


 ا  فـــرــر وعــشك

     أتقد  بأسم  عبر ا ووآبا  العفـبا و اإلمتبا الك إلم  با ال فف أتحصيف  أسبد إلم  عآي  

....  و  لصق

 امف أب قأتف  كصع   برشبد أسب  اسسصيذ  " إلتبد أسصعذ"و وو  او اك  اأمباذ  الـبايل وإلمعفمف  

وأتوصسبأسب  احباعل ووععرب  يصب فتق  بان  التق  العصي فف إلع فتمف وإلمب لل الك وياصل إلم  

وياصبا  اعتح ااك إلم   ق دد إلتن  اعق آل  ام  ا  وعب  يم  اتتت  استقدم فـبأتم اسب  امتفصي  

.  اق اي

وفف  األصع  أتقد  باملع  ام  اوق ـبا و ايإلما  يم  اسلب ق ا  امف  قإلترب ألمو  صبإلتب  

.  باقر أل  اسصق اصل و ك  انآم  قإلت  اتب آق  اسلب قذ ألمو فمعذ  ا ق د اسن   اعتح

 .و املع التل  استب مل  يم  عتاسب استب مل رند  اسن عذ  

 

 

. الك رؤالا وسصلب ويآك  املع و امتقآع

 



  اإلهــــــداء
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اإتح أد م اإفحتعست  إل  م  د ف اإلنو رب وـعنب  ثعفيب  تمس أدرفيب  ثما رفس ف  ددأفب  
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 مقدمة

 واخلياطة والتصميم والنسيج الصناعة منها كثرية ختصصات لدراسة موضوع اللباسية ادلوضة تعترب             

 من ذلا دلا اجتماعية ظاىرة ادلوضة وتبقى االجتماع وعلم النفس وعلم تاريخ منها وكذلك واإلعالم واالستهالك

 حيصل والذي آلخر موسم من ادلتغري واجليد التصميم ذلك من فادلوضة األفراد على واجتماعي نفسي ضغط

 غطاء سواء بادللبس يتعلق ما وكل ادلستخدم والنسيج واللون الشكل مثل التصميم عناصر يف تتحكم مواصفات

 التالميذ عند  خاصة الوقت يف االنتشار كثري ظاىرة وىي ادلكياج أي التزيني أدوات أو احلذاء أو الرأس

 .فرد وبناء الشخصية تكوين مراحل أىم ادلراىقة مرحلة باعتبار ادلراىقني ادلتمدرسني

 وحيمي يسرت ما كل ىو اللباس شكل يف التغيري ىذا حبثنا يف هبا ونقصد عديدة رلاالت تشمل وادلوضة      

 ونفسية سيئة كاستجابة ويتمثل واجملتمعات األفراد باختالف استعماالتو ختتلف حيث اإلنسان بو ويتزين

 .واقتصادية ثقافية عوامل فيو تتحكم واجتماعية

 النظري اجلانب ادلنهجي، اجلانب جوانب ثالث إىل الدراسة ىذه قسمت ادلوضوع ىذا على أكثر وللتعرف    

 .ادليداين واجلانب

االشكالية، حتديد ادلفاىيم، الدراسات السابقة، ادلقاربة :      يتضمن اجلانب ادلنهجي العناصر التالية 

. السوسيولوجية للدراسة باإلضافة إىل االجراءات ادلنهجية للدراسة

     أما اجلانب النظري فيضم فصلني حول ظاىرة ادلوضة اللباسية يف اجملتمع وفصل حول ادلراىقة، أما 

اجلانب ادليداين فيضم فصلني، فصل حول نظرة التالميذ ادلتمدرسني حول ادلوضة وفصل الثاين ادلوضة 

اللباسية  يف الثانوية وأخريا تقدمي النتائج األساسية للدراسة واخلادتة مع ذكر قائمة ادلراجع ادلستعملة يف 

  .ىذه الدراسة وإدراج فهرس احملتويات وادلالحق



 

 الجانب المنهجي



: اجلانب املنهجي
 اإلشكالية  -1
 أسباب إختيار املوضوع  -2
 أهداف الدراسة -3
 أمهية الدراسة   -4
 املفاهيم اإلجرائية للدراسة  -5
 اإلجراءات املنهجية للدراسة  -6
 .الدراسات السابقة  -7
 املقاربات النظرية املفسرة هلذه الدراسة  -8
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 .اإلشكــاليــة

لعل أىم ما دييز اجملتمعات احلديثة ىو سرعة التعبري على مجيع ادلستويات  االجتماعية واالقتصادية والثقافية شلا    

أدى إىل كثرة اإلنتاج والرفاىية والبحث عن التسويق بكل الطرق والوسائل اإلعالمية وحيتوى التغري االقتصادي 

. الثقايف على مظاىر سلتلفة حبيث كل مظهر وىذا ينطبق على دراستنا علمية سوسيولوجية ذلذا ادلوضوع

فادلالبس والثياب ىذا األخري الذي يعد موضوعا ذو شقني األول يتعلق بالذوق والفن والثاين حتكم قواعد    

اجتماعية صارمة وما من شك أن احلضارات تلتقي عند تلك القواعد بالرغم من اختالف الزمان وادلكان 

واختالف التقاليد الناس وأذواقهم وذلذا انشغل األفراد يف شراءىا واختيارىا باعتبارىم أفراد ذلم استقاللية كاملة 

. وحرية تامة يف اختيار أذواقهم بصفتهم كائنات اجتماعية شلا يدعو إليو اجملتمع وما ىو متوفر يف سوق ادلوضة 

للباسية ىو ادلوضوع الذي أىتم هبا وانشغل هبا ادلتمدرسني وخاصة ادلراىقني منهم باعتبارىم افموضوع ادلوضة     

أفراد يف مرحلة تكوين شخصيتهم فادلراىقة ىي مرحلة يكون فيها الفرد غري ناضج انفعاليا أو عقليا وذو خربة 

زلدودة فهي مرحلة نبدأ بنمو الطفولة وتنتهي بابتداء مرحلة النضج أو الرشد فادلراىق يف ىذه ادلرحلة يعرب عن 

التصرفات اليت كان عليها  مشاعره وسلوكاتو وانفعاالتو من خالل إظهار تصرفات وعادات جديدة تضره عن تلك

يف مرحلة الطفولة وعليو فإن ىذه ادلرحلة ىي أىم ادلراحل وأصعبها فادلوضة أللباسية ىي من إحدى ادلواد األكثر 

انتشار واستهالك واللباس لو جانبني األول ذايت فردي والثاين اجتماعي وعليو فإىل جانب الوقائي  يف اللباس لو 

أدوار اجتماعية يؤديها تقف وراء اىتمام األفراد علما أن الوسائل اإلعالم ذلا تأثري كبري سواء بصفة مباشرة أو 

بصفة غري مباشرة وذلك من خالل عرض برامج وحصص التجميل واأللوان ادلتجانسة يف األلبسة جديدة وغريىا 

من حصص واشهارات وإعالنات وذلك فيما خيص ما يرتدون ادلغنني أو ادلمثلني خاصة مع أثار الواسع لقنوات 

الفضائية وتطور وسائل اإلعالم مثل اإلنرتنت وظهور مواقع التواصل مثل الفايسبوك، ىذا ما دفعنا لدراسة ىذا 
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وجودىم ومن  .ادلوضة ومعرفة تأثري ادلوضة أللباسية واىتمام ادلتمدرسني باللباس العصري باعتبارىم يف مرحلة إثبات

: خالل ىذا ادلوضوع سأحاول معرفة تأثريىا ومن ديكن طرح التساؤالت اآلتية 

ماذا تعين ادلوضة اللباسية للمراىق ادلتمدرس ؟ - (1

ما ىي العوامل ادلؤثرة يف اىتمامو بادلوضة اللباسية ؟ –  (2

كيف تؤثر على إندماجو ادلدرسي االجتماعي ؟  - (3

  أسباب اختبار الموضوع :

إن االىتمام بادلوضة اللباسية ىو من أىم ادلواضيع االجتماعية اليت نسعى إىل دراستها والغوص فيها  -

 .فهمها باعتبارىا أهنا ذلا أثر يف اجملتمع

 .  يعترب موضوع ادلوضة اللباسية يصب يف عمق ختصص على االجتماع الرتبوي -

 .ارتفاع الشديد وادلتزايد بادلوضة اللباسية يف اجملتمع عامة وخاصة عند ادلتمدرسني -

 . نقص الدراسات يف ىذا ادلوضوع خاصة يف جامعة عبد احلميد إبن باديس -

  أهداف الدراسة :

 .معرفة مدى تأثري ادلوضة اللباسية على ادلتمدرسني -

 .    معرفة دتثالت وتصورات ادلتمدرسني حول اصلذاهبم إىل ادلوضة اللباسية -

 . معرفة األسباب ادلؤدية بالتالميذ ادلتمدرسني مبيلهم حول ادلوضة اللباسية -

 أهمية الدراسة .

: تنجلي أمهية الدراسة فيما يلي

 الكشف عن مدى تأثري ادلوضة اللباسية يف حياة ادلتمدرسني ادلراىقني ومعرفة  -

 .مكانتها يف حياة االجتماعية للفرد
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 .إبراز مهمة ادلوضة اللباسية لدى ادلراىقني -

 . معرفة العوامل واألسباب ادلؤدية بادلراىقني إىل ادلوضة اللباسية -

 المفاهيم اإلجرائية :

ىو تعبري يطلق عامة لوصف طراز ادلالبس اليت يرتديها سواء األعظم من الناس يف بلد ما يف  :الموضة -

 .فرتة زمنية زلددة وقد تعين ادلوضة ما شائعة ألسطر ولسنوات عدة إلىل أن ستبدل هبا أخرى

بعد منتج ما، أو نشاطها موضة أو مباشر للموضة خالل الفرتة اليت يعد فيها مقبوال من قطاع واسع من اجملتمع 

غري أن ىذا ادلنتج أو النشاط يل يليو أن يصبح موضة قددية بعد مرور فرتة من الزمن وذلك حيث تكف غالبية 

. الناس عن تقبلو

قد يبدأ استعمال طراز معني من ادلالبس كطراز من ادلوضة إال أنو يل يلبس أن يدخل ضمن نطاق العادة أو 

حلت السراويل الطويلة يف أوائل القرن " العرف التقليدي حيث يتم توارثو من جيل إىل أخر فعلى سبيل ادلثال 

التاسع عشر ادليالدي زلل تلك اليت ال تتجاوز يف طوذلا حدود الركبة مع ارتداء جوارب كموضة يف مالبس الرجال 

. 1يف أوربا والواليات ادلتحدة

 ىو ما تضعو ادلرأة من ثياب فوق جسدىا من أجل سرت ما جيب سرته « :اللباس -

 فعند ما نقول لبس الثوب أي اشرتاه و ألبسو غريه واللباس واللبوس واللبس وما يلبس، وجعل اللباس لكل ما 

. 2 »يغطى اإلنسان عن قبيح أو عورة

 

                                                           

    . 2004موسوعة عربية العالمية نسخة إلكترونية ،    1 -

 . ، نسخة إلكترونيةلسان العربإبن منظور االندلوسي، -   2
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وغالبا ما تكون غري متوقعة ترتتب على فعل أو حادث ولكنها ال ننتج : ىو نسخة غري مقصودة: التأثير -

 .1عنو مباشرة، وإمنا تأيت بعد سلسلة من احلوادث اليت حدثت بدورىا نتيجة الفصل األصلي

 .2 أنو ىو زلمود الفصل الدراسي، وجيب أن تعده ادلناىج على فهم حقيقي وىو لو مشاكلو:التلميذ  -

 .3وىي راىق ومعناه قارب البلوغ واقرتب من االحتالم أي االقرتاب من النضج أو الرشد: المراهقة  -

 اإلجراءات المنهجية للدراسة :

: منهج البحث والتقنية المستعملة -

   إن أمهية اإلطار ادلنهجي بالنسبة ألي حبث تكمن يف إضافة الصيغة العلمية عليو، ويعترب ادلنهج ىو الربنامج 

الذي حيدد للباحث السبيل للوصول إىل احلقائق وطرق اكتشافها، وبصفة عامة فادلنهج ىو رلموعة من األطر 

. 4واخلطوات اليت يضعها الباحث عند دراسة أي مشكلة

 الذي يساعدين يف الوصول لؤلىداف من خالل التفاعل ادلباشر المنهج الكيفي   ادلنهج ادلتبع يف الدراسة ىو 

مع عينة البحث واحلصول على ادلعلومات من خالل أقوال وسلوكات وتصرفات ادلبحوثني، كما يستخدم ادلنهج 

الكيفي بصفة أساسية يف إنتاج بيانات حول اخلربات وادلعاين الشخصية للفاعلني اإلجتماعيني، ويعتمد ىذا ادلنهج 

. 5يف العادة على لغة التفاعل اإلجتماعي

 

                                                           
 .110 ، ص 1999سنة . ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ب طقاموس عمى االجتماع.محمد عاطف غيث -   1

. 12، ص 2007، اإلسكندرية، مصر، الشخصية وسمائها مؤسسة شباب الجامعةعبد المنعم الميالدي، -   2
  

3
، دار جهينة  نظريات حديثة ومعاصرة، أساسيات عمى النفس الشخصية الطفولة والمراهقةسعد رشيد أال عظمي، -   

 .51، ص 2007، (األردن  )لنشر والتوزيع، عمان، 
، المكتب الجامعي الحديث، د ت، ص البحث العلمي والخطوات المنهجية العداد البحوث اإلجتماعيةمحمد شفيق، -  4

86. 
، 2011، 1، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، طأساليب البحث العلمي في علم اإلجتماعطاهر حسين الزيباري، -  5

 .88ص 
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 المقابلة  :

   وىي تقنية من أىم التقنيات اليت يعتمد عليها يف العلوم اإلجتماعية جلمع ادلعطيات، وىي إتصال مواجهة بني 

طرفني أحدمها الباحث أو القائم بإدارة ادلقابلة والطرف اآلخر ىو ادلبحوث وذلك بقصد حصول الباحث على 

إستشارة بعض ادلعلومات أو التعبريات عند ادلبحوث حول خرباتو "معلومات من ادلبحوث يف موضوع معني، 

. 1"واجتاىاتو

 عينة الدراسة :

تعترب العينة  أسلوب علمي أو اجتماعي والذي يتوقف بصورة عامة عى االختبار الدقيق للعينة : العينة - أ

دتكننا من اللجوء اىل الفرز القائم على اخلربة وعليو  بشخص  ادلتمثلة يف رلتمع البحث حيث تعرف العينة بأهنا

واحد أو عدة أشخاص من ذلم دراية أو معرفة بالوسط ادلعين ونستجد بادلختصني الذين سيسمحون بالوصول اىل 

رلتمع البحث  

 مبحوثني من الذين استطعت استجواهبم أثناء 06 مبحوثات و 06يبلغ حجم العينة :  حجم العينة - ب

 .مدة البحث ادليداين

:  مجاالت الدراسة- ج

 أشهر بني جانبني النظري وادليداين من شهر ديسمرب اىل 6استغرقت الدراسة مدة :  المجال الزمني -

  2018شهر ماي 

 . ذكور06 بنات  و06 مبحوثني 12يشمل رلال الدراسة مقابالت مع  : المجال البشري -

 

 

                                                           
 .144 ، ص البحث العلمي و الخطوات المنهجيةنفس المرجع، محمد شفيق،-  1
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 سابقةالدراسات ال :

  تقدمي الطالبة ولد  (دراسة حالة اللباس السنوي)ظاىرة ادلوضة : دراسة نيل شهادة الماجستير بعنوان

 طالبة مث اختبارىن عن 105 مت البحث على 2000 – 1999موسى صاحلة واإلشراف األستاذ مغريب سنة 

معهد علم االجتماعي، علم النفس، لفات ) طالبة من كل معهد 30طريق االختبار العشوائي فكان التوزيع 

 طالبة مرتدية اللباس األورويب ضف إىل 15 طالبة مرتدية احلجاب األورويب 15ولكل معهد ىناك  (أجنبية

 طالبة من معهد الشريعة يرتدين اجللباب، درست الظاىرة من زاوية التنشأة االجتماعية حيث مت 15ذلك 

والسلوكات ادلصاحبة ذلا وما عالقة ىذه  (ادلوضة)البحث حول ادليكانزمات ادلتحكمة يف إتباع ىذه ظاىرة 

السلوكات بالتغري االجتماعي يف رلتمعنا اجلزائري واعتمدت الباحثة على نظريات علم النفس االجتماعي 

الذي يأخذ السلوك اجلمعي زلور لدراسة ومنها نظرية التنشأة االجتماعية ضف إىل ىذا نظرية ابن خلدون اليت 

ترتكز على التقليد ونظرية تارد على احملاكاة ودعت بالنظريات االقتصادية والثقافية ومث استعمال تقنية 

