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 تأثيرھا على مدى با9مثال الشعبية ا�يجابية والسلبية، والمستوى المعرفىلدراسة التعرف على اتستھدف  :الملخص
 تأثير ا9مثال الشعبية ا�يجابية مدىالعوامل المؤثرة على  تحديد، وكذلك اعى لAفراد بريف محافظة الشرقيةالسلوك ا�جتم

 إجمالى من مبحوث 200ختيار عينة عشوائية قوامھا الدراسة تم إولتحقيق أھداف ، والسلبية فى السلوك ا%جتماعى للريفيين
 بياناتھا الميدانية عتمدت الدراسة فى جمعوقد إ بقريتى منشأة يوسف منصور وطھرة حميدة بمحافظة الشرقية، عدد السكان

ستخدم أ، و2018خVل الفترة من أوائل شھر يناير وحتى نھاية شھر فبراير ، ستبيان بالمقابلة الشخصيةعلى أسلوب ا�
معامل ا�رتباط و الثبات ألفا كرونباخ، معامل ،، المتوسط الحسابي المئويةالميدانية التكرارات والنسببيانات اللتحليل 
إرتفاع نسبة  :أھمھاوتوصلت الدراسة لعدة نتائج . عامل التحليل ا�نحدارى المتعدد المتدرج الصاعدبيرسون، وملالبسيط 

، أو %90ل الممارسات ا�يجابية حيث بلغت نسبتھم معرفة أفراد العينة البحثية با9مثال الشعبية سواء التى تتعلق بتأصي
أن غالبية أفراد العينة البحثية متأثرين  كما تبين  حجم العينة،لىمن إجما% 84ة نسببالتى تتعلق بتأصيل الممارسات السلبية 

كان تأثر سلوكھم ا%جتماعى   حين، فى%82,6ا كاملة حيث بلغت نسبتھم يجابية ومحاورھبدرجة عالية با9مثال الشعبية ا�
لى أن نتائج الدراسة الميدانية من إجمالي حجم العينة البحثية، با�ضافة إ% 50.7متوسط بنسبة ا9مثال الشعبية السلبية ب

درجة تأثير  الكلى لفي تفسير التباين% 32.2بنسبة  ًمعنويا ًسھامالوجود ثVث متغيرات مستقلة تسھم مجتمعة إأشارت 
 :من ا9كبر لAصغر كاrتىوھذه المتغيرات مرتبة  ،على السلوك ا%جتماعي 9فراد العينة البحثيةا�يجابية ا9مثال الشعبية 

نتھت وقد إ . وكان تأثير ھذه المتغيرات إيجابى نحو التجدديةا�تجاه،  المبحوثسن ،معرفة با9مثال الشعبية ا�يجابيةة الدرج
لعمل على تدعيم ا9مثال الشعبية التى تحمل قيم إيجابية والحفاظ عليھا كجزء من ا :الدراسة بمجموعة من التوصيات منھا

ية ضرورة التوعية ا�عVمية بأھم، ، وذلك من خVل توثيقھا بمدونات أو كتبمصرىث الثقافى للمجتمع الريفى الالترا
 .فرادعتبار لضبط السلوك ا%جتماعي لAا9مثال الشعبية وأخذھا فى ا�

 .ا9مثال الشعبية، السلوك ا%جتماعى، الريفيين، محافظة الشرقية: الكلمات اTسترشادية

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

مثvvvال حكvvvم الشvvvعوب وا9مvvvم، تبvvvدو فيھvvvا أصvvvبحت ا9
نظرتھا إلvى الحيvاة ومvذھبھا إلvى أنمvاط السvلوك والعVقvات 
ا%جتماعيvvة، حيvvث أنھvvا تكشvvف عvvن جوانvvب مختلفvvة مvvن 
حياتھا اليومية، ولما تتضمنه مvن أحكvام يرتضvونھا ا9فvراد 

لعبت ا9مثال الشعبية ، وبذلك )1997كيال، (فى سلوكياتھم 
ًدورا بvvارزا فvvى  شvvتى مجvvا%ت الحيvvاة بإعتبارھvvا شvvكل مvvن ً

أشكال التعبير وجب الحفاظ عليھvا لمvا تتضvمنه مvن مفvاھيم 
نس\يب، (وصور لشخصية المجتمع وا9طوار التى مvر بھvا 

، وبذلك وجب ا�ھتمام بدراسة ھذه ا9مثvال )2014/2015
الشvvعبية ومvvدى تأثيرھvvا علvvى السvvلوك ا�جتمvvاعى لAفvvراد 

عي علvvى اعد السvvلوك ا%جتمvvايسvvداخvvل مجvvتمعھم، حيvvث 
 ه ـ سلوك مكتسب يتعلمبإعتباره، تنظيم العVقات بين الناس

ه السابقة، ويتنوع ھذا السلوك بحسب اربتجخVل الفرد من 
الvذين ، والنvاس اجات الفرد والمواقف التvي تواجھvهتنوع ح

وبvvvذلك ، تجاھvvvهخvvvرين يتفاعvvvل معھvvvم وكvvvذلك سvvvلوك ا9
خvvرين 9جvvل خص نحvvو ا9 يوجvvه الشvvفالسvvلوك ا%جتمvvاعي

ًا  تجاربه وخبراتvه ووفقvا%تصال بھم والتأثير عليھم بحسب

ا9مثvvال الشvvعبية آليvvات ضvvبط ومvvن ثvvم أصvvبحت ، لحاجاتvvه
، فھvى للفvردعرفية ھامة للسيطرة على السلوك ا%جتمvاعي 

تفيض بالعبارات المستقاه من خبرات النvاس وتجvاربھم فvى 
، لتسvھم فvى ضvبط لvةياة والتى تراكمvت عبvر سvنين طويالح

خVvvvvل دعvvvvم موجھvvvvات السvvvvلوك السvvvvلوك وتنظيمvvvvه مvvvvن 
مثال الشعبية يزخvر بفوائvد معرفيvة ومحدداته، فمضمون ا9

وتوجيھية والتى من شأنھا تحقvق تعvامVت راقيvة وعVقvات 
 .  بين أفراد المجتمعاجتماعية قويمة
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 مشكلة الدراسة

تعتبر ا9مثال الشعبية جزء % يتجزأ من الموروث 
لما تحمله ھذه ا9مثال من معانى قيمية الثقافى 9ى مجتمع، 

عادات وقيم و تعبر عن طبائعمعرفية وتوجيھية، حيث 
بإعتبارھا حصيلة للمجتمع  الثقافية الھويةوتحدد ا9فراد 

لتراث الثقافى لAجيال المتعاقبة، كما تتميز ا9مثال ل
فى الشعبية بمجموعة من الخصائص تساعدھا على التأثير 

سلوكيات ا9فراد، وتأتى أھميتھا من إنتشارھا بين شريحة 
مة، والمجتمع الريفى بصفة كبيرة من المجتمع بصفة عا

 فعال وواضح المسموعةالكلمة وبذلك يكون تأثير خاصة، 
 والتعامل مع ا9خرينلAفراد سلوكيات ا%جتماعية العلى 

ابة �ج ل ھذه الدراسةتسعىولذلك  ،داخل مجتمعھم المحلى
عبية  تأثير ا9مثال الشمدى ما ھو: على عدة تساؤ%ت ھى

، لريفيينلعلى السلوك ا%جتماعى بشقيھا ا�يجابى والسلبى 
الخلفية الفعلية بمثابة  ھذه ا9مثالعلى إعتبار أن 

وما ھى العوامل التى   وتعاملھم مع ا9خرين؟ھملسلوكيات
ك  على السلو تأثير ا9مثال الشعبيةمدىتؤثر على 

ًم نقدا يتقدلى ھذه الدراسة إتسعى كما ؟ ا%جتماعى للريفيين
   .بة أو غير مرغوبة�ستجابات سلوكية مرغو

 الدراسة أھداف

ًإنبثاقا من المشكلة البحثية تستھدف الدراسة الراھنة ما 
 :يلى

ا9مثال الشعبية  بالمستوى المعرفىالتعرف على  -1
أثيرھا على  تمدى، وام ومحاورھالسلبية وا�يجابية
 . بريف محافظة الشرقيةلAفراد  ا�جتماعى السلوك

 تأثير ا9مثال الشعبية مدىتحديد العوامل المؤثرة على  -2
 .لريفيينا%جتماعى لسلوك ال ا�يجابية والسلبية فى

 النظرى والمرجعى للدراسةا(طار 

 السلوك ا%جتماعي عن الكيفية التى يتفاعل من يعبر
، ويتخذ ھذا اrخرين من أفراد المجتمع  الفرد معخVلھا

حيث يجابي والنمط السلبي، النمط ا�: التفاعل نمطين ھما
يعكس ھذين النمطين عملية التنشئة ا%جتماعية التى ينشأ 

 ، وضغط الواقع البيئي والحالة الداخلية للفرد،عليھا الفرد
Vوالتى تكون مكتسبة عن تجاربه وخبراته المترسبة فض ً

وبذلك تأتى ، )1996 ،الخزرانجى(ئصه الوراثية عن خصا
داخل د والتى تعد مرآة لحياة الفرا9مثال الشعبية أھمية 

ا%ت فى حه ته وتقاليده وعقائده وسلوكاالمجتمع تعكس عاد
ن أبرز المأثورات فھى م، الرقي وحا%ت البؤس والتخلف

اية فى العمق والطرافة ُالشعبية التى تختزن من تجارب غ
حتوتھا تضمنه من حوادث وقصص إلما تو، ساطةوالب

مما  التعبير بالعفوية وبساطة تميزت، كما أنھا ذاكرة ا9يام
 بين أفراد المجتمع ا وشيوعھھا على ا�نتشاريساعد

ً المثل الشعبي أقوى تأثيرا، وبذلك يصبح )2014، كيشك(
ًا بحياة ا9فراد حتى قاصتالأكثر ، وفي العVقات ا%جتماعية

ماعية المثل الشعبي % يعالج قضية اجتف، ت الحاضرالوق
مرتبطة بظروف مرحلية معينة، وإنما يركز على السلوك 

ذلك ، سواء أكان ا�نساني في ظروف وحا%ت متغيرة
السلوك يعنى ا�ھتمام رتباط المثل ب، فإً أم جماعياًفرديا

 ،)1990، التلي( شخاص والجماعاتبالفروق الفردية بين ا9
يلى عرض لتعريف المثل الشعبى وخصائصه، وفيما 

المذاھب النظرية المفسرة لتأثير ا9مثال وأھميته، وأھم 
 :الشعبية على السلوك ا%جتماعى لAفراد

 تعريف المثل الشعبي

، وطريقvة ثvال الشvعبية عقليvة أفvراد المجتمvعتعكس ا9م
بيعvي ، لvذا مvن الط وأخVقه وعاداتvه وتقاليvده وقيمvهمعيشته
ل  منھvا مvا يعvرف المثvات،ريفv للمثل الشعبي عدة تعأن نجد

 القصير الذائع بالرواية ا9سلوب البVغي" نهالشعبي على أ
" الذوق أو السلوك أو الرأي الشعبيّ، المبين لقاعدة الشفوية

عبvارة مvوجزة "نvه  على أًيضاأويعرف ، )1972، العنتيل(
Vكvvvاس شvvvنھا النvvvموناًيستحسvvvنھمً ومضvvvا بيvvvر فيمvvvفينتش ، ،

ً ، متمثلvين بيھvا غالبvايرويتناقلھا الخلف عن السلف دون تغي
Vvل أصvا المثvرب لھvا ُضvناص\ف(" في حا%ت مشابھة لھ ،

 المثvvل الشvvعبي بأنvvه )2014( كش\\يك، كمvvا عvvرف )1994
مvvوروث اجتمvvاعي ثقvvافي يvvتم تداولvvه بvvين أفvvراد المجتمvvع "

 كمvا أنvه - يقvال باللھجvة المصvرية-لتشبيه شيء بشيء مثلvه
مvل، أو يصvدر علvى وضvع مvن حيان بعي في أغلب ا9يوح

ختصvار والتنظvيم والجاذبيvة فvي ا9وضvاع، وھvو يتميvز با�
 . "ا9سلوب والدقة في صور البVغة

 خصائص ا5مثال الشعبية

لAمثvvvال الشvvvعبية عvvvدة خصvvvائص تتميvvvز بھvvvا، يمكvvvن 
 :)2014كشيك، (حصرھا فيما يلى 

تركيvvز يجvvاز اللفvvظ وتميvvز ا9مثvvال الشvvعبية بالبVغvvة وإت -أ
، فھvvى تعبvvر عvvن المعنvvي ٌالمعنvvى ودقتvvه وبعvvد مغزاھvvا

 .الكثير باللفظ القليل

 % تخلو ا9مثال الشعبية من الرشاقة اللفظية، فنجد فيھvا -ب
الجvvرس الموسvvيقي والتنvvاغم فvvي ا9لفvvاظ والتناسvvق فvvي 

 .الجمل والتجانس في ا9حرف

و ا%يجvvvاب يحكvvvم علvvvى ا9مثvvvال الشvvvعبية بالسvvvلب أ % -جvvvـ
9نھمvvا حالتvvان تVزمvvان الموقvvف، والموقvvف رفvvض أو 

لمثvvل وصvvف لحvvا%ت سvvلوكية % يلvvزم اف، قبvvول قضvvية
 .)1990التلي، ( تخاذ موقفإ

 أھمية ا5مثال الشعبية

ديvد دوره أو وظيفتvه تتجلى أھمية المثل الشعبي عنvد تح
، فالمثل الشعبي يعيش مع الفرد ويتكرر عدة داخل المجتمع

vvvرات خvvvةمvvvه اليوميvvvل حياتVلvvvات و ، بvvvل أدق جزئيvvvيتخل
أھميvvة ا9مثvvال الشvvعبية فيمvvا ، ومvvن ھنvvا يمكvvن إيجvvاز الحيvvاة

 :يلي
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 بوية والتعليمية ل�مثال الشعبيةالوظيفة التر

لAمثال الشعبية أھمية تربوية كبيvرة فھvي ليسvت مجvرد 
أقوال تحكي في المناسبات المختلفvة دون أن يكvون لھvا أثvر 

