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 ٌظأة عمي ادتىاع التٍعيي : 
 إلتوف مايو» استكمل  4411ففي عاـ ، «  الصناعيعلم االجتماع  »ػ ب وثيقاً  ارتباطاً يف نشأتو «  علم اجتماع التنظيم » ارتبط  »

 :   يجرائها يف عدة تنظيمات صناعية وىوزمالؤه دراساهتم اليت قاموا إب
    

 إلنتاج التليفوانت بشيكاغو« ىاوثورف»مصانع  (0 مصانع الطائرات يف كاليفورنيا  (2 مصنع النسيج بفيالدلفيا (5
 

  تنظيمات العمل ادلختلفة . وقػد اتسػع   داخلنتائج دراستهم  تطبيقوبعد استكماؿ ىذه الدراسات سالفة الذكر ، بدأ العلماء يف
، وادلكتبػات العامػة ، وادلنػاجم  ، وادلصاحل احلكوميػة ، والنقاابت وادلستشفيات ، رلاالت البحوث لتشمل دراسة اجملاالت التجارية

 ، وغَتىا من تنظيمات العمل ادلختلفة .  
 علم اجتماع التنظيم » ظهوردلعلومات عن التنظيمات ادلختلفة وقد ترتب على تراكم قدر كبَت من ا ». 
  يف العصر احلديث ، والذى ؽلكن أف يطلق عليو    يالتنظيموقد تزايد اىتماـ علماء االجتماع بدراسة التنظيم بعد اتساع نطاؽ النمو

، وبعد أف أصبح للتنظػيم دور واحػح يف احليػاة االجتماعيػة ، وبعػد أف أصػبح  التنظيمػات سػيط ابإلنسػاف «  عصر التنظيمات »
 منذ مولده حىت انتهاء حياتو .  

 

 أِي العواون اليت أدت إىل ظّوس عمي ادتىاع التٍعيي         
  كبَت من ادلعلومات عن تنظيمات العمل ادلختلفة .  تراكم قدر (5
 .   يالتنظيماتساع نطاؽ النمو  (2
 فاعلية الدور الذى يؤديو التنظيم يف احلياة االجتماعية . (0
 التغَتات اليت سدث داخل التنظيمات وما يًتتب عليها من مشكالت تنظيمية . (7

 

 وفّوً التٍعيي : 
  : ىناؾ تعريفات متعددة لفهـو التنظيم 
  وحدة اجتماعية يتم  انشاؤىا من أجل سقيق ىدؼ معُت» : التنظيم أبنو «  أميتاى إتزيوىن» يعرؼ  . » 
  عملية تشمل تقسيم وجتميع العمل الواجب تنفيذه يف وظػائ  مفػردة حت سديػد العالقػات ادلقػررة » : أف التنظيم «  نيوماف »ويذكر

 « .     فراد الذين يشغلوف ىذه الوظائ بُت األ
 عمليػة سليػل النشػاط ، وسليػل القػرارات ، وسليػل العالقػات ، مػن أجػل تصػني  العمػل » : إىل التنظيم على أنػو «  دركر»  وينظر

 « . وتقسيمو إىل أنشطة ؽلكن إدارهتا
  نظاـ للتعاوف ، يظهػر يف الوجػود عنػدما يكػوف ىنػاؾ أقػخاص قػادروف علػى االتصػاؿ ببع ػهم  »: أف التنظيم ىو «  ابرانر» ويرى

 « البعض وراغبوف يف ادلساعلة ابلعمل ، لتحقيق أىداؼ مشًتكة
 لإلقػارة إىل ادلعػٌت «  البَتوقراطيػة »فقػد يسػتخدـ الػبعض مصػطلح ،  لكن جوىرىػا واحػد ال يتغػَتم ، وقد ختتل  مسميات التنظي

 أو  « ادلنظمػة »أو «  ادلؤسسػة »: إىل اسػتخداـ مصػطلحات زلػددة م ػل  د مبصطلح التنظيم ، وقد ؽليل الػبعض األخػرالذى يقص
 لإلقارة إىل التنظيم أي ا .«  اذليئة »

 التعشيف بعمي ادتىاع التٍعيي احملاضشة األوىل :
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 وجنذ أُ أِي وا مييز التٍعيىات اعتىادِا عمى :    
 . سديد مسئوليات االتصاؿ (0 . القوة (2 . التقسيم الدقيق للعمل (5

 

  مركز أو أك ر للقوة يتوىل توجيو التنظيم ضلو سقيق أىدافووجود 
 . حماف احلركة داخل بناء التنظيم ، من خالؿ تغيَت مراكز األع اء ، وان ماـ أع اء جدد تتوافر فيهم اخلربة الفنية 
 ْتعشيف عمي ادتىاع التٍعيي وأِي ووضوعات الذساسة في : 
   : تعشيف عمي ادتىاع التٍعيي 

  وقػػد ظهػػرت احلاجػػة إليػػو بعػػد اتسػػاع نطػػاؽ النمػػو  فػػرع حػػديث نسػػبياً علػػم اجتمػػاع التنظػػيم ىػػو أحػػد فػػروع علػػم االجتمػػاع ، وىػػو ،
 يف العصر احلديث ، وظهور العديد من ادلشكالت النامجة عن التغَتات اليت حدث  داخل التنظيمات يف اجملتمع .  يالتنظيم

 تنظيم ، حيث ؽلكن تعريفو أبنو وىناؾ تعريفات متعددة لعلم اجتماع ال: 
 « .  دراسة العالقات االجتماعية داخل ادلصنع وادلنظمات إىل جانب دراسة التأثَت ادلتبادؿ بينهما وبُت اجملتمع احمللى » -
  للعالقات بػُت سليل للنظم الصناعية والتنظيمات ، وللعالقات فيما بينها وكذلك » : علم اجتماع التنظيم أبنو «  ميتشل »ويعرؼ

 « .الظواىر الصناعية والنظم يف اجملتمع األكرب
  العلػػػم الػػػذى يػػػدرس العوامػػػل االجتماعيػػػة والتفاعليػػػة ، ويهػػػتم ابلعالقػػػات » : أف علػػػم اجتمػػػاع التنظػػػيم ىػػػو «  جيسػػػربت »ويػػػذكر

 « .اإلنسانية والصناعية ، وابلتنظيم الرمسي وغَت الرمسي داخل ادلنظمات ادلوجودة ابجملتمع
 مػػػن مؤسسػػػات وتنظيمػػػات  يالدراسػػػة العلميػػػة دلختلػػػ  أقػػػكاؿ التنظػػػيم االجتمػػػاع »: كػػػن تعريػػػ  علػػػم اجتمػػػاع التنظػػػيم أبنػػػو وؽل

حػػوء القػػيم األخالقيػػة وادلعػػايَت االجتماعيػػة ال ػػابطة ذلػػذه االليػػات يف  يفواسػػادات يف حػػوء الياتػػو الػػيت تعػػزز وحدتػػو و اسػػكو ، و 
 « . اجملتمع واليت من قأهنا  سديد أقكاؿ التفاعل بُت مكوانت التنظيم وعالقتو مع اجملتمع احمليط

  أِي ووضوعات الذساسة يف عمي ادتىاع التٍعيي: 

   . ادلؤسسيوتقييم األداء دراسة  (7
 .يف  التنظيم  سليل أظلاط القيادة (1

 .يف التنظيم  لوسائل االتصاؿ وقنواتو االجتماعيالتحليل  (1
 . على التنظيم وأتثَتىا عملية اختاذ القراراتدراسة  (1
 . وسليل مشكالت التنظيماالىتماـ بدراسة  (5
 . وأداء العاملُت التنظيميالسلوؾ دراسة وسليل  (0
  والعموً األخشىعالقة عمي ادتىاع التٍعيي ببعض وياديَ عمي االدتىاع : 

 : عمي ادتىاع التٍعيي ووياديَ عمي االدتىاع :أوال 

  االدتىاع العاًوعمي  ادتىاع التٍعييعمي  : 
 بعلم االجتماع العاـ ، حيث يستمد منػو األصػوؿ النظريػة ، واألسػن ادلنهجيػة ، يف الوقػ   وثيقاً  ارتباطاً علم اجتماع التنظيم  يرتبط

الػذى يسػتفيد فيػػو علػم االجتمػاع مػػن نتػائج البحػوث والدراسػػات الػيت يتوصػل إليهػػا علػم اجتمػاع التنظػػيم ، ويسػتفيد مػن ذلػػك يف 
 الذى نعيش فيو . االجتماعيالنظرية االجتماعية وتدعيم قدرهتا على فهم الواقع  تطوير
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  الصٍاعياالدتىاع وعمي ادتىاع التٍعيي عمي : 

  حيث  ، يالصناعبُت علم اجتماع التنظيم وعلم االجتماع  تداخل قديدىناؾ: 
 الػػػيت سػػػدث يف ىػػػذه  بدراسػػػة األبنيػػػة الداخليػػػة لتنظيمػػػات العمػػػل والعمليػػػات االجتماعيػػػة « ياالجتمػػػاع الصػػػناع »يهػػػتم علمػػػاء  -

 . األبنية
، وذلك هبدؼ التعرؼ على مدى التشػابو أو  إبجراء الدراسات ادلقارنة للتنظيمات الرمسية « اجتماع التنظيم »بينما يهتم علماء  -

 االختالؼ بُت سلتل  أظلاط تنظيمات العمل .
  املّيناالدتىاع وعمي  ادتىاع التٍعييعمي : 

 بدراسات علم اجتماع التنظيم ، حيث تتجسػد تنظيمػات العمػل يف قػكل التنظيمػات البَتوقراطيػة الػيت  ادلهٍتعلم االجتماع  يرتبط
  . أصبح  من أىم موحوعات الدراسة يف علم اجتماع التنظيم

 ،  العاـ االجتماعياألدوار ادلهنية داخل التنظيمات االجتماعية كوحدات ترتبط ابلنظاـ على  « ادلهٍتاالجتماع  »ويركز عامل  -
  .االجتماعي للبناء  التنظيميابألسلوب الذى تًتابط بو ادلهن هبدؼ وحع إطار اذليكل  « اجتماع التنظيم »بينما يهتم عامل  -

 :عمي ادتىاع التٍعيي والعموً األخشى  : ثاٌيًا

  االقتصادوعمي  ادتىاع التٍعييعمي : 
 كل من علماء االقتصاد واالجتماع يف رلاؿ التنظيمات ، مبجموعة من ادلوحوعات م ػل اإلنتاجيػة ، تنظػيم العمػل ، والتسػويق   يهتم

اوؿ تلػػك ورغػػم ىػػذا االقػػًتاؾ يف االىتمػػاـ مبوحػػوعات واحػػدة ،صلػػد أف كػػل مػػنهم يتنػػ، وادلػػوارد البشػػرية ، وإدارة األفػػراد وغَتىػػا 
 . ادلوحوعات بطريقة سلتلفة

  تفسَت الظواىر ادلرتبطة  بق ااي اإلنتاج ، والتسويق ، والعالقات القائمة بُت األفػرادإىل  « اجتماع التنظيم »ففي حُت يتجو علماء 
، والػيت  االقتصػاديتفسَت ادلشكالت ابلعودة إىل رلموعة من القوانُت ذات الطػابع إىل  « العلـو االقتصادية »، يلجأ الباح وف يف 

  . ، أو بُت األجر واإلنتاج ، أو بُت الكفاءة واألداء وغَتىا تقـو على العرض والطلب
  االدتىاعيالٍفص وعمي  ادتىاع التٍعييعمي : 

 يف الك ػػَت مػػن الق ػػااي وادلوحػػوعات ، فمشػػكالت اإلدارة ، والقيػػادة ،  االجتمػػاعيعلػػم اجتمػػاع التنظػػيم مػػع علػػم الػػنفن  يشػػًتؾ
 العاـ ، ومستوايت األداء تستحوذ على اىتماـ الباح ُت وادلفكرين يف كال ادليدانُت . والرأي

  ارتذوة االدتىاعية و ادتىاع التٍعييعمي: 

 منها ابخلدمات ادلقدمػة للعػاملُت  وخاصة ادلتصلةعلم اجتماع التنظيم مع اخلدمة االجتماعية يف عدد كبَت من ادلوحوعات ،  يشًتؾ
مسػكن ، وظػروؼ  تػوفَت احلاجػات األساسػية للعػاملُت مػنيف رلاؿ اخلدمػة االجتماعيػة علػى  « االجتماعيالباحث  »، حيث يركز 

، فػَتبط بػُت إنتاجيػة  للمشػكالت التفسػَتيالبعػد علػى  « اجتماع التنظيم » عاملوغَتىا ، بينما يركز  مرتفعةعمل مناسبة ، وأجور 
 .العمل م ال ومشكالت السكن ، أو مستوى الصحة  وغَتىا 
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 : تٍىيط التٍعيىات 
  وقد يستخدـ ىذا التصني  يف تصني  « التصني  وفقا دلعيار أو رلموعة من ادلعايَت » :يقصد ابلتنميط : 
        

 . اجملتمعات احمللية (0 .  اجلماعات اإلنسانية (2 . العناصر ال قافية (5
 

  إىل أهنا :  أعلية تنميط التنظيماتترجع 
 « تساعد على سليل التنظيم وتوجيو الدراسة ادلقارنة للتنظيمات » -
  ىذه الدراسة ادلقارنة تساعد على: 
 . التنظيماتالتعرؼ على أوجو التماثل أو االختالؼ بُت  -
 . التعرؼ على العوامل ادلؤدية إىل ىذا التماثل أو االختالؼ -

 
      َِي التٍعيىات ٍِاك أسبعة أٌواع و: 

 
 

 
 
 

تٍىيط التٍعيىات عمى 
 : أساض عالقات االوتجاه

 
 

 ويت من ثالثة أظلاط ىي : 
 :التنظيمات القهرية أو ادللزمة  (5
  فيها علػى األفػراد ابلقػوة ، ومػن أم لػة ىػذه التنظيمػات وىى تلك التنظيمات اليت تفرض الع وية

 . السجوف وادلستشفيات العقلية
 :التنظيمات النفعية  (2
  وىػػى تلػػػك التنظيمػػػات الػػػيت يػػتم إنشػػػاؤىا مػػػن أجػػػل سقيػػػق ىػػدؼ وفوائػػػد عمليػػػة ، ومػػػن أم لتهػػػا

 .التنظيمات الصناعية والتجارية ، واجلامعات 
  : التنظيمات االختيارية (0
  وىى تلك التنظيمات اليت يلتحق هبا األفػراد ابختيػارىم ويًتكوهنػا إبرادهتػم احلػرة ، ومػن أم لػة ىػذه

 .، ودور العبادة  النواديالتنظيمات 
  ألف الع ػوية يف  ، وذلك نظػراً  التنظيمات القهرية والتنظيمات االختياريةبُت  التنظيمات النفعية تقع يف مركز متوسطونالحظ أف

 . ، كما ال تعترب اختيارية  اماً  ىذه التنظيمات ال تعترب اجبارية  اماً 
  ط مػن عن بع ها البعض . فقػد غلمػع تنظػيم معػُت بػُت أك ػر مػن ظلػ ال توجد دائما مستقلةإف ىذه األظلاط ال الثة من التنظيمات

 .األظلاط التنظيمية السابقة 
 
 
 
 

 التعشيف بعمي ادتىاع التٍعييتابع  : الجاٌيةاحملاضشة 
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التٍعيىات عمى تٍىيط  
أساض املشتفيذ األوه وَ 

  :األٌظطة التٍعيىية

 
 
 

 ويت من أربعة أظلاط ىي :  
   : تنظيمات ادلنفعة ادلتبادلة (5
 ومػن أم لػة ىػذه التنظيمػات :  « األع ػاء » وفيو يكوف ادلستفيد األوؿ مػن أنشػطة التنظػيم ىػم ،

 ، والتنظيمات الدينية .  والنوادياالسادات ، 
  مشػػكلة حػػبط سػػلوؾ األع ػػاء  »وصلػػد أف ادلشػػكلة األساسػػية الػػيت تواجػػو ىػػذه التنظيمػػات ىػػي

 . اختيارية، اليت تعترب الع وية فيها  «داخل ىذه التنظيمات 
  : تنظيمات العمل (2
  ادلصػانع ، والبنػوؾ ،  :، ومػن أم لػة ىػذه التنظيمػات  « ادلػالؾ »وفيها يكوف ادلسػتفيد األوؿ ىػم

 وقركات التأمُت . 
  كيفيػػة سقيػػق األرابح عػػن  »وصلػػد أف أىػػم ادلشػػكالت الػػيت تواجػػو م ػػل ىػػذه التنظيمػػات تتم ػػل يف

 . « طريق احلصوؿ على أكرب عائد شلكن أبقل تكلفة شلكنة
 : تنظيمات اخلدمة (0
  ادلستشػفيات ، ومؤسسػات الرعايػة  :، ومػن أم لتهػا  « العمالء »وفيها يكوف ادلستفيد األوؿ ىم

 االجتماعية ، وادلدارس .  
  مشػكلة رفػع الكفػاءة ادلهنيػة للعػاملُت حػىت ؽلكػنهم  »ومن ادلشكالت اليت تواجو ىذه التنظيمات

 . «االرتفاع مبستوى الرعاية اليت تقدـ للعمالء 
 : تنظيمات ادلصلحة العامة (7
  التنظيمات : ومن أم لتها  ، « اجلمهور العاـ »وفيها يكوف ادلستفيد األوؿ من أنشطة التنظيم ىو

 العسكرية ، وتنظيمات الشرطة واإلطفاء .
  لػػذلك غلػػب أف تعمػػل علػػى رفػػع  ،  « تعمػػل سػػ  رقابػػة اجلمهػػور »وصلػػد أف م ػػل ىػػذه التنظيمػػات

 . كفاءهتا حىت ؽلكن أقباع احتياجات اجلمهور
 

 
 
 

تٍىيط التٍعيىات عمى 
 : أساض التهٍولوديا

  
 
 

  وتت من ثالثة أظلاط ىي: 
 التنظيمات الصناعية اليت تستخدـ التكنولوجيا البسيطة (5
  ويكوف قليال من حيث الكمية  اإلنتاج ابلوحدةوفيها يتم ، 
 التنظيمات اليت تستخدـ عمليات اإلنتاج الكبَت (2
  إلنتاج كميات حخمة من الوحػدات اإلنتاجيػة، م ػل  التجميعخطوط تعتمد ىذه التنظيمات على

 التليفزيوف والسيارات .
 التنظيمات الصناعية اليت تستخدـ العمليات اإلنتاجية ابلغة التعقيد (0
  م ػػل التنظيمػػات الػػيت تعمػػل يف صػػناعة  العمليػػات اإلنتاجيػػة مسػػتمرةىػػذه التنظيمػػات تكػػوف  يفو،

 تكرير البًتوؿ .
 

