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  .تحدید مجاالت الدراسة : أوال
   :المجال المكاني -1

 2كلم 2150980تم تحدید مكان الدراسة بمدینة بسكرة والتي تتربع على مساحة تقدر ب

نسمة  713.244ب  2004قدر سكان الوالیة إلى غایة نهایة «دائرة ، 12بلدیة ،و33وتضم 
فقد تم حصر ما بین  نسمة 21000أي بزیادة تقدر  2003نسمة سنة  692.244مقابل 
   )1( .»في الریف % 39.93من سكان من الحضر ،و % 60.07

  التركیبة العمریة للسكان حسب الفئات : 01جدول رقم   
 النسبة المئویة العدد الفئة العمریة

 % 16.19 115.474 سنوات00-05

 %26.90 191.863 سنوات06-15

 %50.49 360.117 سنوات16-59

 %6.42 45.790 سنة 60أكثر من 

 المجموع
713.244 100% 

  مدیریة التشغیل فرع بسكرة:المصدر                                              
بالنسبة لإلناث ،وما نود %49.65بالنسبة للذكور و% 50.30تتوزع هذه الفئات بنسبة 

عاملة عل التطرق إلیه من خالل هذه المعطیات هو الوقوف عل التشغیل وتوزیع الید ال
 2004حسب القطاعات، فقد بلغ عدد مناصب الشغل المنشأة في المدینة إلى نهایة 

  :وتتوزع هذه المناصب على القطاعات التالیة  183.036ب
  توزیع مناصب الشغل على القطاعات:02جدول رقم 

 النسبة المئویة عدد المشتغلین  القطاع 

 %50.45 92.335 الفالحة

 %12.06 22.084 مومیة البناء واالشغال الع

 %3.31 6.052 الصناعة

 %13.25 24.251 الوظیف العمومي

 %9.24 16.919 التجارة

 %2.77 5.070 النقل 

 16.325 قطاعات أخرى 
8.92% 

                                                
  . )11(، ص2005، ماي  مونوغرافیة والیة بسكرةمدیریة التخطیط والتھیئة العمرانیة ، – (1)
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 %100 183.036 المجموع الوالئي

  .مدیریة التشغیل بوالیة بسكرة : المصدر                                              
  :المجال الزمني - 2
  : الدراسة االستطالعیة -أ

تعتبر هذه الخطوة  مرحلة تمهیدیة للعمل المیداني ،والهدف منها التعرف على طبیعة مجتمع 
البحث وتحدیده ،كما أنها تسمى بالمرحلة االستكشافیة، و بعض الباحثین یؤكدون على 

االستكشاف والصیاغة والثانیة ضرورة إجراء البحوث الوصفیة على مرحلتین أولها المرحلة 
فالدراسة االستكشافیة تساعد « مرحلة الوصف الدقیق للظاهرة المدروسة أو التشخیص ، 

على تحدید معالم البحث أما الدراسة الوصفیة فإنها تستهدف جمع الحقائق وبیانات عن 
   )1( »ظاهرة تغلب علیها صفة التحدید  

العیة من أجل تحدید معالم البحث ، من حیث ضبط وهذا التحدید یتطلب إجراء دراسة استط
عنوان البحث وصیاغته ، ضبط عینة البحث وكذلك منهج وأدوات الدراسة ، ونظرا لكون 
الموضوع یدور حول برامج التشغیل والقوى الجامعیة العاملة فقد كانت المرحلة االستطالعیة 

االت والمؤسسات المختصة ،وذلك زیارة الوك 2005في الفترة الزمنیة في شهر جانفي 
  .بتطبیق برامج التشغیل الموجهة للشباب 

  :تمثلت هذه المؤسسات في الوكاالت التشغیلیة التالیة
  الوكالة المحلیة لتشغیل الشبابALEM   
  مندوبیة تشغیل الشباب  
  الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشبابENSEJ   

  :وكانت هذه الزیارات من أجل تحقیق هدفین 
ف على برامج التشغیل الموجهة للقوى العاملة الجامعیة من أجل تحدید التعر  .1