 وقvvد تبvvين أن ا9مثvvال الشvvعبية تعvvد وسvvيلة ،نعلvvى السvvامعي
الزركشي، (  والزجرتربوية بمــــا فيھا من التذكير والوعظ

تربويvvvvvة  ا9ھميvvvvvة ال)1999(  أب\\\\\ودفيلخvvvvvص، و)1972
 : لAمثال على النحو التالي

، كالعفة والصدق ء ا9مثال على قيم أخVقية عديدةحتواإ -1
ا يسعى  وھي مثل علي،والكرم والشجاعة والصبر

ھره فالمثل الشعبي عبارة عن سVح يش، ا�نسان إليھا
 ،نحرافات ا%جتماعيةالعامة في مواجھة الشذوذ وا�

له ليحمي وكأنه سياج من القيم يضربه المجتمع من حو
من حفر حفرة 9خيه وقع : نفسه وعاداته وتقاليده، مثل

  . الصديق وقت الضيق-فيھا

فية تربوية أساسية في  المثل الشعبي يعد وسيلة ثقا-2
 ،غرس القيم والعادات ا%جتماعية في نفوس ا9فراد

نظم التعامل وھو بنفس الوقت قيد وضابط وقاعدة ت
 وعد الحر دين - قنع تشبعإ: والتواصل بين الناس، مثل

 . يسود الحسود %- عليه

 يمثل عصارة حيث غنى المثل الشعبي بالخبرات -3
د مجھود فكري وعقلي تجارب مختزلة توصل إليھا بع

 يا: ، مثلممتزج بعناصر البيئة المحلية المحيطة به
 –زارع في غير أرضك  يا.. مربي في غير ولدك

يروح المال ويبقي القرد بكرة .. ياواخد القرد على ماله 
 .على حاله

فالمثل الشعبي له حتواء المثل الشعبي على الحكمة  إ-4
ھا كل مواطن الحكمة يحتاجحكمة، ف طابع تعليمي ذو

صالح خاصة من كانت له قيادة فكرية أو تربوية أو 
عقلك براسك : ، مثلاجتماعية أو اقتصادية أو سياسية

 . الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك–تعرف خVصك 

 لوظيفة النفسية ل�مثال الشعبيةا

ى يكون عليھا تعكس ا9مثال الشعبية الحالة النفسية الت
لميول والسلوكيات تجاه ا%ت وانفعالفرد، وتعبر عن ا�

على الفرد ، وبالتالي فلھا تأثير كبير وفعال موقف معين
تجاھات عن طريق والجماعة، وتقوم بتعديل المواقف وا�

القناعات الثقافية وا%جتماعية الموروثة نحو قضايا 
حظ اعطيني وبالبحر ارميني، : ، مثلمجتمعية مختلفة

ويبقى يغلى  ضحك والضحك رخيص قبل ماإ
 .)2014كشيك، ( "الزكايب"بالتلVيس

 5ھمية الثقافية ل�مثال الشعبيةا

تعتبر ا9مثال الشعبية جزء من التراث الثقافي الذي 
يجسد ھوية المجتمع الحضارية وبدونه % يمكن بناء الذات 
الثقافية للفرد والمجتمع أو مواجھة التحديات الثقافية 

ى أن وظيفة ا9مثال إل) 2005 (فالقشير ، ويالخارجية
ات أو الشعبية الثقافية تتمثل في نقل مجموعة من السلوكي
ھذه و، الممارسات التى يتعلمھا ا�نسان في حياته اليومية

ْالسلوكيات تمكن الفرد من تعلم العادات والتقاليد التى 
Vلذلك تتحدد التصورات  بعد جيلًتتناقلھا ا9جيال جي ،

ان ا9فراد وتحدد العVقات وا9فكار التى توجد في أذھ
شعبي ، وھذا ما حاول المثل الًوفقا لذلك ًا%جتماعية أيضا

، الذكاء  الصداقة، المشاركة،نقله من خVل أمثلة السخرية
ا9مثال ومن ، الغباء، والزواج والحذر والشماتةوالفطنة و
: الحظتتسم بروح السخرية الVذعة لسوء التى الشعبية 

تاجر في  جيت أ–ان ماتت النسوان ر في الكتتاججيت أ
 .يش جاب لجابإ -الحنة كترت ا9حزان

ا9مثال الشعبية إلى الجمال الحسي والتأكيد كما تشير 
، قدام على الزواجيس ا9خVق عند ا�مقايعلى ا9صل و

 أخطب -خد ا9صيلة ولو نمت على الحصيرة : ومنھا
 –لقبور  آخد الغندور ولو سكني ا–بنك لبنتك و% تخطب �

ا9مثال بعض تسلط كما  .قعدة الخزانة و% جوازة الندامة
 من ًالشعبية الضوء على الجانب السلبي للمشاركة كنوعا

الشراكة زي اللبن أقل حاجة :  مثل،التحذير والنصيحة
لشعبية مثال ابالنسبة لAأما .  شريكك خصيمك–رھا تعك

وز التى من تشمل ا9فكار والرمف، المتعلقة بالذكاء والغباء
عماله د أن ينسق بين خبراته وأخVلھا يستطيع الفر

 أكبر منك بيوم : ومن أمثلتھال غيره،اوخبرات وأعم
 تور هللا في –قول احلبوه  نقول تور ي– يعرف عنك بسنة

عVقة الحموات كما تناولت ا9مثال الشعبية . برسيمه
 المية والنار و%: ، مثلقالب من السخريةزوجة ا%بن بب

 -حما حمة وأخت الجوز عقربة صمة ال–حماتي في الدار 
مثال الشعبية المرتبطة ومن ا9. ربى يا خايبة للغايبة

 :تحقيق الترابط ا%جتماعي داخل المجتمعوبالصداقة 
 . صاحبك من بختك-الصديق وقت الضيق

 ھمية ا5خ�قية ل�مثال الشعبيةا5

 المجتمع من  داخلًخVقيا أًتؤدي ا9مثال الشعبية دورا
فضيلة وحسن الجوار،  ا9مثال التى تتعلق بالعفة والخVل

ر طاكم أن الفرد يتعامل مع الغير فى إوآداب السلوك بح
التباد%ت والتعامVت المختلفة، ويتضح ذلك من خVل 

 اللي يفتش ورا - حسانحلو اللسان قليل ا�: ا9مثلة اrتية
مثال التى تتعلق لAبالنسبة أما ، اس وراهالناس تفتش الن

رادة أم والملل وتقوية العزيمة وا�بالصبر والبعد عن الس
طولة : لكل منھا وظيفة أخVقية مثل عدة ًشكا%فقد إتخذت أ

صبر على  أ-ياما دقت على الروس طبول - البال تھد جبال
أما إذا إنتقلنا . يا تيجيلو داھية تاخدوا يرحل الجار السو يا

ة المتعلقة بالجار وإكرام الضيف فنجدھا إلى ا9مثال الشعبي
ت طلب لجارك الخير إن نلأ:  مثلًخVقيا أً تؤدي دوراًيضاأ

يردد كما ، خوك البعيد جارك القريب و% أ-منه تكتفي شره
 ا9خVقية المنتشرة فى المثل الشعبي بعض العيوب

حيث تتمثل بھدف عرضھا ومحاربتھا وتجنبھا المجتمع 
 : فى خVقيةالعيوب ا9
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مال الكنزة  -خسر بطنك و% تخسر حاجتك(البخل  -1
 ). كل البخيل %يشمه جار و% يدوقه فار أ-للنزھه

 - عمى عينك يطمع فى حواجبكلو أعطيت ا9(الطمع  -2
عين ابن أدم ميمVھاش غير  -بو بVش كتر منهأ

 .)التراب

قال هللا يلعن . . قال هللا يلعن اللي يسب الناس(الشتائم  -3
 .)اللي يحوج الناس لسبه

مشي على عدوك جعان و%  إ- اللھم % شماته( الشماته -4
اللي يقول لمراته ياعورة تشمت  -تمشي عليه عريان
 .)فيھا العمية والحولة

ھمية الوظيفية لAمثال ومن خVل إستعراض ا9
للمثل تبين أن  ،عVقتھا بالسلوك ا%جتماعي للفردالشعبية و

وظيفة نفسية يVمس من : ھمايقوم بھما الشعبي وظيفتين 
، ووظيفة لبعد النفسي لسلوك ا9فرادخVلھا المثل ا

 . اجتماعية يVمس من خVلھا البعد ا%جتماعي للسلوك

ت\\\\أثير ا5مث\\\\ال م\\\\دى التوجھ\\\ات النظري\\\\ة المفس\\\\رة ل
 الشعبية على السلوك اTجتماعي للريفيين

سvvة ھنvvاك عvvدة توجھvvات نظريvvة إعتمvvدت عليھvvا الدرا
الراھنة فى تحديد مدى تأثير ا9مثvال الشvعبية علvى السvلوك 

 :ا%جتماعى لAفراد، وھى

 نظرية التحليل النفسي

في تفسير أثر ا9مثال الشعبية ھذه النظرية سھمت أ
الذى " كارل يونج"سھام  إعلى السلوك ا%نساني من خVل

أن شخصية ا�نسان تتكون من ا9نا والVشعور أشار إلى 
يتألف حيث ، ي والVشعور الجمعي والذاتالشخص

الVشعور الجمعي من مجموع الخبرات التي مرت بھا 
لظھور وتكون على شكل أنماط سلوكية مستعدة ل، البشرية

ھذه ا9نماط ھي التي تحدد ف، إذا دعمت بخبرة أو فكرة ما
تجمع من خVل ، ا�جتماعي للفرد منذ بداية حياتهالسلوك 

 ،اطق مختلفة في الVشعور الشخصيخبرات الفرد من من
ًوذكريات لتكون مركزا نفعا%ت بنى حولھا مشاعر وإفي

 في السلوك ا�جتماعي بدورهيؤثر  الذى العقديطلق عليه 
الجزء الشعوري " ا9نا"، حيث تمثل للفرد دون أن يدري

وعندما كون مركز الشخصية قبل أن تتكون الذات، تو
تصبح ھي نقطة " ا9نا"من تقوى الذات وتأخذ زمام ا9مر 

ربعين ًوھذا يتم غالبا قبل سن ا9، التوازن الجديدة
تأثير ترى الدراسة الراھنة أن وبالتالي  ،)1977، الشماع(

نسان  بدأ ا�من خVليبدأ ا9مثال الشعبية على الشخصية 
في التأثر بالكيان الثقافي السائد في مجتمعه منذ سنين 

ى تحديد طيات الثقافة فتسھم مع، حيث  ا9ولىعمره
 التي يكتسبھا خصائص الفرد العقلية وا�نفعالية والقيمية

وعليه من وجوده فى الوسط ا%جتماعي الذى يعيش فيه، 
ً تمثل مصدرا) مثال الشعبيةا9 (فإن الموروثات الشعبية

الشخصية والتفكير تشكيل  من مصادر التأثير على ًھاما
  .المحلى لAفراد داخل مجتمعھم والسلوك

 النظرية السلوكية

في تفسير أثر ا9مثال الشعبية أسھمت ھذه النظرية 
" ولتر مشيل"إليه  شار من خVل ما أ ا%نسانيعلى السلوك

ً السلوك ا�جتماعي للفرد يتحدد جزئيا من خVل لى أنإ
ا9فراد، وتأثرھم بالتفاعل فيما  تفاعل الحا%ت البيئية بين

، رتباط ھذا السلوك بموقف معين إذلك إلى مما يؤدي بينھم
 في من خبراته وطاقاته المعرفيةيستفيد جعل ا�نسان و

ا�نسان عبارة عن كائن أن " ولتر مشيل" يرىذلك، كما 
ن التنبؤ بسلوكه يتطلب فھم نشط لعالمه الخاص، وأ

كفاءته الظروف البيئية للشخص في الموقف الذي يتضمن 
 فراد قادرون علىي، فا9الذاتساليب تنظيمه وإتجاھاته وأ

ستجاباتھم الخاصة من تقدير سلوكھم ا�جتماعي ونتائج إ
دافيدوف، (خVل وعيھم لAحداث في المواقف المختلفة 

تسھم في تحديد معالم مثال الشعبية  وبذلك فإن ا9،)1983
الفرد في تلقي الثقافة ھذا ، حيث يبدأ الشخصية للفرد

الخبرات ھذه ، وبتراكم التربوية منذ مراحل عمره ا9ولى
ومفاھيم إتجاه مجتمعية تتكون لديه مفاھيم إتجاه ذاتية، 

ھذه الخبرات المدركة تؤثر ف ،يطلبه المجتمع منه يدرك ماو
 والمثيرات المختلفة ستجابات الفرد للمواقفإسلوك وفي 

 تعلمه منھا في  الفرد يستدمج مامن خVل أن، التى تواجھه
تؤدي تجاھات تماعية، وبما أن ا�إتجاھاته النفسية وا%ج

، فإن المفاھيم المستلھمه من دور الوسيط في توجيه السلوك
 .ستفاده منھاا�تطلب المواقف  تلك الخبرات تستيقظ متى ما

  المعرفيةالنظريات

 ه المعرفي لتفسير السلوك ا%جتماعي للفردتجايعتبر ا�
لنشاط تجاھات المعاصرة لفھم الكثير من جوانب اأفضل ا�

فلفظ المعرفة يشير ، قلي المعرفي المرتبط بھذا السلوكالع
لى العمليات النفسية التى تتحول عن طريقھا المدخل إ

ستدعى في المواقف خزن لكي يُختصر ويُطور ويُالحسي فيُ
حيث تستوعب ،  وھو ما يسمى بمعالجة المعلوماتالمختلفة

دأ من لحظة لية المعرفية التى تبنشطة والعمليات العقكل ا9
 ،)2015الخزاعي، ( ستجابةإستقبال المثير وحتى حدوث ا�

 للعمليات المعرفية ًساسيا أًھذه النظريات تعطى وزناو
 ،خرين9فكار ا�نسان عن نفسه وعن ا9وأھمية كبيرة 

حيث ترى ، وعن المستقبل في تفسير السلوك ا%جتماعي
حث عن سان كائن فعال إيجابي وليس سلبي، فھو بانأن ا�

المعلومات وينقيھا ثم يبدأ فى معالجتھا، وبعد ذلك يصدر 
طريق العمليات العقلية من ا�دراك عن ، تجاھھاا�ستجابة 

