
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  وزارة التعليم العالي والبحث العليم       )  1(ملحق رقم 

  -بسكرة-جامعة محمد خيضر

  معهد علم االجتماع
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يـة هذه البيانات خاصة بالبحث العلمي لنيـل درجـة الماجسـتير فـي علـم اجتمـاع التنم: مالحظة

  .وال تستخدم إال ألغراض علمية

  

  تحت إشراف الدكتور                                                       إعداد الطالبة

  عبد الرحمن برقوق                                                       نجاة يحياوي

                                                                                      

  

  2004-2003:السنة الجامعية

  ية في المجتمع المحليمعوقات التنمية االجتماع
   -بسكرة  -دراسة ميدانية في بلدية عين الناقة

 



  :بيانات عامة حول األسرة -أوال

  األب                                                         األم -1

  :          المستوى التعليمي -2

  جامعي    ثانوي                   متوسط  ابتدائي          يقرأ و يكتب        أمي     : األب

  جامعي    ثانوي                   تب       ابتدائي        متوسط  تقرأ و تك   أمية     :  األم

  إذا كنتم تعملون بالمجال الفالحي، كم تقدرون دخلكم السنوي ؟ -3

: .......                                          لجيدةفي الظروف ا: ........ في الظروف العادية: ........ في الظروف السيئة

.....................                            إذا كنتم ال تعملون بالمجال الفالحي، كم تقدرون دخلكم السنوي؟ -4

  كم عدد أفراد األسرة ؟  -5

  عدد اإلناث   عدد الذكور                                                

  ...)،ىملبس، مأكل، مأو (هل تتحصل األسرة على كفايتها من الحاجات األساسية  -6

  بصور ة كافية                     متوسطة                   غير كافية 

  : بيانات حول الخدمات االجتماعية -ثالثا

  كيف ترون ما تتلقونه في مركزكم الصحي من خدمات طبية ؟ -7

  كافيا                               ال بأس                    غير كاف

  إذا كانت اإلجابة غير كاف، فإلى ما يرجع ذلك في نظركم ؟ -8

  نقص في األطباء واألعوان الشبه طبيين              تنقصه التجهيزات الطبية الضرورية

..........................                                                 أخرى تذكر   ال يفي بالحد األدنى من الخدمات الضرورية     

  في حالة وجود حاالت حرجة، كيف يتم التنقل إلى المستشفى ؟ -9

  استدعاء سيارة اإلسعاف            التنقل الشخصي                   مساعدة الغير                         

  ما نوع السكن الذي تقطن فيه ؟ -10

  سكن فردى                                       سكن جماعي   

  إذا كان السكن فردى، فما هي حالة المبنى ؟ -11

  قديم                                    جديد                             بين بين 

  ما هو عدد الغرف في المسكن ؟ -12

  ...) كهرباء، ماء، صرف صحي(كيف هي التجهيزات العامة في المسكن  -13

  جيدة                         ال بأس                                     سيئة 

  هل يوجد متمدرسين في األسرة ؟ -14

  على اإلطالق رسوانعم يوجد اآلن                     توقفوا عن الدراسة                    لم يد

  إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل هناك صعوبات تعترضهم في مشوارهم الدراسي؟ -15

  نعم                                                         ال



  :إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل ذلك يعود إلى -16

  )تكاليف الدراسة(وبات مادية صع -صعوبات التنقل إلى المراكز التعليمية                -

               صعوبات في الفصل الدراسي   -

    التكوين المهني؟ ىفي حالة ترك األبناء الدراسة، هل يتوجهون إل -17

  نعم                                                                ال

  :إذا كانت اإلجابة بال، فهل يرجع ذلك إلى -18

  ضيل العمل على مواصلة الدراسةتف -

  صعوبة التنقل إلى مراكز التكوين المهني -

  ........................................................................أسباب أخرى - 

  إذا كنت تتمتع بوقت فراغ، كيف تقضيه ؟ -19

............................................................                     ............................  

  هل تجدون صعوبة في التنقل إلى المناطق المجاورة لقضاء مصالحكم فيما يتعلق بالنقل العمومي؟ -20

  نعم                                                               ال  

  الصعوبات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، ففيما تتمثل تلك -21

........................................................................................ 