  .عدد الفئات التي ستنقسم لها عینة البحث 
الحصول على اإلحصائیات المحلیة للقوى الجامعیة العاملة ضمن برامج  .2

  .التشغیل من أجل تحدید عدد مفردات العینة  
  
  

                                                
  . 29، ص 1998، المكتب الجامعي الحدیث ،مصر ، 2، جمناھج وإجراءات البحث العلمي ن ، عدلي أبو طاحو-)1(
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والعقبات التي اعترضت سیر الدراسة كأي بحث أو دراسة علمیة لن تخلو من المصاعب  

  : بشكل كبیر و التي تمثلت في 
تغیر برامج التشغیل وعدد المناصب التي توفرها في كل سداسي صعب من عملیة  .1

اختیار عدد مفردات العینة ، خاصة بعد المشروع الخماسي الذي طرحه رئیس 
ق ملیوني منصب من أجل خل) 2009-2005( الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة 

من برامج التشغیل والذي أثر بدوره  نشغل والذي أثر في كل مرة في عدد المستفادی
في عملیة تحدید عدد مفردات عینة الدراسة وفي اختیار السنة واإلحصائیات التـي 

  .سـیتم العمل على معطیاتها 
عدم الحصول على إحصائیات التي تخص توزیع المستفادین من مناصب الشغل  .2

توزیعها على حسب الهیاكل والمؤسسات المستخدمة ، األمر الذي ساهم في إطالة و 
العمل المیداني وتطلب منا البقاء الشبه دائم في المؤسسات الخاصة بتوزیع مناصب 
الشغل من أجل انتظار وفود المستفادین إلى هذه الوكاالت من أجل إحضار  كشف 

  .الحضور 
جابة على االستمارات كونها دراسة أكادیمیة لن تغیر رفض الكثیر من أفراد العینة اإل .3

في الواقع المهني من شيء ،خصوصا وأنها كانت فترة نهایة عقود التشغیل بالنسبة 
  .  للبعض ،مما اضطرنا إلى تعویضهم بمفردات أخرى 

عدم فرز المستفادین الجامعیین من البرامج عن غیــرهم من القـوى العـاملـة  .4
،بحیث طالت مدة  ESIL، وعلى مستوى   ENSEJى مستوى إحصائیا،خاصة عل

 .العمل المیداني 
  :إن اإلطار الزمني الذي تم فیه العمل المیداني 

إن اإلحصائیات المعتمدة في عنصر حجم العینة هي مأخوذة من :   الدراسة المیدانیة-ب
لألسباب التالیة  2004طرف المصالح المعنیة بالتشغیل بالوالیة وقد اعتمدنا إحصائیات سنة 

:  
تعدد البرامج وحجم استفادة الوالیة من المناصب الشغل صعب من عملیة انتقاء العینة 
ومفرداتها كون أن المستفدین من هذه البرامج تمكن البعض منهم من اإلدماج النهائي 
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ات وآخرین أحیلوا على البطالة بعد انقضاء مدة العقد وآخرین توجهوا ألعمال أخرى فهذه الفئ
ال تخدم أغراض الدراسة فالفترة التي أجري فیها العمل المیداني تجعل من مفردات العینة هم 

الكتمال اإلحصائیات  2004وخصصنا الدراسة بسنة  2005أو  2004ممن وظفوا سنة 
وعن الفترة الزمنیة .لدى الوكاالت المختصة بالتشغیل وبالتالي نضمن نسبة تمثیلیة للعینة 

  :البحث كانت كتالي  التي أجري بها
لتوزیع عدد من االستمارات على أفراد العینة فئة   2005نوفمبر  30إلى 28: الفترة األولى

CPE     في الوكالة المحلیة للتشغیل بما أنها فترة إحضار كشف الحضور كل نهایة وبدایة
  . شهر جدید 

ستمارات بالنسبة لنفس إكمال العدد المتبقي من اال 2005دیسمبر 31إلى27: الفترة الثانیة
  .الفئة

توزیع االستمارات على أفراد فئة الوكالة الوطنیة  2006جانفي 30إلى 16:  الفترة الثالثة
  . في مقر أنشطتهم  ANSEJللدعم وتشغیل الشباب 

