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   .جتماع التنظيمل علم امقياس: 

 تمهيد

 من ميادين علم االجتماع األكثر حداثة التصا       
ً
 بقضايا يعّد علم اجتماع التنظيم واحدا

ً
 مباشرا

ً
ل موضوعاته اتصاال

ه يمكن تلمس بوادر التحليل االجتماعي لقضايا التنظيم بمعناه العام في دراسات  علم االجتماع املعاصر على الرغم من أنَّ

سبتسر  هربرت :القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، في أعمال الرواد األوائل لعلم االجتماع والسيما في أعمال كل من

 .يست كونت وكارل ماركس ودوركهايموأوك

على الرغم من حداثة علم االجتماع كاتجاه أكاديمي في الجامعات ظهر في قارة أوروبا وانتشر منها إلى بقية أنحاء العالم،      

هتم املنهج إال أّن جذور دراسات علم االجتماع كأحد العلوم االجتماعّية واإلنسانّية تعود إلى العديد من القرون املاضية، وي

االجتماعي بدراسة السلوك البشري االجتماعي ملساعدة قادة الدول املختلفة على وضع السياسات االجتماعّية، 

وغير ذلك منذ ظهور علم االجتماع بصورته الحديثة وهو محل نقاش بين األكاديميين لوضع تعريف دقيق ، واالقتصادّية

ه العل
ّ
م الذي يهتم بوصف النظم االجتماعّية من نشأتها وتطورها، وحتى العالقات ومجال محدد للدراسة، ويمكن القول إن

االجتماعّية املختلفة، واملقارنة بين املجتمعات على اختالفها وتنوعها، وبذلك هو يدرس اإلنسان في محيطه الجمعي وال 

 يدرس الحاالت الفردية للبشر والذي يعّد أحد اختصاصات علم النفس

ت علم اجتماع التنظيم قد نمت بصورة مطردة مع االنتشار الواسع الستخدام مفهوم )التنظيم( في ويالحظ أنَّ دراسا

الدراسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية املختلفة، ذلك أنَّ هذا املفهوم بات يشكل األساس الذي تشاد 

 ملا يتيحه 
ً
من إمكانية تنظيم تصور اإلنسان لألشياء املحيطة به، عليه الدراسات العلمية في املجاالت املختلفة، نظرا

 .وللظواهر التي يرغب بتحليلها ومعرفة العوامل املكونة لها، والعوامل املؤدية إليها

نشأة وتطور علم االجتماع تعود بدايات النظريات االجتماعّية في العالم إلى الحضارة املصرّية القديمة التي عرفت نظام 

ة قبل اليونان بعدة قرون، واستطاع املصريون وضع نظرّية اجتماعّية بدائّية لتنظيم املجتمع إلى طبقتين، املدينة املستقل

األولى الطبقة الحاكمة املقدسة، والثانية طبقة العامة، ثّم تطور األمر بعد ذلك إلى ظهور طبقات جديدة مع تطور 

م الطبقات االجتماعّية في الهند والصين، أما في اليونان عرفت العديد من الحضارات الشرقّية القديمة نظا ،املجتمع

فوضع كّل من أفالطون وأرسطو العديد من النظريات في التنظيم االجتماعي، من أشهرها كتاب السياسة ألرسطو، وفي 

ة، إلى أن جاء الحضارة اإلسالمّية وضع الفارابي نظريته عن املجتمع، وهي توافق نظرّية أفالطون في تأسيس املدينة الفاضل

 لعلم االجتماع الحديث من خالل ما سماه بعلم العمران البشري 
ً
 ابن خلدون ووضع أساسا



لقد أخذت دراسات علم اجتماع التنظيم بالنمو والتطور مع تطور مفهوم التنظيم ذاته، ففي حين كانت الدراسات املبكرة 

مة؛ أصبحت دراسات علم االجتماع املعاصر تعالج قضاياها لعلم االجتماع تعالج القضايا االجتماعية برؤية تنظيمية عا

برؤية تنظيمية أكثر دقة، وتستخدم في ذلك أدوات متطورة تتيح لها إمكانية تحليل أنماط السلوك االجتماعي ضمن 

 .التنظيم بمستوياته املتعددة بصورة تختلف عّما كانت عليه في املاض ي

 مفهوم التنظيم 

  :وم التنظيمهناك تعريفات متعددة لفه

  .« التنظيم بأنه »وحدة اجتماعية يتم انشاؤها من أجل تحقيق هدف معين«أميتاىإتزيونىيعرف » 

