نموذج إعداد خطة إستراتيجية

نموذج إلعداد خطة إستراتيجية
تطور عملية التخطيط االستراتيجي

ما هو مستوى أدائنا ؟

التقييم

إدارة األداء •

كيف سنحقق ذلك ؟

التفاصيل المحددة

• إدارة األداء

أين نرغب الوصول ؟

المكونات

الرؤية والرسالة •

الخط الرئيسي

الموقف :الماضي والحاضر
والمستقبل

مراجعة درجات التقدم
المتوازن

• األهداف و معايير األداء

• القيم والمبادئ
الموجهة

القضايا المهمة

اتخاذ اإلجراءات •

المشروعات والمبادرات

الرئيسية

التنظيم والمالئمة مع
القدرات

التصحيحية

التغذية الراجعة •

ومراجعة الخطة

• خطط العمل

األهداف الخاصة
( التنفيذية )
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الفجوات

أين نحن؟

الموقف الحالي

• مسح البيئة
• المعلومات المرجعية
• تحليل األوضاع
تحليل نقاط القوة – نقاط
الضعف -الفرص -التهديدات

مالحظة  :يجب أن تحتوى الخطة اإلستراتيجية على جدول يحدد الفهرس والمحتويات ويجب أن تكون متناولة في الخطة بالترتيب :

 الملخص التنفيذي يكتب في هذا الجزء ملخص عن الخطة (يمكن كتابته في النهاية)
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 تحليل بيئة العمل: البيئة الداخلية:
 يتناول تحليل لنقاط القوة والضعف للكلية  :ويركز على الموارد البشرية وغير البشرية  ،البنية التحتية  ،النظم  ،الشراكات ،
الخريجين – الطالب ،الموردين ....الخ

البيئة الخارجية: يتناول تحليل الفرص والتهديدات  :مثل التغير في سـوق العمل  ،التنافسية  ،االتجاهات االجتماعية  ،الخ
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 األدوات الالزمة للتحليل والمقارنة


يتضمن هذا اإلطار  :على تحديد اهداف المؤسسه  ،تحديد العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة وغير المؤثرة في تحقيق الهدف .

 القياس
 ينطوي القياس  :على تحديد أفضل الممارسات في ذات المجال  ،مع مقارنة النتائج بنتائج المؤسسات القياسية لمعرفة كيفية تحقيقاألهداف و األداء و األهم من ذلك هو كيف تفعل ذلك ؟.
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 تحليل الفجوةبقصد بهذا الجزء تحليل الفجوة بين الوضع الحالي (من تحليل البيئة الداخلية والخارجية) وهذا يحدد "أين نحن اآلن" والوضع األمثل
المرغوب الوصول إليه "أين نود أن نكون ؟"  .كذلك يمكن تحليل الفجوة ما بين الوضع الحالي" و المقاييس العالميه او المحليه
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الخطة اإلستراتيجية
تتناول الخطة اإلستراتيجية الربط بين كل الكيانات المنفردة ذات العالقة بما في ذلك األطراف المعنية والجهات الداعمة  .وتتضمن اإلستراتيجية:

 الرؤياتصاغ الرؤيا في عبارة قصيرة وواضحة  ،تصف مستقبل أفضل للمؤسسه  ،حلم يعبر عن طموحات المؤسسه في المستقبل  ،يتم احتيار
كلماتها بعناية وتدقيق  .ويجب أن تكون محدودة بزمن (قد يكون  5سنوات ،عشـر سـنوات أو أكثر).

 الرسـالةيجب تكون مقنعة  ،موجزة  ،مؤسسة على الرؤيا  ،تحدد القرارات الهامة وآليات تنفيذها.
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 لصياغة الرسالة
 أجب عن األسئلة التالية .
ما هي الخدمات /النواتج التي تقدمها المؤسسه ؟

من هم األشخاص المستفيدين من الخدمة المقدمة

؟

ما هي أسـباب تواجد المؤسسه ؟

لماذا يجب ان تستمر المؤسسه ؟
يمكنك اآلن جمع اإلجابات في جملة واحدة معبرة .

القيميجب أن تكون القيم هي الحافز لكل القرارات المهمة
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األهداف اإلستراتيجية
يجب أن تكون محددة ( ) SMARTقائمة على احتياجات المؤسسه لدعم الرؤيا والرسالة .
يجب أن تكون األهداف اإلستراتيجية:
 -محددة – قابلة للقياس  -يمكن تحقيقها  -ذات صلة بالرسالة – قابلة للتقييم والمراجعة -لها جدول زمني )

المبادرات
و هي اإلجراءات التنفيذية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق األهداف  ،مع األخذ أنها في كثير من األحيان تكون في شكل مشاريع أو
برامج.

مؤشرات األداء والجدول الزمني والمخرجات
هي المؤشرات التى تقيس النجاح أو التقدم في تنفيذ المبادرات لتحقيق الهدف اإلستراتيجي .على أن يكون لكل مبادرة خطة عمل ).
وتهدف خطة العمل إلى التعرف ووصف  :من يفعل ؟ ماذا يفعل ؟ متى سيتم االنتهاء من ذلك ؟ (تسـتخدم النماذج المرفقة)
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الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي ( يوضح التوزيع الداخلي والمسؤوليات والوظائف المختلفة واإلدارات والمشاريع ومجموعة العمل الفردية .ويجب أن
يكون في شكل رسم تخطيطي كما هو أسفل
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المواردالموارد البشرية

الموازنة والماليات

البنية التحتية  /المرافق والمعدات
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 -ملخص للجدول الزمني (قد يتم تقسيم الخطة من سنه و حتي  5ســنوات أذا كان مناسبا )

المدى الزمنى للتنفيذ

التاريخ

تشكيل الفريق

التاريخ

طرح المبادرة

التاريخ

التنفيذ واالنتهاء
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التاريخ

انتهاء المبادرة

التاريخ

تكوين فريق العمل

