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 شكر وتقدٌر

 

و « لبن شكرتم الزٌدنكم » والحمد هلل القابل فً كتابه العزٌز :      

محمد صلى هللا علٌه النبٌٌن و المرسلٌن  الصبلة والسبلم على خاتم 

 وسبلم . 

 المتواضع .إتمام هذا البحث بعد شكر هللا سبحانه و تعالى الذي وفقنا فً 

فً هذا المقام إال أن أقؾ وقفة احترام و تقدٌر أمام األستاذة  ٌسعنًال      

 رالتً قبلت اإلشراؾ على هذا العمل و بصد " مناد سمٌرة "الكرٌمة 

رحب  و الذي منحتنً من وقتها الكثٌر بالرؼم من كثرة ما ٌقع على 

بتوجٌهاتها و نصابحها و   عاتقها من مسؤولٌات ، فلم تبخل علٌا

هللا  فجزها بعد هللا سبحانه وتعالى لض، فإلٌها ٌرجع الفمبلحظاتها العلمٌة

 عنا خٌر الجزاء. 

 كما ال ٌفوتنً فً هذا المقام أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدٌر     

اللذٌن لم ٌبخل علٌنا  كرابٌة أمٌنةو ةسٌدي موسى لٌلإلى األستاذة 

 الجزاء.بتوجهاتهم و نصابحهم و مبلحظتهم العلمٌة فجزهم هللا عنا خٌر 

ا أتقدم بخالص الشكر و التقدٌر إلى جمٌع األساتذة و زمبلء علم كم    

 فً إتمام هذا العمل المتواضع.كل من قدم لنا ٌد العون  إلىو  ¸االجتماع 

         .نا إلى ما سعٌنا ألجلهققد وف نكونوا أرجو من هللا العالً القدٌر أن      

  



 
 

 

   

 ملخص الدراسة :

باعتبارها احد  رٌبةؽال الشعر رٌحاتسموضة تو اآلباء نحو الشباب  أراءمعرفة  إلىتهدؾ هذه الدراسة 

 الجزابري   عن وجود تأثر الشبابالكشؾ الظواهر االجتماعٌة الحاصلة فً مجتمعنا الجزابري و كذالك 

 هذه الدراسة علً جانبٌن نظري و مٌدانً.وقد احتوت  بالثقافة الؽربٌة

أما التقنٌة  المطروحة،واإلشكالٌة على المنهج الكٌفً كمنهج مبلبم لطبٌعة الموضوع  اعتمدنا و 

و المستعمل مع المنهج  الموضوع وتتناسبالمقابلة والتً تخدم المبلحظة وتقنٌة المستعملة هً تقنٌة 

 كذالك اعتمدت على عٌنة من الشباب و اآلباء تختلؾ أعمارهم من شخص إلى أخر.

 : اآلتٌةالنتابج أهم  إلىومن خبلل هذه الدراسة توصلت 

  واعتبارها موضة . الؽرٌبة عررٌحات الشست إلىنظرة الشباب  -1

 تسرٌحات الشعر. خاصة موضة بمظهرهمٌهتمون  د نسبة كبٌرة من الشباب وجو  -2

 مكانتهم االجتماعٌة المتمٌزة بمظهرهم البلبق. اتهم ووذثبات الشباب امحاولة  -3

 .فنانٌن و الممثلٌن و الرٌاضٌٌنرؼبة الشباب فً تقلٌد ال -4

 Study summary: 

This study aims to know the opinions of young people and parents about fashion, strange 

hairdos, as one of the social phenomena taking place in our Algerian society, as well as to reveal 

the presence of the influence of Algerian youth on Western culture. 

In this study, it relied on the theoretical and field side. 

We have also relied on the qualitative approach as a method appropriate to the nature of the issue 

and the problem at hand, while the technique used is the technique of observation and the 

interview technique that serves the topic and commensurate with the approach and also relied on 

a sample of young people and parents whose ages vary from one person to another. 

Through this study, I reached the following main results: 

1- Young people look at exotic hairstyles and fashion. 

2- The presence of a large percentage of young people's interest in their appearance, especially 

fashion hairstyles and hair. 

3- Trying to prove themselves and their distinguished social standing with their proper 

appearance. 

4- Blind tradition for artists, actors and athletes.  



 
 

key words : Algerian youth, exotic hairstyles, fashion, family upbringing. 
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 مقدمة:

حدٌثة بفعل اعٌة معطٌات اجتمشهد المجتمعات العربٌة حراكا اجتماعٌا سرٌعا ضمن ت

ضروب التؽٌر فً فً البناء التقلٌدي ، محدثا و الجوهرٌة  األساسٌةالبنى التؽٌر الذي مس 

تعبر عن التؽٌر الجذري كما دة ما اجدٌدة هذه السلوكات عالسلوكٌة المعامبلت التفكٌر و ال

 أحٌانا عن االزدواجٌة بٌن التقلٌدي و الحدٌث .  تعبر

وقد عرؾ المجتمع الجزابري كباقً المجتمعات العربٌة تؽٌرات وتحوالت كبٌرة مست 

و التً كان لها األثر كبٌر فً تحدٌد و توجٌه البنى االجتماعٌة و الثقافٌة و االقتصادٌة 

داخل المجتمع  األدوارو  المكاناتوالجماعات ، مما نتج عنها تؽٌرات فً سلوكات األفراد 

لدراسة ٌكون موضوعا  أنمختلفة ٌمكن لكل منها الظواهر ال هذهت وو فً كل المستوٌا

 علمٌة سوسٌولوجٌة .

باعتبار  "لدى الشباب الجزائري تسرٌحات الشعر الغرٌبة  "ومن بٌن هذه الظواهر ظاهرة 

 .االجتماعًالبحث عن التؽٌٌر و التجدٌد و القبول  إلىٌسعى الشباب فً هذه المرحلة  أن

شكل بتؽٌر المظهر الخارجً للشباب فً المجتمع الجزابري خاصة الذكور لم ٌكن  إن

دالالت العصرٌة ، الو الجمال و  "الموضة  "سطحً ، بل حكمته مقتضٌات  أواطً بتعا

تعبٌر  إالهً ماتسرٌحات الشعر الؽرٌبة  أنكما انه ٌتجاوز التفسٌر النفسً الذي ٌستند على 

 كان هذا التؽٌر بل تصل إلً أن، بتؽٌر السن و المكانة االجتماعٌة تتؽٌر  أنهاعن الذات و 

 المتداخلة فً المجتمع و طبٌعة العبلقات التً تحكمه .انعكاسا لجملة من العوامل 

 ، الجانب سة إلى ثبلث جوانباو للتعرؾ أكثر على هذا الموضوع قسمت هذه الدر

 المنهجً ، الجانب النظري و الجانب المٌدانً .

    ،   الدراسة الجانب المنهجً العناصر التالٌة : اإلشكالٌة ، الفرضٌات األول : الفصل ٌتضمن

 لسابقة اتحدٌد المفاهٌم ، الدراسات ،أهداؾ الدراسة،الدراسة أهمٌة، الموضوعراالختٌا أسباب

 أما الجانب النظري فٌضم ثبلثة فصول و خاتمة .  

حٌث كان معنون بالتنشبة األسرٌة فً والذي ٌعتبر بداٌة الجانب النظري  فصل الثانً :ال

التؽٌر االجتماعً ، احتوى هذا الفصل على العناصر التالٌة : مفهوم  والمجتمع الجزابري 
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التنشبة األسرٌة فً المجتمع الجزابري و  طبٌعةنظرٌاتها و أسالٌبها والتنشبة األسرٌة واهم 

 . األجٌالعبلقتها بصراع  إلى باإلضافةعبلقتها بالتؽٌٌر االجتماعً 

 إذو الذي كان تحت عنوان الشباب الجزابري و التؽٌر االجتماعً  الثالث:الفصل  أما

الشباب و  ٌتحدث عنوعنصر   خصابصه،و  هفبات أهمو احتوى على مفهوم الشباب 

 االجتماعً.الشباب الجزابري و مواقع التوصل ٌتحدث عن  إلى عنصر باإلضافةالموضة 

و الممارسات الجمالٌة للشباب  و الذي كان تحت عنوان الجسد الفصل الرابع : أما

الجسد كموضوع سوسٌولوجً و أهم نظرٌاته  و التمثبلت  إلًفٌه الجزابري ، حٌث تطرقنا 

  عبلقتها بالجندر  وكذلك األذواق الجمالٌة   لدى الشباب الجزابري. الجمالٌة الجسدٌة و

 المنهجٌة للدراسة وقد تضمن العناصر التالٌة         إلجراءاتتطرقنا فٌه : الفصل الخامس  أما 

دراسة االستطبلعٌة أدوات المستخدمة فً الدراسة مجتمع وعٌنة ال المنهج المتبع للدراسة

الدراسة تحلٌل المقاببلت المٌدانٌة نتابج الدراسة المٌدانٌة تم تلٌها الدراسة عرض مجاالت 

 خاتمة فقابمة المراجع المعتمد علٌها فً هذه الدراسة فالمبلحق

. 



 

 

 

 : الجانب المنهجً  األول  الفصل
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  :الدراسة اإلشكالٌة  -1

سلوكات ال عادات والتلعب التنشبة األسرٌة دورا مهما و كبٌرا فً تلقٌن المعاٌٌر و     

،  األدوار لٌمتعال إلىو المرتبطة بكل  الجنس و نبلحظ ذلك مند استقبال المولد  المتمٌزة 

التمٌٌز و التفرقة فً التربٌة بٌن الذكور  إلىتقودنا  نبلحظ تماٌزا كبٌرا بٌن الجنسٌن و التً

الجزابرٌة بصفة خاصة فً  األسر خصابصال إحدىتمثل  أنهاس له كما ، وتؤس واإلناث

ه األخٌرة  تعانً التمٌٌز واالحتقار و االستعباد ذفما زالت هالبنت ،  تفضٌل الولد علىال

عكس الذكر الذي ٌتمٌز بالحرٌة و االستقبللٌة ، هو الذي ٌحمل لقب العابلة وٌضمن له 

البنت تقضً  أناالبناءه و  إلىمن المٌراث ، وٌنقله  األكبراالستمرارٌة وٌتحمل الجزء 

 أنالذكر فترى  أماجتماعٌة معٌنة االعادات القٌود و المعظم الوقت فً المنزل ، نتٌجة 

 إلىالذي كان فٌه  مما ٌؤدي عن المدة و ال المكان  سالٌ الشارع هو مكانه الطبٌعً وال

خارج المنزل بعٌدا عن ال األوقاتقضاء معظم لفً السٌطرة علٌه و هذا  اآلباء جزع

 و توجٌههم . األهلمراقبة ال

الجزابرٌة جملة من التحوالت و التؽٌرات التً كانت من االهتمام  األسرةو قد شهدت  

الذي قام برصٌد التحوالت  عدي هواري األعمالالعدٌد من الباحثٌن الجزابرٌٌن منها 

مصطفى التً مر بها المجتمع الجزابري ٌضاؾ إلٌها أهم األعمال السوسٌوثقافٌة 

 ن النمط التقلٌدي إلى النمط الحدٌث .دراسة األسرة الجزابرٌة مالالذي اهتم ب بوتفنوشت

الضؽوطات  ةعملٌات التحدٌث و كثرالونتٌجة لتؽٌر االجتماعً و الثقافً ومع ظهور    

و مع تقلص فبرزت بعض العادات و التصرفات السلوكٌة كاستجابة لهذه الضؽوطات 

جدٌدة المؤسسات التنشبة االجتماعٌة العملٌة التنشبة و ظهور الاألسرة من األداء دورها فً 

   نسى الذوبان فً الثقافات الؽربٌة .نالرفاق ، الوسابل اإلعبلم ، وال  منها المدرسة ، جماعة

  ثقافة العصر الب ٌتأثرفبات المجتمعات األخرى التمع الجزابري كباقً شباب فً المجالو   

خاصة تسرٌحات الشعر و لهذا انشؽل الشباب فً المظهر ، الهتمامه و عناٌته باو كان  

حرٌة التامة الو تمتعهم ب أسلوبهممناسبة لشخصٌتهم و الو  الجذابةختٌار تسرٌحات الشعر اال

لما تحمله  إتباعهمو وضة معالم الالتسرٌحات المبلبمة لهم و ذلك لدخولهم ال هذه االختٌارفً 

 عصرٌة .الحدٌثة و ال األشٌاءمن 
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خلق عالم  إلىو ٌسعون  بشعرهماهتماما  أكثرل من الشباب الجزابري الذكور جعو التً ت  

حول  تهماز على ؼٌرهم من الشباب فً تصورٌمن خبلله على التمٌ خاص بهم و ٌحرصون

فٌفها ، صلتعصرٌة و التً تهدر من الوقت و المال و الجهد الو تسرٌحات الشعر الحدٌثة 

 . صفٌفهابعض الكرٌمات من اجل ت األحٌانوقد ٌستعمل بعض 

و استقبللٌته  شخصٌة الفرد وحرٌتهال لئلبرازاالهتمام بالشعر و ذلك  أصبحو بالتالً    

مستواه الو الذاتٌة أي له طابع الذاتً و انتماءه االجتماعً والثقافً و التعبٌر عن مكانته 

 االجتماعً.طابع الالمعٌشً وهو ما له عبلقة ب

  نتساءل: أنومن هنا ٌحق لنا   

  ؟ الؽرٌبة تمثبلت الشباب الجزابري حول تسرٌحات شعر ما هً 

 األسئلة الفرعٌة :  

 هو الدافع من وراء هذه تسرٌحات الشعر لدى الشباب الجزابري ؟ ما .1

 كٌؾ تؤثر مواقع التواصل االجتماعً على الشباب حول تسرٌحات الشعر عندهم ؟ .2

 اهتمام الشباب الجزابري لشعرهم ؟ موضة علىالكٌؾ تؤثر   .3

 الفرضٌات الدراسة : -2  

 علٌها.لشعر تجعل الشباب أكثر اإلقبال ارٌحات سموضة ت  -1

االهتمام بالشعر  النشر الثقافةلى التواصل االجتماعً الوسٌلة المساعدة ع تعتبر مواقع  -2

 عند الشباب عصرٌةالجذابة و الرٌحاته وتس

 .من اجل لفت االنتباه و إعجاب اآلخرٌن  همشعربتسرٌحات اهتمام الشباب   -3

 أسباب اختٌار الموضوع : -3

نحو ختٌار الموضوع اال إلىمن المؤشرات الذاتٌة و الموضوعٌة التً تدفعنا ٌوجد العدٌد 

ذا الموضوع همعٌنة و تكمن هذه المؤشرات فً االستعداد والرؼبة والمٌل لدراسة اجهة و

ظاهرة  باعتبارها أوعلى المستوى المجتمعً  األهمٌةكذالك ما تمثله المشكلة المدروسة من 

 اجتماعٌة تمس المجتمع الجزابري .

هذه  ناحٌة طرح مثلمن  نقصوباعتبار أن الموضوع جدٌد من ناحٌة الطرح وان هناك   

 المواضٌع خاصة فً جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس مستؽانم
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 أهمٌة الدراسة : -4

الحدٌث العام و  أصبحكبٌرة من الناحٌة االجتماعٌة حٌث ال األهمٌةهذا الموضوع سً ٌكت   

فبة الشباب الذٌن ٌعتبرون الالمهمة فً المجتمع و هم  ٌحةشرالالخاص وباعتباره ٌمس 

على التعرؾ على تساعدنا  أنالدراسة التً من شانها  األهمٌةرجال المستقبل و تبرز ال

سلوك التشكٌل الشخصٌة الفرد لما لها أهمٌة بالؽة على الالتنشبة األسرٌة و دورها فً 

 األبناء و ما ٌنجر عن هذا السلوك من األدوار و مواقؾ تنعكس أثارها على هؤالء الشباب.

 أهداف الدراسة :-5

سلوك الفرد التسلٌط الضوء على التنشبة األسرٌة و انعكاسها على التهدؾ الدراسة إلى   

معرفة الدافع من وراء هذا الحدوث هذه السلوكات و الاألسرٌة فً وكٌفٌة إسهام التنشبة 

السلوك و كٌؾ ٌرى هؤالء الشباب الجزابري هذه السلوكات والممارسات التً ال ٌقبلها 

 .المجتمع 

  المفاهٌم:تحدٌد -6

  األسرٌة:التنشئة  6-1

بطرٌقة تمكن  األسرة تؤدٌهالتعلم و التربٌة االجتماعٌة هً ضرب من ضروب  صطالحا :ا

اآلخرٌن ، وتمكنه من اكتساب  قبل لدىاالجتماعً من القبول والرضا  إحرازالفرد من 

جعل ممثبل حقٌقٌا للكل االجتماعً تخبرات و تجارب جدٌدة 
1
. 

   : التعرٌف اإلجرائً  

هم وحماٌتهم وهً ات أبناءمن اجل توجٌه سلوك األولٌاءٌقصد بها الجهود التً ٌقوم بها   

ٌصبح الفرد فً نهاٌة مستهلكا ومنتجا لثقافة  هم لكًتفاعل بٌن األولٌاء وأبناءالعملٌة ال

  لوالدٌه

 التمثالت :  6-2

مركزي المعنى الواالتجاهات المنظمة حول  واآلراءمن المعتقدات  إطارهً  االصطالح:

واقع وتقٌمهالبالحكم على  للباحثعن بناء نفسً اجتماعً ٌسمح  وهو عبارة
1
  

                                                                 

هالة حجاجى عبد الرحمن حسٌن ، التنشئة األسرٌة للمراهقٌن فً ضوء تأثٌر مواقع التواصل االجتماعً،  دراسات عربٌة - 1

 .   521، ص 2617فً التربٌة وعلم النفس، العدد الخامس و السبعون...ٌولٌو ، 
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 اإلجرائً:التعرٌف 

 المعتقدات اتجاه موضوع ما. واألفكار و اآلراء من مجموعالهً 

   الموضة: 6-3

 باألشٌاءسلوك تتعلق الشكل الالموضة ك أن  k. Young "" "ٌونػ  "ٌقول اصطالحا : 

واألثاث والمساكن .الشابعة فً المجتمع كالمبلبس 
2

 

 اإلجرائً:التعرٌف 

موضة خبلل الفترة التً ٌعد للمساٌرا  أونشاط ما موضة  أوهً كل ما ٌعد منتوج ما    

 أن ثلبٌالنشاط ال  أوهذا المنتوج  أن، ؼٌر  من المجتمع واسعالقطاع الفٌها مقبوال من 

ؽالبٌة الناس عن تقبله الفترة من الزمن ، وذلك حٌن تكؾ المرور الٌصبح موضة قدٌمة بعد 

. 

