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  :جماالت الدراسة-1
  :اينكجملال امل ا- 1-1

 انية،  اخترنا انراء دراسة ميدللتأكد من احلقائق النظرية ال بد من اختبارها يف الواقع من خالل إج
 مبدينة )ENATT(باملدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل الربي تتم يف مؤسسة تكوينية وبالتحديد 

  .باتنة
) طريق بسكرة (04على الطريق الوطين رقم " املدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل الربي"تقع *  

مهداوي " مسكن، شرقا اإلقامة اجلامعية 126 حي السعادة ، حيدها مشاال باتنةيف اجلنوب الغريب ملدينة 
 1500عمار عاشوري "، غربا اإلقامة اجلامعية )العرقوب (02، جنوبا املركز اجلامعي رقم "خدجية
  .)املوضح للموقع)03 (أنظر امللحق رقم ("سرير

حيث تقدر املساحة املغطاة منها  2م6000: تتربع املدرسة على مساحة إمجالية تقدر بـ  
من % 43، وتوجد أرضية للتوسع تقدر بـ) 2م1370أي تقدر بـ (ن املساحة الكلية م % 23بـ

  .از مشروع إقامة لطلبة املدة مستقبالجناملساحة اإلمجالية ال
 املوافق 1400 رجب 10 املؤرخ يف 154-80شئت هذه املدرسة مبوجب املرسوم رقم ان       
كويين، وهي تابعة لوزارة النقل، اهلدف من تتمتع باستقالل مايل وطابع ت) 1( 1980ماي 24: لـ
شائها هو تلبية احتياجات قطاع النقل الربي من اإلطارات املختصة والقادرة على التسيري واالستغالل ان

األمثل لوسائله، واملساعدة على تنفيذ مهامه يف مصاحل اجلماعات الوطنية املمثلة يف مديريات النقل، 
  .ل الربيوكذا املؤسسات العمومية للنق

  :األتيةوتتكفل املؤسسة بتكوين الطلبة يف االختصاصات   
  ). سنوات، مل يتم التكوين يف هذا التخصص5مدة التكوين (مهندس دولة يف النقل الربي -1
 ). سنوات، مل يتم التكوين يف هذا التخصص3مدة التكوين (ة انمهندس تطبيقي يف الصي-2
 ). سنوات على التوايل4 و3(مفتش ومفتش رئيسي يف النقل الربي -3
  ). سنوات على التوايل2.5 و2(تقين وتقين سامي يف النقل الربي -4
  
 

                                                 
891 ، ص 1980 لسنة 22اجلريدة الرمسية رقم  )1(  
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ه يتم إدارهتا من طرف املدير العام ان، ف*أما فيما خيص التنظيم اإلداري هلذه املؤسسة التكوينية*
ى سالمة سريها، الذي يعني بناء على اقتراح وزير النقل، حيث يكلف بإدارة مصاحل املؤسسة ويسهر عل

ويكلف أيضا بتحضري االجتماعات اخلاصة باملؤسسة، ووضع تقرير عام عن نشاط املؤسسة املايل يف 
  :انهناية السنة، ويساعد املدير العام يف مهمته مدير

  . مدير الدراسات يكلف بتنظيم املناهج التدريسية وتطبيقها، وتوجيه الطلبة وتكوينهم-
  . املؤسسة إداريا وماليا مدير إداري يكلف بتسيري-

  :األتيةويندرج حتت مديرية الدراسات املصاحل   
  . مصلحة البيداغوجيا-
  . مصلحة التربصات-

  :األتيةبينما تضم مديرية اإلدارة املصاحل   
  . مصلحة تسيري املوارد البشرية-
  . مصلحة الوسائل العامة-
  . مصلحة احملاسبة-
  . مصلحة الشؤون االجتماعية-
  .  الوقاية واألمن مصلحة-

  :اجملال البشري -1-2
  : طالبا موزعني كالتايل94): 2006-2005(تضم املدرسة للسنة اجلامعية -  

