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  ،،الجزائري  الجزائري    اء الجامعي  اء الجامعي  ــــات الفضات الفضــــجمالي  جمالي  ة في ة في ــمتطلبات الحاجة النفعي  متطلبات الحاجة النفعي  

  بجامعة أبو بكر بلقايد )تلمسان(بجامعة أبو بكر بلقايد )تلمسان(  ((LLaa  RRooccaaddee))دراسة ميدانية لتمثالت الطلبة بالقطب الجامعي دراسة ميدانية لتمثالت الطلبة بالقطب الجامعي 

 ي محّمد بدر الدّينــفـيــأ.س

  ملخص البحثملخص البحث

عي تسعععه هععلد الدراسععة البحثيععة مععن )ععالم مو ععوال )التمععثالت الطالبيععة لجماليععات الف ععا  الجععام

 الجماليعة الجزائري( إله استكشاف وفهع  العالةعة الع عوية بعين تكعوين العقعب الطالبعّي الجعامعي وال عاهر 

ركعزي ر المالمجّسد  فعي الف عا ات الح ريّـعـة فعي بععدها الافععي العوبيفيل سبعر التسعالعت  عوم العا ع

 اللي يتحك  في باا  نسق تمثالت الطلبة لألنماط الجمالية في الف ا  الجامعي. 

 الافعي. : التمثالت اعجتماسيةل الجمالياتل الف ا  الجامعيل التاميطالكـلـمـات المفـتـاحية

RRééssuumméé    
Cette étude vise à travers ce thème: «les représentations des étudiants pour l'esthétique 

du milieu universitaire" à découvrir et mieux comprendre la relation qu'il y ait entre l'esprit de 

l'étudiant et le phénomène stylistique incarné aux espaces urbains, Ces pensées créent une 

types stylistiques utilitaires, par un questionnement sur l'élément central responsable dans la 

construction du système des assimilations des étudiants pour le  type utilitaires stylistique 

dans le milieu universitaire .      

MMoottss--ccllèèss: les représentations sociales, stylistique, espace universitaire, type utilitaires. 

 مقدمة

يعتبر المعماري والما ر الروماني )ماركوس فتروفيوس( من أوائب من جعلوا المبدأ الافعي في 

اللي تبلور في ساس المرجع الا ري للجمام الوبيفي للعمرانل هلا المبدأ اعنتفاسي شكام العمار  أأ

م طلح الوبيفية مع اشتقاق كلمة الوبيفةل كان سببا في استعمام وتداوم من ةبب المعماري والمهادس 

برتو سارتوريز في سام للوكور بوزيه سادما اشار إله تغيير ساوان كتاب )العمار  العقالنية( لمؤلفه أ

ل ويعود ابتكار الوبيفية الحديثة إله المعماري لويس سوليفا في (1)إله ساوان )العمار  الوبيفية( 1932

ل  Form Follows Function"(2)ذكر فيها مقولته الشهير : "الشكب يتبع الوبيفة  1896مقالة نشرت له سام 

هلا اعتجاد الوبيفي في العمار  والعمران ا)تلفت اآلرا  بع ها سن بعض من نا ية التعامب الوبيفي 

ماليات الف ا  العمرانيل فماه  من جعب جمام الشكب في الف ا  الدا)لي يؤدي وبيفته للشكب وج

اعستعمالية الاافعةل سله  ساب الف ا ات الخارجيةل وماه  من ربط بين الوبيفة التعبيرية الرمزية و 

ن ر  شكب  الوبيفة الافعيةل كما أن البعض اآل)ر ن ر إله ال اهر  الجمالية للف ا  العمراني والح ري

مجرد محكوم بقوانين الشكب والتاوال والو د  واآلدا  الوبيفي للجمام العمراني مع إهمام التفاسب 

 .(3)الوجداني مع ال اهر  الجمالية

 التمثل الطالبي لجماليات الفضاء الجامعي: وسؤال الوظيفة النفعية؟ .1

عتجاد الوبيفي يرتبط ولهلا فإن سقلاة الت امي  في ن ام ماطقي ذو ةوانين بسيطة  سب ا

جمال الفضاءات العمرانية نتيجة حتمية لمفاهيم التكيف الوظيفي والمالئمة بالجانب الافعي واستبار 

ل هلا ما يدفع إله الا ر في متطلبات الحاجة الافعية والوسي بها وفق الوسي الجمالي الوبيفي  (4)الوظيفية

ليات الف ا  الجامعي كف ا  مدياّي دا)ب الاسيج ل مما يجعلاا نتسا م سن جما(5)للعمران الجامعي

                                                             
  .طالب دكتوراه، قسم العلوم االجتماعية، جامعة مستغانم، الجزائر 
 .41ل ص2ل  اشية رة 1966م رل  المعارفلل دار "الا رية الوبيفية في العمار "سرفان ساميل   (1)
ل 1دار مجدعوي للاشر والتوزيعل سمان األردنل ط ل"ة الشكب الجمالي في الت مي  الدا)ليايب"سال  الدين اإلمامل  (2)

 .77ل ص2014-2015
 .100ل صنفسه مرجع   (3)
 .59ل صمرجع سابقسال  الدين اإلمامل   (4)
-بيروت رفعة الجادرجيل "صفة الجمام في وسي اإلنسان: سوسيولوجية اعستطيقة"ل مركز دراسات الو د  العربيةل  (5)

 .24.ل ص2013ل 1لباانل ط
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ال بين الح ري للمدياةل محدّد بحيز مادي وفيزيقي )طبيعي( ليس محايدا وع متجانسا ولكاه متدرج وماوّ 

يشغله رواد الجامعة من أساتل  وطلبة وإداريين وسمام  الف ا  الم م  من ةبب المعماري وف ا  معاش

للطلبة  وم الف ا  الجامعي الم م  وجمالياته؛ ت ور يقوم  -اعجتماسي-هب هلا الت ور ووموبفون...

سله متطلبات الحاجة الافعية ليؤمن لافسه تعامالت وتفاسالت أثاا  شغله؟ وهب هو تمثّب ناج  سن  اجة 

 الطالب الجامعي للف ا  المعاش واستغالله استغالع ير ي به تلك الحاجة الافعية؟

 النظرية لعملية التحليل السوسيولوجي:المرتكزات المفاهيم و .2

 ذجكاموة الا ري اتالمرتكزمجموسة من المفاهي  وةبب اإلجابة سن تسؤام المو وال نرصد 

 لتحليب ومااةشة المعطيات ونتائج الدراسة: يمكااا اعستااد سليه  ماهجي

 ضبط المفاهيم: 

 : التمثالت االجتماعية

المفاهي  المتداولة في  قعب العلعوم اعجتماسيعةل ون عرا لكعون يعتبر مفهوم التمثالت اعجتماسية من 

التمثالت اعجتماسية  قال متعدد التخ  ات فإن التعاريف يمكن أن تختلعف بعا)تالف هعلد األ)يعر ل  يعر 

أن ما يه  في هلا العا ر هو التركيز أكثر سله التعاريف التي يقتر ها سلما  الافس اعجتماسيل لمتعلقهعا 

 :6راسةل ويمكن رصد بع ها فيما يليبمو وال الد

التمثععب اعجتمععاسي سلععه أنععه "جهععاز مععن القععي  واألفكععار والممارسععات  7يعععرف "موسكوفيتشععي"

 المتعلقة بموا يع معياةل وم اهر وأبعاد للوسط اعجتماسي".

أن التمثب اعجتماسي هو"ت ور وفععب رمعزي وتركيعب للفكعر ونشعاط معرتبط  8" هرزليشويرى"

لت ورات تجاد مو وال ما تحدد مختلف السلوكات التي يتبااها األفراد اتجاد هلا المو عوالل بمو والل فا

 كما تعدم الممارسات في المقابب ت ورات المو وال".

يرى أن: "الت ورات اعجتماسية سبار  سن كيفيات معن التفكيعر الملمعوس الموجعه  9" جودليأما "

 نحو التواصب والفه  والتفكير في المحيط اعجتماسي والمادي والمثالي".

