
التخطيط االستراتيجي ووضع خطة العمل 

ةرانيا سكين: إعداد2016أيار7

ورشة عمل تدريبية 

(كاب-بلدي)كاب -التحالفات للتقّدم والتنمية واالستثمار المحليبرنامج بناء

محتويات هذه المنشورة هي مسؤولية (.  (USAIDتم تطوير هذه المنشورة بفضل دعم الشعب األميركي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية” 

"االستشاري، وال تعكس بالضرورة وجهة نظر او اراء الوكالة األميركية للتنمية أو حكومة الواليات المتحدة



اهداف التدريب 

: في نهاية هذا التدريب سيكون المشاركون

دنيقادرين على بناء خطة استراتيجية لمنظمات المجتمع الم

اكتسبوا مهارات بناء خطة عمل الستراتيجية المنظمة



جدول األعمال 

استطالع قبلي 09:30-09:45

بيان الرؤية والمهمة –التخطيط االستراتيجيتعريف 09:45-11:00

استراحة11.00-11.15

االستراتيجيةاألهداف التحليل الرباعي وصياغة 11.05-13.00

استراحة الغداء13.00-14.00

القدرة على وضع خطة عمل لألهداف االستراتيجية للمنظمة: الهدف

تخطيط العمل14.00-15.45

االختتام واألسئلة المفتوحة 15:45-16:00

لمنظمات المجتمع المدني اكتساب مهارات كتابة بيان الرسالة والمهمة :الهدف

لقدرة على صياغة األهداف االستراتيجيةا /اكتساب مهارات القيام بتحليل رباعي: األهداف

التدريب مقدمة ترحيب و09:30-09:45



الرؤية والمهمة: التخطيط االستراتيجيتعريف. أ



وفق منهجية منظمة لضمان فعاليتهايتم تطوير االستراتيجية

االستراتيجيالتخطيط عملية 

وضع خطة العمل يالتحليل الرباع

التحليل الخارجي 

الفرص

التهديدات

التحليل الداخلي

نقاط القوة 

نقاط الضعف 

ات تحديد االستراتيجي. ج

لتحقيق األهداف 

تحديد. أ

ة االستراتيجياألولويات

ية وضع االستراتيج2 34
األسس وضع

االستراتيجية 1

ط تحويل االستراتيجية إلى خط

تنفيذية 

تطوير الهياكل واألنظمة لدعم 

االستراتيجية

حث األشخاص على التصرف 

وفقا لالستراتيجية 

مراقبة اإلنجاز

تحديد األهداف . ب

المهمة

الرؤية
القيم 

األساسية



الرؤيةتحديدخاللمناالستراتيجيةاألسس وضعوضعهياألولىالخطوة

والمهمة

األسس االستراتيجية. 1

التحليل الرباعي . 2

االستراتيجية األهداف وضع . 3

خطة العمل . 4



وتساهم في تشكيل –تجسد الرؤية األهداف التي تهدف إليها المنظمة 

اإلستراتيجية بشكل مباشر

INSERT GRAPHIC 

TO ADD PHOTO

...الرؤية 

الهدف األمثل تعّبر عن …

للمنظمة

ملهم التغيير الواضح والتصف …

كالناتج عن عملالطويل األجل



أمثلة عن بيانات الرؤية للمنظمات غير الربحية

ه كل طفل تتمثل رؤيتنا في عالم يتمتع في"
بالحق في الحياة والحماية والتنمية 

"والمشاركة

“خال من الفقرعالم عادل "

"ألمريكا خالية من الجوع" 

ع فيه كل تتمثل رؤية منظمة العفو الدولية في عالم يتمت”
ي شخص بجميع حقوق اإلنسان المنصوص عليها ف

ك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيرها من الصكو
"الدولية لحقوق اإلنسان



يلخص بيان المهمة األسباب األساسية لوجود المنظمة

...المهمة 

؛ بيان بسيط لغرض المنظمةهي …

“ سبب وجودها”تعبير مباشر عن 

ةالرؤيالوصول إلى كيفيةتحدد …

طبيعة األنشطة والتوجهاتتحدد …

ؤية التي تساهم في الوصول إلى الر



المهمة عناصر محورية لبيان 3هناك 

قضيتنا

من؟ ماذا؟ أين؟

عملنا 

ذا نفعل؟ ما

التأثير

التغييرات لألفضل



للمنظمات غير الربحيةالمهمة أمثلة عن بيانات 

"االجتماعيوالظلموالجوعللفقرمستدامةحلولإليجاد"

