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 وآليات االرتقاء االجتماعي الهندسة االجتماعية 

 خليل محمد الخالدي . د                                       
 المقدمة
تعنى هذه الدراسة بتسليط الضوء على جانب  ييبوم م بن مبا جوانب   

ال بامن    applied sociology علبن اججتمبا    ذلبو هبو الجانب  التطبي ب  
صب  اليبع علمباء اججتمبا  مبا نظريبان و بوانيا و برو  على توظيف ما يتو 

ونتببامو وي ببامت اجتماعيببة   علببى جوانبب  الييببان المرتل ببة مببا   سببرية وتربويببة 
وا تصبببادية وسياسبببية   لقبببر  تي يبببت  هبببدا  ا   وبنام بببا علبببى  سببب  و واعبببد 

 سليمة تمكن ا ما اداء وظام  ا وم ام ا الم رطة ب ا. 
لتطبي يببة  بب  علببن اججتمببا   بب  ميببداا مواج ببة كمببا تتجلببى  هميببة الجوانبب  ا

   مببا ربب   دراسببت ا وتشببري  social problemالمشببك ن اججتماعيببة 
 سبببباب ا وعوامل بببا   ووضبببو اليلبببو  والمعالجبببان العلميبببة   التببب  تيبببو  دوا 

 ت ا م ا واست يال ا    المجتمو. 
جتمبا    اا ال ندسة اججتماعية بوص  ا الميداا التطبي      علن اج 

تبيبببي  ببب  السبببب  والوسبببام  العلميبببة   التببب  مبببا شبببان ا  ا تبببن   ببببالمجتمو 
وتي ت ارت اءه اججتماع  واليضارم عبر عدد ما المناهو واألدوان العلمية 
التببببب  تسبببببتند الي بببببا ال ندسبببببة اججتماعيبببببة   كعمليبببببان الترطبببببيط اججتمببببباع  

social planning   وعمليبان التنظبين اججتمباعsocial organization   
تلببو العمليببان ال اممببة علببى  سبب  علميببة رصببينة   تمكن ببا مببا تي يببت تنميببة 

 اجتماعية شاملة    جميو  طاعان المجتمو. 

                                                           
   جامعة الموص مدر /  سن اججتما / كلية اآلدا / . 
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اعتمبببدن هبببذه الدراسبببة علبببى مبببن و التيليببب  اججتمببباع  البببذم يعببببر  
بشببك  عببان عببا رهيببة من جيببة سوسببيولوجية    بب  تيليبب  اجيببداي والظببواهر 

 لمنطل ان علن اججتما  ومناهجع.   اججتماعية   و  ا  
تضمنن الدراسة ث ثة مبايي   ارت  المبيي األو  من ا بتوضيح 
اإلطار المن جب  والم  بوم  للبيبي    يمبا اربت  المبيبي الثبان  منبع بشبر  
وتوضببببيح طبيعببببة ال ندسببببة اججتماعيببببة ومجاجت ببببا األساسببببية  بببب  المجتمببببو   

تي يت ر اهيبة المجتمبو وارت باءه.  وتضبما بوص  ا من جا  اجتماعيا  متكام   ل
المبيبي الثالبي توصبي ا  مببوجنا  عبا  هبن الوسببام  واآلليبان الم تريبة   لتي يببت 
اجرت اء اججتماع  المنشود    هذه الدراسة.  ما  بي  األس  وال واعد التب  
عبببادن بنببباء ال ياكببب   تسبببتند الي بببا ال ندسبببة اججتماعيبببة    ببب  عمليبببان البنببباء وا 

 ماعية اج تصادية بما يي ت التنمية الشاملة للمجتمو    جميو ميادينع. اججت

 الخالصة
ل بببببد سبببببعن هبببببذه الدراسبببببة البببببى تبيببببباا طبيعبببببة ال ندسبببببة اججتماعيبببببة  

ومجاجت ا واهتمامات ا وموضوعات ا   ما ر   ما تن تأكيده    هذه الدراسبة 
تببب  تتيبببرو  ي بببا مبببا ميببباور  ساسبببية مثلبببن الميببباديا العمليبببة والتطبي يبببة   ال

آليببان ال ندسببة اججتماعيببة وادوات ببا المن جيببة  بب  تي يببت اجرت بباء اججتمبباع  
 واليضارم   الت  تنشده ال ندسة اججتماعية. 

سببواء  بب  مجبباجن البنبباء المببادم  كببدعن مشبباريو التنميببة بانواع ببا المرتل ببة   
وغيرهبا   كالردمان اججتماعية ما تعليمية  وصيية   ونراعيبة   وصبناعية 

مبببا ربببدمان البنبببى التيتيبببة   و  ببب  مجبببا  البنببباء المعنبببوم اجنسبببان    البببذم 
عبرنا عنع   بصياغة وتنميط ال ع  اججتماع    عبر التشكي ن المهسسية   
التبب  تسبباهن  بب  عمليببان بنبباء السببلوو اججتمبباع  واعببداده   بشببك  ع  نبب  

 اججتماعية.  رشيد  يمكنع ما ممارسة دوره    شتى مجاجن الييان
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و د تضبمنن الدراسبة طام بة مبا ال واعبد واآلليبان التب  ع بدن الركبامن  
اجساسبببية التببب  ت بببون علي بببا  كبببرن ال ندسبببة اججتماعيبببة   كعمليبببان الترطبببيط 
والتنظين اججتماع    وبرامو التنمية باشكال ا وانواع ا المرتل ة    ضب   عبا 

شبببببببر  كثيبببببببرا  مبببببببا المشبببببببك ن الدراسبببببببان الميدانيبببببببة والتطبي يبببببببة   التببببببب  ت
اججتماعيببة   والمعو ببان التبب  تواجببع عمليببان اجصبب   والتنميببة   التبب  ت ببون 
علبببى ببببرامو الترطبببيط اججتمببباع  واج تصبببادم والترببببوم   التببب  ت عبببد وسبببام  
 عالببببة  بببب  د ببببو عمليببببان اجعمببببار والبنبببباء التبببب  ت ببببون علي ببببا  كببببرن ال ندسببببة 

اججتمبببباع  واليضببببارم الببببذم تنشبببببده  اججتماعيببببة   ألجبببب  تي يببببت اجرت ببببباء
 المجتمعان البشرية. 

 المبحث األول
 االطار المنهجي والمفهومي للبحث

 : مشكلة البحثأواًل 
جير ببى علينببا اا علببن اججتمببا   ببد ي ببت كثيببرا  مببا الت ببدن والنجببا    

 علببببى المسببببتوم اجكبببباديم  العلمبببب    وعلببببى المسببببتوم العملبببب  التطبي بببب  

applied level ا تباينببببن هببببذه النسبببب  بببببيا الببببدو  المت دمببببة والببببدو     و ا 
الناميببة   نسببتطيو ال ببو   ا اجولببى  ببد اسببت ادن  امببدن كبببرم مببا ثمببار العلببن 
ومنجناتع سواء    المجباجن الماديبة  و المعنويبة   كتوظيبف نتبامو ونظريبان 
العلن    مجاجن الصناعة والتصنيو    و الترطيط والعمراا    و المشك ن 

جتماعيببة واجنيرا يببة كالجريمببة   الجنببا  والبقبباء   والت كببو اجسببرم   و ببد اج
ا ببببادن تلببببو المجبببباجن  امببببدن كبببببرم    مببببا علببببى المسببببتوم المعنببببوم والجانبببب  
اجنسببببان      ببببد كبببباا للعلببببن يضببببوره ال اعبببب   بببب  تنظببببين وتنمببببيط العمليببببان 

تماعيبة   واجنسبانية كعمليبان التنشبمة اجج  social processesاججتماعيبة 
والث ا ية   والسياسية    ض   عا دوره    شر  وتيلي  العمليان اججتماعيبة 
اجررم   كالتعاوا   والتنا     والتنان    والتضاما واجندماج   وغيرها ما 
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العمليان   كمبا جيمكبا اا نق ب  عبا دوره  ب  مواج بة اجمبرا  اججتماعيبة 
Social Pathology . 

