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 مقدمة عامة:

 نظوماتمن أهم الم نظومةللدراسة فإننا نكون أمام م فضاءما نختار الجامعة كحين

إلى ؛ باإلضافة االقتصاديةو التي تعرضت إلى مختلف التغيرات والتحوالت االجتماعية

إلى مختلف التغيرات  الجامعة استجابت مؤسسة حيث، مرورها بعدة مراحل و إصالحات 

و الدليل على ذلك مرورها من التعليم النخبوي إلى التعليم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 

و ’ باإلضافة إلى تحول النظام الكالسيكي  إلى نظام جديد و هو نظام )ل م د(’ الشمولي

فظت على بالرغم من ذلك إال أنها حا’ إعطاء األهمية  و األولوية للكم على حساب الكيف

الثقافة و تكوين ’ المعرفة’ أدوارها و مهامها و لم تتجاهلها و التي تمثلت في البحث العلمي

باإلضافة إلى ذلك اهتمت  بإعداد االختصاصيين، و الباحثين، و المثقفين، كما أنها  ’الطلبة

الجتماع من هنا فقد حظيت باهتمام كبير من قبل علماء ااهتمت بالتدريب على التفكير النقدي؛

مرد ذلك إلى ، تها في المجتمعوأهميتها اء النفس واالقتصاد نظرا لخصوصيوالتربية وعلم

اعتبارها إحدى أهم المؤسسات االجتماعية التي تساهم في تنشئة األفراد وتكوينهم وإعدادهم 

لذلك فهي تحرص على تزويدهم بالعلم والتقنية بهدف االنفتاح على  الغدباعتبارهم مستقبل 

ومن جهة أخرى وانطالقا من وظيفتها اإليديولوجية ، والمهنية من جهة قتصاديةحياة االال

يمكن وصفها باألداة التي بواسطتها يمكن االندماج في المجتمع والحفاظ على توازنه 

 يته.واستمرارواستقراره 

لقد أصبحت الجامعة في مختلف المجتمعات اإلنسانية القديمة والحديثة من أهم 

الثقافية والسياسية ،ات االجتماعية التي تساهم في إعادة إنتاج العالقات االجتماعية المؤسس

ة، محدد نيبهدف المشاركة في تأسيس مجتمع متماسك البو ضمان استمراريتها  من أجل

األهداف والتوجهات، هذه المؤسسة الجامعية تؤسس بناء على معرفة طبيعة المشاكل 

اجه بناء مجتمع حديث ومعاصر، ولن يكون ذلك فعاال إال إذا والمعيقات والصعوبات التي تو

أدركت الجامعة واستجابت لمختلف التطلعات واالهتمامات التي يطرحها المجتمع على 

مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لتحقيق تنمية اجتماعية 

 واقتصادية شاملة ومستدامة.

زائية غداة االستقالل الوطني العديد من المشاكل لقد واجهت الجامعة الج

والصعوبات التي كانت من إفرازات التركة االستعمارية لحقبة طويلة من الزمن، عرقلت إلى 
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حد بعيد مساهمة الجامعة الجزائرية في قيادة قاطرة التنمية الشاملة، حيث إلى جانب حالة 

البيئة االقتصادية والزراعية، ظهر األمية والتخلف وانتشار األمراض واألوبئة وضعف 

التفاوت االجتماعي عائقا أمام مطلب القضاء على التفاوت الطبيعي والتهميش واإلقصاء 

وتحقيق العدالة االجتماعية مجرد مطلب يتبناه دعاة اإلصالح االجتماعي، فلقد أصبح من 

ل من حدة التفاوت المسلم به أمام كل المنشغلين بالعلوم االجتماعية أن القضاء والتقلي

االجتماعي هو من أهم الشروط الضرورية إلنجاح أي خطة تنموية حقيقية تهدف إلى تطوير 

أي مجتمع وتقدمه، ووضوح هذه العالقة هو الذي دفع علماء االجتماع وعلوم التربية إلى 

مية مزيد من االهتمام بدراسة العالقة بين التربية والتفاوت االجتماعي في المجتمعات النا

 والمتقدمة على حد سواء.

لقد كانت الجامعة الجزائرية وال تزال على مر السنوات التي تالحقت منذ تأسيسها 

تحاول أن تعطي صورة مغايرة لصورتها الحقيقية، فهي تعمل دوما على إظهار نفسها 

بغض بمظهر المؤسسة الحيادية الديمقراطية التي تستقبل الجميع وتضمن لهم العلم والمعرفة، 

النظر على أصولهم االجتماعية واالقتصادية في مقابل ذلك نجدها تقوم بعمليات إقصاء 

وتهميش لفئات اجتماعية معينة ضمن آليات إقصاء ترتبط بفكرة إنتاج وإعادة إنتاج للفئات 

االجتماعية، مما يجعل فرص االستفادة من التعليم الجامعي العالي خاضعة للتفاوت 

االنتماء االجتماعي والثقافي، مما يجعلنا أمام مؤسسة للجامعة التي  االجتماعي ولتأثير

 تحكمها ازدواجية وثنائية بين الخطاب والممارسة.

ي في الجامعة الجزائرية على غرار الجامعات يمكن القول أن التكوين التكنولوج

ارسة، العالمية يقدم صورة حية عن االزدواجية التي تعيشها الجامعة بين الخطاب والمم

ي ونظرا تكنولوجبالنظر إلى خصوصيات وطبيعة التكوين ال بحيث تقدم كليات التكنولوجيا

لوجود معطيات اجتماعية وثقافية ومهنية، الكثير من آليات اإلقصاء لفئات اجتماعية وثقافية 

ية الدراسات التكنولوج ومهنية دون األخرى، وهي تجسد بشكل واضح أن فكرة اختيار

بدرجة االرتباط واالنتساب لفئات اجتماعية أو ثقافية  مرتبطاسي والمهني فيها والنجاح الدر

لشعبة العلوم أو مهنية معينة، بحيث يكون في كثير من األحيان اختيار الطلبة

والنجاح فيها مرتبط في األساس بمجموعة من المعايير وبناء المشاريع المهنية  والتكنولوجيا

 أو انخفاض ية والمادية والتي تعود في معظمها إلى ارتفاعالثقافية واالجتماعية والمهن
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وجود إيمان ية، خاصة مع لمادي لعائالت طلبة الدراسات التكنولوجالمستوى االجتماعي وا

العائد المادي واالجتماعي لمهنته  في المجتمع وأهمية عميق بأن أهمية شهادة التكنولوجيا

 ق االرتقاء االجتماعي.تحقأنها كما ظ على المكانة االجتماعية افحتحقق وت

بالنسبة داخل الجامعة الجزائرية وجيه واالختيار الدراسي والمهني تشكل ظاهرة الت

إما في العلوم اإلنسانية أو العلوم  الدراسية في التعليم العالي لتخصصاتاللمسارات و

االجتماعية أو التخصصات العلمية أو التقنية موضوعا مهما للبحث االجتماعي 

، والذي يعبر بشكل ما عن ظاهرة االزدواجية وفرص االستفادة من الجامعة األنثربولوجيو

فة خاصة داخل مؤسسات التكوين والنجاح الدراسي والمهني. إن التمييز تعبير عن وجود ثقا

ي تحاول أن تخلق لنفسها حقال يختلف عن فضاءات الجامعة بشكل خاص، لذلك التكنولوج

 العلوم" بجامعة محمد بوضياف لموجهة لطلبة التكنولوجيال هذه الدراسة اتحاو

إلى  باب والعوامل التي تدفع طالب التكنولوجياالبحث عن األس بوهران  والتكنولوجيا"

التمييز واالختالف عن رفاقه وزمالئه في مختلف التخصصات والدراسات الجامعية األخرى 

كما سنحاول في هذه المذكرة إبراز أهم نية؛في العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلمية والتق

والممارسات الطالبية في فضاء الجامعة  المسائل التي تخص موضوع الطلبة كالتمثالت

خاصة وفضاء المحيط االجتماعي واالقتصادي عامة، الوحدة والتنوع في أنماط الحياة 

بة بالفضاء الطالبية، تأثير األصول االجتماعية على ممارسات الطلبة، عالقة الطل

االجتماعي، االنتماء الثقافي، الشبكة العائلية كلها مسائل مهمة سنتطرق لها باالعتماد على 

 مجموعة من النظريات والدراسات.

: اإلطار  األولحيث تضمن الفصل ، فصول عشرةوقد ارتأينا تقديم هذا البحث في 

 إلى: المفهمي والمنهجي للبحث وفيه تطرقنا

، دوافع موضوعية، دوافع ذاتية، سباب اختيار الموضوعأ، الهدف من البحث

مجتمع أو ، المقاربة النظرية، أهمية اختيار الموضوع، فرضيات الدراسة، إشكالية الدراسة

الدراسات ، تقنيات البحث، المنهج المستعمل، العينة الطبقية(اختيار العينة)، فضاء البحث

 الكلمات المفتاحية .، السابقة

شق ميداني تضمن ، وتضمن فصلينوذكرة على شقين؛ شق نظري كما احتوت الم

 سبعة فصول.
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 :الشق النظري

 بعنوان الطلبة الجزائريين في الجامعة الفرنسية ، الفصل األول

 بعنوان تاريخ الجامعة الجزائرية ، الفصل الثاني

 الشق الميداني :

 ب التكنولوجيا فتناولنا فيه الخصائص السوسيوديمغرافية لطال، األولأما الفصل 

 تناولنا فيه الخصائص السوسيوإقتصادية لطلبة التكنولوجيا ، الثانيالفصل 

 . فيه المسارات الدراسية الطالبية تناولنا، ثالثالفصل ال 

 التوجيه الجامعي تناولنا فيه ، رابعالفصل ال 

 الفصل الخامس: استراتيجيات التكوين عند طالب التكنولوجيا 

 التكنولوجيا وتطلعات المهنية لطلبة العلوم الفصل السادس: ال

 أنشطة الترفيهوالفصل السابع: الطلبة 

 الخاتمة.في األخير و
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 : الهدف من البحث

إلى تحليل الواقع المعيش لمنظومة ، نهدف من خالل هذا البحث السوسيوأنثربولوجي

لمحيط االجتماعي إضافة إلى ذلك قياس عالقة التأثير والتأثر بين الجامعة وا، الجامعة

االقتصادي على مسألة اختيار ووالتعرف على أثر المحيط االجتماعي ، واالقتصادي

مما جعل المنظومة ، وبناء المشروع المهني لدى طلبة التكنولوجياالدراسي االختصاص 

سنة والجامعية في حالة من البحث عن إستراتيجية  مثلى للتكفل بطلبة السنة أولى ليسانس 

 تر التي هي بصدد المرور من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي .أولى ماس

حيث الشق النظري على موضوع الطلبة الجزائريين فتطرقنا له تاريخيا  ركزنا في

بدأنا أوال بشريحة الطلبة الجامعيين الذين كانوا يدرسون في الجامعة الفرنسية كما تمكنا من 

ة الجزائيين إضافة إلى مراحل تطور الجامعة الحصول على إحصائيات تطور عدد الطلب

أما الشق التطبيقي فخصصناه للحياة الطالبية ، الجزائرية منذ فترة االستعمار إلى يومنا هذا

تصورات طلبة  التكنولوجيا لمشاريعهم وكتطلعات ، بكل خصائصها كالتكوين الجامعي

 المستقبلية . والمهنية ، الدراسية

 :أسباب اختيار الموضوع

انطالقا من ، إن اختيارنا لهذا الموضوع حركته دوافع ذاتية وأخرى موضوعية

معاينتنا األولية ومعايشتنا للبعض من الطلبة وذلك بالنظر إلى ممارساتهم الخاصة باالختيار 

خلقت لدينا الفضول العلمي من صياغة المشروع المهني المستقبلي لديهم ؛والدراسي الجامعي

 والغاية منها.، هذه الممارسات والعوامل التي تحددهاأجل البحث عن دوافع 

 دوافع موضوعية:  

اهتمامنا الكبير بكتابات ودراسات علماء االجتماع الفرنسيين أمثال "بيير بورديو" 

"فاليري ، "برنار الهير"، " آالن كولون"، "فرنسوا دوبي"، و"جون كلود باسيرون"

المدرسة على وعموما وعلم اجتماع التربية في علم االجتماع ارليتش" و"جورج فلوزي" 

 وجه الخصوص.
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 دوافع ذاتية:  

في المجتمع أال وهي شريحة الطلبة الجامعيين  مهمةاهتمامنا بموضوع شريحة جد 

 متنوعة في كامل المجاالت.ومميزات عديدة ولما تملكه من خصائص 

 إشكالية الدراسة:

مفاهيم شغلت أفكارنا ، االقتصاديوعي المحيط االجتما، الجامعة، الحياة الطالبية

تبادل اآلراء من أجل فهم تلك العالقة وكما جعلتنا نرغب في فضاء مفتوح للحوار ، كثيرا

حيث أن مسألة  اختيارات الطلبة لالختصاص الجامعي ، المجتمعوالمتواجدة بين الجامعة 

االقتصادي وماعي بناء المشروع المهني تتجاوز الفضاء الجامعي لتشمل المحيط االجتو

كما يوجد شبكة من العالقات تتفاعل فيما بينها ، األسرة بصفة خاصة، ووالثقافي بصفة عامة

بالتالي على اختيارات ولتمارس بشكل مباشر أو غير مباشر أثرها على التوجيه الجامعي 

 صياغة مشاريعهم المهنية المستقبلية   .  والطلبة 

التكنولوجيا سنة أولى جذع وطلبة شعبة العلوم بما أن بحثنا ينصب على دراسة   

يعالج مسألة اختيار  هبما أنوأربع تخصصات مختلفة بالنسبة لمستوى الماستر؛ ومشترك 

بناء مشروع المهنة فمن البديهي أن ننطلق من نقطة البداية بالنسبة لهذه واالختصاص 

  .«la pertinence»موائمته  و له أهميته « Le choix »أين يكون موضوع االختيار  الشريحة؛

الطلبة الجدد من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي ليس باألمر الهين ألنهم  مرورإن  

 االختيارهو ويؤدي بدوره إلى مصطلح مهم أال  المرورهذا ، يتواجدون في عالم غريب عنهم

 .لدراسات الجامعيةتفرض على كل طالب بناء عالقة جديدة مع ا، هذا األخير يشير إلى عملية

ن مسألة اختيار الشعبة التي سيواصل الطالب مزاولة التعلم  بها ليست مسألة كما أ

التشاور وأخذ القرار الصائب وإنما هي مسألة مصيرية تتطلب اإلعداد وبسيطة أو اعتباطية 

العائلي على وجه ، والجماعيوالرضا الفردي والحصول إن أمكن على اإلجماع ، وفي شأنها

المطلوبة في سوق  وهي تتطلب كذلك على حسن المناورة للفوز بالتخصصات، لخصوصا

 الشغل .                                                              

المهنية لم وتوجهات الطلبة الدراسية وإضافة إلى ما سبق قوله إن مسألة اختيارات 

استباق وم ,بل هي مسألة تتطلب التخطيط تعد قضية فردية متروكة للصدفة أو لرغباته

مشروع الحياة أي المشروع المهني لذلك نجد واألحداث فيما يخص االختصاص الجامعي 
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االستثمار في وتدعيم مكتسباتهم والعديد من األسر تقوم بصياغة مشاريع أبناءها الدراسية 

ى) بالشعب الواعدة ( ذات ذلك بهدف الفوز بما يسموالمعرفة العلمية ذات المردودية العالية 

 القدرة التشغيلية الممكنة.

لتشمل األسرة والوسط االجتماعي ، إن اختيارات الطلبة تتجاوز الفضاء الجامعي

والثقافي بما فيه العامل االقتصادي بمعنى أن هناك شبكة من العالقات تتفاعل فيما بينها 

أثرها على التوجيه الجامعي ، بشكل واع أو غير واع، لتمارس بشكل مباشر أو غير مباشر

 المهنية.ووبالتالي على اختيارات الطلبة الدراسية 

الطالب المقبل على التوجيه الجامعي يجد نفسه أمام مسألة اختيار الشعبة التي إن 

ويكون في حاجة ماسة لمن يساعده على اتخاذ هذا القرار؛ وهذه المساعدة ، سيسجل بها

 بل تستدعي تدخل أطرافا أخرى مثل: ، األساتذة فحسبوليس اإلداريين ، تقتضي تدخل

األشخاص الذين لديهم خبرة في مجال سوق العمل والرأسمال االقتصادي ، واألسرة

إذا كانت هذه المسألة تتطلب وعيا ذاتيا ونضجا شخصيا يؤهل الفرد إلصدار أحكام واتخاذ و

بشكل خاص قد يؤثر على فتدخل األسرة بصفة عامة واآلباء ، قرارات واقعية ومسئولة

 اختياره فيجد نفسه حائرا بين اختياراته الشخصية واألسرية.

يختلف أسلوب التحضير لمرحلة ما بعد الجامعة من طالب إلى آخر؛ هناك من 

وهناك ، الطلبة من يحبذ عدم التفكير في هذه المسألة وتركها إلى مرحلة ما بعد التخرج

اصل حقيقي بين الدراسة وبين االندماج المهني. في الحالة بالمقابل من يعتبر أنه ال وجود لف

األولى فإن الكثير من الطلبة يسعون إلى االستفادة من الدراسات الميدانية التي يقومون بها 

وغالبا ما تكون فترات ، في إطار دراستهم أو من مشاريع التخرج للتحضير لهذه المرحلة

حصول على قدر من الخبرة في أحد مجاالت الحياة وال، العطل فرصة للقيام ببعض التدريبات

المهنية. في المقابل فإن هناك البعض من الطلبة من يتركون هذا األمر للصدف أو يعتمدون 

تجعلهم ينفرون من على درجة كبيرة من اليأس وفي بعض الحاالت يكونون ، على األسرة

          .                                       طرح هذا السؤال

إن مسألة األفق المهني كثيرا ما ترتبط بدواعي اختيار الشعبة أو التخصص لدى 

الطالب؛ فالطالب الذي يختار مساره التكويني عن إرادة وتصميم غالبا ما تكون له رؤية 

االندماج في الحياة كما أن وغالبا ما يتميز بقدرة أكبر على التحصيل الدراسي. ، أوضح
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ينجح ، أساسي كذلك؛ فالطالب الذي ينخرط في األنشطة االجتماعية والثقافيةالجامعية مؤشر 

غالبا ما يتوافق في تحضير مرحلة ما و ، في بناء عالقات مع األساتذة والطلبة داخل الجامعة

 بعد الجامعة.

من خالل التركيز على ، سنسعى جاهدين إلى محاولة مقاربة الظاهرة أنثربولوجيا

ي يتميز بها الطلبة الجامعيين في أمور عديدة نذكر من بينها مسألة بناء أهم الخصوصيات الت

 المشاريع المهنية.والمشاريع الدراسية 

االقتصادي" و" وينطلق البحث من مفارقة طرفاها هما, " المحيط االجتماعي 

واحد  في األخر كون المشروع المهني" للطالب حيث كال الطرفين يؤثر الوالمسار الدراسي 

ما يحمله من طموحات سواء دراسية أو مهنية انطالقا من وة العاكسة لكل طالب آمحيط المرال

 هذه المفارقة يمكننا صياغة األسئلة السوسيولوجية األساسية للبحث                             

إلى أي  مدى يؤثر المحيط االجتماعي واالقتصادي في اختيار االختصاص  -

 ؟ شعبة التكنولوجيا روع المهني لدى طلبةبناء المشوالجامعي 

هل اختيار االختصاص الجامعي مسألة فردية خالصة أم هي تابعة لمشاريع -

 ؟  اقتصادية، وأو لظروف اجتماعية عائلية

 فرضيات الدراسة :

ال يعتبر أي بحث علميا إال إذا كانت فيه فرضية أو أكثر فهي تميز كل عمل علمي 

ى معرفة مسبقة للظاهرة المدروسة مما يؤمن للباحث قيادة فعالة علومبني على رأي نظري 

ذلك عند إثبات وتوجه البحث؛ فضال عن ما تقدمه من مساهمة في فهم أعمق للظاهرة 

صحتها عن طريق التجريب. كما أنها عبارة عن اقتراح مؤقت أو ضن )شك( يمكن اإلجابة 

 ر.االختباولكن ذلك يتطلب التحقق وعليه بنعم أو ال 

 ينصب بحثنا على عدة فرضيات هي كاآلتي:

 أوال:   الفرضية العامة

بناء المشروع المهني  تحت  تأثير عوامل اجتماعية ويتم اختيار التخصص الدراسي 

اقتصادية التي تقوم بمفعولها أثناء مختلف المساقات الدراسية )منذ السنة أولى جامعية إلى و

الداخلية، و إنما أيضا  عواملالبفقط مرتبطة ليست  السنة األخيرة( أي أن هذه المسألة 
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بناء المشروع المهني  هو اختيار وإذا فإن اختيار التخصص الدراسي  خارجية؛ال بالعوامل

 اقتصادي  بالدرجة األولى .، واجتماعي

 ثانيا:  الفرضيات الجزئية 

طلبة التوجه الجامعي عند الواالقتصادي والعالقة بين المحيط االجتماعي  -أ -

 عالقة مترابطة ال يمكننا الفصل بينهما.

المعرفي  في مسألة االختيار واعتماد  الطلبة على رصيدهم الفكري  -ب  -

 بناء المشروع المهني .والجامعي 

انتماء الطلبة إلى أسرة تملك رأسمال اقتصادي له دور مهم في مسألة  -ت -

 توجه الطلبة سواء دراسيا أو مهنيا.

مهم في مسألة اختيار االختصاص الجامعي وعامل محدد إن سوق العمل  -ث  -

 بناء المشروع المهني لدى طلبة شعبة التكنولوجيا بمختلف تخصصاتها.و

 مهم في مسألة اختيار الشعبة.وإن األصل االجتماعي للطلبة عامل محدد    -ج  -

 أهمية اختيار الموضوع   

ضعيات المركبة للطلبة السلوكيات التي تتصف بها الووإن تعقيدات االتجاهات 

تعميق النظر لذلك نحاول معرفة كيفية تعامل ووالحياة الطالبية تحتاج إلى توسيع المجال 

القيام بإسقاطات ، وقدرتهم على صياغة مشاريعهم الدراسية، والطلبة مع مؤسسة الجامعة

 .معينة في بناء مستقبلهم المهني

 المقاربة النظرية  

)نظرية الصراع الثقافي(: المقاربة النظرية للدراسة  

 التعريف بنظرية إعادة اإلنتاج:

تبدأ نظريات إعادة اإلنتاج الثقافي بالضبط من حيث تنتهي نظريات إعادة اإلنتاج 

االجتماعي، فأعمال "ألتوسير" و"بولز "و"جينتز " تعاني من إخفاق رئيسي يتمثل في 

إعادة اإلنتاج الثقافي وبذلت عجزها عن تطوير نظرية للوعي والثقافة، فجاءت نظريات 

جهدا متواصال لتطوير علم اجتماع التربية يربط بين الثقافة والطبقة االجتماعية والسيطرة 

من جهة، والتعليم ومتطلباته من جهة ثانية ، بعبارة أخرى تنشغل نظريات إعادة اإلنتاج 
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الكيفية التي تستطيع من الثقافي شأنها في ذلك شأن نظريات إعادة اإلنتاج االجتماعي، بقضية 

خاللها المجتمعات الرأسمالية إعادة إنتاج نفسها، لكن تركيزها ينصب على تحليل مبادئ 

تنظيم ونقل الثقافة داخل المدرسة، وكيفية إنتاج واختيار الثقافة المدرسية وإضفاء المشروعية 

نتاج المجتمعات الطبقية عليها، وهكذا فإن دراسة الدور الوسيط الذي تؤديه الثقافة في إعادة إ

هو الذي يحظى باألولوية في نظريات معاودة اإلنتاج الثقافي على دراسة القضايا األخرى 

ورفاقه  Pierre Bourdieuذات الصلة ، كالالمساواة االقتصادية ونتائجها. وتمثل أعمال 

 في فرنسا نموذج أساسي لدراسة اتجاه معاودة اإلنتاج الثقافي.

 ادة اإلنتاج :خصائص نظرية إع

ر بورديو حقائق نظرية وأمبريقية تؤكد على أن المجتمع الطالبي ليس يتقدم نظرية بي

محيطا متجانسا من الناحية الثقافية واالجتماعية، وأن دراسة التباين في المستويات التعليمية 

والتحصيل الدراسي بين الطالب يتطلب ضرورة الدراسة والبحث في أصولهم الطبقية ، 

ذا يؤكد بصفة خاصة على تأثير البناء الطبقي في المجتمع على ممارسات وطرق أداء وه

 النظام التعليمي.

وباسيرون" في كشف دور المدرسة والمؤسسات التعليمية  أسهمت نظرية "بورديو

في تدعيم إعادة اإلنتاج االجتماعي وأوضاع عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية، وذلك 

الطبقي للطالب وتصنيفهم وتدعيم أوضاع أبناء الطبقة المسيطرة وحرمان  من خالل الفرز

أبناء الطبقات األقل تميزا، ويسهل الرصيد المعرفي ألبناء الطبقة المسيطرة، واالستعدادات 

المكتسبة داخل األسرة من فرص نجاحهم في النظام التعليمي، الذي يعمل وفقا ألساليب 

طبيعتهم وتتوافق معها، األمر الذي يشكك في مقولة حياد  ومعايير تقوم على أساس ثقافة

من   -كما تقرر الوظيفية–المؤسسات التعليمية باعتبارها تعمل على إنشاء مجتمع الجدارة 

 إطار تكافؤ الفرص.

وباسيرون عن إعادة تأكيد لدور العوامل البنائية في التحليل  كشفت أعمال بورديو

ية "رأس المال الثقافي"، التحليل التربوي إلى مكانه الطبيعي التربوي ،حيث أعادة تلك النظر

من اإلطار السياسي واالقتصادي واالجتماعي، حيث كشفت نظرية بورديو عن االرتباط 
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الوثيق بين الصراع االقتصادي والصراع الثقافي وميكانيزمات العالقة بين االستمرارية 

 االجتماعية والثقافية.

وباسيرون" لدور التعليم في إعادة اإلنتاج االجتماعي ما  يووهكذا فإن تحليل "بورد

هو في حقيقة األمر سوى التزام بمقولة اإليديولوجية المسيطرة، وحتمية سيادة ثقافة واحدة 

 في كل من المجتمع والنظام التعليمي وهي ثقافة الطبقة المسيطرة. 

ر" والتأكيد على وهنا يكشف ذلك التحليل عن تأثر واضح بأعمال "لويس ألتوسي

أهمية الصراع على المستوى اإليديولوجي، ودور الجماعات الحاكمة في دعم شرعية 

أوضاعها، وفرض القبول والطاعة على اآلخرين بفعل تأثير أجهزة الدولة اإليديولوجية من 

وباسيرون" تتوافق على  بينها نظام التعليم بمؤسساته المختلفة، كذلك يبدو أن رؤية "بورديو

حو أكبر مع رؤية "أنطونيو غرامشي" ومقولته حول الهيمنة والهيمنة المضادة والتي تعبر ن

 .عن العملية الديناميكية والصراع الفكري في المؤسسة التعليمية

 مجتمع أو فضاء البحث

التكنولوجيا  محمد وبالتحديد كلية العلوم وعلى فضاء جامعة وهران  ناوقع اختيار

 ل هذه الجامعة على التخصصات التالية :حيث تشم، USTOبوضياف 

Architecture-Génie civil-Génie mécanique –Génie maritime  –

Electronique –Electrotechnique-Optométrie. 

كما تحتوي ، أستاذ 800طالب مؤطرين من قبل 12000تستقبل الجامعة أكثر من 

 هذه الجامعة على أربعة كليات.

معهد بما فيه معهد التربية الفيزيائية  15وكليات  من أربع تتكون الجامعة حاليا 

 الرياضية.و

 أما الفضاء الزماني للدراسة: 

حيث كانت أول خطوة هي عملية الجمع  2013في شهر جانفي  ابدأنا العمل على موضوعن

البيبليوغرافي التي بدأت تقريبا في هذا التاريخ وبقيت مستمرة حتى آخر إضافات حيث تم 

الك وقت طويل في إعداد ملخصات وبطاقات قراءة للمادة النظرية وجمعها وترتيبها استه

و توزيع  وتحريرها، وفي المقابل بدأ العمل الميداني ، حيث  قمنا بإجراء المقابالت
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طلبة السنة أولى علوم و تكنولوجيا جذع مشترك و تخصصات مختلفة  على االستمارات

حصول على المعلومات والمعطيات التي تخص موضوعنا بالنسبة لمستوى الماستر بهدف ال

مع العلم أن ،والتي تعتبر مادة ثرية؛ كأفكار ومعلومات حول الحياة الطالبية و معانيها 

 .2015سنة شهر ديسمبر من انتهت في الدراسة الميدانية 
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Science de Technologie 

 

Schéma  

Cinque  

Domaines ouvert :            1 mathématique informatique  

                                          2Science et technique de l’ingénieur  

 

 

                                                  Electronique  

 Parcours                                   Architecture  

Génie Civil  

                                          3- Science de la matière  

  

 

 

Parcours                                      Chimie 

 

                                       4-    Science de la nature et de la vie  

                                       5- Science et technique des activités                                                                                                          

physiques et sportives 
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 اختيار العينة 

 :العينة الطبقية

ي هذه الطريقة حيث تراع، L’Echantillon Stratifiéقمنا باختيار العينة الطبقية 

اختيار عينة مماثلة للمجتمع األصلي لها كافة الخصائص التي يشتمل عليها هذا المجتمع؛  أي 

يطبق هذا النوع ، وأن تكون خصائص العينة مشابهة لخصائص المفردات من كافة النواحي

من العينات في حالة ما إذا كان المجتمع المدروس غير متجانس من حيث خصائصه 

                                                            مفرداته.و

فبما أن بحثنا يتعلق بالطلبة الجامعيين؛  فإن العينة يجب أن تشمل كل االختصاصات 

التي تدرس بالجامعة كما يجب أن تشمل كذلك كل المستويات ضمن االختصاص الواحد 

 (125ص، 2003، ) خالد حامدثالثة ( ، ثانية، )سنة أولى

فإن هذه ، بالمائة من العدد اإلجمالي للطلبة 20فإذا كان أفراد العينة يمثلون نسبة 

كذلك ضمن االختصاص الواحد ، والنسبة توزع بالتساوي على كل االختصاصات المدرسية

 توزع على كل المستويات وفق نفس النسبة.

ع لتقسيمه إلى إضافة إلى ما سبق قوله تحتاج العينة الطبقية إلى دراسة المجتم

على أن يكون ، لظاهرة لها عالقة بالمتغير المطلوب بحثه، طبقات أو مجموعات متجانسة

مع ذلك يتم ، وحجم كل طبقة في العينة متناسبا مع حجم الطبقة المناظرة في المجتمع األصلي

ص  ،2004،) بلقاسم سالطنية.اختيار وحدات كل طبقة في العينة على حدة بطريقة عشوائية

326  ) 

 :المنهج المستعمل

بها تتحدد الخطوات ، وتعتبر المنهجية الركيزة األساسية للوصول إلى الحقيقة العلمية

بيير بورديو "الموضوع هو  على حد قول، التقنية للبحث العلمي الذي يتطلب منهجا خاصا به

 الذي يحدد المنهج المتبع "  

لف من بحث إلى آخر و من باحث واحد و استعماله هو الذي يخت المنهج العلمي إن

و إذا كانت المناهج العلمية في العلوم اإلنسانية و (106ص،2014،)سيكوك قويدر،إلى آخر

على عكس العلوم التجريبية و الطبيعية التي تعتمد على المنهج التجريبي  ،االجتماعية متعددة

 فقط فهذا ال يعني أن عدد المناهج ال يحصى و ال يعد .
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كما أن المنهج التجريبي قد  ،العلمية مرتبطة بالنظريات التي أنتجتهاإن المناهج 

كرسته كل النظريات العلمية في مختلف العلوم الطبيعية و التجريبية و تبنته العلوم 

 االجتماعية بمراعاة خصوصية الظاهرة االجتماعية.

ماء إلى االجتماعية توصل العلو انطالقا من استخدام المنهج التجريبي في العلوم 

المنهج  ،اإلثنية المنهجية ،إنتاج نظريات علمية كرست مناهج علمية جديدة هي المنهج الجدلي

 (107ص،2014،)سيكوك قويدرحاليا البنيوي.؛يطلق عليه و المنهج الهيكلي  ،الوظيفي

الذي ينتسب للنظرية البنائية الوظيفية   المنهج البنائي الوظيفي في دراستنا اعتمدنا

تحليل العالقة المتواجدة بين " ومنهج المناسب حيث تعتمد دراستنا على وصف بصفته ال

النسق الجزئي" مؤسسة الجامعة أي دراسة واالقتصادي "والنسق الكلي" المحيط االجتماعي 

من ناحية أخرى دراسة والثقافي الذي ينتمي إليه الطلبة من ناحية والوسط االجتماعي 

باإلضافة إلى دراسة مسألة  ،لة التوجه واختيار التخصصالمجتمع الطالبي أي دراسة مسأ

اآلثار المترتبة عن هذه العالقة)أي العالقة ومن أجل معرفة النتائج  بناء المشروع المهني،

 الجامعة(.وبين المجتمع 

بحكم أنه يمكننا من االطالع على األسباب التي تكمن خلف  المنهجاعتمدنا على هذا 

يمكننا من التعرف على مختلف أنماط التفاعالت ، وينامكيتهادوتغير مؤسسة الجامعة 

 االجتماعية القائمة بين الفاعلين في المؤسسة الجامعية. 

أكثرها وضوحا في بحوث العلوم ويعتبر من أدق المناهج ف المنهج التجريبيأما 

، دراسةتأتي أهميته من كونه ال يقتصر على مجرد وصف الظواهر التي تتناولها الوالطبيعية 

يتحكم في متغيرات ويحدث في بعضها تغيرا مقصودا ، ويدرس أيضا متغيرات هذه الظواهر

 متغيرات ثابتة في الظاهرة .وأخرى ليتوصل إلى العالقات السببية بين هذه المتغيرات 

منظمة ويسمى المتغير الذي يتحكم فيه الباحث عن قصد في التجربة بطريقة معينة 

 ا يسمى أيضا بالمتغير التجريبي.المتغير المستقل؛  كم

 ، أما نوع الفعل أو السلوك الناتج عن المتغير المستقل فيسمى بالمتغير التابع

، متغيرا تابعاوتتضمن التجربة على األقل في أبسط صورها متغيرا تجريبيا و

، )بالقاسم سالطنيةأكثر من متغير تابع. ، ويمكن أن تشمل التجربة أكثر من متغير مستقلو

 (177ص ، 2004
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كما يهدف إلى إقامة العالقة التي تربط السبب بالنتيجة بين الظواهر أو المتغيرات؛ 

النتيجة فإننا نقوم بإجراء التجربة التي يتم من خاللها معالجة وإلقامة العالقة بين السبب و

ذه يسمى هذا المتغير بالمتغير المستقل. إن ه، ومتغير أو أكثر بتغيير محتواه عدة مرات

المسمى بالمتغير ، والعملية تسمح بدراسة آثار المتغير المستقل في المتغير الذي يتلقى تأثيره

 (102ص ، 2004، ) موريس أنجرس.التابع

كما أن  ،فيعتبر مرحلة أساسية في استخدام جميع المناهج العلمية الوصفأما 

ة في البحث لفهم الظاهرة المعطيات التاريخية و التراكم المعرفي حول الظاهرة أدوات مساعد

 Laمن خالل الحاالت السابقة لهذه الظاهرة  La Synchronieفي حالتها الراهنة 

Diachronie .(2014،107،)سيكوك قويدر 

و  في فهم ظاهرة التوجيه و مسألة بناء المشروع الدراسيهذا األخير ساعدنا كثيرا 

الستعمار الفرنسي مرورا بمرحلة عند الطلبة الجزائريين بالرجوع إلى  مرحلة ا المهني

موجودة حاليا إال الاالستقالل؛ إلى يومنا هذا ؛ فال يمكننا فهم أو تفسير ظاهرة من الظواهر 

 .  أو إلى حاالتها السابقة هاماضيبالرجوع إلى 

 Du Fond et deالعمق و الشكلإن التكامل المنهجي في البحوث العلمية من حيث 

La Forme الواقع معالمنهج  و تطابق و هو تكامل ،تكامال أشد جوهرية ،يعكس بطريقته. 

  (307ص ،2007،)صالح قنصوة
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 تقنيات البحث:

بوهران  -محمد بوضياف–التكنولوجيا والعلوم كلية شعبة عند تناول مجتمع الدراسة )

( قمنا بإتباع طرق مختلفة لجمع بيانات تتالئم إلى حد ما مع خصائص مجتمع البحث بحكم 

المعلومات التي نود البحث فيها هي التي تفرض علينا الوسائل ويعة الموضوع  أن طب

 المستعملة 

 (GRAWITZ  M, 1980 : 531) 

 تقنية المالحظة المباشرةاعتمدنا على حيث ،قمنا بعملية تنويع بين مختلف التقنيات

ة وبين وذلك داخل الكلية وفي المكتب بهدف جمع المعطيات حول الطلبة المراد دراستهم

كما أننا ، وداخل مجموعة المحالت والمقاهي القريبة منها، مدرجات وقاعات التدريس

حيث يعتبر  الموجهة؛واألعمال التطبيقية والورشات وشاركنا في العديد من المحاضرات 

جمع وعلماء االجتماع المالحظة من أهم وسائل البحث و الباحثون األنثربولوجيون

بدائية كانت أم ، مت في جمع المعلومات لدى جميع الشعوب" فقد استخد، المعلومات

ذلك من أجل الحصول على المعلومات عن األشياء ، وفي الماضي أو في الحاضر، متحضرة

، 2011،")سعيدي محمدمشكالتهم والتعرف على ظواهر الحياة والمواقف المحيطة بهم و

 (20ص

أسلوب المالحظة بحكم أنها  كما يعتمد األنثربولوجيون في دراساتهم الحقلية على

يتطلب أسلوب المالحظة ضرورة الوقوف لساعات طويلة وأداة هامة في الدراسة الميدانية 

، )محمد حسن غامري دراسة المبحوثينوفي المجتمع المراد دراسته من أجل مالحظة 

 ( 29ص ،1988

فقد نزلنا إلى الميدان مباشرة بعد اختيار الموضوع من خالل مجموعة من 

حيث تعتبر هذه األخيرة من أهم األدوات المستخدمة في الدراسات ، المالحظات األولية

(وتكمن أهمية هذه األداة في جمع البيانات التي ال يمكننا دراستها إال بواسطتها، الوصفية
نبيل 

 )55ص، 2006، أحمد عبد الهادي

جية في العلوم ألنها أفضل وسيلة منه تقنية المالحظة بالمشاركةكما اعتمدنا على 

اإلنسانية و االجتماعية خاصة علمي األنثربولوجيا و االجتماع و من تعريفها المنطقي تظهر 

تعد (74 ص،2015 ،)سليم درنوني؛على أنها تجربة مزدوجة: تجربة اآلخرين و تجربة الذات
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من األنثربولوجيةو لما تملكه من خصوصية في الدراسات السوسيولوجيةمهمة و مفضلة 

سلوكاتهم بكل عفوية وتسجيل بعض المالحظات حول تصرفات وممارسات الطلبة  خالل

، وذلك داخل الكلية وفي المكتبة وبين مدرجات وقاعات التدريس، ودون إحساس بالمراقبة

كما أننا شاركنا في العديد من المحاضرات ، وداخل مجموعة المحالت والمقاهي القريبة منها

أي ، ن المالحظة بالمشاركة تعني أن يكون المالحظ مشاركاأل، من دون التعريف بماهيتنا

يجب عليه أن يكون مقبوال حتى يستطيع أن يندمج في المجموعة إلى حد ينسى دوره 

  .المالحظ ولكن يبقى حاضرا كفرد

(Grawetz M, 1993 :687) 

حيث ، لجمع البيانات في الدراسات االستطالعية المالحظة بالمشاركةكما تستخدم 

أو يحاول قدر اإلمكان أن يصوره ، دمج الباحث في الواقع الذي يعايشه بالمشاركةين

 ) 150ص، 2007، جمال محمد أبوشنب(موضوعيا

الوسيلة األساسية في العمل الميداني؛ فالباحث أو  المالحظة بالمشاركةكما تعتبر 

مؤسسة أو ، سةمدر، المالحظ يتوجه إلى ميدان بحثه لدراسة فريق طبيعي " ثلة من الشباب

يحاول توثيق أقوالهم ، ومدينة " من أجل القيام بالمالحظة؛ حيث يسأل اإلخباريين

 (64ص ،2013، )رحاب مختار.باألدلة

على أنها الطريقة التي يتبعها  للمالحظة بالمشاركةهناك من الباحثين من ينظر و

تي تقوم بها الجماعة المشاركة باألعمال الوذلك من خالل القيام والباحث األنثربولوجي؛ 

 بهدف الحصول على أدق التفاصيل المتعلقة بها.، المدروسة

و أن يجد  ،تتطلب أن ينتقل الباحث إلى مجتمع البحث تقنية المالحظة بالمشاركةإن 

و أن يشاركهم نشاطاتهم المختلفة  ،لنفسه مكانا في مجتمع المبحوثين يمكنه من كسب ثقتهم

لى تسجيل مالحظاته آنيا في تقارير يومية على شكل كتابات و معتمدا ع ،التي تقربه منهم

الدليل  و(.109 ،2014 ،) سيكوك قويدرتسجيالت و صور تمكنه فيما بعد في عملية التحليل

ون كل يصف بدقة ويد أنيجب على الباحث ."على ذلك يقول مالنوفسكي في هذا الصدد 

محمد )"ي اليوم نفسهف لميدانا ىإلفي مجتمع البحث منذ لحظة وصوله  هشيء يصادف

 (41ص ،2000الخطيب،
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يؤكد كلود " ليفي ستروس" أنه ال يمكن دراسة المجموعات البشرية إال باالتصال و

 مستمرة طيلة فترة الدراسة.واألمر الذي يستوجب مشاركتهم العيش بصورة دائمة ، بهم

 (65ص ، 2013، ) رحاب مختار

استخراج وشاملة عن مجتمع البحث  رسم صورة المالحظة بالمشاركةتستهدف 

ما هو المعنى الذي والمعنى الذي يمنحه الفاعلون االجتماعيون لواقعهم أي فهم كيف يعيشون 

هو الوصول إلى الفهم وفالهدف األساسي لهذه التقنية ، تأخذه حياتهم من خالل انتماءاتهم

 فهمه بكل شمولياته.والمعمق للوضع الذي تعيشه مجتمعات البحث 

حيث ، حرص األنثربولوجيون عند اختيار مجتمع البحث أن يتميز بنطاق محدودي

" أن أقصى عدد من المبحوثين يمكن للباحث Francis Hsuو"  "يسيقترح "فرانسيس ه

يرى أن هذا الحجم يساعد الباحث في تكوين ، واألنثربولوجيي أن يدرسهم هو ستمائة شخصا

.)محمد ت مع استمرار إقامته في مجتمع البحثو أن يطور هذه العالقا، عالقات شخصية

 (37ص، 1988، حسن غامري

ما يدور في كنفها من خالل وبما أن الغرض من بحثنا هو الكشف عن الجامعة و

بحكم أنها تتالئم إلى حد ما مع ما نريد  تقنية االستمارةعالقاتها بالمجتمع لجأنا إلى استعمال

لحصول على بيانات مختلفة تتعلق بتمثالت الطلبة البحث فيه إذ عن طريقها توصلنا إلى ا

المهنية حيث قدمنا االستمارات وصياغة مشاريعهم الدراسية والجامعيين اتجاه مسألة بناء 

استمارة وزعت على طلبة السنة أولى  100" ؛ التكنولوجيا ولعينة من طلبة شعبة العلوم 

 200" ودخلوا للجامعة للمرة األولى  الذين الجدد تكنولوجيا جذع مشترك"  أي الطلبةوعلوم 

 هي كاآلتي :وعلى طلبة الماستر أربع تخصصات مختلفة " بالتساوياستمارة قسمت 

Génie civil – Architecture– Electronique – Génie des Procédés (la 

chimie).  

على مجموعة من األسئلة تنصب أساسا على  محتوى االستمارةحيث يشتمل 

المستقبلية لهؤالء الطلبة اتجاه دراساتهم والتمثالت اآلنية وشفاف التصورات محاولة است

 يرغبون في ممارستها مستقبال.والمهن التي يفضلونها و

 المحاور التالية:االستمارة  تضمنت 

 الوضعية السوسيوديمغرافية للطالب  -
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 الوضعية االقتصادية لطالب التكنولوجيا  -

 المسارات الدراسية للطلبة  -

 توجه الجامعيال  -

 التكوين الجامعي  -

 بناء المشاريع المهنية  -

 الممارسات الثقافية الطالبية  -

ألنها تشيرإلى وجود Questionnaireاالستمارة أو االستبياناعتمدنا على تقنية     

وليام (أداة لضمان اإلجابة عن األسئلة المطروحة باستخدام استمارة يقوم المجيب بملئها بنفسه

 (.292، ص2009ك. هت،  ج. جود، بول

، سواء في نص األسئلة أو في ترتيبها، كما أنها عبارة عن أداة مقننة على نحو دقيق

المعلومات من المبحوث كما ووهي الوسيلة العلمية التي تساعد الباحث على جمع الحقائق 

نها نموذج يضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على معلومات حول أ

 (292.ص1994، محمد مصطفى األسعد(الخ، موقف، مشكلة، وعموض

بما أن بحثنا ينصب ، والطلبة حولمتنوعة واستطعنا الحصول على معطيات كثيرة 

ففضلنا أن تكون األسئلة بهذه ، على طلبة شعبة التكنولوجيا الذين يدرسون باللغة الفرنسية

في فضاء والتطبيقية تارة أخرى وة تارة أثناء الدروس التوجيهي االستمارةاللغة فقمنا بتمرير 

المكتبة وحتى خارج محيط الكلية في العديد من المقاهي والمحالت التي يتردد عليها والكلية 

بشرط أن تكون األسئلة متعلقة بحالتهم االجتماعية والمهنية والعائلية، الطلبة
. 

(Raymond QUIVY, Luc Van CAMPENHOUDT, 1995: 190) 

أسئلة ، وأسئلة مغلقةفكانت على شكل نوعين:  أسئلة االستمارةص أما فيما يخ

هذه األخيرة فرضت نفسها بدرجة كبيرة بالخصوص فيما يخص األسئلة التي تتعلق  مفتوحة

األنثربولوجيا؛ ألنه لم يكن بإمكاننا تقييد  وبمواضيع بعيدة كل البعد عن ميدان علم االجتماع 

 أخرى أي تركنا لهم الحرية في اإلجابة. المبحوثين باختيارات معينة دون 

 " SPSS برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  "كما استخدمنا       
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ألنه يساعدنا بدرجة كبيرة في تفريغ بيانات استمارات البحث الميداني بطريقة  

زدوجة الموتصميم الجداول اإلحصائية التكرارية البسيطة وذلك من خالل إنشاء ومضبوطة؛ 

 تحليل الظواهر.ومن أجل استخراج المؤشرات بطريقة تفيدنا في عملية التفسير 

التي هي عبارة عن حوار بين الباحث بتقنية المقابلة  في األخير قمنا باالستعانةو

أو حقائق ، يحاول فيه الباحث جمع البيانات عن أحداث وسلوك واتجاهات، والمبحوث

 (226ص، 2006، )موفق الحمداني وآخرونمعينة

الماستر الستكمال النقص و مع طلبة  الليسانسالمقابالت حيث قمنا بإعداد بعض  

تصوراتهم خصوصا فيما و للتعمق أكثر في سبر أغوار تمثالتهموالمتواجد في االستمارة 

بناء المشروع المهني ألنها تعد الحجر الزاوية في ويخص مسألة اختيار الشعبة الدراسية 

 االقتصادي.ومن أجل معرفة مدى تأثرهم بالمحيط االجتماعي  أيضاودراستنا 

 الدراسات السابقة 

بالتالي يجب على الباحث أن يستعين ويعتبر البحث العلمي سلسلة مترابطة األجزاء 

الدراسات التي تناولت الموضوع أو تكون قريبة منه. فالدراسات التي وبكافة البحوث 

قواميس باللغة ومجالت وعربية ونها كتب فرنسية على أشكال مختلفة مكانت وجدناها 

 ....الخأطروحات و الفرنسيةوالعربية 

المحيط والجامعة ، التي كانت بعنوان كأطروحة البروفيسور سيكوك قويدر

 .2008، سنة دراسة سوسيولوجية للجامعة الجزائرية، االقتصاديواالجتماعي 

تمثالت وي جامعة الجزائر بعنوان اختيار الفرع ف أطروحة مدني محمد توفيق

 . 1988، سنة الطلبة تجاه دراستهم تحت إشراف األستاذ علي الكنز

عالقتهم وبعنوان الطلبة الجامعيون: تصوراتهم للمستقبل  أطروحة منى عتيق

 2013سنة  -دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار عنابة -بالمعرفة

ث أكد كل منهما على حي 1964 دراسة" بيير بورديو" "جون كلود باسيرون"

البنائية وإلى النظريات الوظيفية  إضافة، مفهوم الرأسمال االجتماعي لتفسير سلوك الطلبة

يعتبر كالهما أن التعليم الجامعي و«héritières»"ورثةالتي ترى في الطلبة الفائزين مجرد " 

معية مجرد في المؤسسة الجاواالجتماعي؛ والنجاح المهني وآلية من آليات تحقيق الرقي 

حيث يركز كل منهما على العوامل الخارجية  لنقل ثقافة النخبة المسيطرة على المجتمع وكالة
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 كشفت أعمال بورديوأي على األوساط االجتماعية والثقافية التي ينشا فيها الطلبة و

إعادة تأكيد لدور العوامل البنائية في التحليل التربوي، حيث أعادت تلك  "وباسيرون عن

رية "رأس المال الثقافي"، التحليل التربوي إلى مكانه الطبيعي من اإلطار السياسي النظ

واالقتصادي واالجتماعي، حيث كشفت نظرية بورديو عن االرتباط الوثيق بين الصراع 

 "االقتصادي والصراع الثقافي وميكانيزمات العالقة بين االستمرارية االجتماعية والثقافية

"طرق حيث ركز في كتابه  "Bernard LAHIRE"دراسة "برنار الهير" 

 2000سنة  "دراسة الطلبة

Etudier 'Les manières d ،  المؤسسية في تفسير وعلى العوامل الداخلية

 الثقافية. السلوكيات المتباينة للطلبة الدراسية أو

، حيث قام بدراسة حول التجربة الطالبية» François DUBET «» فرنسوا دوبي «

وظيفة التنشئة -وظيفة التكيف مع المهارات–رة يتحكم فيها ثالثة عناصر متداخلة هذه األخي

 .النقديووظيفة اإلبداع الفكري -االجتماعية

يشير إلى أن كل طالب يعرف عالقته مع الدراسات انطالقا من ثالثة  فرنسوا دوبي

 مبادئ كبرى التي ترتبط مع ثالثة وظائف مهمة في كل نظام جامعي :

 لتأقلم مع سوق العملوظيفة ا -

 وظيفة التنشئة االجتماعية -

 وظيفة اإلبداع الثقافي النقدي    -

 .تهيكل التجربة الطالبية الخاصة بالطالبوإذن هذه األبعاد الثالثة تبني 

دكتوراه من قبل الباحثة السوسيولوجية أطروحة أيضا يوجد دراسة في إطار 

-"الطلبة الجدد ل كتاب بعنوان نشرت على شك VALERIE Erliche1998الفرنسية    

أشارت في دراستها إلى أن التعليم العالي لم يتوقف عن  " -مجموعة اجتماعية في تحول

االختالف في وهذا ما ساهم في ظهور التنوع ، استقبال الطلبة في كل سنة دراسية جديدة

ي تحول الذي أدى بدوره إلى ظهور "طلبة جدد" أي مجموعة اجتماعية فوجماهير الطلبة 

 مستمر.  

علم اجتماع الطلبة –"الحياة الطالبية يوجد دراسة أخرى مهمة أال وهي 

حيث يركز أكثر على الطلبة الجدد أي  2001سنةجورج فلوزيالتي قام بها  الجامعة"و
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أهم المشاكل التي تعترضهم, كالتعقيد الذي تتميز به منظومة الدراسات هذا و طلبة السنة أولى

 La filière universitaireير حسب الشعبة.التعقيد جد متغ

: أشار في دراسته إلى وجود ثالثة DJELLAB Aziz  2011دراسة جالب عزيز

 أبعاد تميز التجربة الطالبية :

بناء المشروع التعليمي  –نحو الحياة الجامعية  -التنشئة االجتماعية حسب المعايير

 شروع المستقبلي.تطوير المشروع المهني أو المساهمة في بناء المو

حول التجربة الطالبية COULON Alain2005كولون  النآ’ أطروحةإضافة إلى 

التي تعتبر اليوم بمثابة النص المهم الذي ال يمكننا تجاهله بحكم أنه يساعدنا كثيرا على 

 ,Marie line FELONNEAU, 1997) طلبةالكشف عن الخفايا المتواجدة في فضاءات ال

116) 

الذي يكون في السنة األولى من افتتاح السنة  سداسي التوجيهته على أكد في أطروح

 النآانطالقا من هذه التوجيهات يكتسب الطالب مهنة يسميها ، والجامعية األولى للطلبة

 خالل المسار الجامعي.، Etudiant  'Le Métier dبمهنة الطالب  كولون

ضاء أي المكان تصف جماعة الطلبة بالف ميشال فيغي MICHELVerret أما

هما مؤشرات لواقع هذه الجماعة أو ، وزمان خاص بهموتصرح بأن لهم فضاء والزمان؛ و

لكن يجب والشريحة يعني  ال يمكننا دراسة جماعة الطلبة انطالقا من مسارهم األكاديمي؛ 

 نشاطاتهم.ومواهبهم وثقافاتهم ، والبحث في أنماط حياتهموعلينا الرجوع 

Marie Line Félonneauسنة  قامت بدراسة إثنوميثودولوجية ماري لين فلونو

ممارسات الطلبة الثقافية سواء داخل فضاء و حول الحياة الطالبية أي حول سلوكات1997

 نشاطاتها المتنوعة بعنوان:والجامعة أو في فضاء المدينة الذي تكثر فيه الحركة الطالبية 

« L’Etudiant dans la ville : Territorialités étudiantes et symbolique 

urbaine» 

كما اقتصرت في الحياة الطالبية من جميع جوانبها في جامعة بوردو حيث تناولت 

، على عينة من الطلبة يدرسون شعب دراسية مختلفة نذكر من بينها شعبة الطبدراستها 

، طبيعية العلوم، العلوم اقتصادية، العلوم اجتماعية، علم النفس، حقوق، األدب، الصيدلة
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العلوم اإلنسانية؛ تشير في دراستها إلى أن المدينة عبارة عن فضاء يمكن تناوله من جوانب و

 مختلفة: وعديدة 

 المدينة فضاء للسكن -1

 المدينة فضاء للعمل -2

 المدينة فضاء للثقافة -3

، متغير الشعبة الدراسية، ركزت في دراستها على متغيرات ثالثة؛ متغير الجنس

 إضافة إلى ذلك اعتمدت على تقنية المقابلة نصف الموجهة ، وسيومهنيمتغير األصل السو

"Entretien Semi-Directif"من أجل تحليل المقابالت اعتمدت في ذلك على و

تحليل خطاب الطلبة على اختالف شعبهم الدراسية  بهدفذلك وتقنية تحليل الخطاب؛ 

 إمكانياتهم المادية.وأصولهم وثقافاتهم وانتماءاتهم و

؛ إذا أردتم يوجد العديد من الباحثين الذين أصدروا أعمال ثرية في مجالت علميةو

 يمكنكم الرجوع إلى الدراسات التالية: ة يبالطال التجربة حول مسألةالتعمق أكثر 

    SOPHIE MORLAIX ET BRUNO SUCHAUTــل الدراسة األولى -

 بعنوان: 

Les déterminants sociaux scolaires et cognitifs de la réussite en première 

année universitaire 

 بعنوان :     ALEXANDRE DUCHENEـل الدراسة الثانية -

Appropriation politique et économique des langues 

 بعنوان :     NOURIA REMAOUN-BENGHABRITـل الدراسة الثالثة -

Les étudiants de première année licence 

 بعنوان :     Valérie ERLICH  ــل لرابعةالدراسة ا -

         L ،identité étudiante ; particularités et contrastes 

 Sandrine NICOURD Et Autres, Olivia SAMUEL  ـل الدراسة الخامسة -

Et Sylvie VILTER    :بعنوان 

Les inégalités territoriales à l’université ; effet sur les parcours des 

étudiants d’origine populaire 
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 بعنوان :  Cédric  HUGREE  ــل الدراسة السادسة -

Les classes populaires et l ،université: la licence …et après ? 

 

 بعنوان:Gaston BERGER  ــل ةسابعالدراسة ال -

Regards croisés sur un diplôme centenaire 

 بعنوان: Dominique LAFONTAINE et Autres  ــل ةثامنالدراسة ال -

Le succès des « héritières » ; effet conjugué du genre et du niveau 

d’études des parents sur la réussite à l’université.  

