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  األولى المحاضرة

  التعریف بعلم اجتماع التنظیم

  :العناصر األساسیة 

 نشأة علم اجتماع التنظیم  -

  مفھوم علم اجتماع التنظیم  - 

  تعریف علم اجتماع التنظیم وأھم موضوعات الدراسة فیھ  - 

  عالقة علم اجتماع التنظیم ببعض میادین علم االجتماع والعلوم األخرى  - 

  نشأة علم اجتماع التنظیم

 .بعلم االجتماع الصناعى ارتبط علم اجتماع التنظیم في نشأتھ ارتباطا وثیقا  -

وزمالؤه دراساتھم التي قاموا بإجرائھا في عدة  »إلتون مایو« استكمل  ١٩٤٤ففي عام  -
  :تنظیمات صناعیة وھى 

  مصنع النسیج بفیالدلفیا -

  مصانع الطائرات في كالیفورنیا -

  إلنتاج التلیفونات بشیكاغو »ھاوثورن«مصانع  -

وبعد استكمال ھذه الدراسات سالفة الذكر ، بدأ العلماء في تطبیق نتائج دراستھم داخل تنظیمات  -
وقد اتسعت مجاالت البحوث لتشمل دراسة المجاالت التجاریة،والمستشفیات، . العمل المختلفة 

ل والنقابات، والمصالح الحكومیة، والمكتبات العامة ، والمناجم ، وغیرھا من تنظیمات العم
 .  المختلفة 

علم اجتماع  ظھور وقد ترتب على تراكم قدر كبیر من المعلومات عن التنظیمات المختلفة  - 
   .التنظیم 

وقد تزاید اھتمام علماء االجتماع بدراسة التنظیم بعد اتساع نطاق النمو التنظیمى في العصر  -
ن أصبح للتنظیم دور واضح ، وبعد أ» عصر التنظیمات« الحدیث ، والذى یمكن أن یطلق علیھ  

  .في الحیاة االجتماعیة ، وبعد أن أصبحت التنظیمات تحیط باإلنسان منذ مولده حتى انتھاء حیاتھ 
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 أھم العوامل التي أدت إلى ظھور علم اجتماع التنظیم  

  . تراكم قدر كبیر من المعلومات عن تنظیمات العمل المختلفة  - 

  .  اتساع نطاق النمو التنظیمى  - 

  .  فاعلیة الدور الذى یؤدیھ التنظیم في الحیاة االجتماعیة  - 

  التغیرات التي تحدث داخل التنظیمات وما یترتب علیھا من  - 

   .مشكالت تنظیمیة    

  مفھوم التنظیم

 :ھناك تعریفات متعددة لفھوم التنظیم 

وحدة اجتماعیة یتم  انشاؤھا من أجل تحقیق ھدف  « التنظیم بأنھ »أمیتاى إتزیونى« یعرف 
  . »معین

عملیة تشمل تقسیم وتجمیع العمل الواجب تنفیذه في وظائف « أن التنظیم » نیومان«ویذكر      
  .» مفردة ثم تحدید العالقات المقررة بین األفراد الذین یشغلون ھذه الوظائف

  

عملیة تحلیل النشاط ، وتحلیل القرارات ، وتحلیل « إلى التنظیم على أنھ  »دركر« وینظر      
  .» العالقات ، من أجل تصنیف العمل وتقسیمھ إلى أنشطة یمكن إدارتھا

نظام للتعاون ، یظھر في الوجود عندما یكون ھناك «أن التنظیم ھو  »بارنار« ویرى     
، لتحقیق أھداف أشخاص قادرون على االتصال ببعضھم البعض وراغبون في المساھمة بالعمل 

  »مشتركة

وقد تختلف مسمیات التنظیم ، لكن جوھرھا واحد ال یتغیر ،  فقد یستخدم البعض مصطلح      
لإلشارة إلى المعنى الذى یقصد بمصطلح التنظیم ، وقد یمیل البعض األخر إلى  »البیروقراطیة«

إلشارة إلى التنظیم ل» الھیئة«أو   »المنظمة«أو  »المؤسسة«استخدام مصطلحات محددة مثل  
  .أیضا 

      

   



 3صفحة  .محمد الشالحي / ال تنسونا من صالح الدعاء أخوكم 
 

 :ونجد أن أھم ما یمیز التنظیمات اعتمادھا على 

  التقسیم الدقیق للعمل  -      

  القوة -      

  تحدید مسئولیات االتصال -      

  وجود مركز أو أكثر للقوة یتولى توجیھ التنظیم نحو تحقیق أھدافھ -      

التنظیم ، من خالل تغییر مراكز األعضاء ، وانضمام أعضاء ضمان الحركة داخل بناء  -      
  .جدد تتوافر فیھم الخبرة الفنیة 

  تعریف علم اجتماع التنظیم وأھم موضوعات الدراسة فیھ

 :  تعریف علم اجتماع التنظیم  -

أحد فروع علم االجتماع ، وھو فرع حدیث نسبیا ، وقد ظھرت علم اجتماع التنظیم ھو      
لیھ بعد اتساع نطاق النمو التنظیمى في العصر الحدیث ، وظھور العدید من المشكالت الحاجة إ

   .الناجمة عن التغیرات التي حدثت داخل التنظیمات في المجتمع 

العالقات  دراسة «وھناك تعریفات متعددة لعلم اجتماع التنظیم ، حیث یمكن تعریفھ بأنھ       
االجتماعیة داخل المصنع والمنظمات إلى جانب دراسة التأثیر المتبادل بینھما وبین المجتمع 

  .  »المحلى

تحلیل للنظم الصناعیة والتنظیمات ، وللعالقات فیما « علم اجتماع التنظیم بأنھ » میتشل«ویعرف 
 .» ألكبربینھا وكذلك للعالقات بین الظواھر الصناعیة والنظم في المجتمع ا

العلم الذى یدرس العوامل االجتماعیة « أن علم اجتماع التنظیم ھو  »جیسبرت«ویذكر    
والتفاعلیة ، ویھتم بالعالقات اإلنسانیة والصناعیة ، وبالتنظیم الرسمي وغیر الرسمي داخل 

   .» المنظمات الموجودة بالمجتمع

ة لمختلف أشكال التنظیم االجتماعى من الدراسة العلمی«ویمكن تعریف علم اجتماع التنظیم بأنھ 
مؤسسات وتنظیمات واتحادات في ضوء الیاتھ التي تعزز وحدتھ وتماسكھ ، وفى ضوء القیم 

األخالقیة والمعاییر االجتماعیة الضابطة لھذه االلیات  في المجتمع والتي من شأنھا  تحدید أشكال 
   .» حیطالتفاعل بین مكونات التنظیم وعالقتھ مع المجتمع الم
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 أھم موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظیم  -

    األداء المؤسسىدراسة وتقییم  -١
  في  التنظیم  تحلیل أنماط القیادة -٢
  في التنظیم لوسائل االتصال وقنواتھ التحلیل االجتماعى  -٣
  وتاثیرھا على التنظیم  عملیة اتخاذ القراراتدراسة  -٤
   التنظیممشكالت االھتمام بدراسة وتحلیل  -٥
 التنظیمى وأداء العاملین السلوكدراسة وتحلیل  -٦

  عالقة علم اجتماع التنظیم ببعض میادین علم االجتماع والعلوم األخرى

 علم اجتماع التنظیم ومیادین علم االجتماع: أوال 

  علم اجتماع التنظیم وعلم االجتماع العام   -   

یرتبط علم اجتماع التنظیم ارتباطا وثیقا بعلم االجتماع العام ، حیث یستمد منھ األصول      
النظریة ، واألسس المنھجیة ، في الوقت الذى یستفید فیھ علم االجتماع من نتائج البحوث 

والدراسات التي یتوصل إلیھا علم اجتماع التنظیم ، ویستفید من ذلك في تطویرالنظریة 
  .یة وتدعیم قدرتھا على فھم الواقع االجتماعى الذى نعیش فیھ االجتماع

  علم اجتماع التنظیم وعلم االجتماع الصناعى -

ھناك تداخل شدید بین علم اجتماع التنظیم وعلم االجتماع الصناعى ،حیث یھتم علماء     
االجتماعیة التي تحدث في بدراسة األبنیة الداخلیة لتنظیمات العمل والعملیات االجتماع الصناعى 

،  بإجراء الدراسات المقارنة للتنظیمات الرسمیةبینما یھتم علماء اجتماع التنظیم  ھذه األبنیة ،
   .وذلك بھدف التعرف على مدى التشابھ أو االختالف بین مختلف أنماط تنظیمات العمل 

  علم اجتماع التنظیم وعلم االجتماع المھنى-

ع المھنى بدراسات علم اجتماع التنظیم ، حیث تتجسد تنظیمات العمل في یرتبط علم االجتما    
  شكل التنظیمات البیروقراطیة التي أصبحت من أھم موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظیم 

األدوار المھنیة داخل التنظیمات االجتماعیة كوحدات ویركز عالم االجتماع المھنى على     
باألسلوب الذى تترابط بھ المھن بینما یھتم عالم اجتماع التنظیم  العام  ، ترتبط بالنظام االجتماعى

  بھدف وضع إطار الھیكل التنظیمى للبناء االجتماعى
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 علم اجتماع التنظیم والعلوم األخرى : ثانیا 

  علم اجتماع التنظیم وعلم االقتصاد  -     

یھتم كل من علماء االقتصاد واالجتماع في مجال التنظیمات ، بمجموعة من الموضوعات        
  مثل اإلنتاجیة ، تنظیم العمل ، والتسویق والموارد البشریة ، وإدارة األفراد وغیرھا 

ورغم ھذا االشتراك في االھتمام بموضوعات واحدة ،نجد أن كل منھم یتناول تلك        
  ریقة مختلفةالموضوعات بط

تفسیر الظواھر المرتبطة  بقضایا اإلنتاج ، والتسویق ، ففي حین یتجھ علماء اجتماع التنظیم إلى 
بالعودة ، یلجأ الباحثون في العلوم االقتصادیة إلى تفسیر المشكالت  والعالقات القائمة بین األفراد

العرض والطلب، أو بین  إلى مجموعة من القوانین ذات الطابع االقتصادى ، والتي تقوم على
  األجر واإلنتاج ، أو بین الكفاءة واألداء وغیرھا

 علم اجتماع التنظیم وعلم النفس االجتماعى  -

یشترك علم اجتماع التنظیم مع علم النفس االجتماعى في الكثیر من القضایا والموضوعات        
داء تستحوذ على اھتمام الباحثین ، فمشكالت اإلدارة ، والقیادة ، والرأى العام ، ومستویات األ

   .والمفكرین في كال المیدانین 

 علم اجتماع التنظیم والخدمة االجتماعیة  -

یشترك علم اجتماع التنظیم مع الخدمة االجتماعیة في عدد كبیر من الموضوعات ،        
في مجال وخاصة المتصلة منھا بالخدمات المقدمة للعاملین ، حیث یركز الباحث االجتماعى 

على توفیر الحاجات األساسیة للعاملین من مسكن ، وظروف عمل مناسبة ، الخدمة االجتماعیة 
على البعد التفسیرى للمشكالت ، فیربط ، بینما یركز عالم اجتماع التنظیم  وأجور مرتفعھ وغیرھا

  بین إنتاجیة العمل مثال ومشكالت السكن ، أو مستوى الصحة  وغیرھا
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  الثانیة المحاضرة

   تابع التعریف بعلم اجتماع التنظیم

  :العناصر األساسیة 

 تنمیط التنظیمات -  

  مستویات التحلیل في التنظیم -  

  طرق البحث في دراسة التنظیم  -  

  :تنمیط التنظیمات 

وقد یستخدم ھذا التصنیف في التصنیف وفقا لمعیار أو مجموعة من المعاییریقصد بالتنمیط ، 
  : تصنیف

  العناصر الثقافیة -

  الجماعات اإلنسانیة -

  المجتمعات المحلیة -

 :ترجع أھمیة تنمیط التنظیمات إلى أنھا 

  تساعد على تحلیل التنظیم وتوجیھ الدراسة المقارنة للتنظیمات

  ھذه الدراسة المقارنة تساعد على

  التعرف على أوجھ التماثل أو االختالف بین التنظیمات -

  العوامل المؤدیة إلى ھذا التماثل أو االختالفالتعرف على  -

 : ھناك أربعة أنواع من التنمیطات ھي

  : ویتضمن ثالثة أنماط ھي تنمیط التنظیمات على أساس عالقات االمتثال –أ 

وھى تلك التنظیمات التي تفرض العضویة فیھا على األفراد  التنظیمات القھریة أو الملزمة -١
  التنظیمات السجون والمستشفیات العقلیةبالقوة ، ومن أمثلة ھذه 
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وھى تلك التنظیمات التي یتم إنشاؤھا من أجل تحقیق ھدف وفوائد عملیة ،  التنظیمات النفعیة  -٢
  ومن أمثلتھا التنظیمات الصناعیة والتجاریة ، والجامعات 

ھم ویتركونھا وھى تلك التنظیمات التي یلتحق بھا األفراد باختیارالتنظیمات االختیاریة  -٣  
  بإرادتھم الحرة ، ومن أمثلة ھذه التنظیمات النوادى ، ودور العبادة

ونالحظ أن التنظیمات النفعیة تقع في مركز متوسط بین التنظیمات القھریة والتنظیمات  -
االختیاریة ، وذلك نظرا ألن العضویة في ھذه التنظیمات ال تعتبر اجباریة تماما ، كما ال تعتبر 

 .تماما  اختیاریة

فقد یجمع . إن ھذه األنماط الثالثة من التنظیمات ال توجد دائما مستقلة عن بعضھا البعض  - 
   .تنظیم معین بین أكثر من نمط من األنماط التنظیمیة السابقة 

  

   : يویتضمن أربعة أنماط ھ تنمیط التنظیمات على أساس المستفید األول من األنشطة التنظیمیة - ب

وفیھ یكون المستفید األول من أنشطة التنظیم ھم األعضاء ،  تنظیمات المنفعة المتبادلة  -١    
ونجد أن المشكلة . االتحادات ، والنوادى ، والتنظیمات الدینیة : ومن أمثلة ھذه التنظیمات 

ھي مشكلة ضبط سلوك األعضاء داخل ھذه التنظیمات ، األساسیة التي تواجھ ھذه التنظیمات 
  اختیاریة االتي تعتبر العضویة فیھ

ومن أمثلة ھذه التنظیمات ، ،  المالك وفیھا یكون المستفید األول ھمتنظیمات العمل  -٢  
 ونجد أن أھم المشكالت التي تواجھ مثل ھذه التنظیمات .المصانع ، والبنوك ، وشركات التأمین 

   .في كیفیة تحقیق األرباح عن طریق الحصول على أكبر عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة  تتمثل

المستشفیات ، ، ومن أمثلتھا ،  العمالءوفیھا یكون المستفید األول ھم  تنظیمات الخدمة -٣  
مشكلة ومن المشكالت التي تواجھ ھذه التنظیمات  . ومؤسسات الرعایة االجتماعیة ، والمدارس 

   .فاءة المھنیة للعاملین حتى یمكنھم االرتفاع بمستوى الرعایة التي تقدم للعمالء رفع الك

  الجمھور العام،وفیھا یكون المستفید األول من أنشطة التنظیم ھو  تنظیمات المصلحة العامة -٤

  .التنظیمات العسكریة ، وتنظیمات الشرطة واإلطفاء ومن أمثلتھا 

لذلك یجب أن تعمل على رفع كفاءتھا ونجد أن مثل ھذه التنظیمات تعمل تحت رقابة الجمھور ، 
   .حتى یمكن أشباع احتیاجات الجمھور 
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  تنمیط التنظیمات على أساس التكنولوجیا وتتضمن ثالثة أنماط ھي  -ج

  التنظیمات الصناعیة التي تستخدم التكنولوجیا البسیطة -١

  ، ویكون قلیال من حیث الكمیة  اإلنتاج بالوحدةوفیھا یتم          

  التنظیمات التي تستخدم عملیات اإلنتاج الكبیر -٢

إلنتاج كمیات  ضخمة من الوحدات اإلنتاجیة،  خطوط التجمیعتعتمد ھذه التنظیمات على          
  . التلیفزیون والسیاراتمثل 

 تستخدم العملیات اإلنتاجیة بالغة التعقیدالتنظیمات الصناعیة التي  -٣

مثل التنظیمات التي تعمل في صناعة  العملیات اإلنتاجیة مستمرة ،وفى ھذه التنظیمات تكون      
  .تكریر البترول 

