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دراسة ميدانية لعينة  .تصورات الشباب اجلزائري للجنسانيةسعيد سبعون: 
(. حتت إشراف األستاذ اهلامشي مقراني). من الشباب اجلامعيني احلضريني

 .ص 555، 6002جامعة اجلزائر، . رسالة دكتوراه يف علم االجتماع

متؿعؾ معفؿة مأرروحة ماظرداظة مػذه مخالل معن مدؾعون مدعقد مبوضعقةمؼؼدم ق
اظؿقوالتماظيتممتطابؼفامععاجلـلاغقةميفماجلزائرمعنمخاللمحماوظةمععرصةمعدىم

معنماظؿطورمسؾىمعلؿوىم مصفلمسرصتمذقؽا مهلا طانماجملؿؿعماجلزائريمعوضوسا
م ماظؿابوػاتأاظؿصورات محظرية ميف معازاظت مسؾىمم.م ماػؿؿاعه ماظؾاحث مرطز وضد

ماظشؾابماجلاععيماحلضري معنمرؾؾةمم.اظؿصوراتماظيتمحيؿؾفا معائة ذؽلمثالثة
ماظـؾجم-جاععةماجلزائر مطرة موصقمتؼـقة ماظؾقثمم-متماخؿقارػم مدرادةمهلذا سقـة

،مباالسؿؿادمسؾىمودقؾةماالدؿؿارةم2112ومم2112ادلقداغيماظذيمجرىمبنيمدـيتم
ماظيتمتضؿـتممثاغنيمدؤاال،معوزسامسؾىمواحدمومسشرؼنمحمور.م

ولماألدسماظـظرؼةمظؾدرادة،مسرماظرداظةمجاءتميفمبابنيمرئقلقني،متضؿنماأل
موتـاولم مدلقوظوجقة، مدرادة مطؿوضوع مإديماجلـلاغقة ماألول متطرق مصصول، ثالثة
اظـاغيماجلـلاغقةمظدىماظشؾابماجلزائريمعنمخاللماظوسيموماظؿصورات،ميفمحنيم
تـاولماظـاظثمحتوالتماجملؿؿعماجلزائريمعـذماالدؿؼاللمإديمؼوعـامػذا.مأعاماظؾابم

ماظؿرؼرمصكصم،اظـاغي مو مباظشرح متـاول محقث مادلقداغقة، مظؾدرادة ماظؾاحث صه
ماظـؿائجماإلحصائقةمظؾػرضقاتميفمصصلمرابع،م مومطذا اإلجراءاتماظعؿؾقةمظؾدرادة

،مادلقداغقةظقكصصماظػصلماخلاعسموماألخريمإديماظؿػلريماظللقوظوجيمظؾؿعطقاتم
مصكامتةمساعةمظؾدرادةمتضؿـتماظـؿائجماظـفائقةمهلذاماظعؿل.

مػذهتع ماظدطؿوراه مرداظة مصعوباتمم،ؽس مرشم مصؿم ماظذي ماظؾاحث ذفاسة
مبعواعلمأخرىم-طـرية الزعؿهمعنمبداؼةمم-تؿعؾقمبطؾقعةمادلوضوعمأطـرمعنمتعؾؼفا

اجلـلاغقةمطؿوضوعمحبثمسؾؿيميفمجمؿؿعمررحماظؾقثمإديمغفاؼؿه،مسؾىمحماوظةم
مدق مو مإسالعي مخطاب مبوادطة ماجلـلاغقة متعرؼة معؼاوعة متلوده اديممجزائري

معرجعؿقهماظضؿريماجلؿعيمادلـطؾقمعنماظشرف،ماحلشؿة،ماظؼدرموماظعقبم.
،ماظيتماظلقدامصاجلـلاغقةماظيتمأصؾقتمعنمادلواضقعمشريماحملظورةممغظرامإدي

