اللُم والصخت الىفظُت لدي الؼباب الجصائسي
أ .غبد الخلُم فىٌ
حامػت أبى اللاطم طػد هللا – الجصائس 02
اإلاخلصف:
َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى مٗغٞت جغجِب الُ٣م الؿذ (الىٓغٍت ،والضًيُت،
والجمالُت ،والا٢خهاصًت ،والؿُاؾُت ،والاظخماُٖت) في يىء هٓغٍت (ؾبراهجغ)
ألهماٍ الصخهُت ،م٘ صعاؾت ٖال٢ت َظٍ الُ٣م الؿذ بالصخت الىٟؿُت .و٢ض جم
بظغاء َظٍ الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً الكباب الجؼاثغي ٖضص ؤٞغاصَا .164
ومً ؤَم الىخاثج التي جىنلذ بلحها الضعاؾت:
 اليؿ ٤الُ٣يي الظي ًمحز الكباب الجؼاثغي في الُ٣م الؿذ ٧الخالي:
.1الضًيُت .2 ،الاظخماُٖت .3،الا٢خهاصًت .04،الؿُاؾُت .5،الجمالُت .6،الىٓغٍت.
 %62,80 مً ؤٞغاص الُٗىت ٢ض جدهلىا ٖلى صعظاث ٖالُت في ازخباع الصخت
الىٟسخي(ماؾلى) ،في م٣ابل  %37,20مً ؤٞغاص الٗحن ًمُلىن بلى الؿىاء اإلاخمشل في
الكٗىع باألمان.
ً
ً
 جىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ازخال ٝبحن ألاصخاء هٟؿُا ,وٚحر ألاصخاء هٟؿُا
ُٞما ًسو جغجِب الُ٣مت ؤلا٢خهاصًت والُ٣مت الاظخماُٖت.
 وظىص ٖال٢ت اعجباٍ َغصي صاٖ ٫ىض مؿخىي ( )0.05بحن الُ٣مت الىٓغٍت
والصخت الىٟؿُت.
٦ ما جىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت اعجباٍ ٖ٨سخي صاٖ ٫ىض مؿخىي ()0,05
بحن الُ٣م ؤلا٢خهاصًت و الصخت الىٟؿُت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الصخت الىٟؿُت ،الُ٣م ،الكباب.
Summary:
The purpose of this study is to determine the order of the six
values (theoretical, religious, aesthetic, economic, political and
social) in the light of Springer's theory of personality patterns. The
study was conducted on a sample of 164 Algerian youth.
The most important findings of the study:
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o The value structure that characterizes Algerian youth in the six
values is as follows:
.1 Religious, 2. Social, 3. Economic development. Political, 5.
Aesthetic, 6. the theory.
o %02,22of the sample had a high score in the mental health test
(Maslow), compared with 37.20% of the eye members tend to feel
safe.
o The study found that there was a difference between the
psychologically healthy and the non-psychologically healthy in
terms of the order of economic value and social value.
o There is a significant correlation between (0.05) between
theoretical value and mental health.
o The study also found a significant of reverse correlation at the
level (0.05) between economic values and mental health.
Keywords: Mental Health, Values, Youth.

