خدمات مدينة نيويورك

انطالقة سريعة للتخطيط االستراتيجي للمنظمات التي ال تسعى
لتحقيق الربح

نوفمبر 2016

لمحة عامة عن االنطالقة السريعة للتخطيط االستراتيجي للمنظمات التي ال تسعى لتحقيق الربح
تعد االنلقاة السريع للتخليط االتستراتيي للمنظمات الت ال تسعى لتحقيق الربح بمثاب دليل للمديرين التنفيذيين وأعضاء الميلس الذين ال
يسعون لتحقيق الربح الراغبين ف تعديل أو إنشاء خل اتستراتييي  .ويمكن اتستخدام هذا الدليل من جانب منظم واحدة أو منظم مضيف لشبك
مكون من ثقاث إلى خمس منظمات ال تسعى لتحقيق الربح تستنهج عملي التخليط االتستراتيي كميموع .
وإلى جانب شبك من المنظمات الت ال تسعى لتحقيق الربح ،تستعقد هذه األخيرة  5لقاءات على األةل على مدى فترة تدوم  12شهرا .وخقال
هذه االجتماعات تسيتبادل المديرون التنفيذيون وأعضاء الميلس نتائج عملي التخليط وتسيحددون مياالت النمو .وتستخلق هذه الشبك مساح
للدعم والمساءل واتستكتشاف األخلاء وإصقاحها.
وفيما يل اليدول الزمن الموصى به لفترة التخليط ل  6أشهر ودورة التخليط لمدة  12شهرا.
تخليط شهري :تلوير هدف ونلاق الخل  ،تكوين فريق التخليط للمؤتسس /هيكل أو تحديد ميموع من المنظمات الت ال تسعى لتحقيق
الربح.
• الشهر األول :دراتس اتستقصائي للمؤتسسات الت ال تسعى لتحقيق الربح وجمع البيانات باتستخدام أداة التقييم الداخل والخارج والمال
• الشهر الثان  :اتستعراض نتائج الدراتس االتستقصائي وأفضل الممارتسات
• الشهر الثالث :وضع بيانات المهم والرؤي والقيم واتستكمال اتستعراض التقييم الخارج والداخل والمال /التمويل
• األشهر من الرابع إلى السادس :وضع أهداف واتستراتيييات وآليات ةياس النياح واالتستعراض المال
• الشهر السادس :تلق ةبول الميلس للمخلط االتستراتيي وبدء التنفيذ
• األشهر من السابع إلى الثان عشر :تعقب عملي تنفيذ المخلط االتستراتيي
• الشهر الثان عشر :المتابع مع (المؤتسس أو ميموع المؤتسسات) الت ال تسعى لتحقيق الربح واتستعراض النتائج
وتناةش األدوات المبين أدناه ف هذا الدليل ،والت تعمل على توجيه عملي التخليط االتستراتيي
 .1الخلوط العريض للخل االتستراتييي
.2ةائم محتويات نموذج المخلط االتستراتيي
 .3مرجعي انلقاة الخل االتستراتييي السريع
 .4هيكل المهم والرؤي ونظري التغيير/النموذج المنلق والقيم
 .5التقييم الداخل
أ -اليدول الزمن للمؤتسس
ب -تحليلSWOT
ج -التقييم المال
 .6التقييم الخارج
أ -دراتسات اتستقصائي لعينات من اليهات المعني
 .7مقاييس النياح

التخطيط االستراتيجي غير الربحي
المؤسسات الجيدة التي ال تسعى لتحقيق الربح /القادة األكفاء الذين ال يسعون لتحقيق الربح
المحرك هو المهم
التركيز على النتائج
التوجه نحو خدم الناس

↓
التخليط االتستراتيي

ما هو التخطيط االستراتيجي؟
خارط اللريق لنياح المهم والتأثير
نبراس وميموع رفيع المستوى من التوجيهات لتحقيق المهم
مواءم المهم والنتائج واألشخاص .ليس خل عمل (تسويق واتستثمار) أوخل تشغيلي (تسنوي ).