« أن التنظيم »عملية تشمل تقسيم وتجميع العمل الواجب تنفيذه في وظائف مفردة ثم تحديد العالقات نيومانويذكر »

  .املقررة بين األفراد الذين يشغلون هذه الوظائف«

« إلى التنظيم على أنه »عملية تحليل النشاط ، وتحليل القرارات ، وتحليل العالقات ، من أجل تصنيف دركرر » وينظ

 .العمل وتقسيمه إلى أنشطة يمكن إدارتها«

« أن التنظيم هو »نظام للتعاون ، يظهر في الوجود عندما يكون هناك أشخاص قادرون على االتصال بارنارويرى » 

 اغبون في املساهمة بالعمل ، لتحقيق أهداف مشتركة«ببعضهم البعض ور 

وقد تختلف مسميات التنظيم ، لكن جوهرها واحد ال يتغير ، فقد يستخدم البعض مصطلح »البيروقراطية« لإلشارة إلى 

املعنى الذى يقصد بمصطلح التنظيم ، وقد يميل البعض األخر إلى استخدام مصطلحات محددة مثل »املؤسسة« أو 

  .« لإلشارة إلى التنظيم أيضاالهيئة« أو »مةاملنظ»

  :ونجد أن أهم ما يميز التنظيمات اعتمادها على

 التقسيم الدقيق للعمل- 

 القوة- 

 تحديد مسئوليات االتصال- 

 نحو تحقيق أهدافه وجود مركز أو أكثر للقوة يتولى توجيه التنظيم- 

 األعضاء ، وانضمام أعضاء جدد تتوافر فيهم الخبرة الفنية راكزضمان الحركة داخل بناء التنظيم ، من خالل تغيير م- 

 :نشأة علم اجتماع التنظيم

التطور الحديث لعلم االجتماع خرج علم االجتماع في القرن التاسع عشر امليالدي في القارة األوروبّية من رحم الفلسفات 

ئة وثالثين ميالدي، وسرعان ما انتشر مصطلح علم االجتماع عام ألف وثمانم أوجست كانطالحديثة، حيث صاغ 

 للداللة على كّل دراسة علمّية تخص املجتمع، ووضع 
ً
سبنسر أول مؤلف مخصص لهذا الفرع  هربرتاملصطلح أكاديميا

العلمي الجديد في الواليات املتحدة األمريكّية باسم علم االجتماع، وهو أحد الفالسفة اإلنجليز، ومن بعده بدأت كّل من 

سها الجامعا
ّ
ت األوروبّية واألمريكّية في إنشاء أقسام مخصصة للدراسات االجتماعّية في كليات العلوم اإلنسانّية، وترأ



فالسفة كبار أخذوا على عاتقهم وضع نظريات ومؤلفات في التنظيم االجتماعي، ومن أشهر مؤسس ي علم االجتماع الحديث 

ما تأسست جمعيات علم االجتماع حول العالم في القرنين التاسع ، وماكس فيبر، وكارل ماركس، كدوركايمكّل من إميل 

 عشر والعشرين ميالدي.

  . ارتبط علم اجتماع التنظيم في نشأته ارتباطا وثيقا بعلم االجتماع الصناعى - 

  : « وزمالؤه دراساتهم التي قاموا بإجرائها في عدة تنظيمات صناعية وهىإلتون مايواستكمل »  1944ففي عام  -

 مصنع النسيج بفيالدلفيا -

 مصانع الطائرات في كاليفورنيا -

 « إلنتاج التليفونات بشيكاغوهاوثورنمصانع »  -

وبعد استكمال هذه الدراسات سالفة الذكر ، بدأ العلماء في تطبيق نتائج دراستهم داخل تنظيمات العمل املختلفة . وقد  -

تجارية،واملستشفيات، والنقابات، واملصالح الحكومية، واملكتبات اتسعت مجاالت البحوث لتشمل دراسة املجاالت ال

  . العامة ، واملناجم ، وغيرها من تنظيمات العمل املختلفة

 وقد ترتب على تراكم قدر كبير من املعلومات عن التنظيمات املختلفة ظهور علم اجتماع التنظيم -

د اتساع نطاق النمو التنظيمى في العصر الحديث ، والذى يمكن أن وقد تزايد اهتمام علماء االجتماع بدراسة التنظيم بع -

