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 بسم هللا الرحمن الرجيم

 تنمية المجتمع الريفى المحىلتابع الجزء االول : 

ة  عنارص المحارصى

 .إلمجتمع إلريفى إلمحىل تنميةسمات عملية  .0

 . ةيإلمحل ةإلريفي لتنميةإ لنجاح إلقوإعد إلرئيسية .0

 .ل برإمج إلتنمية إلريفية إلمحليةأسباب فش .3

 للدكتور/ ماجدة محمود يوسف

 مدرس إلمجتمع إلريفى 

 

: سمات تنمية المجتمع الريفى المحىل: 
ً
 أوال

بالرغم من أن عملية تنمية إلمجتمعات إلمحلية ليست ظاهرة حديثة إلعهد ؤال أنه و

ى و ي ي تمت 
 -:وىه هاجد بعض إلسمات إلحديثة إلتر

إمج إلمساعدة مثل برإمج إألمم إلمتحدة  .0  .ظهور بعض إلتر

تنمية إلمجتمعات إلمحلية كل من إلتنمية إالقتصادية وإلتنمية  تشمل .0

 .وإلبيئية إلشاملة إالجتماعية
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ي إلمجتمع إلمحىل ككل  .3
ى
ي إالهتمام ،  إالهتمام بالحياة إالجتماعية ف

ى
كما يحدث ف

 إالجتماعية أو إلصناعية...إلخ. بفرع إلتعليم أو بفرع إلصحة أو إلرفاهية 

 تنظيم برإمج وطنية وقومية لتنمية إلمجتمعات إلمحلية.  .4

ى إستخدإم  .5 ى مدر عاملي  ى لتحقيق أهدإف متعددة ومختلفةقرويي  وقد يطلق ، بي 

ى عىل هؤالء إلعمال   .الرواد الريفيي 

 :
ً
ي المجتمع  لتنميةالقواعد الرئيسية ثانيا

  : المحىلي الريفى

ة إلتالية: إلقوإعد إلرئيسية لتنمية إلمجتمع إلريفى كز تتر    عىل كل من إلعنارص إألساسية إلعشر

يجب أن تتالءم أنوإع إألنشطة إلمختلفة مع إالحتياجات إلرئيسية لسكان  .0

ي إلمجتمع 
 .إلمحىلإلريفى

0.  
ً
إبطا  متر

ً
 جماعيا

ً
نة تتطلب عمال ى وكذلك تتطلب برإمج  ،إلتنمية إلكاملة إلمتر

مل عىل توهذإ يعتى أن برإمج إلتنمية إالجتماعية يجب أن تش ،فهدإمتعددة إأل

ي كل من مجاالت إلصحة إلعامة وإإلرشاد إلزرإعي وإلتعاونيات وإالقتصاد 
ى
تحسينات ف

لي وإلخدمة إالجتماعية
ى ي  إلمتى

 .وإإلصحاح إلبيت 

نظرتهم ؤل إلمشاريع تغت  إلمحلية و  إلريفية تغت  إتجاهات سكان إلمجتمعات .3

نامج إلتنمية إالجتماعية إلمختلفة   .لتر

إلمحلية تنشيط وزيادة  إلريفية يجب أن تهدف عملية تنمية إلمجتمعات .4

إك سك ي برإمج وأعمال إلتنمية هان هذإشتر
ى
  ،إلمجتمعات ف
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ى وتشجيعهم وتدريبهم من  .5 يجب إعتبار كل من إكتشاف إلقادة إلمحليي 

وع يختص بتنمية إلمجتمعات  إلمحلية.  لريفيةإ إألهدإف إألساسية ألي مشر

إيد عىل  .6 ى ي برإمج إلتنمؤإالعتماد إلمتر
ى
إك إلنساء وإلشباب ف ية إالجتماعية يزيد شر

إمج.  همن فاعلية هذ  إلتر

 يجب أن تقوم إلحكومات بإمدإد إلتنمية بالمساعدإت إلالزمة دون  .7

ى بهذمتكاملة وترتيبات و ؤتباع سياسة متناسقة  .8 ى وتدريب إلعاملي   هخاصة وتعيي 

إمج  وإت إلمحلية إلقومية وتنظيم إلبحوث وإلتجارب  وتوجيهإلتر  ههذزيادة فاعلية لإلتر

إمج.   إلتر

باستعدإدإتها وطاقاتها  إألهليةإلمنظمات  وؤمكانات يجب إستغالل ثروإت .9

ي برإمج تنمية إلمجتمعات 
ى
إلمحلية عىل إلمستوى إلمحىل وإلقومي إلريفية إلكاملة ف

 .  وإلعالمي

وإالجتماعي عىل إلمستوى إلمحىل تنمية مصاحبة إلتقدم إالقتصادي يتطلب  .02

 .  عىل مستوى أوسع وأعم وذلك عىل إلنطاق إلقومي
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: أسباب فشل برامج التنمية الريفية المحلية: 
ً
 ثالثا

ي أن إإل إالعتقاد  .0
ى
إلعذبة أو مشاريع إلرصف  هنجازإت إلمادية مثل مشاريع إلمياف

ي إلمرإفق إالجتماعية أو ؤنشاء وتشغيل إلمصانع...ؤلخ تعتتر أحسن إلطرق لتشجيع 
أو  مبانى

ك أو تأخذ عىل عاتقها ؤنشاء برإمج إلتحسينات  إلمجتمعات إلريفية إلمحلية لتشتر

 إالقتصادية وإالجتماعية. 

0.  
ى
ي كتى إلمجتمع ا أن إلغرباء أو غت  س إالعتقاد ف

أكتر قدرة عىل   همىلي حإلم إلريفى

إلصحية وإالجتماعية وإلتعليمية وذلك بطريق  إلحاجاتإلتحليل وإلتعرف عىل كل من 

ي موضوعية وعلمية أكتر من سكان إلمجتمع 
وعىل ذلك فيمكن  ،إلمحىل أنفسهمإلريفى

إلمحلية عىل ؤنشاء وتشغيل برإمج إلتنمية  إلريفية لهؤالء إلغرباء تشجيع إلمجتمعات

 ماعية بدرجة أكتر كفاءة من سكان إلمجتمع إلمحىل. إالجت

ي ؤدرإك ؤن سكان إلمجتمع .3
ى
ي  إلفشل ف

  إلريفى
ً
هم آخر إلمحىل أنفسهم وليس أحدإ

  .قيام بمشاريع إلتنمية إلخاصة بهمإلقادرون عىل إل

ي ؤعطا  .4
ى
ي  سكان إلمجتمعء إلفشل ف

إلمسئولية إلخاصة بإنشاء  إلمحىل إلريفى

 إلمسئولية تنبع من إلجماعات إلعاملة بالمجتمع.  هإلمشاريع وجعل هذ هوؤدإرة هذ

 مع تمنيانر لكم بدوإم إلتقدم وإلتفوق

 د/ ماجدة يوسف                                                                                                                                         


