
  ةــة الشعبیــة الدیمقراطیــوریة الجزائریــالجمه
  ـم العـالي والبـحـث العـلـمـيــــــوزارة التعلیـ

  -بسكــرة -مـحمـد خیضر: جــــــامـعـة
  و االجتـمـاعیــة اإلنسانیةالعلوم كــلیـة 

  قســــم العلـــــوم االجتمـاعیـة
  شعبـة علم االجتمـاع

  
  االستـمـــــــارة

  
  

  

  

  

  

  ذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع البیئةم
  :إشراف :                                                         إعداد الطالبة

  عبد الرحمان برقوق: د .أ                                                        مازیا عیساوي

  

  

فافیةنرجوا أن تجیبوا على ا" :مالحظة اك صعوبات , الستمارة بكل موضوعیة وش ت ھن وإذا كان

  ".وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدیر, في فھم أي سؤال؛ نرجوا أن تسجلوا مالحظاتكم

    
  
  
  

  2009/2010السنة الجامعیة 

  مع الحضريواقع الثقافة البيئية في المجت
 ة بسكرةـة بمدينـة ميدانيـــــدراس



  :البیانات الشخصیة: المحور األول
  أنثى             ذكر:   الجنس -1

  أمي             ابتدائي           متوسط           ثانوي      جامعي: المستوى التعلیمي -2

  مدینة              ریف: مكان اإلقامة سابقا -3

  مسكن       حي الفجر 500حي      726حي فرحات     حي  المجاھدین     حي: الحي -4

  .نظافة األحیاء: المحور الثاني
  :أین تضع قمامة منزلك -5

  في أكیاس بالستیكیة كبیرة الحجم          بشكل مبعثر              أخرى         

  :إذا كانت توضع في أكیاس بالستیكیة؛ ھل یتم ذلك بشكل - أ

  دائما         أحیانا      نادرا            أبدا       

  ماھو الوقت الذي تخرج فیھ قمامة منزلك؟ -6

  مساءا                 لیال                متذبذبة  صباحا                    

  ھل یحترم سكان الحي مواعید عمال النظافة لجمع القمامة المنزلیة؟ -7

  دائما         أحیانا           نادرا          أبدا  

  ھل ھناك من یقوم بنبش القمامة المنزلیة المعدة للجمع من قبل عمال النظافة؟ -8

  ال                  نعم  

  إذا كان الجواب بنعم؛ ھل الفاعل؟-ا

  إنسان                     حیوان

  كیف تكون مساھمتك للقضاء على ھذه الظاھرة؟-ب

  توعیة         إخراج القمامة في وقتھا                 أخرى

  ك؟عندما یطلب منك الجیران القیام بعمل جماعي لتنظیف الحي ھل تشار -9

  نعم                     ال    

  إذا كان الجواب بنعم؛ كیف تكون مشاركتك؟-ا 

  مادیة                   معنویة   

  
  : ترشید استھالك الماء: المحور الثالث



  ؟اكتشافھاھل تقوم بإصالح أماكن تسربات المیاه فور  -10

  أبدا    دائما         أحیانا           نادرا           

  

  ھل تبلغ مؤسسة توزیع المیاه فور اكتشاف التسرب المكشوف خارج المنزل؟ -11

  دائم         أحیانا           نادرا          أبدا  

  ھل سبق لك وأن تركت الحنفیة مفتوحة للقیام بعمل ما؟ -12

  دائما         أحیانا           نادرا          أبدا  

  نت مالكا سیارة ھل تقوم بغسلھا أمام منزلك باستخدام خرطوم الماء؟إذا ك -13

  دائما         أحیانا           نادرا          أبدا  

  ھل تتدخل قصد تذكیر أفراد عائلتك بضرورة ترشید استھالك الماء؟ -14

  دائما         أحیانا           نادرا          أبدا  

  استعمال الماء أثناء دخولك الحمام؟ھل تقلل من  -15

  دائما         أحیانا           نادرا          أبدا  

  :المساحات الخضراء: المحور الرابع
  ھل تتذكر تاریخ الیوم العالمي لالحتفال بعید الشجرة؟ -16

