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 وا!بناء ببعض المعتقدات الشعبية وھي ا4باءاستھدف البحث تحديد درجة معرفة وتمسك المبحوثين من جيلي  :الملخص
 بالمعتقدات ھم وتمسكمعرفتھموتحديد مستوي  زواج، والوفاة،المعتقدات المتعلقة بالطب الشعبي، والتفاؤل، والتشاؤم، وال

Bا!بناء في درجة معرفتھم وتمسكھم بالمعتقدات و ا4باء جيلي  منوتحديد معنوية الفروق بين المبحوثين ً،المدروسة إجما
ء، وبين درجة تمسكھم ا!بناو ا4باءالمدروسة، وتحديد العGقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين من جيلي 

Bقرية محلة منوف   مبحوث لكل جيل من100 مبحوث بواقع 200 ىلوقد أجري البحث ع، ًبالمعتقدات المدروسة إجما
ستمارة استبيان خGل  تم اختيارھم بطريقة عشوائية منتظمة، وتم جمع البيانات من خGل ا محافظة الغربية- طنطا بمركز

ة المناسبة واستخدم ا�حصائيوبعد جمع البيانات تم تفريغھا وجدولتھا وتحليلھا بالطرق م 2017ونوفمبر  شھري أكتوبر،
رتباط البسيط ا� ومعامل )ت(لذلك جداول الحصر العددي والتكرارات والنسب المئوية، والمتوسط المرجح واختبار 

 وجاءت النتائج علي النحو )Stepwise(، ونموذج التحليل اBرتباطى اBنحدارى المتعدد الصاعد لبيرسون، ومربع كاي
% 36مقابل  مستوي معرفتھم بالمعتقدات المدروسة إجماB مرتفع ا4باءمن جيل %) 75(أن ثGثة أرباع المبحوثين  :التالي

 ا4باءمن جيل %) 60(أن ثGثة أخماس المبحوثين ، المرتفع في نفس فئة مستوي المعرفةمن المبحوثين من جيل ا!بناء 
، في نفس فئة مستوي التمسك المتوسطمن جيل ا!بناء % 37، مقابل مسكھم بالمعتقدات المدروسة إجماB متوسطمستوي ت

 حيث بلغ ا4باء وا!بناء بالمعتقدات المدروسة إجماB لصالح ا4باء معرفة المبحوثين من جيلي بينوجود فرق معنوي 
 ا4باء تمسك المبحوثين من جيلي بينوجود فرق معنوي ، بناء درجة ل31.34t درجة مقابل 39.95المتوسط الحسابي لھم 

 درجة 100.34 درجة مقابل 125 حيث بلغ المتوسط الحسابي لھم ا4باءوا!بناء بالمعتقدات المدروسة إجماB لصالح 
، وبين درجة  الحيازة الزراعية، والمشاركة اBجتماعيةمساحةبين متغيري  معنويةوجود عGقة ارتباطيه طردية ، لtبناء
بين كل من السن، والتماسك ا!سري، معنوية وجود عGقة ارتباطيه طردية ، ً بالمعتقدات المدروسة إجماBا4باءتمسك 

 بين معنويةوجود عGقة ارتباطيه طردية ، ً بالمعتقدات المدروسة إجماBا4باءوبين درجة تمسك  واBنتماء للمجتمع المحلي،
Bتصال الجماھيرية، والتماسك ا!سريمتغيري التعرض لوسائل ا Bًوبين درجة تمسك ا!بناء بالمعتقدات المدروسة إجما ،

تمسك ا!بناء  درجة ، والمشاركة اBجتماعية، والدخل الشھري، وبينعدد سنوات التعليموجود عGقة ارتباطيه عكسية بين 
Bالتي تم استنتاجھا من نتائج البحثوقد انتھي البحث بعدد من التوصيات ، بالمعتقدات المدروسة إجما. 

 المعتقدات ، المعتقدات المتعلقة بالتفاؤل، المعتقدات المتعلقة بالطب الشعبي،المعتقدات الشعبية :الكلمات اRسترشادية
 . المعتقدات المتعلقة بالوفاة، المعتقدات المتعلقة بالزواج،المتعلقة بالتشاؤم

 يةمشكلة البحثالمقدمة وال

يعتبر التفكير من العمليات العقلية التي أنعم هللا بھا علي 
ا�نسzzان ليسzzتخدمه بمzzا يحقzzق الھzzدف مzzن وجzzوده فzzي ھzzذه 
الحيzzاة، ومzzع الضzzغوط الحياتيzzة التzzي يعzzيش فيھzzا ا�نسzzان 

 فقzzد تzؤثر ھzzذه الضzغوط بشzzكل اھتماماتzه فzzي الحيzاةوتعzدد 
zzرفاته، وتفكيzzي تصzzر علzzق كبيzzره وقلzzي حيzzع فzzد يقzzره وق

وتردد، ويسلك طرقا مختلفة لتخفيف ھzذه الضzغوط، فمzنھم 
مzzن يفكzzر ويقzzيم اختياراتzzه علzzي الدراسzzة وإعمzzال العقzzل، 
ومنھم من يقع في صدمة الموقف ويصاب بzالقلق والخzوف 

مzzن المجھzzول، فيقzzع فريسzzة التفسzzيرات غيzzر العمليzzة أو مzzا 
يكشفوا له حجب الغيب، ن لوراء الطبيعة ويلجأ إلي المنجمي

وغيرھzا مzن  ه له المستقبل، أو مzا تتنبzأ بzه النجzوموما يخبؤ
 Bل وzzحتھا دليzzي صzzوم علzzيق B يzzدات التzzار والمعتقzzا!فك

 .)2013، الشايب(تتفق مع الخصائص العلمية 

كار والمعتقzدات علzي نطzاق  ا!فمنالعديد وقد انتشرت 
 جميzع طبقzات المجتمzع بzين جميzع المجتمعzات، وواسع فzي

الواحد كما أنھا منتشرة في المجتمعات العربيzة وا�سGzمية 
وكzzذلك المجتمعzzات الغربيzzة وموجzzودة أيضzzا لzzدي الطبقzzة 

 .)1992 ،الجوھري( مرتفعة التعليم وا!خرى ا!قل تعليما

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 

Agricultural Economics and Social Science 

* Corresponding author:  Tel.  : +201028092363 
E-mail address: darshramadan@hotmail.com 

 

1749-1766 



 
Soliman H.S. Elrfaey 1750 

فكانzzzت تسzzzمي قzzzديما وبzzzالنظر إلzzzي مفھzzzوم المعتقzzzدات 
عبGت خاصzة عنzد رجzال الzدين !نھzا لzم بالخرافات والخز

تكن تمثل لھم أكثر مzن مفzاھيم وأفكzار B عGقzة لھzا بالzدين 
بzzل ھzzي أفكzzار راسzzخة فzzي قلzzوب النzzاس وتكشzzف مzzا فzzي 
نفوسھم مzن إحسzاس وشzعور وفzرح وخzوف خاصzة إذا مzا 

 الروحzzzي أو بعzzzض مظzzzاھر الواقzzzع تعلzzzق ا!مzzzر بالعzzzالم
المعيشzzي فھzzي وليzzدة ظzzروف معينzzة تعzzايش معھzzا ا�نسzzان 
وأصzzzبحت فيمzzzا بعzzzد تشzzzكل جzzzزءا مzzzن حياتzzzه B يسzzzتطيع 
اBسzzتغناء عنھzzا وB يسzzمح !ي شzzخص أو سzzلطة، أو ھيئzzة 
القضzzzzاء عليھzzzzا وربمzzzzا ھzzzzذا ھzzzzو السzzzzر فzzzzي انتشzzzzارھا 

 .)2001، جrله(بقوة واستمرارھا 

معتقدات في كثيzر مzن ا!حيzان مسzلمات أصبحت القد و
يؤمن بھا من عاش حادثا يتوافق مع المعتقد الذي يجول في 
ذھنzzه حيzzث أنzzه فzzي الغالzzب مzzا تسzzتمد ھzzذه المعتقzzدات مzzن 
حوادث تصادف شيئا مzا كمzوت أحzد ا!شzخاص فzي منzزل 
صzzرخت فيzzه بومzzه أو ا�فzzراط فzzي تبzzذير المzzال لمzzا جاءتzzه 

شاؤم عند رؤية قطة سzوداء فzي أو الت حكة في يده اليسري،
الصzباح أو التفzاؤل عنzد رؤيzة الھGzل أول الشzھر العربzzي، 

zر إلzل النظzينبغي للمرأة الحام B ة ىكما أنهzياء القبيحzا!ش 
 .)1992 ،الجوھري( !ن ذلك سوف ينقل إلي المولود

 ھذا تعرف المعتقدات بأنھا مجموعة مzن ا!فكzار ىوعل
نzzzاس علzzzي المzzzدى الطويzzzل المترابطzzzة التzzzي يzzzؤمن بھzzzا ال

ويخضعون لھا ويلتزمون بما فيھا من عناصر، ومzا تحملzه 
، ديtاب( جسzد فzي عقzولھم عبzر ا!جيzالمن معاني عميقة تت

1980(. 

كما تعرف بأنھا حالة فكريzة أو عقليzة يلعzب فيھzا خيzال 
الفرد دورا كبيرا ويحاول الفzرد عzن طريقھzا وضzع تفسzير 

تماعيzة ويترتzب علzي ذلzك لظواھر طبيعية أو بشzرية أو اج
 .)2013 ،أحمد سيد( نوع معين من السلوك

بأنھzzzا مجموعzzzة مzzzن  فيعرفھzzzا )1992( الجtttوھريأمzzzا 
التصورات غير المعلنة في عقول الناس ونسق فكري يضم 

 تتzzزود بھzzا الجماعzzة يالتz مzzن الشzzعائر والممارسzzات العديzد
وھذه المعتقدات B تعلن ل�خرين صراحة !نھا تختمzر فzي 

 . م وتتشكل علي صورة ممارسات معينةقولھع

 أن المعتقzzدات مرتبطzzة بوجzzود )2010(خrttف ويzzري 
 لzذلك ،حاجات ضرورية حيوية تتطلب ا�رضzاء وا�شzباع

ل أو ممارسzzzzات يقzzzzوم النzzzzاس أفzzzzرادا أو جماعzzzzات بأفعzzzzا
، وتتكzرر ھzذه الممارسzات مzرة بعzد �رضاء ھذه الحاجات

التكرار يكتشفوا أن ھنzاك مرة ويوما بعد يوم وفي أثناء ھذا 
طرقzzا ناجحzzة صzzائبة مفيzzدة، وطرقzzا غيzzر صzzائبة وضzzارة 
وبطبيعة الحال B يختارون الطرق وا!ساليب التzي أخفقzت 
فzzي إرضzzاء حاجzzاتھم أو التzzي سzzببت لھzzم آBمzzا وأضzzرارا 

 .رت علي رفاھيتھم وسعادتھمأث

 ما يحقق رضzاھم ويشzبع ا أن معتقدوعندما يتبين للناس
zzzzاتھم فzzzzبة حاجzzzzل مناسzzzzي كzzzzه فzzzzه ويكررونzzzzإنھم يرغبون

ويتمسzzكون بzzه مzzع مzzرور الzzزمن ويعملzzون علzzي ترسzzيخه 
وتثبيته في نفوسھم ، كما يعملzون أيضzا علzي نقلzه أفقيzا فzي 

 ،جrلtttه(متعاقبzzzة الجيzzzل الواحzzzد ورأسzzzيا إلzzzي ا!جيzzzال ال
2001(. 

