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نفسها،  البرشية  الحضارة  قدم  قدمية  التخطيط  فكرة 

فالتفكري يف املحافظة عىل حياة اإلنسان والحصول عىل قوته، 

استقراره  وسائل  من  يتخذه  أن  عليه  ينبغي  فيام  والتدبري 

من أبسط أنواع التخطيط، فالتفكري والتدبري هام العنرصان 

عمليات  من  اآلن  به  نقوم  فيام  األصل  بل  األساسيان، 

تخطيطية.

حديث  هو  العلمي-  ومعناه  مبفهومه  والتخطيط- 

النشأة، إذ يرجع إىل أوائل الربع الثاين من القرن العرشين، 

عندما خرج االتحاد السوفيتي عىل العامل بأول خطة خمسية 

للتنمية (1933-1928)، وبعد الحرب العاملية الثانية انترشت 

االشرتاكية  سواء  الدول  من  كثري  وأخذت  التخطيط،  فكرة 

التقدم  إحداث  أجل  من  التخطيط  بأسلوب  الرأساملية  أو 

والتنمية االقتصادية واالجتامعية.

-  مفهوم التخطيط:

التخطيط هو نوع من التفكري والتدبري، والتخطيط يف 

أبسط صورة له هو التنسيق بني ما يرغب املجتمع أن يحققه 

وبني إمكانياته وموارده، وذلك خالل فرتة زمنية معينة، فلكل 

أوًال- فكرة التخطيط.* 

ثانيًا- قراءة تاريخية للتخطيط * 

االجتامعي.

ثالثًا- ما التخطيط االجتامعي؟* 

رابًعا- رؤية نقدية ملفاهيم التخطيط * 

االجتامعي.

خامًسا- إشكاليات املفهوم.* 

سادًسا- أهمية التخطيط االجتامعي.* 

سابًعا- مقومات التخطيط االجتامعي.* 

ثامًنا- أسس التخطيط االجتامعي.* 

تاسًعا- خصائص التخطيط االجتامعي.* 

عاًرشا- السياسة االجتامعية والتخطيط * 

االجتامعي.

الحادي عرش- مبادئ التخطيط * 

االجتامعي.

الثاين عرش- عمليات ومراحل التخطيط * 

االجتامعي.

الثالث عرش- أساسيات مامرسة عملية * 

التخطيط االجتامعي.

الرابع عرش- حدود التخطيط االجتامعي.* 
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مجتمع أهداف كام أن له موارد يستغلها ويستثمرها، وألفراده حاجات ومشكالت، فالتخطيط هو محاولة 

املجتمع الستثامر موارده ألقىص حد بغرض تحقيق أهداف معينة يف فرتة زمنية محددة، من السعي املتواصل 

لتنمية قدراته وموارده لتحقيق مزيد من األهداف يف صورة مستمرة، ولذلك فإن جوهر التخطيط عملية 

منظمة محسوبة الختيار أفضل السبل املمكنة للوصول إىل أهداف معينة، أو عملية ترتيب األولويات يف ضوء 

اإلمكانيات املادية والبرشية املتاحة وتلك التي ميكن إتاحتها.

كام يعد أسلوبًا أو وسيلة من التدابري واإلجراءات للوصول إىل تحقيق هدف محدد ولذا فإن:

التخطيط عملية مقصودة مبنية عىل أساس من الدراسة العلمية والتدبري هدفها األسايس تحقيق   - 

األهداف التي يسعى املجتمع إىل تحقيقها يف املستقبل، وذلك عن طريق صنع الخطط املرغوبة 

يف ذات الوقت الستثامر اإلمكانيات والطاقات واملوارد املتاحة يف املجتمع لتحقيق أهدافه. وبذلك 

فإن التخطيط يحاول اإلجابة عن األسئلة.

أين نكون؟ وكيف نحلل؟  - 

من املستفيد؟ وملاذا؟  - 

أين نريد أن نذهب؟ وما نتوقع تحقيقه مستقبالً؟  - 

ما املصادر واإلمكانيات التي سنعتمد عليها للوصول إىل هناك؟  - 

كيف نحرك املصادر والطاقات الكامنة؟  - 

كيف سنصل إىل هناك؟ وما أفضل السبل؟  - 

متي سيحدث ذلك؟  - 

من يشارك؟  - 

من سيكون املسؤول عن كل ذلك؟ وما مسؤولياته ومهامه؟  - 

ما املعلومات التي سنحتاج إليها لقياس ما نتوقع تحقيقه؟  - 

ما االستفادة من كل ذلك للذهاب ألهداف أخرى جديدة؟  - 

أهداف  أو  غايات  لتحقيق  إجراءات  عدة  يتضمن  منهًجا  بوصفه  عام،  بشكل  التخطيط  يعرف  كام 

مرغوبة ومطلوبة، والتخطيط الكفء يعني اتخاذ قرارات رشيدة، ومن ثم، فالتخطيط أسلوب منظم للتفكري 

