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 التغري ىف أأداء الأرس الريفية لبعض وظائفها)دراسة ميدانية للأرس الىت يعمل أأرابهبا مبصانع مدينة السادات مبحافظة املنوفية(. 

 , محمد حيىي حامد, اخلوىل سامل اخلوىل, هان محمود عبد الهادى ,* 1  محدى امحد احللوان 

متع الريفى  , القاهرة, مرص. جامعة الأزهر ,لكية الزراعة , قسم الإرشاد الزراعى واجمل

 hamdyelhlawany@azhar.edu.eg :الرئييس للباحث الالكرتوين الربيد*

 امللخص 

 التعلميية،، الوظيفة الضبط الإجامتعىظيفة التنش ئة الاجامتعية، و وظيفة التالية:  لوظائفلالريفية  الأرس أأداءىف  اس هتدف البحث حتديد درجة التغري

، والتعرف عىل  املدروسة للمبحوثني، وبني درجة التغري ىف أأداء الأرس للوظائف املدروسة عد معل أأرابهبا ابملصانع، وحتديد العالقة بني املتغريات الشخصيةب

مبحواًث   400أأجرى البحث عىل عينة قواهما وقد  . املشالكت الىت تواجه الأرس املبحوثة نتيجة معل أأرابهبا مبصانع مدينة السادات ومقرتحات التغلب علهيا

مبحافظة املنوفية، ومجعت البياانت ابس تخدام اس امترة اس تبيان ابملقابة الشخصية للباحث مع املبحوثني خالل شهرى   من العاملني مبصانع مدينة السادات

حصائيًا ابس تخدام جداول احلرص العددى، والتكرارات، والنسب املئوية، م، ومت تفريغها وتبوبهيا، ومعاجلهتا مكيًا، كام مت حتليلها اإ  2021عام  مايو ويونيو 

ملبحوثني يرون أأن مس توى  االغالبية العظمى من أأن وجاءت النتاجئ عىل النحو التاىل:  وادلرجة املتوسطة، ومعامل الإرتباط البس يط، واختبار مربع اكى.

رتفع  ، الضبط الاجامتعى، الوظيفة التعلميية نتيجة معل رب الأرسة ىف مصانع مدينة السادات معيةوظيفة التنش ئة الاجامت الوظائف التالية: حدوث التغري ىف 

( يرون أأن مس توى  حدوث التغريات ىف  %91أأن الغالبية العظمى من املبحوثني ) و  ،%88، %94,75، %92,25وبلغت نسبهتم عىل الرتتيب  ومتوسط، 

جامًل  وجود عالقة معنوية بني بعض املتغريات الشخصية املدروسة للمبحوثني وبني  متوسط. ورتفع م ىف املصانع  معل رب الأرسة بعدالوظائف املدروسة اإ

طول ساعات العمل   ىه:  الىت تواجه الأرس املبحوثة نتيجة معل أأرابهبا مبصانع مدينة الساداتأأمه املشالكت . التغري ىف أأداء الأرس للوظائف املدروسة 

ىل التقصري جتاه الأ  العمل عىل تقليل املشاجرات بني   ىه: الىت تواهجم نتيجة لعملهم ابملصانعاملشالكت ملبحوثني للتغلب عىل اا أأمه مقرتحات رسة. يؤدى اإ

دارة ش ئون البيت.    الأبناء، التفاق عىل من يتوىل اإ

 . التغري، الارسة الريفية، وظائف الأرسة   : الاسرتشادية اللكامت  

 املقدمة 

الأرسة من أأمه الأنساق الإجامتعية والىت لها أأهداف وغاايت  تعترب 

ىل حتقيقها من خالل قياهما ابلعديد من   متنوعة ومتعددة وتسعى اإ

الوظائف مهنا التنش ئة الإجامتعية، والضبط الإجامتعى، والوظيفة  

الإقتصادية، والوظيفة الصحية، والوظيفة التعلمية، والرتوحيية ....اخل،  

رسة من تغريات فاإن وظائفها الأساس ية ل تتغري بل قد  وهمام حلق ابلأ 

(   154: 2000يتغري أأسلوب أأداء الوظيفة والياهتا ) خرض وأأخرون، 

وحىت تقوم الأرسة بوظائفها عىل أأمكل وجه فالبد من توازهنا بنائيًا  

ووظيفيًا مبعىن أأن تمتتع بدرجة كبرية من الاس تقرار والتفامه واملشاركة  

ل أأن الوقع املعارص يشري اإىل أأن الأرسة املرصية أأصبحت  بني أأفرادها،  اإ

تعان الكثري من املشالكت الىت تؤثر علهيا بنائيًا وهو ما ينعكس عىل  

اختاللها وظيفيًا فال تس تطيع القيام ابلوظائف احملددة لها كام هو  

مطلوب مهنا، ولك ذكل حيدث بفعل عوامل التغري الإجامتعى املتعددة  

 (. 93  -92:  2007الأرسة )اخلوىل، الىت أأصابت 

ىل  83: 1995ويرى "الشوداىف" ) ( أأن التفكك الأرسى يشري اإ

اهنيار بناء الأدوار الإجامتعية ويتجىل ذكل ىف فشل الآابء ىف أأداء  

الزتاماهتم جتاه أأبناهئم، فاإخفاق الزوج أأو الزوجة ىف ممارسة الضبط  

الوظيفية الىت يشغلها أأحد الزوجني  الإجامتعى عىل أأبناهئم بسبب الأعباء 

والىت تفرض عىل أأحدهام البقاء خارج املزنل لفرتات طويةل يعد منطًا من  

 أأمناط التفكك الأرسى. 

ىل أأن من أأمه العوامل  48،53: 2013ويشري "اخلوىل" )   ( اإ

الىت تسبب عدم التوافق وحدوث خلل ىف العالقات الإجامتعية بني  

و املناسب من السكن واملودة ىف املزنل  الزوجني هو عدم توفر اجل

حيث تقابل الزوجة زوهجا بعد يوم معل شاق ابملطالب املادية أأو  

ابلشكوى من الأولد وعدم قدرهتا عىل ضبط سلوكهم مبفردها طول  

غيابه ىف العمل مع اختالف الاهامتمات والتفكري بيهنام، وهو مايؤثر  

زوجة حىت تنجح احلياة  سلبا عىل تاكمل أأدوار الزوج مع أأدوار ال

 الزوجية.

( عىل أأن غياب الأب  128 -125: 2018ويؤكد "اخلوىل") 

دارة ش ئون الأرسة   وسفره للعمل ينتج عنه أأن تتوىل الأم مس ئولية اإ

ختاذ القرارات الأرسية، كام أأن حتملها   وهذا يتيح لها سلطة أأكرب ىف اإ

بناء يصيهبا قصور  كبري لأن الأم   وحدها مس ئولية التنش ئة الإجامتعية للأ

ذا اكنت تعمل أأو   ل تسطيع الس يطرة والتحمك مبفردها عىل أأبناهئا خاصة اإ

ىف حاةل كرب سن أأبناهئا، كذكل فاإن غياب الزوج يلقى عىل عاتق  

نتظام الأبناء ىف املدارس، وترتيب ادلروس   الزوجة مس ئولية اإ

 اخلصوصية هلم والإرشاف عىل اس تذاكر دروسهم ىف البيت. 

( عىل أأن العمل عندما  128 -126: 2013وىل")ويؤكد"اخل 

يكون مرحيًا ومناس بًا يتوفر فيه الراحة النفس ية واجلسدية للعامل،  

وحيصل فيه عىل املقابل املادى املناسب ويكفى حاجات أأرسته رجع  

ىل بيته وهو مطمنئ النفس وهادْى البال ل يثري املشالك   العامل اإ

ذا اكن جو العمل  ويتعامل مع أأفراد أأرسته بصورة طبيع ة وطيبة، أأما اإ

وظروفه غري مناس بة حيث يسودها التوتر والقلق النفىس واجلسدى، 
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ذا أأخطأأ أأو اكن هل مطالب مادية أأو غري   وهمدد ابلطرد من العمل اإ

مادية، ولشك أأن ذكل لكه سوف ينعكس عىل تفاعهل وعالقاتة مع  

مع أأهل بيته،  أأفراد أأرسته حيث ينقل مشاعر التوتر والقلق ىف تعامهل

ذا مل يكن دليه زوجة دلهيا   وتكون الظروف هميأأة لقيام املشالك الأرسية اإ

من الصرب والقدرة عىل استيعاب زوهجا وتوفري الأمن والراحة ىف البيت  

والىت حرم مهنا ىف العمل، كذكل فاإن معل الزوجه قد يكون سببًا لتوتر  

ط بعمل بعض الزوجات  العالقات وقيام املشالك الأرسية وذكل ملا يرتب 

هامل لزوهجا وأأولدها وبيهتا، أأو بسبب اخلالف عىل راتب الزوجة   من اإ

والىت قد متتنع عن املسامهة ىف مرصوفات املزنل وتعترب أأن ذكل  

مس ئولية الزوج، كام أأنه حىت لو حدث توافق بني الزوج والزوجة عىل  

زنل ومتابعة  أأمهية معل الكهام فاإن ذكل يؤثر عىل فرتة تواجدهام ابمل

ىل ممارسة السلوك املنحرف   الأبناء ومراقبهتم وهو ما قد يدفعهم اإ

وضياعهم، وابلتاىل س يكون ذلكل أأثره السلىب عىل متاسك الأرسة وقوة  

 بناهئا. 

الإجامتعى أأحد السامت أأو املظاهر العامة الىت ل خيلو   التغري يعتربو 

ع يتصف ابلثبات أأو  مهنا جممتع من اجملمتعات البرشية، فال يوجد جممت

ن لك اجملمتعات تتغري بفعل عوامل عديدة )خرض   السكون، بل اإ

(، ويركز التغري الإجامتعى عىل رصد  155-154:  2000وأأخرون، 

ىف القمي واملعايري   التغريات الىت حتدث ىف أأمناط العالقات الإجامتعية أأو

  الىت تؤثر ىف سلوك الأفراد وحتدد مراكزمه وأأدوارمه ىف خمتلف 

التنظاميت الإجامتعية املنتس بني لها واملشرتكني ىف عضويهتا )حسن،  

1980 :49-50 .) 

