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تطوير المجتمعات العشوائية المحلية باستخدام نظرية النماذج 
  المثالية بحي األسمرات لتنمية المجتمع المحلي

محمـــد أحمـــد محمـــود عثمـــان ،1 مـــصطفى عبدالـــسميع املحــــسن،محمــــد عبـــد يم إبـــرا

  اج
  . األزهر بالقاهرة جامعة،كلية التربية، مة االجتماعية وتنمية المجتمعقسم الخد

ي1 و لك يد سال الرئ   MustafaMohamed2463.el@azhar.edu.eg :للباحث

:المستخلص  
ـــــ   ع ي املــــد املجتمـــــع منظمــــات عــــض ات قـــــد مــــدي ــــ ع التعـــــرف اســــة الد دفت راســــ ر

اختيــــار خـــالل مـــن العـــشوائية املجتمعـــات ر لتطـــو ســــمرات ـــ ب املثـــا النمـــوذج مـــن ســـتفادة

مــ ذاتجمعيــة ي املــد املجتمــع منظمــات مــن ــا لنظائر ممثلــة كحالــة املجتمــع وتنميــة للثقافــة صر

للنمـــاذج ــاة املحا نمــوذج عميــق ذلــك، تحقيـــق تطلــب و العــشوائية املجتمعــات ر بتطــو تمــام

التنميــــة ـــداف أ لتحقيــــق ـــ املجتم الطمـــوح لتوجيــــھ املجتمـــع ـــ التطبيقــــي ع الطـــا ذات املثاليـــة

مـــ ـــا واج مـــا ـــةم نظر فلـــسفات عـــن ثقـــت ان ـــ ال الواقعيـــة يـــة ا مثلـــة وتجـــسيد معوقـــات، ن

توجيـــھ ـــ إ باإلضـــافة املجتمـــع، ـــ لتغي الواقعيـــة الناحيـــة مـــن املـــستحيل عـــدام ا ـــت لتث وتطبيقيـــة

ـ املعر املـال أس ـ ت ـ ال العلميـة والبحـوث اسات الد من النمط ذا إ والبحوث اسات رالد ر ير

التطب انيـات مــاوام عـدين ــ الـة ا وتمثلــت الـة ا اســة د مـن ــ ع اسـة الد واعتمــدت ريـق، ر

تحتــــــذى،: لو ان يجــــــب اســـــة للد كحالــــــة ه باعتبــــــا ســـــمرات ــــــ ــــــ املتمثـــــل املثــــــا رالنمـــــوذج ر

ي الواقع،: والثا املثا بالنموذج شد س ل ا اختيا تم ال املجتمع وتنمية للثقافة مصر رجمعية

باستخدا موذلك وعـدد معيـة با ن املسئول ع طبقت بار إس أداة خـالل)  30(م ومـن مفـردة،

ن املـــــــسئول باســـــــتجابات اصـــــــة ا اســـــــة الد نتـــــــائج ـــــــرت أظ والكيفـــــــي ـــــــ الك التحليـــــــل ن بـــــــ راملـــــــزج

معيــة ســمرات، با ــ ب املثــا النمــوذج مــن ا باســتفاد للمحــو، واملتعلقــة العــام املتوســط رأن

باأل ـاص وا عــنلو متفوقــا جــاء ســمرات ــ لنمـوذج والثقافيــة ية والــ جتماعيــة عــاد
ً

انـت حيـث سـمرات، ـ ب قتـصادية عـاد ملحـو العـام التحقـق"راملتوسـط جـة الواقعيــة" رد

و لللمحو ي) 2.102(ر الثـا للمحـو العـام املتوسـط مـن ـ أك تحقق جة د رو التحقـق"ر جـة " رد

وإال) 1.916(الواقعية ان ش ن املحو نأن التحقق"ر جة يو" رد مما متوسطة الواقعية

امليدانية اسة الد لنتائج مصداقية   .ربثمة

املفتاحية لمات سمرات :ال العشوائية، املجتمعات ر، التطو ، املح املجتمع  .تنمية
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ABSTRACT: 
The current study investigates the extent to which the Egyptian 
institutions can benefit from the ideal model in Al Asmarat district for 
developing slum areas. The Egyptian assembly for culture and 
community development was chosen as a representative case for its 
counterpart Civil Society institutions aiming at developing other Slum 
communities. To achieve that, simulation model for ideal models with 
practical nature in society should be followed to satisfy societal 
ambition and development goals as well as overcoming the obstacles, 
and embodying realistic and vivid examples that emerged from 
theoretical and practical philosophies that may help in changing 
society. Additionally, the current study may pave the way for further 
research to enrich social work literature. Case study was adopted as a 
methodology for the study on two dimensions: first, Al Asmarat 
district as an ideal model to be followed and justifications for choosing 
it. Second, the chosen assembly to simulate the ideal model and 
justifications for choosing it. Participants from the Egyptian assembly 
for culture and community development completed a (30) item survey 
scale. Study results in general showed that average of axis one 
including (social, health and scientific) dimensions surpasses the 
average of economic dimensions in Al Asmarat district as the 
verification degree for first Axis was (2.102) whereas verification 
degree for second Axis was(1.916). It is fairly safe to say that both 
axis on and two have moderate verification degree. 
Keywords: local community development, development, informal 
settlements, Al Asmarat district. 
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 :مقدمة

ـــــاق وال مـــــشكالتھ مـــــن الـــــتخلص املجتمـــــع اد أ إذا الوحيـــــد يل الـــــس ـــــ التنميـــــة رعـــــد
فـــع ـــو للتنميــة ـــ سا ــدف ال أن ،حيـــث ألفـــراده جتماعيــة الرعايـــة وتحقيــق التقـــدم ربركــب
م، مـــــشكال ـــــة ومواج م احتياجـــــا إشـــــباع ـــــ ع م بمـــــساعد وذلـــــك ن املـــــواطن ـــــشة مع ىمـــــستو

ــ التنميـــة ــ عت الـــشعوبو افـــة ل قوميــا ـــدفا و مجتمــع ـــل ــ الـــوط للعمـــل ــ سا املحـــو
ً ً

ر
  )1(.واملجتمعات

املتقدمـــــة الـــــدو أن ،إال و املقـــــام ـــــ الناميـــــة الـــــدو ـــــم التنميـــــة انـــــت وإن ـــــ لح ل ل
تطلعـــا ـــد املز لتحقيـــق ـــس ـــا أ إال مرضـــية ـــشية مع ات مـــستو مـــن حققتـــھ مـــا ـــل مـــن ـــرغم و
ً

باع ،وذلــــــــك املجتمعــــــــاتلألفـــــــضل ــــــــس ـــــــ ال الغايــــــــة ـــــــ و ايــــــــة ــــــــا ل ـــــــست ل التنميــــــــة أن تبـــــــار
ا   )2(.لتحقيق

الناميــــــة للــــــدو الــــــشاغل والــــــشغل تمــــــام لال ا محــــــو التنميــــــة قــــــضية أصــــــبحت للــــــذلك
ً
ر

دائـــرة مـــن ج ـــر ل الـــدو تلـــك ـــھ ت ت أن يجـــب الـــذي الوحيـــد واملـــسار ـــ ت ا املـــن ـــا وباعتبا ل ر
محــسو نمــو معــدالت وتحقيــق اتالتخلــف مــستو تفــاع ا يحقــق ،بمــا القــومي للنــاتج ســة ومدر رة و

شود امل التقدم وتحقيق شة   )3(.املع

س       وتمـا ـاح بإ ا نفـس تطـرح ـ ال القـضايا ـم أ مـن ـ عت التنميـة قـضية فإن ثم رومن
ة ـــ الفق املجتمعـــات ــ ،وخاصـــة والقوميــة املحليـــة ا ا مـــستو اخــتالف ـــ ع املجتمعــات جميـــع ــ

جتمــــاوالعـــشوائ ـــ التغي إحـــداث ــــدف وذلـــك انـــات م و ــــدمات ا افـــة ـــ إ تفتقــــر ـــ ال ية
ن وتحــس منـھ أفـضل آخـر وضـع ـ إ ن معـ وضـع مـن ة ـ الفق املجتمعـات تلـك نقـل ـ إ ـس الـذي

م ش مع مستو ن تحس غرض م حاجا ومقابلة املجتمعات ذه ان لس ياة ا ف ىظر   )4(.و

امل ــــشار ان رة ظــــا ــــ عت مــــنو العــــالم ــــ ة ــــضر ا املنــــاطق أغلــــب ــــ العــــشوائية نــــاطق
ـ وخاصـة املـشكالت مـن لكث ا مصد عت ا أ ،كما املجتمعات معظم ا م ي عا ال ر الظوا

ً
ر

مــن أصــبحت ـ وال العــشوائية املنـاطق مــشكالت حـدة تزايــد ذلـك ــ إ ـش و ، الناميــة املجتمعـات
املجتم تواجھ ال املشكالت ةأخطر خ ونة املصر   .يع

للتنميـــة       معوقــات ـــا مجمل ــ تمثـــل مــشكالت مجموعـــة مــن العـــشوائية املنــاطق ي عــا و
ساسـية واملرافـق دمات ا نقص املشكالت ذه ومن ا عل للقضاء الدولة س ال الشاملة

وأمنية ية ي و ية ومشكالت الفقر   )5(.ومشكالت

دمــــــة     ا نـــــة املنــــــاطقوم مــــــشكالت ــــــة مواج ــــــ إ ــــــس ـــــ ال ــــــن امل مــــــن جتماعيــــــة
تتعامــل ـا أ ،إذ املـة مت شــمولية بنظـرة ن املـواطن مـع عــامال ـن امل ـ أك مــن عـد ـ ف العـشوائية

ً

إلشــــــباع املجتمــــــع د مـــــوا اســــــتخدام الوقـــــت نفــــــس ـــــ وتحــــــاو ـــــا ل ــــــسان حيـــــاة مجــــــاالت رمـــــع ل
ال إحــــداث ـــ ع عمــــل نــــة م ــــ ف ــــاحتياجاتـــھ العاملــــة ــــن امل ــــ أك مـــن ــــ عت ،و جتمــــا ــــ تغي

عـض وتنفيـذ تخطـيط ـ املـساعدة جتماعيـة دمـة ل يمكن كما جتماعية، الرعاية مجاالت
يـؤدي بمـا احتياجاتـھ وإشـباع ي العشوا املجتمع مشكالت حل دف س ال امج وال عات واملشر

فيھ شة املع مستو فع و تنمية ىإ   )6(.ر

جتماعيــــــــة     ات ـــــــ املتغ مـــــــن العديــــــــد العـــــــشوائية املجتمعـــــــات ــــــاع أوضــ واكبـــــــت ولقـــــــد
ات ـــ املتغ تلــك لت شـــ وقــد ات ـــ املتغ وتلــك للمـــدن ي العــشوا بالبنـــاء تبطــت ا ـــ ال قتــصادية رو
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املـة مت خطـط إطار تتم أن يجب وال ة التنمو داف لتحقيق الس أمام أساسيا عائقا
ً ً

أنھ ،إذ ة ا قـدوو ات ـ املتغ جميـع حـسابھ ـ يـضع الـذي امـل املت ـ العل التخطـيط غيـاب ـ
نظـــم ـــ ع ســـلبية يـــة جان ا آثـــا ـــا ل ـــو ي وقـــد ـــل ،و ا ـــداف أ تحقيـــق ـــ ـــة دا ات القـــرا تفـــشل

ً
ر ر نر

للتنمية العامة اتيجية س ع سلبا يؤثر مما ا استقرا أك و ت قد أخر
ً ً

ر ن   )7(.ي

عـــد       إجمـــا بلـــغ ـــةوقــد و م ا مـــستو ـــ ع العــشوائية املنـــاطق رد تقـــدر383ي منطقـــة
ا ســـــكنية4927.9مـــــساح وحـــــدات عـــــدد فـــــدان وحـــــدة209.5ألـــــف املنـــــاطق، .ألـــــف عـــــدد لـــــغ و

رة القـــا بمحافظـــة ـــسبة57العـــشوائية ب عـــدد% 14.9منطقـــة لـــغ و ، املنـــاطق عـــدد إجمـــا مـــن
الــــــسكنية ــــــسبة49.9الوحـــــدات ب وحــــــدة إ% 23.8ألـــــف لغــــــتمـــــن و الــــــسكنية الوحـــــدات جمــــــا

سبة875.8املساحة ب املساحة% 17.8فدان إجما   )8 (.من

العديــد ــت وأجر اســات الد مــن ــ الكث تمـام ا العــشوائية املنــاطق مــشكالت القــت روقـد
اســـات الد أكـــدت ولقـــد ـــا، وخطو لة املـــش ـــذه قـــدم يؤكـــد ممـــا ـــا عل العلميـــة اســـات الد رمـــن رر

ــ ع ــا جميع ضــوءالـسابقة ــ العــشوائية املجتمعــات اســة د ــ النظـر إعــادة وحتميــة بــل ميــة رأ
عــام منـــذ املثاليــة النمـــاذج ــو ـــة2017رظ بنظر خـــذ ــ إ ذلـــك دعــا كمـــا ، املــصر املجتمـــع ـــ يم