والتدبري والتنبؤ.
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التاريخي  التطور  ينطوي عىل محصلة  التخطيط، ألنه  البدء يف عملية  نقطة  االجتامعي هو  والواقع 

الطويل الذي مر به املجتمع الذي يتميز باالستمرار والتواصل، وإذا كان التغيري هو القانون العام للحياة 

اإلنسانية، فإن االستمرار والتواصل هام عنرصا الربط بني مراحل هذا التغيري، أي إن الحارض قد تشكل من 

خالل املايض وعرب أحداثه التاريخية، ويف الوقت ذاته يتضمن بذور املستقبل، وهنا يربز التخطيط بوصفه 

محاولة علمية واعية للتحكم يف عملية التغيري ومسريات املجتمع بنظمه املختلفة، وتحقيق غاياته وأهدافه 

التي تتمثل يف تحسني نوعية الحياة ألبناء املجتمع.

ومن هنا، فإن التخطيط هو إثبات التصور، وهو مفهوم متعدد يرتبط بفلسفة مستخدميه أو الخدمة 

أو املجتمع الذي يجري فيه العمل بالتخطيط.

ويف هذا العرص الذي يتسم بالثورة العلمية التقنية والتحوالت االجتامعية الرسيعة نحو مجتمع أفضل 

لإلنسان املعارص، تتزايد الروابط املتبادلة بني األنشطة االجتامعية واالقتصادية املختلفة وداخل كل نشاط، 

ونظًرا للزيادة املضطردة لحاجة اإلنسان للعديد من السلع والخدمات األساسية منها وغري األساسية، وغري 

ذلك من الدوافع التي تدعو إىل رضورة األخذ بالتخطيط نهًجا للتنمية االجتامعية، وإن كانت هذه الرضورة 

السواء كحاجة  النامية عىل  الدول  املتقدمة فهي تربز بصورة أوضح يف  الدول  تربز بشكل واضح يف بعض 

رضورية، وذلك بهدف اختزال الطريق والجهود التي تبذل للوصول إىل التنمية املتجاوبة مع القدرات املادية 

والبرشية املتاحة يف هذه البلدان.

فالتخطيط منهج إنساين للعمل يستهدف اتخاذ إجراءات يف الحارض لجني مثارها يف املستقبل، ونظرًا 

للحاجة إليه فإن جميع األمم تبنت التخطيط وأخذت بالعمل به باعتباره عملية أساسية ال غنى عنها لتحقيق 

األهداف املجتمعية، ويعترب التخطيط أول عنرص من عنارص التحديث والتغيري والتنمية التي تنهض عليه.

والتخطيط هو التدابري املعتمدة واملوجهة بالقرارات واإلجراءات العلمية السترشاف املستقبل وتحقيق 

أهدافه، من خالل االختيار بني البدائل املتاحة الستثامر املوارد البرشية والطبيعية والفنية املتاحة إىل أقىص 

حد ممكن، وتلك التي ميكن إتاحتها إلحداث التغيري املنشود.

الثورة  من  املستوحاة  الحرضي  التحول  لعملية  الحديثة  االجتامعي  التخطيط  أصول  تتبع  وميكن 

الصناعية يف نهاية القرن التاسع عرش من خالل التخطيط العقالين، واملنظامت الخريية والحركات االستيطانية 

بيتسربغ، وقد  والنسبي واالحتيال يف عام 1908 يف  العشوايئ  الخدمات، واإلنفاق  ازدواجية  ملحاولة تجنب 

التخطيط  تم تشكيل رفاهية املجتمع أوًال، واملجالس واملنظامت االجتامعية حاولت االعتامد عىل مركزية 

اهتمت  األوىل  العاملية  الحرب  ومع  والجودة،  والكفاءة  الخدمات  وتنسيق  تحسني  أجل  من  االجتامعي 
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املنظامت املركزية بالتنسيق الفعال للخدمات، وبعد الحرب أصبحت هذه املنظامت تعتمد عىل املجتمع 

املحيل واملجالس لإلرشاف عىل أموال الرعاية االجتامعية واملشاركة يف التخطيط للمجتمع عىل نطاق واسع، 

وكان اهتامم املجتمع واملجالس التي سبقته من منظامت وسعت إىل تخصيص األموال بعقالنية بني عدد من 

املنظامت وتقديم الخدمات االجتامعية املختلفة، وتسببت الصفقة الجديدة يف الفرتة من 1930 و 1940 يف 

تغريات مهمة، واملنظامت التطوعية، والتي كانت مهيمنة عىل التخطيط االجتامعي املحيل، وازداد االهتامم 

بالتخطيط االجتامعي من قبل االتحاد وحكومات الواليات واملنظامت املحلية، وأصبحت الحكومة الفيدرالية 

أكرث نشاطًا(1).وطبق ذلك عرب مجموعة كبرية من الناس وصل يف عام 1950 عىل موجة من الرثاء األمرييك 