 أ

2 

0 
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التٍعيىات عمى تٍىيط 
 : أساض وظائفّا

 

 وتت من أربعة أظلاط ىي : 
 : م ل تنظيمات العمل « سقيق التكي  »التنظيمات اليت هتدؼ إىل  (5
 : م ل التنظيمات العسكرية « سقيق اذلدؼ »التنظيمات اليت هتدؼ إىل  (2
 : م ل ادلستشفيات  « التكامل »التنظيمات اليت هتدؼ إىل  (0
: ومػػن أم لتهػػا التنظيمػػات الدينيػػة الػػيت  « حػػبط أو حفػػظ التػػوتر »التنظيمػػات الػػيت هتػػدؼ إىل  (7

 هتدؼ إىل احملافظة على أظلاط القيم األساسية
 
 
 

 : وشتويات التشمين يف دساسة التٍعيي 
 : يقـو علماء االجتماع بتحليل احلياة االجتماعية على ثالث مستوايت ىي 
  

 املشتوى األوه :
  حيػث يػتم سليػل العالقػات االجتماعيػة بػُت قخصػُت  ، « سليل العالقات الشخصية »يتم على مستوى

 م ل سليل العالقة بُت األستاذ والطالب . أو أك ر ،

 : الجاٌياملشتوى 
  م ل سليل العالقة بُت أع اء مجاعة األصدقاء ، أو سليل العالقات بُت  « مستوى اجلماعة »يتم على ،

 اإلدارة والعمل .
 ، حيث يتم سليل  اجملتمع ككل . « اجملتمعيادلستوى  »يتم على   املشتوى الجالح :

 
 

  عمى وشتويني : « التٍعيىيالتشمين  »وعادة يتي 
 

 ( : ويهشو وشتوى حتمين الوسذات الصػشى ) :األوه 
 التنظيميالعمل داخل التنظيم ، ودراسة السلوؾ  ىذا ادلستوى يتم سليل العالقات بُت أع اء مجاعات ويف . 
 

 ( : وانشو وشتوى حتمين الوسذات الهربى ) : الجاٌي
 أو دراسة العالقة بُت التنظيم واجملتمع . ، أو دراسة العالقات بُت التنظيمات ادلختلفة ، ىذا ادلستوى تتم دراسة التنظيم ككل ويف 

 
  التٍعيي ِي :ٍِاك أسبعة وشتويات لمتشمين يف دساسة 

 بوجو عاـ ، أي سليل العالقة بُت التنظيم والبيئة احمليطة بو .  يالقة بُت التنظيم واجملتمع احمللدراسة الع (5
 الذى ؽليز التنظيم ككل ، وقد تتطلب ىذه الدراسة التعرؼ على اقػكاؿ التنظػيم الرمسػي وغػَت الرمسػي ، االجتماعيدراسة النسق  (2

 والتفاعل بينهما .
 داخل سلتل  اجلماعات ادلوجودة داخل التنظيم . ظلط العالقات الشخصية بُت األفراددراسة  (0
 احملددة ويشغلوف ادلراكز ادلختلفة . الذين ؽلارسوف األدوار دراسة األفراد بوصفهم أع اء التنظيم (7
 
 
 

7 
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 : طشم البشح يف عمي ادتىاع التٍعيي 
 طشيكة دساسة اذتالة : (5

  يف أي نشػػاط مػػن نشػػاطات ادلؤسسػػة أو يف أي عنصػػر مػػن عناصػػرىا  الػػوظيفيتسػػتخدـ ىػػذه الطريقػػة للتعػػرؼ علػػى أوجػػو القصػػور 
 دلهاـ تقسيم العمل وتوزيع الوظائ  للتعرؼ على أي عقبات مهنية . حيث يتم التمييز يف إطار ادلؤسسة بُت األقساـ والفروع وفقا

 : االدتىاعيطشيكة املشح  (2

  ؽلكػن أف تسػػتخدـ  ىػذه الطريقػة للتعػرؼ علػى كميػة اإلنتػاج الػذى سققػو رلموعػة كبػَتة مػن ادلؤسسػات االجتماعيػة ، كمػاتسػتخدـ
 معُت ، للكش  عن عوامل التهرب من العمل أو الالمباالة . صناعيللتعرؼ على واقع العماؿ م ال يف قطاع 

 طشيكة املكاسٌة :  (0

  لتنظػػيم التعػػرؼ علػػى مػػواطن القػػوة وال ػػع  يف ادلؤسسػػات ادلختلفػػة، أو األنشػػطةيف رلػػاؿ ا االجتمػػاعيتقت ػػى حػػرورات البحػػث 
االقتصػػادية ادلتعػػػددة . فقػػػد يرغػػب الباحػػػث يف معرفػػػة الفعاليػػة االقتصػػػادية الػػػيت يؤديهػػا قطػػػاع الزراعػػػة مػػ ال ابدلقارنػػػة مػػػع الفعاليػػػة 

 يقة ادلقارنة .ىذه احلالة يعتمد على الطر  يفاالقتصادية اليت يؤديها قطاع الصناعة ، و 
 الطشيكة التذشيبية :  (7

  الباحث ابلتعػرؼ علػى فعاليػة طريقػةتت ح أعلية ىذه الطريقة يف األعماؿ اليت تكتسب طابعا علميا ابلدرجة األوىل ،فعندما يرغب 
 صػالحية ىػذه الطريقػةجػديػدة مػن طػرؽ اإلنتػاج يسػتطيع أف يطػبق ىػذه الػطريقة فػي إطار مؤسسة إنتاجية معينػة ، يقػرر بعػد ذلػك 

 ألف تكوف قاملة لفروع النشاطات األخرى .
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 وفّوً البريوقشاطية : 
  ( ، ولكنهػا يف االسػتخداـ الشػائع تنطػوي  اإلدارة عػن طريػق ادلػوظفُتأو )  « سلطة ادلكتب »يشَت معٌت مصطلح البَتوقراطية إىل

 على بعض ادلعاين السلبية .
  ذلذا ادلفهػـو ، «  ماكن فيرب» يف العلـو االجتماعية إىل التعري  الذى قدمو العامل األدلاين  « البَتوقراطية »ويرجع انتشار مصطلح

 . ظلوذج م ايل للتنظيم البَتوقراطي لو خصائص زلددة: والذى مل يشر فيو إىل أي م امُت سلبية ، وإظلا كاف يقصد بو اإلقارة إىل 
  البنػػػاء الػػػذى يوجػػػو وينسػػػق وي ػػػبط رلهػػػودات ك ػػػَت مػػػن األفػػػراد الػػػذين يػػػؤدوف أعمػػػاال ك ػػػَتة علػػػى  « البَتوقراطيػػػة »ويطلػػػق اسػػػم 

 اليت يتزايد انتشارىا يف اجملتمع احلديث وخاصة يف اجملتمعات الصناعية . أظلاط التنظيمأحد  « البَتوقراطية »وتعد ،  ومتنوعة
  أو  الػػروتُت، أو إىل  التنظيمػػات احلكوميػػة فقػػطلإلقػػارة إىل  « البَتوقراطيػػة »وصلػػد أف ك ػػَتا مػػن النػػاس ؽليلػػوف إىل اسػػتخداـ كلمػػة

 . التعقيدات ادلكتبية
  البريوقشاطيلمتٍعيي  املجاليالٍىورز : 
  ابلنموذج ادل ايل للتنظيم البَتوقراطي وىو  ىما يسم«  ماكن فيرب» وحع : 
 . «عبارة عن بناء عقلي يتم تكوينو على أساس مالحظة عدة مسات أو خصائص معينة يف الواقع  » -
       خصائص البريوقشاطية 

  النحو التايلخصائص جوىرية على «  ماكن فيرب »حدد :  
يف حػوء القواعػد أو القػوانُت أو التنظيمػات اإلداريػة كيػث يكػوف لكػل  تقسم وتوزع نشاطات التنظػيم علػى األوحػاع ادلختلفػة فيػو (5

 موظ  رلاؿ زلدد من االختصاصات الرمسية   ل الواجب الرمسي لو .
 كي يقوموا بواجباهتم الرمسية ، وكيث ينظم العمل بصورة عامة .  البد من وجود قانوف ينظم إصدار األوامر إىل ادلوظفُت (2
عػن طريػق إجػراء اختبػارات خاصػة ، ويسػت ٌت مػن  واخلػربة ادلناسػبة تقـو السلطة العليا بتعيُت األفراد الذين تتوافر لديهم ادلؤىالت (0

 .إرادة الناخبُت ذلك كبار ادلوظفُت الذين مت انتخاهبم للتعبَت عن 
، ولكنهػا ختتلػ  عػن بع ػها الػبعض مػن حيػث ماذلػا مػن سػلطات ، وتًتتػب ىػذه الوظػائ  يف  وظيفػة سػلطة زلػددةلكل وحػع أو  (7

، فكل موظ  يشغل وحعا إقرافيا ؽلارس سلطة على ادلوظفُت الػذين يرأسػهم ، وىػو ابلتػايل مسػئوؿ أمػاـ رئيسػو عػن  يقكل ىرم
 قراراتو وأفعالو .

الرمسػػي للموظػػ  عػػن حياتػػو اخلاصػػة ، كمػػا تفصػػل األمػػواؿ واألدوات  وتفصػػل النشػػاط ، واإلدارةتفصػػل البَتوقراطيػػة بػػُت ادللكيػػة  (1
 العامة عن ادلمتلكات اخلاصة للموظ  .

 . وينطبق ىذا األمر على ادلديرين التنفيذيُت وادلوظفُت . تتطلب البَتوقراطية تدريبا متخصصاً  (1
 ، بغض النظر عن الوق  احملدد لو . أداء  العمليتطلب أداء النشاط الرمسي قدرة ادلوظ  الكاملة على  (1
، ألف معػٌت أداء الوظيفػة ىػو أف يقبػل ادلوظػ   غلب على ادلوظ  أال يستغل وظيفتو أو يتبادؿ اخلدمات مػع زمالئػو مػن ادلػوظفُت (5

 القياـ ابلتزاـ خاص ضلو اإلدارة مقابل احلصوؿ على مورد للرزؽ .
، كمػا ػلصػل  ىػذا ال يشػَت إىل حػق ادلوظػ  يف ملكيػة وظيفتػوولكن  البَتوقراطيات اخلاصة والعامةيستمر ادلوظ  مدى حياتو يف  (0

ادلوظ  على بعض االمتيػازات القانونيػة الػيت سميػو مػن النقػل أو الفصػل التعسػفي ، كمػا ػلصػل علػى معػاش يف سػن الشػيخوخة ، 
 االختبار . ويتم ترقيتو على أساس األقدمية أو الدرجات اليت ػلصل عليها يف

 التٍعيىات البريوقشاطية احملاضشة الجالجة :
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  يلمتٍعيي البريوقشاط الشمسيادتاٌب : 
  وزمػػػالؤه يف مصػػػانع«  التػػػوف مػػػايو »يرجػػػع الف ػػػل يف سديػػػد مفهػػػـو التنظػػػيم االجتمػػػاعي للمؤسسػػػة إىل الدراسػػػات الػػػيت قػػػاـ هبػػػا  

عػػن أف حيػػث كشػػف  تلػػك الدراسػػات ،  4499-4491( ادلوجػػودة يف قػػيكاغو ابلػػوالايت ادلتحػػدة ، خػػالؿ الفػػًتة  ىػػاوثورف )
 . « غَت رمسية »، واألخرى  « رمسية »التنظيم االجتماعي للمؤسسة أيخذ صورتُت : إحداعلا 

    التنظػيم ادلكتػوب علػى الػورؽ ، أي العالقػات ادلنطقيػة الػيت سػددىا القػوانُت والسياسػة ادلعمػوؿ هبػا داخػل  :التٍعيي الشمسـي ِـو
 التنظيم .

  على النحو التايل : « ثالث صور أساسية للتشكيالت التنظيمية »التمييز بُت عند سليل التنظيم الرمسي للمؤسسة ؽلكننا 
 :التٍعيي الوظيفي  (5
  وفقا ألىػداؼ ادلؤسسػة وبرارلهػا . وقػد يكػوف ىػذا التقسػيم طبقػا للمسػتفيدين  تقسيم العمل يعتمد على « تنظيم موحوعي »وىو

غلعل من السهل االنتفػاع ربػربة  »: ىذا التنظيم أبنو  ويتميز، اجلغرايف للتقسيم  ابخلدمة ، أو لنوع اخلدمة اليت تؤديها ادلؤسسة ، أو
 . « ادلتخصصُت

  : أو الشأسي يتٍعيي التشمشن أو التٍعيي ارتط (2

  حت تتدرج رأسيا  « قمة اذلـر اإلداري »السلطة يف  تًتكزىذا التنظيم  يفو ،  التدرج اإلداري وتسلسل القيادةوىو تنظيم يعتمد على
،  التنظيمػػات العسػػكرية والدينيػػةويسػػود ىػػذا النػػوع مػػن التنظػػيم عػػادة يف  إىل الوحػػدات اإلداريػػة ادلختلفػػة يف ادلسػػتوايت األدىن .

 وي من ىذا التنظيم سرعة التنفيذ ، كما غلعل من السهل قياـ اإلدارة بعملية الرقابة على العاملُت فيها .
 التشمشميتٍعيي اهليئة  (0

  تقػػػدًن العػػػوف  »ويسػػػاعد ىػػػذا التنظػػػيم أع ػػػاء اذليئػػػة علػػػى  ، والتنظػػػيم الػػػوظيفي يغلمػػػع بػػػُت التنظػػػيم اخلطػػػوىػػػو نػػػوع مػػػن التنظػػػيم
. وتكػوف االستشػارة عػادة يف األمػور  «واالستشارة يف بعض الظروؼ الطارئة اليت  ر ابدلؤسسة وستاج إىل مشور فنية مػن أي نػوع 

 الدقيق ال يتاح للرؤساء ادلنفذين .اليت تتطلب نوعا من التخصص 
  ي:لمتٍعيي البريوقشاط غري الشمسيادتاٌب 
 التنظيم غَت ادلكتوب على الورؽ ، ويتم ل يف العالقات القائمة على الود والكراىية  .  : التٍعيي غري الشمسي ِو 
 ة ادلنظمة ادلتبعة داخل التنظيماستجابة للقواعد الرمسياليت تظهر يف قكل « ادلمارسات غَت الرمسية »إىل  ويشَت التنظيم غَت الرمسي 
 ىذه العالقػات الػيت قػد  « العػالقػات االجتماعية اليت تظهر بُت أع اء التنظيم »غيػر الرمسيػة مػن خػالؿ  وتظهػر ىػذه ادلمارسػات ،

 .ال تتفق مع العالقات ادلنطقية اليت سددىا خريطة البناء التنظيمي 
  بشكل تلقائيتظهر اجلماعات غَت الرمسية داخل التنظيمات  . 
 

 تتيح الفرصة للفرد كي ػلقق أىدافو ورغباتو اخلاصة اليت قد ال ؽلكنو أف ػلققها من خالؿ التنظيم الرمسي . (5
 . تقـو ابلتخفي  من حدة قعور العامل ابدللل والتعب اثناء العمل (2
 الفرصة للفرد للشعور ابستقاللو وأعليتو . إاتحة (0
 تعمل على زايدة قعور الفرد ابألمن والطمأنينة . (7
 



 
 KFU          10صل علم اجتماع التخطيط د/ حسام صاحل              ،،،             ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،       تنسيق :  أبو في

  
 

 ي :وفّوً الشموك التٍعيى : أواًل
  أبنو  يالتنظيمؽلكن تعري  السلوؾ: 
التعػرؼ على تصرفاتو ، مػع زلاولة تفسَت ىػذه التصػرفات هبػدؼ السػيطرة الدراسة ادلتعمقة للعنصر البشرى يف التنظيم بغػرض »  -

 . « عليها لتكوف يف خدمة التنظيم
  السػلوكػي للمنظمة »اليت تصدر عن أع اء ادلنظمات ككل ، وىذا ىو الطػابػع  « احلركة اجلمعية »ويشَت السلوؾ التنظيمي إىل » 

 على ادلستوى اجملتمعي . « القوميالطابع  »، والذى يشبو ما يعرب عنو مبصطلح 
 

 ولمشموك التٍعيىي ثالثة أبعاد سئيشية ِي : 

 : يىيـعـٍـاخ التــٍــامل (5
 ووجهػػات نظػػرىم أو قػػدرة ادلنظمػػة علػػى سقيػػق  ويػػرتبط مبشػػاعر واجتاىػػات األفػػراد داخػػل التنظػػيم

 أىدافها .
 اإلقراؼ ، وبناء السلطة ، وأظلاط االتصاؿ .وتعتمد على بعض العوامل م ل :أساليب   : الفاعمية التٍعيىية (2

 : يةـاألِذاف التٍعيى (0
 .  واألىػداؼ ىػي الغػاايت الػيت يتحػرؾ التنظػيم   وىػى   ػػل ادلفػػهـو اجلػوىػػري فػػي دراسػػة التنظيػػم

 . ككل يف اجتاه سقيقها 
 

  
 لألقساـ.األىداؼ العامة واألىداؼ الفرعية  -
 األىداؼ الرمسية واألىداؼ غَت الرمسية لألع اء . -
 التعارض أو االتساؽ بُت ىذه األىداؼ . -
  
 داخل التنظيم . الوحدات الصغرىسليل  -
 بُت العاملُت داخل التنظيم . العالقات الشخصيةودراسة  -
 م ػػل مؤسسػػػات  « تفاعػػػل األفػػراد واجلماعػػات داخػػػل سلتلػػ  أقػػكاؿ التنظيمػػػات »بشػػكل واحػػح يف  ويتم ػػل السػػلوؾ التنظيمػػػي

 وادلنظمات احلكومية ، وادلدارس ، ومؤسسات اخلدمة . األعماؿ
 

 ويعّش الشموك التٍعيىي ٌتيذة تفاعن أسبعة عٍاصش ِاوة وِى :
 النظاـ االجتماعي (7 التكنولوجيا  (0  التنظيم (2 األفراد (5

 

 على النحو التايل : « ألبعاد السلوؾ التنظيمي » تصورا كامالً  أف النتيجة النهائية ذلذا التفاعل بُت العناصر األربعة تعطينا وصلد 
قػكل  وىؤالء األفراد واجلماعات يعملوف مع بع ػهم الػبعض يف ، البيئة االجتماعية للتنظيميشكل األفراد واجلماعات ،  األفشاد : (5

 لتحقيق التفاعل ادلطلوب . « ديناميكي »
 فنجد أف مجيع األفراد ليسوا على مستوى واحد ، ، التنظيم عالقات األفراد واجلماعات داخلػلدد اذليكل التنظيمي  التٍعيي : (2

 دوره اخلاص بو ، كما أف ىناؾ رلموعات سلتلفة لكل منها دورىا اخلاص هبا داخل التنظيم . فلكل

 الشموك التٍعيىي احملاضشة الشابعة :
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، فاألفػػراد ال يستطيعػػوف سقػػيق األىػداؼ  يػعمل مػن خػػاللو األفػػرادي بتقػدًن التطور الذؼلتص عنػصر التكنػولوجيا  التهٍولوديا : (0
 على تطوير اآلالت وادلعدات وطرؽ العمل وغَتىا . من فراغ ، وإظلا ال بد ذلؤالء األفراد من أف يقوموا

، فػالتنظيم يعتػرب جػػزءا صػغَتا مػػن نظػػػاـ  خلارجيػة الػيت يعمػل فيهػا التنظػيمالبيئػة ايشػكل النظػاـ االجتمػاعي  الٍعاً االدتىـاعي :  (7
 اجتماعي كبَت يتكوف من آالؼ التنظيمات .

