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Abstract
This paper aims at evaluating the recent Egyptian experience in strategic planning for
villages. More than 4000 villages have been planned with this new approach in the period
from 2005 to 2008. The paper adopts a social systems approach as a basic framework for
evaluating this experience. In using such an approach of systemic thinking, the paper’s
aims are not limited to the articulation of evaluation results of past experience, but also
extend to envisage recommendations and suggestions that may be taken in consideration
to achieve sustainable results. In the terms of systems theory, the paper argues that we
can enhance the current planning methodology, that adopts strategic management
methods, if we succeed in dealing with the village and encouraging its transformation
from a self‐maintaining reactive system to first, one that is responsive or adaptive to its
environment, and later, to a purposeful system that actively develops its environment.
ملخص
 قرية ف ى الفت رة م ا٤٠٠٠  والتى تم تطبيقھا ألكثر من،تھدف الورقة إلى تقويم التجربة المصرية فى التخطيط االستراتيجى للقرى
 وباس تخدام ھ ذا الم دخل للفك ر. وتتبنى الورق ة م دخل "المنظوم ات االجتماعي ة" كإط ار لمنھجي ة التق ويم.٢٠٠٨  إلى٢٠٠٥ بين
 بل تقدم أيضا بعض المقترحات والتوصيات التى يمكن اتخاذھا،  ال تھدف الورقة إلى تحليل نتائج التجربة فقط،النظرى للمنظومة
 وتتركز جدلية البحث ف ى أن منھجي ة التخط يط الحالي ة تفتق ر إل ى الفعالي ة ف ى.فى االعتبار لتحقيق نتائج مستدامة لعملية التخطيط
 ب الرغم م ن أنھ ا ق د أص بحت أكث ر كف اءة بتبن ى المن اھج واألس اليب المس تخدمة ف ى مج ال اإلدارة،تحقي ق األھ داف المرج وة
 يتناول البحث أطروحة التعامل مع القرية كمنظوم ة اجتماعي ة يج ب تطويرھ ا، ومن خالل الفكر النظرى للمنظومة.اإلستراتيجية
" يج ب التركي ز عل ى االرتق اء بالقري ة بتحويلھ ا م ن مج رد منظوم ة تتس م أفعالھ ا كمج رد "رد فع ل، ففى البداي ة.على عدة مراحل
 وك ذلك ت تالءم م ع، تتفاع ل وتتج اوب م ع متغيراتھ ا الداخلي ة م ن جھ ة،" إلى منظومة "فعال ة،لجھود عملية التخطيط االستراتيجى
" أما المرحلة الالحقة من عملية التطوير فتستھدف جعل القرية "منظومة تنموبة.األحداث الخارجية المؤثرة عليھا من جھة أخرى
. باإلضافة إلى األھداف الداخلية الخاصة بھا، يمكن أن يكون لھا "رسالة" تساھم بھا فى تنمية بيئتھا المحيطة
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