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واالجتماعیةلفردیةالتمثالت االجتماعیة للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي وأثره على هویته ا

جامعة ورقلة  / ـز سامیةعزیـ. أ
شنــــوف زینــــب

Résumé D’étude:
Le but de l’étude est de connaitre la manière dont les déterminants sociaux ont contribuer

dans la constructions des représentations sociales du projet professionnel chez l’étudiant à
l'Université de Kasdi Merbah Ouargla et les représentations sur l’identité individuelle, et ces à travers
et l'orientation sur les déterminants sociaux de l'éducation familiale, les relations sociales, la
configuration universitaire, et pour ce la, les deux chercheurs ont distribué 208 fiches de
questionnaires sur des étudiants qui ont été sélectionné aléatoirement.

Les résultats de l'étude de terrain sur les déterminants sociaux contribuent à la construction des
représentations sociales du projet professionnel de l'étudiant à l'université et que grâce aux efforts
concertés des différents systèmes sociaux de:
- Le système du format de l'éducation familiale en inculquant un ensemble de Valeurs familiales de la
façon de prendre la responsabilité et la liberté dans la prise de décision.
- Système de contribution des relations sociales en profitant de l'expérience et de l'expertise de chacun
des amis, des parents, des amis de la famille et des professeurs de différentes universités nationales et
internationales.
- Université de contribution format de configuration dans la construction des représentations sociales
du projet  professionnel grâce à l'importance des sorties sur terrain qu’ont effectué les étudiants
universitaires dans diverses disciplines, grâce aux sujets définis à étudier au cours de la période de
formation universitaire en plus de la prise de contact avec les personnes de compétence et d'identifier
des schémas des carrières professionnelles liées au projet.
Mots clés: représentations sociales, projet professionnel, l’étudiant universitaire, l’identité, l'éducation
de la famille, les relations sociales, la formation université.

:نص المداخلة
:مقدمة

ُیعد موضوع الشباب من أكثـر المواضـیع التـي طغـت وتطغـى دائمـا علـى السـاحة الفكریـة بشـكل كبیـر، وهـذا 
.لما له من أهمیة كبرى بإعتباره موردا بشریا هاما یساهم في تنمیة وازدهار المجتمع

یقلق الشباب في الوقـت الحـالي، وبالتـالي ففرصـة إیجـاد العمـل المناسـب مـن ویعتبر هاجس البطالة أكثر ما 
افر جمیـع ظـلـذلك تتأهـم األهـداف األساسـیة بالنسـبة للطالـب الجـامعي، خاصـة فـي ظـل متطلبـات المجتمـع الحـدیث،

، ویكـون هــذا هـذا الطالـب الجــامعي حـول المیـدان المهنــي المسـتقبلياالجتماعیــة لتمـثالت التالعوامـل لتسـاهم فــي بنـاء 
بدایـــة مـــن الخلیـــة األولـــى التـــي ینشـــأ فیهـــا، مـــرورا بمـــا یتشـــكل لدیـــه مـــن عالقـــات داخـــل النســـق األكبـــر المتمثـــل فـــي 
المجتمع، وصوال إلى مرحلة التكوین التي من خاللها یكتسب جمیع المعارف والمهارات التي قد تؤهله للدخول للحیاة 

.راته تشكل العامل األساسي في توجهه نحو المهنة التي یراها مناسبةالمهنیة، في حین تبقى میوالت الفرد واختیا
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ومن الطبیعي أن نجد تمثالت العدید من الطلبة الجامعیین الراغبین في الحصول على :مشكلة الدراسة وتساؤالتها
میوالتهم ورغباتهم وأهدافهم باختالف، تختلف من فاعل آلخر، الحیاة المهنیةللولوج إلىفرصة عمل مناسبة 

المرجوة، واألهم من كل ذلك باختالف تخصصاتهم العلمیة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة التي تمثل مكان الدراسة، 
حیث تحتوي هذه الجامعة على العدید من التخصصات والتي تتفّرع بدورها إلى تخصصات فرعیة أخرى، وهو ما 

لى مختلف تمثالت المشروع المهني لدى الطالب الجامعي نحو الشغل، زاد من فضولنا في محاولة التعّرف ع
خاصة وأن هذا األخیر یمثل هاجسًا عند العدید من الطلبة في ظل استفحال ظاهرة البطالة في صفوف ذوي 
الشهادات، حیث أصبح هذا الهاجس یضغط بقوة على بناء تمثالت الطلبة الجامعیین لمشروعهم المهني، كما 

التمثالت إلى تأثیر مجموعة من المقّومات االجتماعیة التي قد تساهم في بناء ثمثالت المشروع المهني تخضع هذه
اإلمكانیاتلدى الطالب الجامعي نحو الشغل، خاصة وأن هذا األخیر قد أصبح یخضع إلى مجموعة من 

، مما جعلنا نتساءل عن كیفیة والمتطلبات التي أصبحت بدورها تقوم بتسییر الطلبة الجامعیین وفق سیاسة معینة
مساهمة المقّومات االجتماعیة في بناء تمثالت المشروع المهني لدى الطالب الجامعي بجامعة قاصدي مرباح ورقلة

واالجتماعیة؟ وانعكاساتها على هویته الفردیة
ي السیاق البحثي للدراسة، التساؤالت التي إعتمدنا علیها هي التي تمّكننا وتساعدنا من التحكم ف: تساؤالت الدراسة

كما تقوم بتوجیهنا نحو المعلومات والبیانات التي تفیدنا في إنجاز أهداف الدراسة؛ وهذه التساؤالت تبحث عن 
االجابات التي تمثل لنا نتائج الدراسة، ومن خاللها نتحصل على إجابة للتساؤل الرئیسي، وعلى هذا األساس فإن 

:التساؤالت الفرعیة تتمثل في
وأثرها على كیف تساهم التنشئة األسریة في بناء تمثالت المشروع المهني للطالب الجامعي : التساؤل األول)1

؟واالجتماعیةهویته الفردیة
وأثرها كیف تساهم العالقات االجتماعیة في بناء تمثالت المشروع المهني للطالب الجامعي :  التساؤل الثاني)2

؟واالجتماعیةعلى هویته الفردیة
وأثرها على كیف یساهم التكوین الجامعي في بناء تمثالت المشروع المهني للطالب الجامعي : التساؤل الثالث)3

؟واالجتماعیةهویته الفردیة
:نهدف من خالل هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة

.تحلیل كیفیة تشكل وبناء تمثالت المشروع المهني لدى الطالب الجامعي- 
یر الشباب بمستقبلهم المهني، وهذا بالتركیز على أبعاده من تنشئة أسریة، عالقات التعّرف على أسلوب تفك- 

.اجتماعیة، التكوین والمعرفة الجامعیة، وغیرها من األبعاد
، ى الهویة الفردیة للطالب الجامعيالتعرف على كیفیة انعكاس التمثالت االجتماعیة في بناء المشروع المهني عل- 

.وهویته االجتماعیة
)ذكور، إناث(عّرف على كیفیة تشكل تمثالت المشروع المهني لدى الطلبة الجامعیین من حیث الجنس الت- 
التعّرف على كیفیة بناء تمثالت المشروع المهني لدى الطلبة الجامعیین من حیث التخصص- 
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)، ل م دكالسیك(الجامعیین من حیث النظام التعّرف على كیفیة تمثل المشروع المهني لدى الطلبة - 
:تكمن في: أهمیة الدراسة

معالجة موضوع في غایة األهمیة، كونه یتعّلق بمشروع مهني لدى الطلبة الجامعیین، وهذا األخیر ُیمثل فئة - 
حساسة من فئات المجتمع بإعتباره یمثل الفئة األكبر من جهة، ویمثل الرأسمال الثقافي الذي تسعى مختلف األنساق 

من جهة أخرى، وهو ما یؤدي بدوره إلى ) إقصاد المعرفة(تنمیة الرأسمال االقصادي الفرعیة إلى تنمیته لیساهم في
.تنمیة وازدهار الدولة ككل

تسمح نتائج الدراسة للمختصین والخبراء بإعداد برامج تساهم في بناء تصورات الطلبة الجامعیین، ومن ثمة - 
.تساهم في بناء مشاریعهم المهنیة بشكل واضح

.والدراسات في المیدان االجتماعيإثراء البحوث - 
:تحدید المفاهیم االجرائیة الدراسة

هي عبارة عن تصّور الذات المستقبلیة، والتّوقعات واألفكار النابعة من القیم والمعتقدات :االجتماعیةالتمثالت)1
.التي تتشّكل عند الطالب الجامعي، وتساهم في بناء مشروعه المهني

من خالل دراستنا هذه نعّرف المشروع المهني على أّنه عبارة عن تطلع الطالب الجامعي :المشروع المهني)2
لممارسة المهنة التي تتالئم مع قدراته العقلیة والعضلیة من جهة، وتتالئم مع تخصصه العلمي ومیوالته من جهة 

خاصة ومن ثمة اثبات الذات أخرى، مع األخذ باالعتبار ماضیه وحاضره إلى جانب مستقبله بهدف تحقیق أهدافه ال
. التي تمثل هویته الفردیة والجماعیة

من خالل دراستنا یمكن أن نقول أن الطالب الجامعي هو ذلك الشاب الذي یدرس بجامعة :الطالب الجامعي)3
قاصدي مرباح بورقلة في السنوات األخیرة من مرحلة اللیسانس والسنوات األولى ماستر، دون مراعاة الجنس، أو 

).ل م د(تخصص، أو نوع النظام المتّبع سواء كان نظام كالسیكي أو نظام ال
هي تحقیق الطالب الجامعي لذاته من خالل تحقیقه لألهداف المرغوب تحقیقها على أرض :الهویة الفردیة)4

. الواقع ومن ثمة تحقیق المشروع المهني المراد الوصول إلیه
أنها تبنى من خالل العالقات االجتماعیة وما توارثه الجیل الحالي من یمكن تعریفها على : الهویة االجتماعیة)5

مواقف الجیل السابق، ومن ثمة محاولة اسقاطه على أرض الواقع، مما یعطیه الشعور باالنتماء االجتماعي الذي 
.یظهر من خالل العالقات المستقبلیة وعبر المؤسسات التي یمر بها الطلبة الجامعیین

:نهجیةاالجراءات الم
والمنهج المناسب لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي الذي من خالله سنحاول وصف وتحلیل آراء :المنهج)3

كلیة اآلداب واللغات، كلیة الحقوق والعلوم (وتصورات طلبة السنة ثالثة لیسانس واألولى ماستر بثالث كلیات 
مرباح بورقلة حول مشاریعهم المهنیة، ُبغیة التعّرف بجامعة قاصدي ) السیاسیة، وكلیة التكنولوجیا وعلوم المادة

ومحاولة الكشف عن كیفیة مساهمة المقّومات االجتماعیة في بناء وتشكل التمثالت حول مشاریعهم المهنیة 
.وٕانعكاساتها على الهویة الفردیة لطالب الجامعي
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ـــات)4 الوثـــائق، أســـالیب تحلیـــل البیانـــات، المالحظـــة، المقابلـــة، الســـجالت و : علـــىتـــم االعتمـــاد:أدوات جمـــع البیان
علــى اســتمارة االســتبیان كــأداة أساســیة وّجهــت إلــى طلبــة اللیســانس المقبلــین علــى التخــّرج وطلبــة ، و Excelوبرنــامج 

ســؤال باالســتمارة وتتــراوح بــین األســئلة المغلقــة 29الســنة أولــى ماســتر بجامعــة قاصــدي مربــاح بورقلــة، وتــم وضــع 
.المفتوحةو 

:سةمجاالت الدرا
كلیة (بثالث كلیات على مستوى أجریت الدراسة المیدانیة بجامعة قاصدي مرباح بوالیة ورقلة، :المجال المكاني)1

