
تحديد مشاكل واحتياجات 
المرأة في المجتمع المحلي

بثينة جردانه:  إعداد السيدة



: مفھوم المجتمع المحلي: الخلفية
مجموعة من األفراد
يعيشون في بقعة جغرافية محددة
في القيم والسلوكيات والتقاليد والنظم الثابتة يشتركون 

والسلوك العام المشترك
ويعتمد بعضھم على بعضھم اآلخر يتعاونون 

ويتفاعلون في نشاطاته المختلفة بشكل مستمر،



 تتوفر لھا مجاالت، أي ينشطون فكريا وبدنيا، في يعملون
: مؤسسات مثل

المجال الروحيالمجال االقتصادي
المجال األسريالمجال الترويحي
المجال الصحي المجال السياسي
المجال الفنيالمجال التعليمي



: سمات مفھوم تنمية المجتمع المحلي
التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي : الھدف

والصحي والعمراني
معرفة واقع المجتمع وإدخال العوامل :التھيئة 

والظروف والمشروعات لتطويره 
أي إشراك أفراده وجماعاته في وضع :إسھام المجتمع 

وتنفيذ مشروعات لتحقيق التقدم
وھي الموارد والطاقات البشرية :الطاقات واإلمكانات 

والمادية الالزمة



المشكالت التي تحد من تطور المجتمع المحلي:
المشكالت المتصلة بظاھرة التحضر
المشكالت المتصلة بإدخال األساليب التقنية
المشكالت المتصلة باالستقرار والتوطين
المشكالت المتصلة بالجمود االجتماعي
المشكالت المتصلة بالوضع الصحي  



: أھداف تنمية المجتمع المحلي

األھداف االقتصادية
 األھداف البشرية
األھداف المؤسسية



: مراحل تنمية المجتمع المحلي

)1(المرحلة التمھيدية
1-التعرف على المجتمع المحلي
2-االتصال بأبناء المجتمع المحلي
3- تحفيز أبناء المجتمع المحلي
4-بناء نواة التنظيم المؤسسي  



:المرحلة التخطيطية)2(
وتشملوضع خطة لتنمية المجتمع المحلي ، :
* بلورة قائمة باحتياجات المجتمع المحلي والمعوقات التي تواجه

تنميته
*ترتيب أولويات المشكالت والحاجات حسب أھميتھا
* تحديد طبيعة المشروعات التي يمكن اقتراحھا للتغلب على

المشكالت
* وضع التصور النھائي لخطة تنمية المجتمع المحلي
*توزيع أدوار ومسؤوليات التنفيذ على التنظيمات واألفراد



: وتتناول: المرحلة التنفيذية)3(

*اختيار األجھزة الالزمة والمناسبة لعملية التنفيذ
* تشجيع أبناء المجتمع المحلي على المشاركة اإليجابية

والتعاون
* وضع المشروعات موضع التنفيذ
*اإلشراف على عملية التنفيذ مع التقويم الدوري
4-المرحلة التقويمية: 



: مجاالت تنمية المجتمع المحلي

المجاالت االقتصادية
المجاالت الثقافية
المجاالت الصحية
المجاالت االجتماعية
مجاالت الخدمات العامة



:مجاالت النشاط النسائي
 تطوير وتحسين قدرات المرأة وتحسين أدائھا عن

طريق التعليم والتدريب
إنشاء وتشجيع التنظيمات النسائية
إدماج المرأة في عمليات التنمية
االقتصاد والتدبير المنزلي
اإلرشاد األسري
تربية األطفال



: تشخيص احتياجات وإمكانيات المجتمع المحلي

تعريف عملية تحديد االحتياجات المحلية:


 

ھي عملية إجرائية محددة، ومستمرة تتم باستخدام أساليب  ( 
علمية لتوليد معلومات عن االحتياجات المختلفة مع األفراد 
والجماعات والمجتمعات ضمن مستويات جغرافية مختلفة 

