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بسم هللا الرحمن الرجيم

الجزء الثان  :تنظيم المجتمع الريف المحىل
عنارص المحارصة
ى
الريف المحىل.
 .0مفهوم تنظيم المجتمع
ى
ى
 .0الفرق ى
الريف.
الريف وتنمية المجتمع
بي تنظيم المجتمع
ى
الريف.
 .3فلسفة تنظيم المجتمع
للدكتور /ماجدة محمود يوسف
ى
الريف
مدرس المجتمع

ً
إلمحل:
:
إلريف
إلمجتمع
تنظيم
مفهوم
أوإل
ي
ي
ؤن من أوإئل من قام بوضع تعريف محدد لتنظيم إلمجتمع إلعالمان
ساندرسون و بولسون ،حيث يعرفان تنظيم إلمجتمع عل أنه عملية ؤنشاء أو تنمية
عالقات إجتماعية بي إألفرإد وإلجماعات تمكنهم من إلعمل سويا لخلق إلتسهيالت
ر
ر
إلمحل
إلمشتكة لكافة أفرإد إلمجتمع
إلت تمكنهم من تحقيق إلرفاهية
ي
وإلخدمات ي
إلريف فيعرف
وإلمحافظة عليها .أما إلعالم  Ensmingerوهو أحد علماء إإلجتماع
ي
إلمحل عل أنه عملية ضم وتوحيد جهود إألفرإد وإلهيئات
إلريف
تنظيم إلمجتمع
ي
ي
إلمحل يف سبيل إلحصول عل أقىص قدر ممكن
وإلمؤسسات إلموجودة بالمجتمع
ي
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تعاون ؤلنجاز وؤتمام وتحقيق إألهدإف
من إلعمل إلفعال ،وأنه مسىع وإجتهاد
ي
ر
إلجماع .
وإلت تنفذ عن طريق إلعمل
ي
إلمقصودة وإلمخططة ي
كما وضع إإلستاذ إلدكتور نبيل جامع عدة تعاريف لتنظيم إلمجتمع منها
تعريف لينديمان  Lindemanحيث يقول أن تنظيم إلمجتمع هو "تلك إلجهود
إلمحل للتحكم يف أموره ديموقرإطيا للحصول عل أعل
إلوإعية من جانب إلمجتمع
ي
ر
إلت يقدمها مختصوه ومنظماته وهيئاته ومؤسساته وذلك من
فاعلية للخدمات ي
خالل عالقات محددة ".ويعرفه بيتيت  Pettitبأنه "مساعدة جماعة من إلناس
ر
وإلسىع نحو ؤشباع هذه إلحاجات".
إلمشتكة
للتعرف عل حاجاتهم
ي
ً
مفهوم تنظيم إلمجتمع وتنمية إلمجتمع إلمح يل:
:
بي
إلفرق
ثانيا
ي
ظهر مصطلح تنظيم إلمجتمع بمدة طويلة قبل ظهور مصطلح تنمية إلمجتمع.
وؤذإ كان مصطلح تنظيم إلمجتمع قد تأثر يف مرإحل نشأته إألوىل بحل إلمشاكل
ً
أشياء أخرى كثتة منها إلموإءمة بي إلموإرد
وتوفت إلخدمات ؤإل أنه إمتد ليشمل
ر
وإلبشية ،وإحتياجات ورغبات إلسكان ،ومحاولة إستغالل إلموإرد إلدإخلية
إلمادية
وإلخارجية ،وؤحدإث تغتإت مقصودة للقيام بمجهودإت موجهة نحو وضع وتنفيذ
برإمج لتحقيق أهدإف عامة أو محددة  ...ؤلخ.
وتردد بعد إلحرب إلعالمية إلثانية مصطلح تنمية إلمجتمع بي إلعلماء ،وقد
إهتمت هيئة إألمم إلمتحدة بتكييف عملية تنظيم إلمجتمع لصالح إلبالد إلمتخلفة
إلمحل إلذي سبق تعريفه .وقد أكد
إقتصاديا فابتدعت مصطلح تنمية إلمجتمع
ي
إلمحل عل إلعمليات إإلجتماعية إلمبذولة بقصد ووفق
مفهوم تنمية إلمجتمع
ي
إلمحل وبيئته إقتصاديا وإجتماعيا وعل
سياسة عامة لتطوير وتنظيم إلمجتمع
ي
وإلقوم إعتمادإ عل إلجهود إلحكومية وإألهلية إلمنسقة
وإؤلقليم
إلمحل
إلمستوى
ي
ي
ي
لموإجهة وحل مشكالت إلمجتمع .ومن ثم يتمت مصطلح تنمية إلمجتمع عل

ى
الريف المحىل
تنظيم وتنمية المجتمع

د/ماجدة يوسف

المستوى الثالث

التم الدراىس ى
ر
الثان للعام الجامىع 0202/0202

مصطلح تنظيم إلمجتمع ر
بالتكت عل إلتنمية إإلقتصادية بجانب إلتنمية إإلجتماعية
وؤظهار دور إلحكومة وضورة إلخطط إلعامة.
ً
:
إلمحل :يمكن تلخيص فلسفة تنظيم إلمجتمع
إلمجتمع
تنظيم
فلسفة
ثالثا
ي
يل:
إلمحل فيما ي
ي
إلمحل مهمة تحقيق حاجاته بنفسه
 .1تقع عل عاتق كل فرد يف إلمجتمع
ي
باذإل يف سبيل ذلك أقىص جهده ،وذلك باعتبار أن رفاهية فرد معي تؤثر عل تلك
إلخاصة باآلخرين إلعتماد إلناس بعضهم عل بعض ،ولذلك فإنه من إلضوري أن
يقيم إلناس منظمات إجتماعية تعمل من أجل صالحهم إلعام ونفعهم إلمتبادل.
إإلجتماع تنبع من رغبات
إإلجتماع وللرفاء
 .2ؤن إلحاجة للعمل
ي
ي
وحاجات إلناس أجمعي ،ولذلك فمن حق ،بل ومن مسئولية جميع قطاعات
سكان إلمجتمع إلمحل وطوإئفه أن ر
يشتكوإ يف هذإ إلعمل.
ي
إلمحل برفاء إلمجتمع وإلحياة إلكلية إلمتكاملة
إإلجتماع
 .3يهتم إلعمل
ي
ي
ً
للفرد آخذإ يف إعتباره حاجاته إلفتيقية أو إلمادية وإلعقلية وإلعاطفية وإلروحية.
إلمحل عل ضورة قبول إلناس للتغيت
 .4تنطوي فلسفة تنظيم إلمجتمع
ي
إإلجتماع وتنمية إلخدمات إإلجتماعية لموإكبة إلتغتإت إلحادثة يف إلظروف
ي
إإلجتماعية ومعرفة إلمشاكل إإلجتماعية.
إلمحل عملية ديمقرإطية إلبد لمنظمات إلمجتمع
 .5ؤن تنظيم إلمجتمع
ي
ر
إلمحل وهيئاته بجانب أفرإده أن تشتك فيه من خالل ممثلي لها من محض
ي
إختيارها أنفسها.
ر
تمنيان لكم بدوام التقدم والتفوق
مع
د /ماجدة يوسف

