
وأهميته الساتراتيجي التخطيط
 بناء في

 المؤساسي العمل

 صديقي . غسان أ



الرساالة مظلة تحت الرؤية
مظلة تحت ُمنُضوية تعتبر الرؤية فإن التعريف هذا حسب•

الجمعية. رسالة
والرسالة، القرارات، واتخاذ التخطيط، بين علقاة هنُاك•

والرؤية.
ًا– بمراجعة التخطيط عملية تبدأ المنُظمات من فكثير

إلى بحاجة كانت إذا ما ُتقرر ثم ومن الحالية رسالتها
الرسالة)     حول      أسئلة4   –   نموذجل. ( أم تعديل

من الُمتوقاعة النُتائج تصف التي الرؤية يضعوا ذلك وبعد–
الخطة.

عنُد الرسالة إلى بالرجوع الدإارة مجلس يقوم وقاد–
الفرادإ. عمل تضبط التي السياسات وضع

والضعف القوة نقاط
وجوانب وإمكاناتها الجمعية لمواردإ الواضح الفهم إن•

ًا ومهم حيوي أمر فيها القصور إستراتيجية خطة لبنُاء جد
جيدة. 

العاملين، تشمل: الفرادإ أن يمكن والمواردإ المكانات •
السمعة، العلقاات، الماليين، الخبراء، الدإارة، مجلس

أهداف لتحقيق ضرورية أخرى مواردإ أي أو المكانات،
الجمعية.

نقاش يبدأ والضعف القوة بنُقاط مبدئية قاائمة وضع بعد •
أن يمكن التي للسئلة أمثلة القائمة. وهذه هذه لمراجعة

النُقاش: في ُتطرح

النُقاش لتوجيه أسئلة
للقائمة؟ ُتضاف أن ينُبغي رئيسة أخرى قاوة نقاط هنُاك هل•
لدينُــــــا؟ القوة نقاط أبرز هي ما •
جيد؟ بشكل قاوتنُا نستغل نحن هل •
المستقبل؟ في إليها نحتاج قاوة نقاط هنُاك هل •
ينُبغي المكانات في ثغرات أو أخرى، ضعف نقاط هنُاك هل •

الضعف؟ نقاط قاائمة إلى ُتضاف أن

الضعف نقاط على ...    ل  القوة نقاط على ركز
فهم الضعف، نقاط على الهيئات من العديد اهتمام ينُصب•

محاولة في هيئاتهم فيها تقع التى الخطاء على يركزون



مستوى في هيئاتهم تبدوا لكي الخطاء هذه وتلفى لصإلح
القاوى. الهيئات

التحسين إلى يسعى الجميع ذلك؟ في الخطأ ما إذن •
النُاجحة- الهيئات فيهم بما – الهيئات جميع والتطور. إن

كاملة المنُشأة تكن لم ضعف. وما ونقاط قاوة نقاط لديهم
بلشاك المنُشأة هذه محدودإة) فإن غير مواردإ يتطلب (وهذا
الضعف.   نقاط بعض لديها

سببها يكون الضعف نقاط فإن الحالت من العديد وفي•
ًا القوة.  وهذا نقاط الطبيعي. المر هو تقريب

الثقيلة القوية للدرع نتيجة السرعة إلى تفتقر فالسلحفاة •
فإن السرعة لحمايتها. ولكتساب ظهرها على تحملها التي
تحميها. وهل التي دإرعها عن تتخلى أن السلحفاة على

على السلحفاة تركيز وهل لها؟ بالنُسبة أفضل ذلك سيكون
البري؟ الرنب سرعة تضاهي سيجعلها سرعتها زيادإة

الخطاء تصحيح الضروري من يكون قاد الحيان بعض وفي •
هو الضعف نقاط على التركيز الهيئات. إن حياة تهددإ التي

للمواردإ. إهدار عام بشكل

ثيرموبابلي
القوة. نقاط على التركيز على قاديمة إغريقية قاصة هنُاك•

السنُوات إحدى القديمة. في اليونانية العصور في ذلك حدث
أعظم يؤمئذ الفرس وكان اليونان الفارسية القوات غزت
تقدر الغازية قاواتهم وكانت الرض وجـــــــه على قاوة

وجه على جيش أعظم يمثلون وكانوا  جنُــــدي20.000 بـ
هذا مواجهة مقدورها في يكن لم اليونــان أن . ومع الرض
إحدى ( وهي   القديمة اسبرطة سكان أن إل الضخم الجيش
الُفرس.  لجيش التصدي القديمة) قارروا اليونانية المدن

عددإهم أن هي اسبرطة جيش تواجه التي المشكلة وكانت•
الُفرس  من20000 مواجهة في فقط  رجل2000 نحو يبلغ

عدوهم من أفضل بلدإهم أرض طبيعة يعلمون كانوا ولكنُهم
إذا الفضل كانوا جنُودإهم أن قاوتهم. كما نقطة هذه وكانت

ً الفرس مع تواجهوا ما أهل اليونانيون لرجل. وكان رجل
مكان في لمعركة عدوهم استدرجوا فقد بارعين اسبرطة

الشرقاي الساحل على ضيق ممر وهو يلي ثيرموبا يسمى
 رجل500 من يتألف لصف يتسع الممر هذا وكان لليونان

في  رجل500 المعركة تصبح وهكذا الوقات، نفس في
 رجل2000 كانت اليونانيين قاوة أن ومع  رجل500 مقابل



أدإاروا اليونانيين أن إل للُفرس  رجل20.000 مقابل
لصالحهم.  المعركة

الستراتيجية الكفاءات
 أفضل وبشكل مختلف بشكل العمل بأدإاء قُام•
ًا تمتلك أن المهم من العمال مجال في • قايمة ذا شايئ

المنُافسين.  عن ويميزك لعملئك بالنُسبة
أن عليك إستراتيجية" ويجب "كفاءة الشيء هذا على ونطلق•

المواصإفات.  هذه له شايء عن تبحث
الشاياء من العديد تشبه ل الستراتيجية الكفاءات ولكن•

إلى تذهب أن يمكنُك ول العمال مجال يتضمنُها التي الخرى
تشتري مثلما وتشتريها الستراتيجية الكفاءة لتجد مكان أي

براءة على الحصول تطلب أو موظف تعين أو ماكينُة،
اختراع.

شايء هي الحقيقية الستراتيجية الكفاءات لن وذلك •
مادإية وممتلكات أصإول وليست فكرية أصإول . أنها مختلف

الحديثة الهيئات كل تقودإ التي الخفية القاطرة وهي
النُاجحة. 