مصرضتمإسادةماظـظرميفمإؼدؼوظوجقةماظؿقررماجلـليماظيتمعقزتمدـواتماظلؿقـات



 رسائل جامعية

98 

ماظعشرؼن( م)اظؼرن مبعقد مشري موضت مإدي مزؾت ما-، محؼل ماالجؿؿاسقةيف مظعؾوم
وتؾاسدماظوالدات،ممدميغراصقا،ماظيتمتفؿممباخلصوبةاظ،مجمالماػؿؿامم-باجلزائر

م مو ماظورينمجمالماػؿؿام مادلرطز مطاظؿقؼققماظذيمأجراه ماظعائؾة ماظزواجمو دقوظوجقا
ماظؿـؿقةمظؾدرادات مو ماظلؽان مأجل معن ماظؿقاظقل ميفممو ماظزواج مدن متأخر حول
مصؿازاظتضائؿةمبذاتفا،ممطظاػرةماجؿؿاسقةماجلـلاغقة(أعاماظؿعاعلمععفام)ماجلزائر.

معغقؾةميفمسؾمماالجؿؿاع،ماظذيمملمؼؾؾورمخطابامدلقوظوجقامحوهلامرشممح
ضورػامبؼوةميفماظواضعماالجؿؿاسي،مسرمجمؿوسةمعنمادلؤذراتم:ماسؿؾارمدؾوكم

معشقوغانمباإلثارة، مظؾادفا مو طلمسالضةمخارجممتؾينمخطابمساممؼرىمأنمادلرأة
إديمماخلاصةمباجملؿؿعاتماظعربقةمتؾقالؿقاظتشريماجمػيمجـلقةمباظضرورة،ماظزو

غاذيةمسنمصعوبةمإضاعةمم،عراتموماظعوائقمادلرتؾطةمباهلوؼةوماظؿذمأنمدواصعماظعـف
مسالضاتماحلبموماظعالضاتماجلـلقة.م

مصاظػردم ماألصراد، ماظؿصوراتماظيتمؼـؿففا مخالل مطذظكمعن تؿفؾىماجلـلاغقة
م،اظعارػيمتـشؽةماجؿؿاسقةمضدمجـلاغقةمتؼؿعماظؿعؾريماجللديمواجلزائريمؼؿؾؼىم

ماظعائؾيم ماظـؼايفمو ماالدؿفالكماظـؼايفماظغربيماجملال ممنوذج مصقه يفموضتمؼؽؿلح
أنمػـاكمحرعانمجـليمبلؾبمأزعةماظزواجمػوماجلزائري،مصرأىماخلطابماظلائدم

اجلـسماجتاػامومم،مويفماظوضتمسقـهمتؿكذماألؼرودقةادلرتؾطةمبدورػامبأزعةماظلؽن
غـامأعاممجزائرمعزدوجة:مأدمظدىماخلطاباتماظلائدةمصؽرةمّظوسؿوعقامشريمعلؾوق،م

ماظرضابةم مأذؽال مطل معن ماجللد مإديمحترؼر ممتقل مجزائر مو مضقؿقة مععقارؼة جزائر
ماظؿؼؾقدؼة.
م مرابعمخيؾق مذات مسالضات مزل ميف مجـلاغي مػو مدلا ماألجـيب ماإلسالم تروؼج

ة،مصراعمرشؾاتمتفقففاماإلباحةموماظؾقراظقةماجلـلقةم"تؼؾقدي"مظؿلقريماجلـلاغق
عنمجفةمومتؼؿعفامترداغةماحملرعاتماالجؿؿاسقةموماألخالضقةمعنمجفةمأخرى،م

ميتظاصفلمتراجعتم"اظؿصوراتماظؿؼؾقدؼة"محولماجلـلاغقةمأعامماظلفوظةماجلـلقةم
غاث،مؼعرضفاممنوذجماالدؿفالكماظغربي؟مػلمعامؼعؿرمظؾادامعـريامخاصةمظدىماإل

مػيم معدرجاتماجلاععات، مو ماظعؿوعقة ماحلدائق مباحلبميف ماظؾاحث مؼلؿقه وعا
عؤذراتمسؾىمتغقريميفمبـقةمتصوراتماظطاظبماجلاععيماحلضريمظؾفـلاغقة؟مػلم