اسة الد ذه ل نظر كمنطلق املثالية رالنماذج يي كما اسات الد تلك م أل   -:روسنعرض

اســة د صــا(رأكــدت شــدي مــصطفى أســاليب)9()4ص2008رمحمــد اســتخدام ــ ع
وضـــع وكــذلك العـــشوائية، باملنــاطق الفقـــر ــة ملواج التخطــيط ـــ ي املــد املجتمـــع مــشاركة تفعيــل
ـــ ال ـــ الك املـــشكالت ـــة بمعا تتعلـــق ـــ وال جتماعيــة دمـــة ا اســـات د بنـــاء ـــ جديـــدة ىلبنــة ر

النــــاس، مــــن ــــ كب قطــــاع ــــ ع اســــةتــــؤثر د مح(روتوصــــلت صــــالح ت ــــ)10()4ص2008مــــودوثــــر إ
و ن ــسي ئ ن ــدف لتحقيــق دو: ر ـــسية الرئ املنظومــة ونــات وم عناصــر وتحليــل تحديـــد نكيفيــة

ات ـ املتغ ة ـ ك تـداخل ظل وخاصة ا م أي -عمرانيـة-طبيعيـة-اجتماعيـة-اقتـصادية( إغفال
ة-سياسية ي)  رإدا امـشية: والثا ال قـاليم خـصوصية ـ ع الـضوء اإلقـاء وخصائـص ا وسـما

الفــــوار تقليــــل ميــــة وأ ــــا مع التعامـــل وكيفيــــة ــــا م ى عــــا ـــ ال التنميــــة قــــضايا وكــــذلك ة، ـــ قاملم
ـــــع، التو ـــــ والعدالـــــة التنميــــة عمليـــــات ـــــ التــــواز تحقيـــــق خـــــالل مــــن قـــــاليم ن بـــــ زقليميــــة ن

اســــة د محمــــد(روأوصــــت شــــرقاو ــــصائص)11()5ص2010ينجــــاة ا عــــن الكــــشف ة ضــــر ــــ ورع
ـوء ال أسـباب وأيـضا العـشوائية، املجتمعـات ـ امـشية ال ماعات ل قتصادية و جتماعية

ً

و الفقــراء فئــات وكــذلك منــھ، ــد ل حــة املق لــو وا عليــھ تبــة امل ثــار و ، امــ ال العمــل ـ لإ
، مشو وامل بعدو واملس مو واملحر واملعدمو والضعيفة املنخفضة الدخو اب أ ا نم ن ن ن  ول

اسـة د أكـدت ـ(ركمـا مو محمــود ة ـ الــشراكة)12() 6ص2010أم ال أشـ توصـيف ـ ع
املنـــــــاطق ـــــــ ساســـــــية ــــــدمات ا لـــــــدعم ي املـــــــد املجتمـــــــع ومنظمــــــات وميـــــــة ا املنظمـــــــات ن بــــــ
املجتمــع ومنظمــات وميــة ا املنظمــات شــراكة بنــاء عــو ــ ال التحــديات وتحديــد ، قالعــشوائية

العـــ املنـــاطق ر لتطـــو ي اســـةشوائية،املـــد د حمـــزة(روتوصـــلت معـــاذ ـــ)13( )6ص2011محمـــود إ
ـــدمات ا ـــم أ وتحديـــد ليـــة، الدق بمحافظـــة العـــشوائيات ان لـــس املجتمعيـــة اجـــات ا تحديـــد
تواجـــھ ــ ال املعوقـــات تحديــد وأيــضا املنـــاطق، تلــك ان ســ ـــ إ ليــة معيــات ا مـــن تقــدم ــ ال

ً

ل دمات ا تقديم عند لية معيات املنـاطق،ا اسـةتلـك د أحمـد(روأوصـت ـ ع محمـد رشـا
بـــالرغم)14()7ص2012 الفيــوم بمــنخفض ة راو الــ ـــوامش ال ــ ع العمرانيــة التجمعــات بــأن
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ــ ح ـا أ إال شــاملة تنميـة لقيــام ـا ل تؤ جيـدة ة ــشر و طبيعيـة بخــصائص املنـاطق ــذه ـ تم مـن
املجتم تلــــك تــــصل ولــــم ا ــــشا إ مــــن ــــدف ال تحقــــق لــــم كمجتمــــعن ســــتقرار مرحلــــة ــــ إ عــــات
إليــھ، ان الـــس جـــذب و أفـــراده، مـــستو مـــن يرفـــع اســـةىمــستقل د أكـــدت عبـــد(ركمـــا ســـم الـــة

لــــــيم ــــــ)15()8ص2012ا و العــــــشوائية املنــــــاطق ــــــ الــــــشباب حاجــــــات تقــــــدير ــــــ ية(ع –ــــــ
حيـــــة-ثقافيــــة-عليميـــــة-اقتـــــصادية-اجتماعيــــة يـــــة-وتر ال) دي ات الـــــصعو وتحديــــد عـــــو، قـــــ

العشوائية، املناطق الشباب حاجات  إشباع

اســة د لــيم(روتوصــلت ا عبــد محمــد أفــت ــود)16()8ص2013رفاطمــة ج تحديــد ــ إ
تحديـد وكـذلك العـشوائية، املنـاطق ان لـس جتما مان تحقيق ي املد املجتمع منظمات

ي ا ســ مــان تحقيــق ــ ي املــد املجتمــع منظمــات ـود وتحديــدج العــشوائية، املنــاطق ان لــس
املنــــاطق ان لــــس جتمــــا مــــان تحقيــــق ــــ ي املــــد املجتمــــع منظمــــات تواجــــھ ــــ ال ات الــــصعو

اسـةالعـشوائية، د محمـود(روأوصــت منــو ن)17()9ص2014أســماء بــ العالقــة طبيعـة بتحديــد
العـــــشو تنميـــــة مجـــــال ـــــ العاملـــــة املحليـــــة واملنظمـــــات الدوليـــــة تحديـــــدالـــــشراكة وكـــــذلك ائيات،

تنميــــة مجــــال ــــ العاملــــة املحليــــة واملنظمــــات الدوليــــة املنظمــــات ن بــــ الدوليــــة الــــشراكة معوقـــات
ة، ــضر ا اســةالعــشوائيات د أكــدت محمــود(ركمــا ســعيد مجــدي ـــ)18()9ص2014محمــد ع

وأيـــضا العــشوائيات، ان ســـ حيــاة نوعيـــة ن تحــس ـــ ي املــد املجتمـــع منظمــات امات إســـ تحديــد
العـــــشوائيات، ان ســــ حيــــاة ن تحـــــس ــــ ي املــــد املجتمـــــع منظمــــات تواجــــھ ـــــ ال املعوقــــات تحديــــد

اســـــة د ب(روتوصـــــلت شـــــب عثمـــــان امج)19()10ص2015محمـــــد ـــــ لل جتمـــــا العائـــــد لقيـــــاس
امج لل قتصادي العائد وقياس العشوائية، املناطق ر تطو بصندو قتصادية و قجتماعية

و العائـــــــدجتماعيـــــــة مؤشـــــــرات باســـــــتخدام العـــــــشوائية املنـــــــاطق ر تطـــــــو بـــــــصندو ققتـــــــصادية
قتـــــصادية و جتماعيـــــة امج ـــــ ال تحقيـــــق دو تحـــــو ـــــ ال ات الـــــصعو وتحديـــــد نقتـــــصادي، ل

ـا، م املتوقـع قتـصادي و جتمـا للعائـد العشوائية املناطق ر تطو اسـةقلصندو د روأوصـت
العــال( عبــد ـاض محمــد يتطلــب)20()11ص2015رمحمـود شــاملة تنميـة عمليــة أي نجــاح بـأن

قتــصادية و جتماعيــة التنميــة لــة لــدفع حقيقيــة جماعيــة ــود وج واســعة شــعبية مــشاركة
معيـات ل ة ـ املتم ـود ا خـالل مـن إال مـنظم ل ـش املـشاركة ـذه تتحقق وال ا متطلبا وتوف

مؤســــ ضـــــمن مــــن ـــــا أل املختلفــــة ا ال بأشـــــ ـــــائزليــــة الر أحـــــد عــــد ـــــ وال ي املــــد املجتمـــــع سات
ـــاص، ا والقطـــاع الدولـــة بجانــب ـــر ا قتـــصاد ظـــل ـــ للتنميـــة اســـةساســية د أكـــدت ركمـــا

اشـم( الــرحيم عبــد ــ)21()12ص2016محمـد قوقيــة ا الدفاعيــة املنظمـات دو تحديــد ــ رع
وأيــضا العـــشوائيات، لـــساك ة والــ التعلـــيم حقــي عـــن الــدفاع
ً

تواجـــھ ـــ ال املعوقــات تحديـــد
لـــــــــساك ة والـــــــــ التعلـــــــــيم حقـــــــــي عـــــــــن الـــــــــدفاع آلليـــــــــات ـــــــــا تطبيق عنـــــــــد الدفاعيـــــــــة املنظمـــــــــات

اســـــةالعـــــشوائيات، د ى(روتوصـــــلت ـــــار ال الـــــرحمن عبـــــد ـــــسام تحديـــــد)22()12ص2016واب ـــــ إ
الرعايـــــــة ـــــــدمات التخطـــــــيط ـــــــ ي املـــــــد املجتمـــــــع ملنظمـــــــات املجتمعيـــــــة املـــــــسئولية عـــــــاد أ واقـــــــع
املجتمعيــــة املــــسئولية تنفيــــذ ات صــــعو تحديــــد وكــــذلك العــــشوائية، املنــــاطق لفقــــراء جتماعيــــة
العــشوائية، املنــاطق لفقــراء جتماعيــة الرعايــة ــدمات التخطــيط ــ ي املــد املجتمــع ملنظمــات

اســـــة د كيـــــوان(روأوصـــــت عبـــــدالعاطي املنـــــاطق)23()13ص2016أحمـــــد ـــــ ع الـــــضوء إلقـــــاء ـــــ ع
ــــ غ ــــالعـــشوائية غ العــــشوائية املنــــاطق ر تطـــو بآليــــات املــــرتبط ــــ املعر القـــصو ــــ وتال رمنــــة،

ــ غ العــشوائية املنــاطق ر لتطــو املــستخدمة ليــات تواجــھ ــ ال املعوقــات تحديــد وكــذلك منــة
ـــسبة بال منـــة ـــ غ املنـــاطق ر تطـــو ـــ املـــستخدمة ليـــات مناســـبة مـــدي ـــ ع الوقـــوف منـــة،

امل تلــــك ان اســـةنــــاطق،لـــس د أكــــدت ســــليمان(ركمــــا الــــسيد محمــــود )24()14ص2018إمباركــــة
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لــدي جتماعيـة املـسئولية واقـع وتحديــد سـمرات، ـ ب ي ـشار ال التخطــيط واقـع تحديـد ـ ع
املــــــسئولية وتـــــدعيم ي ـــــشار ال التخطــــــيط ن بـــــ العالقـــــة تحديـــــد وكــــــذلك ســـــمرات، ـــــ قـــــاط

ســـــمر ـــــ قـــــاط لـــــدي اســـــتخدامجتماعيـــــة دو تحـــــو ـــــ ال ات الـــــصعو صـــــد وأيـــــضا نات، ل ر
ً

ســـــمرات، ــــــ قـــــاط لــــــدي جتماعيـــــة املــــــسئولية تـــــدعيم ــــــ ي ـــــشار ال وتوصــــــلتالتخطـــــيط
اســـة عبـــدالعال(رد عبـــدالقادر أشـــرف ـــ)25()14ص2018أيـــة ال ـــدمات ا مـــستو تحديـــد ـــ يإ

ســـ ــ ان لــس العــشوائيات ر لتطـــو الــوط نــامج ال ا اماتيقــدم إســـ مــستو وتحديــد يمرات،
وتحديـــــد ســــمرات، ــــ ان ســــ حيـــــاة نوعيــــة ن تحــــس ــــ العـــــشوائيات ر لتطــــو الــــوط نــــامج ال

العـــشوائيات، ر لتطـــو الـــوط نـــامج ال تواجـــھ ـــ ال اســـةاملعوقـــات د توصـــلت  Iarmilla( ركمـــا
Samuel, Schtelgart1989( )26(ـا بأمر العــشوائية املنــاطق ــشار ان أن ـ يجــةإ ن ــان يــة الالتي
بتقــــــديم ومــــــات ا تمــــــام الوفــــــاءا ــــــ ع ة قــــــاد ــــــ والغ املتوســــــطة الطبقــــــة ان لــــــس راملــــــساعدات

م ل منــــــا يد ــــــش ـــــ ا ــــــأوا حيـــــث ومــــــة ا م تــــــرك ة ـــــ الفق الطبقــــــات نمـــــا ب املاليــــــة، ـــــا اما زبال
ا املـساعدات عـن ـت أجر اسـة د ففـى قانونيـة غ بطر م أنفس ع رباالعتماد يدق ـش ل وميـة

احتياجــات أن أكــدت ن العــشر القـر مــن يات الــسبعي بدايــة ـ ولومبيــا و املكــسيك ــ ناملـساكن
عــام ــ و عــشوائية، منــاطق ــ قامــة ذلــك ــ ع وترتــب ــا مقابل يــتم لــم ان وصــلت1970ســ

