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 وفق مخطلباث املسخقبل  الطالبالجامعت في بىاء شخصيت دور 

 -الجزائر-دراست ميداهيت بجامعت بسكرة      
The university’s role in building the student’s personality according to 

future requirements. 

      Field study at the University of Biskra "- Algeria 
 2 د/ صباح غربي، 1 بيدة صبطيع/ د أ.
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 ً حػخبر الجامػت الفػاء ألامثل للبدث الػلمي وجباصٌ اإلاػاعف الػلمُت ولخيٍى

هسبت وهفاءاث غلمُت جفُض مجخمػها في مداولخه للخسلي غً الخسلف، فالخضَعـ في 

اث الخضَعـ في مغاخل الخػلُم الخػ لُم الجامعي ضفت جميزه غً غيره مً مؿخٍى

، الظي ٌػخبر مفىغا وغاإلاا 
ً
 ومبضغا

ً
 ومفىغا

ً
ألازغي، فهى يهضف ئلى ضىؼ الؿالب باخثا

اصة مػضٌ الخىمُت للىضٌى ئلى مجخمؼ الضٌو  للمؿخلبل الظي حػخمض غلُه البالص في ٍػ

ٍض مً الػلم وؤلاهخاج، خُث ٌػخبر ؾلبت الجامػت اإلاخلضمت خُث ال ؾبُل لظلً ئال بمؼ 

دت هامت في اإلاجخمؼ.  شٍغ

ت التي جؼوص بهم الجامػت مسخلف اإلاإؾؿاث  فهم اإلاهاعاث و الؿاكاث البشٍغ

غ الخػلُم  دت في وىن أن جؿٍى ؤلاهخاحُت والخضماجُت، و جبرػ هظلً أهمُت هظه الشٍغ

غ غضة ، فهم مً ضىؼ الجامػت مً حهت، غىاضغ مجها الؿلبت الػالي ًخىكف غلى جؿٍى

ً ئؾاعاتها في صوعاث  غها وجيٍى ولىجهم مً حهت أزغي ٌؿاهمىن فُما بػض في جؿٍى

يُت مخياملت.  جيٍى

التي حؿهم في  بالجواهبوغلُه نهضف مً زالٌ بدثىا هظا ئلى ؤلاخاؾت 

فاغال ومإزغا في مدُؿه والىؾـ  لُيىن غىطغا احخماغُا الطالب حشكيل شخصيت

 .وبالخالي في مجخمػه الظي ًيخمي ئلُه ػِش فُه.الظي ٌ
اإلاهاعاث  ؛اإلاهاعاث الىحضاهُت ؛اإلاهاعاث اإلاػغفُت ؛شخطُت الؿالب الكلماث املفخاخيت:

   الؿلىهُت
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The university is considered the optimal space for scientific 

research and exchange of scientific knowledge and for the formation of 

elite and scientific competencies that benefit its community in its attempt 

to abandon underdevelopment. Teaching in university education is a 

characteristic that distinguishes it from other levels of teaching in other 

stages of education, it aims to make the student a researcher, thinker and 

creator, who is an intellectual and a scientist For the future that the country 

depends on in increasing the rate of development to reach the community 

of developed countries, as there is no way for that except with more 

science and production, as university students are an important segment of 

society. 

Understanding the skills and human energies that the university 

provides them with the various productive and service institutions, and the 

importance of this segment also highlights in the fact that the development 

of higher education depends on the development of several elements, 

including students, they are made by the university on the one hand, but 

on the other hand they contribute later in its development And the 

formation of tires in integrated training courses. 

Accordingly, we aim through this research to take note of the aspects that 

contribute to forming the student's personality to be a social and active 

component in his surroundings and the milieu in which he lives. Hence in 

his community to which he belongs. 

Keywords: student personality; Cognitive skills; Emotional skills; 

Behavioral skills 
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 مقدمت:

    ً حػخبر الجامػت الفػاء ألامثل للبدث الػلمي وجباصٌ اإلاػاعف الػلمُت ولخيٍى

للخسلي غً الخسلف، فالخضَعـ في  هسبت وهفاءاث غلمُت جفُض مجخمػها في مداولخه

اث الخضَعـ في مغاخل الخػلُم ألازغي،  الخػلُم الجامعي ضفت جميزه غً غيره مً مؿخٍى

 وغاإلاا للمؿخلبل 
ً
، الظي ٌػخبر مفىغا

ً
 ومبضغا

ً
 ومفىغا

ً
فهى يهضف ئلى ضىؼ الشاب باخثا

اصة مػضٌ الخىمُت للىضٌى ئلى مجخمؼ الضو  ٌ اإلاخلضمت الظي حػخمض غلُه البالص في ٍػ

دت  ض مً الػلم وؤلاهخاج، خُث ٌػخبر شباب الجامػت شٍغ خُث ال ؾبُل لظلً ئال بمٍؼ

 هامت في اإلاجخمؼ.

ت التي جؼوص بهم الجامػت مسخلف اإلاإؾؿاث  فهم اإلاهاعاث و الؿاكاث البشٍغ

غ الخػلُم  دت في وىن أن جؿٍى ؤلاهخاحُت والخضماجُت، و جبرػ هظلً أهمُت هظه الشٍغ

غ غضة غىاضغ مجها الؿلبت، فهم مً ضىؼ الجامػت مً حهت، الػالي ًخ ىكف غلى جؿٍى

يُت  ً ئؾاعاتها في صوعاث جيٍى غها وجيٍى ولىجهم مً حهت أزغي ٌؿاهمىن فُما بػض في جؿٍى

 مخياملت.

دت هامت مً اإلاجخمؼ ٌػّىٌ غلحهم مؿخلبال في عفؼ  وإلاا وان الشباب ًدخلىن شٍغ

في الشابت  الجىاهب التي حؿهم في حشىُل الصخطُتهظه الخدضًاث، حاء بدثىا لضعاؾت 

  وفم مخؿلباث اإلاؿخلبل. -الجؼاةغ–حامػت بؿىغة 

ت اإلاىاحهت الىفؿُت الاحخماغُت للباخث "ؾلُمان مظهغ"  مػخمضًً غلى هظٍغ

ت جفؿغ بىاؾؿتها اإلاػؿُاث الػلمُت التي هخىضل ئلحها.والتي بىاؾؿتها  هسلفُت هظٍغ

 ُت الاحخماغُت التي جإزغ في حشىُل الصخطُت الشابت.هداٌو فهم الػىامل الىفؿ

ًمىً  غلى هظا ألاؾاؽ، فان هظا البدث ًىؿلم مً ؤلاشيالُت الخالُت: هُف

ؿهم في بىاء الصخطُت الشابت وفم مخؿلباث اإلاؿخلبل؟ -الجؼاةغ–لجامػت بؿىغة 
ُ
 أن ح

ا ؤلاوشغاٌ ئهؿالكا مً ؤلاشياٌ الغةِـ لهظا البدث، فاهىا وؿعى لإلحابت غلى هظ

 مً زالٌ الدؿاؤالث الفغغُت الخالُت:

 ؿهم في بىاء الصخطُت الشابت مػغفُا؟
ُ
 هل حامػت بؿىغة ح
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 ا؟ ؿهم في بىاء الصخطُت الشابت مهاٍع
ُ
 هل حامػت بؿىغة ح

 ؿهم في بىاء الصخطُت وحضاهُا؟
ُ
 هل حامػت بؿىغة ح

 .أهمُت البدث1

 جىمً أهمُت البدث في الىلاؽ آلاجُت :

  البدث أهمُخه مً أهمُت مىغىغه اإلاخمثل في الىشف غً صوع ٌؿخمض هظا

الجامػت في بىاء الصخطُت الشابت وفم مخؿلباث اإلاؿخلبل مً الجىاهب 

ت والىحضاهُت.  اإلاػغفُت واإلاهاٍع

 الشباب في مسخلف  كض ٌؿاغض الخدلم اإلاُضاوي ً في الخػغف غلى جيٍى

اغاث الاحخماغُت الخسططاث الػلمُت التي جدخاحها الضولت ومسخلف اللؿ

 لدؿُير غلالوي وغلمي إلاسخلف هىاحي الحُاة الاحخماغُت.

  هما حؿاهم في اهخاج الىسبت التي جغجىؼ غلحها الضٌو الىبري في ئعؾاء كىاغض

فُفترع بالجامػت أن جيّىن وجيخج الاؾاعاث وألاصمغت التي  اإلاػغفت والخلضم.

 ًدخاحها اإلاجخمؼ إلاىاحهت جدضًاث الػطغ.

  ت وغلمُت للمػىُين بخسؿُـ الؿُاؾاث ًمىً أن ًىفغ هظا البدث زلفُت هظٍغ

ت في الجامػاث، ال ؾُما خين ًدضصون ألاوشؿت الػلمُت التي مً شأنها  التربٍى

ؿهم في بىاء شخطُت الشابت في الجىاهب مىغىع البدث.
ُ
 أن ح

 .أهداف الدراست:2

  اإلاػغفُت الخػغف ئلى صوع الجامػت في بىاء شخطُت الشابت مً الجىاهب

ت والىحضاهُت  بجامػت بؿىغة  الجؼاةغ.-واإلاهاٍع

  ت زاضت ئلى  اهدباهلفذ ببىاء الصخطُت  الاهخماماإلاػىُين في الجامػاث الجؼاةٍغ

جىن  الشابت باإلاؿخىي الظي يهخمىن به في جدطُله الػلمي، بدُث ًخمخؼ الخٍغ

 فحها بالصخطُت اإلاخياملت اإلاتزهت.

 



 دور الجامعت في بىاء شخصيت الطالب وفق مخطلباث املسخقبل
 

49 

 

 جدديد املفاهيم .3

ضًض اإلافاهُم الباخث غلى جىغُذ اإلاػاوي واإلافاهُم التي ًدىاولها في ٌؿاغض جد

البدث، وطلً بهضف ئػالت الغمىع والالخباؽ خٌى اإلاػنى اإلاخبني في الضعاؾت، ألن 

غمىع اإلافهىم ًفلض اإلاىغىع كُمخه الػلمُت. ووشير ئلى أهىا ؾىلخطغ غلى جدضًض 

 مفهىم الصخطُت، الشباب، الجامػت.

 شخصيتبىاء ال 3.3

 اعجفاعوعص في اإلاعجم الىؾُـ أن الصخطُت مً شخظ، وهى ول حؿم له 

وكض غغف  وظهىع وغلب في ؤلاوؿان، والصخطُت ضفاث جميز الصخظ مً غيره.

ضهاعن" بىاء الصخطُت بأهه الىُفُت التي حشيل شخطُت الفغص وججػل مىه  "ؾٍغ

-422، ص ص 4102 :يؾىض بً الفي بً لفاي الشاماو)لالهخمامشخطا مخميزا ومثيرا 

462.) 

وجلطض بها الباخثت اإلاماعؾاث اإلاسؿؿت التي جلىم بها الجامػت لبىاء شخطُت 

ت،  والىحضاهُت.  الشابت مً الجىاهب: اإلاػغفُت، واإلاهاٍع

 الشباب 2.3

الشباب مغخلت مً مغاخل الػمغ جلؼ بين الؿفىلت والشُسىزت، جخميز مً 

وهػىج اللىة، ومً الىاخُت الىفؿُت باهخماٌ  الىاخُت البُىلىحُت باالهخماٌ الػػىي 

الىمى الىفس ي، ومً الىاخُت الاحخماغُت بأنها اإلاغخلت التي ًخدضص فحها مؿخلبل ؤلاوؿان 

 الاحخماعي.

ت واليشاؽ وجغجبـ  ت ًمغ بها ؤلاوؿان جخميز بالحٍُى أي أن الشباب مغخلت غمٍغ

ًمىً الفغص مً اخخالٌ مياهت في باللضعة غلى الخػلم ومغوهت الػالكاث ؤلاوؿاهُت، مما 

، 4112/4112غبض الحفُظ مػىشت: )البِئت الاحخماغُت ومماعؾت أصواع احخماغُت مػُىت

 (.24ص 
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 حعريف الجامعت 3.3

( غلى أنها:" جلً اإلاإؾؿت التي جدبنى 4112غغفها الؿُض ؾالمت الخمِس ي )

اث الغفُػت مً الثلافت، فخدافظ غلحها، وجػُف لها وجل ضمها بػض طلً ئلى اإلاؿخٍى

 مهىُا
ً
الؿُض ؾالمت )الشاب الظي ًلخدم بها، ما ًجػل  مىه  ئوؿاها مثلفا، وشخطا

 (.01، ص 4112الخمِس ي: 