إستراتيجية كفاءة عن ابحث
أن يجب الستراتيجية كفاءة الستراتيجية. أي الكفاءات•

محددإة: اختبارات أربعة تتخطى
الخدمة؟     لهذه     قاوية      حاجة     هنُاك     هل•
الهيئات؟     باقاي     عن     يميزنا     مانقدمه     هل•
للُمستفيد؟     بالنُسبة     قايمة      يمثل     به     نقوم     أو     نقدمه     ما     هل•
المهارات،     من     مزيج     هي     (هل     تقليدها؟     الصعب     من     هل•

والمعرفة؟)     العمليات
كل على الجابة في "نعم" واضحة  كلمة على تحصل لم إذا•

كفاءة منُشأتك لدى يوجد ل ذلك فمعنُى السئلة هذه
إستراتيجية.

الستراتيجية كفاءتك على التعرف
أنها تشعر التي والمعرفة العمليات، المهارات، كل اسردإ•

متفردإة.  منُشأتك جعل في تسهم



تضيف ربما التي العنُاصإر هذه من مزيج عن ابحث ثم ومن•
ًا الكفاءة. اختبار اجتياز الممكن من يجعل شايئ

بعض إضافة تستطيع كنُت إذا ما وقارر شايء كل إلى انظر•
الستراتيجية.  الكفاءة إلى الشاياء

السئلة. عن وأجب المعرفة العمليات، المهارات، إلى تطلع •
ًا هي هذه إن • كفاءة إيجادإ إلى الموصإلة الطريق غالب

بها. تشعر ل استراتيجيه
تتفوق؟ وكيف أين نفسك اسأل•
ًا تأخذه أن بإمكانك العملء من نوع هنُاك كان إذا• عن بعيد

إستراتيجية. كفاءة لديك تكون أن الممكن من إذن منُافسيك
أفضل بطريقة ما شايء لعمل طريقة إيجادإ من تمكنُت إذا•

هذا وراء من قايمة هنُاك أن العملء ويجد آخر، فردإ أي من
كفاءة لديك أنت إذن تقليده، الصعب ومن الشيء

إستراتيجية.
يبقيها ما وهذا تنُمو، أن ينُبغي الستراتيجية الكفاءات إن•

المنُشأة تخصصت المنُافسون.  فإذا سيباغتها وإل مستمرة
المنُتج إلى لتضيف معرفتها تستخدم أن لها ينُبغي شايء في

في دإائما تظل لكي لخر وقات من الجودإة بعض  الخدمة أو
المقدمة.

تقلق ل كفاءات؟ هنُاك ليس
إستراتيجية. كفاءة أي الهيئات من كثير تجد ل قاد•

معنُاه ليس واحدة إستراتيجية كفاءة وجودإ وعدم
المنُشأة. بفشل الحكم

أصإول عن عبارة الستراتيجية الكفاءات الحظ لحسن•
يمكنُك المعرفة والمعرفة. وهذه الخبرات على مبنُية

في الفكرية الصإول تحسين خلل من بنُاؤها
منُشأتك.

الصإول: هذه لتحسين المفيدة الساليب ومن•
المهرة الموظفين وتعيين الخبرات وبنُاء التدريب

المنُشأة. في معينُة معرفية ثغرات لسد
يجب ، الكفاءات وتحسين بنُاء في تشرع أن قابل ولكن•

ببنُاء تقوم ل حتى استراتيجياتك على أكثر تتعرف أن
نظرتك مع متوافقة وغير خاطئ اتجاه في كفاءات

الستراتيجية. 

الستراتيجي التركيز تحديد من لبد



الستراتيجي: التركيز من أنواع ستة هنُاك•
/ الخــدمات المـنُـتجـات.1
المـكانــات.2
/ الُمستفيدين المجالت.3
التـقـنُـيـة.4
الخـام المـوادإ.5
الخدمة تـقـديم طـريقة.6

الفضل هي التركيز سياسة
؟ تـقـدم مـــاذا•
المسـتـهـدفـة؟ الفـئـة هـي من •
قاد المنُشآت من وكثير واضحين، السؤالن هذان يبدوا قاد•

وتركز عنُدها تقف منُها القليل بسرعة. ولكن عنُهما تجيب
ً يجعلهم محددإ شايء على ناجحين. فعل

ولذا النُاس، ولكل شايء كل تكون أن تريد المنُشآت من كثير•
(هزيلين). ضعفاء فيصبحوا جهودإهم يبعثرون فهم

ًا تنُثر المنُشأة يجعل التركيز فقدان إن• من كثير في رشااشا
إلى المنُشأة تقودإ ل الطريقة وهذه المتاحة، المجالت

فيه. تعمل الذي المجال في والبداع التميز
ًا يعتبر التركيز إن• ًا عنُصر المنُشأة. نجاح في حيوي

ًا: مهمة نصيحة وهذه                 جد
ًا العميـل يعتبره شايء عن ابحث” ًا، حيوي هذا حول ركز ثم ومن جد

من أكثر ومـواردإ  عدة، وقادرات مواهب حوله تجمع بحيث الشيء
طريقة تجد أن تستطيع النُاجحـة المنُشآت آخر. وجميع أحد أي

“مجالها في للتميز

ًا تركيز لديها ليس التي المنُشآت فيها العمل يكون ما غالب
ًا صإعب

محيرة. والتعليمات متضاربة، فيها العمل جداول لن•
إستراتيجية. كل مع العمـل في أسلوبهـم يغيرون العاملون•
معينُة، لفئة جديد خدمة أو جديد منُتج على يعملون فمرة•

لتقديم جديـدة لفئة جهدهم كل يبذلون التالية والفترة
موجودإة. خدمة أو منُتــج

لخدمة محاولة في ُيذكر تأثير دإون جهده كل يبذل واحد كل•
شايء. كل لبيع الجميع

التأثير. أو الخدمة ضعف هو التركيـز لفقـدان مؤشار وأكبر•
ً نريد كنُا إذا”• ًا عمل “جيد تركيز لدينُا يكون أن فيجب ناجـح



الكفاءة مع الستراتيجي التركيز ضبط من لبد
الستراتيجية

الستراتيجية السئلــــة على الجابة من له لبد نشاط أي•
الثلثة:

نقدم؟ ماذا.1
الُمستهدفة؟ الفئة هم من.2
مجالك؟ في وتبدع ستتميز كيف.3

الولين. السئوالين على يجيب الستراتيجي التركيز تحديد•
التنُافسية الستراتيجية اختيارك يتضمن الثالث والسئوال•

الستراتيجية). (الكفاءة
(التنُاغم) التواؤم ينُشد أن ينُبغي نشاط أو عمل كل•

الستراتيجية. والكفاءة الستراتيجي التركيز بين والتطابق
صإعبة للعميل قايمة ليجادإ فريدة طريقة لدينُا كان فلو•

