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دليل المخطط إلى تخطيط العمل الفورى

Methodology developed by the staff of the Institute for Housing and Urban 

Development Studies - IHS, The Netherlands.  It draws from the work of Pal Baross 

(1991); Forbes Davidson (1989,1995); Bep Fritschi, Monique Peltenburg, Hans 

Teerlink, Harry Mengers, Carley Penink (1995);  Claudio Acioly Jr. (1996) and 

others; it also draws from the work of Goethert and Hamdi (1988).
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مجموعة من تقنيات التخطيط 

للتعامل مع المشاكل المحلية

ACTION PLANNING  الفورىتخطيط العمل
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ا يوضح تعقيدات المشاكل و الحلول الخاصة به•

فيما بعد

.موجه لحل المشكلة من البداية•

.فعال ملموسةألعملى و يقود •

كينيبنى مفهوم الشرعية والملكية لدى كل المشار•

ذات االولويةاألهدافيركز على المشاكل و•

المشاركة و التعليم المتبادل•

ACTION PLANNING  الفورىتخطيط العمل
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المشكلة•

الشرعية•

محدد الوقت•

محدد الموارد•

التعلم•

الحلول•

التجديد  أو االبتكار•

البؤرة

المشكلة

االهداف

التخطيط

ACTION PLANNING  الفورىتخطيط العمل
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خطة العمل الفورى مقابل التخطيط التحليلى أو التقليدى: عملية التخطيط 

تخطيط العمل الفورى

جمع المعلومات االفعال المحتملة

المشاكل

المؤسسات والمعنيون

االهداف و الغايات

الموارد

التقييم ووضع االولويات

تنفيذ

متابعة  و تقييم

تطوير البدائل.

التقييم  ووضع  األولويات

اعداد خطة

Data  Collection
Data  Collection

Data  Collection
جمع المعلومات

Analysis
Analysis

التحليل

ديالتقلي/ التخطيط التحليلى 
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عملية تطوير مخطط العمل الفورى

التشغيل و الصيانة

تحديد المشكلة

وضع و تحليل االهداف

تحليل القوى المؤثرة فى المنطقة FFA 

تطوير البدائل

االختيار و اتخاذ القرار

تحليل التأثير ووضع اولوية

االتصال و الحصول على تاييد

تخطيط العمل الفورى

التنفيذ

المتابعة  و التقييم
المراجعة 

المستمرة
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ACTION PLANNING     تخطيط العمل الفورى

SWOT  عملية التحليل: 1التقنية

سيناريو التطوير

.يساعد على تحديد سيناريو التطوير•

مدى سيناريو التطوير يضمن ان االفعال المصممة على الخطة ذات ال•

ية التى تم القصير لن تنفذ بمعزل و لكن التواصل مع االفعال المستقبل

تخطيطها  من خالل خطة استراتيجية متوسطة المدى
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ACTION PLANNING            تخطيط العمل الفورى
SWOT ANALYSIS            عملية التحليل: التقنية االولى

سيناريو التطوير يضمن ان االفعال المصممة على  الخطة ذات المدى القصير لن تنفذ 

ة بمعزل و لكن التواصل مع االفعال المستقبلية التى تم تخطيطها  من خالل خطة استراتيجي

متوسطة المدى
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ACTION PLANNING                 تخطيط العمل الفورى
SWOT ANALYSIS      عملية التحليل:1التقنية

الحالية و المستقبليةاالتجاهاتتأثير •

مراجعة المناطق الرئيسية و االسئلة•

رأو مناطق اتخاذ القراأطراف تحليل الروابط و العالقات بين •
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االطار الخارجى

Technique 1: SWOT ANALYSIS

 (O)الفرص

المخاطر (T)

االطار الداخلى

نقاط القوة (S) 

نقاط الضعف (W)

كإطار لعملية التخطيط:يجب تقدير كل من البيئة الداخلية و الخارجية 
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ACTION PLANNING        خطة العمل الفورى

1

استعراض افكار كل مجموعة•

Brainstorming

تقييم فردى لكل عضو فى المجموعة•

تنظيم نتائج المناقشة•

2
عرض كل مجموعة•

مناقشة و مقارنة•

الموافقة على تحليل الموقف•
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ACTION PLANNING        تخطيط العمل الفورى

تحليل المشكلة: 2التقنية 

العالقات

المشاكل األهداف

GOALS  

الحاجة إلى التركيز!

