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  مبادئ التنمیة

ھي القواعد العامة التي ینبغي على العاملین في برامج التنمیة الریفیة مراعاتھا في  

  . موضع التنمیةالعمل مع المواطنین في المجتمعات الریفیة  المحلیة 

ومن ھذه وللتنمیة قواعد وأسس یمكن تطویرھا في تنمیة وتطویر المجتمع .   

   : والمبادئ األسالیب

 االستثارة : -1

المواطنین المحلیین بعدم الرضا عن األحوال السائدة في الوقت  عدد من ھو شعور   

حالة افضل ، وقدرتھم على تنظیم  ورغبتھم في تغییر األوضاع الى الحاضر ،

  .جھودھم ، وعدم االكتفاء بالنقد والكالم السلبي 

 اشتراك األھالي -2

مراحھا یعتبر  بكل أشراك األھالي بكل فئاتھم في عملیة تنمیة المجتمع الریفي   ان 

  مبدأ أساسي . لألسباب األتیة :

یجتمع األھالي عندما ف.  ھي عملیة تعلیمیة بحد ذاتھا األھالي أن أشراك -

ون ، كل ھذا یخلق منھم مجتمع اكثر قدرة مویتناقشون ویقترحون وینفذون ویقی

 على إصالح أحوالھ ومعالجة مشاكلھ واالھتمام بشؤونھ المختلفة

ا مم  ومؤثراتھا یؤدي أشراك األھالي إلى مساندة وتعزیز برامج التغییر -

 یجعلھا اكثر ثباتآ واعم نفعآ .

ات رجھ القائمون بعملیخبمثابة المؤشر الحساس الذي ی األھالي أشراكیكون  -

فیسیر  ھؤالء حیثما ما الى اختیار البرامج المناسبة والوسائل المالئمة  التغییر

لمسوا استجابة األھالي ، ویتراجعوا او یزداد الشرح والتوضیح اذا ما لمسوا 

 تردد او نفور 

 االستعداد : -3

قبل البدء بأي مشروع تنموي یجب التأكد التام من استعداد األھالي من القیام او    

المادیة والنفسیة لتحدید احتمال نجاح  ، وھذا یستوجب دراسة إمكانیاتھمالمساھمة فیھ 

  .المشروع التنموي او فشلة 

 الحركة : -4

یحتملھا ویقصد بھا سیر المسؤول عن عملیة التغییر او التنمیة بالسرعة التي   

بطيء عنھم  فال یسرع عن الناس فیتركوا لھ المسؤولیة وبذل الجھود ، وإلالمجتمع 

  . فیفقدوا حماسھم وینفضوا عن المشروع التنموي

 : الموازنة في االھتمام بین األفراد والجماعات -5

المسؤول عن عملیة التنمیة ان یھتم بمصالح المجتمع ككل او الجماعات  یجب على

، فكل عمل یقوم بھ داخل المجتمع موضوع التنمیة یحتم علیھ ان یھتم المكونة لھ 

 المحاضرة

 األولى
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بمشاكل األفراد في المجتمع عامة ، وخاصة اذا كانت ال تتعارض مع مصالح المجتمع 

    المحلي

 التنظیم : -6

ویقصد بھ المرور بمراحل او خطوات عملیة لتنمیة المجتمع الریفي المحلي. یعني    

في بحث موضوع المشروع التنموي من  األھاليمشاركة بأي مشروع تنموي یبدأ 

 التقویم ثم  التنفیذ وضع خطة مناسبةوتشخیص الحالة او تحدید المشكلة وجمیع جوانبھ 

 العالقات المھنیة : -7

ویقصد بھا قیام العالقة بین أخصائي التغییر او القائمین على برامج التنمیة 

مھنیة تمكن األخصائي من اتخاذ القرارات الالزمة  أسسعلى والمواطنین المحلیین ،

  . وفي نفس الوقت التمتع بثقة المواطن

 الرجوع للخبراء: -8

یجب على المسؤول عن عملیة التنمیة او التغییر الرجوع الى الخبراء المختصین   

ذلك وعدم اللجوء الى اتخاذ  األمركلما استدعى  لالستفادة من خبارتھم وتجاربھم،

 أھدافھاالرتجالیة والتي ستكون نتیجتھا فشل المشروع التنموي وعد تحقیق  القرارات

  المرسومة

 التقییم : -9

  ویشمل التقییم ناحیتین أساسیتین :