اث  مً زالٌ هظا الخػٍغف هالخظ أن الجامػت هي اإلاإؾؿت التي جدىي مؿخٍى

غالُت مً الثلافت، جؼوص الؿالب الظي ًلخدم بها باإلاػغفت وججػل مىه فغصا مثلفا 

.و 
ً
 مهىُا

ً
 شخطا

 . أهداف الجامعت4

ت الشاملت مً ألاصواث التي حؿهم  ٌػض الخػلُم الجامعي في ئؾاع الؿُاؾت التربٍى

ً الفغص واإلاجخمؼ وبلىعة مالمده في الحاغغ واإلاؿخلبل مػا وغمان ؾغق الخؿىع   في جيٍى

حُاة فهى الؿلُم لألمت في مؿيرتها هدى أهضافها في الخلضم والغقي في مسخلف مُاصًً ال

ت اإلاسططت وهى الظي ٌػض الباخثين الظًً  الؿبُل ألاهُض ئلى ئغضاص اللىي البشٍغ

ت والؿاكاث الخالكت اإلابضغت التي  ٌؿيرون أغىاع اإلاؿخلبل وهى أًػا مبرػ اإلاىاهب الفىٍغ

حػؿي الثلافت أبػاصها وجغفؼ بها هدى ؤلابضاع وججاوػ الىاكؼ ئلى حاهب اهه أًػا ًمض 

ت التي حػمل حاهضة في ؾبُل الىاكؼ الاحخ ماعي والؿُاس ي باللىي الىؾىُت والفىٍغ

غ هظا الىاكؼ : شبل بضعان، هماٌ هجُب) الخطضي للػاًا الىاكؼ وؾغح بضاةل وجؿٍى

 (.00، ص  4116

ومً أهم ما يهضف ئلُه الخػلُم الجامعي هى زضمت اإلاجخمؼ والاعجفاع به 

ا وجغكُت الفىغ، وجلضًم الػلم وجىمُت  اللُم ؤلاوؿاهُت وجؼوٍض البالص باإلاسخطين خػاٍع

والفىُين والخبراء وئغضاص ؤلاوؿان اإلاؼوص بأضٌى اإلاػغفت، وؾغق البدث اإلاخلضمت واللُم 

خؿً ) الغفُػت للمؿاهمت في بىاء اإلاجخمؼ اإلاشاعن وضىؼ اإلاؿخلبل وزضمت ؤلاوؿاهُت

 (.02-02، ص ص 4110: شحاجت

  م الخضَعـ في مغ  خلتي اللِؿاوـ والضعاؾاث الػلُا.هلل اإلاػغفت غً ؾٍغ
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  اث الحضًثت م الضعاؾاث الخػلُلُت  الىاكضة في غىء الىظٍغ هلض اإلاػغفت غً ؾٍغ

 وفلؿفت اإلاجخمؼ.

  م اإلاسخطت في اللُام ببدىر مشترهت أو مؿخللت لػل ئغضاص الباخثين غً ؾٍغ

 اإلاشىالث ألاؾاؾُت التي جغاحؼ اإلاجخمؼ.

  وجغحمتها ئلى ملغعاث صعاؾُت.الاؾخفاصة مً هخاةج هظه البدىر 

  جىمُت شخطُت ؾالبها جىمُت مخياملت حشمل الجىاهب الػللُت والاحخماغُت

والتروٍدُت ًطبؼ مؿاع جيخهجه الجامػت في بدث شإونها وجغبُت ؾالبها.ؤلاغضاص 

لخسططاث مؿخلبلت جفغغها جؿىعاث الػلم، واخخُاحاث الػلم ومؿالب 

 اإلاجخمؼ.

 اصة مجاٌ البدث الػل مي واللُام بمسخلف أهىاع البدىر وفي شتى اللؿاغاث ٍػ

 
ً
بهضف الىفاء بداحاث اإلاجخمؼ ومخؿلباجه، وهظا ما ٌػترغه مً مشىالث خال

 غلى أؾـ غلمُت ؾلُمت.
ً
 مبيُا

ٌؿعى لخدلُم الخؿبُؼ الاحخماعي والثلافي للفغص بما ًإصي ئلى جيامل شخطِخه 

مىىه  وهمى وغُه، ألامغ الظي ًجػله  كاصعا  غلى ا لخىافم مؼ طاجه، ومؼ ما ًدُـ به، ٍو

 (.201، ص 4114 :وفاء أخمض  مدمض  البرعي) مً ؤلاؾهام اًجابُا في بىاء خػاعي 

وؿخسلظ مما ؾبم أن للجامػت أهضافا حؿعى ئلى جدلُلها مً أحل ئغضاص 

الؿالب في مسخلف الخسططاث، مً خُث اللضعاث وؤلامياهُاث، وزضمت اإلاجخمؼ 

غه، وهظ ا ألازير ٌػخبر هضف أؾاس ي جغمي الجامػت لخدلُله، هظا مً زالٌ حػلُم وجؿٍى

ً ألافغاص  وحػل مجهم  ئؾاعاث ومخسططين في شتى اإلاُاصًً، فالجامػت جدخل  وجيٍى

مياهت في اهخمام الضٌو غلى ازخالف مظاهبها واًضًىلىحُاتها وأهظمتها الؿُاؾُت، وىنها 

اإلالؼمت بالىفاء بداحاث اإلاجخمؼ وجدلُم أماله  جمثل كمت الفىغ في حمُؼ اإلاجاالث، وهي

وجؿلػاجه زاضت في الػطغ الحاغغ الظي ًلىم  فُه الػلم  والبدث الػلمي الضوع 

 (.103-104، ص ص.1999 ئبغاهُم تهامي:) ألاؾاس ي في الخلضم والغزاء

 



عبيدة صبطي   د/ صباح غربيد/ .أ  
 

52 

 

 . الدراساث السابقت5

ػلمي طاث ئن غملُت اؾخػغاع الضعاؾاث اإلاشابهت و الؿابلت في البدث ال

أهمُت هبيرة، فهي جإصي هثيرا مً اإلاهام للباخث أزىاء جىفُظه لهظه الػملُت واللاعب غىض 