االستمارة كما دتت استعمال تقنية ادلقابلة بني اآلراء ادلختلفة وانطلقت الباحثة من الفرضية التالية إن هتميش 

اجلزائريني لثقافتهم األصلية وعدم اكرتاثهم بادلفهوم احلقيقي للعصرنة الذي يقتضي الربط بني األصالة وادلعاصرة 

، ألحد العوامل وادليكانزمات األساليب إلتباع الظاىرة ادلوضة وهبذا  ووجود تعايش بني منطني ثقافيني سلتلفني

فإن ضعف العملية الرتبوية والثقافية لآلباء أدت إىل ظهور  وانتشار موضات أخرى وشلا ساعد على ىذا ىو 

، ىذا بإضافة إىل تأثري ادلستوى  نتشار وتأثري وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها منها باخلصوص البالبولإ

: ادلعيشي يتحكم يف مدى تأثري األفراد وإتباعهم لظاىرة وتوصلت إىل أن

أغلبية ادلبحوثات ديارس عليهن ضغط خارجي مباشر على ارتداء نوع معني من اللباس األورويب أو  -

احلجاب أو اجللباب بل كان عن اقتناع شخصي مع تأثري األسرة واجملتمع مبختلف مؤسساتو اليت تكسبها 

.                                     أمناط وتوجهات معنية
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ادلستويات ادلعيشية لؤلفراد حتدد نوعية اللباس ومن حيث مطابقتو للموضة ومن حيث جذوره االجتماعية  -

. غربية أو شرقية ومن حيث سعره

 الوسائل اإلعالمية مبختلف أنواعها السمعية منها وادلرئية أثرت على سلوكات وتطورات األفراد كما تعترب  -

. من ادليكانزمات األساسية يف عملية اختبار نوع اللباس 

   وتبقى أن ادلسألة الثقافية مبا يف ذلك من عادات وتقاليد ومعتقدات دينية وعرفية مهمشة بواسطة هتميش أحد 

.   أبسط رموزىا وىي اللباس أمام الغزو الثقايف األجنيب من خالل وسائل اإلعالم باسم ادلوضة والعصرنة

  حبث صادر من ادلركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية وكان عنوان البحث احلجاب بني اجلامعيات

 حني طبق ىذا البحث على طالبات من اجلامعات 1983 يف اجلزائر 1981يف الفرتة ادلمتدة ما بني يناير 

الشمس و القاىرة، والزم تدريس بكليات علمية ونظرية مبدينة القاىرة يضم ىذا البحث عينتني العينة األوىل 

 طالبة دير متحجبة كمجموعة ضابطة أما العينة الثانية 187 طالبة منجمة كمجموعة جتريبية و201تشمل 

 حالة من العامة يف أجهزة الدول استخدم ىذا البحث جلميع البيانات االستمارة واختبار القيم 199فيشمل 

 :  رونة ومن نتائجمومقياس لل

ترى ادلتحجبات بأن الصحافة ال تقوم بدورىا كما ينفي فيها يتعلق باإلعالم الديين، كما تتفق معظم  - 

. ادلتحجبات يف عدم رأيتهن العروض النسائية خلروجها عند القيم الدينية

 أكدت ادلتحجبات التعامل من النساء بصفة عامة وأن تكون العالقة مع زمالئهن زلايدة إال يف حاالت -  

. الضرورة القصوى

معظم ادلتحجبات تؤذن حق ادلساواة ادلرأة مع الرجل يف احلياة العاملة ونسبة قليلة منهن حق ادلرآة يف - 

.  الوصول إىل أعلى ادلناصب الوظيفية ادلتاحة مثل الرجل
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  دراسة(Rolond Borthes)  بعنوان أسلوب ادلوضة((Systéme de la Mode بدأت 

 ىي دراسة سسيولوجية اذلدف منها ىو حتليل بنائي للباس األنثوي والذي يكتب 1963 وانتهت 1957سنة 

عنو يف جزائر ادلوضة معتمدا على علم الرموز، تعترب دراسة أضافت اجلديد لسمولوجيا خاصة من حيث ادلنهجية 

فكانت طريقة حتليلة للموضة ترتكز على التمييز بني أسلوبني من التحليل األول من خالل اللباس وادللموس 

واحلقيقي والثاين من خالل الصور اللباس يف اجلرائد ومن خالل ما ىو مكتوب حول ىذا اللباس، والباحث فضل 

األسلوب الثاين حيث ىذا التحليل ال يعتمد على اللغة لوحدىا وعلى اللباس وحده بل ترمجة ىذا دلا غري عرب 

كلمات ذلا معاين ورموز وإنتاج اإلنسان وىو ما نسميو ادلوضة، لكل األشكال دلاذا فرضت ادلوضة وجودىا عرب 

كلمات ومعاين؟ ودلاذا يكتب عليها بنوع من األمهية وبأسلوب جذاب ىذا دون أخذ بعني االعتبار الصور ادلرافقة 

ذلذه ادلواضيع حيث ذلا شبكة معاين معنية؟ الكل يعلم تأثري االقتصاد وسعي اجملتمع الصناعي إىل خلق 

مستهلكني بدون وعي، وإذا كان منتجني وجتار اللباس ذلم وعي تام بأن اللباس ال ديكن تسويقو وال يعاد إنتاجو 

إال بعد وقت طويل من تعريفو وادلوضة ترتكز على زوال إحدى ىذه األسس ولكي نعمل على فقد وعي ادلشرتي 

جيب وضع الصورة أمامو كحجاب وإحياء عرض لو معاين وحقائق وعلى ىذا فادلوضة ما ىي إال ضغوطات دلعاين 

معينة صورت عرب كلمات تدفع بادلستهلك إىل شرائها ضنا أنو اختياره وذوقو اخلاص فهو مل يشرتى اللباس 

. ليشرتي ادلعاين من خالل ما قراءه أو مسعت من كلمات

 النظرية المفسرة لهذه الدراسة .

 هتتم ىذه النظرية  بدراسة ظاىرة ادلوضة اللباسية عند ادلتمدرسني على ادلعاين والرموز : التفاعلية الرمزية

اليت حيملها وذلذا كانت نظرية التفاعلية الرمزية من أىم النظريات اليت ديكننا االعتماد عليها ألهنا ترتكز على فهم 

التفاعل الرمزي لتفسري سلوك األفراد واندماجهم يف اجملتمع يتحولون إىل كائنات اجتماعية ألهنم يتعلمون 

ويتشكلون يف زليطو وباستخدامهم لعقوذلم يشاركون يف صنع اجملتمع وتغريه، وتعتمد نظرية التفاعلية الرمزية على 
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أن الفرد عندما يأخذ ذاتو يف االعتبار عليو أن يأخذ اآلخرين يف اعتباره أيضا وأن يتشرب " مقولة أساسية

.   1أدوارىم

   وأىتم جورج زديل بأمهية فاعلية الشخصية يف عملية التفاعل واللباس كأحد األجزاء الظاىرة يعكس شخصية 

الفرد وحيصل معاين ورموز دتثل معتقدات وأعراف وعادات وتقاليد اجملتمع الذي أنتجها، فحسب جورج ىربرت 

ميد نكتسب ادلعاين والرموز من خالل التفاعل وهبذا أستطاع الفاعلون تصور أراء اآلخرين وىو ما يسمى بأخذ 

الدور األخر وتعترب الذات زلور ىذا التفاعل واللباس كمرآة عاكسة  لذات الفرد هبا ديكننا تصور كيف نبدو 

بالنسبة لآلخرين مث نظهر مشاعرنا ومواقفنا الشخصية اليت يستوحيها الفرد من أراء وأحكام اآلخرين ومواقف 

ويؤكد بضرورة أخذ وجهة نظر اآلخرين يف االعتبار واعتبار . 2واجتاىات وتقومي وتصور احمليطني بو وادلتفاعلني معو

األخر مبثابة معيار عام لتقومي أداء الذات والنظر إىل الذات نظرة موضوعية وىذا ما يعنيو مفهومو األخر معمم 

التنظيم االجتماعي والذي يتألف من  ساس فهم  أويتحقق ىذا من خالل التفاعل الرمزي الذي يراه ىربرت بلومر

فرق مشاركة يف عملية التفاعل وكل لو دوره فهناك اللباس وضح دور الفرد ومكانتو ومركزه االجتماعي وكل تربطو 

عالقات ذلا اجتاىات سلتلفة حسب دوره وحسب تسلسلو يف السلم االجتماعي وقد شبو جوفمان احلياة 

االجتماعية مبثابة الفرقة على خشبة ادلسرح حيث يسعى ادلمثل إىل إقناع اجلمهور بالدور أو الشخصية اليت ديثلها 

ونفس الشيء يف حياتنا اليومية نسعى إىل إقناع آلخرين بطبيعتنا الذاتية وذلك من خالل مظاىر وتعبريات 

.   وترتيبات منها موضة اللباس وما حتتويو من معاين ورموز تدل على مساتنا الشخصية وأدوارنا ومكانتنا االجتماعية

 

 

                                                           
1
 .133، ص 2000، 1، منشأة المعارف ، اإلسكندرية، ، ط التفاعل االجتماعي والمنظور الظاهريالسيد عمي شتا، -  

  .93 ، ص 2000 ،  دار الشروق ، االردن ،  عمم االجتماع األسرةمعنا خميل -  2
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 نظرية التقليد غابريال تارد .

   يعترب تارد من أوائل وأىم السوسيولوجيني الذين اىتموا بنظرية احملاكاة يف تفسري سلوك االجتماعي، حيث يرى 

أن كل منط من أمناط السلوك االجتماعي البد وأن يرتبط سلوك مبثابة لو يسعى الفرد إىل زلاكاتو، فاحملاكاة 

حسب تارد ذلا عالقة بكل أنواع السلوك االجتماعي سواء كانت سلوكات مرتبطة بعادات اجتماعية نافعة ومقبولة 

. فاحملاكاة تتناول األفكار والعقائد والقيم وادلهارات واللغة خاصة ىذه األخرية. أو عادات سلبية شاذة مثل اجلردية

بأن الوسيلة الرئيسية للمحاكاة  اللغة فهي األداة األوىل لنقل كثري من  (القوانني التقليد)   وقد أشار تارد يف كتابو 

األعراف ادلاضية ولنقل أثر اخلربات على اختالف مستويات تنظيمها عرب األجيال وعرب عقول األفراد رغم أهنا 

. 1ليست الوسيلة الوحيدة

 

 

 

 

                                                           
، عالم المعرفة المجمس الوطني لمثقافة والفنون األدب، الكويت، بيكولوجية المغة والمرض العقميجمعة سيد يوسخا، -  1

    . 14، ص 1990
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:د تمهيدد
   تعترب اظتوضة اللباسية موضوع دراسة لتخصصات كثَتة الصناعة والنسيج والتصميم واطتياطة ومنها       

االقتصاد والتسويق واالستهالك واإلعالم منها التاريخ وعلم النفس واالجتماع وحىت السيمولوجيا حاليا وتبقى أن 

اظتوضة ظاىرة أساسية اجتماعية ظتا عتا من فقط نفسي واجتماعي على األفراد ورغم الدراسات اليت قدمت على 

اظتوضة من طرف كبار علماء االجتماع تبقى أهنا غَت كافية سوف ؿتاول يف ىذا الفصل إعطاء نظرة حول اظتوضة 

اللباسية باعتبارىا أداة لتحقيق االنتماء االجتماعي والثقايف وكطريقة لتحقيق اظتساواة من خالل عملية التقليد 

 .  لسلوكيات اآلخرين
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: الموضة تعريف  .1

ديكن تعريف اظتوضة بأهنا عناصر أو أفتاط سلوكية ال منطقية وانتقالية تعاود الظهور اجملتمعات اليت توجد هبا      

رموز مستقرة للمكانة يف الوقت الذي يسعى أعضاؤىا للحصول على اعًتاف مبكانتهم والتعبَت عن ذواهتم من 

خالل اظتيل إىل ػتاكاة الصفوة، وىذا التقليد ديثل قوة التعبَت عن األذواق اصتماعية، ؽتا يؤثر بدوره يف إحداث 

. 1تغَتات أساسية يف اضتياة الذاتية لألفراد ويف نظامهم اظتعياري

نيويورك أن اظتوضة كشكل للسلوك تعلق باألشياء  (علم النفس االجتماعي  ) "  k . yonngيونغ "    يقول 

 . Hبونر " الشائعة يف اجملتمع كاظتالبس، األثاث واظتساكن والطائفة ىائلة من اظتظاىر االجتماعية يف حُت يؤكد 

Bonnor "  أن مصطلح اظتوضة ال ينطبق على األزياء واظتالبس فحسب ولكنو يستخدم يف اإلشارة إىل أي

. 2نشاط متكرر يشبع اىتمامات عدد كبَت من الناس

على اظتوضة كواحدة من عمليات التباين االجتماعي دليال على اعتقاد أهنا نوع " زميل "    ولقد كانت تعليقات 

من أنواع احملاكاة أو التقاليد وبقول أن اظتوضة شكل من احملاكاة وعامل من عوامل التباين االجتماعي فهي توجد 

. 3بُت الذين ينتمون إىل طبقة اجتماعية معينة كما أهنا تفصلهم عن غَتىم من أعضاء الطبقات األخرى

اظتوضة شيء عابر ومؤقت وال تستعيد قيمتها الفنية " اندري مالرو " ويقول الكاتب والروائي والسياسي الفرنسي 

 .4واصتمالية من التعليمة السابقة عتا إال باعتبارىا رمز للماضي

 

 

 

                                                           

.37، ص 2003 1، دار المصرية المبنانية،القاهرة ، الطبعة الشباب العربي، التغير األخرسعاتي حسن سامية، -  1
  

.54، ، دار المدني، المدار، ص مصطمحات عمم االجتماع سمسمة قواميس قاموس فاروق مداس،-  2
  

.164 ، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية ، ص ،، قاموس عمم االجتماعمحمد عاطف غيث-  3
  

.101، ص 1995، 1، دار الشروق لمنشر والتوزيع ط آداب السموك في المجتمعات الغربية، عبد الرحمن يحي الحداد-  4
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: تعريف اللباس .2

اظتالبس مبعٌت فهي تعٌت اظتالبس اليت تغطي اضتسد كلو بأنواعها اظتختلفة " عالية عابدين " وتعرف الدكتورة  

. 1(اإلكسوارات )الداخلية واطتارجية ومكمالت الزينة  

اللباس الذي نقصده يف ىذا البحث ىو ذلك اللباس الذي يوصف بأنو عصري يساير اظتوضة عرف : إجرائيا 

 (أوروبية وأمريكية  )انتشار واسعا بُت الفئات االجتماعية و خاصة فئة اظتراىقُت، أغلبو مستورد من بلدان غربية 

وحامل للعالمات جتارية ذات شهرة عاظتية واللباس الذي نقصده يف دراستنا ىو التنورات الضيقة، والسراويل 

. 2اظتقطعة

. تعريف الموضة اللباسية .3

ىي الطريقة، الشكل، العادة أو أيضا ىي الزواج اطتاص بزمن معُت، إذا كانت اظتوضة تعٍت الذوق اللباسي اضتايل 

فهي تعٍت كذلك األناقة والنحافة والذوق الرفيع، ويف اظتقابل فهي إنعاكس للممارسات اظتًتتبة عن العادات 

. 3واألعراف، وىي تغَت أخَتا عند النجاح والتألق واإلحساس بالوجود كعضو فاعل يف اجملتمع

. ىناك أربع استخدامات للموضة تشبع يف علم االجتماع انًتبولوجيا 

  فتط ثقايف بًتدد يف الظهور ويوجد يف اجملتمعات ذات األنساق الطبيعية اظتغلقة. 

 ػتاولة اظتتغَت عن الذات الفردية والرغبات اطتاصة إذا استخدم الفرد كوحدة لتحليل. 

  تقليد أو ػتاكاة الطبقات االجتماعية العليا إذا استخدمت اصتماعة كوحدة للتحليل. 