اإلالدمت:
ؤلاَخمام بٟئت الكباب َى ؤمغ الػم ل٩ىهه ًخٗضي ؤلاَخمام بالخايغ بلى بىاء
اإلاؿخ٣بل ،والٗىاًت بهظٍ الٟترة الٗمغٍت (اإلامحزة بسهاثهها) جدُذ لىا نُاهت م٩اؾبىا
الىَىُت وٖماعة ؤوَاهىا وحؿُحر مضزغاث ؤمخىا٦ ،ما ؤهىا بغٖاًت الكباب ه٩ىن ٢ض
ويٗىا اللبىت ألاؾاؾُت لبىاء مؿخ٣بل مكغ ١وواٖض ،مليء باإلهخهاعاث وؤلاهجاػاث.
وبما ؤن الكباب َى ٖهب الجهًت ألي مجخم٘ ٞةن مغاٖاة زهاثهه وؾماجه ؤمغ
ً
مهم للٛاًت ،زانت بطا اجبٗىا في طل ٪جدُ٨م اإلاىهج الٗليي الغنحن ،و٢ض اججهذ
الضعاؾاث في آلاوهت ألازحرة بلى البدض في الُ٣م الىٟؿُت إلاا لها مً صوع مهم في
جدضًض ؾلى ٥الٟغص واَخماماجه ومُىله ،لظلٞ ٪ةن صعاؾت الُ٣م الىٟؿُت لضي
الكباب ًجٗل مً مٗغٞت اَخماماجه وصواٗٞه وؾلىُ٦اجه ؤمغ في مخىاولىا٦ ،ما ًدُذ
للباخشحن صعاؾت جإزحر البِئت واإلاجخم٘ في ا٦دؿاب الُ٣م ،ل٩ىن الُ٣م في ظىَغَا
ومًمىجها م٨دؿبت.
ً
ً
والُ٣م الىٟؿُت وؤَمُتها ججٗل البدىر والضعاؾاث ٖجها مهمت ظضا ،زانت بطا
اعجبُذ بىٓغٍت ٖلمُت ممحزة٧ ،الىٓغٍت التي ٢ضمها (ؾبراهجغ) ًٖ الؿماث
الصخهُت والتي ٢ؿمها بلى ؾذ ،وهي (الىٓغٍت ،الضًيُت ،ؤلاظخماُٖت،
الؿُاؾُت،الا٢خهاصًت ،الجمالُت) ٞ ,بمٗغٞخىا لليؿ ٤الُ٣يي لضي الكباب ومىه
الكباب الجؼاثغي ؾِخ٩ىن لضًىا بَاع مٗغفي َام لخىظُه ؾلى٦ه والٗىاًت به .
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ومً ؤظل ؤن ًخم مغاص ؤي صعاؾت ٞةن مٗغٞت الخالت الىٟؿُت للٟئت اإلاضعوؾت
ً
ً
ؾًُُٖ ٠م٣ا ٖلمُا ،وٍغقضها بلى اؾخ٣هاء ؤَم زانُت لضي ؤلاوؿان وهي صخخه
الىٟؿُت ،والتي هي مُلب ل٩ل الكٗىب ،وهي بخضي الٛاًاث الؿامُت لٗملُاث
الخيكئت الاظخماُٖت والتربىٍت  ,والضلُل ٖلى طلَ ٪ى ٦ثرة البدىر الىٟؿُت التي
قملتها ,وعبما وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن ٧ل البدىر الٗلمُت تهض ٝبلى ؤن ًخىنل ؤلاوؿان
ّ
جسى ٫له الِٗل الغُٚض والؿٗاصة الضازلُت  ,وجضٗٞه ألصاء
بلى الصخت الىٟؿُت التي ِ
واظباجه ب٩ل ؾهىلت وَؿغ ,وؤن ٌكٗغ باألمً وألامان والُمإهِىت الىٟؿُت وؤلاًجابُت
والٟاٖلُت ,والغيا والؿٗاصة وجد ٤ُ٣الظاث ,م٘ الصخهُت ال٣ىٍت التي هيكضَا
وهبخٛحها .والصخت الىٟؿُت جمشل ظىَغ ؤلاوؿان وؤؾاؽ ؾٗاصجه .وبالخالي ٞةن مٗغٞت
مٗاإلاها لضي الكباب الجؼاثغي وزانت بغبُها م٘ صعاؾت الُ٣م ًجٗلىا ؤ٢غب بلى ٞهم
الكباب الجؼاثغي وخالخه الغاَىت ،وجغقضها بلى بىاء الىعي الخالو بما ٌٗاهُه ،ومً
زم جالفي ال٣هىع والخلل.
ؤلاػى ـ ـ ــالُت:
ٌِٗل اإلاجخم٘ الٗغبي اإلاٗانغ حٛحراث هٟؿُت واظخماُٖت ؤ٢ل ما ً٣اٖ ٫جها ؤجها
ظظعٍت ،وطل ٪مً خُض ٖم٣ها واججاَاتها وهخاثجها ،وزانت لضي قغٍدت مهمت مً
َظا اإلاجخم٘ وهي قغٍدت الكباب بما جمل٨ه مً ٖىٟىان و٢ىة وَمىح واؾدكغاٝ
ً
للجضًض والٟغٍضَ .ظا الكباب ٦شحرا ما ٧ان ًىن ٠مً َغ ٝاإلاسخهحن وٚحر
اإلاسخهحن بإهه ٌٗاوي مً مكا٧ل ٖضًضة ،مكا٧ل جسو ظاهب شخهِخه وٖال٢خه
م٘ طاجه وم٘ آلازغًٍَ ،ظا الكباب الظي َى ٖهب الخُاة ألي ؤمت ،هجضٍ في خالت
ايُغابه ٖباعة ًٖ مٗىَ ٫ضم بض ٫مٗى ٫بىاء ،وؤصاة جسغٍب بض ٫ؤصاة بهخاط ،مما
ً
ًجٗل ٧ل صعاؾت جسهه مهمت ظضا ،وزانت في ظىاهب ُ٢مه وشخهِخه وٖال٢خه
بظاجه وباآلزغًٍ.
والكباب الجؼاثغي ٛ٦حرٍ مً الكباب الٗغبي ًخمحز بالُمىح والٗىٟىان وبالُٓ٣ت
والخدضي وب٩ىهه جىا ١بلى الخغٍت ،مما ًجٗل مً صعاؾت زهاثهه وزانت الىٟؿُت