  الشباب: 6-4

هو تلك الفترة التً تبدأ حٌنما ٌدرك المجتمع أن الشباب أصبح مؤهبل لكً ٌحتل اصطالحا : 

مكانة اجتماعٌة و ٌؤدي دورا أو أدورا فً بنابه ، وتنتهً حٌنما ٌتمكن الشخص من ال

 3احتبلل مكانته و أداء دوره فً السٌاق االجتماعً وفقا لمعاٌٌر التفاعل االجتماعً 

 التعرٌف اإلجرائً: 

 وتبدو خبللهامرحلة المراهقة المرحلة من العمر تعقب ال تشٌر إلىفبة اجتماعٌة  الهً    

كثر الفبات األواضحة و تعد من الاالجتماعً و النفسً و البٌولوجً ،  ضجعبلمات النال

 االجتماعٌة تفاعبل مع التؽٌر الحادث فً المجتمع .  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 24، ص 2111،  1ط خهىد انطجبػٍ ، انجطذ األَضىٌ وهىَخ انجُذر ، جذاول نهُشر وانزىزَغ ، نجُبٌ ، -1

 ، ص  2116، ة ط ،  اإلضكُذرَخدار انًؼرفخ انًصرَخ ،  االجزًبع،لبيىش ػهى  غُش،ػبطف يحًذ -  2

 .34، ص 1985نُهً ػهٍ ، انؼبنى انضبنش و يشكالد ، دار انضمبفخ نهُشر ، انمبهرح ، ة ط ، -3
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  االجتماعً:التغٌر  6-5

التؽٌر و لقد كان  مجتمعال أواالجتماعٌة  جماعةهو تحول فً البنى األساسٌة للصطالحا : ا

فً العصور الحدٌثة خاصة ، و ٌمكن رد أصول علم حدة  أكثراالجتماعً ظاهرة مبلزمة 

وضت المجتمعات التقلٌدٌة ، قالتً  ةاالجتماع الحدٌث إلى محاوالت فهم التؽٌرات الدرامٌ

 وشجعت على نشأة األشكال الجدٌدة النظام االجتماعً .
1

 

 التعرٌف اإلجرائً : 

 ألنهن التؽٌر ضرورة حٌاتٌة للمجتمعات البشرٌة االبنى االجتماعٌة وهو التبدل فً     

وسٌلة بقابها ونموها و ٌعد التؽٌر االجتماعً جزءا من التؽٌر الحضاري الشامل فً 

 . عربٌةالمجتمعات ال

  الجسد: 6-6

التفاعل  أنواعٌعرؾ علماء االجتماع الجسد انه شكبل و هٌبة مهمة لكافة اصطالحا : 

نا .تواذالن أجسادنا تعد رؤٌة محتومة ومتعذر اجتنابها ولها عبلقة بعرض االجتماعً ، 
2

 

  : اإلجرائًالتعرٌف 

المشكل على ٌد المجتمع ، جسم اإلنسان الفٌزٌولوجً المادي الملموس الهو نقصد بالجسد    

ثقافة مجتمعه ، والجسد االجتماعً الة مع ٌحمٌمالتصال االٌكون فٌه ذلك الجسم فً عبلقة 

دور  األفرادة فً مخٌال ضربل تكون للتمثبلت االجتماعٌة الحا صنع الصدفةال ٌتشكل من 

  كبٌر فً تشكٌله ، وبناء عبلقاته االجتماعٌة .

 األجٌال:صراع  6-7

جٌلٌن الهو ذلك الصراع داخل األسرة وهو ذلك الخبلؾ المستمر بٌن اصطالحا : 

مرحلة الجٌل االبن وذلك خبلل الجٌل األب والمتماٌزٌن داخل األسرة الواحدة ، هما ال

عمر االبن وذلك للخبلؾ الذي ٌتعدى االختبلفات فً الرأي و العمرٌة محددة قٌاسٌا بال

 النقاشات السلمٌة و الدٌمقراطٌة 

                                                                 

، ص  2665،  4ز ، علم االجتماع ، تر : فاٌز الصٌاغ ، مركز الدراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، ط نونً غدتان - 

743 1  
194، ص  2666،  1معن خلٌل العمر ، المعجم علم االجتماع المعاصر ، دار الشروق ، عمان ، ط  -  2  
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، وتدخل فً ذلك  حدةكثر األنقاشات المستمر تنشب عنه التضارب التناقض و ال إلى  

وعً لدى اآلباء و مدى االمتثال و الطاعة مستوى الالنوع السلطة األبوٌة و العوامل عدة ك

لدى األبناء.
1

 

 واضطرابهو االختبلؾ فً الرؤى بٌن الجٌلٌن الشباب و الكبار التعرٌف اإلجرائً : 

و أنهم العبلقة بٌن اآلباء و األبناء و تأزمها ، فاألبناء ٌتهمون اآلباء بأنهم ال ٌفهمون 

ر ، وٌصفونهم بالملتزمٌن و المتشددٌن بٌنما ٌتهم اآلباء األبناء ، صمتأخرون عن إٌقاع الع

 . الخبرة و ال ٌحترمون أراء و خبرة الكبار ٌلوالقٌم وال العادات و هم قل نبأنهم ال ٌحترمو

 الدراسات السابقة : -7

على خطاها من بٌنها  بها و سٌر اسنبهذا على عدة دراسات سابقة لبلست ثناحباستعنا فً 

 نذكر:

 :  11الدراسة 

بوتقرابت  "طرٌقة التناول الباحث الجٌة  تعتبر جد هامة من حٌث لووسٌوسهً دراسة   

دراسة مٌدانٌة للطلبة  –تحت عنوان : ظاهرة االهتمام باللباس عند الشباب الجامعً  "رشٌد

فً علم االجتماع حٌث جامعة الجزابر ، ملحقة بوزرٌعة ، وذلك لنٌل شهادة الماجستر 

انطلق الباحث من مجموعة التساءالت : ماهً الدوافع الحقٌقٌة الذاتٌة منها و االجتماعٌة 

هً العوامل  لجامعٌن لبلهتمام باللباس و المظهر بصفة عامة ؟ و ماالتً تدعو الطلبة ا

 واتهمذلو تحقٌق  أنفسهمرى اهتمامهم باللباس ٌكون من اجل تالمساعدة على ذلك ؟ وهل ٌا 

فً نشر ثقافة  اإلعبلموسابل أي مدى تؤثر  إلىأو ألجل لفت انتباه و إعجاب اآلخرٌن ؟ و 

 على اختبارات المالٌة الجامعٌن لنوع اللباس ؟  رتأثٌالمالٌة  لئلمكانٌاتاللباس ؟ وهل 

 كما اعتمد الباحث على المنهج الكٌفً و الكمً .

  الطلبة الجامعٌن الذكور فقط ومن التقنٌات التً استعمالها المبلحظة البسٌطة :البحثعٌنة 

 و المقابلة و االستمارة .

                                                                 

األسرة الجزائرٌة الدراسة استطالعٌة على عٌنة بوٌعلً وسٌلة ، فرج هللا صورٌة ، الصراع حول القٌم االجتماعٌة فً  - 
من المراهقٌن بثانوٌة محمد العربً بن مهٌدي ، الملتقى الوطنً الثانً حول : االتصال و جودة الحٌاة فً األسرة : أٌام 

5، ورقلة ، ص  2613افرٌل  9/16 1
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و خلصت الدراسة أن اللباس ٌشكل احد الضؽوطات النسبٌة و االجتماعٌة للفرد و التً    

الزٌادة االهتمام باللباس من اجل لفت انتباه اآلخرٌن وإعجابهم ، كذالك اهتمام  إلىتدفعه 

كاإلطارات و النخب مثقفة ،  المتمٌزةوجودهم و مكانتهم االجتماعٌة  إثباتباللباس من اجل 

و اعتبار  الخاصة ، أذواقهمتهم وحرٌتهم فً االختٌار و ٌحققون ٌنفردابٌر عن كذالك التع

ٌقة للفت انتباه اآلخرٌن و اللباس وسٌلة للقبول االجتماعً و االندماج مع اآلخرٌن وهو طر

، كما أن هناك تخصٌص مبالػ المالٌة معتبرة من اجل شراء اللباس الذي ٌحمل إعجابهم

ً طبقٌز و التعبٌر عن المستوى االجتماعً و المعٌشً و الٌللتم أصلٌةتجارٌة  عبلمات

. إلٌهالذي ٌنتمون 
1

 

  : 12الدراسة 

علم االجتماع العابلً من إعداد الباحثة و الطالبة مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماجستر   

دراسة مٌدانٌة للطلبة  «و اختٌار شرٌك الحٌاة  سدتمثبلت الج »تحت عنوان  ودي فتٌحةلمٌ

المطروح وهو :  التساؤلما بعد اللٌسانس ، بجامعة وهران ، حٌث انطلقت الباحثة من 

فً االتجاهات الخاصة  أهمٌةالتً تبدو بالنسبة لنا ذات  سدللج ماهٌة التمثبلت االجتماعٌة

 باختٌار شرٌك الحٌاة ؟ 

 الباحثة على المنهج الكٌفً الوصفً . كما اعتمدت  

بجامعة  (، ماستر ، دكتوراه  ماجستٌر)هً مجموعة طلبة ما بعد اللٌسانس ٌنة البحث : الع

 وهران .

 التقنٌات المعتمدة هً المبلحظة والمقابلة . 

 نتائج الدراسة : 

 اجتماعٌة تسعً إلى إبراز النفوذ لٌعبرعن الحرٌة االجتماعٌة . طقسٌةاللباس عبلمة  إن 

                                                                 

دراضخ يُذاَُخ نهطهجخ جبيؼخ  –رشُذ ثىرمراثذ ، ظبهرح االهزًبو ثبنهجبش ػُذ انشجبة انجبيؼٍ   - 1

 .  2117-2116انجسائر، رضبنخ يبجطزُر ، ػهى االجزًبع ، انجسائر ضُخ 
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 هً بمثابة رأس مال رمزي فً العبلقة الثنابٌة بصفة عامة و فً  للباس الماركة التجارٌة

ب ذقامت بجاختٌار شرٌك الحٌاة بصفة خاصة و كلما كانت الماركة التجارٌة الفاخرة 

 الحٌاة.الجنس األخر فً االختٌار كشرٌك 

 و هً زهٌدة الثمن ولٌس  أصلٌةؼٌر وتحمل ماركة التجارٌة  األلبسةمن  أنواعهناك  إن

فع دالثمن هو فرد مٌسور مادٌا من ٌ الباهظةمن ٌرتدي الماركة التجارٌة  أنوري بالضر

الظاهر الخادعة  من عالمالنعٌش فً  أنناشراء هذه الماركة الفاخرة أي لرٌب كامل دخله قبالت

قترب من المسرحٌة ٌالتً 
1

 

 :  13الدراسة    

 "بن زٌان خٌرة  "مذكرة تخرج لنٌل شهادة الدكتورة ، علم االجتماع من إعداد الباحثة  : 

 (الحمام ، الحبلقة السوق ، ) االجتماعٌة المحلٌة "المرأة والفضاءات  "عنوان :  تحت 

 لمدٌنة حمام بوحجر ، بجامعة وهران .دراسة مٌدانٌة 

مجموعة التساءالت : هل ٌمكن اعتبار الفضاءات االجتماعٌة الحٌث انطلقت الباحثة من 

و ممارستها و عبلقاته تموضع الجسد األنثوي  ناءاتب (سوقكالحمام ، الحبلقة ، ال)المحلٌة 

بما ٌشتمل علٌه  األنثويوهل هً مسؤولة على إعادة تشكٌل الجسد لؽته الجسدٌة ؟  سبح

الوضعٌات التً ٌتخدها الجسد  ما هًو سلوكات ؟ ومظهرات وتذلك الجسد من حركات 

 فضاءلؽة الجسد داخل ال أنهل  و ؟اختبلؾ الفضاءات االجتماعٌة  إطارداخل المجتمع فً 

تحقٌق المكانة و االنتماء استجابة لمطلب اجتماعً ورد فعل من اجل االجتماعً هً 

 بالمنهج ؟ كما اعتمدت الباحثة على الوصؾ اثنوؼرافً المرتبط االجتماعً 

المبلحظة المباشرة للسلوكات و التفاعبلت ومن التقنٌات البحث المستعملة  نثروبولوجًاال

على النساء  إجرابها تممختلؾ الفضاءات عن قرب وكذالك التقنٌة المقابلة التً  فً النساء

 المترددات لهذه الفضاءات.

 

 

                                                                 
1
دراضخ يُذاَُخ نهطهجخ يب ثؼذ انهُطبَص ، رضبنخ  –فزُحخ يُهىدٌ ، رًضالد انجطذ و اخزُبر شرَك انحُبح  -  

 2116- 2115يبجطزُر ، ػهى االجزًبع انؼبئهٍ ، وهراٌ ،
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  نتائج الدراسة :

الحمام ، الحبلقة ، )اءات االجتماعٌة ضفً ف المرأةبان وجود الجسد  الدراسة  خلصتو

اجتماعٌة وروابط ٌحمل معه تمثبلت حول فضاء على مستوى بناء عبلقات  (السوق 

اء مكانا ضأصبح الفاجتماعٌة تمثبلت فً رباط االجتماعً و االقتصادي و التجاري ، أي 

 ) الثبلث الفضاءات انأساسٌا فً تحدٌد العبلقات بٌن األفراد و الروابط االجتماعٌة ، و

حاولنا الكشؾ عن الجانب االجتماعً و  هً فضاءات اجتماعٌة (و الحمام والحبلقة  السوق

 باطاالجتماعٌة خاصة منها راالتصالً فً هذه الفضاءات و خلق العبلقات و الروابط 

الصدقة الذي تكرر فً كل فضاء 
1

 

  : 14الدراسة 

 "الجسد  "ت بدراسة عنٌوالتً تعد من أهم الدراسات التً روبولوجٌة ثسوسٌوان دراسة هً

الجمال و الجسد تحت عنوان :   بن عبد هللا هٌةاو كذلك من حٌث طرٌقة التناول الباحثة ز

بجامعة وهران ، وذلك لنٌل شهادة  سوسٌولوجٌةاألنثوي : تمثبلت و الممارسات مقاربة 

العام متمثل فً : ماهٌة  التساؤلالباحثة من ، حٌث انطلقت الماجستر فً علم االجتماع 

ٌن سنجما بٌن البالجسد وببنٌة العبلقات عبلقة الشباب الجامعً الٌوم بمنظومة القٌم المتعلقة 

و  الجزابرفً  "ٌة سالجنو "صناعة الهوٌات  مؤثراتعن  التساؤلبصٌاؼة األخرى  أو؟ 

ت رهانات حجامعٌة ، ت ٌةنشبافً ثقافة العناٌة به  أشكاللمفهوم الجسد و  عقلنٌتهاعن كٌفٌة 

 و متؽٌرات الحداثة ؟ االجتماعٌة  التنشبة

والمنهج المقارن والمنهج  كما اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفً والمنهج الكٌفً

تقنٌة المقابلة  "و " دراسة حالة "التارٌخً الجنٌالوجً ومن التقنٌات البحث المستعملة تقنٌة 

." 

    نتائج الدراسة : 

وخلصت الدراسة بان الجسد والجندر : الحداثة ورهانات الزٌنة والتزٌن فً المجتمع     

للثوابت القٌمة  "تفجر  "الجزابري خاصة عند الشباب الجامعً ذكوره و إناثه لٌس هنالك 

                                                                 
1
دراضخ يُذاَُخ  – (انطىق ، انحًبو ، انحاللخ )خُرح ثٍ زَبٌ ، انًرأح و انفضبءاد االجزًبػُخ انًحهُخ  -  

  2617-2616بوحجر ، رسالة دكتوراه ، علم االجتماع ، وهران ،  حمام نًذَُخ 
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قبلب جذري وان بان ٌأتوا بانالدٌنٌة و السٌاسٌة والثقافٌة ، و بالتالً ال ٌمكن لهؤالء الشباب 

من اجل سٌاقة  إطار ذلك من خبلل مظاهرهم  ألنهم ال ٌستطعون وجودكانوا ٌظهرون 

 بان المجتمع الجزابري  ٌنبامما  ، النطاقخارج هذا  إلٌهاحون طمالتؽٌرات التً قد ٌ

بالرؼم من أن شبابه ٌجمع إلى التؽٌٌر و الحداثة ، إال أنهم ٌؽربلون ما ٌتعارض مع قٌمهم 

و هذا ما ٌخلق لدٌهم أزمة وتٌهان فً الهوٌة كلما التناقضات ما الراسخة المتعلقة بالدٌن ، 

بٌن رؼباتهم و تطلعاتهم و مرجعٌاتهم االجتماعٌة . 
1

 

ساعدتنا فً إعادة بناء و  التً الدراساتنوعا ما من  العربٌةالدراسات  تعتبر هذهوقد    

 كما استعنا الموضوع،بالجوانب  أكثر اإلحاطةاستطلعنا من خبللها كما  اإلشكالٌة،تعدٌل 

، ولكن الموضوع الذي بصدد المقابلة كذالك وضحت لنا خطة البحث  بها فً بناء دلٌل

عبلقة بالعصرنة لها ال اع أولهٌدراسته ٌختلؾ عن هذه الدراسات باعتباره من المواض

و المواكبة للتؽٌرات االجتماعٌة الحاصلة و متمثل فً التسرٌحات الشعر         والحداثة

نعتبرها ظاهرة اجتماعٌة تمس المجتمع  اآلن أصبحو التً  الجزابريالؽرٌبة لدى الشباب 

 .بصفة خاصة و المجتمعات العربٌة بصفة العامة الجزابري

 

 

                                                                 

رسالة  ، الجمال و الجسد األنثوي : تمثالت و الممارسات مقاربة سوسٌوانثروبولوجٌة ، زهٌة عبد هللا -1

2665-2664ماجستر، علم االجتماع ، وهران ،    



 

 

 

 

 شبة األسرٌة فً المجتمع الجزابريالتن الثانً:الفصل 

                                                        

 

 تمهٌد 

 مفهوم التنشبة األسرٌة. -1

 نظرٌات التنشبة األسرٌة. -2

 أسالٌب التنشبة األسرٌة. – 3

 التنشبة األسرٌة فً المجتمع الجزابري و عبلقته بالتؽٌر االجتماعً . -4

 (صراع األجٌال  )عبلقة اآلباء باألبناء  -5

 بلصة الفصل خ
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  تمهٌد: 

ودوام الوجود  البشري،الجنس  لبناء،عبارة عن نظام اجتماعً و ضرورة حتمٌة  األسرة إن

تحقق ٌو فطرٌة ،  هذه الضرورة بطبٌعة اإلنسانهللا عز وجل فً  أودعو لقد  االجتماعً ،

ؼنى ألحدهما عن األخر و هما الرجل و المرأة قال هللا تعالى : الذلك بفضل اجتماع كابنٌن 

 .  "ومن آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلٌها  "

 تنشبتهمنحوهم من اجل  األسرةمسؤولٌة  تبدأ، ومن هنا  األبناء إنجابومن ثمرات الزواج 

فً هذه العملٌة ، و هوما سوؾ  المؤسسة وبهذا تظهر لنا أهمٌة هذه صحٌحة  تنشبة، 

 نحاول أن نبٌنه فً هذا الفضل .
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  األسرٌة:مفهوم التنشئة  -1

فً  الوالدٌن  اإلجراءات و األسالٌب التً ٌتبعها »:  أنها عرفت التنشبة األسرٌة على    

كابنات  إلىاجتماعٌة ، أي تحوٌلها من مجرد كابنات بٌولوجٌة  أبنابهاتنشبة  أو طبٌعت

« من اتجاهات توجه سلوكهما فً هذا المجال ٌعتنقاهاجتماعٌة ،  وما 
1

   

وسٌلة ٌتبعها اآلباء لكً ٌلقنوا أبناءهم القٌم و المثل و صٌػ  أنها: على  كذلك كما عرفت

وٌسعدون فً   أعمالهمالسلوك المتنوعة التً تجعلهم ٌتوافقون فً حٌاتهم وٌنجحون فً 

هً احد االتجاهات االجتماعٌة  ة، كما تعرؾ بالرعاٌة الوالدٌ باآلخرٌنعبلقاتهم االجتماعٌة 

حد كبٌر األسالٌب التربٌة و التطبٌع االجتماعً إلىالتً تحدد 
2
  

   االجتماعٌة()النظرٌات التنشئة األسرٌة   2-

 النظرٌة البنائٌة الوظٌفٌة :  /ا-2 

محددة ، جنس بادوار  أوالتنشبة االجتماعٌة ، تخص كل نوع  أنٌركز هذا االتجاه على    

عملٌة  إلىهذا االتجاه  ٌنظرعن األخر ٌلتزمون بها فً المستقبل كما كل منهما تختلؾ 

حٌث تتفاعل مع باقً عناصر ق االجتماعً نسجوانب الالالتنشبة االجتماعٌة على أنها احد 

 بناء االجتماعً و توازنه . الالنسق الذي ٌساعد على المحافظة على 

و توافقها و لكل قٌام أي فرد بادوار  األدوار نظمشرط لوجود  األدواراالختبلؾ بٌن  أننجد 

التنشبة عبلقات الفرد المتعددة داخل عدة نظم اجتماعٌة تكون ال إلىمختلفة ٌعود فً الؽالب 

 االجتماعٌة هً المسؤولة عن كل هذا .