  : تنمیط التنظیمات على أساس وظائفھا وتتضمن أربعة أنماط ھي -د  

  یمات العملتنظمثل :  تحقیق التكیفالتنظیمات التي تھدف إلى  -١

  التنظیمات العسكریةمثل  :تحقیق الھدفالتنظیمات التي تھدف إلى -٢

   مثل المستشفیات : التكاملالتنظیمات التي تھدف إلى -٣

الدینیة التي تھدف ومن أمثلتھا التنظیمات  :ضبط أو حفظ التوتر التنظیمات التي تھدف إلى  -٤
  إلى المحافظة على أنماط القیم األساسیة

  

  :مستویات التحلیل في دراسة التنظیم 

 :على ثالث مستویات ھي  بتحلیل الحیاة االجتماعیةیقوم علماء االجتماع  -   

، حیث یتم تحلیل العالقات  مستوى تحلیل العالقات الشخصیةیتم على  :المستوى األول    
  . مثل تحلیل العالقة بین األستاذ والطالب االجتماعیة بین شخصین أو أكثر ،

، مثل تحلیل العالقة بین أعضاء جماعة األصدقاء  مستوى الجماعةیتم على  :المستوى الثانى    
 .، أو تحلیل العالقات بین اإلدارة والعمل 

  .، حیث یتم تحلیل  المجتمع ككل  المستوى المجتمعىیتم على  :المستوى الثالث   
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 :على مستویین  التحلیل التنظیمىوعادة یتم   -

وفى ھذا المستوى یتم تحلیل العالقات  ) :میكرو(مستوى تحلیل الوحدات الصغرى : األول       
  .العمل داخل التنظیم ، ودراسة السلوك التنظیمى  بین أعضاء جماعات

 وفى ھذا المستوى تتم دراسة التنظیم ككل ) :ماكرو(مستوى تحلیل الوحدات الكبرى : الثانى      
  .أو دراسة العالقة بین التنظیم والمجتمع  ، بین التنظیمات المختلفةأو دراسة العالقات   ،

 :ھناك أربعة مستویات للتحلیل في دراسة التنظیم ھي  -

تحلیل العالقة بین التنظیم والبیئة بوجھ عام ، أي  العالقة بین التنظیم والمجتمع المحلىدراسة  -أ  
  . المحیطة بھ 

، وقد تتطلب ھذه الدراسة التعرف على  الذى یمیز التنظیم ككل النسق االجتماعىدراسة  -ب 
   .والتفاعل بینھما  اشكال التنظیم الرسمي وغیر الرسمي ،

  .الجماعات الموجودة داخل التنظیم  داخل مختلفبین األفراد  نمط العالقات الشخصیةدراسة  -ج

المحددة ویشغلون المراكز األدوارالذین یمارسون التنظیم  ألفراد بوصفھم أعضاءدراسة ا -د 
  .المختلفة 

  

  :طرق البحث في علم اجتماع التنظیم 

تستخدم ھذه الطریقة للتعرف على أوجھ القصور الوظیفى في أي نشاط  :طریقة دراسة الحالة  -١
من نشاطات المؤسسة أو في أي عنصر من عناصرھا حیث یتم التمییز في إطار المؤسسة بین 

  .وفقا لمھام تقسیم العمل وتوزیع الوظائف للتعرف على أي عقبات مھنیة  األقسام والفروع

تستخدم ھذه الطریقة للتعرف على كمیة اإلنتاج الذى تحققھ    :طریقة المسح االجتماعى  -٢
یمكن أن تستخدم للتعرف على واقع العمال مثال  مجموعة كبیرة من المؤسسات االجتماعیة ، كما

  .للكشف عن عوامل التھرب من العمل أو الالمباالة في قطاع صناعى معین ، 

تقتضى ضرورات البحث االجتماعى في مجال التنظیم التعرف على مواطن : طریقة المقارنة  -٣
فقد یرغب الباحث في . القوة والضعف في المؤسسات المختلفة، أو األنشطة االقتصادیة المتعددة 

قطاع الزراعة مثال بالمقارنة مع الفعالیة االقتصادیة التي معرفة الفعالیة االقتصادیة التي یؤدیھا 
  .على الطریقة المقارنة  یؤدیھا قطاع الصناعة ، وفى ھذه الحالة یعتمد
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تتضح أھمیة ھذه الطریقة في األعمال التي تكتسب طابعا علمیا بالدرجة : الطریقة التجریبیة  -٤
ة طریقة جـدیـدة مـن طـرق اإلنتـاج یسـتطیع أن األولى ،فعندما یرغب الباحث بالتعرف على فعالی

ألن   یطـبق ھـذه الـطریقة فـي إطار مؤسسة إنتاجیة معینة ، یقرر بعد ذلك صالحیة ھذه الطریقة
   .تكون شاملة لفروع النشاطات األخرى 

  

  

  الثالثة المحاضرة

  التنظیمات البیروقراطیة

  العناصر األساسیة

 مفھوم البیروقراطیة -  

  النموذج المثالي للتنظیم البیروقراطي -  

  الجانب الرسمي للتنظیم البیروقراطي -  

  الجانب غیر الرسمي للتنظیم البیروقراطي  -  

  مفھوم البیروقراطیة

،  )اإلدارة عن طریق الموظفین ( أو  سلطة المكتبیشیر معنى مصطلح البیروقراطیة إلى   
  .ى بعض المعاني السلبیة ولكنھا في االستخدام الشائع تنطوي عل

ویرجع انتشار مصطلح البیروقراطیة في العلوم االجتماعیة إلى التعریف الذى قدمھ العالم  -  
لھذا المفھوم ، والذى لم یشر فیھ إلى أي مضامین سلبیة ، وإنما كان  »ماكس فیبر« األلماني 

 لھ خصائص محددة نموذج مثالي للتنظیم البیروقراطيیقصد بھ اإلشارة إلى 

على البناء الذى یوجھ وینسق ویضبط مجھودات كثیر من األفراد  اسم البیروقراطیةویطلق  - 
  .الذین یؤدون أعماال كثیرة ومتنوعة 

التي یتزاید انتشارھا في المجتمع الحدیث وخاصة في  أحد أنماط التنظیموتعد البیروقراطیة  -
 .المجتمعات الصناعیة 

إلى التنظیمات لإلشارة   البیروقراطیةونجد أن كثیرا من الناس یمیلون إلى استخدام كلمة  -
   . التعقیدات المكتبیةأو  الروتین، أو إلى  الحكومیة فقط
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  النموذج المثالى للتنظیم البیروقراطى

ء بناما یسمي بالنموذج المثالي للتنظیم البیروقراطي وھو عبارة عن  »ماكس فیبر« وضع  -
 .قلي یتم تكوینھ على أساس مالحظة عدة سمات أو خصائص معینة في الواقع  ع

 خصائص البیروقراطیة 

   : خصائص جوھریة على النحو التالي »ماكس فیبر«حدد    

في ضوء القواعد أو القوانین أو  تقسم وتوزع نشاطات التنظیم على األوضاع المختلفة فیھ -١
التنظیمات اإلداریة بحیث یكون لكل موظف مجال محدد من االختصاصات الرسمیة تمثل 

  .الواجب الرسمي لھ 

كي یقوموا بواجباتھم الرسمیة ،  من وجود قانون ینظم إصدار األوامر إلى الموظفین البد -٢
  .وبحیث ینظم العمل بصورة عامة 

عن طریق  علیا بتعیین األفراد الذین تتوافر لدیھم المؤھالت والخبرة المناسبةتقوم السلطة ال -٣
ویستثنى من ذلك كبار الموظفین الذین تم انتخابھم للتعبیر عن إرادة  إجراء اختبارات خاصة ،

   .الناخبین 

، ولكنھا تختلف عن بعضھا البعض من حیث مالھا من  لكل وضع أو وظیفة سلطة محددة -٤
، فكل موظف یشغل وضعا إشرافیا یمارس  شكل ھرمىوتترتب ھذه الوظائف في سلطات ، 

  .سلطة على الموظفین الذین یرأسھم ، وھو بالتالي مسئول أمام رئیسھ  عن قراراتھ وأفعالھ 

الرسمي للموظف عن حیاتھ وتفصل النشاط  ،تفصل البیروقراطیة بین الملكیة واإلدارة  -٥
  .واألدوات العامة عن الممتلكات الخاصة للموظف الخاصة ، كما تفصل األموال 

لى المدیرین التنفیذیین عوینطبق ھذا األمر  .تتطلب البیروقراطیة تدریبا متخصصا  -٦
  .والموظفین 

، بغض النظر عن الوقت یتطلب أداء النشاط الرسمي قدرة الموظف الكاملة على أداء العمل  -٧
  .المحدد لھ 

ألن  تغل وظیفتھ أو یتبادل الخدمات مع زمالئھ من الموظفین ،یجب على الموظف أال یس -٨
الموظف القیام بالتزام خاص نحو اإلدارة مقابل الحصول على       معنى أداء الوظیفة ھو أن یقبل

   .مورد للرزق 
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ال یشیر إلى حق ولكن ھذا یستمر الموظف مدى حیاتھ في البیروقراطیات الخاصة والعامة  -٩
، كما یحصل الموظف على بعض االمتیازات القانونیة التي تحمیھ      الموظف في ملكیة وظیفتھ 

من النقل أو الفصل التعسفي ، كما یحصل على معاش في سن الشیخوخة ، ویتم ترقیتھ على 
  .أساس األقدمیة أو الدرجات التي یحصل علیھا في االختبار 

  البیروقراطى الجانب الرسمي للتنظیم

التون «یرجع الفضل في تحدید مفھوم التنظیم االجتماعي للمؤسسة إلى الدراسات التي قام بھا  -
الموجودة في شیكاغو بالوالیات المتحدة ، خالل الفترة  )ھاوثورن(وزمالؤه في مصانع  »مایو

:  ورتینالتنظیم االجتماعي للمؤسسة یأخذ صحیث كشفت تلك الدراسات عن أن .  ١٩٣٢-١٩٢٧
  . غیر رسمیة واألخرى،  رسمیة إحداھما

، أي العالقات المنطقیة التي تحددھا القوانین  ھو التنظیم المكتوب على الورق التنظیم الرسمي  
   .والسیاسة المعمول بھا داخل التنظیم 

 التنظیمیةللتشكیالت عند تحلیل التنظیم الرسمي للمؤسسة یمكننا التمییز بین ثالث صور أساسیة  -
 :على النحو التالي 

وفقا ألھداف  المؤسسة  تقسیم العملیعتمد على  تنظیم موضوعيوھو  التنظیم الوظیفي  -١
وقد یكون ھذا التقسیم طبقا للمستفیدین بالخدمة ، أو لنوع الخدمة التي تؤدیھا المؤسسة . وبرامجھا 

   .السھل االنتفاع بخبرة المتخصصین  یجعل من بأنھویتمیز ھذا التنظیم . ، أوللتقسیم الجغرافي 

التدرج اإلداري وتسلسل  وھو تنظیم یعتمد علىتنظیم التسلسل أو التنظیم الخطى أو الرأسي  -٢
ثم تتدرج رأسیا إلى الوحدات  قمة الھرم اإلداريوفى ھذا التنظیم تتركز السلطة في  .القیادة 

التنظیمات ویسود ھذا النوع من التنظیم عادة في . اإلداریة المختلفة في المستویات األدنى 
ویضمن ھذا التنظیم سرعة التنفیذ ، كما یجعل من السھل قیام اإلدارة بعملیة  لعسكریة والدینیةا

  .الرقابة على العاملین فیھا 

،    یجمع بین التنظیم الخطى والتنظیم الوظیفيوھو نوع من التنظیم   تنظیم الھیئة التسلسلى -٣
تقدیم العون واالستشارة في بعض الظروف الطارئة التي ویساعد ھذا التنظیم أعضاء الھیئة على 

وتكون االستشارة عادة في األمور التي    .  تمر بالمؤسسة وتحتاج إلى مشور فنیة من أي نوع
  .الدقیق ال یتاح للرؤساء المنفذین  تتطلب نوعا من التخصص
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  الجانب غیر الرسمي للتنظیم البیروقراطى

ھو التنظیم غیر المكتوب على الورق ، ویتمثل في العالقات القائمة على  التنظیم غیر الرسمي
  . الود والكراھیة  

التي تظھر في شكل استجابة للقواعد  الممارسات غیر الرسمیةویشیر التنظیم غیر الرسمي إلى   
 .الرسمیة المنظمة المتبعة داخل التنظیم 

العـالقـات االجتماعیة التي تظھر بین وتظھـر ھـذه الممارسـات غیـر الرسمیـة مـن خـالل   
، ھذه العالقات التي قد ال تتفق مع العالقات المنطقیة التي تحددھا خریطة البناء أعضاء التنظیم 

  ي التنظیم

 .  بشكل تلقائيتظھر الجماعات غیر الرسمیة داخل التنظیمات  -

  : تؤدى تلك الجماعات عدة وظائف ھي  - 

خالل الخاصة التي قد ال یمكنھ أن یحققھا من  رغباتھوأھدافھ تتیح الفرصة للفرد كي یحقق  -١
  .التنظیم الرسمي 

  العمل اثناء التعبو بالمللتقوم بالتخفیف من حدة شعور العامل  -٢

 .وأھمیتھ  باستقاللھإتاحة الفرصة للفرد للشعور  -٣

  . الطمأنینةو باألمنتعمل على زیادة شعور الفرد  -٤
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  الرابعة المحاضرة

  السلوك التنظیمي

  عناصر المحاضرة

 .مفھوم السلوك التنظیمي : أوال 

  .اسھام العلوم االجتماعیة في فھم السلوك التنظیمي : ثانیا 

  السلوك التنظیمى مفھوم:  أوال

الدراسة المتعمقة للعنصر البشرى في التنظیم بغـرض  «یمكن تعریف السلوك التنظیمى بأنھ 
التعـرف على تصرفاتھ ، مـع محاولة تفسیر ھذه التصرفات بھدف السیطرة علیھا لتكون في 

   »خدمة التنظیم

التي تصدر عن أعضاء المنظمات ككل ، وھذا ھو  الحركة الجمعیةویشیر السلوك التنظیمي إلى 
على المستوى  الطابع القوميللمنظمة ، والذى یشبھ ما یعبر عنھ بمصطلح  الطـابـع السـلوكـي

  .المجتمعي 

  

 : وللسلوك التنظیمي ثالثة أبعاد رئیسیة ھي 

  المناخ التنظیمي       .١
  الفاعلیة التنظیمیة         .٢
 األھداف التنظیمیة .٣

قدرة أو  ووجھات نظرھمداخل التنظیم  بمشاعر واتجاھات األفرادویرتبط :  المناخ التنظیمي  
  .المنظمة على تحقیق أھدافھا 

  :وتعتمد على بعض العوامل مثل :  الفاعلیة التنظیمیة 

  .، وأنماط االتصال  وبناء السلطة، أسالیب اإلشراف    

  .فـي دراسـة التنظیـم   الجـوھـريالمفـھوم وھـى تمثـل  :األھداف التنظیمیة   

   الغایات التي یتحرك التنظیم ككل في اتجاه تحقیقھا واألھداف ھي   
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 :وترتبط دراسة األھداف بالتعرف على 

  .لألقسام الفرعیةواألھداف  العامةاألھداف  -  

  .لألعضاء  غیر الرسمیةواألھداف  الرسمیةاألھداف  -  

  .بین ھذه األھداف  االتساقأو  التعارض -  

 :ویمكن التعرف على السلوك التنظیمي عن طریق  -

  داخل التنظیم  الوحدات الصغرىتحلیل.  
  بین العاملین داخل التنظیم العالقات الشخصیةودراسة 

تفاعل األفراد والجماعات داخل مختلف أشكال ویتمثل السلوك التنظیمي بشكل واضح في  -
  .، ومؤسسات الخدمة  ، والمدارس والمنظمات الحكومیة لمؤسسات األعمامثل  التنظیمات

  

 :ویظھر السلوك التنظیمي نتیجة تفاعل أربعة عناصر ھامة وھى 

  األفراد  .١
  التنظیم     .٢
  التكنولوجیا     .٣
  النظام االجتماعي  .٤

تصورا كامال ألبعاد السلوك  ونجد أن النتیجة النھائیة لھذا التفاعل بین العناصر األربعة تعطینا -
  : التنظیمي على النحو التالي 