معرفة نتباه والوالتذكر وا�ستد%ل والتخيل والتصور وا�
 .)2001، حسن(

لـ معرفي ومن أھم نظريات المعرفة نظرية النمو ال
 النمو المعرفي ھو نتيجة ن إلى أيشيروالذى  "جان بياجيه"

، وفي عملية  الفرد مع البيئة التي يعيش فيھاطبيعية لتفاعل
 من خVل تأثره ً ھاماًالتفاعل ھذه يلعب عامل العمر دورا

يؤدي النضج ، حيث خرين ھما النضج والخبرةبعاملين أ
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رات كتساب الخب وبالتالى إإلى زيادة القدرة على التفاعل
الفرد يعمل على فة من سلوكياتھم، ستفاد وا�،اrخرينمن 

 الذين يحتلون مكانه فى خرينتبادل المعلومات مع ا9
، القيسي(تھم ويحاول أن يوائم سلوكه مع أنشطحياته، 
ً، حيث أن إدراك ا�نسان لAشياء يلعب دورا )2008

ًأساسيا في تحديد إستجابته، فھى إما تأخذ الوجھة العقVنية، 
 ،)2016، بومجان(لوك الVعقVني أو تدفع الفرد إلى الس

المثل الشعبي عبارة عن ترى الباحثتان أن فوعلى ذلك 
، كما ًيدة موجزة متوارثة شفاھة من جيل إلى جيلجملة مف

 خبرة يعبر عن نتاج تجربة شعبية طويلة تخلص إلى أنه
أدركھا ا�نسان من خVل عملية إدراكية جمعية، تخرج به 

لى مجال الخبرة الجماعية التى  إالتجربة الذاتيةطار من إ
للحث على سلوك معين، أو تعبر عن فكر ووجدان جمعي 

 . ّللتنبيه من سلوك معين

 )ألبرت أليس (نظرية ا(رشاد العق�ني ا(نفعالى

نفعال يميل أن كل من التفكير وا� "ألبرت أليس"يرى 
 ،إلى أن يكون فى صورة حديث ذاتي أو عبارات داخلية

9نفسھم تصبح ھي بارات التي يقولھا الناس وأن ھذه الع
وبالتالي فإن العبارات الداخلية  نفعا%تھم،نفسھا أفكارھم وإ

 تصبح قادرة على توليد وتعديل التي يقولھا الناس 9نفسھم
ستعداد من ناحية يكون لديھم إن البشر ، وبذلك فإنفعا%تا�

 عقVنين ومولدين فطرى وميل مكتسب 9ن يكونوا
لديھم  وأن يكونوا غير عقVنين ومن ناحية أخرى ،دةللسعا

 Selfا قاھرين 9نفسھم وطاقة ھائلة فى أن يكون
Defeatingنفعالية ، وبذلك فإن النتائج ا� ول§خرين

يحكمھا نظام  على أحداث منشطة،والسلوكية المترتبة 
 ا9فكار ومن ثم النتائج القدرة على ضبط وتعديلالتفكير و

ترى الدراسة الراھنة وعلى ذلك ف، )2000، عبده( النفسية
سلبي مضمون  :مضمون ا9مثال الشعبية له بعدينأن 

يجابية يتم إبراز تلك المضامين ا� و إيجابي،ومضمون
 النصيحة والتوجيه والوعظ لمثل في إسداءحين يستخدم ا

ومن ثم تقويم سلوك سلبي من خVل السخرية الناقدة، لأو 
علھا تبعث السرور ن المعاني ما يجفھذه المضامين تحمل م

عن المضمون السلبي للمثل فيبرز ، أما في نفس المتلقي
ستعماله للتحفيز على عمل سىء أو حين يترسخ عند إ

،  على التفكير الجمعيًذلك سلبيا بًالمفھوم الخاطئ مؤثرا
 قد تبھر بعض ًمثV ا9مثال التي تحث على العنفف

نھا على الواقع  مضاميالضعفاء، وربما تدفعھم لتطبيق
 و عضوي معين يعاني منه الفردنتيجة لخلل نفسي أ

 . ّكتعويض عما يعانى منه

 )كارل روجرز(نظرية الذات 

إلى أن خبرة الفرد وإدراكاته " كارل روجز"يشير 
، فا�نسان يستجيب لAحداث بما يتفق تشكل سلوكه وأفعاله

رد لخبرته أن تقييم الفومع كيفية تفسيره لھذه ا9حداث، 
تمد بصورة أساسية على شعوره المباشر وإحساسه أو%، يع

 إذا ًيجابياثم على تأثير ا9خرين، ويكون تقييم الخبرة إ
ذا لم تتفق أما إلى تحقيق ذاته إتفقت مع ميل ا�نسان إ
ً  سلبياًلى تحقيق ذاته فيكون تقيماالخبرة مع ميل ا�نسان إ

مثال النظرية فإن ا9ًووفقا لھذه  ،)2010عبد العزيز، (
تقوم بعرض ف،  والتوجيهالشعبية تستعمل طريقة ا�رشاد

تزام بذلك السلوك لواقف ثم تترك الفرصة للفرد في ا�الم
 حيث يتم وضع الفرد أمام حقائق عليه أن ،أو بتجاھله

يھتدي بنفسه إلى إدراك ما ھو صالح له، وما ھو طالح 
دادات الفرد ستعفيھا، وذلك من خVل التوفيق بين إ

  .طلبات البيئة ا%جتماعية المعقدة التى يعيش فيھاومت

 الدراسات السابقة المتعلقة بموضع الدراسة الراھنة

تم ا�طVع على عدة دراسvات تتعلvق بموضvع الدراسvة 
 تvvأثير ا9مثvvال الشvvعبية علvvى السvvلوك مvvدىالراھنvvة وھvvو 

 ا%جتمvvاعى للفvvرد، ومvvن أھvvم النتvvائج التvvى توصvvلت إليھvvا
ً أھvvدافا تربويvvة  الشvvعبيةأن لAمثvvالبعvvض ھvvذه الدراسvvات 

vvى تقريvvل فvvارة ا�تتمثvvام، وإثvvى ا�فھvvى إلvvا%ت ب المعنvvنفع
المناسvvبة للمعنvvى وتربيvvة العواطvvف الربانيvvة وتربيvvة العقvvل 
علvvى التفكيvvر الصvvحيح، وأن لھvvذه ا9مثvvال دور حيvvوى فvvى 
 توجيه سلوك الفرد والجماعة، لمvا لھvا مvن خصvائص أدبيvة
ًوفنيvة وإنسvانية تزيvد مvن تأثيرھvا وفاعليتھvا وذلvك وفقvا لمvا 

، كمvا أشvارت )1999أب\و دف، (توصلت إليه نتائج دراسة 
 يتطابق الفرد سلوك  إلى أن)2014/2015نسيب، (اسة در
9فعالvvه  ًطبقvvا يتبناھvvا، ويغvvدو التvvي القvvيم مضvvمون مvvع

 وجود بعvض ا9مثvال )2011سليم، (كما رأى وتصرفاته، 
 تساعد ا9فراد على إتخاذ سلوكيات عنيفة بدعوى أنھvا التى

ت نتائج دراسة كvل مvن من التراث الثقافى للمجتمع، وأشار
أن صvvورة  )2012إس\\ماعيل وفض\\ل هللا، ؛ 2006العم\\د، (

 ًالمرأة فى ا9مثال الشعبية كانت أكثvر وضvوحا مvن صvورة
وأن ھvذه ا9مثvال لھvا دور أساسvى فvى إعvادة إنتvاج  ،الرجل

 ،ارسات ا%جتماعية التميزية التى تحط من قvدر المvرأةالمم
وتصvvدر ا9حكvvام السvvالبة عليھvvا وتسvvاعد علvvى غvvرس سvvوء 
الظن بالمرأة، كما تناولت ا9مثvال الشvعبية الvدور ا�يجvابى 
للمرأة فى أبسvط صvورة فvى دور التنشvئة ا%جتماعيvة فقvط، 

 )2013أب\و حس\ين وأخ\رون، (كما أوضحت نتائج دراسvة 
Vث متغيرات تؤثر فى تفسير التباين لدرجة معرفvة وجود ث

المبحvvvوثين لAمثvvvال العاميvvvة والتنميvvvة ا%جتماعيvvvة وھvvvذه 
 مساحةمساعدة الزوجة فى أعباء المعيشة، : المتغيرات ھى

الحيvvvازة الزراعيvvvة با�يجvvvار، مسvvvاعدة ا9و%د فvvvى أعبvvvاء 
 وجود )2016، كامل(المعيشة، فى حين بينت نتائج دراسة 

عتقvاد با9مثvال  ا�معنويvة بvين الفئvات العمريvة وبvينفروق 
 .الشعبية سواء السلبية أو ا�يجابية للمرأة السودانية

 للدراسة) النظرية(البحثية الفروض 

ًوفقا لما تم ا�طVع عليه مvن أدبيvات نظريvة ودراسvات 
 تأثيرھvا علvvى سvvلوك مvvدىسvابقة متعلقvvة با9مثvال الشvvعبية و

ة الفvvروض النظريvvة للدراسvvة فvvى ا9فvvراد، فقvvد تvvم صvvياغ
 :  التاليةفروض ال
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السن، عدد :  اrتيةتسھم المتغيرات المستقلة المدروسة -1
 المعرفة  مستوى التعليم، ا�تجاه نحو التجددية،سنوات

 المعرفة با9مثال مستوىبا9مثال الشعبية ا�يجابية و
ً المرتبطة معنويا مجتمعة إسھاما معنوياالشعبية السلبية ً ً 

 على الشعبية ا�يجابيةا9مثال ر يتأثمدى فى تحديد 
 .لريفيينا%جتماعى لسلوك ال

السن، عدد :  تسھم المتغيرات المستقلة المدروسة اrتية-2
 المعرفة مستوىسنوات التعليم، ا�تجاه نحو التجددية، 

 المعرفة با9مثال مستوىبا9مثال الشعبية ا�يجابية و
ًطة معنويا مجتمعة إسھاما معنويا  المرتبالشعبية السلبية ً ً

 على ر ا9مثال الشعبية السلبيةي تأثمدىفى تحديد 
 .لريفيينا%جتماعى لسلوك ال

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

جراء دراسة ميدانية لتحقيق أھداف ھذه الدراسة تم إ
 إختيارتم حيث  ،محافظة الشرقيةممثلة لريف على عينة 
عدد سكانھا  (نشأة يوسف منصورمقرية  :قريتين ھما

عدد  (مركز كفر صقر، وقرية طھرة حميد)  فرد1843
جمالي عدد ، فبلغ إمركز الزقازيق)  فرد6843سكانھا 

مركز المعلومات ( ً فردا8686  نحوالسكان بھاتين القريتين
ممثلة بحثية لتحديد عينة و ،)2017ودعم إتخاذ القرار، 

اول المنشورة ستخدام طريقة الجدتم إللقريتين 
Published Tables –تعرض الجداول حجم العينة وفقا ً

 من مستوى الدقة والثقة لمعايير محددة لمجموعات معينة
عينة تحددت مفردات % 7±  فعند مستوى دقة-والتباين

؛ Israel, 1992( مبحوث 200فى عدد الدراسة الراھنة 
ة ئيتم سحبھا بطريقة المعاينة العشواو ،)2017، العزبى

، وجمعت البيانات بواسطة البسيطة بطريقة الكيس المثالى
إستمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية فى الفترة من أوائل 

وتمت ، 2018شھر يناير وحتى نھاية شھر فبراير 
، SPSSرنامج ا�حصائى بالمعالجة ا�حصائية بإستخدام ال

حساب التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات فتم 
  معامل، وحسابالمدروسةلمتغيرات ا  لوصفالحسابية

م معامل ا�رتباط البسيط الثبات ألفا كرونباخ، وحساب قي
التحليل ا�نحدارى المتعدد المتدرج ومعامل لبيرسون، 

 . �ختبار فروض الدراسةالصاعد

 متغيرات الدراسةالرقمى لقياس ال

 النوع

: ، ورمزت ا�ستجابات كا9تى إسمىتم قياسه كمتغير
 .2=، أنثى1=رذك

 السن

المبحوث وقت إجراء عمر عدد سنوات بتم قياسه 
 .الدراسة، كرقم مطلق

 الحالة الزواجية

وقت حالته الزواجية تم قياسه بسؤال المبحوث عن 
، ورمزت إسمىإجراء الدراسة، وتم قياسه كمتغير 

 = ، مطلق2 = ، متزوج1 = أعزب: ا�ستجابات كا9تى
 .4=أرمل، 3

 عليمعدد سنوات الت

دد السنوات التى قضاھا كمتغير كمى لعتم قياسه 
 .كرقم مطلقفى المراحل التعليمية، المبحوث 

 المھنة

تم قياسھا بسؤال المبحوث عن وظيفته وقت إجراء 
، ورمزت ا�ستجابات إسمىالدراسة، وتم قياسھا كمتغير 

 ، عمل حر2 = ، موظف1 = )ربة منزل(% يعمل : كا9تى
 .6 = ، معاش 5 = بيدرس، 4 = ، مزارع3 =

  نحو التجدديةاTتجاه

تم قياسه بسؤال المبحوث عن درجة موافقته لمقياس 
 عبارات تعبر عن مدى تفضيله لتطبيق ثمانىمكون من 

ا9فكار الجديدة دون تردد، ودرجة تفضيله لما ھو تقليدى، 
 ومدى وفھمه وبحثه عن كل ما ھو جديد لتطوير أدائه،

لجديدة تكون محل إنتقاد ا9خرين، شعوره بأن الفكرة ا
وتطبيقه أى فكرة جديدة دون النظر إلى مخاطرھا، 
وصيغت بعض العبارات بطريقة إيجابية وبعضھا بطريقة 
سلبية، ورمزت ا�ستجابات على العبارات ا�يجابية 

 مع 1 = ، غير موافق2 = ، محايد3 = موافق: كا9تى
 وتم حساب عكس ا9وزان فى حالة العبارات السلبية،

الدرجة الكلية لھذا المتغير بجمع الدرجات التى حصل 
  .عليھا كل مبحوث

 لمعرفة بمحاور ا5مثال الشعبية ا(يجابيةالدرجة الكلية ل

 65تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لعدد 
بند تكون فيما بينھا ثVثة عشر محور، حيث بلغ المدى 

