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كيفية باستخدام النظرية املجذرة لعوائق التمكني املجتمعي كمدخل للتنمية االجتامعية: دراسة 

 املامرسة باملجتمعات الريفية

 حسن مرشد الذبياين

 ، قسم العلوم االجتامعية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبةاملشاركأستاذ علم االجتامع 

 هـ(11/9/1112 هـ، وقبل للنرش يف11/6/1112  )قدم للنرش يف

  

 .النظرية املجذرة، التمكني املجتمعي، التنمية االجتامعية الكلامت املفتاحية:

إىل الكشف عن عوائق ممارسة التمكني املجتمعي كمدخل لتحقيق التنمية  هدفت الدراسة :البحث ملخص

 "النظرية املجذرة"االجتامعية، واقرتاح نموذج ملامرسته، من كوهنا دراسة استكشافية تم تبني املنهج الكيفي بأسلوب 

يق األهداف. أكدت اخللفية النظرية للدراسة عىل وجود تضارب يف املفهوم عىل املستوى النظري وكذلك لتحق

املستوى التطبيقي، فتناوله من خالل الدراسات السابقة كان يقترص عىل حماور حمددة أو فئات بعينها، والذي حاولت 

ر إىل موضوع حمدد أو جمموعة حمددة داخل الدراسة تسديده من خالل البدء بعمومية تناول املوضوع دون النظ

، وهو مفهوم نظري معقد ومتعدد األبعاد "مثلث العوائق ونموذج املامرسة"املجتمع. توصلت الدراسة إىل نظرية 

يستند عىل ثالث فئات أساسية، متثل العوائق املرتبطة بالتنمية االجتامعية، الواجب تفادهيا لتحقيق نموذج املامرسة، 

ثقافية ومنهجية، عوائق مهارية وتعليمية، وعوائق إجرائية وتنفيذية، وقد تم االعتامد عليها لبناء نموذج  وهي عوائق

املامرسة للتمكني املجتمعي. أوصت الدراسة برضورة إنشاء مركز للتمكني املجتمعي لدعم ومساندة ممارسة التمكني 

 .املجتمعي للتنمية االجتامعية املحلية
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Abstract. The study aimed to uncover the obstacles to practicing community empowerment as an entry point to 

achieve social development, and in order to suggest a practical model, the qualitative method was adopted using 

the "Grounded theory" to achieve the study goals. The theoretical background of the study confirmed the existence 
of a conflict both at the theoretical and application levels, and dealing with it in previous studies was limited to a 

few aspects or a specific community group, a limit that the current study tried to address by tackling the theme in 

general without considering a specific topic or a specific community group. The study reached the theory of 
"obstacle triangle and a practicing model", It is a complex and multi-dimensional theoretical concept based on 

three basic categories that represent the obstacles related to social development and that must be avoided in order 

to achieve the practicing model. The obstacles are cultural and methodological, skill and educational, and 
procedural and implementation, and have been relied upon in order to build the practice model for community 

empowerment. The study recommended that center for community empowerment to support practicing 

empowerment to community development must be established. 
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 مقدمة:

ُتشكِل املناطق الريفية مًها تنموًيا بسبب بعدها عن  

األقطاب التنموية، لذلك تسعى احلكومات من خالل 

خططها التنموية وسياساهتا الوطنية إىل حتقيق التوازن 

التنموي يف جمتمعاهتا دون استثناء من خالل تبني املداخل 

ا اإلنامئية احلديثة التي أنتجتها أيدولوجيات تنظري مرحلة م

لتحقيق تنمية شاملة  (Post-Development) "بعد التنمية"

من خالل مشاركة املجتمع ومتكينه من أدواهتا، من خالل 

التكامل والرشاكات املتنوعة بني مجيع قطاعات املجتمع؛ 

العام، واخلاص، واملدين، ومتتد هذه الرشاكة إىل أفراد 

نموية املجتمع أنفسهم الذين يعّدون أحد أهم املوارد الت

التي يسعى املجتمع الدويل إىل  -وأبرز دعائم استدامتها 

ويعّّب عنها باملصطلح التنموي  -حتقيق أهدافها السبعة عرش

، الذي يعد استثامرها وتنميتها من أبرز "املوارد البرشية"

أهداف وتوجهات الّبامج اإلنامئية عىل مستوى العامل، 

ىل الفقر والعوز وأحد حماور الّبنامج اإلنامئي للقضاء ع

(. يعد 2111والتهميش يف األمم املتحدة )األمم املتحدة، 

التمكني املجتمعي جزًءا أصياًل من عملية التنمية 

أكد املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم فقد  االجتامعية،

ن التمكني للناس يدخل يف صلب التنمية أ"املتحدة 

أن التمكني  ، وتم التأكيد بنفس السياق عىل"االجتامعية

بتعزيـز قدرات مجيع األفراد "يتعلق بشكل مبارش 

واجلامعات، السيام من يعيشون يف فقر، والفئات 

االجتامعيـة )الـشباب واملسنون واملعاقون والشعوب 

األصلية(، عىل املشاركة بـشكل تـام يف مجيـع جوانـب 

 عىل التشجيع"مبدأ  املتحدة كذلك األمم ، وتؤكد"املجتمع

 اإلدماج وحتقيق الفقر، عىل القضاء سياق يف للناس كنيالتم

 الالئق العمل فرص وتوفري الكاملة، والعاملة االجتامعي

(، فالتمكني 2،1،9، ص 2113)األمم املتحدة، "للجميع

للمجتمع يعد عاماًل حمورًيا يف صناعة التنمية االجتامعية 

اء وسيلة أولية لبن (، وهو كذلكLaverack, 2001املحلية )

القدرات لتحسني نوعية احلياة، واحلد من الفقر، والنمو 

 & Noraini)والتغيري املطلوب عىل املستوى املحيل 

AbuTalib, 2015).  تساعد عملية التمكني املجتمعي عىل

تنظيم وهتذيب عالقات القوة داخل املجتمع، واحلد من 

استبعاد املستهدفني من العملية التنموية، وزيادة وعي 

املجتمعات التنموي من خالل التفاوض وإبداء الرأي حول 

القضايا التنموية التي ختص حياهتم، وتعزيز االنتامء والوالء 

 ;Bennett, 2002ملشاريعها خصوًصا املرتبط منها بواقعهم )

Narayan, 2002.)  تسعى اململكة العربية السعودية من

براجمها خالل خططها التنموية وتوجهاهتا االسرتاتيجية و

املختلفة يف ميدان التنمية االجتامعية إىل تبنّي هنج التمكني 

للوصول إىل مستوى حضاري وثقايف يكون به املواطنون ـ 

بجميع فئاهتم ـ رشكاء بصناعته، وقادرين عىل قيادته 

واستدامته باقتدار اعتامًدا عىل ما هو متاح من مصادر تنموية 

 حملية وموارد برشية. 

 

  اسة وتساؤالهتا:مشكلة الدر

يلعب الريف السعودي دوًرا اسرتاتيجًيا يف دعم   

االقتصاد الوطني من خالل تقديم سلة متنوعة حتوي عدًدا 

من البدائل االستثامرية واخليارات التنموية، إال أن التطور 

التنموي الرسيع باملجتمع السعودي خصوًصا يف املدن 

دن، عزز ذلك الرئيسة أدى إىل نزعة حضارية لصالح امل

جاذبية املدن عىل حساب القرى، رغبة باحلصول عىل فرص 

أفضل لتحسني املستويات املعيشية، مما انعكس عىل املناطق 

الريفية سالًبا من خالل ترسب طاقاهتا البرشية. لذلك البد 

من وجود آلية فّعالة لدعم احلراك التنموي باملناطق الريفية 

ة وتكامل مع اجلهود وترسيعها من خالل رشاكة مثمر

احلكومية وباقي قطاعات املجتمع، ويعد استخدام مدخل 

التمكني املجتمعي لتحقيق هذا الغرض من اخليارات 

االسرتاتيجية، من خالل تصدره لطاولة النقاشات وجداول 

األعامل يف اهليئات واملنظامت التنموية العاملية، تكمن 

متفق عليه  املشكلة، بأنه اليزال مفهوم التمكني غري

 & Cavalieri) خصوًصا فيام يرتبط بجوانبه التطبيقية

Almeida, 2018; Miller, 2006; Kieffer, 1984) تأيت ،

هذه الدراسة، من خالل استخدام منهج النظرية املجذرة، 

 املجتمعي فهم ما يعنيه التمكنيب كمحاولة لسد هذه الثغرة،

، داخل املجتمع ةيشري إليه يف سياقات خمتلفما و إمّبيقًيا،

كل  ، عىل مستوىهنتائجممارسته وتقييم  آلية مع الرتكيز عىل

من املهم أن  ،(Albuquerque, 2017) من الفرد واجلامعة
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تتم عملية التنمية االجتامعية من خالل إسرتاتيجية تناسب 

املجتمع املستهدف، وختاطب التدخل املوجه، فهي عملية 

ي حتاور التغري االجتامعي تأيت بعد سلسلة من اخلطوات الت

من خالل ثقافة املجتمع املحيل وتدفعه إىل تبنّي هنج التمكني 

كآلية من خالهلا يمكن أن خيرج من املستوى احلايل إىل 

(، وللوصول اىل نتائج Santosa, 2014مستوى أفضل )

ذات قيمة عالية يف تعزيز دور املجتمع املحيل لقيادة الفعل 

التنموي املشرتك، خصوًصا يف املجتمعات الريفية، فإنه من 

املهم الكشف عن العوائق التي تقف أمام ممارسة هنج 

التمكني املجتمعي، وبناء نموذج مالئم ملامرسته مستمد من 

ه متت صياغة تساؤالت الدراسة كام عليبناًء واقع املجتمع، 

 ييل:

  ما عوائق ممارسة التمكني املجتمعي مدخاًل للتنمية

 االجتامعية يف املناطق الريفية؟

 املجتمعي التمكني مدخل ملامرسات ما أفضل نموذج 

 الريفية؟ املناطق يف االجتامعية التنمية لتحقيق

 

  أمهية الدراسة وأهدافها:

 2030)ترتبط هذه الدراسة بأحد حماور رؤية اململكة )  

وهو املحور الثالث، ويندرج حتت هذا  "وطن طموح"

املحور اهلدف السادس من أهداف الرؤية وهو متكني 

املسؤولية االجتامعية، ويتفرع من هذا اهلدف يف املستوى 

الثاين ثالث أهداف، ترتبط هذه الدراسة باهلدف األول منها 

، وتأيت هذه الدراسة "فع حتّمل املواطن للمسؤوليةر"وهو 

للمشاركة يف حتقيق هذا اهلدف من خالل سعيها للكشف 

عن عوائق التمكني، وبناء إسرتاتيجية مالئمة لتحقيقه يف 

املناطق الريفية. تكمن األمهية النظرية للدراسة من خالل 

تقديم تصور نظري وإطار مفاهيمي حول مفهوم التمكني 

عي، ومتتد أمهية هذه الدراسة إىل إيضاح التصورات املجتم

النظرية ألطراف املعادلة التنموية يف املناطق الريفية حول 

مفهوم التمكني املجتمعي ومعوقات تطبيقه، كام أهنا حماولة 

لإلضافة إىل املكتبة العلمية يف التخصص، لرفد املراجع 

العربية حول مفهوم التمكني املجتمعي، والتنمية 

الجتامعية. وتّبز أمهية هذه الدراسة التطبيقية من خالل ا

الكشف عن عوائق التمكني املجتمعي يف الريف، واملسامهة 

يف بناء إسرتاتيجية مناسبة ملامرسة التمكني املجتمعي للتنمية 

االجتامعية ُتبنى عىل مفاهيم أقرب لواقع املجتمع املحيل 

مج التنموية، كام وثقافته، لضامن استدامة املشاريع والّبا

يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة العاملني يف حقل التنمية 

االجتامعية واملخططني هلا، لذلك متت صياغة أهداف 

 الدراسة كام ييل: 

  الكشف عن عوائق ممارسة التمكني املجتمعي مدخاًل

 للتنمية االجتامعية يف املناطق الريفية.