 ا4بzاءه ا!بنzاء عzن ا تناقلzالمعتقدات الشعبية إرثوتعتبر 
جتماعيzة والتzي تعتبzر ن خGل عمليzة التنشzئة ا�!جداد موا

من أھم الوظائف التي تقzوم بھzا ا!سzرة فعzن طريقھzا تنتقzل 
الثقافة من جيل إلي جيل ومن ضمن ما تنقله من الثقافة تلك 
المعتقدات التي تzؤمن بھzا ا!سzرة وتعتقzد فيھzا اعتقzادا قويzا 

نفسzية وتحقق لھا رغبتھا وتساعدھا في إشzباع احتياجاتھzا ال
والروحيzzة، ولzzذلك تحzzاول جاھzzدة نقzzل ھzzذه المعتقzzدات كليzzة 

لzي أبنائھzا دون التعديل فيھا أو المسzاس بقيمتھzا وبقداسzتھا إ
 .)2012، شبل(من خGل ھذه العملية 

zzرة ىوعلzzي ا!سzzدثت فzzي حzzرات التzzن التغيzzرغم مzzال 
الريفيzzzة سzzzواء مzzzن حيzzzث ارتفzzzاع مسzzzتوي تعلzzzيم أفرادھzzzا 

لzzي المجتمعzzات ا!خzzرى إB أنھzzا تتzzأثر وانفتzzاحھم الثقzzافي ع
بشكل كبير في قيامھا بأدوارھا ووظائفھا ببعض المعتقzدات 
السzzائدة فzzي المجتمzzع والتzzي قzzد تكzzون فzzي بعzzض ا!حيzzان 
خاطئة وھو ما قد ينعكس علي تفكير أفرادھا وسzلوكھم فzي 

ا!جيzzال حيzzاتھم اليوميzzة لzzيس ھzzذا فقzzط بzzل وينقلونzzه  إلzzي 
جيzzل يعتقzzد فzzي الخرافzzات إيجzzا دي إلzzى القادمzzة وھzzو مzzا يzzؤ

والخزعبGت ويتمسك بھا ويھمل إعمال العقzل فzي التعامzل 
يطzzة بzzه، وھzzو مzzا قzzد يصzzيب حمzzع الظzzواھر والظzzروف الم

المجتمzzع بصzzفة عامzzة والريفzzي بصzzفة خاصzzة بآفzzة الركzzود 
قzف كسzد منيzع تخلف ويجھzض كzل محzاوBت التنميzة ويوال

zzة التقzzي مرحلzzا إلzzة مرورھzzل حركzzذه يشzzت ھzzذلك كانzzدم، ل
الدراسة للتعرف علي بعض المعتقدات الشzائعة فzي الريzف 
وھzzzي المعتقzzzدات الخاصzzzة بالطzzzب الشzzzعبي، والمعتقzzzدات 
المتعلقzzة بالتفzzاؤل والتشzzاؤم والمعتقzzدات الخاصzzة بzzالزواج 
وأخيرا المعتقzدات الخاصzة بالوفzاة  ومzدي تمسzك الzريفيين 

وتGفيھzا والتعzرف بھا حتى يمكن تجاوز المعتقدات السلبية 
علي المعتقzدات اBيجابيzة والتمسzك بھzا ومحاولzة تطويرھzا 
بمzzا يتناسzzب مzzع المتغيzzرات الحديثzzة، كمzzا تحzzاول الدراسzzة 
التعzzzرف علzzzي مzzzدي وجzzzود اخzzzتGف بzzzين درجzzzة تمسzzzك 

ا!بنzzzاء بzzzبعض المعتقzzzدات  وا4بzzzاء يجيلzzzالzzzريفيين مzzzن 
 .   المدروسة

 أھداف البحث

 وا!بناء ا4باء يجيلمبحوثين من تحديد درجة معرفة ال -1
التشاؤم، ، التفاؤل، الشعبيالطب : المعتقدات التاليةب

 .الزواج والوفاة

 وا!بناء ا4باء جيلىتحديد درجة تمسك المبحوثين من  -2
 .بالمعتقدات المدروسة

 ا4باء جيلىتحديد معنوية الفروق بين المبحوثين من  -3
مسكھم بالمعتقدات  درجة معرفتھم وتمن حيثوا!بناء 

 ً.إجماBالمدروسة 
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تحديد العGقة بين الخصائص الشخصية للمبحوثين من  -4
 وا!بناء وبين درجة تمسكھم بالمعتقدات المدروسة ا4باء

Bإجما.ً 

للمتغيرات المستقلة المدروسة فى  النسبي ا�سھامتحديد  -5
ا4باء  جيليتفسير التباين الكلى بين المبحوثين من 

ناء من حيث درجة تمسكھم بالمعتقدات المدروسة وا!ب
Bإجما.ً 

 الطريقة البحثية 

أجرى ھذا البحث فى قرية محلة منوف التابعة لمركز 
طنطا بمحافظة الغربية، وقد تمثلت شاملة البحث فى جميع 
الريفيين المتزوجين ولديھم أبناء متزوجون، وتم تحديدھا 

رية والبالغ عددھا من خGل حصر جميع ا!سر المقيمة بالق
مركز المعلومات بالوحدة المحلية بقرية ( أسرة 4125

 .)2017 ،محلة منوف

من الشاملة % 5 بنسبة  من المبحوثينوتم اختيار عينة
 200 أمكن استيفاء البيانات من ا مبحوث206فبلغ عددھا 

 وا!بناء ا4باء من جيلين فقط، تم توزيعھم على امبحوث
 .جيل من نفس القرية مبحوث لكل 100بواقع 

 قطاعات ة أربعإلىوتم جمع البيانات بعد تقسيم القرية 
 من كل جيل ا مبحوث25 اختيارسكنية ومن كل قطاع تم 

 .بطريقة عشوائية منتظمة

وقد جمعت البيانات بواسطة استمارة استبيان تم 
أربعة عشر متغيرا  علي واشتملت إعدادھا لھذا الغرض

، حجم ا!سرة، ات التعليمعدد سنو، مستقG ھي السن
 الحيازة الزراعية، التعرض لوسائل اBتصال مساحةو

جتماعية، ، التماسك ا!سري، المشاركة ا�الجماھيرية
 ستعداد للتغيير،ا� نتماء للمجتمع المحلي،ا�، الوعي الديني

 إلي ونوع ا!سرة، با�ضافة المھنةالدخل الشھري، النوع، 
 إلي ة معتقدات تم تصنيفھافي خمسالمتغير التابع والمتمثل 

 الطب الشعبي وتم قياسه بخمسة عشرمعتقدات مرتبطة ب
ومعتقدات مرتبطة بالتفاؤل وتم قياسھا بتسع  ،امعتقد

معتقدات، ومعتقدات مرتبطة بالتشاؤم وتم قياسھا بثGثة 
بأحد قدات مرتبطة بالزواج وتم قياسھا ، ومعتمعتقد عشر

طة بالوفاة وتم قياسھا بأربع ، ومعتقدات مرتباعشر معتقد
بھذه  الجيلينمن ، وتم قياس معرفة المبحوثين معتقدات

 Bالمعتقدات على مقياس مكون من فئتين ھما يعرف، و
، ثم صفر على الترتيبو، 1 يعرف، وأعطيت الدرجات

جمعت الدرجة الكلية لمعرفة المبحوثين بالمعتقدات 
 ،جماBإ بھا المدروسة مجتمعة لتعبر عن مستوي معرفتھم

 درجة وتم 52 ا!على، والحد  صفرا!دنىوقد بلغ الحد 
، )صفر( أربع فئات ھي B يعرف إليتقسيم المبحوثين 
، ومعرفة متوسطة ) درجة17 -1(  منومعرفة منخفضة

 52-36 (، ومعرفة مرتفعة من)درجة 35 -18(من 
، كما تم قياس تمسك المبحوثين بالمعتقدات )درجة

مقياس مكون من أربع فئات ھي متمسك المدروسة على 
 ،بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة، B يتمسك

 ثم جمعت ، على الترتيب1، 2، 3 ،4 الدرجات وأعطيت

الدرجة الكلية لتمسك المبحوثين بالمعتقدات المدروسة 
قد بلغ الحد و جماBإمجتمعة لتعبر عن مستوي تمسكھم بھا 

، وتم تقسيم  درجة208 علىا! درجة والحد 52 ا!دنى
  منتمسك بدرجة منخفضة ثGث فئات ھي مإليالمبحوثين 

 156 - 105( من  بدرجة متوسطة،)درجة 104 – 52(
 .)درجة 208 - 157( من، بدرجة كبيرة )درجة

 من إعداد استمارة اBستبيان تم عمل اBنتھاءوبعد 
وأجريت التعديGت على  )Pretest( لھا مبدئي اختبار

ض العبارات حتى أصبحت واضحة وسھلة الفھم على بع
  أكتوبرشھري فيالمبحوثين وبعد ذلك تم جمع البيانات 

تھا وتحليلھا با!دوات م، وتم تفريغھا وجدول2017نوفمبر و
الحصر   جداولباستخدام المناسبة وذلك ةا�حصائي

رتباط النسب المئوية، ومعامل ا�التكرارات و، والعددي
سط ، والمتو)ت (واختبار مربع كاى، ارواختبالبسيط، 
، ونموذج التحليل اBرتباطى اBنحداري المتعدد المرجح
 .)Stepwise(الصاعد 

 جيلىالنتائج المتعلقة بمعرفة وتمسك المبحوثين من 
 المدروسة الشعبية وا�بناء بالمعتقدات ا�باء

المعتقدات  وا�بناء با�باء جيلىمعرفة المبحوثين من 
  بالطب الشعبيالمتعلقة

 وا!بناء فيما ا4باء جيلىباستقصاء رأي المبحوثين من 
 بالطب الشعبي جاءت يتعلق بمعرفتھم بالمعتقدات المرتبطة

 .)1 جدول( تنازليا كما يلي النتائج مرتبة

 جاء في المرتبة ا!ولي المعتقد ا4باءبالنسبة لجيل 
ده مرضعة لعGج وجعھا الخاص بتقطير العين بلبن سي

في حين جاء ھذا المعتقد في المرتبة الثانية % 92بنسبة 
وجاء في المرتبة الثانية ، %80 بالنسبة لجيل ا!بناء بنسبة

 المعتقد الخاص بتناول السيدة المرضعة ا4باءبالنسبة لجيل 
  بينما جاء ھذا،%91دة لبنھا بنسبة الحGوة الطحينية لزيا

أما  ،%82 ء بنسبةالمعتقد في المرتبة ا!ولي لجيل ا!بنا
ا جيدا  من القماش وشدھمعتقد تعصيب الرأس بقطعة

لعGج الصداع فجاء في المرتبة الثالثة بالنسبة لكل من 
 . الترتيبىعل% 76 و%87 وا!بناء بنسبة ا4باء جيلى

 فقد متأخرة لنسبة للمعتقدات التي احتلت مرتبةأما با
رتبة  في الملتطھيرھاجاء معتقد التبول علي الجروح 

في حين جاء  %69  بنسبةا4باء بالنسبة لجيل العاشرة
ذن ووجعھا في نفس لعGج طنين ا! معتقد الذھاب للدوادة

 .لجيل ا!بناء% 43المرتبة بنسبة 

وBختبار معنوية الفروق بين معرفة المبحوثين من 
  وا!بناء فيما يتعلق بالمعتقدات المتعلقة بالطبا4باء جيلى

توسطين للفرق بين م) ت(دام اختبار الشعبي تم استخ
وجود فرق معنوي عند . )8جدول (واتضح من النتائج 

 وا!بناء ا4باء جيلى بين المبحوثين من 0.01مستوي
من نظيرتھا  أكبر وھى 5.852وبلغت قيمة ت المحسوبة 
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 الشعبيً وا�بناء وفقا لمعرفتھم وتمسكھم بالمعتقدات المتعلقة بالطب ا�باء جيلى استجابات المبحوثين من .1جدول 

 ا�بناءتمسك  ا�باءتمسك  ا�بناءمعرفة  ا�باءمعرفة 
 R كبيرة متوسطة غيرةص R كبيرة متوسطة صغيرة R يعرف يعرف R يعرف يعرف
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1 
لبس ا�طفال مrبس حمراء لعrج 

 الحصبة
81 81 19 19 5 56 56 44 44 5 19 19 29 29 12 12 40 40 2.13 8 24 24 11 11 2 2 63 63 1.52 9 