مع تسير الوقات نفس في إستراتيجية- وهي - كفاءة التقليد
ًا عالية ستكون النُجاح فرصإة فإن الستراتيجي، التركيز جد

تعالى.  الله بإذن

والمخاطر الفرص
الفرص لتعرف الخارجية البيئة إلى تنُظر أن للمنُظمة لبد•

بها. تحيط التي الرئيسة والمخاطر
بـ: تتعلق وهذه•

الجمعية تخدمها التي والمجتمعات النُاس.1
الُمحتملون. الحلفـاء أو المنُافسـون.2
ثقافية، اجتماعية، سياسية، (اقاتصادإية، أخرى قاوى أي.3

الجمعية. فشل أو نجاح في تؤثر تقنُية،...الخ) قاد
 مثلً)8-4 (من العوامل هذه أبرز حصر هي هنُا والمهمة•

الجمعية. مستقبل في تؤثر التي

 الجمعية شاأن يعنُيهم الذين من وغيرهم - المستفيدون1
الذين النُاس من قاريبة تكون أن النُاجحة للمنُظمات لبد•

تخدمهم.
ومنُتجاتها وبرامجها خدماتها تكون المنُظمات هذه فمثل•

منُها. المستفيدين وتطلعات لحتياجات ملئمة
مثل به، تقوم وما الجمعية شاأن يعنُيهم ممن آخرون هنُاك•

الخرى...  الرسمية الدوائر المستفيدة، الهيئات الداعمون،

والحلفاء - المنُافسون2
المنُافســون



ًا• سبيل على – معين شايء على ُتنُافس منُظمة كل مبدئي
الرأي اهتمام تخدمهم، الذين النُاس المالي، الجانب المثال،
العام...

على والمخاطر الفرص تحليل في التركيز يكون أن فلبد•
المجتمع. في التنُافسي وموقافها الجمعية في التميز نقاط

التي بالمنُظمات مقارنة لديك القوة مكامن أين عام بشكل•
لك؟ مثيلة خدمات ُتقدم

ً إليك المجيء النُاس ُيفضل لماذا•  غيرك؟ من بدل

أمثلة وهــــذه التنُافسي الوضع لتحليل طرق عدة هنُاك
السئلة: لبعض مبسطة

ُننُـافس؟ ماذا على•
لنُا؟ الُمنُافسون هم من•
سبيل (على ضعفه ونقاط المنُافس قاوة نقاط هي ما•

تفصيل على القدرة التكلفة، النُتائج، المثال- الجودإة،
أخرى)؟ فريدة ميزات أي أو الطلب، حسب الخدمات

في النُظر تعيد الجمعية تجعل قاد المنُافسة هذه مثل•
للنُاس. ُتقدمها التي الخدمات

الـحــلــفــــــــاء
أنها على إليها ننُظر أن ينُبغي ل منُظمات هنُاك المقابل في•

الجمعية. على تهديد ُتشكل أو منُافسة
لديها أخرى جهات يوجد أنفسنُا: ”هل نسأل أن ينُبغي بل•

هذا لتطوير نتعاون أن يمكنُنُا وكيف لمجتمعنُا، ُتقدمه شايء
“المجتمع؟

الجهات الجمعيات، (السكان، والجمعيات المنُظمات هذه•
بعضها مع تتعاون أن الخاص) يجب القطاع الحكومية،

للمجتمع. الخدمات أفضل لتقديم يسعى فريق لتكوين
تتكامل لكي المختلفة الجهات تتحالف لكي الوان آن لقد•

كفريق. وتعمل

التـحــالـفـــــــات عـصــــر
مع بالرتبــاط بـدأت التي المنُظمـــــات من الكثير هنُاك•

شابكة تشكيل أو بالندماج إما مختلفة بصور  البعض بعضها
مثل: فوائد تحقق لكي منُظمات

الحـجــم زيــادإة »
الخـدمـات قاـوة »
الثابتة المصاريف تقليل »
....الخ جديـدة آفاق »



بالتخطيط إما تنُظيــم إلى يحتـاج التعاون وهذا•
الهداف لتحقيق التعاون، طرق من غيره أو الستراتيجي،

المشتركة.
فريق بها ُنشكل طرق توجد هل ”نسأل، أن هو تقدير وأقال•

“ُمشتركة؟ أهداف لتحقيق غيرنا مع

المـشـترك العمل صإور
التـعـاون•
الـتـنُـسـيق •
الـتـكـامـل •

السياسية، القاتصادإية، الثقافية، الجتماعية، - القوى3
والتقنُية

مثل: أخرى مجالت من أيضا تأتي والمخاطر الفرص•
الديموغرافيـة، والثقافي: التغيــرات الجتماعي الوضع•

أوالثقافية. الجتماعية التوجهات
في تحول سياسية، تغيرات جديدة، السياسي: أنظمة الوضع•

... الدعم
المعلومات في السريـع والتطـور التـقـنُـيـة: المخترعــات•

الجمعية... عمل مجال في حديثة طرق والتقنُية،
أو المعلومات من كبيرة كمية جمع تتضمن قاد الخطوة هذه•

ُمكثفة. تسويق ببحوث القيام
ببيئتها جيدة معرفة على الجمعية تكون الحيان وبعض•

المحيطة. والمخاطر بالفرص التخطيط فريق بخيرة فتكتفي
طرق عدة هنُاك والمخاطر، للفرص أولية قاائمة إعدادإ بعد•

محددإة معايير حسب تقليصها ثم ومن وتعديلها لمنُاقاشتها
بأهمها. للكتفاء

واحتمالية تأثيرها حيث من والمخاطر الفرص إلى ُيـنُظـر•
حدوثها.

والمخاطر) (الفرص التحليل شابكة
شابكة والمخاطر. وتعتبر الفرص لتحليل طرق عدة هنُاك•

أولية. كتصفية منُاسبة التحليل
ً أكثر معايير هنُاك تكون أن يمكن ثم• البقية. لمنُاقاشة تفصيل

المثال. سبيل على ماكميلن مصفوفة مثل
وما العمل طبيعة حسب الخاصإة معاييرنا نضع أن يمكن كما•

لنُا. بالنُسبة أولوية نراه
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الرسالة مع

المستقبل؟ في المور ستكون كيف
خصائص هي وما المستقبل، في يحدث أن تتوقاع ماذا•

 والفوز؟ النُجاح لها تتوقاع التي المنُشأة
المستقبل: استشراف•

الهامة التجاهات على التعرف محاولة خلل من أولً، –
المنُشأة. عمل بمجال الخاصإة والسينُاريوهات

ًا، – هـــذا في الفـــائز وسمــات خصائص تحديد وثاني
المحددإ. المستقبل

العالم حول افتراضات ضع
ًا ونحن يتغير العالم إن• ركبه.  وسيعتمد في نسير جميع

لنُا. المستقبل سيحمله ما على نجاحنُا
تغيرات هنُاك ستكون أنه البعض يفترض التخطيط، وعنُد •

لن وكأنه الخر البعض يتصرف حين في المستقبل، في
المستقبل. في تغيرات أي هنُاك تكون

ًا سيكون البعض فإن ولذا• الكثرية ولكن للتغيرات، مستعد
سيحدث.  بما سيفاجئون الغالب في

المستعدة للمنُشآت تحدث السارة المفاجآت

الفتراضات؟ تضع كيف

مسار وتوجه تقودإ التي المهمة المور على اهتمامك ركز•
المنُشأة.