الفعل

الرئيسيةالغايات أو االهداف

OBJECTIVES PROBLEMS 
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ACTION PLANNING تخطيط العمل الفورى
Technique 2:    تحليل المشكلة: التقنية الثانية

طريقة منظمة لتحديد المشكلة

البؤرة التعقيدات
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The WWWWWH 

questions !

ACTION PLANNING

المشكلة(شجرة)تحليل المشكلة و تفرعات  أو : 2التقنية 

ما هى 

المشكلة

What ?

اين تمثل 

مشكلة

?where  

متى تمثل 

مشكلة

when? 

هل هى مشكلة ام انه 

مظهر أو ملمح من 

مالمح المشكلة أم  

انها حل للمشكلة

لماذا هى مشكلة

Why? 

من تخص 

المشكلة

Whose ? 

ACTION PLANNING   تخطيط العمل الفورى
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ACTION PLANNING

شجرة تحليل المشكلة: 2التقنية

االسباب

المشكلة

( اآلثار)النتائج 

ACTION PLANNING   تخطيط العمل الفورى
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العالقة بين المشاكل

The Problem Treeشجرة تحليل المشكلة

االثار

المشكلة(بؤرة )صميم 

الجذور   أو

االسباب

الجذور   أو

االسباب

الجذور   أو

االسباب

الجذور   أو

االسباب

الجذور   أو

االسباب

الجذور   أو

االسباب

الجذور   أو

االسباب

الجذور   أو

االسباب

االثار
االثاراالثار

االثاراالثار

االثار
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تحديد االهداف: 3التقنية

ACTION PLANNING تخطيط العمل الفورى

ة تحليل القوى المؤثر

ر      فى المنطقة  إلختبا

 FFA)االهداف)

تحديد المشكلة الناتج هو 

تحديد الهدف

SMART criteria

الذكيةالمعايير 

طريقة لتطوير االهداف الواضحة  التى من شأنها ان 

(لالعم) تساعد على تطوير فعال لطرق التحرك 



Claudio Acioly Jr. / IHS 1/22/2020

Specific in Placeالمكانمحدد •

    Measurableالنتائج/ داء األيمكن قياس•

 Attainableمن خالل الموارد المتاحة و الوسائليمكن تحقيقها•

Realisticحيث تقابل عقبات و فرص للنجاحواقعية•

Timeلتحقيق نتائج ملموسة فى اطار التطويرالوقت كعامل هام•

SMART criteria

ACTION PLANNING تخطيط العمل الفورى

تحديد االهداف: 3التقنية
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 Sustainableمستدامة

 Manageableيمكن ادارتها•

 Action Orientedوجهه لتحديد أعمالم•

   Replicableيمكن تكرارها•

تقنية تستخدم التكنولوجيا ذات الجدوى•

Technically feasible  

SMART objective     االهداف الذكية

ACTION PLANNING   تخطيط العمل الفورى

تحديد االهداف: 3التقنية
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تحليل القوى المؤثرة فى المنطقة: 4التقنية ا               

ACTION PLANNING تخطيط العمل الفورى

االرادة السياسية

السياسة المتبعة

بالمنطقة

الموارد المالية

ةالمنظمات الشعبي

تنظيم التنسيق

RESTRAINING FORCES

القوى المقيدة

قلة الدخل

ال اطار للتخطيط

نقص الخبرة

ة المصالح المتضارب

ميةبين الهيئات الحكو

نقص الدافع ،الهمة 

للتنفيذ

DRIVING FORCES

القوى الدافعة
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تحديد البدائل  وتخطيط العمل الفوري

تحديد المهام  والوقت

تحليل القوى المؤثرة فى المنطقة

Technique 4: Force Field Analysis تحليل القوى المؤثرة: 4التقنية 

تحديد االهداف

اختيار قوى مؤثرة  

ير يمكن التأث( حيوية)

عليها

تطوير الخطط أو 

االفعال المحتملة

تحديد القوى
اثارة  االفكار

Brainstorming  

تطوير و اختبار

االستراتيجيات

ACTION PLANNINGتخطيط العمل الفورى
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التخطيط الموجه لالنشطة:  4التقنية 
الهدف

الخيارات 

االستراتيجية

القوى ةاالفعال المحتمل المهام و 

االنشطة

المسئولياتالوقتالوسائل

(وضع االستراتيجية)تصميم 

المشروع

ACTION PLANNINGتخطيط العمل الفورى