كغاءجه إلاا هخبه الباخث خٌى هظه الضعاؾاث خُث جخمثل أولى هظه اإلاهام باليؿبت 

للباخث في الخأهُض مً أن هظه الضعاؾاث اإلاشابهت أو الؿابلت لم جخؿغق للمشيلت التي 

مىىه هظلً مً مػغفت حىاهب هى بطضص بدث ت واإلاىهج هفؿه، ٍو ها مً هفـ الؼاٍو

الىلظ بها مً خُث اإلاػمىن واإلاىهج، فاللطىع في اإلاىهج كض ًإصي ئلى هخاةج غير 

ضاصكت واللطىع في اإلاػمىن ٌػني وحىص حىاهب للمىغىع ال جؼاٌ في خاحت ئلى البدث 

إصي هظا بالخالي ئلى البرهىت غلى أهم  ُت البدث اإلالترح وحضوي جىفُظهأو الخػضًل ٍو

  ( في ملالت 4102ؾىض بً الفي بً لفاي الشاماهُفي)للض جم جىاولها مً ؾغف

بػىىان صوع الجامػت في بىاء شخطُت الؿالب بجامػت ؾُبت. خُذ جىضلذ 

اصة الاهخمام بالبرامج  فُه ئلى صغىة الجامػاث بيافت كؿاغاتها وولُاتها ئلى ٍػ

ىمُت حىاهب الصخطُت اإلاسخلفت، زاضت الجاهب واليشاؾاث اإلاخػللت بد

 ،ً اإلاهاعي مجها، مؼ الترهيز غلى ما ًخػلم بمهاعاث: الخىاضل والحىاع مؼ آلازٍغ

والخفىير اإلاجهجي، واؾخسضام الحاؾىب وفم اإلاؿخجضاث الحاصزت غلُه بشيل 

 مؿخمغ.

 الث الخػاون بين مإؾؿاث التربُت اإلاسخلفت في وغؼ البرامج الىفُلت بدل مشى

ت في وافت  اإلاغاخل الخػلُمُت.  الػػف في اللغت الاهجليًز

  م اإلاؿخمغ إلاسغحاتها مً الؿلبت، للػمل غلى كُام الجامػاث بػملُاث الخلٍى

اتهم في ول مغة زاضت ما ًخػلم باهماء حىاهب شخطُاتهم  جدؿين مؿخٍى

 اإلاسخلفت.

  ض مً الضعاؾاث والبدىر الػلمُت خٌى ئهماء حىاهب شخطُت ئحغاء اإلاٍؼ

ؤلاوؿان ومػىكاث طلً في مإؾؿاث التربُت اإلاسخلفت، إلخضار الخيامل بين 

 هظه اإلاإؾؿاث وفم ما جسغج به هخاةج الضعاؾاث.
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 . الخدقق في امليدان6

البدث خٌى التهُئت اإلاىهجُت التي جمىىىا مً الخػغف غلى ًىطب غملىا في هظا 

 وفم مخؿلباث اإلاؿخلبل. -ؼاةغالج -هُفُاث حشىُل الصخطُت الشابت في حامػت بؿىغة

خُث ًمىىىا الػمل غمً  ئط ًخؿلب طلً خطغ وجدلُل أبػاص هظه اللػُت.

اخخمالين عةِؿُين في البدث الػلمي. الاخخماٌ ألاٌو جؿبُلي، وهى أن ًىطب غملىا 

ضة بالػضًض مً الضعاؾاث التي ضُغذ  ت مػغوفت وملبىلت غلمُا أي مٍإ غمً وحهت هظٍغ

 رث فغغُاتها وجلىُاث الخدلُم اهؿالكا مجها.اشيالُتها وازخي

لىً هىان ؾببان ًجػلىا همخىؼ غً طلً، الؿبب ألاٌو هى أن هظا الىىع مً 

اث ضُغذ في مجخمػاث مخلضمت  الضعاؾاث ال ٌؿمذ لىا بالخماؽ الىاكؼ، فهظه الىظٍغ

ت...هبري أصث ئلى حغُير البيُت الىفؿُت الا  حخماغُت ئزغ جدىالث اكخطاصًت وؾُاؾُت وفىٍغ

والثلافُت لها، وهظا ما لم حشهضه اإلاجخمػاث اإلاخسلفت لحض آلان، ومً زمت فاؾخػمالىا 

لهظه اإلاػاعف وألصواث البدث غمً هظه اإلاػؿُاث ال حضوي مىه، ألهه غير فّػاٌ والضلُل 

غلى طلً ًأحي في الؿبب الثاوي و هى أن ظاهغة هُفُاث حشىُل الصخطُت الشابت لم 

اث، ألن اللػُت ال تهم هظه اإلاجخمػاث. جدىاٌو مً ؾغف  هظه الىظٍغ

مً أحل طلً ازترها الػمل غمً الاخخماٌ الثاوي، وهى مجاٌ البدث الػلمي 

ألاؾاس ي، الظي أهضه الباخث "ؾلُمان مظهغ" أهه أضبذ أمغا ال مفغ مىه، فالىظام 

، ؾىاء باهخاج الػالمي الجضًض ًفغع غلى ول اإلاجخمػاث اإلاشاعهت في اإلاغامغة ؤلاوؿاهُت

ماصي أو ازتراع غلمي أو ئبضاع جلني، ول خؿب مىكػه، واإلاجخمػاث التي جبلى زاعحت 

غً هظه الضاةغة هي مجخمػاث مهضصة بسؿغ الاهدالٌ الاحخماعي. يهضف البدث الػلمي 

ألاؾاس ي ئلى وغؼ مػلىماث وأصواث بدث حضًضة كض جؿلػىا بما ًدضر في اإلاجخمؼ، 

 Medhar). ظغوف الحُاة، وهظا ما ٌػض عهيزة الخؿىع  وجِؿغ لىا الخدىم في

S :  2005, pp 25-30) 
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، ولُت الػلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت( -الجؼاةغ–ميان الخدلُم )حامػت بؿىغة  0.6

ً )خُث  ولم( غً وؾـ مضًىت  14جلؼ حامػت مدمض زُػغ غلى بػض خىالي هُلىمتًر

م اإلاإصي ئلى مضًىت ؾ  .ُضي غلبتبؿىغة غلى الؿٍغ

 :جم ئوشاء الجامػت باإلاػاهض الىؾىُت آلاجُت

  :(0822-12-02اإلاإعر في:  22-412مػهض الغي )اإلاغؾىم عكم 

  :ت ) اإلاغؾىم الخىفُظي عكم -12-11اإلاإعر في : 22-412مػهض الهىضؾت اإلاػماٍع

0822). 

