ى
الريف المحىل
تنظيم وتنمية المجتمع

المستوى الثالث

د/ماجدة يوسف

التم الدراىس ى
ر
الثان للعام الجامىع 0202/0209

بسم هللا الرحمن الرجيم

الجزء الثان  :تنظيم المجتمع الريف المحىل
عناص المحاصة ( 01و)00

 .0أهداف تنظيم المجتمع المحىل.
 .2القواعد الرئيسية لتنظيم المجتمع المحىل
للدكتور /ماجدة محمود يوسف
ى
الريف
مدرس المجتمع

يىل:
المحىل :تنحرص األهداف الرئيسية لعملية تنظيم المجتمع
أهداف تنظيم المجتمع
المحىل فيما ي
ي
ي

ى
الجماع لتحديد حاجاتهم وتنمية الموارد الالزمة
تمكي األفراد من العمل
.0
ي
لتحقيق هذه الحاجات.
ى
 .0معرفة الناس لحاجاتهم وفهمهم لها ،باإلضافة إىل تنشيط الرغبة والمشاركة يف
تحقيق هذه الحاجات.

ى
الريف المحىل
تنظيم وتنمية المجتمع

المستوى الثالث

د/ماجدة يوسف

التم الدراىس ى
ر
الثان للعام الجامىع 0202/0209
 .3اإلسهام ىف تكوين برنامج ر ى
االجتماع.
للرفاء
ن
مت
ي
ي
 .4العمل عىل منع الظروف االجتماعية المسببة للمشاكل االجتماعية .
ى
تحسي نوعية وعمل الخدمات االجتماعية القائمة إىل أقىص درجة ممكنة.
.5
 .6العمل عىل تجميع الروح التعاونية والجهود المتضافرة.
المحىل عند حاجتهم لها.
 .7تيست الخدمات لكافة سكان المجتمع
ي

المحىل:
القواعد الرئيسية لتنظيم المجتمع
ي
يىل:
تتلخص القواعد الرئيسية لتنظيم المجتمع
المحىل فيما ي
ي
تلتم عملية تنظيم المجتمع المحىل ى
رى
برصورة شمولها عىل جميع الحاجات
.0
ي
االجتماع باإلضافة إىل ىضورة اعتبارها لجميع الموارد المتاحة حكومية
الخاصة بالرفاء
ي
كانت او خاصة ،ومحلية كانت او إقليمية او وطنية وذلك لخدمة هذا الحاجات.
المحىل عىل حاجات الناس باإلضافة إىل اهتمامها
 .0تركز عملية تنظيم المجتمع
ي
بالجهود الالزمة لتحقيق هذه الحاجات بصورة فعالة.
ً
ى
المحىل يف اعتبارها كال من التخطيط
 .3البد أن تأخذ عملية تنظيم المجتمع
ي
ى
والفن الذي تقوم به الهيئات والمنظمات الخدمية والهيئات والمنظمات األخرى
اإلداري
ي
ى
المحىل.
يف المجتمع
ي

ى
الريف المحىل
تنظيم وتنمية المجتمع

د/ماجدة يوسف

المستوى الثالث

التم الدراىس ى
ر
الثان للعام الجامىع 0202/0209

المحىل ونجاحها عىل التمثيل العريض
 .4تعتمد فعالية عملية تنظيم المجتمع
ي
ر
ى
واالشتاك
بعي االعتبار
المحىل وأخذ جميع وجهات النظر الموجودة
لرغبات المجتمع
ي
ى
االجتماع.
المتبادل لكل من رجل الشارع والمتخصص يف مهنة العمل
ي
ع
 .5تستلزم عملية تنظيم المجتمع
المحىل الفعالة القيام بالبحث الموضو ي
ي
الدقيق والشامل لطبيعة حاجات الناس وأفضل الطرق لتحقيقها إذ أن اكتشاف الحقائق
االجتماع الالزم التخاذ القرارات وتنفيذها.
يوفر قاعدة صلبة للتفكت
ي
ى
االجتماع يف اعتباره كيفية تمويل الخدمات االجتماعية من ناحية
 .6يأخذ العمل
ي
كمية النقود الالزمة ومصدر تمويلها ووسيلة الحصول عليها.
 .7البد أن تكون هناك عالقة وثيقة وتناسق دائم ى
االجتماع للرفاء
بي التخطيط
ي
ى ر
يف.
ي
االجتماع والتخطيط االقتصادي والفت ي
 .8البد أن يكون هناك تناسق ى
المحىل
االجتماع عىل المستوى
بي العمل
ي
ي
ى
والوطن واستمرار االتصال الفعال ى
بي المستويات الثالثة.
واإلقليم
ي
ي
ر
تمنيان لكم بدوام التقدم والتفوق
مع
د /ماجدة يوسف