ىل أأن  3: 2019يشري "حامد" ) و    التغري الإجامتعى مسة من  ( اإ

جامتعية و ثقافية   أأمه سامت اجملمتع احلديث، وحيدث نتيجة لعوامل اإ

قتصادية وس ياس ية تتداخل مع بعضها ويؤثر لك مهنا ىف الأخر،  واإ

ترب التكنولوجيا احلديثة مبا تشمهل من معدات وأألت تصنيع من أأمه  وتع 

عوامل التغري الإجامتعى حيث تؤثر عىل بناء اجملمتع وعىل الوظائف الىت  

 (.  119: 115:  1996يقوم هبا )الطنوىب ،

ويقوم بناء اجملمتع عىل مجموعة من النظم الإجامتعية مهنا النظام  

ى، وادليىن، واحلكوىم، والرتبوى،  الأرسى، والاقتصادى، والتعلمي 

ش باع احلاجات ا و  ساس ية والرضورية لالنسان  لأ تعمل هذه النظم عىل اإ

من، وىه ل تبقى عىل  لأ وا ةسواء من حيث الغذاء واجلنس والعقيد

حاهل اثبته بل حيدث لها تغري نتيجة لعوامل كثرية طبيعية أأوتكنولوجية. 

اذلى حيدث ىف بعض اجملمتعات   ولوجية، التصنيعنومن أأمه العوامل التك

ىل اكفة النظم الاجامتعية مبا فهيا   الريفية أأو ابلقرب مهنا وميتد تأأثريه اإ

املتوقع أأن يكون   النظام الأرسى اذلى متثهل الأرسة الريفية والىت من

الأرسة أأو أأحد أأفرادها  ابملصانع تأأثريه عىل الأرسة الريفية   رب  لعمل

،   )1974صربى،  ) ائف الىت تقوم هباسواء من حيث بناهئا أأو الوظ

التغريات التكنولوجية بشلك مبارش عىل طبيعة احلياة الريفية،  أأثرتكام 

وأأمناط السلوك وعىل الوظائف الىت تقوم هبا، وتغريت الأرسة الريفية من  

آخرون:  -257: 2004حيث الشلك والبناء والوظيفة، )خرض وأ

265  .) 

ىل التغريات الىت حلقت   وقد أأشارت العديد من  الكتاابت النظرية اإ

( أأن   14:  1982)  "حسن"يذكر حيثيجة التصنيع، ابلأرسة  نت

ىل ختلخل البناء التقليدى للعائةل وأأثر عىل وظائف   التصنيع أأدى اإ

عن ذى قبل وأأثر عىل الروابط والصالت   الأرسة جفعلها أأكرث ختصصاً 

ىف احلقل أأو ىف غريه من   الأرسية. فبعد أأن اكن أأفراد الأرسة يعملون معاً 

 لون ىف أأماكن متفرقة بني أأقوام غرابء.  أأماكن العمل أأصبحوا يعم

( أأن من نتاجئ  95: 91:  2018وذكرت "س ناء اخلوىل" ) 

ىل أأن تصبح أأرسة نوويه بدًل  جتاهها اإ من   التنصنيع عىل الأرسة هو اإ

حيث تمتزي الأرسة النووية بصغر جحمها وضيق   الأرسة التقليدية املمتدة

 ىب امجلعى.   نطاقها وضعف شعور الأفراد ابلرتباط القرا

ول شك أأنه ل يوجد خط فاصل بني التغريات الىت حتدث ىف بناء  

والتغريات الىت حتدث ىف وظائفها فهام وهجان لعمةل واحده فليسا   ةالأرس 

التداخل حبيث يقتىض الأمر الربط بني   التنافر ولكهنام متبادلً  ىلمتباد

ادث ىف وظائفها.  والتغري احل الأرسة التغري احلادث ىف مجيع أأجزاء بناء

لك ل يتجزأأ يؤثر لك جزء مهنا ىف الأخر ويتأأثر به. وعىل أأية   ة فالأرس 

ذا اكنت هذه   حال ل توجد حىت الآن دلئل حبثية اكفية لتقرير ما اإ

ختالفات   التغريات قد حدثت للأرسة الريفية ىف مرص أأو أأنه توجد اإ

ب أأرسها للعمل ىف  وتباينات كبرية بني الأرس الريفية الىت مل يتعرض أأراب

ىف املصانع. ومعوما فاإن   اأأرابهب  يعملاملصانع وبني الأرس الىت 

ىف هذا اجملال قد   الإختالفات والتغريات الىت ذكرهتا الكتاابت النظرية

ختبارها بواسطة اإجراء دراسات   تكون صاحله كفروض حبثيه يمت اإ

لتحق أأحد أأفرادها للعمل   ابملصانع. ميدانية عىل الأرسة الريفية الىت اإ

 البحث:   مشلكة 

تعترب حمافظة املنوفية من حمافظات امجلهورية الىت لها خصوصية  

عن ابىق احملافظات سواء من حيث زايدة عدد الساكن هبا، وارتفاع  

رتفاع الكثافة   ىل اإ نس بة التعلمي، وضيق املساحة الزراعية، وهو ما أأدى اإ

الساكنية ومعدلت البطاةل هبا، وصنُفت من بني حمافظات امجلهورية  

ىل  الطاردة  للساكن حيث شهدت جهرة داخلية لأعداد كبرية مهنا اإ

 حمافظات أأخرى ابمجلهورية.  

وحلل مشلكة الكثافة الساكنية مبحافظة املنوفية مت تعديل احلدود  

اجلغرافية للمحافظة وذكل بضم مدينة السادات من نطاق حمافظة  

ىل حمافظة املنوفية عام  م من أأجل توسعة النطاق  1991البحرية اإ

راىف للمحافظة وخفض الكثافة الساكنية فهيا، وحل بعض  اجلغ

املشالكت الاجامتعية والاقتصادية الىت يعان مهنا ساكن احملافظة،  

وتعترب مدينة السادات من املدن الصناعية احلديثة ىف مرص حيث  

يوجد هبا العديد من القالع الصناعية ىف جمالت متعددة مهنا احلديد  

صناعات الغذائية وادلوائية والبرتومكياوية  والصلب والسرياميك وال 

وغريها من الصناعات، والىت اس توعبت أأعداد كبرية من الريفيني من  

أأبناء حمافظة املنوفية للعمل ىف هذه املصانع، وغالبًا ما يلتحق ابلعمل ىف  

هذه املصانع العامةل اخلدمية واحلرفية واملهنية من اذلكور أأرابب الأرس 

روف معلهم ىف هذه املصانع التغيب عن الأرسة لفرتات  الريفية وحتمت ظ

 طويةل، وهو ما قد يؤثر عىل بناء ووظائف هذه الأرس. 
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س تقرار الأرسة ومتاسكها تاكمل أأدوار   ولعل من أأمه عوامل اإ

الزوجني حيث للك من الزوج والزوجة أأدوارهام احملددة خاصة ىف  

ل أأن  انشغال الزوج بعمهل  تنش ئة الأبناء ورعايهتم وضبط سلوكياهتم، اإ

لياًل متعبًا ومرهقًا بسب   اً املزنل طوال الهنار وعودته متأأخر  عن هغيابو 

عدم قدرته عىل املشاركة  , و سفره اليوىم للعمل مبصانع مدينة السادات

الفعاةل ىف الأعامل املزنلية واملزرعية والأنشطة اجملمتعية والقرارات 

لقاء مس ئولية وعبء القيام اب  لوظائف الأرسية عىل الزوجة  الأرسية، واإ

يؤثر سلبًا عىل  بكفاءة رمبا  ء هذه الوظائف مع عدم قدرهتا عىل أأدا

اخلالفات واملشالك  بعض قد ينتج عن ذكل و ،  العالقة بني الزوجني

  وهو ما يؤثر سلبًا عىل حنراف الأبناء وصعوبة ضبط سلوكهم اإ الأرسية و 

اذلى  و  ظائف الىت تقوم هبا, سواء من انحية بناهئا أأو الو  الأرسة الريفية

نعاكسه السلىب أأيضًا عىل اس تقرار اجملمتع الريفى، وىف نفس   يكون هل اإ

جيابية عىل الأرسة نتيجة لعمل رب  الوقت قد يكون هناك تغريات اإ

مس توى معيش هتا   رتفاع دخل الأرسة وحتسن اإ الأرسة ىف املصانع مهنا 

احلديثة  ئيةكهرابهجزة السواء من حيث بناء مسكن جديد وامتالك الأ 

 بناء والرتفيه. هامتم بتعلمي وحصة الأ والإ 

وادلراسات امليدانية الىت تناولت  الكتاابت النظريةوابس تعراض 

التغريات الاجامتعية ىف الأرسة الريفية الناجتة عن التغريات التكنولوجية 

ولكن مل جترى دراسات   ،تضح أأهنا ليست قليةلاإ والىت من أأمهها التصنيع 

جممتع جديد، كام أأن دراسات عمل   بوصفهامدينة السادات عىل  اكفية

الاجامتع الصناعى اكنت تركز عىل العالقات الإجامتعية بني العاملني  

هذه   ثر لأ  تتعرض لكن مل  وأأحصاب العمل واملرشفني علهيم  ابملصانع

جراء هذه  خارج املصنع خاصة عىل الأرسة العالقات  ىل اإ , مما دعى اإ

ذا اكنت هذه  ادلراسة للتعرف  عىل الوظيفية ابلأرس املدورسة، وبيان اإ

جيابية تدمع بناء ووظائف الأرسة، أأو سلبية تعوق الأرسة   التغريات اإ

 0وينتج عهنا مشالك هتدد اس مترارها وبقاهئا 

جابة عىل التساؤلت التية:   ذلا اكنت هذه ادلراسة لالإ

بعد معل   لوظائف التاليةل الأرس الريفية أأداءدرجة التغري ىف ما ىه 

،  الضبط الإجامتعىوظيفة  التنش ئة الاجامتعية،وظيفة : أأرابهبا ابملصانع 

  .التعلمييةوالوظيفة 

هل تتأأثر التغريت الوظيفية ىف الأرس الريفية املبحوثة خبصائص  

 أأرابب الأرس، وظروف العمل ابملصانع؟ 

  رب معل  نتيجة بحوثةامل  الأرس  تواهجها  الىت املشالكت ماىه 

 ؟  علهيا للتغلب  مقرتحاهتم   ىه وما  ابملصانع، الأرسة

 أأهداف البحث:  

وظيفة لوظائف التالية: لالريفية  الأرس أأداءىف  حتديد درجة التغري

التعلميية، بعد  الوظيفة  ،الضبط الإجامتعىوظيفة  التنش ئة الاجامتعية،

 معل أأرابهبا ابملصانع. 

