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 الممخص:
مكية التي ترسـ في المجتمعات النامية عامة كالمجتمع إفَّ االخفاقات المتراكمة في تنفذ الخطط التن   

العراقي خاصة  احدل االسباب التي تحكؿ بنا الى القكؿ بأننا ال يمكف استنساخ تجربة تنمكية مف أم 
بمد  كاف سكل كاف عربي اك اجنبي الف لكؿ مجتمع لو امكانياتو االقتصادية كالبشرية ككذلؾ البيئية / 

كما الى ذلؾ مف االمكانيات التي قد تعمؿ بشكؿ متظافر لمعمؿ نحك تحقيؽ  الجغرافية كالثقافية،
التنمية كالتنمية البشرية كثـ التنمية المستدامة فاف أم خطة تنمكية نابعة مف خارج المجتمع سيكف 
مصيرىا االخفاؽ في جانب ما اك حتى في كؿ جكانبيا كعمية البد اف تككف الخطة التنمكية نابعة مف 

المجتمع ذاتو مف امكانياتو الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كفؽ سياسات استراتيجية كاعية طبيعة 
بيذا االساس التي البد اف تركز عمييا الخطة التنمكية مف اجؿ مجتمع ينعـ بحياة كريمة الئقة  كىذا 

اجؿ اطالؽ  اقتصادية ( مف -ال يتـ اال مف خالؿ دراسة المجتمع دراسة عممية ) سيسيك ثقافية  
السياسات االستراتيجية الكطنية التي تككف نابعة مف فكرة الديمقراطية ، كأيضا مف اجؿ فيـ 
الديناميكيات االقتصادية لمدكؿ المجاكرة الناشئة خصكصا بعد االختالفات التي اثرت في االقتصاد 

 العالمي. 
 راسات االجتماعية(.الكممات المفتاحية: )السياسات، التنمية المستدامة، الرؤية، الد
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Abstract: 

 

    The accumulated failures in implementing development plans 

drawn up in developing societies in general and the Iraqi society 

in particular is one of the reasons that lead us to say that we 

cannot reproduce a development experience from any country but 

it was Arab or foreign, because every society has its economic and 

human as well as environmental / geographical and cultural 

capabilities. And other possibilities that may work in concert to 

work towards achieving development and human development 

and then sustainable development. Any development plan that 

emanates from outside society will be destined for failure in some 

aspect or even in all its aspects. Therefore, the development plan 

must stem from the nature of society itself from Its cultural, social 

and economic potentials according to strategic policies that are 

aware of this basis, on which the development plan must focus for 

a society that enjoys a decent and decent life, and this can only be 

done through a scientific study of society (cultural-economic 

cessation) in order to launch national strategic policies that stem 

from The idea of democracy, and also in order to understand the 

economic dynamics of the emerging neighboring countries, 

especially after the differences that affected the global economy. 

Keywords: (policies, sustainable development, vision, social 

studies).  
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 Introductionمقدمة: 
اف تعرض المجتمعات االنسانية لممخاطر يعني تدىكرا محتمال في انجازاتيا لمتنمية   

كتضاؤال في امكانية استدامتيا فغالبا ما يككف المجتمع كالفرد عرضو لممخاطر خاصة 
اك  (االجتماعية كاالقتصادية)ث تدىكر في امنو االنساني اك اكضاعو عندما يكاجو حدك 

عقكد  مف ىذه المجتمعات التي عانت منذ كالمجتمع العراقي كاحد، انجازاتو المستقبمية 
 3002النظاـ عاـ  يا مف ازمات متعاقبة بعد سقكط مضت مف تركة ثقيمة كما اعقب

ؤسساتو ، كبات يعيش الجميع في بيئة سكاء في راس مالو االجتماعي   اك مكارده كم
محفكفة بالمخاطر ، كفي ىذا السياؽ يبرز دكر الدراسات االجتماعية في تشخيص 

 إلعادة الحياة لمسارىا الطبيعيالكاقع المجتمعي مف اجؿ النيكض بالمسيرة التنمكية 
كفيـ  كىذا ينطكم عمى اربع خطكات اساسية تبدأ  اساسا مف ) تحميؿ البيئة / المحيط ،

بعاد استعادة الحياة كانتعاشيا ، كتطكير التدخالت ذات الصمة ،  كتحديد االكلكليات كا 
ثرىا في زيادة المركنة (  ، كىذا يتطمب  كصكال الى تقييـ فاعمية تمؾ التدخالت كا 
باستمرار مشاركة  كتشاكرا مف شركاء التنمية كالقكل الفاعمة في المجتمعات النامية 

 ثؿ عنصرا اساسيا لكؿ خطكة مف خطكات التأىيؿ كالتكيؼ . المستيدفة كىي تم
اف الدكؿ التي حققت نمكا فاعال في  3002فقد اظير التقرير العالمي لمتنمية لعاـ 

مسار النيكض كالتنمية استند الى ثالث محركات رئيسة ىي : دكلة انمائية فاعمية ، 
ر في السياسات االجتماعية ، كفي كالقدرة عمى المنافسة في االسكاؽ العالمية ، كاالبتكا

مسار التنمية اليكـ نجد بإمكاف الدكلة اف تتدخؿ لمحد مف الفجكات كالتباينات كمشكالت 
  عدـ المساكاة باتخاذ مزيج مف االجراءات عمى مسكل السياسات العامة ، فاإلجراءات

ي معالجة المباشرة التي تندرج ضمف اجراءات العمؿ االيجابي يمكف اف تككف فاعمة ف
، كمف الضركرم ىنا اعتماد سياسات تؤمف الحمكؿ حتى كلك كانت مؤقتة ،  االشكاليات

كأيضا تضمف الحمكؿ الدائمة التي تعالج العكامؿ الييكمية التي تؤدم الى استمرار عدـ 
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، كىذه السياسات يمكف اف المساكات كتعزيز فرص العمؿ ، كسبؿ الحماية االجتماعية 
اف جميع تمؾ المحاكر كما تضمنتو فز نظامية مثؿ القكانيف الكقائية تشمؿ ركادع كحكا

مف تكجيات برؤية حديثة لتحقيؽ التنمية فضال عف استدامتيا تبرز اىمية دكر 
الدراسات كالبحث االجتماعي كجزء اساسي مف فيـ كاقع  تمؾ المجتمعات الحالي ، 

تحقيقيا كرغـ اف عمـ  فضال عف المساىمة في رسـ تمؾ السياسات التنمكية كسبؿ
االجتماع منذ  نشأتو اىتـ باالقتصاد كالتنمية كتحقيؽ الرفاىية االجتماعي فضال عف 
المشاكؿ االجتماعية الناتجة عف الفقر كانخفاض مستكل التعميـ كالصحة بغياب 
المساكاة كالعدالة االجتماعية اال اف المفيكـ الحديث لمتنمية المستدامة كاعتماده مف قبؿ 

المـ المتحدة يعد جزء ميـ مف االعالف العالمي لحقكؽ االنساف كتضمينو رسميا تمؾ ا
المفاىيـ جعؿ مف الدراسات االجتماعية تخرج مف بكتقة الدراسات التنظيرية لدراسات 
االقتصاد كالديمكغرافية كالتحضر كحقكؽ االنساف فضال عف المشكالت الناتجة عف 

ميـ كالصحة الى مجاؿ الدراسات التطبيقية المساىمة الفقر كالمجتمعات الميمشة كالتع
   . في كضع خطط كسياسات التنمية   في أم مجتمع خصكصا المتخمفة كالنامية

 مشكمة البحث
التنمية المستدامة يعكس مشكمة البحث كتكجياتو في تركيزه عمى  واف ما تـ تقديم     

امية بشكؿ عاـ كالمجتمع العراقي عات النتنمية المجتمفي  تستخدميا) االليات ( التي 
( القصيرة كالمتكسطة كالطكيمة المدل ط االستراتجية )يخطتالعبر العراقي  بشكؿ خاص

في كاقع التنمية  تأثيرالكقكؼ عمى ما لمدراسات االجتماعية مف يحاكؿ ىذا البحث لذا 
المشاكؿ  طريؽ تشخيص االجتماعي عف ةالمستدامة مف اجؿ تحقيؽ  الرفاى

ماعية الناتجة عف الفقر كانخفاض مستكل التعميـ كالصحة بغياب المساكاة كالعدالة االجت
 . االجتماعية
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 :هدف البحث
ييدؼ ىذا البحث الى دراسة اىمية كدكر ككاقع الدراسات االجتماعية في كضع       

 الدكلة لسياساتيا العامة كخططيا االستراتيجية القصيرة كالمتكسطة كالطكيمة المدل نحك
كبياف تحقيؽ التنمية كالتطكر خصكصا في المجتمعات النامية مثؿ مجتمعنا العراقي ، 

اثر كدكر  في رسـ تمؾ الخطط فضال عف تطبيقاتيا  فيما اف كاف لمدراسات االجتماعية
الفعمية ، فال يمكف اف تتحقؽ التنمية االقتصادية دكف ارتباطيا بالتنمية االجتماعية 

خيص كمعالجة المشكالت االجتماعية التي يعاني منيا فضال كتمكيف المجتمع عبر تش
 عف تطكير ميارات المجتمع كمستكاه البيئي كالثقافي . 

لذا يعد ىذا المكضكع احد اىـ المكضكعات التي فتحت المجاؿ لدراسات االنسانية 
لممساىمة في خدمة  كاالنثركبكلكجيا كاالجتماعية كخصكصا في حقؿ عمـ االجتماع

كتنمية كتطكير كاقعة االجتماعي كاالقتصادم كالبيئي بشكؿ عممي كعمى اسس  المجتمع
عممية  كمنيجية تترجـ عمى شكؿ خطط مرحمية تتبناىا الدكلة كمؤسساتيا المعنية في 

 . ياجميع المجاالت
 :المفاهيم لمبحث

، لمػػػا تؤسػػػس لػػػو مػػػف    فػػػي أم بحػػػث عممػػػي  مػػػف المسػػػائؿ ذات الضػػػركرة اىيـالمفػػػ د  عػػػت
فكػػرم يسػػتيدؼ التكضػػيط المصػػطمحات الرئيسػػية التػػي يرتكػػز عمييػػا البحػػث قبػػؿ اطػػار 

 . كىي كما يأتي ايجاد المقاربة بيف مضامينيا 
  Public Policyالسياسات العامة -1
تمس  ألنياتمتاز السياسات العامة التي يقررىا النظاـ السياسي بالتنكع كالشمكؿ      

فيي عممية سياسية تتميز بالصعكبة كالتعقيد كعمية ،كافة جكانب الحياة في المجتمع 
كتختمؼ طبيعة اجراءاتيا مف دكلة الى اخرل تبعا لطبيعة النظاـ السياسي كدكر 

نجاح كفاعمية السياسة العامة يتكقؼ  عمى فاالجيزة الحككمية كغير الحككمية فييا ، 
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كلة عمى تفعيؿ كمصداقيتيا كقدرة اجيزة الد كمالمتيامدل تكفير البيانات كالمعمكمات 
كالمحاسبة ، كعمية فاف مصطمط السياسة العامة ىك امتداد طبيعي مرتبط بحياة المراقبة 

االنساف كالمجتمعات كتطكره كازدىاره ، كاف تعريؼ مصطمط السياسية العامة البد لنا 
’’ مف التعرؼ في ىا السياؽ عمى مصطمحيف ىما السياسة كالعامة ، فالسياسة ىي 

كالتحديات كمحاكلة ايجاد الحككمة كالمسؤكليف في مكاجية المشكالت  خطط كمشاريع 
ؿ حككمة اك لجنة رسمية تعمؿ ؤك . كىي ايضا سمكؾ الفاعؿ سكاء كاف مس0الحمكؿ ،،

أم ، 3في نطاؽ اك نشاط معيف كىك معنى يالءـ شيكع المصطمط في االكساط العامة 
ندما يشترؾ بيا عدد مف االفراد في اف السياسة العامة في البداية االمر  ىي افكار كع

ىذه االفكار تصبط مقترحات كعندما تتبني السمطات الحككمية ىذه المقترحات تصبط 
االفكار كالتكجيات التي ’’ كمف ىذا المنطمؽ فالسياسة العامة ىي ، سياسة عامة 

سب ، يختمؼ مفيكـ السياسية العامة بح 2تتبنيا الدكلة ) الحككمة ( لتحقيؽ االىداؼ 
ممارسة القكة ، فالسياسة منطمقات كتكجيات اصحابيا فقد عرفيا البعض مف منظكر 

العامة مف كجية اصحاب ىذا المنظكر بأنيا انعكاس ألصحاب القكة كالنفكذ الذيف 
، كىناؾ مف يعرفيا مف منظكر  4يسيطركف عمى النظاـ السياسي كمختمؼ مؤسساتو 

يات الناجمة عف لعمميات الحككمية استجابة اداء النظاـ بأنيا ) النشاطات كالتكجي
، كىناؾ مف  5(  اـ االجتماعي الى النظاـ السياسيلممطالب المكجية مف قبؿ النظ

عرفيا مف منظكر الحككمة بأنيا الكسائؿ المعتمدة مف قبؿ الحككمة في سبيؿ احداث 
ة نكاحي ، أم السياسة العامة تمس كافتغيرات معينة في النظاـ االجتماعي لمدكلة 

 الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كما تمس جميع افراد المجتمع .

