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  الاختالف القائم  إلىالاقتصاد والاجتماع املعاصرون يشير رواد 
ّ
 بين اصطالحي النمو والتنمية

 التنمية أما فاصطالح النمو

  التي تحدث في جانب  الثابتة او املستمرةعملية الزيادة  إلىيشير

 .ة معين من جوانب الحيا

  خالل فترة من  زيادة سريعة تراكمية ودائمةفعبارة عن تحقيق

 الزمن

  والنمو يحدث في الغالب الاعم عن طريق التطور البطيء

 والتحول التدريجي

  اما التنمية فتحتاج الي دفعة قوية ليخرج املجتمع من حالة

 . الركود والتخلف الي حالة التقدم والنمو

 

 كل وفق ختصصهتف  املكررو  اجاتتماييو   ي دحييي فكوو  التنمية اجاتتمايية خي  ,  

 نها عملية توافق اجتماعيإفيعرفها البعض ب   ويعرفها اخرون بأنها تنمية طاقات الفرد إلي أقص ي حد مستطاع

  لإلنسان  الاجتماعيةأو بأنها إشباع الحاجات  أو الوصول بالفرد ملستوي معين من املعيشة

 حتياجات إلي غير ذلك من التعريفاتعملية تغير موجه يتحقق عن طريقها إشباع الا  أو  

 تماييةاجات والتحفيل اليقيق ملختف  تعريكات التنمية توقكنا يفي اجتاهات ثالثة  ي التنمية :    

 تماعية باملعني الضيق ملفهوم الرعايةجصطالح الرعاية الا تماعية مرادف ل جاصحابه أن اصطالح التنمية الا  ى ير  األول اجاجتاه

الخدمات إلاجتماعية التي تقدم في مجالت التعليم  ىاصطالح التنمية إلاجتماعية عل اهتجيطلق أصحاب هذا الا الثاني اجاجتاه

 املحلية تاعوالصحة وإلاسكان والتدريب املنهي وتنمية املجتم

إلاجتماعي ووظائفه بغرض اصحابه أن التنمية إلاجتماعية عبارة عن عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء  ى ير  الثالث اجاجتاه

 إشباع الحاجات إلاجتماعية لألفراد

بحيث تختص بها التنمية  قتصادية حتياجات الاتتعامل مع كافة احتياجات إلانسان  فيما عدا الا  الاجتماعيةوعلي هذا نجد أن التنمية 

  . قتصاديةالا

 

ستمرة التي يقوم بها يمكن تحديد مفهوم التنمية بأنها ذلك الشكل املعقد من إلاجراءات والعمليات املتتالية وامل التنمية 

ات بهدف عإلانسان للتحكم بقدر ما في مضمون وإتجاه وسرعة التغير الثقافي أو الحضاري في مجتمع من املجتم

 إشباع حاجاته

ان التنمية إلاقتصادية في كونها تستلزم إجراء تغيير جوهري بنياني وهيكلي في البنيان إلاقتصادي القائم فإنها  التنمية اجاقتصادية 

 تهدف إلي تحقيق زيادة في متوسط دخل الفرد وليس في الدخل القومي فقط
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 – تعليم)لخدمات املتنوعة املقدمة إليه نساني و اإلا فهي وإن كانت مرتبطة بالعنصر  الاجتماعيةأما عن التنمية  التنمية اجاتتمايية 

إجراء  كل ما يعوق من ىفمن ألاهمية بمكان التركيز عل( ..  سريةألية و يتأه خدمات ضمانية و - إسكان – صحة

بمشاركة ألافراد أصحاب  الاهتمامتحقق هذه الخدمات الهدف من إنشائها مع  ىوإدخال هذه الخدمات حت

 التنميةأي أن  الخدمات في التفكير وإلاعداد لها وتنفيذها ومتابعتها وتقويمهاة الحقيقية من هذه حاملصل
  : ينصرين أساسيني ىليست جمرد تقييم خيفات فتنوية لألفراد بل جيب أ  تشتمل يف اجاتتمايية

  تساير ظروف العصركي القديمة  الاجتماعيةتغير ألاوضاع   : األول

بتحقيق أكبر  جديد تنبثق عنه عالقات جديدة وقيم مستحدثة ويسمح لألفرادإقامة بناء اجتماعي    :ثانيال

ثوابت املجتمع   ىيتم ذلك في ضوء الحفاظ عل لطبعو با والحاجاتقدر ممكن من إشباع املطالب 

  ةالقيمي والاجتماعية والثقافية 
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  :  ي اجاتي اجاتتماييةتتفخص ركائز التنمية 

رة الوعي وذلك عن طريق اثا أعضاء البيئة املحلية في التفكير والعمل علي وضع وتنفيذ البرامج التي تهدف الي النهوض بهم إشراك  -1

واملشكلة الحقيقية التي تواجه عمليات التنمية في املجتمعات النامية هي ضعف استجابة هذه املجتمعات  بمستوي أفضل من الحياة

  .لها وعدم اشتراك ألاهالي مع السلطات العامة في برامجها 

بين الجوانب  وينبغي أن يكون هناك تكامل ما او في حالة تضاد ةمشروع الخدمات والتنسيق بين اعمالها بحيث ل تصبح متكرر  ترافل  -2

  . الاجتماعية والاقتصادية وتكامل ما بين الريف والحضر والبدو

فيجب اختيار مشروعات ذات العائد السريع قليلة التكاليف  مللموسة ذات النفع العام للمجتمعالنتائج املادية ا ىبالوصول إل اإلسراع  -3

ى الاسراع بكسب ثقة إل يألامر الذي يؤد, وإلاسكانية التعليمية الطبية و  والتي تسد في الوقت نفسه حاجة اجتماعية قائمة كالخدمات

  . الاهالي

  . وذلك يقلل من تكلفة املشاريع ويعطيها مجال وظيفيا أوسع أو بشرية للمجتمع سواء كانت مادية املوارد احملفية ىتماد علعالا   -4

ري البنائي غيالت : وجًاأ
 أو البنياني 

 

جتماعية جديدة تختلف ايقصد بالتغيير البنائي ذلك النوع من التغيير الذي يستلزم ظهور أدوار وتنظيمات 

 
 
أي أنه التغيير الذي يحدث في بناء املجتمع أي في حجمه  نوعيا عن ألادوار والتنظيمات القائمة في املجتمع اختالفا

والتغيير البنائي هو الذي ير ط التنمية الاقتصادية بالجتماعية , . وفي تركيب أجزائه وشكل تنظيمه الاجتماعي 

 .فمن الصعب أن تحدث التنمية في مجتمع متخلف اجتماعيا دون أن يتغير البناء الاجتماعي لذلك املجتمع 

ات النامية من املستويات املتخلفة فيها من حدوث دفعة قوية أو مجموعة من الدفعات علبد لخروج املجتم  اليفعة القوية :  يًاثان

  .  الخروج من حالة الركودبمقتضاها   نيالقوية يتس

  اسرع وقت  يالتقدم ف وإلحداثتغيرات كيفية فى املجتمع  إلحداثوهذه الدفعة أو الدفعات القوية لزمة

  .ممكن

 الثروات والدخول بين  يتغيرات تقلل التفاوت ف بإحداث ياملجال الاجتماع يويمكن ان تحدث الدفعة القوية ف

و جعل التعليم الزاميا ومجانيا بقدر الامكان و تأمين  املواطنين  و توزيع الخدمات توزيعا عادل بين الافراد

 .ذلك من املشروعات التي تتعلق بالخدمات  العالج والتوسع في مشروعات الاسكان وغير 

  ان الدفعة القوية التي تحدث في املجال الاقتصادي والتي ل تصاحبها دفعة مماثلة في املجال الاجتماعي تترتب

 .  عليها هوة ثقافية ومشكالت اجتماعية

اجاسرتاتيجية :  الثًاث
 املالئمة

الانتقال من حالة التخلف الى حالة  يترسمها السياسة التنموية ف يويقصد بها الاطار او الخطط العريضة الت

 وتختلف الاستراتجية عن التكتيك الذى يعنى الاستخدام الصحيح للوسائل املتاحة لتحقيق الهدف .يالنمو الذات

   :وتتوق  اجاسرتاتيجية املختارة يفى يييي فن اجايتبارات اهموا 

 حيث درجة التخلف , طبيعة الظروف عند بدء التنمية من   -1

 نوع الاستعمار الذى كان يحتل البلد ,   -2

  ,مرت منذ حصول الدولة على استقاللها يالفترة الزمنية الت  -3
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 البلد بعد تحرره ,  ينوع الحكم السائد ف  -4

 ,   يالحكومدرجة الاستقرار السياس ي ونوعية الادارة وشكل الجهاز   -5

 ي , ونوعية التركيب الطبق يطبيعة النظام الاقتصاد  -6

  ,حجم املناطق الريفية الى املناطق الحضرية   -7

 . املجتمع ية فدئاسال تركيب املجتمع من حيث السكان ومستويات التعليم والصحة والقيم   -8