 : إسّاً العموً االدتىاعية يف فّي الشموك التٍعيىي : ثاٌيًا
 تقػدـ ادلعرفػة وظلوىػا حػوؿ السػلوؾ التنظيمػي ، فقػد سػاعدت ىػذه      ساىم التقدـ اذلائػل يف رلػاؿ العلػـو االجتماعيػة بدرجػة كبػَتة يف

، كمػػػا  «والقيػػػادة  »،  «واختػػاذ القػػػرارات  »،  «عمػػػلية االتصػػاالت  »الػػػعلـو عػػػلى ظلػػػو ادلعػػػرفة ببعػػػض عمػػػليات التنػػػظيم م ػػػل 
 . «ظلو نظرية التنظيم  »أسهمػ  يف 

  
 عمي االدتىاع : (5
  اجلماعػػات وادلػػػجتمع ، والتنػػػظيم  »حػػػوؿ  فيمػػػا قػػػدمو مػػػن دراسػػػاتكػػاف لعلػػم االجتمػػاع إسػػهاـ كبػػَت يف دراسػػة السػػلوؾ التنظيمػػي

فهػػم بنػػاء ووظػػائ  التنظيمػػات ،  » سػػاعد علػػىومػػػا يت ػػمنو مػػػن تنظيػػػمات رمسػػػية وغيػػػر رمسيػػة . كمػػا  « االجتمػػاعي للمؤسسػػات
 . «العػالقة بيػن التنظيػمات واجملتمع  »، ابإلحافة إلػى  «والعػالقة بيػن التنظيمات ادلختلفة 

 عمي الٍفص : (2

  واإلدراؾ ، » ، «طبيعػة العالقػة بػُت الفػرد واجملتمػع  »توحػح  مبا قدمو مػن دراسػاتساىم علم النفن يف دراسة السلوؾ التنظيمي 
ودوافػع  »،  «ودراسة الروح ادلعنوية وعالقتها ابإلنتاجية  » ، «وكيفية اختيار األفراد ووحعهم يف أماكنهم ادلناسبة  »،  «والقيادة 
 . «العمل 

 عمي الشياسة : (0

  شلػػا سػاعد  «تػدور حوؿ ظاىرة القػوة والسػلطة يف اجملتمػع  » مبا قدمو من دراساتساعد علم السياسة على فهم السلوؾ التنظيمي
 على فهػم الصراعات اليت سػدث بيػن األفػراد واجلماعػات داخػل التنظيم .

 عمي االقتصاد : (7

  ونظػػػم اإلنتػػػاج والتػػػوزيع ،  »،  «دراسػػػة مػػػوارد التنظػػػيم  »ػ بػػػ عػػن طريػػق اىتمامػػوأسهػػػم علػػم االقتصػػاد يف فهػػم السػػلوؾ التنظيمػػي
 . «فع االقتصادية اليت سدد سلػوؾ العػاملُت داخػل التنظيم ودراسة احلػاجػات والدوا »،  «واالستهػالؾ 

 
 :التٍعيىية الكيادة : ثالجًا
  يهتم علماء االجتماع التنظيمػي والسياسػي بدراسػة القيػادة داخػل التنظػيم وذلػك ألعليػة الػػدور الػػذى تؤديػو القيػادة يف العػػديد مػػن

 الػداخػلية واليت تؤثػر ابلفعػل على كفػاءة التنظيمات ومدى فاعليتها .العػمليات التنظيمية 
 وفّوً الكيادة : (5

  وتتطلب ىػذه العمليػة أف يقػػـو قخػػص ، «  أداء عػمل مشػًتؾ عملية التأثَت يف اآلخرين هبدؼ» : أف القيادة ىي «  فيدلر» يرى
قػػد ػلػاوؿ إقنػػاع ، أو  لفػػرض اإلذعػػافقػػد يسػتخدـ قػػػوة مركػزه  فالقػػائدمػػا بتوجيػو أع ػاء اجلماعػة ضلػو إصلػاز عمػػػل معػُت . لػػذلك 

 . بتنفيذ أوامرهأع اء مجاعتو 

 ارتاوشةاحملاضشة  بذاية
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  ذلػك النشػاط الػذى يػؤدى إىل التػأثَت يف مجاعػة مػن النػاس ، حػىت يتعػاونوا مجيعػا مػن أجػل سقيػق » : القيػادة أبهنػا «  تيد» ويعرؼ
 « .   ىدؼ مرغوب

 يوى «اليت يرتكز عليها مفهـو القيادة  أف ىناؾ بعض الدعائم الرئيسية »صلد  ومن خالؿ التعريفُت السابقُت : 
 . « من أجل سقيق ىدؼ مرغوب »،،  « ويتطلب التعاوف »،،  « يؤدى إىل التأثَت »،،  « أهنا نشاط » -
  الرائسة » و « القيادة »بُت «  كمبوؿ يونج» وؽليز » : 
عرفػة خاصػة يف ، أو علػى م اجلماعة، وعلى تقبل  على الشخصية تعتمدذلك الشكل من السيطرة اليت  »: : ىي  « فالكيادة » -

 . « اجلماعة يف وق  معُت أو يف مكاف معُت أساسا وترتبط كاجات غَت رمسية، وىى بطبيعتها  موق  معُت
سػلطة  ، م ػػل وادلفروحة على األع ػاء مػػن اخلػػارجادلستمدة من ادلنصب  السلطة أو القوة الرمسية» : : تشَت إىل  « الشئاسة » -

 . « من العقوبة اإلدارة ، وغلب على األع اء أف ؽلت لوا ذلا خوفا
 وادلشرؼ ، وادلنفذ، وادلراقب ، وادلالحظ ، ورئين القسم . صور ومستوايت وأمساء سلتلفة ، م ل : ادلدير « الكيادة »وأتخذ  -
تسػتمد علػى أسػن سلتلفػة عػن غَتىػا مػن صػور القيػادة ، وذلػك ألف سػلطة الرؤسػاء يف التنظػيم  « الكيادة التٍعيىية »وترتكز  -

 .  من التوحد الروحي مع قخص تتحقق لديو بعض السمات، أو  ال من القيم التقليدية،  التعاقد القانوينمن  قرعيتها
 أمناط الكيادة : (2

 ينواع القيادة إىل ثالثة أظلاط وىؽلكن تصني  أظلاط أو أ : 
 

 :الكيادة الذميوقشاطية 

  وأيخػذ يف اعتبػاره أف سياسػة اجلماعػة  ال يصػدر األوامػر إال بعػد مشػاورة اجلماعػةوفيها صلد أف القائػد
أنػػو  علػػى اعتبػػار ويشػػارؾ القائػػد يف اجلماعػػةترسػػم يف مناقشػػة مجاعيػػة عػػػن طريػػق تقبػػل اجلماعػػة ذلػػا ، 

عملية اختػاذ القػرارات واالعتمػاد علػى  ادلرؤوسُت دائما يفع و فيها ، كما يعمل القائد على مشاركة 
 أسلوب ادلناقشة واإلقناع .

 : ادة األوتوقشاطيةـيـكـال

  وػلػدد سياسػة اجلماعػة دوف الرجػوع  ، يصػدر القائػد األوامػر الػيت غلػب علػى ادلرؤوسػُت طاعتهػاوفيهػا
 ادلسػػتقبل ، بػػل ؼلػػرب اجلماعػػة عػػنأي معلومػػات تفصػػيلية عػػن خطػػط  إليهػػا أو مشػػاورهتا ، وال يعطػػي

ال يف معظػػم األوقػػات . كمػػا  اخلطػػوات احلاليػػة الػػيت غلػػب علػػيهم اتباعهػػا ، ويبقػػى بعيػػدا عػػن اجلماعػػة
 اختاذ القرارات وتت ح عالقات السيطرة على ادلرؤوسُت . يف يعمل القائد على مشاركة ادلرؤوسُت

 : ةــويــوضـفـادة الـيـكـال
  فالقائػد ال يقػود وإظلػا  القائد احلرية الكاملة ألع اء اجلماعػة يف اختػاذ القػراراتيتيح ىذا النمط  يفو ،

 .وال يشًتؾ مع أع ائها يف اختاذ القرارات يًتؾ اجلماعة لنفسها كلية ، 
 

 
 

الكيادة املتىشنزة سوه 
 العاومني :

  ألنػو يعتػرب وػليطهم بنظرة إنسانية خالصػة ، نظػرا  ،حوؿ العاملُت ىذا النمط يركز القائد اىتمامو  يفو
  قبل أف تكوف وظيفة رمسية وإدارية . « وظيفة اجتماعية ونفسية » اإلقراؼ

الكيادة املتىشنزة سوه 
 اإلٌتاز :

   ويصػبح يف نظػر  العمػل واإلنتػاجمشػكالت  حػوؿىذا النمط صلد أف القائد يركز اىتمامو أساسا  يفو،
 العاملُت أنو ال يهتم هبم بقدر ما يهتم إبصلاز وأداء العمل .
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 ٌعشيات الكيادة  : (0

  : ونظرية التفاعل  »،  «والنظرية ادلوقفية  »،  «نظرية السمات  »ىناؾ ثالث نظرايت للقيادة ىي» . 
  ٌعشية الشىات: 
  الػذكاء ، وال قػة ابلػنفن ، وبعػض : يف بعػض األقػخاص م ػل  تػوافر مسػات معينػة، وإىل  « قخصية القائد »وىى ترجع القيادة إىل

 اخلصائص العقلية أو اجلسمية .
 

 

 . أنو مل يُتفق حىت اآلف حوؿ خصائص عامة للقائد تكوف اثبتو  األوه :
 خصائص للقائد قد ال ؽلتلكها ابقي أع اء اجلماعة .ال توجد ىناؾ   الجاٌي :

 

  الٍعشية املوقفية: 
  إال إذا تػػوافرت بعػػض الظػػروؼ ادلناسػػبة ، فالقائػػد ال ؽلكػػن أف يظهػػر  « ادلػػػوق  االجتمػػػاعي »وىػػػذه النظريػػة ترجػػػع القيػػػادة إلػػػى

 أي أف القيػػادة ادلسػػئولة عػػن ظهػػور ظلػػط القيػػادة .اخلارجيػػة ىػػي  . أي أف الظػػروؼ االجتماعيػػة السػػتخداـ مهاراتػػو وسقيػػق أىدافػػو
 . موقفيو وتتغَت من موق  إىل آخر 

  يف  ، وخاصػػة ادلػػدخل السوسػػيولوجي لدراسػػة القيػػادةويعتربىػػا الػػبعض  مػػػن نظػػػرية السمػػػات ، أك ػػػر انتشػػػاراً وتػػػعترب النظػػػرية ادلوقفػػػية
 اجلماعات الصغَتة .

  بصفة مستمرة نظراً وتظهر الصعوبة يف تطبيق ىذه النظرية : 
 . واختالؼ أظلاط السلوؾ حسب كل موق  على حدة،  لتعقد ادلواق  والتشابو يف بعض األحياف -
  ٌعشية التفاعن: 

  يشػػاركها مشػػكالهتا  يكػػوف ع ػػوا يف اجلماعػػةفالقائػػد غلػػب أف  . « تفاعػػل اجتمػػاعي »وتنظػػر إىل القيػػادة علػػى اعتبػػار أهنػػا عمليػػة ،
 إدراؾ األع ػػاء أنػػوويتوقػػ  انتخػػاب القائػػد علػػى ومعايَتىػػا وأىػػدافها وآماذلػػا ، ويوطػػد الصػػلة مػػع أع ػػائها ويعمػػل علػػى تعػػاوهنم ، 

 .  والتفاعل بينهما،  « وادلوق  االجتماعي،  الشخصية »: ، أي أف القيادة تتوق  على عدة عوامل م ل  أصلح قخص للقيادة
  أك ر انتشارا منهماكما أهنا  «والنظرية ادلوقفية ، نظرية السمات  »وجتمع ىذه النظرية بُت . 

 

  
 ٌعشية الكيادة املوسوثة :  
  منػػذ والدتػػهم م ػػل نتيجة جملموعة مػن السمػػات أو اخلصػػائص الػيت توجػػد فػػي األفػػراد أف السلوؾ القيادي ما ىو إال : وتذىب إىل

 الطموح ، واالبتكار ، والعدالػة، واألمانػة ، أي أف ىنػاؾ أقخاصػا يولدوف لكى يصبحوا قادة .
 ٌعشية الكيادة املهتشبة :  

  التفاعل مع أع ائهايكتسب نتيجة العمل مع اجلماعات و أف السلوؾ القيادي : وتذىب إىل . 
 

 . « الذى غلمع بُت الصفات ادلوروثة وادلهارات ادلكتسبة يف قئوف القيادة »ىو  القائد الناجحوؽلكن القوؿ أف  -
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 : وظهمة الكوة داخن التٍعيي : سابعًا
 وفّوً الكوة :  (5
  يف  زلػل اىتمػاـ علػػم السياسػةقغلػ  مشكػلة القػوة اىتمػاـ ادلتخصصػُت يف سلتلػػ  العلػػـو االجتماعيػة ، كمػا كانػ  ىػذه ادلشػكلة

 كما تتجسد يف التنظيمات الرمسية .  بدراسة ظاىرة القوةادلقاـ األوؿ ، حيث يهتم ىذا العلم 
  علػم  »ويشًتؾ علػم االجتماع مع علػم السياسػة يف االىتمػاـ بدراسػة مصادر السػلطة والقػوة يف اجملتمػع . وقػد كػاف كػل مػن ميػداف

 مػن بُت أىػم ادلياديػن اليت اىتم  بدراسة مشكلة القوة والسلطة داخل التنظيمات . « االجتمػاع السياسي وعلػم اجتماع التنظيػم
  
 « . ، حىت ولو مل يوافقوا على ذلك التأثَت أو حبط سلوؾ اآلخرينقدرة فرد أو مجاعة على »  -
 « . ادلشاركة يف عملية اختاذ القرارات» : ويشَت إىل  -
للحصػػوؿ علػػي طػػاعتهم  السػػيطرة علػػى النػػاس ومػػن ال ػػغط علػػيهم ورقػػابتهمالقػػدرة الػػيت  كػػن مػػن » : كمػػا تعػػرؼ القػػوة أبهنػػا  -

 « نواح معينة إىلوالتدخل يف حريتهم وتوجيو جهودىم 
، ولذلك فقد استخدـ علماء االجتماع مفهوما آخر ىػو مفهػـو السػلطة لإلقػارة  « غَت مشروعةأو  القوة مشروعة » وقد تكوف -

 ادلشروعة يف اجملتمع . القوة إىل
  فػػمهنم ؽلتلكػػوف بػػذلك احلػػػق يف وحػػػع السياسػػػات داخػػػل النظػػػاـ  ، السلطػػػةعنػػدما ؽلتلكػػوف أف النػػاس «  روبػػرت مػػاكيفر»  يػػرىو

 كقادة أو توجيو اآلخرين يف اجملتمع . االجتماعي ، وإصدار األحكاـ يف ادلسائل اذلامة ، والتصرؼ
  
 . « مقدار ما ؽللكو الفرد من نفوذ داخل مجاعتو بصرؼ النظر عن وظيفتو »: يشَت مفهـو اذليبة إىل  -
 . « ، ويعمل الفرد على زايدة ىيبتو بصفة مستمرة مكانة الحقة »: وؽلكن وصفها أبهنا  -
بعػض  الػذي ػلصػل عليػو، ويصػاحبو بف ػل التقػدير االجتمػاعيمركز اجتماعي يف نظر اجلماعة يصػل إليػو الفػرد  »: وتعترب اذليبة  -

 . « مظاىر االعًتاؼ واالحًتاـ
  ومدى قدرتو على فػرض إرادتػو دوف االسػتناد  «الشخص نفسو  »، فمف اذليبة مرجعهػا  «القانػوف  » إىلوإذا كان  السلطػة تستند

 منصب . إىل
 تلػك احلالػة يكػوف ذلػك الشػخص صػاحب  يفمػن قخصػيتو ، و  وقد غلمع الفرد بُت السلطة اليت أساسها ادلنصب والنفوذ ادلسػتمد

 . القوة السياسية ادلتكاملة
 أمناط الشمطة الظشعية داخن التٍعيي : (2

  بُت ثالثة أظلاط من السلطة الشرعية وىى :«  ماكن فيرب»ميز 
  : الشمطة الكاٌوٌية الشطيذة 
  ومصدره  معاييػر موحوعيػة وغيػر قخصيػة ،االعتقػاد يف قػواعد أو  مصدره « أساس عقلي رقيد »وىى ظلط من السلطة يقـو علي

 أوامرىم هبدؼ اتباع ىذه القواعد واحلفاظ عليها . إصدار أي ا تفويض الذين ؽلتلكوف مقاليد السلطة احلق يف
 ، ويستمد قرعيتو من التعاقد القانوين . ويشيع عمومػا ىذا النمط من السلطة يف اجملتمع الغريب 

    الشموك التٍعيىي تابع : الشادسةاحملاضشة 
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 : الشمطة التكميذية 
  وقػرعية ادلكانػة التػػي ػلتلهػػا ىػػػؤالء الذيػػن يشغلػػوف األوحػػاع  ، « االعتقاد يف قدسية التقػاليد »وىى ظلط من السلطػة يرتكػز على