                                                 
 

 

 

 

 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 1111 

  :المستدامة التنمية -2
يقصد بالتنمية المستدامة ، استخداـ المكارد الطبيعية المكجكدة عمي سطط االرض    

كاالستفادة منيا بشكؿ مدركس لتمبية كخدمة حاجات كمتطمبات الجيؿ الحالي مف دكف 
تاحةذه المكاد الى خطر االستيالؾ كالنفاذ تعريض ى الفرصة اماـ االجياؿ القادمة  كا 

، يعكد استخداـ مصطمط التنمية المستدامة 6ايضا مف امكانية االستفادة مف ىذه المكاد 
كىي لجنة عالمية لمبيئة  0987في كثائؽ االمـ المتحدة الى لجنة بركنت الند عاـ 

متحدة التنمية المستدامة بأنيا التنمية التي تمبي ، كلقد عرفت االمـ الكالتنمية  
احتياجات الجيؿ الحاضر دكف التضحية اك االضرار بقدرة االجياؿ القادمة عمى تمبية 

استخداـ مكارد المجتمع  بأنيااحتياجاتيا ، اما مجمس حككمة استراليا فقد عرفتيا 
لكجية التي تعتمد عمييا كصيانتيا كتعزيزىا حتى يمكف المحافظة عمى العمميات االيكك 

كىذا يكضط لنا االف كفي المستقبؿ ، الحياة كحتى يمكف النيكض بنكعية الحياة الشاممة 
باف التنمية المستدامة ىي عدـ الحاؽ الضرر باألجياؿ القادمة سكاء عف طريؽ 
استنزاؼ المكاد الطبيعية اك تمكث البيئة اك بسب الديكف العامة التي تحمؿ عبئيا 

ؿ الالحقة اك بسبب عدـ االكتراث بتنشئة المكاد البشرية فيما يخمؽ ظركفا صعبة االجيا
في المستقبؿ نتيجة خيارات الحاضر كعمية فاف التنمية المستدامة تعتمد عمى تحقيؽ 
امريف اساسييف ىما :  الحؽ في التنمية كالحؽ في حماية البيئة ككالىما حؽ مف 

طمبا اساسيا لتدعيـ حقكؽ االنساف  في الحياة حقكؽ االنساف أم اف حماية البيئة م
الكريمة كالتمتع بالصحة التي تأتي مف خالؿ الحؽ في التنمية ، كعمية فاف التنمية 

  -المستدامة تعني ما يأتي :
تمبية حاجات اجياؿ الحاضر كمتطمباتيا دكف تيديد امكانية االجياؿ المستقبمية مف  -0

 تمبية حاجاتيا كمتطمباتيا .
                                                 

 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 1111 

الحفاظ عمى البيئة عف طريؽ استغالؿ المكارد الطبيعية استغالال امثال بعيدا عف  -3
 التبذير .    

اما عمى مستكل المجتمع العربي فقد عرفت بأنيا النيكض بالمستكل المعيشي لممجتمع  
العربي بأسمكب حضارم يضمف طيب العيش لمناس ، كيشمؿ التنمية المطردة لمثركة 

العربية عمى اسس المعرفة ك االرث العربي الثقافي ف كالحضارم ،  البشرية ، كالشراكة
كالتطكير ،  ،االقتصادية عمى اسس المعرفة كاالبتكار  لألكضاعكالترقية المتكاصمة ، 

كاستغالؿ القدرات المحمية ، كاالستثمار العربي كالقصد في استخداـ الثركات الطبيعية 
، كلمفيـك  7التعمير كالبيئة كبيف الكـ كالكيؼمع ترشيد االستيالؾ كحفظ التكازف بيف 

  -:8مميزات منيا التنمية المستدامة 
تشترط التنمية المستدامة صراحة ك الزاما ديمكمة العممية التنمكية كتكزيع المكارد  -0 

 كالمنافع االقتصادية اجماال بيف االجياؿ الحاضرة كاألجياؿ المقبمة .
كأحد االبعاد االساسية ككذلؾ البعد السياسي كىك ما  كضع البعد البيئي لالستدامة -3

 يعمؽ مفيـك التنمية المستدامة لتتضمف البعد االقتصادم  . 
كلقد تعددت كتنكعت تعاريؼ التنمية المستدامة كفقا لتفسيره كتطبيقو  كأيضا الختالؼ 

المستدامة بالتنمية المستدامة كفكرة التنمية ىتماـ ال، كلقد تزايد ا9النظرات كاألسس 
بحيث أصبحت ىاجس جميع الدكؿ كذلؾ مف اجؿ المحافظة عمى بقائيا ، حيث 

اال اف اتخذت عدة اجراءات كسياسات مف شانيا التمييد لتحقيؽ التنمية المتكاصمة 
ىناؾ اتفاؽ حكؿ اىمية التنمية المستدامة ككنيا كسيمة لتقميص الفجكة بيف الدكؿ 

يرا في تقميص التبعية االقتصادية لمخارج ، كتكزيع المتقدمة كالنامية كتمعب دكرا كب
االنتاج كحماية البيئة ، كالعدالة االجتماعية ، كتحسيف مستكل المعيشة ، كرفع مستكل 
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االمكاؿ ، رفع مستكل الدخؿ القكمي ،  رؤكسالتعميـ ف تقميص نسبة االمية ، تكفير 
االكلكيات البد لنا مف رؤية العدالة االجتماعية كلتقميص ىذه الفجكة كتحقيؽ كؿ ىذه 

استراتيجية مدركسة ككاضحة لتمكيف الجيؿ القادـ كعمية يمكف تحديد المجاالت الرئيسية 
 لمتنمية المستدامة ىي :

  التنمية االقتصادية 
  التنمية االجتماعية 
  التنمية البيئة 

 البحث االجتماعي – 3
عي كذلؾ بتعدد الباحثيف ىناؾ العديد مف التعاريؼ الخاصة بالبحث االجتما     

كتكجياتيـ كانتماءاتيـ االجتماعية فضال عف تنكع كتعدد اساليب البحث في العمـك 
االجتماعية ، كعميو ىناؾ مف يعرؼ البحث االجتماعي بأنو يفسر الظكاىر االجتماعية 

، كىناؾ مف 00التي لـ تفسر غير منفصمة عف المحيط كانو عمى ارتباط كثيؽ بما حكلو 
بانو البحث عف الحقائؽ كالقكاعد العامة كالتي يمكف التحقؽ منيا مستقبال ، اك عرفو 

الكصكؿ الى حؿ مشكمة محددة كذلؾ عف طريؽ انو كسيمة لمدراسة يمكف مف خالليا 
، كيعرفو 00االستقصاء الشامؿ كالدقيؽ لجميع الشكاىد كاألدلة التي يمكف التحقؽ منيا 

قصاء دقيقة كىادفة تسعى  الى انتاج معرفة جديدة بأنو سيركرة بحث كاستسارانتاككس 
، كىك اداة عقمية تسمط لمعمماء االجتماعيف بدخكؿ مياديف كمكضكعات ذات اىمية 

فالبحث االجتماعي يسعى بشكؿ عاـ الى جمع البيانات كالحقائؽ ،  03غير معركفة ليـ 
كالحقائؽ حكؿ العناصر المادية كالمعنكية حكؿ مكضكع معيف في مجاؿ التخصص 

يككف لمباحث مكقؼ معيف منيا  ، كعمية فاف البحث  عممية فؽ مناىج كأساليبك 
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االجتماعي عممية معقدة كمتنكعة كمتعددة الجكانب ، كتختمؼ طريقو اجراء البحث 
 .بحسب اىدافو كاالفتراضات التي يرتكز عمييا كىك يختمؼ مف حالة الى اخرل 

 Strategic Planning ي التخطيط االستراتيج  - 4
االستراتجية مصطمط يعكد الى كممة يكنانية كالتي تعني فف القيادة العسكرية كمعناىا    

) الجنراؿ ( ، كقد استخدـ ىذا المفيـك مف قبؿ الحرب العالمية الثانية ليشير الى 
الحاؽ اليزيمة بالعدك  رأسياتكظيؼ كؿ الفنكف العسكرية لتحقيؽ اىداؼ السياسة كعمى 

اليزيمة كلقد انتقؿ المفيكـ مف االستخداـ العسكرم الى االستخداـ  اك االقالؿ مف اثار
المدني ضمف اطار ادارة االعماؿ كعمية اصبحت االستراتيجية مجمكعة القرارات 
كالتصرفات التي تنشا عنيا صياغة كتنفيذ الخطط التي تحقؽ اىداؼ المنظمة 

ستراتيجي في ادارة ، كلقد ظير اكؿ نمكذج لمتخطيط االكطمكحيا بالشكؿ المرغكب 
كأكؿ نمكج لمتخطيط االستراتجي في التنمية  0930االعماؿ نمكذج ىارفارد عاـ 

كالخطط بعيدة المدل تأخذ معنى االستراتيجية التي  0950الصناعية كالتسكيؽ ظير 
 – 0955يسعى المنظمة مف خالليا الى الكصكؿ الى ما تطمط اليو كذلؾ في عاـ 

لتخطيط االستراتيجي بدؿ مف مصطمط التخطيط البعيد كلقد سيطر مفيـك ا 0960
المدل الذم بدأت تتكشؼ عيكبو كثغراتو عمى صعيد المنظمات المختمفة خالؿ الفترة 

كعمية اصبط التخطيط االستراتيجي اداة لإلدارة الحككمة كلقد ظيرت  0965 – 0960
ككمرحمة تسبؽ  محاكالت لتحديث التخطيط االستراتيجي كظيكر التفكير االستراتيجي

عممية التخطيط كطرح افكار عف القيادات كالعقكؿ التي يتعيف اف تفكر بطريقة 
كعمية فالتخطيط االستراتيجي ىك الطريؽ  ،02 0996 – 0993استراتيجية ابتدأ مف 

أالبتكارم في كيفية الرؤيا المستقبمية لمقضايا المتكقعة كالتنبؤ بالفرص كالتيديدات التي 
ا المنظمة كتصكير  السيناريك المستقبمي لمتعامؿ معيا بما يضمف بقاء يمكف اف تكاجيي
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، كعمية فاف التخطيط االستراتيجي يرتبط بمدل تكافر 04كاستمرارية كنمك المنظمة 
المعمكمات كالميارات كاالتجاىات الضركرية لمقياـ بمسئكليات كمياـ االدارة االستراتيجية 

الداخمية كالخارجية لممنظمة كالتنبؤات بأثرىا  التي تمكنيا مف تحميؿ عناصر البيئة
المستقبمي عف المنظمة بما يمكنيا مف اعداد االستراتيجيات كالقرارات المناسبة في 

 الكقت المناسب . 
  المجتمعات النامية -5
ظيرت المجتمعات النامية عمى المسرح الدكلي عقب الحرب العالمية الثانية ،     

ذرية في العالقات الدكلية كالمتغيرات االقتصادية كصاحب ظيكرىا تحكالت ج
كاالجتماعية كالتطكرات العممية كالتكنكلكجية كاإلعالمية كنتج عف ذلؾ تحطيـ الحكاجز 
بيف الدكؿ ، كشعكر ىذه المجتمعات حديثة النمك بالفرؽ الشاسع بينيا كبيف المجتمعات 

اطت بيا بسبب ثكرة المشكالت التي اح دمة ، كعمؽ ىذا االحساس تضخـ المتق
التطكر التي شيدىا العالـ خالؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف كما ازداد ىذا 

عمقا شعكرىا بالعجز بسبب ضعؼ جيازىا االدارم كالفني كالبشرم مع قمة االحساس 
 االستعداد الذم يطمؽ طاقات البشر مف عقاليا لمكاجية متطمبات التطكر .

