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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 هفرداث الوقرر

 -:التنويت  كوذخل  لعالج التخلف

 لماء والمفكرٌن .تعرٌؾ الع -ألمم المتحدة للتنمٌة الرٌفٌة تعرٌؾ  ا -التنمٌة الرٌفٌة مفهوم 

 -أهذاف وهببدئ التنويت الريفيت :

 المبادئ . -الوسابل التً تحمك األهداؾ  –األهداؾ 

 -التنويت الريفيت : فيالوشبركت 

 معولات المشاركة . –أنماط المشاركة  –دوافع المشاركة  –أهمٌة المشاركة  –مفهوم المشاركة 

 -التنويت الوستذاهت :

 المإتمرات العالمٌة للتنمٌة المستدامة . -ما هً التنمٌة المستدامة 

 -استراتيجيبث التنويت الريفيت :

 –الموة  –العملٌة الرشٌدة  –صٌاؼة المعاٌٌر التربوٌة  –المحافظة على الوضع المابم 
 االستراتٌجٌات المابمة على الزراعة .

  -هجتوع الريف والتنويت الريفيت :

 مشاكل المجتمع الرٌفً . –خصابص المجتمع الرٌفً  –مفاهٌم عن المجتمع الرٌفً 

 -هعىقبث التنويت الريفيت :

 عولات اجتماعٌة .م –معولات إدارٌة  –معولات التصادٌة 

  -الخذهت االجتوبعيت والتنويت الريفيت :

دور  –السمات المشتركة بٌن الخدمة االجتماعٌة والتنمٌة الرٌفٌة  –تعرٌؾ الخدمة االجتماعٌة 
 معولات الخدمة االجتماعٌة . –فً التنمٌة الرٌفٌة االجتماعً  األخصابً

 -نوبزج التنويت الريفيت :

 رونالد لبٌد للعمل اإلنمابً .  –وٌلٌام بٌدل للعمل اإلنمابً  – تاٌلور للعمل اإلنمابً

 التنويت الريفيت في الصين . 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 التنويت الريفيت  فيهقذهت 
 -:هفهىم التنويت الريفيت 

جاء االهتمام بالتنمٌة الرٌفٌة كعملٌة تؽٌٌر تشمل النواحً االجتماعٌة  وااللتصادٌة 

والثمافٌة بهدؾ تنظٌم وتوظٌؾ الموارد البشرٌة المادٌة المتاحة والتحكم والسٌاسٌة 

 فً البٌبة الطبٌعٌة لتحمٌك التنمٌة فً الرٌؾ.

لذلن تعتبر عملٌة التنمٌة الرٌفٌة شاملة تهدؾ إلى إحداث تؽٌر اجتماعً بٌن سكان 

مٌك نتابج الرٌؾ من خالل إعادة تمٌٌم الموارد المتاحة   وتحدٌد كٌفٌة توظٌفها لتح

تنموٌة مستمرة ألفراد المجتمع الرٌفً وتطوٌر وترلٌة حٌاة اإلنسان الرٌفً عن 

 طرٌك تحسٌن مستوى المعٌشة .

) ٌعرؾ مفهوم التنمٌة الرٌفٌة بؤنه عملٌة تحسٌن األوضاع االلتصادٌة واالجتماعٌة  

ؽالل لسكان الرٌؾ والعمل على تنمٌة ممدراتهم وتوسٌع مداركهم وتمكٌنهم من است

مواردهم المتاحة وتوظٌفها لتلبٌة احتٌاجاتهم وهذا ٌتطلب توفٌر البنٌات التحتٌة 

الالزمة كالطرق والكباري والطالة ولنوات الري  والصرؾ واالتصاالت وخدمات 

الصحة والتعلٌم ومٌاه الشرب ومدخالت اإلنتاج بجانب مصادر التموٌل وخدمات 

 اإلرشاد والتوعٌة والتثمٌؾ (.

 -األهن الوتحذة للتنويت الريفيت :تعريف 

م تعرٌؾ محدد لتنمٌة المجتمع المحلى ) تنمٌة 0591أصدرت األمم المتحدة عام 

) أسلوب  -جتماعً فً البلدان النامٌة وٌعنى :رٌفٌة ( بؤنه وسٌلة هامة للتمدم اال

العمل االلتصادي واالجتماعً فً المناطك الرٌفٌة الزى ٌعتمد على مداخل العلوم 

الجتماعٌة والحٌاة عن طرٌك إثارة وعى البٌبة المحلٌة وتشجٌع مشاركة أعضابها ا
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فً التفكٌر واإلعداد والتنفٌذ للمشروعات والبرامج الخاصة بالمجتمع الرٌفً فً 

 لضمان استمرارٌة دعم تطوٌر هذا المجتمع (. ظل الظروؾ المتاحة عملٌاً وإدارٌاً 

عرٌفاً أكثر شموالً وهو التعرٌؾ الرسمً م أصدرت األمم المتحدة ت0591فً عام 

) مجموعة المداخل واألسالٌب  -الزى تؤخذ به وكاالتها المتخصصة فً هذا الشؤن :

الفنٌة التً تعتمد على الجهات المحلٌة كوحدات للعمل , وتجمع بٌن المساعدات 

كؤداة  الخارجٌة   والجهود الذاتٌة المحلٌة بهدؾ إثارة وعى المٌادة للمجتمع المحلى

 هامة إلحداث التؽٌر المطلوب (.

) العملٌة التً تساعد  -م تم تعرٌؾ التنمٌة الرٌفٌة على أساس أنها :0511وفى عام 

على توحٌد جهود المواطنٌن والسلطات الحكومٌة  لتحسٌن األحوال االلتصادٌة 

العامة واالجتماعٌة والثمافٌة  للمجتمعات المحلٌة وإدماج هذه المجتمعات فً الحٌاة 

 لتمكٌنها من المساهمة الكاملة فً تحمٌك التمدم (.

 -:تعريف هيئت التنويت الذوليت

) عملٌة العمل االجتماعً التً تساعد المواطنٌن على تنظٌم أنفسهم للتخطٌط 

والتنفٌذ باشتراكهم فً تحدٌد احتٌاجاتهم الجماعٌة والفردٌة  والتعرؾ على مشاكلهم 

دٌن فً ذلن على الموارد الذاتٌة المتاحة مع االستعانة ورسم الخطط  لعالجها معتم

 بالمساعدات الضرورٌة من الهٌبات الحكومٌة  واألهلٌة والخارجٌة (.

 -:تعريف البنك الذولي للتنويت الريفيت

) إستراتٌجٌة مصممة لتطوٌر الحٌاة االلتصادٌة  واالجتماعٌة لفمراء الرٌؾ حٌث 

ٌة لمن هم أكثر فمراً فً المناطك الرٌفٌة وتمتد تشمل التوسع فً نشر منافع التنم

أهدافها لتؽطى جوانب تطوٌر اإلنتاج ,وزٌادة فرص العمل لتحمٌك مستوى أفضل 

 فً الدخل والؽذاء والمؤوى والتعلٌم والصحة (.
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 -: تعريف العلوبء والوفكرين  للتنويت الريفيت

 -جولٌوس ناٌرٌرى :

إستراتٌجٌة للتؽلب على الفمر وتحمٌك مستوى معٌشً ) تعرؾ التنمٌة الرٌفٌة بؤنها 

 أفضل فً المناطك الرٌفٌة (.

 -: آرثر دنهام

 جتماعً) التنمٌة هً نشاط منظم لتحسٌن األحوال المعٌشٌة وتحمٌك التكامل اال

 هالً لعملٌة التوجٌه الذاتً (.وممارسة األ

 -: د. فاروق زكى

تهدؾ إلى تدعٌم المدرة الذاتٌة  للمجتمع  ) التنمٌة الرٌفٌة هً إحدى العملٌات التً

وتحمٌك األهداؾ المحلٌة والمومٌة بالطرٌمة المنهجٌة التً ٌستخدمها أخصابٌون فً 

هلً لموارده البشرٌة والمادٌة فً تخطٌط لتخطٌط , وتكفل مشاركة المطاع األا

 ٌة (.برامج التنمٌة وتنفٌذها لتلبٌة االحتٌاجات المحلٌة وتحمٌك األهداؾ الموم
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  -:التنويت كوذخل لعالج التخلف

دوابر الفكر  إلى(   DEVELOPMENTترجع بداٌات ظهور مصطلح التنمٌة  ) 

المستعمرات الممتدة  إدارةم حٌنما أنشبت دابرة 0611برٌطانٌا عام  فً  االستعماري

شرلاً وؼرباً , حٌث استهدفت هذه الدابرة تنمٌة واستؽالل موارد هذه المستعمرات 

لصالح برٌطانٌا , وبمعنى آخر نهب ثروات هذه المستعمرات . وانتمل هذا المصطلح 

بمٌة الدول المستعمرة كفرنسا واسبانٌا والبرتمال وبلجٌكا ... الخ حٌث عمدت هذه  إلى

 استعمرتها . التًونهب ثروات الدول  البرٌطانًلى تطبٌك الفكر الدول ع

وما نجم عنها من ضٌاع  الماضًالمرن  فًوعمب خوض العالم للحربٌن العالمٌتٌن 

اؾ الثروات تحت واستنز األموالثروات الشعوب من مالٌٌن البشر والملٌارات من 

م ونجاح 0506روسٌا عام  فًالثورة البلشفٌة  نجاح إلى إضافةوطؤة االستعمار . 

لكثٌر من  االستماللًدفع عجلة التنمٌة , ونجاح حركات المد  فًبها  المركزيالتخطٌط 

لكثٌر من  م , كل ذلن كان محفزاً 0599عام  الدول عمب انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة

 هًوكانت هذه لتحمٌمها ,  أسلوبتتخذ التنمٌة شعاراً لها , والتخطٌط  التًالدول 

 بداٌة.ال

ظهور وانتشار مفهوم التنمٌة خاصة بٌن  إلىسٌاسٌة دولٌة أدت  أسبابسبك ٌعتبر  ما

لومٌة داخل هذه الدول تستدعى  أومحلٌة  أخرى أسبابدول العالم الثالث , فهل هنالن 

باختصار شدٌد نعم . ولبٌان وجوبها  اإلجابة؟؟ بالتنمٌة كمدخل لتمدم هذه الدول  األخذ

 تناول جوانبها االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والسٌاسٌة .  األمرٌستلزم 

 -الجوانب االلتصادٌة : (1

تحمٌك التنمٌة  فًأهمٌة كبرى  االلتصاديٌرى الخبراء االلتصادٌون أن للمدخل 

 -: اآلتٌةمعالجة العدٌد من المإشرات  فًوٌتمثل ذلن 
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 اإلنتاجمتها المضافة بما ٌدعم لمٌ عالءً الزراعة والصناعة المرتبطة بها إ تطوٌر 

مدخاًل  األولى, باعتبارها عماد التنمٌة االلتصادٌة , وباعتبار أن  الصناعً

 ربٌسٌاً للثانٌة .

  فًللموارد المتاحة وتنمٌتها من خالل تخطٌط دلٌك  الكؾءضرورة االستؽالل 

 برمجة للتنمٌة محسوبة التكلفة و العابد . إطار

  فًباعتبارها عامالً هاماً  اإلنتاجتنمٌة الصناعات المولدة للدخل وكذلن طرق 

 توفٌر رأس المال .

  , العاملة  ٌديتتٌح استخدام األ والتًاستخدام التكنولوجٌا المالبمة للتنمٌة

 للتنمٌة . الساعًدول العالم  فًالمتوفرة 

  البنٌة  وإنشاء االتصاالت ( –المواصالت  –تنمٌة خدمات التنمٌة ) الطرق

 –صناعة  –الربٌسٌة ) زراعة   اإلنتاجالالزمة لتطوٌر لطاعات  األساسٌة

 خدمات (.