العلببن اججتمبباع    يتيببرو ببببطء  بب  دولنببا الناميببة    بب  يببيا ج يببنا   
ولن يي ت ذلو الت دن المنشود   جسيما    الجوانب  التطبي يبة   والردميبة  ب  
المجتمببببو   اذ جنا  العلببببن معببببنوج   بببب  اجسببببوار اجكاديميببببة والجامعيببببة   ولببببن 
يببدلف البببى وا بببو تلبببو المجتمبببو وتنا ضبببات ا ومشبببك ت ا   التببب  هببب   يبببوج مبببا 
تكوا الى هذا اجهتمان    ظب  تلبو الظبروف اججتماعيبة واج تصبادية   مبا 
ترلبف اجتمبباع  وث ببا   وسياسبب    و  ببر وجبو  ويرمبباا   وركببود  بب  ابنيت ببا 

 اججتماعية ومهسسات ا وسامر نظم ا. 
و بب  هببذا اجطببار ييبباو  البيببي ت عيبب  مببا اصببطلينا عليببع بال ندسببة  

بوصب  ا المجبا  التطبي ب  ال اعب   ب     social engineeringاججتماعيبة 
علببببن اججتمببببا    وال ببببادر علببببى توظيببببف نتببببامو العلببببن و وانينببببع ونظرياتببببع  بببب  
جوانبب  الييببان اججتماعيببة كا ببة.  عبببر آليببة متكاملببة مببا الوسببام  واجسببالي  
العلمية والمن جية الت  ت دف الى الن و  بالمجتمو وتي يبت الت بدن واجرت باء 

  اججتماع   يع.
 : أهمية البحثثانيًا 

بالرغن مما ي  ع علن اججتما  ما ت دن  ب  دراسباتع وابياثبع ونتامجبع  
عبر  روعع المرتل ة   إج  ا ما تي ت يعبد نسببيا   مبرا  بسبيطا.  إذ جيعبد  هبذا 
اجنجان اا يكوا ميبدودا  وذا آثبار ونتبامو متواضبعة يينمبا ن ابلبع باجنجبانان 

لعلون الطبيعية    ب  مجبا  ردمبة المجتمبو   علبى نيبو الت   دمت ا وي  ت ا ا
 ما تذلي  الصعوبان البيمية والطبيعية. 

اج اننببا نريببد  بب  هببذا المكبباا تبيبباا دور العلببن و هميتببع  بب  تببذلي  الصببعوبان 
اججتماعيببببببة واليياتيببببببة   التبببببب  باتببببببن تببببببهرت وجببببببود اإلنسبببببباا وت ببببببدد ب بببببباهه 

يببة والن سببية التبب  ارببذن بالنيببادن اججتمبباع    مببا  بيبب  المشببك ن اججتماع
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واجنتشببار    بب  ظبب  اليضببارن الصببناعية   والموجببة المعلوماتيببة التبب  طقببن 
 على رو  العصر وتوج اتع. 

 social engineeringواليببديي عببا اهميببة ال ندسببة اججتماعيبببة  
لي  باجثر الجديد     د ظ رن هذه الننعة منبذ نمبا مبكبر   لبدم رواد العلبن 

اللببذيا يبباولوا داممببا  توجيببع العلببن الوج ببة العلميببة والتطبي يببة   التبب    اجوامبب  
يمكبببا ب بببا اا ي بببدن اعلبببى مسبببتوم مبببا الربببدمان والتسببب ي ن   للمجتمعبببان 

 اجنسانية على ارت ف نظم ا و بنيت ا. 
وجنلنا نياو  اج ادن ما ثمار العلبن ومنجناتبع العلميبة   وتوظي  با  ب  جوانب  

   لقببر  تي يبت الر اهببة اججتماعيببة واج تصبادية جكبببر  ببدر الييبان المرتل ببة
ممكببا مببا األ ببراد وتيسببيا ايببوال ن اججتماعيببة والمعاشببية    بب  ظبب  ظببروف 

 اجتماعية طيبة   ينعن  ي ا اإلنساا بالسعادن واألماا والطمأنينة. 
 : اهمية البحثثالثًا 

 يسعى البيي الى معر ة ما يأت  :
 اعية ومجاجت ا. طبيعة ال ندسة اججتم -1
 دورها    تي يت اجرت اء اججتماع .  -2

 طبيعة الوسام  واجليان الت  ت ون علي ا  كرن ال ندسة اججتماعية.  -3

 : تحديد المفاهيم رابعًا 
  Social Engineeringاوج  : ال ندسة اججتماعية 

يبرم بعبب  علمبباء اججتمببا  بضبرورن جعبب  العلببون اججتماعيببة تعتمببد  
راسان التطبي ية والنظرية  ب  آا وايبد.  وهبذا ي تضب  تطبوير الت نيبة على الد

 . (1)اججتماعية وتطبي  ا على المجتمو بقية تيسينع وت دمع وتنميتع

                                                           
  البببدار العربيبببة للموسبببوعان  1د. ايسببباا ميمبببد اليسبببا  موسبببوعة علبببن اججتمبببا   ط1

. . ..2بيرون  
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اا ا كار ال ندسة اججتماعية ظ رن على اع ا  ظ ور  كبرن التقيبر 
اججتماع  المرطط.  إذ اا ال ندسة ترم  الى تنظبين المجتمبو والترطبيط لبع 

 . (1) ت ما تتطلبع الظروف اليياتية   والروا  البيمية الت  يتمين ب او 
ونرم اا ال ندسة اججتماعية تسعى ل  بادن مبا الي بامت والمعلومبان  

والنظريبببببان التببببب  يتوصببببب  الي بببببا علمببببباء اججتمبببببا     ببببب  عمليبببببان اجرت ببببباء 
دما  اججتمبباع    واجنت ببا  بالمجتمعببان مببا وا ببو مترلببف الببى وا ببو اكثببر ت بب

 ور يا   ويضاريا . 
   Social Evolutionثانيا  : اجرت اء اججتماع  

جاء    لساا العر    اص  ال ع  ر ى ور    البى الشب ء ر  يبا  ور بوا   
وارت بببببى يرت ببببب  وتر بببببى صبببببعد   والتر ببببب  الصبببببعود واجرت بببببا     بببببا  سبببببيبويع 

 .  (2)ل عشى
 

ــب  ثمــانين  امــةً  ــ ن كنــت  فــي ج   ل
 

 الســــماءل بســــل مل  ور يــــت أســــباب 
 

 

 ما اصط يا   يشير هذا الم  ون الى طام ة ما الوسام  واجليان التب  ترمب  
 الى تيسيا وتطوير نوعية الييان الت  يعيش ا اجنساا. 

وكببذلو يعبببر هببذا الم  ببون عببا مجموعببة مببا المهشببران الموضببوعية 
جماج  والذاتية الت  تيدد طبيعة الييان ونوعيت ا       ترن يضارية م عينة   وا 

يعبببر هببذا المصببطلح عببا التيسببا البشببرم كعمليببة تببنن عبببر مرايبب  مرططببة 
وموج بببة   ت بببدف البببى تي يبببت مسبببتوم اجتمببباع  يبببنعن  ببب  ضببب لع اجنسببباا 

 بالر اهية اججتماعية واجما اججتماع . 