ولقد أعطيت  ،)رجة د130–65(النظرى لھذا المتغير 
ا�ستجابات على كل بند من البنود لمعرفة المبحوثين 

، % 2 = يعرف: لAمثال الشعبية ا�يجابية أوزان ھى
، وفيما يلى الثVث عشرة محور المكونة 1 = يعرف

 :  لAمثال الشعبية ا�يجابيةلدرجة المعرفة الكلية

 تقانهتأصيل ثقافة العمل وإالمعرفة با5مثال المتعلقة ب

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

إسعى يا  )1( : ثقافة العمل وإتقانه، وھىتتعلق بتأصيل
 أكل )3. (إدى العيش لخبازه) 2. (عبد و أنا أسعى معاك

 صاحب صنعة خير من صاحب )4. (العيش يحب الخفية
 .% تعطنى سمكة ولكن علمنى كيف أصطاد )5. (قلعة
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تأصيل ثقافة الصبر وعدم المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 التسرع

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
معرفتھم با9مثال الشعبية التى مستوى عبارات تعبر عن 

الصبر وعدم والتسرع فى ا9شياء، ثقافة  تتعلق بتأصيل
 . اللى يصبر ينول)2. (اح الفرجالصبر مفت) 1( :وھى

 امشى سنة )4. ( فى التأنى السVمة وفى العجلة الندامة)3(
 . العجلة من الشيطان)5. (و% تخطى قنة

ل ثقافة القناعة ـــتأصية بـــالمعرفة با5مثال المتعلق
 الرزقالرضا بو

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
فتھم با9مثال الشعبية التى عبارات تعبر عن درجة معر

 : القناعة والرضا بما قسمه هللا، وھىتتعلق بتأصيل
ربك بيرزق الھاجع والناجع والنايم على صمVخ ) 1(

من حبه ربه واختاره جاب له الرزق على باب ) 2. (ودنه
 تجرى يا ابن )4. ( ربنا بيرزق الدودة في الحجر)3. (داره

 كل عيل )5. (شدام جرى الوحوش عن رزقك لم تحوآ
 . برزقهبيجى

تأصيل ثقافة التعاون مع المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 ا5خرين

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

 ثقافة التعاون مع ا9خرين ومساعدتھم، تتعلق بتأصيل
مى وأنا وإبن عمى على أنا وأخويا على إبن ع) 1( :وھى

 أم ودنين  القفة)3. ( إيد على إيد رحمة)2. (الغريب
 من قدم )5. (يد لوحدھا ما بتصقفشا�) 4. (تنينيشيلوھا إ

 .السبت يلقى الحد قدامه

 تأصيل ثقافة التدينالمعرفة با5مثال المتعلقة ب

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
 معرفتھم با9مثال الشعبية التى عبارات تعبر عن درجة

 يحبه اللى) 1( : التدين بين ا9فراد، وھىتتعلق بتأصيل
 )3(. ما بياخذ الروح إ% خالقھا) 2(. حبب فيه خلقهيربه 

من باع اrخرة بالدنيا خسر ) 4. (ّالشكوى لغير هللا مذله
 . ابن آدم فى التفكير والرب فى التدبير)5. (ثنينا�

تأصيل ثقافة ا(ستشارة ل المتعلقة بالمعرفة با5مثا
 وا5خذ برأى ذوى الخبرة

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

أخذ رأى ذوى الخبرة قبل ا�ستشارة و ثقافة تتعلق بتأصيل
إسأل مجرب و% ) 1( :ا�قدام على عمل ا9مور، وھى

أكبر منك بيوم ) 3. (ستشارما خاب من إ) 2. (طبيبتسأل 
حسن من اللى اللى تعرفه أ) 4. (يعرف عنك بسنة

 . اللى مالوش كبير يشترى له كبير)5. (متعرفوش

تأصيل ثقافة مصاحبة المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 ا5بناء ورعايتھم

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
رجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى عبارات تعبر عن د

 :ة مصاحبة ا9بناء ورعايتھم، وھى ثقافتتعلق بتأصيل
بنك إن كبر إ) 2. (%عب صغيرھم يحبك كبيرھم) 1(

. بنك وأكرمه ما بتعرف مين بيحرمهإطعم إ) 3. (خاويه
أدعى على ولدى وأكره من ) 5. (إبنك على ما تربيه) 4(

 .مينيقول آ

 تأصيل ثقافة طلب العلم والتعلملمتعلقة بالمعرفة با5مثال ا

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

 : ثقافة طلب العلم وتثقيف الذات، وھىتتعلق بتأصيل
. طلب العلم ولو فى الصينأ) 2. (الجاھل عدو نفسه) 1(
 .9لف ميل تبدأ بخطوة رحلة ا)4. ( العلم نور)3(
 . الشطارالتكرار يعلم )5(

تأصيل ثقافة المعاملة المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 الحسنة للجيران

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

جارك ) 1(: تتعلق بتأصيل المعاملة الحسنة للجيران، وھى
صباح الخير يا جارى إنت ) 2. (مك البعيدد ألقريب و% ولا

ن ما أطلب لجارك الخير أ) 3. (نا فى حالىفى حالك وأ
 . على سابع جارى وصالنبى) 4. (نلت منه تكتفى شره

 .ختار الجار قبل الدارإ) 5(

تأصيل ثقافة المحافظة على با5مثال المتعلقة ب المعرفة
 الصداقة

ت معرفة المبحوثين لخمسة تم قياسه بمجموع درجا
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

:  المحافظة على الصداقة وا9صدقاء، وھىتتعلق بتأصيل
أخوة ا�سVم و% أخوة  )2. (الصديق وقت الضيق) 1(

 . وده % تزعله و% تردهالصديق الصافى فى )3. (رحاما9
ختار أ) 5( .ثر أحبابه يا مكاللى ينسى آسية أصحابه) 4(

 .الرفيق قبل الطريق

تأصيل ثقافة عدم التدخل با5مثال المتعلقة ب المعرفة
 فى شئون ا5خرين

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

 : ثقافة عدم التدخل فى شئون ا9خرين، وھىتتعلق بتأصيل
 .يا داخل بين البصلة وقشرتھا ما ينوبك إ% صنتھا) 1(
خليك فى ) 3( . مالكش دعوة بيه اللى مالكش فيه)2(

 من تدخل فيما % يعينه سمع ورأى ما % )4. (حالك
 . من غربل الناس نخلوه)5. (يرضيه

تأصيل ثقافة الحذر عند المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 الزواج

 المبحوثين لخمسة تم قياسه بمجموع درجات معرفة
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

 ثقافة الحذر والحرص عند الزواج وإختيار تتعلق بتأصيل
. إمشى فى جنازة و% تمشى فى جوازة )1( :النسب، وھى
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سأل قبل ما إ) 3. (حرص وحاسب قبل ما تناسب) 2(
  فىخلى العسل) 4( .تناسب يبان لك الردى من المناسب

 خد ا9صيلة ولو كانت )5. (سعاره تكتر أجراره لحد ما
 .على الحصيرة

تأصيل ثقافة تحقيق العدل المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 والتأكيد عليھا

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

) 1( :ل وتأكيده، وھى ثقافة تحقيق العدتتعلق بتأصيل
 و% يحق ً العاقل % يبطل حقا)2. (الجزاء من جنس العمل

Vكما تدين تدان)4. ( صاحب الحق عينه قوية)3. (ًباط  .
 . أظلمالعين بالعين والسن بالسن والبادى )5(

 بمحاور ا5مثال الشعبية السلبيةالدرجة الكلية للمعرفة 

 65ين لعدد تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوث
عبارة تكون فيما بينھا ثVثة عشر محور، حيث بلغ المدى 

ولقد أعطيت  ،) درجة130–65(النظرى لھذا المتغير 
ا�ستجابات على كل عبارة من العبارت لمعرفة المبحوثين 

 ، % يعرف2 = يعرف: لAمثال الشعبية السلبية أوزان ھى
جة ، وفيما يلى الثVث عشرة محور المكونة لدر1 =

 : المعرفة الكلية لAمثال الشعبية السلبية

 المعرفة با5مثال المتعلقة بتأصيل الطموح السلبى

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

: تتعلق بتأصيل الطموح السلبى وعدم الثقة بالنفس، وھى
قليل البخت يVقى ) 2. (ى العالىالمية ما تجريش ف) 1(

 .بين الملوك إيش حشرك يا صعلوك ) 3. (العظم فى الكرشة
خسارة ) 5. (ٌما طار طير وإرتفع إ% كما طار وقع) 4(

 .قريبة أحسن من مكسب بعيد

 المعرفة با5مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة ا(ستس�م

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
ت تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى عبارا

  اللى) 1 (:تتعلق بتأصيل ثقافة ا�ستسVم والخوف، وھى
علقة تفوت و% ) 2. (يتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى

 الباب) 4. (اللى يخاف من العفريت يطلع له) 3. (حد يموت
إبعد عن الشر ) 5. (اللى يجيلك منه الريح سده وإستريح

 .يلهوغن

ل ثقافة النفاق ــــتأصيال المتعلقة بـــة با5مثــرفــلمعا
 والمحسوبية

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

:  بتأصيل ثقافة المحسوبية والنفاق مع ا9خرين، وھىتتعلق
ا�يد اللى ) 2 (.ربط الحمار مطرح ما يقول صاحبهأ )1(

لو كان لك عند الكلب حاجة ) 3. (ماتقدر تقطعھا بُوسھا
. اللى ليه ظھر مبينضربش على قفاه) 4. (قوله يا سيدى

 .إذا كان خصمك القاضى مين تقاضى) 5(

تأصيل النظرة الذكورية المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 داخل المجتمع

ة تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمس
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

 بتأصيل النظرة الذكورية والنظرة السلبية لصورة تتعلق
البنت يا تسترھا يا ) 1: (المرأة داخل المجتمع، وھى

 .قالوا جالك ولد قلت إنشد ضھرى وإنسند) 2 (.تقبرھا
رة إقلب القد) 4. (َيا مخلفة البنات يا شيلة الھم للممات) 3(

شاور المرأة و% تاخد ) 5. (على فمھا تطلع البنت 9مھا
 .برأيھا

تأصيل ثقافة إستخدام القوة المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 والعنف

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

حق والتعامل مع  بتأصيل ثقافة القوة والعنف 9خذ التتعلق
 . اللى يرشك بالميه رشه بالدم)1: (ا9خرين، وھى

تضرب المربوط يخاف ) 3. (إتمسكن لما تتمكن) 2(
إذا تعادلوا ) 5. (إتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك) 4. (السايب

 .ضرب % تخافا9كتاف إ

تأصيل ثقافة سوء الظن المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 وعدم التعاون

موع درجات معرفة المبحوثين لخمسة تم قياسه بمج
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

 : بتأصيل ثقافة سوء الظن وعدم التعاون، وھىتتعلق
الحداية ما بتحدفش ) 2. (كثر السVم يقل المعرفة )1(

) 4. (ابن الحرام ما خVش �بن الحVل حاجة) 3. (كتاكيت
إحذر عدوك مرة ) 5. ( الطيرلو كان فيه الخير ما رماه

 .وصديقك ألف مرة

تأصيل ثقافة ال�مباTة المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 وعدم ا(ھتمام

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

 بتأصيل ثقافة الVمبا%ة وعدم ا�ھتمام بما يدور فى تتعلق
ضربوا ) 2. (زى ا9طرش فى الزفة) 1: (المجتمع، وھى

كله محصل ) 3 (.ا9عور على عينه قال خسرانه خسرانه
اللى يعرف ) 5. (إسمع من ھنا وسيب من ھنا) 4 (.بعضه

 .أبويا يقوله واللى كتب كتابى يحله

  وا(سرافالطمعتأصيل ثقافة المعرفة با5مثال المتعلقة ب

عرفة المبحوثين لخمسة تم قياسه بمجموع درجات م
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 
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معاك فلوس ) 1: (ا�سراف، وھىو الطمع بتأصيل تتعلق
إصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى ) 2. (كل شيء تدوس

اللى ) 4. (ياعم أحيينى النھاردة وموتنى بكرة) 3. (الغيب
اللى معاه ) 5. (هتجمعه النملة فى سنة ياخده الجمل فى خف

 .قرش محيره يجيب حمام ويطيره

 تأصيل ثقافة البخلالمعرفة با5مثال المتعلقة ب

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

:  بتأصيل ثقافة البخل والحرص لدى ا9فراد، وھىتتعلق
أوجع بطنك و% تخسر ) 2. (را9خذ حلو والعطا م) 1(

اللى يعوزه البيت ) 4. (شحات وعينه قوية) 3. (حاجتك
 .اللى يجى منه أحسن منه) 5 (.يحرم على الجامع

تأصيل ثقافة حب الذات المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 والتفضيل الشخصى

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
ا9مثال الشعبية التى عبارات تعبر عن درجة معرفتھم ب

 بتأصيل ثقافة حب الذات وتفضيل المصلحة تتعلق
إن جالك الطوفان حط إبنك تحت ) 1: (الشخصية، وھى

عض قلبى و% ) 3. (ياروح ما بعدك روح) 2. (رجليك
: قالوا) 5. (ما عاش مالى بعد حالى) 4. (تعض رغيفى

 .إمتى تقوم القيامة ياجحا؟ قال لما أموت أنا

تأصيل ثقافة الحزن وقلة ا5مثال المتعلقة بالمعرفة ب
 الحظ

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

جت ) 1: ( بتأصيل ثقافة الحزن وقلة الحظ، وھىتتعلق
 فى ھمكم مدعية )2. (الحزينة تفرح ما %قيتلھاش مطرح

أشكى ) 4. (كتر الحزن يعلم البكا) 3. (وفى فرحكم منسية
 رضينا بالھم والھم مش )5. (لمين وكل الناس مجاريح

 .راضى بينا

 تأصيل ثقافة الشماتةالمعرفة با5مثال المتعلقة ب

تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبحوثين لخمسة 
عبارات تعبر عن درجة معرفتھم با9مثال الشعبية التى 

