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  ةـمجـــاالت الـدراســ  .أوال                 

  منھــج الــدراســـة   .ثانیا                 

                                                                                                أدوات جمــع البیانــــات   .ثالثـا                
  العینـة وكیفیـة اختیـارها     .رابعا             
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  تمهیــد

انطالقا من الخلفیة النظریة السوسیولوجیة التي اعتمدنا علیها في إنجاز هذا البحث سوف نتناول 

في هذا الفصل الجانب المنهجي للدراسة، فالبحث االجتماعي ال یتمثل في جمع التراث النظري واإلطالع 

نما اعتمدها على العمل المیداني الذي یمكن الباحث على البحوث والدراسات ال تي تناولت المشكلة فقط، وإ

من جمع المعلومات من المجتمع الذي یقوم بدراسته، فمحاولة إثبات الدراسة النظریة بالدراسة العلمیة 

داف المیدانیة من أهم مساعي البحث العلمي لملء الفجوة القائمة بین النظریة والواقع بغیة تحقیق أه

الدراسة واإلجابة على تساؤالت اإلشكالیة من خالل مجموعة من األدوات واإلجراءات التي تساعدنا في 

  : جمع المعلومات عن الواقع مكان الدراسة وهذا ما سنحاول تناوله في هذا الفصل بدءا من

       

  

  

  

  

      

  

  



.اإلجـراءات المنھجیـة للدراسـةالفصـل الرابــع                                                               

 

  126

  

  

  
  
  

  مجاالت الدراسة : أوال
     مجال الدراسةالتعرف بالوحدة : المجال المكاني. 1

، 1986أفریل  13تم إجراء البحث المیداني على مستوى مستشفى بشیر بن ناصـر، دشـن في 
  .یقع في المنطقة الشرقیة لمدینة بسكرة بالعالیة الشمالیة

والجدیر بالذكر أن القطاع الصحي ببسكرة بأكمله یحتوي على مجموعة من المجمعات والمراكز 
  . ةالصحیة والوحدات العالجی

ویعمل على تقدیم الخدمات للمریض في سائر األیام ومحاولة تقدیم اإلرشادات والنصائح الصحیة 
  .   للوقایة قبل العالج

 الھیكـل التنظیمـي للمستشفـى  

أنظر الشكل (یتكون المستشفى من ثالث مستویات للسلطة، حیث  یظهر في الهیكل التنظیمي 
  ).من الملحق 01رقم 

  ـةاإلدارة العام. 1

وتوكل لها مهمة اإلدارة الرئیسیة والعامة للمؤسسة، حیث تعتبر المستوى األعلى لإلشراف 
  . ومختلف مهام التنسیق بین بقیة المصالح، وذلك بمساعدة مكتبین

  مكتب االتصال والتنظیم اإلداري. أ

ت یتمثل دوره في تنسیق مختلف أقسام المؤسسة وتسییر جمیع االتصاالت المتعلقة بالوحدا
  . التنظیمیة واإلدارة العلیا

  مكتـب النظـام العـام. ب

یعمل على متابعة ومراقبة سیر النظام العام ومدى تطبیقه على أرض الواقع وتكافؤ النظام 
  . واألهداف الموضوع ألجلها
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  مساعد مدیر مكلف بإدارة الوسائل . 2

الظروف الخاصة بهم وحل یقوم بتنظیم عمل المكاتب والتأكد من صالحیة وتأهیل العاملین و 
  .مكاتب 03مشاكلهم ومنازعاتهم وكذا المیزانیات الخاصة بالوحدة عن طریق 

  مكتب تسییر الموارد البشریة والمنازعات . أ

یهتم بكل الشؤون االجتماعیة و العملیة وكل ما یتعلق بظروف العمل وتوفیر الشروط الحسنة 
  .للعمال وكذا السیر العملي لقانون العمل

