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  : تمهيد

     بمــــا أن هــــذا البحــــث يتنــــاول معوقــــات التنميــــة االجتماعيــــة، فــــإن المصــــطلح األخيــــر أي

هو من المفاهيم الرئيسية للبحث، ونظرا لتعدد اآلراء والتعريفـات التـي  - التنمية االجتماعية -

، تناولها المفكرون االجتماعيون حول هذا المفهوم، وكذلك تداخلـه مـع مفـاهيم اجتماعيـة أخـرى

لب منا تخصيص فصل للتنمية االجتماعية نحدد فيـه أهـم مـا إلضافة إلى تعدد أغراضه يتطبا

وفــي هــذا يقــول  .ورد فــي ذكــر هــذا المفهــوم بصــورة عامــة وصــوال إلــى تحديــده بصــفة خاصــة

: إذا أردنا أن نعـرف مفهـوم شـيء معـين فالبـد لنـا أن نحـدد صـفتيه األساسـيتين ":"أرسطو"

تي يشترك فيها هذا الشيء مع عموم أفراد جنسه، ثم نحدد بعـد ذلـك الصفة العامة، وهي ال

ـــه ـــزة ل ـــاختالف آراء  اكمـــ .)1( "الصـــفة الخاصـــة الممي أن هـــذا المفهـــوم االجتمـــاعي يختلـــف ب

المفكـرين االجتمـاعيين، وهـذا يتطلــب مـن الباحـث الكشـف عــن الترابطـات والتـأثيرات المتداخلــة 

مـــدلول المفهـــوم الـــذي يخـــدم األهـــداف الرئيســـية  لـــبعض المفـــاهيم، بحيـــث يمكـــن الوصـــول إلـــى

  .للبحث

   :التنمية االجتماعية مفي مفهو  - 1-1

فـي تقريـر عــن التربيـة الجماهيريـة فـي بريطانيــا،  1944صـدر مفهـوم التنميـة االجتماعيــة سـنة 

وتقوم الفكرة األساسـية فـي هـذا التقريـر علـى أن االهتمـام بالنسـق القـومي يجـب أن ينطلـق مـن 

ساق المجتمع المحلي وذلك من خـالل تعلـيم أبنـاء هـذه المجتمعـات وتنميـة قـدراتهم االهتمام بأن

علـــى توجيـــه مســـارات التغيـــر االجتمـــاعي واالقتصـــادي، لكـــن مفهـــوم التنميـــة االجتماعيـــة لـــيس 

لكــن مــا هــو جديــد هــو " Ernest Witt" "أرنســت ويــت"حـديثا فــي جــوهره كمــا ذهــب إلــى ذلــك 

الج بعــض المشــكالت فــي الــدول الناميــة والــبعض اآلخــر محاولــة تطبيــق هــذا المفهــوم فــي عــ

يعتبـــر المفهـــوم حـــديثا علـــى اعتبـــار أن االهتمـــام بتنظـــيم المجتمـــع وتنميتـــه ظهـــر عقـــب الفتـــرة 

  .)2(العلمية الثانية

فــي هيئــة  - يــة ورســميةملبطريقــة ع -درســت فكــرة التنميــة االجتماعيــة ألول مــرة ولقــد  

جــه عــام التــأريخ النطــالق دراســات التنميــة االجتماعيــة ، ويمكــن بو 1950األمــم المتحــدة عــام 

                                                           

minister -york, the bed-y, newon théory and vérification in sociologhans.l.zetterberg,  )1(

press, 1965, p 41  الطاقة البشـرية والطاقـة النوويـة فـي  ( مة األمن القوميالتنمية في خدجامع،  لنبيمحمد نقال عن

   56، ص2000منشأة المعارف،  :اإلسكندرية ،)الميزان
، أطروح�ة دكت�وراة ف�ي عل�م )حال�ة الجزائ�ر(دور عل�م ا�جتم�اع ف�ي تنمي�ة بل�دان الع�الم الثال�ث،عبد العزيز العايش،  )2( 

  43-42ص ص،  2003-2002نة، جامعة قسنطي: ، الجزائر)غير منشورة(اجتماع التنمية
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لدى المشتغلين بعلم االجتماع فـي الفكـر السوسـيولوجي المعاصـر اعتبـارا مـن الدراسـة الشـهيرة 

ـــب روب"التـــي أخرجهـــا  ـــة المجتمـــع"بعنـــوان المـــدخل إلـــى " F.Roop"" فلي  1955عـــام " تنمي

 جتماعيـة والتغيـر االجتمـاعي بوجـه عـاموتقدم نظريته على بيـان أوجـه الخـالف بـين التنميـة اال

)1(.  

مـــن  االجتماعيـــةالتنميـــة  يالحـــظ أن مفهـــومقـــد المطلـــع ألدبيـــات علـــم االجتمـــاع  كمـــا أن

لــــذلك كثــــرت تعريفاتهــــا واختلطــــت فــــي بعــــض األحيــــان مــــع مفــــاهيم ، ...المفــــاهيم الفضفاضــــة

للمجتمــع  جتمــاعيااليلحــق بالبنــاء  اجتمــاعيعبــارة عــن تغيــر أنهــا فنجــد  .سوســيولوجية أخــرى

هـــي عبـــارة عـــن نمـــو  :األخـــرى، وتعريــف آخـــر االجتماعيـــةوظائفــه بغـــرض إشـــباع الحاجـــات و 

، فوجـــود اجتماعيـــةبـــين األفـــراد والجماعـــات تســـود فيمـــا بيـــنهم عالقـــات  االجتماعيـــةالعالقـــات 

، مع غيـره مـن أفـراد المجتمـع اجتماعيةاإلنسان في المجتمع يفرض عليه الدخول في عالقات 

ر األوضــــاع القديمــــة التــــي لــــم تعــــد تســــاير روح العصــــر بطــــرق يــــاويــــة أخــــرى فهــــي تغيومــــن ز 

جديـد ينبثـق عنـه عالقـات جديـدة وقـيم مسـتحدثة وتسـمح  اجتمـاعيديموقراطية تهدف إلى بناء 

عرفـــت بأنهـــا تلـــك  كمـــا، )2( لألفــراد بتحقيـــق أكبـــر قـــدر ممكــن مـــن إشـــباع المطالـــب والحاجــات

مسـاعدة المجتمـع المحلـي علـى المـدى الطويـل أن يؤهـل نفسـه  العملية التي من خاللهـا ينبغـي

لتحقيق الرفاهية وسعادة أفراده، بينما ينبغـي علـى هـؤالء األفـراد أن يكونـوا علـى قـدر كبيـر مـن 

  . )3( الوعي واإلدراك باألهداف والخدمات التي يقدمها المجتمع

لـي المخطـط لمجموعـة يعرفهـا علـى أنهـا التحريـك العم" "عاطف غيـث" نجد الـدكتوربهذا 

معينـة لتحقيـق التغييـر المسـتهدف  ةإيديولوجيـمن خـالل  واالقتصادية االجتماعيةمن العمليات 

 مرغوب فيها أو مرغـوب الوصـول إليـهمن حالة غير مرغوب فيها إلى حالة  االنتقالمن أجل 

 ")4
 

(.  

تماعيــة القائمــة مــن الواضــح أن التنميــة االجتماعيــة تهــتم بتنميــة العالقــات والــروابط االج

ـــة  ـــة الحاجـــات لألفـــراد ورفـــع مســـتوياتهم االجتماعي فـــي المجتمـــع ورفـــع مســـتوى الخـــدمات وتلبي

والثقافية وزيادة قدراتهم على فهم مشاكلهم وحثهم على التعـاون مـع أعضـاء المجتمـع للوصـول 

                                                           

  66-65مرجع سابق، ص ص  ،حسن إبراهيم عيد   (1)

  77-76، ص ص2001، 3دار الفجر للنشر، ط: ، القاهرةاإلعالم والتنمية الشاملةمنير حجاب،   (2)

  32، ص 1988 نهضة الشروق، ةمكتب :القاهرة، المنظور التنموي في الخدمة االجتماعيةعبد الهادي الجوهري،  (3)

  58-57، ص ص1988دار المعارف،  : ، اإلسكندريةالتنمية االجتماعيةعبد الهادي محمد والي،  (4)
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لمــوارد والتوزيــع العــادل ل االجتماعيــةوذلــك بــالتركيز أساســا علــى العدالــة  ،)1( إلــى حيــاة أفضــل

مثل لتلـك المـوارد ومحاولـة إشـراك أعضـاء المجتمـع فـي قضـايا التنميـة الخاصـة األ واالستخدام

  .) 2( حركة إنسانية إيجابية أي أنهابهم، 

باإلضافة إلى ذلـك، فمفهـوم التنميـة االجتماعيـة يختلـف بـاختالف التخصصـات العلميـة، 

لـدى أفـراد  يية تحقيـق التوافـق االجتمـاعفهي تعني لدى المشتغلين بالعلوم اإلنسانية واالجتماع

، أمــا المعنيــين بــالعلوم يالمجتمــع بمــا يعنيــه هــذا التوافــق مــن إشــباع بيولــوجي ونفســي واجتمــاع

السياسية واالقتصادية، فهي تعني وصول اإلنسان إلى حد أدنى لمستوى المعيشـة هـو حـق لـه 

دام اإلمكانيات المتاحـة، وتعنـي لـدى تلتزم به الدولة وتعززه الجهود األهلية لتحقيق كفاءة استخ

المصـــلحين االجتمـــاعيين تـــوفير الصـــحة والتعلـــيم والمســـكن المالئـــم والعمـــل المناســـب لقـــدرات 

اإلنســان والــدخل الــذي يــوفر لــه احتياجاتــه، وكــذلك األمــن والتــرويح وتكــافؤ الفــرص واالنتفــاع 

ة الحفــــاظ علــــى كرامــــة بالخــــدمات االجتماعيــــة، وعنــــد رجــــال الــــدين تعنــــي التنميــــة االجتماعيــــ

ن ذلــــك يســــتوجب العدالــــة القانونيــــة واالجتماعيــــة أاإلنســــان باعتبــــاره خليفــــة اهللا فــــي األرض، و 

  .)3( واالقتصادية

فـي تعريـف التنميـة  اتجاهـاتثالثـة  استخالصأمكن السابقة إذا حللنا مختلف التعريفات 

  :االجتماعية

بـــــالمعنى  االجتماعيـــــةعايـــــة الر  اصـــــطالحيـــــرادف  االجتماعيـــــةالتنميـــــة  اصـــــطالحأن  -

التــي  االجتماعيــة، أي أنهــا ال تمثــل إال جانبــا واحــدا مــن الخــدمات االجتماعيــةالضــيق للرعايــة 

  .تقدمها الدولة

التـــي تقـــدم فـــي  االجتماعيـــةيطلـــق علـــى الخـــدمات  االجتماعيـــةالتنميـــة  اصـــطالحأن  -

  .ت المحليةمجاالت التعليم والصحة واإلسكان والتدريب المهني وتنمية الخدما

لحـــق بالبنـــاء ت اجتمـــاعي رعبـــارة عـــن عمليـــات تغيـــ االجتماعيـــةالتنميـــة اصـــطالح أن  -

  .)4( لألفراد االجتماعيةووظائفه بهدف إشباع الحاجات  االجتماعي

                                                           

  222، ص2003عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق،  (1)

  13عبد الهادي الجوهري، المنظور التنموي في الخدمة االجتماعية، مرجع سابق، ص (2)

المكتــــب الجــــامعي : ، اإلســــكندرية)رؤيــــة واقعيــــة -مفهومــــات أساســــية(يــــة التنميــــة االجتماعســــميرة كامــــل محمــــد، (3)  

   11-10،  ب ت، ص ص)األزاريطة(الحديث

تـأليف نخبـة مـن أسـاتذة  ،دراسـات فـي المجتمـع العربـي: ، فـي"قطاعـات التنميـة فـي المجتمـع العربـي"فاروق العادلي،  (4) 

  556-555ص  ص، 1985، 1ط ،) نة العربيةاألما(إتحاد الجامعات العربية  :عمان ،الجامعات العربية
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 "Irwin Sanders" "سـاندرز أرويـن"  وللتنمية االجتماعية معان نظرية مختلفة، فنجـد 

  :يميز بين التنمية االجتماعية

حيث يكون التركيز على التغيرات المتتابعة، التي من خاللهـا ينتقـل المجتمـع  ،ليةكعم -

من النمط البسيط إلى النمط األكثر تعقيدا، وهـي بـذلك تؤكـد اآلثـار االجتماعيـة والنفسـية علـى 

  .األفراد

حيث تعتبر اتجاها نحو الفعل، وهي بهذا تتضـمن معنـى العمليـة مـع التركيـز  ،كمنهج -

  . ة النهائية، وليس على عملية التتابع، فهي إذن وسيلة لتحقيق غايةعلى المرحل

حيــث يكــون التركيــز علــى مجموعــة مــن األنشــطة تمثــل مضــمون البرنــامج  ،كبرنــامج -

الذي يصبح هدفا في حد ذاته، والمنهج هنا عبارة عن مجموعـة مـن اإلجـراءات يـؤدي تنفيـذها 

  .نامجإلى تحقيق األنشطة التي تكون جوهر هذا البر 

حيـــث تحمـــل معنـــى االلتـــزام وتكـــون موجهـــة نحـــو التقـــدم وتصـــبح نوعـــا مـــن  ،كحركـــة -

  . التنظيم

يـربط مفهـوم التنميـة االجتماعيـة بأربعـة جوانـب متميـزة مـن النظريـة " سـاندرز" وبهـذا فـإن

ــــة، وهــــي التغيــــر االجتمــــاعي، والضــــبط االجتمــــاعي، والتنظــــيم االجتمــــاعي، وعلــــم  االجتماعي

  .)1( سياالجتماع السيا

بصـــورة واضـــحة ومبســـطة فـــي هـــذه  - أي التنميـــة االجتماعيـــة -ويمكـــن أن نحـــددها      

  : النقاط

ن عمليـات التصـنيع عـتهتم التنمية االجتماعية بإيجاد التوازن في المجتمع، حيث نتج  -

مجتمعـات (     والتحضر والنمو السريع في قطاعات المجتمع وجود آثار سلبية في المجتمـع 

  ...).وأخرى غنيةفقيرة 

تهــــتم التنميــــة االجتماعيــــة باألهــــداف الوقائيــــة فهــــي تعطــــي اهتمامــــا خاصــــا للجوانــــب  -

الوقائيـــة بجانـــب العـــالج، ألن تحقيـــق األهـــداف الوقائيـــة يحـــول دون الوقـــوع فـــي المشـــكالت أو 

  . االنتظار حتى يتم التحرك لعالجها

  .وتحقيق التعاون بينهاتهتم التنمية االجتماعية بأهمية التداخل بين المهن  -

                                                           

، 1972دار النهضــة العربيــة، : ، ترجمــة أحمــد الــنكالوي، بيــروتالسياســة االجتماعيــة فــي البلــدان الناميــة: لفنجســتون )1(  

عـالم الكتـب،  ب ت، ص : ، القـاهرة)المفـاهيم والقضـايا (التنمية االجتماعيةعلي الكاشف، نقال عن  106 -105ص ص
32  
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  .)1( تهتم التنمية االجتماعية بالتغيير المؤسسي لمقابلة الحاجات اإلنسانية المتغيرة -

كمــا أنهــا تعــد القــوى البشــرية المدربــة وتعمــل علــى تغييــر االتجاهــات والقــيم والســلوك  -

تترتــب  الــذي قــد يعــوق جهــود التنميــة االقتصــادية بجانــب اهتمامهــا بمعالجــة أيــة مشــكالت قــد