  ).بان طلبة أج3من بينهم  (ا طالب50 و تضم السنة األوىل جذع مشترك •
 . ختصص مفتش طلبة9  وتضميةانالسنة الث •
 .مفتش رئيسي  طالبا ختصص14 ختصص مفتش و طلبة7 وتضم السنة الثالثة •
 .مفتش رئيسي طالبا ختصص 14 وتضم السنة الرابعة •

  : أستاذا منهم22 ويؤطر هذا العدد من الطلبة -
       . أستاذ دائم18* 
         . أستاذ مشارك *
  .نو مؤقت 3 *

                                                 
  )02 (ملحق رقم اهليكل التنظيمي للمؤسسة ، أنظر   *
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 عامال موزعني على خمتلف املصاحل املوجودة، حيث تشتمل 32 كما تضم املؤسسة جمال الدراسة -
 ةان عامال إداريا، أما بقية العمال فيقومون مبختلف األعمال املتبقية مثل األمن، الصي25اإلدارة على 

  .وغريمها
طالقا من كون ان، و) عامال32 وا أستاذ18أي (  مفردة50 جمال دراستنا البشري يشمل ان وعليه ف-

لة عدد املبحوثني فقد  وعالقته بتنمية املوارد البشرية، ونظرا لقاالتصالالدراسة هتدف إىل الوقوف على 
  .مت استخدام املسح الشامل الذي يأخذ مجيع مفردات البحث بعني االعتبار

  :ايناجملال الزم-1-3
، وبذلك 01/03/2006ية يوم انمتت مقابلة مدير املدرسة واملوافقة على إجراء دراسة ميد

 إجراء مقابالت مع  مت خالهلا6/03/2006-5-4أجريت الدراسة على فترتني، الفترة األوىل أيام 
بعض رؤساء املصاحل كما مت االطالع على الوثائق والسجالت اليت مسحت بالتعرف على عدد 

 مت فيها إجراء 18/03/2006 إىل غاية 7/03/2006ية املمتدة من اناملبحوثني، أما الفترة الث
 وضبطها من طرف ارةإستممقابالت مع املبحوثني لتطبيق االستمارة النهائية وهذا بعد تصميم هذه األ

  . جمموعة من األساتذة احملكمني
  

  :املنهج املستخدم يف الدراسة-2
 منهج وطرق البحث ختتلف باختالف مواضيع الدراسة وأهدافها، والدقة يف البحث العلمي ان

 خيتار منهجا مالئما ملوضوع حبثه، وقد يستعني الباحث بأكثر من منهج واحد انتفرض على الباحث 
  . ظاهرة معينةيف دراسة

 نالطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الكتشاف احلقيقة، ولإلجابة ع: "فاملنهج هو
األسئلة واالستفسارات اليت يثريها موضوع البحث، وهو الربنامج الذي حيدد لنا السبيل للوصول 

  .)2("إىل تلك احلقائق وطرق اكتشافها
طة بدءا من املفاهيم، شرح املفاهيم اإلجرائية، حتديد إطار إذن فاملنهج هو جمموعة خطوات متراب

ات وتوضيح جمال الدراسة، فهو مبثابة انالدراسة ووصال إىل حتديد جمتمع البحث وأدوات مجع البي
  .العمود الفقري يف تصميم البحوث العلمية

                                                 
، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، مصر، الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية: البحث العلميمحمد شفيق،  ) 2(

.108، ص 1998  
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 البشرية يف املؤسسة،  الداخلي بتنمية املوارداالتصالنا هندف إىل حماولة البحث يف عالقة نونظرا ال
 متغريا مستقال وتنمية املوارد البشرية متغريا تابعا، فقد مت استخدام املنهج االتصال انعلى اعتبار 
تقرير خصائص مشكلة معينة وكشف احلقائق الراهنة "نا هندف من خالله إىل ان حبكم يليالوصفي التحل
  .ات اليت مت مجعهاان للبي، مبا يف ذلك التحليل العلمي الدقيق)3("املتعلقة هبا

 يف املؤسسة جمال الدراسة من خالل االتصالويف دراستنا هذه اليت هتدف إىل الكشف عن واقع 
 ووسائله وطبيعة العالقة بني العمال واإلدارة وأيضا بني أعضاء مجاعة االتصالواع انطرح أسئلة حول 