  اإلاإعر  26-068)اإلاغؾىم الخىفُظي عكم:  0826مػهض الىهغباء الخلىُت في غام

(. مً زم جدىلذ هظه اإلاػاهض ئلى مغهؼ حامعي بملخض ى 0826-12-02ي: ف

-408و بطضوع اإلاغؾىم عكم:  .0884-12-12اإلاإعر في:  84-481اإلاغؾىم عكم: 

جدٌى اإلاغهؼ الجامعي ئلى حامػت جػم زالر ولُاث  0882-12-12اإلاإعر في:  82

اإلاغؾىم عكم: و بملخض ى  .و ؾبػت أكؿام ،هما جم ئغافت ولُت عابػت بػض طلً

( 16، أضبدذ الجامػت مشيلت مً ؾذ )4118-14-02اإلاإعر في:  18/81

 (:2( كؿما جػم مسخلف اإلاُاصًً و الخسططاث )20ولُاث و واخض وزالزين )

  : 2422أكؿام. غضص الؿلبت:  18ولُت الػلىم و الخىىىلىحُا غضص ألاكؿام 

 .ؾالبا

  أكؿام.  12ة: غضص ألاكؿام : ولُت الػلىم الضكُلت و غلىم الؿبُػت و الحُا

 ؾالبا. 1424غضص الؿلبت: 

   : ؾالبا 6226أكؿام. غضص الؿلبت: 12ولُت آلاصاب و اللغاث غضص ألاكؿام. 

   :كؿمين. غضص  14ولُت الحلىق و الػلىم الؿُاؾُت غضص ألاكؿام

 .ؾالبا 2068الؿلبت:

  ت و غلىم الدؿُير غضص ألاكؿا  .أكؿام 12م : ولُت الػلىم الاكخطاصًت والخجاٍع

 .ؾالبا 2261غضص الؿلبت:
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 :كؿمين أكؿام. غضص  4ولُت الػلىم ؤلاوؿاهُت و الاحخماغُت غضص ألاكؿام

 .ؾالبا 1416بلغ  4102/4102الؿلبت اإلاسجلين للؿىت الجامػُت 

بملخػـى اإلاغؾـىم الخىفُـظي  هظه ألازيرة مىغىع البدث التي ؾىدىاولها، فهي أوشأث

خمـم 4118فبراًـغ ؾىت  02اإلاـىافم  0221ضفغ غــام  40ـي مـإعر فـ 18-81عكـم  ، ٌػـضٌ ٍو

ًىلُـى  2اإلاــىافم  0208عبُؼ ألاٌو غـام  02اإلاـإعر فـي  82-408اإلاغؾـىم الخىفُـظي عكـم 

واإلاخػمـً ئوشــاء حــامػت بؿىــغة الـىاكؼ ملغهــا بـاللؿب الجــامعي شخمـت  0882ؾىـت 

 : )biskra.dz-http://fshs.univ(ؿــام وهــيبؿىـــغة جػم زــالر أك

 كـؿم الػــلىم الاحخمــاغُت، كـؿم الػــلىم ؤلاوؿــاهُت.

  وجػم مجمىغت مً الهُاول البُضاغىحُت جخمثل في كاغاث الضعاؾت خُث

 04ئلى  كاغاث للمداغغة، باإلغافت 07كاغت أغماٌ  مىحهت و  64ًىحض

 ملػض. 300مضعحاث بؿػت اؾدُػاب 

  وجدخىي أًػا غلى زالر كاغاث لإلغالم آلالي، كاغاث ومياجب لألؾاجظة، ئط

مىخب مسطظ الؾخلباٌ الؿلبت ومىخب مضاوالث، وكاغت لألؾاجظة 72ًىحض 

باإلغافت ئلى أعبؼ كاغاث لالحخماغاث وكاغت للمىاكشاث وكاغت الؾخلباٌ 

 اللجان الػلمُت.

 ىحض باليلُت أًػا مىخبت مجهؼة بيل الخلىُاث الحضًثت وألازار الجُض ًىحض  ٍو

بها مطالح مخػضصة مثل مطلحت اإلالخيُاث، مطلحت بىً ؤلاغاعة ومطلحت 

الغؾاةل ألاواصًمُت، باإلغافت ئلى مبنى ًخألف مً زالر ؾىابم مسطظ 

بت للمؿالػت ول ؾابم به بىً لإلغاعة الضازلُت، وجطل كضعة اؾخػاب اإلاىخ

ؾالب. هما ًىحض فػاء زاص باإلهترهذ لؿلبت اللِؿاوـ  600لػضص الؿالب ب

 واإلااؾتر وكاغت أزغي زاضت باألؾاجظة وؾلبت ما بػض الخضعج.

  جماعت الخدقيق 6.6

ولُت الػلىم ؤلاوؿاهُت  ؾلبتجخيىن حماغت الخدلُم في بدثىا هظا مً 

 الجؼاةغ. -بؿىغة-والاحخماغُت اإلاخىاحضة في حامػت 

http://fshs.univ-biskra.dz/
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 املىهج وجقىيت الخدقيق 3.6

ًغي الباخث "ؾلُمان مظهغ" أن اإلاالخظت جأزظ في البدث الػلمي  هظغا لؿبُػت بدثىا

ت في البدث الخؿبُلي، ئط ًىؿلم البدث الػلمي ألاؾاس ي مً  ألاؾاس ي مياهت هظٍغ

اث، ففي  خم في خضوصها، وهظا صون أن يهمل ما أهجؼ مً هظٍغ مالخظاث مُضاهُت، ٍو

اث مخىىغت ومسخلفت، أي صالت بطىعة وافُت غلى وحىص مشيل هفس ي خضوص مالخظ

احخماعي ٌشغع الباخث في غلم الىفـ الاحخماعي بمباشغة جدلُله الػلمي، باإلغافت ئلى 

طلً، جإصي اإلاالخظت الػضًض مً الىظاةف في ضيروعة البدث الػلمي ألاؾاس ي، فهي 

ت في ول الخؿىاث  ُّ التي جيىن البدث اغلمي ألاؾاس ي. بطىعة غامت، جماعؽ صوع اإلاغحػ

وبطىعة أهثر صكت حؿمذ بالخػغف غلى اإلاإشغاث الضالت غلى وحىص مشيل احخماعي، وفي 

هفـ الىكذ جدّض خلل الخدلُل وجىحه الخدلُم اإلاُضاوي خؿب ميزاث الخسطظ 

 (Medhar S :  2005, p 64). اإلاضعوؽ

خػمً وغلُه جم ازخُاعها مىهج اإلاالخظت باإلاشاعهت اللخما ؽ الىاكؼ اإلاُضاوي، ٍو

هظا اإلاىهج اشتران الباخث في خُاة الىاؽ الظًً ًلىم بمالخظتهم، ومؿاهمخه في أوحه 

شاؽ الظي ًلىمىن به لفترة مإكخت، وهي فترة اإلاالخظت.
ّ
 الي

وكض بّين "مظهغ" أن اؾخػماٌ اإلاالخظت باإلاشاعهت هخلىُت جدلُم ال حػىع في 

مجخمػىا، وطلً هابؼ مً مجمىغت اإلاػؿُاث التي جبرع هظا الازخُاع، بػػها وزاةلي، 

 وبػػها ألازغ مؿخلى مً اإلاُضان.