  .)2( على التنمية االقتصادية

ـــــع  ـــــي جمي ـــــذل الجهـــــود ف ـــــد أن تب ـــــة الشـــــاملة للمجتمـــــع، الب ـــــة االجتماعي ـــــق التنمي ولتحقي

االتجاهات وفي جميـع جوانـب قطاعـات الحيـاة ومجاالتهـا إلشـباع كافـة االحتياجـات األساسـية 

العــادة  وقــد يخــتص بهــذه التنميــة قطــاع عــريض يعــرف بقطــاع الخــدمات الــذي جــرت .لإلنســان

  . التعليم والصحة واإلسكان والضمان االجتماعي: بتقسيمه إلى أربعة قطاعات جزئية هي

ومن الممكن إتباع أسس مختلفة في تصنيف قطاعات التنميـة االجتماعيـة قـد يكـون مـن 

  :بين تصنيفها وفقا لألسس التالية

يم والصــحة ويشــتمل هــذا النــوع علــى خــدمات تتعلــق بــالتعل: مــن حيــث نوعيــة الخــدمات -

  . واإلسكان والترويح واألمن والتربية الدينية والثقافية والجمالية والرعاية االجتماعية

وتشـــــتمل علـــــى خـــــدمات تتعلـــــق بتنميـــــة المجتمعـــــات : مـــــن حيـــــث المجـــــال الجغرافـــــي -

  . الصحراوية والريفية والحضرية غير الصناعية

ولــة والشــباب والكهــول وتشــتمل علــى خــدمات تتعلــق بالطف: مــن حيــث الفئــات العمريــة -

  .والشيوخ

من العرض السابق لبعض التعريفات التي جاءت في مفهوم التنميـة االجتماعيـة نخلـص 

  :إلى أن هناك عناصر أساسية تشخص ذلك المفهوم لعل أهمها

أنهــــا مفهــــوم معنــــوي لعمليــــة ديناميكيــــة موجهــــة أصــــال إلــــى اإلنســــان باعتبــــاره الطاقــــة  -

  . ي الذي يساهم في عملية تنمية المجتمعالبشرية أو العنصر اإلنسان

أن هناك وسائل عديدة إلحداث تلك المساهمة أو المشـاركة بـين العنصـر المـادي فـي  -

وأن ... التنميــة، والعنصــر اإلنســاني أهمهــا التعلــيم، والصــحة، واإلســكان، والرعايــة االجتماعيــة

  .نمو المجتمعتلك الوسائل هي التي تساعد الطاقة البشرية على المساهمة في 

                                                           

  62-61مد سيد فهمي، مرجع سابق، ص ص مح  (1)

  73سميرة كامل محمد، مرجع سابق، ص   (2)
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 - التــي هــي وســائل للتنميــة االجتماعيــة - أن قيــاس العائــد مــن الخــدمات االجتماعيــة -

وتقيــيم تلــك الخــدمات عــن طريــق المقابلــة بــين المــدخالت والمخرجــات فــي كــل خدمــة تكونــان 

  . مشكلتين من أخطر المشكالت التي تواجه عملية التنمية االجتماعية

معظـــم كتـــاب االقتصـــاد أن يلحقـــوا التنميـــة االجتماعيـــة  أن الطريقـــة التـــي يحـــاول بهـــا -

وينظـــروا إلـــى األولــى أنهـــا الحقـــة وتابعـــة للثانيــة ولـــيس لهـــا دور محـــدد،  ،بالتنميــة االقتصـــادية

وٕانمــا هــي مجــرد حلقــة تــدخل فــي سلســلة النشــاط االقتصــادي للمجتمــع، فيهــا كثيــر مــن الخطــأ 

أساســية وعلــى قــدر كبيــر مــن األهميــة فــي التنميــة االجتماعيــة عمليــة إن  .وعــدم الموضــوعية

  . إحداث التنمية الشاملة للمجتمع

إن الهدف النهائي من عملية التنمية االجتماعية هو إحداث التغيرات االجتماعيـة فـي  -

 . هداف المجتمع في إنجازات ملموسةبناء المجتمع ووظائفه والتي بها تشخص وتتجسد أ

االجتماعيـة ومـا تتضـمنه مـن عمليـات تغييـر اجتمـاعي إن النظرة الدقيقـة لمفهـوم التنميـة 

يفــــرض إشــــباع الحاجــــات االجتماعيــــة لألفــــراد والجماعــــات فــــي ظــــل إيديولوجيــــة تتــــرجم آمــــال 

ـــد يوتصـــور مـــا يجـــب أن  المجتمـــع ـــا نقـــف عن ـــادين تجعلن ـــع المي ـــه مســـتقبال فـــي جمي كـــون علي

ســوف بـذلك و  .)1( لميدانيـةمميـزات يجـب أن تتــوفر فـي تعريـف التنميــة وبالتـالي فـي تطبيقاتهــا ا

تخدم عملية التمييز تلك صياغة نموذج لمتطلبـات التنميـة فـي المجتمعـات الناميـة والمشـكالت 

  :والمعوقات التي تواجه تحقيق تلك المتطلبات، وهي

وهي النظرة الكلية المتكاملة لقضايا المجتمع بأشكالها المتعددة االقتصـادية : الشمولية -

  . الخ في حركتها وسكونها...ةوالثقافية والسياسي

يمثــل التخطــيط أهــم العناصــر األساســية للتنميــة االجتماعيــة ووجهــة القيــادة : التخطــيط -

التي تمثلها، ويستند التخطيط على مبدأ الموازنة بين الموارد من جانـب والحاجـات االجتماعيـة 

  . من جانب آخر

ساســا مــن االختيــار الشــعبي لهــا بمــا أن أهــداف التنميــة االجتماعيــة نابعــة أ: الشــعبية -

فهــي موجهـــة لخدمـــة وتحقيـــق آمـــال الشـــعب، لــذا فعلـــى الســـكان أنفســـهم أن يســـهموا فـــي بحـــث 

وأن تتـــاح لهــم أقصــى حـــد مــن العمالـــة الكاملــة المنتجـــة  ،مشــكالتها وتحديــد أهـــدافها ووســائلها

  .لتحقيق أهدافها واإلفادة العادلة من مكاسبها

                                                           

مـــدخل جديـــد لدراســـة  ،) 1962-1930(التنميـــة االجتماعيـــة ونظـــام التعلـــيم الرســـمي فـــي الجزائـــر زايـــد،  ىمصــطف  )1(

  65، ص 1986ديوان المطبوعات الجامعية،  : ، الجزائرالمجتمعات السائرة في طريق النمو
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العمليات الناتجة عن النشـاط اإلنسـاني تهـتم بالصـالح  وهي: السياسات ذات األهداف -

تحـــدد بنـــاءا علـــى متطلبــــات فهــــي األهـــداف التـــي ترمــــي تحقيقهـــا هـــذه السياســـات أمـــا  .العـــام

تعبــر عــن واقــع المجتمــع وتطلعاتــه والتــي تتحقــق مــن الضــروري أن أي  ،المجتمــع وقيمــه العليــا

كاملـــة وتحتـــاج إلـــى ميكانيزمـــات  وٕان كانـــت فـــي الواقـــع غيـــر( عـــن طريـــق المشـــاركة الشـــعبية

  ). إضافية للضبط االجتماعي ودفع األفراد لتحقيق األهداف

تعنــي الديموقراطيــة بأوســع معانيهــا طريقــة للحيــاة فــي المجتمــع، والتــي : الديموقراطيــة -

عــــن طريقهــــا يعتقــــد كــــل فــــرد بأنــــه يتحصــــل علــــى نفــــس فــــرص اآلخــــرين فــــي ممارســــة الحيــــاة 

ن عناصـــر التنميـــة االجتماعيـــة تمثـــل أســـلوبا الختيـــار أهـــداف مـــ راالجتماعيـــة، وهـــي كعنصـــ

  .التنمية االجتماعية من ناحية وأسلوبا للعمل على إنجازها من ناحية ثانية

تتعــدد معــاني األيديولوجيــة، بــل يوجــد صــعوبة فــي تحديــد مــدلولها إذ  )∗(: األيديولوجيــة -

رونهــــا حالــــة خاصــــة لظــــاهرة يغلــــب عليهــــا الصــــفة المعياريــــة، ومــــع هــــذا فعلمــــاء االجتمــــاع ي

، لـــذلك اعتبـــرت نســـق مـــن )1(المعتقـــدات العامـــة مـــن الصـــعب تمييزهـــا عـــن الحـــاالت األخـــرى

المعتقــدات يرمــز إلــى المثاليــة فــي المجتمــع وتحــرك النــاس نحــو مجموعــة مــن القــيم عــن طريــق 

،  )2(المشاركة اإلرادية التي تهدف إلى تحقق األهداف الكبرى التـي يناضـل مـن أجلهـا المجتمـع

، فهـــي تشـــكل ةال يمكـــن تصـــور التنميـــة تنبـــع مـــن فـــراغ، وبالتـــالي فـــإن لكـــل تنميـــة أيديولوجيـــو 

اإلطــار األساســي الــذي يحــدد أهــداف التنميــة فــي المجتمــع، وهــي عــادة مــا تســتمد مــن خــالل 

  .)3( المنظور التاريخي، أي تاريخ األمة بمختلف أبعادها اإلنسانية

ـــــتعريمـــــن الواضـــــح أن  ـــــة  اتف ـــــةاالتنمي ـــــة  الجتماعي ـــــات العلمي ـــــاختالف الخلفي ـــــف ب تختل

علــى تعريــف  االعتمــادالفكريــة واإليديولوجيــة للمتخصصــين، ومــن الصــعوبة حقــا  واالتجاهــات

يركز على جانب معين مـن جوانـب  اتدون التعريف اآلخر، لكون كل تعريف من هذه التعريف

أو تنميـــة القـــيم أو  جتماعيـــةاالتنميـــة الفـــرد والجماعـــة والمجتمـــع أو تنميـــة الســـلوك والعالقـــات 

                                                           

األيديولوجية في المجتمع المحلي مثل البوصلة التـي توجـه التنميـة المحليـة إلـى أقصـر طريـق لتحقيـق األهـداف، وعلـى   )∗(

  . المواطنين في المجتمع أن يكونوا على قناعة بهذه األيديولوجية والسير على هداها عند وضع وتصميم البرنامج التنموي

، 1ديـوان المطبوعـات الجزائريـة، ط: ، ترجمـة سـليم حـداد، الجزائـرم االجتمـاعالمعجم النقدي لعلبوريكو، .وف.بودون.ر  )(1

  85، ص1986

 194، مرجع سابق ص ...االستراتيجيات...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع )(2

             70-68مصطفى زايد، مرجع سابق، ص ص   (3)
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يــدفعنا إلــى طــرح بعــض المفــاهيم  األمــرهــذا . )1( ...االجتمــاعيالمؤسســات البنيويــة للتركيــب 

  .االجتماعية ذات الصلة بهذا المفهوم لتحديد أوجه التداخل فيما بينها

   :بعض المفاهيم ذات الصلة بالتنمية االجتماعية -1-2

ا لتعـــددها، لـــذلك نتطـــرق إلـــى المفـــاهيم الشـــائعة ال يمكـــن حصـــر كـــل المفـــاهيم هنـــا نظـــر 

  .واألشد قربا من مفهوم التنمية االجتماعية

الغربـي هـو الـذي وضـع مؤشـرات التنميـة  يلقد كان الفكر االقتصاد: التنمية -1-2-1

القـومي مـن حالـة الركــود  دمـن خـالل منظـور اقتصـادي، وعرفــت التنميـة بأنهـا تحويـل االقتصــا

القـــومي فـــي تحقيـــق زيـــادة ســـنوية  دلـــك عـــن طريـــق زيـــادة مقـــدرة االقتصـــاإلـــى حالـــة الحركـــة وذ

ملموسة في إجمالي النـاتج القـومي وتغييـر هياكـل اإلنتـاج ووسـائله ومسـتويات العمالـة والزيـادة 

فــي االعتمــاد علــى القطــاع الصــناعي والحرفــي، لهــذا اعتبــرت الزيــادة الســنوية ومتوســط الــدخل 

  . )2( ممية ومن جراء ذلك نتج خلطا في المفاهيالفردي المرتفع من مؤشرات التن

والجـــدير بالـــذكر أن التنميـــة فـــي معناهـــا األصـــلي كانـــت مرادفـــة للنمـــو أو االنفتـــاح علـــى 

الطاقـــات واإلمكانيـــات الكافيـــة وعنـــدما تحـــول هـــذا المصـــطلح مـــن اللغـــة العاديـــة إلـــى العلـــوم 

  .)3( لتقدماالجتماعية اندرج تحت المدخل التطوري مثله في ذلك مصطلح ا

إذن في البداية احتكر علمـاء االقتصـاد مصـطلح التنميـة وربطـوه بمقـوالتهم البحثيـة، فبـدا 

اجتماعيـة، تعكـس المـدى  لفاقدا البعد االجتماعي، بينما ال تظهر التنمية إال في صـور وأشـكا

هــو الــذي وصــلته البنيــة االجتماعيــة بســبب الخطــة التنمويــة المتبعــة، إذ يتعــذر الفصــل بــين مــا 

اجتمـــــاعي ومـــــا هـــــو اقتصـــــادي بســـــبب تعـــــذر الفصـــــل بـــــين الظـــــروف الماديـــــة والخصـــــائص 

االجتماعيـــة المســـاهمة فـــي تنشـــئة هـــذه الظـــروف، وبصـــورة أشـــمل تعـــذر الفصـــل بـــين جوانـــب 

أن التخلـف ال يــزال  E.Hegen" إيفريـت هـاجين"االجتمـاع البشـري المختلفـة وفـي هـذا اعتبـر 

بنيـة اقتصـادية تحتيـة، تمكنهـا مـن تفعيـل قـدراتها التنمويـة  قائما فـي كثيـر مـن الـبالد رغـم تـوفر

                                                           

    173إحسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص (1) 

  157م عيد، مرجع سابق، صحسن إبراهي  (2)

، 2000المعرفة الجامعية،   ردا: ، اإلسكندريةعلم االجتماع االقتصاديعبد العاطي السيد ومحمد أحمد بيومي،  دالسي(3)  

  274-273ص ص 
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وانتهى إلى اعتبـار شـروط أخـرى غيـر اقتصـادية، فهـي تتطلـب بنظـره تغييـرا جـذريا ألساسـيات 

  .)1( البناء االجتماعي المتخلف، كل هذا جعل الكفة تميل لصالح االجتماعيين

مو كل اإلمكانيـات الكامنـة فـي كيـان التنمية بأنها انبثاق ون "سعد إبراهيم"الدكتور  يعرف

معين وبشكل كامل ومتوازن سـواء كـان هـذا الكيـان فـرد أو جماعـة أو مجتمـع، ولهـذا التعريـف 

  :عناصر أساسية هي

  .التنمية عملية داخلية ذاتية -

  .التنمية عملية ديناميكية ذاتية -

قهــا واتجاهاتهــا التنميــة ليســت طريقــا واحــدا أو اتجــاه محــدد مســبقا، إنمــا تتعــدد طر  -

  .باختالف الكيانات واإلمكانيات داخل كل كيان

ويــرى أن التنميــة تنطــوي علــى شــرطين، األول هــو إزاحــة كــل المعوقــات التــي تحــول 

دون انبثـــاق اإلمكانيـــات الذاتيـــة الكامنـــة داخـــل كيـــان معـــين، والثـــاني هـــو تـــوفير الترتيبـــات 