عات حديث النمك الكثير مف الصفات مثؿ ) المجتمعات كلقد اطمؽ عمى ىذه المجتم
، اك االقؿ نمك اك النامية  المتأخرةالفقيرة ، اك المجتمعات المتخمفة ، اك المجتمعات 

كما الييا . كمع ذلؾ لـ يكف مف السيؿ كضع تعريؼ اقتصادم اك اجتماعي شامؿ 
جع السبب في ذلؾ لعدـ ، كير 05لينطبؽ عمى كؿ ىذه المجتمعات التي تمثؿ ثمثي العالـ 

كجكد معيار كاحد ذك معنى يمكف اف يككف اساس ليذا التعريؼ الجامع المانع كما 
يقكؿ عمـ المنطؽ الى جانب عدـ كجكد خط فاصؿ كقاطع بف غنى كالفقر ، كبيف 
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كميا معاف نسبية كيضاؼ الى ذلؾ اختالؼ المجتمعات النامية  ألنياالتقدـ كالمتخمؼ 
فا كبيرا يمتد الى داخؿ كؿ منيا حيث تتفاكت المستكيات االقتصادية فيما بينيا اختال

 . 06كاالجتماعية بيف مختمؼ مناطقيا كخاصة بيف المناطؽ الحضرية كالريفية 
لبحث  0968التي شكميا البنؾ الدكلي سنة  L. Pearsonكلقد اعترفت لجنة بيرسكف 

ثيرة بيف ىذه المجتمعات ، مكضكع التنمية في المجتمعات النامية بكجكد اختالفات ك
فعمى الرغـ اشتراكيا جميعيا في االفتقار الى الدخؿ المالي اال اف المجنة كجدت تختمؼ 
في عدد مف الظركؼ االقتصادية كالثقافية كما تختمؼ في بنائيا االجتماعي كالسياسي 
 حتى اف المجنة رأت اف بداية االىتماـ بتنمية ىذه المجتمعات ينبغي اف تككف في

كمف االمثمة التي رأتيا لجنة بيرسكف دليال  االعتراؼ بكجكد ىذا االختالؼ الكاسع بينيا
عمى ىذه االختالفات بيف المجتمعات النامية كثيرة فالى جانب تفاكتيا في المساحة 

اسية كثباتيا ينظمتيا السكأيضا تتبايف في اكجدت انيا تتفاكت كذلؾ في تعداد سكانيا 
ككذلؾ  تختمؼ في نظاميا االقتصادم تاتكرية ديك كأخرلراطية فيناؾ مجتمعات ديمق

كمستكل الدخؿ الفردم ، فبعضيا يعتمد عمى النظاـ الراس مالي كالبعض يقكـ عمى 
النظاـ االشتراكي كتتأرجط االغمبية بيف النظامييف باستثناء المنافع العامة كالصناعات 

التجارة الخارجية اعتمادا كبيرا بينما  الثقيمة كيعتمد عدد مف االقتصاديات النامية عمى
الى ذلؾ كجكد تفاكت  Bhagwati .Jيقؿ اعتماد بعضيا عمييا . كيضيؼ باجكاتي 

اسية كاالقتصادية يكبير بيف المجتمعات النامية في قدرتيا عمى استيعاب التغيرات الس
االجتماعي  كمدل االستعداد ةالختالفيا في المركنة االجتماعية كالقكة البشرية الماىر 

كيمكف اف يضاؼ الى ىذه االختالفات عدـ كجكد كحدة طبيعية لتحقيؽ التقدـ كالرخاء 
بيف المجتمعات النامية باستثناء االتصاؿ الجغرافي بينيا اذ نجد االختالفات الجنسية 
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، مع ىذه االختالفات بيف المجتمعات 07كالثقافية كعدـ كجكد كحدة تجانس في كؿ منيا 
اف ىناؾ عدد مف الظركؼ العامة المتشابية التي تجمع بينيا كتككف اشبة النامية اال 

بالمعالـ البارزة التي تضعيا جميعا عمى جبية كاحدة اك داخؿ اطار كاحد يميزىا عف 
 المجتمعات المتقدمة . 

 المبحث االول
 العموم والدراسات االجتماعية بين التنظير والتطبيق

  -التها التطبيقية في خدمة المجتمع :العموم االجتماعية ومجااوال : 
 بشكؿ عاـ كعمـ االجتماع    Social Sciencesتعتبر العمكـ االجتماعية     

Sociology بشكؿ خاص جزاء ال يتجزء مف الحياة االنسانية اليكمية ألنيا تعنى
بالعديد مف ـ القضايا كاألمكر سكاء مف الناحية االنسانية اك االجتماعية كمدل اثر 

بكؿ انساقو ) االجتماعية ، ذه القضايا بسمككيات الفرد كتأثيرىا عمى المجتمع  ى
كاالقتصادية ، كالدينية ، كالسياسية ، ..الخ ( ، مف اجؿ تفسير خفايا الحياة 
االجتماعية التي تنعكس بتأثيراتو عمى البنى االجتماعية المتنكعة التي يعيشيا االفراد 

لتكفير الفيـ  و، كالمنظمة السياسية كالثقافية كفي محاكلتبكنفيا كاألسرة كمكاف العمؿ 
مف الظكاىر كالمشكالت االجتماعية  أم اف العمـك  ك لتفسير لسمسمة طكيمة 

 لإلفراداالجتماعية كمنيا عمـ االجتماع ال يعكد الى الخصائص الفردية اك الشخصية 
نما ساتي لمجماعة اك السمكؾ كالكعي الجماعي كالمؤس تاثيرييتـ بالكشؼ عف  كا 

ؿ ، فالدراسة العممية المنظمة  لمنشاط  االجتماعي االنساني مف خال 08المجتمع 
مساعدة عمى تطكير كجيات النظر ك االفكار تسعى الى تحميؿ كتفسير دكافع ك 
اسباب مختمؼ ىذه النشاطات ، أم اف عمـ االجتماع كباعتباره جزء مف العمـك 
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تو مف دراسة السمكؾ االجتماعي العابر لمناس ، في االجتماعية يتراكح في اىتماما
االزقة كالشكارع ممف تربطيـ ببعضيـ البعض عالقات متباينة نكعيا مف جية ، الى 
دراسة التقسيـ اك التفاكت الطبقي اك العنصرم عمى صعيد المجتمع الكاحد اك عمى 

االجتماع  صعيد عدة مجتمعات مف جية اخرل . كمف ىنا يرل بعض العمماء اف عمـ
ىما : تتحد االكلى بالرسالة العممية التي يتكجب عمى  09يقكـ بكظيفتيف  في اف كاحد

كالتي تتمثؿ في ارساء قكاعد العمـ كتعمؿ عمى تقدمو مف خالؿ  تأديتياالمتخصص 
محاكلة فيـ الكاقع االجتماعي فيما مكضكعيا ، اما الكظيفة الثانية تتمثؿ بالرسالة 

قية كذلؾ مف خالؿ االسياـ برفع مستكل كعي االنساف بنفسو االجتماعية كاألخال
فيو كىناؾ مف يرل اف عمـ االجتماع في الكطف العربي  كمجتمعو كالعالـ الذم يعيش

بعاد االزمة التي يعيشيا المجتمع كالتي  مالمحيا في الظيكر منذ  بدايعالج طبيعة كا 
ـ كتتمثؿ ىذه االزمة في مسالة بداية القرف العشريف كالزالت تتفاقـ بجالء حتى اليك 

المركر مف الجماعة الى الفرد فاإلنساف العربي مطبكع بالجماعة اال انو يكاجو تحدم 
االنتقاؿ الى الفردية االمر الذم يتطمب ثكرة شاممة في مجاالت الثقافة التي درج عمى 

:  التصرؼ كالتفكير بمقتضاىا ، اال اننا سكؼ نتطرؽ ىنا الى  ثالث مجاالت ىي
في مجاؿ التنظيـ المجتمع ، كفي مجاؿ معالجة المشاكؿ االجتماعية ، كفي مجاؿ 

 الرعاية االجتماعية . 
 في المجال تنظيم المجتمع    -1       

تعد قضايا تنظيـ المجتمع كتنسيؽ الخدمات االجتماعية مف المفاىيـ المستحدثة نسبيا   
راسات حكؿ ىذه القضايا تعكس في الفكر االجتماعي ، كلقد صدر العيد مف الد

تكجيات ايديكلكجية كاضحة كتعكس طبيعة الفمسفة السياسية كالكاقع االقتصادم 

                                                 
 

 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 1111 

لممجتمع ، كلقد كثر الجدؿ كالصراع حكؿ  مفيكـ التنظيـ كتعددت المداخؿ النظرية 
ككما تعددت اساليب العمؿ الميداني ، كلقد برز في ىذا المجاؿ العديد مف الجمعيات  

ة في تنظيـ المجتمع كمنيا حركة االحساف كحركة المحالت االجتماعية كىيئات الخاص
الخدمات االجتماعية في انجمترا كالكاليات المتحدة ىي سيؽ  بيف نالتمكيؿ كىيئات الت

المنطمؽ التاريخي لحركة تنظيـ المجتمع فيما بعد كلقد بدات الحركة بدافع ديني في 
كفي امريكا سنة  0869ركة االحساف في انجمترا سنة البداية كظير اكؿ جياز لتنظيـ ح

في مدينة ) بافاك ( كانت اىـ اىداؼ ىذه الجمعيات كالمحالت االجتماعية  0877
Social Settelements   ىي محاكلة تعميـ الفقراء كرفع مستكاىـ كالقياـ ببرامج

، 30عمى حميااصالحية كاستثارة الرأم العاـ لمكاجية المشكالت االجتماعية كالعمؿ 
كيمكف لنا تتبع التاريخ النظرم لمفيكـ تنظيـ المجتمع مف ) ادكارد لندماف ( الذم 

بعنكاف ) المجتمع المحمي : مقدمة لدراسة كتنظيـ كقيادة  0930اصدر دراسة في سنة 
المجتمع ، اذ يعد ىذا الكتاب اكؿ دراسة في تنظيـ المجتمع اذ استطاع مف خاللو تقديـ 

تكجييات لمممارسيف لمعمؿ االجتماعي عمى المستكل المحمي كما مجمكعة مف ال
استطاع اف يقدـ نمكذجا كامال لمعمؿ االنمائي كلقد كانت اىـ تكجييات ىذا الباحث 

، كانو يجب ىي ضركرة االلتزاـ بالمبادل الديمقراطية في مكاجية المشكالت المجتمعية 
ىذه المشكالت حيث اف الجيكد االستحكاذ عمى الجماعات ذات النفكذ في مكاجية 

الطكعية كحدىا تعجز عف تحقيؽ ىذه المكاجية في نظره كضركرة ادراؾ الحاجات 
الفعمية لسكاف المجتمع ضمانا لتعاكنيـ كمشاركة االىالي ، اضافة الى اف لندماف ركز 
في دراستو عمى ضركرة نشر الكعي بيف افراد المجتمع بظركفيـ كحاجاتيـ كالتكصؿ 

صدرت دراسة عف  0935كفي عاـ .  30اؽ كاضط حكؿ خطة العمؿ المحميةالى اتف
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دراسة لنظرياتو  –بعنكاف ) تنظيـ المجتمع  تنظيـ المجتمع اعدىا ) جيش شتاينر ( 
كممارساتو ( كلقد ذىب شتاينر الى اف  تنظيـ المجتمع يتضمف اكثر مف مشكمة سكء 

ؿ في ميداف الرعاية االجتماعية ، التنسيؽ بيف انشطة المؤسسات االجتماعية التي تعم
ذلؾ الف مظاىر الخمؿ االجتماعي االكثر خطكرة في نظر تتمثؿ طبيعة النظـ 

، كيذىب الى انو طالما ال االقتصادية كالسياسية كالتعميمية كالدينية السائدة في المجتمع 
صالط تكجو عناية لمكاجية مشكالت تنظيـ الصناعة مع مراعاة اف تحقيؽ ىذا التنظيـ 

المجتمع كرفاىية اعضائو ، فاف مف العبث اف نتكقع اف تحقؽ مجالس تنسيؽ الخدمات 
اف االجتماعية اىدافيا الطمكحة ، كعمى ىذا فاف تنظيـ المجتمع في نظر) ستاينر( 

مف حيث مجاالت عممو ، كاف يتعامؿ مع القكل  يصبط اكثر شمكال كدينامية 
ء االجتماعي كتصيبو بالخمؿ كسكء االداء الكظيفي االجتماعية االساسية التي تفؾ البنا

االصكؿ االكلى لمخدمات المباشرة لمؤسسات تنظيـ المجتمع . كبيذا كضع ) شتاينر ( 
 كحاكؿ تحديد العالقة بيف التنمية كالتنظيـ . 