 املجتمعي التمكني مدخل ملامرسات نموذج اقرتاح 

 .الريفية املناطق يف االجتامعية التنمية لتحقيق

 

 اإلطار النظري:

 (Community Empowermentالتمكني املجتمعي: )

عىل الرغم من أن اجلذور التارخيية ملفهوم التمكني   

تبلور من خالل  تعود إىل نزعة النظرية املاركسية، إال أنه

، وبرز Rappaport, 1981))علم النفس االجتامعي 

للتدخل  اعمليً  هنًجايف جمال العمل االجتامعي  التمكني

ات من يالسبعينبداية ات ويالستينهناية خالل فرتة املجتمعي 

يف احلركة النسوية، وعلم  توظيفه من خالل ،القرن املايض

النفس، وحركة التمييز العرقي بشكل كبري هبدف الوصول 

 املجتمإىل مستوى من التأثري وحفظ احلقوق داخل 

(Cornwall & Brock, 2005)  ،خالل فرتة السبعينيات ،

برز يف توجهات رفع القمع والتهميش عن الفقراء 

( Paulo Freireواملستبعدين جمتمعًيا، حيث وظف )

لبناء مرشوع للتحول االجتامعي هيدف  "كفلسفة"التمكني 

إىل متكني الفئات املستبعدة واملهمشة ودجمها باملجتمع 

أقوى من خالل توعيتهم ليتمكنوا من معرفة ليصبحوا 

 ,Freireحقوقهم، ومن ثم املطالبة هبا بشكل واٍع ومجاعي )

ات أصبح هذا املفهوم يومنذ أواخر السبعين(. 1970

ومنظامت  يف السياقات األكاديميةيستخدم بشكل كبري 

الغوث واملساعدة، بام يف ذلك اخلدمات االجتامعية، وعلم 

وصحة املجتمع، وحمو األمية، وتنمية  النفس االجتامعي،

ظهر مفهوم خالل هذه الفرتة  ،(Simon, 1994املجتمع )

التمكني بوترية متزايدة يف مناقشة التدخل املجتمعي 

ابة لكل من فكرة التمكني جذّ  كانتفي حني ف ،الوقائي
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النظرية والتطبيق، إال أن قابليتها للتطبيق كانت حمدودة 

  (Kieffer, 1984)مي املفاهي هغموضحداثة املفهوم وبسبب 

فهوم ملصبح أ اتيلتسعينواات يخالل فرتة الثامنين   

التمكني توّجه جوهري يف عمل الكثري من املنظامت 

خ بدأ مفهوم التمكني يرّس حيث  ،التنموية حول العامل

جندة األعامل التنموية، أيف يتواجد مكانته كتوّجه عاملي 

 منظامت التنمية الدوليةصبح مصب اهتامم أغلب أو

ا يف حمور احلد من الفقر، حيث دعم بشكل خصوًص  وهيئاهتا

كبري موضوع مشاركة املهمشني يف العملية التنموية 

(Calvès, 2009)،  جرى اإلفصاح عن "فعىل سبيل املثال

جوانب التمكني، من قبيل املشاركة، وكرامة اإلنسان 

البرشية يف العديد من وحريته، واالستفادة التامة من املوارد 

الصكوك األساسية التي أصدرهتا األمم املتحدة عن 

السياسات اإلنامئية، ومنها اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال 

(، 31/181التمييز ضد املرأة )أنظر قرار اجلمعية العامة 

ملي حلقوق اإلنسان )أنظر قرار اجلمعية العامة اواإلعالن الع

حول التقدم واإلنامء يف امليدان ((، واإلعالن 3-ألف د212

)األمم املتحدة،  "((21-)د 2112االجتامعي )أنظر القرار 

  (.2، ص2113

 

 التمكني والتنمية االجتامعية: 

((Empowerment and Social development 

حيقق مفهوم التمكني املجتمعي االجتاه التنموي من   

التنمية ( من نظرية ما بعد Bottom-upأسفل إىل أعىل )

((Post-development theory وقد ظهر توّجًها نظرًيا ،

مواكًبا للتطلعات العاملية احلديثة خالل فرتة الثامنينيات 

والتسعينيات يف االجتاه األيديولوجي الرافض للتنمية 

بمفهومها الكالسيكي، من خالل توظيف قدرته منهًجا 

ق التنمية مناسًبا لتفعيل دور األبعاد االجتامعية يف حتقي

غض النظر عن اختالف الرؤى حول وب املحلية الشاملة.

فإن التمكني عامة هيدف إىل "مفهوم التمكني والتأصيل له 

إحداث تغيري يف هياكل القوة االجتامعية واالقتصادية 

والسياسية التي تعيش فيها بام يتضمنه ذلك من رضورة 

م استعداده توافر ثقة الفرد بنفسه وبقدراته وإمكاناته ومن ث

، 2111)زكريا،  "النفيس لالختيار بني البدائل املختلفة

، ويستخدم كذلك للتعبري عن أنه عملية يتم من (13ص

خالهلا حترير املستبعدين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم 

الطبيعية واملشاركة يف بناء جمتمعاهتم من خالل استخدام 

 ,SDC))املوارد املتاحة واختاذ القرارات التي ختصهم 

، واسُتخدم يف جماالت متعددة وغري ثابته داخل 2004

املجتمع، وال يزال التصّور ملامرسته امليدانية غري متفق عليها 

 ;Cavalieri & Almeida, 2018)ويشوهبا الغموض 

Miller & Campbell, 2006, تم عد اجلوهر احلقيقي .)

للتمكني املجتمعي، بأن يوضع املجتمع فاعاًل أساًسا يف 

التمكني من "مجيع مراحل العملية التنموية، ويتم تطبيق 

خالل جعل املجتمع حيدد املشاكل واملشاركة يف التخطيط 

وتنفيذ الّبنامج مما يؤدي إىل اعتامد كبري عىل 

، ويف إطار  (Badaruddin, et al., 2017, p182)"الذات

مفهوم التمكني هنج مؤثر لدعم غري  تّبيعالتنمية االجتامعية 

املشاركة واملسامهة بفاعلية يف عملية  القادرين باملجتمع عىل

 التي ختصهم،واختاذ القرارات التنموية  همتشكيل جمتمع

 حيث تشري جلنة التنمية االجتامعية يف األمم املتحدة بأنه

رشائح الـضعيفة مـن الـسكان جمموعـة يقتيض التمكني لل"

شـاملة مـن الـسياسات واملؤسـسات التي تستهدف تعزيز 

مدى توافر الوظائف وسـبل املعيـشة واخلـدمات. وثمـة 

ا مـن حاجـة إىل الفعاليـة يف تنـسيق مجيـع األنـشطة، بـدءً 

التعلـيم والرعايـة الـصحية وحـتى احلوكمـة والـسياسات 

دف الـتمكني للنـاس هبواالجتامعية، وذلك االقتصادية 

عـن طريـق توسـيع نطـاق الفـرص الـتي تتيح هلم العيش 

طال  .(1، ص2113)األمم املتحدة،  "يف كرامة وأمان

بشكل مالحظ،  السيايس طاباخلمفهوم التمكني كذلك 

خصوًصا خالل فرتة التسعينيات امليالدية، الذي كان سببه 

شارة ـ  هو االجتاه التنموي احلديث األساس  ـ كام متت اإل

يف إبراز أمهية دور املجتمع يف صناعة التنمية يف ذلك 

الوقت، حيث عد التمكني املجتمعي أحد أدواته املنهجية 

برعاية  ، ففي إعالن كوبنهاغنلبلوغ التنمية االجتامعية

 تم، "بشأن التنمية االجتامعية" األمم املتحدة بالقرار العارش

يف السياسات "عىل مبدأ أسايس للتنمية وهو أن يويل التأكيد 

والتدابري الوطنية واإلقليمية والدولية أولوية قصوى 

للنهوض بالتقدم االجتامعي والعدالة وحتسني حالة 
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بنفس ، و"نسان، عىل أساس املشاركة الكاملة للجميعاإل

ا للعمل يتمثل حدد قادة العامل إطارً نفسه  السياق يف القرار

التمكني للناس، وال سيام املرأة، من أجل تعزيز " يف أن

قدراهتم الشخصية هو هدف رئييس من أهداف التنمية 

وموردها الرئييس. ويقتيض هذا التمكني مشاركة الناس 

مشاركة كاملة يف وضع القرارات التي حتدد سري جمتمعاتنا 

)األمم  "ورخائها ويف تنفيذ تلك القرارات وتقييمها

 (.1قرار  ،1991 املتحدة،

 عن تغيري ويشري سايمون إىل أن مفهوم التمكني يعّّب   

عىل  املبادئ ألفراد املجتمع، مثل قدرة األفراد واجلامعات

لعمل من أجل ضامن رفاههم وحقهم يف صنع القرارات ا

املتعلقة يف جمتمعهم، وقد سيطر هذا التوجه عىل حركة 

ني البحث العلمي وعمليات التدخل االجتامعي لتمك

أصحاب احلاجة واملهمشني للمشاركة يف تغيري جمتمعاهتم 

Simon, 1994) ،فقد تم تعريف التمكني باألمم املتحدة ،)

عملية "( عىل أنه 2111من خالل برناجمها التنموي عام )

التحول يف عالقات القوى القائمة واكتساب قدر أكّب من 

إذ يساعد التمكني عىل بناء  .السيطرة عىل مصادر السلطة

قدرات الناس التي متكنهم من فهم القوى الشخصية 

واالجتامعية واالقتصادية والسياسية والسيطرة عليها كي 

م إزاء احلال الذي تهيا عىل تقرير خياراا أو مجاعً يعملوا فرديً 

يريدون أن يكونوا عليه، وعمل ما من شأنه حتقيق أفضل 

 " حتسني حال معيشتهممصالح هلم، بام يفيض إىل

(.(UNDP, 2004, p12 يتم وصف "بأنه  يشري كيفري

التمكني عىل أنه البناء املستمر لكفاءة تشاركية متعددة 

 ، من التغيري املعريفيشمل هذا املفهوم كاًل  ،األبعاد

 ,Kieffer, 1984) "اآلثار املرتتبة عىل املامرسةو ،والسلوكي

p9)م االجتاه الذي يؤكد ، وهناك عدد من الدراسات تدع

عىل أن التمكني يمكن حتقيقه من خالل املشاركة التنموية، 

وهي كذلك وسيلة يمكن من خالهلا احلد من التهميش 

 Morgan, 2016; Itzhaky, 2000; Abdulوعدم املساواة )

Wahid, 2016ُينظر إىل التنمية التشاركية عىل أهنا  (، كام أنه

كني املجتمع هنج واعد بشكل خاص لتعزيز مت

((Christens, 2012 ،هو يشري العتيبي إىل أن التمكني 

فلسفة إعطاء مزيد من املسؤولية وسلطة اختاذ القرار "

 ،2111) "بدرجة أكّب لألفراد يف املستويات الدنيا

(، أما اخلصائص التي البد وأن تتوفر باألفراد 92ص

درة املمكنني هي؛ القدرة عىل حتديد وفهم إمكاناهتم، والق

عىل التخطيط، وتوجيه أنفسهم من خالل توقع التغريات 

املستقبلية، والقدرة عىل التفاوض، والتعاون، واملساومة، 

للحصول عىل املنفعة، وأخرًيا حتّمل املسؤولية ونتائج 

 ,Sumarjo).القرارات املتخذة لزيادة مستوى املحاسبة 

2004) 
 

 الدراسات السابقة:

اعتمد تناول الدراسات السابقة عىل أسلوب النظرية   

املجذرة وذلك بالعودة إىل الدراسات السابقة بعد ظهور 

الفئات الفرعية، لذلك تناولت الدراسات السابقة عوائق 

التمكني املجتمعي، من خالل استعراض الدراسات التي 

تطرقت ألثر اجلوانب الثقافية واملنهجية ودور اجلوانب 

ية والتعليمية وأمهية إدراك املتطلبات اإلجرائية املهار

والتنفيذية، وكذلك عرض عدد من اآلليات التطبيقية 

 وبرامج ممارستها لتحقيق التمكني املجتمعي.

ففيام يرتبط بالعوائق التي تواجه حتقيق التمكني   

املجتمعي باجلوانب الثقافية واملنهجية تناولت دراسة 

املشاريع الصغرية يف متكني  ( حول دور2119الوليدات )

املرأة الريفية، وقد أثبتت الدراسة أن أكّب العوائق هي ثقافة 

املجتمع السلبية، وعدم التدريب عىل تبني واستخدام التقنية 

احلديثة، وحمدودية الدعم املادي من القطاع اخلاص، 

وغياب حاضنات األعامل للنساء باملجتمعات الريفية. 

إىل الكشف عن كيفية  Sutawa (2012) هدفت دراسة

متكني املجتمع املحيل من خالل برنامج تنموي لدعم 

مشاريع للسياحة يف أندونيسيا للتخفيف من حدة الفقر 

واحلفاظ عىل البيئة الطبيعية والثقافة املحلية، يتوافق مع 

ثقافة املجتمع املحيل، وإعداد املجتمع املحيل إلدارة 

ض الدراسات دور الّبامج الّبنامج املقرتح. وأبرزت بع

التعليمية يف التمكني املجتمعي من حيث التكامل مع باقي 

القطاعات التنموية باملجتمع، وأمهية إعدادها متوافقة مع 

الثقافة املحلية، والتسويق هلا من أجل دعمها من اجلهات 

( أمهية دور 2111املانحة، حيث أثبتت دراسة أبو ساكور )

جتمعي من خالل دعم الشباب اجلامعة يف التمكني امل
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وتطوير مهاراهتم الشخصية والقيادية واملهارات العلمية 

( بأن هناك دوًرا كبرًيا 2119والعملية. حيث أشار خزعيل )

الستثامر الصناعات التقليدية النابعة من ثقافة املجتمع 

املحيل يف حتقيق التمكني املجتمعي، فبجانب أهنا جزء من 

ن هلا أمهية اقتصادية واجتامعية تدفع أفراد الرتاث الثقايف، فإ

املجتمع للمشاركة التنموية، وقد أوصت الدراسة بأن تتبنى 

مراكز التدريب املهني برامج تعنى بالتدريب وتطوير 

الصناعات احلرفية التقليدية، وأن يتم متويل املشاريع املهنية 

من اجلهات املانحة، وإنشاء سوق حملية لتسويق منتجاهتا. 