                                                           
   دار الطبيعببببببببة  1د. ايسبببببببباا ميمببببببببد اليسببببببببا  المببببببببدر  الببببببببى علببببببببن اججتمببببببببا   ط1

.180   1988بيرون
.331    1994   دار صادر   بيرون 14   ج3ابا منظور   لساا العر    ط2
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 المبحث الثاني
 طبيعة الهندسة االجتماعية ومجاالتها

بوصبب  ا المجببا   Social Engineeringإا ال ندسببة اججتماعيببة  
التطبي ببب  والعملببب     ببب  تن يبببذ التصببببامين والببببرامو التببب  يصببب  الي بببا علمبببباء 
اججتمبببا  وبايثيبببع.  تلبببو التصبببامين التببب  تبببتمر  عبببا ال بببوانيا والنظريبببان 
اججتماعيبببة   التببب  توصببب  الي بببا علمببباء اججتمبببا  عببببر دراسبببت ن ونتاجبببات ن 

 النظرية والتطبي ية. 
اججتماعيببة جتركببن علببى المشببروعان الماديببة   ببط   ببب   إا ال ندسببة 

تسببعى الببى ايجبباد األج ببنن اججتماعيببة ال عالببة   وايجبباد  اجنسبباا او العنصببر 
البشبببرم   البببذم يسبببتطيو اا يسببباعد ن سبببع ويمتلبببو ال بببدرن علبببى التعببباوا مبببو 

 . (1)اآلرريا لتي يت اجهداف الجماعية المجتمعية
جتماعية ت ون على من جيا متكامليا    أما المن و و  ا لذلو  اا ال ندسة اج

اجو     يسعى الى عملية البناء اجنسان    تلو العملية الت  تركن علبى   بن 
وا ببو الييببان اججتمبباع    وطبيعببة المتقيببران وال ببوم اججتماعيببة واليضببارية 

ل نسباا   عببر  social identityالت  تس ن    صياغة ال وية اججتماعية 
ومنظومببان  Family socializationمليبان التنشبمة اججتماعيببة اجسبرية ع

التنشمة المجتمعية على ارت ف اشكال ا ونماذج ا    كب  هبذه الوسبام  تلعب  
دورا   ببباع    ببب  عمليبببة البنببباء اججتمببباع  واليضبببارم لل بببرد والمجتمبببو  ببب  آا 

ره واعمالبببببع معبببببا .  بييبببببي يجعلبببببع عنصبببببرا   ببببباع   و بببببادرا  علبببببى ممارسبببببة ادوا
اججتماعية وال نية المرتل ة   الت  سيمارسب ا  ب  المجتمبو    م اا المن جيبة 

ومسبببتلنمان الن بببو   social actionتركبببن هنبببا علبببى ال عببب  اججتمببباع  
 واجرت اء بع على مستوم عال  ما الضبط والتنظين. 

                                                           
د. ميمد نبي  جامو  الم تبتح  ب  علبن اججتمبا   دار المعر بة الجامعيبة  اسبكندرية  بب  1

تاريخ.
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 مببببا المببببن و الثببببان   يرتكببببن علببببى وضببببو السياسببببان واجسببببتراتيجيان  
ة والبنيويببببة التبببب  تبنببببى علببببى نتاجببببان العلببببن اججتمبببباع  مببببا ربببب   التنمويبببب

الدراسان والمسويان اججتماعية المرتل ة الت  تتناو  جوان  الييان المرتل ة 
مبببا اجتماعيبببة وديموغرا يبببة وا تصبببادية.   ضببب   عبببا الدراسبببان التشريصبببية   

لمرتل ببة   التب  تسببعى الببى تيديبد المشببك ن اججتماعيببة للمجتمبو وايتياجاتببع ا
ورص ا يس  اوليات ا   ما ييي مدم الياجة الى اشباع ا وتو يرها للسكاا 

 بشك  عان. 
 عببالن اججتمببا  التطبي بب  دالم نببد  اججتمبباع د ييبباو  اا يوظببف النظريببان 
وال بببوانيا اججتماعيبببة التببب  يتوصببب  الي بببا عببببر ابياثبببع علبببى  ضبببايا المجتمبببو 

م للمشببك ن اججتماعيبة وتشريصبب ا وظبواهره اججتماعيبة   مببا  بيب  التصبد
ووضو اليلو  والمعالجان العلمية الك يلة بال ضباء علبى المشبكلة اججتماعيبة 
والييلولبببة دوا انتشبببارها واسبببت يال ا  ببب  المجتمبببو   كمشبببكلة الجريمبببة وجنبببو  
اجيداي   والتسو    والت كو اججتماع    والبطالة   والط ت   وغيرها مبا 

 المشك ن. 
عببا الشببرو   بب  وضببو وتصببمين الرطببط والسياسببان اججتماعيببة التبب    ضبب   

ت دف الى اجرت اء ببالمجتمو   ون لبع مبا مريلبة الجمبود والترلبف البى مريلبة 
اكثر تطورا  ور يا    وذلو بت يمة وتو ير الظروف اججتماعية واليضارية التب  

الر اهيبببة يبببنعن  ببب  ضببب ل ا اجنسببباا   باليريبببة والكرامبببة ومسبببتوم عبببا   مبببا 
 . social welfareالمنشودن 
اا تنظبببببين وهندسبببببة المجتمبببببو يجببببب  اا جتبببببتن بالطري بببببة الع ويبببببة او  

اجن عاليبببة بببب  يجببب  اا تعتمبببد علبببى الدراسبببة الموضبببوعية   التببب  ت بببدف البببى 
وضو اسبتراتيجية اجتماعيبة شباملة يسبير علي با المجتمبو   ثبن اسبتثمار السبب  
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.  والوا ببو اا الت بببدن  بب  علببن اججتمبببا  (1)ةيالم ممببة لتي يببت هبببذه اإلسببتراتيج
 دم البببى الو بببوف علبببى كثيبببر مبببا الي بببامت التببب  يمكبببا اسبببتردام ا  ببب  بنببباء 
مجموعبببببة مبببببا الوسبببببام  ال نيبببببة لتقييبببببر المجتمبببببو    و اعبببببادن بنببببباء الموا بببببف 

 . (2)بصورن تشبع الت نية    مياديا اجنتاج social situationاججتماعية 
اعيببة ت تضبب  اسببتردان الت نيببان اججتماعيببة   مببا وسببام  إا ال ندسببة اججتم

وآليبببان ماديبببة ومعنويبببة   ب بببدف تعبببدي  وتيسبببيا ظبببروف المجتمبببو واجرت ببباء 
بببببا راده اجتماعيببببا  وا تصبببباديا  وث ا يببببا    عبببببر اجج ببببنن واجنظمببببة اججتماعيببببة 
المرتل بببة المسبببهولة عبببا عمليبببة صبببياغة السبببلوو اججتمببباع  ال بببوين واعبببداده 

 دوره    عملية الن و  اليضارم للمجتمو.  ليأرذ
وو  ببا  لببذلو يمكننببا تيديببد مجبباجن ال ندسببة اججتماعيببة واهتمامات ببا  بب  هببذه 

 المياور :
 اا ال ندسة اججتماعية تتيرو وتعم     مجاجن المجتمو كا ة.  -1
ت ببون ال ندسببة اججتماعيببة اساسببا  علببى الدراسببان اججتماعيببة والمسببيية    -2

 النيو اآلت  :وعلى 

دراسببان اجتماعيببة يببو  اهميببة اجنتبباج وكي يببة نيادتببع عببا طريببت تيسببيا  - 
 الصناعة والنراعة. 

