التنظيم والتخطيط والتنسيق
يتجو عدد كبير مف الدوؿ في أيامنا ىذه الى النيوض بمستوى الخدمات في مياديف االقتصاد والسياسة

واالجتماع عمى أساس عممي فني منسؽ يوفر الكثير مف الؤقت والجيد والماؿ.

واستعانت الدوؿ في ذلؾ بطرؽ عديدة ومناىج مختمفة واصطالحات متقاربة في مظيرىا متباعدة في جوىرىا
ومدلوليا .ومف أىـ ىذه االصطالحات تنسيؽ الخدمات االجتماعية ،وتنظيـ المجتمع ،والتخطيط االجتماعي.

ومف الميـ أف نتبيف مدلوؿ كؿ مف ىذه االصطالحات ،والدوافع التي دفعتنا إلى قصر دراستنا عمى جانب

تنسيؽ الخدمات االجتماعية دوف الجانبيف اآلخريف.

والبد أف ندرؾ –منذ البداية -أنو مف العسير تحديد تعريؼ جامع مانع لكؿ مصطمح مف ىذه المصطمحات
الحديثة لسببيف أساسييف .أوليما أف فكرة التنظيـ والتنسيؽ والتخطيط ال تزاؿ في مرحمة النمو ،بؿ أنيا دائمة

التطور والتقدـ لدرجة تجعؿ مف غير المفيد االعتماد عمى تعريفات قديمة وتفسيرات ال تتفؽ مع طبيعتيا
المتغيرة .والسبب الثاني يرجع إلى أنو عمى الرغـ مف االتفاؽ عمى أىداؼ كؿ جانب مف ىذه الجوانب
وموضوعاتو وطبيعة نشاطو ،فاف الفمسفات التي يقوـ عمييا كؿ منيا قد تختمؼ وتتبايف لدرجة تجعؿ مف العسير

تحديد فمسفة ثابتة لتنسيؽ الخدمات االجتماعية وتنظيـ المجتمع والتخطيط االجتماعي ،بحيث يقبميا المشتغموف
في ىذه المياديف باإلجماع .وليذا فاف التعريفات التي وصمنا إلييا تعبر عف منيجنا الشخصي وىي ال تعدو أف

تكوف محاولة في سبيؿ الوصوؿ إلى تعريؼ مستقر ومتطور في الوقت نفسو.
التنظيم Organization

ظير التنظيـ في مجاؿ الخدمات االجتماعية عندما أنشئت جمعية تنظيـ اإلحساف بمندف عاـ 9681
ووضعت ىذه الجمعية مبادئ ىامة لتنظيـ اإلحساف وعدـ منح مساعدات وقتية غير كافية لألفراد ،بؿ تمنح

األسرة مساعدة كافية عادلة تجعميا تعيش في حالة طيبة عمى شرط أف تتعاوف األسرة مع الييئة التي تناؿ منيا
المساعدة عمى رفع مستواىا حتى يمكنيا أف تعتمد عمى نفسيا.
كما وجو الكاتب المعروؼ "روبرت دي فورست" اىتماـ الرأي العاـ إلى موضوع التنظيـ في مقاؿ لو بمجمة
اإلحساف في عددىا الصادر في نوفمبر سنة  9619تحت عنواف "ما ىو تنظيـ اإلحساف؟"

وفي ىذا المقاؿ يبدي المؤلؼ قمقو مف عدـ تجميع الجيود لموصوؿ إلى مستوى أفضؿ في ميداف اإلحساف،

وىو المظير الذي كانت الخدمة االجتماعية ال تزاؿ تقوـ عميو في أوائؿ القرف التاسع عشر ،أي أف فكرة التنظيـ

كانت تقوـ منذ البداية عمى التعاوف المثمر في سبيؿ رفع مستوى الخدمات ،ولكنيا لـ تكف تتضمف القياـ ببحوث
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اجتماعية لألسر التي تعيش في مستوى اقتصادي منخفض لموقوؼ عمى حاجتيا ومد يد العوف إلييا بما يتناسب

مع ىذه الحاجات ولـ يكف اليدؼ مف ىذا التنظيـ ىو دراسة وسائؿ تنمية الموارد الحالية ،وعمى األخص إعانات
البر لمنيوض بمستوى الخدمات ،وانما كاف اليدؼ الرئيسي ىو تنظيـ عممية اإلحساف نفسيا بحيث تشمؿ عدداً
كبي اًر مف المواطنيف الذيف يعيشوف في مستويات اجتماعية واقتصادية معينة وذلؾ عف طريؽ استبعاد اإلحساف

الفردي المتقطع إلى نوع مف اإلحساف الجمعي المنظـ.