ا قامة ا% 30سبة ادت   .1978عام% 40زو

السابقة اسات الد ع  -:رالتعقيب

العــــــشوائية املجتمعــــــات اســــــة د ــــــ أفاضــــــت عــــــشر الثمانيــــــة اســــــات الد ــــــذه أن مــــــن ربــــــالرغم ر
ـــــذه ـــــا خالل مــــن تمـــــت ـــــ ال املختلفــــة الزمنيـــــة املراحـــــل مــــدي ـــــ ع مختلفـــــة ايــــا ز مـــــن ــــا ووعا
منظومــة ــرت ظ أن ــ إ ــ كمــا بقيــت املجتمعــات لتلــك يــة وفو املو الوضــعية أن إال اسـات رالد ر

املث ـــــشأتالنمـــــاذج ثـــــم ومـــــن املعاصـــــرة، الـــــسياسية القيـــــادة ـــــا ن ت ـــــ وال املجتمعـــــات ـــــذه ل اليـــــة
منظمــات ـ املتمثلـة املدنيــة ـود ا إسـتفادت حــد أي ـ إ ا صـياغ يمكــن ـ وال البحثيـة لة املـش
القيـادة ـ تحـددت وال الرسمية التنظيمات ا ن ت ال املثالية النماذج ذه من ي املد املجتمع

العـــشوائيةالـــسيا باملجتمعـــات اصـــة ا اســـات الد عنـــھ تمخـــضت مـــا إيجابيـــات مـــع لتتوافـــق رسية
ي ا    -:وم

ي -1 املـد املجتمـع ومنظمـات وميـة ا املنظمـات ن ب والتعاو الشراكة آليات ودعم ة نضر ور
العشوائية املجتمعات ر  .لتطو

ممــا -2 واقتـصادية اجتماعيـة عديــدة مـشكالت مـن املجتمعــات تلـك ي أمــامعـا عائقـا ل ـش
ً

املجتمعات ذه الدولة قبل من تمام ة ضر من والبد املجتمع التنمية   .ورعملية

منظمـات -3 ـسبق ـا وأ العـشوائية املنـاطق ان سـ مـع التعـاو ـ ومية ا املنظمات ننجاح
ذلك ي املد  .املجتمع

املح -4 املنظمــات ن بــ تبادليـة وعالقــات ــسيقية ت عالقـات وجــود ة الدوليــةرنـد واملنظمــات ليـة
العشوائيات لتنمية الشراكة   .مجال
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ثانيا
ً

اسة:  الد لة   -:رمش

مـــــن     العديـــــد تواجـــــھ ي املـــــد املجتمـــــع منظمـــــات أن مـــــن اليـــــة ا اســـــة الد لة مـــــش بـــــع رت
العـشوائية باملجتمعـات يتعلـق مـا خاصـة و ا عل للقضاء يل س ا ل تجد لم ال ة املتغ ف والظر

ـــ امل ا أنوقــضايا ـــ ــا اخفاقا ـــ و املاضــية الـــسنوات مــدي ـــ ع عقــدت ـــ ال ا ومــشكال شابكة
مــن جــة د ــ إ املجتمعــات ــذه يــؤدي الــذي نجــاز جــات د مــن جــة د ــ إ املجتمعــات ــذه رتــصل ر ر
ـــي أد ــ إ ـــا بوط و الفقــر معـــدالت ــادة بز ت ــ تم املجتمعـــات ــذه وأن خاصـــة التحــضر، جــات رد

ـــسانية يـــاة ل الـــصفيح،يمـــستو بمجتمعـــات ا وصـــف تـــم حيـــث ســـمات مـــن بـــھ ـــسمت ا ومـــا ،
ــسمت ا ومــا مــستو ــي أد ــ إ التحــضر معــدالت انخفــاض ب ــس وذلــك امــشية، ال يواملجتمعــات
ا بــؤ تمثــل أصــبحت ــا أ جــة لد املختلفــة ــا بأنماط مــة ر ا معــدالت تفــاع با املجتمعــات تلــك بــھ
ً
ر ر ر

لذ ة، ضر ا املجتمعات وامش ع ـللتخلف ت ت مثاليـة نمـاذج ثمة أن البحث أي فقد رلك
فولـو املو ل الـش ـ غي ـ ـ النظ منقطـع نجاحـا ت ن قد الدولة الرسمية التنظيمات را

ً

التنظيمــات ــان ام ــ ــان إذا ــ ع التعــرف ــ إ البحــث اتجــھ ثــم ومــن املجتمعــات، لتلــك ي والبنــا
ـــــ اتجا ــــ ـــــ املن ــــذا تأخـــــذ أن الرســــمية ــــ ـــــغ ال املثاليــــة النمـــــاذج ــــذه حـــــذو تحــــذو أن ــــ إ ا

ــستطيع حــد أي ـ وإ املجتمعــات لتلــك ي البنـا الوضــع ــ لتغي ا ـ مع الرســمية التنظيمــات ا اتخـذ
ً

تلــــك ـــل تحو ـــ الرســـ التنظــــيم بأســـاليب تأخـــذ أن ي املـــد بــــاملجتمع اصـــة ا التنظيمـــات ـــذه
أ ــــ ال املثاليــــة النمــــاذج ــــ حــــدث كمــــا ثــــماملجتمعــــات ومــــن للدولــــة الرســــمية التنظيمــــات ــــا نجز

ي ساؤ ال البحث لة مش    -:لتتحدد

ي املــــد املجتمــــع منظمــــات كإحــــدى املجتمــــع وتنميـــة للثقافــــة مــــصر جمعيــــة اســــتفادة مــــدي مـــا
يحتــذي مثــا كنمــوذج ســمرات ــ ب املثــا النمــوذج مــن العــشوائية املنــاطق ر بتطــو املعنيـة

املجتمعات ر لتطو   العشوائية؟بھ

ثالثا
ً

اسة:  الد داف   -:رأ

سـتفادة ـ ع ي املـد املجتمـع منظمـات عـض ات قد مدي ع التعرف إ اسة الد ردف ر
جمعيـة اختيـار خـالل مـن وذلـك العـشوائية املجتمعـات ر لتطـو سـمرات ب املثا النموذج من

منظمـات مـن ـا لنظائر ممثلـة كحالـة املجتمع وتنمية للثقافة تمـاممصر ذات ي املـد املجتمـع
فرعية داف أ عدة س الرئ دف ال ذا تحقيق تطلب و العشوائية   :باملجتمعات

لتوجيـھ - 1 املجتمع التطبيقي ع الطا ذات املثالية للنماذج اة املحا نموذج عميق
معوقات من ا واج ما م التنمية داف أ لتحقيق املجتم   .الطموح

يـــــة - 2 ا مثلـــــة وتطبيقيـــــةتجـــــسيد ـــــة نظر فلـــــسفات عـــــن ثقـــــت ان ـــــ ال الواقعيـــــة
املجتمع غي اتجاه الواقعية الناحية من املستحيل عدام ا ت   .لتث

ــ-3 ال العلميــة والبحــوث اســات الد مــن الــنمط ــذا ــ إ والبحــوث اســات الد رتوجيــھ ر
التطبيق انيات وام املعر املال أس رت   .ي
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عا ا
ً

اسة: ر الد   :رساؤالت

املجتمـعال وتنميـة للثقافـة مـصر جمعيـة ن بـ ليـة(عالقـة أ تـھ) كمنظمـة طو الـذي سـمرات ـ رب
التالية ساؤالت ال خالل من الرسمية الدولة   -:مؤسسات

سـمرات - ـ ب املثـا النمـوذج من املجتمع وتنمية للثقافة مصر جمعية استفادت ل
ال؟  أم

ا - املؤســــسات ــــ ع النمــــوذج ــــذا الدولــــة عممــــت منظمـــــاتــــل أو ــــا ل عــــة التا ــــة لتنمو
التنمية؟ مجال العاملة ي املد  املجتمع

؟ - ال أم منھ واستفادت النموذج ذا املنظمات تلك أخذت  ل

ليــــة - باملنظمــــات نــــة باملقا املختلفــــة الدولــــة انيــــات وام د مــــوا ن بــــ تماثــــل نــــاك رــــل ر
املجتمع؟ وتنمية للثقافة مصر جمعية ا   وم

خامسا
ً

مية:  اسةأ   -:رالد

بكرامــة، -1 ش العــ ــ أساســية حقــو ــم ل العــشوائية املنــاطق ــ ن القــاطن ن املــواطن قإن
الدولية والدسات املواثيق عليھ أكدت ما و و الئقة، ف ظر  .وو

مـــن -2 ـــ أك بنحـــو مـــصر ـــ العـــشوائية املنـــاطق ان ســـ عـــدد ـــادة ـــ) نمليـــو17(ز ع ـــسمة
ا العشوائيات ذه انت سواء فيةقل الر أو ة ضر ا  .)27(ملناطق

متعـــددة -3 مـــشكالت ـــا عل تـــب و عـــاد متعـــددة العـــشوائية املنـــاطق ان ســـ مـــشكالت
ا(مثل بـداخل ات املخـد شار وان مة، ر وا ـم) رالبلطجة، أ مـن املـشكالت تلـك عـد و ،

املح املجتمع تنمية  .معوقات

الع -4 جانـب مـن ا ا الوقت ايد امل للعلـومتمام املختلفـة التخصـصات مـن ديـد
ان ـــــــس خاصــــــة بــــــصفة جتماعيــــــة دمــــــة وا عامــــــة بــــــصفة ــــــسانية و جتماعيــــــة

م ش مع مستو ن تحس ع العمل و منة غ العشوائية  .ىاملناطق

ـة -5 التنمو جتماعيـة دمـة ا مجـاالت ـم وأ أحـدث املستحدثة املجتمعات مجال يمثل
إ تحتاج الت ال جتماعيـةزوال دمة ا دو لتدعيم والبحوث اسات الد من د رمز ر

املجال   .ذا

سادسا
ً

اسة:  الد يم   -:رمفا

ــــــــ -1 املح املجتمــــــــع تنميــــــــة ــــــــوم اقتــــــــصادية  ")28( :مف ات ــــــــ غ إحــــــــداث ــــــــ إ ــــــــدف ــــــــا بأ
املوجـــودة انيـــات م و بالطاقـــات ســـتفادة ـــق طر عـــن مقـــصودة وثقافيـــة واجتماعيـــة

ع و وتنفيــذبـاملجتمع وميــة ا ـود ا ن ــ و ـا بي والتعــاو املحليـة ــود ا ـ ع نتمــاد
لألفراد شية املع حوال ن تحس نحو ة املوج امج   ". ال
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ر -2 التطــو ــوم ــو)29( :مف ر ـــدف: التطـــو أخــر حالـــة ــ إ حالـــة مــن املقــصود ينتقـــال
فــضل ــ إ ــا غي و وضــاع ن تحقيــقوتحــس نحــو ــا موج ــو ي أن

ً
إيجابيــةن ــداف أ

التخطيط داف أ من دفا و ي وعليھ
ً

 .ن

العــشوائية -3 املجتمعــات ـوم منظمــة،)30(: مف ــ غ قــة بطر ــشأت منـاطق ــا بأ عــرف و
للمـــــدن ـــــي العمرا التخطـــــيط عـــــن املـــــسئولة والـــــسلطات يئـــــات ال وضـــــعتھ ومـــــا تتفـــــق ال

ا ات شـــــــــب ـــــــــ والـــــــــنقص العاليـــــــــة انية الـــــــــس بالكثافـــــــــة العـــــــــشوائيات ملرافـــــــــقوتتـــــــــصف
ان للس مة الال دمات   .زوا

سمرات -4 وم    )31( -:مف

مـــــساحة ـــــ ع مقـــــام ـــــو و رة القـــــا مدينـــــة جنـــــوب املقطـــــم ـــــ جنـــــوب ســـــمرات ـــــ يقــــع
بنـــاء128 خـــالل مـــن منـــة ـــ غ العـــشوائية املنـــاطق الـــة إل الدولـــة خاللـــھ مـــن ـــس و زفـــدان
دميـة160 ا ي املبـا إ باإلضافة سكنية وحدة سألف مـدا مجمـع ـ ال ـضم و رواملرافـق،

ومالعــب ــ ا ومركــز ية ــ حــدة و طبيــة ومراكــز حــضانة ودو املختلفــة التعلــيم رملراحــل و ر
ومخـابز ة حـضا أسـواق إقامـة جانـب ـ إ د ر و وإسعاف ومطا شرطة حدات و رمكشوفة و

عـــــد و إليـــــھ، املنقولـــــة املنـــــاطق ـــــا وأ شـــــباب يـــــل وتأ دمـــــة وصـــــيانة ب تـــــد ــــــرومركـــــز
العشوائيات ان س مساعدة مصر أمل   .سمرات

عا سا
ً

ة:  النظر ات املثالية:املوج النماذج ة نظر ع الية ا اسة الد   :رعتمد

م ملجتمعــا ساســية ــصائص وا الــسمات باســتخالص يــو الغر جتمــاع علمــاء قــام نحيــث
ــــ وا الــــسمات اســــتخالص ثــــم ، تقــــدما ــــ ك ا بــــصف يـــة الغر

ً
ــــ ــــا ل املقابلــــة ساســــية صائص
ـــ ع مـــا م ـــل يحتـــو نموذجـــان لـــدينا ليـــصبح منطقيـــا ـــا وترتي ا يف وتـــص املتخلفـــة ياملجتمعـــات

ً

املؤســـــــسات ـــــــسم وت ، للتخلـــــــف وأخــــــر للتقـــــــدم نمـــــــوذج والكيفيـــــــة، الكميــــــة املؤشـــــــرات مـــــــن عــــــدد
بالعموميــــــــة املتقـــــــدم النمــــــــوذج ــــــــ جتماعيــــــــة اUniversalismوالعالقـــــــات الذاتيــــــــة، ياديــــــــة

Subjectiive Neutralityالتخصصية والنوعية ،Specificity.  

