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امل الثالث الذي يعاين ختلفاً شاماًل إذا قورن ابلعاملني األول الرأمسايل والثاين تنتمي كافة اجملتمعات اإلسالمية عربية وغري عربية إىل ما يعرف ابلع

عاد عن اإلشرتاكي. وبينما يرى البعض أن اإلسالم كما يفهمه ويطبقه أبناء هذه اجملتمعات بوجه عام، هو أحد أسباب ختلفها، يرى آخرون أن اإلبت
 اشر للتخلف.النهج اإلسالمي الصحيح هو املصدر الرئيسي واملب

 
 حقاً إن تلك الدول راحت، منذ حصوهلا على اإلستقالل السياسي، تضع وتنفذ برامج تنموية، ولكنه انتهت يف جمملها إىل نتائج مؤسفة مادايً 

مل تنهض على املبادئ  ومعنوايً. وهنا أيضاً مييل البعض إىل حتميل اإلسالم جزء من مسؤولية التجارب اإلمنائية، يف حني يرجع آخرون فشلها إىل أهنا
 واألفكار اإلسالمية، وإمنا اعتمدت على مناذج ونظرايت ))مستوردة(( من اخلارج.

 
ميلك من انحية أخرى، يصطدم املرء مبفارقات مثرية للغاية على املستوى الفردي داخل اجملتمع الواحد. فهناك إنسان متدين يؤدي عمله إبخالص و 

نصب عينيه يقابله إنسان متدين ال يتقن عمله، جامد فكرايً وسلوكياً، يسرف على نفسه، وخيرق قوانني ونظم عقاًل منفتحاً ويضع مصلحة بلده 
 اجملتمع يف سبيل مصلحته. كذلك هناك إنسان غري متدين، دؤوب، جاد، يقبل على اجلديد بعقل مفتوح، ويشعر حقاً أبنه مواطن له حقوق وعليه

، متواكل، ضعيف األفق، يتمسك ابلقدمي ويدور حول الذات. وبغض النظر عن تكرارات هذه النماذج واجبات يقابله شخص غري متدين كسول
 البشرية، يبقى أهنا موجودة إىل احلد الذي يدعو للدهشة واإلستغراب.

 
ضاعف من أمهية دراستها عامالن داللة ما تقدم أن الدين اإلسالمي يف إرتباطه ابلتنمية يعترب إشكالية جديرة ابلتأمل والبحث العلمي الرصني. وي

هاج تطوير أوهلما أن التيارات اليت اصطلح على تسميتها ابلصحوة اإلسالمية ترى أن اإلسالم، ابعتباره ديناً ودنيا، جيب أن أيخذ مكانه كأساس ومن
من بني مفكرينا اإلجتماعيني من راح يف اآلونة األخرية  اجملتمع من كافة النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والسياسية. أما العامل الثاين فهو أن

 يتحدث عن منوذج عريب للتنمية يشدد على بعث وأتكيد الذات العربية كما جتسدها احلضارة العربية اإلسالمية.
ها مسلمون سنة، وذلك أبمل التوصل وهكذا رأينا أن خنضع تلك اإلشكالية للبحث األمبرييقي )امليداين( الذي اخرتان جماله بيئة ريفية عربية جل أهل

 إىل نتائج واقعية تفيد احلوار الدائر يف هذا الصدد.
، أما اجلزء هذا، وتقع الدراسة يف ثالثة أجزاء، يعاجل أوهلا إطار البحث نظرايً ومنهجياً، ويتناول اجلزء الثاين نتائج البحث على مستوى كل متغري

 قات املفرتضة بني املتغريات قيد اإلهتمام مع حماولة تفسريها.الثالث فيستعرض النتائج على مستوى العال
 

 املبحث األول
 اإلطار النظري واملنهج

ليب يعرض هذا املبحث إلطار الدراسة نظرايً ومنهجياً من حيث السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية اليت تسعى لإلجابة عليها، إضافة إىل األسا
 ت.املستخدمة يف مجع وحتليل البياان

 أواًل: مشكلة البحث.



التقدم، وأبن يذهب جل املشتغلني ابلعلم اإلجتماعي يف الغرب إىل أن اإلسالم، وجوهره اإلستسالم إلرادة هللا سبحانه، ميثل عقبة يف طريقة التنمية و 
واملذهب البريوتستانيت خلص منها إىل  العرب متخلفون لكوهنم مسلمني. ففي مؤلفه ))سوسولوجيا الدين(( عقد ))ماكس فيرب(( مقارنة بني اإلسالم

. كذلك يزعم [1]أن اإلسالم فرض على معتنقيه منط حياة كله عجز وتواكل، بينما كرست الربوتستانتية قيم السيطرة على احمليط والتحكم يف احلياة
كما يّدعي   .[2]))دافيد ماكليالند(( صاحب الكتاب املوسوم ))جمتمع اإلجناز(( أن العرب يشغلون موقعاً متدنياً على صعيد اإلجناز ألهنم مسلمون

ويناهتا الطبقية، ))برانرد لويس(( و))فاتيكيوتس(( أن اإلستبداد الشرقي ال يعود إىل اخلربة التارخيية للمجتمعات الشرقية أو أوضاعها اإلقتصادية أو تك
. ويرى ))هتشنر [3]رادوإمنا يعود إىل اإلسالم الذي يكرس الوضع القائم ويكبل حق مقاومة الطغيان وال يعرف ضماانت حلماية حرايت األف

. وتصورت نظرية التنمية تراجع أمهية العقيدة. إذ أن التنمية ومصاحباهتا [4]وليفني(( أن الدايانت التقليدية كاإلسالم، متيل إىل مقاومة التحديث
 )تصنيع، حتضر، تعليم، علمانية( سوف تفضي إىل إهنيار اجملتمع التقليدي بعناصره الدينية واألثنية.

ؤول عن ختلف اجملتمعات اإلسالمية، فاإلسالم عندهم يعين اخلضوع التام غري املشروط للمشيئة وهكذا فإن اإلسالم، يف عرف هؤالء، هو املس
سان اإلهلية، ويهيئ مكاانً للقدرية يف تفكري وسلوك املسلمني من حيث أنه يضغط على التسليم أبن أحداث الكون مجيعها وأبن كل ما يصيب اإلن

اانً حلرية اإلرادة، تلك اليت تعد أساس السيطرة عند ))فيرب((، والدافعية لإلجناز عند ))ماكليالند((. مكتوب ومقدر. وابملقابل، ال يدع اإلسالم مك
 وعلى ذلك، فإن اإلسالم مصدر التخلف واإلستبداد السياسي يف اجملتمعات العربية بوصفها جمتمعات إسالمية.

طريق تلمس وعرض حجج ورؤى الكتاابت اليت تدافع عن اإلسالم من  يهدف هذا البحث إىل متحيص مقولة أن اإلسالم معوق للتنمية ليس عن
ابلتنمية منظور فقهي شرعي، وإمنا عن طريق اإلحتكام إىل قاعدة من البياانت التجريبية. ذلك أن التوصل إىل إستنتاجات حول حقيقة عالقة اإلسالم 

جلدل الفكري النظري وإمنا ابتباع منهاجية علمية جوهرها اجلمع املنظم لبياانت ال يكون اب –مبعىن هل يعيقها أم يساعد عليها أم إنه عامل حمايد  –
 واقعية مع إخضاعها للقياس.

هنا أن وال حنسب أننا حباجة إىل اإلفاضة يف احلديث عن أمهية البحث. ولكن يكفي القول أبن الدراسة التجريبية لعالقة اإلسالم ابلتنمية من شأ
مية. وهي أيضاً ميكن أن تفيد املسؤولني يف جمتمعاتنا العربية يف وضع سياسات إمنائية جادة تتضمن بعث احلضارة العربية تساعد يف بناء نظرية التن

 اإلسالمية وجتعل اإلسالم ابلفعل عقيدة عمل وحترر وعدل ورقي.
 

 اثنياً: تعريف املفاهيم املستخدمة يف البحث.
والتنمية ابإلضافة إىل عدد من املفاهيم الفرعية كاملساواة واملواطنة واملشاركة السياسية. هذه املفاهيم  تستخدم الدراسة مفهومني رئيسيني مها اإلسالم

من تعريفها إجرائياً، أي تتعدَّد وتتنوَّع تعريفاهتا النظرية كغريها من املفاهيم املتداولة يف األدبيات اإلجتماعية. وحىت يتسىن دراستها واقعياً، كان البد 
 إىل مؤشرات أو عناصر تقبل املالحظة والقياس. حتويلها

 ( اإلسالم:1)
. وهذا بدوره حباجة Religious Commitmentأو اإللتزام الديين  Religiosityأتخذ الدراسة اإلسالم على أنه مراده للتدين 

 إىل تعريف عملي.
. ويف قياسه [5]لطقوس )السلوك الديين(، املعتقدات، واملعرفةيتحدث ))تشارلز جلوك(( عن عدة أبعاد أو أوجه للتدين: العاطفة أو الشعور، ا

رء عادة يف اليوم(. ولكنه أملح إىل أن أي مؤشر لتدين املسلم، اعتمد ))كلود سوتكليف(( على السلوك )معرباً عنه بعدد األوقات اليت يصليها امل
 .[6]سلوكي ال يكفي لقياس التدين لكون السلوك واحداً من أبعاده

ن بُعدين مها املعرفة والسلوك. أما البعد املعريف فيشتمل على عنصرين: املعرفة أبركان اإلسالم، واملعرفة على أية حال، يغطي تعريفنا اإلجرائي للتدي
اداء  بطبيعة صالة الرتاويح اليت تقام يف شهر رمضان. وركز البعد السلوكي على الصالة لكوهنا عماد الدين. وتضمن هذا البعد عناصر ثالثة هي:

 دها، املكان املعتاد ألدائها.الصلوات، إقامتها يف مواعي
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 ( التنمية:2)

اسية. لقد استخدم يواجه املرء يف أدبيات التنمية كماً هائاًل من التعريفات سواء ملفهوم التنمية أو ملفهوم التنمية اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو السي
الدخل للفرد أو إرتفاع مستوايت املعيشة للناس العاديني أو إحداث حتول مصطلح التنمية اإلقتصادية ليعين منو الناتج للفرد أو للزايدة املضطردة يف 

مصطلح التنمية اإلجتماعية مبعىن التطوير املضطرد للبناء . واستخدم علم اإلجتماع [7]هيكلي يف اإلقتصاد يدفع اجملتمع على طريق النمو الذايت
 .[8]يف سبيلها اإلجتماعي من جوانبه السكانية والطبقية والتعليمية والثقافية مبا خيلق إنساانً يعي خطورة التخلف ويدرك أمهية التنمية ويعمل جاهداً 

لسياسات ويستخدم علم السياسة لفظ التنمية السياسية ليعين به إما بناء مؤسسات الدولة احلديثة، أو خلق جهاز إداري قادر على التنفيذ الفعال ل
اإلجتماعي والسياسي، وخلق ثقافة سياسية تؤكد على الوالء الوطين  اإلمنائية وتلبية مطالب املواطنني، وحتقيق املشاركة يف خمتلف مستوايت التنظيم