 بعنوان:  Élisabeth BLANES  ــل تاسعةالدراسة ال -

Les Parcours des étudiants 

 بعنوان:  Pierre CAM  ــل الدراسة العاشرة -

Etudiants bruts, étudiants pondérés, étudiants théoriques 

 بعنوان: François-Xavier HUBERT  ــل ة عشرحاديالدراسة ال -

Comment le travail sur le projet professionnel de l’étudiant et la 

formation universitaire peuvent-ils s’articuler ? 

 بعنوان:  Ahmed GHOUATI  ـل ة عشرثانية الالدراس -

Une application de la pédagogie du projet dans l’enseignement 

supérieur : l’exemple du projet industriel en école d’ingénieurs. 

 بعنوان:  Daniel BART and Michel FOURNET  ـل ثالثة عشرالدراسة ال -

Le projet professionnel et personnel des étudiants, assis de leur 

professionnalisation ? 
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 :تحديد المفاهيم 

عند دراسة أي موضوع   نحن مطالبون دوما بتحديد أهم المفاهيم الواردة في البحث   

التأكد من وضوح معاني الكلمات؛ كما أن بناء المفاهيم يشكل عمال مجردا بهدف األخذ و

هو ال يحتوي على كل المظاهر الحقيقية المعنية بالبحث لكنه فقط يعبر وار للواقع بعين االعتب

التي وعن رأي الباحث األساسي؛ كما يقضي بناء المفاهيم أوال بتحديد األبعاد التي تشكله 

بناء المفهوم يحدد بالتالي المؤشرات التي بواسطتها وبواسطتها يؤخذ بعين االعتبار الواقع. 

ال يمكن واألبعاد هي غالبا ما تكون مجردة؛ وفي العلوم االجتماعية المفاهيم ود تقاس األبعا

 دورها يكمن في مجابهة الواقع.، وقياسها بمصطلحات عينية مباشرة

 بناء:

، تخطيط لشيء مجردوكما أنه عبارة عن إعداد ، هو عبارة عن فعل يقوم به الفرد

 .وجه الواقعانطالقا من خطط مصممة بهدف جعلها ملموسة على 

 :Le projet chez Pierre Boutinet المشروع

، عبارة عن التمثيل الذاتي للدراسات من خالل فاعل قادر على التعريف بأهدافه

 قادر على تقييم استراتيجيات.و

أن المشروع عبارة عن  توقع عملي فردي أو "Boutinet 1990"يرى بوتيني 

الذي يرى بأن المشروع هو  1993رد ""غيشاجماعي لمستقبل مرغوب فيه على غرار 

 (.93ص ،)عائشة بن صافيةالفعل الذي نريد تحقيقه في المستقبل 

بالخصوص إذا كان هناك التزام بتحقيقه وأنه عبارة عن فكرة غامضة؛ دوبي يعرفه 

مخاوف تعيق وشخصية في ضل قيود وكما أنه عبارة عن  ممارسات ذاتية ، في المستقبل

 ( (DOUBET François, 1994 :513.الفرد على تحقيقه

 أنواعه ثالثة:

 المشروع المدرسي -1

 المشروع المهني -2

 غياب المشروع  -3
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كما أن المشروع طريقة اختبارية أو نشاط تربوي هادف ذو فعالية قصدية ينفذه 

بهدف الوصول إلى نتائج مفيدة ، بعزيمة صادقة في بيئة اجتماعية معينةوالمتعلم برغبة متينة 

 مثمرة .و

 :االختصاص لشعبة أوا

 الوحدات وبعض، الشهادات من مجموعة أنها على عموما الشعبة تعريف يتم

 معين من القطاعات المعرفية. قطاع دراسة على وتستند، المشتركة

 :المهنة

استمرار وتعد وسيلة لكسب العيش ، وهي الوظيفة الذي يسعى الفرد للوصول إليها

المهمات المحددة التي يتطلبها أداء وصل بالمهارات تدريبا يتوهي تتطلب علما ، والحياة

، التدريبوالتعليم وكما تتطلب خبرة فنية متخصصة تتأتى لصاحبها من خالل التعلم ، العمل

، 2011، ) محاسنة عمر موسىهي عبارة عن مجموعة من األعمال ذات طبيعة متجانسة. و

 (141ص

 األصل االجتماعي:

بريقية الجارية , التي تتناول مسألة األصل االجتماعي األموتؤكد األبحاث الميدانية 

األصل وإيجابية بين النجاح المدرسي ووجود عالقة ترابط قوية ، النجاح المدرسيو

ازدادت تصاعديا ، حيث كلما تم التدرج في المستوى االجتماعي للطلبة، االجتماعي للطلبة

 احتماالت نجاحهم المدرسي .

بعدد من المتغيرات مثل: مهنة ، صل االجتماعي للطلبةسوسيولوجيا يتم تحديد األ

 مستوى دخلهما .، ومستواهما التعليمي، األبوين

 :االجتماعية االنتماءات

العوامل وتتحدد االنتماءات االجتماعية للطلبة الجامعيين بعدد كبير من المتغيرات  

أي عدد اإلخوة  حجم األسرة، نوع عمل كل منهماواألم  ومثل: المستوى الثقافي لألب 

 إضافة إلى القطاع الذي يعمل فيه األبوين.، دخل األسرة، مكان اإلقامة، األخواتو

 الشريحة أو الطبقة االجتماعية 

" لدراسة 1986بيير بورديوثمة منظور آخر متميز وضعه عالم االجتماع الفرنسي "

لمال الثقافي يركز هذا االتجاه على ما يسمى رأس اوالواقع الطبقي في المجتمعات. 
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فاألفراد وفق هذا المنظور ال يتميزون بعضهم عن بعض على أساس العوامل ، االقتصاديو

السبل التي يسلكونها واالقتصادية أو المهنية فحسب بل يتباينون من حيث أذواقهم الثقافية 

 (.359ص، 2005، .)أنتوني غدنزقضاء وقت الفراغوللترويح 

ة ال ينفصل عن مفهوم صراع الطبقات؛ حيث إذا كما أن مفهوم الطبقة االجتماعي

نستطيع إذن ، لكن ليس كمفهوم ستاتيكيو الشريحةأو  الطبقةأخذنا بعين االعتبار مفهوم 

يومهنية وضع الفرق بين كل طبقة عن أخرى أو بين كل شريحة عن أخرى؛ فالشريحة السوس

 تاريخية الملموسة. يناميكي ال يجب فصله عن مرجعيته الدعلى سبيل المثال كمفهوم 

(GEORGES LAPASSADE ET RENE LOURAU, 1976 : 82) 

و ، يمكن أن تعرف الطبقة في حالة الجزائر على أساس تملك وسائل اإلنتاجو

 (25ص، 1980، )مغنية األرزاق.أسلوب تملك قوة العمل

يعد موضوع الطبقات من الموضوعات التي أوالها علماء االجتماع باالهتمام في و

من ثمة تعرف بأنها " أي جزء من ، والمكانة االجتماعية كمعيار للطبقة االجتماعية ضوء

تتحدد بنيته في سلسلة من والمجتمع يتميز عن باقي األجزاء بمنزلة أو مرتبة اجتماعية" 

.)حسين عبد الحميد أحمد إدراك الطبقة مع وجود نوع من االستمرار يدعم بناءهاوالمراتب 

 ( 211ص، 2002، رشوان

في سنة  Pierre Bourdieuالذي أصدره  " La Distinction "أما في كتاب 

 أكد على إمكانية تقسيم الفضاء االجتماعي إلى ثالثة طبقات: 1979

هي الطبقة الراقية التي تعرف كيف تلعب دور التميز لتأكيد هويتها والطبقة األولى؛ 

في وي بعدها الطبقة المتوسطة تأت، تقوم بفرض نفسها على جميع الطبقاتوالخاصة بها 

 األخير الطبقة الشعبية التي تتميز بالضغوطات المفروضة عليها من قبل الطبقة المسيطرة.

 le choixاالختيار:

في حياته الحاضرة ، وإن عملية اختيار التخصص لها أثر كبير في شخصية الفرد

 لم النجاح أو الفشل.ترسم له معاوفهي عملية مصيرية حاسمة تحدد مستقبله ، المقبلةو

فاختيار الطالب للتخصص المناسب يؤدي إلى عدم اضطراره إلى تغيير التخصص 

بعد أن يكون قضى فيه شهورا أو سنوات فضال عن حاالت الفشل التي قد تنتج من سوء 

 االختيار.
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 Les étudiants et le travailفي كتابه Matias MILLETيعرفه ماتيامييي التوجيه

universitaire-étude sociologique كاآلتي : 

التي يكون بإمكان الفرد أن ، هو عبارة عن عملية تتطلب مهارات معرفية

 (Mathias millet, 2003 :35)يطورها.

تمكين المرء من الوصول إلى هدفه أو ، في حقل التربية، "توجيه"يراد بكلمة و

 غاياته بشكل واضح من دون اضطراب أو قلق.

انه عملية بيداغوجية تعمل على Henri Biron  هنري بيرونيعرفه  :التوجيه المدرسي

، .)توفيق زروقيرغباتهم ومساعدة الطلبة في اختيار الشعب التعليمية حسب استعداداتهم 

 (15ص، 2008

و المتوافقة مع قدراته ، : يقصد به إرشاد المتعلم إلى اختيار المهنة المناسبة لهالتوجيه المهني

 (2005،245،)جرجس ميشال جرجس.طموحهومع مهاراته ، ويةالجسدوالذهنية 

 :لطالبا

كقولنا ، يتابع دروسا بجامعة أو مدرسة علياوالطالب هو الفرد الذي يزاول دراسته 

 Alain Rey, Dictionnaire LE ROBERT, p)طالب تكنولوجيا ...الخ، طالب آداب، طالب طب

269)  

ة من فئات المجتمع؛ هي جزء من فئة الشباب ال عبارة عن فئة اجتماعي الطلبة الجامعيين

هي في حالة تكوين ثقافي جامعي موجه أساسا لتكوين النخبة ، تزال خارجة عن دائرة العمل

 André AKOUN,1999 :205))اإلطارات المستقبلية.و

 Michel VERRET ميشال فيغيتقول 

اكسة للحياة السابقة المع، فهذا يعني أن يدخل عالم الحرية، أن يكون المرء طالبا"

في ، و االنضباط التام  من االستيقاظ حتى النوم، و توجيهه، حيث صرامة التوقيت، بالثانوية

أي يصير ، القلق"، واالضطرابات، حين الدخول إلى الجامعة يعني فصل تام تميزه المفاجآت

 (32ص، 2013، ".)منى عتيق"الجامعة مسئوال في عالمه الجديدوالطالب الجامعي فردا حرا 

إن جماعة الطلبة لها فضاء » في مقولتها حول جماعة الطلبة ميشال فيغيكما تشير 

الزمان يشكالن بالخصوص واقع هذه وحيث أن هذا الفضاء ، زمان وممارسات خاصة بهاو

 . »الجماعة 
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 ليس سوى كلمة. بأنه " الشباب "فيعرف  بيير بورديو أما

نا أن نفهمها إال بالرجوع إلى المؤسسة التعليمية فال يمكن هوية الطالبأما فيما يخص 

 (Valérie ERLICHE, 2004 : 122)أي الجامعة

بناء التجارب الطالبية و الهوية الطالبيةيؤكد أنه لفهم مبادئ تحديد  فرونسوا دوبي

 (Valérie ERLICHE, 2004 :123)يجب البحث في عالقة الطلبة مع مساراتهم الدراسية 

إذ أن الجامعة مؤسسة أوجدها ، عالمي للجامعةوتعريف قائم بذاته  ال يوجدالجامعة 

و يؤسس كل مجتمع جامعته بناء على مشاكله الخاصة ، أناس لتحقيق أهداف ملموسة

من ثم تصبح الجامعة مؤسسة ، واالجتماعيةواالقتصادية واتجاهاته السياسية وتطلعاته و

من داخل جهازها بل تتلقى هذه األهداف ود اتجاهاتها من جانب واحوتكوين ال تحدد أهدافها 

 وجود .ومعنى ، الذي يعطيها هو وحده حياةومن المجتمع الذي تقوم على أسسه 

انطالقا من مختلف أشكال الرأسمال التي تسمح ببناء  المحيطيمكننا أن نعرف 

 هي كالتالي:و الفضاء أو المحيط حسب بيير بورديو

 الدخلواالعتبار الثروة : يأخذ بعين رأس المال االقتصادي -1

 : يمكن أن يتخذ ثالثة أشكال:رأس المال الثقافي -2

، ثانيا الممتلكات الثقافية المكتسبة أو المملوكة من قبل األشخاص، أولها الهابيتوس

 ثالثا الشهادات التي تمنح رسميا في إطار مستوى ثقافي معين.

 ة في المدرسة.يستخدم بورديو هذا المفهوم لكي يشرح الفوارق االجتماعي

 -كعالقات األصدقاء مثال –: هو مجموعة من العالقات رأس المال االجتماعي -3

 يلجأ إليها األشخاص خارج إطار نسق األسرة.  

كما ، : يمكن أن يكون مشابه للبرستيج أو المكانة االجتماعيةرأس المال الرمزي -4

عى إلى إضفاء يمكن أن يكون رسمي من خالل تسميات معينة؛ كشهادة أو عنوان يس

 Marc)أيضا كتراكم رؤوس األموال األخرى السيما رأس المال االقتصادي. ، الشرعية

MONTAUSSE, et Gilles RENOUARD, 2009 :62) 

إذن إن وضعية الفاعلين في المحيط أو في الطبقات االجتماعية يعتمد بالدرجة 

 البنية الخاصة برأسمال كل منهم. واألولى على الحجم 
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 « La position sociale »:االجتماعي الوضع

تدل عبارة الوضع على الموقع الذي يحتله الفرد ضمن مجموعة معينة ,أو الموقع 

يمكن وصفه وهذا الموقع ذو بعدين اثنين ,األول ، الذي تحتله المجموعة في مجتمع معين

ة الصالت يمكن وصفه بالعمودي. إننا نعني بالبعد األفقي للوضع شبكوالثاني وباألفقي 

المبادالت الواقعية أو الممكنة ببساطة التي يقيمها الفرد مع أفراد آخرين يكون موقعهم في و

ما فيما يخص أ على العكس تلك التي يسعى هؤالء األخيرون إلقامتها معه. و، أنفس موقعه

 منه المبادالت التي يعقدها مع من هم أعلى منه أو أدنىوفهو يتعلق بالصالت ، البعد العمودي

أو على العكس تلك التي يسعى من هم أعلى منه أو أدنى منه إلى عقدها معه. يمكننا التنسيق ،

التسلسلية ألحد و بين هذين التوضيحين بتعريفنا للوضع بأنه مجمل العالقات المساواتية

 (594،ص2007،ف.بور يكوو،)ر.بودوناألفراد مع سائر أعضاء المجموعة 

 Premières leçons sur »نعود أيضا إلى كتاب 

La sociologie de ¨Pierre Bourdieu par Patric Bonne witz » 

؛ أي وضعية الفاعلين في فضاء La Position des Agentsحيث تكلم عن الوضعية 

البنية الخاصة برأسمال كل والتي تعتمد بالدرجة األولى على الحجم ، الطبقات االجتماعية

 (Patrice BONNEWITZ, 1998, p43).منهم

 التخطيط:

هو العملية المقصودة المبنية على أساس من الدراسة العلمية التي تهدف إلى تحقيق 

 (11ص، 1997، )فؤاد بسيوني متوليأهداف تنمية معينة سبق تحديدها في المستقبل

انطالقا من الدراسات السابقة سنعتمد بعد هذا التوضيح المنهجي إلى المزاوجة  

سسية الداخلية المتعلقة بالدرجات العلمية للطالب ماضيه الدراسي أو بين المتغيرات المؤ

المتغيرات وانتماءاته األكاديمية المتمثلة في القطاع الدراسي الذي يزاول به تعلمه بالجامعة 

الثقافي للطلبة الذي يتجسد في والخارجية التي تتمثل في المحيط أو الوسط االجتماعي 

 لتأثير األهم في التمهيد للحصول على االختصاص المفضل.التأطير العائلي الذي له ا

و محاولة كشف ، المشروع المهنيبناء ومن أجل فهم مسألة اختيار االختصاص 

مختلف الخصوصيات التي يحاول المجتمع الطالبي إبرازها داخل منظومة الدراسات 

تعليم ما قبل الجامعي لجأنا إلى بعض  المتغيرات التي يبدأ تأثيرها في مرحلة ال، الجامعية
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هناك عوامل داخلية " ميكرو سوسيولوجية " و عوامل خارجية "  ,من بين هذه العوامل

الرأسمال  أو، الجنس، ما يلي السن فاألولى يمكن أن نذكر منها ،"  ةماكرو سوسيولوجي

عوامل أما ال، أو نوع البكلوريا و المالحظة المتحصل عليها الطلبة عليه المدرسي الذي يتوفر

قد يكون لها التأثير األكبر في توجيه اختياراتهم  ةالخارجية أي الماكرو سوسيولوجي

الوضع االجتماعي والمستوى الثقافي السائد في ك هي المتغيرات الخارجيةوممارساتهم أال و

 . االنتماء الثقافي واألصل االجتماعيو  األسرة

األصل االجتماعي للطلبة الذي (أال وهو خارجيسنعتمد في هذا البحث على متغير )

كنوع  )داخلي(األم وعلى متغير مؤسسي والمستوى التعليمي لألب ويلم المستوى الثقافي 

 البكلوريا التي يتوفر عليها الطالب .

بالباكلوريا إضافة إلى القطاع األكاديمي الذي التحق به  هاوالمالحظة المتحصل علي

 الطالب.

جب علينا توظيف متغيرات بالعدد الكافي لكي نتأكد من صحة أي فرضية يو

 نقف عند بعض التفسيرات للعالقات التي تربط هذه المتغيرات. ولنستطيع أن نلم بالموضوع 

 المتغيرات الموظفة في هذه الدراسة 

 : متغير الجنس والأ

 : متغير السن ثانيا

 : متغير مستوى األب واألم التعليمي ثالثا 

 األم و: متغير مهنة األب  رابعا

لقد حاولنا أن نأخذ بعين االعتبار عند اختيارنا للمتغيرات التي تدخل ضمن دراستنا 

 مدى مالئمتها لما نريد أن نبنيه.

 



 الشق النظري
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 :تمهيد

ال يمكننا أن نفهم ، والجزائريين تاريخهمكما أن للطلبة ، للجامعة الجزائرية تاريخ

فإننا ال نفهمها في يومها إال بقدر ما ، حاضرهم ما لم نقف على ماضيهم وكذلك الجامعة

 ولفهم حاضر التعليم الجامعي يجب علينا أن نعرف ماضيه.، نعرف عن أمسها

تي الدوافع االجتماعية ال، وسنتطرق في هذا الفصل إلى أصول الطلبة االجتماعية

المصير المهني للطلبة الجزائريين باإلضافة إلى ، أدت بهم إلى متابعة الدراسات الجامعية

في األخير تعرضنا إلى توجيه المسار الدراسي للمتخرجين والحاملين للشهادات الجامعية 

 الجزائريين توجيها غير وظيفي.
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 األصول االجتماعية  للطلبةالمبحث األول: 

تبار العراقيل التي صادفت شباب األهالي أثناء سعيهم إلى إذا أخذنا بعين االع

كانوا يتلقون تسهيالت  المدعومينواألثرياء حيث يمكننا الجزم بأن ، اكتساب الثقافة الفرنسية

ألن الخماس أو األجير ، حيث كانوا وحدهم قادرين على االلتحاق بالجامعة، من قبل اإلدارة

كما يجمع أغلب الطلبة الجزائريين على ، ده إلى الجامعةاليومي لم يكن في وسعه إرسال أوال

معظمنا ناس فقراء جئنا  "حيث كتب يقول 1927تأكيد ما ذهب إليه فرحات عباس منذ سنة 

لم نكن ندري كيف و"الدواوير" من عائالت بسيطة للحصول على شهادة البكلوريا  من

لم يكونوا ، ل مرحلة دراستهمأما فيما يخص الظروف المادية للطلبة خال، "السبيل إليها

ألن التعليم العالي الفرنسي لم يكن مخصصا ، بالضرورة ورثة قوم من ذوي الثروات الكبيرة

ألوالد األغنياء دون غيرهم؛ فاأللفين أو الثالثة أالف عائلة جزائرية التي كانت تبعث أبناءها 

لحصول على شهادة  أمال في دفعهم إلى ا، 1954إلى مؤسسات المرحلة الثانوية سنة 

 (47ص، 2007، )غي برفيليالبكلوريا. 

كانت جد منحطة  السوسيوإقتصاديةإن شروط الحياة ، إضافة إلى ما سلف ذكره

المجازر المرتكبة من والقتل ومتدهورة منذ بداية االستعمار التي رافقتها كل أنواع القمع و

المناخ القاسي إضافة إلى والبرد واألمراض وطرف المستعمرين. دون أن ننسى المجاعة 

تجريدهم من ممتلكاتهم ثم استبعادهم من النظام وتدميرهم ، ذلك قطعهم عن مصادر حياتهم

 KHIATI).المدرسي؛ عاش الجزائريين أنا ذاك في حالة من البؤس لعشرات السنين

Mostapha, 2000:179) 

الي أو يستلزم قسطا أدنى من اليسر الم مسار دراسي كاملحيث أن مزاولة  

الحصول على منحة دراسية؛ كان ذلك المال اليسير شكال متميزا من أشكال الثراء وسط 

لم وكان توزيع المنح الدراسية مرهونا بالفوز في االمتحان ، والبؤس العام المميز لفئة األهالي

 قد 1886لكن قرارا بتاريخ ، وتكن تمنح إال للمرشحين المؤهلين من أبناء العائالت الفقيرة

)غي كامتياز للعائالت التي أسدت خدماتها لفرنسا. ، سمح بمنحها  من غير اجتياز االمتحان

 ( 48ص، 2007، برفيلي
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 أغوات كانت اإلدارة تستغل تلك الفرصة لتجازي "خدامها المخلصين" من الباش

أعوان والمعلمين و التراجمةورجال الدين وأعوان القضاء والعساكر والقياد و األغواتو

لقد رفعت حصة القروض المخصصة لمنح الدراسة الثانوية ضمن ميزانية األهالي وحة الص

 كانت الغاية من ذلك في عهد الحاكم العامو 1914إلى سنة  1904بكيفية محسوسة من سنة 

1903-1911JONNART أما في عهد ، هي تدعيم مكانة البرجوازية المحافظة

ن ضباط كتائب القناصة ؛ واصلت فكان الهدف هو تكوي 1918LUTAUD-1911خلفه 

في ، وتعسفاونخبة من األهالي حمالتها للمطالبة بتوزيع المنح الدراسية بطريقة أقل جورا 

الناطقة باسم " الشباب الجزائريين" بربط توزيع المنح ، طالبت جريدة" اإلقدام" 1919سنة 

أصوله نت العليا حسب استحقاق كل طالب مهما كاوالمخصصة للدراسات الثانوية 

محدودة  التي كانت تخصص تلك المنح لطائفة، بوضع حد لالنحرافات السابقةواالجتماعية 

كان ابن والحظ فرحات عباس 1927في سنة ، لكي يسود الشعور بالعدل، من ذوي االمتياز

ال تحظى به سوى أقلية ، قايد ما يلي " إن التعليم الثانوي الذي هو المنطلق إلى التعليم العالي

، ن ذوي الثراء أو من حصلوا على منح الحكومة العامة؛ كان المستفيدون من تلك المنحم

نتيجة وهم أبناء القياد عموما ال يحملون سوى طموحا واحدا هو أن يصبحوا بدورهم قيادا و

 من االمتيازات الممنوحة لهم ".، أو يستفيدون بكيفية سيئة، لذلك فإنهم ال يستفيدون

ة ندد عبد القادر سفير بالمنح الهزيلة المخصصة للتعليم بعد مضي عشرين سن 

من  30قلة المستفيدين منها ) تمت تلبية أقل من وبصعوبة إجراءات الحصول عليها والعالي 

إن لم تعد المنح حكرا على أبناء" الخيام و( كما قال الناظر حتى 90الطلبات عوضا عن 

ئج تحقيقات شرطة االستخبارات العامة فعلى الكبيرة" فان االستفادة منها ظلت رهينة بنتا

خصصت ميزانية الجزائر قرابة  1949في سنة ، واألقل لم يعد األمر قضية تمييز عرقي

مليون ألوالد المسلمين الذين كانوا  22ماليين من بين  4عدد منح التعليم الثانوي  1/4

لمخصصة للتعليم العالي أما فيما يخص المنح ا 1954العدد العام للطلبة سنة  1/6يشكلون 

كذا وفي حين لم يتجاوز عدد الحائزين على البكلوريا  2.700.000فرنكا من بين 700.000

لكن المنح الجزائرية الصادرة من الحكومة العامة ، من المجموع 14الطلبة المسلمون نسبة 

 الجزائريةكانت أقل أهمية من التي ترد من فرنسا. لقد تراوحت نسبة المستفيدين من المنح 
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كانت قيمتها وفي فرنسا  18مقابل ، 1954سنة  7و 6) من جملة طلبة مدينة الجزائر( بين 

، 2007، )غي برفيليهي مسألة تحتاج إلى دراسة أكثر عمقا. واإلجمالية أقل من ذلك بكثير 

 ( 48ص

لم يدعم عملية ، على نقيض واقع الحال في فرنسا، يبدو أن العامل االجتماعي الثقافي

فطلبة األجيال األولى على األقل قد اكتشفوا ثقافة غريبة ، االنتقاء القائمة على مؤشر الثروة

لم تكن العائالت الكبيرة المحافظة تتوفر على إرث ثقافي يمكن وعن وسطهم العائلي 

 ( 49ص ، 2007، )غي برفيلياستغالله مباشرة في المدرسة الفرنسية .

هم ، خارج مجال الدراسة، بنوع من الدعم الثقافي إن الورثة الحقيقيين المستفيدين

هناك من كان أكثر أو أقل ، وهؤالء لم يكونوا ضمن ذوي االمتياز المالي، وأبناء المعلمين

لكنه واجه عقبات كأداء تحدث عنها فرحات عباس كالتالي " كنا مدعوين وغنى منهم 

ة لم تدخل الديار المسلمة فمن اللغة الفرنسيوالكتساب المعارف بلغة ليست لغة طفولتنا؛ 

حاولت مدرسة األهالي بكل ، البديهي أن نواجه صعوبات لم يكن يعانيها رفقاؤنا الفرنسيون

)غي لم تتوصل إلى نتيجة". ولكنها عجزت ومعالجة هذه الوضعية ، ما أوتيت من حيلة

 ( .50ص، 2007، برفيلي

كذلك األمر حينما يكون وغته عندما يكون الطفل خارج القسم الدراسي فانه يتكلم بل

ما لم يتمكن من الحصول على أولويات اللغة وفي ملعب المدرسة أو في الشارع أو في منزله 

الفرنسية فان دراسة أي مادة أخرى سوف لن تؤتي ثمارها بالنسبة إليه أضف إلى تلك 

ذي ينعم به ال التوجيهوفالمساعدة األمهات؛ والصعوبات حالة الجهل المتفشية بين اآلباء 

 ليس للتلميذ الجزائري سند غير المعلم.واألطفال  الفرنسيون في ديارهم منعدم هنا؛ 

قد ، قرى المستعمراتوكلغة ثانية في مدن ، إن االنتشار التدريجي للغة الفرنسية

على ، سليلة العائلة الواحدة، كما ساعد تعاقب األجيال، كثيرا من الصعوبات، بدون شك، ذلل

هكذا تشكل رصيد ، ولفرنسية ساعد على تخطي العقبات التي كانت تواجه سلفهاالمدرسة ا

من االستيعاب الثقافي استفاد منه أطفال العائالت التي بادرت مبكرا إلى إرسال أطفالها إلى 

، 2007، )غي برفيليالثقافة الفرنسية. والمدارس فليس ثمة عالقة بديهية بين مستوى الثروة 

 ( 50ص 
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لطلبة الجزائريين الفرنكوفونيين المنتسبين للجامعات الفرنسية: إحصائيات ا  

: أبناء األهالي الجزائريين من المنتسبين للمدارس المزدوجة أو 01جدول رقم 

 1955-1916الثانويات بفرنسا من 

المدارس المزدوجة أو 

 الثانويات

 السنة عدد الطلبة

 1870 271 مدارس مزدوجة

 الثانويات

 الفرنسية

 زائربالج

21 

69 

85 

125 

180 

386 

1889 

1893 

1900 

1905 

1910 

1914 

 1914 طالبا حاصال على شهادة البكلوريا 76

 الثانويات

 الفرنسية

 بالجزائر

1358 

1800 

4192 

626 

1940 

1945 

1951 

1954 

 1954 طالبا حاصال على شهادة البكلوريا 350

 

هالي الجزائريين من الطلبة في معاهد : بعض اإلحصائيات باألرقام: أبناء األ02جدول رقم 

 التعليم العالي المفرنس.

 السنة المعاهد العليا

 طلبة 06

 طالبا 50

 طالبا حامال لشهادة جامعية 25

1884 

1908 

1910 
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المدارس العليا بفرنسا و: أبناء األهالي الجزائريين من المنتسبين للجامعات 03جدول رقم 

1955-1916من   

 السنة عدد الطلبة

61 1916 

100 1932 

142 1941 

360 1956 

386 1951 

442 1952 

572 1953 

513 1954 

584 1955 

كان عدد الطلبة الجزائريين في  1954تقول بعض الدراسات أن في تاريخ     

بما فيها جامعة الجزائر يعد من القلة بمكان حيث ال يتجاوز عدد الطلبة ، الجامعات الفرنسية

طالب في  1200طالب من مجموع  600بالجامعة المركزية الفرنسية بالجزائر الجزائريين 

بالمائة  11.4فجامعة الجزائري المركزية الفرنسية كانت تعد نسبة ، كامل الجامعات الفرنسية

من الطلبة الجزائريين المسلمين المسجلين بها في حين كان تعداد السكان الجزائريين 

من سكان أرض الجزائر؛ هذه النسبة الضئيلة جدا من المتعلمين  بالمائة 89.5المسلمين يمثل 

الحقيقة التاريخية التي سجلها الجنرال والجزائريين الفرنكوفونيين نجدها تصطدم 

"DAUMAS في بدايات احتالل الجزائر حيث كانت نسبة المتعلمين من الشباب  " الفرنسي

هذا بشهادة الجنرال المذكور آنفا ، وبالمائة من سكان أرض الجزائر 40الجزائري تتجاوز 

، 1995، )عبد هللا حمادي. الذي أشرف بنفسه على عملية إحصاء نسبة المثقفين في الجزائرو

 (09ص

 "ALEXIS DE TOCQUEVILLE" يأسف ، يعتبر أحد المستعمرين المنصفين

ى كل ما للوضع الذي آلت إليه الجزائر من جراء الهجمة االستعمارية الفرنسية الشرسة عل
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المدارس في حين كان وتبصر كإغالق الكتاتيب القرآنية ومن شأنه أن يكون مجال استنارة 

)عبد غبطتهم أمام تدمير المرافق التعليمية وبل يعلنون سعادتهم ، آخرون ال يشاطرونه الرأي

 ( .11ص، 1995، هللا حمادي

 : : يوضح توزيع الطلبة الجزائريين في بلدان الخارج 04جدول رقم 

أطوار  المجموع

 مختلفة

الطور 

 الثانوي

طب  هندسة تقنيون

 صيدلةو

حقوق  علوم

علوم 

سياسية 

اقتصاديو

 ة

اسم  آداب

 البلد

 ألمانيا 14 14 3 15 24 2 1 2 75

 بلجيكا  1 2 4  4   11

 كندا     1    1

 انجلترا       1  1

 إيطاليا 1        1

 النرويج      3   3

 يدالسو      1   1

 سويسرا 11 26 6 69 20 2  1 135

 الو.م.أ 3 12 7 1 17    41

يوضح  الجدول توزيع الطلبة الجزائريين في بلدان الخارج؛ فنالحظ توجه الطلبة 

مقسمة على شعب متنوعة نذكر منها الطب  135حيث سجلوا ، إلى سويسرا كان عددهم كبير

أما الهندسة فسجل ، 26اقتصادية واسية علوم سيوتأتي بعدها مباشرة حقوق ، 69الصيدلة و

تأتي بعد سويسرا مباشرة ألمانيا ، والعلوم فكان العدد ضئيلوأما اآلداب ، 20الطلبة فيها 

الطب و 24؛ فكان توجه الطلبة عموما إلى شعبة الهندسة ب 75حيث سجل الطلبة فيها 

اآلداب ب وقتصادية االوالعلوم السياسية وتأتي بعدها مباشرة الحقوق ، و15الصيدلة ب و

و تأتي في األخير الشعب األخرى بأعداد ضئيلة أما الواليات المتحدة األمريكية فسجل ، 14

أما الحقوق  17حيث سجل الطلبة إلى المتوجهون إلى شعبة الهندسة ، 41توجه الطلبة إليها 

ألخرى بأعداد تأتي في األخير الشعب او 12االقتصادية فسجل فيها الطلبة والعلوم السياسية و
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السويد فكان توجه الطلبة إليها جد والنرويج وايطاليا وانجلترا وكندا وأما بلجيكا ، ضئيلة

 ضئيل مقارنة مع البلدان التي سبقتها.

فرنسا و: يوضح توزيع عدد الطالب الجزائريين في كل من أوروبا 05جدول رقم 

 الجزائرو

 البلد السنة الجامعية عدد الطالب

 الجامعات األوروبية 1957-1958 2190

 الجامعات األوروبية 1958-1959 1500

في غير الجامعات  1958-1959 600

 األوروبية

في الجامعات  1958-1959 1000

 الفرنسية

في الجامعة  1957-1956 267أو  250

 الجزائرية

في الجامعة  1958-1957 421أو  392

 الجزائرية

في الجامعة  1958-1959 814

 ةالجزائري

في الجامعة  1959-1960 1317

 الجزائرية

في الجامعة  1960-1961 1372

 الجزائرية

حاولوا كسب ومن القادة العسكريين الذين اهتموا كثيرا بقضية الطالب الجزائريين 

الذين حاولوا  شالو جوهوصداقتهم باستعمال الطرق السيكولوجية خاصة الجنرال ومودتهم 

ورة بواسطة أساتذتهم اللذان كانا ينظمان لقاءات دورية لالجتماع إقناع الطالب بالصد عن الث

 (130ص، 2004، )عمار هاللبهم إال أن محاوالتهم باءت بالفشل 

فسافر الطلبة للدراسة خارج الوطن حيث ذهبت البعثة الطالبية األولى إلى سوريا 

لم يسقط منهم وفوق للدراسة في أحد الثانويات؛  تكونت من عشرة طالب فتابعوا الدراسة بت

دخلوا جامعة دمشق  في بداية السنة وال طالب واحد كما انتقلوا إلى مرحلة التعليم العالي و

 .( 131ص، 2004، )عمار هالل 1956-1957
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: الطلبة الجزائريين المسجلين في الجامعات الفرنسية في كل من 06جدول رقم 

 فرنسا:والجزائر 

 في فرنسا عدد الطلبة المالحظات

 لسنة الجامعيةا

بما في ذلك األقسام التي تهيئ 

للدخول إلى المدارس العليا 

 750طالبا( الجامعات )480)

 طالبا(

1230 1959-1960 

 تقسيم الطلبة الجزائريين حسب اختصاصاتهم

 الشعبة أدب 95

  حقوق 100

  علوم 190

  طب األسنانوصيدلة ، طب 365

 المجموع  750

 عاصمةفي جامعة الجزائر ال

 1954-1953 589 يتمتعون بمنحة151منهم 

 1960-1959 814 يتمتعون بمنحة 332

 تقسيم الطلبة الجزائريين حسب اختصاصاتهم

 الشعبة الدراسية اآلداب 243

  الحقوق 276

  العلوم 195

  الطب 100

 المجموع  814

22إ:  398ذ:  1961-1960 حقوق   

83إ: 367ذ:    آداب 

39إ: 232ذ:  معلو    

28إ: 148ذ:  صيدلةوطب     

172إ: 1145ذ:  1317المجموع:     
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 الدوافع االجتماعية التي أدت إلى متابعة الدراسات الجامعيةمبحث الثاني: ال

توحي األرقام السابق ذكرها بأن الطلبة المسلمين كانوا أقل حظوة من نظرائهم   

ا منهم ألنهم لم يجدوا المكانة الالئقة أن يكونوا أكثر طموح، فمن المفروض إذن، األوروبيين

ينبغي هنا التمييز بين الطلبة األغنياء "المترفين" وبهم في المجتمع الكولونيالي الجزائري؛ 

بين أولئك الذين زاولوا الدراسة بهدف الحصول على امتياز ما؛ فلقد ضمنت الفئة األولى و

جتماعي على أساس ما تناله بفضل مستقبلها بينما حاولت الفئة الثانية إرساء وضعها اال

كما أن العائالت األوروبية كانت تمتلك دخل ( 51ص ، 2007، )غي برفيليشهادتها الدراسية 

 ست مرات من دخل العائالت الجزائرية.(Mostapha KHIATI,2000 :179)أعلى 

 في المجتمع الجزائري : نخبتانهذا تمييز واضح بين و

لثانية فأصولها شعبية حيث كانت هذه األخيرة تعادل األولى ذات أصول عريقة أما ا

ألن مكانتها ، كما يمكن اعتبار تلك النخبة الجديدة طبقة "برجوازية"، األولى من حيث الثروة

ارتبطت بتطور وضعها االقتصادي. تنقسم هذه األخيرة إلى قسمين هما: البرجوازية الكبيرة 

مالكي العمارات وتجار ومتشكلة من مقاولين البرجوازية الصغيرة؛ فيما يخص األولى هي و

الفالحة والصناعيين. كان هؤالء األعيان األثرياء أعضاء في غرف التجارة واألراضي و

 الصناعة.  كما أنهم يدفعون دوما أبناءهم إلى مزاولة الدراسة في التخصصات القانونية و

 ( 51، ص2007فيلي، )غي بر. 1954إلى غاية سنة ، لكن عددهم ظل محدوداوالعلمية و

إنما وأنه ال توجد نخبة واحدة في الجزائر "مورال" إضافة إلى ما سبق قوله الحظ 

فالنخبة غير المفرنسة أي ، نخبة مفرنسةو قسمها إلى نخبة غير مفرنسة، توجد عدة نخب

ة أما النخبة  المفرنس، المثقفين ثقافة عربية، والعمال المناضلين، المعربة تشمل اإلقطاعيين

، 2013، )عبد القادر حلوشفهي التي تلقت تعليما فرنسيا في المدارس الفرنسية بالجزائر 

 (252ص

، هي التي استطاعت أن تدخل الجامعة أطباءونخبة النخبة  من يسميها يوجدو

بالعنصر الذي يمثل  "مورال"يسميهم وغيرهم ومهندسون وأساتذة ، محامون، صيادلة

 (252ص، 2013.)عبد القادر حلوش, قفين ثقافة فرنسية البرجوازية الجديدة أو المث
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الحقيقة أن النخبة األولى التي ينتمي إليها العمال المناضلون هي التي قادت التيار و

االنفصالي عن فرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية أو بمعنى آخر هي التي واالستقاللي 

نظرا لظروفها السياسية ، حزب سياسي نادت باستقالل الجزائر عن فرنسا منذ تأسيسها ألول

االجتماعية السيئة في المجتمع االستعماري؛ في حين نادت النخبة الثانية أو نخبة النخبة كما و

المواطنة الفرنسية ألن والعدالة والتسامح والمساواة والتجنيس وباإلدماج  "مورال"يسميها 

نسي باحتكاكها الحتمي مع الوسط عاشت في قلب المجتمع الفروتكوينها كان فرنسيا خالصا 

هي التي سماها وعالقاتها الوطيدة معه. فهي بعيدة عن واقعها العربي اإلسالمي واألوروبي 

 (253ص، 2013، )عبد القادر حلوشبنخبة "الجزائريين المتأوربين"  بوليو-لوري

هي متكونة من وفهي عبارة عن طبقة تمثل أكثر عدد  "البرجوازية الصغيرة"

رجال الدين وأعوان القضاء وصغار القياد ومن الضباط وريين "النخب الوسيطة" اإلدا

 أعوان السلك الصحي.          و التراجمةومعلمي اللغة العربية و

لقد ساهموا في تكوين أغلبية الطلبة المسلمين بفضل المنح التي تحصلوا عليها لفائدة 

مسارا مهنيا في قطاع اإلدارة أو التعليم ، أوالدهم؛  حيث يباشر هؤالء الطلبة فور تخرجهم

تسند إليهم مسؤوليات أعلى من تلك التي تقلدها آباءهم أو يتوجهون إلى المهن الحرة و

كمحامين أو موثقين أو ممثلين قضائيين أو منفذين قضائيين أو أطباء أو صيادلة أو جراحي 

 أسنان .

يتمتعون بنوع من وية جيدة إضافة إلى العمال األهالي الذين يكسبون عيشهم بكيف

بين "البرجوازية الكبيرة  فئة وسطىالسمعة الحسنة في صفوف المجتمع؛ حيث يشكلون 

 الصغيرة"و

الجامعة من أجل وحيث كانت هذه الفئة تبعث أبناءها إلى مؤسسات المرحلة الثانوية 

 ( 51ص، 2007، )غي برفيلي.من أجل الحصول على مهنةوالتخرج 

التي كانت ومن "الوصوليين" التي لم تكن تنتسب إلى ساللة مرموقة  تعتبر هذه الفئة

حيث هي نتاج النفوذ ، بالمقارنة مع األرستقراطية القديمة، أكثر انفتاحا على العالم العصري

الفرنسي؛ كما أنها لم تكن كما كانت عليه) البرجوازية األوروبية ( كما أنها تمثل "الطبقة 
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"  إشارة إلى موقعها الطبقة الوسيطةكانت تسمى أحيانا " وستعمرة المسيرة" في الجزائر الم

المدعمة من وبين فئة األسياد األجانب المنغلقة على نفسها والوسط بين طبقة األهالي البائسة 

كما لم تكن تلك الفئة البرجوازية ثرية بكيفية متجانسة؛ إال أن ، طرف حلفائها اإلقطاعيين

لعبارة األنسب للداللة على األصول االجتماعية للطلبة المسلمين نعتها "بالبرجوازية" هي ا

"متوسطة" ثم والجزائريين ؛ فهي تشمل قطاعا عريضا من الثروات المتفاوتة "كبيرة" 

 "صغيرة" .

إن الطلبة الجزائريين في الجامعة الفرنسية؛  كلهم تقريبا من أصول شعبية ما عدا 

ا يدعونا إلى القول بأنهم ليسوا برجوازيين بأي حال من هذا م، وبعض أبناء "الخيام الكبيرة"

 على األقل أثناء مرحلة الدراسة. ، األحوال

هو الكفيل وإن إنجاز التحقيقات االجتماعية أصدق تعبيرا من االنطباعات الذاتية 

 بحسم المناقشات في هذا الصدد.   

 75نسبة تحقيقات أظهرت أن ، 1951-1950سنة ، أنجزت المصالح اإلدارية

 ينحدرون من أوساط اجتماعية متواضعة ، بالمائة من الطلبة المسلمين في مدينة الجزائر

، التجار الصغار، المعلمين، المدرسين، األئمة، ) أبناء صغار المستثمرين

بالمائة منهم أبناء العائالت الثرية الحضرية أو  17مستخدمي المكاتب...الخ( تمثل نسبة و

بالمائة منهم إلى عائالت ذات أوضاع حسنة أو يمكن تسميتها"  8وينتمي ، القروية

 ( 56، ص2007)غي برفيلي، بالبرجوازية المتوسطة" )أساتذة، محامون، و أطباء(. 

مهما كانت القيمة العلمية للمعطيات السابق ذكرها إال أنها تبقى قاصرة عن حسم 

لجائز أن يكون انتماء كل النقاش في موضوع يعتبر من خصوصيات علم االجتماع؛ فمن ا

حسب ، ذلك بالرغم من بعض التفاوتوالطلبة الجزائريين إلى أوساط محظوظة نوعا ما؛ 

 الحاالت. 

عرف أحد المفرنسين جماعة النخبة حيث قال أنها " ثريات الشبان  1911في سنة 

لجماهير الذين كانوا قادرين بأعمالهم أن يصعدوا فوق اوالمتخرجين من الجامعات الفرنسية 
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، 2013، )عبد القادر حلوشأن يضعوا أنفسهم في مصاف ناشري الحضارة الحقيقيين" و

 ( 251ص

 المصير المهني  للطلبة الجزائريين  الحاملين  للشهادات الجامعيةمبحث الثالث: ال

لكنه ويظل مشدودا إلى الوراء؛ ، إن الطالب بفعل ارتباطه العاطفي بوسطه العائلي

 وقت إلى األمام بفعل قوتين اثنتين هما :مدفوع في نفس ال

ألن اختيار المهنة ، تلك وضعيتان ال تتالءمان دائماوطموحه الشخصي؛ ووالده 

تحدده فرص العمل المتوفرة أكثر من الميول الحقيقية للمعنيين باألمر.ال يرمي ، عموما

آخر؛ فالجانب  ال يهتم بشيءوسوى إلى تحقيق أهداف عملية ، األهلي من وراء طلبه العلم

زينة وفمتاع زائد ، المادي وحده هو المهم بالنسبة إليه. أما التعليم الذي ال يحقق شيئا لحامله

 غير نافعة.

إن بذل الجهد لتحقيق "متعة اكتساب الثقافة" مضيعة للوقت في نظر الطبقة البرجوازية 

ة ال يحملها على ربط بالرغم ما قد يفترض  من أن وضع االمتياز الذي تتمتع به تلك الطبق

من الفوضى أيضا يصدق ذلك أكثر عند األهالي الذين ينتمون إلى والتعليم باعتبارات الربح 

و هذا بالرغم من أن ذهنية ، 1913سنة ، شريف بن حبيلسالطبقة العاملة ذلك ما الحظه 

 حين يقول :  فرحات عباساألبناء كانت أقل نفعية من ذهنية اآلباء حسب وجهة نظر 

مع ذلك فإن ما نبحث عنه لدى أسيادنا أساسا ليس هو ممارسة مهنة ما بقدر ما هو و

 التفكير.والبحث عن أفضل طريقة لإلحساس 

لكنها ال تحول دون والواقع أن الضروريات المادية تفرض نفسها رغم كل شيء 

مفيد أو  الطموح إلى مراتب أعلى؛ مثل النجاح في الحياة المهنية أو القيام بدور اجتماعي

نظرا لكونهم قد استفادوا بنفس التكوين الذي والوصول إلى تقلد ما أمكن من المسؤوليات. 

حظيت به النخبة المسيرة لألمة الفرنسية فمن حق الطلبة المسلمين أن يأملوا في تبوء المكانة 

 المناسبة لتكوينهم.
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أو المعلم األهلي Maurice Violletteمثل الحاكم العام، كثير من ذوي الفكر السليم

قد طالبوا بأن تمنح النخبة المثقفة فرصا أوسع ، خريج كلية الحقوق بالجزائر، سعيد فاسي

لتقلد الوظائف العليا. ذلك أن إدماج أبناء الرعية في صفوف األوساط المسيرة من شأنه 

 ( 58ص ، 2007، )غي برفيليالمساهمة في تجاوز المواجهة التقليدية 

 توجيه المسار الدراسي للمتخرجين الجزائريين  توجيها غير وظيفي المبحث الرابع: 

متفاوتة التأسيس؛ وشكلت مسألة توجيه الطلبة المسلمين موضوع انتقادات عديدة 

وجهت أولى تلك االنتقادات إلى االنجذاب المبالغ فيه نحو المواد الدراسية ذات الطبيعة 

 طبيقية."الجدلية" على حساب االختصاصات العلمية الت

بشكل دائم تقريبا عن توجه أغلبية ، صحيح أن إحصائيات جامعة الجزائر كشفت

الحقوق؛ كما كشفت حصيلة الشهادات المسلمة للطلبة والطلبة المسلمين نحو فروع اآلداب 

 1910)ثم في الكليات من سنة  1909إلى  1880في الفترة من ، األهالي في المدارس العليا

مطلقة للدراسات األدبية ثم تليها الدراسات القانونية ثم العلمية  ( عن سيطرة1915إلى 

أخيرا الدراسات الطبية. لكن مرد ذلك أساسا هو طبيعة شهادة "األهلية العربية" الممنوحة و

القضاة أو تراجمة اإلدارة الفرنسية( أما ولخريجي المدارس العربية أو للموظفين )األئمة 

 للحصول على شهادة باللغة العربية فكانوا أقل عددا.طلبة اآلداب الذين يتقدمون 

حسب ، 1915تتيح اإلحصائيات الخاصة بالطلبة التي أنجزت ابتداء من سنة 

بمالحظات مماثلة؛ فبصفة عامة تحتل اآلداب المرتبة األولى؛ من ، توزيعهم بين شتى الكليات

أما الدراسات الطبية ، ةو يحتل اختصاص الحقوق المرتبة الثاني، 1939الى سنة 1915سنة 

-1937سنة ، طب األسنان( فقد حلت في المرتبة الثالثة بدل العلوموالصيدلة و)الطب العام 

مع ذلك نالحظ أن ، و1951منذ سنة ، الرابعةوثم تذبذبت العلوم بين المرتبة الثالثة 1938

هم بالحصول على الصيدلة بعد أن استهلوا دراساتوقسما كبيرا من طلبة العلوم امتهنوا الطب 

 البيولوجيا( في كلية العلوم . والكيمياء وشهادات )الفيزياء 

لى إ 1945في جامعة الجزائر ابتداء من سنة ، تقهقرت الفروع الطبية العلمية نسبيا

 مع ذلك فقد ظلت محتفظة بأزيد من ثلث الطلبة المسلمين.و1955سنة  
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على كيف كان ، بصورة أفضل ،قد تتغير أهمية هذه المالحظة لو لم يتم التعرف

في فروع ، فيبدو أن الطلبة المسلمين، الحال بخصوص توجيه الطلبة المسلمين في فرنسا

كانوا أكثر و 1935-1934القانون سنة وكان عددهم كبيرا كحالهم في اآلداب ، العلوموالطب 

ص ، 2007، لي)غي برفيبيد أن االتجاه العام ال يدع مجاال للشك. ، 1950-1949عددا في سنة 

61.) 

 حيث كان، كانت المواد العلمية إذن ظاهرة جديدة تماما بالنسبة للطلبة األهالي

في مؤسسات المرحلة الثانوية وفي مدارس تكوين المعلمين وتكوينهم في المدارس 

 العلوم القانونية.والمتوسطات يعدهم للتوجه أكثر نحو دراسة اآلداب و

 : في كتابه هذا ما يؤكده بالعريبي كادريو

 «De l’école indigène à l’an 2000 … et des poussières  » 

أن الشعبة الكالسيكية كانت محتكرة فقط من طرف الطبقة البرجوازية؛ ألنها « 

من بين هذه الشعب نذكر ما يلي: ، الجد مرغوب فيها، إلى المهن اللبرالية بالمرورتسمح لهم 

زز مكانتهم عتو . كما تحقق لهم ما يسمى بالبرستيجالمحاماة الخ ..، والصيدلة، الطب

 BELARIBI KADRI, 2004 :87))»االجتماعية

جد مناسبة للحصول على ممتلكات مباشرة بعد انتهاء الدراسة ، هي أيضا طريقة«

يوجه إليها الطلبة الممتازين والحصول على مهنة إذن فالشعبة الحديثة  كانت جد محتقرة و

 BELARIBI KADRI, 2004 : 88))»في الرياضيات

الشعب الحديثة كون األولى تمتاز وأما فيما يخص الفرق بين الشعب الكالسيكية 

، األكثر مالئمة لسوق العمل  على عكس الثانيةوبنوع من البرستيج كما أنها الخيار األمثل 

 األخرى من هذه الشعب الدراسية. وجلي بين الواحدة وإذن االختالف واضح 

طالب فقط في فرع  8، بشهادة البكلوريا، توجت أكاديمية الجزائر 1909ففي سنة 

 67طالبا من جملة  15نجح  1914في سنة ، ومن الطلبة المسلمين 29من بين ، الرياضيات

نحو مهن العلوم الطبية ثم الدراسات العلمية  الواقع نجد انجذاب كبير، وفي نفس الشهادة
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بعض الدكاترة ، و1880السلك الصحي" قبل سنة  الخالصة. حيث تخرج الكثير من " ضباط

مؤهل مهني ، و1887منذ سنة ، طالب واحد متعدد التقنيات، و1885قبل سنة ، في الطب

" في  1927في سنة ، يقول فرحات عباس في هذا الصدد، 1919سنة ، واحد في الفيزياء

ات عليا في طالبا أحصينا ثمانية طلبة تحصلوا على شهاد 50كلية الجزائر من جملة 

الفيزياء العامة حيث ِهؤالء الزمالء يحضرون حاليا كفاءاتهم المهنية في والرياضيات العامة 

 غير أن التعليم كان المهنة الوحيدة تقريبا بالنسبة لذوي التوجه العلمي "الخالص".، باريس

 (61ص ، 2007، برفيلي ) غي

من العدد الضئيل من الطلبة  إضافة إلى ما سبق قوله يجب اإلشارة إلى أنه بالرغم 

تخرجوا  3/2، 1915ّإلى سنة  1880الجزائريين إال أنهم تعرضوا لسوء التوجيه؛ من سنة 

الصيدلة ؛إن هذا العدد الضئيل وفي األخير الطب ، والعلوم، وبعد ذلك الحقوقوبشعبة اآلداب 

ضاري  الفرنسي من الخريجين الجزائريين طوال فترة االحتالل الفرنسي يفضح الخطاب الح

 (Mostapha KHIATI, 2000 :175).1830الذي تكرر عدة مرات منذ سنة و

متخرج  25كانت النخبة من الخريجين الجزائريين ال تتعدى  1910حيث في عام 

 جامعي في الشعب الدراسية التالية:

يعني بعد أكثر من قرن من االستعمار؛  1939التعليم أما في سنة ، والمحاماة، الطب

، في الصيدلة 22، في الطب 41متخرج جامعي في الشعب التالية  200صت الجزائر أح

 مهندسين.  03، معلمين في التعليم الثانوي 10، في المحاماة 70، في جراحة األسنان 09و

نالحظ انطالقا من هذه اإلحصائيات أن عدد الخريجين الجزائريين في تطور ملحوظ 

خريج جامعي:  1000يرية أصبحت النخبة تتكون من حيث في عشية اندالع الثورة التحر

معلم في التعليم  185، وجراحة األسنانوالصيدلة وفي الطب  165، وفي المحاماة 354

 اآلخرين تم توجيههم إلى اإلطار اإلداري.، وتقني ساميومهندس  30، الثانوي

(Mostapha KHIATI,2000 :175) 

و  فقط للدراسة هخصص وقتيئري لم  مع اإلشارة إلى أن الطالب الجامعي الجزا

و إنما كرس وقته أيضا للثورة سواء في فرنسا أو في الوطن العربي أو في  البحث العلمي 
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ث ساهم مساهمة إيجابية في سبيل دفع الثورة إلى القمة و في سبيل بناء يالجزائر نفسها بح

 .(231ص ،2009،)أبو القاسم سعد هللا الجزائر بناء ثوريا منتجا  
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 الخاتمة:

متدهورة وإن شروط الحياة السوسيو اقتصادية للطلبة الجزائريين  كانت جد منحطة 

باإلضافة إلى ، التعذيبوالقتل وبداية االستعمار الفرنسي حيث رافقتها كل أنواع  القمع  منذ

أما فيما ، عيةاالجتماوالمناخ القاسي هذا فيما يخص الحياة اليومية واألمراض والمجاعة 

يخص الحياة الدراسية فكان التعليم يتطلب قسطا أدنى من اليسر المالي أو الحصول على 

الدراسة في الوقت وبالتالي هذا ما دفعهم إلى العمل ، ومنحة دراسية من أجل مزاولة الدراسة

 نفسه.