كما أكد تالكوت بارسونز على التنشبة بالتركٌزه على وجود ادوار محددة للذكور و أخرى 

االجتماعً  سقلئلناث أي التماٌز بٌن الجنسٌن الذي ٌؤدي باالستمرارٌة الن
3

فٌرى  

                                                                 
، مركز اإلسكندرٌة للكتاب  طبٌقوالت نظرٌةو حاجاته بٌن ال طفلسهٌر كامل احمد ، شحاته ، سلٌمان احمد ، تنشئة ال -  1

 8، ص 2662و الطباعة والنشر والتوزٌع ، االسكندارٌة ، ب ط ، 

والدي على التكٌف األبناء فً فترة المراهقة ، مجلة العلوم فض الالتقبل والرنصر الدٌن جابر ، انعكاسات أسلوب – 2 

 38، ص 9اإلنسانٌة ، جامعة قسنطٌنة ، العدد 

 
.21،ص1،3112مٌح أبو مغلً،عبد الحافظ سالمة،التنشئة اإلجتماعٌة للطفل،دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع،عمان،طس - 3
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تؽٌر أو  تعلم ألنها تتضمناألصحاب هذه النظرٌة أن التنشبة االجتماعٌة ترتبط بعملٌة ال

 تعود 

 

على السلوك وذلك نتٌجة التعرض للممارسات معٌنة و خبرات كذالك االستخدام بعض 

 الوسابل و األسالٌب لتحقٌق التعلم سواء كان بقصد أو بدون قصد.  

 ب/  النظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة :-2

االجتماعٌة تستمر ما دام اإلنسان حٌا ، ترى النظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة أن عملٌة التنشبة 

تقى بشخص أخر و على هذه النظرة فان الفرد ٌتعلم المعنى االجتماعً ، لوهً تنشط كلما ا

التعلم ٌتم بواسطة اللؽة ومن خبللها و الن ا ؼالبٌة هذ و األفكارو للسلوك و الموضوعات 

رموز اللؽة المحكٌة الفان قدرته على استخدام  ة، المتمٌزٌولد ولٌس لدٌه وعً بذاته   فردال

عٌة و ٌمكن للفرد أن ٌدخل عضوٌة اجتما إلىٌتطور من عضوٌة بٌولوجٌة  أنتمكنه من 

 فً التفاعل االجتماعً عندما تطور لدٌه شعور بالذات أي حٌن ٌستطٌع أن ٌشٌر إلى ذاته 

ٌر لهذه فسو ت و استجابات لسلوكه تصرفاتو ما ٌحمله من  اآلخرٌنالفرد مع تفاعل الأي  

ذا ما تشٌر ك، وه مرآة ٌرى فٌها نفسٌته اآلخرٌن أن، أي  لذاتهفانه ٌكون صورة  صرفاتالت

نتعلم كٌؾ  أنإلٌه النظرٌة ، انه من اجل أن نرى أنفسنا من وجهة نظر اآلخرٌن فانه علٌنا 

 ادوارنلعب  أنلتطوٌر الذات و نموها ، ومن اجل و هذا ٌصبح ضرورٌا  أدوارهم، نلعب 

  اآلخرٌن نحتاج إلى اللؽة التً تمكننا من التواصل مع اآلخرٌن

 النظرٌة الدور االجتماعً :  ج-2 

 رابد هذه النظرٌة أن هناك مفهومٌن ربٌسٌن : "جورج مٌد  "ٌرى :  

        " المكانة االجتماعٌة "و " الدور االجتماعً "فً نظرٌة الدور االجتماعً و هما : 

وضع بناء اجتماعً ٌتحدد اجتماعٌا وٌرتبط به واجبات  المكانة االجتماعٌة :و تعنً 

المجموعة من  أونمط من السلوك المتوقع وحقوق ، ولكل فرد عدة مكانات مثبل : مكانة 

متوقعة الجتماعٌة االسلوكات الالتوقعات االجتماعٌة فالذكر له وضع اجتماعً ٌترتب علٌه 

 . األنثىعكس الب
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توقعه اآلخرٌن من الشخص ٌحتل مركزا ٌنمط السلوك الذي الهو  الدور االجتماعً : أما

اجتماعٌا أخرى اهم اآلخرون أوضاع اجتماعٌا معٌنا خبلل تفاعله مع أشخاص ٌشؽلون
1

 

 

محددة لكل من الرجل و المرأة و هذا التماٌز ٌؤدي إلى التماسك  األدوارهناك  أنبمعنى 

و تقنٌات لٌكٌد سلوكه الفرد ٌستعمل استراتٌجٌات  ةاألسرة والمجتمع ككل و مع نمو شخصٌ

النظام  أومع متطلبات ما هو سابد من قٌم وتقالٌد فً مجتمعه من اجل المحافظة على النمط 

 السابد فٌه .

 التعلم االجتماعًالنظرٌة  - د/ 2

طرق الب من خبللها الفرد سعبارة عن العملٌة التً ٌكت "   Gets" ستٌالتعلم كما ٌعرفه ج 

ل عن طرٌقها إلى تحقٌق أهدافه صٌ أودوافعه  اإلشباع
2

 

 النظر هذهالتعلم من وجهة  أولنظرٌة التعلم فالتنشبة  األساسٌةالقاعدة و ٌعتبر التعلم 

تؽٌرات فً السلوك تنشا عن التجربة والخبرة ، الاإلنسانً عبارة عن  طبٌقالنظرٌات فً الت

و أكثر حاجة إلٌه و ذلك لما للتعلم من فابدة فً خلوقات على التعلم ماقدر ال اإلنسان أنوبما 

عملٌة التنشبة االجتماعٌة ، والتً الحٌاته ، باعتباره عملٌة دابمة ومستمرة و خاصة فً 

ذلك الجانب من التعلم الذي ٌهتم بالسلوك النظرٌة على أنها هذه  األصحابٌنظر إلٌها 

 ون تؽٌرا تضمألنها ت (أي تنشبة اجتماعٌة )االجتماعً عند الفرد ، فهً عملٌة تعلم ، 

المؤسسات  أنرات ، كما بلممارسات معٌنة و خ ضتعوٌدا فً السلوك و ذلك نتٌجة التعر

األسالٌب فً تحقٌق التعلم واالجتماعٌة تستخدم أثناء عملٌة التنشبة بعض الوسابل التنشبة 

سواء كان بقصد أو بدون قصد 
2

 

 :   بوردٌو بٌار النظرٌة-/ذ2

وضع فرؤٌة خاصة به ،   كل النظرٌات السابقة فقد وضعر بوردٌو مع بٌافقد تقاطع 

ى وفق هذا شحٌث انه م  " الثقافٌةالصراعات  " نظرٌة :الاها بموس به صٌاؼة خاصة

                                                                 

 .283،ص1،2665ربٌة والتنشئة االجتماعٌة، دار وائل للنشر والتوزٌع ،األردن طعبد هللا زاهً الرشدان، الت
1  

   78، ص 2665،  عبد العزٌز خواجة ، مبادئ فً التنشئة االجتماعٌة ، دار الغرب لنشر والتوزٌع ، وهران  -   2
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 " سباالبٌتو" مفهوم السمت أو العادة أو ما ٌسمٌه الٌربط كل ما سبق ب أنالدرب فانه حاول 

    Habitus  

عن إعادة إنتاج أوضاعهم . مسؤولٌنكما انه ٌركز على السلوك الفاعلٌن باعتبارهم 
1

 

 

 أن كما ٌرى التصرفات إنتاجالمسؤولة عن  (وس تاالبٌ ) قؾاوٌرى بٌار بوردٌو الم   

الذي  "بوردٌو "لقٌنا الضوء على مفهوم ا إذاوالتصرفات  إنتاجاالدركات المسؤولة عن 

الثقافة السابدة تشكل الشخصٌة و  أنح لنا انه وفقا له ٌرى ضبالعادة الثقافٌة  فانه ٌت هاسما

مجموعة من المدركات و المنظومة تتألؾ من الوالتصرفات وذلك باعتبارها العادات 

محفورة داخل الفرد الالمعانً و القدرات و الحاجات و تذوق األشٌاء تلك التً تكون 

 وموجودة فً إطار الوعً .

و تنتج  الطبقة "ات سوتابٌ "بٌار بوردٌو التنشبة االجتماعٌة تضمن اندماج  سبح    

 "قاسم نفس تباعتبارها مجموعة ت طبقةاالنتماء الطبقً لؤلفراد كل هذا بإعادة إنتاج ال

"توسات باالٌ
2
  

 (بلاير تارد  اغ)النظرٌة التقلٌد  -2ر/

جمٌع الٌخضع لها  األساسٌةقوانٌن السلوك ما وفق الهو عالم األمرٌكً ٌرى انه ٌتكون 

 التقلٌد الذي هو سبب اذلك هو " ٌدلالتق بقوانٌنالمجتمع و هً ما سماها " تارد "  األفراد

نابها و قٌام فو تعدٌلها و  اتفسٌره وهو المسؤول عن  الثقافٌة الجدٌدة األنماطكافة  نشوء

 أخرى محلها . 

جسمٌا نشاطا  أوعقٌدة  أوسواء كانت فكرة جوانب السلوك اإلنسانً الجانب من فكل 

 اإلنسانً و ٌشٌع السلوك ع سٌت حٌنو  ،ٌتم بالتقلٌد  هٌو هذا جمع لقانون التؽٌٌرٌخضع 

نسبة كبٌرة من األفراد ترسخ جذوره فً التربٌة االجتماعٌة وعندما ٌصبح عرفا  ه بٌنتقلٌد

 أو عادة اجتماعٌة.

                                                                 
1

العربٌة للنشر و التوزٌع ، القاهرة، شحاته صٌام،النظرٌة اإلجتماعٌة من مرحلة الكالسٌكٌة إلى ما بعد الحداثة،مصر  -

 .188،ص 1،2669ط
 

 
2
دار ،السلوك العدوانً لدى المراهق بٌن التنشئة االجتماعٌة وأسالٌب المعالجة الوالدٌة  ،زرارقة فضٌلة ،فٌروز مامً - 

 .146،ص2613،عمان ،األٌام للنشر و التوزٌع 
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 السلوكٌاتفالتقلٌد حسب " تارد " ٌتناول كل ألوان السلوك االجتماعً سواء كانت هذه 

ة ووضع ثبلث قوانٌن للتقلٌد :ذشا اإلجرامٌةنحرافٌة أو االسوٌة أو   

 .أكثرمتقاربٌن ا كانوون بعضهم بعض كلما دٌقل األفراد -1

 الحاالت.الب فً اؼلب ؽالمؽلوب مولع بتقلٌد ال -2

فان الفرد ٌقلد الحدٌث منها. األدوارو  النماذجفً حالة تقارب  -3
1

 

 أسالٌب التنشئة األسرة الجزائرٌة :  -3

ر و التً أدت إلى ضعملٌة التح خبللنتٌجة للتؽٌرات التً شهدها المجتمع الجزابري     

سٌادة التقالٌد والقٌم ، إلى البناء األسري الته من بناء اجتماعً متمٌز ، ٌؽلب علٌه انٌبر بٌتؽٌ

موضع ، فاألم اضطرت للخروج إلى العمل لمساعدة زوجها على الفرد فً الٌعمل فٌه كل 

بٌن المكانات السابقة   تناقضعن ذلك  مما ترتبتحصٌل العٌش و تحسٌن معٌشة األسرة ، 

، وعهدت التنشبة االجتماعٌة تقلٌص فً الوظابؾ اآلسرة الو األدوار الجدٌدة ، مما أدى إلى 

التً تتولى  لتصبح هً ر الحضانة ا، كالمدارس و د األخرىتربوٌة اللمؤسسات ا للطفل

ٌر القٌم األسرٌة ، خاصة مع ٌتؽالتربٌة األبناء أكثر من األسرة ، وانعكاس كل ذلك على 

رؾ هذه القٌم صحرٌة التالنوع من الدٌمقراطٌة و الد محلها وً السلطة األبوٌة ، لٌسشبلت

التربٌة األسرٌة  األسالٌباألسرة الجزابرٌة و من أهم  اتخصوصٌال قأدالتً تشكل 

مهمل رافض ؼٌر  اإلهمال األسلوبالحماٌة الزابدة ،  األسلوبالحدٌثة  األسرةالممارسة فً 

الدٌمقراطً  األسلوبالمتذبذب و  األسلوب،  (نابذ  –فوضوي  –متساهل  –مبال 
2
  

 التنشئة األسرٌة فً المجتمع الجزائري و عالقتها بالتغٌر االجتماعً: – 4 

جنس ، الهم بم على نحوتتأثر األبوٌن لدىالتنشبة االجتماعٌة  أنتؤكد الدراسات المنشورة      

 Bellat Marie " رىدوٌ "حسب جنسهم ، فٌبلحظ  األبناء األدوارتنمٌط الٌعمل على  و انه 

– Douru- "  أم، فالتفاعبلت ،  األسرةل ـــسن مبكرة داخالتمٌٌزٌة مند الممارسات  هناك نا 

                                                                 
األحداث ، رسالة ماجستر ، علم االجتماع الجنائً ، الجزائر ، احمد لدرم ، البٌوت القصدٌرٌة و عالقتها بجنوح  - 1

  23، ص. 2668
بلقاسم سالطنٌة ، حنان مكً ، أسالٌب التربٌة المتغٌرة فً األسرة الجزائرٌة ، مجلة العلوم االنسانٌة و  - 2

  86ص  2612مارس  1المجتمع ، العدد 
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ٌحرصون على تعلٌم السلوك  اآلباء أنكما ٌبدو  األنثىالذكر و  تختلؾ بٌن  (رضٌع )

  من الذكور أكثراالجتماعً ، 

لذلك ٌتم التعامل معهم بشدة و حزر ، فبل ٌتم ،  ن نبلحظهم ٌحرصون على الحركة الذٌ   

    الرقة إلىفل فتاة الن الفتاة مدعوة لطكان ا إذا إاللى الجلوس و الوقوؾ ع مساعدتهم

 

ون فعمد األوالد أن فً حٌن ( عامةالصفة الالراشدٌن ب)الوالدٌن  أكثر بسٌطرةو االرتباط 

  .لذاتٌة ا  نشاطاتهماالستقبللٌة فً  إلى

 فً كتابهما  " Ch. BAUCLELO  " ٌودلو "  ." RESTALELET "بلت بكما ٌشٌر كل من است  

" Allez les filles " "  التنشبة ل شكاختبلؾ التنشبة حسب الجنس و فً بعض العاببلت ت إلى

عند بعض األسر تاخد صورة  نجدهااالجتماعٌة التمٌٌزٌة استراتٌجة مقصودة فً حٌن 

تنشبة خفٌة 
1
. 

  صراع األجٌال : و جتماعٌةاالالتنشئة  -5

الفرد و طبعه بطابع  إلىتراث المجتمع الشاملة تستهدؾ نقل العملٌة ال االجتماعٌةالتنشبة    

ولد فٌها و التً ٌتعامل معها و هً تحدد اتجاه السلوك الذي ٌسلكه و الذي ٌالجماعة التً 

للفرد و  واألخبلقٌة هذه العملٌة الناحٌة السلوكٌة ٌعطً معنى الفرد فً المجتمع و تضم 

بدءا من  األسرةمن مٌبلده و تنطلق من  األولىتبدأ منذ السنوات  هً إنماالمجتمع فحسب 

مختلؾ الجوانب  إلىتطور تالحاجات البٌولوجٌة  و إشباعو للنمو و التعلم  األولٌة العملٌات 

كالمدرسة والحً و  أخرىجتماعٌة االمؤسسات ال إلىثم تنتقل  ةٌوالقٌم األخبلقٌةالتربوٌة و 

  النادي...

 األولىمرحلة هً المرحلة المتطورة من هذه العملٌة ، فالطفل فً سنواته  أصعبلعل و   

ٌتلقى ما ٌعرض علٌه من خبلل  أن بإمكانهٌكون طوعا والدٌه و هو كالصفحة البٌضاء 

و ٌنظؾ و ٌمشً و ٌتكلم   ٌأكلكٌؾ ، فٌتعلم و االتصال الجسدي و الرموز  اإلشارات

هذه العملٌة تتعقد مع التطور الحاصل فً النمو الفرد بحٌث وٌحس بحنان والدٌه ، و لكن 

عدٌدة ،  أطراؾو تدخل فٌها  أكثرو اعقد تتطلب مهارات  أهمموضوعات اكبر و التتناول 

                                                                 

.149المرجع السابق، خواجة عبد العزٌز ص  1
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 أفكارقدرة من النضج ، فتكون له توجهاته و  أكثرعلى مرحلة المراهقة ٌصبح الشاب الففً 

عقلٌة و ذهنٌة  األمور أصبحتوبدٌهٌا بل  ملموس األمرلم ٌعد  إلٌهما ٌنقل  أٌضاخاصة و ال

االبن لم ٌعد حبٌس والدٌه فبل ٌعرؾ  أن، كما و الدٌن و القٌم و العادات  كاألخبلقو نسبٌة 

 متنوعة وٌمارس عملٌات اتصالٌة عدٌدة تساهم اكتسب عبلقات جدٌدة و سواهما ، بل انه 

 

و المدرسة و المجتمع و بدخول  واألصدقاءبدورها فً تكوٌن شخصٌته كوسابل اإلعبلم 

 . فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة األطراؾهذه 

كابن مستقل بذاته له  إنماما ٌرٌدان ،  األبوانٌكتب علٌها االبن صفحة بٌضاء لم ٌعد    

قٌم المجتمع التً لن ال تلقٌنهو فً نفس الوقت راعاتها مشخصٌته التً ٌجب احترامها و

تتطابق لم  إنمعقدة ٌنشب خبللها الصراع خصوصا الدقٌقة و العملٌة البدونها وهذه ٌتكٌؾ 

.القٌم الموروثة مع القٌم المكتسبة 
1

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1 .65،صبوٌعلً وسٌلة فرج هللا صورٌة ،المرجع السابق -
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 خالصة الفصل :

 

على  األهمٌةو  األهداؾمن خبلل كل ما سبق ٌمكن القول أن التنشبة األسرٌة لها     

سساته ، مؤفة فً المجتمع و فً ظالمستوى الفردي والجمعً ، وتبقى تعكس السلطة المو

م هكلٌهما فً تنشبة األبناء  (األب واألم )ختبلؾ وجهتً نظر الطرفٌن االوٌتضح مما سبق 

وجه الطرؾ األخر  فً ٌشهرهو فً استخدام احدهم مختلؾ األسالٌب لتنشبتهم و كسبلح 

ى المساواة والعدل خال ٌتو األخرٌسمى بالتجمعات األسرٌة ، وبعضها  عن سبٌل تحقٌق ما

   ؽٌر المرؼوب فٌها.الالتفاهم مما قد ٌؤدي إلى ظهور بعض السلوكات  أوفً التنشبة ، 

 

 

 



 

 

 الشباب الجزابري و التؽٌر االجتماعً الثالث:الفصل 

   

 

 تمهٌد 

 مفهوم الشباب . -1

 .[ 31 إلى 18 ] 18 إلى 13فبات الشباب فً مرحلة من  -2

 خصابص الشباب . -3

 الشباب و الموضة . -4

 االجتماعً.الشباب الجزابري ومواقع التواصل  -5

 خبلصة الفصل .   
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  تمهٌد:

 

خاصة فً المجتمعات المتقدمة و النامٌة على حد سواء ،  األهمٌةدراسة الشباب التشكل    

 و ذلك  بحكم الخصابص الطبٌعٌة التً ٌتمتع بها والتً تتٌح له القدرة على الحركة النشطة .