، وھؤالء األفراد والجماعات  البیئة االجتماعیة للتنظیمیشكل األفراد والجماعات ، : األفراد  - أ 
  .لتحقیق التفاعل المطلوب  »دینامیكي «یعملون مع بعضھم البعض في شكل 

،فنجد أن جمیع  األفراد والجماعات داخل التنظیمعالقات یحدد الھیكل التنظیمي : التنظیم  -ب
األفراد لیسوا على مستوى واحد ، فلكل دوره الخاص بھ ، كما أن ھناك مجموعات مختلفة لكل 

  .منھا دورھا الخاص بھا داخل التنظیم 

،  التطور الذى یـعمل مـن خـاللھ األفـرادیختص عنـصر التكنـولوجیا بتقـدیم  :التكنولوجیا  -ج
فـراد ال یستطیعـون تحقـیق األھداف من فراغ ، وإنما ال بد لھؤالء األفراد من أن یقوموا        فاأل

  .على تطویر اآلالت والمعدات وطرق العمل وغیرھا 
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، فالتنظیم  البیئة الخارجیة التي  یعمل فیھا التنظیمیشكل النظام االجتماعي  :النظام االجتماعي  - د
  .ظــام اجتماعي كبیر یتكون من آالف التنظیمات یعتبر جـزءا صغیرا مـن ن

  

  إسھام العلوم االجتماعیة في فھم السلوك التنظیمي:  ثانیا

ساھم التقدم الھائل في مجال العلوم االجتماعیة بدرجة كبیرة في تقدم المعرفة ونموھا حول  -
یات التنـظیم مثـل لسلوك التنظیمي ، فقد ساعدت ھذه الـعلوم عـلى نمـو المعـرفة ببعـض عمـلا

     .نمو نظریة التنظیم ، كمـا أسھمـت في  والقیـادة، واتخاذ القـرارات ،  عمـلیة االتصاالت
  :التنظیمي على النحو التالي  ویمكن عرض إسھامات بعض العلوم االجتماعیة في فھم السلوك

كان لعلم االجتماع إسھام كبیر في دراسة السلوك التنظیمي فیمـا قـدمھ مـن  :علم االجتماع  -أ
ومـا یتضمنھ مـن  والتنـظیم االجتماعي للمؤسسات،  الجماعات والمـجتمعدراسـات حـول 

والعـالقة بیـن ،  فھم بناء ووظائف التنظیماتكما ساعد على . تنظیـمات رسمـیة وغیـر رسمیة 
   .العـالقة بیـن التنظیـمات والمجتمع ، باإلضافة إلـى  التنظیمات المختلفة

ساھم علم النفس في دراسة السلوك التنظیمي بما قدمھ من دراسات توضح  :علم النفس  -ب
وكیفیة اختیار األفراد ووضعھم في ،  والقیادة ، واإلدراك،  طبیعة العالقة بین الفرد والمجتمع

  .ودوافع العمل ،  معنویة وعالقتھا باإلنتاجیةالروح الودراسة  ، أماكنھم المناسبة

ساعد علم السیاسة على فھم السلوك التنظیمي بما قدمھ من دراسات تـدور حول  :علم السیاسة  -ج
على فھـم الصراعات التي تحـدث بیـن األفـراد  في المجتمع ممـا ساعد والسلطة ظاھرة القـوة

   .والجماعـات داخـل التنظیم 

بـدراسـة  أسھـم علم االقتصاد في فھم السلوك التنظیمي عن طریق اھتمامھ :االقتصاد علم  - د
ودراسة الحـاجـات والدوافع ،  واالستھـالك، ونظـم اإلنتـاج والتـوزیع ،  مـوارد التنظـیم

   .التي تحدد سلـوك العـاملین داخـل التنظیم  القتصادیةا
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  الخامسة المحاضرة

 تابع السلوك التنظیمي 

 القیادة التنظیمیة: ثالثا 

  عناصر المحاضرة

 .مفھوم القیادة  - أ 

  .أنماط القیادة  -ب 

  .نظریات القیادة  –ج 

  القیادة التنظیمیة:ثالثا 

یھتم علماء االجتماع التنظیمي والسیاسي بدراسة القیادة داخل التنظیم وذلك ألھمیة الـدور الـذى  -
في العـدید مـن العـملیات التنظیمیة الـداخـلیة والتي تؤثـر بالفعـل على كفـاءة تؤدیھ القیادة 

  .التنظیمات ومدى فاعلیتھا 

عملیة التأثیر في اآلخرین بھدف أداء « أن القیادة ھي » فیدلر« یرى  :مفھوم القیادة  –أ   
وتتطلب ھـذه العملیة أن یقـوم شخـص مـا بتوجیھ أعضاء الجماعة نحو إنجاز  »عـمل مشـترك

أعضاء  قـد یحاول إقناع، أو  لفـرض اإلذعـان قـد یستخدم قـوة مركزهلـذلك فالقـائد . عمـل معین 
  .جماعتھ بتنفیذ أوامره 

ن الناس ، حتى ذلك النشاط الذى یؤدى إلى التأثیر في جماعة م« بأنھا  القیادة »تید« ویعرف 
  .» یتعاونوا جمیعا من أجل تحقیق ھدف مرغوب

ھناك بعض الدعائم الرئیسیة التي یرتكز علیھا مفھوم ومن خالل التعریفین السابقین نجد أن 
  :وھى  القیادة

  أنھا نشاط -         

  یؤدى إلى التأثیر -         

  ویتطلب التعاون -         

  من أجل تحقیق ھدف مرغوب -         
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  والرئاسة القیادةبین  »كمبول یونج« ویمیز  

ذلك الشكل من السیطرة التي تعتمد على الشخصیة، وعلى تقبل الجماعة ، أو « ھي :  فالقیادة 
 على معرفة خاصة في موقف  معین ، وھى بطبیعتھا غیر رسمیة أساسا وترتبط بحاجات

   .» معین أو في مكان معینالجماعة في وقت 

والمفروضة على  المنصبالمستمدة من الرسمیة  القوةأو  السلطة« تشیر إلى :  الرئاسة  
من  ویجب على األعضاء أن یمتثلوا لھا خوفا، األعضاء مـن الخـارج ، مثـل سلطة اإلدارة 

 »العقوبة

،  والمراقب، والمنفذ،  لمشرفوا المدیر: ، مثل  وتأخذ القیادة صور ومستویات وأسماء مختلفة -
  . ورئیس القسم،  والمالحظ

على أسس مختلفة عن غیرھا من صور القیادة ، وذلك ألن سلطة  القیادة التنظیمیةوترتكز  - 
من التوحد ، أو  القیم التقلیدیة، ال من التعاقد القانوني الرؤساء في التنظیم تستمد شرعیتھا من  

   .تتحقق لدیھ بعض السمات   الروحي مع شخص

   :أنماط القیادة  –ب 

  :یمكن تصنیف أنماط أو أنواع القیادة إلى ثالثة أنماط وھى 

 ویأخذ  مشاورة الجماعةوفیھا نجد أن القائد ال یصدر األوامر إال بعد  القیادة الدیموقراطیة
، في اعتباره أن سیاسة الجماعة ترسم في مناقشة جماعیة عـن طریق تقبل الجماعة لھا 

أنھ عضو فیھا ، كما یعمل القائد على مشاركة  على اعتبار ویشارك القائد في الجماعة
   .عملیة اتخاذ القرارات واالعتماد على أسلوب المناقشة واإلقناع  المرؤوسین دائما في

 یصدر القائد األوامر التي یجب على المرؤوسین طاعتھاوفیھا توقراطیة القیادة األو   ،
ویحدد سیاسة الجماعة دون الرجوع إلیھا أو مشاورتھا ، وال یعطي أي معلومات تفصیلیة 

الخطوات الحالیة التي یجب علیھم اتباعھا ،  عن خطط المستقبل ، بل یخبر الجماعة عن
ال یعمل القائد على مشاركة المرؤوسین كما . األوقات في معظم  ویبقى بعیدا عن الجماعة

  .على المرؤوسین  عالقات السیطرة وتتضح اتخاذ القرارات في
  یتیح القائد الحریة الكاملة ألعضاء الجماعة في اتخاذ وفى ھذا النمط القیادة الفوضویة

مع أعضائھا في  وال یشترك، فالقائد ال یقود وإنما یترك الجماعة لنفسھا كلیة ،  القرارات
 .اتخاذ القرارات 
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  : وھناك تصنیف آخر ألنماط القیادة ، حیث یمكن تصنیفھا إلى  نمطین ھما  -

،        حول العاملینوفى ھذا النمط یركز القائد اھتمامھ  :القیادة المتمركزة حول العاملین : األول 
قبل أن  وظیفة اجتماعیة ونفسیةألنھ یعتبر اإلشراف ویحیطھم بنظرة إنسانیة خالصة ، نظرا 

  .تكون وظیفة رسمیة وإداریة 

 وفى ھذا النمط نجد أن القائد یركز اھتمامھ أساسا حول :القیادة المتمركزة حول اإلنتاج : الثاني 
،ویصبح في نظر العاملین أنھ ال یھتم بھم بقدر ما یھتم بإنجاز وأداء  مشكالت العمل واإلنتاج

  .لعمل ا

 :قیادة  نظریات ال -ج 

  .نظریة السمات ، والنظریة الموقفیة ، ونظریة التفاعل :  ھناك ثالث نظریات للقیادة ھي      

معینة في بعض  توافر سمات، وإلى  شخصیة القائدوھى ترجع القیادة إلى   نظریة السمات   
  .األشخاص مثل الذكاء ، والثقة بالنفس ، وبعض الخصائص العقلیة أو الجسمیة 

 : أھمیة ھذه النظریة إال أنھا لم تطبق بصفة مستمرة لسببین ورغم -

  أنھ لم ُیتفق حتى اآلن حول خصائص عامة للقائد تكون ثابتھ :األول 

   .ال توجد ھناك خصائص للقائد قد ال یمتلكھا باقي أعضاء الجماعة  :الثاني 

،  فالقائد ال یمكن أن  المـوقف االجتمـاعي إلـىوھـذه النظریة ترجـع القیـادة النظریة الموقفیة     
أي أن الظروف .  توافرت بعض الظروف المناسبة الستخدام مھاراتھ وتحقیق أھدافھیظھر إال إذا 

القیادة موقفیھ وتتغیر من موقف أي أن .االجتماعیة الخارجیة ھي المسئولة عن ظھور نمط القیادة 
  . إلى آخر 

المدخل ،  ویعتبرھا البعض نظـریة السمـات مـن  أكثـر انتشـارا النظـریة الموقفـیةوتـعتبر  -
  .، وخاصة في الجماعات الصغیرة  السوسیولوجي لدراسة القیادة

في بعض  لتعقد المواقف والتشابھنظرا  وتظھر الصعوبة في تطبیق ھذه النظریة بصفة مستمرة -
   .حسب كل موقف على حدة  واختالف أنماط السلوكاألحیان ، 
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فالقائد یجب أن یكون . عملیة تفاعل اجتماعيوتنظر إلى القیادة على اعتبار أنھا  نظریة التفاعل   
، یشاركھا مشكالتھا ومعاییرھا وأھدافھا وآمالھا ، ویوطد الصلة مع أعضائھا  عضوا في الجماعة

، أي  ادةأصلح شخص للقیإدراك األعضاء أنھ  ویتوقف انتخاب القائد علىویعمل على تعاونھم ، 
وتجمع  .والتفاعل بینھما، والموقف االجتماعي الشخصیةأن القیادة تتوقف على عدة عوامل مثل 

  كما أنھا أكثر انتشارا منھما النظریة الموقفیة و نظریة السماتھذه النظریة بین 

  

  وباإلضافة إلى التصنیف السابق لنظریات القیادة ، نجد أن ھناك من یصنفھا إلى  -
 :فقط ھما نظریتین 

إال نتیجة لمجموعة من وتذھب إلى أن السلوك القیادي ما ھو  نظریة القیادة الموروثة        
،  واالبتكار،  الطموحمثـل  السمـات أو الخصـائص التي توجـد فـي األفـراد منـذ والدتـھم

   .، أي أن ھنـاك أشخاصـا یولدون لكى یصبحوا قادة  واألمانـة، والعدالـة

  

یكتسب نتیجة العمل مع الجماعات وتذھب إلى أن السلوك القیادي  نظریة القیادة المكتسبة      
  .والتفاعل مع أعضائھا 

 والمھارات المكتسبة الصفات الموروثةالذى یجمع بین « ھو  القائد الناجح ویمكن القول أن -  
   .» في شئون القیادة
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  السادسة المحاضرة

 تابع السلوك التنظیمي

   مشكلة القوة داخل التنظیم:  رابعا

  عناصر المحاضرة

 مفھوم القوة  –أ    

  أنماط السلطة الشرعیة داخل التنظیم -ب  

  تطور عالقات السلطة داخل التنظیمات  -ج  

  مشكلة القوة داخل التنظیم: رابعا 

شغلـت مشكـلة القـوة اھتمـام المتخصصین في مختلـف العلـوم االجتماعیة ،  :مفھوم القوة  -أ    
في المقام األول ، حیث یھتم ھذا العلم بدراسة  علـم السیاسةكما كانت ھذه المشكلة محل اھتمام 

  .كما تتجسد في التنظیمات الرسمیة  ظاھرة القوة

م بدراسـة مصادر السلطة والقوة في ویشترك علـم االجتماع مع علـم السیاسـة في االھتمـا -  
مـن بین أھـم  وعلـم اجتماع التنظیـمالجتمـاع السیاسي اعلم وقد كان كل من میدان . المجتمع 
   .التي اھتمت بدراسة مشكلة القوة والسلطة داخل التنظیمات  المیادیـن

   :ویشیر مفھوم القوة إلي عدة معان 

  . »،حتى ولو لم یوافقوا على ذلك ضبط سلوك اآلخرین التأثیر أوقدرة فرد أو جماعة على  « -

  . »المشاركة في عملیة اتخاذ القرارات «ویشیر إلى  -

 السیطرة على الناس ومن الضغط علیھم ورقابتھمالقدرة التي تمكن من  «بأنھا  القوةكما تعرف  -
  »للحصول علي طاعتھم والتدخل في حریتھم وتوجیھ جھودھم إلي نواح معینة

ھو ، ولذلك فقد استخدم علماء االجتماع مفھوما آخر  وقد تكون القوة مشروعة أو غیر مشروعة -
  .في المجتمع  المشروعة إلي القوةلإلشارة  مفھوم السلطة

 الحـق في، فإنھم یمتلكون بذلك  عندما یمتلكون السلطـةأن الناس  »روبرت ماكیفر« ویري  - 
والتصرف   في المسائل الھامة ،  وإصدار األحكامداخـل النظـام االجتماعي ،  وضـع السیاسـات

  .أو توجیھ اآلخرین في المجتمع  كقادة
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   مفھوم الھیبة وتختلف المفھومات السابقة عن

بصرف النظر عن  نفوذ داخل جماعتھمقدار ما یملكھ الفرد من  «إلى  مفھوم الھیبةیشیر  -
  . »وظیفتھ

  . »، ویعمل الفرد على زیادة ھیبتھ بصفة مستمرة مكانة الحقة «بأنھا  وصفھاویمكن  -

 بفضل التقدیر االجتماعيفي نظر الجماعة یصل إلیھ الفرد  مركز اجتماعي « الھیبة وتعتبر -
  »الذي یحصل علیھ، ویصاحبھ بعض مظاھر االعتراف واالحترام

الشخص نفسھ ومدى قدرتھ على  مرجعھـا الھیبة، فإن القانـون تستند إلي  السلطـةوإذا كانت  -
  .إلي منصب  دون االستناد فرض إرادتھ

، وفى تلك  المستمد من شخصیتھ والنفوذ التي أساسھا المنصب السلطةوقد یجمع الفرد بین  - 
  . صاحب القوة السیاسیة المتكاملةالحالة یكون ذلك الشخص 

   :أنماط السلطة الشرعیة داخل التنظیم  -ب 

  :بین ثالثة أنماط من السلطة الشرعیة وھى  »ماكس فیبر«میز 

 مصدره أساس عقلي رشیدوھى نمط من السلطة یقوم علي : السلطة القانونیة الرشیدة  - ١   
الذین  تفویض، ومصدره أیضا  معاییـر موضوعیـة وغیـر شخصیـةاالعتقـاد في قـواعد أو 
  .بھدف اتباع ھذه القواعد والحفاظ علیھا  الحق في إصدار أوامرھمیمتلكون مقالید السلطة 