وقعتم و% ) 1: (ن ا9فراد، وھى ثقافة الشماتة بيتتعلق
. نخنخت يا جمل و% طولتش أمل) 2. (حدش سمى عليكم

ذنب ناس ) 4. (تروح فين ياصعلوق بين الملوك) 3(
 .ربنا بيسلط أبدان على أبدان) 5. (تخلصه ناس

تأصيل ثقافة التسرع وعدم المعرفة با5مثال المتعلقة ب
 التأنى

وثين لخمسة تم قياسه بمجموع درجات معرفة المبح
 عبارات تعبر عن معرفتھم با9مثال الشعبية التى تتعلق

خير ) 1: (بعدم التأنى والتسرع فى القيام با9عمال، وھى
اللى سبق أكل ) 3. (حVوتھا فى حموتھا) 2. (البر عاجله

% تؤجل عمل ) 5. (أطرق الحديد وھو سخن) 4. (النبق
 .اليوم إلى الغد

 ا5مثال الشعبية ا(يجابيةر يتأثمدى الدرجة الكلية ل
  للريفيينعلى السلوك اTجتماعى

ر ا9مثال الشعبية ي تأث درجاتتم قياسه بمجموع
مثل  65لعدد على السلوك ا%جتماعى لAفراد، ا�يجابية 

فى قياس معرفة المبحوثين -السابق ا�شارة إليھا و شعبى
 وتكون فيما بينھا عدد ثVثة عشر محور -لھذه ا9مثال

حيث بلغ المدى النظرى  ،لAمثال الشعبية ا�يجابيةثلة مم
ولقد أعطيت ا�ستجابات  ،) درجة260–65(لھذا المتغير 

 ا�يجابيةھذه ا9مثلة الشعبية من مثل كل درجة تأثير على 
 ، متوسطة4 = كبيرة:  أوزان، ھىعلى السلوك ا%جتماعى

 .1=، % تؤثر2 = ، ضعيفة 3 =

 ر ا5مثال الشعبية السلبيةيثتأمدى لالكلية درجة ال
 على السلوك اTجتماعي للريفيين

ر ا9مثال الشعبية السلبية يتم قياسه بمجموع درجة تأث
مثل شعبى  65لعدد على السلوك ا%جتماعى لAفراد 

 -فى قياس معرفة المبحوثين لھذه ا9مثال-ا�شارة إليھا و
ال لAمثوتكون فيما بينھا عدد ثVثة عشر محور ممثلة 

حيث بلغ المدى النظرى لھذا المتغير  ،الشعبية السلبية
ولقد أعطيت ا�ستجابات على كل  ،) درجة260–65(

على درجة تأثير كل مثل من ھذه ا9مثلة الشعبية السلبية 
، 3=، متوسطة4=كبيرة: أوزان، ھىالسلوك ا%جتماعى 

 .1=، % تؤثر2=ضعيفة

 صدق المقاييس

بحث من خVل ا�تساق تم التأكد من صدق أدوات ال
الداخلى عن طريق حساب معامل إرتباط بيرسون لكل 

رتباط ، حيث تم حساب معامل ا�محور من محاور البحث
بين محاور المقياس والمجموع الكلى له، وكانت ھذه 

تساق ، مما يدل على ا�0.01 عند مستوى المعامVت دالة
 ينجدولالالداخلى لعبارات المقياس، ويتضح ذلك من خVل 

 .2 و1

 أن قيم معامVت إرتباط محاور 1جدول يتضح من 
ا9مثال الشعبية ا�يجابية والدرجة الكلية مدى تأثير 

 مما يدل على 0.01للمقياس ذات د%لة معنوية عند مستوى 
تجانس كل محاور المقياس والدرجة الكلية له، كما يتضح 

ين أن جميع قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ تترواح ب
مقبولة  وھى قيم ذات درجة ثبات 0.804 إلى 0.644

كما ، متوسطة ومرتفعة مما يدل على ثبات المقاييسو
مدى  أن قيم معامVت إرتباط محاور 2جدول يتضح من 

ا9مثال الشعبية السلبية والدرجة الكلية للمقياس ذات تأثير 
 مما يدل على تجانس كل 0.01د%لة معنوية عند مستوى 

مقياس والدرجة الكلية له، كما يتضح أن جميع قيم محاور ال
 إلى 0.626معامل الثبات ألفا كرونباخ تترواح بين 

متوسطة مقبولة و وھى قيم ذات درجة ثبات 0.813
 .ومرتفعة مما يدل على ثبات المقاييس
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لشعبية ا(يجابية على ر ا5مثال اي تأثمدى  مقياسرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاورمعامل ا( .1جدول 
 لريفيين والدرجة الكلية للمقياسالسلوك اTجتماعى ل

 معامل ألفا كرونباخ مستوى الدTلة معامل إرتباط بيرسون اورـــــالمح

 0.644 0.01 0.672 . تأصيل ثقافة العمل وإتقانه-1
 0.688 0.01 0.680 . تأصيل ثقافة الصبر وعدم التسرع-2
 0.657 0.01 0.619 .الرزقالرضا ب تأصيل ثقافة القناعة و-3
 0.632 0.01 0.780 .تأصيل ثقافة التعاون مع ا5خرين -4
 0.730 0.01 0.675  .تأصيل ثقافة التدين -5
 0.652 0.01 0.577 .تأصيل ثقافة ا(ستشارة وا5خذ برأى ذوى الخبرة -6
 0.715 0.01 0.758 .تأصيل ثقافة مصاحبة ا5بناء ورعايتھم -7
 0.703 0.01 0.781 .تأصيل ثقافة طلب العلم والتعلم -8
 0.675 0.01 0.773 .تأصيل ثقافة المعاملة الحسنة للجيران -9

 0.707 0.01 0.823 .تأصيل ثقافة المحافظة على الصداقة -10
 0.686 0.01 0.775 .تأصيل ثقافة عدم التدخل فى شئون ا5خرين -11
 0.732 0.01 0.760 .ل ثقافة الحذر عند الزواجتأصي -12
 0.804 0.01 0.713 .تأصيل ثقافة تحقيق العدل والتأكيد عليھا -13
 تأثير ا5مثال الشعبية ا(يجابية مدىالدرجة الكلية ل -14

  .على السلوك اTجتماعى
  0.768 

 

 السلوك ر ا5مثال الشعبية السلبية علىي تأثمدىاس رتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور مقيمعامل ا( .2جدول 
 لريفيين والدرجة الكلية للمقياساTجتماعى ل

 معامل ألفا كرونباخ مستوى الدTلة رتباط بيرسونمعامل إ اورـــــالمح

 0.626 0.01 0.712 .تأصيل الطموح السلبى -1

 0.737 0.01 0.679 .تأصيل ثقافة ا(ستس�م -2

 0.643 0.01 0.737 .ة النفاق والمحسوبيةتأصيل ثقاف -3

 0.772 0.01 0.725 .تأصيل النظرة الذكورية داخل المجتمع -4

 0.813 0.01 0.759 . تأصيل ثقافة إستخدام القوة والعنف-5

 0.704 0.01 0.715 . تأصيل ثقافة سوء الظن وعدم التعاون-6

 0.761 0.01 0.732 . وعدم ا(ھتمامتأصيل ثقافة ال�مباTة -7

 0.714 0.01 0.834 . وا(سراف تأصيل ثقافة الطمع-8

 0.776 0.01 0.828 .تأصيل ثقافة البخل -9

 0.767 0.01 0.794 . تأصيل ثقافة حب الذات والتفضيل الشخصى-10

 0.774 0.01 0.719 . وقلة الحظ تأصيل ثقافة الحزن-11

 0.702 0.01 0.794 . تأصيل ثقافة الشماتة-12

 0.803 0.01 0.541 .تأصيل ثقافة التسرع وعدم التأنى -13

تأثير ا5مثال الشعبية السلبية مدى الدرجة الكلية ل -14
 .على السلوك اTجتماعى

  0.752 
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 النتائج والمناقشة

  عينة الدراسةالشخصية للمبحوثين الخصائصوصف 

كانوا  المبحوثين أكثر من نصف أن 3تبين من جدول 
، وسنھم من %50.5ومتزوجين بنسبة ، %54إناث بنسبة 

كما ، جمالي حجم العينةمن إ% 55.5بنسبة  فأكثر سنة 30
و التجددية تبين أن غالبية المبحوثين ذو إتجاه محايد نح

 من إجمالي حجم العينة، وأن %67حيث بلغت نسبتھم 
، يليھا %29غالبية المبحوثين كانوا ربات منزل بنسبة 

نة مازالوا في مرحلة الدراسة، من إجمالي حجم العي 28%
من  ن معظم أفراد العينة تنحصر مدة تعليمھم في الفئةوأ
 %.68.5 بنسبة ) سنة13-16(

المستوى المعرفى با5مثال الشعبية ا(يجابية 
ا على السلوك اTجتماعي ومحاورھا، ومدى تأثيرھ

 للريفيين

 مستوى المعرفة با5مثال الشعبية ا(يجابية ومحاروھا

 أن غالبية المبحوثين مستوى 4 من جدول تبين
الدرجة الكلية للمعرفة با9مثال : معرفتھم مرتفعة بكل من

الشعبية ا�يجابية، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة العمل 
وإتقانه، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة الصبر وعدم 
التسرع، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة القناعة والرضا 

 ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة التعاون مع بالرزق،
ا9خرين، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة التدين، ا9مثال 
المتعلقة بتأصيل ثقافة ا�ستشارة وا9خذ برأى ذوى 
الخبرة، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة مصاحبة ا9بناء 
ورعايتھم، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة طلب العلم 

 ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة المعاملة الحسنة والتعلم،
للجيران، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة المحافظة على 
الصداقة، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة عدم التدخل فى 
شئون ا9خرين، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة الحذر عند 
الزواج وا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة تحقيق العدل 

، %70.5، %86، %73.5، %90والتأكيد عليھا بنسب 
80.5% ،88% ،88.5% ،60% ،93% ،68% ،

 . على التوالى% 86، 54%، 83%، 52%

وتم ترتيب مستوى المعرفة بمحاور ا9مثال الشعبية 
، 1ًا�يجابية وفقا للمتوسط الحسابى كما ھو موضح بشكل 

معرفة فتبين أن أكثر محاور ا9مثال الشعبية ا�يجابية 
بالنسبة للمبحوثين ھى المعرفة با9مثال الشعبية المتعلقة 

، يليھا )9.62(بتأصيل ثقافة ا%ستشارة وذوي الخبرة 
ا9مثال الشعبية المتعلقة بتأصيل ثقافة التدين بين ا9فراد 

، ثم ا9مثال الشعبية المتعلقة بتأصيل ثقافة 9.59بمتوسط 
9مثال الشعبية ، ثم ا9.58طلب العلم والتعلم بمتوسط 

المتعلقة بتأصيل ثقافة الصبر وعدم التسرع بمتوسط 
، فى حين أن أقل محاور ا9مثال الشعبية ا�يجابية 9.38

معرفة بالنسبة للمبحوثين ھى ا9مثال الشعبية المتعلقة 
 ).8.47( عند الزواج بمتوسط ذربتأصيل ثقافة الح

على مدى تأثير ا5مثال الشعبية ا(يجابية ومحاروھا 
 السلوك اTجتماعى للريفيين

 أن غالبية المبحوثين مدى تأثير 4تبين من جدول 
ا9مثال الشعبية ا�يجابية على سلوكھم ا%جتماعى مرتفع 

الدرجة الكلية لتأثير ا9مثال الشعبية : بالنسبة لكل من
ا�يجابية، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة العمل وإتقانه، 

أصيل ثقافة الصبر وعدم التسرع، ا9مثال المتعلقة بت
ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة القناعة والرضا بالرزق، 
ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة التعاون مع ا9خرين، ا9مثال 
المتعلقة بتأصيل ثقافة التدين، ا9مثال المتعلقة بتأصيل 
ثقافة ا�ستشارة وا9خذ برأى ذوى الخبرة، ا9مثال المتعلقة 

يل ثقافة مصاحبة ا9بناء ورعايتھم، ا9مثال المتعلقة بتأص
بتأصيل ثقافة طلب العلم والتعلم، ا9مثال المتعلقة بتأصيل 
ثقافة المعاملة الحسنة للجيران، ا9مثال المتعلقة بتأصيل 
ثقافة المحافظة على الصداقة، ا9مثال المتعلقة بتأصيل 

المتعلقة ثقافة عدم التدخل فى شئون ا9خرين، ا9مثال 
بتأصيل ثقافة الحذر عند الزواج وا9مثال المتعلقة بتأصيل 

، %68، %82.6ثقافة تحقيق العدل والتأكيد عليھا بنسب 
75% ،60% ،74% ،84% ،68.5% ،60.5% ،83% ،

 .على التوالى% 80، 52.5، 69.5%، 64%، 67.5%

وتم ترتيب مدى تأثير محاور ا9مثال الشعبية ا�يجابية 
 للمتوسط الحسابى ًك ا%جتماعى للمبحوثين وفقاعلى السلو

، فتبين أن أكثر محاور ا9مثال 2 شكلبكما ھو موضح 
ًالشعبية ا�يجابية تأثيرا على السلوك ا%جتماعى للمبحوثين 
ھى ا9مثال الشعبية المتعلقة بتأصيل ثقافة التدين لAفراد 

فة ، يليھا ا9مثال الشعبية المتعلقة بثقا)18.11(بمتوسط 
، ثم ا9مثال الشعبية )17.55(طلب العلم والتعلم بمتوسط 

المتعلقة بثقافة تحقيق العدل والتأكيد عليھا بمتوسط 
، ثم ا9مثال الشعبية المتعلقة بثقافة الصبر وعدم )17.19(

، فى حين أن أقل محاور )17.11(التسرع بمتوسط 
عى ًا9مثال الشعبية ا�يجابية تأثيرا على السلوك ا%جتما

للمبحوثين ھى ا9مثال الشعبية المتعلقة بتأصيل ثقافة 
 ).15.05(الحرص عند الزواج بمتوسط 

مستوى المعرفة با5مثال الشعبية السلبية ومحاورھا، 
 ومدى تأثيرھا على السلوك اTجتماعى للريفيين

