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  والمأمول الواقعفً المخططات االستراتٌجٌة بٌن  الخدمات

SERVICES IN STRATEGIC PLANS BETWEEN  

REALITY AND HOPE  

 
 ٌاسمٌن مصطفى الشبٌنى

عمرانً تخطٌط مهندس  

المنوفٌة عام محافظة دٌوان  

 

ٌس الغنى عبد أحمد غادة  

عمرانً تخطٌط مدرس  

 جامعة المنوفٌة
 

  
 :ملخص البحث

تتمثل المشكلة البحثية فى أن مخرجات المخططات االستراتيجية العامة للمدن يصعب اإلعتماد عليها في إعداد المخططات التفصيلية 
وأن معظمما المرترحممات المدرجممة بهممطا المخططممات لمما يممتا تلفيممطلا. يهممد  البحممب إلممى التعممر  علممى صممعوبات إعممداد المخططممات 

ي يتا مواجهتها علد تخطيط الخدمات خاصة الخدمات التعليمية. إعتمد البحب على الممله  الكيفمي اإلستراتيجية العامة والمعوقات الت
في الحصول على البيالات المطلوبة وتصليفها وتحليلها. تا استخداا طريرة المرابلة شبه الملظمة لعدد ستة استشاريين ممن شاركوا في 

ظمات الوجمه البحمرا والوجمه الربلميض باإلإمافة إلمى أحمد ممثلمي الهي مة العاممة إعداد المخططات االستراتيجية لمدن مختلفة في محاف
حليل للتخطيط العمراليض وأحد ممثلي المركز اإلقليمي للتخطيط والتلمية العمرالية باإلقليا الرابع. تا تحليل البيالات باستخداا برلام  لت

وبات والمعوقمات إلمى ف مات حتمى يمكمن أخمط خطموات ملهجيمة أو البيالات اللوعية وقد توصل البحب إلى تحديد وتصلي  لطا الصمع
ملكيمات "المخططمات االسمتراتيجية وفرما ءرال الرما مين عليهما تتمثمل فمي  إعمدادألما صمعوبات عملية لحلهما. توصمل البحمب إلمى أن 

خلص باب لطا التحديات ووتوصل البحب أيإا إلى تحديد وتصلي  أس". المعدالت التخطيطية"و و"المشاركة المجتمعية" "األراإي
 .التغلب عليهاإلى بعض التوصيات حتى يمكن 

 
 حلول مطروحة –صعوبات ومعوقات  – خدمات تعليمية  – مخطط استراتيجي :الكلمات المفتاحٌة

 

Abstract: 

The research problem is that the outputs of the general strategic plans of cities are difficult to rely on in 

the preparation of the detailed plans and that most of the proposals included in these schemes have not 

been implemented. The aim of the research is to identify the difficulties of preparing the general 

strategic plans and the obstacles encountered in the planning of services, especially the educational 

services.     The research relied on the qualitative approach to obtaining, classifying and analysing the 

required data. The semi-structured interview method was used for six consultants who participated in 

the preparation of strategic plans for different cities in the governorates of Upper Egypt and lower 

Egypt, in addition to a representative of the General Authority for Urban Planning and a representative 

of the Regional Center for Planning and Urban Development in Region IV. Data was analyzed using 

(CAQDAS) software.    The research has identified and categorized these difficulties and constraints 

into codes and themes so that methodological or practical steps can be taken to resolve them. The 

research found that the most important difficulties in the preparation of strategic plans according to the 

point of view of the planners are "land properties","community participation" and "planning 

standards". The research also identified and categorized the causes of these challenges and reached 

some recommendations so that they could be overcome. 

 

Keywords: Strategic Plan - Educational Services - Difficulties and Constraints - Presented Solutions 
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 خلفٌة البحث

يهد  إعداد مخطط استراتيجي لمديلة ما إلى وإع رؤية مستربلية 
لتلمية لطا المديلة وطلك بمشاركة األطرا  طات الصلة وأصحاب 

المخططات من التحديات التي تواجه إعداد  للاك العديدالمصلحة. لكن 
االستراتيجية للمدن وتحول دون اإللترال إلى المراحل التالية من إعداد 

كما تزداد لطل التحديات وتتفافا بااللترال إلى  .المخططات التفصيلية
ن واقع م مشاركين في الورقة البحثيةال مراحل التلفيط. ولطا ما لمسه أحد

المثال مخططات عمله بديوان عاا محافظة الملوفيةض لطكر على سبيل 

 كل من مديلتي الباجور وأشمون. 

ض 2008مديلة الباجورض تا البدل في إعداد المخطط االستراتيجي لها عاا 
ض ثا تا بعد طلك إعداد المخطط 2011و تا اإللهال مله واعتمادا عاا 

بهد  تحريق مخرجات المخطط  2012التفصيلى وإعتمادا عاا 
ترحة لتلمية المديلة. إال أله  في االستراتيجي من مشروعات خدمية مر

واقع األمر يوجد تباين بين مواقع بعض الخدمات بكال المخططين لطكر 
( 1ملها تغيير موقع بعض الخدمات التعليمية  كما لو موإح بشكل )

 وما يمثله طلك من عدا مراعاة لدوا ر التخديا ومسافات السير. 

يجي ثالب سلوات مديلة أشمونض استغرق إعداد مخططها االسترات
اد المخطط التفصيلى خالل ض تا اإللتهال من إعد2010وإعتمد عاا 

( المخطط 2يوإح شكل ). و2012تا إعتمادا عاا عامين و
االستراتيجي العاا للمديلة والمخطط التفصيلي لملطرة اإلمتداد العمرالى 
 الشمالي. وبالرغا من مطابرة موقع الخدمات التعليمية المرترحة في كال
المخططينض إال أله لا يتا تلفيطلا على أرض الواقعض وطلك لورود 
شكاوى عديدة مردمة من المواطلين ألن لطا الخدمات المدرجة 
بالمخططات موقعة على أمالك خاصة مما أثار العديد من المشاكل 

وفيما يتعلق بالدراسات السابرةض فمن الجدير بالطكر أحالت دون التلفيط. 
( مديلة 42لعدد )العمرالية موق  إعداد المخططات لت أن  دراسة تلاو