2 
استحمام المرأة بماء غسل الميت 

 لعrج تأخر الحمل
78 78 22 22 6 54 54 46 46 6 18 18 31 31 18 18 33 33 2.34 5 18 18 6 6 6 6 70 70 1.48 11 

3 
استخدام طاسة الخضة لعrج 

 المخضوض أو الخائف
75 75 25 25 8 53 53 47 47 7 14 14 27 27 16 16 43 43 2.16 7 19 19 12 12 2 2 67 67 1.49 10 

4 
تدليك لسة الطفل بدم أرنب لعrج 

 .تأخر التسنين 
50 50 50 50 13 22 22 78 78 14 15 15 10 10 6 6 69 69 1.53 15 4 4 2 2 2 2 92 92 1.14 14 

5 
الذھاب للدوادة لعrج طنين ا�ذن 

 ووجعھا
 8 1.53 72 72 8 8 9 9 11 11 6 2.22 32 32 15 15 24 24 29 29 10 57 57 43 43 م6 22 22 78 78

6 
لبن (استخدام عصارة الجميز 

 في عrج مرض القوبة) الجميز 
63 63 37 37 11 32 32 68 68 13 18 18 23 23 14 14 45 45 2.06 10 8 8 10 10 5 5 77 77 1.43 12 

7 
خض الشخص لعrج الفواق 

 )الزغطة(
 7 1.67 64 64 6 6 19 19 11 11 9 2.09 39 39 12 12 24 24 25 25 9 53 53 47 47 م8 25 25 75 75

8 
وضع الطين علي الجسم لعrج 

 لدغ النحل
84 84 16 16 4 75 75 25 25 4 13 13 33 33 35 35 19 19 2.84 4 20 20 29 29 22 22 29 29 2.44 3 

9 
تعصيب الرأس بقطعة من القماش 

وشدھا جيد بقطعة من الخشب 
 )التشميس(لعrج الصداع 

87 87 13 13 3 76 76 24 24 3 13 13 30 30 40 40 17 17 2.93 3 20 20 27 27 19 19 34 34 2.31 4 

10 
حرق قطعة من القماش وشم 
 الشياط المتصاعد لعrج الزكام

 م8 1.53 68 68 7 7 7 7 18 18 13 1.93 49 49 12 12 18 18 21 21 11 59 59 41 41 12 40 40 60 60

11 
لبن سيدة مرضعة قطر العين ب

 لعrج وجع العين 
92 92 8 8 1 80 80 20 20 2 11 11 32 32 44 44 13 13 3.07 2 17 17 26 26 27 27 30 30 2.5 2 

12 
تقبيل رجل أسود لطفل من فمه 

 .لعrجه من الريالة
77 77 23 23 7 39 39 61 61 12 23 23 22 22 10 10 45 45 1.97 12 13 13 7 7 4 4 76 76 1.39 13 

13 
المضمضة بالشاي لعrج وجع 

 .ا�سنان 
73 73 27 27 9 51 51 49 49 8 21 21 22 22 8 8 49 49 1.89 14 21 21 15 15 8 8 56 56 1.75 5 

14 
 المرضعة الحrوةالمرأة تناول 

  ھالبنالطحينية لزيادة 
91 91 9 9 2 82 82 18 18 1 8 8 22 22 56 56 14 14 3.2 1 12 12 31 31 35 35 22 22 2.79 1 

 6 1.69 64 64 11 11 11 11 14 14 11 2.01 50 50 19 19 13 13 18 18 م9 53 53 47 47 10 31 31 69 69 .تطھيرھاالتبول علي الجروج  ل 15
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ن الجدولية وكان ھذا الفرق المعنوي لصالح ا4باء حيث كا
 مقابل  درجة11.33 ا4باء  لمعرفةالمتوسط الحسابي

  درجة لtبناء في ھذا المعتقد7.98

ًوبناءا على ھذه النتائج فإنه يمكن رفض الفرض 
 ا�حصائي ا!ول والقائل B يوجد فرق معنوي بين المبحوثين
من جيلى ا4باء وا!بناء في درجة معرفتھم بالمعتقدات 

مكانية قبول الفرض البحثي المرتبطة بالطب الشعبي وإ
 .البديل

تمسك المبحوثين من جيلى ا�باء وا�بناء بالمعتقدات 
 المتعلقة بالطب الشعبي

باستقصاء رأى المبحوثين من جيلى ا4باء وا!بناء فيما 
يتعلق بتمسكھم بالمعتقدات المرتبطة بالطب الشعبي جاءت 

 ).1جدول (يلي ًالنتائج مرتبة تنازليا وفقا للمتوسط المرجح كما 

 جاء تمسك المبحوثين بمعتقدات تناول الحGوة الطحينية
والحلبة لزيادة لبن السيدة المرضعة في المرتبة ا!ولى لكل 

 درجة 3.2من جيلى ا4باء وا!بناء بمتوسط مرجح قدره 
 درجة لtبناء، وجاء معتقد تقطير 2.79ل�باء، مقابل 

ي المرتبة الثانية العين بلبن سيدة مرضعة لعGج وجعھا ف
 درجة 3.07لكل من جيلى ا4باء وا!بناء بمتوسط مرجح 

 لtبناء، وفى المرتبة الثالثة جاء معتقد 2.5ل�باء مقابل 
تعصيب الرأس بقطعة من القماش لعGج الصداع بالنسبة 

، في حين جاء  درجة2.93لجيل ا4باء بدرجة متوسطة 
النحل في نفس معتقد وضع الطين على الجسم لعGج لدغ 

  درجة،2.44المرتبة بالنسبة لجيل ا!بناء بمتوسط مرجح 
أما بالنسبة للمعتقدات التي احتلت مرتبة متأخرة في تمسك 

 الطفل بدم أرنب  لسةالمبحوثين بھا فقد جاء معتقد تدليك
لعGج تأخر التسنين في المرتبة ا!خيرة لكل من جيل 

 1.14جة ل�باء،  در1.53ا4باء وا!بناء بمتوسط مرجح 
 . درجة لtبناء

معنوية الفروق بين المبحوثين من جيلى  وBختبار
ا4باء وا!بناء فيما يتعلق بتمسكھم بالمعتقدات المرتبطة 

وجود فرق ) 8جدول (بالطب الشعبي أوضحت النتائج 
 بين المبحوثين من جيلى ا4باء 0.01معنوي عند مستوى 

معتقدات حيث بلغت قيمة وا!بناء من حيث تمسكھم بھذه ال
وھى أكبر من نظيرتھا الجدولية  6.054ت المحسوبة 

وكان ھذا الفرق المعنوي لصالح ا4باء، حيث بلغ المتوسط 
 .    درجة لtبناء26.78 مقابل درجة 34.37الحسابي ل�باء 

ًوبناءا على ھذه النتائج فإنه يمكن رفض الفرض 
B يوجد فرق ا�حصائي الثاني والذي ينص على أنه 

معنوي بين المبحوثين من جيلى ا4باء وا!بناء فيما يتعلق 
بدرجة تمسكھم بالمعتقدات المرتبطة بالطب الشعبي 

 .وإمكانية قبول الفرض البحثي البديل

 وا�بناء بالمعتقدات ا�باء جيلىمعرفة المبحوثين من 
 المتعلقة بالتفاؤل

بناء فيما  وا!ا4باء جيلىباستقصاء رأي المبحوثين من 
يتعلق بمعرفتھم بالمعتقدات المرتبطة بالتفاؤل جاءت 

جاء معتقد سكب  ،)2جدول  (يليالنتائج مرتبه تنازليا كما 
القھوة أو الشاي دليل علي قدوم الخير في المرتبة ) دلق(

% 73و  %84 وا!بناء بنسبة ا4باء جيلىا!ولي لكل من 
ي أول الشھر  رؤية الھGل فمعتقداعلي الترتيب، وجاء 

يات يبعد ادليل علي قدوم الخير، وكسر الزجاج والكوب
 بنسبة ا4باء المرتبة الثانية والثانية مكرر لجيل فيالشر، 

ن في المرتبة الثالثة  حين جاء ھذان المعتقدافي% 83
 ىعل% 65و%67والرابعة بالنسبة لجيل ا!بناء بنسبة 

 .الترتيب

الحمام علي وجاء معتقد وقوع فضGت العصافير و
شخص ينبأ بارتدائه كسوة جديدة في المرتبة الثالثة بنسبة 

 المرتبة في في حين جاء ھذا المعتقد ا4باءلجيل % 80
، تلي ذلك بعض %69الثانية بالنسبة لجيل ا!بناء بنسبة 

المعتقدات التي جاءت في مرتبه متأخرة فقد جاء معتقد 
ات  المتزوج غيرصديقاتھاقرص العروسة ليلة زفافھا من 

لجيل % 60خيرة بنسبة  في المرتبة ا!يسرع من خطبتھن
 في حين جاء معتقد رؤية قطيع من الغنم في أول ا4باء

بالنسبة % 46النھار يجلب الخير في نفس المرتبة بنسبة 
 .لجيل ا!بناء

ق بين معرفة المبحوثين من وار معنوية الفربوBخت
معتقدات المتعلقة  وا!بناء فيما يتعلق بالا4باء جيلى

للفرق بين متوسطين ) ت(بالتفاؤل تم استخدام اختبار 
وجود فرق معنوي عند ) 8جدول (واتضح من النتائج 

 وا!بناء ا4باء جيلى بين المبحوثين من 0.01مستوي 
 وھى أكبر من 3.930المحسوبة ) ت(حيث بلغت قيمة 

نظيرتھا الجدولية وكان ھذا الفرق المعنوي لصالح 
 بلغ المتوسط الحسابيحيث  ا4باءوثين من جيل المبح

 . لtبناءدرجة 5.49مقابل  درجة 6.96لمعرفتھم 

ه يمكن رفض الفرض وبناءا علي ھذه النتائج فإن
 القائل B يوجد فرق معنوي بين المبحوثين  الثالثا�حصائي

 بالمعتقدات  وا!بناء من حيث درجة معرفتھما4باء جيلىمن 
 .ل وإمكانية قبول الفرض البحثي البديلالمرتبطة بالتفاؤ

 وا�بناء بالمعتقدات ا�باء جيلىتمسك المبحوثين من 
 المتعلقة بالتفاؤل

 وا!بناء فيما ا4باء جيلىباستقصاء رأى المبحوثين من 
يتعلق بالمعتقدات المرتبطة بالتفاؤل جاءت النتائج مرتبة 

ًتنازليا وفقا للمتوسط المرجح كما    .)2جدول  (يليً

جاء تمسك المبحوثين بمعتقد رؤية الھGل أول الشھر 
 جيلى المرتبة ا!ولى لكل من فيدليل على قدوم الخير 

 مقابل ل�باء 2.69 وا!بناء بمتوسط مرجح قدره ا4باء
 درجة لtبناء، وفى المرتبة الثانية بالنسبة لجيل 2.19
على دليل  الشايالقھوة أو ) سكب( جاء معتقد دلق أو ا4باء
  درجة فى حين جاء معتقد2.46 بمتوسط مرجح قدره الخير

وقوع فضGت العصافير والحمام دليل على كسوة جديدة
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 عتقدات المتعلقة بالتفاؤلً وا�بناء وفقا لمعرفتھم وتمسكھم بالما�باء جيلى استجابات المبحوثين من .2جدول 

 ا�بناءتمسك  ا�باءتمسك  ا�بناءمعرفة  ا�باءمعرفة 
 R كبيرة متوسطة صغيرة R كبيرة متوسطة صغيرة R يعرف  يعرف R يعرف يعرف
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وضع حدوة الفرس وتعليق حذاء طفل  1
 صغير علي باب المنزل يجيب الخير

79 79 21 21 4 60 60 40 40 6 24 24 28 28 12 12 36 36 2.16 7 19 19 20 20 6 6 55 55 1.77 6 

وقوع فضrت العصافير والحمام علي  2
 .كسوة جديدة ارتدائه شخص دليل علي 

80 80 20 20 3 69 69 31 31 2 24 24 28 28 18 18 30 30 2.34 5 18 18 29 29 10 10 43 43 2.06 2 