 مستوى المعرفة با5مثال الشعبية السلبية ومحاورھا

حوثين مستوى  أن غالبية المب5جدول تبين من 
الدرجة الكلية للمعرفة با9مثال : معرفتھم مرتفعة بكل من

السلبية، ا9مثال المتعلقة بتأصيل الطموح السلبى، ا9مثال 
المتعلقة بتأصيل ثقافة ا�ستسVم، ا9مثال المتعلقة بتأصيل 
ثقافة النفاق والمحسوبية، ا9مثال المتعلقة بتأصيل النظرة 

، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافةالذكورية داخل المجتمع
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  الخصائص الشخصية للمبحوثين عينة الدراسة.3جدول 

 )%( التكرار الفئات المتغير )%( التكرار الفئات المتغير
 النوع 29.5 59 )% يعمل(ربة منزل  46 92 ذكر
 24 48 موظف 54 108 أنثى

 7 14 عمل حر 41 82 أعزب
 9 18 مزارع 50.5 101 وجمتز

 28 56 بيدرس 2 4 مطلق

 الحالة الزواجية

 6.5 13 أرمل

 المھنة

 2.5 5 معاش
 26 52  سنة13أقل من  45.5 91  سنة30أقل من 

 68.5 137  سنة16-13من  37.5 75  سنة50-30من 
 السن

 17 34  سنة50أكثر من 

 عدد سنوات التعليم

 5.5 11  سنة16أكثر من 
 10.5 21 )درجة13-8(بى سل

 67 134 )درجة19-14(محايد
 ا(تجاه نحو التجددية

 22.5 45 )درجة24-20(إيجابى
 200=ن

 

 

 ًوفقا للمتوسط الحسابى  معرفة المبحوثين بمحاور ا5مثال الشعبية ا(يجابيةمستوى. 1شكل 

 

 

 سابىًقا للمتوسط الحوف  تأثير محاور ا5مثال الشعبية ا(يجابية على السلوك اTجتماعى للريفيينمدى .2شكل 
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 ا على السلوك اTجتماعى للريفيين تأثيرھمدىالمعرفة با5مثال الشعبية ا(يجابية ومحاروھا، ومستوى  .4جدول 

 المحور  التأثيرمدى  المعرفةمستوى
 )%( عدد الفئات )%( عدد الفئات

 4.5 9 )درجة9-5(منخفض  صفر صفر )درجة6-5(منخفض 
 27.5 55 )درجة15-10(متوسط  26.5 53 )درجة8-7(متوسط 

 تأصيل ثقافة العمل وإتقانه

 68 136 )درجة20-16(مرتفع  73.5 147 )درجة10-9(مرتفع 
 2 4 )درجة9-5( منخفض صفر صفر )درجة6-5(منخفض 
 23 46 )درجة15-10(متوسط  14 28 )درجة8-7(متوسط 

 تأصيل ثقافة الصبر وعدم التسرع

 75 150 )درجة20-16(مرتفع  86 172 )درجة10-9(مرتفع 
 6 12 )درجة9-5(منخفض  2.5 5 )درجة6-5(منخفض 
 34 68 )درجة15-10(متوسط  27 54 )درجة8-7(متوسط 

الرضا تأصيل ثقافة القناعة و
 الرزقب

 60 120 )درجة20-16(مرتفع  70.5 141 )درجة10-9(مرتفع 
 3.5 7 )درجة9-5( منخفض 2.5 5 )درجة6-5(منخفض 
 22.5 45 )درجة15-10(متوسط  17 34 )درجة8-7(متوسط 

 تأصيل ثقافة التعاون مع ا5خرين

 74 148 )درجة20-16(مرتفع  80.5 161 )درجة10-9(مرتفع 
 1.5 3 )درجة9-5(منخفض  صفر صفر )درجة6-5(منخفض 
 14.5 29 )درجة15-10(متوسط  12 24 )درجة8-7(متوسط 

 أصيل ثقافة التدينت

 84 168 )درجة20-16(مرتفع  88 176 )درجة10-9(مرتفع 
 2 4 )درجة9-5(منخفض  0.5 1 )درجة6-5(منخفض 
 29.5 59 )درجة15-10(متوسط  11 22 )درجة8-7(متوسط 

أصيل ثقافة ا(ستشارة وا5خذ ت
 برأى ذوى الخبرة

 68.5 137 )درجة20-16(مرتفع  88.5 177 )درجة10-9(مرتفع 
 6.5 13 )درجة9-5(منخفض  1.5 3 )درجة6-5(منخفض 
 33 66 )درجة15-10(متوسط  38.5 77 )درجة8-7(متوسط 

بناء أصيل ثقافة مصاحبة ا5ت
 ورعايتھم

 60.5 121 )درجة20-16(مرتفع  60 120 )درجة10-9(مرتفع 
 2.5 5 )درجة9-5(منخفض  صفر صفر )درجة6-5(منخفض 
 14.5 29 )درجة15-10(متوسط  7 14 )درجة8-7(متوسط 

 تأصيل ثقافة طلب العلم والتعلم

 83 166 )درجة20-16(مرتفع  93 186 )درجة10-9(مرتفع 
 4.5 9 )درجة9-5(منخفض  0.5 1 )درجة6-5(منخفض 
 28 56 )درجة15-10(متوسط  31.5 63 )درجة8-7(متوسط 

تأصيل ثقافة المعاملة الحسنة 
 للجيران

 67.5 135 )درجة20-16(مرتفع  68 136 )درجة10-9(مرتفع 
 4.5 9 )درجة9-5( منخفض 3.5 7 )درجة6-5(منخفض 
 31.5 63 )درجة15-10(متوسط  44.5 89 )درجة8-7(متوسط 

تأصيل ثقافة المحافظة على 
 الصداقة

 64 128 )درجة20-16(مرتفع  52 104 )درجة10-9(مرتفع 
 3 6 )درجة9-5( خفضمن 0.5 1 )درجة6-5(منخفض 
 27.5 55 )درجة15-10(متوسط  16.5 33 )درجة8-7(متوسط 

تأصيل ثقافة عدم التدخل فى 
 شئون ا5خرين

 69.5 139 )درجة20-16(مرتفع  83 166 )درجة10-9(مرتفع 
 10 20 )درجة9-5( منخفض 11 22 )درجة6-5(منخفض 
 37.5 75 )درجة15-10(متوسط  35 70 )درجة8-7(متوسط 

 تأصيل ثقافة الحذر عند الزواج

 52.5 105 )درجة20-16(مرتفع  54 108 )درجة10-9(مرتفع 
 4.5 9 )درجة9-5( منخفض 0.5 1 )درجة6-5(منخفض 
 15.5 30 )درجة15-10(متوسط  13.5 27 )درجة8-7(متوسط 

تأصيل ثقافة تحقيق العدل والتأكيد 
 عليھا

 80 160 )درجة20-16(مرتفع  86 172 )درجة10-9(مرتفع 
 1.5 3 )درجة129-65( منخفض صفر صفر )درجة86-65(منخفض 
 15.9 32 )درجة195-130(متوسط  10 20 )درجة108-87(متوسط 

 شعبيةالدرجة الكلية ل�مثال ال
 ا(يجابية

 82.6 166 )درجة260-196(مرتفع  90 181 )درجة130-109(مرتفع 

 



 
Abd El-Aal and Newaser 1824 

 السلوك اTجتماعى للريفيينا على  مستوى المعرفة با5مثال الشعبية السلبية ومحاورھا، ومدى تأثيرھ.5جدول 

 ورــــــالمح مستوى التأثير مستوى المعرفة
 )%( عدد الفئات )%( عدد الفئات

 13 26 )درجة9-5(منخفض  3 6 )درجة6-5(منخفض 
 51.5 103 )درجة15-10(متوسط  31 62 )درجة8-7(متوسط 

 تأصيل الطموح السلبى

 35.5 71 )درجة20-16(مرتفع  66 132 )درجة10-9(مرتفع 
 8 16 )درجة9-5(منخفض  0.5 1 )درجة6-5(منخفض 
 24.5 49 )درجة15-10(متوسط  8 16 )درجة8-7(متوسط 

 تأصيل ثقافة ا(ستس�م

 67.5 135 )درجة20-16(مرتفع  91.5 183 )درجة10-9(مرتفع 
 14.5 29 )درجة9-5(منخفض  3 6 )درجة6-5(منخفض 
 50.5 101 )درجة15-10(متوسط  42 84 )درجة8-7(متوسط 

 لنفاق والمحسوبيةتأصيل ثقافة ا

 35 70 )درجة20-16(مرتفع  55 110 )درجة10-9(مرتفع 
 26.5 53 )درجة9-5(منخفض  2 4 )درجة6-5(منخفض 
 42 84 )درجة15-10(متوسط  44.5 89 )درجة8-7(متوسط 

تأصيل النظرة الذكورية داخل 
 المجتمع

 31.5 63 )درجة20-16(مرتفع  53.5 107 )درجة10-9(مرتفع 
 23 46 )درجة9-5(منخفض  1 2 )درجة6-5(منخفض 
 42.5 85 )درجة15-10(متوسط  20 40 )درجة8-7(متوسط 

تأصيل ثقافة إستخدام القوة 
 والعنف

 34.5 69 )درجة20-16(مرتفع  79 158 )درجة10-9(مرتفع 
 10 20 )درجة9-5(منخفض  0.5 1 )درجة6-5(منخفض 
 42.5 85 )درجة15-10(متوسط  18 36 )درجة8-7(متوسط 

تأصيل ثقافة سوء الظن وعدم 
 التعاون

 47.5 95 )درجة20-16(مرتفع  81.5 163 )درجة10-9(مرتفع 
 17.5 35 )درجة9-5(منخفض  1 2 )درجة6-5(منخفض 
 43.5 87 )درجة15-10(متوسط  24 48 )درجة8-7(متوسط 

تأصيل ثقافة ال�مباTة وعدم 
 ا(ھتمام

 39 78 )درجة20-16(مرتفع  75 150 )درجة10-9(مرتفع 
 14 28 )درجة9-5(منخفض  1.5 3 )درجة6-5(منخفض 
 47.5 95 )درجة15-10(متوسط  29 58 )درجة8-7(متوسط 

 تأصيل ثقافة الطمع وا(سراف

 38.5 77 )درجة20-16(مرتفع  69.5 139 )درجة10-9(مرتفع 
 24.5 49 )درجة9-5(منخفض  3.5 7 )درجة6-5(فض منخ

 42 84 )درجة15-10(متوسط  35 70 )درجة8-7(متوسط 
 تأصيل ثقافة البخل

 33.5 67 )درجة20-16(مرتفع  61.5 123 )درجة10-9(مرتفع 
 35.5 71 )درجة9-5(منخفض  10.5 21 )درجة6-5(منخفض 
 45.5 91 )درجة15-10(ط متوس 53.5 107 )درجة8-7(متوسط 

تأصيل ثقافة حب الذات والتفضيل 

 19 38 )درجة20-16(مرتفع  36 72 )درجة10-9(مرتفع 
 10.5 21 )درجة9-5(منخفض  0.5 1 )درجة6-5(منخفض 
 30 60 )درجة15-10(متوسط  19 38 )درجة8-7(متوسط 

 تأصيل ثقافة الحزن وقلة الحظ

 59.5 119 )درجة20-16(مرتفع  80.5 161 )درجة10-9(مرتفع 
 15 30 )درجة9-5(منخفض  1 2 )درجة6-5(منخفض 
 48.5 97 )درجة15-10(متوسط  31 62 )درجة8-7(متوسط 

 ثقافة الشماتةتأصيل 

 36.5 73 )درجة20-16(مرتفع  68 136 )درجة10-9(مرتفع 
 6.5 13 )درجة9-5(منخفض  2 4 )درجة6-5(منخفض 
 25.5 51 )درجة15-10(متوسط  10.5 21 )درجة8-7(متوسط 

 تأصيل ثقافة التسرع وعدم التأنى

 68 136 )درجة20-16(مرتفع  87.5 175 )درجة10-9(مرتفع 
 9 18 )درجة129-65(منخفض  صفر صفر )درجة86-65(منخفض 
 50.7 102 )درجة195-130(متوسط  16 32 )درجة108-87(متوسط 

الدرجة الكلية ل�مثال الشعبية 
 السلبية

 40.3 81 )درجة260-196(مرتفع  84 168 )درجة130-109(مرتفع 
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إستخدام القوة والعنف، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة سوء 
الظن وعدم التعاون، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة 
الVمبا%ة وعدم ا�ھتمام، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة 
الطمع وا�سراف، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة البخل، 

تعلقة بتأصيل ثقافة الحزن وقلة الحظ وا9مثال ا9مثال الم
، %66، %84المتعلقة بتأصيل ثقافة الشماتة بنسب 

91.5% ،55% ،53.5% ،79% ،81.5% ،75% ،
على % 87.5، 68%، 80.5%، 61.5%، 69.5%

التوالى، فى حين تبين أن مستوى معرفة المبحوثين 
با9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة حب الذات والتفضيل 

 %.53.5الشخصى متوسطة بنسبة 

وتم ترتيب درجة المعرفة بمحاور ا9مثال الشعبية 
، 3شكل بى كما ھو موضح بًالسلبية وفقا للمتوسط الحسا

فتبين أن أكثر ا9مثال الشعبية السلبية معرفة بالنسبة 
للمبحوثين ھى المعرفة با9مثال الشعبية المتعلقة بتأصيل 

، يليھا ا9مثال 9.72 بمتوسط ثقافة ا�ستسVم بين ا9فراد
 الشعبية المتعلقة بتأصيل ثقافة سوء الظن وعدم التعاون

، ثم ا9مثال الشعبية المتعلقة بتأصيل ثقافة 9.37بمتوسط 
أن أقل تبين ، فى حين 9.27 بمتوسط الحزن وقلة الحظ

ا9مثال الشعبية السلبية معرفة بالنسبة للمبحوثين ھى 
ات والتفضيل ة بتأصيل ثقافة حب الذا9مثال الشعبية المتعلق

 .8.19الشخصى بمتوسط 

مدى تأثير ا5مثال الشعبية السلبية ومحاروھا على 
 السلوك اTجتماعى للريفيين

 أن غالبية المبحوثين مدى تأثر 5جدول تبين من 
ا9مثال المتعلقة : سلوكھم ا%جتماعى مرتفع بكل من