  حركة اجتماعية تعبَتية تعمل على إجياد قناة حيدث من خالعتا التغَت اصتماعي، كما تكون مسؤولة أيضا عن

 .التغَت االجتماعي لوجو عام

                                                           

.164، ص 2006، 1، دار المعرفة المصرية، اإلسكندرية، ط قاموس عمم االجتماععاطف محمد غيث، -  1
  

.41، ص 1996، 1، ، دار الفكر العربي، مصر ، ط دراسات في سيكولوجية المباس، عالية عابدين-  2
  

.2017 ص 1980 2،  دار النهضة العربية لطباعة والنشر، بيروت، ط  القيم والعادات االجتماعية، فوزية دياب -   3
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  ىي ؽتارسات اصتديدة اليت تشيعها اصتماعة وتنقلها فتنتشر بُت كثَت من األفراد واظتوضات عادات ال تتصف

 . باالستقرار أو الدوام فهي يف الغالب قصَتة األجل سريعة الزوال وبعد فائها تتلوىا موضات أخرى

 : ظهور الموضة .4

 وجدت اظتوضة منذ أقدم العصور عند الفراعنة واألشوريُت والسومريُت، والبابليُت، واألكاديُت، واليونان    

والفرس، والرومان، غَت أن اظتصادر األوىل للموضات ظهرت عند البالط اظتلكي واظتعبد وحاشية اظتلك، حيث 

كان ملوك أوربا ىم مصدر اظتوضة يف العصور الوسطى من حيث اللباس والتزين والزخرفة، فقد كانوا يستعملون 

. اظتعادن واضتلي واألحجار الكردية كمواد للتجميل

   تنتشر اظتوضة من الطبقة الراقية ذات اظتكانة اظترموقة اليت دييل أصحاهبا إىل خلق أساليب دتيزىم عن غَتىم، 

سواء يف الثياب، ويف آداب اللياقة، أو يف غتال التسلية، ويف الفنون، ألن اظتوضة ترتبط عادة بنفقات باىظة ال 

تستهلك النوعية الرفيعة، وكل ما يتعلق باألناقة والرفاىية يف " يقدر عليها عامة الناس، بل ختص الطبقة اليت 

، ولذلك تظهر عند الطبقة اظتًتفة ظتا عتا من ظروف دتكنها من فرض األساليب اصتديدة، وإذاعتها يف "اضتياة

. ػتيطهم

  كانت البدايات األوىل لإلىتمام باظتوضة يف فرنسا يف أواخر القرن الثامن عشر، ويف القرن التاسع عشر ظهرت 

وانطلقت إىل ربوع أوربا كلها يف عصر التنوير، "، إذ تعترب من أىم مراكز اظتوضة، (باريس)بوضوح يف منطقة 

فقد حتكمت اظتلكية ..." خارجة من باريس، وكانت تسَت هبا إىل كل األؿتاء عرائس أمريكا، أو عرائس العرض

الفرنسية قبل الثورة الفرنسية يف ظاىرة اظتوضة، فكان اظتصممون يعرضون إبداعاهتم يف الشوارع العامة، حبيث يقرر 

الرأي العام يف ىذه اظتعارض مدى أفضلية ىذه التصاميم، ويهتم اظتصممُت باإلنتقادات اظتوجهة عتم بعد إجراء 

اظتقارنات، وكانت النتائج تنشر يف صحف ؼتصصة لذلك، وىي صحف اظتوضة وقد لعبت اجملالت دور كبَت يف 
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، وىي اظتصادر األساسية اليت يعتمد عليها اظتصممُت يف ترويج أزيائهم، ويف ىذا اإلطار تولد 1نشر التصاميم

. موضة جديدة وتنتشر يف ؼتتلف اظتستويات اإلجتماعية

مث تطور األمر فأصبحت األزياء تعرض يف معارض مسابقات، ومع انتشار وسائل النقل، وبفضل اإلحتكاك 

فانتشر استخدام اضترير "اإلجتماعي واضتضاري، انتشرت اظتوضة عن طريق اإلتصال التجاري بُت ؼتتلف الشعوب 

الطبيعي عن طريق الصُت، وانتشر استخدام القطن عن طريق اعتند، وىكذا فإن الكتان كان مصدره اظتصريُت 

". القدماء

كان اظتسافرون والتجار حيضرون األقمشة الفاخرة واألزياء اضتديثة من غتتمعاهتم، ومن األمثلة ما قيل عن تاجر من 

أىل الكوفة، كان سببا يف نشر موضة اطتمار االسود يف عهد الدولة األموية، فقد أحضر إىل اظتدينة أنواع من ستار 

العراق، فباعها كلها وبقيت السوداء منها، فلجأ إىل صديق لو، فكتب لو شعرا غناه أحد اظتغنيُت، فشاع الشعر 

 .2بُت الناس، واشًتت كل سيدة رتيلة اطتمار األسود حىت باع التاجر كل ما تبقى لو من اطتمار

اء  ت أقدم الحضازاث التي البد أن هبدأ مً غىدها في حدًثىا غً جطىز إلاٍش حػخبر الحضازة املصٍس

ت القدًمت حػلى غلى املظخىي التي ماهذ غلُه أوزوبا حتى في القسن الظادض  والىاقؼ أن املالبع املصٍس

ين ومخاحفهم وما امخألث به مً لىىش وجحف جدى داللت واضحت  املُالدي ذلو ألن مقابس قدماء املصٍس

غلى ان هإالء القىم قد بلغىا مً الترف والخأهق في الصي مبلغا لبيرا مً أنهم ًخخروا مً الصي مجسد 

ت مسلبت ًقدزون فيها جأزير املىاخ واللىن وهىع اليظُج  . غطاء للجظد ، بل ماهىا ًقىمىن بػملُت حضاٍز

زبما ًأحي في الُىم الري هخحدر فُه ببظاطت غً التي ئزجدًتها ػػىب ئهدزسث قبل أن جقىم الحضازة  3

ت  اء مً الحضازة املصٍس خهم لألٍش اء املظسحُت ًبدؤون جاٍز ل ولنً غالبُت مصممي ألاٍش ت شمً طٍى املصٍس

                                                           
.445، ص 1993مصطفى ماهر، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، : ، ترالحضارة واإلقتصاد والرأسماليةبرودل فرنان، - 

1
  

.17نفس المرجع، ص - 
2
  

  .2004مىطىغت غسبُت وسخت ئلنتروهُت - 3
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ت مثل حضازة الهلداهُين وألاػىزٍين والبابلُين  القدًمت وقد غاػذ وئشدهسث فُه الحضازة املصٍس

ت القدًمت وجأزسث بها  . وحضازة لٍسذ وحضازة الفسض وملها أزسث في الحضازة املصٍس

ين في وقذ مبنس اليظُج وخاصت : اليسج  وجفىىا في صىاغت أهىاع مىه  (الظدُل  )وغسف قدماء املصٍس

ومً اليظُج الغلُض الظمُو ئلى اليظُج السخى الؼفاف لُالئم طبقاث الؼػب املخخلفت وبما ًهىن 

بلىهه الطبُعي أو مصبىغا أو ميظىحا بسطىم ملىهت أو مؼغىلت باهخقاى إلابسة وبػد القسن ألاوى قبل 

س الىادز مً بالد املغسب ولهل ظل   1.هى القماغ السئِس ي  (طدُل  )املُالد أدخل مل مً الصىف والحٍس

ت بىمىذحين  :  لما جخميز املالبع املصٍس

الىىع الضُق البظُط غدًم الثيُاث الري ًظهس  الجظم طىاء أمان الصي ًمخد مً السقُت أم : ألاوى 

. مً الصدز ئلى غقب القدم 

وهى الري ئطخخدمىا الثيُاث في صىػه فان هره الثيُاث ًخجمؼ في ألامام وظهس الجظم مً : الثاوي 

. الخلف 

ت القدًمت فهاهذ بظُطت دائما ولنً إلاخخالف مان في مظهس  قت جحصُل وحُالت املالبع املصٍس أما طٍس

الصي مً الػصىز ألاولى لي وقذ إلامبراطىزٍت في الدولت الحدًثت وقد ًهىن مً لثرة الثيُاث املظخػملت 

وخاصت بػد ئطخػماى الثقافت هرا مؼ بقاء الىماذج البظُطت مظخػملت في مل الفتراث فاهىا هالحظ أن 

حمُؼ هماذج املالبع ماهذ مىحىدة في غصس إلامبراطىزٍت لما ًمنً جقظُم شي السحاى في مصس 

:  القدًمت ئلى أزبػت أقظام 

. وهى قمُص ًجىى فُه لبظه في البِذ بغطاء النخفين أو بدوهه : املجىى أو الجىلىت  -1

بدأ مً جحذ الصدز مباػسة ئلى  -2 لباض امللىك والىبالء ٌغطي هرا الىىع مً الثُاب حظم ٍو

 .مخحف دوخث 

                                                           
 . 211مسحؼ طابق غبد السحمً زجى حداد ، أداب الظلىك في املجخمػاث الغسبُت ، ص -  1
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ػا أزىاء ألاطسة السابػت والخامظت : الصدازة أو القمُص  -3 جطىز هرا الىىع مً الثُاب جطىزا طَس

ً حدا   .و طمي بالصدازة ألهه غبازة غً زىب بظُط ذو لمين قصيًر

ٌػخبر هرا الثىب زمص ألاهاقت والفخامت وجخهىن مً قطػت قماغ طىلها وفق قامت : السداء  -4

 1.الشخص مً النخف ئلى ألازض 

: وظائف اللباس .5

   ابتدأ اإلنسان بسًت عورتو دتييزا لنفسو اإلنسانية اظتتحضرة عن اضتياة اضتيوانية، فقد كان يصنع لباسو مبواد 

كاألوراق النباتية، الريش، اصتلود، فكان الرداء موجودا منذ أقدم العصور، وكانت البداية منذ ارتكاب آدم : بسيطة

وحواء اطتطيئة، فنزع اهلل عز وجل عنهما لباسهما عقابا ظتا فعاله،  فخجال حُت ظهرت سوءاهتما، فسًتا 

. جسمهما بورق اصتنة

   تعترب أوراق األشجار الرداء األول الذي غطى بو اإلنسان عورتو يف اجملتمعات البدائية، واستعمل فيما بعد 

العديد من الوسائل لصناعة ردائو كالريش واصتلود والصوف، فالدافع إذن ىو اضتياء واالحتشام مث تفنن اإلنسان 

اظتتحضر يف صنع لباسو مبا يتفق مع حاجاتو، وإمكانياتو، وطبيعة اجملتمع الذي ينتمي إليو واعترب ذلك أول زينة 

. يف حياتو االجتماعية

   كان اللباس عند الشعوب البدائية يؤدي وظائف بسيطة ػتدودة مثل الوقاية من اظتؤثرات الطبيعية كاضترارة 

والربودة، فكان الناس يغطون أجسامهم رؤوسهم من أشعة الشمس ومن الثلوج والربد، فكانت النساء وحىت 

الرجال يضعون أقنعة على وجوىهم إلخفاء عيوب خلقية وكذلك استحياء من اآلخرين عند ارتكاب اظتعاصي، 

                                                           
 . 430 ، ص 1443بسودى فسهان ، الحضازة وإلاقخصاد السأطمالي ، داز الفنس للدزاطاث والخىشَؼ ، القاهسة ، - 1
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ترك اطتداع من كشف القناع : "ففي اصتاىلية كانت اإلماء أو من عرفت بالرذيلة خيفن وجوىن إلقناع، ويقول اظتثل

. 1للداللة على أن القناع قد وضع إلخفاء أمر غَت مستحب

. أصبح اللباس يؤدي وظائف دتيزية طبقية، بعد أن كانت لو وظائف نفعية ػتدود

    يرى دارسو الطباع استعملت اللباس من أجل الزينة ال حياءا وال أدبا، فاضتياء يف نظرىم ىو نتيجة اللباس 

وليس اللباس نتيجة اضتياء، ويستبدلون على ذلك مبالحظة غريزة اضتياة يف ؼتتلف الشعوب فاظترأة الصينية تسًت 

قدميها قبل سائر األعضاء، ونساء بعض  

القبائل اإلفريقية ال تسًتن إال مؤخر اصتسم بأوراق الشجر، وبعض القبائل اآلسيوية ترى 

 العيب يف ظهور أصابع اظترأة، والنساء اللوايت اعتدن النقاب يعًتيهن اطتجل الشديد إذا انتزع من على وجههن، 

. 2فاضتياء إلذن ىو أمر نسيب متوقف على العادات أكثر ؽتا ىو جوىري أساسي يف الطبيعة البشرية

يعكس اللباس سن و دور الفرد، وصورة اجملتمع الذي يعيش فيو، فارتداء اظترأة تنورة قصَتة أو جعل الشعر قصَتا 

يف القرن العشرين يدل على حترر اظترأة من اضتشمة والذوق العام، وترمز لالزدىار والغٌت، وكانت خطوط أطراف 

اظتالبس تعكس اضتالة االقتصادية، فكانت اظترأة ترتدي مالبس الرجال داللة على مشاركتها يف أعمالو بقوة، ويعترب 

عند اظترأة معيارا اجتماعيا فعند ارتفاعو أو اـتفاضو يدل على وضع غَت طبيعي ويدل على  (اطتصر)خط الوسط 

. 3تغيَت اجتماعي

   يعرب اللباس عن مهنة مرتبة، مثال الطبيبات عتن لباس خاص، وكذلك الشرطيات ومضيفات الطائرات، وىناك 

يف مكان رشتي قد ال يعامل جبدية، كذلك اظترأة إذا ارتدت  (اصتينز)بعض األماكن حتدد لباسا معينا، فمن يرتدي 

                                                           
.260، ص 1975، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، المرأة في التاريخ العربي في تاريخ العرب قبل اإلسالمضياع ليلى، - 

1
  

.263، 1999، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، نظام  األسرة في اإلسالمالصديق محمد الصالح، - 
2
  

.170، ص 1992 دار الرشد ،  بيروت، شخصية جليسك من خالل مالمحه وتقاطيعه،، إعداد قسم التأليف والرتجمة- 
3
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مالبسا ػتتشمة يعاملها من حوعتا باحًتام، فكثَتا من الرجال يرتدون مالبس رشتية أو بدلة مرتبة طوال األسبوع 

. 1ويف األيام العطل فإهنم يرتدون مالبس غَت رشتية، رمبا ذلك أنو رجوع إىل أيام الشباب والتحرر من الرشتيات

إضافة إىل وظائف اإلحتشام واضتماية ىناك العديد من الوظائف األخرى اليت حلت ػتل الوظائف البدائية األوىل 

وىذا نظرا للتغَتات اليت طرأت على اجملتمعات اإلنسانية، ومن بينها اجملتمع اصتزائري الذي اكتسب وظائف أخرى 

نفسية، إقتصادية، جتارية، فقد ثبت أن رواج جتارة يف العامل ىي اليت تتصل بكل ما تلبسو اظترأة وتتزين بو يف 

ؼتتلف أطوار حياهتا، فهي تدفع دائما بسخاء من أجل كل شيء جديد ورتيل يثَت إعجاهبا مهما بلغ ذتنو، 

. فدخلت عامل اظتوضة بسحره وجاذبيتو فلم تستطع الصمود أما إغرائو وسيطرتو

يعترب اللباس " قراءة يف لباس اظترأة: "وظائف جديدة للباس يف مقالة" رتال معتوق" وقد ذكر األستاذ الدكتور 

وسيلة واسًتاتيجية تلجأ إليها الفتيات من أجل الزواج، كما يستغل اللباس كأداة قهر وعنف إلشباع شهوات 

 .2الرجل من خالل اللباس اطتليع

: تاريخ اللباس  .6

   لقد ارتدى الناس منذ وجودىم على سطع األرض مالبس استخدموىا نتيجة حاجة معينة وكوسيلة للتكيف 

مع البيئة ومع تطور اإلنسان وزيادة اكتشافاتو للمواد اطتام ورغبة يف جعل ىذا اللباس عنصر مهما ضتياتو 

. االجتماعية، زاد نوع األلبسة وتنوعت مع ذلك أشكاعتا وتفصيالهتا

     يروى أن اإلنسان منذ آالف السنُت ارتدى نوعا من اظتالبس، وقد صنع اإلنسان أول نوع من اظتالبس من 

الفراء وجلود اضتيوانات اليت أصطادىا وتعلم مبرور الزمن كيف يستخدم مواد أخرى يف صنع مالبس، وأستطاع 

. كذلك أن خيًتع األدوات واآلالت اليت يستخدمها يف صناعة النسيج واظتالبس

                                                           
.172نفس المرجع، ص - 

1
  

.11، ص 2003 جانفي 18، 24، األيام، العدد  قراءة في لباس المرأة،معتوق جمال- 
2
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 سنة 5000  مت التعرف على أنواع األلبسة اليت استخدمها اإلنسان منذ العصور القددية ويف الفًتة اظتمتدة من 

وعن طريق .... قبل اظتيالد إىل غاية القرن اطتامس اظتيالد عن طريق التماثيل والزىريات واللوحات اصتدارية واضتلي 

. 1الثياب اظتنتوجة وبعض األدوات اضتديثة

   اختلفت األلوان اليت كانت تزين اللوحات اصتدارية والتماثيل القددية بفصل السنُت وعتذا السبب تبدو الثياب يف 

تلك اصتدران والتماثيل بيضاء أو باىظة اللون، وكان القدماء اظتصريُت يرتدون فعال الثياب البيضاء ولكن ىناك 

شعوبا أخرى مثل قدماء الرومان الذين كانوا يوم أظهرت االكتشافات األثرية على اصتدران يف القرن الثامن عشر 