كعميو فاف تنظيـ المجتمع بكصفو عممية كاسعة النطاؽ تستيدؼ تحسيف الظركؼ 
داخؿ ميداف الخدمة  بأكمموجتمع المحمي كال يمكف اف يستغرؽ االجتماعية إلفراد الم

كالعمميات كاألصكؿ كالتقاليد  المبادئاالجتماعية ذات الممارسة  المينية المحددة كذات 
المحددة ، كلعؿ ىذا ما جعؿ ) ركبرت ليف ( اف يقدـ دراسة لممؤتمر القكمي لمخدمة 

عنكاف ) ميداف تنظيـ المجتمع ( ذىب ب 0929في الكاليات المتحدة سنة  االجتماعية 
فييا الى اف تنظيـ المجتمع يشير الى مجاؿ كالى عممية يتـ بعضيا داخؿ نطاؽ 

، كلقد تـ االعتراؼ الرسمي بتنظيـ الخدمة االجتماعية كبعضيا خارج اطار المينة 
 ، 0949المجتمع كعممية مينية في اطار الخدمة االجتماعية كتستند الى فمسفتيا سنة 
االمريكية كتككنت الجمعية االمريكية لمخدمة االجتماعية ، كلقد حاكلت الجمعية 
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القاء المزيد مف الضكء عمى المفيـك    0963لالخصائييف االجتماعييف في سنة 
  -:33المستحدث لتنظيـ المجتمع عف طريؽ تكضيط اسسو العامة بما ياتي 

ة لمينة الخدمة االجتماعية كتعتمد اكال : تتفؽ طريقة تنظيـ المجتمع مع القيـ العام
 عمى مبادئيا كقيميا المينية .

  -ثانيا : اف اليدؼ االساسي لعمميات تنظيـ المجتمع يتمثؿ في ما ياتي :
 تحقيؽ النيكض بالمجتمع المحمي  -أ

 الذاتي . باألسمكبتنمية قدرات ابناء المجتمع ليستطيعكا مكاجية مشكالتيـ  –ب 
عانة بعمـ االجتماع كما تمخضت عنو دراسات النظـ كاألنساؽ ضركرة االستثالثا : 

 االجتماعية مف نتائج .
رابعا : ضركرة الكقكؼ عمى طبيعة الصراعات االجتماعية داخؿ النسؽ االجتماعي ، 
كتحديد بناء القكة القائـ كأصحاب السمطة كالنفكذ كمحاكلة االستعانة بيـ لصالط تحقيؽ 

 مع . اىداؼ عمميات تنظيـ المجت
 معالجة المشاكل االجتماعية في مجال  – 2

يعد ظيكر المشكالت االجتماعية مف ابرز مميزات حركة المجتمع كتغييره ، 
كغالبا ما يككف سبب ظيكرىا عدـ تناغـ تقدـ انساؽ المجتمع بسرعة كاحدة 
نحك ىدؼ منشيكد ، اك جمكد احدىا كتطكر بعضيا ، اك دخكؿ تكنكلكجيا 

ثر عمى نسؽ كاحد مف انساقو ، دكف االخر ، اك عدـ استجابة جديدة الية ، فتؤ 
بعض انساؽ المجتمع المجتمعية كالنسؽ السياسي اك االقتصادم ، كىذه تشكؿ 
مشكالت بعيده المدل ،  بينما نجد ىناؾ مشكالت اجتماعية اقؿ اىمية كىذا 
ما يحدد ما يحدث لبعض الجماعات االجتماعية الصغيرة مثؿ ظيكر 

ت االجرامية ، اك بعض االنحرافات السمككية لإلحداث اك اليجرة مف الجماعا
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الريؼ الى المدف ، كغالبا ما تؤدم مثؿ ىذه المشكالت الفرعية الى ظيكر 
مشكالت تنتشر داخؿ المجتمع بسرعة . أم اف المشكمة الكاحدة تككف سببا 

لممشكمة  كنتيجة في اف كاحد ف فتتكلد عنيا مشكالت عدة حاممة الصكر العامة
كبسبب تقدـ كسائؿ االتصاؿ العالمية بأنكاعيا المختمفة سكاء كانت االكبر 

 صبط مف الصعب اف يعيش  أم مجتمع ئية لذا مسمكعة اك مقركءة اك مر 
معزكال عف بقية المجتمعات اذ يتأثر بالمؤثرات الداخمية كالخارجية كتتكلد 

 . مى المدل البعيد مشكالت اجتماعية جديدة تعمؿ عمى تغيير المجتمع ع
تعد المشكالت االجتماعية مف المكاضيع االساسية التي يتناكليا عمـ لذا   

يرل بعض العمماء ، باف ميمة ىذا العمـ ىي دراسة المشكالت ك االجتماع بؿ 
االجتماعية ، كىي مف المكضكعات التي ترتبط باإلنساف كبأدكاره االجتماعية 

كادكاره لمكاجبات كافقو مع قيمو كمعاييره ، كمدل اندماجو في حياة مجتمعة كت
كىذا يكضط باف المشكمة االجتماعية اجتماعية اصال أم انيا نتاج  المتاحة بو ،

االجتماعية فيما بينيـ كىي ايضا  تحياة الجماعة ، أم اف الناس يتبادلكف العالقا
 كقد بيف عمماء،  32اجتماعية في نتائجيا ككذلؾ اجتماعية في مسؤكليتيا 

االجتماع اف المشكمة االجتماعية اسباب عدة تتفاعؿ مع بعضيا البعض لبمكرة 
مشكمة اجتماعية ما تخص مجمكعة مف الناس تسيء ليـ اك تعيؽ اك تمزؽ 

كالمشكالت االجتماعية كاحدة تماسكيـ اك تحرؼ سمككيـ اك قيميـ اك عالقاتيـ 
كالطالؽ  كاإلدمافلبطالة في المجتمعات االنسانية كالجريمة كاالنحراؼ كالفقر كا

كالجيؿ كاالمية اال انيا تختمؼ اسبابيا ككذلؾ يختمؼ الناس في المجتمعات 
كالحكـ عمييا كاف االختالؼ في االدراؾ كالحكـ  المختمفة في طريقة ادراكيا 

كالتحديد ىي التي ادت الى اختالؼ الدراسات االجتماعية في تحميؿ المشكالت 
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تالؼ العمماء في تشخيص االسباب المؤدية ليا كمرد ىذا االجتماعية كادت الى اخ
كقيميـ كمعاييرىـ االختالؼ يعكد الى اختالؼ ثقافات المجتمعات كمعتقداتيـ 

، كلقد استطاع عمماء االجتماع مف تحديد العديد مف االسباب المؤدية  34الثقافية 
  -الى حدكثيا كاىـ ىذه االسباب ىي :

 الى اخر .  اليجرة الخارجية مف بمد -0
 صعكبة تكيؼ  الفرد في مكاجية متطمبات التغيرات االجتماعية الجديدة  -3
 عدـ مسايرة النظـ االجتماعية لمتطكرات الحديثة في المجتمع  -2
االحتداـ القائـ بيف المتطمبات كالتكقعات االجتماعية مع قدرات شريحة  -4

 عمرية معينة 
 اىدافيا اك غاياتيا .  ؽ اك انجازعجز المؤسسات االجتماعية في تحقي -5
التغيير االجتماعي لما كانت الحياة االجتماعية في تبدؿ كتغير بشكؿ  -6

سيكلو فانو يؤدم الى دة االجتماعية طكيؿ يصعب تغييره بمستمر كاف عمر الكح
 ظيكر مشكالت اخرل .

الكضعية  فشؿ افراد المجتمع في الكصكؿ الى تعريؼ مشترؾ في تحديد -7
جتماعية بسبب الغمكض الذم يشكبيا ، خاصة عندما ينشغؿ االفراد بتعقب اال

 مصالحيـ الذاتية 
اخفاؽ االقساـ المعنكية مف الحضارة في مكاكبة التغيرات الطارئة عمى القسـ  -8

. كتنقسـ طرؽ المادم منيا مما الى يؤدم ظيكر مشكالت اجتماعية جديدة 
ذه تستدعي اكتشاؼ المشكالت قبؿ اف االصالح ك العالج الى كقاية كعالج كى

تتفشى في المجتمع  كمف ثـ يأتي العالج منيا عمى اف يتخذ العالج مديات 
مختمفة قريبة المدل كأنبو تعمؿ عمى الحؿ العاجؿ الذم ينقد افراد مما يعانكف منو 
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كىناؾ عالج طكيؿ المدل كىك ما يسمى بالعمؿ المخطط اك المبرمج الذم ييدؼ 
التغيير المكجو الذم ييدؼ الى اصالح المجتمع كمعالجة المشكالت الى احداث 

التي يعاني منيا كلذلؾ كضعت االمـ النامية خطط تنمية ذات السنكات المتعددة 
كالتي تستيدؼ مف خالليا التغمب عمى معظـ المشكالت التي يعاني منيا المجتمع 

ه البرامج التنمكية كالكصكؿ بيا الى مستكل المجتمعات المتحضرة حيث تشمؿ ىذ
 نكاحي الحياة المختمفة . 

 في مجال الرعاية االجتماعية    
الريب فيو اف مصطمط الرعاية االجتماعية مف المصطمحات الحديثة اال انو يعتبر في 

اىتدل الية االنساف انسانيا فطريا ازليا  نشاطاالكاقع العممي التطبيقي مفيكما قديما ك 
نذ كجد عمى ىذه االرض ثـ نما ىذا التكجيو االنساني نحك كمارسو بفطرتو السميمة م

التعاكف كفعؿ الخير كتطكر في العصكر حتى اصبط مف السمات البارزة لمدكلة ، كال 
شؾ في اف  المكضكعات الميمة كالحيكية كالمتجددة باستمرار ال ألنو مف المكضكعات 

نما ألنو التي تدكر في خمد عمماء االجتماع كالدراسات االنسانية  في عالمنا المعاصر كا 
اصبط الياجس اليكمي تقريبا لكؿ انساف يعيش االف فكؽ سطط المعمكرة كيطمط في 

، كلقد مرت الخدمة االجتماعية كمينة حياة ذات رغد كسعة قكاميا التكافؿ االجتماعي 
التي تسعى  كأىدافيابعدد مف مراحؿ التطكر تغيرت خالليا النظرة في مفيكـ المينة 

لى تحقيقيا كأيضا االتجاىات المفسرة لدكر االخصائي االجتماعي كىذا التطكر كاف ا
، كلقد اشارت الجمعية القكمية لألخصائييف االجتماعيف  35في صالط المينة كالمجتمع 

الى مفيكـ الرعاية االجتماعية بأنو تمؾ االنشطة المنظمة التي تقـك بيا مؤسسات 
ك تخفيؼ اك المشاركة في ايجاد الحمكؿ لممشكالت حككمية اك تطكعية مف اجؿ منع ا

االجتماعية المعركفة كتكفير السعادة كالرفاىية لإلفراد كالمجتمعات ، تمؾ االنشطة التي 
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يقـك بيا افراد مينيكف مثؿ االطباء ، الممرضات ، المحامكف ، الميندسكف ، الى جانب 
اعية تتضمف نظما كعمميات االخصائيكف االجتماعيكف ، كعمية فاف الرعاية االجتم

عمى عدد كبير اساسية لمكاجية كحؿ المشكالت االجتماعية تمؾ المشكالت التي تؤثر 
مف الناس كالتي تتطمب في الجانب االخر الجيكد الجماعية لممكاجية كالحؿ كبيذا 
المعنى فاف الرعاية االجتماعية ال تحتاج فقط االختصاصييف اجتماعييف مؤىميف كلكنيا 

جانب ذلؾ تحتاج ايضا الى بعض االشخاص المدربيف مف الفنييف الذيف يعممكف الى 
في مجاؿ الرعاية الحككمية ) العامة ( كغيرىا مف مناطؽ االىتماـ االخرل ، كال بد لنا 
ثرىما في التنمية  ايضا اف نكضط الفرؽ  بيف الرعاية االجتماعية كالخدمة االجتماعية كا 

ية االجتماعية كميادينيا كاألنشطة كالفئات التي تقكـ بيا مف لقد كضحنا فيما تقدـ الرعا
عمماء كمعنييف كفنييف ..الخ . اما الخدمة االجتماعية مينة يمارسيا االخصائيكف 
االجتماعيكف في مياديف كمجاالت الرعاية االجتماعية كرغـ االختالؼ بيف كال مف 

قاسما مشتركا بينيما يتمثؿ في  الرعاية االجتماعية كالخدمة االجتماعية اال اف ىناؾ
  -:36تمؾ المقكمات التالية 

 . باإلنسافاالىتماـ  .0
اك  كأسريةكر االىتماـ يعاني مف مشكالت شخصية االنساف الذم يمثؿ محاف  .3

  .مجتمعية كمحصمة لتفاعمو مع االخريف
 . اف شيئا ما يمكف عممو لمتخفيؼ مف حدة تمؾ المشكالت  .2

  -: 37مفيـك الخدمة االجتماعية في النقاط التالية كمف ىذه النقاط يمكف تحديد
تمثؿ  ألنياالخدمة االجتماعية كمينة برزت لمكجكد كاستمرت في النمك  .0

 الحاجات االنسانية كطمكح المجتمع 
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 ممارسة الخدمة االجتماعية تعد فنا قائما عمى اساس قيمي كعممي  .3
 الميارة المينية يعبر عنيا في االنشطة المينية لألخصائي االجتماعي . .2
االجتماعية كمينة قاعدتيا العممية المنبثقة اساسا مف مصادر ىي  الخدمة .4

خالؿ  المينة: معارؼ مستعارة مف العمـك االخرل ، معارؼ تكصمت الييا 
 خبراتيا الميدانية .