ً
مجها مهمت ظضا ،زانت بطا ٖلمىا بإن قبابىا لِـ ببُٗض ًٖ الهغاٖاث الٗاإلاُت وال
الخدضًاث الىٟؿُت والخىاً٢اث ؤلاظخماُٖت وؤلا٢خهاصًت والؿُاؾُت.
وبما ؤن بوؿان َظا الٗهغ ٌٗاوي مً ٖضة ه٨ؿاث وزانت الىٟؿُت مجها  ,ختى
ً
ؤن الخُىع الظي خهل وٍدهل مدؿاعٖا في قتى اإلاجاالث الٗلمُت الخ٣ىُت واإلااصًت
ً
ال ًؼٍض َظٍ ؤلايُغاباث بال احؿاٖا وقمىال ,بدُض ؤنبذ الخُه والهغإ والٛغبت و
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الًٛىٍ ٧لها ماقغاث لهظٍ اإلاضهُت الخضًشت ,ما ًجٗل مً الضعاؾاث اإلاىظهت
ً
ل٨ك ٠ؤٚىاع الىٟـ البكغٍت بإ٩ٞاعَا وؾلىُ٦اتها صعاؾاث يغوعٍت ظضا وملخت ,
وَىا جبرػ ؤَمُت الُ٣م ؤلاوؿاهُت ٦كٗإ ًبضص الٓالمٞ ،ةزخُاعاث ؤلاوؿان في
مىاٟ٢ه و٢غاعاجه حؿب٣ها ُ٢م مخجظعة وٖمُ٣ت في طاجه ،وألَمُت الُ٣م الىٟؿُت ٣ٞض
اججهذ ٖضة صعاؾاث بلى البدض و الخ٣صخي خىلها ،و٢ض اعج٨ؼث َظٍ الضعاؾاث في
الٛالب ٖلى مداوع مخىىٖت ،مجها مً جىاو ٫الُ٣م مً خُض ٖال٢تها ببٌٗ م٩ىهاث
الصخهُت (دزاطت غبد اللوُف زلُفت  )1986و(دزاطت مدمىد الظُد أبى الىُل
 )1986و(دزاطت غلي مهدي واظم  )2002و (دزاطت غبد السخمً الػفُـان
ً
 ،)2006ومجها مً جىاو ٫بالخدلُل جُىع الُ٣م و٣ٞا للمغاخل الٗمغٍت (دزاطت مدمد
ئبساَُم واظم  ،)1967و٢امذ صعاؾاث ؤزغي ٖلى اإلا٣اعهت بحن الٟئاث الٗمغٍت ؤو
ألاظُا ٫اإلاسخلٟت ( مشل آلاباء وألابىاء ) مشل (دزاطت زوهِؽ )Rockeach 1973
و(دزاطت بؼير مػمسٍت  ،)2007وؤًًا جمذ صعاؾاث ًٖ ؤزغ بٌٗ اإلاخٛحراث ٖلى
الُ٣م ،ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤن الباخض لم ًجض صعاؾاث الُ٣م جىاولذ الٗال٢ت
بحن الُ٣م والصخت الىٟؿُت٦ ،ما ؤن الضعاؾاث التي قملذ الُ٣م والصخت الىٟؿُت
ً
ً
ج٩اص ج٩ىن مىٗضمتَ ،ظا ما ًجٗل مً مىيىٕ الضعاؾت الخالُت مىيىٖا مهما،
ً
ل٩ىهه ًُغح الدؿائالث ًٖ الكباب الجؼاثغي و الترجِب الُ٣يي لضًه ،مؿدىضا في
طل ٪بلى ؤقهغ الىٓغٍاث الٗلمُت ًٖ الُ٣م والتي ويٗها ( ؾبراهجغ  ) Sprangerفي
٦خابه «ؤهماٍ الىاؽ» خُض ٢ام بخهيُ ٠الىاؽ بلى ؾخت ؤهماٍ مسخلٟت ٧ل همِ
ً
ً
مجها ًمشل همىطظا مُٗىا مً الصخهُت  ,وَظٍ ألاهماٍ هي  :الىٓغي  ,وؤلا٢خهاصي ,
والجمالي  ,وؤلاظخماعي  ,و الؿُاسخي  ,و الضًجي .
٦ما جُغح َظٍ الضعاؾت الدؿائالث ًٖ الكباب الجؼاثغي وصخخه الىٟؿُت في
ْل الخدضًاث والهغاٖاث الخالُت .الدصخُو ؤو ٫مغاخل الٗالط ،وصعاؾت
الىيُٗت الخالُت للكباب الجؼاثغي مً الىاخُت ال٨ٟغٍت والؿلىُ٦ت والٗاَُٟت مً
ؤولى ؤولىٍاث اإلاغخلت الغاَىت .ووؿخُُ٘ ؤن هً٘ الؿاا ٫الغثِسخي ٧الخالي:
ً
في ْل هٓغٍت ( ؾبراهجغ  ) Sprangerألهماٍ الصخهُت  ,ما هي الُ٣م ألا٦ثر اعجباَا
بالصخت الىٟؿُت لضي الكباب الجؼاثغي ؟
ما جغجِب الُ٣م الىٟؿُت الخالُت :الىٓغٍت ،الجمالُت ،الؿُاؾُت ،الاظخماُٖت،
الضًيُت ،الا٢خهاصًت ،الؿاثضة لضي الكباب الجؼاثغي (ُٖىت الضعاؾت) ؟ .2ما مضي
بهدكاع الصخت الىٟؿُت لضي الكباب الجؼاثغي ( ُٖىت الضعاؾت ) ؟  .3ماَى الترجِب
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ً
ً
لضي ألاصخاء هٟؿُا وٚحر ألاصخاء هٟؿُا ُٞما ًسو الُ٣م الىٟؿُت الؿذ؟ .4ما
ً
هي الُ٣م ألا٦ثر اعجباَا بالصخت الىٟؿُت مً الُ٣م الؿذ لضي الكباب الجؼاثغي؟
فسكُاث الدزاطتَ.1 :ىا ٥وؿُ٢ ٤يي ًمحز الكباب الجؼاثغي ,في الُ٣م الخالُت:
الىٓغٍت ،الجمالُت ،الؿُاؾُت ،الاظخماُٖت ،الضًيُت ،ؤلا٢خهاصًت.2 .لِـ َىا٥
جىاظض واهدكاع للصخت الىٟؿُت لضي الكباب الجؼاثغي بك٩ل مخىاػنً.3 .ىظض
ً
ً
ازخال ٝبحن ألاصخاء هٟؿُا  ,وٚحر ألاصخاء هٟؿُا ُٞما ًسو جغجِب الُ٣م
ً
الىٟؿُت الؿذَ.4 .ىاُ٢ ٥م ؤ٦ثر اعجباَا -مً الُ٣م الؿذ -بالصخت الىٟؿُت لضي
الكباب الجؼاثغي.
جددًد اإلاـوخلخاث ألاطاطُت:
 .1اللُم :أ .الخددًد اللؿىي إلاػج اللُم :ظاء في ( ال٣امىؽ اإلادُِ ) للٟحروػ
آباصي ؤن الُ٣مت  ,بال٨ؿغ  :واخضة الُ٣م  ,وماله ُ٢مت  :بطا لم ًضم ٖلى شخيء .
و٢ىمذ الؿلٗت واؾخ٣مخه  :زمىخه  .واؾخ٣ام :اٖخضّ . ٫
ّ
و٢ىمخه ٖ :ضلخهٞ ،هى ٢ىٍم
ّ
ومؿخُ٣م .ب .الخػسٍف ؤلاؿوالحيٖ :لى الغٚم مً نٗىبت حٗغٍ ٠الُ٣م بال ؤن
ؤ٢غب الخٗاعٍ ٠بلى َظا البدض َى:حػسٍف(غوُت مدمىد َىا  :)05: 1986بن الُ٣م
ٖباعة ًٖ جىُٓماث مٗ٣ضة ألخ٩ام ٖ٣لُت اهٟٗالُت مٗممت هدى ألاشخام ؤو ألاقُاء
ً
نغٍدا ؤو
ؤو اإلاٗاوي  ,ؾىاء ٧ان الخًُٟل الىاشخئ ًٖ َظٍ الخ٣ضًغاث اإلاخٟاوجت
ً
يمىُا  ,وبن مً اإلام ً٨ؤن هخهىع َظٍ الخ٣ضًغاث ٖلى ؤؾاؽ ؤجها امخضاص ًبضؤ
بالخ٣بل وٍمغ بالخى ٠٢وٍيخهي بالغ .ٌٞط .الخػسٍف ؤلاحسائي  :وهي حٗجي في َظا
البدض ما ًِ٣ؿه ازخباع ( ؤلبىعث ـ ٞغهىن ـ لىضػي ) للُ٣م خُض ًِ٣ـ ؾذ ُ٢م هي:
كُم هظسٍت  :وحٗبر ًٖ اَخمام الٟغص ومُله إل٦دكا ٝالخ٣اث ٤ومٗغٞت ال٣ىاهحن التي
جد٨م الٗالم اإلادُِ به .وكُم ئكخـادًت :حٗبر ًٖ اَخماماث الٟغص ب٩ل ما َى ها٘ٞ
وٍجلب الثروة ًٖ َغٍ ٤ألاٖما ٫اإلاخٗضصة .وكُم حمالُت  :حٗبر ًٖ اَخمام الٟغص
ومُله بلى الجما ٫والخىاؾ ٤والاوسجام الك٨لي .وكُم طُاطُت  :حٗبر ًٖ اَخمام
بالؿلُت وال٣ىة والؿُُغة واليكاٍ الؿُاسخي .وكُم ئحخماغُت  :وحٗبر ًٖ خب
الٟغص واَخمامه بالىاؽ ومؿاٖضتهم والخطخُت مً ؤظلهم .وكُم دًيُت :حٗبر ًٖ
اَخمام الٟغص باإلاؿاثل الضًيُت ومُله بلى مٗغٞت الُٛبُاث .
الصخت الىفظُت :أ.الخددًد اللؿىي إلاػج الصخت  :ظاء في معجم ( لؿان الٗغب )
البً مىٓىع ؤن الصخت هي :زال ٝالؿ٣م  ,وطَاب اإلاغى .ؤما في ( ال٣امىؽ
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ٌ
والصخت  ,بال٨ؿغ,
اإلادُِ) للٟحروػ آباصي ٣ٞض ؤقاع ٖلى ؤن  :الصر  ,بالًم ِ ,
َ
والصخاح  ,بالٟخذ  ,حٗجي  :طَاب اإلاغى  ,والبراءة مً ٧ل ُٖب .
مً زال ٫الخٗغٍ ٠اللٛىي ًخطر ؤن مٟهىم الصخت في اللٛت الٗغبُت ًخ ٤ٟم٘
اإلاٟهىم الُبي ٦ما ؾيكحر بٗض ٢لُل وٍخ ٤ٟم٘ الخٗغٍ ٠ؤلاظغاجي الظي ٢غعٍ الباخض.
ب.الخػسٍف ؤلاؿوالحي ٌٗ :غٖ ( ٝلي ػَٛىع  « : ) 225 : 1997الصخت الىٟؿُت [
الٗ٣لُت ] هي ٢ضعة الٟغص ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ هٟؿه  ,وم٘ اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه  ,و
ً
َظا ما ًاصي بلى الخمخ٘ بدُاة زالُت وؿبُا مً ؤلايُغاباث  .ملُئت بالخدمـ ...
ً
وٍ٩ىن ؾلى٧ا ًضٖ ٫لى ؤلاجؼان ؤلاهٟٗالي والٗاَٟي والٗ٣لي في مٗٓم اإلاجاالث وجدذ
ؤٚلب الٓغو. » ٝج.الخػسٍف ؤلاحسائي«:الصخت الىٟؿُت هي قٗىع اإلاغء باألمً
وألامان والُمإهِىت والخب وؤلاهخماء  ,وزلىٍ مً الكٗىع بإهه مىبىط والٗؼلت و
التهضًض » .وَى ما جمشله الضعظت اإلاىسًٟت في ازخباع الصخت الىٟؿُت ل ـ ( ماؾلى ) .
أَمُت البدث:
ً
ً
وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن البدض الخالي ً٨دسخي َابٗا مهما ،ل٩ىهه ًغبِ بحن مُلبحن
مهمحن في مجا ٫الضعاؾاث الىٟؿُت ،وَما مُلب الصخت الىٟؿُت ومُلب الُ٣م.