والتماثيل أهنم كانوا يرتدون ثيابا زاىية األلوان ومبا أن االنسان البشري ؼتتلف يف صفاتو وأفكاره وتصوراتو، فإن 

أشكال األلبسة اليت يف اكتشافها متغَتة وؼتتلفة وكل منطقة وإال ولديها غتموعة من اطتصائص واظتميزات إضافية 

. إىل اختالف األشتاء اليت نطلق على كل نوع 

  (خاصة عند المتمدرسين  )اللباس العصري في الجزائر  .7

   اظتالبس مالزمة للفرد مدى حياتو، لكن تكون ػتل االىتمام أكثر عند اظتتمدرسُت ظتا تتميز بو ىذه اظترحلة من 

النشاط واالندفاع وحب الظهور وحب يف التغيَت والتجديد، وىذا ما جعل أذواق اظتتمدرسُت تتنوع بتنوع السلع 

اظتعروضة وبتنوع التيارات فهناك من تأثر باأللبسة األوروبية خاصة منها الفرنسية واإليطالية واإلؾتليزية ومنهم من 

تأثر باأللبسة األمريكية خاصة منها الواليات اظتتحدة األمريكية وأشهر ىذه ؾتد  ومنهم من تأثر باللباس اضتجاب 

الشرقي خاصة عند الفتيات وعند الذكور منهم اظتلتزمُت ومن ىذه األلبسة ؾتد القميص، وؾتد ىذا التنوع خاصة 

ثانويات وجامعات أين تتلقي الفئات اظتتمدرسة وألن اظتظهر واللباس أول شيء يالحظ وحيكم عليو بالنسبة 

ألغلبية الناس إذن يكون االعتناء بو األولويات أوال حىت حيصل التلميذ والقارئ على حتقيق توازنو النفسي وعلى 

. القبول االجتماعي مث خلق مكان اجتماعية بُت التالميذ وحىت بُت معلمُت

                                                           
1
 .2004 ،  الموسوعة العربية العالمية ، نسخة إلكترونية-  
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: أهم المالبس الذين يرتديها المراهقين  المتمدرسين  .8

وىو اللباس األكثر انتشارا على اظتستوى العامل، ذات أصول أمريكية ىذا األخَت ذات  (: jeans )الجينز  - أ

 1847أصل يهودي أظتاين الذي كان يعمل على نقل السلع الصغَتة، أستقر بالواليات اظتتحدة األمريكية سنة 

حيث عمل على اخًتاع لباس للعمل خاص للذين كانوا يعملون على البحث عن ذىب من القماش قوي يسمى 

اصتينز، وعلى ىذا شتيت اظتالبس اظتصنوعة من باصتينز مث أصبح لباس اظتراىقُت حيث كان مسموح يف اظتدارس 

يلبس سواء كالسروال أو كالصدرية  وكثَتا ما  ،1لكن اليوم أصبح لباس كل الطبقات ال يعرف السن وال اصتنس

 .(اضتايل )يسمى اصتينز األزرق وىناك يف السنوات األخَتة ظهور اصتينز اظتمحي أو ما يعرب عنو بالعاظتية 

   إال أن ىذا ال دينع من تواجد ألوان أخرى مثل األسود وتعددت الشركات التجارية اليت تعمل على إنتاج ىذا 

النوع من اللباس كما تعددت العالمات التجارية منها األصلية ومنها العالمات اظتغشوشة وكما ظهرت أشتاء 

. حسب التفصليو مثال الواسع وؾتد الضيق وظهر مؤخرا وخيتار ىذا النوع من اللباس ألنو على تعبَت تلميذ لباس 

حيث إنتشر يف السنوات األخَتة كثَتا خاصة يف األوساط التالميذ وىو عبارة عن : السروال القصير - ب

. سروال عادي إال أنو قصَت يصل إىل فوق الكعبُت

وىي كلمة من أصل إؾتليزي وىو عبارة عن قميص ضيق منشر جدا يف السنوات األخَتة سواء : البودي - ج

. عند الذكور واإلناث يرسم مالمح اصتسم

وىو لباس قصَت ذات أفعال من معاين يلبس يف مكان اظتعطف فنجد الصدرية خاصة يف مادة :  المعطف- د

اصتينز مع العالمات التجارية اليت ذكرناىا وىو ما يسمي  معطف وىو يلبس مع سروال عادة ما يكون من نفس 

. القماش وبذلك نكون بذلة كاملة أو ما نسميو كوستيم يف اللغة العامية

الموضة والطبقات االجتماعية   .9

                                                           
1
 colette cuillemard , les mots du costume , belin , 1991 , pp 55, 56 
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   بالنسبة ظتصدر اظتوضة ومن أين تأيت ومن اظتسؤول عنها فكل ىذه اظتسائل دائما تبقى غامضة إال أنو ديكننا أن 

نقول أن اظتوضة وبصفة عامة انتشر وننتقل من غتتمع ألخر ومن رتاعة ألخرى داخل اجملتمع الواحد، وانتقاعتا 

يكون تدرجييا إال أن الفرد ينظر يف كثَت من الدول نظرة اإلعجاب واندىاش ظتا يصدر عن تصاميم وموضات أزياء 

يف بلدنا كفرنسا مثال، ذلك ألهنا تتمتع بسمعة معروفة وشهرة واسعة عاظتية يف ىذا اظتيدان، فغالبا ما تنبثق اظتوضة 

من الطبقة الراقية أو اصتماعات اظتتقاربة يف مستوياهتم االقتصادية وذلك أن اظتوضة ترتبط عادة بنفقات وتكاليف 

باىظة، حيث ال يقدر الناس العاديُت والبسطاء اقتناءىا، ىناك ترابط عكسي بُت دوام اظتوضة وانتشارىا وىي يف 

ذلك ختتلف عن األعراف والتقاليد، حيث أن اظتوضة سريعة االنتشار لكن بظهور موضة أخرى ننشر األوىل لكن 

األعراف والتقاليد تبقى سائدة على ؽتر الزمن ، فالعرف و التقاليد مبا تنطوي عليو من قيم عليا وسامية خلفية 

.  1تعترب مصدر االستقرار وليدة الثقافة وجودىا وػتاورىا األساسية اليت يرتكز عليها البناء االجتماعي يف غتتمع ما

: الوظائف االجتماعية للموضة  .10

تعمل اظتوضة على االنتماء االجتماعي :  الموضة كتعبير على المساواة بين جميع أفراد المجتمع- 1

واظتساواة من خالل الزي أو اللباس اظتوحد الذي حيمل نفس الرموز سواء من حيث الشكل واأللوان أو القماش أو 

العالمة التجارية علما أن اظتوضة اليوم عملت على تالشي أو تراجع اضتدود والتمايزات الطبقية واالجتماعية 

واصتغرافية حيث أصبحت موضة مقًتحة لكل الفئات والطبقات يف كل اجملتمعات ىذا ال يعٍت أن إشكالية 

الطبقات يف ىذا اظتوضوع كليا، بل تعددت الفوارق وأصبح العديد من الشباب يرتدي ويقلد الزي الذي يظهر بو 

. أصحاب الطبقات العليا مبا فيهم الفنانُت وؾتوم السينما

إذا كان اللباس التقليدي ديثل ىوية شعب واعتوية االجتماعية جملتمع معُت فإن :  الموضة كتحديد الهوية- 2

اظتوضة اللباسية وىي شكل من أشكال اللباس تعرب عن اعتوية الشخصية للفرد والفئة االجتماعية والطبقية اليت 
                                                           

 .165محمد عاطف غيث، مرجع سابق، ص - 1
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ينتمي إليها فمن اظتعروف أن اظتوضة تستهوي أكثر فئة اظتراىقُت ألن ىذا األخَت يشمل شتعة اجتماعية عتا ثقافتها 

. الفرعية كما أهنا كثَتة االنتشار لدى فئات الطبقات العليا من اجملتمع ضمن الذين عتم النفوذ االجتماعي

اظتوضة ىي طريقة لتعبَت على الفرد بينو والتميز كشخص يل حرية : الموضة كطريقة للتميز عن اآلخرين- 3

واستقاللية يف اختيار أذواقو وهتتم هبا أكثر الطبقات العليا من اجملتمع منها الربجوازية يف دتيز عن الطبقات األخرى 

وكلما انتشرت تلك اظتوضة إىل باقي الطبقات الصغرى أنتجت موضة جديدة مكاهنا كما عتا من إمكانيات 

اقتصادية ومالية وعتذا ؾتد اظتوضة دائما يف حركة وإبداع متميزين ىذا النمط االجتماعي الذي دتارس اظتوضة على 

أفراد اجملتمع ديكن أن يؤدي إىل زتاية رمزية وؾتد اظترأة أكثر اىتماما باظتوضة وذلك لتعبَت عن تواجدىا وإبراز 

دورىا يف اجملتمع خاصة أمام الرجال الذي يكاد يهيمن على أغلب اظتيادين حيث القدرة الشرائية واضترية الفردية 

عتا األولوية لتعبَت وتغيَت التقاليد سابقة اليت كانت تنجز عن الطبقات االجتماعية األخرى فحسب بل وألنو يتبع 

ما ىو جديد ويعجبو ما ىو عصري حيث وجد ذوقو ولتعبَت عن فردانيتو واصتديد أصبح ػترك عملية اظتوضة كل ما 

. 1ىو جديد يصل  واصتديد يلفت االنتباه الرجل العصري ال شيء إال ألنو جديد

 

 

 

العادات والتقاليد االجتماعية والموضة   .11

   اختلف العلماء والباحثُت يف استعمال مفهوم العادات والتقاليد فهناك من جيمع بُت العادات والتقاليد على 

أهنما مفهوم واحد وىناك من دييز ينهما حبيث يدرس العادات لوحدىا والتقاليد لوحدىا فالعادات االجتماعية 

: تعرف على اهنا 

                                                           
1
 Michel de coster , sociologei de la liberté pais , Brus elles de Boech larcier sa 1996 – p 1 95  
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ىي كل سلوك متكرر يكتسب اجتماعيا ويتعلم اجتماعيا ويرى إدوارد سابَت أن العادة االجتماعية مصطلح 

يستعمل للداللة على غتموع األفتاط السلوكية اليت حتتفظ هبا اصتماعة وترشتها تقاليدىا وىذا دييزىا عن النشاطات 

. 1اليت يقوم هبا الفرد

ىي الدعائم األوىل اليت يقوم عليها الًتاث الثقايف يف كل بيئة اجتماعية وىي األصول األوىل اليت استعملت منها 

. 2النظام وقوانُت منها، كما أهنا القوى اظتوجهة ألعمال األفراد وحياهتم

أفتاط من السلوك تتضمن القيم الذاتية اليت تعرب هبا اصتماعة، كما تتضمن  :أما التقاليد االجتماعية فتعرف بأهنا 

أنواعا من التفكَت والتصورات واظتعتقدات اطتاصة هبا والسائدة فيها واليت تنتقل بينها من اظتاضي إىل اضتاضر إىل 

 .3اظتستقبل

   اعترب الفرد التقليد بأنو اضتقيقة االجتماعية اصتوىرية، وعتذه اضتقيقة قوانُت تصف طبيعتها وأثارىا وعليو فإن 

التغيَت االجتماعي إفتا كان ؽتكن اضتدوث ألن الناس يقدمون ما ىو جديد وكل ما ىو بارز والنتيجة فإن اجملتمع 

. 4ال ديكن أن يوجد من غَت تقليد

 والتقاليد يهتم مبجمل التصرفات وأفتاط السلوك اليت تتجلى يف مناسبات معينة اجتماعية كانت أو بنيابة ومبعٌت 

أعم وأمشل مناسبات شعبية يتم التصرف إزاءىا مبخزون ثقايف مستمد من تراث يؤمن بالتواصل بُت اظتاضي 

وتعٍت التقاليد بالنسبة للمالبس تلك األفتاط  5واضتاضر فيغتٍت بًتاكمات تشكل مبجموعها تراث اظتستقبل

                                                           
 .106 – 105فوزية دياب، مرجع سابق، ص  -  1
 .108- 107نفس المرجع، ص -   2
 .300، ص 2002، دار المعرفة الجامعية، القيم األخالقية بالفمسفة والعممفايزة أنور أحمد شكري، -  3
 .29عاطفية عطية، مرجع سابق، ص -  4
5
 .29عاطفية عطية، مرجع سابق، ص -  
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واظتمارسات اظتلبسية اليت تنتقل عرب األجيال وتنشأ خالل فًتات من االستعمال الطويل وقد فرق بُت التقاليد 

. 1"إن الناس يف اظتوضة حياكمون معاصر هبم ويف التقليد حياكمون آباءىم وسابقيهم " واظتوضة 

  وعليو فالعادات االجتماعية ىي عبارة عن تكرار لسلوكات وؽتارسات األفراد ورتاعات داخل اجملتمع ما إن 

تستقر وتنشر وحتضي بقول اجتماعي حىت يتكون هبا ويتحول إىل تقليد اجتماعي، حيث تصبح أكثر رسوخا 

وبقاءا وأشد دتاسكا وىي عكس التحديث والتغيَت ودتارسها اصتماعة أحيانا دون وعي منها واطتروج منها يعترب 

اطتروج عن قواعد اجملتمع وعليو فهناك تداخل كبَت بُت اظتفهومُت وتشارك يف أهنا تقوم بتنظيم اضتياة االجتماعية 

ألفراد وتضبط سلوكاهتم وتصرفاهتم وتلزم احًتامها، ففي اللباس مثال نلبس ما يتماشى بعادات غتتمعنا وأذواقو، 

. وتنقسم العادات إىل تقليدية قددية متوازنة عن طريق األجداد بالطريقة العمومية وعادات مستحدثة مثل اظتوضات

   بالطريقة األفقية من ثقافة ألخرى ومن غتتمع ألخر وىناك عادات اجتماعية دتارس من طرف اصتماعة مثل 

وأخرى فردية دتارس من ... تنظيم حفالت الزواج والظهور بأزياء تقليدية إقامة بعض الطقوس واألعياد الدينية 

طرف األشخاص يتمايز هبا عن غَته كتسرحية شعره وطريقة أكلو ونومو ولباس والنشاطات األخرى اليت تبقى 

شخصية وبنصف هبا لوحدىا، وعتذا ال ديكن اعتبارىا عادات اجتماعية لكنها ديكن أن تتحول من عادات فردية 

إىل عادات دتارس من طرف اصتماعات كاظتوضة اللباسية مثال ودتيز بُت نوعُت من عادات اللباس ىناك ما ىو 

تقليدي وما ىو عصري أو ساير للموضة على أن النوع األول عبارة عن لباس متوارث عن أجيال سابقة مفروض 

على األجيال اضتالية واآلتية وبالتايل تتميز بالثبات واالستقرار وقلة االنتشار حيث يصبح خاص مبجتمع أو منطقة 

معينة ودييزىا عن باقي اظتناطق األخرى، على العكس تتميز اظتوضات بسرعة االنتشار والتخيل من طرف الناس 

وبالتايل فهي مؤقتة وعابرة إال أن ىناك من اظتوضات اليت بقيت قائمة وحتولت إىل تقليد اجتماعي وذلك حسب 

مالئمتها مع الظروف البيئية  واالجتماعية من عادات وتقاليد اظتنطقة، كما أن اظتوضة أصبحت أكثر انتشارا عند 

                                                           
1
 .    101دليمة عابدين، مرجع سابق، ص -  
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بعض الفئات االجتماعية فئة اظتراىقُت ظتا يتميز بو ىذه الفئة من حركة وحب التغيَت والتجديد، كما ؾتدىا أكثر 

اىتماما هبا عند فئات الطبقات العليا من اجملتمع من بورجوازنُت ومثقفُت ظتا عتم من إمكانيات اقتصادية وثقافية 

. لتحقيق ذلك، كما تستهوي أكثر األفراد الذين يتواجدون يف اظتناطق اضتضرية و يف اظتناطق الريفية

 خالصة: 

   تعترب اظتوضة اللباسية ظاىرة اجتماعية كثَتة االنتشار خاصة يف اجملتمعات اظتتحضرة، ظتا عتا من تقدم صناعي 

واقتصادي وظتا تتطلبو اضتياة العصرية يف اظتدينة من حسن اظتظهر واألناقة، كما انتشرت أكثر بُت الطبقات ذات 

اظتستويات االقتصادية والثقافية من اجملتمع وبُت األوساط الشبابية ظتا يتميزون بو من حركة وحب الظهور أمام 

اآلخرين ىذا من خالل القيم واظتعايَت اليت مت تربيرىا نتيجة لعملية التنشئة االجتماعية اليت يقوم هبا اظتؤسسات 

اجتماعية كوسائل اإلعالم خاصة التلفزيون وعرب اإلشهار، فإذا كانت التقاليد الشعبية يف اللباس دتارس نوع من 

