ى
الريف المحىل
تنظيم وتنمية المجتمع

المستوى الثالث

د/ماجدة يوسف

التم الدراىس ى
ر
الثان للعام الجامىع 0202/0202

بسم هللا الرحمن الرجيم

الجزء االول  :خطوات تنمية المجتمعات المحلية
للدكتور /ماجدة محمود يوسف
ى
الريف
مدرس المجتمع

خطوات تنمية المجتمعات المحلية :ميكَ تمدٗص خطٕات تٍىٗ ٛاجملتىعات
احملمٗ ٛفٗىا ٖم٘ٔ ،لكَ جيب وعسف ٛأُ ِرٓ ارتطٕات لٗطت جاود ٚإذ أٌّا وسٌ ٛختتمف يف
تطبٗكّا باختالف ظسٔف اجملتىعات احملمٗ ٛالسٖفٗ.ٛ
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التعسف عم ٜاالذتٗاجات السٟٗطٗ ٛالعاو :ٛارتطٕ ٚاألٔىل يف تٍىٗٛ

اجملتىعات احملمٗ ِ٘ ٛاملٍاقػ ٛالتطمطمٗ ٛلالذتٗاجات السٟٗطٗ ٛالعاو ٛاليت ٖػعس بّا
أعطا ٞزتتىع ستم ٜوعنئ .وَ املعسٔف أُ املٍاقػ ٛغري االٌتظاوٗ ٛلمىٕضٕعات
املدتمف ٛحتدث باضتىساز بني األغداص ٔالعاٟالت الرَٖ ٖعٗػُٕ يف ِرٓ اجملتىعاتٔ .لكَ
وثن ِرٓ املٍاقػ ٛال ختتمف يف جِٕسِا كثرياً عَ كٌّٕا إغاعات أٔ غكأ ٝشتتمف.ٛ
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ٔلكٍْ وَ خاله املٍاقػ ٛاالٌتظاوٗٔ ٛذت ٜوَ خاله تمك الكاٟى ٛبني أفساد أٔ عاٟالت
قالٟن صتد أٌْ وَ املىكَ أُ تفرص اذتاجات اإلٌطاٌٗ ٛالسٟٗطٗ ٛبٍظسٔ ٚاقعٗٛ
وٕضٕعٗٔ .ٛال ميكَ اذتصٕه عمِ ٜرٓ املٍاقػ ٛاالٌتظاوٗ ٛاملفٗد ٚكىا أغسٌا وَ قبن إال
إذا عمي الكسُٖٕٔ أُ جّٕدِي الػدصٗ ٛاملٍظى ٛضٕف تٍاه ذظاً وٍاضباً وَ
املطاعد ٚاذتكٕوٗ.ٛ
ٔتعترب تمك ارتطٕ ٚالبطٗط ٛاملبد ٟٛٗضسٔزٖ ٛلمػأٖ ،ٛال ميكَ أُ تتي يف ذال ٛالكس ٝاليت
تٕكن فّٗا التٍىٗ ٛاالجتىاعٗ ٛإىل زتالظ قسٖٔ ٛأٔ أجّص ٚقسٖٔ ٛأخس ٝأٌػ٠ت بالكإٌُ أٔ
باألٔاوس لػسض التٍىٗ ٛاالجتىاعٗ ٛوثمىا حيدث يف بعض البالد الٍاوٗ ٛاليت حتأه أُ تبدأ بساوخ
لتٍىٗ ٛاجملتىعات احملمٗٔ .ٛكرلك ال تتي ِرٓ ارتطٕ ٚأٖطاً إذا وا كاُ الكاٟىُٕ بعىمٗ ٛالتٍىٗٛ
ٖتىثمُٕ يف ِٗ٠ات فٍٗ ٛأٔ وٍظىات خاص ٛدعٗت بٕاضط ٛزٟٗظ الكسٖ ٛأٔ عىدتّأ .أخرياً صتد
أُ بساوخ التٍىٗ ٛاالجتىاعٗ ٛالٍاجر ٛيف عدٖد وَ البالد الٍاوٗ ٛتٍطٕ ٙعم ٜتكدٖي األغداص
الرَٖ ٖطّىُٕ يف إٌػاِ ٞرا الٍٕع وَ املٍاقػ ٛاالٌتظاوٗ ٛبني الكسٖٔنئ ،كرلك تكًٕ ِرٓ
الرباوخ بإوداد املطاعدات الفٍٗٔ ٛاملادٖ ٛالالشو ٛلتٍظٗي ٔإصتاش ادتّٕد الراتٗ ٛهلؤالٞ
الكسٖٔني.
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التدطٗط املٍظي لتٍفٗر املػسٔعٍِٔ :ا جيب أُ ٖكُٕ تٍفٗر ِرا املػسٔع

