


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كلمة شكر

 بالشكر و الحمد هلل سبحانه و تعالى الذي انعم عليا    أتوجهبداية  

 يرجع الفضل كله.  إليههذا البحث العلمي  المتواضع و    إتمامب

على   "مناد سميرة" أستاذتي إلىبالشكر الجزيل    أتقدملذا  
على هذا العمل المتواضع و التي تعلمت منها    شرافباإلتفضلها  

لقيمة و  او كانت لتوجيهاتها   الوفير,الكثير و منحتني من عملها  
بالشكر     أتقدمو   هذه المذكرة  إخراجفي    األثرمالحظاتها البناءة  

 أن إالالمقـام   ي في هذاعلم االجتماع و ال يسعن  أساتذة إلى
و زمالئي في    يإخوان إلىآيات الشكر و العرفـان     باسمي  أتقدم

  .الدراسة الذين دعموني
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 ملخص  :

تتناول هذه املذكرة موضوع البحث حول املقيمات  فاألحياء  اجلامعية و فضاءات  املدينة فألحياء اجلامعية مؤوى 
يأتني من خمتلف واليات الوطن او من خارجه , فتكون  ,فهن دراستهن للطالبات اليت يبعد سكناهن عن مقر

و اليت حتتوي على  فرصة هلن للتعرف على هذه املدينة ,وانشاء عالقات اجتماعية , و اقتصادية, .....و ترفيهية
 ختدم حجاهتن . أنشطةعدة 

ص املوضوع املدروس, و تقرب لنا ايل بعض التعريفات و املصطلحات و املفاهيم ايل خت األولتطرقت يف الفصل 
مفهوم الفضاء و املدينة من منظور علم االجتماع  و اخذنا حملة للتعريف مبدينة مستغامن ,اما الفصل الثاين 

فيحتوي على تعريف للجامعة و املراحل اليت مرت هبا اجلامعة اجلزائرية, و مشكالهتا  و تعريف للطالب اجلامعي و 
لب اجلامعي ام بالنسبة للجانب امليداين فقد ختليت عنه , نظرا لبعد املسافة بيين و بني احلياة االجتماعية للطا

اجلامعة و لالزمة  الصحية اليت متر هبا البالد بسبب فريوس كورونا املستجد ,و للحجز الصحي الذي فرض علينا 
اجلامعية  مما صعب علي املهمة اكمال اشهر زيادتا انه مت اغالق اجلامعات و االقامات  6و الذي دام اكثر من 

 اجلانب امليداين للمذكرة .

 املقيمات,  الفضاء العام , املدينة . الكلمات المفتاحية :
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Summary  : 

       This memorandum deals with the researchtopic on 

femaleresidents,  

University neighborhoods and city spaces University  

Neighborhoods are shelters for female student swho  

seresidenceis far fromtheir place of study.  

They come fromdifferent states. 

The homeland or fromoutside, soitwillbe an opportunity for  

them to get to knowthis city, establish social relations, and  

Economic, ..... andrecreational,  

Which contains severalactivities that serve theirneeds. 

In the first chapter, I dealt with somedefinitions, terms and 

concepts related 

to the topicStudied, and approached us the concept of  

space and the city  

from the perspective of sociology, and wetook a glimpse of  

the definition of a city Mostaganem, the second  

semes tercontains an introduction to the  

university and the stages that the Algerian university has  

gone through, and Itsproblems and an introduction to the  

universitystudent and the social life  

of the universitystudent or with regard to the fieldside I 

gave it up, given the  



 
 

distance between me and the university and the  

healt hcrisisthat the country  isgoingthrough because of  

.The new Corona virus, and the health 

reservation that wasimposed on us, whichlasted more than  

6 months, was increased .The closure of universities and  

University residencies, which made  

itdifficult for the task to complete the fieldside of the  

memorandum.. 

Keywords:  residents . public  Space. city .
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 :العامة  لمقدمةا 

  هي و املختلفة، احلاجيات يليب بشكل منظما و مهيئا يكون أن جیب متخصص جمال هي املدينة      

 انسجام كذا و االجتماعي االنسجام لتحقق تسيريها و تنظيمها يتعني بشرية مؤسسة عن عبارة أيضا 

 يف هاما دورا تلعب تزال ال و كانت فهي لذا, زائريها و لسكاهنا توفر أن جیب اليت احلياتية الظروف 

 . اجملتمعات  بتطور ظاهريا يتبدل الدور هذا و اإلنسانية اجملتمعات حياة 

  تغيري يف سامهت ، عدة للتغريات تبعا تطورات عرفت التاريخ عرب و جمملها يف فاملدينة اذن      

 تقابله ومرافق جتهيزات  من,  مستمر تزايد يف دائما اإلنسان متطلبات ألن هذا وتطورها شكلها، بينتها،

 قصد واجملتمع، الفرد حياة يف مهما دورا وتلعب املدينة منها تتنفس أخرى مساحات إىل احتياجاته 

 لاللتقاء وذلك األفراد بني العالقات حتسن يف كبري بشكل يساهم ما وهذا واالطمئنان الراحة توفري 

 . بينهم والتبادل 

 كاستغالل عامة وفضاءات ساحات تفري يف تتمثل اليت العمومية فضاءاهتا املدينة مييز ما اهم و      

   ركوب و املشي مثل اهلوايات بعض ملمارسة املختلفة األنشطة إلقامة,  اخلضراء املساحات 

  مسارح التجارية املراكز مثل, االقتصادية واألنشطة االجتماعية اجلوانب وتعزيز وغريها،.... الدراجات

  لألفراد الراحة و لالسرتخاء  الوحيدة الوسيلة يعترب و  اخلدمات خمتلف و  التسلية او االلعاب مدن 

 . الزائرين و املقيمني

  حيث,  له استغالل االكثر و املدينة فضاءات من مستفيد اهم املقيمات اجلامعيات الطالبات وتعترب  

  يوجهوهنا اليت  املختلفة االجتماعية و النفسية الضغوطات و الروتني و اليومية املتاعب من يتخلصن

 عن للرتفيه حباجة فهن اجلامعية االقامات و الدراسة مكان بني الطالبات حياة حصر ميكن ال اذ 

 المقدمة 

 أ     
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  هذا اخرتت قد و الدراسة ضغوطات من للتخلص اكثر الراحة هلن توفر اماكن بزيارة انفسهن

 فسنعرض اعيشه كوين املوضوع هلذا واضحة راية لدي و,  املقيمات احدى لكوين لنظرا املوضوع

 ثالثة اىل بدوره يتفرع:  للدراسة النظري و املنهجي االيطار يف تتمثل فصول ثالثة يف العلمية مادته

 :  فصول 

  مث الفرضيات و لإلشكالية تطرقنا كما الدراسة امهية و اهداف و ألسباب فيه تطرقنا:  االول الفصل

 . السابقة الدراسة,  الدراسة ادوات و املنهج و املفاهيم حتديد

 حملة اخذنا و  املدينة املدن مركز و خصائص و وظائف املدن نشأة للمدينة تطرقنا:  الثاين الفصل اما

 .  مستغامن ملدينة  

 تعريف و مشكالهتا و تطورها مراحل اجلزائرية اجلامعة اىل تطرقنا:  الثالث للفصل بالنسبة اما

 املالحق مث املراجع فقائمة اخلامتة اىل النهاية يف و للطالب االجتماعية احلياة و اجلامعي للطالب 

 ب    

 المقدمة 
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 ـ االشكالية : 1

 تعترب املدينة احد االشكال املتطورة من اشكال التجمعات االنسانية  , حيث تطور املدينة اساليب 

 تتناسب و الطابع االجتماعي األيدولوجيةاحلياة اليت تتالءم مع بيئتها العمرانية و االقتصادية و 

ضارة املعاصرة,  و اصب  على اخلاص هبا مما جیعل امناطها املعيشية, تتغري من اجل ان تتماشى  مع مكونات احل
وللمدينة عدة وظائف منها االجتماعية  و  السكان التكيف و التوافق مع االوضاع و الظروف اليت توفرها املدينة .

حيث اهنا تضم  الرئيسي للمدينةالثقافية اليت تتلخص يف وجود مراكز علمية و جامعات و مدارس فهي املركز 
اهنا ملتقى طرقات و احملالت الكربى, و للمدينة  غريها, فتعرفو مسارح و  حمالت جتارية  و مراكز تسلية

فضاءات و اليت تعرف اهنا وسط تكونت تارخييا, يف زمن االنوار بني اجملتمع املدين و الدولة, و انه املكان املتاح 
العام الذي يدور فيه  مبدئيا جلميع املواطنني حيث بإمكاهنم االجتماع لتكوين راي  و الذي ميثل حلبة النقاش

 املسائالت و تتشكل فيها اآلراء و املواقف حول القضايا اليت جتسد اهتمامات الناس و مهومهم .

 اما جتربة اقامة داخل املدينة , تؤدي يف االخري اىل اشباع صور متنوعة و متباينة حول       

ية اليت نفس املدينة و فاملقيمات الوافدات من مدهنن االصلية اىل اماكن اقامتهن اجلديدة اي االحياء اجلامع 
مدينة واحدة يتشاركن معه فضاءاته و مساحاته  كبري, داخلن جزء صغري من جمتمع  ميضني فيها فرتة دراسته

 لفضاءات مدينة  "مستغامن " ؟ قيماتامل اتحول متمثالت الطالبات اجلامع العمومية , و من هنا نتساءل

 ـ فرضيات الدراسة :

 وتفاعل اجتماعية عالقات تعترب الطالبات اجلامعيات املقيمات فضاء املدينة مكان لالندماج ولبناء

 اجتماعي ؟ .

  ـ اسباب اختيار الموضوع :3

 دارسة لتخصص علم االجتماع احلضري و املوضوع, كوينمن اهم االسباب اليت دعت الختياري هلذا 

 الفصل األول                                        االطار المنهجي للدراسة   
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استغالل الطالبات  طالبة مقيمة باحلرم اجلامعي , مما خيتصر يل طريق شاق و تسهل مهمة البحث و كيف معرفة 
مدن خمتلفة من اجلزائر و من  لفضاءات املدينة ,باعتبار ان اغلبهن مناجلامعيات القاطنات باإلقامات اجلامعية 

وتقاليده , ثقافته و عقليته ومناطقه  عداتهبغريب, خارج اجلزائر, فقد اقتضت ظروف الدراسة العيش وسط جمتمع 
 مدينة السياحية عن مدهنن االصلية ,فمنهن من اجلنوب اجلزائري حيث ختتلف طبيعة البيئة ,و املناخ... بني

اي مدى ميكن استغالل و االستفادة من هذه السياسة للسياحة الداخلية   مستغامن و مدن اجلنوب اجلزائري
 للبالد عامة و ملدينة مستغامن خاصة .

  ـ اهمية الدراسة : 4

 بتخصص علم االجتماع احلضري حيث ان هلا امهية كربى ضمن ثيقاترتبط هذه الدراسة ارتباطا و 

 الدراسات اليت تنتمي هلذا التخصص , وكوهنا مل تلقى حظ كبري يف االحباث و الدراسات االجتماعية . 

 للمدينة امهية كبرية باعتبارها شكل للتجمع االنساين  ولفضاءاهتا ايضا ومن جهة اخرى و مبا ان    

 تزيد من الطابع اجلمايل نفس االمهية ألهنا جزء منه ,فاملظهر اخلارجي للمدينة من اهم العوامل اليت

 هلا , و مراعات تعدد و تنوع املرافق لتوفري الراحة و ترفيه للزوار و سكان على حد سواء و هذا ما  

 يساعد على جذب السياح هلا ف تساعد سياسة املؤى للطالبات اجلامعيات من داخل و خارج الوطن على 

 يف بالغة امهية مضموهنا يف الدراسة هذه حتمل و دخل مادي ....اخل , ما يوفردينة ثقافيا اجتماعيا وف املتعري
 . عنهن غريب جمتمع يف االندماج سبل وخلق,  القيمات للطالبات الرتفيهي اجلانب على الضوء تسليط

و تأيت امهية الدراسة من اهتمام باجلانب الثقايف  ل االندماج يف جمتمع غريب عنهن .القيمات , وخلق سب
 للنهوض باالقتصاد و حتقيق الرقي االجتماعي . و كيفية استغالل سياسة املأوى نةامللموس للمدي

  الدراسة : اهداف

 . اجلامعيات املقيمات عليها ترتدد اليت الفضاءات اهم معرفة

 . املقيمات الطالبات تفضلها اليت االماكن اهم عن الكشف

 اإلطار المنهجي للدراسة                                      الفصل األول         
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  . اماكنها و ما توفره . بعض اثر على للمدينة والتعرف املقيمة نظرة معرفة

 . امهية استغالل فضاءات العامة من قبل الطالبات .

 . للمدينة. العامة الفضاءات استغالل امهية

 .  املتاحة . للفضاءات اجلامعية الطالبة وممارسات متمثالت معرفة

 الدراسة : المفاهيم ـ تحديد6

 فضاء العام . ـ  دينةملا ـ املقيماتـ   طالباتـ أل الفضاء

 ـ عينة الدراسة :  7

 يف بالتفكري يبدأ الباحث أن والشك للبحث.  اهلامة واملراحل اخلطوات من للعينة الباحث يعترب اختيار

 العينة نوع يف تتحكم اليت هي البحث طبيعة ألن وأهدافه، البحث مشكلة حتديد يف البدء منذ البحث عينة

 تعريف ميكن. الشاملة مصادرها من أولية البيانات مجع يف رئيسيان أسلوبان هناك. بالبحث للقيام املناسبة وأدوات
 اجراء و مناسبة بطريقة اختيارها يتم الدراسة جمتمع من جزئية جمموعه أهنا على العينة

 الدراسة عليها , و من مث استخدام تلك النتائج , و تعميمها على كامل جمتمع الدراسة االصلي فالعينة

 قصدية العينة,  والصفات اخلصائص حيث من الدراسة جمتمع من جزءا متثل

 ـ المنهج المستخدم في الدراسة : 8 

 لدراسات العلمية هو تلك الطريقة املنظمة املتبعة للوصول اىل النتيجة , و هذه الطريقة هي  امنا مييزا

 ما يصطل  عليها باملنهج , و هلذا االخري امهية بالغة يف البحث , و هو من اهم عناصر اي دراسة 

 اجتماعية و اساس اي حبث علمي .

 ـ اـ  تعريف المنهج : 8

 اإلطار المنهجي للدراسة          الفصل االول                                           
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 1 يف يعملون أفراد يتبعها اليت والقواعد واالختبارات واخلطوات اإلجراءات من جمموعة هو عام شكل

 اجملال . نفس

  ظاهرة دراسة ىف الباحث يتبعها الىت العامة الطريقة إىل إما يشري عموما   االجتماع علم ىف منهج

  الدراسة هذه عرض يتم اليت الطريقة اىل اما و معينة نتائج اىل الوصول اجل من,  معينة اجتماعية

  . عامة بصفة

 يصب  من الالزم علينا ان نقرتب من املوضوع ’ و الن موضوع دراستنا يتعلق بطالبات اجلامعيات 

 بصورة نوعية ملعرفة عالقة الطالبة املقيمة بفضاء املدينة و طريقة اندماجهن يف جمتمع الدراسة 

 ـ ب ـ منهج دراسة الحالة :8

 يعرب منهج دراسة حالة عن طريقة لدراسة وحدة معينة مثل جمتمع حملي او أسرة او قبيلة او منشاة

 ء مجيع جوانبها و اخلروج بتعميمات تنطبق صناعية او خدماتية دراسة تفصيلية عميقة بغية استجال 

 على احلالت املماثلة هلا ,و قد اطلق عليه الفرنسيون مصطل  املنهج املوجنرايف , و يقصد به وصف

 موضوع مفرد باستفاضة.

 بناء ا على ما سبق فان منهج احلالة يستخدم عند الرغبة يف دراسة املواقف املختلفة للوحدة دراسة 

 اهلا االجتماعي و االيكولوجي و الثقايف ...اخل .تفصيلية يف جم

 كما يستخدم منهج دراسة حالة حني يريد الباحث ان يفسر احلياة الداخلية لفرد او افراد معينني بدراسة

 احلاجة االجتماعية و اهتماماهتم و دوافعهم , و قد يستخدم منهج دراسة احلالة كمنهج مكمل ملنهج اخر 

 ستضاح جانب معني من جوانب حبثه او تفسري نتائج معينة بصورة مستفيضة .  اذا احتاج الباحث ا 

                                                           
1
. دار الصفاء للنشر و 1ربحي مصطفى عليان و عثمان محمد غنيم .اساليب البحث العلمي و االسس النظرية و التطبيق العلمي .ط 

 .ص0222التوزيع.س
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 ـ ادوات جمع البينات : 29

 و هي عبارة عن جمموعة من ادوات التقصي املستعملة منهجيا يف مجع املعلومات حول الظاهرة 

 املدروسة .

 و تعرف على اهنا تقنية مباشرة تستعمل بغرض مساءلة االفراد بكيفية منعزلة , و يف احيان ـاـ المقابلة : 9

 مبالحظة التعابري و  مساءلة مجاعات من اجل استجواهبم بطريقة نصف موجهة , و تسم  أخرى

 . اإلمياءات

 يعتمد كل باحث يف العلوم االجتماعية على املالحظة , فهي العملية النشطة اليت   ـ بـ ـالمالحظة :9

 . 3يستخدم فيها الباحث عقله لتفسري ما يرى و يسمع , و املالحظة نوعان بسيطة و علمية

 يف البحث العلمي هو املالحظة العلمية حيث يعترب هذا النوع امتدادا طبيعيا للمالحظة  و ما يهمنا

 التجريبية و اإلجراءاتو  األدواتالبسيطة اذ يصمم طبقا خلطة موضوعية  , و يستخدم الكثري من 

 حتقيق فرض علمي حمدد , كما توجه للكشف عن تفاصيل الظواهر و إىلاملالحظة العلمية  أهداف 

 .  األخرىالعالقات اليت تتواجد بطريقة ضمنية غري ظاهرة او بينها و بني الظواهر  

 و ختتلف املالحظة العلمية عن البسيطة يف الدقة و توقع اهلدف املراد حتقيقه , كما ختضع لضوابط 

 معينة حتقيق ثباهتا و صدقها اي ان العقل البشري يقوم فيها بنصب كبري يف املالحظة  الظواهر و

 تفسريها, و بذلك ال تقتصر املالحظة العلمية على جمرد احلواس كما هو احلال يف املالحظة البسيطة

 بل جیب املشاركة العلية جلمع اكرب قدر من البيانات اللزمة للدراسة .

 و بذلك ختضع املالحظة العلمية للضبط العلمي سواء كان بالنسبة للمالحظة او بالنسبة لعناصر 

                                                           
 111.ص0222.القصبة للنشر .الجزائر . 1مريس انجلز. منهجية البحث العمي في العلوم االنسانية .ترجمة بوزيد صحراوي و اخرون .ط 
2
 

3
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 املالحظة , او بالنسبة للموقف الذي جتري فيه , كما تنحصر املالحظة العلمية على جماالت حمددة سلفا

 و ينتشر استخدام املالحظة العلمية يف الدراسات امليدانية او دراسات احلاالت . 

 ـ الدراسات السابقة :01

  اجملال هذا يف بالغة أمهية من هلا ملا العلمي البحث يف األساسية اخلطوات أحد السابقة الدراسات متثل

  و باملوضوع صلتها مدى ليبني نقدية دراسة دراستها و بل السابقة الدراسات على االطالع الباحث فعلى

 متا الذي املوضوع لدراسة املقنعة املربرات إجیاد لغرض ذلك و ، استنتاجات و شروح و تفسريات من فيها جاء ما
 وبالنسبة ملوضوعي فلم اجد حبوث سابقة له ولكن هناك حبوث قريبة منه . ختيارها

 :  األولىالدراسة 

 خطاب احلياة اليومية لدى طالب اجلامعي . اطروحة لنيل شهادةبعنوان : دراسة الطالبة  خمنفر حفيظة .