  نعم                     ال    

  :إذا كان الجواب بنعم؛ أذكره-ا-16

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

  ھل تحتفل بعید الشجرة كل سنة في حیكم؟17

  دائما         أحیانا           نادرا          أبدا  

  ھل تتدخل عندما تشاھد من یلحق الضرر باألشجار؟       -18

  نعم                     ال    

  إذا كان الجواب بنعم ما نوع ھذا التدخل؟-ا-18

  وإرشاد                  إبالغ الجھات المعنیة نصح   

  ھل تقوم بسقي المساحات الخضراء في حیكم؟ -19

  دائما         أحیانا           نادرا          أبدا  



  ھل تساھم بشراء المبیدات الحشریة لرش األشجار بحیكم؟ -20

  ادائما         أحیانا           نادرا          أبد  

  

  ھل تحاور أطفالك بخصوص أھمیة المحافظة على المساحات الخضراء؟ -21

  دائما         أحیانا           نادرا          أبدا  

  ھل یتجاوب معك الجیران عندما تطلب منھم سقي المساحات الخضراء؟ -22

  دائما         أحیانا           نادرا          أبدا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ةــة الشعبیــة الدیمقراطیــوریة الجزائریــالجمه
  ـم العـالي والبـحـث العـلـمـيــــــوزارة التعلیـ

  -بسكــرة -مـحمـد خیضر: جــــــامـعـة



  كــلیـة العلوم اإلنسانیة و االجتـمـاعیــة
  قســــم العلـــــوم االجتمـاعیـة

  شعبـة علم االجتمـاع
  
  

  ة ـمقابلالل ـدلی
  

  

  

  

  

  

  مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع البیئة
  :إشراف :                                                         إعداد الطالبة

  عبد الرحمان برقوق: د .أ                                                        مازیا عیساوي

  

  

  
  
  
  

  2009/2010 السنة الجامعیة
  مقابلة مع مدیر البیئة                           

  .ماھو الدور الذي تلعبھ مدیریة البیئة في نشر الثقافة البیئیة في مدینة بسكرة؟ - 1

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

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

  واقع الثقافة البيئية في المجتمع الحضري
 ة بسكرةـة بمدينـة ميدانيـــــدراس



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

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

ترشید استھالك , متابعة من طرف مدیریة البیئة فیما یخص نظافة األحیاء ھل ھناك - 2

  .وكذا المساحات الخضراء؟, الماء

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

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

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

ھل ھناك تنسیق بین مدیریة البیئة وغیرھا من الھیئات والمصالح فیما یخص حمایة البیئة  - 3

, ك الماءترشید استھال, والمجتمع الحضري عن طریق الحفاظ على نظافة األحیاء

  .والمساحات الخضراء؟

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

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

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

ماھي الصعوبات التي تعاني منھا مدیریة البیئة في تطبیق برامجھا المسطرة بخصوص  - 4

  حمایة البیئة في مدینة بسكرة؟

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

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

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

 .یة التي تعاني منھا مدینة بسكرة؟ماھي أھم المشاكل البیئ - 5

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

  

  

  :البیئیةجمعیات المقابلة مع بعض 
ترشید , ماھو الدور الذي تلعبھ الجمعیة لنشر الثقافة البیئیة فیما یخص نظافة األحیاء - 1

  .المحافظة على المساحات الخضراء بین سكان أحیاء مدینة بسكرة؟, استھالك الماء



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

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

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

ماھي أھم النشاطات التي قامت بھا الجمعیة من أجل تشجیع سكان أحیاء مدینة بسكرة  - 2

  .وكذا المساحات الخضراء؟, ترشید استھالك الماء, للحفاظ على نظافة األحیاء

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

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

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

ھل ھناك تنسیق بین الجمعیة وسكان أحیاء مدینة بسكرة من أجل نشر ثقافة الحفاظ على  - 3

  .وكذا المساحات الخضراء؟, رشید استھالك الماءت, نظافة األحیاء

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

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

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

 .ماھي أھم المشاكل البیئیة التي تعاني منھا أحیاء مدینة بسكرة؟ - 4

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

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

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

  

  

  

  

  

  :فرع المساحات الخضراءمسؤول مقابلة مع 
  .ھل ھناك اھتمام من طرف المواطنین بخصوص إنشاء المساحات الخضراء؟ - 1