التقليدية تستمد مػن ادلكانػػة االجتماعيػػة للقػائمُت ابلسػلطة  االجتماعية ادلم لة للسلطة ادلستندة إىل التقاليد . أي أف ىذه السلطة
 تمػد قرعيتها من القيػم التقليديػة .، وتس

 : الشمطة الشوسية أو املمّىة 

  م ػػػل البطولػػػة ، أو ظلػػػوذج مػػػن ظلػػػاذج  « معينػػػة اسػػػت نائية الػػػوالء ادلطلػػػق لقدسػػػية » ظلػػػط مػػػن السػػػلطة الشػػػرعية يعتمػػػد علػػػىوىػػػى
 أو صفات غَت عادية . الشخصيات ػلتذى دلا لديو من م ل وقيم ،

  ومػػػن أم ػػػلة ىػػػذا  « التوحػػد الروحػػي مػػػع قػػخص تتحقػػػق لديػػو بعػػػض السمػػػات »ويسػػتمد ىػػذا الػػنمط مػػن السػػلطة الشػػرعية مػػن ،
 يف اذلند . السلطة ، سلطة بعض الزعماء أو القادة الروحيُت من أم اؿ غاندي النمػط مػن

 تطوس عالقات الشمطة داخن التٍعيىات : (0

  أف عالقات السلطة تتطور داخل التنظيمات كيث يتم التحوؿ تدرغليا طبقا للمراحل التالية : «  ميللر وفوـر»يرى العادلاف 
 : وشسمة العالقات االستبذادية 
  . ل ىذه ادلرحلة أوىل مراحل تطور عالقات السلطة داخل التنظيمات بوجو عاـ   
  ىػػذه ادلرحلػػة تقػػػـو اإلدارة وحػػدىا ابختػػاذ القػػرارات ادلتعلقػػة بشػػئوف العمػػل . أمػػا ادلرؤوسػػوف فػػال يشػػاركوف يف اختػػاذ القػػرارات يفو 

أو تبػػػػادؿ وجهػػػػات النظػػػػر مػػػػع اإلدارة . إذ أف احلػػػػق يف اختػػػػاذ  ويقومػػػوف بتنفيػػػذىا فقػػػط ، ولػػػين ذلػػػػم حػػػػق ادلناقشػػػػة أو ادلعارحػػػة
ويسػػتغلو  تعلػػػق بػػػمدارة الػمػشػػػروع مػرتبطػػػة ابحلػػق يف ادللكيػػة . وللمالػػك مبقت ػػي حقػػو أف يسػػتعمل مػػا ؽلتلكػػوالػقػػػرارات وكػػػل مػػػا ي

 ويتصرؼ فيو كرية كاملة .
  : وشسمة العالقات الكاٌوٌية 
 ادلػػرؤوسُت وفقػا  اليت تقبلها اإلدارة ، وتعمػل على حل مشكػالت االلتماسات يف ىذه ادلرحلة يقـو ادلرؤوسوف ابلتقدـ ابلشكاوى و

لنظاـ مقرر ، وقػد يتػدرج ادلػػوق  بػُت اإلدارة والعػػاملُت ، كيػػث يقػـو كػل مػن الطػػرفُت ابلتفػػاوض مػع الطػػرؼ اآلخػر ، وقػػد تقػػـو 
 يطلق على ىذه ادلرحلة ، مرحلة ادلساومة اجلمعية .  اإلدارة ابلتفاوض مباقرة مع ادلرؤوسُت أو مع شل لُت ذلم . وقد

  الوقوف عمى اجتاِات العاومني :وشسمة 

  الذين يقوموف بتقدًن ىذه ادلعلومات أو ؽلتنعوف عن تقدؽلها . ىذه ادلرحلة تطلب اإلدارة ادلعلومات ابنتظاـ من العاملُت ، يفو  
 ادلهنيػة ، وقػد  حيػاهتم ويتػدرج ادلػوق  بيػن الطػرفُت كيث تطلػب اإلدارة الرأي ابستمرار من العاملُت يف األمور اذلامة اليت تؤثر على

 يقـو العماؿ بتقدًن الرأي أو االمتناع عن تقدؽلو .
 وتساعد ادلعلومات أو اآلراء اليت تطلبها اإلدارة من العمػاؿ يف التعػرؼ علػى اجتاىػات العػاملُت واالسًتقػاد هبػا عنػد اختػاذ القػرارات 

 ادلختلفة ادلتعلقة بشئوف العاملُت وحياهتم ادلهنية .
  الذميكشاطية يف اختار الكشاسات :وشسمة 

  مػنتبدأ ىػذه ادلػرحلة منػذ قيػػاـ اإلدارة ابلتشػػاور مػػع العامليػػن يف ادلسػائل ادلختلفػة ادلتعلقػة بشػئوف العمػاؿ ، وتتػدرج ىػذه ادلرحلػة 
م ػػل األجػػور  اذلامػػة ) التشػػاور بينهمػػا يف ادلسػػائل إىلالعمػػل (،  التشػػاور ادلشػػًتؾ بينهمػػا يف ادلسػػائل البسػػيطة )م ػػل سسػػُت ظػػروؼ

 وساعات العمل ، والتغيَتات الفنية ( .
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 مػن  وتعترب ىذه ادلرحلة خطوة ىامػة ضلػو سقيػق الدؽلقراطيػة داخػل التنظيمػات ، نظػرا ألف االستشػارة ادلشػًتكة بػُت اإلدارة والعػاملُت
الػيت  ليػػن إلبػداء رأيهػػم يف ك يػػر مػن ادلسػػائلقأهنا أف تعمل على تبػادؿ وجهػات النظػر بػُت الطػرفُت ، كمػا تتػيح الفرصػػة أمػاـ العام

 تؤثر يف حياهتم العملية .
 : وشسمة اإلداسة املظرتنة 

 . ل ىذه ادلرحلة آخر مراحػل تطػور عالقػات السلطة داخل التنظيمات بوجو عاـ   
  يف  كمػا أهنػا تعػرض علػى العػػاملُت   ػيلهم  مبيزانيػة ونشػاط ادلشػػروع ، ىذه ادلرحلة تقـو اإلدارة مبناقشة العاملُت يف كل ما يتعلق يفو

 أهنا قػد تتيح ذلػم فرصة كبيػرة يف ملكية ادلشروع وإدارتو . إىلرللن اإلدارة . ابإلحػافة 
  

 زايدة الكفاية اإلنتاجية ابستمرار . إىلإغلاد عالقات طيبة بُت طريف اإلنتاج ، شلا يؤدى  (5
 التخفي  من حدة الصراعات ومشكالت العمل ادلختلفة . (2
 اختاذ أف ل القرارات يف العمل . (0
 تشجيع العاملُت على سمل ادلسئولية ، وارتفاع روحهم ادلعنوية (7
ور وسػػاعات العمػػل عػػن طريػػق حصػػوذلم علػػى ارتفػػػاع ادلكػػػانة االجتماعيػػة للعػػػاملُت نتيجػػػة قعػػػورىم أبهنػػػم يشػػًتكوف يف سديػػد األجػػ (1

 ع وية رللن اإلدارة . 
  أف كل مرحلة من ىذه ادلراحل اخلمن تتطلب مزيدا من التعليم واخلبػػرة والقػدرة علػى سمػػل ادلسػئولية عنػد  «  ميللر وفوـر »ويرى

 كل من اإلدارة والعاملُت .  
 

 : عىمية االتصاالت : خاوشًا
 مػن  أتثيػػرىا علػى اجتاىػػات وسلػػوؾ األفػػراد مػن خػالؿللمشػروعات  تلعب عمليػة االتصاالت دورا حيواي يف رفػع الكفاءة اإلنتاجيػػة

 جهة أخرى .  جهة ، ودوافعهم للعمل وتقبلهم ألىداؼ وسياسة اإلدارة من
 : وفّوً عىمية االتصاالت (5
  ادلشروع بُت أجزاء تنظيم تدفق ادلعلومات» يقصد بعملية االتصاالت » 
  قدرة فرد أو مجاعة على نقل مشاعره لشخص أخر أو مجاعة أخرى» : االتصاؿ أبنو «  براوف »ويعرؼ . » 
  ادلعلومات بيػن مرسػل ومرسػل إليػو سػواء كػاف نقػػل ادلعلومػػات قػفواي العمليػة اليت يتػم هبػا نقػل » : كما ؽلكن تعػري  االتصػاؿ أبنو

 « أو سريرايً 
 :أٌواع االتصاالت  (2

  . ىناؾ عدة أنواع من االتصاالت منها ، االتصاالت الرمسية وغَت الرمسية ، واالتصاالت الرأسية واألفقية 

 االتصاالت الشمسية :
  وىى تلك االتصاالت ادلخططة مسػبقا وادلنطقيػة ، والػيت  ػر عػػن طػريقهػػا احلقػائػػق وادلعلومػػات فػػي

  االتصاالت اليت تستخدـ خطوط السلطة الرمسية .ادلنظمػة ، أي ىػي تػلك 

 االتصاالت غري الشمسية :
   وىػػػى تلػػك االتصػػػاالت التػػػي تقػػػـو علػػػى أسػػػاس العػالقػػػات الشخصػػية واالجتماعيػػة بػػُت العػػاملُت

غػَت الرمسيػة ، فهػي  وتلعب اجلماعات غَت الرمسيػة دورا ىامػا يف عمليػة االتصػاالت،  داخل ادلنظمة
 مب ابة أداة االتصاؿ .تعد 

 الشابعةاحملاضشة  بذاية
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 االتصاالت الشأسية
 « :الصاعذ واهلابط » 

  داخػػػل ادلنظمػػػة ، حيػػػث هتػػػبط  ويقصػػػد هبػػػا تلػػػك االتصػػػاالت الػػػيت تػػػتم بػػػُت الػػػرئين وادلرؤوسػػػُت
إليػػػو التقػػػارير والتػوصيػػػات والشكػػػاوى واالقتػراحػػػات عػػػن  التعليمػػات واألوامػػر مػػن الػػرئين وترفػػع

 طريػق ادلرؤوسُت .
 سواء داخل ادلنظمة أو خارجها . وىى تلك االتصاالت اليت تتم بُت طرفُت يف نفن ادلستوى  االتصاالت األفكية :

 

  : قواعذ وأسص عىمية االتصاه (0

 : ىناؾ أسن رئيسية البد من أخذىا يف االعتبار حىت نتأكد من فاعلية عملية االتصاالت داخل ادلنظمة وىى 
 زلددة ومعروفة .غلب أف تكوف خطوط االتصاؿ  (5
 غلب أف يكوف خط االتصاؿ مباقرا وقصَتا كلما أمكن ذلك . (2
 غلب عدـ ختطى بعض ادلستوايت الرائسية عند االتصاؿ ابدلستوايت األدىن . (0
 م موف عملية االتصاؿ ) التعليمات ( داخال يف اختصاصو . غلب أف يتص  كل اتصاؿ ابلرمسية ، مبعٌت أف يكوف (7
 كز االتصاؿ على مستوى مرتفع من الكفاءة والفاعلية .غلب التأكد من أف مرا  (1
 

 أسص جناح عىمية االتصاه :       
 داخل ادلنظمة وعلى استعداد دلشاركتهم يف ادلعلومات ادلختلفة مقتنعة أبعلية العالقات مع العاملُتغلب أف تكوف اإلدارة العليا  (5
 يفهمها العاملوف أبسلوب يناسب مستواىم الفكري . استخداـ لغة بسيطةغلب  (2
 دائما وعدـ ادلغاالة مراعاة األمانة واالعتماد على احلقائقغلب   (0
 بل غلب أف تعطى على دفعات متعددة . حىت ال يصعب فهمها ، عدـ إعطاء ادلعلومات دفعة واحدةغلب   (7
 حىت ال تفقد قيمتها . إىل العاملُت اختيار الوق  ادلناسب لتوصيل ادلعلوماتغلب  (1
       

 وعوقات عىمية االتصاه :  (7

فيها تتعقد عمليػة االتصػاالت نتيجػة التسػاع ادلسػافة بػُت طػريف  عندما تنمو ادلنظمات ويزداد عدد العاملُت اتساع حجم ادلنظمة :  - أ
 االتصاؿ ) ادلرسل وادلستقبل ( . 

 وتظهر ىذه ادلعوقات عندما يتم االتصاؿ بُت طرفُت ال يتحداثف بلغة واحدة . ادلعوقات اللغوية أو اللفظية : - ب
االحتفػاظ  إىل، وقػد ي طػر بعػض الػػرؤساء  ادلرؤوسُت إىلعػدـ توافػر الػرغبة واالستعػداد لػدى بعػض الػرؤساء فػي نقػل ادلعلومات  - ت

 ُت ببواطن األمور .مبظهر العادل ألنفسهم ببعض ادلعلومات حىت يظهروا أماـ مرؤوسيهم
 من بُت معوقات عملية االتصاالت . اختالؼ السن والدخل وال قافة والبيئة وادلنزلة الوظيفيةقد يكوف  - ث
فقػد ال ، الزمػاف يف ادلنظمػات الػيت تتبػع نظػػاـ الورديػػات أو النوبػػات  إىلػلدث حعػ  االتصاؿ الراجػػع  عوامل الزماف وادلكاف : - ج

عامػػل ادلػػكاف يف التشػت   إىلُت أفػراد النػوابت ادلختلفػة وتتم ػػل أسبػػاب حعػػ  االتصػاؿ الراجػػع ػلدث أي نػوع مػن االتصػاؿ بػ
حد كبػَت ، أو  إىلصعوبة عملية االتصاؿ ، وخاصة عندما تكوف وحدات التنظيم منعزلة  إىلاجلغرايف لوحدات العمل الذى يؤدى 

 مشتتة يف مناطق سلتلفة .
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 : التٍعيىاتسوافز العىن داخن  : سادسًا
 :املكصود حبوافز العىن  (5
  تلػػك القػػػوى  رلموعػػة العوامػػل أو الظػػروؼ الػػيت تتوفػػػر يف جػػػو العمػػػل والػػيت تعمػػػل علػػى إاثرة» : ؽلكػػن تعريػػ  حػػوافز العمػػل أبهنػػا

 « .  احلػركية فػي اإلنسػاف واليت تؤثػر على سلوكػو وتصرفاتو
 :أٌواع اذتوافز  (2

  غَت مادية .  نوعُت : حوافز مادية وحوافزؽلكن تصني  حوافز العمل إىل 
 اذتوافز املادية :  
  الطعػػاـ وادللػبن وادلػػأوى وغَتىػا . ومػػن ىػذه احلػػوافز  إىلم ػػػل احلاجػة  « تشبػػػع حاجػات اإلنسػػاف ادلاديػة »وىػى تلػك احلوافػػػز الػيت

 ادلاديػة األجػر ، وحماف استقػرار العمػل ، وظروؼ وإمكانيػات العمل .
  املاديةاذتوافز غري:  

  م ػل احلػاجة إلػى األصدقػاء واالنتمػاء للجماعػػة ، واحلاجػػة إىل  ، « تشبع حاجات اإلنساف االجتماعية والذاتية »وىى احلوافز اليت
،  فػػرص الًتقيػػة ، العالقػػات االجتمػػاعية بيػػن الػزمالء يف العمػل التقدير واالحػًتاـ وال نػاء علػى جهػوده ، ومػن ىػذه احلػوافز ادلاديػة

 والعالقات الطيبة مع الرؤساء ، واالعًتاؼ أبعلية الفرد وتقدير جهوده يف العمل . 
 :األِىية الٍشبية ذتوافز العىن  (0

  ىي احلوافز ادل الية والوحيدة للعمل  قد ال تكوف « احلوافز ادلادية »أف  إىلتشَت ك َت من الدراسات . 
  إىلأخرى ، ومػن منظمػة  إىلفالبػواعػث على العمػل ختتل  من ثقافة ، أنػو ليػن ىنػاؾ ابعػث واحػد م الػي  إىل«  براوف »وقد أقار 

بينما يكوف توفَت فرصة للًتقية والتقدـ من أىػم  إىل آخر ، فقد ؽل ل األجػر أىم احلوافػز ابلنسبة لشخص معُت ، أخرى ، ومن فرد
 لفرد آخر .  احلوافز ابلنسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 KFU          19صل علم اجتماع التخطيط د/ حسام صاحل              ،،،             ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،       تنسيق :  أبو في

 
 
  دراسػػة  إىلووظػػائ  التنظيمػػات ، وكيفيػػة أدائهػػا لعملهػػا ، ابإلحػػافة  عبػػارة عػػن دراسػػة بنػػاء» : أبهنػػا  نظريػػة التنظػػيم«  بػػوج »عػػرؼ

 « .سلوؾ اجلماعات واألفراد داخل التنظيمات
  إىللتعػدد ادلوحػوعات وادلشػكالت الػيت سػاوؿ دراسػتها ، شلػا أدى  رلااًل واسعاً نظػراً  لنظرية التنظيمويت ح من التعري  السابق أف 

 صعوبة وجود نظرية قاملة للتنظيم .
 ادلػداخل النظػػرية يف دراسػة التنظيمػػات ، وخاصػػة أف التنظيػػم  ونظرًا لعدـ وجود نظرية موحدة قاملة لدراسة التنظيم ، فقد تعددت

النفػن ، واإلدارة ، والسياسػػة ، واالقتصػػاد .  فقػػد حػػاوؿ  مػوحػوعًا للدراسػة يف ك يػر مػن العلػـو م ل علم االجتماع ، وعلم يعترب
ظهػػور عػػدة مداخػػل نظريػة يف  إىلفػي سلتلػ  ىػذه العػلػـو دراسػة التنظيمػات يف حػػوء مفػاىيمهػم وتصػوراهتػػم ، شلػػا أدى  الباح ػوف 
 لتنظيم ، تعكن وجهة نظر العلـو ادلختلفة وتعرب عن اىتمامها .دراسة ا

 :ٌعشية اإلداسة العمىية  (5

  العرض ادلنظم األوؿ دلا اطلق عليو حركة اإلدارة العلميػة «  فريدريك اتيلور» فػي أوائػل القػرف العشػرين ، نشػر ادلهنػدس األمػريكي
 ادلؤلفات اليت كتبها اتيلور . إىلتستنػد  سلػوؾ العمػل، واليت أصبح  نظرية يف 

  إىل نظرية اإلدارة العلميةوتذىب  : 
أف ػلدد دائما أسرع وأف ل الطرؽ  أف التنظيمات عبارة عن أنساؽ رقيدة ، ذات أىداؼ زلددة ، وتفًتض أف العلم يستطيع » -

