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 :مقــدمـــة

ظهر اللباس منذ أن خلق اإلنسان، حيث دعت إليه األديان وجتاوبت معه الطبيعة البشرية، فأصبح يالزم الفرد طوال حياته، فتغري 
وتسارع األحداث واملتغريات، واختلف من جمتمع ألخر حيث أصبح مييز منطقة عن أخرى و مبرور احلضارات وتعاقب األجيال 

ي واحتل اليوم مكانة هامة يف اجملتمع وحياة الفرد باعتباره .يعرب عن تراثها وعاداهتا، وعرف أكثر تغيري مع التطور العلمي والصناع 
نطقة أو جمتمع عن األخر،فهو أيضا حيدد شخصية الفرد وانتماءه و أول ما يالحظ على الشخص، فباإلضافة إىل انه مييز ثقافة م

مكانته االجتماعية ومستواه املعيشي، الذي يتميز به عن باقي األفراد األخريني يف اجملتمع الواحد، خاصة لدى فئة الشباب 
وقدرة ونشاط، وأكثر تفاعال وسرعة يف  باعتبارهم أكثر فئات اجملتمع حباجة إىل التغيري والتعبري عن الذات، وبصفتهم أكثر حيوية

والشباب يف اجملتمع اجلزائري كباقي شباب اجملتمعات األخرى، تأثر بثقافة العصر واهتم باللباس خاصة  .االندماج مع اآلخرين
منهم الطلبة اجلامعيني، حيث تتطلب احلياة االجتماعية عامة وثقافة الشباب خاصة، العناية باملظهر ملا للمالبس من اثر نفسي 

 . راهاواجتماعي على الفرد الذي يرتديها واألخر الذي ي

فموضوع املالبس والثياب ذو شقني األول يتعلق بالذوق والفن والثاين حتكمه قواعد اجتماعية صارمة وما من شك أن           
كل احلضارات تلتقي عند تلك القواعد بالرغم من اختالف الزمان واملكان واختالف تقاليد الناس وأذواقهم وهلذا انشغل الطالب 

تباره فردا له استقاللية كاملة وحرية تامة يف اختيار أذواقه ومن جهة أخرى بصفته كائن اجتماعي يتمثل بشرائها واختيارها باع
وينقاد إىل ما يدعو إليه اجملتمع وما هو متوفر يف السوق من املوضة اليت تقتضي إنفاق مايل إضايف وانشغال ذهين، معتمدا يف ذلك 

 . ه ميارس أعمال إضافية إىل جانب دراسته ومستعينا بالعائلة من حني ألخرعلى إمكانياته املالية اخلاصة وهذا ما جعل

فاللباس أول ما ظهر كان عبارة عن محاية جلسم اإلنسان من حر الصيف وبرد الشتاء و سرتة العضاءه من أعني الناس         
ز وقيم ومعايري منها االنتماء الثقايف و حيث من فطرة اإلنسان االحتشام أمام األخريني، مث تطور مع الوقت فأصبح حيمل رمو 

االجتماعي الطبقي والتعبري عن املستوى وهنتم يف هذه الدراسة بالدوافع والعوامل النفسية الذاتية واالجتماعية البيئية اليت جتعل من 
إىل خلق عامل الطلبة الذكور أكثر اهتماما باللباس بصفتهم شباب جامعيني يعشون يف وسط ضغوطات اجتماعية، ويسعون 

خاص هبم، وحيرصون من خالله على التميز على غريهم من الشباب يف خمتلف تصوراهتم، حماولني إبراز خصوصية مكانتهم 
لتغريات جديدة وسريعة التحول، منها التطور تعرض اجملتمع اجلزائري هو اآلخر ودورهم االجتماعيني كطلبة وكإطارات مستقبلية 

ي ساهم يف تطوير وسائل النقل و وسائل اإلعالم واالتصال مما أدى إىل دفع عجلة االقتصاد إىل النمو الصناعي والتكنولوجي الذ
والتنوع وحتس املستويات املعيشية وانفتاح  وظهور املدن اليت تتطلب أسلوب معيشي ذات ممارسات و سلوكات خاصة، حيث 

وانتماءه االجتماعي والثقايف والتعبري عن مكانته ومستواه دور يف إبراز شخصية الفرد وحريته واستقالليته  للباس أصبح 
ننا نعيش واقعاا تيسرت فيه سبل االتصال، وأصبحنا نعلم ما يكمن يف اإلعالم إلوهذه القيم واملعايري يتم نشرها من خالل .املعيشي

نا كل جديد، ونقرأ يف قارات أخرى من أحداث ومل يعد للجهل مكان، فكل شيء أصبح متوفراا، نرى على شاشات تلفاز 
متصفحاتنا كل ما نرغب، وال يفصلنا عنه شيء، عصر نعيشه هو إعالم حبد ذاته، واكتشاف ألدق تفاصيل العلم واملعلومات، 
يتجدد يف التو واللحظة، وتتعدد وسائله كل يوم وتتنوع، حىت ما عاد باإلمكان اللحاق به والتحكم فيه، من يرغب فيه بفرصة 

من ، ومن حياول فيه أن يتعلم سيكون موسوعة، ومن يهدف فيه للمجد يصل إليه، هي ضغطات على أزرار سيجد ألف فرصة
، كافة املغريات ...الضروري أن نلبس إال أن لباسنا خاضع ملا هو متوفر يف السوق واملتوفر ميثل استجابة ملا تتقبله البنية االجتماعية

على ذوقك والبس على ذوق الناس وبالتايل فاللباس له جانبني األول ذايت فردي والثاين كل "الدعائية واإلعالنية وغريها وال ننسى 
اجتماعي، وعليه فإىل جانب الدور الوقائي واألخالقي للباس هناك ادوار اجتماعية أخرى يؤديها تقف وراء اهتمام الشباب به 



مت تقسيم البحث إىل ثالث فصل تقسيم البحث إىل  خاصة منهم الطلبة اجلامعيني،ولتسليط الضوء على كل هذه املعطيات مت
بداية بالفصل األول الذي تضمن اإلطار املنهجي للدراسة تناولنا فيه اإلشكالية مث الفرضيات ومنه إىل حتديد  املفاهيم املتعلقة 

 مبوضوع الدراسة،فاملنهج املستعمل املتضمن العينة و جمل الدراسة الزماين واملكاين 

ىل حتليل نتائج الدراسة امليدانية وذلك عن طريق مناقشة وحتليل املعطيات اخلاصة باجلداول اليت وضعت يف االستمارة مث انتقلنا إ
على شكل أسئلة وللربط بني اجلانب النظري وامليداين تطرقنا عقب كل حتليل حملور خاص بفرضياتنا إىل حتديد مفاهيم ومقاربات 

 .اقرتاح استنتاج عام وصوال إىل اخلامتة ،وبعد االنتهاء من وضع النتائج مت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الجزء األول

 التــــصور النــــظري للبــــحث

 : بناء اإلشكالية -1
تتمحور نقطة انطالق هذه الدراسة يف حماولة فهم طبيعة العالقة بني وسائل اإلعالم ولباس الشباب يف الوسط احلضري،حيث أن 

بعدة مراحل وقد اختلف و تطور مع التطور امللحوظ الذي شهده اإلنسان منذ العصر احلجري عندما   اللباس مر عرب التاريخ
إىل عصرنا احلايل حيث أصبح اللباس ( اخل...كانت وظيفة اللباس تنحصر يف محاية اجلسم من املؤثرات اخلارجية مثل الربد واحلر 

 .مثله مثل الفن و األدباليوم وسيلة للتعبري عن النفس والسلوك ومواكبة العصر 
وخيتلف اللباس من جمتمع آلخر ومن نقطة آلخري وذلك باختالف الثقافات واحلضارات اليت مرت هبا كل منطقة ،ويف يومنا هذا 
أصبح حيتل مكانة بني اجملتمعات بصفة عامة وبني األفراد بصفة خاصة باإلضافة أنه يعكس منظور ثقايف لكل جمتمع أو منطقة 

 ينتمي إليها  الفرد وكذلك هو الشيء الذي ميكن أن يميز به الفرد من حيث  املكانة االجتماعية اليت متيزه عن باقي معينة اليت
 .األفراد اآلخرين يف جمتمع واحد خاصة لدى فئة الشباب الذي يعترب الركيزة األساسية آلي جمتمع

من الفئات املوجودة يف اجملتمعات األخرى تتأثر بثقافات العامل اآلخر أما بالنسبة لفئة الشباب يف اجملتمع اجلزائري هي فئة كغريها 
أو باألحرى االهتمام باللباس وما يناسب العصر ،أو كمصطلح متداول االهتمام باملوضة خاصة عند الشباب يف جمتمع حضري 

ة الذكور حيث يالحظ تزايد أو وسط حضري ،حيث أصبح االهتمام باللباس ال يقتصر فقط على فئة اإلناث بل امتد إىل فئ
 .اهتمام الشباب  اجلزائري باملوضة وذلك من خالل تقليد كل أشكال املشاهدة عرب وسائل اإلعالم املتعددة

 :عرض الدراسات السابقة -
شهادة  ويف خضم بنائنا لفكرتنا انطلقنا من دراسات سابقة واليت مت العثور عليها يف هذا املوضوع واليت أثرت حبثنا نذكر منها

من تقدمي الطال بوتقرابت رشيد وإشراف األستاذة كلودين شويل "ظاهرة االهتمام باللباس عند الشباب اجلامعي"املاجستري بعنوان 
وهي دراسة سوسيولوجية مقسمة إىل بابني األول نظري فيه مت دراسة دور عملية التنشئة االجتماعية والتطرق .2110/2110عام 

، ويف الفصل الثاين ...نشئة بدءا من األسرة إىل املدرسة ومجاعة الرفاق اىل اجلامعة و وسائل اإلعالم أيضا ألهم مؤسسات الت
تطرق الباحث إىل التعريف باللباس مث استعراض أشهر األلبسة التقليدية اجلزائرية ،ليختم اجلانب النظري بفصل حول املوضة 

 .اللباسية
مث 1على اجلانب امليداين والذي مت فيه توزيع االستمارة و مجع البيانات وربط املتغريات  أما الباب الثاين من الدراسة فقد احتوى

أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب وهي "انتقلنا إىل   دراسة أخرى ممثلة يف  شهادة دكتوراه حتت عنوان 
للدراسة والذي يوضح فيه الباحث من خالل سبع فرضيات دراسة مقسمة إىل ستة فصول ،الفصل األول خيص اإلطار املنهجي 

عالقة اخلصائص الدميغرافية والسوسيونفسية باستعمال الشباب لوسائل اإلعالم والتعرض حملتوياهتا والتلفزيون مقارنة بوسائل اإلعالم 
اور من بينها حمور الشباب إلظهار األخرى، أما الفصل الثاين فيتضمن اإلطار النظري للدراسة ،أما الفصل الثالث يشمل ثالث حم

أمهيتهم ،أما اإلطار امليداين فضم ثالث فصول تناولت حتليل نتائج االستعمال والتعرض لتحليل نتائج القيم وحتليل نتائج 
 2.السلوكيات

                                                           
 .2110/2110، رسالة ماجستري يف علم االجتماع، جامعة اجلزائر،ظاهرة االهتمام باللباس عند السباب الجامعيرشيد بوتقرابت،    1
 .2110/2110السعيد بومعيزة،أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب،جامعة اجلزائر،   2



ن لباس الطالبة كما استفدنا من دراسة أخرى يف نفس السياق خلدمة البحث وإعطائه الصبغة العلمية ،شهادة الدكتوراه حتت عنوا
يف الوسط اجلامعي مقاربة أنرتوبولوجية  جبامعة عبد احلميد بن باديس من إعداد الطالب عبد القادر بلعريب، هي دراسة مقسمة 
إىل أربعة فصول حيث تعرض  الباحث يف الفصل األول لتاريخ اللباس واملوضة، بينما ركز يف الفصل الثاين على لباس الطالبة 

اله، أما يف الفصل الثالث فقد وضح الباحث العالقة املوجودة بني اجلسد واللباس واملمارسات اللباسية املوافقة اجلامعية وأشك
لنوعية اجلسد، إضافة إىل معرفة دور املثاقفة واالتصال الثقايف بني الطالبات يف األوساط اجلامعية وهذا ما أدرج يف الفصل الرابع 

 . للباحث
نطلقت منها هذه الدراسة فإن اهلدف منها هو فهم مدى تأثري وسائل اإلعالم على اللباس لدى الشباب من خالل النقطة اليت ا

يف الوسط اجلامعي وخنص بالذكر التلفزيون كما نسعى خالل دراستنا إىل التعرف على دوافع وأسباب اإلقبال املتزايد للشباب على 
وتنوع الربامج التلفزيونية وكذلك التعرف على التأثريات االجيابية والسلبية  اقتناء األلبسة العصرية يف ظل  تعدد وسائل اإلعالم

 3.للربامج التلفزيونية على لباس الشباب يف الوسط اجلامعي
 :الموضوع اختيار أسباب 

جاء  ألنه اعتباطيا ليس أنه كما صدفة وليد املواضيع اخلاصة بالثقافة اللباسية خاصة عند الشباب  ليس ميكن القول بأن دراسة
نتيجة وجود أشكال ومظاهر تعكس القيم واملعايري اليت تكاد تضمحل يف احمليط  الذي نعيش وحنيا فيه سواء كان ذلك بطريقة 
وسلوك عفوي أم بتصرفات تعكس درجة وعي األفراد حبجم آثار هذه التقاليد العابرة للقارات كثقافة وافدة من خالل قنوات 

  .باملوضوع الشخصي االهتمام و العلمي الشغفمن سلبيات وتعزيز الغزو الثقايف،اإلعالم وما هلا 
اجلزائري وخنص بالذكر  أو سالح ذو حدين على الشباب يف اجملتمع الدراسة للوقوف على دور اإلعالم كوسيلة هذه تأيت و

 مدارس من اجملتمع هذا داخل ألساسينيا الفاعلني من جمموعة مشاركة خالل الشباب اجلامعي الذي تتمحور عليه دراستنا من
اخل، وباعتبارنا باحثني يف احلقل السوسيولوجي سنحاول اإلملام قدر اإلمكان من حيث مجع املعلومات ...ووسائل اإلعالم، األسرة

 . ذا اجملالعن الظاهرة وربطها بالواقع وحتليلها وتقدمي النتائج للوقوف على املسببات وحماولة تقدمي اإلضافة املمكنة يف ه
تتلخص ،يف حماولة تقدمي إضافة يف ثقافة اللباس من حيث ضرورة االقتداء بالقيم  كما حاولنا حتديد بعض األسباب املوضوعية

 .واالبتعاد عن التقليد األعمى
  وما فيها من ( اهلندام )كوننا يمثل اجملتمع املدروس لفت انتباهنا العديد من التصرفات خاصة يف جمال االهتمام باملظهر

 .جتاوزات تعكس انتماء األفراد انطالقا من حرياهتم الشخصية
  االطالع على حقيقة الربامج التلفزيونية على شخصية األفراد 
 سنحاول طرح تصور حول إمكانية بلورة أمهية االستفادة من الثقافة الوافدة يف ما ينفع. 
 جلزائريا باجملتمع ثقافة املوضة  عالقة البحث وحتليل لطبيعة. 

ووفق ما تفيده الدراسات االستطالعية وكذا األدبيات السوسيولوجية فإن األسباب الفاعلة يف هذه الظاهرة متعددة إال أننا حناول 
ربطها مبتغري حمدد يتمثل يف تأثري وسائل اإلعالم مبختلف أشكاهلا يف أوساط اجملتمع حماولني الكشف عن تأثري هذه األخرية على 

 :اس لدى الشباب ،وبناءا على ما تقدمنا به هناك تساؤل سوسيولوجي حموري يطرحطريقة اللب
  ؟إلى أي مدى تساهم وسائل اإلعالم في التأثير على األنماط اللباسية لدى فئة الشباب الجامعي

 :صياغة الفرضيات  -0
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 مع الباحث الواجب إتباعها من  طرفوتوضيح املعامل  املنهجي املسلك حتديد على اجتماعية دراسة أي يف الفرضيات تعمل
 البحث لعناصر االنسجام املرغوب وأهدافها حىت ال يكون أي تعارض علمي أو منهجي بينهما، ويتدعم باإلشكالية ربطها ضرورة

وأبعاد  حقيقة كشف للباحث يتيح بقى األمر لالختبار ومؤشراهتا إخضاع الفرضيات و.املدروس االجتماعي الواقع من باالقرتاب
والذاتية،ذلك أن الفروض تعترب تفسريات أولية مقرتحة  املسبقة األحكام عن بعيدا ودقة موضوعية بكل البحث موضوع الظاهرة

بناءا على املعطيات امليدانية اليت حتصلنا عليها من خالل قيامنا بالدراسات  تابع واألخر مستقل  و أحدمها متغريين للعالقة بني
 :جاءت فرضياتنا كاآليت  تصور حبثي معني يتحدد انطالقا من معامل الفرضية العامة للدراسة حيث االستطالعية يتشكل

 .تساهم وسائل اإلعالم السمعية البصرية في التأثير على األنماط اللباسية لدى فئة الشباب الجامعي
 :الفرضيات الفرعية  -
 . تأثري املنظومة الثقافية والقيم االجتماعية على عملية اختيار اللباس -1
 .تكنولوجيا اإلعالم ودورها يف نشر ثقافة اللباس لدى الطلبة -0
 .    املوضة وإقبال الطلبة اجلامعيني على اللباس العصري -3
 : منهجية الدراسة  -3

استعملنا تقنيتني ، فكانت كل مرحلة من مراحل البحث تتطلب منا تقنية معينة وهذا من اجل االقرتاب اجليد من الواقع ومجع 
 .  اكرب قدر ممكن من املعلومات حول املوضوع و قصد حتقيق الدقة واملوضوعية يف النتائج اليت سوف نتوصل إليها

استعماهلا وهذا من خالل االستكشاف واالستطالع أكثر حول املوضوع وبصفتنا  كانت أول تقنية مت  ׃المالحظة البسيطة( أ  
طلبة ننتمي إىل نفس اجلامعة وعايشنا الظاهرة كانت املالحظة تغطي مجيع سلوكات وتصورات الطلبة يف اجلامعة فيما خيص اللباس 

هل مالحظته ألول نظرة وكان موضوع حديث الطلبة سواء يف مكان الدراسة وأثناء املطعم والنقل ومبأن اللباس واملظهر عامة يس
 .عادة هذا سهل علينا استعمال مالحظة بدون املشاركة