يعععرف التمععثالت اعجتماسيععة سلععه أنهععا "نسععق )ن ععام( لتفسععير  10" أبريكك مععن جهععة أ)ععرى فععإن "  

حعيطه  الفيزيعائي واعجتمعاسي كمعا يحعدد سعلوكاته  وممارسعاته ل الواةعل  يث يدير سالةات األفعراد فعي م

 ويوجه األفعام والعالةات اعجتماسية".

 :11وباا  سله ماسبق نخلص إله أن التمثالت تت من ثالث سااصر مهمة في  قوم ثالثة كاآلتي

 ألن التمثب والت ور هو ةبب كب شي  معرفة. الحقب الـمـعرفـّي  -

هععا تقيععي  ألن التمثععب لععيس معرفععة فقععطل بععب هععي معرفععة جيععد  أو سععي ةل أي أن الحقععب الـــــقيمععـّي  -

 للمو وال المتمثب في الوسط اعجتماسي والف ا  المادي أو اعجتماسي.

هعو تعبيعر فألن التمثب ع يمكن ا)ت عارد فعي مجعرد م عاهر معرفيعة أو تقييميعةل  الحقب الــعملّي   -

 لعمب.لفالتمثالت ليست فقط وسيلة للمعرفة بب هي أدوات وباا  للواةع اعجتماسي في آن وا دل 

                                                             
ل مجلة الدراسات والبحوث اعجتماسيةل "-مد)ب ن ري-التمثالت اعجتماسية"جلوم أ مد ومومن بكوش الجموسيل   (6)

 .171-170ل ص2014ل أفريب6العددجامعة الواديل الجزائرل 
نوفمبر 15 ل وتوفي (رومانيا)في برايال  1925يونيو 14 من مواليد (:  Serge Moscovici ) سيرج موسكوفيتشي (7)

ماسية لوم اعجتفي مدرسة الدراسات العليا في الع الدراسات السابقمدير ول متخ ص في سل  الافس اعجتماسيل هو 2014

ختبر مومؤسس (   EHESS) وكان مدير مختبر سل  الافس اعجتماسي فيل من مؤسسي سل  الافس  ووا د في باريسل 

عية األوروبية لعل  ل أوم رئيس للجم(2006-1976)األوروبية لعل  الافس اعجتماسي في البيت للعلوم اإلنسانية في باريس 

 (. 1980-1974 ) الافس التجريبي اعجتماسية

يونيو 6 سالمة اعجتماالل وطبيبة سل  الافس اعجتماسيل من مواليد  :(Claudine Herzlich)كلودين هرزليش   (8)

مدرسة بجامعة السوربونل (ل  Serge Moscovici. أنجزت أبحاث سلمية بطلب من سيرج موسكوفيتشي ) 1932

 .1995-1990) )رنسا بف جتماسيةالمسؤولة سن التعلي  الدكتورالي في سل  اعجتماال مدرسة الدراسات العليا في العلوم اعو

متخ  ة في سل  الافس اعجتماسيل مدير  الدراساتل بكلية الدراسات العليا في العلوم (  Denise Jodeletجودلي )   (9)

 بفرنسا. (EHESS)اعجتماسية 
دكتوراد في فقه اللغةل أستاذ سل  الافس اعجتماسي ومدير مختبر  "2012-..19( " Claude Abric-Jeanأبريك )   (10)

 .سل  الافس اعجتماسي في جامعة بروفانس بمرسيليا فرنسا
 .172ل  صسابقمرجع ل جلوم أ مد ومومن بكوش الجموسي  (11)

http://www.babelio.com/auteur/Denise-Jodelet/59701
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مععن )ععالم مععا سععبق مععن تعريفععات واسععتخالص يمكععن تقععدي  تعريععف إجرائععي للتمععثالت اعجتمععاسي 

ة ت المتعلقالتمثالت االجتماعية هي وحدة تصور اجتماعية مركبة من األفكار والقيم والممارساكاآلتي: "

كبمواضيع معينة، تشكل هذه الوحدة  ي ة تَـكـبَن   نسقا معرفيا وقيميا يسهم في تفسير الواقع وفهمه، ومن ثم 

يكك  تجككاه الموضككوم المتمث ككل ياجماليككات الفضككاء الجككامعي ، لتحقالسككلوكات عملي ككة مةتلفككة ومحككد دة 

 ".معي المالءمة واالستقرار بين الٌمتمث  ل ياالطالب الجامعي  و الظاهرة ياجماليات الفضاء الجا

 : اتالجمالي    

ل وهعلا يفيعد فعي كعون اعنعطافعات واعتجاهعات الفلسعفية  12يقوم سقراط: "األشيا  الجميلعة صععبة"

لمفهوم الجمام والجميب وتحديدد أ)لت مسارات متععدد  ومتشععبة لطبيععة المفهعوم المجعرد نفسعه وصععوبة 

يتحععدى الفالسععفة  ماليععات"تحديععد ماهيتععهل ولهععلا فععإن تحديععد مفهععوم لم ععطلح "الجمععام" و"الجميععب" و"الج

والعلما  والفاانين والسوسيولوجيين واألنثربولوجيين... ومن هلا الماطلق فشب تعريف الجميعب  والمفكريين

ل ولكعن ر ع  ذلعك يمكااعا رصعد بععض المفعاهي  الفلسعفية 13كما أكعد ذلعك با عث الجماليعات "معارن جيمايعز"

ل وبعين جععب الجميعب معن الفعن 14ية أو المواكبعة(والمتعلقة با ريات الجمام في الفن بين )الا ريات التأسيس

مو وسا له كما في ميالد الجماليات معع الفيلسعوف األلمعاني "بومغعارتن" وبهعور كتابعه )اإلسعتطيقا(  معع 

ل العلي و عع بعه أسعس تخ عص فلسعفي طعامح ألن يتخعل صعفة العلع   1750مات ف القعرن الثعامن سشعر 

ل وبعيععدا سععن التشعععب فععي اعتجاهععات 15سععفة الجمععام أو الفععنالقععائ  بلاتععه سو ععا سمععا كععان يعععرف سععابقا بفل

سععتخالص ر بعععض التعععاريف للجمععام كمحاولععة عالفلسععفية الجماليععة فععي سععال  الماهيععات والمثععبل يمكععن ذكعع

تعريععف إجرائععي يخععدم البحععث فععي مو ععوال الدراسععة التععي تتعلععق بال ععاهر  الجماليععة فععي سععال  الوجععود 

 :16الف ا ات العمرانية؛ كما يليوالجزئيات الواةعية في المجتمع و

بأنه: "انسجام كب األجزا  بحيث ع يمكن إ افة  -في مجام العمار -الجمام  17" ألبرتييعرف "

 .18جز  أو إزالته أو تغييرد إعّ وفيه إسا   للت مي  وهو توافق محك  بين سااصر المباه جميعا"

: " ةيمة ل فة شكب الم اع أو أن مفهوم الجمام في وسي اإلنسان هو 19" الجادرجي ويرى "

ل اهر  طبيعيةل تماحها اللات لهلا الشكبل فتتراك  هلد القي  وتؤلف مرجعيات معرفيةل مشتركة و)اصية 

 . 20ذاتيةل تسخرها اللات والجماسة في تقييمها ل فات األشيا "

                                                             
 .225ل ص0092ل 1دراسات الو د  العربيةل بيروتل طل ترجمة: شربب دا رل مركز "ما الجمالية؟"مارن جيمايزل   (12)
ل ترجمة: كمام بو مايرل  ماشورات اع)تالفل الجزائر "الجمالية المعاصر : اعتجاهات والرهانات"مارن جيمايزل   (13)

 .2012ل 1العاصمةل ط

 وم ن ريات الفن من التأسيس إله الممارسة الما ر ل  -بما ةدمته في كتابها -لقد ف لت البا ثة الفرنسية آن كوكوعن  (14)

والتي سر ت فيه ماد  مركز  وماهجية للا ريات الفاية التي سايت بالجمام كمو وال للفنل وذكرت التدا)ب بين اإلنسان 

فإن اهتماماتها البحثية في المدياة والتخطيط الح ري والاقد اإليبستيمي  والمجتمع وجمام العمار  والف ا ل ومع ذلك