  ٌديباعتباره مدخالً هاماً لتوفٌر األالمستمر ,  الحرفً المهنًاالهتمام بالتدرٌب 

 الربٌسٌة . اإلنتاجلطالة لطاعات العاملة الماهرة 

  ة للتنمٌة من خالل الوزارات و الكفوء باإلدارةتطوٌر البٌرولراطٌة بما ٌسمح

 المإسسات والهٌبات المعنٌة بالتنمٌة .

  من التبعٌة االلتصادٌة . التدرٌجًالتخلص 

 -الجوانب االجتماعٌة والثمافٌة : (2

الجوانب  إهمالمع التنمٌة أن التركٌز على الجوانب االلتصادٌة  مخططًٌإكد 

بما تمثله هذه الجوانب من من معولات التنمٌة   االجتماعٌة ٌعتبر معولاً هاما ً

 -:اآلتٌةمعالجة المإشرات  فًتحدى ٌحول دون تخفٌفها , وٌتمثل ذلن 
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 ترتٌب المجتمع بم ٌدعم جهود  إعادةالمٌم السابدة , ومحاولة  فًالنسك  إعادة

وجه جهود التنمٌة ) رفض  فًلنسك التنمٌة , حٌث نجد كثٌراً ما ٌمؾ هذا ا

 الخوؾ من المخاطر ... الخ (. – التملٌدي اإلنتاج –الشن والرٌبة  –الجدٌد 

 التنمٌة ولٌس مجرد مع احتٌاجات  ٌتالءمنوعٌة ومستوى التعلٌم بما  فً النظر

 للكتابة والمراءة .  إجادة

  المجتمع  فًالمجتمع وتموٌة الطبمة الوسطى  فً  لمهمشةااجتذاب الجماعات

 باعتبارها عمود التنمٌة .

  الثمافٌة  –) الهجابٌة  أنواعهابكل  األمٌةالعمل على خفض معدالت– 

 التكنولوجٌة ( .

  الصحً األمانعن طرٌك التوعٌة , وتوفٌر وسابل  الصحًرفع المستوى 

بمعناه الشامل بما ٌسمح رفع متوسط العمر , وخفض معدالت الوفٌات من 

 . األطفال

 كالزواج المبكر , الجرٌمة , المخدرات , المجتمع  فًمة الظواهر السالبة مماو

 الفراغ عن طرٌك برامج محكمة . أولاتالتطرؾ , وذلن باستثمار 

 -الجوانب السٌاسٌة  : (3

كل  فًعجلة التنمٌة  وإدارةتوجٌه  جاهات السٌاسٌة دوراً هاماً فً تلعب االت

 النمو ( خاصة . إلى الساعًدول العالم عامة , ودول العالم الثالث ) 

 -تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة مرتبط بمعالجة الكثٌر من المإشرات الهامة : إن

  والمحلٌات ,حٌث ٌعد ذلن عامالً هاماً  األلالٌمدعم الحكم المحلى على مستوى

تم ذلن عن طرٌك اختٌار حكام , والمشاركة الشعبٌة , وٌ الطوعًدعم العمل  فً

 ولٌس تعٌنهم من سلطة مركزٌة . واأللالٌمالمحلٌات 
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  االجنبى بما ٌكفل  لتشجٌع حركة االستثمار المحلى ووضع التشرٌعات الالزمة

 أهداؾكافة صوره , شرٌطة أن ٌخدم ذلن  فًحرٌة دخول وخروج رأس المال 

 التنمٌة .

  موظفًتتعامل مع  والتً,  الحكومًتعرلل العمل  التً الموانٌنالتخلص من 

 . الوظٌفً, وتفوٌض السلطات داخل السلم الدولة بعٌن الشن و الرٌبة 
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  أسئلت الوحبضرة

 ؟    DEVELOPMENTتحدث عن تارٌخ ظهور مصطلح التنمٌة  (1

األخذ بالتنمٌة كمدخل لتمدم الدول  أهمٌةمحلٌة ولومٌة استدعت  أسبابهنالن  (2

 منها جوانب التصادٌة واجتماعٌة وثمافٌة وسٌاسٌة  , وضح ؟

 تحدث عن المفهوم العام للتنمٌة الرٌفٌة ؟  (3

هنالن عدة تعرٌفات صادرة عن األمم المتحدة للتنمٌة الرٌفٌة جاءت عبر  (4

 , أشرح ؟مراحل مختلفة 

 عرٌف البنن الدولً للتنمٌة الرٌفٌة ؟ لارن بٌن تعرٌف هٌئة التنمٌة الدولٌة وت (5

 اذكر تعرٌفات العلماء للتنمٌة الرٌفٌة : (6

 جولٌوس  ناٌرٌرى ؟ ( أ

 آرثر دنهام ؟  ( ب

 فاروق ذكى .؟ ( ت
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أهذاف وهببدئ التنويت الريفيت

 -أهداف التنمٌة الرٌفٌة :    أوالً:

 -: تًتشمل األ أنٌمكن  والتًتتنوع وتتعدد أهداؾ التنمٌة الرٌفٌة 

ع وذلن المجتم فًتحمٌك اكبر لدر من استثمار وتنمٌة جهود المواطنٌن  (0

المجتمع والعمل بشتى الطرق لتنمٌتها بالتعلٌم  فًٌة باستخدام كل الموارد البشر

 والدراسة والتدرٌب والممارسة لضمان الفعالٌة واالٌجابٌة .

وتؤهٌل المجتمع  إعدادوهذا ٌتطلب  الرٌفًحٌاة المجتمع  فً ماديتحمٌك تحسن  (2

 فًتمام فٌه وضرورة توفر الخبرات الالزمة  التًودعمه لتبنى المشروعات 

 التنمٌة الرٌفٌة . والعمل لمشروعات اإلدارةمجاالت 

تحممه  أنكل ما ٌمكن تحمٌك انجازات ملموسة ومحسوسة , والممصود هنا  (1

مجال  فًالمشروعات الخدمٌة  مةكإلاعملٌة التنمٌة الرٌفٌة من انجازات مادٌة 

ومشروعات البنٌات  واإلرشادالتعلٌم والصحة والتثمٌؾ والتوعٌة والتدرٌب 

ومرافك المٌاه والكهرباء واالتصاالت والمواصالت  والكباريالتحتٌة كالطرق 

 . الرٌفًمن االنجازات الالزمة وؼٌرها لرفع مستوى المعٌشة للمجتمع وؼٌرها 

, كزٌادة  الرٌفًتحمٌك تؽٌرات سلوكٌة ومهارٌة ومعرفٌة وفنٌة لسكان المجتمع  (9

حتى تكون  والثمافً واالجتماعً الصحً الوعًعدد المتعلمٌن , رفع مستوى 

ممكنه وذلن الكتساب روح المبادرة لحل  الرٌفً اإلنسان فًتؽٌر  إحداثعملٌة 

وتدربه  المسإولٌةر وتحمل المشاكل وزٌادة لدرتها على التنظٌم واتخاذ المرا

 المٌادٌة . باألدوارعلى المٌام 
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 اإلنتاج فًلسكان الرٌؾ وذلن بالتركٌز على االستثمار  الحمٌمًالدخل  زٌادة (9

 الزراعً, والبد من تطوٌر وتحسٌن النتاج  والحٌوانً النباتًبشمٌه  الزراعً

مزارعٌن عبر لل واإلدارٌةالمالبمة وتحسن المدرات الفنٌة  التمنٌات وإدخال

 .واإلرشادبرامج التدرٌب 

من خالل تطوٌر وتوسٌع الصناعات الزراعٌة الرٌؾ  فًزٌادة فرص العمل  (1

 والحرفٌة والٌدوٌة .

وفى  التنموياالشتران الفعال لسكان الرٌؾ فمختلؾ خطوات ومراحل العمل  (6

والمنظمات الرٌفٌة  األجهزةحل مشاكلهم عبر  فًالمرارات التنموٌة والمساهمة 

 والجمعٌات التعاونٌة والمجالس المحلٌة ولجان تنمٌة المجتمع الرٌفً .

 -وسائل تحمٌك أهداف التنمٌة الرٌفٌة :

 -لتحمٌك هذه الهداؾ تشمل : هنالن عدة وسابل ٌمكن االستعانة بها 

 التًالنفسٌة  واإلدارٌةالمعولات االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة  إزالة 

الكٌان  فًالكامنة  الذاتٌة واإلمكانٌاتحول دون تفجٌر الطالات ت

متاحة لتوظٌؾ  مكاناتاإلللفرد والجماعة حتى تصبح هذه  االجتماعً

 .التنمٌة الرٌفٌة  أهداؾوتحمٌك 

  المجتمع الرٌفً فً مشروعات التنمٌة الرٌفٌة  ألهالًالمشاركة الفاعلة

 أو فشل جهود التنمٌة . إلنجاح ألنها تعتبر المإشر الحمٌمً 

  توفٌر الحرٌة فً تطبٌك الالمركزٌة فً اتخاذ المرارات لضمان تداول

 لضاٌا التنمٌة .

  إلً اإلمكاناتتوفٌر الترتٌبات المإسسٌة التً تساعد علً نمو وتنمٌة 

 حد ممكن . ألصى
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  واتجاهاته وفهمه  أفكارهالرٌفً بهدؾ تؽٌر  اإلنسانتنمٌة وبناء لدرات

مٌة الرٌفٌة, وحسه لمساندة مشروعاته الذاتٌة بموارده المتاحة مع نحو التن

 االستعانة بالمساعدات الفنٌة والمادٌة الالزمة . إمكانٌة

 -مبادئ التنمٌة الرٌفٌة :   ثانٌاً:

للمجتمع للموارد المادٌة  األمثلتعتمد فلسفة التنمٌة الرٌفٌة على التحرٌن والتوظٌؾ 

وهذا ٌتطلب االنطالق  أفضلوتحمٌك حٌاة  أفرادهبؽٌة تحسٌن مستوى معٌشة الرٌفً 

 -: تًاأل فًمن أسس ومبادئ راسخة ومحدده لذلن تنحصر مبادئ التنمٌة الرٌفٌة 

تحسٌن البٌبة  الرٌفٌة عن طرٌك تبنى وتطبٌك مختلؾ البرامج والمشارٌع  (0

 . واإلرشادوبرامج التدرٌب التنموٌة كمشارٌع البنٌات التحتٌة والمشارٌع الخدمٌة 

 فًنتابج اٌجابٌة  إلًبؽرض الوصول وسلون واتجاهات الرٌفٌٌن  أفكارتؽٌر  (2

 التنمويالشعور بالمسبولٌة اتجاه العمل  ٌماظوذلن بإمشروعات التنمٌة الرٌفٌة 

 المعٌشٌة اعتماداً على جهودهم الذاتٌة . أحوالهمحتى ٌمكن من تحسٌن 

الملحة لسكان الرٌؾ حتى  األولوٌاتالمابمة مع تماشى برامج التنمٌة الرٌفٌة  (1

 والرعاٌة والمساندة. والتبنًنجد منهم المبول 

فً  اٌجابٌاً مساعدة الرٌفٌٌن المنعزلٌن والمعزولٌن وتمكٌنهم من المساهمة  (9

ذ تخطٌط والتموٌل والتنفٌمختلؾ مراحل التنمٌة الرٌفٌة بدءاً من التفكٌر وال

 بالمتابعة والتمٌٌم . وانتهاءً 

اكتشاؾ المادة المحلٌٌن فً المجتمع الرٌفً والعمل على تدرٌبهم وتطوٌرهم  (9

 للموارد البشرٌة المتاحة . األمثلوتحدٌثهم تحمٌماً لمبدأ التوظٌؾ واالستؽالل 

ضرورة توازى برامج التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً الرٌؾ مع برامج  (1

 لتوسٌع دابرة التعاون والتنسٌك . المومًلمستوى التنمٌة على ا



13 
 

 والتًللمجتمع الرٌفً  األساسٌةٌجب أن تصدر برامج التنمٌة عن الحاجات  (6

وٌعبرون عنها صراحة , وٌجب التمٌز هنا بٌن كل من الرؼبات  أبنابهٌشعر بها 

 , والحاجات , والمصالح . 