)اآلداب واللغات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، وكلیة التكنولوجیا وعلوم المادة
)2013-2012: (الموسم الجامعيتم تطبیق الدراسة المیدانیة خالل السداسي الثاني من :المجال الزماني)2
شمل مجتمع البحث الذي تمت علیه الدراسة مجموعة الطلبة المقبلین على )عینة الدراسة: (المجال البشري)2

التخرج في كال النظامین وفي مختلف التخصصات باالضافة إلى السنة أولى ماستر عوض الثانیة ماستر، وهذا 
وتم خاصة خالل السداسي الرابع المخصص إلعداد مذكرات التخرج، نظرا لعدم إمكانیة وجودهم بمكان محدد 

.طالب وطالبة208استخدام معاینة العینة العشوائیة البسیطة واالعتماد على 

عرض وتحلیل ومناقشة البیانات المیدانیة
I (تبویب البیانات الشخصیة وتحلیلها:

العالقة بین الجنس والتخصص): 01(رقم الشكل
)01(رقم الشكلمن خالل النتائج المّوضحة في 

نالحظ أن نسبة الطلبة االناث في التخصصات األدبیة حوالي
وهي تفوق نسبة الطلبة الذكور التي تقدر %36,06

وهذا راجع لرغبة االناث في مزاولة المهن في قطاع التعلیم نظرا للمكانة االجتماعیة التي یحتلها هذا 13,94%بــــ
تعبیر عن المبادئ العامة "القطاع في نظر المجتمع، مما یعني التمسك بالقیم االجتماعیة، وهذه األخیرة هي 

، كما هي عبارة عن )Raymond Boudon et a: 2005, P243("األساسیة التوجیهیة، والمعتقدات االجتماعیة
أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعیة حیث تؤثر في تعّلم الفرد وتحدد مجاالت تفكیره وتحدد سلوكه، فالوالء 

، ص2004: ابراهیم ناصر. وتحّمل المسؤولیة واالنتماء كلها قیم یكتسبها الفرد من المجتمع الذي یعیش فیه
149(

في المقابل تعود النسبة المنخفضة التجاه الذكور نحو التخصصات األدبیة إلى أن النسق األكبر آال وهو 
المجتمع الجزائري هو مجتمع ذكوري بطبعه، مما یفرض علیه تحّمل المسؤولیة األسریة، لذلك نجد ما نسبته 

م المهنیة نحو الشركات الوطنیة یتجهون نحو التخصصات العلمیة التي قد توجههم لمزاولة مشاریعه%30,28
واألجنبیة وغیرها من األنساق االجتماعیة التي توفر لهم دخال معتبرا تمكنهم من العیش بكرامة، وهو ما یتوافق مع 

ذكور إناث
أدبي 13,94% 36,06%
علمي 30,28% 19,71%

0,00%
50,00%

یوضح العالقة ): 01(الشكل رقم 
بین الجنس العلمي لطلبة جامعة 

قاصدي مرباح ورقلة
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حیث نتجت على أن المجتمع الجزائري ،في دراسته السابقة الذكر" زقاوة أحمد"النتیجة التي توصل إلیها الباحث 
ضع الذكور في المواجهة لتحّمل المسؤولیة األسریة، ومن ثمة فضمان العمل ضروري عند بطبیعته الثقافیة ی

.الذكور
وبالتالي فإن للمكانة االجتماعیة والقیم االجتماعیة دور في بناء التمثالت االجتماعیة وتحدید المشروع 

.    المهني لدى الطالب الجامعي
والمستوىیوضح العالقة بین السن ): 02(رقم شكلال

أن الفئةالشكلیتضح من خالل هذا 
غالبیة الطلبة تزاول یهاالعمریة التي ینتمي إل

بنسبة) ل م د(مشروعها الدراسي في النظام 
أعمارهم 49,03%منها حوالي %89,42
سنة، وهذا راجع لكون ) 24- 20(تتراوح بین 

هذه المرحلة تتمیز بالحیویة والنشاط وُیفضل 
اولة مشروعه الدراسي الذي قد یساهم فیها مز 

من الطلبة 20,19%بناء التمثالت االجتماعیة للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي، هذا ونجد ما نسبته حوالي 
سنة متقاربة بین طلبة اللیسانس في كال النظامي وطلبة الماستر، وهذا راجع الستمراریة الطلبة في ) 30-25(بین 

عدد السنوات الدراسیة بنظام الكالسیكي أنباعتبارة الكالسیكي والماستر دراسي بالنسبة لطلبمزاولة مشروعهم ال
لمدة سنتین، ، واستمراریة الدراسة في الماستر)ل م د(اللیسانس في النظام سنوات على عكس سنوات3أكثر من 

.مما یعني أنه من الطبیعي یقل فیها عدد طلبة اللیسانس في هذه المرحلة
سنة، ) 50و30(في المقابل نالحظ شبه انعدام وجود طلبة في النظام الكالسیكي الذین تتراوح أعمارهم بین 

والعمل على القضاء على النظام القدیم آال وهو النظام ) ل م د(وهذا راجع لسیاسة الدولة في تدعیم نظام 
.الكالسیكي

تتراوح أعمارهم بین ذات الفئة السالفة الذكر في الطلبة من الطلبة الذین 1,92%فیما تمثل ما نسبته حوالي 
.العاملین، والطالبات الالتي توقفن عن الدراسة ثم رجعنا لها لمزاولة مشروعهم الدراسي، أو دعم مشروعهم المهني

مزاولة الطلبة الجامعیین لمهن معینةیوضح ): 01(الجدول رقم 
النسبالتكراراالحتماالت

12.72%25یعمل

87.28%183ال یعمل
100%208المجموع

مما یعني أنهم في مرحلة 87,28%یتضح من خالل هذا الجدول أن نسبة الطلبة الذین ال یعملون تقدر بـــ
بناء التمثالت االجتماعیة للمشروع المهني، وهي المرحلة التي یهتم فیها الطلبة بالمشروع الدراسي بهدف الحصول 

.على الشهادة التي تؤهلهم للتكیف داخل النسق الكلي آال وهو المجتمع بصفة عامة، والمهني بصفة خاصة

[20-
25[

[25-
30[

[30-
35[

[35-
40[

[40-
45[

[45-
50[

لیسانس كالسیك 4,80% 5,52% 0,48% 0 0 0
لیسانس ل م د 49,03% 7,21% 0 0,48% 0 0,96%
ماستر 23,55% 7,69% 0 0,48% 0 0

0,00%20,00%40,00%60,00%

یوضح العالقة بین سن ): 02(الشكل رقم 
ومستوى الطلبة
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من الطلبة الجامعیین عاملین، وهذا راجع للرغبة في تحسین من 12,72%في المقابل نجد ما نسبته حوالي 
أوضاعهم االقتصادیة والعلمي من جهة، والرغبة في مزاولة مشروعه الدراسي في ظل قسوةمستواهم العملي

.المعاشة
II (تبویب البیانات المتعّلقة بالتساؤل األول وتحلیلها:

:ة في اختیار التخصص العلميیالتنشئة األسر یوضح مدى مساهمة ) 40(رقم شكلال
أن ما تقدر نسبتهالشكلتضح من خالل 

من الطلبة المبحوثین لم یكن%92.30بـ
اختیارهم للتخصص بطلب من الوالدین بل
كان عن رغبة منهم في دراسة التخصص 

، منهم من یرجع %60.57وهذا بنسبة
مما یعني أنه یتم بناء ،%21.15الشغل في نظرهم وهذا بنسبة اختارهم لهذا التخصص ألنه یوفر لهم فرص

التمثالت االجتماعیة للمشروع المهني حسب العامل االقتصادي وهذا لیضمن الطالب مستقبله المهني، وهو ما یتفق 
ادي حیث نتجت على أن اختیار الفرد لمهنة ما یرتبط على نحو كبیر بالمستوى االقتص" خطایبیة"مع نتیجة دراسة 

كان اختیارهم للتخصص مفروض علیهم من طرف اإلدارة %08.17واالجتماعي والثقافي، بینما نجد أن ما نسبته 
، في حین ))ل م د(المعدل وحداثة التخصصات في الجامعة خاصة في نظام : (وهذا راجع لمعاییر إداریة من بینها

الدراسي فیه، وهذا لكونه یتالءم مع قدراتهم من الطلبة اختاروا التخصص لسهولة التحصیل %0.96أن نسبة 
العقلیة والمعرفیة، وكما نجد أن ذات النسبة تم اختیارهم للتخصص بناءا على عدم تّوفره التخصصات المرغوب فیها 

فقد اختاروا التخصص بناءا على توجیهات األساتذة السابقین %0.52بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، أّما نسبة 
.كثر خبرةباعتبارهم أ

من الطلبة المبحوثین قد درسوا التخصص %13.94أن نسبة)04(الشكل رقم كما یتضح من خالل 
بطلب من الوالدین وهذا ما یؤكد الدور الذي تلعبه األسرة في توجیه أبنائها نحو التخصصات المدروسة، هذا ویعود 

وعي الطلبة بأهمیة الوصول إلى تحقیق أهدافهم التخصص عن رغبة، إلى ارتفاع عدد الطلبة اللذین اختاروا دراسة
من خالل مشاریعهم المهنیة باالضافة إلى رغبة فئة الشباب في التخّلص من التبعیة األسریة، وهو ما توصل إلیه 

في دراسته التي نتجت عن أن اختیار الكثیر من الشباب لتخصصاتهم كانت بناءا عن تخطیط ووعي " خطایبة"
.مهن تتناسب مع تخصصاتهمبأهمیة الحصول على

یوضح الندم على دراسة التخصص) 05(رقم الشكل
من خالل النتائج المتحصل علیها في

یتضح أن ما یقدر بنسبةالشكل
على الطلبة لم یندموامن 81,05%

دراستهم بهذا التخصص، منهم

الرغبة 
فیھ

توفیر 
الشغل

مفروض 
من 

اإلدارة

سھولة 
التحصی
…ل 

عدم 
توفیر 
…تخ

توجیھا
ت 

…األسا
نعم ال

Série1 13,94%60,57%21,15% 8,17% 0,96% 0,96% 0,48%

0,00%20,00%40,00%60,00%80,00%

یوضح مدى مساهمة ): 04(الشكل رقم 
التنشئة األسریة في اختیار التخصص العلمي

عدم 
…مو

صعو
…بة 

عدم 
…تو

عدم 
…تو

الرغ
بة

لھا 
…فر

عدم 
…توا

من 
…أج

توافق 
…تخ

نعم ال
Série1 6,16 7,48 0,44 4,84 59,9 12,7 4,40 1,32 2,64

0,00%50,00%100,00%

یوضح الندم على دؤاسة ): 05(الشكل رقم 
التخصص
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یرجعون عدم ندمهم إلى59,91%
أن التخصص كان مدروسا عن رغبة

كون أن الطالب یدرك ویعي المجال الذي یالئم ) 05(رقم الشكلذكرناه سابقا من خالل وهذا مامنذ البدایة،
إلى كون أن هذا التخصص یوفر فرص الشغل، فالعامل %12,77قدراته ومیوالته، في حین ترجع نسبة 

الجامعي كما سبق ذكره سالفا االقتصادي أصبح الهدف األساسي الذي یساهم في بناء المشروع المهني للطالب
.بالجدول السابق

فیرجعون ذلك لعدم توافق تصوراتهم مع الواقع باعتبار أنهم لم یختاروه برغبة منهم، 4,40%أّما ما نسبته 
على أبعاده ّال أنه بعد التعمق فیه والتعّرفمما جعل عندهم نوع من التخّوف لعدم مالئمة التخصص مع قدراتهم، إ

به لوضوح المشروع المهني من خالله، فیما تتراوح بقیة النسب بین مالئمة التخصص أصبحوا متمسكینأكثر 
.    للمهنة التي یزاولونها الطلبة العاملین من جهة، وبین الرغبة في الحصول على الشهادة وتحقیق المشروع الدراسي