فهم إما مصدر القلق سلبٌة  الشباب الجزابري دابما تكتنفه صورةفان و بصفة عامة 

ولكن  الموضة،بدافع التقدم و  تجدٌدا،و والمتاعب أوهم المتاعب نفسها و أنهم األكثر تؽٌرا 

   قوتها.أنهم مستقبل الببلد و ال ٌنفً هذا 

للشباب باعتبارها تتمٌز بممٌزات  رعاٌتهاولقد وجهت معظم الدول فً العالم عناٌتها و    

دول العالم الثالث و الوخصوصا  المجتمع،ؼٌرها من الشرابح الموجودة فً  تختلؾ عن

مناحً الحٌاة الالشباب فً جمٌع  اتلهذه الفب اخاص اهتماما التً تولًها الجزابر من

 المختلفة.
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 مفهوم الشباب :  -1

عدٌدة و المهن الو  النفس،علم االجتماع و علم  رأسهافقد اهتمت العلوم االجتماعٌة و على 

دراسة الوجه الخصوص بالمهنة التربٌة على الاالجتماعٌة و ةمهنة الخدم رأسهاعلى 

قضاٌا الشباب وربطها الو مشكبلتهم مع االهتمام ب احتٌاجاتهمتجاهاتهم و قٌمهم و االشباب و 

 للمجتمع.بالسٌاق االجتماعً واالقتصادي و السٌاسً 

 األخرىمعاجم الاب بمعنى الحداثة و فً فً اللؽة هو جمع ش  youthو ٌعد مفهوم الشباب 

مرحلة النشاط  بأنهمصطلح الشباب من شب أي صار فتٌا ، وبعض المعاجم تعرؾ الشباب 

، وفً جمٌع األحوال فان مصطلح الشباب ٌشٌر إلى الوصول إلى سن والقوة و السرعة 

البلوغ و اإلدراك 
1

   

ومن خبلل اطبلع الباحثة على عدة الدراسات ، الحظت بان هناك االختبلفات الحاصلة فً 

تحدٌد مفهوم الشباب ٌتماشى مع  أودراسة حاولت تقدٌم التحدٌد مفهوم الشباب ، فكل 

 المعطٌات المتوفرة لدٌها . ر الذي تبنته ووالمنظ

 نوعً،و مجتمع ٌرى الشباب حقٌقة اجتماعٌة و شرٌحة اجتماعٌة  االجتماعً:المنظور -ا

والء واالنتماء و الإلى  و إشباع الحاجة (األصدقاء )ٌسعى إلى عضوٌة جماعات األقران 

 المستقلة.شخصٌة الالتعبٌر الحر عن النفس و الرؼبة فً تكوٌن 

جوانب النضج الجسمً أو العضوي التً الالشباب ٌقتصر على  البٌولوجً :المنظور  -ب

 تحقق للشباب .

جوانب النضج الشخصً التً الالشباب ٌقتصر اهتمامه على فً  السٌكولوجً:المنظور  -ج

 لشباب.لتتحقق 

ٌصبح شابا و شخصا مسؤوال عن أفعاله عندما  الطفلٌرى أن  المنظور القانونً : -د

سنة  18ٌكتمل عمره 
2

 

                                                                 
1
 2112،  1ط َظرَبد و َمذ ، دار هبدٌ ، ديشك ،  –فٍ ػهى االجزًبع  أثحبسيصطفً ، طٍ طالل ػجذ انًؼ - 

  175، ص 

  . 195ص ،  1971، انًرجغ فٍ ػهى انُفص ، دار انًؼبرف ، انمبهرح ، ة ط ،  ٍضُذ جالن -  2
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 فئات الشباب الجزائري : -2

 وخبلل ،مراحل شتى فمن الطفولة إلى المراهقة إلى الرشد الخبلل حٌاته ب اإلنسانٌمر 

مساره عواقب و مسرات ٌمتزجان معا لٌشكبل الحٌاة بالنسبة لئلنسان  ضتعتر حلةتلك المر

التً  المرحلة هذه مرحلة الشباب ،الو لعل أفضل تلك المراحل التً ٌمر بها اإلنسان هً 

فٌها العبلقة الحٌوٌة بما ٌحدث فً الحٌاة  تناؼمالوٌمتزج فٌها العطاء بالقوة و األحبلم ، 

االجتماعٌة ، والشباب الجزابري كمرحلة عمرٌة لها بداٌة كما لها نهاٌة 
1
 . 

عمرٌة  تتسم بعدد من الصفات و القدرات الشباب : فبة  أند. شحاتة السٌد : وٌرى 

الفبة العمرٌة و نهاٌتها ، باختبلؾ  هذه بداٌةالاالجتماعٌة النفسٌة المتمٌزة ، وتختلؾ 

األوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة و الثقافٌة السابدة فً المجتمع 
2
 . 

فً دراسة ) المتؽٌر للشباب اإلدراكو ٌقول د. ٌحً مرسً عبد بدر فً دراسته    

مراحل الف –ن معٌن للشباب سمن الصعوبة بمكان تحدٌد  أن – ( المعرفٌةروبولوجٌا ثاالن

دد و الباحث صاختبلفات فردٌة كثٌرة فً هذا ال ك، وهنااإلنسان متصلة بعضها باألخرى 

 أوبدراسته الشباب بوصفه قطاعا من المجتمع الكبٌر مع المجتمع الصؽٌر  أساساٌهتم 

سلوكٌة و قٌم  بأنماطوصفه مجتمعا ٌتمٌز ل لشبابا لدراستهو  (قطاع الشباب  )الفرعً 

قٌم السلوكٌة و  األنماطعن القٌم الموجودة فً المجتمع ككل ، و تحدٌد  -جزبٌا  - تختلؾ

سلوك بقدر ارتباط تلك السن بسن ، المسالة الالتً تمٌز هذا القطاع ، فلٌست المسالة هنا 

معٌن 
3
  

، ونعتمد على المعٌار  العٌنة أساسهاو علٌه تم تحدٌد المرحلة العمرٌة التً سنختار على 

 )اؼلب الدراسات التً تناولت الشباب موضوعا لها ، وحددت الفبة العمرٌة  اتخذتهالذي 

 ما تكون تمثٌبل للشباب . كأنسب (سنة  36- 18

                                                                 

شبيهخ نحًبَخ انشجبة يٍ االَحراف : االضزمراء  إضزرارُجُخَحى  األولانًهزمً انىطٍُ  أػًبل،  آخروٌايسَبٌ وَبش  - 1

  3، ص 2116هًطزمجم ، يخجر انزطجُمبد انُفطُخ فٍ انىضظ انؼمبثٍ ، دَىاٌ يؤضطبد انشجبة ، ثبرُخ ، ن اضزشراقنهىالغ و 
2
ُبضُخ فٍ يىالف انشجبة َحى انؼًم انطُبضٍ ، رضبنخ دكزىراِ ، لطى ػهى االجزًبع ، شحبرخ انطُذ احًذ ، دور انضمبفخ انط -  

  87، ص 1993،  اإلضكُذرَخ 
3
،  دكزىراِجًُهٍ ، انشجبة و انًشبركخ انطُبضُخ فٍ انجسائر دراضخ يُذاَُخ نؼُُخ يٍ انشجبة انجبيؼٍ ، رضبنخ  كرثىث -  

  89، ص 2111ػهى االجزًبع انزًُُخ ، لطُطُُخ ، 
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 خصائص الشباب الجزائري : -3

مٌز بالحٌوٌة و النشاط ،  تباإلنسان و تمرحلة الشباب هً حالة نفسٌة مصاحبة تمر ال أنبما 

مراحل العمر طلبا للتؽٌر و التطور ، وكل ما هو جدٌد ، فالشباب الجزابري ال واألكثر

خصابص تلك الو لذلك فمن الضروري معرفة  (سنة  31 -18)تتراوح أعمارهم ما بٌن 

حتٌاجات الشباب االمٌول و اللنا  عكسالمرحلة العمرٌة التً ت
1
 . 

 الجسمٌة:الخصائص  - أ

الشباب هً البلوغ و ٌستخدم  إلىمرحلة الطفولة التحول الفرد من البداٌة فً النقطة الإن 

الجنسً ، وتتمٌز هذه المرحلة بظهور معالم  ضجهر الفٌزٌولوجٌة للناإلى المظ لئلشارة

الناحٌة الجسمٌة تتمٌز من جسمٌة و فسٌولوجٌة معٌنة سواء عند البنٌن أو البنات ، و

و االكتمال الجسمً ، كما ٌهتم الشباب فً هذه المرحلة  نضجحو النباالستمرار فً النمو 

قاته االجتماعٌة وتمتعه األخر و اتساع عبل للجنس ولهبمظهره و شعبٌته  ومستقبله ومٌ

و التً تعنً شدة حساسٌة الشباب االنفعالٌة المختلفة وذلك نتٌجة للتؽٌرات الجسمٌة فاهة بالر

فً هذه المرحلة .  الأوالسرٌعة التً ٌمربها 
2
  

 الخصائص النفسٌة :  -ب

رحلة الشباب هً التوتر بٌن الذات و المجتمع و فً تلك المرحلة مال أثناءالمسالة الجوهرٌة 

بٌن  اتمتمردٌن ، وتتعقد العبلق أنهمتعرٌفات مجتمعهم القبول ال إلىتمٌل الشباب و الشابات 

االجتماعً قبول الواقع الوعدم م بالنفور و الصراع سالقٌم المحددة اجتماعٌا و الشباب  وتت

فً هذه  للشباب األساسً  مشكلالعلماء النفس االجتماعً ال، وٌرجع  األحٌانكثٌر من الفً 

ٌستطٌع ذلك  ال و لكنه ذاته ، تأكٌدالاالستقبلل و الكٌان ، فهو ٌرٌد  زمةاأل إلىراجع الفترة 

عتماد الشباب على االالنواحً المالٌة ، وكذالك  فً اكبٌرعلى والدٌه اعتمادا  العتماده

                                                                 
1

  12، ص اِخروٌانًرجغ انطبثك ، ايسَبٌ وَبش و  -
2
 اإلضكُذرَخَى رهبٌ يُُر حطٍ فهًٍ ، انمُى انذَُُخ نهشجبة يٍ يُظىر انخذيخ االجزًبػُخ ، انًكزت انجبيؼٍ انحذَش ،  - 

  244، ص  1994، 
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 إلىحد بعٌد ، ولهذا ٌنظر بعض العلماء  إلى ةاستقبللهم الذاتٌالمجتمع و ما ٌقلل من 

مرحلة الشباب باعتبارها مرحلة التناقضات ال
1

 

 الخصائص العقلٌة : -ج

زه بطابع الخٌال و ٌنحو النمو الفكري و العقلً مع تمٌفً هذه المرحلة ٌمٌل الشباب     

بعض األحٌان ، وتتمٌز هذه الفً  لئلٌحاءقابلٌة الجرأة والمؽامرة و ٌعتز الشباب بتفكٌره مع 

 إلىكبٌرة ، فالشباب الجزابري ٌحتاج لحرٌة عقلٌة و ٌمٌل العقلٌة الٌقظة البالمرحلة 

االنفعالً  و موثوق بها و ٌمتاز النمو العقلًالمصدر الوثٌقة من الالحصول على المعلومات 

من  األولى راحلالسابق فً المالتجارب و التفاعل و النمو عن تج ان بأنهفً هذه المرحلة 

، ولهذا تتمٌز هذه المرحلة باالختبلؾ الكبٌر  باألفرادرات المختلفة ثمع المؤهذه المرحلة 

 ةو البدنٌ ةو العقلٌ النفسٌةدرجات نموهم الو فً  األفرادبٌن 
2
  . 

  االجتماعٌة:الخصائص  -د

ٌر و النمو كما ٌتمٌز والقدرة الكبٌرة على التؽالشباب فً هذه المرحلة بالقابلٌة  صؾٌت   

 ب:

كان ال ٌعتبر سابدا ان علماء االجتماع والالتربٌة وخبراء الوهو تفسٌر ٌشٌع بٌن التحرر :   -1

 لدٌهم الخبرة أنبون عندما ٌفترضون طالكبار مخ أنعلى  األساسٌةبٌنهم و تقوم ركٌزته 

 همٌستؽلون مراكزهم فً السلطة لتقٌٌد تلقابٌة الشباب ، و وأنهمالشباب ،  جٌهالكافٌة لتو

مكانة الكبار و حتى المعرفة الالعصر الجدٌد و هم ٌنكرون  مبتبلٌتبنون تقالٌد لم تعد 

 المراهقة المعاصرة .

جانب الالعالمٌة فً شرٌحة الشباب هً الشرٌحة ذات الفاعلٌة ال إن التقلٌد والتغٌر :  -2

 ترباالنهٌار حٌنما تؽ ضفرالفً  هافقد تلعب دور تجاوز االنهٌار ، الالتراث و اإلحٌاء 

التؽٌر و التجدٌد و  إلىمٌلها  وطأةؽربٌة على تراثها ، ٌحدث ذلك تحت اللتستوعب قٌما 

مستلزمات التؽٌر التجوبا مع  أكثرتطور المجتمع ، ومن هنا كان الشباب الجزابري ال

 والتجدٌد .

                                                                 
  38، ص 2116ؼبنى يزغُر ، دار انشروق ، ػًبٌ ، انُى فٍ يبجذ انسَىد ، انشجبة و انم -  1

251انًرجغ انطبثك ، َىرهبٌ يُُر حطٍ فهًً ، ص  - 
2
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جمٌع تصرفاتهم  الالشباب و ٌحكمون على  إدانةفالكبار دابما ٌعملون على  اإلدانة :  -3

 وان سلوكهم ؼٌر قوٌم .ؼٌر مرضٌة  بأنهاوسلوكاتهم 

تصفٌؾ ز مبلبسهم وطرٌقة االمرحلة معرفون بطرالشباب الجزابري فً هذه  إن الخوف :  -4

مجتمع الكبار ، وبسبب رؤٌة ل األعداءالتجمع معا ، وبالتالً بمثابة  إلىو ٌمٌلون شعرهم 

ط االجتماعً ، فالكبار ضبمتطلبات الالالتهدٌد فإنها تنشا تبعا لذلك  ضوءالفً  أساساالشباب 

قبول الشباب ألرابهم دون نقد الون التؽٌر والتجدٌد و ٌمٌلون بدرجة كبٌرة إلى توقع فضٌر
1

   

 الشباب الجزائري و الموضة :  -4

كثر الفبات األفبة الشباب ألنها ال، دون أن نذكر الٌوم ال نكاد نذكر الموضة  أصبحنا    

حب التؽٌر و التجدٌد البها لما تتمٌز به هذه الفبة من الحركة واالندفاع و  ااالجتماعٌة تأثر

السن هم فً  االتً ال تعرؾ االستقرار و الشباب فً هذصفات الموضة الوالتً تتناسب مع 

باقً الن عتمٌٌزهم  لتعبٌر عنالذات و هً كوسٌلة  واإلثباتالقبول االجتماعً  إلىحاجة ال

الفبات االجتماعٌة األخرى 
2
 . 

خاصة مع االنفتاح الشباب العالم اهتم بالموضة ، المعظم الو الشباب الجزابري ك   

تبادل الهناك  أصبحاالقتصادي واإلعبلمً الذي عرفته الجزابر مع بداٌة التسعٌنات 

ثقافة المجتمع الجزابري ، التعكس  اإلنتاجخصوصٌة فً الهناك  أٌضا أصبحتو التجاري 

 وعلٌه شهرة و عالمٌة األكثرالسلع والمنتوجات  تستهوٌهامعظم الشباب ال أصبحت و بالتالً

عن مخالفة فً تعبٌرها الالمعانً  الرموز وو توحدت  كاالستهبل نماذجالو  األذواقتشابهت 

كانت ؼٌر عملٌة  وإذاخاصة  إتباعهاعلى  إلزامٌةرفض العادات التقلٌدٌة لما لها من ال

ذلك و الجدٌدة واألذواقعادات البمعنى تعٌق الفرد فً عمله و تحركاته و لهذا استحدثت 

أنها إال  اإلضافةباألناقة و الجمال و اللباس تتماشى معها توحٌدها و توجٌهها و االهتمام ب

                                                                 
1
، ص  2117 هرح ذ ثذر ، دار انىفبء نهطجبػخ وانُشر ، لبػجفرَذ يُهطىٌ ، انشجبة فٍ يجزًغ يزغُر ، رر : َحٍ يرضٍ  -  

132  
ط ،  َمىظ ػرثُخ ، رىَص ، ة، راٌ ، انًىضخ : نغخ انجطذ ، رر : هشبو انحبجٍ : انجطذ )َصىص يزرجًخ ( جيٍ ج -  2

16دوٌ ضُخ ، ص
2  
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فردانٌته و  عن فً التؽٌر و التجدٌد و فً االختٌار حسب أذواقه و بهذا ٌعبر الحرٌةبتمده 

ٌصبح متمٌزا عن باقً األفراد
1
    

 اقع التواصل االجتماعً :والشباب الجزائري و م -5

ر بٌبة سٌاسٌة واجتماعٌة وتكنولوجٌة و اقتصادٌة جدٌدة ، و تحدث وٌشهد العالم حالٌا ظه

قابم المجتمع اللم إلى ابالعثورة المعلومات الو تنتقل تؽٌرات ربٌسٌة فً كل شًء  أعٌننا أمام

 قلوسابل االتصال و المعلومات تطور سرٌعا خلعلى المعرفة و تشهد التكنولوجٌا الجدٌدة 

مجتمع المعلومات و هو ذلك المجتمع الذي ٌستطٌع فٌه استحداث البات ٌعرؾ ب ما

المختلفة منها المواقع التواصل االجتماعً و سلوكات العادات والالمعلومات و المعارؾ و 

الدعاٌات المباشرة  و كبٌر عن طرٌق اإلعبلناتالشكل الالشباب الجزابري ب تؤثر علىالتً 

حٌث تؤثر على  (التسوٌق عبر المواقع التواصل االجتماعً ) اتتسوٌق المنتوجالنها م

 لؤلشخاص أن، كما  أذواقهمعادات االستهبلك و توحٌد الالشباب من خبلل خلق الحاجات و 

كبار السٌاسة و المثل الفنانٌن و  متمٌزة فً المجتمعالجتماعٌة االمكانة الٌتمتعون بالذٌن 

ل التقلٌد ظالشباب فً   ٌتأثر بهاوالتً شهرة وطلب اجتماعً النجوم الرٌاضة لما لهم من ال

نجوم الؽناء والسٌنما والرٌاضٌٌن مقٌاس لؤلناقة الو االنبهار و اإلعجاب حٌث أصبح هؤالء 

 و الجمال لهؤالء الشباب .
2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

112ثىثكر جًُهٍ ، انًرجغ انطبثك ، ص - 
1
   
 الجامعٌة،دٌوان المطبوعات  االجتماعً،المرشد فً علم النفس  الهاشمً،عبد الحمٌد محمد  -  2

  45ص ،1984 ،2ط  الجزائر،
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 :    الفصل الصةخ

 

ألمة ، وعلٌهم تقع ا أساستبٌن لنا أن الشباب هم ٌمن خبلل ما تم عرضه فً هذا الفصل     

مصدر التؽٌر المجتمعً و لهم الدور األهم الإلى الرقً واالزدهار ، ألنهم  قٌادةالمسؤولٌة 

من  –الشباب  - ما ٌمٌز هذه الفبة أهمفً تحقٌق التكامل فً النسق العام ، لذلك ثم توضٌح 

فبة الباعتبارهم مختلؾ الوسابل التواصل االجتماعً الب تأثٌرهمالخصابص االجتماعٌة و 

ومركزا متمٌزا ، كما ٌمثل ثقبل  ووضعاكثر تؽٌرا أوألنها شرٌحة اجتماعٌة تحتل مكانا و األ

همٌة المسؤولٌات و األدوار التً األو  اتالخطوجانب الوتنوعا فً مجاالته الوظٌفٌة ب

 بها .  ونٌقوم

   

 

 

 



 
 

 

 

 

الجسد و الممارسات الجمالً للشباب الجزائري         الرابع:الفصل 

  

       

   تمهٌد 

 الجسد كموضوع سوسٌولوجً . -1

 . (دافٌد لوبارتون ، بٌاربوردٌو )نظرٌات الجسد  -2

 تمثبلت الجمالٌة الجسدٌة و عبلقتها بالجندر. -3

 لدى الشباب الجزابري . (الفردٌة )الجمالٌة  األدوات -4

 خبلصة الفصل . 
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  تمهٌد:

سات االجتماعٌة امن المواضٌع البحثٌة الهامة ، نظرا للعدٌد من الدر اإلنسانًٌعتبر الجسد 

، فقد اتجه االهتمام حدٌثا  األفرادالتً توضح دوره االجتماعً ، من خبلل التفاعل بٌن 

، لذلك نجد عناصره المختلفة  دراسات تبحث فً العبلقة بٌن الجسد و المجتمع ولل

 . رفات الجسد اإلنسانً و كأنه ملقن وفق ما ٌمٌله علٌه المجتمعصتال

سة سوسٌولوجٌة  ادرالك أهمٌتهبذاته و الجسد كٌان الففً خضم ذلك نحاول التعرؾ على 

والتحوالت الحدٌثة و المعاصرة والتً  التؽٌراتو الذات  تأثٌر علىالتً لها ودٌنامٌكٌة ، 

 ن خاصة تسرٌحات الشعر.ٌصورا جدٌدة فٌما ٌتعلق بالعناٌة بالجسد و التزٌ أدخلت
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 الجسد كموضوع سوسٌولوجً : 

مرموقة فً النسق المعرفً واالجتماعً ، وذلك الن الجسد فً المكانة الٌحتل الجسد     

بات إلزاما أن نتعرؾ  التراث االجتماعً ٌعتبر الفاعل و المنتج للسلوك االجتماعً ، لذا

تؽٌرات الحٌاة و المجتمع ، ٌمكن القول : ال وبتأثٌرعلى دٌنامكٌته و انعكاساته على الذات ، 

فكر الصعود الفردٌة كبنٌة اجتماعٌة وانبثاق الا الحالٌة حول الجسد ترتبط بنمفاهٌم إن

 تقالٌد الشعبٌة المحلٌة .النً حول الطبقة ، وبتراجع تدرٌجً فً عقبلال

حٌاة اإلنسان  والجسد اللما ٌعنٌه الجسد فً  األهمٌة األكثرفتنبه علم االجتماع بشكل    

لكثٌر من األشٌاء  المكسب هو ذلك الجسد   م أناالجتماعً ، ودور المجتمع فً قوله

التنبه لضرورة االهتمام   حدٌثا، وذلك ما ٌظهر لنا  نا المجتمعواألمور التً ٌفرضها علٌ

قٌة عنه ، وربطها بالعبلقات التبادلٌة نطرصد الوقابع المالموضوع ٌحتاج إلى البالجسد ك

صورة الجسد المتنوعة الكٌان المجتمع ، وكٌؾ تتشكل البٌنه و بٌن 
1
 . 