 .  «درجػة مػن الكفػاءة التنظيميػة  إلصلاز العمل وسقيق أعلى
 . «حد ما  إىلأف التنظيمات تؤدى أعماذلا بدوف أية مشكالت كانسػاؽ مغلقػة  »: ػرية كمػا تفتػرض ىػذه النظ -
  اإلجػػراءات احملػػددة الػػيت غلػػب أف تتبعهػػا اإلدارة لتحقيػػق الكفػػاءة    ػػل بعػػض ثالثػػة مبػػادئ أساسػػية »وتقػػدـ نظريػػة اإلدارة العلميػػة

 وىى : «التنظيمية 
 

 : أواًل
  إىلوؽلكػػن اسػػتخداـ دراسػػػات احلركػػػة والزمػػػن هبػػػدؼ التوصػػػل  أعلػػى درجػػة مػػن تقسػػيم العمػػل ، إىلحػػرورة التوصػػل 

  تسمح بتحقيق أعلى متوسط إنتاج يومي . الطػريقػة ادل لػى والوحيػدة ألداء العمػل ، وىػى الطػريقة التػي

 : ثاٌيًا
 الدقيػػػق علػػػى العمػػػاؿ ، مػػػع استخػػػداـ أنػػػواع اإلقػػػراؼ  التأكػػد مػػن سػػالمة أداء العمػػل علػػى ضلػػو مناسػػب عػػن طريػػق

سلتلفػػة مػػن اإلقػػراؼ للتػػػأكد مػػن صػػػالحية وسائػػل العمػػػل ، وسػػرعة العمػػػل ونػوعيتػػو ، وطػػػريقة األداء . مػػع وجػػػود 
  عمليػة اإلقػراؼ . إدارة للتخطيػط ل بػط

 : ثالجًا
   . وحع نظاـ للحوافز على أسػاس األجػر ابلقطعػة ، فكلمػا زاد عػدد الوحػػدات الػيت ينتجهػػا العامػػل ، ارتفػػع أجػػره

 ىو احلافز الرئيسي الذى ػلفز اإلنساف على العمل . أف األجرإذ 
 
  آالت مب ابػةألهنػػا اعتػربت العػاملُت يف التنظػيم  ) ادليكػانيكػي ( نظػراً  «  ظلػوذج التنظيػم اآللػي » نظرية اإلدارة العلميةويطلق على  ،

، وجتاىػل  العنصػر البشػرى ، األمػر الػذى جعلهػا تواجو مقاومة قديدة  وحدات تتحػرؾ آليػاالعمػاؿ علػى اعتبػار أهنػم  إىلونظػرت 
 الشخصية للعمل .وذلك بسبب سكمها الزائد يف اجلوانب  من كل من العماؿ وأع اء النقاابت ، واإلداريُت

 

 املذاخن الٍعشية يف دساسة التٍعيي احملاضشة الجاوٍة :
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 :الٍىورز املجالي لمتٍعيي البريوقشاطي  (2

  عقلػػي يػػتم  بنػاء»  وىػػو عبػارة عػػنمػػا يسمػػػى ابلنمػػوذج ادل ػايل للتنظػػيم البَتوقراطػي ، «  مػاكن فيػػرب» وحػع عػػامل االجتمػاع األدلػػاين
 « . معينة يف الواقع تكوينو على أساس مالحظة عدة مسات أو خصائص

  يتسػػم مبجموعػػة مػػن اخلصػػائص ، تزيػػد مػػن فػػػرص اختػػػاذ القػػػرارات النمػػوذج ادل ػػايل للتنظػػيم البَتوقراطػػي أف«  مػػاكن فيػػرب» ويػػرى 
 اطي .اذلدؼ األمسى للتنظيم البَتوقر ، اليت تعد ىي  الكفاءة التنظيمية إىلالرقيدة داخل التنظيم ، وتؤدى 

  الػيت سقػق الكفػػاءة التنظيميػػة  أف ل ظلػاذج التنظيمػاتعلى أف النموذج ادل ايل للتنظيم البَتوقراطي يعػد من «  ماكن فيرب» ويؤكد
األع ػاء ابدلواقػ  ادلختلفػة داخػل  ، وتعريػ  ىػؤالء استبعػاد العالقػػات الشخصػية والعاطفيػة ألع ػػاء التنظيػػم عػن طريػق، وذلك 

 علقة بتقسيم العمل ، والتباين يف السلطة .والقواعد ادلت التنظيم ، وابلرمسيات
  : وذخن العالقات اإلٌشاٌية (0

  بريطانيػا لفػًتة  إىلظهرت مدرسػة العالقػات اإلنسػانية يف الػػوالايت ادلتحػدة األمريكيػة قبػل احلػرب العادليػة ال انيػة ، حت انتشػر أتثَتىػا
 قصَتة فيما بعد احلرب .

  اليت أجػري  يف قيكػاغو فػي منتصػ  العشػرينيات  « ىاوثورف »ولقد استمدت أفكار ىذه ادلدرسة سندىا من جتارب أو دراسػات
 وحىت أوائل األربعينات .

  بعػدـ الرحػا لػدي العمػاؿ عػن العمػل ، والن ػاؿ النقػايب ، والصػراع فهػم األسبػػاب ادلتعلقػػة:  إىلوتسعى حركة العالقات اإلنسػانية 
 الصناعي  . 

  أعليػػة دور الػػدوافع االقتصػػادية داخػػػل مكػػػاف العمػػػل ، والتأكيػػد يف  ابلرغبػػػة يف التقليػػل مػػنوقػػد اقػػتهر انصػػار العالقػػات اإلنسػػانية
 مقابل ذلك على منطق ادلشاعر الذى ػلكم سلوؾ العماؿ .  

  العالقػػة بػُت مػن أجػػل استكشػػاؼ  - مػن الباح يػػنوزمػػالؤه  التػػوف مايػػو -والػيت أقػػرؼ عليهػا  « ىػاوثورف »وقد بػدأت دراسػات
 أصػػبح  تتنػػاوؿ مجاعػػات العمػػل مػػن حيػػث البنػػاء ، ، حت اتسعػػػ  ىػػػذه الدراسػػػات كيػػػث ظػػػروؼ العمػػل الفيزيقيػػة وبػػُت اإلنتاجيػػة

  . والقيػم ، واالجتاىػات ، وادلعاييػر ، والدافعيػة ، والروح ادلعنوية
 العمػػل غيػػر الرمسيػػة يف التأثيػػر علػى سلػػوؾ  عػن أعليػة البنػاء غػَت الرمسػي للتنظػيم ، وعػن أثػر مجاعػات وقد كشفػ  ىػػذه الدراسػات

 العمػاؿ واجتاىاهتػم وإنتاجهم .
  

 فيىا يمى : « التوُ وايو »وميهَ عشض أِي الٍتائر اليت نظفت عٍّا دساسات 
 .  أف العمل نشاط مجعي (5
 لو . وفقاً  حوؿ نشاط العمل وتتشكلتتمركز حياة الراقد االجتماعية   (2
الظػػروؼ  التقػػدير واألمػػن ، والشػػعور ابالنتمػػاء ذلمػػا أعليػػة كبػػَتة يف سديػػد الػػروح ادلعنويػػة للعمػػاؿ وإنتػػاجيتهم مػػن إىلأف احلاجػػة  (0

 الفيزيقية اليت يعملوف يف ظلها .
 يفصح عن احطراب يف مكانة الفرد .أف الشكوى ال تكوف ابل رورة تقريرًا موحوعيا للحقائق ، فهي يف الغالب عرض  (7
 أف العامل قخص تتحكم يف اجتاىاتو ومدى فاعليتو ادلطالب االجتماعية اليت أتتى من داخل مكاف العمل أو خارجو . (1

 اجتماعيا قوايً على عادات العمل ، واجتاىات العامل .  ارس اجلماعات غَت الرمسية داخل مكاف العمل ، حبطاً  (1
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  وىػى علػى عكػػن مجيػػع االفتػراحػػات  «نظرية العالقػات اإلنسانيػة  »قد قكل  جوىر «  التوف مايو »دراسات وصلد أف نتائج ،
أف الكفػػػػاية التنظيميػػػػة وارتفػػػاع مستػػػػوى اإلنتاجيػػػة يعتمػػػد علػػػى القػػػػوى  وتؤكػػػػد علػػػى،  «نظػػػػرية اإلدارة العلميػػػػة  »التػػػػي قػدمتهػػػػا 
 . الرمسية بُت العاملُتالعالقات غَت  وخاصة،  االجتماعيػة

  وإظلػا تعتمػد علػى التنظيػػم غيػػر الرمسػي ،  علػى التنظػيم الرمسػي زيػػادة اإلنتاجيػػة ال تعتمػػد: أف  «نظرية العالقػات اإلنسانيػػة  »وترى
 . يتشكل عن طريق اجلماعات غَت الرمسية والعالقات بُت أع ائها الذى
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   : وفّوً التدطيط االدتىاعي : أواًل
 أدخػػل مصػػطلح التخطػػيط يف تعريفػػو للنشػػاط ادلبػػذوؿ يف اجملتمػػع أوؿ مػػن « كريسػػتياف قػػو ينػػدر » االقتصػػادي النمسػػاوي يعػػد  ،

 . 4441وذلك يف مقاؿ نشر لو عاـ 
 ىو أسلوب يف التنظيم يهدؼ إىل استخداـ ادلوارد االستخداـ األم ل هبدؼ سقيق أىداؼ زلددة  « التخطيط » و. 
 علػػى النطػػاؽ القػػومي وحػػع خطػػة يسػػَت عليهػػا اجملتمػػع خػػالؿ فػػًتة معينػػة بقصػػد سقيػػق التنميػػة االقتصػػادية  « التخطػػيط »ػ بػػ ويقصػػد

 .  واالجتماعية
  جامدا، وىناؾ التخطيط اذليكلي ، والتخطيط اإلصالحيأو كليا أو جزئيا وقد يكوف مران  « التخطيط » يكوفوقد 
 أىداؼ مرغوب فيها . ومنهج يت من عدة اجراءات لتحقيق غاايت أ « التخطيط » و 
 يعٌت اختاذ قرارات رقيدة يف رسم السياسات ادلختلفة وتنفيذىا ، وغلب أف يت من تقديرًا دقيقػاً للوسػائل  « التخطيط الك ء » و

 .     والغاايت 
 استخدامات متعددة  « مفهـو التخطيط » ويستخدـ: 
وأحياان يطلػق عليو برامج تنمية ادلػوارد أو سسُت طػرؽ األداء يف اإلدارة ، أمػػا فأحيااًن يستخدـ كمرادؼ دلصطلح )االقًتاكية( ،  -

 يف االقتصػاد ، فيبدو أف التخطيط يعٍت أي تدخػل يف نظػاـ االئتمػاف عن طريق الدولة . 
  فيشَت إىل  « التخطيط االجتماعي » مصطلحأما ،: 
رص جديدة ، واقػًتاح ػع مشكالت أو فػة ، أو توقػراؼ مبشكالت قدؽلػومنسق ينطوي على االعت مقصود وقامل نسبياً  جهدأي  -

 م .وؿ وبرامج لرفاىية اجملتمع أو اجملتمع احمللي أو التنظيػحل
 وحػػع اخلطػط ادلتعلقػػة ابدلػوارد وادلؤسسػات االجتماعيػػة إلجابػة حاجػػات اجملتمػع ، أي األمػػة  « التخطػػيط االجتمػاعي »ػ ويقصػد بػ ،

 .أبمجعها 
  ط ػكػذلك يسػتخدـ مصػطلح التخطيػ  . « ختطيػػط اجملتمػػع »دلصػطلح  مرادفػا « التخطػيط االجتمػاعي »يعتػرب مصػطلح  ذلػكوعلى

    .االجتماعي للداللة على التخطيط الذي يقـو بو مجاعة من اخلرباء يف مقابل التخطيط الذي يقـو بو فرد واحد
  وعموما ؽلكن القوؿ أبف: 
وتت من ىذه العمليػة إحػداث حالػة مػن التػوازف بػُت  .عملية مقصودة وواقعية يشًتؾ فيها الفرد ، واجلماعة ، واجملتمع  التخطيط -

اذلدؼ وادلوارد والزمن عن طريق زلاولة الوصوؿ إىل أقصى درجات اذلدؼ عن طريػق االسػتخداـ األم ػل للمػوارد يف أقصػر وقػ  
 . وفي –البنائية والوظيفية  –يف رلرى التغَتات االجتماعية  شلكن ، وذلك هبدؼ تنمية اجملتمع والتحكم

 

   يكشي بعض املدططني االدتىاعيني عىمية التدطيط االدتىاعي إىل قشىني سئيشني ِىا :
 ة .وىو ختطيط عاـ يتناوؿ اجملتمع ككل أبنشطتو ادلختلف  دطيط اجملتىعي :  ـالت

 ة .بوحع وتنفيذ برامج يف رلاالت اجتماعية زلددوىو ختطيط زلدود يعٍت   التدطيط االدتىاعي:
 

  د ػذه احلالػػة ، يقصػػػويف ىػػ .للتخطػػيط االقتصػػادي  مػػتممختطػػيط : علػػى اعتبػػار أنػػو  « التخطػػيط االجتمػػاعي »مصػػطلح  إىلوينظػػر 
 ة . ختطيط نواحي وأنشطة اجملتمع غَت االقتصادي « التخطيط االجتماعي »

 وفّوً التدطيط االدتىاعي التاسعة :احملاضشة 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 KFU          23صل علم اجتماع التخطيط د/ حسام صاحل              ،،،             ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،       تنسيق :  أبو في

  قيق أىداؼ معينةإىل توجيو احلياة االقتصادية للناس وفقا لنمط زلدد عقليا من أجل س « األقتصاديالتخطيط  » مصطلحويشَت. 
  حينما وحع  اخلطة اخلمسية األوىل 4491الشامل يف روسيا عاـ  « األقتصاديالتخطيط  »وقد بدأ.  
  ًمػن أجػل سقيػق إعػادة البنػاء العسػكري حػىت ؽلكػن تزويػد  كذلك تبٌت النظاـ االقًتاكي القومي يف أدلانيػا ختطيطػاً اقتصػادايً معػدال ،

فرحػػ  حػػرورة التخطػػيط  –حػػىت قبػػل قيامهػػا  - متطلبػػات احلػػرب العادليػػة ال انيػػةاجليػػوش إبمكانيػػات متطػػورة ، ومعػػٌت ذلػػك أف 
 . ياالقتصاد

 

 ويتطمب التدطيط االقتصادي توافش أسبعة طشوط عمى الٍشو التالي :
 . يتطلع اجملتمع إىل سقيقها اليتسديد األىداؼ  (5
  .تقدير كمية السلع ونوعيتها الالزمة لتحقيق ىذه األىداؼ  (2
  . تنظيم القوى اإلنتاجية ال رورية م ل رأس ادلاؿ والقوى العاملة وادلوارد (0
 . توفر نسق أو تنظيم معُت يشرؼ على توطُت ومراقبة ادلواد ادلختلفة ادلتعلقة ابإلنتاج واالستهالؾ (7

 

  : املفّووات املشتبطة مبفّوً التدطيط االدتىاعي : ثاٌيًا
 :وفّوً ارتطة  (5
 و.يرتبط مفهـو التخطيط االجتماعي مبفهـو اخلطة ، فهو مفهـو قريب الشبو من 
 اػة أبهنػاخلط « جػوف سيػرداؿ »رؼ ػويع  : 
ن حت ختصيصها ػوؽ ، ومػوي السػل قػر وعمػاسًتاتيجي حلكومة وطنية يتم ل يف تطبيق نظاـ للتدخل احلكومي يتعلق بسي برانمػج » -

 « .ريقة جتعلها تعطي دفعة إىل األماـ للتقدـ االجتماعيػبط
 وتػػدور ىػػذه اخلطػػة  .ي وتت ػػمن اخلطػػة مجلػػة اإلجػػراءات والتػػدابَت ادلرسػػومة لتنفيػػذ مشػػروع يتعلػػق ابلنشػػاط االجتمػػاعي واالقتصػػاد

 ا .  قتصادية يف زلاولة لتنميتها وتطويرىالا بوجو عاـ حوؿ أنشطة الوحدات االجتماعية و
 :التٍىية االدتىاعية  (2

  ًويػرتبط مصػطلح .  من التنمية االقتصادية والتغػَتات االجتماعيػة وال قافيػة ادلصػاحبة ذلػا تت من فكرة التنمية من منظورىا العاـ كال
  . ارتباطا وثيقا أبيديولوجيات معينة ، وبنظرايت العالقات الدولية ، وبتاريخ العاملالتنمية 

 زايدة يف اإلنتػاج  اقتصػادايً  وتت ػمن ظلػواً  عملية سوؿ مػن نظػاـ اقتصػادي آلخػر ، »: علي أهنا  « التنمية االقتصادية » إىل وينظر (
  . « وثقافياً  اجتماعياً  وزايدة يف متوسط دخل الفرد ( ، وتغيَتاً 

 دوؿ ػو الػػطوري تكػوف فيػػاس تػػدلقيػ اً ػا وفقػػن ترتيبهػػم ؽلكػػأف اجملتمعات أو األمػ »: صورهتا التقليدية مقولة  يف وتت من فكرة التنمية
زالػ   ػر مبرحلػة  ، وتوجد عليو دوؿ العامل ال الػث أو الػدوؿ الناميػة أو ادلتخلفػة ابعتبارىػا مػا اً ػتقدماألك ر ي ػة ىػة أو ادلتقدمػالغربي
 . «ي و االقتصادػاء والنمػل إىل الرخػرورية لتص والت الػرات أو التحػالتغي

  إىل  « التنمية االجتماعية »ويشَت مفهـو: 
وذلػك عػن طريػق زايدة قػدرة أفػراده ع ، و اجملتمػػة لنمػػة الالزمػػوظيفية واذليكليػػن التغَتات الػلة مػالىت تبذؿ إلحداث سلس اجلهود -

رية والرفاىية ذلؤالء األفراد أبسػرع مػن معػدؿ النمػو ػن احلػدر مػر قػق أكبػن لتحقيػد شلكػى حػستغالؿ الطاقة ادلتاحة إىل أقصاعلى 
 ي .  الطبيع
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  و ػد وىػػن واحػػاؿ االثنيػػار أف رلػػعتبػا، وذلػك علػى  « تنمية اجملتمػػع »وبُت مفهـو  « التنمية اجملتمعية »وؼللط الك َتوف بُت مفهـو
اجملتمػػع ، وأف ىػػدفهما واحػػد أي ػػا وىػػو سقيػػق وإقػػباع متطلبػػات أفػػراد اجملتمػػع ككػػل عػػن طريػػق وسػػائل تبػػدو ك ػػَتا متشػػاهبة يف كػػل 