رؤية قطيع ا�غنام في الصباح يجلب  3
 .الخير 

76 76 24 24 6 46 46 54 54 9 24 24 32 32 9 9 35 35 2.15 8 13 13 19 19 6 6 62 62 1.69 8 

قرص صديقات العروسة في ركبتھا  4
 .يخليھا تتزوج بسرعة

60 60 40 40 8 62 62 38 38 5 12 12 18 18 11 11 59 59 1.81 9 18 18 16 16 13 13 53 53 1.89 5 

لھrل أول الشھر دليل علي قدوم رؤية ا 5
 لخير ا

83 83 17 17 2 65 65 35 35 4 14 14 31 31 31 31 24 24 2.69 1 13 13 26 26 18 18 43 43 2.19 1 

 4 1.94 46 46 8 8 24 24 22 22 4 2.37 27 27 16 16 32 32 25 25 3 33 33 67 67 م2 17 17 83 83 .كسر الزجاج أو الكوبيات يبعد الشر 6

القھوة أو الشاي دليل علي ) سكب(دلق  7
 الخير

84 84 16 16 1 73 73 27 27 1 27 27 25 25 23 23 25 25 2.46 2 21 21 20 20 14 14 45 45 2.03 3 

في اليد ) ھرش (ا¥حساس بحكة  8
 اليسري دليل  علي قدوم مال كثير

 م6 1.77 60 60 11 11 15 15 14 14 3 2.41 30 30 21 21 29 29 20 20 7 47 47 53 53 7 26 26 74 74

في اليد اليمني ) ھرش (ا¥حساس بحكة  9
 .دليل علي مصافحة ضيوف قادمون

77 77 23 23 5 51 51 49 49 8 23 23 28 28 18 18 31 31 2.33 6 14 14 13 13 12 12 61 61 1.76 7 
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في نفس المرتبة بالنسبة لجيل ا!بناء بمتوسط مرجح قدره 
في اليد ) ھرش(أما معتقد ا�حساس بحكة  درجة، 2.06

ًاليسري دليG على قدوم مال كثير فقد جاء فى المرتبة 
 درجة، في 2.41الثالثة بالنسبة لجيل ا4باء بمتوسط مرجح 

القھوة أو الشاى يبعد الشر فى ) سكب(حين جاء دلق أو 
نفس المرتبة بالنسبة لجيل ا!بناء بمتوسط مرجح قدره 

 بالنسبة للمعتقدات التى احتلت مرتبة  درجة، أما2.03
متأخرة فى تمسك المبحوثين بھا فقد جاء معتقد قرص 

 فى نصديقات العروسة فى ركبتھا يعجل من خطبتھ
 1.81المرتبة ا!خيرة بالنسبة لجيل ا4باء بمتوسط مرجح 

درجة فى حين جاء معتقد رؤية قطيع ا!غنام فى الصباح 
جيل ا!بناء بمتوسط مرجح يجلب الخير فى نفس المرتبة ل

 . درجة1.69

وBختبار معنوية الفروق بين تمسك المبحوثين من 
جيلى ا4باء وا!بناء فيما يتعلق بالمعتقدات المرتبطة 
بالتفاؤل تم استخدام اختبار ت للفرق بين المتوسطين 

وجود فرق معنوى ): 8جدول رقم (واتضح من النتائج 
من جيلى ا4باء وا!بناء  بين المبحوثين 0.01عند مستوى 

 وھى أكبر من نظيرتھا 3.891وبلغت قيمة ت المحسوبة 
الجدولية وكان ھذا الفرق المعنوى لصالح ا4باء حيث كان 

 17.040 درجة مقابل 20.72المتوسط الحسابى ل�باء 
 . درجة لtبناء

ًوبناءا على ھذه النتائج فإنه يمكن رفض الفرض 
 على أنه B يوجد فرق ا�حصائي الرابع والذى ينص

معنوى بين المبحوثين من جيلى ا4باء وا!بناء فى درجة 
تمسكھم بالمعتقدات المرتبطة بالتفاؤل وإمكانية قبول 

 .الفرض البحثى البديل

 وا�بناء بالمعتقدات ا�باء جيلىمعرفة المبحوثين من 
 المتعلقة بالتشاؤم

ناء فيما  وا!با4باء جيلىباستقصاء رأي المبحوثين من 
المعتقدات المتعلقة بالتشاؤم جاءت النتائج بيتعلق بمعرفتھم 

 ).3جدول (مرتبه تنازليا كما يلي 

 علي موت أحد جاء معتقد عواء الكلب ليG دليل
 وا!بناء ا4باء جيلىمن  ا!شخاص في المرتبة ا!ولي لكل

على الترتيب، تG ذلك معتقد انقGب % 78 و%90بنسبة 
 من  لكل بالشؤم في المرتبة الثانيةجھه ينذرالشبشب علي و

على الترتيب، % 77و %88 وا!بناء بنسبة ا4باء جيلى
ثم جاء معتقد كنس المنزل ليG يطرد المGئكة منه في 

 في حين ،%85 بنسبة ا4باءالمرتبة الثالثة بالنسبة لجيل 
جاء معتقد سماع صوت الغراب أو البومة في الدار يخربھا 

، تلي %71مرتبة بالنسبة لجيل ا!بناء بنسبة في نفس ال
في عتقدات التي احتلت مرتبه متأخرة ذلك بعض الم

الترتيب فقد جاء معتقد ضياع دبلة أو خاتم الخطوبة ينذر 
بحدوث خGف أو انفصال بين الزوجين في المرتبة 

، في حين جاء %43 بنسبة ا4باءا!خيرة بالنسبة لجيل 
لباب عند الخروج لقضاء مصلحه معتقد التعثر فى عتبة ا

دليل علي عدم انقضائھا في نفس المرتبة بالنسبة لجيل 
 %.40 ا!بناء بنسبة

 جيلىمن  المبحوثين Bختبار معنوية الفروق بين معرفةو
 تمق بالمعتقدات المرتبطة بالتشاؤم  فيما يتعلبناء وا!ا4باء

 تائجللفرق بين متوسطين واتضح من الن) ت(استخدام اختبار 
بين  0.01مستوي  وجود فرق معنوي عند )8جدول (

 وا!بناء فيما يتعلق بالمعتقدات ا4باء جيلىالمبحوثين من 
 وھي 2.926 المحسوبة) ت(التشاؤم وبلغت قيمة المتعلقة ب

أكبر من نظيرتھا الجدولية وكان ھذا الفرق المعنوي 
 9.65 ل�باء حيث كان المتوسط الحسابي ا4باءلصالح 

   . لtبناء درجة8.06مقابل  ة درج

 ا�حصائي الفرض وبناء علي ھذه النتائج فإنه يمكن رفض
 والقائل أنه B يوجد فرق معنوي بين المبحوثين الخامس

درجة معرفتھم بالمعتقدات  وا!بناء في ا4باء جيلىمن 
 .المرتبطة بالتشاؤم وإمكانية قبول الفرض البحثي البديل

 وا�بناء بالمعتقدات ا�باء لىجيتمسك المبحوثين من 
 المتعلقة بالتشاؤم

 وا!بناء فيما ا4باء جيلىباستقصاء رأى المبحوثين من 
تقدات المرتبطة بالتشاؤم جاءت النتائج عيتعلق بتمسكھم بالم
ًمرتبة تنازليا وفقا ل  .)3جدول (لمتوسط المرجح كما يلى ً

 لًن بمعتقد عواء الكلب ليG دليجاء تمسك المبحوثي
 جيلى فى المرتبة ا!ولى لكل من ا!شخاصعلى موت أحد 

 ل�باء درجة 3.27 وا!بناء بمتوسط مرجح قدره ا4باء
بالنسبة  درجة لtبناء، وجاء فى المرتبة الثانية 2.44مقابل 

معتقد سماع صوت الغراب أو البومة فى الدار لجيل ا4باء 
ب انقG درجة فى حين جاء 2.73يخربھا بمتوسط مرجح 

فى نفس المرتبة لجيل الشبشب علي وجھه نذير شؤم 
 درجة وفى المرتبة 2.14ا!بناء بمتوسط مرجح قدره 

 بقدوم خبر غير تنذرالثالثة جاء معتقد رفة العين اليسرى 
 2.57 وا!بناء بمتوسط مرجح ا4باء جيلىسار لكل من 

 .  درجة لtبناء2.11 مقابل ل�باءدرجة 

ت التى احتلت مرتبة متأخرة فى أما بالنسبة للمعتقدا
 يدل على 13تمسك المبحوثين بھا فقد جاء معتقد أن رقم 

 ا4باء بالنسبة لكل من جيل ا!خيرةالنحس فى المرتبة 
 1.46 مقابل ل�باء درجة 1.34وا!بناء بمتوسط مرجح 

 .لtبناءدرجة 

وBختبار معنوية الفروق بين تمسك المبحوثين من 
ناء فيما يتعلق بالمعتقدات المرتبطة  وا!با4باء جيلى

بالتشاؤم تم استخدام اختبار ت للفرق بين متوسطين 
وجود فرق معنوى عند ) 8جدول (واتضح من النتائج 

 وا!بناء ا4باء جيلى بين المبحوثين من 0.01مستوى 
 وھى أكبر من نظريتھا 4.102وبلغت قيمة ت المحسوبة 

 حيث كان ا4باءالح الجدولية وكان ھذا الفرق معنوى لص
 24.27مقابل درجة  29.42 ل�باءالمتوسط الحسابى 

 . لtبناءدرجة
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 6 1.98 44 44 13 13 16 16 27 27 2 2.73 23 23 34 34 28 28 15 15 3 29 29 71 71 4 17 17 83 83 .البومة في الدار يخربھا سماع صوت الغراب أو 1

 4 2.05 42 42 13 13 21 21 24 24 4 2.33 32 32 22 22 21 21 25 25 4 32 32 68 68 5 19 19 81 81 .فتح المقص ليr يجلب الشر  2

 7 1.88 50 50 11 11 16 16 23 23 5 2.29 34 34 16 16 31 31 19 19 6 35 35 65 65 3 15 15 85 85 .كنس المنزل ليr يطرد المrئكة من البيت 3

 5 2.03 47 47 19 19 12 12 22 22 6 2.27 40 40 23 23 21 21 16 16 7 37 37 63 63 10 28 28 72 72 رؤية القطة السوداء في أول اليوم يجيب النحس 4

5 
ضياع خاتم الخطوبة أو دبلة الزواج نذير 
 .بحدوث خrف بين الزوجين أو اRنفصال 

43 43 57 57 13 55 55 45 45 9 10 10 13 13 7 7 70 70 1.57 11 16 16 11 11 8 8 65 65 1.53 11 

6 
 rعدم شرب الضيف المشروب المقدم إليه كام

 .يبور البنات 
 9 1.7 59 59 7 7 15 15 19 19 8 2.13 39 39 14 14 24 24 23 23 م4 32 32 68 68 9 25 25 75 75

 8 1.8 58 58 12 12 14 14 16 16 9 2.03 30 30 16 16 28 28 26 26 8 41 41 59 59 7 23 23 77 77 .عد الطيور أو ا�غنام باستمرار يقلل البركة 7

 3 2.11 46 46 19 19 19 19 16 16 3 2.57 31 31 29 29 30 30 10 10 5 33 33 67 67 8 24 24 76 76 .رفة العين اليسري نذير بقدوم خبر غير سار  8

9 
تعثر الرجل في عتبة الباب أثنا خروجة من 

 .المنزل لقضاء مصلحة دليل علي عدم انقضائھا
67 67 33 33 11 40 40 60 60 12 26 26 23 23 5 5 46 46 1.87 10 10 10 10 10 8 8 72 72 1.54 10 

 م10 1.54 66 66 6 6 8 8 20 20 7 2.19 35 35 10 10 34 34 21 21 10 51 51 49 49 6 20 20 80 80 .دحرجة الغربال في وسط الدار ينذر بخرابھا  10

