ى
إلريف إلمحىل
تنظيم وتنمية إلمجتمع

إلمستوى إلثالث

د/ماجدة يوسف

إلتم إلدرإىس ى
ر
إلثان للعام إلجامىع 0202/0209

بسم هللا الرحمن الرجيم

ى
الريف المحىل
الجزء االول  :تابع تنمية المجتمع
ى
المحارصة
عنارص
ى
إلريف إلمحىل.
 .0سمات عملية تنمية إلمجتمع
 .0إلقوإعد إلرئيسية لنجاح إلتنمية إلريفية إلمحلية.
 .3أسباب فشل برإمج إلتنمية إلريفية إلمحلية.
للدكتور /ماجدة محمود يوسف
ى
إلريف
مدرس إلمجتمع

ً
ى
الريف المحىل:
أوال :سمات تنمية المجتمع
و بالرغم من أن عملية تنمية إلمجتمعات إلمحلية ليست ظاهرة حديثة إلعهد ؤال أنه
إلت ى
ر
تمتها وىه-:
يوجد بعض إلسمات إلحديثة ي
إلتإمج إلمساعدة مثل برإمج إألمم إلمتحدة .
 .0ظهور بعض ر
 .0تشمل تنمية إلمجتمعات إلمحلية كل من إلتنمية إالقتصادية وإلتنمية
إالجتماعية وإلبيئية إلشاملة.

ى
إلريف إلمحىل
تنظيم وتنمية إلمجتمع

إلمستوى إلثالث

د/ماجدة يوسف

إلتم إلدرإىس ى
ر
إلثان للعام إلجامىع 0202/0209
ى
ى
 .3إالهتمام بالحياة إالجتماعية يف إلمجتمع إلمحىل ككل  ،كما يحدث يف إالهتمام
بفرع إلتعليم أو بفرع إلصحة أو إلرفاهية إالجتماعية أو إلصناعية...إلخ.
 .4تنظيم برإمج وطنية وقومية لتنمية إلمجتمعات إلمحلية.
قرويي مدر ى
ى
ى
بي لتحقيق أهدإف متعددة ومختلفة ،وقد يطلق
عاملي
 .5إستخدإم
ى
الريفيي.
عىل هؤالء إلعمال الرواد

ً
ى
المحىل:
:
الريف
المجتمع
لتنمية
الرئيسية
القواعد
ثانيا
ي
ي
ى
إلريف عىل كل من إلعنارص إألساسية ر
إلعشة إلتالية:
ترتكز إلقوإعد إلرئيسية لتنمية إلمجتمع
 .0يجب أن تتالءم أنوإع إألنشطة إلمختلفة مع إالحتياجات إلرئيسية لسكان
ى
إلريف إلمحىل.
إلمجتمع
ي
ً
ً
ً
جماعيا ر
 .0إلتنمية إلكاملة ر ى
متإبطا ،وكذلك تتطلب برإمج
إلمتنة تتطلب عمال
متعددة إألهدإف ،وهذإ ى
يعت أن برإمج إلتنمية إالجتماعية يجب أن تشتمل عىل
ى
إع وإلتعاونيات وإالقتصاد
تحسينات يف كل من مجاالت إلصحة إلعامة وإإلرشاد إلزر ي
ىى
إلبيت.
إلمت يل وإلخدمة إالجتماعية وإإلصحاح
ي
 .3تغت إتجاهات سكان إلمجتمعات إلريفية إلمحلية وتغت نظرتهم ؤل إلمشاريع
إلمختلفة رلتنامج إلتنمية إالجتماعية.
 .4يجب أن تهدف عملية تنمية إلمجتمعات إلريفية إلمحلية تنشيط وزيادة
ى
ر
إشتإك سكان هذه إلمجتمعات يف برإمج وأعمال إلتنمية،