ليصار بعد ذلك إلى ترتيبھا حسب أولويتھا، وتخطيط، وتنفيذ 
)   البرامج، والمشروعات الموجھة لتلبية تلك االحتياجات

حسين محمد حسنين



:الحاجة والتغيير
 ھل يتغير المجتمع األردني نحو األفضل أو نحو

األسوأ؟؟
نمط األسرة النوويةنمط األسرة الممتدة
الوظيفةالعمل الزراعي
أسرة بحجم صغيرأسرة بحجم كبير
التبذيراالقتصاد في النفقة



  استكمال التعليم العالي للذكور واإلناثاستكمال التعليم العالي للذكور 
االعتماد على السيارة أكثراالعتماد على المشي أكثر
الجسد الضعيف والسمينالجسد القوي النحيف
العالج بالعالجات الكيميائيةالعالج الطبيعي باألعشاب
الزي المستوردالزي المحلي
العزلة والفرديةالمشاركة والعونة



رغيف الفرن الجاھزرغيف صنع اليد
االستھالكيةاإلنتاجية
 الزبل الكيماويالزبل البلدي
تلوث وفساد البيئةصفاء ونقاء البيئة
ازدياد الجريمةاألمن
الجريمة لجماعيةالجريمة الفردية



 التفكك االجتماعيالتضامن االجتماعي
الطالق بنسب أعلىالطالق بنسب قليلة
عمل المرأة خارج لمنزلعمل المرأة في المنزل
الكمالياتاألساسيات
اإلزعاجالھدوء
التلفاز والفيديوحديث األسرة والتفاعل



كبار السن خارج األسرةكبار السن مع األسرة
 التفاوت االجتماعيالعدالة
البناء على األرض الزراعيةحماية األرض الزراعية
سن زواج متأخرسن زواج مبكر
 شح الماءوفرة الماء
النفور من الكتاب والقراءةحب الكتاب والقراءة
حسين حسنين( الجاھز من السوق من عمل اليد(



:حصر الحاجات واإلمكانيات-
توفير قدر كاف من المعلومات حول:
-خصائص المجتمع المحلي من حيث
*البيئة الطبيعية
*  السكان
* الواقع االجتماعي
* النشاط االقتصادي



 :تصنيف حاجات المجتمع المحلي
 حاجات اجتماعية نفسية اقتصادية : حسب نوعھا

:بيولوجية ترويحية، وتتمثل في الحاجة إلى
الكساء المالئمالغذاء المناسب
التعلمالمسكن الالئق
الخدمات والمرافق الصحيةالترويح والتثقيف
األمن المادي واألمان النفسي واألمان االجتماعي



العمل
االنتماء إلى الجماعة
التعبير عن الرأي والذات
الحاجة الروحية وتشتمل العقيدة وممارسة العبادات
الحاجة إلشباع الدوافع العضوية والفيسيولوجي



:أساليب تحديد االحتياجات المحلية
اقبل الناس ليقبلوك
عش بينھم ليعيشوا معك
تعلم منھم ليتعلموا منك
أعطھم حبك ليحبوك
حدد معھم احتياجاتھم
يسر لھم إمكاناتھم الذاتية لتلبية الحاجة
 دعونا ( وعندما تلبى الحاجة بھذه الطريقة سيقول الناس

) نعمل من جديد لحاجة اخرى



 :األساليب المسحية: أوال
 إن تحديد المشكالت االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

المحلي ومنطقته، ومعرفة الموارد واإلمكانات التي 
يمكن استغاللھا في خطة التنمية يتطلبان القيام بجمع 

المعلومات والبيانات المتعلقة بمشكالته وحاجاته 
.   وموارده وإمكاناته



:األساليب المسحية كثيرة منھا
المسح الشامل
أسلوب التحميل
أسلوب مسح مستفيدي الخدمات
أسلوب المسح السكاني
أسلوب استطالع الرأي العام
أسلوب االستبانة متعددة المستجيب