الضغط من خالل التمسك بالقيم وتقليد األجداد فإن اظتوضة تعطي ىامش من اضترية من خالل التخلي عن 

القيم والدعوة إىل التغيَت والتجديد ومسايرة العصر وتقليد أحداث السالح وعليو نصل إىل القول أن األلبسة دتثل 

 .اعتوية اصتماعية حبيث اطتروج منها يعٍت اطتروج من اصتماعة ويف اظتقابل اظتوضة
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:د تمهيدد

تعترب مرحلة اؼبراىقة من مراحل النمو طبيعي واكتمال النضج اعبسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعايل         

وىي مرحلة انتقال من الطفولة إىل الشباب حيث وبدث فيها تغَتات عضوية ونفسية وذىنية وزبتلف باختالف 

. اعبنس واألفراد والظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية احمليطة باألفراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مراحل و مميزات المراهقة :                                                           الفصل الثاني   
 

33 
 

: تعريف المراهقة  .1

إن كلمة اؼبراىقة ىي التقدم كبو  (Adolescone ) مشتقة من الفصل الالتيٍت Adolesceومعناىا         

. 1النضج اعبسمي والفكري واالجتماعي واعبنسي كما يقصد هبا التدين من النضج

. 2وىي اسم فاعل ويعٍت هبا فًتة ربوالت من مرحلة الطفولة إىل سن الرشد" راىق " كلمة مشتقة من الفعل : لغة

 سنة فهي عملية بيولوجية 21ىي اؼبرحلة اليت تنطلق من البلوغ لتصل إىل الرشد اجململ حىت يصل إىل : اصطالحا

. 3حيوية عضوية

ىي اؼبرحلة األخَتة اؼبتوسطة بُت الطفولة والرشد، وتكسب أنبية من : مصطلح المراهقة في علم النفس التربوي

خالل كوهنا مرحلة اليت يتم فيها إعداد الناشئ لكي يصبح مواطنا لو مسؤوليات الدخول يف اجملتمع الكبَت من 

. 4خالل العمل اؼبثمر واإلنتاج الذي يصون بقاء ىذا اجملتمع

للمراىقة طريق بدايتها الطفولة وهنايتها الشباب ومرحلة : مصطلح المراهقة في علم النفس االجتماعي

التحوالت النهائية اغباظبة تكتسب عالقات الناشئ بأقرانو والرغبة يف التوسيع لشبكة العالقات االجتماعية وفًتة 

الفرد على االختيار واالحتفاظ باألشياء والتعامل مع األخر كونو غاية يف ذاتو وذبعلو يسلك طريقا يتماشى مع 

. 5البيئة االجتماعية وتسمح بالتأىيل إىل مرحلة الرشد

 

 

 

                                                           
 .154، دار الشروق، مصر، ص عمم النفس التربويزيدان مصطفى محمد، السمالوطي نبيل، -  1

.17 ص 1980، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت المراهقالحافظ نوري، -  2  

.225، منشورات دار األفاق، بيروت ص مشكالت الطفولة والمراهقةميخائيل إبراهيم أسعد، -  3  

.359، ص 1، مكتبة النهضة المصرية ، مصر طعمم النفس التربويميخائيل إبراهيم أسعد، -  4  

.15، ص1975، دار المعرفة الجامعين،االسكندرية ، دارسات في عمم النفس االجتماعيعيساوي عبد الرحمان، -  5
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:  تاريخ المراهقة .2

يف الثقافة العربية عدة مفاىيم ومصطلحات قريبة من اؼبفهوم الغريب مثل البلوغ اؼبراىق الراشد، وقد استعمل        

مصطلح البالغ أو البلوغ كثَتا يف ؾبال الفقو الن التكيف مرتبط بالبلوغ التمييز والعقل وربمل اؼبسؤولية وبلوغ سن 

الرشد على الرغم من وجود مصطلح اؼبراىقة يف لسان العرب البن اؼبنظور و القواميس اؼبعجمية األخرى يد أنو مل 

يوظف دبفهومو العلمي والسيكولوجي واالجتماعي إال يف القرن العشرين تأثر يف الدراسات الغربية يف ىذا اجملال 

لذا وجدنا الكثَت من ىذه اؼبؤلفات النفسية واالجتماعية والعلمية والًتبوية توظف ؾبموعة من اؼبصطلحات اليت 

. ربوم حول اؼبراىقة مثل الفىت والفتاة والتلميذ واؼبراىق

   ويعٍت ىذا أن اجملتمع العريب القدمي مل يعرف اؼبراىقة فلقد كان الطفل ينتقل مباشرة من طور الطفولة إىل     

طور الرشد وسبييز فقد كان مسؤوال عن أفعالو وتصرفاتو التكليفية بل يبكن القول أن البادية اؼبغربية إىل فًتة قريبة 

جدا ال تعرف اؼبراىقة إذ كان الطفل ينتقل إىل مرحلة رشد مباشرة، دون اؼبرور بفًتة اؼبراىقة الن حياة البادية غَت 

معقدة مثل حياة اؼبدينة فقد كان االطفال الراشدون يعملون يف الفالحة ويتزوجون يف فًتة مبكرة حينما يصلون 

ان فًتة اؼبراىقة يف اجملتمعات البادية فهي  فًتة قصَتة ان مل ": اضبد اوزي"اىل مرحلة البلوغ ويف ىذا الصدد يقول 

تكن فًتة منعدمة ففي احد البحوث اؼبيدانية اليت اجريت يف منطقة تساوت تبُت ان حوايل من البنات يتزوجن قبل 

سن البلوغ وىكذا فان معظم البنات يف البوادي اؼبغربية ال يعرفن فًتة اؼبراىقة  الن اغلبتهن يبرن من مرحلة الطفولة 

اىل وضعية الزوجات اىل وضعية االمهات بدون اؼبرور بفًتة اؼبراىقة واألمر نفسو قد يقال عن نسبة من اؼبراىقُت يف 

البوادي فهم يتحملون مسؤولية منذ سن الطفولة فبا هبعل فًتة اؼبراىقة فًتة بالنسبة ؽبم ؽبا فقصر فًتة اؼبراىقة 

وانعدامها، وبرم الفىت أو الفتاة من فًتة مهمة ىي فًتة التأمل والنضج وىي جوانب ؽبا أنبية كبَتة يف تكوين 

شخصية الفرد الناضج ومن جهة ثانية فإن قصر فًتة اؼبراىقة أو انعدامها هبنب الفرد الوقوع يف بعض اؼبشاكل اليت 
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 وحىت النفسي واإلجتماعي وىم مع ذلك ليسوا مندؾبُت يف 1يعيشها اؼبراىقون من جراء نضجهم الفيزيولوجي

. اجملتمع الذي مل يساعدىم بعد على اؼبشاركة يف ربمل اؼبسؤوليات واعًتاف هبم كأفراد ناضجُت

: أنواع المراهقة  .3

   أن مرحلة اؼبراىقة زبتلف تبعا للخصائص اعبسمية والنفسية والظروف االجتماعية احمليطة بالفرد ؽبذا قبد أن     

 .2:اؼبراىقة تتنوع تبعا للعوامل اػبارجية اػباصة باجملتمع ومن أنواعها ما يلي

وىي اؼبرحلة اؽبادئة نسبيا واػبالية من الصعوبات واؼبؤثرات االنفعالية اغبادة حيث سبيل إىل : المراهقة المتكيفة- أ

. االستقرار العاطفي وشعور اؼبراىق بتقدير اجملتمع لو وتوافقو معو فال يسرف يف األحالم اليقظة واػبيال

تتميز باالنطواء والعزلة والتفكَت الذايت واالنسحاب من األسرة واجملتمع واألفراد :  المراهقة االنسحابية- ب

. واإلسراف يف أحالم اليقظة والتعرف على النزعة الدينية والبحث عن الراحة النفسية 

يكون فيها اؼبراىق ثائرا متمردا على السلطة األبوية أو سلطة اجملتمع كما يبيل إىل تأكيد : المراهقة العدوانية- ج 

ذاتو فيظهر السلوك العدواين بصفة مباشرة تتمثل يف العناد فيكون اؼبراىق مضطربا يف سلوكياتو فيكثر من السب 

والشجار مع زمالئو وعدم اإلصغاء إىل اؼبريب ويكون اإليذاء اللفظي أو جسدي، ويكون السلوك غَت اؼبباشر 

. 3فيعدم االلتزام بقوانُت اللعبة ورفض السيطرة

 

 

 

 
                                                           

.75، الدار البٌضاء  ، المغرب ،  ص سيكولوجية المراهقةأحمد أوزي، - 
1
  

2
 .103،  ص 1،1982، ، دار العمم الكويت، ط  النمو في مرحمة المراهقة، محمد إسماعيل-  

3
      . 118، ص 1988، 9، دار العمم لممالين، بيروت ط  عمم النفس التربويعاقل الغامر، -  
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:  تقسيمات المراهقة .4

لقد اختلف الباحثون يف تفسَت مرحلة مراىقة كال حسب إذباه النظري الذي يتبناه فهناك من قسمها إىل        

فًتات ثنائية أو ثالثية لكن اؼبلفت للنظر ىو أن ىذه التحديدات تأخذ بعُت اإلعتبار مسألة الفروق الفردية سواء 

. فيما ىبص بداية مرحلة اؼبراىقة و هنايتها فكثَتا ما تتحكم فيها عوامل وراثية

:    تقسيمات ثنائية

يصاحبها عادة مبو سريع يتغَت إثره سلوك اؼبراىق ويتميز بالسعي كبو االستقالل والرغبة يف : اؼبراىقة اؼببكرة

. التخلص من القيود والسيطرة ويستيقظ عنده اإلحساس بذاتو وكيانو

 ويتميز سلوك اؼبراىق بالتوافق مع اجملتمع الذي يعيش فيو واالبتعاد عن العزلة وااللبراط يف :اؼبراىقة اؼبتأخرة

نشاطات اجتماعية ونقل عنده النزاعات الفردية كما تتجدد إعادة النظر اذباىاتو السياسية واالجتماعية وتتضح 

. ميولو اؼبهنية

:  التقسيمات الثالثيية

 يظهر يف ىذه اؼبرحلة حالة هتيء اليت تدفع إليها الطبيعة سبهيدا لالنتقال إىل اؼبرحلة التالية :مرحلة ما قبل المراهقة

من النمو، كما تتميز ىذه اؼبرحلة باؼبقاومة النفسية اليت تبذؽبا الذات ضد ربفز اؼبيوالت اعبنسية وتكون مشوبة 

. بالقلق نتيجة بداية ظهور اػبصائص اعبنسية الثانوية 

 وتسمى دبرحلة البلوغ حيث تبدأ الغدد اعبنسية بأداء وظيفتها اعبنسية بالرغم من أن اؼبراىق مل :المرحلة المكبرة

وبقق بعد يف ىذه اؼبرحلة النضج اعبنسي الكايف ليمارس العالقات اعبنسية وتبدأ فيها بوادر النضج كظهور العادة 

. الشهرية عند الفتيات

 يطلق عليها ما بعد البلوغ حيث يبكن للفرد أداء وظائفو اعبنسية بشكل كامل :مرحلة المراهقة المتأخرة

وتكتمل الوظاف العضوية وتنتج األعضاء التناسلية وقد ال يتمكن اؼبراىق بإشباع ميولو اعبنسية بطرق طبيعية 
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مباشرة عن طريق الزواج فيلجأ إىل العادة السرية وقد يفرط يف فبارستها فتعكس عليو على مشاعر الدم وتنتهي 

. 1ىذه اؼبرحلة إبتداء من الرشد

:  خصائص المراهقة  .5

: يبكن حصر أىم خصائص اؼبراىقة فيما يلي       

تتميز ىذه اؼبرحلة دبعدل مبو جسمي يف جسم الفىت والفتاة ويزداد النمو عضالت اعبذع :  النمو الجسمي - أ

والصدر والرجلُت بدرجة أكثر من مبو العظام إذ تأخذ مالمح اعبسم والوجو صورهتا الكاملة وتصبح عضالت 

الفتيات قوية ومتينة يف حُت تتغَت الفتيات بالليونة وربُت شكل القوام ويكون الفتيان أطول وأثقل من الفتيات 

وتصل  اإلناث  سن السادسة عشر إىل حد أقصى من النمو الطويل يينما تستمر سرعة الزيادة حىت سن العشرين 

. 2خبالف الذكور فإن مبوىم يستمر إىل غاية الرابعة والعشرون

ينمو الذكاء بسرعة يف مرحلة الطفولة الثالثة وتستمر ىذه السرعة يف بداية ىذه اؼبراىقة مث :  النمو العقلي-ب

يتباطئ مبو الذكاء كلمات قدم الفرد يف مراىقتو، فهو يقف عند األفراد واألغبياء يف سن الرابعة وعدد اؼبتوسطُت 

 . سا18حوايل سنة غَت وعند اؼبمتازين 

 تعترب فًتة اؼبراىقة أصعب مرحلة يف مبو اإلنسان خاصة من الناحية النفسية ففيها يواجو : النمو النفسي-ج

اؼبراىق صراعا نفسيا قويا، يتأرجح فيها من حالة إىل أخرى يبيل إىل التفكَت يف اؼبشاكل احمليطة بو فهو يرى نفسو 

كبَتا يقحم نفسو يف أحاديث الكبار لكن ىؤالء يرفضو ألهنم يرونو صغَتا فيسعى اؼبراىق يف ىذا السن إىل 

. 3الكشف عن نفسو فهو يرى أنو قادر على التذكَت نفسو ويكون لو أراء واذباىات خاصة

                                                           
.102، ص 1990، 2، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت، لبنان، طالمراهقالنوري الحافظ، - 

1
  

2
،  1998، جامعة مستغانم، رسالة ماجستير معوقات ممارسة النشاط الرياضي  وطريق معالجتهاشعالل عبد المجيد، -  

 .118ص 
.  226، ص 1974، مكتب مصر لمطباعة،  سيكولوجية الطفولة والمراهقةمصطفى فهمي، -  3
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يتأثر مبو اعبهاز اؽبضمي دبقدار سنة تقريبا سبب ذلك تعبا وإرىاقا ولو دون عمل وكذلك :  النمو الحركي-د

توتر العضالت وانكماشها مع العظام، كما أن سرعة النمو يف ىذه الفًتة األوىل من اؼبراىقة ذبعل حركتو غَت 

سنة فتغدو اغبركات أكثر توافقا حيث يعاين اؼبراىق يف السنوات 15دقيقة ويبيل كبو اػبمول والكسل أما بعد 

. 1األوىل من اؼبراىقة من مرض فقر الدم أما يف اؼبراىقة األخَتة يشكو اؼبراىقون من أمراض ونبية

: مراحل ومميزات فترة المراهقة  .6

  سنوات وتنتهي يف 10ويبكن تسميتها دبرحلة البلوغ بدايتها تكون يف سن : مرحلة ما قبل المراهقة 

 يسميها شارلون بوىلر دبرحلة االذباه السليب، ألن سلوك اؼبراىق ينمو كبو السلوك السليب ويصعب 12سن 

 .عليو التحكم يف تصرفاتو االنفصالية، ويكون لديو إفراط يف اغبساسية الذاتية

  أىم ما سبيز بو ىذه اؼبرحلة ىو 16وتظهر بعد البلوغ وسبتد إىل سن  (: 16 – 13 )مرحلة المبكرة 

الغرابة واالرتباك يصدر يف فيها اؼبراىق أنواع من التصرفات أو السلوكات اليت تكشف عن مدى ظهور األزمات 

 .النفسية وما يعاتبو اؼبراىق جراءىا

  أىم مظاىر ىذه اؼبرحلة (: 18 – 16 )المراهقة الوسطي : 

 .بروز أحساس ربمل اؼبسؤولية -

.  اىتمام باعبنس األخر واؼبيل إليو- 

.  بروز اذباىات وميوالت جديدة -

  ىي أقل عنف من اؼبرحلة اليت سبقتها وتعرف دبرحلة أو سن اللياقة  (: 21 – 18 )مرحلة المتأخرة

 .2نظرا ؼبا يشعر بو اؼبراىق من متعة وسعادة كونو ؿبط أنضار اآلخرين

 
                                                           

.115، ص 1976، 3، دار المعرفة، القاهرة، ط التربية وطرق التدريس، عبد العزيز طالع- 1
  

. 125، 121، ص 1990، دار الشروق، القاهرة النمو النفسي لمطفل والمراهقزيدان مصطفى محمد، -  2
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:  المظاهر النمائية المميزة لمرحلة المراهقة .7

لعلى اؼبظهر الواحد يعترب أساسا متميزا أثناء عملية النمو لدى اؼبراىق ىي تلك : النمو الجسمي -1

. التغَتات اليت ربدث يف جسمو، إذ أن ىذه التغَتات تأذن بأن ىذا اغبدث ذكر أم أنثى ينتقل إىل مرحلة جديدة