 ٥٤ تتعدى ال التفصيلية المخططات إعداد أن لسبة توجد الدلتاضا بإقلي

 .[1] عاا لها إعداد مخطط استراتيجي تا التي المدن من %

 للمدن اإلستراتيجية المخططات تفعيلكما أله في دراسة أخرى عن 
ل من قامت بااللتهاي قد لاالعمر للتخطيط الهي ة العامةض طكر أن المصرية
 إعداد وجارا مديلةض ٤٥ لعدد تيجيةارتسالمخططات اال إعداد

 .[2]أخرى  مديلة ٧٦ لعدد تيجيةارتساال المخططات

طات االستراتيجية العامة ودراسة أخيرة تلاولت مشاكل إعداد المخط
الررى المصريةض خلصت إلى ألها مشاكل إدارية وفلية تبدأ للمدن و

لاد المشروعات إلى الجهات التي سو  تروا باإلعداد ولي المكاتب إسب
االستشارية المتخصصة في مجال التخطيط العمراليض وكليات الهلدسة 

 .[3]بالجامعاتض و مراكز البحوب 

  

 
إختالف موقع الخدمات التعليمية المقترحة في  

المخطط االستراتيجي عن موقعها في االمخطط 

 التفصيلى

                                                        لشرق المدينة االستراتيجي لمدينة الباجور والمخطط التفصيلي المخطط(: 1) شكل
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مدينةالشمال لستراتيجي لمدينة ششمون والمخطط التفصيلي اال المخطط(: 2) شكل  

عن تحديات إعداد المخططات  والبحب إلى التساؤل لايدعوما سبق طكرا 
العامةض تحديدا إشكالية الربط بين تخطيط وتلفيط الخدماتض كما أله يشير 

شاركوا في إعداد ستشاريين ممن اال إلى المخططين إلى ألمية الرجوع
 يلي لفها متعمق لطبيعة المشكلة البحثية. وفيما المخططات االستراتيجية

 البحثيةض والغرض واألس لة الدراسةض يتا عرض المشكلة موإوع سو 
 عرض وألميتهض يلي طلك الملهجية وخطوات البحبض ثا البحب من

يرا ملحق يوإح والتوصياتض وأخ وملاقشتها والخالصة اللتا  
ة للدراسةض والمخطط االستراتيجي العاا للمديلة تعريفات اإلجرا يال

)علاصرا ومراحل إعدادا وتوزيع الخدمات به(ض وألمية الخدمات 

 التعليمية وتدرج توزيعها.

 الدراسة موضوع مشكلةال

 العامة االستراتيجية المخططات مخرجات أن فى البحثية المشكلة تتمثل
 معظا وأن التفصيلية المخططات في إعداد عليها اإلعتماد يصعب للمدن

 تلفيطلا. يصعب المخططات بهطا والمدرجة الخدمات المرترحة

 األسئلة الٌحثٌة

لفها طبيعة المشكلة بدلا من مرحلة إعداد المخططات العامةض تا تحديد  
  األس لة البحثية التالية:

 اتإعداد المخططالمشاركون في  اهواجهيما لي الصعوبات التي  -1

 ؟نللمد ستراتيجيةاال

 توقيع الخدمات التعليمية علدمواجهاتها  تما لي المعوقات التي تم -2

 ؟وإدراجها بالمخطط المرترحة

ما لي الحلول المطروحة من طوا الخبرة المشاركين في إعداد  -3

 المخططات للتغلب على لطا الصعوبات والمعوقات؟

 الهدف من البحث وأهمٌته

 واجههايالتي  المعوقاتوالصعوبات  أوالض تصلي  إلى بحبال يهد  

ستراتيجية المخططات اال علد الرياا بإعداداالستشاريين المخططين 

التعليمية بوجه خاصض وثالياض وتخطيط الخدمات  بوجه عااالعامة للمدن 

تحديد أسباب ألا لطا التحديات والحلول المطروحة  لحلها من قبل طوا 

فى أن  ة البحبتأتي ألميو . التخطيط العمرالي الخبرة الممارسين لمجال

األسباب المكولة لهاض يمكن من أخط مالية المشكلة والوصول إلى 

للتغلب على إشكالية الربط بين تخطيط وتلفيط   ملهجيٌّة أو عمليّةٌ  خطوات

 الخدمات.

 البحث وخطوات المنهجٌة

 منهج الدراسة

ولو يفترض وجود حرا ق  يتا بلاللا  يالدراسة المله  الكيف التهجت

من خالل وجهات اللظر الخاصة باألفراد المشاركين  والفها األعمق لها

.[4]في البحب 

  

المباني القائمة           
مناطق سكنية مقترحة           
خدمات تعليمية مقترحة           
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 عٌنة الدراسة

للظالرة  واتعرإ تا استخداا العيلة الهادفة لتعيين عدد ثمان مشاركين

ان العيلة في البحوب الكيفية عادة ما  ومن الجدير بالطكر قيد الدراسة

. كما أله علد [5] ن الباحب ال يحاول تعميا اللتا  أل صغيرةتكون 

اإللتهال من تجميع البيالات من المشاركين الثمالية تا الوصول الى لرطة 

وعلد لطا ض أله ال توجد مواد جديدة آخطة في الظهور " أاتشبع البيالات"

. وعليه فرد اشتملت عيلة [6] البيالاتاللرطة عادة ما يتوق  جمع 

ستة استشاريين ممن شاركوا في إعداد المخططات الدراسة على 

يجية لمدن مختلفة في محافظات الوجه البحرا والوجه الربليض االسترات

باإلإافة إلى أحد ممثلي الهي ة العامة للتخطيط العمراليض وأحد ممثلي 

 المركز اإلقليمي للتخطيط والتلمية العمرالية باإلقليا الرابع.