ومنھا: األساليب المقابالتية: ثانيا

*أسلوب التشريح اللفظي
* أسلوب تنظيم اللقاءات
*أسلوب مقابلة األسرة
الشخصيات(أسلوب الممھدون(
أسلوب المحادثة غير الرسمية



 :أسلوب الروتين اليومي
 *تنظم محاضرات توعية للنساء، ولكن  (  :قالت

اإلقبال عليھا ضعيف جدا، وفي آخر مرة كنت محرجة 
فقد جاء الطبيب من مسفة بعيدة من المدينة للقرية، 

وكانت تلك ) ولكن خمس نساء فقط كن متواجدات
المحاضرة عن الحمى المالطية الساعة العاشرة 

.صباحا
 يتيح ھذا األسلوب فرصة للتعرف إلى نشاط األفراد

.ومن ثم تخطيط األنشطة والتدريب واألوقات



. على الباحث أن يكون مالكا لمھارات االتصال 
فرص ثمينة يجب استثمارھا لالتصال

 المناقشات غير الرسمية في األماكن العامة، المناسبات
الشعبية االجتماعية كالتعاليل والسھرات والسامر 

والمرور على .  والمعايدة والمجاملة والمواساة والتعزية
أبي فالن، والممالحة والقعدات والزيارة االجتماعية، 
والقيام بالواجب االجتماعي، والمباركات والمشاركة 

في الجاھات والعطوات والصلحات، وغيرھا من 
.  األشكال االجتماعية العالقاتية



:ومنھا: األساليب الجماعية: ثالثا

أسلوب العصف الذھني 
 أسلوب المجموعات الضاغطة

:ومنھا : األساليب المالحظاتية: رابعا
أسلوب الزبون المستتر:
التجسس( أسلوب المالحظ المتربص(



ومنھا: األساليب التحليلية: خامسا:
*أسلوب االستماع الحر
*أسلوب السرد المرضي
ومنھا: األساليب التقليدية: سادسا:
*أسلوب المزبطة
*أسلوب صندوق االقتراحات والشكاوي



 المراجع :
 أساليب تحديد االحتياجات المحلية، حسين محمد

حسنين
 دليل تنمية المجتمع المحلي ، برنامج الخليج العربي

واإلسكوا



:عناصر التنمية
وتعني توفير الظروف للبشر ليرفعوا إنتاجيتھم اإلنتاجية 
 وتعني تساوي البشر في اإلنصاف أو العدالة االجتماعية

الحصول على نفس الفرص 
وتشمل ضمان حصول األفراد على فرص التنمية االستدامة 

دون التغاضي عن األجيال المقبلة 
يحتم مشاركة األفراد في صنع القرارات ولذلك ال التمكين و 

بد من تعزيز قدراتھم على مختلف المستويات والمجاالت



:عملية دمج المرأة في التنمية، وتتطلب
 التعرف على االحتياجات العملية للمرأة والتي تساعدھا

على القيام بأدوارھا اإلنجابية واإلنتاجية 
 البحث في  االحتياجات االستراتيجية التي تنتقل من

االحتياجات العملية إلى تمكينھا
) حصولھا على الموارد والتحكم بھا والتمتع بحقوق

متساوية مع الرجل في مختلف المجاالت، وتحقيقھا 
).  أھدافا وضعتھا لنفسھا



  :التنمية والنوع االجتماعي 
):الجندر( النوع االجتماعي 

الحقوق والواجبات وااللتزامات( ھو اختالف األدوار (
والعالقات والمسؤوليات والصور ومكانة المرأة 

والرجل 
 يتم تحديدھا اجتماعيا وثقافيا عبر التطور التاريخي

.  لمجتمع ما



 الدور ھو نموذج لسلوك فرد بما يتضمنه من حقوق
وواجبات معينة

 قد يتغير دور الفرد من موقف إلى آخر طبقا للتغيرات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية والسياسية 