 2 2.14 42 42 21 21 14 14 23 23 م3 2.57 25 25 27 27 28 28 20 20 2 23 23 77 77 2 12 12 88 88  بالشؤمنذيرانقrب الشبشب علي وجھه  11

 12 1.46 76 76 7 7 8 8 9 9 12 1.34 81 81 3 3 9 9 7 7 11 56 56 44 44 12 25 52 48 48 . يدل علي النحس 13رؤية رقم  12

 1 2.44 33 33 29 29 19 19 19 19 1 3.27 14 14 62 62 17 17 7 7 1 22 22 78 78 1 10 10 90 90 عواء الكلب ليr دليل علي موت أحد ا�شخاص 13

 

1756 
 

 
 

 
  S

olim
an

 H
.S

. E
lrfaey

 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (5) 2018   

 

1757 

ًوبناءا على ھذه النتائج فإنه يمكن رفض الفرض 

فرق ا�حصائي السادس الذى ينص على أنه B يوجد 
معنوى بين المبحوثين من جيلى ا4باء وا!بناء فى درجة 
تمسكھم بالمعتقدات المرتبطة بالتشاؤم وإمكانية قبول 

 .الفرض البحثى البديل

بالمعتقدات   وا�بناءا�باء جيلىمعرفة المبحوثين من 
 المتعلقة بالزواج

 وا!بناء فيما ا4باء جيلىباستقصاء رأي المبحوثين من 
zzzق بمعzzzاءت يتعلzzzالزواج جzzzة بzzzدات المرتبطzzzرفتھم بالمعتق

 ):4جدول ( النتائج مرتبه تنازليا كما يلي

 معتقzد رش منzزل ا4بzاء لجيzل جاء فzي المرتبzة ا!ولzي
zبة ةالعريس بالماء والملح والرجلzحر بنسzع السz91 لمن% ،

في حين جاء معتقzد دخzول العروسzة منzزل الزوجيzة بالقzدم 
رتبzzة لجيzzل ا!بنzzاء بنسzzبة  فzzي نفzzس المىاليمنzzي قبzzل اليسzzر

81%. 

لعzzzzzريس المGبzzzzzس الداخليzzzzzة وجzzzzzاء معتقzzzzzدى لzzzzzبس ا
 وتبخيzzر العروسzzين بzzالبخور والشzzبه لمنzzع العzzين بzzالمقلوب،

، فzي حzين جzاء ا4بzاءلجيzل % 89في المرتبة الثانية بنسبة 
zzح والرجلzzاء والملzzريس بالمzzزل العzzد رش منzzادي ةمعتقzzلتف 

 .لجيل ا!بناء %78 أعمال السحر في نفس المرتبة بنسبة

أما بالنسzبة لمعتقzد لzبس العzريس قطعzه مzن الرصzاص 
 ا4بzاء جيلzى مzن سحر فجاء فzي المرتبzة الثالثzة لكzللمنع ال

 . الترتيبى عل% 77 و%86بنسبة  وا!بناء

كما أوضحت النتائج أن ھنzاك بعzض المعتقzدات جzاءت 
معرفzzzة المبحzzzوثين بھzzzا فzzzي مرتبzzzه متzzzأخرة منھzzzا المعتقzzzد 

و فسzzتان زفzzاف مzzن أروسzzة لطرحzzة باسzzتعارة العالخzzاص 
 المعتقzzد فzzي  سzzعيدة لنقzzل السzzعادة إليھzzا وجzzاء ھzzذازوجzzة

% 31 وا!بنzاء بنسzبة ا4بzاء جيلى من المرتبة ا!خيرة لكل
 . على الترتيب% 24و

 جيلzىمzن معرفzة المبحzوثين وية الفروق بين وBختبار معن
تبطzة بzالزواج تzم  وا!بناء فيما يتعلق بالمعتقzدات المرا4باء

للفzzرق بzzين متوسzzطين واتضzzح مzzن ) ت(اسzzتخدام اختبzzار 
 0.01 عنzد مسzتوي ىوجzود فzرق معنzو) 8جzدول ( النتائج

فيمzzzا يتعلzzzق  وا!بنzzzاء ا4بzzzاء جيلzzzىوبzzzين المبحzzzوثين مzzzن 
) ت(بمعرفتھم بالمعتقzدات المرتبطzة بzالزواج وبلغzت قيمzة 

كzان  وھي أكبzر مzن نظيرتzه الجدوليzة  و3.754المحسوبة 
 حيzzث كzzان المتوسzzط ا4بzzاءھzzذا الفzzرق المعنzzوي  لصzzالح 

 .لtبناءدرجة  6.91 مقابلدرجة  8.48 ل�باءالحسابي  

وبنzzzاء علzzzي ھzzzذه النتzzzائج فإنzzzه يمكzzzن رفzzzض الفzzzرض 
د فzzرق جzzو والzzذي يzzنص علzzي أنzzه B يالسzzابع ا�حصzzائي

 وا!بناء  فzي درجzة ا4باء جيلىمعنوي  بين المبحوثين من 

معتقzzzدات المتعلقzzzة بzzzالزواج وإمكانيzzzة قبzzzzول معzzzرفتھم بال
 الفرض البحثي البديل

 وا�بنtاء بالمعتقtدات ا�باء جيلىتمسك المبحوثين من 
 المتعلقة بالزواج

 وا!بناء فيما ا4باء جيلىستقصاء رأى المبحوثين من اب
تمسكھم بالمعتقدات المرتبطة بالزواج جاءت النتائج بيتعلق 

ًمرتبة تنازليا وفقا لل  ):4جدول (متوسط المرجح كما يلى ً

جاء تمسك المبحوثين بمعتقد رش منزل العريس بالماء 
 ا4باء جيلىوالملح والرجلة فى المرتبة ا!ولى لكل من 

 مقابل ل�باء درجة 3.11مرجح قدره توسط وا!بناء بم
 وجاء معتقد تبخير العروسين بالبخور ، درجة لtبناء2.49

 ا4باء جيلىمرتبة الثانية لكل من والشبة لمنع السحر فى ال
 مقابل ل�باء درجة 2.98وا!بناء بمتوسط مرجح قدره 

 درجة لtبناء وجاء معتقد ارتداء العريس مGبسة 2.39
 ا4باءالداخلية بالمقلوب فى المرتبة الثالثة بالنسبة لجيل 

 درجة فى حين جاء معتقد دخول 2.87بمتوسط مرجح 
قدم اليمنى لتكون وش السعد العروسة منزل العريس بال

على العريس فى نفس المرتبة بالنسبة لجيل ا!بناء بمتوسط 
 . درجة2.34مرجح 

أمzzا بالنسzzبة للمعتقzzدات التzzى احتلzzت مرتبzzة متzzأخرة فzzى 
فقد جاء معتقد ارتداء البنات الصzغيرة  بھا تمسك المبحوثين

الفساتين البيضاء يوم الزفاف لتضليل الzروح الشzريرة عzن 
 بمتوسzط ا4بzاء بالنسzبة لجيzل ا!خيرةوسة فى المرتبة العر

 درجة فى حين جاء معتقد استعارة طرحة 1.4مرجح قدره 
الزفاف من زوجة سعيدة لنقل السعادة للعروسة الجديدة فzى 

 1.31نفzzس المرتبzzة بالنسzzبة لجيzzل ا!بنzzاء بمتوسzzط مzzرجح 
 .درجة

وBختبzzار معنويzzة الفzzروق بzzين تمسzzك المبحzzوثين مzzن 
zzzاء ىجيلzzzة ا4بzzzدات المرتبطzzzق بالمعتقzzzا يتعلzzzاء فيمzzzوا!بن 

للفzzرق بzzين متوسzzzطين ) ت(بzzالزواج تzzم اسzzتخدام اختبzzzار 
وجzzود فzzرق معنzzوى عنzzد ) 8جzzدول (واتضzzح مzzن النتzzائج 

 وا!بنzzاء ا4بzzاء جيلzzى بzzين المبحzzوثين مzzن 0.01مسzzتوى 
 وھzى أكبzر مzن نظريتھzا 5.122وبلغت قيمة ت المحسzوبة 

 حيzث كzان ا4بzاء الفرق معنzوى لصzالح الجدولية وكان ھذا
 23.31 درجzzzة مقابzzzل 29.41 ل�بzzzاءالمتوسzzzط الحسzzzابى 

 .درجة لtبناء

 النتائج فإنه يمكن رفض الفرض ًوبناءا على ھذه
يوجد فرق   والذى ينص على أنه Bالثامن ا�حصائي

 وا!بناء فى درجة ا4باء جيلىمعنوى بين المبحوثين من 
 قبول وإمكانيةمرتبطة بالزواج تمسكھم بالمعتقدات ال

 .الفرض البحثى البديل
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لبس العريس قطعة من معدن الرصاص حول  1
 الوسط أسفل المrبس لمنع السحر

86 86 14 14 3 77 77 23 23 3 12 12 25 25 39 39 24 24 2.79 4 10 10 22 22 20 20 48 48 2.14 8 

خياطة قطعة من شبكة الصياد في مrبس  2
 .العريس الداخلية لمنع الرباط 

83 83 17 17 4 67 67 33 33 6 14 14 22 22 37 37 27 27 2.69 6 12 12 27 27 20 20 41 41 2.26 4 

 5 2.2 42 42 21 21 20 20 17 17 3 2.87 19 19 37 37 32 32 12 12 4 28 28 72 72 2 11 11 89 89 ارتداء العريس المrبس الداخلية بالمقلوب 3

ارتداء البنات الصغار فساتين بيضاء يوم الزفاف  4
 لتضليل الروح الشريرة عن العروسة

31 31 69 69 8 43 43 57 57 9 6 6 8 8 6 6 80 80 1.4 11 5 5 8 8 6 6 81 81 1.39 10 

استعارة طرحة الزفاف من زوجة سعيدة لنقل  5
 .السعادة إلي العروسة الجديدة 

 11 1.31 83 83 3 3 8 8 6 6 10 1.42 78 78 4 4 12 12 6 6 10 76 76 24 24 م8 69 69 31 31

 3 2.34 35 35 25 25 19 19 21 21 7 2.46 23 23 18 18 33 33 26 26 1 19 19 81 81 م4 17 17 83 83 دخول العروسة بالقدم اليمني قبل اليسري 6

رش منزل العريس بالماء والملح والرجلة لمنع  7
 السحر

91 91 9 9 1 78 78 22 22 2 6 6 26 26 51 51 17 17 3.11 1 10 10 26 26 29 29 35 35 2.49 1 

 2 2.39 40 40 27 27 25 25 8 8 2 2.98 22 22 49 49 22 22 7 7 7 37 37 63 63 م2 11 11 89 89 تبخير العروسين بالبخور والشبه لمنع العين 8

R بعد مرور إعدم خروج العروسة من المنزل  9
 شھر عربي

 6 2.18 42 42 17 17 26 26 15 15 5 2.75 23 23 38 38 22 22 17 17 م6 33 33 67 67 5 19 19 81 81

عدم دخول العريس علي عروسته بعد الدخله  10
 وھو حليق الذقن

77 77 23 23 6 59 59 41 41 8 17 17 22 22 28 28 33 33 2.45 8 12 12 22 22 14 14 52 52 1.98 9 

شرب العريس وراء العروسه من نفس كوب  11
 .ر أو الشربات لتدوم المحبة بينھمالعصي

69 69 31 31 7 69 69 31 31 5 23 23 14 14 29 29 34 34 2.38 9 19 19 22 22 18 18 41 41 2.17 7 
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المعتقtدات با�بناء  وا�باء جيلىمعرفة المبحوثين من 
 المتعلقة بالوفاة

 وا!بناء فيما ا4باء جيلىمن باستقصاء رأي المبحوثين 
يتعلق بمعzرفتھم بالمعتقzدات المتعلقzة بالوفzاة جzاءت النتzائج 

 جzاء ا4بzاءبالنسzبة لجيzل ) 5جzدول (مرتبه تنازليا كما يلي 
معتقد زراعة الصبار أمام قبر الميت يخفف عنه حسابه في 

 فى حين جzاء ھzذا المعتقzد فzى ،%93بة ا!ولي بنسبة المرت
، وجاء معتقد مzوت %77المرتبة الثانية لجيل ا!بناء بنسبة 

أحد ا!شخاص يوم الجمعة أو في رمضان دليل علي عملzه 
فzzي % 88 بنسzzبة ا4بzzاءالصzzالح، فzzي المرتبzzة الثانيzzة لجيzzل 

سzبة حين كان ھذا المعتقد في المرتبة ا!ولي لجيل ا!بناء بن
83%. 