يف طاق ٛادتّٕد الراتٗ ٛلمىحتىع احملم .ٜفكد ٖفكس ضكاُ زتتىع وا يف أُ أِي اذتٗاد
هلي ِٕ قٍا ٚلمسٔ ٙلكَ يف ٌفظ الٕقت صتد أُ ِرٓ الكٍا ٚال ميكَ اذتصٕه عمّٗا إال
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ببٍا ٞضد عظٗي عم ٜبعد أكثس وَ  111كٗمٕورت وَ املٍطك ٛاليت ٖكع فّٗا ِرا
اجملتىع ،فبالطبع وثن ِرا املػسٔع ال ميكَ تٍفٗرٓ ذٗث أٌْ ميثن عى ًال كبرياً عمٜ
وطتٕ ٝالدٔل.ٛ
ٖٔؤد ٙالتدطٗط املٍظي لمحّٕد الراتٗ ٛيف زتتىع وعني إىل اختٗاز ٌٕع املػسٔع األٔه
الر ٙضٕف ٖؤد ٝإىل دفع الكٕ ٝالبػسٖٔ ٛخمل الدافع االبتكاز ٝلطكاُ ِرا اجملتىعٖٔ ،تركل
ِرا عٍد اختٗاز وػسٔع ضّن التٍفٗر ومىٕع الفاٟدٔ ٚضسٖع يف إٌتاجْٖٔ .ؤدِ ٝرا التدطٗط
املٍتظي أٖطاً إىل إمياُ األغداص مبثن ِرا املػسٔعٔ ،إىل اكتػاف املٕاِب اليت ضٕف
ٖكتطّٗا تٍفٗرٓٔ ،إىل حتدٖد املٕازد ٔاألوٕاه الالشو ٛلرلكٔ .كرلك ٖؤدِ ٝرا التدطٗط املٍظي
إىل خمل تفكري ٖتصف باملطٕ٠لٗٔ ٛالٕاقعٗ ٛذٕه وا جيب أُ ٖكُٕ ٔوا ميكَ عىمْ.
ٔتعترب ِرٓ ارتطٕ ٚيف غاٖ ٛوَ األِىٗٔ ٛذلك إذا وا أزدٌا إقاو ٛتٍىٗ ٛاجتىاعٗ ٛذكْ
ذٗث صتد أٌْ يف بعض البالد الٍاوٗ ٛتتدخن اذتكٕوات يف عدٖد وَ املػازٖع اليت حيدد إٌػاؤِا
بٕاضط٠ِٗ ٛات أٔ وٍظىات خاصٔ ٛتبدأ ِرٓ اذتكٕوات يف تػػٗن عدد كبري وَ الكسٖٔني يف ِرٓ
املػازٖعٍِٔ .ا ال ميكَ الكٕه بأُ وا حيدث ِرا وَ حتطٍٗات اجتىاعٍٖٗ ٛبع وَ دٔافع
الكسٖٔني أٌفطّي إذ أٌْ يف اذتكٗك ٛجيب أُ ٖكُٕ وَ أِي أِداف التٍىٗ ٛاالجتىاعِٕٗ ٛ
خمل املطٕ٠لٗٔ ٛصفات املبادزٔ ٚالثك ٛبالٍفظ بني ادتىاعات العاوم ٛباجملتىع احملم.ٜ
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التٍفٗرٔ :ارتطٕ ٚالثالث ٛيف تٍىٗ ٛاجملتىعات احملمٗ ٛتتىثن يف دفع