الفقر، ومع  الحد األدىن من  بالعيش فوق مستوى  الدولة  العامل، وبدأت غالبية سكان  تاريخ  ألول مرة يف 

مجيء الرئيس كنيدي وجونسون والليربالية، وتحقيق مكاسب يف الحقوق املدنية، ويصاحب ذلك تغيريات يف 

الترشيعات والتفاؤل من أجل فعالية التخطيط االجتامعي يف ستينات القرن املايض، وإعالن إدارة جونسون 

الحرب عىل الفقر وتعزيز املساواة يف الفرص، مع تخصيص مبالغ ضخمة من املال من أجل حل املشكالت 

االجتامعية العديدة، وبدأت الربامج االجتامعية االتحادية الكربى يف مجاالت الصحة واإلسكان ومرحلة ما 

قبل املدرسة االبتدائية والثانوية، ويف التعليم، وتجديد املناطق الحرضية ملواجهة الفقر والبطالة، ومشاركة 

العميل واملواطنني الستكامل التخطيط التكنوقراطي، ومع ذلك تحول مسؤولية برامج مثل املدن النموذجية 

االتحادية إىل رؤساء بلديات املدن، واملجالس واملديرين وذلك يف عام 1968.

ويف التخطيط الشامل للصحة نص القانون عىل األموال الالزمة إلرشاك جميع أصحاب املصلحة، مبا يف 

ذلك مقدمو الخدمات واملستهلكون، لبحث االحتياجات الصحية واملوارد ألول مرة يف تاريخ الواليات املتحدة، 

وعزز ذلك يف عام 1974 مع التخطيط للرعاية الصحية واملوارد وقانون التنمية.

نتيجة  الرتاجع  يف  بدأت  أنها  إال  االجتامعي  التخطيط  لدعم  نيكسون  إدارة  يف  التفاؤل  ظهور  ومع 

لخفض  نيكسون  إدارة  والتضخم ومحاوالت  الركود  السبعينات، وحالة  النفطية يف  والصدمة  فيتنام،  حرب 

اإلنفاق تدريجيًا وتراجع الترشيعات ونقل املسؤولية إىل الواليات يف الثامنينات، واستتبع ذلك هجوم عىل 

برامج الرعاية االجتامعية من قبل إدارات ريجان وبوش األول، وانخفضت بشكل ملحوظ األموال املخصصة 

السوق  أن قوى  االقتصاديون  أعلن  آخر  بينام يف جانب  الرضائب،  االجتامعية، وخفض  املشكالت  ملواجهة 

ستواجه القضايا االجتامعية، ومع نهاية القرن العرشين حاولت إدارة الرئيس بيل كلينتون تحقيق غايات 

الليربالية يف املحافظة واملسؤولية الشخصية وقانون العمل لعام 1996 وإعطاء فرصة إلصالح برامج الحكومة 

التي متول اآلن مع املنح االتحادية وموارد الدولة، واملساعدة املؤقتة للعائالت املحتاجة (TANF) والتنازل 

عن السلطة ومنح معظمها للواليات، ولكن الواليات كانت مقيدة يف تقليص الرعاية االجتامعية، وتكبدت 

اإلدارة األمريكية مع مطلع القرن الحادي والعرشين نفقات هائلة من الدوالرات والعجز بسبب االختالالت 

التجارية الكبرية، والحرب عىل اإلرهاب، والحرب املكلفة يف العراق، واملخططون االجتامعيون يواجهون اآلن 
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مهمة مشكوكًا فيها من تخصيص موارد شحيحة للمشكالت االجتامعية التي تزداد تعقيًدا، وأسس التخطيط 

الظواهر  تفرتض  التي  الوضعية  تلك  املنطقية،  الوضعية  فلسفة  تاريخيًا عىل  املرتبطة  وأنظمتة  االجتامعي 

االجتامعية، وترغب يف الظواهر الفيزيائية، ويوجد يف العامل اتجاه علمي للعمل وفًقا للقوانني التي ميكن 

التخطيط االجتامعي بالتخطيط العقالين الشامل،  معرفتها ومالحظتها، ومن املعروف حاليًا هذا املنهج يف 

وال ينبغي الخلط بينه وبني التخطيط االجتامعي الشامل، والذي له عالقة واسعة النطاق بالتخطيط عىل 

املستوى القومي، مثل الضامن االجتامعي، والتخطيط العقالين الشامل يفرتض أنه ميكن تحديد املشكالت 

االجتامعية وأسبابها من جذورها، وميكن جمع املعلومات الكاملة، وتستند إليها هذه الخطط الناتجة عن 

الحقائق والبيانات والحسابات املنطقية، إضافة إىل ذلك فإن العقالنية هذه عاملية، وكل الخطط والقرارات 

ميكن أن تكون مستنرية متاًما، وواقعية، وفيام يتعلق بها أقل منطقية من السياق، والثقافة، أو االختالفات 

الفردية، ويعتقد قليل من املخططني االجتامعيني أن هذه االفرتاضات صحيحة، ولكنها ميكن أن تكون تقريبية 