يطلق عليه »عصر التنظيمات« ، وبعد أن أصبح للتنظيم دور واضح في الحياة االجتماعية ، وبعد أن أصبحت التنظيمات 

  . تحيط باإلنسان منذ مولده حتى انتهاء حياته

  مأهم العوامل التي أدت إلى ظهور علم اجتماع التنظي

  . تراكم قدر كبير من املعلومات عن تنظيمات العمل املختلفة -

  . اتساع نطاق النمو التنظيمى -

  . فاعلية الدور الذى يؤديه التنظيم في الحياة االجتماعية -

  التغيرات التي تحدث داخل التنظيمات وما يترتب عليها من مشكالت تنظيمية- 

 
ا
 تعريف علم اجتماع التنظيم  -أول

، وقد ظهرت الحاجة إليه بعد اتساع نطاق عل
ً
م اجتماع التنظيم هو أحد فروع علم االجتماع، وهو فرع حديث نسبيا

النمو التنظيمي في العصر الحديث، وظهور العديد من املشكالت الناجمة عن التغيرات التي حدثت داخل التنظيمات في 

  .املجتمع

ه »دراسة العالقات االجتماعية داخل املصنع  وهناك تعريفات متعددة لعلم اجتماع التنظيم،
حيث يمكن تعريفه بأنَّ

  .واملنظمات إلى جانب دراسة التأثير املتبادل بينهما وبين املجتمع املحلى

ه ) تحليل للنظم الصناعية والتنظيمات، وللعالقات فيما بينها وكذلك للعالقات  ويعرف "ميتشل" علم اجتماع التنظيم بأنَّ

 .(الصناعية والنظم في املجتمع األكبر بين الظواهر



" أنَّ علم اجتماع التنظيم هو )العلم الذي يدرس العوامل االجتماعية والتفاعلية، ويهتم بالعالقات جيسبرتويذكر "

 .(اإلنسانية والصناعية، وبالتنظيم الرسمي وغير الرسمي داخل املنظمات املوجودة باملجتمع

ه )الدراسة العلمية ملختلف أشكال التنظيم االجتماعي من مؤسسات وتنظيمات 
ويمكن تعريف علم اجتماع التنظيم بأنَّ

واتحادات في ضوء آلياته التي تعزز وحدته وتماسكه، وفى ضوء القيم األخالقية واملعايير االجتماعية الضابطة لهذه اآلليات 

 .(ل التفاعل بين مكونات التنظيم وعالقته مع املجتمع املحيطفي املجتمع والتي من شأِنها تحديد أشكا

 :ظهور علم الجتماع إلى أدتلسباب التي ا

  .الجذور مثل الثورة الصناعية التغير االجتماعي الشامل الواسع النطاق العميق- 1

 تأثيرها.االتصال وتعاظم  ظهور نظام اجتماعي متغير باستمرار واتساع قوة- 2

 والتخطيط له من أجل التقدم وال يمكن إتمام ذلك بغير ايدة في إعادة تشكيل الواقع االجتماعيالرغبة املتز - 3

 ( ) السيوسيولوجية اسم معرفه حقيقة بالواقع االجتماعي وهي ما يطلق عليها

  -:نرجع أهداف علم االجتماع إلى أسباب هي أنيمكن 

 .القضايا االجتماعية مجموعه من محاولته بناء النظرية االجتماعية التي أساسها- 1

 .وذلك من خالل دوره اعتبارا كونه دراسة طبيعية للحقائق االجتماعية- 2

 .دراسته العالقات االجتماعية بين األفراد كالتعاون أوالصراع مثال- 3

 .االجتماعية سعيه الى الوصول إلى القوانين التي تحكم ظواهر- 4

 .املشكالتمن  يساهم في حل املشكل الفلسفية واألخالقية وغيرها- 5

 .على الفرد والجماعة دراسة أنماط السلوك االجتماعي ودوافعه وآثاره- 6

 .ومركباته توضيح أجزاء البناء االجتماعي وتحليل عناصره- 7

 .احتوائه وفهمه مساعد اإلنسان في السيطرة على املجتمع أدى - 8

 :أهم موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظيم

االجتماع التنظيم في دراسة أشكال التنظيم االجتماعي من مؤسسات وتنظيمات واتحادات يتمثل موضوع البحث في علم 