متمٌزة المهمة و المكانة ال دراسات الجسد تشكلالات القرن العشرٌن ، بدأت نثمانٌالو فً    

و التً  اإلنسانٌةو فً ؼٌرها من العلوم االجتماعٌة و  لسوسٌولوجٌاا أوفً علم االجتماع 

 مبلبمة للطبٌعة الجسدٌة والنتابج المتعلقة بها . أكثرتعمل على تحلٌل 

إلى تطوٌر فً   Naturel symabol  "فلقد اعتمدت " ماري دوجبلس " فً كتابها : "    

مجتمع ، حٌث تجادل بان للورمزا  مفهوم الجسد ترى فٌه مستقببل للدالالت االجتماعٌة 

فكار حول األ، وتقترح عدة  للنظام االجتماعً  جاهزٌة األكثرالجسد البشري هو الصورة 

فكار المجتمع األالجسد و 
2
 . 

انتمابه   أيرمزي معٌن ٌشٌر النسق العبلمة داخل السوسٌولوجٌا الجسد البشري  وتعتبر       

متعددة الجوانب العلى الضوء اجتماعً معٌن ، مؤدٌة بذلك إلى التسلٌط  نموذجالولوضع ، 

المهٌمنة الهادفة لئلنتاج  الٌدولوجٌامن الجسد تبرز انبهاره بالتنظٌم االجتماعً  و خضوعه 

مثبل  تتعلق بالجسد من قبل باألوضاععادة اإلنتاج ، فضبل عن ذلك اهتمت سوسٌولوجٌا اإلو

                                                                 
1
، يجهخ دَى ثىرُبر ػجذ انؼظُى ، انجطذ و انحهُمخ و رأش انًبل انضمبفٍ ، لراءح فٍ ضىضُىنىجُخ ث إثراهُىحطٍ  - 

  . 67، ص 2111إضبفبد ، انؼذد انخبيص ػشر ، يركس انذراضبد انىحذح انؼرثُخ ، ثُرود ، 

انحصبدٌ دار انؼٍُ نهُشر انمبهرح طكرش شهُج انجطذ وانُظرَخ االجزًبػُخ رر يًُ انجحر وَجُت - 
2
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وؼٌرها وطرق األكل و الشرب و االؼتسال و الجلوس والتحٌة  طقوسالخطاب و  شكالاأل

، األمر الذي جعل الجسد فً ظل  االثنًالحركات ، التً تمٌز انتماءنا االجتماعً و من

 واألساطٌر وؼٌرها والرموز والتنظٌماتمزٌجا من العبلقات  هعتبارباالسوسٌولوجٌا 
1
 . 

الزمن البٌولوجٌا على  أومثابة القرن الجسد النعتبر القرن العشرٌن ب أنلذلك ٌمكن      

االكتشافات و التحوالت التً ظهرت فٌه تعلقت إلى الحد الذي بلؽت تؽٌٌر  أهم     أناعتبار 

دراسات هذه المرحلة عن سوسٌولوجٌا الهم األة الجسدٌة ، من ٌالطبٌع طرأالت و امجالفً 

حقبة الستٌنات و الالتً شؽلت  "ماري دوجبلس  "و  "جوفمان  جنارف ":  أعمالالجسد 

التً  "مٌشٌل فوكو ":  إسهاماتالتً ترجمت فً تلك الفترة ثم  "مٌرلوبنتً  " أعمال أٌضا

امتدت حتى منتصؾ الثمانٌنات تقرٌبا 
2
     

 بٌار بوردٌو ( : –دافٌد لوبارتون نظرٌات الجسد )  -2  

 لوبارتون : اثروبولوجٌا الجسد :دافٌد ا/  -2

مع دافٌد  "سوسٌولوجٌا متقطعة للجسد  "دراسة : البداٌة القرن العشرٌن ظهرت المع  

رأى أن اإلنسان ٌصنع وٌنتج خصابص جسده اجتماعٌا ، من خبلل اندماجه  لوبرتون الذي 

مع اآلخرٌن و انخراطه فً المجال الرمزي 
3
 . 

ما دام الجسد  أونسٌج المعانً الٌتحدد دابما داخل  إذالطبٌعٌة ،  لحالتهفبل وجود للجسد فً 

الحٌاة  إنول : قفٌ، ، فانه ٌوضح ال محالة مٌكانٌزمات الفعالٌة الرمزٌة بناء رمزٌا 

استعمال محدود  أومتزاٌد للنظرة وعلى تعلٌق النمو الاالجتماعٌة فً المدٌنة تحث على 

للحواس األخرى ، التً ال ٌجد اإلنسان فً النهاٌة اإلمكانٌة فً استعمالها بشكل كامل إال 

 داخل منزله.

دور  له الجسد على انه باتخاذهبولوجٌة اجتماعٌة وثرنكما ٌوضح لوبرتون فً دراسته ا

االجتماعٌة والثقافٌة التً تعد جسدي و المعالجة الوجود  اإلنسانجود اجتماعً ، وان و

                                                                 
1
24، ص 2111،  1نهُشر و انزىزَغ ، ثُرود ، ط جذاولو هىَخ انجُذر ،  األَضىٌخهىد انطبػٍ ، انجطذ  - 

1
  

2
،  37انؼهًٍ ، يجهخ ػهى انفكر ، انؼذد  ، انًجهخ  انزطىر إنًانفهطفٍ  انزأيميٍ  انجطذ،رطىر يفهىو  رجص،َىضف  - 

  36،ص 2119انكىَذ ،  واِداةانًجهص انىطٍُ نهضمبفخ وانفُىٌ 

زٌنب لمعاري ، الجسد األنثوي و حلم التنمٌة ، قراءة فً التصورات عن الجسد األنثوي بمنطقة الشاوٌة ، دار النشر  -  3

  13، ص 2664الفنك ، المغرب ، 
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عن  أٌضاحدثنا ٌالتً تمٌزه ، و القٌم  المخبأو الصور التً نتكلم عن عمقه  هموضوعا ل

ألخرى ، ، من بنٌة اجتماعٌة  و األنماط وجوده  الشخص و المتؽٌرات التً ٌمر بها تعرٌفه

فالجسد بناء رمزي و لٌس حقٌقة فً ذاتها ، انه بناء اجتماعً و ثقافً ، فكل مجتمع ٌرسم 

مكوناته ، تعابٌره ، اتصاالته ...... ، وفً داخل رؤٌته للعالم معرفة مفردة حول الجسد 

 ومن ثمة ٌعطٌه معنى وقٌمة و تمظهرات 
1
. 

شكل حامبل لؤلحكام ٌوالمظهر الجسدي  الفاعلٌن،معلومات على  ىعطٌالجسد      

مكان الانه حدث اجتماعً معقد فهو وفهو عبارة عن بناء مجتمعً، وإبداع فردي  اجتماعٌة،

 وتصنٌفه.الفرد  الهوٌةأصبح الجسد هو ما ٌحدد والرموز،  واإلدماجلتوزٌع اإلبداع 

ثقافة التؽرسه من البٌبة االجتماعٌة تؤثر على الجسد ، حسب ما  أنوٌقصد لوبارتون    

سوسٌولوجٌا الجسد  ": ون ناألفراد وٌؤكد لوبارتون فً مؤلفه المع األجسادتقالٌد على الو

فً تعرٌفه للجسد ، وٌكون ذلك فً جانبٌن هما : البناء االجتماعً و الثقافً العلى  "

خاص الفردي الجسد بالفً عبلقته بالمجتمع ، فهو لٌس  االتجاه األفقً : اتجاهٌن هما : أوال

و المكان المتواجد داخله ، انه ٌرتبط بالزمان  إلى منعزل عن اآلخرٌن باإلضافةال، 

 . ألخرواالنتماء االجتماعً والثقافً الذي ٌختلؾ من مجتمع 

السوسٌولوجً و انثروبولوجً القٌام بها التً على الباحث  األولىالمهمة   إن " ٌقول إذ     

  ، ولٌس الزمان ملكا له  أوالتً تجعل من الجسد ملحقا بالشخص  النزعةهً التخلص من 

خاصٌة المبنٌة لما ٌسمى الحقٌقة الحتفاظ الذاكرة باالكما ٌجب ،  للهوٌةو المكان المبهم 

لكنه  تخٌل إالٌه ، فالدال الجسد ما هو ذو بالعدٌد من الدالالت التً تؽالموضوعٌة للجسد 

       فعال و حً ثقافٌا ..... مثله مثل المجموعة بمعناها و قٌمها التً ترسم مكانتها  تخٌل

داخل المجتمعات  ألخرزمان المكان والومتناقض من و منجزاتها و متخٌبلتها بشكل متؽٌر 

 اإلنسانٌة.

حٌز الرمزٌة الٌتمثل فً تحدٌد طبٌعته من خبلل وضعه فً  عموديالاالتجاه  ثانٌا :

لٌس فقط أفقٌا بل عمودٌا أٌضا ، فهو  ثقافٌااجتماعٌا و بناء الجسد  إن» قوله : باعٌة االجتم

شباك الرمزٌة الٌهتم بالجسدٌة لٌس فقط فً مجموع عبلقاتها بالعالم ، بل أٌضا من 
                                                                 

1 .65،ص1،2614ط ،روافد للنشر والتوزٌع ،تر عٌاد ابالل ادرٌس المحمدي ،سوسٌولوجٌا الجسد،بر تون  دافٌد لو -
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ات الحٌاة عٌوضالمختلؾ الالتً تحدد هوٌته و مجموع تصرفاته البلبقة فً االجتماعٌة 

فبل وجود للجسد فً حالته الطبٌعٌة ، إذ ٌتحدد دابما داخل نسٌج و الجماعٌة الشخصٌة 

 .«المعانً

إذ ٌصؾ الجسد على انه : بناء رمزي و   " انثروبولوجٌا الجسد والحداثة "وفً كتابه 

لٌس حقٌقة فً ذاتها ومن هنا منشأ عدد ال ٌحصً من التصورات التً تسعى إلعطابه 

مهمة  إلىألخر، لٌصل بذلك  مجموع ، وسبب طابعها الؽرٌب و الشاذ المتناقض من ىمعنال

بالمتخٌل  األخٌر، وذلك الرتباط هذا ستمولوجٌة وهً عدم الفصل بٌن العقل والجسد با

مهمة و هً المرجعٌة ال إلى االستناداالجتماعً ، ولهذا ٌجب على الباحث السوسٌولوجً 

الذي ٌضٌفه الفاعل على ذلك الجسد قاببل : ما دام الجسد لفهم رمزٌا ، فانه ٌوضح المعنى ا

ثنابٌة العقل ،  إلىالموضوعٌة للرجوع دون الحاجة محالة مٌكانٌزمات الفعالٌة الرمزٌة 

 ٌنسى ال أن ألبحاثهمرجع الجسدٌة .....وعلى الباحث السوسٌولوجً الذي ٌتخذ الجسد كال

 ضامناكمحفز على التساؤل أكثر من كونه موضوعٌة و صفته الزببقٌة الو التبس أبدا

ٌقع فً فخ الثنابٌة الذي ٌبطل  ملزم بالرجوع دوما إلى الفاعل حتى الالللٌقنٌات ، انه 

التحلٌل 
1
 . 

ومن خبلل ذلك ٌرى دافٌد لوبرتون فً أبحاثه حول سوسٌولوجٌا الجسد بمثابة نظرٌة فً    

ٌؤكد  ألنهٌة األساسٌة بالنسبة لنا فٌما ٌخص الجسد ، سوسٌولوجٌا الجسد ، وهو المرجع

  بً .   طال أوعلى الجانب االجتماعً و الثقافً للجسد و لٌس الجانب البٌولوجً 

 ربوردٌو : البناء االجتماعً للجسد :امقارنة بٌ -/ ب2

بالبناء االجتماعً  "ما ٌسمٌه :  واألهداؾ آلٌاتربوردٌو فً عدة مؤلفاته بتحلٌل ااهتم بٌ

بٌداؼوجٌا  كأنهالبناء االجتماعً الذي ٌخضع له الجسد ، ٌصبح و  أنحٌث اعتبر  "للجسد 

ة و وسٌاسٌ أخبلقٌةتصورات خلفٌة ال على تلقٌن تصور كامل عن الكونضمنٌة قادرة 

قادرة  أنهابسٌطة ، كما الجسدٌة الحركات التتعلق بمٌتافٌزٌقٌة بعٌنها ، من خبلل األوامر 

على  فسٌرللتحكم الثقافً بعٌد عن الوعً و الت األساسٌةتطبع و ترسم المبادئ  أن على

                                                                 
1
انًؤضطخ انجبيؼُخ نهذراضبد انُشر  ،رر يحًذ ػرة صبصُال ،اَضروثىنىجُب انجطذ و انحذاصخ ،دافُذ نى ثر رىٌ -  

  .66،ص1،1993ىزَغ ،  ثُرود، طوانز
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مل عجزبٌات العناٌة بالجسد ، وهً الجزبٌات التً تبدو مظهرٌا ؼٌر ذات المعنى ، كما تال

تقنٌات الجسد مستعدة فً أي لحظة التقنٌة من الٌجعل كل  حوٌلتمنطق العلى تدعٌم 

 النسق الثقافً الذي تشتؽل ضمنه.الستدعاء 

الجسد ، انه مستقبل عوض  إلىالمنظرون السوسٌولوجٌون ٌنظرون  بات ى ذلكاعتماد عل  

عاما  مصطلحا، لذلك استخدمت البناءات االجتماعٌة ٌكون منتجا للدالالت االجتماعٌة  أن

بطرٌقة ما ، بل مختلؾ من قبل المجتمع  بلالجسد مشك أن، رؤى ترى وي تحت لوابه طتن

المجتمع بالجسد وما ٌنتجه علٌه ، لذلك فالجسد ٌستقبل ما ٌجتمعه علٌه واقعه ووفق ما ٌفعله 

وٌصور ذلك الجسد وٌظهره حٌاته وممارسته ، فما ٌرتب  األسالٌباالجتماعً وما ترٌده 

اقع االجتماعً الذي ٌعٌشه الو أوبأشكال تختلؾ الواحدة منها عن األخرى ، هو المجتمع 

 األعمالاألمر ما ٌقوم به الفرد بجهده من حقٌقة الذلك الفرد بجسده ووجوده المحسوس ف

متطلبات حٌاته  إلتماممختلفة تتعلق بذاته ، وذات المجتمع ، والتً ٌكون الجسد هو الوسٌط ال

ضمن واقعه االجتماعً و لما كان الجسد بهذه الصورة فخضوعه للبناء و االندماج         ، 

قات االجتماعٌة ، بناء العبلالوسابل التعبٌر و التدعٌم والمن االجتماعً ٌظهره كوسٌلة 

كثٌر من التعامبلت والتقاببلت االجتماعٌة الحقٌقٌة تكشؾ عن الومرآة 
1
. 