  ا .منهما أي 
  تتعلق كجج التغَتات البنائية والوظيفية الىت سدثها كل منهما يف « تنمية اجملتمع » و « التنمية اجملتمعية »بُت  اختالفاً إال أف ىناؾ 

رات ػذه التغيػػم ىػػفػمف حجػ  و ،ػاء اجملتمع ووظائفػرات يف بنػن التغيػوعة مػداث رلمػأح ى ػدؼ إلػهت «ة ػالتنمي »فمذا كان   .ع ػاجملتم
 . « تنمية اجملتمع »أكرب وأحخم من حجمها يف  « التنمية اجملتمعية »فهي يف  ؼلتل  عند إجراء عملية التنمية ، 

 

 
 : الربزتة (0
 صػػطالح الػػربامج االقتصػػادية أو ااخلطػػط اجلزئيػػة لػػبعض وحػػدات االقتصػػاد القػػومي ، أو ألحػػد قطاعاتػػو أو أنشػػطتو ،  ويطلػػق علػػى

  .االجتماعية
  يف اخلمسػػينيات مػػن القػػرف العشػػرين ، وخاصػػة يف الػػدوؿ الغربيػػة وعلػػى قمتهػػا الػػوالايت  « الربرلػػة »مصػػطلح  ـسػػتخدااوقػػد قػػاع

  . « التخطيط »عن مصطلح  –يف بعض األحياف  –ستعاح  بو ا ادلتحدة األمريكية ، واليت
 ومن أىم الربامج االقتصادية العامة ، تلك  . ابلفلسفة الرأمساليةوحدة السياسة التخطيطية يف الدوؿ الىت تؤمن  «الربانمج  » ويعترب

،  ، كمػا ىػػو احلػػاؿ يف دوؿ أمريكػا اجلنوبيػػة ، ونيوزيالنػػدا سػػتغالؿ األم ػػل للمػوارد ادلتاحػػة يف اجملتمػػعاللت ػػعها الػػدوؿ احلدي ػة  الػيت
  ا .سًتالياو 
 وأعلية سديد مدى زمٍت ذلذه  يقوموف بتنفيذىاأعلية البعد الزمٍت للربامج الىت ،  « التخطيط االجتماعي »ػ وقد أدرؾ ادلشتغلوف ب ،

 -حو التايل : نزمنية على اللذلك صلد أنو ؽلكن تقسيم الربامج بوجو عاـ من حيث آجاذلا إىل ثالث فًتات  . الربامج
 

 . وتًتاوح مدهتا بُت عاـ وثالثة أعواـ  األدن : قصريةبشاور 
 . وىي يف حدود مخن سنوات  األدن : وتوسطةبشاور 

 . وتًتاوح مدهتا بُت عشرة ومخن عشرة سنة  األدن : طويمةبشاور 
 

 :التػري االدتىاعي  (7
  التحػوؿ يف أظلػاط البنػاء االجتمػاعي ، والػنظم االجتماعيػة ، والسػلوؾ االجتمػاعي ، علػى مػر  »: أبنػو  « التغَت االجتماعي »يعرؼ

 « الزمن
  االجتماعي يف اجتاه معُتالتحوؿ يف البناء  »: أبنو ؽلكن تعريفو كما  ». 
 التغَت يف حجم وتكوين وتنظيم اجملتمع ، ابإلحافة إىل التغَت يف العالقػات بػُت » : أبنو  « التغَت االجتماعي »العلماء  ويعرؼ بعض

 « .األفراد واجلماعات
 أف ىذا ادلفهـو يشَت إىل  « التغَت االجتماعي »من التعريفات السابقة دلفهـو  ويت ح: 
ختالؼ أو تطور ، سػواء يف البنػاء االجتمػاعي أو العالقػات االجتماعيػة ، خػالؿ فػًتة اعن طريقها ػلدث سوؿ أو  العملية اليت » -

  . «ن من الزم

 العاطشةاحملاضشة  بذاية
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  من عملية أكرب وأوسع مػن عمليػات التغػَت يف اجملتمػع ، وىػي تلػك العمليػة الػىت  جزءاً  إاللين  « التغَت االجتماعي »وصلد أف ىذا
 . التغَت يف ثقافة اجملتمع، والىت تشَت إىل  « التغَت ال قايف »يطلق عليها 

  : وفّوً الٍىو (1
   ف .عن مفهـو التنمية ، فالنمو تلقائي بينما خت ع التنمية لإلرادة البشرية ورلهود اإلنسا « النمو »مفهـو ؼلتل 
  إىل  « النمو » مفهـوويشَت: 
  ويت من النمو تغَتاً  .عملية الن ج التدرغلي وادلستمر للكائن وزايدة حجمو الكلي أو أجزائو يف سلسلة من ادلراحل الطبيعية  » -

 . « وىو السمة ادلميزة للحياة وغاية النمو يف حد ذاتو وكيفياً  كمياً 
  كمػا   1أو الكفايػة أو القيمػة أو غػَت ذلػك أي نوع من النمو سواء ظلو من حيث التعقيد  »: على  « النمو »كذلك يدؿ مصطلح

 .  « يطبق على األفراد واجملتمعات
  لإلقارة إىل ظلو مسات الفرد مبا يتفق مع األظلاط االجتماعية ادلقررة « النمو االجتماعي »ويستخدـ مصطلح .  
 كمػػػا يسػػػتخدـ . لإلقػػػارة إىل أي زايدة يف ادلسػػاحة أو زايدة السػػػكاف يف منطقػػػة ح ػػرية  « النمػػو احل ػػػري »مصػػػطلح  ويسػػتخدـ

 .  للداللة على النمو الذي يطرأ على تكي  الكائن مع بيئتو الطبيعية واالجتماعية « النمو ادلتكي  »مصطلح 
  الذي يشَت إىل  « النمو االقتصادي »ظهر مصطلح  « النمو االجتماعي »ويف مقابل مصطلح : 
ظلو الدخل القومي أو ادلخرجات مػن السػلع واخلػدمات لكػل فػرد مػن السػكاف ، حيػث يػتم عػادة قيػاس النػاتج بواسػطة النػاتج  » -

 . «القومي اإلمجايل 
 عند احلديث عن رلتمعات العػامل  « النمو االقتصادي »كبديل دلصطلح  « التنمية االقتصادية »يستخدـ مصطلح  أف ومن الشائع

 .  ال الث 
  ًالػػػىت ؽلكػػػن االسًتقػػػاد هبػػػا يف صػػػنع  « النمػػػو االقتصػػػادي »مػػػن اجلهػػػد إلبػػػداع نظػػػرايت عػػػن  كبػػػَتاً   وقػػػد كػػػرس االقتصػػػاديوف قػػػدرا

وتركز ىذه النظرايت بدرجات متفاوتة علػى االسػت مارات الرأمساليػة  .السياسات يف الدوؿ النامية ، وكذلك يف اجملتمعات الصناعية 
 . ، والبنية االقتصادية التحتية ، وختطيط القوى العاملة ، والتعليم 

 :وفّوً التطوس  (1
 العمليػػة الػػىت هبػػا ؼل ػػع نػػوع أو فصػػيل مػػن الكائنػػات الع ػػوية لتعػػديالت بنائيػػة عػػرب الػػزمن ، ونتيجػػة  « التطػػور »مبفهػػـو  يقصػػد

  .لعمليات التفاعل مع البيئة 
 وتقدـ نظرايت التطور ادلختلفة آراء متباينة عن اإلسهاـ النسيب لكل من العوامل البيئية والعوامل الوراثية يف إحداث عملية التطور. 
 :وفّوً التدمف  (1
  رلتمعات العامل ال الثالذي تتسم بو ك َت من  حالة الفقر والركود االقتصاديلوص   « التخل  »مفهـو يستخدـ  . 
  التنميػة ، وإظلػا يعػٍت كػذلك  انعػداـأف الدوؿ النامية أو رلتمعات العامل ال الث ال تعاين فقط مػن  حمناً  « التخل  » مصطلحويعٍت

 ة .أهنا مل تستطع أف سقق مستوايت التنمية الىت كان  ينبغي أف تتحقق ، لو مل تقم على استغالذلا الدوؿ الرأمسالية ادلتقدم
  إىل  « التخل  » مفهـوويشَت: 
 . «ا موردى استغالؿالدخل احلقيقي للفرد بسبب قصور سكاهنا عن  ابطلفاضالىت تتميز  الدوؿحالة  » -
  ادلتخلفة ينخفض الدخل احلقيقي ابلنسبة للفرد ابدلقارنة ابلدخل احلقيقي للفرد يف البالد ادلتقدمة أو ادلتطورة البالدويف  .  
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  ة .وال تتأثر ابجملتمعات ادلتقدم تكنولوجيا بسيطةكما أف البالد ادلتخلفة أو النامية ىي البالد الىت تستخدـ 
  : وفّوً الفكش (5
   مفهػـو سػليب يشػَت إىل نقػص ادلػوارد ادلاديػة وال قافيػة الالزمػة للبقػاء علػى قيػد احليػاة يف » : بوجو عػاـ أبنػو  « الفقر »ؽلكن تعري

 ة .عن أف يوفر لنفسو الغذاء وادللبن وادلأوى ال روري للمعيش  اماً  ففي حالة الفقر يكوف الفرد عاجزاً ،  « حالة صحية جيدة
  دلعػػايَت  اً ػم طبقػػػو مالئػػػة علػى ضلػػػة للمعيشػػػة الالزمػػػوارد الكافيػػػنقػػص الػػدخل وادلػ »:  عتبػػار أنػػواالفقػػر علػى «  جػػوف ىػػوبر »ويعػرؼ

 آخر .ؼلتل  من مكاف إىل آخر ، ومن زمن إىل  « الفقرمفهـو  »أف «  جوف ىوبر »ويرى  ، « اجملتمع احمللي
  الذي يشَت إىل  « الفاقة »عن مفهـو  « الفقر »وؼلتل  مفهـو ، : 
الؽ أو حػػىت الوصػػوؿ إىل احلػػد األدىن ادلتفػػق عليػػو بػػدوف ػم علػػى اإلطػػػة أنفسهػػػن علػػى إعالػػػر القادريػػػصػػفة فئػػة مػػن النػػاس غيػػ » -

علػى اجملتمػع ، وابلتػايل سديػد حػد أدىن دلسػتوى ادلعيشػة  األمػر الػذي غلعػل إعالػة ىػذه الفئػة مػن النػاس فرحػاً  ، مساعدة خارجيػة
 .كيث أف من يقل مستواه عن ىذا احلد ػلق لو أف يطلب احلصوؿ على ادلساعدة العامة 

 دة أف ػات ادلتحػػواليػػة يف الػومػػر احلكػاؿ ، تعتبػػل ادل ػػعادة كمقياس أو مؤقر حلالػة الفقػر وعلػى سبيػ « الدخل » مستوى ويستخدـ
علػى الػدخل  « الفقػرخػط  »ويعتمػد ،  طلفض دخلها عن مستوى معُت ، يطلق عليو مسػتوى أو خػط الفقػرااألسرة تعد فقَتة إذا 

  . ثلث الدخلالذي ستاجو األسرة للحصوؿ على كفايتها من الغذاء دوف أف يكلفها ذلك أك ر من 
 

  إىل  « الفقر ادلطلق »ويشَت مفهـو: 
ر ػن توفيػػػرة عػػػوارد قاصػػػوف ادلػػػث تكػػػي حيػػػر ادلعيشػػػد احليػػاة ، أي الفقػػػاء علػػى قيػػػة للبقػػػنقػػص االحتياجػػات األساسػػية الالزمػػ » -

 « ومن حت يتم قياس مفهـو الفقر ادلطلق على أساس احلاجات البشرية ،ذاء وادللبن وادلأوى ػن الغػة مػاسيػات األسػاجػاالحتي
  ويعٍت الفقر النسيب .  ، فيتم تعريفو وفقا للمفاىيم ادلستخدمة عند مجاعة من الناس « الفقر النسيب »أما: 
 .  « افتقاد الفرد أو اجلماعة إىل ادلوارد ابدلقارنة أبفراد اجملتمع اآلخرين » -

 :دوه العامل الجالح  (0
  أنػػو لػػين ىنػػاؾ تشػػابو يف أظلػػاط الػػدوؿ ،   –  4411  الصػػادر عػػاـ  فهػػم اجملتمػػع يف كتاهبػػا بعنػػواف   –«  كػػارولُت بَتسػػل »تػػذكر

  .  فهناؾ أظلاطا سلتلفة من الدوؿ
 

 : وميهَ تصٍيف دوه العامل إىل ثالخ زتىوعات عمى الٍشو التالي

 دوه العامل األوه :

  الىت دخل  مبكػرا إىل ميػداف التصػنيع وحققػ  مسػتوايت عاليػة مػن النمػو  الدوؿ القوميةوىي رلموعة
قتصػادايت صػناعية انحػجة اوصلد أف ىذه اجملموعة مػن الػدوؿ  تلػك ، ورفع مستوى ادلعيشة لسكاهنا 

ا الشػػمالية ، متطػػورة ، قائمػػة علػػى أسػػاس اإلنتػػاج الرأمسػػايل ، ومػػن أم لتهػػا الػػدوؿ الػػىت توجػػد يف أمريكػػ
 .  وأورواب الغربية ، والياابف ، وإسًتاليا

 دوه العامل الجاٌي : 
  ابالقػػًتاكية يف قػػرؽ أورواب واالسػػاد  –يف ادلاحػػي  –كانػػ  تػػدين   الػػيت الػػدوؿ الصػػناعيةوىػػي رلموعػػة

 السوفييت

 دوه العامل الجالح : 
  صػناعي ، وإف وجػد فمنػو ال يكػوف علػى ال يوجػد فيهػا إنتػاج  ، والػيت الػدوؿ األقػل ظلػواً وتشمل رلموعة

 . درجة كبَتة من النمو ، ويعيش معظم سكاف العامل يف بلداف تنتمي إىل العامل ال الث
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 :دولة الشفاِية  (53
  تتوىل فيها الدولة مسػئولية رئيسػية عػن  خالؿ أربعينيات القرف العشرين لوص  تلك الظروؼ اليت « دولة الرفاىية »ظهر مصطلح

تشبع احتياجات الناس األساسػية يف رلػاالت  نظم التأمُت االجتماعي ، وتقدًن اخلدمات وادلساعدات اليت طريقعن توفَت الرفاىية 
 . اإلسكاف ، والصحة ، والتعليم ورفع مستوى الدخل

  زيلنػدا ، األمػر الػذي أدى إىل ظلػو خػدمات الرعايػة و والنػرويج ، وني بعض الدوؿ م ػل السػويد ، « دولة الرفاىية »وقد تبن  مفهـو
 .  االجتماعية ، وخاصة يف الستينيات من القرف العشرين

  أدت إىل بدء تدخل الدولة يف الرعايػة  مرت هبا اجملتمعات ادلختلفة ، واليت نتيجة التطورات اليت « دولة الرفاىية »وقد ظهر مفهـو
 . االجتماعية 

  ينظر إىل سياسة الرعاية االجتماعية ابعتبارىا تشَت إىل تدخل الدولة يف اجملتمع لتأمُت ورفاىية ادلواطنُتوكاف.  
  إىل مسػئولية الدولػة ضلػو تػوفر احلػد األدىن مػن اخلػدمات الالزمػة لتحقيػق مسػتوى معيشػي مناسػب  « دولػة الرفاىيػة » ظلػوذجويشَت

 :  على النحو التايل « دولة الرفاىية »الرئيسية  األىداؼويف ىذا اإلطار تصبح ، للمواطنُت 
 

 .توفَت فرص العمل ك ماف حلق احلياة  (5
  . حماف احلق يف التعليم (2
  . حماف حد أدىن من الدخل يف كل األوقات (0
 . حق احلماية والدعم من جانب اجملتمع يف حاالت العجز اجلسمي أو العقلي (7
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 : التعشيف بعمي ادتىاع التدطيط : أواًل
  يػػذكر  اىتمػػاـكانػػ  وراء فشػػل التجربػػة التخطيطػػة يف بعػػض اجملتمعػػات ىػػو أنػػو مل يكػػن ىنػػاؾ   الػػيتلعػػل مػػن األسػػباب أو العوامػػل

فقػد كػاف الشغػل الشاغػل للمخططُت ىو كيفية ادلواءمة بػُت احلاجػات ادلاديػة للمجتمػع وبػُت  .ابجلوانب السػوسيػولػوجيػة للتخطيط 
موارده ادلادية هبدؼ سقيق األىداؼ االقتصادية دوف االنتباه أبهنم غلروف ىذه العملية يف رلتمع لو بنػاؤه ووظيفتػو السوسػيولوجية ، 

 .ودوف مراعاة القيم اجملتمعية ادلوجودة ابجملتمع 
 . وبناء على ما سبق ، ظهرت أعلية سوسيولوجية التخطيط أو علم اجتماع التخطيط 
  أبنو  « علم اجتماع التخطيط »ويعرؼ: 
مػػع األخػػذ يف االعتبػػار أف عمليػػة التخطػػيط يػػتم إجرائهػػا يف ، «   العلػػم الػػذي يهػػتم بدراسػػة اجلوانػػب السوسػػيولوجية للتخطػػيط » -

رلتمع لو بناء اجتماعي يتكوف من نظم اجتماعية سلتلفة ، وأف ىذه الػنظم ذلػا وظػائ  اجتماعيػة ، وىػي   ػل الطػرؽ الػيت أنشػأىا 
 اجملتمع إلقباع حاجات إنسانية حرورية . 