 . 3112يف علم االجتماع الرتبية  اجلزائر  املاجستري 

 ما هي موضوعات خطاب احلياة اليومية لدى الطالب اجلامعي  مشكلة الدراسة :

 تتنوع موضوعات خطاب احلياة اليومية بني موضوعات البيداغوجية و موضوعاتالفرضيات العامة : 

 4االجتماعية الثقافية و الرتفيهية . 

 منهج الدراسة :

 كما اعتمدت الباحثة على"  املنهج الوصفي" باعتباره ما يالئم الدراسة كونه يتميز بالعمق يف التحليل 

 5قصد القيام بدراسة وصفية حلياة الطالب .

 نتائج الدراسة :

                                                           
.0211مخنفر حفيظة . خطاب الحياة اليومية لدى الطالب الجامعي .اطروحة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع التربيوي الجزائر 

4
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 للطالب اجلامعي , يشكل فيه موضوع اهلاتف النقال اكرب نسبة حمادثة تصل اىلان خطاب احلياة اليومية 

 باملئة و هي نسبة معتربة مقارنة باملواضيع البيداغوجية , و ان موضوع االنرتنت و صفحات 62 

 باملئة . 23باملئة , اما االفالم فشكلت   84التواصل االجتماعي , شكل 

 حلياة اليومية باملوضوعات املتصلة بالعمليات البيداغوجية , وو قد تبني ارتباط موضوعات خطاب ا

 . 6و املوضوعات الرتفيهية على السواء’ املوضوعات االجتماعية الثقافية  

  

                                                           
 

 اإلطار المنهجي للدراسة                                   الفصل األول     
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 الفصل الثاني : مدخل نظري حول المدينة

 تمهيد

 تعريف المدينة

و نموها و تطورها نشأة المدن اسبابها  

 المدينة كمجتمع محلي

 المدينة كظاهرة اجتماعية

 المدينة كأسلوب حياة

 وظائف المدينة

 مركز المدينة

العمومي الفضاء  

 تعريف الفضاء

 الفضاء من نظر علماء االجتماع
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 مقدمة :

هي و املختلفة، احلاجيات يليب بشكل منظما و مهيأ يكون أن جیب متخصص جمال هي املدينة  

انسجام كذا و االجتماعي االنسجام لتحقيق  تسيريها و تنظيمها يتعني بشربة مؤسسة عن عبارة أيضا  

 اجملتمعات حياة يف هاما دورا تلعب تزال ال و كانت فهي لذا لألفراد، توفر أن جیب اليت احلياتية الظروف
 .اجملتمعات بتطور ظاهريا يتبدل الدور هذا و اإلنسانية

 اقتصادية ،سياسية، اجتماعية، لتغريات تبعا تطورات عرفت التاريخ عرب و جمملها يف فاملدينة اذن

 دائما اإلنسان متطلبات ألن هذا وتطورها منوها كيفية و شكلها، بنيتها، تغيري يف سامهت ،...اخل،وثقافية

 .. املدينة منها تتنفس أخرى مساحات إىل احتياجاته يقابله ومرافق وجتهيزات من مستمر تزايد يف 

للسكان و  ةواخلاص ةالعام حياةلل واستمرار تواصلال يضمن الذي فهو املدينة يف جزء اهم العام الفضاء ويعترب
  يساهم ما وهذا اجملاالت، شىت يف كبري وتأثر أمهية من له ملا,  الزوار على حد سواء ,  

 .. الناس بني والتبادل لإللقاء وذلك األفراد بنب العالقات حتسن يف كبري بشكل

بالنظر اىل والية مستغامن اليت تتميز البشريط الساحلي الطويل و الغين و احتوائها على اكرب مدينة مالهي و تعدد 
حمالهتا التجارية وسط املدينة و مرور عدة حضارات هبا عرب العصور الرومانية و العثمانية و الفرنسية  ما ترك اثر 

 ها املعروفة قائية و سياحية  هلا وسط املدينة اما ببنياهتا او حدمن معامل تارخي

 

 

 

 

 

 المقدمة
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 تعريف المدينة :المطلب األول :  

 اليت احلياة أساليب املدينة تصوغ حيث اإلنسانية،,  التجّمعات أشكال من املتطّورة األشكال أحد املدينة تعترب
 اخلاص االجتماعي الطابع وتُناسب واأليدولوجية، واالقتصادية، الُعمرانية، بُنيتها مع تتالءم

مع تتماشى أن أجل من تتغري املعيشية أمناطها جعل مما التعقيد، ذروة املدينة يف احلياة بلغت وقد هبا،   

عاصرة، احلضارة مكّونات
ُ
و تعرف ايضا    .املدينة وظروف أوضاع مع والتوافق التكيُّف السّكان على وأصب  امل

 طهاود اجملتمع االنساين , و اختلف مناهنا ظاهرة اجتماعية ارتبط وجودها بوج

 .اهتمام الباحثني و الفالسفة  باالختالف التارخيية و االقتصادية اليت قطعتها اإلنسانية و كانت حمل

 فعندما حناول اعطاء تعريف للمدينة فإننا جند صعوبة يف ذلك , فهي ال ختص مصطل  املدينة وحده    

 الن الكثري من الباحثني و خاصتا علماء االجتماع يدركون ماذا نعين بكلمة املدينة , و لكن احد مل يقدم 

 عوامل املتشابكة , و من مث ظاهرة معقدة تولدت عن تفاعل عدد من ال تعريف مرضيا هلا , و هذا ألهنا

 اختلف العلماء يف تعريفهم هلا و ظهرت تعريفات خمتلفة حسب وجهة نظر كل عامل .

 لدى اصطالحا   املدينة وتُعرف األصل، سامّية( دين) كلمة من مأخوذة كلمة بأهنا لغويا   املدينة تُعّرف

  الذكريات تلك وتكون ومعانيها، مكّوناهتا معرفة املمكن من اليت الذكريات من عدد بأهّنا أرسطو 

  وهي عظيمة، وهياكل وأجرام كبرية، أبنية متتلك أمصار بأهّنا املدينة خلدون ابن عّرف وقد صخريّة،

دن اختطاط أجل من األيدي، واجتماع التعاون إىل حتتاج حيث عاّمة
ُ
  .ومتصريها امل

 االجتماع:تعريف المدينة عند رواد علم 

 7فاملدينة عنده ليست جمرد جتمعات من الناس , مع ما جیعل حياهتم فيها امرا ممكنا عند بارك روبرت : 

 8,مثل الشوارع و املباين ووسائل املواصالت , كما اهنا ليست جمموعة من النظم و االدارات مثل
                                                           

5ص 0220 االسكندرية الحديث العربي المكتب,  الحضري االجتماع علم في دراسة. ,  المدينة مشكالت.  رشوان احمد الحميد عبد حسن
7
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 احملاكم و املستشفيات و املدارس و الشرطة و اخلدمات  املدينة من اي نوع , ان املدينة فوق كل هذا  

 اجتاه عقلي , جمموعة من العادات و التقاليد , اىل جانب تلك االجتاهات املنظمة و العواطف املتأصلة

 يف العادات و اليت تنتقل عن طريق التقاليد  . 

 وعرف بارك  املدينة ايضا على اهنا : منطقة طبيعية إلقامة االنسان املتحضر , هلا امناط ثقافية     

 خاصة هبا, حيث تشكل بناءا متكامال خيضع لقوانني طبيعية و اجتماعية على درجة عالية من التنظيم 

 ال يكمن جتنبها .

 الل حتليله النظري للمدينة اظهر ان هناك مستويني للتنظيم االجتماعي : مستوى حيوي و و من خ  

 االخر ثقايف .

 حيث ميثل املستوى االول البناء التحيت للتنظيم , تكون املنافسة فيه هي العملية االساسية و املوجهة ,   

 و بالتايل يكون البقاء هو القانون املسيطر . 

 توى الثقايف بناء فوقيا , يكون فيه التماثل و االتصال و االتساق اهم العمليات املنظمة وبينما ميثل املس  

 يكون النظام االخالقي و التقاليد هو القانون املسيطر , و بالتايل يفرض البناء الفوقي ذاته على البناء 

 التحيت . 

 تعريف المدينة عند ماكس فيبر :

 االجتماعية اليت تسم  بالتحديد االجتماعي و تطور القدراتعرف فيرب املدينة يف ضوء االشكال 

 الفردية و بناء عليه فان تطور الروابط و الصالت االجتماعية بني سكان املدينة , يعترب شرطا اساسيا 

 يف وجود اجملتمع احلضري . 

                                                                                                                                                                                     
5حسن عبد الحميد احمد رشوان .المرجع السابق  ص 
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 و باعتبار ما سبق فان املدن اليت تكون فيها اجملتمعات و الثقافات خمتلفة , تنظم احلياة فيها بطرق   

 9متباينة و ذلك نتيجة حتمية لتباين السلوك االجتماعي فيها .

 لويس ويرث :تعريف المدينة عند  

 اما لويس فيعرف املدينة باهنا : املركز الذي تنتشر فيه تأثريات احلياة احلضرية اىل اقصى جهات من   

 االرض ,و منها ما يتخذ القانون الذي يطبق على مجيع الناس .

 تفاعو قدم ويرث تعريفا اخر مفاده ان املدينة : عبارة عن موقع دائم لإلقامة و يتميز بكرب احلجم و ار 

 الكثافة السكانية , يسكنه افراد غري متجانسني اجتماعيا . 

 متغريات  و هي : 2ركز هذا التعريف على 

 احلجم الكثافة و الالجتانس و هي يف حد ذاهتا من خصائص اجملتمع احلضري .  

 بني فحسب راي ويرث ان منو حجم املدينة و توسعها و تنوعها يؤدي اىل اضعاف العالقات االجتماعية 

 سكاهنا , فيرتتب عن ذلك ظهور مجاعات و ثقافا متعددة و خمتلفة و متباعدة , و بالتايل يقل احتمال 

 معرفة الفرد لسكان املدينة معرفة شخصية فتصب  العالقات بذلك سطحية و مؤقتة .

 تعريف جوجل زيمل للمدينة : 

 اما  زميل فلم يقدم تعريفا حمددا للمدينة , لكنه ذكر ان املشاكل العميقة للحياة تنبع من مطلب الفرد ان 

 حيافظ على استقالليته و فرديته ووجوده يف وجه القوى االجتماعية اهلائلة و للرتاث التارخيي و الثقافة

 اخلارجية . 

 للحياة  امليرت وبوليسة اليت تكمن وراء الطابع نالحظ ان زميل حياول ان يبحث االسس السيكولوجي   

                                                           
6حسن عبد الحميد رشوان .المرجع السابق ص  
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 , فيدرس التوتر و العواطف و نوع الذكاء الذي جیب ان يتمتع به االفراد الذين ينجحون يف احلياة يف

 مثل هذا النوع من املدن الكربى . 

 هناك من يرى ان طبيعة املدن ختتلف حسب طبيعة االنظمة , اذ ان حال املدينة يف دول العامل  و  

 الثالث , خيتلف عما هو وجود يف الدول الصناعية الكربى بسبب اللتوازن االجتماعي و تضاعف عدد

 و الثقافة البدائية , و هذا يشكل حاجزا امام النمو االقتصادي , مما حيتم و يلزم التعاون الكامل  البطالني

 بني عامل االجتماع و االقتصادي حلل مشاكل االسكان .

 و عرفت املدينة ايضا على اهنا : متثل قطب اجنذاب لكل الفئات االجتماعية , مبا فيها املستضعفة 

 باعتبارها متثل مركز السلطة و املعرفة و فرصة للرتفيه االجتماعي بصورة عامة متثل الرقي و  

 املدنية .

 و بناءا عليه فان املدينة ذات خصائص اجتماعية تتفق مع خصائص الظاهرة االجتماعية و ال تقف عند   

 خارج هذه احلدود , حيث  حدودها احمللية بل متتد خارج حدودها , و تسيطر على املناطق اليت تقع

 مييل مركز املدينة املنطقة اهلامة اليت تسيطر على باقي اجزائها .

 التعريف االجرائي للمدينة :
 املدينة هي جتمع بشري ذو فعالية اقتصادية متنوعة , يكون على ارض واسعة تساعد على بقائه , 10

 من النشاطات االقتصادية   تتكاثف ابنيته باجتاه وسط رئيسي مركزي , تتجمع فيه مجلة 

 و السياسية و مرافق و خدمات , فينتج اختالف يف املدن عن بعضها البعض من عدة نواحي , و لكل

 11مدينة شخصيتها نتيجة ألصلها التارخيي و تطورها االقتصادي و االجتماعي و العمراين....

                                                           
  7حسن عبد الحميد احمد رشوان . المرجع السابق ص 
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 المدن اسبابها و نموها و تطورها  : نشأةالمطلب الثاني : 

 للمدن : األولى النشأة

  يف معينة مبراحل مرت ولكنها وسريعة مفاجئة بصورة تظهر مل األوىل املدن أن خلدون ابن رأى

  تقع الذي لإلقليم الطبيعية بالعناصر بعيد حد إىل تتأثر املدينة أن أيضا خلدون ابن واستنتج، نشأهتا عملية

 لكي رأيه حسب فاملدينة .هبا حتيط اليت املناطق مع اخلارجية وعالقاهتا ووظيفتها حجمها حيث من فيه

  البناء ومواد والوقود والزراعة الرعي مناطق فيه تتوفر موقعا تشغل وان البد الوجود يف تبقى

  ولكن نفسه املبدأ هذا تونن فون قدم وهكذا والزراعية. األولية املواد من السكان حاجة لسد الضرورية

 .  نظريته يف نظامية اقتصادية بطريقة

  أدت التي العوامل فمن الحالية، العصور أو القديمة العصور في قيامها بعوامل يرتبط المدن نشأة إذن

  جزء يستطيع بحيث أفراده جميع يكفي ما ينتج إن استطاع القرى من قرية مجتمع ،أن المدينة نشأة إلى

  والتنظيم واإلبداع والتأمل للتفكير يتفرغ كان أخرى أعمال إلنتاج آخر جزء ويتفرغ الطعام بإنتاج منهم

  استعمال القدرات هذه أهم ومن، الفنية والقدرات العلوم بتقدم المدن ظهور واقترن السياسة أو الدين أو والفن والتخطيط

 كان وقد .مدن إلى فتحولت القرى بعض في والصناعة التجارة ظهرت ،وهكذا الزراعي غير بالنشاط واالشتغال المعادن

 املدن . هبا انفردت وظيفة القدمية العصور يف الصناعة يف التخصص

 املدينة؟ إىل القرية حتولت مىت مبعرفة التارخيية الناحية من احلضرية املراكز نشأة مسالة وترتبط

 12نفسه األصل هلا املدينة كلميت أن أي احلضارة ونشأة التغري هذا يربط الباحثني فبعض

 والرجال  والقادة الكهنة ظهور على قاصرا الزراعيني غري املدينة سكان بني العمل يف التخصص كان لقد  
 األخشاب على واحلصول الربونز عصر يف واالكتشافات االخرتاعات مع انه ،غري احلرفيني
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 بداياهتا منذ املدن حضارة اتسمت مث ومن. التخصص هذا زيادة على ساعد التجارة بوساطة واألحجار والنحاس
 13للحضارات الالزمة املواد بعض إحضار يف ساعدت اليت التجارة بوجود األوسط الشرق يف

 . النيل و الرافدين وادي من كل يف قامت اليت

 األثرية األدلة على املعتمدة املقاييس بعض اقرتاح ميكن املعروفة القدمية املدن ملعظم الرئيسة املظاهر دراسة ومن 
 : وهي القدمية للمراكز

  المستوى إلى التصل وان ، سبقتها التي المستوطنات من كثافة واشد اتساعا وأكثر حجما اكبر كانت المركز هذه إن▪ 

 مراكز سكان عدد تراوح فقد. الحاضر الوقت في العالم عليه الذي الحضري

 يف قامت اليت احلضر مراكز سكان عدد بلغ حني يف,  نسمة ألف 31-11 بني ما السومرية احلضر

 . ذلك من بأقل يكن مل القدمية املصرية املدن سكان عدد أن ورمبا نسمة ألف 31 حوايل السند حوض 

 من كبرية طبقات جانب إىل زرّاعا كانوا ،بل األرض عن ينفصلوا مل القدمية املدن سكان اغلب أن ▪ 
 . املتخصصني

  املنتجني من جیمع كان السلع من فائض بوجود القدمية احلضر مراكز امتازت فقد ذلك عن فضال ▪ 

 . للمدينة فعال رأمسال ليكون

 السومرية للمدن كان فقد,  نصب أو عام مبىن ببناء رمزيا ذاته عن للتعبري حضري مركز كل جلا وقد

  النيل أراضي ضمت حني ،يف احلبوب وخمازن باملعابد مصحوبة,  زقورات أو  كبرية قالع 

  املتدرجة بأهراماهتا مايا ومدن بقالعها السند هنر مدن امتازت ،بينما امللوك ومقابر االهرامات

  وكان األوىل املراكز والقادة الدين لرجال كان ،حيث الطبقي بالرتكيب القدمية املدن وامتازت. ومعابدها

 عند السنة يف مرتني الدين رجال إىل تقدم اهلدايا كانت املايا حضارة ففي. الفائض معظم أليهم يذهب

 14 .احلصاد وعند الزراعة عند أيضا تقدم كما ووسطها بدايتها 
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 أصب  أن نتائجها من كان واليت واحلضر احلضارات كل ميزت اليت التجارة فهو األخري املقياس أما

هبم  جزءا الصناع املرتبطون اآلخرون احلرفيون املدينة يف جانبهم إىل انتقل إذ اجلديد اجملتمع من حيويا جزءا الصناع
.15 

 المدن:  نشأة اسباب

 : الرئيسية البواعث باعتبارها ، اجتماعيا ثالثا و اقتصاديا ثانيا و ، سياسيا باعثا الظاهرة هلذه ان  

  :اـ  اسباب السياسي  

  لقد اقرتن تأسيس مدن كثرية عرب مراحل التاريخ بقيام الدول و نشأهتا فنقول : 

  هلا مراكز للحكم ، او مقرا للسلطان او اإلمرباطور ، او دار للخالفة او ذفكل دولة تقوم ، البد ان تتخ 

  ئةعاصمة  للدولة او غريها من االمساء و العناوين . و ذلك لعدة اعتبارات منها اعطاء الدولة الناش

  ت عمرانية عالية ، وأم ، مبا يقام يف املدينة من منشصور جليلة مهيبة ، يف نفوس الناس و عقوهل

  اسوار حصينة منيعة ، ومرافق عامة تشهد بعزة الدولة و اقتدارها الكبري . ومنها شد انظار الشعوب اىل

  نها القرارات و القوانني ، و تصدرعواصم حكمها ، و اشعارها بالتبعية النفسية و السياسية هلا ، تتلقى ع

  عن احيائها ، و تسري وفق سياستها ، و مبرور االيام تصري املدينة العاصمة رمزا للدولة ، حتمل طابعها

  ، و تكتسي حلتها ، فتكون قلب الوطن النابض ، ورئته احلية ، و شرايينه املتدفقة ببواعث احلياة . ومن

  ولة ينظرون اىل مركز احلكم ، على انه القاعدة  العتيدة ، اليت ال يتصورمث يكون املواطنون يف هذه الد

 جهاز للحكم دوهنا . وهلذا ارتقت العواصم يف نظر الشعوب التابعة هلا ، اىل مقام الزعامة السياسية ، 

 بالنسبة اىل بقية تراب الوطن .
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 فقد  احلكم مراكز من اخرى اىل جهة من العرب من شعب انظار حتويل االعتبارات بتلك يتصل و     

  الدولة عاصمة بغداد من وغريهم املصريني انظار لتحويل القاهرة مدينة ـ مثال ـ الفاطميون اسس 

  انظار لتحويل ، بغداد  انفسهم العباسيون انشا كما ، الفاطمي للحكم اجلديد املركز اىل ، العباسية