مع  التعاطًره ضمن حصٌ أوذلك فالفرد وفقا لما وجد مجتمعه علٌه ٌنساق وفق   

 هأقرو ٌتزٌن وٌتكلم فً حدود ما  ٌأكلٌلبس و لذلك فهو المجتمع وعدم الخروج علٌه ، 

مع الجسد ،  (األنوثة و الذكورة )و النساء و اتفق علٌه ، فالعبلقة الرجال         المجتمع

الزمن ، بشكل خاص البناء االجتماعً  األخر ومعمع العالم  اتالعبلق ن منتعكس نوعٌ

جسد الاعتبر  أو،  األعلى إلىمستقٌما  جسد الرجلالباالنحناء ، و المرأةجسد الللجسد ٌطبع 

سابدة لفترات مرتبة من الرجل بسبب وظابفها التناسلٌة ، وظلت هذه الفكرة األدنى  المرأة

قٌادٌة فً المناصب ال بتولًور ورؼبتها صبالكؾ عن هذا الت المرأةطوٌلة رؼم متطلبات 

،  هرموناتهاو  المرأةوضع التكلمت عن  األخرىنظرٌات العالم التجارة وؼٌرها و برزت ال

الوظٌفة و عالم التقوم به فً  أنالذي ال ٌنبؽً هو الشًء  تتواله ، وما أنوما المطلوب منها 

                                                                 

.26ص ،الجسد و النظرٌة االجتماعٌة،كرس  شلنج ،المرجع السابق 
1  
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بكل مزاٌا  ٌتمتعالذي عمق من الهوة بٌن مكانتها و مكانة الرجل ، الذي كان  األمرالعمل ، 

 المهنٌة 

حتى بداٌة القرن الحادي والعشرٌن ، فمن خبلل  جذورهالتً امتدت  "بٌاربوردٌو  "و  

تعامل الم الجسد كأداة للكشؾ و التحلٌل الموضوعات متعددة استخد ةمقاربات هذه الدراسال

من خبللها للمؤسسات و البنٌات و العبلقات االجتماعٌة ، وبالتالً ستكون  ٌنظرمعه كنافدة 

 ع من فروع علم االجتماع . فرك " سوسٌولوجٌا الجسد "أمام اتجاه واضح لتبلور 

الحٌاة البشرٌة صوغ الجسد فً  االنعكاساتتناوله مؤثرات المجتمع فً الجسد و خبلل  من 

1
 

 تمثالت الجمالٌة الجسدٌة و عالقتها بالجندر :  -3

         االجتماعٌةمجموعة من الرموز و الدالالت الالجمال هو بناء اجتماعً ٌتكون من     

واحد للجمال تمجده  نموذجالٌوجد  الرقابة االجتماعٌة ، كما انه ال المعتقدات و المعاٌٌر  و

 ختبلؾ الحٌزاالمن حٌث  ألخرمجتمع التختلؾ من الجمالٌة  فالنماذج،  اإلنسانٌةكامل ال

           أخرىناحٌة الختبلؾ تمثبلت االجتماعٌة للجمال ومن االزمنً ، مما ٌبرز الالمكانً و

 اإلعجابتلقى االستحسان و  إذ اآلخرٌنمن مٌزات التً تؤثر فً و ٌعتبر الجمال مٌزة 

المتذوق للجمال ، الن التذوق ٌة نفسً اٌجابً فً نفس، وذلك لما تتركه من تأثٌر والتقدٌر

الجمال لٌس على المستوى النفسً  األهمٌةبشر ، هذا ما ٌبرز مٌزة من مٌزات الالجمالً 

شبكة العبلقات االجتماعٌة ، باعتباره وسٌلة العلى المستوى االجتماعً ، داخل  إنمافقط و 

  ، ولفت انتباههم . اآلخرٌنكسب لل،  اإلؼراءوسابل المن 

، ٌستدمجه الفرد من بناء اجتماعً للجسد المثابة الالمظهر ب اتجمالٌالوتعتبر العناٌة ب   

 اتجمالٌالها بالعناٌة ببقوم نلدٌنا الطرٌقة التً  ػٌٌصثقافة المجتمع ، فالمجتمع الذي ال

الطبقة االجتماعٌة ، وطبٌعة المجتمع ، ففً  أوالجنس  أوالسن  األساسمظهرنا على 

رؼم أن ذلك بضمادات منذ الطفولة  أقدامهنً طمجتمعات فً الصٌن قدٌما تقوم البنات بال

طول قدمها عن ن األلم ، الن التمثل الشابع هو أن المرأة الجمٌلة هً التً ال ٌزٌد هٌسبب ل

                                                                 

.23ص ،حلم التنمٌة و الجسد األنثوي ،زٌنب لمعادي ،المرجع السابق- 
1  
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، وبذلك للرجال و جاهزات للزواج  محبباتعشر سنتٌمترات و حسب األساطٌر ٌصبحن 

نفس الوقت العلى تجمٌل صورته الجسدٌة لٌروق لآلخرٌن و لنفسه فً ٌعمل الفرد 
1

 

      التقلٌدٌة للنوع االجتماعً النظرةوتمثبلت الجمالٌة جمعت بٌن التقلٌد و الحداثة ، مابٌن 

الجسدي ،  األمانعدم الو المرأةلجسدها فٌما ٌخص فً الصورة التجمٌلٌة  المرأةو انحصار 

 إلىالتً جلبت ، وبٌن الصورة الحداثٌة تجمٌل الرجل بالنظافة الحصر  أٌضاوفٌما ٌخص 

و هنا توجد بعد النوع االجتماعً المٌدان التجمٌل تجاوزٌة العالً الجودة  بالهتمام الالرجل ا

جمٌل دون أن الشًء البٌن التجمٌل و النظافة ،ألنه من الصعب الحكم على  وطٌدةالعبلقة ال

هذا التمثل نعتبره تمثل  أن، ؼٌر  األنثويتجمٌل بالجسد الربما  أنٌكون نظٌؾ لكن ما ٌبدو 

ما  أنالتؽٌر االجتماعً الذي ٌجعلنا نقول  أوموجة الحداثة ، الكبلسٌكً ٌختلؾ عما جلبته 

ممارسات التجمٌل بعد النوع االجتماعً فً الالٌلؽً  ااألخٌرة بدسنوات الالحداثة فً جلبته 

 اتجمالٌالعالً للجسد و االنشؽال به والعناٌة باللتقدٌر اموجة ال، هذه الحداثة جلبت معها 

بعض الالذكوري تشبه  الجسدممارسات التجمٌل البذلك  أصبحتمن قبل الذكور و 

تلقى االستحسان  أصبحتو  (تصفٌؾ الشعر الك ) المرأةممارسات التجمٌل التً تستعملها ال

تؽٌر تمثبلت الجمال بتؽٌر الفترة التارٌخٌة ، كما ٌقول ال، مما ٌعبر عن  األخرمن الجنس 

التارٌخ ٌسجل نفسه فً الجسد "  G.Vigarello "جورج فٌؽارٌلو 
2

     

 ( لدى الشباب الجزائري : الغرٌبةالجمالٌة ) األذواق -4

ختٌار النتساءل عن األذواق الجمالٌة لدى الشباب الجزابري فً ا لمبالرؼم من أننا    

تصرٌح العدٌد من المبحوثٌن ، و الهم الؽرٌبة ، إال أنها ظهرت فً تسرٌحات الشعرال

سوسٌولوجٌا علٌنا البحث فً التمثل االجتماعً ، لهذه األذواق كمتخٌل رمزي ٌتؽذى من 

  جامد . ًذاتجتماعٌة ، ولٌس بصفته كذوق االمعانً ال

المهمة  إن )" بقوله : "  الجسد دافٌد لوبرتون فً كتابه : "سوسٌولوجٌا إلٌههذا ما ٌدعو    

روبولوجً القٌام بها هً التخلص من ثاالن أوالتً على الباحث السوسٌولوجً  األولى

                                                                 
ط  ،القاهرة،شركة الخدمات التعلٌمٌة  ،انور مغٌث :تر ،و الجمال الجسد ،شفاٌتزر –جون مٌزونوف مارٌلو بروشون  -1

  .49،ص1،2666

78المرجع السابق ، خلود السباعً ، الجسد األنثوي و هوٌة الجندر ، ص - 
2  
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ماهو إال تخٌل  "الجسد  "فالدال  ملكا له.... أوالنزعة التً تجعل من الجسد ملحقا بالشخص 

ٌتحدد دابما داخل  إذحالته الطبٌعٌة اللكنه تخٌل فعال وحً ثقافٌا  فبل وجود للجسد فً 

. ( نسٌج المعانًال
1
  

مورٌس ، فً مؤلفاتهم : مفاتٌح  نٌرغ و مٌؽاسبورانس ؼرولو  توٌذكر لنا طونً بٌنٌ   

النظري الذي اتخذته و المجتمع ، التوجه مصطلحات الثقافٌة اصطبلحٌة جدٌدة ، معجم 

التطبٌع وتسلٌط الضوء على  النظر عنربوردٌو فً دراسته الذوق من خبلل صرؾ ابٌ

 البعد االجتماعً بقولهم : 

عالم االجتماع الفرنسً البعمق تج منطق جمالً مستقل ، انتقده اتطبٌع الذوق بوصفه ن»

ففً مسعى لنزع التطبٌع عن الذوق اظهر بوردٌو كٌؾ  "التمٌٌز  "ربوردٌو فً دراسته ابٌ

 سةدراالجتماعٌة و قد أظهرت االوظٌفة الرات الثقافٌة ذات ٌاتصبح االختبلفات فً االخت

كانت تدعمها كٌؾ كانت  خطابات القٌمة التًالالثقافً ، الفرنسً و  االستهبلك ألنماط 

على قدرة الطبقات المهٌمنة ال، كانت تنتقل إلى تماٌزات فً الذوق التماٌزات فً الطبقة 

ام الذوق الجٌد ٌقوم على ووق االسمًمشروعٌة و الاألكثر  ادعاء امتٌازها الثقافً باعتباره

ات الثقافٌة ثؽرمعرفة بالالالمال الثقافً على  رأسالمال الثقافً ، وٌنطوي  رأسال تحرٌك

إظهار  أساسا التعلٌمً و العابلة و ٌشكلالنظام  هابها ، وٌكتسب من خبلل اتكفاءالالعلٌا و 

 المٌل الجمالً 
2
  . 

تسرٌحات الشعر  االختٌارفً  تفضٌبلفً تطلعات و الذوق الجمالً موقعه  أنوقد وجدنا   

الجمالٌة الخاصة ٌمكن القول أن هذه األذواق  كمالدى العدٌد من المبحوثٌن الؽرٌبة 

 أولكن فً الواقع جهلنا بهذه األذواق  لٌست ؼرٌبة كما نرى األصلبالمبحوثٌن فهً فً 

تذوق الثقافة الؼرٌبة ، مثلها مثل الشخص الذي ٌجهل  أنهانشعر عدم تذوقها لنا ٌجعلنا 

تبدو مطابقة  ال ألنهاالجمالٌة الؽرٌبة  باألذواقا ها، وقد سمٌن هفً منطقة ؼرٌب عن األكل

 فهمالتفكٌك هذه األذواق والسوسٌولوجٌا هً ال ظٌفتناوو، للمعاٌٌر المتعارؾ علٌها للجمال 

   . الكتفاء بذكرها عشوابٌاا،ولٌس  ذشاؽرٌب و ال هو ما عنها لنسقط االجتماعً لها مدلوال
                                                                 

62انًرجغ انطبثك ، دافُذ نىثررىٌ ، ضىضُىنىجُب انجطذ ، ص - 
1
  

2
رر  ،و انًجزًغ يؼجى يصطهحبد انضمبفخ،يفبرُح اصطالحُخ جذَذح ،نى راَص غروضجُجرؽ يُغبٌ يىرَص  ،طىٍَ ثُُذ -  

  .351،ص1،2111،طثُرود ،انًُظًخ انؼرثُخ نهزرجًخ،ضؼُذ انغبًٍَ :



 انجسائرٌ نهشجبة خانجًبنُ انًًبرضبد و انجطذ                                      انراثغانفصم 

 

46 
 

    

 خالصة الفصل : 

 

عبلمة التفرد ، و لما نرجع إلى الواقع الاستخلصنا أن الجسد فً المجتمعات الؽربٌة        

المعاش فان الممارسات الٌومٌة لبناء المظهر الجسدي ، تفرض على الفاعلٌن استثمار 

و هذا االستثمار ٌكون حسب انتمابهم السوسٌو ثقافٌة مثلما وضح المال و الطاقة  الوقت ، 

 وبارتون .لذلك 

معلومات على الفاعلٌن و المظهر الجسدي ٌشكل حامبل الالجسد تعطً  تتمظهرالو       

الذي ٌتم التركٌز علٌه و ٌحمل بواطنه الكثٌر من  طىالمعهو  أصبحاجتماعٌة ، كما  ألحكام

سلوك التؽٌر الف لؤلخرالنظرة  خاصةالالمعانً و الدالالت والتؽٌرات الكثٌرة لدى الشباب 

و  األفكارما ٌشاهده و ٌعطً  أولعلومة و ناقل للم أولالفرد اتجاه المظهر الجسدي ٌعد 

 .األخرانطباعات عن 

   

 



 

 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة المٌدانٌة                  الفصل الخامس

 

 تمهٌد 

 .المتبع فً الدراسة المنهج  -1

 الدراسة االستطبلعٌة .  -2

 .الدراسة األدوات المستخدمة فً -3

 . عٌنة الدراسة مجتمع و -4

 . عرض مجاالت الدراسة  -5

 تحلٌل مقاببلت مٌدانٌة -6

 نتابج الدراسة المٌدانٌة. -7

 خاتمة
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 تمهٌد : 

على بحث مٌدانً من اجل الحصول أي بالؽة فً ال األهمٌةالدراسة المٌدانٌة ذات  إن   

 األسسبتحدٌد  تبدأبالخطوات  وهذا األخٌر ٌمرالنتابج الموضوعٌة لكل بحث علمً ، 

 أنواعهاعملٌة جمع وتحلٌل المعطٌات بجمٌع الو بتوضٌح المناهج المستخدمة فً المنهجٌة 

 الت الدراسة وهذا ما ستتناوله فً هذا الفصل .امجالاإلشارة إلى  إلى إضافة

 :  المتبع فً الدراسة المنهج  -1

بهذا المفهوم  علٌه والمنهجطبٌعة الموضوع هً التً تحدد لنا طبٌعة المنهج المعتمد  إن 

المتنوعة  األفكارهو عبارة عن أسلوب من أسالٌب التنظٌم الفعالة لمجموعة من » ٌعنً:

 «والهادفة للكشؾ عن حقٌقة تشكل هذه الظاهرة أو تلك 
1
 . 

على انه مجموعة من اإلجراءات و الخطوات الدقٌقة المتبناة  »وعرفه مورٌس أنجرس :   

.«من اجل الحصول على الحقابق 
2
  

ٌقوم  ألنه أٌضاٌناسب دراستنا و  ألنهوعلٌه فقد اعتمدنا فً دراستنا على المنهج الوصفً   

تحدٌد الظروؾ والعبلقات التً ترتبط بٌن البوصؾ ما هو موجود و تفسٌره و هو ٌهتم ب

 الوقابع .

من خبلل تحدٌد والمشكلة ،  تفسٌر الوضع القابم للظاهرة المنهج الوصفً على ٌقوم  و  

وصؾ علمً دقٌق متكامل  إلىظروفها و أبعادها و توظٌؾ العبلقات بهدؾ االنتهاء 

للظاهرة أو المشكلة 
3

 

 الدراسة االستطالعٌة : -2

وثابقً و تمثل فً جمع كل بحث القسمٌن ،  إلىتمثلت دراستنا االستطبلعٌة فً تقسٌمها  

وعلٌه ثم مراجع ومقاالت ورسابل العلمٌة التً لها عبلقة بموضوع دراستنا من مكتبة ال

موضوع اللباس ، ظاهرة  تمتشابهة لدراستنا والتً تناولالعثور على دراسات السابقة 

                                                                 
1
يحًذ ػجُذاد و آخروٌ ، يُهج انجحش انؼهًٍ ، انزىاػذ و انًراحم و انزطجُمبد ، كهُخ االلزصبد و انؼهىو االدراَخ ،  - 

 85، ص  1999األردٌ ، 
بوزٌد صحراوي ، دار القصبة للنشر مورٌس أنجرس ، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة تدرٌبات علمٌة تر :  -2

 .298، ص 2664الجزائر ، 
3
انجحىس االجزًبػُخ ، انًكزجخ انجبيؼُخ نهطجبػخ و انُشر ،  نإلػذاديحًذ شفُك ، انجحش انؼهًٍ انخطىاد انًُهجُخ  -  

  86، ص 2111االضكُذارَخ ، 
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ظاهرة الموضة ، تمثبلت الطلبة الجامعٌن الموضة ، تمثبلت الطلبة الجامعٌن للباس ، 

للمٌدان من حول الموضوع وبعدها ثم نزولها جمع المعلومات الللباس ، وهذا ما ساعدنا ب

الرجال ، كما قمنا  ٌة و عند الحبلقالحدابق العمومقرب فً الاجل المبلحظة الظاهرة عن 

فترات الو التً كانت على  أسبوعٌنمقاببلت االستطبلعٌة و التً دامت مدتها  بإجراء

ما بٌن  أعمارهمعلى مجموعة من الذكور تتراوح هذه المقابلة  اإلجراءمتقطعة ، حٌث تم ال

 .سنة  25 إلى 19

على و كانت المقابلة تحتوي  أكثرتسرٌحات  دٌا والتً تظهر علٌهم هذهصاختٌارهم ق تم  

دافع إلى القٌام بهذه تسرٌحات المتمثلة فً رأٌهم حول تسرٌحات الشعر والبعض األسبلة و 

جابتهم أنها موضة وعصرٌة وكذالك راجع إلى تقلٌد الفنانٌن و النجوم إوالتً كانت معظم 

 . ٌاضةالر

   :الدراسة األدوات المستخدمة فً -3

موضوع الدراسة و فً ؼالب العملٌات جمع البٌانات حول  الخاصة فًمنهج تقنٌاته اللكل 

أن تكون التقنٌة  ارتأٌناتقنٌة المبلحظة و المقابلة ، و لقد الاألحٌان ٌعتمد المنهج الكٌفً على 

 ٌن المبلحظة والمقابلة . اتالمستخدمة فً هذه الدراسة هً أد

 المالحظة: :1 -3

تفٌد فً جمع  بأنها (البٌانات )تتمٌز المبلحظة عن ؼٌرها من األدوات جمع المعلومات 

الفعلً فً بعض المواقؾ الواقعٌة فً الحٌاة بحٌث  األفرادسلوك الالتً تتصل بالبٌانات 

بدي ٌالتً  األحوالفً جمع البٌانات فً  أٌضاتفٌد  إنهاٌمكن مبلحظاتها دون عناء كبٌر ثم 

اإلجابة عن األسبلة مما ٌزٌد أهمٌة وٌرفضون  عا من المقاومة للباحثالمبحوثٌن نو

المبلحظة إن الباحث ٌستطٌع أن ٌستخدمها فً الدراسات االستكشافٌة والوصفٌة 

والتجرٌبٌة
1
  

 

 

                                                                 

    241، ص 1971رٌة ، القاهرة ، ب ط ، صعبد الباسط محمد حسن ، أصول البحث االجتماعً ، مكتبة االنجلوم - 1 
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 المقابلة :  :3-2

الوسابل جمع المعلومات حٌث تكون مباشرة بٌن فردٌن وجها  أكثرتعتبر تقنٌة المقابلة من 

ٌلقٌها السابل و هو الباحث لمعرفة  أسبلةفً لوجه وتتحقق المقابلة بٌن الدراسات المٌدانٌة 

كشؾ معتقداته و اتجاهاته و  أوالمجٌب و هو المبحوث حول الموضوع محدد بالذات  رأي

ً بٌن السابل و المجٌب ظتبادل لف»:  إنها ولٌام وٌعرفها بالتالً تكون المقابلة على حد تؽٌٌر

«االجتماعً من عملٌات التفاعل عملٌة هً  أو
1
  

    كانت مع هؤالء الشباب ذكورا  األولىمقابلة العلى مقابلتٌن ، حٌث وقد شملت دراستنا    

 اآلباءالمقابلة الثانٌة كانت مع  أمابعض التسرٌحات الشعر الؽرٌبة ، الو الذي كان علٌهم 

 .و تصورتهم حول هذه التسرٌحات الشعر الؽرٌبة لدى الشباب أرابهم وذلك من اجل معرفة

 عٌنة الدراسة :مجتمع و  -4

 : العٌنة – 4-1

المجموعة الجزبٌة التً ٌقوم الباحث دراسته علٌها و هً تكون  أنهاعلى  »تعرؾ العٌنة :   

 « الدراسة الكلًمجتمع الممثلة لخصابص 
2

و التً تمثل وعلٌه تم استخدام العٌنة القصدٌة  

وفقا للشروط التالٌة : تضم العٌنة الباحث فً اختٌار العٌنة  ٌنتهجه  يالمٌل المقصود الذ

الذٌن هم من ضمن  اآلباءشباب ذكورا تختلؾ االعمارهم و المستوٌاتهم التعلٌمٌة وكذالك 

 تسرٌحات الشعر الؽرٌبة . الورأٌهم حول هنتهم وم أعمارهمالعٌنة تختلؾ 

 حجم العٌنة :  – 4-2

 اآلباء . 6ذكورا و  6مبحوث منهم  12بلػ حجم العٌنة 

 الت الدراسة : امجعرض  -5

  الزمنً:المجال  5-1

أشهر  3البحث النظري و المٌدانً و التً دامت مدتها ٌتً ها خبلل عملنالفترة التً استؽرق

الذي ثم فٌه جمع المعلومات و اإلعداد الجانب النظري ، أما شهر  نوفمبرابتداء من شهر 

                                                                 
  179، ص  2111جًبل أثى شُت ، انجحش انؼهًٍ : يُبهج و طرق و األدواد ، دار انجبيؼُخ ، االضكُذارَخ ، ة ط ،  -  1
2
  318، ص 2114ثهمبضى ضهطبَُخ و آخروٌ ، يُهجُخ انؼهىو االجزًبػُخ ، دار انهذي نهطجبػخ وانُشر ، انجسائر ،  - 
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وتحلٌلها سوسٌولوجٌا مع استخبلص  ؼاٌة قمنا بإجراء مقاببلت المٌدانٌة 2121فٌفري 

 .النتابج 

 

   البشري:المجال  5-2

سنة وكذلك  25إلى  21ذكورا شباب تتراوح أعمارهم ما بٌن  6مقابلة منها  12ثم اإلجراء 

   سنة. 65و  52 أعمارهم ما بٌن تتراوحمع هؤالء اآلباء الذٌن مقاببلت  6

  المكانً:المجال  3- 5 

 ببلدتٌن حاسً ماماش و مزؼران والٌة مستؽانم . المٌدانٌة تمت الدراسة

   :مٌدانٌة مقابالتتحلٌل  -6

تجعل من البٌانات و النتابج المتواصل  األدوات االستعمالدراسة تتطلب من الباحث الكل 

ستعمال استخدمنا فً دراستنا المنهج الوصفً فتطلب منا ا أنناوبما  ،علمٌة المنطقٌة ال إلٌها

 األفرادتوجه مباشرة إلى   األسبلةمجموعة من  ٌضم نموذجاو التً تعد تقنٌة المقابلة ال

على من اجل الحصول و معلومات حول الموضوعالالعٌنة من اجل الحصول على 

 أرابهممعرفة المع اآلباء من اجل  مٌدانٌة المعلومات البلزمة و كذلك تم اإلجراء مقاببلت

 المقابلة على محاورٌن هما : أسبلةحول الموضوع و قد تمحورت 

  الؽرٌبةنظرة الشباب لتسرٌحات الشعر  األول:المحور 

 الشباب حول تسرٌحات الشعر الؽرٌبة  رأي - أ

 فً اقتناء تسرٌحات الشعر الؽرٌبة. أثرهاو المواقع التواصل االجتماعً المتبعة   - ب

 تسرٌحات الشعر المتبعة لدى الشباب. األنواع -ج 

 مستعملة لتسرٌحات الشعر الؽرٌبة  مستلزمات أو األدوات -د 

 منها. اآلباءموضة تسرٌحات الشعر الؽرٌبة و موقؾ   الثانً:المحور  

 الشباب.تجاه تسرٌحات الشعر الؽرٌبة لدى  اآلباءنظرة  - أ

 .الؽرٌبةمع الشباب حول هذه تسرٌحات الشعر  اآلباءكٌفٌة تعامل   - ة
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  نظرة الشباب لتسرٌحات الشعر الغرٌبة األول:المحور 

ؼٌر المألوفة أكثر انتشار لدى الشباب و التً تعتبر  الؽرٌبة وأصبحت تسرٌحات الشعر  

 وقٌمً.ما لها تأثٌر رمزي  أومٌزة خاصة ٌتمٌز به كل شاب 

 نظرة أو رأي الشباب لتسرٌحات الشعرهم الغرٌبة : - / 1

 .  األخرتختلؾ نظرة الشباب و أرابهم حول تسرٌحات شعرهم من شاب إلى   

       بقوله :  (سنة ، سنة ثالثة متوسط  25عمره ):  11وحسب ما صرح به المبحوث رقم   

وا على حسب شراهً الموضة وهً لً راهً تتمشى تاع الوقت ، تسمً راكً فهما نتم »

  «الوقت و كلما تخرج كوب جدٌدة ندٌروها ، هذا هو الزم نتمشوا على حسب الوقت ..