استهم لهذا التخصص، وهذا راجع لصعوبة یؤكدون بأنهم قد ندموا على در 18,94%في المقابل فإن حوالي 
من الطلبة الجامعیین 6,16%من جهة، ومن جهة أخرى اختیار حوالي 7.48%التحصیل الدراسي بنسبة 

لتخصصات بعیدة تماما عن التصورات التي كانت تسیطر على تفكیرهم والمبنیة أساسا على أهداف لمشاریع مهنیة 
ندمهم بین عدم توفیر التخصص الذي یدرسه على 5,28%الذین تقّدر نسبتهم بـ معینة، فیما أرجع البقیة القلیلة و 

. فرص عمل، وبین عدم توفر تخصصات تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم
یوضح الرغبة في التوجه نحو تخصص غیر متوفر في جامعتك ) 02(جدول رقم ال

مجموع النسبمجموع التكراراتالنسبةالتكراراالحتماالت

نعم

6,75%15بعد المسافة

93%41,89

15,31%34المعدل غیر كافي
10,81%24القیم األسریة
0,04%1البیروقراطیة

1,80%4عدم الرغبة في السكن الجامعي
0,04%1وحیدة الوالدین
0,90%2ظروف صحیة
3,60%8ظروف مادیة

1,80%4تردد
58,10%58,10129%129ال

100%100222%222المجموع

من الطلبة لم یكن لدیهم رغبة في التوجه نحو 58,10%نالحظ من خالل هذا الجدول أن ما نسبته حوالي 
تخصصات غیر متوفرة في جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مما یدل على أن مشروعهم المهني یتالءم مع 

.التخصصات المفتوحة بالجامعة
من الطلبة كانت لدیه رغبة في االلتحاق بتخصصات غیر متوفرة 41,89%في المقابل نجد أن حوالي 

ضعف التحصیل الدراسي، أي أن معدل الطالب لم بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، وهذا راجع لعدة عوامل من أهمها
10,81%نجد ما نسبته حوالي ، بینما 15,31%یؤهله لدراسة التخصص المرغوب فیه بجامعات أخرى وهذا بنسبة 

راجع للقیم األسریة التي حالة دون ذلك، من االلتزام بمسؤولیة األبناء والرغبة في االستقرار األسري من جهة، ومن 
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أن ذكور حیث أكدوا 2,25%جهة أخرى رفض الوالدین لسفر أبنائهم خاصة االناث مع العلم أن من بینهم حوالي 
ال یزال سبة لهم وال نقاش فیه، وهذا راجع لطبیعة المجتمع الجزائري المحافظ والذي مهم بالنرضا الوالدین أمر

الدینیة والثقافیة، من الطاعة، والتقدیر واالخالص للوالدین، ومن ثمة یمكن القول أن اآلباء یؤثرون متمسك بالقیم
في ) وائل محمود عیاد(لیه الباحث تأثیرا كبیرا على أبنائهم في بناء مشروعهم الدراسي والمهني، وهو ما توصل إ

: وائل محمد عیاد(.دراسته حیت توصل إلى أن اآلباء یؤثرون على توجهات أبنائهم الدراسیة وبناء مستقبلهم المهني
)24، ص2011

فقد أرجعوا ذلك إلى بعد المسافة وعدم القدرة على تحّمل مشقة السفر، فیما أرجع 6,75%أّما حوالي 
، فیما تراوحت بقیة العوامل بین عدم 3,60%وف مادیة صعبة تعیق امكانیة سفرهم بنسبة آخرون السبب لظر 

الرغبة في السكن الجامعي، والتردد في السفر خوفا من عدم التكیف مع البیئة الداخلیة والخارجیة، مما یدل على 
لفردیة، باالضافة إلى كل ضعف شخصیة الطالب الجامعي وعدم الثقة في تحقیق ذاته، ومن ثمة فقدانه للهویة ا

ذلك فإن لعامل سوء الظروف الصحیة للطلبة والبیروقراطیة السلبیة من اتالف الوثائق، ونقصها، والمحسوبیة في 
والتي تعیق الطالب ) روبرت میرتون(قبول الطلبات أو رفضها، وهي من الوظائف الكامنة التي تطرق إلیها 

اولة مشروعه الدراسي الذي یؤهله إلى المشروع المهني المرغوب الوصول الجامعي من تحقیق أهدافه الخاصة في مز 
إلیه، حیث الظاهر هو االلتزام بتطبیق القوانین بحذافیرها، أمّا الكامن فهو التأخر في قبول الملفات، واتالفها لتمریر 

).المحسوبیة(ملفات أخرى على حساب األولى 
التخصص في حالة رفض الوالدین له من منطلق آفاقه المستقبلیةیوضح إمكانیة تغیر ): 03(الجدول رقم 

مجموع النسبمجموع التكراراتالنسبةالتكراراالحتماالت

نعم

0,93%2صعوبات في العمل

90%42,25
20,65%44خبرة األسرة

16,90%36قیم أسریة
3,28%7عدم توفر فرص العمل

0,46%1الدراسياالھتمام بالمشروع 

ال

2,81%6موافقة الوالدین

123%57,74 52,58%112تحمل المسؤولیة
0,93%2یوفر فرص العمل

1,40%3ضعف التحصیل الدراسي
100%100213%213المجموع

من الطلبة ال یریدون تغییر التخصص في حالة 57,74%من خالل هذا الجدول یتضح أن ما نسبته 
رفض الوالدین له من منطلق آفاق المستقبلیة، وهذا راجع إلى الرغبة في تحمل المسؤولیة مما یدل على ثقتهم 
بأنفسهم في تحقیق أهدافهم الخاصة من خالل التخصص الُمختار الذي یؤهلهم لبناء مشروعهم المهني بنسبة 

حول موافق 5,14%لى التمسك بهویتهم الفردیة، فیما تراوحت بقیة النسب المتمثلة في ، وهو ما یدل ع%52,58
الوالدین على اختیارهم للتخصص العملي المرغوب فیه، ولسهولة التحصیل الدراسي من جهة، ولكونه یوفر فرص 

.عمل متاحة من جهة أخرى
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من الطلبة امكانیة تغییر التخصص في حالة رفض الوالدین له من 42,25%في المقابل یؤكد حوالي 
، وإلرضاء أولیاهم من منطلق 20,65%منطلق آفاقه المستقبلیة، وهذا راجع لعدة عوامل من أهمها خبرة األسرة بـــ

لیها من ، وهو ما یؤكد النتائج المتحصل ع16,90%التمسك بالقیم األسریة التي تفرض احترام رغبة اآلباء بنسبة 
حیث نجد أن لتأثیر اآلباء دور كبیر في تغییر قرارات أبنائهم مما یعیق بناء التمثالت ) 01(الجدول رقم خالل

. الجامعي الفردیةاالجتماعیة للمشروع المهني الذي یمثل هویة الطالب
االهتمام العلمي و باالضافة إلى ما سبق ذكره، فإن لعامل قلة توفر فرص العمل المالئم للتخصص

تجعل عند الطالب 4,67%بنسبة بالمشروع الدراسي فقط، والخوف من وجود صعوبات في العمل مستقبال
نوع من القلق والخوف من الفشل في تحقیق المشروع الدراسي مما یؤدي بدور إلى الفشل في بناء مشروع الجامعي

.  مهني مناسب لتطلعاته المستقبلیة
إذا كان المشروع المهني محدد مسبقا التجاه أكبر عدد من أفراد أسرتكیوضح ): 60(رقم شكلال

من خالل النتائج 
الشكلالمتحصل علیها في 

تبین أن ما نسبتهی
من الطلبة 78.67%

یعتبرون أن مشاریعهم 
المستقبلیة غیر محددة 

مسبقا التجاه أكبر عدد من 
منها من یعتبر أن المشروع المهني أمر شخصي وال عالقة له بما هو أفراد األسرة إلیه، وذلك یعود لعدة أسباب 

فتبرر ذلك باختالف التخصصات داخل األسرة، %18، أّما ما نسبته %40.75موجود في األسرة وهذا بنسبة 
ا ، أمّ فرد أن یختار التخصص الذي یناسبهحیث أن لكل فرد تخصصه الذي یالءم قدراته وٕامكانیاته، وبالتالي على ال

فكانت اجابتهم بال أعرف وهذا راجع لعدم تفكیرهم بالمشروع المهني باعتبار أن الموضوع سابق %15نسبة 
فهم ال یفضلون التقلید ویحبذون التغییر داخل األسرة، في حین نجد أن ما نسبته %5.68ألوانه، أّما ما نسبته 

هو یرى أن خبرة أسرته محدودة في مجال المشاریع یرون أنهم المتعلمین الوحیدین في األسرة وبالتالي ف03.31%
.المهنیة، لذا فهو یرى أنه هو أدرى بمستقبله المهني

أحمد (الطلبة المبحوثین فمشروعهم المهني لم یتحدد بعد، وهذا ما استنتجه من%02.84بینما نجد نسبة 
البطالة، وهذا ما یصَعب من تحدید من خالل دراسته حیث رأى أن معظم الشباب لدیهم مخاوف من هاجس ) زقاوة

یرون أنفسهم وحیدي الوالدین، وهذا ما یمكنهم حسب رأیهم من الحریة %0.94مشروعهم المهني، هذا ونجد أن 
.في اختیار التخصص المهني

من الطلبة یشعرون أن مشروعهم المهني محدد مسبقا التجاه أكبر %21.32في القابل نجد أن ما نسبته 
من الطلبة المبحوثین بما یسمونه بتقلید المثل األعلى، %06.63أفراد أسرته إلیه، هذا ما تبرره نسبة عدد من
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المتعلّم 
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ین

اختال
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نعم ال
Série1 6,16 2,36 6,63 3,31 2,84 5,68 2,84 3,31 0,94 18% 7,10 40,7

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%

یوضح إذا كان المشروع المهني محدد ): 06(الشكل رقم 
مسبقا التجاه أكبر عدد من أفراد أسرتك



...................... Ǡǚ ƷǄƶƞƵǚ ҒǊƶƱ ҒǊƝǛƺҚүǠǚǃ ҒǊƽǛƄƽ......................جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

المجاالت اإلجتماعیة التقلیدیة والحدیثة وإنتاج الھویة الفردیة والجماعیة في المجتمع الجزائري:......... الملتقى الدولي الثاني حول 

697

من خالل دراسته بأن معتقدات األطفال عن میول آبائهم لها أهمیة كبرى في ) وائل محمد عباد(وهذا ما ذكره 
مبحوثین أن هذا یضمن لهم مستقبلهم من الطلبة ال%06.16تشكیل میوالتهم الحقیقیة، في حین ترى نسبة 

.المهني، وهذا من خالل االستفادة من المجال الذي یعمل فیه أفراد أسرهم
أسرهم تتناسب مع شخصیتهم، من الطلبة أن األعمال التي یمارسها أفراد%03.31في حین رأت نسبة 

اء شخصیة الطالب الجامعي، هذا ونجد أن ما وهذا یعود للدور الذي یلعبه النسق القرابي المتمثل في األسرة في بن
من الطلبة یرجعون تحدید مشروعهم المهني %02.36ال یعرفون سبب ذلك، أّما ما نسبته %02.84نسبته 

التجاه أكبر عدد من أفراد أسرته إلیه  لكون أن القیم االجتماعیة التي یحملها الطالب تحفزه على اتباع درب أفراد 
. إلى ما یعتقد أنه  یبعث على احترام األسرة إضافة إلى تقدیر األعمال التي یقومون بهاأسرته، وهذا یعود 

ومن ثمة  یمكن القول أن أسباب ارتفاع نسبة اللذین یرون أن مشروعهم المهني غیر محدد مسبقا التجاه 
أن یبنیها لنفسه، ویحدد من أكبر عدد من أفراد أسرته إلیه یعود إلى ما یوصف بالهویة الفردیة التي یرید الطالب
.  خاللها مشاریعه المستقبلیة خاصة بعد توجه األسر الحدیثة إلى نمط الحیاة الدیمقراطیة