التحتية البنُية تمثل التي الشاياء هذه أسس عن ابحث •
منُشأتك. في العمل دإفة توجه التي للعوامل

المانـي. تجنُب•
حقائق. وكأنها الفراضات مع تتعامل ل•



العمل بيئة حول افتراضات
أن وعليك ، فيها التحكم يمكنُك لن بطرق عالمك يتغير سوف•

أن هو عمله يمكنُك ما التغيرات. وأفضل هذه مع تتفاعل
في سيحدث أنه  تظن ما حول الفتراضات من مجموعة تضع

التالية: الربعة المجالت
والـداعـمـين الممـوليـن–
التـقـنُـيـة–
القاـتصـادإي الوضـع–
الحكومية والنظمة القوانين–

العمل/النُشاط قاطاعات حول افتراضات
تضع وأن النُشاط قاطاعات من قاطاع كل تختبر أن يجب•

التفصيل. من بشيء منُها كل حول افتراضات
ًا:     هاّمان     سؤالن     هنُاك• إستراتيجي

القطاعات؟ لهذه سيحدث الذي ما  .1
تتغير؟ الشاياء سيجعل الذي ما  .2

اختبارها:     سيتم     محددإة     أشاياء     أربعة     وهنُاك•
 الرغبات؟ و الحتياجات.1
الــنُـمـو؟ مــعـدل.2
الربـح؟ مستويـات.3
بالكلية؟ المجال هذا يمحو أن يمكن الذي ما.4

والرغبات - الحتياجات1
على ستطرأ التغيرات لمعرفة المستقبل نستشرف أن يجب•

القادإمة. الخمس السنُوات عبر العملء احتياجات
بالنُظر هي المستقبل، احتياجات لمعرفة طريقة وأفضل•

ًا وتفضيلت رغبات إلى تفضيلت تكون ما اليوم. فغالب
من هو ما المستقبل. بمعنُى احتياجات هي اليوم ورغبات

المستقبل. في الساسيات من سيصبح اليوم الكماليات
والتفضيلت الرغبات على التعرف تحاول عنُدما•

السائدة التجاهات على الطلع المفيد فمن المستقبلية،
المجتمع.  في



النُمـــــــــو - معدل2
معدل هو ما كذلك، المر كان وإن ؟ سينُمو المجال هذا هل•

لكل بالنُسبة ولكن فقط لك بالنُسبة ليس ؟ النُمو
المجال. نفس في المتنُافسين

إلى تحتاج عنُدئذ ، النُمو معدل تتوقاع أن تحاول عنُدما•
الرتفاع نحو العمل قاطاع تقودإ التي العوامل على التعرف

النخفاض. أو
ًا تخلق سوف والتي المحركة العوامل هي فما • هي وما فرصإ

السوق في تهديدات تخلق أن يمكن التي المحركة العوامل
. العوامل هذه على التعرف عليك عام؟ بشكل

أنت لك العمل هذا مصلحة في ستظل التي الشاياء هي ما•
 ومنُافسيك؟

الربحية - مستويات3
فليس  النُشاط؟ من المجال هذا في عائد تحقيق يمكنُك هل•

أن لبد بل الواقاع، في بقائك على تحافظ أن هو الهدف
ًا.  تحقق أرباح

النُمو، بمعدل بالنُسبة فعلت مثلما هنُا تفعل أن عليك ولذا•
على تؤثر التي والسلبية اليجابية بالعوامل تهتم أن عليك

مجالك. في الربحية

الربحية: تعريف
بالتالي: تعرف أن يمكن ربحية الغير المنُظمات في الربحية

من التي الغاية (تحقيق النسانية القيم في ملموسة زيادإة 
نشأت)، أجلها

المن، في زيادإة أو 
المستفيد، عددإ في الزيادإة أو 
السيولة، في زيادإة أو 
المجتمع... في السمعة تحسن أو 

بالكلية المجال هذا يمحو أن يمكن الذي - ما4
منُها: عدة لسباب ذلك يحدث ويقد

اختفت قاد الجمعية هذه تلبيها التي الحاجة أن
ًا لن أو لتلبية بكثير أفضل طريق إلى توصإل قاد ما أحد

ًا مختلفة خدمة أو منُتج خلل من الحاجة هذه اختلف
ًا. ويسمى الزاحة.  بعملية الخير الموقاف هذا كلي

 
المنُافسة     حول     افتراضات

؟ مـنُافـسوك هم من•



؟ استراتيجيـاتهم هـي ما •
؟ إستراتيجيتهم على يؤثر سوف الذي ما •
؟ ينُكمشون أم منُافسوك ينُمو هل•
من واحد لنُوع خدمــــات تقديـــــم إلى سيسعـــون هل•

مختلفة؟ لنواع أو العملء
؟ الخدمة في التميز على عملئهم خدمة في سيعتمدون هل•

تركيزهم هو ما ؟ المنُتجات تميز أم ؟ التقنُية على أم
؟ الستراتيجي

والتهديدات الفرص حول افتراضات ضع
إعدادإك المتغيرات. وعنُد معه يحمل المستقبل عالم إن•

من الستفادإة كيفية في التفكير إلى  تحتاج ، للستراتيجية
التغيرات. هذه عن النُاجمة الضرار وتجنُب التغيرات هذه

ًا ستمثل التغيرات هذه بعض لن• البعض أن حين في لك فرصإ
منُها، كل مع التعامل وتهديدات. وعليك مخاوف يمثل الخر
الفرص. فالهيئات على تركيزك ينُصب أن يجب ولكن

نجاح. إلى الفرص هذه تحول التي هي النُاجحة
تظهر، قاد التي بالتهديدات تهتم أن عليك أن ولشاك•

استعدادإك.  مدى على سيعتمد فمستقبلك

البطيء يأكل السـريع
ما إذا فالهيئات  الحية، الكائنُات أنواع مع الحال هو وكما•

يتطلب ذلك فإن تنُافسية، بيئة في وتبقى تظل أن أرادإت
للظروف  نفسها تهيئة من تتمكن لكي التحورات بعض منُها