 ســانية المنبثقــة إلــى أقصــى حــدودهاالمؤسســية التــي تســاعد علــى نمــو هــذه اإلمكانيــات اإلن
كــل جهــد تنمــوي حقيقــي هــو انتقــال  فعــل لتجــاوز حالــة التخلــف، وولــذلك فالتنميــة هــي . )2(

  .)3( إرادي من واقع متخلف فعال إلى وجود ممكن يمتلك شروطه الموضوعية والذاتية

مفهـــوم التنميــــة متشــــعب لدرجــــة يصــــعب فيهــــا الوصـــول إلــــى اتفــــاق عــــام حولــــه بــــين  إن

هتمين و المختصين باإلضافة إلى االخـتالف تبعـا للتوجهـات أيـا كـان طبيعتهـا ليتعـدى هـذا الم

االخــــتالف ليصــــيب شــــمولية التعريــــف ذاتــــه ومــــا هــــي حــــدوده ومتضــــمناته، ومــــن ثــــم جــــاءت 

وٕاذا حاولنـا  .السياسات التنموية لمختلف الدول متباينة تبعا لتنوع مجاالت التنظير فكـرا وعمـال

النظرية واإلستراتيجية واختصار المسـافة البحثيـة لـنخلص إلـى القـول بـأن  تخطي هذه الحواجز

التنمية عملية معقدة ومركبة وشـاملة تضـم جوانـب اقتصـادية، سياسـية، اجتماعيـة وثقافيـة دون 

إهمال للجوانب النفسـية والبيولوجيـة ليتسـنى فهـم السـلوك اإلنسـاني والـدوافع التـي تحـرك األفـراد 

                                                           

الجمعيـة ): الجزائـر(باتنـة  جامعيـة،، مجلـة الفكـر، مجلـة )مقاربـة منهجيـة( ومرتكـزات...التنميـة عوائـق ،رياض حـاوي (1) 

  14 ، ص 1993،  1ثقافية الجامعية، العدد ال

، بحـث مقـدم إلـى المـؤتمر العـالمي السـنوي " نحو نظريـة سوسـيولوجية للتنميـة فـي العـالم الثالـث "سعد الدين إبراهيم،  (2)

، 1977مــارس  26إلــى  24الجمعيــة المصــرية لالقتصــاد السياســي واإلحصــاء والتشــريع، : لالقتصــاديين المصــريين، القــاهرة

  48-44عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص صنقال عن،  68-67ص ص

ــات نبيــل رمــزي وعــدلي أبــو طــاحون،  (3) قضــايا نظريــة و بحــوث  (التنميــة كيــف؟ ولمــاذا ؟ التنميــة بــين المفهــوم واآللي

  58، ص 1992، دار الفكر الجامعي،  اإلسكندرية ،)ميدانية
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عالقـات ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن أنظمـة تتـداخل فـي تفاعالتهـا وتأثيراتهـا وما يقوم بينهم مـن 

  .)1( على جوانب المجتمع المختلفة

ـــةإذا كانـــت معظـــم تعـــاريف  ـــة وٕاجراءاتهـــا فـــإن ثمـــة  التنمي ـــة التنمي ـــى عملي قـــد ركـــزت عل

 ،اتجاهات حديثة تنظر إلى التنمية من زاوية أخرى وهـي اآلثـار المترتبـة عليهـا والناجمـة عنهـا

  :لذلك ينظر إليها على أنها

العمليـــة التـــي ينـــتج عنهـــا زيـــادة فـــي فـــرص حيـــاة بعـــض النـــاس فـــي مجتمـــع مـــا دون  -

  .نقصان في فرص الحياة بالنسبة للبعض اآلخر في نفس المجتمع وفي نفس الوقت

التنمية هي عملية تستهدف إثارة ظروف التقدم االجتماعي واالقتصـادي للمجتمـع كلـه  -

  .)2( أقصى درجة ممكنة ىمبادرة األفراد والمجتمع إل باالعتماد على

أنهــا التحريــك العلمــي بإال أن التنميــة اآلن وكمصــطلح يســتخدم دوليــا وعلــى نطــاق واســع 

المخطط لمجموعة من العمليات االجتماعية واالقتصادية مـن خـالل أيديولوجيـة معينـة لتحقيـق 

وب فيهــا إلــى حالــة مرغــوب الوصــول التغيــر المســتهدف مــن أجــل االنتقــال مــن حالــة غيــر مرغــ

وهذا يعني أن عملية التنميـة تسـتهدف تغييـرا أساسـيا فـي البنـاء االجتمـاعي بمـا يتضـمنه  .إليها

مــن تنظيمــات مختلفــة األهــداف وتعــديال فــي األدوار والمراكــز وتحريــك اإلمكانيــات االقتصــادية 

 كميــة والفكريــة وبنــاء القــوة تلــإلــى جانــب العمــل لتغييــر الموجهــات القي ابعــد تحديــدها وموازنتهــ

مقصــودة تقــوم بهــا سياســات محــددة وتشــرف  هوعمليــة التغييــر هــذ .)3( التــي تعيــق التجديــدات

على تنفيذها هيئات قومية مسئولة تعاونها هيئات على المستوى المحلي تسـتهدف إدخـال نظـم 

فعـــل، وٕاعــــادة جديـــدة، أو خلـــق قـــوى اجتماعيـــة جديـــدة مكــــان القـــوى االجتماعيـــة الموجـــودة بال

ـــــر  ـــــب مـــــن التغي ـــــة الظـــــروف المتعـــــددة لهـــــذا الجان ـــــدة وتهيئ توجيههـــــا وتنشـــــيطها بطريقـــــة جدي

  .)4( االجتماعي الذي يطلق عليه التنمية

وتجدر اإلشارة إلى أنه في أواخر الثمانينات من القرن العشرين بـدأ التركيـز علـى مفهـوم 

يــات التنميــة القــدرات والمهــارات الالزمــة والتــي تعنــي اكتســاب المعنيــين بعمل ،التنميــة المســتدامة

                                                           

تحليـل سوسـيولوجي ألهـم مظـاهر التغييـر فـي المجتمـع  (المجتمـع الجزائـريمقدمة في دراسـات فـي محمد السويدي،  (1) 

 120، ص1990ديوان المطبوعات الجامعية،  : ر، الجزائ)الجزائري المعاصر

  202-201عبد الرسول محمد، مرجع سابق، ص ص  دسع(2)   

دار النهضــة العربيــة،  : وت، بيــر دراســات فــي التنميــة والتخطــيط االجتمــاعيمحمــد عــاطف غيــث ومحمــد علــي محمــد،  (3) 

  15، ص 1986

  274السيد عبد العاطي السيد ومحمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص  (4) 



 تماعيةماهية التنمية االج                                                   الفصل األول

 

ليصبحوا قادرين على االستمرار بالتنمية وٕايجاد الظروف الالزمة لذلك من مهارات وتنظيمـات 

  . )1( وموارد وأن تصبح العملية التنموية جزءا من أنماط الفكر والفعل لدى أعضاء الجماعة

والمتكاملــة  ةالدينامكيــ هــي مجموعــة مــن العمليــات: تنميــة المجتمــع المحلــي -1-2-2

تحـدث فــي المجتمــع المحلــي مــن خــالل الجهــود األهليــة والحكوميــة بأســاليب ديموقراطيــة ووفــق 

سياســة اجتماعيــة محــددة وخطــة واقعيــة مرســومة وتتجســد مظاهرهــا فــي سلســلة مــن التغييــرات 

تمـد علـى البنائية والوظيفية التي تصـيب كافـة مكونـات البنـاء االجتمـاعي للمجتمـع المحلـي وتع

أي هــي   .)2( المـوارد المحليــة للوصـول إلــى أقصـى اســتغالل ممكـن فــي أقصـر وقــت مسـتطاع

تلـــك العمليـــات التـــي توحـــد بـــين جهـــود األهـــالي وجهـــود الســـلطات الحكوميـــة لتحســـين األحـــوال 

االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة للمجتمعــات المحليــة، وتحقيقــا لتكامــل هــذه المجتمعــات فــي 

  :لذا فهي تقوم على عاملين أساسيين ،حياة األمة

  .مساهمة األهالي أنفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم -

ــــزم مــــن الخــــدمات الفنيــــة وغيرهــــا بطريقــــة مــــن شــــأنها تشــــجيع المبــــادرة  - ــــوفير مــــا يل ت

  .)3( والمساعدة الذاتية المتبادلة بين عناصر المجتمع وجعل هذه العناصر أكثر فعالية

فـأي فإن تنمية المجتمع المحلي هـي جـزء متكامـل مـع التنميـة االجتماعيـة الشـاملة،  بهذا

تخلـــق  المبـــادىء واألهـــداف يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى تنميـــة غيـــر متوازنـــةانفصـــال أو ابتعـــاد عـــن 

مشــاكل علــى المــدى الطويــل، فهــي جــزء مــن تنميــة المجتمــع القــومي تهــدف إلــى تكــوين الــوعي 

 ادية والبشرية في التنمية االجتماعية على المستوى القومي الشـاملالكامل الذي يسهم بقواه الم
)4(.  

إن التنميـــة االجتماعيـــة أوســـع فـــي مجـــال العمـــل بتركيزهـــا علـــى التنميـــة فـــي المؤسســـات 

والــنظم وٕاحــداث التجديــد فــي كــل المســتويات وتهــتم بالخــدمات االجتماعيــة وتقــوم علــى سياســة 

المجتمـــع المحلـــي فتـــدخل فيهـــا الخـــدمات االجتماعيـــة التخطـــيط والتنســـيق الشـــامل، أمـــا تنميـــة 

                                                           

   335، ص1999، 1دار الشروق، ط :القاهرة ،عمقدمة في علم االجتماعثمان،  مإبراهي(1)  

،  1دار المعـــارف، ط: إلســـكندرية، ا)دراســـة نقديـــة فـــي علـــم اجتمـــاع التنميـــة (تغريـــب العـــالم الثالـــثكمـــال التـــابعي،  (2) 

  26-25، ص ص 1993

كليـــة الخدمـــة  :القـــاهرة ،)هـــارات، أدوارمإســـتراتيجيات،  (تنظـــيم المجتمـــع فـــي الخدمـــة االجتماعيـــة ،قـــوت القلـــوب  (3)

  161، ص 2000، 1تماعية، جامعة القاهرة، طاالج

  27سميرة كامل محمد، مرجع سابق، ص (4)   
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فتنميـــة ...األنشـــطة التعاونيـــةفـــي المجتمعـــات المحليـــة وتعتمـــد علـــى  واالقتصـــادية جميعـــا وتـــتم

  .)1(الشاملة  المجتمع المحلي تأتي في إطار التنمية االجتماعية

  :فهومينالتالي للمقارنة بين الم جدولالولمزيد من التوضيح، ندرج 

  :الفرق بين التنمية االجتماعية وتنمية المجتمع المحلي) 1: (مجدول رق

  تنمية المجتمع المحلي  التنمية االجتماعية  االختالف  نقاط

ـــــــــــــــــة  خدمات اجتماعية فقط  العمل مستوى  -خـــــــــــــــــدمات اجتماعي

  ثقافية -صحية-اقتصادية 

تقـــــــــــــوم علـــــــــــــى التنســـــــــــــيق   العملمجال 

  والتخطيط الشامل

تقــــــــــــوم علــــــــــــى التخطــــــــــــيط 

شــكل نشــاط جمــاعي  الجزئــي فــي

  يعتمد على االتفاق في الرأي

إحــــــداث التغييــــــر بــــــالتركيز   أهدافها

علــــــــــــــــى المؤسســــــــــــــــات والــــــــــــــــنظم 

  االجتماعية

بــــــــالتركيز علــــــــى النــــــــواحي 

الخاصــــــــــة  واحتياجــــــــــات أهــــــــــالي 

  المجتمع المحلي

عالقتهـــا بالسياســـة 

  للدولةالعامـــة 

  جزء من التنمية الشاملة  جزء من العملية السياسية

  160، ص مرجع سابق ،قوت القلوب: المرجع                  

مفهـــوم تنظـــيم المجتمـــع ظهـــر فـــي الـــدول المتقدمـــة لعـــالج : تنظـــيم المجتمـــع -1-2-3

التكنولــوجي الســريع وٕاعــادة التــوازن النــاتج عــن  مالمشــكالت االجتماعيــة التــي نجمــت عــن التقــد

عكــس الحــال لمفهــوم التنميــة  ،ظــاهرة البطالــة واالنحــراف والتفكــك األســري ومشــكالت التحضــر

االجتماعيــة الــذي ظهــر لعــالج مشــكالت جوهريــة تتعلــق بأســاس الحيــاة مثــل مشــكالت الغــذاء 

إذن عمليــــة تنظــــيم المجتمــــع تحــــاول مواجهــــة  .المتخلفــــةمجتمعــــات الوالصــــحة واإلســــكان فــــي 

 مشــكالت التقــدم الصــناعي والتنميــة االجتماعيــة تحــاول معالجــة مشــكالت التخلــف االجتمــاعي
)2(.  

إلى أن تنمية المجتمع تكون باشـتراك أعضـاء المجتمـع أنفسـهم  "سيد عويس" ولقد أشار

فــــي الجهــــود التــــي تبــــذل لتحســــين مســــتوى المعيشــــة فــــي محــــيطهم بعــــد تزويــــدهم بالخــــدمات 

                                                           

  161-160مرجع سابق، ص قوت القلوب محمد فريد، (1) 

  93-91نبيل السمالوطي، مرجع سابق، ص ص  (2)  
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ـــنفس ويجـــب أن  ـــى المبـــادرة واالعتمـــاد علـــى ال ـــات الالزمـــة لمســـاعدتهم وتشـــجيعهم عل والمعون

  .)1( لتعاون فيما بينهمبدرجة عالية من ا ايتميزو 

ـــر االجتمـــاعي -1-2-4       لقـــد شـــاع اســـتعمال هـــذا المصـــطلح مـــع ظهـــور كتـــاب: التغي

ــر االجتمــاعي"  ــام أوغبــرن"لصــاحبه " التغي ، وهــو يشــير إلــى 1922ســنة " W.Ogbern" "ولي

يشــتمل  االتحــول فــي البنــاء االجتمــاعي والــنظم واألدوار والقــيم وقواعــد الضــبط االجتمــاعي، بمــ

يه البناء االجتماعي من نظم ومنظمات وعالقات وتفاعالت نتيجة لتشـريع أو قاعـدة جديـدة عل

 دوقـ، )2(لضبط السلوك أو كنتـاج لتغيـر فرعـي معـين أو جانـب مـن جوانـب الوجـود االجتمـاعي

  . )3( يكون هذا التحول إيجابيا أو سلبيا وال يتصف ذلك بالثبات إطالقا

يشــير مصــطلح التغيــر إلــى معنـــى " بقولــه Lidenberg "لــدنبرج"وقــد أكــد هــذا المعنــى 

  .)4( "االختالف في أي شيء يمكن مالحظته في فترة زمنية معينة

يشـيران إلـى  اوكأنهمـ لقد استخدم عدد من الدارسين مفهومي التنمية والتغير االجتمـاعي 

شـير وعلى ذلـك يمكننـا أن ن ،موضوع واحد على ما فيه من خلط وٕاساءة فهم مدلول كل منهما

فـــــــي دراســـــــاته عـــــــن كيفيـــــــة ظهـــــــور الحضـــــــارات وتـــــــدهورها " Twimbi"" تـــــــوينبي "إلـــــــى أن 

فــي دراســـته عــن األنســـاق الثقافيـــة المتعــددة التـــي تزدهــر ثـــم تنـــدثر، " Sorokin"" ســـوروكين"و