  . ویستمد شرعیتھ من التعاقد القانوني، ویشیع عمومـا ھذا النمط من السلطة في المجتمع الغربي -

 االعتقاد في قدسیة التقـالید ،وھى نمط من السلطـة یرتكـز على  :السلطة التقلیدیة  - ٢     
الذیـن یشغلـون األوضـاع االجتماعیة الممثلة للسلطة  التـي یحتلھـا ھــؤالء وشـرعیة المكانـة

 للقائمین بالسلطة من المكانـة االجتماعیـةأي أن ھذه السلطة التقلیدیة تستمد . المستندة إلى التقالید 
  .، وتستمـد شرعیتھا من القیـم التقلیدیـة 

الوالء المطلق وھى نمط من السلطة الشرعیة یعتمد على  :السلطة الروحیة أو الملھمة  - ٣
مثل البطولة ، أو نموذج من نماذج الشخصیات یحتذى لما لدیھ من مثل  لقدسیة معینة استثنائیة

   .وقیم ،أو صفات غیر عادیة 

من التوحد الروحي مـع شخص تتحقـق لدیھ بعـض  ویستمد ھذا النمط من السلطة الشرعیة    
من  سلطة بعض الزعماء أو القادة الروحیینھـذا النمـط مـن السلطة ،  أمثـلةـن ، وم السمـات

   . في الھند غانديأمثال 
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  :تطور عالقات السلطة داخل التنظیمات  -ج 

أن عالقات السلطة تتطور داخل التنظیمات بحیث یتم  »فورممیللر و«یرى العالمان         
  : التحول تدریجیا طبقا للمراحل التالیة 

 داخل ى مراحل تطور عالقات السلطةأولتمثل ھذه المرحلة  :مرحلة العالقات االستبدادیة  -١  
  . التنظیمات بوجھ عام 

 أما. المتعلقة بشئون العمل  تقـوم اإلدارة وحدھا باتخاذ القراراتوفى ھذه المرحلة   -
ولیس لھـم حـق المناقشـة ،  یشاركون في اتخاذ القرارات ویقومون بتنفیذھا فقط فال لمرؤوسونا

إذ أن الحـق في اتخـاذ الـقـرارات وكـل مـا  .أو المعارضة أو تبـادل وجھـات النظـر مـع اإلدارة 
وللمالك بمقتضي حقھ أن یستعمل ما  .یة بالحق في الملكیتعلـق بـإدارة الـمـشـروع مـرتبطـة 

  .یمتلكھ ویستغلھ ویتصرف فیھ بحریة كاملة 

بالتقدم بالشكاوى وااللتماسات  في ھذه المرحلة یقوم المرؤوسون : مرحلة العالقات القانونیة  -٢
، وقد یتدرج  لنظام مقرروتعمـل على حل مشكـالت المـرؤوسین وفقا  التي تقبلھا اإلدارة ،

مع الطـرف اآلخر ،  بالتفـاوضف بین اإلدارة والعـاملین ، بحیـث یقوم كل من الطـرفین المـوق
یطلق على ھذه  وقد.  ممثلین لھمأو مع  المرؤوسینوقـد تقـوم اإلدارة بالتفاوض مباشرة مع 

   .مرحلة المساومة الجمعیة المرحلة ، 

تطلب اإلدارة المعلومات بانتظام وفى ھذه المرحلة  :مرحلة الوقوف على اتجاھات العاملین  -٣ 
ویتـدرج المـوقف . الذین یقومون بتقدیم ھذه المعلومات أو یمتنعون عن تقدیمھا  من العاملین ،

تطلـب اإلدارة الرأي باستمرار من العاملین في األمور الھامة التي تؤثر بیـن الطـرفین بحیث 
  .مال بتقدیم الرأي أو االمتناع عن تقدیمھ ، وقد یقوم الع على حیاتھم  المھنیة

التعرف على اتجاھات العاملین وتساعد المعلومات أو اآلراء التي تطلبھا اإلدارة من العمال في 
  .المتعلقة بشئون العاملین وحیاتھم المھنیة  واالسترشاد بھا عند اتخاذ القرارات المختلفة

تبدأ ھـذه المـرحلة منـذ قیـام اإلدارة بالتشـاور مـع  :مرحلة الدیمقراطیة في اتخاذ القرارات  -٤  
ھذه المرحلة من التشاور المشترك  وتتدرجالعاملیـن في المسائل المختلفة المتعلقة بشئون العمال ، 

 المسائل الھامة، إلي التشاور بینھما في )مثل تحسین ظروف العمل (المسائل البسیطة بینھما في 
  ) .العمل ، والتغییرات الفنیة مثل األجور  وساعات (

داخل التنظیمات ، نظرا ألن  تحقیق الدیمقراطیةوتعتبر ھذه المرحلة خطوة ھامة نحو  -
الستشارة المشتركة بین اإلدارة والعاملین من شأنھا أن تعمل على تبادل وجھات النظر بین ا

كثیـر من المسـائل التي تؤثر في تتیح الفرصـة أمام العاملیـن إلبداء رأیھـم في ، كما   الطرفین
 .حیاتھم العملیة 
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داخل  آخر مراحـل تطـور عالقـات السلطةتمثل ھذه المرحلة  :مرحلة اإلدارة المشتركة  - ٥
اإلدارة بمناقشة العاملین في كل ما یتعلق بمیزانیة وفى ھذه المرحلة تقوم  .التنظیمات بوجھ عام 

باإلضـافة إلي أنھا .  العـاملین تمثیلھم في مجلس اإلدارة تعرض على، كما أنھا  ونشاط المشـروع
  .قـد تتیح لھـم فرصة كبیـرة  في ملكیة المشروع وإدارتھ 

 : ویھدف نظام اشتراك العمال في اإلدارة إلي ما یلي 

  .، مما یؤدى إلي زیادة الكفایة اإلنتاجیة باستمرار  إیجاد عالقات طیبة بین طرفي اإلنتاج - أ 

  .ومشكالت العمل المختلفة  خفیف من حدة الصراعاتالت –ب 

  .في العمل  اتخاذ أفضل القرارات –جـ 

  . تحمل المسئولیة ، وارتفاع روحھم المعنویةتشجیع العاملین على  –د 

  نتیجـة شعـورھم بأنھـم یشتركون في تحدید األجور ارتفـاع المكـانة االجتماعیة للعـاملین - ھـ 
 . وساعات العمل عن طریق حصولھم على عضویة مجلس اإلدارة       

 التعلیمأن كل مرحلة من ھذه المراحل الخمس تتطلب مزیدا من  »میللر وفورم«ویرى  - 
  .  العاملین و اإلدارةعند كل من القدرة على تحمـل المسئولیة و الخبـرةو
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  السابعة المحاضرة

 تابع السلوك التنظیمى

  االتصاالت عملیة: خامسا 

  حوافز العمل داخل التنظیمات: سادسا 

  عناصر المحاضرة

 عملیة االتصاالت: خامسا 

  مفھوم عملیة االتصاالت  - أ 

  أنواع االتصاالت  -ب

  قواعد وأسس عملیة االتصاالت -ج

   معوقات عملیة االتصاالت - د

 حوافز العمل داخل التنظیمات : سادسا 

  المقصود بحوافز العمل  - أ 

  أنواع الحوافز -ب 

  األھمیة النسبیة لحوافز العمل  - ج

  عملیة االتصاالت: خامسا 

تأثیـرھا تلعب عملیـة االتصاالت دورا حیویا في رفـع الكفاءة اإلنتاجیـة للمشروعات من خالل  -
 من ودوافعھم للعمل وتقبلھم ألھداف وسیاسة اإلدارة،  من جھةعلى اتجاھـات وسلـوك األفـراد 

  . جھة أخرى 

  : مفھوم عملیة االتصاالت - أ   
   »تنظیم تدفق المعلومات بین أجزاء المشروع« یقصد بعملیة االتصاالت      

قدرة فرد أو جماعة على نقل مشاعره لشخص أخر أو جماعة «  االتصال بأنھ »براون«ویعرف 
 .» أخرى

العملیـة التي یتـم بھـا نقـل المعلومات بیـن مرسـل «  كما یمكن تعـریف االتصـال بأنھ    
  »ومرسـل إلیـھ سـواء كان نقـل المعلومـات شفویا أو تحریریا
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 أنواع االتصاالت  -ب 

، واالتصاالت غیر الرسمیة و االتصاالت الرسمیةھناك عدة أنواع من االتصاالت منھا ،        
  .  األفقیةو لرأسیةا

   :الرسمیة االتصاالت  -  

، والتي تمر عـن طـریقھـا الحقـائـق  المخططة مسبقا والمنطقیةوھى تلك االتصاالت         
  . تستخدم خطوط السلطة الرسمیة والمعلومـات فـي المنظمـة ، أي ھـي تـلك االتصاالت التي 

   :االتصاالت غیر الرسمیة  -

العـالقـات الشخصیة واالجتماعیة بین  وھـى تلك االتصـاالت التـي تقـوم علـى أسـاس       
        . العاملین داخل المنظمة 

دورا ھاما في عملیة االتصاالت غیر الرسمیة ، فھي تعد  الجماعات غیر الرسمیةوتلعب       
  . أداة االتصالبمثابة 

 ) :الھابط و الصاعد( االتصاالت الرأسیة  -

تھبط داخل المنظمة ، حیث  المرؤوسینو الرئیسویقصد بھا تلك االتصاالت التي تتم بین        
إلیـھ التقـاریر والتـوصیـات والشكـاوى واالقتـراحـات عـن  التعلیمات واألوامر من الرئیس وترفع

   .طریـق المرؤوسین 

 :االتصاالت األفقیة  -

سواء داخل المنظمة أو  طرفین في نفس المستوىوھى تلك االتصاالت التي تتم بین        
  .خارجھا 

 قواعد وأسس عملیة االتصال  -ج 

ھناك أسس رئیسیة البد من أخذھا في االعتبار حتى نتأكد من  فاعلیة عملیة االتصاالت       
  :داخل المنظمة وھى 

  .محددة ومعروفة یجب أن تكون خطوط االتصال  -١  

  .كلما أمكن ذلك  مباشرا وقصیرایجب أن یكون خط االتصال  -٢  

  .بالمستویات األدنى عند االتصال  عدم تخطى بعض المستویات الرئاسیةیجب  -٣  
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 )التعلیمات (، بمعنى أن یكون مضمون عملیة االتصال بالرسمیة یجب أن یتصف كل اتصال  -٤
  .داخال في اختصاصھ 

  .الكفاءة والفاعلیة  مستوى مرتفع منلتأكد من أن مراكز االتصال على یجب ا -٥

 :أسس نجاح عملیة االتصال  -

داخل المنظمة وعلى استعداد  أن تكون اإلدارة العلیا مقتنعة بأھمیة العالقات مع العاملینیجب  -١
  لمشاركتھم في المعلومات المختلفة

  .یفھمھا العاملون بأسلوب یناسب مستواھم الفكري  لغة بسیطة استخدامیجب  -٢

 .دائما وعدم المغاالة  مراعاة األمانة واالعتماد على الحقائقیجب  -٣

حتى ال یصعب فھمھا ، بل یجب أن تعطى على  عدم إعطاء المعلومات دفعة واحدةیجب  -٤
  .دفعات متعددة 

  .عاملین حتى ال تفقد قیمتھا إلى ال اختیار الوقت المناسب لتوصیل المعلوماتیجب  -٥

 : معوقات عملیة االتصال  - د

ت عندما تنمو المنظمات ویزداد عدد العاملین فیھا تتعقد عملیة االتصاال: اتساع حجم المنظمة  -١
  ) .  والمستقبل المرسل( االتصال  نتیجة التساع المسافة بین طرفي

وتظھر ھذه المعوقات عندما یتم االتصال بین طرفین ال  :المعوقات اللغویة أو اللفظیة  -٢
 .تحدثان بلغة واحدة ی

 عـدم توافـر الـرغبة واالستعـداد لـدى بعـض الـرؤساء فـي نقـل المعلومات إلي المرؤوسین ، -٣
االحتفاظ ألنفسھم ببعض المعلومات حتى یظھروا أمام  وقـد یضطـر بعـض الـرؤساء إلـي

  .عالمین ببواطن األمور مرؤوسیھم بمظھر ال

من بین معوقات عملیة  اختالف السن والدخل والثقافة والبیئة والمنزلة الوظیفیة قد یكون -٤
  .االتصاالت 

التي تتبع في المنظمات  الزمانیحدث ضعـف االتصال الراجـع إلي  :عوامل الزمان والمكان  -٥
االتصال بین أفراد النوبات المختلفة    فقد ال یحدث أي نوع من.  نظـام الوردیـات أو النوبـات

 التشتت الجغرافي لوحدات العملفي  المـكانوتتمثـل أسبـاب ضعـف االتصال الراجـع إلي عامـل 
الذى یؤدى إلي صعوبة عملیة االتصال ، وخاصة عندما تكون وحدات التنظیم منعزلة إلي حد    

  .كبیر ، أو مشتتة في مناطق مختلفة 
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  العمل داخل التنظیماتحوافز : سادسا 

 المقصود بحوافز العمل  - أ 

مجموعة العوامل أو الظروف التي تتوفـر في جـو «  بأنھا حوافز العملیمكن تعریف       
تلك القـوى الحـركیة فـي اإلنسـان والتي تؤثـر على سلوكـھ   العمـل والتي تعمـل على إثارة

   .» وتصرفاتھ
 أنواع الحوافز  -ب

  . حوافز غیر مادیة و حوافز مادیة: یمكن تصنیف حوافز العمل إلى نوعین     

  الحوافز المادیة  -

الحاجة إلي الطعام والملبس مثـل  وھى تلك الحوافـز التي تشبـع حاجات اإلنسان المادیة     
 وظروف،  وضمان استقـرار العمـل،  األجـرومن ھذه الحوافز المادیـة . وغیرھا  والمأوى

   .وإمكانیـات العمل 

 الحوافز غیر المادیة  -

الحـاجة إلـى األصدقـاء مثـل  ،االجتماعیة والذاتیةوھى الحوافز التي تشبع حاجات اإلنسان     
، ومن ھذه الحوافز  والحاجـة إلى التقدیر واالحترام والثناء على جھودهواالنتمـاء للجماعـة ، 

والعالقات الطیبة مع  ، تمـاعیة بیـن الزمالء في العملاالجالعالقـات ،  فـرص الترقیـة المادیة
  . جھوده في العمل  میة الفرد وتقدیرواالعتراف بأھ، الرؤساء 

 األھمیة النسبیة لحوافز العمل  -ج 

قد ال تكون ھي الحوافز المثالیة والوحیدة  الحوافز المادیةتشیر كثیر من الدراسات إلي أن         
فالبـواعـث على العمـل    .  إلى أنـھ لیـس ھنـاك باعـث واحـد مثالـي  »براون«وقد أشار .  للعمل

أھم  األجـر، فقد یمثل  تختلف من ثقافة إلي أخرى ، ومن منظمة إلي أخرى ، ومن فرد إلى آخر
 من أھم الحوافز بالنسبة فرصة للترقیة والتقدمالحوافـز بالنسبة لشخص معین ، بینما یكون توفیر 

  . لفرد آخر 
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  الثامنة المحاضرة

  المداخل النظریة في دراسة التنظیم

  العناصر األساسیة

 المداخل النظریة في دراسة التنظیم 

  نظریة اإلدارة العلمیة  - أ   

  النموذج المثالي للتنظیم البیروقراطي -ب 

 مدخل العالقات اإلنسانیة -ج 

  دراسة التنظیمالمداخل النظریة في 

عبارة عن دراسة بناء ووظائف التنظیمات ، وكیفیة « نظریة التنظیم بأنھا  »بوج«عرف  - 
  .» أدائھا لعملھا ، باإلضافة إلي دراسة سلوك الجماعات واألفراد داخل التنظیمات

نظرًا لتعدد الموضوعات  لنظریة التنظیم مجاًال واسعًاویتضح من التعریف السابق أن    
  .صعوبة وجود نظریة شاملة للتنظیم ى ، مما أدى إلشكالت التي تحاول دراستھا والم

تعددت المداخل النظـریة في دراسة ، فقد  وجود نظریة موحدة شاملة لدراسة التنظیمونظرًا لعدم 
علم مثل  التنظیـم یعتبر مـوضـوعًا للدراسـة في كثیـر مـن العلـوم، وخاصـة أن  التنظیمـات