 .[9]وتدفع إىل املشاركة وتلح على النظرة العلمية ألمور احلياة فضاًل عن قيم املساواة واملواطنة املسؤولة
مل الثالث عامة، غري أنه إزاء املشاكل اليت رتبها التطور اإلقتصادي يف الدول الصناعية الغربية، واإلخفاق الذي منيت به جتارب التنمية يف بلدان العا

ديد قوامه إعتبار التنمية عملية شاملة شهد العلم اإلجتماعي إابن السنوات األخرية حركة مراجعة للتصور التقليدي للتنمية مع حماولة طرح تصور ج
البعض حيدد  متكاملة تطوي سائر جوانب اجملتمع اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، وتستهدف رفاه اإلنسان مادايً ومعنوايً. ففي الفكر الغريب، راح

، هناك من يرى مشولية عملية التنمية، وأن عمودها الفقري غاية التنمية يف حتقيق الذات لكل فرد عن طريق حياة هانئة وذات معىن. ويف فكران العريب
حضارة  يتمثل يف النمو اإلقتصادي وإن كان ال يستوعبها، وإهنا مثرة تفاعل بني جانبني مادي ومعنوي، وتتجمع مقاصدها يف بناء جمتمع دينامي ذي

و معقول يف الناتج القومي الفردي لتتضمن تبدالت جوهرية يف اهلياكل حمددة املعامل والقيم. ويذهب مفكر آخر إىل أن التنمية تتخطى جمرد حتقيق من
حقق مبوجبها تزايد اإلقتصادية والدميغرافية والتكنولوجية واإلجتماعية والسياسية. وتبعاً لتصور اثلث، تتوجه التنمية إىل تكوين قاعدة إنتاجية ذاتية يت

 .[10]ق املشاركة وتستهدف إشباع اإلحتياجات األساسيةمنتظم يف متوسط إنتاجية الفرد وقدرات اجملتمع وتعم
ية حيصرها يف ثالثة متغريات: متغري إجتماعي يتمثل يف يف ضوء ما تقدم، وإنطالقاً من القناعة بشمولية التنمية، يتبىن البحث تعريفاً عملياً ملفهوم التنم

شاركة السياسية. التجديد معرباً عنه ابستخدام األساليب املزرعية احلديثة، متغري إقتصادي يتمثل يف اإلنتاجية الزراعية، مث متغري سياسي يتمثل يف امل
 وف القرية املصرية ابعتبارها جمال البحث امليداين.ومن اجللي إهنا متغريات مكملة لبعضها البعض، فضاًل عن مالءمتها لظر 

 
 ( املساواة:3)

كفاءة أتخذ الدراسة بتعريف إجرائي للمساواة جوهره رفض التمييز بني األفراد يف احلقوق واإللتزامات على أساس حمكات شخصية ال عالقة هلا ابل
لسن أو اجلنس. ويضم هذا التعريف ثالثة عناصر هي: املوقف من التمييز الذي مثل الوضع املادي أو اإلنتماء العائلي أو الداينة/ املذهب، أو ا

ميارسه موظفو احلكومة ملصلحة البعض على حساب البعض اآلخر، مدى املوافقة على أن يراعى املستوى املادي للخريج عند التعيني يف وظائف 
 القضاء، مدى القبول ابملساواة السياسية بني الرجل واملرأة.

 
 املواطنة: (4)

صية. واعتمد ينظر إليها البحث مبعىن الوالء أو اإلنتماء للوطن مبا يتضمنه ذلك من شعور ابملسؤولية العامة وتقدمي الصاحل العام على املصلحة الشخ
ر للعمل ابخلارج رغم قياسها على معرفة مدى القبول ابلعبارات الثالث التالية: اإلنسان له أن يبحث عن مصلحته فقط، ال ُجناح على من يهاج

 حاجة الوطن إليه، ال تثريب على من خيالف القوانني املنظمة للزراعة يف سبيل املصلحة اخلاصة.
 
 ( املشاركة السياسية:5)
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سة حق تعين إجرائياً مشاركة الوطن يف تقرير أمور اجملتمع الذي ينتمي إليه عن طريق: الدخول يف مناقشات مع الغري حول قضااي اجملتمع، ممار 
 اتية.التصويت، الرتشيح للمناصب العامة، عضوية األحزاب، العمل على مواجهة املشاكل اليت هتم األهايل ككل، واملسامهة يف مشاريع اجلهود الذ

 اثلثاً: املتغريات املستخدمة يف البحث.
 تستخدم الدراسة مجلة من املتغريات ميكن تصنيفها يف جمموعات ثالث:

: ويتمثل يف التدين أو اإللتزام الديين الذي تسعى الدراسة إىل بيان مدى أتثري التغري يف Independent Variableمتغري أصيل  – 1
 قيمته على قيم املتغريات األخرى.

 : وتتمثل يف:Dependent Variableمتغريات اتبعة  – 2
 تبين التقنيات املزرعية احلديثة. –أ 

 مجايل دخل الفدان ابجلنيه املصري.اإلنتاجية الزراعية معرباً عنها إب –ب 
 املشاركة السياسية. –جـ 
 : تتوسط العالقة بني املتغريين األصيل والتابع. وتنصب على التوجهات القيمية التالية:Intervening Variableمتغريات وسيطة  – 3
 التوجه إزاء الزمن: مستقبل، حاضر، ماضي. –أ 

 .التوجه إزاء الطبيعة: سيطرة، خضوع –ب 
 التوجه حنو الفعل: فاعل، مفعول به. –جـ 
 التوجه حنو املساواة. –د 
 التوجه إزاء املواطنة. –هـ 
 

 رابعاً: إفرتاضات البحث.
ت هذه الدراسة يف جمملها وضع العالقة بني اإلسالم والتنمية على حمك الصدق األمبرييقي: هل توجد أصاًل عالقة؟ وما هي طبيعتها وإجتاهها؟ حت

 يسعى البحث إىل إختبار الفروض التالية: املظلة،
 كلما كان املرء أكثر تديناً، فمن احملتمل أن يكون أقل توجهاً حنو املستقبل.  - 1
 كلما كان املرء أكثر تديناً، ابت من املتوقع أن يكون أقل شعورًا ابلسيطرة على الطبيعة.  - 2
 و الفعل.كلما كان املرء أكثر تديناً، حاز توجهاً سلبياً حن  - 3
 كلما كان املرء أكثر تديناً، ضعف إميانه بقيمة املساواة.  - 4
 كلما كان املرء أكثر تديناً، ضعف إحساسه ابملواطنة.  - 5
 كلما كان املرء أكثر تديناً، قّل إحتمال استخدامه لألساليب احلديثة يف الزراعة.  - 6
 كلما كان املرء أكثر تديناً، قّلت إنتاجيته.  - 7
 ما كان املرء أكثر تديناً، تدنت مشاركته يف احلياة السياسية.كل  - 8

ذه األدبيات هذه اإلفرتاضات مت إشتقاقها أساساً من أدبيات العلوم اإلجتماعية اليت انقشت قضية اإلسالم يف عالقته ابلتخلف والتنمية، وملا كانت ه
بحث هو متحيص هذا القول، متت صياغة الفروض مبا يفيد سلبية أتثري التدين على يف جمملها ترى اإلسالم عائقاً يف سبيل التقدم، وملا كان غرض ال

 ثبات والنفي.املتغريات الوسيطة والتابعة موضع اإلهتمام. وعلى أية حال، ال يهم أن تصاغ العالقة يف صورة سلبية أو إجيابية ما دام الفرض حيتمل اإل
 

 خامساً: جمال الدراسة امليدانية.
 خذ من الريف املصري جمااًل جغرافياً وبشرايً للعمل امليداين لثالثة اعتبارات:رأينا أن نت



إن أكثر من نصف الشعب املصري يقطنون الريف وأن أية تنمية حادة البد أن تنطلق من هناك. ذلك إن تنمية القرية تشكل دعامة وجوهر  أوهلا:
 التنمية احلقيقية يف مصر ككل.

عاجلت ثقافة أو أخالق أو طبائع الفالحني املصريني، وجّلهم مسلمون، تذكر أهنم متدينون حيرصون على العمل أبحكام  إن الدراسات اليت واثنيها:
اسة بوجه اإلسالم الذي يتخلل حياهتم ويوجه تفكريهم وسلوكهم إىل حد كبري. وهلذا فهم قدريون، متواكلون، حمافظون، وبعيدون عن املشاركة يف السي

 عام.
 ار الثالث فهو إعتبار عملي حمض مؤداه السهولة النسبية يف إجراء املسح داخل جمتمع القرية ألن كل البحوث امليدانية اليت قمت هبا حىتأما اإلعتب

 اتريخ هذا املسح منفرداً أو ابإلشرتاك مع آخرين اختذت من القرية نطاقاً هلا.
لتا، والوجه القبلي أو الصعيد. وحرصاً على متثيل ريف اإلقليميني، اختريت قريتان مها يقسم البعض مصر إىل إقليمني جغرافيني: الوجه البحري أو الد

ي إىل الصعيد. وقد حكم عملية اإلختيار معرفة الباحث امليداين ابلقرية مبا يقلل من . األوىل تنتمي إىل الدلتا والثانية تنتم*))رمانة(( و))اهليمان((
له إذا اقتضى  خماوف وشكوك املبحوثني ويسهل تعاوهنم معه، إضافة إىل يسر اإلنتقال من وإىل القرية وإمكان اإلقامة فيها أو يف عاصمة املركز التابعة

 األمر.
ملركز ))الباجور(( التابع حملافظة املنوفية إحدى حمافظات الوجه البحري. يقع إىل الشرق واجلنوب والغرب منها طريق  تقع ))رمانة(( يف النطاق اإلداري

دها من الغرب جزء مواصالت رئيسي يربطها مبدينة القاهرة. أما قرية ))اهليمان(( فتنتمي إدارايً إىل مركز ))قوص(( التابع حملافظة قنا ابلوجه القبلي. حي
 أسوان السريع. وتضم عدة جنوع هي ))جنع حممود((، و))جنع رفاعة(( و))جنع السبايكة((. –ريق القاهرة من ط

 
 سادساً: عينة البحث.