قة بتأصيل ثقافة بتأصيل ثقافة ا�ستسVم، ا9مثال المتعل
سوء الظن وعدم التعاون، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة 
الحزن وقلة الحظ، ا9مثال المتعلقة وتأصيل ثقافة التسرع 

% 68، %59.5، %47.5، %67.5وعدم التأنى بنسب 
على التوالى، فى حين تبين أكثرية المبحوثين درجة تأثر 

لكلية لتأثير سلوكھم ا%جتماعى متوسطة بكل من الدرجة ا
ا9مثال الشعبية السلبية، ا9مثال المتعلقة بتأصيل الطموح 
السلبى، ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة النفاق والمحسوبية، 
ا9مثال المتعلقة بتأصيل النظرة الذكورية داخل المجتمع، 
ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة إستخدام القوة والعنف، 

ثقافة الVمبا%ة وعدم ا�ھتمام، ا9مثال المتعلقة بتأصيل 
ا9مثال المتعلقة بتأصيل ثقافة ا�سراف والتبزير، ا9مثال 
المتعلقة بتأصيل ثقافة البخل، ا9مثال المتعلقة بتأصيل 
ثقافة حب الذات والتفضيل الشخصى وا9مثال المتعلقة 

، %50.5، %51.5، %50.7بتأصيل ثقافة الشماتة بنسب 
42% ،42.5% ،43.5% ،47.5% ،42% ،45% ،

 . على التوالى% 48.5

وتم ترتيب مدى تأثير محاور ا9مثال الشعبية السلبية 
 للمتوسط الحسابى ًعلى السلوك ا%جتماعى للمبحوثين وفقا

، فتبين أن أكثر محاور ا9مثال 4كما ھو موضح بشكل 
ًالشعبية السلبية تأثيرا على السلوك ا%جتماعى للمبحوثين 

شعبية المتعلقة بتأصيل ثقافة التسرع وعدم ھى ا9مثال ال
، يليھا ا9مثال الشعبية المتعلقة 16.36التأنى بمتوسط 

، ثم ا9مثال الشعبية 16.14بثقافة ا�ستسVم بمتوسط 
، فى حين 15.45 بثقافة الحزن وقلة الحظ بمتوسط المتعلقة

ًأن أقل محاور ا9مثال الشعبية السلبية تأثيرا على السلوك 
ماعى للمبحوثين ھى ا9مثال الشعبية المتعلقة بتأصيل ا%جت

 .11.62ب الذات والتفضيل الشخصى بمتوسط ثقافة ح

العوامل المؤثرة على مدى تأثير ا5مثال الشعبية 
 ا(يجابية والسلبية على السلوك اTجتماعى للريفيين

ة على السلوك مدى تأثير ا5مثال الشعبية اTيجابي
 اTجتماعى للريفيين

لتحديد العوامل المؤثرة على مدى تأثير ا9مثال الشعبية 
ا�يجابية على السلوك ا%جتماعى للريفيين، تم صياغة 
الفرض البحثى ا9ول، لبيان ا�سھام النسبى لبعض 
المتغيرات المستقلة المدروسة المرتبطة مجتمعة فى تفسير 

بية جزء من التباين الكلى لمدى تأثير ا9مثال الشعبية ا�يجا
على السلوك ا%جتماعى للريفيين، و�ختبار صحته تم 

% تسھم : "صياغة الفرض ا�حصائى الصفرى التالى
ًالمتغيرات المستقلة المدروسة المرتبطة معنويا مجتمعة 

ًإسھاما معنويا فى تحديد مدى تأثير ا9مثال الشعبية  ً

، و�ختبار "ا�يجابية على السلوك ا%جتماعى للريفيين
ذا الفرض تم إستخدام التحليل ا�نحدارى المتعدد صحة ھ

 يوضح النتائج المتحصل 6جدول ، والمتدرج الصاعد
 .عليھا

 إلى وجود عVقة معنوية موجبة 6تشير نتائج جدول 
بين الدرجة الكلية لمدى تأثير ا9مثال الشعبية ا�يجابية 

: على السلوك ا%جتماعى للريفيين وبين المتغيرات المستقلة
 المبحوث، مستوى المعرفة با9مثال الشعبية ا�يجابية، سن

ومستوى المعرفة با9مثال الشعبية السلبية، وا�تجاه نحو 
التجددية، أى أنه كلما زاد سن المبحوث وزادت معرفته 

, با9مثال الشعبية التى تتعلق بتأصيل الممارسات ا�يجابية
صيل وزادت معرفته با9مثال الشعبية التى تتعلق بتأ

الممارسات السلبية، وكان إتجاھه حيادي نحو التجددية 
وتقبل ا9فكار الجديدة كلما أدى ذلك إلى زيادة مدى تأثره 
با9مثال الشعبية التى تأصل فيه القيم والممارسات 
ا�يجابية، بينما تشير نتائج الجدول لعدم وجود عVقة 

وث، عدد سنوات تعليم المبح: إرتباطية معنوية مع متغيرى
وا�تجاه نحو إستخدام التكنولوجيا الحديثة أى أن ھذه 
المتغيرات % تؤثر بصورة معنوية على مدى تأثير ا9مثال 

 .الشعبية ا�يجابية على السلوك ا%جتماعى للريفيين
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 ًا5مثال الشعبية السلبية وفقا للمتوسط الحسابىمحاور  معرفة المبحوثين بمستوى .3شكل 

 

 

 ً للريفيين وفقا للمتوسط الحسابى تأثير محاور ا5مثال الشعبية السلبية على السلوك اTجتماعىىمد .4شكل 
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 ة على السلوكتأثير اTمثال الشعبية اTيجابي المتغيرات المستقلة ومدىنحدار الخطي المتعدد للع�قة بين نتائج ا( .6 جدول
 اTجتماعي للريفيين

 تأثير ا5مثال الشعبية مدى
Tيجابيةا 

 

 المتغيرات المستقلة

معامل 
ا(رتباط 
 البسيط

"r" 

معامل 
اTرتباط 
 المتعدد

)R( 

التراكمية 
للتباين المفسر 
للمتغير التابع 

)R2((%)  

تباين ال
المفسر 

 للمتغير التابع
(%) 

معامل 
ا(نحدار 

الجزئى غير 
 )B(المعيارى 

معامل ا(نحدار 
الجزئى 

المعيارى 
)Beta( 

" ت"قيمة 
 ةالمحسوب

 الترتيب

 - - - - - - - 0.073- عدد سنوات تعليم المبحوث

نحو إستخدام ا(تجاه 
 التكنولوجيا الحديثة

-0.033 - - - - - - - 

لمعرفة با5مثال امستوى 
 الشعبية السلبية

0.400** - - - - - - - 

المعرفة با5مثال مستوى 
 يجابيةالشعبية ا(

 ا9ول **7.408 0.452 1.719 0.259 0.259 0.509 **0.509

 الثانى **3.437 0.210 0.468 0.041 0.300 0.547 **0.327  المبحوثسن

 الثالث **2.515 0.148 1.663 0.022 0.322 0.567 *0.154  نحو التجدديةا(تجاه

 **30.959=        قيمة ف المحسوبة 0.322=          معامل التحديد المعيارى0.567=معامل ا�رتباط المتعدد

 200=                    ن0.01مستوى معنوية               **= 0.05مستوى معنوية *=

 

 

 وجود ثVث متغيرات مستقلة 6كما أظھرت نتائج جدول 
ًأسھمت مجتمعة إسھاما معنويا في تفسير التباين الكلى  ً
لمدى تأثير ا9مثال الشعبية ا�يجابية على السلوك 

، 0.322مة معامل التحديد ا%جتماعى، حيث بلغت قي
ً وھى دالة إحصائيا 30.959المحسوبة " ف"وبلغت قيمة 

 مما يشير إلى أن ھذه المتغيرات 0.01عند مستوى 
% 32.2ًالمدروسة والمرتبطة معنويا مجتمعة تفسر نحو

من التباين الكلى لمدى تأثير ا9مثال الشعبية ا�يجابية على 
 تحديد نسبة ا�سھام ويمكنالسلوك ا%جتماعى للريفيين، 

النسبى لكل متغير من المتغيرات الثVث على الترتيب من 
مستوى المعرفة با9مثال الشعبية : ا9كبر لAصغر كما يلى

وكانت ا�يجابية، سن المبحوث، ا�تجاه نحو التجددية، 
نسبة مساھمة كل متغير من ھذه المتغيرات فى تفسير جزء 

، %25.9: يب كما يلى بالترت كل على حدهمن التباين
وكانت تأثيرات ھذه المتغيرات إيجابية، % 2.2، 4.1%

كما تبين عدم معنوية تأثير مستوى المعرفة با9مثال 
الشعبية السلبية على مدى تأثير ا9مثال الشعبية ا�يجابية 

 .على السلوك ا%جتماعى للريفيين

ًوبناءا على ھذه النتائج يمكن رفض الفرض الصفرى 
لفرض البديل لمعنوية تأثير المتغيرات المدروسة وقبول ا

مجتمعة فى تحديد مدى تأثير ا9مثال الشعبية ا�يجابية 
 .على السلوك ا%جتماعى للريفيين

وك ا5مثال الشعبية السلبية على السلر ي تأثمدى
 اTجتماعى للريفيين

ر ا9مثال الشعبية ي تأثلتحديد العوامل المؤثرة على مدى
، تم صياغة  السلوك ا%جتماعى للريفيين علىيةالسلب

، لبيان ا�سھام النسبى لبعض الثانىالفرض البحثى 
مجتمعة فى تفسير المرتبطة المتغيرات المستقلة المدروسة 

 9مثال الشعبية السلبيةا تأثيرمدى لجزء من التباين الكلى 
، و�ختبار صحته تم على السلوك ا%جتماعى للريفيين

% تسھم : "الصفرى التالىحصائى ا�صياغة الفرض 
ًالمتغيرات المستقلة المدروسة المرتبطة معنويا مجتمعة 

ًإسھاما معنويا فى تحديد   ر ا9مثال الشعبية السلبيةي تأثمدىً
ختبار صحة ھذا و�، "على السلوك ا%جتماعى للريفيين
 المتدرج نحدارى المتعددالفرض تم إستخدام التحليل ا�

  . يوضح النتائج المتحصل عليھا7جدول ، والصاعد

 إلى وجود عVقة معنوية موجبة 7تشير نتائج جدول 
تأثير ا9مثال الشعبية السلبية على مدى بين الدرجة الكلية ل

: السلوك ا%جتماعى للمبحوثين وبين المتغيرات المستقلة
 نحو ا�تجاه المعرفة با9مثال الشعبية السلبية، مستوى

، وتبين وجود عVقة معنوية ث المبحوسنالتجددية و
كلما عكسية مع متغير عدد سنوات تعليم المبحوث، أى أنه 

 ،إتجاه الفرد نحو التجددية وتقبل ا9فكار الجديدةزاد 
وزادت معرفته با9مثال الشعبية التى تختص بتأصيل 
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ة على السلوك مثال الشعبية السلبير ا5 تأثيمدىمتغيرات المستقلة والبين  نحدار الخطي المتعدد للع�قةنتائج ا( .7 جدول
 اTجتماعي للريفيين

 السلبية تأثير ا5مثال الشعبية مدى

 

 المتغيرات المستقلة

معامل 
ا(رتباط 
 البسيط

"r" 

معامل 
اTرتباط 
المتعدد 

)R( 

التراكمية 
للتباين المفسر 
للمتغير التابع 

)R2((%)  

لتباين ا
المفسر 
للمتغير 

  (%)التابع

معامل 
حدار ا(ن

الجزئى غير 
 )B(المعيارى 

معامل ا(نحدار 
الجزئى 

المعيارى 
)Beta( 

 قيمة
" ت"

 المحسوبة

 الترتيب

 - - - - - - - *0.157- عدد سنوات تعليم المبحوث

ا(تجاه نحو إستخدام التكنولوجيا 
 الحديثة

-0.044 - - - - - - - 

 ا9ول **4.295 0.276 3.948 0.081 0.081 0.285 **0.285 ا(تجاه نحو التجددية

المعرفة با5مثال الشعبية مستوى 
 السلبية

 الثانى **3.714 0.334 1.443 0.069 0.150 0.387 **0.273

 الثالث **2.835 0.192 0.547 0.029 0.179 0.424 **0.245  المبحوثسن

 المعرفة با5مثال الشعبية مستوى
 اTيجابية

 الرابع *2.204- 0.195- 0.945- 0.02 0.199 0.446 0.089

 **12.139=    قيمة ف المحسوبة        0.199=    معامل التحديد المعيارى      0.446=معامل ا�رتباط المتعدد
 200=                ن0.01مستوى معنوية        **=      0.05مستوى معنوية *=

 

الممارسات السلبية وزاد سنه وقل عدد سنوات تعليمه كلما 
ك إلى زيادة تأثر سلوكه ا%جتماعى با9مثال الشعبية أدى ذل

التى تختص بتأصيل القيم والممارسات السلبية، كما إتضح 
ة عكسية غير مباشرة بين الدرجة الكلية يوجود عVقة سبب

لتأثير ا9مثال الشعبية السلبية على السلوك ا%جتماعى 
ة أى للمبحوثين ومستوى المعرفة با9مثال الشعبية ا�يجابي

أنه كلما قلت درجة معرفة المبحوث با9مثال الشعبية 
ا�يجابية زاد تأثير ا9مثال الشعبية السلبية على سلوكه 
ا%جتماعى، ويمكن تفسير ھذا التأثير غير المباشر لھذا 
المتغير إلى تأثيره ا�يجابي فى مدى تأثير ا9مثال الشعبية 

 العVقة بين ا�يجابية على السلوك ا%جتماعي، وبما أن
درجة تأثر السلوك ا%جتماعى با9مثال الشعبية ا�يجابية 
وتأثره با9مثال الشعبية السلبية عVقة عكسية، إذا يكون 
لمتغير درجة المعرفة با9مثال ا�يجابية تأثير عكسي على 
متغير تأثير ا9مثال الشعبية السلبية على السلوك 

جدول عدم وجود ا%جتماعي، فى حين تبين من نتائج ال
 . عVقة مع متغير ا�تجاه نحو إستخدام التكنولوجيا الحديثة