یوضح مساعدة أفراد األسرة في التخطیط للمستقبل المهني): 07(رقم شكلال

من الطلبة یرون أن %76.86نالحظ أن ما نسبته الشكلمن خالل النتائج المتحصل علیها من خالل 
هناك مساهمة ألفراد أسرتهم في التخطیط للمستقبل المهني، وكان هذا من خالل توفیر الحاجیات المعنویة وذلك 

، حیث أن أفراد أسرتهم یوفرون لهم الدعم المعنوي لبناء مستقبلهم المهني إضافة إلى التشجیع %45.19بنسبة 
من الطلبة یوفر لهم أفراد أسرتهم الحاجیات %16.72سة والتفكیر، أما نسبة الدائم لهم وتوفیر المناخ المالئم للدرا

المادیة الالزمة للتخطیط للمستقبل المهني وهذا من خالل المورد المالي إضافة إلى توفیر الوسائل الضروریة لذلك، 
رق تسییره في أن أسرهم تساعدهم من خالل تقدیم توضیحات حول كیفیة العمل وط%07.47في حین ترى نسبة 
%03.50من الطلبة فتكمن مساعدتهم في إیجاد فرص العمل المناسبة، أما نسبة %03.91المستقبل، أما نسبة 

من الطلبة فإن أفراد أسرهم یساعدونهم في انتقاء أماكن العمل المناسبة لقدراتهم ومیوالتهم، وهذا بحكم خبرة األسرة 
حول التوجهات المهنیة عند الطالب ) یوسف خطایبة(سة التي قام بها في هذا المجال، وهذا ما یتعارض مع الدرا

الجامعي، هذه األخیرة التي خلصت إلى أن الغالبیة الساحقة من الشباب الجامعي ال یعتمدون على أسرهم كعامل 
.مهم لبناء توجهاتهم المهنیة
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نعم ال
Série1 45,19 16,72 7,47% 3,50% 0 2,13% 15,30 0,71% 1,06% 0,71% 3,20%

0,00%20,00%40,00%60,00%

الشكل رقم (07): یوضح مساعدة أفراد األسرة في التخطیط 
للمستقبل المهني
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هم لهم في التخطیط لمستقبله من الطلبة یقرون بعدم مساعدة أفراد أسرت%23.13هذا ونجد أن ما نسبته 
بأنها تعود إلى حریة االختیار والهویة الفردیة التي یرید الطالب أن %15.30المهني، هذا ما بررته الغالبیة بنسبة 

من الطلبة أن أسرهم غیر مطلعین عما یفعله أبناؤها ویعود هذا إلى عدم %3.20یبنیها لنفسه، هذا ورأت نسبة 
أن أفراد %02.13د أبناؤها القیام به إضافة لعدم تحملها لمسؤولیتهم، في حین رأت نسبة اهتمام األسرة لما یری

من %01.06أسرهم كل یفكر في نفسه مما یدل على عدم وجود تقارب وحوار بین أفراد أسرهم، أما نسبة 
ن في األسرة اللذین المبحوثین برروا عدم مساعدة أفراد أسرهم لهم في التخطیط للمستقبل المهني بأنهم الوحیدی

یدرسون في هذا التخصص وبالتالي فأسرهم ال یعرفون جیدا التخصص الذي یدرسه أبناؤهم، هذا ورأت نسبة 
أنهم المسئولین على األسرة من خالل كونهم متزوجون وأرباب أسر أو متكفلون بأسرهم، وهذا یدل على 0.71%

أن أسرهم رفضوا دراستهم في هذا %0.71ما رأت نسبة أنهم متفردون في قراراتهم ومسئولون عن اتخاذها، ك
ویعود ارتفاع نسبة اللذین رأوا أن أسرهم . التخصص ولذلك یرفضون مساعدتهم ویحملونهم مسؤولیة اتخاذ قرارهم

یساعدونهم في التخطیط لمستقبلهم المهني إلى الدور الذي تلعبه األسرة في بناء میوالت وتوجهات الطالب نحو 
من األبناء یعملون في مهن آبائهم %80بینت الدراسات التربویة المهنیة أن أكثر من "لمهني، هذا وقد مشروعه ا

)258، ص2004: إبراهیم ناصر(".مما یثبت ما لتنشئة األسرة من أثر على توجه أبنائها نحو مهن المختلفة 
III (تبویب البیانات المتعّلقة بالتساؤل الثاني وتحلیلها:

یوضح مساعدة األصدقاء في التخطیط للمستقبل المهني): 08(رقم الشكل

نون بأصدقائهم في التخطیط لمستقبلهم المهني، وهذا ینستنتج أن غالبیة الطلبة یستعالشكلمن خالل هذا 
من الطلبة المبحوثین، وتتمثل المساعدة في عدة أشكال منها مساعدات معنویة 51,69%ما عّبرت عنه نسبة 

وهذا من خالل تشجیعه ومساعدته في تجاوز المشكالت التي قد تعیقه، ومساعدات في تبادل 23,30%بنسبة 
أن من الطلبة10,58%، یرى ما نسبته 16,94%الخبرات فیما بینهم وهذا لالستفادة من بعضهم البعض بنسبة 

مصیرهم مشترك حیث یدرسون ذات التخصص وبالتالي فهم یعرفون مواطن ضعف وقوة بعضهم البعض أكثر من 
من یتلقى 0,84%الغیر، مما یسّهل عملیة التعاون في التخطیط لمشروعهم المهني، بینما ال تتجاوز نسبته حوالي 

.بأعمال حّرة مثالمساعدات مادیة من طرف األصدقاء لتخطیط في مشروعه المهني للقیام

مصیر 
مشترك

مساعدة 
مادیة

نعم
Série1 10,58% 0,84% 23,30%

0,00%10,00%20,00%30,00%

الشكل رقم (08): یوضح مساعدة األصدقاء في التخطیط للمستقبل 
المهني
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هم لهم في التخطیط لمستقبله من الطلبة یقرون بعدم مساعدة أفراد أسرت%23.13هذا ونجد أن ما نسبته 
بأنها تعود إلى حریة االختیار والهویة الفردیة التي یرید الطالب أن %15.30المهني، هذا ما بررته الغالبیة بنسبة 

من الطلبة أن أسرهم غیر مطلعین عما یفعله أبناؤها ویعود هذا إلى عدم %3.20یبنیها لنفسه، هذا ورأت نسبة 
أن أفراد %02.13د أبناؤها القیام به إضافة لعدم تحملها لمسؤولیتهم، في حین رأت نسبة اهتمام األسرة لما یری

من %01.06أسرهم كل یفكر في نفسه مما یدل على عدم وجود تقارب وحوار بین أفراد أسرهم، أما نسبة 
ن في األسرة اللذین المبحوثین برروا عدم مساعدة أفراد أسرهم لهم في التخطیط للمستقبل المهني بأنهم الوحیدی

یدرسون في هذا التخصص وبالتالي فأسرهم ال یعرفون جیدا التخصص الذي یدرسه أبناؤهم، هذا ورأت نسبة 
أنهم المسئولین على األسرة من خالل كونهم متزوجون وأرباب أسر أو متكفلون بأسرهم، وهذا یدل على 0.71%

أن أسرهم رفضوا دراستهم في هذا %0.71ما رأت نسبة أنهم متفردون في قراراتهم ومسئولون عن اتخاذها، ك
ویعود ارتفاع نسبة اللذین رأوا أن أسرهم . التخصص ولذلك یرفضون مساعدتهم ویحملونهم مسؤولیة اتخاذ قرارهم

یساعدونهم في التخطیط لمستقبلهم المهني إلى الدور الذي تلعبه األسرة في بناء میوالت وتوجهات الطالب نحو 
من األبناء یعملون في مهن آبائهم %80بینت الدراسات التربویة المهنیة أن أكثر من "لمهني، هذا وقد مشروعه ا

)258، ص2004: إبراهیم ناصر(".مما یثبت ما لتنشئة األسرة من أثر على توجه أبنائها نحو مهن المختلفة 
III (تبویب البیانات المتعّلقة بالتساؤل الثاني وتحلیلها:

یوضح مساعدة األصدقاء في التخطیط للمستقبل المهني): 08(رقم الشكل

نون بأصدقائهم في التخطیط لمستقبلهم المهني، وهذا ینستنتج أن غالبیة الطلبة یستعالشكلمن خالل هذا 
من الطلبة المبحوثین، وتتمثل المساعدة في عدة أشكال منها مساعدات معنویة 51,69%ما عّبرت عنه نسبة 

وهذا من خالل تشجیعه ومساعدته في تجاوز المشكالت التي قد تعیقه، ومساعدات في تبادل 23,30%بنسبة 
أن من الطلبة10,58%، یرى ما نسبته 16,94%الخبرات فیما بینهم وهذا لالستفادة من بعضهم البعض بنسبة 

مصیرهم مشترك حیث یدرسون ذات التخصص وبالتالي فهم یعرفون مواطن ضعف وقوة بعضهم البعض أكثر من 
من یتلقى 0,84%الغیر، مما یسّهل عملیة التعاون في التخطیط لمشروعهم المهني، بینما ال تتجاوز نسبته حوالي 

.بأعمال حّرة مثالمساعدات مادیة من طرف األصدقاء لتخطیط في مشروعه المهني للقیام
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مادیة
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نعم ال
0,84% 23,30% 16,94% 17,37% 0,84% 0,84% 8,47% 2,96%

الشكل رقم (08): یوضح مساعدة األصدقاء في التخطیط للمستقبل 
المهني
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هم لهم في التخطیط لمستقبله من الطلبة یقرون بعدم مساعدة أفراد أسرت%23.13هذا ونجد أن ما نسبته 
بأنها تعود إلى حریة االختیار والهویة الفردیة التي یرید الطالب أن %15.30المهني، هذا ما بررته الغالبیة بنسبة 

من الطلبة أن أسرهم غیر مطلعین عما یفعله أبناؤها ویعود هذا إلى عدم %3.20یبنیها لنفسه، هذا ورأت نسبة 
أن أفراد %02.13د أبناؤها القیام به إضافة لعدم تحملها لمسؤولیتهم، في حین رأت نسبة اهتمام األسرة لما یری

من %01.06أسرهم كل یفكر في نفسه مما یدل على عدم وجود تقارب وحوار بین أفراد أسرهم، أما نسبة 
ن في األسرة اللذین المبحوثین برروا عدم مساعدة أفراد أسرهم لهم في التخطیط للمستقبل المهني بأنهم الوحیدی

یدرسون في هذا التخصص وبالتالي فأسرهم ال یعرفون جیدا التخصص الذي یدرسه أبناؤهم، هذا ورأت نسبة 
أنهم المسئولین على األسرة من خالل كونهم متزوجون وأرباب أسر أو متكفلون بأسرهم، وهذا یدل على 0.71%

أن أسرهم رفضوا دراستهم في هذا %0.71ما رأت نسبة أنهم متفردون في قراراتهم ومسئولون عن اتخاذها، ك
ویعود ارتفاع نسبة اللذین رأوا أن أسرهم . التخصص ولذلك یرفضون مساعدتهم ویحملونهم مسؤولیة اتخاذ قرارهم

یساعدونهم في التخطیط لمستقبلهم المهني إلى الدور الذي تلعبه األسرة في بناء میوالت وتوجهات الطالب نحو 
من األبناء یعملون في مهن آبائهم %80بینت الدراسات التربویة المهنیة أن أكثر من "لمهني، هذا وقد مشروعه ا

)258، ص2004: إبراهیم ناصر(".مما یثبت ما لتنشئة األسرة من أثر على توجه أبنائها نحو مهن المختلفة 
III (تبویب البیانات المتعّلقة بالتساؤل الثاني وتحلیلها:

یوضح مساعدة األصدقاء في التخطیط للمستقبل المهني): 08(رقم الشكل

نون بأصدقائهم في التخطیط لمستقبلهم المهني، وهذا ینستنتج أن غالبیة الطلبة یستعالشكلمن خالل هذا 
من الطلبة المبحوثین، وتتمثل المساعدة في عدة أشكال منها مساعدات معنویة 51,69%ما عّبرت عنه نسبة 

