
  اإلطار المنهجي للدراسة    الفصل الخامس 

 105 

  تمھيد 

رغبة منا في تكامل خطوات الدراسة و تناسقها، ننتقل من الجانب النظري إلى الجانب 
  .الميداني، و هو البناء المنهجي للدراسة

سنحاول في هذا الفصل إبراز الخطوات اإلجرائية  والمنهجية التي اعتمدناها في دراستنا 
لنخلص في األخير إلى مجموعة من سنقوم بعرض وتحليل البيانات التي جمعناها من الميدان، 

و الوقوف على  ة ـاالستنتاجات التي تعتبر إجابة عن التساؤالت التي طرحناها في  مقدمة الدراس
  .مدى تحقق الفرضيات المصاغة

  فروض الدراسة :أو�

يدور أو يتمحور حول قضية بحيث حل مشكلة محددة إلى أي بحث علمي  عىيس
  .كاملمنطلق لبناء بحثي متكأساسية 

ن الفروض تقوم بدور هام وأساسي في البحث العلمي، فهي تساعد ومما ال شك فيه أ
البيانات والحقائق المطلوبة لدراسة نحو أداة توجيهية باعتبارها على بلورة مشكلة البحث، 

أو قدم تفسيرا تكما أن الفروض تحدد تصميم البحث وكذلك تنظيم وعرض البيانات و  ؛المشكلة
  .للمشكلة البحثيةملة تفسيرات محت

فكرة مبدئية، تربط بين الظاهرة موضوع الدراسة والعوامل  بمثابةالفروض تعتبر وعليه 
تخضع لالختبار، سواء عن طريق الدراسة ؛ و في إشكالية البحثبها والتي تكون مبينة المرتبطة 

، على اعتبار أنها ثوللفرضية عالقة مباشرة بنتيجة البح .النظرية أو عن طريق الدراسة الميدانية
  .)1(نت مشكالالحل إلشكالية كوّ تمثل 

موضوع الدراسة الحالي الذي ، واستنادا لونظرا لهذه األهمية التي تكتسيها الفرضيات
قد حاولنا من خاللها معرفة مدى تأثير ف ،"التضخم اإلداري والتنمية المحلية"يحمل عنوان 

معرفة العالقة التي تربط بين كفاءة الموارد البشرية التضخم اإلداري على التنمية المحلية وكذلك 
واألداء اإلداري، وفي هذا الصدد تمت صياغة فرضيتين يتم اختيارها فيما بعد،وتتلخص فيما 

  : يلي

  

                                                 
(1)

 مكان النشر غير مبين: ، الجزائرتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرواتي، ز  رشيد  
  .94ص ،2002
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      ة ا�ولىالفرضي. 1

إن مهمة اختيار الموظفين األكفاء بالجهاز اإلداري تمثل العمود الفقري لنجاح اإلدارة  
تعتمد عليه الدولة في تنفيذ سياستها التي يقع على كاهل الجهاز اإلداري  ارئيسي امحور و  ،المحلية

إذ يتوقف على حسن اختيار الموظف الكفء وتعيينه في الوظيفة التي تتالءم  ،عبء تحقيقها
صياغة الفرضية  يمكنوضمن هذا السياق . ق اإلدارة المحلية ونجاحهاومؤهالته وقدراته تفوّ 

 : التالية

  . هناك عالقة إرتباطية بين كفاءة الموارد البشرية واألداء اإلداري 

  الثانية الفرضية. 2

وعدم وضوح علمية في تحديد حجم الموارد البشرية الإن عدم االعتماد على األساليب 
كاهل بالتالي يثقل و  مختلف المهام والمسؤوليات يشكل مصدرا من مصادر التضخم اإلداري،

هذا سيؤثر من دون شك و  ؛عن الحاجة الفعلية للعملتزيد عناصر غير ضرورية و اإلدارة المحلية ب
وعليه سيكون افتراضنا  .على أهداف اإلدارة المحلية باعتبارها اآللية األساسية في تحقيق التنمية

  : كالتالي

  .تضخم عدد الموظفين يؤثر على أهداف اإلدارة المحلية

  المنھج المستخدم في الدراسة : ثانيا

م يعد األساس في التقدم العلمي اليوم، هو الحصول على كم معرفي أكثر، وٕانما ل
 و  األساس هو الوسيلة التي تمكننا من الحصول على هذا الكم واستثماره في أقصر وقت ممكن