 أداة جمع البٌانات

في البحوب الكيفية شيوعا لجمع البيالات  األكثر الطريرة المرابالتتعد 

ض وفي لطا البحب تا استخداا طريرة المرابلة الشبه ملظمة وطلك [7]

ض مـع ينن األسـ لة بغـرض طرحهـا علـى المبحـوثمجموعـة مـ بتحديد 

مـن حـين ألخـر دون أخرى حتفـاظ بحق الباحـب فـي طـر  أسـ لة اال

 ض وقد تا اتباع الخطوات التالية في[8]البحب  خروج عن موإوعال

 : إعداد وإجرال المرابلة

بترجمـة أسـ لة البحـب إلـى ة وطلك تحديـــد الهـــد  مـــن المرابل -1

كــل واحــد ملهــا  من تحرــقوال هالــدا  يمكــن قيــاسمجموعة من األ

 ة.بواســطة مجموعــة مــن األســ ل

( سؤال تا مراعاة 13يتكون من عدد )تصميا دليل المرابلة و -2

كطلك تا اإلشارة إلى  اضوعــدا تــداخله االتسلسـل الملطرـي فـي تــدرجه

 .خالقيةعتبارات األاإلوكيفية مراعاة المرابلة من هد  ال

من أفراد  (2عدد )ره على يطبحيب تا تختبار دليل المرابلة ميداليا ا -3

ألس لةض مجتمـع البحـب للتأكـد مـن مـدى فهـا أفـراد مجتمـع البحـب ل

 وترتيب بعض األس لة. صـياغة ةعـادإ بلالا على طلك تاو

ا؛ اختيــاره ومــن تصــميم اإللتهال بعد التطبيــق اللهــا ي للــدليل -4

الجدير بالطكر ت. ومن تصال بعيلة الدراسة وإجرال المرابالاإلتا  حيب

ن الترتيب إلجرال بعض لطا المرابالت لا يكن بالشئ اليسير حيب أ

تطلب جهدا كبيرا في التواصل مع بعض المبحوثين وإقلاعها بألمية 

الدراسةض كما تطلب األمر في بعض األحيان معاودة اإلتصال أكثر من 

 سافات طويلة.مرة والسفر لم

 تحلٌل البٌانات

اشتمل التحليل على ترتيب البيالات التي جمعت من خالل لصوص 

بحًثا عن  المرابالت وترسيمها إلى وحدات يمكن التعامل معها وتركيبها

برام  تحليل البيالات اللوعية بمساعدة ألماط وطلك باإلستعالة بأحد 

االطا تا من خالله ( ti.Atlasولو برلام  ) (CAQDAS) الحاسوب

( يتا فيها استيراد لجميع Hermeneutic unitعمل وحدة تفسيرية )

لصوص المرابالت داخل البرلام  ثا عمل شبكات تدل كل ملها على 

مجموعة عالقات تصل  تصلي  محورى أى أن الف ات تدور حول 

محور واحد. كما تا عمل تصلي  مفتو  يوإع فيه عدد من الف ات 

تا إا األلماط واأللساق التى تكولت من تصلي  البيالات  المختلفة ثا

 والتي تا استخالصها من اإلجابات الواردة بالمرابالت.

 البٌانات مصداقٌةلتحقق من ا

 الصحة اتراس مصداقية الدراسة ببعدين لم  الكيفي ه لالم في 

(Trueness )واليريلية Certainty) )[9]حة لو ؛ والمرصود بالص

ولو ما لمسه أحد الباحثين من واقع  أن لتا   البحب تعكس الواقع بدقة

أن عمله و من ملاقشة اللتا   مع بعض المبحوثينض أما اليريلية فتعلي 

 ولو ما تا مراعاتة علد ملاقشة اللتا   وتفسيرلا.  لةداألاللتا   مدعمة ب

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 المعوقاتوالصعوبات  تصنٌف

( وتحديد coding( لترميز البيالات )ti.Atlas)ام  لرببتا اإلستعالة 

 كل مجموعة من تا جمع(. themesالموإوعات المحورية )

أو  التشابهبلالا على  في موإوع واحد ( codes) الترميزات

. وحدة التركيز إرتبطت بثالب مواإيع التعلقأو السببية أو التكرار

ة حيب تا تتبع إجابات المستهدفين واكتشا  ر يسيية تمثل األس لة البحثي

 التحليل االسترشادا للبيالاتالعالقة بين اإلجابات كما تا اإلستعالة ب

للحصول على الكلمات الداللية من تكرار ورودلا في البيالات. يوإح 

( تصلي  الصعوبات التي واجهت االستشاريين المخططين في 3شكل )

( 4لعامة للمدنض ويوإح شكل )إعداد المخططات االستراتيجية ا

بهطا المخططات. و قد تا ترتيب  توقيع الخدمات التعليمية معوقات

الموإوعات المحورية التي لتجت من التحليل بحسب األلمية وفرا 

  ءرال المبحوثين.

بلالا على تحليل البيالاتض فإن الصعوبات التي يتا مواجهتها علمد إعمداد 

المخططممات العامممة للمممدن تربطهمما عالقممة تعلممق بخمممس موإمموعات 

محوريةض ترتيبها من األكثر صعوبة وفرا ءرال المشماركين فمي البحمب 

لممو: "ملكيممات األراإممي" )ثممالب مبحمموثين(ض "المشمماركة المجتمعيممة" 

فيما كالت الشروط المرجعية"ض و"الجوالب اإلدارية"ض  )مبحوثين اثلين(ض

و"الجوالب اإلقتصادية لي األكثر صعوبة في رأا مبحموب واحمد فرمط 

لكل ملها. وبمرارلة لطا اللتا   بلتا   الدراسات السابرة الكمية والكيفيمة 

لجمد توافمق فيمما بيلهما و لكلهما لما تتعمرض لترتيمب التحمديات الممطكورة 

 .[10ض3ض2ض1]

وفيممما يتعلممق بمعوقممات توقيممع الخممدمات التعليميممة المرترحممة وإدراجهمما  

بالمخطط االستراتيجيض فهى تربطها أيإا عالقة تعلق بكل من "ملكيات 

األراإي"ض "المعدالت التخطيطية"ض "البيالات والمعلومات"ض و"الشروط 

المرجعية"؛ وأصعب لمطا المعوقمات وفرما ءرال المشماركين فمي البحمب 

لكيممات األراإممي" )خمممس مبحمموثين( و"المعممدالت التخطيطيممة" لممو: "م

)ثالب مبحوثين(. وبمرارلمة كمل ممن التحليلمين السمابرين لجمد أن مشمكلة 

 ملكيات األراإي تعد لى األلا واألصعب. 
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معوقات السابق طكرلاض فسو  لكتفي في سياق لطا لظرا لإيق المجال لعرض أسباب كل من الصعوبات وال: المطروحة تحدٌد األسباب والحلول

 البحب بتلاول ألمها وأصعبها بلالا على رأا المبحوثين ولا: 

 

 االستراتيجي (: تصلي  تحديات إعداد المخطط3شكل )

 

 

 االستراتيجي بالمخطط الخدمات التعليمية توقيع (: تصلي  معوقات4شكل )
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"ملكيات األراإي"ض المشماركة المجتمعيمة"ض و"المعمدالت التخطيطيمة". 