  
  مكتب المیزانیة والمحاسبة . ب

یهتم بتسجیل العملیات المالیة والمحاسبة، بحیث یعطي الصورة الواضحة للوضع المحاسبي 
مصاریف، (والمالي للمؤسسة ومتابعة المصاریف والمدخالت والمخرجات لوضع المیزانیات العامة 

  ...)مرتبات، مواد ولوازم
  مكتب تكالیف الصحة. ج

لتكالیف وهي التكالیف الصحیة، ألنها األهم في الوحدة ومراجعتها یختص بنوع خاص من ا
  محاسبیا ومعرفة مستواها ومدى كفاءتها في تقدیم الخدمات      

  مساعد مدیر مكلف بالمصالح االقتصادیة والمنشآت والتجھیزات  . 3

بالعتاد الالزم مكلف بإدارة المصالح االقتصادیة والعمل على تسییر المنشآت والتجهیزات والتزود 
  : بها والمنشآت الجدیدة ویتفرع عنه مكتبین

  .مكتب الهیاكل والتجهیزات والصیانة. أ

  .مكتب المصالح االقتصادیة. ب
  مساعـد مكـلف بالنشاطات الصحـیة  . 4

تتمثل معظم مهامه ضمن النشاط الصحي، أي تنظیم عملیات العالج والوقایة وأیضا تنظیم 
عالم ومكتب الدخول، أي عملیة التنسیق بین جمیع هذه العملیات الصحیة من عملیات االستقبال واإل

بدایة العملیة إلى نهایتها وتسییرها لكي تصل إلى صاحب الخدمة على أكمل وجه، لذلك تتفرع هذه 
  : النشاطات وتستند إلى مكاتب خاصة بها

  مكتـب الوقایـة. أ

  .رات الوقائیة اإلجباریةیهتم بالعملیات الوقائیة واإلعالم بمختلف الدو 
  مكتـب تنظیم وتقییم نشاطات العالج . ب
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  مكتـب االستقبـال والتوجیـھ . ج

تقدیم التعلیمات وتوجیه المرضى إلى المصالح العالجیة الخاصة بهم، أي تقدیم الخدمات ما قبل 
  .العالج

  

  

  

  

   
  مكتـب الدخـول . د

  .عالجتسجیل المرضى الداخلین والخارجین وتقدیم غرف ال

  : ویحتوي مستشفى بشیر بن ناصر على المصالح التالیة

  مصلحة جراحة األطفال  * 

  الرعایة المركزة* 

  مصلحة جراحة النساء * 

  االستعجاالت الطبیة الجراحیة* 

  مصلحة جراحة الرجال  * 

  الصیدلیة* 

  أمراض األنف األذن والحنجرة* 

  أمراض النساء*  

  تصفیة الدم   * 

  ة سرطان عنق الرحممركز متابع* 

  المخبر وحقن الدم * 

  مخبر * 

  مصلحة جراحة العظام * 
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  قسم األشعة * 

  قسم الوالدة* 

ستشفاءات واألسرة، الوفیات، عدد أیام االستشفاء في مستشفى ویوضح الجدول التالي عدد اإل
  بشیر بن ناصر

  

  

  

  

  

  ن ناصر یوضح عدد األسرة واالستشفاءات في مستشفى بشیر ب) 04(جدول رقم 

  عدد االستشفاءات  عدد األسر
  

عدد 
  الوفیات

عدد أیام 
  االسشفاء

نسبة 
  الوفیات

متوسط المدة 
  الزمنیة االستشفائیة

نسبة استغالل 
 %األسرة 

240  16311  391  35213  2,39  2,75  40,75  

  .مدیریة الصحة والسكان: المصدر
   المجال الزمني للدراسة  . 2

لتي نزلنا فیها إلى المیدان، ومن المعروف أن هذه الفترة تتوقف یتضمن المجال الزمني الفترة ا
  : على نوعیة الدراسة وأهدافها، وعلیه فقد تمت الدراسة المیدانیة على فترات متفاوتة توزعت كالتالي