ألاٌو زاص باإلاىكف الضفاعي الظي ًخسظه ألافغاص اججاه اإلادُـ الخاعجي والثاوي  ًسظ 

مىغىع الخفاغل اإلاخجؿض مً زالٌ هىغين مً الؿلىن: ؾلىن شفهي وؾلىن غملي. 

مالخظاث هظا الباخث اإلاُضاهُت حػلخه ًغي أن ما ًلىله الجؼاةغي و ما ًفػله شِئان 

ان ئن لم ًيىها مخىاكػان، لظلً اؾخػمالىا لخلىُت أزغي هخلىُت الاؾخبُان  مخىاٍػ

بلى حؼء هبير مً ججػل اإلاػؿُاث اإلاخدطل غلحها جدطغ ال ؿلىن الشفهي فلـ ٍو

اصة غلى طلً أن الؿلىن لِـ شفهي و  الحُاة الاحخماغُت زاعج صاةغة جدلُل الباخث. ٍػ

غملي فلـ بل مدشدذ هظلً في الؼمان ومبػثر غبر اإلايان فهى ًخىاحض في ول ميان 
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خدضر في أي وكذ، لظلً ًجب غلى الباخث الاجطاٌ الضاةم باإلاُضان مً وكذ  ٍو

 (Medhar S :  2005, p 110).خلاؽ البُاهاث وختى جدلُل الىخاةجال

إهض "مظهغ" أن اإلاالخظت ًجب أن حسجل بشيلها الخام أي هما خطلذ في الىاكؼ،  ٍو

وليي حؿخػمل بأهثر خض مً الفاغلُت غلى الباخث أن ًغهؼ اهدباهه غلى حاهب واخض مً 

ل بأؾغع ما حؿمذ له الفغضت، حىاهب الحُاة الاحخماغُت التي تهمه، وغلُه أن ٌسج

م الىخابت أو بمؿاغضة جلىُت أزغي   (Medhar S :  2005, p p 68-69).ؾىاء غً ؾٍغ

وهظا ما كمىا به اط اغخمضها في اجطالىا باإلاُضان باالخخيان مؼ الشباب وكمىا 

بدسجُله هما خضر بالىاكؼ بلضع ؤلاميان وطلً خاٌ الظهاب ئلى اإلاىخب أو الػىصة  

 للبِذ. 

 جقىيت شبكت املالخظت:  5.6

جخمثل في مجمىغت مً ألاؾئلت بىِىاها اهؿالكا مً اشيالُدىا، وؾِخم جدبػها 

باإلاالخظت باإلاُضان ؾإالا بػض ؾإاٌ ختى هجمؼ ما ًىفي لخدلُل الىلاؽ التي خضصهاها 

للبدث. خُث حؿمذ لىا هظه الشبىت بىضف الظاهغة مما ًدُذ لىا جدلُلها فُما بػض، 

 ىاها ئلى زالر مداوع أؾاؾُت:وكض كؿم

  :املدور ألاول: دور الجامعت في بىاء الشخصيت الشابت معرفيا 

: هل حػمل الجامػت غلى جؼوٍض الشباب بمػغفت غمُلت جدُذ لهم مجاالث  الؿإاٌ ألاٌو

 ؟والابخياعؤلابضاع 

 الؿإاٌ الثاوي: هل جىفغ الجامػت كاغضة بُاهاث ئلىتروهُت إلزغاء ملغعاث الضعاؾت

 اإلاػغفُت؟

 الؿإاٌ الثالث: هل حؿعى الجامػت ئلى جلضًم اإلاػغفت الخسططُت الجضًضة لشبابها؟

يىن لضيهم جفىيرا 
ُ
الؿإاٌ الغابؼ: هل حؿعى الجامػت ئلى جؼوٍض الشباب باإلاػغفت التي ج

 غلمُا هاكضا؟
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الؿإاٌ الخامـ: هل حؿعى الجامػت ئلى جىمُت هؼغاث الفػٌى وخب الاؾخؿالع وخفؼ 

 ُاٌ والدؿاٌؤ لضي شبابها؟الخ

ت  الؿإاٌ الؿاصؽ: ت ئلى عبـ اإلاػاعف الىظٍغ هل حؿعى الجامػت غبر ؾُاؾاتها التربٍى

 بخؿبُلاتها الػملُت

 :املدور الثاوي: دور الجامعت في بىاء الشخصيت الشابت مهاريا 

: هل حػمل الجامػت غلى جمىين الشباب مً مهاعاث الحىاع مؼ آلازغ؟  الؿإاٌ ألاٌو

إاٌ الثاوي: هل جغهؼ الجامػت غبر مىاهجها غلى حػلُم الشباب مهاعاث الخفىير الؿ

 اإلاجهجي؟

هل حػمل الجامػت غلى جمىين الشباب مً مهاعاث الػمل غلى  الؿإاٌ الثالث:

 الحاؾىب؟

الؿــــــــــــإاٌ الغابـــــــــــــؼ: هـــــــــــــل حػمـــــــــــــل الجامػـــــــــــــت غلــــــــــــى جمىـــــــــــــين الشـــــــــــــباب مـــــــــــــً مهـــــــــــــاعاث اللغـــــــــــــت 

 ألاحىبُت) مداصزت وهخابت واؾخماغا(؟

  املدور الثالث: دور الجامعت في بىاء الشخصيت وجداهيا 

:  هل حػؼػ الجامػت لضي ؾالبها ؤلاخؿاؽ باالهخماء لضيهم ووؾجهم؟ الؿإاٌ ألاٌو

حؿعى الجامػت ئلى جىمُت الخلم الحؿً واإلاػاملت الؿُبت لضي  هلالؿإاٌ الثاوي: 

 شبابها؟

خضاٌ والدؿامذ والخػاٌش في الؿإاٌ الثالث: هل حػمل الجامػت غلى غغؽ مبضأ الاغ

 هفىؽ شبابها؟

 الؿإاٌ الغابؼ: هل حؿعى الجامػت ئلى جأؾِـ غالكاث حػاوهُت بين الشباب؟

 .مىاقشت الىخائج7

ت وحضها بأن الجامػت حػمل غلى جؼوٍض الشباب  مً زالٌ اإلاخابػت الحٍُى

 حىه بمػغفت غمُلت جدُذ لهم مجاالث ؤلابضاع والابخياع.
ً
ا غمً الظي أضبذ شغؾا ٍغ
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ً
شغوؽ بىاء اإلاجخمؼ وجىمُخه بشيل مخيامل، وأن الجامػاث ًمىً أن حشيل مطضعا

ً الظًً جدخاحهم مجخمػاتهم في مسخلف الخسططاث  ج اإلابضغين واإلابخىٍغ  لخسٍغ
ً
مهما

 واإلاجاالث الػلمُت والخؿبُلُت والاحخماغُت.

