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 بسم هللا الرحمن الرجيم

 المحىلالريفى تنمية المجتمع الجزء االول : 

ة  عنارص المحارصى

 المحىل. المجتمع تنمية ماهية  .0

  .أهداف تنمية المجتمع المحىل .0

 المحىل. ركائز تنمية المجتمع  .3

 المحىل. تنمية المجتمع  عنارص .4

 للدكتور/ ماجدة محمود يوسف

 مدرس المجتمع الريفى 

 

 :
ً
 -:ماهية تنمية المجتمع المحىلأوال

، ولكنها جميعها تدور حول العمل المخطط لتحقيق هناك العديد من التعريفات الخاصة بهذا المصطلح

للشعور بأنهم يمكنهم  السكاناالهداف المنشودة، وغالبا ما تبدأ عمليات تنمية المجتمع بمشاركة 

هؤالء السكان  عندما يشعر الخطوة تأنر  هحياتهم مما يجعلها بشكل أفضل وهذط مالتخطيط لن

المشاركة. وبناءا عىل ذلك ه عروا بان هناك مشكلة يعانون منها، لن يقوموا بهذنهم ان لم يشل  ،بالمشكلة

عىل أنها محاولة لمزيد من الحوار المنظم لخدمة  تنمية المجتمع المحىلالتنمية المحلية أو تعرف 

 االهداف والوسائل لتحقيق طموحات المجتمع. 
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اتيجية لزيادة قدرات وامكانيات افراد المجتمع  عىل أنها استر
ً
 كافة  كما تعرف أيضا

ى
من خالل مشاركتهم ف

 مراحل العمل. 

 التنظيماتالتحرك  – القوة –تحقيق )النمو المحلية تتضمن التنمية و 
ى
ى  -  من البسيط اىل المعقد ف تحسي 

ى  –االفضل للتكنولوجيا االستخدام  –لظروف الحياتيه ا وعاتاتحسي   (.لعائد االقتصادى من المشر

 :
ً
 أهداف تنمية المجتمع المحىلثانيا

 ها. مساعدة المنظمات عىل تحقيق أهداف .0

 استخدام مناهج البحث العلىم لوضع الحقائق امام المجتمع.  .0

 .المحلية المجتمعية اكتشاف القيادات .3

 .المحلية المجتمعية القياداتتنظيم  .4

 تكوين الشكل المناسب التخاذ القرارات.  .5

 تطبيق الالمركزية من خالل اتاحة الفرصة للقيادات بالتصدى للمواقف واالزمات.  .6

: ركائز تنمية المجتمع المحىل
ً
 ثالثا

: المحلية تتلخص ركائز التنمية   االنر
ى
 -ف

 التفكت  والعمل عىل و  .0
ى
امج المشاركة المجتمعية من قبل افراد المجتمع المحىل ف ضع وتنفيذ التر

مستوى افضل من الحياة تتخىط حدود بالتر تهدف اىل النهوض بهم، وذلك عن طريق إثارة الوىع 

 .حياتهم التقليدية

ى أعمالها.  .0 وعات الخدمات والتنسيق بي   تكامل مشر

 لمجتمع. االرساع بالوصول اىل نتائج مادية ملموسة ل .3

ية. االعتماد عىل الموارد المحلية للمجتمع سواء كا .4  نت مادية أو بشر

: عنارص تنمية المجتمع المحىل
ً
 رابعا

: يالتغ .0
ى

 أو البنيائ
ى

 ويقصد به ذلك النوع من التغيت  الذى يستلزم ظهور أدوار وتنظيمات ير البنائ

 
ى
 المجتمع.  اجتماعية جديدة تختلف اختالفا نوعيا عن االدوار والتنظيمات القائمة ف



نظيم وتنمية المجتمع الريفى المحىل            المستو ى الثالث                   د/ماجدة يوسف ت 
 

م الدراىس الثانى للعام الجامىع 0202/0209  التر
 
 

 والتغت  البنانى يرتبط بالتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 ارسع وقت ممكن للخروج من حالة الركود، الدفعة القوية:  .0
ى
 .وذلك الحداث التقدم ف

 المجال االقتصادى. 
ى
 والدفعة القوية تحدث ف

اتيجية المالئمة:  .3  االسير
ى
ويقصد بها االطار العام أو الخطط التر ترسمها السياسة التنموية ف

 .  االنتقال من حالة التخلف اىل حالة النمو الذانر

:  وتتوقف
ر

اتيجية المختارة عىل عدة اعتبارات منها االئ  االسير

 دء التنمية من حيث درجة التخلف. طبيعة الظروف عند ب .0

 البالد.  .0
ى
 نوع الحكم السائد ف

 الحكوىم.  الجهاز  درجة االستقرار السياىس ونوعية االدارة وشكل .3

 .طبيعة النظام االقتصادى السائد .4

5.  . كيب الطبفر  نوعية التر

 حجم المناطق الريفية.  .6

 المجتمع. و حيث عدد السكان ومستويات التعليم والصحة تركيب المجتمع من  .7
ى
 القيم السائدة ف

 طبيعة االهداف المنشودة.  .8

 مع تمنيانر لكم بدوام التقدم والتفوق

 د/ ماجدة يوسف                                                                                                                                         