  : مجال البشري-3
  :مجتمع البحث 

لبحث إن التعرف على مجتمع البحث وتحدید عناصره من أحرج المراحل التي یمر بها ا
العلمي فتحدید العناصر التي یدرسها الباحث وینتقیها من مجتمع البحث یتوقف على إلمامه 

كما أنه یتوقف على الوسائل التقنیة سواء مادیة أو بشریة ... «باإلشكالیة تحدیدا وصیاغة 
،وهذه العناصر تسمى بالعینة فالعینة هي مجموعة عناصر لها خاصیة أو عدة خصائص 

ها عن غیرها من العناصر من العناصر األخرى والتي یجري علیها البحث مشتركة تمیز 
  )1(. »والتقصي 

وعلى ضوء موضوع هذه الدراسة التي تدور حول برامج التشغیل والقوى العاملة  فإن اإلطار 
العام للمجتمع البحث هو القوى العاملة المستفیدة من برامج التشغیل سواء في إطار العقود 

القروض لكن نختص هنا البرامج الموجهة للقوى العاملة الجامعیة أي حاملي أو في إطار 
شهادات التعلیم العالي وهناك أنواع محددة من برامج التشغیل الموجهة للشباب الجامعي 

  :وهي تمثل أیضا الفئات التي شملتها هذه الدراسة  

                                                
، ترجمة بوزید صحراوي وآخرین ،  منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة ،تدریبات علمیةموریس أنجرس  – (1)

  ) .298(، ص 2004الجزائر ،دار القصبة للنشر ،
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 CPEبرنامج عقود ما قبل التشغیل :فئة مستفیدة من 

 ESILبرنامج الشغل المأجور: ن فئة مستفیدة م
 ANSEJبرنامج الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : فئة مستفیدة من 

  :نوع العینة-ب
ونظرا لتعدد برامج التشغیل المذكورة سالفا فإن هذا كان له األثر في تحدید العینة ونوع 

راسة سوف تنقسم المعاینة وكذا في حجمها وكون هذه البرامج تتمیز بالتعدد فإن عینة الد
للفئات وفق عدد البرامج التي تنقسم إلیها ویتم اختیار حجم كل فئة من حجم العینة الكلیة 

  .للعینة 
أخذ عینة من مجتمع البحث ... «وعلى هذا فقد تم تحدید نوع المعاینة بالطبقیة والتي تعني 

صر لها بواسطة السحب بالصدفة من داخل مجموعات فرعیة أو طبقات مكونة من عنا
،إن العناصر المشتركة لهذه الفئات هي كونها إطارات جامعیة  (2) »خصائص مشتركة  

سنة كما أنه  35-19حاملة لشهادات جامعیة وتشترك في متغیر السن وهو محدد بین سن 
یقع متغیر السن ضمن تصنیف القوى العاملة ، وعدم التجانس یكمن في نوع البرنامج الذي 

ة بحیث یختلف من حیث نوعه عقود أم قروض ، من حیث مدة العقد استفادت منه كل فئ
  .من حیث األجر المخصص له واالمتیازات 

ونظرا لطبیعة العینة والتي تنقسم على ثالث فئات و أیضا ألنه ال تتوفر لدینا قاعدة بیانات 
ئة معینة حول تعداد المستفدین الجامعیین في برنامج الشغل المأجور، كونه برنامج ال یحدد ف

لها الحق في االستفادة منه، وال تتطلب معظم الوظائف التي یوفرها شهادات تثبت المستوى 
  التعلیمي أو الشهادات مهنیة ،ولذلك فالمسیرین لهذا الجهاز ال تتوفر لدیهم 

إحصائیات مضبوطة حول المستفدین الجامعیین عن غیرهم ،كذلك نفس األمر بالنسبة لفئة 
لدعم تشغیل الشباب، فهذه العوامل جعلتنا نلجأ للتركیب بین نوعین من  الوكالة الوطنیة