 ترجمة المقطع :  

و الحداثة وهً فً التؽٌٌر و التطور و هً الموضة و مسٌرة العصر و الوقت  ألنها

  موضة فً الوقت الحالً .

  ثانوي ( األولىسنة  سنة، 24)عمره  (: 13و حسب المبحوث رقم )

  buseدوك ، راهً دٌرا :  ًرآهلً  ؾٌدٌرها هذه التحفٌ رآهنورمال عادي الشعب قاع  »

محفؾ دٌقرادي ورانً داٌركٌراتٌن ومن نروح عند الكوافٌر وتنً تاع وقتنا كٌما أنا رانً 

 . «نؽطٌه باه ط كشوار فً الدار رانً داٌر كسسوار و دوك من ما عندٌش شهلً بسٌجبد 

 ترجمة المقطع :  

الشعر تسرٌحة الاستعمل  أناملونها و هً موجودة فً الوقت الحالً ، عأكثر الشباب ٌ

الحبلق استعمل مجفؾ الشعر خاص به و  إلىي كذلك استعمل كٌراتٌن و عند ذهاب ددٌقرا

 .«ارتدي قبعة 

 (.جامعً  أولىسنة  سنة، 21) عمره: ( 14)وحسب المبحوث رقم 

ٌخرج علٌه ، فؾ واش ٌبؽً ٌحفؾ تسمى كٌما ٌبؽً واش حكل واحد واش ٌبؽً كً  »

فٌؾ هذي راهً جدٌدة و تابعها صوالح حهذه و ال توهدوا صوالح ، راهم ،الموضة وكوب 

 .«لببلك ، عقدة .......،  وارشس،    défrisageجدٌد باه تطور كٌما ، كٌراتٌن و 
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  المقطع:ترجمة    

التسرٌحة الشعر المناسب له ، وهذه التسرٌحات  إلىحرٌة فً اختٌار و مٌل الكل الفرد له 

تابع لها من اجل تطورها مثبل جدٌدة  األشٌاءجدٌدة و ٌوجد موضة  أصبحتالشعر الؽرٌبة 

 défrisage ، : مجفؾ الشعر ، كٌراتٌن

 

نظرتهم اتجاه  و الشباب أنمع المبحوثٌن  أجرٌتالتً  مٌدانٌة الحظنا من خبلل مقاببلت  

بالحٌاة العصرٌة الحدٌثة ، فكل المبحوثٌن  أكثرموضة ، و ترتبط  أنهاالشعر هذه تسرٌحات 

ذاتٌة كل شاب و  إلىفً التطور و التؽٌر و هذا راجع  و أنهاموضة  أنهاعنها  ٌعبرون

الحركة ونظرته الخاصة حول هذه تسرٌحات الشعر والموضة هً نوع من طرٌقة تفكٌره 

 هالحدٌث قٌم فً وجوه متعددة من المجتمعتلعب دورا خطٌرا  أصبحتالتً االجتماعٌة 

العامة  آدابهتقالٌده و العرفه و الومعاٌره وزعامته واألنماط سلوكٌة فٌه وإنتاجه الصناعً و 

فً كل تراثه الحضاري و االجتماعً 
1
   

 الغرٌبة :فً اقتناء تسرٌحات الشعر  أثرهاالمواقع التواصل االجتماعً المتبعة و  -2

تسرٌحات الشعر  أنواعمن األكثر انتشارا فً اختٌار تعد المواقع التواصل االجتماعً 

 الوسٌلة التً ٌعتمد علٌها الشباب فً اختٌار تسرٌحاتهم للشعر. أو هً الطرٌقة أوالؽرٌبة 

  (سنة األولى ثانوي  سنة، 22عمره ) (: 16)حٌث صرح المبحوث رقم 

ونقلب االنستؽرام راكً فهما كً شؽول ندخل نحوس  ندخل لفاٌسبوك و ال الٌوتٌوب و ال »

  «فٌؾ جدٌدة و العافس جدٌد لً تخرج أي ندٌرها ...حت

 المقطع:ترجمة  

 اطلع على فاٌسبوك و الٌوتٌوب و االنستؽرام من اجل البحث عن تسرٌحة الشعر جدٌدة .

 

  .(جامعً  األولىسنة  سنة، 21عمره ) ( 63)كذلك ٌصرح المبحوث رقم 

                                                                 
حاتم الكعبً ، التغٌر االجتماعً و حركات الموضة ، دار الحداثة للطباعة و النشر ، لبنان ، ب ط،  -  1

 . 9ص 
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كل الٌوم نلقً  فاٌسبوكٌعنً توجور نتبعوا تحفٌفات جدٌد فً االنستؽرام ، لستال ،  »

 «تحس روحك ستال .. نجً عند الحفاؾ ، نورهلوا أي حففهلً عافس جدٌدة أي

 ترجمة المقطع :        

Toujour  انٌن كذلك فننبحث على تسرٌحة الشعر جدٌدة فً االنستؽرام و عند ال

 ذهب إلى حبلق من اجل القٌام بها تسرٌحة جدٌدة ، ا أتلقىفً فاٌسبوك كل الٌوم 

 .«عند القٌام بها أحس بأننً أصبحت مثبل فنانٌن 

 

 (سنة السنة الثالثة ثانوي  19عمره ) :15المبحوث رقم  أما

انً دٌرها ٌا رعجبتنً تحفٌؾ تاع زٌنوا ومرزق مسلسل األوالد الحبلل أ »

 . «تفرجتها فً التٌلً 

 رجمة المقطع : ت     

 (زٌنو و مرزق )تسرٌحة الشعر الممثلٌن مسلسل األوالد الحبلل  أعجبتنً

 شاهدته فً التلفاز .

 

من الشباب  الكثٌر أنالتً أجرٌت على المبحوثٌن نستنتج مٌدانٌة من خبلل مقاببلت              

وب و الفاٌسبوك و االنستؽرام فً ٌٌعتمد على مواقع التواصل االجتماعً خاصة الٌوت

 وإبرازتعطً كل ما هو الجدٌد لهذه تسرٌحات الشعر  ألنهااختٌارهم تسرٌحات الشعر 

 . أنواعهاموضة جدٌدة بكل 

 :لدى الشباب تسرٌحات الشعر المتبعة األنواع – 13       

 أذواقهموهذا حسب  ألخر تسرٌحات الشعر الؽرٌبة لدى الشباب من شاب األنواعتختلؾ        

سنة أولى  سنة، 24عمره ) :( 13)الخاصة وحسب ما صرح به المبحوث رقم واختٌاراتهم 

 (ثانوي 

وثانٌا مشً قضٌة ساتٌل تسمى  حردي خطر تجً علٌا أوالنبؽً كوب دٌقرادي  أنا »       

 .  «ولفتها وصٌتً ...
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  المقطع:ترجمة    

و ثانٌا لٌس قضٌة ساتٌل بل  أوالبها جمٌل  أنا أحب تسرٌحة الشعر دٌقرادي حردي ابدوا  

 . طأحب هذه التسرٌحة الشعر فق

 (سنة السنة األولى ثانوي  22عمره  ) (: 16و ٌصرح المبحوث رقم )

 «تعجبنً  Hأنا فً كوب ندٌر دٌقرادي  » 

     المقطع:ترجمة        

 Hتعجبنً تسرٌحة الشعر دٌقرادي  أنا  

 (السنة الثانٌة متوسط  سنة، 18عمره ) (: 12)أما المبحوث رقم    

  «تاعً   le visageتناسب Vندٌر دٌقرادي  »ٌصرح :  

    ترجمة المقطع :  

  تاعً les visageألنها تناسب  Vأحب تسرٌحة الشعر دٌقرادي   

رٌحات هؤالء المبحوثٌن نرى أن هناك عدة األنواع مختلفة لتسرٌحات الشعر صحسب ت 

و التً ٌختارها الشاب  أخر إلىالؽرٌبة لدى   الشباب و تختلؾ هذه تسرٌحات من شاب 

 الخاص.وحسب كل شخصٌته كل شاب ورأٌه حسب رؼبته و مٌله لها 

 :  المستلزمات المستعملة لتسرٌحات الشعر الغرٌبة  أو األدوات - 14

ٌستعملها ما تعرؾ بمنتوجات التجمٌل  أوو المستحضرات و المستلزمات  األدواتهناك عدة  

الشباب لقٌام بهذه تسرٌحات الشعر الؽرٌبة و تختلؾ من شاب إلى أخر حٌث  أو ٌمارسها 

 (ة متوسط سنة السنة الثانٌ 18عمره ):  ( 12)صرح مبحوث رقم 

بلك ، الالك ، كاٌن عقدة باه نقلع نقاط سوداء ، بكاٌن سشوار ، كٌراتٌن ، دٌفٌرزاش ، ل »

عندي سشوار تاعً نسقم به شعري و كاٌن  أنا، كٌما وكل واحد ٌشوؾ واش ٌخروج علٌه  

 «كٌما سشوار .... بلكبللً ندٌر 
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    ترجمة المقطع :  

بلك ، ٌوجد عقدة تستعمل لً نزع بٌوجد مجفؾ الشعر كذلك كٌراتٌن و دٌفٌرزاش ، ل      

استعمل لبشرا مثل مجفؾ الشعر  أناٌستعمل ما ٌناسبه ، وكل واحد  النقاط  السوداء ، 

  . األخرى األدواتبتسرٌح  شعري به و ٌوجد من ٌستعمل  أقوم أناوهو ملكً  (سشوار )

 (السنة الثالثة متوسط  سنة، 25عمره ) (: 11)المبحوث رقم  حرصٌ و 

 «صح ٌدٌلهلً الكوافٌر ...بنذٌر سشوار ما عندٌش فً الدار  أنا »

    ترجمة المقطع :  

 استعمل مجفؾ الشعر لٌس عندي فً المنزل بل الحبلق ٌضعه لً  أنا

المستعملة لقٌام بتسرٌحات الشعر فكان  األدواتحول رٌحات الشباب صمن خبلل ت

ما تعرؾ بمستلزمات التجمٌل سواء  أو األداةاالجابتهم كل شخص ورؼبته فً استعمال 

حسب  فً استعمالهامتواجدة عند حبلق و تختلؾ هذه المنتوجات و المستلزمات  أوٌملكونها 

رزاش و بعض األخر ٌعمل ما ٌكل شاب فبعض ٌستعمل كٌراتٌن و بعض األخر ٌستخدم دٌف

 . «لٌماش و الزٌقا  »تسمى ب 

 منها.موضة تسرٌحات الشعر الؽرٌبة وموقؾ اآلباء  الثانً:المحور 

فقد حاولنا من خبلل هذا المحور التعرؾ على موقؾ و رأي اآلباء تجاه تسرٌحات الشعر 

 الشباب.الؽرٌبة لدى 

 الؽرٌبة.نظرة اآلباء تجاه هذه تسرٌحات الشعر  - أ

 (سنة ، عامل حر  55عمره ) :  ( 11)حٌث ٌصرح المبحوث رقم 

منطابق لعاداتنا و  اهٌش ال منطابق لً دٌننا الحنٌؾ و الرهذي التحفٌؾ تاع خارج و ما »  

 «ش دٌرو هكذا ...ٌما قلن(ص )ال تقالٌدنا و النبً 

 ترجمة المقطع :     

هذه تسرٌحة موجودة فً خارج و لٌست منطابق لً دٌننا الحنٌؾ و ال منطابقة لً عاداتنا و    

 لم ٌقل لنا اعملوا هكذا . (ص )ال تقالٌدنا و النبً 

 (فً البلدٌة موظؾ  سنة، 52عمره ) (: 13)المبحوث رقم  أما
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عقلٌة تبدالت ؽوا ٌولوا نسا راهم دٌروا لٌماش و سشوار راكً تشوفً بالرجال  » ٌصرح

عاداتنا وتقالٌدنا و هذي التحفٌؾ هً ٌب ما راهٌش تشد فً الساس حنا عدنا بتسما هذه الش

 . «تسمى الزم الرجل ٌدي كوب لً بان بها راجل ..... اإلسبلمٌةخارج على تقالٌدنا 

 ترجمة المقطع :

مجفؾ الشعر ، نساء فهم ٌعملون لٌماش و ٌقوم باالستعمال  ٌصبحوا أنالرجال ٌرٌدون 

وهذه تسرٌحة هً خارج على تقالٌدنا  فعقلٌة تؽٌرت فنحن ٌوجد عندنا عادات و تقالٌد

 تسرٌحة من اجل أن ٌظهر بها الرجل .اإلسبلمٌة تسمى الزم الرجل ٌقنع 

 (أستاذ متوسطة  سنة، 52عمره ) (: 15)المبحوث رقم  أما

جٌل تاع دوك وتاع بكري مشً كفٌكٌؾ تاع بكري كان كاٌن شهامة و كرامة  »ٌصرح : 

و إلى رشد كم  إلىنقول هذه التثبٌت عدوا  أناالتحفٌؾ و ضد هذه  أنا المبدأوراهً ورجولة 

 «قولً لشباب تاعنا ٌعندوا ؼً فً حاجة تاع شكل ...ناالصولكم ، أما نسمً هذا تمٌع 

 

 ترجمة المقطع :

ٌوجد ال  ال اآلنو  ورجولةجٌل جدٌد لٌس مثل جٌل قدٌم ، جٌل قدٌم لدٌه شهامة وكرمة 

هذه تسرٌحات أنا أقول لً هذا الشباب ضد  أنا المبدأ فأٌن الرجولةكرمة و ال  شهامة و ال

نقول لً شبابنا ٌقلد الؽرب فً  أناعدو إلى رشدكم و إلى االصولكم فهذا ٌسمى تمٌع 

   تافها . األشٌاءفً تطور التكنولوجً ال هو ٌقلدوا فً  لٌقلدواو تكنولوجٌا 

 

و ذلك من خبلل رصد لنا  اآلباءمع بعض  إجراءهاالتً تمت مقاببلت مٌدانٌة ومن خبلل 

هم  اآلباءمعظم  استنتجٌناآراءهم حول تسرٌحات الشعر الؽرٌبة لدى الشباب الجزابري فقد 

 وأنهاباعتبارها خارج عن دٌننا وعاداتنا وتقالٌدنا  ضد هذه تسرٌحات الشعر الؽرٌبة 

 . باعتبارهم ؼٌر مسلمٌن  مناسب للؽرب

 ب/ كٌفٌة تعامل اآلباء مع الشباب اتجاه تسرٌحات الشعر:

 (سنة ، عامل حر 52عمره ):  ( 12)حٌث صرح المبحوث رقم 
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تبان لً هذه  أناجدٌدة ، باباه كٌما ٌدٌر معاه و ما ٌقدرش بصح  لشبٌببزاؾ سؽتوا هذه ا»

ش ترٌٌبً هذه ؼدي طكٌفاش ٌربوا و لدهم ال خ شوفً الوالدٌن مصؽريراجعا لً تربٌة 

   . «تنعكس علٌهم ٌا إما بسلب و ال بإٌجاب ......

 المقطع:ترجمة    

 أرى أناٌقدر علٌه لكن  و ال أبوهالجٌل الجدٌد ، مهما فعل معه  أوكثٌرا خاصة هذه الشباب   

منذ الصؽر فالوالدٌن وكٌؾ ٌقومون بتربٌة األوالد هم الن هذه التربٌة  إلى هذا راجع 

  التربٌة فسوؾ تنعكس علٌهم إما سلبٌا و ال اٌجابٌا .

 

 (متقاعد  سنة، 63عمره  ) (: 14)رقم  المبحوث أما

حنا الزم االقتداء باآلباء و األجداد الزم هذه شبٌبة الزم تحفؾ بطرٌقة صحٌحة »ٌصرح : 

م لالعرب و مسلمٌن الزم تجنبوا هذى الصوالح و حنا ما دبٌنا والدنا ٌتبعوا صوالح تاع الع

، الزم على الشباب  تفٌداوتاع الثقافة و التقدم ال ٌقٌنا نتبعوا فً تحفٌؾ و اللبس ما فٌها 

حاجة على األقل ٌسقسً علٌها من جات ٌسقسً والده تاعوا ال كانت  تاعنا من ٌبؽً ٌدٌر

 . «فً وقتهم و كً دٌر حاجة دٌرها على قناعة مشً ٌقلد و بارك ....

 ترجمة المقطع:

سرٌحة الشعرهم بطرٌقة تالزم االقتداء باآلباء و األجداد ، الزم على الشباب أن ٌقوموا ب

ٌقلدوا  أوالدناو نحن نرٌد  األشٌاءصحٌحة فنحن العرب ومسلمٌن الزم علٌنا تجنب هذه 

نقلدوا تسرٌحات الشعر واللباس التً ال قٌنا ببالعلم والثقافة و التقدم فلو الخاصة  األشٌاء

جاء  أٌنمن علٌه  ٌسال األقلٌوجد فٌها فابدة ، الزم على شبابنا عندما ٌرٌد قٌام بشًء على 

ه على قناعة بو ٌسال الوالدٌه وهل كانت موجودة فً وقتهم و الزم عندما ٌقوم بشًء ٌقوم 

 ال ٌقلد فقط .

