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  استمارة موجھة لرؤساء الجمعیات

  

  

  :إشراف األستاذ:                         ن إعداد الطالبةم  
  فیاللي صالح/ شاوش اخوان جھیدة                      د  

  

  

  :مالحظات
ة -   ذا یرجى اإلجاب ي أغراض البحث، ل ھذه البیانات سریة وال تستخدم إال ف

  .بكل صراحة ودقة

  .في الخانة المناسبة إلجابتك  xلإلجابة ضع عالمة-  

  .یمكن اختیار أكثر من إجابة واحدة لبعض األسئلة-  

  



  
  .بیانات أولیة :المحور األول

  :بیانات حول رئیس الجمعیة-أ   
  ……………………………………………………………………………:السن-1
  ……………………………………………………………………………:المهنة-2
  ………………………………………………………………… :المستوى الدراسي-3
  نعم          ال  : شاط الجمعوي؟هل لدیك خبرة سابقة في الن-4
  ………………………………………………:في أي جمعیة؟) نعم(في حالة اإلجابة -  
  نعم          ال: هل تتقاضى إعانة على نشاطك في الجمعیة؟-5
  :ما هو سبب اختیارك رئیسا للجمعیة حسب رأیك؟ -6

فكرة تأسیس الجمعیة                              المستوى الثقافي           المكانة االجتماعیة          صاحب
  …………………………………………المرشح الوحید             أسباب أخرى تذكر

  :بیانات حول الجمعیة-ب
  ……………………………………………………………:تاریخ تأسیس الجمعیة -7
  :كیف جاءت فكرة تأسیس الجمعیة؟ -8
  مبادرة شخصیة         فكرة سكان الحي اقتراح من السلطات             
  :ما هي األسباب التي تأسست من أجلها الجمعیة؟ -9

     1-           ………………………………2-…………………………………  
     3-           ………………………………4-                                                                  …………………………………

  ال    نعم          : ة منذ تأسیسها؟هل تم تغییر رئیس الجمعی -10
  استقالة             عزل    انتهاء مدة الرئاسة       :لماذا؟) نعم(في حالة اإلجابة -   
  ………………………………………………………:في حالة العزل یذكر السبب-   
لسكان               مساعدة الدولة          تبرعات ا:   ما هي مصادر الموارد المالیة للجمعیة؟ -11

هبات من بعض المؤسسات             اشتراكات األعضاء            نشاطات الجمعیة            
  …………………………………………………………………………:أخرى تذكر

  ال          نعم              :هل هناك لجان متفرعة عن هذه الجمعیة؟ -12
  :جانتذكر هذه الل) نعم(في حالة اإلجابة -   

     1-           ………………………………2-…………………………………  
     3-           ………………………………4-…………………………………  



  دور الجمعیة في التنمیة المحلیةبیانات عن  :المحور الثاني
  : ما هي أهم المشاكل التي یعاني منها الحي؟-13
   1-           ……………………………………2-……………………………  
   3-………………………           ……………4-……………………………  
ال                                                                                 نعم                : هل سبق للجمعیة أن ساهمت في حل مشاكل الحي؟-14

  : هذه المشاكل تذكر) نعم(في حالة اإلجابة -      
   1-        ……………………………………   2-……………………………  
   3-           ……………………………………4-……………………………  
  ……………………………………………………:لماذا؟) ال(في حالة اإلجابة -    
  : ما هي نشاطات الجمعیة عادة؟ -15
    1-           ……………………………………2-……………………………  
    3-           ……………………………………4-……………………………  
    5-………………………………           ……6-……………………………  
  ال        نعم             :        هل تنظم الجمعیة نشاطات في المناسبات؟-16
  : هذه النشاطات تذكر) نعم(في حالة اإلجابة -    
   1-           ……………………………………2-……………………………  
   3-           ……………………………………4-……………………………  
   5-………………………………           ……6-……………………………  
  ال     نعم             :      هل سبق للجمعیة القیام بعملیات توعیة للسكان؟-17
  : ما موضوعها؟) نعم(في حالة اإلجابة -    
   1-           ……………………………………2-……………………………  
   3-           ……………………………………4-……………………………  
  ……………………………………………………:لماذا؟) ال(في حالة اإلجابة -   
  ال     نعم               :          هل سبق للجمعیة تنظیم حمالت تطوعیة؟-18
  :تذكر) نعم(في حالة اإلجابة -    
   1-           ……………………………………2-……………………………  
   3-           ……………………………………4-……………………………  
  بقلة                 نوعا ما           بكثرة    : ؟ هل شارك فیها السكان-    
  ………………………………………………………:لماذا؟) ال(في حالة اإلجابة -   
ال                                                    نعم           :هل تقوم الجمعیة بمتابعة سیر المشاریع الحكومیة في الحي؟-19