وفيممما يلممي سممو  يممتا عممرض الف ممات التممي تربطهمما عالقممة سممببية بهممطا 

األلماط والتي تا التوصل إليها من خالل تحليل البيالات. كما سمو  يمتا 

الخبرة ومختصين تلاول الحلول المطروحة من قبل المبحوثين ولا طوا 

  في مجال التخطيط العمرالي.

 ملكٌات األراضً

صممعوبات إعممداد المخطممط ل سممحابة الكلمممات الدالليممة (5يوإممح شممكل )

ستراتيجي بصفة عامة وفيها تتكرر كلمة )عداض وجودض تلفيطض أمالكض اال

األراإي/أرض/أراإميض المشمماركةض خريطمةض ترسممياض لمزعض التبممرع(. 

 التشممممابهوبتحليممممل وتتبممممع إجابممممات المبحمممموثين واكتشمممما  عالقممممات 

مثمل ألما ي "ملكيمات األراإميبين اإلجابات لجد أن " السببيةو التكرارو

بصمفة عاممة وألما معوقمات توقيمع ط االستراتيجي تحديات إعداد المخط

 الخدمات التعليمية بصفة خاصة. 

 أوال: أسباب المشكلة

أحد أسباب عدا تلفيط الخدمات التعليميمة  "ملكيات األراإيمشكلة "عد ت

وتغييممر موقعهمما فممي المخطممط  المدرجممة بممالمخطط العمماا لمديلممة أشمممون

(. ولمطا خلفيمة البحمب) سمبق مماكما تا طكرا في التفصيلي لمديلة الباجور

عممدا وجممود خريطممة توإممح  المشممكلة تربطهمما عالقممة سممببية بكممل مممن؛

لدرة األراإمي أممالك الدولمة )تصمل  إلمى أراإمي إصمال   ؛الملكيات

بلديةض تابعمة لموزارة المراض تابعمة لموزارة  أوقا ض سكة حديدض زراعيض

وصعوبة التعامل مع الملكيات الخاصمة (؛ الزراعةض تابعة لوزارة اءثار

 .(تفتت الملكياتوبما في طلك قالون لزع الملكيةض وعرود التبرعض )

أحممد  فرمد أشمار إليهما ؛عمدا وجمود خريطمة توإمح الملكيماتفيمما يتعلمق ب

لألسفف مففٌخ خرٌطفة ألمفلد الدولفة فنضفطر " قا ال أله االستشارىين

الدولة وشبه نشحت منه لعمل الخرٌطة وندورعلى المسئول عن أملد 

أمففففلد الدولفففة وتوقٌففففع األراضفففً علففففى  ًمعلومفففات عففففن األراضففف

طالمففا الملكٌففات مففخ ". و أفمماد آخممر ألممه )أحممد االستشممارىين(خرٌطففة"

موجففودة لوضففع المقترحففات علٌهففا فحٌتعمففل المخطففط ومففا ٌحققففخ 

 لدرة األراإمي أممالك الدولمة. كما أن أحد االستشارىين()الغرض منه"

"مففٌخ تعد من أحد أسباب لطا المشكلةض فلرمد طكمر استشمارا آخمر أن 

نقترح نوع الخدمة ومساحة الخدمة المطلوبة بف ...ةأراضً أملد دول

  .)أحد االستشارىين("مقترح على أملد خاصة وماٌنفعخ نحط

أما صعوبة التعامل مع أراإي الملكية الخاصةض  فهي ترجع  إلى أوال: 

التممى يممتا التبممرع بهمما أثلممال عمممل الحيممز  يألراإمموجممود عرممود لعممدا 

 كانففتذا "إض وقممد أكممد أحممد ممثلممي الهي ممة علممى ألممه للمديلممة يالعمرالمم

ى لجمٌع المستندات القانونٌة الواخدة واعٌة ودقٌقة و غٌر المحافظة

)أحد ممثلي الهي ة(. "مشكلة كبٌرة فى المحافظة فده حٌعمل تفٌد التبرع

ثاليا: تفتت الملكيات لتيجة عوامل اإلرب ومشروعات الترسميا وأإما  

أحد االستشاريين أن إشتراط تسجيل األراإي في الشهر العرارا يمؤثر 

فٌقففوم المففواطن بتقطٌففع األرض وبٌعهففا "سمملبا علممى مشممروع الترسمميا 

ومفوا فتضٌع أرض كان ممكن تبقى للخدمات وده لألسف ألن اللفً بٌق

بتغٌٌر وتعدٌل القانون معندهمخ خبرة بعمل المخططات وال لٌهم دراٌة 

بالمشاكل الموجودة علفى أرض الواقفع فٌطلفع قفانون معٌفب مفاٌحلخ 

. ثالثا: قموالين وإجمرالات لمزع الملكيمة أو )أحد االستشارىين("المشاكل

ال بد من وجود شفافية واإمحة وما يشوبها من عيوب "الشرال الجبرى 

 .)أحد االستشارىين("وإع قوالين عادلة فى طلك وأالملكية  للزع

 

 ستراتيجيصعوبات إعداد المخطط االل (: سحابة الكلمات الداللية5) شكل
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 ثانٌا: الحلول المطروحة

لظرا لما واجهه االستشاريين المخططين من علمال بسمبب لمطا المشمكلة 

فرد حاول كل ملها إقترا  حل لهما يمكمن إيجماز لمطا الحلمول فمي اللرماط 

 تالية: ال
غيممر أومكالهمما دولممة مسمماحتها الأمممالك  يأراإمم ودوجمم فممي حالممة بٌففع:

ملاسمبة  أخمرى يشمرال أراإم بمه يمتا عا دتباع بمزاد عللى وال ضملاسب

 .للخدمات المرترحة

 .شرال أرض من قبل المحافظة لتوقيع الخدمات المرترحة عليها شراء:

تبممديل األراإممي ملممك الدولممة فممي وسممط المديلممة بأراإممي أكبممر  تبفدٌل:

 مساحة على األطرا .