   الدراسة االستطالعیة   : المرحلة األولى. 1- 2

لت المرحلة األولى من دراستنا أین تمت الزیارة االستطالعیة لمدیریة الصحة والسكان، حیث مث
زالة اللبس على  المیدانیة والتي غایتها التعرف على الواقع المیداني للبحث قبل الخوض في تفاصیله وإ
بعض النقاط الغامضة فیما یتعلق بالمفاهیم المستعملة، بحیث یتسنى لنا من خالل هذه المبادرة التعرف 

  . مصلحة التكوین المتواصل عن قرب على مختلف مصالحها والتي من بینها

كما قمنا بإجراء مقابالت مع بعض المسؤولین فیها ومعرفة مسؤولیاتهم بها، وقمنا بطرح عدة 
  .   2005أسئلة لهم تتعلق بعملیة التكوین المتواصل داخل هذه المدیریة وتمت في شهر أفریل 

   :    المرحلـة الثانیـة . 2- 2
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جراء بعض المقابالت  ثم  یوما قمنا فیها أوال 15واستغرقت  بزیارة مستشفى بشیر بن ناصر وإ
موظفا بالمستشفى، ومن خالل المعلومات الهامة التي استقیناها من  10تطبیق االستمارة التجریبیة على 

المیدان، ومن خالل أیضا التدخالت الهامة لبعض الموظفین استطعنا تعدیل االستمارة لتصبح في شكلها 
  .  النهائي

       :لمرحلـة الثالثـة ا. 3- 2
للحصول على  2006- 03- 02إلى  2006-02-07وقد استغرق تطبیق االستمارة من 

  .المعلومات المطلوبة

  
 

   

  
   المجـال البشـري   . 3

شكالیته، فإن مجتمع الدراسة یشمل األفراد المشاركین في دورات تكوینیة  حسب موضوع البحث وإ
لتكوین الذي یحضر األفراد لاللتحاق بمنصب عمل أولي أو األفراد التي قام بها المستشفى ولم یشمل ا

  . الذین لم یشاركوا في أي برنامج تكویني

  : ویضم مستشفى بشیر بن ناصر مجموعة من فئات واألسالك تتمثل في

 السلك الطبي.  

 السلك الشبه طبي.  

 السلك اإلداري.  

 سلك التقنیین والمهنیین .  

عدة منها أننا لم نجد تكوینا  تالعتبارا) التقنیین والمهنیین(األخیرة  وقد استثنینا في بحثنا الفئة
  . خاصا لهذه الفئة، كما أنها ال تخدم تساؤالت بحثنا

  .ومنه فإن مجتمع دراستنا یشمل الفئات التالیة والموزعة على مختلف األقسام والمصالح
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فى بشیر بن ناصر حتى           یوضح تعداد المناصب المشغولة في مستش) 05(جدول رقم 
2005.12.30  

  العدد  الرتبة  السلك

بي
الط

ك 
سل

ال
  

  ممارس اخصائي       
  طبیب عام       
  صیدلي عام       
  جراح أسنان       

16  
22  
01  
01  

  14  المجموع
بي

 طـ
شـبه

ك ال
سـل

ال
  

  عون طبي في التخذیر      
  قابلة      
  ممرض رئیسي      
  د. صل على شممرض حا      
  ممرض مؤھل      
  مساعد تمریض      
  محضر صیدلي      
  مشغل أجھزة أشعة      
  تقني في علم األوبئة      
  مخبري      
  أخصائي في علم النفس العیادي      
  مساعدة اجتماعیة      

24  
53  
17  
173  
22  
01  
60  
14  
02  
24  
01  
01  
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  338  المجموع

ري
إلدا

ك ا
سل

ال
  

  إداريمتصرف       
  مساعد إداري      
  محاسب إداري      
  عون راقن      
  عون مكتب      

08  
  

16  
  

11  
  

01  
  

01  
  38  المجموع

  416  المـــجموع الكـــلي

  .  المدیریة الفرعیة إلدارة الوسائل بمستشفى بشیر بن ناصر: المصدر

  

  