والذاتيــة ــصوصية با يتــصف تمامــا النقــيض ــ ع ــو ف املتخلــف النمــوذج أمــا
ً

Subjectivety
ة ــــــشا ن و ططDiffusionalismر، بـــــــا مرتبطـــــــة التنميـــــــة عمليـــــــة تــــــصبح التقيـــــــيم ـــــــذا ـــــــ وع

ا عات واملشر ود التقدمووا نمط إ التخلف نمط من التحو تحمل   .)32(لل

املثا النموذج ف  :عر

ــ(وقـدم في عــن) مـاكس ة عبـا أنــھ ـ إ ة شــا ـا م ، املثــا للنمـوذج فــات عر رعـدة مــن" ر بنـاء
قيقـة ا جوانـب ل ـش ـي ل الـبعض، ا عـض مع وضعت وال الواقع عن جردت ال . العناصر

يتــــضم مــــا ـــو قيقـــةو ا جوانــــب عــــض ــــ املبالغـــة ــــ. ن عق نظــــر يد ــــش أو بنـــاء ــــو ف التــــا يو
مفـردات عـن ـ ع كما الواقع، ا مالحظ يمكن أك أو سمة وضوح أو و ظ خالل من ل ش ري

نة املقا عليھ ض ت أساسا و ت ي ل بنفسھ الباحث ا يحدد رملموسة   .)33("ن
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امل-أ النماذج من ستفادة اليةأوجھ ا اسة الد    )34( -:رثالية

اجـات -1 وفقـا اديـا إ الباحـث ه يطـو خـالص ـ م إجراء عن ة عبا املثا النموذج إن
ً ً

ر رر
يـــة من أداة أي مثـــل إذن ــو ف وظيفتـــھ، يــؤد لـــم إذا عنـــھ ــ يتخ أن مكنـــھ و ِالبحــث،

مفيدة غ أو مفيدة و ت قد نأخر   .ى

ال -2 مثـــل ه دو املثــــا النمــــوذج يـــؤدي ض،رال الفــــر س تأســــ ــــ ع ـــساعد وإنمــــا ض، وفــــر و
ــل ــ التوضــيح ـق طر عــن ساســية حـداث تحديــد ــ ــساعد ـو ف ذلــك ــ إ إضـافة

الواقعية وغ املجردة التحليلية الصياغة عن الواقع ابتعاد ملدى   .حالة

نـضع -3 أن يمكـن ي، امليـدا ا وصـدق ـا كفاء ة ـ املخت املثاليـة النمـاذج مـن عـدد بـصياغة
عالقاتــــھ اك وإد الواقــــع ــــم ف ــــ ع ية ــــس ال تــــھ قد لــــھ شــــامال ــــا نظر ا إطــــا ــــا خالل رمــــن ر ر

ً ً ً

ية   .السب

أو -4 ن رت ظــا ن بـ والعلميــة املوضـوعية نـة للمقا وســيلة املثـا النمــوذج اسـتخدام ريمكـن
ً

املثا النموذج من املعطاة جتماعية رة الظا ب تقا مدى لقياس  .رأك

ثانيا
ً

امل:  منظمات العشوائياتردو ر تطو عمليات ي املد    )35( -:جتمع

دو -1 ضـــعف ـــ ع ال ـــذا و الدولـــة مقابـــل ـــ مـــستقلة ـــصية ي املـــد املجتمـــع ريتمتـــع
والــصالحيات الدســتو دائــرة خــارج التمــدد مــن ــا ومنع ا ســلط مــن ــد ل وإنمــا رالدولــة

بدادية س ر الظوا ع سيق ي املد املجتمع فقيام  .للدولةالقانونية،

الـــسياسية -2 الـــسلطة عـــن مـــستقلة مؤســـسات مـــن مجموعـــة مـــن ي املـــد املجتمـــع ـــو نيت
ـــ ف أخـــر ـــة ج مـــن بالدولـــة م وعالقـــ ـــة ج مـــن فـــراد ن بـــ العالقـــات نظـــيم ب يتقـــوم

والدولة املجتمع ن ب وسيطة  .مؤسسات

ـــــــسان، -3 حقـــــــو مثـــــــل واملقومـــــــات يم املفـــــــا مـــــــن بمجموعـــــــة ي املـــــــد املجتمـــــــع قيــــــرتبط
املواطنةاملش وم مف الرأي، عن التعب ة حر السياسية،  .اركة

مـــن -4 مجموعــة يتجمـــع حيــث ـــر ا التطــو العمــل ـــ إ ند ــس ي املـــد املجتمــع منظمــات
أجــر، أو لعائــد متوقــع ــ غ ــ وع طواعيــة ن معــ عمــل القيــام ــ يرغبــو الــذين نفــراد

عاليـة جـة د تمتلـك التطوعيـة التنظيمـات ـذه أن نجـد ثـم حيـثرفمـن مـن نـة املر ومـن
ا ل ن املنتم عضاء  .حركة

ثالثا
ً

العشوائيات:  ر تطو ي املد املجتمع منظمات تواجھ ال   -:املعوقات

ة -1 ــــ وا ؤ و عمــــل بــــرامج ــــ إ يفتقــــار ــــ: ر إ عــــام ل ــــش املنظمــــات ــــذه تفتقــــر حيــــث
محددة رامج و شاملة ة تنمو  .خطط

غ -2 ة دا صيات ال عض اختيار ـارإن أدا يـضعف املنظمـات تلـك لقيـادة لـة املؤ
وإعــــــداد بانتظــــــام ــــــة دا جتماعــــــات عقــــــد ميــــــة أ ــــــصيات ال تلــــــك ــــــ ال رحيــــــث
املقدمـــــــة ـــــــات ل الدقيقـــــــة البيانـــــــات تـــــــوف ـــــــدف نـــــــات واملوا عات واملـــــــشر ر زالتقـــــــا ور
ــة دا ـصيات فال العالقـة ذات املؤسـسات مــع ـسيق والت التواصـل وعـدم ـل رللتمو
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وتنميـة م ف معـا ـادة لز ـا ال ب التـد يتلقـوا لـم باملنظمـات ن العـامل لـدي لة املؤ رغ ر
م ا  ) 36 (.رم

ــل -3 التمو ــ ع ــصو ا ة وخاصــة: لصـعو لة املــش ــذه ي املــد املجتمــع منظمــات تواجــھ
ـــا انيا إم مـــن ـــ بكث ــ أك عـــادة ـــو ت املنظمـــات ــذه مثـــل ـــ ع ن القـــائم طموحــات نأن

و مـناملتاحة، املنظمـات ـذه عليـھ تحـصل الذي املا الدعم محدودية إ ذلك رجع
عضاء ات ا واش عات الت ضآلة إ وأيضا الدولة

ً
. 

ـــي -4 ز ا أو: العـــائق أحزابـــا بـــع ت مـــا عـــادة ي املـــد املجتمـــع منظمـــات مـــن العديـــد أن ـــو و
ً

اســتقال مــساحة تفقــد ثــم ومــن النفــوذ اب ــ أ أو عمــال لرجــال أو ــات القــرارحر لية
عمال جال أو زب ا ة لر ا سال ة أس وتبقي واملا ردار ؤر   )37(. ي

وميـة -5 ا واملنظمـات ي املـد املجتمـع منظمـات بـإبراز تمـام ـ عالم وسائل رقصو
ع املــــــشا ســــــيما ال ي املــــــد املجتمــــــع منظمــــــات ع مــــــشا إبــــــراز ــــــ ــــــ مم دو لــــــھ رفــــــاإلعالم ر ر

وإل ا م ة ـالنا م ـسا واقعيـة ـشطة أ مـن تقدمـھ مـا مدي يان و ا عل الضوء قاء
تنفيــذ ــ املـشاركة ــ مة للمــسا مـا ا توعيــة ــ ـ الكب ه دو كــذلك املــشكالت رحـل
مـن ونـھ يواج فيما ات قرا اتخاذ مية بأ دف املس و م ا إقناع يتم بحيث ع راملشا رر

املستدامة التنمية داف أ لتحقيق  .مشكالت

نمح -6 ـــــ و ـــــا ي و ـــــة ج مـــــن املنظمـــــات ـــــذه ن بـــــ يك ـــــش وال والتواصـــــل ـــــسيق الت دوديـــــة
عــن نــاتج ــذا و أخـر ــة ج مــن ـاص ا القطــاع ومــع ثانيــة ـة ج مــن الدوليــة ياملنظمـات

ما ن   )38(:أمر

ــــسيق:لو الت أســــلوب اتبــــاع ــــ املنظمــــات ــــذه ــــ ع ن القــــائم معظــــم لــــدي الرغبــــة عــــدم
غ مع والتعاو يك ش املنوال غ والتنافس صوصية ا وم مف ترسيخ جراء من   .ا

ي ا:الثـــا أســـبا ـــ بحـــث دو ـــا وترك ـــساسة ا القـــضايا ة وخطـــو ميـــة أل اك د نضـــعف ر ر
دوار تقاســـــم خـــــالل مـــــن ـــــا وحل القـــــضايا ـــــذه ل للتـــــصدي العالجيـــــة طـــــط ا وضـــــع وعـــــدم

ام  .وامل

عا ا
ً

ا: ر ر تطو ا ودو املح املجتمع   )39( -:لعشوائياترتنمية

س -1 لـ ذلـك ومـع فقـط فئـة أو بجماعة ست ول ل ك املجتمع ان س املجتمع تنمية تم
املجتمعية عات املشر ان الس ل ك ش أن ة وبالضر  . رو

تمــام -2 دو للمجتمــع ليــة ال االحتياجــات و يــاة ا أوجــھ بجميــع املجتمــع تنميــة نـتم
ة، والتجا اعة، الز مثل واحد ربجانب والتعليمر ة،  .وال

املجتمع -3 اجتما غي إحداث ع بالعمل املجتمع تنمية  .تم

املشكالت -4 بحل املجتمع تنمية عملية  Solving Problemتم

ات، -5 ــشا س ن، املــوظف مثـل مــا صــو ـ فنيــة مــساعدة عـادة املجتمــع تنميــة رتتـضمن ر
تطوعية منظمات من أو ومية ح ات ج  .من



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، )3(، الجزء )190: (العدد

 

 

385 

تنم -6 محاولــــةــــتم وتتــــضمن الــــنظم مختلــــف ن بــــ التعــــاو ة بــــضر أساســــا املجتمــــع نيــــة ور
ً

اعيــــــــــة، والز جتماعيــــــــــة، العلــــــــــوم مثــــــــــل املختلفــــــــــة التخصــــــــــصات ام إلســــــــــ املــــــــــة رمت
جتماعية دمة ا العامة، ة وال  .والتعليم،

املاديـة -7 ــداف باأل املجتمـع تنميــة ـةTesk Goalsـتم املعنو ــداف  Process Goalsو
املــــــــشاركة صـــــــفات ـــــــة تقو أو معينـــــــة ملموســـــــة ماديـــــــة ـــــــداف أ بتحقيـــــــق ـــــــتم ـــــــا أ أي

والتعاو ي الذا   )40(. نوالتوجيھ

ــــ -8 سا ـــدف فال دائمــــا، بالنـــاس ــــتم ـــ ف عليميــــة عمليـــة املجتمــــع تنميـــة تتـــضمن
ً

العمــل تنفيــذ أثنــاء ات ــ خ مــن ــسان ــسبھ يك مــا ولكــن املــادي ع املــشر مجــرد س ولــ
ه   .زوإنجا

املجتمع -9 ألفراد ية الرفا تحقيق و املجتمع تنمية لعملية ي ا ال دف ال  .أن

م-10 بأنفــــــس ان الـــــس قيــــــام ة ضـــــر ـــــ ع وتؤكــــــد ا فلـــــسف ـــــ ديمقراطيــــــة املجتمـــــع ورتنميـــــة
ممكن نطاق أوسع ع ن املواطن مشاركة ة والالمركز م مجتمع شئو   .نبالتحكم

ـ-11 ف مـدي ـ ع املجتمـع تنميـة محــدد،ـستمر لغـرض برنامجـا ـست ل ـ ف لـة طو منيـة ة
ً

ز
برنامجا ا و من أك عملية الواقع بل ال، مت عا ومشر
ً ًً

  . و

امليدانية اسة الد ا اتخذ ال ية املن   .رجراءات

اسة الد التحليلية: رنوع الوصفية اسات الد نمط إ اسة الد ذه ت رت   .ر

املستخدم الد: املن الـةرعتمـد ا اسـة د مـن ـ ع امليدانيـة موضـوع راسـة الـة ا تمثلـت وقـد
ن، أساســـي عـــدين ـــ اســـة كحالــــة: لورالد ه باعتبـــا ســـمرات ـــ ـــ املتمثـــل املثــــا رالنمـــوذج

النمـوذج، ــذا اختيــار ـ ا دعــت ـ ال رات ــ امل ــم وا تحتـذى، ان يجــب اسـة يرللد معيــة: الثــا ا
شد ـــس ل ـــا اختيا تـــم ـــ الختيـــاررال يـــة واملن العلميـــة رات ـــ امل ـــم وا الواقـــع، املثـــا بـــالنموذج