من جانب آخر تناولت األدبيات أمهية تطوير القدرات 

اإلدارية املهارية ألفراد املجتمع يف عملية التمكني 

املجتمعي، من خالل جهات تدريبية وتعليمية متخصصة، 

حول آلية متكني Kieffer  (1984)حيث أشارت دراسة 

من  املواطن، بأهنا عملية حتتاج إىل تعليم وتدريب متخصص

أما  .ة مهاراهتم الفنيةلكبار وتنميل تعليمية خالل برامج

حول آليات مشاركة املجتمع  AbduWahid  (2016)ةدراس

يف العملية التنموية والعوائق التي تواجه متكينه، كشفت 

الدراسة أنه من أكّب عوائق التمكني هي التدخالت 

السياسية، وسيطرة النخبة عىل املجتمع، وأثبتت الدراسة 

قدرات املجتمع املحيل اإلدارية هي عنرص  بأن عملية بناء

مهم الستدامة العملية التنموية، وهي مكون رئيس للتمكني 

( لتمكني 2010)  ,.Ljunggren, et alاملجتمعي. ويف دراسة

الريفيني بإقليم التبت، هدفت الدراسة إىل الكشف عام إذا 

كان للمناقشات اجلامعية املركزة بني الريفيني بالتبت دور 

عّرفهم عىل احتياجاهتم وإمكاناهتم التنموية اخلاصة، وقد لتُ 

تم إرشاك مدربني متطوعني معهم، كمامرسني اجتامعيني 

لفرق العمل وكان هلم دور مهم يف حتقيق التمكني 

 املجتمعي. 

وفيام خيص نامذج املامرسة وآليات التطبيق، وأفضل   

تمعي اإلسرتاتيجيات التي تساعد عىل حتقيق التمكني املج

  Santosaللتنمية االجتامعية املحلية، فقد تناولت دراسة

آلية بناء إسرتاتيجية إلدارة متكني للمجتمع الريفي  (2014)

اعتامًدا عىل املوارد املحلية، وقد أكدت الدراسة أن 

إسرتاتيجية التمكني تعتمد عىل عمل توازن منهجي 

والكوادر مدروس داخل املجتمع املحيل بني املوارد الطبيعية 

البرشية، وتعزيز ثقافة املجتمع نحو تبني مفهوم التنمية، 

وتعزيز الرشاكة والرتابط والتكامل بني املجتمع املحيل 

واحلكومة املحلية وباقي املنظامت اخلاصة واملدنية.  كام 

( بعنوان نموذج لّبنامج 2011)  Pudjiاستهدفت دراسة

، مدى فاعلية متكني األرسة لتنمية املجتمع يف غرب جاوة

برامج متكني األرسة املقدمة من جامعة بوجور الزراعية، 

جلعل األرس قادرة عىل قيادة الّبامج واملشاريع االقتصادية 

الصغرية، وتوصلت الدراسة إىل أمهية بناء املهارات اإلدارية 

والفنية، وإنشاء شبكة أعامل حمتملة لبدأ التنمية االقتصادية 

يات تعاونية داعاًم للتنمية االقتصادية باملجتمع، وإنشاء مجع

باملجتمع. كام اهتمت بعض الدراسات باجلوانب اإلجرائية 

والتنفيذية للوصول إىل متكني فّعال، مثل إجراءات حتقيق 

مبدأ الرشاكة والرتابط بني الفواعل التنموية باملجتمع، 

وتوفر البيانات واملعلومات الالزمة، ودورها يف حتقيق 

 (2013)نموي من خالل مبدأ التمكني، ففي دراسةالفعل الت

Vikram   تم تناول موضوع متكني املرأة من خالل التمويل

طريقًة  SHGs)املصغر يف اهلند لّبنامج املساعدات الذاتية )

لتحسني أحوال النساء العامالت اللوايت فقدن أعامهلن 

بسبب األزمة االقتصادية، توصلت الدراسة بفعالية 

بتحسني أو ضاع النساء من خالل متكنهن من الّبنامج 

خلق فرص عمل حلساهبن، وأنه أداة قوية للتخفيف من 

 & Norainiحدة الفقر بني النساء باملجتمع. أما يف دراسة

AbuTalib  (2015 ،حول متكني املجتمعات املحلية )

ناقشت الدراسة املبادرة احلكومية )الالمركزية( معزًزا 

املجتمع وعدها وسيلة مهمة لتحسني لدعم مشاركة ومتكني 

نوعية احلياة، واحلد من الفقر، وحتقيق التنمية والتغري عىل 

املستوى املحيل، كشفت الدراسة أن من أهم عوائق نجاح 

املبادرة عائق تدخل السلطة املحلية بإدارة الّبنامج، وعدم 

كفاية الدعم املادي املقدم لبناء طاقات وقدرات املجتمع 

Awaluddin, et al. (2019 )وتناولت دراسة املحيل. 

فاعلية تنفيذ برامج التمكني املجتمعية املستقلة من خالل 

رشاكة منهجية بني احلكومة واملنظامت الفاعلة تنموًيا يف بناء 

القدرات وتقديم املساعدات املالية واإلدارية املبنية عىل 

د تم دراسة واقع املجتمع املحيل، أكدت الدراسة عىل أنه ق
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تنفيذ برامج التمكني بشكل ناجح من خالل تبني رشاكات 

 منظمة ومدروسة وإجراءات شفافة وواضحة.

 

 :السابقة الدراسات عىل التعليق

 املجتمع متكني موضوع السابقة الدراسات ناقشت     

 التي العقبات عىل الرتكيز خالل من الريفية املناطق يف املحيل

املحلية،  املجتمعات داخل التمكني برامج تواجه

 ييل؛ كام تصنيفها ويمكن واإلسرتاتيجيات التطبيقية هلا

 داخل والنخبة املحلية بالسلطة ترتبط سياسية عوائق

 وجاهزيته، املجتمع بوعي ترتبط ثقافية وعوائق املجتمع،

 واملشاريع وتنفيذ الّبامج بإدارة ترتبط إدارية وعوائق

 أبرزت كام املجتمعي، التمكني خالل من التنموية

 بنجاح نامذج ترتبط عوامل عدة السابقة الدراسات

 وتطوير التدريب مثل املجتمعي التمكني إسرتاتيجية

 الطبيعية املوارد عىل واالعتامد املحليني، للسكان القدرات

 وكذلك املحلية، الثقافة عىل واحلفاظ املحلية، والبرشية

 داخل التنموية معادلة أطراف بني والرشاكة التكامل حتقيق

واخلاص، والالمركزية،  احلكومي القطاع املجتمع

 هذه عن السابقة الدراسات اختلفت وقد. والرشاكة

 واحد وجه تناول عىل السابقة الدراسات برتكيز الدراسة

 يف التنموي التمكني حتقيق تواجه التي العقبات أوجه من

. املجتمع لداخ حمدودة فئة تناول وبعضها الريفي، املناطق

 ممارسة تواجه التي العقبات تناولت الدراسة هذه حتاول

 هلا، مسبق افرتاض دون عام بشكل املجتمعي التمكني مبدأ

 "الديموغرافية" السكانية الفئات مجيع تضمني وكذلك

 جمتمع داخل الوظيفة ونوع العمرية الفئة خصوًصا

 . الدراسة

 اإلجراءات املنهجية:

 ومنهجها:نوع الدراسة 

تعد الدراسة من ضمن أنواع الدراسات     

االستكشافية التي هتدف اىل حتقيق معرفة جديدة ترتبط 

بموضوع الدراسة، لذلك تم تبنّى املنهج الكيفي هبذه 

الدراسة من خالل استخدام أسلوب حتليل النظرية 

املجذرة، فمشكلة الدراسة تتمحور حول استكشاف املعاين 

د العينة عن معوقات التمكني املجتمعي والتصورات ألفرا

يف املجال التنموي، حيث تّبزت أمهية استخدام املنهج 

الكيفي بطريقة النظرية املجذرة بالدراسات التي من خالهلا 

يتم سّب اخلّبات واملعاين للمشاركني حول األحداث التي 

يمرون هبا، حيث يساعد عىل عملية مجع البيانات وحتليلها 

قارنة املستمرة واملنتظمة للوصول إىل تصور عن طريق امل

 ,Charmazنظري مفاهيمي يرشح الواقع بشكل مناسب )

2006; Creswell, 2005; Glaser & Strauss, 1999 .)

يساعد استخدام منهج النظرية املجذرة إىل جتاوز التخمينات 

والتصورات املسبقة، والوصول إىل مستوى أبعد من ذلك 

يتحكم بام جيري من عمليات، والذي من خالل حتديد ما 

يعّب عنه بالسياق الذي حتدث به الظاهرة املدروسة، الذي 

يساعد املختصني عىل التدخل بثقة للمساعدة يف حل 

  .(Glaser, 1978)االهتاممات املشرتكة 

اكتشاف "يشري مفهوم النظرية املجذرة إىل أسلوب   

نظرية من البيانات التي يتم احلصول عليها بطريقة منتظمة 

 ,Glaser and Strauss, 1967) "من البحث االجتامعي

p2) نظرية  مجع البيانات خللق"، وآلية عملها ترتكز حول

ميدانية ومن ثم ترميزها  يقوم الباحث بجمع بياناته حيث

يلها بشكل مرتابط وثابت، ومن ثم يقرر ما هي وحتل

البيانات التي سيتم مجعها بعد ذلك وأين يمكنه العثور 

 Glaser and) "عليها بشكل متكرر، إىل أن تظهر النظرية

Strauss, 1967, p45). 

 

 أسلوب التحليل وأدواته:

اعتمدت هذه الدراسة إجراءات وأسلوب منهج      

النظرية املجذرة يف التعامل مع البيانات من خالل استخدام 

مراحل الرتميز الثالث ملدخل النظرية املجذرة وهي؛ 

، ثم الرتميز املحوري Open coding)الرتميز املفتوح )

(Axial coding) وأخرًيا الرتميز االختياري 

 (Selective coding) ،بشكل متزامن وثابت )الذبياين ،

لوجه،  ا(. كام تم استخدام املقابالت املعّمقة وجه2111

واجلامعية كأدوات جلمع البيانات. لتحقيق املثلثية التي تؤكد 

عليها النظرية املجذرة، اعتمد الباحث عىل تناول مصادر 

متنوعة للبيانات أولية ويمثلها أفراد العينة، وثانوية متثلها 

واقع اإللكرتونية والبيانات الورقية املتاحة ملجتمع امل
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حيث إهنا تساعد الباحث عىل مقارنة البيانات "الدراسة، 

(. 18، ص2111)الذبياين،  "التي تأيت من مصادر خمتلفة

تم مجع البيانات عىل مرحلتني مرتابطتني؛ بدأت املرحلة 

لعام األوىل باملقابالت امليدانية األولية لتحديد االجتاه ا

ملوضوع الدراسة، ومن ثم املرحلة الثانية مع إجراءات 

حيث تم استخراج املفاهيم  (Open coding)الرتميز املفتوح

واخلصائص األولية وربطها باملقابالت الالحقة إىل أن متت 

صياغة الفئات الفرعية، والعودة هلا كل ما دعت احلاجة إىل 

وقد ساعدت  تكوين فئات فرعية أو مراجعتها ومقارنتها،

هذه املرحلة يف توجيه الباحث يف الرجوع للدراسات 

السابقة ومقارنة نتائجها لتكون جزًءا من عملية التحليل، 

( (Axial codingومن ثم تم االنتقال إىل الرتميز املحوري 

الذي يعد األعقد وهو حلقة الربط بني الرتميز املفتوح 

التفكري والرتميز االختياري، من خالل مزيج من 

، "خمطط التحليل"االستقرائي واالستنباطي، عّب استخدام 

(، وأخرًيا مرحلة الرتميز االختياري 1أنظر الشكل رقم )

((Selective coding  خالهلا يتم اختيار الفئة املحورية التي

تعّب عن النتيجة النهائية للتحليل وتكوين اإلطار املفاهيمي 

يعتمد الوصول إىل هذه ، "الوصول إىل النظرية"للدراسة 

 & Glaser;املرحلة بعد الوصول إىل التشبع النظري )

Strauss, 1999  ،2111الذبياينStrauss & Corbin, 

1990; .) 

 Axial Coding)ملرحلة الرتميز املحوري ) من أسلوب النظرية املجذرة "خمطط التحليل"(: نموذج 1الشكل رقم )

 

 
 

 جمتمع الدراسة وعينتها:

 (Theoretical sampling)تم تبنّي العينة التنظريية   

حيث يسمح هذا النوع من العينات بالتتبع واالكتشاف 

النظري الذي يساعد عىل مجع البيانات وحتليلها من أفراد 

حمددين يكون هلم صلة مبارشة يف موضوع الدراسة 

(Patton, 2002; Strauss & Corbin, 1990 تم اختيار ،)

 اإلطار

البعد عن األقطاب 

التنموية، االعتامد عىل 

املوارد احلكومية 

للتنمية، عدم وجود 

مراكز للتمكني 

املجتمعي، عدم استثامر 

الفرص التنموية 

 والتواصل .

ضعف البنية التحتية، عدم توفر بيانات ومعلومات 

 تنموية، ثبات احلالة التنموية، تواضع اخلّبات التنموية،

.شبكة التواصل التنمويةضعف   

ضعف إمكانات بناء الفعل التنموي، فقدان اخلّبة التنموية، 

تواضع جهد الفواعل التنموية، ضعف ثقافة املجتمع التنموية، 

 عدم وجود االستشارات التنموية.