 Essai deللف ا  يجعب الا ريات السابقة محب استبار في مو وال الدراسة إذا ما رجعاا إله كتابها  وم فلسفة الف ا  )

philosophie urbaine " واستبارها المكان مجام ( وفر يتها  وم ال راال القائ  والدائ  بين "المكان" و"الف ا

ل ترجمة: محمد محمودل "ن ريات الفن"للحميمية أما الف ا  فال يعدو أن يكون هادسة إةليدس. يا ر: )آن كوكوعنل 

 (.2013ل 1و التوزيعل بيروتل ط المؤسسة الجامعية للدراسات والاشر
مقام ماشور بمجلة مغربية إلكترونية هاسبريسل ل "مبادي  الجماليات: بومغارتن وميالد اإلستيطيقا"مسعود بو سينل   (15)

 مسا . 21:57ساسة: 24/05/2015ل ت  اعطالال سليه بتاريخ: 2015ماي  18بتاريخ:
ل 2011ل ديوان المطبوسات الجامعيةل الجزائرل "الجمالية والفن سبر التوجيه الفلسفي"يا ر: سبد الحميد )طابل   (16)

 (.53-15ة( ص: )الف ب األوم )من الجمام إله الجمالي

ل مهادس معماري  1472 أبريب 25  - روما 1404فبرايرLeon Battista Alberti(  18 (ليون باتيستا ألبيرتي   (17)

وا د  من أكثر الشخ يات المتعدد  الجوانب  وموسيقار وسال  آثار وفيلسوفوسال  الريا يات وشاسر إيطاليل لغوي 

)طط استكمام واجهة  1456في  .كثيرا ما يعرف باسمه األوم ليونل و)اصة في اللغات األجابية .س ر الاه ةالفاية في 

 بإيطاليا.(Santa Maria Novella) كايسة سانتا ماريا نوفيال
 .195ل ص1981 ل دار المعارفل"ن ريات وةي  الجمام" مود  ألفتل   (18)

ل مؤسس ومدير المكتب اعستشاري العراةي 1926وما ر وكاتبل من مواليد بغداد سام  يمعماررفعة الجادرجي:   (19) 

-1983. أستاذ زائر في جامعة هارفرد )1980و  1957(ل تبوا سد  مااصب إدارية في العراق بين سامي 1952-1978)

. وفي المعهد 1982ين مال سام (ل  ائز سله أكثر من جائز ّ؛ س و فخري في الجمعية الملكية البريطيانية للمعماري1986

https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1404
https://ar.wikipedia.org/wiki/1404
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1472
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1456
https://ar.wikipedia.org/wiki/1456
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7
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هي:" مجام معرفي )اص ةد تزامن مع فكر   -سموما–فيرى أن الجمالية  21" جيمنيزأما "

 .22التحقيقي التدريجي لللات المستقلة وللفكر الاقدي والف ا  العمومي"

الجماليات هي الجمالية في اسمها الجامع لمستويات وباا  سله ما سبق يمكااا القوم بأن: " 

، فهي منتوج عقلي وفكري متجدد في وعي 23للمعرفة الذوق الجمالي المتعددة عبر الصيرورة الزمنية

اإلنسان يتةذ من التنميط النفعي والرمزي واإلستطيقي شكال من األشكال كبناء عضوي منتظم يحق  

 ".ضمن الدروة اإلنتاجية للجمال 24صفة األبتمال

 : الفضاء الجامعي     

يعتبر مفهوم الف ا  والف ا  )=العام/الخاص( من المفاهي  المتدا)لة مع مفهوم المجام في ثاائيته 

المجام)=العام /الخاص(؛  يث أن مفهوم المجام العام بهر مع كتابات المفكر األلماني "هابرماس" بداية 

ع للممارسات الفكرية كتابه )المجام العام( واستبارد الف ا  العام مجا فيستيايات القرن الما ي 

والسياسية المباية سله اعستعمام العام للعقب والماطق من طرف أفراد )واصل وبهلا فمفهوم الف ا  

؛ ولكن تطور 25مح ور في المكان اللي يدور فيه ال راال اعجتماسي كما ذهب لللك "هواري سدّي"

  ري أفرغ المفهوم السابق -قب السوسيوالمفهوم في سياةاته التاريخية مع د)وم مفهوم الف ا  العام للح

فإن  26"ريتشارد سانت سب " من محتواد السياسي لي بح داع سله معاني أوسع وأشمب نرصد ماها:
                                                                                                                                                                                              

(؛ المسؤولية اعجتماسية لدور 1995. من مؤلفاته:  وار في بايوية الفن والعمار  )1987األمريكي للمعماريين مال سام 

 .لادنوهو  اليا مقي  في (. 2006(؛ في سببية وجدلية العمار  )1999المعمار )
ل مركز دراسات الو د  العربيةل بيروت "صفة الجمام في وسي اإلنسان: سوسيولوجية اعستطيقة"رفعت الجادرجيل   (20)

 .176ل ص2013ل 1لباانل ط

الجماليات في ( فيلسوف فرنسي وبا ث في الفلسفة األلمانية المعاصر ل وأستاذ Marc Jimenezمارن جيميايز )  (21)

 من مؤلفاته:" مخبر الجمالية الا رية والتطبيقية"ولهل  مدير باريس األ–جامعة السوربون الجديد  

 Adorno et la modernité, Paris, Klincksieck, 1984 

 La critique: Crise de l'art ou consensus culturel?, Paris, Klincksieck, 1995 

 Qu'est-ce que l'esthétique ?, Paris, Gallimard, « Folio Essais inédit », 

1997. 

 Theodor Adorno, Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 2004. 

 L'art dans tous ses extrêmes, Paris, Klincksieck, 2012 
وهلا المفهوم سله أساس كتاب )نقد ملكة الحك ( إليمانويب كانط وأهميته الكبير  في تاريخ الجمالية وأن الت ورات    (22)

قيقي   التحالكانطية ةد أسهمت في بلوغ الوسي باستقاللية الجمالية من  يث هي مجام معرفي )اص ةد تزامن مع فكر

اعتجاهات  العمومي. يا ر: مارن جيمايزل الجمالية المعاصر : التدريجي لللات المستقلة وللفكر الاقدي والف ا 

 .25ل ص2012ل 1والرهاناتل ترجمة: كمام بو مايرل  ماشورات اع)تالفل الجزائر العاصمةل ط
باا  سله ةواسد  ك  الجميب وتوسع هيغب و يرد في )يارات متعدد  لمعاه الجمام باتت تجعب من الجمالية اسما   (23)

لمعماريةل لجمالية ااونل اليات مختلفة ماها: الجمالية الفلسفيةل الجمالية التكويايةل الجمالية المقارنة بين الفجامعا لجما

وتل ربيةل بيرد  العالجمالية الافسية و يرها. يا ر: مارن جيمايزل ما الجمالية؟ل ترجمة: شربب دا رل مركز دراسات الو 

 .444ل ص2009ل 1ط
المق ود به في الدراسة هو المال مة بين شكب الف ا  الجامعي الم م  وإر ا  الحاجة  (:Optimale) األبتمام  (24)

رجيل فعة الجادتمام(: رللطالب وفق الف ا  الجامعي المعاش. ويا ر  وم )المال مة واألب في البعد الافعيالجمالية  الافسية

ل 3201ل 1طكز دراسات الو د  العربيةل بيروت لباانل صفة الجمام في وسي اإلنسان: سوسيولوجيا اإليستيطيقال مر

 .136-135ص

 ل دراسة ميدانية سله  ديقة التسلية في مدياة سطيفل"استعمام المجام العام في المدياة الجزائري"دريس نوريل    (25)

مد ة محوسا ة طاوس سمروش في مدياة بجايةل ملكر  لايب شهاد  ماجستيرل تخ ص سل  اعجتماال الح ريل جامع

 .49ل ص2006/2007ماتوريل ةساطياةل 

هو أستاذ سل  اعجتماال في كلية لادن لالةت اد  1943يااير 1 ( ولد في  Richard Sennett ريتشارد سيايت ) (   26)

ثار المترتبة سله سيايت درس العالةات اعجتماسية في المدنل واآل  وأستاذ جامعة العلوم اإلنسانية في جامعة نيويورنل

 من مؤلفاته:  .العيش في المدن سله األفراد في العال  الحديث

 The design and social life of cities, ))الت مي  والحيا  اعجتماسية في المدياة(( .  

