة الریفیة بمنطقة الدراسة:أوًال: العوامل التى تسهم فى تفكك 

  : العوامل اإلقتصادیة -١
ا  قفیم ة    یتعل رة الریفی ك األس ببة لتفك ادیة المس ل اإلقتص ة  بالعوام ة الدراس حت  ،لعین أوض

م (  ین (   ٢النتائج الواردة بالجدول رق بًا تنحصر ب أثیر    ٧٨.٩٥-%٣٣.٦٨) أن نس ى ت %) أشارت إل
الى :    و الت ى النح رجح عل ط الم ًا للمتوس أثیر وفق ى الت ا ف ا ألهمیته ن ترتیبه ل أمك ن العوام ددًا م  ع

كة  رة المتماس ة األس ة لألمواجه ات المادی ة،  ٢.٧٤زم رة  ودرج ل األس ات داخ رة الخالف ة كث نتیج
ى األسرة    اق عل رة درجة،   ١.٩٦ بخل الزوج فى اإلنف ات داخل األسرة    ال وكث نتیجة للعوامل   خالف

  درجة. ١.٩٦ المادیة
  العوامل االجتماعیة: -٢

ة فیما یختص بالعوامل االجتماعیة المسببة لتفكك ا أوضحت   ،بمحافظة األقصر   ألسرة الریفی
م (     دول رق نفس الج واردة ب ائج ال ین (    ٢النت ر ب وثین تنحص ن المبح بًا م  -% ١٥.٧٩) أن نس

ًا للمتوسط            %) ٥٧.٨٩ أثیر وفق ى الت ا ف ا ألهمیته ن ترتیبه ن العوامل أمك ددًا م أثیر ع أشارت إلى ت
الى:   و الت ى النح رجح عل لوكیات األب الم ة س ام بمتابع ف   اإلهتم ف المواق ى مختل رفاتهم ف اء وتص ن

ة    ٢.٣٦ ال المنزلی ى األعم رة ف راد األس اركة أف دم مش ة، وع ة،  ٢.٣٥درج یادةدرج الف  وس الخ
راد األسرة      ین أف رة ب ى شئون األسرة       و، ٢.٢١بدرجة كبی ران ف دخل األهل والجی درجة،   ٢.١٥ت

ة  و ة نتیج كوى الدائم اة  الش ب الحی ى   ٢.١٣متاع ارب ف دخل األق ة، وت ات   درج ل الخالف  ٢.٠٨ح
رة   اع األس دم إجتم ة، وع ادرًادرج بة    إال ن اد أو أى مناس بات واألعی ف المناس ى مختل ة إف جتماعی

ارات     ١.٩١المشاكل والمنازعات ألتفه األسباب   ووجوددرجة ،  ٢.٠٦ درجة، والمجامالت والزی
ت     ة مضیعة للوق ة،  ١.٧٩العائلی اء  والنزاعات الناشئة داخل األسرة حول ترب    درج ة األبن  ١.٧٥ی

  درجة. ١.٦٩درجة، ومحاسبة األبناء بشدة على السلوك الخطأ 
  العوامل الثقافیة: -٣

ة    رة الریفی ك األس ببة لتفك ة المس ل الثقافی تص بالعوام ا یخ ر فیم ة األقص حت  ،بمحافظ أوض
م (    دول رق نفس الج ائج ب ین (    ٢النت ر ب وثین تنحص ن المبح بًا م %) ٨٨.٤٢ -% ٢٤.٢٠) أن نس

ى          أشارت إ ًا للمتوسط المرجح عل أثیر وفق ى الت ا ف ا ألهمیته ن ترتیبه لى تأثیر عددًا من العوامل أمك
الى:    دم النحو الت زوجی  الع ین ال ق ب الق  ن یسبب تواف ب     ٢.٨٣الط دي للتغل ل جه درجة، وأعمل ك