يعتبر المنهج العلمي لهذا و  .)1(هي المنهج العلمي بكل معطياتهفي ذلك والوسيلة  ،بأبسط الجهود
وكذلك مجموعة  ،الباحث للوصول إلى تعميمات أو نتائج بطريقة علمية دقيقةبعه يتالطريق الذي 

   .)2(القواعد العامة التي توجه البحث للوصول إلى الحقيقة العلمية

األكثر كفاءة في كشف حقيقة هو إن المنهج الوصفي واستنادا إلى كتب المنهجية، ف
درس ظاهرة ما فإن أول خطوة يقوم بها هي الظاهرة وٕابراز خصائصها، فحين يريد الباحث أن ي

                                                 
 ،جامعة منتوري قسنطينة ،الباحث االجتماعي ،" مراحل الضوابط المنهجية إلعداد بحث"يدة عميراوي ، أحم )1(

  .96، ص اريخت دون، ب1العدد 
  .296ص  ،1997، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، المنهج العلمي والعلوم االجتماعيةعلي شتا،  )2(
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قوم المنهج الوصفي يف ؛ومعلومات دقيقة عنهامعطيات وصف الظاهرة التي يريد دراستها وجمع 
ر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا يعبالتو  ،صفها وصفا دقيقاو  ودراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ب

  .)1(كميا
نه مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل وعليه يمكننا تعريف المنهج الوصفي بأ

لوصف الظاهرة اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال كافيا 
الستخالص دالالتها والوصول إلى نتائج وتعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل  ،ودقيقا
  .)2(البحث

، استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي لراهنةا تماشيا مع أهداف وطبيعة موضوع الدراسةو 
وكيف أن سوء التحديد والتوزيع  ،بغرض وصف ظاهرة تضخم الموظفين باإلدارة المحلية وتحليلها

وما قد يترتب على  ة،يداف اإلدار ـهتحقيق األعلى  ةمباشر  يؤثر الدقيق الكمي والكيفي للموظفين
و قد تم . آللية األساسية في تحقيق التنمية المحليةاإلدارة المحلية هي بمثابة اف ذلك من سلبيات،

  : وفقا للخطوات التاليةتطبيق المنهج الوصفي 

 :وتشمل ،وتمثل الخطوة األولى في البحث، المرحلة االستكشافية .1

أهمية بالغة  ي ذاتوه  ،جمع المعلومات النظرية التي لها عالقة بموضوع البحث •
  .المتوفرة المصادر والمراجعحيث بحيث تثريه من 

واستشارتهم حول المعلومات النظرية األكثر تالؤما  مناقشة ذوي االختصاص والخبرة •
  .مع موضوع الدراسة

  : الوصف المعمق وقد شملت هي األخرى علىالثانية، وهي مرحلة مرحلة ال .2
تحديد وصياغة فروض البحث ووضع إجابات محتملة لإلجابة على التساؤل  •

  .الرئيسي لمشكلة البحث
ط وتحديد مجتمع البحث وتعيين خصائصه ومميزاته تمهيدا الختيار عينة ضب •

  .ممثلة
االستمارة، المقابلة : لدراسة مشكلة البحث هيالمنهجية المناسبة دوات اختيار األ •

  .البحثبالمالحظة المباشرة والمالحظة التلقائية التي ركزت على مشاهد ذات صلة 
  .وع البحث ومحاولة تحليلها وتفسيرهاتركيز على مؤشرات محددة ترتبط بموضال •

                                                 
ديوان  :، الجزائرالعلمي وطرق إعداد البحوث مناهج البحث ،محمد محمود الذنبيات عمار بوحوش، (1)

  .129، ص 1995المطبوعات الجامعية، 
دار الكتــــاب الحــــديث،  :الكويــــت ســــطة،ب، رؤيــــة تطبيقيــــة ممنــــاهج البحــــث التربــــويبشــــير صــــالح الرشــــيدي،  (2)

  .59ص2000
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  .تحليل البيانات وتفسيرها والخروج باستنتاجات •