عملية التخطيط االستراتيجي
دور المجلس :السياتسات والتخليط والموارد واإلشراف
الدور القيادي للموظفين :العملي واإللهام وإشراك إلموظفين والميتمع المحل

الخلوط العريض للمخلط االتستراتيي

المهمة (الهدف)

التقييم الخارجي

االتجاهات

الرؤية (نظرية التغيير)
القيم

•السجل التاريخي المالي

•السوق (الزبناء ،المنافسون،
التغييرات)

• أصحاب المصلحة (أفراد المجتمع،
الجهات المانحة ،األنصار ،الممثلون
السياسيون)

تقييم المهمة والبرنامج
•السجل التاريخي لألداء

•القضايا االقتصادية/القانونية
/االجتماعية

• كفاءة متميزة للمهم

التقييم الداخلي

أهداف /استراتيجيات
• برامج
• الخدمة التطوعية

التسيير/التنظيم
•الموظفون
•المتطوعون
•نظم إدارة أعضاء المجلس
•العمليات
•مجاالت التحسين

مقاييس النجاح /التأثير
•المدخالت
•المخرجات

الخطة السنوية للعمليات وتتبع المخطط
االستراتيجي والمراجعة

•نقاط القوة والضعف ،الفرص،
التحديات
•تحديد المشكلة

قائمة محتويات نموذج الخطة االستراتيجية

 •1خقاص المهم  ،الرؤي  ،نظري التغيير،القيم ،الخل االتستراتييي (رتسم بيان )

• 2التقييم الداخل
 •3التقييم الخارج
 •4األهداف واالتستراتيييات
 •5ملخص البرنامج
 •6الخل المالي
 •7التسيير والتنظيم
 •8نظم اإلدارة
 •9مقاييس النياح
 •10التنفيذ
اليدول الزمن
مياالت العمل والمسؤوليات
األهداف السنوي

قائمة التدقيق النطالقة الخطة االستراتيجية السريعة
المهمة (الهدف)
 °ما تفعله ،من تخدم ،أين تخدم ،لماذا /تأثيرك
الرؤية (العهد)
 °ما تريد فعله ،من ةدمت له الخدم  ،أين تستقدم الخدم ،لماذا تسيكون تأثيرك مهما
 °جسد نظري التغيير :ما ه أوجه االختقاف عندما تكون ناجحا وتحقق التغيير المنشود....األثر
القيم (مبادئ التشغيل)
 °القواعد الت تعيش بها
التقييم الداخلي
 °اليدول الزمن للمؤتسس
 °السيل التاريخ لتأثير المؤتسس
 °البرامج والخدمات :الحيم ،النلاق ،النتائج ،نوعي الزبناء
 °التاريخ المال



التشغيل :اإليرادات والمصروفات ،الصاف
صحيف الموازن

 °التسيير


حيم الميلس ،األةدمي  ،تعبئ األصدةاء/حشد األموال

 °الكفاءة اإلداري



عدد الموظفين ،المواهب ،األةدمي
المرافق والتكنولوجيا
التقييم الخارجي

 °االتياهات االةتصادي
 °االتياهات الديموغرافي
 °السوق/تحليل المنافس وتحديد مكان الميتمع المحل
 °التغيرات التنظيمي /القانوني
 °اليهات المعني والعقاةات الرئيسي
تحليل SWOT
 °نقاط القوة

 °نقاط الضعف
 °الفرص
 °المخاطر
المشاكل الكبرى للمؤسسات ( 5الكبرى)
األهداف واالستراتيجيات
 °تمايز /تحديد مكان المهم
 °البرامج والخدمات
 °التمويل
 °البني التحتي
 °المؤتسس (الموظفون ،المتلوعون ،التسيير /الميلس)
نظم اإلدارة
مقاييس النجاح
خطة التنفيذ

هيكل المهمة وبيانات الرؤية
هيكل بيان المهمة
تصف المهم هدفك ف جمل أوجملتين
• اجعلها ال تنسى


أجب عن التساؤالت األربع التالي :
 °ماذا تفعل ؟ ماه البرامج/الخدمات ؟
 °من تخدم ؟
 °أين تقوم بالخدم ؟
 °لماذا تفعله وكيف تقيس أثرك ؟

من أمثل ممارتس المهم تحديد هدف مؤتسس ما باإلجاب على األتسئل التالي :
• لماذا توجد هذه المؤتسس ؟
• ما الذي تقوم به المؤتسس لتحقيق هدفها ؟
مقاحظ  :أشر دائما إلى مرجعي المواد األصلي للتأتسيس و/أو القوانين الحالي كلما تم اتستعراض المهم .

عين من بيانات المهم
تساعد مؤتسس
ABC
األحياء المياورة لها

الناس على وضع بصمتهم عن طريق إلهام روح العلاء  ،واالتستثمار ف الناس والحلول إلفادة كل ح من