من  املركزية  أو  الوسط  اتجاه  وجود  مثل  ما،  حد  إىل  العقالنية  الخيارات  تجميع  ميكن  لذلك  ومعقولة، 

الخيارات العقالنية يؤدي إىل العقالنية الجامعية، واقتنع هربرت سيمون (1955) بسبب مقنع حيث يحدد 

عقالنية اإلنسان يف إطار حدود الذكاء البرشي والخربة النفسية واالجتامعية، والتنشئة االجتامعية، واللغة، 

والثقافة، والسياق، ومن ثم، عادة ما يختار املخططون يف مامرسة Satisficed بديًال مقبوًال، بدًال من االستفادة 

املثىل واختيار أفضل بديل إن أمكن.

وكان بديًال للتخطيط العقالين الشامل التدرج أو التدرجات املفككة، التي يشار إليها أحيانًا باسم ”العلم 

املتخبط“، وادعت  لندبلوم أن التخطيط العقالين ال ميكن أن يحدث إال يف ظل ظروف بالغة املثالية، ويف 

املقابل نجد التدرج تجنب املظاهر الكامنة وبقية األهداف، ويركز املخططون االجتامعيون بدًال من ذلك عىل 

املشكالت امللموسة والظروف الفعلية واملرتجمة عادة يف الواقع من خالل وجود محاوالت النجاح والفشل 

الربامج  للمخططني االجتامعيني تحديد عملهم يف ظل ظروف محددة، وتجاهل  يف حاالت معينة، وميكن 

والخدمات، والنهج التي كان أداؤها سيئًا، وبواسطة إجراء بعض التعديالت فإن هذه التحسينات البسيطة 

اإلضافية تعد ثراء نظريًا لحلول أفضل وأن ذلك أفضل األدوار والوظائف االجتامعية للمخططني.

يخططون  ألنهم  متعددة،  وظائف  يف  واالنخراط  املختلفة  األدوار  االجتامعيني  للمخططني  ويحدد 

أنهم  كام  معينة،  اجتامعية  سياسات  إىل  والدعوة  األولويات،  وتحديد  الرئيسة  القضايا  بتحديد  ويقومون 

يقومون بإجراء البحوث وجمع البيانات عن الحاجات البرشية واملوارد وهم مبثابة مورد، وتوفري التكنولوجيا 

العام  للقطاعني  املشورة  املخططون  ويقدم  والخدمات،  الربامج  وتحسني  وتطوير  للتخطيط،  املساعدة 

والخاص، والحكومة واملنظامت القومية وحكومات الواليات واملنظامت املحلية، وذلك لتطوير موارد جديدة 

والبحث عن مصادر جديدة للتمويل، وينظمون الناس واملنظامت، وتعبئة املوارد لتحسني الخدمات والتعاون 

بني املنظامت، وينظر يف كثري من األحيان ملثل هذه األنشطة يف الحصول عىل مزيد من القواسم املشرتكة 
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العاملني  العامة) مع بعض  للصحة  التخطيط  أو  املثال، عىل مستوى مدينة  املهن األخرى (عىل سبيل  مع 

التكنوقراطية، والحظ  التوجهات  املتعارضة مع  املبارشة  املامرسة  إليهم يف عملية  ينظر  الذين  االجتامعيني 

الغرض  بشأن  وخالفات  نظر  وجهات  يوجد  املتناقضة،  األنشطة  جانب  إىل  أنه   (Specht, 1977) جيلربت 

األسايس األول من التخطيط االجتامعي وهو التكامل وأهداف بناء القدرات، واالتساق مع هذه العملية، 

ومبارشة وتوجه املامرسة امليدانية، يف حني يتم اعتامد برامج التنمية األخرى، وأهداف اإلصالح االجتامعي، 

االختالفات  بني هذه  والتوفيق  التوضيح  أهمية  الصحافة)  (يف  رومثان  وذكر  والتحليل،  التدقيق  من خالل 

الظاهرة من خالل التوضيح والتخلص من مناذج  تدخل املجتمع، يف حني أن واحدة قد تكون قادرة عىل 

الوصول إىل حاالت مختلفة من التخطيط االجتامعي والتنميط، إنهم ال يعملون للعثور عىل حاالت مختلفة، 

الدعوة  قبل  من  والتخطيط  االجتامعي  العمل  بني  يجمع  األطفال  عن  الدفاع  صندوق  املثال،  سبيل  عىل 

النشطة واالستخدام الفعال للبيانات،كام أن البحوث تؤكد عىل املهارات التحليلية(2).

جاءت األزمة املالية العاملية يف عام 2008 يف البنوك األمريكية مام أدى إىل رضورة التدخل الحكومي 

ملواجهة األزمة املالية التي أثرت بدورها عىل األزمة االقتصادية العاملية.