الرطماع الخماص و األلالىحتي يساعد المشاركة المجتمعية تفعيل  تبرع:

  .المديلة لتلمية باألراإي تبرعبالوالمستثمرين 

داخل الحيز العمرالى يجب  أراإيدراج إعلد  :تنفٌذ المخططاتلألٌة 

بمالبيع أو اإلسمتبدال هما فيتتصمر  ويحق لهما أن أن تدار بمعرفة الدولة 

 وفرا لألسعار الحالية في حيلها.
ألى مديلة يمتا عممل لمزع  يقبل وإع المخطط االستراتيج نزع ملكٌة:

ثما يمتا ترسميمها  يالحيمز العمرالم اخلدتا إدراجها التى  يملكية لألراإ

 .وتوزيعها على حسب لسبة كل مالك

 يخل الحيز العمرالاد تي يتا إدراجهاال يجميع األراإ شركة مساهمة:

الطممرق وأممماكن الخممدمات  وتحممددعممادة التخطمميط إتحممت إدارة  صممبحت

كل حسب  مالكللشركة مسالمة وغيرلا ويتا تأسيس  اإلسكان يوأراإ

 المساحة. يمن إجمالسبته ل

 المشاركة المجتمعٌة

 يمكن محددة مشروعات إلي الوصول  دهاالستراتيجي ي التخطيط مله 

؛ فهمو يعتممد فمي جميمع التلميمة شركال موارد استغالل خالل من تلفيطلا

 تحديمد بهمد  التلميمة شمركال ممع والتواصمل اإلتصمال علميمراحلمه 

 قالون لصوي .المشروعات تلفيط أولويات وترتيب حتياجاتواإل األلدا 

 أثلمال المجتمعية المشاركة ألمية علي 2008 لسلة 119 الموحد البلال

 فممي التلميممة شممركال علمميالمخططممات وعممرض لتا جهمما  إعممدادمراحممل 

شممرطا إلعتمادلمما. كممما  تلاولممت كراسممة  اسممتماع وجلسممات جتماعمماتإ

العمرالمي  للتخطميط العاممة الهي مة قبمل ممن الصمادرة المرجعية الشروط

مممن تحديممد شممركال التلميممة )مممن الجهممات  المجتمعيممة المشمماركة آليممات

  .[12ض11]الحكومية والغير حكومية(ض وترييا المشاركة 

 أوال: أسباب المشكلة

مشمممكلة "المشممماركة المجتمعيمممة" تلمممي "ملكيمممة األراإمممي" فمممي ترتيمممب 

صعوبات إعداد المخطط العاا  وتربطها عالقة تعلق بكل من األطمرا  

 طات الصلة واالستشارا المخطط. 

طات الصلة تمثمل أربمع ف مات؛ )أ( اإلدارة المحليمة بالمحافظمة  األطرا 

والمديلة وكافة اإلدارات التلفيططية المعلية؛ )ب( ممثلي المجتمع وسكان 

المديلممة؛)ج( رجممال األعمممال وكبممار المسممتثمرين؛ )د( الملظمممات غيممر 

. وفرمما ءرال المبحمموثينض مشمماركة األطممرا  [11]الحكوميممة واللرابممات 

ميع الف اتض باإلإافة طات الصلة إعيفةض شكليةض غير مؤللةض ال تمثل ج

إلى تغير المشاركين من اجتماع ءخمر أو تغليمب مصملحتها الشخصميةض 

لمما فممي ولممطا األخيممرة كممان لهمما اللصمميب األكبممر فممي عممدد مممرات ورود

 اإلقتياسات التالية: إجابات المبحوثين كما توإحه
من أصحاب المصفال  ولفٌس أصفحاب المصفلحة  بٌكونوا المشاركٌن"

 ستشارىين(.)أحد اال"للمدٌنة

تكففون موجففودة لكففن لكففل مففنهم األجنففدة الخاصففة بمعظففم األطففراف "
   )أحد االستشارىين(."هٌب

لمصالحهم الشخصٌة وفى حالة عدم وصولهم  بٌكون معظم الحضور"
ٌهتموا ب اللًوقلٌل منهم تانٌة  مرة مبٌحضروخلمصلحتهم الشخصٌة 

 )أحد االستشارىين(."بمصلحة المدٌنة وتنمٌتها

ن ففى االجتماعفات إبعفض المشفاكل ومنهفا ت بتحصل ألسف كانا مع"
ٌعلن بعض األففراد عفن تبفرعهم لقطعفة أرض لعمفل مفثل مدرسفة ففى 
مقابل دخول باقى األرض ملكه الحٌز العمرانى للمدٌنة ولكن الخطأ هو 

 (.ممثلي الهي ةأحد )"جراءات قانونٌة لهذا التبرعإعدم اتخاذ أى 

شممكلة "المشمماركة المجتمعيممة" باالستشممارا أممما فيممما يتعلممق بإرتبمماط م
المخطط الرا ا بإعداد المخطط االسمتراتيجي للمديلمة فهمي تتعلمق بردرتمه 

علممى التواصممل والتفاعممل مممع األطممرا  طات الصمملة. ولرممد طكممر أحممد 

 إلى كن من خالل المشاركة التوصلمممن ال االستشاريين المخططين أله
لهطا  الصعوبة فى صياغة حلول تكمن تواجه السكان ولكن التيمشاكل ال

كما أشار آخر إلى ألمية التفاعل المتبادل حيب وإح أله علد  .المشاكل
اختيار المشروعات طات األولوية  يفترر شركال التلمية إلى اإللماا بحجا 

ولوعية لطا المشروعاتض ويكون اإلختيار بلالا على األلوال الشخصية 

ت. ففممي لممطا الحالممة يجممب علممى ولمميس بلممالا علممى الدراسممات والبيالمما
تعتمد دي ب النقطة"واالستشارا أن يتدخل وأن يروا بالشر  والتوإيح 