  وغلػػػب علػػػى  ،أف نسػػػتند إليهػػػا يف دراسػػػتنا ويف قيامنػػػا بعمليػػػة التخطػػػيط وال قػػػك أف معرفتنػػػا ذلػػػذه اخللفيػػػة السوسػػػيولوجية ؽلكػػػن
 ة .ادلخططُت االجتماعيُت االىتماـ ابجلوانب السوسيولوجية يف اخلط

  يهػدؼ  متكامالً إذا أف كالعلا يكوانف كال  ، « سوسيولوجيا التنمية » و « سوسيولوجيا التخطيط »وصلد أف ىناؾ عالقة وثيقة بُت
 . إىل سقيق رفاىية اجملتمع

  : أِىية التدطيط االدتىاعي : ثاٌيًا 
  لتحقيق التنمية الوحيدةيعد التخطيط األداة ال رورية والوسيلة . 
  ، رب العادلية ال انيػةػاحلد ػوع بعػاف هبذا ادلوحػزاد االىتماـ واإلؽلحيث وؼلطى موحوع التخطيط ابىتماـ علماء االجتماع واخلرباء  ،

، والق ػػاء علػػى مشػػكالت التخلػػ  ، وسقيػػق معػػدالت سػػريعة للتنميػػة  صػػبح التخطػػيط منهجػػاً ووسػػيلة حػػرورية للتقػػدـ والنمػػوأو 
 . اعية واالقتصادية يف أقصر وق  شلكن وأبقل تكلفةماالجت

  رؾ التغَت كي ػد اجملتمع يتػم يعػيشكل نسبة كبَتة من التغَتات اليت سدث يف اجملتمعات ادلعاصرة ، ول «التغَت ادلخطط  »وقد أصبح
كوسػػيلة ؽلكػػن عػػن طريقهػػا التػػأثَت ، يف إحػػداث التغػػَت  « يط االجتمػػاعيالتخطػػ »، وإظلػػا بػػدأ يسػػتخدـ  «تلقائيػػة  »ػلػػدث بطريقػػة 

 ة . جتاىاتو يف ك َت من جوانب احلياااالجتماعي واالقتصادي ادلخطط ، مع سديد 
  يف الوق  احلاحر ، وإف اختلف  طبيعتو وأدواتو وأىدافو من دولة  معظم دوؿ العامل تقريباً وقد ظهر التخطيط للتغَت االجتماعي يف

 . إىل أخرى
  وقد اىتم  الدوؿ ادلختلفة ابتباع أسلوب التخطيط نتيجة التغَتات االجتماعية السريعة النامجػة عػن التصػنيع والتقػدـ التكنولػوجي

  .اعية سلتلفة وما صلم عنها من أزمات اقتصادية ومشكالت اجتم
  ىػػي النظػػاـ االقتصػػادي واألخػػذ أبسػػلوب التخطػػيط للمحافظػػة علػػى  الدولػػة ادلباقػػرلػػذلك فقػػد طالػػب بعػػض االقتصػػاديُت بتػػدخل و

 . معدالت النمو وسقيق تقدـ اجملتمع 
 سػػاوؿ اللحػاؽ بركػػب احل ػػارة ورفػػع مسػػتوى ادلعيشػػة ألفرادىػػا عػػن طريػػق  وتػربز أعليػػة وحػػرورة التخطػػيط يف اجملتمعػػات الناميػػة الػػيت

 .تنمية مواردىا االقتصادية 

 التعشيف بعمي ادتىاع التدطيط وأِىيتْ عظش :احملاضشة اذتادية 
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ويتطلػب ذلػك تغيػػر بعػػض  .إف االنتقاؿ من مرحلة التخل  يتطلػب إجػراء تغػَتات عديػدة يف التنظيػػم االجتمػػاعي القائػػم لإلنتػػاج  (5
، وتعبئػػة  كمػػا يتطلػػب تػػوفَت مقػػدار أكػػرب مػػن اخلػػدمات والسػػلع  .التنظيمػػات االجتماعيػػة والعػػادات والتقاليػػد السػػائدة يف اجملتمػػع 

 .ادلدخرات من أجل  ويل عملية التنمية 
إذ أف التخطيػػط ىػػو الوسيػػلة  .بدوف ختطيط سليم ال ؽلكن سديد السياسة أو اخلطط وما تت منو مػن برامػج ومشػروعات للتنفيػػذ  (2

 .التنظيمية والتنسيقية ادلتكاملة الىت تساعد على سقيق األىداؼ 
لي  التنفيػػذ ويف الوقػػ  الػالـز إل ػػامها ، تؤدي عمليات التخطيط إىل تنسيق اجلهود وعػدـ تعػارض اخلطػط مبػا ػلقػػق وفػػرا يف تكػا (0

  .وبذلك ي من التخطيط سالمة التنفيذ والوصوؿ إىل األىداؼ أبقل تكالي  ، ويف أقصر وق  شلكن 
يعبئ التخطيط مجيع ادلوارد البشرية وادلادية والطبيعية واإلدارية والسياسية والروحية ، وي ػمن حسػن اسػتخدامها اسػتخداماً فعػاال  (7

 .ق األىداؼ لتحقي
، األمػر  يساعد التخطيط على رسم احللػوؿ للمواقػ  والصػعوابت احملتملػة الوقػوع يف كػل خطػوات التنفيػذ ، ويف مجيػع ادلسػتوايت (1

 . الذي يؤدي إىل صلاح اخلطة واستمرار التنفيذ
وحػػػع اخلطػػػط ادلنػػػػاسبة  ال ؽلكػػن الوصػػوؿ إىل األىػػداؼ ادلرمسومػػػة البعيػػدة ادلػػدى دفعػػة واحػػػدة ، لػػذلك يسػػػاعد التخطيػػػط علػػػى (1

 الوصوؿ إىل تلك األىداؼ النهائية .
 .ػلدد التخطيط احلاجات وادلشكالت ويساعد على تنظيمها حسب أولوايهتا بعد مشاركة القاعدة الشعبية فيها  (1
دد قواعػػػد إف احلاجػػات يف الػػدوؿ الناميػػة أك ػػر دائمػػا مػػػن ادلػػوارد ادلوجػػودة يف ىػػذه الػػدوؿ ، وؽلكػػػن عػػن طريػػق التخطػػيط أف ضلػػ (5

 األولوايت ومواجهة احلاجات يف حدود اإلمكانيات ادلوجودة يف اجملتمع .
 
  إال أننػػا صلػػد بعػػض الػػدوؿ قػػد سػػارب فلسػػفة التخطػػيط ، أو قػػد هتػػتم  « التخطػػيط االجتمػػاعي »وعلػػى الػػرغم مػػن أعليػػة عمليػػة ،

وجػػود ادلعلومػػات الكافيػػة وادلسػػح الشػػامل عػػدـ إىل  يرجػػع ذلػػكوقػػد  .بتخطػػيط قطػػاع دوف آخػػر مػػن قطاعػػات األنشػػطة ادلختلفػػة 
كالت دوف القطاعػػػات ػشػػػػولػػػذلك كػػػاف التخطػػػيط يقتصػػػر علػػػى عػػػالج القطػػػاع الػػػذي يتعػػػرض لألزمػػػات أو ادل . جلميػػع القطاعػػػات

 .األخرى 
  تتم ل ال ينبع عن الرفض احلقيقي للتخطيط يف حد ذاتو ، وإظلا ينجم عن مشكلة أساسية  « التخطيط االجتماعي »وصلد أف رفض

يف  ال تكػوفا ػكمػا أف ىنػاؾ مجاعػات سياسػية ك ػَتة تػرفض التخطػيط أو تعارحػو عندمػ  ،دارتػو يف من الذي يوجو التخطيط ويقػـو إب
 . موق  يتيح ذلا حبطو وتوجيهو من أجل الصاحل العاـ ألع ائها

  للتنميػػة االجتماعيػػة واالقتصػػادية كأسػػاسمببػػدأ التخطػػيط وفلسػػفتو   احلػػرب العادليػػة ال انيػػةبعػػد الػػدوؿ الرأمساليػػة  اقتنػػاعوقػػد زاد  ،
 . سقيق التقدـ االجتماعي واالقتصادي هبدؼوأصبح التخطيط أسلواب  ارسو ك َت من الدوؿ 

 
 
 
 
 



 
 KFU          30صل علم اجتماع التخطيط د/ حسام صاحل              ،،،             ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،       تنسيق :  أبو في

 
 

  : أسص التدطيط ووبادئْ : أواًل
 تعتػرب مب ابػة قواعػد أساسػية ذلػا صػفة التعمػيم وتسػتخدـ كػدليل  على بعض األسػن أو ادلبػادئ الػيت عمليات التخطيط أساساً  ترتكز

تػػؤدي إىل إحػػداث تغػػَتات مطلوبػػة تسػػاعد علػػى الوصػػوؿ إىل األىػػداؼ ادلرغػػوب  للعمػػل ويتقيػػد هبػػا ادلخططػػوف يف عمليػػاهتم الػػيت
 : ئ سقيقها ، ونعرض فيما يلي أىم ىذه ادلباد

 :وبذأ الواقعية  (5
  ي ػة ، وفػػػاجات الفعليػػػا لالحتيػػػع ، ووفقػػػي للمجتمػػػوظيفػػػأف التخطػػيط يقػػـو علػػى أسػػاس التحليػػل البنػػائي وال »: ويعػػٍت ىػػذا ادلبػػدأ

دود ادلوارد احلقيقية يف التخطيط تراعى حاجات اإلنسػاف ادلتزايػدة مػن وقػ  إىل آخػر ، ويػتم التػدرج يف إقػباع ىػذه احلاجػات ، ػح
 .  «والسَت هبا إىل أقصى حد شلكن 

  علػػى أسػػاس الواقػػع ادلػػايل والتعليمػػي  تقت ػػيها الظػػروؼ احلقيقيػػة وحػػع اخلطػػة الػػيتوعلػػى ذلػػك تسػػاعد الواقعيػػة يف التخطػػيط علػػى
 ح .تسمح بتنفيذىا بنجا  والعاطفي واألخالقي للمجتمع ، ويف حدود ادلوارد اليت

 : وبذأ الظىوه (2
  أف تت من اخلطة كافة القطاعات األساسػية داخػل اجملتمػع م ػل الزراعػة والصػناعة والتعلػيم والصػحة ، وذلػك  »: ويقصد ابلشموؿ

 : وبتعبػػَت آخػػر  ، «ور الشػػمويل للعناصػػر ادلًتابطػػة للحيػػاة االجتماعيػػة ػاس التصػػػى أسػػػرة علػػػي جوىػػػـو فػػػػػػيقم ػط السليػػػألف التخطيػ
 . « غلب أال تقتصر اخلطة على تناوؿ أحد جوانب احلياة االجتماعية مع إعلاؿ ابقي اجلوانب »

 :وبذأ املشوٌة  (0
  ات التنفيػػذ مأمونػػة ػد تنفيػػذىا وغلعػػل عمليػػػة عنػػػاح اخلطػػػيسػػاعد علػػى صلػػغلػػب أف تتصػػ  اخلطػػة ابدلرونػػة عنػػد التنفيػػذ ، األمػػر الػػذي

  . يف اخلطة ومقدماً  ال ؽلكن التنبؤ هبا تفصيالً  اجلانب ، ويساعد على حل ادلشكالت الطارئة اليت
  : وبذأ التهاون (7
  ع خطػة قوميػة ػخطػة زلليػة مػ ك أف ت ػاربػوال قػ  ،إف التخطيط ال يقـو على أساس التصور االسػتقاليل لكػل مشػروع علػى حػدة

اـ ادلطلػوب ػومي العػػدؼ القػػوؿ إىل اذلػػي الوصػػر فػػق ، والتأخػػتنفػ ػييؤدي إىل فشل اخلطتُت وحياع اجلهود ادلبذولػة ، واألمػواؿ التػ
 ط .سقيقو عن طريق تكامل مجيع اخلط

  عػػن بع ػػها الػبعض ، وإظلػػا تتػأل  مػػن رلموعػػة وصلػد أف اخلطػػة السػليمة ال تتػػأل  مػن رلموعػػة مػػن ادلشػروعات  ادلسػػتقلة وادلنفصػلة
 يف  إصلاح  ادلشروعات األخرى . تسهم   اليت ادلشروعات  متكاملة من

  : وبذأ التعاوُ والتٍشيل (1
  أف أساس صلاح أي مشروع إنساين يشًتؾ فيو أك ر من فرد يتم ل يف التعاوف بُت أفراده والتنسيق بُت اجلهود ادلبذولة فيو. 
 ق بُت ادلتخصصُت من ادلهن ادلختلفة ، وبُت القيادات ادلم لة ، وبُت مجيػع أفػراد ػب التحقيػر واجػط أمػي التخطيػاوف فػد أف التعػوصل

 الشعب ، وبُت األجهزة القومية واألجهزة احمللية وبُت اإلدارات احلكومية اخلاصة 
  يق ينمو الشعور ابدلسئولية األدبية لدى اذليئات واألفراد وعن طريق التنس .كما أف التنسيق يؤدي بدوره إىل توثيق التعاوف وأتكيده

 . ، وتتأكد أعلية التعاوف وتبادؿ اخلربات وادلعلومات بينها

 أسص التدطيط ووبادئْ وخصائصْ احملاضشة الجاٌية عظش :
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 :وبذأ االستىشاس والتتابع  (1
  اخلطػة  نتهػاءاغلب أف يراعى يف التخطيط االجتماعي حرورة استمرار وتتابع وتالحق خطط التنميػة ، كيػث تبػدأ خطػة جديػدة عنػد

 الاكمػػا غلػػب .التقدـ يف اخلطػػط اجلديػػدة حػػىت ؽلكػػن الوصػػوؿ إىل األىػػداؼ البعيػػدة ادلػػدى اسػػتمرار وذلػػك مػػع حػػرورة .  السػػابقة
 . عن ادلراحل التالية ذلا عملية التخطيط  من مراحل  أية مرحلة  تنفصل 

  : وبذأ وشاعاة العشوف الذاخمية وارتاسدية (1
  وغلػب أف يهػتم ادلسػئولوف عػن التخطػيط اميػع الظػروؼ . إف أساس التخطيط دراسػة احلاجػات واإلمكانيػات دراسػة واقعيػة دقيقػة

حتمػاالت ادلسػتقبل ، ل ػماف ا السػيما  احمللية ودراسة ادلوق  احلايل دراسة كافية ، كذلك غلب أف يراعوا العوامل ادلؤثرة اخلارجية 
حتمػػاالت الظػػروؼ اخلارجيػػة والتصػػدي احػػدوث عقبػػات يف ادلسػػتقبل إذا مػػا أعللػػ  مواجهػػة  وعػػدـ صلػػاح رسػػم اخلطػػط ادلناسػػبة 

 . حتماالهتاال
 : ارتصائص العاوة لمتدطيط : ثاٌيًا   
 النحو التايل :  ىيط عدة خصائص عامة ؽلكن عرحها علللتخط 
 . أف التخطيط أسلوب علمي يسعى إىل سقيق أىداؼ زلددة بوسائل وسياسات مناسبة (5
 .يتسم التخطيط ابلشموؿ والتنسيق ، ويتنبأ بردود األفعاؿ وأيخذىا يف االعتبار  (2
يقػـو التخطػػيط  علػى أسػػاس  تعبئػػة مجيػع  ادلػػوارد الطبيعيػػة ، والبشػرية والفنيػػة ، ويسػتغلها أف ػػل االسػػتغالؿ إلحػداث أقصػػى ظلػػو  (0

 شلكن ، يف أقصر وق  شلكن . 
االجتماعيػػة إىل أقصػػى قػػدر  واالىتمػػاـ إبقػػباع احلاجػػاتيتم ػػل يف  إحقػػاؽ العدالػػة التوزيعيػػة ،  للتخطػػيطىنػػاؾ  جانػػب اجتمػػاعي   (7

 . شلكن ، وسقيق أعلى مستوى للمعيشة
، يتطلػػب وجػػود ىيئػػة مركزيػػة مسػػئولة تقػػـو بتحديػػد األىػػداؼ  االجتمػػاعي واالقتصػػادي يف رلموعػػة إف التخطػػيط كتنظػػيم للنشػػاط (1

اسية للمجتمع ، واختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق ىذه األىداؼ ، كما تقـو ابلتنسيق بُت األىداؼ االقتصادية واالجتماعية والسي
 .مع األىداؼ العامة للخطة  اجلزئية للقطاعات ادلختلفة كيث تتكامل مجيعاً 

د  أىداؼ القطاعات ادلختلفة ابعتباره أداة  للتنظيم الشامل  دلوارد اجملتمع فمف سقيق أىدافو  يتطلب أف سد للتخطيطإذا نظران   (1
للنشاطات االقتصادية واالجتماعية يف حوء األىداؼ العامة للمجتمع ، أي ال تكوف رلرد جتميع لربامج قطاعية منعزلة لكل منهػا 

 . ىدؼ قد ؼلتل  عن األىداؼ األخرى ، وإظلا غلب أف تكوف األىداؼ مكملة لبع ها ومتممة للخطة الشاملة
ن  عملية مواءمة بُت احلاجات االجتماعية وموارد اجملتمع ، وموازنة بُت ما ؽلكن سقيقو مػن إقػباع يف احلاحػر إف التخطيط عبارة ع (1

، وما ؽلكن احلصػوؿ عليػو يف ادلسػتقبل ، ويتطلػب ذلػك تػوفر ادلقػايين الػيت ؽلكػن أف يتحػدد عػن طريقهػا احلاجػػات االجتماعيػة ، 
 .إىل تزايد إحتماالت اخلطأ  ، تؤدييصبح رلرد قرارات بَتوقراطية إدارية  –ين يف غياب ىػذه ادلقاي  -وذلك ألف التخطيػط  

على الرغم من أعلية  وجود جهاز مركزي  ػلدد  األىداؼ العامػة للمجتمػع والوسػائل الكفيلػة بتحقيقهػا ، فػمف التخطػيط الشػامل  (5
إف مػدى   ،ال يعٍت  ابل رورة  أف تصدر  كافة  القرارات  ادلتعلقة  ابلنشاط االقتصادي  واالجتمػاعي عػن  جهػاز مركػزي  واحػد 

 . التخطيط ؼلتل  من دولة ألخرى  طبقا للظروؼ السائدة يف كل رلتمعادلركزية  أو  الالمركزية يف 
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  ن االجتمػاعيُت ػن ادلخططيػػاؾ مػػىنػ ، وعلػى سػبيل ادل ػاؿ ،  العلماء حوؿ سديد عدد مراحػل عمليػة التخطػيط االجتمػاعي  اختل

 يف كل عملية ختطيطية على النحو التايل :  مراحل أساسية ثالثمن ؽليز بُت 
  

 . ومرحلة القياـ مبتابعة التنفيذ وتقييم (0 .مرحلة وحع خطط تنفيذية  (2 . مرحلة إعداد إطارات اخلطة (5
  

 :وٍِاك وَ يكشي وشاسن التدطيط االدتىاعي إىل أسبع وشاسن ، وِي
 تصميم اخلطة (2 إعداد اخلطة  (5
 اخلطة وتقوؽلهامتابعة  (7 تنفيذ اخلطة  (0
 

 -وجنذ أُ ٍِاك وَ مييز بني أسبع وشاسن أساسية لمتدطيط االدتىاعي عمى الٍشو التالي : 
 . مرحلة وحع اخلطة (2 . ادلرحلة التمهيدية (5
 . مرحلة التقوًن (7 . مرحلة التنفيذ (0
 