والبدض مداولت للخٟهُل ؤ٦ثر ًٖ صوع الُ٣م ٖلى الصخت الىٟؿُت وطل ٪للىنى٫
بلى الاؾخٟاصة مً ػاوٍخحن ؤؾاؾِخحن :ػاوٍت الٗالط ،وػاوٍت الى٢اًت .وما ًمحزٍ ؤ٦ثر َى
صعاؾخه لكغٍدت الكباب ،وهي قغٍدت البىاء ؤو الهضم في ؤي مجخم٘.
أَداف البدث:
بْهاع صوع الُ٣م في جىظُه ؾلىُ٦اث ألاٞغاص ،وطل ٪مً زال ٫الجاهب الىٓغي
للبدض ..بْهاع مٗالم الصخت الىٟؿُت ٦ما ٢غعَا الخبراء واإلاضاعؽ الىٟؿُت..
الخٗغٖ ٝلى اليؿ ٤الُ٣يي لضي الكباب الجؼاثغي ،مدل الضعاؾت ..مداولت مٗغٞت
ً
الصخت الىٟؿُت لضي الكباب الجؼاثغي بُغٍ٣ت مسخُت ..مٗغٞت ؤَم الُ٣م اعجباَا
بالصخت الىٟؿُت مً الُ٣م :الىٓغٍت والجمالُت والؿُاؾُت والاظخماُٖت والضًيُت
وؤلا٢خهاصًت ..الخٗغٖ ٝلى ؤلازخال ٝبحن مً ًخمخٗىن بالصخت الىٟؿُت ومً ال
ًخمخٗىن بالصخت الىٟؿُت في ظاهب جغجِب الُ٣م الؿذ.
مىهج الدزاطت وأطلىبها:
َظٍ الضعاؾت مً الضعاؾاث الىنُٟت الخدلُلُت ،خُض ٢ام الباخض باإلٖخماص
ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي والظي ال ً٣خهغ ٖلى ون ٠الٓاَغة مدل اإلاك٩لت ,بل
ً
ًخىٚل ؤ٦ثر مً طل ٪في الخدلُل و الخٟؿحر مؿاَما في ٞهم الى٢اج٘ الخانت بمىيىٕ
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الضعاؾت ،اهُال٢ا مً ؤَضا ٝواضخت وحؿائالث ٖلمُت مضعوؾت  .و ٢ض ٢ام الباخض
في َظٍ الضعاؾت بةؾخسضام اإلاسر ؤلاظخماعي ًٖ َغٍُٖ ٤ىت ٖكىاثُت مً اإلاجخم٘
الجؼاثغي مً ٞئت الكباب ( مً  18بلى  30ؾىت) ،للخهىٖ ٫لى البُاهاث الالػمت مً
زال ٫اؾدباهت جم جىػَٗها ٖلى ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ،زم جدلُل َظٍ البُاهاث
ً
بخهاثُا للىنى ٫بلى هخاثج الضعاؾت ومً زم جٟؿحر جل ٪الىخاثج في يىء ؤلاظغاءاث
البدشُت مً الخٗاعٍ ٠ؤلاظغاثُت والضعاؾاث الؿاب٣ت والىٓغٍاث التي ؾاٖضث ٖلى
وي٘ ؤلاٞتراياث ألاؾاؾُت ألصاة ظم٘ البُاهاث .
مجخمؼ الدزاطت وغُىتها:
مجخمؼ الدزاطتً :خ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً الكباب الجؼاثغي الظًً جتراوح
ؤٖماعَم بحن  18بلى  30ؾىت ،مً ٧اٞت ٞئاث اإلاجخم٘ ,ومً الجيؿحن ط٧ىع وبهار،
٦ما قملذ الضعاؾت الكباب مً الىالًاث الجؼاثغٍت الخالُت :الجؼاثغ الٗانمت
وبىمغصاؽ والبلُضة واإلاضًت .غُىت الدزاطت٢ :ام الباخض بازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت مً
الكباب الجؼاثغي في الٟئت الٗمغٍت اإلامخضة بحن  18بلى  30ؾىت ،قملذ الجيؿحن
(ط٧ىع و بهار) ،جم جىػَ٘ خىالي  300اؾدباهت ٖلحهم ،لم ٌؿخلم الباخض مجها ٚحر
 .170و بٗض ع 06 ٌٞمجها ،ب٣ي لضي الباخض (  ) 164اؾدباهت ٢امذ ٖلحها الضعاؾت
الخالُت .أداة الدزاطت :اؾخسضم الباخض ؤلاؾدباهت ؤصاة لجم٘ البُاهاجاث الخانت
بالضعاؾت ,وطل ٪مً زال ٫ازخباعًٍ َما :ازخباز اللُم لـ (ألبىزث  ,فسهىن  ,لىدشي):
ٌٗض َظا الازخباع الظي نممه ٧ل مً  :ؤلبىعث وٞغهىن ولىضػي  1951مً ؤ٦ثر
ً
ازخباعاث الُ٣م قهغة واؾخسضاما .و ًغظ٘ جاعٍسه بلى ؾىت ٖ 1931ىضما ؤٖضٍ ٧ل
مً (ٞغهىن) و (ؤلبىعث) مٗخمضًً ٖلى هٓغٍت (ؾبراهجغ) في ؤهماٍ الصخهُت،
وبٗضَا ُٖض ٫الازخباع باالقترا ٥م٘ (لىضػي) .وَى ًِ٣ـ ٧ل مً :الُ٣مت الىٓغٍت,
الُ٣مت الجمالُت ,الُ٣مت الؿُاؾُت ,الُ٣مت ؤلاظخماُٖت الُ٣مت الضًيُت ,الُ٣مت
ؤلا٢خهاصًت .
ازخباز الصخت الىفظُت ( ماطلى )٢ :ام ( ابغاَام ماؾلى  )1970 -1908بمؿاٖضة