مػيمتصوراتمجدؼدةمأممععقارؼةمتؼؾقدؼة؟
ماظؿلاؤل مػذا مسؾى ماظؿقوالتمم،إجابة مضؿن مدرادؿه مإدراج ماظؾاحث اخؿار

يفماجلزائري،محنيمحاولمععرصةمطقفمأثرتمػذهماظؿقوالتماالجؿؿاسقةمظؾؿفؿؿعم
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ماظـاظثمطاعال ماظػصل مصكصصمهلا ماجلـلاغقة، ماظؿصوراتمحول م.ص عن)مبـقة
مصم079 م212م.إدي ماظؿقوالتمأ(، مجواغب مطل مسؿق مو مبإدفاب متـاول ؼن

مدـةم مإدي ماالدؿؼالل معـذ مهلا معوضوسا ماجلزائري ماجملؿؿع ماظيتمطان االجؿؿاسقة
مظقـطؾقمس2112 ؾىمأدادفاميفمحتؾقلمغؿائجماظدرادةمادلقداغقة،ماظيتمجاءتميفم.

مظؾؿابوػاتمباعؿقاز:معلأظةم مغراهمطادرا ذؽلمحماورمعفؿةمظؾغاؼةمغذطرمبعضاممما
ماظـظامم ماظزصاف، مظقؾة ماجلـلقة، ماظعالضة ممماردة مو ماظعرس ماظزواج، اظعذرؼة،

ممماردةمسالضةمجـلقةمضؾلماظزواج.ممموموماجلـلاغقةماظؿعؾقؿي
مأصصؾ ماظعذرؼة مدللأظة ماظدرادةاداظـلؾة ماجلاععيمم،ت ماظشؾاب متصورات أن

تعؽسمتشؾؿامباظعذرؼةمعنمخاللمرصضماظشؾابماظزواجمعنمصؿاةمصؼدتمسذرؼؿفام
اباتمأؼةمسالضةمجـلقةمخارجمإرارماظزواجمحؿىمععمإعؽاغقةمإصالحمرصضماظّشمو

ظيتمالمترتكمظؾػردمػذامؼعؽسمادؿؿرارؼةمتؾعقةماألصرادمظؾفؿاسةما اظعذرؼةمرؾقا،مو
محرؼةمتلقريمأجلادػم.م

طعرضماظؼؿاشمادلؾطخمم،أعامخبصوصمظقؾةماظزصافمومعامؼرتؾطمبفامعنمرؼوس
باظدم،مصؼدمبقـتماظدرادةمأنماظشؾابماجلاععيمومبوجهمخاصماإلغاثمؼرصضـفام

متؿفلد مػـا مضارعا، ماظؾاحثم-رصضا متصوراتفممم-ؼؤطد ميف مجقؾني مبني ضطقعة
مصا ماجلـلاغقة، مظؼاءمظؿلقري مأول متلقري مؼػضل ماظدرادة مسقـة ممتـؾه ماظذي جلقل

مجـلاغيمخارجمبقتماظعائؾةمحماوظةمعـهماالصؿؽاكمعنمدؾطةماجلؿاسة.
ماظعؿلمو م،،مزفرمأنمتصوراتماظشؾابماجلاععيطـؿقفةمساعةمومرئقلةمهلذا

مظؾـؿوذجماظلائد ماألخري،محمؽوعة ماظزواجمدونمدواه.ممػذا مبإرار ؼربطماجلـلاغقة
ادلؿعددةماألبعادماظيتمسرصفاماجملؿؿعمملمترزماظػردمطػاسلمعلؿؼلمسنمصاظؿقوالتم

اتماظػردمضؿنموماظؼقممظإلبؼاءمسؾىمتصورمذياسةماالغؿؿاء،ماظيتمتوزفماظدؼنتأثريم
م.زواجظؾاظـؿوذجمادلعقاريم

م كلثومة أقيس