إلاجاٌ، وهظا ما هغاه و هلمؿىه مً اهخمام حامػت بؿىغة الىاضح في هظا ا

والظي ًخمثل في اهخمام مضًغ الجامػت وغمُض ولُت الػلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت بهظا 

اإلاىغىع، وطلً مً زالٌ حصجُؼ ؾلبت الضهخىعاه غلى ؤلابضاع والابخياع وصغم 

ػهم البدثُت. وطلً مً زالٌ ئكامت ملخلى وؾني لؿلبت صهخىعاه الػلىم ؤلاوؿاهُت  مشاَع

ؼ  الشباب مؼ مخؿلباث اإلاؿخلبل. وبالفػل والاحخماغُت.  وحضها مػظم مشاَع

وهظلً مً زالٌ ئكامت ًىم صعاس ي خٌى اإلالاوالجُت مً الفىغة ئلى ججؿُض  

ػض الخىحه للحُاة الػملُت .  خُث 4102مً شهغ ًىاًغ  20اإلاشغوع اإلاؼمؼ غلضه في  ٌُ

اإلاسخلفت ؾىاء  هاحًؿا مإعكا للشباب اإلالبلين غلى الخسغج مً أؾىاع الخػلُم الجامعي

مؿخىي اللِؿاوـ أو اإلااؾتر أو الضهخىعاه؛ خُث أن عؤٍت الىثير مجهم لػالم الشغل ال 

جؼاٌ غبابُت بؿبب غضم جىفغ هم وافي مً اإلاػلىماث وغػف وؾاةل الخىغُت التي 

حػُجهم غلى ازخُاع اإلاجاٌ ألاوؿب لهم أو ختى الاهؿالق في أغماٌ زاضت بهم، بما ٌػىـ 

 .تهم في اإلاشاعهت الفػالت في مجخمػهمؾمىخهم وعغب

وغلى عأؾهم شباب الخسططاث التي جطؿبغ بطبغت الػلىم ؤلاوؿاهُت و 

الاحخماغُت ومخؿلباث مُضان الشغل والخىظُم، فهم هخاج اإلاجالين الاحخماعي 

جهم مً ججؿُض أفياع 
ّ
 لغضُض مػغفي مخميز ًمى

ً
والخىظُمي، ما ًجػلهم ألاهثر جللُا

ؿغ، ألغمالهم الخا ضت، وهظا مؿاغضة الغير في غبىع زؿىاث الخجؿُض بيل ؾهىلت َو

 خُث أنهم مؼوصًً بجاهب احخماعي اوؿاوي طو مؿخىي أواصًمي غالي.

هظا، ئلى حاهب أن شبذ البؿالت الظي يهضص غضًصا ال بأؽ به مً هإالء الشباب 

وألاحىضاث الجامعي، خُث حىضث له الضولت بمإؾؿاتها اإلاسخلفت الػضًض مً البرامج 

وكض اضؿلحذ في حؿمُت هظه البرامج والؿُاؾاث بما ٌؿمى بـ:اإلالاوالجُت؛ ئال أن 

مػظمهم غير مؿلٍؼ غلحها وال مؿخفًُضا مجها بؿبب الفجىة التي حػِشها مػظم اإلاإؾؿاث 

في اللؿاغاث اإلاسخلفت مً حهت، واهدشاع أفياع خطغث الاؾخفاصة مً هظه اإلاإؾؿاث 
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باب و خاملي الشهاصاث صون البلُت مً حهت زاهُت، غير أنها في فئت مػُىت مً الش

وبالضعحت ألاولى مىحهت إلاً ال زبرة له، وال صعاًت له.. وال مهاعة له بىُفُت ججؿُض أفياعه 

 .والحطٌى غلى غمل ًخىافم ومإهالجه الػلمُت والػملُت

لُبرػ هىا صوع الجامػت في جيشُـ مىاؾىتها الاحخماغُت وزلم وؿُج مً 

ىاث اإلاسخلفت التي حؿمذ لشبابها مً ا مً هظه البرامج  الاؾخفاصةإلاػلىماث والخيٍى

غلى ؾبل جللي ؤلاعشاص والخىحُه في مُضان الشغل وجىظُم  الاؾالعوالدؿهُالث، وهظا 

يُت وأًام  أفياعهم الخاضت بغُت الىضٌى بها ئلى واكؼ مشغوع فػاٌ، بىضواث جيٍى

بضًءا بأهل الازخطاص مً الجامػت مً أؾاجظة  صعاؾُت ججمؼ فحها بين هظه الجهاث

اث وشباب الجامػت مً مسخلف  وباخثين وبين ممثلي هظه اإلاإؾؿاث واإلاضًٍغ

 الخسططاث.

ت  ت ئلى عبـ اإلاػاعف الىظٍغ وغلُه  حؿعى الجامػت غبر ؾُاؾتها التربٍى

ضوعها اإلاىاؽ بخؿبُلاتها الػملُت غبر فػالُتها واإلالغعاث التي جضعؽ في ولُاتها وأكؿامها ب

ت بخؿبُلاتها الػملُت، وطلً مً زالٌ ئعؾاٌ شباب اليلُت  بها وهى عبـ اإلاػاعف الىظٍغ

ت. إلحغاءاإلالبلين غلى الخسغج  ت واإلاطالح ؤلاصاٍع  جغبطاث مُضاهُت في اإلاإؾؿاث التربٍى

  أما الجاهب اإلاهاعي 

ت ليشاؽ الشباب هالخظ بأن ولُت الػلىم ؤلا وؿاهُت مً زالٌ اإلاخابػت الحٍُى

والاحخماغُت بجامػت بؿىغة جمىً ؾلبتها مً مهاعاث الحىاع وآلُاجه، مً أحل أن 

والاهؼالكاث والخفاغالث  الاهدغافاثًماعؾىا صوعهم في اإلاؿخلبل في جدطين اإلاجخمؼ مً 

 الطغاغُت.