رية ويتخذون يشمل عامل أو إطار العينة كل الفالحني يف قرييت البحث، أي كل حائزي األطيان الزراعية ابمللك أو اإلجيار أو وضع اليد، ويقيمون ابلق
حائزاً يف ))رمانة((،  930لزراعة نشاطهم ومصدر حياهتم الرئيسي. وحسب سجالت احليازة املتوافرة لدى اجلمعيات التعاونية، بلغ عددهم من ا

 حائز يف ))اهليمان((. 2200
 ))اهليمان((. % يف13% يف ))رمانة((، و26والختيار حجم عينة مالئم يف ضوء إمكاانت البحث، رُئي إختيار نسبة من احلائزين قدرت بـ

يف اهليمان((. وقد مت إختيارهم ابألسلوب العشوائي  280يف ))رمانة((،  250فرداً بواقع  530وبتطبيق هذه القاعدة، بلغ احلجم الكلي للعينة 
 .فرداً( 492يف ))اهليمان(( ) 260يف ))رمانة((، و 232املنتظم. إال إن الذين متت مقابلتهم وسؤاهلم من هؤالء بلغ عددهم 

م احليازة ومما يذكر أن املخطط األويل ملشروع البحث شدد على مراعاة البعد الطبقي يف إختيار العينة، مبعىن تصنيف الفالحني إىل فئات تبعاً حلج
اجلمعيات  الزراعية مع إختيار نسبة من كل فئة تساوي نسبتها إىل جمموع الفالحني. غري أننا عدلنا عن ذلك بعد أن تبني عدم وجود قوائم لدى

 الزراعية بفئات احليازة وعدد احلائزين يف كل فئة.
 وفيما يلي توصيف للعينة:

من  ( جاء كل أفرادها من جنس الذكور. فالعادة أن تسجل احليازات ابسم األب أو األبناء يف حالة وفاته. كذلك فإن ثقافة جمتمع القرية جتعل1)
 لصعيد.الصعوبة مبكان مقابلة وسؤال األانث خاصة يف ا

عاماً، تليها نسبة الذين يقعون يف  50 – 35%( يقعون يف فئة السنة 46(، يتضح أن قرابة نصف أفراد العينة )1( ابلنظر إىل اجلدول رقم )2)
 %(. ومعىن هذا أن الرتكيب العمري للعينة يتحيز للمراحل العمرية املتوسطة.34عاماً ) 65 – 50الفئة 

%. وهذا أمر طبيعي ومتوقع ابعتبار أنه يندر وجود 94الزواج هو احلالة السائدة لدى العينة، إذ ميثل املتزوجون ( تفيد بياانت اجلدول أبن 3)
 شخص أعزب حيوز ابمسه أيضاً زراعية وينتمي للمراحل العمرية املذكورة آنفاً.

 
 (1اجلدول رقم )

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=52&ArticleID=463#_ftn11#_ftn11
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=52&ArticleID=463#_ftn11#_ftn11


 توزيع أفراد العينة حسب السن واحلالة الزواجية
 جتماعي لألسرةواحليازة والوضع اإل

 نسبة عدد الخصائص اإلجتماعية

 أوالً: فئات السن:
20 – 35 
35 – 50 
50 – 60 
 فأكثر 65

63 
228 
168 
33 

13 
46 
34 
7 

 ثانياً: الحالة اإلجتماعية:
 أعزب
 متزوج
 أرمل

 مطلق

17 
466 
8 
1 

4 
94 
2 
– 

 ثالثاً: فئات الحيازة:
 أقل من فدان

 أفدنة 3 – 1
 أفدنة 5 – 3
 أكثرأفدنة ف 5

163 
240 
46 
43 

34 
49 
9 
8 

 رابعاً: الوضع اإلجتماعي لألسرة:
 دون المتوسط

 متوسط
 فوق المتوسط

54 
395 
43 

11 
80 
9 

 100 492 إجمالي

ن يقرأو  244أمياً،  245( من حيث املستوى التعليمي، يكاد يتوزع أفراد العينة مناصفة بني حالة األمية وحالة املعرفة ابلقراءة والكتابة: 4)
 ويكتبون.

%( 49أفدنة ) 3 – 1( إتساقاً مع النمط العام لتوزيع احلائزين يف الفئات احليازية يف ريف مصر ككل، يقع معظم أفراد العينة يف فئة احليازة 5)
 %(.32.5يليهم نسبة احلائزين ألقل من فدان )

% من أفراد العينة 80ة حكومية أو خاصة، ليس غريباً أن يذهب ويف ضوء هذه احلقيقة، ويف ضوء ممارسة كثري من صغار احلائزين ألعمال إضافي
 إىل تقومي الوضع اإلجتماعي ألسرهم أبنه ))متوسط(( أو ))بني بني((.

 
 سابعاً: أداة مجع البياانت: اإلستبيان.

رتة قصرية نسبياً، إضافة من حيث يساعد يف مجع أكرب قدر من املعلومات خالل ف Social Surveyرُئي استخدام منهج املسح اإلجتماعي 
 .Questionnaireإىل إمكان إخضاع تلك املعلومات للمعاجلة اإلحصائية. وتقرر استخدام أداة اإلستبيان 

ة وإلعداد صحيفة اإلستبيان، مث وضع مسودة أو صورة أولية لألسئلة وذلك يف ضوء مشكلة وفروض البحث. لقد مت حصر األبعاد الرئيسية للمشكل
علومات الالزمة لتغطيتها. وترمجت هذه املفردات إىل أسئلة قابلة لإلستجابة روعي يف وضعها ما يشري به أهل اإلختصاص من قواعد ومفردات امل
 وتعليمات.

املصرية. ية يف مرحلة اتلية، عرضت املسودة على بعض الزمالء الذين جيمعون بني املعرفة بفنون املسوح اإلجتماعية واإلهتمام األكادميي بقضااي القر 
فالحاً من القريتني جمال الدراسة. ويف ضوء تعليقات الزمالء ونتائج اإلختبار القبلي، أدخلت  60على  Pretestوأجرى هلا أيضاً إختبار قبلي 

 على املسودة بعض تعديالت متثلت يف حذف سؤالني هنائياً، وتعديل صياغة ثالثة أسئلة، وإضافة سؤال واحد.
الذي يسهل  Closed Endedسؤااًل مجيعها، عدا مخسة فقط، من النوع املغلق  36يف صورته النهائية. لقد حوى  بعدها، صيغ اإلستبيان

 عملية تصنيف ومقارنة اإلستجاابت ويضمن سرعة معاجلة البياانت.
 وغطت األسئلة احملاور التالية:



ية وحالته التعليمية ومقدار حيازته من األرض الزراعية وتقييمه لوضع ( البياانت األساسية: مخسة أسئلة تستفسر عن سن املبحوث وحالته الزواج1)
 أسرته اإلجتماعي.

( اإللتزام الديين: مخسة أسئلة تشمل السؤال عن مدى وعي املبحوث أبركان اإلسالم اخلمسة وطبيعة صالة الرتاويح من حيث هي فرض أم سنة 2)
 أوقاهتا واملكان املعتاد للصالة. ومدى أدائه للصلوات اخلمس، وما إذا كان يؤديها يف

اذا، ( التوجهات القيمية العامة: مخسة أسئلة تستفسر من املبحوث عن الزمن الذي يتعلق به، ومدى إعتقاده إبمكان درء املرض عن املاشية، ومل3)
 وإدراكه ملا إذا كان اإلنسان فاعل أم مفعول به يف احلياة وملاذا.

ة احلديثة: ثالث أسئلة تستهدف إستثارة معلومات املبحوث عن تكرار إستخدام املخضبات الكيماوية واحملراث اآليل ( إستخدام األساليب املزرعي4)
 والدراسة اآللية.

م، واحملاصيل اليت 1983( اإلنتاجية الزراعية: ستة أسئلة تستفسر من املبحوث عن حجم حيازته، واحملاصيل اليت زرعها يف الدورة الشتوية للعام 5)
وسط صدها وحجم اإلنتاج من كل حمصول ابألردب أو الطن أو القنطار ومثن بيع القرياط من الربسيم، وقيمة مبيعاته من اخلضروات والفواكه، ومتح

 م.1982إنتاج الفدان من القطن داخل القرية يف العام 
 ( القيم واملشاركة السياسية: أثنا عشر سؤااًل موزعة بدورها كما يلي:6)
 أسئلة غايتها التعرف على نظرة املبحوث للمساواة من خالل دعوته إىل إبداء رأيه يف ثالث عبارات. ثالثة –أ 

 ثالثة أسئلة تستهدف إظهار مدى شعور املبحوث ابملواطنة. –ب 
، وتكرار مشاركته يف ستة أسئلة خاصة ابملشاركة السياسية تستفسر من املبحوث عن تكرار دخوله يف مناقشات حول قضااي اجملتمع املصري –جـ 

ن يتصرف اإلنتخاابت العامة، والرتشيح للمناصب احمللية، وما إذا كان عضواً يف أحد األحزاب املوجودة على الساحة وقت إجراء املسح، وما إذا كا
 بشكل إجيايب يف حالة وجود مشكلة هتّم القرية ككل، وما إذا كان قد ساهم ابملال يف مشاريع اجلهود الذاتية.

التحليل. إذ إن  اجملموعة األوىل من األسئلة اليت تتعلق، كما نوهنا سلفاً، مبتغريات اخللفية اإلجتماعية ألفراد العينة لن تستخدم اإلجاابت عليها يف إن
يثور التساؤل عن حكمة ذلك خيرج عن إطار الدراسة اليت حددان هدفها يف بيان مدى ما لإلسالم من أتثري على التنمية داخل القرية املصرية. من هنا 

عامل تضمني اإلستمارة تلك األسئلة. والرد على ذلك هو إستخدام الردود عليها يف التأكد من التطابق بني خصائص عينيت القريتني مما يسوغ الت
 معهما كعينة واحدة.

قة اإللتزام الديين ابلتوجهات القيمية وإستخدام أما اجملموعات األخرى من األسئلة فتقدم بياانت تسمح برصد العالقات بني متغريات البحث: عال
 التقنيات الزراعية احلديثة واإلنتاجية واملشاركة.

ه، رُئي تطبيق ونظراً الن نصف أفراد العينة أميون، وخوفاً من أن يهمل املبحوث غري األمي يف ملء اإلستمارة أو يعتمد على غريه يف ملئها إذا تركت ل
ة بني الباحث واملبحوث. وهكذا أسند تطبيق اإلستمارات إىل اثنني من الباحثني امليدانيني روعي يف إختيارمها اجلدية اإلستبيان يف موقف مواجه

جزئية للتأكد من أهنما  –إىل البلدتني جمال البحث. وروجع اإلستبيان معهما جزئية  –ثقافياً على األقل  –واإلخالص يف العمل، فضاًل عن اإلنتماء 
م نفسه لكافة األسئلة. ووزع عليهما العبء ابلتساوي تقريباً حيث كلف كاًل منهما مبباشرة عملية التطبيق يف قرية واحدة. وأجنزا هذه حيمالن الفه

 م.1983العملية على فرتات متقطعة خالل شهري أيلول )سبتمرب( وتشرين األول )أكتوبر( 
 كتبية دقيقة. كما أجريت عليها إختيارات الصدق والثبات املرعية يف هذا الصدد.وبعد إنتهاء العمل امليداين، خضعت اإلستمارات ملراجعة م

 
 اثمناً: التحليل اإلحصائي للبياانت.