 ج  التنمٌة .ضرورة جذب مشاركة  جماعات السباب والنساء فً برام (1

  بعض  تناولواهنالن عدد من علماء االجتماع المهتمٌن بمضاٌا التنمٌة الرٌفٌة

المجتمع المحلى هو الوحدة  أنحٌث ٌرو : )  إلنجاحهاالمبادئ الالزمة 

ٌشارن المواطنٌن من خاللها فى البرامج التنموٌة  أناالجتماعٌة التً ٌمكن 

 م(.0511(, ) نٌلسون وزمالبه  االجتماعًالتمدم  إلحداثبصورة فعالة 

 -: تًاأل بإتباعوٌكون ذلن 

 جمٌع مراحل وخطوات التنمٌة . فً السلون الدٌممراطً إتباع 

  وجود لنوات اتصال مستمرة بٌن المواطنٌن ولٌاداتهم بصورة تضمن فعالٌة

 وتتحاشى البٌرولراطٌة . األداء

  تتضمن االتى : أن مبادئ التنمٌة الرٌفٌة ٌجب أن ردكلٌناٌرى مارشال- 

 .ضرورة مراعاة الفروق واالختالفات بٌن المجتمعات المحلٌة  (0

 خدمة برامج التنمٌة . فًضرورة توظٌؾ الجماعات الطوعٌة والتلمابٌة  (2

المشاكل االجتماعٌة باستحداث  فً الجماعًضرورة استخدام المدخل  (1

 تنظٌم لادر على التعبٌر عن مصالح مختلؾ فبات المجتمع .

ماٌلزم فً مختلؾ المجاالت ,  والعجز وتمدٌمعلى االنهزامٌة المضاء  (9

 الصحٌة ,االجتماعٌة , أو التربوٌة .

 من الالمركزٌة فً الوظابؾ الحكومٌة . األدنىتوفٌر الحد  (9

  .الجٌد لبرامج  اإلعدادم ( أن 0551سعد الٌن محرم  إبراهٌمٌرى محرم ) د

 -: اآلتٌةالتنمٌة ٌجب أن ٌستلهم البرامج 
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  تطالب بالتؽٌٌر  كًالمحلٌة االعتماد على استنهاض الموى الداخلٌة

 وتحممه , وعدم فرض هذا التؽٌٌر من خارج المجتمع المحلى . التنموي

  المابم على أسس  والمنطمً العملً اإللناعاستنهاض المجتمع على

أو المهر أو المصادرة أو االستمالة العاطفٌة  اإلرؼامموضوعٌة , ولٌس 

 الموضوعٌة . بالمعاٌٌرالمجردة ؼٌر المإٌدة 

  وتخطٌط وتنفٌذ  إعدادفً كافة مراحل  العلمًاالعتماد على المنهج

أنشطة التنمٌة الرٌفٌة , خالل معونة فنٌة تمدم للمجتمع المحلى بمفهوم 

 تبادل الخبرة ولٌس فرضها .

 ة المستخدمة ٌجب أال تتعارض مع المٌم االجتماعٌة التنموٌ األسالٌب

للمجتمع المستمدة من عمٌدته الدٌنٌة والتمالٌد االجتماعٌة  األساسٌة

  تحافظ علً صالبة وتماسن ووحدة المجتمع .  التًالراسخة 
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 أسئلة المحاضرة

 اذكر بعض من أهداؾ التنمٌة الرٌفٌة ؟ (0

 ما هً أهم الوسابل لتحمٌك أهداؾ التنمٌة الرٌفٌة ؟  (2

 وضح أهم المبادئ التً ترتكز علٌها التنمٌة الرٌفٌة ؟  (1

وضح آراء كل من علماء االجتماع فٌما ٌتعلك بالمبادئ الالزمة إلنجاح  (9

 -التنمٌة الرٌفٌة :

 نٌلسون ؟   ( أ

 مارشال كلٌنا رد ؟  ( ب

 د. محرم ؟ ( ت
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كت في التنويت الريفيتالوشبر

 

تعنى المشاركة فً التنمٌة الرٌفٌة زٌادة التعاون وتنمٌة لدرات المواطنٌن الرٌفٌٌن 

لتحمل مسإولٌة التنمٌة على المدى الطوٌل وتملٌل اعتمادهم على الجهات الخارجٌة فى 

 حل مشاكلهم .

الفعالة فً اتخاذ المرار  هالً) مساهمة األ -ة المشاركة بؤنها :المتحد األممتعرؾ 

 بصورة طوعٌة فً برامج التنمٌة (. األهداؾوتحدٌد 

والجماعات  األفراد) مشاركة  -د. مرزوق عبد الرحٌم ٌرى أن المشاركة تعنى :

فً مجاالت التنمٌة  اإلسهامزٌادة لالشعور بالمسإولٌة االجتماعٌة  أساسوالمٌادات علً 

 ئ ( .من المٌم والمباد إطارفً المحلٌة 

 -: اآلتًمن هذا التعرٌؾ ٌالحظ أن مفهوم المشاركة ٌنحصر فً 

 . أن للمشاركة لٌم ومزاٌا اجتماعٌة متعددة 

  تعتبر المشاركة وسٌلة تربوٌة تتضمن مبدأ المساعدة الذاتٌة والتعاون بٌن كافة

 لتحمٌك أهداؾ التنمٌة الرٌفٌة . الرٌفًلطاعات المجتمع 

  لجمٌع فبات وحك مكفول  إرادٌةال تتعدى المشاركة أن تكون جهود تطوعٌة

 . تهااستمرارٌجمٌع مراحل التنمٌة لضمان  فًالمجتمع بالمساهمة الفاعلة 
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 -أهويت الوشبركت في التنويت الريفيت:

 -تكمن أهمٌة المشاركة فً كونها :

السلٌم  العلمً األسلوبتدرٌب المواطن على  إلىعملٌة تعلٌمٌة تهدؾ  (0

الزى ٌتعرؾ من خالله على مشاكله وحاجاته وأولوٌاته وكٌفٌة  والدٌممراطً

 للمعالجة معتمداً على نفسه دون اآلخرٌن . األنسب األسلوباختٌار 

ٌمرها المجتمع  التًمع المٌم والمعاٌٌر لٌتفك  التنظٌمًوسٌلة لتعدٌل السلون  (2

 وتعٌنه على تحمٌك التنمٌة .

المعنى المجتمع  أهالًتوجٌه جهود التنمٌة نحو المشروعات المالبمة لطبٌعة  (1

للمٌام بدور  أهالٌه وإشرانالمتاحة  إمكانٌاتهحل مشاكله باستخدام  فًوالمساعدة 

 التنمٌة والرلابة على مشروعاتها .

 إلزالةأنها تعمل على تنمٌة العاللة وبناء الثمة بٌن المواطن والسلطة الرسمٌة  (9

 شكون الموروثة بٌنهما .ال

 التًاآلراء البناءة  بتبنًوذلن  تساعد على خلك التخطٌط الدٌممراطً أنها (9

تتبلور من خالل المشاركة الفاعلة والنماش والتخطٌط السلٌم وهذا ٌضمن 

 استمرارٌة جهود التنمٌة الرٌفٌة .

 -التنويت الريفيت : فيدوافع الوشبركت 

هنالن مجموعة من الدوافع تحث المواطنٌن على المشاركة فً برامج التنمٌة الرٌفٌة 

 -:اآلتً فًوٌمكن تلخٌصها 

توفر له  التً األعمالٌشارن فً  , ألن الفرد األساسٌةالحاجات  إشباعدافع  ( أ

( ل والمشرب والملبس , وهنا ٌمول )ماسلوكالمؤك األساسٌةحاجاته  إشباعفرص 



18 
 

لممابلة  االجتماعًشرابح العمل  فًأن الناس ٌتطوعون ) ات نظرٌته للحاج فً

 أعلى كالشعور باالنتماء واالحترام وتمدٌر الذات ( . حاجاتًمستوى 

تتم فٌه بمعنى أن المشاركة تتولؾ  التًونوع العملٌات  االجتماعًطبٌعة البناء  ( ب

أو السٌاسً ومدى توفر حرٌة  االلتصاديأو  االجتماعًعلى طبٌعة النظام 

الحٌاة االجتماعٌة  فًممارسة النشاط ولنوات التعبٌر ألهمٌتها ودورها 

فرص المساهمة فً اتخاذ لمرار على مختلؾ  وإتاحةومساهمتها فً بناء الثمة 

 بوالعٌة عملٌة المشاركة .المجتمع  فًالمستوٌات مما ٌشعر الفرد 

بؤهمٌة  األخرىلمجتمع ٌمنع المطاعات فً ا التصاديضرورة وجود تمدم ونمو  ( ت

 المشاركة بصورة فاعلة .

, وجود الرؼبة واالستعداد لدى الفرد لخدمة ومساعدة الؽٌريتوفر الدافع  ( ث

 فًاآلخرٌن , وهذا ٌتطلب ضرورة الشعور واالهتمام باآلخرٌن والرؼبة 

االحترام والمكانة  وٌزٌدٌإكد تحمٌك الذات  الذاتًخدمتهم , الن الدافع 

كان أكثر مٌالً لالندماج االجتماعٌة , وكلما ذادت آمال وطموحات الفرد كلما 

 والمشاركة .

 فًوتدفعهم للمساهمة االٌجابٌة  هالًتحث األ التًمنظمات االجتماعٌة وجود ال ( ج

 وإدارٌاً والمشروعات وذلن لدورها الفعال فً عملٌة التنمٌة لٌادٌاً  األنشطة

 إدارةوتدرٌب المواطن على  الدٌممراطً الوعًفً نشر  وإسهامهاومهنٌاً 

 وبرامج التنمٌة الرٌفٌة . أنشطةشبونه المحلٌة وحفزه لالشتران فً 
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 -التنويت الريفيت : فيأنوبط الوشبركت 

 االجتماعًتختلؾ أنماط المشاركة من مجتمع آلخر حسب نوع النظام و التنظٌم 

كؤعداد الخطة , التموٌل , التنفٌذ ,  التنمويوفرص المشاركة المتاحة , ومراحل العمل 

المتابعة والتمٌٌم, كذلن تتشكل أنماط المشاركة حسب المنظمات االجتماعٌة المهتمة 

 -بتنمٌة المجتمع الرٌفً , وٌمكن حصر أشكال المشاركة فً اآلتً :

لجان  , اإلدارٌةلرٌفٌة , الوحدات السلطات المحلٌة كالمجالس ا فًالتمثٌل  .0

ه أن عضوٌة هذ إالالتنمٌة وؼٌرها من الفعالٌات المهتمة بالتنمٌة الرٌفٌة , 

 . األفرادالمنظمات الرسمٌة محدودة وال تتٌح فرص المشاركة لكل 

تنظٌمات تنمٌة المجتمع وذلن الضطالعها بجمٌع عملٌات التنمٌة  فًالعضوٌة  .2

شمل التعاونٌات الزراعٌة , جمعٌات تنمٌة المجتمع , التً تنتشر فً الرٌؾ وت

وؼٌرها من التكوٌنات االجتماعٌة , الرٌفٌة , التنظٌمات السٌاسٌة ,  األندٌة

وتعتبر العضوٌة فٌها متاحة لكل أفراد المجتمع كما أن المشاركة لٌست محدودة 

 العضوٌة .