دراسان سكانية متنوعة   ت يد الدولة بمعلومبان د ي بة عبا يجبن السبكاا  - 
ودرجبببببة الرصبببببوبة والو يبببببان واسبببببباب ا   ومعبببببد  النمبببببو السبببببكان  واتجاهاتبببببع 

 توم النمو اج تصادم. المست بلية   وع  ة ذلو بمس

                                                           
دنكببا   معجببن علببن اججتمببا    ترجمببة د. ايسبباا ميمببد اليسببا   دار الشببهوا  ميشببي 1

.283    1980الث ا ية  بقداد 
.  ميمببد عبباطف غيببي   علببن اججتمببا    دار المعر ببة الجامعيببة   اسببكندرية   مصببر د2

1989   343.
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دراسبببببان راصبببببة بببببباليرو اججتمببببباع  واشبببببكالع وع  تبببببع ذلبببببو بببببببع   -ج
العوامبببب    مثبببب  يجببببن اجسببببرن   و ببببر  التعلببببين   والبنبببباء الم نبببب    وماهيببببة 

 . (1)المشك ن اججتماعية  يع
 socialت بببتن ال ندسبببة اججتماعيبببة بطبيعبببة اجسبببتراتيجية اججتماعيبببة  -3

stratege ج ببا الدولببة   مببا ييببي ميتوايات ببا ووسببامل ا واجراءات ببا التبب  تنت 
 ال نية واجدارية   واجهداف الت  تسعى الي ا. 

 socialت ببببتن ال ندسببببة اججتماعيببببة   ببببببرامو الترطببببيط اججتمبببباع   -4

planning  و واعبببببده ومبادمبببببع   وانواعبببببع   ومرايلبببببع النمنيبببببة    ضببببب   عبببببا
المواننبببة بببيا الياجبببان اجساسبببية  توجي ببع  ببب  سببيات علمببب  مبببنظن  ببامن علبببى

 للبلد   وبيا ما متو ر لديع ما امكانان وطا ان مادية وبشرية وطبيعية. 
 socialت ببتن ال ندسببة اججتماعيببة بمعر ببة طبيعببة التنظببين اججتمبباع   -5

organization   وماهيببببة الوسببببام  واجليببببان التبببب  تسببببتند الي ببببا   الببببنظن
دية والسياسبببببية    ببببب  المجتمبببببو   وكي يبببببة والمهسسبببببان اججتماعيبببببة واج تصبببببا

 الن و  ب ا وتطويرها   ما ييي ال يكلية اجدارية والبنية التنظيمية. 
تسعى ال ندسة اججتماعية البى وضبو اجسب  وال واعبد التب  تسبير علي با  -6

اجسبببببتراتيجية التنويبببببة الشببببباملة  ببببب  البلبببببد   مبببببا ييبببببي مبببببديات ا واجراءات بببببا   
الي ا.  اذ اا التنميبة يمكبا هندسبت ا اجتماعيبا    لتي بت واجهداف الت  تسعى 

اكبر  در ممكبا مبا ايتياجبان المجتمبو ومتطلباتبع مبا الربدمان اججتماعيبة 
 والث ا ية والسياسية والتروييية. 

ومبببا مظببباهر ال ندسبببة اججتماعيبببة وتطبي ات بببا الديناميبببة المعاصبببرن    
جتمباع  والتنميبة اججتماعيبة ه  ال ضايا الجوهريبة التب  تتعلبت ببالترطيط اج

   وال ضايا الت  تندرج تين نطات عمليان social developmentالشاملة 

                                                           
ندرية   د. ايمبببد كمبببا  ايمبببد   بببراءان  ببب  علبببن اججتمبببا   دار المعر بببة الجامعيبببة   اسبببك1

1981   27.
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واآلليان وال واعبد التب   soial organization processالتنظين اججتماع  
تنت ج ببا الببنظن والمهسسببان اججتماعيببة واج تصببادية علببى ارببت ف اشببكال ا   

 ومستويات ا. 
سبببنتيدي بشبببك  مبببوجن عبببا كببب  ميبببداا مبببا هبببذه  و ببب  هبببذا المكببباا

 المياديا بوص ع تعبيرا  ي ي يا  عا برامجيان ال ندسة اججتماعية واهتمامات ا. 
  Planning & Developmentاواًل: التخطيط والتنمية 

اا الترطببيط بببالمعنى  Carl Manhiamيببرم العببالن كببار  مان بباين  
لتي يببببت القايببببان اججتماعيببببة   العببببان هببببو تنظببببين نشبببباط اج ببببراد والجماعببببان 

ومواج ة ياجان جديدن.  بينما يهكد الدكتور مصط ى الرشا  باا الترطيط 
انمببا هبببو تنظببين لعمليبببان التعببباوا بببيا اججبببناء واجعضببباء  بب  ويبببدن وظي يبببة 

 . (1)غامية
اا الترطيط من و علم  ونشاط منتظن ي ون على طام ة ما المبادئ وال واعد 

يت اهداف معينة وميددن سل ا    ويعتمبد علبى المواننبة ببيا واججراءان   لتي 
اجيتياجببببان والمتطلبببببان المنمببببو تي ي  ببببا  بببب  الرطببببة وبببببيا امكانببببان البلببببد 

 وموارده الطبيعية والبشرية      نماا ومكاا ميدديا. 
ولمبببا كببباا الترطبببيط اججتمببباع  عببببارن عبببا تقيبببر اجتمببباع  م صبببود  

يضبببببببارم  ببببببب  اجبنيبببببببة وال ياكببببببب  ومبببببببدرو    لتي يبببببببت تيبببببببو  اجتمببببببباع  و 
اججتماعية   ما ييي ركامنها البنيوية   وال ين واجسالي  اججتماعية السامدن 
 ي ا.  وعلى هذا اجسا    ناو ع  ة جدليبة وثي بة مبا ببيا الترطبيط كمبن و 

Planning as a method  ووسببيلة والتنميببةdevelopment  بوصبب  ا
 وتنظيمية.   القر  الن ام  لك  عملية ترطيطية

                                                           
  مكتبببببببببة اجنجلببببببببو المصببببببببرية  2د. ايمببببببببد الرشببببببببا   علببببببببن اججتمببببببببا  ومدارسببببببببع  ج1

.340   1970ال اهرن
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ل ذا  اا اهداف الترطيط جيمكا اج اا ت ون على اسا  تمكيا هذا 
اجنساا ما اداء دوره بصورن يتي ت مع ا اكبر  در ما الدينامية اججتماعيبة 
لببيي   ببباا لببع دورا   بب  العمليببة اججتماعيببة   بوصبب ع هببدف الترطببيط    بباذا 

دراتع ال علية  و الجسبدية استطاعن الرطة اا تتعرف على طا ان اجنساا و 
كانن اكثر  درن على تي يت اجهداف الت  ترم  الى  (1) و الن سية  و الرل ية

 تي ي  ا الرطة. 
جير ى علينا اا التنمية تست دف تيسيا ايوا  اجنساا واجرت اء بع 
اجتماعيببا وث ا يببا وا تصبباديا مببا ربب   توسببيو رياراتببع ومشبباركاتع  بب  جميببو 

 ن اججتماعية   بوصف اجنساا وسيلت ا وغايت ا اجساسية. مجاجن الييا
اا مجمبببب  عمليببببان الترطببببيط اججتمبببباع  مببببا الدراسببببة والتشببببري  
وجمببو البيانببان والمعلومببان والي ببامت عببا ظبباهرن مببا الظببواهر او نظببان مببا 
الببنظن   او  طببا  مببا ال طاعببان.  انمببا ت ببدف الببى اجرت بباء بمسببتوم الييببان 

اا    ضببب   عبببا تي يبببت ر اهيتبببع وسبببعادتع   وذلبببو بتبببو ير اججتماعيبببة ل نسببب
واشبا  ايتياجاتع اجساسية والكمالية   ليبنعن بييبان كريمبة   بمبا تبو ره لبع مبا 

 اما وطمأنينة اجتماعية على ن سع واسرتع ومجتمعع. 
لبببذا يهكبببد اجسبببتاذ ايمبببد كمبببا  ايمبببد بببباا الترطبببيط اججتمببباع  انمبببا 