نتیجة اشتراكھم في  المواطنین: التقییم على مدى التغییر الذي یطرأ على  األولى

  عملیات تنمیة المجتمع

  االجتماعیة نتیجة عملیة التنمیة : مدى التغیر الذي طرأ على البیئةالثانیة

یجب ان تكون عملیة التقییم مستمرة وتعتمد على البیانات الواقعیة التي  تعكس 

  أعالهالناحیتین المشار الیھما في كال  الحاصل  مقدار التغیر

 التنسیق بین الجھود : -10

تعتمد خطط التنمیة الریفیة على التنسیق بین جھود الھیئات المختلفة التي  البد ان   

وحفاظآ على المصادر تعمل في تنمیة المجتمع الریفي . التي تؤدي خدمات متشابھ 

سواء مادیة منھا او الفنیة من الھدر ، كما ینبغي العمل من اجل االستفادة القصوى 

  برامج النھوض بالمجتمعات الریفیة المحلیة المنظمات المحلیة في وإمكانیاتبموارد 

على تنمیة المجتمع الریفي ان تسیر في خطوط متوازنة مع التنمیة  -11

 نظرآ الن الكثیر من المشكالت المحلیة ال ،االجتماعیة على المستوى القومي 

تتفق الخطط  یمكن حلھا اال ببرامج شاملة على المستوى القومي ، لھذا یلزم ان

  . التي تحدد وتنفذ على المستوى المحلي مع خطط التنمیة على المستوى القومي
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  وسائل العمل لتنمیة المجتمع المحلي

ج المجتمع اخطة محلیة ، تھدف الى دم األقلالبد من وجود خطة قومیة او على  

المحلي في النشاط العام، حتى تزول الفوارق والمتناقضات او تقل بینھ وبین المجتمع 

، فتعود خلیة تنمي المجتمع وتنمو فیھ ، بدل ان تكون طفیلیات تعطل نموه القومي 

  وتمتص حیویتھ ...

ً والخطة تستلزم    :متعددة ذات طبائع مختلفة ، فھي تفترض  ظروفا

یعیة للمجتمع المحلي من النواحي ( الجغرافیة والمناخیة دراسة البیئة الطب -1

 والجیولوجیة وخواصھا األساسیة وتكوین التربة وتركیبھا الكیمیائي. الخ ).