المعاینات أو أكثر تبعا لما تملیه الدراسة فإذا كان تعریف المشكلة  یفرض اختیار صنف 
معین من المعاینة الدقیقة ،فلیس هناك مانع من تركیب بعض المعاینات االحتمالیة مع 

  . )1(كون هذا االختیار مبرر بطریقة مقنعةمعاینات غیر احتمالیة ،بشرط أن ی

                                                
  ) . 304( ،مرجع سابق ،ص  ث في العلوم اإلنسانیةمنھجیة البحموریس أنجرس ، – (1)
  .318نفس المرجع سابق ،ص – (2)
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بالنسبة لفئة عقود ما قبل التشغیل ،وذلك ألننا تحصلنا على : المعاینة االحتمالیة -1
معطیات إحصائیة عن المستفدین الجامعین فهو برنامج أساسا موجه للجامعین وخریجي 

ة ،بحیث تتحدد وفق معاهد التكوین ،فمن الطبیعي أن تتوفر لدى المسؤولین بیانات رقمی
  . المناصب المالیة المفتوحة

أي المقصودة وذلك لفئة الشغل المأجور ألنه ال تتوفر بیانات : المعاینة الغیر احتمالیة-2
  . رقمیة حول هذه الفئة  ،وكذلك بالنسبة لفئة وكالة دعم وتشغیل 

  :حجم العینة 3-3
 مستفید تمثل عدد1630هي 2004المجموع المستفدین سنة :فئة عقود ما قبل التشغیل 

  مفردة 50%          10مستفید         500 الجامعیین المستفدین
  مفردة21         الشغل المأجور

    مشروع 13:           وكالة دعم و تشغیل الشباب 
    مفردة 84لیكون الحجم الكلي للعینة 

  :فرز العینة 
ئات التي تنقسم إلیها من خالل إعداد القائمة تمت عملیة انتقاء وفرز مفردات العینة والف 

االسمیة للمستفادین من برنامج عقود ما قبل التشغیل وترقیمها في بطاقات ثم تم خلطها 
بحیث ال تخضـع ألي ترتیـب  ثم اخترنا البطاقات بعدد مفردات كل فئة بحیث نتحصل على 

  .قصودة   مفرد ،أما باقي الفئتین هي معاینة م50المجموع هذه الفئة 
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  :المنهج:ثانیا
تعددت المناهج العلمیة تبعا لتعدد مواضیع العلم اإلنسانیة واالجتماعیة ،وذلك من اجل 
الوصول إلى الحقائق بطریقة علمیة دقیقة ،وتحدد طبیعة المناهج وفق األهداف المتوخاة من 

الدراسة ،وال یتم بطریقة  كل دراسة ، وهذا التحدید یكون ناجما أیضا عن طبیعة البحث أو
ارتجالیة،تبعا لذلك فقد كان االعتماد على المنهج الوصفي لهذه الدراسة من أجل التعرف 
على واقع تشغیل القوى العاملة الجامعیة ،ضمن إطار برامج التشغیل الموجهة للفئة الجامعیة 

فئات الجامعیة ، ،وذلك من خالل وصف الواقع المهني ،التعرف على االمتیازات الموجهة لل
والتعرف على رأي هذه الفئات في واقعها المهني ،وهذا كون المنهج الوصفي یالئم طبیعة 

یعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة المدروسة ،كما توجد في الواقع  «هذه الدراسة ألنه 
   )1( »بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنه تعبیرا كیفیا وكمیا 

یل القوى العاملة الجامعیة بطریقة كمیة وتمت ترجمتها والتعبیر وعلیه قد تم وصف واقع تشغ
  .عنها كیفیا 

  :وسائل جمع البیانات : ثالثا
تتحدد قیمة البحث ودرجة علمیتة في قیمة النتائج التي تم الوصول إلیها ،وهذه األخیرة تتحدد 

أن الدراسة هي  وفق ما تم تجمیعه من مادة علمیة حول الموضوع التي تتناوله أي دراسة،كما
  .التي تحدد نوع الوسائل واألدوات التي تالئمها لجمع المعطیات 

وقد أملت علینا هذه الدراسة وسائل معینة لجمع البیانات والمعطیات سواء الكمیة أو     
  :الكیفیة وهي كمایلي