  : بيانات حول بعض العادات االجتماعية واالقتصادية -خامسا

إذا كنـــت تســـتمع لإلذاعـــة أو تشـــاهد التلفـــاز، فمـــاهي نوعيـــة البـــرامج التـــي تفضـــل االســـتماع إليهـــا أو  -22

  مشاهدتها؟

  برامج ترفيهية  األخبار السياسية      -برامج ثقافية      -     برامج دينية   -

  ؟ توجد صعوبة في ذلكمن خالل تعاملك مع اإلدارات العمومية، فهل  -23

  توجد صعوبةال                                                                 هناك صعوبة

  .....................................................................................أخرى تذكر

  :إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل ذلك يرجع إلى -24

  عدم وجود رقابة             -الالمباالة و التأخر في األداء                           -

                                   وجود رشوة                                  - 

هل توافق على خروج المرأة للعمل ومساهمتها فـي التنميـة، وهـذا بغـض النظـر عـن مشـاركتها للرجـل  -25

  في العمل الفالحي؟

   أفوافقال                                                                   أوافق

  هي األسباب يا ترى؟إذا كانت اإلجابة بال، فما  -26

........................................................................................  



عنــدما يتــوفر لــك فائضــا ماليـــا هــل تــدخره فــي أمــاكن االدخـــار التــي تخصصــها الدولــة أم تبقيــه فـــي  -27

  يبقيه في حوزته                                                  يدخر المالحوزتك؟    

  ............................................أخرى تذكر            

  .............................................إذا أبقيته في حوزتك، فما هي األسباب يا ترى؟ -28

.................................................................  

  هل تعمل في الفالحة ؟       نعم                                            ال  -29

  :إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل يرجع ذلك إلى  -30

  ألنك لم تجد غيرها -ألنها مهنة العائلة            -أنك تملك أرضا فالحية          -

  ائدا أكثر من مهنة أخرى                  تحقق لك ع -ألنك ال تجيد عمال آخرا         -

  :إذا كنت ال تعمل بالمجال الفالحى، فهل يرجع ذلك إلى -31

  العائد الفالحي قليل بالمقارنة بالمصاريف -ألنك ال تملك أرضا فالحية               -

  توفرت لك فرصة العمل في مجال آخر                          -د العمل في الفالحة           ألنك ال تري -

  ؟) آالت متطورة، إرشادات فالحية(هل تستعين بالتقنيات الحديثة في عملك الفالحي  -32

  ال أستعين               -أستعين                                     -           

  ..........................................................................               أخرى تذكر -           

  :                             إذا كانت اإلجابة بال، فهل يرجع ذلك إلى -33

  اليف إضافية                       كونكم ال ترون لذلك أهمية                          نظرا ألن ذلك يتطلب تك  -

.............................................................................                                                أخرى تذكر

  إذا توفرت لك فرصة العمل واإلقامة في المدينة، هل توافق على ذلك؟ - 34

  ال                                                           نعم           

  إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل ذلك يرجع إلى - 35

  توفر المرافق والظروف المالئمة للمعيشة في المدينة  -                               

  العمل في الفالحةالعمل في المدينة أكثر استقرارا من  -                               

  ظروف الحياة والعمل في الريف صعبة -                               

  في حالة المرض، هل تفضل عادة الذهاب للطبيب أو التداوي باألعشاب الطبية؟ -36

  التداوي باألعشاب الطبية                 الذهاب إلى الطبيب مباشرة

                     حسب الظروف المادية             

 بيانات حول المشاركة الشعبية

  هل ما يتم إنجازه من مشاريع تنموية في بلديتك يعد كافيا للمنطقة؟ -37

  نعم                                          نوعا ما                                     ال

  



  : إذا كانت اإلجابة بال، فهل ذلك يرجع إلى -38

  تراخي المسئولين المحليين في المطالبة بما هو ضروري من برامج تنموية  -

 المواطنين ال يشاركون باقتراحاتهم في البرامج التنموية -

 ليس هناك تعاون بين المسئولين والمواطنين إلنجاز مشاريع تنموية محلية -

  هل تشارك في االنتخابات المحلية؟ -39

  ال                                               نعم                         

  إذا كانت اإلجابة بنعم، فعلى ماذا يعتمد اختيارك -40

  على أساس القرابة الدموية والعشائرية للمترشح           على أساس الكفاءة العلمية للمترشح     -

  ...................................أخرى تذكر - على أساس الخبرة العملية للمترشح                - 

في رأيك ماهي الطريقة التـي نجعـل بهـا سـكان المنطقـة يعتمـدون علـى أنفسـهم بـدل انتظـار المشـاريع  -41

  الحكومية؟ 

  البد من تعاون الحكومة معهم         -البد من توعية الناس                               -

      توفير فرص العمل -                ة       تشجيع االستثمارات المحلي -

  إذا توفر لديك مبلغ مالي معتبر، هل تفكر في استثماره في مشروع ما؟ - 42

  نعم                                              ال

  إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هو نوع المشروع يا ترى؟  -43

  مشروع تجاري                     مشروع فالحي                    

  ..................................خدمات                                 أخرى تذكر               

....................................................................................................  