املدروسة للمبحوثني وىه:   املتغريات املس تقةلحتديد العالقة بني 

 واحلاةل التعلميية للك من الزوج والزوجة، ،ونوع رب الأرسةالسن، 

والعضوية ىف املنظامت الاجامتعية الريفية  ،الزراعية ومساحة احليازة 

الوظائف املدروسة   ىف التغري درجة وبنيواملهنة قبل العمل،  ابلقرية،

 .  للأرس

العالقة بني املتغريات اخلاصة بظروف العمل ىف املصنع حتديد 

ومدة العمل ابملصنع، وعدد ساعات   ،نشاط الانتاىج للمصنعوىه:  ال 

العمل اليوىم ابملصنع، وعدد ساعات السفر اليوىم للعمل )ذهااًب/  

درجة الاس تقرار ىف   ابملصنع، و درجة الرضا عن العملوعودة (، و 

جر  الأ ، و بني القرية ومدينة السادات صالتاو توافر املابملصنع، و  العمل

كيفية الإلتحاق ابلعمل ىف  ، و نوع العمل ىف املصنع ، ومن العمل ابملصنع

املصنع، ونظام الوردايت ىف العمل، والتأأمني الاجامتعى ىف العمل،  

نظام الرتقيه  ، و مواعيد العمل ابملصنع ، ووالتأأمني الصحى ىف العمل

 تغري ىف الوظائف الأرسية املدروسة. ، وبني درجة ال  ابملصنع

تواهجها الأرس املدروسة نتيجة معل   التعرف عىل املشالكت الىت

 رب الأرسة ابملصانع، ومقرتحاهتم للتغلب علهيا. 

 : ة ض البحثيو الفر 

 يةض البحث ومت صياغة الفر  الثان والثالثالبحث  لتحقيق هدىف

 :ةالتالى

املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني  توجد عالقة معنوية بني 

 وبني درجة التغري ىف أأداء وظيفة التنش ئة الاجامتعية.

توجد عالقة معنوية بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني  

 وبني درجة التغري ىف أأداء وظيفة الضبط الاجامتعى. 

  توجد عالقة معنوية بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني 

 وبني درجة التغري ىف أأداء الوظيفة التعلميية. 

توجد عالقة معنوية بني املتغريات اخلاصة بظروف معل املبحوثني  

 وبني درجة التغري ىف أأداء وظيفة التنش ئة الاجامتعية.

توجد عالقة معنوية بني املتغريات اخلاصة بظروف معل املبحوثني  

 عى. وبني درجة التغري ىف أأداء وظيفة الضبط الاجامت

توجد عالقة معنوية بني املتغريات اخلاصة بظروف معل املبحوثني  

 وبني درجة التغري ىف أأداء الوظيفة التعلميية

 الفروض البحثية مت وضعها ىف صورهتا الصفرية. ولإختبار 

 الطريقة البحثية: 

  لعاملني ىف مصانع مدينة الساداتتتكون شامةل البحث من مجيع ا

عينة البحث من بني   جحم ، ولتحديدعامالً  104971والبالغ عددمه 

وذكل من خالل   هذا العدد مت اس تخدام جدول "كرجيىس ومورجان 

  ، مبحواثً  400مقارنة الشامةل ابلعينة املمثةل لها ىف اجلدول فتبني أأهنا 

  العاملني من حيث عدد  املصانعولضامن اختيار العينة بطريقة متثل مجيع 

ىل  املصانع تقس مي مت، حيث نوع الانتاج ومن  هبا وفقًا   قطاعات س بعةاإ

نتاج  ، و قطاع النس يج واملالبس اجلاهزةىه: وهبا  لنوع الانتاج قطاع اإ

نتاج الغذاء، و الكهرابء نتاج احلديد والسرياميك،   ،قطاع اإ وقطاع اإ
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نتاج مس تلزمات   نتاج المكياوايت والأحامض، وقطاع اإ وقطاع اإ

نتاج مس تلزمات الورق، حيث مض لك  الس يارات واجلرارات،  وقطاع اإ

قطاع عدد من املصانع العامةل فيه، ومت كذكل حرص عدد العاملني  

ابملصانع ىف لك قطاع من القطاعات الس بع، ولتحديد عينة ادلراسة مت 

مت حرص عدد املصانع ىف لك قطاع من   اتباع اخلطوات التالية:

دد العاملني ىف لك مصنع مت حرص ع القطاعات الس بع الىت مت حتديدها. 

ختيار أأكرب مصنع ىف لك   حتت لك قطاع من القطاعات احملددة. مت اإ

قطاع من حيث عدد العاملني به وذكل لضامن توفر عدد كبري من  

 الريفيني العاملني ابملصنع.

 جفاءت عىل النحو التاىل: 

قطاع النس يج: جاء أأكرب مصنع من حيث العاملني به "مصنع  

جاهزة متنوعة من أأمقشة"، حيث بلغ عدد العاملني به  ملبوسات 

 عامل.  7648

قطاع الكهرابء: جاء اكرب مصنع من حيث العاملني به "مصنع  

  812مفاتيح التوزيع والتحمك واللوحات"، حيث بلغ عدد العاملني به 

 عامل. 

نتاج الغذاء: جاء اكرب مصنع من حيث العاملني به "مصنع   قطاع اإ

اتية بأأس تثناء زيت اذلرة"، حيث بلغ عدد العاملني به  تكرير الزيوت النب 

 عامل.  2052

نتاج احلديد والسرياميك: جاء اكرب مصنع من حيث   قطاع اإ

العاملني به "مصنع بالط سرياميك وبورسلني ووزرات من خاماته"،  

 عامل.  5389حيث بلغ عدد العاملني به 

املني به  قطاع الكاميوايت والأحامض: جاء اكرب مصنع من حيث الع

"مصنع مركبات وعنارص مكييائية غري عضوية أأساس ية"، حيث بلغ عدد  

 عامل.  2188العاملني به 

نتاج الس يارات واجلرارات: جاء اكرب مصنع من حيث   قطاع اإ

العاملني به "مصنع أأجزاء بالستيكية متنوعة للس يارات"، حيث بلغ  

 عامل.  2000عدد العاملني به  

نتاج الورق: جاء  اكرب مصنع من حيث العاملني به "مصنع  قطاع اإ

 عامل.  755الورق من خاماته الاوليه"، حيث بلغ عدد العاملني به 

بعد حتديد عدد املصانع الس بع من القطاعات الس بع، وحتديد عدد  

( مبحوث عىل املصانع   400العاملني ىف لك مصنع، مت توزيع العينه ) 

 بلك مصنع جفاءت عىل النحو  الس بع اخملتارة لدلراسة وفقًا لعدد العاملني

  التالية:ةل وذكل من خالل تطبيق املعاد التاىل:

جامىل عدد العاملني ÷  (عدد العاملني ىف املصنع x) جحم العينة  ىف   اإ

 املصانع الس بعة وجاءت عىل النحو التاىل: 

 ) مبحواًث(.   146=  20844  ÷7648×400قطاع النس يج =  

 ) مبحواًث(. 17=  20844÷ 812× 400قطاع الكهرابء= 

 ) مبحواًث(.   39=   20844÷   2052×  400قطاع الغذاء =  

  103=  20844÷  5389× 400قطاع احلديد والسرياميك= 

 ) مبحواًث(. 

=   20844÷  2188×  400قطاع الكاميوايت والأحامض= 

 ) مبحواًث(.  42

÷   2000×  400قطاع مس تلزمات الس يارات واجلرارات= 

 واًث(. ) مبح  38=   20844

=   20844÷  755×  400قطاع انتاج مس تلزمات الورق = 

 ) مبحواًث(.    15

وبعد حتديد عدد املبحوثني من لك مصنع مت حرص أأعدد العامل  

دارة ش ئون العاملني ابملصنع ومت معل   ،الريفيني بلك مصنع من واقع اإ

قوامئ بعدد العاملني الريفيني بلك مصنع من املصانع الس بعة اخملتارة  

راسة، موحضة فهيا الامس، وحمل امليالد، والعنوان احلاىل، مت حسب  لدل

عينه عشوائية منتظمة من بني العاملني الريفيني اذلين مت حتديدمه بلك  

ممن قضوا  مع وضع عدد من احملددات لإختيارمه وىه أأن يكونوا مصنع، 

  لتعرض أأرسمه  وذكل ضامانً  نوات عىل الأقل ىف العمل ابملصنعمخسة س  

عىل أأن يكونوا من قاطىن القرى  ، و وث بعض التغريات الوظيفيةحلد

واملناطق الريفية مبحافظة املنوفية، وأأن يكونوا من املزتوجني ودلهيم  

 بلك قطاع.   اكلتايل أأعدادمه  فاكنت  أأبناء، وعليه

النوع، : السن، و املبحوثني من حيث العاملنيبياانت عن خصائص 

، ، ومساحة احليازة الزراعيةالزوج والزوجةية للك من التعلمي  احلاةلو 

 واملهنة قبل العمل ابملصنع.والعضوية ابملنظامت الاجامتعية، 

النشاط الانتاىج   بياانت خاصة بظروف العمل من حيث: 

ومدة العمل ابملصنع، وعدد ساعات العمل اليوىم ابملصنع،  ،للمصنع

درجة الرضا  و وعدد ساعات السفر اليوىم للعمل ) ذهااًب/ وعودة (، 

  توافر ابملصنع، و  درجة الاس تقرار ىف العمل ابملصنع، و  عن العمل 

، من العمل ابملصنعجر الأ ، و بني القرية ومدينة السادات صالتااملو 

لتحاق ابلعمل ىف املصنع، ونظام  ، و نوع العمل ىف املصنعو  كيفية الإ

والتأأمني الصحى ىف  الوردايت ىف العمل، والتأأمني الاجامتعى ىف العمل، 

 .نظام الرتقيه ابملصنع، و مواعيد العمل ابملصنع، و العمل

وقد تضمنت ثالث   التغري ىف الوظائف املدروسة: درجة  قياس

وظائف، ومت قياس لك مهنا من خالل عدد من الأنشطة الوظيفية 

نشاط(،  20وذكل عىل النحو التاىل: وظيفة التنش ئة الاجامتعية)