غيرات مقصكدة عمى مستكل تستيدؼ الخدمة االجتماعية اساسا احداث ت .5
يطمؽ عمييا محدث  فاألخصائياالفراد ، الجماعات كالمجتمعات ، كلذا 

 التغير .
 -تمارس الخدمة االجتماعية في العديد مف المجاالت منيا ىي : .6

 ..الخ  التأىيؿمجاؿ الطفكلة ، االسرة ، المسنييف، االحداث ،  -أ
رعاية الشباب ، السجكف  في المجاؿ المدرسي ، العمالي ، الريفي ، –ب 

 ، الطبي ، الحضرم . 
 في مجاؿ حماية البيئة مف التمكث ، االسكاف ، التنمية المحمية .  -ج            

كمػػف خػػالؿ ىػػذه المنطمقػػات تحػػاكؿ الكثيػػر مػػف الػػدكؿ الناميػػة فػػي الكقػػت الحػػالي تطػػكير 
كفيػػا كاحتياجاتيػػا ، مجػاالت الرعايػػة االجتماعيػػة كالخدمػػة االجتماعيػػة بمػػا يػػتالئـ مػػع ظر 

كىنػػػػاؾ حقيقػػػػة تنطمػػػػؽ منيػػػػا ىػػػػذه المحػػػػاكالت كىػػػػي اف ىػػػػذه الػػػػدكؿ تعػػػػاني مػػػػف التخمػػػػؼ 
االقتصادم كاالجتماعي كمف ثـ فػاف جيػكد كػؿ المػنيف كالتخصصػات العمميػة يجػب اف 
تكجػػػو صػػػكب قيػػػر التخمػػػؼ كتحقيػػػؽ التنميػػػة . كعميػػػة يمكػػػف بيػػػاف اىػػػـ اىػػػداؼ الرعايػػػة 

  -: يأتيكية بما كالخدمة االجتماعية التنم
 سئكليات التنمية الشاممة .عاـ قادر لتحمؿ م رأمالمساىمة في ايجاد  .0
 تحديد مقكمات االجتماعية لمتنمية االقتصادم كالمساىمة في التغمب عمييا .  .3
 تحديد مقكمات التنمية االقتصادية كالمساىمة في التغمب عمييا . .2
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االجتماعية ككضع خطػط التنميػة  االشتراؾ في اتخاذ القرارات المتعمقة بالسياسة .4
 االجتماعية .

اسػػػػتثار مشػػػػاركة الجمػػػػاىير فػػػػي التػػػػأثير عمػػػػى الساسػػػػة االجتماعيػػػػة كالتخطػػػػيط  .5
 االجتماعي كفي تنفيذ كتقكيـ الخطط .

المسػػاىمة فػػي ضػػماف عدالػػة تكزيػػع النػػاتج القػػكمي ، تحقيقػػا لمعدالػػة االجتماعيػػة  .6
التنميػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية  كضػػػػػػػمانا لتقبػػػػػػػؿ المػػػػػػػكاطنيف تحمػػػػػػػؿ مسػػػػػػػئكليات كأعبػػػػػػػاء

 كاالجتماعية . 
التركيػز عمػػى تػػكفير تنشػئة اجتماعيػػة مكجيػػة لمنشػىء لمسػػاعدتيـ عمػػى اكتسػػاب  .7

القػػيـ كاالتجاىػػات العصػػرية كالتػػي تسػػػيؿ ترسػػيخ عمميػػة تحػػديث المجتمػػع كفػػػي 
نفس الكقت االحتفاظ بالقيـ التقميدية لثقافتيـ كالصالحة لخمؽ نمط مف التحػديث 

 كأىداؼ كقيـ كثقافة كتاريخ المجتمع .  يتالئـ مع ظركؼ
المسػػػاىمة فػػػي تقميػػػا الفاقػػػد االجتمػػػاعي كاالقتصػػػادم قػػػدر االمكػػػاف حفاظػػػا عمػػػى  .8

 المكاد كمنعا لتبديدىا . 
لقػػػد تعرضػػػت المجتمعػػػات الناميػػػة لفقػػػر خػػػيـ عمييػػػا ألجيػػػاؿ طكيمػػػة لػػػذلؾ فمػػػف 

عيشػػية المعتػػاد اف نػػرل سػػكاف تمػػؾ المجتمعػػات كىػػـ يتطمعػػكف الػػى نمػػط مػػف الم
تنقمػػػو الػػػييـ كسػػػائؿ االعػػػالـ يسػػػكد المجتمعػػػات المتقدمػػػة كالتػػػي تكصػػػؼ بأنيػػػػا 
مجتمعات استيالؾ كمف ثـ ينزع المجتمع النامي الى طفػرة اسػتيالؾ ال يطيقيػا 
اقتصاد محاكال التشبو بالمجتمعات االستيالكية الغربية عمما اف مثؿ ىذا الػنمط 

يجػػػب اف تضػػػع الرعايػػػة  لػػػذلؾ، يضػػػر بشػػػكؿ كبيػػػر التنميػػػة فػػػي كػػػؿ مجاالتيػػػا 
كالخدمة االجتماعية التنمكية ضمف اىدافيا ضركرة المشاركة خاصة مع كسائؿ 

اسػية فػي تغييػر اتجاىػات المػكاطنيف ياالعالـ كخالؿ المنظمات الجماىيرم كالس
ازاء االسػػتيالؾ الكاسػػع النطػػاؽ بتزكيػػدىـ بالمعمكمػػات المكضػػكعية عػػف المكقػػؼ 
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فعالية المصػاحبة لتمػؾ المعمكمػات المكضػكعية حتػى االقتصادم كبالعناصر االن
تحػػػػػد مػػػػػف الػػػػػنمط تتكػػػػػكف لػػػػػدييـ اتجاىػػػػػات جديػػػػػدة بشػػػػػقيا المعرفػػػػػي كاالنفعػػػػػالي 

االسػػتيالكي يتفػػؽ مػػع قػػدر االنتػػاج كبػػذلؾ تسػػاىـ الرعايػػة االجتماعيػػة كالخدمػػة 
االجتماعية في رفع معدالت االنتاج كبالتالي رفع متكسػط نصػيب الفػرد تػدريجيا 

مع كالخػػػدمات كيمكػػػف اف يطمػػػؽ عمػػػى مثػػػؿ ىػػػذا الػػػنمط مػػػف االسػػػتيالؾ مػػػف السػػػ
 باالستيالؾ المقنف . 
ومساااهمتها فااي التخطاايط االسااتراتجي ورساام السياسااات  ثانيااا : الدراسااات االجتماعيااة

               العامة لمدولة 
لكي يككف البحث االجتماعي مساىما في التخطيط االستراتجي كفي خدمة 

تاج الى التكفيؽ بيف جانبيو النظرم كالعممي ، كىك ما ال يتحقؽ اال التنمية ، يح
بالتنسيؽ المحكـ بيف المؤسسات المتخصصة كمراكز البحث العمي كحتى يتسنى ليذه 
اف تحقؽ معرفة العمؿ ، كلتمؾ اف تبرز المعرفة مف حيث ما يقتضيو كال اليدفيف مف 

ينبغي اف يفضيا في النياية الى المذيف كسائؿ تختمؼ طبيعتيا بالنسبة لكؿ مف النمطيف 
فعؿ يبرز الجيكد كيبمكر نتائج البحث في صيغتو كانو أم الفعؿ كحده الذم يعطي 

الذم يربطو بالمؤسسات الصناعية  ألنولمبحث ابعاده االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 
لجاف  كإحداثكغيرىا مف مراكز التنفيذ عف طريؽ مد قنكات تكصيؿ بيف الطرفيف 

كمكاتب دراسات حتى يتسنى اجراء مختمؼ العمميات التنمكية في انصاؼ لجميع 
المساىميف فييا كاالعتراؼ لكؿ كاحد منيـ بدكره كحقو ، كال يتـ ىذا االجراء اال بكضع 
 يبرامج محددة قادرة عمى تمبية حاجيات معينة كفؽ معطيات كمكاصفات مضبكطة كلك

الى التنمية فال بد اف تنعكس اعماؿ الباحثيف عمى يككف البحث االجتماعي مضيفا 
 تأخذكاقع الحياة في تطكرىا كرقييا كىذا لف يتحقؽ اال بما يتجمى في تقنيات كاليات 

كلكف ما لـ يدرؾ المجتمع جدكل البحث كنفعيتو بمب المجتمع كيممس فائدتيا كيمارسيا 
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مى مدل كعي المجتمع ع قؼمممكسة بيديو عمى صعيد الحياة اليكمية فاف ذلؾ يتك 
كتربيتو كتنشئة بالقيـ الثقافية فيو بحيث يؤدم الى تككيف تصكر متكامؿ يراعي الجانب 

عمى تقدـ الحياة مع ما يصاحب كؿ ذلؾ مف  كتأثيرهالمادم كالبشرم كالفكرم كالشعكرم 
احساس بالكطف كتشبث بيكيتو كاعتزاز بمكانتو ، كلكف اسكا ما تنيي اليو العالقة بيف 
البحث االجتماعي كالمجتمع يتجمى حيف ال يككف في خدمة التنمية ليبدك ذا ثقؿ كبير 
عمى الشعكب التي ترل تنميتيا مكجيو مف غيرىا كاذا ما اضطمع الباحثكف بيذه الرسالة 

المجتمع ليس الى متابعة الجيكد التي تبذؿ في مضمار التنمية ال شؾ سيقكدكف  فأنيـ
ج التنمية الى قيادة مؤمنة بيا تكفر مستمزماتيا مف ككادر عممية كاالقتناع بيا كلكف تحتا

مساىمة فييا كاغنائيا ، كعمية يمكف تكضيط اسيامات كمستمزمات مادية كمعنكية الى ال
  -الدراسات االجتماعية في التخطيط االستراتجي كرسـ سياسات الدكلة في ما يأتي :

 اوال : في مجال التنمية االقتصادية :
طائفة مف الباحثيف في شؤكف المجتمع معالجة قضيتي التخمؼ كالتقدـ  تحاكؿ

مف المنظكر االقتصادم الخالص ذلؾ المنظكر الذم اتضحت اىميتو البالغة 
لمجتمعات العالـ الثالث بعد حصكليا عمى استقالليا السياسي ، كبعد اف ظيرت 

 ي النمك اك تحت النمكالتصنيفات المختمفة لدكؿ العالـ متخمفة كغير نامية كأخذة ف
ك اك دكؿ الرفاىية كىناؾ مف يقترح تصنيؼ الدكؿ تبعا مكدكؿ متقدمة اك مكتممة الن

 –متخمفة   ج  –دكؿ فقيرة  ب  -أ -: 38لدرجة تقديميا االقتصادم الى مجمكعات ىي
 متقدمة .   –شبو متقدمة  ق  –نامية  د 

المجتمع عامال  ألبناءمادم كلما كانت الرفاىية االقتصادية اك حتى المستكل ال
رئيسيا في تحديد التخمؼ كالتقدـ فاف معالجة التخمؼ كالنمك االقتصادم في نظر 

ىي المعالجة العممية كالمكضكعية لقضايا التخمؼ كالنمك اصحاب ىذا المدخؿ 
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م يحدد ذالمجتمعي نفسو كييب انصار ىذا المدخؿ الى اف نكع االقتصاد السائد ىك ال
اك المنطقة كمكانيا مف التقدـ كالتخمؼ ، كيحاكؿ البعض تصنيؼ كضع المجتمع 

دكالرا في  450المجتمعات عمى اساس متكسط دخؿ الفرد فييا بحيث يزيد الدخؿ عف 
العاـ يككف المجتمع متقدما ، اما المجتمعات المتكسطة النمك فيي تمؾ التي يتراكح 

ما تمؾ التي يقؿ متكسط دخؿ دكالر في العاـ ، ا 450 -050متكسط الدخؿ فييا بيف 
، كلقد حصر بعض دكالر في العاـ فيي تعد في اعداد التخمؼ  050الفرد عف 

  -المفكريف كالدارسيف اىـ مؤشرات التخمؼ فيما يمي:
 .نقص رؤكس االمكاؿ كعدـ كفايتيا كتخمؼ طرؽ االنتاج  -0
 .سكء ادارة المنشات كخاصة القطاع العاـ  -3
 .الفرد كالمستكل المعيشي العاـ  انخفاض مستكل دخؿ -2
 .تخمؼ البناء القائـ لمتصنيع  -4
 .سكء استخداـ المكارد االقتصادية القائمة  -5
 .اعتماد شبو كمي في قطاع التصدير سيادة االنتاج االكلي كاالعتماد عميو -6
 .دكاـ المديكنية الخارجية  -7
 .تحديد مالمط التخمؼ  التبعية االقتصادية لمخارج كىذه نقطة جكىرية في -8