 The Body And The City In Western Civilization,  . التهي ة العمرانية والمدياة في((

 الح ار  الغربية((

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86


5 
 

يعتبر الف ا  بأنه: "األماكن الفيزيقية بشرط  رور  ) وال األفعام التي تجري فيها لمبدأ الشفافية 

 .27ر للعاّمةل فهو مكان مفتوح"والعلايةل وهي مكان للرلية اعجتماسية وال هو

فيعرف الف ا  بأنه: " ف ا  اجتماسيل كونه ماتوج اجتماسي ليس محايدا  28"هنري لوفافرأما "

وع متجانسا ولكاه متدرجل يتكون من الف ا  الم م  من ةبب المعماريل والف ا  المعاش المت ب 

 .29بالممارسين لهل والف ا  المتمثب وفق التملك"

ت في ا سبق يمكن الخروج بتعريف إجرائي يخدم المو وال بالربط بين الجمالياوباا  سله م

ف ا   "أنه: مفهومها الواةعي المتعلق بالعمران الجامعي وبين ف ا اتهل في تعريف الف ا  الجامعي ب

 اهانسا ولك متجمدياّي دا)ب الاسيج الح ري للمدياةل محدّد بحيز مادي وفيزيقي )طبيعي( ليس محايدا وع

ساتل  يشغله رواد الجامعة من أفضاء معاش من ةبب المعماري و الفضاء المصمممتدرج وماوال بين 

أ)رى ويقةل   بيئة مادية وفيزيقيةوطلبة وإداريين وسمام وموبفون... يتفاسلون من )الله وفيهل وفق 

 واسعة".

  النظرية البنائية الوظيفية : 

ال واهر الح رية من  يث سااصرد الباائية المكونة لهال يشير التحليب الباائي الوبيفي لتااوم 

سوا  كانت إجتماسية أو ثقافية أو ماديةل والّسمات والخ ائص المميز  لهلد المكوناتل وطبيعة العالةات 

التي تربط هلد العااصر و)واصها ببع ها. ولهلا فإناا ساعتمد سله هلد الا رية في مستوى التحليب 

ل وأبعاد (30)وية التحليب المعماري اللي يرتكز سله الا رية الوبيفية في العمار السوسيو   ري من زا

شير لعملية التفاسب الحادثة بين تلك لوجية في الدراسات الح رية التي تالتحليب من الزاوية السوسيو

 يةل المكونات الباائية لل اهر ل والعالةة الوبيفية التي تربط هلد ال اهر  بالبي ة الح رية من نا

. وفق ت ايف المدن واستبار مدياة تلمسان مدياة ثقافيةل وهو ما سيساسد (31)وبالمجتمع من نا ية أ)رى

في فه  نسق التمثالت الطالبية وما سيت  رصدد من نوا  مركزية وسااصر محيطة للت ور اعجتماسي 

 .في بعدد الافعي الوبيفي الطالبي لجماليات الف ا  الجامعي

 ألسست  طريقةMéthode Alceste La 32ي : 

 هلد ةُدمتوفق استماد جون كلود أبريك لهلد الطريقة التحليلية  وم الت ورات اعجتماسية؛ 

 تسمح بو ع الطريقة هلد أن ي رح  يث مل 1999 ساة وذلك 33Max Reinertطرف  من الطريقة

                                                             
 .53ل صمرجع سابقدريس نوريل    (27)

( ل فيلسوف ماركسي فرنسي 1991جوان -29 توفي-1901جوان  16( : ولد  Henri Lefebvreهاري لوفيفر )  (28)

ب سله جتماسيل سم  اعوسال  اجتماالل اشتهر رائد  في نقد الحيا  اليوميةل إلد)ام مفاهي  الحق في المدياة وتوليد الف ا

 الديالكتيكل واع ترابل ونقد الستاليايةل الوجوديةل والبايوية.
(29)  Henri LEFEBVRE" :La production de l’éspace ", ed Aunthropos. Paris.2000   

 بواسطة مقالة سله الشابكة :

(http://www.uppae.fr/wp-content/uploads/2015/05/Uppae_LeBris_Espace-et-politique.pdf) 

 .23:25. التوةيت:31/03/2016آ)ر اطالال سليها بتاريخ:  
 من أه  مبادئ الا رية الوبيفية في العمار :  (30)

 البساطة والتجرد من الز)ارف. -

 الكفا   في التوفير إلنتاج كمية أكبر من المباني. -

 فردية صفةأن ال استبارتكرار نماذج المباني تكرار آليال وانعدام ال فة الفردية نتيجة التبعية للتكرارل سله  -

 ساطفية ت اف إله جمام الشي ل والجمام هاا آلي يتبع الوبيفة.

 .56ل ص1966ل دار المعلرف ل م رل "الا رية الوبيفية في العمار "يا ر: سرفان ساميل 
 .117ل ص1993ل طبعة مؤسسة شباب الجامعةل اعسكادريةل م رل "سل  اعجتماال الح ري"فادية الجوعنيل   (31)
يمكن )ت ار المبدأ اإلجرائي لمرا ب تطبيق هلد الطريقة التحليلية في تجميع األصااف المفرداتية للمعطيات الميدانية   (32)

 مات كو د والكل ث  ت ايفها إله موا يع مرجعيةل هلا التجميع يستاد سله تحليب الم مون الكالسيكي لتكرار المفرادات

الت ور  مقاربةت الت ورات اعجتماسية في تحليب معطياتها وتعتبر طريقة ثرية لدعلة "المو وال". وهلد الطريقة درس

 . وكيفية تا يمهل كما يرى "أبريك" بب يعتبرها من التقايات الحديثة لمقاربة محتوى الت ور اعجتماسي

 Flament Claude et Rouquette Michel–Louis: Anatomie des idèes ordinairesيا ر:       

(Comment étudier les représentations sociales), Armond Colin /Vuef, Paris, 2003.p70. 

في سل   ماجستير ل ملكر  مكملة لايب شهاد "ساد الطالبة الجامعية الت ور اعجتماسي للعلرية"بواسطة:  ان  ابتسامل 

 .2008/2009ئرل اإلجتماسية واإلنسانيةل الجزاالافس اعجتماسيل إشراف سليمان بومدينل جامعة سكيكد ل كلية العلوم 

 وهي دراسة أفادت المو وال كثيرا من جهة سااصر التحليب سبر المستوى  الافسي اعجتماسي.

http://www.uppae.fr/wp-content/uploads/2015/05/Uppae_LeBris_Espace-et-politique.pdf
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 ساد بكثر  ومستوطاة مستخدمة أنها بمعاه مشتركة معينل )طاب في المشتركة األساسية األمكاة )ريطة

 تجسيد في المسجلة اإلشارية اآلثار لاا تبين المفردات عوالم " ب الخاصة فالمقاربة إذن المستجوبينل

 اعجتماسي الافس سل  مجام في الدراسات من العديد استخدمت ولقد . بالمستجوبين الخاص الخطاب

 البا ثون سليها تح ب التي الخام الماد  في تتمثب والتي األولية تحليب المعطيات بغية ألسست طريقة

 دراساته . إجرا  )الم

  : أهدافها

 الامطي  التا ي إله تهدف ولكاها المعانيل  ساب في يكمن ع ألسست طريقة استخدام من الهدف إن 

 رجعاوم أثرا معين بخطاب الخاصة المفردات تشكب إذ ل"المفردات عوالم" بتو يح وذلك للخطاب

 .المستجوب للفرد معياا  ر ا تعكس فهي وبإ)ت ار ونشاطال

 لمستجوبين ل المحتوى الخطابي تحليب طريق سن سليها نتح ب للمحتوى مقاربة تعتبر الطريقة هلد إن

 أو ألجوبة اعستمارات والمقابالت.

  : خصائصها

 -1 اللغة مفردات هي الطريقة هلد بتحليلها تقوم التي الخام الماد  إن. 