للقيام بالبحث امليداين ونظرا لطبيعة موضوع دراستنا اخرتنا تقنية االستمارة وهذا لتغطية جمال واسع نسبيا  ׃االستمارة (  ب 
ومتنوعة من حيث السنة الدراسية والتخصص األصل اجلغرايف واملستوى املهين  وجلمع اكرب قدر ممكن من املعطيات حول عينة اكرب

جمموعة من األسئلة املقننة وتوجه إىل املبحوثني من اجل احلصول « ׃اهلمايل االستمارة بأهناهللا اخل ويعّرف عبد ا...واملعيشي لوالدين
للمستوى العلمي للمبحوثني فقد اعتمدنا استمارة امللء ونظرا . (1)»على بيانات ومعلومات حول قضية أو موقف أو اجتاه معني

ومن اجل التقرب  (2)» أي إعطاء نسخة لكل خمرب يقوم هو نفسه مبلئها( auto-administre questionnaire)الذايت 
ا اليت أكثر من املبحوث وتسهيل عملية احلوار اخرتنا اللغة العامية خاصة أن نوعية املوضوع تتطلب هذه اللغة وهي نفسه

حماور حسب 3وقسمت االستمارة إىل   يستعملها الطالب أثناء حديثه على اللباس مع أصدقاءه ومع البائع أثناء شراءه له
سؤال حول موضوع اللباس وعالقاته ببعض املمارسات والنشطات اليت يقوم  20الفرضيات املعتمدة يف البحث، واشتملت على 

وكانت أغلبية األسئلة مفتوحة وهذا من اجل إعطاء الفرصة للمبحوث اخل  …مسايرة املوضة  و هبا الطلبة مثل مشاهدته لتلفزيون
 .لتعبري عن اهتماماته، وانشغاالته حىت ال نقيد إجابته بنعم أو ال ولنحصل على قدر كايف من املعلومات واملعطيات حول املوضوع

  ׃من بني الصعوبات اليت واجهتنا
  .النوع من الدراسات املتخصصة يف دراسة اللباس خاصة منه اللباس الرجايلنقص املراجع يف هذا -*
هناك من املبحوثني من مل يتقبل املوضوع حيث يف تصوره انه موضوع غري علمي وبالتايل صعوبة توزيع االستمارة وإجراء  -*

 .املقابلة معهم
 نستغرق وقت أكثر يف توزيع االستمارةصعوبة إجياد املبحوثني طبقا لشروط العينة احلصصية مما جعلنا  -*



 : العينة 3-1 
أجل التحكم أكثر يف املوضوع مت أخذ الطلبة اجلامعيني ذكور و إناث،حىت نصل اىل نتائج أكثر دقة وموضوعية وهذا من  من

ن اجلنس اآلخر خالل إكتشاف دوافع االهتمام باللباس لديهم ومقارنة هذا يف حبوث مقبلة مع فئات أخرى من نفس اجلنس أو م
طالب من جمموع الطلبة الذين خيتلفون من  010:وذلك باالعتماد على اختيار وحدات البحث بشكل كمي وتقدر العينة ب

 .حيث اجلنس والتخصص والفئات العمرية
احله،واملقصود هنا ينبغي على الباحث أو الباحثة يف العلم،أن يتصور حبثه بالتفكري يف الوسائل اليت يستعملها يف كل مرحلة من مر "

هو منهجيته وانطالقا من كون العلم يف تطور دائم ،فال ينبغي من جهة أخرى تصور منهجية مثالية أو هنائية، فاملنهج هو جمموعة 
منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدف حمدد وعلى مستوى ملموس أكثر، فإن كلمة منهج ميكن إرجاعها إىل طريقة تصور 

 ".إذن املنهج على كيفية تصور وختطيط العمل حول موضوع دراسة ماوتنظيم البحث، ينص 
 .هتدف يف األساس إىل قياس الظاهرة أو موضوع الدراسة: المناهج الكمية 3-0
هتدف يف األساس إىل فهم الظاهرة و عليه ينصب االهتمام هنا أكثر على حصر معىن األقوال اليت مت : المناهج الكيفية 3-3

 4"السلوكات اليت متت مالحظتهامجعها أو 
وعلى هذا األساس ميكن القول أن املنهج املنسب لدراستنا هو املنهج اإلحصائي باستخدام تقنية االستمارة للحصول على 

 .معطيات كمية ومؤشرات رقمية ومن مث حتليلها وربطها مبوضوع البحث
 :  المجال الزماني والمكاني للدراسة 3-4
بناءا على ما مت ضبطه وطرحه يف التساؤالت وكذا الفرضيات املمكن التوصل إليها البحث االستطالعي دام  مت ترتيب األسئلة  

شهرين كاملني ملعرفة خصائص جمتمع البحث مت إجراء حبث استطالعي قبل التمهيد لوضع استمارة معلومات اخلاصة بالبحث 
مستغامن  ممثلة يف طلبة -العلوم االجتماعية،جامعة عبد احلميد ابن باديسوتعديلها وفق ما خيدم الدراسة عينتنا كانت تتعلق بكلية 

 .العلوم التجارية ،علم االجتماع،علم النفس
إىل غاية هناية شهر أفريل من نفس -2100النزول إىل امليدان بعد تعديالت البحث االستطالعي امتدت من مارس من سنة  

 . السنة
 :تحديد مفاهيم الدراسة -4
مرحلة حتديد املفاهيم من املراحل املهمة يف البحث العلمي و ذلك الختالف اجتاهات الباحثني و ما ينتج عنه من تنوع تعترب "

حجر الزاوية يف بناء فروضه و نظرياته و "املفاهيم و تعددها و هلذا جيد الباحث نفسه ال يستطيع االستغناء عنها ألهنا
 5.استنتاجاته

وال شك أن للمفاهيم وتعريفاهتا أمهية كبرية يف الصياغة النظرية لعلم االجتماع احلضري من ناحية ،وتوجيه سري البحث و الدراسة  
  .من ناحية أخرى ،ملا هلا من دور يف توضيح الرؤيا بأبعاد الواقع االجتماعي املرتبط بالظروف احلضرية

 :األثر  4-1
 وهو االتصال، نتيجة هو فاألثر"مؤثر  ما ، جراء ظهر الذي الفعل نتيجة "بأنه األثر االتصال و اإلعالم علوم موسوعة تعرف  

 األخبار تقدمي خالل من اإلعالم وسائل أثر ويتحقق اجتماعي أو األثر نفسي يكون وقد السواء، على املتلقي و املرسل على يقع
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 تنجم .أن  ميكن نتائج أية إىل ترجع "اإلعالم يف أثر كلمة أن كما ،"الذهنية الصورة حتسني و اإلقناع الرتفيه  و و املعلومات و
 عبد حممد الباسط عبد الباحث ويرى"  املقصودة غري أو املقصودة النتائج ذلك يف سواء اجلماهريي االتصال وسائل عمل عن

 عدة أوجد الصناعية األقمار كاستخدام اجيابيا، أو سلبيا أثرا كان سواء التكنولوجيا اإلعالمية تلك أحدثته ما "األثر بأن الوهاب
 األقمار قبل اإلرسالكان  أن بعد منعزلني أفراد إىل اجلماهري تفتيت على وعملت متخصصا إرساال أوجد كذلك إرسال  و قنوات

 6 .اجلماهري جلميع يتوجه الصناعية
 : مفهوم الشباب 4-0
 املداخل يبلور و الفئة عن هذه واضحة صورة يعطي ثقافته و احتياجاته و خصائصه و دراسته أمهية و الشباب مفهوم حتديد إن  

 .اجلديدة العاملية التغريات ضوء يف معها التعامل يف املختلفة
 من مرحلة هو والشباب الكهولة، سن إىل البلوغ سن أدرك من هو الوسيط املعجم يف الشباب:للشباب اللغوي المفهوم -أ

 .أوله الشيء شباب و احلداثة هو الشباب كذلك و لإلنسان، العمرية املراحل
 :للشباب  االصطالحي المفهوم -ب
 تبدأ الشباب فرتة أن يرون فهم الشباب، يؤديها اليت واكتمال األدوار طبيعة على كفئة للشباب االجتماع علماء حتديد يعتمد 

 الفرتة هذه تنتهي و اجملتمع، بناء يف أدوارا أو دورا يؤدي لكي و مكانة اجتماعية، حيتل لكي الفرد تأهيل اجملتمع حياول عندما
 مرحلة تتصف.مستقر و ثابت بشكل اجملتمع يف أدواره أداء يف يبدأ و االجتماعية، احتالل مكانته من الفرد يتمكن عندما

 و تفردها على يساعد مما تليها، اليت عن املراحل و املبكرة الطفولة سنوات عن متيزها اليت اهلامة اخلصائص من بالعديد الشباب
  7 .متيزها

 : الشباب اجلامعي 
هو من حصل على ثقافة أكادميية من اجلامعة تؤهله للقيام عند التخرج بدور وظيفي يف اجملتمع يستطيع من خالل حتمل مسئولية 

 8.القيادة والبناء والتنمية حيث يكون قد اجتاز مرحلة املراهقة وبدت مرحلة النضج أكثر وضوحاا عليه
 : اإلعالم  4-3

 ويقال أتقنه أي وتعلمه األمر وعلم أعلمنيه و فالن خرب يل أستعلم ويقال ، به شعر أي بالشيء وعلم أعلم الفعل من : لغة
 وخربته عرفته مبعىن الشيء علمت

 اإلعالم بوسائل اجلماهري بني واآلراء واألفكار واألخبار احلقائق أنه نشر على االصطالحية الناحية من اإلعالم يعرف :اصطالحا
  9.وكسب التأييد واإلقناع التوعية بغية وغريها واملعارض واملؤمترات والندوات واحملاضرات والسينما واإلذاعة كالصحافة ، املختلفة

 :اللبـاس  4-4
األفراد واجملتمعات ويتمثل  جسم اإلنسان وختتلف استعماالته باختالف  مبعىن الثياب أو الرداء،هو كل ما يسرت وحيمي ويتزين به 

كما جاء لفظ اللباس فيا حلديث الشريف  .عوامل ثقافية واقتصادية كاستجابة ملتطلبات بيئية ونفسية واجتماعية وتتحكم فيه
 .الكرمي وتكرر يف سور وآيات خمتلفة والقران

                                                           

جامعة بن . مذكرة لنيل شهادة املاجستري". أثر استخدام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعيين وسلوكياتهم. "بورحلة، سليمان   0 
. 20، ص 2110 -2110اجلزائر، : يوسف بن خدة   

 .00،00 ،ص 1اإلسكندرية،ط الوفاء، دار ،االجتماعية الخدمة منظور من الشباب و العولمة فهمي، سيد حممد    7
 .10،جامعة بنها،ص القيم لدى شباب الجامعة بمصرحممد عبد الرزاق،هاين حممد يونس موسى،    8
 . 10، ص2100/2102، رسالة ماجستري علوم اإلعالم واالتصال،جامعة باتنة، االعالم الجديد ونشر الوعي البيئيكيحل فتيحة ،  9



 ׃اللباس لغة 
 10 .وثوب لبيس إذا كثر   لبسه...و اللباس ما يلبسبالضم،مصدر قولك لبست الثوب  :اللبسجاء يف لسان العرب البن منظور 

 :ويقول أيب جعفر حممد بن جرير الطربي
لقد لبست هلذا الدهر أعصره  :اللبس فانه لبسته ألبسته لبسا وملبسا وذلك يف الكسوة يكتسيها فيلبسه و من اللبس قول األخطل

  .ان يف تفسري القرانحممد بن جرير الطربي،جامع البي  حىت جتل لراسي الشيب واشتعل 
  ׃اصطالحا

يف  ألبسة مجع لباس،إال انه يعين يف كل البلدان العربية املالبس (l’habillement) : جاء يف قاموس أمساء املالبس عند العرب
 (caleçon)كما يسمى أيضا سراويل سواء فيم البس الرجال أو مصر و ما ال جنده يف البلدان األخرى يعين املالبس الداخلية

 .النساء
فهي تعين املالبس اليت تغطي  هو الشيء املنسوج من الشعر أو الصوف أو القطن أو جلد وتعرف الدكتورة علية عابدين املالبس  

 .اإلكسسوارات املختلفة الداخلية واخلارجية ومكمالت الزينة احليوان أما ملبس  (Clothes)اجلسم كله بأنواعها
هو ذلك اللباس الذي يوصف بأنه عصري  التعريف اإلجرائي للباس  (Le vêtements)׃هذا البحثاللباس الذي نقصده يف 

أوروبية  بني فئات الشباب خاصة منهم الطلبة اجلامعيني،اغلبه مستورد من بلدان غربية يساير املوضة حيث عرف انتشارا واسعا
 11..وحامل لعالمات جتارية ذات شهرة عاملية  ةوأمريكي

من فئة الشباب ال تزال خارجة عن  فئة اجتماعية من فئات اجملتمع،هي جزء (Les étudiants) :الطلبة الجامعين 4-5
 موجه أساسا لتكوين النخبة واإلطارات املستقبلية دائرة العمل،هي يف حالة تكوين ثقايف جامعي

الطالب عن نفسه لآلخرين منها انتماءاته  يعطيهامبعىن الصورة الرمزية و اجلمالية اليت  ׃لفت انتباه وإعجاب اآلخرين 4-4
 .مبعىن الفرد واجملتمع،أي عالقته باألخر الذي يشبهه وخيتلف عنه واألخر .االجتماعية والطبقية والثقافية

عبارة عن ׃عن التحول والتغري يف اللباس،يف علم االجتماع املوضة هذا املفهوم يستعمل للتعبري :La mode) ) الموضة 4-7
 12.اجملاالت مستمرة ويف اجتاه دائري الختيارات معينة لعناصر جمتمع معني يف كل عملية حتول

بأهنا هي ذلك الكل املركب الذي يشمل املعرفة  أشهر تعريف للثقافة هو تعريف تايلور:  (La culture) ةالثقاف 4-8
أهنا نسق  عادات يكتسبها اإلنسان بصفته عضوا يف والقانون والعادات و أي قدرات أخرى أو «واملعتقدات والفنون و األخالق

من األفكار والقيم واملعتقدات واملعارف واملعايري والعادات وطريقة استخدام التكنولوجيات لدى كل فرد ويف كل جمتمع،اجملتمع هو 
نا ومأكلنا ويف العمل واللغة باستمرار يف ملبس مجاعة اجتماعية والثقافة هي نسق جمتمعي ملرياث عام،ويبدو التعبري عن ثقافتنا

 .    13األسالف واملعاصرين وبالتايل نلقنها لألجيال املقبلة وأنشطة أخرى كما نتعلم الثقافة عن
هي نوع من التصورات واملمارسات واحلاملة لرموز ومعاين منها ما  :(La culture de la jeunesse) الشباب  ثقافة -أ

وخيتصبها الشباب كفئة اجتماعية تتمثل يف طريقة لباسهم وظهورهم أمام اآلخرين وطريقة  هو مادي ومنها ما هو معنوي،يتميز 
 .اخل...كالمهم واهلويات اليت ميارسوهنا من املوسيقى والرياضة

                                                           
 .223،ص2،1993،ط  التاريخ العريب، لبنان ، اجمللد الثاين عشر ،دار إحياء الرتاث العريب،مؤسسةلسان العربابن منظور، 10
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من خالل عملية التنشئة االجتماعية  هي معارف وأفكار يتأثر هبا الفرد :(Culture de vêtements)بثقافة اللباس  -ب
سواء من  اليت تستدعي معرفة الطلبة ملادة اللباس .التابعة له والرموز واملعاين اليت حيملها يقة اللباس ومعرفة مستلزماتهتتمثل يف طر 

 . 14األخرى مثل مطابقته لنماذج املوضة حيث جودته ونوعيته وبلد تصنيعه والعالمة التجارية وكل املوصفات
املادة املستهلكة وخصوصيتها أصل إنتاجها وطريقة : (Culture de consommation)ثقافة االستهالك  -ج

 .استهالكها وبالتايل الوعي الفردي واالجتماعي هبا
تكمن أمهية دراسة القيم والتعرف عليها يف التعرف على أسباب اختالف مفهوم احلضارة من : (Les valeurs)القيم  4-9

املثال منهج احلضارة اإلسالمية من اإلنسان واىل اإلنسان ،أما منهج ثقافة إىل أخرى من حيث عوامل النشأة والتطور ، على سبيل 
 .احلضارة الغربية فهو من جمتمع إىل صفوة هذا اجملتمع

مفهوم القيم الذي جند عليه اختالفا ميكن حتديده بنوعني كما ميزه اإلمام الشافعي يف كتابه مجاع العلم وهو اختالف التنوع 
لقيم جند اختالف التنوع يف معايري القيم ومستوياهتا وعن اختالف التضاد فهو أيضا نوعني ومنه ما واختالف التضاد ويف مفهوم ا

ينفي بعضه بعضا ومنه ما يتوهم منه التضاد، ففي علم أصول الفقه هناك ما يعرف بتوهم التعارض وهو أمر يتعلق بادراك التعارض 
يتصور أنه ليس هلا مكان يف منظومة املفاهيم اإلسالمية وهذا خالف  فمثال مفهوم املنفعة أو املصلحة يوضح ذلك األمر حيث

للصحيح،فمفهوم املسلمني للمنفعة أو املصلحة متجسدا فيعلم املقاصد وهو من املفاهيم التأسيسية فيه جلب املنافع ودفع املفاسد 
 15.. لكن نظرا للفهم الغريب هلذه املفاهيم صارت ذات محولة سلبية

هو احدث وسائل اإلعالم واالتصال، يف نفس الوقت يعتمد على إنتاج وبث وترويج احلسابات االلكرتونية  ׃االنترنت 4-12
واملعلومات حيث انتقل باجملتمعات اإلنسانية إىل مرحلة جديدة من االتصاالت اثر يف مجيع اجملاالت منها االقتصادية واالجتماعية 

  . والسياسية والثقافية
تعرف اجلودة بأهنا اخلطوات اليت يتم اختاذها يف سائر مراحل  ׃(La qualité et le chois)والنوعية  الجودة 4-11

إال أن تأكيد اجلودة  يعرف أحيانا أخرى بأنه ...التصنيع للوصول إىل الثقة بان السلعة النهائية هي باجلودة والنوعية املطلوبة
 .السلعة اليت يتوقع أن حيصل عليهاالتأكيد للزبون بان السلعة اليت حصل عليها هي 

وتتنوع حسب املناسبات وحسب . ميثل جمموعة من األزياء توارثها اجلزائريون جيال بعد جيل اللباس التقليدي الجزائري 4-10
 .املناطق اليت تلبس فيها