  :المقابلة -)1
و حدیث لفظي حوار لفظي أ «وهي تعتبر من األدوات الرئیسیة لجمع البیانات بحیث هي 

بین الباحث أو المبحوث ،وهذا الحوار یكون منظما ،ویكون في أغلب األحیان مزودا 
  )1( »بإجراءات ودلیل عمل مبدئي إلجراء المقابلة 

                                                
،دیوان المطبوعات  مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش ومحمد محمود الذنیبات  ،– (1)

   .129،ص1995الجامعیة،الجزائر،
، 1999ورات جامعة منتوري،  قسنطینة ،الجزائر، ، منشأسس منھجیة في العلوم االجتماعیةفضیل دلیو وآخرین ،– (2)
  . 191ص
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بحیث تكون هذه «ویفضل الحوار أن یكون منظما یتضمن محاور أساسیة محددة لمناقشتها 
لیة والفرضیات والمؤشرات والوحدات المحاور في عالقة وثیقة بالعنوان البحث واإلشكا

،قد استخدمنا هذه األداة مع المسؤولین المكلفین بتسییر برامج  )1( »والعناصر وخطة البحث 
  .التشغیل وتضمن محاور تخص األهداف من البرامج ،سبب تعددها والنتائج المرجوة منها 

  :االستمارة  -)2
ستمارة من أجل التعرف على آراء المستفدین طبیعة هذه الدراسة فرضت علینا تطبیق أداة اال

من البرامج وتقییم أوضاعهم من وجهة نظرهم وهذا مع فئة عقود ما قبل التشغیل وفئة الشغل 
  :وقد تضمنت االستمارة محاور خاصة بتساؤالت الدراسة .المأجور

  .البیانات األولیة تتضمن أسئلة حول المعطیات الشخصیة لمفردات العینة : أوال
  .طبیعة العمل یقصد به نوع النشاطات التي یمارسونها أفراد العین ضمن البرامج : نیاثا

  .التساؤل األول ویخص المؤشرات التي تحدد االمتیازات اإلداریة للتوظیف:ثالثا 
  .التساؤل الثاني ویخص المؤشرات التي تحدد التأهیل المهني للقوى العاملة الجامعیة: رابعا

  .خاص باألوضاع المادیة للمخصصة لهم صمن البرامج التشغیلیةالتساؤل ال: خامسا 
  .أسئلة تقیمیة ألوضاعهم المهنیة حسب رأیهم ضمن البرامج التشغیل :سادسا

اختلفت طریقة طرح هذه المحاور حسب طبیعة كل برنامج غذ أن األسئلة التي توجه 
تخرج عن إطار  ألصحاب العقود لیست نفسها التي توجه ألصحاب القروض ،ولكنها ال

  .المحاور المذكورة سابقا 
  :الوثائق والسجالت -)3

هذه األداة هي تكمیلیة لما تم الحصول علیه من خالل االستمارة والمقابلة وتضمنت محورین 
:  
اإلطالع على النصوص التشریعیة مراسیم رئاسیة ومناشیر وزاریة إلنشاء البرامج التشغیل  -أ
.  

  .تویات التشغیل والبطالة خاصة اإلحصائیات المحلیة اإلحصاءات الرسمیة لمس -ب
  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة :رابعا

بعد تجمیع المادة النظریة وفرز المعطیات الكمیة التي حصلنا علیها من االستبیان تمت 
ترجمة هذه المعطیات إحصائیا من أجل إعطاءها داللة تدعیمیة لما أقره الجانب النظري 

                                                
  .149،مرجع سابق ،صتدریبات منھجیة البحث في العلوم االجتماعیةرشید زواتي ،– (1)
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الدراسة التي تطلبت تقسیم عینة البحث إلى فئات تجمع بینهم أنهن قوى ،ونظرا لطبیعة 
جامعیة عاملة ضمن أحد برامج التشغیل وتختلف من حیث نوع البرامج التي تنتمي إلیها  
فالفئات التي انقسمت إلیها عینة البحث تحدد نوع األسالیب والمعامالت اإلحصائیة والتي 