فمسألة توجيه المسار الدراسي للمتخرجين الجزائريين شكلت انتقادات عديدة 

بالرغم من العدد الضئيل للطلبة الجزائريين إال أنهم ، وفاوتة حسب نوع الشعبة الدراسيةمتو

 كان توجيه مسارهم الدراسي توجيها غير وظيفي أنا ذاك.وتعرضوا لسوء التوجيه 

أما المصير المهني للطلبة الجزائريين فهو قائم على الحيرة بين اختيار مهنة آبائهم 

يتان ال تتالئمان دائما ألن اختيار المهنة عموما تحدده فرص تلك وضعوطموحهم الشخصي و

 العمل المتوفرة في سوق الشغل أكثر من الميول الحقيقية لهم.
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 :تمهيد

أنه يعكس Michel Crozier  ميشال كروزيهإن نظام التربية لمجتمع ما كما يشير 

ث أن النظام الدراسي الجزائري ال يخرج عن نطاق أعمال كل  من النظام االجتماعي حي

كما أن الجامعة الجزائرية اليوم هي  إستابليهو بودلوو جون كلود باسيرونو بيير بورديو

والمرآة العاكسة للمجتمع الجزائري ولكن كل منهما مر بتاريخ متحول منذ سنة الصورة 

ي لم يتوقف عن التغير منذ تلك الفترة، والجامعة ؛ أي منذ فترة االستعمار الفرنسي يعن1830

 كل تلك التغيرات والتحوالت. الجزائرية اليوم هي نتاج

األربعة مراحل التي مرت بها الجامعة الجزائرية بدءا  سنتطرق في هذا الفصل إلى

وصوال إلى فترة التوسع التشريعي ، التطورومرورا بمرحلة االستقالل ، بمرحلة التأسيس

لي كما سنتطرق إلى سياسة اإلصالح على مستوى منظومة التعليم العالي باإلضافة الهيكو

في األخير سنتطرق إلى تجربة والبطالة وإلى سياسة اإلصالح على مستوى التشغيل 

 عمل" في الجزائر.-التخطيط "تكوين
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 المبحث األول: األربعة مراحل التي مرت بها الجامعة الجزائرية 

 مرحلة التأسيس المرحلة األولى: 

إذ لم يكن  بالجزائر غداة االستقالل إال ، يعتبر استقالل الجزائر بداية للتعليم الجامعي

إال أنه لم يتخرج ، 1909أعيد تنظيمها سنة ، و1877جامعة واحدة بنيت جامعة الجزائر سنة 

سيس إن تأ،(75ص، 2006، )بوفلجة غياتمنها أي جزائري إال بعد الحرب العالمية الثانية

 الجامعة الجزائرية كان عبارة عن عملية جد طويلة الذي ابتدأ بإنشاء أول مدرسة 

كما تم إنشاء مدارس أخرى متعددة الثقافات ، 1832هي مدرسة الطب في سنة و

 : Djamel GHERID,1998.)1909العلوم في الجامعة سنة ، والحقوق، نذكر من بينها اآلداب

08) 

إنما أنشئت لتثقيف السكان ومدارس العليا ال لشيء كان الهدف من إنشاء هذه ال

من أجل أن تكون رابط بين وحمايتهم من الجهل واألهالي؛ لكي تستجيب لحاجيات المستعمر 

 الشعب المستعمر.  والسلطة المستعمرة 

 المرحلة الثانية :جامعة الجزائر المستقلة

كما ظلت الجامعة ، لعاليفي فترة االستقالل ظلت الجامعة الفرنسية تقود التعليم ا

 في نظامها البيداغوجيوشهاداتها وفي مدرسيها ، فرنسية في برامجها التعليمية

(Djamel GHERID,1998 :08) 

تاريخ إنشاء أول وزارة ، 1970إلىغاية سنة 1962كما أنها تمتد من االستقالل سنة 

هي وجامعة واحدة؛  البحث العلمي؛ فبعد أن كانت بالجزائرومتخصصة في التعليم العالي 

فتحت ، جامعة الجزائر التي كانت متخصصة في تكوين أبناء المعمرين بالدرجة األولى

ثم تلتها بعد ذلك كل من جامعة ، 1967تلتها جامعة قسنطينة سنة ، 1966جامعة وهران سنة 

 التكنولوجيا محمد بوضيافوجامعة العلوم ، والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائروالعلوم 

بقسنطينة   -جامعة األمير عبد القادر–وجامعة عنابة، بينما فتحت الجامعة اإلسالمية بوهران 

 .1984سنة 

إذ كانت ، أما النظام البيداغوجي الذي كان متبعا فهو ما كان موروثا عن الفرنسيين

 (76ص، 2006، )بوفلجة غياتهي: والجامعة الجزائرية مقسمة إلى كليات 

 م اإلنسانية العلووكلية اآلداب  -
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 العلوم االقتصاديةوكلية الحقوق  -

 كلية الطب -

 كلية العلوم الدقيقة  -

تهتم بتدريس ، كما كانت الكليات بدورها مقسمة إلى عدد من األقسام  

أما فيما يخص النظام البيداغوجي فكان مطابقا للنظام الفرنسي؛ حيث ، التخصصات المختلفة

 (77ص، 2006، )بوفلجة غياتكانت مراحله كاآلتي: 

هي عبارة عن ، وتدوم ثالثة سنوات بغالبية التخصصاتومرحلة الليسانس:   -1

 نظام سنوي للشهادات المستقلة.

حيث يتم فيها التركيز على ، تدوم سنة واحدةوشهادة الدراسات المعمقة:   -2

 إلى جانب أطروحة مبسطة لتطبيق ما جاء بالدراسة النظرية.، منهجية البحث

تدوم سنتان على األقل من البحث إلنجاز ودرجة الثالثة: شهادة دكتوراه ال -3

 أطروحة علمية .

شهادة دكتوراه الدولة: قد تصل مدة تحضيرها إلى خمسة سنوات من البحث   -4

 النظري 

 اهتماماتهم.  وحسب تخصصات الباحثين ، التطبيقيو
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 المرحلة الثالثة: جامعة الجزائر السائرة في التطور 

 سنة إحداث وزارة متخصصة للتعليم العالي ، 1970من سنة  تبتدئ هذه المرحلة

)الذي سنتطرق له  1971البحث العلمي؛ تالها مباشرة إصالح التعليم العالي و

 بالتفصيل في المبحث الموالي(.

 الهيكليوالمرحلة الرابعة:  جامعة الجزائر في فترة التوسع التشريعي 

 (79ص، 2006، )بوفلجة غيات: عرفت هذه المرحلة إجراءات تمثلت فيما يلي

الذي وافق عليه مجلس الحكومة في ، وضع القانون التوجيهي للتعليم العالي -1

 .1988سبتمبر 

 قرار بإعادة تنظيم الجامعة في صورة كليات   -2

 يتم توجيه الطلبة الجدد إليها ، جذوع مشتركة 06إنشاء   -3

، سكيكدة، بواقيأم ال، األغواط، مراكز جامعية في كل من ورقلة 06إنشاء   -4

 نتيجة تحويل المدارس العليا لألساتذة بتلك المدن.، سعيدة، جيجل

إنشاء ومستغانم إلى جامعات ، بجاية، تحويل المراكز الجامعية لكل من بسكرة  -5

 جامعة بومرداس. 

 6، مركز جامعي 13، جامعة 17هكذا أصبح قطاع التعليم العالي يحتوي على   

مدرسة متخصصة سنة ومعهد  12ومعهد وطني للتعليم العالي  11، مدارس عليا لألساتذة

(1999.) 
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)محمود :عدد الطلبة المسجلين بالتدرج حسب التخصص 07جدول رقم 

 (13ص،12ص،2000،بوسنة

 1995/1996 1996/1997 1997/1998 

 21889 21487 18792 علوم دقيقة

 2665 2169 1735 علوم تطبيقية

 99581 88851 86672 علوم تكنولوجيا

 21798 20516 20062 طب

 2193 2190 2050 صيدلة

 2521 2256 2186 جراحة األسنان

 4531 4497 4443 بيطرة

 23206 17553 15307 الحياةوعلوم الطبيعة 

 5496 5609 4786 علوم األرض

 37533 30088 23571 علوم اقتصادية

 9118 5997 3814 علوم تجارية

 32610 24221 19332 علوم قانونية

 2934 2224 2046 علوم سياسية

 2374 1729 1445 االتصالوعلوم اإلعالم 

العلوم االجتماعية 

 اإلنسانيةو

22941 27292 33691 

 15230 11615 8102 األدبواللغة 

 22068 17260 15063 لغات أجنبية

 339518 285554 252347 المجموع

 

إلى  1995اع متزايد في عدد الطلبة منذ سنة نالحظ من خالل الجدول التالي أن هناك ارتف

 فيما يخص كل الشعب الدراسية.  1998سنة 
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: عدد الرسائل التي تم مناقشتها خالل النصف األول من 08جدول رقم 

 (17ص،2000،)محمود بوسنة( 1994/1995-1990/1991التسعينات)

 المجموع الدكتوراه الماجستير 

 1168 128 1040 العلوم الدقيقة

لوم الطبيعة ع

 الحياةو

385 29 414 

العلوم 

 االجتماعية

458 43 501 

 2083 200 1883 المجموع

يتبين لنا من خالل الجدول المبين أعاله أن الطلبة الذين تمت مناقشة رسائلهم في 

 1168الدكتوراه يشكلون أكبر عدد في شعبة العلوم الدقيقة حيث يسجلون والماجستير 

 414العلوم االجتماعية الذين يسجلون والحياة وعبة العلوم الطبيعية بالمقارنة مع طلبة ش

 . 1994/1995سنة و 1990/1991على التوالي ما بين سنة  501و
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األرقام الموجودة بين قوسين  : تطورات عدد المسجلين في الدراسات العليا09جدول رقم 

)محمود ن العدد الكليتدل على عدد المسجلين في الدكتوراه الدولة من ضم

 (14ص،2000،بوسنة

 السنة الجامعية 

1963 

1964 

1964 

1965 

1996 

1970 

1974 

1975 

1979 

1980 

1984 

1985 

1998 

1990 

1991 

1992 

1992 

1993 

1993 

1994 

1994 

1995 

1995 

1996 

 العلوم الدقيقة
 

 
29 

 

 

 
74 

 

 

 

 
122 

90 255 722 
(151) 

1191 1009 
(350) 

1527 
(574) 

1454 
(571) 

1661 
(651) 

1461 
(495) 

 التكنولوجيا
90 193 577 

(09) 
1760 2678 

(24) 
2955 
(281) 

3238 
(357) 

3564 
(637) 

3760 
(870) 

 2536 2247 2249 3038 3100 3413 4068 1816 279 الطب

 البيولوجيا
- - - - 105 

 

288 
(46) 

686 653 
(128) 

845 
(193) 

594 
(172) 

603 
(160) 

1062 

 
 علوم األرض  (340)

العلوم و

 الفالحية

- - - - 58 376 
(39) 

560 207 
(55) 

210 
(36) 

199 
(64) 

393 
(138) 

العلوم 

 االقتصادية

 التجاريةو

28 14 32 287 275 347 
(24) 

1002 1028 
(08) 

1206 
(124) 

892 
(135) 

958 
(178) 

4803 

 

 
العلوم  (737)

 القانونية

43 41 78 544 409 796 
(102) 

2752 1186 
(143) 

1337 
(143) 

789 
(168) 

1359 
(149) 

العلوم 

 السياسية 

 اإلعالمو

- - - - 170 261 
(15) 

405 236 
(49) 

214 
(39) 

231 
(42) 

219 
(42) 

العلوم 

 االجتماعية

56 

 

82 85 200 476 568 
(06) 

1402 1600 
(65) 

1694 
(240) 

2157 
(257) 

1994 
(172) 

اآلداب 

 ةاللغات الحيو

208 620 
(39) 

790 910 
(124) 

1016 
(140) 

988 
(127) 

955 
(125) 

1127 
(206) 

 المجموع

156 211 317 1400 3965 8597 
(1290

) 

1336

7 
1460

7 
(1163

) 

13942 
(1770) 

12791 
(1893) 

13949 
(2281) 

14740 
(2715

) 

 

الرغبة في  مهني من خاللومن الجدول يتبين لنا أنه تم بناء مشروع دراسي  نطالقاا

مواصلة الدراسات العليا )الدكتوراه( فيما يخص كل الشعب الدراسية سواء العلمية أو الدقيقة 

هذا كله راجع إلى الطموح الذي امتاز به الطلبة وأو الطبيعية أو التجريبية أو اإلنسانية 

 . أهدافهمورغبة في تحقيق مشاريعهم  1996إلى غاية سنة  1984الجزائريين منذ سنة 
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)محمود : بعض المؤشرات حول تطور التعليم العالي في الجزائر10جدول رقم 

 (11ص،2000،بوسنة

 السنوات
 هيئة التدريس مستوى ما بعد التدرج المتخرجين مستوى التدرج

 اإلناث المجموع اإلناث المجموع اإلناث المجموع اإلناث المجموع

63-62 2725 576 93    298 10 

63-64 3565 783 87  156 34   

64-65 5425 1135 179  211 47   

65-66 6883 1429 195  231 58   

66-67 7478 1349 378  286 58 764  

67-68 8735 1884 654  235 42 693  

68-69 9794 2255 724  289 51 724  

70-69 12243 2911 759  317 60 942  

70-71 19311 4154 1244  423 74   

71-72 23413 5345 1703 587 921 197 1718  

72-73 26074 5835 2355 638 1048 58 1854  

73-74 29465 6840 2786 406 1205 157 2881  

74-75 35739 8422 2844 636 1400 947 4041  

75-76 41709 9543 4661 719 1766 429 4670  

76-77 50097 11658 5410 816 2310 537 4984  

78-77 51893 12138 5928 971 2654 746 5886  

78-79 51510 13669 6046 1092 3231 709 6421  

79-80 57445 14540 6963 1452 3965 1051 6207  

80-81 66064 18092 7477 1810 5229 1390 7058  

81-82 72590 21956 7800 2415 5429 1430 7796  

82-83 90145 29644 9584 3260 5722 1553 9311  

83-84 97000 32382 10237 3560 7285 2289 6974  

84-85 103223 35343 11713 3810 8597 2696 10560  

85-86 122084 41558 14097 5068 9973 3490 11264 1735 

86-87 143293 50085 16645 6155 11407 3992 12204 1735 

87-88 161464 57688 18110 6210 12288 4055 12970 2204 

88-89 166717 60635 20493 7668 13400 4462 14087 2871 

90-89 181350 64784 22917 9009 13367 4658 14536 2244 

90-91 197560 77962 25970 10142 14853 4116 15171 2579 

91-92 220878 88833 27954 11332 14607 4669 14496 2663 
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92-93 243397 102249 29336 12741 13942 4674 14379 3704 

93-94 238091 101458 29341 13122 12791 4685 14180 3363 

94-95 238427 102633 32552 16033 13949 4556 14593 2833 

95-96 252347 113259 35671 18103 14740 3603 14427 3338 

96-97 285554 134912 3723 17161 16941 3756 14581 3376 

97-98 339518 16682 39554 19620 18126 3731 15801 3624 

98-99 372647 188555   19225 6424 16260 3786 

يعود نظام التعليم العالي إلى الفترة االستعمارية؛ إلى جانب ذلك تم إنشاء المدرسة   

العلوم و؛مدرسة الحقوق 1879تم فتح في سنة، و1859الصيدلة منذ سنةوالعليا في الطب 

 لوم التقنية.العوالهندسة الزراعية واآلداب و

؛ حيث 1909خلق هذه المدارس أعطى والدة لجامعة جزائرية في سنةوإن إنشاء 

في النصف من سنة و 1960موظفين مؤهلين في نهاية سنة وساهمت في تخريج إطارات 

، كانت الزيادة سريعة للغايةوسجلوا بها؛ وطالبة وطالب  300.000؛ حيث التحق بها 1980

 طالب فقط.500ستقالل لم يكن مسجل بها إال حينما نعود إلى عشية اال

(REMAOUN Hassan, 1997:06) 

كان هناك ستة طلبة جزائريين في المدارس العليا التي أنشئت في  1884في سنة 

 1910تحولت إلى كليات عند إنشاء جامعة الجزائر التي فتحت أبوابها سنة و 1879سنة 

ريا من حملة الشهادات الجامعية؛ عشرون جزائوالتي استقبلت بضعة  1914حتى عام 

كان  1916في سنة والعلوم. والصيدلة والقليل منها في الطب والحقوق ومعظمها في اآلداب 

طالبا موزعين على  76وصل العدد إلى  1930في سنة ، وطالبا مسجال بها 61هناك 

 التخصصات التالية:

 من بينهم طالبة واحدة، طالبا في الحقوق 16-

 الطبطلبة في  07-

 طلبة في الصيدلة 05-

 طالب في العلوم 14-

 طالبا في اآلداب 33و -
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ليرتفع العدد أثناء الحرب العالمية ، كان عددهم حوالي مائة طالب 1939عند سنة و

طالبا في العام  513و 1946-1945طالبا في العام الجامعي  360الثانية ليصل إلى حوالي 

 .1955-1954الجامعي 

حوالي مائة و 1930نسا فكان عددهم حوالي ثالثين طالبا في سنة أما في جامعات فر

ليصل عددهم في عموم جامعات فرنسا إلى حوالي  1946-1945طالب في العام الجامعي 

 (156ص، 2009، )جمال قنان 1955طالب في سنة  600

 

 .(52، ، ص1987 ،) ندوة حول التعليم العاليالجزائريين: توجهات الطلبة11جدول رقم

 1979-1980 1983-1984 1988-1989 

 % 22,5 % 30,2 % 41,8 العلوم االجتماعية واإلنسانية

 % 48,1 % 32,3 % 26,7 العلوم الدقيقة والتكنولوجية

علوم البيولوجيا واألرض 

 والطبية
31,5 % 37,5 % 29,4 % 

 % 100 % 100 % 100 المجموع

 

إلى غاية  1979لبة منذ سنة هو عبارة عن جدول يوضح تطور توجهات الط       

العلوم الدقيقة ، اإلنسانيةونحو الشعب الدراسية التالية: العلوم االجتماعية  1989سنة 

 الطب .وعلوم األرض و، علوم البيولوجيا، والتكنولوجيةو
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)معطيات من الديوان .1990: توزيع الطلبة حسب الفروع التالية لسنة  12ول رقمجد

 الوطني لإلحصاء(

 نسبة الطلبة 1990لسنة  الفرع

 % 17 العلوم االجتماعية

 % 08 العلوم الطبيعية والبيولوجية

 % 68 التكنولوجيا

 % 07 العلوم الدقيقة

 % 100 المجموع

كما عملت الجزائر على الرفع من مستوى الهياكل الخاصة بالتكوين الجامعي من 

 المخطط الخماسي األول. خالل الرفع من االعتمادات الخاصة بالقطاع وخاصة مع 

 .(52، ، ص1987 ،ندوة حول التعليم العالي )المخطط الخماسي األول و الثاني : 13جدول رقم 

 

المخطط الوطني الخماسي  

 األول

المخطط الوطني الخماسي 

 الثاني

 89 – 85 84 – 80 الفترة

 09 08.  6 استثمارات في التعليم العالي

 يالحجم ف

 االستثمارات  
400 550 

 % 1,6 % 2,1 النسبة

 

هذه االستثمارات استطاعت أن توفر للبالد هياكل جديدة بفضلها وصل عدد الطلبة 

% من  10,40طالب في مختلف معاهد الوطن بمعدل  17333إلى  1989 – 1988موسم 

 400حيث ارتفعت نسبة االستثمارات في قطاع التعليم العالي من 166.7الطلبة المقدر ب 

 الخماسي الثاني. مليار خالل المخطط 550الل المخطط الخماسي األول  إلى مليار خ
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 المبحث الثاني: سياسة اإلصالح على مستوى منظومة التعليم العالي

للجامعة ومنظومة التعليم العالي في الجزائر الهم في تاريخ  1971يعتبر إصالح 

دراسات العلوم التكنولوجية على وحيث أعطى دفعا قويا للجامعة عموما ، الجامعة الجزائرية

كما استجاب هذا اإلصالح لمتطلبات مختلف التوجهات الثقافية والصناعية ، وجه الخصوص

والزراعية التي عرفتها البالد مع مطلع سنوات السبعينات خاصة مع النمو الديموغرافي 

عي قفزة حيث عرف التكوين الجام، والتحسن االقتصادي واالجتماعي للمواطن الجزائري

من بين أهداف هذا اإلصالح إدخال التيار و؛ نوعية واهتماما كبيرا من طرف الدولة

من أجل تطوير عمل والتكنولوجي على مستوى قطاع الصناعة الثقيلة من أجل تطويرها 

 المصانع. 

واجهت الجامعة الجزائرية في أواخر الستينات انفجارا ديموغرافيا خطيرا؛ حيث 

ارتفع و؛ 1970دخول و1968في سنتين بين الدخول الجامعي لسنة  تضاعف عدد الطلبة

طالبا؛ مع العلم انه تواصل هذا االنفجار الديموغرافي الهائل إلى 19.311إلى 9.794من

 (02ص، 2006، )محمد غالم هللا.يومنا هذا

حيث عرفت الجامعة الجزائرية تضخم هائل في عدد الطلبة الذي حول بدوره 

حيث أن السنة ، سنوات الستينات إلى مؤسسة شاملة أي "جامعة شمولية"مؤسسة النخبة في 

، الذي يتواصل إلى يومنا هذاوتؤشر إلى نمو ديمغرافي مرتفع  1970-1969الجامعية 

استقبلت  1971-1970سنة و 1969-1968نالحظ أن في الدخول الجامعي ما بين السنتين 

 ل بالسنة أولى جامعي.ألف طالب مسج 20إلى  10 من الجامعة الجزائرية

هدفت وأرادته جذريا؛  1971قامت الوزارة بعملية إصالح التعليم العالي في سنة 

منه إلغاء النموذج الجامعي الموروث عن االستعمار الفرنسي حيث هدف إلى إعادة بناء 

جديدة؛ كإدخال نظام الوحدات السداسية والجامعة الجزائرية على أسس بيداغوجية حديثة 

مساهمة و(7ص، 2006، ) محمد غالم هللاالتطبيقية. وأثناء األعمال الموجهة  المتواصل ويمالتقو

 الطلبة في التكوين.واألساتذة 

حقيقية مع المرحلة األولى للجامعة قطيعة وضع  1971اقترح إصالح التعليم العالي 

الح التعليم حيث انطلق في هذه المرحلة تطبيق إصمع المخطط الجامعي السابق و ،الجزائرية

 فترة االستعمار الفرنسي. ذزعزع هذا اإلصالح بنيات الجامعة الموروثة منحيث العالي؛ 
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 (Mohamed GHOLAMALLAH,2011 :44) 

و إعادة تنظيمها تقسيم الكليات تغيير و في  1972-1971منذ عام  اإلصالح شرع

 تقوم كل منها على المبادئ التالية:مستقلة  في صورة معاهد

 ل معهد في ميدان علمي أو تقني محدد.تخصص ك -

 االستقالل المالي و اإلداري لكل معهد. -

 (78ص  ،1988 ،) مدني محمد توفيق.ين بفعالية أكثر لتسيير المعهد مساهمة المدرس

 التالية: وقد أجريت عدة تعديالت على المراحل الدراسية الجامعية

 مرحلة الليسانس: 

أما بالنسبة للوحدات ، تدوم أربع سنوات، وتدرجهي ما يطلق عليها أيضا مرحلة الو

 الدراسية فهي المقاييس السداسية.

 مرحلة الماجستير :

 تدوم سنتين.، وهي ما يطلق عليها بمرحلة ما بعد التدرج األولىو

 مرحلة دكتوراه العلوم :

تدوم حوالي خمس سنوات ، وهي ما يطلق عليها أيضا بمرحلة ما بعد التدرج الثانيةو

إلى جانب ذلك؛ تتميز عملية اإلصالح بإدخال األشغال الموجهة ، لبحث العلميمن ا

 التطبيقات الميدانية في البرامج الجامعية.و

لمواجهة ، كما تم فتح مجموعة من المراكز الجامعية في مختلف واليات الوطن

 الطلب المتزايد على التعليم العالي.

انت تهدف إلى تخطيط التعليم ك، و1984كما تم وضع الخريطة الجامعية سنة 

معتمدة في ذلك على احتياجات االقتصاد الوطني بقطاعاته ، 2000الجامعي إلى آفاق سنة 

 المختلفة.

تعديل التوازن من وكما عمدت إلى تحديد االحتياجات من أجل العمل على توفيرها 

تخصصات إلى التخصصات التي تحتاجها السوق الوطنية للعمل؛ كالتوجيه الطلبة حيث 

التكنولوجية؛ كما تم بموجب الخريطة الجامعية تحويل معاهد الطب إلى معاهد وطنية 

 (78ص، 2006، بوفلجة غيات (.مستقلة
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من بين األفكار الرئيسية التي عبر عنها بدقة السيد محمد بن يحيى عندما كان و

حيث  1971لية ذلك في الندوة الصحفية لشهر جوي، والبحث العلميووزيرا للتعليم العالي 

حيث أشار إلى أنه من الصعب تلخيص إصالح شامل ، اعتبر "مفهوم الدمج" مفهوما جوهريا

ثوري في فكرة واحدة أو في مفهوم واحد "الدمج"؛ حيث لجأ إلى تبيان أن الفكرة المحورية و

 (22ص، )مراد بن أشنهولمفهوم "الدمج" تتجسد في ثالثة مستويات: 

 عية دمج في التكوينات الجام -1

 دمج في الهياكل الجامعية  -2

 دمج في األمة     -3

ال يجد أي جزء معناه إال في عالقته ، إن هذه المستويات الثالثة تشكل كال متماسكا

خارج المستويين األخريين؛  ، ال يملك أي مستوى وجودا مستقال بذاته، ومع األجزاء األخرى

هو يعد و الصديق نجايحيإن مستوى الكفاءات يعكس مستوى البلد؛ حيث كان محمد 

البحث العلمي حيث كان يكرر باستمرار أمام القائمين على مشروع وإلصالح التعليم العالي 

يتحكم في مستوى البالد أربعين سنة ، اإلصالح " إن المستوى الذي يتخرج به الطالب

الكفاءة ومستقبال " أي المدة التي يمارس فيها الطالب المتخرج مهنته؛ إذن المستوى العلمي 

 التقنية لإلطارات هي التي تحدد مستقبل البالد.

كانت الذي  وضع نظام جديد للتعليم العاليباإلضافة إلى ما سبق قوله إن ضرورة 

حيث نص ؛ كتمليه الظروف االجتماعية الجديدة التي كان يعيشها المجتمع الجزائري أنا ذا

 " من طرف سلطةخطوة عمالقة"ب القيام النظام على إستراتيجية جديدة متمثلة فيذلك 

 ، الديمقراطية،تمثلت في  « Le pouvoir révolutionnaire»االتجاه الثوري 

 .الجزأرة والتعريب واالتجاه العلمي والتقني للجامعة ،إعادة النظر في البرامج الدراسية

 أوال: ديمقراطية التعليم

ماعية دون الرجوع أو تنص على أن التعليم العالي يجب أن يمس كل الفئات االجت

و ضرورة إتاحة الفرص المتساوية و  ،إعطاء االعتبار لخلفياتهم االجتماعية و االقتصادية

المتكافئة للجميع ؛ و بعبارة أخرى فإن ديمقراطية التعليم تنص على أن التعليم هو حق لكل 

 (77ص  ،1988 ،") مدني محمد توفيقفرد في المجتمع و ليس حكرا على فئة اجتماعية معينة. 

 ثانيا: إعادة النظر في البرامج الدراسية 
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نص اإلصالح الجامعي على ضرورة التعديل الكامل للبرامج الدراسية على أساس 

األهداف المسطرة للتعليم العالي ؛ حيث نص على ضرورة ربط التعليم النظري بالتطبيق 

على ضرورة مطابقة  كما نص أيضا ،كحصص األعمال التطبيقية و التوجيهية ،العلمي 

 (78ص  ،1988 ،) مدني محمد توفيق"مضامين التعليم مع ما يتطلبه الواقع المعاش للبالد .

 التالي: تو من أجل تحقيق هذا التطابق فقد اتخذت اإلجراءا

 إلغاء السنة اإلعدادية في جميع قطاعات التكوين الجامعي. - أ

 زيادة مدة الدراسة الجامعية  لبعض  الفروع. - ب

المنهج السنوي و تعويضه بالمنهج النصف سنوي؛ أو ما يسمى بنظام  إلغاء - ت

أو تقسيم السنة  ؛اعتماد نظام السداسيات محل الشهادات السنويةأي السداسيات 

 الجامعية إلى سداسيين.

 ثالثا: جزأرة إطارات التعليم العالي

باإلطارات يعتمد هذا المفهوم من جهة على االستبدال التدريجي لإلطارات األجنبية 

و من جهة أخرى على جعل التعليم العالي جزائريا في محتواه و أساليبه و أهدافه  ،الجزائرية

 ؛ و هذا تطبيقا لما جاء في الميثاق الوطني.ليتماشى مع واقع البالد

 رابعا: التعريب

االستعمال الواسع للغة العربية في التعليم العالي و البحث العلمي بمختلف فروعه و 

 (79ص  ،1988 ،) مدني محمد توفيقاته.تخصص

 خامسا: إعطاء األولوية للتكوين العلمي و التكنولوجي

مرتبط  تاععلى أن تطور و تقدم المجتميقوم هذا البند من اإلصالح الجامعي 

بالتحكم في العلوم و خاصة التكنولوجية منها؛ حيث يقول في هذا الصدد بالقاسم نابي وزير 

لبتروكيماوية : " أن مستوى تطور البحث العلمي و التقني يعد المعيار الطاقة و الصناعات ا

و أن الميثاق الوطني قد حدد بحق األهمية التي يجب  ،في عصرنا الحالي لتقدم األمم ،المحدد

 أن توليها بالدنا له حتى تمكننا ترقيته من جعله في النهاية عامال فاصال لتنميتنا االقتصادية

 (80ص  ،1988 ،) مدني محمد توفيقلثقافية"و االجتماعية و ا 



 تاريخ الجامعة الجزائرية   الفصل الثاني: 

69 
 

إستراتجية جديدة  1983و تطبيقا لمحتوى هذه السياسة التربوية حددت البالد سنة 

تقوم على إنشاء عدد  من مؤسسات البحث العلمي؛ بحيث قد تم إنشاء أغلبها بالفعل سنة 

 و تتمثل فيما يلي: 1984

يقوم على االعتناء باألراضي المركز الوطني للبحث حول المناطق الجافة و  -

 القاحلة.

 .مركز البحث البيولوجي الترابي  -

 مركز البحث االوقيانوغرافي  و صيد األسماك. -

 .مركز اإلعالم العلمي و التحويل التكنولوجي -

 مركز جامعي لألبحاث و الدراسات و اإلنجازات. -

التطور  مركز األبحاث االقتصادية و التطبيقية و تتمثل وظيفته في ضبط  سير -

 الوطني.

و العمرانية الذي جاء ليقوم بالمساهمة في تحسين مركز األبحاث المعمارية  -

ظروف السكن و خاصة األرياف؛ و قد اقتضى مثل هذا العمل تنمية البحوث 

 الخاصة بميدان الهندسة المعمارية و العمران.

 (80ص ،1988 ،) مدني محمد توفيق"مركز جمع الوثائق للعلوم اإلنسانية.  -

مع الهيكل  1984باإلضافة إلى هذه المراكز هناك ثالثة مراكز أخرى للبحث تم إدماجها عام 

 العام للبحث العلمي و تتمثل في:

 معهد الدراسات النووية. -

 مركز األبحاث األساسية لما قبل التاريخ. -

 مراكز األرصاد الجوية و فيزياء األرض. -

ت األخيرة الماضية بدافع من اإلصالح الجامعي إن كل هذه المراكز التي أنشئت خالل السنوا

)مدني " تصب جلها في التيار الذي ينادي بضرورة األخذ بناصية التكنولوجيا. 1971لسنة 

 (81ص،1988،محمد توفيق
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 البطالة والمبحث الثالث: سياسة اإلصالح على مستوى التشغيل 

تطبيق برنامج إن الجزائر أخذت على عاتقها بعض اإلصالحات خالل مرحلة 

 اإلصالح االقتصادي؛ منها إصالح المنظومة المالية سواء باإلصالح النقدي أو المالي.

ذلك بتشجيع االستثمارات وتنمية القطاع الخاص وإضافة إلى إصالح القطاع العام 

 إغالق الِمؤسسات المفلسة.، والشراكة ضمن البنوك التجارية الجزائرية، والخاصة

ضف إلى ذلك عملية ، وصفة صندوق النقد الدولي للجزائر يعتبر ذلك من ضمنو

تحرير التجارة الخارجية؛ كل ذلك جعل عملية  ، وتطهير القطاع الفالحي، والخوصصة

أدى إلى التضييق على الدوائر الحكومية بإلزامية خفض عدد والتوظيف محصورة جدا 

نجد أن أكبر قطاع تأثر بعملية ، ووظائفها إما بالتسريح أو التقاعد المسبق أو الذهاب اإلرادي

القوى  باستيعااإلصالح  هو القطاع الصناعي حيث هذا األخير كان المصدر الرئيسي في 

، 2008، )مدني بن شهرةكل هذه اإلصالحات أثرت على سياسة إدارة الطلب الكلي ، العاملة

تيجة أسباب التي تمتد جذورها إلى سنوات طويلة مضت ن، تفاقمت مشكلة البطالةو(228ص

، من أسبابها ما هو اقتصاديوتفاقمها في االقتصاد الجزائري ومتعددة أدت إلى ظهورها 

قد أدى ذلك كله إلى عدم قدرة وإداري ، تنظيمي، تقني، سكاني، منها ما هو سياسيو

االقتصاد الجزائري على توفير فرص العمل الكافية أمام الداخلين الجدد في سوق 

 (231ص، 2008، ة)مدني بن شهر.العمل

  



 تاريخ الجامعة الجزائرية   الفصل الثاني: 

71 
 

: يوضح توزيع العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي في سنة 14جدول رقم 

 :1995و1987

تكوين  ثانوي متوسط ابتدائي 

 مهني

تعليم 

 عالي

 

بدون 

 مستوى

 تعليمي

 غير

 محدود

 المجموع

1987 - 52.7 6.9 - - 35.2 5.2 100 

1995 25.8 29.9 20.7 11.3 4.4 7.3 0.6 100 

 

 .2000جاء هذا الجدول في التقرير الوطني للتنمية البشرية لسنة 

بالتالي وإن الجامعة اليوم تنتج بكثرة طلبة متخرجين ال يجدون وظيفة في سوق العمل؛  

سوق والتكوين وبين التعليم  عدم التنسيق" مرتبط أساسا بمسألة التكوين بدون توظيف"

المجتمع ولتكوين تتطلب تكاليف كثيرة يتحملها الفرد من ثم مدة اوالعمل؛ حيث أن مدة التعليم 

أحسن ومعا التي يبررها العائد الخاص من وجهة نظر الفرد للحصول على أفضل الوظائف 

بالتالي هذا ما و؛  بتصرف(  255ص، 2008، )مدني بن شهرةمن وجهة نظر المجتمع ، واألجور

هذا نتيجة التوجه وجع عائد التعليم؛ التوظيف من خالل تراويبرر عدم التناسق بين التعليم 

إهمال تخصصات أخرى مما أدى إلى تزايد أعداد ونحو تخصصات تعليمية بنسبة كبيرة 

الخريجين المتخصصين في مجاالت معينة دون أخرى فأدى إلى زيادة في المعروض من 

عدم التجانس في هيكله بحيث كان هناك عجز في بعض والخريجين عن حاجة سوق العمل 

هذا يرجع والتخصصات مقابل فائض في تخصصات أخرى مع عدم وجود طلب مماثل لها 

 عدم مواكبتها لمتطلبات سوق الشغل.وأساسا إلى قصور السياسة التعليمية 

في هذا الصدد إلى أن المؤسسة التعليمية أضحت بالنسبة للشباب بمثابة  بورديو بيير يشير

تتحول بذلك  ،شهادات مفلسة في سوق العمل "معمل" لتفريخ المعطلين الذين يتأبطون

 و كما تتبجح بذلك أدبياتها إلى فضاء لإلقصاء ،المؤسسة من فضاء لإلدماج االجتماعي

)عبد الرحيم .الفظيعفيكفي المرور منها لكي يتذوق الشاب طعم البطالة  ،و التهميش

 ( 42ص،2004،العطري
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 عليم العالي الجامعي :: يبين عدد الطلبة في مرحلة الت15الجدول رقم 

 1997 1987 1977 1966 1962 السنة

 342000 216400 54500 8400 2800 عدد الطلبة

إن قضية الجامعة ، إن المسألة الحقيقية تقوم أساسا على التوزيع بين الفروع العلمية

الحقة ليست بقضية عدد الطالب بقدر ما هي مرتبطة بقضية التوزيع على مختلف الفروع 

 (   46ص، 1973سنة ، )إدغارفورلمية .الع

أرادت الجزائر عالجها من خالل مجموعة من السياسات قبل التطرق إليها يلزمنا و

 المرور باألزمة التي حدثت بالجزائر بعد فترة السبعينات التي تطرق إليها السوسيولوجي

 .المجتمع العربيوعلي الكنز بعنوان حول األزمة؛ خمس دراسات حول الجزائر 

متجهة نحو نهاية مرحلة ، 1978في سنة الرئيس الراحل هواري بومدين بعد وفاة 

إال أنه يجب ، دخلت الجزائر في قلب األزمة 1980عرفت تنمية صناعية مكثفة؛ في سنة  

أصبح الخطاب السياسي يستغل بحذق ظاهرة األزمة ، 1981اإلشارة إلى أنه ابتداء من سنة 

م بعملية واسعة النطاق إلعادة الهيكلة على المستويين االقتصادي بهدف اإلقناع بضرورة القيا

 (70ص ،1990، )علي الكنزاالجتماعي المراد بها للوصول إلى نموذج تنموي جديد.و

 جاء النظام الجديد ليرث عن فترة الرئيس الراحل بومدين، أما في نهاية السبعينات

 ، اسع كان يغذيه الريع البتروليو قطاع عمومياجتماعيا يقوم على ونظاما اقتصاديا 

قد تمثل العنصر األساسي في هذا القطاع "الصناعة" التي تكلفت بها شركات وطنية في و

 (.73ص، 1990، )علي الكنزالنسيج.... الخ ، المحروقات، مجاالت مختلفة مثل: المعادن

أصبح من ، بعد التطور الذي حدث في المجتمع، و1978إذن بعد وفاته في سنة 

لضروري طرح السؤال لمعرفة ما إذا وجب مواصلة نفس المسيرة الموروثة عن الحقبة ا

تم اعتماد مخطط تنموي خماسي ، إال انه في ظل انقالب الظروف االقتصادية الدولية، السابقة

وتائر السياسة االقتصادية المعتمدة في ، وأشكال، وجديد أحدث تغيير في كل من قواعد

كما منحت تسهيالت ، المخطط أهمية كبيرة لتطوير قطاع الفالحة السابق؛ حيث أعطى هذا

 .(Ali EL-KENZ,1999 :53) الحصول على قروضو االمتالك الخاصمن أجل 

العديد من ، وفنشأت أكثر من مئة مؤسسة وطنية متوسطة القطاع الصناعيأما 

لتشجيع من كما أن القطاع الخاص أصبح يحظى با، الجهويةوالمؤسسات الصغيرة المحلية 



 تاريخ الجامعة الجزائرية   الفصل الثاني: 

73 
 

مستفيدا في نفس الوقت من تسهيالت معتبرة فيما يتعلق ، أجل االستثمار في أغلبية القطاعات

قد تم تقديم هذه المحاور التنموية على أنها تصحيحات إال أن هذا النمط وبالقروض والتسويق 

تمخضت عنه كذلك واالجتماعي والتنموي اتسم بعدم التوازن على المستوى االقتصادي 

)علي .المجتمع بصورة أدت إلى وضع كل منهما في حالة أزمةويرات عميقة في االقتصاد تغ

 (79ص 1990، الكنز

إال أن النظام الجديد عمد إلى تبرير هذه األزمة باألزمة الدولية حيث قرر        

قد ، وذلك على جميع المستوياتوإعادة بناء الجهاز اإلنتاجي الموروث عن العشرية السابقة 

 نت الخطة المتبعة كما يلي:كا

؛ نظرا ألن بعض الشركات الوطنية قد أصبحت  حجم المؤسساتعلى مستوى  :أوال

شخص( مما جعل  100.000ضخمة فوق اللزوم ) فشركة سوناطراك  مثال تستخدم 

أن طاقة هذه المؤسسات وخاصة ، سياسية أمرا متعذراومراقبتها من طرف مؤسسات مالية 

تحكم في التوسع االقتصادي الحاصل لضخامته؛ إذن إن ما سمي إعادة أصبحت عاجزة عن ال

الهيكلة قد أدى إلى تجزئة هذه الشركات الوطنية لتصبح مؤسسات متوسطة يسهل تسييرها 

 (80ص ،1990، )علي الكنز.مراقبتهاو

: ما نالحظه بالنسبة للمرحلة األولى من التصنيع شروط التشغيل: على مستوى ثانيا

 توقفات عن العمل,، واضطرابات، وهدت بدون انقطاع نزاعات اجتماعية عديدةهو أنها ش

 (82ص ،1990، )علي الكنز.االنضباط في المؤسسة الجزائرية  لم يعد له معنىو

إذن األزمة التي كان يعانيها النظام اإلنتاجي قد أفضت إلى إحداث تغيير عميق  

تماعيين لم يستطيع المتعودون على النظام إلى تحديد جديد للفاعلين االج، وفي عالم الشغل

ترتب على ذلك أزمة هوية عميقة زادت في حدتها إجراءات أخرى والسابق هضمه. 

على  القطاع الخاصتشجيع ، نذكر منها على وجه الخصوصوتضمنتها السياسة الجديدة 

رعية بل ما هو أهم أنه أكسبها ش، الذي أعطى دفعا لتكون برجوازية خاصة، واالستثمار

 (83ص ،1990،)علي الكنز.جديدة

 

 

 



 تاريخ الجامعة الجزائرية   الفصل الثاني: 

74 
 

 من بين السياسات لعالج تلك اإلشكاالت مايلي:

 برنامج تشغيل الشباب   -1

تتمثل برامج تشغيل الشباب في تشغيلهم بشكل مؤقت في ورشات من قبل الجماعات 

قطاع البناء والغابات والري والوزارات المكلفة بقطاعات الفالحة واإلدارات والمحلية 

إدماج أكبر عدد ممكن من الشباب وذلك بهدف تخفيض نسبة البطالة وشغال العمومية األو

العاطل عن العمل إال أنه اتسم ببعض النقائص لذلك لجئت الجزائر إلى إنشاء جهاز جديد مع 

 (. 274ص، 2008، )مدني بن شهرة. 1990بداية سنة 

 جهاز اإلدماج المهني للشباب.  -2

بهدف التشغيل المؤقت للشباب بإنشاء مناصب تأسس منذ مطلع التسعينات  

و اإلعانة على إنشاء نشاطات على شكل مشاريع يقترحها ، عمل مأجورة بمبادرة محلية

الشباب؛ إن المساعدة الممنوحة في إطار برنامج الوظائف المأجورة بمبادرة محلية تهدف 

 (. 276ص، 2008، )مدني بن شهرةمقيدة بالتشغيل الدائم وإلى تغطية تكاليف األجور 

كان الهدف من هذا الجهاز إزالة أو تصحيح النقائص التي أظهرها برنامج تشغيل و

مساعدتهم على إنشاء مؤسسات ، ومن أجل تمكين الشباب من اكتساب خبرة مهنيةوالشباب 

إنشاء النشاطات في مختلف القطاعات االقتصادية كالفالحة ولترقية تشغيل الشباب ومصغرة 

 ترقية روح المبادرة لديهم .والبناء وغابات الوالري و

 عقود ما قبل التشغيل. -3

قلة مناصب العمل سواء والمعاهد المتخصصة ونتيجة تزايد عدد خريجي الجامعات 

للحد من واالقتصادية والمؤقتة منها أو الدائمة ضمن مختلف مجاالت األنشطة اإلدارية 

لعليا وضعت الجزائر برنامج عقود ما قبل ظاهرة تفشي البطالة لدى فئة حاملي الشهادات ا

ذلك بهدف تشجيع إدماج الشباب حاملي الشهادات ، و1998التشغيل في شهر جويلية من سنة 

هو موجه أيضا وفي سوق العمل باإلضافة إلى ذلك تشجيع المستخدمين لتوظيف الجامعيين 

امين الذين تتراوح أو التقنيين الس، للعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات "التدرج"

 (. 285ص، 2008، )مدني بن شهرة، سنة 35وسنة  19أعمارهم بين 
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: يبين تطور المترشحين المسجلين في برنامج عقود ما قبل  16الجدول رقم 

 التشغيل :

 2000-1999 1999-1998 1998-1997 السنوات

 32323 25606 45228 عدد المسجلين

عدد خريجي 

 الجامعات

37323 39521 42214 

التكوين 

 المهني)تقني سامي(

7572 19620 8101 

 

االجتماعية لها حصة وفرع العلوم اإلنسانية وإن خريجي الجامعات كفرع التكنولوجيا  

أما فيما يخص تخصصات التكنولوجيا فنسبتها ، % 60.22حيث تصل إلى ، األسد من النسب

أقل نسبة ، و% 29.80اعية فنسبتها العلوم االجتموتخصصات العلوم اإلنسانية ، و% 30.42

، )مدني بن شهرة. % 2.30للهندسة المعمارية و% 4.01سجلت لفروع العلوم الطبية ب 

 (. 287ص، 2008

بما أن التعليم العالي هو الذي وبما أن عدد الطلبة يتزايد في كل سنة دراسية جامعية  

االجتماعية في الجزائر؛ إذن وية المهارات الالزمة للتنمية االقتصادويوفر  القوى العاملة 

مهارة قوة العمل ويجب وضع تخطيط لهذه القوى العاملة لكي ال يؤثر بالسلب على كفاءة 

 سنرى ذلك  في المخطط التالي :
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 *مخطط حول تخطيط القوى العاملة*

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 تخطيط القوى العاملة

 

تحديد نسبة االحتياجات من 

أي )تقدير األعداد( العمالة  

. )ت  

 -الزيادة

 -النقص

 -التوازن

توجيه العمالة إلى 

القطاعات األكثر حاجة 

 إليها

  -العدد

 -المستوى

 -التركيبة

لفرص عموخلق وظائف   

تحديد الحجم األمثل 

لعمالة  الالزم من ا

نوعاوكما  
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عرف على القدر المتوفر منها في الت، وكلما تم استحسان تخطيط القوى العاملة       

المتوفر كلما كان هناك نسبة جد ضئيلة والتعرف على الفجوات فيما بين المطلوب ، والمجتمع

من البطالة؛ هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن وجود التخطيط السليم للقوى العاملة 

 يؤدي إلى  توجيه العمالة  إلى القطاعات األكثر حاجة إليها.

ياء الدين زاهر في هذا الصدد " لتطوير التعليم الجامعي العربي يلزم أن يقول ض

بالتالي يلزم أن يبني التخطيط للتعليم الجامعي من استلهام المستقبل ويكون هناك تخطيط جيد 

التنسيق وباإلضافة إلى مد جسور التعاون ، بدال من تحديد مستقبله استنادا إلى أداءه الماضي

الخدمية بصورة تؤسس على واالقتصادية والمؤسسات االجتماعية وة بين مؤسسة الجامع

مع إتاحة الفرصة لمؤسسة الجامعة بإنشاء كليات ذات تخصصات ، المشاركة في التخطيط

 (.1588ص ، 2007، )ضياء الدين زاهرمتنوعة تخدم البيئة المحيطة."
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 عمل" في الجزائر-المبحث الرابع: تجربة التخطيط "تكوين 

العمل" محدودة نظرا للماضي وانت تجارب التخطيط فيما يخص "التكوين ك    

شركات لديها وحيث تم وضع سياسة التخطيط من طرف مؤسسات ، الذي مرت به الجزائر

 احتكار على كل الفروع األخرى؛ حيث مس التخطيط قطاعات متعددة.وسيطرة وسلطة 

ت الدولة في مخططاتها من بين سياسات التخطيط التي طبقت على مستوى قطاعاو

 ما يلي:

 قدرات كل فرع وتسميات حسب فروع األنشطة االقتصادية لتعكس خصائص  -1

 تسميات المجاالت القانونية   -2

المهارة للمرور إلى الهيكل الوظيفي أو المهني  وتسميات مستويات الجدارة  -3

 التكوينية" و"الهياكل التعليمية 

 المهن .وتسميات الوظائف  -4

التخصص فيما يخص التوقعات وبين مستوى التأهيل والشعبة الدراسية إن االلتقاء 

 الخاصة بالتكوين يبدو أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقييم احتياجات اليد العاملة.

(DJEFLAT Abdelkader, 1993 :172) 

يجب ، ومع العلم أن التخطيط التربوي يتم أو يجري دمجه مع التخطيط االقتصاديو

 خبرة فيما يخص تخطيط القوى العاملة. أن يكون هناك 

حينما يطالبون بعمل أو مهنة في سوق  1980و 1970كان الخريجين في سنوات 

كان بإمكانهم وكان بإمكانهم الحصول على المهن بسرعة في سوق الشغل؛ بل ، الشغل

 االختيار بين المهن المعروضة عليهم؛ إال أنه مع تحول الوضع الناجم عن انخفاض أسعار

كما حدث في قطاع البيتروكيماويات ؛ بدأ مشكل العدد ، ووقف عمليات االستثمار، النفط

 القطاع المهني .والتعليم العالي ، ويتشكل في كل من التعليم الثانوي

 (DJEFLAT Abdelkader, 1993 :172) 

بالخصوص ، ولقد كان للجزائر اتجاه كبير نحو وضع حد بدرجة كبيرة لهذا العدد

              1983ذلك بتطبيق نظام القبول االنتقائي في سنة وليم العالي في التع

Le système d’admission  
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بالنظر إلى التنمية  1990فكان من المرجح أن يستمر هذا النظام إلى غاية سنوات  

يرجع ذلك لعدة ومع ذلك فإن هذا االتجاه لم يكن باإلجماع ، واالقتصادية المستقبلية المحتملة

 أسباب نذكر من بينها: 

إن تقدير االحتياجات في اليد العاملة لم يتم تحقيقه أبدا بطريقة دقيقة نظرا  -1

ظاهرة االنزالق في مهن تشغلها أنواع متعددة ، والعمل من جهةولتعقيد العالقة بين التكوين 

 من الخريجين من جهة ثانية.

 أكثر عقالنية.مؤكدا أن تكون عملية وضع حد للعدد الحل وليس دائما   -2

صعوبات استيعاب العمالة أو اليد العاملة في االقتصاد قد تحتاج إلى التوسيع  -3

بجانب ، عدم توازنوكما هو الحال في الجزائر هناك فعال خلل ، أكثر من الحد في األعداد

 DJEFLAT)الذي يقابله فائض في شعب دراسية أخرى. والعجز في بعض الشعب الدراسية 

Abdelkader, 1993:172) 

بالتالي إن تعقيد عملية توزيع الطلبة بالتساوي حسب الشعب الدراسية المختلفة  

الطب؛ ال يمكننا أن ننفيه ألنه يفرض نفسه بدرجة كبيرة في خلق والتقنية ، كالشعب اإلنسانية

 باإلضافة إلى العديد من العوامل األخرى التي تلعب دورها في هذه العملية. ، مشكل الفائض
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 لخاتمة:ا

مرآة عاكسة للجامعة بحيث يتفاعل كالهما مع اآلخر وإن المحيط عبارة عن صورة 

المحيط في ضوء التحوالت العميقة الراهنة في ويدعمه كما تبدو العالقة بين الجامعة و

منظور جديد بحيث أنها لم تعد محددة مسبقا من قبل السلطة السياسية مثلما كان عليه األمر 

لسابقة؛ بل تخضع لصيرورة تفاوض يسعى من خاللها الطرفان كل فيما يخصه خالل الفترة ا

 (12ص، 1998، )عنصر العياشيموارده.وإلى تثمين دوره 

تغيرات مختلفة؛ كمرورها من التعليم وكما عرفت الجامعة الجزائرية عدة تحوالت 

ثر للمفاهيم الكمية األهمية أكثر فأكوأيضا إعطاءها األولوية ، النخبوي إلى التعليم الشمولي

 د ( –م  -) لانتقالها من النظام الكالسيكي إلى النظام الجديد ، وعلى حساب المفاهيم الكيفية

 jean – Emil)المهنية والذي يسمح بتحرير قدرات الطلبة بشأن صياغة مشاريعهم الدراسية 

CHARLIER, 2009 :71) 

طالب تحصل على شهادة  كما أن ديمقراطية الدخول إلى الجامعة بالنسبة لكل 

البكلوريا أدى إلى ارتفاع في عدد الطلبة بشكل كبير في مرحلة التسعينات كما أدى إلى 

الحركة والقوة ، حيث أن مسألة العدد، تشكيل قوة عددية على مستوى الفضاء الجامعي

 ولالجنرال ديغهذا ما أشار إليه و(28ص، 1973، )إدغارفورازدادت بإطراد مع مرور السنين 

مع تطبيقها ، مرات متعددة إلى المساهمة التي تشكل أحد األركان الهامة من فلسفته السياسية

الجامعة حيث قال في هذا الصدد :"الشك في أن وبصورة خاصة على مشكلة الشباب 

، التشغيلوأنه يجب أن يجري التشييد الجديد ، والجامعة تحتاج إلعادة كاملة في بناءها

30) ص،  1973 ،)إدغارفورسائر طالبها "وطالبها أي سائر أساتذتها وبمساهمة أساتذتها 
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  :تمهيد

ماعية يلعب االنتماء الثقافي والمهني للطلبة دورا محددا في بناء مختلف البنيات االجت

القيم االجتماعية من هذه األخيرة تنتج مجموعة كما أن، واالقتصادية والثقافية داخل المجتمع

الثقافية المعبرة عن األصل االجتماعي والثقافي والمهني وهي تعبير عن النظام الطبقي في و

كارل ماركس بأن الالمساواة في التعليم هي الصورة األكثر تعبيرا  يصرح حيث المجتمع؛

وهي االنعكاس المباشر لموقع ، ن الالمساواة األخرى في المجالين االقتصادي واالجتماعيع

 كل فئة أو طبقة اجتماعية من ملكية وسائل اإلنتاج داخل المجتمع.

أما بيير بورديو فيصف المجتمع انطالقا من مصطلح الفضاء االجتماعي الذي يسمح 

 .ات االجتماعيةلنا بالتركيز على األبعاد العالئقية للوضعي

كما أن التنشئة االجتماعية الخاصة بالطالب داخل فضاء الجامعة أو خارجها فتتميز 

بالهابيتوس الذي هو عبارة عن إنتاج الوضع االجتماعي أو المكانة  بتكوين ما يسميه بورديو

بح يؤكد بورديو على أن الهابيتوس يمكننا من فهم الطريقة التي من خاللها يص، واالجتماعية

 يبين أيضا المسار االجتماعي الخاص باألفراد.   ، والفرد اجتماعي

(Patrice BONNEWITZ,1998 :63)  
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 كلية محمد بوضيافخصوصيات الطلبة في  المبحث األول: 

تتحدد فترات الدراسة عند الفرد عبر مختلف أطوار التعليم االبتدائي والمتوسط 

انطالقا من سن السادسة من العمر باعتباره ، ليم الجامعيوالثانوي وصوال إلى مرحلة التع

السن القانوني لتمدرس الطفل ونجاحه مرتبط بدرجة حصوله على االنتقال من طور إلى آخر 

 .يتحدد من خالل االمتحانات والمسابقات والشهادات

يرتبط وجود الطفل في المدرسة والمتوسطة ما بين ستة سنوات إلى أربعة عشر كما 

مع مراعاة ، يرتبط وجوده بالثانوية ما بين أربعة عشر سنة إلى سبعة عشر سنة، وسنة

في مقابل ذلك تتحدد فترة وجود الفرد بالجامعة ما ، معدالت النجاح أو االنقطاع عن الدراسة

هذه الفترة ترتبط بطبيعة مسار التكوين وسنواته ومعدالت نجاح ، سنة 24إلى  18بين سن 

 سنة إلى أخرى.الطالب وتدرجه من 

خاصة في مرحلة التكوين ولذلك من الصعب أن تجد طالبا في الجامعة الجزائرية  

سنة وهو السن المحدد لنيل شهادة الليسانس أو  24إلى  22المتدرج قد تجاوز عمره السن 

 مهندس دولة.

 السن عند الطلبة :01جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 السن سنة أولى يةمدن

1 0    1 

 ذكور

أقل من 

 سنة20

 

33,3% 0,0%    50,0% 

2 1    1  

 %50,0    %100,0 %66,7 إناث

3 1    2  

 %100,0    %100,0 %100,0 مجموع

61 2  6 13 40 

 ذكور

 

 22إلى 20من

 سنة

50,0% 33,3%  54,5% 65,0% 47,1% 

61 4  5 7 45  

 %52,9 %35,0 %45,5  %66,7 %50,0 إناث

122 6  11 20 85  

 %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 مجموع

79 19 23 14 18 5 
 ذكور

 

 23 من

 سنة 25إلى 

49,7% 44,2% 51,1% 45,2% 60,0% 50,0% 
80 24 22 17 12 5  

 %50,0 %40,0 %54,8 %48,9 %55,8 %50,3 إناث

159 43 45 31 30 10  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 موعمج
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7  2 3  2 

 ذكور

 

 26من 

 سنة 28إلى  

43,8%  40,0% 37,5%  66,7% 

9  3 5  1  

 %33,3  %62,5 %60,0  %56,3 إناث

16  5 8  3  

 %100,0  %100,0 %100,0  %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 

 

 

 

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 ( 1يتضح من الجدول رقم ) المبحوثين يفصح عن الحقائق التالية: توزيع عينة إن

(سنة تبلغ عند اإلناث 25-23ة المبحوثين الذين ينتمون إلى فئات السن)أن نسب

 %50وعند اإلناث % 50ثم تليها نسبة ، هي أعلى نسبةو، %49.70عند الذكورو50.30%

و تتناقص هذه النسبة ، ( سنة22-20عند الذكور ممن ينتمون إلى فئات السن التي تقع بين )

عند الذكور الذين ينتمون إلى فئات % 65.30وعند اإلناث % 43.80بعد ذلك حتى تبلغ 

 ( سنة.28-26السن التي تقع بين)

قد جاءت في ، ويمكننا القول أن العينة التي تم اختيارها هي في مجموعها عينة شابة

 أكثريتها في فئات العمر الواقعية ألكثرية الطلبة .