 (متقاعد  سنة، 65عمره ) (: 16)أما المبحوث رقم 

نحوس علٌهم بصح من  ما كنت نهدر معهم و ال وأناولدي كانوا ٌدٌروها هذه الكوب  أنا »

 .«ٌدٌروها فً روحهم قلعوها ...ما والوش بعد 
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 ترجمة المقطع:

أنا االوالدي كانوا ٌقومون بهذه تسرٌحات الشعر و أنا لم أكن أتكلم معهم و ال اهتم بهم و 

 لكن بعد ذلك لم ٌعودوا ٌقومون بها لوحدهم فقط

ٌرفضون التً أجرٌت مع المبحوثٌن نستنتج أن الكثٌر من اآلباء مٌدانٌة من خبلل مقاببلت 

هذه تسرٌحات الشعر الؽرٌبة لدى الشباب باعتبارها أنها ال تتناسب مع دٌننا اإلسبلمً و ال 

 .عاداتنا و تقالٌدنا

 : المٌدانٌة نتائج الدراسة

مع  أجرٌناهاالتً مقاببلت مٌدانٌة التً قمنا بها و بعد تحلٌل من خبلل الدراسة المٌدانٌة     

 حول: بحثتافمن خبلل  اآلباء،الشباب و 

و التً تعنً موضة تسرٌحات " ر الؽرٌبةعرٌحات الشستمثبلت الشباب الجزابري لت "

خاصة ظاهرة اجتماعٌة كثٌرة االنتشار  الدى الشباب الجزابري وباعتبارهالشعر الؽرٌبة 

، كما تما  الحٌاة العصرٌة من حسن المظهر و األناقةفً المجتمع الجزابري و لما تتطلبه 

، وهذا  اآلخرٌن أماملما ٌتمٌزون به من حركة وحب الظهور  الشبابٌةانتشارها بٌن األنماط 

إلى اهتمام المتزاٌد و االعتناء بشعرهم وتنوع فً تسرٌحتهم و ذلك لتعبٌر عن ما دافع بهم 

و االتجاه نحو  أذواقهمو  قراراتهمفردانٌتهم و االستقبللٌتهم فً اختٌارهم و حرٌة فً 

 التؽٌٌر و التجدٌد و مساٌرة العصر .

  التالٌة:النتابج  إلىبحثنا المٌدانً و تحلٌل مقاببلت مٌدانٌة توصلنا وبالتالً ومن خبلل 

  اهتمام المتزاٌد لدى الشباب الجزابري بالمظهره الخارجً خاصة اعتناء بتسرٌحات شعرهم

 و اعتبارها موضة و موكبة للحٌاة العصرٌة .

  بإثباتنسمٌه  ما أومحاولة فرض نفسه وتوضٌح انه قادر على لفت االنتباه بشكله و مظهره 

 البلبق.وجودهم ومكانتهم االجتماعٌة المتمٌزة بمظهرهم 

  الوسابل التً ٌعتمد علٌها الشباب الجزابري فً  أكثرالمواقع التواصل االجتماعً من

لً  األنواعصٌحات و موضات و  خراشر اختٌاره لتسرٌحات الشعر الؽرٌبة باعتبارها تن

 هذه تسرٌحات الؽرٌبة.
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  إتباعوضع هذه تسرٌحات الشعر الؽرٌبة و التً التتناسب مع ارثنا الحضاري و الثقافً و 

التً تتمٌز بها ببلدنا بٌن باقً لبعض الثقافات الؽربٌة دون مراعاة للخصوصٌة  األعمى

 دول العالم .

  مسلم فهذه تسرٌحات الشعر الؽرٌبة تتناؾ مع عاداتنا و باعتبار مجتمع الجزابري مجتمع

 .(ص )تقالٌدنا و دٌننا اإلسبلمً وما نهى عنه الرسول 

 إلى التشبه بالنساء و التنصل من كل ما ذلك  أدىوضة مهما كان مصدرها حتى لو مال إتباع

ٌمثل للرجولة و ٌخالؾ دٌننا اإلسبلمً . 
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  خاتمة:

موضة تبٌن لنا من خبلل هذه الدراسة أن هناك اختبلؾ فً نظرة واألذواق الشباب نحو        

  الخاص.و تسرٌحاته و هذا شخصٌة كل شاب ورأٌه  الشعر

الشباب ٌهتمون بدرجة كبٌرة بالموضة و هذا االهتمام  أؼلبٌة أنزٌادة على ذلك فوجدت      

  لها.ت تقلٌدهم بالثقافات الؽربٌة و محاوال تأثٌرهم إلىراجع 

الشعر االهتمام بالمظهر خاصة تسرٌحات  إلىالعوامل التً تدفع بالشباب  أهموتعتبر من     

و االهتمام بالموضة  اآلخرٌن إعجابالجدٌدة والؽرٌبة و التً هً طرٌقة للفت االنتباه و 

قد أصبحت ظاهرة مهمة فً الحٌاة الشباب باعتبارها تعمل على تؽٌٌر و الشعر وتسرٌحاته 

 تجدٌد و إعطاء مٌزة خاصة للشباب . 

الؽرٌبة و عصرٌة موضوع موضة الشعر وتسرٌحاته  أنو فً ختام هذه الدراسة وجدت     

مجهود كبٌر فً هذه الدراسة ، ومحاولة جدٌر االهتمام فالبرؼم من بذل لدى الشباب 

موضة الشعر و  حول ورأٌهجمٌع النقاط التً تمس وجهة نظر كل شاب  إلىالتطرق 

موضوع دراستً  أنو انجذابهم لها زٌادة على ذلك وجدت  إلٌهارٌحاته و مدى مٌلهم ست

موضوع مهم كونه ٌفتح أفاق جدٌدة للبحث فً مختلؾ الجوانب منها فً المؤسسات 

  فً مجال علم االجتماع .التربوٌة وكذلك موضوع ذو أهمٌة كبٌرة 
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 قائمة المراجع :   

 أوال : الكتب باللغة العربٌة :   

 الكتب: - أ

تر : فاٌز الصٌاغ ، مركز  (مع مدخبلت عربٌة ) علم االجتماعأنتونً ؼدنز ،    -1

 . 2115،  4دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، ط

، دار الهدى للطباعة و  منهجٌة العلوم االجتماعٌةو آخرون ،  سلطانٌةبلقاسم    -2

 .2114الجزابر ،     النشر ، 

دار الجامعٌة ،  البحث العلمً : مناهج و طرق واألدوات ،جمال أبو شنب ،  -3

 . 2111اإلسكندرٌة ، ب ط ، 

مؽٌث ،  ، تر : انو الجسد والجمالزر ، ٌتشفا -جون مٌزونوؾ ، مارٌلوبرشون  -4

 . 2116،  1شركة الخدمات التعلٌمٌة ، القاهرة ، ط

، دار الحداثة للطباعة و النشر  التؽٌٌر االجتماعً و حركات الموضةحاتم الكعبً ،  -5

 ، لبنان ، ب ط.

داول للنشر و التوزٌع ، لبنان ، ، ج و هواٌة الجندر األنثويالجسد خلود السباعً ،  -6

 . 2111،  1ط

، دار قباء للطباعة و  ، انحرافات الشباب فً عصر العولمةبٌومً محمد خلٌل  -7

 . 2112، الجزء الثانً ،  1النشر ، القاهرة ، ط

، إدرٌس المحمدي ، روافد  أببلل، تر : عٌاد  سوسٌولوجٌا الجسددافٌد لوباتون ،  -8

 . 2114،  1للنشر و التوزٌع ، ط

دافٌد لوبارتون ، انثروبولوجٌا الجسد والحداثة ، تر : محمد عرب صاصٌبل ،    -9

 .1993،  1المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر والتوزٌع ، بٌروت ، ط

قراءة فً التصورات عن الجسد )و حلم التنمٌة  األنثويزٌنب لمعادي ، الجسد  -11

 .2114، دار النشر الفنك ، المؽرب ، (األنثوي بمنطقة الشاوٌة 
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سهٌر كامل ، احمد شحاته ، سلٌمان احمد ، تنشبة الطفل و حاجاته بٌن النظرٌة و  -11

ب ط ،  للكتاب للطباعة والنشرو التوزٌع ،االسكندرٌة ، اإلسكندرٌة مركز التطبٌق ، 

2112. 

دار الٌازوري  التنشبة االجتماعٌة للطفل ،ً ، عبد الحافظ سبلمة ، سمٌح أبو مؽل -12

 .2113،  1العلمٌة للنشر و التوزٌع ، عمان ، ط

 . 1971ط ،  ، دار المعارؾ ، القاهرة ، ب المراجع فً علم النفسسٌد جبلل ،  -13

، االجتماعٌة من المرحلة الكبلسٌكٌة إلى ما بعد الحداثة  ةالنظرٌشحاته صٌام ،  -14

 .2119،  1العربٌة للنشر و التوزٌع ، القاهرة ، ط مصر

، دار هادي  نظرٌات ونقد –أبحاث فً علم االجتماع طبلل عبد المعطً مصطفى ،  -15

 . 2112،  1، دمشق ، ط

مفاتٌح اصطبلحٌة جدٌدة  مورٌس ، ن بٌبرغ ، مٌؽاسطونً بٌنٌت لورانس ؼرو -16

ً ، المنطقة العربٌة للترجمة ، ، تر : سعٌد الؽانم معجم مصطلحات الثقافة و المجتمع

 . 2111،  1بٌروت ، ط

، دٌوان المطبوعات  المرشد فً علم النفس االجتماعًعبد الحمٌد محمد الهاشمً ،  -17

 . 1984الجامعٌة ، الجزابر ، 

  ، دار المعرفة المصرٌة ، اإلسكندرٌة ،  قاموس علم االجتماع ؼٌث ،عاطؾ محمد  -18

     2116ط ،  ب

دار وابل للنشر و التوزٌع عبد هللا زاهً الرشدان ، التربٌة و التنشبة االجتماعٌة ،   -19

 . 2115،  1، ط األردن، 

، دار الؽرب لنشر و التوزٌع ،  مبادئ فً التنشبة االجتماعٌةعبد العزٌز خواجة ،  -21

 . 2115وهران ، 

ٌة ، عبد الباسط محمد حسن ، أصول البحث االجتماعً ، مكتبة االنجلو مصر -21

  71القاهرة ، ب ط، 

بٌن التنشبة  لعدوانً لدى المراهقفٌروز مامً زرارقة ، فضٌلة زرارقة ، السلوك ا -22

 . 2113، دار األٌام للنشر و التوزٌع ، عمان ،  ةاالجتماعٌة و أسالٌب المعالجة الوالدٌ
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 ، تر : ٌحً مرسً عبد بدر ، دار الوفاء الشباب فً المجتمع متؽٌر،  نفرٌد مٌلسو -23

 .2117للطباعة و النشر ، القاهرة ، 

، تر : منى البحر و نجٌب الحصادي ،  الجسد و النظرٌة االجتماعٌةكرس شلنج ،  -24

 .2119،   1دار العٌن للنشر ، القاهرة ، ط

لٌلة على ، العالم الثالث قضاٌا ومشكبلت ، دار الثقافة للنشر ، القاهرة ، ب ط،  -25

1985 . 

،  1م االجتماع المعاصر ، دار الشروق ، عمان ، طخلٌل العمر ، المعجم عل معن -26

2116. 

 . 2116 ، الزٌود ، الشباب والقٌم فً عالم متؽٌر ، دار الشروق ، عمان ماجد -27

الجسد ، نصوص مترجمة  )هشام الحاجً  :تر  ، مً جبران ، الموضة : لؽة الجسد -28

 .ط ، دون سنة  ، تونس ، ب (نقوش عربٌة 

،  (ٌقات طبالقواعد والمراحل و الت)، منهج البحث العلمً  آخرونمحمد عبٌدات و  -29

 . 1999،  األردن،  اإلدارٌةكلٌة االقتصاد و العلوم 

، تر:  منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة تدرٌبات علمٌةمورٌس انجرٌس ،  -31

 . 2114بوزٌد صحراوي ، دار القصبة للنشر ، الجزابر ، 

،  ( الخطوات المنهجٌة لئلعداد البحوث االجتماعٌة )محمد شفٌق ، البحث العلمً  -31

 . 2111،  اإلسكندرٌةللطباعة و النشر ، المكتبة الجامعٌة 

،  الدٌنٌة للشباب من منظور الخدمة االجتماعٌة قٌمالنورهان منٌر حسن فهمً ،  -32

 .1994،  اإلسكندرٌةالمكتب الجامعً الحدٌث ، 

 المجاالت و المقاالت العلمٌة :  - ب

، أعمال الملتقى الوطنً األول نحو إستراتٌجٌة شاملة امزٌان و ناس و آخرون  -1

، مخبر التطبٌقات  "االستقراء الواقع و استشراق للمستقبل  "لحماٌة الشباب من االنحراؾ 

 . 2116النفسٌة فً الوسط العقابً ، دٌوان مؤسسات الشباب ، باتنة ، 

، مجلة  التربٌة المتؽٌرة فً األسرة الجزابرٌةأسالٌب بلقاسم سبلطنٌة ، حنان مكً ،  -2

 .2112مارس  1، العدد علوم اإلنسانٌة و المجتمع 
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الجزابرٌة  األسرةالصراع حول القٌم االجتماعٌة فً بوٌعلً وسٌلة ، فرج هللا صورٌة ،  -3

،  ( بثانوٌة محمد العربً بن مهٌدي بسكرةدراسة استطبلعٌة على عٌنة من المراهقٌن  )

،  2113افرٌل  9/11 أٌام:  األسرةالملتقى الوطنً الثانً حول : االتصال وجودة الحٌاة فً 

 جامعة ورقلة . 

 قراءة فً سوسٌولوجٌا )المال الثقافً  رأسالجسد و الطبقة و عبد العظٌم ،  إبراهٌمحسن -4

ٌة ، ، العدد الخامس عشر ، مركز الدراسات الوحدة العرب إضافات، مجلة (بٌاربوردٌو 

 . 2111بٌروت ، 

فً  األبناءالتقبل و الرفض الوالدي على التكٌٌؾ  أسلوبانعكاسات نصر الدٌن جابر ،  5-

 .9، جامعة قسنطٌنة ، العدد   اإلنسانٌة، مجلة العلوم  فترة المراهقة

التنشبة األسرٌة للمراهقٌن فً ضوء تأثٌر مواقع هالة حجاجً عبد الرحمن حسٌن ،  - 6

، العدد الخامس و السبعون  ، دراسات عربٌة فً التربٌة و علم النفساالجتماعً  التواصل 

 ٌولٌو . ....

، مجلة  تطور مفهوم الجسد من التأمل الفلسفً إلى التصور العلمًٌوسؾ تبس ،  -7

، المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألدب ، الكوٌت ،  37، المجلة  4العدد  العالم الفكر ، 

2119. 

 

  العلمٌة:الرسائل  - ت

احمد لدرم ، البٌوت القصدرٌة وعبلقتها بجنوح األحداث ، رسالة الماجستر، علم  -1

 .2118االجتماع الجنابً ، الجزابر ، 

دراسة مٌدانٌة لعٌنة من )بوبكر جٌملً ، الشباب والمشاركة السٌاسٌة فً الجزابر  -2

 . 2111، رسالة دكتوراه ، علم االجتماع التنمٌة ، قسنطٌنة ،  (الشباب الجامعً 

 (السوق ، الحمام ، الحبلقة )بن زٌان ، المرأة و الفضاءات االجتماعٌة المحلٌة خٌرة  -3

 - 2116، وهران  ، رسالة دكتوراه ، علم االجتماع ، (دراسة  مٌدانٌة لمدٌنة حمام بوحجر)

2117 . 
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دراسة مٌدانٌة )  مام باللباس عند الشباب الجزابريظاهرة االهترشٌد بوتقرابت ،  -4

، رسالة الماجستر ، علم االجتماع ، الجزابر ،  (ملحقة بوزرٌعة  –لطلبة جامعة الجزابر 

2116-2117 . 

الجمال والجسد األنثوي : التمثبلت و الممارسات مقاربة زهٌة بن عبد هللا،  -5

 . 2115، رسالة الماجستر ، وهران ، سوسٌوانثروبولوجٌة

قؾ الشباب نحو العمل السٌاسً ، اشحاته السٌد احمد ، دور الثقافة السٌاسٌة فً مو -6

 . 1993،  اإلسكندرٌةرسالة دكتوراه ، علم االجتماع ، 

دراسة مٌدانٌة للطلبة ما بعد  )فتٌحة مٌلودي ، تمثبلت الجسد و اختٌار شرٌك الحٌاة  -7

 .  2116 -2115لة الماجستر ، علم االجتماع العابلً ، وهران ، ، رسا (اللٌسانس 
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 دلٌل المقابلة

 الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستؽانم

 كلٌة العلوم االجتماعٌة

 قسم علم االجتماع

 تخصص : علم االجتماع التربوي

 .دلٌل مقابلة خاص بالشباب ( 1)ملحق رقم 

شكركم عن نلنٌل شهادة ماستر تخصص علم االجتماع التربوي  تحضٌر مذكرةنحن بصدد 

منح جزء من وقتكم و محاورتكم حول موضوعً الذي هو تمثبلت الظاهرة االهتمام 

 مستؽانم .ر دراسته مٌدانٌة لعٌنة من الشباب فً مدٌنة وبتسرٌحات الشعر عند الذك

 تقبلوا منً فابق الشكر و التقدٌر

 باآلباء.دلٌل مقابلة خاص  ( 2)ملحق رقم 

شكركم عن ننحن بصدد تحضٌر مذكرة لنٌل شهادة ماستر تخصص علم االجتماع التربوي 

منح جزءا من وقتكم و محاورتكم حول موضوعً الذي هو تمثبلت الظاهرة لبلهتمام 

 سة مٌدانٌة لعٌنة من الشباب فً مدٌنة مستؽانم .بتسرٌحات الشعر عند الذكور درا

 تقبلوا منً فابق الشكر و التقدٌر

 شخصٌة:بٌانات 

 السن. -

 الدراسً.المستوى  -

 المهنة -

 بٌانات حول تمثبلت ظاهرة االهتمام بتسرٌحات الشعر عند الشباب .

 نظرة الشباب لتسرٌحات الشعر الؽرٌبة األول:المحور 

 الشباب حول تسرٌحات الشعر الؽرٌبة . رأي - أ

 الؽرٌبة.فً اقتناء تسرٌحات الشعر  أثرهالمواقع التواصل االجتماعً المتبعة و ا -ب
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 األنواع تسرٌحات الشعر المتبعة لدى الشباب . - ج

 الشعر.األدوات أو المستلزمات المستعملة لتسرٌحات  - د

 منها. اآلباءموضة تسرٌحات الشعر وموقؾ  الثانً:المحور 

 الشباب.تجاه تسرٌحات الشعر لدى  اآلباءنظرة  - أ

 كٌفٌة تعامل اآلباء مع الشباب تجاه تسرٌحات شعرهم -ب
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 دلٌل مقابلة خاصة باألسبلة 

  

 ما رأٌك حول تسرٌحة شعرك ؟ -1س

 ما هً األشٌاء التً تثٌر اهتمامك فً تسرٌحة شعر لك ؟ -2س

 من اٌن تستوجب طرٌقة تسرٌحة شعر لك ؟ – 3س

 من ٌساعدك فً اختٌار تسرٌحة شعرك ؟ -4س

 ما هً المستلزمات التً تستعملها عند تسرٌحة شعرك ؟ -5س

 تسرٌحة الشعر التً تقوم بها ؟ ما االسم -6س

 هل تحب وضع األلوان لشعرك ؟ و لماذا ؟  – 7س

 تسرٌحة الشعر لك ؟كٌؾ تكون ردت الفعل األب عند لقاءك بهذه  -8س

 كٌؾ تتعامل مع أبوك عند حدٌثة معك حول هذه تسرٌحة الشعر لك ؟ -9س

 ما رأي اآلباء تجاه هذه تسرٌحات الشعر لؤلبناء هم ؟ -11س

 امل مع ابنك تجاه تسرٌحة شعر؟كٌؾ تتع -11س