وبظيور قانوف " الضماف االجتماعي" في الواليات المتحدة األمريكية عاـ  – 9191في أعقاب األزمة
االقتصادية التي اجتاحت العالـ حوؿ عاـ  – 9191بقصد إصالح نواحي الفساد الذي تغمغؿ في المجتمع
األمريكي وأخؿ بمستوى الحياة فيو ،ظيرت مف جديد أىمية " تنظيـ المجتمع" أو بمعنى آخر "تنظيـ الييئة

االجتماع ية" تنظيما يكفؿ مقاومة العوامؿ التي تؤدي إلى قمؽ األفراد وشعورىـ بالعجز عف مسايرة مطالب الحياة
السيما في حاالت البطالة والمرض والشيخوخة .فتعرض المؤتمر القومي لمخدمة االجتماعية الذي عقد في نفس

العاـ و في عاـ  9196إلى دراسة موضوعات عف التخطيط االجتماعي وتنظيـ الييئة االجتماعية ،أىميا :مقاؿ
لمكاتبة "مارجريت ريؼ" عف " التخطيط في المجتمعات الريفية" ،ومقاؿ لمعالمة "روبرت ليف" عف "ميداف تنظيـ

المجتمع".

وبعد ظيور ىذه المقاالت ببضع سنوات اجتمعت لجنة تمثؿ بعض الخبراء في مياديف الخدمة االجتماعية

بالواليات المتحدة األمريكية لوضع تعريؼ شامؿ لفف تنظيـ المجتمع ،ورأت ىذه المجنة أنو مف الضروري التعرؼ
عمى كافة مياديف المعرفة والوقوؼ عمى منزلة ىذا الفف الجديد مف مجموع ىذه العموـ والفنوف.

بيد أف المجنة األمريكية التي أشرنا إلييا لـ تتمكف مف الوصوؿ إلى تعريؼ دقيؽ لممقصود بتنظيـ المجتمع،
وانتيت إلى القوؿ بأف الموضوع يحتاج إلى الدراسة التتبعية في ميداف التطبيؽ حتى يتبدد ما يشوب اصطالح "

التنظيـ" مف غموض وابياـ.

ووجدت المجنة الفرصة سانحة لموصوؿ إلى ىذه الدراسة وتحقيقياً عممياً عندما أبدت الجمعية األمريكية

لمدارس الخدمة االجتماعية استعدادىا لممساىمة بجيود أساتذتيا وطالبيا في إجراء البحوث التطبيقية التي

تحتاج المجنة إلى إجرائيا .وقد أدى تعاوف المجنة والجمعية معاً إلى تحديد نطاؽ ىذا الفف الجديد بتوحيد

الموضوعات التي تنضوي في إطاره األساسي تحديداً رسـ ىذا الفف شخصيتو وعيف لو مقوماتو.

وقد تمكنت الجمعية األمريكية لمدارس الخدمة االجتماعية مف السيطرة عمى ىذا التحديد نتيجة إلشرافيا

الفعمي عمى أكثر مف أربعيف مدرسة مف مدارس الخدمة االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية مما مكنيا
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مف تحديد موضوعات الدراسة التي يتضمنيا فف تنظيـ المجتمع عمى نحو جعؿ مف الضروري اتباع ىذا التحديد

مف جانب كافة الييئات المشتغمة بالخدمة االجتماعية أو الميتمة بشؤوف اإلصالح االجتماعي.

ومع ذلؾ فمـ تتوصؿ المجنة والجمعية إلى تعريؼ جامع مانع لفف تنظيـ المجتمع؛ فمف قائؿ أف تنظيـ المجتمع

يعني تنمية العالقات بيف الجماعات وا ألفراد بصورة تساعدىـ عمى العمؿ سويا لتحقيؽ أقصى درجات الرفاىية
االجتماعية .وىناؾ مف يرى أف تنظيـ المجتمع يقصد بو الجيود الموجية والمقصودة لمساعدة الجماعات عمى

الوصوؿ إلى االتحاد في الغاية لتحقيؽ أغراض عامة أو نوعية .وفي تعريؼ آخر يعني تنظيـ المجتمع البرنامج
الكامؿ لمعالقات وتعاوف األفراد والجماعات الذيف يعمموف معا لبموغ أمانييـ المشتركة ولعمؿ الخير بيف الناس.
و مف رأيي أف عدـ الوصوؿ إلى تعريؼ موحد ليذا الفف يرجع إلى شموؿ اصطالح " التنظيـ" بحيث يتضمف
تنسيؽ الجيود المختمفة في الميداف االجتماعي مف جانب ورسـ الخطط أو ما يسمى القياـ بتخطيط لممشروعات

قبؿ البدء في تنفيذىا مف جانب آخر بقصد الوصوؿ إلى عممية التنظيـ المطموبة.