االتحمواجهةفياإلنسانيةالمعاناةوتخفيفمنعفياألمريكياألحمرالصليبيساهم"
"المانحينوسخاءالمتطوعينقوةحشدخاللمنالطوارئ

ةوآمننظيفةشربمياهجلبتربحيةغيرمنظمةنحن"
"الناميةالبلدانفيللناس

ةالنتيج.3

نم/قضيتنا.1

عملنا.2



...  القيم األساسية 

قواعد السلوك الداخليةتشكل…

توجه تفاعالت المنظمة مع الجهات المعنية…

الخارجية

توجه إجراءات العمل …

تتماشى مع الرؤية والمهمة…

في المنظمة وموقعها الجغرابمجال عملتتأثر …

استراتيجيات األعمال…

نقاط قوة المنظمة…

الممارسات التشغيلية…

سوقأو تغييرات  المتغيرة مع تغيير اإلدارة …

رغبات المنظمة …

...القيم األساسية ليست 

!ممارسةيجب أن تكون القيم األساسية 

تساهم القيم في تشكيل التفاعالت الداخلية والخارجية للمنظمة



مثال على القيم األساسية

االحترام
اعتبار اإلنسان جدير باالحترام 

النزاهة
االلتزام بالمبادئ األخالقية والمعنوية

العمل الجماعي والتعاون
وضع احتياجات المجموعة فوق الكاسب الشخصية 

المساءلة 
االعتراف وتولي المسؤولية عن اإلجراءات والقرارات

اإلدارة
لألمور التي يتم وضعها في رعايتنا الواعية والمسؤولة اإلدارة 

التنوع
فهم وتقديم وخدمة مجتمعنا بشكل أفضلل

النزاهة

احترام األفراد

رضا العمالء

السعي للتميز

لتغييرلاستجابة إيجابية 

واعية ومسؤولة إدارة



لغدلتصورناعلىتدلالرؤية-غدالواليومبينالعبور جسرهياالستراتيجية

الطريقخارطةهيوالمهمة

14

العبور
(المهمة)

اليوم
(الوضع الراهن)

الغد
(الرؤية)

