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נוער תרבות  ה ת היי"תרבות נוער"ג שמוהמשמעות של לאחר מלחמת העולם  השנייה 

ו נמשך לתרבויות מהסוג הזה  אז סברו כי הנוער של המעמד הביניים אינ. ממעמד הפועלים

 הייה לראות כי ניתן. תפישה זאת השתנתה עם הזמן .אלא  שייך לתרבות הדומיננטית

מעי הדבר בא לידי ביטוי באופן חד מש.  גבולות מעמדיםפעה של תרבות הנוער חוצהתו

שילוב הצעירים של מעמד ביניים  חל תהליך ה50-כבר בשנות האך .  הפופתבפיתוח מוזיק

 תוך כדי אימוץ עמדה של אופוזיציה תרבותית לדור ,ד הנמוךמבני המע, בות הנוערבתר

 תרבות הנוער, מצד אחד.  חלה התפתחות בשני הכיוונים60-בשנות ה. הוריו ולערכיהם

 כנגד דרישות המחאאלמנטים מרכזיים של ותרבות הסטודנטים שכבר קודם כללה בתוכה 

 , ולאוטונומיה להשפיע על תוכניות הלימודיםקפדניות במוסדות החינוך גלשה לדרישה

התפתחות השנייה  .כגון מלחמת וייטנאם ואחרות, למחאות  כנגד תופעות פוליטיות שונות

ר והתכונות של תרבות הנוער שהיוו את ההתנגדות לתרבות השולטת ולדהייתה בכך ש

טיקות קודם התפתחו והסתעפו עד להופעת תרבות נגד שכללה לא רק שלילה של פרקה

משחק : חברתיות קיימות אלא צורות אלטרנטיביות של התנהגות של צעירים ובני נוער

  ישואיןקומונות במקום נ, ם במקום אלכוהולסמי, במקום עבודה

  

, בגדים(קיום סגנון מסוים תרבות זו או אחרת מניחה -בטא בתתהזהות של בני הנוער המת

לכניסה שובה ביותר ומשמשת מפתח שמירת כללים ח. וטעם משותף) התנהגות, תסרוקת

אתנית או כלכלית בעלת , תרבות מוגדרת כקבוצה חברתית-בסוציולוגיה תת. תרבות-לתת

תרבויות בחברה הוא - מצב תת. תכונות מאפיינות במסגרת התרבות של החברה הגדולה

 חלקיםלעיתים מהוות מצד שני הן , מצד אחד הן מייצרות מרחב לבניית השוני. אמביוולנטי

להלן  . נוער נחקרו מזוויות ומעמדות שונותתרבויות של ה-תת. אינטגראליים של החברה

  .כמה גישות מחקר עיקריות

  

גישה זאת מתמקדת ). Parsons, Eisenstadt – אייזנשטדט, פארסונס( _פונקציונאליזם

רק נטען כי תרבויות הנוער . של תופעות חברתיות שונות, ייםנחיו, תפקידים חברתייםב

. בשמירה על הסדר החברתיחשוב קות תפקיד חמשאך בפועל , כאורה חורגות מהסדרל

גישה זאת מדגישה את צירוף המרגינאליות החברתית עם האוטונומיה בתופעה של תרבות 

,  מסגרת שמאפשרת לנוער להגיע לסטטוס ולהצלחה נטען כי תרבות הנוער מהווה.הנוער



ליכי הער מבטאת בצורה סימבולית את תתרבות נו.  מה שמוריד את המתח  החברתי

  . ניים לגיל ההתבגרותיההעברה האופי

  

 גישה זאת נוסדה בחקר. )Paul Willis – פול וויליס( התנגדות באמצעות הריטואלים

-  הסיבות המרכזיות להופעת תתהיא טוענת כי אחת. 70-  בשנות התרבויות נוער באנגליה

הגות לא מקובלות בדרך כלל בתוך החברה היא תרבויות של נוער שמתאפיינות בצורות התנ

התנהגות של הגישה זאת פירשה את קודי הלבוש ו.  וחברה כולהבהדרה מצד מערכת החינוך

 גישה זו מבוססת על עבודותיו .תנגדותתרבויות של נוער כדרך להבעת ה-תת

  ועל מושג ההגמוניה של גראמשיLevi Strauss(1 (וסאסטר-האנתרופולוגיות של לוי

)Gramsci(2.תרבויות הנוער - בשונה מהגישה הפונקציונאלית היא רואה בסגנונות של תת

פוליטית לחוויות חברתיות -תשובה קווזי, תופעה אינטגראלית שמבטאת את מהותם

לבני  מעניקות, רבותיאבק בעד המרחב התמשקפות את המ, התנגדות ואוטונומיהשמייצרת 

לצאת מתוך יחסי הכוח דרושה כדי " מאגיה של סימבולים ".נוער תחושת פיקוח על חייהם

  . חיי השגרה המרחב החברתי והתרבותי שבו מתנהליםשממלאים את

  