 فالنمو اعبسمي يف ىذه اؼبرحلة يتحدد بالبلوغ والذي يكون عند البنُت حبدوث أول قذف منوي، وظهور 

. اػبصائص اعبنسية الثانوية أما لدى البنات فبحدوث أول حيض وظهور اػبصائص اعبنسية الثانوية

   فنجد أنو من أىم اػبصائص اعبنسية الثانوية عند البنات النمو القنايت للبويضات والرحم واؼبهبل واتساع 

اغبوض والردفُت واستدارت األفخاذ والغدد اللبنية وظهور شعر العانة وربت اإلبط وبعض الشعر اػبفيف على 

 .الذراعُت واػبفق وعمق الصوت

ووبدث البلوغ اعبنسي عند الذكر عندما تنشط اػبصيتان وتفرزان حيوانات منوية واؽبرمونات اعبنسية            

ات اؼبنوية بسائل اؼبنوي اليت تفرزه بروستاتا والرحم واؼبهبل وتنمو األعضاء اعبنسية بسرعة ويبدأ الفىت يوانوسبتزج احل

: يف اؼبثَتات اعبنسية ومن اػبصائص اعبنسية الثانوية أنبها

. الذقن ومبو الشعر ومبو اغبنجرة الواضحة وزيادة الطول وزيادة اغبجم

. 1ويبدو ىذا النمو السريع يف العادة قبل البلوغ ويستمر لعامُت أو ثالثة أعوام

 يكتمل يف ىذه اؼبرحلة التكوين العقلي للفرد بصفة عامة كما تظهر فيها القدرة اػباصة :النمو العقلي -2

فينمو الذكاء، فحسب أغلب الدراسات سبيل إىل أن الذكاء يتوقف يف سن اؼبراىقة وىذا معناه أن الذكاء يصل إىل 

حد أعلى خالل مرحلة اؼبراىقة اليت تتميز كما سبق الذكر بظهور قدرات اػباصة وتوجيو اؼبراىقة على ضلوؽبا 

 .توجيها سليما سواء بالنسبة للمراىقة أو اؼبيادين العمل اؼبختلفة

                                                           

.340، ص 1977، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، الطفولة والمراهقة، عمم النفس النموالقذافي محمد رمضان،  1
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   وتزداد أيضا قدرة اؼبراىق على التخيل وىذه القدرة بدورىا تطبع اؼبراىق بطابع خاص يبيزىا عن غَتىا من 

مراحل النمو وتظهر ىذه الصور التخيلية بشكل واضح يف أحالم اليقظة اليت هبد فيها اؼبراىق متنفسا للهرب من 

. الواقع واللجوء إىل عامل اػبيال من إشباع الدافع اعبنسي والوصول إىل مركز مرموق

 تتميز ىذه اؼبرحلة بالتغَتات االنفعالية العديدة اليت تطرأ على اؼبراىق وأغلب ىذه :النمو االنفعالي- 3

. االنعكاسات من نوع اغباد العنف

لعلى يف تتبع بعض العوامل وأنواع الصراع اليت يتعرض ؽبا اؼبراىق من ىذه الناحية أقصد الصراع اإلنفعايل والديٍت 

. 1واؽبوية والصراع القومي

 يتميز باتساع األفق االجتماعي والنشاط االجتماعي أيضا وكذلك نطاق اإلتصال :النمو االجتماعي-4

الشخصي للمراىق خاصة يف اغبالة الشخصية اؼبنبسطة، حيث يسعد اؼبراىق دبشاركة اآلخرين اػبربات واؼبشاعر 

. واإلذباىات واألفكار

أما يف اغبالة الشخصية اؼبنطوية فإن اؼبراىق يظل مشغوال بنفسو، وسيغرق وقتا طويال حىت يتجو كبو        

اآلخرين وتظهر الفتيات يف ىذا السن اىتماما باؼبظهر الشخصي ويبدو ذلك واضحا يف اختيار اؼبالبس واإلىتمام  

. بتفضيالت اغبديثة

ونالحظ نزعة االستقالل االجتماعي واالنتقال من االعتماد على الغَت إىل االعتماد على النفس، ويظهر         

اؼبيل للزعامة على أقوياء خصية من اؼبراىقُت ويتجو اؼبراىق إىل توحد مع الشخصيات خارج البيئة اؼبباشرة مثل 

. 2شخصية األبطال

   وىبدع اؼبراىق بأساليب أصدقائو ومسالكو ومعايره ويصبح عبدا عبماعة اليت ينتمي إليها، أي أنو يتحول بوالتو 

. اعبماعي من األسرة إىل النظائر مث يبضي بعد ذلك يف تطوره واكتمال لنضجو

                                                           
1
 .42، ص 1973، عالم الكتب، القاهرة، مصر، علم النفس اإلجتماعيحامد زهران، -  

2
 .65، ص 1973، دار النهضة العربٌة ، دراسات في علم النفس اإلجتماعيعبد الرحمان عٌساوي، -  
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 .ميزات المراهقة م .8

يتميز اؼبراىق بسرعة االنفصال ألتفو اؼبثَتات ويتأثر حُت ينقده الناس حىت لو كان النقد : الحساسية الزائدة*

صحيحا، لديو حساسية مفرطة ؼبا يسمع من مواعظ خلقية وترجع ىذه اغبساسية إىل اختالل يف ىرمونات 

الغدد وإىل النمو اعبنسي السريع مث إىل شلل قدرة الشخص على التأقلم مع البيئة اؼبعقدة اليت تطلب منو 

. 1تعرف أكثر تعقد فيها ىو ال يزال غَت قادر على التحكم الكامل

 يتكون الغضب منذ أيام الطفولة ويف مرحلة اؼبراىقة يريد ربقيق : غضب والكراهية*

. ما ىبطر عليو وتأكيدا استقالل، فالغضب انفعال

ومن بُت السلوكات االنفعالية اليت تلعب دورا بارزا يف مبو شخصية اؼبراىق يريد ربقيق ما ىبطر عليو وتأكيدا 

استقاللو، فالغضب انفعال من بُت السلوكات االنفعالية اليت تلعب دورا بارزا يف مبو شخصية اؼبراىق وتكوينها فإذا 

انفصل اؼبراىق ال يستطيع السيطرة على أعصابو ومظاىره اعبسمية، فاؼبراىق قد ينفصل من األمور اليت سبس كرامتو 

. واحًتام ذاتو وإن أكثر اؼبراىقُت يعملون جيدا على الذي وبسون بو عندما سبس كرامتهم

يف اعتقاد اؼبراىق أن الناس ال يفهمون تصرفاتو وسلوكو وأفكاره رغم أنو أصح : الرغبة في مقاومة السلطة*

شابا، كما أنو يعتقد ويشعر أن أبويو يريدان فرض السلطة عليو وكأنو ال يزال طفال فهو يرى رغبة األبوين يف 

 .2سوداء

: بعض النظريات المفسرة لمرحلة المراهقة .9

 هتدف ىذه النظرية إىل دراسة اؼبراىقة يف ضوء التحقيب التارىبي والثقايف :النظرية التارخية والثقافية -1

بتتبعها يف مسارىا النشوئي واالقتصادي قد فهم سَتوراتو اؼبكانية والزمانية ورصد أبعادىا الثقافية ومن أىم األمثلة 

                                                           
1
 .344القذافً محمد رمضان، مرجع سبق ذكره، ص -  

.114، ص 1980 لمدراسات والنشر، بيروت،  المراهق المؤسسة العربية، الحافظ نوري-  2
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الذي يقدم فيو نقدا لسيكولوجية اؼبراىقُت كما استعرض فيو ـبتلف " عبرار لوت"يف ىذا اجملال كتاب ربرير اؼبراىق 

 .النظريات اليت اىتمت باؼبراىقة مع تقدمي فهم تارىبي وثقايف للمراىقة يف ـبتلف ؿبطاتو السياقية

   ومن مث فجاك لوك ال يعترب مرحلة اؼبراىقة مرحلة تطورية مهمة يف مبو شخصية اإلنسان كما يف اؼبفهوم          

الكالسيكي للمراىقة، بل يعدىا فًتة تبعية واػبضوع وهتميش يف ؾبتمع ال مساواة والربح اؼبادي الذي يغيب فيو 

اختالف بُت : مبدأ احًتام اإلنسان، ومن ىنا فاؼبراىقة فًتة عنيفة بامتياز تعيد لنا إنتاج األفراد بصفات نفسها

... اعبنسُت سيكولوجيا واجتماعيا، واختالف الطبقات االجتماعية واختالف بُت األفراد األصليُت

على ثالث " جرار لوت"دبعٌت أهنا فًتة االستعداد اختالفات أثناء مرحلة الرشد ، وترتكز مقاربة         

عالوة على .  ، ومستوى حسي لؤلفراد ، ومستوى وسيط ألصناف اؼبراىقة مستوى عام للمراىقة: مستويات

. 1رصد ـبتلف ذبارب اؼبراىقة الواقعية باستعراض بعض القصص والتجارب اؼبعاصرة غبياة اؼبراىقُت

أنو درس اؼبراىقة اعتمادا على خصائصها الذاتية والعضوية والبيولوجية دون " ستايت ىول"وما يأخذ على         

. دراسة اؼبراىق يف وسطو االجتماعي واؼبادي ؼبعرفة ـبتلف تصرفاتو وسلوكياتو اذباه اآلخرين واذباه اؼبدرسة واجملتمع

. 2"مُت دوس، دوبيس، جيزل: "ومن الباحثُت الفرنسيُت الذين سبثلوا اؼبقاربة العضوية أو البيولوجية نذكر منهم

 ارتبطت النظرية اؼبعيارية بسيكولوجيا األؼبانية ما بُت اغبربُت العاؼبيتُت، إذ سخرت ىذه :النظرية المعيارية -2

السيكولوجية اعبامعية أو األكاديبية كل أدواهتا لتنوير اؼبراىقُت عقائديا وهتذيبهم دينيا وتوعيتهم فكريا، وإيديولوجيا 

بغية إبعادىم عن مؤثرات الفكر اإلشًتاكي وإزالة األفكار الثورية من رؤوسهم وخاصة بعد انتشار األزمات 

 .السياسية و اإلقتصادية  و اإلجتماعية

 تشكلت النظرية التحليل النفسي يف أؼبانيا منذ منتصف القرن التاسع عشر :نظرية التحليل النفسي -3

طبسة مقاالت حول النظرية " من سباقُت إىل تناول اؼبراىقة للتحليل النفسي ضمن كتابو " فرويد " مالدي ويعد 

                                                           
1
 .78عبد الرحمن عٌساوي، مرجع سبق ذكره، ص -  

2
 .232، ص 1978، اسمه وتطبٌقاته التربوٌة ، مكتبة النهضة العربٌة ، القاهرة ، مصر ، علم النفسعبد العزٌز القومً، -   
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إال أن فرويد ال يستعمل مصطلح اؼبراىق إال قليال ويستخدم مصطلح البالغ " 1905اعبنسية الذي نشره سنة 

 .عوض ذلك

كما يرى أن اؼبراىقة فًتة من فًتات اإلرتقاء النمائي اليت يبر هبا اإلنسان منذ كان طفال حىت أصبح راشدا بالغا   

ستاتلي ىول ويونغ وجون "ومن مث فليست مرحلة اؼبراىقة فًتة مستقلة لنفسها أو ميالد نفسي جديد كما يقول 

، بل ىي فًتة متصلة بالفًتات السابقة أي مرتبط دبرحلة الطفولة ومن ىنا فالبلوغ اعبنسي لدى اؼبراىق "جاك روسو

ىو تطوير مراحل جنسية اليت كانت من قبل ، اليت تعرف دبرحلة الكمون اعبنسي، مث مرحلة البلوغ التناسلي بعد 

. مباء األعضاء اعبنسية لدى اؼبراىق واؼبراىقة

 لقد تركت اؼباركسية تأثَتا يف سيسيولوجية اؼبراىقة اليت سبثل اؼبقاربة اؼبادية اعبدلية يف :النظرية الماركسية -4

عن تطور الفرد نفسيا يف عالقاتو دبنتوجاتو " فيكو تاسكي"تفسَت التطور النمائي لدى اؼبراىق ولقد ربدث 

 .الثقافية اليت وبققها يف حياتو عرب العمل

  ومن ىذا تدرس ىذه النظرية اؼبراىقة يف ظل عواملها السياسية و اإلقتصادية برصد سَتوراهتا التطورية يف ظل 

. 1أجواء الصراع الطبقي  و اإلجتماعي

اؼبراىقة يف ضوء منظور نسقي كلي على غرار النظرية اعبشطالتية " كورت لوين" يدرس :نظرية المجال -5

على أساس وجود ؾبموعة من العوامل القريبة والبعيدة اليت تتفاعل كليا بشكل نسقي فتأثر يف حيات اؼبراىق سلبا 

 .وإهبابا دبراعات العوامل  النفسية واالجتماعية الذىنية والعضوية

 

. مشاكل المراهق 

                                                           
1
 .102عبد الرحمن عٌساوي، مرجع سبق ذكره، ص  -  



مراحل و مميزات المراهقة :                                                           الفصل الثاني   
 

44 
 

    يتعرض اؼبراىق يف الكثَت من اغباالت إىل ما بُت اكبراف مبوه ويصاب ببعض  اؼبشكالت السلوكية اليت تؤثر يف 

: مبوه النفسي ومن بُت ىذه اؼبشاكل ما يلي

ويتمثل اػبوف يف االنفعال وقت اػبطر للحفاظ على اغبياة ولكن اػبوف إذا تعدى حده وخرج عن : الخوف (1

أصولو فهو يعترب مرض يؤثر يف سلوك الفرد ويكتسب اػبوف عن طريق التعلم حيث تكمن ـباوف اؼبراىق يف 

. اػبوف من اؼبصابة باؼبرض أو اؼبوت

وقد تكون ـباوفو مرتبطة باالمتحانات واػبوف من الرسوب فيها، وقد يرتبط خوفو باألمور اؼبادية واػبوف من 

عدم ربقيق اؼبستوى االقتصادي الذي يرغب فيو وقد يرتبط باألسرة مثل اػبوف بتفككها واػبوف من األماكن 

. اؼبفتوحة أو اؼبرتفعة أو األماكن اؼبغلقة واػبوف من األمل أو العقوبة

ترجع أسباب االنطواء يف الغالب إىل عوامل مرتبطة أسرية فيها عدم تفهم الوليدين لرغبات اؼبراىق : االنطواء (2

وحاجتو، كما أن ثقافة الوالدين ؽبا تأثَت واضح يف انطواء اؼبراىق ىناك أسر تعترب ؾباالت النشاط الرياضي 

. واالجتماعي والفٍت مضيعة للوقت

   كما ترجع بعض األسباب إىل حالة األسرة االقتصادية ويبكن للمريب أو اؼبعلم إذا وجد ىذه األمباط السلوكية 

عدم إشًتاكو يف النشاطات اؼبدرسية، اقتصاره على صديق واحد يف بعض األحيان، قلة فاعليتو : يف اؼبراىق وىي

. 1وحيويتو وشروده الذىٍت، عدم تفتو بنفسو وقدراتو

 تنتشر ظاىرة اعبنوح بُت اؼبراىقُت يف اؼبدارس اؼبتوسطة والثانوية ويكون جنوح بدرجة شديدة من : الجنوح

السلوك العدواين حيث تبدو على اؼبراىق تصرفات سلبية يثَت إىل سوء اػبلق، الفوضى، االستهزاء وقد يتطور 

                                                           
، مذكرة تخرج التمدرس بين المراهق ورغبة األولياء وأثرها عمى التحصيل الدراسيبممقدار فضيمة، ميموني خضرة، - 1

  .2007 – 2006جامعة مستغانم، 
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االعتداء على اؼبعلم واألب، وقد يقوم باالنتحار وقد يظهر اعبنوح يف صورة : الوضع ويصل إىل اعبريبة مثال

. 1االكبراف اعبنسي أو االعتداء اؼبادي أو تعاطي اؼبخدرات أو اإلدمان عليها ويصل اغبال إىل العدوان واالهنيار

: عالج مشاكل المراهق 

 جعل اؼبراىق مطمئنا يف سلوكو واثقا من نفسو يف إطار اعبماعة. 

 اشعاره باؼبسؤولية والقيام بالواجب واحًتام اغبقوق. 

 دؾبو يف العامل اعبماعي من أجل العمل واإلنتاج. 

 تعويده على تقبل النقد بإدراكو نواحي قدرتو وعجزه. 

 على الوالدين هتيئة جو نفسي صاحل للمراىق حىت يكون لو مبو انفعايل سوي. 

 على مدرسة مراعاة نوع األنشطة اليت يقوم هبا اؼبراىق حىت ال تؤثر عليو. 