عوائق إجرائية 

وتنفيذية للتمكني 

 املجتمعي

تكوين عائق أمام تنفيذ 

التمكني املجتمعي لتحقيق 

التنمية االجتامعية املحلية، 

وحمدودية فرصة بدء إجراءات 

 .الفعل التنموي

صعوبة متكني 

املجتمع، وهدر 

الفرص التنموية، 

والبعد عن صناعة 

 التنمية املحلية.

 األوضاع السببية

 الظاهرة )الفئة الرئيسة(

 األوضاع املعرتضة

 النتائج إسرتاتيجية التفاعل
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املشاركني بناًء عىل ما يمكن أن يقدمونه من معلومات لبناء 

النظرية، واعتمد الباحث يف حتديد حجم العينة عىل تشبع 

(، فقد تم اختيار Glaser & Strauss, 1999البيانات )

 املشاركني تتابًعا وحتليل البيانات بشكل مبارش ومرتابط إىل

أن تم الوصول ملرحلة ال يظهر فيها معلومات جديدة 

 ;Charmaz, 2006والوصول إىل مرحلة التشبع النظري )

Glaser & Strauss, 1999.)  تكمن املخاطرة يف اختيار

العينة التنظريية يف قرهبا من حرم التحيز وأن قرار االختيار 

يمكن أن يكون ذاتًيا، ولكن من أجل احلد من التحيز تم 

لتأكد من أن تساؤل الدارسة يرتبط بعالقة قوية مع أفراد ا

العينة وتطبيق معايري اختيار العينة القصدية، من حيث 

متثيلها مجيع من هلم عالقة مبارشة يف تساؤل الدراسة، والفئة 

األمثل إلعطاء التصورات والتجارب التي تعكس الواقع 

 . (Oliver, 2006)املدروس بكل دقة يف املجتمع املستهدف

تم اختيار أفراد العينة بناًء عىل مناسبتهم  يف هذه الدراسة

لتساؤل الدراسة، الذين يمثلون فواعل التنمية االجتامعية يف 

منطقة الدراسة، قرية املسيجيد، حيث يساعد هذا النوع من 

العينات عىل حتقيق غرض الدراسة، من خالل فهم املشكلة 

ي يعتقد الباحث بأهنم يف سياق جتارب أفراد العينة، الذ

األنسب لإلجابة عن تساؤل الدراسة. عليه تكّون جمتمع 

الدراسة من سكان قرية املسيجيد، إضافة إىل مسؤويل 

منظامت القطاع العام واخلاص واملدين التي تدعم التنمية 

وقع االختيار عىل قرية املسيجيد لعدة أسباب  االجتامعية.

ية ضاربة يف العمق ختدم هدف الدراسة؛ وهي كوهنا قر

التارخيي للمنطقة، ويوجد هبا معامل أثرية تارخيية مهمة، 

وتقع عىل حماذاة الطريق الرسيع الواصل بني املدينة املنورة 

وينبع البحر، كام أهنا متثل املجتمع الريفي بشكل نموذجي، 

( كيلومرت، مما 81وأخريًا لقرهبا من املدينة املنورة بحوايل )

حث الذهاب والعودة بشكل متكرر ومنتظم يسهل عىل البا

للميدان أثناء عملية مجع البيانات وحتليلها، والذي تتطلبه 

طبيعة الدراسة لتحقيق التزامن يف عملية مجع البيانات 

 وحتليلها.

( فرًدا من املجتمع 11اشتملت عينة الدراسة عىل )  

اب املحيل املقيمني إقامة دائمة يف قرية املسيجيد مجيعهم أرب

أرس ومتيزوا بمستويات تعليمية ووظيفية خمتلفة )من الناحية 

جامعي/  2ثانوي،  6متوسط؛  2ابتدائي،  1التعليمية: 

قطاع  2حكومي،  1متقاعد،  1ومن الناحية الوظيفية: 

عاطل عن العمل/ ومن الناحية  1جتارة حرة،  2خاص، 

 39-19الشباب من  6العمرية انحرصت بني ثالث فئات: 

عام  66كبار السن من 3عام،  61-من11لرشدين ا 1، 

( أفراد من القطاع املدين، 3فأكّب(، وشملت العينة كذلك )

 ( أفراد من منظامت القطاع اخلاص، وأخرًيا3عدد )

عام، بلغ جمموع أفراد القطاع ال اثنني من العينة تضمنت

(، وما قد يؤخذ عىل 1( فرًدا، أنظر اجلدول رقم )22العينة )

الدراسة هو عدم متثيلها للعنرص النسائي، والسبب يف عينة 

 ذلك يعود إىل موانع ثقافية للمجتمع.

حسب قطاع العمل باملجتمع  توزيع أفراد العينة :(1جدول رقم )

 ."فواعل التنمية املحلية"

 العدد القطاع #

 11  يقطاع املجتمعال 1

 3 القطاع احلكومية 2

 2 القطاع اخلاصة  3

 3 املدينالقطاع  1

 22 1 املجموع

 

 الصدق والثبات:

يف الدراسات الكيفية يتم استخدام مفهوم املوثوقية   

والرصامة بداًل عن الصدق والثبات الذي يستخدم يف 

الدراسات الكمية؛ تتمتع املناهج التفسريية واالستقرائية 

باملرونة الكافية لتحقيق املوثوقية، أو فقداهنا، لذلك اعتمد 

دى الباحث لرفع مستوى الدقة يف الثبات اخلارجي عىل م

قرب ودقة االستنتاجات يف متثيل الواقع متثياًل حقيقًيا، 

وتطبيق الرقابة الذاتية من خالل عملية التشكيك والتقييم 

(، أما الثبات 2111املستمر للبيانات امليدانية )دليو، 

الداخيل فقد سعى له الباحث من خالل تبني التعددية 

(Triangulation يف املصادر، وكذلك الوصول إىل ) مرحلة

(، إضافة إىل Theoretical saturationالتشبع النظري )

حتكيم باحثني آخرين يف نفس التخصص للتقرير. حيث 

يشري الصدق أو املوثوقية يف البحوث الكيفية إىل مدى 

(. كام أنه 2111سالمة التقرير وفهمه فهاًم حقيقًيا )دليو، 

تحقيق روعي االلتزام األخالقي جتاه املشاركني بالدراسة ب

 الرسية واحلرية يف املشاركة واالنسحاب بأي وقت.
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 عرض النتائج ومناقشتها:

خالل عملية ترميز البيانات مرحلة الرتميز االختياري   

((Selective coding  تم الوصول إىل الفئة الرئيسة التي

 مثلث"عّّبت عن النظرية املجذرة من هذه الدراسة وهي 

املجتمعي، أنظر  تمكنيلل "ونموذج املامرسة العوائق

(. متت صياغة اإلطار املفاهيمي ملنظور 3الشكل رقم )

الدارسة بعد أن تم التوصل إىل ثالث فئات رئيسة كونت 

مثلت العوائق التي حتول دون ممارسة مدخل التمكني 

املجتمعي لتحقيق التنمية االجتامعية يف جمتمع الدراسة، 

( عوائق ثقافية 1: (، تم وسمها بام ييل2أنظر الشكل رقم )

( عوائق إجرائية 3( عوائق مهارية وتعليمية، 2ومنهجية، 

وتنفيذية، تم الوصول اليها من خالل التحليل املحوري 

(Axial coding اشتملت كل فئة من الفئات الثالث ،)

الرئيسة عىل فئات فرعية دعمت ظهورها وبررت والدهتا 

من خالل  تكونت من ثالث عرشة فئة فرعية، تم بناُئها

، بربط اخلصائص Open coding)الرتميز املفتوح )

واملفاهيم املستقاة من جمتمع الدراسة مبارشة من حيث 

التشابه واالختالف، وقد بلغ عدد املفاهيم بعد فرزها 

 ( مفهوًما.62النهائي )

مثلث عوائق ممارسة ": نتيجة الرتميز املحوري الوصول إىل  (2شكل )

 . "التمكني املجتمعي

 

 عرض النتائج:

 / عوائق ثقافية ومنهجية للتمكني املجتمعي:أواًل 

أقر أفراد العينة عن وجود ضعف يف املعرفة بطبيعة   

تركيب البنية السكانية املمثلة للمجتمع املحيل، فال يوجد 

حتديد واضح للفئات السكانية املختلفة داخل جمتمع 

الدراسة، مثل فئة الشباب، وفئة املعاقني، وفئة النساء وكبار 

الرياضية، أو  السن، أو الرتكيب املبني عىل امليول الثقافية، أو

التقنية. فالتعبري عن رأيي تلك الفئات السكانية حمدود جًدا، 

حيث اتضح من خالل املشاركني بأن متثيل رأي فئات 

املجتمع املختلفة يعتمد بشكل أسايس عىل فئة واحدة وهي 

بأرباب األرس أو املسؤولني عن األرس أو املجتمع املحيل، 

ت الريفية املحافِظة ويعد هذا األمر طبيعي يف املجتمعا

 وتدعمها الثقافة املحلية وتعتّب جزًءا منها.

ديرة وحدة ويش  أهلكلهم "( 1)ع  يقول

( 11. ويضيف آخر )ع "جديد... بيجيبون

ي عند أهل املعرفة من الشيبان والشيوخ ما أالر"

 ."نقدر نخالفهم ونزيد عليهم

كام اتضح من خالل تصور املشاركني وجود ضعف يف   

باملصادر التنموية املحلية سواء عىل املستوى البرشي  الوعي

أو عىل مستوى الطبيعة املحلية، فعند السؤال كيف يمكن أن 

تستفيد من البيئة املحلية الطبيعية املحيطة بك؟ وكيف 

يمكن استثامر قدراتك ومهارتك أو السكان املحليني يف 

 تنمية جمتمعكم؟ اتضح بأن هناك قصور يف معرفة املصادر

التنموية املحلية املتاحة التي يمكن استثامرها واالستفادة 

منها داخل جمتمعهم، يمكن أن يشار إىل سبب تلك النتيجة 

إىل التهميش وعدم تقدير تلك املصادر سواء الطبيعية أو 

 معامل هبا يوجد تارخيية قرية أهنا من الرغم وعىل البرشية،

 .حمتماًل  تنموًيا مصدًرا هلا اإلشارة تتم مل أنه إال أثرية

 اجلبال غري يشء عندناما "( 9)ع  قال 

 اليل غري عندهم ما والناس تشوف اليل والوديان

 ."يزرعونه واال يربونه

كان جيل من خالل أفراد العينة بأنه غلب عىل تعبريهم   

استخدام مصطلحات تشري إىل عدم امليول إىل تبني ثقافة 

، "احلال طيب"ل عبارة التغيري والتطوير للوضع القائم، مث

. أظهر "فتح باب جديد"، "اهلل ال يغري"، "الوضع زين"

 "مثلث عوائق ممارسة التمكني املجتمعي"

 

عوائق إجرائية  

 وتنفيذية  

عوائق ثقافية 

 ومنهجية

عوائق مهارية 

 وتعليمية
ضعف البنية التحتية 

للخدمات االجتامعية 

 ومنشآهتا.
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من خالله املشاركون غياب التفكري الناقد للوضع القائم أو 

التفكري التنموي الواعي بتحسينه، كشفت املقابلة بعض 

األسباب التي أدت إىل ذلك، مثل التعايش مع بعض 

ار احللول التنموية من املشاكل املحلية، والتكيف معها، انتظ

اخلارج، يضاف إىل ذلك طبيعة املجتمع الريفي املحافظة 

 واحلذر من اجلديد والرتدد يف تقّبله. 

 احلال عىل اهلل احلمد"( بقوله 6)ع  تطرق  

يضمن إنه  أيش...علينا يغري ال واهلل فيه حنا اليل

ما يفتح علينا مشاكل ما نقدر عليها لو غرينا 

 ما عيالنا احلني"( 11ويضيف )ع . "الوضع...

ما باجلديد  اجلواالت غريهتم ما بعد أول مثل هم

 ."غري اخلراب ال واهلل الوضع احلايل زين....

وكذلك احلال عىل مستوى املنظامت، اتضح من خالل   

العينة االلتزام بجدول أعامل ومهام حمددة مسبًقا ومكررة 

ر والتغيري، وقد خالل سنوات سابقة دون النظر إىل التطوي

اتضح سيطرة االجتاه البريوقراطي عىل األعامل لتلك 

 املنظامت وهو السائد واملتبع.