نشاط(، والوظيفة 14امتعى)والوظيفة الضبط الاج

نشاط(، حيث مت اس تقصاء رأأى املبحوثني عىل درجة  18التعلميية)

التغري اذلى حدث ىف لك نشاط بعد معل رب الأرسة ىف املصنع ،  

وذكل عىل مقياس مكون من ثالث اس تجاابت ىه: زاد، ومل يتغري،  

( عىل الرتتيب، ومجعت ادلرجة  3،2،1ونقص، وأأعطيت ادلراجات)

 ( 3ىف جدول) لتعرب عن التغري اذلى حدث ىف أأداء لك وظيفة  اللكية

وكذكل مت اس تخدام ادلرجة املتوسطة  لتحديد الأمهية النسبية 

 لس تجاابت املبحوثني عن لك نشاط من هذه الأنشطة املدروسة. 
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الىت تواجه الأرس املبحوثة نتيجة معل  بياانت عن املشالكت 

  ابملشالكتومت قياسها بوضع قامئة  :أأرابهبا مبصانع مدينة السادات 

واس تخدم التكرار   هواس تقصاء رأأى املبحوثني عن وجودها من عدم

  املشالكت من  مشكةملبحوثني عن لك اوالنسب املئوية لس تجاابت 

 .مشلكةومت ترتتبهيا وفقًا لعدد الاس تجاابت عن لك 

الىت املشالكت املبحوثني للتغلب عىل  بياانت عن مقرتحات

ومت قياسها بوضع قامئة ابملقرتحات الىت   : نتيجة لعملهم ابملصانع تواهجهم

ميكن من خاللها التغلب عىل املشالكت املتعلقة بظروف العمل والىت  

ملبحوثني  ىف هذه  اابملصانع، ومت اس تقصاء رأأى  هم نتيجة معلهمتواهج

املقرتحات، واس تخدم التكرار والنسب املئوية ل س تجاابت هؤلء  

عن لك مقرتح  من هذه املقرتحات  ومت ترتتبهيا وفقًا لعدد   املبحوثني

 الاس تجاابت عن لك مقرتح. 

ىل شلكها الهناىئبعد و  ، قام الباحث بعمل  الوصول ابلس امترة اإ

قرية مؤنسة،  مبحواًث من  20وذكل عىل  لها، pre-testمبدىئ اختبار 

، وذكل للتأأكد من  ممن يعملون ىف مصانع مدينة السادات مركز أأمشون،

صالحية الاس امترة مجلع البياانت املطلوبة وسهوةل فهمها من جانب  

وبعدها مت مجع بياانت البحث   ادلراسة حتقق أأهداف املبحوثني، وأأهنا 

 م.  2021يونيوو  مايوخالل شهرى 

متام مجع البياانت و  دخالها ىف احلاسب  مت بعد اإ ترمزيها وتفريغها ، مث اإ

  ابس تخدام برانمج احلزم الإحصائية الإجامتعية )  الاىل لتحليلها وذكل

(spss هذا وقد مت عرض وحتليل البياانت ابلتكرارات والنسب ،

تباط  ر املئوية، وادلرجة املتوسطة، واختبار مربع اكى، ومعامل الإ 

 البس يط لبريسون. 

 النتاجئ ومناقش هتا: 

 الاجامتعية: بوظيفة التنش ئة    لتغري ىف قيام الأرس املدروسة ا

أأن أأمه أأنشطة التنش ئة  ( 3) جدول رمق  تبني من النتاجئ

الاجامتعية الىت حدث فهيا التغري بعد معل رب الأرسة مبصانع مدينة 

كحد   "،تعلمي الأبناء الصدق همام اكنت العواقب  : "السادات نشاط 

من املبحوثني حبدوث زايدة ىف هذا النشاط،   % 52أأعىل حيث أأجاب 

فقط ابخنفاض قيام الأرسة هبذا النشاط، وبلغ املتوسط   % 8,5بيامن ذكر 

درجة من ثالث   2,44املرحج للتغري ىف قيام الأرسة هبذا النشاط 

درجات، مما يعىن زايدة التغري الاجياىب حنو قيام الأرسة هبذا النشاط  

مشاركة الأبناء ىف  " لنشاطوحد أأدن:  معل رب الأرسة ىف املصنع، بعد 

من   %33,5حيث أأجاب  "، أأداء الأعامل املزرعية واملزنلية ابلأرسة

خنفاض   %23,8املبحوثني حبدوث زايدة ىف هذا النشاط، بيامن ذكر  ابإ

قيام الأرسة هبذا النشاط، وبلغ املتوسط املرحج للتغري ىف قيام الأرسة  

درجة من ثالث درجات، مما يعىن حدوث تغري  2,10نشاط هبذا ال 

 بس يط ىف قيام الأرسة هبذا النشاط بعد معل رب الأرسة ىف املصنع،

ىف وظيفة التنش ئة  وقد بلغ املتوسط املرحج لإجامىل حدوث التغري

درجة من ثالث   2,30بعد معل رب الأرسة ىف املصانع ,  الاجامتعية

حدثت بدرجة أأعىل من   تغرياتدرجات، وهو ما يعىن أأن هذه ال 

التغري الإجياىب حنو قيام الأرسة بوظيفة التنش ئة  وزايدة ، املتوسط

جامًل   . الاجامتعية اإ

التغري اذلى حدث ىف قيام الأرسة   لرأأهيم ىف ملبحوثني وفقًا اوبتوزيع 

جامًل عىل ثالث مس توايت تبني  بأأنشطة وظيفة التنش ئة الاجامتعية  اإ

  ما يقرب من نصف املبحوثني)  أأن (4)من النتاجئ جدول رمق 

  مخىس  يزيد عىل، وأأن ما التغري املرتفعمس توى  تقع ىف فئة (% 48,25

  % 7,75، وأأن املتوسط التغريمس توى  تقع ىف فئة  (%44) ملبحوثنيا

جياىب   التغري مس توى تقع ىف فئة  املنخفض، وهو ما يؤكد حدوث تغري اإ

جاملً حنو قيام الأرسة بوظيفة التنش ئة   . الاجامتعية اإ

  ( %92,25 )ويتضح مماس بق أأن الغالبية العظمى من املبحوثني

يرون أأن مس توى حدوث التغريات ىف وظيفة التنش ئة الاجامتعية  

وقد  ،  مرتفع ومتوسط نتيجة معل رب الأرسة ىف مصانع مدينة السادات

ىل زايدة الوعى دلى أأفراد الأرسة بعد العمل ابملص  نع، يرجع هذا التغري اإ

واذلى جشع الزوجة وابىق أأفراد الأرسة عىل أأن يكون هلم دور ىف معلية  

 .التنش ئة الاجامتعية

   : التغري ىف قيام الأرس املدروسة بوظيفة الضبط الاجامتعى 

أأن أأمه أأنشطة الضبط الاجامتعى   ( 5) جدول رمق  تبني من النتاجئ

مدينة السادات   الىت حدث فهيا التغري بعد معل رب الأرسة مبصانع 

كحد أأعىل حيث أأجاب   "،ماكفأأة الأبناء عند التفوق ادلراىس : " نشاط 

  % 6,5من املبحوثني حبدوث زايدة ىف هذا النشاط، بيامن ذكر  % 61,3

فقط ابخنفاض قيام الأرسة هبذا النشاط، وبلغ املتوسط املرحج للتغري ىف  

ا يعىن  درجة من ثالث درجات، مم  2,55قيام الأرسة هبذا النشاط 

زايدة التغري الاجياىب حنو قيام الأرسة هبذا النشاط بعد معل رب الأرسة  

بناء عند الإساءة  "لنشاطوحد أأدن:  ىف املصنع، الرضب والتوبيخ للأ

من املبحوثني حبدوث زايدة ىف هذا   % 29,5حيث أأجاب  "،للآخرين 

ابخنفاض قيام الأرسة هبذا النشاط، وبلغ    %27النشاط، بيامن ذكر 

درجة من  2,03املتوسط املرحج للتغري ىف قيام الأرسة هبذا النشاط 

ثالث درجات، مما يعىن حدوث زايدة بس يطة ىف قيام الأرسة هبذا  

قد بلغ املتوسط املرحج  و  النشاط بعد معل رب الأرسة ىف املصنع،

ىف وظيفة الضبط الإجامتعى نتيجة معل رب   لإجامىل حدوث التغري

درجة من ثالث درجات، وهو ما يعىن أأن   2,33الأرسة ىف املصانع 

 حدثت بدرجة أأعىل من املتوسط.  هذه التغريات

التغري اذلى حدث ىف قيام الأرسة   لرأأهيم ىف وبتوزيع املبحوثني وفقًا 

جامًل عىل ثالث مس توايت تبني   بأأنشطة وظيفة الضبط الإجامتعى  اإ

تقع  ( %51 ما يزيد عن نصف املبحوثني)  أأن (6من النتاجئ جدول رمق )

  مخىس  يزيد عىل ، وأأن ما التغري املرتفعمس توى حدوث  ىف فئة 

، وأأن املتوسط التغريمس توى  تقع ىف فئة ( %43,75) ملبحوثنيا

 . املنخفض التغريمس توى  تقع ىف فئة   5,25%

  ( %94,75 )ويتضح مماس بق أأن الغالبية العظمى من املبحوثني

الأرس لأنشطة وظيفة يرون أأن مس توى حدوث التغريات ىف أأداء 

ما   الضبط الاجامتعى نتيجة معل رب الأرسة ىف مصانع مدينة السادات

بني املرتفع واملتوسط، وهو ما يعىن أأنه عىل الرمغ من غياب الأب بعض  



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (1) June (2022) (334-445) Al-Helwani et al 

339 
 

الوقت عن الأرسة الإ أأن الأرسة زاد قياهما بأأنشطة وظيفة الضبط  

 الاجامتعى. 