مختلف ميادين ر بورديو أن تأثير السن ال يظهر أبدا بصورة واحدة في يبي يصرح

الوجود خاصة عند األشخاص ذوي األصل االجتماعي المختلف والمتخصصين في مختلف 

 الدراسات. 

الجنس وكما يصرح بيير بورديو بأن األصل االجتماعي ال يؤثر على السن 

الذي ( Pierre BOURDIEU, 1964 :22 )االنتماء الديني بقدر ما يؤثر على الميدان الطالبيو

التنوع هذا األخير الذي يتأتى إما من المحددات االجتماعية أو من وف يتسم باالختال

 النشاطات الثقافية.  
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 الجنسية : 02جدول رقم 

 الجنسية  الشعبة الدراسية

سنة أولى  سنة أولى ماستر

 ليسانس

)علوم 

 المجموع جزائرية تكنولوجيا(و

هندسة 

 معمارية
إلكتروني

 كيمياء ك

هندسة 

 مدنية

148 21 25 23 31 48  
 ذكور 48,0% 62,0% 46,0% 50,0% 42,0% 49,3%

 إناث 52 19 27 25 29 152
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0%  

300 50 50 50 50 100 
 مجموع 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 ذكور 48 31 23 25 21 148
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0%  

 إناث 52 19 27 25 29 152
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0%  

 مجموع 100 50 50 50 50 300
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 

التكنولوجيا سنة أولى ليسانس وأن كل طلبة العلوم   02نستشف من الجدول رقم 

دسة معمارية( هم جزائريون هن، إليكترونيك، كيمياء، سنة أولى ماستر ) هندسة مدنيةو

هذا ما يتالءم و% 50.70%أما جنس اإلناث يشكل نسبة  49.30فجنس الذكور يشكل نسبة  

المالية والسورية وبحثنا ألنه إذا تضمن عينتنا طلبة من جنسيات أخرى كالجنسية الفلسطينية و

أرضية عكس  عاشت فيوالفرنسية فال يمكننا إدخالها ضمن العدد ألنها ولدت و التشاديةو

أهم التحديات التي يواجهونها  من بين الطلبة الدوليين باإلضافة إلى ذلك؛ أرضية الجزائر 

أصدقائهم ويكون ذلك بسبب بعدهم عن أسرهم و الشعور بالعزلة وهي الحنين إلى الوطن 

 الجديد. همواقعصعوبات التكيف مع و
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 و األم وضعية األب: نيالثامبحث ال

 ضعية األبو : 03جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

  أولى
87 16 14 12 15 30 

 ذكور

 عامل

51,5% 42,1% 48,3% 54,5% 68,2% 51,7% 
82 22 15 10 7 28  

 %48,3 %31,8 %45,5 %51,7 %57,9 %48,5 إناث

169 38 29 22 22 58  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

7 1  4  2 

 ذكور

 

 

 بطال

50,0% 50,0%  44,4%  66,7% 

7 1  5  1  

 %33,3  %55,6  %50,0 %50,0 إناث

14 2  9  3  

 %100,0  %100,0  %100,0 %100,0 مجموع
38 2 8 7 10 11 

 ذكور
 

 

 

 متقاعد

46,3% 33,3% 53,3% 36,8% 58,8% 44,0% 
44 4 7 12 7 14  

 %56,0 %41,2 %63,2 %46,7 %66,7 %53,7 إناث

82 6 15 19 17 25  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

16 2 3  6 5 

 ذكور

 

 

 

 آخر

45,7% 50,0% 50,0%  54,5% 35,7% 

19 2 3  5 9  

 %64,3 %45,5  %50,0 %50,0 %54,3 إناث

35 4 6  11 14  

 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
148 21 25 23 31 48 

 ذكور
 

 

 

 

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 مجموع

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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مع تسجيل  169يصرح أغلب الطلبة على وضعية آباءهم بالعمل حيث بلغ عددهم 

 51.70تكنولوجيا( مقسمة على جنس الذكور بنسبة وارتفاعها عند طلبة السنة أولى )علوم 

تأتي بعدها مباشرة وضعية اآلباء المتقاعدين الذين بلغ ، و% 48.30جنس اإلناث بنسبة و%

بالمقارنة مع  25عند طلبة السنة األولي الذين يشكلون عدد إال أنها ترتفع  82عددهم 

متقاعد  19تخصص الكيمياء ب ومتقاعد   17انخفاضها في  تخصص الهندسة المدنية ب 

أما ، متقاعدين 6تخصص الهندسة المعمارية بومتقاعد  15تخصص اإللكترونيك ب و

 المتقاعدين.وباء العاملين الذي كان قليل بالمقارنة مع اآل 14اآلباء البطالين فعددهم 

الدعم األسري المادي الذي وإن التضامن العائلي ينجم عنه  الدعم األسري العاطفي 

يلعب كل منهما دورا حاسما في توجهات الطالب دراسية كانت أو مهنية ؛ أما إذا كان أحد 

وحاته طمواألولياء غائب من األسرة سواء بسبب الموت أو الطالق فله أثر على توجهاته 

 Jean Paul MOLINARI,1991 : 75)  )المهنية والدراسية 
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 :  وضعية األم 04جدول رقم  

 مجموع
هندسة 

 معمارية
 الكيمياء اإللكترونيك

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى
 

33 8 5 4 5 11 
 ذكور

 عاملة

50,0% 44,4% 55,6% 44,4% 62,5% 50,0% 
33 10 4 5 3 11  

 %50,0 %37,5 %55,6 %44,4 %55,6 %50,0 إناث

66 18 9 9 8 22  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

25 0 5 10 2 8 
 ذكور

 بطالة

51,0% 0,0% 50,0% 52,6% 66,7% 50,0% 
24 1 5 9 1 8  

 %50,0 %33,3 %47,4 %50,0 %100,0 %49,0 إناث

49 1 10 19 3 16  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

12 4 4 1 2 1 
 ذكور

 متقاعدة

52,2% 57,1% 50,0% 50,0% 66,7% 33,3% 
11 3 4 1 1 2  

 %66,7 %33,3 %50,0 %50,0 %42,9 %47,8 إناث

23 7 8 2 3 3  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

68 7 11 8 18 24 
 ذكور

 في البيت ماكثة

48,2% 35,0% 47,8% 40,0% 60,0% 50,0% 
73 13 12 12 12 24  

 %50,0 %40,0 %60,0 %52,2 %65,0 %51,8 إناث

141 20 23 20 30 48  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

10 2   4 4 
 ذكور

 آخر
47,6% 50,0%   66,7% 36,4% 

11 2   2 7  

 %63,6 %33,3   %50,0 %52,4 إناث

21 4   6 11  

 مجموع
 

100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 
148 21 25 23 31 48 

 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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 البطاالتو مالتاالماكثات بالبيت يفوق عدد األمهات الع مهاتإن عدد األ

%مع  51.80فئة اإلناث ب و% 48.20مقسمة على فئة الذكور ب  141المتقاعدات ب و

طلبة تكنولوجيا(مقابل انخفاضها عند وتسجيل ارتفاعها عند طلبة سنة أولى ليسانس )علوم 

 66تأتي بعدها مباشرة النساء العامالت فتسجلن عدد ، سنة أولى ماستر التخصصات األربعة

المرأة وتأتي بعدها مباشرة المرأة البطالة و%50اإلناث ب و%50مقسمة على الذكور ب 

 المتقاعدة بنسب منخفضة.  

للمرأة فاالستقالل المادي ، مرد ذلك إلى رغبة المرأة في كسب قوتها بعرق جبينها

المتزوجة يعد موردا ماليا تشارك به الزوج في تسيير ميزانية األسرة خاصة مع وجود 

هذا التأكيد على الدافع االقتصادي ال ، إضافة إلى تطلعها لحياة أسرية أكثر رفاهية، األطفال

يعني أن عمل المرأة ضرورة قصوى وإنما يساعد على االرتقاء بالمستوى العام لألسرة 

 اقتصاديا.ثقافيا و

"أكدت ، 1988وشكري وآخرون  1983وهذا ما تؤكده الدراسة التي أجراها العبد 

المحددة لمكانتها  النتائج أن عمل المرأة واستقاللها االقتصادي يعتبران من أهم العوامل

أيضا يحقق لها األمن االقتصادي ضد التهديدات الواقعة التي تثير في نفسها ، االجتماعية

 نسبة لمستقبلها ومستقبل أوالدها ويخفف من شعورها بالتبعية ..."المخاوف بال

)
304ص، 2002، سامية محمد فهمي 

) 

"أن النساء من الطبقة ، عن دور المرأة المشتغلة 1958سنة  هيرففي دراسات 

"الوسطى الالئي غالبا ما يكون االستمتاع بالعمل هو الدافع إليه
(

، كاميليا إبراهيم عبد الفتاح 

19ص ،1984
والدليل على ذلك أن الطبقة التي تنتمي إليها المرأة العاملة وما يميزها من  (

وضعية اجتماعية ثقافية واقتصادية يمكن أن تشكل إلى حد ما الدوافع الجوهرية التي تقف 

وتبعا لذلك تختلف من حالة إلى أخرى األمر الذي يتجلى في أن ، وراء خروج المرأة للعمل

ي الطبقة الدنيا ذات المستوى المعيشي المنخفض كدافع لعمل المرأة يختلف الحاجة المادية ف

 في الطبقة الوسطى إلى مجرد االستمتاع بالعمل.
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 : عدد اإلخوة واألخوات ثالثال مبحثال

 األخوات و: عدد اإلخوة  05جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

  سنة أولى مدنية
48 8 9 6 14 11 

 ذكور

 2إلى  0من 

49,5% 53,3% 52,9% 46,2% 60,9% 37,9% 
49 7 8 7 9 18  

 %62,1 %39,1 %53,8 %47,1 %46,7 %50,5 إناث

97 15 17 13 23 29  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

85 12 13 16 15 29 
 ذكور

 

 

 5إلى  3من 

48,9% 37,5% 46,4% 47,1% 62,5% 51,8% 
89 20 15 18 9 27  

 %48,2 %37,5 %52,9 %53,6 %62,5 %51,1 إناث

174 32 28 34 24 56  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

13 0 3 1 2 7 
 ذكور

 

 

 

 8إلى 6من 

52,0% 0,0% 60,0% 33,3% 66,7% 53,8% 
12 1 2 2 1 6  

 %46,2 %33,3 %66,7 %40,0 %100,0 %48,0 إناث

25 1 5 3 3 13  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

2 1    1 

 ذكور

 

 

 

 8أكثر من 

50,0% 50,0%    50,0% 

2 1    1  

 %50,0    %50,0 %50,0 إناث

4 2    2  

 %100,0    %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 رذكو

 

 

 

 

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

عدد األطفال ب  اتجاه أولياء طلبة التكنولوجيا إلى تقليص، يتضح من خالل الجدول

فئة اإلناث و%49.50بالنسبة لمن يتوفرون على أقل من طفلين مقسمة على الذكور ب  97

بالنسبة للعائالت التي تتوفر على ثالثة أطفال إلى خمسة مقسمة  174مقابل ، % 50.50ب 

(هناك تأكيد على وجود 8-6أما من )، % 51.1فئة اإلناث ب و% 48.9على الذكور ب 
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% عند 52في معدالت طلبة السنة األولى ليسانس  وطلبة السنة أولى ماستر تقارب نسبي 

في حين نجد عدد قليل فيما يخص العائالت ، %عند جنس اإلناث على التوالي 48والذكور 

مقسمة بالتساوي على جنس الذكور 4التي تتوفر على أكثر من ثمانية أطفال فتسجل عدد 

ام ارتفاع مستوى الوعي عند األسر بأهمية تحديد حيث توضح هذه النسب واألرق، اإلناثو

للتقليل من الوالدات واالكتفاء بعدد ، والتقليل من اإلنجاب باستعمال وسائل منع الحمل، النسل

هذا ما يسهل عملية االهتمام بتربيتهم وتوجيههم توجيها صحيحا في كافة ، محدد من األطفال

للمحافظة على مستوى ، عليم والملبس والغذاءمجاالت الحياة كتوفير الرعاية الصحية والت

معيشي مرتفع وبالخصوص تلك األسر ذات الدخل المرتفع والمستوى الثقافي العالي حيث 

فاألطفال الذين ، أن احتمال النجاح له عالقة مع عدد األفراد في العائلةNair Grassيصرح

محدد باألصناف السوسيومهنية هو ، هم في أسر عدد أفرادها كبير لهم نتائج أقل في التأثير

 والمستوى الثقافي لألسرة.
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 التكنولوجياواالنتماء الثقافي  لطلبة العلوم  المبحث الرابع:

التكنولوجيا ومنظومة الدراسات التكنولوجية حقال خصبا لفهم العلوم و تعتبر كلية 

الفشل والنجاح الدراسي تأثير األصل االجتماعي والثقافي والمهني للفرد على مستويات 

العلوم  شعبة فهي تجسد بشكل ما الحظوظ الالمتساوية لاللتحاق بالجامعة ودراسة، والمهني

انطالقا من أن الجامعة مؤسسة تعليمية جوهرية في المسار  تخصصاتهاو  التكنولوجياو

إنتاج تساهم المؤسسة التعليمية في إعادة  "ر بورديويبي للفرد فحسب .التعليمي والمهني

إن الوعي بأهمية الجامعة ، بنية المجال االجتماعي" وتوزيع رأس المال الثقافي وبالتالي في

يختلف باختالف الوعي عند الفرد بأهمية التعليم العالي في إعادة إنتاج المكانة االجتماعية 

 والحفاظ عليها من جهة وتحقيق االرتقاء االجتماعي من جهة أخرى.

ب في المدرسة يرتبط بمجموعة من الميكانيزمات االجتماعية " نجاح الطالأن كما 

، واألسرية والفردية متمثلة في تأثير الوسط العائلي واالجتماعي ومستوى اإلرث الثقافي

، باسيرونو )بورديووبنية منظومة القيم االجتماعية وحجم وفعالية حضور اللغة داخل األسرة 

 (.49ص، 1964

 المستوى التعليمي لألب 

CELERC Paul  قام ببحث حول طلبة المرحلة اإلعدادية بالضواحي الباريسية

وتوصل إلى أن: "تأثير الوسط المرجعي لألبناء في تحقيق النجاح الدراسي هو  1963سنة

وأن مستوى النجاح الدراسي يتدرج ارتفاعا مع تدرج ارتفاع ، تأثير ثقافي بالدرجة األولى

)ة"مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلب
172ص ،2004 ،سعد وطفةأ

) 

يمكننا أن نقول أن سبب اختالف الطلبة في اختيار توجه معين يعود بالدرجة كما 

األولى إلى اختالف الخلفية االجتماعية واالقتصادية والمهنية والجغرافية والثقافية للطلبة 

فع إلى حيث يقول جورفيتش في هذا الصدد ما يلي: "إن الطبقات االجتماعية هي التي تد

38ص،1997، موروبوت )"اختيار المهنة وليس العكس
)
. 
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 : المستوى التعليمي آلباء الطلبة06جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

  سنة أولى مدنية

5 1 1  1 2 

 ذكور

 ال يكتبوال يقرأ 

45,5% 50,0% 50,0%  50,0% 40,0% 

6 1 1  1 3  

 %60,0 %50,0  %50,0 %50,0 %54,5 إناث

11 2 2  2 5  

 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

8  2 4 2  

 ذكور

 تعليم قرآني

57,1%  40,0% 66,7% 66,7%  

6  3 2 1   

  %33,3 %33,3 %60,0  %42,9 إناث

14  5 6 3   

  %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 مجموع

4  2 1  1 

 كورذ

مستوى تعليمي 

 ابتدائي

40,0%  50,0% 50,0%  25,0% 

6  2 1  3  

 %75,0  %50,0 %50,0  %60,0 إناث

10  4 2  4  

 %100,0  %100,0 %100,0  %100,0 مجموع

24 1 5 5 5 8 
 ذكور

مستوى تعليمي 

 متوسط

51,1% 25,0% 55,6% 45,5% 50,0% 61,5% 
23 3 4 6 5 5  

 %38,5 %50,0 %54,5 %44,4 %75,0 %48,9 إناث

47 4 9 11 10 13  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

33 2 5 7 9 10 
مستوى تعليمي  ذكور

 ثانوي

51,6% 40,0% 55,6% 43,8% 64,3% 50,0% 
31 3 4 9 5 10  

 %50,0 %35,7 %56,3 %44,4 %60,0 %48,4 إناث

64 5 9 16 14 20  

 مجموع
 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

74 17 10 6 14 27 
 ذكور

 مستوى تعليمي

 عالي

48,1% 43,6% 47,6% 40,0% 66,7% 46,6% 
80 22 11 9 7 31  

 %53,4 %33,3 %60,0 %52,4 %56,4 %51,9 إناث

154 39 21 15 21 58  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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التالي أن عدد أولياء الطلبة الذين لديهم مستوى  يتضح لنا من خالل الجدول

%؛ ارتفع العدد 51.90اإلناث ب و% 48.10مقسمة على الذكور ب  154بلغ  عالييتعليم

بالمقارنة مع التخصصات األخرى ، 100من العدد الكلي  58على مستوى طلبة سنة أولى ب 

من  15الكيمياء ب ، و50من العدد الكلي  21حيث سجل طلبة تخصص الهندسة المدنية عدد 

في األخير الهندسة المعمارية ، و50من العدد الكلي  21أما اإللكترونيك فبلغ عدد الطلبة ، 50

 .50من العدد الكلي  39التي سجلت 

؛ مقسمة على الذكور ثانويأب ذو مستوى تعليمي  64يأتي بعد هذا العدد مباشرة و

من  20د عند طلبة السنة أولى ب %؛ حيث ارتفع العد 48.40اإلناث ب و% 51.60ب 

و ، 50من العدد الكلي  14بالمقارنة مع تخصص" هندسة مدنية الذي بلغ ، 100العدد الكلي 

 ."50من  5هندسة معمارية ، 50من  9اإللكترونيك ، 50من  16الكيمياء 

تأتي في و% 48.90اإلناث ب و% 51.10مقسمة على الذكور ب  متوسطذو تعليم  47و

من  13ستويات األخرى؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة سنة أولى ليسانس ب األخير الم

انخفاضها على مستوى طلبة الماستر تخصص" هندسة مدنية الذي بلغ و 100العدد الكلي 

 4هندسة معمارية ، 50من  9اإللكترونيك ، 50من  11و الكيمياء ، 50من العدد الكلي  10

 .50من 
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 ى التعليمي لألمهات الطلبة :  المستو07جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

  سنة أولى مدنية
11 1 3 1 3 3 

 ذكور

 ال تكتبوال تقرأ 

47,8% 50,0% 42,9% 50,0% 60,0% 42,9% 
12 1 4 1 2 4  

 %57,1 %40,0 %50,0 %57,1 %50,0 %52,2 إناث

23 2 7 2 5 7  

مجمو

 ع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8 0 1 4  3 

 ذكور

 تعليم قرآني

50,0% 0,0% 50,0% 66,7%  42,9% 

8 1 1 2  4  

 %57,1  %33,3 %50,0 %100,0 %50,0 إناث

16 1 2 6  7  

مجمو

 ع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 

10 3 1 3  3 

 ذكور

مستوى تعليمي 

 ابتدائي

45,5% 42,9% 50,0% 50,0%  42,9% 

12 4 1 3  4  

 %57,1  %50,0 %50,0 %57,1 %54,5 إناث

22 7 2 6  7  

مجمو

 ع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 

29 1 4 3 9 12 
 ذكور

مستوى تعليمي 

 متوسط

50,9% 25,0% 57,1% 33,3% 64,3% 52,2% 
 إناث 11 5 6 3 3 28

49,1% 75,0% 42,9% 66,7% 35,7% 47,8% 
مجمو 23 14 9 7 4 57

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 ع

56 5 11 8 16 16 
مستوى تعليمي  ذكور

 ثانوي

50,0% 41,7% 55,0% 42,1% 59,3% 47,1% 
56 7 9 11 11 18  

 %52,9 %40,7 %57,9 %45,0 %58,3 %50,0 إناث

مجمو 34 27 19 20 12 112

 ع
 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

34 11 5 4 3 11 
 ذكور

 مستوى تعليمي

 عالي

48,6% 45,8% 41,7% 50,0% 75,0% 50,0% 
36 13 7 4 1 11  

 %50,0 %25,0 %50,0 %58,3 %54,2 %51,4 إناث

مجمو 22 4 8 12 24 70

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 ع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

 إناث 52 19 27 25 29 152
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

مجمو 100 50 50 50 50 300

 ع
 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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مهات الطلبة الذين لديهم مستوى تعليمي يتضح لنا من خالل الجدول التالي أن عدد أ

% بالنسبة لطلبة سنة أولى  51.40اإلناث ب و% 48.60مقسمة على الذكور ب  70عالي 

 هندسة معمارية"، إلكترونيك، كيمياء، ماستر تخصص" هندسة مدنيةوليسانس 

بدورها  مقسمة 112أما األمهات الالئي لديهن مستوى تعليمي ثانوي يشكلن عدد 

% ؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة  50اإلناث بنسبة مئوية تبلغ وعلى الذكور  ويبالتسا

 تكنولوجيا" بالمقارنة مع طلبة تخصصات الماستر. والسنة أولى ليسانس "علوم 

أم ذو مستوى تعليمي متوسط؛ مع تسجيل ارتفاع  57يأتي بعد هذا العدد مباشرة و

بالمقارنة مع طلبة تخصصات  100لعدد الكلي من ا 23العدد عند طلبة سنة أولى ليسانس ب 

عند طلبة   7، عند طلبة الكيمياء 9وعند طلبة الهندسة المدنية  14الماستر التي بلغت 

أما األمهات التي تملك مستوى تعليمي ابتدائي ، عند طلبة الهندسة المعمارية 4واإللكترونيك

 .تأتي في األخير المستويات األخرىو  22فبلغن 
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 :خاتمة

النجاح الدراسي كالهما يعتمد بدرجة كبيرة على وإن فرص الدخول إلى الجامعة  

المستوى التعليمي المتحصل عليه من طرف األولياء فكالهما يؤثر بقوة والدخل الشهري 

 (Noëlle BISSERT, 1974 :63)ألنهما يرتبطان بالواقع.  

األب وفوضعية األم ، راسيالنجاح الدوإذن هناك عالقة وطيدة بين العوامل األسرية 

على صياغة مشاريعه وعدد اإلخوة يؤثر كل منهم بدرجة كبيرة على تمدرس الطالب و

 المهنية.والدراسية 

الحاسم في توجيه واألسرة خصوصا لها الدور الكبير وفالبيئة الخارجية عموما 

لدخل الشهري اوفكلما كان المستوى التعليمي ، أبناءها سواء الوجهة الصحيحة أو الخاطئة

النتيجة هي الطموح في ، وهادفولألولياء مرتفع كلما كان توجه الطالب الدراسي صحيح 

ليست فقط ’ ؛ أيضا المدرسةله المكانة االجتماعية الراقية الحصول على المهنة التي تحقق

، مكانا نتعلم فيه أشياء و معارف و تقنيات ، و ما إلى ذلك، إنها أيضا مؤسسة تمنح شهادات

 (237،ص 2012)بيير بورديو، أي حقوق و تمنح في الوقت نفسه طموحات

الدخل الشهري لألولياء منخفض يقوم الطالب ببناء وكلما كان المستوى التعليمي 

إال أنه  على سبيل المثالالتكنولوجيا ويتوجه نحو شعبة العلوم فمشروعه الدراسي بالصدفة 

بالخصوص إذا وجد نفسه في تخصص ، وهإعادة التوجفي األخير يجد نفسه مجبر على 

المال اليسير أثناء دراسي كالهندسة المدنية أو الهندسة المعمارية التي  تتطلب كل منهما 

 ي .   دراسالمسار ال
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 ي الثانيميدانالفصل ال

لطلبة  السوسيوإقتصادية الخصائص

 التكنولوجيا العلوم و



 المسارات الدراسية الطالبية                           : الفصل الميداني الثالث
 :تمهيد

فبعدما ، تقبال الطلبة في كل سنة دراسية جديدةإن التعليم الجامعي لم يتوقف عن اس

يستقبل إال النخبة أصبح اآلن تعليما شموليا يستقبل عدد هائل من الطلبة ، كان تعليما نخبويا

بالتالي هذا النوع من التعليم الذي يتصف بالشمولية أدى بدوره ، وفي بداية كل سنة جامعية

هذه التفاوتات والطلبة في فضاء الجامعة؛  تفاوتات ملحوظة لدىوإلى ظهور سلوكات جديدة 

اإلعانة المادية ، نوع السكن، حيث تتجسد هذه األخيرة في مصدر المال، هي في تزايد مستمر

 .األموب و في القطاع المهني لأل، من طرف األولياء

 ) بييريؤكد بيير بورديو على مساهمة النظام المدرسي في إعادة إنتاج االمتيازات

في هذا الصدد إلى وجود  اشتراك في  فيشير بول موليناريجون أما (241، ص 2012بورديو، 

مجموعة من االمتيازات لدى الطلبة ؛ ولكن هذه االمتيازات تختلف من طالب إلى آلخر؛ من 

 ,Jean Paul MOLINARI).حيث القيمة والمعنى بحكم اختالف الطبقات أو الشرائح االجتماعية

1991 :76) 
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 السكن بحث األول: الم

يشير السكن وطبيعة تجهيزه المادي والوسط االجتماعي فيه إلى المستوى االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي لساكنه، يجب التأكيد أن طبيعة السكن وعدد اإلخوة يبين إلى حد بعيد 

ي درجة الوعي بأهمية االتصال داخل األسرة ويشير إلى حالة االستقرار االجتماعي والماد

بشكل يساهم في خلق جو مساعد على التدخل الفعال لألسرة في توفير جو أسري متفهم 

 .لخصوصيات التكوين التكنولوجي

 في هذا الصدد: إن العالم الطالبي ليس عالم موحد،  جون بول موليناريحيث يقول 

لفة نلتمس هذا االختالف في نوع السكن، وفي الممارسات المختبالتالي هو عالم مختلف وو

 (Jean Paul MOLINARI, 1991 :91) .للطلبة، وفي أصولهم االجتماعية
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 :نوع السكن 08جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 السكن سنة أولى مدنية

9 4 1 3  1 

 ذكور

 سكن مستقل

42,9% 40,0% 50,0% 50,0%  33,3% 

12 6 1 3  2  

 %66,7  %50,0 %50,0 %60,0 %57,1 إناث

21 10 2 6  3  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

2     2 

 ذكور

 كراء جماعي

50,0%     50,0% 

2     2  

 %50,0     %50,0 إناث

4     4  

 %100,0     %100,0 مجموع

17 4 2 3 2 6 
 ذكور

 حي جامعي

53,1% 36,4% 100,0% 37,5% 66,7% 75,0% 
15 7 0 5 1 2  

 %25,0 %33,3 %62,5 %0,0 %63,6 %46,9 إناث

32 11 2 8 3 8  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

119 13 22 17 29 38 
 ذكور

 مع األولياء

49,4% 44,8% 47,8% 47,2% 61,7% 45,8% 
122 16 24 19 18 45  

 %54,2 %38,3 %52,8 %52,2 %55,2 %50,6 إناث

241 29 46 36 47 83  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

1     1 

سكن بدون دفع  ذكور

 اإليجار

50,0%     50,0% 

1     1  

 %50,0     %50,0 إناث

2     2  

 مجموع
 

100,0%     100,0% 

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

في  إن الطلبة يسكنون أثناء المسارات الدراسية في أنحاء مختلفة سواء عند األولياء أو

يتضح لنا أن عدد ؛ حيث أو في سكن مستقلاألحياء الجامعية، أو من خالل كراء جماعي، 

%وعلى  49.40مقسمة على الذكور ب  241الطلبة الذين يعيشون مع أولياءهم يبلغ عددهم 
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%، وهو العدد األكبر مقارنة مع عدد الطلبة الذين يسكنون في األحياء  50.60اإلناث ب 

%وانخفاضها  53.10؛ مع تسجيل ارتفاعها عند الذكور ب 32عددهم  الجامعية حيث بلغ

مقسمة  21%، أما الطلبة الذين يسكنون في  سكن مستقل يبلغ عددهم  46.90عند اإلناث ب 

%؛ ويأتي في األخير الطلبة الذين  57.10%، وعلى اإلناث ب 42.90على الذكور ب 

مقسمة بالتساوي على  04دهم يعيشون في سكن على شكل كراء جماعي؛ حيث بلغ عد

 %.50%واإلناث ب  50الذكور ب 
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 المبحث الثاني: المصادر المالية للطالب أثناء مشواره الدراسي 

 : حصول الطالب على منحة 09جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

  أولى
116 14 18 18 26 40 

 ذكور

 نعم

48,9% 40,0% 50,0% 45,0% 63,4% 47,1% 
121 21 18 22 15 45  

 %52,9 %36,6 %55,0 %50,0 %60,0 %51,1 إناث

237 35 36 40 41 85  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

32 7 7 5 5 8 
 ذكور

 

 

 ال

50,8% 46,7% 50,0% 50,0% 55,6% 53,3% 
31 8 7 5 4 7  

 %46,7 %44,4 %50,0 %50,0 %53,3 %49,2 ناثإ

63 15 14 10 9 15  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 

 

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

 237( أن عدد الطلبة المتحصلون على منحة دراسية  يبلغ 09يتبين من الجدول رقم )

%مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة  51.10فئة اإلناث بو% 48.90مقسمة على فئة الذكور 

مقارنة مع  انخفاضها  100من العدد الكلي  85ا" ب تكنولوجيوسنة أولى ليسانس "علوم 

تدريجيا على مستوى تخصصات الماستر األربعة؛ فبلغ عدد طلبة تخصص الهندسة المدنية 

اإللكترونيك ، 50من العدد الكلي  40أما طلبة الكيمياء بلغ عددهم ، 50من العدد الكلي  41

 .50من العدد الكلي  35دد في األخير سجل طلبة تخصص الهندسة المعمارية ع، و36

مقسمة على  63أما فيما يخص الطلبة الذين ال يتحصلون على منحة دراسية فيبلغ عددهم 

 %.  49.2اإلناث بو% 50.8الذكور ب
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 : مصدر آخر للمال10جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مصدر آخر للمال سنة أولى  مدنية
99 12 15 13 26 33 

 ذكور

 ولياءأ

48,3% 36,4% 48,4% 50,0% 63,4% 44,6% 
106 21 16 13 15 41  

 %55,4 %36,6 %50,0 %51,6 %63,6 %51,7 إناث

205 33 31 26 41 74  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

7 1 1 2  3 

 ذكور

 عمل دائم

41,2% 33,3% 100,0% 40,0%  37,5% 

10 2 0 3  5  

 %62,5  %60,0 %0,0 %66,7 %58,8 إناث

17 3 1 5  8  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

10 4 2 2  2 

 ذكور

 عملخارج الدراسة

52,6% 66,7% 50,0% 50,0%  40,0% 

9 2 2 2  3  

 %60,0  %50,0 %50,0 %33,3 %47,4 إناث

19 6 4 4  5  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

32 4 7 6 5 10 
 ذكور

 عمل أثناء

 العطلة

54,2% 50,0% 50,0% 40,0% 55,6% 76,9% 
27 4 7 9 4 3  

 %23,1 %44,4 %60,0 %50,0 %50,0 %45,8 إناث

59 8 14 15 9 13  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 مجموع
 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ون "شعبة العلوم إن هذا الجدول يوضح لنا أن الطلبة الجامعيين الذين يدرس

المال من طرف مصادر  تخصصاتها بجامعة محمد بوضياف" يحصلون علىوالتكنولوجيا و

مقسمة على فئة  205األولياء ب  هو مصدروكبر عدد أمتعددة؛ فالمصدر الذي يسجل 

أما المصدر الذي يأتي بعد األول مباشرة ، % 51.7فئة اإلناث ب و%  48.3الذكور ب 

 45.80اإلناث ب ، و% 54.20؛ مقسمة على الذكور ب 59عطل فعددهم هو العمل أثناء الو

 %. 
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وهي أعداد  17، وعمل دائم ب 19ويأتي بعد هذين المصدرين؛  العمل خارج الدراسة ب 

 جد ضئيلة حينما نقارنها مع المصادر السابقة.

ل لقد أكد بيير بورديو أن المدرسة والجامعة والتعليم يرتبط نجاحه وفعاليته بتدخ

عوامل اجتماعية تكون في األساس من خارج العملية التعليمية حيث يركز على تدخل األسرة 

وفق معادلة كلما ارتفع المستوى المادي ، والمجتمع والمحيط وفرص االستفادة منها

، العكس صحيحوواالجتماعي والثقافي والمهني للفرد  كلما ساهم في ارتفاع مستوى النجاح 

العملية التعليمية أو فشلها إال من خالل فهم نظرية اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ولن يتم فهم نجاح 

 داخل منظومة المدرسة والجامعة.

 : إعانة األولياء04مبحث 

إن التركيز على الجانب المهني والمادي للمحيط العائلي لطالب التكنولوجيا يهدف في 

والمهنية في تحديد تدخل األسرة األساس إلى محاولة التعرف على مساهمة العوائد المادية 

ذلك أن اختالف المستويات المادية والتجهيز داخل األسرة ، في التحضير المادي والمعنوي

 يحدد فرص النجاح الدراسي والمهني عند طالب التكنولوجيا.

إن خصوصية التكوين التكنولوجي مرتبطة بالفترة الطويلة والحاجة إلى التخصص وكثافة 

ة الحصول على المعلومات الحديثة والحاجة إلى التربصات والمصادر البرامج وصعوب

والكتب والمجالت العلمية المتخصصة تشكل أعباء مادية إضافية على أسر الطلبة مما يجعل 

 .فرص االستفادة منها تختلف باختالف المستوى المادي واالجتماعي لهم

 ب و األمإعانة األ:11جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء إللكترونيكا معمارية

هندسة 

 إعانة األولياء سنة أولى مدنية
128 19 23 20 29 37 

 ذكور

 نعم

49,0% 40,4% 48,9% 50,0% 61,7% 46,3% 
133 28 24 20 18 43  

 %53,8 %38,3 %50,0 %51,1 %59,6 %51,0 إناث

261 47 47 40 47 80  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

20 2 2 3 2 11 
 ذكور

 ال
51,3% 66,7% 66,7% 30,0% 66,7% 55,0% 



 الخصائص السوسيوإقتصادية لطلبة التكنولوجيا           الفصل الميداني الثاني: 
 

107 
 

19 1 1 7 1 9  

 %45,0 %33,3 %70,0 %33,3 %33,3 %48,7 إناث

39 3 3 10 3 20  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 طالبةوطالب  261يصرح أغلب الطلبة على مساعدة األولياء لهم حيث يبلغ عددهم 

فيما يخص طلبة السنة األولى من الذين ، % 51ب  اإلناثو% 49مقسمة على الذكور ب

قسمت على الذكور  100من العدد الكلي  80يتلقون مساعدة من طرف األولياء بلغ عددهم 

أما تخصصات الماستر ؛ فبلغ عدد الطلبة الذين يدرسون ، % 53.8اإلناث ب و% 46.3ب

مقسمة   40ما الكيمياء أ   47اإللكترونيك  و 47وهندسة معمارية  47تخصص هندسة مدنية 

 اإلناث بنسب متفاوتة قليال . وعلى الذكور 

جد ضرورية في الحياة الطالبية فالطالب الذي تتوفر له شروط الدراسة  إعانة األولياء

شبكة انترنيت ليس ومكتبة وتحتوي على كل ما يلزمه من جهاز كمبيوتر ، كغرفة خاصة به

تؤثر بدرجة كبيرة بالخصوص على مسألة اختيار فهي ، كالطلبة الذين ال يتوفرون عليها

تطوير كفاءات الطلبة العلمية أثناء المسار ومسألة تحسين والشعبة الدراسية هذا من جهة 

تأثيراته والدراسي من جهة ثانية؛ فالبيئة أو الفضاء الذي ينتمي إليه الطالب يترك انطباعاته 

 على توجيهه سواء الدراسي أو المهني .

مقسمة على  39لذين ال يتلقون مساعدة أو إعانة من طرف أولياءهم بلغ عددهم الطلبة ا

مع تسجيل ارتفاع عدد طلبة السنة أولى الذين بلغ ، % 48.7اإلناث ب و% 51.3الذكور ب 

يأتي بعده مباشرة الطلبة الذين ينتمون إلى تخصص و 100من العدد الكلي  20عددهم 

طلبة لدى تخصص  3انخفض حينما بلغ ، و50لعدد الكلي من ا 10الكيمياء الذين بلغ عددهم 

 الهندسة المعمارية بنسب متفاوتة قليال. و اإللكترونيكوالهندسة المدنية 
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 مصدر إضافي للمال: 12جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 مصدر إضافي للمال أولى 
26 2 2 0 3 19 

 ذكور

 نعم

48,1% 40,0% 50,0% 0,0% 60,0% 50,0% 
28 3 2 2 2 19  

 %50,0 %40,0 %100,0 %50,0 %60,0 %51,9 إناث

54 5 4 2 5 38  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

122 19 23 23 28 29 
 ذكور

 ال

49,6% 42,2% 50,0% 47,9% 62,2% 46,8% 
124 26 23 25 17 33  

 %53,2 %37,8 %52,1 %50,0 %57,8 %50,4 إناث

246 45 46 48 45 62  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

 54إن عدد الطلبة الذين كانت إجابتهم نعم على المصدر اإلضافي للمال؛ بلغ عددهم 

مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة ، % 51.9اإلناث ب ، و% 48.1مقسمة على الذكور ب 

مقسمة على فئة الذكور ب  100من العدد الكلي  38ب  تكنولوجيا (وأولى ليسانس )علوم 

هو تخصص وأما العدد الذي يأتي بعد هذا األخير مباشرة ، % 50فئة اإلناث ب ، و% 50

الهندسة المعمارية حيث بلغ عدد الطلبة الذين يتحصلون على مصدر والهندسة المدنية 

مقسمة على فئة  50ي طلبة من العدد الكل 05إضافي من المال في كل من التخصصين 

العكس صحيح بالنسبة للتخصص و% في التخصص األول  40اإلناث ، و% 60الذكور ب 

طلبة تخصص الكيمياء حيث و الثاني ؛ مع تسجيل انخفاضها عند طلبة تخصص اإللكترونيك

 بنسب متفاوتة.   50في الثاني من العدد الكلي  2وفي األول  4بلغ العدد 

مقسمة على فئة  246لكون مصدر إضافي للمال بلغ عددهم إن الطلبة الذين ال يم

مع تسجيل ارتفاع العدد عند طلبة السنة ، % 50.4فئة اإلناث ب ، و% 49.6الذكور ب 
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 53.2 فئة اإلناث بو% 46.8مقسمة على الذكور ب ، 100من العدد الكلي  62أولى ب 

والهندسة ، 46لكترونيك واإل 48ي الكيمياء %، وينخفض عدد التكرارات تدريجيا فيبلغ ف

 مع تقسيم هذه األعداد على نسب مئوية متفاوتة قليال. 45المدنية والمعمارية 

أن الالمساواة في النجاح الدراسي ال تقلل من أهمية الالمساواة  p clerc  تثبت دراسة 

ما االقتصادية، أما دراسة بيير بورديو وجون كلود باسيرون تتوجه إلى تحليل التأثير على 

 س المال الثقافي في عمليات الفرز المدرسي.بالحجم الثقافي أو رأ p clercسماه  

(Noëlle BISSERT, 1974 : 63) 

 : مصدر المال اإلضافي 13جدول رقم 

"المدير التنفيذي ألكاديمية الرياضيات والعلوم في  ستيفتنيباس مارشال وهذا ما أكده

يجب أن يشجعوا البحث ، التعلم مدى الحياة أيللنوي" حينما قال "يجب أن يشجع اآلباء

)والتساؤل والتجريب"
101، 2004، دونا أوتشيدا وآخرون

) 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مصدر المال  سنة أولى  مدنية

5 0    5 

 ذكور

 أخوال

38,5% 0,0%    41,7% 

8 1    7  

 %58,3    %100,0 %61,5 إناث

13 1    12  

 %100,0    %100,0 %100,0 مجموع

8 1 1  1 5 

 ذكور

 

 

 أخوات

50,0% 50,0% 50,0%  100,0% 45,5% 

8 1 1  0 6  

 %54,5 %0,0  %50,0 %50,0 %50,0 إناث

16 2 2  1 11  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 

10 1 1 0 2 6 
 ذكور

 

 

 إخوة

52,6% 50,0% 50,0% 0,0% 66,7% 60,0% 
9 1 1 2 1 4  

 %40,0 %33,3 %100,0 %50,0 %50,0 %47,4 إناث

19 2 2 2 3 10  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

3    0 3 

 ذكور
 

 

 

50,0%    0,0% 60,0% 

3    1 2  
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 أصدقاء إناث 40,0% 100,0%    50,0%

6    1 5  

 %100,0 %100,0    %100,0 موعمج

26 2 2 0 3 19 
 ذكور

 

 

 المجموع

48,1% 40,0% 50,0% 0,0% 60,0% 50,0% 
28 3 2 2 2 19  

 %50,0 %40,0 %100,0 %50,0 %60,0 %51,9 إناث

54 5 4 2 5 38  

 مجموع

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

حيث ، الذين لديهم مصدر إضافي للمال 54راءة فقط للطلبة إن الجدول التالي يسجل ق

مع تسجيل ارتفاعه عند طلبة السنة األولى ليسانس  19مصدر اإلخوة يسجل العدد األكبر ب 

بالمقارنة مع انخفاضه على مستوى طلبة  100من العدد الكلي  10تكنولوجيا( ب و)علوم 

فيما يخص باقي  50من العدد الكلي  2و، 50من العدد الكلي  3تخصص الهندسة المدنية ب 

 16هو األخوات فبلغ هذا المصدر والمصدر الذي يأتي مباشرة بعد اإلخوة ، والتخصصات

تكنولوجيا ( ب و؛ مع العلم أنه ارتفع عند طلبة السنة أولى ليسانس ) علوم 50من العدد الكلي 

بالمقارنة ، % 54.5ب  اإلناثو%,   45.5مقسمة على الذكور ب  100من العدد الكلي  11

مساعدة ومع انخفاضه عند طلبة التخصصات األخرى فبلغ عدد الطلبة الذين يتلقون إعانة 

تخصص الهندسة المعمارية و عند كل من طلبة تخصص اإللكترونيك2من طرف األخوات

أما المصادر األخرى مثل: مصدر األخوال ، 1أما تخصص الهندسة المدنية فبلغ العدد 

فسجل كالهما أعداد جد منخفضة بالمقارنة مع األعداد التي سبقتها؛ فالمصدر  األصدقاءو

% مع تسجيل  61.5اإلناث ب و% 38.5مقسمة على الذكور ب  13عدد األول سجل 

 41.7مقسمة على الذكور ب  100من العدد الكلي  12ارتفاعها عند طلبة سنة أولى ب 

 %.   58.3اإلناث بو%

؛ مع تسجيل التساوياإلناث بومقسمة على الذكور  6دقاء( سجل أما المصدر الثاني)األص

 60مقسمة على الذكور ب  100من العدد الكلي  5ارتفاعها عند طلبة السنة أولى ب 

 %. 40اإلناث ب و%
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بالخصوص واألخوات في المواقف الحرجة وهذا دليل واضح على وقوف اإلخوة و

في  لينفلونو ماريسائل الالزمة .كما تقول الووفي الدراسات الجامعية التي تتطلب المال 

أن الرأس المال االقتصادي ال يغيب أبدا في الحياة الطالبية  " الطالب في المدينة "كتابها 

 ال يمكننا تخيل الحياة الطالبية بدونه"  وكما أنه ضروري جدا 

 (Marie-Line FELONNEAU, 1997 : 112) 
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 المهنية: الطلبة و النشاطات الثالث مبحثال

 :ممارسة نشاط مهني 14جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 ممارسة نشاط مهني أولى
45 10 9 5 5 16 

 ذكور

 نعم

47,9% 50,0% 52,9% 33,3% 50,0% 50,0% 
49 10 8 10 5 16  

 %50,0 %50,0 %66,7 %47,1 %50,0 %52,1 إناث

94 20 17 15 10 32  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

103 11 16 18 26 32 
 ذكور

 ال

50,0% 36,7% 48,5% 51,4% 65,0% 47,1% 
103 19 17 17 14 36  

 %52,9 %35,0 %48,6 %51,5 %63,3 %50,0 إناث

206 30 33 35 40 68  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

مع اإلشارة إلى  94شاط مهني يبلغ عددهم إن الطلبة الذين يقومون بممارسة ن

مقسمة على  100من العدد الكلي  32تكنولوجيا ( ب وارتفاعها عند طلبة السنة أولى )علوم 

بالمقارنة مع انخفاضها عند طلبة تخصصات الماستر ، % 50اإلناث ب  و%50الذكور ب 

في اإللكترونيك  17و 50من العدد الكلي  20كتخصص الهندسة المعمارية حيث بلغ عددهم 

في الهندسة المدنية من العدد  10و 50في الكيمياء من العدد الكلي  15و 50من العدد الكلي 

أما الثاني قسم ، % 50اإلناث ب و% 50؛ فالتخصص األول قسم على الذكور ب   50الكلي 

 33.3أما الثالث قسم على الذكور ب ، % 47.1اإلناث ب و% 52.9على الذكور ب 

اإلناث ب و% 50% أما التخصص األخير قسم على الذكور ب  66.7إلناث ب على او%

50 .% 
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للشباب الذين يدرسون و الموجودين في ميدان العمل مع  يمكننا مقارنة الظروف الحياتية

 في استثمار فنستخلص في األخير أن هناكسوق العمل متطلبات الدراسة و التواجد في 

ضافة طاقات إنتاجية جديدة بإنشاء مشروعات أي إ(233ص ’2012)بيير بورديو، الوقت 

هذا كله وكممارسة نشاط مهني معين باإلضافة إلى الدراسة في الجامعة ؛ جديدة

متطلبات جع إلى غالء المعيشة وغالء األدوات والكتب التي يستعملونها أثناء الدراسة وار

 لخ؛ كالنقل واألكل والشرب والملبس ...االحياة الطالبية اليومية

 206أما الطلبة الذين ال يلجئون لممارسة نشاط مهني أثناء الدراسة الجامعية يبلغون 

هذا بدليل حصولهم على اإلعانة و% ؛ 50اإلناث و% 50على الذكور بالتساوي مقسمة 

من األولياء أو اإلخوة أو األخوات أو األصدقاء أو األخوال أو األعمام فال يلجئون إلى سواء 

هني؛ وإنما يكرسون طاقاتهم الذهنية والعضلية فقد للدراسات الجامعية، ممارسة نشاط م

 والترفيه عن النفس باللجوء إلى األماكن كالمتاحف، السينما، والمسارح ...الخ  

 م: الطلبة و القطاع الذي يعمل به األب و األالرابع مبحثال

 :القطاع المهني لألب   15جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 القطاع المهني لألب سنة أولى هندسة مدنية الكيمياء رونيكاإللكت معمارية
6 0 2 1 2 1 

 ذكور

 قطاع الدفاع الوطني

42,9% 0,0% 66,7% 50,0% 66,7% 25,0% 
8 2 1 1 1 3  

 %75,0 %33,3 %50,0 %33,3 %100,0 %57,1 إناث

14 2 3 2 3 4  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

4 3 1    

 ذكور
 

قطاع التعليم العالي 

 البحث العلميو

50,0% 50,0% 50,0%    

4 3 1     

    %50,0 %50,0 %50,0 إناث

8 6 2     

    %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

12 1  2 4 5 

 ذكور
 

قطاع التربية 

 الوطنية

57,1% 33,3%  100,0% 66,7% 50,0% 

9 2  0 2 5  

 %50,0 %33,3 %0,0  %66,7 %42,9 إناث

21 3  2 6 10  

 %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 مجموع

5 0 1 1  3 

 ذكور

 

 %42,9  %50,0 %50,0 %0,0 %35,7قطاع البنوك 
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9 3 1 1  4  

 

 إناث

 الماليةو

64,3% 100,0% 50,0% 50,0%  57,1% 

14 3 2 2  7  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

6  2  1 3 

 ذكور
 

 

قطاع الطاقة 

 المناجمو

54,5%  50,0%  50,0% 60,0% 

5  2  1 2  

 %40,0 %50,0  %50,0  %45,5 إناث

11  4  2 5  

 مجموع
 

100,0%  100,0%  100,0% 100,0% 

1 1     
 ذكور

 

 

 

 قطاع العدالة

 

 

 

50,0% 50,0%     

1 1      

     %50,0 %50,0 اثإن

2 2     
 مجموع

100,0% 100,0%     

1     1 
 ذكور

 

 

قطاع األشغال 

 العمومية

 

 

50,0%     50,0% 

1     1  

 %50,0     %50,0 إناث

2     2  

 %100,0     %100,0 مجموع
38 4 8 6 7 13 

 ذكور
 

 

 

 قطاع التجارة

 

 

55,9% 66,7% 61,5% 42,9% 58,3% 56,5% 
30 2 5 8 5 10 

 إناث
44,1% 33,3% 38,5% 57,1% 41,7% 43,5% 

68 6 13 14 12 23  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

5 1   2 2 
 ذكور

 قطاع

 الصحة

 

55,6% 25,0%   66,7% 100,0% 

4 3   1 0  

 %0,0 %33,3   %75,0 %44,4 إناث

9 4   3 2 
 مجموع

100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 

55 11 6 10 12 16 
 ذكور

 قطاع الوظيف

 العمومي

48,2% 47,8% 42,9% 43,5% 63,2% 45,7% 
59 12 8 13 7 19  

 %54,3 %36,8 %56,5 %57,1 %52,2 %51,8 إناث

114 23 14 23 19 35  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

133 21 20 20 28 44 
 ذكور

 المجموع

50,6% 42,9% 52,6% 46,5% 62,2% 50,0% 
130 28 18 23 17 44  

 %50,0 %37,8 %53,5 %47,4 %57,1 %49,4 إناث

263 49 38 43 45 88  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

لطلبة يعملون في قطاعات مهنية مختلفة مع نالحظ من خالل الجدول التالي أن أولياء ا

اإلشارة إلى ارتفاعها في قطاع الوظيف العمومي حيث بلغ عدد األولياء الذين يعملون في 
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مع تسجيل ، % 051.8على اإلناث ب ، و% 048.2مقسمة على الذكور ب  114هذا القطاع 

اإلناث ب و% 045.7 مقسمة على الذكور ب 35ارتفاعها عند طلبة السنة أولى فبلغ عددهم 

أما بالنسبة لطلبة تخصصات الماستر فبلغ عدد أولياء الطلبة الذين يعملون في ، % 054.3

الكيمياء مع تسجيل انخفاض وبالنسبة لكل من تخصص الهندسة المعمارية  23هذا القطاع ب 

 في تخصص اإللكترونيك . 14و 19عددهم في تخصص الهندسة المدنية ب 

هو قطاع التجارة مقسمة ومباشرة بعد قطاع الوظيف العمومي  68يسجل أما القطاع الذي 

مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة ، % 044.1اإلناث ب ، و% 055.9على الذكور ب 

مقابل انخفاض عددهم بالنسبة لطلبة تخصصات الماستر  23األولى حيث بلغ عددهم 

 األربعة.