  .ية املوجودة يف املؤسسةاالتصال للعملية ا يتضمن وصفاامن مثل هذه األسئلة ن اإلجابة عانالعمال، ف
 هدفنا ال يتوقف عند هذا احلد، بل يتعدى إىل حماولة الكشف عن حقيقة وجود عالقة بني انغري 
 يف حتسني وزيادة االتصال وتنمية املوارد البشرية داخل املؤسسة جمال الدراسة أي مدى فعالية االتصال

ككل وهذا من  عكاس ذلك على األهداف التنظيمية للمؤسسةانا  وم،قدرات األفراد العاملني باملؤسسة
 وكل من اإلشراف وتقييم األداء باعتبارمها من أهم االتصالخالل البحث عن العالقة املوجودة بني 
  .عمليات تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة

 لضبط متغريات  املنهج الوصفي يسمح بوصف الواقع فهو يعترب أيضا أداةانإذن باإلضافة إىل 
  .املوضوع وتفسري العالقات السببية بني تلك املتغريات

نبيل " جلميع املناهج وكما عرب عنه  مكمالاكما مت االعتماد على املنهج اإلحصائي باعتباره منهج
ه يتيح فرصة دراسة الظواهر االجتماعية نواع البحوث الانيعترب أداة يف كافة : "هان" السمالوطي

ات واقعية وال يترك فرصة للتأويل انه يعتمد على بينمن خالل متيزه باملوضوعية والدراسة علمية 
الشخصي، وكذلك تساهم العمليات اإلحصائية يف الكشف عن العالقات الضرورية بني 

  .)4("الظواهر
ة ببعض الطرق ان دراستنا ال تقف عند جمرد الوصف، ولكنها حتاول التحليل والتفسري باالستعان
ات يف جداول بل ال بد ان، وال ميكن االكتفاء بتفريغ البي)النسب املئوية، التكرارات، الفئات(ية اإلحصائ

ات أي ضرورة حتليلها حتليال كميا مث سوسيولوجيا من خالل تفسريها انمن قراءة كمية وكيفية هلذه البي
  .يف ضوء موضوع الدراسة

                                                 
.86نفس المرجع، ص  ) 3(  

.320، ص 1985، دار الشروق، جدة، المنهج اإلسالمي في دراسة المجتمعيق السمالوطي، نبيل محمود توف ) 4(  
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وجه، فهو منهج وصفي إىل حد كبري  منهجا يف تناول هذا املوضوع منهج متعدد األانلذلك ف
ات لدى املبحوثني وهذا بغية الوصول إىل انويعتمد على األساليب اإلحصائية، واملقارنة بني بعض البي

 .تساؤالت املطروحةعن النتائج علمية دقيقة تكون إجابة 
 

  :اتان أدوات مجع البي-3
ات اليت يهدف الباحث الوصول انات الوسيلة األساسية للحصول على البيانتعترب أدوات مجع البي  

إليها، فمن خالهلا يهدف الباحث الوصول إىل نتائج معينة وفق خطة منهجية علمية، لذلك على 
ات املراد احلصول عليها، ان حيسن اختيار هذه األدوات وفقا ملشكلة البحث وفروضه، والبيانالباحث 

  .يف الدراسةواملنهج املستخدم 
  :األتيةوعلى هذا األساس مت استخدام األدوات املنهجية   

  
  : املالحظة املباشرة-3-1

ا أداة ميكن من خالهلا هنات يف العلوم االجتماعية، الانتعد املالحظة من أهم وسائل مجع البي  
أكثر "بعض وصف الظاهرة املراد دراستها بدقة عن طريق احلواس، وألمهية هذه األداة اعتبارها ال

  .)5("ا تعتمد على مهارة الباحث وقدرته على التحليلهنالتقنيات صعوبة، ال
  .املالحظة املباشرة واملالحظة غري املباشرة: واع املالحظةانومن   
وقد استخدمنا املالحظة املباشرة دون مشاركة ملا هلا من عالقة باملوضوع وباملنهج املستخدم يف   