   :تعلميية التغري ىف قيام الأرسة بأأنشطة الوظيفة ال 

أأن أأمه أأنشطة الوظيفة التعلميية   ( 7) جدول رمق  تبني من النتاجئ

الىت حدث فهيا التغري بعد معل رب الأرسة مبصانع مدينة السادات  

كحد أأعىل حيث أأجاب   "،احلرص عىل تعلمي البنات ابملدارس : "نشاط 

من املبحوثني حبدوث زايدة ىف هذا النشاط، بيامن ذكر   % 51,5

خنفاض قيام الأرسة هبذا النشاط، وبلغ املتوسط املرحج  فق  10,8% ط ابإ

درجة من ثالث درجات، مما   2,41للتغري ىف قيام الأرسة هبذا النشاط 

جياىب حنو قيام الأرسة هبذا النشاط بعد معل رب   يعىن حدوث تغري اإ

متابعة الأبناء  "ىف نشاط : بيامن جاء احلد الأدن للتغري الأرسة ىف املصنع،

من املبحوثني حبدوث زايدة ىف   % 28,5حيث أأجاب  "، ذكراة ىف امل

خنفاض قيام الأرسة هبذا   % 39,3هذا النشاط، بيامن ذكر  فقط ابإ

النشاط، وبلغ املتوسط املرحج للتغري ىف قيام الأرسة هبذا النشاط  

خنفاض بس يط ىف قيام   1,89 درجة من ثالث درجات، مما يعىن اإ

قد بلغ املتوسط  لأرسة ىف املصنع، و الأرسة هبذا النشاط بعد معل رب ا

ىف الوظيفة التعلميية بعد معل رب الأرسة   املرحج لإجامىل حدوث التغري

درجة من ثالث درجات، وهو ما يعىن أأن هذه   2,05ىف املصانع 

 حدثت بدرجة أأعىل من املتوسط.  التغريات

التغري اذلى حدث ىف قيام الأرس   لرأأهيم ىفملبحوثني وفقًا ا وبتوزيع

جامًل عىل ثالث مس توايت تبني من النتاجئ   بأأنشطة الوظيفة التعلميية  اإ

تقع ىف   (%55,25 ما يزيد عىل نصف املبحوثني) أأن  (8جدول رمق )

  ملبحوثني يقرب من ثلث ا، وأأن ما التغري املتوسطس توى م  فئة

تقع ىف فئة  %12 وأأن  التغري املرتفع، مس توى تقع ىف فئة (% 32,75)

 .املنخفض التغريمس توى 

( يرون أأن   %88) ملبحوثني ان مويتضح مماس بق أأن الغالبية 

ما بني املرتفع   مس توى حدوث التغريات ىف أأداء الأرسة للوظيفة التعلميية

ىل ارتفاع املس توى الاقتصادى والتعلميى  ، واملتوسط وقد يرجع ذكل اإ

القيام بواجباهتم جتاه متابعة الأبناء   للمبحوثني مما جيعلهم أأكرث قدرة عىل 

دراس يا وهتيئة اجلو املناسب هلم وتوفري الأموال الالزمة لإكامل تعلميهم،  

ىل أأن أأنشطة الوظيفة التعلميية مازالت الأرسة   وتشري هذه النتاجئ اإ

 . حريصة عىل أأداهئا والقيام هبا همام حدث من تغريات

املدروسة ابلتغري ىف أأداء الأرس للوظائف  املس تقةل املتغريات عالقة 

 . املدروسة 

العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني وبني درجة التغري  
داء الأرس لوظيفة التنش ئة الاجامتعية.   ىف أأ

عىل أأنه ل توجد عالقة   الأول والرابع ينص الفرض الاحصاىئ

  احليازة  السن، ومساحةاملدروسة وىه:  بني املتغريات املس تقةل معنوية 

ومدة العمل  ابلقرية،  الريفية الاجامتعية املنظامت ىف الزراعية، والعضوية

وعدد ساعات العمل اليوىم ابملصنع، وعدد ساعات السفر  ابملصنع،

  للك  التعلميية واحلاةل الأرسة، رب ونوع  اليوىم للعمل ) ذهااًب/ وعودة (،

 ،النشاط الانتاىج للمصنع العمل، قبل  واملهنة والزوجة، الزوج  من 

ابملصنع،  درجة الاس تقرار ىف العملابملصنع، و  درجة الرضا عن العملو 

من العمل   جرالأ ، و بني القرية ومدينة السادات صالتااملو  توافرو 

كيفية الإلتحاق ابلعمل ىف املصنع، ، و نوع العمل ىف املصنع، و ابملصنع

جامتعى ىف العمل، والتأأمني  ونظام الوردايت ىف العمل، والتأأمني الا

نظام الرتقيه ابملصنع، وبني  ، و مواعيد العمل ابملصنع، و الصحى ىف العمل

رأأى املبحوثني ىف درجة التغري ىف أأداء الأرسة لأنشطة وظيفة التنش ئة 

 .  الاجامتعية

ولإختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدام معامل الإرتباط البس يط  

الأوىل  واس تخدام اختبار مربع اكى   س تةال لبريسون ابلنس بة للمتغريات 

 ، وجاءت النتاجئ عىل النحو التاىل: لباىق املتغريات

 نتاجئ اختبار معامل الإرتباط البس يط: 

 ( ما يىل:   9تبني من النتاجئ ) جدول رمق 

  بني 0,05وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

  التغري ىف أأداء الأرس  لمبحوثني وبني درجةدرجة العضوية ىف املنظامت ل 

  وبلغت قمية معامل الارتباط احملسوبة لوظيفة التنش ئة الاجامتعية 

0.121   

الارض،  السن، ومساحة عدم وجود عالقة معنوية بني متغريات 

السفر   ساعات العمل، وعدد ساعات ابملصنع، وعدد العمل ومدة

، لوظيفة التنش ئة الاجامتعية التغري ىف أأداء الأرس ني درجةللمبحوثني وب

،  0.018، 0.036، 0.056 وبلغت قمي معامل الارتباط احملسوبة

 عىل الرتتيب ومجيعها أأقل من نظريهتا اجلدولية.  0.044،  0,00

ختبار مربع اكى:   نتاجئ اإ

 (:  9تبني من النتاجئ ) جدول رمق 

بني مس توى   0,01وجود عالقة معنوية عند مس توى معنوية 

مس توى أأداء الأرس لوظيفة ، وبني عن العمل ابملصنع ملبحوثنيرضا ا

وىه   13.643 ، وبلغت قمية مربع اكي احملسوبةالتنش ئة الاجامتعية

 أأكرب من نظريهتا اجلدولية.

بني متغريات    0,05وجود عالقة معنوية عند مس توى معنوية 

  وبني مس توى أأداء الأرس للمبحوثني  لوردايت، ونظام الرتقيهنظام ا

،  7.574  ، وبلغت قمية مربع اكي احملسوبةلوظيفة التنش ئة الاجامتعية

  اجلدولية.امأأكرب من نظريهت اموهعىل الرتتيب    5.766

  الارسة، واحلاةل  رب ات نوععدم وجود عالقة معنوية بني متغري 

الزراعية،  الارض للزوجة، وحيازة التعلميية واحلاةلللزوج،  التعلميية

املصنع،  املصنع، ونشاط جبانب العمل العمل، ومزاوةل قبل واملهنة

  العمل، ونوع  من املواصالت، والاجر الاس تقرار، وتوفر ودرجة

الصحى،   الاجامتعى، والتأأمني ابملصنع، والتأأمني العمل، والالتحاق

 درجة التغري ىف أأداء الأرس لوظيفة وبني   للمبحوثني العمل ومواعيد

أأقل من   حيث جاءت قمي مربع اكى احملسوبة، التنش ئة الاجامتعية

 .نظريهتا اجلدولية
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نه ل ميكن رفض الفرض الإحصايئ السابق   النتاجئ هذه وبناًء عيل فاإ

ماكنية   لكيًة، بل ميكن رفضه ابلنس بة للمتغريات اليت ثبت معنويهتا واإ

 . البديل ابلنس بة لهذه املتغرياتقبول الفرض البحيث 

التغري   للمبحوثني وبني درجة  العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة 
داء الأرس لوظيفة الضبط الاجامتعى   . ىف أأ

عيل أأنه" ل توجد عالقة   الثان واخلامسينص الفرض الإحصايئ 

وبني   السابق ذكرها للمبحوثنياملدروسة  معنوية بني املتغريات املس تقةل

 لوظيفة الضبط الاجامتعى.  التغري ىف أأداء الأرس

س تخدام معامل  اولختبار حصة هذا الفرض الإحصاىئ مت 

الأوىل، واختبار مربع اكى لباىق  الس تة الارتباط البس يط للمتغريات 

 : (  9 دول رمق )جبت، وجاءت النتاجئ عيل النحو التايل املتغريا

   ما يىل: تبني من النتاجئ  نتاجئ اختبار معامل الارتباط البس يط: 

مدة   بني 0,05وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

لوظيفة   التغري ىف أأداء الأرس  لمبحوثني وبني درجةالعمل ابملصنع ل 

   0,100  وبلغت قمية معامل الارتباط احملسوبةالضبط الاجامتعى 

الارض  السن، ومساحةعدم وجود عالقة معنوية بني متغريات 

  ساعات العمل، وعدد ساعات الزراعية، والعضوية ىف املنظامت، وعدد 

لوظيفة الضبط  التغري ىف أأداء الأرس للمبحوثني وبني درجةالسفر 

أأقل من نظريهتا   قمي معامل الارتباط احملسوبة ءتحيث جا، الاجامتعى

 اجلدولية.

 : تبني من النتاجئ ما ييل  نتاجئ اختبار مربع اكي: 

احلاةل التعلميية بني  0,01وجود عالقة معنوية عند مس توى 

للزوج، ومس توى الاس تقرار، والأجر من العمل، ونوع العمل، والتأأمني  

مس توى لمبحوثني، وبني ونظام الرتقية ل الاجامتعى، والتأأمني الصحى، 

، وبلغت قمي مربع اكي  لوظيفة الضبط الاجامتعى التغري ىف أأداء الأرس

،  12.558، 28.172، 12.158، 22.838، 37.129 احملسوبة

 وىه أأكرب من نظريهتا اجلدولية.  20.341، 11.862

احلاةل  بني  0,05وجود عالقة معنوية عند مس توى معنوية 

لوظيفة الضبط  لزوجة، وبني مس توى التغري ىف أأداء الأرسالتعلميية ل

أأكرب من   ىه و، 22.150 ، وبلغت قمية مربع اكي احملسوبةالاجامتعى

 نظريهتا اجلدولية.