مقسمة على  21ة الذين يشغلون هذا القطاع ب أما قطاع التربية الوطنية فبلغ عدد الطلب

مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى ، % 042.9اإلناث ب و% 057.1الذكور ب 

 انخفاضها عند طلبة تخصصات الماستر.و

المالية فبلغ عدد أولياء الطلبة الذين يشغلون هذين وقطاع البنوك وأما قطاع الدفاع الوطني 

، 9مقارنة مع قطاع الصحة الذي بلغ  11المناجم بلغ عددهم وطاقة قطاع ال، و14القطاعين 

 2العدالة ب ويأتي في األخير قطاع األشغال العمومية ، و8قطاع التعليم العالي فبلع عددهم 

 هو العدد المنخفض بالمقارنة مع األعداد السابقة.و

لثقافة" او"الورثة: الطلبة  في كتابهما جون كلود باسيرونو بيير بورديوقسم 

 تجربة المستقبل الدراسي إلى ثالثة أقسام: 

  Avenir impossibleمستقبل مستحيل -1

       Avenir possibleمستقبل ممكن -2

 Avenir normalمستقبل عادي -3

صرح بتواجد عالقة وطيدة بين هذه األنواع الثالثة من المستقبل الدراسي و

 المستويات األربعة التالية:القطاعات المهنية ألولياء الطلبة التي يقسمها إلى و
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   ( Cadre supérieurs)اإلطارات السامية -1

  ( Cadre moyens )اإلطارات المتوسطة -2

    (Employés)  العمال -3

   (Salariés, Agricoles )األجراء الفالحين -4

مستقبله يكون مخطط وفتجربة المستقبل الدراسي لدى ابن اإلطار السامي تكون عادية 

، أما ابن الفالح أو األجير، ر المتوسط فتجربته المستقبلية تكون ممكنةابن اإلطا، وواضحو

  (Pierre BOURDIEUR, Jean Claude PASSERON, 1964 : 26).  فتكون تجربته شبه مستحيلة
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 : القطاع المهني لألم16جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 لألم القطاع المهني سنة أولى مدنية

2     2 

 ذكور
قطاع التعليم 

البحث والعالي 

 العلمي

100,0%     100,0% 

       

       إناث

2     2  

 %100,0     %100,0 مجموع

12 3 2 2 1 4 
 ذكور

 

قطاع التربية  

 الوطنية

50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 
12 3 2 2 1 4  

 %50,0 %50,0 %50,0 %50,0 %50,0 %50,0 إناث

24 6 4 4 2 8  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

3 1 1  1  

 ذكور
 

قطاع البنوك 

 الماليةو

50,0% 50,0% 50,0%  50,0%  

3 1 1  1   

  %50,0  %50,0 %50,0 %50,0 إناث

6 2 2  2   

  %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

2  1  1  

 ذكور
 

قطاع الطاقة 

 المناجمو

66,7%  50,0%  100,0%  

1  1  0   

  %0,0  %50,0  %33,3 إناث

3  2  1   

  %100,0  %100,0  %100,0 مجموع

7 2 2 1  2 

 ذكور
 

 

 قطاع التجارة

46,7% 33,3% 66,7% 50,0%  50,0% 

8 4 1 1  2  

 %50,0  %50,0 %33,3 %66,7 %53,3 إناث

15 6 3 2  4  

 مجموع

 
 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 

3 0   2 1 

 ذكور
 

 

 

 قطاع الصحة

 

 

42,9% 0,0%   66,7% 33,3% 

4 1   1 2  

 %66,7 %33,3   %100,0 %57,1 إناث

7 1   3 3  

 %100,0 %100,0   %100,0 %100,0 مجموع

12 2 3 2 2 3 
 ذكور

 

 

لوظيف  قطاع ا

 العمومي

 

 

52,2% 66,7% 50,0% 40,0% 66,7% 50,0% 
11 1 3 3 1 3  

 %50,0 %33,3 %60,0 %50,0 %33,3 %47,8 إناث

23 3 6 5 3 6  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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41 8 9 5 7 12 
 ذكور

 

 

 

 

 المجموع

 

 

51,2% 44,4% 52,9% 45,5% 63,6% 52,2% 
39 10 8 6 4 11  

 %47,8 %36,4 %54,5 %47,1 %55,6 %48,8 إناث

80 18 17 11 11 23  

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

يوضح الجدول التالي القطاعات التي تعمل بها األم ؛ فيسجل قطاع التربية الوطنية 

ا القطاع الذي يأتي بعده مباشرة أم، % 50اإلناث ب و% 50مقسمة على الذكور ب  24

واإلناث % 52.2مقسمة على الذكور ب  23هو قطاع الوظيف العمومي حيث بلغ عددهم و

أما %، مع تسجيل تقارب في أعداد أمهات الطلبة الذين يشغلون هذا القطاع،  47.8ب 

القطاع ب التجارة حيث بلغ عدد أمهات الطلبة الذين يشغلون هذا  القطاع الموالي وهو قطاع 

%، مع ارتفاعها عند طلبة  53.30%واإلناث ب  46.70مقسمة على الذكور ب  15

%،  33.30؛ مقسمة على الذكور ب 50من العدد الكلي  6الهندسة المعمارية فبلغ عددهم 

% ؛ مقابل انخفاض عددهم في التخصصات األخرى، أما فيما يخص  66.70واإلناث ب 

 50%واإلناث ب  50مقسمة على الذكور ب  4ا بلغ عددهم طلبة سنة أولى علوم وتكنولوجي

.% 

و التعليم العالي ؛ فعدد ، المناجموالطاقة والمالية والبنوك ، وأما القطاعات التالية: كالصحة

األمهات الالئي يشغلن هذا القطاع منخفض مقابل األعداد السابقة فبلغ عددهن في القطاع 

اإلناث ومقسمة على الذكور   2القطاع األخير ، و3الثالث القطاع ، 6القطاع الثاني ، 7األول 

 بنسب مئوية متفاوتة قليال . 
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 : خاتمة

التكنولوجيا( وإن الخصوصيات السوسيو اقتصادية التي يمتاز بها طلبة شعبة )العلوم 

العيش في بيت مريح والحصول على مصدر آخر للمال ، وكالحصول على منحة دراسية

غرفة خاصة بهم  تحتوي على كل ما يلزمهم من جهاز والدراسة   تتوفر فيه كل شروط

مكتبة سواء ورقية أو ، والكمبيوتر أو جهاز الحاسوب اآللي المرافق بشبكة األنترنيت

كل الوسائل التي يجب استعمالها في التخصص المدروس ؛ كل هذه والكترونية 

تطوير الكفاءات العلمية للطلبة والجلي على مسألة تحسين والخصوصيات لها التأثير الواضح 

 المهنية.ومن جهة أخرى على مسألة بناء مشاريعهم الدراسية ومن جهة 

تأثيراته على وفالمحيط أو البيئة أو الفضاء الذي ينتمي إليه الطالب يترك انطباعاته 

 على مشروع حياته بصفة عامة.وعلى مستقبله المهني وتعلمه وتوجيهه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المسارات الدراسية الطالبية                           : الفصل الميداني الثالث
 

 

 

 

 

 الميداني الثالث الفصل

المسارات الدراسية الطالبية



 المسارات الدراسية الطالبية                           : الفصل الميداني الثالث
 : تمهيد

عند التحاق الطلبة الجدد بالجامعة، ال يمكننا أن نطلق عليهم اسم جامعيين؛  

Des Universitaires  حتى ولو كانوا يرغبون في الحصول على هذه التسمية، فهم

هم والطعن لذلك يجدر النظر في قرارات  Des Demandeursببساطة طالب أو طلبة 

 ( Alain COULON, 2005 :29)فيها 

انطالقا من تغيير المنظور إال أن هذا ال يعني أن نتجاهلهم و نتجاهل حقوقهم؛ حيث 

إلى الجامعة يمكن اعتبار تسجيلهم مؤقتا بدال الجدد دخول الطلبة مسألة السوسيولوجي حول 

الجدير بالذكر ، وادة البكلورياالذي يتم مباشرة بعد الحصول على شه، من اعتباره كفعل دائم

: في  مكاتب الخدمات اإلدارية مثل هو معرفة كيفية التعامل معهموأن المهم من هذه الخطوة 

 وضع جديد .  وخدمة المنح ألنهم في موقف وخدمة الدراسات والسكريتاريا 

في والطالب في السنة أولى ليسانس جذع مشترك يكون نوعا ما في حيرة  كما أن

 اتجاه عالم الجامعة. غرابة
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 المبحث األول: الطلبة و سنة الحصول على البكلوريا

 سنة الحصول على البكلوريا  : 17جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

سنة الحصول على 

 البكلوريا  

1  1    

 ذكور

1996-1998 

 

100,0%  100,0%    

       

       إناث

1  1     

    %100,0  %100,0 مجموع

1     1 

 ذكور

2002-2004 

50,0%     50,0% 

1     1  

 %50,0     %50,0 إناث

2     2  

 %100,0     %100,0 مجموع
29 5 7 12 2 3 

 ذكور

 
2008-2010 

46,8% 45,5% 50,0% 42,9% 40,0% 75,0% 
33 6 7 16 3 1  

 %25,0 %60,0 %57,1 %50,0 %54,5 %53,2 إناث

62 11 14 28 5 4  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

65 16 17 8 12 12 
 ذكور

 
2011-2013 

47,8% 41,0% 48,6% 44,4% 66,7% 46,2% 
71 23 18 10 6 14  

 %53,8 %33,3 %55,6 %51,4 %59,0 %52,2 إناث

136 39 35 18 18 26  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

52   3 17 32 

 ذكور

 
2014-2015 

52,5%   75,0% 63,0% 47,1% 

47   1 10 36  

 %52,9 %37,0 %25,0   %47,5 إناث

99   4 27 68  

 %100,0 %100,0 %100,0   %100,0 مجموع
148 21 25 23 31 48 

 ورذك

 
Total 

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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صلوا على التكنولوجيا تحويتضح من خالل الجدول التالي أن أغلبية طلبة العلوم 

مقسمة على الذكور  136فبلغ عددهم  2013سنة و 2011شهادة البكلوريا في  ما بين سنة 

مع تسجيل ارتفاع عدد الطلبة المتحصلين على شهادة ، % 52.20اإلناث ب و% 47.80ب 

عند طلبة تخصص الهندسة المعمارية  2013سنة و 2011البكلوريا ما بين سنة 

أما بالنسبة لتخصص  الهندسة  35التخصص الثاني و 39ل اإللكترونيك فبلغ عدد األوو

الذي يعد عدد ضئيل مقارنة مع طلبة السنة أولى علوم و 18الكيمياء فسجل كالهما والمدنية 

 طالب .                          26تكنولوجيا التي سجلت و

 2015سنة و 2014أما الطلبة الذين تحصلوا على شهادة البكلوريا ما بين سنة 

انخفاضها و% 52.50مع تسجيل ارتفاع النسبة المئوية عند الذكور ب  99بلغ عددهم 

 2008أما الطلبة الذين تحصلوا على البكلوريا ما بين سنة ، % 47.50اإلناث ب  عند

فانخفضت ، 62فعددهم ضئيل بالمقارنة مع األعداد السابقة حيث بلغ  2010سنة و

 %.                    53.20اإلناث ب  ارتفعت عندو% 46.80عند الذكور ب  
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 : الطلبة و إعادة البكلوريا الثانيالمبحث 

 : 18جدول رقم 

 التكنولوجياوإعادة السنة الثالثة ثانوي)أي البكلوريا( من أجل االلتحاق بشعبة العلوم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

  أولى 
89 17 15 13 17 27 

 ذكور

 نعم

48,9% 42,5% 50,0% 48,1% 58,6% 48,2% 
93 23 15 14 12 29  

 %51,8 %41,4 %51,9 %50,0 %57,5 %51,1 إناث

182 40 30 27 29 56  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

59 4 10 10 14 21 
 ذكور

 ال

50,0% 40,0% 50,0% 43,5% 66,7% 47,7% 
59 6 10 13 7 23  

 %52,3 %33,3 %56,5 %50,0 %60,0 %50,0 إناث

118 10 20 23 21 44  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

يتضح لنا من خالل الجدول التالي أن أغلبية الطلبة قاموا بإعادة السنة ثالثة أي البكلوريا من 

هران  فبلغ التكنولوجيا ( المتواجدة بجامعة محمد بوضياف بووأجل االلتحاق بشعبة ) العلوم 

مع تسجيل ، %  51.10اإلناث ب و, % 48.90؛ مقسمة على الذكور ب  182عددهم 

مع اإلشارة إلى انخفاض العدد تدريجيا  56ارتفاع عددهم عند طلبة السنة أولى ليسانس ب 

، 50من العدد الكلي  40من تخصص إلى آخر فبلغ عند طلبة تخصص الهندسة المعمارية 

الهندسة المدنية و 50من العدد الكلي  27الكيمياء و 50العدد الكلي  من 30اإللكترونيك ب و

هذا أكبر دليل على الرغبة في بناء مشروع ومقسمة على نسب مئوية متفاوتة نسبيا  29

 المستقبلية .وطموحاتهم المهنية وألنهم لم يجدوا أنفسهم في الشعبة التي تتالءم ، دراسي
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وا بإعادة السنة الثالثة ثانوي)أي البكلوريا( من أجل االلتحاق أما بالنسبة للطلبة الذين لم يقوم

 50اإلناث و%  50مقسمة بالتساوي على الذكور  118بلغ عددهم  التكنولوجياوبشعبة العلوم 

و ، % 47.70مقسمة على الذكور ب  44مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة األولى ب ، %

ماستر األربعة سجلوا أعداد منخفضة بالمقارنة أما طلبة تخصصات ال، % 52.30اإلناث ب 

 تكنولوجيا(.  ومع طلبة السنة أولى ليسانس )علوم 

 : الطلبة و العالمة المتحصل عليهاالثالثالمبحث 

 : العالمة المتحصل عليها بالباكلوريا19جدول رقم 

 الكيمياء اإللكترونيك معماريةهندسة مجموع

هندسة 

 مدنية

سنة 

 تحصل عليها العالمة الم أولى 
44 1 12 9 9 13 

 ذكور

 متوسط

55,0% 50,0% 54,5% 50,0% 60,0% 56,5% 
36 1 10 9 6 10  

 %43,5 %40,0 %50,0 %45,5 %50,0 %45,0 إناث

80 2 22 18 15 23  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 جموعم

38  7 9 8 14 

 ذكور

 حسن

48,1%  43,8% 45,0% 61,5% 46,7% 

41  9 11 5 16  

 %53,3 %38,5 %55,0 %56,3  %51,9 إناث

79  16 20 13 30  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 مجموع
55 15 4 5 14 17 

 ذكور

 جيد

44,4% 37,5% 40,0% 45,5% 63,6% 41,5% 
69 25 6 6 8 24  

 %58,5 %36,4 %54,5 %60,0 %62,5 %55,6 إناث

124 40 10 11 22 41  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

11 5 2 0  4 

 ذكور

 ممتاز

64,7% 62,5% 100,0% 0,0%  66,7% 

6 3 0 1  2  

 %33,3  %100,0 %0,0 %37,5 %35,3 إناث

17 8 2 1  6  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
148 21 25 23 31 48 

 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  
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 مجموع 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

" جيدتحصلين على العالمة "يتضح من خالل الجدول التالي أن  الطلبة الجامعيين الم

هو العدد األكبر مقارنة مع األعداد األخرى مقسمة على ، و124في البكلوريا يبلغ عددهم 

أما فيما يخص طلبة السنة أولى؛ فتسجل ، % 55.60اإلناث ب ، و% 44.40الذكور ب 

  Dominiqueيصرح و% 41.50يسجل الذكور نسبة ، و% 85.50اإلناث نسبة 

Lafontaine  هذا الصدد أن نسبة النجاح في السنة الجامعية األولى تقف بدرجة كبيرة في

اإلناث على الشعب وفتوزيع جنس الذكور على الشعبة المدروسة في التعليم الثانوي؛ 

المختلفة في التعليم الثانوي يسمح بشرح الفروقات في النجاح الجامعي بين كال الجنسين؛ إال 

ث تبقى مرتفعة بالمقارنة مع نسبة النجاح عند جنس الذكور أن نسبة النجاح عند جنس اإلنا

(Dominique  Lafontaine, 2012 : 31) 

" ؛ مقسمة على الذكور متوسططالب متحصل على العالمة " 80يأتي بعد هذا العدد مباشرة  

" فيبلغ حسنأما فيما يخص الطلبة المتحصلين على العالمة "، % 45اإلناث ب و% 55ب 

" ممتازأما العالمة "، % 51.90اإلناث ب ، و% 48.10ى الذكور ب   مقسمة عل 79

مع تسجيل ارتفاعها عند الذكور ب  17فتسجل عدد ضئيل بالمقارنة مع األعداد السابقة فبلغ 

 %. 35.30انخفاضها عند اإلناث ب ، و% 64.70
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 طلبة معها: درجة تعامل الوالخدمات اإلدارية الجامعية : الطلبة و الرابع المبحث

 خدمة  السكريتاريا:20جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 خدمة  السكريتاريا أولى 
16 3 3 2 1 7 

 ذكور

 ال أحتاج إليها

44,4% 50,0% 50,0% 50,0% 33,3% 41,2% 
20 3 3 2 2 10  

 %58,8 %66,7 %50,0 %50,0 %50,0 %55,6 إناث

36 6 6 4 3 17  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

28 2 1 5 3 17 
 نعم ذكور

 حقا

 

 

51,9% 40,0% 100,0% 38,5% 60,0% 56,7% 
26 3 0 8 2 13  

 %43,3 %40,0 %61,5 %0,0 %60,0 %48,1 إناث

54 5 1 13 5 30  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

48 8 8 7 15 10 
 ذكور

 ، نعم

 باألحرى

 

53,3% 47,1% 50,0% 50,0% 68,2% 47,6% 
42 9 8 7 7 11  

 %52,4 %31,8 %50,0 %50,0 %52,9 %46,7 إناث

90 17 16 14 22 21  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

41 5 11 8 10 7 
 ذكور

 ال ليس حقا

 

45,1% 31,3% 45,8% 50,0% 58,8% 38,9% 
50 11 13 8 7 11  

 %61,1 %41,2 %50,0 %54,2 %68,8 %54,9 إناث

91 16 24 16 17 18  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

15 3 2 1 2 7 
 ذكور

 ال أبدا

51,7% 50,0% 66,7% 33,3% 66,7% 50,0% 
14 3 1 2 1 7  

 %50,0 %33,3 %66,7 %33,3 %50,0 %48,3 إناث

29 6 3 3 3 14  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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يختلفون من خالل  التكنولوجيا"ويتبين لنا من خالل الجدول التالي أن طلبة "العلوم  

 91فالطلبة الذين ال يتعاملون معها يبلغ عددهم ، درجة تعاملهم مع خدمات السكريتاريا

أما الطلبة الذين يتعاملون معها ، % 54.90ناث ب اإلو% 45.10مقسمة على الذكور ب 

أما ، % 48.10اإلناث ب و% 51.90مقسمة على الذكور ب  54بدرجة كبيرة يبلغ عددهم 

، % 53.30موزعة على الذكور ب  41الطلبة الذين يتعاملون معها نوعا ما يبلغ عددهم 

ن ال يحتاجون إليها فيبلغ أما فيما يخص الفئة الثانية من الطلبة الذي، % 46.70اإلناث و

بالمقارنة مع  ارتفاعها عند ، % 44.40مع تسجيل انخفاضها عند الذكور ب  36عددهم 

تأتي في األخير فئة الطلبة الذين ال يتعاملون معها على اإلطالق ، و%55.60اإلناث ب 

 %.   48.30على اإلناث ب  و% 51.70مقسمة على الذكور ب  29تبلغ و

 ( scolarité )مة  الدراساتخد: 21جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 خدمة  الدراسات أولى
13 1  1 2 9 

 ذكور

ال أحتاج 

 إليها

44,8% 100,0%  50,0% 40,0% 42,9% 

16 0  1 3 12  

 %57,1 %60,0 %50,0  %0,0 %55,2 إناث

29 1  2 5 21  

 %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 مجموع
35 2 5 5 6 17 

 نعم ذكور

 حقا

 

 

52,2% 28,6% 55,6% 45,5% 60,0% 56,7% 
32 5 4 6 4 13  

 %43,3 %40,0 %54,5 %44,4 %71,4 %47,8 إناث

67 7 9 11 10 30  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

49 11 13 6 10 9 
 ذكور

  ،نعم

 باألحرى

 

48,5% 47,8% 46,4% 37,5% 71,4% 45,0% 
52 12 15 10 4 11  

 %55,0 %28,6 %62,5 %53,6 %52,2 %51,5 إناث

101 23 28 16 14 20  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

40 6 5 9 11 9 
 ذكور

 ال ليس حقا

 

49,4% 35,3% 50,0% 56,3% 61,1% 45,0% 
41 11 5 7 7 11  

 %55,0 %38,9 %43,8 %50,0 %64,7 %50,6 إناث

81 17 10 16 18 20  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 ال أبدا ذكور 4 2 2 2 1 11
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50,0% 50,0% 66,7% 40,0% 66,7% 44,4% 
11 1 1 3 1 5  

 %55,6 %33,3 %60,0 %33,3 %50,0 %50,0 إناث

22 2 3 5 3 9  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

يختلفون من خالل  التكنولوجيا"ويتبين لنا من خالل الجدول التالي أن طلبة "العلوم  

 101فالطلبة الذين يتعاملون معها نوعا ما يبلغ عددهم ، درجة تعاملهم مع خدمات الدراسات

يتعاملون معها أما الطلبة الذين ، % 51.50اإلناث ب و% 48.50مقسمة على الذكور ب 

أما ، % 47.80اإلناث ب و% 52.20مقسمة على الذكور ب  67بدرجة كبيرة يبلغ عددهم 

موزعة على  29فيما يخص الفئة الثانية من  الطلبة الذين ال يحتاجون إليها يبلغ عددهم 

تأتي في األخير فئة الطلبة الذين ال ، ، و% 55.20اإلناث ب ، و% 44.80الذكور ب 

أما ، % 50.60على اإلناث ب  و% 49.40مقسمة على الذكور ب  81تبلغ وها يتعاملون مع

مقسمة بالتساوي على  22الفئة التي ال تتعامل معها على اإلطالق فيبلغ عدد تكراراتها 

 % .   50على اإلناث ، و% 50الذكور
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 خدمة  المنحة الدراسية:22دول رقم ج

 مجموع

هندسة 

 مياءالكي اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

خدمة  المنحة 

 الدراسية
19 7 5  2 5 

 ذكور

ال أحتاج 

 إليها

47,5% 53,8% 45,5%  50,0% 41,7% 

21 6 6  2 7  

 %58,3 %50,0  %54,5 %46,2 %52,5 إناث

40 13 11  4 12  

 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
46 6 7 8 11 14 

 منع ذكور

 حقا

 

 

48,4% 35,3% 53,8% 44,4% 57,9% 50,0% 
49 11 6 10 8 14  

 %50,0 %42,1 %55,6 %46,2 %64,7 %51,6 إناث

95 17 13 18 19 28  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

37 6 4 9 5 13 
 ذكور

 ، نعم

 باألحرى

 

46,3% 37,5% 44,4% 50,0% 62,5% 44,8% 
43 10 5 9 3 16  

 %55,2 %37,5 %50,0 %55,6 %62,5 %53,8 إناث

80 16 9 18 8 29  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

25 1 5 2 9 8 
 ذكور

 ال ليس حقا

 

56,8% 50,0% 50,0% 40,0% 69,2% 57,1% 
19 1 5 3 4 6  

 %42,9 %30,8 %60,0 %50,0 %50,0 %43,2 إناث

44 2 10 5 13 14  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

21 1 4 4 4 8 
 ذكور

 ال أبدا

51,2% 50,0% 57,1% 44,4% 66,7% 47,1% 
20 1 3 5 2 9  

 %52,9 %33,3 %55,6 %42,9 %50,0 %48,8 إناث

41 2 7 9 6 17  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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يختلفون من خالل  التكنولوجيا"والتالي أن طلبة "العلوم يتبين لنا من خالل الجدول  

 95فالطلبة الذين يتعاملون معها بدرجة كبيرة يبلغ عددهم ، درجة تعاملهم مع خدمات المنح

أما الطلبة الذين يتعاملون معها ، % 51.60اإلناث ب و% 48.40مقسمة على الذكور ب 

أما فيما ، % 53.80اإلناث ب و% 46.30مقسمة على الذكور ب  80نوعا ما يبلغ عددهم 

موزعة على الذكور ب  40يخص الفئة الثانية من الطلبة الذين ال يحتاجون إليها يبلغ عددهم 

و تأتي في األخير فئة الطلبة الذين ال يتعاملون معها ، % 52.50اإلناث ب ، و% 47.50

ا الفئة التي ال أم، % 43.20على اإلناث ب  و% 56.80مقسمة على الذكور ب  44تبلغ و

، % 51.20مقسمة على الذكور ب  41تتعامل معها على اإلطالق فيبلغ عدد تكراراتها 

 % .   48.80على اإلناث و
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 خاتمة :

إن االنخراط في الحياة الجامعية من أهم المراحل في حياة الطالب الجامعي بسبب ما 

، غير أن هذه المرحلة كأي مرحلة ،التعلم األكاديميوتضيفه من فرص النمو الشخصي 

ما اعتاده والصعوبات التي تجعله خارج نطاق الراحة ويواجه فيها الطالب بعض التحديات 

قد يكون ناتجا عن فقدان التواصل مع األصدقاء هذه التحديات من روتين. لذا نرى أن أحد 

 .من الزمن التي اعتاد الطالب عليها فترةوزمالء الدراسة في المرحلة الثانوية و

باإلضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الطالب في بداية السنة الدراسية أثناء تعامله 

خدمة المنح ، وخدمة الدراسات، ومع الخدمات اإلدارية الجامعية كخدمة السكريتاريا

 الدراسية .

الصعوبات من خالل رسم خطة أو ولكن يمكن للطالب أن يتحدى كل هذه العراقيل و

الدليل على ذلك نجد أغلب طلبة شعبة العلوم وتحقيقه في نهاية المسار الجامعي  هدف بغية

كإعادة السنة الثالثة ثانوي أي إعادة البكلوريا  بتحديات في التعليم الثانوي التكنولوجيا قامواو

حيث أغلبهم تحصلوا على عالمة جيد ، من أجل الحصول على المعدل الالئق بهذه الشعبة

مهني قبل الدخول إلى الجامعة أي منذ والرغبة في بناء مشروع دراسي  هذا دليل علىو

 البداية .

 محددا لبداية المسار الجامعي  "و " فيبقى الماضي الدراسي للطالب عنصرا أساسيا

85): (Sophie Morlaix, 2012 كما أن نجاح الطالب يعتمد إلى حد كبير على طبيعة الدراسة

ها باإلضافة إلى إجراءات التوجيه و اختيار الدراسة التي تتم في السابقة أي الماضية و نتائج

وي ،و بالتالي إن الطلبة الذين اختاروا الشعبة الدراسية انطالقا من بناء مشروع التعليم الثان

  Sophie Morlaix, 2012) 90 :)و ينجحون.’ مهني يتفوقون على اآلخرين
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 تمهيد: 

ففي بحث ، تعتبر السنة األولى في المرحلة الجامعية، من أهم سنوات التعليم العالي

لتيلور اتضح أن هناك ارتباطا وثيقا بين معيار العمل أي مردود الطالب وقدرته على تمثل 

از السنة أولى بنجاح، ولذلك فهو يقترح المعلومات واستخدامها بدقة، وبين قدرته على اجتي

أن يحاط الطالب، وهم على أعتاب الجامعة، برعاية أكثر، كاالحتكاك باألساتذة األكثر 

وزنانايسكي فيما يسمى  تجربة وخبرة ودراية وهو ما انتهى إليه كذلك كل من ماكارنكو

 (70 ، ص1977) محمد العربي ولد خليفة، اليوم" بتقنيات اجتياز العتبة "

 أيضا جورج فلوزي في كتابه : تطرق

Université »«La condition étudiante ; sociologie des étudiants et de l’ 

إلى مسألة التوجيه الجامعي أي مسألة اختيار االختصاص الجامعي من خالل طرحه للسؤال 

 « ? Comment je me suis orienté» :التالي

ا يضع الطلبة خطواتهم األولى في الجامعة حيث يصرح جورج فلوزي أنه حينم

ستقرار التي  إالذي من خالله يكتشفون حالة ال فيجدون أنفسهم في حالة من الموقف المبدئي

تتمركز بدرجة كبيرة حول مشاريعهم الخاصة بالتوجيه الدراسي, خصوصا حينما يدخلون 

 ( George FELOUZI, 2001:50).ألول مرة للجامعة وبالضبط في السنة أولى ليسانس 
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 الدراسية المبحث األول: الطلبة و اختيار الشعبة

على الرغم من التحوالت التي عرفتها األسرة الجزائرية باالنتقال من األسرة الممتدة 

إلى األسرة النووية، إال أن شبكة العالقات حافظت على خصوصياتها بسيطرة الوالدين على 

الرغم من السلطة الرمزية لألب واألم باعتبار المجتمع  الكثير من قرارات أفرادها على

الجزائري مجتمع ذكوري، لذلك ما تزال األسرة الجزائرية ترسم وتحدد العديد من 

 االختيارات الدراسية والمهنية واالجتماعية للفرد إما في الدراسة أو العمل أو الزواج.

بين رغبته وتأثير األسرة  كما أن طالب التكنولوجيا يتأرجح في اختياره للدراسة

والمحيط العائلي واالجتماعي، إال أن وعيه بأهمية الشعبة الدراسية  وما تحققه من فرص 

سواء على مستوى النجاح الدراسي أو النجاح المهني هو الذي يعزز اختياره الشخصي في 

 اختيار شعبة العلوم والتكنولوجيا، وهو ما يعبر عن استقاللية اتخاذ قراراته.

 اختيار شعبة العلوم والتكنولوجيا شخصي أم غير شخصي: 23جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 سنة أولى  مدنية

اختيار شعبة العلوم والتكنولوجيا 

 شخصي أم غير شخصي 
111 16 19 19 20 37 

 ذكور

 نعم

47,8% 42,1% 50,0% 43,2% 60,6% 46,8% 
121 22 19 25 13 42  

 %53,2 %39,4 %56,8 %50,0 %57,9 %52,2 إناث

232 38 38 44 33 79  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

37 5 6 4 11 11 
 ذكور

 ال

54,4% 41,7% 50,0% 66,7% 64,7% 52,4% 
31 7 6 2 6 10  

 %47,6 %35,3 %33,3 %50,0 %58,3 %45,6 إناث

68 12 12 6 17 21  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

االتجاه العام للطلبة يؤكد على االختيار الشخصي لشعبة العلوم والتكنولوجيا حيث بلغ 

% أكدوا 52.20% مقابل اإلناث بمعدل 47.80مقسمة على الذكور بمعدل   232عددهم 
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ولى على اختياراتهم الشخصية لشعبة العلوم والتكنولوجيا، كما نلمس تأكيد طلبة السنة األ

على االختيار الشخصي أكثر من طلبة السنة األولى التخصصات األربعة ؛حيث بلغ عددهم 

 في كل من تخصص اإللكترونيك 38في تخصص الكيمياء و 44، 100من العدد الكلي  79

من العدد الكلي  33والهندسة المعمارية، أما فيما يخص تخصص الهندسة المدنية فبلغ عددهم 

50. 

فئة الثانية، أي الفئة التي التحقت بشعبة العلوم والتكنولوجيا رغما عنها، فترجع أما بالنسبة لل

ذلك إلى أسباب عديدة نذكر من بينها االستجابة لرغبة األولياء، حيث تلعب األسرة دورا 

مهما في التأثير على اختيارات الطلبة بشكل أو بآخر، انطالقا من فهم وعي ضرورات 

تي تسمح بتحقيق تكوين جيد يؤهل الطلبة إلى ممارسة المهنة بأكثر التكوين التكنولوجي، ال

فعالية في المستقبل، هذا الوعي يرتفع أكثر عند األسرة المثقفة والمالكة لرأس المال الثقافي 

واالقتصادي وهذا يرجع إلى قدرتها في خلق جسر تواصل مع ماهية الجامعة وأهدافها 

 وفرص النجاح المهني.

يبقى مشروع الطالب عبارة عن مشروع عائلة بأكملها ومحط آمالها من أضف إلى ذلك 

جهة، كما أن محددات الصياغة قد ال تكون دوما فردية أو جماعية وإنما تتراوح بحسب 

االنتماءات االجتماعية والثقافية وأرصدة الطالب بين االختيار الفردي والتوافق األسري من 

 جهة ثانية.

فاجئ بالتخصص الذي اختير له من قبل مركز توجيه الطلبة، و هو و يوجد من الطلبة من ي

األمر الذي يؤدي إلى استياء الطلبة بسبب عدم احترام ميوالتهم الشخصية، و هذا ما يخلق 

ظاهرة إعادة التوجيه أو القيام بطعون و تحويالت أمال في التسجيل في التخصص 

 (25،ص2011)محمد غالم هللا، المرغوب.

 %45.60% واإلناث ب  54.40مقسمة على الذكور ب  68حيث بلغ عددهم 

مقابل  21، مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى "علوم وتكنولوجيا" حيث بلغ عددهم 

والهندسة  بالنسبة لكل من تخصص اإللكترونيك 12بالنسبة لتخصص الهندسة المدنية، و 17

 .     50من العدد الكلي  6في األخير حيث سجل  المعمارية، أما تخصص الكيمياء فيأتي 
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 االختيار الدراسي و الرغبة

إن الطلبة اآلتين من التعليم الثانوي من أجل الدراسة في التعليم العالي؛ يلزم عليهم 

معرفة أهم الشعب الدراسية المتواجدة في الجامعة؛ وذلك من أجل اختيار الشعب الدراسية 

صا في سوق الشغل، ألنه ليس كل الشعب تعطي أكبر قدر ممكن من األكثر أهمية واألكثر فر

 .الفرص من أجل الحصول على عمل ومن أجل الحصول أيضا على أعلى راتب

ANDY David, 2015 :24) ) 

 اختيارك لشعبة العلوم والتكنولوجيا يتناسب ورغبتك أم ال:24جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

 هندسة

 مدنية

سنة 

 أولى 

اختيارك لشعبة العلوم 

والتكنولوجيا يتناسب ورغبتك 

 أم ال 
83 9 17 14 13 30 

 ذكور

 نعم

47,4% 52,9% 47,2% 43,8% 59,1% 44,1% 
92 8 19 18 9 38  

 %55,9 %40,9 %56,3 %52,8 %47,1 %52,6 إناث

175 17 36 32 22 68  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

65 12 8 9 18 18 
 ذكور

 ال

52,0% 36,4% 57,1% 50,0% 64,3% 56,3% 
60 21 6 9 10 14  

 %43,8 %35,7 %50,0 %42,9 %63,6 %48,0 إناث

125 33 14 18 28 32  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

اختيارهم لشعبة العلوم والتكنولوجيا يتناسب يذهب أغلب الطلبة إلى التصريح بأن 

واإلناث بمعدل % 47.40مقسمة على الذكور بمعدل  175هم؛ حيث بلغ عددهم ورغبت

%، أما الفئة األخرى أي الفئة التي تصرح بأن اختيارها الدراسي ال يتناسب  52.60

بنسب متفاوتة تقريبا، فبلغ معدل  مقسمة 125ورغباتها وطموحاتها، حيث سجلت عدد 

 %. 48%، أما معدل اإلناث  52الذكور 
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عبارة عن عملية تتطلب أنشطة  L’orientationالتوجه أن  Maud le Hungيشير

معرفية محددة، التي من الممكن أن تتطور أو تتدهور؛ وذلك يعتمد بدرجة كبيرة على المحيط 

 (Maud le Hung,2012 :16).أو الفضاء الذي ينتمي إليه الطالب

سية تصف أنواع فيشير إلى أن هناك ثالث عمليات رئي Mathias MIELLETأما 

 التوجيه في المسار الدراسي الخاص بالطلبة.

 : ويخص الطلبة الذين لديهم طموح؛ مع اإليمان بتحقيقه لسنوات.  األول

ويرتبط بعمليات إعادة التوجيه ليس بسبب الفشل وإنما بسبب عدم االهتمام  الثاني:

 بالتخصص المدروس أو الشعبة.

وجهون إلى تخصص ما بالصدفة ويخرجون منه للذهاب وهو خاص بالطلبة الذين يت الثالث:

 إلى تخصص آخر.

(Mathias MIELLET, 2003 : 35)  
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 دوافع اختيار الدراسة: 25جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 سنة أولى هندسة مدنية الكيمياء اإللكترونيك معمارية

دوافع اختيار 

 الدراسة

 امتداد 31 2 5 8 3 49

 لدراسات

 يةالثانو

 بك الخاصة

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 تؤدي ألنها 28 31 16 20 19 114

 مجموعة إلى

 من واسعة

 المهن

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 محتوى 9 8 22 14 8 61

 الدراسة

 بشكل يجذبك

 خاص

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

20 6    14 
 عائلتك تأثير

100,0% 100,0%    100,0% 

 لم ألنني 10 9 5 6 13 43

 على أحصل

 األول خياري

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

شهرة  8  2 2 1 13

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 الجامعة

300 50 50 50 50 100 
 المجموع

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

يتضح لنا من خالل الجدول المبين أعاله أن دوافع اختيار الدراسة لدى طلبة 

التكنولوجيا مختلفة فأغلب الطلبة يرون بأنها تؤدي إلى مجموعة واسعة من المهن فيسجلون 

بالنسبة للطلبة الذين جذبهم محتوى الدراسة بشكل خاص، أما  61، ويأتي بعدها مباشرة 114

، ويوجد البعض من الطلبة الذين 49بة لكونها امتداد لدراسات الثانوية فيسجلون بالنس

يصرحون عن دافع اختيارهم لهذه الشعبة ألنهم لم يحصلون على خيارهم األول فبلغ عددهم 

، وتأتي في األخير شهرة 20، وبالنسبة للطلبة الذين اختاروها بتأثير عائالتهم فبلغ عددهم 43

 من عدد التكرارات .   13ل الطلبة فيها الجامعة التي سج
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 دراسة شعبة أو تكوين إضافي في الجامعة أو خارجها  : الثانيالمبحث 

 سجلت ببكلوريا ثانية في شعبة أخرى: 26جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

سجلت ببكلوريا ثانية في شعبة 

 أخرى 

4 2    2 

 ذكور

 نعم

50,0% 50,0%    50,0% 

4 2    2  

 %50,0    %50,0 %50,0 إناث

8 4    4  

 %100,0    %100,0 %100,0 مجموع

144 19 25 23 31 46 
 ذكور

 ال

49,3% 41,3% 50,0% 46,0% 62,0% 47,9% 
148 27 25 27 19 50  

 %52,1 %38,0 %54,0 %50,0 %58,7 %50,7 إناث

292 46 50 50 50 96  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

يبين الجدول التالي الطلبة الذين سجلوا ببكلوريا ثانية في شعبة أخرى سواء من أجل 

دراسة الشعبة المرغوبة أو من أجل الحصول على شهادة ثانية في شعبة ثانية تمكنه في 

وي على الذكور مقسمة بالتسا 8النهاية من االلتحاق بسوق العمل؛ إال أن عددهم ضئيل، بلغ 

 %.  50%، واإلناث بمعدل  50بمعدل 

أما الفئة الثانية من الطلبة الذين لم يسجلوا ببكلوريا ثانية في شعبة أخرى بلغ عددهم 

%، وهذا 50.70%، واإلناث بمعدل  49.30مقسمة بالتقريب على الذكور بمعدل  292

دم امتالكهم لرأس المال المادي يرجع سواء لعدم امتالكهم لبكلوريا ثانية أو يعود السبب لع

 واالقتصادي الذي يساعدهم في دراسة شعبتين دراسيتين في الوقت نفسه.      
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 في مجال معينآخر بتكوين القيام : 27جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى

باإلضافة إلى الدراسة الجامعية 

مجال معين أم تقوم بتكوين في 

 ال

10 3 1   6 

 ذكور

 نعم

47,6% 50,0% 25,0%   54,5% 

11 3 3   5  

 %45,5   %75,0 %50,0 %52,4 إناث

21 6 4   11  

 %100,0   %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

138 18 24 23 31 42 
 ذكور

 ال

49,5% 40,9% 52,2% 46,0% 62,0% 47,2% 
141 26 22 27 19 47  

 %52,8 %38,0 %54,0 %47,8 %59,1 %50,5 إناث

279 44 46 50 50 89  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 جموع

 

يقومون بتكوين إضافي في مجال نالحظ انطالقا من الجدول التالي أنعدد الطلبة الذين 

مقسمة على الذكور بمعدل   21باإلضافة إلى الدراسة الجامعية ضئيل حيث بلغ  معين

%، أما فيما يخص الفئة الثانية التي ال تدرس تكوين  52.40%، وعلى اإلناث بمعدل 47.60

%، وتسجيل  49.50؛ مع تسجيل انخفاضها عند الذكور بمعدل  279إضافي بلغ عددها 

 %.  50.50ارتفاعها عند اإلناث بمعدل 

 مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة األولى وانخفاضها عند طلبة التخصصات األربعة. 
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 دروسمالتخصص ال :28جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 التخصص سنة أولى مدنية

4     4  

اإلعالم اآللي في 

 مدرسة خاصة

 

100,0%     100,0% 

اللغة الفرنسية  3   1 3 7

في المركز 

 الثقافي الفرنسي
100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 

هندسة مدنية في  1     1

 %100,0     %100,0 ة للبحثمدرس

الرسم في      3 3

مدرسة الفنون 

 الجميلة
100,0% 100,0%     

اللغة اإلنجليزية     3  3

في مدرسة 

 خاصة
100,0%  100,0%    

2     2 
 الكمبيوتر صيانة

100,0%     100,0% 

اللغة الفرنسية  1     1

في جامعة اللغات 
Maraval 

100,0%     100,0% 

21 6 4   11 
 المجموع

100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 

 

كان يأتي هذا الجدول كتكملة للجدول السابق، وهو يركز فقط على الطلبة الذين 

جوابهم بنعم في االستمارة فذكروا التخصص الذين قاموا بدراسته في أسئلة مفتوحة، 

حيث بلغ لمركز الثقافي الفرنسياللغة الفرنسية في افالتخصص الذي سجل أكبر عدد وهو 

في كل  3، مقابل 4اإلعالم اآللي في مدرسة خاصة حيث بلغ ، وأتى بعده مباشرة 7عددهم 

من الرسم في مدرسة الفنون الجميلة، للغة اإلنجليزية في مدرسة خاصة أما الطلبة الذين 

تي في سة للبحث تأالهندسة المدنية في مدر ، أما2صيانة الكمبيوتر فيسجلون  يهتمون بدراسة

  1األخير حيث سجلت 

وهذا أكبر دليل على اهتمام طلبة العلوم والتكنولوجيا باللغة الفرنسية نظرا لكون 

في  برنامجه، ولهذا تخصص هذه الفئة وقت معين لتعلم اللغة  التكوين التكنولوجي مفرنس

كونه ضرورة حتمية في الفرنسية ومن أجل التمكن منها، ويأتي بعده مباشرة اإلعالم اآللي ل

 الدراسات الخاصة بشعبة العلوم والتكنولوجيا وتخصصاتها .  
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 بدراسة شعبة إضافية في جامعة أخرىالقيام  :29جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 سنة أولى  هندسة مدنية الكيمياء اإللكترونيك معمارية

باإلضافة إلى الدراسة الجامعية 

تقوم بدراسة شعبة إضافية في 

 خرىجامعة أ

14 3 2 2 5 2 

 ذكور

 نعم

51,9% 50,0% 66,7% 28,6% 62,5% 66,7% 

13 3 1 5 3 1  

 

 إناث
48,1% 50,0% 33,3% 71,4% 37,5% 33,3% 

27 6 3 7 8 3  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

134 18 23 21 26 46 

 ذكور

 ال

49,1% 40,9% 48,9% 48,8% 61,9% 47,4% 

139 26 24 22 16 51  

 

 إناث
50,9% 59,1% 51,1% 51,2% 38,1% 52,6% 

273 44 47 43 42 97  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

148 21 25 23 31 48 

 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

بدراسة شعبة إضافية في جامعة أخرى  يقومون الذين يوضح الجدول التالي الطلبة

 الذين ال يقومون بدراسة 279مقابل  27باإلضافة إلى الدراسة الجامعية؛ حيث يسجلون 

%، وانخفاض على مستوى  51.90شعبة إضافية؛  إال أننا نالحظ ارتفاع نسبة الذكور ب 

%، فيما يخص الفئة األولى، أما الفئة الثانية فتسجل انخفاض في 48.10نسبة اإلناث ب 

 %.50.90%، وارتفاع في معدل اإلناث ب  49.10معدل الذكور ب
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 الشعبة الدراسية:30جدول رقم 

 مجموع

ة هندس

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 الشعبة الدراسية  أولى 
4    3 1 

Psychologie 
 

100,0%    100,0% 100,0% 

2  2    
Télécommunication 

 
100,0%  100,0%    

2    2  
Automatique 

 
100,0%    100,0%  

7  1 4  2 
Architecture 

 
100,0%  100,0% 100,0%  100,0% 

2 2     Aménagement des 

territoires 
 

100,0% 100,0%     
2   2   

Chimie biomédicale 
 

100,0%   100,0%   
3   3   Exploitation 

Hydrocarbure 
 

100,0%   100,0%   
2   2   

Chimie fondamentale 
100,0%   100,0%   

3    3  Aéronautique 

topographie 100,0%    100,0%  
27 2 3 11 8 3 

Total 
 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

كان يأتي هذا الجدول كتكملة للجدول السابق، وهو يركز فقط على الطلبة الذين 

الذين قاموا بدراستها في أسئلة مفتوحة،  جوابهم بنعم في االستمارة فذكروا الشعبة الدراسية

شعبة التي سجلت أكبر عدد وهي شعبة الهندسة المعمارية حيث بلغ عدد الطلبة الذين ال

، 4، وأتت بعدها مباشرة شعبة علم النفس حيث بلغ عدد الطلبة الذين يدرسونها 7يدرسونها 

في كل من شعبة الهيدروكربون والطبوغرافيا، وتأتي في األخير الشعب األخرى  3مقابل 

 على التوالي.
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 تطلعات الطلبة الدراسية و المهنية :الثالث مبحثال

أن الطالب قد يقول لنفسه عندما يفكر في متابعة  بيير بورديويشير المفكر الفرنسي 

تحصيله العلمي وفق مونولوج داخلي" إنني أعرف جيدا الصعوبات التي تعترض طريقي 

مستوى، الجامعة بصرامتها عندما أريد أن أتابع تحصيلي العلمي في هذا الفرع أو في هذا ال

ستستبعدني كليا من الدراسة مستقبال، كما أنني سأخفق ولن أستطيع المتابعة، فلماذا إذن 

أجازف وأغامر بالوقت والجهد ؟ وانطالقا من هذا الحوار الصامت الالشعوري أحيانا 

والغامض في أحيان كثيرة، يجيب الشخص المعني نفسه بصورة حدسية عن هذه األسئلة 

باالستجابة إلرادة سلبية تدفعه إلى التخلي والترك المدرسي بعيدا عن أجواء الغامرة 

 والمجازفة. 

(BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1966 : 35) 
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 المستوى المرغوب الوصول إليه: 31جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

أولى  سنة

)علوم 

 وتكنولوجيا (

المستوى المرغوب 

 الوصول إليه

14 0   3 11 

البكلوريا +  ذكور

سنوات  3

أي 

 الليسانس

53,8% 0,0%   60,0% 55,0% 

12 1   2 9  

 %45,0 %40,0   %100,0 %46,2 إناث

26 1   5 20  

 %100,0 %100,0   %100,0 %100,0 مجموع

90 11 19 13 19 28 
 رذكو

البكلوريا + 

سنوات  5

 أي الماستر

49,2% 40,7% 48,7% 46,4% 61,3% 48,3% 
93 16 20 15 12 30  

 %51,7 %38,7 %53,6 %51,3 %59,3 %50,8 إناث

183 27 39 28 31 58  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

44 10 6 10 9 9 
البكلوريا +  ذكور

سنوات  8

أي 

 دكتوراهال

48,4% 45,5% 54,5% 45,5% 64,3% 40,9% 
47 12 5 12 5 13  

 %59,1 %35,7 %54,5 %45,5 %54,5 %51,6 إناث

91 22 11 22 14 22  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

يتبين لنا من خالل الجدول التالي أن المستوى المرغوب من طرف أغلبية الطلبة  

مقسمة  183وى الماستر، بلغ عددهم يعني مست وهو مستوى البكلوريا زائد خمس سنوات؛

%، أما الطلبة الذين يرغبون في مواصلة 50.80%واإلناث ب  42.20على الذكور ب 

؛ حيث انخفضت النسبة عند الذكور  91الدراسات الجامعية حتى مستوى الدكتوراه فيسجلون 

ن وتأتي في األخير فئة الطلبة الذي%،  51.60%، وارتفعت عند اإلناث ب  48.40ب 

مع تسجيل ارتفاعها عند الذكور  26يريدون التوقف عند مستوى الليسانس، حيث بلغ عددهم 

 %. 46.20%، وتسجيل انخفاضها عند اإلناث ب  53.80ب 
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 لممارسة المهنة المستقبليةطلبة و الميدان المفضل ال

صرح مدير جامعة تلمسان أبو بكر بالقايد في االجتماع الذي حضره مدير البحث 

إننا نخلق  03/03/2015والطلبة والباحثين في التخصصات المختلفة يوم  لعلمي و  األساتذةا

لكل شعبة دراسية، و ذلك من أجل تيسير وتسهيل   منصب 100في بداية  كل سنة دراسية 

 حصول الطلبة على مهنهم المستقبلية في تخصصاتهم  الدراسية.

 ة المستقبليةالمجال المفضل لممارسة المهن : 32جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى

المجال المفضل لممارسة 

 المهنة
92 12 16 10 21 33 

 ذكور

-السوسيو

 اقتصادي

50,5% 41,4% 48,5% 45,5% 61,8% 51,6% 
90 17 17 12 13 31  

 %48,4 %38,2 %54,5 %51,5 %58,6 %49,5 إناث

182 29 33 22 34 64  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

34 7 7 10 3 7 
 ذكور

الجامعة من أجل 

 التعليم والبحث

45,3% 41,2% 63,6% 45,5% 60,0% 35,0% 
41 10 4 12 2 13  

 %65,0 %40,0 %54,5 %36,4 %58,8 %54,7 إناث

75 17 11 22 5 20  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

22 2 2 3 7 8 
 ذكور

مركز البحث 

 العلمي

51,2% 50,0% 33,3% 50,0% 63,6% 50,0% 
21 2 4 3 4 8  

 %50,0 %36,4 %50,0 %66,7 %50,0 %48,8 إناث

43 4 6 6 11 16  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

اقتصادي -يونالحظ من خالل الجدول رقم . أن أغلب الطلبة يفضلون المجال السوس

 % 50.50مقسمة على الذكور ب  182لممارسة المهنة المستقبلية، حيث بلغ عددهم 

%؛ وهذا دليل واضح على رغبة الطلبة في ممارسة مهنهم المستقبلية  49.50واإلناث ب 

 سواء في مؤسسات خاصة أم عامة.
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؛ مع تسجيل 75أما الطلبة الذين يفضلون الجامعة من أجل التعليم والبحث فبلغ عددهم 

 %.  54.70%وارتفاعها عند اإلناث ب 45.30انخفاضها عند الذكور ب 

أما في األخير فيسجل الطلبة الذين يفضلون مركز البحث العلمي كمجال لممارسة 

 %. 48.80%، واإلناث ب  51.20؛ مقسمة على الذكور ب  43المهنة المستقبلية ب 

 الطلبة و التخصص المتميز

 دون آخرينمحجوزة ألشخاص الصات تخصال:33جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى

يوجد تخصصات محجوزة 

 ألشخاص معينين
51 8 2 6 18 17 

 ذكور

 نعم

47,7% 42,1% 40,0% 37,5% 62,1% 44,7% 
56 11 3 10 11 21  

 %55,3 %37,9 %62,5 %60,0 %57,9 %52,3 إناث

107 19 5 16 29 38  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

97 13 23 17 13 31 
 ذكور

 ال

50,3% 41,9% 51,1% 50,0% 61,9% 50,0% 
96 18 22 17 8 31  

 %50,0 %38,1 %50,0 %48,9 %58,1 %49,7 إناث

193 31 45 34 21 62  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجوع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

تخصصات محجوزة ألشخاص معينين دون غيرهم؛  طالب يصرحون بأنه ال يوجد193

 %.49.70%، وانخفضت عند اإلناث ب 50.30فارتفعت عند الذكور ب 

مع اإلشارة أنها ارتفعت عند طلبة السنة أولى علوم وتكنولوجيا وانخفضت عند طلبة 

 تخصصات الماستر. 

فبلغ عددهم  أما بالنسبة للطلبة الذين يصرحون بوجود تخصصات محجوزة ألشخاص معينين

 52.30%، وارتفعت عند اإلناث بنسبة   47.70، حيث انخفضت عند الذكور بنسبة 107

%؛ مع اإلشارة إلى أنها ارتفعت عند طلبة السنة أولى وانخفضت عند طلبة تخصصات 

 الماستر.
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 المبحث الرابع: تصورات الطلبة حول ممارسة المهنة المستقبلية

 جاء في :

Rapport de la Commission Des Comptes et De l’Economie de 

l’Environnementبعنوان  Emploi et Environnement Donnée Economique de 

l’Environnement )p 6-7-8). 

إن سياسة المحيط والبيئة يجب أن تكون مرافقة أو مصحوبة بسياسات التوظيف 

 لتي يطالب بها المجتمع  اإليجابية التي تعزز بالخصوص التكيف مع الخدمات الجديدة ا

كما أن نمو فرص العمل تتصل مباشرة بالمحيط، بحيث كلما كانت نسبة العمل بدرجة 

كبيرة، يسمح بالتالي باإلجابة والرد على الطلبات الجديدة في الوقت نفسه ؛ إضافة إلى 

 المشاركة في التكامل واالندماج في سوق العمل أو في سوق الشغل لطالبين العمل .

التالي يجب على سياسة العمل التشغيل التي تشكل جزء من سياسات المحيط على وب

خلق خدمات جديدة للخريجين الجدد والقيام على تعزيزها؛ باإلضافة إلى عملية التقييم التي 

 يجب عليها أن تنظر في اآلليات التالية:

 اآلثار اإليجابية والسلبية -1

 اآلثار المباشرة والغير مباشرة -2

 اآلثار على المدى القريب وعلى المدى البعيد-3

يتم تحديد العمالة إجماليا القتصاد بلد ما على حد كبير بعوامل ديموغرافية تؤثر 

 بدورها في معدالت المشاركة في سوق العمل.  
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 الدراسة الجامعية تؤدي بك إلى ممارسة المهنة المستقبلية :34جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء رونيكاإللكت معمارية

هندسة 

 سنة أولى مدنية

الدراسة الجامعية تؤدي 

بك إلى ممارسة المهنة 

 المستقبلية
97 11 19 17 25 25 

 ذكور

 نعم

47,1% 36,7% 48,7% 42,5% 59,5% 45,5% 
109 19 20 23 17 30  

 %54,5 %40,5 %57,5 %51,3 %63,3 %52,9 إناث

206 30 39 40 42 55  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

19 9 3 2  5 

 ذكور

 ال

51,4% 52,9% 50,0% 66,7%  45,5% 

18 8 3 1  6  

 %54,5  %33,3 %50,0 %47,1 %48,6 إناث

37 17 6 3  11  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

32 1 3 4 6 18 
 ذكور

 ممكن

56,1% 33,3% 60,0% 57,1% 75,0% 52,9% 
25 2 2 3 2 16  

 %47,1 %25,0 %42,9 %40,0 %66,7 %43,9 إناث

57 3 5 7 8 34  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

يذهب أغلب طلبة العلوم والتكنولوجيا إلى القول بأن الدراسة الجامعية تؤدي إلى 

اث %واإلن 47.10مقسمة على الذكور ب  206ممارسة المهنة المستقبلية؛ حيث بلغ عددهم 

ممن يصرحون بإمكانية ممارسة المهنة في إطار الدراسة  57%، وهناك عدد  52.90ب 

ممن يصرحون بأن الدراسة الجامعية ال تؤدي بهم  إلى  37الجامعية، وفي األخير نجد عدد 

عند اإلناث  %، وانخفضت 51.40ممارسة المهنة المستقبلية؛ حيث ارتفعت عند الذكور ب 

 %.48.60ب  

أكد وزير التعليم العالي في القناة الثالثة )الجزائرية( نحن نقوم  2015ان من سنة جو 26ففي 

بتكوين طلبة جامعيين من أجل أن يصبحوا إطارات تخدم اقتصادنا وتعمل على تطويره، 
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إضافة إلى ذلك صرح بتكوين الطلبة تكوينا جامعيا جيدا، من أجل شغل المناصب الشاغرة 

 نهوض باقتصاد البالد .في التخصصات المختلفة لل

 الشرط الرئيسي للحصول على عمل في إطار الدراسة :35جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 سنة أولى مدنية

الشرط الرئيسي للحصول 

 على عمل في إطار الدراسة
40 9 10 4 6 11 

 ذكور

 المهارة

48,2% 40,9% 55,6% 44,4% 60,0% 45,8% 
43 13 8 5 4 13  

 %54,2 %40,0 %55,6 %44,4 %59,1 %51,8 إناث

83 22 18 9 10 24  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

38 2 3 8 11 14 
 ذكور

 التخصص

48,7% 33,3% 30,0% 44,4% 64,7% 51,9% 
40 4 7 10 6 13  

 %48,1 %35,3 %55,6 %70,0 %66,7 %51,3 إناث

78 6 10 18 17 27  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

22 7 2 3 1 9 
 ذكور

 رأس مال

52,4% 50,0% 50,0% 75,0% 50,0% 50,0% 
20 7 2 1 1 9  

 %50,0 %50,0 %25,0 %50,0 %50,0 %47,6 إناث

42 14 4 4 2 18  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

48 3 10 8 13 14 
 ذكور

 المحسوبية

49,5% 37,5% 55,6% 42,1% 61,9% 45,2% 
49 5 8 11 8 17  

 %54,8 %38,1 %57,9 %44,4 %62,5 %50,5 إناث

97 8 18 19 21 31  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

نلمس اتجاه العديد من الطلبة إلى التأكيد على ضرورة توفر شرط المهارة حيث بلغ 

 % عند جنس اإلناث،   51.8الذكور  و % عند 48.2؛ بمعدل 83اإلجمالي  عددهم

؛حيث انخفضت عند الذكور ب  97أما شرط المحسوبية فيأتي مباشرة بعد شرط المهارة ب

 %.   50.50%، وارتفعت عند اإلناث ب  49.50

فسجل  78مقابل ذلك يأتي بعدها مباشرة شرط التخصص حيث بلغ عددهم اإلجمالي 

 لرأس الما %، ويأتي في األخير شرط51.3%، وجنس اإلناث معدل  48.7ور معدل الذك
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 47.6%، وجنس اإلناث بنسبة 52.4مقسمة على جنس الذكور بنسبة  42حيث بلغ عددهم 

.% 

اإلناث من جهة، ومن جهة ونجد أن هذه النسب تتقارب إلى حد بعيد بين الذكور 

 وطلبة تخصصات الماستر سنة أولىولوجيا(، وتكن أخرى بين طلبة السنة األولى ) علوم
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 خاتمة :

إن التوجيه الجامعي كآلية انتقائية قائمة باألساس على الدرجات العلمية حيث يتم 

اإلعداد لها منذ أمد بعيد، كما أن التأطير العائلي له التأثير الكبير في التمهيد للحصول على 

ن االختيار الشخصي محصلة لهذا اإلعداد و تدعيما االختصاص المفضل الحقا؛ و يكو

للمشروع الجماعي ألن الطلبة الفائزين  بامتيازهم في الواقع هم الذين يتمكنون إجراء 

 االختيار األنسب لهم و لتطلعات عائالتهم.

مع العلم أن انخراط الشباب في النظام التعليمي ال يمكن أن يكون محكوما في النهاية 

ع جديدة تتناقض مع المنطلقات، بحيث تبقى أساسيات إعادة اإلنتاج أكثر بروزا بإنتاج أوضا

فالشباب بانخراطه هذا ال تتأتى له بالضرورة فرصا ’ و تحكما في هذه التحديدات االجتماعية 

كبرى للحراك االجتماعي بفضل الشهادة التعليمية أو باألحرى بواسطة هذا الرأسمال 

الحراك هو اإلطار المرجعي االجتماعي األولي، و بدل أن يكون  الرمزي، ألن ما يحدد هذا

هذا النظام التعليمي منتجا لالختالف  يتحول بآلياته و أبنيته إلى فضاء كبير إلعادة اإلنتاج، و 

منه يمكن القول أن اكتساب شهادة ما بقدر ما يكون دليال على النجاح في درجات النظام 

إعالنا لنجاح هذا النظام في إعادة إنتاج الكثير من الرموز يكون بالقدر ذاته ’ التعليمي

 (38، ص 2004)عبد الرحيم العطري، .االجتماعية

تبقى مؤسسة الجامعة في نظر بورديو المؤسسة المثلى التي تعمل على إنتاج  لذلك

 التفاوت االجتماعي وإعادة إنتاجه، فالحقل المدرسي أكثر الحقول إبداعا للتفاوت االجتماعي

 بل يعتبر هو سنده المنظم له. 

بر إنتاج المميزين اجتماعيا، كما تعمل مؤسسة الجامعة على إعادة إنتاج شرعيتها ع

ئك الذين يرثون مزاياها كما لو أنهم يستحقونها وتسبغ عليهم شرعية ثقافية يقع استثمارها أول

 في عالقة سلطة.

مشروع خاللها صياغة المشاريع الثالثة:  ويظهر ذلك جليا في الطريقة أو الكيفية التي يتم من

الحياة، والمشروع الدراسي أو مشروع التكوين، والمشروع المهني
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 :تمهيد

جة الوعي بأهمية تتأثر تمثالت الطلبة للجامعة والتكوين التكنولوجي انطالقا من در

هذا الوعي يختلف باختالف الفئات االجتماعية التي ، التعليم العالي في المجتمع الجزائري

ينتمي إليها الطالب الجامعي. إن الفئات االجتماعية العليا والمثقفة المرتبطة بالجامعة بطريقة 

أهم و نولوجيمباشرة أو غير مباشرة تكون لديها صورة وافية عن الجامعة والتكوين التك

تخصصاته ومستقبل النجاح المدرسي والمهني وفرص العمل مما ينعكس على مختلف 

هذا الوعي يتقلص كلما اتجهنا إلى الفئات االجتماعية األقل ارتباطا ، واختيارات الطلبة

 بالجامعة.