 اطار منهج  يف يواجتماع يباعتبارها ذات شقين اقتصادعاد ول بد من ادراكها بالتنمية عملية شاملة متعددة الجوانب متشعبة ألا

 الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية ,  ييأخذ ف يتكامل

  , فالتنمية الاقتصادية تؤدى الى جانب وظيفتها الاقتصادية وظيفة اخرى اجتماعية 

 تنمية الاقتصادية تحقق أهدافها من خالل انسان معد وال املدى البعيد رفاهية الانسان ورفع مستوى معيشته يحيث انها تستهدف ف

  . ومدرب ومتعلم تعليما رشيدا وهذا ما تقوم به التنمية الاجتماعية

  :ذا توافرت العوافل التالية إ إجا يتأالتنمية اجاتتمايية واجاقتصادية لن ي يويفى ذلك فا  اجارتباط والترافل بني شق

  . يلتحقيق الاستقالل الاقتصادالاستقالل السياس ي مرحلة أساسية   -1

   .تحتاج البالد النامية الى رؤية جديدة ملشاكلها الاقتصادية   -2

 . القائم يجتماعالا  هيكل وتركيب البنيان ياملطلوب ف يالبنائحداث التغيير ا  -3

 . متحرر من التبعية الاقتصادية او الثقافية او غير ذلك من الوان التبعية  ينطاق بناء اجتماع يتعبئة املوارد الذاتية واملادية ف  -4

 . ومتابعة تنفيذها  يةوضع خطط التنم يمشاركة املواطنين اصحاب املصلحة الحقيقية ف  -5

نب ل بد من حدوث دفعة قوية او سلسلة من الدفعات القوية حتى يتسنى بمقتضاها الخروج من حالة الركود بالنسبة لكل جا  -6

  .من جوانب الحياة

  .حقق من خالله الاهداف املحددةتتوفير استراتيجية مالئمة بمعنى املدخل أو الاسلوب الذي يتم اختياره لت  -7
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  :لفتنمية اجاقتصادية واجاتتمايية أهياف يييية فنوا 

ذلك ألن  الغرض ألاساس ي الذي يدفع الدول النامية الي القيام بالتنمية هو فقرها وانخفاض مستوى  يزيادة اليخل القوف :  أوجًا

معيشتها وزيادة عدد سكانها , ول سبيل للقضاء على هذا الفقر وانخفاض مستوى املعيشة الا بزيادة الدخل 

 القومي

أنه من املتعذر تحقيق الضرورات املادية للحياة من مأكل وملبس ومسكن وتحقيق مستوى مالئم ذلك  ةرفع فستوى املعيش:  ثانيًا

فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ليست . لم يرتفع معيشة السكان في هذه املناطق  للصحة والثقافة ما

هي كذلك وسيلة لرفع مستوى املعيشة بكل ما يتضمنه هذا  وإنمامجرد وسيلة لزيادة الدخل القومي فحسب 

 التعبير من معان

 تقفيل التكاوت  ي –ثالثا 
 اليخول والثروات

نجد في معظم الدول النامية فوارق كبيرة في توزيع الدخول والثروات حيث تستحوذ طائفة صغيرة من  اذ اننا

نصيب عالي من دخله القومي بينما ل يمتلك غالبية أفراد املجتمع على جزء كبير من ثروته كما تحصل على 

لذلك  يعلى نصيب متواضع من دخله القوم إل نسبة بسيطة  من ثروته كما ل تحصل  إل أفراد املجتمع 

  ينبغي العمل على تقليل تلك الفوارق في الدخول والثروات

 ةمن الانجازات املادي ةمتدفق يهدف الى انتاج تراكمات متزايد  نشاط فتصل يه ةالحقيقيي الاقتصادية والاجتماعية فإن التنمية  اوجًا

 ةو السلوكي

 ةسائد ةواجتماعي ةالذى يرمى الى تحويل اوضاع اقتصادي فن صور التغري املخطط ةصور يهإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية  ثانيًا

و ذلك فان عمليات التغيير املخطط  ةمستويات الانتاج والاستهالك  املستهدف اكثر تناسبا مع متطلبات توفيروضاع اخرى أ الى

  : اهموا ةجماجات رئيسي ةالعادي تشمل ف
صناعات  - صناعات تحويلية)تصاد القومي من حيث توزيع مكوناته بين قطاعات النشاط إلانتاجي ألاساسية قهيكل الا  -1

 (.  تجارة وخدمات مختلفة  - صيد – زراعة – ستخراجيةا

  (سلع إنتاجية –سلع وسيطة  – ةسلع إستهالكي)هيكل إلانتاج القومي من حيث توزيعه بين املجموعات السلعية الرئيسية   -2

الطاقات املتاحة من خالل  يزيادات مطلقة ف جهود التنمية عادة نحو تحقيقوتتجه :  ةحجم الطاقات إلانتاجية املتاح  -3

  .من خالل تحسين استغالل الطاقات املتاحة فعال من ناحية أخرى و ضافات الجديدة من ناحية الا 

 . قطاعات الاقتصاد املختلفة  يساليب وطرق الانتاج فأ  -4

  .ياشكال السلوك الاجتماع انماط العالقات الاجتماعية و  -5

 .  املجتمع يوالقيم واملعتقدات السائدة ف يانماط التفكير الاجتماع  -6

تتعافل فع انما  يوالاجتماع يالتركيب الاقتصاد يف تغييرات جذرية ثإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية اذ تستهدف احدا ثالثًا
 وغير مستقرة ظروف فتغرية

يضحى بها الافراد  يللمجتمع تتمثل فى الاشباع والفوائد العاجلة الت يمفية ذات ترفكةان التنمية الاقتصادية والاجتماعية  رابعًا

 املشروعات التنموية يوالجماعات من اجل الادخار والاستثمار ف

كذلك فالتنمية تظهر اثارها الايجابية املرغو ة بمعنى أنها تتجه للمستقبل وتستغرق وقتا طويال حتى  يمفية فستقبفيةان التنمية  خافسًا

 ومتناسقةالاثار يجب أن تكون متوازنة لكي يتحقق عنها تلك 



 حـلـم الـمـشـاعـر  -زين العابدين خملوف                                                                                           دعواتكم . التنمية االجتماعية واالقتصادية  د  6

 

 

 

  : العوافل اليت تعوق التنمية وتق  يقبه  ي سبل دحقيقوا ألهيافوا تتكايل وتتساني بعضوا فع بعض إجا أنه ميرن تصنيكوا وفقا لالتي

ات عأحد العوائق ألاساسية التي تقف في طريق خطط التنمية الشاملة للمجتم يمثل العامل الديموجرافي   العوافل اليميوترافية : اوجًا

 النامية

  إذ أن نمو السكان بمعدلت سريعة متزايدة في معظم هذه الدول يلغي أثر الزيادة في إلانتاج والدخل ,فال

السكانية إل بتحقيق ول يمكن التغلب علي املشكلة  .لة في املجالت املختلفةو يجني ثمار الجهود املبذ

الزيادة في إلانتاج والدخل بمعدلت كبيرة تفوق كثيرا معدل الزيادة في السكان ألن هذا هو السبيل 

 الوحيد لتحقيق أي تحسن حقيقي في املستوي املعيش ي للمواطنين

  

 يتوقف قبول التجديد والتغيير في املجتمع علي أنماط العالقات إلاجتماعية بين ألافراد والجماعات اجاتتماييةالعوافل   : ثانيًا

 :  وفن أهم العوافل اإلتتمايية املعوقة لفتنمية اإلتتمايية
غييرات تحدث في املجتمع قد تهدد في بعض املجتمعات بأن أية تلدى فئة من الناس    يسود اعتقاد  السائية اجاتتماييةالنظم 

 م وشعورهم باألمان وتؤدي إلي تفكك وحدتهم وتماسكهم ولذلك يقف الكثير منهم ضد التغييرهستقرار ا

تفرض أدوارا اجتماعية معينة يجب علي الفرد أن  الاجتماعيةذلك ألن املنزلة ,  الاجتماعيةفي التنمية  ادور  الاجتماعيةكما تلعب املنزلة 

 .  الاجتماعيةحيث ان ممارسته لهذه ألادوار تضعف منزلته  ى عن اداء ادوار اخر  الابتعاديؤديها وتحتم عليه 

 

  : ميرن أ  نعرض ألهم العوافل الثقافية اليت تعوق التنمية  ي اجاتي  العوافل الثقافية : ثالثًا
 . التقاليد السائدة في املجتمع -1