والتغري يف اللباس، يف هذا املفهوم يستعمل لتعبري عن التحول  ׃(La mode vestimentaire) الموضة اللباسية 4-13
 .عبارة عن عملية حتول مستمرة ويف اجتاه دائري الختيارات معينة لعناصر جمتمع معني يف كل اجملاالت ׃علم االجتماع املوضة

 :النظريات المفسرة -5
إىل النظرية من حيث وظيفتها يف البحث  T. PARSONSيشري عامل االجتماع األمريكي تالكوت بارسونز "

فالنظرية ال تصبح فقط ما نعرفه ولكنها تقول لنا أيضا ما نود معرفته أي أهنا متدنا باملعرفة اليت تبحث هلا عن إجابة إذن :"العلمي
 متطلبات مع أكثر تنسجم اهااليت نر  النظرية املقاربة إىل سنتعرض اإلطار هذا النظرية هلا قدرة فسيحة على التعامل مع اجملال، ويف

 16 ." الدراسة موضوع

                                                           

.00،ص ، مرجع سابق هتامي حسن عبد احلميد الكيال  14  
 .00،ص0،2100،دار البشري للثقافة والعلوم،مصر،طالقيم في الظاهرة االجتماعية مركز الحضارةنادية مصطفى حممود،  15

 .10،ب ت،ص ،كلية اآلداب،اجلمهورية اليمنيةالنظريات االجتماعية التقليدية والمعاصرةالموجز في -النظريات االجتماعيةأكرم حجازي،  16



عرفها انطواين جيدنزعلى أهنا العمليات االجتماعية اليت يطور من خالهلا األطفال وعيا باملعايري ي: نظرية التنشئة االجتماعية 5-1
تكتسي أمهية خاصة خالل  ويكونون إحساسا متميزا بالذات،وعلى الرغم من أن عمليات التنشئة االجتماعية والقيم االجتماعية

األطوار األوىل من الطفولة املبكرة ومرحلة الطفولة املتأخرة إال أهنا تتواصل بدرجة ما على مدار احلياة،وليس هناك كائنات معصومة 
 .من ردود أفعال اآلخرين احمليطني هبم وتدفعهم ردود األفعال إىل تعديل يف كافة مراحل دورة احلياة

عبد السالم زهران هي عملية تعلم وتعليم وتربية،تقوم على التفاعل االجتماعي وهتدف إىل إكساب كما يعرفها حامد 
سلوكا ومعايري واجتاهات مناسبة الدوار اجتماعية معينة متكنه من مسايرة جمتمعه والتوافق  فشيخا، فراشدا، فمراهقا، الفرد،طفال،

  17.الندماج يف احلياة االجتماعيةاالجتماعي معه وتكسبه الطابع االجتماعي وتيسر له ا
إذ .فمن وجهة نظر دوركهامي الذي يقول انه منذ أن تصبح احلياة وسط اجملتمع ضرورية ،يتوجب علينا االلتزام بعدد من القواعد "

ة تطبيع قادرا على انتاج رسال"الوعي اجلماعي"ويقتضي القيام هبذه الواجبات أن يكون .أن للنظام االجتماعي مقتضياته اخلاصة
فنحن يمتثل لضرورات وتعليمات معينة كالتهذيب وآداب السلوك واالستقامة .حيدد التلقي اجليد هلذه الرسالة تصرفاتنا .ونشرها

 18.ويتجذر هذا القبول  الشبه ضمين يف التقليد وهو يؤدي دور املنظم

 :للتنشئة االجتماعية شكالن ومها:أشكال التنشئة االجتماعية 5-0
أي احملددة األهداف بصورة مسبقة واملخططة واليت يستهدفها العمل الرتبوي،وتتم يف  :االجتماعية المقصودةالتنشئة  -أ

املؤسسات الرتبوية الرمسية كاألسرة واملدرسة والعشرية والقبيلة ودور العبادة،واليت تكون أكثر ما تكون باملدرسة،ويف هذه املؤسسات 
 .تحقيقها،ويتطبع بالطابع اليت يرغب اجملتمع هباتتحقق التنشئة اليت أنشئت املؤسسة ل

وتتم بصورة مصاحبة للتنشئة املقصودة غالبا ويف املؤسسات السابق ذكرها ولكنها تكون :التنشئة االجتماعية الالمقصودة -ب
 19."ال تريد أوضح ما تكون باملؤسسات اإلعالمية،واملنظمات اجلماهريية،ودون ذلك مما تريد الدولة حتقيقه من السلوك أو

 التفاعلية نظرية كانت وهلذا حيملها الرموز اليت و املعاين على اجلامعني الطلبة عند للباس دراستنا يف هنتم׃الرمزية التفاعلية 5-3
 يف فباندماجهم األفراد سلوك لتفسري الرمزي التفاعل فهم على ترتكز ألهنا عليها االعتماد ميكننا اليت النظريات أهم من الرمزية
 و اجملتمع صنع يف يشاركون لعقوهلم باستخدامهم و حميطه يف ويتشكلون يتعلمون ألهنم اجتماعية كائنات إىل يتحولون اجملتمع
 التفاعلية .أدوارهم يتشرب وان أيضا اعتباره ينفي اآلخر يأخذ االعتبار،عليه أن يف ذاته يأخذ عندما الفرد أن نظرية وتعتمد .تغيريه
  20.أساسية  مقولة على الرمزية

 معاين وحيمل الفرد يعكس شخصية الظاهرة األجزاء كأحد واللباس التفاعل عملية يف الشخصية فاعلية بأمهية زميل جورج واهتم 
 خالل من والرموز املعاين نكتسب متيد هربر جورج أنتجها،فحسب الذي اجملتمع وتقاليد وعادات وأعراف معتقدات متثل ورموز
 و التفاعل هذا حمور الذات وتعترب األخر دور بأخذ يسمى ما وهو اآلخرين أراء تصور الفاعلون يستطيع وهبذا التفاعل عملية
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 الفرد يستوحيها اليت ومواقفنا مشاعرنا تظهر مث لآلخرين  بالنسبة نبدو كيف تصور ميكننا هبا الفرد لذات عاكسة كمرآة اللباس
 21.الشخصية« واجتاهات ومواقف اآلخرين وأحكام أراء من

 معيار مبثابة األخر واعتبار االعتبار ينفي اآلخر نظر معه واملتفاعلني به احمليطني تصور و وتقومي»( وجهة اخذ بضرورة ميد ويؤكد 
 الذي الرمزي التفاعل خالل من هذا يتحقق األخر مفهومه يعنيه ما وهذا موضوعية نظرة الذات إىل والنظر الذات أداء لتقومي عام
 كالطلبة، فهنا دوره له وكل التفاعل عملية يف مشاركة فرق من يتألف الذي و االجتماعي التنظيم فهم أساس تبلومر هربر يراه

 خمتلفة اجتاهات هلا عالقات تربطه وكل االجتماعي ومركزه مكانته و الفرد دور يوضح واللباس اخل...األعمال، املدرسني،رجال
 حيث املسرح خشبة على الفرقة مبثابة االجتماعية احلياة فمان جو شبه وقد .االجتماعي السلم يف تسلسله وحسب دوره حسب
 بطبيعتنا اآلخرين إقناع إىل نسعى اليومية حياتنا يف الشيء ونفس ميثلها اليت الشخصية أو بالدور اجلمهور إقناع إىل املمثل يسعى
 وأدوارنا الشخصية مساتنا على تدل معاين ورموز من حيتويه وما اللباس منها وترتيبات وتعبريات مظاهر خالل من وذلك الذاتية

 .االجتماعية ومكانتنا

 المحددات السوسيو ثقافية للتحوالت النمطية في عملية اللباس 
 : تمهيد 

 يف السبب ولعل اإلنسانية، العلوم يف املتخصصني قبل من األخرية العقود خالل مهتواجتاها الشباب قيم بدراسة االهتمام تزايد لقد
 ثورة من رافقها وما العوملة ظل يف سيما وال وسريعة، مستمرة واجتماعية ثقافية وحتوالت تغريات من العامل شهده ما إىل راجع ذلك

 كل يف والتشويش التناقض من حالة شيوع نتيجة الثقايف، االستقرار عدم من حالة يف اإلنسانية تمعاتجملا وضع مما معلوماتية،
 من له البد التناقضات هذه بكل حيفل جمتمع يف ينشأ الذي الشباب فإن مث ومن .والسياسية والثقافية االجتماعية احلياة مظاهر

يف  وصراع ثقافية أزمات يف وقوعه إىل يؤدي مما وصفها اليت والفكرية الثقافية الفوضى هذه يعيش وأن القيمية، املعاناة يواجه أن
 .القيم

إّن التأثري املتواصل والصريح للثقافة الغربّية . اجلزائر يف مرحلة انتقالية، وهذه املرحلة الزالت مستمرة منذ االستقاللتبدو األسرة يف 
العصريّة جيعلنا نتوقع االبتعاد التدرجيي لألفراد عن القيم التقليدية، لكن من جهة أخرى كثرة األزمات االجتماعية وأمهها أزمة 

ة، جتعل األفراد يبحثون على احللول يف الرجوع إىل القيم التقليدية والدينية، فيمكن أن يكون هذا الوضع السكن واألزمات املادي
تعبريا عن استقرار تأثري الثقافيني، أي أّن األسرة استقرت على اجلمع ما بني القيم التقليدية والعصرية وبالتايل فقد وصلت إىل 

 .يةاالستقرار مع أهنا تبدو يف مرحلة انتقال
 عالقة الثقافة بالتفاعالت االجتماعية . 1

اجتهد عامل االجتماع األمريكي تالكوت بارسونز يف التوفيق بني حتليالت دوركامي وحتليالت فرويد بالنسبة إليه تضطلع العائلة وهي 
يرى بارسونز أن التنشئة .أيضاأول الفاعلني املنشئني،بدور مهيمن على أن دور املدرسة وجمموعة األقران ليس قليل األمهية هوال 

االجتماعية تكتمل لدى املراهق فإما أن تكون ناجحة فيكون الفرد حسن التأقلم مع اجملتمع إما أن تكون قد أخفقت فيكون 
ع احتمال انزالق الفرد حنو اجلنوح كلما كان االمتثال إىل معايري  اجملتمع وقيمه مبكرا يف وجود الفرد انتهى إىل تأقلم مناسب م

   22.النسق االجتماعي
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 بدأ التغيري يف اجلزائر مع دخول ثقافة املستعمر، عندما تعرضت التشكيلة االجتماعية الثقافية، لعملية تثاقف
عنيف، وعرف اجملتمع ابتداء من ذلك الوقت ثنائية يف ثقافته، حبيث أدخلت تشكيلة اجتماعية عصرية برموز جديدة حسب 

لم تصمد التشكيلة االجتماعية التقليدية أمام تأثريها، وكانت البنية األسرية مبا يتخللها من أدوار النمط الثقايف للمستعمر، ف
وبعد  .ووظائف وأفعال تقليدية، هي اليت تدهورت تشكيلتها، وبدأت يف التغيري اإلجباري والدخول يف منطق الثقافة العصرية

يف سريورة حتديث شديدة السرعة يف الفرتة األوىل من مراحل التنمية  دخلت"االستقالل أصبح التغيري مسعى سياسة البالد اليت
لتحقيق تطور الدول القوية، فجاء دور التغيري املخطط ،الذي استهدف  "حيث انصّب التفكري حول مشاكلها وحول هتيئة احمليط

 .عة والتكنولوجيا وتأثري وسائل اإلعالمسلوك األفراد مبا يتوافق والثقافة العصرية عن طريق فتح جماالت التعليم وإدخال الصنا
 

من الطبيعي أن حتوالت جذرية مثل تلك اليت عرفها اجملتمع أنتجت عدم استقرار للقيم واملعايري، أي أهنا أحدثت "
ونتيجة لكّل ذلك . جمتمعا جديدا يف مرحلة متقدمة من التثاقف، وكان من الطبيعي أيضا أن تنمو لدى األفراد طموحات جديدة

النسق القيمي صورة أو بنية فوقية للبناء "غرّيت احلياة األسرية، بعدما كانت األسرة أبوية ذات نظام تقليدي حيث كان ت
هو أساس البنية االجتماعية، أصبحت األسرة ذات تشكيلة نصف تقليدية  "االجتماعي القبلي، الذي حيافظ على وحدة اجلماعة

جتمع، ذات أدوار ووظائف تتأرجح ما بني امليل إىل القيم التقليدية وامليل لقيم عصرية ومل ونصف عصرية طبقا للثقافة الثنائية للم
أُعيد تكوين "غياب التقليدية األصيلة وباملقدار نفسه غياب احلداثة احلقة "تعرف استقرارا بعد، فهي يف مرحلة انتقال جتمع بني 

واستهالكية، أو بشكل جمموعة من األسر النووية هلا مساكن هذه األسرة يف شكل عدة خاليا نووية مكونة لوحدة سكنية 
 . مستقلة، لكنها جمتمعة حول األبوين ما داما على قيد احلياة

، وهذا ينطبق على "هناك تبايناا يف التأثري الثقايف أدى إىل احتالل األسر ملراكز ثقافية خمتلفة"ومثلما ذكر كامريي أّن 
ختتلف من حيث نسقها القيمي، فال زالت هناك أسر ثقافتها تقليدية أكثر من كوهنا عصرية، وأخرى  األسر اجلزائرية املتباينة، فهي

ويبقى املركز األوسط الذي يوازي ما بني اجلمع املتساوي نسبيا بني القيم . حتتل املركز العصري مع حفاظها على القليل من التقاليد
 .التقليدية والعصرية هو الغالب يف اجملتمع

اس هو أيضا غطاء تضعه اجملتمعات واألفراد على ما ال تريد كشفه، السيما ما تعتربه عورة، ويف هذا املعىن، فإن املرأة تعترب اللب
خيضع اللباس لقواعد ودية ومعايري . عورة بالكامل ومن هنا فهي مصدر انزعاج للنظام العام وللنظام األخالقي وللمشرع تبعا لذلك

قانونا يف اجملال اإلسالمي الوسيط، وهو قانون معقد كان يربز إبان األزمات واملناسبات العظام لفرض  اجتماعية شكلت ما يشبه
  23.وحتديد انتماء معني

 القيم. 0
فالقيمة هي املعتقدات اليت مبقتضاها يتوجه اإلنسان إىل السلوك الذي يرغبه أو يفضله، : هناك من ينظر للقيم على أهنا اعتقاد

بقوله إن القيم مفاهيم جمردة ومتوافرة يف أفكار ومعتقدات األفراد كالعدل واإليثار والتعاون ( Lemosليموس )ويؤكد ذلك 
 .واإلخالص والتضحية

  :تصنيف القيم . 3
جانب الباحثني لوضع تصنيف للقيم، إال أنه ال يوجد تصنيف واحد متفق عليه حىت اآلن، فلقد  برغم تعدد احملاوالت من"   

بدأت احملاوالت ىف هذا اإلطار منذ القدم حينما حدد أفالطون الطبيعة واحلق والفضيلة، وهلذا يعد تصنيف أفالطون الثالثى من 
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ه أن عملية التصنيف ختتلف باختالف املعيار الذى تصنف على أشهر وأقدم تصنيفات القيم من الناحية الفلسفية ،وهذا معنا
 أساسه

حيث قام بتصنيفها طبقا لعدة ,الذي يعد من أشهر التصنيفات يف جمال القيم   sprangerسبرنجرفهناك تصنيف          
ومشل , مث بعد الشدة,واالقتصادية, يةواجلمال,واالجتماعية , والدينية,والسياسية , بعد احملتوي الذي مشل القيم النظرية:منها ,أبعاد

الذي مشل , مث بعد العمومية,الذي مشل القيم الوسائلية والقيم الغائية, مث بعداملقصد,القيم امللزمة والقيم التفضيلية والقيم املثالية
الذي مشل القيم الدائمة والقيم  مث بعد الدوام,الذي مشل القيم احلركية  والقيم الضمنية, مث بعد الوضوح,القيم العامة والقيم اخلاصة

                                                        املؤقتة
وجمموعة ,وجمموعة القيم الذاتية ,جمموعة القيم األخالقية :  الذي مشل عدة جمموعات قيميةمثل  ,كاظموهناك تصنيف 

وجمموعة القيم , وجمموعة القيم املعرفية , وجمموعة القيم العملية ,وحييةوجمموعة القيم الرت ,وجمموعة القيم اجلسمانية ,  قيم األمن 
 املتنوعة 

ويشمل البعد املادي والبعد ,انبهامن وجهة نظر ٍاسالمية  والذي يتعلق بأبعاد شخصية ااٍلنسان وجوابوالعينين وهناك تصنيف    
 اخللقي والبعدالعقلي والبعداجلمايل والبعداالجتماعي

وقيم ,وقيم سياسية ,قيم اجتماعية:وقد سارت الدراسة طبقا للتصنيف التايل,فهناك تصنيفات متعددة للقيم  اذن           
 24وقيم بيئية,اقتصادية 

 التحوالت المجتمعية وتأثيراتها على القيم لدي الشباب . 4
حيث أدت التغريات ,وقع شبابنا ىف تشتت واضح ىف األهداف والغايات , نتيجة للتغريات املتسارعة اليت يعيشها العامل 

العاملية املتسارعة إىل عدم مقدرة الشباب على التمييز الواضح بني ما هو صواب وما هو خطأ، وبالتاىل أضعفت قدرهتم على 
أزمة "ارعة املوجودة، وعجزهم عن تطبيق ما يؤمنون به من قيم، كل هذا أدى إىل حدوث االنتقاء واالختيار من بني القيم املتص

واغرتاهبم شبه التام عن القيم الىت جاءت هبا الثورة العلمية ,والثورة على قيم اجملتمع ,كان هلا أثر كبري ىف دفع الشباب للتمرد,"قيمية
 التكنولوجية 

ورة واعية أو غري واعية مبوجات عاملية متالحقة ىف أحداثها ومنجزاهتا كان هلا ومن الواضح أن اجملتمع املصرى تأثر بص 
 : تأثري كبري على قيم اجملتمع وخاصة الشباب ومتثلت هذه املوجات يف جمموعة من التحوالت العاملية هي

 : العولمــة .  5
االقتصادية العمالقة عرب القارات،  ظهرت العوملة يف العصر احلديث مستندة على أسس اقتصادية متثلت ىف الشركات 

واليت مل يعد هلا وطن حمدد، بل صار العامل كله وطناا وميداناا لنشاطها، وصار العامل كله يدور ىف نظام اقتصادى عاملي واحد، غري 
ملفكرون اختالفاا  أن العوملة مل تعد تقوم على أبعاد اقتصادية فقط، بل أصبحت مسة للحياة كلها ىف هذا العصر، واختلف حوهلا ا
 25"كبرياا يف املعاين اليت مشلتها هذه الكلمة،  وبناء على رأيهم فسروا العامل تفسرياا ينطلق من وجهة النظر اليت آمنوا هبا