 -هعىقبث الوشبركت في التنويت الريفيت :

فً المشاركة , تحدد حك المواطن  التًالنظم والموانٌن واللوابح بالرؼم من وجود 

 -تعترض المشاركة عدة معولات تتمثل فً اآلتً :

  الحكومة خاصة أولبن الذٌن ٌشؽلون  موظفًتشكٌن المواطنٌن وتخوفهم من

أن المشاركة كانت  إلىفً السابك , وذلن ٌشٌر  األجانبمراكز كان ٌشؽلها 

 رهبة من المستعمر ولٌست رؼبة فً حد ذاتها .
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  ًوكسب الرزق خاصة فً المواسم الزراعٌة مما التعارض بٌن العمل الطوع

ٌزٌد من تردد المواطنٌن وتؤخرهم فً االلتناع باتخاذ لرارات المشاركة , وهذا 

 بدوره ٌعٌك عملٌة نشر وتعمٌم المشاركة .

 ن السلطة وعوامل آخري ترتبط بالثمافة المحلٌة تؤثٌر عوامل الخوؾ م

النفوذ  أصحابكالعادات والتمالٌد والممارسات االجتماعٌة الخاطبة وتؤثٌر 

 والمصالح الخاصة وسطوتهم علً المجتمع الرٌفً .

  باالؼتراب وعدم الرضا عن أوضاع المجتمع المحلى  اإلحساسانتشار

 إلى األساسحٌطة , وهذا ٌرجع فً تنمٌة البٌبة الم إمكانٌةوالتشاإم بعدم 

فرص المشاركة وؼٌاب الشفافٌة والوضوح فً العمل  إتاحةالتهمٌش وعدم 

 التنموي .

  والشعور  واألعراقبسبب تعدد وتنوع المبابل عدم تجانس سكان المجتمع

 بالعجز فً الموالؾ االجتماعٌة .

 المبلًحٌاناً للثمل عدم فهم المٌادات لدورها فً المجتمع , ألن اختٌارها ٌخضع أ 

أو السٌاسً أو االلتصادي ولٌس على أساس الكفاءة مما ٌإدى  االجتماعًأو 

 فً المجتمع المحلً . األحداثؼٌاب المٌادات المإثرة على مجرٌات  إلى

 ًالمجتمع المحلً والمنظمات الموجودة ,  ضعؾ لنوات االتصال بٌن مواطن

والممصود هنا وسابل نمل وتبادل المعلومات كاالجتماعات واللماءات والزٌارات 

       والتعبٌر الرسمٌة والشعبٌة . اإلعالمووسابل والندوات والمحاضرات 
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 أسئلة المحاضرة

 ماذا تعنً المشاركة فً التنمٌة الرٌفٌة ؟  (1

 مفهوم المشاركة فً التنمٌة الرٌفٌة لدي األمم المتحدة ؟ما هو  (2

ما هً رإٌة د.مرزوق عبد الرحٌم لعملٌة المشاركة فً التنمٌة  (3

 ؟الرٌفٌة

 تحدث عن أهمٌة المشاركة فً التنمٌة الرٌفٌة ؟ (4

 ما هً دوافع المشاركة فً التنمٌة الرٌفٌة ؟  (5

 ؟ وضح بعض أنماط وأشكال المشاركة فً التنمٌة الرٌفٌة  (6

 لٌة المشاركة فًتحدث عن أهم المعولات التً تمؾ فً وجه عم (7

 ؟الرٌفٌةالتنمٌة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التنويت الوستذاهت

 ؟   التنويت الوستذاهت هي هب

ظهرت حدٌثاً عدة تعرٌفات واستخدامات لمفهوم التنمٌة المستدامة وحسب ممررات  لمد

حاول م 2112مإتمر األرض الثانً الذي عُمد بجوهانسبرج بجنوب إفرٌمٌا فً سبتمبر 

المإتمر حصر عشرٌن تعرٌفاً واسع التداول للتنمٌة المستدامة والتً تم توزٌعها علً 

 . البٌبٌة ( –التمنٌة واإلدارٌة  –االجتماعٌة  –أربعة مجموعات هً ) االلتصادٌة 

 -اقتصبديبً :

 وإحداثحمٌمً وعمٌك ومتواصل فً استهالن الدول للموارد الطبٌعٌة  إجراءتعنً 

عن طرٌك إتباع نهج متكامل فً األنماط الحٌاتٌة السابدة فً تلن الدول  جذرٌةتحوالت 

 .لتهٌبة النمو الطوٌل المدى

 -اجتوبعيبً:

دن الم إلى األفرادوولؾ تدفك تحمٌك االستمرار فً النمو السكانً  إلًتعنً السعً 

تطوٌر مستوي الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة فً األرٌاؾ  )الهجرة( وذلن من خالل

 وتحمٌك اكبر لدر من المشاركة الشعبٌة فً التخطٌط والتنمٌة .

 -:وإداريبً تقنيبً 

مستوي عصر الصناعات والتمنٌات النظٌفة التً  ىإلتعنً التنمٌة التً تنمل المجتمع 

من الملوثات التً  األدنىتستخدم اكبر لدر ممكن من الموارد الطبٌعٌة وتنتج الحد 

 نتٌجة التؤثٌر علً طبمة األوزون .رفع درجة حرارة سطح األرض  إلىتإدي 
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 -بيئيبً:

الزراعٌة والموارد المابٌة بما ٌضاعؾ المساحة  لألرض األمثلوتعنً االستخدام 

,والحفاظ علً التراث البٌبً والموارد الطبٌعٌة من أجل  الخضراء علً سطح األرض

 .وإٌجاد حلول للحد من استهالن الموارد وإٌماؾ التلوثاألجٌال الممبلة 

التصادٌاً فمط  تحمك نمواً  ال التًولد عرفت األمم المتحدة التنمٌة المستدامة بؤنها: )تلن 

بتوزٌع فوابده توزٌعاً عادالً كما أنها تنمٌة تحافظ على البٌبة عوضاً  أٌضاتموم  وإنما

نمط للتنمٌة ٌعطً  األساسال تهمٌشهم وهً فً عن تدمٌرها وتعزز تمكٌن البشر 

 إمكانٌةكما ٌوفر لهم  أمامهماألولوٌة للفمراء وٌوسع الفرص والخٌارات المتاحة 

خالصة ما تمدم فؤن مفهوم التنمٌة  المرارات ذات الصلة بمعٌشتهم( . المشاركة فً

المستدامة هً التنمٌة التً تلبً احتٌاجات الحاضر دون النٌل من لدرة األجٌال الممبلة 

 علً تلبٌة احتٌاجاتهم .

هنالن أربعة مكونات أساسٌة لمفهوم التنمٌة المستدامة هً  أننستنتج من هذا التعرٌؾ 

االستمرارٌة . فنجد فً فترة الستٌنات والسبعٌنات كان  – اإلنتاجٌة –التمكٌن  –العدالة 

جل التركٌز منصباً فً تنمٌة الموارد البشرٌة وهذا بخالؾ ولتنا الحاضر حٌث توسع 

 –فرص العمل  زٌادة –المتؽٌرات الدٌمؽرافٌة  –الصحة  –المفهوم لٌشمل التعلٌم 

تطوٌر المدرات والمواهب  – اإلنتاجٌةزٌادة  –الؽذاء وتوفٌر ماء صالح للشرب 

 وتعظٌم المشاركة االلتصادٌة .

التنمٌة االلتصادٌة بجوانبها المختلفة تنصب فً مصلحة الفرد تؤهٌاًل  إن األمرفً حمٌمة 

ٌرفع من شؤن المواطن . وهنالن  االلتصاديوتدرٌباً وصحةً وؼٌرها الن النمو 

تعلٌم مثالً ال ٌمل كثٌراً عن االستثمار فً أي جانب االستثمار فً ال أن أثبتتدراسات 

 إنتاجٌةالفرد المتعلم اكبر بكثٌر من  إنتاجٌة أنآخر من جوانب االستثمار , حٌث ثبت 

 باستخدام التمنٌات الحدٌثة .الفرد الؽٌر متعلم خصوصاً فٌما ٌتعلك 
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جتمع الدولً م اعتمد الم0552المنعمد فً رٌودي جانٌرو عام فً مإتمر لمة األرض 

المرن الحادي والعشرون والذي ٌعد بمثابة خطة عمل عالمٌة لم ٌسبك لها  أعمالجدول 

رٌودي جانٌرو بشؤن البٌبة  إعالنمثٌل للتنمٌة المستدامة , واتفك المشاركون علً 

والتنمٌة وهً مجموعة من المبادئ التً تحدد حموق الدول وواجباتها , وٌحتوي جدول 

توصٌة  2911وعة واسعة النطاق من توصٌات العمل تضم أكثر من علً مجم األعمال

مفصلة لكٌفٌة الحد من أنماط االستهالن المبذرة ومكافحة الفمر بما فً ذلن ممترحات 

 وحماٌة الؽالؾ الجوي والمحٌطات والتنوع البٌولوجً وتشجٌع الزراعة المستدامة.

 091م , اتفك حوالً 2111فً مإتمر لمة األمم المتحدة لأللفٌة والذي انعمد فً عام 

من زعماء العالم علً مجموعة من األهداؾ المحددة اآلجل , منها تخفٌض نسبة سكان 

العالم الذٌن ٌمل دخلهم الٌومً عن دوالر واحد , ونسبة من ال تتوفر لهم مٌاه الشرب 

م بمدٌنة جوهانسبرج عمد 2112لثانً من سبتمبر عام وفً االنصؾ.  إلًالمؤمونة 

مإتمر الممة العالمً للتنمٌة المستدامة والذي لام علً أساس رإٌة تخطٌطٌة للمستمبل 

البعٌد لكوكب األرض وكٌفٌة حماٌته , حٌث سار هذا المإتمر علً نهج المإتمرات 

عشرٌن لرناً لالزدهار العالمٌة التً رسمت للعالم خطة طموحة لجعل المرن الحادي وال

  واالستمرار والذي تبناه مإتمر رٌودي جانٌرو .

لمد ركز مإتمر الممة العالمً للتنمٌة المستدامة بجوهانسبرج علً العاللة بٌن البشر 

الؽذاء والولود وكل ما تعتمد علٌه  بٌبة من أجل إلًوالبٌبة الطبٌعٌة , حٌث ٌتطلع 

حمٌمة أن نموذج التنمٌة ٌموم علً عاللة متبادلة بٌن المجتمعات المختلفة , كما لام علً 

التنمٌة المستدامة والطالات ؼٌر الملوثة )الطالة المتجددة( علً أن ٌبدأ العمل فً هذا 

علً أن تمود البلدان األكثر ثراءاً هذه المسٌرة , فهً تملن  االتجاه بدءاً بالحكومات

المجتمع المدنً والتً ٌكون دورها بالػ جماعات الثروة والتكنولوجٌة , وٌؤتً بعد ذلن 

      األهمٌة كشركاء وأجهزة رلابة فً ظل التنمٌة المستدامة .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 استراتيجيبث التنويت الريفيت

 

تتطلبها عملٌة التنمٌة فى وضع  التً األهداؾباستراتٌجٌات التنمٌة الرٌفٌة تلن ٌمصد 

الزى تتطلبه فً تحرٌن عملٌة  األسلوب إلى باإلضافة,  األهداؾتحدد  التً األولوٌات

ٌعٌك  التخلؾ والتخلص من كل ما أوضاع إزالةمعٌن , من  زمنًالتنمٌة  ضمن أفك 

 تلن العملٌة التنموٌة . 