ويمكننا – مع ذلؾ – االجتياد في الوصوؿ إلى تعريؼ مبدئي لفف " تنظيـ المجتمع" بأنو " عممية اجتماعية

تستند إلى رسـ الخطط وتنسيؽ الجيود وتنفيذ البرامج بقصد استثمار الموارد الفعمية في مجتمع مف المجتمعات

استثما اًر يمبي كافة احتياجات المواطنيف في ىذا المجتمع بقدر اإلمكاف؛ كما أنو إلى جانب كونو فعممية فيو بناء
اجتماعي بوصفو يمثؿ الييئات التي تقوـ بالتوفيؽ بيف الموارد والحاجات في المجتمع المحمي".

حرصنا ف ي ىذا التعريؼ أف نمقي الضوء عمى خصائص فف تنظيـ المجتمع .فيو أوال عممية مف العمميات

االجتماعية؛ وفي ىذا تأكيد ألىمية الفاعمية الفردية في التطبيؽ ،فيو واف كاف يقوـ عمى أسس ومناىج عممية،
إال أنو كأي فف مف الفنوف يتطبع بشخصية القائـ بالتنظيـ وأسموبو وفمسفتو االجتماعية بوجو خاص .وىو عممية

تعاونية ألنو يعتمد اعتماداً كمياً عمى مشاركة الرأي العاـ وبذلو جيدا تعاونيا لرفع مستوى الحياة الجمعية فيو.

وىو باإلضافة إلى ذلؾ يعتمد عمى التخطيط الذي يقوـ عمى أسس عممية وأساليب موضوعية تيدؼ إلى

استخداـ موارد المجتمع وامكانياتو وتنميتيا بطريقة فعالة لتحقيؽ الرعاية االجتماعية عمى أكمؿ صورة؛ فيو
يشمؿ جانباً تصويرياً لمشاكؿ المجتمع وظروؼ الحياة فيو وامكانياتو المادية بوجو عاـ .ولكف التخطيط

االجتماعي ال يمكف ظيوره عممياً إلى حيز الوجود دوف الوصوؿ أوال إلى تنسيؽ شامؿ لمخدمات موضوع

التنظيـ.
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فالتخطيط االجتماعي لمجتمع مف المجتمعات يستمزـ – لكي يقوـ عمى أساس سميـ – معرفة تامة عميقة

باألحواؿ السائدة في ىذا المجتمع بمعنى ضرورة الوقوؼ عمى الحقائؽ التي تؤثر في حياة المجتمع.

وفضالً عف اعتماد " تنظيـ المجتمع" عمى التخطيط االجتماعي وتنسيؽ الخدمات االجتماعية في ىذا

المجتمع ،فاف عممية التنظيـ ليست قاصرة عمى الييئات المشتغمة بالخدمات االجتماعية فحسب ،وانما تساىـ
فييا كافة الييئات التي ال تتصؿ اتصاالً مباش اًر بيذه الخدمات وانما تؤدي دو اًر غير مباشر في تحديد مستوى
الخدمات االجتماعية في ىذا المجتمع .وليذا فإننا قد ضمنا تعريفنا عبارة "تنسيؽ الجيود" و لـ نكتؼ بذكر

تنسيؽ الخدمات االجتماعية فحسب.
ثـ إف عممية تنظيـ المجتمع شأنيا في ذلؾ شأف عممية تنسيؽ الخدمات االجتماعية ال تكتفي بالدراسة
فحسب؛ أو بمعنى آخر ال تيتـ فقط بالجانب التحضيري واعداد الخطط ،بؿ ىي عممية ديناميكية تعني إلى
جانب الدراسة والتصميـ ورسـ الخطط بجانب آخر فعاؿ ىو الجانب التطبيقي .وليذا حرصنا في تعريفنا لفف

تنظيـ المجتمع أف يتضمف ميمة تنفيذ البرامج بقصد استثمار الموارد الفعمية في المجتمع استثما اًر يمبي كافة

احتياجات المواطنيف.