فقـد حـاول الباحثـون فـي .   واالقتصـاد،  والسیاسـة،  واإلدارة،  وعلم النفـس،  االجتماع
مختلـف ھـذه العـلـوم دراسـة التنظیمـات في ضــوء مفـاھیمھـم  وتصـوراتھـم ، ممـا أدى إلي 
ظھـور عـدة مداخـل نظریة في دراسة التنظیم ، تعكس وجھة نظر العلوم المختلفة وتعبر عن 

   . اھتمامھا

 نظریة اإلدارة العلمیة  -أ 

العرض المنظم  »فریدریك تایلور« ، نشـر المھنـدس األمـریكي  أوائـل القـرن العشـرینفـي     
إلي  تستنـد  في سلـوك العمـل، والتي أصبحت نظریة  حركة اإلدارة العلمیةاألول لما اطلق علیھ 
  . تایلورالمؤلفات التي كتبھا 

عبارة عن  أنساق رشیدة ، ذات أھداف التنظیمات وتذھب نظریة اإلدارة العلمیة إلي أن      
وتحقیق  إلنجاز العمل العلم یستطیع أن یحدد دائما أسرع وأفضل الطرق، وتفترض أن محددة 

تؤدى أعمالھا  التنظیماتكمـا تفتـرض ھـذه النظـریة أن .  مـن الكفـاءة التنظیمیـةدرجـة  أعلى
  .أیة مشكالت كانسـاق مغلقـة إلـي حد ما بدون 
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تمثل بعض اإلجراءات المحددة التي یجب  اإلدارة العلمیة ثالثة مبادئ أساسیةوتقدم نظریة        
  :أن تتبعھا اإلدارة لتحقیق الكفاءة التنظیمیة  وھى 

الحركـة  دراسـات، ویمكن استخدام  أعلى درجة من تقسیم العملضرورة التوصل إلي  :أوال 
، وھـى الطـریقة التـي  الطـریقـة المثلـى والوحیـدة ألداء العمـلبھـدف التوصـل إلي  والزمـن

  .تسمح بتحقیق أعلى متوسط إنتاج یومي 

،  اإلشـراف الدقیـق علـى العمـال عن طریق التأكد من سالمة أداء العمل على نحو مناسب :ثانیا 
للتـأكد مـن صـالحیة وسائـل العمـل ، وسـرعة العمـل    شـرافاستخـدام أنـواع مختلفـة من اإلمـع 

  .وجـود إدارة للتخطیـط لضبـط عملیـة اإلشـراف مـع . ونـوعیتـھ ، وطـریقة األداء 

، فكلمـا زاد عـدد الوحـدات التي ینتجھـا  األجـر بالقطعـةوضع نظام للحوافز على أسـاس  :ثالثا 
  .األجر ھو الحافز الرئیسي الذى یحفز اإلنسان على العمل إذ أن  .العامـل ، ارتفـع أجـره 

نظـرا ألنھـا اعتبرت  )المیكـانیكـي (  نمـوذج التنظیـم اآللـيویطلق على نظریة اإلدارة العلمیة    
، ونظـرت إلي العمـال علـى اعتبـار أنھـم وحدات تتحـرك آلیـا ،  آالت  العاملین في التنظیم بمثابة

من كل من العمال  تواجھ مقاومة شدیدةاألمـر الـذى جعلھـا  وتجاھـلت العنصـر البشـرى ،
  .تحكمھا الزائد في الجوانب الشخصیة للعمل وأعضاء النقابات ، واإلداریین وذلك بسبب 

 النموذج المثالي للتنظیم البیروقراطي  -ب

مـى  بالنموذج المثالي للتنظیم مـا یس »ماكس فیبر« وضع عالم االجتماع األلماني         
بناء عقلي یتم تكوینھ على أساس مالحظة عدة سمات أو « البیروقراطي ، وھو عبارة عن 

  .» خصائص معینة في الواقع

یتسم بمجموعة من  أن النموذج المثالي للتنظیم البیروقراطي» ماكس فیبر« ویرى     
الكفاءة ، وتؤدى إلي  الرشیدة داخل التنظیم فـرص اتخـاذ القـراراتالخصائص ، تزید من 

  .الھدف األسمى للتنظیم البیروقراطي  تعد ھي، التي التنظیمیة 

یعـد من أفضل نمـاذج على أن النموذج المثالي للتنظیم البیروقراطي  »ماكس فیبر« ویؤكد     
قـات الشخصیة استبعـاد العالطریـق  وذلك عـن،  التنظیمات التي تحقق الكفـاءة التنظیمیـة

األعضاء بالمواقف المختلفة داخل التنظیم ،  ، وتعریف ھؤالءوالعاطفیة ألعضـاء التنظیـم 
  .وبالرسمیات  والقواعد المتعلقة بتقسیم العمل ، والتباین في السلطة 
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 مدخل العالقات اإلنسانیة  - ج

األمریكیة قبل الحرب العالمیة في الـوالیات المتحدة ظھرت مدرسة العالقات اإلنسانیة       
   .بریطانیا لفترة قصیرة فیما بعد الحرب ، ثم انتشر تأثیرھا إلي   الثانیة

التي أجـریت في ھاوثورن  دراسـات ولقد استمدت أفكار ھذه المدرسة سندھا من تجارب أو      
  .منتصـف العشرینیات وحتى أوائل األربعینات فـي  شیكـاغو

فھم األسبـاب المتعلقـة بعدم الرضا لدي العمال عن وتسعى حركة العالقات اإلنسانیة إلي         
  . والصراع  الصناعي  ،  والنضال النقابي،  العمل

بالرغبـة في التقلیل من أھمیة دور الدوافع االقتصادیة وقد اشتھر انصار العالقات اإلنسانیة       
    .منطق المشاعر الذى یحكم سلوك العمال كید في مقابل ذلك على ، والتأ داخـل مكـان العمـل

من  -من الباحثیـن  التـون مایـو وزمـالؤهوالتي أشـرف علیھا  - ھاوثورنوقد بدأت دراسات      
، ثم اتسعـت ھـذه الدراسـات  اإلنتاجیةوبین  ظـروف العمل الفیزیقیةأجـل استكشـاف العالقـة بین 

والروح المعنویة، والقیـم ، واالتجاھـات ، ول جماعات العمل من حیث البناء ،بحیـث أصبحت تتنا
 أھمیة البناء غیر الرسمي للتنظیم ،وقد كشفـت ھـذه  الدراسات عن . والمعاییـر ، والدافعیـة 

  .في التأثیـر على سلـوك العمـال واتجاھاتھـم  وإنتاجھم  جماعات العمـل غیـر الرسمیـةوعن أثر 

  : فیما یلى  التون مایویمكن عرض أھم النتائج التي كشفت عنھا دراسات      

  .نشاط جمعي أن العمل  -١

  .وتتشكل وفقا لھ  نشاط العملتتمركز حیاة الراشد االجتماعیة حول  -٢

تحدید الروح أن الحاجة إلي التقدیر واألمن ، والشعور باالنتماء لھما أھمیة كبیرة في  -٣ 
  .التي یعملون في ظلھا  الظروف الفیزیقیةمن  وإنتاجیتھمالمعنویة للعمال 

، فھي في الغالب عرض یفصح  تقریرًا موضوعیا للحقائقأن الشكوى ال تكون بالضرورة  -٤
  . اضطراب في مكانة الفردعن 

التي تأتى من داخل  المطالب االجتماعیة تتحكم في اتجاھاتھ ومدى فاعلیتھأن العامل شخص  -٥
  .مكان العمل أو خارجھ 

على عادات العمل  ضبطًا اجتماعیا قویًاداخل مكان العمل ،  الجماعات غیر الرسمیةتمارس  -٦
   .واتجاھات العامل ، 
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، وھى   قد شكلت جوھر نظریة العالقـات اإلنسانیـة »التون مایو«ونجد أن نتائج دراسات        
، وتؤكـد على أن الكفـایة  تـراضـات التـي قـدمتھـا نظـریة اإلدارة العلمیـةعكـس جمیـع االفعلى 

، وخاصة العالقات غیر  القـوى االجتماعیـةالتنظیمیـة وارتفاع مستـوى اإلنتاجیة یعتمد على 
  .الرسمیة بین العاملین 

، وإنما  التنظیم الرسميعلى ال تعتمـد  زیـادة اإلنتاجیـةوترى نظـریة العالقـات اإلنسانیة أن       
الذى  یتشكل عن طریق الجماعات غیر الرسمیة والعالقات بین  التنظیـم غیـر الرسمي تعتمد على
  . أعضائھا

  

  التاسعة المحاضرة

 مفھوم التخطیط االجتماعي

  وأھم المفھومات المرتبطة بھ 

  عناصر المحاضرة

  مفھوم التخطیط االجتماعي : أوال    
 المفھومات المرتبطة بھ : ثانیا     

  مفھوم البرمجة –التنمیة االجتماعیة  –مفھوم الخطة          
  الفقر  –التخلف  –التطور  –النمو  –التغیر االجتماعي          
  .دولة الرفاھیة  -العالم الثالث           

 مفھوم التخطیط االجتماعي : أوًال      

في تعریفھ  التخطیطأول من أدخل مصطلح  "كریستیان شو یندر" ساويیعد االقتصادي النم    
   ٠ ١٩١٠للنشاط المبذول في المجتمع ، وذلك في مقال نشر لھ عام 

أسلوب في التنظیم یھدف إلى استخدام الموارد االستخدام األمثل بھدف تحقیق ھو  والتخطیط    
   .أھداف محددة 

وضع خطة یسیر علیھا المجتمع خالل فترة معینة  القوميبالتخطیط على النطاق ویقصد     
 .  بقصد تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

،  التخطیط الھیكلي، وھناك جامداأو  مرناوقد یكون  جزئیاأو  كلیاوقد یكون التخطیط     
   والتخطیط اإلصالحي
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  .مرغوب فیھا وأھداف غایات أ منھج یتضمن عدة اجراءات لتحقیق والتخطیط    

ویجب أن في رسم السیاسات المختلفة وتنفیذھا ،  قرارات رشیدةیعنى اتخاذ  والتخطیط الكفء    
   .یتضمن تقدیرًا دقیقًا للوسائل والغایات 

، فأحیانًا یستخدم كمرادف لمصطلح  متعددة ویستخدم مفھوم التخطیط استخدامات    
ا ـأم،  رق األداء في اإلدارةـوارد أو تحسین طـتنمیة المبرامج ق علیھ ـ، وأحیانا یطل) االشتراكیة(

 . الدولة ان عن طریق ـام االئتمـل في نظـأي تدخ، فیبدو أن التخطیط یعني  ادـفي االقتص

أي جھد مقصود وشامل نسبیا ومنسق ینطوي ، فیشیر إلى  "التخطیط االجتماعي"أما مصطلح     
ول وبرامج ـواقتراح حل،  رص جدیدةـع مشكالت أو فـتوق، أو ة ـراف بمشكالت قدیمـعلى االعت

  .م لرفاھیة المجتمع أو المجتمع المحلي أو التنظی

وضع الخطط المتعلقة بالموارد والمؤسسات االجتماعیة إلجابة ،  بالتخطیط االجتماعيویقصد     
 . أي األمة بأجمعھا،  حاجات المجتمع

كذلك  . "عـط المجتمـتخطی"مرادفا لمصطلح  "االجتماعيالتخطیط "وعلى ذلك یعتبر مصطلح     
للداللة على التخطیط الذي یقوم بھ جماعة من الخبراء في  ط االجتماعيـالتخطییستخدم مصطلح 

   .مقابل التخطیط الذي یقوم بھ فرد واحد

،  والجماعة،  الفرد مقصودة وواقعیة یشترك فیھاعملیة  التخطیطوعموما یمكن القول بأن     
إحداث حالة من التوازن بین الھدف والموارد والزمن عن وتتضمن ھذه العملیة  ٠ والمجتمع

طریق محاولة الوصول إلى أقصى درجات الھدف عن طریق االستخدام األمثل للموارد في 
 –بھدف تنمیة المجتمع والتحكم في مجرى التغیرات االجتماعیة ، وذلك  أقصر وقت ممكن
  ھفی – البنائیة والوظیفیة

 : ویقسم بعض المخططین االجتماعیین عملیة التخطیط االجتماعي إلى قسمین رئیسین ھما      

  .ة بأنشطتھ المختلف یتناول المجتمع ككل تخطیط عاموھو  :  التخطیط المجتمعي

بوضع وتنفیذ برامج في مجاالت اجتماعیة یعني  تخطیط محدودوھو   : التخطیط االجتماعي
   .ة محدد

 . للتخطیط االقتصادي تخطیط متممعلى اعتبار أنھ  التخطیط االجتماعيوینظر إلى مصطلح     
  .ة تخطیط نواحي وأنشطة المجتمع غیر االقتصادید بالتخطیط االجتماعي ـذه الحالة ، یقصـوفي ھ

توجیھ الحیاة االقتصادیة للناس وفقا لنمط محدد إلى  "التخطیط االقتصادي"ویشیر مصطلح     
  عقلیا من أجل تحقیق أھداف معینة 
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حینما وضعت الخطة الخمسیة  ١٩٢٨عام  روسیافي  بدأ التخطیط االقتصادي الشاملوقد     
 .ى األول

، من أجل تحقیق  تخطیطًا اقتصادیًا معدال ألمانیا النظام االشتراكي القومي فيكذلك تبنى     
متطلبات إعادة البناء العسكري حتى یمكن تزوید الجیوش بإمكانیات متطورة ، ومعنى ذلك أن 

   .ي فرضت ضرورة التخطیط االقتصاد –حتى قبل قیامھا  -الحرب العالمیة الثانیة 

  -: توافر أربعة شروط على النحو التالي  التخطیط االقتصاديویتطلب 

   . التى یتطلع المجتمع إلى تحقیقھا تحدید األھداف -١

   .الالزمة لتحقیق ھذه األھداف  تقدیر كمیة السلع ونوعیتھا -٢

   .والموارد والقوى العاملة رأس المالمثل  تنظیم القوى اإلنتاجیة الضروریة -٣

باإلنتاج یشرف على توطین ومراقبة المواد المختلفة المتعلقة  توفر نسق أو تنظیم معین -٤
   . واالستھالك

 المفھومات المرتبطة بمفھوم التخطیط االجتماعي : ثانیًا 

   مفھوم الخطة -١

  .ھیرتبط مفھوم التخطیط االجتماعي بمفھوم الخطة ، فھو مفھوم قریب الشبھ من  

ج استراتیجي لحكومة وطنیة یتمثل في تطبیق ـبرنام « اـبأنھ ةـالخط »ردالـون سیـج«رف ـویع 
ریقة تجعلھا ـن ثم تخصیصھا بطـوق ، ومـوي السـل قـر وعمـالحكومي یتعلق بسینظام للتدخل 

  . » تعطي دفعة إلى األمام للتقدم االجتماعي

جملة اإلجراءات والتدابیر المرسومة لتنفیذ مشروع یتعلق بالنشاط االجتماعي  الخطةوتتضمن   
قتصادیة في الا الجتماعیة وحول أنشطة الوحدات ابوجھ عام  الخطةوتدور ھذه  .واالقتصادي 

   .ا محاولة لتنمیتھا وتطویرھ

 التنمیة االجتماعیة  – ٢

والتغیرات االجتماعیة  التنمیة االقتصادیةكال من  فكرة التنمیة من منظورھا العامتتضمن        
وبنظریات ، بأیدیولوجیات معینة  ویرتبط مصطلح التنمیة ارتباطا وثیقا .والثقافیة المصاحبة لھا

  . م العالقات الدولیة ، وبتاریخ العال

نموا ،وتتضمن  أنھا عملیة تحول من نظام اقتصادي آلخرعلي  التنمیة االقتصادیةوینظر إلي     
  .وتغییرا اجتماعیا وثقافیا ، ) زیادة في اإلنتاج وزیادة في متوسط دخل الفرد (  اقتصادیا
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ا ـا وفقـن ترتیبھـیمكم ـمقولة أن المجتمعات أو األم صورتھا التقلیدیة في فكرة التنمیةوتتضمن     
دول ، وتوجد علیھ  اـتقدماألكثر ي ـة ھـة أو المتقدمـدول الغربیـھ الـطوري تكون فیـاس تـلمقی

والت ـرات أو التحـالعالم الثالث أو الدول النامیة أو المتخلفة باعتبارھا مازالت تمر بمرحلة التغی
  .ي و االقتصادـاء والنمـل إلى الرخـروریة لتصضال