في دراسته عن االنهيار الجدلي لألنساق االقتصادية وظهور أنسـاق أخـرى جديـدة،  "ماركس"و

 ،عـــن الصـــفوة والســـلطة" M.Weber" "مـــاكس فيبـــر"و "Pareeto"" بـــاريتو"ودراســـات كـــل مـــن 

وعمومـا يمكـن القـول أن جميـع هـؤالء المـؤلفين  ،كانت كلها تضـع أحـد المفهـومين محـل اآلخـر

  . )5( كانوا دارسين للتغير االجتماعي وليس التنمية

أن التغيـــــر االجتمـــــاعي هـــــو حـــــدوث تحـــــوالت  "فيليـــــب روب"وفـــــي هـــــذا الســـــياق أشـــــار 

يــــة فــــي أي اتجــــاه، بينمــــا التنميــــة االجتماعيــــة تتمثــــل فــــي إحــــداث تكيــــف مقصــــود مــــع اجتماع

                                                           

  15، ص1999المكتب الجامعي الحديث،  : ، اإلسكندريةالتنمية والمشكالت االجتماعيةمحمد شفيق،   (1)

  459ص ،2003دار الفجر للنشر والتوزيع،  : القاهرة ،تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمةعلي غربي وآخرون،  (2)

  6عبد الهادي الجوهري، دراسات في التنمية االجتماعية، مرجع سابق، ص  (3)

  36 ص، 1987 ،1مجدالوي، ط ردا): األردن(، عمان التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيقمحمد الدقس،  (4)

  12السيد عبد العاطي السيد ومحمد أحمد بيومي، مرجع سابق، ص(5)  
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أما العـالم روب فيميـز بـين التنميـة  .)1(الظروف المتغيرة، أو هي التغير العمدي لهذه الظروف

  .)2( ويعتبرها تكيفا يهدف لتغيير الظروف االجتماعيوالتغير  االجتماعية

لتغيـــــر االجتمـــــاعي هـــــو مصـــــطلح التنميـــــة ومـــــع هـــــذا فـــــإن أقـــــرب المصـــــطلحات إلـــــى ا

إال أن هــذه األخيــرة أوســع وأشــمل مــن التغيــر االجتمــاعي الــذي ينصــب علــى ، )3( االجتماعيــة

كل تغيير يقع في التركيب السكاني للمجتمع أو بناء المجتمع أو في نظمه االجتماعيـة أو فـي 

والتــي تحــدد  ،ي ســلوك األفــرادإنمــاء العالقــات االجتماعيــة أو فــي القــيم والمعــايير التــي تــؤثر فــ

فالتغير قد يكـون تقـدما  .مكانتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات االجتماعية التي ينتمون إليها

وقـــد يكـــون تـــأخرا أي أنـــه تحـــول مـــن حـــال إلـــى حـــال آخـــر مخـــالف، بينمـــا التنميـــة االجتماعيـــة 

اعي مثــل مشــكالت تشــمل كــل هــذه الجوانــب، كمــا تتنــاول المشــكالت المتصــلة بــالتغير االجتمــ

المنتجـــين ومشـــكالت الهجـــرة مـــن الريـــف إلـــى الحضـــر والمشـــكالت االجتماعيـــة الناجمـــة عـــن 

  .)4( التغير االجتماعي السريع

الموجـه والمـنظم مـن خـالل أيديولوجيـة  يالتنمية االجتماعيـة التغيـر االجتمـاع تعتبربهذا 

  . معينة من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليها

فـإن النمـو  "Joseph-.Schompiter" "شومبيترجوزيف "حسب تعريف : النمو-1-2-5

يشــير إلــى النمــو االقتصــادي والــذي يمكــن االســتدالل عليــه فــي حجــم ارتفــاع نصــيب الفــرد مــن 

  .الدخل القومي خالل الدورة االقتصادية المتاحة

الـــذي يشـــير إلـــى فـــي حجـــم اإلنتـــاج الكلـــي الخـــام و  اوعلـــى هـــذا األســـاس فـــالنمو هـــو نمـــو 

ويكـون النمـو بطيئـا  مجموع السلع والخدمات التي تم الحصول عليها خالل فترة زمنية محـددة،

وتــدريجيا، يغلــب عليــه التغيــر الكمــي، ويســير فــي خــط مســتقيم بحيــث يمكــن التنبــؤ بمــا ســيؤول 

  .)5( وهو يدخل في الدراسات االقتصادية نظرا لطبيعة النمو وخصائصها ،إليه

، حيــث "ابــن خلــدون"و "هربــرت سبنســر"جــده عنــد عــالم االجتمــاع اإلنجليــزي وهــذا مــا ن

يــذهب سبنســر إلــى أن المجتمــع ينمــو ويــزداد فــي التعقيــد والبنــاء حتــى يصــل إلــى حالــة التبــاين 

                                                           

  19-18د علي محمد، مرجع سابق، ص ص محمد عاطف غيث ومحم (1)
 (2) sanders,the community, ronald press co.N.Y, 1958,p 39  

  31- 30مرجع سابق، ص ص علي الكاشف،نقال عن 

  66مرجع سابق، ص: حسن إبراهيم عيد (3)

  66، ص 1985ب، الدار العربية للكتا: ، ليبياالتربية وتنمية المجتمع العربيعمر محمد التومي الشيباني،  (4)

  37، ص األهالي، ب ت :، األردنعلم اجتماع التنميةجهينة سلطان العيسى،  (5)
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والتمايز في األعضاء ويقوم كل عضو بوظيفـة محـددة مـع ارتباطـه بوظـائف أخـرى، كمـا يـرى 

ي تطــوره بمراحــل تماثــل المراحــل التــي يمــر بهــا الكــائن بــن خلــدون أن المجتمــع البشــري يمــر فــ

  .)1( العضوي في نموه

 ةلــذلك ينظــر إلــى النمــو علــى أنــه عمليــة تلقائيــة تحــدث دون تــدخل اإلنســان، أمــا التنميــ

فتشــير إلــى ذلــك النمــو المتعمــد الــذي يــتم عــن طريــق الجهــود المنظمــة التــي يقــوم بهــا اإلنســان 

فـق مصـطلح النمـو مـع التغيـر عنـدما يشـير إلـى حـدوث تغيـرات بينما يت .لتحقيق أهداف معينة

ومـن  .)2( في الظواهر واألشياء دون أن يسير في خط مستقيم مميز أو في اتجاه واحد لألمـام

األمور المسلم بها أن النمو يحدث عن طريق التطور البطيء، بينمـا التنميـة تحتـاج إلـى دفعـة 

  . Big Pushقوية 

والنمـو هــو سـرعة التنميـة مقارنــة بـالنمو الطبيعــي والتغييـر الجــذري إن الفـرق بـين التنميــة 

مـن أن التنميـة " جـونز"والشـيء التقليـدي لهـذه النقطـة تتضـمنه وجهـة نظـر  ،)∗( بصورة خاصـة

أكثـــر مـــن النمـــو، إذ يجـــب أن تكـــون تنميـــة اجتماعيـــة، ويجـــب أن يكـــون التقـــدم تجـــاه العدالـــة 

   .)3( االجتماعية وتحسين مستوى الحياة

ولعــل هــذا مــا جعــل الــبعض يــرى أن التنميــة هــي النمــو المــدروس والــذي قيســت أبعــاده  

بمقـــــاييس علميـــــة ســـــواء أكانـــــت تنميـــــة شـــــاملة أو فـــــي أحـــــد الميـــــادين الرئيســـــية مثـــــل الميـــــدان 

  .)4( االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي

  

  

                                                           

ــة جراهــام كــرو،  (1) ــة االجتماعي ــارن والنظري ــثالث (االجتمــاع المق ــوالم ال  ،، ترجمــة جمــال محمــد أبــو شــنب )مــا بعــد الع

  166، ص2002، دار المعرفة الجامعية :اإلسكندرية

  36 ص، نفس المرجع (2) 

المقصود بالتغيير الجذري هو تغيير الهياكل األساسية فـي بنايـات الـنظم السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة، إن توسـيع  )∗(

الجـامعي  مالتعليم الجامعي أو زيادة مخصصاته المالية قد يضخم مـن حجـم وٕانتـاج التعلـيم الجـامعي، وهنـا يحـدث نمـو للتعلـي

غييـر فـي أسسـه أو هياكلـه أو مهامـه وبالتـالي لـم يحـدث لـه تغييـر نـوعي، لكـن إذا قمنـا دون أن يحدث تنمية ألنه لم يحـدث ت

بتغييــر نظــام ترقيــة األســاتذة أو بتغييــر نظــام تعيــين المعيــدين أو بتغييــر نســبة الطــالب إلــى األســاتذة أو بتغييــر نظــام مكتــب 

 اوهــو ممــ يبنــاء التعلــيم الجــامعي وهيكلــه التركيبــ، فــإن ذلــك يمثــل تغييــرا هيكليــا ألنــه تغييــر فــي )مصــلحة االنخــراط(التنســيق 

  63نبيل جامع، التنمية في خدمة األمن القومي، مرجع سابق، ص  دينتمي إلى التنمية وليس النمو، أنظر محم

  63محمد نبيل جامع، التنمية في خدمة األمن القومي، ص (3) 

   6-5، ص ص 1999-1998تب الجامعي الحديث، ، اإلسكندرية، المكمعجم علم االجتماععبد الهادي الجوهري،  (4)
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  :التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية -1-2-6

عمليـــــة اجتماعيـــــة متعـــــددة الجوانـــــب متشـــــعبة األبعـــــاد فـــــإن التنميـــــة  لمـــــا كانـــــت التنميـــــة

ـــة والتنميـــة االقتصـــادية همـــا وجهـــان لعملـــة واحـــدة  فهمـــا  -التعبيـــر اإذا جـــاز هـــذ -االجتماعي

فالتنميــة االجتماعيــة  .يحققـان هــدفا واحــدا، كمــا أن كـال منهمــا تعتمــد علــى األخـرى وتــؤثر فيهــا

فع عجلتها وتضمن نجاحها واستمرارها، وفـي الوقـت ذاتـه ضرورية للتنمية االقتصادية حيث تد

تعتمــــد عمليــــات النمــــو االقتصــــادي فــــي الــــدول المتقدمــــة علــــى المهــــارات اإلنســــانية أكثــــر مــــن 

والتنميـــة تتطلـــب أيضـــا وفـــي المقـــام األول رأس مـــال بشـــري علـــى  .اعتمادهـــا علـــى رأس المـــال

الســكاني للمجتمــع وبنــاؤه الطبقــي  مســتوى خــاص مــن الصــحة والتعلــيم واإلنتــاج يمثلــه التركيــب

ونظمـــــــه االجتماعيـــــــة ومســـــــتوى الخـــــــدمات المقدمـــــــة إليـــــــه مـــــــن تعلـــــــيم وصـــــــحة ومواصـــــــالت 

وتحـــــدده وتـــــؤثر فيـــــه المعوقـــــات المتصـــــلة بـــــالتغير االجتمـــــاعي كالمشـــــكالت  ،الـــــخ...وتغذيـــــة

 االجتماعيـــة والفـــوارق الكبيـــرة فـــي الـــدخول ومســـتويات المعيشـــة بـــين األفـــراد ومشـــكالت الهجـــرة

الداخليــــــة مــــــن الريــــــف إلــــــى الحضــــــر ومشـــــــكالت النمــــــو الســــــكاني العــــــالي وســــــوء توزيعهـــــــا 

وٕاذا كانـــت التنميـــة االقتصـــادية تهـــدف أساســـا إلـــى زيـــادة اإلنتـــاج بترشـــيد . )1(الـــخ ...الجغرافـــي

اإلنفـــاق ورفـــع معـــدالت الـــدخول الفـــردي واســـتغالل فـــائض االســـتثمار بأفضـــل الطـــرق الممكنـــة 

إن التنميــة االجتماعيــة إنمــا هــي نتيجــة الحقــة لمقــدمات ســابقة تــرتبط لزيــادة الــدخل القــومي، فــ

بالتقــدم االقتصــادي وبزيــادة الــدخل القــومي الــذي يــؤدي بــالطبع إلــى ارتفــاع معــدالت الــدخول، 

فالعامــل والفــالح ال يســتفيد كثيــرا مــن تطبيــق هــذا النظــام باالقتصــار علــى مجــرد زيــادة الــدخل 

مــل مختلــف أجهــزة الدولــة ووســائل اإلعــالم علــى تطــوير الفــردي الخــاص، حيــث ينبغــي أن تع

ـــه اإلنتـــاج  ـــة توجي ـــادة الـــوعي ممـــا يســـهل علـــى الدول العامـــل والفـــالح عـــن طريـــق التثقيـــف وزي

وترشــيده إلــى أفضــل صــفة ممكنــة، وحتــى يســتطيع أن ينفــق الفــالح أو العامــل دخلــه الخــاص 

  .)2( عن طريق أفضل إنفاق ممكن

                                                           

  29كمال التابعي، مرجع سابق، ص  (1)

   10-9محمد شفيق، مرجع سابق، ص ص (2)
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ـــة ثـــم إننـــا نضـــمن بهـــذه الطريقـــة  الوصـــول إلـــى تحلـــيالت كميـــة لفاعليـــة إجـــراءات التنمي

ــــربط بــــين التنميــــة ااالجتماعيــــة أيضــــ ــــم يكــــن مــــن الميســــور تحقيقــــه دون هــــذا ال ، وهــــو أمــــر ل

  .)1( االجتماعية والتنمية االقتصادية

يالحظ أنه ال يمكـن الفصـل بـين التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية ألن كالهمـا يسـهم فـي 

ألن نتـــائج التنميـــة االقتصـــادية تتـــيح الفرصـــة لقيـــام العديـــد مـــن البـــرامج اآلخـــر ويدعمـــه، ذلـــك 

تــوفر المنــاخ المناســب لنجــاح خطــة بــدورها  ي، والتــ، هــذه األخيــرةلصــالح التنميــة االجتماعيــة

ــة المدربــة والقــادرة بحكــم اتجاهــات وأنمــاط  التنميــة االقتصــادية مــن حيــث تــوفير األيــدي العامل

وهــذا يعنــي أن التنميــة . )2( يــة فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصــاديةســلوكها علــى المســاهمة بفعال

االجتماعية تعمل على خدمـة اإلنتـاج مـن ناحيـة وخدمـة اإلنسـان مـن ناحيـة أخـرى، كمـا يجـب 

أن تهدف التنمية االقتصادية إلى رفع مستوى الدخل من ناحية وٕالى توفير فـرص متكافئـة مـن 

ى، حيــــث أن اإلنســــان كهــــدف رئيســــي للتنميــــة الخــــدمات ألعضــــاء المجتمــــع مــــن ناحيــــة أخــــر 

االجتماعيــة مــن أقــوى العوامــل المــؤثرة فــي التنميــة االقتصــادية فهــو الوســيلة التــي تســاعد علــى 

  .)3( التنمية هتحقيقيها وهو الهدف الذي توجه إلي

ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن التنميــة االقتصــادية تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالتنميــة االجتماعيــة، 

ارتفاع مستوى الخدمات العامـة يـؤثر تـأثيرا واضـحا فـي بـرامج التنميـة االقتصـادية بزيـادة  إذ أن

الكفايــــة اإلنتاجيــــة للفــــرد، لــــذلك أدرك االجتمــــاعيون هــــذه الحقيقــــة واتجهــــوا إلــــى دراســــة قضــــايا 