 . برامج التنمية إعاقةاملعتقدات السائدة لها دور فعال في  -2

فكثيرا ما التي تسود املجتمع ويتعرف عليها والثقافية والدينية  الاجتماعيةضع املخطط نصب عينيه القيم يلبد أن :  القيم -3

                . تعوق القيم نجاح مشروعات و رامج التنمية

العوامل النفسية ويتوقف إدراك  ىات تعتمد علعإن قبول أو رفض التجديدات التي تطرأ علي املجتم العوافل النكسية : رابعًا

يختلف أفراد املجتمع في إدراكهم للجديد  عندالثقافة السائدة  ىعل انتشاره الجديد وكيفية ظهوره و

  باختالف الثقافات

غير أن كل الدلئل تشير إلي هبوط مستوي  إن التقدم التكنولوجي ركيزة أساسية للتنمية الشاملة  يوافل ترنولوتية-: خافسًا

التكنولوجيا في الدول النامية وان الهوة قد اتسعت بين هذه الدول و ين الدول الصناعية املتقدمة 

   . خالل القرنين التاسع عشر والعشريننتيجة ملا حققته من تقدم علمي كبير 

 ول النامية وتضاعفت سرعته في الدول املتقدمة فإن الهوة دوإذا سار التقدم الفني سيرا بطيئا في ال

ستواها في ميادين مب لالرتفاعساع ,ولذلك يتعين علي الدول النامية بذل جهود مضاعفة تستستمر في إلا

 . إلانتاج
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العوافل املادية  : سادسًا
 والكنية

ترتبط العوامل املادية والفنية بظروف املجتمع ذاته البيئية الطبيعية واملناخية كما ترتبط ايضا بالخدمات 

   . والعمليات التخطيطية والتنفيذية 

  من هذا نري أن تحقيق معدلت سريعة في التنمية تأتي عن طريق تالفي العوامل املعوقة للتنمية 

   :كما ميرن ا  تتحقق فعيجات التنمية  ي اجملتمع وفقا لنموذج أفثل تتفخص فالحمه  ي اجاتي  
  .أن إلانسان في حالة تفاعل مع البيئة التي يعيش فيها -1

 . الاقتصاديةالتي تؤخذ بها الجوانب  بنفس ألاهمية الاعتبار يجب أن تؤخذ في  الاجتماعيةأن الجوانب  -2

 . نيبأفراد املجتمع كقادة محلي بالوسائل التكنولوجية املمكنة وكذلك  والاستعانةممكن  استغالل ىكل موارد املجتمع أقص  استغالل -3

 . علي ألاسلوب التخطيطي في كل عملية من عمليات التنمية وعلي كافة املستويات القومية واملحلية الاعتماد -4

 السائدة في املجتمعيراعي النموذج القيم واملعتقدات والتقاليد 
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        : مقدمة

كما تشغل  وإلادارةيعتبر موضوع املشاركة والتنمية من أهم املوضوعات وأكثرها التي تشغل بال علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد  ►

 .       بال السياسيين والتنفيذيين سواء أكان ذلك في الدول النامية أو الدول املتقدمة 

 ,  سيفةهيف واملشاركة ان  ►

 ألن الحياة املجتمعية السليمة ترتكز على اشتراك املواطنين في مسئوليات التفكير والعمل من أجل مجتمعهم ,  هيفأنها  ►

ألن عن طريق مجالت املشاركة يتذوق الناس أهميتها ويمارسون طرقها وأساليبها وتتأصل فيهم عاداتها ومسلكها وتصبح  وسيفةوهى  ►

 .  جزءا من ثقافتهم وسلوكهم 

 

   فرصة ألن يشارك في الحياة الاجتماعية ملجتمعه وتكون لديه المن خاللها يلعب الفرد دورا  العملية التي :يقصي باملشاركة الشعبية

.وضع ألاهداف  العامة لذلك املجتمع وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وانجاز هذه ألاهداف 

 , فكلما شارك الفرد أكثر  فاملشاركة الشعبية تنمى لدى الفرد الصفات الازمة ملمارستها ونجاحها فضال عن ألاثر التراكمي لهذه الوظيفة

 .سهم في تنميته  وتطويره عور الفرد بالنتماء الى مجتمع يكلما أصبح أكثر قدرة على املشاركة وألاثر التكاملي الذى ينعكس في زيادة ش

 

 :هي  مبادئتقوم عملية املشاركة الشعبية حديثا على عدة 

. انما مشاركة أفقية ورأسية بين مختلف املستويات والهيئات  أناس من طبيعة واحدة و ل تعنى املشاركة مشاركة أفقية أي بين .1

 .أن تكون املشاركة الشعبية واسعة النطاق ل مشاركة الصفوة فقط   .2

 .لعكس وا بادل الاراء  بين القاعدة والقمةيجب أن تتضمن عملية املشاركة عملية الضبط والرقابة واملشاركة في صنع القرار بجانب ت .3

 :هناك مجموعة من الدوافع تدفع ألافراد للمشاركة املجتمعية من بينها ما يلي

 آلاخرينحب العمل مع  .2 العمل من أجل الصالح العام .1

 مزاملة ألاصدقاء .4 الرغبة في كسب شعبية بين املواطنين .3

 وجود حوافز مادية ومعنوية للمشاركة .6 مصلحة مادية .5

 :تتعدد صور املشاركة املجتمعية ومن بينها ما يلى   

 املشاركة بالجهد والوقت .2 املشاركة  بالرأى أو الفكر واملشورة .1

 املشاركة باألشياء العينية   .4 املشاركة باألموال في شكل تبرعات وهبات ووقف .3
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 :توجد مجموعة من العوامل تؤدى الى اعاقة املشاركة املجتمعية منها ما يلى  

 انتشار الجهل وألامية .2 الاتكالية السلبية والالمبالة و .1

 من دورها الاجتماعي وإلاقاللتهميش املرأة  .4 عدم الثقة بالنفس وعدم وجود أوقات فراغ لدى البعض .3

 ضعف املستوى الاقتصادي لألفراد .6 شاركةغياب عوامل الاستثارة والتوعية بأهمية امل .5

 :من العوامل املجتمعية التي تشجع علي على املشاركة ما يلى 

 .التوسع في ايجاد قنوات من خاللها تكون املشاركة الايجابية مثل الجمعيات ألاهلية وغيرها   -1

 .عملية املشاركة وضع التشريعات الالزمة التي تضمن وتؤكد وتحمى   -2

 .وضع استراتيجية اجتماعية تعمل على ازالة معوقات املشاركة ان وجدت   -3

 . مساعدة الناس على املشاركة من خالل التدريب والتعليم  وعبر عمليات التنشئة الاجتماعية   -4

 . التي تعلى من شأن املشاركة والايجابية وحب العمل والتعاون مع الاخرين  وإلاسالميةالعمل على تأكيد القيم املجتمعية   -5
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 :مقدمة 

فمنهم من يقسم . بالعالم النامي نود أول أن نعرض لرأي بعض الكتاب فيما يتعلق بتقسيم العالم هلققبل مناقشة بعض ألامور املتع ►

ل هناك رأي اخر يؤكد علي ان دول العالم تتواجد في مراحو  اقتصادياتصاديا و الد متقدمة اقالعالم تقسيما ثنائيا إلي بالد نامية 

   .  قتصاديتابعة من مراحل النمو الامت

  : فراحل مخس رئيسية قتصادي إىلجافراحل التطور ا  RASTOW روستورأسهم  ىالعلماء وعل يقسم بعضو  ►

 Preconditions for the take off    الانطالقمرحلة ما قبل  .Traditional Society 2      مرحلة املجتمع التقليدي .1

 Economic maturity       الاقتصاديمرحلة النضج  .The take –off 4           الانطالقمرحلة  .3

    Age of high mass –Consumptionالاستهالكية السلع  مرحلة الوفرة في .5

وانخفاض  بالتقاليد وانتشار الاقطاعومن مظاهر تلك املرحلة التمسك  فرحفة اجملتمع التقفييى ترو  اليولة شييية التخف  اقتصادياففى  ►

  .الفرد من الدخل القومىمستوى الانتاجية بوجه عام وانخفاض مستوى نصيب 

فهى تعتبر فترة انتقال بين مرحلة املجتمع التقليدى ومرحلة الانطالق وتكون فيها الدولة متخلفة اقتصاديا  قبل اجانطالق فاأما مرحلة  ►

 . أيضا غير أنها تحاول ترشيد اقتصادها والتخلص من الجمود الذى يتسم به مجتمعها 

  الق نحو التقدم والنمو الاقتصادىحيث تسعى الدولة جاهدة التخلص من أسباب تخلفها والانط طالقفرحفة اجانواملرحلة الثالثة هى  ►

حيث تكون قد استكملت نمو جميع قطاعات اقتصادها  ففيها تعتبر الدولة متقدمة اقتصاديا فرحفة النضوجأما املرحلة الرابعة وهى  ►