وهذا من خالل تشجیعه ومساعدته في تجاوز المشكالت التي قد تعیقه، ومساعدات في تبادل 23,30%بنسبة 
أن من الطلبة10,58%، یرى ما نسبته 16,94%الخبرات فیما بینهم وهذا لالستفادة من بعضهم البعض بنسبة 

مصیرهم مشترك حیث یدرسون ذات التخصص وبالتالي فهم یعرفون مواطن ضعف وقوة بعضهم البعض أكثر من 
من یتلقى 0,84%الغیر، مما یسّهل عملیة التعاون في التخطیط لمشروعهم المهني، بینما ال تتجاوز نسبته حوالي 

.بأعمال حّرة مثالمساعدات مادیة من طرف األصدقاء لتخطیط في مشروعه المهني للقیام

خبرتھم 
محدودة

الثقة في 
النفس

2,96% 17,79%

الشكل رقم (08): یوضح مساعدة األصدقاء في التخطیط للمستقبل 
المهني
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من الطلبة ال یساعدوهم أصدقائهم في التخطیط لمستقبلهم 48,30%في المقابل نالحظ أن ما نسبته 
من الطلبة الجامعیین یثقون في قدراتهم العلمیة والعملیة والفنیة في القدرة على 17,79%ـالمهني، وهذا راجع لــ

روع المهني المناسب له، ومن ثمة تحقیق ذاته المتمثلة في هویته التخطیط الجید لبناء تمثالت اجتماعیة للمش
یؤكد أن ذلك 17,37%الفردیة، ولیسوا في حاجة للمساعدة من طرف أصدقائهم، في حین نجد ما نسبته حوالي 

راجع الختالف األصدقاء في اآلراء، مما یؤدي إلى عدم االستفادة في تخطیط مشاریعهم المهنیة، فیما حوالي 
أرجعوا ذلك لعدم التطرق مع أصدقائهم في هذا الموضوع من جهة، ولقلة خبرة األصدقاء واالهتمام %12,27

االستفادة من نصائحهم حول بناء تمثالت اجتماعیة إمكانیةبالمشروع الدراسي فقط من جهة أخرى، مما یعني عدم 
.للمشروع المهني

التخطیط المستقبلي المهنيیوضح مساعدة األقارب في ): 09(رقم شكلال

من الطلبة المبحوثین ال %62,66أن ما نسبته الشكل التالينالحظ من خالل النتائج المتحصل علیها في 
أن المساعدة التي تقدم لهم من 22.22%یساعدهم أصدقائهم في التخطیط لمستقبهلم المهني، حیث رأت نسبة 

طرف أقاربهم كانت مساعدة معنویة وهذا من خالل التشجیع وتقدیم النصائح وارشادات حول عالم الشغل والمستقبل 
من الطلبة المبحوثین إلى أن مساعدة أقاربهم لهم كانت في العمل على إیجاد 9.33%المهني هذا وذهبت نسبة 

3%م قدراتهم ومیوالتهم في حین رأت نسبة فرصة العمل وهذا حسب ما یالئ أن أقاربهم یساعدونهم من خالل 11,
. نقاشات حول التخصص وهذا الكتساب الخبرات حول العمل والمشاریع المهنیة في المستقبل

فترى أن المساعدات المقدمة من طرف أقاربهم هي مساعدات مادیة عن طریق تقدیم 2,66%أما نسبة 
أن ما نسبته و توفي وسائل وٕامكانیات الزمة لهم، هذا ونجد من خالل النتائج المتحصل علیهامبالغ مالیة أ
%62 من الطلبة المبحوثین ال یساعدهم أقاربهم في التخطیط لمستقبلهم المهني، وهذا راجع لعدم التواصل في 66.

%هذه المواضیع ومناقشتها مع أقاربه بنسبة  أنهم یثقون في أنفسهم وفي 13.33%، في حین تعتبر نسبة 36
ال یتوافقون في الرأي مع أقاربهم 8.44%قراراتهم مما یعني أنهم في غنى عن هذه المساعدات، كما نجد حوالي 

.مما یؤدي إلى عدم استفادتهم من المساعدات التي قد تقدم لهم من طرف أقاربهم
أقاربهم لعمل المرأة من جهة، االكتفاء یؤكدون رفض4.88%باالضافة إلى كل ما سبق ذكره فإن حوالي 

بنصائح وتوجهات األسرة من جهة أخرى وهذا راجع لتعارض قیم الطالبات اإلناث مع قیم أقاربهم حول عمل المرأة، 

مساعدة 
معنویة

مساعدة 
مادیة

نقاشات 
…حو

العمل 
…عل

االختال
…ف 

الثقة 
…في 

عدم 
…التوا

یرفضو
…ن 

االكتفاء 
…برأ

نعم ال
Série1 22,22 0 3,11% 9,33% 8,44% 13,33 36% 3,55% 1,33%

0,00%
20,00%
40,00%

یوضح مساعدة األقارب في التخطیط ): 09(الشكل رقم 
المستقبلي المهني
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، كما یرجع ذلك إلى تمسكهم بالقیم األسریة )أهل زوجي یرفضون عملي: (وهو ما أّكدته إحدى المبحوثات بقولها
.    على التوالي) 08، 07، 06(األشكالسبق ذكره من خالل راء الوالدین وهو ماكاحترام وتقدیر أ

یوضح مزاولة نفس المهنة مع الصدیق المقّرب في المستقبل): 10(قم ر شكلال

من الطلبة الجامعیین ُیفّضلون مزاولة 83,84%نالحظ من خالل هذه النتائج المتحصل علیها أن نسبة 
.39,44%نفس المهنة مع الصدیق المقّرب في المستقبل، وهذا راجع إلى التفاهم والتوافق معهم في اآلراء بنسبة 

یشعرون بالراحة في العمل مع أصدقائهم مما یساعدهم في مجال العمل 13,76%في حین نجد ما نسبته 
التي رأت أن عامل االرتیاح النفسي یعتبر من أهم ) یوسف ضامن خطایبة(راسة مستقبال، وهو ما نتجت عنه د

العوامل التي یختار الطالب الجامعي على أساسها المهنة المستقبلیة، كما نجد أن ذات النسبة من الطلبة الجامعیین 
لب الجامعي للمهنة بناءا برروا ذلك بالحرص للحفاظ على الصداقة واستمراریتها، وهذا ما یدل على أن اختیار الطا

یؤكدون أن رغبتهم في مزاولة 9,63%على التمسك بالعالقات االجتماعیة ومدى أهمیتها في نظره، أّما ما نسبته 
العمل مع الصدیق المقّرب ما هي إّال لتحقیق مصلحته الشخصیة المتمثلة في إیجاد مرافق یشعره باألمن، باالضافة 

، ومن ثمة یمكن القول أن معظم الطلبة یرغبون في 7,33%لمشترك بینهما بنسبة إلى الرغبة في تحقیق الهدف ا
مزاولة نفس المهنة مع الصدیق المقّرب في المستقبل لشعورهم باالرتیاح في العمل مما یؤدي ذلك إلى إمكانیة إبراز 

.  قدراته العلمیة والعملیة والفنیة خاصة
لطلبة الجامعیین ال ُیفّضلون ممارسة نفس المهنة مع أصدقائهم من ا16,05%في القابل نجد أن ما نسبته 

، مما قد یؤثر علیه سلبا في أدائه 10,09%المقّربین في المستقبل، وهذا راجع الختالف في وجهات النظر بنسبة 
من الطلبة الجامعیین یعتقدون أن ممارسة نفس المهنة مع الصدیق المقّرب3,21%للعمل مستقبال، أّما نسبة 

القوانین والتجاوزات في العمل، باالضافة إلى الرغبة في ممارسة العمل في تجلب له الكثیر من المتاعب كاختراق
عن الرغبة في 2,28%تفادیا للمشاكل، فیما عّبر ما نسبته 0,45%المیادین التي یقّل فیها وجود النساء بنسبة 

.العمل الفردي من جهة، وبناء عالقات انسانیة واجتماعیة جدیدة بهدف اكتساب خبرات جدیدة من جهة أخرى
یوضح االستعانة بمن یساعدك إلختیار تخصص علمي): 11(ل رقم شكال

أن الشكلیتضح من خالل هذا 

الراحة التفاھم
الحفاظ 
على 
…ال

الترافق
الھدف 
المشتر

ك

العمل 
الفردي

توسیع 
العالقا
…ت 

لتفادي 
المشاك

ل

االختال
ف في 
…وج

ال أحب 
المجال 
…الذ

نعم ال
Série1 13,76 39,44 13,76 9,63% 7,33% 1,83% 0,75% 3,21% 10,09 0,45%

0,00%
50,00%

یوضح مزاولة نفس المهنة مع الصدیق ): 10(الشكل رقم 
المقّرب في المستقبل

أصدقا
ء

أصدقا
…ء 

األقار
ب

أساتذة 
…من  رغبتي كل 

…یفك
االكتفا
…ء 

ألن 
…التخ

نعم ال
Série1 22,01 7,33% 22,93 6,88% 33,94 1,83% 3,66% 1,37%

0,00%
20,00%
40,00%

یوضح االستعانة بمن یساعدك ): 11(الشكل رقم 
إلختیار تخصص علمي
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غالبیة الطلبة الجامعیین بنسبة
یستعنون بمن یساعدهم %59,17

الختیار تخصص علمي ما، منهم ما 
یستعنون بأقاربهم 22,93%نسبته 

بهدف الرغبة في االستفادة من خبراتهم
22,01%حول المهن المستقبلیة، باالضافة إلى المساعدات المعنویة حول میدان الشغل، بینما نجد أن نسبة 

یستعنون بأصدقائهم، وهذا راجع إلى الهدف المشترك باالضافة إلى التفاهم والتوافق في األفكار، وهو ما سبق ذكره 
، الذي نتج على أن معظم الطلبة ُیفضلون ممارسة نفس المهنة مع األصدقاء في المستقبل، )10(في الجدول رقم 

ا جاءت بقیة اآلراء متقاربة بین االستعانة بأصدقاء مما یعني وجود مساعدة في التخطیط للمشروع المهني، فیم
العائلة وأساتذة من جامعات أخرى، وهذا راجع لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم الشخصیة، التي قد تساهم بشكل 

.14,21%كبیر في بناء تمثالت اجتماعیة حول المشروع المهني وهذا بنسبة 
ون بمن قد یساعدهم في اختیار تخصص علمي ما، وهذا ال یستعن40,82%أن نسبة نجدفي المقابل 

راجع بالدرجة األولى إلى اختیار التخصص عن رغبة منهم، مما یعني ثقتهم في اختیاراتهم وتوجهاتهم، وهو ما 
في دراسته حیث وجد أن اختیار الكثیر من الشباب الجامعي للتخصص المدورس كان بناءا )خطایبة(توصل إلیه 

.واختیاراتهم الفردیةعلى توجهاتهم 
%في حین تكتفي نسبة  3 بآراء أسرهم، حیث یعتقدون أن األخذ بآراء غیر أراء األسرة یعني الخروج 66,

عن قیمهم كما اعتقدوا أن اختالف و تنوع اآلراء علیهم سیشتت أفكارهم عند اختیارهم للتخصص، في حین تعتقد 
1,37%یفكر في نفسه ومصلحته وبالتالي فهو ال یفیده، أما نسبة أن كل من یرید االعتماد علیه 1,83%نسبة 

فعبروا عن ذلك لكون أن الدراسة في التخصص مفروضة علیهم ولم یتسنى لهم االستعانة بأحد في اختیار 
.التخصص

یوضح االستعانة بأساتذة عبر شبكة التواصل االجتماعي للنصح حول المستقبل المهني): 12(رقم شكلال
أن ما الشكلنالحظ من خالل هذا 