التخلـــــف معتمـــــدين علـــــى مـــــنهج تكـــــاملي يأخـــــذ بعـــــين االعتبـــــار جميـــــع العوامـــــل االقتصـــــادية 

  .)4( واالجتماعية

ـــــــرى : التحـــــــديث -1-2-7 ـــــــث ي ـــــــاختالف اتجاهـــــــات العلمـــــــاء، حي ـــــــه ب تتعـــــــدد تعريفات

االقتصاديون التحديث مـن خـالل اسـتخدام اإلنسـان للتكنولوجيـا وسـيطرته علـى الطبيعـة، بينمـا 

التـي  قينظر علماء االجتماع إلى التحديث من خالل التباين والتمايز بـين المجتمعـات، والطـر 

يــة الجديــدة، وكــذا مســاويء التحــديث كــاالنحراف والصــراعات، أمــا تظهــر بهــا األبنيــة االجتماع

علماء النفس فيتمثل التحديث عندهم في االعتماد على النفس واكتساب الفرد لخصائص وقـيم 
                                                           

ــم االجتمــاع االقتصــاديزينــب محمــد زهــدي وقبــاري محمــد إســماعيل، (1)   المنشــأة : ، ليبيــا) مــداخل نظريــة (أساســيات عل

  432-431 ، ص ص1985، 1العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، ط

  51محمد الجوهري، مرجع سابق، ص (2)  

  95صمرجع سابق، ، ...االستراتيجيات...تنمية المجتمعأحمد مصطفى خاطر، (3)   

  27علي الكاشف، مرجع سابق، ص (4)
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ــــــبعض إلــــــى أن التحــــــديث يعنــــــي التغريــــــب  ــــــى مزيــــــد مــــــن اإلنجــــــاز، كمــــــا ذهــــــب ال تدفعــــــه إل

"westernization" ذهــب الــبعض اآلخــر إلــى تحديــد مــدلول  أي اكتســاب الثقافــة الغربيــة، بينمــا

التغير والتنمية ويرون أنه يشير إلى العمليـة التـي يتحـول بهـا المجتمـع مـن  لالتحديث من خال

                  .)1( مرحلة إلى أخرى، بافتراض أن المجتمع يسير نحو األفضل

يمكــــن ورغــــم تبــــاين وجهــــات النظــــر لــــدى العلمــــاء حــــول تحديــــد مــــدلول التحــــديث إال أن 

اإلشارة إلى االتجاهات الكبرى في نظريـة التحـديث والتـي تكشـف عـن ثـالث طـرق فـي عـرض 

  : مالمح هذه المفهوم

ويحلــــل عمليــــة التحــــديث ويفهمهــــا علــــى أنهــــا عمليــــة تبــــاين وتفاضــــل : االتجــــاه األول -

مســــتمر فـــــي البنــــاء االجتمـــــاعي وتخصــــص فـــــي الوظــــائف يشـــــمل كافــــة مجـــــاالت العالقـــــات 

أن هــذا التبــاين أو التفاضــل ينطــوي علــى تنســيق وتكامــل فــي مســتوياته األعلــى االجتماعيــة، و 

  .وذلك عن طريق القواعد والمعايير المنظمة ذات الطابع األخالقي العام

يحلل مفهوم التحديث باإلشارة إلـى التحـول الشـامل لألنسـاق التقليديـة، : الثاني هاالتجا -

متقدمـــة، والتحـــول الـــذي أصـــاب مجمـــل  وهـــو مـــا حـــدث فـــي المجتمعـــات التـــي أصـــبحت اآلن

  . المعايير والتوجهات القيمية التي كانت مسيطرة

يفهــم التحــديث علــى أنــه تكامــل بــين العناصــر التقليديــة والحديثــة فــي : االتجــاه الثالــث -

  .)2( سياق التواصل االجتماعي والثقافة السياسية

اهيم مترادفة وهـي التحـديث بالمقابل هناك فريق من علماء الغرب يتحدثون عن أربعة مف

والتنميـة والتغريــب والتقــدم علـى أنهــا عمليــة إحــالل الـنظم االجتماعيــة واالقتصــادية و السياســية 

  . )3( والفكرية للغرب محل النظم القائمة في المجتمعات التقليدية

أحمـد "لهذا أعتبرت التنمية نوع من التحديث الكلي الشـامل كمـا يشـير إلـى ذلـك الـدكتور 

إذ أن تبنـــي األفكـــار الجديـــدة والعمـــل بهـــا فـــي النشـــاط الســـلوكي للفـــرد هـــي مـــن أفضـــل  ،"بـــدر

  .)4( المؤشرات الدالة على التحديث والتنمية
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ثمـــة فـــروق بـــين مفهـــومي التنميـــة والتحـــديث وذلـــك بـــالرغم مـــن وجـــود بعـــض ف ومـــع هـــذا

عمليــة تركــز  العلمــاء ممــن ينظــر إلــى التنميــة علــى أنهــا عمليــة مصــاحبة للتحــديث، فالتحــديث

علــى عناصــر التكنولوجيــا، أســلوب الحيــاة، أســلوب اإلنتــاج، التنظيمــات االجتماعيــة المختلفــة 

-تقليـــد( أي نقـــل النمـــاذج الثقافيـــة الغربيـــة إلـــى المجتمعـــات التقليديـــة بنـــاءا علـــى وجـــود ثنائيـــة

غالل ، بينمـــا التنميـــة عمليـــة إراديـــة مقصـــودة تهـــدف إلـــى تغييـــر الواقـــع المجتمعـــي واســـت)حداثـــة

  . )1( ه وتطورهاإلمكانيات الذاتية بشكل يدعم نمو الطاقات المادية والبشرية وتوظيف 

كتســب مفهــوم التطــور شــهرته نتيجــة اســتخدامه النــاجح فــي ميــدان ا: التطــور -1-2-8

بنجـاح حتـى اقتـرن  "سبنسـر"عن تطـور األنـواع، كمـا اسـتخدمه  "داروين"علم الحياة وما كتبه 

اسـتخدم فـي الماديـة التاريخيـة لوصـف  ، حيـثونجـده أيضـا فـي الماركسـيةاسمه بهذا المفهـوم، 

لألشــياء عــرف علــى أنــه ذلــك التغيــر التــدريجي وقــد   ،)2( عمليــات التحــول االجتمــاعي تاريخيــا

، ويأخــذ فــي ذلــك فتــرات طويلــة، ويســود االعتقــاد بــأن التطــور يــرتبط مــن حــال إلــى حــال آخــر

واهر الكونيـــة والعضـــوية، ويســـتند مفهـــوم التطـــور علـــى بـــالظواهر االجتماعيـــة كمـــا يـــرتبط بـــالظ

التصــور الـــذي يفتـــرض أن كـــل المجتمعــات تمـــر خـــالل مراحـــل محــددة فـــي مســـلك ينـــدرج مـــن 

    .)3( والتعقيداس التطور هو التمايز أبسط األشكال إلى أعقدها مع اإلشارة إلى أن أس

 "    :"دافيد هيوم"رفه استخدم في البداية ليشير إلى التحسن، وقد ع: التقدم -1-2-9

التحسـن الـذي يطـرأ علـى المجتمـع اإلنسـاني فـي انتقالـه مـن حالتـه الفطريـة إلـى حالـة أنه 

، حيــث يــرى علمــاء االجتمــاع أن التقــدم االجتمــاعي يبحــث عــن مجتمــع أفضــل " أعظــم كمــاال

مليــة وهــو يــرتبط برؤيــة تنظــر إلــى ع، )4( بينمــا يهــتم التغيــر االجتمــاعي بــالمجتمع فــي الواقــع

ـــة أي أن كـــل صـــورة مـــن صـــور المجتمعـــات   ،)5( التحـــول االجتمـــاعي بوصـــفها عمليـــة تقدمي

  .أفضل من سابقتها

الخدمــة االجتماعيــة هــي مجموعــة األنشــطة المنظمــة : الخدمــة االجتماعيــة -1-2-10

التي تستهدف تحقيق التكيف االجتماعي بين األفراد والمجتمع عـن طريـق اسـتخدام طـرق فنيـة 
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ون األفراد والجماعات على مقابلة احتياجاتهم وحل مشـكالتهم المتصـلة بـالتكيف فـي تحقق تعا

مجتمــــع متغيــــر وتحســــين ظــــروفهم االجتماعيــــة باالنتفــــاع بــــالجهود الحكوميــــة والتطوعيــــة فــــي 

كالهمـــا أن العالقـــة بـــين الخدمـــة االجتماعيـــة و التنميـــة االجتماعيـــة ، فمختلـــف ميـــادين العمـــل

الخدمـــة ن حيـــث أ .لمجتمع و يختلفـــان فـــي الطريقـــة و المـــنهجســـعى إلـــى هـــدف النهـــوض بـــاي

نظــري أكثــر  مجــالفــي حــين التنميــة االجتماعيــة  ،االجتماعيــة مهنــة ميدانيــة أكثــر منهــا نظريــة

و النماذج الخاصة بالتنميـة االجتماعيـة بهـدف وضـع  تمنه ميداني حيث تهتم بدراسة النظريا

ــــ ــــة مالئمــــة للمجتمــــع المــــراد تنميت ــــة ف .هبــــرامج تنموي ــــوع مــــن العمــــل هــــي الخدمــــة االجتماعي ن

الخدمـة  إن .نوع من العمل االجتماعي العـامفهي االجتماعية  ةالتنميأما االجتماعي الخاص، 

بتطـــور التنميـــة االجتماعيـــة و التنميـــة االجتماعيـــة تتطـــور بتطـــور الخدمـــة  االجتماعيـــة تتطـــور

ت االجتماعيـــة و تجســـيدها يتوقـــف ذلـــك أن تـــوفر الخـــدما ،تكامليـــةإذن العالقـــة ف .االجتماعيـــة

و تطــــــور التنميــــــة  )تطــــــور المجتمــــــع مــــــن الناحيــــــة االجتماعيــــــة (علــــــى التنميــــــة االجتماعيــــــة 

االجتماعيـــــة يقتضـــــى خدمـــــة الفـــــرد و المجتمعـــــات ألنهـــــم هـــــم الـــــذين يســـــهمون فـــــي التنميــــــة 

  .)1(االجتماعية

ى نســبية وخالصــة القــول أن أي مــن المفهومــات لــم يقــض علــى غيــره، وهــو مــا يؤكــد علــ

ومرونة المفاهيم االجتماعية، باإلضافة إلى أن كل هذه المفهومات تشترك فـي خاصـية واحـدة 

، لـذلك يصـعب حصـر كـل )2( أال وهي أن لكل منها ظروف خاصة وسياق خاص ظهرت فيه

التعريفــات التــي جــاءت فــي أدبيــات التنميــة نظــرا لتعــددها وتنوعهــا، ولقــد كانــت هــذه التعدديــة 

، وبهــــذا اين األيـــديولوجي مــــن جهـــة واخـــتالف المكـــان والزمــــان بـــين المجتمعـــاتاســـتجابة للتبـــ

فمفهوم التنمية االجتماعية أيضا يصعب حصـره حصـرا دقيقـا نظـرا لهـذا التـداخل بـين المفـاهيم 

للمجتمعـات لتخطـي التخلـف  أساسـياضـرورة وحتميـة ومطلبـا  أصـبحت إال أنهـا .السوسيولوجية

األمثـل لتلـك  االسـتخدامن خالل تعبئة الموارد المتـوفرة وتحقيـق وتحقيق فرص الحياة الكريمة م

بمــــا يعنيــــه هــــذا التوافــــق مــــن إشــــباع بيولــــوجي ونفســــي  االجتمــــاعيإلدراك التوافــــق  )∗(المــــوارد

  .ألفراد المجتمع واجتماعي

                                                           

  111وص  102ص، 2000جامعة المسيلة، : ، الجزائر مدخل للخدمة االجتماعيةرشيد زرواتي،  )(1

  43ص، نفس المرجع (2)

فيمـا االستخدام األمثل والرشيد للموارد ال يكتسب معناه إال عن طريق األفراد الذين يعيشون خالل فترة زمنيـة ويتفـاعلون  )∗(

بينهم على نحو معين ومـدى رشـد أي إجـراء سياسـي أو اقتصـادي إنمـا يسـتند إلـى طبيعـة فهمنـا للنسـق االجتمـاعي الـذي يـتم 
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  :أهدافهاو  أهمية التنمية االجتماعية -1-3

مؤداها أنه بالرغم مـن المجهـودات يرجع االهتمام بالتنمية االجتماعية إلى حقيقة هامة   

المتزايدة بالتنمية االقتصادية منذ أكثر من نصف قرن، إال أن الظـروف االجتماعيـة األساسـية 

ع ظلت على ما هي عليه لدى كل من الفرد، األسرة، والمجتمع المحلـي، بـل ظـل أفـراد المجتمـ

قفـت تلـك المالمـح التـي سـكن السـيئة، سـوء التغذيـة، حيـث و يعانون مـن حالـة الفقـر، ظـروف ال

كمـا يرجـع   ،)1( يتصف بها المجتمع عائقا أمامهم لتحقيـق االسـتقالل االقتصـادي واالجتمـاعي

عن المجهـودات الحديثـة للتنميـة وأمـال فـي الحصـول علـى بـدائل  اعدم الرضهذا االهتمام إلى 

جيـه مزيـد مـن أفضل كأن تصبح التنمية االقتصـادية عـامال مسـاعدا للتنميـة االجتماعيـة مـع تو 

  . )2( االهتمام للقيم اإلنسانية في المجتمع

التنميــة االجتماعيــة ضــرورة والزمــة للتنميــة االقتصــادية لــدفع عجلــة التنميــة  لقــد أصــبحت

وضمان نجاحها واسـتمرارها، فعمليـات النمـو االقتصـادي فـي الـدول المتقدمـة تعتمـد فـي الوقـت 

مادهــا علــى رأس المــال، فاإلنســان ذو الكفايــة الحاضــر علــى المهــارات اإلنســانية أكثــر مــن اعت

اإلنتاجيـة المرتفعــة الـذي ينــال قسـطا مــن التعلـيم والــذي يتمتـع بصــحة جيـدة، ويعــيش فـي ســكن 

مريح وتتوفر له الضمانات الكافية التي تكفل له الحياة اآلمنة فـي حاضـره ومسـتقبله هـو الـذي 

بيـد أن معانــاة األفـراد فـي المجتمــع . )3( يسـتطيع أن يسـاهم بإيجابيــة فـي بنـاء المجتمــع وتنميتـه

وضعف الخدمات المقدمة لهم يؤدي إلى استنزاف أوقاتهم وهدر طـاقتهم، وعـدم تلبيـة مطـالبهم 

  :يالتنمية، كما تتضح أهمية التنمية االجتماعية فيما يل تفتتأثر مشاركتهم في مجاال

د المتخلفــة إلــى القيــام زيــادة الــدخل القــومي، إذ أن الهــدف األساســي الــذي يــدفع الــبال -

هــو فقرهــا وانخفــاض مســتوى معيشــتها مــع الزيــادة فــي أعــداد  ةبالتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــ

سكانها وال سبيل إلى القضاء على الفقر إال بزيادة الدخل القومي الـذي بـدوره تحكمـه مجموعـة 

  ...من العوامل كاإلمكانيات المادية ومعدل الزيادة السكانية

                                                                                                                                                                                     

فيــه هــذا اإلجــراء، فمــثال يعــد اإلنفــاق علــى الصــناعات العســكرية عمــال رشــيدا فــي الــدول الرأســمالية بينمــا ال يعتبــر كــذلك فــي 
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وى المعيشــة، وقــد يعــوق تحقيــق هــذا الهــدف عنــدما يزيــد عــدد الســكان بنســبة رفــع مســت -

  .أكبر من الزيادة في الدخل القومي، أو عندما يكون نظام توزيع هذا الدخل مختال

تقليل التفاوت فـي الـدخول والثـروات، إذ أنـه وباسـتحواذ نسـبة قليلـة مـن المجتمـع علـى  -

ة المجتمـع يحصـل علـى نسـبة بسـيطة جـدا، يـنجم نصيب عال مـن الـدخل القـومي، بينمـا غالبيـ

وتكتنـز الجـزء األكبـر ممـا  عليـه لعن هذا الوضع أن الفئة القليلـة ال تنفـق عـادة كـل مـا تحصـ

  .)1( يؤدي إلى ضعف جهاز اإلنتاج

ر المخطــط، يــمجموعــة مــن عمليــات التغي اســتثارةإلــى التنميــة االجتماعيــة تهــدف  كمــا -

وبأهـداف المجتمــع  ،وشـدته وعمقـه اتجاهاتـها بـالتغير مـن حيـث وثيقـ ارتباطـاوهـي بـذلك تـرتبط 

بطبيعـة المشـاكل كـذلك و  ،واالقتصـادي االجتمـاعيالنابعـة مـن أيديولوجيـة تصـنع شـكل النظـام 

وبمسـتوى الطمـوح المتمثـل  ،القـادرة علـى مواجهتهـا األنـواعالمتعـددة  تاإلمكانيـار يالقائمة وتوف

  .)2( لتنمية إيجابية واضحةفي تطلع واقعي مستند إلى اإلدارة 

 االجتمــاعيبالتــالي تســعى إلــى إحــداث التغييــرات الوظيفيــة بالقــدر الــذي يمكــن النســق  -

حيــث يصــاحب  ،الطاقــات المتاحــة فيــه باســتغاللمــن مجابهــة تحــديات البيئــة، وتحقيــق أهدافــه 

 أو كنتيجـة لهـاتغيرات بنائية إلحداث التغيـرات الوظيفيـة  أيضاهذه التغيرات في مرحلة التنمية 
)3(.  