  لصرف ، هلم عاصمة دمشق اختذوا انفسهم االمويون و. االمويني عاصمة دمشق عن االسالمية الشعوب

 . السياسي مركزه يف الكبري اثره له كان عاليا دينيا مقاما حيتل كان الذي احلجاز مركز عن املسلمني انظار

   الحتواء القابل ، احلضاري مظهره احلكم اعطاء اجل من املدن تأسيس ـ االعتبارات أي ـ ومنها    

  ودور كاحملاكم ، العامة الشؤون تسيري على الساهرة االدارية و السياسية املؤسسات و االجهزة سائر

  ضد الدولة حتصني اجل ومن.  اليها ما و العسكرية احلراسة ومناطق احلكومية االدارات و الشرطة

  تعم فيها الفنت كانت اليت القدمية الوسطى العصور يف خصوصا ، اخلارج يف هبا املرتبصني اعدائها

  و ، العالية بأسوارها املنيعة املدن ببناء نفسها حتصني اىل دولة كل يضطر الذي االمر ، عديدة اقطارا

  ، الشاخمة املراقبة ابراج و ، القوية باحلاميات املعززة و ، املتينة املتاريس ذات ، الضخمة ابواهبا

 .قدميا العادة جرت فقد.  احملكومني و احلاكمني بني الروابط تقوية ، املدن تأسيس على البواعث ومن

اشياعها و الدولة انصار من ممكن عدد اكرب تضم اليت هي ، حكمها ومراكز الدول عواصم تكون بان   

وعنها.  جبهودهم الدولة قامت ممن منهم الكثري كان رمبا الذين و ، حوزهتا عن الذائدين املخلصني  

، الناشئة لألطراف الدعوة نشر قصد ، االخرى النواحي و االطراف اىل يتوجهون عندما يصدرون   

  16.خلفها الصفوف توحيد و ، حوهلا من الناس ومجع 

 ما غالبا ، نائية نواح يف املوجودين اجلديدة الدولة انصار ان التاريخ حقب مجيع يف نرى هلذا و

 من كثري كان ان و ، خطر هبا حيدق عندما واقيا درعا للدولة ليكونوا ، احلكم بعاصمة يلتحقون 
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  .بعيد هو ما ومنها قريب هو ما منها نفوسهم يف ألغراض بينهم يندسون يني االنتهاز 

 و احتلوها اليت االرض يف الغزاة اقدام تثبيت اجل من املدن انشاء السياسي بالباعث يتصل كما     

 . عنها ألجالئهم الرعب فيهم نشروا و باملناكب دافعوهم او ، منها اهلها طردوا 

  االرض فوق ينشئوهنا و اإلسرائيليون الغزاة انشاها اليت السكنية املناطق و العمرانية املراكز  انشاء ان

 طرف من املدن تقام كما ، االسرائيلية املخططات حسب كبرية ملدن نواة اال ، احملتلة العربية

 . االرض على السيادة فرض هو و ، نفسه الفرض اجل من السكان عدد فيها يقل ارض اىل املهاجرين 

 قريبا الواقعة االطراف مناطق مجيع وكذا ، اخرى لدولة املتامخة املواقع و الشواطئ لكون نظرا و     

  ، فيها عواصمها اقامة تتجنب ما كثريا كانت ، القدمية و الوسطى العصور يف الناشئة الدولة حدود من 

  كتب ما اذا و.  معا طريقهما او البحر طريق عن او ، الرب طرق عن اما ، االجنيب بالغزو مهددة لكوهنا

  بذلك يتمكن اذ.  الوطن اجزاء بقية يف ضعها و عليه سهل ، احلكم قاعدة على اقدامه يضع ان للغازي

 .  االستسالم على ومحلهم ، نفوسهم ف الرعب بث و ، للسكان املعنوية الروح اضعاف من

  يف عواصم اختذت قد ، ومراكش مكناس و فاس ان وجدنا ، ذلك كمثال املغرب عواصم اخذنا حنن فاذا

 موقع ان يظن وقد.  االجنيب الغازي متناول عن بعيدة مواقعها لكون ، املغرب تاريخ من خمتلفة حقب

 املتأمل ان اال ، املغريب الوطن اىل بالنسبة االطراف مناطق من ، اجلنوب اىل هو الذي مراكش مدينة 

 17 عن بعيدة مراكش ان جید ،  املوحدين و املرابطني عهد على ، التارخيية املغرب جغرافية خارطة يف 

   تتصل و ، االميال مئات متتد شاسعة مناطق من وراءها يقع مبا حمصنة لكوهنا ، االطراف مناطق

                                                           
 17ص السابق المرجع القسطاس احمد

17
  

 االيطار النظري للدراسة                                      الفصل الثاني       



      

 

21 
 

 تصل كماي مراحل عرب قامت العواصم بعض كون ينفي ال وهذا.  درن جبال اىل املوغلة املغربية بالصحراء
 دافعوهم او ، منها اهلها طردواو  احتلوها اليت االرض يف الغزاة اقدام تثبيت مناجل املدن انشاء السياسي بالباعث
 . عنها ألجالئهم الرعب فيهم نشروا و باملناكب

  االرض فوق ينشئوهنا و اإلسرائيليون الغزاة انشاها اليت السكنية املناطق و العمرانية املراكز  انشاء ان

 طرف من املدن تقام كما ، االسرائيلية املخططات حسب كبرية ملدن نواة اال ، احملتلة العربية

  االرض على السيادة فرض هو و ، نفسه الفرض اجل من السكان عدد فيها يقل ارض اىل املهاجرين 

 قريبا الواقعة االطراف مناطق مجيع وكذا ، اخرى لدولة املتامخة املواقع و الشواطئ لكون نظرا و     

  ، فيها عواصمها اقامة تتجنب ما كثريا كانت ، القدمية و الوسطى العصور يف الناشئة الدولة حدود من 

  كتب ما اذا و.  معا طريقهما او البحر طريق عن او ، الرب طرق عن اما ، االجنيب بالغزو مهددة لكوهنا

  بذلك يتمكن اذ.  الوطن اجزاء بقية يف ضعها و عليه سهل ، احلكم قاعدة على اقدامه يضع ان للغازي

  . االستسالم على ومحلهم ، نفوسهم ف الرعب بث و ، للسكان املعنوية الروح اضعاف من

  يف عواصم اختذت قد ، ومراكش مكناس و فاس ان وجدنا ، ذلك كمثال املغرب عواصم اخذنا حنن فاذا

 موقع ان يظن وقد.  االجنيب الغازي متناول عن بعيدة مواقعها لكون ، املغرب تاريخ من خمتلفة حقب

 املتأمل ان اال ، املغريب الوطن اىل بالنسبة االطراف مناطق من ، اجلنوب اىل هو الذي مراكش مدينة 

  عن بعيدة مراكش ان جید ،  املوحدين و املرابطني عهد على ، التارخيية املغرب جغرافية خارطة يف 

   تتصل و ، االميال مئات متتد شاسعة مناطق من وراءها يقع مبا حمصنة لكوهنا ، االطراف مناطق

 18 مراحل عرب قامت العواصم بعض كون ينفي ال وهذا.  درن جبال اىل املوغلة املغربية بالصحراء

  يف الروماين احلكم عاصمة طنجة مدينة كانت فقد.  كالشواطئ األطراف مناطق بعض على التاريخ
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 ، سابقة عهود يف ملصر  عاصمة املقدوين االسكندر أسسها اليت اإلسكندرية كانت كما ، املغرب

  لعل و.  كبري دويل لصراع جماال كانت اليت البحار بعض شواطئ على املدينتني وقوع من بالرغم 

 حدث اليت هي ، الثخوم بعض و الشواطئ على حكمها عواصم اسست اليت للدول املريرة التجربة

 . االطراف مناطق عن بعيدا حكمها عواصم تأسيس اىل ، ناشئة اخرى بدول 

 ب ـ اسباب اقتصادية : 

  اقتصاد من ، املدن حضارة اقتصاد اىل القرية اقتصاد من انتقال نتيجة هي املدينة نشأة ظاهرة ان

 . احلضارة اقتصاد اىل البداوة

 انتشار و ، السكان عيش مستوى تقدم و ووفرته الزراعي احملصول بزيادة القرية اقتصاديات حجم يتض  فعندما 
 الستيعاب ، تقدما اكثر حضاري اطار عن البحث يف يفكر ان حينئذ الطبيعي من يكون ، املادي الرخاء

  قبل ، القربة باقتصاد مرت الشعوب وكل.  الكثرية املادية للحاجيات لالتساع و ، املتزايدة االقتصادية املتطلبات

 . املدينة اقتصاد اىل وصوهلا

  العوامل اىل باإلضافة ، االقتصاد من اساس على مبنيا التحول هذا كان ، مدينة اىل القرية حتولت وكلما 

  ان البد ، االقتصادية الكفاءة هلا حتققت قرية كل ان ، هذا من يفهم اال ينبغي انه بيد اليها املشار االخرى

 . مدينة اىل تتحول

  العوامل توافر من فالبد ، هتاءنشا او املدن انشاء يف الوحيد العامل هو ليس االقتصادي العامل ان ذلك

 19 امنا.  الكبرية احلضارية اخلطوة هذه الثرية ختطو كي  جمتمعة االجتماعية و االقتصادية و السياسية

 

 . االقتصادي االزدهار من كبري جانب على كانت اذا اال مدينة اىل حتولت قرية جند ان ميكن ال
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  يقع الذي املوقع نفس يف يكون ال قد املدينة انشاء على الباعث االقتصادي الرخاء ان بالذكر وجدير     

  امكانيات ذات العمل هذا على تقدم اليت اجلماعة او الدولة تكون امنا و.  فيه إلنشائها عليه االختيار

  سكان نشاط من بدافع ، تلقائية نشأة تنشا مدن:  املدن من نوعني هناك ان مبعىن ، عادية غري اقتصادية

   مل ان بعد بإنشائها الدولة تقوم اخرى ومدن.  اوسع حضاري اطار عن حبثهم و املادي ورخائهم القرية

  تنشئه مبا ، املعنوية شخصيتها و املادي هيكلها حيث من فتطورها قرية اىل تعمد ان اما  وهي. تكن

  خال شبه او هنائيا خال مكان اىل تعمد ان واما.  ثقافية و اجتماعية ومؤسسات ، عامة مرافق من فيها

 التلقائية النشأة حالة أي ، احلالتني وكلتا االوىل، اللبنة من ابتداء ، املدينة فيه فتؤسس ، السكان من

 وقد.  عنه نتحدث الذي االقتصادي بالدافع متأثرتان ، شيئا تكن  مل ان بعد انشائها وحالة ، للمدينة 

 . املختلفة التاريخ مراحل عرب ، املدن من النوعني هذين العامل من كثرية بقاع عرفت 

 ج ـ  اسباب اجتماعية :

، معينة مكانية حدود يف و ، معني مكان يف انساين  جمتمع استقرار قمة كان نشأهتا او املدينة انشاء ان  

  العوامل شىت تأثري حتت ، مستمر تنقل يف خالهلا كانت تارخيها من حقب االنسانية على مرت فقد 

  تستقر تكاد ال متقلبة مضطربة االخرى هي املعتقدات و  األفكار و القيم فكانت ، البشرية و الطبيعية

  يسلك بدا ، االسرة تكوين و الزراعة اخرتاع من االنسان متكن وملا.  واحدة أوضاع او واحد وضع على

  و التنقل بني متأرجحة اصبحت االجتماعية حياته ان مبعىن.  النسيب االستقرار من نوع اىل سبيله

 20. االستقرار
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  عوامل على عنده متغلبة االستقرار عوامل كانت حىت ، القبيلة نظام و القرية هيكلة اىل وصل ان وما

  و منها اهلجرة جیعل ما يطرا رمبا لكن و.  الزمن من متطاولة حقبا مستقرة تبقى القرى فجل.  التنقل

  لغضبة باستمرار تتعرض او ، السيول هتددها او ، منها قريب بركان ينفجر فقد.  حتميا امرا إخالءها

  مجاعات او مجاعة ضدها به تقوم لغزو هدفا تصب  او ، الشراسة شديد شاطئ على كانت اذا البحر

  شر من وقايتها تستطيع ال ، البسيطة املادية وحواجزها ، للقربة البسيط اهليكل ان احلال و ، جماورة

  قد التحديات هذه اذهاننا عن يغلب اال ينبغي انه اال.  اهلجرة اىل سكاهنا يضطر مما ، املعاكسة العوامل

  من تتمكن حىت ، هبا احملدقة اآلفات ضد حتصينها و محايتها يف التفكري على القرية سكان حتمل

  االنسان مواجهة ان من تويينيب الربيطاين املؤرخ اليه ذهب ما مع يتفق هذا لعل و . وجهها يف الصمود

  القرية نظام ظل يف املتأيت االستقرار كان فقد اذا.  احلضارة انتجت اليت هي البيئية و الطبيعية للتحديات

  الصمود و مبواجهتها له قبل ال و به حتدق اليت لألخطار نظرا ، االستمرار مضمون غري و مهددا ،

 .  السكين و االجتماعي االستقرار قمة بلغ قد كان املدينة انشاء من االنسان متكن عندما لكن و.  أمامها

  و القدمي التاريخ يف املؤسسة املدن فان بالفعل و.  اآلفات مجيع ضد حصينة قلعة كانت املدينة ان ذلك

  ضد حصينا حصنا تكون ان تكوينها يف راعوا اسسوها الذين ان اذ ، قالع شكل على كانت الوسيط

  حبيث ، ابواهبا وضخامة,  موقعها وصناعة.  اسوارها ارتفاع يفسر هبذا و.  البشرية و الطبيعية اآلفات

 باالحنالل وهتدد ، به تعصف عنيفة هلزات التعرض من جملتمعهم مانعة ، سكاهنا الستقرار حامية تكون

 .لإلنسان االجتماعي االستقرار قمة كان املدينة انشاء من قلناه ما معىن وهذا ، 

 21 لذلك بيانا و.  االجتماعي االستقرار مفهوم اىل يتطرق قد التباس ازالة اىل مضطرا اجدين وهنا      
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  هو االول املعىن.  اطالقه عند معنيني اىل ينصرف اجتماعي بانه املوصف االستقرار هذا ان:  اقول

  التنقل عوامل عن بعيدا معينة حدود داخل معني مكان يف معني جمتمع ثبات انه من ، شرحناه الذي هذا

  تعرضها عدم و االجتماعية الوجهة من القوانني و العادات و النظم ثبات هو الثاين املعىن و  الرتحال و

 و الطبيعية مساحته و مكانه حيث من قارا اجملتمع جند قد املعىن هلذا تبعا و االضطراب و للتشتت

  .ومفاهيمه وهياكله قيمه يف متقلب انه اال,  البشرية ابعاده 

  املضمار هذا يف اليه نقصد الذي باملعىن االجتماعي االستقرار قمة نشأهتا او املدينة انشاء كان وملا      

  مرة الول و.  اليها وما العادات و النظم و القيم استقرار هو اخر استقرار قمة اخرى جهة من كان فانه ،

  عوامل ضد املادي اجملتمع يتحصن كما ، االضطراب عوامل ضد األمور هذه تتحصن التاريخ يف

  كانت ، العصور  تلك يف املدن وعادات نظم ان من جنده ما علة وهذا.  الفناء و التدهور و االحنالل

 فاذا ، املادي لالستقرار تابعا املعنوي االستقرار يكون ما  فغالبا.  طويال زمنا البقاء على قادرة

 . اضطرابه عدوى االخري اصاب ، االخري هذا اضطرب 

  من بلغت ما املادية حصانتها بلغت واو,  االضطراب و القلق عن مبعزل دائما تبقى ال قد املدن ان اال

  حدث كما ، نفسه وجودها هتدد قد و ، سالمتها و امنها هتدد كربى حروبا حتدث فقد.  املقدرة و الكفاءة

  العصور يف اشور و بابل ومدن ، الرومان مع حروهبا يف قرطاجة منها نذكر ، التاريخ يف شهرية ملدن

  اال منه يبق ومل ، بالفعل مازال املدن هذه ومن.  التاريخ يف مشهورة طاحنة حروب اثناء ، القدمية

 منها نذكر مل مما مباضيه حاضره يصل و حياته ليواصل ، بناؤه و ترميمه عيد ما ومنها ، اطالل

 22 مدن فكم ، هبا القاطنة الشعوب زوال دائما تعين ال ، املدب هلا تتعرض قد اليت االخطار هذه مثل ان . بيد
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 و اخلرائب بني حياهتم يواصلون  باألرض متمسكني ظلوا امنا و ، منها يهاجروا فلم اهلها رؤوس على حتطمت
  ميل من نفوسهم اعماق يف املدن جذرته ما على يدل الذي االمر ، االطالل و االنقضاض

  للوطن باالنتماء الشعور تقوي املدينة ان ذلك.  باألرض التمسك على االصرار و االستقرار قوي

  يرتبط فيه اخذ الذي التاريخ منذ االنسان عند يتكون بدا الوطين فالشعور.  الدقيق الواض  ومفهومه

  ان سبق كما االجتماعي استقراره قمة جیسم باملدينة ارتباطه ان ومبا,  هبا يتمسك و االرض بقطعة

  . املدينة داخل باحلياة مترسه بعد ، ومركز واض  بشكل نفسه يف تبلور الوطين شعوره فان ، اوضحت

  معناه امنا و,  هلم وطنية ال التاريخ يف املدن على السابقة البوادي و القرية سكان ان  هذا معىن ليس و

  شيئا يتسع و يتدرج اخذ مث ، االجتماعي االستقرار نسبة مع يتناسب ضعيفا هبا الشعور بدا الوطنية ان

  .فيها بالعيش التمرس و املدينة نشأة بعد اال ، النضج من عالية درجة يبلغ مل و ، فشيئا

  على مقصورا اجملتمع منو ليس و.  قوية صلة من اجملتمع منو بني و املدينة نشأة بني خيفى وال     

  تقدر االفراد من كبرية اعداد ذا اجملتمع يكون ما كثريا بل ، الذهن اىل يتبادر قد كما السكان عدد ازدياد

  . احلقيقي  االجتماعي النمو عن بعيد فهو ذلك ومع ، عشراهتا و باملاليني

 اكري من نفسه هو كان رمبا الذي ، السكان تفجر غري اخر شيئا يكون ما كثريا االجتماعي فالنمو اذن و

 تكون حبيث.  العامة قابلياته و ومهاراته اجملتمع قدرات ازدياد به يراد حينئذ و ، اجملتمع منو عوائق 

 االفكار حتول اليت الوسائط مث ، خيطط و يفكر الذي الراس و ، تصنع اليت اليد و.  تبين اليت اليد فيه 

 . عمل اىل املخططات و 

 23 املهارة من الوان اىل اجیادها يف حتتاج وهذه.  اخلاصة ووسائله بأدواته اليه متوسال يكون العمل
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  ، تلقائية بطريقة نشاءها او مدينة بناء ان نتصور ان ميكن وهكذا ، املران و اخلربة و باجلهد املكتسبة

 . البناء ينهض لكي املتشابكة الكثرية الصناعات من عدد وفرة على مبنيا يكون

  من شيئا عرفت قد عنده الصناعات و املهارات تكون حىت املدن تأسيس طور اىل االنسان يصل ان فما 

  و إلتقاهنا ، اجملتمع افراد من طائفة هلا تنقطع صناعة او مهارة كل ان مبعىن بعضها عن االستقالل

  . الطعام على للحصول كوسيلة احرتافها

   دون صناعات عدة بني جیمع ما غالبا الفرد كان ، املدينة جمتمع على السابق القرية جمتمع ففي

 مبعاونة او بنفسه يتوىل و ، معني مكان من الطوب قطع و احلجارة يقتطع جتده كنت حبيث.  ختصص

 ليصنع األخشاب بقطع و ، بيده مسكنه بناء يف يشرع مث ، اخر مكان اىل نقلها اوالده او اقربه بعض 