معية ا   .ذه

البيانـــــــات جمـــــــع ن: أدوات املـــــــسئول ـــــــ ع طبقـــــــت بار اســـــــ أداة ـــــــ ع اعتمـــــــدت اليـــــــة ا اســـــــة رالد
معية   .با

للباحث -1 املباشرة  .واملالحظة

وا: واملقـــابالت -2 ســـمرات ــــ ب ن املــــسئول اســـة للد ــــشر ال ربــــاملجتمع بجمعيــــةي ن ملــــسئول
املجتمع وتنمية للثقافة  .مصر

لتحديــــد -3 كـــأداة بار إســــ ة مــــن رواســـتما املجتمــــع وتنميـــة للثقافــــة مــــصر جمعيـــة اســــتفادة
مـــصر بجمعيـــة ن املـــسئول ـــ ع ة ســـتما تطبيـــق وتـــم ســـمرات، ـــ ب املثـــا رالنمـــوذج

م وعدد املجتمع وتنمية  .مفردة)  30(للثقافة
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لال ر الظا ن"ارتبخيالصدق املحكم  -:صدق

م وعـــــدد مبدئيـــــة ة بـــــصو ن املحكمـــــ الـــــسادة مـــــن مجموعـــــة ـــــ ع اســـــة الد أداة عـــــرض رتـــــم ) 18(ر
ــــا بمحو ة عبــــا ــــل تبــــاط ا مــــدى مــــن للتأكــــد وذلــــك رمحكمــــا ر ر

ً
ــــة،  اللغو ا صــــياغ ســــالمة ، ومــــدى

عــــديل مــــع ــــا ملحو طبقــــا ات العبــــا ــــب روترت
ً

حــــذف، ر ــــا، أو ير ة عبــــا أي إضــــافة وأو انــــت، ر وقــــد
التعديل ذف، عمليات التا، وا ضافة   :و

و  .أ  لاملحو كنمـوذج -:ر سـمرات ـ لنمـوذج والثقافيـة ية والـ جتماعيـة عـاد
العشوائية املجتمعات ر لتطو بھ يحتذي عاد، مثا أ ثالث ع   -:واشتمل

سمرات -1 لنموذج جتماعية   .عاد

قم عديل قم، )2(رتم حذف  ) .6 (روتم

سمرات -2 لنموذج ية ال   .عاد

قم عديل قم، )1(رتم حذف  ).4(روتم

سمرات -3 لنموذج الثقافية   .عاد

قم عديل قم، )3(رتم حذف  ).7(روتم

ي  .ب  الثـــا ر:راملحـــو لتطــــو بـــھ يحتــــذي مثـــا كنمـــوذج ســــمرات ـــ ب قتـــصادية عــــاد
العشوائية   .املجتمعات

قم عديل قم، )2(رتم اضافة  ).6(روتم

ات العبـا تبـاط ا ملدى تفاق سبة حساب تم ن املحكم السادة من الراجعة التغذية ضوء رو ر
ا بار(رملحو س عاد التالية) بأ املعادلة باستخدام   :وذلك

تفاق سبة   100 × معادلة

ــة املطلو التعــديالت اجــراء تــم اتفــاقوتــم، حيــث ــسبة ــ ع حــصلت ــ ال ات العبــا ــ ع ربقــاء
من سبق، ٪80أك ما إ باإلضافة ائية ال ا صو داة صياغة عند ر روقد   -:و

املنفية -1 مل ا عن   .البعد

السلبية -2 مل ا عن  .البعد

ــ -3 مع مــن ــ أك تحمــل ــ ال املركبــة مــل ا عــن ـــو، البعــد ي مــا حالــة ــ و ــل تأو مــن ــ أك نأو
منفيةن جمل احصائيا، اك البيانات غ تفر عند تماما ذلك يرا سلبة أو

ً ً
. 

 ي كما ائية ال ا صو داة بصياغة الباحث قام  -:روقد

و لاملحـــــو مثـــــا: ر كنمـــــوذج ســـــمرات ـــــ لنمـــــوذج والثقافيـــــة ية والـــــ جتماعيـــــة عـــــاد
العشوائية املجتمعات ر لتطو بھ ع، يحتذي عادواشتمل أ   -:ثالث
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ســـمرات  - أ  ـــ لنمـــوذج جتماعيـــة ـــ، عـــاد ع ـــ) 6(ىواحتـــو ع عـــد ـــل يحتـــو ) 3(يعـــد
ة  .رعبا

ســــمرات  -ب  ــــ لنمــــوذج ية الــــ ــــ،عــــاد ع ــــ) 6(ىواحتــــو ع عــــد ــــل يحتــــو ) 3(يعــــد
ة   .رعبا

ســــمرات  -ج  ــــ لنمــــوذج الثقافيــــة ــــ، عــــاد ع ــــ) 8(ىواحتــــو ع عــــد ــــل يحتــــو )3(يعــــد
ة   .رعبا

ي الثــا املجتمعـــات:راملحــو ر لتطــو بــھ يحتــذي مثـــا كنمــوذج ســمرات ــ ب قتـــصادية عــاد
ع،العشوائية املحو ذا رواحتو ع) 6(ى عد ل يحتو ة) 3(يعد  .رعبا

عـــاد الثالثيــــة ليكـــرت قـــة بطر اســـة الد أداة يح بتــــ الباحـــث قـــام ــــل، روقـــد تـــضمنت وقـــد
ا ثالثــة ــاســتجابة و ات مـــا-موافــق(رختيـــا حــد ــ إ موافــق–موافـــق ــ موافـــق) غ حــددت حيـــث

جات د جتان، رثالث د ما حد إ واحدة، روموافق جة د موافق   .روغ

  .تبارخثبات

ختبـــار بـــات ب ملـــرات: يقـــصد التطبيـــق إعـــادة ن حـــ بـــا تقر النتـــائج ذات ـــ ع ـــصو ا
ً

ل
ــا ف يطبــق ـ ال ط الــشر ذات تــوافر مــع مــرةوعديـدة ــل ـ ــ، ختبــار ع يطبــق ذلــك ـان أ ســواء

فــــراد، فــــرد مــــن مجموعــــة تــــم، أو حيــــث لــــألداة ختبــــار إعــــادة قــــة طر الباحــــث اســــتخدم ولقــــد
ــــ ع ــــا اســــة) 15(تطبيق الد مجتمــــع مــــن ة، رفــــرد ــــ ف مــــ عــــد أخــــر مــــرة التطبيــــق إعــــادة ىوتــــم

و التطبيـق خ تـا مـن ن لاسـبوع العينـة، ر اختيـار تـم إطـاروقـد ضـمن مـن ـا عل التطبيـق تـم ـ ال
اسـة الد اســة، رمجتمـع الد اجـراء عنــد ي ـا ال التطبيــق ـشملوا ال معامــل، ربحيــث حـساب تــم وقـد

معامــــل باســــتخدام ســــو(رتبــــاط ب تبــــاط نا املعادلــــة) ر باســــتخدام وذلــــك التطبيــــق جــــات د ن ربــــ
  -:تية

ص س مج س –ن ص× مج   مج

تباط   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)= ر(رمعامل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س مج س(–2ن ص                ×2)مج ص(–2نمج   2)مج

اسة الد   -:رمجاالت

مــــن ــــ كث اتفــــق ولقــــد مــــة، امل يــــة املن طــــوات ا مــــن املختلفــــة اســــة الد مجــــاالت تحديــــد رعــــد
ــــ ــــسية ئ ثالثــــة مجــــاالت اســــة د ــــل ل أن ــــ ع جتمــــا البحــــث منــــا ــــ ن راملــــشتغل املجــــالر

ي ا غرا(امل اسـة)ا الد ـذه ل الثالثـة املجـاالت تحـددت وقد ، الزم واملجال ، شر ال واملجال ر، ي
ي   -:فيما
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ي -1 ا امل ن: املجال أساسي عدين اسة الد موضوع الة ا   :روتمثلت

تحتـذى،: لو ان يجـب اسـة للد كحالـة ه باعتبـا سـمرات ـ املتمثل املثا رالنموذج ـمر وا
النموذج ذا اختيار ا دعت ال رات   .امل

ي العلميــــة: الثـــا رات ــــ امل ـــم وا الواقــــع، املثـــا بــــالنموذج شد ــــس ل ـــا اختيا تــــم ـــ ال معيــــة را
جمعيــة ــ و معيــة، ا ــذه الختيــار يـة املجتمــع(واملن وتنميــة للثقافــة شــارع42)  مـصر تقــاطع

ة الثو شارع مع از د رعبدهللا ولفرأ–ر ا أملاظة–ض ال سن رة–بجوار   ) .القا

 اسة الد موضوع الة ا الختيار ية واملن العلمية رات  :رامل

 واقتصاديا وثقافيا يا و اجتماعيا جوانبھ جميع امل مت سمرات
ً ً ً

. 

 العشوائيات ر لتطو بھ يحتذي نموذجا و لي سمرات اختيار تم
ً

 .ن

 مـــــصر جمعيـــــة اختيـــــار ـــــتـــــم ب املثـــــا بـــــالنموذج شـــــاد لالس املجتمـــــع وتنميـــــة للثقافـــــة
التــضامن ة ا و قبــل مـن ــا ف ــ ومع ي، املـد املجتمــع منظمــات إحـدي ــا أل رسـمرات ز

ا اشراف تحت عمل و  .جتما

 العشوائيات ر تطو ات وخ ب تجا ا ل املجتمع وتنمية للثقافة مصر  .رجمعية

 ا ونمية للثقافة مصر املستفيدينجمعية من ا كب عددا تخدم ملجتمع
ً ً

. 

اسة* الد موضوع الة   -:را

ن أساسي عدين اسة الد موضوع الة ا وتمثلت اسة الد موضوع الة ا رتحددت   :ر

ـم: لو وا تحتـذى، ان يجـب اسـة للد كحالـة ه باعتبـا سـمرات ـ املتمثل املثا رالنموذج ر
اختيـــــ ـــــ ا دعـــــت ـــــ ال رات ــــ الوســـــطيامل ـــــضبة ال ـــــ ســـــمرات ـــــ ع ومـــــشر النمـــــوذج، ـــــذا وار

بمساحة املرافق128باملقطم افة يضم حضار سك تجمع شاء وإ س تأس تم حيث يفدان،
املدينــــة ــــشمل و طــــرة وا العــــشوائية املنــــاطق ــــا أل ــــدمات أســــمرات3وا أساســــية 1مراحــــل

الثالثة3وأسمرات2وأسمرات املرحلة ت والثانيـة2017وان ـ و املرحلـة وحـدات وعـدد 11م
و خــدمات منــاطق ــا و ــشطيب، ال املــة ســكنية وحــدة و140ألـف ــا تجا محــال

ً
ر

ً
و3 3حــضانات

و ية ـــــ و4وحـــــدات يـــــة ترف ـــــات ومت قـــــدم كـــــرة ابتدائيـــــة2مالعـــــب ســـــة ومد طفـــــل رحديقـــــة
أســـمرات و ثقـــا2حديثــة ومركـــز مكـــشوف ومـــسرح تجـــار خـــدمات مجمـــع إطفـــاءييـــضم ونقطـــة

أســمرات أمــا ، مــص ألــف ــسع د ومــ شــرطة مــن3وقــسم ــو ــ124نفتت أ دو ة، رعمــا رر
بإجما ة متكر أدوار سع دمات7440رو ا من ا وغ سكنية   .وحدة

 ي جمعيــــة: الثــــا ــــ و الواقــــع، املثــــا بــــالنموذج شد ــــس ل ــــا اختيا تــــم ــــ ال معيــــة را
املجتمع( وتنمية للثقافة ـا)مصر ة42ومقر الثـو شـارع مـع از د عبـدهللا شـارع رتقـاطع –ر

ولف ا ض أملاظة–رأ ال سن رة–بجوار ـا) القا عمل ومزاولـة معيـة ا ار إش ،وتم
ــ ســميا

ً
واملؤسســسات1978/ 10/ 18ر معيــات ا قــانو ــام ألح معيــة ا وتخــضع نم

قـــــــم جتمـــــــا2002لـــــــسنة84رليـــــــة التـــــــضامن ة ا و إشـــــــراف تحـــــــت رم وتتعــــــــددز ،
ن املــصر مــن الف عــشرات ــا م ــستفيد و ا تقــدم ــ ال ــدمات وا معيــة ا ــشطة أ

وذو والكبــــــار والــــــشباب ـــــع والطال طفــــــال ـــــشمل ــــــ ال املجتمــــــع فئـــــات مختلــــــف يمـــــن



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، )3(، الجزء )190: (العدد

 

 

389 

والفيــوم يــة والقليو ة ــ وا رة القــا محافظــات ــ ــا وجود حقــق و اصــة، ا ات رالقـد
ـــ امــل والت ــشار ن و للثقافـــةالتنــوع مــصر جمعيــة اختيـــار وتــم ــدمات، وا ــشطة

منظمــات إحــدي ــا باعتبا ســمرات ــ ب املثــا بــالنموذج شــاد لالس املجتمــع روتنميــة
ا اشــراف تحــت عمــل و جتمــا التــضامن ة ا و قبــل مــن ــا ف ــ املع ي، املــد راملجتمــع ز

كب عددا وتخدم العشوائيات ر تطو ات وخ ب تجا ا ول
ً

نر املواطن من ا
ً

. 