  .القومى من زراعة وتجارة وصناعة وخدمات بشكل متوازن 

 تكون الدولة قد بلغت شأنا عظيما من التقدم الاقتصادى ويزيد انتاجها عن فرحفة اجاستوالكأما املرحلة الخامسة وألاخيرة فهى  ►

 . من سلع الاستهالك وأسباب  الرخاء  سكانها ويعيش سكانها فى سعة من العيش ويحصلون على دخول عالية وعلى قسط وافر حاجات

 . عند الدول املختلفةتصادي قوتعتبر كل مرحلة منها معيارا قائما بذاته لقياس درجة التقدم الاتصادي قتلك هي مراحل النمو الا  

  اقتصادياتعتبر دولة متخلفة  ألاولي والثانيةتضعها مظاهر حياتها الخاصة والعامة في أي من املرحلتين  تيفالدولة ال 

ها يلفة تماما ول متقدمة تماما ويسمالثالثة فهي دولة في مركز وسط فال هي متخمظاهر حياتها في املرحلة  أما الدول التي تضعها 

  .بعض العلماء دول في دور النمو

 ى في مستو  اختالفمع  قتصادياااملرحلتين الرابعة والخامسة فهي دولة متقدمة  ىحداأما الدولة التي تضعها مظاهر حياتها في  

 . هذا التقدم في كال املرحلتين

 . الالتينية وبعض دول اورو ا  وأمريكا وإفريقيافي جزء كبير من قارات اسيا  ىوعة الدول في الثالث مراحل ألاولموتقع مج

   . لعالم الناميا تميز العلماء املختلفة عن العالم وتنميه من زوايا متعددة نعرض ألهم الخصائص التي ألراءبعد هذا الاستعراض 

تتميز البالد النامية بأن حجم إلانتاج القومي فيها محدود و التالي حجم الدخل القومي في مستوي  اخنكاض حجم اليخل القوفي :أوجًا

 ستثمارنخفاض حجم الا ا ىلدخل القومي إلا نخفاضاوترجع اسباب . منخفض

الرصيد الكلي من رأس املال بما في ذلك املخزونات في  ىبتكوين رأس املال هو إلاضافة إل واملقصود  ضع  تروين رأس املال :ثانيًا

   . سنة معينة



 حـلـم الـمـشـاعـر  -زين العابدين خملوف                                                                                           دعواتكم . التنمية االجتماعية واالقتصادية  د  11

 

 مرن وغير , ولذلك فإن جهازها إلانتاجي غير  وتعاني البالد النامية من ضعف تكوين رأس املال 

  متنوع وذلك عكس الحال في البالد املتقدمة

  :النافية اجاتي ملال  ي البالد س اأتروين ر ضع وفن اجاسباب اليت تؤدي إلي 

 . نخفاض الدخل القومياعدم كفاية التمويل النقدية الوطنية نظرا لضالة املدخرات القومية نتيجة  .1

  .الجديدة الاستثماراتوعدم توافر املوارد العينية الالزمة لتكوين  الخبرات الفنيةعدم توافر  .2

 .  والصناعات الثقيلة طويلة ألاجل الاستثماراتإحجام أصحاب رؤوس ألاموال من ألاجانب واملواطنين عن  .3

 .في الدول النامية لالستهالكارتفاع امليل - .4

ي في البالد النامية , بتركيز الجزء ألاكبر من العاملين في القطاع الزراعي ادتصقالا النسق يتميز  تصاديقالنسق اجا  : ثالثًا

   ستقاللاأن املوارد الطبيعية في تلك البالد لم تستقل  ىباإلضافة إل
 
  . كافيا

 سلعة أولية  ى, ويتركز عل ويعتمد الخل القومي بالبالد املتخلفة عموما علي إنتاج املواد ألاولية

 عدد محدود من املنتجات ألاولية للتصدير ىواحدة أو عل

تصاديات املتقدمة فإنتاجية قالنامية بضعف إلانتاجية إذا ما قورن بالتصاد في الدول قيتميز الا  ضع  اإلنتاتية  : رابعًا

 . صاديالاقتالعمل منخفضة بشكل واضح في كافة مجالت النشاط 

 ييد فن العوافل فثل خنكاض الربري  ي إنتاتية العمل  ي اليول النافية إىلويرتع هذا اجا  : 
قلة عرض  - إلانتاج تأخر فنون  - التعليم والتدريب ى خفاض مستو ان  - نتشار ألامراضا  - التغذيةسوء 

 رأس املال

ما في أ%  11 الى ففي املدن تتجاوز نسبة البطالةرتفاعا ملحوظا اترتفع نسبة البطالة في البالد النامية  فشاكل البطالة  : خافسًا

نسبة ع تلك ألاوقات ترتفكن في غير ل الصفر و ىعمليا ال الريف في خالل موسم الحصاد فقد تهبط البطالة

  لو استبعد املزارعين وأسرهم ىالبطالة حت

 :  وتعاني البالد النافية أنوايا يييية فن البطالة ويومنا هنا أ  نشري إليوا

 البطالة التكنولوجية .5 البطالة الدورية .4 البطالة املوسمية .3 البطالة املزمنة .2 البطالة املقنعة .1

تعنى أن الانتاجية الحدية لجزء كبير من العمال تساوى صفر وأن الانتاج الكلى لن يتأثر اذا ماسحب عدد  فالبطالة املقنعة .1

 من العمال من القطاع الذى يعملون فيه

 فترجع الى جمود الاستثمار والسبب فى ذلك يرجع الى ضألة رؤوس ألاموال البطالة املزفنة .2

على املجتمعات النامية والعمل الزراعى هو بطبيعته عمل موسمى  فقد يعمل  فترجع الى غلبة الطبيعة والبطالة املومسية .3

 العمال نصف العام فقط ويتعطلون النصف ألاخر

 تحدث على فترات دورية وهى فترات الدورة الاقتصادية والبطالة اليورية .4

وترتع البطالة  .5
 الترنولوتية

مما يؤدى فى الغالب الى تسريح عدد من الايدى  الى عملية استبدال فن تكنولوجى قديم  بفن انتاجى جديد

 العاملة

 البناء اليميوترا ي :  سادسًا
 (ينالسرا)

 نية فتمثفة  ي صورتني أساسيتنياتواته البالد النافية فشرفة سر  : 

  .كثافة السكان  .1

 .  التركيب العمري للسكان .2

  فقد يكون . السكان واملوارد الطبيعيةوفيما يتعلق بكثافة السكان فهي تتمثل في عدم التوازن بين عدد

  .عدد السكان أكبر من الالزم أو أقل من الالزم

 أما من ناحية التركيب العمري للسكان فإن للبالد النامية تتميز بأن نسبة صغار السن فيها مرتفعة و 

%  4 بصغار السن هم ألاطفال دون الخامسة عشرة وقدرت نسبتهم في العالم النامي بحوالي داملقصو 

 .  من مجموع السكان
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وما يتضمنه هذا التوزيع من  يقصد بالنسق الايكولوجي توزيع ألافراد واملؤسسات توزيعا مكانيا  النسق اجايرولوتي : سابعًا

فقد  سان و ين البيئة التي يعيش فيهاعليه من عالقات متبادلة بين إلان بوما يترت اجتماعيةعمليات 

ولكل نوع من هذه  غير صناعية أو حضرية صناعية أو حضرية تكون ريفيةوقد تكون البيئة صحراوية 

 جتماعي والحضاري ألانواع تنظيمه السكاني والوظيفي ووضعه الا 

 باإلضافة إلي . ويالحظ أن درجة التحضر في البالد النامية أقل بكثير مما هي عليه في البالد املتقدمة

ية تسمي الثنائية الاقليمية ويقصد بها وجود هوة كبيرة ذلك فإن هناك ظاهرة اخري تسود البالد النام

 ومتزايدة بين املناطق الريفية واملناطق الحضرية داخل املجتمع الواحد

إحداهما : ويترتب علي ذلك ظهور طبقتين  تتسم الدول النامية بوجود تفاوت كبير في توزيع الثروة والدخل , البناء الطبقي: ثافنًا

وتسيطر علي وسائل إلانتاج  الثروة القومية ومن الدخل القوميغنية محدودة العدد تستأثر بجزء كبير من 

ري فقيرة كبيرة العدد يشتغل أغلب أفرادها في الزراعة أو في الاعمال البسيطة , خفي املجتمع وألا  الرئيسية

وهي محددة السلعة وغير  طبقة املتوسطة فتكاد تكون معدومةوالدخل أما ال وهي طبقة محدودة امللكية

 قادرة علي حفظ التوازن الطبقي

ستوي الحالة الصحية نخفاض املستوي الصحي ,ويقاس عادة مامن الظواهر السائدة في البالد النامية  احلالة الصحية :تاسعًا