 في املجتمع الحديث بقوة، حتى أخذ 
ً
مختلفة، الرسمية منها وغير الرسمية، فالطابع التنظيمي لألداء اإلنساني بات منتشرا

ات من الواضح أنَّ الفعاليات ذات الطابع يشمل مجمل النشاطات والفعاليات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وب

 .الفردي آخذة بالتناقص التدريجي، حتى غاب العدد الكبير منها ولم يعد له فعالية تذكر

 كما كان في املاض ي، إذ أخذت تنتشر بقوة معايير العمل 
ً
ففي املجال السياس ي لم يعّد دور األفراد في العمل السياس ي قائما

 في تنظيم. وكل فاعل سياس ي التنظيمي لألحزاب السيا
ً
سية، وبات كل فاعل في النشاط السياس ي ال يخرج عن كونه عضوا

 لضعف حيلته أمام قوة األحزاب والقوى املنظمة، والتي تجند 
ً
 يمكن أْن يتعرض لإلزاحة واإلبعاد كليا

ً
بوصفه فردا

 .لصالحها الرأي العام، وتستخدم وسائل اإلعالم املتطورة



تصادي واإلنتاجي، لْم يعد للتنظيم الحرفي أو األعمال ذات الطابع الفردي أي دور فاعل في الحياة وفي املجال االق

االقتصادية، ذلك أنَّ الشركات الكبرى أخذت تستوعب اإلنتاج والسوق بقوة، وال تستطيع القوى األخرى منافستها ما لْم 

 تمتد نشاطاته وفعالياته إلى تكن على درجات عالية من التنظيم الذي يجمع الجهود، ويؤلف ب
ً
 موحدا

ً
ينها، ويجعل منها كال

 .خارج حدود الدولة الواحدة

وفي مجال التعليم والبحث العلمي أصبحت املؤسسات املنتجة للمعرفة على مستوى األبحاث والدراسات، والتعليم، أكبر 

وة العلماء وقدرتهم على العطاء العلمي، وإنتاج من أْن تقوى على منافستها جهود األفراد، وإْن تعددت واتسعت؛ بْل أنَّ ق

 على مقدار تفاعلهم مع املؤسسات العلمية التي تمد نشاطاتها وتجاربها إلى خارج حدود بلدانها، 
ً
املعلومات أصبحت وقفا

 عن املشاركة في إنتاج املعرفة واملعلومات، وإْن علت به م
ً
عارفه، وبات العالم املنفرد املستقل عن املؤسسات عاجزا

 .واتسعت تجاربه

ويمتد األمر إلى قضايا الصحة والخدمات وأشكال النشاط اإلنساني املختلفة التي أصبحت بمجموعها خاضعة للتنظيم، 

 يمتد 
ً
 واسعا

ً
وتستمد قوتها بمقدار اعتمادها على تنظيم مواردها، وجمع قدراتها، مما يجعل لعلم اجتماع التنظيم مجاال

عة والسياحة والسياسة والتعليم والصحة والخدمات وأشكال النشاط اإلنساني على اختالف من الصناعة إلى الزرا

 .أنواعه

فالتنظيم االجتماعي بأشكاله املختلفة ومظاهره املتنوعة على وفق هذا التصور يشكل موضوع علم اجتماع التنظيم بما 

ين فيه بصورة خاصة، مما يجعل لعلم اجتماع ينطوي عليه من مشكالت وقضايا تخص أدائه بصورة عامة، وأداء العامل

 بموضوع العمل اإلنساني الذي يرتبط بأنماط السلوك املنهي والتنظيمي ضمن املؤسسات
ً
 وثيقا

ً
  .التنظيم ارتباطا

 لهذا التصور يمكن توصيف موضوعات علم اجتماع التنظيم العامة بالقضايا التالية
ً
 :وتبعا

 .ية، وطبيعة العالقة بين هذه املكوناتبنية التنظيم ومكوناته األساس  •

 .قضايا التنظيم من حيث األهداف، واملعايير، ومشكالت االتصال، وكيفية اتخاذ القرار •

 .السلوك االجتماعي للتنظيم والعوامل املؤثرة فيه  •

ر خصوصية وهي وعلى وفق املوضوعات العامة لعلم اجتماع التنظيم يمكن أْن نحدد موضوعاته بصورة أكثر دقة وأكث