 أعامل يف حمدودين حنا واهلل"( 21)م  قال 

تكون مفروضة علينا من  واحياناً  فيها ملتزمني

املتّبعني أنفسهم والّبامج من سنني وهي ماشية 

 ."نغريها واال نبدهلا ليش

اركون عدم الدراية بكيفية حرص املشاكل أظهر املش  

التي تعيق التنمية بمجتمعهم وكذلك احلال باألولويات 

التنموية التي حيتاجها جمتمعهم املحيل، يعود السبب إىل عدم 

استخدامهم منهجية صحيحة تساعد عىل معرفتها لتحديد 

األهداف التنموية احلقيقية للمجتمع، فقد متت اإلشارة إىل 

حرص لألولويات التنموية، أو حتديد عدم وجود 

لإلشكاالت املنترشة داخل جمتمعهم، التي تعد حواجز 

تقف دون وضع األهداف بشكل دقيق، وقد أكد أغلب 

أفراد العينة أن عملية حتديد األولويات التنموية مل تأخذ 

أفضلية أو اهتامم يف ثقافتهم العامة عىل اعتبار أهنا شأن 

 األول.  حكومي أو شخيص باملقام

واحد عنده مشاكله  كل"( 3)ع  يقول

 غرينا مشاكل عىل ندور حيتاج...ما زين ويعرفها

( 9)ع  ضيف. وي"بنفسه مشاكله حيل واحد كل

وفرت كل اليل حيتاجه الناس  تقرص ااحلكومة م"

 يروح مطالبات وإال مشاكل عنده واليل...قريةبال

 ."اهلل احلمد تقفل ما املسؤولني بيبان بنفسه

ينطبق ذلك عىل مستوى املنظامت، فعند سؤاهلم عن   

األسس التي يبنى عليها القرار التنموي وتقديم اخلدمات 

للمجتمع أو تبنى عليه اخلطط املستقبلية؟ أكد املشاركون 

بأنه ال يوجد مسوح اجتامعية لتحديد املشاكل 

واالحتياجات والفرص التي يمكن استثامرها وتطويرها 

اهتا، وإن وجد يشء منها فهو قديم وال يمكن بناًء عىل معطي

 االعتامد عليه، ويعزى ذلك بسبب قلة اخلّبة واملختصني. 

واهلل ما عندنا مسوح  ال"( 21)م  يقول 

من  مندوبني...وعندنا يسوهيا أحد فيه ما أصالً 

احلواري متطوعني يساعدوننا اهلل جيزآهم خري يف 

 عندنا"( 12. ويضيف )م "معرفة حاجة الناس

 ملفات فتحوا ملا األفراد من بيانات

 ."....مرة قديم بعضها....صحيح عندنا

بناًء عىل النتيجة السابقة تم استنتاج وجود قصور يف   

الطموح التنموي والقدرة عىل حتديد أهداف املجتمع 

التنموية، أفاد أفراد العينة عن قصور يف الطموح والنظرة 

فقد اتضح ، شاريع التنمويةالتطويرية ألهداف الّبامج وامل

من خالل املشاركني أن أغلب املبادرات التنموية التي تنشأ 

من داخل املجتمع املحيل ال تتجاوز أهدافها املستوى 

الفردي أو حميط العائلة، فهي ختاطب خدمة الفرد 

الشخصية، مثل مشاريع تربية املوايش، رشاء األرايض، 

صحية أو تعليمية لرفع إعداد برامج رياضية أو ثقافية أو 

مستوى األبناء والعائلة، فهي تبقى حبيسة املستوى الفردي 

وال تالمس مستوى املجتمع املحيل، وبحسب إشارة أفراد 

العينة يعود السبب بذلك إىل تواضع الدعم املادي املناسب، 

وطبيعة املجتمع الريفي املحافظة كام متت اإلشارة سابًقا، 

املشاريع عىل تنمية املجتمع املحيل  الذي قد حيد منافع تلك

 بشكل عام.

 حلايل طورته مرشوععندي "( 1)ع  يذكر

 يكفيني أنا الغنم تربية يف ونجح اهلل احلمد

 كان يدعمني من لقيت ولو ونبيع...نريب وعيايل

اشرتيت "( 11)ع  ويقول. ".....أكثر طورته
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 من ومنتوجها سنني أربع قبل وزرعتها أرض

 حمتاج...لكن اهلل احلمد السنة هذي طيب التمر

 أزيد حتى األول أغزر واال ثاين بري هلا أحفر

( 1)ع  وقال. "إمكانية عندي ما لكن الزراعة

 كثرية بمجاالت طورهتم عيايل مايلس أر"

 عندهم...ويكون بالدراسة يتفوقون أهنم وأمهها

 األوضاع مع خصوصاً  وريايض صحي وعي

  "(.كورونا)جائحة  احلالية

أكد املشاركون عدم وجود منهجية لقياس مستوى   

الذي يعد ، النمو االجتامعي، أو اجتاه التغيري بمجتمعهم

أساس لقياس مدى مناسبة الفعل التنموي وتأثريه عىل 

املجتمع، إضافة إىل ذلك، تم التأكيد عىل عدم وجود 

منهجية لقياس التغذية الراجعة ألثر خدمات التنمية 

دمة ومدى استفادة الفئات املستهدفة منها، االجتامعية املق

فقد بينت النتائج أن قياس التغيري باملجتمع يعتمد عىل 

مالحظات فردية غري متخصصة يداخلها التحيز بشكل 

سلبي أم "كبري، وال يتم النظر إىل مقداره أو أثره أو اجتاهه 

، فاملقياس الوحيد لذلك مبني عىل الشعور واحلس "إجيايب

ضع املجتمع، يزيد وينقص هذا احلس، كام أشار الفردي بو

للخدمات  "املوسم"أحد املشاركني بشكل مبارش؛ حسب 

التي تقدم به مثل )شهر رمضان، بداية املدارس، دخول 

 الشتاء(.

أصاًل تشوف  يشءما حيتاج "( 13)ع  يقول 

 خرياتملا جيي رمضان فيه  يفرحونالناس 

 تحفمن أهل اخلري كل يوم وملا ت وصدقات

الّبد املالبس  يدخل يوماملدارس فيه مساعدات و

 . "...والبطاطني

كذلك احلال يف املنظامت، فهي تعتمد يف بناء وتقديم   

براجمها التنموية عىل بيانات قديمة وتفتقد لوجود طرق 

وأساليب منهجية لقياس التغري االجتامعي ومقداره من 

 خالل ما تقدمه.

 حيتاج ومايشء حمدد  فيهما "( 21)م  يقول 

 األرس عىل تنقصاليل  اخلدمات نقدم أصالً  حنا

 واملتّبعني اخلري أهل من توفرها حسب باملنطقة

هم بعضهم أجهزة قياس ضغط  يطلبوهنا أو

وسكر ومرات كرايس وأرسة للمعاقني وكبار 

 ."السن وهذا املهم

 

 ثانيًا/ عوائق مهارية وتعليمية للتمكني املجتمعي:

أكدت نتائج هذه الفئة احلاجة إىل اإلعداد والتدريب   

عىل ثالثة مستويات، هي املستوى الشخيص، واملستوى 

اإلداري، واملستوى الفني، حيث أفاد أفراد العينة بشكل 

واضح أن هناك ضعًفا باملهارات القيادية بني األفراد داخل 

املجتمع املحيل، أكد البعض أن لدهيم االستعداد للعمل 

ملصلحة املجتمع املحيل طوعًا وكذلك لدى باقي أفراد 

املجتمع، إال أنه ال توجد مبادرات تنموية جادة حتفزهم، 

وضعف يف تنظيم العمل التنموي، وتشتت اجلهود 

، إضافة إىل "املستوى الفردي"واقتصارها عىل جهود فردية 

ضعف توزيع املهام اهلادفة خلدمة املجتمع وعدم االلتزام 

ها، ووجود ضعف يف االنتامء إىل الفعل التنموي، بإهنائ

يعكس هذا اإلقرار من أفراد العينة بشكل واضح غياب 

القيادة املحلية التي تساعد عىل توجيه وتوحيد اجلهود 

 املحلية نحو تنمية املجتمع.

القرية فيها اخلري وأهلها ما "( 1)ع  يقول 

عندهم املانع يشتغلون ملصلحتها لكن ما فيه 

 مع الكل ويسويه عليه يتفقون عمل

 ،"كذا كل واحد يشتغل لنفسه علشان...بعض

باليل يعرف...  يعمل واحد كل"بقوله  ويكمل

اليل يقدر عليه  يسوي كلٍ  الشباب واملتطوعني

 قول. وي"ما يقرصون.... يشءولو تطلب منهم 

 وال فيها دخل لنا ما املشاريع بعض"( 8)ع 

 ترشف اليل وهي احلكومة تسوهيا اليل هلا نعرف

 "...وتديرها عليها

وعىل مستوى املنظامت اتضح أن هناك استثامر جيد   

للجهود التطوعية يف جمال التنمية االجتامعية من أفراد 

املجتمع املحيل، فعىل مستوى املنظامت غري الربحية تم 

استثامر اجلهود التطوعية لألفراد للتواصل مع أفراد املجتمع 

ول اإلعانات هلم ممن حيتاجون املساعدة املدين وتنسيق وص

والرعاية االجتامعية، مما ساعد عىل خلق قائد حميل داخل 

 املجتمع باملجال اخلريي واملساعدات العينية للمحتاجني. 
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 متطوعني فيه ان اهلل نحمد"( 22)م  يقول

 يف يساعدوننا الشباب من احلواري نفس من

املساعدات لألرس  وتوصيل...أمورنا تسهيل

 عليهم نعتمد منطقتهم يف وللمحتاجني املحتاجة

 ."يقرصون ما وهم

أوضحت النتائج وجود حمدودية بمعرفة املهارات   

اإلدارية إلنجاح الفعل التنموي، حيث أكد املشاركون عدم 

الدراية بكيفية إدارة املشاريع التنموية وبراجمها وقلة اخلّبة 

دم اإلملام بكيفية حتديد هبا، من خالل إظهارهم ع

االحتياجات املادية والبرشية للمشاريع التنموية، وقلة 

اخلّبة بكيفية رسم خططها التشغيلية، ومؤرشات األداء، 

 والتسويق هلا، وقياس جودهتا.

واهلل ما أعرف  ال"( بقول 2)ع  أشار حيث 

 "...تدار كيف أدري والعن املشاريع  يش

 خّبة عندهواحد  يبغاهلاهذي " بقولهويضيف 

 ."...زينة

كام أظهرت النتائج وجود حاجة إىل تطوير مهارة بناء   

وتصميم الّبامج واملشاريع التنموية، حيث أكد أفراد العينة 

عدم توافق الّبامج واملشاريع املقدمة هلم مع االحتياجات 

التنموية فأغلبها تركز عىل األعامل اخلريية والتّبعات، 

من خارج املجتمع املحيل وليس من داخله واتضح أهنا تأيت 

مما يزيد إمكانية ابتعادها عن االحتياج الفعيل للمجتمع 

املحيل، وأوضحت النتائج بأهنا ُتبنى عىل ما هو متاح من 

إمكانات وتّبعات خارجية مرشوطة، وهي بالغالب ال 

تبنى عىل أساس دراسات ميدانية لالحتياج الفعيل 

تواضع إعدادها وأهدافها للمجتمع، يضاف إىل ذلك 

التنموية، فأغلبها تكون موجهة إىل األعامل اخلريية 

والتّبعات املادية والعينية أكثر من كوهنا تعالج األعامل 

اإلنتاجية التي يقوم هبا أفراد املجتمع املحيل، مما ال يساعد 

 عىل حتقيق الفعل التنموي واستمراريته. 

 جتمعللم مهمه برامجنطلب "( 21)م  يقول

 ما...وحسب نغريها نقدر ما جاهزة جتي لكنها

 جاهزة لنا جتي ومشاريع برامج من متوفر هو

. "...وأهلها القرية تفيد أكيد وهي ونقدمها

 حيددها املشاريع اناملشكلة "( 22)م  ويقول

 لألعامل واغلبها وملني تنفذ كيف ويشرتط املتّبع

 ."...رشوطه يف ملزمني وحنا اخلريية

إضافة إىل ما سبق أظهرت تبني وجود حاجة لتطوير   

وكذلك املنظامت  ،املهارات الفنية ألفراد املجتمع املحيل

الرسمية بداخله، حيث أشار أفراد العينة إىل ضعف توظيف 

األدوات التقنية والتكنولوجية احلديثة يف أعامهلم اخلاصة، 

رتاث بسبب التمسك باألساليب التقليدية التي تعّب عن ال

الثقايف للمجتمع املحيل، واعرتافهم بعدم الثقة هبا مقارنة 

بمهاراهتم اخلاصة، وصعوبة إجراءات احلصول عليها يف 

عدد من املجاالت، مثل: الزراعة، والرعي، واملنتوجات 

احليوانية، وتربية النحل وغريها من األعامل املنترشة 

 بمجتمع الدراسة. 

من  هماخذينهذا  العرف"( 2 ع) يقول

 ما اليل ييدرّ  وأيشاألولني يف الزراعة والنحالة 

بنفس و( 11 ع. ويضيف )"....فيها يعرفها

 اجدادنا من تعلمناه اليل غري فما نعر" السياق

نجيبها تأخذ  شان عىلبغينا نحط آالت  ولو

 ع) ويضيف. "لشغلنا تصلح ماوقت...ويمكن 

أنا أشتغل مع النحل وما كل يشء يصلح "( 8

حساس لكل حاجة ويمكن  النحلأن  تعرفمعه 

 ."اشتغل بعدة غريبة ... لويشد وال عاد يرجع 

أظهرت البيانات وجود قصور يف خّبة املنظامت   

املحلية بكيفية إسهامها يف دعم وتطوير املهارات الفنية 

يعود إىل عدم ، واملهنية وتغذيتها باألساليب التقنية احلديثة

هناك أولويات تسبقها،  معرفتهم باالحتياجات، وأن

وتصورهم بأن ذلك خارج نطاق عملهم وجيب أن تقوم به 

 .اجلهات التدريبية

 أيشما كنت أقدر أعرف  اذا"( 18)م  يقول

 ما هذا...واملجال الدورة اقدم أقدر ما حيتاجون

( 16)م  ويضيف. "نقدمها اليل اخلدمات من هو

عندنا أمور أهم من تطوير املهارات "

.بعض العوائل ما تقدر جتيب مالبس بأعامهلم..