  .ثر شيوعا يف الدراسات الوصفيةدراستنا، فهي األداة األك
ب املتعلقة بعملييت انا تساعد يف التعرف على اجلواهنوقد مت استخدامها يف دراستنا على أساس   
 نلخص أهم فوائد املالحظة يف هذه الدراسة يف ان وتنمية املوارد البشرية إمربيقيا، وميكن االتصال
  :األتيةالنقاط 
ت انك املستخدمة يف املؤسسة جمال الدراسة، سواء أالتصالاميكن من خالهلا مالحظة وسائل -  

ات وموقعها وحمتواها من معلومات وتعليمات نطالع على لوحة اإلعالكتابية أو شفوية، حيث مت اال
 الصاعد االتصالوأيضا صعوبة املصطلحات املستعملة فيها، وهذا باإلضافة إىل طرق ... ورسائل إدارية

  ).رةأي من العمال إىل اإلدا(
                                                 

، منشورات جامعة قسنطينة، دار البعث، قسنطينة، 1، طأسس المنهجية في العلوم االجتماعيةفضيل دليو وآخرون،  ) 5(

.187، ص1999الجزائر،   
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  .فسهمانمالحظة تصرفات املشرفني مع العمال وطبيعة العالقة بني العمال -  
ا متكن من هن املالحظة أداة مقترنة باألدوات املنهجية األخرى من استمارة ومقابلة، الان-  

  . قبوهلم  أو خوفهم أو التعرف على ردود أفعال املبحوثني ومواقفهم من حيث رفضهم
  : املسح الشامل-3-2

 استخدام أداة املسح الشامل اليت متكن من دراسة مجيع مفردات جمتمع البحث وذلك عن مت  
، فاملسح الشامل )6(" يأخذها يف اعتبارهانال يترك مفردة من ذلك دون الذي احلصر الشامل "طريق 

 وهذا ينطبق على .بهانيصور الوضع القائم جملتمع صغري نسبيا معتمدا على األسلوب العلمي يف جو
  .سة جمال الدراسة اليت تتميز بوجود عدد قليل من املبحوثنياملؤس

  : املقابلة-3-3
تعد املقابلة من أهم الوسائل اليت يستخدمها الباحث االجتماعي يف دراسة موضوعات متعددة   

ها من أجل نلكوهنا عبارة عن تفاعل لفظي بني شخصني وليست جمرد توجيه األسئلة واإلجابة ع
ت واملعلومات املباشرة عن املبحوثني، باإلضافة إىل متيزها باملرونة، حيث يستطيع ااناحلصول على البي

ه ميكن ان بعض املفاهيم، وعليه فاين يشرح األسئلة الغامضة للمبحوث، كما ميكنه توضيح معانالباحث 
ا التبادل اللفظي الذي يتم بني الباحث وشخص آخر أو عدة أشخاص هبدف اهنتعريف املقابلة ب

  .ول إىل حقيقة معينة يسعى الباحث ملعرفتها من أجل حتقيق أهداف الدراسةالوص
وقد مت استخدام هذه األداة من أجل مجع املعلومات اخلاصة اليت ستطرح يف االستمارة، حبيث 

 بتنمية املوارد البشرية االتصالتساعد هذه األداة يف احلصول على بعض املعلومات حول كيفية ارتباط 
ا تتيح للباحث متابعة ردود أفعال وسلوك املبحوثني، وحتقق فرصة التعمق يف فهم اهن، كما يف املؤسسة

ت مزجيا بني املفتوحة انك أسئلة ن وقد استخدمنا املقابلة قصد اإلجابة ع.ب خمتلفةانالظاهرة من جو
لى فهم إلعطاء الفرصة للمبحوث إلبداء رأيه بشكل واضح واألسئلة املغلقة اليت تساعد املبحوث ع

  .ات املطلوبةاناألسئلة وإزالة أي غموض فيما يتعلق بالبي
  

                                                 
، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندریة، مصر، بدون سنة نشر، عيةمنهجية البحث في العلوم االجتماسامية محمد جابر،  ) 6(