دراسة السكان وتركیبھم من حیث ( السن ، النوع ، نسبة السكان العاملین ،  -2

ذیة التغ أنظمةنسبة الموالید والوفیات ،الخصوبة ، طول العمر، مع دراسة 

 والصحة

دراسة الحیاة االجتماعیة من حیث ( مستوى الحیاة ، المستوى الحضاري ،  -3

والعمال. التكوین المھني ،التنظیمات المھنیة والنقابیة ألصحاب العمل 

دراسة  المجتمع القوميبالنسبة بالمجتمعات اإلقلیمیة المجاور او  ومقارنتھا

والمالي والقانوني ، نظام  طریقة ملء الفراغ ، النظام السیاسي واإلداري

الملكیة العقاریة وغیر العقاریة طریقة استغالل الثروة الزراعیة طریقة 

استعمال الدخول ، دراسة صور االنحراف والجنوح واألمراض االجتماعیة 

 ... الخ

فیتضمن دراسة ( مختلف  النشاط االقتصادي، ینبغي ان یدرس بتعمق وعنایة ، -4

الوظائف وظروفھا. كما  وأنواعوالحرفي والصناعي  الزراعي اإلنتاجصور 

، األسعارلنشاط الزراعي ودراسة ، الدخول من ااألجورتشمل دراسة نظام 

االستثمار العائد والفائدة  وإمكانیاتاالستھالك الداخلي او الذاتي ، االدخار 

 والثروة ... الخ 

 االتصال المنظم بالمجتمع المحلي ، حیث یتم استعمال كل  -5

 وسائل االتصال التقلیدیة كاالتصاالت االجتماعیة والشخصیة  -

وسائل االتصال المنظمة : كاالجتماعات العامة من المحاضرات والندوات   -

 ومناقشات حرة وتبادل للمعلومات والخبرات الفنیة الجدیدة

 استغالل اإلذاعة والصحافة والسینما -

قناع والحجة وخلق الرأي المحلي فكل ذلك یلعب دورآ كبیرآ في كسب الثقة وابالغ األ

  المؤید

  

  

 

 المحاضرة

 الثانیة
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تختلف في طبیعتھا ووظیفتھا وھي اربع  ) مراحل لالتصاالت( وھناك 

  مراحل:

المرحلة التقلیدیة : وھي اصعب المراحل ( ألنھا مرحلة األعداد وتھیئة   -أ

التفكیر، والمشاركة في الخطة ، واألقناع ) ویتوقف  األذھان والدعوة الى

 جزء كبیر من نجاح الخطة على مقدرة االتصال في ھذه المرحلة

االقناع . تأتي  أحداثالمرحلة السابقة على البدء في عملیات التنمیة : بعد   - ب

وظیفة االتصال في ھذه المرحلة ھي ( تقویة التعاون والتضامن بین 

.. وذلك بتشجیعھم  ي وسلطات الخطة او المشروعاعضاء المجتمع المحل

 وتعمیق الفكرة وتأكیدھا

 بعد االنتھاء من المرحلتین السابقتین وھنا :التنمیةفي عملیة البدء مرحلة   - ت

ممكن حتى تصل  نطاق أوسعالیھا على  واینبغي نشر النتائج التي توصل

ي تحقیق الى قطاعات ھامة في المجتمع ،حتى تصبح من العوامل المھمة ف

 الرأي العام وكسبھ وأثارهالخطة 

مرحلة التنفیذ واستحصال النتائج : بھذه المرحلة تكون الخطة فیھا قد نفذت   - ث

 ألنھوأعطت ثمارھا ، فاالتصال في ھذه المرحلة طبیعیآ ،ولكن اثره ھام 

 . األخرىالمشروعات  إلىعند حد المشروع المنفذ ولكن یتعداه  فیقال

التقویم : یكون عن طریق االستفادة من الدراسات السابقة للمجتمع المحلي   -ج

 ، التي تمت قبل البدء بالتنمیة ،والتقویم یتضمن 

 المشروعات والقائمین علیھا -

 طریقة التنفیذ ومشاركة األھالي فیھا -

 تعاونھم مع السلطات -

من ناحیھ النتائج واألھداف األساسیة والفرعیة حتى یمكن التحقق من نجاحھا  -

 أخرى .

  وقیاس التغییر المادي واالجتماعي الذي نشأ عن عملیة التنمیة -
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  خطوات عملیة تنمیة المجتمع الریفي
لعملیة تنمیة المجتمع الریفي  علینا ان نتعرف على  األساسیةقبل تحدید الخطوات 