مما الشؾ فيو أف كؿ عممية مف العمميات االجتماعية ال تتميز بالجذرية وانما تتصؼ بالمرونة وضرورة توافر

الشروط المناسبة في كؿ حالة وفي كؿ بيئة لكي تنجح ىذه العممية وتؤتي ثمارىا .وليذا حرصنا عمى أف نختـ
تعريفنا لفف تنظيـ المجتمع بأنو ييدؼ إلى تمبية كافة احتياجات المواطنيف بقدر اإلمكاف بمعنى أنو قد تحدث

ظروؼ طارئة أو قد تتغير أساليب الدراسة أو التخطيط أو التنفيذ بشكؿ يجعؿ مف غير اليسير الوصوؿ إلى

تحقيؽ كامؿ لكافة احتياجات المواطنيف في المجتمع موضوع التنظيـ.

ومف الميـ أف ندرؾ أف عممية تنظيـ المجتمع يمكف أف تتعدى نطاؽ المجتمع المحمي إلى نطاؽ أوسع

وأشمؿ وىو نطاؽ المجتمع العالمي بأكممو إذا ما توفرت األركاف الضرورية الالزمة لعممية التنظيـ.

وقد أضفنا إلى التعريؼ وجية النظر القائمة بأف تنظيـ المجتمع ليس عممية فحسب وانما ىو بناء يقوـ بالفعؿ

في التشكيالت التي تظير في صورة ىيئات وجمعيات ومؤسسات ترمي إلى التوفيؽ بيف الموارد والحاجات.
التخطيط Planning

يحسف قبؿ أف نتناوؿ بالتعريؼ "تنسيؽ الخدمات االجتماعية" أف نقؼ عمى مدلوؿ " التخطيط" ومياديف
تطبيقو .والتخطيط شأنو في ذلؾ شأف التنظيـ يعتمد عمى التعاوف البشري الواسع النطاؽ ،فالتخطيط ليس عممية
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فردية وانما ىو عممية تعاونية حقيقية فيو تعاوف في كافة المياديف االقتصادية واالجتماعية والعمرانية في إطار
المجتمع المحمي أو الدولة بأكمميا ،وفي كثير مف األحياف يشمؿ العالـ أو أجزاء كاممة مف العالـ.

وقد نشأ التخطيط في أوؿ أمره بعيداً إلى حد ما عف الدوائر االجتماعية ،وخاصة في الدوؿ الديمقراطية التي

اعتبرتو عنص اًر دخيالً عمى أساليبيا ومناىجيا وفد إلييا مف الدوؿ ذات االقتصاد الموجو وذات النظـ

الديكتاتورية.

وعندما ظير االتجاه نحو استخداـ التخطيط في رسـ سياسة إنشائية لمشروعات اإلصالح االجتماعي ،لقي

مقاومة ع نيفة مف جانب الحكومات الديمقراطية التي اعتبرتو " وسيمة منظمة خبيثة إلى حد ما ،يراد بيا الحد مف
التشكيالت االجتماعية وتجميع األفراد والجماعات لتحقيؽ أغراض غير كريمة أو مقصودة بناحية أو أخرى".

ولكف طبيعة التطور البشري وتشابؾ المصالح وتداخؿ العالقات بيف الدوؿ والشعب بعضيا بالبعض اآلخر،
جعؿ مف التخطيط ضرورة مف ضرورات الحياة في مجتمع معقد متشابؾ األطراؼ .فمـ يعد الفرد وال المجتمع

منقسماً إلى خاليا يمكف أف تسير كؿ منيا في طريؽ بعيد عف األخرى ،بؿ أصبح االرتباط بينيما مف أىـ
مقومات نموىا وحياتيا وتطورىا.

فقياـ المش روعات االقتصادية الكبرى ال تتحقؽ بدوف تخطيط اقتصادي بؿ إف اقتصاديات المجتمع بأكممو ال

بد أف تعتمد عمى تخطيط اجتماعي طويؿ األمد .كما أف قياـ المنظمات العالمية كييئة األمـ المتحدة ،أو قياـ

المنظمات اإلقميمية كجامعة الدوؿ العربية ،ليو خير دليؿ عمى أف الدوؿ ال يمكنيا أف تعيش منعزلة عف غيرىا
مف الدوؿ األخرى بؿ ىي في حاجة ماسة إلى ىذا التعاوف في الشؤوف االجتماعية والثقافية .وحتى في الشؤوف

الصحية ظيرت الحاجة إلى قياـ منظمة لمصحة العالمية ومنظمة لألغذية والزراعة.