 2توجيو التلميذ اؼبراىق لالبتعاد عن اؼبمارسة العادات السيئة واالستفادة من مواىبو وقدراتو .

:  الحلول المقترحة للتعامل مع المراهقة .10

سبت ؾبموعة من اغبلول واإلقًتاحات للتعامل مع اؼبراىق نفسيا وإجتماعيا وتربويا يبكن تفصيلها على النحو 

: التايل

:  بعض الحلول المشاكل الذاتية

   ال يبكن معاعبة اؼبراىق نفسيا وذاتيا إال دبساعدتو على تفهم ذاتو يف حل مشاكلو بنفسو أي البد من مساعدة 

اؼبراىقُت وتشجيعهم حىت يستطيع كل واحد أن يعرف نفسو ويفهم ذاتو ويدرس شخصيتو ويفهم خرباتو ووبدد 
                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ، االضطرابات النفسية والعقمية عند الطفل والمراهقبدرة معتصم ميموني، -  1
 .263، ص 2003

، 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون طبعة،  األسس النفسية لمنمو من الطفولة إلى الشيخوخةفؤاد البهي السيد، - 2
      .100ص 



مراحل و مميزات المراهقة :                                                           الفصل الثاني   
 

46 
 

مشكالتو وحاجاتو ويعرف الفرص اؼبتاحة لو وأن يستخدم وينمي إمكانياتو بذكاء إىل أقصى حد مستطاع وأن 

وبدد إختياراتو ويتخذ قراراتو ووبل مشاكلو بنفسو باإلضافة إىل التعليم والتدريب اػباص الذي وبصل عليو عن 

طريق الوالدين اؼبرشدين يف األسرة واؼبدرسة ومراكز التوجيو واإلرشاد لكي يصل إىل ربديد وربقيق أىداف واضحة 

. 1تكفل لو ربقيق ذاتو وربقيق الصحة النفسية والسعادة مع نفسو ومع اآلخرين

عالوة على ذلك فال بد من تكاثف اعبهود وتظافرىا ؼبساعدة اؼبراىق على ذباوز مشاكلو الذاتية بتشجيعو ماديا   

ومعنويا وربذيره دعما وتأىيال وتكوينا وتقديرا ودفعو لؤلمام كبو اإلبداع واإلبتكار والبحث واػبلق وعلى الوالدين 

واؼبربيُت واؼبرشدين والنفسيُت أن يقدرو دورىم اؽبام يف تنمية مفهوم الذات اؼبرن السوي عند اؼبراىقُت وإرشادىم 

إىل طرق اؼبختلفة اليت يستطيعون عن طريقها اكتشاف واستخدام قدراهتم وإمكانياهتم وتعليمهم ما يبكنهم أن 

يعيشوا يف أسعد حال فبكن بالنسبة ألنفسهم وللمجتمع الذين يعيشون فيو عن طريق ربقيق الذات وتوجيو الذات 

لتحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي يف ؾباالت اغبياة اؼبختلفة وال يقتصر األمر على الوالدين فقط بل يتعدى 

. 2ذلك على اؼبدرسة واجملتمع على حد سواء

:  بعض الحلول المشاكل الموضوعية

:  تتنوع ىذه اغبلول بتنوع اجملاالت اؼبوضوعية لذا يبكن تفريع اجملال اؼبوضوعي إىل ما يلي

 يكون اغبل ناجحا يف ىذا اجملال بتحسُت الوضعية اإلقتصادية لؤلسرة اليت يعيش اؼبراىق :األسرة -1

وسطها، والسيما الفقَتة منها وتوعية أفرادىا بالعلم والثقافة واإلعالم والدين والتوجيو مع التنمية الشاملة لؤلسرة يف 

البادية واؼبدينة بغية توفَت جو نفسي مالئم لتنشئة اؼبراىق تنشئة سليمة متكاملة ويعٍت ىذا خلق جو أسري 

وعائلي ضبيم قصد تربية اؼبراىق تربية إهبابية أساسها التوافق مع الذات واألسرة واجملتمع واؼبدرسة مع إبعاد اؼبراىق 

 .عن أجواء القلق والتمرد واػبوف والصراع والوحدة والعزلة والتشاؤم واليأس
                                                           

   - 
1
، تر أحمد عزت راجح، مكتبة األنجلو مصرٌة، القاهرة، محاضرة تمهيدية في التحليل النفسيسٌغموند فروٌد،  

 .30، ص 1966

.65، ص 1993، 1 ، دار العلوم العربٌة، بٌروت، لبان، طمشكالت الطفولة والمراهقة، أساسها الفيزيولوجية والنفسيةعبد الرحمن عٌساوي، 
2
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 اليبكن للمراىق أن وبقق مالئمتو الصحيحة واؼبتوازنة من اجملتمع إال إذ  حاول اجملتمع بكل :المجتمع -2

أن يتفهم حاجيات اؼبراىق  (النقابة اإلعالم والدين )والكربى  (العائلة، الشارع واؼبدرسة)مؤسساتو الصغرى 

ورغباتو ومتطلباتو الذاتية واؼبوضوعية بإصدار قوانُت وتشريعات ربمي اؼبراىق وزبدمو ذىنا وتنفعو وجدانيا وعضويا 

وسيكولوجيا وثقافيا وإعالميا، فال بد من اإلىتمام هبم إىتماما حقيقيا وزبصيص ؽبم عناية كبَتة وتوفَت إمكانيات 

 .الالزمة ورعايتهم نفسيا وإجتماعيا وثقافيا ودينيا

ويعٍت ىذا كلو أنو من واجب اجملتمع أن يقدم رعاية كاملة ؽبذه الفئة كي تتوافق مع ذاهتا، ونفسها وؾبتمعها 

 .1وعليو أن يضع ثقتو الكاملة يف ىذه الفئة اليت تشكل سواعد الوطن يف اغباضر واؼبستقبل

   والبد أن توفر األسرة فضاء إهبابيا باؼبناقشة واغبوار والنقد والتفاوض وحول مشاكل اؼبراىق اغبقيقية باإلنصات 

والتفهم واقًتاح اغبلول الناجحة ؽبا دون إفصاء أو هتميش أو إزدراء أو سخرية مهما كانت رغبات اؼبراىق وطلباتو 

. 2واقعية أو خيالية أو ونبية

   والبد من التقرب من اؼبراىق نفسيا واجتماعيا وتربويا واإليبان حبريتو الشخصية يف إزباذ القرارات اليت تناسبو ىو 

يراىا صحيحة واالعًتاف باحقتو يف االعتماد على نفسو ومساعدتو على االستقالل بشخصيتو وربفيزه على 

اإلبداع واالبتكار والتخيل وربملو اؼبسؤولية يف تدبَت شؤون حياتو مع تنبيو إىل أن اغبرية الشخصية ليست مطلقة 

.  أو اغبالة فوضى بل ىي التزام ومسؤولية وأن حريتو  تتوقف عند حرية اآلخرين

   وينبغي لآلباء ان يتعدوا عن سلطة القمع والقهر والعقاب يف تربية االبناء مع ضرورة استبدال ىذه السلطة 

بالعناية والعطف والتوجيو البناء واؽبادف وسبثل اغبوار الديبقراطي يف مناقشة صبيع اؼبشاكل األسرة والسيما مشاكل 

. اؼبراىق

                                                           
1
 .65أحمد أوزي، مرجع سبق ذكره، ص -  

، ص 1977، الطفولة والمراهقة، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة، علم النفس النموالقذافً محمد رمضان، -  2

50.  



مراحل و مميزات المراهقة :                                                           الفصل الثاني   
 

48 
 

. 1والبد للوالدين كذلك أن يقدموا توجيهات القيمة ومفيدة ألوالدىم اؼبراىقُت فيما ىبص الًتبية اعبنسية 

 الينبغي أن تكون اؼبؤسسة الًتبوية ثكنة عسكرية قوامها االنضباط والصرامة وكثرة التأديب أو :المدرسة -3

تكون فضاء للخوف والعقاب بل ينبغي أن تكون اؼبدرسة فضاء للتسامح والتعايش فضال عن فضاء للتعلم 

والتكوين لذا ينبغي على اؼبدرسة أن تعتد بالعالقات اليت ىبلقها اؼبراىق مع ذاتو ومع اآلخرين واجملتمع وربًتم 

رغباتو الشعورية وتتفهم ميولو وحاجاتو و اذباىاتو النفسية والعاطفية وتضمن لو من اغبماية على صبيع األصعدة 

واؼبستويات وكذلك ينبغي أن تبتعد عن األسلوب السلطوي يف التعامل مع اؼبتعلمُت اؼبراىقُت داخل الفصول 

اؼبدرسية واستبدالو باػبطاب التحاوري والتشاركي والتفاوضي مع دمج اؼبراىق يف فرق وصباعات لدفعو لتحمل 

 .اؼبسؤولية

   وعليو فليس من الضروري أن تكون اؼبدرسة فضاء للصراع، بل يبكن أن تكون مدرسة ديبقراطية وفضاء للحرية 

واإلبتكار واإلبداع ومكان إلذابة الفروق اإلجتماعية وتعايش الطبقات وتوحيد الرؤى والتطلعات بُت اؼبتعلمُت 

اؼبراىقُت ومن مث على اؼبؤسسة الًتبوية أن تذيب كل اػبالفات اؼبوجودة بُت اؼبراىقُت على اؼبستوى اإلجتماعي 

. والثقايف واللغوي وربرير اؼبتعلمُت واؼبنحرفُت من الفئة الدنيا من عقدىم طبقة شعورية وال شعورية

   وأكثر من ىذا البد أن يستفيد اؼبراىق من توجيو اؼبهٍت والًتبوي واإلرشاد النفسي واؼبدرسي واإلرشاد 

. 1اإلجتماعي وبالتايل تكون اؼبدرسة يف خدمة اؼبراىق صحيا ونفسيا وإجتماعيا وتربويا وعلميا وثقافيا

. عالقة المراهق بالمدرسة .11

   شبة مشاكل عدة يعيشها اؼبراىق نتيجة عن عالقاتو دبدرسيو وزمالئو وأصدقائو يف الدراسة وعالقة مع اإلدارة 

الًتبوية، مثل تقصَته يف اقباز واجباتو اؼبدرسية، والتأخر عن الوقت الدراسة أو التغيب اؼبكرر أو استخدام العنف 

والشغب والقوة مع زمالئو يف الفصل الدراسي أو االعتداء على تلميذات الفصل أو سب اؼبدرسُت وشتمهم 

. وأىانتو أو نشر الفوضى داخل اؼبؤسسة
                                                           

1
 .55، ص 2009، 1، الرباط، المغرب، ط26، سلسلة شرفات، رقم مدرسة المستقبلمصطفى محسن، -  
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   لذا فواجب اؼبدرسة إذا أن زبلق متعلما مراىقا يتكيف مع اؼبدرسة ويتأقلم مع أجوائها التعليمية ويبتثل 

لتشريعاهتا االنضباطية واحًتام قانوهنا الداخلي إذا فاؽبدف ىو خلق التوافق النفسي لدى اؼبراىق يف عالقتو مع 

ولعل اؼبؤسسات الًتبوية والتعليمية تعترب أفضل ؾبال يبكن " أضبد أوزي : "مؤسستو العلمية ويف ىذا النطاق يقول

أن يساعد اؼبراىق يأخذ بيده لتسهيل عملية دؾبو يف اجملتمع على كبو وبقق ذاتو ويشعره بوجوده وكينونتو وىو 

. مطمحو األساسي

   غَت أن طبيعة التغَت النمائي اؼبفاجئ، الذي يعيشو اؼبراىق، من جهة والبراطو يف ىذا السن من جهة ثانية، يف 

زبتلف أنظمتها وبراؾبها التعليمية وتتعدد حاجاهتا  (التعليم اإلعدادي والثانوي  )مؤسسات تعليمية جديدة 

ومتطلباهتا، ذبعل اؼبراىق بعيدا عن القدرة على استيعاب وسبثيل مسارىا وأبعادىا، فبا قد يؤدي بو إىل اضطراب 

. 1السلوك وفقدان التوازن

  ومن ىنا فالعالقات اليت يبكن أن تربط اؼبراىق باؼبؤسسة التعليمية قد تكون عالقة إهبابية مثمرة أساسها احملبة 

والصداقة واالحًتام واالنضباط والتوافق والتعايش والتسامح من جهة أو عالقة سلبية مشينة قوامها النفور والكراىية 

. واإلقصاء والتهميش والعدوانية والعنف والتطرف من جهة أخرى 

 

 

 خالصة :

   تعرف اؼبراىقة بأهنا من أصعب اؼبراحل العصرية اليت يبر هبا الفرد يف حياتو، حيث وباول اؼبراىق فرض نفسو 

والبحث عن استقالليتو وربقيق الذات وإعطاء معطيات جديدة وبالتايل بناء شخصية جديدة، نظرا للتغَتات اليت 

. تطرأ عليو واليت ال يتوقف تأثَتىا ليس على اؼبراىق وحده وإمبا على األسرة واؼبدرسة واجملتمع كامل
                                                           

   .03، مرجع سبق ذكره، ص  المراهق والعالقات المدرسيةأحمد أوزي، -  1
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   فهذه اؼبرحلة الطبيعية اليت ىدفها النضج والبلوغ بكل ما وبملو من تغَتات واضطرابات يف النحو الفيزيولوجي 

والذي يظهر على اؼبستوى اعبسمي اػبارجي والداخلي والذي ينعكس على األداء اؼبعريف والعقلي واليت تؤثر سلبا 

على تكوين شخصية فهؤالء اؼبراىقُت حباجة للرعاية واالىتمام من أجل ربقيق مطالبهم العاؼبية والتعليمية وتطوير 

.       قدراهتم واستقالؽبا
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د:د تمهيدد
 حناول يف هذا الفصل دراسة معرفة آراء و نظرة املتمدرسني حول املوضة اللباسية ، وهذا من خالل رصد آراء 

اخلاصة بالتالميذ املتمدرسني حنو املوضة ، وهذا من خالل املقابالت اليت أجريناها و إبراز أهم النتائج اليت توصلنا 
 .إليها من خالل هذه الدراسة 
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 :نظرة التالميذ المتمدرسين للموضة اللباسية : أوال 

   إن ادلوضة اللباسية ىي تلك األوجو الثقافية للفرد وتعترب ميزة خاصة يتميز هبا الفرد، دلا ذلا من تأثري رمزي 

. وقيمي لو

:  نظرة ادلتمدرسني للموضة

.     ختتلف نظرة التالميذ ادلتمدرسني حول ادلوضة من تلميذ إىل آخر وىذا راجع  لذاتية كل تلميذ

(. أنثى، سنة ثالثة ثانوي، شعبة علوم طبيعية: )(1)حسب ادلبحوثة رقم 

المود حاجة شابة بزاف وعندىا أثر يف حيايت على خاطر كي نكون البسة حاجة تاع المود رمس روحي آالز " 

"  و رمس روحي أنتيك 

 : ترمجة ادلقطع

 ادلوضة شيء مجيل ودميز للحياة، عندما ألبس شيء يكون موضة يف الوقت احلايل أحسب نفسي مرتاحة نفسيا 

. وتعجبين ذلك خاصة عندما أكون متأنقة

 

(. ذكر، سنة ثانية ثانوي، شعبة علوم طبيعية )(7)حسب ادلبحوث رقم 

" المود ىي التجديد يف حوايج بقاع الستيل " 

 :   ترمجة مقطع

   ادلوضة ىي التغيـري ادلعاصـر يف ادلـالبس بكل أنوعها 

 

(. أنثى، علوم طبيعية، سنة أوىل ثانوي)، (4)حسب ادلبحوثة رقم 

"   يف المود كل خطرة خترج حاجة جديدة " 
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 :  ترمجة ادلقطع

ادلوضة ىي ذلك التطور والتغيري يف ادلالبس     

 

الحظنا من خالل ادلقابالت اليت أجريت مع ادلبحوثني أن للتالميذ نظرة إجيابية اجتاه ادلوضة ، فكل ادلبحوثني 

يعربون عن ادلوضة بأهنا التقدم والتطور والتغري يف ادلالبس وىذا راجع إىل ذاتية كل تلميذ وطريقة تفكري ونظرتو 

. خاصة يف اجملتمع حول ادلوضة

   وادلوضة ىي نوع من احلركة االجتماعية اليت أصبحت تلعب دورا خطريا يف وجوه متعددة من اجملتمع احلديث 

قيمو ومعايره وزعامتو واألسماط السلوكية فيو وإنتاجو الصناعي وعرفو وتقاليده وآدابو العامة بل يف كل تراثو احلضاري 

. 1واالجتماعي على السواء ويف النقلة االجتماعية فيو على اختالف ضروهبا وأنواعها

: القنوات التلفزيونية و اثرها في اقناع المالبس الموضة- 2

   تعد القنوات من الوسائل ادلتبعة يف اختيار أنواع ادلوضة اللباسية وطريقة يعتمد عليها األفراد يف اختيار أو مزج 