الخمسية األوىل (1965-1960) ويشري تحليل  الخطة  بأسلوب علمي يف  التخطيط  بينام طبقت مرص 

وتقييم هذه الخطة إىل مقابلة تحقيق أهدافها ووضعت الخطة الخمسية الثانية إال أن دخول مرص يف حروب 

مع اإلرسائيليني دفع املجتمع املرصي إىل إيقاف العمل بهذه الخطة، وكذلك توجيه النفقات واألموال إىل 

النفقات العسكرية، مام يؤثر إىل حد كبري عىل التخطيط لخدمات الرعاية االجتامعية، وبذلك تحولت الخطة 

الخمسية الثانية إىل خطط سنوية.

وحاولت مرص دعم وتعزيز استقاللية املحليات إداريًا وترشيعيًا وماليًا ملنح السلطة للمجالس الشعبية 

املحلية يف صنع الخطط املحلية.

واملهارات  للخربات  تفتقر  املحليات  أن  املحليات، غري  قانون  والقوانني، خاصة  الترشيعات  من خالل 

التخطيطية فضًال عن ضعف ثقافة الالمركزية لدى املسؤولني باملحليات، من الصعوبات التي تواجه التخطيط 

يف املحليات.

الجمهورية ألقاليم تخطيطية متجانسة، وعزز  اإلقليمي وتم تقسيم  التخطيط  وحاولت مرص تجربة 

ذلك بالترشيعات والقوانني التي أعطت املحافظني سلطات رئيس الجمهورية غري أن هذه التجربة ال تزال 

غري مستقرة حتى يف الترشيعات املرتبطة بتقسيم الجمهورية إىل أقاليم تخطيطية وفصل وإدماج محافظات، 

وإيجاد وإلغاء محافظات جديدة وذلك يف فرتة زمنية وجيزة، باإلضافة إىل ضعف ثقافة الالمركزية وتركز 

الخدمات واملؤسسات الكربى يف العاصمة أو عواصم املحافظات.
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بينام حدد الفرد كان Alfred Kahnِ التخطيط االجتامعي بأنه: عملية صياغة وتحديد السياسة التي 

تنطوي عىل تحقيق األهداف من أجل الوصول إىل التنمية بشكل منظم من خالل العالقة بني الوسائل والغايات 

التي تسعى إىل تحقيقها بالخيارات الرشيدة، وركز هاريف لوير عىل رضورة جمع البيانات واإلحصاءات وأن 

الخطة االجتامعية يجب أن تتضمن إىل حد ما وضًعا أكرث تفصيًال وتوسًعا إىل حد ما من حيث األيديولوجية، 

وأن تكون موجزة من حيث الدستور الترشيعي.

والقرارات  اإلجراءات  عن  عبارة  للتخطيط  والجوهري  األسايس  الهدف  فإن  املنظور  هذا  ومن خالل 

املتبعة واألعامل املستقبلية التي تتطلب:

اختيار األهداف عىل ضوء تقييم املصالح أو االتجاهات أو نوع املشكالت التي تواجه املجتمع   - 1

للخطة. املدى  البعيدة  بالنتائج  املجتمع  أفراد  لدى  الوعي  ومدى  االجتامعية  القيم  حسب 

الرغبة واإلرادة واالتزان(4).  - 2

وبذلك، حدد الفرد كان العالقة بني السياسة والخطة ُمركزًا عىل األهداف والوسائل والخيارات.

ولذلك، ميكننا تحديد مفهوم مخترص للتخطيط االجتامعي يف مصطلح واحد وهو ”االختيار“.

التخطيط االجتامعي: هو عملية متنوعة ومتطورة متتد لتشمل جميع ما يقوم به اإلنسان، كام أنه شامل 

للتفكري أيًضا ألنه يسري وفق خطة زمنية محددة ومنظمة وعند النطق باللفظ اجتامعي مع التخطيط فإنه 

يوضح الصور واملعاين التي توضح أن التخطيط يف مضمونه نظام اجتامعي موجه للمرشوعات واملؤسسات 

االجتامعية.

وهو عملية صنع قرارات عقالنية موضوعية من األهداف املستقبلية، أي تحديد مسارات العمل يف 

املستقبل، وتحديد وسائل تحقيق هذه األهداف والطرائق البديلة والتي تعتمد عىل وضوح ورسم اإلجراءات 

والقيم واالختيار بني نظم العمل واملتابعة والتقييم لهذه العملية(3).

والتخطيط بذلك يرتبط ارتباطًا وثيًقا بصنع القرارات الرشيدة من ناحية، واالختيار الواعي من ناحية 

أخرى واملستقبل من ناحية ثالثة، كام أن املفهوم ركز أيًضا عىل املراحل والعمليات التخطيطية.