  :        هل سبق للجمعیة تسجیل مشاكل في هذه المشاریع؟): نعم(في حالة اإلجابة -   
  ال    نعم                               

  :هذه المشاكل تذكر) نعم(في حالة اإلجابة -   
   1-           ……………………………………2-……………………………  
   3-           ……………………………………4-……………………………  
ــــت الجمعیــــة-    ……………………………………………      :إزاء هــــذه المواقــــف؟ مــــاذا فعل

……………………………………………………………………………………  
اإلقناع           :      كیف تحاول الجمعیة فرض رأیها التعاونفي حالة رفض السلطات -20

ستعمال الصحافة          االضغط         وسائل غیر شرعیة        عالقات شخصیة        
  ………………………سلطات أعلى        ال شيء         وسائل أخرى تذكراالتصال ب

  ………………………………………………………:لماذا؟) ال(في حالة اإلجابة -   
بشكل منتظم        عند الحاجة          :   هل تقوم الجمعیة باالتصال بالسلطات المحلیة؟ -21

  ………………………………………………:تدعاء            أخرى تذكرعند االس
  نعم             ال  :هل سبق للسلطات المحلیة أن طلبت المساعدة من الجمعیة؟ -22
حمالت تحسیسیة                  :    فیما تتمثل هذه المساعدة؟) نعم(في حالة اإلجابة -    

  رسمیة                توزیع سكنات  تهدئة االضطرابات             تنظیم زیارات
  ………………………………………………………………:أخرى تذكر 

  نعم        ال: هل تستشیر السلطات المحلیة الجمعیة في األمور التي تخص الحي؟-23
  نعم      ال: هل تعتقد أن الجمعیة مساهمة في اتخاذ القرار على المستوى المحلى؟-24
  نعم       ال: قد ساهمت بشكل كبیر في تغییر أوضاع الحي؟هل تعتقد أن الجمعیة -25

  .في إطار الجمعیة المشاركة الشعبیة بیانات عن :المحور الثالث
  ………………………………………………:كم هو عدد المنخرطین في الجمعیة؟-26
  بعضهم      قلیل منهم أغلبهم    : ما مدى معرفة سكان الحي بوجود هذه الجمعیة؟-27
االتصال الشخصي      ملصقات    : كیف تحاول الجمعیة تعریف السكان بوجودها؟-28

  ……………………:صحف       وسائل أخرى تذكر   منشورات      برامج إذاعیة    
  :هل یتصل السكان بالجمعیة لتقدیم انشغاال تهم ومشاكلهم؟-29
  أبدا          نادرا              أحیانا            دائما               
  
  

  :ما هي المشاكل التي یشتكي منها السكان عادة؟ -30



   1-           ……………………………………2-……………………………  
   3-           ……………………………………4-……………………………  
  نعم     ال: هل یهتم السكان بتقدیم أفكار واقتراحات للجمعیة لتحسین أوضاع الحي؟-31
  بانتظام     عند الحاجة      ال: یة نظام االشتراك المادي للسكان؟هل  تعتمد الجمع-32
  نعم              ال:  في حالة وجود هذا النظام هل یلتزم السكان بدفع اشتراكاتهم؟-    
  نعم                   ال:               هل تعقد الجمعیة اجتماعات مع سكان الحي؟-33
تقییم أعمال الجمعیة      مناقشة مشاكل الحي     :  ما موضوعها؟) نعم(في حالة اإلجابة-    