الجديدة. 
الفرص وتستثمر وتكتشف ُتعنُى التي المبادإرة فالهيئات•

مصدرها التي والتهديدات المخاطر هذه تحول خطة، وفق
جديدة.  كبيرة فرص إلى المتغيرة البيئة

النُاجحة المنُظمات خصائص
المور إليه ستؤول وما المستقبل حول الفرضيات وضع بعد•

المؤسسة صإفات نستعرض أن ينُبغي المحاور، جميع على
الجديدة. البيئة هذه في ستنُجح التي

مع العتبار في وأخذها التنُافسية الستراتييجية مراجعة بعد•
بصفات (الخاصإة المطلوبة التنُافسية الستراتيجية

تنُافسية  استراتيجيات3-2 منُها النُاجحة). نختار المؤسسة
الختيار عليه وقاع الذي الستراتيجي التركيز مع متوافقة



في عالمية بمواصإفات يكون لكي تطويره (والتزمنُا
القادإمة).  السنُوات

التخطيط قااعدة
المعلومات لديه يكون أن للفريق ينُبغي النُقطة هذه عنُد

بـ: تتعلق والتي وناقاشها بحثها التي الساسية
الراهن - الوضع1
المستقبلية - النُظرة2

الراهن - الوضع1
لـ: مراجعة يتضمن الملخص وهذا•

الجـمعـيـة تاريخ »
الخـيـرة التطورات »
الرسالـة »
والضعـف القوة نقاط »
والمخاطـر الفرص »
مهمة أنها الفريق يرى أخرى عوامل أي »

وحيوية.

المستقبلية - النُظرة2
الستراتيجي؟ تركيزنا يكون أن ينُبغي ماذا•
عليها؟ نركز لكي لنُا بالنُسبة جاذبية الكثر هي السواق أي•
في المنُافسين على والتغلب السيطرة سنُحقق كيف•

الُمستهدفة؟ المجتمع شاريحة
عائد؟ أكبر لنُا تحقق سوف الفرص أي•
ونقلل يمكن ما بأقاصى إمكاناتنُا من نستفيد أن يمكن كيف•

ضعفنُا؟ نقاط من
نملكها التي الستراتيجية الكفاءات نستغل أن يمكن كيف•

نطورها؟ أن يمكن وكيف
الجديدة؟ البيئة في النُاجحة المنُظمات وصإفات خصائص•

.......

الحيوية القضايا على التفاق
هدف أو سؤال بصورة القضايا هذه ُتصاغ أن المفيد من•

ُتصاغ أن فيمكن مالية، ضائقة تواجه الجمعية كانت (مثل: لو
الثار تفادإي يمكن التالية: ”كيف الصور بإحدى القضية هذه

قاادإرة مالية قااعدة نبنُي أن نحتاج ”أو“ المتوقاعة؟ السلبية
.“البعيد المدى على برامجنُا مساندة على



المهمة القضايا لتحديد عمل ورشاة
Flip chart على القضايا جميع حصر•
جمعها. ثم ) قاضايا9-7( أبرز على التصويت•
SWOP Gridللولويات.  معايير حسب تحليل عمل•



الجمعية، مستقبل في ستؤثر التي الرئيسة القضايا تحديد بعد
إلى ونصل القضايا هذه نرتب أن الخطوة هذه في نحتاج فإننُا

للخطة أولية مسودإة نطور ثم ومن الجمعية وجهة حول إتفاق
الستراتييجية.

خلل الجمعية تحققه أن تريد الذي ما ستصف الخطة هذه•
الهداف. هذه ستحقق وكيف القادإمة، السنُوات

أو برؤية سنُخرج فإننُا جيد، بشكل الخطوة هذه تمت إذا•
قاابلة عملية رؤية – الجمعية لمستقبل مشتركة صإورة

التزامهم. وتضمن الطاقاات جميع ُتشرك للتطبيق
الستراتيجي تركيزها الجمعية تحددإ لكي طرق عدة هنُاك•

وجهتها.   وتحددإ

الجمعية:  وجهة لتحديد أساليب أربعة هنُاك
الحيوية القضايا أسلوب•
السـينُاريو أسـلوب•
الهـداف أسـلوب•
المـواءمـة أسـلوب•

الخطــوة 
الثالثة: 
تحديد 
التجاه



النُقاش لتوجيه بينُها الجمع أو الساليب هذه أحد اختيار ويمكن
مختلفة طريقة يستخدم أسلوب كل الجمعية. فإن ُوجهة حول

البدائل. أفضل على والتفاق المشاركين آراء لمعرفة

أسلوب
الحيوية  القضايا

القضية بحيث المنُطقي، تسلسلها حسب القضايا ُترتب•
البداية. في تكون الساسية

إلى الوصإول ويجب للنُقاش، بالترتيب قاضية كل ُتطرح •
الحلول) أفضل اختيار ثم حلول عدة (بطرح لها حل أفضل

وهكذا.  أخرى قاضية إلى النتقال ثم ومن
السابق النُقاش ضوء على القضايا منُاقاشة من مانع ل•

بين التعارض أولدرء ترابط هنُاك يكون لكي أخرى لفضية
الحلول.

إجراء يمكن القضايا لجميع الحلول وضع من النتهاء بعد•
ًا حولها سريع نقاش الكلية الستراتيجية أن من للتأكد جميع

معنُى. لها للمنُظمة
الستراتيجية. للخطة الولى المسودإة كتابة يمكن وبعدها•

الطريقة هذه وسلبيات إيجابيات
اليجابيات:

يعتبر الطريقة بهذه الثالثة إلى الثانية الخطوة من النتقال•
ًا ًا. طبيعي جد

أو قاضية هنُاك تكون عنُدما جيد بشكل تعمل الطريقة هذه•
كانت إذا أو القضايا، بقية تسوق فقط رئيسة قاضيتان
طبيعي. بشكل متسلسلة القضايا

تقوم التي للمنُظمات ومنُاسبة جيدة تكون الطريقة هذه•
تقوم أن فقط وتحتاج دإوري بشكل الستراتيجي بالتخطيط

والتحسينُات. التعديلت ببعض
السلبيات:

غير القضايا كانت إذا جيد بشكل يعمل ل السلوب هذا•
- وهذا بعض على بعضها يعتمد ل أو جيد بشكل مترابطة

البدء يجب التي القضية تحديد الصعب من يكون عنُدما يظهر
بها.

بشكل للمنُظمة المستقبلية الصورة تبنُي الطريقة هذه•
الُمثلى الطريقة تكون ل قاطعًة). فقد (قاطعًة متقطع

لكيفية سينُاريوهات عدة ستعتمد الجمعية كانت إذا للتخطيط
البداية.