  الارسة، واحلاةل  رب ات نوععدم وجود عالقة معنوية بني متغري 

  العمل، ومزاوةل  قبل الزراعية، واملهنة الارض للزوجة، وحيازة التعلميية

توفر  الرضا، و  املصنع، ومس توى املصنع، ونشاط جبانب لعملا

  مواعيد العمل ادلورايت، و  ابملصنع، ونظام  الالتحاق، واملواصالت

وبني مس توى التغري ىف أأداء الأرس لوظيفة الضبط   للمبحوثني

 . مجيعها أأقل من نظريهتا اجلدولية قمي مربع اكى  حيث جاءت، الاجامتعى

نه ل ميكن رفض الفرض الإحصايئ   النتاجئ  هذه وبناًء عيل فاإ

السابق لكيًة، بل ميكن رفضه ابلنس بة للمتغريات اليت ثبت معنويهتا  

ماكنية قبول الفرض البحيث البديل ابلنس بة لهذه املتغريات  . واإ

داء  للمبحوثني وبني  العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة  التغري ىف أأ
ميية   الأرس   . للوظيفة التعل

عيل أأنه" ل توجد عالقة   الثالث والسادس ينص الفرض الإحصايئ 

  وبني درجة  والسابق ذكرها معنوية بني املتغريات املس تقةل للمبحوثني

 للوظيفة التعلميية. التغري ىف أأداء الأرس

س تخدام معامل الارتباط البس يط  اولختبار حصة هذا الفرض مت 

الأوىل، واختبار مربع اكى لباىق املتغريات، وجاءت الس تة للمتغريات 

 : (  9  دول رمق )جبالنتاجئ عيل النحو التايل 

 ما يىل: تبني من النتاجئ   نتاجئ اختبار معامل الارتباط البس يط: 

مدة   بني 0,05وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

التغري ىف  لمبحوثني وبني درجةالعمل ابملصنع، وعدد ساعات العمل ل 

  معامل الارتباط احملسوبة  ىتوبلغت قمي  للوظيفة التعلميية أأداء الأرس

0.109  ،0.102   

الارض  السن، ومساحةعدم وجود عالقة معنوية بني متغريات 

للمبحوثني وبني  السفر  ساعات الزراعية، والعضوية ىف املنظامت، وعدد

، وبلغت قمي معامل  للوظيفة التعلميية التغري ىف أأداء الأرس درجة

عىل الرتتيب   0.054، 0.047، 0.022، 0.040 الارتباط احملسوبة

 ومجيعها أأقل من نظريهتا اجلدولية.

 نتاجئ اختبار مربع اكي: تبني من النتاجئ ما ييل: 

التعلميية  احلاةلبني  0,01وجود عالقة معنوية عند مس توى 

للزوج، واحلاةل التعلميية للزوجة، ونشاط املصنع، ونظام الرتقية 

، وبلغت قمي  للوظيفة التعلميية مس توى التغري ىف أأداء لمبحوثني، وبني ل 

وىه   17.462، 25.532، 32.560، 33.031 مربع اكي احملسوبة

 أأكرب من نظريهتا اجلدولية.

  لمبحوثنياملهنة ل  عنو  بني  0,05وجود عالقة معنوية عند مس توى 

للوظيفة   وبني مس توى التغري ىف أأداء الأرس  قبل العمل ابملصنع

أأكرب من   اموه 18.331  ، وبلغت قمية مربع اكي احملسوبةالتعلميية

 نظريهتا اجلدولية.

  وحيازة الارسة، رب ات نوععدم وجود عالقة معنوية بني متغري 

الرضا،   املصنع، ومس توى جبانب العمل الزراعية، ومزاوةل الارض

، والأجر من العمل،  توفر املواصالتومس توى الاس تقرار، و 

  الاجامتعى، والتأأمني والتأأمنيادلورايت،  ابملصنع، ونظام  الالتحاقو

  وبني مس توى التغري ىف أأداء الأرس  للمبحوثني  العمل  الصحى، ومواعيد 

ن نظريهتا  أأقل ماحملسوبة  قمي مربع اكى حيث جاءت، للوظيفة التعلميية

 .اجلدولية

نه ل ميكن رفض الفرض الإحصايئ   النتاجئ  هذه وبناًء عيل فاإ

السابق لكيًة، بل ميكن رفضه ابلنس بة للمتغريات اليت ثبت معنويهتا  

ماكنية قبول الفرض البحيث البديل ابلنس بة لهذه املتغريات  . واإ

مبصانع مدينة  املشالكت الىت تواجه الأرس املبحوثة نتيجة معل أأرابهبا 

 : السادات 
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ىل وجود عدد من 10تشري النتاجئ ) جدول رمق   املشالكت ( اإ

ابملصانع وميكن ترتيهبا تنازليًا  نتيجة معل رب الأرسة  ابلأرسة  الىت حلقت

: جاء ىف مقدمة هذه  طبقًا لأمهيهتا وفقًا للنس بة املئوية عىل النحو التاىل

ىل التق املشالكت: بنس بة   .صري جتاه الأرسةطول ساعات العمل يؤدى اإ

مع الأهل  اجملامالت  أأداء ىف ، مث التقصري%78,8موافقة قدرها 

وتال   ، %74,3بنس بة موافقة قدرها  . لضيق الظروف املادية والأصدقاء 

  . ىف الأعامل املزنلية واملزرعية الأرسةعدم القدرة عىل مشاركة  ذكل: 

شاركة ىف الأنشطة  امل عدم القدرة عىل   ، مث: %71بنس بة موافقة قدرها 

وتال ذكل:   ،%70,3بنس بة موافقة قدرها  .اجملمتعية والقرارات الأرسية

كرثة   ، مث: %66بنس بة موافقة قدرها  عدم توفر الوقت ملساعدة الأرسة.

انث (  -املشاجرات بني الأبناء ) ذكور ،  %60,3بنس بة موافقة قدرها  .اإ

بنس بة موافقة   . لأبناءاذاكر م بسبب  بني الزوجني اخلالف  وتال ذكل: 

كرثة اخلالفات واملشالك الأرسية واحنراف الأبناء  ، مث: %59,5قدرها 

، وأأخرياً جاءت  %59,3بنس بة موافقة قدرها  . وصعوبة ضبط سلوكهم

دارة ش ئون البيتمشلكة:    % 56,3  وأأجاب بوجودها  اخلالف عىل اإ

 . من املبحوثني

رتفاع  املشالكت الىت  عىلبحوثني امل موافقة ويتضح مما س بق اإ

حلقت ابلأرسة بسبب معل رب الأرسة مبصانع مدينة السادات سواء من  

حيث التقصري ىف حق الأرسة، وعدم أأداء اجملالت الأرسية، وضعف  

 مشاركة الأرسة ىف أأداء الأعامل املزرعية واملزنلية.

 : الأرسة الىت تواجه  املشالكت    املبحوثني للتغلب عىل   مقرتحات 

( أأن مقرتحات املبحوثني حلل   11تشري النتاجئ ) جدول رمق 

، جاءت مرتبة تنازليًا  الىت تواجه الأرسة نتيجة معلهم ابملصانعاملشالكت 

 عىل النحو التاىل: 

العمل عىل تقليل املشاجرات بني   جاء ىف مقدمة هذه املقرتحات: 

  التفاق بحوثني من امل  % 91,5، واقرتح %92,5 بنس بة موافقة .الأبناء

دارة ش ئون البيت بني الزوجني و التفاق عىل   .عىل من يتوىل اإ

  . التفاق عىل من يتابع مذاكرة الأبناء ، مث الأسلوب الأمثل لرتبية الأبناء

العمل عىل  ، مث جاء مقرتح: من العاملني املبحوثني %91,3 واقرتحة

العاملني  من  %90,8 بنس بة .تقليل اخلالفات واملشالك الأرسية

للقيام ابجملامالت اخلاصة   زايدة الأجور ، وتال ذكل مقرتح: املبحوثني

، مث جاء مقرتح:  من املبحوثني %90,5  بنس بة . وعدم التقصري فهيا

  % 89,8 بنس بة .زايدة املشاركة ىف الأنشطة اجملمتعية والقررات الأرسية

 . من املبحوثني

م ىف معظمها  تقد املبحوثني وعىل هذا يتضح أأن هذه مقرتحات

،   نتيجة معل رب الأرسة ابملصانع الأرسةالىت تواجه  للمشالكتحلوًل 

وأأن جزء كبري من هذه املقرتحات يتوقف عىل مدى التفامه والتوافق بني  

ىل تاكمل الادوار   الزوجني عىل أأداء الأدوار للك مهنام مبا يؤدى اإ

الفات  الأرسية بدًل من الرصاع علهيا، وما ينتج عنه عدم من خ

 . ومشالك

 التوصيات 

لهيا ادلراسة ميكن التوصية مبا يىل:   بناًء عىل النتاجئ الىت توصلت اإ

  والأهلية احلكومية وامجلعيات واملؤسسات الأهجزة  قيام رضورة 

  املبحوثني  العاملني هؤلء مع ولقاءات ندوات بعقد ابلريف العامةل

  قياهمم   خالل يواهجوهنا الىت الصعوابت عىل  ومساعدهتم  لتدعميهم وأأرسمه

  من  تبني الىت الوظيفية الأنشطة وخاصة أأبناهئم جتاه  الأرسية بوظائفهم

  سفرمه  بسبب  ومتوسطة، مرتفعة بدرجة فهيا تغري حدوث ادلراسة نتاجئ

 . السادات مبدينة ابملصانع للعمل اليوىم

لقاءات رضورة قيام املصانع الىت يعمل هبا العاملني املبحوثني بعقد 

مع هؤلء العاملني ومتابعهتم ومساعدهتم عىل تذليل العقبات اخلدمية  

وحل املشالكت الاجامتعية والاقتصادية والنفس ية الىت جتعلهم غري  

راضني عن الاس مترار ابلعمل ىف املصانع وتوفري البدائل لتحقيق رضامه  

الوظيفى ىف حدود الاماكانت املتاحة، حيث أأظهرت نتاجئ ادلراسة 

 ( من العاملني درجة رضامه عن العمل متوسطة ومنخفضة. %60أأن)

والىت   ابلأرسة النتاجئ من تعدد املشالكت املتعلقة  هنظراً ملا اظهرت

ابملصانع، ذلا توىص ادلراسة برضورة تاكتف اجلهود   م نتيجة معلهمتواهج

  النظر ملقرتحاهتم ، مع املشالكتللتغلب عىل تكل  القوى العامةل لوزارة 

للعمل ىف املصانع  ني الاعتبار عند وضع اخلطط والس ياسات الالزمة بع

 . بوجه خاص، والعمل ىف القطاع اخلاص بوجه عام
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 الطنوىب، محمد معر)دكتور(، التغري الإجامتعى، منشأأة املعارف، الإسكندرية،

1996 . 