مبا صبورتع الياليبة البى صبورن اربرم مرغبو   هد ع واضح وهو ن   المجتمو
 . (2) ي ا    م مطلو  الوصو  الي ا   لتي يت ر اهية وسعادن المجتمو

وهبببذه اجنجبببانان اججتماعيبببة انمبببا هببب  مبببا صبببمين الببببرامو التنمويبببة 
المرتل ببببة   التبببب  تسببببعى جاهببببدن الببببى تعببببدي  وتيسببببيا الظببببروف اججتماعيببببة 

سببواء  بب  الجانبب  اج تصببادم   كتنميببة واليضببارية التبب  يعيشبب ا المجتمببو   

                                                           
جامعة الدو  العربيبة األمانبة العامبة للشبهوا اججتماعيبة والث ا يبة   اجسبتراتيجية العربيبة 1

.25    1985للتنمية اججتماعية الشاملة   تون    
.150ما  ايمد   المصدر السابت ن سع    د. ايمد ك2
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 socialان كتنميبببة اجتماعيبببة  Economic developmentا تصبببادية 

development  او كتنميببة بشببريةHuman development ان كتنميببة   
 . sustainable developmentمستدامة 
اا القر  اجسبا  مبا كب  عمليبان التنميبة   انمبا هبو ترشبيد ال عب   

 م السبببلوو البشبببرم   وجعلبببع اكثبببر  بببدرن علبببى  social actionاججتمببباع 
 العطاء واجبدا      م جان  ما جوان  الييان اججتماعية. 
كل ببببببا     ببببببو  ةاذ اا ال عبببببب  اججتمبببببباع  يترلبببببب  المجبببببباجن التنمويبببببب

والتب     compound developmentالمسبهو  اجو  عبا التنميبة المركببة 
تمبباع  ور ببو ك اءتببع وغيريتببع وعدالببة تببتلر  غايات ببا  بب  تعظببين ال عبب  اجج

تونيببو نتاجببع   اا ال عبب  اججتمبباع  ب ببذا الشببك  يببهثر  بب  اجداء اج تصببادم 
والعلم  والسياس  والث ا     وهبو يتباثر ببن   الو بن بمسبتوم اجداء ووج تبع 

 . (1)   هذه المجاجن
 socialاا التنمية اججتماعية    جوهرها تعظين لل عب  اججتمباع   

action  و ه  تطوير لك اءن البشر وتنمية ل بدرات ن الروييبة والث ا يبة وال نيبة 
 . (2)   اطار الرصوصية اليضارية والتاريرية لذلو المجتمو المنمو تنميتع

وهبببذه التوجي بببان تسبببعى البببى تي ي بببع المنببباهو التنمويبببة اليديثبببة التببب  
ا  بي  يريبة البر م تعالو  ضايا ي وت اجنساا ويرياتع العامة والسياسية   م

وال كببببر والع يببببدن   والمشبببباركة السياسببببية ويببببت العمبببب    واجنتبببباج   والتعلببببين   
والصببية   ومرتلببف الرببدمان اججتماعيببة   التبب  تببدر   بب  صببمين الرطببط 
التنموية المعاصرن.  جسبيما التب  تهكبد علي با ببرامو اجمبن المتيبدن   كالتنميبة 

  تتسببو برامج ببا لتقطبب  كا ببة منبباي  الييببان البشببرية والتنميببة المسببتدامة   التبب
اججتماعيبببة واج تصبببادية والث ا يبببة    ضببب   عبببا اربببذها  ببب  اجعتببببار طبيعبببة 

                                                           
.46جامعة الدو  العربية   المصدر السابت ن سع    1
.47المصدر ن سع    2
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المواننبة  ب  العمليبان اجسبتثمارية التبب  اربذن تسبتننف مبوارد البيمبة الطبيعيببة 
 وطا ات ا للي اظ على مست ب  اججيا  ال ادمة. 
هشببران والميتويببان التبب  يببن  وجيتسببو المجببا  هنببا لليببديي عببا الم

علي بببا دليببب  التنميبببة البشبببرية البببذم يصبببدر سبببنويا  عبببا هيمبببة اجمبببن المتيبببدن   
 ال صببببد هنببببا هببببو ل ببببن النظببببر الببببى  ضببببايا ومرتكببببنان اساسببببية   تببببدر   بببب  

 اجساسية    ال ندسة اججتماعية.  رالمياو 
 : الهندسة االجتماعية والتنظيم االجتماعي ثانيًا 

توجبببد ع  بببة وثي بببة ببببيا ال ندسبببة اججتماعيبببة والتنظبببين   تتجلبببى مبببا  
رببب   صبببياغة الببببرامو والنشببباطان التببب  ترمببب  البببى بنببباء ال عببب  اججتمببباع  
ل نسبباا وتطببويره  بب  ظبب  العمليببان ال اد ببة الببى تي يببت الر اهيببة اججتماعيببة 

social welfare  .للمجتمو 
يشبير البى  R. Firthد  يبري اا التنظين اججتمباع  يكباد يبرم رايمونب 

ترتيبب  النشبباطان  بب  المجتمببو    م عمليببة ترتيبب  اج عببا  وانتظببان الع  ببان 
ما اجب  اهبداف اجتماعيبة   و بد ت قيبر الوسبام  التنظيميبة هبذه مظباهر البنباء 
اججتماع    واا هذه النشاطان اججتماعية ليسن عشوامية انمبا هب  منظمبة 

 . (1)   ع  ان متدارلة ومترابطة
وو  بببا لبببذلو  بببالتنظين اججتمببباع  م  بببون واسبببو يظ بببر يينمبببا يتأسببب  
ن ببو واضببح يببتن مببا ر لببع تنسببيت النشبباطان اججتماعيببة  بب  جماعببة معينببة 

 . (2)جنجان اهداف ميددن
 ببببالتنظين ي تضبببب  الترطببببيط اوج     يينمببببا نرطببببط لبببببرامو معينببببة او 

طان اججتماعيبببببة سياسبببببان تنمويبببببة     بببببذا يعنببببب  اننبببببا نرسبببببن ونرتببببب  النشبببببا
                                                           

1 Raymond.  Firth, essays on social organization and values, western 

printing, services, Ltd.  University of London, 1964, P 45. 
2 David.  Sills, International Encyclopedia of the social science, 

Volume 11, the Macmillan Company, Free Press, New York, 1972.  

P. 294-298. 



 

 1119 

 م2006ـ1427(44/3علمي الثالث العدد)آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب ال

واج تصببادية الم نمببو ت ببديم ا  بب  اطببار عمبب   صببدم وتنظيمبب   بب  آا معببا    
ولذا سيكوا التنظين نتيجة يتميبة ومنط يبة وليبدا  لعمليبان ونشباطان واسبالي  
الترطبيط اججتمبباع .  ول بذا كمببا يهكببد كثيبر مببا العلمباء اا الترطببيط يسبببت 

 ابعا  لع ومواكبا  ل عالياتع. التنظين   واا التنظين اججتماع  يات  ت
ول ببد تمربب  عببا هببذا الم  ببون   م بباهين  نيببة ارببرم   تعببننه وت ربببع  
ما عمليان ال ندسة اججتماعية باشكال ا المرتل ة   ما  بي  النمو التنظيم  

organizational growth  والتقيببببر التنظيمبببب   organizational 

change والتنمية التنظيمية   organizational development  . 
ويبببذه  ببببال و  اجسبببتاذ علببب  عببببد البببرنات جلبببب  اا النمبببو التنظيمببب   

يعن  غلبة الطبابو التنظيمب  وتقلقلبع  ب  كا بة وجبوه الييبان اججتماعيبة.   ب  
ييا اا التقير التنظيم  يشير الى ارت ف يجن التنظين مبث   مبا و بن البى 