المركز الميتمع للمدين هو مؤتسس ةائم على خدم الميتمع ف ________والذي يبن ةدرات الشباب والبالغين من خقال برامج بناء
الشخصي والتثقيف والعيش الصح  ،بما يخدم الناس كاف مع التركيز على األتسر.
هيكل بيان الرؤية
الرؤي ف عبارة واحدة ه عالمك المنشود .فأنت تييب إجماالا على تسؤال مفاده :ما أوجه االختقاف المقترن بالنياح .أجب على التساؤالت
األربع التالي :
• ما الذي تريد القيام به ؟
• من أجل من تقوم بذلك ؟
• أين تستقوم بهذا العمل ؟
• لماذا تستقوم بهذا العمل وكيف تسيحصل هناك تغيير إيياب ؟
من أمثل ممارتس التصور اإلجاب على هذه األتسئل و/أو وضع عناوين تصف مؤتسستك الت ال تسعى لتحقيق الربح ف ظرف خمس تسنوات:
• كيف تسيتحسن "ميتمعنا" إذا نيحنا ف تحقيق مهمتنا؟
• ما ه "الخدمات" الت تسنقدمها والمعروف بكونها األفضل من نوعها؟

• كيف تسيعرف ميلسنا وموظفونا ف الميتمع؟
ييب أن يراع التصور األيديولوجي اليوهري (الهدف  /القيم) وتصور المستقبل.

عينات من بيانات الرؤي
 ABCاالميتمعي إلى خلق ميتمع يهتم فيه الناس بعضهم ببعض و يساعد بعضهم بعضا لتحسين التعليم واالةتصاد واألمن
تسعى مؤتسس
العام من خقال المساهم بالوةت والموارد ف مدينتهم وإشراك  %50من السكان ف التصويت والعمل التلوع وإعلاء مساهمات مالي
للمؤتسسات غير الربحي .
وتسيقوم مركز جالي المدين بخدم واحدة من كل  10أتسر ف مدينتنا ف غضون الخمس تسنوات القادم مما تسيؤدي إلى خلق فرص لتحسين
التعليم والتشغيل والصح .
نظرية التغيير
وصف شامل للكيفي وتعليل توةع حدوث تغيير منشود ،والعقاة بين البرنامج أو مبادرة التغيير/األنشل واألهداف على المدى البعيد الميسدة
ف نموذج منلق .
النموذج المنطقي
الهدف أو المهم
المدخقات أو الموارد
•المواد /الموارد البشري الت
يستخدمها البرنامج لتحقيق
أهداف /التغلب على القيود
(على تسبيل المثال:
الموظفون ،المواد ،المرافق)

األنشل
•كيف يستعمل البرنامج
الموارد لدفع مسار التغيير
(على تسبيل المثال:
التشخيص ،جمع البيانات،
اإلجراءات)

المخرجات
•أدل مباشرة على أداء
األنشل
(على تسبيل المثال:
المشاركون  ،التكمقات)

اآلثار/النتائج
•النتائج :على المدى القصير
والمتوتسط والبعيد
(على تسبيل المثال :حل /
تغيير ف مشكل  /ةضي )

عين من نظري التغيير
تستقوم مؤتسس

ABC

الميتمعي بربط الوةت التلوع للناس والموارد بقضايا الميتمع مما تسيخلق تأثيرا إييابيا على نتائج محددة ف

التعليم واالةتصاد والسقام العام .
تسيشرك مركز المدين الميتمع  %10من األتسر ويوجهها إلى القيام بأعمال من شأنها تحسين نتائج التشغيل التعليم للفرد و/أو الصح ألفراد
األتسرة من الشباب والبالغين.
القيم األساسية
المعتقدات الشخصي الت تصمد لألحداث الياري وه مستقل عنها .ةليل ( )5-3لكن ةوي .
عين من القيم:
النزاه
اإلبداع واالبتكار
التفوق
المساواة واإلنصاف

التقييم الداخلي
التقييم االتستراتيي للسيل التاريخ لمؤتسستك ونقاط ةوتها وضعفها وفرصها وتحدياتها يبن إطارا اتستراتيييا للرتسال والرؤي واألهداف
وتخصيص الموارد فضقا عن األولويات.

الجدول الزمني للمؤسسة
ضع جدوال زمنيا ألبرز األحداث ف تاريخ مؤتسستك.
تحليل SWOT
اطلب من موظفيك وميلسك أن يحددوا نقاط ةوتك وضعفك ،إلى جانب الفرص والمخاطر الخارجي  .ويُحبَّذ القيام بذلك ف إطار ميموع  ،لكن
يمكنك أيضا الليوء إلى االتستقصاء توخيا ا للردود.
أهم ثالث برامج (النطاق ،الحجم ،و/أو األثر):
.1
.2
.3
نقاط القوة
الفرص
-1
-2
-3
-4
-5

نقاط
الضعف

أهم  5-3مشاكل ينبغ معاليتها ف الخل االتستراتييي

المخاطر

أهم ثقاث نقاط ةوة
.1
.2
.3
أهم ثقاث فرص
.1
.2
.3

أهم ثقاث نقاط ضعف
.1
.2
.3
أهم ثقاث مخاطر
.1
.2
.3

لمحة عامة مالية
اتسم المؤتسس ________________________________ :
مصادر اإليرادات
/التمويل  -خاص
الشركة
عدد الشركات
التمويل
المؤسسة
عدد المؤتسسات
التمويل
من األفراد
عدد األفراد
التمويل