في المجتمع



: أدوار النوع االجتماعي

الدور اإلنجابي
الدور اإلنتاجي
الدور المجتمعي أو التنظيمي
الدور السياسي



:في المجتمعات التقليدية

للمرأة دورھا األسري فقط زوجة وأما وربة منزل  .
 للرجل كسب العيش واإلنفاق على األسرة والسيطرة 

على موارد اإلنتاج ومصادر السلطة، وبالتالي السيطرة 
على المرأة في مراكز السلطة وصنع القرار 

 وتحرم من فرص الترقي أو صنع القرار فتبقى في
.  مكانة متدنية



:تتفاوت الفرص للرجل والمرأة في 

الحصول على الموارد والخدمات ومنھا :
 التعليم والتدريب، العمل وكسب المال، الخدمات

الصحية، 
 ملكية األراضي والعقارات، المشاركة االجتماعية

 .والسياسية، التشريعات



 ):الجندر(احتياجات النوع االجتماعي 

 إن اإلنسان وبصفته كائنا حيا لديه عدد من االحتياجات
الناتجة عن األدوار 

 وألن للرجال والنساء أدوارا مختلفة كانت ھناك
. احتياجات مختلفة 



ھرم ماسلو

 رتب العالم ماسلو ھذه االحتياجات في ھرما للحاجات
:اإلنسانية على الشكل التالي

الطعام والشراب والمسكن والملبس(حاجات أساسية(
الحاجة إلى األمان واالستقرار
الحب واالنتماء
احترام وتقدير الذات
تحقيق الذات



 تقسم تلك الحاجات إلى حاجات جندرية عملية وحاجات
جندرية استراتيجية

االحتياجات الجندرية العملية:
 بالنسبة للمرأة تتعلق بتنفيذ أدوارھا ومسؤولياتھا

.  اإلنجابية واإلنتاجية 
االحتياجات الجندرية االستراتيجية:



االحتياجات االستراتيجيةاالحتياجات العملية
هي االحتياجات اليت يتطلبها األفراد لتسهيل     

.قيامهم بأدوارهم التقليدية
هي االحتياجات اليت يتطلبها األفراد لتحسني  

وضعهم ومكانتهم يف اجملتمع

  ال تتطلب تغيرياً يف األدوار التقليدية
. وتتمشى مع عادات اجملتمع وتقاليده 

   مثل  (حتتاج املرأة إىل احلصول على املوارد
ألداء دورها كأم   )  السكن والغذاء واملياه  

. والعناية بأسرهتا 
     يسهل تعريفها ألهنا متثل االحتياجات

األساسية واألولية للغالبية العظمى من    
.الناس

     توفري هذه االحتياجات ميكن األفراد من
السيطرة على ظروف معيشتهم والعمل  

على تغيريها 
 تتعلق بالعالقات بني األفراد واجلماعات

وتستهدف تقليص الفجوة بني اجلنسني يف 
. احلصول والسيطرة على املوارد 

   تعترف بأمهية االحتياجات األساسية
وتتجاوزها للعمل على تغيري الظروف اليت   

تعيق من اشباعها
 يصعب تعريفها ألهنا غري مباشرة كما يعسر    -

االتفاق عليه



تلبية االحتياجات االستراتيجية تلبية االحتياجات العملية

 قصرية املدى ومباشرة وحتقيقها قد
يتسم بالوقتية أو االستدامة

 متفق عليها من طرف مجيع أفراد
االسرة واحلكومات واملنظمات   

األهلية وحىت البشرية إذ أهنا ختص  
. بقاءها
  ال يعارضها أحد ألهنا تتطابق مع ما

. هو طبيعي

  ًطويلة املدى وتتطلب ختطيطا
. استراتيجياً

 غري متفق عليها وختضغ للظروف
واألفراد واجلماعات الذين  

حيددوهنا وكذلك األولويات اليت  
.تتضمنها

 يوجد ختوف منها لتعارضها مع
ثقافة اجملتمع وتقاليده هي قد هتدد 

.كيان األسرة واجملتمع 



معاجلة االحتياجات االستراتيجية         معاجلة االحتياجات العملية          
 توفري دخل املرأة عن طريق قروض صغرية لتنفيذ