ال یستعینون باألساتذة عبر73,55%نسبته 
شبكة التواصل االجتماعي، وهذا راجع لكون

أن الغالبیة لیس لدیهم حساب على شبكة 
االالتواصل االجتماعي وهو ما یمثل نسبته حوالي

…س
اال
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أح
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لیس 
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…ل
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…ت

نعم ال
Série1 34, 1,3 10, 2,4 22, 7,2 6,3 0,9 14, 7,2 0,9

0,00%50,00%

یوضح االستعانة بأساتذة ): 12(الشكل رقم 
عبر شبكة التواصل االجتماعي للنصح حول 

المستقبل المهني
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شبكة التواصل االجتماعي لعدم احتكاكهم ، فیما یبرر آخرون عدم استعانتهم وتواصلهم بأساتذة عبر 22,60%
، وهذا راجع في نظرهم إلى أن جیل األساتذة قدیم لذلك ال یفكرون %14,90باألساتذة وهو ما یمثل نسبتهم حوالي 

بالتواصل عبر هذه الشبكة، فیما أرجع آخرون ذلك لنقص خبرة األساتذة مما یعني عدم استفادتهم في التواصل بهذه 
أرجع آخرون عدم االستعانة باألساتذة عبر هذه الشبكة كون هذه األخیر هي في نظرهم تستخدم الوسیلة، بینما

، كما أرجعه %10,57لتسلیة والترفیه فقط ال من أجل التواصل في مواضیع علمیة مفیدة وهو ما یمثله حوالي 
یة على االفتراضیة وهو ما آخرون لعدم وثوقهم بالتواصل على الشبكة االفتراضیة حیث یحبذون المقابلة الشخص

یرى ذات النسبة السالفة الذكر أنهم في غنى عن هذا التواصل مع األساتذة ألن لهم ، فیما%7,21یمثل نسبته 
.تمثالتهم الخاصة التي تساهم في بنائهم لمشروعهم المهني وتحقیق ذواتهم الفردیة ومن ثمة هویتهم الفردیة

یخطر على بالهم حتى التواصل أو االحتكاك مع األساتذة ال عبر من لم 6,37%بینما نجد ما نسبته 
شبكة التواصل االجتماعي وال غیرها، وهذا راجع لسببین هما بمثابة الجوانب الكامنة في التنظیم التي تحدث عنها 

رى الطلبة یتمثل في الفجوة الموجودة بین الطلبة واألساتذة حیث ی) الجانب األول(السبب األول ): روبرت میرتون(
أن هناك حاجز یعیق عملیة االتصال بین الطرفین وهذا راجع لتجنب األساتذة التواصل مع الطلبة خارج قاعة 
التدریس من أجل فرض قیم االحترام المتبادل بین الطرفین والمحافظة علیه، أّما الجانب أو السبب الثاني فهو راجع 

خوفا من ردة فعل غیر متوقعة من األساتذة من جهة أخرى، وهي لخجل الطلبة في التقرب والتواصل مع األساتذة 
بمثابة الجوانب الكامنة التي تعیق مساهمة العالقات االجتماعیة في بناء تمثالت المشروع المهني لدى الطلبة، وقد 

ة، وعدم تفاوتت أوجه النظر ألسباب عدم االستعانة باألساتذة عبر شبكة التواصل االجتماعي بین عدم وجود الفرص
.على التوالي0,97%و2,40%توفر الوقت لذلك بنسبة 

یستعینون بأساتذة عبر شبكة الفایسبوك بهدف تبادل الخبرات والنصائح 35,94%نالحظ أن ما نسبته كما 
. فیما بینهم وهو ما یساهم في بناء تمثالت المشروع المهني لدى الطلبة

بأصدقاء عبر شبكة التواصل االجتماعي للنصح حول المستقبل المهنيیوضح االستعانة ): 13(رقم شكلال
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…بوك 
لیس 

…لدي 
االكتفاء 

…بال
لم أفكر 
في ذلك

تحّمل 
…مس

خبرتھم 
…محد

نعم ال
Série1 22,02 0,57% 11,93 22,02 1,38% 2,29% 4,13% 6,42% 8,72% 9,63%

0,00%10,00%20,00%30,00%

یوضح االستعانة بأصدقاء عبر شبكة ): 13(الشكل رقم 
التواصل االجتماعي للنصح حول المستقبل المهني
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بنسبة ) فایسبوك(أنه ال یتم االستعانة باألصدقاء عبر شبكة التواصل االجتماعي الشكلنالحظ من خالل هذا 
لیس لدیهم فایسبوك، وفي المقابل من یملكون حساب على 22,02%، وهذا راجع لكون ما نسبته %66,51

من یرجع عدم االستعانة 9,63%، بینما ما نسبته 11,93%الفایسبوك فهم ال یستغلونه إال لترفیه والتسلیة بنسبة 
ست باألصدقاء عبر الفایسبوك إلى الخبرة المحدود لألصدقاء مما یعني عدم إمكانیة االستفادة من خبراتهم ألنها لی

فهم 8,72%في المستوى الذي یمكن أن تساهم من خالله في بناء تمثالت المشروع المهني، أّما ما نسبته حوالي 
یرجعون سبب عدم االستعانة باألصدقاء عبر الفایسبوك بأن لهم هدف خاص یسعون لتحقیقه ولیسوا في حاجة إلى 

.وح المشروع المهني بالنسبة لهممساعدة األصدقاء عبر شبكة التواصل االجتماعي، مما یعني وض
یستعنون باألصدقاء عبر شبكة التواصل وهذا من أجل االستفادة من 33,49%في المقابل نجد ما نسبته 

.  خبراتهم وتبادل النصائح التي من خاللها قد تساهم في بناء مشاریعهم المهنیة المستقبلیة
معات أخرى للتوجه نحو مهنة معینةیوضح االستعانة بأساتذة من جا): 04(الجدول رقم 

مجموع النسبمجموع التكراراتالنسبةالتكراراالحتماالت

62,44%45,07133%96خبرة األستاذنعم 17,37%37إذا توافقت نصائح مع رغباتي

ال

31,46%67أثق في قدراتي

80%37,56
1,41%3لدي ھدفي الخاص كأنثى

2,82%6األساتذةعدم الثقة في 
0,47%1االكتفاء بنصائح األسرة

1,41%3لیس لدي اتصال مع األساتذة
100%100213%213المجموع الكلي

من الطلبة یستعینون بأساتذة من جامعات أخرى 62,44%نالحظ من خالل هذا الجدول أن ما نسبته 
للتواصل معهم حول مشاریعهم المهنیة، وهذا راجع لثقة الطلبة في األساتذة والرغبة في االستفادة من خبراتهم التي 

أنهم 17,37%قد تكون مختلفة عن ما یملكه أساتذة الجامعة المحلیة في نظر الطلبة، فیما ُیرِجع ما نسبته 
باألساتذة من جامعات أخرى إذا كانت اقتراحاتهم ونصائحهم تتوافق مع رغبات الطلبة، بینما نالحظ أن ما یستعینون 

ال یستعنون باألساتذة من جامعات أخرى حول 37,56%نسبته حوالي 
ي حاجة مشاریعهم المهنیة وهذا راجع إلى ثقة الطلبة في قدراتهم ورغباتهم لتحقیق أهدافهم وذواتهم الخاصة ولیسوا ف

إلى من یّوجههم نحو مشاریعهم المهنیة المستقبلیة، ومن ثمة فإن التواصل مع األساتذة من جامعات أخرى ال یساهم 
إلى عدم الثقة 2,82%من الطلبة، فیما أرجع ما نسبته حوالي 31,46%في بناء تمثالت المشروع المهني لدى 

ذة المشاریع المهنیة التي تتالءم مع قدراته العلمیة والعملیة في األساتذة وهذا راجع في نظرهم لعدم معرفة األسات
عن عدم االستعانة باألساتذة من جامعات أخرى 1,41%والمورفولوجیة أكثر من الطالب ذاته، فیما یبرر ما نسبته 

ا الخاصة كون أن لها أهدافها الخاصة والمتمثلة في التفكیر بالمشروع العائلي وهو ما عّبرت عنه بأن لها أهدافه
كأنثى، إّال أن ذات النسبة السالفة الذكر ُترجع عدم االستعانة بأساتذة من جامعات أخرى لعدم وجود اتصال معهم 
وهذا راجع لكون عدم احتكاك الطلبة مع األساتذة من جامعات أخرى من خالل الملتقیات العلمیة الوطنیة والدولیة 

.صدي مرباح ورقلةالتي تقوم بها الكلیات على مستوى جامعة قا
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من 0,46%في المقابل نجد نسبة قلیل من الطلبة الذین یكتفون بنصائح األسرة وهو ما یمثله حوالي 
ومن ثمة فقدان الهویة الفردیة لهذه الطلبة، وهو ما یدل على عدم رغبة هذه الفئة في التخّلص من التبعیة األسریة،

.الفئة
IV ( بالتساؤل الثالث وتحلیلهاتبویب البیانات المتعّلقة:

یوضح قیام الكلیة بأیام دراسیة حول التخصصات):  05(الجدول رقم 
مجموع النسبمجموع التكراراتالنسبةالتكراراالحتماالت

نعم

20,53%46مساعدات معنویة حول المشروع الدراسي

118%52,67
1,33%03االطالع على الجوانب السلبیة لتخصص
18,75%42التعّرف على اآلفاق المستقبلیة للتخصص

4,91%11ال أحضرھا
7,14%16ال شيء

47,32%47,32106%106ال
100%100224%224المجموع الكلي

من الطلبة ُیقّرون بعدم قیام الكلیة بأیام دراسیة حول 47,32%نالحظ من خالل هذا الجدول أن حوالي 
الحقوق والعلوم السیاسیة، اآلداب واللغات، (كلیة : التخصصات، مع العلم أن الكلیات المعنیة بالدراسة تتمثل في

.، وهذا راجع إلهمال االدارة  بالدرجة األولى واألساتذة بالدرجة الثانیة)التكنولوجیا وعلوم المادة
من الطلبة یؤكدون قیام الكلیة بأیام دراسیة حول التخصصات واالستفادة 52,67%المقابل نجد حوالي في

منها، وهذا لما لها من أهمیة في تقدیم مساعدات معنویة للطلبة لنصحهم وارشادهم حول المشروع الدراسي بنسبة 
42%وع المهني لدى الطلبة بنسبة ، باالضافة إلى مساهمتها في بناء تمثالت اجتماعیة حول المشر %20,53

.وهذا من خالل توضیح المشاریع المهنیة المستقبلیة المالئمة لتخصصات المفتوحة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة
َمن ُیرِجعون االستفادة إلى االطالع على الجوانب السلبیة لتخصصات 1,33%فیما نجد ما نسبته حوالي 

.لى وعي الطلبة بالتخصصات التي یدرسونهاالعلمیة المفتوحة، وهو ما یدل ع
فهم لم یستفیدوا من األیام الدراسیة للتخصصات التي تقوم بها كلیاتهم، وهذا 12,05%أّما ما نسبته حوالي 

، ولعدم وصول المعلومة للطالب بالشكل المناسب من جهة 4,91%راجع لعدم حضور الطلبة من جهة بنسبة 
یساهم ذلك في عدم وضوح المشروع الدراسي الذي قد ًیساهم بدوره في بناء التمثالت ، مما 7,14%أخرى بنسبة 

.االجتماعیة حول المشروع المهني لدى الطلبة
ومن ثمة یمكن القول أن األیام الدراسیة التي تقوم بها الكلیة ال تساهم في بناء التمثالت االجتماعیة حول 

.  المهني لدى الطالب الجامعيالمشروع 
یوضح مساهمة المرافقة البیداغوجیة في بناء المشروع المهني): 14(الجدول رقم 