 ( : مخاطر العولمة على القيم)تأثيرات العولمة على القيم . 1.5
سواء املتقدم منها أو النامي، ومتثلت أبرز تأثريات ,صار من املؤكد أن للعوملة تأثرياهتا الفعالة على اجملتمعات املعاصرة  

تصري طبقاا لنظام عاملي حتكمه قوة طاغية مسيطرة،، , الذي متثل يف حماولة تكوين شخصية معوملة, العوملة يف اجلانب االجتماعي
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لة القضاء على اإلرث اإلنساين املقدس بالنسبة لنا كعرب ومسلمني، وذلك من خالل العمل على تعميم إذ سعت العوملة إىل حماو 
 وذوبان احلضارات غري الغربية يف النموذج احلضاري الغريب,وخاصة األمريكية , القيم الغربية
, ة مبا يشتمل عليه من قيم ومرياث ثقايف وحضاريقيم احملور املتمثلة يف القيم الديني: ومن الثابت أن هناك جانبني للقيم           

ل وتعترب ثوابت مميزة هلوية اجملتمع العريب واإلسالمي فال يعرتيها أي تغيري، أما اجلانب الثاين فيتمثل ىف قيم التفاعل احلضاري والعم
لعوملة يف حماولة التأثري على قيم احملور، وهى قيم وسيليه يعرتيها التغيري طبقاا ملستجدات العصر، ومن هنا تتمثل خطورة ا, واإلجناز

وذلك من خالل نشر الفكر الغريب الذي يعمل على تغيري تلك القيم الثابتة وحماولة إقناع أن الذي يتمسك بقيمه إيما يتعارض مع 
 26التقدم العلمي و الفكري وهنضة العقل

 الثقافة المهيمنة والثقافة المهيمن عليها  -4
جلماعات االجتماعية املهيمن عليها ال تفتقر إىل موارد ثقافية خاصة وعلى األخص إىل تلك القدرة على إن القول بأن حىت ا

إعادة تأويل ما يفرض عليها،إىل هذا احلد أو ذاك من االنتاجات الثقافية هو  قول ال يعين العودة اىل تأكيد التساوي بني 
  27.اجلماعات كلها و تأكيد التعادل بني ثقافاهتا

 :زء الثانيالج

 تحليل نتائج الدراسة الميدانية

 
 

 العينة ومواصفاتها                                   
 تحليل بيانات الدراسة  
 تحليل جداول البيانات العامة 

 توزيع النسب على حسب متغير الجنس  21 : الجدول رقم
 
 
 
 
 

،وهذا يعود اىل الواقع الذي  %  00.00يتضح من خالل هذا اجلدول أن نسبة اإلناث اكرب من نسبة الذكور واليت تقدر ب 
نرى فيه وجود أغلبية لإلناث يف نسبة احلصول على البكالوريا،وااللتحاق باجلامعة ،على عكس الذكور الذين يتجهون اىل الظفر 

 .% 00.00: مبناصب شغل عن طريق خاصة االلتحاق مبؤسسات اجليش لذا جاءت النسبة ب
  غير الفئات العمريةتوزيع النسب على حسب مت 20 : لجدول رقما
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 اجلنس  ك %ن 
 ذكور  33 00.00%

 إناث  00 00.00%                 
 اجملموع  010 011%  

 %ن  ك السن 
00-20 00 02.00% 



 
 
 

سنة، مث تنخفض  20إىل  00واليت مثلتها الفئة العمرية من  % 02.00نالحظ من خالل اجلدول ، إن أعلى نسبة هي    
 .%  0.00بشكل ملحوظ إىل 

 .سنة 20إىل  00ميثلون الفئة العمرية من هنا نستنتج إن أفراد العينة معظمهم 
  توزيع النسب على حسب متغير التخصص 23 رقم : الجدول

 %ن  ك التخصص 
 %00.00 21 علوم جتارية 

 %00.00 00 علم االجتماع 
 %02.00 00 علم النفس 

 %011 010 اجملموع 
طلبة خمتصني يف علم النفس،  % 02.00يبني هذا اجلدول توزيع املبحوثني حسب نوع التخصص، كانت اكرب نسبة         

لطلبة خمتصني فالعلوم   % 00.00لطلبة يف اختصاص علم االجتماع، لتنخفض بشكل ملحوظ إىل  %  00.00لتنخفض إىل 
 .التجارية

 .نسبة من االختصاصات األخرى املوجودة ضمن العينة نستنتج أن متثل طالب يف اختصاص علم النفس اكرب  
 توزيع النسب على حسب عمل الوالدين  24 : الجدول رقم

 الوالدين       
 نوعية عمل 

 الوالدين

 األم                 األب                
 %ن  ك %ن  ك

 %0.0 0 %00 00 عامل
 %00.0 00 %02.20 00 ماكثة بالبيت–بطال 
 %2.00 0 %00.0 00 متقاعد
 %011 010 %011 010 اجملموع
عند األم  املاكثة  % 00.0ميثل هذا اجلدول توزيع املبحوثني حسب طبيعة عمل الوالدين ، حيث مثلت اكرب نسبة        

متقاعدة مبعىن أهنا كانت متارس عمل وأصبحت متقاعدة ، إما بالنسبة لألب حيث كانت   % 2.00بالبيت، لتنخفض متاما إىل 
 .بطال أي ال يعمل% 02.20لتنخفض  بشكل ملحوظ إىل ’ ميارس عمل   % 00اكرب نسبة  

 توزيع النسب حسب دخل األسرة  25 : الجدول رقم
 %ن  ك دخل األسرة

 %00.22 00 21111اقل من 
 %00.00 00 21111أكثر من 

 %100 010 اجملموع

20 -01 0 0.00% 
 %   011 010 اجملموع 



 21111من الذين يرتاوح دخلهم  أكثر من  % 00.00نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الدخل األسري بلغت        
 . دينار 21111نسبة لألسر الذين يرتاوح دخلهم األسري اقل من   %  00.22من حجم العينة، أما  010دينار من أصل 
  النسب حسب عيش األب و األم مع األسرةتوزيع  24:الجدول رقم 

 الوالدين           
 عيش الوالدين

 

 األم                األب              
 %ن  ك %ن  ك

 %00.00 010 %00.00 00 نعم
 %2.00 0 %00.02 00 ال

 %1 1 %0.00 0 مهاجر
 %011 010 %011 010 اجملموع

 
نالحظ من خالل  اجلدول الذي ميثل توزيع املبحوثني حسب عيش الوالدين مع األبناء داخل األسرة الواحدة، حيث         

بالنسبة  بعدم مهاجرة األم خارج األسرة، أما  % 1بوجود األم داخل األسرة، لتنخفض متاما إىل   % 00.00مثلت اكرب نسبة 
 .مبهاجرة األب   % 0.00بوجود األب داخل األسرة، لتنخفض إىل   %00.00األب حيث متلث اكرب نسبة ب 

 .نستنتج أن أغلبية املبحوثني يعيشون وسط أوليائهم والذين ميكن أن تكون هلم تأثريات على أبنائهم يف حياهتم اليومية
 توزيع النسب حسب المستوى التعليمي للوالدين  27 : الجدول رقم

 الوالدين        
 

 التعليمياملستوى 

 األم                  األب                  
 %ن  ك %ن  ك

 %00.20 00 %0.00 00 أمي
 %02.10 00 %00.0 00 مستوى ابتدائي
 %0.2 00 %22.00 20 مستوى متوسط
 %0.00 0 %0.00 0 مستوى ثانوي

 %0.00 0 %0.01 0 مستوى جامعي
 %00.00 010 %100 010 اجملموع

 
يبني هذا اجلدول املستوى التعليمي للوالدين  يساعدنا هذا التوزيع يف االطالع على ثقافة الوالدين الن لديها تأثري على املنظومة 
القيمية لطريقة اللباس كونه يعكس ثقافة الظهور يف املناسبات أو غريها فهم يرون أن االبناء صورة هلم يف اخلارج حيث مثلت 

يف املستوى التعليمي املتوسط عند األم،  % 0.2يف املستوى التعليمي األمي  عند األم، لتنخفض إىل  % 00.20اعلي نسبة 
يف املستوى التعليمي االبتدائي عند األب، لتنخفض  % 00.0يف حني املستوى التعليمي عند األب ، حيث مثلث  اكرب نسبة 

 .إىل مستوى التعليمي األمي %  0.00متاما 
 
 



 تأثير المنظومة الثقافية والقيم االجتماعية على عملية اختيار اللباس عند الطلبة      
  :تمهيد

إن القيم كمجموعة مبادىء وقواعد توجه التفاعل داخل اجملتمع وتضبط سلوكياته  وهي عنصر رئيسي يف الثقافة يف أي جمتمع 
افية،وباعتبار الدين الرافد األول للثقافة  والدعامة األساسية هلا مبجموعة وعالقة القيم بالشباب والثقافة ختضع لعملية التنشئة الثق

 .من القيم والسلوكيات جتاه عامل ما وراء الطبيعة،يعطي تصورا يتناسق مع التنظيم االجتماعي
م بعدم االتساق بني ويشكل التفاعل االجتماعي رافد آخر للثقافة اليت على أساس قيمها ومعايريها يتفاعل األفراد إال انه يصطد

 .    تفاعالت األفراد وسلوكياهتم يف الواقع مع متطلبات املنظومة الثقافية
وتعد القيم هي الضابط واملعيار األساسي للسلوك الفردى واالجتماعى، وال ميكن حتديد األهداف الرتبوية لتكون معربة عن طبيعة 

الذي يؤكد احلاجة إىل املسئولية املشرتكة ىف تعميق القيم وتنميتها لدى الشباب، اإلنسان وطبيعة اجملتمع إال عن طريق القيم، األمر 
 .عن طريق التخطيط والتنسيق بني كافة مؤسسات اجملتمع، لكى ال تكرر مؤسسة أو هيئة ما تفعله املؤسسات األخرى

 . نوع األسرة التي نشأ فيها الطالب   28جدول رقم 
 اجلنس   

 النوع
  وعاجملم إناث ذكور

  % ك % ك % ك
   %  37.73 40 %22.22 10 %  49.18 30 متفتحة
 % 55.66 59 %75.55 34 40.98% 25 حمافظة
 % 06.60 07 %02.22 01 %  09.83 06 أخرى

 % 100 106 %100 45 %100 61 اجملموع
 
يوضح اجلدول الذي بني أيدينا توزيع النسب حسب اجلنس حول نوع األسرة اليت ينتمي إليها املبحوثون يساعدنا هذا األخري يف   

التعرف على انتماء األفراد ملا له من عالقة يف التأثري والتأثر يف القيم اليت حتدد طريقة اختيار الطلبة للباس حيث سجلنا النتائج 
التفتح  %22.22و  %00.00موزعة على  %00.00أجابوا على أهنم يعيشون يف أسر متفتحة مبعدل  مبحوث 01التالية 

يؤكدون  %00.00حسبهم يعود إىل طريقة العيش الغري مقيدة،إضافة إىل تسجيل أعلى نسبة من اجلنسني فاقت النصف مبعدل 
أجابوا  %10.01احملافظة على القيم ،يف حني سجلنا انتماءهم اىل أسر حمافظة وهذا يعكس يف احلقيقة أمهية هذا التوجه يف 

 . إجابات خمتلفة
 نوع األسرة التي نشأ فيها الطالب حسب الفئات العمرية 29جدول رقم 

 السن     
 

 نوع األسرة

 اجملموع سنة  01-20 سنة 00-20
 % ك % ك % ك

 00.00 00 00.00 21 00.00 20 متفتحة
 00.00 00 00.00 21 00.00 00 حمافظة
 10.00 10 12.00 01 10.00 10 أخرى

 100 106 100 00 100 00 اجملموع
 



من الفئة العمرية  %00.00يبني اجلدول حتديد انتماءات الفئات العمرية بنوع األسر حيث كانت موزعة على الشكل التايل 
من عائالت حمافظة النسب تؤكد أفضلية اإلجابات اليت الحظناها على  %00.00سنة هم من عائالت متفتحة و   00-20

املبحوثني سواء يف طريق لباسهم احملرتمة أو يف طريق تعاملهم معنا،أما عن الفئة الثانية جاءت النسب متساوية بني االنتماءين 
 الفئات بني من الشباب ميكن القول أن.ة وبنسبة ضئيلة سجلنا رأيهم على  أخرى بني أسر عادية أو بعضهم من أجاب أهنا مثقف

 املراهقة فرتة من انتقالية مرحلة يف ألهنم نظرا كبرية حبساسية تتميز املرحلة يف هذه االجتماعية، التنشئة عملية ختص اليت العمرية
 هذه تضمنته وما

 ففي اجلسمي، وحىت والنفسي العقلي االتزان مرحلة إىل نتائج، من ذلك على اجنر وما واجتماعية، نفسية اضطرابات من األخرية
 حتقيقها على يعمل أهداف وله قرارات له تكون اآلخرين، عن مستقلة به خاصة شخصية تكوين إىل الشاب يسعى املرحلة هذه

 يعيشون الذي اجملتمع من سواء والعراقيل العقبات من للعديد عرضة يكونون املرمحة هذه  يف الشباب نفسه، على ذلك يف معتمدا
 .خمتلفة أخرى جمتمعات من حىت أو فيه

 نوع األسرة التي نشأ فيها الطالب حسب التخصص   12جدول رقم 
                    

 التخصص
 

 نوع األسرة

 اجملموع علم النفس علم االجتماع علوم جتارية
 % ك % ك % ك % ك

 00.00 00 00.00 21 01 00 02.00 21 حةمتفت
 00.00 00 00.10 10 01 02 00.00 20 حمافظة
 10.00 10 11 11 01 10 10.20 12 أخرى

 100 106 011 20 100 01 100 00 اجملموع
هذا التوزيع ميثل لنا أمهية كربى يف عملية التأثري يف طريقة اختيار . يتعلق هذا اجلدول توزيع املبحوثني حسب ختصصهم اجلامعي    

بالنسبة لتخصص علوم  %02.00اللباس ومن مث حتديد املنظومة الثقافية وعالقاهتا بالقيم ألهنا متثل عينتنا املدروسة حيث سجلنا 
بالنسبة لعلم االجتماع ،وبنسبة كبرية أجاب طلبة علم النفس انتماءهم للعائالت املتفتحة ،ويف املقابل %01.11جتارية ،و 

لطلبة  1. 00لعلم االجتماع وبنسبة  %01 ،و%00.00سجلت أعلى نسبة لطلبة العلوم التجارية النتمائهم لعائالت حمافظة 
عيش األسر اجلزائرية بني احملافظة واملتفتحة لكن بنسبة أكرب هلذه علم النفس ،هذه النسب تعكس مرة أخرى االختالف يف طريق 

 .االخرية
 ذوق المبحوثين للباس حسب الجنس  11جدول رقم 

 اجلنس         
 الذوق

 اجملموع اناث ذكور
 % ك % ك % ك

 00.20 00 00.02 01 02.02 00 لباس عصري
 00.00 00 20.00 00 00.00 20 لباس تقليدي

 21.00 22 00.01 01 20.00 02 معاكالمها 
 100 106 100 00 100 00 اجملموع

 



توزيع املبحوثني حسب اجلنس حول الذوق الذي حيبذونه فتباينت النسب خاصة عند اإلناث اللوايت  10ميثل اجلدول رقم    
يروق هلن اللباس العصري حبكم عدة عوامل ،فاألول خيص حب املرأة الظهور بشكل أنيق وبشكل مستمر وبنسبة أقل سجلناها 

 أن الذكور ال يركزون على املظهر بدرجة كبرية على العكس من ذلك جندهم رمبا مرد ذلك إىل %02.02عند الذكور مبعدل 
وهو أمر طبيعي ما البنات اللوايت لديهن  %20.00لتنخفض عند اإلناث ب   %00.00/حيبذون اللباس التقليدي ب

 .بني اجلنسني %21.00وعن املبحوثني الذين يروق هلم اللباسني سواء التقليدي أو العصري جندها مبعدل .شخصية حمددة
 يوضح ذوق المبحوثين  للباس  حسب التخصص   10جدول رقم 

 التخصص   
 

 الذوق

 اجملموع علم النفس علم االجتماع علوم جتارية
 % ك % ك % ك % ك

 00.00 00 00.00 10 00.20 02 00.00 00 عصري لباس
 01.00 00 22.02 10 00.02 00 01.00 21 لباس تقليدي

 20.00 20 02.00 01 00.20 10 21.01 01 كالمها معا
 100 106 011 22 100 00 100 00 اجملموع

 
تبدو نتائج اجلدول متقاربة من خالل الذوق اخلاص باللباس العصري عند الطلبة مجيع الطلبة على اختالف ختصصاهتم         

وذلك حسب ما ورد يف النتائج يف حني جاءت النسب مغايرة ومرتفعة مقارنة باألوىل فهم يفضلون  %00حبيث مل تتجاوز 
للذكر  %22.02االجتماع و أدناها سجلناها يف ختصص  علم النفس مبعدل  اللباس التقليدي أعالها سجلت يف ختصص علم

مبحوث حيبون الذوقني معا وهذا يعود إىل رغباهتم اليت ال تؤول إىل أي أساس أو رمبا جندهم  20فان مجيع التخصصات مبجموع 
 .   من النوع الذي يقلدون فقط

 كس شخصية الفرد حسب متغير الجنسيوضح رأي المبحوثين حول اللباس الذي يع 13جدول رقم 
 اجلنس         
 االحتمال

 اجملموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 02.00 00 00.02 20 20.00 21 موافق
 00.00 21 20.00 10 00.00 00 موافق  بشدة

 00.00 00 2.00 10 00.00 01 غري موافق
 100 106 100 00 100 00 اجملموع

 
نالحظ من خالل اجلدل أعاله الذي ينب رأي املبحوثني يف مدى تأثري اللباس على شخصية الفرد وينعكس عليها أعلى        

فهم يوافقون متاما على كون املظهر يعكس شخصية الفرد  % 00.02نسبة سجلت عند اإلناث مبعدل كبري جدا تراوح عند 
ظهر أكثر من ما ميلك فكريا أو أي شيء آخر،كما جند من نفس اجلنس موافقون بغض النظر يف اعتقادنا أن األنثى تتعلق بامل