ىذه المنظمات تعتمد في مشروعاتيا عمى تعاوف الشعوب المنضوية تحت لوائيا ،وعمى التخطيط في كافة

مظاىره سواء أكاف تخطيطاً اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو تخطيطاً ثقافياً.

وليذا يمكننا أف نضع تعريفا لمتخطيط يتضمف المظاىر التي وصمنا إلييا مف استعراض ميادينو ووسائمو

ومناىجو في الدراسة والبحث " .التخطيط نوع مف العمؿ التعاوني الشامؿ يقوـ عمى المنيج العممي في البحث
بقصد رسـ خطة قابمة لمتنفيذ في حدود اإلمكانيات والموارد القابمة لالستثمار".

ىذا التعريؼ الذي نضعو لمتخطيط بوجو عاـ يمكننا تطبيقو عمى التخطيط االجتماعي بوجو خاص ،فنجد أنو

نوع مف العمؿ التعاوني الشامؿ إذ أف الوصوؿ إلى اإلطار الذي يدور في فمكو التخطيط االجتماعي المنتظر
يتطمب نمو روح التعاوف بيف األفراد والجماعات والييئات المشتغمة باإلصالح االجتماعي قبؿ البدء في تحديد

العناصر األولى الالزمة ليذا التخطيط .وليذا كاف مف الضروري الوصوؿ إلى درجة مقبولة مف الوعي التعاوني

بيف األفراد والجماعات حتى يتيسر الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات األساسية في التخطيط االجتماعي.
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والتخطيط إذ يقوـ عمى التعاوف ويستند إلى الوعي االجتماعي يعتمد عمى المنيج العممي في البحث .والمنيج

العممي – كما ىو معروؼ لنا – يقوـ عمى المالحظة والتجربة واستخالص القانوف مف التجارب المختمفة .وليذا
كاف مف الضروري أف يعنى الميتـ بشؤوف التخطيط بالتعمؽ في دراسة القوانيف التي تسيطر عمى الجانب الذي

ييمو القياـ بإعداد تخطيط لو .فمثال يجب عمى الميتـ بشؤوف التخطيط االقتصادي أف يدرس المذاىب

االقتصادية المختمفة والق وانيف المسيطرة عمييا وكؿ ما يتعمؽ بالتضخـ ووسائؿ اإلنعاش االقتصادي وغير ذلؾ
مف الدراسات الالزمة إلعداد تخطيط اقتصادي يتفؽ وظروؼ المجتمع الذي يعنيو.
وميما تباينت أساليب التخطيط فال بد لو أف يقوـ عمى رسـ خطة قابمة لمتنفيذ في حدود اإلمكانيات والموارد

القابمة لالستثمار ،فالمشروعات الخيالية والخطط التي تعجز عف تنفيذىا موارد الييئة موضوع التخطيط ال يمكف
أف تدخؿ في نطاؽ التخطيط العممي الذي قمنا بإطالؽ ىذا التعريؼ عميو.

وعمى ىذا فاف توافر ىذه األركاف الثالثة أمر ضروري في التخطيط االجتماعي ألف الخطط الصالحية

ومشروعات النيوض بمستوى المواطنيف تتطمب إدراكاً تاماً إلمكانيات المجتمع مف جانب واستعداد األفراد
والجماعات والييئات لتقبؿ نتائج ىذه المشروعات مف جانب آخر.

التنسيق Coordination
كثي اًر ما تقوـ مشروعات اإلصالح االجتماعي والخدمة االجتماعية عمى مشاعر إنسانية ،وعواطؼ فردية تبدأ

بداية موفقة ،ولكف كثي اًر ما تتالشى الييئات المشرفة عمى ىذه المشروعات ،وتذوب ىذه الخدمات في محيط
الييئة االجتماعية ،دوف أف تتمكف مف تحقيؽ رسالتيا وتأدية الدور الذي قامت مف أجمو .وقد يكوف السبب

المباشر ليذا العجز الطارئ قصو اًر في اإلمكانيات المادية لمييئة ،فال تقوى عمى تمبية الحاجات المتزايدة ،ويزداد
الضغط عمييا فتستسمـ وتغمؽ أبوابيا ،وينتيي نشاطيا مف الوجود.