السينُاريو  أسلوب
التي للصورة خيارات عدة بتطوير نقوم الطريقة هذه في•

أفضل نختار ثم المستقبل، في المنُشأة به تظهر أن نرغب
المستقبل إلى المنُشأة تنُقل التي السينُاريوهات هذه

المرغوب.
التخطيط، في المشاركين جميع بسؤال الطريقة هذه تبدأ •

فيها صإفحة) يصفوا حدودإ (في مختلفة سينُاريوهات بكتابة
المستقبل. في المنُشأة فيها يروا التي الصورة

مثل: الهداف أبعادإ عدة يتضمن أن ينُبغي سينُاريو كل•
التي والمنُتجات الخدمات المجمتع، في دإورنا الكلية،

ُتقدم، الرئيسة. العلقاات س
وينُاقاش  سينُاريو، كل باستعراض التخطيط فريق يقوم ثم•

بعضها من مزيج من منُها واحد ويختار منُها، كل وعيوب مزايا
الفضل. تبدوا التي

والسلبيات اليجابيات
اليجابيات

السرع. تكون أن يمكن الطريقة هذه•
العتبار في وتأخذ للمنُشأة، الشاملة الصورة على تؤكد •

المطلوبة. الرئيسة التحولت
الجميع. ُيشرك السلوب هذا •

السلبيات
خطتها تحسين تريد التي للمنُشآت منُاسبة ليست الطريقة هذه•

فقط. التعديلت بعض وإجراء الستراتيجية
تصور على القدرة في صإعوبة تجد المجموعات بعض •

مخيلتها. في المستقبل إلى الحاضر من النتقال

الهداف  أسلوب
عريضة خطوط أو رئيسة أهداف عدة ُتحددإ السلوب هذا في•

القاسام.  وخطط البرامج ُتوجه
هذه تحقق التي الخطط بوضع قاسم أو برنامج كل يقوم•

تحقيقها. في ُتساهم أو الهداف
الرئيسة النُقاط متضمنُة للمنُظمة العامة الخطة تكتب ثم•

والقاسام.   البرامج خطط في

الطريقة هذه وسلبيات إيجابيات
اليجابيات:



خطط تكون أن تريد التي للمنُظمات منُاسبة الطريقة هذه•
وأهداف وقايم جوهرية مبادإئ من ُمنُبثقة والقاسام البرامج

ًا لتفرض الجمعية تضعها إستراتيجية ًا. مسار معينُ
ًا يعتبر الهداف أسلوب• ًا، أسلوب ًا واضح ً وإطار لكثير سهل

وضع استراتيجيات، تطوير أهداف، حيث: تحديد النُاس من
العملية. الخطوات

الخطوات تكون أن الجمعية تريد عنُدما جيدة الطريقة هذه•
الفكار. أو القيم من مجموعة حول تدور العملية

ًا ملئمة الطريقة هذه• أو الكبيرة المنُظمات تشكيل في جد
اللمركزية. تعتمد التي المنُظمات

السلبيات:
تعمل التي الصغيرة المنُظمات تنُاسب ل قاد الهداف طريقة•

الفرص. من الكثير وأمامها التغير سريعة بيئة في
وضوح لديها ليس التي للمنُظمات منُاسبة غير الطريقة وهذه•

المستقبل. في تركيزها ماهو تعرف ول أهدافها في

المواءمة أسلوب
بشكل تعمل الجمعية أجزاء جميع لجعل تسعى الفكرة وهذه•

الجمعية. رسالة منُاسب. لتحقيق  بانضباط أو –متزامن
ًا تدور التي الربعة السيارة بإطارات شابيهة الفكرة• مع

منُاسب. باصإطفاف
السيارة حركة فإن جيد بشكل مصفوفة الطارات كانت فإذا•

انسيابية. ستكون
بقية وجهة عن ُمنُحرف أكثر أو إطار هنُاك كان وإذا•

قايادإتها و سلسلة تكون لن السيارة حركة فإن الطارات،
أسرع سيكون الطارات وإهلك أكبر، جهد إلى تحتاج

أكثر).  (تكاليف

المواءمة آلية
الجمعية محاور ضبط كيفية بتحديد الجمعية قايادإات تقوم•

الثلثة: الحيوية
الجمعية برامج.1
الجمعية رسالة .2
بشكل الجمعية لتسير المطلوب والدعم المواردإ.3

جيد. 

بخطوتين: يتم التحليل هذا



•ً الحالية الخطط بعرض التخطيط لجنُة أو المدير   يقوم:     أول
الشكل. في كما المواردإ – البرامج – الرسالة إطار في

ًا• الخطط هذه حيثيات على بالتعرف اللجنُة  تقوم:     ثاني
إلى يحتاج المواردإ) وأيها أو لبرامج، أو الرسالة، إلى (بالنُظر
التعديلت. هذه تتم وكيف تعديل،

الحيثيات: معرفة في تساعد التالية السئلة•
والتأثير: الرسالة حيث من
ًا؟ المطلوب والتأثير الرسالة هل• واضح
للمستقبل؟ المنُاسبة الرسالة هي هذه هل•
المطلوب؟ لتغيير هوا فما بل، الجواب كان إذا•
البرامج: استراتيجيات حيث من
المجتمع؟ في الصحيح الدور تلعب الجمعية هل•
فعالة؟ الحالية البرامج هل•
جيد؟ بشكل ُتنُفذ البرامج هل•
المطلوبة؟ التغييرات هي فما بل، الجـواب كان إذا•

والدعم: المواردإ حيث من
الرسالة لدعم الكافي والدعم المواردإ الجمعية لدى هل•

والبرامج؟
فّعالة؟ بطريقة ُتدار المواردإ هذه هل•
 تغيير؟ إلى يحتاج الذي فما بل، الجواب كان إذا•

والسلبيات اليجابيات

اليجابيات:
بين العلقاة بضبط التخطيط فريق تساعد الطريقة هذه•

تستطيع المساعدة، من وبقليل والمواردإ، والبرامج الرسالة
أن الستراتيجي التخطيط في الخبرة من بقليل المجموعات

الرئيسة. الستراتيجية القضايا على وتجيب تحددإ
إلى فقط تحتاج التي للمنُظمات جيدة طريقة هذه تعتبر•

تعثـر سبـب علـى للتعـرف أو القائمـة استراتيجياتها ضبط
الستراتيجيات.