تمثالتهم للتكوين التكنولوجي يجب  لفهم نظرة الطالب للجامعة والتكوين الجامعي و

اعتبار التكوين الجامعي ومنه التكوين ، الحاجة إلى فهم متغيرين اثنين: األول مراعاة

، التكنولوجي إحدى االستراتيجيات الممكنة لتحقيق المكانة االجتماعية واالرتقاء االجتماعي

صعوبة االعتماد وأما الثاني إدراكهم المتزايد نتيجة الوضع االقتصادي واالجتماعي المتأزم 

فقط لتحقيق العمل والنجاح المهني بسبب ارتفاع معدالت البطالة عند خريجي على الجامعة 

 الجامعات.
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 في كلية محمد بوضياف: التكوين الجامعي األولالمبحث 

 التكوين الجامعي:36جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

رأيك فيما يخص التكوين 

 الجامعي 
18 3 2 5 1 7 

 ذكور

 جد راضي

51,4% 60,0% 50,0% 45,5% 50,0% 53,8% 
17 2 2 6 1 6  

 %46,2 %50,0 %54,5 %50,0 %40,0 %48,6 إناث

35 5 4 11 2 13  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

76 5 13 12 20 26 
 ذكور

 راضي

47,2% 27,8% 48,1% 42,9% 62,5% 46,4% 
85 13 14 16 12 30  

 %53,6 %37,5 %57,1 %51,9 %72,2 %52,8 إناث

161 18 27 28 32 56  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

44 8 8 6 10 12 
 ذكور

 غير راضي

53,7% 47,1% 53,3% 54,5% 62,5% 52,2% 
38 9 7 5 6 11  

 %47,8 %37,5 %45,5 %46,7 %52,9 %46,3 إناث

82 17 15 11 16 23  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

10 5 2   3 

 ذكور

 غير راضي تماما

45,5% 50,0% 50,0%   37,5% 

12 5 2   5  

 %62,5   %50,0 %50,0 %54,5 إناث

22 10 4   8  

 %100,0   %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

حيث  التكوين الجامعي على يذهب أكثرية الطلبة إلى التصريح على درجة الرضا

% بل  52.80على اإلناث بنسبة ، و% 47.20مقسمة على الذكور بنسبة  161يسجلون 

ويذهب البعض اآلخر إلى التصريح على أنهم غير راضيين على التكوين الجامعي حيث 

مع ، % 46.30على اإلناث بنسبة ، و%53.70مقسمة على الذكور بنسبة  82يسجلون عدد 

السنة أولى ماستر و تكنولوجيا"و"علوم  بي بين طلبة السنة األولى ليسانستسجيل تقارب نس

في مقابل ذلك نالحظ انخفاضا في عدد ، وبين فئات اإلناث والذكور، التخصصات األربعة

جد راضيين على مستوى التكوين  ير إلى أنهمشالطلبة حينما يتعلق األمر بالتصريحات التي ت
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%  48.60على اإلناث بنسبة ، و%51.40ى الذكور بنسبة مقسمة عل 35الجامعي فيسجلون 

أنهم غير راضيين تماما وفي حين نجد الطلبة الذين ينظرون إلى مستوى التكوين أنه منحط 

انطالقا من ، % 54.50اإلناث ب و% 45.50مقسمة على الذكور ب  22عليه  فيسجلون 

يتجلى عند الطلبة الذين يؤكدون  لىهذه النسب واألرقام يمكننا القول أن عدد التكرارات األع

عدد التكرارات األدنى يتجلى عند الطلبة ، وعلى رضاهم على مستوى التكوين التكنولوجي

الذين يؤكدون انحطاط مستوى التكوين التكنولوجي ويمكننا مرد ذلك إلى خصوصية 

، جهة أخرىالدراسات التكنولوجية التي تمتاز بالصعوبة والتعمق والتعقد هذا من جهة ومن 

أي الطلبة الذين ينظرون إلى مستوى التكوين على أنه منخفض لم تنطلق من العدم بل من 

التكنولوجيا في جامعات فرنسا يختلف عن العلوم وحيث أن العلوم ، القيام بمقارنات بين الدول

 وهران خاصة.والتكنولوجيا في الجزائر عامة و

االنضباط وط أساسا بحسن التسيير " في الجامعة مرتب التكوين الجيدكما أن "

، 2000،)محمد بوعشة، المناهج العلميةوالبرامج المتكاملة واألستاذ الكفء والتوجيه المالئم و

؛ حيث يجب إعطاء الفرصة للمتخصصين في الفروع المختلفة بالمساهمة في وضع (83ص

إلداريين أو أساتذة فمن غير المعقول أن يعطى األمر ، البحثية الخاصةوبرامجهم التدريسية 

من تخصصات أخرى وضع برامج لفروع علمية بكاملها قد تكون غريبة عنهم كل الغرابة. 

 (104ص، 2000، )محمد بوعشة
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 سبب عدم الرضا :37جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

 

 سنة أولى

إذا كنت غير مقتنع 

 أذكر السبب

ليس له أي عالقة مع  1    4 5

 تخصص الثانوية

 

 

100,0% 100,0%    100,0% 

مشاكل على مستوى  1  2   3

 اللغة الفرنسية

 

 

100,0%   100,0%  100,0% 

 نقص في التأطير 1    3 4

 

 
100,0% 100,0%    100,0% 

نقص في الوسائل  13 7 4 14 5 43

 اآلالتو

 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

نقص في األعمال  14  3 2 3 22

 الميدانية

 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 

نقص في البرنامج  1 3  2 4 10

 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 بسبب اإلضرابات

تناقض ومحتوى فقير    1 1 6 8

مع ما يجري في 

 الميدان
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

عدم كفاية الوقت   3 1  5 9

  %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 للبحث العلمي

104 27 19 11 16 31 
 لمجموع

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

إذن أتى هذا الجدول كتكملة للجدول الذي سبقه أي يعبر باألرقام عن الطلبة الذين 

معي ألسباب متعددة ذكروها في أجوبة مفتوحة يصرحون عن عدم رضاهم عن التكوين الجا

سنتطرق إلى ، طالبةوطالب  104الذين كان مجموعهم ال يتعدى ، وجاءت في االستمارة

األسباب التي أدت إلى عدم الرضا عن التكوين الجامعي بالتدرج من اكبر عدد متكرر إلى 

 أصغر عدد متكرر.

يعود إلى درجة أهميتها في  هذاو 43اآلالت عدد تكراراتها ونقص في الوسائل 

يتمثل في نقص في األعمال الميدانية عدد وأما السبب الثاني ، التكنولوجياودراسات العلوم 

أي تأتي مباشرة بعد األولى نظرا لكون األعمال النظرية في دراسات العلوم  22تكراراتها 
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مج بسبب اإلضرابات السبب الثالث يتمثل في نقص في البرنا، التكنولوجيا لوحدها ال تكفيو

مع تسجيل ارتفاعه عند طلبة تخصص الهندسة المعمارية بالمقارنة مع طلبة التخصصات 

لكن بأرقام ضئيلة كعدم كفاية وتأتي في األخير األسباب األخرى على التوالي ، واألخرى

تناقض مع ما يجري في الميدان ومحتوى فقير ، تكرارات 09الوقت للبحث العلمي سجلت 

، تكرارات 05ليس له أي عالقة مع تخصص التعليم الثانوي سجلت ، تكرارات 08سجلت 

تأتي في النهاية مشاكل على مستوى اللغة الفرنسية ، وتكرارات 04نقص في التأطير سجلت 

 تكرارات.      03التي سجلت و

 طاقم األساتذة   :38جدول رقم 

إما أن ، ة بالكيفية المرادةيجب أن نعلم أنه ليس كل أستاذ قادر على توصيل المعلوم

 يمكن أن نجد ، وإما أن يكون باحثا بارعا، ويكون أستاذا ناجحا في توصيل المعلومة

 بالتالي يجب إعادة توجيه العديد من األساتذة الكتسابوأساتذة يتحكمون في المسألتين 

بادلة بين مهارات هذه المستويات الثالث مع ضمان االحتكاك بينها  بغرض االستفادة المت 

أنساقه والمجتمع عامة بأنظمته وعلى الجامعة والطلبة التي  يمكن أن تنعكس إيجابيا عليهم 

بالتالي هذا يساعد الطلبة على التخلص من عدم أو سوء الفهم أثناء المحاضرة ، والمختلفة

 الذي يؤدي إلى فشل الطالب في نهاية السداسي.

 (.64ص ، 2000، )محمد بوعشة
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 :طاقم األساتذة 39ول رقم جد

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 رأيك فيما يخص طاقم األساتذة   أولى 
23 1 2 4 2 14 

 ذكور
 جد راضي

56,1% 100,0% 50,0% 50,0% 66,7% 56,0% 
18 0 2 4 1 11  

 

 إناث
43,9% 0,0% 50,0% 50,0% 33,3% 44,0% 

41 1 4 8 3 25  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

72 5 16 14 16 21 
 ذكور

 راضي
45,0% 26,3% 48,5% 42,4% 66,7% 41,2% 

88 14 17 19 8 30  

 

 إناث
55,0% 73,7% 51,5% 57,6% 33,3% 58,8% 

160 19 33 33 24 51  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

44 9 6 5 12 12 
 ذكور

 غير راضي
53,7% 47,4% 54,5% 55,6% 57,1% 54,5% 

38 10 5 4 9 10  

 

 إناث
46,3% 52,6% 45,5% 44,4% 42,9% 45,5% 

82 19 11 9 21 22  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

9 6 1  1 1 

 ذكور

 غير راضي تماما

52,9% 54,5% 50,0%  50,0% 50,0% 

8 5 1  1 1  

 

 إناث
47,1% 45,5% 50,0%  50,0% 50,0% 

17 11 2  2 2  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

مع  160حيث سجل أغلبهم نلمس اتجاه العديد من الطلبة إلى الرضا على طاقم األساتذة 

أما  % 55تسجيل ارتفاعها عند اإلناث  بمعدل و% 45تسجيل انخفاضها عند الذكور بمعدل 

من عدد التكرارات ؛  41الطلبة الذين يصرحون برضاهم التام عن طاقم األساتذة فيسجلون 
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، ، % 43.90انخفضت عند اإلناث بمعدل ، و% 56.10حيث ارتفعت عند الذكور بمعدل 

من مجموع عدد التكرارات موزعة على  82وفيما يخص الطلبة الغير راضين يسجلون 

يأتي في األخير الطلبة الذين ، و% عند اإلناث 46.30و % عند الذكور53.70النسب التالية 

موزعة على الذكور بمعدل  17فيسجلون ، يصرحون بأنهم غير راضين على اإلطالق

هذه النسب والمعدالت تسجل حضورا متقاربا ، % 47.10على اإلناث بمعدل و% 52.90

 ين فئات الذكور واإلناث.وب، طلبة سنة أولى ماستروتكنولوجيا وبين طلبة السنة األولى علوم 

التكنولوجيا عن طاقم وتقدم هذه النسب واألرقام صورة واضحة عن عدم رضا طلبة العلوم 

هذا يعود إلى عدم قدرة هذا الطاقم على االستجابة لطموحات الطلبة في تعزيز واألساتذة 

سبب جملة من التكوين العملي الذي يساهم بشكل فعال في التكوين الجيد لطالب التكنولوجيا ب

غياب ، نقص في  التأطير، العراقيل ومن أبرزها ما يلي: غياب التجهيزات التكنولوجية

 التنظيم وسوء االتصال بين الطلبة واألساتذة.

 سبب عدم الرضا :40جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 هندسة مدنية الكيمياء اإللكترونيك معمارية

سنة 

 أولى 

إذا كنت غير مقتنع 

 أذكر السبب

رداءة مستوى   3   2 5

البعض من 

 األساتذة
100,0% 100,0%   100,0%  

نقص في  10 6 5 7 7 35

البيداغوجيا 

 طريقة التدريسو
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 مشغولين 4    1 5

100,0% 100,0%    100,0% 

يشرحون في  3 3 1 3  10

لكن والصبورة 

 بسرعة فائقة
100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

الالمساواة ,  3 3 2  7 15

المظاهر , 

 المحسوبيةو
100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 

 متكبرين 2 2    4

100,0%    100,0% 100,0% 

 و الصرامة 2 3   6 11

 %100,0 %100,0   %100,0 %100,0 اإلثنية

 غير موجودين  2 1 1 6 10

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

لهم عمل خارج   1  2 1 4

  %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 الجامعة

 المجموع 24 23 9 13 30 99
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100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

إذن أتى هذا الجدول كتكملة للجدول الذي سبقه أي يعبر باألرقام عن الطلبة الذين 

ألسباب متعددة ذكروها في أجوبة مفتوحة طاقم األساتذة هم عن يصرحون عن عدم رضا

سنتطرق إلى ، طالبةو طالب  99الذين كان مجموعهم ال يتعدى ، وجاءت في االستمارة

األسباب التي أدت إلى عدم الرضا عن هذا الطاقم بالتدرج من أكبر عدد متكرر إلى أصغر 

 عدد متكرر.

هذا يعود إلى درجة و 35عدد تكراراتها  طريقة التدريسونقص في البيداغوجيا 

, المظاهر , يتمثل في الالمساواةوأما السبب الثاني ، التكنولوجياوأهميتها في دراسات العلوم 

تأتي في األخير األسباب ، والسبب الثالث يتمثل في الصرامة، 15عدد تكراراتها  المحسوبيةو

لكن بسرعة واألساتذة في الصبورة  شرحولكن بأرقام ضئيلة كغياب واألخرى على التوالي 

 05رداءة مستوى البعض من األساتذة سجلت وانشغال ، تكرارات 10فائقة سجلت 

 .تكرارات 04عملهم الزائد خارج الجامعة سجلت وباإلضافة إلى تكبرهم ، تكرارات
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 : العمل الطالبي في الجامعةالمبحث الثاني

   العمل المطلوب منك القيام به :41جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 سنة أولى  مدنية

رأيك فيما يخص العمل 

 المطلوب منك القيام به   
42 6 6 5 5 20 

 ذكور
 مهم جدا

51,9% 50,0% 54,5% 38,5% 62,5% 54,1% 
39 6 5 8 3 17  

 

 إناث
48,1% 50,0% 45,5% 61,5% 37,5% 45,9% 

81 12 11 13 8 37  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

51 6 10 7 13 15 
 ذكور

 مهم
46,4% 40,0% 43,5% 46,7% 65,0% 40,5% 

59 9 13 8 7 22  

 

 إناث
53,6% 60,0% 56,5% 53,3% 35,0% 59,5% 

110 15 23 15 20 37  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

45 8 9 9 11 8 
 ذكور

 معقول
50,6% 38,1% 56,3% 50,0% 57,9% 53,3% 

44 13 7 9 8 7  

 

 إناث
49,4% 61,9% 43,8% 50,0% 42,1% 46,7% 

89 21 16 18 19 15  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

10 1  2 2 5 

 ذكور

 غير مقتنع

50,0% 50,0%  50,0% 66,7% 45,5% 

10 1  2 1 6  

 

 إناث
50,0% 50,0%  50,0% 33,3% 54,5% 

20 2  4 3 11  

 

 مجموع
100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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التكنولوجيا يتوجب على طلبة العلوم وأثناء المسار الدراسي الخاص بطلبة العلوم 

إال أن نظرة ، التكنولوجيا سنة أولى ليسانس أو سنة أولى ماستر القيام ببعض األعمالو

فيوجد من الطلبة حسب ما هو موضح في ، جبات تختلف من طالب لآلخرالطلبة لهذه الوا

على اإلناث ب ، و% 46.40موزعة على الذكور ب  110الجدول من يراها مهمة فيسجلون 

موزعة على الذكور ب  81هناك من الطلبة من يراها مهمة جدا حيث يسجلون ، و% 53.60

الطلبة من يذهب إلى القول بأنها يوجد فئة من ، و% 48.10على اإلناث ب ، و% 51.90

على ، و% 50.60من عدد التكرارات موزعة على الذكور ب  89معقولة حيث يسجلون 

تأتي في األخير الفئة التي تعبر عن عدم اقتناعها بهذه األعمال ، و% 49.40اإلناث ب 

  %.  50اإلناث و%50مقسمة بالتساوي على الذكور، من عدد التكرارات 20الواجبات ب و

 استعمال الزمن     :42جدول رقم 

في نفس الوقت مسؤولية أكبر في وإن فضاء الجامعة يعطي الطلبة مجاال أكبر للحرية 

هنا نجد أن إدارة ، الورشات أو الغيابوأو حضور المحاضرات ، التصرف في أوقات الفراغ

حيث ، الطلبة الجدد بشكل خاصوالوقت تصبح مشكلة يعاني منها الطلبة بشكل عام 

االلتزامات الدراسية ويواجهون فترات ضغط دراسي ال يترك لهم وقتا كافيا ألداء الواجبات 

حيث ال يوجد جدول زمني ، بين الفترات التي يقضونها خارج أوقات المحاضرات، واألخرى

هذا يؤدي في معظم األحيان إلى ، ومحدد مشابه لما اعتادوا عليه أثناء الدراسة الثانوية

األعمال والورشات و عدم االلتزام بمواعيد المحاضراتوي أداء الواجبات التسويف ف

 الموجهة.والتطبيقية 
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 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 الرضا عن استعمال الزمن     سنة أولى  مدنية
31 3 5 4 4 15 

 ذكور

 نعم

 حقا

 

45,6% 50,0% 38,5% 40,0% 66,7% 45,5% 
37 3 8 6 2 18  

 

 إناث
54,4% 50,0% 61,5% 60,0% 33,3% 54,5% 

68 6 13 10 6 33  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

38 4 10 8 8 8 
 ذكور

 ، نعم

 باألحرى

 

48,7% 36,4% 50,0% 50,0% 61,5% 44,4% 
40 7 10 8 5 10  

 

 إناث
51,3% 63,6% 50,0% 50,0% 38,5% 55,6% 

78 11 20 16 13 18  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1     1 

 ذكور

 محايد

 

50,0%     50,0% 

1     1  

 

 إناث
50,0%     50,0% 

2     2  

 

 مجموع
100,0%     100,0% 

65 10 10 11 13 21 
 ذكور

 ال ليس حقا

 

51,6% 41,7% 58,8% 47,8% 56,5% 53,8% 
61 14 7 12 10 18  

 

 إناث
48,4% 58,3% 41,2% 52,2% 43,5% 46,2% 

126 24 17 23 23 39  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

13 4  0 6 3 

 ذكور

 ال أبدا

50,0% 44,4%  0,0% 75,0% 37,5% 

13 5  1 2 5  

 

 إناث
50,0% 55,6%  100,0% 25,0% 62,5% 

26 9  1 8 8  

 

 مجموع
100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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نالحظ تكرار أكبر عدد على ، يوضح الجدول التالي درجة رضا الطلبة عن استعمال الزمن

، % 48.40اإلناث ب، و% 51.60مقسمة على الذكور ب  126مستوى "ال ليس حقا" ب 

ى على مستوى "نعم باألحرى" مع اإلشارة إل 78أما التكرار الذي يأتي بعده مباشرة  

%، أما الطلبة الذين 51.30%، وارتفاعها عند اإلناث ب  48.70انخفاضها عند الذكور ب 

من عدد التكرارات  68يصرحون عن رضاهم على استعمال الزمن  ب "نعم حقا"  يسجلون 

%، ويأتي في األخير الطلبة الذين 54.40%، واإلناث ب 45.60موزعة على الذكور ب 

%واإلناث 50مقسمة بالتساوي بين ذكور  26ب "ال أبدا" يصرحون عن عدم رضاهم التام 

50.% 

 : سبب عدم الرضا43جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 إذا كانت إجابتك ب ال أذكر السبب  سنة أولى  مدنية
16 2 1 2 6 5 

 ذكور
الكثير من الوقت بين 

 %38,5 %66,7 %50,0 %50,0 %40,0 %48,5 المحاضرات
17 3 1 2 3 8  

 

 إناث
51,5% 60,0% 50,0% 50,0% 33,3% 61,5% 

33 5 2 4 9 13  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

11 4  3 1 3 

 ذكور

 الفواصل ال تكفي

 47,8% 44,4%  60,0% 33,3% 50,0% 

12 5  2 2 3  

 

 إناث
52,2% 55,6%  40,0% 66,7% 50,0% 

23 9  5 3 6  

 

 مجموع
100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 

4   1 1 2 

 ذكور

 المحاضرات

 تبدأ في وقت مبكر جدا

 

66,7%   50,0% 50,0% 100,0% 

2   1 1 0  

 

 إناث
33,3%   50,0% 50,0% 0,0% 

6   2 2 2  

 

 مجموع
100,0%   100,0% 100,0% 100,0% 

2   0 1 1 

 ذكور

 المحاضرات

 تنتهي في وقت متأخر

 

33,3%   0,0% 100,0% 33,3% 

4   2 0 2  

 

 إناث
66,7%   100,0% 0,0% 66,7% 

6   2 1 3  

 

 مجموع
100,0%   100,0% 100,0% 100,0% 

 تأتيإلىالكليةأيامكثيرةفياألسبوع ذكور 6 4 4 3 3 20
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48,8% 42,9% 50,0% 50,0% 57,1% 46,2%  
21 4 3 4 3 7  

 

 إناث
51,2% 57,1% 50,0% 50,0% 42,9% 53,8% 

41 7 6 8 7 13  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

25 5 6 1 6 7 
 ذكور

 ال يسمح لي بالعمل مقابل

 الدراسة

61,0% 41,7% 66,7% 33,3% 75,0% 77,8% 

18 9 3 2 2 2  

 

 إناث
39,0% 58,3% 33,3% 66,7% 25,0% 22,2% 

43 12 9 3 8 9  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

78 14 10 11 19 24 
 ذكور

 المجموع

52,0% 42,4% 58,8% 45,8% 63,3% 52,2% 
72 19 7 13 11 22  

 

 إناث
48,0% 57,6% 41,2% 54,2% 36,7% 47,8% 

150 33 17 24 30 46  

 

 موعمج
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

إذن أتى هذا الجدول كتكملة للجدول الذي سبقه أي يعبر باألرقام عن الطلبة الذين 

ألسباب متعددة ذكروها في أجوبة مفتوحة استعمال الزمن يصرحون عن عدم رضاهم عن 

سنتطرق إلى ، طالبةو لبطا  152الذين كان مجموعهم ال يتعدى ، وجاءت في االستمارة

 األسباب التي أدت إلى عدم الرضا بالتدرج من أكبر عدد متكرر إلى أصغر عدد متكرر.

 61موزعة على الذكور ب  43عدم السماح لي بالعمل مقابل الدراسة عدد تكراراتها 

يتمثل في المجيء إلى الجامعة أيام كثيرة في وأما السبب الثاني ، % 39اإلناث ب ، و%

هذا ما يعطلهم عن القيام بأعمال إضافية سواء الدراسة أو العمل عدد تكراراتها وبوع األس

السبب الثالث يتمثل في ، % 51.20على اإلناث ب ، و% 48.80مقسمة على الذكور ب  41

، %48.50مقسمة على الذكور ب  33الكثير من الوقت بين المحاضرات عدد تكراراتها 

لكن بأرقام وي في األخير األسباب األخرى على التوالي تأت، و% 51.50على اإلناث ب و

و المحاضرات تبدأ في وقت مبكر ، تكرارات 23ضئيلة كأوقات الراحة الغير كافية  سجلت 

 تكرارات.  06تنتهي في وقت متأخر سجلت وجدا 
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على الرغم من حرص منظومة التكوين الجامعي منذ االستقالل الوطني وخاصة بعد 

على إعطاء مكانة هامة للغة العربية ضمن مشروع تعريب  1971عي اإلصالح الجام

إال أن التكوين التكنولوجي أستثني من هذا المشروع وبقي إلى اليوم ، الجامعة الجزائرية

مرتبط باللغة الفرنسية بل أكثر من ذلك وبالنظر إلى خصوصية التكوين التكنولوجي فهو 

 اصة اللغة اإلنجليزية .يحرص على االنفتاح على اللغات الحية وخ

لذلك يصطدم طالب التكنولوجيا بعد مباشرة الدراسة بمجموعة من المتغيرات التي 

تفرض نفسها عليه في مقدمتها طبيعة اللغة وطريقة التدريس التي لم يعهدها بهذا الشكل في 

 أطوار التعليم السابقة.
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 ةاللغة المستعملة أثناء الدراس:44جدول رقم 

يواجه الطلبة الجدد بعض التحديات األكاديمية مثل صعوبة الدراسة باللغة الفرنسية أو 

باإلضافة إلى تحديات استخدام ، صعوبة استخدام تكنولوجيا التعلم الحديثة، واللغة االنكليزية

أما الطلبة المقدمين على التخرج فان أكثر ، النقدي في الدراسة بدل الحفظوالتفكير اإلبداعي 

مثل كيفية الحصول على فرص عمل تلبي ، ما يؤرقهم هو التفكير في مرحلة ما بعد التخرج

 التطلع إلى تحمل مسؤوليات الحياة بعد التخرج.، وأمالهموطموحاتهم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 اللغة المستعملة أثناء الدراسة  أولى 
148 21 25 23 31 48 

 ذكور
 اللغة الفرنسية

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

%عند  52، و%عند فئة الذكور 48تكنولوجيا( نسبة وفيسجل طلبة سنة أولى )علوم 

أما الذكور فيسجلون نسبة ، 38ندسة المدنية فتسجل اإلناث نسبة فئة اإلناث أما تخصص اله

 54اإلناث نسبة %و% 46أما فيما يخص تخصص الكيمياء فيسجل الذكور نسبة ، 62

أما الهندسة المعمارية ، 50أما تخصصا  اإللكترونيك فيسجل كال الجنسين نسب متساوية  

 .%عند فئة اإلناث 58و%عند فئة الذكور  42

بة الذين ينشئون في بيئة اجتماعية راقية يكتسبون في مراحل مبكرة من إن الطل

وهذه ، حياتهم رموزا مختلفة وأشكاال من الكالم تترك آثارها على تجربتهم الدراسية الالحقة

الرموز ال تعني المفردات أو المهارات الشفوية بل الفوارق في صيغ التعبير وأساليب 
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)، ة الفقراء مقابل الطبية األغنياءاستخدام اللغة في أوساط الطلب
، 2005، أنتوني غدنز 

558ص
حيث أن الطلبة المنحدرون من الطبقات الدنيا يستخدمون اللغة بطريقة متعارضة مع (

)، تلك المعتمدة في العملية التعليمية
335ص، 2004، منى فياض

وبالتالي يجدون أنفسهم في (

وب التعاطي معها هذا ما يؤدي بهم إلى تكرار خضم بيئة ثقافية غريبة لم يعتادوا على أسل

 السنوات.

 المستقبلية مشاريعو الاللغة الفرنسية  :45جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 سنة أولى  مدنية

اللغة الفرنسية تتناسب مع     

 مشاريعك المستقبلية أم ال 
73 13 12 13 15 20 

 ذكور

 نعم

 حقا

 

47,1% 41,9% 46,2% 46,4% 60,0% 44,4% 
82 18 14 15 10 25  

 

 إناث
52,9% 58,1% 53,8% 53,6% 40,0% 55,6% 

155 31 26 28 25 45  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

46 3 9 7 10 17 
 ذكور

 ، نعم

 باألحرى

 

46,9% 30,0% 52,9% 43,8% 58,8% 44,7% 
52 7 8 9 7 21  

 

 إناث
53,1% 70,0% 47,1% 56,3% 41,2% 55,3% 

98 10 17 16 17 38  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

23 3 3 3 6 8 
 ذكور

 محايد

 

65,7% 50,0% 50,0% 60,0% 75,0% 80,0% 
12 3 3 2 2 2  

 

 إناث
34,3% 50,0% 50,0% 40,0% 25,0% 20,0% 

35 6 6 5 8 10  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4 2    2 

 ذكور

 ال ليس حقا

 

66,7% 66,7%    66,7% 

2 1    1  

 

 إناث
33,3% 33,3%    33,3% 

6 3    3  

 

 مجموع
100,0% 100,0%    100,0% 

2  1 0  1 

 ذكور
 ال أبدا

33,3%  100,0% 0,0%  25,0% 

4  0 1  3  

 66,7%  0,0% 100,0%  75,0% 
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 إناث

6  1 1  4  

 

 مجموع
100,0%  100,0% 100,0%  100,0% 

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

يوضح الجدول التالي درجة رضا الطلبة عن تناسب اللغة الفرنسية لمشاريعهم 

 155نالحظ تكرار أكبر عدد على مستوى "نعم حقا" ب ، المستقبليةوالمهنية ، الدراسية

أما التكرار الذي يأتي بعده ، % 52.90اإلناث ب، و% 47.10مقسمة على الذكور ب 

 46.90على مستوى "نعم باألحرى" مع اإلشارة إلى انخفاضها عند الذكور ب  98مباشرة  

أما الطلبة الذين يصرحون عن محايدتهم لهذا ، %53.10ارتفاعها عند اإلناث ب ، و%

اإلناث ، و% 65.70من عدد التكرارات موزعة على الذكور ب  35الموضوع  يسجلون 

يأتي في األخير الطلبة الذين يصرحون عن عدم رضاهم التام ب " ال ليس ، و%34.30ب

أما الطلبة الغير راضيين على ، % 33.30اإلناث و%66.70مقسمة بين ذكور  6حقا " 

 %  . 66.70اإلناثو%33.30تكرارات مقسمة على الذكور  6اإلطالق " ال أبدا" يسجلون 

لجامعة يختلف حسب اختالف الرأسمال الثقافي أن حظوظ النجاح في ا p clercيشير 

الرأسمال اللغوي خصوصا المكتسب من الطبقة االجتماعية أو من األصل وعموما 

 (Noëlle BISSERT, 1974 :63)االجتماعي.
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 السداسي األول:46جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 سنة أولى هندسة مدنية كيمياء  إلكترونيك معمارية

 

 اسي األول رأيك حول السد 
44 6 6 12 5 15 

 ذكور
 سهل

48,4% 54,5% 50,0% 44,4% 55,6% 46,9% 
47 5 6 15 4 17  

 %53,1 %44,4 %55,6 %50,0 %45,5 %51,6 إناث

91 11 12 27 9 32  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

95 15 18 7 25 30 
 ذكور

 صعب
50,3% 38,5% 50,0% 43,8% 64,1% 50,8% 

94 24 18 9 14 29  

 %49,2 %35,9 %56,3 %50,0 %61,5 %49,7 إناث

189 39 36 16 39 59  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

9  1 4 1 3 

 ذكور

 متوسط

45,0%  50,0% 57,1% 50,0% 33,3% 

11  1 3 1 6  

 %66,7 %50,0 %42,9 %50,0  %55,0 إناث

20  2 7 2 9  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

فمنهم من يراه سهل ، إن آراء الطلبة حول السداسي األول تختلف من طالب آلخر

فعدد التكرارات األكبر كان على مستوى ، منهم من يراه متوسط، ومنهم من يراه صعبو

اإلناث ب ، و% 50.30موزعة على الذكور ب  189صعوبة السداسي األول حيث سجل 

مقسمة على جنس  59تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى ليسانس ب  مع، % 49.70

أما طلبة تخصص الهندسة المدنية ، % 49.20على جنس اإلناث ب و% 50.80الذكور ب 

جنس ومقسمة بنسب متفاوتة بين جنس الذكور  39الهندسة المعمارية فيسجل كل منهما عدد و

مقسمة بالتساوي بين  36كترونيك فيسجلون يأتي بعدها مباشرة طلبة تخصص اإلل، واإلناث

؛ إن الطلبة في السنة 16في األخير طلبة الكيمياء يسجلون عدد وجنس اإلناث وجنس الذكور 

فيما يخص ، بالخصوص في األسابيع األولى من السداسي األول ال يعيرون أي اهتماموأولى 
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ر من األحيان ألنها تشكل مجرد مساراتهم أو مهنهم المستقبلية بحيث أنهم يتجاهلونها في كثي

  (Alain COULON, 2005 :110 )فكرة غامضة.

أما عدد التكرارات الذي يأتي بعد هذا مباشرة كان على مستوى سهولة السداسي  

، % 51.60على اإلناث ب ، و% 48.40موزعة على الذكور ب  91األول حيث سجل 

مقسمة  20األول متوسط فيسجلون يأتي في األخير الطلبة الذين يصرحون بأن السداسي و

 %.55على اإلناث ب ، و% 45على الذكور ب 

إلى  أن سبب وجود أو خلق سداسي التوجيه للسماح للطالب بتغيير  كولون آالنيشير 

المسار أو الشعبة في نهاية السداسي األول من السنة الدراسية األولى دون انتظار سنة 

كما يصرح أن ، قد الطالب أنه اختار التوجه الخاطئبالخصوص إذا كان يعتودراسية كاملة؛ 

ليست سلبية فإنها تفيد الطالب وإعادة التوجيه في نهاية السداسي عبارة عن ظاهرة إيجابية 

الجامعي المبتدئ بتغيير الشعبة أو المسار الدراسي في نهاية السداسي األول بهدف تفادي 

 Alain COULON, 2005 :103)(الفشل.

 المتابعة أثناء المحاضرة:47جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 سنة أولى  مدنية

رأيك حول المتابعة أثناء 

 المحاضرة 

7 1 1 1  4 

 ذكور

 سهل جدا

43,8% 33,3% 50,0% 50,0%  44,4% 

9 2 1 1  5  

 

 إناث
56,3% 66,7% 50,0% 50,0%  55,6% 

16 3 2 2  9  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 

49 5 10 9 4 21 
 ذكور

 بسيط

 

46,7% 50,0% 52,6% 42,9% 66,7% 42,9% 
56 5 9 12 2 28  

 

 إناث
53,3% 50,0% 47,4% 57,1% 33,3% 57,1% 

105 10 19 21 6 49  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

78 11 11 12 25 19 
 ذكور

 صعب

 نوعا ما

 

50,6% 39,3% 45,8% 48,0% 61,0% 52,8% 
76 17 13 13 16 17  

 

 إناث
49,4% 60,7% 54,2% 52,0% 39,0% 47,2% 

154 28 24 25 41 36  
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100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 مجموع
14 4 3 1 2 4 

 ذكور

 صعب جدا

56,0% 44,4% 60,0% 50,0% 66,7% 66,7% 
11 5 2 1 1 2  

 

 إناث
44,0% 55,6% 40,0% 50,0% 33,3% 33,3% 

25 9 5 2 3 6  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

فمنهم من يراها ، إن آراء الطلبة حول المتابعة أثناء المحاضرة تختلف من طالب آلخر

ة منهم من يراها صعب، ومنهم من يراها صعبة نوعا ما، منهم من يراها بسيطةوسهلة جدا 

فعدد التكرارات األكبر كان على مستوى صعوبة المتابعة أثناء المحاضرة حيث سجل ، جدا

أما عدد التكرارات الذي ، % 49.40اإلناث ب ، و% 50.60موزعة على الذكور ب  154

 105يأتي بعد هذا مباشرة كان على مستوى بساطة المتابعة أثناء المحاضرة  حيث سجل 

أما بالنسبة للطلبة الذين ، % 53.30على اإلناث ب ، و% 46.70موزعة على الذكور ب 

، %  56موزعة على الذكور ب  25يرون المتابعة أثناء المحاضرة صعب جدا فيسجلون

يأتي في األخير الطلبة الذين يصرحون بأن المتابعة أثناء ، و% 44على اإلناث ب و

على اإلناث ب و، % 43.80مقسمة على الذكور ب  16المحاضرة سهل جدا فيسجلون 

56.30.% 
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 االتصال مع الطلبة  :48جدول رقم 

من جهة ثانية فإن األستاذ ويجب على الطالب أن يقوم بدور أكثر فاعلية هذا من جهة 

عنصرا وبالتالي يجب عليه أن يكون دائما مندمجا ونفسه بما يتمتع به من المعارف العلمية؛ 

دفعهم للعمل الجماعي لما له من فائدة في ، وضفعاال في إدماج الطلبة مع بعضهم البع

 (46ص، 1973، )إدغارفور دراسات العلوم التكنولوجية

 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

رأيك حول االتصال مع 

 الطلبة  
63 8 13 14 9 19 

 ذكور

 سهل جدا

49,6% 42,1% 48,1% 45,2% 64,3% 52,8% 
64 11 14 17 5 17  

 %47,2 %35,7 %54,8 %51,9 %57,9 %50,4 إناث

127 19 27 31 14 36  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

59 9 10 3 18 19 
 ذكور

 بسيط

 

50,9% 45,0% 50,0% 37,5% 62,1% 48,7% 
57 11 10 5 11 20  

 %51,3 %37,9 %62,5 %50,0 %55,0 %49,1 إناث

116 20 20 8 29 39  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

19 2 1 6 2 8 
 ذكور

 صعب

 نوعا ما

 

46,3% 33,3% 50,0% 60,0% 50,0% 42,1% 
22 4 1 4 2 11  

 %57,9 %50,0 %40,0 %50,0 %66,7 %53,7 إناث

41 6 2 10 4 19  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7 2 1 0 2 2 
 ذكور

 صعب جدا

43,8% 40,0% 100,0% 0,0% 66,7% 33,3% 
9 3 0 1 1 4  

 %66,7 %33,3 %100,0 %0,0 %60,0 %56,3 إناث

16 5 1 1 3 6  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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فمنهم من يراها ، إن آراء الطلبة حول االتصال مع الطلبة تختلف من طالب آلخر

منهم من يراها صعبة ، ومنهم من يراها صعبة نوعا ما، منهم من يراها بسيطةو سهلة جدا

 127فعدد التكرارات األكبر كان على مستوى سهولة االتصال مع الطلبة حيث سجل ، جدا

أما عدد التكرارات الذي يأتي ، % 50.40اإلناث ب ، و% 49.60موزعة على الذكور ب 

موزعة على  116حيث سجل  االتصال مع الطلبة ةبعد هذا مباشرة كان على مستوى بساط

االتصال أما بالنسبة للطلبة الذين يرون ، % 49.10على اإلناث ب ، و% 50.90الذكور ب 

على اإلناث ، و%  46.30موزعة على الذكور ب  41صعب نوعا ما فيسجلون  مع الطلبة

صعب جدا  الطلبة االتصال معيأتي في األخير الطلبة الذين يصرحون بأن ، و% 53.70ب 

 %.56.30على اإلناث ب ، و% 43.80مقسمة على الذكور ب  16فيسجلون 

 المشاركة الجماعية في النشاطات الدراسية : 49جدول رقم 

التكنولوجيا جاهدا إلى ومن أجل ضمان تكوين فعال ودقيق يسعى طالب العلوم 

وات التي توفرها الجامعة أو هذه القن، استغالل مختلف القنوات التي تساعده على تحقيق ذلك

شبكة االنترنيت والمراكز والدراسات المتخصصة لذلك تختلف استراتيجيات الطالب في 

الحصول على تكوين نوعي وقد تتمثل هذه االستراتيجيات على العموم في الحرص على 

االعتماد على المكتبة والمجالت ، حضور المحاضرات والتطبيقات وحصص الورشات

كما يرتبط ذلك بالحرص على العمل الفردي ، واالشتراك في شبكة االنترنيتالمتخصصة 

 والجماعي.

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

المشاركة الجماعية في 

 النشاطات الدراسية 
86 11 19 12 16 28 

 ذكور
 

 

 

 نعم

48,9% 35,5% 55,9% 41,4% 64,0% 49,1% 
90 20 15 17 9 29  

 %50,9 %36,0 %58,6 %44,1 %64,5 %51,1 إناث

176 31 34 29 25 57  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

62 10 6 11 15 20 
 ذكور

 

 

 

 ال

50,0% 52,6% 37,5% 52,4% 60,0% 46,5% 
62 9 10 10 10 23  

 %53,5 %40,0 %47,6 %62,5 %47,4 %50,0 إناث

124 19 16 21 25 43  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 

 

 

 

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

من خالل قراءة الجدول أعاله يتبين لنا أن أكبر عدد متكرر فيما يخص المشاركة 

الجماعية في النشاطات الدراسية لدى طلبة التكنولوجيا يتجسد عند الطلبة الذين يقومون 

مقسمة على  176جلون نشاطاتهم الدراسية انطالقا من المشاركة الجماعية فيسوبأعمالهم 

مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى ، % 51.10على اإلناث ب و% 48.90الذكور ب 

من عدد التكرارات مقابل انخفاضها عند طلبة تخصصات الماستر؛  57تكنولوجيا ب وعلوم 

يأتي بعده مباشرة طلبة ، و34هو وحيث سجل طلبة تخصص اإللكترونيك أكبر عدد متكرر 

و ، 29أما طلبة تخصص الكيمياء يسجلون ، 31لهندسة المعمارية الذين يسجلون تخصص ا

هذا يرجع إلى طبيعة الدراسات في كل تخصص و 25في األخير الهندسة المدنية  يسجلون 

بالخصوص إذا كان هناك وفطلبة كل التخصصات يحتاجون  للعمل الجماعي بينهم ، دراسي

فالمشاركة ، طرائق التدريسوالبيداغوجيا أو ضعف في ، تقصير من طرف األساتذة

 توضح لهم األمور الغامضة. والجماعية في النشاطات الدراسية تثمن المعارف لدى الطلبة 

أما بالنسبة للفئة الثانية من الطلبة الذين ال يحبذون العمل الجماعي في النشاطات الدراسية 

 %. 50ث اإلنا، و% 50مقسمة بالتساوي بين الذكور  124فيسجلون 
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 شكل االمتحان:50جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 فاجأك شكل االمتحان أم ال  سنة أولى  هندسة مدنية الكيمياء اإللكترونيك معمارية

52 9 7 5 12 19 

 ذكور

 دائما، نعم

49,1% 40,9% 41,2% 45,5% 63,2% 51,4% 

54 13 10 6 7 18  

 

 إناث
50,9% 59,1% 58,8% 54,5% 36,8% 48,6% 

106 22 17 11 19 37  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

55 2 12 15 11 15 

 ذكور

في كثير من ، نعم

 األحيان

 

49,5% 33,3% 52,2% 51,7% 61,1% 42,9% 

56 4 11 14 7 20  

 

 إناث
50,5% 66,7% 47,8% 48,3% 38,9% 57,1% 

111 6 23 29 18 35  

 

 عمجمو
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

34 8 6 3 8 9 

 ذكور

 نادرا، ال

 

49,3% 44,4% 60,0% 30,0% 61,5% 50,0% 

35 10 4 7 5 9  

 

 إناث
50,7% 55,6% 40,0% 70,0% 38,5% 50,0% 

69 18 10 10 13 18  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7 2    5 

 ذكور

 ال أبدا

50,0% 50,0%    50,0% 

7 2    5  

 

 إناث
50,0% 50,0%    50,0% 

14 4    10  

 

 مجموع
100,0% 100,0%    100,0% 

148 21 25 23 31 48 

 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

يتضح لنا من خالل الجدول المبين أعاله أن الطلبة الذين فاجئهم شكل االمتحان في 

على اإلناث ب و% 49.50مقسمة على الذكور ب  111الكثير من األحيان يسجلون 

انخفاضها عند طلبة تخصصات ورتفاعها عند طلبة السنة أولى مع تسجيل ا، 50.50%

فيما يخص الطلبة الذين فاجئهم شكل االمتحان  106يأتي بعد هذا العدد مباشرة ، والماستر
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أما الطلبة الذين نادرا ، % 50.90على اإلناث ب و% 49.10دائما مقسمة على الذكور ب 

اإلناث ب ، و% 49.30الذكور ب  مقسمة على 69ما فاجئهم شكل االمتحان يسجلون 

 14تأتي في األخير فئة الطلبة الذين لم   يفاجئهم شكل االمتحان أبدا فيسجلون ، و% 50.70

 %. 50اإلناث ، و% 50مقسمة بالتساوي بين الذكور 

يصرح بورديو أن طقوس االمتحانات أو االختبارات تتضمن قواعد شكلية الرقي من 

نة التي تحدد موقع الطالب في سلم التراتبية االجتماعية ؛ فإما أن تلك المكا، مكانة إلى أخرى

بالتالي تميز وأو الفاشل المطرود من فضاءات النجاح؛ ، الشرعي بالجدارةويكون الجدير 

 الشرعي عن الال شرعي.

بحيث جعل لكي يعرف الكل شرعية ، كما يؤكد أنه ال شيء أصلح من االمتحانات

، تبيات االجتماعية التي تشرعنها؛ إذ يشار إلى من يقصون بالفاشلينالتراواألحكام المدرسية 

نجاحهم عبارة عن شهادة استحقاق أو موهبة جعلتهم ويشار إلى المؤهلين بالناجحين و

 يفضلون عن اآلخرين.

مختلف أساليب المراقبة عبارة عن مؤشرات جيدة لقياس انتماء وإن االمتحانات 

ضافة إلى ذلك ال تجرى االمتحانات من أجل معرفة إذا تم الطالب للتعليم الجامعي؛ باإل

فقط؛ بل يمكننا اعتبارها الفرصة األفضل واكتساب مجموعة المعارف من قبل الطالب 

 (Alain COULON, 2005:164)للتحقق من عملية االستيعاب لديهم انطالقا من العمل الفكري. 

أيضا يكون قادر ، ولمنظومة الجامعة فالطالب الناجح هو الطالب الذي يشكل االنتماء  

 ,Alain COULON)معاييرها. وعلى خلق ما يسمى بالتوافق بين قواعد مؤسسة الجامعة 

2005 :213) 
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 : الحضور في الجامعة ) محاضرات، تطبيقات، ورشات (الثالثمبحث ال

 المحاضرات بطريقة منتظمة حضور :51جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء رونيكاإللكت معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

تحضر المحاضرات بطريقة 

 منتظمة 
68 6 12 15 21 14 

 ذكور
 دائما

 

 

 

 

 

50,0% 40,0% 50,0% 42,9% 63,6% 48,3% 
68 9 12 20 12 15  

 %51,7 %36,4 %57,1 %50,0 %60,0 %50,0 إناث

136 15 24 35 33 29  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

38 6 12 3 4 13 
 ذكور

 غالبا

42,7% 35,3% 52,2% 42,9% 50,0% 38,2% 
51 11 11 4 4 21  

 %61,8 %50,0 %57,1 %47,8 %64,7 %57,3 إناث

89 17 23 7 8 34  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

19 4 0 1 0 14 
 ذكور

 نادرا

 

57,6% 57,1% 0,0% 100,0% 0,0% 60,9% 
14 3 1 0 1 9  

 %39,1 %100,0 %0,0 %100,0 %42,9 %42,4 إناث

33 7 1 1 1 23  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

23 5 1 4 6 7 
 ذكور

 أبدا

54,8% 45,5% 50,0% 57,1% 75,0% 50,0% 
19 6 1 3 2 7  

 

 إناث
45,2% 54,5% 50,0% 42,9% 25,0% 50,0% 

42 11 2 7 8 14  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 جموعم

 

بالرغم من أن الحضور إلى المحاضرات يتضح لنا من خالل الجدول المبين أعاله أنه

الطلبة الذين يحضرون المحاضرات إال أننا نجد أن، ليس أمرا إجباريا من طرف اإلدارة

التربصات وذلك من وت تداولون على حضور المحاضراي 136بطريقة منتظمة يسجلون 

، أجل الحصول على قدر كاف من المعلومات واالستفادة من الشروحات التي يقدمها األساتذة

أما الطلبة الذين ، % 50على اإلناث ب و% 50مقسمة بالتساوي على الذكور ب ، 

 42.70مقسمة على الذكور ب  89يحضرون المحاضرات في الكثير من األحيان يسجلون 
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انخفاضها عند ومع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى % 57.30ث ب على اإلناو%

فيما يخص الطلبة الذين ال  42يأتي بعد هذا العدد مباشرة ، وطلبة تخصصات الماستر

على اإلناث ب و% 54.80يحضرون المحاضرات بطريقة منتظمة مقسمة على الذكور ب 

 33يسجلون  يحضرون المحاضرات ا ماتأتي في األخير فئة الطلبة الذين نادر، و% 45.20

هذا راجع  إلى عدم ، و% 42.40على اإلناث ب ، و% 57.60مقسمة على الذكور ب 

 أو عدم اكتراثهم لحضورها.، مباالتهم

 تحضر التطبيقات  بطريقة منتظمة:52جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى

 اتتحضر التطبيق

 بطريقة منتظمة
126 12 21 22 29 42 

 ذكور
 دائما

 

 

 

 

 

49,4% 34,3% 52,5% 47,8% 63,0% 47,7% 
129 23 19 24 17 46  

 %52,3 %37,0 %52,2 %47,5 %65,7 %50,6 إناث

255 35 40 46 46 88  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

14 6 4 1 1 2 
 ذكور

 غالبا

43,8% 60,0% 40,0% 25,0% 50,0% 33,3% 
18 4 6 3 1 4  

 %66,7 %50,0 %75,0 %60,0 %40,0 %56,3 إناث

32 10 10 4 2 6  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

7 3   1 3 

 ذكور

 نادرا

 

63,6% 60,0%   50,0% 75,0% 

4 2   1 1  

 %25,0 %50,0   %40,0 %36,4 إناث

11 5   2 4  

 %100,0 %100,0   %100,0 %100,0 مجموع

1     1 

 ذكور

 أبدا

50,0%     50,0% 

1     1  

 %50,0     %50,0 إناث

2     2  

 %100,0     %100,0 مجموع
148 21 25 23 31 48 

 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

 مجموع 100 50 50 50 50 300
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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يتضح لنا من خالل الجدول المبين أعاله أن الطلبة الذين يحضرون التطبيقات بطريقة 

 50.60على اإلناث ب و% 49.40مقسمة على الذكور ب  255دائما يسجلون ومنتظمة 

أما ، انخفاضها عند طلبة تخصصات الماسترومع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى %

مقسمة على الذكور ب  32يحضرون التطبيقات في الكثير من األحيان يسجلون الطلبة الذين 

فيما يخص الطلبة  11يأتي بعد هذا العدد مباشرة ، و% 56.30على اإلناث ب و% 43.80

على اإلناث ب و% 63.60لذين ال يحضرون التطبيقات إال نادرا  مقسمة على الذكور ب ا

 2فيسجلون  يحضرون التطبيقات أبدا تأتي في األخير فئة الطلبة الذين ال، و% 36.40

 %. 50على اإلناث ، و% 50مقسمة بالتساوي على الذكور 

 العالقة بين المحاضرة والتطبيق : 53جدول رقم 

مؤسسة الجامعة أن تدعم التركيز على ربط كل ما هو نظري بما هو  يتوجب على

من أجل تيسير االتصال بالحياة ، التخصصات التي تتطلب ذلكوتطبيقي في الشعب 

 التجارية... الخ  والصناعية واالحتكاك بمؤسساته االقتصادية واالجتماعية أو بالمجتمع 

الجانب والمرجوة في الجانب النظري يركز التكوين التكنولوجي على تحقيق الفعالية 

الميداني التطبيقي بهدف إعطاء الطالب مبادئ المعرفة ومساعدته على اكتساب المهارات 

تكنولوجيا(أو بالنسبة والالزمة للتوصل إلى المعلومة سواء بالنسبة لطلبة السنة أولى )علوم 

الهندسة ، واإللكترونيك، الكيمياء، لطلبة تخصصات الماستر المختلفة" الهندسة المدنية

 المعمارية"
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 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 يا (

العالقة بين المحاضرة 

 التطبيقو
101 7 23 15 19 37 

 ذكور
العالقة بين 

المحاضرة 

األعمال و

الموجهة يناسبني 

؛ الواحد يكمل 

 اآلخر

47,6% 31,8% 50,0% 45,5% 61,3% 46,3% 
111 15 23 18 12 43  

 %53,8 %38,7 %54,5 %50,0 %68,2 %52,4 إناث

212 22 46 33 31 80  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

47 14 2 8 12 11 
ال أرى العالقة  ذكور

بين المحاضرة 

األعمال و

 الموجهة

53,4% 50,0% 50,0% 47,1% 63,2% 55,0% 
41 14 2 9 7 9  

 %45,0 %36,8 %52,9 %50,0 %50,0 %46,6 إناث

88 28 4 17 19 20  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

يتضح من خالل الجدول اتجاه الطلبة إلى التأكيد على أهمية العالقة بين األعمال 

مقسمة على الذكور ب  212المحاضرات في التكوين التكنولوجي حيث يسجلون و التطبيقية

 80مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة األولى ب ، % 52.40على اإلناث ب ، و% 47.60

انخفاضها عند طلبة تخصص اإللكترونيك ب ، و100من عدد التكرارات على العدد الكلي 

مرد ذلك إلى أهمية ، 22الهندسة المعمارية ، 31الهندسة المدنية ، و33و الكيمياء ، 46

تكنولوجيا(  ألن من خالل وهة عند طلبة السنة األولى )علوم األعمال الموجوالمحاضرات 

ولهذا يمكننا القول ، األعمال الموجهة يفهم الطلبة ما لم يفهمونه أثناء الدرس أو المحاضرة

أما بالنسبة لفئة الطلبة الذين ، انطالقا مما سبق ذكره أن كالهما مهم في التكوين التكنولوجي

مع تسجيل ارتفاعها عند  88األعمال الموجهة يسجلون وضرة ال يجدون العالقة بين المحا

 %. 46.60مقابل  انخفاضها عند اإلناث ب ، % 53.40الذكور ب 
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 حضور التطبيقات والورشاتإجبارية :54جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 يا (

ورشات الوحضور التطبيقات 

 إجباري أم ال
148 21 25 23 31 48 

 ذكور
 نعم

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 مجموعال
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 التطبيقاتيتبين لنا من خالل الجدول المبين أعاله أن جل الطلبة يحضرون 

مع % 50.70على اإلناث ب و% 49.30الورشات بطريقة منتظمة مقسمة على الذكور ب و

 انخفاضها عند طلبة تخصصات الماستر. ، وتسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى

التكنولوجيا التي تمتاز بالصعوبة والتعمق ويمكننا مرد ذلك إلى خصوصية دراسات العلوم و

 هذا كله راجع إلى صرامة التكوين التكنولوجي.وإجباري  الورشاتولذلك حضور التطبيقات 
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 المشاركة(-طاقم األساتذة يراقب )الحضور:55جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 يا (

طاقم األساتذة يراقب 

 المشاركة(-)الحضور
148 21 25 23 31 48 

 ذكور
 منع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

 

طاقم يتبين لنا من خالل الجدول المبين أعاله أن جل الطلبة يراقبون من طرف 

بطريقة منتظمة مقسمة على الذكور  المشاركة(-بالخصوص في مسألتي )الحضورواألساتذة 

 % . 50.70على اإلناث ب و% 49.30ب 
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 تردد إلى المكتبات ال: الرابعمبحث ال

 االشتراك في المكتبات المتواجدة بمدينة وهران  :56جدول رقم 

ال يمكن للمحاضرات لوحدها تقديم المعطيات النظرية والتطبيقية عن شعبة العلوم 

إن قصور ذلك يدفع طالب التكنولوجيا إلى االعتماد على المراجع والكتب  ،التكنولوجياو

والمجالت العلمية المتخصصة واالشتراك في شبكة اإلنترنيت. هذا االهتمام بهذه الوسائل 

األعمال ويرتبط بالحاجة إلى ضرورة تعزيز المعطيات التي تقدم في حصص المحاضرات 

كل هذا يدفع ، يت والمجالت والدوريات المتخصصةالموجهة بأخرى توفرها شبكة اإلنترن

 الطالب إلى ضرورة االشتراك بفعالية في االستفادة من هذه الوسائل.          

 مجموع
هندسة 

 معمارية
 الكيمياء اإللكترونيك

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

استعمال المكتبات 

المتواجدة بمدينة 

 وهران
85 10 12 10 16 37 

 ذكور

 نعم

47,5% 33,3% 52,2% 43,5% 61,5% 48,1% 
94 20 11 13 10 40 

 إناث
52,5% 66,7% 47,8% 56,5% 38,5% 51,9% 

179 30 23 23 26 77 
 مجموع

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
63 11 13 13 15 11 

 ذكور

 ال

52,1% 55,0% 48,1% 48,1% 62,5% 47,8% 
58 9 14 14 9 12 

 إناث
47,9% 45,0% 51,9% 51,9% 37,5% 52,2% 

121 20 27 27 24 23 
 مجموع

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
148 21 25 23 31 48 

 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100 
 مجموع

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

للمكتبات  يتبين لنا من خالل الجدول المبين أعاله درجة استعمال طلبة التكنولوجيا

 179فيسجل الطلبة الذين يترددون على المكتبات بشكل منتظم ، المتواجدة بمدينة وهران

مع تسجيل ارتفاعها عند ، % 52.50ناث ب  على اإلو% 47.50مقسمة على الذكور ب 

وهذا يرجع إلى ، طلبة السنة أولى مقابل انخفاضها عند طلبة سنة أولى تخصصات الماستر
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بسبب غالئها أو  إما  أهمية المكتبة لما تقدمه من كتب يصعب الحصول عليها بالشراء وذلك

 بسبب ظروف الطلبة المادية.