النوعٌة فً  واألولوٌاتالطوٌل  األجلالعامة فً  األولوٌاتكذلن تعنى التمٌٌز بٌن 

تنموٌة من االهتمام بتنمٌة المطاعات المادٌة السلعٌة  عملٌة أليالمصٌر , وال بد  األجل

 الزراعًفالنمو .  األمرٌنبٌن هذٌن الزراعٌة ( وال بد من وجود تناسك  –)الصناعٌة 

التطور الصناعً , وهذا مالحظ من أن جمٌع الدول الصناعٌة  إلًهو المدخل الحمٌمً 

 نشاهدها الٌوم .  التًخمة الثورة الصناعٌة الض أعمبتهابدأت من باب الزراعة ثم 

فاستراتٌجٌات التنمٌة الرٌفٌة تعنً نمط توزٌع االستثمارات والموارد التً تحمك  إذن

التنمٌة , وذلن باستخدام مجموعة من المواعد العامة التً تحكم رسم خطط التنمٌة 

 الموارد المتاحة . إطارالرٌفٌة ووسابل تنفٌذها وكٌفٌة توزٌع األنشطة التنموٌة فً 

فن استخدام وتوظٌؾ الموارد المتاحة فً كذلن تعرؾ استراتٌجٌات التنمٌة الرٌفٌة 

 -ألسام هً : أربعة إلًالمجتمع لتحمٌك أهدافه العامة . وتنمسم 

 -المحافظة على الوضع المائم : إستراتٌجٌة (1

و الوسط المجتمع ه فًعلً افتراض أن الوضع السابد  اإلستراتٌجٌةتعتمد هذه 

األفضل لتمدٌم الخدمات حسب ما تمتضٌه الحاجة ألن متخذي المرارات هم خٌرة 

كفاءة البرامج  زٌادةفً  اإلستراتٌجٌةأفراد المجتمع , لذلن ٌجب أن ٌنصب جهد 
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المابمة وتوسٌعها , وبناء المدرات وتنمٌة المهارات تجنباً لمشاكل وصعوبات 

ولت وضماناً لنجاح عملٌة التنمٌة , وحفاظاً التؽٌٌر وترشٌداً للموارد وكسباً لل

 علً مبدأ تطوٌر المجتمع من خال النشاطات والبرامج التً تناسبه . 

 -صٌاغة المعاٌٌر التربوٌة : إعادة إستراتٌجٌة (2

علً أساس الفروض  اإلستراتٌجٌةالتؽٌٌر حٌث تموم هذه  بإستراتٌجٌةوتسمً 

والدوافع التً تحرن المٌم والمعانً والتصورات التً ومبدأ الدافعٌة عند اإلنسان 

 ٌحرن كوامنه. اباعتبارها أفضل م االجتماعٌةٌكتسبها من ثمافته وتنشبته 

 تؽٌٌر ٌجب أن ٌضع فً االعتبار تؽٌٌر المٌم وٌربطها بمعاٌٌر سلوكٌة يوأن أ

 الب فً مرحلة األساس بشهادة التحصٌن أو) لبول الط -جدٌدة , مثال لذلن :

شهادة المٌالد أو ؼٌرها بهدؾ توجٌه المجتمع لالهتمام بالتحصٌن والمحافظة 

والتً هً أساس المعلومة  اإلحصابٌةعلً تسجٌل الموالٌد ألهمٌتها فً العملٌة 

 الصحٌحة لتخطٌط التنمٌة الرٌفٌة بصورة علمٌة مدروسة .

 -العملٌة الرشٌدة : إستراتٌجٌة (3

ة لضاٌا وشبون المجتمع عبر المصالح علً مخاطب اإلستراتٌجٌةتركز هذه 

والممارسات  واألفكارومدهم بالمفاهٌم وتموم علً تبصٌرهم  لألفرادالذاتٌة 

ونشر التعلٌم وإجراء  اإللناع أسلوبالمادرة علً تحمٌك مصالحهم باستخدام 

البحوث والدراسات العلمٌة وحث األفراد علً المبادرة فً إدارة شبون حٌاتهم 

 عبر اللجان والمجالس. والتخطٌط لها

 -الموة : إستراتٌجٌة (4

لضؽط السٌاسً واإلداري علً استخدام أسالٌب ا اإلستراتٌجٌةتركز هذه 

التؽٌٌر المطلوب فً  إلحداثالموانٌن والتشرٌعات الالزمة  بإصدار وااللتصادي

مجاالت التربٌة , الصحة , العمران , الزراعة وؼٌرها لنجاح برامج التنمٌة 
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, وٌمصد هنا باستخدام الموة استخدام السلطة المشروعة المادرة علً الرٌفٌة 

 التشرٌعات والموانٌن الملزمة . إصدار

 -التنويت الريفيت القبئوت علي السراعت : استراتيجيبث

 -وتموم هذه االستراتٌجٌات علً الموضوعات اآلتٌة :

 -إعادة توزٌع األرض : ( أ

مشارٌع إعادة توزٌع األرض ٌجب أن تسٌر مع التحول الكبٌر للموارد 

 فً المطاع الزراعً . واإلنتاج

 -إلغاء األجر وترتٌبات المستأجر :  ( ب

مملوكة لملة من  األرضفً المناطك ذات الممتلكات الكبٌرة التً نجد فٌها أن 

تهدؾ الشعب وٌشٌع فٌها نظام تؤجٌر األرض بواسطة المزارعٌن الصؽار , 

وهذا اإلجراء ٌزٌد من لصالح المنتج المباشر  األجورإلؽاء  إلًالسٌاسة 

 مستوي دخل المزارع .

 -إصالح األراضً المملوكة :  ( ت

فٌها  أصبحالتً ٌسكنها مالكها ألجٌال عدٌدة  فً المناطك الزراعٌة التملٌدٌة 

 لألرضتحوٌل  وآينظام الملكٌة معمداً , فالمعامالت التجارٌة , المٌراث 

ٌن ٌملكون أراضً خصوصاً عند المزارعٌن الصؽار الذ ٌكون لٌس سهالً 

متجزبة ولربما ٌملن المزارع الواحد أرض فً عدة مناطك ٌصعب علٌه 

ولو حاول أن ٌدخل فً مبادلة مع اآلخرٌن وذلن  حتىجمعها فً مكان واحد 

 -اآلتٌة : لألسباب

 خصوبة األرض .  .0

 لربها من مكان سكنه . .2

 ن المٌاه .لربها م .1
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لذلن السٌاسة الحكومٌة فً كثٌر من الدول تحاول أن تدمج هذه األراضً   

أو أن تفعل مثل ما فعلت الصٌن فٌما المزارعٌن ,  إلىوتوزٌعها من جدٌد 

 ٌعرؾ بالمزارع الجماعٌة .

 -تكثٌف زراعة الفالحٌن :  ( ث

 المالن الصؽار  إلىتكثٌؾ الزراعة خصوصاً بالنسبة  إلًتدعو السٌاسات 

والمال لتحسٌن استخدام الموارد وإنتاجٌة العمل من ؼٌر  التكنولوجًبالدعم 

دخل  زٌادةتؽٌٌر حجم المزرعة , هذه السٌاسة تساعد فً  إلًالحاجة 

االستهالن المنزلً فمط لٌكون  إطارٌخرجه من  الذي اإلنتاج بزٌادةالمزارع 

 هنالن منتج فابض للسوق .

  -: األسرةمزارع   ( ج

هو هدؾ صناع السٌاسة الرٌفٌة  اإلداري النموذجعلً  األسرةتنمٌة المزارع 

 -ماٌلً : األسرةلزمن طوٌل , ومن محاسن مزارع 

 عالٌة . إنتاجٌةذات  .0

 . اإلنتاجٌةمنافسة فً استخدام التكنولوجٌة  .2

 تمدم دخل جٌد لمالكها .  .1

 تساهم فً االستمرار االجتماعً .  .9

  -المزارع الجماعٌة :  ( ح

 التعاون, ألشكالمختلفة  أنواعللتنمٌة الرٌفٌة تتكون من  األخٌرة اإلستراتٌجٌة

األراضً لد اخذ مكانه , فالممتلكات الكبٌرة أو  إصالححٌث نجد أن برامج 

مزارع  إلًتلن الوحدات الموحدة التصادٌاً نجد أنه لٌس من المرٌح أن تمسم 

درجة ٌصعب فٌها استخدام  إلًمن المزارعٌن عدد كبٌر  إلًصؽٌرة وتوزع 

 الحدٌثة , فمن هنا ظهر نظام المزارع الجماعٌة . اإلنتاجوسابل 
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 أسئلة المحاضرة

 مفهوم التنمٌة المستدامة ؟ لشرحبا تناول (1

 تحدث عن المإتمرات العالمٌة للتنمٌة المستدامة ؟ (2

 ما الممصود باستراتٌجٌات التنمٌة الرٌفٌة ؟ (3

 على الوضع المابم ؟المحافظة  إستراتٌجٌةتحدث عن  (4

 تحدث عن إستراتٌجٌة إعادة صٌاؼة المعاٌٌر التربوٌة ؟  (5

 تحدث عن إستراتٌجٌة العملٌة الرشٌدة ؟ (6

 الموة ؟ تحدث عن إستراتٌجٌة (7

 تحدث عن استراتٌجٌات التنمٌة الرٌفٌة المابمة على الزراعة ؟ (8
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هجتوع الريف والتنويت الريفيت

 -الوجتوع الريفي :هفبهين عن 

 -المرٌة : ( أ

االجتماعً فً المجتمع الرٌفً , وتتكون من المرٌة تعتبر وحدة التنظٌم 

مجموعة من السكان ٌمطنون فً رلعة جؽرافٌة معٌنة وٌعتمدون فً معاٌشهم 

علً العمل الزراعً , أٌضاً ٌمكن تعرٌؾ المرٌة بؤنها تجمع سكانً دابم فً 

فٌها سكان تربطهم عاللات اجتماعٌة لوٌة وٌعملون منطمة جؽرافٌة ما , ٌعٌش 

 بالزراعة ولهم منظمات التصادٌة وسٌاسٌة تخدمهم وتربطهم بالبٌبة المحٌطة .

 -الفالحٌن : ( ب

هم نمط إنسانً ٌعكس خصابص عامة متشابهة فً مختلؾ أنحاء العالم لوجود 

ٌن بعض العناصر المشتركة التً تربط بٌنهم , وهم فبة من صؽار المنتج

الزراعٌٌن الذٌن ٌعتمدون فً عملٌاتهم الزراعٌة علً أفراد األسرة والمعدات 

 إلنتاج احتٌاجاتهم االستهالكٌة واالكتفاء الذاتً . واألدوات البسٌطة 

 -خصبئص الوجتوع الريفي :

 -هنالن العدٌد من الخصابص التً ٌتمٌز بها مجتمع الرٌؾ وتشمل اآلتً : 

لزراعة وتربٌة الحٌوان كمهن ربٌسٌة فً نشاطهم ٌرتبط معظم سكان الرٌؾ با .0

 االلتصادي وٌعتمدون علً مواردهم الطبٌعٌة فً حٌاتهم .

ٌتمٌز مجتمع الرٌؾ بصؽر الحجم وبساطة المبانً السكنٌة العتماده علً المواد  .2

 المحلٌة فً البناء والتشٌٌد .
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وسابل التنشبة  ضآلة التفاوت االجتماعً بٌن أفراد المجتمع الرٌفً وذلن لتشابه .1

 االجتماعٌة كالدٌن واللؽة والمذاهب الفكرٌة .

 بساطة مستوي المعٌشة الذي ٌعتمد علً اإلنتاج الزراعً والحٌوانً .  .9

االرتباط باألرض باعتبارها مصدر الرزق الربٌسً وأهمٌتها فً تحدٌد المكانة  .9

 االجتماعٌة .

الفعال فً حل المشاكل  االهتمام بالمٌم االجتماعٌة لكبار السن وذلن لدورهم .1

 وفض النزاعات .