 رتفاعا في هذه البالد من مثيالتها في الدول املتقدمةا برأكنامية فنسبة الوفيات في البالد ال بنسب الوفيات

سنة ومتوسط العمر في البالد  45 -41ذلك أن متوسط العمر في معظم البالد يتراوح ما بين إلىيضاف 

 سنة 65 -61املتقدمة يتراوح ما بين

يعتبر التعليم هدف أساس ى من أهداف التنمية لذا تحرص الدول املتقدمة على الاهتمام بالتعليم   النسق التعفيمى:  ياشرًا

 بمستوياته املختلفة 

  يتميز النظام التعليمى فى البالد النامية بعدة خصائص أهمها ارتفاع نسبة ألامية كما يتسم فى بعض

تأخر املرأة وعدم مساهمتها الفعلية فى بناء الاناث مما يؤدى الى  البالد بوجود تفاوت كبير بين الذكور و

املجتمع كما يوجد نقص كبير فى عدد الفنيين واملهنيين ويوجد تفاوت فى التعليم بين املناطق الريفية 

 والحضرية نظرا لوجود الثنائية الاقليمية
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  جتماعية في تحديد دور ألاجهزة الحكومية والجهود الشعبية في عمليات التنمية , يختلف العاملون في مجالت التنمية الا 

 املستوي القومي العام هي التي تقوم بالدور الرئيس ي في التنمية  ىأن ألاجهزة الحكومية عل ىفمنوم فن ير . 

 بقيمة الدور الذي تقوم به الدولة علي املستوي القومي العام  فان ذلك ل يتعارض مع الجهود الاهلية  الاعترافأنه مع  فريق اخر ى وير

   .  والشعبية وخاصة في املجتمعات املحلية

 برامج التنمية وعلي  ىعباء إلانفاق علأالقول بأن قيام الحكومات بالدور الرئيس ي في عمليات التنمية يزيد من  إلى ويذهب فريق ثالث

ويطالبون  ستطيع فيه الدولة في البالد النامية أن تتحمل كل الالتزامات التي تتطلبها برامج التنمية ,تلتوسع فيها في وقت ل او  صيانتها 

  .بتوسيع قاعدة الجهود ألاهلية والنشاط الشعبي في النطاقين القومي واملحلي علي حساب ألاجهزة الحكومية 

  حد كبير باأليديولوجيات السائدة في املجتمعات  ىانما تتأثر ال تالفات السابقة في وجهات النظر مجرد اختالفات فردية وخالا وليست

   .  املختلفة

 أنها عملية قومية شاملة تتجه اليها الجهود الحكومية وألاهلية  ىفي البالد النامية عل الاجتماعية التنمية ىي النظر الومن هنا ينبغ . 

   أن من الضروري ضمان مشاركة الشعبية في برامج التنمية سواء من ناحية التمويل أو الادارة او  إل فمع قيام الدولة بالدور الرئيس ي

  .كما ينبغي أيضا تحقيق التكامل بين املجتمعات املحلية واملجتمع القومي  املتابعة

 , أحدهما مدخل الخدمات  وعلى هذا ألاساس يمكن القول بأن برامج  التنمية الاجتماعية يمكن أن تتم عن طريق مدخلين أساسيين

العامة التي تقدمها الدولة فى مختلف ميادين الحياة الاجتماعية وألاخر مدخل تنمية املجتمعات املحلية الذى يستهدف الر ط بين 

  .الجهود ألاهلية وجهود السلطات الحكومية 

 

 قيام الدولة بإحداث التغييرات البنائية املطلو ة في املجتمع , و تقديم خدمات نوعية متخصصة في  ىيعتمد مدخل الخدمات العامة عل

فراد والجماعات حتياجات ألاساسية لأل دمات التي تلبي الا ختماعية وغيرها من الجمجالت التعليم والصحة وإلاسكان والرعاية الا 

 . واملجتمعات

  القوفي ويتحيد دورها فيما يفي  املستوي ىات اخليفات واألتوزة املركزية يف ي مجوورية فصر العربية وزارتقو  بوذه اخليفات ويفى سبيل املثال:  
 املشاركة في وضع السياسة .2 العامة اجراء البحوث العلمية .1

 تقديم إلاعانات .4 تقديم املشورة والخبرة .3

 القيام باملتابعة والتقويم .6 تحديد مستويات ومعدلت ألاداء .5

  التنميةعمليات  في توجيه لتحديد جوانب القوة ونواحي القصور فيه, نجده يتميز باعتماده علي الدولة فيخل اخليفات العافةولتقويم .   

  بالعدالة في توزيع الخدمات بين املناطق الجغرافية املختلفة  يتميزكما.  

  تدبير ألاموال املطلو ة لبرامج التنمية من جانب الحكومة التي تشوب هذا املدخل فترتبط الي حد كبير بصعو ة توانب القصور أما عن

  .و قصوره عن تحقيق التفاعل الخصب بين املستويات القومية واملستويات املحلية وحدها

 املشاركة الشعبية في املجتمعات املحلية ىمما لو اعتمد عل الاجتماعيةذلك أن هذا املدخل يزيد من تكلفة تنفيذ البرامج  ىيضاف ال 



 حـلـم الـمـشـاعـر  -زين العابدين خملوف                                                                                           دعواتكم . التنمية االجتماعية واالقتصادية  د  14

 

  املشروعات واملؤسسات والنظم ينفذها موظفوها حيثما  وضع أنماط عامة متشابهة من ىان الدولة قد تتجه ال ييوب هذا امليخلومن

املستويات املحلية قد يؤدي الي ظهور املقاومة والعداء من جانب ألاهالي ملا  ىببرامج التنمية دون الاعتماد عل ثم ان قيام الدولة وجدوا

  . عاتهم من تغييريجري في مجتم

     املجتمع املحلي لتحقيق التكامل بين املجتمعات املحلية  ومن هنا كان من الضروري الجمع بين هذا املدخل و ين مدخل تنمية

  . واملجتمع القومي
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 تفادة بالطاقات ساحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مقصودة عن طريق الا  ىاملحلي ال عيهدف مدخل تنمية املجتم

الجهود املحلية والتعاون بينها و ين الجهود الحكومية في تنفيذ البرامج املوجهة نحو  ىعتماد علوإلامكانيات املوجودة باملجتمع والا 

  .أن يأتي هذا التعاون نتيجة فهم واقتناع ل نتيجة فرض وإلزام ىعل تحسين ألاحوال املعيشية لألفراد

 1551سنة  اجاخر  يو 1555سنة  فم املتحية وضع تعريكني احيهما  يولتحييي فكوو  تنمية اجملتمع حاولت األ  
 العمفية املرسوفة لتقي  اجملتمع كفه اتتماييا واقتصاديا ، واملعتمية بأكرب قير ممرن يفى " ية املجتمع هيويشير التعريف ألاول الى أن تنم

  "شراكهافبادرة اجملتمع احملفى و
 تستويف الربط بني اجلوود األهفية  وتوود السفطات احلروفية لتحسني  العمفية اليت" يفيشير الى أن تنمية املجتمع ه يأما التعريف الثان

 ياة األفم والشعوب ومترينوا فن اجاسوا  الكعال  يح الظروف اجاقتصادية واجاتتمايية والثقافية لفمجتمعات احملفية ، وترافل هذه اجملتمعات  ي
   ."يالتقي  القوف

 ة اجملتمع احملفى تقو  يفى ينصرين أساسيني ووفقا هلذا التعري  األخري فأ  يمفيات تنمي
 مساهمة الاهالى أنفسهم في الجهود املبذولة لتحسين مستوى معيشتهم أحيهما

من الخدمات الفنية وغيرها بطريقة من شأنها تشجيع املبادرة واملساعدة الذاتية واملتبادلة بين عناصر املجتمع  توفير مايلزم ثانيوما

 وجعل هذه العناصر أكثر فاعلية وجدوى 

  حبسب  العمفية اليت يتمرن بوا اجملتمع فن دحييي حاتاته وأهيافه وترتيب هذه احلاتات واألهياف” ويعرف البعض تنمية املجتمع بأنها
  ”اجاهيف  أهميتوا ثم اذكاء الثقة والرغبة  ي العمل ملقابفة هذه احلاتات و

  :فى يهياف والعناصر فيما هياف األساسية والعناصر الالزفة لعمفية تنمية اجملتمع ، وميرن امجال هذه األدحييي األ وتشرتك التعريكات السابقة  ي
وألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع املحلى مع تحقيق التكامل بين تهدف تنمية املجتمع الى تحسين الظروف  .1

 ياملجتمعات املحلية واملجتمع القوم

 يهتم منهج تنمية املجتمع بتنمية الطاقات البشرية .3 على الجهود الذاتية ةتعتمد هذه الطريق .2