اهدا ببع ووظام ببع مببو الو ببن   بينمببا آرببر وتبببايا بنبباهه عبببر الببنما   واسببتبدا  
يشير مصطلح التنمية التنظيمية الى تلو التقيران الم صودن والت  يرطط ل ا 

 . (1)ب دف اي   وضو تنظيم  مي  غيره   والتقل  على مشك ن يعين ا
ل ببد اصبببح للتنظببين دورا  م مببا   بب  ترتيبب  وتوجيببع يياتنببا اججتماعيببة  

مسببتوم المجتمعبب    ألا الويببدان التنظيميببة   علببى المسببتوم ال ببردم وعلببى ال
طقببببن علببببى معظببببن ييببببان اجنسبببباا ونشبببباطاتع     ببببو بببببدءا  يولببببد  بببب  تنظببببين 
اجتماع  صقير   يعطيع رصوصيتع وهويتع اججتماعية   ويدربع عب  شبتى 
الم اران اججتماعيبة واجر  يبة والسبلوكية   وهبذا مباي ون ببع التنظبين اجسبرم 

organizational family وما ثن يتل اه تنظيما  اجتماعيا  رسميا  ارر هو   
المدرسببببة   التبببب  تسببببعى الببببى تعليمببببع وتربيتببببع علببببى شببببتى العلببببون والمعببببارف 

                                                           
د. علبب  عبببد الببرنات يلببب    علببن اجتمببا  التنظببين   دار المعر ببة الجامعيببة   اسببكندرية   1

.11  14  11    1989مصر  
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وال نوا   لت تح ذهنع على طبيعة المستجدان العصرية الت  يعيش ا ويواج  ا 
    المجتمو   يتى ييسا التعام  مع ا.  

ربرم التب  تيبيط باجنسباا مبا وهكذا شباا التنظيمبان اججتماعيبة اج
ك  جان  كالتنظيمان الدينية مث  الجوامو والمساجد والمراكن الدينية والث ا ية 
المرتل ة   والت  تسعى الى تنشمتع واعداده اعدادا  روييبا  وع ليبا    لكب  يكبوا 
 ببادرا  علببى ممارسببة  دواره   وهكببذا التنظيمببان الث ا يببة   والسياسببية المسببهولة 

 . political socializationيان التنشمة السياسية عا عمل
اا هذا اجمر يجعلنا ن كر بجدية وعمت    البنى التنظيمية ووسامل ا  

و واعببدها   مببا ييببي درجببة  اعليت ببا و ببدرت ا  بب  الن ببو  بمتطلبببان اج ببراد 
 واشبا  ايتياجات ن   وتي يت اهدا  ن الذاتية والعامة. 

    سيات عمليبان التنسبيت ببيا السياسبان اا هذا اجمر ج يتأتى اج
التنموية   والتنظيمبان اججتماعيبة علبى اربت ف صبورها ومسبتويات ا   بيكبن 

 اا هناو ع  ان تكاملية وتبادلية ما بيا هذه النشاطان والبرامو. 
ألا كل ا تدور يو  السب  واآلليبان التب  ترت ب  باجنسباا والمجتمبو   

عيش الكرين لبع   مبا رب   ببي العدالبة اججتماعيبة وذلو بتو ير مستلنمان ال
 وتي يت الر اهية اججتماعية بك  عناصرها ومتطلبات ا. 

وهذا ما يهكد  كرن التكام  والتواص  ما بيا مرتلف مظباهر ال ندسبة 
اججتماعية واا ارتل ن وتباينبن مبا ييبي المبن و والرهيبة     سبن من با ت بتن 

يببة  بب  المجتمببو   والبببع  اآلرببر يركببن علببى بتنميببة وتطببوير الجوانبب  الماد
تنميببببببة الجوانبببببب  المعنويببببببة والسببببببلوكية  بببببب  المجتمببببببو   كاجرت بببببباء بالسببببببلوو 
اججتمبباع  ل نسبباا   وبنببباءه و ببت ال بببين والمعببايير التنظيميبببة الع  نيببة التببب  
تضببببط هبببذا السبببلوو وتوج بببع  ببب  مرتلبببف اجدوار والمنبببان  اججتماعيبببة التببب  

 هسسان المجتمو واج نتع المرتل ة. يشقل ا ال رد    م
 المبحث الثالث
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 الوسا ل واآلليات المقترحة في تحقيق االرتقاء االجتماعي
جبببد مببا ال ببو  انببع  ببد ظ ببرن  لسبب ان واسببتراتيجيان كثيببرن ومتنوعببة  

ت دف الى بناء المجتمعان واجرت اء بمستوم الييان  ي ا   عبر مجموعبة مبا 
ما بيا  شب ر و عبن تلبو البنظن واجسبتراتيجيان هب   ال ين والمبادئ واآلليان  

اإلسبببببببتراتيجية الر سبببببببمالية التببببببب  طقبببببببن علبببببببى اغلببببببب  المجتمعبببببببان القربيبببببببة 
والصبببناعية   وجغبببرو   بببد سبببيطرن هبببذه ال لسببب ة علبببى بنيبببة هبببذه المجتمعبببان 

 وانظمت ا الث ا ية واج تصادية والسياسية رديا  طوي   ما النما. 
المجبببببا  ب ببببدر مبببببا يتعلبببببت اجمبببببر بالبعبببببد  وجنريببببد اجسببببب ا   ببببب  هبببببذا

التارير  ل ذه النظن الت  ظ رن    مريلبة ال بروا الوسبطى و ب  ظب  البنظن 
اج طاعيببة   ومببا بعببدها الثببورن الصببناعية  بب  منتصببف ال ببرا الثبباما عشببر   
وهكببذا تواكبببن الر سببمالية كاديولوجيببة ا تصببادية وسياسببية مببو توج ببان النظببان 

ن السوت الم تو  وآلياتع الذاتية الت  ينعموا ان ا تي ت اج تصاد الير ومو  ي
التبوانا البدارل   بب  هبذه اجنظمبة مببا  بيب  آليبة العببر  والطلب    والمنا سببة 
   اجنتاج وجودتع   وكميتع   و لة كل تع   يتى يتي بت التسبابت المبادم  ب  

 ظ  هذه الظروف. 
ار ا  با  ب  كثيبر وجبد ما اجشارن البى اا هبذه البنظن اثبتبن عجنهبا و 

مبببببا المجببببباجن     ببببب  جنالبببببن تعبببببان  مبببببا مظببببباهر التضبببببرن اج تصبببببادم   
وانمببان ا تصببادية   مببا بطالببة وانر ببا   بب  اججببور   وتببدهور  بب  مسببتوم 

 الردمان اججتماعية وارت ا  اسعارها بشك  عان. 
 ضبب   عببا  شببل ا  بب  تي يببت دولببة الر اهيببة المنعومببة   التبب  تتك بب  

بتي يبت مسبتوم عبا   مببا نوعيبة الييبان اجنسبانية   صبييا  وعلميببا   ي با الدولبة 
وث ا يبببا  واجتماعيبببا  وا تصببباديا     ضببب   عمبببا ت دمبببع مبببا ببببرامو  مبببا اجتمببباع  
ورعاية اجتماعية وضبماا اجتمباع  لكب  مبواطا يعبيش  ي با.  ولبن تبنجح  ب  

 ية   هببببذا المجببببا  الببببى  لببببة مببببا الببببدو  اجوربيببببة التبببب  من ببببا الببببدو  اجسببببكندنا
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السببويد   والتببرويو   والببدنمارو   و لنببدن.  هببذه الببدو  التبب  تي  ببن  ي ببا دولببة 
 الر اهية اججتماعية. 