ي بسبب كرب عدد اإلستمارات نسبياً، وحرصاً على دقة النتائج، رُئي أن تعاجل اإلستجاابت عن طريق احلاسب اآليل. ويتضمن التحليل اإلحصائ
 لتكرارية يف صورة جداول بسيطة ومركبة، ويف صورة متثيل بياين ابلدوائر.استخدام التوزيعات ا



للتأكد من وجود العالقة املفرتضة بني املتغري األصيل واملتغريات الوسيطة    Chi Square)مربع كاي(  2من انحية أخرى، استخدم إختبار كا
   Nominalتبعاً ملا إذا كانت املتغريات إمسية  وذلك **، أو الرتتييب*اط اإلمسيوالتابعة. ولقياس قوة العالقة يف حالة ثبوهتا، حسب معامل اإلرتب

 )املتغري الرتتييب تتدرج مستوايته من عال إىل متوسط إىل منخفض(.   Ordinal)املتغري اإلمسي هو الذي ال تتدرج مستوايته( أو ترتيبية 
املؤشرات املكونة لكل مقياس. وغالبيتها مقاييس ترتيبية لقد اقتضى البحث أيضاً بناء ستة مقاييس أخذ معظمها مببدأ األوزان املتساوية للعناصر أو 

 :***، هذه املقاييس هي  Ordinal Indicesأو تدرجيية 
  ثالثة مستوايت على النحو التايل:موزعة يف 18( مقياس التدين: جمموع نقاطه 1)
 تدين ضعيف 6 – 0
 تدين متوسط 12 – 7

 تدين قوي. 18 – 13
 
 موزعة على الوجه التايل: 9( مقياس إستخدام األساليب املزرعية احلديثة: جمموع نقاطه 2)
 تقليدي 3 – 0
 خمتلط 6 – 4
 حديث 9 – 7
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 .  Reliability، والثبات   Validityهذه املقاييس روعي يف بنائها ما يشري به املختصون من إجراءات الصدق 
 

 املبحث الثاين
 نتائج الدراسة: عرض املتغريات

املبحوثني على أسئلة اإلستبيان. من انحية أخرى، سوف يتم تسكني يقدم هذا اجلزء صورة عامة ملتغريات الدراسة، كل على حدة، من واقع ردود 
والتمثيل البياين هؤالء املبحوثني يف شرائح أو فئات املقاييس اليت اقتضى البحث بناءها. ويف كلتا احلالتني، يتوسل العرض جبداول التوزيعات التكرارية 

 .  Pie Chartعن طريق الدوائر 
 

 دى املبحوثني.أواًل: اإللتزام الديين ل
ه يف ذكران يف موضع سابق أن من بني املسلمات عن شخصية الفالح املصري أنه شديد التمسك ابلدين. ذلك أن الدين مينحه زاداً روحياً يقوي إزر 

ح يطمح، من وراء أداء مواجهة الضغوط اخلارجية وحيقق له نوعاً من الراحة النفسية حينما يضيق به احلال مبا يوفره من آمال آجلة. كما أن الفال
حلسد الشعائر وعلى رأسها الصالة، أن يبارك هللا له يف نسله وحرثه وحيوانه. فما دام هللا سبحانه هو الذي ينبت الزرع وينمي الضرع ويدفع ا

 نعام.واملرض، فإن التقرب إليه أبداء الصلوات وغريها من الطقوس، يُفضي إىل طرح ))الربكة(( يف احملصول واألوالد واأل
بيد أن مسلمة ))شدة تدين الفالح(( قد تكون حباجة إىل شيء من التمحيص يف ضوء إستجاابت عينة البحث، تلك اليت يتضمنها اجلدول رقم 

(. فقد كنا نتوقع أن يعرف املبحوثون مجيعاً أركان اإلسالم اخلمسة اليت تلقن للمسلم منذ الصغر وبشكل دائم عن طريق املسجد واألسرة 2)
وهذه النسبة ليست قليلة فيما  –%( حققت هذا التوقع. ولكن يبقى أن حواىل اخلمس 81.7ملدرسة. صحيح أن األغلبية العظمى منهم )وا

مل يتمكنوا من ذكر كل األركان. ويزداد الفرق بني الذين يعلمون والذين ال يعلمون عند السؤال عن طبيعة صالة  –يتعلق ابلنقطة حمل النظر 
% من 73.5( اليت تؤدى يف املسجد عقب صالة العشاء طيلة شهر رمضان من كل عام. فقد وردت اإلجابة السليمة على لسان ))الرتاويح(

 %( فمنهم من ذكر إجابة خاطئة، ومنهم من أفاد بعدم املعرفة.26.5املبحوثني فقط. أما الباقون )
نب السلوكي للتدين ممثاًل يف الصالة اليت تُعترب عماد الدين: من أقامها فكأمنا أقامه، ولعل األمر الذي نقصد إليه يزداد وضوحاً عند اإلنتقال إىل اجلا

إىل  ومن هدمها فكأمنا هدمه. واملقصود ابإلقامة أن تؤدى الصلوات اخلمس يف أوقاهتا ويف املسجد كلما أمكن. لقد ذهب أكثر من نصف املبحوثني
%( أولئك 7%( إبقامة بعض الصلوات خاصة صالة اجلمعة، ومتثل النسبة الباقية )36فاد )%(، بينما أ57أهنم يصلون مخس مرات يف اليوم )

%( من أفراد العينة مضّيعون ألحد أوجه اإلقامة. واملثري أن كل الذين أجابوا أبداء مجيع أو بعض 43الذين ال يصّلون مطلقاً. ومعىن هذا أن )
%(. ويف هذا فقدان ملعىن آخر من معاين اإلقامة. 13.5ستثناء نسبة حمدودة ال تتعدى )الصلوات ذكروا أهنم يقيمون الصالة يف مواعيدها اب

 وبرغم كثرة املساجد يف القريتني جمال الدراسة، وبرغم ما يقال عن ثواب الصالة يف املسجد، ذكر أكثر من نصف املبحوثني املؤدين للصالة
 %( إهنم يصلون عادة يف املنازل واحلقول.59)

مدى اإللتزام الديين عند املبحوثني، متَّ تسكينهم يف الشرائح الثالث ملقياس التدين حسب الدرجة الكلية اليت حصل عليها كل منهم من ولتقدير 
%(، يليهم 68.4(، يتبني أن الذين يقعون يف شرحية التدين القوي تزيد نسبتهم قلياًل عن الثلثني )3واقع إجاابته. وابلنظر إىل اجلدول رقم )

 %(، ولو أدخلنا البعد7.3%(. أما الشرحية ذات التديُّن الضعيف فتضم فقط )24.3حاب املستوى املتوسط من التدين )أص
 

 (2اجلدول رقم )
 إجاابت املبحوثني على أسئلة التدين

 العنصر

 )هـ( )د( )جـ( )ب( )أ(

 المعرفة بأركان اإلسالم
 المعرفة بطبيعة صالة

 التراويح
 إقامة الصالة

 الصالة إقامة
 في ميعادها

 المكان المعتاد للصالة



 سنة فرض مجموع 5 4 3 2 1
 ال

 يعرف
 مجموع

 كل
 الصلوات

 بعض
 الصلوات

ال 
يصلي 
 مطلقاً 

 مجموع الحقل المنزل المسجد مجموع ال نعم مجموع

 460 65 205 190 460 398 62 492 32 179 281 492 126 362 4 492 402 9 63 15 3 العدد

 100 14.5 44.5 41 100 86.5 13.5 100 7 36 57 100 25.6 73.5 0.9 100 81.7 1.8 12.8 2.1 0.6 النسبة

ياًل من نصف األيكولوجي يف احلسبان، لوجدان إختالفاً يستحق التنويه بني قرية ))رمانة(( وقرية ))اهليمان((. فاألقوايء يف تدينهم يشكلون أكثر قل
%(. ويعين هذا أن أبناء الصعيد أشد تديناً من أبناء الدلتا 85األغلبية الساحقة من عينة ))اهليمان(( ) %(، يف حني ميثلون53عينة ))رمانة(( )

 وذلك يف حدود تعريفنا اإلجرائي ملفهوم التدين.
 

 اثنياً: التوجهات القيمية العامة.
اضي يلتمس فيه العزاء. أما املستقبل فال شأن له به ألنه يف حكم يقال إن الفالح املصري يتعلق ابحلاضر ويستغرق بكليته فيه، مع جلوئه أحياانً إىل امل

هلا. إنه  الغيب وينتمي إىل عامل اجملهول وألن اإلنشغال به يولد مشاعر احلرية والقلق. كما يغلب أن تكون عالقته ابلطبيعة عالقة خضوع من جانبه
ها. إضافة إىل هذا وذاك، حيوز الفالح توجهاً سلبياً حنو الفعل أو النشاط حيث يرى يعيش حتت رمحتها وال يرى نفسه قادراً على التحكم فيها أو حتدي

 نفسه مفعوالً به وليس فاعاًل.
 

 (3اجلدول رقم )
 توزيع املبحوثني على شرائح مقياس التدين

 مجموع ضعيف متوسط قوي الشريحة

 492 36 121 336 العدد

 100 7.3 24.3 68.4 النسبة

(، يتضح أن املاضي ليس موضع إهتمام املبحوثني على 4ا ما تتحداه بياانت البحث ومنها ما تؤكده. فبالنظر إىل اجلدول رقم )هذه التصورات منه
%(. إن هذه النتيجة تتعدى الرؤية 35%(. ويتعلق حوايل الثلث ابحلاضر )65اإلطالق. أما التوجه حنو املستقبل فيسود لدى معظمهم )

زمن. بيد أننا لو أخذان البعد األيكولوجي بعني اإلعتبار، جند أن قرية ))اهليمان(( تساند تلك النظرة التقليدية، بينما تتحداها التقليدية عن الفالح وال
%( من أفراد عينة ))رمانة(( عن توجه 95قرية ))رمانة((. ذلك أن ثلثي املبحوثني يف ))اهليمان(( أفادوا بضرورة اإلنشغال ابحلاضر، بينما عرب )

 تقبلي.مس
بعجزهم  –% فقط 4.5عدا  –من انحية أخرى يكشف اجلدول عن سيادة إجتاه اخلضوع للطبيعة وليس السيطرة عليها حيث أفاد كل املبحوثني 

 عن درء األمراض عن املاشية بدعوى أن املرضي ))مكتوب(( و))مقدر(( و))ال مهرب منه((. ويعين هذا سالمة التصور الشائع عن عالقة الفالح
 حمليط املادي.اب

على العبارة القائلة أبن إجتهاد اإلنسان يف  –%( فقط 1عدا ) –غري أهنم أبدوا توجهاً إجيابياً حنو الفعل خالفاً للتصور الدارج عنهم. إذ وافقوا 
 فالحة أرضه من شأنه أن يؤدي إىل زايدة احملصول.

 
 اثلثاً: القيم السياسية.

قبل هرياركية العالقات اإلنسانية القائمية على العزو وليس الكفاءة، وأنه حملي وضيق النظرة يقدم املصلحة اخلاصة كثرياً ما يرتدد أن الفالح املصري ي
 على الصاحل العام.

عن  –%( 5عدا ) –أن فهم الفالحني للمساواة معقد بعض الشيء. فقد أعرب سائر املبحوثني  –( 5اجلدول رقم ) –توضح بياانت البحث 
ال ت التمييز واحملاابة اليت أيتيها موظفو اجلمعية التعاونية الزراعية. إال إن الواقع يشهد أن الفالح عادة ال يقاوم هذا السلوك، بل و رفضهم ملمارسا

 يرتدد يف توظيفه ملصلحته كلما استطاع.



ابة العامة. فليس يهم أن يكون والد أن يكون املستوى اإلقتصادي حمكاً للتعيني يف سلك الني –%( 4كذلك، رفض أفراد العينة، ابستثناء )
 الشخص املراد تعيينه فقرياً أو غنياً، وإمنا العربة مبجموع درجاته.