الستراتيجية الخطط لتحديث منُاسبة الطريقة فهذه•
القائمة.
السلبيات:



إلى تحتاج التي للمنُظمات منُاسبة ليست الطريقة هذه•
العتبار في تأخذ أن تريد أو العام، موقافها في النُظر إعادإة
للمستقبل. مختلفة سينُاريوهات عدة

للمنُظمة المثل السلوب اختر
يمكن كما الجمعية، ينُاسب الذي السلوب تختار أن يمكن•

الحتياج. حسب بينُها، المزج
الدإارة مجلس لشاراك منُاسبة الساليب هذه جميع •

ُملزمة. مستقبلية رؤية بنُاء في والعاملين

والخلصإة
للتعديلت جدا منُاسب والمواءمة الحيوية القضايا أسلوب•

الدورية.
الجديدة. للبداية مفيد السينُاريو أسلوب•
اللمركزية. تعتمد التي الكبيرة للمنُشآت الهداف أسلوب•
البداية. في الحيوية والقضايا السينُاريو بين الجمع يمكن•
الدورية التعديلت في والمواءمة الهداف بين الجمع ويمكن•

الخطة. في
الظروف. حسب وآخر أسلوب أي بين الجمع ويمكن•

الخطة مسودإة كتابة
المسودإة. لكتابة فريق أو شاخص تعين يمكن•
من لبد المسودإة بكتابة البدء الصياغة: قابل تحديد من لبد•

الذي الدإنى للخطة. والحد الرئيسة العنُاصإر على التفاق
فقرة – الساسية الجزاء هي الوثيقة تتضمنُه أن يجب

أو والستراتيجيات للمستقبل، الرئيسة الغايات الرسالة،
الغايات. هذه من الُمنُبثقة المرحلية الهداف

مطلوبة.  أنها الفريق يرى أجزاء إضافة ذلك بعد يمكن•

الخطة وثيقة ضمن تكون أن يمكن التي للفقرات نموذج
الستراتيجية

عام. بشكل للخطة الرئيس: ملخص ملخص•
تحقيقه في الجمعية تطمح الذي ما والرؤية: تشرح الرسالة•

وجودإها. من الغرض و
قارارات تحكم التي الُموجهة: المفاهيم المبادإئ أو القيم•

وأعمالها. الجمعية
حققت وماذا تطورت، وكيف الجمعية، بدأت التاريخ: كيف•

الن. حتى



... الحالية، البرامج وأرقاام، أساسية الجمعية: حقائق ملف•
والضعف، القوى نقاط لهم سريع الموقاف: ملخص تحليل

الخطط الحيوية. (بعض المستقبل قاضايا والمخاطر، الفرص
لكل الُمقترحة الحلول يتضمن خاص بفصل الحيوية القضايا ُتفردإ

قاضية).
الستراتيجية الهداف): الهداف (أو والستراتيجيات الغايات

الهداف أو المحددإة الستراتيجيات مع القادإمة، للمرحلة
استراتيجي. هدف بكل الُمتعلقة المرحلية

لكل لها الُمخطط للخدمات الخدمات: ملخص مستوى على•
عددإ المثال، سبيل على – القادإمة السنُوات من سنُة

ُتقدم الذين الشاخاص التي الدورات عددإ الخدمة، لهم س
ُتعقد، ُتنُشأ، التي المساكن عددإ س وهكذا. س

الوظائف ونوع لعددإ التوظيف: ملخص مستوى على•
تضمن المنُظمات القادإمة. بعض السنُوات خلل الُمتوقاعة

الفقرة.  هذه في المتطوعين عددإ
مصادإر فيها ُيبين الُمتوقاعة التشغيل المالية: ميزانية الخطط•

الجمعية كانت السنُة. (إذا في الُمتوقاعة والنُفقات الدخل
المطلوب كم تحديد من فلبد رأسمالية، متطلبات إلى بحاجة
التمويل.) سيأتي أين ومن

على للحكم محددإة أو عامة النُجاح: مؤشارات مؤشارات•
النُجاح. أو التأثير، مدى أو المستقبلية، التطورات

الجمعية: فقرات لمستقبل بالنُسبة حيوية معينُة أخرى أبعادإ•
خطط المكانات، والحكومة، المنُافسين، حول إضافية

السواق أو الشريحة التسويق، استراتيجيات التقويم،
الدإارية النظمة المهمة، العلقاات أو الحلفاء الُمستهدفة،
الستراتيجية.  الخطة ُتتابع ومتى وكيف والمساندة،

المسئول من تبين منُفصلة وثيقة أو التنُفيذية: فقرة الخطة•
(أو المهام ُتعددإ المنُظمات رئيس. بعض هدف كل تقدم عن

كل عن المسئول وتحددإ القادإمة، المرحلية) للسنُة الهداف
مهمة. كل انجاز وتاريخ منُها،

فرعية وحدات لديها التي الكبيرة ُمصغرة: المنُظمات خطط•
برنامج أو قاسم لكل أصإغر إستراتيجية خطط ُتضمن قاد

رئيس.
تضع المنُظمات الخطة. بعض تدعم أخرى موادإ ملحق: أي•

الملحق.    في أعله المذكورة الجزاء بعض
تكون أن ُيمكن ل ذكرت التي الفقرات أن نعرف أن ينُبغي•

الخطة سهولة الستراتيجية. لن الخطة وثيقة ضمن جميعها
كانت تطبيقها. وإذا وبالتالي فهمها على ُيساعد وبساطتها



عن منُفصل جزء في تكون أن فينُبغي لتفاصإيل حاجة هنُاك
ًا الخطة والتعقيد. للطالة تجنُب

والفقرات الوراق قاليلة كانت كلما الخطة أن البحوث أثبتت•
ُتركز كانت كلما الساسية، الستراتيجيات من قاليل على و
الكثيرة، الفصول ذات الضخمة الخطط من للتطبيق أقارب

المتعددإة.  والستراتيجيات

الرابعة:  الخطــوة
وتبينُها الخطة تهذيب

بحضور الخطة مسودإة تراجـع المنُظمـات من كثير•
يوسع فقط. والبعض الدإارة ومجلس الرئيسة الشخصيات

المهتمين من أكبر قاطاع لتشمل المشاركة دإائرة
الخطة. حول وملحظاتهم مقترحاتهم لخذ والمنُسوبين

أن ينُبغي موسعة، أو محدودإة المشاركة دإائرة كانت وسواء•
ًا الُمشاركون ُيعطى ًا وقات منُهم ُيطلب للمراجعة. ثم كافي
ووضوح. صإراحة بكل رأيهم

المراجعة: لجتماع ُمقترحة مواضيع
الخطة؟ تجاه العام النطباع هو ما•
الخطة من فقرة كل في بالتحديد أعجبك الذي الشيء هو ما•

تراها؟ التي الثغرات أو الضعف، نقاط أو المشاكل، هي وما
أوتقويتها؟ الخطة لتطوير بالتحديد مقترحاتك هي ما•
الخطة؟ هذه في مجازفة أي توجد هل•
هذه وجودإ مع العملية في الجمعية تستمر أن يمكن هل•

ًا نعمل أن لبد أو المجازفة     المجازفة؟ هذه لتخفيف ما شايئ
معقولة خطة لدينُا يكون أن الُمفترض من المراجعة هذه بعد•

بتنُفيذها. وملتزمون الفرادإ يفهمها خطة – للتطبيق وقاابلة
ًا. كاملة خطة لدينُا تكون أن يمكن ل أنه نعرف أن لبد• تمام

وكذلك باستمرار، يتغير الجمعية دإاخل في الوضع لن
ستظهر الخطة، تنُفيذ بها. وأثنُاء المحيطة الظروف
في أو المستقبلية الرؤية في تعديل تتطلب جديدة معلومات
الخطة. 