  أدوات جمع البيانات                 .ثالثا

وسائل االستعانة بأدوات و أي بحث يتطلب من الباحث استعمال منهج معين في إن 
يع بواسطتها معرفة واقع والتي يستط ،مساعدة ومناسبة تمكنه من الوصول إلى المعلومات الالزمة

  :وبالنسبة لهذا البحث فقد تمت االستعانة بالوسائل أو األدوات التالية .)1(أو ميدان الدراسة

   المقابلة. 1

يستخدم هذا النوع من المقابلة في المراحل و المقابلة المقننة، هذا البحث في  تاستعلموقد 
ها محددة بدقة و توجه إلى المبحوثين ، بحيث تكون أسئلت)2(لمرحلة االستطالعيةا ي تليالت

  .)3(بأسلوب واحد و ترتيب واحد و طريقة واحدة

  الظروف التي أجريت فيھا المقابلة. 1.1

بتوجيه من األمين العام للبلدية قمنا بإجراء المقابالت مع رؤساء المصالح، حيث قدمنا 
أن لهم ما أكدنا ك ،مقدمة مختصرة حول موضوع البحث وأهدافه ءقاللكل منهم في أول 

  . المعلومات التي يدلي بها كل مبحوث تستخدم فقط ألغراض علمية بحتة

  محتوى دليل المقابلة واستخداماته. 2.1 

مقابالت مجموعة من األسئلة المفتوحة دارت حول مهام ومسؤوليات كل دليل المن تض
ها التنسيق بين مختلف رية ومدى إنجازها لهذه المهام، وكذلك الكيفية التي يتم بيمصلحة ومد

تركنا ، و حول أبرز المشاكل التي تعاني منها اإلدارة المحليةكما تساءلنا مصالح اإلدارة المحلية، 
  .)4(لهم المجال لتقديم آرائهم حول أسس وركائز نجاح اإلدارة المحلية

لقد تم استخدام المقابلة المقننة مع بعض رؤساء المصالح للحصول على توضيحات و 
كيفية سير شؤون لإلطالع منهم على  وكذلك ،اإلدارةالتسيير و عض الجوانب الغامضة في حول ب

  :  وقد أجريت المقابلة مع كل من .اإلداريين والتقنيينمن قبل  اإلدارة المحلية
  .مديرية المالية والوسائل العامة - 

                                                 

: عمــان، -يــقالنظريــة والتطب-منــاهج وأســاليب البحــث العلمــي ربحـي مصــطفى عليــان، عثمــان محمــد غنــيم،  )1(
  . 81،  ص 2000دار الصفاء للنشر والتوزيع، 

  . 353، ص 1997، دار المعرفة الجامعية، البحث االجتماعيالصمد، عبد الباسط عبد  )2(
  . 184بشير صالح الرشيدي ، مرجع سابق، ص  )3(
  .دليل المقابلة ،2أنظر الملحق رقم  ،لمزيد من التوضيح )4(
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  .مديرية الشؤون االجتماعية - 
  .مديرية العمران والبيئة - 
  .موظفينمصلحة تسيير ال- 
  .مصلحة التنشيط والمناهج - 
  .مصلحة الديوان - 

  الم)حظة. 2

تعتبر المالحظة وسيلة ضرورية لجمع البيانات من الميدان ألنها تمكن الباحث من جمع 
وقد استخدمنا  ،المعلومات الخاصة بحقائق ظاهرة اجتماعية كبعض المواقف الواقعية في الحياة

المالحظة التي تعتمد  تلك هي" بولين يونج " وحسب  .شرةالمالحظة المباالحالي بحث الفي 
  .)1(تهاعلى المواقف الحية وال تستخدم فيها أدوات للتأكد من دق

يدان، ـذا تشخيص المـوقد استخدمنا هذه األداة بغرض التأكد من فرضيات الدراسة وك
ث كنا نالحظ حي ،والحصول على معلومات لم نتمكن من الحصول عليها من المبحوثين مباشرة

طوال فترة إجراء و أو مواطنين خالل المرحلة االستطالعية،  نسلوكيات المبحوثين من إداريي
  :حول كانت مالحظاتنا مركزةو . المقابالت وتوزيع االستمارات