مجمىٖت مً الباخشحن في ؤمغٍ٩ا بةٖضاص ازخباع الصخت الىٟؿُت .ؤما ؤلازخباع
اإلاؿخٗمل في َظا البدض ٣ٞض ٢ام بخٗغٍبه (ٖبض الغخمً الِٗؿىي) ًٖ اليسخت
ً
ألانلُت لـ ( ماؾلى ) ،وٍ٣ضع مؿخىي ألامان للٟغص بٗض ؤلاظابت ًٖ  75ؾااَ ٫ب٣ا
إلاٟخاح الخصخُذ الظي صعظخه ال٣هىي هي  75صعظت.
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اإلاػالجت ؤلاخـائُت :اؾخسضم الباخض في مٗالجت بُاهاث الضعاؾت ألاؾالُب
ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت لُبُٗت َظٍ الضعاؾت (الىنُٟت الخدلُلُت)،وطلٖ ٪لى الىدى
الخالي  :الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىٍت .اإلاخىؾِ الخؿابي وؤلاهدغا ٝاإلاُٗاعي .مٗامل
اعجباٍ (بحرؾىن).
هخائج الدزاطت وجدلُل الىخائج:
ؤلاحابت غً حظاؤالث الدزاطت ودزاطت الفسكُاث :الظإاٌ ألاوٌ و الفسكُت
ألاولى:
لئلظابت ٖلى َظا الؿاا ٫و بدض الٟغيُت ٢ام الباخض باؾخسضام اإلاخىؾِ
الخؿابي ،والاهدغا ٝاإلاُٗاعي ،وطل ٪مً ؤظل مٗغٞت جغجِب الُ٣م ،لضي ؤٞغاص
الُٗىت اإلاخمشلحن في الكباب الجؼاثغي مً  18بلى  30ؾىت ،بُيذ الىخاثج ؤن الُ٣مت
الضًيُت جهضعث الؿلم الُ٣يي لضي ؤٞغاص الُٗىت في اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي
 ،18,03جلتها في اإلاغجبت الشاهُت الُ٣مت ؤلاظخماُٖت بمخىؾِ خؿابي  ،15,85زم
الُ٣مت ؤلا٢خهاصًت في اإلاغجبت الشالشت بمخىؾِ خؿابي  ،15,76زم الُ٣مت الؿُاؾُت
في اإلاغجبت الغابٗت بمخىؾِ خؿابي  ،14,65زم الُ٣مت الجمالُت في اإلاغجبت الخامؿت
بمخىؾِ خؿابي  ،12,89و في ألازحر الُ٣مت الىٓغٍت في اإلاغجبت الؿاصؾت بمخىؾِ
خؿابي .12,52
لم جخ ٤ٟهخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت التي ؤظغٍذ في الٗالم
الٗغبي خى ٫جغجِب الُ٣م الؿذ (ؤبى الىُل )1986و(٧اْم  )2001و(مٗمغٍت ،)2007
وَظا عاظ٘ بلى ٧ىن ٧ل بِئت ٖغبُت لها زهاثهها الش٣اُٞت والىٟؿُت وؤلاظخماُٖت
اإلاازغة في ُ٢مها ،ول ً٨اإلاالخٔ ؤن ٧ل الضعاؾاث جىنلذ بلى ؤن الُ٣مت الضًيُت هي
ً
في م٣ضمت الؿلم الُ٣يي ج٣غٍبا ،وطل ٪عاظ٘ بلى ٧ىن اإلاجخمٗاث الٗغبُت بٛالبها
مجخمٗاث مدآٞت ومخضًىت ،وجٟؿحر طل٨ً ٪مً في ؤن الخًاعة الٗغبُت ٧اهذ هابٗت
مً الضًً ،لظل ٪هجض ؤن الٗغبي مً زهاثهه الخضًً م٘ ازخال ٝالخٟاؾحر لظل.٪
٦ما هالخٔ ؤن جغجِب الُ٣مت ؤلاظخماُٖت في الضعاؾت الخالُت اج٣ٟذ م٘ صعاؾت
(مٗمغٍت  )2007في البِئت الجؼاثغٍت ،ب٩ىجها في اإلاغجبت الشاهُت ،واج٣ٟذ صعاؾت (ؤبى
الىُل  )1986م٘ صعاؾت (٧اْم  )2001في جغجُبها الغاب٘ وطل ٪في ٧ل مً البِئت
اإلاهغٍت والبِئت ُ
الٗماهُت ٖلى الترجِب .ؤما الُ٣مت ؤلا٢خهاصًت ٞالضعاؾت الخالُت
٢غٍبت مً الضعاؾت اإلاهغٍت (ؤبى الىُل  )1986خُض اخخلذ اإلاغجبت الشالشت في الضعاؾت
الخالُت ،والغابٗت في صعاؾت ؤبى الىُل .الُ٣مت الؿُاؾُت هي في االترجِب الغاب٘ بحن
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الُ٣م الؿذ لضي ٧ل الضعاؾاث اإلا٣ضمت،ؤما الُ٣مت الىٓغٍت ٞترجِب َظٍ الضعاؾت
مخ٣اعب م٘ جغجِب صعاؾت (ؤبى الىُل  )1986بدُض ٧اهذ في الترجِب ألازحر والترجِب
٢بل ألازحر بالخىالي  .الظإاٌ الشاوي والفسكُت الشاهُت :لئلظابت ًٖ َظا الؿاا٫
وبدض الٟغيُت ٢ام الباخض باؾخسضام الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىٍت مً ظاهب ،و٢ام
بدؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي وؤلاهدغا ٝاإلاُٗاعي مً ظاهب آزغ .ؤما ُٞما ًسو
الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىٍت ٣ٞض اؾخٗملها الباخض إلاٗغٞت حجم ألاٞغاص الظًً ٧اهذ
ٖالماتهم في ازخباع الصخت الىٟؿُت جض ٫ؤجهم ًيخمىن بلى بخضي الٟئخحنٞ ،ئت جمشل
الخالت الؿىٍت وٖالماتها مً(  00بلى 24صعظت ) ،والٟئت الشاهُت جمشل الخالت اإلاغيُت
وٖالماتها مً ( 25بلى  75صعظت) .وظاءث الىخاثج ٖلى مبِىت ؤن ألاٞغاص الظًً جدهلىا
ٖلى صعظاث (مً  25بلى َ ،)75م  103وَى ما ًمشل وؿبت  % 62,80مً ٖضص ؤٞغاص
الُٗىت ال٩لُت اإلاخ٩ىهت مً ٞ 164غص ،وَظٍ الضعظاث حكحر بلى ٖضم جمخ٘ الٟغص بصخت
ً
هٟؿُت ؾىٍت ٦ما َى مىضر في ٦غاؾت ؤلازخباع .وبُيذ الىخاثج ؤًًا ؤن ٖضص ألاٞغاص
الظًً جدهلىا ٖلى صعظاث مً ( 00بلى َ )24م ٞ 61غص ،ؤي ما وؿبخه  %37,20مً
الُٗىت ال٩لُت ،وَظٍ الضعظاث حكحر بلى جمخ٘ الٟغص بالصخت الىٟؿُت وزلىٍ مً
ؤلايُغاب الىٟسخي في الٛالب  .بطن الىخاثج حكحر بلى ؤن  %62,80مً ؤٞغاص الُٗىت
ٌٗاهىن مً ٖضم جمخٗهم بالصخت الىٟؿُت والظي ًخمشل في ٖضم قٗىعَم باألمان،
في م٣ابل ً %37,20مُلىن بلى الؿىاء اإلاخمشل في الكٗىع باألمان .والضعاؾت الخالُت
ج٩اص ج٩ىن مخ٣اعبت م٘ الضعاؾت الؿاب٣ت التي ؤظغتها ( الجمُٗت الجؼاثغٍت للبدض
الؿُ٩ىلىجي  )SARPؾىت  2001بدُض وظضث الجمُٗت الجؼاثغٍت بٗض صعاؾتها لُٗىت
مً اإلاجخم٘ الجؼاثغي جًم ٞ 652غص ,ؤن  %58مً اإلاكاع٦حن في البدض ٢ض ٖاهىا مً
ايُغاب هٟسخي واخض ٖلى ألا٢ل زال ٫خُاتهم ,وؤ٦ثر مً زلض الُٗىت ٧اهىا ٌٗاهىن
مً ؤخض ؤلايُغاباث الىٟؿُت.
ؤما بدؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي وؤلاهدغا ٝاإلاُٗاعي ٖلى هخاثج ألاٞغاص في ازخباع
الصخت الىٟؿُت جدهل الباخض ٖلى الىخاثج التي جبحن ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي
للصخت الىٟؿُت لضي ُٖىت الضعاؾت َى  ،29,71م٘ اهدغا ٝمُٗاعي  ،13,56و َظٍ
الىخاثج جخ٣اعب م٘ الضعاؾت التي ؤظغاَا (الِٗؿىي ٖ )1999لى ُٖىت مً الكباب
الٗغبي (لبىان) خُض ٧اهذ الىدُجت ٧الخالي  :اإلاخىؾِ الخؿابي  27,52وؤلاهدغاٝ
اإلاُٗاعي  .14,22الظإاٌ الشالث و الفسكُت الشالشت  :لئلظابت ًٖ َظا الؿاا٫
وبدض الٟغيُت الشالشت ٢ام الباخض باؾخسضام اإلاخىؾِ الخؿابي وؤلاهدغاٝ
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ً
ً
هٟؿُا،
اإلاُٗاعي ل٩ل مً الٟئخحن ٖلى خضةٞ ،ئت ألاصخاء هٟؿُا وٞئت ٚحر ألاصخاء
وبٗضَا ٢ام باإلا٣اعهت بحن جغجِب الُ٣م لضي ٧ل مجهما .بُيذ الىخائج ؤن جغجِب الُ٣م
الؿذ لضي ٞئت ألاٞغاص التي جخمخ٘ بالصخت الىٟؿُت هي ٧الخالي :الضًيُت ()17,96
الا٢خهاصًت ( )16.18ؤلاظخماُٖت(  )15,72الؿُاؾُت( )14,78الجمالُت()12,70
الىٓغٍت( .)12,63ؤما ٚحر ألاصخاء ٞترجِب الُ٣م الؿذ هي :الضًيُت ()18,06
ؤلاظخماُٖت ( )15,94الا٢خهاصًت ( )15,51الُ٣مت الؿُاؾُت ( )14,58الجمالُت
ً
( )13,00الىٓغٍت ( .)12,72الىخاثج حكحر ؤن اليؿ ٤الُ٣يي لضي ألاؾىٍاء هٟؿُا وٚحر
ّ
ألاؾىٍاء ً٩اص ً٩ىن مخُاب ،٤بال في ُ٢مخحن جخٛحران في الترجِب لضي اإلاجمىٖت ألاولى
واإلاجمىٖت الشاهُت ،وَما الُ٣مت ؤلاظخماُٖت والُ٣مت ؤلا٢خهاصًت.
الظإاٌ السابؼ و الفسكُت السابػت  :لئلظابت ًٖ َظا الؿاا ٫وبدض الٟغيُت
الغابٗت ٢ام الباخض بدؿاب مٗامل اعجباٍ (بحرؾىن ) للُ٣م الؿذ والصخت
الىٟؿُت .
ازجبان اللُم الظذ بالصخت الىفظُت
اللُم
الىظسٍت
الجمالُت