كبٌرة بٌن سكان شٌوع الزواج المبكر لما له من لٌمة اجتماعٌة والتصادٌة  .6

الرٌؾ وذلن لعاللته الموٌة بالعادات والتمالٌد الموروثة ) المكانة االجتماعٌة ( 

 بؽرض التفاخر والتباهً ودوره فً زٌادة اإلنجاب .

تها وصعوبة الفكان منها , وهذا هو السبب فً المحافظة علً التمالٌد لمدسٌ .1

 صمود الثمافة الرٌفٌة .

انتشار لٌم الكرم والتعاون التً تعتبر من الموروثات المدٌمة المتناللة عبر  .5

كما أن , لذلن نجدهم ٌكرمون ضٌوفهم كجزء من تركٌبتهم النفسٌة , األجٌال 

الزراعة والحصاد  للتعاون دور بارز فً األوساط الزراعٌة خاصة فً مواسم

 ) بالنفٌر ( وفً أولات األزمات . بما ٌعرؾ
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 -هشبكل الوجتوع الريفي :

ظهرت مشاكل مجتمع الرٌؾ بسبب التؽٌرات التً سادت العالم بعد الثورة  

الصناعٌة وتراجع طابع الحٌاة الرٌفٌة أمام المد الحضري الكبٌر , وٌمكن تلخٌص هذه 

 -المشاكل فً اآلتً :

تدهور ملكٌة األرض الزراعٌة بسبب تركٌزها فً أٌدي الحكام وأصحاب النفوذ  (0

, السخرة ولوة  االحتكارواألجانب والضؽط علً الرٌفٌٌن بالضرابب الباهظة, 

 الموانٌن .

 .الٌب اإلنتاج الزراعًؼٌاب التوسع الزراعً واستصالح األراضً وتحدٌث أس (2

العامة وعزوفهم عن تحسٌن أحوالهم تكاسل الرٌفٌٌن عن المشاركة فً المضاٌا  (1

 نسبة لخوفهم من التؽٌٌر .

 ضعؾ ثمة الرٌفٌٌن فً الدولة والمسبولٌن الحكومٌٌن . (9

 مناهضة الجدٌد من لبل كبار السن والمحافظٌن . (9

انتشار األمراض المستوطنة نسبة لطبٌعة العمل والبٌبة والعادات والتمالٌد  (1

 الولابٌة . اإلجراءاتوعدم توفر  اإلمكانٌاتوضعؾ 

 ؼٌاب الوعً الصحً وعدم توفر المناخ الصحً . (6

بسبب  واألمهات األطفالوارتفاع معدالت الموالٌد والوفٌات بٌن  اإلنجابكثرة  (1

 ظاهرة الزواج المبكر .

االعتماد فً السحر والدجل والخرافات النتشار الجهل وارتفاع نسبة األمٌة  (5

 والممارسات البدابٌة .

نمص الموة العاملة  إلًالحضر أدي  إلًة من الرٌؾ زٌادة وتٌرة الهجر (01

 وزٌادة نسبة العناصر ؼٌر المنتجة ) األطفال + الشٌوخ (. اإلنتاجٌةوانخفاض 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هعىقبث التنويت الريفيت

اتجاهات السلون السلبٌة التً تمؾ  إلًٌشٌر مفهوم معولات التنمٌة الرٌفٌة هنا 

أمام التنمٌة فً وجه التؽٌٌر المنشود لتحمٌك التنمٌة , وهنالن عدة معولات تمؾ  

 اجتماعٌة( . – إدارٌة –الرٌفٌة وهً متعددة الجوانب والمصادر) التصادٌة 

 -الوعىقبث االقتصبديت للتنويت الريفيت : (1

  ونمط الحٌاة والحلمات  إلنتاجاالناجم عن بدابٌة وسابل  اإلنتاجبدابٌة

 المفرؼة التً تنتج عن وضعٌة الدول المتخلفة .

  عدم التوازن بٌن الموارد االلتصادٌة والسكانٌة والفشل فً االستفادة

 من الموارد الطبٌعٌة .

  عدم تنوع الصادرات مما ٌضع االلتصاد الرٌفً فً كؾ تملبات

 السوق المحلى والعالمً .

 الناتج عن التضخم  األسعارتبط بتذبذب عٌوب السوق التً ٌر

واختالل مٌزان العرض والطلب وتدنً جودة ونوعٌة المعروض من 

 السلع والخدمات .

  ًوشح المدخرات واالستثمارات وسوء عدم توفر رأس المال الكاف

 استؽالل الموارد الطبٌعٌة والصرؾ ؼٌر المرشد .

 امها كسالح سٌاسً المعونات المشروطة من لبل الموة الدولٌة واستخد

 الشروط . وإمالءسٌاسة االرتهان  بإتباعوفكري وتجاري 

  الموسمٌة بٌن العاملٌن فً  العاطلةتدنً مستوي المعٌشة وانتشار

 الزراعة .
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 الخارج مما ٌإدي  إلًالحضر أو  إلًالهجرة من الرٌؾ  زٌادة وتٌرة

 اإلنتاجانخفاض  إلًنمص فً الموة العاملة المدربة وبالتالً ٌمود  إلً

 . واإلنتاجٌة

 -للتنويت الريفيت : اإلداريتالوعىقبث  (2

  صعوبة تمٌٌم تكالٌؾ برامج وخدمات تنمٌة المجتمع الرٌفً وذلن

وواضحة لمٌاس تكلفة بعض البرامج لعدم وجود معاٌٌر ثابتة 

 التنموٌة .

  ضعؾ وسابل االتصال بٌن المٌادة والماعدة فً المجتمع الرٌفً وذلن

بعض المٌادات ذات التوجه المحافظ والتً تفضل المصالح  لوجود

الشخصٌة وتتجاهل المصلحة العامة مما ٌضعؾ من مشاركة مختلؾ 

 شرابح المجتمع فً عملٌة التنمٌة .

 . السلبٌة واالنعزال عن بمٌة المجتمع وؼٌاب الكادر المدرب 

 . سٌطرة النزعة الشخصٌة فً عاللات العمل وانتشار البٌرولراطٌة 

  التنفٌذٌة وعدم تكامل  واألجهزة اإلدارٌةعدم التنسٌك بٌن الوحدات

 خططها وبرامجها الخاصة بالتنمٌة الرٌفٌة .

  لبرامج التنمٌة خاصة فٌما ٌتعلك بالمشاكل  األولوٌاتصعوبة ترتٌب

 . األساسٌةالتً تتركز حول الحاجات 

  عدم وضوح السٌاسات الخاصة بتطوٌر الرٌؾ , وهنالن بعض

وحضارٌة البرامج ٌتم تنفٌذها تعتبر دخٌلة ومستمدة من بٌبات ثمافٌة 

 تعدٌل علٌها لتواكب البٌبة الجدٌدة . أي إدخالؼرٌبة لم ٌتم 
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 -الوعىقبث االجتوبعيت للتنويت الريفيت : (3

  النمط السلوكً التملٌدي والمحافظ الشابع بٌن سكان الرٌؾ , وذلن

ألن التمدم التمنً ٌسٌر بسرعة كبٌرة بٌنما ٌسٌر التمدم العلمً الخاص 

السلوكٌة السابمة بصورة بطٌبة للؽاٌة , وٌواجه  األنماطبالتؽلب  علً 

بمختلؾ ضروب المماومة والرفض المعلن والخفً , وذلن بسبب 

العادات والتمالٌد والموروثات الضارة المتفشٌة  سٌطرة بعض

كالعادات التً تشجع علً  األجٌالبالمجتمع الرٌفً وتناللها عبر 

بالسحر والزار  والتداولًالتفكن والتخلؾ مثل التفاخر والتؤثر 

والمآتم بجانب السلبٌة واالعتماد  األفراحفً والمؽاالة فً الصرؾ 

 المهام وتحمٌر وعدم تمدٌس العمل الٌدوي . أداءعلً الؽٌر فً 

  تجاهل الولت واستهالكه فً ما ال طابل منه , علً الرؼم من أنه

العمل  إلنجاحوالمتجددة والضرورٌة  األساسٌةٌعتبر من الموارد 

 التنموي .

  فً برامج التنمٌة  إشراكهاتهمٌش دور المرأة فً التنمٌة وعدم

 الرٌفٌة .

    والمستحدث , والتكاسل عن المشاركة فً التخوؾ من الجدٌد

 المسابل والمضاٌا العامة والخوؾ من التؽٌٌر .

  األمٌةانتشار الجهل وارتفاع نسبة . 

  األمراضعدم توفر الرعاٌة الصحٌة وؼٌاب الوعً الصحً وانتشار 

 المستوطنة وأمراض سوء التؽذٌة . واألوببة
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 أسئلة المحاضرة

 وضح مفهوم المرٌة والفالح ؟ (1

 أذكر خصائص المجتمع الرٌفً ؟ (2

 تحدث عن مشاكل مجتمع الرٌف ؟ (3

 إلى ماذا ٌشٌر مفهوم معولات التنمٌة الرٌفٌة ؟ (4

 تحدث عن المعولات االلتصادٌة للتنمٌة الرٌفٌة ؟ (5

 تحدث عن المعولات اإلدارٌة للتنمٌة الرٌفٌة ؟ (6

 تحدث عن المعولات االجتماعٌة للتنمٌة الرٌفٌة ؟ (7
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 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 ت االجتوبعيت والتنويت الريفيتالخذه

 ألصًوالجماعات والمجتمعات لبلوغ  األفرادمساعدة  إلًتهدؾ الخدمٌة االجتماعٌة 

االجتماعً باستخدام وسابل مهنٌة خاصة , حٌث تهتم بدراسة  الرفاهةدرجة ممكنه من 

العوامل االلتصادٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والبٌبٌة التً تإثر علً حٌاة الفرد والجماعة 

 بهدؾ تحسٌن ظروؾ العمل وتحمٌك العدالة االجتماعٌة .

نوع من الممارسة المهنٌة  الذي ٌتعامل مباشرة ها : ) تعرؾ الخدمة االجتماعٌة بؤن

مع تحدٌات التنمٌة وٌساهم باٌجابٌة وفعالٌة فً رفع المستوي المعٌشً للمواطنٌن 

زٌادة فً متوسط نصٌب الفرد من الدخل ممارنة بما  بإحداثالتصادٌاً واجتماعٌاً 

أهداف  ٌحصل علٌه من سلع وخدمات , لذا نجد أن الخدمٌة االجتماعٌة تأخذ من

 (.تحمٌمها بالممارسة المهنٌة  إلىالتنمٌة الرٌفٌة أهدافاً تسعً 

عصرٌة  لٌزداد اإلنسانأٌضاً ٌجا تركٌز الخدمة االجتماعٌة علً رفع مستوي 

, وذلن لتجنب العزلة وعدم الحٌاة  إٌماعسرعة التؽٌر التً تصاحب  إلًومواكبة نسبة 

 ات المحرومة .الفب أوضاعتؽٌٌر  إلًالمواكبة , كما تسعً 

وتنوٌه  جل التنمٌة االجتماعٌة تصب فً وعاء تنمٌة الموارد البشرٌة بتوعٌة  إن

األهالً واألسر لتحسٌن أحوالهم عبر المشاركة لالستفادة من جهودهم لتحدٌد حاجاتهم 

بؤنفسهم والسعً لتحمٌك ذلن باستثمار مواردهم المادٌة والبشرٌة المتاحة , كما تهتم 

 المستوٌات اآلتٌة : إلًتماعٌة بتمٌٌم األداء االجتماعً بالنظر الخدمة االج
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 . تشجٌع الفرد واالستعانة بمدراته وتنمٌتها لرفع مستوي أدابه 

  ًالتنمٌة ,  أخصابًالمواعد العامة السلوكٌة وذلن بواسطة  إطارتمٌٌم األداء ف

كما تساعد علً تنمٌة التوجٌه الذاتً والمدرة فً التحكم وتناسب األداء 

فً كفاءة السلون واألداء للفرد فً المجتمع فً  األساسٌةواكتشاؾ العناصر 

 الحاجات الفردٌة . وإشباعتجاه الؽٌر  والمسإولٌاتانجاز المهام 

أكثر من الظواهر العرضٌة ؼٌر تركز الخدمة االجتماعٌة علً األداء االجتماعً  إذن

السوٌة وتحمٌك الذات وذلن باستثارة لدرات األفراد بصورة لصوى لتحمٌك نمط أحسن 

 لمستوى حٌاتهم .