والمؤسســات التــي تهــدف إلــى  االجتماعيــةوبــذلك يتجلــى البنــاء المــنظم مــن الخــدمات  -

ممــا يــؤدي إلــى  ،والجماعــات علــى تحقيــق مســتويات معيشــية وصــحية مالئمــة دفــرامســاعدة األ

التي تسمح لألفـراد بتنميـة قـدراتهم إلـى أكبـر حـد ممكـن  واالجتماعيةإنماء العالقات الشخصية 

 .الســائد االقتصــاديالمجتمــع والوضــع  واحتياجــاتبزيــادة رفــاهيتهم بشــكل ينســجم مــع قــدرات و 

، وألن األخيــر درجــة االجتمــاعيوالنمــو  االقتصــاديوهــذا يــؤدي إلــى تحقيــق التــوازن بــين النمــو 

فهـو يحتـاج إلـى تنشـيط بـأن تتـدخل الدولـة أو المؤسسـات الخاصـة  األولالتحول فيه أبطأ مـن 

   .)4( ة إلى التوازنلالسياسات الموص في رسم وتنفيذ

                                                           

  81-78ص ص عيد، مرجع سابق، محسن إبراهي (1)

  15محمد عاطف غيث ومحمد علي محمد، مرجع سابق، ص (2)

، ص 1993دار المعرفـة الجامعيـة،  :، اإلسـكندريةالتغير االجتماعي والتنمية في الوطن العربيعادل مختار الهواري،  (3)
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 ةتهــدف التنميــة االجتماعيــة إلــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن اســتثمار وتنميــوبصــورة عامــة  -

أي أن التنميـــة  .)1( جهـــود المـــواطنين وتأكيـــد اســـتمراريتها باالســـتخدام األمثـــل للمـــوارد المحليـــة

دى هــذا التحســن علــى االجتماعيــة تســتهدف التحســين المــادي فــي حيــاة المجتمــع، ويتوقــف مــ

استعداد أعضاء المجتمـع علـى تبنـي مشـروع كبيـر أو صـغير، وعلـى إمكانيـة تواجـد أو تكـوين 

  .)2( خبرات ناجحة في مجاالت عمل وٕادارة هذا المشروع الذي يقرره المجتمع
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 إطار نظري واضح حتى يكون لدينا: األسس النظرية للتنمية االجتماعية -1111-4444

تنميـــة االجتماعيـــة ينبغـــي علينـــا أن نوضـــح أهــــم األســـس التـــي يرتكـــز عليهـــا هـــذا المفهــــوم، لل

  :وتتلخص فيما يلي

  :)∗∗∗∗( مبادىء التنمية االجتماعية-1111-4444-1111

لقد طور دارسوا التنميـة االجتماعيـة فـي األمـم المتحـدة مجموعـة مـن المبـادىء فـي أول  

م المتحـدة، وهـي تعـد أهـم المبـادىء دراسة منظمة عن قضية التنمية صدرت عن وكاالت األمـ

التــي صــدرت عــن دراســات التنميــة بوجــه عــام، والتــي يجــب األخــذ بهــا عنــد التخطــيط لتنميــة 

  . المجتمعات المحلية

يجب أن تصدر برامج التنمية عن الحاجات األساسية للمجتمـع، وأن تصـدر اسـتجابة  -

ون عنهــا بصــراحة ال أن تقــع فــي للحاجــات الهامــة والقائمــة التــي يشــعر بهــا المــواطنين ويعبــر 

  .مجال اهتمام مخططي برامج التنمية

  . أن تقوم عملية التنمية على أساس من التوازن في كافة المجاالت الوظيفية المختلفة -

أن تغير نمو اتجاهات أهالي المجتمـع المحلـي يحتـل درجـة مـن األهميـة تعـادل درجـة  -

االت االقتصـــاد خاصـــة فـــي المراحـــل األولـــى مـــن التنميـــة فـــي مجـــ جالمنجـــزات الماديـــة أو بـــرام

  . برامج التنمية

ــــادة فاعليــــة مشــــاركة المــــواطنين فــــي شــــؤون  يجــــب أن تســــعى - ــــى زي بــــرامج التنميــــة إل

ــم  المجتمــع المحلــي وٕاعــادة إحيــاء نظــم الحكــم بطريقــة أكثــر فعاليــة، أو اســتحداث النظــام إن ل

  . يكن يوجد من قبل

ت الشــعبية المحليــة، ألن عمليــة التنميــة ال يمكــن أن اكتشــاف وتشــجيع وتــدريب القيــادا -

تتحقق من خالل القيادات الوظيفية المأجورة فقط، وأن القيادات الشعبية قد تكـون لهـا الفاعليـة 

  . في الدعوة إلى التجديد ما يفوق القيادات العلمية المهنية من حيث الخبرة الضرورية

االجتماعية فـي بـرامج التنميـة مـن خـالل ضرورة التركيز على مساهمة جميع الشرائح  -

ــــيم الكبــــار ونــــوادي الشــــباب وأجهــــزة رعايــــة األمومــــة والطفولــــة  ــــرامج التنميــــة األساســــية وتعل ب

  .أي ضرورة التركيز على الخدمات االجتماعية بكل أنواعها ،...والجمعيات

ف يجــب دعــم الجهــود الذاتيــة بخــدمات حكوميــة فعالــة، وذلــك ألن تنميــة المجتمــع تهــد -

ـــذاتي والعمليـــات  ىإلـــ تحقيـــق التكامـــل بـــين عوامـــل ثالثـــة هـــي قـــدرة المـــواطنين علـــى العـــون ال
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العالجيــة التــي تقــوم بهــا أجهــزة الرعايــة االجتماعيــة واألنشــطة الحكوميــة التــي تعــدها األجهــزة 

  .)1( الحكومية

يجب التوصل إلـى أحسـن اسـتخدام ممكـن للتنظيمـات الطوعيـة علـى كافـة المسـتويات  -

  .يفها في خدمة أهداف الخطة التنمويةوتوظ

يتطلب اإلعداد لبرامج التنمية على المسـتوى القـومي اعتنـاق سياسـة اجتماعيـة متسـقة  -

واستخدام تنظيمات إدارية فعالة وتعبئة كافة الموارد المحلية والقومية وتنظيم الدراسات العلميـة 

  . والتطبيقية

وى المحلـــي يتطلـــب تبنـــي خطـــة متوازنـــة التقـــدم االقتصـــادي واالجتمـــاعي علـــى المســـت -

 مشـكالتها  على المستوى القـومي، ألن المجتمعـات المحليـة غيـر قـادرة لوحـدها علـى مواجهـة 
)2(.  

  :االجتماعيةواعد التنمية ق -1111-4444-2222

  :تتلخص قواعد التنمية االجتماعية و أسسها فيما يلي

 ع البــرامج الراميــة إلــىوضــعلــى إشــراك أعضــاء البيئــة المحليــة فــي التفكيــر، و العمــل  -

 مارة الـوعي بمسـتوى أفضـل مـن الحيـاة يتخطـى حـدود حيـاتهثـوذلك عن طريـق إ ،هوض بهمالن

الوسـائل الحديثـة فـي  اسـتعمالالتقليدية، وعن طريق إقناعهم بالحاجات الجديدة وتدريبهم علـى 

 الدخـــارامثـــل  واالجتماعيـــة االقتصـــاديةجديـــدة مـــن العـــادات  أنمـــاطاإلنتـــاج وتعويـــدهم علـــى 

  .واالستهالك

 اســتجابةإن المشــكلة الحقيقيــة التــي تواجــه عمليــات التنميــة فــي المجتمعــات هــي ضــعف 

هذه المجتمعات لها، وعدم إشـراك األهـالي مـع السـلطات العامـة فـي برامجهـا، ذلـك ألن جمـود 

ثيــر تقــف عقبــة أمــام التجديــدات والتغيــرات التــي تتنــاول فــي ك واالقتصــادية االجتماعيــةتراكيبهــا 

  .من األحيان قيمهم وتقاليدهم الراسخة

تكامـــل مشـــروعات الخـــدمات والتنســـيق بـــين أعمالهـــا بحيـــث ال تصـــبح متكـــررة أو فـــي  -

حالــة تضــاد، وأيضــا إحــداث هــذا التكامــل بــين المشــروعات التــي أقيمــت أساســا لحــل وعــالج 

  .مشكالت المجتمع

                                                           

 15محمد عاطف غيث ومحمد علي محمد، مرجع سابق، ص(1)  

، ...االســـتراتيجيات...تنميـــة المجتمـــعوأحمـــد مصـــطفى خـــاطر،  196-194، ص ص نبيـــل الســـمالوطي، مرجـــع ســـابق   (2)

   48-46رجع سابق، ص ص م
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نفـــع العـــام للمجتمـــع، ويـــرى اإلســـراع بالوصـــول إلـــى النتـــائج الماديـــة الملموســـة ذات ال -

أن يكــون المــدخل إلــى هــذا الميــدان ممــثال فــي  االجتماعيــةبعــض العــاملين فــي ميــدان التنميــة 

وٕاذا حـدث وبـدأ المخطـط  ،برامج تتضمن خدمات سـريعة النتـائج كالخـدمات الطبيـة واإلسـكانية

لعائـــد تلـــك المشـــروعات ذات ا اختيـــارفيجـــب  بوضـــع مشـــروعات إنتاجيـــة فـــي خطتـــه اإلنمائيـــة

  .قائمة اجتماعيةالسريع، وقليلة التكاليف ما أمكن، والتي تسد في الوقت نفسه حاجة 

وهـو كسـب ثقـة أبنـاء  االجتمـاعيوترجع هذه القاعدة إلى عامل جوهري وهـام فـي العمـل 

المجتمــع، وال يمكــن الحصــول علــى الثقــة بــدون أن يشــعر أبنــاء المجتمــع بــأن هنــاك فائــدة أو 

فـي مجـتمعهم،  اقتصـاديأو  اجتمـاعيون عليها مـن جـراء إقامـة مشـروع منفعة ملموسة يحصل

مطلـب ضــروري وجــوهري إلنجاحهـا، والعقبــة التــي  االجتماعيــةفالثقـة فــي فعاليــة بـرامج التنميــة 

تكمــــن فــــي مقاومــــة المجتمــــع المحلــــي لألفكــــار  االجتماعيــــةعــــن التنميــــة  المســــئولونيواجههــــا 

تـم كـل شـيء دون مقاومـة،  االجتماعيـةن ببرامج التنميـة الجديدة، ومتى قامت الثقة في العاملي

  .وجهد كبيرينوقت  اقتصادوسهلت عملية اإلقناع وأمكن 

على الموارد المحلية للمجتمـع سـواء كانـت ماديـة أو بشـرية ويـؤدي ذلـك إلـى  االعتماد -

  .من حيث أنه يقلل من تكلفة المشروعات ويعطيها مجاال وظيفيا أوسع اقتصادينفع 

يــر الحضــاري يعلــى المــوارد المحليــة للمجتمــع مــن أســاليب التغ االعتمــادبــر عمليــة وتعت

ـــدة مـــن خـــالل  ـــتم عـــن طريـــق إدخـــال األنمـــاط الحضـــارية الجدي ـــك ي ـــار أن ذل المقصـــود، باعتب

فاســتعمال المــوارد المألوفــة فــي  .األنمــاط القديمــة وذلــك باســتخدام المــوارد المتاحــة فــي المجتمــع

مـن اسـتعمال مـواد جديـدة غيـر مألوفـة بالنسـبة لـه، وينطبـق  عمجتمـعلـى الصورة جديدة أسهل 

 اتجاهــاتالمحليــون يكونــون أكثــر نجاحــا فــي تغييــر  ةالبشــرية، فالقــادهــذا أيضــا علــى المــوارد 

  .)1( وقدرة ةذو كفاءأفراد مجتمعهم من الشخص الغريب على المجتمع ولو كان 

ـــى ذلـــك مجموعـــة  "L.T.hobhouse" "هوبهـــاوس"ويضـــيف  أخـــرى مـــن القواعـــد يطلـــق إل

  :ويحددها في ست هي االجتماعيةعليها عناصر التنمية 

كلهــا  الــخ...بتنميــة الصــفات الكيفيــة للفــرد، فالمبــادأة والثبــات والجلــد والــذكاء االهتمــام -

  .مميزات ينبغي إنماؤها في الفرد حتى يتمكن من تقوية روابطه مع الجماعة التي ينتمي إليها

وهــي الخــدمات، بمعنــى أن  االجتماعيــةلتبادليــة بــين مجــاالت التنميــة دراســة العمليــة ا -

  .مخرج الخدمة الصحية مثال ينبغي أن يكون مدخال للخدمة التعليمية
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أو التقييـد فـي الحيـاة  االضـطرارعلى عنصر  االجتماعيةمحاولة وضع قياس للتنمية  -

  .تدعم بتبادل الحاجامبقدر ما تعتمد على التعارف ال االجتماعية

             بالـــــــــــدور الـــــــــــذي يمكـــــــــــن أن تلعبـــــــــــه القـــــــــــيم والنمـــــــــــاذج األخالقيـــــــــــة فـــــــــــي االهتمـــــــــــام -

  .)1( االجتماعية التنمية

  :االجتماعيةعناصر التنمية  -1111-4444-3333

تغيـر بنـائي ودفعـة قويـة وٕاسـتراتيجية : فـي ثالثـة االجتماعيةيمكن تحديد عناصر التنمية 

 ،والزمــــة لهــــا االجتماعيــــةتبــــر ضــــرورية للتنميــــة مالئمــــة، وهــــذه العناصــــر الثالثــــة مجتمعــــة تع