وقد يخفت نشاط الييئة شيئاً فشيئاً ،لتغير الظروؼ التي صاحبت نشأتيا ولتحوليا عف أىدافيا األصمية إلى

أىداؼ أخرى ثانوية ،مما يجعميا عاجزة عف تمبية احتياجات البيئة فتنصرؼ عف غرضيا األساسي إلى أعراض
أخرى مغايرة ليا.

وفي أحياف أخرى تظؿ الييئة قائمة ،تسعى جاىدة إلى تحقيؽ رسالتيا ،باذلة أقصى جيدىا في التعرؼ عمى

الحاجات المختمفة في البيئة إلمكاف إشباعيا في حدود إمكانيات الييئة وسمطانيا .بيد أف أمو اًر كثيرة تحوؿ دوف
إشباع ىذه الحاجات التي تبذليا نتيجة لعدـ توفر وسائؿ اإلعالـ والتبصير التي تيسر عمى المحتاجيف التقدـ
بطمب المساعدة مف جانب ،ولعدـ كفاية البحوث االجتماعية التي تجري لدراسة حالة العمالء الذيف يتقدموف

لطمب المساعدة مف جانب آخر ،فتضطر الييئة أف تقدـ الخدمات دوف بحث جاد أو دراية عممية سميمة.
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وكثي اًر ما تتكرر الخدمات ذات الطابع واليدؼ االجتماعي الواحد في نفس البيئة ،في حيف أف مناطؽ أخرى

تحرـ حرماناً كمياً مف ىذه الخدمات نتيجة لقياـ النشاط االجتماعي في غالبو عمى جيود أىمية تفتقر إلى التنسيؽ

وال يربط بينيا تعاوف وثيؽ أو شعور بوحدة األىداؼ .فكثي اًر ما تقوـ ىيئة مف الييئات لمجرد تحطيـ جيود ىيئة
أخرى في نفس الميداف ،ال تدفعيا الرغبة في النيوض بالمواطنيف بقدر ما تدفعيا المنافسة الشخصية وتحقيؽ

الرغبات الذاتية مف شيرة أو مجد في الييئة االجتماعية.

وكثي اًر ما ي قوـ في محيط الييئة االجتماعية ىيئات ذات طابع إصالحي دوف أف يتوافر ليا الجياز الفني

واإلداري المناسب وتظؿ إدارتيا في أيد غير خبيرة ،فتنفؽ عف سعة في أوجو ال تتالءـ مع احتياجات البيئة ،وال
تشبع مطالب النفس البشرية وتقديس الفردية اإلنسانية.

فالييئات والجماعات التي تقوـ مف أجؿ إشباع حاجة معينة في البيئة ،ال بد أف تدرؾ أف تقدير ىذه الحاجات

يمزـ أف يكوف نابعاً مف نفوس المواطنيف أنفسيـ .فال بد أف يقدروا أنو ينقصيـ شيء بذاتو ،و يطالبوا بتوفيره

ليـ؛ وىنا فقط تصبح الخدمة مجدية ومثمرة في الوقت نفسو.

ففي ميداف البر بالفقراء –مثالً – نجد ىيئات ال حصر ليا ،تتمتع بموارد مادية وفيرة ،وتؤدي خدمات ال

يمكننا أف نقمؿ مف شأنيا .ولكف انعزاؿ كؿ ىيئة منيا عف األخرى واستقالليا في إدارتيا وفي تصميـ

مشروعاتيا ،يترتب عميو أف مجموع الخدمات التي تحققيا يقؿ بكثير عف مثيمو لو أمكف توثيؽ التعارؼ بيف ىذه

الييئات عمى اختالفيا بحيث يتحقؽ بينيا تعاوف مثمر في سبيؿ الصالح العاـ.

فمجموع الميزانيات الضخمة ليذه الييئات ،يمكف بنفس المواد وبإدارة أكثر تنظيما ،أف توجو نحو اإلنفاؽ

الصحيح بدالً مف توزيعيا عمى غير ىدى وحسب ظروؼ األحواؿ .وترصد ىذه الميزانيات لتمبية حاجات البيئة

التي ظمت بدوف عناية نتيجة عدـ التعرؼ عمييا؛ أو نوجو ىذه الجيود نحو تحقيؽ خدمات أفضؿ قائمة عمى
الدراسة والبحث واالستقصاء ،وبيذا يمكف القضاء عمى ىذه الفئة مف معتادي طمب المعونة واإلحساف دوف أف

يكوف ليـ أي حؽ في ذلؾ.