وظیفیة ـن التغیرات الـلة مـالجھود التى تبذل إلحداث سلسإلى  التنمیة االجتماعیةویشیر مفھوم     
ستغالل الطاقة ازیادة قدرة أفراده على وذلك عن طریق ،  عو المجتمـة لنمـة الالزمـوالھیكلی
ریة والرفاھیة لھؤالء األفراد بأسرع ـن الحـدر مـر قـق أكبـلتحقین ـد ممكـى حـإلى أقص المتاحة

  .ي من معدل النمو الطبیع

ار ـعتبا، وذلك على عـتنمیة المجتموبین مفھوم  التنمیة المجتمعیةویخلط الكثیرون بین مفھوم     
 ھدفھما واحد أیضا وھو تحقیق وإشباع متطلبات وأن،  و المجتمعـد وھـن واحـال االثنیـمجأن 

  .ا أفراد المجتمع ككل عن طریق وسائل تبدو كثیرا متشابھة في كل منھما أیض

بحجج التغیرات البنائیة تتعلق  ھناك اختالفا بین التنمیة المجتمعیة وتنمیة المجتمعإال أن     
وعة ـداث مجمـأح ى ـدف إلـتھ ةـالتنمیفإذا كانت  ٠ع ـالتى تحدثھا كل منھما في المجتم والوظیفیة

رات یختلف عند إجراء عملیة ـذه التغیـم ھـفإن حج ھ ،ـاء المجتمع ووظائفـرات في بنـالتغین ـم
   . عتنمیة المجتممن حجمھا في  أكبر وأضخم التنمیة المجتمعیةفھي في  ،  التنمیة

 

  العاشرة المحاضرة

 تابع مفھوم التخطیط االجتماعي

  وأھم المفھومات المرتبطة بھ

 البرمجة – ٣   

ویطلق على الخطط الجزئیة لبعض وحدات االقتصاد القومي ، أو ألحد قطاعاتھ أو أنشطتھ ،    
  .البرامج االقتصادیة أو االجتماعیة صطالح ا

الدول ، وخاصة في  الخمسینیات من القرن العشرینفي  "البرمجة"ستخدام مصطلح اوقد شاع     
عن  –في بعض األحیان  –ستعاضت بھ ا يالت، و الوالیات المتحدة األمریكیةوعلى قمتھا الغربیة 

   "التخطیط"مصطلح 
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ومن أھم  .وحدة السیاسة التخطیطیة في الدول التى تؤمن بالفلسفة الرأسمالیة  البرنامج عتبروی    
ستغالل األمثل للموارد المتاحة في التضعھا الدول الحدیثة ل يتلك الت البرامج االقتصادیة العامة ،

  . استرالیاو  ونیوزیالندا،  دول أمریكا الجنوبیة، كما ھو الحال في المجتمع 

أھمیة البعد الزمني للبرامج التى یقومون وقد أدرك المشتغلون بالتخطیط االجتماعي ،      
لذلك نجد أنھ یمكن تقسیم البرامج بوجھ عام  . بتنفیذھا ، وأھمیة تحدید مدى زمني لھذه البرامج

  -: زمنیة على التحو التالي ثالث فترات من حیث آجالھا إلى 

   عام وثالثة أعواموتتراوح مدتھا بین  :برامج قصیرة األجل  -أ  

   خمس سنواتوھي في حدود  :برامج متوسطة األجل  -ب 

   عشرة وخمس عشرة سنةوتتراوح مدتھا بین  :برامج طویلة األجل  -ج  

 التغیر االجتماعي  – ٤

التحول في أنماط البناء االجتماعي ، والنظم االجتماعیة ،  «بأنھ  التغیر االجتماعي یعرف   
  »والسلوك االجتماعي ، على مر الزمن

  »التحول في البناء االجتماعي في اتجاه معین«بأنھ  تعریفھیمكن كما     

المجتمع ، التغیر في حجم وتكوین وتنظیم « بأنھ  التغیر االجتماعيالعلماء  ویعرف بعض    
 .» باإلضافة إلى التغیر في العالقات بین األفراد والجماعات

 يالعملیة الت یشیر إلىویتضح من التعریفات السابقة لمفھوم التغیر االجتماعي أن ھذا المفھوم     
 ختالف أو تطور، سواء في البناء االجتماعي أو العالقاتاعن طریقھا یحدث تحول أو 

   .ن فترة من الزماالجتماعیة ، خالل 

ونجد أن ھذا التغیر االجتماعي لیس إال جزءا من عملیة أكبر وأوسع من عملیات التغیر في     
تشیر إلى التغیر في ثقافة ، والتى التغیر الثقافيالمجتمع ، وھي تلك العملیة التى یطلق علیھا 

  . المجتمع

 مفھوم النمو  – ٥  

تخضع التنمیة لإلرادة البشریة بینما  فالنمو تلقائي،  التنمیةعن مفھوم  "النمو"مفھوم یختلف        
  .ن ومجھود اإلنسا
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عملیة النضج التدریجي والمستمر للكائن وزیادة حجمھ الكلي أو إلى " النمو"ویشیر مفھوم       
وھو السمة الممیزة  وكیفیاتغیرا كمیا  ویتضمن النمو .أجزائھ في سلسلة من المراحل الطبیعیة 

   . للحیاة وغایة النمو في حد ذاتھ

أي نوع من النمو سواء نمو من حیث التعقید أو الكفایة أو على  "النمو"كذلك یدل مصطلح     
 .  كما یطبق على األفراد والمجتمعات ٠ القیمة أو غیر ذلك

یتفق مع األنماط  نمو سمات الفرد بمالإلشارة إلى  النمو االجتماعي ویستخدم مصطلح    
   . االجتماعیة المقررة

أي زیادة في المساحة أو زیادة السكان في لإلشارة إلى  "النمو الحضري"ویستخدم مصطلح      
للداللة على النمو الذي یطرأ على تكیف  "النمو المتكیف"كما یستخدم مصطلح  ٠منطقة حضریة 

 . الكائن مع بیئتھ الطبیعیة واالجتماعیة

نمو الذي یشیر إلى  "النمو االقتصادي"ظھر مصطلح  "النمو االجتماعي"وفي مقابل مصطلح    
حیث یتم عادة قیاس الدخل القومي أو المخرجات من السلع والخدمات لكل فرد من السكان ، 

   .الناتج بواسطة الناتج القومي اإلجمالي 

 "النمو االقتصادي"كبدیل لمصطلح  "التنمیة االقتصادیة "ومن الشائع أن یستخدم مصطلح     
   .مجتمعات العالم الثالث عند الحدیث عن 

إلبداع نظریات عن النمو االقتصادي التى یمكن  كرس االقتصادیون قدرا كبیرا من الجھدوقد     
وتركز  ٠االسترشاد بھا في صنع السیاسات في الدول النامیة ، وكذلك في المجتمعات الصناعیة 

، والبنیة االقتصادیة التحتیة ،  االستثمارات الرأسمالیةھذه النظریات بدرجات متفاوتة على 
  .  والتعلیم،  وتخطیط القوى العاملة

 ھوم التطور مف – ٦

العملیة التى بھا یخضع نوع أو فصیل من الكائنات العضویة لتعدیالت  "التطور"یقصد بمفھوم    
المختلفة آراء  نظریات التطوروتقدم  ٠بنائیة عبر الزمن ، ونتیجة لعملیات التفاعل مع البیئة 

   ٠إحداث عملیة التطورمتباینة عن اإلسھام النسبي لكل من العوامل البیئیة والعوامل الوراثیة في 

 مفھوم التخلف  – ٧

لوصف حالة الفقر والركود االقتصادي الذي تتسم بھ كثیر من   التخلفمفھوم یستخدم    
  . مجتمعات العالم الثالث 
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أن الدول النامیة أو مجتمعات العالم الثالث ال تعاني فقط من  ضمنامصطلح التخلف ویعني         
لم تستطع أن تحقق مستویات التنمیة التى كانت ینبغي أن ، وإنما یعني كذلك أنھا أنعدام التنمیة 

   .ة لم تقم على استغاللھا الدول الرأسمالیة المتقدم لو، تتحقق 

التى تتمیز بإنخفاض الدخل الحقیقي للفرد بسبب قصور حالة الدول إلى  التخلفویشیر مفھوم      
 .ا سكانھا عن إستغالل موردھ

للفرد في  ینخفض الدخل الحقیقي بالنسبة للفرد بالمقارنة بالدخل الحقیقي البالد المتخلفةوفي      
تكنولوجیا البالد التى تستخدم ھي  أن البالد المتخلفة أو النامیةكما  .  البالد المتقدمة أو المتطورة

   .ة بسیطة وال تتأثر بالمجتمعات المتقدم

 مفھوم الفقر  – ٨

مفھوم سلبي یشیر إلى نقص الموارد المادیة والثقافیة « بوجھ عام بأنھ  الفقریمكن تعریف     
یكون الفرد عاجزا تماما  حالة الفقرففي  ٠ »الالزمة للبقاء على قید الحیاة في حالة صحیة جیدة

   .ة لنفسھ الغذاء والملبس والمأوى الضروري للمعیشعن أن یوفر 

ة ـة للمعیشـة الالزمـوارد الكافیـنقص الدخل والم « عتبار أنھاعلى  الفقر »جون ھوبر«ویعرف 
یختلف من مكان  مفھوم الفقرأن  ھوبرویرى  ٠ »ا لمعاییر المجتمع المحليـم طبقـو مالئـعلى نح

 .آخر إلى آخر ، ومن زمن إلى 

ن ـر القادریـصفة فئة من الناس غی، الذي یشیر إلى  الفاقةعن مفھوم  الفقرویختلف مفھوم     
الق أو حتى الوصول إلى الحد األدنى المتفق علیھ بدون مساعدة ـم على اإلطـة أنفسھـعلى إعال
تحدید حد ، وبالتالي  فرضا على المجتمعاألمر الذي یجعل إعالة ھذه الفئة من الناس  ،خارجیة

یحق لھ أن یطلب الحصول على  أدنى لمستوى المعیشة بحیث أن من یقل مستواه عن ھذا الحد
  ٠المساعدة العامة 

ر ـ، تعتب الـل المثـوعلى سبی عادة كمقیاس أو مؤشر لحالة الفقر مستوى الدخلویستخدم    
نخفض دخلھا عن مستوى معین ، اإذا  تعد فقیرةدة أن األسرة ـات المتحـوالیـة في الـومـالحك

 .مستوى أو خط الفقریطلق علیھ 

على الدخل الذي تحتاجھ األسرة للحصول على كفایتھا من الغذاء دون أن  خط الفقرویعتمد      
   . أكثر من ثلث الدخلیكلفھا ذلك 

وقد میزت بعض الدراسات الكالسیكیة التى أجریت حول مشكلة الفقر بین الفقر المطلق      
 .ي والفقر النسب
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د ـاء على قیـة للبقـإلى نقص االحتیاجات األساسیة الالزم »الفقر المطلق«ویشیر مفھوم      
ة ـاسیـات األسـاجـر االحتیـن توفیـرة عـوارد قاصـون المـث تكـي حیـر المعیشـالحیاة ، أي الفق

أساس الحاجات على  ومن ثم یتم قیاس مفھوم الفقر المطلق ٠ذاء والملبس والمأوى ـن الغـم
   البشریة

الفقر ویعني .  ، فیتم تعریفھ وفقا للمفاھیم المستخدمة عند جماعة من الناس الفقر النسبيأما      
  .فتقاد الفرد أو الجماعة إلى الموارد بالمقارنة بأفراد المجتمع اآلخرینا النسبي

 دول العالم الثالث  – ٩

أنھ   –  ١٩٨٧الصادر عام  "فھم المجتمع"في كتابھا بعنوان  – »كارولین بیرسل«تذكر      
ویمكن تصنیف دول العالم  .  لیس ھناك تشابھ في أنماط الدول ، فھناك أنماطا مختلفة من الدول

   :إلى ثالث مجموعات على النحو التالي

التى دخلت مبكرا إلى میدان التصنیع وحققت  مجموعة الدول القومیةوھي  : دول العالم األول - أ
ونجد أن ھذه المجموعة من الدول  ٠مستویات عالیة من النمو ورفع مستوى المعیشة لسكانھا 

، ومن أمثلتھا  اإلنتاج الرأسماليقتصادیات صناعیة ناضجة متطورة ، قائمة على أساس اتمتلك 
  ٠وإسترالیا،  والیابان،  ربیةوأوروبا الغ،  أمریكا الشمالیةالدول التى توجد في 

 –في الماضي  –كانت تدین  يالت مجموعة الدول الصناعیةوھي  : دول العالم الثاني -ب
  ٠باالشتراكیة في شرق أوروبا واالتحاد السوفیتي 

ال یوجد فیھا إنتاج صناعي ،    ي، والت مجموعة الدول األقل نمواوتشمل  : دول العالم الثالث - ج
فإنھ ال یكون على درجة كبیرة من النمو ، ویعیش معظم سكان العالم في بلدان تنتمي وإن وجد 

  . إلى العالم الثالث

 دولة الرفاھیة  – ١٠

 يلوصف تلك الظروف الت أربعینیات القرن العشرینخالل  دولة الرفاھیةظھر مصطلح     
وتقدیم ،  تتولى فیھا الدولة مسئولیة رئیسیة عن توفیر الرفاھیة عن طریق نظم التأمین االجتماعي

،  والصحة،  اإلسكانمجاالت تشبع احتیاجات الناس األساسیة في  يالخدمات والمساعدات الت
   . ورفع مستوى الدخل والتعلیم

، األمر الذي  زیلنداوونی،  والنرویج،  السویدبعض الدول مثل  دولة الرفاھیةوقد تبنت مفھوم    
 . الستینیات من القرن العشرینأدى إلى نمو خدمات الرعایة االجتماعیة ، وخاصة في 
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 يمرت بھا المجتمعات المختلفة ، والت يالتطورات الت نتیجة ظھر مفھوم دولة الرفاھیةوقد    
وكان ینظر إلى سیاسة الرعایة االجتماعیة  ٠أدت إلى بدء تدخل الدولة في الرعایة االجتماعیة 

   .ن باعتبارھا تشیر إلى تدخل الدولة في المجتمع لتأمین ورفاھیة المواطنی

مسئولیة الدولة نحو توفر الحد األدنى من الخدمات الالزمة إلى  نموذج دولة الرفاھیةویشیر    
األھداف الرئیسیة لدولة وفي ھذا اإلطار تصبح  لتحقیق مستوى معیشي مناسب للمواطنین

  -: على النحو التالي الرفاھیة 

   ٠كضمان لحق الحیاة  توفیر فرص العمل -١

   ٠ضمان الحق في التعلیم -٢

   ٠في كل األوقات ضمان حد أدنى من الدخل -٣

   ٠في حاالت العجز الجسمي أو العقلي حق الحمایة والدعم من جانب المجتمع -٤

  

 الحادیة عشر المحاضرة

  التعریف بعلم اجتماع التخطیط وأھمیتھ

 التعریف بعلم اجتماع التخطیط : أوًال   

لعل من األسباب أو العوامل التى كانت وراء فشل التجربة التخطیطة في بعض المجتمعات      
ل ـان الشغـد كـفق ٠ة للتخطیط ـوجیـولـوسیـلم یكن ھناك إھتمام یذكر بالجوانب السھو أنھ 

كیفیة المواءمة بین الحاجات المادیة للمجتمع وبین موارده المادیة بھدف ططین ھو ل للمخـالشاغ
لھ بناؤه ووظیفتھ بأنھم یجرون ھذه العملیة في مجتمع  دون االنتباه تحقیق األھداف االقتصادیة

   ٠الموجودة بالمجتمع  القیم المجتمعیة ودون مراعاة،  السوسیولوجیة

 .جتماع التخطیط اوبناء على ما سبق ، ظھرت أھمیة سوسیولوجیة التخطیط أو علم 

الذي یھتم بدراسة الجوانب السوسیولوجیة العلم «بأنھ  علم اجتماع التخطیطویعرف         
عملیة التخطیط یتم إجرائھا في مجتمع لھ بناء اجتماعي مع األخذ في االعتبار أن   »للتخطیط

ي وھي تمثل الطرق الت جتماعیة مختلفة ، وأن ھذه النظم لھا وظائف اجتماعیة ،ایتكون من نظم 
  .أنشأھا المجتمع إلشباع حاجات إنسانیة ضروریة 