مبحوثا يرون نفس ما تراه األنثى ،لنأيت إىل األشخاص الذين  21بينما عند الذكور األمر خيتلف فقط ،%20.00بشدة بنسبة 
خيتلفان من حيث احتماالت اإلجابة  بينما تكاد ختتفي يف عند اإلناث،فاجلنسني %00.00ال يوافقون من جنس الذكور مبعدل 

 .  ومرد ذلك إىل عقلية كليهما فالذكر ال يبايل باملظهر على عكس األخرى اليت ترى فيه صفة مميزة



 يوضح رأي المبحوثين حول اللباس الذي يعكس شخصية  الفرد حسب التخصص 14جدول رقم 
 التخصص   
 

 االحتمال

 اجملموع علم النفس علم االجتماع علوم جتارية
 % ك % ك % ك % ك

 00.00 00 20.11 10 00.00 02 01.11 01 قمواف
 00.00 00 00.11 10 00.00 00 20.11 02 موافق بشدة

 20.02 20 01.11 10 20.00 01 00.11 10 غري موافق
 100 106 011 21 100 00 100 01 اجملموع

 
تبني نتائج اجلدول الذي بني أيدينا رأي املبحوثني حول عالقة اللباس بشخصية األفراد وذلك حسب التخصص نبدأ بأعلى        

عند ختصص علم االجتماع بينما ينزل نوعا ما يف %00.00موافقون و   %01:معدل سجل عند ختصص علوم جتارية ب
يث احتماالت اإلجابة كوهنا تدرس اجلانب النفسي والشخصي للفرد وهذه الفئة نركز عليها من ح %20ختصص علم النفس 

،  أما عن  % 01وتعطينا أدلة وتوضيحات وهذا ما وقفنا عليه يف رأيهم أهنم غري موافقني بنسبة فاقت مجيع التخصصات بنسبة 
 .جلميع التخصصات %00.00الطلبة الذين يوافقون بشدة سجلنا معدل 

 المالبس على  حسب الجنسشعور مرتدي    15جدول رقم
 اجلنس       

 
 نوع الشعور

 ذكور
 

 اجملموع إناث

 % ك % ك % ك
 00.02 02 01.0 0 02.02 0 تشعر بالعز و االفتخار

 00.00 00 00.0 00 00.00 00 مواكبة العصر
 02.10 00 00.20 20 20.20 0 شعور غريب
 0.00 0 0.00. 0 02.02 0 شعور آخر

 011 010 011 00 011 00 اجملموع
 

مبواكبة العصر  %00.00يبني هذا اجلدول شعور مرتدي املالبس وعالقته باجلنس، حيث كانت اكرب نسبة تقدر ب      
  00.20بشعور غريب واملوزعة على  % 02.10عند اإلناث ، لتليها   %00.0عند الذكور و   00.00%واملوزعة على 

عند الذكور  و %  02.02الشعور بالعز واالفتخار واملوزعة على   00.02عند الذكور، لتنخفض إىل  20.20عند اإلناث و 
عند  % 0.00عند الذكور و  % 02.02شعور آخر واملوزعة على  % 0.00لتنخفض متاما إىل ’ عند اإلناث% 01.0
 .اإلناث
أن أغلبية املبحوثني يرون انه عند ارتداء املالبس يكون هلم شعور أهنم يواكبون العصر، وهذا ما مت تلقينه أو نقله من نستنتج       

 .مشاهدة الربامج التلفزيونية  والتقليد الناجم من التأثر هبم
 
 



 تكنولوجيا اإلعالم وتأثيرها على المنظومة الثقافية لعملية اختيار اللباس
 : تمهيد 

اخل واليت تشرتك مجيعها ...متثل وسائل اإلعالم قوة من قوى مؤسسات التنشئة االجتماعية، خاصة منها الفيديو واهلوائيات     
على استعمال جهاز التلفزيون الذي أصبح ينافس األسرة واملدرسة وكل املؤسسات االجتماعية األخرى إىل درجة عدم القدرة يف 

ر على أنفسهم و هذا بواسطة القنوات الفضائية و اإلعالنات واالشهارات إىل جانب اخليال التحكم فيه حىت من طرف الكبا
بفضل تقنيات الصوت والصورة العالية والقصص السينمائية، كما انه جهاز متعدد االستعماالت وسهل احلصول عليه، كما يعد 

الشعوب العربية واإلسالمية بشىت الثقافات، والعادات ولقد ساهم البث الفضائي املباشر يف تعريف  .وسيلة ترفيهية وتثقيفية
يتحرك . والتقاليد، والعلوم والفنون السائدة يف شىت اجملتمعات العاملية، يف إطار ما يعرف حبوار احلضارات والثقافات بني الشعوب

ر الذي يرتتب عليه انعكاسات وسط مئات اخليارات املتاحة من القنوات واالجتاهات الفكرية والسياسات اإلعالمية، وهو األم
متباينة على الصعيد األخالقي والقيمي والرتبوي، واالجتماعي والسياسي، ومن بني هذه اخليارات املتاحة من القنوات جند قنوات 

 املوسيقى والغناء، واملسلسالت والدراما، وقنوات الرياضة واأللعاب
  لجنسمشاهدة القنوات الفضائية حسب متغير ا:  14جدول رقم 

 اجلنس        
 مشاهدة
 القنوات
 الفضائية

 اجملموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 92.45 98 01.0 66 00.0 32 نعم
 0.00 0 0.00 0 .0.10 0 ال

 011 010 011 00 011 00 اجملموع
 
نالحظ من خالل هذا اجلدول والذي يبني مشاهدة القنوات الفضائية وعالقته مبتغري اجلنس، حيث متلث اكرب نسبة   

لتنخفض ’ بالنسبة لإلناث % 01.0بالنسبة للذكور و  % 00.0بنعم  ملشاهدة القنوات الفضائية  واملوزعة على  02.00%
بالنسبة % 0.10بالنسبة لإلناث و   % 0.00املوزعة على  بعدم مشاهدة القنوات الفضائية   %0.00بشكل ملحوظ 

 .نستنتج من خالل حتليل هذا اجلدول أن الذكور هم أكثر مشاهدة وتأثريا بالقنوات الفضائية  .للذكور
  مشاهدة القنوات حسب متغير السن:  17جدول رقم 

 الفئة العمرية      
 مشاهدة
 القنوات
 الفضائية

 اجملموع سنة 01-20 سنة00-20
 % ك % ك % ك

 02.00 00 011 0 01.0 00 نعم
 0.00 0 1 1 0.02 0 ال

 011 010 011 0 011 00 اجملموع
     



بنعم ملشاهدة القنوات الفضائية  %  02.00 يبني هذا اجلدول مشاهدة القنوات وعالقتها مبتغري السن، حيث كانت اكرب نسبة   
بال %  0.00سنة،  لتنخفض متاما إىل  20إىل  00لفئة من %  01.0،  و   01إىل  20لسن من   011واملوزعة على 

نستنتج بان  .سنة 01إىل  20سنة ، ومعدومة لفئة من  20إىل  00لفئة من  % 0.02ملشاهدة القنوات الفضائية واملوزعة على 
  .عالقة فمشاهدة القنوات الفضائية ملا جيده من مستجدات وباختالف براجمها كمرجع ملتابعة املوضةمتغري السن له 

 يسمى ما وحمو احمللية القيم وحمو جديدة قيم غرس إىل فأدت طويل؛ أمد منذ الزمن كرسها حضارية وممارسات السنني مئات
 يف عميقة تغيريات حدوث إىل سيؤدي البيوت إىل املباشر الفضائي البث وصول أن إىل "بل دانييل "ويشري ."اجملتمع محاية أسس"

 كما .البث هذا وصول بعد االقتصادي امليدان يف احلاصل التغيري مقدار يوازي التغريات هذه حجم أن مؤكدا االجتماعية، القيم
 معلومات جمتمع عن مستقبال احلديث ميكن حبيث السهولة، من آخر إىل جمتمع من القيم انتقال عمليات تكون أن اخلرباء توقع

 28الصناعة هذه حتتكر اليت اجملتمعات عن الواقع يف تعرب اجملتمعات جلميع املتاحة القيم هذه وأن عاملي،
 مشاهدة القنوات وعالقته بمتغير امتالك اكثر من تلفاز:  18جدول رقم 

 
 مشاهدة القنوات   

 

 امتالك أكثر 

 من تلفاز

 اجملموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 01.00 00 00.0 0 00.00 00 واحد

 20.20 00 02.0 0 01.00 01 أكثر من واحد

 011 010 011 0 011 00 اجملموع

 
بامتالك   %01.00ميثل هذا اجلدول مشاهدة القنوات الفضائية وعالقته بامتالك أكثر من تلفاز،  حيث مثلت اكرب نسبة      

بنعم ملشاهدة القنوات، لتنخفض  متاما إىل %  00.00بال ملشاهدة القنوات و  % 00.0جهاز تلفاز واحد  املوزعة على 
بال  % 02.0بنعم ملشاهدة القنوات الفضائية و  % 01.00بامتالك أكثر من جهاز واحد للتلفاز و املوزعة على  % 20.20

وهذا ما نالحظه ’ ن يرجع سبب لعدم مشاهدة الربامج التلفزيونية بامتالك جهاز واحد للتلفازملشاهدة القنوات الفضائية،نستنتج أ
 يف بعض األسر أن كبري العائلة هو الذي يتحكم يف إقرار برنامج معني ملشاهدته كافة العائلة

 
 
 
 

                                                           

 الشهيد جامعة – االجتماعية والبحوث الدراسات مجلة اجلزائرية، األسرة يف القيمي والتغري الفضائية رحاب، القنوات خمتار ، عزوز الناصر عبد  28 
 .00،ص2100 .مارس ، 51 العدد الوادي-خلضر محة



  القنوات المفضلة حسب متغير الجنس:   19جدول رقم 
 اجلنس           

 القنوات 

 املفضلة

 اجملموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 00.00 011 00.0 00 011 00 نعم

 0.00 0 0.20 0 1 1 ال

 011 011 011 00 011 00 اجملموع

 
بنعم لوجود قنوات مفضلة ، %  00.00ميثل هذا اجلدول القنوات املفضلة وعالقته باجلنس ، حيث مثلت اكرب نسبة ب       

بال لوجود قنوات املفضلة  واملوزعة على    % 0.00لإلناث ، لتنخفض متاما إىل %  00.0بالنسبة للذكور و   011املوزعة على 
 .بالنسبة لإلناث و معدومة عند الذكور% 0.20
 .انب حياهتم  خاصة فاجلانب ثقافة  اللباسنستنتج أن الذكور هم أكثر  معرفة بالقنوات املفضلة لديهم واليت ختدم جو        

  القنوات المفضلة حسب متغير السن: 02جدول رقم
 الفئة العمرية      

 القنوات

 املفضلة

 اجملموع سنة01-20 سنة00-20

 % ك % ك % ك

 00.00 011 011 0 00.0 02 نعم

 0.00 0 1 1 0.02 0 ال

 011 010 011 0 011 00 اجملموع

لسن   011بنعم واملوزعة  على  % 00.00يبني هذا اجلدول القنوات املفضلة وعالقتها بالسن ، حيث كانت اكرب النسبة       
واملوزعة  على  % 0.00سنة، لتنخفض بال لوجود القنوات املفضلة   20اىل 00لفئة من % 00.0سنة و   01-20مابني 
 .سنة 01إىل  20سنة ومعدومة يف سن  20إىل  00لفئة   0.02
  نستنتج ميكن إرجاع  إتباع الربامج التلفزيونية إىل الفئة العمرية، حيث يكون للطالب وعي اكرب لنوع الربامج اليت يريد إتباعها      

 
 
 
 
 



 نوع القنوات المفضلة حسب متغير الجنس:  01جدول رقم
 اجلنس         

 نوع القنوات

 املفضلة

 اجملموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 00.00 02 00.10 00 00.00 00 القنوات العربية

 00.0 00 00.00 01 20.20 0 القنوات األجنبية

 20.00 20 20.20 00 20.20 0 معا

 011 010 011 00 011 00 اجملموع

 
واليت متلثها القنوات العربية    00.00يبني هذا اجلدول نوع القنوات املفضلة وعالقتها باجلنس، حيث كانت اكرب نسبة       

للقنوات  % 20.00بالنسبة للذكور ، لتنخفض إىل   00.00بالنسبة لإلناث و   00.10كقناة مفضلة  ، واملوزعة على 
بالنسبة لإلناث، لتنخفض متاما  % 20.20بالنسبة للذكور و % 20.20املوزعة على العربية واألجنبية  معا كقنوات مفضلة ، و 

 .بالنسبة لإلناث % 00.00بالنسبة للذكور و  %20.20للقنوات األجنبية، واملوزعة على  % 00.0إىل 
نستنتج انه أكثر قنوات تتبعا هي القنوات العربية وهذا ميكن إرجاعها إىل قيم االجتماعية للمجتمع البحوث وكذلك أن       

القنوات العربية أصبحت كغريها من القنوات املختلفة عن قيمها وثقافتها وذلك مبا تقدمه من برامج كمسلسالت تركية مثال 
  .إىل الرتمجة أصبحت على القنوات العربية إضافة

  درجة تفضيل القنوات المفضلة حسب متغير السن:  03جدول رقم 
 السن         

 

 نوع القنوات

 اجملموع سنة 01-20 سنة00-20

 % ك % ك % ك

 02.20 02 1 1 00.00 02 القنوات العربية

 00.00 00 01 0 00.20 00 القنوات األجنبية

 20.00 20 20 2 20.00 20 معا

 011 010 011 0 011 00 اجملموع

 
بتفضيل القنوات %  02.20يتضح من خالل اجلدول نوع القنوات  وعالقتها بالسن ، حيث كانت اكرب نسبة ب         

  20.00سنة ، لتنخفض إىل  01إىل  20سنة ومعدومة يف فئة من  20إىل  00بالنسبة لفئة %  00.00العربية واملوزعة على 



إىل  00لسن من  % 20.00سنة و  01إىل  20من سن   20بالنسبة لتفضيل القنوات العربية واألجنبية معا واملوزعة إىل %
 .سنة 20

وما نالحظه يف واقعنا وداخل أسرنا خبصوص التزايد الكبري والالفت لالنتباه للقنوات الفضائية األجنبية والعربية اليت غزت بيوتنا 
هذه القنوات الفضائية قادرة على ختطي احلواجز واحلدود اجلغرافية والسياسية، وجتاوز الرقابة التقليدية،  ومؤسساتنا، حيث أصبحت

وتنامي قوة املنافسة بينها على استقطاب املشاهدين، مما جعل املشاهد يواجه كما هائال من الصور واألفكار والربامج والرؤى، مل 
لقد أصبحت مشاهدة هذه القنوات متاحة وميسرة للمتلقي، وأصبح . اضعة للرقابة الرمسيةتكن معتادة لديهم يف البيئة احمللية اخل

 .التعرض للقنوات الفضائية بني أوساط اجلمهور اجلزائري
   درجة تفضيل القنوات المفضلة حسب متغير الجنس: 04جدول رقم 

 اجلنس         
 

 تفضيل القنوات

  اجملموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 20.0 01 21.00 00 00.00 00 قنوات األفالم
 20.0 01 00.20 20 00.00 0 قنوات األغاين

 0.00 01 0.00 0 00.00 0 قنوات األشرطة
 00.10 00 00.10 00 00.00 0 قنوات األخبار

 00.00 0 0.00 0 0.10 2 قنوات عرض األزياء
 01.00 00 00.00 01 0.10 0 شئ آخر

 011 010 011 00 011 00 اجملموع
 20.0نالحظ من خالل اجلدول الذي يبني العالقة بني درجة تفضيل القنوات وعالقته  باجلنس ، حيث كانت اكرب نسبة        

 % 00.00واملوزعة على   20.0بالنسبة لقنوات األفالم وقنوات األغاين  وهي بنسبة متساوية،  بالنسبة لقنوات األفالم   %
بالنسبة لإلناث و % 00.20واملوزعة على      %20.0بالنسبة لإلناث  ، وقنوات األغاين ب  % 21.00بالنسبة للذكور و 

بالنسبة لإلناث  % 0.00واليت مثلتها نوات عرض األزياء  واملوزعة على  % 00.00بالنسبة للذكور، لتليها نسبة  % 00.00
بالنسبة للذكور و % 00.00خبار  واملوزعة على اليت مثلتها قنوات األ %00.10بالنسبة للذكور، لتنخفض إىل % 0.10و 

 % 00.00لشيء ألخر  واملوزعة على  %  01.00بالنسبة لإلناث  وهي نسبة متقاربة، لتنخفض متاما إىل % 00.10
 .بالنسبة للذكور %  0.10بالنسبة لإلناث و 

ين واألفالم ، وهذه القنوات هي أكثر تأثريا على نستنتج أن أغلبية القنوات اليت يتم تتبعا من فبل عينتنا هي قنوات األغا     
 .، خاصة فئة الذكور.الشباب من  ناحية اللباس كما نالحظه يف جمتمعنا 

 
 
 
 
 
 



    درجة تفضيل القنوات المفضلة حسب متغير السن:  05جدول رقم 
 متغري السن        

 تفضيل القنوات
 اجملموع سنة 01-20 سنة00-20

 % ك % ك % ك
 20.01 01 02.10 0 %20.00 20 قنوات األفالم
 20.01 01 02.10 0 %20.00 20 قنوات األغاين

 0.00 01 20 2 %0.00 0 قنوات األشرطة
 00.10 00 01 0 %02.20 02 قنوات األخبار

 0.00 0 11 1 %  10.00 0 قنوات عرض األزياء
 01.00 00 11 1 %00.22 00 شئ آخر

 011 010 011 0 %  011 00 اجملموع
 

نالحظ من خالل اجلدول املدون أعاله الذي يوضح درجة تفضيل القنوات حسب متغري السن وجاءت النتائج على        
يف ما خيص قنوات االفالم   %20.00تراوحت عند  سنة وبنفس النسب  20-00الشكل التايل بالنسبة للفئة املمتدة من 

وقنوات االغاين فمنطقي حبكم السن حيث ال تستهويهم مشاهدة قنوات االخبار وكذلك االشرطة اال مبعدالت ضئيلة توزعت بني 
سنة فنالحظ  01-سنة  20على التوايل وبدرجة أقل قنوات عرض االزياء أما عن الفئة الثانية املمتدة من % 02.20و 0.00

 كانت من نصيب متابعة األخبار كوهنم حيبون متابعة ما يدور يف العامل وعن تفضيلهم لقنوات األفالم واألغاين فهي النسبة األكرب
 .متاساويتني لتنعدم عند قنوات عرض األزياء  أو قنوات أخرى 02.0بنسب منخفضة عند 

ا على أهنا تتأثر، باعتبارها يف مرحلة املراهقة سنة واليت  ميكن أن نصنفه 20إىل  00نستنتج أن أكثر فئة تأثريا هي من       
واالهتمام خاصة بكل ماهو خارجي باملظهر ، خاصة  عند الدخول اجلامعي يكون االهتمام باملظهر أكثر من الالزم ، وكذلك 

ألكثر تأثريا عليهم باإلضافة لتتبع نوع  من املوضة كانت قد شوهدت من خالل القنوات اليت تبث  األغاين واألفالم واليت تعترب ا
 .، وكذلك تاثريات من ناحية الصوة والصورة اليت تثري املشاهد.