 جzاء معتقzد دفzن طفzل صzغير مzع ا4بzاءوبالنسبة لجيzل 
% 85بنسzبة فzف مzن عذابzه فzي المرتبzة الثالثzة المتوفي يخ

فzzي حzzين جzzاء المعتقzzد الخzzاص بzzأن روح الميzzت تبقzzي فzzي 
البيzzت أربعzzين يzzوم فzzي نفzzس المرتبzzة بالنسzzبة لجيzzل ا!بنzzاء 

 %.67بنسبة 

zzة المبحzzين معرفzzروق بzzة الفzzار معنويzzختبBن  وثينوzzم
 وا!بناء فيما يتعلق بالمعتقدات المرتبطة بالوفاة ا4باء جيلى

للفzرق بzين متوسzطين واتضzح مzن ) ت(تم استخدام اختبار 
 0.01وجzود فzرق معنzوي عنzد مسzتوي ) 8جzدول (النتائج 

 وا!بنzzzاء  فيمzzzا يتعلzzzق ا4بzzzاء جيلzzzىبzzzين المبحzzzوثين مzzzن 
) ت( قيمzzة بمعzzرفتھم بالمعتقzzدات المرتبطzzة بالوفzzاة وبلغzzت

كبzر مzن نظيرتzه الجدوليzة، وكzان أ  وھي3.527المحسوبة 
 وبلzغ المتوسzط الحسzابي ا4بzاءھذا الفرق المعنzوي لصzالح 

 . درجة لtبناء2.9 درجة  مقابل  3.53لھم 

  وبنzzاء علzzي ھzzذه النتzzائج فإنzzه يمكzzن رفzzض الفzzرض 
يوجzzد فzzرق   والzzذي يzzنص علzzي أنzzه Bالتاسzzع ا�حصzzائي

 وا!بنzاء فzي درجzة ا4بzاء جيلzىوثين مzن معنوي بين المبح
معرفتھم بالمعتقدات المتعلقة بالوفاة وإمكانية قبzول الفzرض 

 .البحثي البديل

 وا�بنtاء بالمعتقtدات ا�باء جيلىتمسك المبحوثين من 
 بالوفاةالمتعلقة 

 وا!بناء فيما ا4باء جيلىستقصاء رأى المبحوثين من اب
تبطة بالوفاة جاءت النتائج تمسكھم بالمعتقدات المربيتعلق 

ًمرتبة تنازليا وفقا للمتوسط المرجح كما يلى   .)5جدول (ً

جاء تمسك المبحوثين بمعتقد موت أحد ا!شخاص يوم 
الجمعة أو فى رمضان دليل على عمله الصالح فى المرتبة 

 وا!بناء بمتوسط مرجح قدره ا4باء جيلىا!ولى لكل من 
اء معتقد جو درجة لtبناء، 2.69 مقابل ل�باء درجة 2.87

 فى خفف من عذاب الميتزرع الصبار أمام القبر ي
بمتوسط مرجح لكل من جيلي ا4باء وا!بناء  المرتبة الثانية

، وفى المرتبة  درجة لtبناء2.3 درجة ل�باء مقابل 2.86

يخفف يت مع المتوفى الثالثة جاء معتقد دفن طفل صغير م
 درجة 2.68 بمتوسط مرجح باءا4من عذابه بالنسبة لجيل 

 يوم 40روح الميت تظل في المنزل فى حين جاء معتقد 
  . درجة2.05بعد موته بالنسبة لجيل ا!بناء بمتوسط مرجح 

وBختبار معنوية الفروق بين تمسك المبحوثين من 
 وا!بناء فيما يتعلق بالمعتقدات المرتبطة بالوفاة ا4باء جيلى

فرق بين متوسطين واتضح من تم استخدام اختبار ت لل
 0.01وجود فرق معنوى عند مستوى ) 8 جدول(النتائج 

 وا!بناء وبلغت قيمة ت ا4باء جيلىبين المبحوثين من 
 درجة وھى أكبر من نظيرتھا الجدولية 3.621المحسوبة 

 حيث بلغ المتوسط ا4باءوكان ھذا الفرق المعنوى لصالح 
 . درجة لtبناء2.43درجة مقابل  3.56 ل�باءالحسابى 

  النتائج فإنه يمكن رفض الفرض ا�حصائيًوبناءا على ھذه
يوجد فرق معنوى بين  والذى ينص على أنه Bلعاشر ا

 وا!بناء فى درجة تمسكھم ا4باء جيلىالمبحوثين من 
بالمعتقدات المرتبطة بالوفاة وإمكانية قبول الفرض البحثى 

 .البديل

يلى ا�باء وا�بناء  معرفة المبحوثين من جىمستو
Rبالمعتقدات المدروسة إجما 

لتحديد مستوي معرفة المبحوثين من جيلى ا4باء 
وا!بناء بالمعتقدات المدروسة إجماB أوضحت النتائج 

من جيل %) 75(أن ثGثة أرباع المبحوثين ) 6جدول (
ا4باء مستوي معرفتھم بالمعتقدات المدروسة إجماB مرتفع 

نسبة المبحوثين من جيل ا!بناء في نفس في حين انخفضت 
من % 20، كما أوضحت النتائج أن %36الفئة وبلغت 

المبحوثين من جيل ا4باء مستوي معرفتھم بالمعتقدات 
المدروسة إجماB متوسط، في حين زادت نسبة المبحوثين 

 %.50من جيل ا!بناء في نفس الفئة وبلغت 

ين من جيل المنخفضة بلغت نسبة المبحوثوفي الفئة 
 Bبالنسبة% 13مقابل % 3ا4باء بالمعتقدات المدروسة إجما 

من النتائج السابقة يتضح . لجيل ا!بناء في نفس الفئة
ارتفاع نسبة معرفة المبحوثين من جيل ا4باء بالمعتقدات 

وربما يرجع ذلك الي  المدروسة إجماB عن جيل ا!بناء،
في وبالتالي تناقلھا انتشار ھذه المعتقدات في المجتمع الري

ا4باء عن آبائھم وأجدادھم فيما بينھم ومارسوھا في كثير 
 .من ا!حيان وبالتالي كانت معرفتھم بھا أكبر من ا!بناء

من  وBختبار معنوية الفروق بين معرفة المبحوثين
Bتم جيلى ا4باء وا!بناء فيما يتعلق بالمعتقدات المدروسة إجما 

 لفرق بين متوسطين واتضح من النتائجل) ت(استخدام اختبار 
 وبين 0.01وجود فرق معنوي عند مستوي  8 جدول

المبحوثين من جيلى ا4باء وا!بناء  فيما يتعلق بمعرفتھم  
Bھي5.038 المحسوبة) ت( وبلغت قيمة ًبالمعتقدات إجما  

 لجدولية، وكان ھذا الفرق المعنويمن نظيرتھا اأكبر 
 39.95لھم  متوسط الحسابيلصالح ا4باء حيث بلغ ال

 . درجة لtبناء31.34درجة مقابل  درجة 
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 لوفاةت المتعلقة باً وا�بناء وفقا لمعرفتھم وتمسكھم بالمعتقداا�باء جيلى استجابات المبحوثين من .5جدول 

 ا�بناءتمسك  ا�باءتمسك  ا�بناءمعرفة  ا�باءمعرفة 
 R كبيرة متوسطة صغيرة R كبيرة متوسطة صغيرة R يعرف  يعرف R يعرف يعرف
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روح الميت تظل  في المنزل بعد موته  1
  يوم ويشعر بما يدور حوله40

73 73 27 27 4 67 67 33 33 3 12 12 31 31 31 31 26 26 2.67 4 14 14 23 23 15 15 48 48 2.05 3 

دفن طفل صغير ميت مع المتوفي  2
 يخفف من عذابه

85 85 15 15 3 63 63 37 37 4 12 12 21 21 38 38 29 29 2.68 3 16 16 21 21 15 15 48 48 2.03 4 

زرع الصبار أمام القبر يخفف من  3
 حساب الميت

93 93 7 7 1 77 77 23 23 2 13 13 40 40 31 31 16 16 2.86 2 16 16 30 30 18 18 36 36 2.3 2 

موت أحد ا�شخاص يوم الجمعه أو  4
 في رمضان دليل علي عمله الصالح

88 88 12 12 2 83 83 17 17 1 8 8 19 19 47 47 26 26 2.87 1 6 6 29 29 35 35 30 30 2.69 1 

 

 ًماRًتوزيع المبحوثين من جيلى ا�باء وا�بناء وفقا لمعرفتھم بالمعتقدات المدروسة إج. 6جدول 

               المبحوثين أبناء أباء

 )%( عدد )%( عدد مستوى المعرفة    

 1 1 2 2 )صفر(R يعرف 

 13 13 3 3   17- 1 منخفضة

 50 50 20 20 35-18 متوسطة

 36 36 75 75 52- 36 مرتفعة

 100 100 100 100 اRجمالى
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ه النتzzzائج فإنzzzه يمكzzzن رفzzzض الفzzzرض ًوبنzzzاءا علzzzي ھzzzذ
 عشzر القائzل B يوجzد فzرق معنzوي بzين الحاديا�حصائي 

 ا4بzzاء وا!بنzzاء فzzي درجzzة معzzرفتھم جيلzzيالمبحzzوثين مzzن 
بالمعتقzzzدات المدروسzzzة مجتمعzzzه وإمكانيzzzة قبzzzول الفzzzرض 

 .البحثي البديل

 وا�بنttاء ا�بttاء جيلttىمسttتوي تمسttك المبحttوثين مttن 
  إجماRبالمعتقدات المدروسة 

 ا4باء جيلىلتحديد مستوى تمسك المبحوثين من 
 أوضحت النتائج إجماBوا!بناء بالمعتقدات المدروسة 

 .)7جدول (

 ا4باءمن جيل %) 60(خماس المبحوثين أأن ثGثة 
 متوسط، إجماBمستوى تمسكھم بالمعتقدات المدروسة 

وانخفضت عنھا نسبة المبحوثين من ا!بناء في نفس الفئة 
 .%37بلغت و

 التمسك المنخفض بلغت نسبة المبحوثينمستوى وفي فئة 
، فى حين زادت %)25( بھذه المعتقدات ا4باء جيل من

 .%60جيل ا!بناء في نفس الفئة وبلغت  لدى ھذه النسبة

 مستوى التمسك المرتفع لكل فيوكانت أقل نسبة تقع 
 .على الترتيب% 3و% 15بلغت و وا!بناء ا4باء جيلىمن 

 جيلىوBختبار معنوية الفروق بين المبحوثين من 
 وا!بناء فيما يتعلق بتمسكھم بالمعتقدات المدروسة ا4باء

Bتم استخدام اختبار ت للفرق بين متوسطين واتضح إجما 
 عند مستوى معنويوجود فرق ، )8جدول (من النتائج 

  وا!بناء وبلغت قيمةا4باء جيلى بين المبحوثين من 0.01
 وھى أكبر من نظريتھا الجدولية 5.898لمحسوبة ا) ت(

 حيث كان المتوسط ا4باء لصالح معنويوكان ھذا الفرق 
 . درجة لtبناء100.43 درجة مقابل 125 ل�باء الحسابي

ًوبناءا على ھذه النتائج فإنه يمكن رفض الفرض 
يوجد فرق   ينص على أنه Bوالذي عشر الثاني ا�حصائي

 درجة في وا!بناء ا4باء جيلىن من  بين المبحوثيمعنوي
 قبول وإمكانية إجماBتمسكھم بالمعتقدات المدروسة 