  .وبدونها ال تتحقق لها مقومات النجاح

بـــالتغير البنــائي ذلـــك النـــوع مــن التغييـــر الــذي يســـتلزم ظهـــور يقصــد  :التغيـــر البنـــائي )أ

نوعيــا عــن األدوار والتنظيمــات القائمــة فــي  اختالفــاجديــدة تختلــف  اجتماعيــةأدوار وتنظيمــات 

ذا النــوع مــن التغييــر حــدوث تحــول كبيــر فــي الظــواهر والــنظم والعالقــات المجتمــع، ويقتضــي هــ

، والتغيــر االجتمــاعيالســائدة فــي المجتمــع، أي فــي حجمــه وفــي تركيــب أجزائــه وشــكل تنظيمــه 

فمـن الصـعب أن تحـدث التنميـة  .االجتماعيـةو  االقتصـاديةالبنائي هو الذي يربط بين التنمية 

لـذلك المجتمـع، فقـد ورثـت  االجتمـاعييتغيـر ذلـك البنـاء  دون أن اجتماعيافي مجتمع متخلف 

الــــبالد الناميــــة كثيــــرا مــــن المشــــكالت التــــي ترســــبت وتراكمــــت عبــــر الســــنين وأصــــبحت تمثــــل 

، كـل الـخ...المسـتويات التعليميـة وانخفاض )∗(االقتصاديةخصائص البالد النامية مثل الثنائية 

د الناميـة وال يمكـن تحقيـق معـدالت سـريعة هذه الخصائص تمثل تحديات أساسية بالنسبة للـبال

ـــة ولهـــا طـــابع الشـــمول  ـــة لهـــا صـــفة العمـــق والجذري ـــة دون إحـــداث تغييـــرات بنائي للنمـــو والتنمي

واالمتـــداد، أمـــا الطـــابع الـــذي يعـــالج األوضـــاع معالجـــة ســـطحية ويضـــع حلـــوال جزئيـــة ومؤقتـــة 

فلــــن تتحقــــق لــــه  دون أن يستأصــــل األوضــــاع القديمــــة مــــن جــــذورها، االجتماعيــــةللمشــــكالت 

  .مقومات النجاح
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الثنائيــة اإلقليميــة ويقصــد بهــا وجــود هــوة كبيــرة ومتزايــدة بــين المنــاطق الريفيــة والمنــاطق الحضــرية فــي داخــل المجتمــع ) ∗(

م التكامل اإلقليمي، هذا في الوقت الـذي تضـيق فيـه هـذه الهـوة فـي المجتمعـات المتقدمـة، وتتالشـى الواحد، ويتسبب عنها عد

  .بمرور الوقت نجد أنها تتزايد بصفة مطردة في البالد النامية
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ذلـــك نجـــد أن التغيـــر البنـــائي واحـــد مـــن مجموعـــة عناصـــر أساســـية الزمـــة للتنميـــة  ىوعلـــ

التــــي ترســــبت عبــــر  االجتماعيــــةبدونــــه ال يتســــنى للــــبالد الناميــــة أن تــــتخلص مــــن المشــــكالت 

  .السنين والتي أصبحت تمثل تحديات أمام حكومة هذه البالد

لخــروج المجتمعــات الناميــة مــن المســتويات المتخلفــة فيهــا مــن البــد : الدفعــة القويــة )ب

حــدوث دفعــة قويــة أو مجموعــة مــن الــدفعات القويــة، فهــي التــي تملــك إمكانيــات التغيــر، وهــي 

ويمكن أن تحدث الدفعـة القويـة فـي  .المسئولة عن ضمان حد أدنى لمستويات المعيشة لألفراد

ـــل التفـــ االجتمـــاعيالمجـــال  ـــين المـــواطنين، بإحـــداث تغييـــرات تقل ـــدخول ب اوت فـــي الثـــروات وال

وبجعـــل التعلـــيم إلزاميـــا ومجانيـــا بقـــدر اإلمكـــان  األفـــراد،وبتوزيـــع الخـــدمات توزيعـــا عـــادال بـــين 

وبتـــأمين العـــالج والتوســـع فـــي مشـــروعات اإلســـكان وغيـــر ذلـــك مـــن المشـــروعات التـــي تتعلـــق 

تحقيق الدفعة القوية عن طريـق فإنه من الممكن مثال، ولمحاربة األمية بين الكبار  .بالخدمات

بالشـــباب المـــتعلم فـــي  وباالســـتعانةتعبئـــة كافـــة الطاقـــات واإلمكانيـــات الموجـــودة فـــي المجتمـــع 

ـــة، و  ـــده فـــي حمـــالت محـــو األمي ـــة والحضـــرية وتجني ن القـــوانين ذات الصـــلة ســـالمنـــاطق الريفي

بـــة والقـــراءة بتشـــغيل العمـــال فـــي القطاعـــات الصـــناعية والتـــي تشـــترط علـــى العامـــل إجـــادة الكتا

  ...وهكذا

وال تصاحبها دفعة مماثلة فـي المجـال  االقتصاديوالدفعة القوية التي تحدث في المجال 

ضــخمة أقــل أضــرارها مقاومــة  اجتماعيــةومشــكالت  ةتترتــب عليهــا هــوة ثقافيــة كبيــر  االجتمــاعي

  :يلي وهذا كله يتطلب توفر ما  ،)1( التغيير بشكل يهدد نجاحه ويضعف من فاعليته

وعادلة في نفس الوقت لتـدير عجلـة التنميـة وتكـون بمثابـة  ،حازمة ،وجود قيادة واعية -

الــدينامو المحـــرك للبنـــاء كلـــه، وٕالــى جانـــب هـــذا فعليهـــا إعـــداد صــف ثـــان أو حتـــى ثالـــث لهـــذه 

  .القيادة في المستقبل

اسـية سـتنفارهم للمشـاركة الماديـة والمعنويـة والسياإيقاظ رغبـة التغييـر لـدى المـواطنين و  -

  .في عملية التنمية

إحــداث التغييــر المطلــوب طبقــا لإلســتراتيجية المالئمــة ثــم محاولــة تثبيتــه لكــي يصــبح  -

  .جزءا ال يتجزأ من مقومات المجتمع محل التنمية

صـيلة ح(إلى جانب الجهـود المشـتركة  ،التنسيق بين الجهود الذاتية والجهود الحكومية -

  .ة مبدئي األولويات والتكامل في نفس الوقتهذا يتطلب مراعاو ، )عملية التنمية
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البعـــد فـــي كـــل نشـــاطات التنميـــة عـــن كـــل مـــا هـــو قهـــر وٕاجبـــار ألنـــه ال يليـــق بطبيعـــة  -

  .)1( اإلنسان، ألن اإلنسان الحر هو وحده القادر على العطاء والمشاركة باقتدار

ة التـــي ويقصـــد بهـــا اإلطـــار العـــام أو الخطـــط العريضـــ )∗( :اإلســـتراتيجية المالئمـــة )ج

مــن حالــة التخلــف إلــى حالــة النمــو الــذاتي، وينبغــي أن  االنتقــالترســمها السياســة التنمويــة فــي 

ــــة  ــــوم إســــتراتيجية التنمي ــــةتق ــــة  االجتماعي ــــين كــــل مــــن التنمي ــــوازن ب ــــى أســــاس التكامــــل والت عل

أي تحقيــــق التــــوازن بــــين رأس المــــال البشــــري ورأس المــــال  االقتصــــادية،والتنميــــة  االجتماعيــــة

  .يالماد

طبيعــة الظــروف عنــد البــدأ  :االعتبــاراتوتتوقــف اإلســتراتيجية المختــارة علــى العديــد مــن 

الــذي كــان يحتــل البلــد، الفتــرة الزمنيــة التــي  االســتعماربالتنميــة مــن حيــث درجــة التخلــف، نــوع 

السياسـي، نوعيـة  راالسـتقرا، نوع الحكـم السـائد، درجـة استقاللها ىمرت منذ حصول الدولة عل

ــــى االقتصــــاديوشــــكل الجهــــاز الحكــــومي وطبيعــــة النظــــام اإلدارة  ، حجــــم المنــــاطق الريفيــــة إل

المنـــاطق الحضـــرية، وتركيـــب المجتمـــع مـــن حيـــث الســـكان ومســـتويات التعلـــيم والصـــحة والقـــيم 

  .)2( السائدة في المجتمع

أهـــداف بعيـــدة المـــدى يـــراد الوصـــول إليهـــا فـــي  المنشـــودة فهنـــاككـــذلك طبيعـــة األهـــداف 

  :وأهداف مرحلية يراد الوصول إليها في المدى القريب وهذا بدوره يتطلب المدى البعيد،

الخطــط التنمويــة مــن واقــع المجتمــع نفســه، وهــذا فــي حــد ذاتــه يتضــمن البعــد  انطــالق -

اإلستراتيجيات األجنبية التي أثبتت التجارب الكثيرة عـدم مالءمتهـا أو حتـى فشـلها  استيرادعن 

  .في تقديم الحلول

بــين إمكانيــات المجتمــع الحقيقيــة وأمانيــه، وبحيــث تكــون الواقعيــة وحــدها هــي الموازنــة  -

  .االتجاهالفيصل في هذا 

األخـــذ بنظـــام األولويـــات فـــي التنميـــة بالنســـبة لنشـــاطات التنميـــة وقطاعاتهـــا المختلفـــة  -

  .واالجتماعية االقتصاديةوالموازنة بين جميع النواحي 

                                                           

  476دراسات في المجتمع العربي، مرجع سابق، ص :، في"عن التغير والتنمية مقدمة"عبد المنعم محمد بدر،   (1)

يعتبــر مفهــوم االســتراتيجية مــن المفــاهيم العســكرية، والتــي تــم اســتخدامها فــي بعــض فــروع المعرفــة، وهــي تختلــف عــن   )∗(

للوسائل المتاحة لتحقيـق الهـدف،  التكنيكات التي تعتبر عمليات الحقة لالستراتيجية، وتعني االستراتيجية االستخدام الصحيح

وتتحدد االستراتيجية المناسبة بالمفاضلة بين االستراتيجيات المتاحة، وكذلك على تكلفة االستراتيجية مـن حيـث المـال والبشـر 

  . والوقت في ضوء العائد المتوقع
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الكيفــي بطبيعــة الحــال الــذي يراعــي  االتجــاهنــب الكمــي الرقمــي إلــى جا باالتجــاهاألخــذ  -

   .)1( ميزان المكسب والخسارة، أي المدخالت والمخرجات

  :االجتماعيةمراحل التنمية  -1111-4444-4444

  :يلي مراحل عدة ينبغي أن تتم من خاللها ولعل أهمها ما االجتماعيةلعملية التنمية 

ريــق دراســة المجتمــع مــن ويــتم ذلــك عــن ط: التعــرف علــى البيئــة الطبيعيــة للمجتمــع )أ

النـواحي الجغرافيـة والمناخيـة والجيولوجيـة، وبـالتعمق فــي دراسـة خواصـه األساسـية مثـل تكــوين 

، وتفيـــدنا تلـــك الـــخ...التربـــة وتركيبهـــا الكيميـــائي، ودراســـة الثـــروة الحيوانيـــة والمراعـــي وأنواعهـــا

  .الدراسة في التعرف على موارد المجتمع المتاحة والميسرة

 االجتماعيــةفمــن الطبيعــي أنــه لكــي نضــع بــرامج للتنميــة  :الســكان وتــركيبهمدراســة  )ب

في منطقة ما، ينبغي أن نتعرف على التركيب السكاني لتلـك المنطقـة مـن حيـث السـن والنـوع، 

، فعــن طريــق هــذه الدراســة ... ونســبة العــاملين إلــى جانــب إجمــالي الســكان، ومعــدل الخصــوبة

، بحيــث االجتماعيــةبشــرية التــي يتجســد فيهــا معنــى التنميــة يمكــن لنــا التعــرف علــى الطاقــات ال

  .يمكن توجيه برامجها إلى تلك الطاقات

لكـي نخطــط لتنميـة مجتمــع مـا ينبغــي أن  :االجتماعيــةالتعـرف علــى مظــاهر الحيــاة  )ج

فيـــه، نتـــدارس النســـق القيمـــي الـــذي يحكمـــه، وكـــذلك  االجتماعيـــةنبـــدأ بدراســـة مظـــاهر الحيـــاة 

 واالقتصـــاديةالتقاليـــد التـــي تشـــكل إطـــاره الحضـــاري، وكـــذا الـــنظم السياســـية العـــادات والعـــرف و 

وذلك حتى يمكن أن نضع برامج إنمائية تكـون متوافقـة  الخ،...واإلدارية والمالية ونظام الملكية

  .مع تلك القيم والنظم

فيجــب التركيــز أساســا علــى ذلــك  :دراســة رأســية متعمقــة االقتصــاديدراســة النشــاط ) د

اعتبـــاره يمثـــل المـــدخل الرئيســـي فـــي المجتمـــع الـــذي نعتمـــد عليـــه فـــي تنفيـــذ البـــرامج، النشـــاط ب

فينبغــي دراســة مختلــف صــور اإلنتــاج الزراعــي والرعــوي والحرفــي والصــناعي وأنــواع الوظــائف 

 واالدخــاروالمهــن وكــذلك تشــمل الدراســة فيمــا تشــمل نظــام األجــور ومســتوى الــدخل واألســعار 

  .واالستثمار

بنــاءا علــى المراحــل األربــع الســابقة يســتطيع  :عــل التنمــوي فــي المجتمــعمرحلــة الف )هـــ

بالدراسـات والمعلومـات األوليـة  باالسـتعانةالمنمي تحديد اإلطار التنموي الذي يعمل فيه وذلـك 

الفعـل  "والضرورية عـن إمكانيـات المجتمـع الماديـة والبشـرية، ثـم يبـدأ المنمـي بعـد ذلـك مرحلـة 
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مرحلتهــا التنفيذيــة بنــاءا علــى البيانــات والمعلومــات  االجتماعيــةأ التنميــة ي تبــدالالتــبو " التنمــوي

المســتقاة مــن المراحــل الســابقة، غيــر أن ذلــك الفعــل التنمــوي ينبغــي أن يــتم فــي مراحــل فرعيــة 

  :أربع

وهـــي تلـــك المرحلـــة التـــي يأخـــذ فيهـــا العمـــل التنمـــوي صـــورة تكـــرار : المرحلـــة التقليديـــة -

  .مجتمعاألنماط التنموية في ال

طــرق العمــل التــي  اختيــاروتــتم عــن طريــق  :مرحلــة التمهيــد للبــدأ فــي عمليــات التنميــة -

  .ينبغي إتباعها في برامج التنمية

وهـــي تلـــك التـــي تحـــدث التغيـــر البنـــائي : مرحلـــة بنـــاء الهياكـــل التنمويـــة فـــي المجتمـــع -

  .كتشييد المصانع وغيرها

لــك بتغييــر ســلوك األفــراد مــن الــنمط وذ: مرحلــة إحــداث التغيــر الــوظيفي فــي المجتمــع -

  .التقليدي إلى النمط المستهدف حتى يمكن لهم أن يشاركوا في برامج الخطة اإلنمائية

وتتنــاول هــذه العمليــة دراســة وتقيــيم البــرامج التــي تــم تنفيــذها ومتابعتهــا : مرحلــة التقيــيم -

ى إسـهام أعضـاء ومطابقتها بالمستهدف منها حسبما وضع في الخطـة األصـلية، وتوضـيح مـد

المجتمـع وتعـاونهم مـع السـلطات العامـة فـي إنجـاز البـرامج، ويسـتعان فـي هـذا التقيـيم بالدراسـة 