 نوع القنوات المفضلة حسب  التخصص: 04جدول رقم 
 التخصص     

 نوع القنوات
 اجملموع علم النفس علم االجتماع علوم جتارية

 % ك % ك % ك % ك

 20.01 01 20.00 00 20.02 00 01 0 قنوات األفالم
 20.00 20 20.00 02 20.00 01 01 0 قنوات األغاين

 0.00 0 00.00 0 10.00 0 10 0 قنوات األشرطة
 00.10 00 00.00 0 02.00 0 00 0 قنوات األخبار

 0.00 0 10.00 0 02.00 0 10 0 قنوات عرض األزياء
 01.00 00 10.00 0 00.00 0 10 0 شئ آخر

 011 010 011 00 011 00 011 21 اجملموع



يبني هذا اجلدول نوع القنوات وعالقتها بالتخصص فسجلنا النتائج التالية بداية بأعلى نسبة كانت عند ختصص علوم جتارية        
سواء يف ما تعلق بقنوات األالم واألغاين وبنسب متقاربة أقل درجة من التخصص املذكور جند كل من طلبة علم االجتماع 01%

القنوات وبنسب متقاربة كذلك ،لتكاد النسب تتقارب مرة أخرى يف القنوات اخلاصة باألخبار أو وعلم النفس يتقامسون نفس 
عرض األزياء وهذا االختالف يف اعتقادنا يعود إىل أمهية كل ما تبثه هذه القنوات كل حسب رغبته وميوله الشخصي أو الرغبة يف 

 .الرتفيه ففيهم من يراها يف األفالم أو يف األغاين
نستنتج ان املبحوثني يفضلون القنوات  على عكس ختصصاهتم وإيما راجع إىل القيم الثقافية املكتسبة داخل األسرة باعتبارها       

 العصر يف اإلنسان أصبح قد.املؤسسة األوىل للتنشئة االجتماعية واليت تؤثر على حياة األبناء يف الربامج املقررة هلم منذ الصغر
 منها يعاين اليت مشكالته من لكثري حالّ  يعدها اخلارج من وافدة غريبة قيم يف انسياقه نتيجة جتماعيا؛ا اغرتابا يعيش احلديث
 خلقها اليت الشخصيات مبحاكاة بعدها ليقوم العامل هذا عالقات بتنظيم ويهتم  الفضائية القنوات بعامله فينشغل سهال ومنفذا
 واألسرة، والتكافل االجتماع إطار يف يكون أن دون ويريد يرغب ما على الفرد حيصل وعندما اآلخرين، بوجود مكرتث غري ليصبح

 ويف احلقيقي اإلنساين التواصل من اخلايل الفرضي العامل اجلديدة، عوامله مع والتقوقع الذات على واالنكفاء تدرجييا باالنعزال يبدأ
 أساسيتني قيمتني طغيان هو األسرة، هلا تتعرض اليت األزمة أسباب بني من أنه البعض يذكر االجتماعية، العالقات عن احلديث

 على شيء كل وتقييم منه، واالستكثار املال حليازة اجلاحمة الرغبة قيمة مها اإلنسان على
 يعمل الوافد الفضائي البث أن القول ميكن وأخريا .اآلخر استبعاد على القائمة الشريفة غري املنافسة وقيمة املادية، قيمته أساس
 والء وإضعاف التمرد وتشجيع الروح الفردية، تنمية إىل إضافة العريب، اجملتمع يف ومتاسكه االجتماعي البناء أركان تقويض على

  29الرضا بعدم املقرتنة الذات فقدان حالة وابراز وثقافته، وجمتمعه ألسرته اإلنسان
  الفضائية حسب متغير الجنسعدد الساعات التي تقضى في مشاهدة القنوات :   07جدول رقم 
                   اجلنس            

                                                     

 عدد الساعات   

 اليت يقضيها للمشاهدة

 اجملموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 00.00 00 00.00 00 00.00 00 ساعتان فاقل

 00.00 00 00.00 20 00.00 02 ساعات 0-2من 

 00.10 00 00.10 00 00.00 0 ساعات فأكثر0

 00.00 010 011 00 011 00 اجملموع

   
يبني هذا اجلدول عدد الساعات اليت يقضيها ملشاهدة القنوات الفضائية وعالقتها باجلنس ، حيث مثلث اكرب نسبة ب         

بالنسبة إلناث ، لتليها  بالتقارب   %00.00بالنسبة لذكور و  %00.00ساعتان أو اقل واملوزعة على  %  00.00

                                                           
 .  00،ص مرجع سابقرحاب،  خمتار ، عزوز الناصر عبد   29



بالنسبة للذكور، لتنخفض متاما إىل  %00.00لإلناث و % 00.00ساعات  واملوزعة على  0إىل  2من %  00.00
 .بالنسبة لإلناث%   00.10للذكور  و % 00.00أربع ساعات فأكثر واملوزعة على  %  00.10

ثني ال يستغرقون وقت كبري ملشاهدة التلفاز وذلك لظهور وسائل أخرى ، لكن يرجع القول بان التلفاز له نستنتج أن املبحو       
 .تأثري خاصة عند  جنس الذكور

  نوع البرامج المشاهدة بكثرة حسب متغير الجنس:   08جدول رقم 
    

 الفئة العمرية     
 نوع الربامج

 اجملموع سنة 01-20 سنة00-20
 % ك % ك % ك

 00.20 00 00.00 02 00.00 00 ترفيهية
 00.00 21 0.00 0 00.00 0 دينية

 02.20 00 0.00 0 00.00 0 إخبارية
 00.00 20 20.00 00 00.00 0 (وثائقية)تثقيفية 

 0.00 0 1.00 0 0.10 0 شئ أخر
 011 010 011 00 011 00 اجملموع

   
للربامج الرتفيهية %  00.20يبني هذا اجلدول نوعية الربامج املشاهدة بكثرة وعالقتها باجلنس، حيث كانت اكرب نسبة            

للربامج %  00.00سنة ، لتنخفض اىل  01إىل  20لفئة من  %  00.00سنة و  20إىل  00لفئة  %00.00واملوزعة على 
سنة ، لتنخفض  20اىل  00لفئة من % 00.00سنة و  01اىل  20لفئة من %  0020.واملوزعة على ( الوثائقية)التتقيفية 

 .سنة 01اىل  20لفئة من  % 1.00سنة و   20اىل 00لفئة من %  0.10لشيء اخر واملوزعة على %  0.00متاما 
   .نستنتج انه معظم الربامج اليت يتم متابعتها هي برامج ترفيهية        

  ن مشاهدة البرامج حسب الجنسالغرض م:   09جدول رقم 
 اجلنس          

 الغرض من

 املشاهدة

 اجملموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 20.00 20 20.00 00 00.00 00 مال وقت الفراغ

 0.00 0 0.00 0 0.10 0 للبحث عن املوضة

 21.00 22 20.0 00 02.02 0 ألجل الرتفيه

 00.00 00 00.0 02 00.00 00 ألمهية هذه الربامج

 0.00 2 1 1 0.10 2 شئ آخر



 00.00 010 011 00 011 00 اجملموع

 
ألمهية  هذه الربامج  واملوزعة على  00.00يبني هذا اجلدول الغرض من املشاهدة وعالقته باجلنس ، حيث مثلت اكرب نسبة    

بالنسبة للذكور و   00.00ملال وقت الفراغ  واملوزعة على    20.00بالنسبة ، لتنخفض إىل   00.0بالنسبة للذكور  و 00.00
ومعدومة عند    0.10لشيء آخر واملوزعة على الذكور واليت تقدر ب  0.00ظ إىل لالناث  ، لتنخفض بشكل ملحو 20.00

 .اإلناث
نستنتج أن أغلبية املبحوثني يرو ان الربامج اليت يتبعوهنا هلا أمهية ، وكما سبق ذكر تساعدهم يف حياهتم اليومية وخاصة إذا        

 .ماهو جديد لذلك يبلغ عندهم أمهية كبرية خاصة عند اجلنس الذكوري درسنا اجلانب الثقايف من ناحية اللباس، فهم يتعقبون كل
   الغرض من مشاهدة البرامج بكثرة حسب السن: 32جدول رقم 

 السن          

 

 الغرض من

 املشاهدة

 اجملموع سنة01-20 سنة00-20

 % ك % ك % ك

 20.00 20 02.0 0 20.00 20 مال وقت الفراغ

 0.00 0 1 1 0.02 0 للبحث عن املوضة

 21.00 22 20 2 21.01 21 ألجل الرتفيه

 00.00 00 02.0 0 02.00 02 ألمهية هذه الربامج

 0.00 2 1 1 2.10 2 شئ آخر

 011 010 011 0 011 00 اجملموع

 
اليت مثلتها أمهية  00.00نالحظ من خالل اجلدول الغرض من مشاهدة الربامج وعالقتها بالسن، حيث كانت اكرب نسبة         

سنة ، لتليها  20إىل  00لفئة عمرية من  % 02.00سنة و 01اىل 20لفئة من %  02.0هذه الربامج ، وموزعة على 
سنة ، لتنخفض 01اىل 20لفئة من % 02.0سنة و  20إىل  00من  لفئة% 20.00ملال الفراغ واملوزعة على   % 20.00

سنة، لتنخفض  20إىل  00لفئة من % 21.01سنة و 01إىل  20لفئة من  20ألجل الرتفيه املوزعة على %  21.00إىل 
 .سنة01إىل  20سنة ومعدومة يف فئة من  20إىل  00لفئة من  % 2.10لشيء آخر واملوزعة على % 0.00متاما إىل 

سنة تكون مشاهدهتم للربامج هادفة لغرض معني قصد  01إىل  20نستنتج أن أغلبية املبحوثني الذين ترتاوح أعمارهم من        
 .نوع من التغيري أو الثبات يف شخصيتهم

 



 يبين مدى تأثر بمشاهدة البرامج المشاهدة بكثرة حسب التخصص: 31جدول رقم
 اجلنس         
 مشاهدة
 الربامج

 اجملموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 22.00 20 20.20 00 20.20 0 نعم
 00.02 02 00.00 20 00.00 00 أحيانا

 00.00 01 00.10 01 01.01 01 ال
 00.00 010 011 00 011 00 اجملموع

واليت كانت باإلجابة أحيانا واملوزعة   00.02يبني هذا اجلدول تأثر مبشاهدة الربامج وعالقتها بالتخصص، مثلت اكرب نسبة  
عند  00.10بال للتأثر عند مشاهد الربامج واملوزعة على   00.00لذكور، وتنخفض إىل 00.00لذكور و   00.00على 

عند اإلناث    20.20بنعم تأثر بالربامج عند مشاهدهتا واملوزعة على   22.00عند الذكور، لتنخفض متاما   01.01اإلناث و 
نستنتج إن نسبة التأثر عند الذكور اكرب من اإلناث عند مشاهدهتم للربامج سواء كان هذا التأثر سليب   .عند الذكور  20.20و

  .أو اجيايب
  ند الممثلين حسب السنالتأثر بمشاهدة القنوات الفضائية مثل اللباس ع:  30جدول رقم 

 السن             

 تأثر مبشاهدة الربامج

 اجملموع سنة01-20 سنة00-20

 % ك % ك % ك

 22.00 20 00.0 0 20.02 20 نعم

 00.02 02 20 2 01.00 01 ال

 00.00 01 00.0 0 00.00 00 أحيانا

 011 010 011 0 011 00 اجملموع

 
ب  01.00نالحظ من خالل اجلدول ، مدى تأثر بالقنوات الفضائية  من ناحية اللباس وعالقتها بالسن، كانت اكرب نسبة  

سنة ال للتأثر مبشاهدة الربامج  مث يف نفس الفئة الذين أجابوا بأحيانا مبعدل  20-00أجابوا ب ال يف الفئة العمرية من 
وهذا يف اعتقادنا راجع إىل عدم " 20.02بحوث أجابوا بنعم ممثلة يف نسبة م 20ومبعدل أقل سجلنا ما يقارب % 00.00

 20مباالهتم مبا يبث عرب هذه القنوات بصفة كبرية حسب عقلية وشخصية األفراد،يف حني جاءت نسبة املشاهدة يف الفئة الثانية  
الربامج املختلفة ويف فرتات متعددة  وقد يكتسب الشباب من مشاهدته لتلك.  %00.01سنة فما فوق متساوية عند النسبة 

العديد من السلوكيات والعادات الغريبة عن جمتمعنا، سواء أكانت مفيدة أو مضرة بالنسبة له، وذلك حتت شعار املوضة والتفتح 
واحلوار على اآلخر، ومواكبة تطورات العصر، وما نشاهده يوميا يف واقعنا احلاضر من مظاهر غري اعتيادية يف اللباس واألكل 

والعالقات االجتماعية، خري دليل على التغريات والتحوالت احلاصلة داخل اجملتمع اجلزائري، واليت قد يكون لربامج اإلعالنات 
 .التلفزيونية دور كبري يف هذا التغيري السلوكي والقيمي، سواء على مستوى األسرة أو اجملتمع



 : خالصة
فيما بينها لتحقيق الربح املادي، باعتبارها قنوات ذات مسلك جتاري، لذلك تسعى جادة لقد أصبحت القنوات الفضائية تتنافس 

الختيار املادة املفيدة ماديا، األمر الذي يفّسر االنتشار املذهل للفضائيات اليت تثري الغرائز وتشجع اجلنس مبا يتعارض وعادات 
فاإلعالم احملمول عرب . لثقايف السائد ملخالفتها للقيم واألعرافوتقاليد وقيم الكثري من البلدان، بل وال تنسجم مع املناخ ا

الفضائيات أصبح نسخة لإلعالم الغريب الذي ال يكاد حيمل سوى برامج  الّلهو والتفكري السطحي، وضالّة العقل، واالبتعاد عن 
نان لالمسؤولية وزيادة الالمباالة بالقيم أساسيات احلياة، وقتل روح املعرفة والعلم، وطمس روح اإلبداع واملسؤولية، وإطالق الع

موسيقى : فسيطرت النزعة املادية أمام استهالك اإلنسان لسلع غريبة. واألخالق يف صورة اندفاع وتقمص للسلوكيات املشاهدة
الفتيات، وانتشرت البوب، واألزياء الغربية غري احملتشمة، وارتداء الفتيات لسراويل الرجال، والفتيان لسراويل أقرب إىل لسراويل 

 .صيحات املوضة الفاضحة املروج هلا، حتت مسمى االنفتاح ومواكبة التطور واحلضارة
 :عالم مفهوم اإل -1

 : اإلعالم لغًة 
هو إحدى الوسائل أو املنظمات : اإلعالم اصطالحاا . اإلبالغ، اإلفادة، نقل معلومة لشخص ما وتأكيد درايته هبا         

التجاريّة اليت تتوىل مسؤولّية نشر األخبار وإيصال املعلومات لألفراد، وتكون عادة غري رحبية، وختتلف يف ملكّيتها فقد تكون عامة 
رمسّية، وكما تقدم هذه التقنية مواضيع خمتلفة للجمهور كالرتفيه واملعلومات والتسلية واألخبار وغريها ما  أو خاصة ورمسّية أو غري

يهم الفرد، وزاد انتشار رقعة اإلعالم يف اآلونة األخرية مع ظهور الثورة التلفازيّة، ويكون إيصال هذه املعلومات بواسطة تقنيات أو 
 .الموسائل خاصة هبا تسّمى وسائل اإلع

 :وسائل اإلعالم و أنواعها  1-1
 :تعريفها  - أ

املؤسسات بالنواحي الرتبوية كهدف  هي مجيع املؤسسات احلكومية و األهلية اليت تنشر الثقافة للجماهري،وهتتم هذه        
ما أسيء استخدام لتحقيق تكيف الفرد مع اجلماعة،هلذه املؤسسات احدمها نافع إذا استغل للفائدة والتثقيف،واألخر ضار إذا 

  30.هذه املؤسسات
 :أنواعها - ب

من وسائل بسيطة شفهية إىل مكتوبة إىل مسموعة ومرئية  تطورت و تنوعت وسائل اإلعالم حسب املراحل اليت مرت عليها
ومن املالحظ أن  وفضائيات و من حملية إىل عاملية مفروضة نوعا ما حىت أصبحت كما تقول حنان تبعث عرب أقمار صناعية

فأصبح ما نأكل وما نشرب وما نلبس و ما نقرأ،وكيفية قضاء  عبد احلميد׃«وسائل اإلعالم قد تغلغلت يف مجيع جماالت حياتنا
 .نتأثر مبا تعلن عنه وسائل اإلعالم بل أن قيمنا تتغري تبعا ملا نقرا أو نسمع أو نشاهد وقت فراغنا وعطالتنا

ظهر عند الرومان وتطور إىل أن أصبح ما عليه اليوم،كما ظهرت بعده  يعد املسرح أب الفنون׃المسرح والسينما 0-0 
 .السينما،ويعد املسرح و السينما من أقوى الوسائل اإلعالمية تأثريا على اجلمهور

 :اإلذاعة و التلفزيون  0-0
كان أول ظهور للتلفزيون  1939،ويف سنة 1906ظهرت اإلذاعة مع حماوالت عديدة لتجارب من اإلرساالت منذ سنة

وتطور يف اخلمسينات،أخذت أمهيةا لتلفزيون تتعاظم اليوم أكثر عرب العامل فقد بات استخدامه ملس مجيع ميادين احلياة االجتماعية 

                                                           
 . 117ص ،0، ،دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،طالطفل واالسرة والمجتمعحنان عبد احلميد العناين،   30



 ׃«يقلب األوضاع الثقافية و االجتماعية واخللقية و اجلمالية والسياسية (M.C.Luhan)و أصبح نظاما كما يقول ماكلوهان 
 .أصبح املدخول الرئيسي هلا قلبا شامال ال جمال إىل نكرانه»داد أمهية التلفزيون عند استعماله اإلعالن الذيوتز 
 :االنترنت  0-0