  :تمثلت في مایلي 
  لوصفي اإلحصاء ا): 1

وهو عدد المرات التي تكرر فیها الخیـارات المطروحـة أو البـدائل :  التوزیع التكراري 1 .1
ضــمن اختیــارات مفــردات العینــة ،علــى أن یكــون المجمــوع مســاویا لعــدد مفــردات كــل 

  . 84طبقة أو مساوي لحجم العینة الكلیة 
لمئویـة لمتغیـرات سـؤال یلجـأ الباحـث أحیانـا إلـى اسـتخراج النسـب ا:  النسبة المئویة 2.1  

معین في الفئة الواحدة للمقارنة بین هذه المتغیرات من حیث أكبـر نسـبة أصـغر نسـبة مـن 
تصـبح عملیـة المقارنـة .. «أجل التحقق من الفرضیات أو التساؤالت التي تطرحها الدراسـة

ا یسیرة وذلك بـدال مـن تحلیـل المعطیـات معتمـدا علـى التوزیعـات التكراریـة فقـط ،خاصـة إذ
كـان حجـم العینــة كبیـرا وتـزداد أهمیــة النسـب المئویـة عنــد مقارنـة نتـائج عینتــین فـي متغیــر 

     )1(  »واحد ، وخاصة إن كانت العینتان مختلفتان من حیث الحجم 
وهذا ما طبق على عینة الدراسة ،بحیث أدرجنا فئتي العقود ما قبل التشـغیل والشـغل المـأجور 

  .ارنة التكرارات والنسب المئویة ضمن جداول إحصائیة واحدة لمق
وذلك من خالل حساب تكرار كل فئة لمتغیرات أو بدائل مطروحة بنفس الصیغة لكال    

فنستخرج  100الفئتین ،ثم نقسم مجموع التكرارات لكال الفئتین أي التكرار الكلي ونضرب في 
  :النسبة المئویة 

  النسبة الكلیة           100/84*1ت: مثال 
  النسبة المئویة للشغل المأجور                100/21*1ت      

  النسبة المئویة لعقود ما قبل التشغیل              100/71*1ت      
  
  
  

                                                
، ،دار المعرفة الجامعیة 1،ج اإلحصاء والقیاس في البحث االجتماعي ،المعالجات اإلحصائیةغریب سید أحمد ، – (1)

  ) .42(،ص2000،مصر 
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   اإلحصاء االستداللي) :2
یتضمن اإلحصاء االستداللي مقاییس داللة الفروق وذلك لتعرف على مدى اختالف أو 

ما اعتمدناه ضمن فئتي العقود وهذا من أجل التعرف  اتفاق عینتین نحو ظاهرة معینة وذلك
على الفرق بین الفئتین في األسئلة المطروحة علیهما ، وفیما إذا كانت هناك فروق ؟ هل 

  :هي فروق جوهریة أم فروق استثنائیة ناتجة عن عامل الصدفة والمعامل الذي اعتمدناه هو
  : SAUQRE TEST -CHI  2اختبار الكاف تربیع ك 

رئیسیة الختبار الفرضیات التي تقوم على أساس المقارنة بین  خدم الكاف التربیع بصورةنست
كما «مجموعة من التكرارات النظریة والتكرارات المتوقعة بین عینتین لتقویم الفرق بینهما  

أكبر من   2یستخدم كمحك لقبول أو رفض الفرض الصفري بمعنى أنه إذا كانت قیمة ك
فإن الفرض الصفري خاطئا وكانت هناك  0.05أو  0.01حت مسبتي شك القیمة الموجودة ت

  داللة لعالقة بین المتغیرین أو داللة الفرق بین التكرارات بالنسبة لمتغیر واحد 
  :أما الصیغة الریاضیة للكاف التربیع هي 

  2)ت م- ت و(مج     =   2ك
  ت م       

  .التكرارات الواقعة الفعلیة : بحیث ت و 
  .التكرارات النظریة المتوقعة :ت م       

  :وللحصول على التكرارات النظریة المتوقعة من خالل تطبیق الصیغة التالیة 
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