  البوادي و القرى من كثري يف هذه ايامنا اىل الناس ومازال.  االبواب و االضالع و العوارض منها 

  . املدينة لتأسيس السابقة التارخيية القرية عن معدلة لو و صورة يعترب مما ، الشيء نفس يفعلون

  ، االجتماعي االنساين التاريخ يف الصناعات استقالل طور هو ، املدن انشاء طور كان اذا و

  املعلوم ومن.  كفاءاته و قابلياهتا و طاقاته تفت  مبعىن ، اجملتمع منو مظاهر اهم من هو االستقالل فهذا

 ان املمكن غري من اذا . كثرية اجتماعية حاجيات تزايد عن  تعبريا  اال ليس بعضها عن الصناعات استقالل ان
 24بإقبال مرتبطا ذلك يكون ان دون ، حرفة او صناعة يف افراد عدة  يتخصص

 و ، احملرتف النجار و ، احملرتف البناء ظهور ان نفهم ان ميكننا وهكذا.  مثيالهتا على و عليها الناس 

 و بالبناء يهتمون اخذوا الناس من كبريا عددا هناك ان على دليل ، اليهم ومن ، احملرتف الصباغ 

 25لوال و.  تزيينها و توسيعها و واصالحها بيوته انشاء يف هبا املرتبطة األعمال و الصناعة و النجارة 

 . امثاهلا و الصناعة تلك يف احملرتفون ظنه ما ذلك 
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 محّلي: كمجتمع المدينةالمطلب الثالث :  

  استخدام املمكن فمن اليومية، باحلياة اخلاصة واملورفولوجيا الوظيفية اأُلطر مع اجملتمع مفهوم أرتبط

  بالنظر احمللي اجملتمع الباحثني من عدد عّرف وقد املدينة، مفهوم حتديد أجل من الداليل السياق

  مجع على تساعد اجتماعية وحدة أنّه على احملّلي اجملتمع ماكيفر" عّرف" فقد واملعطيات، للشواهد

  اليت العامة، والقيم باالنتماء، الشعور بينهم يسود حبيث املشرتكة، املصاحل أساس على أعضائها

  احملّلي اجملتمع أنّ  بارك روبرت وأضاف املشرتكة، باحلياة اخلاصة بالظروف املشاركة على تساعدهم

  جمتمع هو بأكمله والعامل والقرى وكبريها، صغريها املدن مجيع وأنّ  جغرافية، مكانية دالالت على يدل

 26.األخرى األمور من والعديد واملصاحل والثقافة، ،التنظيم يف اختالف وجود من بالرغم وذلك حمّلي،

 اجتماعية: كظاهرة المدينة

  يف احلضرية العناصر حتدد اليت االجتماعية األبعاد اختيار يف للمدينة السوسيولوجي التعريف يساعد

 مقاربة وجود احلضرية األدبيات من عدد أّكدت وقد االجتماعية، والتنظيمات احمللية اجملتمعات خمتلف

  والنظم نساق،األ من عدد من مكّون اجتماعي تنظيم هي املدينة أنّ  على يدل املفهوم، هلذا سيسيولوجيا 

 .أيديولوجي تنظيم داخل املتواجدة االجتماعية

 إقامة، من عناصرها أنّ  إال فكرة، جمّرد بأهّنا سيسيولوجيا   املدينة اخلّشاب مصطفى السيد عّرف وقد   

 احملددة، األمور من املدينة جیعل مما خمتلف، طابع ذات موجودات هي داخلية، وأبنية تنقل، ووسائل 

 السيد العاطي عبد السيد عرّفها و كّلية، وحدة تكّون حبيث املختلفة عناصرها كافة يف وظيفي تكامل متتلك اليت 
 مكّونات بني لعالقةاأنا  مستمرة كما ديناميكية و حركية وحالة اجتماعي نظام أهّنا على

 دائم . بشكل متغرية ألنظمة بينا ،والعالقة وعناصرها املدينة
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 حياة: كأسلوب المدينة

 أم اجتماعيا   كان سواء التنظيم بأمناط يرتبط حيث بداخلها، احلياة أساليب تنوع مع املدينة مفهوم يرتبط

 بعض  قام هلذا و,  بالريف التنظيم اساليب عن تام بشكل خيتلف الذي األمر وهو حضريا ، 

  اخلاصة األمناط حيلل منوذجا  " رود فيلد" فقدم احلضرية، احلياة أمناط حول التصورات بناء يف الباحثون

  فعرف ويرث لويس أما والشعيب، احلضري اجملتمع بني التفاعل ثنائية به وحدد احلضرية، احلياة يف 

  نسيب بشكل مرتفعة كثافة وذو كبري، حجم ذو بأنّه يتميز دائم، بشكل متواجد موقع أهنا على املدينة

 . ملحوظة وبدرجة

 المدينة: وظائفالمطلب الرابع :  

 تلك ومن وجودها، يف الوظائف تلك سامهت حيث التاريخ، عرب الوظائف من كبري عدد للمدينة     

 :الوظائف 

 .األمنّية املراكز طريق عن األمين والتواجد العسكريّة، احلامية يف تتلخص: العسكريّة الوظيفة اـ  

 .األسواق و احلدودية، املعابر بوجود الوظيفة هذه تتمّثل: التجارية الوظيفة ـ ب 

  من عدد لوجود سببا   كانت اليت اخلام املواد بوجود الوظيفة هذه تتمّثل: الصناعية الوظيفة ـ ج 

 27. ثقيلة أم خفيفة صناعات كانت سواء الصناعات، مراكز

 .والسياحية والترويحية، األثرية، المواقع من العديد توافر في الوظيفة هذه تتمثل :السياحية الوظيفة ـ ح

 .والمدارس والجامعات، العلمية، المراكز وجود في الوظيفة هذه تتلخص :الثقافية الوظيفة ـ خ 

 . الدينية المواقع من عدد وجود في الوظيفة هذه تتمّثل :الدينية الوظيفة دـ 
                                                           

   
11 ص السابق المرجع. عاطف محمد  
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   :المدينة مركزالمطلب الخامس :  

 يف خاصة أمهية املوقع هذا ميتلك حيث هبا، اخلاصة احلياة بؤرة بأنّه املدينة مركز يُعرف   

  يُضم حيث املدينة، يف األعمال وإدارة والثقافة، التسلية، أجل من الرئيسي املركز فهو اجملتمعات، 

  بأنّه املدينة مركز ويتميز واملسارح، واملتاحف، والفنادق، والنوادي، والبنوك، التجارية، احملالت

  أو العمل أجل من يوم كل السكان من كبري عدد إليه ويأيت املواصالت، طُرق به تلتقي حيث مركزي،

 :منها املراكز من أنواع عّدة وهناك الزيارة،

 بعض تكون وقد السياحي، أو االجتماعي، أو الديين، أو التجاري، املركز أو املكتيب، أو احلكومي، 

تلطة، املراكز    االجتماعية، اخللفية حسب على االختالط نسبة ترتاوح حيث خمخ

 .والسياسية واحلضارية،

 المدينة: مركز خصائصاـ 

  : يلي ما أمهها من اخلصائص، من بالعديد املدينة مركز يتميز

  ألنّ  كبرية، مرورية كثافة وجود. الُكربى التجارية واحملاّلت والشركات، البنوك، أغلبية وجود

 28 بسبب وذلك مبوقعه، اخلاصة األراضي أسعار ارتفاع. إليه تؤّدي املدينة يف الرئيسية الطُرق ُمعظم هناية

  عن النهار فرتة يف املدينة مركز موقع يف السكانية الكثافة اختالف. املختلفة خدماته على الطلب تزايد

  نظرا   البالد، يف الداخلية اهلجرة خيلق أنه كما املدينة، مواقع خمتلف من العمالء جیذب ألنه وذلك الليل،

  تواجد. النقل عملية يف اهلامة الرئيسية الشوارع من العديد وجود. به املتواجدة األراضي أسعار الرتفاع

   من العديد ومتتلك خمازن، على حتتوي اليت الكبرية التجارية احملال من العديد املدينة مركز يف

  املدينة، مركز منطقة يف قليلة اإلنتاجية الصناعات. متعددة وظائف ذات سلع على حتتوي اليت الطوابق
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  يف ختتص اليت الشوارع بعض توجد املدينة مركز يف الوسطى املنطقة أطراف يف تتواجد قد أهّنا إال

  احملاّلت أجل من أخرى وشوارع اإلدارية، املؤسسات أجل من شوارع وجود: مثل ُمعني، نشاط

جاورة، املناطق حساب على لكن بطيء، بشكل املدينة مركز توّسع. التجارية
ُ
  التوسع يكون حبيث امل

 .كبري والرأسي صغري األُفقي

  تؤثّر اليت العوامل من عدد لوجود من نتيجة املدينة مركز حتديد طريقة ختتلف املدينة مركز حتديد 

  حتديد عملية إنّ  حيث طبيعية، أم اجتماعية، أم إقتصادية، أم بيئية، العوامل تلك كانت سواء ذلك، على

 املنطقة، تلك حتديد على تساعد اليت العناصر بعض هناك أنّ  إال السهل، باألمر ليست املدينة مركز

 :يلي كما وهي 

 الفيزيائية:  العناصر اوال: 

شاة حبركة ومكتظة الضواحي، شوارع من أعرض املدينة مركز يف الشوارع
ُ
 وحماطة وبالسيارات، امل

 29 بوجود يتميز املدينة مركز. اجملاورة للمناطق الوصول ُيسّهل مما الرئيسية، الشوارع من بالعديد 

 حركة وجود. املدينة مباين باقي من بكثري أعلى املنطقة هذه مباين تكون حيث املرتفعة، املباين

 . املواصالت تدفق و مرورية

  حتدد اليت اخلريطة استخدام طريق عن املنطقة حتديد على تساعد املدينة مركز يف املباين استعماالت

 .امليداين البحث طريق عن املوقع هذا استعماالت

  :السّكان ـ ج 

 والعامة، التجارية باملباين باملقارنة وذلك السكنّية، املباين من قليل عدد على بالعادة املركز حيتوي

                                                           
 

   10 ص. االسالمية الجامعة. فلسطين. غزة. المدينة لمراكز الحضري التطوير استراتيجيات. غالي محمد سمر 
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  احلدود يف مرتِكزة السكنية املناطق تكون حيث املنطقة، تلك يف األراضي سعر ارتفاع بسبب 

 .املنطقة تلك يف اخلارجية

  :الوظائف نوع 

  منطقة حتديد على اجلزئية التجزئة بيع ومراكز واملكاتب، املؤسسات، يف املوظفني عدد معرفة تساعد

  .اخلريطة على وتُفرّغ املعلومات توضع مثّ  ومن املدينة، مركز

 :املتسوقني حركةأ ـ 

  األشخاص أعداد معرفة تساعد حيث باملتسوقني، يوميا   مكتظّة بأهنا املدينة مركز منطقة تتميز 

 . املنطقة هذه معرفة على املتسوقني

 : مستغامن مدينة عن نبذة

شرفة السواحل على اجلزائرية مستغامن مدينة تقع
ُ
  املدينة هذه وتنفرد املتوسط، األبيض البحر على امل

 30 ويفصل البالد من الغريب اجلزء يف املدينة وتتموضع غرينتش، خط يقطعها اليت عربيا   الوحيدة بأهّنا

  إىل جغرافيا   قربا   األكثر هي ولذلك مربّعا ، كيلومرتا   ومخسني مائة من أقلّ  اإلسبانية الشواطئ وبني بينها

 . األوروبية القارة

  أراضيها تكتسي كما طويلة، ملسافات الشواطئ متتد حيث اخلاّلبة؛ الطبيعية باملناظر املدينة متتاز

  إذ الروماين؛ العصر إىل يعود املدينة نشأة تاريخ بأنّ  ويذكر خالبا ، منظرا   املشاهد متن  اليت باخلضرة

 أخضع ذلك وبعد ،"موروستاغ" باسم وحظيت عشر احلادي القرن حلّ  أن إىل كارتينا مسمى حتمل كانت

                                                           
  

11سمر محمد غالي. المرجع االسبق ص    
1Where Is Mostaganem, Algeria?", www.worldatlas.com,010-2015 ، Retrieved 12-09-2018. Edited 
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  غري ازدهارا   وازدهرت م،1116 عام يف عليها نفوذه" بربروس" الدين خري الشهري الرتكي البحري القائد 

  الدولة لسيطرة خضعت كما القائد، هلذا للعمليات ومركزا   جتاريا   مرفأ   أصبحت إذ تارخيها؛ يف مسبوق

 يف كاملة   البالد استقّلت أن إىل م1423 عام الفرنسي االنتداب حتت انتقلت مث م،1111 عام يف العثمانّية

 .م1363 عام 

  مهّمة سياحي جذب نقطة مبثابة تُعترب اليت والسياحية التارخيية املعامل من عددا   مستغامن مدينة وتضمّ 

  ملشاهدة السياح يشغف إذ هبا؛ غرينتش خط مرور هو جذبا   وأكثرها أمهّية   النقاط أبرز ومن هلا، بالنسبة

 قصر: املدينة معامل أبرز ومن كثب، عن ماهيتها على واالستطالع غرينتش خط يعربها اليت املدينة

  سيدي مسجد. رمضان املالك عبد بن الزيتون مغرّة. طبانة حي. خروبة طاحونة. الكبري حممد الباي 

 . اليهود وادي. مستغامن مدينة أسوار. بنخلوف خلضر

 العمومي:تعريف الفضاء 

 من نظر علماء االجتماع :

 31متواجدة وهي الجماهيري بقاء أو االستمرار فضاء فهي وبتالي عمل أماكن هي: "فوكو ميشال

  بغاية تعليمية كأداة الستعماهلا تسعى اليت السلط خمتلف بين واملتكررة احلادة الصراعات مركز يف

  ألهنا وبالتحديد خاصة أمهية ذات رهانات العمومية األماكن وتشكل اقتصادي كرهان أو دينية أو سياسية

  بشرعية تعرتف اليت االحتفاالت أو الثورات عرب ملكيتها اجلماهريي تستعيد أن وقت أي يف تستطيع

  " االستعمال لضبط منها سعيا السلطة

                                                           
1Where Is Mostaganem, Algeria?", www.worldatlas.com,010-2015 ، Retrieved 12-09-2018. Edited 

 االنماء مركز 0226ـ112.العدد المعاصر العربي الفكر مجلة. القومي االحتجاج اقصى الى النظرية من السلم فلسفة  راهنية. غباش مونبي
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 : " كانت" عند العمومي الفضاء

 الفيلسوف  سيما وال األنوار، فكر مسامهة اىل اإلشارة دون العمومي الفضاء عن احلديث ميكن ال 

  أو العام باجملال مناطة سياسية مهمة هناك أن يرى" فكانت" العمومية، مسألة ونظرته" كانت إميانويل

 . العمومي الفضاء

 حرية مع ويتنافر يتناقض ما كل إزاء النقد ساحل فيه ويشهر الفكر حرية فيه يتبلور الذي اجملال فهو

 علنا آرائهم إبداء بغرض الدولة قبل من الفالسفة إليه يستحث ما هو اجملال وهذا والفضيلة والعدالة

 بالنتيجة يفضي وذلك والسلم، احلرب موضوع معاجلة أجل من كله وذلك العامة املبادئ  يف وحبرية 

  و تواصلية مهمة أيضا اجملال هذا  اىل" برماس ها" ويعول العاملي واملواطن العاملية الدولة تكوين 

 املثقفني اجلمهور فيه ويتناقش شفاف أنه على اجملال هذا رؤيته يف"  كانت"  ينتقد انه اال سياسية

 ألنه" كانت" تصور كما يبقى مل اجملال هذا أن هو" برماس ها يوجهها الذي والنقد العامة املسائل حول

  إيديولوجيا، يعد الفضاء هذا فمثل اإلعالم وسائل واالقتصادية السياسية السلطات قبل من عليه هيمن قد  

 32. كانت اليها يعول اليت األنوار املشاريع مجيع تفشل وبتايل

 "برماس ها" نظر يف تعد مل" كانت" بشرهبا اليت الكونية املواطنة فكرة ننكر وال كما ،"كانت" إليها

  فإعالنه والعمومي، املدين للحق الضروري اإلكمال درجة عن تعربي هي وإمنا متحمسة مبالغة جمرد 

 إعتداء أي على حيتج أن للجميع يسم  كوين عمومي لفضاء النظر بعيد إسباق صاحب جعله قد بذلك 

 .األرض من ركن أي يف اإلنسان نبشأ يقرتف 

  :شيكاغو مدرسة منظور من 

                                                           
 120مونبي غباش  المرجع السابق ص  
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 التواصل اليات فيه االفراد بتصرف الرموز و االشارات جند اين املكان ذلك هو العمومي الفضاء تعترب 

 . احلكومة اىل متتد قد و بينهم فيما 

 هامبرماس فيعرف افضاء العمومي : 

 انه تلك امليادين من املدينة اليت ميلك فيها االفراد كلهم حق الدخول املشروع مثل شوارع املدينة 

 لالماكن العامة , و رغم ان بعض العلماء يعيد جذور مفهوم الفضاء العام  و منتزهاهتا و مساحاهتا التابعة

 القدمية اليت عرفت اشكاال معينة ما يسمى ايضا الفضاء العام, و امليدان و اجملال العام اىل احلضارة 

 هابرماس " ,هو الذي عرف الفضاء بشكل دقيق من هذا الفضاء ,فان عامل االجتماع االملاين " يورغن

 ,يعده ظاهرة مرتبطة بأوروبا الربجوازية حيث استفادت الناس من بعض التغيريات االجتماعية 

 املهمة اليت عززت من قدرهتم على املناقشة املباشرة فيما بينهم يف القاعات العمومية و انه و السياسية 

 فضاء التمثيل الذي يفرتض حضور اجلمهور الذي بإمكانه اعطاء احكام ازاء القضايا ذات شان عام من 

 33ركز االول اي خالل عنصر التحلي و االحكام و املواقف فاذا غاب ابداء املوقف و التفاعل يفتقد امل 

 مشهد قيمته و امهيته .

عرف العقد االخري من القرن املاضي حتوالت اثرت يف كل اـ االطروحة الهابرماسية للفضاء العمومي :

 جوانب السياسية و الدولية  والعاملية 

 بنية النظام الدويل و فت  النقاش واسعا للتداول فيما بعد جدار برلني واحتد حول الدميقراطية ويف ويف

 34هابرماس مبسامهاته يف هذا اجملال .مفهوم الفضاء العمومي استخدم  الفعل السياسي و يعترب يورغن 

 35عنوان " الفضاءبأملانيا حتت  جبامعة مابورغ 1361من قبل يورغن يف اطروحته اليت نشرت عام 
                                                           

 
102ص. عمان.0202. 1ط. التوزيع و للنشر الحامد دار. عمان.  المجتمع في العمومي الفضاء.  فريدة عكروت  
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 36العمومي : حفرية العمومية كبعد مكون للمجتمع الربجوازي " و فيه قدم دراسة سوسيولوتارخيية 

 بداياته. لتحوالت بنية الفضاء العمومي الربجوازي منذ 

 يف احد جوانبها التوظيف الربجوازي للفضاء العمومي مبفهومه اللربايل بأوروبا بداية  الدراسة تظهر   

 37من القرن التاسع عشر , هذا التوظيف استند اىل مفهوم الفضاء العمومي مبعناه الواسع الذي ال يتحدد

 من خالل جغرافية املكان بل يف امكانية املكان من  الفرصة للعالقات و التبادالت . 