هو احدث وسائل اإلعالم واالتصال،يف نفس الوقت يعتمد على إنتاج وبث وترويج احلسابات االلكرتونية واملعلومات        
إىل مرحلة جديدة من االتصاالت اثر يف مجيع اجملاالت منها االقتصادية و االجتماعية اإلنسانية  حيث انتقلت اجملتمعات

 .والسياسية والثقافية
 : خصائص وسائل اإلعالم -2

نقل األخبار والوقائع . متثيل رأي الشارع، مبعىن أن يكون اإلعالم مرآة تنعكس فيها مطالب العامة علها تصل إىل املسؤولني     
تقدمي خدمات . اإلعالن التجاري التسويقي الرابح للمؤسسات والشركات. ية كما هي دون حتيز لطرف ماالسياسية واحلزب

الرتفيه سواء من خالل األبراج، أو الكلمات . للجمهور؛ مثل إعالنات الوظائف الشاغرة، أو إعالنات بيع الشقق أو السيارات
حماربة الشائعات اليت تنتشر بني الناس، وذلك . يات، أو فقرات الغناء واملوسيقىاملتقاطعة، أو الرياضة، أو القراءة العامة، أو التمثيل

من خالل بيان اخلرب اليقني اإلعالم ينتشر بسرعة عالية جدا ويصل للناس بصورة سهلة وممتعه مثال إعالنات عن طريق الفيس بوك 
املتصفح يكون عنده الرغبة مبشاهدة هذا اإلعالن معظم الناس يتصفحون هذا التطبيق وعند مرور أي إعالن يكون مدهش بنظر 

 بكل بساطة أما اإلعالم القدمي يتطلب وقت وجمهود أكثر واكرب لكي يصل إىل عدد بسيط من الناس 
 :أهداف وسائل اإلعالم   -3

أصبح دور وسائل اإلعالم يف اجملتمع مهم وخطري جداا، إىل درجة خصصت مجيع احلكومات أقساماا ودوائر ووزارات إعالم       
 تتوىل حتقيق أهداف داخلية وخارجية عن طريق تلك الوسائل، ومن تلك األهداف الداخلية رفع مستوى اجلماهري ثقافياا، وتطوير 

 . أوضاعها االجتماعية واالقتصادية
ومل يقتصر . ما خارجياا فمن أهداف دوائر اإلعالم تعريف العامل حبضارة الشعوب ووجهات نظر احلكومات يف املسائل الدوليةأ

اهتمام احلكومات بوسائل اإلعالم، بل أن مؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية اهتمت هبا، ووجدت أن تلك الوسائل ختدمها 
 .وختدم أهدافها وتساعد يف ازدهارها

وليس أدل على أمهية اإلعالم ووسائله مما أصبح معروفاا يف العامل، من أن الدولة ذات اإلعالم القوي   تعترب قوية وقادرة،       
فلقد أصبح اإلعالم عامالا رئيسيا يف نفوذ بعض الدول، وخباصة تلك اليت وجدت فيه إحدى دعاماهتا الرئيسية، وقدمته على باقي 

 كل ذلك هو أن وسائل اإلعالم مؤثرة يف اجلماهري وفاعلة سلباا أو إجياباا؛ فما هي وظائف تلك الوسائل؟  وسبب. دعائم الدولة
 : لإلعالم مخس وظائف رئيسية هي

  الوظيفة اإلخبارية  
 التوجيه وتكوين املواقف واالجتاهات . 
 زيادة الثقافة واملعلومات . 
   االجتماعيتنمية العالقات اإلنسانية وزيادة التماسك . 
  لرتفيه وتوفري سبل التسلية وقضاء أوقات الفراغ . 
  31اإلعالن والدعاية . 

 

                                                           
 .22،ص0تأثرياته و أخالقياته،وزارة الثقافة والفنون،قطر،ط،وسائله مهاراته اإلعالم المعاصرإبراهيم إمساعيل،    31



 التلفزيون -4
وصفه روجر سلفرستون بأنه وسيلة ساحرة معقدة مليئة بالتناقض يتميز عن باقي الوسائل بأنه وسيلة مسعية بصرية جتذب العني 

فيها حركة اجلسم والتعبريات اليت تنعكس على الوجوه كما أنه وسيلة قوية واألذن ال يرسل الصور فقط وإيما الصور املتحركة مبا 
 32.وآنية ميكن بواسطتها الوصول إىل مجيع املواطنني

هو الرؤية عن بعد و قد جتسد هذا املعىن بشكل دال و واضح بعد أن استطاعت الرؤية أن تعرب صورهتا عرب : ماهيته 
ابق إنذار و بعد أن جنح اإلنسان فنقل الصورة و الصوت و األلوان عرب األقمار القارات و احمليطات لندخل بيوت بدون س

 . الصناعية منتصف الستينات بدأت مرحلة جديدة و هي عصر البث الفضائي
 خصائص البث الفضائي للتلفزيون  4-1

  يعد إعالما مفتوحا بدون أية حماذير أو قيود 
 ينقل احلدث للمشاهدين متزامنا مع وقوعه 
 ر صورة نقية وصوتا واضحايوف 
 يعتمد على التكنولوجيا الرقمية احلديثة 
 يتخطى احلدود السياسية واجلغرافية بني الدول لكن ليس مطلقا 
 يتيح تبادل وجهات النظر والتعرف على توجهات أطراف العملية االتصالية 
  الساعةيتيح تنوعا غري حمدود احملتوى لوجود املساحة الزمنية الكافية على مدار 
  سهولة الوصول إىل املعلومة 
 يوسع دائرة التنافس اإلعالمي 
 33يوفر خدمات تفاعلية مما يدخل اجلمهور كشريك أساسي يف صنع احملتوى اإلعالمي  .    

 هذا يتجاوز لكي الصناعية، األقمار طريق عن إرساهلا تبث تلفزيونية حمطات" :بأهنا الفضائية القنوات تعّرف :الفضائية القنوات
 والتقاط الستقبال خاصة أجهزة عرب أخرى ومناطق دول يف استقباله ميكن حيث اإلرسال، لدولة اجلغرافية احلدود نطاق اإلرسال

 من املباشر التلفزيوين البث على تعتمد اليت القنوات تلك :بأهنا ناصف سعيد ويعرفها "...الصناعية األقمار من الوافدة اإلشارات
 أو دولة من إعالمية مواد بإرسال تقوم حمطات عن عبارة بأهنا الراسة هذه يف الفضائية بالقنوات ويقصد ..الصناعية األقمار خالل
 34.االستقبال أجهزة خالل من املواد تلك بالتقاط أخرى مناطق وتقوم متعددة، صناعية أقمار خالل من أخرى إىل منطقة

 الحضري الثقافيالشبكات الفضائية و دورها في التفاعل  5-1
أصبح من أهم ضروريات اإلنسان فقد فرض نفسه بقوة بفضل التطور التكنولوجي   من منطلق القول أن التلفزيون اليوم       

. والتقين املذهل ولقربه من الشخص ويسره وارتباطه باحتياجات اإلنسان األساسية من تعليم وتواصل وترفيه وتنوير ودعاية 
ية أصبحت اآلن من أهم الوسائل اليت تساهم يف تعميم املعرفة ونشرها على مساحات واسعة من العامل ونشر والقنوات التلفزيون

أخذت أمهية التلفزيون تتعاظم اليوم أكثر عرب العامل فقد بات الثقافة وتعترب الوسيلة األسرع يف نشر األخبار و التقارير   
 .استخدامه
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 على اللباس العصريالموضة و إقبال الطلبة الجامعيين 

 : تمهيد 
إن املوضة تعترب من بني العوامل املباشرة اليت تدفع الشباب منهم الطلبة اجلامعيني إىل االهتمام باللباس، ملا حتققه من حرية       

لى الذي يراها كما واستقاللية يف االختيار والذوق وما توفره من تغيري وجتديد يف أساليب اللباس املعتادة، وما ترتكه من انطباع ع
ترفع أيضا من مكانة الشخص الذي يرتديها من خالل عالمتها التجارية وشهرهتا اليت متيز اللباس وتعطيه قيمة اجتماعية حيث هبا 
تعرف جودته ونوعيته وحيدد سعره ومرجعيته وأصوله االجتماعية و هبا أيضا ومبا حتمله من رموز ومعاين ميكن إعالن االنتماء 

عي والطبقي والثقايف للفرد، من خالل تقليد أساليب عيش األثرياء وذوي املراكز العليا من اجملتمع والتشبه بشباب االجتما
وهذا لتأثري وسائل اإلعالم منها التلفزيون خاصة القنوات الفضائية الغربية والفرنسية وما . اجملتمعات الغربية وجنوم السينما والغناء

 .ل املوضة وكل ما يتعلق هبا ، وعلى هذا األساس وضعنا اجلداول اإلحصائية اآلتية اليت توضح ذلكتقدمه من برامج مباشرة حو 
  رأي المبحوثين فيمن ال يواكبها على حسب الجنس:  33جدول رقم

 اجلنس
 

 الرأي

 اجملموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 00.00 00 00.00 00 00.00 00 عادي
 02.00 00 00.10 01 00.00 00 حمافظ

 0.00 2 0.00 0 0.10 0 متخلف
 0.00 2 0.00 0 0.10 0 غريب

 011 010 011 00 011 00 اجملموع
 
اليت متلتها   00.00يتضح من خالل اجلدول رأي املبحوثني من الذي ال يواكب املوضة وعالقته باجلنس، تقدر اكرب نسبة ب   

عند  00.00بانه حمافظ  املوزعة  على   02.00عند الذكور، لتليها  00.00عند اإلناث و  00.00عادي واملوزعة على 
 . عند متخلف وغريب  بقيمة متساوية 0.00بنسبة عند اإلناث ، لتنخفض متاما  00.10الذكور و

نستنتج أن اجملتمع ال ينظر إىل أفراد جمتمعه من ناحية اللباس فقط ،وإيما يتفهم وضعية كل فرد وكيف ينظر اىل لباس والذي يعرب  
 .عنه سواء من اجلانب االجتماعي لو االقتصادي

 
 
 
 
 
 
 
 



 لباس المجتمع على حسب الجنسرأي ارتباط المبحوثين بثقافة : 34جدول رقم 
 

 اجلنس           
 ارتباط طريقة

 اللباس بثقافة اجملتمع

 اجملموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 20.0 01 20.00 21 01.01 01 نعم
 02.00 00 00.00 02 00.00 00 ال

 20.20 00 20.00 20 01.01 01 أحيانا
 011 010 011 00 011 00 اجملموع

 
بال الرتباط   02.00يبني هذا اجلدول  رأي ارتباط املبحوثني بثقافة اللباس اجملتمع وعالقته باجلنس،  حيث متلث اكرب نسبة     

باحيانا  واملوزعة   20.20عند     ذكور ، لتنخفض إىل    00.00عند االناث و   00.00اجملتمع بثقافة اللباس واملوزعة على 
عند الذكور  01.01بنعم املوزعة على   20.0عند االناث ، اتنخفض بشكل ملحوظ اىل  20.20عند الذكورو 01.01على 

 .عند االناث 20.00و 
نستنتج أن اختالل يف املنظومة الثقافية للمجتمع جعلها غري متمسكة بلباسها االصلي ، وهذا اذا راينا اراء اإلناث بعدم         

 .ة اجملتمع  وهذا راجع اىل العوملة كسبب رئيسي خاصة يف األوساط احلضريةوجود متسك بثقافة اللباس الذي ميثل هوي
 نوع الماركات من حيث ارتداء المالبس على حسب الجنس :  35جدول رقم 

 اجلنس       
 ماركات
 املالبس

 اجملموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 02.10 00 .01.0 22 00.00 02 جيدة
 01 00 00.00 00 00.00 00 حسنة
 0.00 00 20.20 00 0.10 2 سيئة

 011 010 011 00 011 00 اجملموع
 

  00.00بعالمة حسنة واملوزعة على  01يبني هذا اجلدول  ماركات املالبس وعالقتها باجلنس،حيث متلث اكرب نسبة        
عند اإلناث   01.0عند الذكور و  00.00لعالمة جيدة وموزعة   02.10عند اإلناث، لتنخفض بنسبة  01.0عند الذكور و 

 .عند الذكور 0.10عند اإلناث و  20.20زعة على بعالمة سيئة  ومو   0.00، لتنخفض بشكل ملحوظ 
نستنتج ان أثار التلفزيون ان تؤثر على اجملتمع يف اختيار نوعية املاركات باختالف درجاهتا ، حيث جند الذكور هم أكثر        

 . تأثريا باملاركات العاملية وإرجاعها كذلك إىل قيم اجملتمعية السائدة يف احمليط الذي ينتمي اليه
 
 



 تمثالت الموضة عند الطالب حسب التخصص  34جدول رقم 
 التخصص

 
 التمثل

 اجملموع علم النفس علم االجتماع علوم جتارية
 % ك % ك % ك % ك

 20.00 20 00.00 10 20 01 00.20 02 شيء عادي
 20.02 20 00.00 10 20 01 20.00 01 لفت االنتباه

 20.20 00 20.01 10 00.01 00 22.00 10 ماهي اال جتارة
 00.00 20 00.00 00 02.01 10 00.20 10 شيء جيد ويضر

 011 010 011 00 011 01 011 00 اجملموع
الذي حيمل  إجابات  املبحوثني  حول  ما متثله املوضة لدى الطالب  10باجلدول رقم من خالل تفريغ البيانات املتعلقة      

من ( 00.01)، بينما أكرب نسبة "املوضة شيء عادي"ترى أن ( 00.20)اجلامعي، تبني أن أكرب نسبة من طلبة العلوم التجارية 
املنظور ترى فئة أخرى من طلبة علم النفس أن املوضة ،  وبالعكس من هذا "ما هي إال جتارة"طلبة علم االجتماع ترى أن املوضة 

شيء "هي ( 00.01)، وبناءا على النسب الثالثة املتاحة فان املوضة وفق أكرب نسبة  (00.00)بنسبة " شيء جيد ويضر"
 ".عادي

 . يوضح تمثل العالمة التجارية  حسب التخصص: 37جدول رقم 
 التخصص    

 
 العالمة التجارية

 اجملموع علم النفس علم االجتماع علوم جتارية
 % ك % ك % ك % ك

 00.10 00 02.01 10 20.20 01 00.00 21 دة والنوعيةاجلو 
 02.00 00 00.01 10 20.01 02 00.00 01 املوضة

 20.02 20 11 11 00.00 20 10.10 10 ال شيء
 011 010 011 10 011 00 011 00 اجملموع

 
متثل العالمة التجارية لدى الطالب الذي يوضح ماذا  0بناءا على ما أفرزته عملية تفريغ البيانات املتعلقة باجلدل رقم      

، بينما ما نسبته "موضة"من مبحوثي العلوم التجارية ترى أن العالمة  التجارية جمرد  ( %00.00)اجلامعي،  تبني أنه ما نسبته 
طلبة  ، ويف مقابل ذلك فان العالمة التجارية من منظور"ال شئ"من طلبة علم االجتماع ترى أن العالمة التجارية ( 00.00%)

العالمة  ، وبالنظر إىل اكرب نسبة يف التخصصات الثالثة املذكورة فان(%02.01)بنسبة " اجلودة والنوعية" علم النفس تعرب عن
 (.%02.01)مبا نسبته  " اجلودة والنوعية" التجارية   متثل 

 
 
 
 
 



 نوع اللباس الذي يراه الطالب مناسبا له حسب التخصص: 38جدول رقم  
 التخصص

 
 اللباس نوع

 اجملموع علم النفس علم االجتماع علوم جتارية
 % ك % ك % ك % ك

 00.01 00 00.20 10 00.00 01 00.00 22 ديالعا
 00.02 02 00.00 10 01 02 00.00 20 العصري
 20.00 20 20.11 10 22.00 10 20 00 احملتشم
 011 010 011 00 011 01 011 01 اجملموع

 
الطالب مناسبا له حسب الذي يوضح نوع اللباس الذي يراه  0بناءا على ما أفرزته عملية تفريغ البيانات املتعلقة باجلدل رقم 

من مبحوثي العلوم التجارية تتفق حول اللباس العصري واألمر ذاته بالنسبة لباقي  ( %00.00)التخصص،  تبني أنه ما نسبته 
 .لطلبة علم النفس % 00.00لطلبة علم االجتماع، وما نسبته  %01التخصصات االخرى بنسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خالصة 
تعترب عملية احلراك الذي يدور حول ماهية اللباس وعالقته بالثقافة هو ما يعرف اآلن باملوضة، و الشباب هم الفئة األكثر        

إقباال عليها خاصة الطلبة اجلامعني حيث اتسعت دائرة معارفهم وعالقاهتم االجتماعية، ملا تستعمله من أساليب تعمل على 
وما حتتويه من برامج غنائية وحصص ترفيهية ...( التلفزيون، اهلوائيات ، )ل وسائل اإلعالم و اإلشهار جلبهم و التأثري فيهم ، مث

 .تتماشى مع أذواق الشباب ، ضف إىل هذا أن الفرد بطبيعته مييل إىل ما هو جديد
تماشي مع اجلديد للوصول إن املوضة تشكل ضغط اجتماعي، ومن خالل ما درسناه  هناك مترير لرسالة عن طريق املظهر وهي ال

إىل األناقة واجلمال ومنه لفت االنتباه وهي الصفة الثالثة للموضة حيث من خالهلا يتم التأكيد على التباهي والظهور ويف نفس 
 اخل الن...الوقت التعبري على االنتماء وذلك من خالل تقليد ومسايرة السينمائيني واملغنيني وعارضي األزياء وحىت الرياضيني 

املوضة أول ما تظهر مع شخصيات فنية سينمائية مشهورة مث تنتشر يف األوساط االجتماعية خاصة فئة الشباب حيث االمتثال «
واالنسجام إن ما مييز أكثر املوضة هو التغري والتجديد وعدم االستقرار والثبات و سرعة انتشارها بني مجيع فئات اجملتمع خاصة 

 .  فوذ االجتماعي واالقتصاديلدى الفئات اليت تتمتع بالن
إن أكثر ما يبحث عنه  الشباب اجلزائري اجلامعي هي األلبسة املسايرة للعصر أو املوضة وهذا ما مت الوقوف عليه من النتائج      

يعطني أمهية اليت وصلنا إليها  حبيث يؤكد معظم املبحوثني على أمهية اللباس واملظهر لكن بنسبة أقل نوعا ما من اإلناث اللوايت 
قصوى له وهذا ملا تتميز به من التغيري و التجديد املستمرين وسرعة االنتشار يف كل األوساط االجتماعية خاصة منهم الشباب 

 اجلامعي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المــــوضة وعالقتـــــها باللباس العصـــري عند الشبــــــاب 
 :اللبــــاس  -1