وال يتوافر العالج الناجح –إذف -إال مع تنسيؽ جيود ىذه الييئات لرفع مستوى الخدمات التي تقدميا كؿ
ىيئة عمى حدة .فتنسيؽ الخدمات االجتماعية ىو " تعاوف جيود الييئات المشتغمة بالخدمة االجتماعية
واإلصالح االجتماعي ،لموصوؿ إلى إدراؾ أفضؿ لمحاجات ،والوصوؿ إلى تحديد أفضؿ لمموارد المختمفة في
المجتمع ،بقصد رفع مستوى الخدمات االجتماعية التي تقدميا بوجو عاـ" فيو بيذا مف أىـ أوجو النشاط في

تنمية المجتمع و تنظيمو .ويقوـ التنسيؽ عمى ركنيف أساسييف:
أوال :إدراك أفضل لمحاجات الحقيقية لمبيئة و لممواطنين في كافة نواحي النشاط اإلنساني.
وال يتأتى ىذا إال عف طريؽ الدراسة العممية العميقة لكؿ مسألة عمى حدة لمعرفة نواحي النقص فييا،
واألسباب المؤدية إلييا في كؿ حالة ،ليتيسر تصميـ المشروعات والخدمات مف واقع الحاجات الحقيقية.
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ولما كاف تعاوف المواطنيف في البحث أم ًار أساسياً ،كانت الحمالت اإلعالمية مف أىـ األمور التي تقع
عمى عاتؽ الييئة المركزية التحاد الييئات المشتركة فيو.

ومف الميـ لنجاح ىذا التنسيؽ أف تدرؾ ىذه الييئة المركزية أنيا ليست عبارة عف ىيئة جديدة تسيطر

عمى الييئات القائمة باألمر فعالً ،وأف مف واجبيا أف تحترـ استقالؿ كؿ ىيئة مف الييئات المشتركة فييا

احتراماً تاماً.

وليس مف اليسير معرفة الحاجات الحقيقية في البيئة ،إال إذا أدركت كؿ ىيئة مف الييئات المشتغمة فييا

طبيعة عمؿ الييئات األخرى وامكانياتيا وأىدافيا الرئيسية وأغراضيا الثانوية.

وليذا كاف مف الضروري أف تتعارؼ الييئات والمؤسسات التي تعمؿ في نفس الحي أو في نفس المنطقة

عمى نحو يجعميا أكثر قابمية الدراؾ حاجات البيئة ،وأوفر قدرة عمى تحقيؽ أىدافيا.

ومف الميـ أف تدرؾ ىذه الييئات أف تعاونيا واشتراكيا في ىيئة مركزية ال يفقدىا خاصيتيا المتميزة ،وال
يضيع مف أثر وجودىا في زحمة نشاط الجمعيات والييئات األخرى .وىذا ما تحرص عميو كؿ ىيئة ،بؿ

ما يجب أف نعترؼ بأنو المحرؾ األساسي لكافة النشاط اإلنساني .فكثي اًر ما يخبو النشاط الفردي إذا أدرؾ

صاحبو أف جيوده ال يمكف أف تظير عمى حدة ،وال يمكف أف تكوف موضع التقدير الفردي ،نظ اًر ألف

النتيجة الجماعية ىي التي تحدد التقدير الحقيقي في نياية األمر.

ليذا كاف مف الميـ – ويعد ىذا مف أىـ واجبات المشتغؿ في ميداف التنسيؽ – أف يقنع الييئات التي
يعرض عمييا فكرة التعاوف واالتحاد ،أف لكؿ ىيئة ىدفيا الخاص -رغـ اتفاقيا مع باقي الييئات في

اليدؼ العاـ -وأنيا ستظؿ بعد اشتراكيا في اتحاد الييئة الجديدة محتفظة بميدانيا الخاص في مجموع
الخدمات .وأنو حتى إذا تطمبت المصمحة العامة أف تقتسـ الييئات المشتركة في االتحاد مجموع الخدمات

فيما بينيا ،فاف ما تقتسمو ىو نوع ىذه الخدمات وليس تقسيـ المحتاجيف أنفسيـ.