 :على النحو اآلتي

  .دراسة األداء املؤسس ي وتقييمه -1

  .تحليل أنماط القيادة في التنظيم -2

  .التحليل االجتماعي لوسائل االتصال وقنواته في التنظيم -3

  .دراسة عملية اتخاذ القرارات وتأثيرها على التنظيم -4
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 أول : علم اجتماع التنظيم وميادين علم الجتماع

 علم اجتماع التنظيم وعلم الجتماع العام- 

، واألسس املنهجية ، في يرتبط علم اجتماع التنظيم ارتباطا وثيقا بعلم االجتماع العام ، حيث يستمد منه األصول النظرية 

يستفيد فيه علم االجتماع من نتائج البحوث والدراسات التي يتوصل إليها علم اجتماع التنظيم ، ويستفيد  الذي الوقت 

  .نعيش فيه الذي االجتماعيالنظرية االجتماعية وتدعيم قدرتها على فهم الواقع  من ذلك في تطوير

 لصناعياعلم اجتماع التنظيم وعلم االجتماع - 

بدراسة األبنية  ،حيث يهتم علماء االجتماع الصناعى الصناعيهناك تداخل شديد بين علم اجتماع التنظيم وعلم االجتماع 

الداخلية لتنظيمات العمل والعمليات االجتماعية التي تحدث في هذه األبنية ، بينما يهتم علماء اجتماع التنظيم بإجراء 

لرسمية ، وذلك بهدف التعرف على مدى التشابه أو االختالف بين مختلف أنماط تنظيمات الدراسات املقارنة للتنظيمات ا

  العمل

 علم اجتماع التنظيم وعلم الجتماع املنهى-

بدراسات علم اجتماع التنظيم ، حيث تتجسد تنظيمات العمل في شكل التنظيمات  املنهييرتبط علم االجتماع 

على األدوار  املنهيويركز عالم االجتماع  وعات الدراسة في علم اجتماع التنظيمالبيروقراطية التي أصبحت من أهم موض

العام،بينما يهتم عالم اجتماع التنظيم باألسلوب  االجتماعياملهنية داخل التنظيمات االجتماعية كوحدات ترتبط بالنظام 

 .االجتماعيللبناء  التنظيميتترابط به املهن بهدف وضع إطار الهيكل  الذي 

 

 

 

  ثانيا : علم اجتماع التنظيم والعلوم األخرى 

 علم اجتماع التنظيم وعلم القتصاد- 



يهتم كل من علماء االقتصاد واالجتماع في مجال التنظيمات ، بمجموعة من املوضوعات مثل اإلنتاجية ، تنظيم العمل ، 

االهتمام بموضوعات واحدة ،نجد أن كل منهم والتسويق واملوارد البشرية ، وإدارة األفراد وغيرهاورغم هذا االشتراك في 

 يتناول تلك املوضوعات بطريقة مختلفة

ففي حين يتجه علماء اجتماع التنظيم إلى تفسير الظواهر املرتبطة بقضايا اإلنتاج ، والتسويق ، والعالقات القائمة بين 

إلى مجموعة من القوانين ذات الطابع  األفراد، يلجأ الباحثون في العلوم االقتصادية إلى تفسير املشكالت بالعودة

 ، والتي تقوم على العرض والطلب، أو بين األجر واإلنتاج ، أو بين الكفاءة واألداء وغيرهااالقتصادي 

في الكثير من  االجتماعييشترك علم اجتماع التنظيم مع علم النفس  االجتماعيعلم اجتماع التنظيم وعلم النفس - 

العام ، ومستويات األداء تستحوذ على اهتمام الباحثين  والرأي الت اإلدارة ، والقيادة ، القضايا واملوضوعات، فمشك

  .واملفكرين في كال امليدانين

  علم اجتماع التنظيم والخدمة الجتماعية- 

يشترك علم اجتماع التنظيم مع الخدمة االجتماعية في عدد كبير من املوضوعات ، وخاصة املتصلة منها بالخدمات 

في مجال الخدمة االجتماعية على توفير الحاجات األساسية للعاملين من  االجتماعيقدمة للعاملين ، حيث يركز الباحث امل

 التفسيري مسكن ، وظروف عمل مناسبة ، وأجور مرتفعه وغيرها ، بينما يركز عالم اجتماع التنظيم على البعد 

 كن ، أو مستوى الصحة وغيرهاللمشكالت، فيربط بين إنتاجية العمل مثال ومشكالت الس 

 

 