وال شك أن معرفتنا لھذه الخلفیة السوسیولوجیة یمكن أن نستند إلیھا في دراستنا وفي قیامنا بعملیة 
 .ة ام بالجوانب السوسیولوجیة في الخطویجب على المخططین االجتماعیین االھتم ٠التخطیط 
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كالھما إذا أن  ٠ وسوسیولوجیا التنمیة سوسیولوجیا التخطیطبین  عالقة وثیقةونجد أن ھناك    
 . یكونان كال متكامال یھدف إلى تحقیق رفاھیة المجتمع

 أھمیة التخطیط االجتماعي : ثانیًا 

   الوحیدة لتحقیق التنمیةیعد التخطیط األداة الضروریة والوسیلة        

ان ـزاد االھتمام واإلیمحیث ویخطى موضوع التخطیط باھتمام علماء االجتماع والخبراء ،    
صبح التخطیط منھجًا ووسیلة ضروریة للتقدم أو،  رب العالمیة الثانیةـد الحـبع وعـبھذا الموض

اعیة واالقتصادیة مللتنمیة االجتوالنمو، والقضاء على مشكالت التخلف ، وتحقیق معدالت سریعة 
  . في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة

یشكل نسبة كبیرة من التغیرات التي تحدث في المجتمعات  التغیر المخططوقد أصبح    
یستخدم ، وإنما بدأ  یحدث بطریقة تلقائیةرك التغیر كي ـد المجتمع یتـم یعـالمعاصرة ، ول

التأثیر ، في إحداث التغیر االجتماعي واالقتصادي طریقھا كوسیلة یمكن عن  التخطیط االجتماعي
 .ة تجاھاتھ في كثیر من جوانب الحیااالمخطط ، مع تحدید 

وقد ظھر التخطیط للتغیر االجتماعي في معظم دول العالم تقریبا في الوقت الحاضر ، وإن     
 . اختلفت طبیعتھ وأدواتھ وأھدافھ من دولة إلى أخرى

التغیرات االجتماعیة السریعة الناجمة  نتیجة باتباع أسلوب التخطیطوقد اھتمت الدول المختلفة    
  .عن التصنیع والتقدم التكنولوجي وما نجم عنھا من أزمات اقتصادیة ومشكالت اجتماعیة مختلفة

لذلك فقد طالب بعض االقتصادیین بتدخل الدولة المباشر ھي النظام االقتصادي واألخذ و   
 . بأسلوب التخطیط للمحافظة على معدالت النمو وتحقیق تقدم المجتمع 

تحاول اللحاق بركب الحضارة  يفي المجتمعات النامیة الت أھمیة وضرورة التخطیطوتبرز    
   ٠تنمیة مواردھا االقتصادیة ورفع مستوى المعیشة ألفرادھا عن طریق 

  -: لعدة أسباب على النحو التالي وترجع أھمیة التخطیط بالنسبة للدول النامیة   

م ـاعي القائـم االجتمـإجراء تغیرات عدیدة في التنظی یتطلب إن االنتقال من مرحلة التخلف -١
 ض التنظیمات االجتماعیة والعادات والتقالید السائدة في المجتمعـبعر ـویتطلب ذلك تغی ٠اج ـلإلنت

والسلع، وتعبئة المدخرات من أجل تمویل عملیة توفیر مقدار أكبر من الخدمات كما یتطلب  ٠
   ٠التنمیة 
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روعات ـج ومشـن برامـیمكن تحدید السیاسة أو الخطط وما تتضمنھ مال  بدون تخطیط سلیم -٢
لة التنظیمیة والتنسیقیة المتكاملة التى تساعد على تحقیق ـو الوسیـط ھـالتخطیإذ أن  ٠ ذـللتنفی

  ٠األھداف 

را في تكالیف ـق وفـبما یحق التخطیط إلى تنسیق الجھود وعدم تعارض الخططتؤدي عملیات  -٣
سالمة التنفیذ والوصول إلى امھا ، وبذلك یضمن التخطیط ـت الالزم إلتمـذ وفي الوقـالتنفی

  ٠األھداف بأقل تكالیف ، وفي أقصر وقت ممكن 

 اریة والسیاسیة والروحیة ،یعبئ التخطیط جمیع الموارد البشریة والمادیة والطبیعیة واإلد -٤
  ٠ستخدامًا فعاال لتحقیق األھداف استخدامھا اویضمن حسن 

یساعد التخطیط على رسم الحلول للمواقف والصعوبات المحتملة الوقوع في كل خطوات  -٥
   ٠نجاح الخطة واستمرار التنفیذ، األمر الذي یؤدي إلى جمیع المستویات، وفي التنفیذ 

 طـاعد التخطیـیس، لذلك  إلى األھداف المرسمومة البعیدة المدى دفعة واحدةال یمكن الوصول  -٦
  . الوصول إلى تلك األھداف النھائیة اسبةـط المنـع الخطـوضعلى 

حسب أولویاتھا بعد مشاركة یحدد التخطیط الحاجات والمشكالت ویساعد على تنظیمھا  -٧
  ٠القاعدة الشعبیة فیھا 

ویمكن عن ،  النامیة أكثر دائما من الموارد الموجودة في ھذه الدولإن الحاجات في الدول  -٨
أن نحدد قواعد األولویات ومواجھة الحاجات في حدود اإلمكانیات الموجودة في  طریق التخطیط

   .ع المجتم

تحارب فلسفة وعلى الرغم من أھمیة عملیة التخطیط االجتماعي ، إال أننا نجد بعض الدول قد   
وقد یرجع ذلك  ٠ قد تھتم بتخطیط قطاع دون آخر من قطاعات األنشطة المختلفة، أو التخطیط 

كان التخطیط یقتصر ولذلك  ٠ عدم وجود المعلومات الكافیة والمسح الشامل لجمیع القطاعاتإلى 
  ٠ على عالج القطاع الذي یتعرض لألزمات أو المشكالت دون القطاعات األخرى

جتماعي ال ینبع عن الرفض الحقیقي للتخطیط في حد ذاتھ ، وإنما ونجد أن رفض التخطیط اال   
جماعات كما أن ھناك  ٠ دارتھإمن الذي یوجھ التخطیط ویقوم بینجم عن مشكلة أساسیة تتمثل في 

ا ال تكون في موقف یتیح لھا ضبطھ وتوجیھھ ـعندم سیاسیة كثیرة ترفض التخطیط أو تعارضھ
  ٠من أجل الصالح العام ألعضائھا 

بمبدأ التخطیط وفلسفتھ كأساس  بعد الحرب العالمیة الثانیة زاد اقتناع الدول الرأسمالیةوقد    
وأصبح التخطیط أسلوبا تمارسھ كثیر من الدول بھدف تحقیق ، للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة 

  ٠التقدم االجتماعي واالقتصادي
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  الثانیة عشر المحاضرة

  أسس التخطیط ومبادئھ وخصائصھ

  عناصر المحاضرة

 أسس التخطیط ومبادئھ : أوال 

  الخصائص العامة للتخطیط : ثانیا 

 أسس التخطیط ومبادئھ : أوال 

 بمثابة قواعد أساسیةتعتبر  يترتكزعملیات التخطیط أساسا على بعض األسس أو المبادئ الت    
تؤدي إلى إحداث  يوتستخدم كدلیل للعمل ویتقید بھا المخططون في عملیاتھم الت صفة التعمیملھا 

ونعرض فیما یلي أھم تغیرات مطلوبة تساعد على الوصول إلى األھداف المرغوب تحقیقھا ، 
   -: ھذه المبادئ 

 مبدأ الواقعیة  – ١   

ا ـووفق،  عـي للمجتمـوظیفـلأن التخطیط یقوم على أساس التحلیل البنائي واویعني ھذا المبدأ     
تراعى حاجات اإلنسان المتزایدة دود الموارد الحقیقیة في التخطیط ـي حـ، وفة ـاجات الفعلیـلالحتی

  . ، ویتم التدرج في إشباع ھذه الحاجات ، والسیر بھا إلى أقصى حد ممكن  من وقت إلى آخر

 التى تقتضیھا الظروف الحقیقیةوضع الخطة وعلى ذلك تساعد الواقعیة في التخطیط على     
 يالموارد الت ، وفي حدود الواقع المالي والتعلیمي والعاطفي واألخالقي للمجتمععلى أساس 

  .ح تسمح بتنفیذھا بنجا

 مبدأ الشمول – ٢   

أن تتضمن الخطة كافة القطاعات األساسیة داخل المجتمع مثل الزراعة ویقصد بالشمول     
اس ـى أسـرة علـي جوھـوم فــیق مـط السلیـالتخطی، وذلك ألن والصناعة والتعلیم والصحة 

یجب أال تقتصر الخطة وبتعبیر آخر ،  ٠ور الشمولي للعناصر المترابطة للحیاة االجتماعیة ـالتص
   الحیاة االجتماعیة مع إھمال باقي الجوانبعلى تناول أحد جوانب 

 مبدأ المرونة  – ٣    

د ـة عنـاح الخطـنج، األمر الذي یساعد على عند التنفیذ  بالمرونةیجب أن تتصف الخطة     
ال  يویساعد على حل المشكالت الطارئة الت ،  ات التنفیذ مأمونة الجانبـعملیویجعل  تنفیذھا

  یمكن التنبؤ بھا تفصیال ومقدما في الخطة
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 مبدأ التكامل  – ٤    

ك أن ـوال ش  ٠یقوم على أساس التصور االستقاللي لكل مشروع على حدة  الإن التخطیط     
،  فشل الخطتین وضیاع الجھود المبذولةع خطة قومیة یؤدي إلى ـخطة محلیة م تضارب

ام المطلوب تحقیقھ عن ـومي العـدف القـول إلى الھـي الوصـر فـوالتأخق ، ـتنف ـيواألموال الت
   .ط طریق تكامل جمیع الخط

ال تتألف من مجموعة من المشروعات  المستقلة والمنفصلة عن  الخطة السلیمةونجد أن     
في  إنجاح   تسھم   يالت المشروعات  وإنما تتألف من مجموعة متكاملة من،  بعضھا البعض

  .المشروعات األخرى 

 مبدأ التعاون والتنسیق  – ٥    

التعاون بین أفراده  یتمثل فينجاح أي مشروع إنساني یشترك فیھ أكثر من فرد أن أساس     
  .والتنسیق بین الجھود المبذولة فیھ 

،  المھن المختلفةالمتخصصین من ق بین ـب التحقیـر واجـأم طـي التخطیـاون فـالتعد أن ـونج    
وبین  األجھزة القومیة واألجھزة المحلیة، وبین  جمیع أفراد الشعب، وبین  القیادات الممثلةوبین 

  . اإلدارات الحكومیة الخاصة

ینمو الشعور  وعن طریق التنسیق ٠ توثیق التعاون وتأكیدهإلى  التنسیق یؤدي بدورهكما أن     
وتتأكد أھمیة التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات ، بالمسئولیة األدبیة لدى الھیئات واألفراد 

    .بینھا

 مبدأ االستمرار والتتابع  – ٦    

 ضرورة استمرار وتتابع وتالحق خطط التنمیة ،یجب أن یراعى في التخطیط االجتماعي     
التقدم في الخطط استمرارضرورة وذلك مع  . الخطة السابقةنتھاء ابحیث تبدأ خطة جدیدة عند 

تنفصل أیة مرحلة من  الاكما یجب  .الجدیدة حتى یمكن الوصول إلى األھداف البعیدة المدى 
   ٠مراحل عملیة التخطیط عن المراحل التالیة لھا

 مبدأ مراعاة الظروف الداخلیة والخارجیة  – ٧     

ویجب أن یھتم  .دراسة الحاجات واإلمكانیات دراسة واقعیة دقیقة  أساس التخطیطإن     
، كذلك  بجمیع الظروف المحلیة ودراسة الموقف الحالي دراسة كافیةالمسئولون عن التخطیط 

، لضمان نجاح رسم  حتماالت المستقبلا السیما  یراعوا العوامل المؤثرة الخارجیة یجب أن 
حتماالت الظروف افي المستقبل إذا ما أھملت مواجھة  حدوث عقبات الخطط المناسبة وعدم 

   حتماالتھاالالخارجیة والتصدي 
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 الخصائص العامة للتخطیط: ثانیا   

  : للتخطیط عدة خصائص عامة یمكن عرضھا علي النحو التالي     

  .أسلوب علمي یسعى إلى تحقیق أھداف محددة بوسائل وسیاسات مناسبة أن التخطیط   - ١

  . ویتنبأ بردود األفعال ویأخذھا في االعتبار،  والتنسیق بالشمولیتسم التخطیط   - ٢

ویستغلھا ،  والبشریة والفنیة،  الموارد الطبیعیة  تعبئة جمیع على أساس  یقوم التخطیط   - ٣
  . في أقصر وقت ممكن،  أفضل االستغالل إلحداث أقصى نمو ممكن

واالھتمام بإشباع ،  إحقاق العدالة التوزیعیة یتمثل في   للتخطیط جانب اجتماعي  ھناك   - ٤
  . وتحقیق أعلى مستوى للمعیشة الحاجات  االجتماعیة إلى أقصى قدر ممكن ،

یتطلب وجود ھیئة  ، إن التخطیط كتنظیم للنشاط االجتماعي واالقتصادي في مجموعة  - ٥
واختیار ، مسئولة تقوم بتحدید األھداف االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة للمجتمع  مركزیة 

األھداف الجزئیة للقطاعات المختلفة بین  بالتنسیق، كما تقوم  الوسائل الكفیلة بتحقیق ھذه األھداف
  . بحیث تتكامل جمیعا مع األھداف العامة للخطة

  تحقیق أھدافھ فإن  لموارد المجتمع للتنظیم الشامل   أداةباعتباره  للتخطیط  إذا نظرنا   - ٦
ضوء  واالجتماعیة في  االقتصادیة  القطاعات المختلفة للنشاطات  أھداف  أن تحدد  یتطلب

لكل منھا ھدف قد  لبرامج قطاعیة منعزلة، أي ال تكون مجرد تجمیع  األھداف العامة للمجتمع
تكون األھداف مكملة لبعضھا ومتممة للخطة وإنما یجب أن ،  یختلف عن األھداف األخرى

  . الشاملة

،   عملیة مواءمة بین الحاجات االجتماعیة وموارد المجتمععبارة عن  إن التخطیط   -  ٧
،  وما یمكن الحصول علیھ في المستقبل،  ما یمكن تحقیقھ من إشباع في الحاضر وموازنة بین

، وذلك ألن  ات االجتماعیةـیمكن أن یتحدد عن طریقھا الحاج يتوفر المقاییس الت ذلكیتطلب و
     ، تؤدي  مجرد قرارات بیروقراطیة إداریةیصبح  – ذه المقاییسـفي غیاب ھ  - ط ـالتخطی

  . إلى تزاید إحتماالت الخطأ

األھداف العامة للمجتمع والوسائل  یحدد   وجود جھاز مركزي على الرغم من أھمیة  -  ٨
 المتعلقة  القرارات  كافة  أن تصدر  بالضرورة  ال یعني  فإن التخطیط الشاملتحقیقھا ، الكفیلة ب

أو الالمركزیة  إن مدى المركزیة  . جھاز مركزي واحد واالجتماعي عن بالنشاط االقتصادي 
  . طبقا للظروف السائدة في كل مجتمع في التخطیط یختلف من دولة ألخرى 
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 الثالثة عشر المحاضرة

  مراحل التخطیط االجتماعي

 ، وعلى سبیل المثال ،  اختلف العلماء حول تحدید عدد مراحل عملیة التخطیط االجتماعي    
في كل عملیة تخطیطیة  ثالث مراحل أساسیةن االجتماعیین من یمیز بین ـن المخططیـاك مـھن

 : على النحو التالي 

   .إعداد إطارات الخطةمرحلة  -١

   .تنفیذیة  وضع خططمرحلة  -٢

  .ھ القیام بمتابعة التنفیذ وتقییممرحلة  -٣

  -: ، وھي  أربع مراحلوھناك من یقسم مراحل التخطیط االجتماعي إلى 

   ٠ إعداد الخطة -١

   ٠تصمیم الخطة  -٢

   ٠تنفیذ الخطة  -٣

  . متابعة الخطة وتقویمھا -٤

  -: على النحو التالي  االجتماعيأربع مراحل أساسیة للتخطیط ونجد أن ھناك من یمیز بین    

   . المرحلة التمھیدیة -١

   . مرحلة وضع الخطة -٢

   . مرحلة التنفیذ -٣

  . مرحلة التقویم -٤

ست وباإلضافة إلى ما سبق ، نجد أن ھناك بعض المخططین االجتماعیین الذین یمیزون بین    
،   إعداد إطار الخطة،  الخطة تحدید أھدافمرحلة : ، وھي  مراحل أساسیة للتخطیط االجتماعي