 هوم الفضاء العمومي اخذ يورغنمن كانط الذي اعطاه هيكلته النظرية ضمن اجابة عن سؤال ما هومف

 التنوير , اما هابرماس فقد استعمله بكثرة يف جمال التحليل السياسي منذ السبعينات القرن املاضي على  

 ين و الدولة .اساس انه الفضاء الوسطي الذي تكون تدرجیيا  يف زمن االنوار بني اجملتمع املد

 و يقدم هابرماس الفضاء العمومي الربجوازي على انه فضاء ال شخاص خاصني جمتمعني على شكل  

 عموم , هؤالء االشخاص يدفعون يف هذا الفضاء عن السلطة و يف نفس الوقت هم ضدها وذلك من  

 ا التعارض بني الفضاءاجل نقاش القواعد العامة للتبادل يف ميدان السلع و العمل االجتماعي وسيط هذ

 تارخيي , انه االستخدام العمومي للعقل ,يتجلى من خالل العمومي و السلطة هو وسيط اصلي ال سابق 

 هذا التعريف للفضاء العمومي كما يراه هابرماس ثالثة اجتاهات مهمة :  

 ـاجتاه الفضاء العمومي على اساس انه فضاء لاللتقاء بني جمموعة خاصة تقرتب من التجانس فيما      

 بينهما على اساس التشارك يف موضوع املبادالت سواء كانت سلعية او فكرية و عالقات اجتماعية .

 اجتاه اجلرأة يف استخدام العقل كما حنته كانط من قبل و كما قدمه هابرماس للفضاء العمومي ,و اجلرأة 

 يف استخدام العقل يف الفضاء العمومي اليت يتحدث عنها كانط تعين الشجاعة يف البحث عن املعرفة 

                                                                                                                                                                                     
 

35
 105عكروت فريدة .المرجع السابق .ص 

 
 

 اإلطار النظري للدراسة                                              الفصل الثاني  



      

 

37 
 

 و قول الراي الذي بين على املعرفة و االستقاللية يف هذا الراي و املسؤولية عن قول هذا الراي 

 و الرادة يف حتمل التبعات التنفيذية هلذا الراي و هو ما يلخصه مبدا كانط القائل : " جترا لتعرف ".

 مييز بني " االستخدام اخلاص للعقلاالجتاه الثالث و هو ذاك التمييز الذي قال به كانط الذي   

 و االستعمال العمومي للعقل و هو التمييز الذي ساهم بشكل كبري يف حمت ما مساه هابرماس بالفضاء 

 العمومي ...... الفضاء الذي يتداخل فيه الفعل السياسي لتأطري املمارسة السياسية بواسطة الدعاية  

  لتوجيه الراي العام وجهة العمومية .

 و هكذا فالعقل يستخدم يف توجيه الراي العام حنو بناء منظومة مجاعية بإرادة مجاعية تتصدى لكل   

 احنرف يف املنظومة احلكم القائمة , فالفضاء العمومي  "يقوم بالدرجة االوىل مبهمة مراقبة كما ميكن

 38عد العامة " , من جهة اخرىان مينع بواسطة القد العمومي امكانية القيام مبشاريع غري متالئمة مع القوا 

 هو اجتاه املناقشة اليت حتدث داخل الفضاء العمومي , و يتجه معىن النقاش اىل تكوين راي عام 

 ضاغط و مراقب و هذا يستوجب االستقاللية اليت تعين عدم االرتباط مبؤسسات السلطة القائمة 

 و التحرر من اي ضغط . 

 ملعاين فريمز للمجازية ويف نفس الوقت للفيزيائية فالفضاءهبذا فالفضاء العمومي مصطل  متعدد ا

 العمومي من الناحية اجملازية يرمز جملال عام او نقاش عام كوجود فزيائي فريمز لتلك الفضاءات  

 و االمكنة اجلغرافية اليت ميكن ان يلتقي فيها الناس و اليت تكون جماال للتفاعل االجتماعي و قد تكون

 فضاءات جغرافية مفتوحة لعامة الناس كاحلدائق و املقاهي و املسارح و دور السينما و غريها , 

 و هكذا فالفضاء العمومي فضاء جمرد و متغري يأخذ شكل التجمع الذي حيتويه . 

 و مع والدة الدولة الوستفالية تشكلت طبقة املثقفني اليت تضم موظفي االدارات امللكية و الرهبان و 
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 االساتذة و االطباء و القضاة و هي نفسها طبقة الربجوازية اليت تعين اولئك السكان الذين يشتغلون

 مما يتمت  باألعمال ال تربطهم بفالحة االرض كالتجارة و احلرف احلرة و كانوا يتمتعون حبرية اكرب

 به سكان الريف ,و هي طبقة اليت وجدت بأوروبا يف القرن الثامن عشر و اليت توسطت الطبقة احلاكمة

 من اإلقطاعيني و الطبقة العاملة او الربوليتاريا حسب تعبري ماركس. 

 و و مع النشاط احلواري الذي اعتادت عليه الطبقة الربجوازية اكتسبت الكثري من الوعي بذاهتا     

 مبتطلباهتا, و هذا ما حدى هبا اىل تكوين جمال مستقل خاص هبا بعيدا عن السلطة و باستقالل تام عنها ,

 و حىت تكون النقاشات هادفة عملت هذه الطبقة على تأسيس قواعد و مبادئ للحوار و النقاشات احلرة يتم

 ملقاهي االدبية و الثقافية, اليت االحتكام اليها و هكذا تأسست منتديات متمركزة داخل الصالونات و ا 

 انتشرت بكثرة يف تلك احلقبة .

 اما خبصوص الفضاء العمومي داخل املنزل فقد كان يتجلى باخلصوص يف الصالة الرئيسية ,حيث   

 تقوم ربت البيت بلعب الدور الرئيسي بني افراد العائلة الربجوازية مث انتد بعد ذلك اىل الواقع اخلارجي 

 تطبيقات االجتماعية اليت نرى من خالهلا الوظيفة السياسية للفضاء الربجوازي العام جمسدا بال

 39احملضة لصميم احلياة الشخصية النقاشات تتوخى تامني سيطرة اجملتمع املدين عرب جتربة قوة

 اليت كانت تثار داخل الصالونات اخلاصة كانت تعمم فيما بعد و يتم تعميم النقاش و االنفتاح على 

 الطبقات االخرى من اجملتمع من سكان املدينة ليتحول النقاش اىل فضاء عمومي ," ميزت فرتة القرن 

 الثالث عشر بداية الراس مالية التجارية و املالية  ) املريكانتيلية( ,حيث ظهرت عناصر جديدة لتبادل 

 فتبادل املعلومات مل يكن  السلع و املعلومات و مشكلة بذلك عناصر نظام توغل يف النظام االجتماعي , 

 مرتبطا حباجيات التبادل السلعي فحسب , بل ان املعلومات اصبحت هي االخرى سلعة لدرجة ان كل 
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 معلومة منقولة عن طريق الكتابة اال و هلا سعرها اخلاص هبا .

 القراءة االولية لكتاب الفضاء العمومي  حفرية العمومية كعبد مكون للمجتمع الربجوازي "  ليورغن   

 هابرماس يشعرك و كأنك امام سرد تارخيي لألحداث و الوقائع اليت حدثت يف فرتة حكم االقطاعيني و 

 يتعلق هبذا فمفهوم العمومي املعارضة الشديدة اليت كإنو يلقوهنا من طرف الطبقة الربجوازية , االمر ال 

 و الذي ارتبط مبجاالت خاصة علم االجتماع و العلوم السياسية و الفلسفة السياسية و الذي اصب  منذ 

 بداية السبعينات من القرن املاضي هدفا للكثري من التحليالت و البحوث و الشروح و النقد اليت قدمها 

 جهها الدميقراطية الغربية من خالل ادواهتا التقليديةباحثون و مفكرون حتت وطأة املعضلة اليت توا

 40و اليت جتلت يف العزوف السياسي الذي اثر كثريا على مشروعية السلطة السياسية احلاكمة . 
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  :الفصل  خالصة 

 ميكن حبيث اجلزائر بغرب أساسي سياحي قطب تصب  ألن خمولة مستغامن والية     
نظرا لطبيعة اخلالبة و  السياحي، التطور وتدعيم ضمان أجل من اجلانب هذا استغالل

الشريط الساحلي الواسع و احتوائها على معامل اثرية و بنيات ميكن مالحظتها من خالل 
فضاءات  الوقت احلايل من الضروري هندسة فيالتجوال وسط املدينة و تعدد فضاءاهتا ف

راقية ذات نوعية جيدة و مردود يف مستوى اخلدمة املقدمة , ففي عصر اخلدمات و 
و مة االرفاهية الذي تتميز به اجملتمعات احلديثة , تستأثر اعمال انشاء و الفضاءات الع

من اهتمام البلدان و اجیاد األماكن الرتفيهية و األنشطة و الربامج السياحية بنصب وافر 
 بلديات , خاصة يف املدن الكربى .مجيع هيئاهتا اخلاصة من دوائر و 

ذلك من مظهر من املظاهر احلضارية و متنافسات طبيعة ,توفر لألفراد مبختلف  فيشكل
اجواء صحية و ترفيهية مناسبة مع ما يعطيه وجود نوع الفضاءات املختلفة من  شرائحهم

و هذا ما تسعى حدائق و منتزهات و مرافق مبختلف انواعها , فهي تظهر مدى رقي املدن 
 .والية مستغامن لتوفريه 
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 تمهيد :

 ـ  ان معرفة احلاضر يدفعنا للحديث عن املاضي , ألنه اوجد احلاضر و شكله على هيئته لذلك البد       

 من فهم املاضي و فك رموزه ملعرفة اسباب حدوث احلاضر و مشكالته و جناحاته , سعيا للتنبؤ 

 و الدول و تطورباملستقبل و لتجاوز اي ضر ر قد ينشا و يشمل هذا املنظور و االنسان و املؤسسات 

 االفكار و املناهج و تطور العلوم خاصتا . 

 ـ ان اجملتمعات كلها احلديثة و القدمية, املتقدم و املتخلفة, الغنية و الفقرية الكبرية و الصغرية 

 مجيعها تلتقي يف جعل التعليم وسيلتها االساسية , يف حفظ بقائها , و نقل تراثها  و افكارها لألجيال  

 تنفيذ خططها , و حتقيق اهدافها االجتماعية و االقتصادية و السياسية , لذا جند مؤسسات ,ويفالالحقة 

 التعليم من اهم املؤسسات االجتماعية ألي جمتمع و يف اي زمان و اي مكان , و مهنة التعليم من اقدم 

 كثري من الزعماء و قادةاملهن مكانة , فهي مهنة االنبياء و السابقني من الصاحلني و العلماء , و مهنة   

 اجملتمعات و هي تكتسي امهية بالغة نظرا لألدوار و الوظائف املناط هبا . 

 ـ فاجلامعة متثل ادوات لتحقيقي التغيري االجتماعي, وحتقيقي االمن يف اجملتمع لذا عندما تفكر    

 ة على اهنا البدايات حللول اجملتمعات املتقدمة بأمنها و كفايتها ,فأهنا تنظر اىل مؤسساهتا التعليمي 

 ,فاجلزائر مرت بفرتة االستعمار و قد عاشت اجلزائر ازمة حادة ما يقارب االربعني سنة  مشاكلها

 ,مما اثرت عليها اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا.... و هذا ما نراه من خالل الوضعية احلالية للجامعة اجلزائرية 

 و ما حتتويه من جناحات و اخفاقات نتاج  المتداد التطورات و احملطات اليت مرت هبا اجلزائر منذ 

 االستقالل ف اجلزائر مازالت تتخبط يف العديد من املشاكل ما تشكل هذه املشاكل  حاجزا امام حتقيقها

 ألهداف و جناحات,  

 تمهيد
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 الجامعة :لمبحث الثالث : ا

 ـ هي مؤسسة تعليمية يلتحق هبا الطال بعد اكمال دراستهم باملدرسة الثانوية ,و هي اعلى   

 مؤسسة معروفة يف التعليم العايل ,هلا امساء اخرى :الكلية, املعهد االكادميية , جممع الكليات التقنية

 املدرسة العليا و هذه االمساء تسببت اختالطا يف الفهم ,ال هنا حتمل معاين خمتلفة من بلد اىل اخر  

 وتعترب اجلامعة من اهم املؤسسات يف اجملتمع يف عصرنا احلايل, بل و من مقومات الرئيسية للدول

 و معقل الفكر يف شىت العصرية, فاجلامعة متثل القيادة الفكرية و العلمية للجامعة فهي بيت اخلربة 

 صوره و اصنافه و رائدة التطور و االبداع و صاحبه املسؤولية يف تنمية اهم ثروة ميتلكها اجملتمع, و 

 هي الثروة البشرية و متثل مؤسسات التعليم اجلامعي جبميع أشكاهلا و امناطها قمة اهلرم التعليمي يف 

 لكل جديد يف الفكر و املعرفة, و املنرب الذي ينطلق  مجيع انظمة التعليم يف العامل فهي مركز االشعاع

 من وراء املفكرين و العلماء و رواد االصالح و التطور فاجلامعة حتمل رسالة عظيمة يف اجملتمع و 

 تقوم بدور جليل مبا تقوم به من وظائف و ادوار علمية و اجتماعية و هي بيئة اليت يتحقق من خالهلا 

 جماالت املعرفة و الفكر يف تكوين خنبة ثقافية من منظور ثقافية العصر و اداء رسالة متميزة يف 

 احتياجات اجملتمع و توجهاهتا,  كما اهنا مركز للبحث العلمي احلقل الذي يساهم يف اثراء املعرفة و 

 تطويرها حلل مشكالت اجملتمع و االسهام يف تنمية و تطويره  .

 ت يف حتقيق التنمية الشاملة و هي يف نطاق السياسة الرتبوية كما تعترب اجلامعة من اهم املؤسسا    

 الشاملة من ادوات االساسية اليت تساهم يف تكوين الرد و اجملتمع و بلورة مالم  يف احلاضر و 

 41املستقبل معا ,و ضمان طرق التطور السليم لالمة يف مسريهتا حنو اهدافها يف تقومي اجملتمع و الرقي 
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 42يف خمتل امليادين االقتصادية و االجتماعية و سياسية و الثقافية ,و اجلامعة متثل ادوات لتحقيق التغري 

 تنظر اىل مؤسساهتااالجتماعي و حتقيق االمن يف اجملتمع لذا عندما تفكر اجملتمعات املتقدمة بأمناطها 

 التعلمية على اهنا البدايات حللول مشاكلها و من هنا فان املؤسسات التعلمية تصب  اداة ووسيلة للتغيري 

 , 43االجتماعي مبفهومه الشامل , كما ينظر للتعليم على انه احد الدوافع االساسية لتنمية و حتديث اجملتمع

 44جلامعة باهنا متثل جمتمعا علميا يهتم بالبحث عن احلقيقةو يبدو ان هناك اتفاق مجاعي على ان طبيعة ا

 و ان وظائفها االساسية تتمثل يف التعليم و االحباث و خدمة اجملتمع وفق تعاون نسبة االهتمام ألي من 

 هذه الوظائف عن بقيتها بتعاليم اجلامعة و حاجة اجملتمع الذي انشاها و ذلك من جمتمع االخر ,اال عند

 قع اجلامعة العربية املعاصرة جند ان دورها مازال حمصور يف مستويات االولية من دراسته وا 

 املعرفة ,ورغم ما حققه التعليم العايل يف اجلزائر من اجنازات و مسامهات يف مجيع اجملاالت اال انه 

 هذا ما اضحى يعاين من ازمة متعددة املظاهر , و هي نفسها ما تعانيه كثريا من اجلامعات العربية و 

 يؤكده .

 ـ التعريف الثاني :ا

 اجلامعة هي املصدر االساسي للخربة , و احملور الذي يدور فيه حوله النشاط الثقايف يف االدب و العلوم

 و الفنون ,فمهما كانت اساليب التكوين و ادواته ,فان املهمة االوىل للجامعة ينبغي ان تكون دائما هي  

 التوصيل خللق املعرفة االنسانية يف جماالهتا النظرية و التطبيقية , و متهيد الظروف املوضوعية بتنمية 

 اخلربة الوطنية اليت ال ميكن بدوهنا ان حيقق اجملتمع اية تنمية حقيقية يف امليادين االخرى .

 ب  ـ التعريف الثالث :
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 45تعرف اجلامعة باهنا مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معني و انظمة و اعراف و تقاليد 

 معينة , و تتمثل وظائفها الرئيسية يف التدريس و البحث العلمي و خدمة اجملتمع , و تتألف أكادميية

 من جمموعة من الكليات و االقسام ذات طبيعة علمية ختصصية و تقدم برامج دراسية متنوعة يف  

 ختصصات خمتلفة منها ما هوا على مستوى البكالوريا و منها ما هوا على مستوى الدراسات العليا متن  

 مبوجبها درجات علمية للطالب .

 تعريف الطالب الجامعي  : ثاني :المطلب ال  
 يعد الطالب اجلامعي احد مدخالت ادرة البيئية للتعليم و التعلم, بل من اهم التدخالت العلمية الرتبوية 

 فبدون الطلب لن يكون هناك فضل او تعلم و تعرف ايضا بانه الشخص الذي مسحت له كفاءته العلمية 

 ىل اجلامعة تبعا لتخصصه الفرعي باالنتقال من املرحلة الثانوية او مرحلة التكوين املهين التقين العايل ا

 بواسطة شهادة او ديبلوم يؤهله لذلك  .

 و يعترب الطالب من احد العناصر االساسية و الفعالة يف العملية الرتبوية طيلة تكوين اجلامعي اذ انه      

 ضايا و ميثل نسبة العالية يف املؤسسة اجلامعية , و يشري مصطل  الشباب او الطالب اىل العديد من الق

 االكتشافات مثل حصر الشباب بسمات نفسية حتررية متيزه ,و بالتايل هناك من اعطى تعريف للطالب 

 اجلامعي حيث انه عرفه "رياض قاسم " بانه شخص يسم  له مستواه العلمي باالنتقال من مرحلة الثانوية 

 ر التخصص الذي يتالءم و اىل اجلامعة حتول له احلصول على شهادة , اذ ان للطالب احلق يف اختيا

 ذوقه و ميلوه و ما يتماشى معه , و من خالل هذا التعريف انه يضيف عن التعريف االول ان الطالب 

 اجلامعي بعد احد املكونات و العناصر املكونة للعملية التعليمية يف املرحلة اجلامعية , وهناك من يطلق 
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 الباحث اجلامعي الذي دخل يف املرحلة الثانية او الثالثة من مراحل الدراسة  كلمة الطالب اجلامعي على

 الدارسات العليا يف التخصصات العلمية , ال نه بعد  باجلامعة , و هو املسمى بالباحث اجلامعي او طالب

 تسمى باألطروحة  لنيل شهادة التخصص ليسانس او ماسرت او دكتورا....اخل . الرسالة العلمية او ما

 كما يعترب الطالب اجلامعي طاقة و قوة و قدوة على احداث التعبري يف اجملتمع و لكي تستطيع اجلامعة   

 ـ تنمية هذه الطاقة من خالل ما يلي :مساعدهتم على حتليل دفوعهم عند القيام باي سلوك و اكتشاف  

 حاجاهتم و ميوهلم بأنفسهم . 

 ـ مناقشة مشكالت الشباب كالبطالة ووقت الفراغ, التدخني, واملخدرات ,.....وخمارطهم .   

 ـ مناقشة حقوقهم مبا يضمن حقوق االنسان و حرياته االنسانية .  