حجم
الػُىت
164
164
164

ؤلاكخـادًت
الظُاطُت 164
164
ؤلاحخماغُت
164
الدًيُت

مػامل
بيرطىن
* 0,154
0,014
* 0,159-

ازجبان مظخىي
الداللت
0,050
0,854
0,042

الدالت
صا٫
ٚحر صا٫
صا٫

اججاٍ
الػالكت
َغصًت
َغصًت
ٖ٨ؿُت

0,0840,059

0,286
0,451

ٚحر صا٫
ٚحر صا٫

ٖ٨ؿُت
َغصًت

0,055

0,484

ٚحر صا٫

َغصًت

**مٗامل اعجباٍ صاٖ ٫ىض مؿخىي مٗىىٍت ( .) 0,01
*مٗامل اعجباٍ صاٖ ٫ىض مؿخىي مٗىىٍت ( .) 0,05
ًخطر مً الجضو ٫وظىص ٖال٢ت اعجباٍ َغصي صاٖ ٫ىض مؿخىي مٗىىٍت ( )0.05
بحن الُ٣مت الىٓغٍت والصخت الىٟؿُت ،وٍٟؿغ طلٖ ٪لى ؤؾاؽ ؤهه ٧لما ٧ان الكاب
ؤو الٟغص ًمُل بلى الخٟؿحر الىٓغي لؤلخضار في ْل ألاويإ التي ٌِٗكها اإلاجخم٘
الجؼاثغي٧ ،لما قٗغ بٗضم ألامان ( وَى اإلااقغ الظي ًِ٣ؿه ازخباع الصخت الىٟؿُت
بةعجٟإ الضعظاث ) ،ألن الُ٣مت الىٓغٍت (حٗبر ًٖ اَخمام الٟغص ومُله إل٦دكاٝ
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الخ٣اث ٤ومٗغٞت ال٣ىاهحن التي جد٨م الٗالم اإلادُِ به) َظا ما ًجٗل مً الكباب
اإلاهخم بالخ٣اثً ٤هُضم بداالث مً ٖضم الىعي والخىَان ال٨ٟغي والٗليي م٘
حُِٛب الخ٣اث٦ .٤ما ًخطر مً الجضو ٫وظىص ٖال٢ت اعجباٍ ٖ٨سخي صاٖ ٫ىض
مؿخىي (  ) 0,05بحن الُ٣مت ؤلا٢خهاصًت والصخت الىٟؿُت ،ؤي ؤهه ٧لما ٧ان الٟغص
ًمُل بلى الُ٣مت ؤلا٢خهاصًت ٧لما اججه ؤ٦ثر هدى الكٗىع باألمان ،وجٟؿحر طل ٪ؤن
الُ٣مت ؤلا٢خهاصًت ( حٗبر ًٖ اَخماماث الٟغص ب٩ل ما َى ها ٘ٞوٍجلب الثروة ًٖ
َغٍ ٤ألاٖما ٫اإلاخٗضصة ) وبالخالي ٞةن الٟغص الظي لضًه جىظهاث ا٢خهاصًت ًغاعي
ً
صاثما جىٞحر خاظُاجه الغثِؿُت مً الىاخُت اإلااصًت ٞهى ًبدض ًٖ الىُْٟت التي جضع
ً
ماال وًٖ اإلاؿ ً٨واإلاغ٦ب ،وبما ؤن بقبإ الخاظُاث الٟحزًىلىظُت والىٟؿُت ٌٗىص
في ٖهغها الخالي بلى اإلااٞ ٫ةن الاَخمام بالجاهب ؤلا٢خهاصي ًجٗل الٟغص ًمُل بلى
الكٗىع باألمً وألامان وَما ؤؾاؽ الصخت الىٟؿُت ٦ما ؤقاع ( ماؾلى ).
ً
هخاثج الجضو ٫حكحر ؤًًا بلى ٖضم وظىص ٖال٢ت اعجباٍ صا ٫بحن باقي الُ٣م
(الجمالُت و الؿُاؾُت و الاظخماُٖت و الضًيُت) والصخت الىٟؿُت.
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