  ، فهل ذلك يرجع إلىإذا كانت اإلجابة بال - 44

  تذهب معظم الجهود في التعقيدات اإلدارية -              

  يصعب الحصول على إعانة للمشروع من طرف الدولة -              

األشخاص هنا غير متطلعين ويستكفون بما يضمن قوت يومهم فقط                                                 -              

  إذا كنت ترغب في المساعدة لتنمية مجتمعك المحلي، فكيف يكون ذلك؟ -45

  المشاركة بالخبرة                -المشاركة بالمال                                       -

طيط                                                     المشاركة في التخ -المشاركة بالجهد العضلي                            -

  في رأيك ما هي المشاريع التي تنقص البلدية؟   -46

…………………………………………………………….......................  

في رأيك ما هي األسباب التي تعيق التنمية االجتماعية في مجتمعكم المحلي؟  - 47

.................................................................................................. 

  



  دليل المقابلة                  )2(ملحق رقم
  

  ما هي الجهات التى تقرر المشاريع التنموية في المجتمعات المحلية ؟) 1

-  

-  

-  

  كيف يتم اختيار هذه المشاريع ؟) 2

-  

-  

-  

  ريع ؟ما هي مصادر تمويل هذه المشا) 3

-  

-  

  كيف تسير عملية إنجاز المشاريع التنموية ؟) 4

-  

-  

-  

مــا هــي الصــعوبات التــي قــد تعتــرض عمليــة إنجــاز المشــاريع فــي المجتمعــات المحليــة فــي ) 5

  رأيكم ؟

-  

-  

-  

  هل تغطى هذه المشاريع كافة القطاعات الموجودة ؟) 6

-  

-  

-  

  



  المواطنون حاليا ؟ ما هي نوعية المشاريع التنموية التي يستفيد منها) 7

-  

-  

-  

هل المشاريع التنموية التي تنجز في البلدية تنجز عن طريـق الحكومـة فقـط ؟ أم أن هنـاك ) 8

  جهات أخرى تساهم في ذلك؟

-  

-  

-  

  هل تتلقون اقتراحات من المواطنين بشأن احتياجهم لنوع معين من المشاريع ؟) 9

-  

-  

-  

  يتم ذلك ؟إذا كانت اإلجابة بنعم، ففي أي إطار ) 10

-  

-  

-  

  هل تلقيتم شكاوى من المواطنين أثناء إنجاز بعض المشاريع ؟) 11

-  

-  

-  

فــي رأيــك هــل مــا يــتم إنجــازه مــن بــرامج تنمويــة، يعــد كافيــا لتحقيــق التنميــة المرجــوة ؟ مــع ) 12

  . ذكر األسباب

-  

-  

-  



معـات    المحليـة هل تعتقد أن البرامج التنموية توافـق االحتياجـات الحقيقيـة لسـكان المجت) 13

  ؟

-  

-  

-  

هل اختيار المشاريع يكون على حساب عـدد السـكان أم حسـب التقسـيم اإلداري أم هنـاك ) 14

  اعتبارات أخرى؟

-  

-  

-  

  أال تعتقدون أن هناك تفاوتا في االهتمام بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية؟) 15

-  

-  

-  

  ما يخص البرامج التنموية؟كيف هي العالقة بين المحليات والمركزيات في) 16

-  

-  

-  

  هل توجد مشاريع توقفت عن اإلنجاز؟) 17

-  

-  

-  

  هل هناك بعض المشاريع التي تعطلت عن اإلنجاز؟) 18

-  

-  

-  

  



  مستوى إنجاز أو أداء بعض المشاريع؟ل وتقييم هل هناك مالحظات) 19

-  

-  

-  

  هل هناك عمليات تقويم للبرامج التنموية المنجزة؟) 20

-   

-  

-  

فــي رأيــك مــا هــي الطريقــة التــي نجعــل مــن خاللهــا الســكان يعتمــدون علــى أنفســهم بــدل ) 21

  انتظار مشاريع الحكومة ؟

-  

-  

-  

 فــي رأيــك مــا هــي الحلــول التــي ترونهــا مالءمــة لــدفع عجلــة التنميــة فــي المنــاطق الريفيــة ) 22

  والحد من المعوقات التي تعترضها ؟

-  

-  

- 

  

  

    
 