ة  ات الزوجی ى الخالف رة    ٢.٦٤عل ل األس اكل داخ بب المش د تس ادات والتقالی تالف الع ة، وإخ درج
راد األسرة   در ٢.١٦ ادل       ٢.١١جة، وتتقارب اآلراء الدینیة بین أف ام متب درجة، وعدم وجود إهتم

رة    راد األس ع أف ین جمی ة ب ة،  ٢.٠٢ورعای رة  ودرج ل األس ات داخ ىالمناقش تائم   تنته ادل الش بتب
ة      ١.٦المواقف  لتهور واإلندفاع في بعضوادرجة،  ١.٦٥واإلهانات  ات طویل درجة، وقضاء أوق
 ١.٥١درجة، واللجوء إلى الضرب عند حدوث أى مشكلة   ١.٥٤نت والقنوات الفضائیة أمام اإلنتر

نهم      دل بی دم الع أخرى وع زواج ب ن      ١.٣٧درجة، وال ى م د األدن ى الح دم الحصول عل درجة، وع
ون       ١.٢٨الحقوق الزوجیة  ى التلیف ة بالتحدث ف ات طویل ان    ١.٢٧درجة، وقضاء أوق درجة، وإدم

  درجة. ١.١٩بعض أنواع المخدرات 
  

دول   ك       .٢ج ة بالتفك ل ذات العالق تص بإستجاباتهم للعوام ا یخ وثین فیم ددى والنسبى للمبح ع الع التوزی
  )٩٥(ن =األسرى 

الوسط     غیر موافق سیان موافق العبــارات م
 المرجح

اإلنحراف 
 % ن % ن % ن الترتیب المعیارى

 العوامل االقتصادیة
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األسرة المتماسكة تقف بقوة لمواجھة  ١
 ١ ٠.٥٥ ٢.٧٤ ٥.٢٦ ٥ ١٥.٧٩ ١٥ ٧٨.٩٥ ٧٥ األزمات المادیة

تؤدى النواحى المادیة إلى كثرة الخالفات  ٢
 ٢ ٠.٨٥ ١.٩٦ ٣٧.٩ ٣٦ ٢٢٨.٤ ٢٧ ٣٣.٦٨ ٣٢ داخل األسرة 

بخل الزوج فى اإلنفاق على األسرة  ٣
 ٣ ٠.٨٩ ١.٩٦ ٤١.٠٥ ٣٩ ٢٢.١٠ ٢١ ٣٦.٨٤ ٣٥ یؤدى إلى وجود خالفات داخل األسرة 

 العوامل االجتماعیة

اإلھتمام بمتابعة سلوكیات األبناء  ٤
 ١ ٠.٧٠ ٢.٣٦ ١٢.٦٣ ١٢ ٣٨.٩٥ ٣٧ ٤٨.٤٢ ٤٦ وتصرفاتھم فى مختلف المواقف 

 ١١ ٠.٧٨ ١.٦٩ ٤٩.٤٧ ٤٧ ٣١.٥٨ ٣٠ ١٨.٩٥ ١٨ محاسبة األبناء بشدة على السلوك الخطأ ٥
 ٦ ١.٣٤ ٢.٠٨ ٣٣.٦٨ ٣٢ ٢٤.٢١ ٢٣ ٤٢.١١ ٤٠ ل الخالفاتیتدخل األقارب فى ح ٦

المجامالت والزیارات العائلیة مضیعة  ٧
 ٩ ٠.٧٨ ١.٧٩ ٤٣.١٦ ٤١ ٣٤.٧٤ ٣٣ ٢٢.١١ ٢١ للوقت