التقویم النھائي ، وأخیرا مرحلة  مرحلة متابعة الخطة،  مرحلة تنفیذ الخطة،  مرحلة وضع الخطة
  ٠للخطة 
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  :ویمكن أن نعرض لھذه المراحل فیما یلي 

  تحدید أھداف الخطة  – ١     

بتحدید األھداف تبدأ عملیة التخطیط االجتماعي حیث  أول مرحلة من مراحل التخطیطوتعتبر    
 ٠ جزئیة واضحة أھداف تفصیلیة  وترجمتھا إلى ،  الكبرى للسیاسة االجتماعیة أو الدستور

  . جمیع االحتماالت والتوقعات، وتتطلب مراعاة  معلومات كافیةوتحتاج مثل ھذه الترجمة إلى 

، واالقتصادیة ،  العوامل السكانیةمن أھمھا  وھناك عوامل كثیرة تؤثر في تحدید األھداف   
  والتنظیمیة،  واإلداریة والدینیة والثقافیة،  واالجتماعیة

 إعداد إطارات الخطة  – ٢     

المعلومات ، ویجب أن تكون  یتم جمع المعلومات المتصلة بأھداف الخطةوفي ھذه المرحلة    
وال بد   ٠ جمیع الجوانب لألھداف من  بحیث یمكن تقدیر المواقف المختلفة  صحیحة وواضحة

للتأكد من صحة المعلومات في صورة بیانات  من االعتماد على البحوث والدراسات االجتماعیة
  . وتقاریر تتضمن كل مالھ أثر على أھداف الخطة

طریقة المسح  تعتمد على   إعداد دراسة اجتماعیةوقد یحتاج األمر في ھذه المرحلة إلى    
 – ستمارة االستبیانااألدوات المنھجیة المناسبة لجمع البیانات مثل  ستخدام او الشامل االجتماعي

تتضمن   يالت بوضع إطار الخطة تقوم األجھزة المختصةوبعد كل ھذه اإلجراءات العلمیة 
  الشاملةتم تحدیدھا للخطة   يالت  باألھداف االتجاھات المرتبطة مباشرة 

 مرحلة وضع الخطة  – ٣   

تعد   اللجان  وعن طریق ھذه،  لجان وضع المشروعات النھائیةوتشمل ھذه المرحلة عادة     
  . وتحدید األجھزة المسئولة عن تنفیذ الخطة ،  إلطار الخطة النھائیة  الصورة 

  :وتتكون لجان وضع الخطة مما یلي 

  .أعضاء یمثلون القیادة في المجتمع  - أ 

في التنظیمات الشعبیة والسیاسیة ، وھم  القیادات السیاسیةمن  المستوى القوميتتكون على   -ب 
   . یمثلون المجتمع

ومن مختلف المستویات  خبراء من العاملین في مختلف القطاعاتیعاون ھؤالء القادة   -ج 
 . ة المجتمعی

        



 48صفحة  .محمد الشالحي / ال تنسونا من صالح الدعاء أخوكم 
 

:المشروعات النھائیة ببعض المھام منھا وتقوم لجان وضع   

مرحلتي تحدید أمكن الوصول إلیھا في كل من  يالت دراسة البیانات والمقترحات والتوصیات -أ  
 ٠األھداف وإعداد إطار الخطة

بترتیب أولویات االحتیاجات ومدى صالحیة الخطة المقترحة لمواجھة تلك القیام   -ب 
  ٠ خطة التنمیة الشاملة باعتماد  تمھیدًا إلصدار قرارات  مجتمعفي حدود أھداف ال االحتیاجات 

  . وقع علیھا االختیار لتحقیق أھداف الخطة يوھي الخطة الت

 تنفیذ الخطة  – ٤   

  المتخصصة الوزارات  مثل  یعھد بالخطة القومیة إلى أجھزة تنفیذیةوفي ھذه المرحلة     
النوعیة واإلدارات والوحدات واألقسام في جمیع المستویات  المدیریات  و والمحافظات 

   ٠المجتمعیة من المستوى القومي حتى مستویات القریة 

 تتولى  أن  على  وذلك   یتم تقسیم العمل إلى عناصر وتخصصات تنفیذیةوفي ھذه المرحلة     
العمل   فقط مھمة وتتولى أقسام أخرى أو عاملون  ،  التوجیھ واإلشراف مھمة   بعض األقسام

تنظیمات وأوامر صادرة من  عن طریق  تحدید العالقات بین ھذه األقسامویكون  ٠ المیداني
  ٠جھات االختصاص تشمل نظام العمل والتنفیذ ، والمتابعة والتقویم المحلي 

 ومشتركة  ووجود لغة مفھومة ،  القیام بعدة جھود وإجراءات وتتطلب مرحلة تنفیذ الخطة    
بتنفیذ  تقوم  يالت قامت بوضع الخطة وبین األجھزة أو الجھات   يأو اللجان الت بین الجھة 

والتوقیت الزمني  وتحدید أولویاتھا،  دراسة إجراءات التنفیذ كما یتطلب تنفیذ الخطة . الخطة
  . إلتمامھا في إطار الخطة المعتمدة وفي حدود التكالیف المحددة لھا

 مرحلة متابعة الخطة  – ٥   

التوقیت الزمني في حدود  یتم التعرف على كیفیة إتمام خطوات الخطةوفي ھذه المرحلة     
  . والوضع المالي 

لمعرفة مدى  التسجیل المنظم لكل خطوة من خطوات تنفیذ الخطة وتتطلب عملیة المتابعة    
یمكن معرفة ما تم إنجازه من حیث الكم ، وبذلك  مطابقتھا زمنیا ومالیا لما سبق وضعھ في الخطة

   . والكیف ، وتالفي األخطاء التي قد تحدث أثناء التنفیذ
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ومنذ مرحلة تحدید  ،  من المراحل األولى لعملیة التخطیط االجتماعيوتبدأ عملیة المتابعة     
، كما أن ھناك متابعة لمرحلة إعداد إطار الخطة ، ومتابعة أخرى لمرحلة وضع  أھداف الخطة 

تعد عملیة  عملیة المتابعة الخطة ، بجانب متابعة خطوات تنفیذ الخطة ، األمر الذي یشیر إلى أن 
تؤدي المتابعة دورًا مھما في ضمان ، وبذلك مراحل التخطیط حتى نھایتھا   منذ بدایة مستمرة 
  . تحقیق أھداف الخطة، وبالتالي طة وتالفي الصعوبات التى تواجھ التنفیذ تنفیذ الخ

 التقویم النھائي  – ٦   

وبعد إتمام  ،  التقویم المحلي للخطة عملیة ضروریة منذ بدایة عملیة تنفیذ الخطةالشك أن     
  . تأتي مرحلة التقویم النھائي لھذه الخطة وما أسفرت عنھ من نتائج تنفیذ الخطة 

وتقدیم تقریر ،  یتم مراجعة جمیع خطوات التنفیذ والتقویم المحلي للخطةوفي ھذه المرحلة     
 يالتعدیالت التتوضح   يالت مع وضع بعض االقتراحات والتوصیات، یحدد مدى نجاح الخطة 

 .لمستقبل یجب مراعاتھا عند القیام بوضع خطة مشابھة أخرى في ا

حیث یتم  إدارات متخصصة في البحث العلمي واإلحصاء النھائي للخطةعملیة التقویم ویتولى     
وقد تستعین ھذه اإلدارات ،  وما تم فعال أثناء التنفیذ وأسبابھ المقارنة بین الخطةفي ھذه المرحلة 

   .ة أو متابعتھا شاركت في تنفیذ الخط يالمتخصصة باألجھزة األخرى الت

ویتضح مما سبق ، أنھ لیس ھناك تحدید ثابت لمراحل التخطیط االجتماعي ، فقد یتم تقسیم     
، أي أن  أو ست مراحل  أو أربعة مراحل  مراحل التخطیط االجتماعي إلى ثالث مراحل ، 

مراحل إال أنھ من المالحظ أن  ٠المخططین االجتماعیین قد یدمجون بعض المراحل ببعضھا 
، بحیث یصعب وضع الحدود   مراحل مترابطة فیما بینھا ترابطا وثیقا عملیة التخطیط ھي

یجب على المخططین االجتماعیین النظر إلى جمیع مراحل ولذا   ٠ والفواصل فیما بینھا 
  ٠التخطیط االجتماعي باعتباره وحدة متكاملة

 الرابعة عشر المحاضرة

  مستویات التخطیط االجتماعي وأنواعھ

  عناصر المحاضرة 
  مستویات التخطیط االجتماعي : أوال 

  أنواع التخطیط االجتماعي : ثانیا 
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 مستویات التخطیط االجتماعي : أوال 

ویمكن التمییز  ٠ طبقا للھدف الذي ترمي إلیھ الخطة تختلف مستویات التخطیط االجتماعي    
   :على النحو التالي  تساع إلى الضیقالبین عدة مستویات للتخطیط متدرجة من ا

  التخطیط علي المستوي العالمي  – ١     

البنك : ویقوم بھذا التخطیط بعض المنظمات المتخصصة التابعة لھیئة األمم المتحدة ، مثل     
ومنظمة العمل ،  ومؤسسة التنمیة الدولیة،  مؤسسة التمویل الدولیة، الدولي للتعمیر والتنمیة 

 ومنظمة األغذیة ،  ومنظمة الصحة العالمیة،  المتحدةوصندوق المعونة الفنیة لألمم  .الدولیة 
، وھي جمیعا منظمات دولیة تقوم بتمویل  إلعانة األطفال األمم المتحدة  وصندوق  ، والزراعة 

  . عملیة التنمیة على المستوى العالمي

 التخطیط علي المستوي القومي  – ٢     

للدولة وقد كان .   أجزاء المجتمع محل التخطیطتخضع لھ جمیع  مركزیاوفیھ یكون التخطیط     
 أحجمت عنھستخدام ھذا المستوى من مستویات التخطیط ، بینما افي   فضل السبق  االشتراكیة

الدیكتاتوریة والسیطرة من جانب الحكومة   نوعا من  أنھ یعد على اعتبار   الدول الرأسمالیة
  . والدولة

ووضع  دراسة كاملة شاملة لحاجات المجتمع المختلفةعلى أساس  التخطیط القوميویقوم     
من أجل مقابلة ھذه  تكفل االستخدام األمثل لكافة الموارد واإلمكانیات في المجتمع يالخطط الت

 . االحتیاجات

تأخذ بمبدأ  يجمیع الدول الت في سمة العصر الحدیث ویعتبر التخطیط على المستوى القومي   
  في ھذا العمل المركزیة  یتطلب توافر قدر من  ، إذ أن وضع مشروع الخطة القومیة  التخطیط

  . تشمل أجزاء الوطن كلھ يإلمكان إصدار القرارات ووضع التنظیمات الت

 التخطیط علي المستوي اإلقلیمي  – ٣   

،  الوطن الواحدلعدم وجود تجانس بین أقالیم نظرا  ال مركزیاوفي ھذا المستوى یكون التخطیط   
  .تمیز أقالیم الدولة وظیفیًا  يوتوافر قدر معین من الموارد الت

قتصادیة التحقیق أھداف  تعبئة وتنسیق الموارد والطاقات المتاحةویھدف التخطیط اإلقلیمي إلى   
 یتمیز بالتجانس في البیئة الطبیعیة والظروف االقتصادیة جتماعیة على مستوى إقلیم معینا و

  . والتماثل في العادات والتقالید والتراث الثقافي
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 التخطیط علي المستوي المحلي  – ٤  

أھالي  من مشاركة  ستفادة الوا،  یحقق االستخدام األمثل لموارد المجتمع المحليوھو تخطیط    
  .ا وضع الخطة وتنفیذھ المجتمع المحلي في  ذلك 

قتصادیة اتعبئة وتنسیق الموارد والطاقات المتاحة لتحقیق أھداف ویھدف التخطیط المحلي إلى    
  وھو تخطیطر جماعات محلیة بالنسبة للدولة ،حیث تعتب جتماعیة على مستوى المدینة أو القریةاو

  . ویتمشى مع مبدأ الالمركزیة یتسم بالواقعیة

 التخطیط علي المستوي القطاعي  – ٥   

القطاعات اإلنتاجیة الكبرى في المجتمع مثل قطاع الصناعة أو یتم على مستوى وھو تخطیط    
  . الزراعة أو التجارة ، أو اإلسكان

حیث  ،   بمستوى التخطیط على المستوى القوميویرتبط ھذا المستوى من مستویات التخطیط    
أي التخطیط  –قطاعات كبرى ، ویتم التخطیط على المستوى القطاعي   إلى یتم تقسیم االقتصاد 

   ٠ویكون محصلة ذلك في النھایة التخطیط على المستوى القومي –لكل قطاع على حدة 

 التخطیط علي مستوي الوحدة اإلنتاجیة  – ٦   

 في المجتمع   اإلنتاجیة تقسیم القطاعات ویتم ذلك المستوى من مستویات التخطیط عن طریق    
وسائل وبرامج متعددة عن طریق  أھداف معینة تسعى إلى تحقیقھا لھا وحدات إنتاجیة أصغرإلى 

  . في إطار متكامل مع الھدف العام من تخطیط القطاع الذي تنتمي إلیھ

 أنواع التخطیط االجتماعي : ثانیا    

  : حو التالي ھناك أنواعا متعددة للتخطیط االجتماعي یمكن عرضھا علي الن     

  التخطیط البنائي والتخطیط الوظیفي – ١    

الستحداث مجموعة من التغیرات الجذریة المحاوالت المقصودة  تلك بالتخطیط البنائيویقصد    
   .في أبنیة المجتمع االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

المجال االقتصادي أو إعداد مجموعة من البرامج سواء في ، فیقصد بھ التخطیط الوظیفيأما    
   . إلحداث تغیرات في وظائف المجتمع  االجتماعي بوجھ عام
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 التخطیط الكلي والتخطیط الجزئي – ٢     

،  أن تحتوي الخطة على جمیع فروع النشاط االقتصادي واالجتماعي بالتخطیط الكليویقصد    
  .كافة المجاالت اإلنتاجیة والبشریة داخل المجتمع  أي أن تتضمن الخطة

یتم تنفیذھا في مجال اقتصادي أو  يفھو أقرب إلى المشروعات الت التخطیط الجزئيأما    
   ٠ الزراعیة، أو  الصناعیة، أو  المشروعات الصحیة، مثل اجتماعي معین 

 التخطیط المركزي والالمركزي  – ٣     

تمركز كافة السلطات والقرارات التخطیطیة والتنفیذیة في ید  المركزيبالتخطیط ویقصد       
  . ھیئة مركزیة 

كلیة في ید الجھاز المركزي وإنما  ركز السلطةمعدم ت، فیقصد بھ التخطیط الالمركزيأما      
   ٠تشارك أجھزة التنفیذ في سلطة إصدار القرارات

 التخطیط الدیمقراطي والتخطیط األوتوقراطي  – ٤    

وھذا ال  ٠ المشاركة الشعبیة تصدر الخطة معتمدة على أن، بالتخطیط الدیموقراطيویقصد     
  . یعني عدم االسترشاد بآراء الخبراء والمختصین 

قیام الھیئة المركزیة للتخطیط بوضع الخطة بكل تفصیالتھا ، فیعني التخطیط األوتوقراطيأما     
   ٠دون الرجوع إلى جماھیر الشعب أو استشارة المتخصصین 

 التخطیط القومي والتخطیط اإلقلیمي والتخطیط المحلي – ٥  

  .أن تشمل الخطة جمیع المناطق اإلداریة للدولة  بالتخطیط القوميویقصد     

إحدى الوحدات  إعداد وتنفیذ خطة معینة على مستوى، فیقصد بھ التخطیط اإلقلیميأما     
  . داخل الدولة اإلداریة الكبرى

وحدة إداریة  ممارسة النشاط التخطیطي على مستوى، بالتخطیط المحليوأخیرًا ، یقصد     
   . أحد األحیاءأو  المدینةأو  القریةمن  إداریة جزء من وحدةأو على مستوى  صغرى

  

  تمت بحمد اهللا  

  وأسال اهللا لنا ولكم والتوفیق والنجاح

  وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى الھ وصحبھ وسلم تسلمًا كثیرًا الى یوم الدین