شر-ب ال   :ياملجال

م وعــــدد معيــــة با ن املـــسئول مــــن اســـة الد موضــــوع الــــة ل ـــشر ال املجتمــــع قـــوام جــــاء رحيـــث ي
عــــــدد)  37( بعاد اســــــ احــــــصائيا)  7(تــــــم ا صــــــالحي لعــــــدم ة اســــــتما

ً
ي، ر ــــــا ال العــــــدد )  30(فأصــــــبح

ة   . راستما

الزم-ج   :املجال

املي اسة للد الزم املجال منروتحدد ح01/03/2020دانية   .م2020/ 12/03م

حصائية ة املعا   -:أساليب

دقيق ك بقياس الكيفي القياس عن التعب تواجـھ، ملحاولة ـ ال املشكالت عض ع والتغلب
سانية امل، العلوم الت ايجاد ملحاولة حصائية ساليب من العديد البحث استخدم ، فقد

اسلوب إ دقيقوالتوصل   .عل

ي ما اتباع تم   -:فقد

اسة -1 الد ألداة سبة بال ا محو داخل ة عبا ل ل ة املئو سب ال رحساب  .رر

ــة -2 املعيا جــة الد رحــساب ــة(ر املعيا أســلوب)  رالقــوة باســتخدام وذلــك؛ حــده ــ ع ة عبــا ــل رل
عــــم اســــتجابة بإعطــــاء ـــة املر ان مــــا ، 3= زو حــــد ــــ إ ال ، 2= واســـتجابة  ، 1= واســــتجابة

تكـرار ضــرب تـم مـا، 3×عــم( وقـد حــد ـ ــا)  1×ال، 2×إ جمع املنفيــة، ثـم مـل ا مراعــاة ، مـع
عــم اســـتجابة بإعطــاء التــدرج ـــو في وجــدت إن الــسالبة مـــا ، 1=نأو حــد ـــ إ  ، 2=واســتجابة

ال  .3=واستجابة

ة                                                                                                             املعيا جة الد رمج                                          ر

ة -3 املر ان و متوسط معادلة، زحساب باستخدام التحقق: وذلك جة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=رد

العينة                                                                                                                         مج

املدى -4 جة، حساب د وأقل جة د أع ن ب الفر و رو ر   0.66 = 3 ÷2 = 1-3ق

ر -5 انــــت مطلقــــا1< إذا تتحقــــق ال ة العبــــا فــــإن
ً

انــــت، ر تتحقــــق1.66≤ ر ≤ 1إذا ة العبــــا رفــــإن
ضـــعيفة جـــة انـــت، ربد متوســـطة2.33≤ ر≤ 1.67إذا جـــة بد تتحقـــق ة العبـــا رفـــإن انـــت، ر إذا

ـــــة2.99≤ ر ≤ 2.34 قو جــــة بد تتحقــــق ة العبــــا رفــــإن ة، ر ــــ كب ر، أو انــــت ة3= إذا العبـــــا رفــــإن
تماما تتحقق
ً

.  
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ــة -6 التقدير ـسبة ال ة(حـساب للعبــا ية ـس ال ــ)  رميـة ع التحقـق جـة د بقــسمة ذلـك ـتم رو
ستجاباتعد  د

ا100 ×  اصة ا ة املئو سبة بال ة العبا مية أ لتوضيح  .روذلك

ا -7 محو داخل ة للعبا ب ت ال رحساب  .ر

ة                                                                    املعيا جات الد رمج   ر

املحو -8 جات لد العام راملتوسط  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       =ر

العينة                                                                           م

اسة*  للد العامة النتائج    -:رعرض

وتنميـ للثقافـة مـصر بجمعيـة متعلقـة سـمية بيانات ثمة ناك أن من موجـودةربالرغم املجتمـع ة
الرســمية ـــا وثائق ـــ، ضــمن الفع الواقـــع اســة د ـــ إ ـــأ و ــا عل عتمـــاد عـــدم آثــر البحـــث أن ربيـــد

حيــث مــن م يف وتـص ن املــسئول مـن ة ــشر ال القـو ــم حيــث مـن معيــة ا عليـھ توجــد ىالـذي
ة، النوع العمر ة، واملرحلة ا الت، ومعدل يح، واملؤ ال البيانات من ا البحـث؛وغ ا إل تاج

حالــــة اســــة د يمثــــل البحــــث ــــذا الواقــــع، رألن مــــن البيانــــات مــــع ــــس أن الباحــــث ــــ ع ــــان و
خـر، بنفـسھ يــة املن والطـر الــة ا اسـة د مـن ن بــ خـتالف منطــق ـو ــذا ىولعـل ق حيــث، ر

يحــــصل أن ه ـــ غ ـــستطيع ال بيانـــات ـــ ع ـــصو ا ــــ إ الـــة ا اســـة د خـــالل مـــن البحـــث لـــس ر
الة ا واقع ا عل توجد ال الة ا بنفسھ يواجھ الباحث ألن ؛ خر ية املن بالطر ا ىعل ق

البحــــث النحــــو، مجتمــــع ــــ ع البحــــث مجتمــــع بخــــصائص اصــــة ا النتــــائج جــــاءت ذلــــك ــــ فع
  -:التا

نوثــة -1 و ة و الــذ حيــث مــن البحــث مجتمــع خــصائص أن اســة الد نتــائج ركــشفت ــسبة، ر أن
بج ن ناثاملسئول سبة عن د تز و الذ من املجتمع وتنمية للثقافة مصر  .رمعية

مـن -2 أقـل ـ تركـزت البحـث ملجتمـع ـة العمر املرحلـة خـصائص أن اسة الد نتائج 40ركشفت
عامـــــا
ً

فئــــــة،  مــــــن املجتمــــــع وتنميـــــة للثقافــــــة مــــــصر بجمعيــــــة ن املـــــسئول غالبيــــــة أن يــــــدل ممــــــا
  .الشباب

املؤ -3 خـــــــصائص أن اســــــة الد نتــــــائج ـــــــلركــــــشفت مؤ ــــــ كــــــز ت البحـــــــث ملجتمــــــع ــــــ ا الد رــــــل
 .متوسط

املجتمـع -4 وتنميـة للثقافــة مـصر بجمعيـة ن املـسئول غالبيــة أن اسـة الد نتـائج ــشغلنركـشفت
اجتما ي اخصا العليا، وظيفة الت املؤ حملة من م الوظيفة ذه شغل من  .وأن

تركـــــزت -5 البحـــــث ملجتمــــع ة ـــــ ا مـــــدة يف تـــــص أن اســـــة الد نتـــــائج مـــــنركــــشفت أقـــــل )  5(ـــــ
م لــد س لــ املجتمــع وتنميــة للثقافــة مــصر بجمعيــة ن املــسئول غالبيــة أن يــدل ممــا ســنوات

املح املجتمع وتنمية للثقافة مصر جمعية ة قد واقع ن لتحس افية ة خ   .رسنوات

ات -6 دو ـــــ ع ن حاصـــــل ـــــ غ البحـــــث مجتمـــــع مـــــن ـــــ ك ـــــسبة ال أن اســـــة الد نتـــــائج ركـــــشفت ر
الن وتلــك يـة املجتمــعرتد وتنميــة للثقافــة مــصر بجمعيــة ن املــسئول افتقــار مــدى ــ تو تــائج

ية التد ات رللدو  . ر
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ثانيا
ً

اسة:  الد ومحاو عاد بأ اصة ا رالنتائج   :ر

باســـــتجابات اصـــــة ا اســـــة(النتـــــائج للد ـــــشر ال راملجتمـــــع مـــــصر)  ي بجمعيـــــة ن املـــــسئول
املجتمـع وتنميـة مـصر، للثقافـة جمعيـة باسـتفادة النمــوذجواملتعلقـة مـن املجتمـع وتنميـة للثقافـة

سمرات ب و، املثا للمحـو العـام املتوسـط أن يتـ اسة للد العامة النتائج واقع لفمن ر ر
عــــــن متفوقــــــا جـــــاء ســــــمرات ــــــ لنمـــــوذج والثقافيــــــة ية والــــــ جتماعيـــــة عــــــاد باأل ـــــاص وا

ً

سـمرات، ب قتصادية عاد ملحو العام انـتراملتوسط التحقـق"حيـث جـة الواقعيـة" رد
و لللمحو ي)  2.102(ر الثـا للمحـو العام املتوسط من أك تحقق جة د رو التحقـق"ر جـة " رد

ــــو) . 1.916(الواقعيـــة ــــ ان ــــش ن املحــــو أن نإال التحقــــق"ر جـــة ممــــا" رد متوســــطة الواقعيــــة
است خالل من امليدانية اسة الد لنتائج مصداقية بثمة اسةريو للد شر ال املجتمع رجابات   .ي

 أوال
ً

جتماعية:  الرعاية عاد   : أ

استجابات اسـة(جاءت للد ـشر ال راملجتمـع وتنميـة) ي للثقافـة مـصر بجمعيـة ن املـسئول
مـــــن، املجتمــــع املجتمـــــع وتنميـــــة للثقافـــــة مـــــصر جمعيــــة اســـــتفادة عـــــن بار ســـــ ات عبـــــا اصـــــة را

أ حيـث ســمرات ــ ب جتماعيــة ــعـاد جــاءت ســمرات ـ لنمــوذج جتماعيــة عــاد ن
حيث ي الثا ب ت التحقق"ال جة متوسـطة)  2.216(الواقعية" رد تحقق جة د جـاءت، رو حيـث

التا ليا تنا مرتبة البعد نتائج
ً

  -:ز

إليھ -1 ن املنتقل ان الس احتياجات بتوف ال  .يقوم

جتم -2 القيمة ام اح مبادئ ع ال سانيؤكد لإل  .اعية

إليھ -3 ن املنتقل ان للس جتماعية دمات ا تقديم ع سمرات  .عمل

إليھ -4 ن املنتقل ان للس جتماعية باملساعدة ال  .يقوم

إليھ -5 ن املنتقل ان للس جتما يل بالتأ سمرات  .يقوم

دمة -6 جتماعية و اضية الر ندية شاء بإ سمرات إليھيقوم ن املنتقل ان  .الس

السابقة اسات الد خالل من جتماعية الرعاية عاد أ نتائج ع  -:رالتعقيب

دللــــت الــــسابقة اســــات الد املنــــاطق: رمجمــــل ان لــــس اجتماعيــــة خــــصائص وجــــود ــــ ع
ذلك تطلب و ، خر املناطق ن العادي املجتمع ان س من م غ عن م تم ىالعشوائية

ط ذات خدمات يؤكـدوجود فالواقع م، وخصائص م انا وإم م ف ظر مع يتالءم خاص ع وا
ــــــا تجعل ــــــ وال ــــــا، اصــــــة ا جتماعيــــــة ــــــا ف ظر ــــــا ل للعــــــشوائيات اليــــــة ا الوضــــــعية وأن

قليمية و املحلية التنمية خطط دد بما املجتمع با عن  . تختلف

السابقة اسات الد دللت عـاد :ركما ـ ـ وا قـصو وجود للمجتمعـاترع جتماعيـة
املنظمــــات ن بـــ والتعــــاو الـــشراكة آليــــات ودعـــم ة ضـــر ــــ إ أيـــضا ت أشــــا ،وقـــد نالعـــشوائية ر ور

ً

املجتمــــع منظمــــات ألن العــــشوائية املجتمعــــات ر لتطـــو ي املــــد املجتمــــع ومنظمــــات وميـــة ا
ا، سـاكن غبـات و املنـاطق تلـك باحتياجـات تفـي أن ـستطيع ال املحـدود ا ل بتمو ي كمـاراملد

أمــــام عائقــــا ل ــــش قــــد ــــا وغ اجتماعيــــة عديــــدة مــــشكالت مــــن ي عــــا املجتمعــــات تلــــك أن
ً
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الوضـع واسـتمرار الدولـة، قبـل مـن ـا تمـام ة ضـر مـن والبـد املجتمـع ـ التنميـة ورعملية
ا انية الس ادة الز معدالت تفاع ال نظرا جتماعية املشكالت تزايد ع ل الش رذا

ً
. 

 ثانيا
ً

ية:  ال الرعاية عاد   : أ

اســـــتجابات اســـــة(جـــــاءت للد ـــــشر ال راملجتمـــــع وتنميـــــة) ي للثقافـــــة مـــــصر بجمعيـــــة ن املـــــسئول
مـــــن، املجتمــــع املجتمـــــع وتنميـــــة للثقافـــــة مـــــصر جمعيــــة اســـــتفادة عـــــن بار ســـــ ات عبـــــا اصـــــة را

حيــث و ــب ت ال ــ جــاءت ســمرات ــ لنمــوذج ية الــ التحقــق"لعــاد جــة قعيــةالوا" رد
متوسطة)  2.218( تحقق جة د التا، رو ليا تنا مرتبة البعد نتائج جاءت حيث

ً
  -:ز

انھ س دمة ية ال شآت امل عمل قام  .سمرات

ية -1 ال الناحية من التلوث عن عيدا أ مثا كيان بأنھ سمرات يتم
ً

. 