لطلبة الذين ال يترددون على المكتبات المتواجدة بمدينة أما بالنسبة للفئة األخرى من ا 

على اإلناث و% 52.10من عدد التكرارات مقسمة على الذكور ب  121وهران فيسجلون 

يمكننا إرجاع ذلك إلى قدرة هؤالء الطلبة على شراء الكتب ألن اإلمكانات و%؛  47.90ب 

 ها أو غيابها في السوق.المادية ألسرهم تسمح لهم بشراء الكتب بالرغم من غالئ

 أنواع المكتبات  :57جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 المكتبات  أولى 
31 1 8 5 4 13 

المكتبة  ذكور

المركزية 

الخاصة 

 بالجامعة

49,2% 50,0% 50,0% 45,5% 50,0% 50,0% 
32 1 8 6 4 13  

 %50,0 %50,0 %54,5 %50,0 %50,0 %50,8 إناث

63 2 16 11 8 26  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

37 4 4 4 9 16 
 ذكور

مكتبة الجامعة 

 الخاصة بالكلية

45,7% 23,5% 57,1% 40,0% 69,2% 47,1% 
44 13 3 6 4 18  

 %52,9 %30,8 %60,0 %42,9 %76,5 %54,3 إناث

81 17 7 10 13 34  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

16 5  1 2 8 

 ذكور

 مكتبة خاصة

50,0% 50,0%  50,0% 66,7% 47,1% 

16 5  1 1 9  

 %52,9 %33,3 %50,0  %50,0 %50,0 إناث

32 10  2 3 17  

 %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 مجموع

1 0   1  

 ذكور

 آخر

33,3% 0,0%   50,0%  
2 1   1   

  %50,0   %100,0 %66,7 إناث
3 1   2   

  %100,0   %100,0 %100,0 مجموع
85 10 12 10 16 37 

 ذكور

 المجموع

47,5% 33,3% 52,2% 43,5% 61,5% 48,1% 
94 20 11 13 10 40  

 %51,9 %38,5 %56,5 %47,8 %66,7 %52,5 إناث

179 30 23 23 26 77  
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 مجموع 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

جاء هذا الجدول كتكملة للجدول السابق أي يخص فقط الطلبة الذين يترددون على 

ب  مكتبة الجامعة الخاصة بالكليةفأغلب طلبة التكنولوجيا يترددون على ، (179المكتبات)

 63يأتي بعد هذا العدد ، % 54.30اث ب على اإلنو%  45.70مقسمة على الذكور ب  81

تأتي في األخير ، والمكتبة المركزية الخاصة بالجامعةبالنسبة للطلبة الذين يترددون على 

مقسمة بالتساوي على الذكور  32المكتبة الخاصة فيسجل الطلبة الذين يترددون إليها 

 %.  50اإلناث ب و%50ب
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 الرضاسبب عدم  :58جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

إذا كانت إجابتك ب ال أذكر 

 السبب
20 5 3 4 3 5 

 ذكور
أنا ال أحب العمل 

 في المكتبة

 

48,8% 50,0% 50,0% 50,0% 60,0% 41,7% 
21 5 3 4 2 7  

 %58,3 %40,0 %50,0 %50,0 %50,0 %51,2 إناث

41 10 6 8 5 12  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

10 1  4 4 1 

 ذكور
التوقيت ال 

 يناسبني

 

52,6% 100,0%  44,4% 66,7% 33,3% 

9 0  5 2 2  

 %66,7 %33,3 %55,6  %0,0 %47,4 إناث

19 1  9 6 3  

 %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 مجموع

9 1 1 0 5 2 
عدم امتالك  ذكور

المكتبة للوثائق 

الكتب التي و

 أحتاج إليها

52,9% 50,0% 50,0% 0,0% 62,5% 66,7% 
8 1 1 2 3 1  

 %33,3 %37,5 %100,0 %50,0 %50,0 %47,1 إناث

17 2 2 2 8 3  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

8 2 1 2 3  

 ذكور

المكان ليس 

 كثيرا مرحب

50,0% 50,0% 25,0% 66,7% 60,0%  

8 2 3 1 2   

  %40,0 %33,3 %75,0 %50,0 %50,0 إناث

16 4 4 3 5   

  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

16 2 8 3  3 

 ذكور
أنا لست بحاجة 

إليها؛ أنا أفضل  

استخدام شبكة 

 اإلنترنت

 

57.14% 66,7% 53,3% 60,0%  60% 

12 1 7 2  2  

 %40  %40,0 %46,7 %33,3 %42.85 إناث

28 3 15 5  5  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

63 11 13 13 15 11 
 ذكور

 المجموع

52,1% 55,0% 48,1% 48,1% 62,5% 47,8% 
58 9 14 14 9 12  

 %52,2 %37,5 %51,9 %51,9 %45,0 %47,9 إناث

121 20 27 27 24 23  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

جاء هذا الجدول كتكملة للجدول السابق أي يخص فقط الطلبة الذين ال يترددون على 

مكتبات فال يتردد طلبة التكنولوجيا على ال، طالب من كال الجنسين 121المكتبات فيشكلون 

 ألسباب متعددة: 
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الذين ، ومن عدد التكرارات 41العمل في المكتبة يسجلون بة الذين ال يحبون فهناك الطل  

 منهم من الطلبة من يصرح  بأن، و28استخدام شبكة االنترنيت يسجلون يفضلون 

منهم من يذهب إلى التصريح بعدم امتالك المكتبة للوثائق و 19التوقيت ال يناسبه فيسجلون

أتي في األخير البعض من الطلبة الذين يذهبون إلى ي، و17الكتب التي يحتاجها فيسجلون و

 .16القول بأن المكان ليس مرحب كثيرا فيسجلون 
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 إيجاد مصادر المعلومات بسهولة:59جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 يا (

إيجاد مصادر المعلومات 

 بسهولة
100 11 16 16 21 36 

 ذكور
 نعم

48,5% 44,0% 51,6% 44,4% 61,8% 45,0% 
106 14 15 20 13 44  

 %55,0 %38,2 %55,6 %48,4 %56,0 %51,5 إناث

206 25 31 36 34 80  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

48 10 9 7 10 12 
 ذكور

 ال
51,1% 40,0% 47,4% 50,0% 62,5% 60,0% 

46 15 10 7 6 8  

 %40,0 %37,5 %50,0 %52,6 %60,0 %48,9 إناث

94 25 19 14 16 20  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

نالحظ من خالل قراءة الجدول أعاله أن إيجاد مصادر المعلومات لدى طلبة 

نجد  التكنولوجيا تختلف من طلبة السنة األولى ليسانس إلى طلبة السنة أولى ماستر؛ حيث

، % 48.50من الطلبة من يجدون مصادر المعلومات بسهولة مقسمة على الذكور ب  206

تكنولوجيا( جذع و %؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى ) علوم 51.50اإلناث ب و

مقابل انخفاضها عند ، %55على اإلناث ب ، و% 45مقسمة على الذكور ب  80مشترك ب 

ا الختالف طبيعة الدراسات التكنولوجية في بدايات المسار طلبة تخصصات الماستر نظر

 نهاياته. والدراسي 

من  94أما الطلبة الذين يصرحون بعدم إيجاد مصادر المعلومات بسهولة فيسجلون 

انخفاضها عند اإلناث ب ، و%51.10عدد التكرارات مع تسجيل ارتفاعها عند الذكور ب 

48.90 .% 
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 لمكتسبة ساعدتك على النجاح في الدراسة الحاليةالمهارات ا:60جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 يا (

المهارات المكتسبة ساعدتك 

على النجاح في الدراسة 

 الحالية
71 11 8 8 12 32 

 ذكور

 نعم

 حقا

48,6% 40,7% 50,0% 40,0% 60,0% 50,8% 
75 16 8 12 8 31  

 %49,2 %40,0 %60,0 %50,0 %59,3 %51,4 إناث

146 27 16 20 20 63  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

48 4 12 10 12 10 
 ذكور

 ، نعم

 باألحرى

 

48,5% 40,0% 50,0% 50,0% 63,2% 38,5% 
51 6 12 10 7 16  

 %61,5 %36,8 %50,0 %50,0 %60,0 %51,5 إناث

99 10 24 20 19 26  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

23 4 4 5 5 5 
 ذكور

 محايد

50,0% 40,0% 50,0% 50,0% 62,5% 50,0% 
23 6 4 5 3 5  

 %50,0 %37,5 %50,0 %50,0 %60,0 %50,0 إناث

46 10 8 10 8 10  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

6 2 1  2 1 

 ذكور

 ال ليس حقا

66,7% 66,7% 50,0%  66,7% 100,0% 

3 1 1  1 0  

 %0,0 %33,3  %50,0 %33,3 %33,3 إناث

9 3 2  3 1  

 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

يتضح لنا من خالل الجدول المبين أعاله أن أغلب الطلبة يصرحون بأن المهارات 

مقسمة على  146على النجاح في الدراسات الحالية فيسجلون ساعدتهم ، المكتسبة في الجامعة

و يوجد البعض من الطلبة من ، % 51.40على اإلناث ب ، و% 48.60الذكور ب 

ساعدتهم نوعا ما على النجاح في الدراسات ، يصرحون بأن المهارات المكتسبة في الجامعة

يوجد من ، و% 51.50على اإلناث ب ، و% 48.50مقسمة على الذكور ب  99الحالية ب 

يوجد فئة ، و% 50على اإلناث ، و% 50مقسمة بالتساوي على الذكور 46هم محايدين ب 

لم تساعدهم على النجاح ، أخرى من الطلبة من يصرحون بأن المهارات المكتسبة في الجامعة
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على اإلناث ب ، و% 66.70مقسمة على الذكور ب  09في الدراسات الحالية فيسجلون 

33.30 .% 
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 : المرافقة البيداغوجيةالخامسمبحث  ال

 في حصص المرافقةالمشاركة :61جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 شاركت في حصص المرافقة يا (
20 0 2 4 2 12 

 ذكور

 غالبا

50,0% 0,0% 50,0% 50,0% 66,7% 57,1% 
20 4 2 4 1 9  

 %42,9 %33,3 %50,0 %50,0 %100,0 %50,0 إناث

40 4 4 8 3 21  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

50 7 5 12 11 15 
 ذكور

 نادرا

48,5% 46,7% 50,0% 46,2% 57,9% 45,5% 
53 8 5 14 8 18  

 %54,5 %42,1 %53,8 %50,0 %53,3 %51,5 إناث

103 15 10 26 19 33  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

50 9 9 6 12 14 
 ذكور

 أبدا

50,5% 50,0% 47,4% 42,9% 66,7% 46,7% 
49 9 10 8 6 16  

 %53,3 %33,3 %57,1 %52,6 %50,0 %49,5 إناث

99 18 19 14 18 30  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

28 5 9 1 6 7 
 ذكور

ال أعرف ماذا 

 تعني

48,3% 38,5% 52,9% 50,0% 60,0% 43,8% 
30 8 8 1 4 9  

 %56,3 %40,0 %50,0 %47,1 %61,5 %51,7 إناث

58 13 17 2 10 16  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 وعالمجم

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

يتبين لنا من خالل قراءة الجدول أعاله أن أغلب الطلبة نادرا ما يشاركون في 

 % 48.50من عدد التكرارات مقسمة على الذكور ب  103حصص المرافقة فيسجلون 

تأتي بعد هذه الفئة مباشرة الفئة التي لم تشارك في حصص ، و% 51.50على اإلناث ب و

على اإلناث ، و% 50.50من عدد التكرارات مقسمة على الذكور ب  99المرافقة أبدا ب 

مقسمة على  58تعني حصص المرافقة فيسجلون أما الذين ال يعرفون ماذا ، % 49.50
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تأتي في األخير الفئة من الطلبة التي ، و% 51.70على اإلناث ب ، و% 48.30الذكور ب 

من عدد التكرارات مقسمة بالتساوي على  40غالبا ما تشارك في حصص المرافقة ب 

 %.   50على اإلناث ب ، و% 50الذكور ب 

 ية مرافقة البيداغوجال:62جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 يا (
 مرافقةعندك نظرة عن ال

Tutorat              
43 25 25 25 4 25 

 ذكور
 نعم

46,2% 46,3% 46,3% 46,3% 50,0% 46,3% 
50 29 29 29 4 29  

 %53,7 %50,0 %53,7 %53,7 %53,7 %53,8 إناث

93 54 54 54 54 54  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

105 23 23 23 27 23 
 ذكور

 ال
50,7% 50,0% 50,0% 50,0% 64,3% 50,0% 

102 23 23 23 15 23  

 %50,0 %35,7 %50,0 %50,0 %50,0 %49,3 إناث

207 46 46 46 46 46  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 48 48 48 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 48,0% 48,0% 48,0% 62,0% 48,0% 

152 52 52 52 19 52  

 %52,0 %38,0 %52,0 %52,0 %52,0 %50,7 إناث

300 100 100 100 100 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

أي المرافقة  TUTORATنظرة عن ل المبين أعاله الطلبة الذين لديهم يوضح الجدو    

مقسمة على الذكور  207فيسجلون  لهذه األخيرةجهلهم يصرحون عن  همفأغلب، البيداغوجية

أما الطلبة الذين يصرحون عن علمهم بمسألة ، %49.30على اإلناث ب  و% 50.70ب 

 %. 53.80على اإلناث ب و% 46.20مقسمة على الذكور ب  93المرافقة فيسجلون 
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 :63جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

إذا كانت إجابتك ب نعم أذكر من 

 هم المرافقون بالضبط 
30 1 2 1 3 23 

 ذكور

 أساتذة

45,5% 20,0% 66,7% 33,3% 60,0% 46,0% 
36 4 1 2 2 27  

 %54,0 %40,0 %66,7 %33,3 %80,0 %54,5 إناث

66 5 3 3 5 50  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

8 1  4 1 2 

 ذكور
طلبة من نفس 

لكن والمستوى؛ 

 كبار في السن

47,1% 50,0%  50,0% 33,3% 50,0% 

9 1  4 2 2  

 %50,0 %66,7 %50,0  %50,0 %52,9 إناث

17 2  8 3 4  

 %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 جموعم

2 2     

 ذكور
طلبة ما بعد 

 التدرج

 ماستر أو دكتوراه

50,0% 50,0%     

2 2      

     %50,0 %50,0 إناث

4 4      

     %100,0 %100,0 مجموع

3 3     

 ذكور

 آخر

50,0% 50,0%     

3 3      

     %50,0 %50,0 إناث

6 6      

     %100,0 %100,0 مجموع
43 7 2 5 4 25 

 ذكور

 المجموع

46,2% 41,2% 66,7% 45,5% 50,0% 46,3% 
50 10 1 6 4 29  

 %53,7 %50,0 %54,5 %33,3 %58,8 %53,8 إناث

93 17 3 11 8 54  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

هو خاص فقط بالطلبة الذين كانت إجابتهم وكتكملة للجدول السابق  جاء هذا الجدول

فكانت اإلجابات مختلفة فيما ، البيداغوجيةديهم فكرة عن المرافقة بنعم أي الطلبة الذين ل

على ، و% 45.50مقسمة على الذكور ب  66فاألساتذة سجل ، يخص األساتذة المرافقون

مقسمة على الذكور  17لكن كبار في السن و طلبة من نفس المستوى، % 54.50اإلناث ب 

مقسمة بالتساوي على  4أما طلبة ما بعد التدرج ، % 52.90على اإلناث ب و% 47.10ب 

 %.  50على اإلناث ب و% 50الذكور ب 
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 : خاتمة

أن الطلبة  الذين لديهم قدرات؛ هم الذين يتكيفون مع النظام  جورج فلوزييعتبر 

ك القواعد الضمنية للجامعة، و في الفهم السريع لمفاتيح النجاح الجامعي، و يعملون على ف

 Sandrine Niroud, 2011 :33))دورا أكثر أهمية من المعرفة األكاديميةكل هذا يلعب 

)الصفوة( يكون  أي يمكننا القول أن الميراث الثقافي الذي يرثه أبناء الطبقة العلياكما 

ففي الجامعة مثال يكون أبناء الطبقة العليا ، المهني عامل محفز على النجاح سواء الدراسي أم

أكثر ميال بالقياس مع أبناء الطبقة الدنيا فيكونون عالقات صداقة مع األساتذة وأعوان 

أما على الصعيد المهني فيمارسون المهنة المرغوب فيها في وطنهم هذا إن دل على ، اإلدارة

رأس مال اجتماعي وثقافي واقتصادي شيء إنما يدل على انتمائهم ألصول وأسر ذات 

 المهنة على أحسن وجه.                                     ولغوي يساعدهم على ممارسة
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 :تمهيد

في المرحلة األخيرة أي  بالخصوصوإن مسألة التوجيه المهني مسألة هامة جدا 

مطالبها ولكل مهنة حاجاتها ، وقابليتهوقدراته ومرحلة التعليم العالي؛ فلكل فرد إمكانياته 

 خصائصه.وقيمه وإمكاناته وأهدافه وشروط النجاح فيها؛ كما أن لكل مجتمع واقعه و

 المهني أولهاوهناك مجموعتان من النظريات حول تفسير مسألة المستقبل المدرسي 

التي تؤكد األهمية و بورديو بييرو برنشتاين النظرية الحتمية التي يمثلها كل من بازيل

المهني؛ حيث يؤكد وماضيه في تحديد مصيره المدرسي التعليمي والقصوى لتاريخ الفرد 

االجتماعية في تحديد مستقبل الطلبة في وأصحاب هذا االتجاه أهمية ظروف الحياة الطبقية 

 المهنية .وسية المستويات المدر

(BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970 : 35 ) 

دوره في صنع مصيره وأما فيما يخص النظرية الثانية فتأخذ بعين االعتبار أهمية الفرد  

يطلق على أصحاب هذه النظرية بالفردانيون الذين يرفضون حتمية الظروف االجتماعية  و

أبحاثه وفكر الفرنسي بودون الذي لطالما يركز في دراساته في هذا الصدد نذكر مدرسة المو

 مستقبله " وعلى أهمية العوامل المستقبلية في تحديد مصير الفرد 

(BOUDON Raymond, 1985 : 35) 
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 : الطلبة و بناء المشاريع المهنيةاألول المبحث

 توزيع الطلبة حسب بناء المشروع المهني : 64جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك ريةمعما

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

  تكنولوجيا (و
121 21 24 23 31 22 

 ذكور
 نعم

49,2% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 45,8% 
125 29 24 27 19 26  

 %54,2 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,8 إناث

246 50 48 50 50 48  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

27  1   26 

 ذكور

 ال

50,0%  50,0%   50,0% 

27  1   26  

 %50,0   %50,0  %50,0 إناث

54  2   52  

 %100,0   %100,0  %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

 246المهنيهميتضح لنا من خالل الجدول أن مجموع الطلبة الذين قاموا ببناء مشروع

فاع مع تسجيل ارت، % 50.80% و  على اإلناث بنسبة  49.20مقسمة على الذكور بنسبة 

انخفاضه عند ، والهندسة المعماريةوالكيمياء وفي كل من الهندسة المدنية  50عدد الطلبة ب 

أما فيما ، 48تخصص اإللكترونيك بحيث سجلوا عدد وتكنولوجيا وطلبة السنة أولى علوم 

مقسم على فئة الذكور  54يخص الطلبة الذين لم يقوموا ببناء مشروع المهني فعددهم كان 

%؛ مع تسجيل ارتفاعه عند طلبة السنة أولى )علوم  50فئة اإلناث بنسبة و% 50بنسبة 

تسجيل انخفاضها عند طلبة وعلى اإلناث ومقسمة بالتساوي على الذكور  52تكنولوجيا( ب و

 . 02تخصص اإللكترونيك ب 
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التكنولوجيا سنة أولى ليسانس جذع مشترك وقمنا بإجراء مقابالت مع طلبة العلوم 

 ى ماستر" تخصصات مختلفة"سنة أولو

 اإللكترونيك التخصص :، أنثى مهنة األب موظف الجنس

A propos de projet, je pense que je suis dans la bonne vois et ça va me permettre 

.d’exercice la profession que je veux 

 اإللكترونيك : التخصص، مهنة األب : موظف، الجنس أنثى

Elle arrange l'homme plus que la femme par ce qu'elle demande un réseau 

tomate, et le travail par nuit, 

 التخصص: هندسة معمارية، الجنس أنثى مهنة األب: موظف

Oui bien sur, après cinq ans de formation je serai capable d'entrer au milieu 

professionnel. 

 هندسة معمارية  : التخصص، مقاول في العمارات مهنة األب:، الجنس ذكر

Non je n'ai pas bien construire mon projet professionnel; cette étude c'était une 

obligation car mon premier choix c'était d'étudier la médecine  

Il n'y a pas de lien entre le coté théorique et le coté de terrain . 

 التخصص هندسة معمارية ، مهنة األب مقاول، الجنس ذكر

On a fait des différent et important projets à l'échelle de pays mais ces projets ne 

peut être pas projeté dans l’Algérie par ce qu'ils sont très contemporains par 

rapport à l'Architecture de l'Algérie.  

 التخصص هندسة معمارية  ، مهنة األب موظف، الجنس أنثى

Beaucoup de grèves dans les études à cause de plusieurs problèmes qui touchent 

le diplôme  

 مهنة األب:، الهندسة المعمارية : التخصص، الجنس أنثى

Chef de service dans une entreprise étatique. 

Par mis les problèmes que j'ai trouvé pas assez de formation dans le domaine de 

dessin (manuel  ou assisté par ordinateur) sachant   que c'est la langue de 

l'Architecte. 
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 التخصص: الكيمياء، مهنة األب: المفتش الرئيسي للعمل، الجنس أنثى

Pour que je puisse construire mon projets scolaire et professionnel il faut tous 

d'abord faire des formations pratiques au niveau des laboratoires a fin de 

comprendre les phénomènes chimiques (la théorie n'est suffisante pour 

construire une carrière) 

 التخصص: الكيمياء ، مهنة األب تاجر، الجنس أنثى

C'était difficile mais je suis satisfaite de mon parcours  

La méthode d'enseignement  

Le manque des moyens  

La technologie à été très faible  

 تكنولوجيا (وسنة أولى ليسانس:) جذع مشترك علوم 

 مهنة األب: رئيس مشروع في السوناطراك، الجنس ذكر

 لمشروع المهني: رأيك فيما يخص بناء ا 

Le projet scolaire est plutôt satisfaisant mais sur le plan professionnel sa 

représente toujours des difficultés. 

 تكنولوجيا  والشعبة: سنة أولى علوم ، الجنس أنثى مهنة األب تاجر

Je n'ai pas construis mon projet, car il me faux un effort personnel pour réaliser 

mon projet  

 تكنولوجيا  والشعبة: سنة أولى علوم ، أستاذ جامعيالجنس أنثى مهنة األب 

Oui j'ai'construis mon projet scolaire et professionnel au début de l'année.  

 تكنولوجيا  والشعبة: سنة أولى علوم ، األب تاجر ذكر مهنةالجنس 

ذلك انطالقا ، والمهني؛ قمت ببناء مشروعيوة بناء المشروع الدراسي نعم فيما يخص مسأل

 اختياري للشعبة.ومن الجامعة 

 تكنولوجيا  والشعبة: سنة أولى علوم ، مهنة األب: طبيب، الجنس ذكر

Toute a fait j'ai fait une grande construction a propos de mon projet scolaire et 

professionnel. 

 التجربة الطالبية في الجامعة الشمولية  أبعاد
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أو ، االختالف التي يتولد عنها التزايد المستمروالتجزئة ويتميز بالتنوع ، إن جمهور الطلبة

اقتراح لبناء  François DUBETكما يعرض ، االنفجار الهائل في أشكال التجربة الطالبية

 بعاد أساسية:تصنيف التجربة الطالبية من خالل المزاوجة بين ثالثة أ

 طبيعة استمرارية المشروع 

 درجة االندماج في الحياة الجامعية 

   الدخول أو االندماج في مهنة ذات طابع فكري(François DUBET,1994 : 511) 

 أكثر توضيح ؛

  مشروع الحياةإنLe projet de vie مشروع هما ومشروعين اثنين؛  يتضمن

ع وحده داللة على الرغبة في التأهيل المشرو، ومشروع الحصول على مهنةوالدراسة 

 (Mohamed BACHOUCHE,2009 : 32) .االجتماعيوالنجاح األكاديمي الدراسي و

  االندماجوالمشاركة كل طالب يقوم ببناء شكل من أشكالIntégration 

يندمج بدرجة كبيرة في الميدان الطالبي مقارنة مع الميدان ، وفي منظومة الجامعة

 (François DUBET,1994 : 515)الدراسي.

 La vocation  التعبير عن بعد نقدي وجها لوجه مع المجتمع فيما يخص العالقة مع

 ,Mohamed BACHOUCHE)المستقل الذي تم اختياره.  المهنيالمشروع والدراسات 

2009 :36) 

 في مقال له بوجود ثالثة أبعاد تميز التجربة الطالبية  فيصرح أيضا عزيز جالبأما 

 ة االجتماعية في الحياة الجامعية التنشئ 

 بناء مشروع دراسي أي مشروع التعلم 

 تطوير المشروع المهني أو مشروع المستقبل(Aziz JELLAB, 2011 : 01) 
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 سمح لك المسار الدراسي بتأكيد مشروعك:65جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

لوجتكنوو

 يا (

سمح لك المسار الدراسي 

 بتأكيد مشروعك 
108 18 23 19 30 18 

 ذكور
 نعم

49,5% 45,0% 50,0% 43,2% 62,5% 45,0% 
110 22 23 25 18 22  

 %55,0 %37,5 %56,8 %50,0 %55,0 %50,5 إناث

218 40 46 44 48 40  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

29 1 1 4 1 22 
 ذكور

 ال
48,3% 14,3% 50,0% 66,7% 50,0% 51,2% 

31 6 1 2 1 21  

 %48,8 %50,0 %33,3 %50,0 %85,7 %51,7 إناث

60 7 2 6 2 43  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

137 19 24 23 31 40 
 ذكور

 المجموع
49,3% 40,4% 50,0% 46,0% 62,0% 48,2% 

141 28 24 27 19 43  

 %51,8 %38,0 %54,0 %50,0 %59,6 %50,7 إناث

278 47 48 50 50 83  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

اتضح لنا من خالل قراءة الجدول أعاله  أن أغلب الطلبة يؤكدون على سماح المسار 

على و 49.50مقسمة على الذكور ب  218ب ، الدراسي بتأكيد مشاريع الطلبة الدراسية

أما بالنسبة لفئة الطلبة الذين يصرحون بعدم سماح المسار لهم بتأكيد ، 50.50اإلناث ب  

؛ مع 51.70على اإلناث ب و 48.30مقسمة على الذكور ب  60مشاريعهم الدراسية ب 

ند طلبة تخصصات انخفاضها عوتكنولوجيا( وتسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى )علوم 

 الماستر.  
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 سمح لك المسار الدراسي بإيجاد تكوين جيد وفرص عمل جديدة تناسبك:66جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 يا (

سمح لك المسار الدراسي 

فرص وبإيجاد تكوين جيد 

 عمل جديدة تناسبك 
93 16 15 17 26 19 

 ذكور
 نعم

50,5% 47,1% 53,6% 42,5% 61,9% 47,5% 
91 18 13 23 16 21  

 %52,5 %38,1 %57,5 %46,4 %52,9 %49,5 إناث

184 34 28 40 42 40  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

49 4 10 6 5 24 
 ذكور

 ال
47,6% 28,6% 45,5% 60,0% 62,5% 49,0% 

54 10 12 4 3 25  

 %51,0 %37,5 %40,0 %54,5 %71,4 %52,4 إناث

103 14 22 10 8 49  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

142 20 25 23 31 43 
 ذكور

 المجموع
49,5% 41,7% 50,0% 46,0% 62,0% 48,3% 

145 28 25 27 19 46  

 %51,7 %38,0 %54,0 %50,0 %58,3 %50,5 إناث

287 48 50 50 50 89  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

يذهب أغلب الطلبة إلى التصريح بأن المسار الدراسي سمح لهم بإيجاد ما يناسبهم من 

عند اإلناث ب ، و% 50.50حيث بلغت نسبتهم عند الذكور ب ، 184حيث التكوين الجيد ب

الكيمياء ب ، و42مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة تخصص الهندسة المدنية ب  ،% 49.50

؛ مقابل هذه األعداد سجل طلبة  40تكنولوجيا" ب وعند طلبة السنة أولى "علوم و 40

  28الثانية و 34اإللكترونيك أعداد منخفضة سجلت في األولى وتخصص الهندسة المعمارية 

إللكترونيك بالتكوين الجامعي نظرا لقلة الوسائل أو هذا دليل واضح عدم اقتناع طلبة او،

 انعدامها في كثير من األحيان .

عدم وبالتالي هذا ما يؤدي بهم إلى التركيز على الجانب النظري أثناء الدراسة و

 االكتراث بالجانب التطبيقي ألنه ال يوجد اإلمكانيات الالزمة للتوفق فيه .

بأن المسار الدراسي لم يسمح لهم بإيجاد تكوين جيد  تأتي فئة أخرى من الطلبة للتصريحو

على اإلناث ب ، و% 47.60مقسمة على الذكور ب  103فرص عمل جديدة تناسبهم ب و

52.40   .% 
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 : العالقة بين التعليم الجامعي و مشاريعك الدراسية و الجامعيةالثاني المبحث

 دراسية والمهنيةتأقلم التعليم الجامعي مع مشاريعك ال مدى:67جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 يا (

تأقلم التعليم الجامعي مع 

 المهنية ومشاريعك الدراسية 
46 8 4 11 5 18 

 ذكور

 حقا، نعم

47,9% 42,1% 57,1% 44,0% 62,5% 48,6% 
50 11 3 14 3 19  

 %51,4 %37,5 %56,0 %42,9 %57,9 %52,1 إناث

96 19 7 25 8 37  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

73 9 17 8 20 19 
 ذكور

 باألحرى، نعم

49,7% 40,9% 48,6% 42,1% 64,5% 47,5% 
74 13 18 11 11 21  

 %52,5 %35,5 %57,9 %51,4 %59,1 %50,3 إناث

147 22 35 19 31 40  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 جموعم

17 2 3 2 6 4 
 ذكور

 ليس حقا، ال

50,0% 40,0% 50,0% 50,0% 54,5% 50,0% 
17 3 3 2 5 4  

 %50,0 %45,5 %50,0 %50,0 %60,0 %50,0 إناث

34 5 6 4 11 8  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

7 1 1 2  3 

 ذكور

 أبدا، ال

58,3% 50,0% 50,0% 100,0%  50,0% 

5 1 1 0  3  

 %50,0  %0,0 %50,0 %50,0 %41,7 إناث

12 2 2 2  6  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

5 1    4 

 ذكور

ليس لي مشروع 

 محدد لحد اآلن

45,5% 50,0%    44,4% 

6 1    5  

 %55,6    %50,0 %54,5 إناث

11 2    9  

 %100,0    %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

حيث يذهب الطلبة إلى التصريح بمالئمة التكوين مع المشاريع المستقبلية نوعا ما؛ 

على ، و% 49.70من عدد التكرارات مقسمة على جنس الذكور بنسبة  147سجل أغلبهم 

ترتفع هذه النسبة كثيرا عند طلبة سنة أولى )علوم ، و% 50.30جنس اإلناث بنسبة 

%عند جنس  52.50و، %عند جنس الذكور 47.50؛ بنسبة  40كان عددهم وتكنولوجيا ( و
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أما الطلبة الذين يصرحون بمالئمة التكوين مع ، تقل عند طلبة تخصصات الماستر، واإلناث

من عدد التكرارات مقسمة على الذكور ب  96المشاريع المستقبلية بدرجة كبيرة فسجلوا 

د فئة أخرى من الطلبة من يصرحون بعدم يوج، و% 52.10على اإلناث ب ، و% 47.90

مقسمة بالتساوي على  34مالئمة التكوين الجامعي مع مشاريعهم المستقبلية حيث سجلوا 

كذلك نفس الشيء بالنسبة للطلبة الذين ، % 50على اإلناث ب ، و% 50الذكور ب 

مقسمة  12يصرحون بعدم مالئمة التكوين الجامعي مع مشاريعهم المستقبلية أبدا فيسجلون 

أما بالنسبة للطلبة الذين يصرحون ، % 41.70على اإلناث ، و% 58.30على الذكور ب 

، % 45.50مقسمة على الذكور ب  11بأن ليس لديهم مشروع محدد لحد اآلن فيسجلون 

 %.  54.50على اإلناث ب و

التكنولوجيا )سنة أولى ماستر: ومن بين الصعوبات التي واجهها طلبة العلوم 

أثناء ، اإللكترونيك(، الكيمياء، تخصص الهندسة المدنية، الهندسة المعماريةتخصص 

 الدراسة الجامعية ما يلي:

 التخصص :اإللكترونيك، أنثى مهنة األب موظف الجنس

La monographie ( Projet )dans chaque module     

 التخصص اإللكترونيك، مهنة األب موظف، الجنس أنثى

 Il y avait un manque au niveau de quelque  spécialités tels que : 

Instrumentation, Réseau téléphonique,  

 التخصص اإللكترونيك، مهنة األب : موظف، الجنس أنثى

Elle arrange l'homme plus que la femme par ce qu'elle demande un réseau 

tomate, et le travail par nuit, La sévérité des professeurs. 

 مهنة األب، التخصص اإللكترونيك، الجنس ذكر

Ingénieur en électromécanique   

Réduire l'écart entre prof/ étudiant  

Manque de communication  

 الجنس أنثى مهنة األب: موظف التخصص هندسة معمارية

J'ai trouvé beaucoup de difficultés  

La fatigue (beaucoup de nuit blanche) travail des maquettes et dessin.  
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Le concept et l'idée : les plans – les façades-   les croquis (3D)- la maquette – le 

discours. 

Les matériaux et les outils plus chers. 

 التخصص: هندسة معمارية  ، مهنة األب: طبيب، الجنس أنثى

Créer un espace pour les étudiants ou on peut faire nos travaux. 

Par mis les difficultés les ressources que j'en ai besoin ne sont pas toujours 

disponible à la bibliothèque  

Il n'y a pas une librairie dans le département. 

 التخصص هندسة معمارية  ، مهنة األب موظف، الجنس أنثى

Beaucoup de grèves dans les études à cause de plusieurs problèmes qui touchent 

le diplôme  

Au cours des études, on rencontre des enseignants qu'ils ont une mauvaise 

mentalité ; ils prennent des appréciations selon le visage de la personne/ au lieu 

qu’ils prennent des appréciations suivant le niveau d'intelligence et le niveau 

éducatif et universitaire en Architecture ; sans oublier que ces profs prennent en 

considération même la profession des parents  pour qu'ils puissent jugés 

l'étudiant (quelque profs). 

 مهنة األب: ، التخصص الهندسة المعمارية، الجنس أنثى

Chef de service dans une entreprise étatique. 

Par mis les problèmes que j'ai trouvé pas assez de formation dans le domaine de 

dessin (manuel  ou assisté par ordinateur) sachant   que c'est la langue de 

l'Architecte. 

 التخصص : هندسة مدنية ، مهنة األب: محاسب، الجنس ذكر

Des difficultés avec la langue française, en plus mon choix de spécialité, et sans 

oublier la mal adaptation en première universitaire. 

 التخصص الكيمياء ، مهنة األب تاجر، الجنس أنثى

La méthode d'enseignement 
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Le manque des moyens  

La technologie à été très faible 

 تكنولوجيا جذع مشترك:وسنة أولى ليسانس علوم 

 تكنولوجيا  والشعبة: سنة أولى علوم ، مهنة األب رئيس مشروع في السوناطراك، الجنس ذكر

 رأيه فيما يخص بناء المشروع المهني:  

"des difficultés a trouvé du travail et a être reconnu selon ces compétence causé 

par l'incompétence des membres haut gradé " 

 تكنولوجيا  والشعبة: سنة أولى علوم ، شرطيالجنس أنثى مهنة  األب

 من بين المشاكل التي واجهناها :

L'insuffisance du temps pour la révision, et la mal organisation a propos de 

l'emploi du temps.   

 تكنولوجيا  والشعبة: سنة أولى علوم ، مهنة األب: شرطي، الجنس أنثى

Les difficultés que j'ai trouvées, la langue et l'adaptation avec la méthode de 

travail. 
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 المبحث الثالث: نظرة الطالب حول المهنة المستقبلية 

 سمح لك المسار بأن تكون لديك رؤية ملموسة حول المهنة المستقبلية:68م جدول رق

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 يا (

سمح لك المسار بأن تكون 

لديك رؤية ملموسة حول 

 المهنة المستقبلية 
59 12 8 12 12 15 

 ذكور

 حقا، نعم

51,3% 44,4% 61,5% 46,2% 63,2% 50,0% 
56 15 5 14 7 15  

 %50,0 %36,8 %53,8 %38,5 %55,6 %48,7 إناث

115 27 13 26 19 30  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

58 7 12 8 6 25 
 ذكور

 باألحرى، نعم

43,9% 38,9% 44,4% 44,4% 60,0% 42,4% 
74 11 15 10 4 34  

 %57,6 %40,0 %55,6 %55,6 %61,1 %56,1 اثإن

132 18 27 18 10 59  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

25 1 5 3 13 3 
 ذكور

 محايد

56,8% 33,3% 50,0% 50,0% 61,9% 75,0% 
19 2 5 3 8 1  

 %25,0 %38,1 %50,0 %50,0 %66,7 %43,2 إناث

44 3 10 6 21 4  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

4 1    3 

 ذكور

 ليس حقا، ال

80,0% 50,0%    100,0% 

1 1    0  

 %0,0    %50,0 %20,0 إناث

5 2    3  

 %100,0    %100,0 %100,0 مجموع

2     2 

 ذكور

 أبدا، ال

50,0%     50,0% 

2     2  

 %50,0     %50,0 إناث

4     4  

 %100,0     %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

حيث يذهب أغلب الطلبة إلى التصريح بتكوين رؤية ملموسة حول المهنة المستقبلية؛ 

على ، و% 43.90من عدد التكرارات مقسمة على جنس الذكور بنسبة  132سجل أغلبهم 

أما الطلبة الذين يصرحون بتكوين رؤية ملموسة حول المهنة ، % 56.10جنس اإلناث بنسبة 
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، % 51.30من عدد التكرارات مقسمة على الذكور ب  115رة فسجلوا المستقبلية بدرجة كبي

يوجد فئة أخرى من الطلبة من يصرحون بمحايدتهم اتجاه ، و% 48.70على اإلناث ب و

مقسمة على الذكور ب  44مالئمة التكوين الجامعي مع مشاريعهم المستقبلية حيث سجلوا 

لطلبة الذين يصرحون بعدم مالئمة أما بالنسبة ل، % 43.20على اإلناث ب ، و% 56.80

من عدد التكرارات مقسمة على  05التكوين الجامعي مع مشاريعهم المستقبلية فيسجلون 

أما بالنسبة للطلبة الذين يصرحون بعدم مالئمة ، % 20على اإلناث ب ، و% 80الذكور ب 

ي على الذكور ب مقسمة بالتساو 04التكوين الجامعي مع مشاريعهم المستقبلية بتاتا فيسجلون 

 %.  50على اإلناث ب ، و% 50

تختلف التطلعات المهنية لطلبة التكنولوجيا باختالف تمثالتهم لمستقبلهم المهني 

بسبب ، وهذا االختالف مرتبط باإلستراتيجية العائلية والفردية لتحقيق ذلك، واالجتماعي

ما إلى إعادة إنتاج المكانة الوعي بأهمية مهنتهم  في المجتمع تتحدد تمثالتهم التي تسعى إ

االجتماعية والحفاظ عليها عند البعض أو اعتبار مهنتهم آلية من آليات تحقيق االرتقاء 

 االجتماعي .
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 خاتمة:

أو مهنة ، أو أن نختار شعبة دراسية، بدون مشروع من الصعب أن نتصور المستقبل      

بل إنها تتطلب قدرات حول ، عادية، تطويره ليست خطوة بديهيةومستقبلية؛ فبناء المشروع 

الصناعية واالحتكاك بمؤسساته االقتصادية وكما تتطلب االتصال بالمجتمع ، التوجيه الذاتي

           المستقبلي.                                                                     وقتصادي الحالي إمعرفة الجيدة حول المحيط السوسيوتتطلب أيضا الو

المهنية التي تم صياغتها من قبل وأن المشاريع الدراسية Noëlle BISSERTيشير 

 التطلع عندهم.ويمكننا اعتبارها كمؤشرات لمستوى الطموح ، الطالب

طموحة أو متواضعة مع ، يصيغ الطلبة مشاريعهم المستقبلية محددة كانت أو غير محددة

 (Noëlle  BISSERT, 1974 :94)القوة.  األخذ بعين االعتبار ضمنيا جميع نقاط

الطموح وحده ال يمكنه تغيير الكثير من حظوظ الطلبة؛  فالطموح إلى تحقيق إال أن 

إذن هناك عالقة بين مستوى ، النجاح يشترط توفر الطالب على مجموعة من الشروط

   (Noëlle  BISSERT, 1974 :92).النجاحوالطموح 
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 :تمهيد 

االختالف في جماهير الطلبة الذي ارتبط مع التعليم الجامعي الشمولي وإن التنوع 

أنواع الثقافة وعالقات جديدة مع الدراسات و ظهور سلوكاتو ،"طلبة جدد"ساهم في ظهور 

 المواهب...الخ  و

J.C Chamboredon  تطور السن عند الطلبة الجامعيين يتميز في مرحلة من يشير إلى أن

عند البعض من الطلبة بنوع من الالمباالة فيما يخص مسألة بناء المشاريع المهنية والمراحل 

سوق الشغل؛ بالتوجه نحو االهتمام بمسائل أخرى وأو التفكير في فرص العمل 

ممارسة والنحت والرسم ونواع الرياضة المختلفة كمختلف أ ممارسة المواهبوكالترفيه

القراءة ...الخ التي تزداد بشدة في هذه والكتابة وأنواع الموسيقى باإلضافة إلى  المسرح 

بمنطقة اجتماعية غير حيث يشبه بورديو الشباب  المرحلة أكثر من أي وقت آخر في الحياة.

ال في أشياء أخرى إذ ، فهم بالغون في بعض األشياء، و أطف  no’ man’s landمحددة 

 (233، ص 2012)بيير بورديو، يلعبون على الجانبين

تسمح بتطوير مختلف التفاعالت  الثقافية بأنواعها الممارساتكما يجب اإلشارة إلى أن 

 , VALERIE Erliche)الجامعيخارج العالم واالجتماعية بين الطلبة الجامعيين داخل 

(1998:157 
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 سة الرياضة من طرف الطلبةالمبحث األول: ممار

 : ممارسة الرياضة69جدول رقم

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

 علوم

تكنولوجو

 تمارس رياضة معينة يا 
130 20 21 19 26 44 

 ذكور
 

 

 

 نعم

50,2% 42,6% 52,5% 43,2% 61,9% 51,2% 
129 27 19 25 16 42  

 %48,8 %38,1 %56,8 %47,5 %57,4 %49,8 إناث

259 47 40 44 42 86  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

18 1 4 4 5 4 
 ذكور

 

 

 

 ال

43,9% 33,3% 40,0% 66,7% 62,5% 28,6% 
23 2 6 2 3 10  

 %71,4 %37,5 %33,3 %60,0 %66,7 %56,1 إناث

41 3 10 6 8 14  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 

 

 

 

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

يتضح لنا من خالل الجدول أن الطلبة الذين يمارسون األنشطة الرياضية يبلغ عددهم 

مع تسجيل ارتفاعها عند ، % 49.80اإلناث ب و% 50.20مقسمة على الذكور ب  259

انخفاض أعداد طلبة التخصصات األخرى نظرا لكثرة المسؤولية و 86طلبة السنة  أولى ب 

 لتعليم الجامعي.  األعمال الموجهة في نهايات او

هو عدد مرتفع حينما نقارنه بعدد الطلبة الذين ال يمارسون األنشطة الرياضية حيث بلغ و

 نظرا ، % 56.10اإلناث ب و% 43.90مقسمة على الذكور ب  41عددهم ب 

 لعدم اهتمامهم بهذه األنشطة .
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 : أهم أنواع الرياضات الثانيالمبحث 

 لةنوع الرياضة المفض:70جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 نوع الرياضة المفضلة سنة أولى  هندسة مدنية الكيمياء اإللكترونيك معمارية
45 4 5 11 14 11 

 ذكور

Football 

 كرة القدم 

51,7% 36,4% 62,5% 40,7% 63,6% 57,9% 
42 7 3 16 8 8  

 %42,1 %36,4 %59,3 %37,5 %63,6 %48,3 إناث

87 11 8 27 22 19  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

9 2  1  6 

 ذكور

Judo 

 الجيدو

60,0% 100,0%  50,0%  54,5% 

6 0  1  5  

 %45,5  %50,0  %0,0 %40,0 إناث

15 2  2  11  

 %100,0  %100,0  %100,0 %100,0 مجموع

15 3 5 1 3 3 
 ذكور

Musculation 

 كمال األجسام

 

55,6% 60,0% 50,0% 50,0% 60,0% 60,0% 
12 2 5 1 2 2  

 %40,0 %40,0 %50,0 %50,0 %40,0 %44,4 إناث

27 5 10 2 5 5  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

17 4 2 1 3 7 
 ذكور

Natation 

 السباحة

53,1% 44,4% 50,0% 50,0% 60,0% 58,3% 
15 5 2 1 2 5  

 %41,7 %40,0 %50,0 %50,0 %55,6 %46,9 إناث

32 9 4 2 5 12  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

2     2 

 ذكور

Gymnastique 

 الجمباز

66,7%     66,7% 

1     1  

 %33,3     %33,3 إناث

3     3  

 %100,0     %100,0 مجموع

8 1  1 3 3 

 ذكور

Basket-ball 

 كرة السلة

44,4% 50,0%  50,0% 60,0% 33,3% 

10 1  1 2 6  

 %66,7 %40,0 %50,0  %50,0 %55,6 إناث

18 2  2 5 9  

 %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 مجموع

2    1 1 

 ذكور

Equitation 

 الفروسية 

50,0%    50,0% 50,0% 

2    1 1  

 

 إناث
50,0%    50,0% 50,0% 

4    2 2  

 %100,0 %100,0    %100,0 مجموع

1 1 0   0 

 ذكور

Tennis 

 التنس 

16,7% 50,0% 0,0%   0,0% 

5 1 2   2  

 %100,0   %100,0 %50,0 %83,3 إناث

6 2 2   2  

 %100,0   %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

7 3   2 2 

 ذكور
Aérobique 

تمارين رياضية 

 ة للرشاق

 

50,0% 42,9%   66,7% 50,0% 

7 4   1 2  

 %50,0 %33,3   %57,1 %50,0 إناث
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14 7   3 4  

 %100,0 %100,0   %100,0 %100,0 مجموع

1   1   

 ذكور

Athlétisme 

 ألعلب القوى

50,0%   50,0%   

1   1    

   %50,0   %50,0 إناث

2   2    

   %100,0   %100,0 مجموع

6  3 1  2 

 ذكور

Hand-ball 

 كرة اليد

60,0%  50,0% 100,0%  66,7% 

4  3 0  1  

 %33,3  %0,0 %50,0  %40,0 إناث

10  6 1  3  

 %100,0  %100,0 %100,0  %100,0 مجموع

10 1 3 1  5 

 ذكور

Footing 

 الركض 

43,5% 25,0% 60,0% 33,3%  45,5% 

13 3 2 2  6  

 %54,5  %66,7 %40,0 %75,0 %56,5 إناث

23 4 5 3  11  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

4 0 2 1  1 

 ذكور

La marche 

 المشي 

40,0% 0,0% 66,7% 33,3%  33,3% 

6 1 1 2  2  

 %66,7  %66,7 %33,3 %100,0 %60,0 إناث

10 1 3 3  3  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

      

 ذكور

Fitness 

 اللياقة 

      

1 1      

     %100,0 %100,0 إناث

1 1      

     %100,0 %100,0 مجموع

1 1     

 ذكور

Kung-fu 

 فو -الكونغ

33,3% 33,3%     

2 2      

     %66,7 %66,7 إناث

3 3    1  

 %50,0    %100,0 %100,0 مجموع

1     1 

 ذكور

L ،aïkido 

 آيكيدو

50,0%     50,0% 

1     2  

 %100,0     %50,0 إناث

2       

      %100,0 مجموع

1  1    

 ذكور

kick-Box 

 كيك بوكسينغ

50,0%  50,0%    

1  1     

    %50,0  %50,0 إناث

2  2   44  

 %51,2   %100,0  %100,0 مجموع

130 20 21 19 26 42 
 ذكور

Total 

50,2% 42,6% 52,5% 43,2% 61,9% 48,8% 
129 27 19 25 16 86  

 %100,0 %38,1 %56,8 %47,5 %57,4 %49,8 إناث

259 47 40 44 42   

  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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 259من خالل هذا الجدول أن  جاء هذا الجدول كتكملة للجدول الذي سبقه فيتضح لنا

كرة رياضة مختلفة فسجل الطلبة الذين يمارسون وطالب يمارسون أنشطة رياضية متنوعة 

على اإلناث ، و% 51.70مقسمة على الذكور ب  87أكبر عدد تمثل في  Foot- balle القدم 

 مقسمة على الذكور 27%؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة تخصص الكيمياء ب  48.30ب 

أما انخفاض النسبة فيتجسد عند طلبة ، % 59.30على اإلناث ب ، و% 40.70ب 

 ، % 37.50على اإلناث ب ، و% 62.50مقسمة على الذكور ب  08اإللكترونيك ب 

مقسمة على الذكور ب  32يسجل La natation رياضة السباحة أما النوع الثاني من 

 12اعها عند طلبة السنة أولى ب %؛ مع تسجيل ارتف 46.90على اإلناث ب ، و% 53.10

أما انخفاض النسبة فيتجسد ، % 41.70على اإلناث ب ، و% 58.30مقسمة على الذكور ب 

 ، على اإلناثومقسمة بالتساوي على الذكور  02عند طلبة الكيمياء ب 

مقسمة على الذكور  Musculation 27رياضة كمال األجساميسجل النوع الثالث من 

%؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة تخصص 44.40اإلناث ب على ، و% 55.60ب 

أما انخفاض النسبة فيتجسد ، على اإلناثومقسمة بالتساوي على الذكور  10اإللكترونيك ب 

 على اإلناث .ومقسمة أيضا بالتساوي على الذكور  02عند طلبة الكيمياء ب 

، %43.50ب  مقسمة على الذكور23الركض Footingرياضة يسجل النوع الرابع من 

ب  تكنولوجياوالسنة أولى علوم %؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة 56.50 على اإلناث ب و

انعدامها عند  طلبة ، و% 54.50على اإلناث ب و% 45.50مقسمة على الذكور ب  11

 الهندسة المدنية.

مقسمة على الذكور ب  18 كرة السلةBasket-ball رياضة يسجل النوع الخامس من 

 السنة أولى علوم%؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة 55.60على اإلناث ب ، و44.40%

انعدامها ، و% 66.70على اإلناث ب و%33.30مقسمة على الذكور ب  09ب  تكنولوجياو

 عند  طلبة اإللكترونيك.