مشاريع تقليدية  
  ختفيف عبء العمل عن املرأة بتزويدها مبضخة

مياه يف مكان قريب، أوو مطاحن قمح أو أفران   
منزلية بسيطة توفر هلا الوقود

 حتسني الصحة عن طريق توفري اخلدمات
 الرعاية األولية، خدمات تنظيم األسرة، والتثقيف

الصحي وتوفري املياه النقية
توفري فرص لتعليم االبتدائي

        ،ضمان احلصول على وسائل االنتاج، ومليكة األرض
). PGNs( واملسكن، ورأس املايل، والقوض      

    توفري ظروف تسمح للمرأة باالختيار احلريف جمال
.الصحة اإلجنابية

      توفري فرص عمل متساوية للنساء والرجال وتوفري
التدريب والتأهيل الالزم كي يسمح للمرأة باحلصول   
على الوظائف يف قطاع العمل واملنظم وإتاح الفرص 

. للترقي الوظيفي والوصيل إىل مراكو صنع القرار 
    تشجيع حصول املرأة على كل أنواع املعرفة مبا يف

ذلك التكنولوجيا الصناعية وخدمات اإلرشاد   
.الزراعي، واملعرفة حبقوقها القانونية 

   سن وتنفيذ القوايين اليت تضمن املساواة والعدالة
. للمرأة

 تشجيع مسامهة املرأة يف احلياة السياسية.
   تشجيع عمل املرأة يف اجلمعيات األهلية خاصة املعنية

حبقوق املراة ومتكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً  



أ ج س أ ج عتجاالجراءات
 التدريب للمرأة1,
الطهي-
اخلياطة-
صيانة اآلالت -
 اخلدمات األساسية  2,
مركز رعاية الطفل-
يف اجملتمع احمللي  -
يف موقع عمل األب -
xمركز الرعاية االجتمعية األولية -
مفتوح يف الصباح فقط-
مفتوح يف املساء أيضاً-
 السيطرة على املوارد 3,
xحقوق امللكية باسم الرجل  -
xحقوق امللكية باسم املراة  -
 مشاركة اجملتمع احمللي    4,
عدم دفع مقابل وقت املراة-
دفع مقابل وقت املرأة -

 *
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 *
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 *
 *

 *
 *
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احتياجات جندرية استراتيجية= احتياجات جندرية عملية، أ ج س    = انتاجية، أ ج ع   = اجنابية، ت  = ج 



أمثلة على احتياجات النوع االجتماعي العملية واالستراتيجية

احتياجات المرأة الصحية  قبل الزواج:
التغذية الجيدة
التزود بثقافة صحية شاملة
معرفة الجھاز التناسلي ووظائفه
معرفة عواقب الزواج المبكر واإلنجاب
النظافة الشخصية والرياضة والحقوق
الفحص الطبي قبل الزواج  



: احتياجات المرأة الصحية أثناء الحمل
تجنب األعمال المجھدة والعنيفة
االمتناع عن التدخين والمشربات الضارة
االمتناع عن األدوية دون إذن الطبيب
االھتمام باألغذية المناسبة والدعم النفسي
 متابعة الوضع الصحي وزيارة الطبيب دوريا



:احتياجات المرأة الصحية في مرحلة الوالدة وما بعدھا

الوالدة تحت المراقبة الطبية في محيط نظيف وسليم
مساندة الزوج لھا وقت الوالدة
الراحة بعد الوالدة
المراقبة الصحية بعد الوالدة
المباعدة بين الوالدات



المتقارب والمتكرر- المتأخر-تجنب الحمل المبكر 
الكشف الوقائي لسرطان الثدي وعنق الرحم
الرضاعة الطبيعية إيجابية لصحة األم والطفل
 االھتمام بتغذية األم السترداد ما فقدته بالحمل والوالدة
الرياضة المعتدلة