یسود الخالف بدرجة كبیرة بین أفراد  ٨
 ٣ ٠.٧٦ ٢.٢١ ٢٠ ١٩ ٣٨.٩٥ ٣٧ ٤١.٠٥ ٣٩ األسرة

٩ 
من النادر إجتماع األسرة معاً فى مختلف 

مناسبات واألعیاد أو أى مناسبة ال
 اجتماعیة

٧ ٠.٨٤ ٢.٠٦ ٣٢.٦٣ ٣١ ٢٨.٤٢ ٢٧ ٣٨.٩٥ ٣٧ 

عدم مشاركة أفراد األسرة فى األعمال  ١٠
 ٢ ٠.٨٣ ٢.٣٥ ٢٣.١٥ ٢٢ ١٨.٩٤ ١٨ ٥٧.٨٩ ٥٥ المنزلیة

كثیراً ما یتدخل اآلخرون من األھل  ١١
 ٤ ٠.٨٧ ٢.١٥ ٣١.٥٨ ٣٠ ٢٢.١١ ٢١ ٤٦.٣١ ٤٤ والجیران فى شئون األسرة 

نختلق المشاكل والمنازعات ألتفھ  ١٢
 ٨ ٠.٨٣ ١.٩١ ٣٨.٩٥ ٣٧ ٣١.٥٨ ٣٠ ٢٩.٤٧ ٢٨ األسباب

أكثر النزاعات التى تحدث داخل األسرة   ١٣
 ١٠ ٠.٧١ ١.٧٥ ٤١.٠٥ ٣٩ ٤٣.١٦ ٤١ ١٥.٧٩ ١٥  تدور حول تربیة األبناء 

  ٥  ٠.٨٠  ٢.١٣  ٢٦.٣١  ٢٥  ٣٤.٧٤  ٣٣  ٣٨.٩٥  ٣٧  متاعب الحیاة تجعلك دائم الشكوى  ١٤
 العوامل الثقافیة

ال یوجد إھتمام متبادل ورعایة بین جمیع  ١٥
 ٥ ٠.٨١ ٢.٠٢ ٣١.٥٨ ٣٠ ٣٤.٧٤ ٣٣ ٣٣.٦٨ ٣٢ أفراد األسرة

أعمل كل جھدي للتغلب على الخالفات  ١٦
 ٢ ٠.٦٨ ٢.٦٤ ١١.٥٨ ١١ ١٢.٦٣ ١٢ ٧٥.٧٩ ٧٢ الزوجیة

غالباً ما تنتھي المناقشات داخل األسرة  ١٧
ادل الشتائم واإلھاناتبتب  ٦ ٠.٨٥ ١.٦٥ ٥٨.٩٥ ٥٦ ١٦.٨٤ ١٦ ٢٤.٢١ ٢٣ 

یوصف السلوك داخل األسرة بالتھور  ١٨
 ٧ ٠.٧٩ ١.٦ ٥٨.٩٥ ٥٦ ٢٢.١١ ٢١ ١٨.٩٥ ١٨ واإلندفاع في بعض المواقف

إختالف العادات والتقالید تسبب المشاكل  ١٩
 ٣ ٠.٨٥ ٢.١٦ ٢٩.٤٧ ٢٨ ٢٥.٢٦ ٢٤ ٤٥.٢٦ ٤٣ داخل األسرة

عدم الحصول على الحد األدنى من  ٢٠
 ١١ ٠.٥٦ ١.٢٨ ٧٦.٨٤ ٧٣ ١٧.٨٩ ١٧ ٥.٢٦ ٥ الحقوق الزوجیة

 ٤ ٠.٧٨ ٢.١١ ٢٥.٢٦ ٢٤ ٣٨.٩٥ ٣٧ ٣٥.٧٩ ٣٤ تتقارب اآلراء الدینیة بین أفراد األسرة ٢١

الطالق لھ فوائد أكثر من أضراره طالما  ٢٢
 ١ ٠.٥٠ ٢.٨٣ ٥.٢٦ ٥ ٦.٣٢ ٦ ٨٨.٤٢ ٨٤ أن ھناك عدم توافق بین الزوجین