االستراتيجية 



بعد ذلك، يجب إجراء التحليل الرباعي 

األسس االستراتيجية. 1

التحليل الرباعي . 2

وضع األهداف االستراتيجية  . 3

خطة العمل . 4



م نقاط القوة التحليل الرباعي هو أسلوب التخطيط االستراتيجي المستخدم لتقيي

والضعف والفرص والتهديدات

نقاط القوة 

(العوامل الداخلية)
د؟ما هي األمور التي نقوم بها بشكل جي•

ماهي العوامل التي تجعلنا أفضل من •

؟المنظمات األخرى

نقاط الضعف 

(العوامل الداخلية)
ما هي األمور التي يمكننا القيام بها •

بشكل أفضل؟

نقوم بها بشكل ما هي األمور التي •

؟ضعيف

الفرص 

(العوامل الخارجية)
ما هي االتجاهات المثيرة لالهتمام؟•

ما هي الفرص التي يمكن استغاللها؟•

ما هي العوامل خارج المنظمة التي يمكن•

أن نستفيد منها ؟ 

التهديدات

(العوامل الخارجية)
ما هي العقبات التي يتم مواجهتها؟•

ما هي العوامل خارج المنظمة التي يمكن•

أن تؤثر سلبا علينا؟ 



تشمل العوامل الداخلية الموارد والخبرات الخاصة بك

الموظفين والمتطوعين و أعضاء مجلس اإلدارة-الموارد البشرية •

موقعك ، البناء ، المعدات-الموارد المادية •

القدرة على تأمين الموارد المالية والوضع المالي -الوضع المالي •

برامج تشغيل ، وأنظمة كنت تستخدم-األنشطة والعمليات •

وهي األسس للتعلم والنجاح، سمعتك في المجتمع-الخبرات السابقة •



أما العوامل الخارجية التي ال تسيطر عليها المنظمة فتشمل 

في مجال عملك أو ثقافةاالتجاهات المستقبلية •

المحلي والوطني ، أو الدولي-االقتصاد•

المؤسسات و الجهات المانحة والهيئات التشريعية-مصادر التمويل •

س في محيطكالتغيرات في السن أو العرق أو الجنس أو الثقافة للنا-التركيبة السكانية •

هل هنالك مشاريع تؤثر على وجودك؟-البيئة المادية •

أو أسهل؟... هل هنالك تشريعات جديدة تجعل عملك أكثر صعوبة -التشريعات •

األحداث المحلية أو الوطنية أو الدولية-األجواء السياسية •



ثالث نصائح بسيطة إلجراء تحليل رباعي ناجح

القيامتريدماإلىاستنادارباعيتحليلببناءباستمرارتقومأنكوجدتوإذا.نفسكمعصادقاكن1.

قد.ستقلمبشكلبذلكالقيامعملكفريقأعضاءمنأطلبعندئذبه،تقومأنتريدكيفأوبه،

!انتباهكلفتفيالنتائجتساهم

ولكنمحدود،ربحيةغيرمنظمةكلوقتأننعلمنحن.دقيقرباعيبتحليلللقياموقتكخذ2.

.الثمينتكوقتوفيرإلىالنهايةفييؤديأنصحيح،بشكلبهالقيامعندالتمرين،لهذايمكن

طخطأوقراراتأوفعالةاستراتيجياتعلىالدوالراتأوالثمينالوقتإضاعةعدمتخيل

.متينرباعيتحليللبناءمسبقاالوقتقضيتألنكالتسويق

علىلالحصوتريدكنتإذا.بكالخاصالرباعيالتحليللدعمالحقائقعلىحصولكمنتأكد3.

النظريات،متساهولن.الرباعيتحليلكلدعمموثوقةبياناتتوفيرعليكيتعينفريقك،دعم

.الفريقتحفيزفيالمشاعرأووالتخمينات



ينتج عن ذلك صياغة اإلستراتيجية 

األسس االستراتيجية. 1

التحليل الرباعي . 2

وضع األهداف االستراتيجية. 3

خطة العمل . 4



اج األهداف بعد االنتهاء من التحليل الرباعي يتعين ربط نتاج التحليل الستنت

االستراتيجية 

ماهي الفرص التي يمكن استغاللها؟•

ماهي التهديدات التي يجب الحد منها؟ •

احة؟ماهي نقاط القوة التي يمكن البناء عليها لالستفادة من الفرص المت•

ماهي نقاط الضعف التي يجب تحسينها؟•

كيف يمكن االستفادة من الفرص للحد من التهديدات؟ •



الفرص 

(إيجابية, خارجية )

نقاط القوة 

(إيجابية, داخلية )

الفرص -نقاط القوة 

لفرص استخدم نقاط القوة لتستفيد من ا

المتاحة 

التهديدات -نقاط القوة 

حدد الطرق التي من خاللها تتمكن 

المنظمة من استخدام نقاط القوة 

للتخفيف من التهديدات الخارجية

الفرص -نقاط الضعف 

تخطى نقاط الضعف من خالل 

االستفادة من الفرص 

التهديدات -نقاط الضعف 

اعمل للحد من نقاط الضعف لتفادي

التهديدات 

نقاط الضعف  

(سلبية,داخلية )

التهديدات 

(سلبية, خارجية )



ويتم تحديد األهداف اإلستراتيجية واالستراتيجيات وفقا لذلك

المستوىعلىاألهدافتحديدويمكن.منظمتكتطلعاتهياالستراتيجيةاألهداف•

وهالهدف.الفرديالموظفمستوىعلىأواإلدارة،أوالبرامجمستوىعلىالتنظيمي،

منرالسفهوالهدفكتشبيه،طريقرحلةاستخدامخاللمن.النطاقواسعةأوليةنتيجة

.نيويوركإلىشيكاغو

ارخيمنأكثريوجدعادة،.األهدافلتحقيقوسائلأومنهجياتهياالستراتيجيات•

ارات،والسيالقطار،الطائرة،:وسائلعدةخاللمننيويوركإلىالسفريمكنك.واحد

ةوالقدرالزمني،والجدولالتكاليف،دراسةبعد.األقدامعلىسيراأووالدراجات،

.بالسيارةالسفرقررتطويلة،لمسافاتالمشي



إلى هذه بعد ذلك، يتم وضع استراتيجيات من شأنها أن تتيح للمنظمة الوصول

األهداف

الجغرافي في جميع أنحاء لبنانالنطاق توسيع :األهداف اإلستراتيجية

توسيع وتعزيز رؤيتنا كمورد إقليمي، وتعزيز برامج منظمتنا: األهداف اإلستراتيجية

التوعية حول المنظمة وضع وتنفيذ خطة عالقات عامة بعيدة المدى تهدف إلى اإلستراتيجيات
وبرامجها داخل المجتمع