   )أحد االستشارىين(."على توجٌه االستشارى لشركاء التنمٌة

 ثانٌا: الحلول المطروحة

بمالرغا ممما تمثلممه المشماركة المجتمعيممة ممن معمموق إلعمداد المخططممات 

العاممة لتيجمة لألسمباب السمابق طكرلماض وبمالرغا ممن توغلهما فمي جميممع 
المراحمل بممدلا ممن اإلعممداد وحتممى اإلعتممادض إال ألممه لمما يمرد فممي تحليممل 

البيالممات حلممول للتغلممب علممى لممطا المشممكلة فيماعممدا ممما إقترحممه أحممد 

لمو: المشماركة الصمحيحة وطلمك بتحديمد مجموعمة العممل االستشاريين و
وإلزامهمممما بحإممممور كافممممة اإلجتماعممممات. ومممممما يسممممتدعي االلتبمممماا أن 

االستشارا المخطط يعد جزل من المشكلة حيب يتحتا عليمه أن يتصم  

التواصممل والتفاعممل والتفمماوض وأن يكممون محكممما  مممن تمكلممهبرممدرات 
 .طر  ألاون إلحياز د التلمية شركال بين اإلختال حين  وسيطا

 المعدالت التخطٌطٌة

المعدالت والمعايير التخطيطية للخدمات التعليميمة الموإموعة ممن قبمل 
الهي ة العامة للتخطيط العمرالي تحدد إشتراطات ومعايير وأسس توطين 

ض ولمي تمثمل ثمالي معوقمات تموطين الخمدمات التعليميمة الخدمة التعليميمة

لتمزاا بهمطا اختلفمت اءرال فيمما قمد يمثلمه اإلبعد"ملكية األراإي"ض لكمن 
  .المعدالت من صعوبة تواجه الرا مين بإعداد المخططات

 أوال: أسباب المشكلة

المركممز وممثمل ممن ممثمل الهي ممة العاممة للتخطميط العمرالميض  يمرى كمل
اإلإمافة إلمى بعمض االستشماريين بليمي للتخطميط التلميمة العمراليمة اإلق

د صعوبة في تحديد أعمداد وأمماكن الممدارس وفرما المخططين أله ال توج
"بٌتم تحدٌد األعداد طبقا للمعدالت مفٌخ صفعوبة ففى لهطا المعدالت: 

كفده وففى حالففة تحدٌفد األمففاكن بٌفتم وضففع علمفة أو رمففز فقفط مففخ 
)أحد ممثلي الهي ة(. أمما المبعض اءخمر  كمان لمه تفصٌلً لمكان محدد"

المعمدالت التخطيطيمة تربطهما  حيب يرى لؤالل أن مشكلة رأا مختل 

المدن الرا مة وعالقة تعلق بملكيات األرإي )متمثلة  عالقة سببة بطبيعة

وعممدا تمموفر أراإممي طات  أمممالك الدولممة يلممدرة األراإممفممي كممل مممن 
مساحات كبيرة(. و يلت  عن طلك صعوبة في اإللتزاا بمعدالت مسافات 

 السير ودوا ر التخديا. ولرد أشار أحمد االستشماريين إلمى طلمك برولمه ألمه
مفا تتناسفبخ مفع  صعوبة فى تطبٌق المعدالت الموضوعة ألنهفا ه"فٌ

ت تبقى متماشٌة المدن القائمة فهى ما تصلحخ لها... كان الزم المعدال
 (. )أحد االستشارىينمع الوضع القائم للمدٌنة"
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وأإا  آخر إلى أله يتا التغاإي عن معدالت مسمافات السمير ودوا مر 
التخديا في سبيل توطين الخدممة التعليميمة حتمى لواإمطر الطمالب إلمى 

فى نقطة دوائر "ه اإللترال إليها وطلك للدرة األراإي. أشار ثالب إلى أل
لكن ، حدد دائرة التخدٌمعلشان نفت  البرجل نمكان و مبنحددخالتخدٌم 
علفى تكفون مفاكن المقترحفة ولألالشفوارع وسفهولة الوصفول  بنشوف
  .)أحد االستشارىين("علشان المشاكلملد دولة أأرض 

 ثانٌا: الحلول المطروحة
حاول بعض االستشاريين المخططين إقترا  حلول لهمطا المشمكلة يمكمن 
إيجازلا في إيجاد متوسط استرشاداض التوقيع الجغرافي لموقع الخدممةض 

  البحب عن حلول مبتكرة.و

أن يكون المعدل المحدد من قبمل الهي مة رقما استرشمادى  أحد الحلول لو
فرط يتا استلتاج مله المتوسطض  ويكون لالستشارى حق تعديل المتوسمط 
بالزيمممادة أو اللرصمممان حسمممب مممما يتمممرالى لمممه وفرممما لخصوصمممية كمممل 

طالب/فصففل  00ممكفن مففثل مدٌنفة تكفون كثافففة الفصفل فٌهفا ":مديلمة
ً فً استحالة فى توفٌر المعدل طالب/فصل بالتال 00والمعدل المحدد 

 00المحففدد فففً المدٌنفففة دي، فممكففن نأخففذ المتوسفففط فٌكففون مفففثل 
)أحمد طالب/فصل وٌتم العمل بٌه وٌتحدد علفى أساسفه عمفل المخطفط"

  .االستشارىين(

موقمع أن علمد إعمداد المخطمط االسمتراتيجي يمتا توقيمع ال وحمل آخمر لمو
ترسيا يتا تحديمد موقمع  لخدمات المرترحة وعلد عمل مشروعي لجغرافال

 ي. الخدمة الهلدس

جديدة وأفكار مبتكرة  كما أكد أحد االستشاريين على إرورة البحب عن
مفن الممكفن وعادة تأهٌل للمدارس القائمفة بالفعفل إ وهد الحل الوحٌ"

تفكٌفر ... ده بفت  جزء منها فتفرة مسفائٌةة استخدام المدارس الخاص
فى بناء مفدارس جدٌفدة دون وجفود ما اٌالصندوق ولكن التفكٌر د بره