وذهب نيل جلربت- هاري سيكيتNeil Gilbert&H.Spacht (5) إىل أن التخطيط االجتامعي من أجل 

التنمية يعترب عملية إرادية منظمة تقوم عىل االستخدام الصحيح لألسلوب العلمي يف الدراسة والبحث والتفاعل 

املبارش مع مشكالت املجتمع والقياس الواقعي والدقيق الحتياجات أفراده والحرص الشامل ملوارده وإمكانياته 
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البرشية واملادية والعمل عىل التوصل إىل صنع قرارات تخطيطية مناسبة وتوفري وإشباع احتياجات املجتمع 

التنمية االجتامعية واالقتصادية. لتحقيق أهداف  املتاحة  اإلمكانيات  يتفق عليها يف ضوء  أولويات  حسب 

وركز املفهوم عىل العمليات التخطيطية، واهتم بالحاجات وصنع القرارات واإلمكانات املتاحة لتحقيق 

التنمية االجتامعية واالقتصادية ومل يوضح من املسؤول عن هذه العمليات.

بينام يحدد أحمد كامل أحمد(6). التخطيط االجتامعي بأنه هو عملية تغري اجتامعي مقصود ووسيلة 

فعالة لنقل مجتمع من صورة معينة إىل صورة أخرى عن طريق الوصول إىل مجموعة من القرارات املتتابعة 

املتكاملة غري املتعارضة بحيث لو نفذت لقادتنا إىل تحقيق األهداف الكاملة ويف املواعيد املطلوبة وبأقل 

التكاليف املمكنة من حسن األداء.

املعتمدة  التكنيكات  باستخدام  املشكالت  ملواجهة  العقالين  التطبيق  هو  االجتامعي  والتخطيط 

للقطاع  اإلنسانية  الخدمات  وتقديم  وتنسيق  لتنفيذ وتطوير  العلمي  واملنهج  الواقع  البيانات وسياق  عىل 

وذلك  محيل  أو  إقليمي  أو  قومي  أو  دويل  مستوى  عىل  تطبيقه  ميكن  االجتامعي  والتخطيط  املستهدف، 

عن طريق املجالس املحلية، فالتخطيط ميكن أن ينفذ محليًا وإقليميًا ووطنيًا ودوليًا ويعالج مشكالت مثل 

الفقر ورعاية الطفل واألرسة، والشيخوخة، والسكن، والجرمية، والجنوح، والصحة العقلية... من املشكالت، 

فاملخططون االجتامعيون ميكنهم العمل يف تخصصات متنوعة منها العمل االجتامعي، والتخطيط الحرضي 

واإلدارة العامة، والرعاية الصحية والسياسة العامة.

التخطيط  خرباء  بها  يقوم  التي  األنشطة  مجموعة  واسع  نطاق  عىل  االجتامعي  التخطيط  ويشمل 

باستخدام املنهج العلمي يف تحليل البيانات بشكل منظم والتي تسهم يف دمج ومشاركة املواطنني، وعىل 

الرغم من ذلك، أكد رومثان (يف الصحافة) أن التخطيط االجتامعي قد ظهر كاتجاه حديث، وتؤكد البيانات 

عىل أن التغيري يرتكز عىل مبادئ العلوم االجتامعية واملوضوعية التجريبية، والتي ينظر إليها عىل أنها مبنية 

عىل األدلة والتكنوقراطية، واملثالية ولكن العقالنية هي املهيمنة(7).

وركز املفهوم عىل العقالنية، والتكتيكات التخطيطية واملستويات املامرسة التخطيطية.

حالة  إلنجاز  االجتامعية  للخدمات  عقالين  وتصميم  اختيار  عملية  هو  االجتامعي(8)  التخطيط  إنَّ 

يف  االجتامعية  والسياسية  االجتامعية  الخدمات  وتنسيق  وزيادتها  تطويرها  تشمل  للخدمات  مستقبلية 

املستويات املحلية والقومية.

يوجد ثالثة أنواع من املخططني االجتامعيني يف الخدمة االجتامعية، منهم مخططو الخدمة االجتامعية، 

متخصصون يعملون مع الجمهور الكبري ومنهم من يعمل مع إدارة الخدمة املبارشة، والنوع الثالث يعمل 

مع مديري املنظامت التنفيذية(8).
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ويحدد التخطيط االجتامعي بأنه(9): األسلوب العقالين الستعداد للمستقبل وهو شامل منوذًجا لجمع 

لتحليل  فوائد  البديل  والسيناريو  للتفكري،  املستقبل  التجاهات  واملعرفة  املمكنة  البيانات  وفحص  وتحليل 

التكاليف ووسيلة الختيار السيناريو املمتاز.

الخدمات  ومسؤويل  املجتمع  مع  باملامرسة  عادة  يرتبط  نشاط  هو  االجتامعي(10)  التخطيط  أن  كام 

االجتامعي  التخطيط  ويشمل  مجتمع  أي  أو  املحيل  املجتمع  يف  مهمة  وظيفة  الواقع  يف  وهو  اإلنسانية، 

وتطوير خطط  التحسني،  القوة ومجاالت  مناطق  استكشاف  بشكل جامعي  للناس  تسمح  التي  العمليات 

العمل، وتقييم فعالية السياسات والربامج يف إيجاد تغيري اجتامعي واسع النطاق.