  . كيفية سير العمل داخل المكاتب اإلدارية - 
  موظفين باإلدارة عملية الدقة والتنظيم في عملية تنفيذ المهام والمسؤوليات لدى ال - 

  .المحلية
  يثة والمتطورة ومدى استغاللها من  مدى توفر اإلدارة المحلية على الوسائل الحد - 

  .طرف الموظفين
  .المستوى العلمي والخبرة لدى جميع الموظفين باإلدارة المحلية - 
   ،مدى وعي الموظفين بخطورة المشاكل اإلدارية التي تعاني منها اإلدارة المحلية - 
  .موضوع دراستنا الحالية ،خاصة ظاهرة التضخم اإلداريو 
  .الموظفين باإلدارة المحليةتصرفات سلوك و  - 

  ا�ستمارة. 3

تعد االستمارة من أكثر األدوات المستخدمة في جمع البيانات الخاصة في العلوم و  
طة البريد أو محددا وترسل بواس اتعد إعدادالتي فهي عبارة عن مجموعة من األسئلة  .االجتماعية

                                                 
  .110، ص 1974، 2ط مكتبة القاهرة الحديثة، :، القاهرةد البحث االجتماعيقواعزيدان عبد الباقي،  )1(
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كما قد تتم المقابلة مباشرة  .)1(تسلم إلى األشخاص المختارين لتسجيل إجاباتهم ثم إعادتها ثانيا
  . مع المبحوثين، خصوصا إذا كانوا من األميين

وكذلك  ،قمنا بتحديد متغيرات خاصة بالكفاءة واألداء اإلداريوقبل صياغة االستمارة 
 )2(االستمارةوضعت أسئلة، لتتضـمن وبناءا على هذه المؤشرات  ؛األمر بالنسبة للتضخم والتنمية

  :موزعة على الشكل التالي ، جاءتسؤاال 30
لوصف العينة  وذلكالعامة،  خاصة بالبيانات ، وهي أسئلة4إلى  1أسئلة فرعية من 

  .المصلحة  - التخصص- الجنس- ومعرفة سماتها وخصائصها، حيث شملت السن
   :، وقد تضمنتأسئلة رئيسية

بين  ارتباطيةهناك عالقة : ، ومفادهاالفرضية األولىيتعلق بوالذي : المحور األول - 
  .18-  5من  ،تضمن أسئلة فرعية كفاءة الموارد البشرية واألداء اإلداري

زيادة عدد الموظفين  :، ومفادهارضية الثانيةأسئلة خاصة بالفضمن تو : المحور الثاني - 
  .30- 19،احتوى على أسئلة فرعية منيؤثر على أهداف اإلدارة المحلية

وثيق ال هرتباطال ءاختيار الموظف الكفكيف يتم  جملة من األسئلة لمعرفةكما تم طرح 
وكذلك األمر بالنسبة للزيادة المستمرة في  ،استنادا لمحاكاة واقعية وملموسة ،باألداء اإلداري الجيد

وكذلك بالنسبة  .التنمية المحليةوالتي لها تأثير حتمي على خطط ومشاريع  ،عدد الموظفين
  . القتراحات التي يراها مناسبة لنجاح وتفوق اإلدارة المحليةل

، يمكن حصر أهمها في بعدة مراحلالحالي  البحث ةاستمار ولقد مرت عملية إنجاز 
  : التالي

، وبناءا أبدى مالحظات حولها ألستاذ المشرف الذياالستمارة إلى ا قدمت أسئلة  .1
وما أثير حولها من مناقشات شملت الشكل والمضمون، تم اعتماد  على توجيهاته
  .شكلها النهائي االستمارة في

 يدرسون المنهجية بقسم )3(أساتذةثالثة  محكمين، وهم علىعرض االستمارة النهائية  .2
في  وكفاءتها بهدف إفادتنا ببعض المالحظات حول مدى صدقها، علم االجتماع

 .اختيار الصدق الظاهري الستمارة البحثصا وخصو  ،قياس متغيرات الدراسة

                                                 
، المكتب الجامعي - الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية-البحث العلميمحمد شفيق،  )1(

  .115ص ، 2001،الحديث
(2)

