تحت اشراف الدكتورة :جابر مليكة

من اعداد الطالبة :دريد مليكة

يعتبر قطاع التعليم العالي من أبرز القطاعات التي يعتمد عليها المجتمع في تكوين اإلطارات ودفع عجلة التنمية،
لذى نجد الدول المتقدمة والنامية على سواء تولى أهمية للتكوين الجامعي بحيث سعت الدول األوروبية إليجاد
نظام يلبى حاجات المجتمع كبنية عامة وتمثل هذا النظام التعليمي في نظام (ل م د) والتي تبنته الجزائر كغيرها من
الدول بصفة تدريجية سنة  2004/2003كبديل للنظام الكالسيكي بحيث يشكل الطالب في هذا النظام أحد أهم
محاور العملية التعليمية ،وبما أن مدخالت التعليم العالي بجامعة قاصدي مرباح ورقلة تأتى من بيئات اجتماعية
مختلفة فان لكل منهم رأس مال اجتماعي اكتسبه ،من مجاالته االجتماعية القادم منها فيكتسب مجموعة من أنماط
األفعال والتصرفات التي تمكنه من االندماج في المحيط الجديد ،فالبنية قد تلعب دورا مهما في تشكيل تمثالت
الطالب نحو طبيعة التكوين سواء بشكل إيجابي او سلبي هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الطالب خالل فترة
تكوينه الجامعي في مرحلة ليسانس يبنى رأسمال اجتماعي خاص به قد يشكل به تمثال انطالقا من معايشته للواقع
التكوين.
وانطالقا مما تقدم تأتى هذه الدراسة لمعرفة ان كان الطالب يعتمد على ما اكتسبه من مجاالته االجتماعية او يعيد
صياغة بنية اجتماعية جديدة حول طبيعة التكوين ،ومنه نطرح السؤال الرئيسي االتي:
كيف يسهم الرأسمال االجتماعي للطالب الجامعي في جامعة قاصدي مرباح بورقلة في تشكيل تمثالته نحو التكوين الجامعي؟ والتي
تندرج تحته التساؤالت الفرعية التالية:
كيف يسهم األصل الجغرافي للطالب في جامعة قاصدي مرباح بورقلة في
تشكيل تمثالت الطالب نحو التكوين الجامعي؟

محاولة التعرف على اسهام األصل الجغرافي للطالب
في جامعة قاصدي مرباح بورقلة في تشكيل تمثالته
نحو التكوين الجامعي.
محاولة التعرف على اسهام الرصيد الثقافي لألسرة
للطالب في جامعة قاصدي مرباح ورقلة في تشكيل
تمثالته نحو التكوين الجامعي.
محاولة التعرف على اسهام شبكة العالقات االجتماعية
للطالب في جامعة قاصدي مرباح ورقلة في تشكيل
تمثالته نحو التكوين الجامعي.

كيف يسهم الرصيد الثقافي ألسرة الطالب في جامعة قاصدي مرباح ورقلة في
تشكيل تمثالته نحو التكوين الجامعي؟
كيف تسهم شبكة العالقات االجتماعية للطالب في جامعة قاصدي مرباح
بورقلة في تشكيل تمثالته للتكوين الجامعي؟

نظرية التشكيلة ألنطوني غيدنز
المنهج المتبع في
الدراسة
تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي
ألنه األنسب لموضوع البحث وألنه أكثر
مالئمة في الدراسات االجتماعية واإلنسانية
ومن خالل هذه الدراسة تم توظفيه من
خالل:
االطالع على الكتب والدراسات السابقة
المشابهة للموضوع.
جمع المادة العلمية ووصف الظروف
الخاصة بها.
تصميم أداة البحث/.اقتراح الخطوات
واألساليب اإلحصائية /إعطاء تفسرت
محتملة وتفريغ البيانات و اإلجابة على
التساؤالت المطروحة
.

العينة االحتمالية الطبقية :تم االعتماد في هذه الدراسة
على هذا النوع من العينات بحيث يتم تقسيم المجتمع
الدراسة األصلي المكون من  775طالب من كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية من جميع التخصصات الى طبقات
أو فئات متجانسة على أساس خصائص معينة تسمى
طبقة تم نسحب عشوائيا من كل طبقة على أن تكون
عينة حاصل جمع عينات الطبقات.

يعرف أنه أحد الوسائل التي يعتمد عليها الباحث في تجميع البيانات
والمعلومات من مصادرها ،ويعتمد االستبيان على استنطاق الناس
المستهدفين بالبحث من أجل الحصول على إجاباتهم عن الموضوع
والتي يتوقع الباحث أنها مفيدة لبحثه وتساعده بالتالي على اختبار
فرضياته.
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وتم اختيار العينة على النحو التالي:
n1 +n2 +n3 + n4
حيثn1.هو حجم طبقة االولى.
حيث هو حجم الطبقة الثالثة.
حيث هو حجم الطبقة الرابعة
ونجد حجم العينة المطلوب فأننا نحدد حجم
العينة من كل طبقة بطريقة النسبة كما يلي:
n × n%
100%