فتح مكاتب تمثيل جديدةاإلستراتيجيات

تنظيم أحداث في مناطق مختلفة من لبنان

توظيف أخصائي اتصاالت ألخذ زمام المبادرة في هذا المسعى



بعد وضع اإلستراتيجيات، من المهم وضع خطة عمل واضحة ومنظمة   

األسس االستراتيجية. 1

التحليل الرباعي . 2

وضع األهداف االستراتيجية. 3

خطة العمل . 4



العمل خطة. ب



المحتويات 

التعريف . 1

البنية . 2

المسموحات والممنوعات . 3



العمل خطة نبدأ بتعريف مفهومسوف 

التعريف  . 1

البنية . 2

المسموحات والممنوعات . 3



ما هو تعريفك لخطة العمل؟ : سؤال

?



تعريف خطة العمل 

للوصول إلى اهداف التي يجب تنفيذهااألنشطةسلسلة منهيعملالخطة 

لتحقيقالمطلوبةمواردالفي توضيح خطة العملتساهم.المنظمة اإلستراتيجية

بشكل المسؤولينوتحديد،إلنجاز مهمات محددة جدول زمنيوصياغة،الهدف

. واضح



مهام قابلة للتنفيذإلىترجمة األهداف االستراتيجية 

والموارد الالزمة للمهامالمسؤولياتتحدد بشكل واضح 

تحدد الجدول الزمني المطلوب 

هي بمثابة أداة لمتابعة التقدم المحرز في تطبيق االستراتيجية 

خريطة طريق للمستقبل

خطوات تطبيقية  إلىتساهم خطة العمل بترجمة االستراتيجية 



هناك أسباب متعددة لوضع خطة عمل

ا فيبم)لمجتمع لعمل التظهر خطة . للمنظمةالمصداقيةإلعطاء•

إلنجازومكرسةجيدبشكلةمنظمالمنظمةأن ( المانحينذلك

األمور

تفصيلعن أيعدم اإلغفال التأكد من•

للمؤسسة القيام به فهم ما يمكن أو ال يمكن•

دىالمعلىوالمواردوالطاقةالوقتلتوفير: لزيادة الفعالية•

البعيد

يتوجب بما يقوم األشخاصأنفرصلزيادة:لمساءلةتعزيز ا•

القيام بهعليهم 

...أسباب وضع خطة عمل 



نقوم بتحديد بنية خطة العمل من ثم سوف 

التعريف . 1

البنية . 2

المسموحات والممنوعات . 3



بنية خطة العمل 

يجب أن تكون خطة العمل منظمة من أجل متابعة كافة األنشطة 

اإلستراتيجية 

الهدف االستراتيجي 

الخاصة األهداف

األنشطة

طاقهو نتيجة أولية واسعة الن/الهدف الذي تم تحديده للمنظمة•

تم اختيارها لتحقيق الهدف االستراتيجيمناهج أو طرق •

تراتيجية  األهداف التي تم التخطيط لتحقيقها خالل تطبيق االس•

دافالمهام التي يجب القيام بها من أجل تحقيق األه/األنشطة•

الخاصة 



بنية خطة العمل 

مثال-يجب أن تكون خطة العمل منظمة من أجل متابعة كافة األنشطة 

نالحد من األمية بين البالغين في المناطق الريفية في لبنا•

فيوالنساءالرجالمشاركةتعزيزوضع برامج والمساهمة في •

النظاميغيرالتعليمواألساسيةاألميةمحوبرامج 

 5توفيرخاللمنالريفيةالمناطقفيشخص بالغ  1000تعليم•

2015العام خاللفي كتابة /قراءةدورات

المناطق فياالحتياجاتمسح•

دورات التواصل مع الخبراء لوضع البرامج التعليمية وتحديد جدول ال•

تسويق البرنامج/ اإلعالن عن •

•…

اإلستراتيجية 

الهدف االستراتيجي 

الخاصة األهداف

األنشطة



اط فيما يتعلق بكل نشالمسؤولينيجب تحديد الموارد، والجدول الزمني و

الموارد