أما الخػامل مؼ الحاؾىب الظي ٌػض خالُا غطب الحُاة، وعغم الجهىص التي 

ب الشباب مً الؿىت  زالر كاغاث لإلغالم آلاليزططذ جبظلها الجامػت خُث  لخضٍع

ض. هما ًىحض فػاء زاص  ألاولى حامعي غلى بغامجه، ئال أن الشباب ًؿمدىن ئلى اإلاٍؼ

 اأم الضهخىعاه.باإلهترهذ لؿلبت اللِؿاوـ واإلااؾتر وكاغت أزغي زاضت باألؾاجظة وؾلبت 

ت( م اػاٌ غػُف حضا، فهى ال ٌػىص ئلى اللغاث ألاحىبُت )اللغت الفغوؿُت وؤلاهجليًز

الجامػت. عغم أن الجامػت حػمل حهضها غلى خل هظه اإلاشيلت باوشاء مغهؼ زاص 



 دور الجامعت في بىاء شخصيت الطالب وفق مخطلباث املسخقبل
 

61 

 

لخىثُف اللغاث لشباب الجامػت و ختى لألؾاجظة، وما جلىم به مً ئعؾاٌ بػثاث مً 

ت.  ألاؾاجظة وؾلبت الضعاؾاث الػلُا ئلى الضٌو ألاحىبُت إلجلان زاضت اللغت ؤلاهجليًز

 ما الجاهب الىحضاوي أو الىفس يأ 

حؿعى الجامػت ئلى جغؾُش ؤلاًمان باللُم واإلاػخلضاث الضًيُت ؤلاؾالمُت زاضت 

في شػبت ألاهثروبىلىحُا وغلم الاحخماع، وهظا عاحؼ ئلى أن اإلاجخمؼ الجؼاةغي هى مجخمؼ 

ت ومجها الجامػت ؾخػمل حاهضة غلى جأ ضُل ئؾالمي، وبالخالي فان ول اإلاإؾؿاث التربٍى

 ومماعؾت، إلاا لهظه اإلاىظىمت اللُمُت مً آزاع 
ً
مىظىمت اللُم ؤلاؾالمُت لضي شبابها فىغا

 اًجابُت غلى الفغص واإلاجخمؼ.

لىؾجهم، وطلً  باالهخماءهظلً وحضها أن الجامػت حػؼػ لضي شبابها ؤلاخؿاؽ 

ت الفاجذ مً هىفمبر مً ول ؾى اهضالعمً زالٌ الاخخفاٌ بظهغي  ت، الثىعة الجؼاةٍغ

مً صٌؿمبر، وغُض الىطغ، وهظا غغع أفالم وزاةلُت للشباب  00والاخخفاٌ بمظاهغاث 

 اليلُت جىمي فحهم خب الىؾً.

 خاجمت

بين اإلاالخظاث اإلاسخلفت التي كمىا بجمػها وجدلُلها بىاؾؿت الخدلُم اإلاُضاوي 
ُ
ج

لىم الظي كمىا به في مخابػخىا الػلمُت لىُفُاث بىاء الصخطُت الشابت بيلُت الػ

 خؿب اإلاداوع الثالر التي ازترهاها. -الجؼاةغ–ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت بجامػت بؿىغة 

خُث بُيذ لىا اإلاػؿُاث اإلاسخلفت مً بدثىا أن الشباب لِؿىا مؿخػضًً 

ملى 
ُ
لبػث الخجضًض الاحخماعي بل هم مهُئىن أهثر لُمخثلىا للشغوؽ  الاحخماغُت التي ج

 غلحهم.

اكؼ الظي اضؿضمىا به ًسخلف جماما غً ما هى وفي الحلُلت أن هظا الى 

ت جدغع الشباب مً كهغ  مفترع أن ًيىن، ألن الجامػت هي غباعة غً مإؾؿت غطٍغ

كُىص الىظام الاحخماعي الخللُضي لُجضصوا مػاعفهم الاحخماغُت ألغلب الشباب الظًً 

 كمىا بمخابػتهم.
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اللها ئلى الىشف غً جىاغم خُث حػىص هظه الفىغة ئلى "بُير بىعصًى" الظي ًغمي مً ز

 اؾتراجُجُاث ألافغاص والػاةالث، عغم ازخالف اللؿاغاث الاحخماغُت خُث ًخم جىفُظها.

ومً زطاةظ اؾتراجُجُاث ئغاصة ؤلاهخاج، أنها ال جيىن واغُت جماما وجخػمً مىؿلت 

ؿت:  (.042، ص 4102 هامت مً الػبابُت)بىبىغ بىعزَغ

اليلُت في جدؿُم اإلاػالم  ؾلبتت غضص هبير مً هما ال خظىا في بدثىا ئلى مؿاهم

ػها بمػالم جخماش ى مؼ  الاحخماغُت في مدُـ احخماعي غير مؿخػض لخجضًضها أو حػٍى

واؾخظهاع غضص مً الشباب  شغوؽ الػطغـ التي ًيبغي مغاغاتها في بىاء الصخطُت.

الجى لخشىهتهم وحؿببهم في الضجُج، لُىغؾىا بظلً الػىف الاحخماعي الظي ٌػىغ 

 اإلاالةم للضعاؾت.

أما فُما ًسظ الخفاغالث الاحخماغُت التي جخم بين الشباب فُما ًسظ 

ً الجامعي، فلض واهذ آزغ اهخماماتهم. فما يهم مػظم  الاهخمام باللػاًا الػلمُت والخيٍى

الشباب هى  الحطٌى غلى الشهاصة الجامػُت صون الاهخمام بالبػض ألاواصًمي والاحخماعي 

 و ما ًيبغي غلى خاملها مً جدمل اإلاؿإولُت الػلمُت والاحخماغُت.للشهاصة، 

خه أن جىظُم وحؿُير الحُاة الجامػُت  للض بين "ؾلُمان مظهغ" في هظٍغ

ت ًخمان وفم اإلاػغفت  ، التي جدملها ألامثاٌ الخللُضًت، خلُلت أن تالخللُضًالجؼاةٍغ

أن ما يهم  الشاب بالضعحت ألاولى لهظا هجض  مجخمػىا غير مىفخذ اججاه اإلاػلىماث الػلمُت.

ت لالهخلاٌ مً ؾىت ألزغي والشهاصة في أزغ اإلاؿاف.  هي الىلاؽ الػغوٍع

وغلُه للض حاءث هخاةج البدث مؿابلت للمػؿُاث الػلمُت التي أزبتها "ؾلُمان 

ت اإلاىاحهت الىفؿُت الاحخماغُت مطضع اإلاىاحهت  مظهغ" خٌى الحُاة الجامػُت في هظٍغ

 ه بُير بىعصًى. وهظا ما أهض
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