 -2 ما طاب) في المستخدمة اللغة مفردات ألن المفرداتي" القياس" مبدأ سله الطريقة هلد تعتمد 

 .معياا نشاطا تعكس

 -3 للكلمات  لياإلجما للعدد مساوية بال رور  تكون أن يجب ع بتحليلها التي تقوم  اللغة مفردات

 .الدعلية القدر  تو ح التي بتلك فقط نهت  ألناا  للخطابل المشكلة

 -4 يقدمه اللي ابالخط في مرجعيا مكانا تشغب والتي تكرارا األكثر المفردات سله الطريقة هلد تعتمد 

 أمكاتها في بقو  المرسخة المفرداتية اآلثار سله ال و  بتسليط تسمح الطريقة فهلد لللك المستجوب

 يق ا يكون نأ البا ث سله تحت  بالمعاه مرتبطة متاهة بهور وبالتالي المفردات(ل سوال ) المرجعية

 كبير . بدرجة

 -5  التداعياتوهي اإلجتماسي الافس سل  في سالمية تقاية إله الرجوال يمكااا الطريقة لهلد أ سن لفه 

 من سلسلة جونيات فإنه  استجاباته  تقدي  ماه  ونطلب مابه كلمة لألفراد نقدم سادما  يث "اللفظية

 دعلية مكانة هال الكلمات وهلد الكاملةل الجمب من تكرارا أةب صفات أو أفعام أو أسما ل سوا  الكلمات

 لللك .فتوحم سؤام سن اإلجابة أو المقابلة في مقدم هو سما تختلف فهي وبإ)ت ار البا ث ساد هامة

 مرتبطة نهاأ ر   معزولة لف ية إنتاجات سن سبار  وكأنها الخطابات هلد بتحليب تقوم ألسست فطريقة

 المكان. في بع ها مع

 :الدراسة الميدانية .3

 الزماني  -مجال الدراسة يالمكاني : 

 : المجال المكاني-

القطب الجديد (ل وهو La Rocadeالقطب الجامعي الثاني المعروف باس  القطب الجديد )

و العلوم اإلنسانية  يشمب كليات الفاون واللغاتما ور  تابع لجامعة أبي بكر بلقايد بتلمسانل ب

 .واعجتماسية ؛ العلوم الطبيعة و الحيا  وسلوم األرض والكونل وكلية العلوم

 : وياقس  إله فترتين: فتر  ن رية وأ)رى ميدانية: المجال الزماني-

 ة ل ث  دراسال الفتر  األوله )ن رية(: ابتدا  من شهر نوفمبر  يث بدأت تحديد معال  المو وال محب

 ته.وسؤاعر البحث  وم تحديد أهدافه القرا ات األولية للدراسات السابقة ومراجع توجه مسا

  :)تخص وأفكار آرا  من المعارف مختلف جمع بهدف استطالسية بدراسة ةمااالفتر  الثانية )ميدانية 

ث  الازوم  .2016 جانفي 15الدراسة امتدت من نهاية الفتر  األوله الا رية إله  اية  مو وال

                                                                                                                                                                                              
(33)  Max Reinert : Ingénieur C.N.R.S. retraité, Chargé de cours à l’Université de Bretagne 

Occidentale à Brest (depuis 2006 (Coorganisateur avec la société IMAGE de Toulouse de 

l’Université d’été de Carcassonne sur « Alceste » (depuis 1989(, Concepteur de la méthode 

informatisée d’analyse statistique de discours : ALCESTE Domaine de recherche : Analyse 

de Discours, Statistique textuelle. 

https://www.facebook.com/nokat.1651/
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 17إله  اية: 2016جانفي 15وإجرا  بعض المقابالت امتدت من: بالمقابلة الميداني لتوزيع اعستمار 

 .2016مارس 

 خصائص مجتمع البحث: 

سة ل فالدرادانيةإن مجتمع البحث هو المجام البشري اللي استمد سليه في ا)تيار سياة الدراسة المي

رتاد ي انسل امعة أبي بكر بلقايد بتلمسانل وهو مجتمع معلومل  ير متجالميدانية شملت  الطلبة في ج

 الف ا  الجامعي للقطب الثاني )الجديد(ل وسبر الكليات األربع التي يشملها:

 كلية العلوم اإلنسانية واعجتماسية. -

 كلية اآلداب واللغات والفاون. -

 كلية العلوم الطبيعة و الحيا  وسلوم األرض والكون. -

 .العلومكلية  -

 العينة والمعاينة: 

 علميةال البحوث فمع   ولهلا البحثل مجتمع مفردات لكب شاملة دراسة إجرا  ال عب من إنه

 زماية تر ف وكللك بشرية وطاةات مادية سوامب تحكمه البحث ألن المدروسل المجتمع تمثب بعياة تكتفي

 إله الوصوم ةبغي الكلي المجتمع من م غر  نماذج باا  إله تهدف فالعياة الدراسةل وسليه من لالنتها 

بحوث سبر مطالب  80ماه وهي بمجموال  المسحوبة تخدم أهداف الدراسة وفق سياة البحث للمجتمع نتائج

قد ت  فمقابلة طالب لكب كلية وهلا وفق تقاية اعستمار  الموزسةل سله  رار استمار  ال 20 اصب ةسمة 

 صحة مأل اعستمار .مقابلة تقريبا للتأكد من  20إجرا  

ون را لطبيعة المو والل وما سبق من استبارات العوامب المادية والبشرية استمدنا معاياة الامط   

مع ي مجتف ير ا تمالي وفق سياة "سشوائية بسيطة"ل ا)ترنا و داتها من اإلطار الخاص بها الممثب 

 ا)تيارناف لتاليلجميع و دات المجتمع المسحوبة ماهل وبا المتكافئفرص اعنتقا   يهيئالطلبة سله أساس 

ياة من طلبة سسله  الميدانية دراستاا شملت  يث ال دفةل وليد يكن ل  للمعاياة ) الامط  ير ا تمالي(

ه نا سلالكليات المتواجد  بالقطب الجامعي الجديد وهي سياة تتوفر سله جملة من الخ ائص تساسد

 :نقاط أهمها وتبرير اع)تيار يرتكز سله كميتهال أو المعلومات نوال  يث من  سوا الدراسة الميدانية

ةسام الكليات أتمثيب لمو وال الدراسة لحركته  سبر  أكثر طلبة هلد الكليات أن الماطقي اعستقاد

دات م وو ومرافق الف ا  الجامعي المتميز بف ا د الم م  )المعماري( وما يحتويه من ألوان وأشكا

ة نقب ..وشبكوسااصر تشكيلية.. أو الف ا  المعاش من مرافق ومطع  مركزي ومكتبة ومطاس  متاقلةفاية 

ديد ومواصالت..وأروةة وةاسات محا رات ومخابر بحثية..و يرها الموجود  بالقطب الجامعي الج

 وف ا اته.

 هراوال و وإبدا  ت ور ذهاي  وم الموا يع بمعالجة له   يسمح التاوال التخ  ي للطلبة

 سله يرهاتأث لها اجتماسية باهر  هي جماليات الف ا  الجامعي للقطب الجديد باستبار لاعجتماسية

حدر الب الماي للطالمجتمع الطالبي وأفراددل بتغيير أو تشكيب وتامية اعستمداد والمعطه الثقافي والفكر

 .جماليبي الاية العقب الطالمن وسط ريفي أو   ريل ومعرفة مدى تأثير الف ا  الجامعي الجديد سله ب

 أدوات جمع المعطيات: 

 وأدوات بتقايات المتزايد  واستعانتها المااهج أنواال لتطور نتيجة معتبرا تطورا المااهج سل  سرف لقد

 سلمية مجاعت في البحوث وإسداد بالدراسات القيام إمكانية تتيح أصبحت التي جمع المعطيات الميدانية

 ال واهر من  يرها سن تميزها ومميزات ب فات بحثية مشكلة أو باهر  كب إلنفراد ون را مختلفةل

 وطبيعة تتوافق تقايات وأدوات تتطلب للبحث ةابلة سوسيولوجية سلمية دراسة أي فإن األ)رى

 دراستاا أن وبما هدفل لبلوغ تسعه العمليات من ما مة مجموسة التقاية البحثية تعتبر ولللك  .مو وسها

 ذلك ألجب لفي البعد النفعي وتمثالت الطلبة لجماليات الفضاء الجامعي تصورات استكشاف إله تهدف