السن الماضي

ةبل تسنتين

ةبل ثقاث تسنوات

ةبل أربع تسنوات

مصادر
اإليرادات/التمويل-
الحكوم
الفدرالية
عدد المنح المستلم
التمويل
الوالية
عدد المنح
التمويل
المدينة
عدد المنح المستلم
التمويل

السن الماضي

ةبل تسنتين

ةبل ثقاث تسنوات

ةبل أربع تسنوات

إيرادات ونفقات المؤسسة
إجمال اإليرادات
إجمال النفقات
الموظفون
المرافق
مسائل أخرى
الميموع وبحسب البرامج
معلومات عن الدخل
الصافي للمؤسسة
الرصيد
السيول النقدي
االتستثمارات
نتائج المراجع

السن الماضي

السن الماضي

ةبل تسنتين

ةبل تسنتين

ةبل ثقاث تسنوات

ةبل ثقاث تسنوات

ةبل أربع تسنوات

ةبل أربع تسنوات

التقييم الخارجي
اسم المؤسسة________________________________:
التركيبة السكانية للمجتمع

السن الماضي

ةبل ثقاث تسنوات

التوةعات

عدد الياليات الت تمت خدمتها
التقسيم العرة
نسب التشغيل
السقام العام /معدل اليريم
التعليم
توصيف المجتمعات التي تخدمها:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
يرجى تقديم قائمة ألصحا المصلحة الرئيسيين:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(انظر الدراتس االتستقصائي )
يرجى تقديم قائمة المؤسسات المماثلة لمؤسستك:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
يرجى وصف مجاالت التأثير الحالية لمؤسستك:
االةتصاد
السياتسات الحكومي
األنظم الحكومي
مسائل أخرى
حدد المراجع/الموارد الخارجي :
التقارير الديموغرافي
البحوث المتعلق بالبرامج
التقارير الديموغرافي

عينة مسح ألصحا المصلحة
المؤسسات التي لديها  7- 5من أصحا المصلحة الرئيسيين في شبكتها
اسم المؤسسة _________________________ :
تاريخ االستحقاق_______________:

 -1كيف عملت مع  _______________:يرجى وضع عقام
زبون

_____________

جه مانح

_____________

متلوع

_____________

ميلس

_____________

واحدة)؟

جه أخرى_____________ :

 -2ما مدى أهمي رتسال ____________ (يرجى وضع عقام واحدة) ؟
عالي

_____________

متوتسل

_____________

منخفض

_____________

 -3ما ه نوعي الخدمات المقدم من _____________ يرجى وضع عقام واحدة)؟
مرتفع

_____________

متوتسل

_____________

منخفض

____________

 -4وصف مهم ____________________________________

 -5كيف يمكنك تعزيز تأثير هذه المؤتسس ف الميتمع؟

مقاييس النجاح
 .1البرنامج
أ -المدخقات (أرةام)
ب -المخرجات (أنشل )
ج -المنيزات (نتائج)
 .2اليودة
 .3إرضاء العضو /الزبون
 .4حشد األموال
 .5التسويق  /االتصاالت /عقاةات أصحاب المصلح
 .6اليوانب المالي
أ -التشغيل
ب -اإليرادات (مزيج)
ج -المصاريف
د -صاف األصول
ه -التدفقات النقدي
ح -صحيف الرصيد
.7الموظفون
 .8الميلس
 .9المتلوعون
 .10المرافق/التكنولوجيا/البني التحتي

تنفيذ الخطة االستراتيجية




المعالم
التقدم (بلاة نتائج متوازن )
التتبع السنوي لألهداف/النتائج
الجدول الزمني للخطة االستراتيجية
الشهر 1
الشهر 2
الشهر 4/3
الشهر 5
الشهر6
الشهر12-7

من خل الى خل
لين التخليط االتستراتيي
المهم والرؤي
القيم ونظري التغيير
التحليل الداخل /الخارج
SWOT
المشاكل الخمس الكبرى
األهداف /االتستراتيييات
الخل المالي
الخلوط العريض للخل االتستراتييي
/الوثيق
تنفيذ الخل االتستراتييي  ،االتصاالت،
التتبع والمراجع من أجل التحديثات

موافق الميلس
مراجع أولي لقيادة الميلس/الموظفين
تقييم وتنمي الموظفين
الميلس/الموظفون
اتستعراض الميلس
اتستعراض الموظفين
اتستعراض الميلس /الموظفين
موافق الميلس
تتبع الموظفين
اتستعراض الميلس