ألن المشاكل ال تعالج اإل بالجهود كما تركز علً استخدام طرٌمة العمل الجماعً 

التنموي ٌركز  األسلوب, وهذا النوع من  اآلن حتىفرٌد  كؤسلوبالجماعٌة المشتركة 

 علً التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة .

كذلن تإكد مفاهٌم الخدمة فً مراكز الشباب ومنظماتهم ودور العجزة والساحات 

االجتماعٌة العامة اكتساب أعضاء جدد وحفز الجهد الطالبً لٌموم بالدور االٌجابً 

 باإلضافةً التنمٌة كهدؾ ربٌسً فالمنوط به فً التنمٌة من أجل االعتماد علً الذات 

 الصلة والعاللات االجتماعٌة .  أواصرتموٌة  إلً

مساعدة الجماعات للمٌام  إلًتنادي أهداؾ العمل الجماعً فً الخدمة االجتماعٌة  إذن

من  وإمكاناتهمبكفاءة مثلً ومساعدة أفرادها لصمل لدراتهم  مسإولٌاتهابوظابفها وأداء 

 فً األعضاء . خالل الخبرات الجماعٌة التً تتوفر

تتم هذه الطرٌمة بواسطة الخدمة االجتماعٌة اعتماداً علً أجهزة ومنظمات المجتمع 

ورفع معدالت الكفاءة  اإلنتاجٌةالمابمة وتركز علً االهتمام بالتنمٌة االلتصادٌة لزٌادة 

 االلتصادٌة . األوضاعفً زٌادة الموارد وتوزٌعها وتحسن 
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 -االجتوبعيت والتنويت الريفيت :السوبث الوشتركت بين الخذهت 

  وإتباعاالهتمام بحاجات المجتمع وحل مشاكله والعمل مع األفراد والجماعات 

الفنٌة األسالٌب والمناهج العلمٌة فً العمل واالعتماد علً المساعدات 

 .والخبراء

  االشتران فً المهارات والعملٌات لتصمٌم وتنفٌذ البرامج االجتماعٌة والبحث

بك والمعلومات وتحلٌلها والتخطٌط لها وعمل اللجان وأسالٌب عن الحما

 . اإلدارةالتسجٌل وتعلٌم الكبار وأسالٌب 

  واحده كالمإتمرات والندوات واللجان وتشكٌلها بجانب  وأدواتاستخدام وسابل

أن طرٌمتها فً تنظٌم المجتمع تموم علً خلك  إالالوسابل السمعٌة والبصرٌة 

التنمٌة وحث المواطنٌن علً المشاركة فً جمٌع  اتمسإولٌرأى عام لتحمل 

 مراحل التنمٌة .

 المجتمع مع االحتفاظ تساعد علً تحدٌث  اتجاهات عمدٌةو تنشبة أجٌال بمٌم

 مهارات سلوكٌة جدٌدة . إكسابهم إلً إضافةبالمٌم والتراث األصٌل 

  العمبات من أمام  وإزالةوالدخل المومً  اإلنتاجزٌادة دخل الفرد بزٌادة

وتحمٌك االزدهار االلتصادي والتؽلب علً المشاكل الشابعة  اإلنتاجٌةالعملٌات 

 بصورة عامة .

  السلبٌة االنعزالٌة المتطرفة والسعً  واألفكارالمضاء علً االتجاهات التملٌدٌة

 . جذرٌاً  الستبصالها
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 -االجتوبعي في التنويت الريفيت : دور األخصبئي

اللجان بجمع المٌادات المتجانسة سناً ونوعاً وثمافةً لتساهم فى برامج تكوٌن  (0

ومشروعات التنمٌة الرٌفٌة مع تذوٌدها بالتدرٌب المناسب لها ثمافٌاً وعلمٌاً 

 وعملٌاً .

وتوجٌهها ومتابعتها باالجتماعات واللماءات علً هذه المٌادات  اإلشراؾ (2

 والمشورة .

ً التدرٌب أثناء العمل بالتكامل مع التدرٌب والزى ٌعننشر التعلٌم الوظٌفً  (1

المتخصص فً مجال األنشطة الزراعٌة والصناعٌة والخدمٌة التً تتناسب مع 

 صحٌاً (.-اجتماعٌاً -التصادٌاً -حاجات التنمٌة الرٌفٌة ) ثمافٌاً 

دراسة البٌبة المحلٌة باستخدام منهج المسح االجتماعً أو منهج تحدٌد  (9

ٌتم وضع خطة  حتىآي برامج تعلٌمٌة  إعدادر لبل االحتٌاجات أو منهج آخ

تناسب مستوي التعلٌم المطلوب ومستوي المعرفة السابد لبل البدء فً عملٌة 

 التنموي المثمر .التعلٌم لتهٌبة البٌبة الصالحة لبذر المجهود 

تهٌبة الدارسٌن لمبول التؽٌٌر والتجدٌد ودعوتهم الكتساب خبرات ومهارات  (9

 جدٌدة.

رامج متنوعة بتنوع الموالؾ واألهداؾ مع مراعاة حاجات كل جماعة ب إعداد (1

 علً حده .

اختٌار طرق تعلٌم لادرة علً تحمٌك المشاركة االٌجابٌة للدارسٌن وتهٌبة  (6

 التدرٌب المناسب لهم .

تؽٌٌر المٌم واالتجاهات السلبٌة , آي تؽٌٌر المبادئ العامة المحددة للسلون التً  (1

 األفعاللترابط االنفعالً وتحدد لهم مستوي الحكم علً ٌشعر نحوها الناس با

 والمعاٌٌر االجتماعٌة . والتفصٌالتوأنماط السلون 
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 -هعىقبث الخذهت االجتوبعيت :

 -هنان بعض المعولات التً تواجه الخدمة االجتماعٌة وتشمل :

 ٌوالكفاءات الفنٌة ورأس المال الالزم .  ة نمص التمن 

  البشرى وؼٌاب الكادر المدرب , ألن تدرٌب العنصر نمص العناٌة بالعنصر

البشرى ٌتطلب توعٌته وتعلٌمه وتدرٌبه وتخلٌصه من المٌم واالتجاهات السالبة 

 والمعتمدات البالٌة والتعصب لها .

التؽٌر المطلوب  بإحداثلذلن تلعب الخدمة االجتماعٌة دوراً هاماً فً هذا المضمار 

علً تمدٌس العمل واحترام وتمدٌرات الولت والتسامح  للتنمٌة االٌجابٌة والتً تموم

والوالء للجماعة وتمدٌر األمر الوالع ودراسته وحل المشاكل , ومن هذا المنطلك 

للخدمة االجتماعٌة دور فعال فً عملٌة التحول التنموي للمجتمع المحلً اٌجابٌاً وتجعل 

 روفه حاضراً ومستمبالً .الموارد البشرٌة فً وضع ٌتناسب مع احتٌاجات المجتمع وظ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نوبزج التنويت الريفيت

تتم عملٌة التنمٌة الرٌفٌة وفك مراحل وخطوات محددة لتحمٌك األهداؾ التنموٌة وفك 

التنمٌة الرٌفٌة حسب  أخصابًتتؤثر بخبرة ومهارة  أنها إالأسس ومبادئ ولٌم معٌنة , 

إلدارة وتنفٌذ برامج  إتباعهاٌستخدمه , وهنالن عدة نمازج ٌمكن  الزى النموذج

 -ومشروعات التنمٌة الرٌفٌة والتً تشمل اآلتً :

 -: نموذج تاٌلور للعمل اإلنمائً (1

إلدارة وتنفٌذ برامج  كنموذج إتباعهاحدد تاٌلور عدد من الخطوات التً ٌمكن 

 التنمٌة الرٌفٌة وتشمل :

  ًعبر المجالس واألسر والعابالت  المنالشة المنهجٌة لمضاٌا المجتمع الرٌف

بهدؾ اكتشاؾ المشاكل وتحدٌد وتشخٌص أسبابها والسعً لعمل التخطٌط 

المنهجً الالزم لتنفٌذ برامج المساعدات الذاتٌة وذلن بمشاركة أفراد 

بً فً عملٌة دورهم االٌجا إلبرازالمجتمع الرٌفً فً عملٌة التخطٌط للتنمٌة 

 التنمٌة الرٌفٌة  وضمان استمرارها .

فً هذا الصدد نجاح هذا المنهج  أجرٌتتفٌد الدراسات والتجارب التً 

خاصة فً مشارٌع البنٌات التحتٌة كبناء المدارس والمستشفٌات وذلن بسبب 

 وتوفر الثمة وروح المبادرة .زٌادة الشعور بالمسبولٌة الجماعٌة 

  االلتصادٌة واالجتماعٌة ألفراد وجماعات المجتمع  اإلمكانٌاتتعببة وتسخٌر

المحلً , وهنا ٌري تاٌلور أن هذه الخطوة تعتمد فً األساس علً مدي 

نجاح الخطوات األولً والتجارب السابمة لمشروعات التنمٌة المابمة علً 

والرعاٌة , ألن التحدي هنا هو توفر  اإلعالمالجهود الذاتٌة ولٌس علً 
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والشواهد التً تثبت  دلةمن خالل األ األهالًمن لبل  واإلٌمانتناع االل

 األفرادٌثار الحماس فً بالً  حتىالحاجات  وإشباعحل المشاكل  جدوى

 للمشاركة االٌجابٌة فً مشروعات التنمٌة الرٌفٌة .

  المجتمع الرٌفً , إال أن نجاح هذه الخطوة ٌنبنً أٌضاً  أفرادتنمٌة طموح

من  ٌزٌدلسابمة وذلن لتولد الشعور بالفخر واالنجاز وهذا علً الخطوات ا

 درجة االنتماء والوالء والتماسن وٌعزز الطموح فً نفوس األفراد .

 

 -وٌلٌام بٌدل للعمل اإلنمائً : نموذج (2

من زاوٌة مسبول التؽٌٌر وذلن من خالل طبٌعة  اإلنمابًللعمل  النموذجٌنظر هذا 

 -فً اآلتً : النموذج, وتتمثل مراحل هذا  نموذجهالتً ٌبدأ بها  األولً المرحلة

التنمٌة الرٌفٌة مسبولٌة  أخصابً: التً ٌتولً فٌها  مرحلة االستكشاف .0

ودراسة المجتمع الرٌفً وتعرٌؾ  األهالًالمٌام بدور المشجع الكتساب ثمة 

والتناعهم بدورهم فً التنمٌة وضرورة تؽٌرهم نحو األحسن ولدرتهم  أفراده

لن , كما أن هنالن ضرورة لعمد االجتماعات واللماءات معهم علً فعل ذ

 للحصول علً المعلومات الالزمة عن المجتمع ومشاكله .

: والتً ٌموم فٌها أخصابً التنمٌة الرٌفٌة بتوجٌه النماش  مرحلة النماش .2

ٌتمكن من الحصول علً لرار جماعً  حتىاألساسٌة نحو مشاكل المجتمع 

الالزمة , وهذا ٌتطلب توفٌر جو حر  واإلجراءاتواالتفاق التخاذ التدابٌر 

 ومخاوفهم ورإاهم التنموٌة . أفكارهملٌعبروا عن  األفرادللمٌادات 

التنمٌة الرٌفٌة فً هذه المرحلة بتكوٌن  أخصابً: ٌموم  مرحلة التنظٌم .1

عبرها كافة عملٌات النماش والتخطٌط , وٌبدأ جماعٌة ٌمارس  إدارةوتشكٌل 
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هذه المرحلة بمجموعات نماش عفوٌة ؼٌر رسمٌة ثم تتطور لتتكون منها 

 مجالس ولجان متخصصة .