ٔتػػٗن الكٕٔ ٝالطاقات الطبٗعٗٔ ٛاالقتصادٖٔ ٛاالجتىاعٗ ٛاملٕجٕد ٚيف اجملتىع
الكاوَ وٍّا ٔالظاِس.
ٔاملعسٔف كىا أغسٌا إىل ذلك وَ قبن أٌْ مبحسد أُ تبدأ ف ٛ٠وٍظى ٛعىمّا يف وػسٔع
وعني ٖٔؤد ٝإمتاوْ إىل كطب اجملتىع كمْ ٔزضا ْٟبصف ٛعاجم ٛصتد أُ ضكاُ اجملتىع
اآلخسَٖ الرَٖ مل ٖػرتكٕا بصف ٛإجيابٗ ٛيف املػسٔع أٔ الرَٖ كإٌا ٖػكُٕ يف صتاذْ ٖبد ُٔٞيف
االغرتاك وع ِرٓ لف ٛ٠املٍظى ٛيف إمتاً ِرا املػسٔع ٔالكٗاً مبػازٖع تٍىٕٖ ٛحتطٍٗٗٛ
أخس.ٝ
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ٔضع األضاع الضتىساز تٍىٗ ٛاجملتىعات احملمٗ :ٛتتىثن ِرٓ ارتطٕ ٚيف

خمل السغبٔ ٛالطىٕح بني ضكاُ اجملتىع احملم٘ لمكٗاً مبصٖد وَ وػازٖع التٍىٗٛ
االجتىاعٗٔ ٛحتطني وسافل ِرٓ اجملتىعات .فبدُٔ تٍفٗر ِرٓ ارتطٕ ٚضٗظن العامل كمْ
ٔالعامل الثالث خاص ٛوٕاجّا بّرٓ املػكم ٛاألشلٗ ِ٘ٔ ٛالسٔح احملافظ ٛلمكسٖٔني
ٔعدً اتطاوّي باملبادزٔ ٚالسغب ٛيف إٌػا ٞوػازٖع التٍىٗ ٛاالجتىاعٗ.ٛ
ٔصتد يف الٕاقع أُ وعظي املٍظىات الكاٟى ٛمبػازٖع الترطني ٔالتٍىٗ ٛاالجتىاعٗ ٛيف
اجملتىعات احملمٗ ٛال تكًٕ بّرٓ ارتطٕٔ ٚخاص ٛاملٍظىات غري الٍابع ٛوَ ٌػا ضكاُ
اجملتىع احملم٘ ٌفطْ.
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ٔعم ٜأٖ ٛذاه ميكٍٍا الكٕه أُ املٍظىات أٔ ادتىاعات الكاٟى ٛبتٍىٗ ٛاجملتىعات احملمٗٛ
ٔالٍابع ٛوَ ضكاُ اجملتىع أٌفطّي ٔاليت تتبع يف أعىاهلا ارتطٕات املركٕز ٚضابكاً هلا وَ
املكٕوات وا جيعمّا تكًٕ بتٍفٗر ِرٓ ارتطٕ ٚالسابع ٛاليت ٌتردث عٍّا اآلُ .فىثالً صتد وَ
الٍاذٗ ٛالطبٗعٗ ٛأٔ ادتػسافٗ ٛأٔ اإلٖكٕلٕجٗ ٛأُ أعطاِ ٞرٓ املٍظىات أٔ ادتىاعات ٌٔتٗحٛ
لمىٍاقػات اليت جست يف ارتطٕ ٚاألٔىل ٖصبرُٕ عم ٜعمي باالذتٗاجات األخس ٝاليت تمصً
لمىحتىع احملم ،ٜكىا صتد أٌّي ٖكتطبُٕ خربٔ ٚقدز ٚعم ٜحتكٗل ِرٓ اذتاجات األخس ٝاليت
تمصً لمىحتىع احملم ،ٜكىا صتد أٌْ ٖكتطبُٕ زٔذاً وعٍٕٖ ٛعالٗ ٛميكَ تطىٗتّا بالثك ٛأٔ الفدس
ادتىاع٘ ٌتٗح ٛصتاح جّٕدِي الطابكِٔ ،ٛرا ٖصٖد وَ زغبِ ٛرٓ املٍظىات يف الكٗاً مبصٖد وَ
وػازٖع التٍىٗ ٛالٍاجر ٛلتركٗل املصٖد وَ ِرا الفدس ادتىاع٘ ٔالسٔح املعٍٕٖ ٛالعالٗ ٛالمرَٖ
ٖعترباُ مبثاب ٛالكٕ ٚالسابط ٛهلرٓ املٍظىات الٍاجر.ٛ
ر
تمنيان لكم بدوام التقدم والتفوق
مع
د /ماجدة يوسف