والتخطيط ينطوي عىل وضع الرتتيبات الالزمة لنفعل شيئًا ما، والتخطيط االجتامعي هو عملية تعاونية، 

ويرتبط بتعزيز املنظامت واملجتمعات املحلية والقومية خالل التنمية والتنفيذ الناجح للسياسات والربامج 

االجتامعية يف شكلها األكرث عمومية، كام أنه العمل عىل الصعيدين الرسمي وغري الرسمي، مع املستفيدين 

واملسؤولني والقادة، والعاملني يف العمل مًعا من أجل تبادل األفكار ووضع اسرتاتيجيات لتحسني األداء البرشي 

والبيئة االجتامعية.

وبذلك، فإن التخطيط هو اختيار وبرمجة سياسة يف ضوء تقديرات احتياجات املجتمع، ويتم تطبيق 

هذه النامذج وفق قيم املجتمع(11).

كام أن التخطيط قد ميكن تعريفه بأنه السيطرة والتوجيه التي متارس عىل النظام االجتامعي واالقتصادي 

من جانب املجتمع املنظم سياسيًا من أجل تحقيق األهداف التي تعترب مرغوبًا فيها(12).

التخطيط االجتامعي هو تلك الجهود املربمجة التي يتخذها املسؤولون لحسن استثامر وتوجيه املصادر 

التنمية  عمليات  السيطرة عىل  إىل  االجتامعي  التخطيط  ويهدف  والكامنة،  القامئة  املجتمعية  واإلمكانيات 

بشقيها املادي وغري املادي، والتحكم يف هذه العمليات لتحقيق املوازنة بني رسعة تقدم العامل املادي ورسعة 

تقدم العامل الروحي والقيمي ليك يستطيع املجتمع السيطرة عىل مشكالته اإلنسانية والحضارية ومقابلة 

وإشباع أكرب قدر ممكن من حاجات سكانه.

التقرير سلًفا مبا يجب عمله لتحقيق أهداف محددة خالل فرتة زمنية  التخطيط هو  ومن ثم، فإن 

املناسبة لتحقيق هذه األهداف ومبا يجب عمله مقدًما، والتنبؤ مبسرية املجتمع  الطرائق  معينة، وتحديد 

وحاجاته ومشكالته والتغيريات املتوقعة.

والتخطيط االجتامعي مهام كانت طبيعته وأساليبه وأهدافه يحتاج إىل سلطة عمل جامعي تعاوين تقوم 

به سلطة أو هيئة مخططة يف مؤسسات مسؤولة ويدعم عمليات ونتائج املواطنني املستفيدين الحقيقيني 

من عوائده.
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أيًضا إىل سلطة مركزية أو ال مركزية مخططة يدعمها مشاركة األهايل  التخطيط االجتامعي  ويحتاج 

وتعاونهم، فالسلطة هي التي تضع الخطة وتحدد أساليبها وغاياتها وتطبقها عىل مشكلة أو حاجة محددة.

الدولة  فلسفة  كانت  فإذا  املجتمع،  وأيديولوجية  فلسفة  عىل  تعتمد  االجتامعي  التخطيط  وبرامج 

اشرتاكية فإن الخطط مؤسسية تحليلية مركزية وقومية طويلة املدى وهي خطط شاملة إلحداث تغريات 

جذرية.

فإن هذا النوع من التخطيط يحتاج إىل رقابة من قبل الدولة السيام يف املجتمعات النامية، حيث تكون 

االجتامعي  النظام  إذا كانت فلسفة  أما  الجهود،  قليلة ومشكالتها كبرية ومتعددة حتى ال تضيع  مواردها 

رأساملية فإن برامج التخطيط االجتامعي تكون برامج إصالحية وفردية عالجية وال مركزية وقصرية املدى 

ترمي إىل ترميم املجتمع وإصالحه وعدم تغيريه جذريًا، فهي تهدف إىل تهدئة األحوال االجتامعية املتأزمة 

أكرث ما تهدف إىل دراستها دراسة شمولية تتوخى معالجتها.

إن املفهوم الجديد لتخطيط الرعاية االجتامعية يعتمد عىل مبدأين(13):

أولوية التخطيط ألنساق الحياة يف املجتمع.  - 1

خدمات الرعاية الرضورية يجب أن تركز عىل املناطق األكرث حاجة.  - 2

وذلك لتحقيق:

االنضباط وااللتزام يف تخطيط الرعاية االجتامعية.  - 1

جعل املشكالت أكرث سهولة للتأثري فيها.  - 2

إحداث حلول ديناميكية للهيكل االجتامعي يف املجتمع من خالل مشاركة الناس للحكومة يف صنع   - 3

القرار.