هلية للمجتمع املحلى باملجهودات تدعيم املجهودات ألا  ية املجتمعات املحلية الاقتصار على الجهود املحلية , بل ينبغيل يكفى لتنم .4

 الحكومية

قومية عامة تستهدف رفاهية املواطنين على املستويات  من خطة جزءي وإنما ه ل يمكن النظر الى املجتمع على أنها عملية قائمة بذاتها .5

 يةاملحلية والقوم
 

 :ويقو  فيخل تنمية اجملتمع احملفى يفى جمموية قيم وفربرات اتتمايية وحضارية فى حياة اجملتمع احلييث فن أهموا 
 تبلور مفهوم العدالة الاجتماعية فى املجتمع الحديث .2 املفهوم الديموقراطى للحياة .1

 الاعتقاد بأن التغيير السليم هو الذي ينبثق من املجتمع ول يفرض عليه .3

 اثراء الحياة وتعميقها واستمرار تجددها وتطورها عن طريق التفاعل املستمر بين قوى املجتمع الكبير وقوى املجتمعات املحلية .4

  الحكومية والهيئات ألاهلية يعتبر أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية  جهزةيتضح من العرض السابق أن الالتقاء بين ألا.  
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 :فى يتوزة التنكيذية احملفية فيما وميرن دحييي فسئولية اجا
 ية واملشاركة فأراد والجماعات نحو املبادفعلى مستوى املحليات مسئولية أساسية فى دفع ألا  يوللجهاز التنفيذ ةأاملباد .1

 انشاء مشروعات الخدمات اقتراح و

 لية مزدوجة بالنسبة لعمليات التخطيط أحدهما على مستوى الخطة القومية وسؤو على ألاجهزة التنفيذية م التخطيط .2

 الاخرى على مستوى الخطة املحلية

 امللتزم بتنفيذهاتالئم مع املشروعات الذى يعلى مستوى املحليات وضع التنظيم  ييتولى الجهاز التنفيذ التنظيم .3

للمشروع , والقرارات املتعلقة  يتضمن مستوى الاداء الفن يعلى ألاجهزة التنفيذية مسئولية اتخاذ القرارات الت اختاذ القرارات .4

 بشئونه الداخلية

لى , حصر ألاعمال املرتبطة بمشروعات التنمية الاجتماعية على املستوى املح يتتضمن مسئولية الجهاز التنفيذ التوظي  .5

 اعداد املواصفات الضرورية لكل وظيفة وتحديد الوظائف الالزمة ألدائها , ووضع و

مسئولية اعداد برامج تدريبية على املستوى املحلى بغرض تدريب العاملين على القيام بما  يعلى الجهاز التنفيذ التيريب .6

 سيوكل إليهم من أعمال

ى ألاجهزة التنفيذية دراسة ووضع البرامج التنفيذية طبقا لالمكانيات املتاحة واملمكنة بما يحقق الترابط عل التنكيذ .7

والتكامل والتنسيق بين مشروعات التنمية الاجتماعية على مستوى املحليات وإعداد الجداول الزمنية الالزمة 

 لتنفيذ املشروعات على مراحل

املحلى بالنسبة للمتابعة والتقويم اعداد التقارير الدورية عن مراحل التنفيذ  يمسئولية الجهاز التنفيذتتضمن  املتابعة والتقويم .8

 وصعو اته وتقويم نتائجه مرحليا
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 : مقدمة

" ويفربت فور"ويرجع  .السنين ألاخيرة على دراسة قضايا التنمية الاجتماعية محاولين تحديد أبعادها وعناصرها يحرص علماء الاجتماع ف ►

دول العالم الثالث من تغيرات  يحدث ف ى املعاصر الى ماوجسيولو الاهتمام بقضايا التنمية الاجتماعية فى الفكر الس" نيل مسفزر"و 

  .اجتماعية واسعة النطاق لفتت إليها أنظار الباحثين الاجتماعيين

وتوقفنا الدراسة التحليلية . ألانثرو ولوجيا الى دراسة قضايا التخلف والتنمية من خالل تصورات مختلفة  وقد اتجه علماء الاجتماع و ►

  : يوهذه اجاجتاهات هذا املجال على اتجاهات متعددة فى دراسة التخلف والتنمية , ه ىوألانثرو ولوجية ف يولوجيةوسللكتابات الس
اجتاه الثنائيات واملتصالت   -1

 اجاتتمايية والثقافية
تقابل بين  يحاول أصحاب هذا الاتجاه فهم قضايا التخلف والتنمية من خالل فكرة الثنائيات الت

 :فن بني تفك الثنائيات فثال . الاخر متقدم  نوعين مختلفين من املجتمعات , احدهما متخلف و
 على املكانة  بينما يرتكز الاخر على التعاقد ,يرتكز  تميز بين مجتمعين أحدهما يالت "هنرى فني"ثنائية  .1

 ومجتمع يتسم بالعالقات الثانوية والتعاقدية , القرابية تميز بين مجتمع تسوده العالقات ألاولية و يالت "فرديناني تونيز"وثنائية  .2

 , يومجتمع يسوده تضامن آل ي تميز بين مجتمع يقوم فيه تضمن عضو  يالت "افيل دوركايم"وثنائية  .3

 . الى غير ذلك من ثنائيات يالتى تميز بين مجتمع مقدس ومجتمع علمان "هوارد بيرر"وثنائية  .4

املجتمعات النامية بنفس ألاوصاف والخصائص التي تتصف بها املجتمعات البسيطة أو وقد أتجه أصحاب هذا الاتجاه إلى وصف 

 . التقليدية

ليتفق  دمة , إل إن الواقع الامبيريقى قهذه الثنائيات تفيد في وضع حدود فاصلة بين كل من املجتمعات النامية واملجتمعات املتقد أن

 .  يمكن الاستفادة بها فقط كأدوات منهجية لزمة لعمليات الفهم والتحليل معها في بعض ألاحيان باعتبارها ثنائيات مثالية

ن أصحابه يستندون الى مجموعة من املؤشرات الكمية جاه وثيق الصلة بالتجاه ألاول ل تيعتبر هذا الا اجتاه املؤشرات  -2

ولعل أكمل محاولة من هذا  .  لنامية واملجتمعات املتقدمةالتفرقة بين املجتمعات ا يأو الكيفية ف

  : حيد جمموية فن املؤشرات نذكرها فيما يفىفقد " رو "النوع تلك التي قام بها 
 مؤشرات الدخل والاستهالك والثروة .4         مؤشرات الاسكان والبيئة .3 الصحة والتغذية .2           املؤشرات الديموجرافية .1

 والرفاهية الاجتماعية يالدفاع الاجتماع .7         مؤشرات التعليم والثقافة .6 يمؤشرات العمالة وظروف العمل والضمان الاجتماع .5

 .“نيل مسفزر” و  “بريت هوسيفتز” ومن بين املفكرين الذين قدموا إسهامات في هذا املجال 
 :وركز يفى يناصر ثالثة هي ” بارسونز”فقي ايتمي هوسيفتز يفى فتغريات النمط اليت حيدها 

 التخصص والامتداد .3 الانتخاب والاكتساب .2 الخصوصية والعمومية    .1

 مبحاولة فشابوة  ي دحفيفه مليرانزفات التغري والتري  لفتغري و ي تنظري يمفية التحييث“ مسفزر”كما قا  
مرسومة بدقة الى ان املجتمعات تسير بالضرورة فى تطورها خالل مراحل معينة هذ الاتجاه ذهب ي احمليث ىاجاجتاه التطور  -3

تتلوها  يسبقتها و حيث تيهئ املرحلة القائمة للمراحل الت يبحيث تترتب كل مرحلة منها على  املراحل الت

فيما كتبه عن مراحل النمو , " والت روستو" سلم التطور , نذكر من بين هؤلء املفكرين املحدثين  يف

خمسة مراحل ” ولس”وقد حدد  .بالتنميةعن حركات الاحياء أو الانبعاث وعالقتها " ولس"وما كتبه 

 :للتغير الثقافي هي

 مرحلة التحريف الثقافي     .3 مرحلة تزايد الاحتياجات الفردية .2 مرحلة الثبات أو الاستقرار   .1

 مرحلة الثبات أو الاستقرار الجديدة .5 مرحلة إلاحياء .4
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, وذلك  ييذهب أصحاب هذا الاتجاه الى أن التنمية يمكن تحقيقها عن طريق الاتصال والانتشار الثقاف    ياجاجتاه اجانتشار  -4

هذا  يومن أبرز ممثل. من خالل انتقال العناصر الثقافية من الدول املتقدمة الى املجتمعات النامية 

ن التقليد والتجديد تأثير بي يالتغيير الاجتماع: بحث له بعنوان  يالذى ناقش ف" بار يشون  يج"الاتجاه 