ان -2 للس ية البي التوعية ة ضر ع سمرات إليھوريؤكد ن  .املنتقل

إليھ -3 ن املنتقل ان للس ية ال بالتوعية سمرات  .يقوم

انھ -4 س تواجھ ال املشكالت ة بمواج سمرات  .يقوم

إليھ -5 ن املنتقل ان للس ية ال املساعدة سمرات  .يقوم

السابقة اسات الد خالل من ية ال الرعاية عاد أ نتائج ع  -:رالتعقيب

ا دللـــــتومجمـــــل الـــــسابقة اســـــات املنـــــاطق: رلد ان لـــــس ية ـــــ خـــــصائص وجـــــود ـــــ ع
ذلك تطلب و ، خر املناطق ن العادي املجتمع ان س من م غ عن م تم ىالعشوائية
يؤكـد فالواقع م، وخصائص م انا وإم م ف ظر مع يتالءم خاص ع طا ذات خدمات ووجود

الــــ ــــا ف ظر ــــا ل للعــــشوائيات اليــــة ا الوضــــعية ئــــةوأن الب ــــذه ظــــل ــــ ــــا اصــــة ا ية
ـــدد بمـــا املجتمـــع بـــا عـــن تختلـــف ـــا تجعل ـــ وال ئـــة، و و مـــراض مـــن للعديـــد ـــصبة ا

يبة ية ث وا ربوجود  .ر

الــــــسابقة اســــــات الد دللــــــت ية :ركمــــــا الــــــ الرعايــــــة عــــــاد أ ــــــ ــــــ وا قــــــصو وجــــــود ــــــ رع
ودعــم ة ضــر ــ إ أيــضا ت أشــا وقــد العــشوائية، رللمجتمعــات ور

ً
ن بــ والتعــاو الــشراكة نآليــات
منظمــات ألن العـشوائية، املجتمعـات ر لتطــو ي املـد املجتمـع ومنظمــات وميـة ا املنظمـات
غبــــــات و املنـــــاطق تلـــــك باحتياجـــــات تفـــــي أن ــــــستطيع ال املحـــــدود ـــــا ل بتمو ي املـــــد راملجتمـــــع

ي صـــعبة يـــة بي ف ظـــر ظــل ـــ الـــص للمجـــال امــل ال الـــدعم تـــوف وكـــذلك ا، تولـــدوســاكن
الدولـــة، قبــل مـــن ية الــ بالرعايـــة تمــام ة ضـــر مــن والبـــد مــراض، مـــن العديــد ــا ورم
ــادة الز معــدالت تفــاع ال نظــرا ية الــ املــشكالت تزايــد ــ ع ل الــش ــذا الوضــع رواســتمرار

ً

ا انية   .الس

 ثالثا
ً

الثقافية:  الرعاية عاد   :أ

استجابات اسة(جاءت للد شر ال راملجتمع وتنميـةاملس)  ي للثقافـة مـصر بجمعيـة ن ئول
مـــــن، املجتمــــع املجتمـــــع وتنميـــــة للثقافـــــة مـــــصر جمعيــــة اســـــتفادة عـــــن بار ســـــ ات عبـــــا اصـــــة را
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حيـــــــث الثالـــــــث ـــــــب ت ال ـــــــ جـــــــاءت ســـــــمرات ـــــــ لنمـــــــوذج الثقافيـــــــة التحقـــــــق"عـــــــاد جـــــــة " رد
متوسطة)  1.873= (الواقعية تحقق جة د مرتبة، رو البعد نتائج جاءت التاحيث ليا تنا

ً
  -:ز

إليھ -1 ن املنتقل ان للس الثقا يل التأ ع سمرات  .عمل

إليھ -2 ن املنتقل ان للس التعليمية باملساندة سمرات  .يقوم

إليھ -3 ن املنتقل ان الس ألبناء التعليمية دمات ا بتقديم سمرات  .يقوم

لل -4 التعليمية العملية سيق بت سمرات إليھيقوم ن املنتقل ان  .س

إليھ -5 ن املنتقل ان الس أبناء من ن و املو نمية ب سمرات  .يقوم

إليھ -6 ن املنتقل ان للس جتماعية بالتوعية سمرات  .يقوم

إليھ -7 ن املنتقل ان للس السياسية بالتوعية سمرات  .يقوم

ان -8 الس ألبناء التعليمية باملساعدة سمرات إليھيقوم ن  .املنتقل

السابقة اسات الد خالل من الثقافية الرعاية عاد أ نتائج ع  -:رالتعقيب

دللـــــت الـــــسابقة اســـــات الد املنــــــاطق: رومجمـــــل ان لـــــس ثقافيـــــة خـــــصائص وجـــــود ـــــ ع
ذلك تطلب و ، خر املناطق ن العادي املجتمع ان س من م غ عن م تم ىالعشوائية

يت خاص ع طا ذات خدمات يؤكـدوجود فالواقع م، وخصائص م انا وإم م ف ظر مع والءم
تختلــف ــا تجعل ــ وال ــا، اصــة ا الثقافيــة ــا ف ظر ــا ل للعــشوائيات اليــة ا الوضــعية وأن

قليمية و املحلية التنمية خطط دد بما املجتمع با  . عن

الــــــسابقة اســــــات الد دللــــــت الثقا :ركمــــــا الرعايــــــة عــــــاد أ ــــــ ــــــ وا قــــــصو وجــــــود ــــــ فيــــــةرع
ن بــ والتعــاو الــشراكة آليــات ودعــم ة ضــر ــ إ أيــضا ت أشــا ،وقــد العــشوائية نللمجتمعــات ر ور

ً

منظمــات ألن العــشوائية املجتمعــات ر لتطــو ي املــد املجتمــع ومنظمــات وميــة ا املنظمــات
غبــــــات و املنـــــاطق تلـــــك باحتياجـــــات تفـــــي أن ــــــستطيع ال املحـــــدود ـــــا ل بتمو ي املـــــد راملجتمـــــع

أن كمـــــا ا، أعـــــدادســـــاكن لقلـــــة نظـــــرا ثقافيـــــا عديـــــدة مـــــشكالت مـــــن ي عـــــا املجتمعـــــات تلـــــك
ً ً

عــــاد بأ تمــــام ة ضـــر مــــن والبـــد ي املتــــد النـــوع مــــن ـــو ف التعلــــيم وجـــد وإن ــــا ن وراملتعلمـــ
املـــــشكالت تزايـــــد ـــــ ع ل الـــــش ـــــذا الوضـــــع واســـــتمرار الدولـــــة، قبـــــل مـــــن الثقافيـــــة الرعايــــة

عوامل من ا عل تب ي وما معـدالتالثقافية تفـاع ال نظـرا وذلـك مة ر ا شار وان رنحراف
ً

املناطق بتلك انية الس ادة   .الز

 ي الثا قتصادية: راملحو    -:عاد

استجابات اسة(جاءت للد شر ال راملجتمع وتنميـة)  ي للثقافـة مـصر بجمعيـة ن املسئول
للثقافـــــة، املجتمــــع مـــــصر جمعيــــة اســـــتفادة عـــــن بار ســـــ ات عبـــــا اصـــــة مـــــنرا املجتمـــــع وتنميـــــة

و متوســــط ســــمرات ــــ ب قتــــصادية التحقــــق"عــــاد جــــة جــــة)  1.916=(الواقعيــــة" رد د ــــ رو
متوسطة التا، تحقق ليا تنا مرتبة البعد نتائج جاءت حيث

ً
  -:ز

إليھ -1 ن املنتقل ان للس قتصادية باملساعدة سمرات  .يقوم
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ت -2 نة باملر سمرات مسؤ ويتم دماتو ا  .قديم

إليھ -3 ن املنتقل ان الس بتوظيف سمرات  .يقوم

العمل -4 سو ا يحتاج ال عات باملشر ن املقيم بتوعية ال قيقوم  .و

م -5 ش مع مستو ن لتحس انھ س لتوظيف سمرات  .يعمل

ان الس بمستو تقاء ع سمرات يعمل   .ر

قتصادية عاد نتائج ع السابقةالتعقيب اسات الد خالل  -:رمن

دللــت الـسابقة اســات الد املنــاطق: رمجمـل ان لـس اقتــصادية خـصائص وجــود ـ ع
ذلك تطلب و ، خر املناطق ن العادي املجتمع ان س من م غ عن م تم ىالعشوائية
م أ من ولعل م، وخصائص م انا وإم م ف ظر مع يتالءم خاص ع طا ذات خدمات ووجود

الف الـــــةعيــــوب ا لـــــضعف أو لفقــــره يجـــــة ن يومـــــھ قــــوت يجـــــد أن ـــــ الفق ــــستطيع ال أن قـــــر
مــــــستقبال التخطيطيــــــة العمليـــــة توجــــــھ مؤشـــــرات إيجــــــاد ــــــ ع العمـــــل وكــــــذلك قتـــــصادية،
مــشكالت ــة ملواج جديــدة آليــة ــ إ والتوصــل العــشوائية، املنــاطق ــ الفقــر لة مــش ــة ملواج

ج لبنة وضع وكذلك املناطق، تلك ـالفقر وال جتماعيـة دمـة ا اسـات د بنـاء ـ رديـدة
اسـة الد فـإن وعليـھ النـاس، مـن ـ كب قطـاع ع تؤثر ال الك املشكالت ة بمعا رتتعلق ى
العـــشوائية املنـــاطق ـــ الفقـــر ـــة ملواج التخطـــيط ـــ ي املـــد املجتمـــع مـــشاركة تفعيـــل تبحـــث

ا اسـة الد أن إال ان، الـس ـشة مع مستو ن تحس رومحاولة مثـاي نمـوذج قـدمت قـد اليـة
ـو العشوائية املجتمعات ر لتطو بھ سـمرات(يحتذي عـاد) ـ جميـع فيـھ يتـوفر حيـث

يـــة والدي حيـــة و وال اضـــية والر والثقافيـــة والتعليميـــة ية والـــ جتماعيـــة و التخطيطيـــة
منھ ستفادة ر و انھ س حياة مستو ن تحس تضمن   .يوال

اس الد   -:ةرتوصيات

املجتمعــات .1 ان لــس ة حــضا نقلــة ونــھ ســمرات ــ ب املثــا بــالنموذج خــذ ة رضــر ور
 .العشوائية

انھ .2 ســ ــو ســمرات ــ مجتمــع ــ ع اســات والد بحــاث مــن العديــد عمــل ة نضــر ر ور
مختلفة ثقافات م ولد مختلفة ئات ب  .من

تجــاه .3 ــا دو تــؤدي ــ ح ماديــا ي املــد املجتمــع منظمــات دعــم ة رضــر و
ً

حالـــةر ــ املجتمــع
ا ا ا أو الدولة  .غياب

لــــم .4 انھ ســــ وأن خاصــــة للعــــشوائية ــــرا مظ ــــو ي ال ــــ ح ــــ ال ــــ ع املحافظــــة ة ضــــر
ً

ن ور
املتحضرة ياة ا تلك ع عد  .يتعودوا
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  املراجع

ى ار ال الرحمن عبد سام التخطيط: واب كمتغ ي املد املجتمع ملنظمات املجتمعية املسئولية
ســــالةـــدما رة، القــــا بمحافظـــة العــــشوائية املنــــاطق لفقـــراء جتماعيــــة الرعايــــة رت

ة(ماجـــست ــــشو م ــــ حلــــوان،) رغ جامعـــة جتماعيــــة، دمــــة ا ليـــة ــــذا. م2016،
قم بع ي البحث) 22(رالتوثيق ن  .م

ــــــــاج املحــــــــسن عبــــــــد يم مــــــــشكالت:إبــــــــرا ــــــــة مواج ــــــــ والــــــــشعبية وميــــــــة ا ــــــــود ا امــــــــل ت
ماجــــــستاملج ســــــالة ، العــــــشوائية ة(رتمعــــــات ــــــشو م ــــــ جتماعيــــــة)رغ دمــــــة ا ،قــــــسم

ـــر ،جامعـــة بيـــة ال ليـــة ، املجتمـــع قـــم.م2007.زوتنميـــة بـــع ي التوثيـــق ـــ) 1(رـــذا
البحث ن   .م

يم إبــرا والقانونيــة،: أحمــد جتماعيــة و قتــصادية للعلــوم دمــشق مجلــة ي، املــد املجتمــع مــة زأ
و ـــع الرا دن،املجلـــد مؤتـــھ، جامعـــة ي، الثـــا العـــدد ن، التوثيـــق.م2008رالعـــشر ـــذا

قم بع البحث) 38(ري ن   .م

ثابــت اتيجية: أحمــد ســ و الــسياسية اســات الد مركــز ، ــ للقطــاع والثقــا الــسيا رالــدو ر
رة، القا رام، قم.م2000لأل بع ي التوثيق البحث) 37(رذا ن  .م

عبـــدالعاطي ســـالة: كيـــوانأحمـــد منـــة، ـــ غ العـــشوائية املنـــاطق ر تطـــو صـــندو آليـــات م رتقـــو ق
ة(ماجــــست ــــشو م ــــ حلــــوان،) رغ جامعــــة جتماعيــــة، دمــــة ا ليــــة ــــذا.م2016،

قم بع ي البحث) 23(رالتوثيق ن  .م

محمـــــــود منـــــــو العـــــــشوائيات: أســـــــماء وتنميـــــــة الدوليـــــــة الـــــــشراكة إطـــــــار ـــــــ العمـــــــل ن بـــــــ العالقـــــــة
ماجـــــــستا ســـــــالة ة، ة(رـــــــضر ـــــــشو م ـــــــ جامعـــــــة) رغ جتماعيـــــــة، دمـــــــة ا ليـــــــة ،