  
  منھـج الدراسـة : ثانیـا    

نما األساس هو الوسیلة لم یعد األساس في التقدم العلمي ه و الحصول على كم معرفي أكثر، وإ
التي تمكننا من الحصول على هذا الكم واستثماره في أقصر وقت ممكن وبأبسط الجهود، والوسیلة في 

، فكل دراسة أو بحث علمي البد أن یقوم على منهج معین حتى )1(ذلك هي المنهج العلمي بكل معطیاته
الطریق <<  ى نتائج علمیة موضوعیة ودقیقة، ویعرف المنهج على أنه یتمكن الباحث من الوصول إل

  .   >>الذي یسلكه الباحث للوصول إلى الغایة المنشودة 

فإن المنهج " دور التكوین المتواصل في تنمیة الموارد البشریة" ونظرا لطبیعة الموضوع 
  .  المنهج الوصفيالمستخدم هو 

یضاح خصائص << وصفي بأنه یعرف حمد سلیمان المشوخي المنهج ال المنهج المتبع لدراسة وإ
الظاهرة أو حالة معینة كما هي كائنة في الواقع وتفسیرها وتحدید عالقاتها في إطار ظواهرها والمتغیرات 

ویعد المنهج الوصفي أكثر  )2(>>المحیطة بها، باإلضافة إلى اإلحداثیات التي تقود إلى تعمیمات متباینة
  : مة للواقع االجتماعي كسبیل لفهم ظواهر واستخالص سماته ویأتي على مرحلتینمناهج البحث مالئ

                                                
، جامعة منتوري، قسنطینة دون 01، الباحث االجتماعي، العدد مراحل الضوابط المنهجیة إلعداد بحثاحمد عمیراوي، . (1)

  .  96تاریخ نشر، ص 
    .177، ص ،2002دار المعرفة الجامعیة، مصر، ، ومناهج البحث العلمي تقنیات، حمد سلیمان.(2)
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  مرحلة االستكشاف والصیاغة التي تحتوي بدورها على ثالث خطوات وهي  :المرحلة األولـى
تلخیص تراث العلوم االجتماعیة فیما یتعلق بموضوع البحث واالستناد إلى ذوي الخبرة العلمیة للدراسة، ثم 

  .  بعض الحاالت التي تزید من استبصارنا بالمشكلة وتلقي الضوء علیهاتحلیل 

 فهي مرحلة التشخیص والوصف، وذلك بتحلیل البیانات والمعلومات التي تم  :أما المرحلة الثانیة
     )3( .جمعها تحلیال یؤدي إلى اكتشاف العالقة بین المتغیرات وتقدیم تفسیرا مالئم لها

ج الوصفي ألن هذا البحث ینطلق من معرفة الدور الذي یلعبه التكوین وقد اعتمدنا على المنه
المتواصل في تنمیة الموارد البشریة والبحث عن واقع التكوین المتواصل داخل المؤسسة الصحیة وما هي 

  .  أهدافه ومعیقاته

  

  

  
  األدوات المنھجیة المستخدمة في جمع البیانات  : ثالثا

تعرف األدوات المنهجیة، بأنها وسائل جمع البیانات حول الظاهرة المدروسة، فاستعمال منهج 
معین في أي بحث یتطلب من الباحث االستعانة بأدوات ووسائل مساعدة ومناسبة تمكنه من الوصول إلى 

تماد الباحث على المعلومات الالزمة والتي یستطیع بواسطتها معرفة واقع أو میدان الدراسة، والواقع أن اع
  )1( .منهج معین هو الذي یحدد نوع األدوات التي یستعین بها في جمع هذه البیانات

نما تأتي بمراعاة نقاط من أهمها   : إن اختیار هذه األدوات المنهجیة ال یتم بشكل عفوي، وإ

 میدان أو تخصص الباحث.  
 نوعیة مجتمع الدراسة.  
 2( .الظروف والمالبسات التي تحیط بالموضوع(  
 3( .موضوع البحث وطبیعته(  