الشوداىف، الغمرى محمد)دكتور(، رعاية الأرسة والطفوةل من منظور اخلدمة  

 . 1995الإجامتعة، املعهد العاىل للخدمة الإجامتعية بكفرالش يخ، 

ع الريفى متقدم، لكية  حامد، محمد حيي،)دكتور(، حمارضات ىف التغري ىف اجملمت

 . 2019الزراعة، جامعة الأزهر، غري مبني دار النرش، 

  الأول،  الكتاب" املدخل" الإجامتع عمل ،(دكتور )محمود  عبدالباسط حسن،

 . 1980القاهره،  غريب، مكتبة

(،  داكترة)  الس يد محمد ، محد، سامل اخلوىل ، اخلوىل، حامد فتحى ، خرض

،  والنرش للطباعة العلمية للخدمات مرص ، الريفى الإجامتع عمل  أأساس يات

2005 . 
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 . هبا  لنوع الانتاجوفقًا  املصانع مبدينة الساداتتوزيع   : 1  جدول 
 عددالعاملني  عدد املصانع القطاع م 
 56854 92 قطاع النس يج واملالبس اجلاهزة.  1
نتاج الكهرابء.  2  5176 111 قطاع اإ
نتاج الغذاء.  3  9952 164 قطاع اإ
نتاج  4  11492 84 احلديد والسرياميك. قطاع اإ
نتاج المكياوايت والأحامض.  5 نتاج اإ  9875 135 قطاع اإ
نتاج مس تلزمات الس يارات واجلرارات. 6  8828 34 قطاع اإ
نتاج مس تلزمات الورق.  7  2794 20 قطاع اإ
 104971 640 الاجامىل 

 املصانع الس بع اخملتاره. بيان بتوزيع عينه ادلراسة من العاملني الريفني عىل   : 2جدول  

 املصنع اخملتار القطاع
عدد العاملني  

ابملصنع 
 اجاملً 

العاملني  عدد 
 الريفيني
 ابملصنع

من  جحم العينة
الريفيني 

 ابملصنع
 146 7450 7648 مصنع ملبوسات جاهزة متنوعة من أأمقشة.  قطاع النس يج. 
 17 750 812 واللوحات. مصنع مفاتيح التوزيع والتحمك  قطاع الكهرابء. 

 39 1850 2052 مصنع تكرير الزيوت النباتية بأأس تثناء زيت اذلرة.  قطاع الغذاء. 
 103 5200 5389 مصنع بالبط سرياميك وبورسلني ووزرات من خاماته.  قطاع احلديد والسرياميك. 

 42 1900 2188 أأساس ية. مصنع مركبات وعنارص مكييائية غري عضوية  قطاع الكاميوايت والأحامض. 
 38 1800 2000 مصنع أأجزاء بالستيكية متنوعة للس يارات.  . قطاع مس تلزمات الس يارات واجلرارات 

 15 560 755 مصنع الورق من خاماته الاوليه.  قطاع انتاج مس تلزمات الورق. 
 400 19510 20844 الإجامىل

 :   3جدول  
 مرتفع متوسط  منخفض  مس توى التغري

    الوظائف املدروسة 
 درجة  60-47 درجة  46-33 درجة  32-20 التنش ئة الاجامتعية
 درجة  42-33 درجة  32-23 درجة  22-14 الضبط الاجامتعى 

 درجة  54-43 درجة  40-30 درجة  29-18 الوظيفة التعلميية

 بعد معل رب الأرسة ىف مصانع مدينة السادات أأنشطة وظيفة التنش ئة الإجامتعية حدوث التغري ىف  ىف مدىاملتوسط املرحج لرأأى املبحوثني  : 4جدول  

 أأنشطة التنش ئة الاجامتعية م 
 املتوسط نقص يتغري مل زاد

 الرتتيب  املرحج
 % عدد  % عدد  % عدد 

 4 2,37 13,5 54 36 144 50,5 202 تعلمي الأبناء التعاون مع أأفراد الارسة ومع الأخرين.  1
 16 2,14 26,3 105 33,5 134 40,3 161 مراقبة الأبناء أأثناء مشاهدة التلفزييون أأوادلخول عىل مواقع التواصل.  2
 1 2,44 8,5 34 39,5 158 52 208 تعلمي الأبناء الصدق همام اكنت العواقب.  3
 9 2,32 12,3 49 43,5 174 44,3 177 تعلمي الأبناء تقس مي الوقت بني املذاكرة واللعب.  4
 12 2,29 16 64 39,5 158 44,5 178 . الإلزتام مبواعيد العمل أأمام الأبناء 5
 م 7 2,34 10,3 41 46 184 43,8 175 متابعة وتعويد الأبناء عىل أأداء الصالة ىف أأوقاهتا.  6
 8 2,33 10 40 47 188 43 172 توجيه الأبناء لزايرة املرىض من الأصدقاء والأقارب.  7
ىل الغد.  8  م 8 2,33 12,5 50 42 168 45,5 182 تعويد الأبناء عىل عدم تأأجيل معل اليوم اإ
 3 2,38 11 44 39,8 159 49,3 197 تعويد الأبناء عىل طاعة واحرتام  الكبري.  9

 10 2,31 9,8 39 49,8 199 40,5 162 معاقبة الأبناء عند عدم  احرتام الكبري.  10
بداء الرأأى ىف الأمور بدون تعصب. تشجيع الأبناء  عىل  11  11 2,30 11,8 47 46,5 186 41,8 167 اإ
ختيار الصحبة احلس نة.  12  13 2,28 10,5 42 51 204 38,5 154 تعلمي الابناء اإ
بتعاد عن املشالك مع الأخرين.  13  م 12 2,29 14,5 58 41,8 167 43,8 175 توجيه الأبناء ابلإ
 15 2,18 18,3 73 45,5 182 36,3 145 اس تخدام املياه. تعلمي الابناء ترش يد  14
 17 2,10 23,8 95 42,8 171 33,5 134 مشاركة الأبناء ىف أأداء الأعامل املزرعية واملزنلية ابلأرسة.  15
 14 2,23 17 68 43 172 40 160 تعلمي الأبناء أأمهية احلفاظ عىل الأجشار ونبااتت الزينة. 16
 7 2,34 11 44 43,8 175 45,3 181 واحلفاظ عىل العهد.  الأبناء الأمانةتعلمي  17
 5 2,36 9,8 39 44,5 178 45,8 183 تعلمي الأبناء التحىل ابلصرب عند الشدائد.  18
 6 2,35 8,5 34 47,8 191 43,8 175 غرس حب الأرض والانامتء عند الأبناء.  19
 2 2,41 11,5 46 36,3 145 52,3 209 . والابتاكر تشجيع الأبناء عىل التفكري  20

  2,30 املتوسط املرحج الاجامىل   
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جاملً  ىف وظيفة التنش ئة الاجامتعية نتيجة معل رب الأرسة ىف مصانع مدينة السادات لتغريا  ملس توى ملبحوثني وفقًا ا توزيع  :   5جدول       . اإ
 % عدد  مس توى التغري

 48,25 193 مرتفع
 44 176 متوسط 
 7,75 31 منخفض 
 100 400 الإجامىل

 ىف أأنشطة وظيفة الضبط الإجامتعى  نتيجة معل رب الأرسة ىف مصانع مدينة السادات.  حدوث التغري مدىىف  ى املبحوثني رحج لرأأ املتوسط امل  : 6جدول  

 أأنشطة الضبط الاجامتعى  م 
 املتوسط نقص يتغري مل زاد

 الرتتيب  املرحج
 % عدد  % عدد  % عدد 

بناء عند الإساءة للآخرين.  1  13 2,03 27 108 43,5 174 29,5 118 الرضب والتوبيخ للأ
 7 2,30 13,3 53 43,5 174 43,3 173 معاقبة الأبناء ىف حاةل عدم املداومة عىل الصالة ىف أأوقاهتا.  2
 8 2,25 14,5 58 46 184 39,5 158 حماس بة الأبناء عند شكوى املدرسني ىف املدرسة مهنم. 3
 10 2,22 12,8 51 53 212 34,3 137 معاقبة الأبناء عند شكوى اجلريان من سوء سلوكهم.  4
 12 2,15 17,8 71 49,5 198 32,8 131 حماس بة الأبناء عند التأأخر ىف العودة للبيت بعد املدرسة.  5
 11 2,20 16 64 47,8 191 36,3 145 معاقبة الأبناء ىف حاةل عدم أأداء الواجبات املدرس ية. 6
 م 7 2,30 15,3 61 39,3 157 45,5 182 معاقبة الأبناء عند الكذب.  7
 9 2,24 16,5 66 42,8 171 40,8 163 حرمان الأبناء من املرصوف عند عدم تنفيذ ما يطلب مهنم.  8
 6 2,42 9,8 39 38,3 153 52 208 مدح أأحد الأبناء عند احملافظة عىل نظافته الشخصية. 9
 5 2,45 10 40 35,3 141 54,8 219 . ماكفأأة أأحد الأبناء عند سامعه الكم أأخواته الكبار وأأمه طول غيابك ىف الشغل  10
آن الكرمي. 11  2 2,52 8,3 33 31,5 126 60,3 241 ماكفأأة أأحد الأبناء عند حفظ أأجزاء من القرأ
 1 2,55 6,5 26 32,3 129 61,3 245 ماكفأأة الأبناء عند التفوق ادلرايس.  12
 3 2,50 6 24 37,8 151 56,3 225 مدح أأحد الأبناء عند مساعدة الآخرين.  13
 4 2,49 9 36 33 132 58 232 ماكفأأة الأبناء ىف حاةل الصدق.  14
  2,33 املتوسط املرحج الاجامىل   