قم.م2014حلوان، بع ي التوثيق البحث) 17(رذا ن  .م

املتحـــدة ة: مــم ــشر ال التنميـــة ــر املــستقبل"تقر بنـــاة مــصر بـــع.م2010،"شـــباب ي التوثيــق ـــذا
البحث) 27(رقم ن   .م

لل الثامن السنو ر يةيالتقر العر لية الـشبكة: منظمات يـة، العر املجتمعـات ـ ئـة الب قـضايا
للطباعة، ار نو دار لية، للمنظمات ية قـم.م2008العر بـع ي التوثيـق ) 39(رـذا

البحث ن  .م

ســــليمان الــــسيد محمــــود جتماعيـــــة: إمباركــــة املــــسئولية لتــــدعيم كمــــدخل ي ــــشار ال التخطـــــيط
ســــمرا ــــ ماجــــستلقــــاط ســــالة ة(رت، ــــشو م ــــ جتماعيــــة،) رغ دمــــة ا ليــــة ،

حلوان، قم.م2018جامعة بع ي التوثيق البحث) 24(رذا ن  .م

ـــــ مو محمـــــود ة ـــــ ر: أم تطـــــو ـــــ ي املـــــد املجتمـــــع ومنظمـــــات وميـــــة ا املنظمـــــات ن بـــــ الـــــشراكة
اه دكتـــــو ســـــالة رالعـــــشوائيات، ة(ر ـــــشو م ـــــ جت) رغ دمـــــة ا ليـــــة جامعـــــة، ماعيـــــة،

قم.م2016حلوان، بع ي التوثيق البحث) 12(رذا ن  .م
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عبدالعال عبدالقادر أشرف املنـاطق: أية ان س حياة نوعية ن تحس الوط نامج ال امات إس
ماجـــست ســــالة ســـمرات، ــــ ل ن املنتقلـــ ة(رالعـــشوائية ــــشو م ـــ دمــــة) رغ ا ليـــة ،

حلوان، جامعة قم.م2018جتماعية، بع ي التوثيق البحث) 25(رذا ن  .م

محمــود صــالح ت الناميـة: وثـر بالــدو امــشية ال لألقـاليم العمرانيــة التنميــة إقلــيم: لمنظومـة حالــة
ماجــست ســالة الــصعيد، ة(رجنــوب ــشو م ــ رة،) رغ القــا جامعــة ندســة، ال ليــة ،

قم.م2008 بع ي التوثيق البحث) 10(رذا ن  .م

الغنــــــدو ســــــمرات،: رحــــــسن ــــــ س قــــــم.م16/1/2018رئــــــ بــــــع ي التوثيــــــق ن) 33(رــــــذا مــــــ ــــــ
 .البحث

أحمد ع محمد سالة: رشا الفيوم، بمنخفض ة راو ال وامش ال ع العمرانية رالتجمعات
ة(ماجــست ــشو م ــ الفيــوم،) رغ جامعــة داب، ليــة بــع.م2012، ي التوثيــق ــذا

البحثم) 14(رقم  .ن

اء الو مجلس رئاسة منة،: زر غ للمناطق القومية طة ر ا العشوائية، املناطق ر تطو قصندو
قم.م11،2010ص بع ي التوثيق البحث) 8(رذا ن   .م

ن وآخــــر ــــ ف جتمــــا: وســــامية التخطـــــيط ــــ جتماعيــــة دمــــة ا قـــــة ـــــة(طر ملواج التــــدخل
اجات وا سكند) املشكالت ـديث،ر، ا ـام ا املكتـب التوثيـق.م1985ة، ـذا

قم بع البحث) 31(ري ن  .م

ن وآخـــــر الـــــسر مـــــصطفي وطلعـــــت جتماعيـــــة: و وقـــــضايا"التنميـــــة املكتــــــب"أســـــس رة، القـــــا ،
، ام قم.م1992ا بع ي التوثيق البحث) 3(رذا ن   .م

حــــسن محمــــد الباســــط بــــة: عبـــد و مكتبــــة جتماعيــــة، طالتنميــــة رة، القــــا ــــذا.م7،1998،
قم بع ي البحث) 30(رالتوثيق ن   .م

ن وآخـر عبيد الرفا ال دار: وعبد حلـوان، العـشوائية، املنـاطق لـبعض جتماعيـة طـة ر ا
للطباعة، ندس قم.م2005امل بع ي التوثيق البحث) 32(رذا ن  .م

صـــــالح املجتمـــــع: عبـــــدالعاطي منظمـــــات ن بــــــ يك ـــــش العــــــددال املتمـــــدن، ـــــوار ا موقـــــع ــــــ ي املـــــد
قم.التاسع بع ي التوثيق البحث) 36(رذا ن   .م

ن وآخــــر ر ــــو ا ادي وعبـــدال ــــام: ي ا املكتــــب ة، ســــكند ، جتماعيـــة التنميــــة ــــ اســـات رد ر
ديث، قم.م2001ا بع ي التوثيق البحث) 2(رذا ن  .م

ليلــــة ــــ قــــض: ع ــــي العر ي املــــد ة،املجتمــــع املـــــصر نجلــــو مكتبــــة ــــسان، وحقــــو املواطنــــة قايا
ط2007 قم.1م، بع ي التوثيق البحث) 35(رذا ن  .م

لـــيم ا عبـــد محمـــد أفـــت جتمــــا: رفاطمـــة مـــان تحقيـــق ـــ ي املـــد املجتمـــع منظمـــات ـــود ج
العــــــــــشوائية املنــــــــــاطق ان ماجــــــــــست"لــــــــــس ســــــــــالة ة(ر، ــــــــــشو م ــــــــــ دمــــــــــة) رغ ا ليــــــــــة ،

حلوان،ج جامعة قم.م2013تماعية، بع ي التوثيق البحث) 16(رذا ن  .م
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ن وآخــر نــدي ا محمــد ي،: وكــرم الثــا ــ العل املــؤتمر ، ــشو م ،بحــث املتخلفــة ة ــضر ا راملنــاطق
، و املجلــــد حلـــوان، جامعــــة جتماعيــــة، دمــــة ا بــــع.م1991لليـــة ي التوثيــــق ــــذا

البحث) 6(رقم ن  .م

ال اوماجد معاصـرة،: يغر إسـالمية قـضايا كتـاب التجديـد، الية بـع.م2000إشـ ي التوثيـق ـذا
البحث) 34(رقم ن  .م

ــ في مراجعــة: مــاكس ، القــومي نمــاء مركــز ، مقلــد ــ ع محمــد ترجمــة ، ية ــستان و ال ح ور
تــا دو للينــابيع، الــصفدي مطــاع ع مــشر ، وت ــ ب ، لبنــان ، صــا ــي أ ج نجــو و خر .ر

قم بع ي التوثيق البحث) 29(رذا ن  .م

ر و شكر يمحمد ـ: زي ع حالة اسة ،د ديدة ا العمرانية املجتمعات لتنمية ة بو ال راملتطلبات
ـــر، ،جامعـــة بيـــة ال ليـــة ، بيـــة ال مجلـــة ، ـــشو م بحـــث رة، بالقـــا ـــضة ال زمدينـــة ر

قم.م50،1995العدد بع ي التوثيق ن) 7(رذا  .البحثم

كــــــــــشك عـــــــــاطف حمــــــــــدي: محمـــــــــد ،دار ـــــــــ و الطبعــــــــــة رة، ،القـــــــــا الفقـــــــــر ئــــــــــة و ئـــــــــة الب فقـــــــــر
شر، قم.م1998لل بع ي التوثيق البحث) 5(رذا ن   .م

اشـــــف ال ـــــ وع عثمـــــان الـــــسميع عبـــــد ـــــة: محمـــــد املركز ة دا رة، القـــــا التنميـــــة، اجتمـــــاع رعلـــــم
املر ـ معل يل تأ برنامج ة، ر د بتدائيـة،زللمعا بـع.م1990حلـة ي التوثيـق ـذا

البحث) 28(رقم ن  .م

اشم الرحيم عبد ة: محمد والـ التعلـيم حقـي عـن للـدفاع املحليـة الدفاعيـة املنظمـات آليات
اه دكتــــو ســـــالة العـــــشوائيات، رلــــساك ة(ر ـــــشو م ـــــ جتماعيـــــة،) رغ دمـــــة ا ليــــة ،

حلوان، ي.م2016جامعة التوثيق قمذا البحث) 21(ربع ن  .م

عبـــدهللا محمــد عبـــدالفتاح املحليـــة: محمــد املجتمعـــات ــ ـــة التنمو جتماعيـــة دمــة ا ســـة رمما
ــــــــديث، ا ــــــــام ا املكتــــــــب ة، ســــــــكند واملــــــــستحدثة، ــــــــذا.م2007رالتقليديــــــــة

قم بع ي البحث) 40(رالتوثيق ن  .م

ب شـب عثمـان ق: محمد و جتمـا لـصندوالعائـد قتـصادية و جتماعيـة امج ـ لل قتـصادي
اه دكتـو سـالة العشوائية، املناطق ر رتطو ة(ر ـشو م ـ جتماعيـة،) رغ دمـة ا ليـة ،

حلوان، قم.م2015جامعة بع ي التوثيق البحث) 19(رذا ن  .م

محمــود ســعيد مجــدي حيــاة: محمــد نوعيــة ن تحــس ــ ي املــد املجتمــع منظمــات امات انإســ ســ
ماجــــــست ســــــالة ة(رالعــــــشوائيات، ـــــــشو م ــــــ جامعـــــــة) رغ جتماعيــــــة دمــــــة ا ليــــــة ،

قم.م2014حلوان، بع ي التوثيق البحث) 18(رذا ن  .م

صــــا شـــدي مــــصطفى ــــة: رمحمـــد ملواج التخطــــيط ـــ ي املــــد املجتمـــع مــــشاركة تفعيــــل أســـاليب
اه دكتــــــــــو ســـــــــالة العــــــــــشوائية، املنـــــــــاطق ــــــــــ رالفقـــــــــر ــــــــــ(ر م ـــــــــ ةغ دمــــــــــة) رشو ا ليـــــــــة ،

حلوان، جامعة قم.م2008جتماعية، بع ي التوثيق البحث) 9(رذا ن   .م

 



تطویر المجتمعات العشوائیة المحلیة باستخدام نظریة النماذج 
 المثالیة بحي األسمرات لتنمیة المجتمع المحلي

  مصطفى محمود أحمد محمد/ أ
 ثمانمحمد عبدالسمیع ع/ د.أ
 إبراھیم عبد المحسن حجاج/ د

 

 

398 

العـال عبــد ـاض محمــد ــ: رمحمـود املح املجتمـع تنميــة ـ ي املــد املجتمـع مؤســسات اســة: ردو رد
ماجــــــست ســــــالة ف، ســــــو ــــــ ب محافظــــــة ــــــ ليــــــة معيــــــات ا إلحــــــدى ــــــ(رحالــــــة غ

ة شو ف،،) رم سـو ب جامعة داب قـم.م2015لية بـع ي التوثيـق ـ) 20(رـذا
البحث ن  .م

حمـــــزة معـــــاذ ا: محمـــــود تقـــــدم ـــــ ال ـــــدمات ا ونوعيـــــة العـــــشوائية املنـــــاطق طبيعـــــة ن بـــــ العالقـــــة
ليــــــــة معيــــــــات العــــــــشوائية:  ا باملنــــــــاطق ليــــــــة معيــــــــات ا ــــــــ ع مطبقــــــــة اســــــــة رد

ماجـــــ ســـــالة ليـــــة، الدق ة(ستربمحافظـــــة ـــــشو م ـــــ جتماعيــــــة،) رغ دمـــــة ا ليـــــة ،
حلوان، قم.م2011جامعة بع ي التوثيق البحث) 13(رذا ن  .م

محمـــد شــرقاو ـــضر: ينجــاة ا املجتمــع ــ امـــشية ال ماعــات ولوجية: (يا و سوســـيوأن اســة رد
اج ســــو ماجــــست) بمدينــــة ســــالة ة(ر، ــــشو م ــــ اج،) رغ ســــو جامعــــة داب، ليــــة ، 

قم.م2010 بع ي التوثيق البحث) 11(رذا ن  .م

لــيم ا عبـد ســم العــشوائية: الـة املنـاطق ــ الـشباب حاجــات مركــز: تقـدير ـ ع مطبقــة اسـة رد
ماجـــــست ســــــالة ليـــــة، الدق بمحافظــــــة النـــــصر ة(رمنيـــــة ــــــشو م ـــــ دمــــــة) رغ ا ليـــــة ،

حلوان، جامعة قم.م2012جتماعية بع ي التوثيق البحث) 15(رذا ن   .م

ثانيا
ً

ية:  جن   :املراجع

Addmkupet a jessicakupet."the social science encyclopedia first 
published".london.kegan.paul.1990.p.40. م  ع رق ق یتب ذا التوثی ) 4( ھ
.فى متن البحث  

Iarmilla – Samuel, Schtelgart: Social Processes and the Production 
And Housing Inlatin America; (Soca); Inc All; 1989. ق ذا التوثی  ھ

.فى متن البحث) 26(یتبع رقم   
 

 

  

 

  

  