  .1لمزيد من التوضيح أنظر ملحق رقم   
قاسمية ر، ابراھيمي الطاھ: ، جامعة بسكرة، ويتعلق األمر بـالجتماععلم اقسم أستاذة بهم ن و األساتذة المحكم (3)

  .ةليخبن عمار زو  مخلوف
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إدخال التعديالت النهائية الالزمة، ثم النزول إلى الميدان إلجراء الدراسة  .3
 .االستطالعية

بعد التعديالت التي تمت بناءا على الدراسة االستطالعية، ُسحبت األعداد الكافية  .4
 .والالزمة للتطبيق ميدانيا

  لـيـاليب التحلـأس .رابعا

  :ن تحليل البيانات الميدانية أسلوبينيتضم 

  ا�سلوب الكمي .1         

 ،وهو األسلوب الذي يستعمل النسب المئوية في الكشف عن فرضيات ومتغيرات الدراسة
  .وذلك عن طريق إحصاء إجابات الفئة المبحوثة حول الفرضيات

  :كما استخدمنا أيضا في دراستنا الحالية أساليب احصائية متمثلة في 

: )1( ) 2كا(اختبار الداللة  −
( )






=

−
مجكا

ن
نت 2

2

 

  .حيث ن هي النسبة بين مجموع أفراد العينة و عدد األختيارات

  .عدد اإلختيارات: حيث  ف )  / 1-ف(درجة الحرية هي 

:  )2( ) 2كا(اختبار الداللة −
( )






=

−
مجكا

ت
تت

م

مو 2
2

 

  )  1- ع ) (1- ف:( درجة الحرية هي 

  عدد األعمدة أو الحقول العمودية = حيث  ف 

  عدد األسطر = ع 

ق:      معامل التوافق  −
نكا

كا
=

+
2

2

  

  ا�سلوب الكيفي. 2         

                                                 
(1)

علم اإلحصاء و تطبيقاته في المجالين التربوي لمزيد من االطالع أنظر سعدي شاكر حمودي،   

  . 215، ص 2000مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان واإلجتماعي، 
(2)

  Khaled Khaldi  , Méthodes  des statistiques, Alger : OPU, 3
ème

 Edition , 2001, 

P125.  
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  .ويعتمد على الجانب النظري في تحليل البيانات عن طريق عرض النتائج وتفسيرها

  دراسةـال الـمج .خامسا

  :في مجال علم ا جتماع تتم من خ"ل المجا ت التاليةكل الدراسات الميدانية  

  المجال المكاني.1

  .لقد أجريت الدراسة ببلدية بسكرة والية بسكرة

درجة  6درجة و 5تقع مدينة بسكرة شرق خط غرينتش بين خطي طول : الموقع الفلكي
  .)1(درجة 35درجة و 34شماال وما بين خطي عرض 

بسكرة من المدن المتوسطة تتربع على مساحة قدرها تعتبر مدينة : الموقع الجغرافي
، مـك 240، تقع في جنوب عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة وتبعد عنها بـ ²كم 21671,20
من و ، بلدية 33دائرة و 12تضم حوالي وفي المجال اإلداري . شمال البالد بجنوبهرابطة بذلك 

كما ، )2(لسكان الوالية ألنها عاصمة للمنطقةمدينة بسكرة مركزا اقتصاديا وٕاداريا  جهة أخرى تعد
)3(تعتبر مدينة جامعية الحتوائها على جامعة محمد خيضرأنها 

.  

أما بالنسبة لمدينة بسكرة مجال الدراسة، فقد جاء اختيارنا تحديدا إلدارتها المحلية 
  : لالعتبارات التاليةوالمتمثلة أساسا في البلدية 

  .ل الدولة وتعمل على تنفيذ سياستها وبرامجها المسطرةتعتبر البلدية هيئة محلية تمث •
المسير األول لشؤون المدينة اقتصاديا واجتماعيا ولها ارتباط مباشر البلدية تعتبر  •

  .بالمواطنين وبالتنمية المحلية للمدينة
تأتي في مقدمة هذه و  ،لتخلف والفساد اإلداريتعبر عن اتعاني من مظاهر عديدة  •

ضخم اإلداري ومالها من سلبيات وتأثيرات، بحيث تمتص جميع المظاهر مشكلة الت
وتضيع على اإلدارة المحلية أهم أبعادها المتمثلة في ) التنظيمية والمالية(الجهود 