 ـ اتاحة الفرص للتفكري اجلماعي يف حل بعض مشكالت الشباب و بعض مظاهر اخلالفات   

 صراعات يف اجملتمع.إضافةإلىإعادةالتحديدوالتعريفالدائملجدواللتكويناتاملهنية،فهيأداو ال

 الجامعي: الطالب ـ خصائص1

 ـ مير الطالب اجلامعي مبتغريات سواء كانت تغريات جسمية او نفسية , او عقلية فلقد حدد علماء النفس  

 اهم التغريات اليت تطرا على منو الفرد على مراحل منو خمتلفة حماوال وضعها يف اطار املالئم ,من  

 حيث التفسري و الفهم فهناك تغريات يعيشها الطالب اجلامعي يف مجيع النواحي ليصل اىل النضج الذي 

 الذي يعيش فيه.يؤهله اىل ان يكون قادرا على حتمل املسؤولية جتاه نفسه و اسرته و اجملتمع 

 46و تعترب املرحلة العمرية اليت مير هبا الطالب اجلامعي من مرحلة املراهقة املتأخرة اىل مرحلة   

 الشباب , حيث تتميز هذه املرحلة االخرية بالكمال و النضوج القوة من الناحية االجتماعية , فهي

 ئصه على ما يلي :املرحلة اليت حيدد فيها الطالب مستقبله و بالتايل تشتمل خصا 
                                                           

 11سكران محمد . المرجع السابق ص 
46

 

 الجامعة الجزائرية                                                     الفصل الثالث 



      

 

49 
 

 يعترب منو اجلسمي اهم جوانب النمو يف هذه املرحلة حيث يشمل: ا ـ خصائص الجسمية 

 ري ظاهرة اثناءعلى مظهرين من مظاهر النمو الفيزيولوجي او عقلي ,اي منو االجهزة الداخلية الغ 

 الثاين و منو العضوي ,املتمثل يف البلوغ و ما بعده ,و يشمل بوجه خاص منو الغدد اجلسمية و املظهر 

 منو االبعاد اخلارجية للطالب , منها النمو يف طول و كذا املظهر اخلارجي و يكون االزدياد واض  يف 

 طول والوزن و تراكم الشحم حتت اجللد و منو عظام احلوض لدى الفتيات, و كذا تعبري الوجه و شكله 

 باإلضافة اىل منو حيث يتوقف و يالحظ ان الراس ال ينمو بالدرجة نفسها اليت تنمو هبا اجلسم ككل, 

 47منو الطول من ناحية و على كمية املاء و االنسجة الدهنية من ناحية اخرى .  

 حيث يكون وزن الفتاة يف مرحلة البلوغ اكثر من وزن الفىت , لكن يزداد وزن الفىت ابتداء من سن   

 السابعة عشر سنة , و منو الطالب من جانب احلشوي يتمثل يف زيادة حجم القلب و زيادة قدرة الرئتني 

 و يرتفع ضغط دقيقتني, و يرتفع عدد كريات الدم احلمراء و ينخفض القلب مثانية مرات بعد البلوغ يف 

 الدم و منو احلنجرة لدى الذكور و تطول احلبال الصوتية  ,و تبدو امهية منو اجلسمي يف االثر الذي   

 ترتكه على سلوك الطالب , سواء من الناحية النفسية او االجتماعية ,او بسبب عالقة الطالب مع نفسه

 حتكاك باألخرين ,اىل بناء عالقة الطالب مع الذات او باألخرين كلها نتائج تنتقل بفضل الرتبية و اال 

 و مع االخرين, و ال ميكن فصلها عن هذا ما يفسر لنا ان كل جمتمع له تربية خاصة النابعة من ثقافية 

 و انتمائه احلضري, وواقعه املعيشي املتفاعل مع عوامل الداخلية و اخلارجية.

 اجلانب العقلي  للطالب يف التكييف والتمييزيساعد : ب ـ  الخصائص العقلية و النفسية

 48الصحي  مع بيئته املتغرية, و املعقدة باملواهب او القدرات اي الذكاء الذي يتطور و يصل اىل قمة 
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 سنة ,و تؤكده  31و  16نضجه ,فالنمو اجلسمي مير مبراحل خمتلفة, فالذكاء ينحصر يف فرتة ما بني  

 الدراسات احلديثة ما هو الوصول اىل مستوى نضج الذكاء , و هو حمصلة النشاط العقلي كله كالقدرة 

 ف سرعته عن سرعةعند بعض االفراد على اجراء العمليات احلسابية االساسية بدقة و سهولة ,و ختتل 

 49كل القدرات فتبدا سرعته يف املراهقة , و هبذا منوها يف اول هذه املرحلة نوعا ما , مث يهدا يف   

 منتصفها ,مث تستقر استقرارا دائما يف الرشد , و هنا تنضج امليول العقلية للطالب , ايضا توجيه الفرد 

 اليت يهوى االستماع اليها . الختيار املهنة اليت تناسب مواهبه كالربامج االذاعية

 و التخصص يف استقرار املهنة و بذلك الثقة بالنفس و االستقالل يف التفكري و املناقشة املنطقية مع 

 االخرين و اقناعهم و القدرة على االتصال العقلي .

 د ان الفىت كما تتميز احلياة الفكرية للطالب بامليول قوي اىل االستدالل و التفكري املنطقي , كما جن    

 يدور تفكريه حول املعاين و االمور اجملردة و املثل العليا , و الفضائل املختلفة و ما ينطوي حتتها من

 معان سامية, و يهتم البحوث االجتماعية و الفلسفة و تزداد قدرته على تفهم قوانني الرياضة و العلوم 

 و غريها , يف هذه املدركات احلسية اليت خربها من تنظيم معلوماته و افكاره اجلديدة ,و لتعديل آراءه 

 السابقة يف الكون و حقيقة الناس تعديال كبريا فاهتمامه يتجه اجتاها واضحا حنو املباحث العقلية االدبية  

 القدرة على التذكري االيل تضعف منها و العلمية و خاصة االوىل ,فيعىن باألدب من قصص الشعر . و

 يف هذه املرحلة ضعفا حمسوسا على حني ان الذاكرة املنطقية تزداد و تقوى فبدال من ان كل فىت مياال 

 اىل استظهار املعلومات االي يهتم بتفهم معاين ما سيقرأ و سيتذكر عالقتهما املنطقية بعضها ببعض 

 يه ,حيتاج اىل تفكري عقلي و باالستعداد الفطري حيب ان الطالب اجلامعي حيكم الواقع املوجود ف
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 االطالع , و بالتايل معرفة االشياء بدقة ال السطحيات و التفكري من احملسوسات ايل اجملردات 

 فيظهر اهتماما بالرياضيات و يلجا ايل الفكر و التأمل و مييل كذلك اىل ممارسة االلعاب العقلية اليت  

 تدرجیي يف  مراحل حياته تعتمد على الفكر , و بالتايل هذه القدرة العقلية لإلنسان تتطور و تنمو بشكل 

 ,و يظهر بشكل كبري يفو امهها مرحلة الشباب , اذا وجهت صحيحا حيقق ذاته و يربر شخصيته 

 اجلامعة اليت تفت  له عدة ختصصات  حياول من خالهلا الطالب تفجري طاقاته و اشباع حاجاته و تكوين  

 قيمة خاصة اذا كان متأثرا بتخصصه و راغبا يف االستفادة منه ,و عموما جند ان سرعة منو الذكاء هتدا

 سنة ( و يزداد منو القدرات العقلية و يظهر 14اىل 11و يقرب من الوصول اىل اكتماله يف فرتة)  

 50,ليأخذ التعليم طريقه للتخصص و تزداد القدرة على حتصيل و تنمو امليول و االهتمامات. بتكاراإل

 يظهر فيه التطور عند الطالب حنو النضج االنفعايل بسرعة يف الثبات وبع: اما الجانب النفسي

 طريقة الكالم العواطف و اجلماليات حلب الطبيعة كذلك جند يف هذه املراحل  العواطف الشخصية مثل  :

 ـ القدرة على مشاركة االنفعالية . 1  

 ـ القدرة على االخذ و العطاء .3  

 ـ زيادة الوالء .2  

 ـ حتقيق االمن االنفعايل ....اخل 8  

 جودها السائد فأي شجار بني والديه يؤثر ـ  كما يتأثر النمو النفسي لدى الطالب بالعالقات العائلية , و

 يف انفعاالته و تكراره يؤخر منو السوي الصحي  , و قد يثور الطالب يف نفسه على بيئته املنزلية , 

 و يؤدي به النزاع النفسي  ,فالعالقات الصحيحة تساعده على اكتمال نضجه االنفعايل وجو نفسي صاحل
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 للنمو , كما تعترب هذه املرحلة من ابرز العوامل اليت تؤثر يف انفعاالت الشباب و تصفها بصفة جديدة 

 ختتلف اىل حد كبري عن طابعها يف مرحلة الطفولة وهي التغريات اجلسمية اليت تطرا عليه يف هذه  

 فاالنفعاالت الذي يعيش فيه و املعاملة اليت يتلقها من والديه و مدرسيه و رفاقه, و الوسط املرحلة ,

 العيوب و النقائص ,و ايضا ملستوى ذكاء الطالب الطالب  تتأثر مبدى صحة جسمه و سالمته من 

 و مستوى ادراكه  وفهمه للمواقف املختلفة و للمتغريات العقلية اليت تطرا عليه يف هذه املرحلة و هذا 

 له تأثري على انفعاالته و استجاباته االنفعالية . 

 كما جند ان املعايري اجلماعية تلعب دورا كبريا يف التأثري على انفعاالت الطالب ,حيث ختتلف    

 و شبابه ,فبعض االمور تضحك الطالب يف  مرهقتهاحل العمرية يف طفولته و االستجابات تبعا للمر  

 هقته و شبابه.طفولته, و ال تثري ضحكه يف مر 

 و هكذا جید الطالب نفسه بني اطارين خمتلفني الطفولة و املراهقة , و هلذا يشعر باألحراج بني اهله  

 51ك يف افعاله مع االخرين .و رفاقه , و تؤثر على حياته فتؤدي به احيانا اىل الش 

 كما جند من مسات هذه املرحلة عدم الثبات عند الطالب اجلامعي و مصدره هو التوتر تبعا للمواقف 

 فقد تكون لديه القدرة على ضبط نفسه يف املواقف اليت تثري االنفعال , كالبعد من التهور اليت مير هبا .

 52و التقلب ألتفه االسباب , ايضا القدرة على التعامل مع الناس على اساس واقعي ضمن اخلصائص اليت 

 53يتمتع هبا الطالب : القوة , حب العلم ,عزة النفس ,القناعة  ,االمل, حب االطالع , االندفاع وراء 

 54العواطف......اخل  . 
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 يأخذ النمو االجتماعي يف هذه احلالة شكال مغايرا كان عليه يف الفرتات: لخصائص االجتماعيةا  

 العمر السابقة حيث ان يف املرحلة العمرية اليت تكون فيها الطالب اجلامعي تتصف بتشكيل عالقات مع 

 االخرين و عندما يشتد ارتباطه جبماعة معينة منهم , و يزداد والئه هلذه اجلماعة و تكون هذه 

 و االحساس بالراحة عن امنائه اليها االرتباطات و العالقات يف العادة على حسب ارتباطه باألسرة, 

 ما و يضمه اىلو اىل االبوين بالذات و شعوره باحلب و العطف و احلنان يف احمليط الذي جیمعه هب 

 رحابه ,و من املظاهر االساسية للنمو االجتماعي خالل هذه الفرتة ميل املراهق لتكوين الصدقات 

 البارزة يف املظهر االجتماعي للطالب , كما تبني لنا هي ميله للخروج عن العالقات , فالصفة

 يف اصدقائه و رفاقه , و ميله  االجتماعية الضعيفة اليت تربطه بأسرته و حدها اىل عالقات اوسع ,تتمثل 

 اىل االنتماء اىل مجاعات من هؤالء االصدقاء جلماعات اصدقاء احلي او النادي او املدرسة , و هو

 خيتار اصدقائه يف العادة بنفسه و ال يرغب يف تدخل ابويه يف هذا االمر ,فتدخل االبوين يفسد هذه  

 االختيار احلر الذي يقوم عليه قد ال يرضى االباء يف بعضالعالقات الناشئة و يفسد اجلو الطبيعي , و 

 االحيان عن اختيار ابنائهم ال صدقائهم , و ينتقدون تصرف بعض هؤالء االصدقاء ,اال هذا يعين ان 

 و يف االشراف على عالقات ابنائهم باآلخرين و توجيه يأخذ االباء دور مباشر يف اختيار االصدقاء,

 و امنا ميكن ان يتم ذلك من بعيد , و مبناقشة االبن عندما تسم  الظروف بذلكنشاطهم بصفة عامة ,  

 55يف جو هادئ بعيد عن املشاحنات و الغضب . 

 و يقصد التوجيه ال يقصد فرض االوامر كما تعترب اخلصائص االجتماعية للطالب نتائج لتفاعل    

 البيئية اليت يعيش فيها و تؤثر على  اخلصائص اجلسمية العقلية و النفسية و الروحية مع مؤشرات 
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 سلوكه االجتماعي , و يتجلى االثر فيما يلي : 

 56غدد اجلنسية التناسلية من شاهنا ان حتدث له ميوال حنو اجلنس االخر , و يغري من طريقة تعامله مع     

 هذا اجلنس يف املواقف اليت يكون فيها اجلنس االخر احد عناصرها , كما سيتحسن سلوكه االجتماعي  

 لتصرف يف املواقف االجتماعية نتيجة لتميز قدرته العقلية و زيادة وعيه و ادراكه . ايضا القدرة على ا

 ,و التعرف على احلالة النفسية للمتكلم و القدرة على تذكر االمساء و الوجوه و مالحظة السلوك االنساين 

 و التنبؤ به من بعض املظاهر و روح الدعاية و املرح كما يالحظ منو السلوك االجتماعي كلما زاد 

 لسعادة و التوافق االجتماعي و الشخصي و تتطور عالقاته احرتام الطالب من قبل زمالئه كما يشعر با

 من االخرين بشكل قوي ,و تظهر خطورة ذلك عندما تتضارب معايري اجلماعة اليت رغب الطالب 

 االنتماء هلا مع معايري الوالدين, فتطفو على سط  ظاهرة يعاين منها الكثري من الطلبة املتمثلة يف 

 ,و عالوة على ما ذكر يف اخلصائص االجتماعية لدى الطالب اجلامعي و  نزاعات بني االباء و الطالب

 هي ما يتصل بالقيم , حيث تنمو لديه نتيجة لتفاعله مع البيئة االجتماعية و القيمة االقتصادية ,اي اهتمام 

 و الطالب و ميله اىل ما هو نافع يف حياته و اختاذه من العامل احمليط به و ميله للحصول على ثروة 

 زيادهتا و اما القيمة اجلمالية باالهتمام بكل ما هو مجيل يف تكوين و التنسيق و التوفيق الشكلي بينما 

 تظهر القيمة االجتماعية يف اهتمام الطالب و ميوله . و بالتايل ميكن ان نعطي بعض مظاهر النمو 

 للطالب عموما من خالل ما يلي :

 ـ يغلب على السلوك االجتماعي طابع التأثري باجلماعة و االعجاب و تقليدهم .   

 ـ تصب  مجاعة االصدقاء مصدر القوانني السلوكية العامة و كثريا ما يظهر اخلالف بني معايري الكبار 

 57مما يؤدي اىل ظهور صراع .
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 ـ يتجه الشباب او الطالب اىل حبكم التكوين النسي و االجتماعي اىل رفض بعض املعايري    

 و قد يتخذون موقفا مغايرا .و التوجهات و السلطة اليت ميارسها الكبار 

 58ـ يرتبط انعدام االنتماء بني الطالب ارتباطا وثيقا بعدم قدرهتم على اختاذ االباء قدوة مالئمة لسلوكهم .   

 مراحل تطور الجامعة الجزائرية ::  المطلب الثالث   

 , 1411سنة, اما بذورها االوىل فرتجع اىل  1313يعود تأسيس اجلامعة اجلزائرية اىل سنة 

 , من معهد احلقوق كمحامي , وكانت هتدف اىل تعليم و تثقيف ابناء 1331و خترج منها اول طالب سنة 

 الفرنسني املتواجدين باجلزائر و كذا تكوين خنبة مزيفة من املثقفني اجلزائريني ,مقطوعة الصلة عن 

 5960رية ,حيث كانت نسبة الطلبة اجلماهري الشعبية ,من اجل استعماهلم يف تنفيذ سياساهتا االستعما 

 األوروبيني اىل اجلزائريني ثالثة طلبة األوروبيني اىل طالب جزائري يف كل من ختصص احلقوق 

 و االدب ,  و نسبة سبعة طلبة األوروبيني اىل طالب جزائري يف كل من ختصص العلو و الطب 

 ة للهيمنة السياسية و االدارية .و الصيدلة  , فقد كانت اجلامعة يف فرتة االستعمارية اداة جيد

 و بعد االستقالل مرت اجلامعة اجلزائرية بثالثة مراحل :    

 .   1311ـ 1363املرحلة االوىل ممتدة بني ▪

 .1341ـ  1311املرحلة الثانية ممتدة بني ▪

  3118ـ 1341املرحلة الثالثة ممتدة بني ▪

 و سنستعرض لكل مرحلة بشيء من تفاصيل من حيث اصالحات كل مرحلة و كذا النقائص و االزمات 

 و املشاكل اليت مرت هبا اجلامعة يف تلك املرحلة 
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 : 0971ـ  0961المرحلة االولى : ـ0

 واجهت اجلزائر بعد حصوهلا على االستقالل تركة االستعمار, فكان بناء دولة عصرية و حديثة يتطلب 

 النهوض بكل القطاعات االقتصادية و االجتماعية و السياسية على حد سواء , و كان يف املقدمة االولية 

 قرن و مل يكن احلل اال القضاء على سياسة التجهيل اليت مارستها فرنسا على الشعب اجلزائري طيلة ال

 بتأسيس نظام تعليمي يتي  فرصة التعليم لكل جزائري بدون استثناء ,و قد عملت الدولة اجلزائرية على 

 اجلامعات و مل تفت  معهد لتلبية احتياجاهتا كما و نوعا , و عملت على حتضري االطارات الوطنية ألخذ

 ( حيث حدد  1311ـ 1361خطط الثالثي االول ) مكان االجانب , و ظهر هذا االهتمام جليا يف امل

 اهداف عديدة منها :

 تكوين اكرب عدد اطارات باقل تكلفة ▪

 تكوين االطارات اليت حيتاجها االقتصاد الوطين ▪

 اصالح حمتوى و طرق التعليم املوروثة عن االستعمار ▪

 دميقراطية التعليم املتمثلة يف من  فرص التعليم لكل املواطنني بدون استثناء ▪

 تشجيع البحث العلمي و االبداعي ▪

 انشئت وزارة التعليم العايل و البحث العلمي ألول مرة يف اجلزائر يف عملية اصالح 1311و يف عام 

 وين االطارات اجلامعية ,و مناهج البحث شاملة للتعليم العايل يف برناجمه و اهدافه و طرقه و اسلوب تك 

 61العلمي .

 " ان  1363اكتوبر  11و هذا تطبيقا ملا جاء على لسان السيد الرئيس هواري بومدين يف خطاب له 
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 62ي للتعليم بالثورة احلقيقية علينا ان نقوم هبا عاجال ذاك اهنا اصبحتبالدنا  يف حاجة اىل التغيري اجلذر 

 ضرورة ملحة " و من االثار السلبية للمخطط الثالثي االول هو الزيادة امللحوظة يف عدد الطلبة , حيث 

 ,6 11( اي نسبة , 1311ـ  1311طالب يف فرتة)  31121طالب بعد االستقالل اىل  3413انتقل من 

 و هذا يعين نقص كفاءة املتكونني الن العدد الكبري للطلبة حيول دون كفاءة التكوين و الن اجلامعة 

 اجلزائرية مازالت تتخبط مع خملفات االستعمار .

  1364,مث تلته منظمة التعاون العلمي سنة  1362و لقد انشاء يف هذه الفرتة جملس البحث العلمي سنة 

 رية فرنسية تتميز باالستقاللية املادية و املعنوية , و تشرف على بعض,و هو عبارة عن شراكة جزائ

 مؤسسات البحث العلمي اليت خلقها االستعمار.