 ."لعياهلم....
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 تنفيذية للتمكني املجتمعي:وثالثًا/ عوائق إجرائية 

املشاركون وجود قصور يف البنية التحتية  أوضح  

واإلملام باإلجراءات التنفيذية التي تقوم عليها خدمات 

التنمية االجتامعية، حيث أكدت النتائج حمدودية توفر 

منشآت ومبان ومرافق جمهزة لتقديم الدعم وتسهيل 

املساندة للخدمات االجتامعية، فيتم االعتامد عىل مباٍن 

نسيق مع جهات متنوعة قد تكون خمتلفة من خالل الت

حكومية أو خاصة أو خريية. وعند السؤال عن توافر 

بيانات عن املجتمع املحيل أو وجود مركز معلومات يعتمد 

عليه يف بناء اخلدمات االجتامعية وإعداد ودعم الّبامج 

واملشاريع؟ أكد املشاركون، بشكل مبارش وإدراك كامل، 

حصائية عن جمتمعهم املحيل عدم توفر بيانات أو معلومات إ

أو وجود جهة أو مركز يقدمها، من خالل توظيف عبارات 

عند احلكومة "، "ال ما فيه"رصحية للتعبري عن ذلك، مثل: 

، واتضح أن "ما سمعت أن فيه"، "ما عندنا"، "بس

االعتامد يف تقديم اخلدمات االجتامعية يكون عىل معلومات 

فسه، مما ساعد عىل زيادة وبيانات من خالل أفراد املجتمع ن

التضارب يف حتديد االحتياجات التنموية ملجتمع الدراسة، 

وإعطاء فرصة للتقديرات الشخصية لالحتياج وضعف يف 

 نوعية الّبامج التنموية املقدمة. 

نعتمد  ةحمدد حاجة"( بقول 11)م  أشار  

 يشءالّبكة هي كل  لكنال ما فيه  اعليه

. "أحد عىل فونخي وال معروفني واملحتاجني

 أومستأجرة  أبوها كل املباين"( 21ويقول )م 

 املدارس يمكن غريوما فيه يشء جمهز  للحكومة

 ."... املكان نوفر نقدر ما قد نجتهد حنا

أكد أفراد العينة وجود ضعف يف تفعيل الوسائط   

فعند سؤاهلم ، التنموية يف املحيط اإلداري للمجتمع املحيل

عن استفادهتم من املنظامت التي تدعم املشاريع واألفكار 

التنموية؟ أشاروا إىل حمدودية االستفادة من حاضنات ريادة 

األعامل يف املنطقة، وعدم استثامر املسؤولية االجتامعية 

للرشكات، وقصور أساليب جذب التّبعات من رجال 

رات التعليمية األعامل، وكذلك حمدودية التواصل مع اإلدا

والتدريبية املتخصصة للحصول عىل اخلدمات التنموية، 

مثل: اجلامعات، واملعاهد، وكليات التدريب الفني والتقني 

احلكومية التي تقدم مثل هذه اخلدمات للمجتمعات 

املحيطة هبا، وكذلك ضعف بالتواصل مع القطاع الصحي 

املحيل، لتفعيل دوره يف التوعية واإلرشاد الصحي للمجتمع 

وانحرص دور الوسائط التنموية يف األعامل اخلريية فقط، 

ويعود السبب الرئيس لذلك هو قلة الوعي هبا وعدم 

 املعرفة بكيفية التواصل معها.

 بالقرية اليل غري أعرف ما"( 11)ع  يذكر

 طريق لنا ما القرية برى واليل

 ضيف. وي"تسوي هنا ايش...والرشكات عليهم

 نجيهم يوم يقرصون ما امليسورين"( 1)ع 

 ويعاجلون الدين...يسدون األجر يدورون

 للعاجزين وكرايس أجهزة ويعطون املريض

 . "وكبار السن

إضافة إىل ما سبق أكد أفراد العينة وجود ضبابية وعدم   

 معرفة باألنظمة واللوائح املرتبطة بآلية اإلجراءات الرسمية

 التنمويبتسهيل الفعل  ترتبطيف املجاالت املختلفة التي 

املجتمعية مثل طلب الدعم الزراعي، والدعم  والتنمية

املادي لرتميم وصيانة املنازل، ودعم بنك التنمية االجتامعية 

للمشاريع اخلاصة، ودعم األرس املنتجة وغريها من 

 املجاالت املرتبطة بالفعل التنموي. 

 اإلدارات عندالنظام "(19)م  يقول

. "...منه نتأكد حتى هلا رجعن غري احلكومية

...يا كثر طلباهتم والبد ما "( 8ويضيف )ع 

وهم عىل طريف واهلل ما يمشوهنا  يشءينقصك 

لك وهي ناقصة الزم تروح وترجع عليهم لني 

 ."تتعب

رّصح املشاركون بوجود ضعف بتفعيل شبكة   

ففيام ، التواصل التنموية عىل املستوى الداخيل واخلارجي

خيص شبكة التواصل الداخلية أشار أفراد العينة إىل وجود 

حمدودية يف التواصل داخل املجتمع للوصول إىل حلول 

مشرتكة للمشاكل واالحتياجات التنموية داخل املجتمع، 

فالتواصل داخل املجتمع املحيل يقترص عىل مواضيع ترتبط 

زًءا مهاًم بالعادات والتقاليد واألعراف الدارجة، التي تعد ج

من ثقافتهم املحلية ومتمسكني هبا، وما عداها، مثل: 

االحتياجات التنموية، والقضايا املستجدة، مثل: شبكة 
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االنرتنت ومعاهد التدريب وتعليم اللغات، فيصعب خلق 

تواصل حوهلا بسبب حمدودية اخلّبة هبا وخروجها عن 

ا بأهنا االلتزامات الثقافية املوروثة، واالعتقاد السائد حوهل

شأن حكومي باملقام األول تتم مناقشته من خالل القنوات 

 الرسمية. 

 بعض بني متواصلني الناس"( 13)ع  يقول

 يف اما زمان من معروف ساير بينهم واملساعدات

 ما اخفيك ما واهلل ال فيها نعرف ما اليل األمور

 أحد تلقى صعب"( بقولة 18)م وأشار. "...فيه

بيد احلكومة وهي اليل حتدده  هذا كل تشاوره

 . "لناسوتقّرة ل

وفيام خيص شبكة التواصل اخلارجية، فقد تم السؤال   

بشكل رصيح عن وجود اتصال مع جهات خارجية 

تساعدهم عىل تنفيذ مشاريع ختدم جمتمعهم وتساعد عىل 

تطوير واقعهم وتلبية احتياجاهتم التنموية؟ من خالل 

اإلجابة عن هذا االستفسار أكد أفراد العينة وجود ضعف 

ل االحتياجات التنموية إىل اجلهات يف معرفة كيفية إيصا

املختصة، وحمدودية االطالع عىل خّبات تنموية خارجية 

مماثلة لالسرتشاد هبا، وكذلك إىل قصور يف بناء عالقات 

ورشاكات مع منظامت املجتمع املدين الداعمة للفعل 

التنموي. شاع بني أفراد العينة تصور بأن عملية التواصل 

ملساندة غري واقعي وغري جمدي، اخلارجي لطلب الدعم وا

وقد ال جيد ردة فعل جيدة، وتم عده تدخاًل يف شؤون الغري، 

انعكست هذه التصورات عىل ضعف التسويق للمبادرات 

التنموية املحلية يف املحيط اخلارجي ليتم تبنيها ودعمها 

ومتويلها، وضعف التواصل مع اخلّباء واملختصني يف 

التواصل بشأن طلب بعض املجال التنموي، باستثناء 

املساعدات النظامية املقدمة دعاًم مع جاهات حكومية 

وأغلبها تكون مادية مثل استحقاق الضامن االجتامعي، 

 وقروض الزواج.

 من طلبنا حصل ما القرية برا"( 16)م  ذكري  

 الزراعة وزارة ان أعرف...اليل يساعد معني أحد

أما  نامعا قرصوا وما وتساعدهم املزارعني تدعم

 يشءيسوي لك  يبيحد أغري احلكومة ما فيه 

 غريك سواه اليل تسأل أنكببالش...وصعب 

( 1. ويضيف )ع "اال بطريقة رسمية عام انه ولو

أعرف ناس  احلكومةيدعم من غري  مني"

. "...بيوهتم وترميم الزواج قرضاستفادت من 

 واليل فيه مهتم أحد ما عندك اليل"( 2ويقول )ع 

 مسوينه أهنم لو عليه لك يقولون ما الناس عند

 طلب فيه كان ان"( 19. ويؤكد )م "قبلك

مساعدة وال دعم أغلب يشء يكون طلب 

 يفيد ملرشوع الطلب كان لو انه متأكد أنامادي...

 أحدكان يلقى كثري من يدعمه لكن ما  الناس

 ."...واخِلّب العرف أهل من عنها يدري

أن الّبامج واملشاريع  فرّس ما سبق تأكيد أفراد العينة  

خصوًصا تلك التي ، التنموية تواجه ضعف الدعم املادي

تنبع من داخل املجتمع املحيل مما يعيق نجاحها 

 واستمراريتها.

الرصف عىل املشاريع اخلاصة "( 2 ع) يقول 

ا ويمكن ما تلقى من يرصف ا جدً حمدود جدً 

 ."...ورشوطعليها غري بحدود 

قد يعود السبب يف ضعف التمويل عدم االستفادة من   

الوسائط التنموية، وكذلك إىل ضعف اخلّبة واإلملام 

باألنظمة واإلجراءات التنفيذية للّبامج واملشاريع التنموية، 

 والقدرة عىل إدارهتا وتطويرها وتسويقها.

 

 مناقشة النتائج:

ض بناًء عىل إجراءات حتليل البيانات فقد أبرز عر  

النتائج ثالثة حماور كونت مثلث العوائق ونموذج املامرسة 

ملدخل التمكني املجتمعي من خالل جتارب وخّبات عينة 

( 2( عوائق ثقافية ومنهجية، و 1الدراسة، متثلت بام ييل: 

تم  ،( عوائق إجرائية وتنفيذية3عوائق مهارية وتعليمية، و 

 بناؤها من خالل ثالث عرشة فئة فرعية. 

 

 ق ثقافية ومنهجية:عوائ

تم اإلفصاح عن عوائق ترتبط بضعف الوعي     

واملعرفة املنهجية وتأثري الثقافة املحلية عىل عدد من القضايا 

املرتبطة بشكل مبارش بالتمكني املجتمعي، التي تعيق حتقيق 

الفعل التنموي يف جمتمع الدراسة، فقد اتضح عدم وجود 
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لسكانية ملجتمع الدراسة وعي ومعرفة بطبيعة تركيب البنية ا

بسبب ثقافة املجتمع املحلية املحافظة، مما أدى إىل عدم توافر 

بيئة مالئمة للتمكني. فعدم املعرفة والوعي بطبيعة بنية 

جمتمعهم املحيل حّد من فرصة التعبري عن آراء ورغبات 

فئات املجتمع املختلفة واهتامماهتم اخلاصة، واحلد كذلك 

اع عن حقوقهم، وفقدان فرصة تنظيم من قدرهتم عىل الدف

اجلهود لتلك الفئات، وهتميش رأهيم ودمج قرارهم يف 

املجال التنموي، وبحسب األدبيات، فإن عملية التمكني 

تأيت عىل النقيض من هذه النتيجة، فهي تنطوي عىل حماربة 

العالقات القمعية باملجتمع للّتعبري والترصف حسب حاجة 

(، وهي كذلك Luttrell & Queiroz, 2009) أفراد املجتمع

وسيلة للحد من التهميش وعدم املساواة داخل املجتمعات 

(Morgan, 2016; Itzhaky, 2000; AbdulWahid, 

(، مما أثر عىل خاصية التنوع يف القرار التنموي 2016

واملرتبط بتنوع تلك الفئات السكانية وانحصاره يف اجتاه 

الواعي واملشاركة النوعية واحد ال خيدم القرار التنموي 

باملجتمع، ويضعف مستوى الشعور باالنتامء والوالء لتلك 

املشاريع، فالبد من وجود متثيل عادل جلميع فئات املجتمع 

املحيل من خالل املعرفة برتكيب البنية السكانية ودراستها 

بناًء عىل النوع أو العمر أو التخصص أو امليول، واحلالة 

تصادية وغري ذلك من متغريات، هبدف االجتامعية واالق

حتقيق التأثري املوّجه عىل القرار التنموي وتنوع املشاركة به، 

 ;Gutberlet, 2008تؤكد هذه النتيجة ما توصل له )

Foster, 2005; Bennett, 2002; Narayan, 2002 عن )

أمهية تعزيز العدالة االجتامعية من خالل إتاحة الفرصة 

للمسامهة يف صنع القرار التنموي،  جلميع فئات املجتمع

ورضورة إبداء الرأي والتفاوض واإلدماج االجتامعي 

ألفراد املجتمع باملشاريع التنموية التي ختص حياهتم. لذلك 

من املهم أن يكون هناك وعي ومعرفة وتفعيل ملسألة تركيب 

البنية السكانية للمجتمع املحيل، لتكون مصدر من مصادر 

ية، واستثامر للقدرات واالهتاممات التوجهات التنمو

واالحتياجات عىل اعتبار دقيق لكل فئة داخل املجتمع 

 املحيل.