المطلوب؟ المنشآت المطلوبة؟التمويل ما هو 

ما هو نوع الخبرة المطلوبة؟

الجدول الزمني

ما هو الوقت المطلوب الستكمال كل نشاط من األنشطة المحددة؟

الجهة المسؤولة

للقيام بهذا النشاط؟ونالمعينياألشخاصمن هم 



خطة عمل جاهزة للتطبيقهذا ينتج

الهدف 
االستراتيجي

المسؤوليةالجدول الزمنيالمواردالمهمة/النشاطالخاص الهدفاالستراتيجية

1. 
(1الهدف )

ة االستراتيجي1.1
األولى لتحقيق 

األول الهدف

الهدف األول (  1.1.1
الل الذي يتعين تحقيقه خ

ة رقمتطبيق االستراتيجي
1.1  )

النشاط  1.1.1.1)
يام األول الذي يتعبن الق

به لتحقيق الهدف 
النشاط  1.1.1.2)

لقيام الثاني الذي يتعبن ا
به لتحقيق الهدف 

الموارد المطلوبة)
(  إلنجاز هذه المهمة

ز متى يتعين إنجا
(هذه المهمة

من سيقوم بإنجاز هذه 
ةمالمه

الهدف الثاني ( 1.1.2
الل الذي يتعين تحقيقه خ

ة رقم تطبيق االستراتيجي
1.1  )

النشاط األول1.1.2.1)
ه الذي يتعبن القيام ب

لتحقيق الهدف
ي النشاط الثان1.1.2.2)

ه الذي يتعبن القيام ب
لتحقيق الهدف  

الموارد المطلوبة)
(  إلنجاز هذه المهمة

ز متى يتعين إنجا
(هذه المهمة

من سيقوم بإنجاز هذه 
ةمالمه

2. 
(2الهدف )

ة االستراتيجي2.1
األولى لتحقيق 

الثاني الهدف

الهدف الثاني ( 2.1.1
الل الذي يتعين تحقيقه خ

ة رقم تطبيق االستراتيجي
1.1  )

النشاط 2.1.1.1)
يام األول الذي يتعبن الق

به لتحقيق الهدف
النشاط 2.1.1.2)

لقيام الثاني الذي يتعبن ا
به لتحقيق الهدف 

الموارد المطلوبة)
(  إلنجاز هذه المهمة

ز متى يتعين إنجا
(هذه المهمة

من سيقوم بإنجاز هذه 
ةمالمه



ة سوف نسلط الضوء اآلن على المسموحات والممنوعات الرئيسية المتعلق

بتخطيط العمل

التعريف. 1

البنية. 2

المسموحات والممنوعات . 3



ستقوم بالنشاطات والجدول الزمني لذلك الجهة التي تحديد 

العمل ةفي خطالذكيةالتأكد من استخدام األهداف

خططه علىويوافقفييساهمفردكلأنمنتأكدال

ومراجعةمراقبةوومتابعةمنتظمبشكلبكالخاصةالعملخططفيالنظرإعادة

متطلباتالوتقييم

المسموحات 



الناجحالعمللتخطيطالمفتاحهيالذكيةهدافاأل

واضحة وغير غامضة

والتكلفةوالوقتالكمية

واقعية ويمكن إنجازها

مهمة وذات صلة لألشخاص والمنظمة

ضمن إطار زمني مع الموعد المستهدف

ةمحدد

للقياسةقابل

تحقيقللةقابل

منطقية 

بالوقتمحددة 



الممنوعات 

العمل لوحدك من دون إشراك المدراء أو الموظفين اآلخرينةقم بوضع خطال ت

مفتوحة من حيث الوقت أو الجهة المسؤولةالنشاطاتترك ال ت

بوضع خطط من دون الرجوع إلى األهداف العامة وخطة المنظمةال تقوم 

من الموظفين متابعة خطط العمل من دون الدعم المناسبال تتوقع 

x

x

x

x



Building Alliance for Local Advancement, Development, and Investment – CAP

BALADI CAP

لمزيد من المعلومات

على تابعونا

https://baladicap.wordpress.com

http://baladi-lebanon.org/baladicap/

www.facebook.com/Baladi.cap @BALADICAP

@BALADICAP