كام أن التخطيط للمجتمع يختلف عن التخطيط للمنظامت ألن الخطوة األوىل يف التخطيط املجتمعي 

يجب أن تحدد مجموعة األهداف والرؤية املشرتكة للجامعات يف املجتمع، والعديد من املنظامت تحدد 

الخطة وأهدافها وبعضها يف التخطيط الفعال للعمل، واملنظامت العسكرية تحدد أهدافها وتتصف هذه 

املمتاز  العميل  إىل عرض  تسعى  األهداف  تكون هذه  ورمبا  أرباًحا  يحقق  أن  ويجب  بالوضوح،  األهداف 

والتزود بالبيئة الصحية ولكن الهدف النهايئ البد وأن يكون ربًحا ألن العمل الذي ال يحقق ربًحا يف النهاية 

يستنزف رأس املال، وهناك بعض املفاهيم املرتبطة بالتخطيط مثل العمالء واملستخدمني والهدف الواضح 

للمنظمة وإن عملية التخطيط الجيد املجتمعي هي التي تبدأ بكتابة تقرير لألهداف(14).



25الفصل   1  •     يف ماهية التخطيط االجتمايع
كام يتطلب التخطيط إدارة متطورة وأن املشاركة العامة يف هذه العملية مهمة للغاية، ولكنها معقدة 

والبد من تقسيم األهداف حتى تصل إىل األهداف اإلجرائية عىل املدى القصري.

هناك اتجاهات موجهة للتخطيط وتساعد عىل التوقعات املستقبلية وتستخدم أيًضا كقاعدة للتخطيط 

وإن االتجاهات املحتملة للتغيري وهو ليست النظرة املثالية للتشكيل والتصميم لعملية تخطيط املجتمع.

هناك فرص تقود لعلمية التخطيط وتقيم أو تقدر املستقبل املجتمعي مستندة إىل الفرص والقيود   - 

كام  املحليات،  يف  املواطنني  ومشاركة  لالتجاهات هي جهود  البسيطة  التقديرات  ومن  األخرى، 

أغلب  يف  املوضوعية  الفرص  يحدد  املهني  واملخطط  والقوى،  الفرص  تحديد  التخطيط  يتضمن 

الرخيصة. الطاقة  الكبرية وتوفر مصادر  الصناعية  والنيابات  القليل والوسائل  النقل  األحيان مثل 

وتركيز  تواجهها  التي  املجتمع  يف  الحاسمة  القضايا  وتحدد  التخطيط  عملية  تقود  التي  القضايا   - 

جهود التخطيط عىل هذه القضايا وأن القضايا التي تقود عملية التخطيط أحيانًا تشكل وتحدد 

عن طريق االستبيان مثل نوع الصناعة، مثل صناعة السيارات، وقد يكون االستبيان عىل املشكالت 

إزالة ازدحام املرور الذي يعيق الصناعة الجديدة.

رؤية التعبري تستخدم أحيانًا بشكل طليق، وهي عملية الرؤية الحقيقية للهدف املجتمعي ووضع   - 

الصعب  ومن  التنمية،  لخطط  املثرية  األنواع  أكرث  أحد  تكون  أن  للرؤية  وميكن  لتحقيقها  خطة 

استخدام رؤية تقود التخطيط وأكرث الخطط املحلية للتنمية تتضمن مجموعة من املداخل التي 

تركز عىل التبسيط والتسهيل والتوضيح والفهم واالستعداد للخطة املجتمعية وتركز املداخل أو 

التخطيطية كمساهمة أفضل(15). العزيزة، واالتجاه يقود األعامل  الحاجات املحلية  النظريات عىل 

والتخطيط االجتامعي هو التقرير سلًفا ملا يجب عىل املجتمع واملواطنني عمله لتحقيق أهداف محددة 

ومقابلة لحاجات ومواجهة املشكالت االجتامعية يف فرتة زمنية محددة باالستثامر األمثل والتوجيه الواعي 

للموارد واإلمكانيات املجتمعية املتاحة والكامنة ومن ثم، فالتخطيط هو مجموعة العمليات الذهنية القامئة 

عىل املنهج العلمي التي تستهدف تحقيق أهداف محددة سلًفا لالرتقاء بالحياة وتحسني نوعيتها مبا يحقق 

الرفاه االجتامعي للفرد واملجتمع وميكننا تعريف التخطيط بأنه رسم الصورة املستقبلية للمجتمع وذلك من 

خالل تحديد العمل الذي ينبغي اتباعه لتحقيق أهداف محددة يف فرتة زمنية مقدرة.

ويستنبط من ذلك أن التخطيط االجتامعي عملية علمية منتظمة ومستمرة لتحقيق أهداف مجتمعية 

رعاية  لسياسات  وفًقا  املتاحة  للبدائل  الرشيدة  للقرارات  الواعي  باالختبار  مناسبة  أكرث  بوسائل  مستقبلية 

اجتامعية واضحة وأولويات محددة يف املستقبل أي من الوجود الفعيل إىل الوجود املمكن، ومن ثم فهو عمل 

ابتكاري خالق وهو أشمل وأعمق من التنظيم واإلنشاء، ألنه يتضمنهام ويتجاوزهام يف الوقت نفسه وأنه 