  .الفعالية والكفاءة في تنفيذ األهداف المطلوبة

  المجال الزمني .2

                                                 
(1) Bureau d'étude et d'urbanisme, Batna plan directeur d'amenagement et 

d'urbanisme, septembre,1998, P15.        
  .16، ص 2000الثاني  مجلة بسكرة ألحداث، العدد ،" سكرة في سطورب"، المجلس الشعبي البلدي (2)
   .2، ص2000جوان  ،الدليل السنوي إلحصائيات لوالية بسكرة ،مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية (3)
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ن المعروف أن هذه الفترة وم ،يتمثل المجال الزمني في الفترة التي نزلنا فيها إلى الميدان 
، وعليه فقد استغرقت الدراسة الميدانية مدة ثالثة أشهر ،تتوقف على نوعية الدراسة وأهدافها

  :توزعت كالتالي

  المرحلة ا�ولى.1.2

ومن خاللها تعرفنا عن  ،لبلدية واستغرقت أسبوعينلة االستطالعية ر أين تمت فيها الزيا 
  .بلدية وسير العمل فيهاريات ومصالح اليقرب على مختلف مد

 )1(حول الهيكل التنظيميلالستفسار كما قمنا بإجراء مقابالت مع مختلف المسؤولين 
معرفة مهام ومسؤوليات ، وكذلك والمصالح رياتيمعرفة التسلسل الهرمي لمختلف المدو للبلدية 
ة التعيين طرح أسئلة تتعلق بعمليلمستخدمين المصلحة ومن جهة أخرى اتصلنا ب .وظف بهاكل م

،كان بودنا الحصول على قائمة تحوي على عدد والتدريب والترقية داخل اإلدارة المحلية 
وتخصص كل موظف باإلدارة المحلية من الناحية النظرية، حتى نستطيع مقارنتها بما هو موجود 

  .في الواقع لكن لألسف لم نحصل على ذلك

  المرحلة الثانية.2.2

بالبلدية،  اموظف 17تجريبية على الستمارة االبتطبيق  ها أواليوما قمنا في 15واستغرقت  
عن  عرفت بعض التعثر وذلك المتناع بعض الموظفينقد هذه العملية والجدير بالذكر أن 

المتعلقة بالمستوى التعليمي و كذا عدد الموظفين المفترض أن يكون  إلجابة على بعض األسئلةا
تستخدم إال كل المعلومات التي يدلون بها سوف لن كيد لهم بأن أبعد التو  .في كل مصلحة

لكونه  ،طورتهـخو وهذا يعود إلى حساسية الموضوع  .صبحوا متعاونينأ، ألغراض البحث العلمي
وما سببته هذه  ،كل التنظيميـالهيعلى أوجـدون في ييتعلق بممارسات المسؤولين الذين 

من و  ،زات اإلدارة الجزائرية المحلية عمومالـيصبحـا من ممي، ينالممارسات من تخلف وفساد إداري
الهامة لبعض دخالت خالل المعلومات الهامة التي استقيناها من الميدان ومن خالل أيضا الت

  .الموظفين، استطعنا تعديل االستمارة لتصبح في شكلها النهائي

  المرحلة الثالثة.3.2

معلومات الصول على ح، للمايو 13أفريل إلى 27ولقد استغرق تطبيق االستمارة من 
    . المطلوبةبيانات الو 

      
  المجال البشري.3

                                                 
(1)

  .3لمزيد من التوضيح أنظر ملحق رقم    
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تضم البلدية حيث  ،سبقت اإلشارة إلى أن الدراسة الميدانية قد أجريت بمقر بلدية بسكرة 
ومن بين هؤالء تم اختيار عينة . موظفا إداريا يتوزعون على مختلف األقسام بالبلدية 135حوالي 
    .ممثلة

  راسة وخصائصھاعينة الد.سادسا

العينة ليست مجرد جزء من مجتمع البحث حسبما اتفق عليه، ولكنها اختيار واعي   
 .فيه قواعد واعتبارات علمية معينة لكي تكون نتائجها قابلة للتعميم على المجتمع األصلي ىتراع
ل، ـمن الك زءـج إنها ،منه البيانات الميدانيةؤخذ ف العينة على أنها مجتمع الدراسة الذي تر عوتُ 