الخطة تبنُي
وأصإحاب الدإارة مجلس من ُتقر أن ينُبغي الخطة مراجعة بعد•

الحاجة. حسب القرار،
الذين الفرادإ وتكريم الخطة عن العلن يمكن ذلك بعد•

وضعها. في شااركوا



للخطة. والفرادإ العليا الدإارة تبنُي على دإللة الحتفال وهذا•

الخامسة:  الخطــوة
الخطة تنُفيذ

المسئوليات تعيين الستراتيجي التخطيط عملية من جزء•
الرئيسة، الهداف لنجاز الزمنُية الطر وتحديد

المهام. أو الستراتيجيات،
على ُتفصل أن يمكن الزمنُية والخطوط المسئوليات هذه•

الستراتيجية. مع الُمرفقة التنُفيذية الخطة
أو أقاسام، أو معينُين، أشاخاص بها ُيكلف المسئوليات هذه•

عمل. فرق أو برامج،
المجموعات أو الشاخاص هؤلء يقوم الخطة إقارار بعد•

الخطة.  من بها المكلفين الجزاء بتنُفيذ
من للتأكد بالشاراف ُمكلف فريق أو التنُفيذي المدير يقوم•

صإعوبات.   أي بدون التنُفيذ عملية بدء

جيد لتنُفيذ توجيهات
تنُفيذ في ُيساعد جيد ) بشكل4-1( بالخطوات - القيام1

الخطة
أنفسهم هم الخطة بتنُفيذ سيقومون الذين أشاخاص إن•

التخطيط. عملية طوال وتوجيهاتهم بأفكارهم شااركوا الذين
السابقة. لن للخطوات امتدادإ هي التنُفيذ عملية فإن ولذا•

النتقال لكيفية واضحة صإوره لديهم يكون أن الُمفترض من
الجديد. الوضع إلى

وموازنات خطط إلى الستراتيجية الخطة - ترجمة2
سنُوية

والستراتيجيات، (الغايات)، العامة الهداف تتحول أن لبد•
أهداف إلى الستراتيجية الخطة في الرئيسة والخطوات

القادإمة. للسنُة وموازنات عمل، وخطط مرحلية،
ًا مهم• ومسئولياته. دإوره فردإ كل يعرف أن جد
لتنُفيذ المطلوبة للمواردإ ميزانية رصإد من التأكد من لبد•

الجديدة. والتوجهات الهداف
جميع أن من والتأكد الدإاء لتقويم أنظمة وجودإ من لبد•

دإورية تقارير منُها ُيطلب وغيرها) التي (المالية النظمة
تحقيق نحو التطور لمتابعة المطلوبة المعلومات ُتقدم

الُمقررة. الهداف



الخدمات زيادإة هو الهدف كان لو المثال، سبيل على•
طريقة هنُاك فهل %،30 بمقدار معينُة لشريحة الُمقدمة
 الهدف؟ هذا تحقيق في التقدم مقدرا لمتابعة

ُكبرى الهداف على - التركيز3  عليها والستمرار ال
الرئيسة بالهداف يسترشادون الذين هم الجيدون الُمنُفذون•

إليها. وبمرور الوصإول في يطمحون التي النُهائية النُتائج أو
منُاسب غير أو منُاسب هو بما الخبرة هؤلء لدى يصبح الزمن

للتنُفيذ. 
والتحول التغيير بعملية - العتنُاء4

ستؤثر لشاك الجمعية، وجهة في والتعديلت التحولت إن•
والبرامج. الشاخاص في طبيعي بشكل

وبالتالي تغيير، إلى تحتاج قاد الوظائف المثال، سبيل على •
من ُتوقاف أو ُتعدل قاد جديدة. البرامج مهارات إلى تحتاج
جديدة. أهداف تحقيق أجل

تحتاج ولذا الحساسيات بعض عليها يترتب قاد التغيرات هذه•
ُيساعدوا لكي والمشرفين، القادإة قابل من خاص تعامل إلى

العاملين بجعل وذلك – التغيرات هذه مع التأقالم على الفرادإ
سيتأثر من كل وبإشاراك ُمخطط، هو بما دإائمة صإلة على
التغيير، هذا يحدث أن يمكن كيف تحديد في التغيرات بهذه

كافية فرصإة وإعطائهم المستقبلية، بالرؤية وتذكيرهم
الجديد.    ويقبلوا القديم ُيودإعوا لكي اللزم والتشجيع

 الجمعية خطط الخرون يعرف أن - لبد5
يحتاج من وكل الجمعية بشئون المهتمين كل حصر من لبد•

الستراتيجية. الخطة عن يعرف أن
حلفاء يكونوا أن يمكن الجمعية بأمور الرئيسيون المهتمون•

الجمعية بمسار اطلع على كانوا إذا الخطة تنُفيذ في مهمين
المستقبلي.

دإوري بشكل التقدم - متابعة6
الخطة في التقدم لمتابعة موعد تحديد من لبد•

الستراتيجية.
ًا، يكون أن يمكن الموعد وهذا • ًا، أو سنُوي ستة كل أو فصلي

أشاهر.
في العتبار في تؤخذ أن ينُبغي التي النُقاط بعض وهذه•

المتابعة:
الخطة. أهداف في أحرز الذي السنُوي أو العام التقدم

هذا دإون حال أو التقدم في كبير بشكل أسهم ماالذي 
التقدم؟



نستفيده؟ ماالذي 
ًا؟ لها والستراتيجيات والهداف، الرؤية، لتزال هل معنُ
أن يجب التي التعديلت هي ما بل، الجواب كان إذا

نجريها؟

الخطة تطوير
كل الستراتيجية خططها بتطوير تقوم المنُظمات معظم•

القادإم. والبعض العام ميزانية ويضعوا يخططوا أن قابل عام،
سنُوات، خمس إلى ثلث كل الخطة بتطوير يقوم أن يفضل

الحاجة. حسب الستراتيجيات في ثانوية تعديلت إجراء مع
الخطة. لتطوير السابقة الخطوات وإتباع

،،، أجمعين وصإحبه آله وعلى محمد سيدنا على اللهم وصإلي