  األتیةاالعتبارات 

من ھذه الخطوات ھو تزوید العاملین في برامج التغییر  األساسان الغرض  -1

باطار عام ومرن یمكن استخدامھ كوسیلة لتوثیق العالقة بینھم وبین المواطنین 

دیمقراطیة  أسسبرامج التغییر على  وإلرساءالذین یعملون في صفوفھم 

 ومھامھم الفعالة األھاليتضمن مشاركة 

المجتمعات الریفیة تختلف عن بعضھا البعض لذا فأن الھیئات المعنیة  أنبما  -2

. أھلي  وبعضھا مختلط واألخر،فبعضھا حكومي  أیضابعملیات التنمیة تختلف 

المادیة والفنیة فال بد اذن  اإلمكانیاتولما كانت ھذه الھیئات تختلف من حیث 

عملیة التنمیة طبقآ لطبیعة  من تفاوت التركیز على كل خطوة من خطوات

 التغییر المنشود أحداثالجھة التي تعد نفسھا مسؤولة عن 

تختلف برامج  التنمیة في المجتمعات النامیة بدرجة مشاركة المواطنین في  -3

عملیات التخطیط والتنفیذ والتقویم . وبصورة عامة یمكن تقسیم  ھذه البرامج 

 رئیسة ھي أنواعالى ثالثة 

 ألنھاحكومة والخبراء أھمیتھا القصوى ووجوب السیر بھا برامج ترى ال  -أ

تشكل القاعدة المادیة التي تركز علیھا تطویر المجتمع ككل . مثل مشاریع 

استصالح التربة وقوانین اإلصالح الزراعي . وقوانین تسویق المنتجات 

 الزراعیة .

وترى في نفس الوقت وجوب  أھمیتھابرامج ترى الحكومة والخبراء   - ب

ذلك برامج الخدمات العامة . ولعل  ومن امثلھوب الرأي العام معھا . تجا

،  اإللزامي األمیةابرز مثل على ذلك قانون الحملة الوطنیة الشاملة لمحو 

 . اإللزاميوقانون التعلیم 

فیھا للمجتمعات الریفیة المحلیة ولكن تساندھا  المبادرةبرامج تترك   - ت

تي تنظمھا او عن طریق تقدیم القوانین ال إصدارالحكومة عن طریق 

، فمبادرة قریة لبناء مركز اجتماعي عن  المشورة الفنیة والمساعدة المالیة

طریق العمل الشعبي او جمعیة فالحیة تعاونیة او مشروع دواجن امر 

متروك لسكان القریة ، ولكن الحكومة تقوم بدعم مثل ھذه المبادرات وتوفر 

 توفیرھا األھالي ال یستطیع والمستلزمات التي اإلمكاناتلھم 

ومن ھنا یتضح ان طریقة تنفیذ خطوات عملیة التنمیة او درجة التركیز على ھذه    

الخطوة او تلك یحتلف طبقآ لنوع البرنامج . فبرامج التغییر التي یبادر المجتمع 

المحلي بیھا تتوفر فیھا الشروط لتطبیق كافة الخطوات وبدرجة عالیة من التركیز 

  ل خطوةعلى ك

 المحاضرة

 الثالثة
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لتنھي خطوة وتبدأ اخرى ،  األخرىلیس الزامآ ان تأتي الخطوات الواحدة تلو  -4

غیر صحیح وغیر واقعي ، فقد تتداخل الخطوات او تستمر ا ھذ نافالواقع 

نركز على عملیة معینة من  أننابعض الخطوات في ترتیب معین وھذا ال یعني 

 مراحل معینة

  

  مراحل تنمیة المجتمع المحلي
  : المرحلة التمھیدیة : وتنطوي على عدة خطوات اوآل

دراسة الوضع القائم في المنطقة موضع التنمیة : وتھدف ھذه الدراسة الى  -1

مادیة او بشریة  أمالموجودة سواء أكانت  طبیعیة  واإلمكاناتحصر الموارد 

استخدامھا واالنتفاع  إمكاناو فنیة او مؤسسات اجتماعیة ، مع توضیح مدى 

الى جمع المعلومات  باإلضافةرامج التنمیة او تھدف ھذه الخطوة بھا في ب

والتعرف على المشاكل المحلیة من خاللھا وتعریف تعریف العاملین في برامج 

 التنمیة بخصائص المجتمع المحلي وقادتھ ومؤسساتھ .