اللجوء إلى الضرب عند حدوث أى  ٢٣
 ٩ ٠.٧٧ ١.٥١ ٦٦.٣٢ ٦٣ ١٦.٨٤ ١٦ ١٦.٨٤ ١٦ مشكلة

 ١٣ ٠.٤٩ ١.١٩ ٨٥.٢٦ ٨١ ١٠.٥٣ ١٠ ٤.٢١ ٤ إدمان بعض أنواع المخدرات ٢٤

قضاء أوقات طویلة أمام االنترنت  ٢٥
 ٨ ٠.٧٣ ١.٥٤ ٦٠ ٥٧ ٢٦.٣٢ ٢٥ ١٣.٦٨ ١٣ والقنوات الفضائیة

اء أوقات طویلة بالتحدث فى التلیفونقض ٢٦  ١٢ ٠.٦٨ ١.٢٧ ٦٣.١٦ ٦٠ ٢٦.٣٢ ٢٥ ١٠.٥٣ ١٠ 
 ١٠ ٠.٧٢ ١.٣٧ ٧٦.٨٤ ٧٣ ٩.٤٧ ٩ ١٣.٦٨ ١٣ الزواج بأخرى وعدم العدل بینھم ٢٧

  : إستمارة اإلستبیانالمصدر
  

لوك        ة الس رى ودرج ك األس ة التفك ین درج ة ب ًا: العالق ر    ثانی راهقین باألس دى الم دوانى ل ة الع
  الریفیة:

ة     البحثىلتحقیق الهدف الثانى من أهداف هذه الدراسة، تم وضع الفرض  الى: وجود عالق الت
ین            تقلة وب رات مس ن: درجات عوامل التفكك األسرى بمحافظة األقصر كمتغی إرتباطیة بین كل م

اط البس     امالت اإلرتب "  یطدرجة السلوك العدوانى كمتغیر تابع، وإلختبار هذا الفرض تم حساب مع
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واردة           ائج الدراسة ال د كشفت نت ابع. وق ر الت ین المتغی تقلة وب لبیرسون" بین كل من المتغیرات المس
الي            ٣بالجدول ( د المستوى االحتم ة عن ة ومعنوی ة طردی ة ارتباطی ة: توجد عالق ائج التالی ) عن النت

اعى، والعامل   العامل اإلقتصادى، العامل اإلجت    وهى  ) بین المتغیرات المستقلة المدروسة٠.٠١( م
امالت       یم مع ث بلغت ق الثقافى، وبین المتغیر التابع درجات السلوك العدوانى بمحافظة األقصر، حی

  على الترتیب.  ٠.٥٢٥،  ٠.٥١٢،  ٠.٢٨٥اإلرتباط البسیط 
رى          ك األس ل التفك ین: عوام ة ب ات اإلرتباطی ة بالعالق ابقة والخاص ائج الس ى النت اًء عل وبن

ن رفض الفرض    كمتغیرات مستقلة وبین  السلوك العدوانى كمتغیر تابع بمحافظة األقصر، فإنه یمك
افى         ل الثق اعى، والعام ن العامل اإلقتصادى، العامل اإلجتم اإلحصائى: " ال توجد عالقة بین كل م

  ".لدى المراهقین باألسرة الریفیة وبین السلوك العدوانى
  

  ى وبین السلوك العدوانى بمحافظة األقصرالعالقات اإلرتباطیة بین عوامل التفكك األسر .٣جدول 
 قیم معامالت اإلرتباط البسیط عوامل التفكك األسرى

 **٠.٢٨٥  العامل اإلقتصادى
 **٠.٥١٢ العامل اإلجتماعى

 **٠.٥٢٥ العامل الثقافى
  ٠.٠١** معنوى عند مستوى معنویة    ٠.٠٥*معنوى عند مستوى معنویة        

  
ل ا   ًا: إسهام العوام لوك        ثالث ى الس ادث ف این الح ي تفسیر التب ة ف ك األسرة الریفی ى تفك لمسببة ف