المختمفة بمجمكعة كيطرح اركيف ساندرز  تصكره في مجاؿ تنمية المجتمعات 
مف التساؤالت ىي : ماىي المزايا النسبية لبرامج تنمية المجتمع .عمى االنماط االخرل 
مف التغير االقتصادم بالنسبة لبناء راس الماؿ االجتماعي ، كيشير الى اف ىذا السؤاؿ 

رجاؿ االقتصاد ف ثانيا ما ىك تأثير مشركعات االصالح القائمة عمى اسس  ييتـ بو
محمية عمى انماط السمكؾ السياسي مف ناحية كعمى تكقعات الجماىير مف ناحية اخرل 

حؽ تتدخؿ القيادات  بأميرل اف ىذا السؤاؿ ييـ رجاؿ السياسية ف ثالثا :  ؟ كيرل ك
بيدؼ استحداث في شؤكف المجتمعات المحمية  المحمية اك المينية اك الييات الخارجية
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تغيرات اجتماعية مف شانيا تمزيؽ نسؽ القيـ االجتماعية كالعالقات التقميدية كىذا في 
ذانظره سؤاؿ يتعمؽ بفمسفة التنمية ف  كانت االجابة عمى االسئمة السابقة يؤيد قضية  كا 

االسس كالمبادئ كالعمميات التدخؿ االنمائي ، فكيؼ يمكف تنفيذ برامج التنمية كما ىي 
بيا كاستخداميا كيشير الى اف االجابة عمى ىذا السؤاؿ تتطمب  التي يجب االسترشاد 

االسترشاد بيا كاستخداميا ؟ كيشير الى اف االجابة عمى ىذا السؤاؿ تتطمب الفيـ 
المتعمؽ لقضايا التغيير االجتماعي كالعمميات الجماعية كأساليب التخطيط كتكتيكاتو 

لفنية كخطكات العمؿ االجتماعي كلكف ساندرز يؤكد اف الفكر السكسيكلكجي لـ ا
في ىذا الشأف ، الف كافة النظريات يتكصؿ بعد الى تطكير بناء نظرم محقؽ امبيريقيا 

التي صدرت في ىذا المجاؿ مختبره كلكف يرل انو في غياب ىذا البناء النظرم فانو 
برنامج تنمية المجتمع كنسؽ لمعمؿ االجتماعي يمكف لمباحث السيكسيكلكجي اف يصكر 

كيمكنو القياـ بدكر المرشد كالخبير كالباحث كالمحمؿ كيحاكؿ اف يرجع مفيكـ تنمية 
المجتمع الى اصكلة فيذىب الى انو يرتبط بميدانيف اساسييف ىما : ىك ميداف التنمية 

الريفي  كاإلصالحاعي االقتصادية العتماده عمى مفاىيـ فرعية مثؿ ميداف االرشاد الزر 
كالتخطيط االقتصادم كالميداف الثاني ىك ميداف تنظيـ المجتمع العتماده عمى مفاىيـ 

 تشريع االجتماعي كتعميـ الكبار .فرعية مثؿ الرعاية االجتماعية كال
قتصادم عند كؿ مف لكرم ناسف ك فرنر ك رامزم  ىي ك االماما مف كجية التنمية كالن

مية الكعي كاالعتماد المتبادؿ بيف المكاطنيف ، كتنمية قدراتيـ عمى عممية ىادفة الى تن
تحمؿ مسئكلية كمكاجية مشكالتيـ ، كىي بيذا المعنى عممية تفاعمية كتعاكنية تتضمف 
استخداـ مناىج دينامية الستحداث تيار دائـ يصؿ بيف الفكر كالعمؿ لدل اىالي 

بط المجتمع مجتمعا مخططا باف كيمكف مف خالؿ ىذه االجراءات اف يص. المجتمع 
تنبثؽ الخطة عف اىالي المجتمع المحمي انفسيـ كىذه مف اىـ مالمط العممية 
الديمقراطية في نظره كىـ يعرفكف التنمية بانيا عممية تعميمية حيث يزكد الناس بالقدرة 
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عمى ادراؾ مشكالتيـ كتشخيص اسبابيا مف اجؿ مكاجيتيا كتزكيد الجماىير بالقدرات 
تخطيطية كالتنفيذية الالزمة ، كبالقدرة عمى متابعة الخطة كيرل ىؤالء الباحثكف اف ال

 في مجال التنمية تتعمق بالتغيير المجتمعي هي : هناك ثالثة ابعاد اساسية في 
اف تنمية المجتمع مدخؿ الى حؿ بعض المشكالت التي يمكف مكاجيتيا عمى  -ا

 المستكل المحمي .
نظكر االنمائي اىـ مف النتائج أم اف مجمكعة االجراءات اف العممية في الم -3

 كالكسائؿ المستخدمة في حؿ المشكالت اىـ مف النتيجة المترتبة عمييا .
 اف التنمية ىي احد انكاع التغير االجتماعي المقصكد . -2

 ثانيا : في مجال التحضر والتخطيط العمراني والتوسع المديني الحديث :
يعرؼ بالعممية كما يرتبط بمعاني كثيرة منيا االشارة الى  يشير التحضر الى ما

حركة السكاف مف المناطؽ الريفية الى المناطؽ الحضرية كما يتبع ذلؾ مف تزايد نسبة 
ضرية عف نسبة الذيف يقيمكف في مناطؽ ريفية ، أم السكاف المقيميف في المناطؽ الح

جانبيف اساسيف ىما : نقاط التركيز اف عممية التحضر تتمثؿ اعادة التكزيع السكاني في 
السكاني ، كزيادة حجـ الحضرية الريفية كفي ىذا الصدد ذىب )ىكب تيسداؿ( الى 
تعريؼ الحضرية بانيا عممية تتضمف حركة السكاف مف حالة اك مكقؼ اقؿ تركيز الى 
اخر اكثر تركيز كبيذا المعنى ال تكافؽ تيسداؿ عمى تصكر الحضرية عممية النتشار 

عمى خصائص الحضرية خارج حدكد المدف ، كذلؾ الف ىذا التصكر يجعؿ المدينة ال
تعبيرىا سببا لمتحضر بدال مف اعتبارىا أم المدينة نتيجة ليا كما اف ىذا التصكر ال 

، كمنذ منتصؼ القرف العشريف ىيمنة حركة 39يفسر في نظرنا نشأة المدف كتطكرىا 
كافة كتشير  المدف في الكطف العربي التحضر عمى كجكه التطكرات التي شيدتيا

االحصائيات اف اقطار الكطف العربي ما تزاؿ تشيد حركة تحضر متنامية فخالؿ ربع 
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مرات مع تنامي سكاني  ثالثة( ازداد سكاف الحضر نحك  3000 – 0975قرف ) 
و المنطقة لـ يتجاكز المرتيف كىذا يعد تغيرا ديمكغرافيا مكانيا يشبو النزكح ال عالقة ل
في بالتحضر ففي ثمانية اقطار عربية بمغ التحضر ما لـ تبمغو مستكيات التحضر 
، 20العالـ كىي كؿ مف جيبكتي ، ليبيا ، الككيت ، لبناف ، قطر ، السعكدية ، االمارات 

كالسؤاؿ ىنا ىؿ جاءت حركة التحضر نتيجة لتغيرىا ) أم المدف ( اجتماعيا كاقتصاديا 
المتاحة اف ىذه الحركة لـ تقترف بتغيرات بنيكية جذرية كلذلؾ كبنيكيا . تؤكد المؤشرات 

 فأنيا تمثؿ االنمكذج االمثؿ لمتحضر المفرط . 
فاف ىذا النمط مف التطكر يؤدم الى اختالؿ كظيفي خطير ذلؾ الف االعتماد كعمية 

المتبادؿ بيف المدف المتساكية يككف معدكما االمر الذم يزيد مف اعتمادىا عمى المدف 
لعمالقة كلذلؾ يتسع نطاؽ تأثير المدف العمالقة ليشمؿ كافة البالد كتصبط بذلؾ خارج ا

ع بقدرة استيعابية مطمقة فيي ال تستكعب سكل تنطاؽ السيطرة كبما اف ىذه المدف تتم
عدد معيف مف المتغيرات التي شيدت مف اجميا فيصبط منحى تدفؽ السكاف الى المدف 

كاف مثؿ ىذا االختالؿ في طبيعة التطكر يشكؿ ظاىرة  الكبرل دالة خطيرة مع الزمف
، اف حركة التحضر في الكطف العرم انطمقت  20عشكائية التحضر في المدف الكبر

عمى اساس االنكفاء الزراعي كىذا االنكفاء كقؼ كيقؼ عقبة اماـ أم تغيرات بنيكية 
مى الخارج ليس عمى مستكل االنشطة االقتصادية كقد ادل ذلؾ الى تعاظـ االعتماد ع

نمالسد احتياجات المناطؽ الحضرية  الطمب الريفي كليذا السبب تمثؿ حركة لسد  كا 
التحضر القائمة عمى اساس االنكفاء الزراعي عنصر طمب متزايد ليس لألنشطة 

 . االقتصادية فحسب بؿ لمبنى الفكقية كالتحية لممدف 
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مف البسيط الى المركب الكثافة اف االنساف كاف دائما يتحرؾ مف الفرد الى الجماعة ك 
العددية ال تتطابؽ مع التجانس االخالقي كاالجتماعي ، نتيجة اقامة االنساف في المدف 

اف الكطف العربي شيد عممية كليذا نالحظ  ،كاف يخسر باستمرار عالقاتو االكلية 
التحضر في ميدىا كظيرت فيو سماتيا المبكرة ، المالحظ اف تفاقـ درجة الييمنة 

لصالط  أالستقطابيلممدينة االـ عمى باقي المراكز الحضرية مما يؤدم سيادة النمط 
أم اف التحضر ىك تغيير بنيكم عمى مستكل المكاف ، التحضر ىك  ،المدينة االـ  

 ،تغيير اجتماعي مف حاؿ مفككة الى التماسؾ كاالندماج ككال الحالتيف مصدر قكة 
  ة هما :وهناك ثالثة الزامات إلشكالية واحد

 التخطيط الحضرم كيتمثؿ االلزاـ الفني  -0
 البيئة كتمثؿ االلزاـ الفيزيائي  -3
.كىناؾ تشاكؿ مابيف ىذه االلزامات كالغاية ىي فؾ  االلزاماتاالجتماعي كىك راس  -2

، كتبيف مما سبؽ اف التخطيط الحضرم يؤدم دكر الكسيط الذم يقـك 23ىذا التشاكؿ 
كضكعية كمحتكاىا السكاني لكف ضمف عامؿ اخر ىك الكضع بيف سيركرة اجتماعية م

النجاح بعممية التكليؼ ىذه حيث ظؿ االيككلكجي كالكاقع اف ىذا الكسيط لـ يستطيع 
شا بالطراز الغربي الذم ال يتكافؽ مع متطمبات االجتماعية كال ىطيمة ىذه القركف مند

لـ يستطيع ىذا الكسيط اف يراعي الكضع االيككلكجي ىذا مف ناحية كمف ناحية اخرل 
يمحؽ بالتطكر المكضكعي لسيركرة التحضر مما ادل الى اختالؿ في تكزيع المستقرات 

. كعمى ىذا يترتب  أالستقطابيالحضرية كشيكع درجة مفرطة مف التركيز السكاني 
ماذا يترتب عمى التخطيط الحضرم حيف يمج الكطف العربي االلفية التسائؿ التالي 

ترتب عمى التخطيط الحضرم اف يخرج مف اسار القالب التقميدم لما يسمى الثالثة ؟ ي

                                                 
 

 . 
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بالتصميـ االساسي ، فالتصميـ االساسي ييدؼ الى تحقيؽ الحجـ االمثؿ لممدينة 
الكاحدة كىذه نظرة ضيقة ال تتكافؽ مع طبيعة التطكر ذلؾ الف المستقرة الحضرية ىي 

الذم يمكف بمكغو اليكـ ىك ليس كياف عضكم دينامي في تطكره ، فالحجـ االمثؿ 
االمثؿ غدا ىذا مف ناحية كما انو ال يتكافؽ مع حقيقة ككف المدينة تنتمي الى نسؽ 

 ناحية ثانيةدينامي ىك االخر مف 
الخطط التنموية لمختمف ثالثا : في مجال رسم السياسات العامة لمدولة ووضع 

 القطاعات :
ة الفاعمة لمدكلة يتطمب نكعا مف االلتزاـ اف كضع الخطط االساسية لمسياسات التنمكي

كالتكامؿ عبر مختمؼ الممارسات  المؤسسية المختمفة مف اجؿ استدامة التنمية كما ىك 
 ( 0مكضط في الشكؿ رقـ )

 
 

  
 
 