االنض
باط في 
العمل

االطال
ع على 
األفاق 
…الم

التخطی
ط 

للمستق
بل

كیفیة 
تجاوز 
الصعو
بات

تقدیم 
معلوما
ت 

…حو

مساعدا
ت 

معنویة

عدم 
فھم 

األساتذة 
…للمر

عدم 
وجود 
مرافقة

عدم 
حضور 
األساتذة

عدم 
حضور

ي

ألني 
عامل 
فأنا 

…غیر 

عدم 
توافق 
التوجیھ
…ات 

ال أعلم

نعم ال
Série1 1,32% 6,63% 2,21% 0,44% 7,07% 7,96% 3,09% 54,42 7,07% 5,30% 0,44% 1,32% 2,65%

0,00%20,00%40,00%60,00%

یوضح مساهمة المرافقة البیداغوجیة في بناء المشروع ): 14(الشكل رقم 
المهني
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عدم مساهمة المرافقة البیداغوجیة في بناء التمثالت االجتماعیة للمشروع الشكلنالحظ من خالل هذا 
مع العلم أن 54,42%، وهذا راجع لعدم وجود مرافقة بیداغوجیة بنسبة 74%المهني لدى للطالب الجامعي بنسبة 

ُیقّرون ) ل م د(في نظام 43,85%فقط یدرسون في النظام الكالسیكي، ومن ثمة فإن حوالي 10,57%ما نسبته 
الحصة، فیما بعدم وجود مرافقة بیداغوجیة، وهذا راجع في نظرهم إلى إهمال االدارة بالدرجة األولى على مزاولة هذه 

5,30%، وٕالى عدم حضور الطلبة أنفسهم بنسبة 7,07%أرجع آخرون ذلك لعدم حضور األساتذة من جهة بنسبة 
من جهة أخرى، وهذا نظرا لعدم معرفة الطلبة بمدى أهمیة هذه العملیة ومساهمتها في وضوح المشروع الدراسي 
والمهني للطالب، إضافة إلى كون حصة المرافقة البیداغوجیة هي لیست حصة اجباریة بقدر ما هي حصة اختیاریة 

.ى إهمالها وعدم الحضور لهامما یجعل من الطلبة ینظرون لها نظرة حصة الفراغ، مما یؤدي إل
ُیرجعون سبب عدم مساهمة المرافقة البیداغوجیة إلى عدم فهم 3,09%كما نالحظ أن ما نسبته حوالي 

األساتذة لها، وبالتالي فحضور الطالب مثل عدمه، بینما یرى آخرون بنسب قلیلة ومتفاوتة أن ذلك راجع لعدم 
جهة، والعتقاد الطلبة العاملین أنهم غیر معنیین بها كونهم عاملین من مالئمة النصائح واالشادات مع الواقع من

.جهة أخرى
من الطلبة مساهمة المرافقة البیداغوجیة في بناء التمثالت االجتماعیة 60%في المقابل یؤكد حوالي 

وٕارشادات وتوجیهات للمشروع المهني، وهذا من خالل المساعدات المعنویة التي یقدمها األساتذة للطلبة من نصائح 
حول المشروع الدراسي كتقدیم المعلومات حول المقاییس والتخصصات، باالضافة إلى االطالع على المشروع 
المهني حسب كل تخصص، مما یساهم في بلورة وبناء التمثالت االجتماعیة للمشروع المهني لدى الطلبة الجامعیین 

من الطلبة الجامعیین یرون أنها تساهم في تقدیم أسالیب 1,76%، إضافة إلى كل هذا فإن حوالي 23,87%بنسبة 
وتقنیات في كیفیة االنضباط في العمل، وكیفیة تجاوز الصعوبات المهنیة المستقبلیة، وهذا من خالل كیفیة التدریس 

. بالنسبة للفئة الراغبة بالعمل في قطاع التعلیم) التلمیذ أو الطالب(وتوصیل المعلومة للمتلقي 
یوضح وجود الدراسات المیدانیة ومدى مساهمتها في بناء المشروع المهني للطالب): 15(رقم شكللا

التعّرف 
على 
…المش

نصائح 
حول 
…التخ

كیفیة 
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…الصع

لم أفكر 
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…ت 
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…غیر 

عدم 
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عدم 
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…الھیئا

نعم ال
Série1 39,91% 27,98% 4,11% 0,41% 18,51% 0,41% 5,56% 2,46% 0,41%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%

یوضح وجود الدراسات المیدانیة ومدى ): 15(الشكل رقم 
مساهمتها في بناء المشروع المهني للطالب
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ُیقّرون بوجود الدراسات المیدانیة وقیامهم بها خالل فترة 72%أن ما نسبته الشكلیتبّین لنا من خالل هذا 
التكوین الجامعي في مختلف المقاییس، حیث ساهمت في بناء التمثالت االجتماعیة للمشروع المهني عند الطلبة 
الجامعیین وهذا من خالل المساعدات المعنویة حول التخصص بهدف دفعهم لبناء مشروعهم الدراسي الذي یؤهلهم 

، كما ساهمت في بناء تمثالت اجتماعیة حول المشروع المهني لدى 28%ندماج المهني وهذا بنسبة حوالي لال
الطلبة الجامعیین من خالل زیاراتهم المیدانیة لمختلف األنساق االجتماعیة، السیاسیة، االقتصادیة، والثقافیة 

ناسبة لها، حیث یتم التعّرف من خاللهم واالحتكاك بأهل االختصاص حسب الهدف من كل دراسة في المقاییس الم
على الِمهن التي تتالئم مع تخصصاتهم، باالضافة إلى أن الدراسات المیدانیة ساهمت في بناء التمثالت االجتماعیة 
للمشاریع المهنیة من خالل التعّرف على كیفیة سیر العمل المالئم لتخصص وكیفیة تجاوز الصعوبات في 

.المستقبل
، من الطلبة ُیصّرحون بعدم قیام دراسات میدانیة خالل فترة التكوین، 28%ل فإن ما نسبته حوالي في المقاب

، وهو ما صّرح به بعض 18,50%بالخرجات المیدانیة بنسبة راجع في نظرهم لعدم إهتمام األساتذة وهذا
، فیما أرجعه ما نسبته حوالي "اهمال األساتذة الذي ال یشجعون على الخرجات المیدانیة"راجع لـالمبحوثین بقولهم أنه

ال توفر لنا : "الهمال االدارة وعدم اهتمامها بالخرجات المیدانیة وهو ما یؤكده رأي أحد المبحوثین بقوله%5,76
".ي مناطق بعید كحاسي مسعود أو تقرتاالدارة حافالت خاصة للقیام بخرجات جماعیة إلى المؤسسات الكائنة ف

لم یستفیدوا شیئا من هذه الدراسات لعدم مساهمتها في بناء تمثالت اجتماعیة حول 2,46%بینما حوالي 
المشروع المهني، نظرا ألن الخرجات كانت في مقاییس غیر أساسیة في التخصص مما جعلهم یعتقدون بعدم 

.االستفادة منها
فقد أرجعوا ذلك على التوالي إلى عدم رغبة أصحاب المیدان المرغوب قیام 0,41%حوالي إّال أن ما نسبته

الدراسة به بالتسهیالت الالزمة الجراء الدراسة المیدانیة، وٕاعتقاد ذات النسبة بأنهم غیر معنیین كونهم عاملین، وهو 
مهن التي ُیزاولونها، واستمرارهم في ، وهو ما ُیفسر تمسكهم بال)14(ما سبق التطّرق له من خالل الجدول رقم 

الدراسة هو بهدف تحسین المستوى العلمي، وفي القابل أرجعها آخرون لعدم التفكیر بالمشروع المهني نهائیًا وهو ما 
.  ُیفسر عدم مساهمة الدراسات المیدانیة في بناء تمثالت اجتماعیة للمشروع المهني لدى الطالب الجامعي

یوضح المهن المرغوب ممارستها مستقبال من طرف الطلبة): 16(رقم الشكل
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یوضح المهن المرغوب ممارستها مستقبال من طرف ): 16(الشكل رقم 
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أن التمثالت االجتماعیة للمشاریع المهنیة عند الطلبة تتسم ببعدي الجنس الشكلیتبین لنا من خالل هذا 
والتخصصات، حیث جاءت تمثالت االناث في التخصصات األدبیة حول المشروع المهني بین التعلیم الثانوي 

ة ، ونحو السلك القضائي كمحامیات أو موثقات بنسب6,19%، والتعلیم العالي بنسبة 14,15%والمتوسط بنسبة 
، بینما كانت تمثالت االناث في التخصصات العلمیة حول التعلیم 3,10%، باالضافة إلى الترجمة بنسبة %4,42

، وهو ما 4%، باالضافة إلى الهندسة بنسبة3,53%بنسبة ، والتعلیم العالي3,10%الثانوي والمتوسط بنسبة 
التي جاءت میوالت االناث نحو ) عائشة بن صافیة(ة یتوافق مع نتائج الدراسة السابقة األولى السالفة الذكر للباحث

.المحاماة والتعلیم الجامعي
في المقابل نالحظ أن تمثالت الذكور األدبیین حول المشاریع المهنیة لیست ببعیدة عن تمثالت االناث 

الذكور العلمیین حول التعلیم في كل األطوار، إضافة إلى ذلك تمثالت حول األعمال الحّرة،  بینما جاءت تمثالت 
عائشة بن (، وهو ما یتوافق مع النتائج التي تحصلت علیها الباحثة 0,45%بنسبة للمشروع المهني حول مهندس

، وما نسبته7,52%حیث جاءت میوالت الذكور نحو الهندسة، كما جاءت التمثالت حول أعمال حّرة بـ ) صافیة
ُیقرون بعدم وضوح المشروع المهني، وهذا راجع في نظرهم لتعدد التخصصات التي یعتمد علیها نظام 4%حوالي 

، حیث یتم تقسیم التخصص إلى تخصصات فرعیة كثیرة تتفرع بدورها على تخصصات أخرى جدیدة وهو )ل م د(
التمكن من التوظیف السریع بعد ما یجعل الطالب في حیرة من أمره، مما أثار لدیهم المخاوف المستقبلة في صعوبة 

.التخّرج
في المقابل جاءت التمثالث االجتماعیة للمشاریع المهنیة عند بقیة الطلبة متفاوتة، بین تمثالت االناث حول 

، أعمال 0,44%بنسبة ، المؤسسات االقتصادیة1,32%، العمل بالشركات بنسبة4,85%بنسبة العمل باالدارة
، سفیرة بنسبة 1,34%، صحافة 2,2%بنسبة ، هندسة البرامج0,45%بنسبة اسبة، مح3,09%بنسبة حّرة

، بینما جاءت تمثالت الذكور تتوافق مع 0,44%، ومشروع عائلي بنسبة 0,9%، ومشروع دراسي بنسبة %0,44
. 0,44%، والعمل كإمام مسجد 1,32%تمثالث االناث، إضافة إلى تمثالتهم حول العمل باألمن الوطني بنسبة 

كما أن هناك تمثالت إجتماعیة للطلبة حول مشاریع مهنیة ال تتوفر تخصصاتها بالعینة المعنیة بالدراسة 
، وهذا راجع 1,34%بجامعة قاصدي مرباح ورقلة وتتمثل حول العمل بالقطاع الصحي كالصیدلة، والتمریض بنسبة 

. من خاللهالرّغبة في دراسة هذه التخصصات مستقبال وبناء المشروع المهني 
یوضح مدى توافق اختیار التخصص مع مهنة المستقبل): 17(رقم شكلال

أنالشكلیتبّین لنا من خالل هذا 
غالبیة التمثالت االجتماعیة للمشاریع المهنیة
عند الطلبة الجامعیین تتوافق مع اختیاراتهم

، وهو77,25%لتخصصات العلمیة بنسبة 
لیوسف ضامن"ما یتوافق مع الدراسة السابقة 
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اختیار كثیر"حیث توصل إلى أن " خطایبة
من الشباب الجامعي للتخصص الذي یدرسونه كان بناءا على توجهاتهم المهنیة، وهو ما یعني أنه یوجد تخطیط 
"ووعي عندهم بأهمیة الحصول على عمل یناسب تخصصاتهم التي اختاروها بناءا على توجهاتهم ومیولهم المسبقة