من العوائق كذلك عدم املعرفة أو الوصول الناجح   

وحرص للموارد التنموية املحلية املتاحة سواء الطبيعية أو 

البرشية، ونقص الوعي التنموي هذا يعيق بشكل كبري 

ملجتمعي لتحقيق الفعل التنموي من إمكانية التمكني ا

خالل عدم املعرفة واستثامر املصادر التنموية املحلية 

والقدرة عىل املوازنة بينها، أكدت ذلك ما توصلت له 

من خالل تأكيد عىل أمهية عمل  Santosa (2014) دراسة 

توازن داخل املجتمع املحيل بني املوارد الطبيعية والكوادر 

مكني، وإىل زيادة مستوى الوعي البرشية لتحقيق الت

التنموي وأمهية التمكني املجتمعي بني أفراد املجتمع 

وجعلها جزًءا من ثقافته املحلية. يضاف إىل ذلك غياب 

أسلوب التفكري الناقد للوضع الراهن والتفكري الواعي 

باملستقبل للمجتمع املحيل، وإىل وجود رغبة سلبية بعدم 

قد يعود السبب يف ذلك إىل  التغيري وشعور باخلوف منه،

ثقافة املجتمع املحيل ووعيه التنموي الذي ال يساعد عىل 

حتديد األهداف التنموية واالحتياج األهم واملبني عىل 

دراسة علمية للواقع التنموي، أكدت هذه النتيجة 

التي أشارت بأن افتقار   Awaluddin, et al. (2019)دراسة

اف الّبامج التنموية وغاياهتا املجتمع إىل الوعي يف فهم أهد

من أكّب العقبات التي تواجه متكني املجتمع املحيل، وقد أثر 

ذلك عىل قدرة املجتمع املحيل عىل التخطيط املستقبيل 

لنموه، وغياب اإلرادة واإلرصار والتفكري اإلجيايب الناقد 

والنظرة املتفائلة نحو التغيري وإىل  ،نحو وضع املجتمع

أفضل، أكدت هذه النتيجة كذلك دراسة مستقبل تنموي 

( التي أبرزت أمهية التفكري الناقد للوضع 2119الوليدات )

القائم واإلرادة والرغبة بتغيري الواقع، وأمهية وجود هدف 

 تنموي عىل حتقيق التمكني للمجتمع.

أكدت النتائج وجود تأثري لضعف املستوى الثقايف   

امج واملشاريع التي التنموي لدى األفراد عىل مستوى الّب

يتبنوهنا داخل جمتمعهم، فمن املهم تكوين اجتاه ثقايف لدى 

أفراد املجتمعات الريفية يتجاوزون به اقتصار نظرهتم 

املحدودة عند التفكري يف بناء الّبامج واملشاريع التنموية 

وانحصارها باملستوى الفردي، وجياوزون فيه طموحهم 

عامة للمجتمع الذي يعيشون به التنموي إىل حتقيق الفائدة ال

وذلك من خالل رفع مستوى الوعي بثقافة التنمية. إضاقة 

إىل ذلك البد أن ُتبنى الّبامج واملشاريع التنموية متوافقة مع 

العادات والثقافة املحلية، ومتناسبة مع موارده املحلية، 
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حيث أثبتت  Sutawa (2012)أكدت هذه النتيجة دراسة 

أهم أسس متكني املجتمع الريفي هو بناء نتائجها بأنه من 

الّبامج واملشاريع التنموية متامشية مع ثقافته املحلية 

 وعاداته وتقاليده وتدعم الطبيعة املحلية وحتافظ عليها.

تم الكشف عن عدم وجود هنج صحيح لقياس النمو     

والتغري االجتامعي، الذي تدعم نتائجه الفعل التنموي 

جتمعي، فقد تشتت معه عملية التقويم وتساند التمكني امل

للواقع التنموي للمجتمع املحيل، وتوجيه اجلهد حلاجاته 

وأولوياته التنموية، وعدم إدراك املشكالت املتطورة التي 

يواجهها، لذلك البد من خلق وعي لدى املجتمع املحيل 

وحتفيز أفراده إىل تبني منهجية علمية ملالحظة وقياس التغري 

اخله، تؤكد هذه النتيجة ما توصلت له دراسة والنمو بد

Ljunggren, et al. (2010)  بأمهية رفع وعي املجتمع

الريفي بحاجات التنمية املحلية من خالل أسلوب علمي 

 مدروس إلدراك املشكالت احلقيقية التي تواجه جمتمعهم.

 

 عوائق مهارية وتعليمية:

فنية يعد التدريب وتطوير املهارات والقدرات ال    

واإلدارية والشخصية من الركائز املهمة التي ال يستغني عنها 

أي جمتمع لتحقيق التمكني له، فمن خالهلا تكتمل قدرة 

املجتمع عىل التحكم بالفعل التنموي وقيادته حسب إشارة 

 ;Noraini & AbuTalib, 2015عدد من األدبيات     

Thompson, 2007) تم الكشف عن 2116مسعود، ؛ ،)

د حاجة إىل تطوير املهارات القيادية املحلية للفعل وجو

التنموي ألفراد املجتمع هبدف ختّطي عدد من العقبات نحو 

 التمكني مثل تشتت اجلهود التنموية، وعنرص املبادرة. 

بجانب مهارات القيادة اتضح أن هناك حاجة ملحة   

ألفراد  كذلك لبناء برامج تدريبية تستهدف املهارات اإلدارية

املجتمع املحيل يف جمال املشاريع والّبامج التنموية ودجمها مع 

التقنية احلديثة التي تساعد عىل مواكبة التطور التقني والتقدم 

التكنولوجي، تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة 

( بتوصياهتام بأمهية 2119( و الوليدات )2119خزعيل )

ديثة وتبني األفكار اجلديدة التدريب عىل استخدام التقنية احل

للصناعات التقليدية باملجتمعات الريفية، وأمهية أن تتبنى 

مراكز التدريب املهني برامج تعنى بتدريب أفراد املجتمع 

املحيل لتطوير املهارات الفنية واإلدارية والشخصية يف 

من خالل املجتمعات الريفية لدعم مبدأ التمكني التنموي. 

راك بأن هناك فجوة بني طبيعة الّبامج تم اإلد النتائج

واملشاريع واحتياج املجتمع التنموي جيب أن جترّس من خالل  

التدريب عىل تبني منهجية علمية تساعد يف صياغتها بشكل 

علمي جيعلها تلبي احتياج املجتمع املحيل، فيجب أن يتم 

إعداد الّبامج واملشاريع من خالل دراسة ميدانية منهجية 

واقع املجتمع املحيل حيدد من خالل نتائجها علمية ل

اإلمكانات واحلاجات ونوعية الّبنامج أو املرشوع التنموي، 

 Yusriadi (2019دعمت هذه النتيجة ما توصلت له دراسة )

التي أكدت نتائجها عىل أمهية فاعلية  Pudji (2011)و 

التدريب عىل أساليب إعداد وتنفيذ الّبامج التنموية يف حتقيق 

 لتمكني املجتمعي.ا

عكست نتائج الدراسة كذلك أمهية خلق برامج تدريبية  

تساعد أفراد املجتمع عىل تكوين خّبات ومهارات فنية 

متكنهم من إدارة برامج ومشاريع العملية التنموية، وأمهية أن 

ُتنشأ بطريقة احرتافية تساعد عىل توجيهها نحو تنمية 

صادر وموارد تنموية حملية جمتمعهم بناًء عىل ما هو متاح من م

واستثامرها لضامن حتقيق االستدامة التنموية، الذي يعد من 

املكونات الرئيسة للتمكني املجتمعي، تؤكد ذلك ما توصلت 

 ;AbdulWahid, Kieffer, 1984 (2016له دراسة كل من 

Noraini & AbuTalib 2015; التي أشارت نتائجها إىل أن )

ة اخلّبات والقدرات تنميالتمكني املجتمعي يعتمد عىل 

والطاقات الفنية واملهارية للمجتمع املحيل، وكذلك دراسة 

Sutawa, 2012) Pudji, 2011; التي أكدت نتائجها عىل )

أمهية تدريب املجتمع املحيل عىل إدارة املشاريع التنموية 

 لتحقيق التمكني له.

 

 تنفيذية:وعوائق إجرائية 

تعد اإلجراءات التنفيذية وجاهزية البنية التحتية من     

األولويات التي تساعد عىل بناء الفعل التنموي وحتقيق 

التمكني املجتمعي من خالل الوعي باألنظمة واللوائح 

اإلجرائية، وتكوين بيئة مناسبة يرتكز عليها التمكني 

ودية املرافق واملنشآت التي املجتمعي. أوضحت النتائج حمد

تدعم البنية االجتامعية لتسهيل الفعل التنموي، فاحلاجة ماسة 
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لتوفريها إلعطاء العملية التنموية األرضية املناسبة التي تقوم 

عليها، ولدعم التمكني املجتمعي التنموي، إضافة إىل ذلك 

تم تأكيد عدم وجود مصدر موحد للبيانات أو املعلومات 

عد عىل صنع القرار التنموي املناسب، التي يمكن أن التي تسا

يصل إليها أفراد املجتمع بسهولة، لذلك وجود وحدة أو 

مركز هلذا الغرض يعد رضورة ملحة لتمكني املجتمع من بناء 

القرار التنموي املوّجه والعمل عىل حتقيقه، أكدت هذه 

( Gutberlet, 2008; Foster, 2005النتيجة دراسة )

ا عىل أمهية إتاحة البيانات واملعلومات يف حتقيق بتأكيدمه

التمكني للمجتمعات املحلية، وأن غيابه يمثل عائق نحو 

 املشاركة والتمكني املجتمعي.

كام أكدت النتائج أن املجتمع املحيل ال يستثمر الوسائط   

التنموية املتاحة يف حميطه اإلداري لتحقيق التكامل مع اجلهود 

هتا، والذي يعد من أهم الدعائم التي تقوم احلكومية ومساند

عليها عملية التمكني للمجتمع، يؤكد هذه النتيجة ما 

توصلت له بعض الدراسات باخللوص إىل أن دعم القطاع 

احلكومي وحده ال يكفي لتحقيق التمكني التنموي باملجتمع 

ومن املهم أن يكون هناك تكامل مع باقي القطاعات التنموية 

 ,Noraini & AbuTalib, 2015; Vikram) ع )داخل املجتم

، لذلك جيب أن يكون استثامرها للوسائط التنموية 2013

املتاحة للجميع، وعدم إغفاهلا ألي سبب لتحقيق التكامل 

بني الفواعل التنموية داخل املجتمع، وكذلك توظيف القطاع 

اخلاص من خالل مسؤوليته االجتامعية لرفع مستوى التمكني 

املحيل. إضافة إىل ذلك كشفت النتائج عن وجود  باملجتمع

غموض وعدم وضوح يف إدراك اإلجراءات التنظيمية 

واللوائح التنفيذية الرسمية يف جمال الفعل التنموي بني 

املشاركني، الذي يعد أحد أهم العوائق التنفيذية دون حتقيق 

التمكني املجتمعي، فعدم املعرفة باإلجراءات املطلوبة يصنع 

ة أمام اإلقدام عىل ممارسة النشاط املطلوب، والعكس عقب

صحيح، فمعرفة اإلجراءات وفهم األنظمة يسّهل ممارسة 

النشاط التنموي ويشجع عىل تنفيذه. من املهم اإلشارة هنا إىل 

أن ذلك الغموض يف معرفة اإلجراءات التنظيمية قد يعود إىل 

ا وضعف انغالق وقوقعة القطاعات التنموية املسؤولة نفسه

تواصلها مع املجتمع املحيل وكذلك فيام بينها، وليس جلهل 

أفراد املجتمع بالنظام فقط، وقد اتضح ذلك من خالل عدم 

إبرازها لإلجراءات املطلوبة لألنشطة اإلنامئية حسب جماهلا 

بشكل كاٍف، وتسهيل عملية التكامل والتواصل فيام بينها عىل 

 املستوى األفقي.