بينما    الجان  اآلرر نرم كذلو  ش  المنظومبة الدوليبة التب  تبنبن 
الن و اجشتراك    وسارن على هدم النظرية اجشتراكية   كاجتياد السو يت  

ر ية   سببواء كانببن اجرطبباء  بب  المببن و ذاتببع ان  بب  السببابت   ودو  اوربببا الشبب
عملية تطبيت ذلو الن و    عناصره وم وماتع ومبادمع   ال اممة على الملكية 
الجماعيبببة لوسبببام  اجنتبببباج   وسبببيطرن الدولبببة و يادت ببببا لكا بببة م اصببب  الييببببان 
اج تصببببادية والمهسسببببية  ي ببببا   وبالم اببببب  ضببببي ن كبببب  السببببب  والمنا ببببذ امببببان 

ط الربا  والمببادران ال رديبة والذاتيببة.  وبالتبال  ا يمبن البدو   ب  ظبب  النشبا
هذا النظان ن س ا    امبور بسبيطة جينبقب  ل با اا تمارسب ا او تسبيطر علي با 
وتوج  ببببا يسبببب  م تضببببيان  من ببببا اججتمبببباع  والسياسبببب    وهببببذا جين بببب  اا 

ماعيببة الببدو   بب  هببذا الببن و  ببد ي  ببن شببوطا  م مببا   بب  مطلبب  العدالببة اججت
المركبببنم  ببب  هبببذا البببن و   مبببا  بيببب  العدالبببة  ببب  تونيبببو عناصبببر العمببب  مبببا 
اسببتثمار وانتبباج واسببت  و   ورا  مببا    وغيرهببا مببا المتطلبببان التبب  تببو ر 
منارا  اجتماعيا  مهاتيا  لجميو ا راد المجتمو بالعم  والتعلين والتدري    والتبنعن 

شبببكان المجببارم والمستشبب يان برببدمان البنيببة التيتيببة   مببا مبباء وك رببباء و 
 والمراكن الصيية المرتل ة. 

ومببو كبب  مببا را ببت التجببار  اجشببتراكية  بب  الببدو  التبب  طب ت ببا   مببا  
ايجابيببان وسببلبيان اج اا اغلب ببا ار  ببن وانتكسببن بشببك  كبيببر   كمببا يصبب  
 بببب  اجتيبببباد السببببو يت   بببب  ع بببببد غورباتشببببوف الببببذم  بببباد  يركببببة اصببببب يية 

 ا دالبيروستريكاد والت  لن تجد ن عا  جا اج كار والمشباك  ا تصادية اطلت علي
التبب  رل  ببا النظببان   كانببن كثيببرن وجيمكببا ع ج ببا   ولببذا انتب ببن كثيببر مببا 
الببدو  الببى هببذه المسببالة وياولببن ت  ي ببا    تراجببو الببن و اجشببتراك  ال   ببرم 
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   جميو م اص  مرل ا  وراءه عبما  ث ي   ما المشك ن ال يكلية والتنظيمية   
 المجتمو. 

 ببب  يبببيا يب بببى المبببن و والنظبببان اجسببب م  متميبببنا   ببب  جميبببو  واعبببده 
ومبادمبببع ووسببباملع جنبببع مبببا صبببنو الربببالت تببببارو وتعبببالى   وهبببو البببذم رلبببت 
اجنسبباا والكببوا كلببع   ويعلببن مببا ي يببده ومببا يي ببت سببعادتع وكرامتببع.  كمببا  بب  

ِْ ِ        }اللّهُ الَّذِي رَفَعََ ال  ع   ولع ج  وعب   َََ ََلَعَ الِ َع مَاوَاتِ بِغَيْعِِ ََمَع ت َرَِْوهَاَعا َّ عس  اوْعَ 

لَ َلَّك عس بِلِقَعار رَبِّك عسْ     يُ َبُِِّ األَمَِْ يُفَصِّل  اآليَاتِوَوَخََِّ الش مْسَ وَالِقَمََِ ك لٌّ يَجِِْي ألَجَلٍ مُّ َمًَّ 

 . 2الرعد:  ر َقِنَُنَ {
ظبين اجسب م  بوصب عل التنظبين الشبمول  وعلى هذا اجسا   اننبا نطبر  التن

التكبببامل  البببذم يي بببت سبببعادن البشبببرية و من بببا.   النظبببان اجسببب م  بمبببا يمتلبببو مبببا 
الم ومان وال واعد والمبادئ ما يجعلع  ادرا  علبى تلبيبة متطلببان المجتمبو وطموياتبع 

ع   ببر ويي ببت منيببدا  مببا الر اهيببة اججتماعيببة واج تصببادية للمجتمببو الببذم يطب ببع ألنبب
مبببد  الملكيببة ال رديببة   وصببان ا بسببياج متببيا مببا اجيكببان   و  ببر الملكيببة الجماعيببة 
بمببببا تي ببببت مصببببلية المجتمببببو   و  ببببر الملكيببببة العامببببة وملكيببببة الدولببببة  بببب  اجشببببياء 
الضببببرورية التبببب  جيجببببون امت ك ببببا مببببا  ببببب  اج ببببراد   يتببببى جيتيكمببببوا بمصببببالح 

 .  (1)المجتمو
ظببرن عامببة الببى الييببان   واسببتراتيجية تنسببجماا مببو اا للشببريعة اجسبب مية ن 

م اصببدها وتسببمياا بطببر  برنببامو عمبب  عبباد  وعملبب  ليبب  المشبباك  التبب  تواج  ببا 
البلببببداا اجسبببب مية   بشببببرط تببببوا ر اجرادن السياسببببية ال نمببببة لتبنبببب  تعببببالين الشببببريعة 

 .  (2)وتن يذ اص يات ا

                                                           
 سن اججتمبا     -   التنظين اججتماع     اجس ن   رسالة دكتوراهرلي  ميمد الرالدم1

.205    2001كلية اجدا    جامعة بقداد   
د. ميمد عمر شابرا   اجس ن واجست رار اج تصادم ترجمة د.  ميمد نهير السبم ورم 2

.256    1996وآرروا   المع د العال  لل كر اجس م    عماا 
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ييتبببذم ويطببببت  جبببدير بببباا  Islamic modelاا النمبببوذج اجسببب م   
جسبيما  بب  المجتمعببان العربيببة واجسبب مية   بيكببن اا غالبيببة سببكان ا تببديا بالع يببدن 
اجسبب مية   ول ببذا  اجطببار اججتمبباع  واليضببارم ل ببذه المجتمعببان م بب ء ورليببت 
باا يطبت  ي با النمبوذج اجسب م  اليضبارم التنمبوم البذم بوسبعع اا يي بت عدالبة 

 ة   وياكمية اس مية تتبنى الشورم مبد  و اعدن ل ا. اجتماعية وعدالة ا تصادي
   ييا اا اآلليان والوسام  الت  ت تري ا كعناصر وم ومبان اساسبية  ب  
مببن و ال ندسببة اججتماعيببة الببذم نعت ببد بانببع جببدير بايببداي تنميببة اجتماعيببة ور اهيببة 

س بب  اجرت باء و  Quality of lifeا تصادية   تي  اا تطورا  عاليبا   ب  نوعيبة الييبان 
 ب ا. 