 :تعريفه
إىل أخر ومن طبقة إىل أخرى يف اجملتمع،ومن  «واللباس خيتلف من شخص .تعريف علماء اللغة تعين هوية الشعباألزياء يف       

 . 35 بلد ،تتحكم فيه العوامل اجلوية والبيئية واجلغرافية واالجتماعية والتارخيية منطقة إىل منطقة ومن بلد إىل
تعترب املالبس من أهم املستلزمات والضروريات الشخصية اليومية،ويف  .كانواالقتصادية والنفسية والدينية والسياسية يف كل م      
والثقافية يف أي عصر،ولكن طرز  الوقت تؤثر يف النشاط االجتماعي،ولذلك فهي راسخة وقوية يف احلياة االجتماعية «نفس

 36.ومقيدة بنوع اجملتمع الذي نعيش فيهحنددها هي أوال وقبل كل شيء حمددة  املالبس اليت نرتديها واالختيارات امللبسية اليت
   ثقافة اللباس -0

بأوراق الشجر مث جلود احليوانات بعدها عرف  لقد ارتبط وجود املالبس بوجود اإلنسان،فلجأ اإلنسان إىل سرت عورته
أخالقية يقوم  وأخرىمن لباس بسيط له وظيفة وقائية حيمي اجلسم من حر الصيف وبرد الشتاء  طرق الغزل والنسيج،وانتقل اللباس

اآلخرين،وعليه اختلف من منطقة ألخرى ومن جمتمع ألخر  بسرتة العورة من أعني الناس،إىل الوظيفية التزينية و التجميلية أمام
واجتماعية واقتصادية  واجلغرافية وحسب املعتقدات و التقاليد املتوارثة،وهنا خضع اللباس لعوامل نفسية حسب الظروف البيئية

بفئات معينة من اجملتمع مثال للطبقات احلاكمة والبورجوازية ملا تتمتع به  ة دينية،وظهرت املوضة اللباسية اليت كانت مرتبطةوثقافي
تتميز به هذه املوضة من استجابة  إمكانيات اقتصادية ومالية،لتنتشر بعده الباقي فئات اجملتمع خاصة فئات الشباب ملا من

 .اخل...والتجديد وهبذا أيضا ظهر ختصيص اللباس فمنه الرياضي،املهين،الشبايب، ظهور والتغيريملتطلبات هذه الفئة من حب ال
   دوافع اقتناء المالبس -3

مدى حياته وله أمهية بالغة تعددت بتعدد وظائفه واختلفت دوافع اقتنائه  يعترب اللباس من الظواهر االجتماعية املسايرة للفرد"      
 والتارخيية ومنها النفسية واالجتماعية ومنها الثقافية واالقتصادية منها البيئية

 :  حماية الجسم  - أ
تلعب األحوال اجلوية دورا يف اختيار الفرد للمالبس املالئمة اليت حتمي جسمه من حرارة الصيف أو برد الشتاء،وهي         

ت و عدلت على حسب ما يتناسب مع حاجة حاجة فطرية يف اإلنسان منذ أن خلق تطورت هذه احلاجة مع مرور الوق
اإلنسان،وهلذا جند النسيج املستعمل يف املالبس الصيفية ليس نفسه النسيج املستعمل يف املالبس الشتوية،كما أن عادات اللباس 

ها جند سكان املناطق ختتلف يف املناطق احلارة عنها يف املناطق الباردة،فاملناطق احلارة تستعمل كثريا احلرير واملالبس اخلفيفة عكس
اخل،حىت استعمال األلوان خيتلف حسب الفصول وهذا ما ميتد إىل غرس ... الباردة تركز يف صناعتها على الصوف واجللود والقطن

ودة وال تقتصر محاية اجلسم على احلرارة والرب  .ثقافة اللباس والصناعة وثقافة الزارعة اليت تتناسب مع تلك املنطقة و عاداهتم اللباسية
وعليه تقوم املصانع اآلن ومع التقدم العلمي بتوفري لباس الوقاية من  ... فقط بل امتدت إىل محايته من املواد السامة مثل الغازات

 .اجل محاية األفراد من بعض األمراض واليت تسببها تلك املواد
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 :   االحتشام     - ب
تولدتا حلاجة إىل االحتشام منذ خلق اإلنسان،وهلذا جند االحتشام موجود حىت عند  القبائل البدائية،بدءا من تغطية اجلسم       

بورق الشجر مث جلود احليوانات مث بعدها اللباس،كما أن كل األديان السماوية ركزت على    سرتة اإلنسان لبعض أعضاءه لقوله 
أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم  وريشا ولباس التقوى ذلك خري ذلك من آيات اهللا لعلهم ﴿يا بين آدم قد : تعاىل

وهلذا جند دائما  .يذكرون﴾،وهو عامل أيضا تتحكم فيه تقاليد وعادات اجملتمع وعليه فاالحتشام خيتلف من جمتمع إىل   أخر
 .املوضة تتصارع مع العادات والتقاليد

 :  التزين  - ت
اعتمادا على األلوان والقماش،وعليه ختتلف اجملتمعات يف  ذا من خالل ارتداء مالبس تكون بالنسبة لذلك اجملتمع مجيلة،وه       

االكتشافات و اإلبداعات يف خلق مواد  باختالف ثقافاهتا،كما أنالتطور ليس نفسه يف كل اجملتمعات حيث تساهم طريقة التزين
 .مجاال ،وهذا كله من اجل الظهور أمام اآلخرين أكثر... اللباس العصري أو املوضة وطرق جديدة لتزين،وهو مايطلق عليه

نفسه بالنسبة للمرأة أو الرجل،وهلذا جند لباس احلفالت  وتتحكم يف هذا املكانة االقتصادية واالجتماعية للفرد وحىت التزين ليس
 37.وليس نفسه لباس النوم أو الراحة ليس نفسه لباس اخلروج

  ت انتباه اآلخرينلف  - ث
الفرد من اجل لفت انتباه اآلخرين،وهذا خاصة عند فئة الشباب  يعد اللباس واملظهر من أهم الوسائل اليت يستعملها       

إيما يرتديه الفرد من مالبس يعرب  تتميز به هذه الفئة من حب الظهور والتطلع،كما أن املظهر هو أول ما حيكم عليه واملراهقني وما
وعليه  ووظيفته أو نوع عمله،كما أن املركز االجتماعي والوظيفي حيتم عليه مظهرا  ،من طرف اآلخرين«تواه االجتماعيعن مس

 38 .فالفرد يعمل دائما عن البحث يف أسباب القبول االجتماعي
  مسايرة الموضة   -ج

مايطلق عليه املوضة،والشباب هم الفئة األكثر التجديد هو  يتغري ويتنوع اللباس من وقت ألخر ومن جيل ألخر وهذا        
أساليب تعمل على جلبهم  الطلبة اجلامعني حيث اتسعت دائرة معارفهم وعالقاهتم االجتماعية،ملا تستعمله من إقباال عليها خاصة

حصص ترفيهية تتماشى مع  وما حتتويه من برامج غنائية و (... اهلوائيات، التلفزيون،) والتأثري فيهم،مثل وسائل اإلعالم واإلشهار
 .الشباب،ضف إىل هذا أن الفرد بطبيعته مييل إىل ما هو جديد أذواق

 : اللباس التقليدي -4
 :المالبس التقليدية الجزائرية 4-1

منطقة إىل أخرى، و الزي أو اللباس  تتميز األلبسة التقليدية بتنوع أشكاهلا وألواهنا فهي ختتلف من بلد إىل أخر ومن        
ومن أهم ما مييز اللباس {بقول علماء اللغة}. 39التقليدي يعكس ثقافة وهوية اجملتمع وهذا األزياء تعين اهلوية املميزة للشعب

 :التقليدي اجلزائري
 :البرنس  - أ

هو عبارة عن لباس خارجي يستعمل عند الرجال عادة،وتشرتك يف كلمة برنس معظم الدول املغاربية مثل اجلزائر وتونس        
وليبيا،وال تزال هذه التسمية إىل يومنا هذا يف اجلزائر وهو ما يعرب عنه باللغة العامية برنوس،وال يزال أيضا يستعمل إىل يومنا هذا 
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ويقول ابن  .الرجال :«خاصة يف املناسبات سواء من طرف النساء أو انه عندما كان يدرس يف القاهرة كان يرتدي الربنس
  40.خلدون

عن رداء ثقيل منسوج من الصوف أو الوبر بدون أكمام  دائما وكان املصريون يلقبونه باملغريب»(العام هو عبارة والربنس يف شكله
اللون األبيض واللون  باتساع وينتهي بشرب امتن الصوف أو احلرير وكانت أشهر األلوان املستعملة هي مربوط يف الرقبة و ينسدل

 .األسود
 :الحايك  - ب

وهو لباس نسوي،عبارة عن قطعة قماش كبرية منسوجة من الصوف أو احلرير بطريقة يدوية يف أول األمر مث أدخلت يف        
صناعته اآللة،غالبا ما يكون مستطيل الشكل حيث يرتاوح طوله مابني اثنني إىل ثالثة أمتار وعرضه ما بني مرت إىل مرت ونصف 

 .عمل عند اخلروج كسرتة للمرأة،وكلباس للعروس عند زفافهاويكون عادة ذات اللون األبيض ويست
 :اللباس العصري عند الشباب الجامعي الجزائري  -5

ملا تتميز به هذه املرحلة من النشاط و  املالبس مالزمة للفرد مدى حياته،لكن تكون حمل االهتمام أكثر عند الشباب        
التيارات فهناك  والتجديد،وهذا ما جعل أذواق الشباب تتنوع،بتنوع السلع املعروضة وبتنوع االندفاع وحب الظهور وحب يف التغيري

اخل ومنهم من تأثر باأللبسة األمريكية خاصة منها ...االجنليزية من تأثر باأللبسة األوروبية خاصة منها الفرنسية وااليطالية و
الشرقي خاصة عند الفتيات  األمريكية وأشهر هذه األلبسة  جند ( hip hop ) ... اخل ومنهم من تأثر باللباس الواليات املتحدة

هذه األلبسة جند القميص،وجند هذا التنوع خاصة يف اجلامعة أين تلتقي  و هو عادة احلجاب وعند الذكور منهم امللتزمني ومن
هلا جانب من احلرية مقارنة بالثانوية وهو  شبانية من خمتلف املناطق حاملة لثقافات خمتلفة،إضافة إىل أن اجلامعة تعترب فضاء فئات

االعتناء به  الن املظهر واللباس أول شيء يالحظ وحيكم عليه بالنسبة ألغلبية الناس إذن يكون عامل جديد بالنسبة للطلبة اجلدد،و
تماعية بني الطلبة وعلى القبول االجتماعي مث خلق مكانة اج من األولويات،أوال حىت حيصل الطالب على حتقيق توازنه النفسي

 41.وحىت بني األساتذة
 الجينز: ( Jeans )   وهو اللباس األكثر انتشارا على مستوى العامل،إذ تعود أصول هذا األخري أصل يهودي أملاين الذي

 أمريكية نسبة إىل يعمل على نقل السلع الصغرية استقر بالواليات املتحدة األمريكية  ( levi’strauss )كان
حيث عمل على اخرتاع لباس للعمل خاص للذين كانوا يعملون على البحث عن الذهب من قماش قوي يسمى  1847سنة

اجلينز وعلى هذا مسيت املالبس املصنوعة منه باجلينز مث أصبح لباس املراهقني حيث كان ممنوع يف املدارس لكن اليوم أصبح لباس  
 ( le vrai ) : توج أصلي أو مزيف  كلمات يتداوهلا الشباب اجلامعي كاو من العالمات ملعرفة  إذا كان هذا املنكل الطبقات 

 )وkiabi ) ( xzara )( diesel))ومن أهم  العالمات املشهورة األصلية اليت يعرب عنها الشباب : (l’original )أو
levi’s ) contre façon ) املغشوشة واليت يعرب عنها باملغشوشة 

 السروال القصير ( le panta-court ) 
إىل ما  كثريا خاصة يف أوساط الشباب،وهو عبارة عن سروال عادي إال انه قصري يصل يث انتشر يف السنوات األخريةح

 ( le jeans )مبختلف أنواعه خاصة منه املمحي ( gommé )واللون :فوق الكعبني،يصنع من أقمشة خمتلفة خاصة منها
هناك  .فهي نفسها اليت حيملها اجلينز عامة الغالب هو اللون األزرق ( le jeans bleu )أما بالنسبة للعالمات التجارية، أجلينز

 ... .اخل بنفس املادة املصنوعة منها األلبسة الرياضية وحاملة لنفس العالمات اليت حتملها ( les marques )أيضا املصنوعة
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(Adidas) (Levi’s) األلبسة الرياضية مثل  ׃le bodyوهي كلمة من أصل اجنليزي واليت تعين  البودي( justaucorps 
السنوات األخرية سواء عند الذكور أو اإلناث يرسم مالمح اجلسم إضافة  وهو عبارة عن قميص ضيق منتشر جدا يف بالفرنسية (

 42إىل هذا،هناك من يقوم برياضة رفع األثقال حىت يتماشى جسمه مع هذا اللباس
 :الهيب هوب لباس 

وصل إىل اجلزائر من خالل هذا النوع من  ( le rap )وهو لباس أمربكي حيمل اسم فرقة أمريكية خمتصة يف غناء الراب        
بكثرة خاصة يف املدن  اهلوائيات  مث أصبح هذا النوع من الفرق والغناء متواجدا يف اجلزائر،وانتشر الفرق و الغناء يف األول كان عرب

 ( des gilets et des blousons gonflé)كما يتميز هذا ميز أكثر بأنه لباس واسع أو عريضويف أوساط شبانية،يت
اخل هذا ... اخلامت والعقد اللباس بألوان خمتلفة رغم انه أحيانا يغلب عليه األسود إضافة إىل اجملوهرات مثل نوعا ما يف اغلبه جينز

 . 43تتماشى معه تسرحيات شعر معينة ذات تسميات أمريكية إضافة إىل أحذية رياضية كما أن هذا النوع من اللباس
 : أماكن شراء المالبس -4

أماكن مشهورة ببيع األلبسة،وخنص بالذكر أماكن موجودة باجلزائر  ختتلف أماكن الشراء باختالف املناطق إال أن هناك        
 .معرض الشيخ بلحول،أو لونقار قرب مقر البلدية  العاصمة أو وهران ،مبستغامن هناك أماكن منها الكاري وسط مدينة مستغامن ،

قيمتها  يفضلون شراء بعض العالمات التجارية عند حمالت تلك العالمة وهذا لضمان إال أن هناك بعض الطلبة الذين
خاصة منها هناك من يشرتيها من بلدان غربية أوروبية  األصلية،حيث بدأت هذه احملالت يف االنتشار يف اجلزائر مؤخرا،كما أن

 .فرنسا وهذا من خالل جتار احلقائب أو من خالل األصدقاء أواحد أفراد العائلة املتواجدين يف تلك البلدان
 :   استنتاج عام      

تعترب عملية احلراك الذي يدور حول ماهية اللباس وعالقته بالثقافة هو ما يعرف اآلن باملوضة، و الشباب هم الفئة األكثر          
إقباال عليها خاصة الطلبة اجلامعني حيث اتسعت دائرة معارفهم وعالقاهتم االجتماعية، ملا تستعمله من أساليب تعمل على 

وما حتتويه من برامج غنائية وحصص ترفيهية ...( التلفزيون، اهلوائيات ، )مثل وسائل اإلعالم و اإلشهار جلبهم و التأثري فيهم ، 
تتماشى مع أذواق الشباب ، ضف إىل هذا أن الفرد بطبيعته مييل إىل ما هو جديد املوضة هي طريقة لتعبري على الفردانية والتميز،  

، وهتتم هبا أكثر الطبقات العليا من اجملتمع منها البورجوازية حىت تتميز عن الطبقات كشخص له حرية واستقاللية يف اختيار أذواقه
األخرى وكلما انتشرت تلك املوضة إىل باقي الطبقات الصغرى أنتجت موضة جديدة مكاهنا، ملا هلا من إمكانيات اقتصادية 

الجتماعي الذي متارسه املوضة على أفراد اجملتمع ميكن أن ومالية، وهلذا جند املوضة دائما يف حركة وإبداع مستمرين، هذا الضغط ا
يؤدي إىل التهميش االجتماعي الن اللباس ال يعمل فقط على محاية جسم اإلنسان بل له وظيفة مجالية رمزية، وجند املرأة أكثر 

د يهيمن على اغلب امليادين، اهتماما باملوضة وذلك لتعبري عن تواجدها وإبراز دورها يف اجملتمع خاصة أمام الرجل الذي يكا
حيث القدرة الشرائية واحلرية الفردية هلا األولوية لتعبري وتغري التقاليد السابقة اليت كانت تعرتف بلباس موحد ومعني لطبقة معينة 

ما هو  حيث أصبح الفرد يتبع املوضة ال لكي يتميز عن الطبقات االجتماعية األخرى فحسب بل وألنه يتبع ما هو جديد ويعجبه
فاملوضة ال تتحرك حسب منطق الطبقات أو فئة اجلنس هي أيضا فرصة للشباب . «عصري حيث وجد ذوقه وللتعبري عن فردا نيته

 .  للتعاطي مع مستجدات احلياة العصرية 
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 :خاتمة 
الدول األجنبية، أصبح شبابنا يف مع تزايد الفرتات اإلعالنية يف القنوات الفضائية العربية، وخصوصا اإلعالنات املستوردة من       

ظلها تائها قد يقلد كل ما يشاهده عرب هذه الومضات اإلعالنية، واليت على الرغم من قصر املدة الزمنية للومضة اإلعالنية 
التلفزيونية فإن أثرها قد يكون عميقا، خاصة عندما يتكرر عرضها أكثر من مرة، حيث تصبح مطبوعة يف ذهن املتلقي، وقد 

سب الشباب من مشاهدته لتلك اإلعالنات املختلفة ويف فرتات متعددة العديد من السلوكيات والعادات الغريبة عن جمتمعنا، يكت
سواء أكانت مفيدة أو مضرة بالنسبة له، وذلك حتت شعار املوضة والتفتح على اآلخر، ومواكبة تطورات العصر، وما نشاهده 

اعتيادية يف اللباس واألكل واحلوار والعالقات االجتماعية، خري دليل على التغريات  يوميا يف واقعنا احلاضر من مظاهر غري
والتحوالت احلاصلة داخل اجملتمع اجلزائري، واليت قد يكون لربامج اإلعالنات التلفزيونية دور كبري يف هذا التغيري السلوكي والقيمي، 

 .سواء على مستوى األسرة أو اجملتمع
 

 
 
 
 
 

 