.329ص  
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  : االستمارة-3-4
ات يف البحوث االجتماعية، فهي منوذج يضم انتعترب االستمارة من أدوات مجع املعلومات والبي  

ينطلق جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت يقوم الباحث بإعدادها للحصول على إجابات تعترب األرضية اليت 
  .منها الباحث

 يوليها انفاالستمارة هي الئحة مؤلفة من جمموعة من األسئلة اهلامة اليت يتعني على الباحث "  
 التساؤالت ستحول إىل مؤشرات موجهة للكشف عن أبعاد املفهوم ان، وخاصة )7("جل اهتمامه

حول إىل أسئلة ضمن  يف جمتمع حبث حمدد، وتلك املؤشرات ستتاينموضوع الدراسة بواسطة حبث ميد
ات األوىل يف بناء ان تشكل البيانها ميكن لياالستمارة مقسمة على حماور رئيسية، والنتائج املترتبة ع

  .النظرية االجتماعية
واالستمارة وظيفة رئيسية متنح للبحث توسعا أكرب والتحقق إحصائيا إىل أي مدى ميكن "  

  .)8("تعميم املعلومات والفرضيات املعدة سابقا
مت عرض االستمارة على أساتذة حمكمني إلبداء الرأي حوهلا وتعديلها مبا يتالءم مع موضوع   

  .الدراسة، وعليه متت صياغتها يف صورهتا النهائية ليتم تطبيقها هنائيا على املبحوثني
وقد مت تصميم االستمارة وفق موضوع البحث وتساؤالته، واعتمادا على املقابالت اليت مت   

  .ب التسلسل املنطقي واملنهجي لألسئلةانمع العمال، حيث حاولنا مراعاة جإجراؤها 
  :9األتية سؤاال مقسمة إىل احملاور الرئيسية 52وحتتوي استمارة البحث على   

 06 إىل 01ات الشخصية اخلاصة بأفراد جمتمع البحث ويضم األسئلة من   انيضم البي: احملور األول
  ).مي، املوطن األصلي، مدة العمل باملؤسسة، كيفية االلتحاق بالوظيفةالسن، اجلنس، املستوى التعلي(

  ، 19 إىل 07 وهي من االتصالات حول انيضم البي: ايناحملور الث
ات حول مؤشر انوتشمل بي (44 إىل 20ات اخلاصة بتنمية املوارد البشرية منان يضم البي:احملور الثالث

  ). 44 إىل 30شر تقييم األداء من ات حول مؤان وبي29 إىل 20اإلشراف وهي من 

                                                 
مالحظات حول استخدام االستمارة والمالحظة آأداتين لجمع البيانات في التدریبات قصيرة المدة في "  بلقاسم سالطنية، ) 7(

 . 13.، ص2002وبر  ، أآت03،جامعة باتنة، الجزائر، العدد مجلة العلوم االنسانية، " البحث السوسيولوجي
، الجزء األول،منشورات جامعة باتنة، االتجاهات النظریة والتطبيقية في منهجية العلوم االجتماعيةمحي الدین مختار،  ) 8(

.  242.، ص1999الجزائر،  
)01(أنظر الملحق رقم    9  
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 إىل 45 بتنمية املوارد البشرية، وتشمل األسئلة من االتصالات حول عالقة ان يضم بي:احملور الرابع
52.  

  

  : الوثائق والسجالت-3-5
ات، فهي مكملة لألدوات انتعترب الوثائق إحدى املصادر اليت يعتمد عليها الباحث أثناء مجع البي  

لبحث، وقد ساعدتنا هذه الوثائق يف معرفة معلومات عامة حول املؤسسة جمال الدراسة املستخدمة يف ا
طالع على اهليكل التنظيمي العام للمؤسسة، املوقع، املساحة، النشأة، وعدد العمال واال: فيما خيص

ييم طالع على النموذج الذي تعتمده املؤسسة يف عملية تقوالتدرج الوظيفي للعمال، باإلضافة إىل اال
  .  أداء العمال