 .  البديلالبحثيالفرض 

 ا4باءمن المبحوثين من % 75     مما سبق يتضح أن 
ًمستوى تمسكھم بالمعتقدات المدروسة إجماB متوسط 

 تمسكھم بالموروثات القديمة إلىومرتفع وھو ما قد يرجع 
ورثوھا عن آبائھم وأجدادھم وانخفاض المستوى  التي

 الشعبية ا!مثال انتشار بعض إلى إضافة لديھم، الثقافي
 تؤيد وتعضد ھذه المعتقدات، كما أنھم قد يكونوا والتي

 ھذه المعتقدات وصادف الحظ ا!حيان بعض فيمارسوا 
 انتشارھا في قد ساھم الذيا!مر  ،توافقھم مع ما يعتقدونه

 بتغييرھا !نھا إقناعھمھا وقد يجعل من الصعب وتمسكھم ب
 عقولھم وأذھانھم بشكل كبير خاصة عند كبار فيترسخت 

ًالسن منھم بينما نجد التمسك بھذه المعتقدات تقل كثيرا عند 
 .جيل ا!بناء من الشباب

العrقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين 
لمعتقدات من جيل ا�باء وبين درجة تمسكھم با

Rالمدروسة إجما 

ينص الفرض ا�حصائي الثالث عشر على أنه B توجد 
عGقة معنوية بين المتغيرات المستقلة للمبحوثين من جيل 

Bا4باء وبين درجة تمسكھم بالمعتقدات المدروسة إجما.ً 

وBختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام معامل 
ى حسب طبيعة ا�رتباط البسيط لبيرسون واختبار مربع كا
 .)9جدول ( المتغيرات وجاءت النتائج على النحو التالي

 0.01ارتباطية طردية عند مستوى معنوية  عGقة وجود -
 الحيازة الزراعية، والمشاركة مساحةبين متغيري 

ا�جتماعية، وبين درجة تمسك ا4باء بالمعتقدات 
 حيث بلغت قيمتا معامل ا�رتباط البسيط إجماB المدروسة

 . على الترتيب0.270 و 0.282

 0.01وجود عGقة ارتباطية عكسية عند مسzتوى معنويzة  -
 متغيرى عدد سنوات التعلzيم، والzوعي الzديني  منبين كل

 Bاzzة إجمzzدات المدروسzzاء بالمعتقzzك ا4بzzة تمسzzين درجzzوب
ـzzـاط البسzzـيط ـzzـم معــامzzـل اBرتبـ   0.504- حيzzث بلغzzت قي

 . على الترتيب0.430-و

 0.05 عGقة ارتباطية طردية عند مستوى معنوية وجود -
ا�نتماء السن، التماسك ا!سرى، : بين كل من متغيرات

 وبين درجة تمسك ا4باء بالمعتقدات للمجتمع المحلى
المدروسة إجماB وبلغت قيم معامل اBرتباط البسيط 

 . على الترتيب0.231و  0.233 ،0.256

 بين متغير المھنة 0.01وجود عGقة معنوية عند مستوى  -
 Bوبين مستوى تمسك ا4باء بالمعتقدات المدروسة إجما

 .24.321حيث بلغت قيمة مربع كاى 

عدم وجود عGقة معنوية بين باقى المتغيرات المستقلة  -
المدروسة وبين درجة تمسك ا4باء بالمعتقدات المدروسة 

Bإجما. 

رض ًوبناءا على ھذه النتائج فإنه لم يمكن رفض الف
ا�حصائي السابق كلية بل يمكن رفضه بالنسبة للمتغيرات 

 الحيازة الزراعية، وعدد سنوات مساحةالتالية السن، و
التعليم، والمشاركة اBجتماعية، والوعي الديني، والتماسك 

وإمكانية  ،نتماء للمجتمع المحلى، والمھنةا!سرى وا�
 .اتقبول الفرض البحثي البديل بالنسبة لھذه المتغير

ويمكن تفسير ھذه النتائج أنه بارتفاع سن المبحوثين 
من ا4باء وتماسكھم ا!سرى وارتباطھم بمجتمعھم المحلى 
وانتمائھم له يجعلھم متمسكين بثقافة مجتمعھم والذي ينتشر 
فيه ھذه المعتقدات والتي يقومون بممارستھا في كثير من 

في نفوسھم ا!حيان مما قد يؤدى إلى ترسيخ ھذه المعتقدات 
 .ًوتصبح جزءا من سلوكھم وبالتالي يزداد تمسكھم بھا
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ً وا�بناء وفقا لتمسكھم بالمعتقدات إجماRا�باء جيلىتوزيع المبحوثين من . 7جدول  ً 

               المبحوثين أبناء أباء
 )%( عدد )%( عدد مستوى التمسك    

 60 60 25 25 104 – 52 منخفض
 37 37 60 60  156 – 105 متوسط
 3 3 15 15  208 – 157 مرتفع

 100 100 100 100 اRجمالى
 

 

من جيلى ا�باء وا�بناء فيما يتعلق بمعرفتھم وتمسكھم  لمعنوية الفروق بين المبحوثين) ت(قيم اختبار  .8جدول 
 بالمعتقدات المدروسة

 التمسك ةالمعرف
 ا�بناء ا�باء ا�بناء ا�باء

 المبحوثين
 

 المعتقدات
متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

قيمة ت 
 المحسوبة

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 **6.054 8.064 26.78 9.598 34.37 **5.852 4.21 7.98 3.87 11.33 الطب الشعبي
 **3.891 6.616 17.040 6.758 20.72 **3.930 2.75 5.49 2.53 6.96 التفاؤل
 **4.102 9.222 24.27 8.521 29.42 **2.926 4.13 8.06 3.52 9.65 التشاؤم
 **5.122 8.23 23.31 8.60 29.41 **3.754 3.12 6.91 2.77 8.48 الزواج
 **3.621 1.72 2.43 1.036 3.56 **3.527 1.42 2.9 1.07 3.53 الوفاة

 **5.898 27.78 100.43 31.036 125 **5.038 12.53 31.34 11.62 39.95 ا¥جمالي
 

 

 المتغيرات المستقلة المدروسة وبين تمسك المبحوثين من جيلى قيم معامل اRرتباط ومربع كاى للعrقة بين .9جدول 
Rًا�باء وا�بناء بالمعتقدات المدروسة إجما 

 المتغيرات التمسك بالمعتقدات
 أبناء آباء

 0.193 *0.256 السن
 **0.287- **0.504- عدد سنوات التعليم

 0.116 0.183 حجم ا�سرة
 0.190 **0.282  الحيازة الزراعية مساحة

 **0.512 0.160 التعرض لوسائل اRتصال الجماھيرية
 **0.237 *0.233 التماسك ا�سرى

 **0.326- **0.270 المشاركة اRجتماعية
 0.039 **0.430- الوعي الديني

 0.075 *0.231 اRنتماء للمجتمع المحلي 
 0.029 0.201- اRستعداد للتغيير

 **0.339- 0.090 الدخل الشھري
 ع كاى مرب

 4.104 2.873 النوع
 14.139 **24.321 المھنة

 0.181 2.355 نوع ا�سرة
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 للمبحوثين المدروسة المستقلة المتغيرات بين العrقة
درجة تمسكھم بالمعتقدات بين من جيل ا�بناء و

 إجماRالمدروسة 

B "ه ن الرابع عشر على أا�حصائي الفرض ينص
  المدروسةتوجد عGقة معنوية بين المتغيرات المستقلة

للمبحوثين من جيل ا!بناء وبين درجة تمسكھم بالمعتقدات 
 ".إجماBالمدروسة 

 رتباطة ھذا الفرض تم استخدام معامل ا�وBختبار صح
البسيط لبيرسون واختبار مربع كاى حسب طبيعة 

 .)9جدول  (ليالتا وجاءت النتائج على النحو المتغيرات

 0.01معنوية  طردية عند مستوى ارتباطيةوجود عGقة  -
التعرض لوسائل اBتصال متغيرى كل من بين 

سك ا!سرى وبين درجة تمسك ا!بناء االتمالجماھيرية، و
 رتباطقيمتا معامل ا� وبلغت إجماBبالمعتقدات المدروسة 

 .على الترتيب 0.237و 0.512  المحسوبتانالبسيط

 0.01 معنوية  عكسية عند مستوىارتباطيهد عGقة وجو -
، والمشاركة عدد سنوات التعليم  متغيراتبين

، وبين درجة تمسك ا!بناء الشھرياBجتماعية، والدخل 
ًجماB وبلغت قيم معامل اBرتباط إبالمعتقدات المدروسة 

 . على الترتيب 0.339-و 0.326- ،0.287-البسيط 

 بين باقى المتغيرات المستقلة عدم وجود عGقة معنوية -
 مسك ا!بناء بالمعتقدات المدروسةوبين درجة تالمدروسة 

Bإجما. 

يمكن رفض الفرض وبناءا على ھذه النتائج فإنه لم   
 لمتغيرات السابق كلية بل يمكن رفضه بالنسبة ا�حصائي

كة اBجتماعية والتعرض  والمشارعدد سنوات التعليم
سك ا!سرى والدخل ايرية والتمتصال الجماھلوسائل ا�

 البديل بالنسبة لھذه البحثي قبول الفرض وإمكانية الشھري
 .للمتغيرات

 العGقة بين التعرض  معنويةويمكن تفسير       
 بالمعتقدات ا!بناءتمسك بين سائل اBتصال الجماھيرية ولو

 من أھمھا التليفزيون والتي ا�عGم أن وسائل المدروسة
ا تأثير قوى على جميع فئات المجتمع ومن والسينما لھ

 والبرامج تتناول أعمال ا!فGمأھمھا الشباب فكثير من 
وا!براج وما يتعلق بھا السحر والشعوذة والجن وا!رواح 

 وتشاؤم، وBشك أن مشاھدة الشباب لمثل ھذه من تفاؤل
قد تجعلھم يقتنعون بما فيھا من معتقدات  والبرامج ا!فGم

بھا وھو ما قد ينعكس على سلوكھم وممارساتھم ويتأثرون 
 . حياتھم اليوميةفيلمثل ھذه المعتقدات 

عدد العGقة العكسية بين يمكن تفسير كما         
وبين تمسك المبحوثين بالمعتقدات المدروسة  سنوات التعليم

 يقل تمسكھم بھذه  لtبناءيمستوى التعليمال بزيادة بأنه
ًكثر وعيا وفھما ويدركون ما ھو أالمعتقدات حيث يكونون 
 التي يرفضون المعتقدات وبالتاليصحيح وما ھو خطأ 

 .يقل تمسكھم بھاويرون أنھا خاطئة من وجھة نظرھم 

ا¥سttھام النسttبي للمتغيttرات المسttتقلة المدروسttة فttي 
 من حيtث تمسtكھم  وا�بناءباءلتفسير التباين الكلي 

Rبالمعتقدات المدروسة إجما 

سzzھام النسzzبي للمتغيzzرات المسzzتقلة المدروسzzة لتحديzzد ا�
فzzzي تفسzzzير التبzzzاين الكلzzzي بzzzين ا4بzzzاء مzzzن حيzzzث تمسzzzكھم 

خدام نمzzوذج التحليzzل بالمعتقzzدات المدروسzzة إجمzzاB تzzم اسzzت
 جzدول(نحداري المتعدد، وقد تبين من النتائج اBرتباطي ا�

وجzود أربzzع متغيzzرات تسzzھم مجتمعzzه فzzي تفسzzير ھzzذا : )10
وھzzي متغيzzرات التعzzرض لوسzzائل % 39.4ة التبzzاين بنسzzب

 الحيzzازة الزراعيzzة، وعzzدد مسzzاحةاBتصzzال الجماھيريzzة، و
نتمzzاء للمجتمzzع المحلzzي، وقzzد كzzان ھzzذا وا�سzzنوات التعلzzيم، 