اا م  ببون نوعيببة الييببان يببرتبط بصببورن وثي ببة بم  ببوميا ارببريا وهمببا الر بباه  
welfare  والتببببببنعنwell-being وهببببببو يببببببرتبط كببببببذلو بم بببببباهين التنميببببببة والت ببببببدن   

 .  (1)والتيسا   واشبا  الياجان
هذه الم اهين كل ا تدر  ضبما اسبتراتيجية اجرت باء اججتمباع  التب  تبناهبا 

لبيبببي مبببا  ولبببع البببى آربببره    اصبببدا  ببببذلو طبببر  من جيبببة علميبببة وا عيبببة يمكبببا اا ا
تتبناهببا المجتمعببان العربيببة   ومجتمعببان العببالن النببام    التبب  هبب   بب  طببور الت ببدن 
والن و  اليضارم   لتي يت   نن اجتماعية ويضارية عالية  ب  سبلن الر ب  والت بدن 

 اجنسان . 
سببام  واآلليببان العلميببة والعمليببة الم تريببة لتي يببت و يمببا يببأت  عببر  مببوجن جهببن الو 

 عملية اجرت اء اججتماع  واليضارم للمجتمعان :
 التأكيد على الدراسان والبيوي اججتماعية التطبي ية الميدانية والنظرية.  -1
 تشجيو التربية والتعلين واكتسا  الم اران.  -2

 عية. التركين على اجسرن ودورها    عملية التنشمة اججتما -3

 ت عي  وسام  اجع ن واجتصا    والمعلوماتية بك  نظم ا ووسامل ا.  -4

 التركين على برامو الرعاية اججتماعية والصيية.  -5

                                                           

   مركببن دراسببان الويببدن 1رجببان     بب  نوعيببة الييببان  بب  الببوطا العرببب    ط. نببادر  د1
.13    1992العربية   بيرون   
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 ت عي  مهسسان المجتمو المدن .  -6

 التركين على تنمية الموارد البشرية والمادية    المجتمو.  -7

ك  علمببب  اا هبببذه الم تريبببان بوصببب  ا وسبببام  علميبببة   اذا مبببا طب بببن بشببب
مدرو  وو ت صيغ ورطط وبرامو اجتماعية وا تصادية متنوعبة   يمكبا اا تيبدي 
تيببوج  اجتماعيببا  كبيببرا   بب  طببران الييببان اججتماعيببة ونوعيت ببا   وتي يببت ضببر  مببا 

 اجرت اء اججتماع  واليضارم ل نساا والمجتمو. 
جية اا هببببذه اجليببببان الم تريببببة ل ببببا دور  اعبببب  وم ببببن  بببب  هببببذه اجسببببتراتي

اججتماعيبببببة الشببببباملة    بالنسببببببة لقليبببببة اجولبببببى   ال اممبببببة علبببببى ت عيببببب  الدراسبببببان 
والبيوي اججتماعية والميدانية والتطبي ية على يدٍّ سبواء   تأربذ ييبنا  كبيبرا   ب  هبذا 
الم تر    بوص  ا العنصر اجسا     كب  عمب  وج بد ترطيطب  وتنمبوم   اذ بب  

يمكننببببببا معر ببببببة طبيعببببببة الوا ببببببو  والتعبيرعنببببببع   دراسببببببان ومسببببببويان اجتماعيببببببة   ج
باجيتياجبببان وال مبببون والمشببباك  اججتماعيبببة التببب  ت تضببب  يلبببوج  عاجلبببة.  اذ عبببا 
طريت هذه الدراسان والمسويان يمكننبا اليصبو  علبى بيانبان ومهشبران اجتماعيبة 
ة وديمقرا يببة عببا طبيعببة المجتمببو الميلبب    المببراد تنميتببع وتطببويره   وهكببذا بالنسببب

ألم ا لين  و مدينة   يج   ا نجمبو البيانبان والي بامت التب  تعطينبا صبورن واضبية 
 عا ماهية المطال  واجيتياجان الت  تتطل  يلوج  ومعالجان سريعة. 

   ييا اا اجليان اجررم اكثرها ت تن بتطوير وتعظين ال عب  اججتمباع  
الميببببرو لكبببب  هببببذه  م السببببلوو اججتمبببباع  ل نسبببباا بوصبببب ع المصببببدر اجساسبببب  

العمليببان والنشبباطان والرطببط.   بب  يمكببا تعظببين ال عبب  اججتمبباع  وتوجي ببع   اج 
عبببببر المهسسببببان اججتماعيببببة المرتصببببة ببببباع ء اجنسبببباا وتدريبببببع   كالمهسسببببان 
التربويببة والتعليميببة والث ا يببة   التبب  ي ببو علي ببا دورا  كبيببرا   بب  هببذا الميببداا   بوصبب  ا 

 بب  عمليببان تل ببيا المعببارف والم بباران والتببدري  علببى شببتى ال نببوا  تلعبب  دورا  كبيببرا  
والم بببا عبببببر سلسببببلة مبببا العمليببببان او الببببدوران التدريبيبببة التبببب  ت يم ببببا التشببببكي ن 

 المهسسة. 
وتشترو  ب  هبذه العمليبة اجسبرن بوصب  ا الركيبنن اجساسبية  ب  بنيبة المجتمبو     ب  

لتنشبمة اججتماعيبة التب  تسباهن ب بدر كذلو تضطلو بدور كبيبر  ب  عمليبة اجعبداد وا
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كبير    عمليبة تنظبين ال عب  اججتمباع  وضببطع  ب  سبيات ار  ب  واطبار معر ب  
يتببواءن مببو طبيعببة المجتمببو وتوجي اتببع المسببت بلية   بوصببف اجنسبباا الميببور الببذم 

 تدور يولع ك  عمليان التنمية والر اه اججتماع . 
يبببان   تنصببب   ببب  معالجبببة السبببلوو وهكبببذا نجبببد اا اغلببب  اآلليبببان والم تر 

اجنسان    وكي ية ت عيلع وتنظيمع   بييي يصبح  اع   ومهثرا   ب   م ج بد ونشباط 
تنموم ت ون بع مهسسان الدولة واج نت ا المرتل ة.   ألج نن اجع ن واجتصبا  دورا  

لتبب  مليوظببا   بب  تشببكي  اتجاهببان النببا  واراءهببن اناء العمليببان والبببرامو العمرانيببة ا
تنمبببو الدولبببة تي ي  بببا     ببب  التببب  ترلبببت لبببدم النبببا  رو  المببببادرن ورو  المشببباركة 

 واجيسا  بالمسهولية الوطنية كعم  جماع  ي دف الى تي يت الصالح العان. 
التركيببن هنببا كببذلو علببى تنميببة ال عبب  اججتمبباع  بوصبب ع يصبباد مببا ي علببع 

يا.  ويتي ببت هببذا ال عبب  البشببر مببا طا ببان متنوعببة ومتنا سببة  بب  اطببار مجتمببو معبب
كمببا مببرا بنببا عبببر تشببكي ن مهسسببية   يلعبب  البشببر مببا ر ل ببا ادوارا  ومسبباهمان 

    بب  اطببار عمليببان الن ببو  واجرت بباء اججتمبباع    التبب  تتجسببد  بب  (16)مرتل ببة
مظاهرالتنميببة البشببرية والر اهيببة اججتماعيببة   التبب  تسببعى المجتمعببان الناميببة الببى  

الليات بركب  البدو  المت دمبة والتب   طعبن شبوطا طبوي    ب  هبذا تي ي  ا   لقر  
 المضمار. 

اا هببذه اآلليببان والم تريببان يمكببا اا تي ببت نجايببا  ملموسببا    ييثمببا نجببد 
النوايا الصاد ة لتطبي  ا وت عيل با   ونجبد دعمبا  ماليبا  وماديبا  غيبر ميبدود   لمرتلبف 

لييان اججتماعيبة التب  يعيشب ا اجنسباا    نوات ا ووسامل ا ال اد ة الى تيسيا نوعية ا
سببببواء كبببباا  ببببردا   بببب  اسببببرن    و عضببببوا   بببب  تنظببببين    و ن ابببببة م نيببببة  و مهسسببببة 
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       The present paper sheds light on very vital branch of 

sociology, namely, ‘applied sociology’.  This branch deals with 

various aspects of life via applying different  social scientific 

criteria.  The study aims at explaining the means whereby 

society can be developed.  The study adopts social analysis as 

its approach.  This approach represents systemic sociological 

view in analyzing the social phenomena.       
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