  ما سبق ، صلد أف ىناؾ بعض ادلخططُت االجتماعيُت الذين ؽليزوف بػُت سػ  مراحػل أساسػية للتخطػيط االجتمػاعي ،  إىلوابإلحافة
 وىي : 

 

 . مرحلة وحع اخلطة (0 . مرحلة إعداد إطار اخلطة (2 . مرحلة سديد أىداؼ اخلطة (5
 . مرحلة التقوًن النهائي للخطة (1 . مرحلة متابعة اخلطة (1 مرحلة تنفيذ اخلطة (7

 

 

  : حتذيذ أِذاف ارتطة (5
  تبدأ عمليػة التخطػيط االجتمػاعي بتحديػد األىػداؼ الكػربى للسياسػة االجتماعيػة أو وتعترب أوؿ مرحلة من مراحل التخطيط حيث

ة ، وتتطلػب مراعػاة مجيػػع وستػاج م ػل ىػذه الًتمجػػة إىل معلومػات كافيػ .جزئيػػة واحػحة  أىػداؼ تفصػيلية  الدسػتور ، وترمجتهػا إىل 
 .االحتماالت والتوقعات 

  وىناؾ عوامل ك َتة تؤثر يف سديد األىداؼ من أعلها العوامل السكانية ، واالقتصادية ، واالجتماعية ، وال قافية والدينيػة واإلداريػة
 .، والتنظيمية 

   : إعذاد إطاسات ارتطة (2
  ادلرحلػػة يػػتم مجػػع ادلعلومػػات ادلتصػػلة أبىػػداؼ اخلطػػة ، وغلػػب أف تكػػوف ادلعلومػػات صػػحيحة وواحػػحة كيػػث ؽلكػػن تقػػدير  ىػػذهويف

وال بػػد مػػن االعتمػػاد علػػى البحػػوث والدراسػػات االجتماعيػػة للتأكػػد مػػن صػػحة  .مجيػػع اجلوانػػب  لألىػػداؼ مػػن  ادلواقػػ  ادلختلفػػة 
 .لو أثر على أىداؼ اخلطة ادلعلومات يف صورة بياانت وتقارير تت من كل ما

 وشاسن التدطيط االدتىاعي احملاضشة الجالجة عظش :
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  األدوات  سػػتخداـ او  األمػػر يف ىػذه ادلرحلػػة إىل إعػػداد دراسػة اجتماعيػػة  تعتمػػد علػى طريقػػة ادلسػػح االجتمػاعي الشػػامل ػلتػػاجوقػد
وبعػد كػل ىػذه اإلجػراءات العلميػة تقػـو األجهػزة ادلختصػة بوحػع إطػار  –االسػتبياف  سػتمارةاادلنهجية ادلناسبة جلمع البياانت م ػل 

 .مت سديدىا للخطة الشاملة  تت من االجتاىات ادلرتبطة مباقرة ابألىداؼ اليت اخلطة اليت
   : وشسمة وضع ارتطة (0
 النهائيػة إلطػار اخلطػة ، وسديػد  الصػورة تعػد  اللجػاف  وتشمل ىذه ادلرحلة عادة جلاف وحع ادلشروعات النهائية ، وعن طريػق ىػذه

 .األجهزة ادلسئولة عن تنفيذ اخلطة 
 

 وضع ارتطة مما يمي :وتتهوُ دتاُ 
 . القيادة يف اجملتمع ؽل لوفأع اء  (5
 . تتكوف على ادلستوى القومي من القيادات السياسية يف التنظيمات الشعبية والسياسية ، وىم ؽل لوف اجملتمع (2
 ة .القادة خرباء من العاملُت يف سلتل  القطاعات ومن سلتل  ادلستوايت اجملتمعييعاوف ىؤالء  (0
 

 وتكوً دتاُ وضع املظشوعات الٍّائية ببعض املّاً وٍّا :
 . أمكن الوصوؿ إليها يف كل من مرحليت سديد األىداؼ وإعداد إطار اخلطة البياانت وادلقًتحات والتوصيات اليت دراسة (5
اجملتمػع  هيػدًا  أولوايت االحتياجات ومدى صػالحية اخلطػة ادلقًتحػة دلواجهػة تلػك االحتياجػات يف حػدود أىػداؼبًتتيب القياـ  (2

 .وقع عليها االختيار لتحقيق أىداؼ اخلطة  وىي اخلطة اليت، ابعتماد خطة التنمية الشاملة  إلصدار قرارات
 

   : تٍفيز ارتطة (7
  ادلتخصصػػة واحملافظػػات وادلػػديرايت النوعيػػة واإلدارات  الػػوزارات: ابخلطػػة القوميػػة إىل أجهػػزة تنفيذيػػة م ػػل  يعهػػدويف ىػػذه ادلرحلػػة

  .والوحدات واألقساـ يف مجيع ادلستوايت اجملتمعية من ادلستوى القومي حىت مستوايت القرية 
  مهمػة التوجيػو واإلقػراؼ ،  تتػوىل بعػض األقسػاـعلى أف  تقسيم العمل إىل عناصر وختصصات تنفيذية وذلك  يتمويف ىذه ادلرحلة 

سديد العالقػات بػُت ىػذه األقسػاـ عػن طريػق تنظيمػات وأوامػر ويكوف . العمل ادليداين  مهمة فقطوتتوىل أقساـ أخرى أو عاملوف 
  .صادرة من جهات االختصاص تشمل نظاـ العمل والتنفيذ ، وادلتابعة والتقوًن احمللي 

  قامػ  بوحػع   أو اللجػاف الػيت بػُت اجلهػةوتتطلب مرحلة تنفيذ اخلطة القياـ بعدة جهػود وإجػراءات ، ووجػود لغػة مفهومػة ومشػًتكة
كمػػا يتطلػػب تنفيػػذ اخلطػػة دراسػػة إجػػراءات التنفيػػذ ، وسديػػد أولوايهتػػا .تقػػـو بتنفيػػذ اخلطػػة  اخلطػػة وبػػُت األجهػػزة أو اجلهػػات الػػيت

 . إطار اخلطة ادلعتمدة ويف حدود التكالي  احملددة ذلا والتوقي  الزمٍت إل امها يف
   : وشسمة وتابعة ارتطة (1
  ادلايل الوحع ويف ىذه ادلرحلة يتم التعرؼ على كيفية إ اـ خطوات اخلطة يف حدود التوقي  الزمٍت و . 
  مطابقتهػا زمنيػا وماليػا دلػا سػبق وحػعو يف يل ادلنظم لكل خطوة من خطوات تنفيػذ اخلطػة دلعرفػة مػدى سجادلتابعة الت عمليةوتتطلب

 . قد سدث أثناء التنفيذ اخلطة ، وبذلك ؽلكن معرفة ما مت إصلازه من حيث الكم والكي  ، وتاليف األخطاء اليت
  عػػة ، كمػا أف ىنػاؾ متاب ومنػذ مرحلػة سديػد أىػداؼ اخلطػة  مػن ادلراحػل األوىل لعمليػة التخطػيط االجتمػاعي ،  ادلتابعػةوتبػدأ عمليػة

   دلرحلػػة إعػػداد إطػػار اخلطػػة ، ومتابعػػة أخػػرى دلرحلػػة وحػػع اخلطػػة ، اانػػب متابعػػة خطػػوات تنفيػػذ اخلطػػة ، األمػػر الػػذي يشػػَت إىل أف 
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تعد عملية مستمرة منذ بداية مراحل التخطيط حىت هنايتها ، وبذلك تؤدي ادلتابعة دورًا مهما يف حػماف تنفيػذ اخلطػة  عملية ادلتابعة
 .الىت تواجو التنفيذ ، وابلتايل سقيق أىداؼ اخلطة  وتاليف الصعوابت

   : التكويي الٍّائي (1
  أتيت مرحلة التقوًن النهائي ذلذه  وبعد إ اـ تنفيذ اخلطةاحمللي للخطة عملية حرورية منذ بداية عملية تنفيذ اخلطة ،  التقوًنالقك أف

 . اخلطة وما أسفرت عنو من نتائج
  ويف ىذه ادلرحلة يتم مراجعة مجيع خطوات التنفيذ والتقوًن احمللي للخطػة ، وتقػدًن تقريػر ػلػدد مػدى صلػاح اخلطػة ، مػع وحػع بعػض

 دلستقبل .غلب مراعاهتا عند القياـ بوحع خطة مشاهبة أخرى يف ا توحح التعديالت اليت  اليت والتوصياتاالقًتاحات 
  التقوًن النهائي للخطة إدارات متخصصػة يف البحػث العلمػي واإلحصػاء حيػث يػتم يف ىػذه ادلرحلػة ادلقارنػة بػُت اخلطػة  عمليةويتوىل

ة أو قػػارك  يف تنفيػػذ اخلطػػ ومػػا مت فعػػال أثنػػاء التنفيػػذ وأسػػبابو ، وقػػد تسػػتعُت ىػػذه اإلدارات ادلتخصصػػة ابألجهػػزة األخػػرى الػػيت
 متابعتها .

 
  ويت ح شلا سبق: 

 أنو لين ىناؾ سديد اثب  دلراحػل التخطػيط االجتمػاعي ، فقػد يػتم تقسػيم مراحػل التخطػيط االجتمػاعي إىل ثػالث مراحػل ،  -
إال أنو من ادلالحظ أف ، ، أي أف ادلخططُت االجتماعيُت قد يدرلوف بعض ادلراحل ببع ها  أو س  مراحل  أو أربعة مراحل 

ولػذا . ، كيث يصعب وحع احلدود والفواصل فيما بينهػا  يما بينها ترابطا وثيقا مراحل عملية التخطيط ىي مراحل مًتابطة ف
 . وحدة متكاملةابعتباره  مجيع مراحل التخطيط االجتماعيغلب على ادلخططُت االجتماعيُت النظر إىل 
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  : وشتويات التدطيط االدتىاعي : أواًل
  وؽلكن التمييػز بػُت عػدة مسػتوايت للتخطػيط متدرجػة ، ختتل  مستوايت التخطيط االجتماعي طبقا للهدؼ الذي ترمي إليو اخلطة

  على النحو التايل : تساع إىل ال يقالمن ا
  : التدطيط عمي املشتوي العاملي (5
  : ويقـو هبذا التخطيط بعض ادلنظمات ادلتخصصة التابعة ذليئة األمم ادلتحدة ، م ل 

وصػػندوؽ ، ، ومؤسسػػة التنميػػة الدوليػػة ، ومنظمػػة العمػػل الدوليػػة البنػػك الػػدويل للتعمػػَت والتنميػػة ، مؤسسػػة التمويػػل الدوليػػة  -
إلعانػػة  األمػػم ادلتحػػدة  وصػػندوؽ  والزراعػػة ،  ذيػػة األغ ادلعونػػة الفنيػػة لألمػػم ادلتحػػدة ، ومنظمػػة الصػػحة العادليػػة ، ومنظمػػة 

 . األطفاؿ ، وىي مجيعا منظمات دولية تقـو بتمويل عملية التنمية على ادلستوى العادلي
   : التدطيط عمي املشتوي الكووي (2
  ًخت ع لو مجيع أجزاء اجملتمع زلل التخطيط وفيو يكوف التخطيط مركزاي   . 
  ستخداـ ىذا ادلستوى من مستوايت التخطيط ، بينما أحجم  عنػو الػدوؿ الرأمساليػة ايف   ف ل السبق للدولة االقًتاكيةوقد كاف 

 . الديكتاتورية والسيطرة من جانب احلكومة والدولة من نوعايعد  أنو على اعتبار
 ل االسػػتخداـ األم ػػل تكفػػ ويقػػـو التخطػػيط القػػومي علػػى أسػػاس دراسػػة كاملػػة قػػاملة حلاجػػات اجملتمػػع ادلختلفػػة ووحػػع اخلطػػط الػػيت

 . لكافة ادلوارد واإلمكانيات يف اجملتمع من أجل مقابلة ىذه االحتياجات
  إذ أف وحػع مشػروع اخلطػة أتخػذ مببػدأ التخطػيط  يف مجيػع الػدوؿ الػيت مسة العصر احلديثويعترب التخطيط على ادلستوى القومي ،

 . تشمل أجزاء الوطن كلو إصدار القرارات ووحع التنظيمات اليتادلركزية يف ىذا العمل إلمكاف  يتطلب توافر قدر من القومية
   : التدطيط عمي املشتوي اإلقميىي (0
  ًلعػدـ وجػود جتػانن بػُت أقػاليم الػوطن الواحػد ، وتػوافر قػدر معػُت مػن ادلػوارد الػيت نظراً  ويف ىذا ادلستوى يكوف التخطيط ال مركزاي 

 . يز أقاليم الدولة وظيفياً 
 مسػتوى إقلػيم جتماعيػة علػى ا قتصػادية والتحقيػق أىػداؼ  التخطيط اإلقليمي إىل تعبئة وتنسيق ادلوارد والطاقات ادلتاحة  ويهدؼ

 . يتميز ابلتجانن يف البيئة الطبيعية والظروؼ االقتصادية والتماثل يف العادات والتقاليد والًتاث ال قايف معُت
   : التدطيط عمي املشتوي احملمي (7
 اجملتمػػع احمللػػي يف وحػػع اخلطػػة  أىػػايل ذلػػك مػػن مشػػاركة  سػػتفادة الوىػػو ختطػػيط ػلقػػق االسػػتخداـ األم ػػل دلػػوارد اجملتمػػع احمللػػي ، وا

 ا .وتنفيذى
 مسػتوى ادلدينػة أو جتماعيػة علػى اقتصػادية و االتخطيط احمللي إىل تعبئػة وتنسػيق ادلػوارد والطاقػات ادلتاحػة لتحقيػق أىػداؼ  ويهدؼ

 . حيث تعترب مجاعات زللية ابلنسبة للدولة ، وىو ختطيط يتسم ابلواقعية ويتمشى مع مبدأ الالمركزية القرية

 
 
 
 

وشتويات التدطيط االدتىاعي  احملاضشة الشابعة عظش :
 وأٌواعْ
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    : التدطيط عمي املشتوي الكطاعي (1
 وىو ختطيط يتم على مستوى القطاعات اإلنتاجية الكربى يف اجملتمع م ل قطاع الصناعة أو الزراعة أو التجارة ، أو اإلسكاف . 
 قطاعػات   ادلستوى من مستوايت التخطيط مبسػتوى التخطػيط علػى ادلسػتوى القػومي ، حيػث يػتم تقسػيم االقتصػاد إىلىذا  ويرتبط

 ويكوف زلصلة ذلك يف النهاية التخطيط  –أي التخطيط لكل قطاع على حدة  –كربى ، ويتم التخطيط على ادلستوى القطاعي 
 . على ادلستوى القومي

   : اديةالتدطيط عمي وشتوي الوسذة اإلٌت (1
  اإلنتاجية يف اجملتمع إىل وحدات إنتاجيػة أصػغر ذلػا أىػداؼ  تقسيم القطاعاتويتم ذلك ادلستوى من مستوايت التخطيط عن طريق

 . معينة تسعى إىل سقيقها عن طريق وسائل وبرامج متعددة يف إطار متكامل مع اذلدؼ العاـ من ختطيط القطاع الذي تنتمي إليو
  : التدطيط االدتىاعيأٌواع  : ثاٌيًا
  : ىناؾ أنواعا متعددة للتخطيط االجتماعي ؽلكن عرحها علي النحو التايل 
 : التدطيط البٍائي والتدطيط الوظيفي (5
 

 التدطيط البٍائي
  تلػػػػك احملػػػػاوالت ادلقصػػػػودة السػػػػتحداث رلموعػػػػة مػػػػن التغػػػػَتات اجلذريػػػػة يف أبنيػػػػة اجملتمػػػػع االقتصػػػػادية

  . واالجتماعية وال قافية

 التدطيط الوظيفي 
  إلحػػداث تغػػَتات يف  إعػػداد رلموعػػة مػػن الػػربامج سػػواء يف اجملػػاؿ االقتصػػادي أو االجتمػػاعي بوجػػو عػػاـ

  .وظائ  اجملتمع 
 

 : التدطيط الهمي والتدطيط ادتزئي (2
 

 التدطيط الهمي
  أف ستػػػوي اخلطػػػة علػػػى مجيػػػع فػػػروع النشػػػاط االقتصػػػادي واالجتمػػػاعي ، أي أف تت ػػػمن اخلطػػػة كافػػػة

 .اجملاالت اإلنتاجية والبشرية داخل اجملتمع 

 التدطيط ادتزئي 
 يػػتم تنفيػػذىا يف رلػػاؿ اقتصػػادي أو اجتمػػاعي معػػُت ، م ػػل ادلشػػروعات  فهػػو أقػػرب إىل ادلشػػروعات الػػيت

 .الصحية ، أو الصناعية ، أو الزراعية 
 

   : التدطيط املشنزي والالوشنزي (0
 

 . ركز كافة السلطات والقرارات التخطيطية والتنفيذية يف يد ىيئة مركزية   التدطيط املشنزي
 . كلية يف يد اجلهاز ادلركزي وإظلا تشارؾ أجهزة التنفيذ يف سلطة إصدار القراراتعدـ تركز السلطة    التدطيط الالوشنزي 
 

   : التدطيط الذميكشاطي والتدطيط األوتوقشاطي (7
 

التدطيط 
 الذميوقشاطي

  آراء اخلػػػػرباء ػوىػػػػذا ال يعػػػػٍت عػػػػدـ االسًتقػػػػاد بػػػػ. أف تصػػػػدر اخلطػػػػة معتمػػػػدة علػػػػى ادلشػػػػاركة الشػػػػعبية
 .ختصُت ػػػوادل

التدطيط  
 األوتوقشاطي

  فيعػػٍت قيػػاـ اذليئػػة ادلركزيػػة للتخطػػيط بوحػػع اخلطػػة بكػػل تفصػػيالهتا دوف الرجػػوع إىل مجػػاىَت الشػػعب أو
  . استشارة ادلتخصصُت



 
 KFU          37صل علم اجتماع التخطيط د/ حسام صاحل              ،،،             ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،       تنسيق :  أبو في

 : التدطيط الكووي والتدطيط اإلقميىي والتدطيط احملمي (1
 

 .أف تشمل اخلطة مجيع ادلناطق اإلدارية للدولة   التدطيط الكووي
 . داخل الدولةفيقصد بو إعداد وتنفيذ خطة معينة على مستوى إحدى الوحدات اإلدارية الكربى   التدطيط اإلقميىي 

 التدطيط احملمي
  مػن شلارسة النشاط التخطيطي على مستوى وحدة إدارية صغرى أو على مستوى جزء من وحدة إدارية

 القرية أو ادلدينة أو أحد األحياء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   مت كمد هللا  