جاملً  ىف وظيفة الضبط الإجامتعى نتيجة معل رب الأرسة ىف مصانع مدينة السادات لتغريا ملس توى املبحوثني وفقاً  توزيع  : 7جدول       . اإ
 % عدد  مس توى التغري

 51 204 مرتفع
 43,75 175 متوسط 
 5,25 21 منخفض 
 100 400 الإجامىل

 نتيجة معل رب الأرسة ىف مصانع مدينة السادات.  ىف أأنشطة الوظيفة التعلميية حدوث التغري مدى ىف ى املبحوثني رحج لرأأ املتوسط امل  : 8جدول  

 أأنشطة الوظيفة التعلميية م 
 املتوسط نقص يتغري مل زاد

 الرتتيب  املرحج
 % عدد  % عدد  % عدد 

 14 1,89 39,3 157 32,3 129 28,5 114 متابعة الأبناء ىف املذاكرة.  1
 11 2,01 27,5 110 44,3 177 28,3 113 لأماكن حتفيظ القران الكرمي. اصطحاب الأبناء  2
 8 2,14 21 84 44,5 178 34,5 138 هتيئة اجلو الارسى املناسب لتعلمي الأبناء.  3
 6 2,21 18,3 73 42,8 171 39 156 متابعة الأبناء ىف حفظ القرأأن الكرمي.  4
بناء –رشاء املس تلزمات املدرس ية ) كتب خارجية  5  م 5 2,27 14,5 58 44,5 178 41 164 . أأدوت وغريها ( للأ
 12 1,99 26,5 106 48,3 193 25,3 101 حل مشالك الأبناء مع زمالهئم أأو املدرسني. 6
 13 1,96 30 120 44 176 26 104 تعلمي الأبناء حرفة أأو صنعة.  7
 8 2,13 20 80 46,8 187 33,3 133 متابعة املس توى التعلميي للأبناء ىف املدرسة. 8
بناء.  9  10 2,09 26,5 106 37,8 151 35,8 143 حتديد مواعيد ادلروس اخلصوصية للأ
 13 1,90 33,8 135 42,3 169 24 96 حضور امجلعيات العمومية جملالس الأابء ابملدرسة.  10
 3 2,33 15,3 61 36,8 147 48 192 ترغيب الأبناء ىف التعلمي وحتفزيمه للحصول عىل أأعىل ادلرجات.  11
 5 2,27 16 64 40,8 163 43,3 173 احلرص عىل تعلمي الأبناء اللغات الأجنبية. 12

  –توعية الأبناء بأأمهية الرتاث الثقاىف واذلى يش متل عىل ) القمي  13
 9 2,11 22 88 45,5 182 32,5 130 العادات والتقاليدالريفية الأصيةل(. 

 م 3 2,33 13,8 55 39,8 159 46,5 186 لإس تخدام الإنرتنت ىف توفري املعلومات . توجيه الأبناء  14
 4 2,28 14,8 59 42,5 170 42,8 171 ترغيب الأبناء ىف مشاهدة الربامج التعلميية والعلمية ىف التليفزيون.  15
 1 2,41 10,8 43 37,8 151 51,5 206 احلرص عىل تعلمي البنات ابملدارس.  16
 7 2,15 19 76 46,8 187 34,3 137 تشجيع الأبناء عىل اذلهاب للمكتبات العامة. 17
 2 2,34 13,3 53 39,3 157 47,5 190 . التعلمي عن بعد ابس تخدام املنصات التعلميية ووسائل التواصل الاجامتعى  18

 2,05 املتوسط املرحج الإجامىل 
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جاملً  ىف الوظيفة التعلميية نتيجة معل رب الأرسة ىف مصانع مدينة السادات لتغريا ملس توى املبحوثني وفقاً  توزيع  : 9جدول       . اإ
 % عدد  مس توى التغري

 32,75 131 مرتفع
 55,25 221 متوسط 
 12 47 منخفض 
 100 400 الإجامىل

 . وبني درجة التغري ىف الوظائف املدروسة املدروسة بني املتغريات املس تقةل  ومربع اكى قمي معامل الارتباط البس يط :  10جدول  
 الوظيفة التعلميية الضبط الاجامتعى  التنش ئة الاجامتعية نوع الاختبار  املتغريات الشخصية م 
 السن 1

ط  
تبا ر

الا
ل 

عام
م

ط
س ي

لب ا
 

0.056 0.034 0.040 
 0.022 0.005 0.036 مساحة الارض 2
 0.047 0.052 * 0.121 العضوية ىف املنظامت 3
 * 0.109 * 0.100 0.018 مدة العمل ابملصنع 4
 * 0.102 0.062 000 عدد ساعات العمل  5
 0.054 0.077 0.044 عدد ساعات السفر 6
 نوع رب الارسة  1

ى 
 اك

ربع
م

 

2.309 2.275 0.758 
 ** 33.031 ** 37.129 3.359 التعلميية للزوج احلاةل  2
 ** 32.560 * 22.150 9.751 احلاةل التعلميية للزوجة  3
 0.494 0.649 0.036 حيازة الارض الزراعية 4
 * 18.331 11.285 5.529 املهنة قبل العمل  5
 1.089 4.777 0.154 مزاوةل العمل جبانب املصنع 6
 ** 25.532 18.447 7.493 نشاط املصنع 7
 8.662 8.445 ** 13.643 الرضا  مس توى 8
 8.868 ** 22.838 3.623 الاس تقرار  مس توى 9

 1.987 7.277 1.439 توفر املواصالت  10
 6.148 ** 12.158 1.195 الاجر من العمل  11
 19.267 ** 28.172 11.199 نوع العمل  12
 2.199 0.513 0.873 الالتحاق ابملصنع 13
 5.223 5.965 * 7.574 الوردايتنظام ا 14
 8.431 ** 13.558 6.811 التأأمني الاجامتعى  15
 7.729 ** 11.862 2.954 التأأمني الصحى  16
 6.892 7.195 0.923 مواعيد العمل  17
 ** 17.462 ** 20.341 * 5.766 نظام الرتقية 18

 0,01 الإحامتىل س توىامل **معنوية عند  0,05الإحامتىل س توىامل معنوية عند 

 . أأرابهبا مبصانع مدينة الساداتاملشالكت الىت تواجه الأرس املبحوثه نتيجة معل :  11جدول  

رسة 
ابل

ة 
علق

 مت
ت

الك
ش

م
 

ىل  التقصري جتاه  الأرسة.  1  1 78,8 315 طول ساعات العمل يؤدى اإ
 2 74,3 297 لضيق الظروف املادية.  مع الأهل والأصدقاء اجملامالت  أأداء ىف التقصري 2
 5 66 264 عدم توفر الوقت ملساعدة الأرسة.  3
انث ( -املشاجرات بني الأبناء ) ذكور 4  6 60,3 241 . عن طريق اجللوس معهم وحل مشالكهم  اإ
دارة ش ئون البيت.  5  10 56,3 225 اخلالف عىل اإ
 9 57,5 230 اخلالف عىل أأسلوب تربية الأبناء.  6
 7 59,5 238 اخلالف عىل من يذاكر للأبناء.  7
 3 71 284 ىف الأعامل املزنلية واملزرعية.  الأرسةعدم القدرة عىل مشاركة  8
 4 70,3 281 عدم القدرة عىل املشاركة ىف الأنشطة اجملمتعية والقرارات الأرسية. 9

 8 59,3 237 كرثة اخلالفات واملشالك الأرسية واحنراف الأبناء وصعوبة ضبط سلوكهم.  10
َعت وُحِسبَت البياانت من اس امترات الاس تبيان  مبحواثً  400ن =    املصدر: مُجِ
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 . املشالكت الىت تواجه الأرس نتيجة معل رب الأرس ابملصانع املبحوثني للتغلب عىل  العاملنيمقرتحات   : 12  جدول 

 العبارة م  
 نعم

 الرتتيب 
 % عدد 

ت
رتحا

مق
 

رسة 
أ ابل

ة 
علق

ملت ا
 

 8 87,8 351 للقيام مبهامة داخل الأرسة. تقليل ساعات العمل حلد ما  1
 5 90,5 362 زايدة الأجورللقيام ابجملامالت اخلاصة وعدم التقصري فهيا.  2
 1 92,5 370 العمل عىل تقليل املشاجرات بني الأبناء.  3
دارة ش ئون البيت.  4  2 91,5 366 التفاق عىل من يتوىل اإ
 م 2 91,5 366 لرتبية الأبناء. التفاق عىل الأسلوب الأمثل  5
 3 91,3 365 التفاق عىل من يتابع مذاكرة الأبناء.  6
 7 89,5 358 زايدة املشاركة ىف الأعامل املزنلية واملزرعية. 7
 6 89,8 359 زايدة املشاركة ىف الأنشطة اجملمتعية والقررات الأرسية. 8
 4 90,8 363 الأرسية. العمل عىل تقليل اخلالفات واملشالك  9

َعت وُحِسبَت البياانت من اس امترات الاس تبيان  مبحواثً  400ن =    املصدر: مُجِ
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ABSTRACT  

Research objectives: Determining changing degree in the performance of studied families for the 
following jobs: socialization, social control, educational function, after the work of their heads in 
factories. Identifying the relationship between studied variables, and the degree of change in the 
performance of the studied jobs. Identifying the problems facing families researched as a result of 
their heads’ work in sadat city factories and proposals to overcome them. The research was carried out 
on a sample of 400 workers. Data were collected using a personal questionnaire during May and June 
2021, and classified, quantitatively processed, and analyzed using numerical inventory tables, 
frequencies, percentages, middle class, simple correlation factors, and a chi square test. The results 
were as follows: Respondents see that the level of change in the studied functions as a result of the 
work of the head of the family in sadat city factories is high and average respectively 92.25%, 94.75%, 
88%. 91% of respondents see the level of changes in the jobs studied overall is high and average. There 
is a relationship between respondents studied variables and the change in the performance of families 
jobs. Problems facing studied families as a result of their heads’ work in Sadat city factories were 
length of working hours. The most important proposals of the respondents to overcome the problems 
they face were: reducing quarrels between children, agree on who manages the affairs of the house. 

Keywords: change, rural families, family jobs. 


