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  بسكرة-جامعة محمد خیضر

  كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة

  قسم علم االجتماع

  

  

  

  حول )02(استمارة استبیان رقم

  

  دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة
  دراسة میدانیة لجمعیات األحیاء في مدینة بسكرة

  

  استمارة موجھة للسكان

  

  

  :إشراف األستاذ:                         لطالبةمن إعداد ا  
  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-  

  .ار أكثر من إجابة واحدة لبعض األسئلةیمكن اختی-  



  
  :بیانات أساسیة- 1

…………………………………………………………………:السن - 1
……  
………………………………………………………………:الجنس - 2

………  
المستوى  - 3

  ……………………………………………………………:الدراسي
………………………………………………………………:المھنة - 4

………  
  أعزب          متزوج       :     الحالة المدنیة - 5
مة مكان اإلقا - 6

  …………………………………………………………):الحي(
  :ما ھي المشاكل التي یعاني منھا حیكم؟ - 7

         1-    ………………………………2 -
………………………………  

         3-    ………………………………4 -
………………………………  

 نعم          ال       :                في الحي الذي تسكنھ ھل لدیكم جمعیة حي - 8
  ).وما بعده  26  یحال المبحوث مباشرة إلى السؤال رقم) ال(بة في حالة اإلجا(          

 :بیانات عن نشاط الجمعیة- 2
االتصال الشخصي         ملصقات                 :كیف عرفت بوجود ھذه الجمعیة؟ - 9

  …………………:منشورات       اإلذاعة المحلیة        الصحف        أخرى تذكر
  :قوم بھا ھذه الجمعیة؟ما ھي النشاطات التي ت- 10

       1-      ……………………………2-
…………………………………  

       3-      ……………………………4-
                                                                                …………………………………  

       5-      ……………………………6-
…………………………………  

  نعم          ال            :       ل في الحي؟ھل سبق للجمعیة حل مشاك - 11
  :تذكر ھذه المشاكل) نعم(في حالة اإلجابة-        
       1-      ……………………………2-

…………………………………  
       3-      ……………………………4-

…………………………………  
                               نعم         ال                  :  ھل سبق أن استفدت من خدمات ھذه الجمعیة؟- 12

…………………………… : ما ھي ھذه االستفادة؟) نعم(في حالة اإلجابة -      
………………………………………………………………………

………  
  نعم         ال        : ھل سبق وأن نظمت ھذه الجمعیة حمالت توعیة؟- 13



حول ) نعم(في حالة اإلجابة -   
  …………………………………………:ماذا؟

  نعم         ال :      ھل سبق وأن نظمت ھذه الجمعیة حمالت تطوعیة؟- 14
 ما) نعم(في حالة اإلجابة -        

  ……………………………………………:ھي؟
  نعم         ال :                             ھل شاركت في التطوع؟ -        
) ال(في حالة اإلجابة -        

  ………………………………………………:لماذا؟
     نوعا ما   ال        نعم   : ھل تعتقد أن الحي قد تحسن بفضل ھذه الجمعیة؟- 15
  :بیانات عن مشاركة السكان- 3  

                                                                          :   اشتراكات أو إعانات مادیة للجمعیة؟ سبق أن قدمتھل -16 
  لم یحدث ذلك       عند الحاجة            بشكل منتظم         

  ال   نعم       : اقتراحات للجمعیة من أجل تحسین الحي؟ سبق أن قدمتھل -17 
  نعم         ال                     :        ھل سبق وأن قدمت شكوى للجمعیة؟-18 

  ……………………………………:حول ماذا؟) نعم(في حالة اإلجابة -       
  حلت المشكلة      لم تھتم     حاولت ولم تستطع   :وماذا فعلت الجمعیة؟ -       

  نعم          ال                   :       ھل أنت عضو في ھذه الجمعیة؟-19 
: )ال(في حالة اإلجابة -        
                                             ……………………………………………:لماذا؟

  نعم         ال   في اجتماعات الجمعیة مع السكان؟ تشاركسبق أن  ھل-20 
) ال(في حالة اإلجابة -     

  ………………………………………………:لماذا؟
  نعم         ال                   :       ھل شاركت في اختیار رئیس الجمعیة؟-21 

  …………………… ………………………:لماذا؟) ال(في حالة اإلجابة -       
  :بیانات عن رأي السكان في الجمعیة- 4

المستوى الثقافي                        :       لماذا تم اختیار ھذا الرئیس حسب رأیك؟-22 
المرشح الوحید      أسباب    صاحب فكرة تأسیس الجمعیة         المكانة االجتماعیة      

  ……………………………………………………………:أخرى تذكر
  نعم         ال: ھل تعتقد أن ھذه الجمعیة  تسعى فعال لترقیة الحي وتطویره؟-23 

  نعم        ال: ھل تعتقد أن الجمعیة قادرة على ذلك؟) نعم(في حالة اإلجابة-       
             نعم         ال                            :                    ھل أنت راض عن عمل ھذه الجمعیة؟ -24 

  …………………………………………………………………:لماذا؟
مفیدة وضروریة في كل حي                 :   ما رأیك في جمعیات األحیاء عموما؟-25 

شكلیة فقط وال فائدة منھا       ال تخدم سوى مصالح البعض        محدودة الفعالیة            
  ………………………… ………………………………:رأي آخر یذكر

  :ھل أنت مستعد للمساھمة في ترقیة حیك؟-26 
  بالمال          بالجھد           بالرأي           الشيء                

  نعم        ال:                                   ھل تنتمي إلى جمعیة ما؟-27 
) نعم(في حالة اإلجابة -     
  …………………………………………………:تذكر

لیس لدیك اھتمام بالنشاط الجمعوي                  لیس : لماذا؟) ال(في حالة اإلجابة -       
  ………………………………… :لدیك وقت          أسباب أخرى تذكر



  :ما رأیك في الحركة الجمعویة الجزائریة؟-28 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
………………………  

  
 

 