ويتحقؽ إدراؾ أفضؿ لمحاجات عف طريؽ تنسيؽ جيود الييئات المشتغمة في نفس الميداف ،بما تتيحو
لممواطنيف مف تسييالت تمكنيـ مف تحديد الييئة التي يجب أف يمجأ إلييا مباشرة .فإذا أدركت كؿ ىيئة

اختصاصات زميالتيا أمكنيا أف تحيؿ العميؿ الذي يمجأ إلييا – عمى غير فيـ منو – إلى الييئة
المختصة بمشكمتو .ألنو كثي اًر ما تستمزـ حالة العميؿ أف يمجأ إلى ىيئات كثيرة مختمفة اليدؼ ،وغالباً ما
يكوف جاىالً بطبيعة مشكمتو ،وبنوع الخدمات التي يمكف أف يمقاىا مف جانب ىذه المؤسسة أو تمؾ.

فعندما يتحقؽ التنسيؽ في مجاؿ الخدمات االجتماعية يمكف أف يتحقؽ لمعميؿ رعاية أفضؿ مف جانب

الييئات القادرة بالفعؿ عمى معالجة مشكمتو بدال مف أف يضيع وقتو وجيده عبثاً ،ويتعرض لعديد مف
البحوث االجتماعية التي تنتيي بإعالنو بأف المؤسسة ليست مختصة بمشكمتو فينصرؼ يائساً ال يجد مف

يرشده إلى بغيتو.

ثانيا :تحديد أفضل لمموارد المختمفة في المجتمع ،والتي يمكن استغاللها في صالح المواطنين.
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ويعتبر ىذا مف أىـ األسس والدعائـ التي يقوـ عمييا تنسيؽ الخدمات االجتماعية بيف الييئات

التي تؤدي نشاطاً اجتماعياً في بيئة واحدة ،وكذلؾ الييئات ذات اليدؼ الواحد في المجتمع

بأكممو.

فعف طريؽ تنسيؽ الجيود وتوحيد الخطط إزاء المشاكؿ االجتماعية القائمة في محيط نشاطيـ ،يمكنيـ أف
يضغطوا مصروفاتيـ مع زيادة مواردىـ إلى أقصى حد .ىذا مف جانب ،ومف جانب آخر يمكف ليذه

الييئات عف طريؽ الحمالت المنظمة لجمع الماؿ أف تزيد مف مواردىا زيادة كبيرة ،لـ يكف مف اليسير

توافرىا لو تشتت الجيود ووسائؿ الدعاية في سبيؿ جمع التبرعات ،التي تعد بحؽ الركف األوؿ مف أركاف
ميزانية المؤسسات االجتماعية ،وبيذا تتمكف مف رفع مستوى الخدمات.

ىذه ىي النقط األساسية التي تميز كال مف التنظيـ والتنسيؽ والتخطيط – ومنيا نتبيف أف التنسيؽ عممية

سابقة لكؿ مف التخطيط والتنظيـ في اإلطار االجتماعي واف كاف البعض يدمج التنسيؽ في التنظيـ ويطمؽ عميو
اصطالحاً واحداً ىو التنظيـ ) (Organizationباعتبار أف التنظيـ يقوـ ضمنا عمى تنسيؽ الجيود وىذا ىو

االتجاه السائد في المجتمع األمريكي حيث تستخدـ عبارة "تنظيـ المجتمع" Organization) (Community

بمعناىا الشامؿ الذي يتضمف التنظيـ والتنسيؽ في نفس الوقت .ويميؿ الفرنسيوف إلى التحديد في استخداـ
اصطالح "التنظيـ" و "التنسيؽ" فيطمقوف عمى األولى لفظ ) (Organisationأما التنسيؽ فيطمقوف عميو

اصطالح )  (Coordination des Oeuvresوفي المجتمع العربي كثي اًر ما يستخدـ اصطالح "التنسيؽ"
بمعنى "التنظيـ" وأحياناَ أخرى بمعناه المحدود الذي تعارفنا عميو.

وليذا وجدنا مف المفيد أف نحدد تحديداً واضحاً مدلوؿ كؿ مف ىذه المصطمحات الثالثة ،ليكوف استخداميا

قائماً عمى فيـ عممي ،ونتدارؾ الخمط في مفيوـ كؿ منيا .وال شؾ أف ىذا التحديد يعد خطوة ضرورية في سبيؿ
تحديد أركاف فف "تنسيؽ الخدمات االجتماعية" والمساىمة في النيوض بدراستو إلى المستوى الذي يتناسب مع

تقدـ العموـ والفنوف.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المصدر  /موقع مركز التميز للمنظمات غير الحكومية
www.ngoce.org
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