  .النماذج الخارجية في عمليات التغيير

  غير أنه من الصعو ة بمكان نقل نمط ثقافي من مجتمع معين وتطبيقه بنفس الصورة في مجتمع أخر

 نظرا لالختالفات الكثيرة فالظروف الاجتماعية واملالبسات القومية التي تميز املجتمعات بعضها عن بعض 

 اذا اتص  بوا اجملتمع" العصرية"على أساس أن  ي الانسان العصر  يفرق أصحاب هذا الاتجاه بين املجتمع و  يرولوتياجاجتاه الس  -5

  ."يين اجملتمع التقفيي يمتيز اجملتمع العصر جممويه اخلصائص البنائية اليت"فإنها تعنى 

   تتطفبوا املشاركة  الشعور والعمل اليتجمموية اجاجتاهات والقيم وأساليب "فإنها تعنى الكرد وإذا اتصف بها
   “يجمتمع يصر الكعالة  ي

 فيركزون على الخصائص  سان سبق تحديث النظم الاجتماعيةيث الاندويذهب هؤلء الى أن تح

  .التنمية يات باعتبارها عامال اساسيا فعامالسيكولوجية لألفراد والج

” يس اليرس انرف"وقي اقرتح ,  ي يتسم بها الانسان العصر  يالخصائص السلوكية التو ناء على ذلك يحاول أصحاب هذا الاتجاه تحديد 
 : يئمة بتسع خصائص سفوكية هقا
 التعرف على املشكالت والقضايا الداخلية والخارجية يالرغبة ف .2 الانفتاح نحو التجديد والتغير .1

 بالتخطيط كأسلوب ملواجهة املواقف املختلفةالاخذ  .4 يالاتجاه نحو الحاضر واملستقبل أكثر من الاتجاه الى املاض  .3

 احترام كرامة الاخرين .6 البيئة يالقدرة على التحكم ف .5

 العلم والتكنولوجيا يالثقة ف .8 قدرة التغير على انجاز الواجبات وتحمل املسئوليات يالثقة ف .7

 تقدير ألافراد على أساس العمل والانجاز .9

لظاهرة التنمية  وإنما يستند إلى نموذج  يول يعتمد على تفسير جزئ مؤشر واحدوهو الذى ل يقتصر على   ياجاجتاه الترافف  -6

ابط بين مختلف الظواهر والنظم ر يقوم على النظرة الكلية للمجتمع على أساس الت ي عضو  يتصور 

       .الاجتماعية

 والبناء   يالاقتصاد الايكولوجي والنسق والنسق  يالبناء الديموجراف: الاعتبار  يف يويأخذ الاتجاه التكامل

  .ونسق القيم يوالنسق السياس ي  ونسق ألاسرة والحالة الصحية  والنسق التعليم  يالطبق

  وهذا الاتجاه يعتبر من أكمل الاتجاهات التي تعبر عن طبيعة الواقع الاجتماعي وتفسره نظرا للترابط

 يةوالتكامل بين مختلف عناصر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقاف
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 التخطيط لفتنمية اجاتتمايية واجاقتصادية

 

ولقد تعددت وجهات نظر العلماء في . يعتبر التخطيط من أجل التنمية أسلوب ومنهج علمي يستخدم لتحقيق ألاهداف املنشودة للمجتمع

 :تعريفهم للتخطيط 

 السلوك الذي يخضع الي تقدير واع للتوقعات املستقبليةبأنه نوع من  ”بولينج”يعرفه 

 بأنه عملية مقابلة بين املوارد والاحتياجات تسعي الي تحقيق أهداف املجتمع “برانش”ويعرفه 

بأنه عملية مقصودة وواقعية يشترك فيها الفرد والجماعة واملجتمع وتتضمن إحداث حالة من التوازن بين  ”اشرف حسونة ” ويعرفه 

بأفضل حاولة الوصول الي أقص ي درجات الهدف الهدف واملوارد والزمن عن طريق م: عناصر ثالثة 

 .بهدف تنمية املجتمع  استخدام للموارد املتاحة وفي أقصر وقت مستطاع  وذلك 

بأنه عمليات منظمة إلحداث تغييرات موجهة وذلك عن طريق حصر إمكانيات املجتمع وتحديد مطالبه  “يبي الباسط حسن”ويعرفه 

وتقدير حاجاته ووضع خطة شاملة متكاملة ومتجددة لتحقيق هذه املطالب والحاجات خالل فترة زمنية 

حرك وينمو في إطارها مع إمكانية التنبؤ بما معينة وفي ضوء الفلسفة الاجتماعية التي يريد املجتمع أن يت

قد يعترض املجتمع من عقبات وتحديد أنسب الوسائل الالزمة لتخطي املشكالت والسير باملجتمع في طريق 

 التقدم املنشود

 

 :لفتخطيط فيما يفي   ي ضوء التعريكات السابقة ميرن دحييي العناصر الرئيسية
يتضح فيه الاستثمار ألامثل لكافة املوارد وإلامكانيات املتاحة في  .2 اجتماعي موجه ومقصودأنه عملية تغيير  .1

 املجتمع

أنه محدود بفترة زمنية قد تكون طويلة ألاجل أو متوسطة أو  .4 الهدف من تلك العملية هو نقل املجتمع الي وضع أفضل .3

 قصيرة ألاجل

املختلفة ضرورة الاستعانة فيه بالخبراء في املجالت  .5

 واملخططين الاجتماعيين

يستلزم التخطيط مشاركة املواطنين وقادتهم مشاركة ايجابية في  .6

 جميع مراحله

 ضرورة أن يتم التخطيط في ضوء السياسة الاجتماعية السائدة في املجتمع .7

 هناك يية خصائص لفتخطيط اجاتتمايي
 .  اعتماده علي مراحل وخطوات علمية مرتبة ومترابطةيعني ذلك  التخطيط يمفية : أوجًا 

ارتباط التخطيط : ثانيًا 
 بالواقعية

ة ويعني ذلك أن تكون الخطة نابعة من ظروف املجتمع من جهة ومتسقة مع أيديولوجيته السائدة من جه

 .  ى أخر 

ايتماد التخطيط : ثالثًا 
 يفى األسفوب العفمي

 :  أساسية تتمثلويتطلب ذلك استخدام عدة عمليات 

 التحكم – 5التنبؤ باملستقبل     –  4الترابط     – 3التذكر     – 2التفكير     – 1

ارتراز التخطيط يفي : رابعًا 
 أساسني

 أساس تطبيقي عملي – 2أساس نظري علمي متفق عليه       – 1

 تضمني التخطيط فررة القصي والتعمي جتاه دحقيق األهياف املنشودة: خافسا 
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اكتساب التخطيط : سادسًا 
 خاصية اجاستمرارية

 باستمرار بقاء املجتمعث انتهاء الخطة ألاولي ويستمر حيث تبدأ الخطة الثانية من حي

اكتساب التخطيط : سابعًا 
 خاصية املوازنة

 والفترة الزمنية ”مادية وبشرية ” ألاهداف وإلامكانيات  : حيث تتم املوازنة بين ثالثة محكات أساسية هي 

التخطيط يمفية : ثافنًا 
 إنسانية

وإلانسان هو الذي ... حيث يتضمن أسلوب التخطيط العلمي عمليات التفكير,التدبير  التنظيم , التنسيق 

 يقوم بكل تلك العمليات ليحقق أهدافه املنشودة

لفتخطيط خاصية : تاسعًا 
 باملستقبل إفرانية التنبؤ 

اعتماد التخطيط علي املنهج العلمي في دراسة ماض ي املجتمع وحاضره لتحقيق ألاهداف  ىويرجع ذلك ال

 املستقبلية
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 :وميرن تقسيم هذه األنواع وفقا ملا يفي  ، يوتي يية أنواع لفتخطيط اجاتتمايي

التخطيط فن حيث : أوجًا 
 اجملاجات

 :نوعين أساسيين هما  إلىينقسم 

التخطيط  اعا واحدا من قطاعات املجتمع مثلوهو الذي يتناول جزءا أو مجال أو قط :ختطيط تزئي  .1

 . ملجال الزراعة أو الصناعة أو الصحة

 .  وهو يتم علي مستوي املجتمع بكل أنشطته وقطاعاته :ختطيط شافل  .2

التخطيط فن : ثانيًا 
 حيث األهياف

 :  نوعين هما إلىهدافه ينقسم التخطيط من حيث أ

 . بقصد إحداث تغييرات جذرية في البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع :ختطيط بنياني  .1

بقصد إحداث تغييرات في الوظائف التي يؤديها النظام القائم في املجتمع املراد التخطيط  :ختطيط وظيكي  .2

 .  له

التخطيط فن : ثالثًا 
 حيث امليادين

 : خمسة أنواعإلى نقسم التخطيط من حيث ميادينه ي

 . رفع املستوي املعيش ي إلفراد املجتمع وتوفير الاحتياجات الضرورية إلىيهدف  :التخطيط اجاقتصادي  .1