%( ال يرون منح املرأة حقوقها السياسية )الرتشيح واإلنتخاب( 88وخالفاً لتلك الرؤية املفعمة مبعاين املساواة، جند األغلبية العظمى من املبحوثني )
تمع. ومع أهنم ال يعارضون تعليم املرأة، بل وال يعارضون عملها إذا اقتضت الضرورة، إال إهنم يريدون هلا أن تظل مبنأى عن العمل سبياًل إىل رقي اجمل

 السياسي رمبا إلعتقادهم أنه من إختصاص الرجال أو أنه ينطوي على ممارسات حتتية من األفضل عدم توريط املرأة فيها.
 الذي يتضمن توزيع مفردات العينة يف فئات مقياس (6وابلنظر إىل اجلدول رقم )

 
 (4اجلدول رقم )

 إجاابت املبحوثني على األسئلة اخلاصة ابلتوجهات القيمية العامة
  

 الزمن الذي يحسن اإلنشغال به
 إمكان دفع المرض عن

 الماشية
 بذل المزيد من الجهد

 في الزراعة يزيد المحصول

 غير موافق موافق ال عمن المستقبل الحاضر الماضي العنصر

 5 487 470 22 322 170 – العدد

 1 99 95.5 4.5 65 35 – النسبة

 مفردة 493ن =              
 

 (5اجلدول رقم )
 إجاابت املبحوثني على األسئلة املتعلقة ابلقيم السياسية

 العبارة
 غير موافق موافق إلى حد ما موافق بشدة

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

( التمييز الذي يحدث من قبل موظفي الجمعية 1)
 الزراعية ال يجب أن يثير غضب أحد.

– – 26 5 466 95 

( ال ينبغي أن تعين الحكومة في منصب وكيل النيابة 2)
 أي شخص يكون والده فقيراً.

1 – 17 4 474 96 

( يمكن أن تتقدم الدولة إذا أعطيت المرأة حق 3)
 الترشيح واإلنتخاب مثل الرجل.

13 3 45 9 434 88 

( الشخص ))الناصح(( هو الذي يسعى في سبيل 4)
 مصلحته وحسب.

74 16 135 27 282 57 

( ال يمكن لوم أي شخص يهاجر إلى الخارج بغرض 5)
 العمل برغم حاجة الوطن إليه.

205 42 223 45 64 13 

 27 133 54 267 19 92 ( أي فالح يخالف الدورة الزراعية على حق.6)

 مفردة. 492ن =               
 %(، بينما تنتمي البقية إىل فئة اإلميان القوي ابملساواة.96اإلميان ابملساواة، يتضح أن األغلبية الساحقة تقع يف الفئة املتوسطة )

%( يقرون السلوك الذي يستهدف 43( تكشف عن اهتزازها لدى املبحوثني. فحواىل )5د بياانت اجلدول رقم )وإذا انتقلنا إىل قيمة املواطنة، جن
%( خبصوص املوافقة على خمالفة نظام الدورة الزراعية. ويبلغ الشعور ابلالمواطنة أقصاه 73املصلحة اخلاصة وحسب. وترتفع النسبة لتصل إىل )

 نه ال جناح على من يهاجر للعمل ابخلارج رغم حاجة الدولة إليه.%( من العينة إىل أ87حينما يذهب )
(، فأصحاب املستوى املتوسط يشكلون أعلى نسبة 7هذا الشعور املهتز ابملواطنة جيليه توزيع املبحوثني يف شرائح مقياس املواطنة )اجلدول رقم 

 %(.16ة )%(، مث الشرحية الضعيف39%(. يليهم أصحاب الشعور القوي ابملواطنة )45)
 

 (6اجلدول رقم )
 توزيع املبحوثني يف شرائح مقياس اإلميان ابملساواة

 مجموع ضعيف متوسط قوي الشريحة



 492 – 472 20 العدد

 100 – 96 4 النسبة

 
 (7اجلدول رقم )

 توزيع املبحوثني يف شرائح مقياس الشعور ابملواطنة
 مجموع ضعيف متوسط قوي الشريحة

 492 79 221 192 العدد

 100 16 45 39 النسبة

 
 رابعاً: التجديد.

يقاوم يسود يف الدراسات املتعلقة جبماهري الفالحني تسليم معني مؤداه أن الفالح شخص يتسم ابحملافظة الشديدة اليت توعر طريق التحديث. فهو 
 التغيري اترة ابسم الدين، واترة ابسم العادات والتقاليد.

مطلق يف ضوء الشواهد التارخيية ونتائج البحوث األمبرييقية. فالثابت اترخيياً أن الفالح املصري غري داينته ولغته هذه املقولة ليست صحيحة بشكل 
ض عليه. كما غري مرة، بل وغري الكثري من عناصر ثقافته املادية كاألدوات الزراعية وأنواع احملاصيل، مع مالحظة أن هذا التجديد مل ينبع منه بل فر 

 امليدانية كثرياً من مظاهر التحديث يف القرية املصرية، تلك اليت رأى فيها األهايل مصلحة هلم. رصدت البحوث
 

املدخالت احلديثة  تسري دراستنا يف اإلجتاه نفسه، إذ تتحدى مقولة سيادة النزعة احملافظة عند الفالح. فقد أبدى املبحوثون موقفاً مواتياً إزاء استخدام
% على التوايل.  88%، 92(، تستخدم املخصبات الكيماوية والّدراسات اآللية بشكل دائم من قبل 8لبياانت اجلدول رقم )يف الزراعة. إذ تبعاً 

%(. وامللفت لإلنتباه ذلك اإلخنفاض الواضح 55%( أو أحياانً )40.4%( إما بصفة دائمة )95.4كذلك يستعمل احملراث اآليل من جانب )
لدائم للمحراث اآليل إذا قورنت بنسبة القائلني ابستخدام األمسدة الكيماوية والّدراسية. وأغلب الظن أن ذلك يعود إىل يف نسبة القائلني ابإلستخدام ا

 قزمية وتفتت وتبعثر احليازات الزراعية، وهو األمر الذي حيد من استخدام اجلرارات يف عمليات احلرث أو جيعل استعماهلا غري إقتصادي.
 –( الذي يتضمن توزيع العينة يف شرائح مقياس احلداثة من منظور األساليب املزرعية املستخدمة، يتبني أن كل املبحوثني 9م )وابلنظر إىل اجلدول رق

 ينتمون إىل الفئة العصرية. ويعين هذا سيادة نزعة التجديد لدى فالحي القريتني من منظور إستعمال التقنيات احلديثة يف الزراعة. –خالف ستة فقط 
 

 (8ل رقم )اجلدو 
 إجاابت املبحوثني بشأن إستعمال األساليب املزرعية احلديثة

 العنصر

 التكرارات

 ال يستخدم مطلقاً  أحياناً  دائماً 

 % عدد % عدد % عدد

 ( استخدام األسمدة الكيماوية1
 ( استخدام الدراسة في درس القمح2
 ( استخدام المحراث اآللي3

455 
434 
199 

92 
88 

40.4 

36 
47 
271 

8 
10 
55 

1 
11 
22 

– 
2 

4.6 

 مفردة. 492ن =                   
 

 (9اجلدول رقم )
 توزيع املبحوثني يف شرائح مقياس احلداثة

 مجموع تقليدي مختلط حديث الشريحة

 492 2 4 485 العدد

 100 0.4 0.8 98.8 النسبة



 
 خامساً: اإلنتاجية.

م ابحملاصيل غري النقدية أساساً، يف حني ذكرت عينة ))اهليمان(( إن أراضيهم تزرع بقصب السكر، أفاد املبحوثون يف ))رمانة(( إهنم يزرعون أطياهن
 إضافة إىل بعض املزروعات التقليدية.

(. 10رقم وبعد تقدير إمجايل دخل الفدان ابجلنيه املصري لكل مبحوث، مت تسكينه يف الشرحية اليت تناسبه من بني شرائح مقياس اإلنتاجية )اجلدول 
%( ذو إنتاجية متوسطة، بينما يتوزع الثلث الباقي على الشرحيتني األخريتني بواقع 64.6وتفيد بياانت هذا اجلدول أن ثلثي املبحوثني )

 %( يف شرحية اإلنتاجية املنخفضة.13.2%( يف شرحية اإلنتاجية املرتفعة، )22.2)
 

 (10اجلدول رقم )
 توزيع املبحوثني على مقياس اإلنتاجية

 المجموع منخفضة متوسطة مرتفعة مستوىال

 492 65 318 109 العدد

 100 13.2 64.6 22.2 النسبة

 
 سادساً: املشاركة السياسية.

اً هلا يدرك أتثرياً مباشر كثرياً ما يوصم الفالح املصري ابلالمباالة والسلبية السياسية. فالقضااي العامة أو مهوم اجملتمع األكرب ال تعنيه يف شيء ما دام ال 
يف العمل  على حياته. وهو أيضاً ال يباشر حق التصويت بصورة منتظمة. وال تستهويه كثرياً مسألة الرتشيح للمناصب العامة. وال حيرص على اإلخنراط

 ع.احلزيب. وتنقصه روح املبادرة إىل التصدي للمشكالت العامة. وهو إىل هذا كله، قد يضن مباله أو جهده يف سبيل مصلحة اجملمو 
(. فقد ذكر قرابة ثلثي املبحوثني أهنم ال يدخلون البتة يف مناقشات حول قضااي 11هذه النظرية تساندها نتائج البحث إىل حد كبري )اجلدول رقم 

واجملالس  %( إهنم يفعلون ذلك من آن آلخر. وبرغم أن اإلنتخاابت دخلت حياة القرية إلختيار أعضاء الربملان31.7اجملتمع املصري، بينما ذكر )
%(، وحيجم 63الشعبية وجمالس إدارات اجلمعيات التعاونية الزراعية والعمد ومشايخ البلد، إال إن أغلبية املبحوثني متارس حق التصويت أحياانً )

زيب مضى %( منهم أن رشحوا أنفسهم ألي منصب عام. وبرغم أن جتربة التعدد احل89%( عن مزاولته متاماً. ومل يسبق لـ)19حوايل اخلمس )
إنضمامهم إىل أي حزب حىت احلزب الدميقراطي احلاكم. ونظراً ملا ملياه الري  –%( 4عد ) –عليها أكثر من سبع سنوات، أنكر املبحوثون مجيعاً 

 ض.من خطر يف حياة القرية، فمن املتوقع أن يبادر الفالحون إىل إختاذ موقف إجيايب عندما تتأخر عن ميعادها أو أتيت مبنسوب منخف
 