  :  وبالنسبة لهذا البحث فقد تمت االستعانة باألدوات المنهجیة التالیة
  المقابلـة . 1

                                                
    .60، ص ،2003دار المعرفة الجامعیة، مصر، ، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، محمد محمد قاسم. (3)
  .  31، ص 1997، مكتبة األشعة الفنیة، مصر، المنهج العلمي والعلوم االجتماعیةسید علي شیتا، . (1)
    .40ص  ،2004، دار العرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر،  02الطبعة ، منهجیة البحث العلمي، محمد مسلم .(2)
    .31، ص 1997مكتبة وهران الشرق، الجزائر، ، محاضرات في تصمیم البحوث االجتماعیة وتنفیذها، سعید ناصف. (3)
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تعد المقابلة استبانة شفویة یقوم من خاللها الباحث بجمع معلومات بطریقة شفویة مباشرة من 
  .المفحوص

وهو (جهة، حیث یحاول أحدهما تفاعل لفظي یتم بین شخصین في موقف موا<< وتعرف بأنها 
  )4( .>>بالمقابلة أن یستثیر بعض المعلومات أو التغیرات لدى المبحوث) القائم

وتم استخدام المقابلة الحرة أو غیر المقننة وهي التي ال تكون األسئلة موضوعة مسبقا، بل یطرح 
  . رح األسئلة األخرىالباحث سؤاال عاما حول مشكلة البحث ومن خالل إجابة المبحوث یتسلل في ط

  

  

  

  :           واستخدمنا هذا النوع من المقابلة مع كل من

 مدیر التكوین المتواصل لألطباء للقطاع الصحي بسكرة.  
 مدیر التكوین المتواصل للشبه طبي للقطاع الصحي بسكرة.  
 مدیر التكوین المتواصل لإلداریین للقطاع الصحي بسكرة.  
 للقطاع الصحي بسكرة مدیر خلیة التكوین المتواصل.  

  .كما استخدمنا هذه األداة مع بعض أفراد العینة بغرض شرح بنود االستمارة
  المالحظـة . 2

هي أداة لجمع البیانات، بها ینفذ المنهج الوصفي، تعمل على توجیه االنتباه واإلدراك إلى ظاهرة 
  )1( .هاأو حادثة معینة أو لشيء ما بهدف الكشف عن أسالیب الظاهرة وقوانین

وفي ضوء إشكالیة البحث وأهدافه استخدمنا المالحظة البسیطة المباشرة كأداة الستقصاء الحقائق 
من الواقع بالمتابعة والمشاهدة والتي یصعب الكشف عنها من خالل االستبیان أو المقابلة حیث مكنتنا 

تماعیة والوقوف على سلوك هذه األداة من الكشف عن بعض المواقف والنشاطات الیومیة والعالقات االج
  .  بعض األفراد في أماكن عملهم، إذ تبرز حقیقة تصرفاتهم وردود األفعال وطبیعة العالقات االجتماعیة

  االستبیـان  . 3

                                                
، دار وائل، عمان 03الطبعة ، لوم االجتماعیة واإلنسانیةأسالیب البحث العلمي في العفوزي غرایبیة وآخرون، . (4)

  .61ص ، 2002
  .  226، ص 2000، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، مناهج البحث في التربیة وعلم النفسسامي ملحم، . (1)
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أداة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طریق استمارة معینة تحتوي << ویعرف بأنه 
ي مناسب، یجري توزیعها على أشخاص معینین لتعبئتها على عدد من األسئلة مرتبطة بأسلوب منطق

<<.)2(    

وقد جرت العادة في تصمیم استمارة البحث أن تحصر العناصر الرئیسیة التي یتشكل منها 
  . محتوى موضوع الدراسة في شكل أبعاد ومحاور