شرح الموضوع للمواطنین : البد من أشراك المواطنین في كل خطوة من  -2

المجتمع الریفي . وتبدأ عملیة االشتراك في ھذه الخطوة خطوات برامج تنمیة 

بشرح موضوع التنمیة لألھالي . وتختلف طریقة الشرح من مجتمع الى أخر 

ومن مستوى الى اخر ، فقد یكون عن طریق الزیارات والحدیث المباشر من 

خالل الندوات واالجتماعات او عن طریق ممثلي المجتمع المحلي كأعضاء 

ونیات الزراعیة او القادة المحلیین . ومھما كانت الطریقة فالھدف مجلس التعا

ة القائمة بالعملیة المقترحة الجھ ستقدمھبما  األھاليمن ذلك ھو تعریف 

 وتوضیح دورھا ومسؤولیاتھم تجاھھا

اكتساب ثقة األھالي : وتشمل كل ما یمكن ان یقوم بھ العاملون في مجال تنمیة  -3

خلق عالقة ودیة مع االھالي تسودھا الثقة المتبادلة ، المجتمع الرفي  من اجدل 

وترتبط عملیة كسب الثقة ھذه بتصرفات العاملین في برامج التنمیة في 

 األھاليالمواقف المختلفة كوفائھم لعھودھم والتزامھم بالوقت واحترام اراء 

الحلول المناسبة للمشاكل التي  إیجادومشاعرھم ومعتقداتھم وقدرتھم على 

عملیة مستمرة قد یكون لھا  األھاليجھ المجتمع المحلي ، واكتساب ثقة توا

تبدأ ببدء  وإنمابدایة ولكن لیس لھا نھایة ، فھي لیست خطوة بالمعنى المفھوم ، 

 البرنامج قائم مادامبرامج التنمیة وتستمر 

بناء الجھاز الرئیسي : البد لكل عامل في مجال تنمیة المجتمعات الریفیة من  -4

جھاز او مجلس رئیسي یعمل معھ للقیام بعملیات التنمیة . وقد یكون ھذا 

الجمعیة التعاونیة او مجلس  إدارةفي المجتمع كمجلس  آلاص موجودالجھاز 
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كي یكون كحلقة الشعب وفي حالة عدم وجوده فیجب بناؤه لتمثیل االھالي ل

وصل بین العامل في مجال التنمیة وبین المواطنین من خاللھ یمكن تحقیق 

  لعملیة التنمیة . والتقیمیةالتخطیطیة والتنسیقیة والتنفیذیة  األھداف
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  ثانیآ : المرحلة التخطیطیة 

ویتحدد في ھذه المرحلة االطار العام او الخطة العامة للتنمیة واألھداف المراد تحقیقھا 

وتدرس فیھا المصادر واإلمكانات والموارد المتاحة سواء داخل المجتمع الریفي 

الموضوعة ثم وضع  األھدافموضع التنمیة او خارجة والتي یلزم توفیرھا لتحقیق 

واردة بالخطة وتشمل ھذه المرحلة الخطوات خطة زمنیة لتنفیذ المشروعات ال

  الرئیسیة االتیة :

تشكیل لجان من االخصائیین والقادة المحلیین في المنطقة والذین یمثلون  -1

في المجتمع وخاصة في عملیة دراسة مشاكل وحاجات  مختلف وجھات النظر

المنطقة . حیث تتولى كل لجنة دراسة مشكلة معینة .كما تتولى اقتراح الحلول 

المالئمة لھا بناء على ما تحصل علیھ من بیانات ومعلومات تتصل بھذه   

 المشكلة .

بینھا ، وعند المفاضلة بین المشاكل  األولویاتتحدید المشاكل ووضع  -2

 والحاجات المختلفة فأنھ ینبغي مراعاة االعتبارات االتیة :

 مدى حساسیة المشكلة واألھمیة النسبیة لھا .  -أ

مدى امكان مقابلة ھذه المشاكل والحاجات في ضوء الموارد واإلمكانیات   - ب

 الموجودة في المجتمع او التي یمكن الحصول علیھا من خارجة

ة او بطء تحقیق نتائجھا وعلى مدى صعوبة او سھولة حل ھذه المشاكل وسرع  - ت

الملحة ألفراد المجتمع العموم فأنھ یجب ان تكون الحاجات الملموسة والمشاكل 

ھي األساس في تحدید نوع المشروعات واألنشطة التي تعطى لھا األولویة في 

 برنامج التنموي قبل غیرھا .