  العدوانى: 
ي   أثیر عل ي الت ة ف تقلة المدروس رات المس یر المتغی ى تفس رف عل م  للتع دوانى، ت لوك الع الس

دوانى"،       البحثىوضع الفرض  ین السلوك الع ة وب " توجد عالقة بین عوامل التفكك األسرى مجتمع
تخدام اإل م اس د ت ائج   وق ن النت ح م ث أتض رض حی ذا الف حة ه ن ص د م دد للتأك دار الخطى المتع نح
اط        ٤الواردة بالجدول ( دوانى بمعامل إرتب رتبط بالسلوك الع ة ت ) أن عوامل التفكك األسرى مجتمع

دد        F، وتبلغ قیمة ٠.٥٨٢متعدد قدره  اط المتع ة معامل اإلرتب ار معنوی ، ١٥.١٦٢المحسوبة إلختب
، وهذا یعنى أنه توجد عالقة بین عوامل التفكك  )٠.٠١(المستوى اإلحتمالى  وهى قیمة معنویة عند

د أن عوامل التفكك األسرى          دوانى، ویشیر معامل التحدی األسرى مجتمعة وبین درجة السلوك الع
  ٪ من التباین فى السلوك العدوانى.٣٣.٨مجتمعة تفسر نحو 

این      وللتعرف على إسهام كل عامل من عوامل التفكك األسرى إ  ى تفسیر التب ًا ف سهامًا معنوی
"إسهام كل عامل من عوامل التفكك األسرى إسهامًا   البحثىفى السلوك العدوانى، تم وضع الفرض 

ى الخاصة   إمعنویًا فى تفسیر التباین فى السلوك العدوانى"، تم  ستخدام قیم معامالت اإلنحدار الجزئ
ى ا  این        بكل عامل للتأكد من صحة هذا الفرض وللوقوف عل ى تفسیر التب ا ف د لكل منه إلسهام الفری

  فى السلوك العدوانى.  
واردة بالجدول (     ائج ال ن النت دار      ٤حیث اتضح م امالت إنح ط ذوى مع اك عامالن فق ) أن هن

ا:    امالن هم ذان الع دوانى، وه لوك الع ى الس این ف یر التب ى تفس اهمان ف ا یس وى، أى أنه ى معن جزئ
ى    ٢.٠٣٨،  ١.٦٣٦، وذلك بمعامالت إنحدار جزئى:  العامل اإلجتماعى والعامل الثقافى ك عل وذل

  الترتیب.
دوانى،   وفى محاولة للتعرف على أصالة العالقة بین عوامل التفكك األسرى وبین السلوك الع

ن الجدول (   ) یتضح  ٤تمت مقارنة معامل اإلنحدار الجزئى بمعامل اإلرتباط البسیط لكل عامل، وم
ذه      أن عامالن فقط ذات معامل إر س اإلتجاه، وه ى نف ان وف تباط بسیط ومعامل إنحدار جزئى معنوی

ذه       ن ه ل م ین كل عام ة ب ى أن العالق ذا یعن افى، وه ل الثق اعى والعام ل اإلجتم ى: العام العوامل ه
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ل          ع العوام ر جمی ة واإلتجاه بإستبعاد أث ث المعنوی ن حی أثر م دوانى ال تت لوك الع ین الس العوامل وب
  العالقة.األخرى مما یعكس أصالة 

  

  العالقات اإلنحداریة بین عوامل التفكك األسرى وبین السلوك العدوانى .٤جدول 
 م

  

 العالقات اإلنحداریة المتغیر المستقل
 Fقیمة  معامل اإلنحدار الجزئى

  ١.٠٠٦ ١.٤٣٤ العامل اإلقتصادى ١
 **٢.٧١٢ ١.٦٣٦ العامل اإلجتماعى ٢
 **٢.٩٥٠ ٢.٠٣٨ العامل الثقافى ٣
  **١٥.١٦٢=  Fقیمة               ٠.٣٣٨معامل التحدید =            ٠.٥٨٢مل اإلرتباط المتعدد = معا