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

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

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

  .برأیكم ماھي فائدة المساحات الخضراء بالنسبة للفرد و البیئة؟ - 2

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

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

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

  .ماھي أكثر أنواع األشجار انتشارا بمدینة بسكرة؟ ولماذا؟ - 3

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

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

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

  .من یسھر على رعایة المساحات الخضراء بمدینة بسكرة؟ وفیما تتجسد ھذه الرعایة؟ - 4

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  :حة النظافةمقابلة مع مصل
  .ھل ھناك فترات مخصصة لخروج عمال النظافة لرفع القمامة المنزلیة؟- 1



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

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

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

 .؟ ماھي األماكن التي تضعون بھا الحاویات؟ ولماذا- 2

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

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

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

نالحظ في أحیان كثیرة تراكم للقمامة المنزلیة ببعض األحیاء لمدة یوم أو یومین أو أكثر؛  - 3

  .ب المؤدیة لظھور ھذه الظاھرة؟فماھي األسبا

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

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

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

ھل ھناك أوقات محددة للسكان إلخراج القمامة المنزلیة؟ ھل ھم على علم بھا؟ وھل - 4

  یحترمونھا؟

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

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

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

  ماھي األماكن التي تكثر بھا القمامة المنزلیة؟ - 5

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

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

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

  قمامة المنزلیة باألحیاء؟ھل ھناك شكاوي من طرف المواطنین فیما یخص تراكم ال - 6

  

  .مسؤول مكتب التھیئة العمرانیةمقابلة مع 
سیدي الكریم نحن بحاجة إلى معرفة خصائص األحیاء التي ستجرى بھا دراستنا المیدانیة من 

  ...........................................تسمیتھا, حدودھا, ناحیة تموقعھا



  :وھذه األحیاء ھي كالتالي

  .اتحي فرح - 1

  .مسكن 500حي - 2

  .مسكن 726حي - 3

  .حي الفجر- 4

  .حي المجاھدین- 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةــة الشعبیــة الدیمقراطیــوریة الجزائریــالجمه
  ـم العـالي والبـحـث العـلـمـيـــــوزارة التعلیـ

  -بسكــرة -مـحمـد خیضر: جــــــامـعـة
  كــلیـة اآلداب والعـلـوم االجتـمـاعیــة



  ســــم العلـــــوم االجتمـاعیـةق
  شعبـة علم االجتمـاع

  
   

  

  ةــل المالحظــدلی
  

  

  

  

  

  

  مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع البیئة
  :إشراف :                                                         إعداد الطالبة

  عبد الرحمان برقوق: د .أ                                                        مازیا عیساوي

  

  

    
  

  2009/2010 السنة الجامعیة
  مالحظة ھل توجد حاویات أم ال؟ حجمھا؟ المادة المصنوعة منھا؟ - 1
  
  :مالحظة مكان وضع القمامة المنزلیة - 1
  

  .أمام باب المنزل*     
  

  واقع الثقافة البيئية في المجتمع الحضري
 ة بسكرةـة بمدينـة ميدانيـــــدراس



  .داخل الحاویة،أوبجانبھا*     
  

 ائیةبجانب األعمدة الكھرب. 

  مالحظة ان كان ھناك تسرب للماء خارج المنازل؟ - 2
  .مالحظة ان كان ھناك منازل بھا تشجیر؟ - 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة األساتذة المحكمین
:األستاذ األول  

.الطاھر إبراھیمي: اسم ولقب األستاذ  

.االجتماعیةقسم العلوم : القسم  

.االجتماععلم : الشعبة  

.تاذ محاضرأس: العلمیةالدرجة   



: األستاذ الثاني  
.دبلة عبد العالي: اسم ولقب األستاذ  

.قسم العلوم االجتماعیة: القسم  

.علم االجتماع: الشعبة  

.أستاذ التعلیم العالي: الدرجة العلمیة  

: األستاذ الثالث  
.زمام نور الدین: اسم ولقب األستاذ  

.قسم العلوم االجتماعیة: القسم  

.علم االجتماع: الشعبة  

.أستاذ التعلیم العالي: الدرجة العلمیة  

:األستاذ الرابع  
.جابر نصر الدین: اسم ولقب األستاذ  

.قسم العلوم االجتماعیة: القسم  

.علم النفس: الشعبة  

.أستاذ التعلیم العالي: الدرجة العلمیة  

 

 

 

 

 

:خاص بنظافة االحیاء: 06ملحق رقم      
  

 