 تأتي في األخير األنواع األخرى من الرياضات المختلفة بنسب متفاوتة تدريجيا.و

 

 

 



 طلبة العلوم و التكنولوجيا وأنشطة الترفيه                          الفصل الميداني السابع:   

219 
 

 الرياضات الممارسة في الجامعة و في فضاء المدينة: الثالث المبحث

 الرياضة في الجامعة أو خارجها  ممارسة :71جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى 

تمارس الرياضة في الجامعة 

 أو خارجها  
92 17 17 10 15 33 

 ذكور

 خارج الجامعة

50,3% 45,9% 51,5% 40,0% 60,0% 52,4% 
91 20 16 15 10 30  

 

 إناث
49,7% 54,1% 48,5% 60,0% 40,0% 47,6% 

183 37 33 25 25 63  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

38 3 4 9 11 11 
 ذكور

 داخل  الجامعة

50,0% 30,0% 57,1% 47,4% 64,7% 47,8% 
38 7 3 10 6 12  

 %52,2 %35,3 %52,6 %42,9 %70,0 %50,0 إناث

76 10 7 19 17 23  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

130 20 21 19 26 44 
 ذكور

 المجموع

50,2% 42,6% 52,5% 43,2% 61,9% 51,2% 
129 27 19 25 16 42  

 %48,8 %38,1 %56,8 %47,5 %57,4 %49,8 إناث

259 47 40 44 42 86  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

يتضح لنا من خالل قراءة الجدول أعاله أن أغلبية الطلبة يمارسون النشاطات 

، % 50.30مقسمة على الذكور ب  183فبلغ عدد تكراراتهم ، الرياضية خارج الجامعة

مقابل ، 63ة السنة أولى ب %؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلب 49.70على اإلناث ب و

، 33اإللكترونيك ، 25الكيمياء ، و25انخفاضها عند طلبة تخصص الهندسة المدنية ب 

 . 37الهندسة المعمارية و

مقسمة  76أما الطلبة الذين يمارسون النشاطات الرياضية داخل الجامعة يسجلون      

 %. 50على اإلناث ب ، و% 50بالتساوي على الذكور ب 

مقابل انخفاضها عند طلبة تخصص ، 23ل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى ب مع تسجي

 . 10الهندسة المعمارية ، و07اإللكترونيك ، 19الكيمياء ، و17الهندسة المدنية ب 
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 األنشطة الثقافية : الرابعالمبحث 

 االتصاالتوالتطور الهائل في وسائل اإلعالم والرحالت والتلفاز والسينما وإن الكتب 

ساعد على اإلسراع في نضج الشباب؛ فاألولياء الذين يوفرون ألبنائهم سائر وسائل 

مع التطلع إلى ، حول ما هو كائن، التكنولوجيا؛ فإنها تساعدهم على معرفة ما يدور في الواقع

 ( 29ص، 1973، )إدغارفورما سيكون 

 في كتابهما:RICCIARDELLI Marina et SABINE Urbanكما تؤكد كل من 

"Mondialisation et Sociétés Multiculturelles : l’Incertain du Future " 

اسم أن أغلبية الطلبة يتأثرون بالموسيقى المعاصرة األمريكية التي يمكن أن نطلق عليها 

 World musique  االلكتروني هذا كله راجع إلى الفضاءوالموسيقى العالمية 

(RICCIARDELLI Marina et SABINE Urban, 2000 :220) 

 وسائل التكنولوجيا على رأسها وسائل اإلعالم المروجة بالدرجة األولى للثقافة الغربية.و

 Quartier en Mouvementيشير في كتابهABBEE Pierreأما

 "copié- colléإلى "ظهور ثقافة النسخ 

، كيةكما يوجد مجاالت ثقافية نبيلة يقصدها الطلبة األغنياء مثل الموسيقى الكالسي

 ويوجد مجاالت أقل نبال مثل السينما والغناء، األدب والمسرح، النحت، الرسم

 "الطالب في المدينة"  في كتابها ماري لين فلونوتصرح و

إنما إلى مجال أوسع من ذلك ، وإن نمط الحياة الطالبية ال يقتصر فقط على الدراسة

المسارح أو إلى األماكن التجارية والمكتبات ، كالخروج إلى األماكن الثقافية مثل المتاحف

 في حياة الطلبة. بالمرجعياتألنها تشكل ما يمكن أن نسميه 

(FELONNEAU Marie-Line, 1997 :92) 
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 األنشطة الثقافية:72جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 هندسة مدنية الكيمياء اإللكترونيك معمارية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجيا و

 األنشطة الثقافية  (
21 4 1 0 9 7 

 ذكور

 قراءة

52,5% 44,4% 50,0% 0,0% 64,3% 50,0% 
19 5 1 1 5 7  

 %50,0 %35,7 %100,0 %50,0 %55,6 %47,5 إناث

40 9 2 1 14 14  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

1 1    0 

 ذكور

 مسرح

25,0% 33,3%    0,0% 

3 2    1  

 %100,0    %66,7 %75,0 إناث

4 3    1  

 %100,0    %100,0 %100,0 مجموع

2 1 1    

 ذكور

 رسم

66,7% 50,0% 100,0%    

1 1 0     

    %0,0 %50,0 %33,3 إناث

3 2 1     

    %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

4 2    2 

 ذكور

 الكتابة

66,7% 50,0%    100,0% 

2 2    0  

 %0,0    %50,0 %33,3 ثإنا

6 4    2  

 %100,0    %100,0 %100,0 مجموع

2  2    

 ذكور
 ألعاب الفيديو

50,0%  50,0%    

2  2     

    %50,0  %50,0 إناث

4  4     

 مجموع

 

100,0%  100,0%    

1  1   0 

 ذكور

 سماع الموسيقى

33,3%  50,0%   0,0% 

2  1   1  

 %100,0   %50,0  %66,7 اثإن

3  2   1  

 %100,0   %100,0  %100,0 مجموع

1  1    

 ذكور

 دليل سياحي

50,0%  50,0%    

1  1     

    %50,0  %50,0 إناث

2  2     

    %100,0  %100,0 مجموع
20 4 3 6 1 6 

 ذكور

 الفايسبوك

52,6% 57,1% 50,0% 60,0% 50,0% 46,2% 
18 3 3 4 1 7  

 %53,8 %50,0 %40,0 %50,0 %42,9 %47,4 إناث

38 7 6 10 2 13  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

2 1 1    

 ذكور

 العمل الخيري

50,0% 50,0% 50,0%    

2 1 1     

    %50,0 %50,0 %50,0 إناث

4 2 2     



 طلبة العلوم و التكنولوجيا وأنشطة الترفيه                          الفصل الميداني السابع:   

222 
 

 مجموع    100,0% 100,0% 100,0%
54 13 10 6 10 15 

 ذكور

 المجموع

51,9% 48,1% 52,6% 54,5% 62,5% 48,4% 
50 14 9 5 6 16  

 %51,6 %37,5 %45,5 %47,4 %51,9 %48,1 إناث

104 27 19 11 16 31  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

طالب فقط يمارسون أنشطة ثقافية متنوعة  104فيتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  

مقسمة  40فسجل الطلبة الذين يمارسون القراءة أكبر عدد تمثل في  300من العدد الكلي 

%؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة سنة 47.50على اإلناث ب ، و%52.50على الذكور ب 

 طلبة وعند ،على اإلناثومقسمة بالتساوي على الذكور  14تكنولوجيا ب وأولى علوم 

 ،% 35.70 ب اإلناث وعلى ،%64.30 ب الذكور على مقسمة 14 ب المدنية الهندسة

 52.60مقسمة على الذكور ب  38يسجل النوع الثاني من النشاط الثقافي الفايسبوك و

مقسمة  13%؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة السنة أولى  ب 47.40على اإلناث ب ، و%

أما انخفاض النسبة فيتجسد عند ، % 53.80اإلناث ب  علىو% 46.20على الذكور ب 

 على اإلناث .ومقسمة  بالتساوي على الذكور  02طلبة الهندسة المدنية ب 

مقسمة على  06أما النوع الثالث من النشاط الثقافي فيتمثل في الكتابة يسجل عدد 

الهندسة %؛ مع تسجيل ارتفاعها عند طلبة 33.30على اإلناث ب ، و%66.70الذكور ب 

أما انخفاض النسبة فيتجسد ، على اإلناثومقسمة بالتساوي على الذكور  04المعمارية  ب 

 ، 02عند طلبة السنة أولى ب 

العمل ، وألعاب الفيديووأما الطلبة الذين يمارسون النشاطات األخرى كالمسرح 

طلبة في كل نشاط مقسمة بنسب متفاوتة على التخصصات  04الخيري ب فيسجلون 

 . 02أما الدليل السياحي  03سماع الموسيقى ب وو يأتي في األخير نشاط الرسم ، الجنسو

األذواق التي لها والترفيه فيذهب الطلبة لممارسة مجموعة من العادات وفيما يخص التثقيف 

 مساراتهم الدراسية.، وبأصولهم االجتماعيةوارتباط بماضيهم 

الدخل ، ومستوى تعليمهمواالجتماعية  فنستنتج مجموعة من االختالفات في أصولهم

أو حضور حفل موسيقي ، التراتبية بين الممارسات السائدة كفرص الذهاب إلى المسرحو

 (Claude Grignon, Louis Gruel,1999 :158)أو زيارة متحف.، كالسيكي
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 : أهم األماكن الثقافيةالخامسالمبحث 

 األمكنة  الثقافية:73جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 األمكنة  الثقافية سنة أولى  هندسة مدنية الكيمياء اإللكترونيك اريةمعم

13 2   5 6 

 ذكور

Bibliothèque 

59,1% 50,0%   71,4% 54,5% 

9 2   2 5  

 %45,5 %28,6   %50,0 %40,9 إناث

22 4   7 11  

 %100,0 %100,0   %100,0 %100,0 مجموع

1 1     

 ذكور

Théâtre  d ،Oran 

25,0% 25,0%     

3 3      

     %75,0 %75,0 إناث

4 4      

     %100,0 %100,0 مجموع
7 2 2 0 2 1 

 ذكور
Institut français 

41,2% 40,0% 66,7% 0,0% 50,0% 25,0% 
10 3 1 1 2 3  

 %75,0 %50,0 %100,0 %33,3 %60,0 %58,8 إناث

17 5 3 1 4 4  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

2 2     

 ذكور

Les beaux arts 

Bel horizon 66,7% 66,7%     

1 1      

     %33,3 %33,3 إناث

3 3      

     %100,0 %100,0 مجموع

1  1    

 ذكور

 

50,0%  50,0%    

1  1     

    %50,0  %50,0 إناث

2  2     

 مجموع

Les 48 wilayas 

100,0%  100,0%    

5 2 0  2 1 

 ذكور

 

Cathédrale 55,6% 50,0% 0,0%  66,7% 100,0% 

4 2 1  1 0  

 %0,0 %33,3  %100,0 %50,0 %44,4 إناث

9 4 1  3 1  

 %100,0 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

2  2    

 ذكور

 

Steam-salle des jeux- 50,0%  50,0%    

2  2     

    %50,0  %50,0 إناث

4  4     

    %100,0  %100,0 مجموع

2  1 1   

 ذكور

La Mosquée 

50,0%  50,0% 50,0%   

2  1 1    

   %50,0 %50,0  %50,0 إناث

4  2 2    

   %100,0 %100,0  %100,0 مجموع
16 2 3 5 1 5 

 ذكور
 

Cyber café 50,0% 50,0% 50,0% 55,6% 50,0% 45,5% 
16 2 3 4 1 6  

 %54,5 %50,0 %44,4 %50,0 %50,0 %50,0 إناث

32 4 6 9 2 11  
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 مجموع 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3 1    2 

 ذكور

 

Maison 60,0% 100,0%    50,0% 

2 0    2  

 %50,0    %0,0 %40,0 إناث

5 1    4  

 %100,0    %100,0 %100,0 مجموع

1   1   

 ذكور

Cinéma 

100,0%   100,0%   

       

       إناث

1   1    

   %100,0   %100,0 مجموع
54 13 10 6 10 15 

 ذكور
Total 

51,9% 48,1% 52,6% 54,5% 62,5% 48,4% 
50 14 9 5 6 16  

 %51,6 %37,5 %45,5 %47,4 %51,9 %48,1 إناث

104 27 19 11 16 31  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

طالب فقط يذهبون إلى أمكنة ثقافية متنوعة  104فيتضح لنا من خالل هذا الجدول أن 

فسجل الطلبة الذين يذهبون إلى المقاهي االلكترونية أكبر عدد تمثل في  300من العدد الكلي 

يسجل النوع الثاني من المكان الثقافي " وعلى اإلناث بالتساوي. ومقسمة على الذكور  32

 %.40.90على اإلناث ب ، و%59.10مقسمة على الذكور ب  22المكتبة"

 institueأما النوع الثالث من المكان الثقافي الذي يتردد إليه الطلبة فيتمثل في

français   ؛  58.80على اإلناث ب ، و%41.20مقسمة على الذكور ب  17يسجل عدد%

، %55.60مقسمة على الذكور ب  Cathédrale 09األمكنة الثقافية يسجل النوع الرابع من 

 %.44.40 على اإلناث ب و

يسجل هذا النوع هناك البعض من الطلبة من يرى في بيته أو في غرفته مكان ثقافي حيث و

 %.40ب على اإلناث، و%60مقسمة على الذكور ب  05الخامس 

المسرح وتأتي في األخير األنواع األخرى من األمكنة الثقافية المختلفة كالمسجد و

مقسم على نسب  04المكان الخاص باأللعاب حيث سجل الطلبة في هذه األمكنة عدد و

 .03باإلضافة إلى مركز الفنون الجميلة التي سجل الطلبة فيها عدد ، متفاوتة تدريجيا

مقارنة مع الطلبة اآلتين من ، ارسون نشاط من النشاطات بشكل متكررإن الطلبة األثرياء يم

 ينقطعون بشكل تدريجي.والطبقات المتوسطة إما ال يمارسون أو يمارسون 

(Claude Grignon, Louis Gruel, 1999 :91) 
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 خاتمة:

إن الطلبة الذين ما زالوا يحافظون على عالقاتهم مع أصدقاء التعليم الثانوي، و 

ة معهم في نفس الشعبة في الجامعة، فهذا ما يسمح لهم بتكوين مجموعات طالبية الدراس

 (Sandrine Niroud, 2011 : 33)نشطة، سواء في األعمال الدراسية أو في النشاطات الثقافية

، تنشئتهم، االجتماعية أصولهم، مسألة انتماءات الطلبة باإلضافة إلى ذلك فإن

المرجعيات التي يجدر بنا الرجوع إليها أثناء وهم المسائل تعتبر من أ، نشاطاتهم الثقافية

كما أن نمط الحياة  ؛ الطلبة  الجامعيين النشاطات و الممارسات الثقافية لدى معالجة  موضوع

إنما إلى مجال أوسع من ذلك كالخروج إلى األماكن ، والطالبية ال يقتصر فقط على الدراسة

لمسارح أو إلى األماكن التجارية ألنها تشكل ما يمكن أن اوالمكتبات ، الثقافية مثل المتاحف

نسميه بالمرجعيات في حياة الطلبة أو إلى أماكن أين يمكن للطلبة أن يمارسوا أهم أنواع 

تبين للباحث سواء السوسيولوجي أو األنثربولوجي أهم االختالفات يالرياضة التي من خاللها 

فقط على فضاء الجامعة أي مكان الدراسة  مكننا التركيزو بالتالي ال ي، التباينات بين الطلبةو

هو الفضاء وأوسع منها أال وإنما في فضاء خارج عنها ، والمكتبة، الكلية، كالمدرجات

 . االختالف بوضوحواالجتماعي أين يظهر التنوع 
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 نتائج الدراسة :

التكنولوجيا سنة أولى وممارسات طلبة العلوم و لقد قمنا في هذا البحث بدراسة تمثالت 

 تخصصات سنة أولى ماستر فيما يتعلق باختياراتهم لالختصاص الجامعي ، وليسانس

مدى مواءمتها لما يجري وبناء مشاريعهم المهنية محاولة منا للتحقق من بعض الفرضيات و

معظم  وع المهني لدىبناء المشروفي الواقع؛ كما استخلصنا أن اختيار  التخصص الدراسي 

اقتصادية التي تقوم وهؤالء الطلبة ال ينطلق من فراغ بل يتم تحت  تأثير عوامل اجتماعية 

بمفعولها أثناء مختلف المساقات الدراسية )منذ السنة أولى جامعية إلى السنة األخيرة ( أي أن 

بناء المشروع وهذه المسألة مرتبطة بعوامل خارجية؛  إذا فإن اختيار التخصص الدراسي 

 اقتصادي  بالدرجة األولى.، والمهني هو اختيار اجتماعي

  التوجه الجامعي عند الطلبة كما واالقتصادي ويوجد عالقة بين المحيط االجتماعي

 أنها عالقة مترابطة ال يمكننا الفصل بينهما.

  بناءوالمعرفي  في مسألة االختيار الجامعي واعتماد  الطلبة على رصيدهم الفكري 

 المشروع المهني .

   انتماء الطلبة إلى أسرة تملك رأسمال اقتصادي له دور مهم في مسألة توجه الطلبة

 سواء دراسيا أو مهنيا.

   بناء ومهم في مسألة اختيار االختصاص الجامعي وإن سوق العمل عامل محدد

 المشروع المهني لدى طلبة شعبة التكنولوجيا بمختلف تخصصاتها.

    مهم في مسألة اختيار الشعبة الدراسية .وجتماعي للطلبة عامل محدد إن األصل اال 
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 خاتمة عامة :

تعد الجامعة من أهم المؤسسات االجتماعية التي تؤثر في المحيط االجتماعي وتتأثر 

به، حيث يمكن اعتبار الجامعة بمثابة نتاج من صنع المحيط من جهة، و من جهة أخرى 

حياة االجتماعية برمتها، بحيث تمد المحيط بمخرجات متنوعة وفي تعتبر العنصر المحرك لل

شتى المجاالت التي يتطلبها، كما أنها  تساهم في تثمين عملية التنشئة االجتماعية وإعادة 

اإلنتاج االجتماعي والثقافي، زيادة على دورها الرائد في نقل ثقافة المجتمع من جيل إلى 

ت المجتمع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من أخر، فضال عن تناول قضايا ومشكال

خالل البحوث العلمية، وتشكل المراكز األساسية للبحوث العلمية والتطبيقية التي تضمن 

 التقدم االجتماعي، االقتصادي والثقافي.  

إن الجامعة الجزائرية لم تتوقف عن التطور فهي دائما في تطور مستمر، كونها تستقبل     

كل سنة دراسية عدد هائل من الطلبة المتحصلين على شهادة البكلوريا، فبعدما كان التعليم  في 

الجامعي نخبوي، أصبح اآلن تعليم جامعي يتسم بالشمولية؛ هذا النوع من التعليم أدى إلى 

خلق وإنتاج، سلوكات وعالقات جديدة  تتجلى في عدة حقول كحقل التعليم، كالحقل الثقافي، 

عائلي، حقل المواهب والترفيه، وبالتالي هذا التنوع واالختالف الذي يعكسه الطلبة الحقل ال

 (                                                       بالجيل الجديد من الطلبةالجامعيين في أنماط حياتهم ساهم في ظهور ما يسمى) 

ة على الفضاء الجامعي فقط إذن ال يجب التركيز أثناء دراسة شريحة الطلب         

وبالخصوص إذا أردنا تناول مسائل التوجيه أي اختيار االختصاص أو الشعبة الدراسية، 

التكوين، والمستقبل المهني لديهم، بل يجدر بنا التوجه نحو فضاء أوسع من ذلك أال وهو 

موحاتهم، و أي الميدان األكثر تمثيال  لسلوكياتهم، ط فضاء المحيط االجتماعي واالقتصادي

 تطلعاتهم . 

و يجدر بنا أيضا الذهاب إلى أبعد  من ذلك؛ وذلك بالرجوع إلى خلفيات، انتماءات 

وأصول الطلبة االجتماعية والثقافية هذا إن دل على شيء إنما يدل على انعكاسها بطريقة أو 

                        بأخرى على ما نسميه بالمشروع الدراسي والمهني لطالب التكنولوجيا .           
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كما أن المتتبع لإلنتاج العلمي الخاص بالطلبة الجامعيين سيالحظ ظاهرة بارزة أال وهي تأثير 

األصل االجتماعي، االنتماء الثقافي، الرأسمال االقتصادي، والرصيد المادي على التوجيهات 

ل على توجيههم نحو الدراسية الخاصة بشريحة الطلبة، حيث  تساهم بدرجة كبيرة في العم

الشعب الواعدة، وبالتالي تساعدهم على  صياغة مشاريعهم الدراسية، و القيام بإسقاطات 

 معينة في بناء مستقبلهم المهني.

وبالتالي يجدون أنفسهم في عالم حقيقي لتحقيق أهدافهم الدراسية والمهنية، هذه الوضعية 

ل طالب، إذن يجب اإلشارة إلى أن تؤسس نقطة االنطالق في المسار الدراسي الخاص بك

نجاح التجربة الطالبية مرهون بمعايير التنشئة االجتماعية والمسار األكاديمي )الدراسات 

الجامعية(، و في األخير وضع خطة من أجل تطوير المشروع المهني أي المشروع 

 المستقبلي.

نشاطاتهم الثقافية، تعتبر من إن مسألة انتماءات الطلبة، أصولهم االجتماعية، تنشئتهم،        

أهم المسائل والمرجعيات التي يجدر بنا الرجوع إليها أثناء معالجة موضوع اختيارات الطلبة 

الدراسية وبناء مشاريعهم المهنية من جهة ومن جهة ثانية إذا أردنا دراسة  سلوكاتهم 

 يجب علينا  تجاهل  وممارساتهم الثقافية وتغيرات أنماط حياتهم  في الفضاء االجتماعي، ال

فضاء الجامعة لما له من دور في اإلدماج الرمزي لمجتمع الطلبة، إذن الهدف من دراسة هذه 

الشريحة يتمركز حول توضيح طبيعة نمط الحياة الطالبية ولكن قبل هذا البد من التركيز 

صة بهم ليس على دوافع اختياراتهم الدراسية والمهنية إضافة إلى الممارسات  الثقافية الخا

فقط في فضاء الجامعة أي مكان الدراسة كالمدرجات، الكلية، المكتبة، وإنما في فضاء خارج 

 أين يظهر التنوع واالختالف بوضوح .                                                الفضاء االجتماعي عنها وأوسع منها أال وهو 

ا، ولتطويره يجب احترام عددا من يمثل المشروع الدراسي والمهني تحديا كبير

 :المبادئ

 يجب أن تكون عملية بناء المشروع الدراسي والمهني عبارة عن عملية مؤكدة -1

 يجب على الطالب أن يبنى مشروعه انطالقا من تجارب معاشة -2
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لبناء مشروع سواء على المدى القصير أو المتوسط، يجب على الطالب أن يمتلك  -3

 بالمحيط االجتماعي وسوق الشغل.المعلومات الدقيقة الخاصة 

 يجب أن تتم مرافقة الطالب طوال مدة التكوين. -4

يجب أن ال يكون المشروع المهني معزول عن مدة التكوين، أي يجب أن يتم بناء  -5

 (Maud LE HANG, 2012:38)المشروع األول مع الثاني. 

 ثالثة أنواع للمشروع:كما أن هناك 

 ؛ المهنيوالمشروع التكوين، أو مشروع  سيالدراوالمشروع الحياة، مشروع   

وهو مشروع طويل المدى، وهو أكبر مشروع يمكن لشخص أن يصممه لنفسه، ويجمع  األول

بطريقة موحدة ومنتظمة مشاريع أخرى جزئية مثل مشروع الدراسة، أو مشروع المهنة أو 

 مشروع الزواج. 

المدرسي كنوع الدراسة  وهو مشروع قصير المدى ويقصد به مشروع التوجيه الثاني

 المرغوب فيها، أو اختيار الشعبة الدراسية.

وهو مشروع على المدى المتوسط يضم فرص العمل واالندماج االجتماعي، وله الثالث 

 مجموعة من المحددات، مثل االختيارات الشخصية، الجنس، والتحصيل المدرسي.

مشروع الدراسي أو مشروع الاجد وفي األخير يمكننا القول أن المشروع المهني يشترط تو

 .للطالب المشروع الشخصيالتكوين، وليس العكس، وبالتالي كالهما يمثالن 
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 التي نقدمها للطلبة : التوصياتومن بين 

في األخير نؤكد بأن هذا البحث العلمي يدعو جميع طلبة العلوم والتكنولوجيا للقيام بعملية 

وبالخصوص بالنسبة لطلبة السنة أولى  األوللعام الدراسيتخطيط مسارهم الدراسي منذ بداية ا

وذلك من أجل التقليل  المهنة أو التخصصعلوم وتكنولوجيا جذع مشترك؛ سواء فيما يخص  

 والتخفيض من معدالت إعادة التوجيه والفشل والتسرب.

 أما طلبة الماستر الذين يدرسون التخصصات التالية: 

Génie civil – Architecture– Electronique – Génie des Procédés (la chimie).  

المقدمين على التخرج فإن أكثر ما يؤرقهم هو التفكير في مرحلة ما بعد التخرج، مثل كيفية 

الحصول على فرص عمل تلبي طموحاتهم وأمالهم، والتطلع إلى تحمل مسؤوليات الحياة بعد 

ميدانية والتطبيقية في المؤسسات ضرورة إجراء األعمال ال التخرج فهم مجبرين على

الوطنية التي لها عالقة بالعلوم والتكنولوجيا وجميع تخصصاتها؛ نذكر على سبيل المثال: 

مؤسسة السوناطراك، مؤسسة اإللكترونيك، أيضا مؤسسة خاصة  بالتحاليل، مؤسسة 

ماريين عمل كل من المهندسين المع ميادينإضافة إلى ذلك األشغال العمومية والبناء؛  

 والمهندسين المدنيين.  

وذلك من أجل ربط العالقة بين الجامعة والمحيط االجتماعي واالقتصادي وإثراء البحث 

 للطالب من خالل التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف بينهما. 

وفي النهاية نشير بأن هذه الدراسة تسلط الضوء على التنوع واالختالف الكبير في العالم 

باإلضافة إلى المعاني والمفاهيم التي يعطيها الطلبة حول مساراتهم الطالبية؛ حقيقة  الطالبي؛

هي غير خاطئة، ولكنها دائما غير مكتملة، لذلك يجدر بنا توخي الحذر أمام هذا األمر، 

والمهمة هنا ترجع لنا نحن المختصين في علم االجتماع و األنثربولوجيا؛  بالبحث وإعادة 

 لنقص وعدم االكتمال.  البحث في هذا ا
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recherche en anthropologie sociale et culturelle, en partenariat avec la direction 

de la formation professionnelle de la wilaya d'ORAN,  édition CRASC, les 04 et 

05 octobre 2011. 

189) Sandrine NIROUD, Olivia SAMUEL et Sylvie VILTER, Les inégalités 

territoriales a l'université : effet sur les parcoures des étudiants  d'origine 

populaire, revue française de pédagogie n 176 juillet- aout-septembre 2011. 

190) Séverine MISSET, proximité professionnelle et distance scolaire : les 

jeunes ouvriers qualifiés et leurs trajectoires, revue française de pédagogie n 

167, avril-mai-juin 2009. 

191) Sophie MORLAIX ET Bruno SUCHAUT, Les déterminant sociaux 

scolaire et cognitifs de la réussite en première année universitaire, revue 

française de pédagogie /180/ juillet –aout –septembre,2012. 

192) Stéphane BONNERY, scénarisation des dispositifs pédagogiques et 

inégalité d'apprentissage, revue française de pédagogie, n167, avril, mai, juin, 

2009. 

193) Valérie ERLICH ,L'identité étudiante : particularités et  contrastes, 

comprendre les jeunes, revue de philosophie et de sciences sociales, numéro 5-

2004.  

194) Yassine FERFERA et Malika TEFIANI, Formation pédagogique et 

pratique d'enseignement dans le supérieur : problématique, état des lieux et 

expériences, les cahiers du CREAD, revue publiée par le centre de recherche en 

économie appliquée pour le développement, numéro 59/60,2002. 
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Dictionnaire: 

195) Alain Rey, Dictionnaire  le ROBERT,  SEJER, PARIS ,2013. 

196) André AKOUN et pierre ANSART, Dictionnaire de sociologie, le Robert 

et le Seuil, paris, 1999. 

197) Gilles Ferréol, Dictionnaire de sociologie, ARMAND COLIN, Paris, 

2004. 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE ABDE ELHAMID IBN BADIS MOSTAGANEM –ALGERIE - 

PROJET DE RECHERCHE EN TROISIEME SICLE(DOCTORAT LMD) 

OPTION « SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE » 

Ce questionnaire entre dans le cadre d'une recherche scientifique qui vise une 

meilleure connaissance du monde universitaire  (FACULTE DES SCIENCES 

ET TECHNOLOGIE –USTO-ORAN) 

La réussite de ce questionnaire dépend, en grande partie de la bonne volonté des 

étudiants enquêtés ; c'est-à-dire de la sincérité et de la franchise de leurs 

réponses. 

Les questions proposées sont deux types : 

1- Les questions fermées pour lesquelles des réponses sont proposées : il suffit 

de mettre une croix en face de la réponse choisie. 

2- Les questions ouvertes pour lesquelles il est demandé à l'enquêté d'exprimer 

librement son opinion. 

Ce questionnaire est anonyme et les opinions exprimées apparaîtront, dans 

l'étude sous forme des tableaux statistiques. 

Merci d'avance 

Pour votre collaboration 

(2014-2015) 
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Questionnaire D'enquête Pour Les Etudiants de La Filière De TECHNOLOGIE 

L'état sociodémographique de l'étudiant : 

1-Sexe 

2-Année de naissance 

3-Nationalité 

4-Situation de père 

5-Situation de mère 

6-Le nombre des frères et de sœurs 

7-Le niveau d'instruction de votre père 

8-Le niveau d'instruction de votre mère 

L'état économique de l'étudiant (sources de revenus) 

9-Etes-vous boursier ? 

10-Autres sources de revenus ? 

11-Le type de logement ? 

12-Recevez-vous de l'aide de vos parents ? 

13-Avez-vous une revenue supplémentaire ? 

14-Quel est la source du revenu ? 

15-Exercez vous une activité professionnelle ? 

16-Quel emploi  occupé vous principalement ? 

17-La profession actuelle de votre père 
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18-Le secteur professionnel de votre père 

19-La profession de votre grand père parental 

20-Le secteur professionnel de votre grand père 

21-La profession actuelle de votre mère 

22-Le secteur professionnel de votre mère 

Le parcours scolaire de l'étudiant 

23-L'année d'arrivée à l'université ? 

24-L'année d'obtention de baccalauréat ? 

25-Aviez-vous repassé le bac pour vous inscrire à cette filière ? 

26-Quel mention avez vous obtenue ? 

27-Quel est votre série de bac ? 

28 – Estimez-vous qu’au moment de votre inscription, les différents services de 

l'université ont été accessibles ? 

a-Secrétariat 

b-Scolarité 

c-Service des bourses 

Votre orientation universitaire 

29-Le choix de cette filière est il personnel ? 

30-Est-il correspondu à votre vœu ? 

31-Quel était votre  premier choix ? 

32-Etes-vous inscrit avec un autre bac dans une autre filière ? 
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33-Etes-vous inscrit dans une autre filière dans une autre université ? 

34-Quel est l'instigateur de ce choix ? 

35-Suivez-vous parallèlement une autre formation ? 

36-Si oui dans quelle spécialité ? 

37-Suivrez-vous une autre filière dans un autre établissement ? 

38-Si oui dans quelle spécialité ? 

39-Que ce qui vous a incité à choisir vos études actuelles ? 

40-Quel est votre niveau souhaité ? 

41-Dans quel secteur souhaitez-vous assurer votre carrière professionnelle ? 

42-Selon vs quelle est la spécialité que vous souhaitez choisir ? 

43-Selon vous; quelle est la spécialité la plus prestigieuse ? 

44-Quelques spécialités sont des chasses gardées, est ce que c ' est vrai ? 

45-Si c'est vrai citez une seule spécialité ? 

46-Selon vs quelle est l'étude qui devrait être privilégié en Algérie ? 

47-Pensez vous que vos études actuelle vous mènent à l'exercice de la 

profession ? 

48-Quelle est la condition principale pour trouver du travail au terme des 

études ? 

Votre avis sur votre formation 

49-Quelle est votre appréciation sur votre formation ? 

50-Dans le cas de l'insatisfaction, pourquoi ? 



 :حقال الم  مراجع وال ق ائمة

256 
 

51-Quelle est votre appréciation sur  le corps enseignant ? 

52-Dans le cas de l'insatisfaction pour quelles raison ? 

53-Estimez-vous que la quantité de travail attendue est ? 

54-Etes-vous satisfait de votre emploi du temps ? 

55-Si non pourquoi ? 

56-Quelle langue utilisez-vous pendant l'apprentissage ? 

57-Cette langue est elle adaptée a vos projets ? 

58-Comment s'est déroulé le premier semestre ? 

59-Vous adaptez-vous au volume de travail à fournir ? 

60-Le suivi des cours ? 

61-L'organisation de votre travail d'étudiant ? 

62-La communication avec les étudiants ? 

63-  Participez-vous avec eux à des activités communes ? 

64-Avez-vous été surpris par le format d'examen ? 

65-Les barèmes de correction vous sont-ils communiqués ? 

66-Assistez-vous régulièrement aux cours ? 

67-Si non pourquoi ? 

68-Le lien entre cours et td ? 

69-Votre appréciation à ce sujet ? 

70-Assistez-vous régulièrement aux TD ? 
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71-La présence en TD été obligatoire ? 

72-L'équipe enseignante vérifie  elle votre assiduité ? 

73-La moyenne générale à l'issue du premier semestre ? 

74-Vous attendiez-vous à ce résultat ? 

75-Utilisez-vous une des bibliothèques d’Oran ? 

76-Si oui les quelles ? 

78-Si non pourquoi ? 

79-Les polycopiés sont mis à la disposition des étudiants ? 

80-Est que vous trouvez facilement les ressources documentaires ? 

81- Les aptitudes acquises vous aideront à réussir l'étude actuelle ? 

82-Vous ont elle aidé à comprendre ce qu' on attendait de vous à l'université ? 

83-Avez-vous été associé à des séances d'accompagnement ? 

84-Avez-vous entendu parler de tutorat ? 

85-Si oui qui sont les tuteurs ? 

Construction du projet professionnel 

86-Aviez-vous déjà un projet professionnel ? 

87-Ce parcours vous a t’il permit de confirmer votre projet ? 

88-Ce parcours vous a t’il permit de trouver une bonne formation et de 

nouvelles pistes de métier qui vous conviendraient ? 

89-  Quel métier désirez-vous exercer dans l’avenir ? 
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90-Diriez-vous que cet enseignement est adapté à vos projets ? 

91-Pensez-vous que ce parcours vous a permit d'avoir une vision plus concrète 

d’un métier ? 

Vos pratiques culturelles 

92-Pratiquez-vous un ou plusieurs sports ? 

93-Les quels ? 

94-A l'université ou bien or le site universitaire ? 

95-Quelles sont vos activités culturelles ? 

96-Quels lieux culturels fréquentez-vous pour cela ? 
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GUIDE D'ENTRETIEN 

(LES ETUDIANTS UNIVERSITAIRES) 

FILIERE SCIENCE DE TECHNOLOGIE 

Les coordonnées de l 'étudiant en cours des entretiens : 

 Sexe 

 Age 

 Bac et série 

 Filière 

 Spécialité 

 Profession du père et de la mère 

 Activité salariée 

 Type d'h ébergement 

Pour commencer j'aimerais que vous  me parliez de votre  vie à la fac, le 

parcours scolaire, de ce que vous  pensez de votre filière universitaire  et  

l'enseignement supérieur. 

Les premiers pas a l'université,  l'adaptation, l'accès  a l'information, 

l'intégration, et  les activités culturelles. 

L'université 

Que représente ce mot pour vous 

 Lieux de sociabilité 

 Lieux de rencontres 

 Lieux de travail 

 Rien de tout cela 
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LE PARCOURS SCOLAIRE 

- Le cursus scolaire parlez-nous de votre différentes étapes, les filières  

fréquentées, le redoublement, les échecs, et les réorientations 

- Quelle était votre vision de l'université quand vous étiez  au lycée ? 

- Quels sont les aspects qui vous semblent les plus différents ? 

- Parlez nous de votre choix scolaire (filière) 

- Parlez –nous de votre choix de l'université 

- Est-ce que vous aviez des connaissances concernant la filière avant de 

vous inscrire    ? 

- Est-ce que vous avez tenté une inscription dans une autre filière  avant de 

vous s’inscrire dans cette filière ? 

- Comment vous avez compris l'organisation générale des études dans votre 

filière (compréhension immédiate ou difficile) 

- Est-ce que vous avez un projet précis ? 

 

LES PREMIERS PAS A L’UNIVERSITE 

Concrètement, comment s'est passé  le premier semestre 

Parlez nous de votre expérience concernant 

 L’inscription ; 

 Les émotions, les sentiments ; 

 les jugements sur l’organisation générale  de l’université 

 le discours des profs 

L’ADAPTATION ET L’INTEGRATION 

- Est-ce que vous avez compris l’organisation générale des études dans 

votre  filière (compréhension immédiate ou difficile) 

- Quels sont,  selon vous vos obligations 



 :حقال الم  مراجع وال ق ائمة

261 
 

 Révision des modules 

 Présence au cours 

 Présence au TD et Atelier 

 Investissement dans les études 

 Travailler et étudier 

Est-ce que vous avez des amis (e) , ou bien des connaissances parmi votre        

promotion ? 

- L’ACCES  A L’INFORMATION 

 Simple 

 Facile 

 Floue 

 Difficile 

 Contradictoire 

- Qu’est-ce qu’attendent de vous l’équipe enseignante ? 

- Selon vous quels sont  les clefs de réussite universitaire ? 

- Décrivez nous votre relation avec les profs 

 Echange d’information 

 Relations d’amitiés en dehors du site universitaire 

 Des Relations mauvaises 

- Quels sont tes jugements envers tes profs 

- Est-ce que vous faites des échanges avec les étudiants de votre promo 

 Cours 

 Livres 

 Discussions 

 

- Est-ce que vous les trouvent différents par apports aux étudiants du 

secondaire ? 
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- Est-ce qu’il y a une sélection dans votre site universitaire ; cela vous 

semble- t-il juste ou injuste ? 

- Si oui ; est ce quelle est 

 Une sélection sévère 

 Une sélection moins sévère 

 Un autre niveau de formation 

LES ACTIVITES CULTURELLES 

- Que ce que vous pratiqué comme activité ? 
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  google eartheموقع الكلية، المصدر: :01الصورة رقم  

 

 نولوجيا  الفضاء الداخلي لكلية العلوم و التك : 02الصورة رقم 
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 الفضاء الخارجي للكلية : 03الصورة رقم  

 

 وسائل النقل و المواصالت: 04الصورة رقم   
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 الطلبة أثناء المحاضرات : 05الصورة رقم 

 

  Auditoriumقاعة المحاضرات : 06الصورة رقم 
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 أثناء التطبيقات العلوم و التكنولوجيا  طلبة: 07الصورة رقم 

 

 اء تنظيم التظاهرات العلمية نأث الطلبة: 08الصورة رقم 
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 الطلبة في المخبر: 09الصورة رقم 

 

 فترات االستراحة.: 10الصورة رقم 
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 مدخل الكلية. : 11الصورة رقم 

 

 

 الكلية  مسبح: 12الصورة رقم 
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 )سماع الموسيقى(الثقافية  األنشطة  ممارسات: 13الصورة رقم 

 

 الترفيهية ) الرقص (ثقافية الممارسات ال: 14الصورة رقم 
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 التظاهرات الطالبية لمحاربة مرض اإليدز : 15الصورة رقم 

 

 

 كميدان للتربصات شركة السوناطراك: 16الصورة رقم 
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 خارج الكلية  : 17الصورة رقم 

 

 

 صورة تجمع كل معاهد الكلية )العلوم و التكنولوجيا( :18الصورة رقم
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 المؤسسات االقتصادية  عالنات عنلوحة اإل :19الصورة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلعالن عن المواقع االلكترونية الخاصة بالكلية  20الصورة رقم:   
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 : ملصقات خاصة بالمؤسسات االقتصادية21الصورة رقم 
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 : دعوة الطلبة لحضور مجموعة من الفرق الموسيقية في نهاية الدراسة.22الصورة رقم 
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 ملتقى علمي.: اإلعالن عن 23الصورة رقم
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 قائمة الجداول

 .القطاع المهني للجد :01جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 القطاع المهني للجد أولى

11 3 1   7 

 ذكور

قطاع الدفاع 

 الوطني

57,9% 50,0% 50,0%   63,6% 

8 3 1   4  

 %36,4   %50,0 %50,0 %42,1 إناث

19 6 2   11  

 %100,0   %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

2  1   1 

 ذكور

 

 

قطاع التربية 

 الوطنية

50,0%  50,0%   50,0% 

2  1   1  

 %50,0   %50,0  %50,0 إناث

4  2   2  

 %100,0   %100,0  %100,0 مجموع

1   1   

 ذكور

 

 

قطاع البنوك 

 الماليةو

50,0%   50,0%   

1   1    

   %50,0   %50,0 إناث

2   2    

   %100,0   %100,0 مجموع

1     1 

 ذكور

 

 

 

قطاع الطاقة 

 المناجمو

50,0%     50,0% 

1     1  

 %50,0     %50,0 إناث

2     2  

 %100,0     %100,0 مجموع

66 18 7 7 17 17 
 ذكور

 

 

 قطاع التجارة

51,2% 45,0% 53,8% 41,2% 65,4% 51,5% 
63 22 6 10 9 16  

 %48,5 %34,6 %58,8 %46,2 %55,0 %48,8 إناث

129 40 13 17 26 33  

 مجموع

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1   1  0 

 ذكور

 قطاع الصحة

 

 

 

 

33,3%   50,0%  0,0% 

2   1  1  

 %100,0  %50,0   %66,7 إناث

3   2  1  

 %100,0  %100,0   %100,0 مجموع

11 0 1 2 4 4 
 ذكور

 

 

قطاع األشغال 

 العمومية

 

 

44,0% 0,0% 25,0% 40,0% 66,7% 50,0% 
14 2 3 3 2 4  

 %50,0 %33,3 %60,0 %75,0 %100,0 %56,0 إناث

25 2 4 5 6 8  

 

 جموعم
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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93 21 10 11 21 30 
 ذكور

 المجموع

 

 

 

 

 

50,5% 43,8% 47,6% 42,3% 65,6% 52,6% 
91 27 11 15 11 27  

 %47,4 %34,4 %57,7 %52,4 %56,3 %49,5 إناث

184 48 21 26 32 57  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 .سنة االلتحاق بالجامعة:02جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 سنة االلتحاق بالجامعة سنة أولى مدنية

1  1    

 ذكور

1996-1998 

 

100,0%  100,0%    

       

       إناث

1  1     

    %100,0  %100,0 مجموع

1     1 

 ذكور

2002-2004 

50,0%     50,0% 

1     1  

 %50,0     %50,0 إناث

2     2  

 %100,0     %100,0 مجموع

1     1 

 ذكور

 
2005-2007 100,0%     100,0% 

       

       إناث

1     1  

 %100,0     %100,0 مجموع

27 5 7 9 2 4 
 ذكور

 
2008-2010 46,6% 45,5% 46,7% 45,0% 40,0% 57,1% 

31 6 8 11 3 3  

 %42,9 %60,0 %55,0 %53,3 %54,5 %53,4 إناث

58 11 15 20 5 7  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

60 16 17 10 12 5 
 ذكور

 
2011-2013 48,4% 41,0% 50,0% 45,5% 66,7% 45,5% 

64 23 17 12 6 6  

 

 إناث
51,6% 59,0% 50,0% 54,5% 33,3% 54,5% 

124 39 34 22 18 11  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

58   4 17 37 

 ذكور

 
2014-2015 50,9%   50,0% 63,0% 46,8% 

56   4 10 42  

 %53,2 %37,0 %50,0   %49,1 إناث

114   8 27 79  

 %100,0 %100,0 %100,0   %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 
Total 49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  
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 إناث 52,0% 38,0% 54,0% 50,0% 58,0% 50,7%
300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

  



 :حقال الم  مراجع وال ق ائمة

279 
 

 نوع  البكلوريا:03جدول رقم 

 عمجمو

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 نوع  البكلوريا سنة أولى مدنية

1     1 

 ذكور

 علوم دقيقة

 

100,0%     100,0% 

       

       إناث

1     1  

 %100,0     %100,0 مجموع

93 15 12 16 18 32 
 ذكور

 علوم 
50,3% 44,1% 50,0% 50,0% 60,0% 49,2% 

92 19 12 16 12 33  

 %50,8 %40,0 %50,0 %50,0 %55,9 %49,7 إناث

185 34 24 32 30 65  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

29 2 4 3 9 11 
 ذكور

 

 %44,0 %64,3 %42,9 %57,1 %50,0 %50,9 تقني رياضي
28 2 3 4 5 14  

 %56,0 %35,7 %57,1 %42,9 %50,0 %49,1 إناث

57 4 7 7 14 25  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

4 0 1 0  3 

 ذكور

 

 %60,0  %0,0 %100,0 %0,0 %50,0 رياضيات

4 1 0 1  2  

 %40,0  %100,0 %0,0 %100,0 %50,0 إناث

8 1 1 1  5  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

3 1 1   1 

 ذكور

 

علوم الحياة 

 األرضو

37,5% 50,0% 25,0%   50,0% 

5 1 3   1  

 %50,0   %75,0 %50,0 %62,5 إناث

8 2 4   2  

 %100,0   %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

13 3 5 4  1 

 ذكور

 

 %50,0  %50,0 %50,0 %37,5 %46,4 علوم تجريبية

15 5 5 4  1  

 %50,0  %50,0 %50,0 %62,5 %53,6 إناث

28 8 10 8  2  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

5  1  4  

 ذكور

 علوم طبيعية

62,5%  50,0%  66,7%  

3  1  2   

  %33,3  %50,0  %37,5 إناث

8  2  6   

  %100,0  %100,0  %100,0 مجموع

1 0 1 0   

 ذكور

علوم الطبيعة 

   %0,0 %50,0 %0,0 %20,0 الحياةو

4 1 1 2    



 :حقال الم  مراجع وال ق ائمة

280 
 

 إناث   100,0% 50,0% 100,0% 80,0%

5 1 2 2    

   %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
148 21 25 23 31 48 

 ذكور
 مجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

 .الشعبة الدراسية المفضلة في الجزائر:04جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 سنة أولى  مدنية

الشعبة الدراسية المفضلة في 

 الجزائر

  طب 59 37 30 29 34 189

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  هندسة معمارية 17 5 4 2 6 34

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  كيمياء 6  5 6 1 18

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 

  اقتصاد 1 2    3

100,0%    100,0% 100,0% 

  صيدلة 1  2  1 4

100,0% 100,0%  100,0%  100,0% 

  جراحة األسنان  3    3

100,0%    100,0%  

 علم المواد 1     1

 

 

100,0%     100,0% 

  الهيدروكربون 2    1 3

100,0% 100,0%    100,0% 

 الهندسة الميكانيكية 2 3    5

 

 

100,0%    100,0% 100,0% 

  المدنية الهندسة 3  2 2  7

100,0%  100,0% 100,0%  100,0% 

 الهندسة االلكترونية 2   10  12

 

 

100,0%  100,0%   100,0% 
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  حقوق 2     2

100,0%     100,0% 

  الفالحة 1     1

100,0%     100,0% 

  الطبوغرافيا  2 6  1 9

100,0% 100,0%  100,0% 100,0%  

  اللغات األجنبية   1 1  2

100,0%  100,0% 100,0%   

4 4      

، النحت، الرسم .الفنون

 موسيقى

 

100,0% 100,0%     

  علوم الذرة 2     2

100,0%     100,0% 

  العلوم التجارية 1     1

100,0%     100,0% 

  المجموع 100 50 50 50 50 300

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 .يارك األولاخت:05جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 اختيارك األول سنة أولى هندسة مدنية الكيمياء اإللكترونيك معمارية

7  2 2  3  

 

 

 الكيمياء
100,0%  100,0% 100,0%  100,0% 

هندسة   5  3 2  10

 %100,0  %100,0 %100,0  %100,0 مدنية

2     2  
 بيولوجيا

100,0%     100,0% 

4     4 

 
 ةرياض

100,0%     100,0% 

جيولوج  2     2

 %100,0     %100,0 يا

51 20 5 3 16 7  
 الطب

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2     2 

 

علم 

 %100,0     %100,0 النفس

1     1 
 شبه الطبي

100,0%     100,0% 

9 3   3 3 
 جراحة األسنان

100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 

3 2    1 

 
 طيران

100,0% 100,0%    100,0% 

هندسة   1 4 2 2  9

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0  %100,0 معمارية

19 6 1 2 9 1  
 صيدلة

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1   1    
 صحافة

 100,0%   100,0%   

تقني     3 2  5

   %100,0 %100,0  %100,0 رياضي

 مجموع  32 28 18 14 33 125

 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 .في الكلية همفهم ما كان متوقع منيوضح مدى مساعدة الطلبة على:06جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 يا (

اعدتك على فهم ما تم مس

 كان متوقع منك في الكلية
25 5 2 3 1 14 

 ذكور

 نعم

 حقا

44,6% 33,3% 28,6% 50,0% 50,0% 53,8% 
31 10 5 3 1 12  

 %46,2 %50,0 %50,0 %71,4 %66,7 %55,4 إناث

56 15 7 6 2 26  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

73 11 13 13 10 26 
 ذكور

 ، نعم

 باألحرى

 

48,0% 47,8% 56,5% 41,9% 55,6% 45,6% 
79 12 10 18 8 31  

 %54,4 %44,4 %58,1 %43,5 %52,2 %52,0 إناث

152 23 23 31 18 57  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

37 4 7 7 14 5 
 ذكور

 محايد

51,4% 36,4% 50,0% 58,3% 63,6% 38,5% 
35 7 7 5 8 8  

 %61,5 %36,4 %41,7 %50,0 %63,6 %48,6 إناث

72 11 14 12 22 13  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

13 1 3 0 6 3 
 ذكور

 ال ليس حقا

65,0% 100,0% 50,0% 0,0% 75,0% 75,0% 
7 0 3 1 2 1  

 %25,0 %25,0 %100,0 %50,0 %0,0 %35,0 إناث

20 1 6 1 8 4  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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 .الدراسة موضوعحول  همرأي:07جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة أولى 

)علوم 

تكنولوجو

 رأيك حول هذا الموضوع يا (
87 10 10 10 29 28 

 ذكور
 عام

49,4% 41,7% 43,5% 47,6% 63,0% 45,2% 
89 14 13 11 17 34  

 %54,8 %37,0 %52,4 %56,5 %58,3 %50,6 إناث

176 24 23 21 46 62  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

61 11 15 13 2 20 
 ذكور

 خاص
49,2% 42,3% 55,6% 44,8% 50,0% 52,6% 

63 15 12 16 2 18  

 %47,4 %50,0 %55,2 %44,4 %57,7 %50,8 إناث

124 26 27 29 4 38  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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 يوضح مدى حصول الطلبة على أوراق المحاضرات.:08جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى

أوراق المحاضرات في 

 متناول الجميع أم ال
110 13 19 21 22 35 

 ذكور
 نعم

47,8% 41,9% 51,4% 46,7% 59,5% 43,8% 
120 18 18 24 15 45  

 %56,3 %40,5 %53,3 %48,6 %58,1 %52,2 إناث

230 31 37 45 37 80  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

38 8 6 2 9 13 
 ذكور

 ال
54,3% 42,1% 46,2% 40,0% 69,2% 65,0% 

32 11 7 3 4 7  

 %35,0 %30,8 %60,0 %53,8 %57,9 %45,7 إناث

70 19 13 5 13 20  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

 .شعبة أخرى خارج جامعة محمد بوضياف  يوضح تسجيل الطلبة في  :09جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 مدنية

سنة 

 أولى

سجلت في شعبة أخرى 

خارج جامعة محمد 

 بوضياف
13 2 1 3  7 

 ذكور

 نعم

48,1% 33,3% 50,0% 37,5%  63,6% 

14 4 1 5  4  

 %36,4  %62,5 %50,0 %66,7 %51,9 إناث

27 6 2 8  11  

 %100,0  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
135 19 24 20 31 41 

 ذكور

 ال

49,5% 43,2% 50,0% 47,6% 62,0% 46,1% 
138 25 24 22 19 48  

 %53,9 %38,0 %52,4 %50,0 %56,8 %50,5 إناث

273 44 48 42 50 89  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع
49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 

152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث
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300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

 .من أجل القيام بها عليهمحول األعمال التي تعرض يوضح رأي الطلبة  :10جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 سنة أولى مدنية

رأيك حول األعمال التي 

تعرض عليك من أجل القيام 

 بها

6 1 1   4 

 ذكور

 سهل جدا

54,5% 50,0% 50,0%   57,1% 

5 1 1   3  

 %42,9   %50,0 %50,0 %45,5 إناث

11 2 2   7  

 %100,0   %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

34 2 5 7 4 16 
 ذكور

 بسيط

 

50,7% 33,3% 62,5% 46,7% 66,7% 50,0% 
33 4 3 8 2 16  

 %50,0 %33,3 %53,3 %37,5 %66,7 %49,3 إناث

67 6 8 15 6 32  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

96 11 15 16 27 27 
 ذكور

 صعب

 نوعا ما

 

48,5% 39,3% 46,9% 45,7% 61,4% 45,8% 
102 17 17 19 17 32  

 %54,2 %38,6 %54,3 %53,1 %60,7 %51,5 إناث

198 28 32 35 44 59  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

12 7 4   1 

 ذكور

 صعب جدا

50,0% 50,0% 50,0%   50,0% 

12 7 4   1  

 %50,0   %50,0 %50,0 %50,0 إناث

24 14 8   2  

 %100,0   %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

 

 حول تنظيم العمل الدراسي: رأي الطلبة 11جدول رقم 
 

 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 سنة أولى مدنية

أيك حول تنظيم العمل ر

 الدراسي

7  1 1 2 3 

 ذكور

 سهل جدا

50,0%  50,0% 50,0% 66,7% 42,9% 

7  1 1 1 4  

 %57,1 %33,3 %50,0 %50,0  %50,0 إناث

14  2 2 3 7  
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 مجموع 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0%
52 4 11 10 9 18 

 ذكور

 بسيط

 

49,5% 44,4% 50,0% 52,6% 64,3% 43,9% 
53 5 11 9 5 23  

 %56,1 %35,7 %47,4 %50,0 %55,6 %50,5 إناث

105 9 22 19 14 41  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

1     1 

 ذكور

 محايد

50,0%     50,0% 

1     1  

 %50,0     %50,0 إناث

2     2  

 %100,0     %100,0 مجموع

76 12 12 11 19 22 
 ذكور

 صعب

 نوعا ما

 

49,0% 40,0% 48,0% 40,7% 63,3% 51,2% 
79 18 13 16 11 21  

 %48,8 %36,7 %59,3 %52,0 %60,0 %51,0 إناث

155 30 25 27 30 43  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

12 5 1 1 1 4 
 ذكور

 صعب جدا

50,0% 45,5% 100,0% 50,0% 33,3% 57,1% 
12 6 0 1 2 3  

 %42,9 %66,7 %50,0 %0,0 %54,5 %50,0 إناث

24 11 1 2 3 7  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 .حول سلم التنقيط ألساتذتهميوضح مدى مناقشة الطلبة  :12جدول رقم 

 مجموع

هندسة 

 الكيمياء اإللكترونيك معمارية

هندسة 

 سنة أولى مدنية

ساتذة يمكنك مناقشة األ

 حول سلم التنقيط أم ال
16 0 2 1 6 7 

 ذكور

 دائما، نعم

55,2% 0,0% 66,7% 50,0% 66,7% 50,0% 
13 1 1 1 3 7  

 %50,0 %33,3 %50,0 %33,3 %100,0 %44,8 إناث

29 1 3 2 9 14  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

55 1 11 13 9 21 
 ذكور

ثير في ك، نعم

 من األحيان

 

47,4% 50,0% 47,8% 48,1% 56,3% 43,8% 
61 1 12 14 7 27  

 %56,3 %43,8 %51,9 %52,2 %50,0 %52,6 إناث

116 2 23 27 16 48  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع

43 10 8 8 4 13 
 ذكور

 نادرا، ال

 

46,7% 38,5% 50,0% 47,1% 57,1% 50,0% 
49 16 8 9 3 13  

 %50,0 %42,9 %52,9 %50,0 %61,5 %53,3 إناث

92 26 16 17 7 26  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

34 10 4 1 12 7 
 ذكور

 ال أبدا

54,0% 47,6% 50,0% 25,0% 66,7% 58,3% 
29 11 4 3 6 5  

 %41,7 %33,3 %75,0 %50,0 %52,4 %46,0 إناث

63 21 8 4 18 12  

 

 مجموع
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

148 21 25 23 31 48 
 ذكور

 المجموع

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52  

 %52,0 %38,0 %54,0 %50,0 %58,0 %50,7 إناث

300 50 50 50 50 100  

 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 مجموع
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 .معدل السداسي األول 13: جدول رقم

 مجموع
هندسة 

 معمارية
 الكيمياء اإللكترونيك

هندسة 

 مدنية
 معدل السداسي األول سنة أولى

24  4 5 5 10 
 ذكور

  10و 8بين 

52,2%  50,0% 62,5% 50,0% 50,0% 

22  4 3 5 10 
 إناث

47,8%  50,0% 37,5% 50,0% 50,0% 

46  8 8 10 20 
 مجموع

100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

84 15 14 12 15 28 
 ذكور

  13و 11بين 

47,5% 40,5% 46,7% 44,4% 65,2% 46,7% 
93 22 16 15 8 32 

 إناث
52,5% 59,5% 53,3% 55,6% 34,8% 53,3% 

177 37 30 27 23 60 
 مجموع

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
18 1 6 3 5 3 

 ذكور

 15و 14بين 

48,6% 100,0% 54,5% 33,3% 62,5% 37,5% 
19 0 5 6 3 5 

 إناث
51,4% 0,0% 45,5% 66,7% 37,5% 62,5% 

37 1 11 9 8 8 
 مجموع

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      
 ذكور

 16أكثر من 

 

      

1     1 
 إناث

100,0%     100,0% 

1     1 
 مجموع

100,0%     100,0% 

22 5 1 3 6 7 
 ذكور

 

لم أتحصل على 

 المعدل 

56,4% 41,7% 100,0% 50,0% 66,7% 63,6% 
17 7 0 3 3 4 

 إناث
43,6% 58,3% 0,0% 50,0% 33,3% 36,4% 

39 12 1 6 9 11 
 مجموع

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
148 21 25 23 31 48 

 ذكور

 المجموع 

49,3% 42,0% 50,0% 46,0% 62,0% 48,0% 
152 29 25 27 19 52 

 إناث
50,7% 58,0% 50,0% 54,0% 38,0% 52,0% 

300 50 50 50 50 100 
 مجموع

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 ملخص الدراسة: 

موضوعا مهما للبحث الدراسي والمهني  مسألة بناء المشروعوجيه وتشكل ظاهرة الت 

 لتخصصاتاللمسارات وبالنسبة داخل الجامعة الجزائرية  األنثربولوجياالجتماعي و

االجتماعية أو التخصصات  العلوم اإلنسانية أو العلوم، إما في الدراسية في التعليم العالي

لشعبة العلوم  بحيث يكون في كثير من األحيان اختيار الطلبة العلمية أو التقنية

والنجاح فيها مرتبط في األساس بمجموعة من المعايير وبناء المشاريع المهنية  والتكنولوجيا

 أو انخفاض د في معظمها إلى ارتفاعالثقافية واالجتماعية والمهنية والمادية والتي تعو

وجود إيمان ية، خاصة مع لمادي لعائالت طلبة الدراسات التكنولوجالمستوى االجتماعي وا

العائد  في المجتمع الجزائري وأهمية شهادة في شعبة العلوم و التكنولوجياالعميق بأهمية 

 حقق االرتقاء االجتماعي.ظ على المكانة االجتماعية وتافحالمادي واالجتماعي للمهنة التي ت

لهذا حاولنا من خالل طرحنا لإلشكالية معرفة دور المحيط االجتماعي و االقتصادي في 

قياس بهدف   ،اختيار االختصاص و بناء المشروع المهني لدى طلبة العلوم و التكنولوجيا

اقع المعيش عالقة التأثير والتأثر بين الجامعة والمحيط االجتماعي واالقتصادي و تحليل الو

 ،معتمدين على جملة من التقنيات البحثية متمثلة في)المالحظة بالمشاركة ،للمنظومة الجامعية

أن سوق الشغل عامل محدد توصلنا إلى جملة من النتائج كان أهمها:  ، و االستمارة( ،المقابلة

أثير ومهم في مسألة اختيار االختصاص الجامعي وبناء المشروع المهني باإلضافة إلى ت

األصل االجتماعي و  الرأسمال االقتصادي لدى طلبة شعبة التكنولوجيا بمختلف 

 تخصصاتها.
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Le résumé de la recherche : 

 Le choix scolaire et professionnel est un sujet crucial pour des  

recherches sociologiques et anthropologiques dans l'université 

algérienne et précisément dans les parcours scolaires des étudiants qui 

étudient les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences 

scientifique ou bien les sciences technologiques. 

Cette recherche a pris comme terrain de recherche l'Université 

des Sciences et de la Technologie d'Oran  USTO « Mohamed 

Boudiaf », je me suis basé dans ce travail sur les techniques suivantes: 

 L'observation participante, Le questionnaire et  L'entretien . 

On a utilisé la méthode fonctionnaliste et structuraliste dans 

notre recherche car il y a une certaine adéquation entre cette dernière 

et notre sujet ; pour qu'on puisse expliquer et analyser la relation entre 

le système global « l'environnement social et économique »et le 

système particulier « l'université » 

Notre problématique est : 

Quel est le rôle de l'environnement social et économique dans le 

choix de la filière et la construction de projet d'avenir ? 

L'importance était donc pour nous de constater deux questions 

cruciales : 
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1- La question de construire leurs projets d'apprendre ; on 

pourrait l'appelait le projet scolaire. 

2- La question de construire leurs projets professionnels, ou 

leurs projets d'avenir. 

Abstract : 

Both of the académic and the professionnel  casting conseder as 

a basic rule for the social research and the anthropology in the 

Algerian University for the scholosticspecialities either in 

humanitairiam science or social science, that is led to ask a question 

about the role of social and economic environnement in speciality 

choices then adapting a professionnel project by scientific students for 

the object of knowing university enfluence on the social and the 

economic environnement by depending on technical and academic 

research like (qustionaire, obsevation ) we find some results like 

prepossossingmarcket is basic factor that determines the specialities in 

the universities then adapting a professionnel project . 

 

 

 