التنمٌة الرٌفٌة أفراد المجتمع الرٌفً  أخصابً: ٌساعد فٌها  مرحلة النشاط .9

 تنفٌذ المرارات الجماعٌة المتفك علٌها .

بزٌادة لدرات ومهارات فٌها أخصابً التنمٌة الرٌفٌة : ٌسهم  مرحلة التمٌٌم .9

العملٌات التربوٌة لمعرفة الجوانب  بإتباعلٌادات المجتمع المحلً وذلن 

النمد الذاتً  أسالٌباالٌجابٌة والسلبٌة ألنشطتهم ولراراتهم وتدرٌبهم علً 

 الموضوعً .

ة تلمابٌة : فً هذه المرحلة تكون عملٌة التنمٌة الرٌفٌ مرحلة االستمرار .1

ومستمرة بعد تخطٌها لمرحلة البناء والتكوٌن لتصبح عملٌة  متؽٌرة  تطور 

نفسها بنفسها بسبب تولً أخصابً التنمٌة الرٌفٌة زمام العمل , إال أن هذه 

 .خصابٌٌن ومشارٌع التنمٌة الرٌفٌةالمرحلة تختلؾ باختالؾ المجتمعات واأل

 

 -رونالد لبٌد للعمل اإلنمائً : نموذج (3

 -فً اآلتً : النموذجتنحصر خطوات هذا 

بمشاكل وحاجات المجتمع الرٌفً وهذا ٌتطلب إثارة وعً األهالً  .0

لفت االنتباه والحث علً  االستعانة بؤخصابً التنمٌة الرٌفٌة بؽرض

 .التفكٌر

إنشاء عاللات التؽٌٌر بخلك الثمة بٌن األهالً ولٌادات المجتمع المحلً  .2

 والمسبولٌن التنفٌذٌٌن .وأخصابً التنمٌة الرٌفٌة 

إحداث التؽٌٌر والذي ٌؤتً بعد شرح وتشخٌص مشاكل المجتمع المحلً  .1

وحاجاته , وذلن بواسطة التنسٌك والعمل المشترن بٌن أخصابً التنمٌة 
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الرٌفٌة واألهالً ولٌادات المجتمع الرٌفً , وتحدٌد ووضع الخطة لمواجهة 

تنفٌذٌة لادرة علً  إجراءات إلًهذه المشاكل ومن ثم ترجمة هذه الخطة 

 أهداؾ التنمٌة الرٌفٌة المنشودة . تحمٌك 

المجتمعات  إلًتعمٌم وتثبٌت التؽٌٌر وهذا ٌعنً نمل تجربة التنمٌة الرٌفٌة  .9

مع التؤكٌد علً توفر شروط وظروؾ استمرارها , وتعرٌؾ  خرىاأل

التدرٌب بمدرتهم علً االستمرار ب وإلناعهمالعمل اإلنمابً  بؤسلوباألهالً 

 والممارسة .

تكالٌة االستمرارٌة واالستدامة وتجنب اإلإنهاء عاللات التؽٌٌر لضمان  .9

والحرص علً تحدٌد األفراد واألفكار واألدوار وصمل ونشر الخبرة 

ٌتحول األفراد  ال حتىوالمعرفة والوعً بٌن مختلؾ فبات المجتمع الرٌفً 

لتنموي , ألن دورها عناصر دابمة فً مجاالت العمل ا إلًوالمٌادات 

ٌمتصر علً تحمٌل المجتمع المحلً مسبولٌة التنمٌة الرٌفٌة وتوصٌل 

درجة معمولة من النضج ) االعتماد علً الذات ( لمواجهة  إلًاألهالً 

 المشاكل وكٌفٌة حلها .

 -أنها تركز علً محاور تشمل : النماذجنستخلص من هذه 

بمشاكلهم وتبصٌرهم بكٌفٌة ضرورة حث وتوعٌة أفراد المجتمع الرٌفً   ( أ

 حلها من خالل زٌادة شعورهم بالمسبولٌة والتوحد واالنسجام .

دعم لدرات أفراد المجتمع الرٌفً علً االستمرار الذاتً فً ممارسة  ( ب

 التنمٌة الرٌفٌة .

ضرورة وجود أخصابً التنمٌة الرٌفٌة لٌموم بتنفٌذ هذه المراحل  ( ت

  .تنمويوالخطوات بخبرته ومهارته فً العمل ال

 توفر بناء تنظٌمً لادر علً كفل حرٌة المشاركة وإبداء الرأي . ( ث

 االستفادة منه . إمكانٌةللتطبٌك لمعرفة  النموذجهذا  إخضاعضرورة  ( ج
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التنويت الريفيت في الصين

 

م , هنالن رؼبة 0561منذ افتتاح جمهورٌة الصٌن الشعبٌة للزوار األجانب فً أوابل 

 فً النموذج الصٌنً فً التنمٌة الرٌفٌة .نتشار واسعة ا

الفمر الجماعً  إبعادٌستطٌع سكان العالم الثالث  : كٌفالسإال المطروح عادة هو 

 وبناء نظام اجتماعً والتصادي موحد ٌعتمد علً الكفاٌة الذاتٌة ؟

م 0591التنمٌة الرٌفٌة فً الصٌن تبنً علً أساس عامة الناس هذا النظام وضع عام 

 الزراعً . لإلصالحمراحل فً نمو برنامج الصٌن  أربعةٌمثل 

  تتمٌز بالنظام الفدرالً التملٌدي للصٌن فٌما ٌتعلك بملكٌة  األولًالمرحلة

% 61و% من سكان الرٌؾ ٌملكون أراضً زراعٌة 01األرض حٌث نجد أن 

 أثناء% من األراضً للمزارعٌن األؼنٌاء ولد صودرت هذه األراضً 69 إلً

م ووزعت الً الفمراء ومن ال أرض لهم , ولكن من الصعب 0595ثورة 

زراعة األرض )التصادٌاً( اعتماداً علً األفراد بدون تؤٌٌد تجاري وخدمات 

 اجتماعٌة .

 ( فً هذه الفترة كون فرٌك للمٌام 0592-م0595المرحلة الثانٌة )بمتطلبات م

 المرحلة األولً .

 ( والتً تمٌزت بتكوٌن تعاونٌات المنتجٌن 0591-م0599المرحلة الثالثة )م

 . اإلنتاجمزارع( فساعد ذلن علً زٌادة 911-011الزراعٌٌن )
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 ( وهً المرحلة األخٌرة 0591المرحلة الرابعة )الزراعً ولامت  الحلإلصم

بتحوٌل كل التعاونٌات الً )وحدات خاضعة لكل الشعب( وتم إلؽاء الملكٌة 

فً المجتمعات الرٌفٌة  األرضالفردٌة لألرض , الملكٌة الشعبٌة تتضمن كل 

 الزراعً والصناعات المملوكة شعبٌاً . اإلنتاجوكل معانً 

توزٌع ملكٌة األرض علً صؽار الفالحٌن  بإعادةالزراعً  اإلصالحارتبطت حركة 

بمثابة تمهٌد لتلن العملٌة المرتبطة بتحوٌل  اإلجراءاتوالطبمة المعدمة وكانت هذه 

 األراضً الزراعٌة الموزعة الً التعاونٌات الجماعٌة . 

تنظٌمٌاً أي مجتمع لسم الً فرق إنتاج وأي فرلة لسمت الً عدد من الوحدات األساسٌة 

تعمل معاً أسرة  11-29لعمل وأي فرلة عمل مساوٌة لمرٌة مكونة من تعرؾ بفرق ا

 لممابلة احتٌاجاتها .

 كٌف عمل النظام الصٌنً المزارع المجتمعٌة ؟

  استخدام الموي العاملة العاطلة لتحسٌن األرض , بناء الخزانات , بناء الطرق

 اً.فً الصٌن عالٌة جد اإلنتاجٌةوزراعة األرض الموجودة بكثافة جعل 

  , األسمانممدرة الصٌن فً تنوٌع نشاطها االلتصادي من الزراعة الً الؽابات 

 وأخٌراً الصناعة .

  09ممدرتها فً تولٌد وتكوٌن رأس مال رٌفً والتحول الً الصناعة بتحوٌل-

% من مجموع عابد المزارع المجتمعٌة الً مال مجمع وهذا المال استخدم 21

 تنمٌة الصناعة .فً 

  كبٌر فً تمدٌم خدمات اجتماعٌة أساسٌة لكل سكان الرٌؾ تحدٌداً فً لامت بدور

حمل التعلٌم والصحة والمدارس والمستشفٌات التً أنشبت من ادخار المزارع 

   المجتمعٌة , ال مركزٌة الخطط الرٌفٌة وزعت الً مزارع مجتمعٌة .
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جال الزراعة لمد أسهمت سٌاسة التؽٌٌر الزراعً وحشد الموارد البشرٌة للعمل فً م

للتؤثٌر الذي لعبته سٌاسة " ماو " الزراعٌة من زٌادة االهتمام بحشد جهد  باإلضافة

كمرحلة سابمة " للمٌكنة " ولد أسهم ذلن فً نمو العمل الجماعً فً تنظٌم الزراعة 

 اإلنتاجٌةالزراعً من خالل التنمٌة المتوازنة التً شملت جمٌع المطاعات  اإلنتاج

 والتً لم تمتصر علً الحضر دون الرٌؾ .

استطاعت الصٌن إبعاد أو إزالة الفمر بتمدٌم أدنً مستوٌات معٌشٌة لكل السكان , حٌث 

فً توزٌع  الفرو لاتأبعدت البطالة بتحوٌل الموارد البشرٌة الً فرق عمل وكذلن لللت 

واألجر الثابت ,  راألسعانظام التعٌٌن الخاص وتمدٌم  بإلؽاءالدخل الشخصً والثروة 

كما استطاعت أن تمضً علً األمٌة ولم تعد تعانً من سوء التؽذٌة والفمر المدلع 

للشعب , ولد كانت سٌاسة التركٌز علً تكثٌؾ العمل من أهم منجزات "ماو" العملٌة , 

فان نجاح التنمٌة ٌعتمد من وجهة نظره علً االستخدام الفعال للمطاعات البشرٌة فً 

 ؽٌٌر .  عملٌات الت
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 أسئلة المحاضرات الثالث األخٌرة

 

 ماذا تهدؾ الخدمة االجتماعٌة فً التنمٌة الرٌفٌة ؟ إلى (0

 تناول بالشرح ما هو الممصود بالخدمة االجتماعٌة ؟ (2

دمة االجتماعٌة والتنمٌة لارن بٌن السمات المشتركة للخ (1

 ؟الرٌفٌة

 االجتماعً فً التنمٌة الرٌفٌة ؟ األخصابًما هو دور  (9

 وضح أهم المعولات التً تمؾ أمام الخدمة االجتماعٌة ؟ (9

للعمل  نموذجهما هً الخطوات التً حددها تاٌلور فً  (1

 من اجل تنفٌذ برامج التنمٌة الرٌفٌة؟ اإلنمابً

 ؟اإلنمابًوٌلٌام بٌدل للعمل  نموذجما هً المراحل التً تشكل  (6

 ؟ اإلنمابًرونالد لبٌد للعمل  إلٌها أشاراشرح الخطوات التً  (1

اشرح كٌؾ عمل النظام الصٌنً علً رفع اإلنتاجٌة من خالل  (5

 المزارع المجتمعٌة ؟

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق

 أ / حماد عمر حماد كلمون
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