 (11اجلدول رقم )
 إجاابت املبحوثني على األسئلة اخلاصة ابملشاركة

 تكرار مناقشة القضايا العنصر
 العامة

 تكرار المشاركة
 في اإلنتخابات

 هل سبق
 التشريح لمنصب

 داخل القرية

 اإلنضمام
 لألحزاب

 التصرف عند وجود مشكلة
 تهم القرية

 التبرع
 لمشروعات

 الجهود الذاتية

ال يحدث  أحياناً  ائماً د اإلستجابة
 مطلقاً 

يبادر إلى  ال نعم ال نعم ال يحدث أحياناً  دائماً 
عمل 
 شيء

ينتظر رد 
 فعل الغير

ال يفعل 
 أي شيء

 ال نعم

 215 277 161 233 98 472 20 438 54 93 310 89 328 156 8 العدد

 43.6 56.4 33 47 20 96 4 89 11 19 63 18 66.6 31.7 1.7 النسبة

 فردة.م 492ن = 
 

ورد  –أي املبادرة إبرسال شكاوى وبرقيات إىل اجلهات املسؤولة  –غري أن ردود اجمليبني على سؤال هبذا املعىن مل حتقق هذا التوقع. فالفعل اإلجيايب 



أو بعدم إتيان أي %( 47%( من أفراد العينة. أما األغلبية الساحقة فأظهرت موقفاً سلبياً إما إبنتظار رد فعل الغري )20فقط على ألسنة )
 %( أفادوا ابلتربع ملشاريع اجلهد الذايت، إال إن النسبة تظل دون املتوقع.56.4%(. ومع أن أكثر من النصف )33تصرف )

كة ملشار وهكذا فإن صورة املشاركة السياسية الفالحية يف القريتني غري مشرقة أبي حال. هذه الصورة جيليها أكثر توزيع املبحوثني على مستوايت ا
%( يعكسون مستوى هابطاً من املشاركة. وتضم الشرحية املتوسطة نسبة حمدودة 82.3(. فأكثر من أربعة أمخاسهم )12)اجلدول رقم 

 %(.3.1%(. أما أصحاب املستوى املرتفع من املشاركة فنسبتهم ال تكاد تذكر )14.6)
 

 (12اجلدول رقم )
 توزيع املبحوثني على مقياس املشاركة السياسية

 مجموع منخفض متوسط مرتفع لمستوىا

 492 405 72 15 العدد

 100 – 14.6 3.1 النسبة

 
 سابعاً: استنتاجات عامة.

 يف ضوء ما تقدم، ميكن أن خنلص إىل ما أييت:
 الفالحون املصريون متدينون. غري أن تدينهم ال هو ابلقوي وال هو ابلضعيف، وإمنا هو بني ذلك. - 1
 ستقبل والتفكري فيه إجتاهاً سائداً لدى كثري من الفالحني.أصبح اإلهتمام ابمل - 2
 إن عالقة الفالح بطبيعة عالقة خضوع أكثر منها حتٍد وسيطرة وحتكم. - 3
ني ي برغم قناعة الفالح أبن األرزاق ))مقسومة(( و))حمددة(( يف علم ))الغيب(( إال إنه ال يرتاخى يف فالحة أرضه معتقداً أن السماء ال تساو  - 4

 من جيد يف عمله ومن يهمل فيه.
 ة.جيمع توجه الفالح حنو املساواة السياسية بني التقليدية واحلداثة. ويغلب أن يفكر من منظور شخصي ضيق وليس من منظور املواطنة املسؤول - 5
 ات املزرعية احلديثة.يقبل الفالح على األخذ ابجلديد إذا تيقن من فائدته كما يشهد بذلك استخدامه للمدخالت والتقني - 6
 تعكس اإلنتاجية الزراعية إختالفاً من فالح إىل آخر، ومن قرية إىل أخرى. غري أن غالبية الفالحني متوسطو اإلنتاجية. - 7
 برغم التطور اإلجتماعي الذي شهدته القرية املصرية، ما زال مستوى املشاركة السياسية هناك هابطاً بوجه عام. - 8

 
 املبحث الثالث

 نتائج الدراسة: العالقات بني املتغريات
وذلك يف يعرض هذا املبحث للعالقة بني التدين كمتغري أصيل من انحية، والتوجهات القيمية كمتغريات وسيطة والتنمية كمتغري اتبع من انحية أخرى 

)مربع كاي( للتأكد ابتداء من  2يد إختبار كاحماولة التحقق من صدق إفرتاضات البحث. واستخدمت هبذا الصدد عدة أساليب إحصائية هي ابلتحد
%( للتأكد من أن هذه العالقة ال توجد ابلصدفة إال يف حدود معينة، مث معامل 2.5وجود العالقة بني املتغريين، ومستوى الداللة اإلحصائية عند )

 اإلرتباط لتحديد قوة العالقة.
 

 أواًل: التدين والتوجهات القيمية.
 ا اجلزء أثر التدين كمتغري مستقل على القيم بوصفها متغريات وسيطة: التوجه حنو الزمن والطبيعة والفعل واملساواة واملواطنة.يتناول عرضنا يف هذ

 ( التدين والزمن موضع اإلهتمام:1)



صحة هذا الفرض، ركب اجلدول رقم اإلفرتاض املطروح هنا أنه كلما كان املرء أشد تديناً، فمن املتوقع أن يكون أقل إنشغااًل ابملستقبل. وإلختبار 
ه ( الذي يبني توزيع اجمليبني يف فئات حسب درجة التدين والزمن الذي يفضل التفكري فيه والتخطيط له. ويتضح من اجلدول املذكور أن التوج13)

هذا التوجه يف اجملموعة قوية التدين تقل  املستقبلي يسود لدى الغالبية من ذوي املستوايت القوية واملتوسطة والضعيفة للتدين. على أن نسبة حائزي
%(. وتفيد قيمة  69% على التوايل(، بل وعن مثيلتها يف فئة التدين الضعيف )78%، 60بفارق كبري عن مثيلتها يف اجملموعة متوسطة التدين )

. ومعىن هذا أن لتدين املرء أتثرياً *فرض العدميبوجود العالقة العكسية املفرتضة بني املتغريين، وابلتايل رفض ال 0.025عند مستوى املعنوية  2كا
 .0.16سلبياً على نظرته للمستقبل. ولكن يبقى أن العالقة ضعيفة جداً حيث تبلغ قيمة معامل اإلرتباط اإلمسي 

 
 (13اجلدول رقم )

 درجة التدين والتوجه حنو الزمن
 التدين

 النظرة إلى الزمن

 مجموع ضعيف متوسط قوي

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 مستقبل
 حاضر

 ماضي
 المجموع

203 
133 
– 

336 

60 
40 
– 

100 

94 
26 
– 

120 

78 
22 
– 

100 

25 
11 
36 

69 
31 
100 

322 
170 
– 

492 

65 
35 
100 

 0.16معامل التوافق =                    0.025مستوى الداللة                12.826=  2كا
 
 ( التدين املوقف من الطبيعة:2)

( توزيع املبحوثني يف فئات تبعاً لدرجة التدين وإمكان دفع املرض عن املاشية. ويتضح منه أن الغالبية الساحقة يف شرائح 14يبني اجلدول رقم )
والضعيف ال ترى ذلك اإلمكان. فكأن الدين ليس له أثر على عالقة الفالحني ابحمليط املادي، وهو األمر الذي يؤكده  التدين القوي واملتوسط

(. وبذلك يثبت خطأ اإلفرتاض القائل ))كلما كان املرء املسلم أشد تديناً، زاد إحتمال 3.553% )2.5عند مستوى املعنوية  2اخنفاض قيمة كا
 ى الطبيعة((.فقدانه معىن السيطرة عل

 
 (14اجلدول رقم )

 درجة التدين والتوجه حنو الطبيعة
 التدين

 إمكان إبعاد
 المرض عن الماشية

 مجموع ضعيف متوسط قوي

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 نعم
 ال

 مجموع

19 
317 
236 

6 
94 
100 

2 
118 
120 

2 
98 
100 

1 
35 
36 

3 
97 
100 

22 
470 
492 

4.5 
95.5 
100 

 0.025مستوى الداللة                                          3.553=  2كا
 
 ( التدين والتوجه حنو الفعل:3)

فالح يف فالحة خالفاً ملا سبق، أي فقدان املبحوثني لقيمة التحكم يف الطبيعة، جند أهنم حيملون توجهاً إجيابياً حنو العمل حيث أقروا أبن إجتهاد ال
عند  2(. ويؤيد إختبار كا15وهبذا الصدد، ال يوجد فرق بني أقوايء أو متوسطي أو ضعاف التدين )اجلدول رقم األرض يفضي إىل زايدة اإلنتاج. 

الفرض العدمي الذي يقضي ابنعدام العالقة بني متغري اإللتزام الديين والنظرة للفعل. ومن مث ليس مثة ما يساند إفرتاضنا  0.025مستوى املعنوية 
 أشد تديناً، ابت متوقعاً أن يعترب نفسه مفعوالً به وليس فاعاًل((. القائل ))كلما كان املرء

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=52&ArticleID=463#_ftn15#_ftn15
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=52&ArticleID=463#_ftn15#_ftn15


 
 (15اجلدول رقم )

 درجة التدين والتوجه حنو الفعل
 التدين

 اإلجتهاد
 يؤدي إلى زيادة المحصول

 مجموع ضعيف متوسط قوي

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 موافق
 غير موافق

 مجموع

334 
2 

236 

99 
1 

100 

118 
2 

120 

98 
2 

100 

35 
1 
36 

97 
3 

100 

487 
5 

492 

99 
1 

100 

 0.025مستوى الداللة                                          2.207=  2كا
 
 ( التدين والقبول ابملساواة:4)

ات ورتبهم درجات. وللتحقق الفرض املطروح هنا أن اإلنسان األشد تديناً أكثر قبواًل ابلتمييز التحكمي بني الناس إلعتقاده أبن هللا خلق الناس مقام
(. واتضح أن كل املبحوثني تقريباً يف 16من صحة الفرض، وضع املبحوثون يف فئات حسب درجة التدين ودرجة اإلميان ابملساواة )اجلدول رقم 

، 0.025ند مستوى الداللة خمتلف شرائح اإللتزام الديين يقعون عند املستوى املتوسط من حيث اإلميان ابملساواة. وإبجراء إختبار مربع كاي ع
 يتأكد إنعدام أي أتثري للتدين على اإلميان ابملساواة، وابلتايل يثبت خطأ اإلفرتاض.