المحسzzوبة لمعنويzzة " ف"ا�سzzھام معنويzzا حيzzث بلغzzت قzzيم 
 وجميعھzzا 17.08 و،18.72و، 24.66و، 34.78ا�سzzھام  

 وھو ما يعنzي أھميzة 0.01تمالي معنوية عند المستوي اBح
 المدروسzة فzي زيzادة تمسzك ا4بzاء ا!ربعzةھذه المتغيzرات 

 .بالمعتقدات المدروسة

لتحديzzد ا�سzzھام النسzzبي للمتغيzzرات المسzzتقلة المدروسzzة 
فzzي تفسzzير التبzzاين الكلzzي بzzين ا!بنzzاء مzzن حيzzث تمسzzكھم 
بالمعتقzzدات المدروسzzة إجمzzاB تzzم اسzzتخدام نمzzوذج التحليzzل 

Bنحداري المتعدد، وقد تبين من النتائج اBدول (رتباطي اzج
وجود خمس متغيرات تسzھم مجتمعzه فzي تفسzير ھzذا : )10

وھzzzي متغيzzzرات الzzzوعي الzzzديني، % 26.5التبzzzاين بنسzzzبة 
والتعzzرض لوسzzائل   الحيzzازة الزراعيzzة،مسzzاحةالسzzن، وو

تصال الجماھيرية، والمشاركة اBجتماعية، وقد كان ھذا ا�
المحسzzوبة لمعنويzzة " ف"يم نويzzا حيzzث بلغzzت قzzا�سzzھام مع

 وجميعھzzا 8.14و 8.69، 9.55، 11.13، 11.68 ا�سzzھام
 وھو ما يعنzي أھميzة 0.01 اBحتمالي ىمعنوية عند المستو

مسك ا!بناء بالمعتقzدات ھذه المتغيرات الخمسة  في زيادة ت
 .المدروسة

  النتائج تعليق عام على

ك بعض المعتقدات لم يتضح من النتائج السابقة أن ھنا
 يحدث فيھا تغير في تمسك المبحوثين من جيلى ا4باء

 بھا مثل معتقدي تناول المرأة المرضعة للحGوة وا!بناء
الطحينية لزيادة لبنھا، وتقطير العين المصابة بلبن سيدة 
مرضعة لعGج وجعھا في مجال الطب الشعبي، ورؤية 

في مجال الھGل أول الشھر دليل علي قدوم الخير 
المعتقدات المتعلقة بالتفاؤل، وعواء الكلب ليG دليل علي 
موت أحد ا!شخاص، ورفة العين اليسري نذير بقدوم خبر 
غير سار في مجال المعتقدات المتعلقة بالتشاؤم، ورش 
منزل العريس بالماء والملح والرجله لمنع أعمال السحر 

د في مجال المعتقدات المرتبطة بالزواج، وموت أح
ا!شخاص يوم الجمعة أو في رمضان دليل علي عمله 

 .الصالح في مجال المعتقدات المرتبطة بالوفاة

وھو ما يعنى أن ھذه المعتقدات ما زال ا4باء متمسzكين 
 بھا ويمارسونھا أمام أبنائھم فى محيط أسzرھم وبالتzالى فzإن
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كھم  من حيث درجة تمسوا�بناء باءل ي للمتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين الكليا¥سھام النسب .10جدول 
Rبالمعتقدات المدروسة إجما 

 معامل المتغيرات
  اRرتباط

 معامل
  التحديد

 التراكمية ل®سھام
)%( 

لمعنوية "ف"قيمة 
 ا¥سھام

  ا�باء

 **34.78 25.4 0.262 0.512  التعرض لوسائل اRتصال الجماھيرية-1

  **24.66 32.3 0.337 0.581  حجم الحيازة الزراعية-2

 **18.72 34.9 0.369 0.608  عدد سنوات التعليم-3

 **17.08 39.4 0.418 0.647 اRنتماء للمجتمع المحلي-4

  ا�بناء

  **11.68   9.7 0.107 0.326 الوعي الدين -1

  **11.13 17.0 0.187 0.432  السن -2

  **9.55 20.6 0.230 0.479 حجم الحيازة الزراعية -3

  **8.69 23.7 0.268 0.518 التعرض لوسائل اRتصال الجماھيرية -4

 **8.14 26.5 0.302 0.550 المشاركة اRجتماعية – 5

  

 

رؤية ا!بناء !بائھم وھم يمارسون ھذه المعتقدات تجعلھم 
َالبا يقتنعون بھا ويمارسونھا أيضا ونتيجة لذلك ظلت ھذه غ

 .  المعتقدات موجوده ويمارسھا كل من ا4باء وا!بناء

كما اتضح من النتائج أن ھناك معتقدات جاءت في 
مرتبة متقدمة من حيث تمسك جيل ا4باء بھا لكنھا احتلت 
مرتبة متأخرة بالنسبة لجيل ا!بناء مثل معتقد استحمام 

رأة بماء غسيل الميت لعGج تأخر الحمل في مجال الم
في اليد اليسري ) ھرش (الطب الشعبي، وا�حساس بحكة 

دليل علي قدوم مال كثير في مجال المعتقدات المرتبطة 
بالتفاؤل، وسماع صوت الغراب أو البومة في البيت 
يخربھا في مجال المعتقدات المتعلقة بالتشاؤم، ولبس 

دن الرصاص حول الوسط أسفل العريس قطعة من مع
المGبس يوم الزفاف لمنع السحر في مجال المعتقدات 

 .المتعلقة بالزواج

كما اتضح من النتائج أن ھناك معتقدات جاءت في 
مرتبة متقدمه من حيث تمسك ا!بناء بھا عن جيل ا4باء 
مثل معتقد المضمضة بالشاي لعGج وجع ا!سنان في 

فضGت العصافير والحمام مجال الطب الشعبي، ووقوع 
علي شخص دليل علي ارتدائه لكسوة جديدة في مجال 
التفاؤل، ورؤية القطة السوداء أول اليوم يجيب النحس في 
مجال التشاؤم، ودخول العروسة منزل العريس بالقدم 

 .اليمني قبل اليسري في مجال الزواج

وقد يرجع ذلك إلى أن ا�عGم ما زال يروج لمثل ھذه 
قدات مما زاد من معرفة الشباب بھا ومارسوھا وزاد المعت

 .اقتناعھم بھا

كما اتضح من النتائج أن معرفة وتمسك المبحوثين من 
جيل ا4باء بالمعتقدات المدروسة إجماB كانت مرتفعة عن 
جيل ا!بناء وقد يرجع ذلك إلي الموروثات الثقافية التي 

وف الصعبة ورثھا ا4باء عن أجدادھم با�ضافة إلي الظر
انخفاض المستوي المعيشي التي عاشھا ا4باء من فقر و

 وضعف الوازع الديني جعل لديھم اBستعداد والثقافي
التلقائي لtخذ بمثل ھذه المعتقدات خاصة عندما يجدون 
أنفسھم في أزمة أو مرض مثل طلب العون والمساعدة من 

لعقم، ا!ولياء عند الرغبة في ا�نجاب لمن يعانون مشكلة ا
زواج وطلب العون والمساعدة من الدجالين في سرعة 

، أو عمل تحويطة أو حجاب البنت التي تأخرت في الزواج
 الخ.....لمنع السحر  

وBشك أن اقتناع ا4باء بمثل ھذه المعتقدات يجعل من 
وB يوجد الصعب تغييرھا !نھم يؤمنون بھا بشكل كبير 

   .حة تلك المعتقدات قليلة في عدم صلديھم شك ولو بنسبة

 توصيات البحث

 قيام وزارة ا!وقاف وا!زھر الشريف بتوجيه الخطاب -
 الريفيينوالمعتقدات الخاطئة لدي  الديني لتصحيح ا!فكار

وخاصة فيما يتعلق بمعتقدات في المجتمع المدروس 
 .التفاؤل والتشاؤم
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 توجيه الرسائل ا�عGمية من خGل برامج ا�ذاعة -
ون في تصحيح بعض المعتقدات الخاطئة في والتلفزي

 . المجتمع الريفي

 قيام وزارة التربية والتعليم من خGل مدارسھا بفتح -
فصول محو ا!مية للريفيين رجاB ونساء من كبار السن 
لتعليمھم وتثقيفھم وتصحيح بعض المعتقدات الخاطئة 

 إلى إضافة لديھم والمنتشرة بشكل كبير في الريف
ًناھج والمقررات الدراسية تصحيحا لبعض تضمين الم

  .المعتقدات الخاطئة وا4ثار السلبية التى تنتج عن التمسك بھا

القرية بعمل ندوات لتوعية الريفيين قيام مركز الشباب ب -
  .تصحيحھا محاولةبالمعتقدات الخاطئة و

 المراجع

الدراسة العلمية للمعتقدات ). 1992(الجوھري، محمد 
زء ا!ول، دليل العمل الميداني للتراث الشعبية، الج

 . ر المعرفة الجامعية، ا�سكندريةالشعبي، دا

المعتقدات الخرافية الشائعة لدي ). 2013(الشايب، محمد 
المتوسط، دراسة ميدانية علي عينة من  تGميذ مرحلة

بورقلة، مجلة العلوم  تGميذ مرحلة التعليم المتوسط،

عة قاصدي مرباح، ورقلة اما�نسانية واBجتماعية، ج
 .16-1، الجزائر

 المعتقدات ).2001( حسن عبد الھادية ، ماجدجGله
الشعبية الشائعة في تنشئة ا!بناء، دراسة مقارنه بين 
ا!مھات الريفيات وا!مھات الحضريات، رسالة 

ت العليا للطفولة، جامعة عين ماجستير، معھد الدراسا
 .شمس

ة المعتقدات الشعبية في مقارن. )2010(ا!خضر  خGف،
 . المجتمع العربي، دار المنظومة

جتماعية، الطبعة القيم والعادات ا�. )1980(وزية دياب، ف
 .الثانية، دار النھضة العربية، بيروت
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ABSTRACT: The objectives of this research were as follows: Determining knowledge and 
sticking degree of parents and children generation respondents with some beliefs, such as 
public medicine, optimism, pessimism, marriage and death. Determining knowledge and 
sticking level with the studied beliefs as total. Determining the significance differences 
between parents and children generation respondents about knowledge and sticking degree 
with the studied beliefs. Determining the relationship between independent variables of 
parents and children generations respondents and their sticking degree with the studied beliefs 
as total. This research was done on 200 respondents, 100 from each generation in Mehalet 
Monouf Village, Tanta District, Gharbia Governorate, Egypt, as a random sample. Data were 
collected using a prepared personal questionnaire during October and November 2017. Data 
were analysed using absolute numbers, frequencies tables percentages, chi, square (x2), and 
stepwise analyses. Finding of this research were as follows: Three fourth of parents 
generation respondents (75%) their knowledge level with the studied beliefs as total was high, 
and 36% of children generation respondents in the same category of high knowledge level. 
Three fifth of parents generation respondents (60%), their sticking level with the studied 
beliefs as total was average. similar to 37% for children generation in same category of 
average level of sticking with the studied beliefs. There was significant difference between 
knowledge of parents and children generation respondents with the studied beliefs as total in 
competent to parents, whereas arithmetic mean of parents was 39.95 degrees similar to 31.34 
degrees for children. There was significant difference between sticking respondents of parents 
and children generations with the studied beliefs as total in competent to parents, whereas the 
arithmetic mean of them 125 degree for parents similar to 100.34 degree for children. There 
was a forward significant correlation relationship between tenure, and social participation, and 
sticking degree of parents to the studied beliefs as total. There was a forward significant 
correlation relationship between age, family sticking together, and affiliation to local society, 
and parents sticking degree with the studied beliefs as total. There was a forward significant 
correlation relationship between exposed to communication mass media, and family sticking 
together, and sticking degree of children with the studied beliefs as total. There was opposite 
significant relationship between number of educational years, social participation, and 
monthly income, and children sticking with the studied beliefs as total. The research was 
ended with a number of recommendations which were deducted from research findings. 

Key words: Public beliefs, public medicine, optimism, pessimism, marriage, death beliefes. 
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