العام للتنمیة ، تحدید األھداف العامة والجزئیة والتي بتحقیقھا یتم تحقیق الھدف  -3

ویجب أن یراعى في وضع وصیاغة ھذه األھداف التحدید والدقة والوضوح 

 حیث أنھا ستتخذ كأساس في تقییم البرنامج وتحدید إنجازاتھ فیما بعد .

وضع برامج لتنفیذ األھداف الموضوعة أي وضع برنامج زمني یتناول  -4

 تفاصیل الخطوات التنفیذیة لكل منھا 

  ي خطة ینطوي على خطوتین أساسیتین ھما :وعمومآ فان وضع أ

 المتاحة .التركیز على أھداف یمكن تنفیذھا في حدود الموارد واإلمكانات   -أ

 االستخدام الفعال لھذه الموارد واإلمكانیات بما یحقق األھداف المرجوة .  - ب

  

  

  

 

  

 المحاضرة

 الرابعة
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  ثالثآ :المرحلة التنفیذیة :

وتشمل ھذه المرحلة على جمیع العملیات والخطوات واإلجراءات الكفیلة بتنفیذ خطة 

  التنمیة ، وتتناول مرحلة التنفیذ العملیات االتیة :

 اختیار األجھزة المناسبة والمالئمة لعملیة التنفیذ . -1

العمل على أشراك القادة المحلیین في عملیة التنفیذ مع تدریبھم التدریب  -2

ء المسؤولیات والمھام الموكلة الیھم في ھذه المرحلة على الوجھ المناسب ألدا

 األكمل .

 على المشاركة االیجابیة والتعاون في التنفیذ . األھاليتحفیز وتشجیع  -3

وضع البرنامج التنموي موضع التنفیذ الفعلي مع توفیر كافة مستلزمات التنفیذ  -4

 نشود .لكي یمكن تحقیق األھداف الموضوعة وأحداث التغیر الم

 وأشعارھم األھاليالعمل على نشر وتثبیت التغییر الحاصل عن طریق توعیة  -5

علیھ من نتائج وانعكاسات في حیاتھم سواء في  وما سیترتببأھمیة ھذا التغییر 

 الوقت الحالي او في المستقبل .

األشراف على عملیة التنفیذ ومتابعة تحقیق األھداف الموضوعة مع التقویم  -6

 ظم للتأكد من سالمة عملیات التنفیذ وتجاوز معوقاتھا .الدوري المنت

وعمومآ فأن نجاح برامج التنمیة المحلیة في تحقیق األھداف الموضوعیة سوف 

یعمل بال شك على تحفیز األھالي واألجھزة الحكومیة على دراسة وحل مشاكل 

  أخرى تھم أفراد  المجتمع

  

  رابعآ : المرحلة التقییمیة 

یتم في ھذه المرحلة تقویم برنامج تنمیة المجتمع الریفي للوقوف على ما تم تنفیذه ، 

تنفیذ البرنامج  ومعرفة ما اذا كان التنفیذ یسیر طبقآ للخطة المرسومة ومدى

التنموي ألھدافھ ،وما الصعوبات والمعوقات التي اعترضت عملیة التنفیذ 

ه الصعوبات، وكذلك التحقق من ومسببتھا  والحلول المناسبة للتغلب على ھذ

الفوائد المختلفة التي ترتبت على تنفیذ البرامج ومقارنة ھذه الفوائد  بالنفقات 

والجھد المبذول ،والتعرف على مواطن الضعف والقوة وأسبابھا وذلك حتى یمكن 

دراسة نواحي القصور في البرنامج الحالي والعمل على تالفیھا في المستقبل 

نوع المتغیرات التي طرأت على األفراد والمجتمع المحلي نتیجة ،والوقوف على 

تنفیذ البرنامج وھذه الرحلة تعد اھم مراحل عملیة تنمیة المجتمع الریفي المحلي 

حیث انھ یتم في ضوئھا وعلى أساس النتائج التي تسفر عنھا تغییر او تعدیل 

ة كفاءة وفاعلیة برامج برامج التنمیة المقبلة على أسس تقویمیة ومن ثم یمكن زیاد

 تنمیة المجتمعات الریفیة في تحقیق األھداف المرجوة منھا .

  