من ُیرجعون ذلك حسب قولهم إلى أن 74,40%، منهم حوالي )205، ص2009: یوسف ضامن خطایبة(
ذلك إلى تالءم التخصص الُمختار 2,84%التخصص یوجهني نحو میدان الشغل المناسب له، فیما أرجع ما نسبته 

.مع المهنة التي ُیزاولونها
یرون أن تخصصاتهم العلمیة ال تتوافق مع التمثالت من22,75%في المقابل نجد ما نسبته حوالي 

، مما یثیر لدیهم نوع من 9,47%للمشروع المهني، وهذا راجع إلى حداثة تخصصاتهم العلمیة بنسبة االجتماعیة 
ذلك لعدم وضوح المشروع المهني لدیهم وهذا قد 6,16%الخوف والقلق حول المستقبل المهني، فیما أرجع ما نسبته 

رقم الشكلینأنظر (یدانیة للطلبة الجامعیین یكون راجع لعدم وجود المرافقة البیداغوجیة وعدم القیام بالدراسات الم
أرجعوا ذلك لقل مناصب الشغل في ظل كثرة األیدي 4,73%بینما ما نسبته حوالي ، )على التوالي16و15

، والعمل وفق تخصصات أخرى 0,94%العاملة، فیما تراوحت بقیة اآلراء حول تفكیرهم بالمشروع الدراسي بنسبة 
.1,42%ا بنسبة نظرا لتعدد شهاداتهم وهذ

ومن ثمة یمكن القول أن للطلبة إهتمام وتطّلع كبیرین للتكیف مع نسق مشروع الحیاة ككل ونسق المشروع 
المهني بصفة خاصة وهذا من خالل رغبتهم في الحصول على الشهادة التي تتالءم مع مشروعهم المهني، وهذا ما 

حیث نتجت إلى وجود إهتمام وتطّلع كبیرین لدى الطلبة ، "أحمدزقاوة"یتوافق مع نتائج الدراسة السابقة للباحث 
.  لمستقبلهم المتعّلق بالدراسة والحصول على الشهادة التي تؤهلهم لالندماج االجتماعي والمهني

یوضح إطالع الطلبة عن إحتیاجات سوق العمل المرتبطة بتخصصهم): 18(رقم شكلال
الشكلنالحظ من خالل هذا 

أن للطلبة الجامعیین إطالع حول 
احتیاجات سوق العمل المرتبطة 

وهذا 64,40%بتخصصاتهم بنسبة 
راجع لوعي الشباب بتطور الحراك 
االقتصادي والمهني في والیة ورقلة 

بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة، 
وهذا من خالل توفر فرص العمل  في

نظرهم والتي تتالئم مع مشاریعهم المهني المرغوب تحقیق ذواتهم من خاللها، مما یعني وعي الطالب 
بهویته الفردیة، وعن طریق االحتكاك بأهل االختصاص واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم مما یوسع الخیال الفكري 

ر من خاللها مهاراته وابداعاته السوسیولوجي لدیهم حول مشروعهم المهني وٕاكتشاف فرص عمل جدیدة ُیظه
وقدراته، كما أنه یمكن زیادة وبلورة تمثالته االجتماعیة من خالل االطالع على مسابقات التوظیف ومكاتب التشغیل 
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یوسف "بمختلف القطاعات لتساهم في بناء المشروع المهني لدى الطلبة، وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة الباحث 
ن القدرات الذاتیة الممثلة في المهارات والخبرات والتجارب تساهم في تّوجه الطالب ، حیث یرى أ"ضامن خطایبة

الجامعي ألعمال والِمهن التي تتناسب وتلك القدرات وهي أهم من الرغبات والمیول التي ال تكفي لوحدها في تحقیق 
)205، ص2009: یوسف ضامن خایبة(.األهداف المرغوب الوصول إلیها

ُمّطلعین على احتیاجات السوق المرتبطة بتخصصاتهم غیر35,60%ما نسبته حوالي د أننجفي المقابل 
لم یبحثوا في هذا المجال لعدم وضوح المشروع المهني في نظرهم وهو ما قد یسبب 27,02%وهذا راجع لكون 

مشاریع المهنیة مما یعني ضرورة بناء تمثالت اجتماعیة حول ال" یوسف ضامن خطایبة"وقوعهم في البطالة حسب 
التي یوفرها ویتطلبها سوق العمل، فیما أرجع البقیة عدم اطالعهم على احتیاجات سوق العمل المرتبطة 
بتخصصاتهم لفقدان عامل الخبرة من جهة، واالهتمام بالمشروع الدراسي وفقط من جهة أخرى وهذا بنسبة حوالي 

ذین یرغبون في مهن غیر متوفرة بوالیة ورقلة كالعمل على الطلبة العّمال، وال2,25%، توزعت ما نسبته %6,3
بالسفارة، والذین یدرسون بتخصصات جدیدة تثیر لدیهم نوع من القلق والخوف من البطالة لعدم التعّرف على آفاقه 

. المستقبلیة

یوضح القطاع المفّضل لتطبیق المشروع المهني): 19(رقم لشكلا

أن غالبیة الطلبة ُیفّضلون العمل في المستقبل بالقطاع العام عوض القطاعات الشكلنالحظ من خالل هذا 
، وهو 31,90%، وهو راجع لكون القطاع العام یوفر الضمان واالستقرار للعامل بنسبة 63%األخرى وهذا بنسبة 

ما ُیعد أمر مهم، فالشعور بالراحة واألمن، له نتائج إیجابیة عدیدة على الشخص نفسه، وعلى النسق المهني، وعلى 
" لیوسف ضامن خطایبة"النسق االجتماعي األكبر آال وهو المجتمع ككل، وهو ما یتوافق مع نتائج الدراسة السابقة 

تعة بعیدا عن االرهاق والتعب سمة مهمة في العمل عند الشباب، التي خلصت إلى أن الشعور بالراحة واألمن والم
. حیث یرغبون في تحقیقها والوصول إلیها أثناء العمل
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العمل بالقطاع العام نظرا لطبیعة العمل التي تفرض علیه ذلك، حیث من 15,51%بینما ُیفضل ما نسبته 
نحو القطاع العام، وهذا راجع لكون هذه األخیرة هي من یرغب في العمل بالتعلیم في نظره أنه البد له من االتجاه

الِمهن التي لها مكانة اجتماعیة كبیرة، حیث یرغب الكثیر في مزاولتها بإعتبارها مصدر تفاخر داخل النسق األكبر 
الذي یرى أنه یرتبط فیها اختیار الفرد لمهنة ما" یوسف ضامن خطایبة"ككل، وهو ما یفسره علم االجتماع حسب 

" خطایبة"على نحو كبیر بالمستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي، وهي ما تتفق أیضا مع دراسة استعان بها 
حیث تشیر نتائجها إلى أن األبناء یرغبون في االلتحاق بمهن ذات مكانة اجتماعیة " علي حسن الجندي"للباحث 
.  مرموقة

مال والِمهن التي تتیح لهم فرصة تقدیم مساعدات لآلخرین فیما نجد أن هناك من لهم الرغبة في مزاولة األع
الذي یتجهون نحو القطاع العام ألنهم إناث، مما یدل على 1,72%، باالضافة إلى ما نسبته 8,62%وهذا بنسبة 

التمسك بقیم التعاون والتكافل االجتماعي والتمسك بالقیم االجتماعیة وأهمیة نظرة المجتمع خاصة لالناث، وهو ما
في دراسته حیث وجد أن الشباب یحرص على صیانة القیم الثقافیة والدینیة التي تؤكد تقدیم " خطایبة"توصل إلیه 

.الدعم وخدمة اآلخرین والمحافظة على القیم المتعاف علیها في المجتمع
من یتجه نحوه أّما بقیة اآلراء فكانت متفاوتة بین الرغبة في التمسك بعمله كونه یعمل بهذا القطاع، وبین

بإعتباره ال یتطلب جهد كبیر في العمل، وبین من یعتقد أن فرص الشغل بالقطاع العام أكبر من القطاعات األخرى 
.كونها تتفرع على العدید من القطاعات الحكومیة
یرغبون في التوجه نحو القطاع الخاص باعتبار أنه یوفر 14,20%في المقابل نجد أن ما نسبته حوالي 

في تحّمل المسؤولیة ، وهو ما یدل على وعي الطلبة الجامعیین والرغبة6,46%هم المصداقیة في العمل بنسبة ل
والجدیة في اتقان العمل والتفاني فیه، وهذا راجع للحرص والتمسك بالقیم الدینیة والثقافیة السائدة في المجتمع، ونجد 

نتیجة الظروف المعیشیة االقتصادیة السیئة التي یعیشها، یرغبون في كسب المال وهذا راجع3,01%أن ما نسبته 
من ارتفاع في األسعار، الرغبة في الزواج، أي غالء المعیشة بصفة عامة، مما یجعلهم یبحثون على المهن التي 

حیث نتجت " للجندي"والدراسة التي اعتمد علیها " خطایبیة"توفر لها دخال مرتفعا، وهو ما نتجت عنه دراسة 
استین على رغبة األبناء في االلتحاق بالمهن التي تدر علیهم دخال عالیا، باالضافة إلى الرغبة في اكتساب الدر 

الخبرة المهنیة التي قد تكون عامال أساسیا لحصوله على المهنة التي یرغب في الوصول إلیها مستقبال بنسبة 
.تمرار والتمسك بالمهنة التي یزاولها بنسب متفاوتة، أّما باقي اآلراء فتراوحت بین الحّریة في العمل واالس%1,72

، وهذا 20,25%العمل بالقطاع الحّر للحّریة في العمل بنسبة 22,80%ومن جانب آخر ُیفّضل حوالي 
نظرا لعدم رغبته في أن یكون مقید وُمكّبل من جهة، والرغبة في القیام باألعمال المرغوب فیها باألسلوب الذي یرى 

وفي التوقیت والمكان المناسبین له، مما ُیشعره بالراحة والمتعة في العمل، وهو ما قد یؤدي إلى بروز أنه مناسب 
المهنة 1,72%مهارات وقدرات عالیة تساهم في تطویر قدراته واالبداع في العمل، فیما نجد أن ما نسبته حوالي 

زاولة مهنة المحاماة طبیعة عملهم تفرض هي التي تفرض علیهم اختیار القطاع ال العكس حیث الذین یرغبون م
.   علیهم العمل بالقطاع الحّر، فیما نجد نسبة قلیلة جدا تختار هذا االتجاه رغبة في كسب المال
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عرض نتائج الدراسة المیدانیة: ثانیا
انطالقًا من أهداف الدراسة والتزامًا بحدودها، نهدف من خالل هذه الخطوة إلى االجابة على التساؤالت 

مشروع المهني التمثالت االجتماعیة للأن یمكن القوللذلك الفرعیة للدراسة، ومن ثمة االجابة على التساؤل الرئیسي 
تنشئة أسریة، عالقات (ساق االجتماعیة الفرعیة من افر جهود مختلف األنظتُبنى من خالل تلدى الطالب الجامعي

التي هي عبارة عن مقّومات اجتماعیة تقوم بمجموعة من الوظائف، تساهم في بناء ) إجتماعیة، تكوین جامعي
، ومن ثمة تساهم في بناء الهویة الفردیة واالجتماعیة مشروع المهني لدى الطالب الجامعيتمثالت اجتماعیة لل

یین من خالل اكتسابهم للخبرات والمواقف عبر المؤسسات التي یمر بها الطلبة عن طریق الخرجات للطلبة الجامع
المیدانیة التي توفرها لهم الجامعة خاصة في المقاییس األساسیة، والتي تعطي الطلبة الشعور باالنتماء االجتماعي 

والتي سوف )جوفمان(قات المستقبلیة كما یرى الذي سُیجسد من خالل المشروع المهني المستقبلي والذي ُتؤكده العال
.»اآلخرین«و»هم«و»نحن«یتشكل منها الـ 
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