 معلومات بجمع ةماا  يث مو وال البحثل تخدم التي تقنية ياالستمارة ومقابلة باالستمارة  سله استمدنا

استاادا بتقايات سله فهمها ل  والعمب الوةائع تحليب إله سعيا الميدانل من المو وال هلا  وم وبيانات
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للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من نفس  34بالمقابلة وتدسيمها  البحث الميداني المتمثلة في اعستمار ل

 الشخص اللي مأل اعستمار ل وتبرير ذلك في نقاط كاآلتي: 

تخدم  ئجنتا إله الوصوم بغية الكلي المجتمع من م غر  نماذج باا  إله هدف الدراسة الموجه -

 داف الدراسة اعستطالسية واعستكشافية.أه

 أفرادد.  البشري  يث أن المجتمع الطالبي كبير ومعقد ع يمكن إجرا  مقابالت مع كب العامب -

 عرض نتائج الدراسة: .4

مج بر البرناث  ترميزها وترةيمها ومن ثّمة تفريغ البيانات سبالمقابلة توزيع اعستمار   بعد

لجامعي وفق سله نتائج الت ور الطالبي لتمثالته   وم جماليات الف ا  ا ت  الح وم  spssاإل  ائي 

 : إليها المتوصب الاتائج أله  سرض يلي ل وفيماوشبكة معاني ثريةمتعدد   أنماطمو وسات 

ت الف ا  جماليا  وم للطلبة اعجتماسي الت ور محتوى أن جليا لاا ( يت ح01رة  ) الجدوم من

 الافعيل وهلا وفق التاميط العااصر الجمالية من العديد سله تشتمب المعاني من شبكة من يتشكب الجامعي

وفق يفي التنميط النفعي الوظ تمثلت في والتي سليها تح لاا التي المؤشرات الميدانية تعكسه ما

 مو وسات األنماط كما يلي: 

 موضوعات األنماط ومؤشراتها الميدانية

 

 أنماط التمثل الطالبي

 الفضاء الجامعيلجماليات 

طرق ولو ات إرشادية للوي -توفير النقل

م عد -مركب ريا ي-االحتياجات الةاصة

مقاسد الجلوس في األروةة الدا)لية -إلكتروني

نقص دورات -م الت اعنت ار-والسا ات العامة

 التجهيزاتنقص -المياد ون افتها

 

 التاميط الافعي

 

 الةاصة بالتنميط النفعيألسست"  طريقة" نتائج يبين  01ي رقم جدول

 :الدراسة نتائج مناقشة وتحليل .5

 ساد سليه اتح لا لما سام بتحليب ساقوم يلي وفيما الاتائج من العديد إله الدراسة توصلت لقد

 .الدراسة هلد للتقايات وأدوات جمع المعطيات في تطبيقاا

 : االجتماعي -النفسي التحليل 1-

 لتيا اعجتماسية الت ورات محتوى سله التعرف هو "ألسست طريقة" تطبيق من الهدف أن بما

 هلد سبر ليهاإ المتوصب الاتائج تحليب إله ارتأياا لهلا الطالب  وم جماليات الف ا  الجامعيل يحملها

 المكونة ااصرللع الدةيقة الطبيعة تكن مهما أنه يرى  يث ل"موسكوفيسي" تحليب سله باعستماد الطريقة

 الت ورل لومة ل  قبالتالية: المع الثالثة لألبعاد وفقا تحليلها وأ)يرا يمكن األ)ير  هلد فإن للت وراتل

 الثالثة: األبعاد هلد سله الدراسة هلد نتائج تحليب  في استمدنا فقد ولهلا؛ واعتجاد 

 المعلومة: -أ

الف ا   مو وال جماليات سن لبةالطّ  إجابات )الم من المبياة والكيفية الكمية الشواهد تشير

س لة مغلقة البحث كانت تت من أ استمار ت وراته ل فمع أن  تحتويها التي المعلومات التاوّ  الجامعي إله

 وم الت ور  معلومات اإلجابات المفتو ة واستمار  المأل اللاتي سبر بعض المقابالت أفادت أنّ  إعّ 

والخدماتيةل ووسائب الاقبل وكب ما له سالةة الطالبي ثرية بين المعلومات المتعلقة بالتجهيزات العمومية 

 الجمالية  وم الطالب معلومات أن هو إليه التاويه بالف ا  الجامعي كتاميط وبيفي نفعي؛ ولكن مما يجدر

 الم مون يحتويها التي والخبرات المعارف تراك  سبر المتاقلة العامة المعارف من نوال سليها يغلب

في ثاائيته   ري/ريفيل أو وسط  اعنحداريعيشون فيهل سوا  وسط والوسط اللي  للمجتمع الثقافي

ثاا  بعض  فيما ندر أالعلميل إعّ  وأكثرها معلومات ع تتس  بالطابع اإلةامة الجامعية بمدياة تلمسانل

 في مخت ة سلمية م ادر له  دراية باللوق الجمالي وفق المقابالت وبعض األجوبة ي هر أن أصحابها

كأصحاب التخ ص في الفاون التشكيلية بكلية اآلداب واللغاتل أو  ته طلبة   المو والل هلا

جماليات  الطالب  وم معلومات فإن األنثروبولوجية وسل  اآلثار وسل  اعجتماال الح ري. وبالتالي

                                                             
ي طلح سليها باس : )اعستمار  بالمقابلة( وهي وجيز أس لة يطر ها المستجوب اللي يقوم في نفس الوةت بتسجيب   (34)

ل 206ص "يةماهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسان"اإلجابات المقدمة من طرف المستجَوب. يا ر: موريس أنجرسل 

 للاشرل الجزائر. ترجمة: بوزيد صحراوي وآ)رونل دار الق بة
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هلا المو وال في  ياته   أهمية وكلا العلمي مستواهن من بالر   وسادية ةليلة معلومات هي ف ا ال

 .ومساره  الدراسي الجامعية

 التصور: حقل -ب

 التاميط من طبعا ولكن بثرائه يتميز الجمالية ت ور  قب أن إله والكيفية الكمية الشواهد تشير

  قب في موسامل -نسبيا  - عفا  فاال ظ كالرمزية واإليستيطيقية األ)رى األنماط الافعي أماالوبيفي 

 و د  توفر وفق التاميط الافعي هو للف ا  الجامعيالجماليات  ت ور  قب يميز ما ولكن ت ورهال

 الهرمي  يمهتا في الحقب هلا ا تواد ما أله  سرض يلي وفيما  .للتا ي  ةابلة تجعلها لعااصرد هرمية

 ال عيفة: العااصر إله بقو  الموجود  العااصر من ياطلق واللي

 
ال عيفة  صرالعاا إله بقو  الموجود  العااصر من ياطلق واللي الهرم التا يمي لحقب الت ور من )الم

 في األسله باسبة متفاوتة كاآلتي:

 (.5.68%تمو ع األشجار سله الرصيف و ركة سير الطالب: ) -

 (.8.04%):المرور و واجز الممرات وسالمة الطالب إشارات -

  (.9.44%) :وجود مركب ريا ي -

 (.14.20%دورات المياد توفرها ون افتها) -

 . (15.07%) اعنت ار والمواصالت:م الت  -

 (.19.41%اللو ات التوجيهية ومررات ذوي اع تياجات الخاصة ) -

 سله مجمله يف يدم نمطي أسله رصيد سله فإن العا ر يحتوي :أما بالاسبة لتوفير وسائب الاقب الجامعي

 ذلطالبيل إاالت ور جمام الف ا  الجامعي بتوفير الاقب الجامعي كاوا  مركزية يشكب نسق  ارتباط مدى

مالية جيشكب  توفر شبكة الاقب الجامعي سبر الاسيج الح ري للف ا  الجامعي والمرتبط بالمدياة  أصبح

لمعطيات اة  من للطالبل ولهلا فإن اإلجابات المفتو  أساسيةللف ا  الجامعي لما يحقق من وبيفة نفعية 

عد صمخاصنا " المؤشر كقوم إ دى الطالباتالكمية والكيفية رصدت لاا المفردات القريبة من هلا 

لجامعة قول انيوفرولنا النقل وزيد السونسير باه نطلعو لدوزيام إيطاج ومن بعد " وةام آ)ر"إلكتروني