  .)أحد االستشارىين(فمتنحلخ المشكلة"ودون وجود مٌزانٌة  ًأراض

 التوصٌاتالخلصة و

إن المأمول من المخططات االستراتيجية العامة ال يتوافق ممع حريرمة مما 

طكرتمممه إحمممدى الدراسمممات السمممابرة ولمممو أن لسمممبة فاعليتهممما ال تتعمممدى 

. للممماك العديمممد ممممن الصمممعوبات والمعوقمممات التمممي يواجههممما [1]20%

المخططممين االستشمماريين علممد إعممداد المخططممات العامممة وعلممد توقيممع 

" و"المشماركة المجتمعيمة" الخدمات التعليمية ألمهما "ملكيمات األراإمي

 التخطيطية".  و"المعدالت

وجممود لممطا التحممديات مممرتبط بعممدة أسممباب تحممول دون أن تحرممق لممطا 

المخططات ألدافها المأمولة. ترتبط لطا األسباب بطبيعمة الممدن الرا ممة 

بالتالي عدا إمكالية توفير األراإي الالزمة لتوطين الخدمات وصمعوبة 

تطبيق معدالت مسافات السير ودوا ر التخديا. كما تمرتبط أيإما بملرص 

والمعلومات مثل عدا توفر خريطة للملكيات مما يؤدا إلى عدا  البيالات

التحديد الفعلي لموقع الخدمات أو توقيعها على أراإمي ملكيمات خاصمة 

 وما يلت  عن طلك من عرقلة للخطوات التلفيطية وإلدار لإلمكاليات. 

كطلك تغليب المصلحة الشخصية وجلسات االسمتماع الصمورية لشمركال 

ب عليها من إفترمار المخطمط االسمتراتيجي أللما أركالمه التلمية وما يترت

ولو المشاركة الفعالمة لألطمرا  طات الصملة فمي كافمة المراحمل بهمد  

 تلمية المديلة. 

ولرد تلوعت الحلول المطروحة من قبمل طوا الخبمرة مممن شماركوا فمي 

التركيممز  ( حيممب كممان6إعممداد المخططممات االسممتراتيجية للمممدن )شممكل 

األكبمر علمى حلمول إلتاحمة أراإمي لتموطين الخمدماتض يلمي طلمك حلمول 

للمعدالت التخطيطية المحددة ألعداد وأماكن الخدمات التعليميةض بيلما لا 

يتا عرض غير حل وحيمد  للتغلمب علمى أسمباب عمدا فاعليمة المشماركة 

.المجتمعيمممممممة وعمممممممدا أدا هممممممما لمممممممدورلا الملممممممموط بهممممممما تحريرمممممممه

 

 ي  الحلول المطروحة من طوا الخبرة والمختصين في مجال التخطيط العمرالي(: تصل6شكل )
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ومن الجدير بالطكر أن ترييا أدال شركال التلمية يكون طبرا للموطج مرفق 
بكراسة الشروط المرجعية ولو جدول مكون من أربع أعمدة رأسية لي 

ااض أوجهه المشاركةض والترييا. الشركال )اثلين من كل ف ة(ض أوجه اإللتم
مما يؤول بلا إلى إقترا  إعتبارت أخرى لتفعيل دور الشراكة بلالا على 

  ض تحدبدا:أسباب المشكلة التي تا رصدلا
يممتا إختيممار مجموعممة عمممل محممددة تلتممزا بحإممور كافممة أن  -

اإلجتماعمات وجلسمات االسممتماعض وأن تإما لمطا المجموعممة 
كافممة الف ممات واألعمممار وطوا اإلعاقممة وغيرلمما وأن تكممون 
مؤللة للملاقشة حتى يمكن اإلرترال ممن درجمة الشمورى فمي 

 إلى درجة المشاركة.  Arnstein [13]مرياس 

زيادة لسبة المشاركة وطلك بتفعيل موقع الكترولي للمحافظة  -

ها ألممممدافى مشممممروعات التلميممممة وإلطممممالع المممممواطلين علمممم

 تلفيممط أولويممات وترتيممب حتياجمماتاإل تحديممدوإشممراكها فممي 

. كممما يمكممن توسمميع دا ممرة اإلعممالن باإلسممتعالة المشممروعات

 بوسا ل التواصل االجتماعي وغيرلا. 

تحفيممز رجممال األعمممال وكبممار المسممتثمرين للمشمماركة فممي  -

مشمماريع التلميممة وطلممك يسممتدعي التحرممق مممن تمموفير عوامممل 

سوال كالت عومل خارجية )دسمتورية اللموا ح  [14]اللجا  

والرالون/ الرأا العاا/الرمدرة اإلسمتيعابية للسموق( أو عواممل 

على أن تتوفر  (الردرات المؤسسيةتلظيمية )اإلدارة الفعالة و

 لديها الخبرة والوعي واإللتماا واإلستعداد. 

وأخيراض إرورة أن تتوفر في االستشارا المخطمط قمدرات  -

التلميمة شمركالالتواصل والتفاعمل والتفماوض ممع  من تمكله

 
 (1ملحق )

 اإلجرائٌةأوال:التعرٌفات 

حتياجممات لممو مخطممط المديلممة الممطا يبممين اإل المخطففط االسففتراتٌجً:

قتصمممادية المسمممتربلية للتوسمممع العمرالمممي ومشممماريع وخطمممط التلميمممة اإل

جتماعيممة والبي يممة والعمراليممة الالزمممة لتحريممق الرؤيممة المسممتربلية واإل
المختلفممة ي إممواسممتعماالت األرا ضيحممدد الحيممز العمرالممي. كممما للمديلممة

ليممات التلفيممط آوبممرام  وأولويممات و ضشممتراطات التخطيطيممة والبلا يممةواإل
 . [15]على المستوى التخطيطي  ومصادر التمويل

 رسمما عممن المسممؤول لممي الجهمماز الهٌئففة العامففة للتخطففٌط العمرانففً:

 وإعداد مخططات المستدامةض العمرالية والتلمية للتخطيط العامة السياسة

 ومستوى المحافظةض واإلقليمي الرومي المستوى على التلمية لطا وبرام 
 إطمارفي  المحلي المستوىعلى  العمرالية المخططات وإقرار ومراجعة