 
 (16اجلدول رقم )

 درجة التدين واملساواة
 التدين

 إمكان إبعاد
 المرض عن الماشية

 مجموع ضعيف متوسط قوي

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 قوي
 متوسط
 ضعيف

 مجموع

14 
322 
– 

336 

4 
96 
– 

100 

5 
115 
– 

120 

4 
96 
– 

100 

1 
35 
– 
36 

3 
97 
– 

100 

20 
472 
– 

492 

4 
96 
– 

100 

 0.025مستوى الداللة                                          0.165=  2كا
 
 ( التدين والشعور ابملواطنة:5)

إبعتبارها أمراً طبيعياً، يقال أيضاً أبنه يشعر ابلتوحد مع من يشاركونه نفس  مثلما يقال أبن البناء النفسي للمتدين يسلم بتدرجية العالقات بني الناس
مات وحقوق. الداينة أو املذهب. وهذا من شأنه إضعاف الرابطة ابلوطن كمفهوم سياسي، وابلتايل فتور الشعور ابملواطنة املسؤولة مبا ترتبه من إلتزا

شعور ابملواطنة. ويف حماولة إختبار هذا اإلفرتاض، مت تسكني املبحوثني يف فئات تبعاً لدرجة لذا افرتض البحث أن اإلنسان شديد التدين ضعيف ال
(. فجاءت البياانت غري مؤيدة للفرض أبي حال. إذ ال تتخذ النسب إجتاهاً صعودايً من 17اإللتزام الديين ودرجة اإلحساس ابملواطنة )اجلدول رقم 

 منا ترتفع مث هتبط. وتتجه إىل اإلخنفاض يف الصف السفلي من اليسار إىل اليمني لتعاود إرتفاعها بدرجة طفيفة.اليمني إىل اليسار يف الصف العلوي، وإ
 خطأ اإلفرتاض. وعليه، ليس للتدين عالقة أو أتثري على الشعور ابملواطنة. 0.025عند مستوى املعنوية  2كذلك يؤكد إختبار كا

 
 (17اجلدول رقم )

 ملواطنةدرجة التدين والشعور اب
 التدين

 الشعور بالمواطنة

 مجموع ضعيف متوسط قوي

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 39 192 22 8 50 60 37 124 قوي



 متوسط
 ضعيف

 مجموع

159 
53 
336 

47 
16 
100 

42 
18 
120 

35 
15 
100 

20 
8 
36 

56 
22 
100 

221 
79 
492 

35 
16 
100 

 0.025مستوى الداللة                                          7.910=  2كا
 

 اثنياً: التدين والتنمية.
إلنتاجية الزراعية، بعد أن أوضحنا عالقة التدين ابملتغريات الوسيطة، ننتقل إىل رصد عالقته ابملتغريات التابعة: استخدام األساليب املزرعية احلديثة، وا

 واملشاركة السياسية.
 عة:( التدين واستعمال الطرق احلديثة يف الزرا1)

تخداماً ألساليب يرتدد كثرياً أن الدين معاد للعصرية أو احلداثة. فاملتدين يعشق القدمي ويزدري اجلديد. من مث، افرتضنا أن املرء شديد التدين أقل اس
م الفنون الزراعية الزراعة احلديثة. ولوضع اإلفرتاض على حمك الصدق، وزع املبحوثون يف فئات طبقاً لقوة التدين والعصرية من منظور استخدا

(. وابلنظر إىل شكل توزيع البياانت، يتضح خطأ اإلفرتاض املطروح. ذلك أن تبين األساليب العصرية يف الزراعة سلوك 18احلديثة. )اجلدول رقم 
الديين على األخذ ابجلديد بغياب أي أتثري لإللتزام  0.025عند مستوى الداللة  2شائع لدى كل األفراد أايً كانت درجة تدينهم. ويفيد إختبار كا

 يف جمال الزراعة.
 

 (18اجلدول رقم )
 درجة التدين واحلداثة

 التدين
 الحداثة

 مجموع ضعيف متوسط قوي

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 حديث
 مختلط

 تقليدي
 مجموع

33 
2 
1 

336 

99.1 
0.6 
0.3 
100 

119 
1 
– 

120 

99 
1 
– 

100 

34 
1 
1 
36 

94 
3 
3 

100 

486 
4 
2 

492 

98.8 
0.8 
0.4 
100 

 0.025مستوى الداللة                                          7.968=  2كا
 
 ( التدين واإلنتاجية الزراعية:2)

تضمن ام الديين. وياإلنتاجية معرباً عنها إبمجايل دخل الفدان ابجلنيه املصري هي املتغري التابع الثاين الذي تستهدف الدراسة كشف عالقته مبتغري اإللتز 
( توزيع املبحوثني تبعاً لدرجة التدين ومستوى اإلنتاجية. ويتضح منه أن نسبة ذوي التدين القوي واإلنتاجية املرتفعة تساوي تقريباً 19اجلدول رقم )

واإلنتاجية. ولكن هذه  نسبة ذوي التدين الضعيف واإلنتاجية املرتفعة. كما أن نسبة أقوايء التدين ومتوسطي اإلنتاجية تقل عن نسبة متوسطي التدين
اجية األخرية تفوق نسبة ضعاف التدين ومتوسطي اإلنتاجية. وإذا كانت نسبة الذين يقعون يف فئة املستوى الضعيف من التدين واملنخفض من اإلنت

 ة.تكرب نسبة متوسطي التدين ومنخفضي اإلنتاجية، إال إن هذه األخرية تقل عن نسبة مرتفعي التدين ومنخفضي اإلنتاجي
جية. وتدل قيمة  وهكذا فإن منط توزيع البياانت ال يساند العالقة العكسية املفرتضة بني التدين واإلنتاجية: كلما كان املرء أشد تديناً، كان أقل إنتا

 كمتغري اتبع.على إنعدام العالقة بني املتغريين، مبعىن أن التدين كمتغري أصيل ليس له شأن ابإلنتاجية   0.025عند مستوى املعنوية  2كا
 

 (19اجلدول رقم )
 التدين ومستوى اإلنتاجية

 التدين
 اإلنتاجية

 مجموع ضعيف متوسط قوي

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 22.2 109 22.2 8 21 25 22.6 76 عال



 متوسط
 منخفض
 مجموع

210 
50 
336 

62.5 
14.9 
100 

84 
11 
120 

70 
9 

100 

24 
4 
36 

66.7 
11.1 
100 

318 
65 
492 

64.6 
13.2 
100 

 0.025مستوى الداللة                                          3.237=  2كا
 
 ( التدين واملشاركة السياسية:3)

ين يف عالقته أنيت هنا إىل اثلث وآخر املتغريات التابعة اليت يسعى البحث بيان أثر التدين عليها. ونظراً ملا يقال عن إتكالية وسلبية الشخص املتد
( الذي 20السياسي، افرتضت الدراسة أنه كلما كان املرء أشد تديناً، تدنت مشاركته السياسية. وإلختبار هذا الفرض، أعد اجلدول رقم ) ابحمليط

ف يشمل فئات املبحوثني حسب درجة التدين ومستوى املشاركة. ويتضح من مطالعته أن األغلبية الساحقة من ذوي التدين القوي واملتوسط والضعي
%. ويعين هذا إنعدام العالقة 2.5عند مستوى الداللة  0.95ن مستوى هابطاً من املشاركة. ومت كذلك حساب مربع كاي. فبلغت قيمته يعكسو 

راط السياسي بني اإللتزام الديين واملشاركة السياسية، وابلتايل خطأ اإلفرتاض آنف الذكر. بعبارة أخرى، ال يزاول التدين أتثرياً على مستوى اإلخن
 لفالحني، ذلك الذي يعكس تدنياً مؤسفاً.ل

 
 (20اجلدول رقم )

 درجة التدين ومستوى املشاركة
 التدين

 المشاركة

 مجموع ضعيف متوسط قوي

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 مرتفع
 متوسط
 منخفض
 مجموع

19 
49 
278 
336 

2.5 
14.5 
82 
100 

4 
18 
98 
120 

3 
15 
82 
100 

2 
5 
29 
36 

5.5 
14 

80.5 
100 

15 
72 
405 
492 

3.1 
14.6 
82.3 
100 

 0.025مستوى الداللة                                            0.95=  2كا
 

 اثلثاً: النتائج والفروض والتفسري.
بل لقد  مما تقدم، يتضح أن النتائج تثبت خطأ كل إفرتاضات البحث عدا اإلفرتاض الذي يقيم عالقة عكسية بني التدين والتوجه حنو املستقبل.

لتنمية. ويف ذلك ما وجدان أن معامل اإلرتباط بني هذين املتغريين ضعيف للغاية. وعلى هذا فإن اإلسالم معرباً عنه ابلتدين ال ميارس أتثرياً سلبياً على ا
 يف طريق تطورها الشامل.يدحض أو يتحدى املقولة اليت حتّمل اإلسالم مسؤولية التخلف الذي تعاين منه اجملتمعات اإلسالمية وتراه عائقاً 

يف مقولة الذين غري أن النتائج من انحية أخرى، ال تثبت أن اإلسالم، يف ضوء تعريفنا اإلجرائي له، يؤثر إجيابياً على التنمية، وهو األمر الذي يشكك 
فهوم اإلسالم، عامل حمايد يف عالقته يرون أن اإلسالم يقف يف صف التنمية حيض عليها ويفضي إليها. فكأن التدين، بوصفه الصياغة العملية مل

 ابلتنمية ال يعيقها وال يساعدها. هذه النتيجة تفرض التساؤل عن كيفية تفسريها.
 

القرية املصرية البد من التنويه إبتداء إىل صعوبة التفسري، وابلتايل فإن ما نطرحه هبذا اخلصوص ال يعدو كونه ضرابً من اإلجتهاد. يبدو أن الدين يف 
ستحال إىل جمموعة طقوس وشعائر. فلم يعد يتخلل حياة الناس ويوجه سلوكهم. صحيح أن الفالح حيب الثرثرة يف أمور الدين ويؤدي طقوسه  قد إ

ر. كلها أو بعضها. وصحيح أيضاً أنه قد يغضب إذا مسع أو قرأ أو شاهد ما يتصوره خروجاً على الدين، غري أن هذا شيء، وأمور املعاش شيء آخ
ستوى النظر أو القول أو الوعي، يغلب أال يفصل الفالح بني الدين والدنيا، بينما يفصل بينهما على صعيد العمل أو الالوعي. هو بعبارة فعلى م

.  يزكيأخرى يرفض العلمانية قواًل، ويطبقها عمالً. قد يصلي إبنتظام أو ال يصلي مطلقاً. قد يصوم رمضان أو يفطر دون عذر شرعي، قد يزكي أو ال
 قد يعلم من أمور دينه كثرياً أو قلياًل. ولكن هذا كله وغريه يدخل يف دائرة عالقته بربه وال شأن له بتوجهاته أو سلوكه التنموي.



ية ة اترخيمن انحية أخرى، ميكن فهم ظاهرة السلبية السياسية داخل القرية، بعد أن برأت نتائج البحث اإلسالم من هتمة خلقها، يف ضوء أوضاع بنائي
ن ومعاصرة. فعلى إمتداد التاريخ الطويل، عانت القرية من قهر سياسي وإجتماعي شديد. واقرتن ذلك مبركزية سياسية عارمة غاب معها أي إمكا

 ملشاركة مجاهريية حقيقية.
وجود ملموس يف حياة مجاهري  –والنقابية أي اجملالس احمللية والتنظيمات احلزبية  –وليس ملؤسسات املشاركة اليت تكونت خالل الثالثني عاماً املاضية 

 الفالحني. إهنا أجهزة هشة وغري فعالة. يضاف إىل كل ذلك تسلطية احلاكم وعدم جديته يف بناء دميقراطية حقيقية.
 