 (.28.16%)  ؟" بما تحتوى سله نسبةشابة

 :االتجاه -ج

 المعرفي مكونال : وهي أع ماها يتشكب مكونات بمثابة تعد سااصر ثالثة اعتجاد تكوين في يأتلف

 في تساه  التي تالمكونا هلد تو يح التحليب هلا في ارتأياا ولللك السلوكيل والمكون اعنفعالي والمكون

 جماليات الف ا  الجامعي:  وم الطالبي اعتجاد إبراز
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 أو اهي المف أو الخ ائص من بمجموسة اعستقاد ةوامه المعرفي المكون إن ي:المعرف المكون 

 خ ائصال مجموال أن الراهاة الدراسة هلد في إليه توصلاا وما معين. بمو وال تت ب التي الحوادث

 إله ة وساديةبسيط معرفية مكونات وهي الجمالية للف ا  الجامعي بمو وال المتعلقة والحوادث والمفاهي 

 وبالتالي الطالبل فيه يعيش اللي المجتمع في المتباا  بالمعطيات الثقافية واعجتماسية مرتبطة وهي ما  د

ه ي ثاائيتفيؤمن بها باا  سله اكتسابه لها في محيطه وبي ته األصلية )الوسط اعجتماسي(  فالطالب

سانس ثة لي)ريفي/  ري(ل وةد يكتسب بع ها بعد مزاولته لدراسته وتخ  هل كما لو ظ في الساة الثال

 وطلبة الماستر ممن أت  دراسته بعد الليسانس.

وال الجمالية مو  نحو ايجابي انفعالي اتجاد توفر الدراسة هلد في تبين لقد االنفعالي: المكون 

 ةيميّةل ن ر  هوواكبت اعنفعام الطالبي سله اعتجاد توفر إذ بعدد الافعي الوبيفي في للف ا  الجامعي

 المشاسر من عاليةانف شحاة سليها تغلب التي الطلبة إجابات في وا حا يتجله واللي ةيِميّ  بعد توفر بمعاه

متجاوبين  وكانوا ال جماليات الف ا  الجامعيلولمو  بالغة ةيمة أسطين بعض الطلبة أن والعواطف؛ إذ

طالال وإبدا  اع و ب وباعهتمام المو وال هلا في بالر بة استجاباته  اتسمت أن كما المو والل هلا مع

ت تماراآرى توشف اسالطبيعة واألرض والكون: "الرأيل كما ةالت إ دى المبحوثات من كلية العلوم 

ها ميالتاستمارات لز" تق د أسطيها مزيد وجينعطيهم لصحاباتي وصحابي راهم مأنتريسيين بهذا الس  

قصده هو نللي االجمال لبة ألنه  لديه  اهتمام بمو وال الجمام والجامعةل و ين ةلت لها: "وزمالئها الط

 رهبراني عارفة جيستيمو واش من جمال تشوف من الطالبة: " ؟" ردت سليّ جمال الفضاء الجامعي

ه لمثب "ل وهلا التالروكاد غي الزاج تقول شيراطون وكي تدخل ما كانش التجهيزات والنقل ناقص..

وفه كي تشاتجاد  ته مع التخ  ات األ)رى كقوم إ دى المبحوثات في ةس  العلوم اعجتماسية: "

 ماعيةاالجت تبانل  كي شرياطون غي الزاج ..وزيد شيراطون فيه المصاعد وقسم العلوم برهالروكاد من 

فعالي ون ان" وهو أ د الفاادق الفا)ر  يدم سله وجود مكشيراطون" . وبهلا فإن مفرد  "فيه المتاعب

 اتجاد ال اهر  والتجاوب من الطلبة لحد كبير.

 تعار ام يكون ةد كما اتجاهاتاا مع اسجمام يكون ةد السلوكي المكون إن ي:السلوك المكون 

 سلوكيات ايتب في يتمثب واللي السلوكي المكون الدراسة الراهاة أن من يت ح األساس هلا وسله معهال

 سلوكيات بايلت يسعه أنه ذلك إيجابيل سلوكي مكون هو الجمالية للف ا  الجامعي مسألة تجاد وممارسات

سله التفوق  السلبية وتأثيراته تبعاهاته الجمالية لتجاب سله المحاف ة إله تسعه وت رفات وممارسات

بأن  ن الطلبةثير موالتح يب الدراسيل وهلا ما التمس من الطلبة أثاا  المقابلة باعستمار   يث أجاب الك

ه المعط توى باسالةة بالتفوق والتح يب الدراسيل وهو ما  -اللي يتمثلون له-جماليات الف ا  الجامعي 

لتفوق % من ت ورات الطلبة تؤيد وجود سالةة بين جماليات الف ا  الجامعي وا98.75الكمي نسبة 

  .والتح يب الدراسي

ماليات الف ا  لج اعجتماسية الت ورات محتوى بتحديد لاا سمح األبعاد الثالثي التحليب فهلا إذا

افعي لجماليات بالتاميط ال الخاصة المعاني من شبكة بدورد بتشكيب لاا سمح واللي الطالبل الجامعي ساد

 :كما يلي الف ا  الجامعي
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ف ا  الجامعي لجماليات ال الطالبي بالت ور الخاصة المعاني شبكة أن لاا يتبين (3 ) رة  الشكب من   

 العديد لهس وتشتمب ثريةشبكة معاني  هي المسألة هلدب الخاصة والمدلوعت المعاني مختلف ت   والتي

 تياجات الخاصةلوالافعية للوي اع  اإلستعمالية اعجتماسيةل الجوانب بين ما تبايات  يث الجوانبل من

 . والبي ية والترفيهيةل

 : حضري-السوسيو التحليل-2

طالب ال أن بالفعب وجدنا  يث من السؤال اإلشكالي الفرضية صحة الميدانية الاتائج أكدت

حاجة ساس متطلبات العلى أتصور جمالية الفضاء الجامعي على وف  تنميط وظيفي نفعي ي الجامعي

 دراسيل تزيد من تفوةه الالنفعية ليؤمن لنفسه تعامالت وتفاعالت أثناء شغله للفضاء الجامعي

 :التالية الاقاط )الم من ذلك تفسير وتح يلهل ويمكن

  استبار مدياة تلمسان من المدن الثقافية  سب ت ايف المدن ونماذج التحليب الوبيفي التي كشف ساها

" وت ايفه المدن إله )إداريةل مدن دفاالل مدن ثقافيةل مراكز M.Aurousseau"مارسيب أيروساي 

فة التي هلا الت ايف ةائ  سله أساس الوبي ؛  فإن(35)اإلنتاجل ومراكز اعت امل مراكز الترويح(

تؤديها المدياةل ومن هاا فإن مدياة تلمسان هي مدياة ثقافية تت من جامعات ومراكز دياية وثقافيةل 

ولهلا فالت ور الطالبي لجماليات الف ا  الجامعي سيقوم سله التمثب الطالبي للعمران والمباني 

لح ري للمدياة وفيها تحقق الجامعية لمدياة تلمسان كو د  من الو دات العمرانية التي تشكب الاسيج ا

بالعملية وبيفتهال هلا مع مراسا  الخ وصية في المباني الجامعية وف ا اتها كون وبيفتها مرتبطة 

العلمية والح رية كطريقة  يا  للطالب في الجامعةل وهو أمر معموم به في نماذج المباني الجامعية 

في )دمة الطالب وتوفير ماشآت وف ا ات من كما في مباني الجامعات األلمانية والتي توجه جهودها 

 .(36)شأنها أن تساه  في العملية الح رية والتمدن وفق الاسيج الح ري للمدياة

   من جهة أ)رى نجد أن المباني الجامعية في بعدها الجمالي الوبيفي يجعلها تخ ع لمعايير دةيقة

مار  الجامعية وف ا تهال والتي ترتكز ومحكمة في تجسيد جمالياتها وفق التاميط الافعي لجماليات الع

 (37)وال من العماراتد مبادئ التا ير لهلا الاّ  سب "سرفان سامي" اللي  دّ  سليه العمار  الوبيفية

وجمالها في البساطة والتجرد من الز)ارفل واستبار الكفا   في التوفير إلنتاج كمية أكبر من المباني. 