 ،فالعينة إذن .خذ مجموعة من أفراد المجتمع تكون ممثلة للمجتمع، لتجرى عليها دراسةأبمعنى 
هي جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصلي، ثم تعمم نتائج الدراسة على المجتمع 

  .)1(ير ذلكأو غ اتكون أحياء أو شوارع أو مدنقد ووحدات العينة قد تكون أشخاصا، كما  .كله

لكن عند ، الدراسةمفردات مجتمع الحصر الشامل لجميع ، في بداية األمرأملنا كان وقد 
  فردا 112بـمن العينة واكتفينا   همقمنا بحذف ،*افرد 23تطبيق االستمارة النهائية تفاجأنا بامتناع 

  . مفردة112لتصبح عينة البحث تعادل   .من مجموع وحدات الدراسة
  :ا السياق لخصائص العينة كما يليسنتطرق في هذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع الموظفين حسب فئات السن. 1

 فئات
 المجموع 60- 48 48- 36 36- 24 السن

                                                 
  .191بق ، ص اي، مرجع سترشيد زروا )1(

*
  .إن امتناع المبحوثين عن اإلجابة أمر وارد وِتؤكده كتب المنهجية  
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  العينة

 
 % ت % ت % ت % ت

 100 54 1,78 2 22,32 25 24,10 27 ذكور

 100 58 0 0 16,07 18 35,71 40 إناث

 60إلى  24الذكور تراوح من  يتضح من خالل من خالل هذا الجدول أن سن الموظفين
أما نسبة , %24,10سنة بنسبة  36إلى  24إال أن أكبر نسبة تتركز في الفئة العمرية من , سنة

سنة والنسبة المتبقية األقل تتركز في فئة السن 48إلى  36تركزت في فئة السن من % 22,32
إال أنهم يتركزون في , سنة 48إلى  24بالمقابل يتراوح سن اإلناث من . سنة 60إلى  48من 

 36في فئة السن من % 16,07تليها نسبة , %35,71سنة بنسبة  36إلى  24الفئة العمرية من 
  .سنة 48إلى 

  توزيع الموظفين في كل مصلحة و حسب تخصصهم. 2

عون   
 إداري

متصرف 
 إداري

كاتب 
 راقن

 محاسب
ملحق 
 إداري

تقني 
 سامي

  التكرار
 

  النسبة المئوية
 

 18,62 19 5 2 0 3 2 7 مصلحة العمران والبيئة

 17,64 18 3 3 1 3 4 4 مصلحة الشؤون اجتماعية

 8,82 9 1 3 0 2 2 1 مصلحة االنتخابات

 19,60 20 2 2 1 5 4 6 مصلحة المستخدمين

 19,60 20 3 2 0 3 2 10 مصلحة الحالة المدنية

 16,66 17 3 2 7 3 1 1 مصلحة المالية

*وعــــــالمجم
 102 100 % 

  
يتضح من خالل هذا الجدول تساوي نسبة الموظفين في كل من مصلحة الحـالة المدنية 

في حين تقاربت نسبتهم في كل من  % 19,60ومصلحة تسيير الموظفين، حيث قدرت نسبتهم بـ 
 و% 18,62 مصلحة العمران والبيئة ومصلحة الشؤون االجتماعية، وهذا ما توضحه لنـا نسبة 

                                                 
*
  . نظرا  المتناع البعض منهم عن اإلجابة 112لم يصل عدد المبحوثين إلى   
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وفي األخير نجد أن أقل 77 %16,66لغت نسبة الموظفين بمصلحة المالية ببينما ب.% 17,64
  . %8,82والتي قدرت ب ,نسبة من الموظفين تركزت في مصلحة االنتخابات

يكننا القول بأن توزيع الموظفين بهذا الشكل يعتبر توزيعا متقارب في كـل المصالح هذا 
من الضروري أن يتم توزيع الموظفين حسب  لكن,ما لمسناه بالفعل من خالل إجابات المبحوثين 

احتياجات كل مصلحة ،وحسب االختصاصات المطلوبة والمسؤوليات المحددة لكل موظف 
  .باإلدارة المحلية 

  
  
  
  
  

  