 كذلك بقيت اجلامعة اجلزائرية حمتفظة ببنايتها املادية و البيداغوجية مبا و رثها عن االدارة الفرنسية 

 ية بل كانت صورة طبق االصل عنها , و بقيت اجلامعة يف نظامها و تسريها للجامعة الفرنس

 الزالت تدور على ساعة باريس 1311حول هذه الفرتة ان اجلامعة اجلزائرية يف "كوهلن  "حيث يقول

  1366, فالسنة االوىل يف كلية االدب و العلوم هي السنة التحضرية يف اجلامعة الفرنسية املعروفة قبل 

 :    0981/ 0970المرحلة الثانية  :  

 و ارتكز هذا 1311ما مييز هذه املرحلة هم االصالح الذي عرفه التعليم العايل سنة ان اهم مرحلة 

 االصالح على جمموعة من االهداف امهها : 

 دميقراطية اجلامعة بواسطة فتحها امام كافة شرائ  اجملتمع .▪

 و االجانب باجلزائريني . جزارة كافة القطاعات و اهلياكل املوروثة عن االستعمار و تعويض االساتذة▪
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 التعريب باستعمال اللغة العربية كلغة للتدريس و ارساء قواعدها .▪

 المعربين. الطلبة مع المقارنةب سينن لمفرا الطلبة تطور يمثل0الجدول

 1963رقم   اإلحصائيات الحولية العلمي البحث و العالي التعليم المصدر :وزارة

 السنة املفر نسنيالطلبة  الطلبة املعربني للمعربني باملئة
 

 13ـ  11 16 613 
 12ـ  13 8124 1881 10.6
 18ـ  12 2243 1111 25.9
 11ـ  18 8131 3211 33.4
 16ـ  11 8111 3484 37.1
 11ـ  16 316 2416 47.1

 14ـ  11 8414 1121 53.15
 13ـ  14 8822 8311 52.17

 

 ـ كما متيزت هذه املرحلة بالتخلي عن نظام الكليات حيث كانت اجلامعة تعتمد على كليات ثابتة ,كلية  

 الطب و الصيدلة ,و كلية العلوم , و تعويضه بنظام املعاهد و ذلك هبدف اعطاء كل فرع علمي امهيته 

 .و ابعاده احلقيقية 

 تكوين اطارات كفئ , و هي قبل كل شيء املقدرة اليت ميتلكها االطار يف ان يتجاوب بسرعة مع 

 وضعيات تقنية جديدة عليه مل يدرسها يف اجلامعة , و اطار املستقبل عليه ان يعرف كيف يفكر ,و يكون

 اجملتمع اندماجا ذو حيوية متواصلة وفكر واع ,و عليه جیب تطوير اطارات كفاءة جزائرية مندجمة يف 

 عميقا . 
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 مل حيقق كل االهداف اليت جاء من اجلها لعدة اسباب امهها ان قرار 1311ان االصالح سنة  إال

 ستشارة اهل االختصاص , اضافة اىل عدماالصالح كان سياسيا اكثر منه اقتصاديا , كما انه مل يقم با 

 توفري الوسائل البيداغوجية اليت تساعد على حتقيق هذا االصالح . 

 , بسبب تأميم اجلامعة و البحث العلمي  1312ـ و يف هذه املرحلة حلت منظمة التعاون العلمي سنة 

 , و الدوان الوطين 1311بانطالق مشروع اجلراءة , و مت انشاء اجمللس املؤقت للبحث العلمي يف 

 64, و كان له دور هام يف بعث البحث العلمي يف اجلزائر ,و قد بلغ عدد  1312للبحث العلمي يف سنة  

 65مركز و من بني اهم اهدافه : 13مراكزه 

 االشراف على مراكز البحث املختلفة و التنسيق بينها .▪

 املعاهد و مراكز البحوث .تكوين االطارات القادرة على البحث يف اجلامعات و ▪

 مجع املعلومات العلمية و التقنية و نشرها يف االنشطة الدولية يف جمال البحث العلمي و حل هذا ▪

 . 1342الديوان سنة 

 , مث توالت املراكز و املعاهد مثل : مركز  1316انشاء مراكز العلوم و التكنولوجية النووية يف ▪

 التاريخ ,و املركز الوطين للبحث .البحوث األنثروبولوجي فيما قبل 

 يف املناطق اجلافة, و مراكز الدراسات و البحوث الزراعية و غريها ....., و كل هذه النقائص اليت

 عرفتها االصالحات االوىل للتعليم العايل , ما جعل وزارة التعليم العايل و البحث العلمي تفكر يف برامج 

 الل املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير الوطين املقرر حولمن اجل تطوير و تقدم اجلامعة , و خ

 الرتبية و التكوين , كان التفكري يف مراجعة اثراء مشروع التسيري االشرتاكي للمؤسسات التطبيقية يف 
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 ا اول جتمع و طين لألسرة اجلامعية , حيث مجع اكثر من الف شخص مناجلامعات ,و كان هذ 

 املسؤولني , اطارات اساتذة عمال و طلبة , و قد اعلن عن تنصيب جلنة لدراسة النصوص التشريعية 

 و القانونية للقوانني االساسية للجامعة , للمنظمة الوطنية للبحث العلمي , لدوان املطبوعات اجلامعية 

 , و كان هذا مبثابة  1313مات اجلامعية االجتماعية , انطلقت جلنة االشغال يف شهر نوفمرب ,و للخد 

 االصالح الثاين الذي عرفه التعليم العايل .

 :   1114 /0981المرحلة الثالثة : 

 سياسة التعريب يف بعض الفروع العلمية و االنسانية كما متيزت بظهور  1342عرفت فرتة قبل 

 ختصصات يف مستوى الفرع الواحد ,ففي علم االجتماع مثال ظهر به ختصصات جديدة كسيسيولوجيا 

 االسرة ,الدميغرافيا ,علم االجتماع الصناعي .....اخل, كما بقي عدد الطلبة يف تزايد مستمر اما سنة

 فقد قدمت وزارة التعليم العايل و وزارة التخطيط مشروع اخلريطة اجلامعية , و قد نادت الدورة  1342 

 للجنة املركزية حلزب التحرير الوطين بإدماج التخطيط يف النظام الرتبية و التعليم ككل , و تبىن 

 كوين و التشغيل , و كذا اخلريطة اجلامعية اليت هتدف اساسا اىل البحث عن العالقة الوطيدة بني الت

 66توحيد و تنسيق التكوين العايل و قد متحورت اهداف هذا املشروع حول :

 توسيع شبكة التكوين العايل و توفري االنسجام بني املؤسسات و وزارة التعليم العايل و املؤسسات▪

 اصب اليت تتوفراالخرى و هذا يعني تطابق التكوين من التشغيل , و هو يتم التكوين حسب عدد املن 

 67يف سوق العمل . 

 حتسني مردود قطاع التعليم .▪
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 تنظيم عدد الطلبة و حتقيق التوازن اجلهوي حبيث يراعي التخصص حسب املناطق .▪

 يف اهتمامات التنمية على اساس مبادئ التكوين بواسطة البحث .اعداد تكوين البحث العلمي و ادماجه ▪

 دعم التكوين التقين و ذلك بتوسيع اساتذة التعليم الثانوي و التقين و ترقية تكوين التقنيني .▪

 اجنز عن هذا املشروع التهميش الواض  لبعض العلوم لصاحل فروع اخرى , و هذا ادى اىل تشويش 

 اختيار التخصصات عن اخرى . اراء و رغبات الطلبة يف

 و قد متيزت فرتة الثمانينات بتذبذب يف اهلياكل االدارية حيث مت انشاء حمافظة الطاقات املتجددة يف 

 , و هي 1331, اىل غاية  1346, مث انشاء احملافظة العليا للبحث يف  1346, و مت حلها يف  1343

 ركز تنمية املوارد و مراكز البحث يف االعالم اليت اشرفت على انشاء هياكل جديدة للبحث مثل م 

 العلمي و التقين , و بعد حل احملافظة العليا , دخل البحث العلمي يف دوامة اخرى مرتبطة بالوضع 

 السياسي يف التسعينات حيث مت تغيري سبع وزارات للتعليم العايل يف اقل من مخس سنوات كما انتقل

 الصراع السياسي االجتماعي اىل اهلياكل االدارية املشرفة على التعليم العايل و البحث العلمي , و  

 امهلت املؤسسات البحثية او تركت ملصريها و غادر الوطن مئات الباحثني خاصة بعد اغتياالت اليت 

 لى صفحات اجلزائر يفطالت عددا منهم ,و مازالت  اثار االزمة قائمة اىل يومنا هذا ,كما نتتبعها ع

 ازمة مؤسسات الطاقة النووية يف اجلزائر , و من نتائج تلك السياسة مثال انشاء مراكز جامعية 

 68و جامعات يف اماكن ال تتوفر على ادىن الشروط املادية و البشرية لذلك و خضوع التوزيع اجلغرايف 

 , و مبوجب 1334اوت 33اجلاد , و يف هلذه املؤسسات اىل معطيات ال عالقة هلا بالتقييم العلمي 

 القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي , مت رفع ميزانية التمويل اخلاصة بالبحث 

 69باملئة من الدخل اخلام , هبدف تنشيط حركة البحث العلمي داخل هياكل 1باملئة اىل  1.3العلمي , من 
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 و مراكز التعليم العايل , و يكرس هذا القانون جمموعة من املبادئ و االسس للنهوض هبذا القطاع 

 و هي : 

 70ـ ضمان ترقية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي مبا يف ذلك البحث العلمي اجلامعي .

 العلمية و التكنولوجية و حتديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي و توفريها .ـ تدعيم القواعد 

 ـ رد االعتبار لوظيفة الباحث داخل مؤسسات التعليم العايل و البحث العلمي و املؤسسات املعنية بالبحث

 و حتفيز عملية تثمني نتائج البحث  . 

 .ـتقدمي الدعم املايل للنشاطات املتعلقة بالبحث العلمي 

 انشاء عشر مراكز حبث كلها تابع  11ـ  34باإلضافة اىل هذه القواعد و االسس مت مبوجب القانون رقم 

 لقطاع التعليم العايل و البحث العلمي , كما مت انشاء ثالثة وكالت لتطوير و تثمني نتائج البحث العلمي

 و هي : 

 الوكالة الوطنية لتطوير البحث يف جمال الصحة  .●

 الوطنية لتطوير البحث العلمي .الوكالة ●

 الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث و التطوير التكنولوجي .●

 اما فرتة التسعينات كانت تستوجب اعادة النظر يف سياسة التكوين اليت تنتجها اجلامعة اجلزائرية 

 اجلامعة اليت من, خاصة يف ظل االقتصاد احلر الذي تدخله اجلزائر تدرجیيا ,فكان مشروع استقاللية 

 بني اهدافه :  

 حتسني املردود على الصعيدين الكمي و النوعي .▪
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 والتقنية.االستجابة إلكمال وجه مطالب السوق و تلبية احتياجات اجملتمع يف جماالت الثقافية و العلمية ▪

 و يف هذه الفرتة مت العودة اىل نظام الكليات ,على ان تتواىل اجلامعة مهمة التنسيق بني اعمال الكليات ▪

 و املصاحل التقنية و االدارية املشرتكة و املكتبة املركزية .

 . ـ من ناحية اخرى نالحظ التزايد املستمر يف عدد اعضاء هيئة التدريس و اجلدول الثاين يوض  ذلك

 71( 1114/ 0991:تطور عدد اعضاء هيئة التدريس )  1ـ جدول 

 19رقم   اإلحصائيات الحولية العلمي البحث و العالي لتعليما  المصدر :وزارة

 العدد االمجايل
 هليئة التدريس 

 
 السنوات
 

18126 9O- 89 
11111 91-  9o 
18836 92 – 91 
18213 93 – 92 
18141 94 – 93 
18132 95 _  94 

 

  العدد االمجايل
 السنوات

 
14427 96 _ 95 
14581 97 – 96 
15801 98 -97 
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16260 99 – 98 
17780 2000 – 99 
25229 2004 

 

   31333استاذا منهم ) 34811ارتفع عدد االساتذة اىل  3118/3111و يف الدخول اجلامعي 

 استاذ شركاء ( اي بزيادة تقدر ب 2383استاذا و  64تنقسم بني عدد االساتذة االجانب و الذي يقدر ب 

 72هذا ما يوضحهباملئة ,عن الدخول اجلامعي , اال ان فئة من ذوي التأهيل العايل فنسبتهم قليلة و  18.84

 73(.2اجلدول رقم  ) 

 و رغم التطور الكمي يف عدد االساتذة باجلامعة اجلزائرية , اال ان معدالت التأطري استاذ واحد حماضر

 طالب ,مما قد يعيق  11طالب , يف حني تبلغ املعدالت النوعية العاملية استاذ واحد لكل  144لكل  

 ات اجلامعية .السري احلسن للعملية التعليمية باملؤسس

 (0996 / 0995التعليمية ) الدرجة حسب التدريس هيئة : توزيع 3رقم  الجدول

 19رقم اإلحصائيات الحولية العلمي البحث و العالي التعليم المصدر :وزارة

 لعدد االجماليا
 

 الدرجة العلمية

666 
 

 استاذ التعليم العايل

313 
 

 استاذ حماضر

 استاذ مساعد املكلف بالدروس 1311
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1181 

 
 استاذ مساعد

3111 
 

 مساعد

18311 
 

 اجملموع

 

 اما بالنسبة لوضعية الدكتوراه ,فمازالت تعتمد على اخلارج ,و مع ذلك فهناك بداية حمتشمة من حيث 

 فقط , يف 3111بلغ عدد املسجلني  1336ـ  1331عدد املسجلني و عدد التخصصات ففي سنة 

 الشيء الذي اثار على نسبة االساتذة ذوي   18181باملئة من بني  14.18الدكتوراه اي بنسبة بلغت  

 ذ التأهيل العلمي املطلوب لألشراف و التدريس على مستوى ما بعد التدرج , اي حاملي لدرجة استا

 3118سنة  8138, و ارتفع اىل 3111سنة  3114التعليم العايل و االستاذ احملاضر , فقد بلغ عددهم 

 ,و تعترب هذه من االسباب الرئيسية يف عدم فت  التسجيالت على مستوى الدكتوراه يف العديد من 

 74مؤسسات التعليم العايل . 

 مشكالت الجامعة الجزائرية : المطلب الرابع : 

 مر التعليم العايل باجلزائر مبجموعة من التطورات ختللتها جمموعة من االصالحات متاشيا و متطلبات 

 التنمية و متغريات العصر من اجل الوصل اىل جامعة منوذجية تتماشى و خصوصيات اجملتمع 

 ,حيث عاشت اجلامعة  1311اجلزائري , و قد متثلت املرحلة االوىل فيما بعد من االستقالل اىل غاية 

 75اجلزائرية جو من التململ و التبعية للنظام االستعماري سواء يف كاهلها الرتبوي او يف مضامينها
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 , و اصبحت تعيش حالة اغرتاب عن اجملتمع اجلزائري , اما املرحلة الثانية و هي السبعينيات اليت 

 , الذي جاء ليقطع الصلة بكل ما هو موروث من اساليب 1311شهدت اول اصالح عرف بإصالح 

 ات التنمية من القوى البشرية فقد جاءالتكوين و الربامج و تعديلها ملا يستجيب لواقع البالد و احتياج 

 للربط بني اجلامعة  وسوق العمل و لتكوين اكرب عدد ممكن من االطارات باقل التكاليف راب  

 111.111تركيما يف مرحلة الثمانينات فقد شهدت اجلامعة اجلزائرية تطورا كميا هائال يف عدد الطلبة 

 ر مشكلة التجحيم الذي يشكل اليوم حتديا للجامعة,و هي بداية االزمة و ظهو  44ـ  41طالب سنة  

 اجلزائرية , اضافة اىل ظاهرة بطالة اخلرجني و قد اتسمت العالقة بني اجلامعة و احمليط بالفتور ,مما 

 3111دعا الوزارة اىل اعتماد مشروع اخلارطة اجلامعية من اجل التخطيط للتعليم العايل ألفاق سنة  

 القتصاد الوطين ,كما شهدت مرحلة التسعينات انفجارا معرفيا هائال يف مقابل معتمدة على احتياجات ا 

 اضطرابات سياسية يف اجلزائر انعكست على خمتلف اجلوانب االقتصادية و االجتماعية مع تغيري يف 

 توجهات السوق , مما دفع باملنظومة اجلامعية إلعادة  النظر يف سياسات التكوين و ادخال تعديالت على 

 الربامج و بذل جمهودات يف سبيل اعداد االساتذة اجلامعيني ,و ظهور العديد من الدراسات لتقييم نظام 

 التكوين اجلامعي يف هذه املرحلة , و على الرغم مما عرفه التعليم العايل يف اجلزائر من تطورات و 

 ت التكوينية و التنموية اال اصالحات استهدفت تقومي االعوجاج و حتقيق التكامل بني الربامج و التوجها

 ان هذه االصالحات شخصية يف كثري من االحيان بالفاشلة من طرف كثري من الدارسني اجملتهدين يف

 هذا اجملال ألهنا مل تستجب الحتياجات اجملتمع اجلزائري لبعدها عن الواقع اجلامعة اجلزائرية 

 ا , خاصتا يف ما تعلق بنوعية التكوين ألهناو مشكالهتا , اضافة لعدم تكيفها و التقصري يف تطبيقاهت

 كرست طوال هذه السنني مبدا الكم على حساب التكيف ,زد اىل ذلك ارتفاع عدد اخلرجني و البطالني
                                                                                                                                                                                     

05ص 0210 عنابة جامعة االجتماعية العلوم كلية د. م. ل نظام ظل في الجزائرية الجامعة مشكالت.  خليفي حليمة
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 76االمر الذي جنم عنه ايضا نقص يف التأطري سواء من حيث الكمية , النوعية , ضعف يف طاقات  

 االستيعاب و التمويل , و غريها من مؤشرات لظواهر اعمق تشكل يف جوهرها عدد من املشكالت 

 يف: املهمة اليت تواجهها اجلامعة اجلزائرية اليوم و اليت ميكن حتديدها

 تشكل مشكلة التحجيم حتديا خميفا للجامعة اجلزائرية منذ الثمانينات, و يعكس لناـ مشكلة التحجيم :0

 تدفق االرقام املسجلة يف كل دخول جامعي , حيث يصل العدد اىل مليون حسب وزارة التعليم العايل 

 و البحث العلمي, و يرتبط هذا املشكل حسب خمتلف املصادر مبجوعة من العوامل نوجزها يف ما يلي : 

 مبدا تساوي فرص االلتحاق بالتعليم العايل ▪

 النمو الدميغرايف الذي تشهده اجلزائر و توسيع عدد امللتحقني باألطوار االبتدائية الثانوية▪

 لسوق العمل  زيادة حاجة اجملتمع لليد العاملة املؤهلة ملسايرة املستجدات االقتصاديات و متطلبة▪

الطلب املتزايد على التعليم العايل نتيجة الوعي الثقايف والعتبارات اقتصادية و اجتماعية تربط بتحسني الدخل و ▪
 مستوى املهين 

 العوامل املرتبطة بسياسات القبول و التقومي , ومركزية التوجيه و التقومي.▪

 ية و املؤطرين و اهلياكل .جمانية التعليم العايل , و امهال النوعية بسبب نقص املوارد التمويل▪

 مشكالت االعادة و التسريب و التحويل .▪

 كل هذه العوامل ادت اىل تفاقم هذه املشاكل اليت انتج عنها مشكالت اخرى اعاقت تطور التعليم العايل 

 و ارتبطت ب :

 وجيةزيادة احلاجة للتمويل , ملواجهة الزيادة املطردة يف عدد الطلبة من حيث املقاعد البيداغ▪

 77و اهلياكل , ميزانية التسيري البحث العلمي , التأطري .   
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 جند ايضا مشكلة االطارات اللزمة كما و كيفا , و هنا نسجل ضعفا يف هذا اجلانب اضطرت اجلامعة 

 لتوظيف اساتذة , عمال ادارة ....بعيدا عن املقاييس العلمية و املوضوعية .