 رابعاً: بني نتائج البحث ونتائج حبوث أخرى.
نتائج دراسات أخرى أجريت يف قرى عربية مصرية وغري مصرية.  إن النتائج اليت خلصت إليها الدراسة يزيد من مصداقيتها أهنا جاءت متسقة مع

 وفيما يلي تفصيل ذلك:
مثانية أعوام ( تتفق النتيجة اخلاصة ابلتوجه حنو الزمن مع ما خلص إليه ))ريتشارد كرتشيفلد(( من واقع مالحظاته ومقابالته اليت أجراها منذ حوايل 1)

الليان(( مبحافظة املنوفية. فقد وجد أن أهايل القرية األوىل متعلقون ابحلاضر، بينما رصد توجهاً مستقبلياً يف قرييت ))بريات(( مبحافظة قنا، و))سرس 
ضعف لدى سكان القرية الثانية. كما تلتقي دراستنا مع دراسة ))كرتشيفلد(( يف تقرير ظاهرة حمدودية املشاركة السياسية بني صفوف الفالحني و 

 .[11]املنظور الذايت أو احمللي الضيقشعورهم ابملواطنة مع غلبة 
نتائج حبوث ميدانية أخرى.  ( تتسق نتائج البحث اخلاصة ابلسلبية واهتزاز روح املبادرة إزاء حل مشكالت القرية وعدم رسوخ اجلهود الذاتية مع2)

% يف العام 54.7فقد اتضح من دراسة تتبعية عن ))اإلجيابية والالمباالة لدى القرويني املصريني(( أن النسبة الكربى من أفراد البحث )
. ويف دراسة أخرى [12]م( يشعرون ابلعجز عن املسامهة يف حل املشكالت اليت تواجه جمتمعهم احمللي1963% يف العام 74م، و1958

%( على استعداد للمبادرة يف 18.5حول ))دور التنمية اإلجتماعية يف تغيري اجملتمع الريفي(( تبني للباحث أن نسبة صغرية جداً من أفراد العينة )
 .[13]%( مل يسبق هلم أن سامهوا يف أي مشروع تنموي60مشروعات تطوير القرية، وأن أغلبيتهم العظمى )

نتائج حبث ))كلود سوتكليف(( الذي اعتمد فيه على بياانت مسح عن خصائص التغري يف  ( تتطابق نتائج البحث عن عالقة التدين ابلتنمية مع3)
م. إذ خلص ))سوتكليف(( إىل أن تدين القروي، مقاساً بعدد مرات صالته يف اليوم، ال عالقة له بكل من: 1966وادي األردن أجري يف العام 

ء النشاط، واألخذ ابلفنون املزرعية احلديثة كموتورات رش املبيدات والبذور املنتقاة واألمسدة التوجه حنو الزمن، السيطرة/ اخلضوع للطبيعة، والتوجه إزا
 .[14]الكيماوية، وأخرياً اإلنتاجية الزراعية للفدان مقدرة ابلدينار األردين

 
 اخلامتة

 يف ضوء العرض السابق ملنهاجية ونتائج البحث، برزت ثالث مالحظات جديرة ابلتأمل:
 أواًل: التعريف اإلجرائي للمتغريات.

لشك يف سالمة قد يزعم البعض أن التعريف اإلجرائي ملتغريات البحث، خاصة متغريي التدين والتنمية، يعوزه الشمول والدقة، األمر الذي يثري ا
إىل  النتائج اليت مت التوصل إليها. فالتعريفات اإلجرائية الفجة قادت إىل نتائج شائكة يصعب أن يسلم هبا من اعتاد اإلشارة إبصبع اإلهتام

ما جيب أن يكون، بل ))اإلسالم(( أو إعتاد الدفاع عنه من منطلق عقيدي. وللرد على هذا الزعم نقول إن الصياغة العملية ألي مفهوم ليس مدارها 
دراستها  ما هو كائن. من مث مل نعرف التدين حسب ما ينبغي أن يكون عليه، وإمنا كما يفهمه وميارسه عامة املسلمني. لقد عربان عنه مبؤشرات ميكن

عد السلوكي، ممثاًل يف الصالة، ثقالً ميدانياً. هذه املؤشرات قد ال تشمل كل جوانبه، ولكنها ابلقطع تغطي أهم اجلوانب: املعرفة والسلوك. وأعطي البُ 
 نتائج أكرب ملا له من مكانة خاصة يف اإلسالم. وما قلناه بشأن التدين ينسحب أيضاً على مفهوم التنمية. وقد يقول قائل إن البحث رمبا وصل إىل

تمل أيضاً وابلدرجة نفسها. وعلى أية حال، فإن مغايرة لو عرب عن أبعاد التدين والتنمية مبؤشرات أخرى. وإذا كان هذا حمتماًل، فإن العكس حم
 الدراسة األمبرييقية اجلادة هي وحدها القادرة على ترجيح أي اإلحتمالني.
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 اثنياً: اإلنطباع والعلم.

تنتاجات إنطباعية وقد شتان بني أن يعتمد املرء على انطباعاته الذاتية وأن يستعني ابملنهج العلمي يف رصد الواقع. يف احلالة األوىل نكون إزاء إس
ومتداول تصيب وقد ختطئ. بينما يف احلالة الثانية، نكون بصدد إستنتاجات علمية ال يرقى إليها الشك. وحىت اآلن فإن الكثري جداً مما هو معروف 

تصورات. إال إن هذه الغرابة تصبح يف الغرب عن املسلمني ال يعدو كونه صوراً منطية إنطباعية. وتبدو نتائج البحث غريبة لتعارضها مع بعض هذه ال
مية، إىل غري مربرة ما دامت اإلستنتاجات مبنية على املنهاجية العلمية اليت ميكن أن يؤدي استخدامها من قبل املهتمني بدراسة اجملتمعات اإلسال

 مراجعة كثري من املسّلمات عن اإلسالم واملسلمني.
 

 اثلثاً: التعميم.
 أبس به من التشابه يف اخلصائص اإلقتصادية واإلجتماعية. هذه احلقيقة قادت وتقود البعض إىل تعميم نتائج دراسة يعكس الريف املصري قدراً ال

 ميدانية يف قرية أو قريتني أو ثالث على كل القرى املصرية.
تمع الريفي متثاًل صادقاً لصغر حجمها وأسلوب بيد أن هذا، يف تقديران، ال يصح علمياً لسبب بسيط مفاده أن العينة أو العينات املدروسة ال متثل اجمل

 إختيارها. لذلك، فإن نتائج حبثنا ال ميكن تعميمها على كل الفالحني املصريني، وإمنا فقط على مجوع الفالحني يف القريتني جمال املسح.
جملتمع ككل. من املؤكد أن الدراسات املذكورة أنفع وهنا يثور التساؤل عن الفائدة من القيام بدراسات ميدانية جزئية يصعب تعميم نتائجها على ا

اتنا، ال للعلم واجملتمع من الدراسات اجلزئية. ولكنها تتطلب إمكاانت ضخمة مادية وبشرية. وملا كانت هذه اإلمكاانت ال تتاح للباحثني يف جمتمع
ق نتائجها تراكماً معرفياً يفيد يف بناء وتطوير النظرايت، يصبح أمامهم سوى إجراء دراسات على املستوى اجلزئي تظل هلا قيمة مؤكدة. إذ حتق

 واإلنطالق إىل حبوث أمشل وأوسع نطاقاً حاملا تتوفر التسهيالت الالزمة، ووضع السياسات العامة.
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  .20 – 9م، ص1984)فرباير( 
 هذان اإلمسان ليسا حقيقيني ، وإمنا مستعاران. *  
  يطلق عليه أيضاً معامل التوافق. *  
 من أمثلته معامل إرتباط )جاما( الذي حيسب وفق املعادلة اآلتية: **  

  عدد حاالت اإلختالف / عدد حاالت اإلتفاق + عدد حاالت اإلختالف. –عدد حاالت اإلتفاق 
 (.2خبصوص مؤشرات كل مقياس واألوزان املعطاة هلا ، أنظر ملحق رقم ) ***  
 ومعناه إنعدام العالقة بني املتغريات.   Null Hypothesisالفرض العدمي تعريب للمصطلح األجنيب  *  
[11]  Richard Critchifield, Egypt's Fellahin, Part II, American Universities Field 

STAFF, vol .XXI, No. 6, July 1976, pp. 13-14. 
سنوات، يف د.مليكة وآخرين، قراءات  د.لويس مليكة، بني اإلجيابية والالمباالة، دراسة تتبعية إلجتاهات القرويني حنو العمل اجلمعي يف مخس  [12]

 .619 – 618م(، ص1970يف علم النفس اإلجتماعي، اجمللد الثاين )القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، 
نبيل السمالوطي، دور التنمية اإلجتماعية يف تغيري اجملتمع الريفي، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،   [13]

 م.1973
 Claud Sutcliffe, Op. Cit ,.pp.79-81زيد من التفصيل، انظر: مل  [14]
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
 فكرة البحث طموحة جدا ، وهتتم بقضااي غاية يف األمهية ، وأود ان أعرض بعض النقاط سريعا:

 ي طبيعة اجتماعية م النتائج املستمدة من بيئة ريفية هلا نسقها القيمي اخلاص على ابقي شرائح اجملتمع الثقافية واإلحتماعية يصعب قبوله علميا يف حبث ذإن تعمي 
 
ال يكون ابجلدل  –نه عامل حمايد مبعىن هل يعيقها أم يساعد عليها أم إ –يقول الباحث )ذلك أن التوصل إىل إستنتاجات حول حقيقة عالقة اإلسالم ابلتنمية -

دينا ولدى الغرب اإلحتكام الفكري النظري وإمنا ابتباع منهاجية علمية جوهرها اجلمع املنظم لبياانت واقعية مع إخضاعها للقياس ( وهذا احلصر غري علمي اذ جيوز ل
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 ل ايضا ( جلدل فكري نظري ، واكن من األفضل ان يقول )ال يكون فقط ابجلدل الفكري النظري ب
 
ثل يف اإلنتاجية الزراعية، مث يقول الباحث عن مفهوم التنمية )متغري إجتماعي يتمثل يف التجديد معرباً عنه ابستخدام األساليب املزرعية احلديثة، متغري إقتصادي يتم-

 أشعر أن احلكم بتكامل بني هذه املتغريات فيه بعض التعسف  متغري سياسي يتمثل يف املشاركة السياسية. ومن اجللي إهنا متغريات مكملة لبعضها البعض ( ، واان
 السياسية إذ يسهولة ميكن اكتشاف ان القرى العربية حدث تظور يف آليات انتاجها الزراعي ويف معدالت انتاجها بدون اي عالقة بذلك بتحسن املشاركة

ناك مشكلة يف فهم الناس لإلسالم ، وهذا يف حد ذاته اليضر بسمعة اإلسالم ، لكن فكرة البحث عميقة وجديرة بتنفيذها بشكل مؤسسي واسع ، وقد نكتشف أن ه
 قد تكون املشلكة أن خنرج من البحث أبنه التوجد مشكلة 

 
 

اركات شهرية ويعتربون هذا ملعلى سبيل املثال هناك قضااي تستحق البحث يف هذا الشأن كهذه ، يرفض الكثري من غري املتدينني أبي دين يف العامل شراء السلع املقلدة 
اتح الضمري ، إذن هناك عمال جالبا للشعور ابخلزي ، بينما أستطيع أان أن اقف يف اي ميدان واشرتي اديداس وانيكي وريبان ووان مان شو يف اشكال مقلدة واان مر 

 مشكلة

 
 