لعینة من أفراد ا 10وبناءا علیه تمت صیاغة االستبیان التجریبي الذي طبق في المیدان على 
لمعرفة مدى استجابة المبحوثین لألسئلة الموضوعة فیه وكشف العیوب والسلبیات والتي یجب تالفیها 
وأثناء هذه المرحلة وجدنا أن هناك بعض األسئلة التي ال تصلح حیث تم إلغائها، والبعض اآلخر یجب 

عادة صیاغته بطریقة أوضح والبعض اآل خر لم یجر علیه أي تعدیله نظرا لعدم فهم المبحوثین له وإ
  .    تعدیل، كما تمت إضافة بعض األسئلة التي لم ترد في االستبیان

وللتأكد من صدق االستبیان تم عرضه على مجموعة من األساتذة من ذوي االختصاص في قسم 
  . علم االجتماع إلبداء المالحظات والرأي فیها

  )):02(نظر ملحق رقما(وقد شمل االستبیان مجموعة من األسئلة تقیس األبعاد 
  أسئلـة حـول البیانات الشخصـیة  

   08إلى  01أسئلة من  08وتضم

وهي عبارة عن بیانات تتعلق بالخصائص العامة للعینة من حیث الجنس والسن، الحالة العائلیة 
  .والمستوى التعلیمي والتصنیف في سلم التنظیم، األقدمیة في المؤسسة

  متواصل أسئلـة حـول برامـج التكوین ال  

  .17إلى  09أسئلة من  09وتضم 

  . تهدف إلى معرفة نوعیة البرامج المقدمة للمتكونین
  أسئلة حـول أھـداف التكوین المتواصل  

  . 25إلى  18أسئلة من  08وتضم 

  .  الهدف من هذا الجزء من األسئلة هو تشخیص وضعیة التكوین المتواصل وبیان أهدافه
 تواصل أسئلة حول فعالیة التكوین الم  

                                                
، دار صفاء 01ة ، الطبعمناهج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیقیحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم، . (2)

  .  82، ص 2000للنشر والتوزیع، عمان، 
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  . 41إلى  26أسئلة من  15تتمثل في 

نحاول من خالل هذا الجزء من االستبیان معرفة مستوى التكوین المتواصل واالستفادة المهنیة 
للعامل، من برامج التكوین، وكذا دور التكوین في التكیف مع منصب العمل وأثره على تعدیل السلوك 

  . المهني للعامل

  .جزء لما له من أهمیة في خدمة أغراض البحثوقد تم التركیز على هذا ال

وهذه األسئلة تتشكل من أسئلة مغلقة ومحددة بإجابات اختیاریة، وأخرى مفتوحة تترك للمبحوث 
  .التعبیر عن رأیه بكل حریة

  السجـالت والوثائـق  . 4
تي تعینه تعتبر السجالت والوثائق من بین األدوات التي یستعین بها الباحث في جمیع البیانات ال

  . في دراسته التي هو بصدد القیام بها

ونظرا ألهمیة الوثائق والسجالت في البحوث االجتماعیة واإلنسانیة للكشف عن بعض جوانب 
الموضوع التي یصعب مالحظتها والكشف عنها عن طریق الوسائل السالفة الذكر، استخدمنا هذه األداة 

ت التي تدخل في نطاق بحثنا كذلك التي تتعلق بمختلف لإلطالع على الكثیر من البیانات والمعلوما
  .  اإلحصائیات والتقاریر

  األسالیب اإلحصائیة    . 5
  : اعتمدنا في هذه الدراسة على األسالیب اإلحصائیة التالیة

  100 ×التكرار                            
  = النسبة المئویة 

  ت مجموع التكرارا                          

  

  100 ×التكرار                           
  المتوسط الحسابي  

  مجموع التكرارات                          

  
  العینة وكیفیة اختیارھا : رابعا
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حینما كان یصعب على الباحث أن یجمع بیانات دراسته عن طریق الحصر الشامل الذي یطبق 
<< وتعرف العینة بأنها    ، )1(ن أن یلجأ إلى أسلوب المعاینةعلى جمیع أفراد المجتمع األصلي فال مفر م