מבקרת את גישת ההתנגדות  )McRobbie, Garber – גרבר, רובי- מאק ( גישה פמיניסטית

על , שוויון בולט בין המינים ברוב תרבויות הנוער- ומאינדר'עלמות מפקטור של גתעל ה

מתמקדת במרחבים תרבותיים היא . בניתוח תרבויות הנוער" מבט גברי"האימוץ של 

כך נוצר מושג של . מאפשרים להן ליצור תרבות חופשית מהדיכוי ובנותההמייחדים את 

נדר הגברי הוא 'של הנוער שבהם הג" תרבויות הרחוב"בניגוד ל" מרחב חדר השינה/תרבות"

 .דומיננטי

  

  שמתמקדת בתפקידה המיוחד של)Paul Gilroy פול גילרוי (יתאתנ-תרבותיתגישה 

היא חוקרת את המרכיבים ; שונותמערביות התרבות האפריקאית בתרבויות נוער 

-צנטריות לאירו- האינטראקציה בין אפרואתניים של תרבות הנוער ואת- התרבותיים

 . צנטריות

  

ות בכל שהיא מכלילה דתנגגישה זאת מבקרת את תיאוריית ה). מרסלנד (גישה ליבראלית

רואה את המאפיין המכונן של היא .  התופעות המרגינאליות על חיי בני הנוער הרגיליםאת

תופעת תרבות הנוער בחירות ומתייחסת אליה כתוצאה של בחירה אוטונומית של בני 

                                                 
גישתו של ). 1908. נ(הוגה  דעות צרפתי נודע , סטרוקטורליסטית אנתרופולוגיה מייסד - סטרוס -קלוד לוי 1

בנויה כשפה ומבוססת על מערכת , סטרוקטוראליתלוי סטאוס התאפיינה בתפישת התרבות כמערכת  סמלית 
  )סוסור- בדומה ללינגוויסטיקה של דה(ניגודים ה
, )1937 – 1891(הוגה דעות נודע ,  פוליטיקאי איטלקי שנאבק במשטרו של מוסוליני–אנטוניו גראמשי  2

גראמשי השתמש במושג הגמוניה על מנת לתאר את השליטה . פיתח את התיאוריה המרקסיסטית של החברה
  .של האליטות  בשיח תרבותי בחברה



אוטונומיה זאת אינה שוללת את הדיאלוג בין תרבות הנוער לבין התרבויות . הנוער

להתערב " מבוגריםה"אה בכל ניסיון מצד ואם גישת ההתנגדות ר. ות בחברההדומיננטי

הגישה הליבראלית תומכת בשילוב בין , בתחום תרבות הנוער את צורת ההגמוניה החברתית

 ".תרבות עבור הנוער"תרבות הנוער לבין 

  

 בתרבות ת שמתבטאזהותמדיה בכינון הה שמה דגש על התפקיד של מודרנית- גישה פוסט

סובייקט ,  שילוב אופייני של צריכה ויצירהתופעה של תרבות הנוערהיא רואה ב. ערהנו

באינטראקציה ,  מחשק בחברת הצריכה הגלובאלית מדובר לא בהתנגדות אלא ב.ואובייקט

נראטיבים גדולים של התקופה המודרנית מאפשרת יצירת -התפרקות מטה. בין הזהויות

. בים ותרבויות הנוער הינן בין הבולטים שלהםר, פרטיקולאריים, שיחים אלטרנטיביים

גלובליזציה והחידושים הטכנולוגיים תרבויות הנוער עוברות יותר ויותר למרחב הבהשפעת 

מודרנית לא נכון - מבחינה פוסט. והזהותהדמות, הווירטואלי כמרחב אידיאלי למשחקי השיח

במקום ,  של תופעות הללוהתפצלות ואמביוולנטיות, בגלל נזילות, תרבות-גם לדבר על תת

  .ת הנוערוזאת יש להתייחס לצורות תרבותיות של חווי