 زيادة بطالة اخلرجني اليت اصبحت ظاهرة معروفة يف اجملتمع نتيجة ضعف الشهادات و قلة▪

 مناصب العمل   

 نقص الفعالية و احلافز عند الطلبة و االساتذة .▪

 مار احسن لقدرهتم و حتسني تكوينهم .هجرة االدمغة حبثا عن مستقبل افضل , و استث▪

 و يعد امهال نوعية التكوين من النتائج املهمة اليت جنمت عن االهتمام بالتوسع الكلي على حساب 

 التكيف خاصة يف ظل تسارع املعارف و العلوم , و مما هو متعارف عليه يف ميدان الرتبية ان العالقة

 فهو ينخفض باالرتفاع العدد و العكس صحي  . عكسية بني عدد الطلبة و املردود الرتبوي 

 ان اجلامعة اجلزائرية تواجه اليوم صعوبة استيعاب التدفق , و هو ما دعي اىل اعادة النظر يف التعليم 

 .د هلذه املشكلة . م العايل و اصالحه , فهل تستجيب اجراءات االصالح اجلديد لنظام ل. 

 شكالت املطروحة بقوة لدى الكثري من الدول العربية و تعد من امل: ـ مشكلة صعوبات التمويل1

 و الغربية , فقطاع حساس كقطاع التعليم العايل حيتاج اىل ميزانية كبرية و تسيري عقالين  و توزيع 

 عادل خاصة و انه يعتمد على التمويل احلكومي , اال انه يف اجلزائر رغم ما ختصصه من ميزانيتها 

 للتعليم العايل اال ان هذه الزيادة يضعف تأثريها بسبب زيادة عدد الطلبة و ارتفاع التكاليف و تضخم 

 االسعار و متطلبات جودة التعليم العايل , خاصتا يف ما يتعلق بالبحث العلمي و االجور مما يضعف دور 

 الدول من اهم مصادر التمويل ,  البحث العلمي يف دعم و متويل التعليم العايل , الذي يعد يف الكثري من
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 و جتمع خمتلف املصادر على ان هذا املشكل يعود اىل :

 مشكلة التسيري الالعقالين و استعمال املوارد املادية و البشرية املتوفرة بفعالية .▪

 الدعم احلكومي لقطاع التعليم العايل تناقص ▪

 تزايد عدد الطلبة ادى لصعوبات مالية و ال توازن .▪

 جمانية التعليم و غياب سياسة تدعم مشاركة الطالب يف نفقات التعليم .▪

 بعد البحوث العلمية عن اجملتمع و عدم ارتباطها مبشكالت التنمية .▪

 نقص تفت  اجلامعة على اجملتمع و البيئة االقتصادية الوطنية و العاملية للبحث عن مصادر جديدة ▪

 78للتمويل .

 تنامي احلاج للموارد احمللية لتمويل التعليم العايل بسبب املنافسة من خمتلف القطاعات مبعىن زيادة▪

 احلاجة للموارد املالية احلكومية من القطاعات االخرى . 

 ال شك فيه ان مشكل التمويل اضحى هتديدا كبريا للتعليم العايل و تطوره فاإليداعات املالية الو مما 

 تسم  بالوقف يف وجه هذا الطلب املتزايد , و هو ما خلق عدة اختالالت و حتديات اضعفت التكوين و  

 ام و املدرجات البحث العلمي , و لعل من ابرزها نقص اهلياكل و بروز ظاهرة االكتظاظ داخل االقس

 ,مما شكل ضغط على الطالب و االستاذ , اضف اىل ذلك نقص الوسائل و التجهيزات العصرية املسايرة 

 للمستجدات . خاصة ظل التطور اهلائل للمعارف و العلوم و التكنولوجيات . كما ان التوزيع الغري عادل 

 يات اللزمة للتكوين و البحث اجليد . هلا بني اجلامعات خلق تباينا كبريا يف املستويات و االمكان

 79عامل اليوم بالتطورات السريعة و املبتكرة اليت يعجز االنسان عن  يعرف ـ مشكلة التأطير: 3
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 العايل ,و من مثة البد من مالحقة هذا العصر و اعدادمالحقتها باألعداد اهلائلة للملتحقني بالتعليم 

 و اعداد اجيال قادرة على املشاركة فيه و تطويره , و هذا يعين اننا حباجة اىل استاذ جامعي ميتلك 

 العديد من املؤهالت ليكون باحثا و مدرسا لكن املالحظ اليوم يف اجلزائر و رغم ما عرفه التعليم العايل 

 ستقالل اىل يومنا هذا اال انه يتجلى النقص الكبري يف عدد املؤطرين خاصة يف من تطور منذ اال

 املراتب العليا ,مقارنة بعدد الطلبة و باملعادالت العاملية , اذ جند مثال ان عدد الطلبة وصل اىل حوايل 

 طالب يف جامعة فرحات 316.6ووصل اىل  3111ـ  1333طالب لكل استاذ تعليم عايل سنة 833 

 , طالب لكل استاذ تعليم عايل . 312باس ـ سطيف ـ بينما يصل املعدل العايل ع 

 ان مشكل التأطري يرهن البحث العلمي الذي يعد الوظيفة االساسية للجامعة بعد تكوين ,اال اننا نواجه    

 بوي سنةاليوم حتديا خميفا و هو ان عدد االساتذة الدائمني و حسب اللجنة الوطنية إلصالح النظام الرت 

 استاذ مؤقت و مشارك ,يف اننا131يف صف املاجيسرت , 3384الف استاذ ,  11.161هو 3113 

 80الف استاذ دائم , خاصة يف ظل التوزيع غري عادل للكفاءات رغم الزيادة املعتربة يف سنة  21حباجة  

 81نوجزها فيما يلي :استاذ و يرتبط هذا املشكل بعدة عوامل و مؤشرات  31.333املقدرة  3111 -3118

 التوسع الكبري يف التعليم العايل .مما نتج عنه اعداد هائلة من امللتحقني بالتعليم العايل ال تتناسب▪

 و عدد  املؤطرين . 

 نقص التأهيل العلمي و البيداغوجي لطلبة الدارسات العليا .و عدم وجود برامج تدريبية لألستاذ▪

 82اجلامعي . 

 و املعنوية لألستاذ اجلامعي مع غياب احلوافز .سوء الظروف املادية ▪
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 سياسات التوظيف الغري واضحة ▪

 معايري غري واضحة و معقدة يف الرتقية .▪

 و عدم استقاللية الباحثني .تراجع االمكانيات البحثية بفعل السياسات احلد من االنفاق ▪

 ضف الدافع ألجراء البحوث لعدم وجود مستفيدين ▪

 التأخر يف رجوع االساتذة املكونني باخلارج مه هجرة الكفاءات العالية.▪

 ضعف التكوين يف الدراسات العليا .▪

 من العواملان تزايد عدد الطلبة و الصعوبات املالية للتعليم العايل : مشكلة الهياكل و التجهيز– 4

 الرئيسية لنقص ضبط اهلياكل و التجهيزات , فقد اصبحت ظاهرة االكتظاظ هي السمة املالزمة لكل  

 جامعات اجلزائرية رغم الزيادة املالحظة يف الكثري من اجلامعات , و رغم ذلك فهي ال تفي حباجة 

 اجلادة , اضافة هلذا جند نقصا يف الطلب املتزايدة سنويا و اليت ترجع النعدام التخطيط و االسرتاتيجيات 

 التجهيزات و الوسائل احلديثة اليت تعد اليوم االداة الرئيسية الكتساب املعارف و اللحق بالركب ,و ربط 

 ما هو نظري مبا هو تطبيقي , هذا مع نقص املراجع خاصة احلديثة منها و قاعات االنرتنت و ان 

 دمات اجلامعية مما ال يسم  بالتكوين اجليد ,خاصتا يف وجدت قسمتها االكتظاظ , اضافة لتدين اخل

 الذي تزامن مع االصالح اجلديد , حيث شهدت اجلامعة اجلزائرية  3111 – 3118الدخول اجلامعي 

 طالب يؤطرون ب:توفري االمكانيات 181111نقصا يف املقاعد البيداغوجية  و صعوبة التأطري  

 اللزمة هلذا املشروع من الوقت و االدارة الصادقة يف االصالح و توضي  الرؤية لألسرة اجلامعية , 

 83الن االصالح عملية متكاملة و شاملة  , تندرج ضمن فلسفة عامة وواضحة حىت تؤدي العلمية على
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 اكمل وجه , و اال فان هذا االصالح سيكون كسابقيه سرعان ما يتم التخلي عنه , او تطبيق بعض 

 اجزائه كما هو معناه يف كثري من االصالحات و على خمتلف املستويات . 

 الحياة االجتماعية للطالب الجامعي الجزائري :المطلب الخامس : 

 من الطالب قد اجتازوا الثانوية و اقرتبوا , من باب اجلامعة اخذوا يفكرون ال شك ان الغالبية العظمى

 84يف ذلك اجملال االجتماعي اجلديد الذي بدوء ينخرطون فيه , حيث جید الشاب انه صار زميال للشابة  

 يف نفس الكلية بل و يف نفس القسم الذي يدرج امسه فيه , و ال شك ان كل شبان يرسم لنفسه فلسفة

 ف يعتمد اتباعها إبزاء هذا الوضع االجتماعي اجلديد فهناك من الشبان من يرسم لنفسه متزامتةسو  

 تقضي بعدم خمالطة الزميالت على االطالق , او ان خيالطهم يف اضيق نطاق ممكن , بينما جند اخرى 

 تالط و طرف شبانا اطياف كثرية بني هذين الطرفني املتباعدين : طرف املتزمتني الذين يرفضون االخ

 املتساهلني الذين يأخذون انفسهم باالختالط اىل ابعد حدود ممكنة .

 وتتخذ كل فلسفة او سياسة يرمسها ألنفسهم سلوكية حمددة املعلم يف رحاب اجلامعة فثمة فريق جعل      

 يرحب بينه و بني الفئة اليت تضم اجلنس االخر سدا منيعا ال ميكن اجتيازه , بينما جتد فريقا اخر 

 باالختالط و يرى فيه شيئا طبيعيا و غين عن القول ان كل فريق حيس بان اصحاب الفريق االخر 

 خمطئون اشد خطا فيما انتحو اليه من سلوك , فالفريق االنفصايل يتهم الفريق االختالطي اىل القول بن 

 فريق االنفصالني قد اختار لنفسه موقف التزمت و الرجعية ......

 فصاليون يهتمون باحلشمة كشارة تدل عليهم بينما يتخذ املختلطون النفسهم الزي املتطور , و و االن   

 الشابات من فريق احملافظون قد اثر االمعان يف احلشمة و اخرتن زي احملجبات الذي خيفي معظم 
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 معامل اجلسم بينما هتتم الفتيات من افراد الفريق االخر بالتأنق و ابراز اية شابه امريكية او فرنسية .

 تكاد جتد ازمة الشباب اجلامعي يف ان خيتار بالنسبة لالختالط او لزي او تصفيف الشعر ال يتم عن    

 وعي و ادراك بل يتم يف الغالب نتيجة التقليد و االخنراط يف تيار  جارف يدفع هبم يف منحى ما ولكن 

 اجلماعة تسوق الشباب احلديث حبيث ال تكاد جتد لالختيار الفردي املنبثق عن دخيلة شخصية اي اثر 

 85فاعلة.

 و الشابة اجلامعية و قد بلغا املفروض ان يقع االختيار نتيجة فكر شخصي بالنسبة لشباب اجلامعي   

 اعلى مرتبة من مراتب التعليم , و لكن االندفاع يف تيارات مجعية تسوق جمموعة من الشباب و تؤثر 

 فيهم , امنا جیعل من الشباب اجلامعي مجهرة ال ختتلف اختالفا بينما عن مجهرة غري مثقفة ,فالشخص 

 خصية غري مثقفة فأهنا ال تستطيع ان ختتار و ال تستطيع املثقف يستطيع ان خيتار لنفسه و بنفسه امل الش

 ان تزن بني اكثر من موقف لكي يقع اختيارها النهائي على موقف حمدد بعد عمل موازنات و مقارنات 

 عقلية تعتمد على اصل فكرية منطقية و موضوعية .....

 86باب , هو ان الشباب اجلامعي و الواقع ان الفارق اجلوهري بني الشباب اجلامعي و نظرائه من الش   

 87يبدو متمتعني حبرية اكثر من حيث ظاهرة السلوك , و لكن الواقع ان الشباب البدائيني كانوا اكثر قدرة

 على اختيار من الشباب اجلامعي احلديث , فالضغوط االجتماعية شديدة الوطأة على الشباب اجلامعي 

 احلديث مل يعد هناك سبيل امام الواحد منهم لالختيار إبزاء الزي او تصفيف الشعر , و غري ذلك من 

 مظاهر و ادوات .

 و لكن الواقع غري ذلك متام ذلك ان الضغط املعنوي و النفسي اشد وطأة بكثري من الضغط املباشر ,   
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 و لقد نستطيع ان نقول ان الضغط اليت كانت يتعرض هلا الشاب احلديث اليوم يدرك انه مضغوط عليه 

 بأية ضغوط خارجية و لسنا هبذا نربء اجملتمعات البدائية من الضغوط على ابنائها سواء بالناحية 

 ده هو ان اجملتمع احلديث املتحضر ليس مربئا من ممارسة الواقعية ام بالناحية النفسية , ولكن الذي نؤك

 الضغوط النفسية اليت يعوض هبا الضغوط املباشرة اليت كان اجملتمع البدائي ميارسها إبزاء ابنائه .

 و لعلنا نستطيع بلورة املشكلة من زاوية اخرى و بإزاء موضوع الزي و تصفيف الشعر و غريها من   

 ضوء االجیابية و السلبية فنقول ان الشاب اجلامعي احلديث مل يعد , او كاد ,ال املوضوعات ,و ذلك يف 

 يلعب دورا اجیابيا يف حياته ,و اذا مسحنا ألنفسنا برتك الزي و الشعر جانبا و اجتهنا اىل اجلانب االخر 

 من حياة شبابنا ,لوجدنا ان مبدئ االجیابية قد اخذ يف اخلفوت اىل اقصى حد ممكن ,و ان مباء السلبية 

 هو الذي صارت له السيادة على حياة الشباب و لنضرب مثال باالختيار الشباب للكلية اليت ينخرط فيه

 ل عن اجبار اجتماعي ,وفشاب احلديث يلتحق بالكلية اليت يقوم بالدراسة فيها ال عن اختيار شخصي ب

 االصل يف الدراسة ان تقوم على االختيار الشخصي و التذوق الفردي ملا يقوم االنسان بدراسته ,فالعلم 

 يف اصله عشق لطبيعة او للقيم و لكنه حتول اىل ضغط اجتماعي بغري هدف واض  من جانب الشاب 

 88من جانبه لتفضيلها عن غريها من الكليات  ,انه يدفع به اىل احدى الكليات بغري ان يكون هناك اختيار

 ,اجملموع الذي حصل عليه يف الثانوية العامة كان وحيد الذي دفع به و خرطه يف الكلية اليت يوجد

 ,حيث اختذ الشاب املوقف  هبا اليوم فاحلاضر الطالب اجلامعي و مستقبله مها نتيجة للضغط اجتماعي

 يشاء املنسقون ....,ليحد الشاب نفسه فجأة و قد حتول اىل شيء يقذف بهالسليب و اسا قيادة يدفع به كيفما 

 قذفا اىل احدى الكليات اليت مل يفضلها عن غريها.....و ال يتعلق االمر باختيار الكلية بل يتعدى اىل  

 منهج الذي يدرسه .....
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 و الواقع ان الشباب مل يعودوا حيسون بقيمتهم الذاتية او حىت بقيمتهم يف نظر اجملتمع ذلك ان و اليوم    

 حيس انه قليل القيمة اذا ما قيس يف ضوء القيمة اليت كان يتمتع هبا الشاب اجلامعي قدميا .....لقد كان 

 جديدة مل يسبقه احد اليها و لكن الشباب اليوم جیدون انفسهم الشباب اجلامعي قدميا حيس بانه يرتاد افاقا 

 نسخ مكرر من االف النسخ االخرى مما جعل القيمة الذاتية يف نظر الشخص اىل نفسه قيمة ضئيلة واهنة 

 ال تبعث يف نفس ثقة و ال تشبع غرور الشاب و هو الذي يعد الشرط االساسي يف االقدام و بذل اجلهد 

 اهداف متجددة باستمرار .   اين يف العمل و استهدافالعقلي و التف

 و خنشى ان نقول تلك اهلموم اليت جتثم على قلوب الشباب اجلامعي تصرف الشاب احلديث عن اجلد و  

 االبتكار و جتعله جیتاز سنوات اجلامعية مصريا حمتوما الن وقوع البالء افضل او اخف من وطأة من  

 االنتظار و لسنا نبالغ اذا قلنا ان ما يعاين منه الشباب ينعكس يف حياهتم اخلاصة و العامة و لقد يأيت 

 تعبري الشباب عما يعانونه من باس و قنوط يف صورة عكسية حبيث تراهم اسعد الناس يضحكون و 

 تلك املظاهر  يرتاشقون بالنكات و يلوكون الفكهات اليت يشاهدوهنا على شاشة التلفزيون و لكن

 السلوكيات املعكوسة ال تدل على سعادة حقيقة تعتمل يف نفوسهم بل تدل على ذروة الشقاء ,و قد 

 استضحك يف قلوهبم و مستقبلهم فاهنم يبدون يف حرية من امرهم , و قد ظهر عليهم احلزن و ارتسم 

 الناس على مالحمهم و سواء ضحك الشباب اجلامعي او هتو فاهنم يعانون من ازمة البد من الكشف عن 

 89نقاهبا .
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 خالصة الفصل : 

   

  الدول كانت وإذا زالت، وما دورها، الجامعة أدت فلقد عنها، غنى ال كفكرة الجامعة إن

  أو الجامعة عجز تعوض أن يمكنها التي والشركات المؤسسات من العديد تمتلك المتقدمة

  كانت والشركات الجامعية غير المؤسسات هذه أن بل األدوار، لبعض أدائها في تقصيرها

  لم فإننا -هي مراكزها إلى الجامعة داخل من اإلبداع مراكز نقل أمكنها بحيث الفاعلية من

  لتلك وكاالت يكون أن يعدو ال لدينا وما المؤسسات هذه مثل امتالك إلى بعد نصل

 .الغرب في مركزها والتي الجنسيات متعددة والشركات المؤسسات

  تتابع أن عليها والتي الوطني اإلبداع أجل من جامعاتنا إال نمتلك ال فنحن ثم ومن     

  المجتمع تنمية أجل من المعرفة وإنتاج البحث أو التدريس في سواء األساسية رسالتها

 .وتطويره
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   : خاتمة

  الوافدات الطالبات طريق عن السياح جذب في كبير دور العامة فضاءاتها و المدينة فتلعب

  الطلبة تحصيل في دور تلعب وايضا الجزائر خارج و الجزائر من مدن مختلفة من

  على او خضراء مساحة في والحفظ الدروس مراجعة او فالمطالعة الدراسي لمحصولهن

  الحفظ لنا ويسهل, اكثر عليها ويحفز القراءة متعة من لنا يزيد و التوتر لنا يبعد البحر شاطئ

  يوم بعد خاصتا االسترخاء على وتساعدنا التوتر لنا تذهب الطبيعية فالمناظر الفهم او

 شاق . دراسي

  هام دور له للمدينة الحضري فالوجه والثقافي االجتماعي للجانب بالنسبة اما 

  بنايات قديمة  مكتبات متاحف المدينة تلك على مرت التي القديمة بالحضارات للتعريف

 الخ ......تقاليد عادات قديمة

  ثقافة اكتشاف على الطلبات يساعد هذا المدينة تلك ازدهار و تنوع و ثراء لنا تصور فهي  

  تبادل ننسى ال و و االستمتاع الدراسة على مساعدتهن الوقت نفس في و, اكثر بالدهن

  تنوع و الجغرافية مسحاتها بكبر تتميز الجزائر ان باعتبار وااللتقاء تعارف و األفكار

 . الخ...... العادات و اللهجة

  العالقات على الحفاظ و تعريف و االجتماعي للدمج مكان افضل انه الفضاء نصور لهذا

   .   المدينة هوية يجسد الذي المكان فهو,  االنسانية
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