ى
إلريف إلمحىل
تنظيم وتنمية إلمجتمع

إلمستوى إلثالث

د/ماجدة يوسف

إلتم إلدرإىس ى
ر
إلثان للعام إلجامىع 0202/0209
ى
إلمحليي وتشجيعهم وتدريبهم من
 .5يجب إعتبار كل من إكتشاف إلقادة
إألهدإف إألساسية ألي ر
مشوع يختص بتنمية إلمجتمعات إلريفية إلمحلية.
ى
 .6إالعتماد ر ى
إلمتإيد عىل ؤ رشإك إلنساء وإلشباب يف برإمج إلتنمية إالجتماعية يزيد
إلتإمج.
من فاعلية هذه ر
 .7يجب أن تقوم إلحكومات بإمدإد إلتنمية بالمساعدإت إلالزمة دون
ى
ى
إلعاملي بهذه
وتعيي وتدريب
 .8ؤتباع سياسة متناسقة ومتكاملة وترتيبات خاصة
إلتإمج وتوجيه ر
إلتوإت إلمحلية إلقومية وتنظيم إلبحوث وإلتجارب لزيادة فاعلية هذه
ر
إلتإمج.
ر
 .9يجب إستغالل ثروإت وؤمكانات إلمنظمات إألهلية باستعدإدإتها وطاقاتها
ى
وإلقوم
إلمحىل
إلمستوى
عىل
إلمحلية
إلريفية
إلمجتمعات
تنمية
إمج
ر
ب
ف
ي
إلكاملة ي
وإلعالم.
ي
وإالجتماع عىل إلمستوى إلمحىل تنمية مصاحبة
 .02يتطلب إلتقدم إالقتصادي
ي
إلقوم.
عىل مستوى أوسع وأعم وذلك عىل إلنطاق
ي

ى
إلريف إلمحىل
تنظيم وتنمية إلمجتمع

د/ماجدة يوسف

إلمستوى إلثالث

إلتم إلدرإىس ى
ر
إلثان للعام إلجامىع 0202/0209

ً
ثالثا :أسباب فشل برامج التنمية الريفية المحلية:
ى
 .0إالعتقاد يف أن إإلنجازإت إلمادية مثل مشاريع إلمياه إلعذبة أو مشاريع إلرصف
ى
تعتت أحسن إلطرق لتشجيع
أو
مبان إلمرإفق إالجتماعية أو ؤنشاء وتشغيل إلمصانع...ؤلخ ر
ي
ر
لتشتك أو تأخذ عىل عاتقها ؤنشاء برإمج إلتحسينات
إلمجتمعات إلريفية إلمحلية
إالقتصادية وإالجتماعية.
إلريف إلمحىل هم ر
ى
 .0إالعتقاد ىف أن إلغرباء أو غت سا ى
أكت قدرة عىل
كت إلمجتمع
ي
ي
إلتحليل وإلتعرف عىل كل من إلحاجات إلصحية وإالجتماعية وإلتعليمية وذلك بطريق
ى
موضوعية وعلمية ر
إلريف إلمحىل أنفسهم ،وعىل ذلك فيمكن
أكت من سكان إلمجتمع
ي
لهؤالء إلغرباء تشجيع إلمجتمعات إلريفية إلمحلية عىل ؤنشاء وتشغيل برإمج إلتنمية
إالجتماعية بدرجة ر
أكت كفاءة من سكان إلمجتمع إلمحىل.
ً
ى
ى
إلريف إلمحىل أنفسهم وليس أحدإ آخر هم
 .3إلفشل يف ؤدرإك ؤن سكان إلمجتمع
ي
إلقادرون عىل إلقيام بمشاريع إلتنمية إلخاصة بهم.
ى
ى
إلريف إلمحىل إلمسئولية إلخاصة بإنشاء
 .4إلفشل يف ؤعطاء سكان إلمجتمع
ي
وؤدإرة هذه إلمشاريع وجعل هذه إلمسئولية تنبع من إلجماعات إلعاملة بالمجتمع.
ر
تمنيان لكم بدوإم إلتقدم وإلتفوق
مع
د /ماجدة يوسف