يهدف الي تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم ألفراد املجتمع والاهتمام بالصحة  :التخطيط اجاتتمايي  .2

 . و األسرة والطفولة والشيخوخة وبشئون إلاسكان وغير ذلك من أوجه الاهتمام في النواحي الاجتماعية

يهدف الي تنظيم شئون الحياة الثقافية في املجتمع وتشجيع املؤسسات العلمية  :الثقا ي التخطيط  .3

 . والثقافية والعمل علي تنمية الوعي الثقافي

يهتم باملحافظة علي املوارد الطبيعية املتاحة في املجتمع مثل التربة الزراعية وألانهار  :التخطيط الطبيعي  .4

 . ه والبترول واملعادنواملحيطات واملناجم وأبار امليا

هو ذلك التخطيط الذي يتعلق بتدبير شئون العالقات بين الحكام واملحكومين حيث  :التخطيط السياسي  .5

 أنه يركز علي أمور مثل الشورى والديمقراطية واملشاركة

التخطيط فن : رابعًا 
 حيث املستويات

 :  ستة أنواع إلىينقسم التخطيط وفقا ملستوياته 

يتم هذا النوع من التخطيط علي مستوى املجتمعات املحلية بقصد النهوض  :احملفي  ىاملستو ىالتخطيط يف .1

 . بتلك املجتمعات

يهدف الي تحقيق التنمية القومية عن طريق تنمية أقاليم املجتمع علي  :اإلقفيمي  ىاملستو ىالتخطيط يف .2

 . مستوي جغرافي محدد

 . املجتمع ككل ى مستو  ىوهو يكون عل :القوفي  ىاملستو ىالتخطيط يف .3

أصبح التخطيط من أجل حياة أفضل ضرورة تحتمها ظروف العصر وهناك  :العاملي  ىالتخطيط يفى املستو .4

 : القيام بهذا النوع منها ىعدة منظمات تتول

 فنظمة األفم املتحية لفرتبية ، فنظمة الصحة العاملية ، فنظمة العمل اليولية ،اجملفس اجاقتصادي اجاتتمايي  
 .  “اليونيسي ” صنيوق األفم املتحية اليولي لغوث الطكولة  ، والعفو  والثقافة

 . حيث يتم التخطيط لقطاع معين مثل الصناعة أو الزراعة أو الخدمات :القطايي  ىاملستو ىالتخطيط يف .5

 .  كاملؤسسة أو الشركة أو املصنع :الوحية اإلنتاتية  ىفستو ىالتخطيط يف .6
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التخطيط : خافسًا 
 املركزي والالفركزي

 باتخاذ القرارات الخاصة بالخطة  يعني قيام أجهزة التخطيط علي املستوى القومي :التخطيط املركزي  .1

يعني قيام املستويات املحلية والقطاعية بالوحدات إلانتاجية الالمركزية باملشاركة في  :التخطيط الالفركزي  .2

 الخاصة بالخطة اتخاذ القرارات

التخطيط فن : سادسًا 
 حيث الكرتة الزفنية

  .  سنة 21 – 15فترة طويلة تتراوح ما بين  يقصد  به  إعداد خطة يستغرق تنفيذها :التخطيط طويل األتل  .1

 7 -4بالرغم من إن التخطيط متوسط ألاجل يستغرق عادة فترة تتراوح بين  :التخطيط فتوسط األتل  .2

 .  الخطة التي يستغرق تنفيذها خمس سنوات يعتبر الشكل الغالبالتخطيط ألخمس ي أي  سنوات إل إن

يقصد به الخطط السنوية والخطة السنوية هي في ألاصل مجرد شريحة من خطة  :التخطيط قصري األتل  .3

 .  من متوسطة ألاجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حـلـم الـمـشـاعـر  -زين العابدين خملوف                                                                                           دعواتكم . التنمية االجتماعية واالقتصادية  د  23

 

أنشاؤها في املجتمعات  تتحقق أهداف و مشروعات و برامج التنمية الاجتماعية و الاقتصادية عن طريق بعض ألاجهزة و الهيئات التي يتم

 :و ميرن طرح أفثفة هلذا النوع فن اهليئات  ي األتي   اختالف مستوياتها ىعل

فتتجه الي العمل علي مساعدة املجتمع لكي يفكر و يخطط بنفسه فهي ل تركز علي هيئات تركز الاهتمام علي التنمية الاجتماعية   -1

 .العمل دائما و إنما تهتم بالطريقة التي يستخدمها أفراد املجتمع للتنمية 

مشروعات التنمية  هيئات تتجه للعمل باملجتمع ككل أو مع بعض جماعاته لتقوية الشعور بحاجات املجتمع و تخطيط مشروع من  -2

 .مثال “ محو ألامية “ مل علي تنفيذه كمشروع تعليم الكبارتع

الاجتماعية للفئات  هيئات تعمل في مجال الخدمات التي تقدمها الدولة ألفراد املجتمع كالخدمات التعليمية أو الصحية والخدمة  -3

 .الخاصة من أفراد املجتمع فتتولي تنفيذها 

 .ا يكمل عمل ألاخرى في مجالت مختلفة هيئات تعمل في مشروع متكامل بحيث إن عمل أحداه  -4

 :الربافج فنوا فا يفي  و هناك خطوات هافة تبيأ بوا هيئات التنمية خاصة  ي اجملتمع احملفي قبل ختطيط املشرويات و وضع

الطبيعية و العادات والتقاليد  إجراء مسح شامل للمجتمع للتعرف علي السكان و القيادات املحلية و القوي العاملة و موارد املجتمع  -1

 .والقيم السائدة 

 .التعرف علي الطرق و ألاساليب التي يستخدمها أفراد املجتمع في تحقيق أهدافهم   -2

 .تهيئة الظروف املناسبة التي تعمل فيها الهيئة   -3

 .تحديد الاحتياجات و البدء بأهمها بالنسبة ألفراد املجتمع   -4

 .البرامج القيام بعملية تمهيد للمشروعات و   -5

 .اختيار العاملين املدر ين   -6

 .البدء بتنفيذ املشروع و الاتصال املباشر بموارد املجتمع املختلفة   -7

 :و ميرن حصر اليور الذي تقو  به هيئات التنمية  ي اجملتمع فيما يفي 

 .إثارة الوعي لدي أفراد املجتمع لتحديد حاجاتهم   -1

 .العمل علي الوصول باملجتمع الي املستوي الذي يشعر فيه أفراده بالرض ي و الارتباط به   -2

 .مساعدة أفراد املجتمع املحلي علي التكيف مع الظروف الجديدة الناتجة عن التغيير   -3

 .تخطيط و تنفيذ املشروعات التي تتناسب و حاجات املجتمع الفعلية   -4

 .عن طريق تنفيذ مشروعات جديدة علي أل تفرض عليهم فرضا التأثير الايجابي في أفراد املجتمع   -5

تقوم هيئات التنمية بتعليم أفراد املجتمع كيف يعملون من أجل أنفسهم و تزويدهم باملساعدات والتوجيهات الفنية و آلالت و ألادوات   -6

 .التي يحتاجونها
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 :التنمية فن فتخصصني  ي جماجات فتعيدة لعل أبرزها فا يفي يترو  فريق العمل  ي هيئات 

و الزراعة و  و ينحصر دورهم في تحديد املصادر الاقتصادية لنمو املجتمع و تحديد الدخل من الصناعة :رتال اجاقتصاد   -1

 .املجالت الاقتصادية ألاخرى 
  :رتال اجاتتماع   -2

 
التي علي أساسها  التنمية و إجراء الدراسات و البحوثوهم يقومون بجمع املعلومات عن املجتمع موضوع 

 .توضع الخطة و تحدد املجالت التي يعمل فيها كل متخصص 

األخصائيو    -3
  :اجاتتماييو  

املراحل ألاولي لتخطيط  حيث يكونوا بمثابة حلقة اتصال بين الخبراء و أفراد املجتمع و يشاركون في

 .أيضا في تحديد الحاجات املشروعات و وضع البرامج و يساهمون 

  :القادة   -4
 

التأثير في  يمكن الاعتماد علي القادة املحليين وضمهم لفريق العمل بعد تدريبهم علي أن يتم اختيار من يمكنه

 .أفراد املجتمع املحلي 

 

 .  الزراعيةجانب هؤلء يوجد عدد أخر من املتخصصين في مجالت التنمية املختلفة الصحية و إلاسكانية و ى الو 

 التكامل و التعاون و و لتحقيق التكامل لبد و أن يتعرف فريق العمل علي تخصصات كل منهم حيث يكون ذلك خطوة ضرورية لتحقيق

 .التنسيق 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 .. تـمـت بـحـمـد اهلل 

 ي لكم بالتوفيق دعوات
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