محب -لقطب الجامعي الجديد ا ميادينلمختلف  الخارجية والدا)ليةالف ا ات  وسله أساس ذلك فإنّ 

 تعتبر محدد من محددات الامط الجماليالهل قائمة بآعتها وأدواتها وسمّ المتعدد  الورشات ل وال -الدراسة

مباني مختلف الكليات وا ح في التكرار اآللي لالالتكرار لاماذج المباني الجامعية  )اصة مع الوبيفي

                                                             
 .118ل صم در سابقفادية الجوعنيل   (35)
يا ر  وم معايير وبحوث ا)تيار المواةع الجامعية: أ مد فريد م طفهل "المباني الجامعية: وعية باتن ةارتابرج   (36)

 .43.ص1991بألمانية الغربية"ل نشر مطابع الوفا  بالما ور  بم ر ساة
 .  56ل صم در سابقسرفان ساميل   (37)
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تهال مما جعب من طبيعة الجمام للف ا  العمراني الجامعي جمام آلي يتبع الوبيفةل من هاا وف ا ا

ت ور الف ا  سبر في اللي يت ورد الطالب سله استبارد طرف فاسب ومتفاسب يأتي التاميط الافعي 

  يز الف ا ات المادية والفيزيقية فيما يافعه فيها من تجهيزات ووسائب و)دمات نفعية.

  جمالية الف ا  الجامعي وفق تاميط وبيفي نفعي سبرل الطالب الجامعيت ور  تفسيركللك يمكااا 

ب؛ اللي يرتكز سله مثّ للتّ  اجتماسي-الاسق الت وري في الاوا  المركزية كما سبق في التحليب الافس

لحاجة محور الاقب الجامعي كاوا  مركزية لتمثب جماليات الف ا  الجامعيل وتعليله بمبررات ا

قب الح ري في الجزائر كرابط مفّوق كما سدّد األستاذ "بن الدراسية للتاقب تعليب ماطقيل ألهمية الاّ 

محور رئيس في العملية الح رية للمدياة وتاميتها من الاا ية اعةت ادية سبر  (38)سيسه محمد"

رابط من الروابط الاسيج المديايل فإن الاقب الجامعي الطالبي ع يقب أهمية ساه كون األ)ير 

اعجتماسية بين مختلف الكليات والمرافق التي يحتاجها الطالب الجامعيل وبين المدياة ومكان إةامتهل 

وائح التا يمية للمرور وإشارات  بط سير الاقب والسياراتل سبر مخطط الاقب موجود  لّ )اصة وأن ال

السير مما يدفع بالتسؤام سن مدى وباهر  في الف ا  الجامعي ومختلف تقاطعات الطرق و ركة 

لتحقيق  -مة ير مأزّ –)دمتها للطالب الجامعي وفق ت ورد المركزي لعا ر الاقب با ر  مفّوةة 

 التح يب والتفوق الدراسي.

 

 وتساؤل: خاتمة

ذج ي نموفلمحدّدات التمثّب الطالبي لجماليات الف ا  الجامعي الجزائري  البا ث بعد تااوم

ثقافية اية ومدياة تلمسان مدياة ثقافية تت من جامعات ومراكز دي القطب الجديد بجامعة تلمسانل كون

ي  سب ت ايف المدن ونماذج التحليب الوبيفي التي كشف ساها "مارسيب أيروساوتاريخ   اري 

M.Aurousseau "دا)ب  )ل اا إله أّن تمثالت الطلبة لجماليات الف ا  الجامعي كف ا  مديايّ  ؛

ه ؤمن لافسليللطالب الجامعي سله متطلبات الحاجة الافعية ةائ   مثّبالاسيج الح ري للمدياةل هو ت

 ستغالعاالله واستغ والم ّم /للف ا  المعاش  اجتهتعامالت وتفاسالت أثاا  شغلهل وهو تمثّب ناج  سن 

وإبدا   عالجةله  بم ما أّن التاوال في التخ ص األكاديمي للطلبة يسمحير ي به تلك الحاجة الافعيةل ك

 هي الجديد جماليات الف ا  الجامعي للقطب باستبار اعجتماسيةل وال واهر ت ور ذهاي  وم الموا يع

ه ستمداد والمعطيب وتامية اعالمجتمع الطالبي وأفراددل بتغيير أو تشك سله تأثيرها لها اجتماسية باهر 

لجديد معي االثقافي والفكري للطالب الماحدر من وسط ريفي أو   ريل ومعرفة مدى تأثير الف ا  الجا

 .سله باية العقب الطالبي الجمالي

لاا ية عية من ابت مي  الف ا ات العمرانية الجاماعهتمام   تميةالدراسة الميدانية كشفت سن كما أّن 

ح يله  ها بتوبيفية لما تحققه من بعد نفعي لشا ب تلك الف ا ات في سيّاة الطلبة وسالةتالمالية ال

لمؤسس فعي االدراسي وتفوةه ل ولكن مع هلا فإّن مجرد ت مي  مباني جامعية جزائرية سله الجمام الا

في - يحقق ع كليسله التكرار اآللي للعااصر المعمارية وإ فام البعد الجمالي الرمزي واإليستطيقي الشّ 

فسي وازن الاة التال فة المبتملة في التأثير البسيكولوجي واعندماج اعجتماسي ي نقط -وجهة ن ر البا ث

   الجامعي ويشغب مباني المعمارية.للطالب ككائن  ي يعيش في الف ا

ت مي  وانطالةا من هلد الاتيجة نتسا م سن مدى اعستفاد  من التجارب الرائد  والعالمية في 

المباني الجامعية بكب ماشآتها كـ)األ يا  الجامعيةل الف ا ات اإلداريةل ةاسات المحا رات والملتقيات 

األكاديميةل المطاس  المركزية...(ل )اصة وأن بعض الدوم العربية )المملكة العربية السعودية( تثّمن 

أ مد فريد م طفه( وبحثه ر )التجارب العالمية في هلا المجام بإرسام با ثين متخ  ين سله  را

واللي يرتكز سله اعستفاد  من التقايات "ل "المباني الجامعية: وعية باتن ةارتابرج بألمانية الغربية

واآلليات العلمية المتطور  للمباني الجامعية في ألمانيال دون إ فام العااية بالبعد الرمزي واإليستطيقي 

راسا  الخ وصية الثقافية لكب دولة واعنتما  الح اري لشا ب الشكلي لجماليات الف ا  الجامعي مع م

اعستفاد  من هلد التجارب الف ا ل ومدى تأثيرها في سلون الطالب وسقليته ومردودد العلمي. فهب يمكن 

الااجحة والمتميز  بريادتها وسالمياتها في ت مي  المباني الجامعية الجزائرية؟ هب يمكن محاكا  وتطوير 

                                                             
محا رات موجهة لطلبة الساة الثانية ماستر سل  اجتماال   ريل ملخص ل "اإلةت اد الح ري"بن سيسه محمد ل   (38)

 )مراجعة  ير ماشور (.. 2015/2016جامعة تلمسانل إسداد: سيفي محمد بدر الدينل 
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الف ا  الجامعي الجزائري لجامعة برلين بألمانيا مثال والمسما  بعقب برلينل  يث أّن ت ميمها جماليات 

 الهادسي سله شكب دماغ اإلنسان المو ي بالتفكير والروح العلمية؟ واللي يخلق الشعور باعنتما  العلمي؟

عة الم ا   بإنار  طبيعية هب يمكن محاكا  مكتبتها بف ائها المفتوح وطريقة توزيع ةاسات وأروةة المطال

وفق تقايات سلمية تبعث سله إثار  القريحة الطالبية وجلبه  للقرا   والمطالعة والدراسة؟ ع يُ ن أنه ليس 

من المستحيب سله سياساتاا العمومية الح رية التي تاتهجا دولة الجزائر أن تحاكي وتبدال مثب هلد 

إلمكانيات المادية والبشرية كافية في )لق نموذج نمطي الاماذج اإلبداسية فالمكتسبات والمقدرات وا

لجماليات مباني جامعية جزائرية تسه  في باا  طالب جامعي متزن نفسيا ومبدال سلميا ومادمج اجتماسيا 

 مؤسسة سله ثاائية )األصالة/المعاصر (.  
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