 . [16]الرومية واإلقليمية  والسياسات األلدا 

ً للتخطٌط يتبع الهي ة العامة للتخطيط  العمرانٌة: التنمٌةو المركز اإلقلٌم

أو  للمديلمة العماا االسمتراتيجي المخطمط بإعداد مشمروع العمرالي ويروا

 واالستشمارية الهلدسمية والجهمات واالستشاريين الخبرال بواسطة الررية
 وفرما وطلمك العمرالمي للتخطميط العاممة الهي مة لدى المريدين المتخصصة

  .[17]والمزايدات  الملاقصات قالون ألحكاا

لمدى الهي مة بإعمداد  يرموا االستشمارا المريمد طفون:االستشارٌون المخط

المخطط االستراتيجي العاا للمديلة لمواجهة المتغيرات الرومية واإلقليمية 

وللتوافق مع المعطيات من خالل دراسة وتحليل الموق  الحالي ووإع 

 الزملمي بإعمداد البرلمام  أيإما الرؤية المستربلية لتلمية المديلةض و يرموا
العااض وإعداد البرلام  التشاركي للمخطمط  االستراتيجي المخططإلعداد 

 .[18] وتلفيطا وترديا ترريرحوله

 للمدٌنة العام االستراتٌجً ثانٌا: المخطط

تحديممد الحيممز علاصممر لممطا ال تإمممنت :عناصففر المخطففط االسففتراتٌجً

علمى مسمتوى الملماطق وتحديمد  يتحديمد اسمتعماالت األراإمو العمرالي

ليات آداخل الحيز و يمواقع المشاريع التفصيلية ومشاريع ترسيا األراإ
 ضالطرق الخارجية وشبكة الطرق الداخلية الر يسية للمديلةالتلفيط وشبكة 

التغطيممممة  - التغطيممممة بالميمممماا - يوشمممبكات المرافممممق )الصممممر  الصمممح

ووإمع برلمام   ضشمتراطات التخطيطيمة والبلا يمةوتحديد اإل ضبالكهربال(
 جتماعيممة وتحديممد التكممالي  وأولويممات التلفيممطقتصممادية واإلالخممدمات اإل

[19].  

 مراحل إعداد المخطط االستراتٌجً:

التعر  علممى شممكل وحالممة وطلممك بمم يتحليممل وإممع العمممران الحممال -1

 - التشمخيص الحإمرى المجممع - سمتثماريةترييا الردرات اإل - العمران

 تحليل أصحاب المصلحة )شركال التلمية( .
صمياغة  - ستشمارات العمراليمةاال بواسطة إعداد التخطيط العمرالي -2

الموافرمممة علممممى خطمممة التلميممممة العمراليممممة  - سمممتراتيجية العمراليممممةاال
 ستراتيجية واعتمادلا.اال

تعب ممة  -صممياغة خطممط العمممل عممن طريممق مممل المسممتدامةخطممط الع -3

 شركات الرطاعين العاا والخاص. - الموارد المحلية
اإلدارة  - تصممميا المشمممروع وتتكممون مممن التلفيممط وإدارة المشمماريع -4

 . [20] مراقبة ومحاسبة - والتلسيق

 توزيممعفممي  األصممل يعتبممر توزٌففع الخففدمات بففالمخطط االسففتراتٌجً:

إلى  لوصولها ممكلة كفاية بأقصى إلشا ها من الهد  تحريق لو الخدمات

 ممن خدمة لكل يكون أن يلبغي فإله طلك وعلى ملهاض المستفيدين مجموع

 أغمراض تحريمق ممع تتلاسمب لفموط ودا رة تأثير لطاق المختلفة الخدمات
 . [21]الخدمة  لطا وألدا 

 التعلٌمٌة ثالثا: الخدمات

يب يشممكل يمثمل التعلمميا الهممد  الرابممع مممن ألممدا  التلميممة المسممتدامة؛ح
 الحياة وتحريق يرتكز عليه تحسين األساس الطا جيد تعليا الحصول على

المستدامة. كما أن التعليا يسالا فمي تحريمق غايمات أخمرى مثمل:  التلمية

الرإال على الفرمر )الهمد  األول(؛ الصمحة )الهمد  الثالمب(؛ المسماواة 
بمممين الجلسمممين )الهمممد  الخمممامس(؛ العممممل الال مممق )الهمممد  الثمممامن(؛ 

االستهالك المسؤول )الهد  الثالي عشر(ض تغير الملما  )الهمد  الثالمب 
لسممالا والعممدل والمؤسسممات الرويممة )الهممد  السممادس عشممر(؛ وأخيممراض ا

 .[22]عشر( 

 حيب من لرميا تدرجا العمرالية بالتجمعات التعليمية الخدمات رجوتتد

 السكالي الهرا شكل مع غالبا يتلاسب بما وأعداد تالميطلا أعدادلا
 الداخلية الهجرة من تعالي أو التي ال المستررة المجتمعات ففي .للمجتمع

 العريإة قاعدته ملتظما شكال يأخط السكالي الهرا أن وجد الخارجيةضأو 
 عدد من%( 15-9)حوالي  بلسبة تبلغ المرحلة اإلبتدا ية تالميط تمثل

 قمة لحو الف ة كلما اتجهلا لهطا التالية أعداد الف ات ترل بيلماض السكان

والمرحلة %(ض 7-6)المرحلة اإلعدادية حوالي  تالميط يمثل الهرا حيب
 المدارس أن يعلي مماض السكان عدد من%( 6-5)الثالوية حوالي 

 ثا المدارسض اإلعدادية المدارس االبتدا ية تكون األكثر عددا يليها
.[23] الثالوية
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 شكر وتقدٌر

ن بجزيل الشكر إلى الدكتور أحمد الخمولي  أسمتاط التخطميط يتردا الباحثا
رالات الالزمممة لتحليممل البيالممات إلجوا العمرالممي لدعمممه للمما باللصمما ح 

(. كممما يترممدمان أيإمما بالشممكر إلممى السممادة ti.Atlasباسممتخداا برلممام  )
المشاركين في لطا البحمب ممن االستشماريين المخططمين وممثلمي الهي مة 
العامة للتخطيط العمرالي والمركز اإلقليمي التابع لها ويخصان بالشمكر 
الدكتور فيصمل عبمد المرصمود أسمتاط تخطميط الممدن واألقماليا لمراجعتمه 

                  لتا   البحب.                 
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