:احتياجات المرأة الصحية في فترة ما بعد الخمسين

 توعية المرأة بالتغيرات الجسمية الحاصلة لھا في ھذه الفترة
المحافظة على نسبة الكالسيوم للوقاية من ترقق العظام
االھتمام بالھرمونات لمعالجة آثار انقطاع الدورة الشھرية
الكشف الدوري على سرطان الثدي والرحم
ممارسة الرياضة المعتدلة



:بعض األمثلة على الحاجات الجندرية االستراتيجية

إلغاء تقسيم العمل بناء على الجنس
 تخفيف األعباء المنزلية وتربية األطفال عن كاھل

المرأة
حرية االختيار فيما يتعلق بتربية األطفال
تمكين النساء من التحكم بخصوبتھن
 تبني إجراءات مناسبة ضد العنف الذكوري الموجه

ضد المرأة
إلغاء بعض القوانين  التي فيھا تمييز ضد المرأة



:وضع آليات حل للمشاكل وتلبية االحتياجات

1- آلية خيرية :
 مستمدة من أصول دينية مدعمة بمرتكزات ثقافية
تتبناھا الدولة والمنظمات األھلية



: الحل بالمشاركة-2
في العمل واإلجراءات بين ھيئة تنموية واألھالي 
 الفرد غير متلق فقط لما يقرر له بل ھو يقرر ويشارك

بفعالية
 لدى األھالي  القدرة على تحديد احتياجاتھم المحلية

وتحيي مشكالتھم بأنفسھم 
 ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتلبيتھا باالعتماد على

مواردھم المحلية



3- آليات للتغيير :
استخدام أساليب محددة للتوعية والتثقيف واإلرشاد
4-آلية قائمة على حل مشكلة تقوم على التدخل الطارئ
5-آلية قائمة على التنظيم:
 تركز على أفكار عديدة في مجال تنظيم المجتمع

وتشكيل المجموعات والجماعات والمؤسسات
تنفق جھودا مادية ومعنوية على موضوع التدريب



مراحل حل المشكالت وتلبية االحتياجات  :
) حل المشكالت وتلبية االحتياجات عملية مستمرة

)ومتداخلة في الخطوات واإلجراءات
1-مرحلة الدعوى أو اإلثارة
2-للتعرف على المشكلة أو : مرحلة التھيئة والدراسة

) جمع المعلومات الضرورية(الحاجة
3- مرحلة تمكين التنظيمات القائمة ذات االختصاص

بالمشكلة



4-مرحلة إعداد خطة العمل   :
* إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في ترتيب

االحتياجات حسب أولوياتھا
)مسألة تھم المرأة :   ترتيب االحتياجات حسب أولوياتھا

نفسھا بالدرجة األولى
*وضع بدائل مختلفة لمواجھتھا
* اختيار البديل األكثر مالءمة بعد عرض وتحليل

ومناقشة البدائل المختلفة من قبل مجموعة من األفراد



 التركيز على توفير الحل أو التلبية من مصادر البيئة
المحلية

وإذا تعذر يبحث عن مصادر خارجية 
 وضع الخطوات العملية التي ستقود إلى تلبية الحاجة أو

حل المشكلة بالتعاون مع األھالي 
 االحتياجات غير الملباة تعتبر مشكلة لحين االنتھاء من

تلبيتھا



حل المشكالت وتلبية االحتياجات
 مشاركة الناس أساسالمبادئ والمرتكزات
احتياجات الناس أوالالتعلم المتبادل
إذكاء الوعي توظبف الموارد المحلية
كفالة االستدامةضمان التنمية االقتصادية واالجتماعية



المراجع
اإلسكوا وبرنامج الخليج العربي /  تنمية المجتمع المحلي

بدعم منظمات المم المتحدة
حسين محمد حسنين/ تنمية المجتمعات المحلية
ورش عمل عديدة ذات ارتباط بالموضوع