  ……………………………… :وضع برامج ومخططات           مواضیع أخرى تذكر
  ……………………………………………………… :لماذا؟) ال(في حالة اإلجابة-   
یر                بعدد كب:         هل شارك السكان في اختیار رئیس الجمعیة وطاقمها اإلداري-34

  بعدد متوسط                     بعدد صغیر                 لم یشاركوا في االختیار 
  …………………………………………………:ما سبب هذا الحجم من المشاركة؟-  

هــل تعتمــد الجمعیــة علــى مناصــب أو عالقــات بعــض الســكان لحــل مشــاكل الحــي أو تحســین -35
  ال           نعم         :       أوضاعه؟

              ال          نعم  :المشاركة في تنمیة الحي؟بهل تعتقد أن لدى سكان الحي اهتمام -36
  نوعا ما

  ال           نعم        : هل تعتقد أن السكان یثقون في قدرة الجمعیة على تنمیة الحي؟-37
            نوعا ما

نوعا      ال    نعم         :على ممارسة النشاط الجمعوي؟ هل تجدون تشجیعا من السكان-38
  ما

  نعم           ال      :هل تعتقد أن هناك نوعا من الثقافة الجمعویة لدى السكان؟-39
  نوعا ما

  .معوقات النشاط الجمعويبیانات عن : المحور الرابع
  نعم           ال         :    هل هناك تنسیق بین جمعیتكم وبقیة جمعیات األحیاء؟-40
  : ما هي مجاالت  هذا التنسیق؟) نعم(في حالة اإلجابة-   
   1-           ……………………………………2-……………………………  
   3-           ……………………………………4-……………………………  
  …………………………………………………………:لماذا؟)ال(في حالة اإلجابة-   

  ال    نعم              :           ت له فائدة؟هل تعتقد أن التنسیق بین الجمعیا-41
  نعم         ال: هل هناك تنسیق بین جهود السلطات المحلیة وجهود الجمعیات؟-42



…………………………… :مـــا هـــي المشـــاكل البیروقراطیـــة التـــي تعـــاني منهـــا الجمعیـــة؟-43
……………………………………………………………………………………  

  نعم              ال           :   رنامج عمل؟هل یوجد لدى الجمعیة خطة أو ب-44
  ال   نعم            :      هل تحتاج الجمعیة تجهیزات معینة للقیام بنشاطاتها؟-45
  ……………………………………………………:ما هي ؟) تعم(في حالة اإلجابة-  

……………………………………………………………………………………  
  ……………………………………………:ما هي التجهیزات التي تملكها الجمعیة؟-  

  ال     نعم              :                 هل تحاول الجمعیة تطویر مدا خیلها؟-46
  ………………………………………………………:كیف؟) نعم(في حالة اإلجابة -  
  …………………………………………………………:لماذا؟)ال(في حالة اإلجابة -  

  ال     نعم              :               هل لدیكم اطالع على قانون الجمعیات؟-47
  ال        نعم           :    هل هناك عراقیل قانونیة تحد من نشاط الجمعیات؟ -48
  …………………………………………………:ما هي؟) نعم(في حالة اإلجابة -    

…………………………………………………………………………………  
:                     نشـاط الجمعیـةأعط لكل عنصر من العناصر التالیـة عالمـة مـن عشـرة حسـب أهمیتـه ترقیـة -49
  التنسیق بین الجمعیات-        المقر                                       -
برنامج عمل                    تحدید خطة أو-          اإلمكانیات المادیة                         -
  اهتمام ومساعدة السلطات-         عدد المنخرطین                            -
  العالقات الشخصیة لرئیس الجمعیة -          المستوى الثقافي لرئیس الجمعیة          -
  تسهیالت قانونیة-                                     وعي السكان  -
                                                        مساعدة وتعاون السكان-
 