 ٠.٠١** معنوى عند المستوى اإلحتمالى        ٠.٠٥*معنوى عند المستوى اإلحتمالى 
  

  توصیات البحث
  السابقة یمكن التوصیة بما یلى: من النتائج
ات الدین  -١ ل دور المؤسس رورة تفعی اب    ض دیم الخط الل تق ن خ رى م ف األس ى التثقی ة ف ی

  الدینى الذى یركز على أهمیة األسرة.  
ة اإل   -٢ ف بأهمی ام    تفعیل دور وسائل اإلعالم للقیام بدورها فى التعری ستقرار األسرى، والقی

و      دورها نح وم ب ة لألسرة لتق الة موجه ة رس ون بمثاب وى، تك وعى الترب ى نشر ال ة ف رامج تثقیفی بب
ا، ائج اإل   أفراده ى النت ارة إل ة،        واإلش یة واالجتماعی اء النفس اة األبن ى حی نعكس عل ى ت ة الت یجابی

  یضاح اآلثار السلبیة التى تتركها األسرة المفككة على الفرد والمجتمع، وكیفیة الوقایة منها.او
  ستمرار وفى مكان مناسب.  إإقامة الندوات اإلرشادیة لألسر الریفیة ب -٣
رامج لإل  -٤ داد ب ریة،      إع كالت األس ن المش ف م ى التخفی دف إل ائى ته رى الوق اد األس رش

  والتقلیل من إحتمال حدوثها.
ن التفكك األسرى        -٥ انى أسرهم م ى تع ة والت ة المراهق ى مرحل اء ف اعدة األبن ضرورة مس

  بالمزید من الرعایة اإلجتماعیة.
ة ب       -٦ تقبلیة المتعلق وث المس ات والبح ن الدراس د م راء المزی رورة إج رى  ض ك األس التفك

  والسلوك العدوانى لتكون نتائجها منطلقًا لتخطیط البرامج التى تهدف إلى تنمیة المجتمعات الریفیة.
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Abstract 
The main objective of this research was to Study of Factors contributing to 

family disintegration and its relationship to aggressive behavior among 
adolescents in some villages in Luxor Governorate.  
This objective achieved through:     

- Identify the various factors related to the disintegration of the rural family. 
- Identify the relationship between the degree of family disintegration and 

the degree of aggressive behavior among adolescents in the rural family. 
The research was conducted in the center of Esna in Luxor Governorate and 

a questionnaire was designed to collect data from the sample of the study, which 
consists of 95 respondents, Data compilation from January to March 2019.                                                                      
The results of the study can be summarized as follows:  

1. The results of identifying the most important factors that contribute to the 
disintegration of the rural family indicated that: where cultural factors came first 
as the most important factors with a weighted average of 2.83 degrees, followed 
by economic factors in second place with a weighted average of 2.74 degrees. 
Social factors ranked third in importance with a weighted average of 2.36 
degrees.                               

2. The study, in relation to the correlative relations between the factors of 
family disintegration and aggressive behavior, found that there is a significant 
correlation between the independent variables studied: namely the factors of 
family disintegration (economic factor, social factor and cultural factor) and the 
dependent variable aggressive behavior. "There is no relationship between the 
degree of aggressive behavior and the economic, social and cultural factors".                   

3. With regard to the contribution of the factors causing the disintegration 
of the rural family in the interpretation of the difference in aggressive behavior, 
where it turns out that there are only two factors with factors of partial regression 
moral, that is, they contribute to the interpretation of the difference in aggressive 
behavior, and these two factors are: social factor and cultural factor, and that 
With partial regression coefficients: 1.636 and 2.038 respectively.                                                                                

 