ذلك النموذج من األفراد أو الوحدات المختارة من مجتمع البحث بالطریقة العمدیة أو العشوائیة و الذي 
یمثل وحدات مجتمع البحث بالصفات الدیموغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والمهنیة التي یهتم 

ذا كانت )2(>>باحثبها ال ، حیث تعتبر العینة وكیفیة اختیارها أحد العناصر الجوهریة في بناء البحـث، وإ
العنایة والدقة مطلوبین في عملیة التخطیط للبحث وتصمیمه من أجل الوصول إلى الهدف المحدد فإن 

  .هذین الشرطین یلزمان أیضا في اختیار جمهور البحث واختیار عینة

شكالیته وحسب موضوع البح دور التكوین في تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة << ث وإ
فقد تم اختیار العینة في هذا البحث بطریقة مقصودة عینة طبقیة، وهي التي تتم >> الصحیة بالجزائر

باختیار عدد من الوحدات من مجتمع مقسم إلى طبقات، بحیث تكون الطبقات غیر متداخلة، وتكون 
  )3( .قة الواحدة متجانسة، بینما هناك فروق بین الطبقاتالمفردات ضمن الطب

  : وقد تم اختیار عینة البحث على أساس ثالث فئات مهنیة

 فئة األطباء  

 فئة الشبه طبیین.  

 فئة اإلداریین .  

والذین شاركوا أثناء عملهم بالمستشفى في دورات للتكوین المتواصل سواء داخل المؤسسة في  
  . ي أو خارجهامدرسة التكوین الشبه طب

دارة المستشفى ال یتوفر على قائمة خاصة تضم عدد وأسماء  وبما أن خلیة التكوین المتواصل وإ
المشاركین في الدورات التكوینیة، بالخصوص الدورات القصیرة والمتوسطة المدى، فقد تمت االستعانة 

دارة الوسائل من أجل توزیع االستم   .   ارات على أفراد العینةبأفراد من خلیة التكوین المتواصل وإ

  22,83%مبحوثا، وهو ما یعني أنها ممثلة للمجتمع األصلي بنسبة  95وشملت عینة بحثنا 

  

                                                
، دارصفاء للنشر، عمان، 01، الطبعة مناهج وأسالیب البحث العلميیحي مصطفى علیان، عثمان محمد غنیم،  . (1)

  .  62، ص 2000
    331ص  ،1999، الدار العربیة للموسوعات، بیروت،  01الطبعة ، موسوعة علم االجتماع، حسان محمد الحسین .(2)
، 1997، معهد اإلدارة العامة للبحوث، الریاض، العینات وتطبیقها في البحوث االجتماعیةعبد الرزاق أمین أبو شعر، . (3)

  .  141ص 
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: وقد تم استنباط ذلك كما یلي 
416

9510083,22 
% موزعة على الفئات كما یلي :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مهنیة بالمستشفىیوضح عینة البحث وتوزیعها على مختلف الفئات ال) 06(جدول رقم 

  النسبة  العینة المأخوذة  العدد اإلجمالي  الفئات المهنیة

 40 %  16  40  أطباء

  20 %  68  338  شبه طبیین

  28 %  11  38  إداریین

  22,83 %  95  416  المجموع

  : والمالحظ من خالل الجدول مایلي

تحدید سیاسة التكوین لقد تم ترجیح كفة العینة نحو األطباء، ثم اإلداریین، لما لها من دور في 
داخل المستشفى ولما لها أیضا من أثر على سیر البحث والسهولة في تطبیق االستبیان ووسائل البحث 
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إال أن هذا ال یعني إهمال فئة الشبه طبیین أو انه لیس لدیها دور أو أثر على التحلیل وسیر البحث، فقد 
  . يمن مجتمعها األصل 20%تم تحدید عینة الشبه طبیین بـ 

و تم اختیار العینة داخل كل فئة بطریقة عشوائیة، حیث تعطي جمیع وحدات مجتمع البحث 
 .فرصة متساویة لالختیار

  