إىل أن الدعم احلكومي يف اململكة العربية جتدر اإلشارة   

السعودية من خالل اخلطط واإلسرتاتيجيات العامة التي 

تصب يف صالح دعم التمكني للمجتمع، مثل رؤية اململكة 

، وكذلك الّبامج واملشاريع املختلفة التي تقدمها (2030)

وترشف عليها وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية، التي 

من أهم حمركات دعم وترسيع مراحل التمكني ونقله إىل  تعد

املستوى التطبيقي لتحقيق التنمية االجتامعية، حيث يعد ذلك 

الدعم من حكومة اململكة من أهم الروافد التي جيب أن 

يستثمرها املجتمع ويستفيد منها لتنويع مصادر الدخل، 

ا وتوظيف طاقاته وإمكاناته املهارية والبيئية من خالهل

لتحسني املستوى االقتصادي، يؤكد ذلك ما توصلت إليه 

 ;Noraini & AbuTalib, 2015)  2016دراسة

AbdulWahid, التي أكدت نتائجهام بأنه من أكّب العوائق )

التي حتول دون متكني املجتمع املحيل وجعله قادًرا عىل قيادة 

التنمية املحلية هي التدخالت السياسية للحكومات املحلية، 

 سيطرة النخبة، وعدم توازن القوى داخله.و

أثبتت النتائج كذلك وجود ضعف يف الكفاءة التشاركية   

يف املجال التنموي بسبب ضعف شبكة التواصل الداخلية 

واخلارجية لتحقيق التكامل وتبادل اخلّبات، حيث أوضحت 

بأن ما يعيق شبكة التواصل داخل املجتمع هو قلة النقاش 

ر يف املجال التنموي ألفراد املجتمع، مما اجلامعي والتحاو

يستدعي بناء برامج تثقيفية وتوعوية من خالل ممارسني 

متخصصني يف املجال التنموي لتعزيز مبدأ النقاش اجلامعي 

للشؤون التنموية يف املجتمع املحيل بشكل مستمر لتحقيق 

التمكني املجتمعي من خالل زيادة الوعي باملتطلبات التنموية 

اك املشكالت احلقيقية داخل املجتمع، تتفق هذه النتيجة وإدر

بتأكيدها   Ljunggren et al. (2010)مع ما توصلت له دراسة

عىل نجاح آلية املناقشات اجلامعية التنموية يف املجتمعات 

الريفية يف حتقيق التمكني املجتمعي من خالل دورها يف حتفيز 

كة الفعالة يف تنمية أفراد املجتمع عىل جتاوز أنفسهم واملشار

جمتمعهم. وفيام خيص شبكة التواصل مع املحيط اخلارجي 

التي تعد من أهم أبواب الدعم واملساندة للتمكني التنموي 
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للمجتمع، أوضحت النتائج أهنا غري مفّعلة مما أعاق النهج 

التشاركي للمجتمع املحيل بالفعل التنموي الذي يعد أحد 

عي، وكان ذلك بسبب غياب عوامل حتقيق التمكني املجتم

الوعي بكيفية التواصل والتشارك مع املحيط اخلارجي 

وتبادل اخلّبات وتسويق األفكار، فبحسب إشارة األدبيات 

وتوصيات عدد من املنظامت العاملية التنموية، أن العملية 

التنموية تعتمد بشكل كبري عىل التكامل والتواصل وبناء 

ة التي تساعد وتدعم دور الرشاكات مع األطراف التنموي

املجتمع املحيل التنموي ورفع دوره التشاركي يف العملية 

التنموية لتمكينه من قيادهتا، وقد أكدت األدبيات هذه 

النتيجة من خالل إبراز أمهية النهج التشاركي لتحقيق 

 ;Morgan, 2016; Itzhaky, 2000التمكني للمجتمع 

AbdulWahid, 2016; Santosa, 2014))  بتأكيدها عىل أن

عملية صياغة إسرتاتيجية التمكني تعتمد عىل الرشاكة 

والرتابط والتكامل بني احلكومة وصانعي السياسات التنموية 

ومجيع األطراف ذات العالقة بالعملية التنموية، للمساعدة 

يف تسويقها وتبنيها ومتويلها من جهات احرتافية تعمل عىل 

منها، أكدت هذه النتيجة ما دعمها وإنجاحها وحتقيق اهلدف 

( بأمهية تسويق الّبامج 2119توصلت له دراسة )خزعيل، 

واملشاريع التنموية املحلية بشكل مناسب باملحيط اخلارجي 

 ليتم تبنيها ومتويلها من جهات خمتصة وذات خّبة.

 

 اخلامتة:

قدمت الدراسة نظرية تم جتذيرها من جمتمع الدراسة     

ر املفاهيمي لنموذج ممارسة التمكني مبارشة لتكوين اإلطا

التنموي، من خالل سلسلة مرتابطة من اإلجراءات 

 نموذج املنهجية للكشف عن عوائق ممارسته، واقرتاح

. توصلت الدراسة (3) رقم الشكل أنظر للمامرسة، مناسب

 "مثلث العوائق ونموذج املامرسة"إىل صياغة لنظرية 

للتمكني املجتمعي لتحقيق التنمية املحلية من داخل 

 عليه ُيعتمد أن يمكن هنًجا النموذج املقرتح املجتمع. يقدم

 املحيل املجتمع واقع من بيانات عىل تأسيسه بموجب

 للجهات اقرتاح يعد أنه كام به، املحلية التنمية وفواعل

 مستوى االجتامعية لتحسني التنمية جمال يف املختصة

 التنمية مستوى لرفع ممارسته وآلية املجتمعي مكنيالت

 تم بناء إطار املجتمع. التي يقودها املحلية االجتامعية

 عىل بني تطبيقي إىل نموذج يف الوصول ساعد مفاهيمي،

اخلاصة لعوائق  وخّباهتم لتجارهبم الدراسة جمتمع تصور

املامرسة، وقد مثلتها ثالث فئات رئيسة تتفاعل جمتمعة مع 

الفئات الفرعية الثالثة عرش التابعة هلا، للتأثري عىل كفاءة 

ممارسة التمكني من أجل حتقيق التنمية االجتامعية التي 

( عوائق ثقافية 1يفرسها مثلث العوائق املكون من 

( عوائق إجرائية 3ية، و( عوائق مهارية وتعليم2ومنهجية، و

مثلث "خلصت من خالله الدراسة إىل نظرية  ،وتنفيذية

. اختصت هذه النظرية بمجتمع "العوائق ونموذج املامرسة

الدراسة بسبب طبيعتها الكيفية من حيث عدد عينتها 

وجتانسها مما ال يعطيها ميزة التعميم، ولكنه يعطيها ميزة 

 ني املجتمعي التنمويممارسة التمك بناء نموذج العمق. تم

كدليل يسرتشد به من خالل الكشف عن مثلث العوائق 

بمجتمع الدراسة، لرفع مستوى الوعي واملعرفة للمجتمع 

املحيل بمتطلبات صناعة التنمية االجتامعية داخلًيا وجعلها 

جزًءا من ثقافته املحلية وتبنّي النهج العلمي يف التعامل معها 

احتياجات املجتمع املحيل نحو  ومتابعتها، وتوجيهها

احلقيقية استناًدا عىل موارده ومصادره التنموية املحلية 

وبتناسب مع ثقافته املحلية، وإعداد برامج تدريبية 

وتطويرية للمهارات الشخصية واإلدارية واملهنية يف املجال 

لتسهيل  التنموي للمجتمع، ورفع مستوى الدعم واملساندة

ز البنية التحتية املساندة اإلجراءات النظامية وتعزي

والتواصل والتكامل مع الفواعل التنموية يف املجتمع من 

 (.3خالل شبكة قوية، أنظر الشكل رقم )
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 .املجتمعيللتمكني  "املامرسة ونموذج العوائق مثلث" نموذج ظهور(: 3شكل )

 

 
 توصيات الدراسة:

بناًء عىل النتائج تويص الدراسة لدى وزارة   

املوارد البرشية والتنمية االجتامعية، واجلهات ذات 

العالقة بصناعة التنمية االجتامعية، برضورة إنشاء 

مركز التمكني "مركز متخصص حتت اسم 

، يعمل عىل تلّمس جوانب النقص وتذليل "املجتمعي

قافة صناعة العوائق جتاه تبني هنج التمكني وتعزيز ث

 التنمية حملًيا، يتضح دوره من خالل اآليت: 

إعداد ممارسني ومستشارين يف التمكني املجتمعي  .1

والتنمية االجتامعية للعمل مع املجتمعات 

املستهدفة واملنظامت داخلها لتحقيق التمكني 

 وممارسة التنمية االجتامعية بشكل مستدام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 "املجتمعي مثلث عوائق ممارسة التمكني ""

عوائق إجرائية 

 وتنفيذية

عوائق ثقافية 

 ومنهجية

عوائق مهارية 

 وتعليمية

ضعف البنية التحتية 

للخدمات االجتامعية 

 ومنشآهتا ومرافقها.

عدم توفر مصدر موحد 

 للمعلومات والبيانات.

ضعف االستفادة من الوسائط 

 التنموية.

قصور املعرفة باإلجراءات 

الرسمية للفعل واللوائح 

 التنموي.

حمدودية تفعيل شبكة التواصل 

 التنموية.

 

 

 املهارات القيادية.

 املهارات اإلدارية.

 املهارات الفنية.

 

 

 

معرفة طبيعة الرتكيب السكاين 

 للمجتمع.

 معرفة املوارد واملصادر التنموية.

تبني ثقافة التغيري والتفكري 

 التنموي الناقد.

واألولويات حرص وفرز املشاكل 

 التنموية.

تبني هنج لقياس النمو والتغري  

 االجتامعي.

 

 نموذج املامرسة 

 التدريب والتعليم 

 

 التوعية واملعرفة

 

 الدعم واملساندة
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إعداد وتدريب قيادات حملية تشارك يف توجيه  .2

املجتمعات املحلية نحو الفعل التنموي من 

خالل تنظيم اجلهود واستثامرها يف التنمية املحلية 

للمجتمع، وتوظيف الثقافة املحلية لصالح 

العملية التنموية ملنع تصادمها مع الفعل 

التنموي. يمكن أن متثل هذه القيادات جلان 

جتامعية األهلية، وإضافة ممثلني من التنمية اال

العنرص النسائي، والشباب دون سن الرابعة 

 والعرشين، وكبار السن، والفئات اخلاصة. 

تقديم دورات توعوية وتدريبية متخصصة  .3

لتطوير اجلوانب الثقافية والفنية واملهارية 

واإلدارية، لرفع مستوى صناعة وقيادة املشاريع 

 خل املجتمع املحيل.والّبامج التنموية من دا

إنشاء مركز معلومات موحد يشتمل عىل بيانات  .1

إحصائية ونوعية ترتبط باحتياجات العملية 

التنموية باملجتمع املحيل، لدعم التمكني 

 املجتمعي وضامن استمراريته. 

عمل مسوح اجتامعية دورية لقياس التغيري  .1

االجتامعي واجتاه النمو، وقياس األثر الرجعي 

 نموي عىل املجتمع للتقييم واملراجعة.للفعل الت

ربط املجتمع املحيل باملحيط اخلارجي التنموي  .6

لتحقيق التكامل والرشاكة وتبادل اخلّبات مع 

أصحاب اخلّبات واجلهات الداعمة للفعل 

 التنموي.

رفع مستوى إداراك أفراد املجتمع املحيل  .2

لإلجراءات واألنظمة الرسمية للفعل التنموي، 

عىل اإلجراءات واللوائح لألنشطة  مع الرتكيز

 التنموية األبرز واألهم يف املجتمع املحيل.

تأسيس مرافق ومنشآت داخل املجتمع املحيل  .8

لدعم ومساندة العملية التنموية وتطويرها وتلبية 

احتياجاهتا، وخلق بنية حتتية مادية تستند عليها 

 عند احلاجة. 

 

 املراجع

 القدس جامعة إدارة دور .(2111) تيسري أبو ساكور،

 املجتمع يف قدراهتم وتنمية الشباب متكني يف املفتوحة

 لألبحاث املفتوحة القدس جامعة جملة الفلسطيني.

 .11-13( 6) 2 ،والنفسية الرتبوية والدراسات

العربية.  الدول يف (. الّبنامج اإلنامئي2111املتحدة ) األمم

اسرتجعت من العامل،  حول اإلنامئي املتحدة األمم برنامج

الرابط )بدون رقم 

نرش(:

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/
goals.html-development-home/sustainable  

 سيا يف للناس التمكني عىل التشجيع .(2113) املتحدة األمم

 االجتامعي اإلدماج حتقيق و الفقر، عىل القضاء ق

 .للجميع الالئق العمل فرص وتوفري الكاملة، والعاملة

 الدورة االجتامعية، التنمية جلنة العام، األمني تقرير

 .6- 2113 فّباير/شباط 11 واخلمسون، احلادية

 والتمكني التقليدية لصناعات). 2119) عبدالعزيز خزعيل،

 .األردن شامل يف سوسيوتارخيية دراسة االجتامعي:

-183(، 2) 12 ،االجتامعية للعلوم األردنية املجلة

218. 

 الكمية البحوث يف والثباتالصدق . (2111) فضيل دليو،

 .91-82( 19) 83 ،االجتامعية العلوم جملة والكيفية.

 النظرية منهج اىل . مدخل(2111) مرشد حسن الذبياين،

 لعلم السعودية اجلمعية االجتامعية، جملة املجذر.

 .33-8( 1) 1 االجتامعية، واخلدمة االجتامع

 العربية للمرأة السياسية املشاركة (.2111 (حريزي زكريا،

. التشاركية الديموقراطية تكريس حماولة يف ودورها

 السياسية، العلوم قسم )رسالة ماجستري غري منشورة(

 خلرض، احلاج جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية

 .باتنة، اجلزائر

أفكار لتعزيز متكني . (2111) العتيبي، سعد بن مرزوق

يف املؤمتر العريب ورقة علمية  .العاملني يف املنظامت العربية

نوفمّب  29-22يف الفرتة  ،السنوي اخلامس يف اإلدارة

رشم الشيخ،  املنظمة العربية للتنمية االدارية، ، يف2111

 .112-91 مجهورية مرص العربية،

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
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املركز الدويل للدراسات  .التمكني .(2116) أماين مسعود،

 األسس سالسل مفاهيمواالسرتاتيجية، ضمن املستقبلية 

 ، القاهرة.29-1، 22 ، العددللمعرفة العلمية

 املشاريع دور. )2119) أمل اخلاروف، و غريب الوليدات،

جملة  .مأدبا حمافظة يف الريفية رأةامل متكني يف الصغرية

( ملحق 1) 16 واالجتامعية، اإلنسانية دراسات، العلوم

(1 )11-12. 
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