القبليــة فــي المجتمــع أو بالدراســات المقارنــة فــي مجتمعــات أخــرى تكــون قريبــة الشــبه بــالمجتمع 

مــــن  ، وكـــذلك تســــتخدم تقـــارير المشــــرفين والمنفـــذين لكــــل مرحلـــةاالجتماعيــــةموضـــوع التنميـــة 

مراحل العمل ثم تجري دراسـة مفصـلة لكـل جانـب مـن هـذه الجوانـب حتـى يمكـن التعـرف علـى 

  .)1( مواطن القوة وكوامن الضعف في تلك البرامج

  

  

  

  :نماذج التنمية اإلجتماعية -1111-4444-5555

  :يصنف المهتمون بقضايا التنمية أهم النماذج التطبيقية في ثالث نماذج رئيسية هي

يتمثــل هــذا النمــوذج فــي مجموعــة مــن البــرامج التــي تنطلــق علــى  :النمــوذج التكــاملي) أ

، وكــذلك تشــمل كافــة واالجتماعيــة االقتصــاديةالمســتوى القــومي والتــي تشــمل كافــة القطاعــات 

أي أن النمــوذج التكــاملي هــو الــذي "  حضــر، ريــف، صــحراوية"المنــاطق الجغرافيــة فــي الدولــة 
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علـى المسـتويين القطـاعي والجغرافـي، والتـي تحـدد يشـمل البـرامج التـي تحقـق التـوازن اإلنمـائي 

ويقــوم  .أيضــا التنســيق والتعــاون بــين الجهــود الحكوميــة المخططــة والجهــود الشــعبية المســتثارة

وحــدات إداريــة وتنظيميــة جديــدة بغــرض تــوفير مؤسســات  اســتحداثهــذا النمــوذج علــى أســاس 

مركــزي منفصــل عــن األجهــزة التنميــة داخــل المجتمعــات المحليــة، والتــي يشــرف عليهــا جهــاز 

  .)1( اإلداريةالوظيفية القائمة على المستويات 

المـزدوج خـالل فتـرات ثابتـة  االتصالويشترط لنجاح هذا النموذج توافر شكل من أشكال 

مــن خــالل لجــان دائمــة  ، وذلــكومســتمرة بــين الهيئــة العليــا المركزيــة والهيئــات النوعيــة الوظيفيــة

النموذج توافر شكل من أشـكال التسلسـل فـي المسـتويات اإلداريـة كما يتطلب هذا  .أو مشتركة

القــرارات  اتخــاذوالتنظيميــة المســئولة عــن إدارة التنميــة، كمــا يتطلــب تــوافر قــدر مــن المركزيــة 

  .)2( في إطار الخطة العامة للدولة ذوالتنفي

بـرامج  يتفق هذا النموذج في التنميـة مـع النمـوذج السـابق فـي أن :النموذج التكيفي) ب 

كل منهما تنبثق عن المستوى المركزي، ولكن الخالف بينهما هـو أن هـذا النمـوذج يركـز علـى 

علــى التنظيمـات الشــعبية،  واالعتمـادالجهــود الذاتيـة،  واسـتثارةعمليـات تنميـة المجتمــع المحلـي 

أي أن هــذا النمــوذج يعتمـــد علــى بـــرامج الخدمــة االجتماعيــة فـــي أحــد فروعهـــا األساســية وهـــو 

ال يتطلــب كمــا هــو األمــر فــي  وقــد ســمي هــذا النمــوذج بــالنموذج التكيفـي ألنــه .يم المجتمــعتنظـ

تغييـرات فـي التنظـيم اإلداري القـائم، ذلـك ألن بـرامج هـذا النمـوذج  اسـتحداثالنموذج التكـاملي 

يمكن أن تنفذ في ظل أي نوع من التنظيمات اإلدارية، كمـا يمكـن أن يلحـق الجهـاز التنظيمـي 

وتشــير معظــم الدراســات أن أغلــب الــدول تلجــأ  .ى تنفيــذها بــأي جهــاز إداري قــائمالمشــرف علــ

إلـــى هـــذا النـــوع بســـبب العوامـــل الماديـــة والفنيـــة ولكنهـــا مـــا تلبـــث أن تنتهـــي بتطبيـــق النمـــوذج 

  .)3( االجتماعية    على تحقيق أهداف التنمية رالتكاملي القاد

ظـروف فيهـا غرافيـة معينـة تتـوافر يطبق هذا النموذج في منطقـة ج :نموذج المشروع) ج

مـع النمـوذج هـذا النمـوذج بينه وبين النمـوذجين السـابقين، ويتفـق  االختالفخاصة ومنها جاء 

التكاملي في أنه نموذج متعدد األغراض ولكن يطبق في منطقـة جغرافيـة بعينهـا، فـي حـين أن 
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بقضـايا التنميـة أن  النموذج التكاملي يطبق على مستوى المجتمع ككل، ويرى بعض المهتمـين

، يطبـــق علـــى المســـتوى اســـتطالعياهـــذا النمـــوذج يمكـــن أن يكـــون بمثابـــة نموذجـــا تجريبيـــا أو 

   .)1( القومي إذا ما ثبت نجاحه وفعاليته في المناطق التجريبية

حيــث تركــز التنميــة االجتماعيــة هنــا علــى الحاجــة  :نمــوذج عــام للتنميــة االجتماعيــة )د

نســيقا، كــذلك تؤكــد علــى أهميــة التخطــيط علــى المســتوى اإلقليمــي إلــى سياســة أكثــر شــموال وت

الجماعــات التقليديــة األصــلية علــى تنظــيم نفســها للتــأثير علــى  ةوالقــومي والحاجــة إلــى مســاعد

البنــاء السياســي والبيروقراطــي حتــى يمكــن تحديــد احتياجاتهــا الخاصــة بدقــة، لهــذا تؤكــد التنميــة 

ين المجتمــع المحلــي والسياســة االجتماعيــة فــي كــل مراحــل االجتماعيــة إلــى التــأثير المتبــادل بــ

  .)∗( تنمية البرامج االجتماعية، كما يقوم هذا النموذج بصفة أساسية على الحاجات

هـذه النمــاذج هـي نمــاذج تنظيميـة لبــرامج التنميــة االجتماعيـة، أمــا بالنسـبة لنمــاذج العمــل 

  :ات المادية والبشرية المتاحة منهاالميداني فقد برزت عدة نماذج فرضتها طبيعة اإلمكاني

حيث يتم تكـوين حمـالت إنمائيـة تضـم مجموعـة مـن المختصـين : فرق التنمية المتنقلة -

  . في مختلف المجاالت الوظيفية

يقـوم علـى أسـاس تـدريب بعـض المـوظفين : أخصائي التنميـة الريفيـة متعـدد األغـراض -

  . تي تنتمي إلى عدة مجاالت تخصصيةللقيام بمجموعة من المهام الوظيفية المتنوعة ال

وهـــو أســـلوب يقـــوم علـــى اســـتحداث مؤسســـات الخـــدمات : تعمـــيم المؤسســـات الوظيفيـــة -

المختلفـة داخـل المجتمعـات المحليـة وتحقيـق مبــدأ تنظيمـي أساسـي يحقـق التنسـيق الرأسـي بــين 

تنســـيق األفقـــي المســـتويات اإلداريـــة التسلســـلية مـــع تطبيـــق الالمركزيـــة اإلداريـــة واألخـــذ بمبـــدأ ال

الــذي يحقـــق التكامـــل بـــين األجهــزة الوظيفيـــة القائمـــة وذلـــك مــن خـــالل مؤسســـة عامـــة أو غيـــر 

  .)2( ...)لجان، مجلس للحكم المحلي، لجنة مشتركة( وظيفية كيفما كان شكلها

  :االجتماعيةمجاالت التنمية  -1111-4444-6666

                                                           

  55، ص ...االستراتيجيات...أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمع  )1(

المعــروف منهــا وغيــر  ،وغيرهــااالجتماعيــة مثــل التغذيــة، الحمايــة  ت اإلنســانية مختلــف أنــواع الحاجــاتيقصــد بالحاجــا )∗(

 .هذا فإن المجتمع ال يعترف بكل هذه الحاجات حيث أن لكل مجتمع حاجاته الخاصة التي يقرها، ومع فالمعرو 

  

  193-192نبيل السمالوطي، مرجع سابق، ص ص  (2)
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عديـد الن هنـاك ، خاصـة وأاالجتماعيـةيطول الحـديث إذا حاولنـا حصـر مجـاالت التنميـة 

 االجتماعيـــــةمـــــن الخـــــدمات واألعمـــــال تـــــدخل ضـــــمن إطـــــار التنميـــــة، فهـــــي تتنـــــاول األنشـــــطة 

ولكـن نسـتطيع أن نفـرد تقييمـا يتنـاول تلـك المجـاالت بشـيء ، والسلوكية التي تبذل في المجتمع

مــن التحديــد فنضــيفها إلــى مجموعــة تختلــف فــي طبيعتهــا ولكنهــا مــن حيــث وظائفهــا متكاملــة 

  :يلي ويتضح ذلك التقييم كمامترابطة 

  .وتشمل الخدمات ذات الصلة الحيوية والدائمة بنشاط المجتمع :المجموعة األولى )أ 

فمثال في المجال الزراعي هناك الخدمات المتعلقة باإلرشاد الزراعي ومقاومـة اآلفـات  -

كانه وتحســين التربــة وتنظــيم وســائل الــري والصــرف وذلــك فــي المجتمــع الــذي يشــتغل معظــم ســ

 .بالزراعة

ــــإنوٕاذا كــــان المجتمــــع ذا ســــمة  - ــــة  صــــناعية ف ــــي ترســــم لهــــا التنمي ــــه الت مجــــال خدمات

بالخدمـة الصـحية  االهتمـامتشـمل العمـل والعمـال وبنـاء المسـتعمرات السـكنية وكـذا  االجتماعية

 .في نشاطهم اإلنتاجي االستمراروالطبية التي تساعد أبناء ذلك المجتمع على 

وهــي تلــك الخـــدمات التــي تقـــوم : وتتضــمن الخــدمات التدعيميـــة :انيـــةالمجموعــة الث )ب

أي  ،علــى أســاس النظــرة البعيــدة لمــا يجــب أن تكــون عليــه عمليــات التنميــة فــي حيــاة المجتمــع

 .االجتماعيــةدعامــة لقيــام خطــة التنميــة  االجتمــاعيتلــك التــي تعتبــر مــن وجهــة نظــر المنمــي 

ــــــة وظــــــائف أساســــــية و  ــــــي يعتمــــــد عليهــــــا المخططــــــون ولهــــــذه الخــــــدمات التدعيمي جوهريــــــة الت

فــي وضــع خططهــم، وذلــك مثــل الخــدمات الصــحية والتعليميــة وخــدمات الضــمان  االجتمــاعيون

  .االجتماعي

وتتناول الخدمات العامة للتنمية، وهي ما يعبر عنهـا بالهياكـل أو  :المجموعة الثالثة )ج

ية الالزمـة إلقامـة المشـروعات ويقصـد بتلـك المقومـات الرئيسـ ،المقومات األساسية للمشروعات

الجديـــــدة مثــــــل خـــــدمات الســــــكك الحديديــــــة والطـــــرق والمجــــــاري والميـــــاه والكهربــــــاء والمــــــوانىء 

   .الخ..والمطارات والبنوك

ـــــك المجموعـــــة مـــــن الخـــــدمات مـــــن  ـــــة تل ـــــع أهمي ـــــه ال ينبغـــــي أن يفكـــــر المخطـــــط أوتنب ن

حســاباته تكلفـــة تلـــك دون أن يكـــون واضــعا فـــي  ذالتنفيـــفـــي خطتــه ويضـــعها موقــع  االجتمــاعي

وهـو فـي هـذا يقـوم بعمليـة  ،الخدمات ومقدرا المنفعـة التـي يمكـن الحصـول عليهـا مـن وراء ذلـك

  .موازنة وتحليل بين التكلفة والمنفعة بالنسبة للمشروعات المقترحة
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فــي أيــة دولــة تحتــاج إلــى خــدمات مــن  االجتماعيــةكمــا ينبغــي التوضــيح أن خطــة التنميــة 

لمجموعات الثالث السابقة، فشكل المجتمـع ونظامـه اإلنتـاجي هـو الـذي كل مجموعة من تلك ا

ونجــاح خطــة ) وتلــك هــي المجموعــة األولــى( يحــدد ســلفا حجــم ونوعيــة الخــدمات التــي يحتاجهــا

التنميــة فــي الوقــت نفســه، أي ذلــك النــوع مــن الخــدمات التدعيميــة التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا 

وفـي الوقـت ذاتـه نجـد أن هنـاك ضـرورة  ،)موعة الثانيـةوهذه هي المج( دعامة الخطة وركيزتها

الخطــة علــى تلــك الخــدمات العامــة للتنميــة والتــي تعتبــر هــيكال أساســيا للمشــروعات  احتــواءمــن 

  ).والتي تكون كما ذكرنا المجموعة الثالثة( المدرجة في خطة التنمية

بعضـها الـبعض،  االجتماعيـةنخلص من ذلك إلـى أن هنـاك تـداخال وتكـامال بـين التنميـة 

أن يراعيــه وهــو يســاهم فــي وضــع خطــة التنميــة  االجتمــاعياألمــر الــذي ينبغــي علــى المخطــط 

  .)1( االجتماعية

  :خالصة

الحظنا في هذا الفصل تعدد اآلراء واالتجاهات حول مفهوم التنمية االجتماعيـة،  وأخيرا،

لهــا هــذا المصــطلح ضــمن وكــذا ترابطــه بالعديــد مــن المفــاهيم السوســيولوجية واألهميــة التــي يحت

حققهــــا التنميــــة الفكـــر السوســــيولوجي التنمــــوي فكــــرا وعمــــال وذلــــك مــــن خــــالل األهــــداف التــــي ت

، كما الحظنا األسـس التـي الشاملة االجتماعية كجانب له أهميته القصوى في العملية التنموية

عناصـــر تقـــوم عليهـــا والمبـــادىء الواجـــب توافرهـــا لتحقيـــق أهـــدافها، كمـــا تعـــرض الفصـــل إلـــى ال

المختلفــة التــي تشــملها التنميـــة االجتماعيــة، إذ تتطلــب تغييــرا بنائيـــا فــي المجتمــع ودفعــة قويـــة 

واستراتيجية مالئمة وتـتم علـى مراحـل معينـة، كمـا أن لهـا نمـاذج تنظيميـة وأخـرى ميدانيـة، فقـد 

تكــون علــى مســتوى قــومي أو مســتوى إقليمــي أو مســتوى محلــي، وتتعــدد كــذلك مجاالتهــا، فقــد 

صــــحة (تعلــــق التنميــــة االجتماعيــــة بالنشــــاط الســــائد فــــي المجتمــــع أو بالنشــــاطات التدعيميــــة تت

  ...).طرق، جسور(أو القاعدية ...) تعليم، سكن

ولكــي تكتمــل الرؤيــة السوســيولوجية للتنميــة االجتماعيــة يجــب أن نتنــاول أهــم االتجاهــات 

اث التنميـة االجتماعيـة وفـي النظرية التي حاولت فهـم أو تفسـير األسـباب التـي تـؤدي إلـى إحـد

  .نفس الوقت المعوقات التي تحول دون تحقيقها وهذا ما يتضمنه الفصل الموالي

  
                                                           

  80-78حسن إبراهيم عيد، مرجع سابق، ص ص   (1)
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