. طريقة لباسهم

(. ذكر، سنة ثالثة ثانوي، شعبة آداب فلسفة )(8)   حسب ادلبحوث رقم 

"  باش زمري لبسيت  sportأنا نتبع أبو ظيب " 

 :  ترمجة ادلقطع

. Sport القناة اليت اتبعها يف اختيار لباس ىي قناة أبو ظيب    

 

 

                                                           
1
 .09 ،  دار الحداثة للطباعة والنشر، لبنان ، دط، ص التغير اإلجتماعي وحركات الموضةحاتم الكعبي، -  
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(. ذكر، سنة أوىل ثانوي، شعبة علوم طبيعية )(6)حسب ادلبحوث رقم 

". أنا خاطيين القنوات والربامج التلفزيونية نتبع غري األنًتنيت ونشوف واش خاصين   "

:   ترمجة ادلقطع

. أنا ال أشاىد التلفاز اتبع األنًتنيت يف اختيار اللباس  

 

( ذكر ، السنة الثالثة ثانوي ، شعبة أداب وفلسفة  )(4)ادلبحوث رقم 

"  أنا ما نتفرجش التيلي نتبع ونشوف اللبسة يف الفيسبوك " 

 :  ترمجة ادلقطع

" الفيسبوك"أنا ال أشاىد التلفاز بل أتابع ادلوضة اجلديدة يف مواقع التواصل االجتماعي    

 

من خالل ادلقابالت اليت أجريت على ادلبحوثني نستنج أن ىناك اختالف التالميذ يف اختيار مالبسهم فبعض 

يعتمد على مشاىدة قنوات تلفزيونية يف اختيار ادلوضة اللباسية والبعض اآلخر يعتمد على مواقع التواصل 

االجتماعي و ادلواقع االلكًتونية مثل األنًتنيت والفايسبوك يف اختيارىم للموضة اللباسية ألهنا تعطي اجلديد يف 

. ادلالبس و إبراز موضة جديدة بكل أنواعها 

:  األشياء المهمة في الموضة- 3

.     خيتلف أراء التالميذ من تلميذ إىل آخر يف اختيارىم األشياء ادلهمة عندىم يف ادلوضة

(. ذكر، سنة ثالثة ثانوي، شعبة آداب وفلسفة )(8)حسب ادلبحوث رقم 

" احلاجة ايل هتمين يف ادلوضة ىي اللبسة وادلكياج و الصبابيط "
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 :  ترمجة ادلقطع

   األشياء اليت تثري اىتمامي يف ادلوضة ىي ادلالبس بأنواعها واألحذية 

( ذكر، السنة الثانية ثانوي، آداب وفلسفة )(9)حسب ادلبحوث رقم 

"  احلاجة ايل جتبدين يف المود ىي اللبسة " 

 :  ترمجة ادلقطع

األشياء اليت تثري اىتمامي يف ادلوضة ىي ادلالبس    

 

(. أنثى، السنة األوىل ثانوي، لغات أجنبية )(5)حسب ادلبحوثة رقم 

"  يف المود تعجبين ليكوالر تاع الشعر و ليكوب " 

 :  ترمجة ادلقطع

األشياء اليت تثري اىتمامي يف ادلوضة القصات و الصبغات   

 

  من خالل ادلقابالت ال حظنا أن كل ادلبحوثني اىتمامهم الكبري يف ادلوضة ىو ادلالبس بكل أنواعها وىذا جيعلنا 

نستنتج أن كل التالميذ سبب ميلهم يف ادلوضة بدرجة كبرية ىو تغيري وحتديد يف ادلالبس، وتعترب من أىم 

ادلستلزمات والضروريات الشخصية اليومية ويف نفس الوقت تؤثر يف النشاط اإلجتماعي ولذلك فهي راسخة وقوية 

يف احلياة اإلجتماعية والثقافية يف أي عجز، ولكن طرز ادلالبس اليت ترتديها واإلختبارات ادللبسية اليت رمددىا ىي 

. 1أوال وقبل كل شيء حمددة ومفيدة بنوع اجملتمع الذي نعيش فيو

 

 
                                                           

 .1996، 1 ، دار الفكر، مدينة نصر ، طدراسات في سيكولوجية المالبس،علية عابدين، -  1
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. الماركات المتبعة في األلبسة- 4

. ختتلف نوعية ماركات التالميذ يف اختيار ألبستهم من تلميذ آلخر وىذا حسب أذواقو واختياراهتم اخلاصة

( ذكر، سنة الثالثة ثانوي ، شعبة علوم طبيعية،  )(6)حسب ادلبحوث رقم 

" Adids ، poloأنا نبغي "

 :  ترمجة ادلقطع   

  polo و Adidas   أنا أحب 

 

(. أنثى، السنة الثالثة ثانوي ، لغات أجنبية، )(2)حسب ادلبحوثة رقم 

"  أنا يف ادلكياج ندير مركة نوت و يف اللبسة نبغي نايك " 

 :  ترمجة ادلقطع

. NIKE  ويف األلبسة أفضل Noteأنا يف ادلاكياج استخدام ماركة 

 

 ( ثالثة ثانوي ، لغات3أنثى،  )(3)حسب ادلبحوثة 

" نلبس مركة الكوست و مركة ويس فيطو " 

 :  ترمجة ادلقطع  

 Louis vition وLa costeاستخدم ماركة 

    

حسب تصرحيات اجملموعتني حسب خالل ادلقابالت اليت أجريت معهم، فهناك اختالف كبري يف نوعية ادلاركات 

.  ادلختارة يف ألبستهم من تلميذ إىل آخر وىذا كل حسب شخصية كل تلميذ ورأيو اخلاص 
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   من خالل الفصل وجدنا أنو ىناك اختالف كبري من تلميذ إىل آخر حول نظرهتم إىل ادلوضة اللباسية باإلضافة 

. أن ىناك نظرة إجيابية ونظرة سلبية إىل ادلوضة عند التلميذ، فادلوضة اللباسية ىي عبارة عن تطور يف ادلالبس
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الموضة اللباسية في الثانوية  :ثانيا 

   ختتلف ادلؤسسات الًتبوية حول ادلوضة من مؤسسة إىل آخر، وىذا حسب مسؤولني اإلداريني واألساتذة وكل 

. أستاذ ومسؤول لو نظرتو خاصة ورأيو اخلاص

 : رأي المسؤولين واألستاذ حول لباس التلميذ -1

ختتلف أراء ادلسؤولني اإلدارين أو األساتذة يف لباس تلميذ من مسؤو إىل آخر فالبعض يهتمون مبالبس التالميذ 

. وبعض ال يبالون

(. أنثى، أداب وفلسفة، سنة ثالثة ثانوي )(12)فحسب ادلبحوثة رقم 

" ما يبغوش وحد اللبسة كيما السروال ادلقطع و ادليين وادلكياج " 

 :  ترمجة ادلقطع  

  يرفضون بعض األلبسة مثل سروال ادلمزق وادلالبس القصرية وادلاكياج

 

(. أنثى ، سنة ثالثة ثانوي، آداب وفلسفة )(9)فحسب ادلبحوثة رقم 

" يرفضو السروال سليم و ادلقطع ، تشويكة تاع الشعر عند الشاشرة "

 :  ترمجة ادلقطع  

.   يرفضون سروال الضيق ، دمزق ،  تسرحيات الشعر الغريبة بالنسبة للذكور
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(.  ذكر، لغات أجنبية، سنة ثالثة ثانوي )(5)حسب ادلبحوث رقم 

" مايبغوش وحد النوع تاع قش و عند البنات مايبغوش ايل تدير ادلكياج و جتي تقرا "

 :  ترمجة ادلقطع

  يرفضون بعض األلبسة و ادلكياج عند البنات  

 

   حسب كل ادلقابالت اليت أجريت مع ادلبحوثني فهم يصرحون أن ادلسؤولني واألساتذة يرفضون بعض األلبسة 

. باعتبار أن ىذه األلبسة تقلل من احًتامهم واحًتام ادلؤسسة الًتبوية

 :تأثير الموضة على المستوى الدراسي -2

ليس بالضروري أن يكون ىناك وجود تأثري ادلوضة على ادلستوى الدراسي للتلميذ فادلوضة اللباسية ىي إحدى 

. األوجو الثقافية للفرد

(. أنثى، سنة أوىل ثانوي ، شعبة لغات أجنبية )(9)حسب ادلبحوثة 

".  شابةmoyen ليست للموضة تأثري عندي أنا ألبس ونقرا نورمال وندي "

 :  ترمجة ادلقطع

   ليست للموضة تأثري عندي فأنا ألبس و أدرس يف النفس الوقت و احتصل على معدالت جيدة  
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(.  ذكر، سنة ثانية ثانوي، آداب وفلسفة )(8)حسب ادلبحوث رقم 

" أنا نتبع ادلوضة و نقرا غاية " 

 :  ترمجة ادلقطع

.   ليس للموضة تأثري أن اىتم بادلوضة وكذلك اىتم بدراسيت

 

( ذكر، السنة الثالثة ثانوي لغات أجنبية )(5)حسب ادلبحوث 

" ادلوضة ماعندىاش تأثري على قراييت " 

 :  ترمجة ادلقطع

.   ليس للموضة تأثري على ادلستوى الدراسي

 

   حسب أقوال ادلبحوثني ليس ىناك تأثري للموضة على ادلستوى الدراسي فكل التالميذ يف وقت حال يهتمون 

بادلوضة و يهتمون بدراستهم يف نفس الوقت ، حيث تعترب ادلوضة اللباسية موضوع تغيري و جتديد على مستوى 

. ادلالبس فقط 

 :ارتداء المآزر في المؤسسة -3

. يعترب ارتداء ادلئزر يف ادلؤسسات الًتبوية شيء ضروري كما لو من إعطاء ىيئة توضح قيمة التالميذ

(. أنثى ، السنة األوىل ثانوي ، لغات أجنبية )(5)حسب ادلبحوثة 

"  انا ما نلبسش الطابلية " 

 :  ترمجة ادلقطع

  أنا ال أرتدي ادلؤزر هنائيا  
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(. أنثى، سنة ثالثة ثانوي ، آداب وفلسفة، )(10)حسب ادلبحوثة رقم 

"  نلبس الطابلية مني زمرج من الدار " 

 :  ترمجة ادلقطع

 أرتدي مآزر عند خروجي من البيت 

(. أنثى، لغات أجنبية، سنة ثالثة ثانوي )(3)حسب ادلبحوث 

". منلبس طابلية قاع ومتهمنيش"

 :  ترمجة ادلقطع

ال أرتدي ادلئزر وال اىتم بو  
 

( ذكر ، السنة الثانية ، لغات أجنبية  )(2)حسب ادلبحوث رقم 

"  جامي اال لبست الطابلية "

 :  ترمجة ادلقطع

ال أرتدي ادلئزر هنائيا  

 

( أنثى ، السنة الثانية ثانوي ، آداب و فلسفة  ) (9)حسب ادلبحوثة رقم 

" نلبس الطابلية عند خروجي من البيت على خاطر ىي حاجة تبني بلي نقرا " 

 :  ترمجة ادلقطع

ارتدي ادلئزر عند اخلروج من البيت باعتباره رمزا للدراسة  
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 نالحظ من خالل ادلبحوثني أن ىناك فئة من تلميذ يرتدون ادلآزر وأن ىناك فئة ال تبايل بارتداء ادلآزر حسب 

. شخصية كل تلميذ

    نستنتج من ىذا الفصل أن ىناك وجو اختالف ووجو تشابو بني ادلتمدرسني يف بعض صفات ووجهة نظرهتم 

حول ادلوضة وحول ارتدائهم كذلك دلآزر فيعتقد بعض ادلتمدرسني ادلئزر ضروري ويعتقد البعض غري ضروري وىذا 

 .اختالف حسب رأي كل تلميذ ووجهة نظره
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: نتائج الدراسة

   من خالل دراستنا لظاىرة تأثري ادلوضة اللباسية على التالميذ ادلتمدرسني وبناءا على اجلانب النظري الذي مت 

فيو مجع كل ادلعارف وادلعلومات الىت ذلا عالقة باللباس وادلوضة كتدعيم للجانب ادليداين والذي اعتمدت فيو على 

آداب وفلسفة، علوم طبيعية، لغات ) تلميذ ذكور وإناث سنة ثالثة ثانوي بشعب خمتلفة 12عينة تتكون من 

والذي أجري يف ثانوية عبد احلميد دار العبيد سيدي على ومن خالل ىذا ونتائج ادلقابالت توصلنا إىل  (أجنبية

: ما يلي

تشكل ادلوضة اللباسية أحد الضغوطات النفسية واالجتماعية على التلميذ فمن أىم الدوافع اليت تؤدي  -

بادلتمدرسني إىل زيادة باالىتمام بادلوضة اللباسية ىو لفت االنتباه وإعجاب اآلخرين، باعتبارىم يف سن ادلراىقة 

 .واليت تعترب أىم مراحل تكوين الشخصية ويف سن يبحثون فيو عن القبول االجتماعي وبصفتهم تالميذ

وأفراد يعملون على إثبات وجودىم ومكانتهم االجتماعية ادلتميزة مبظهر الئق فهم بواسطة اللباس يعربون عن  -

فردانيتهم وحريتهم يف اإلختيار  وحيققون أذواقهم اخلاصة، دما جيعلهم أكثر استقالال ويزيدىم عزة وثقة بالنفس 

ومن خالل ىذا لفت انتباه اآلخرين ونيل إعجاهبم وىوما يعرضو الواقع االجتماعي من خالل القيم وادلعايري اليت 

" أنتجها اجملتمع كاالحًتام والتقدير الذي يلقاه الفرد من طرف اآلخرين وتًتمجو األحكام واألمثال الشعبية مثل 

وبالتايل ..." كول اخلبز يابس جوز على الناس البس"وكذلك " كول واش يعجبك ولبس واش يعجب الناس

اللباس على طراز ادلوضة أو ادلوضة اللباسية واالعتناء بادلظهر ديثل ذماح على ادلستوى الشخصي دما جيعل ىذه 

األخرية ترضى على اللباس العصري ودما جعل أغلبية ادلتمدرسني يدفعهم إىل  تقليد الدول الغربية وذموم السنما 

والتلفزيون من حيث اللباس ادلنتشر وادلعايري للعصر مبا دتليو ادلوضة وادلعايري االجتماعية اليت تنشرىا وسائل 

 :االعالم وبالتايل ومن خالل ىذا البحث ادليداين وحتليل ادلقابالت توصلت اىل النتائج التالية

 



الجانب الميداني :                                                                         الفصل الثالث   
 

67 
 

 .اىتمام التالميذ ادلتمدرسني بدرجة عالية بادلوضة اللباسية -

 .رغبتهم وعزديتهم يف اثبات وجودىم عن طريق تقليد واتباع اللباس العصري -

 .اعطاء قيمة كبرية للباس العصري باعتقادىم بأنو من القيم اليت تربز اذلوية وشخصية الفرد -

 .نسبة تأثري ادلوضة اللباسية على التالميذ باعتبارىا أحد األوجو الثقافية وقيمة اجتماعية -
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:  خاتمة

   تبني لنا من خالل ىذه الدراسة أن ىناك اختالف يف نظرة وأذواق التالميذ ادلتمدرسني حنو ادلوضة اللباسية 

. وىذا حسب شخصية كل تلميذ ورأيو اخلاص

    زيادة على ذلك فوجدت أن أغلبية تالميذ يهتمون بدرجة كبرية بادلوضة وىذا اإلىتمام ال يؤثر عليهم خاصة 

 .يف ادلستوى الدراسي وحتصيلو

  وتعترب من أىم العوامل اليت تدفع بالتالميذ إىل اإلىتمام بادلظهر باعتبار اللباس ىو طريقة للفت اإلنتباه 

وإعجاب اآلخرين واإلىتمام بادلوضة اللباسية قد أصبحت ظاىرة مهمة يف احلياة اإلجتماعيني باعتبارىا نعمل 

. على تغري وجتديد وإعطاء ميزة خاصة للفرد

   ويف حتام ىذه الدراسة وجدت أن موضوع ادلوضة اللباسية موضوع جدير اإلىتمام فالربغم من بذل جمهود كبري 

يف ىذه الدراسة، وحماولة التطرق إىل مجيع النقاط اليت متس وجهة نظر على التلميذ، ورأيو حول ادلوضة اللباسية 

ومدى ميلهم إليها، واجنذاهبم زيادة على ذلك وجدت أن موضوع دراسيت   موضوع مهم كونو يفتح آفاق جديدة 

. يف ادلؤسسات الرتبوية، وكذلك موضوع ذو أمهية كبرية يف جمال علم اإلجتماع
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