عداد التقارير    تنسيؽ السياسات كتنفيذىا                البحث كالتحميؿ كا 
لترابط السياسات التنموية من اجل استدامة  ( يوضح الخطط االساسية 1شكل رقم )

 التنمية
كبناء عمى ذلؾ البد مف اف تسترشد الشركات المحمية كالدكلية بمبادئ الممكية المحمية 
كالتركيز عمى النتائج كالشمكلية كالشفافية المتبادلة  كالمساءلة ، كينبغي اف تككف 

عطاء دكر اكبر مستكحاة مف رؤية التطكر الذم يدمج نمكا قكيا كمستد اما شامال كا 
                                                 

 

 االولويات وبيان السياسات  تحديد االهداف و     
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لمتمكيؿ المحمي لتمبية احتياجات التنمية مع قدر اكبر مف المساءلة اماـ المكاطنيف 
ال خالؼ في اف التزاـ بمداف العالـ بتنفيذ اىداؼ ، 22لمحصكؿ عمى افضؿ النتائج 

التنمية المستدامة يتطمب تكطيف االىداؼ كطنيا كأيضا البد مف االعتراؼ باف تكطيف 
الىداؼ كتكيفيا مع الخصائص الكطنية ليس عممية ميكانيكية بسيطة مف اجؿ ا

الكصكؿ الى الصيغة التي تضمف االستجابة لخصكصية الظركؼ المممكسة لمبمد اك 
المنطقة مف غير الكقكع في مصيدة المبالغة في االنعزاؿ عف السياؽ العاـ لمقيـ 

ع كاالختالؼ بيف  بمداف العالـ حقيقة كالمبادئ كاألىداؼ العامة لكؿ الشعكب ، فالتنك 
ما كاقعية ككذلؾ بيف بمداف المنطقة الكاحدة كىذا يتطمب منيجية منسجمة لمتعامؿ مع 

ىك خاص كما ىك عاـ في كؿ المستكيات، كفي الكقت نفسو تحديد مجمكعة العكامؿ 
ل التي تسيـ في رسـ ما ىك مشترؾ كما ىك ميز بيف بمد كأخر اك بيف منطقة ك اخر 

 داخؿ البمد الكاحد . 
اف  اىداؼ التنمية المستدامة اك أم اداة لمعمؿ ) الشركات ، الكعي ، الرصد (  -0

يتطمب ادماجيا في عممية التخطيط الكطني أم االستراتيجيات كالخطط كىذا يتطمب 
د تحديد االىداؼ العامة كتحميؿ الكضع كتحديد االىداؼ المممكسة كالكسيطة كتحدي

 يات كالسياسات كالبرامج كالمشاريع . االستراتيج
تتمحكر الجيكد كالخطط كالبرامج نحك تنمية القدرات بشاف عمميات التحكؿ التي  -3

تدفع باتجاه تعزيز مسارات التقدـ سكاء نحك االىداؼ التنمية المستدامة اك حاالت 
اة التي االنتعاش مف بعد االزمات كاإلحداث عف طريؽ تعزيز خيارات االنصاؼ كالمساك 

 تصب في النياية باستدامة التنمية . 
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يشير امارتيا صف الى التمكيف باعتباره القاعدة االساسية لحرية اختيار كتحقيؽ   -2
 . 24فاعؿ لمختمؼ النتائج 

عطاء اىمية \تعزيز عمميات  -4 نمك عالية كذات قاعدة تركز عمى التنكع االقتصادم كا 
 كبيرة لمقطاعات العمالية . 

ع عمميات التنمية البشرية مف خالؿ الخدمات االجتماعية كبنى التحتية تسري -5
 لالقتصاد .

العمؿ عمى تاميف الخدمات االقتصادية كأيضا االجتماعية لكؿ مف ) الفقراء  -6
 العشكائيات (.  كأيضاكالفئات اليشة كالمناطؽ المتخمفة 

مة كالى مجمكعة مف ككؿ ىذا يتطمب بالضركرة الى خيارات تحقيؽ التنمية المستدا
الى تكجيات تحالؼ جديدة  كأيضاالمستبعديف في قمب التنمية  إلدماجاالستراتيجيات 

المصمحة كالحككمة المحمية مف اجؿ خمؽ فرص لمعمؿ  كأصحاببيف شركاء التنمية 
، كلتحقيؽ ىذا البد مف زيادة التفاعؿ كالتنسيؽ بيف كزيادة الدخؿ عمى المستكل الشعبي 

 اساسية لمتمكيف ىي ) االقتصاد ، كالسياسية ، كالسكسيك ثقافي ( .  ثالث عناصر
 المبحث الثاني

العموم االجتماعية وتطبيقاتها العممية في تحقيق التنمية المستدامة لممجتمعات 
 النامية 

لقد اعتمدت جميع الدكؿ العربية انماط تنمكية تقـك بالدرجة االكلى عمى        
ية استغالال مفرطا كذلؾ بيدؼ تضخيـ المكاد المالية التي استغالؿ المكاد الطبيع

، كفي حاؿ عدـ تكفير تمؾ المكاد كانت الدكؿ العربية تستيمؾ في مشاريع غير منتجة 
تمجا الى قركض خارجية بفؤاد مرتفعة صرؼ معظميا لخدمة الديف العاـ كلـ تنجط في 
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التجارب السابقة المختمفة  تكليد تنمية مستدامة في أم مجاؿ ، كلقد تبمكر في ضكء
  -اتجاىات لتكصيؼ سيركرة التنمية العربية كافاؽ تطكرىا ضمف نسقيف متكامميف : 

اكال : قياس التنمية عمى اساس االنتعاش المستمر في قطاعات االنتاج االساسية 
في حجـ الخدمات دكف التركيز كالزراعة ، كالصناعة ، كالتجارة ، مع زيادة كاضحة 

 الجانب عمى انتاج المكاد الخاـ كالنفط كالغار كالمعادف كغيرىا . الكحيد 
قياس التنمية عمى اساس التنمية المستدامة لممكاد البشرية في جميع قطاعات  -الثاني :

التأىيؿ ، العمؿ ، كاإلنتاج كحجـ التكظيؼ المكثؼ كالبحث العممي كالتكنكلكجيا كالعمـك 
الناجحة في جميع دكؿ العالـ عمى اف التعميـ العصرية كلقد دلت تجارب التنمية 

التكنكلكجي كاإلعداد اك التدريب الجيد ، كاإلدارة الحديثة ىي التي ترفع بشكؿ بارز 
 سكؼ نركز في ىذا الجانب عمى ما يأتي : ، كعمية الدخؿ الفردم كالقكمي 

بعادها االجتماعية    -:اوال : مجاالت التنمية المستدامة وا 
 د ثالثة مجاالت رئيسة لمتنمية المستدامة ىي كالتالي : يمكف تحدي   

  التنمية االقتصادية 
  التنمية االجتماعية 
  التنمية البيئية 

بعادىا االجتماعية بشيء مف  كسكؼ نتحدث عف اىمية ىذه المجاالت كا 
 االيجاز :  

نسقة التي التنمية االقتصادية كيقصد بالتنمية االقتصادية االجراءات المستدامة كالم - 0
يتخذىا صناع القرار السياسي كالجماعات المشتركة كالتي يسيـ في تعزيز مستكل 
المعيشة كالصحة االقتصادية لمنطقة معينة ك ايضا تشير الى التغيرات الكمية كالنكعية 
التي يشيدىا االقتصاد ، كتشمؿ ىذه االجراءات راس الماؿ البشرم كالبنية التحتية 

 كاألمفاالقميمي كاالستدامة البيئية كالشمكلية االجتماعية كالصحة االساسية كالتنافس 
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كالكتابة كغيرىا مف المجاالت كمف المؤشرات االقتصادية التي يمكف استخداميا كالقراءة 
  -:  25في قياس مدل تقدـ اك بط اك تخمؼ التنمية االقتصادية كىي كما ياتي

  متكسط الدخؿ الفردم 
  متكسط الدخؿ االسرم 
  سط الدخؿ القكمي متك 
  حجـ قطاع الزراعة 
  حجـ قطاع الصناعة 
  مدل كفرة المكاد الطبيعية 
  نسبة تكظيؼ راس الماؿ 
  حجـ االنتاج 
  حجـ االستيالؾ 
  معدالت التصدير 
 معدالت االستيراد 
   حجـ الديف الخارجي 
  القيمة الشرائية لمعممة 

  التنمية االجتماعية -3
ب عمى التنمية االقتصادية بؿ ايضا عمى التنمية اجتماعية اف التنمية المتكازنة ال تنص

نسانيوكثقافية  فالتنمية االجتماعية تعنى بتنمية عالقات االنساف المتبادلة كتحسيف  كا 
تاحةمستكل التعميـ كالثقافة كالكعي كالسياسة كالصحة لدية  ة ، كفرصة الحرية كالمشار  كا 

كمنظمات ص بقطاعيف ىما : الحككمي كتيتـ التنمية االجتماعية مف حيث االختصا
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المجتمع المدني كعمى رأسيا الجمعيات االىمية اك لخيرية كيمكف تحديد ثالث اتجاىات 
  -في التنمية االجتماعية ىي : 

االتجاه االكؿ : اف التنمية االجتماعية مرادفة الصطالح الرعاية االجتماعية بالمعنى 
 الضيؽ لمفيـك الرعاية .

ي : اف التنمية مجمكعة مف الخدمات االجتماعية التي تقدـ في مجاالت االتجاه الثان
 كثيرة كالصحة كالتعميـ . 

جتماعية ىي تغير اجتماعي تمحؽ بالبناء االجتماعي الاالتجاه الثالث : اف التنمية ا
، كتحدد الكتابات اىداؼ كالجماعة  ككظائفو بغرض اشباع الحاجات االجتماعية لمفرد

   -ماعية في التالي : التنمية االجت
خمؽ رغبة في التغيير مف خالؿ ايضاح عدـ الرضا عف الكضع القائـ كايجاد ادكار  -0

 اجتماعية جديدة الفراد المجتمع .
 لمساعدتيـ في حؿ مشكالتيـ  لإلفرادتحسيف التعميـ كالكضع االجتماعي  -3
المجتمع الريفي الى حؿ المشكالت الناتجة عف التنمية االقتصادية كاالنتقاؿ مف  -2

 الحضرم . 
 .الكاجب كأداءجاىات االجتماعية االيجابية كالتعاكف تغرس القيـ كاال -4
كتعاكف افراد االسرة  تدعيـ الحياة داخؿ االسرة الكاحدة لتزيد مف تماسكيا كاستقرارىا -5

 فيما بينيا . 
ك بط اك تخمؼ كمف المؤشرات ااجتماعية التي يمكف استخداميا في قياس مدل تقدـ ا

  -:26التنمية االجتماعية ىي 
  الخدمات االجتماعية الحككمية المتكفرة 
  الخدمات االجتماعية االىمية المتكفرة 
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  الخدمات الصحية المتكفرة 
  الخدمات الصحية المتكفرة 
  نسبة التعميـ في المجتمع 
  نسبة االمية في المجتمع 
  نسبة المكاليد الى الكفيات 
 ي المجتمع الكعي الثقافي ف 
  مدل تقبؿ االخر 
  معدؿ المشاركة الشعبية 
 . مدل تكفير خدمات شغؿ اكقات الفراغ 

  التنمية البيئة – 2
الحية  –تعد البيئة الكسط اك المحيط اك االطار الذم يعيش فيو االنساف مع الكائنات 

كغير الحية االخرل كالمفركض اف تككف ىذه العيشة المشتركة متكازنة كمتكاممة 
كمعتمدة عمى بعضيا البعض دكف خمؿ اك ضرر اك اسراؼ اك تبذير اك تمكث .. 
كالبيئة قد تككف بشرية كبيئة طبيعية ايضا اما حماية البيئة مف التمكث فيي تشير الى 

كصيانة البيئة التي تستيدؼ كقاية  كاألساليباالجراءات كالكسائؿ  ك مجمكعة السياسات
ثؿ التمكث كالتصحر كارتفاع درجات الحرارة كجفاؼ مف المشكالت كالمخاطر البيئة م

المسطحات المائية ،اما التنمية البيئية فيي نكع مف التنمية لمبيئة التي حكلنا بيدؼ 
المحافظة عمييا كعمى مكادىا الطبيعية كحمايتيا مف التمكث كالعمؿ عمى تحقيؽ التكازف 

شباعكالتنكع كاالستمرارية ليا  لية مع عمؿ حساب االجياؿ حاجات االجياؿ الحا كا 
، كالتنمية البيئة تحرص عمى تحقيؽ التنمية بمختمؼ انكاعيا القادمة اك المستقبمية 
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مجاالتيا كمستكياتيا مع التأكيد عمى عدـ حدكث أم ضرر اك ككارث بيئية كمف 
 ىي :  27االمثمة في ىذا المجاؿ

  المحافظة عمى االراضي الزراعية 
  مكافحة التصحر 
  عمى المسطحات المائية المحافظة 
  العمؿ عمى زيادة المساحات الخضراء 
  زراعة االشجار كالمحافظة عمييا 
  حماية الكائنات الحية 
  حماية الكائنات غير الحية 
  التحكؿ نحك الطاقة النظيفة مثؿ ) الطاقة الشمسية كطاقة الرياح كطاقة

 االمكاج (. 
  تطبيؽ فكر المدف الخضراء كالذكية 
 استيالؾ االكراؽ  التخفيؼ مف 
  تشجيع حفظ المكارد المطبكعة مف خالؿ الطباعة ذات الكجييف 
  تدكير المعدات الخاصة بتكنكلكجيا المعمكمات 
  استخداـ االضكاء كااللكتركنيات التي تكفر الطاقة 
  . ادخاؿ نظاـ التصريؼ لمزدكج في الحمامات 

ىي ) االقتصادية ،  كمف ىذا يتضط لنا اف مجاالت التنمية المستدامة ثالثة
كاالجتماعية ،  كالبيئة ( اذ يرمي الميداف االقتصادم الى تحسيف رفاىة االنساف كذلؾ 

بينما يركز الميداف  ،السمع كالخدمات ستيالؾ مقاـ االكؿ مف خالؿ الزيادات في افي ال
عي البيئي عمى حماية كسالمة كمركنة النظـ االيككلكجية ف بينما يشدد الميداف االجتما
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عمى تقكية العالقات البشرية كتحقيؽ الطمكحات الفردية الجماعية ، كنالحظ ترابط قكم 
 بيف ىذه المياديف الثالثة . 