 وجود أربعة متغيرات 7كما أظھرت نتائج جدول 
ًمستقلة أسھمت مجتمعة إسھاما معنويا في تفسير التباين  ً
الكلى لمدى تأثير ا9مثال الشعبية السلبية على السلوك 

ل التحديد ا%جتماعى للريفيين، حيث بلغت قيمة معام
 وھي دالة 12.139المحسوبة " ف"، وبلغت قيمة 0.199

، مما يشير إلى أن ھذه 0.01ًإحصائيا عند مستوى 
ًالمتغيرات المدروسة والمرتبطة معنويا مجتمعة تفسر نحو 

من التباين الكلى لمدى تأثير ا9مثال الشعبية % 19.9

ويمكن تحديد السلبية على السلوك ا%جتماعى للريفيين، 
نسبة ا�سھام النسبى لكل متغير من المتغيرات ا9ربعة 

ا�تجاه نحو : على الترتيب من ا9كبر لAصغر كما يلى
، سن المعرفة با9مثال الشعبية السلبية مستوى التجددية،

المعرفة با9مثال الشعبية ا�يجابية، المبحوث، مستوى 
وكانت نسبة مساھمة كل متغير من ھذه المتغيرات فى 

:  كل على حده بالترتيب كما يلىر جزء من التباينتفسي
وكانت تأثيرات ھذه % 2، 2.9%، 6.9%، 8.1%

المتغيرات إيجابية عدا متغير مستوى المعرفة با9مثال 
الشعبية ا�يجابية كان ذو تأثير سلبي، كما تبين من نتائج 
الجدول عدم معنوية تأثير متغير عدد سنوات تعليم 

ير ا9مثال الشعبية السلبية على المبحوث على مدى تأث
 .السلوك ا%جتماعى للريفيين

ًوبناءا على ھذه النتائج يمكن رفض الفرض الصفرى 
وقبول الفرض البديل لمعنوية تأثير المتغيرات المدروسة 
مجتمعة فى تحديد مدى تأثير ا9مثال الشعبية السلبية على 

 .السلوك ا%جتماعى للريفيين

 المناقشة

 معرفة نسبةإرتفاع اسة الميدانية إلى توصلت الدر
با9مثال الشعبية سواء التى تتعلق أفراد العينة البحثية 

، %)90(سبتھم حيث بلغت ن بتأصيل الممارسات ا�يجابية
 فكانت نسبتھم أو التى تتعلق بتأصيل الممارسات السلبية

، ويمكن إرجاع ذلك أن جمالي حجم العينةمن إ%) 84(
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عتبر جزء من التراث الثقافى الشعبى ا9مثال الشعبية ت
إختVف للمجتمع الريفى يھتم بھا جميع ا9فراد على 

 انتشارھيرجع سبب إكما ، أعمارھم ومستويات تعليمھم
لى خصائص المثل بين أفراد المجتمع بدرجة عالية إ ًيضاأ

 ونطقه ، ولفظه وتركيبه بسيط ومعبر،نفسه ففكرته واقعية
 على كل لسان، ًا9ذھان منسابا بًسھل مما يجعله عالقا

ھذه النسبة فى ھذه الدراسة الى رتفاع إ ًاويرجع أيض
 سنة 30عمارھم عن المبحوثين التى يزيد أرتفاع نسبة إ

وتتفق من إجمالى حجم العينة، % 55,5حيث بلغت نسبتھم
 "جان بياجيه"ـ  مع نظرية التطور المعرفي لةھذه النتيج

 كانت قدرته على ً الفرد جسديا كلما نماوالذى أشار إلى أنه
، ومع التجريب التفاعل مع المحيط الذى حوله أفضل

، والتوازن ھو والمVحظة تتطور عملياته العقليةوالفحص 
 .المسئول عن نمو التفكير وتطور الحصيلة المعرفية للفرد

أفراد العينة أن غالبية من نتائج الدراسة الميدانية تبين 
يجابية  عالية با9مثال الشعبية ا�بدرجة متأثرين البحثية

، فى حين %)82,6( حيث بلغت نسبتھم ومحاورھا كاملة
منخفض  ا9مثال الشعبية السلبيةبدرجة تأثرھم كانت 

العينة حجم جمالي من إ%) 59.7( بلغت نسبتھمفمتوسط و
، ويمكن تفسير ذلك بأن ا�نسان بطبيعته يميل إلى البحثية

 بصورة أكثر من السلبية، بل التأثر با9مور ا�يجابية
ًويحاول جاھدا تقليل الممارسات السلبية التى يتبعھا، مما 
يجعله يستجيب ويتأثر بجميع ا9مثال الشعبية ا�يجابية فى 

ستجابته مجتمعه المحلى الذى يعيش فيه، ويتفاوت فى إ
 وتتفق ھذه النتيجة مع نظريةلAمثال الشعبية السلبية، 

حيث يرى أن ا�نسان خير " رزوجركارل  "ـالذات ل
،  بدافع فطري لتحقيق ذاتهًالفرد يولد مزودا، وأن بطبيعته

الذات عبارة عن التنظيم المعرفي لمفاھيم الفرد وقيمه أن و
لى إيسعى يحيط به  خVل تفاعله مع مافمن ، وأھدافه ومثله

ء ما إذا كانت على ضويتعرض له من خبرات  تقييم ما
يجابية ، فيقبل على الخبرات ا�لذاته محققة أو غير محققة

 .ويعرض عن الخبرات السلبية

ثVث أن ھناك لى الدراسة الميدانية إنتائج أشارت 
 في تفسير ً تسھم مجتمعة إسھاما معنويامتغيرات مستقلة

يجابية على  تأثير ا9مثال الشعبية ا�ي مدىفالكلى التباين 
 مستوى :وھى ،السلوك ا%جتماعي 9فراد العينة البحثية

تجاه ا�،  المبحوثسن ،المعرفة با%مثال الشعبية ا�يجابية
 :ھذه المتغيرات تفسر على التواليو ،نحو التجددية

 تأثير من التباين في مدى% 2.2، 4.1%، 25.9%
ا9مثال الشعبية ا%يجابية على السلوك ا%جتماعي 9فراد 

 .العينة البحثية

 ھناك أربعة متغيرات وضحت الدراسة الميدانية إلى أن
الكلى  في تفسير التباين ً معنوياًسھامامستقلة تسھم مجتمعة إ

 تأثير ا9مثال الشعبية السلبية على السلوك مدىفي 
نحو تجاه  ا�:تماعي 9فراد العينة البحثية، وھىا%ج

 سن، مثال الشعبية السلبيةبا9 المعرفة مستوىالتجددية، 

، مثال الشعبية ا�يجابية المعرفة با9مستوىالمبحوث، 
، %6.9، %8.1 ھذه المتغيرات تفسر على التواليو

 تأثير ا9مثال الشعبية مدىمن التباين في % 2، 2.9%
 .السلبية على السلوك ا%جتماعي 9فراد العينة البحثية

 يتضح وجود الثالثة والرابعةومن خVل النتيجتين 
في تفسير ًمعنويا سھاما متغيرات مستقلة تسھم إأربعة 

 تأثير ا9مثال الشعبية على السلوك مدىالتباين في 
 : وھذه المتغيرات ھىتماعي 9فراد العينة البحثية،ا%ج

 مستوى، ا�يجابية مثال الشعبية المعرفة با9مستوى
 ا�تجاه المبحوث، سن، لمعرفة با9مثال الشعبية السلبيةا

 .نحو التجددية

عرفة با9مثال  الممستوىى متغيرلتأثير  بالنسبة
تتفق على السلوك ا%جتماعي  والسلبية يجابيةالشعبية ا�

 حيث "كارل روجرز"ـ نظرية الذات لمع ھذه النتيجة 
 ومن ثم ، للذاتًلبيا سًيرى أن الخبرات السالبة تنتج مفھوما

يجابية تكون حصيلتھا ات ا�، بينما الخبر توافقي %ًسلوكا
و السلوك التوافقي، كما تتفق  للذات يوجه نحًيجابيا إًمفھوما

ـ نفعالي لًھذه النتيجة أيضا مع نظرية ا�رشاد العقVني وا�
لى فراد ينقسمون إأن ا9يشير إلى  والذى" ألبرت أليس"

، وأن أفكارھم تؤثر  وأفراد غير واقعيونأفراد واقعيون
عرضة للمشاعر السلبية مثل  تكونبالتالى و، على سلوكھم

 واقعى Vللشعور بالذنب بسبب تفكيرھم االقلق والعدوان وا
، أما عندما يكون تفكيرھم عقVني نفعاليةوحالتھم ا�

 .فيشعروا بالسعادة ويكونوا منتجين وفعالين

مثال  تأثير ا9مدى على الفردسن  متغيربالنسبة لتأثير 
تتفق ھذه جابية على السلوك ا%جتماعي فيا�الشعبية 

 حيث "جان بياجيه"ـ لرفي النتيجة مع نظرية النمو المع
 الفرد مع  النمو المعرفي ھو نتيجة طبيعية لتفاعليرى أن

 الخبرات  يتعلم من خVل%فھو ، البيئة التي يعيش فيھا
لم كيفية التفاعل نه يتع، بل أ عنه فحسبة الناجمةالمباشر

ملية التفاعل ھذه يلعب عامل ، وفي عًيضامع ھذه البيئة أ
 :خرين ھماخVل تأثره بعاملين أ من ً ھاماً دوراالسن

دة القدرة لى زيا حيث أن النضج يؤدى إالنضج والخبرة
على التفاعل مما يؤدى إلى إكتساب الخبرات من ا9خرين، 

ستفادة من سلوكياتھم ومحاولة موائمة سلوكه مع وا�
 التفاعل بين النضج ھذاف، في حياتهأنشطة ا9خرين 

د للمعلومات والخبرات كتساب الفرإ يترتب عليهوالنشاط 
راحل النمو المعرفي التى  على مً حاسماًتؤثر تأثيراالتى 

 .يمر بھا

يجابي نحو التجددية وتأثيرھا ا�تجاه بالنسبة لمتغير ا�
على السلوك ا%جتماعي  تأثير ا9مثال الشعبية مدىعلى 

  في الوعى والVالشعبية تنشأمثال ، فنجد أن ا9لAفراد
الجديدة وتطورات مع إستخدامات الحياة شعور الجمعي، و

مثال التى تؤدى إلى تقليل إستخدام ا9العلم والتكنولوجيا 
ا� أن ا9مثال ، عبية عند فئة كبيرة من المتعلمينالش

 لذين %أفراد الشعب ا عند عامة ًأكثر تداو%الشعبية تظل 
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 ويبتعدون عن الترف ، العلميةيحفظون المصطلحات
المسموعة والمنطوقة التى  الكلمة نون ا�، و% يتقالفكري

ًتخرج سھلة على ألسنتھم، كما يمكن تفسير ذلك أيضا إلى 
فيه  والذى يخضع، صائصهطبيعة المجتمع الريفي وخ

ليد والعادات تصال بين أفراده لطبيعة العرف والتقاا�
حتكاك وعلى أساس التفاعل وا�، ا%جتماعية الريفية

 .بينھمفيما المباشر 

 وصيات الدراسة الميدانيةت

فى إطار ما توصلت إليه الدراسة الراھنة من نتائج، 
 :توصى الدراسة بما يلى

بالمجتمع إنشاء مراكز ثقافية  قيام المجتمع المدنى ب-1
إقامة ندوات  تقوم بتدوين ا9مثال الشعبية والمحلى
من أجل العمل على إحياء التراث الثقافي بھا توعية 

 وأن ً،ة أن يكون تمويلھا ذاتياالمصري مع ضرور
 .ّاقات الثقافية البناءة والمبدعةيستفاد من جميع الط

 عVمية 9فراد المجتمع المحلي�توعية اضرورة ال -2
 الفرد  ودورھا في توجيه سلوك،بأھمية ا9مثال الشعبية

 ، %سيماثلى منھاستفادة الموالجماعة وتدريبھم على ا�
، تجاھات ا�يجابيةائل وا�في مجال غرس القيم والفض

من خVل البرامج الثقافية التى تعرض على القنوات 
 . ا�عVمية الرسمية

قيام ا9سرة المصرية بغرس المضمون ا9خVقى للمثل  -3
فى على تأصيل الممارسات ا�يجابية الشعبى وحثه 

مع نفوس أفرادھا من خVل المواقف الحياتية، 
 التى تحث على ا9مثالستبعاد إحرصھم على 

عارض مع قيمنا توالخرفات التى تالممارسات السلبية 
 .ا�سVمية ا9صيلة
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 EFFECT OF POPULAR PROVERBS ON SOCIAL BEHAVIOR OF 
RURAL PEOPLE IN SHARKIA GOVERNORATE 

Hoda M. Abd El-Aal1 and Sahar M.Sh. Newaser2 
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ABSTRACT: The study aimed to: identify the knowledge level of the positive and 
negative popular proverbs, and their influence on human social behavior, determination the 
factors influencing of the degree of impact of positive and negative popular proverbs in the 
social behavior of rural people. To achieve the objectives of this study a random sample of 
200 respondents of the rural people were selected in mansheh Yousef Mansour and Tahira 
Hamid villages in Sharkia Governorate, Egypt. The data was collected using a questionnaire 
with personal interview during the period from the beginning of January to the end of 
February 2018. Data had been analyzed by using frequencies and percentages, average, alpha 
Cronbach's coefficient, Pearson correlation coefficient, multiple regression "Step Wise" test. 
The study found that: a high level knowledge of positive popular proverbs and high level 
knowledge of negative popular proverbs as 90 and 84% of total respondents, and most of the 
respondents was affected by a high level of positive popular proverbs as 82.6%, but the 
influence of negative popular proverbs on social behavior was median as 50.7% of the total 
sample size. Also there are three independent variables contributed significantly in explaining 
32.2% of the total variance of the influence of popular proverbs on the social behavior, and 
the percentage of the contribution of each of these three variables: the level of knowledge of 
popular proverbs, age, the trend towards renewal, and the effects of these variables were 
positive. The study was recommended to promote popular proverbs which urges positive 
values and keep them as part of the cultural tradition of the Egyptian rural society by 
documenting them with books. 

Key words: Popular proverbs, social behavior, rural people, Sharkia Governorate. 
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