اهداف التنمية المستدامة في مجاالتها ثانيا : دور الدراسات االجتماعية في تحقيق 
 المختمفة

الطبيعية كالبشرية منذ عقكد كالحركب كالنزعات في الشرؽ االكسط تستنزؼ المكاد     
التحديات تكاجو البمداف العربية في غمره  بدأتككذلؾ الرساميؿ المالية كالبيئية ف كقد 

كأيضا  ،كتطكير الثركة البشرية  تأىيؿسعييا الى التنمية الشاممة ، كفي المقاـ االكؿ 
دكؿ العربية التأكيد عمى اىمية تطكير التكنكلكجيا بالنسبة الى النمك كالتنمية المستدامة لم

فقد ادركت البمداف العربية منذ اكائؿ التسعينيات اىمية البنى التحتية لممعمكمات 
كالمغرب  جكاالتصاالت بالنسبة لتطكرىا االقتصادم كالتكنكلكجي كاستثمرت بمداف الخمي

كسكريا بشكؿ ضخـ في البنية التحتية  كاألردفالعربي كبمداف اخرل مثؿ لبناف 
كلقد شيدت الفترة االخيرة  كيقع في صميـ البنية التحتية لممعمكمات لالتصاالت البعيدة

محاكالت جدية لجرد المؤسسات المالية في العالـ العربي كفيما يمي بعض النتائج 
 : 28حكؿ المؤسسات المالية  كالمعمكمات
  ليس ىناؾ في كؿ قطاع اال اعداد محدكدا جدا مف المؤسسات المالية

 .حكؿ مدكنات قكاعد السمكؾ البيئي اعتمد مدكنات قانكنية 
 . ليس ىناؾ اال عددا قميال مف المنظمات طكر سياسات بيئية مشتركة 
  ليس ىناؾ اطالقا ادارة مختصة بالبيئة في القطاعات المختمفة التي تمت

 دراساتيا .
  ليس ىناؾ اال اعددا قميال مف المنظمات كضع خططا إلغراض حماية

 البيئة ز
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  بيئية مف شانيا اف تنظـ عمميات الخدمات العامة ليس ىناؾ قكانيف
 كالمالية 

  ليس ىناؾ اال عددا قميال مف المنظمات قاـ بتطكير نشاطات داخمية
 البيئة  ألىداؼصمميا خصيصا 

  ليس ىناؾ االعداد قميال مف المؤسسات المالية يسعى التى تشجيع
 المنظمات االخرل المشاركة في مشاريع التنمية المستدامة 

 ألثاره النتائج اف ىناؾ نقصا ممحكظا اك قصكر في الفيـ الحقيقي ذيتضط مف ى
المرتبطة بالخدمات لذا تبرز الحاجة الى المشاكؿ البيئية عمى الفعاليات كالعمميات 

احداث تغير مف شانو ادراج االعتبارات البيئية كىناؾ اكلكيات عديدة ينبغي لمدكؿ 
لدل صكغ خططيا كبرامجيا القادمة في مجاؿ التنمية  بعيف االعتبار تأخذىاالعربية اف 

المستدامة كىي تشمؿ انشاء بنى تحتية كمعمكمات عصرية كاستثمار المكاد البشرية في 
عادةالخارج كتطكير قاعدة لمصناعات الصغيرة  الكفيؿ بكضع بناء القطاع التعميمي  كا 

ر ، كالذم يعمؿ تمكيف الحمكؿ المساىمة في تخمص المجتمعات النامية مف افات الفق
المجتمع كرفد الطاقات البشرية بالتكنكلكجيا الحديثة مف االجيزه كالمعدات كالتقنيات في 
كافة المجاالت المجتمع عامة كالصحة كالتعميـ خاصة عمما اف تمكيف ىذيف القطاعيف 

قد  يعتبراف اساس التنمية كتحقيقيا كفؽ المؤشرات االمـ المتحدة كالبنؾ الدكلي كالذم
يعمؿ ايضا عمى تحقيؽ التنمية البشرية مف حيث حقكؽ االنساف ، كالتمكيف ، كالحريات 

 .، كالديمقراطيات ، كالمكاطنة ، كاالتصاالت ، كشبكة االنترنت ، ك نكعية الحياة  
 المصادر 

، اسسامة لمنشر كالتكزيع ،  0د. كصاؿ نجيب الغراكم ، مبادل الساسة العامة ،  - .0
 .  25، ص  3002االردف ، 
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، دار  0جيمس انمرسكف  ، صنع السياسة العامة ، ترجمة عامر الكبيسي، ط .3
 .05، ص 0999الميسرة ، عماف ، 

، ص  0994، دار غريب، القاىرة ،  0د . نصر محمد منيا ، عمـ السياسة ، ط  .2
030  . 

جابرلييؿ المكند ك بنجاىـ ، الياسة المقارنة اطار نظرم ، ترجمة محمد بشير  .4
 .  373، ص  0996مغازم ، منشكرات قاف يكنيف ، بنغازم ، ال
د. رمضاف تكفيؽ ، كرمضاف عبيد ، الثقافة كاثارىا عمى التنمية في مكاجية  .5

،  3002، مكتبة مدبكلي ، القاىرة ،  0التحديات التي تكاجو العالـ االسالمي ، ط
 .  057ص 

ني ، التنمية د . مصطفى بف حسف االدريسي ، كعصاـ بف يحيى الفيال - .6
 ، جامعة الممؾ عبد  0المستدامة في الكطف العربي بيف الكاقع كالمأمكؿ ، ط

 . 35، ص  0437العزيز ، جدة ، 
 ،  0. عصاـ الزعيـ ، التنمية المستدامة ، مقاربة نقدية كعربية ، ط7      
رد عبد اهلل جمعاف الغامدم ، التنمية المستدامة بيف حؽ استغالؿ المكا. 8       

الطبيعية كالمسئكلية عف حماية البيئة ، بحث منشكر ، مجمة االقتصاد كاإلدارة ، 
 .  087، ص  3009،  0، العدد 23جامعة عبد العزيز ، مجمد 

. د. احمد الصيداكم ، البحث العممي بنماذجو االساسية : مقدمة المقدمات 9     
، 3000لمنشر ، لبناف ،  ، شركة المطبكعات 0لمبحكث التربكية كاالجتماعية  ، ط

 . 50ص 
، المركز الثقافي  0. عبد اهلل ابراىيـ ، البحث العممي في العمكـ االجتماعية ، ط    00

 . 027، ص  3008العربي ، الدار البيضاء ، 
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،  0. سكتيريكس سارانتاككس ، البحث االجتماعي ، ترجمة:  شحدة فارع ، ط 00
 .   25، ص   3007اسة ، ترجماف ، المركز العربي لالبحاث كدراسة السي

، مطبعة  0. د . مجيد الكرخي ف التخطيط االستراتيجي المبني عمى النتائج ، ط03
 .  73، ص  3004الرياف ، قطر ، 

.  محمد عبد الغني حسف ىالؿ ، ميارات التفكير كالتخطيط االستراتيجي : كيؼ 02  
االداء كالتنمية ، القاىرة ، ، مركز تطكير  0تربطؾ بيف الحاضر كالمستقبؿ ، ط

 .   23، ص  3008
،  3د. محمد محمد البادم ، االتصاؿ الجماىيرم في المجتمعات النامية ، ط -04

 . 03، ص 3005مكتبة فمسطيف ، دكف مكاف الطباعة ، 
15. 14-J. Bhagwti the economus of underdeveloped countnes, 
London.weidonfeld and nicolon ,1966.pp10.                         

. د . عبد المطيؼ  عبد الحميد العاني ، د . الىام عبد الحسيف الدعمي ، مقدمة  06
،  3009في عمـ االجتماع ، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ، بغداد ، العراؽ ، 

 .  9ص 
العربي ، نحك محمد عزت حجازم ، االزمة الراىنة لعمـ االجتماع في الكطف  -  07

، مركز  3عمـ اجتماع عربي : عمـ االجتماع كالمشكالت العربية الراىنة ، ، ط
 .  67، ص  0989دراسات الكحدة العربية ، بيركت ، ، 

د. نبيؿ السمالكطي ، عمـ اجتماع التنمية دراسة في اجتماعيات العالـ الثالث ، -.  08
 .  050 ، ص 0980، دار النيضة العربية ، بيركت ،  0ط 
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19-Pray, Kenneth, When is community –organisation social work 
practice, proceedings of national conference of social work 

1947,pp.205.    
،  0. د . عبد الجميؿ الطاىر ، المشكالت االجتماعية في حضارة متبدلة ، ط  30 

  . 32، ص  0952بغداد ، دار المعرفة ، 
، مكتب التجارة  0. سيد ابك بكر حسنانيف ، المدخؿ الى الخدمة االجتماعية ، ط30

 .  003، ص 0973كالتعاكف ف القاىرة ، 
، مركز نشر  0. طمعت مصطفى السركجي ، التنمية االجتماعية المثاؿ كالكاقع ، ط33

 .  423-439،  3000كتكزيع الكتاب الجامعي ، القاىرة ، 
التنمية المستدامة كاالمف االقتصادم في ظؿ الديمقراطية كحقكؽ  .زكي الطكيؿ ، 32

 . 88، ص  3000، دار زاىر لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  0االنساف ، ط
،  3. ر.ـ ماكيفر كشارلز بيدج ، المجتمع ، ترجمة د . السيد محمد العزاكم ، ج34

 .  45، ص  0970مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، 
دم عبد المحسف العنبكي ، المدف العمالقة كعشكائية التحضر ، مجمة . د . ىا35 

 . .  59، ص  3002(، بغداد ،  02دراسات اجتماعية ، بيت الحكمة ، العدد )
. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، التحضر كالتخطيط الحضرم في الكطف العربي ، مجمة دراسات 36

 .  50، ص 3000( ، 4د ، العدد )اجتماعية  ، بيت الحكمة ، بغدا
.     د . عدناف ياسيف مصطفى ، د. كليد عبد جبر ، في سكسيكلكجيا التنمية 37

قراءات نظرية كخبرات تطبيقية ، مؤسسة النخب كالكفاءات الكطنية لالصالح ، 
 .40، ص  3007بغداد ، 
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ؿ كالمرض . امارتيا صف ، التنمية حرية : مؤسسات حرة كانساف متحرر مف الجي38
،  3004، الككيت ،  202كالتخمؼ ، ترجمة شكقي جالؿ ، عالـ المعرفة ، العدد 

 . 35ص 
، دار المسيرة ، عماف االردف  0. د . احمد ابراىيـ  حمزه ، السياسة االجتماعية ،ط39

 .  54، ص  3005، 
، دار المعرفة الجامعية ،  0. د. احساف حقي ، عمـ اجتماع التنمية ، ط  20

  37_  35، ص  3004سكندرية ، اال
. د . مدحت ابك النصر ، ياسميف مدحت محمد ، التنمية المستدامة ) مفيكميا ، 20

،  3007، المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر ،القاىرة ،  0ابعادىا ، مؤشراتيا ( ، ط
 . 98ص 

بيت ،  0. د. ميدم الحافظ ، التنمية البشرية ، افكار كمعالجات جديدة ، ط 23
 .  89، ص  3003الحكمة ، بغداد ، 

 


