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 به نام خدا

 

 :ریزی نیاز دارندهای غیرانتفاعی به برنامهها و سازماندلیل که سمن ۲۱

  های غیرانتفاعیبرنامه ریزی و مدیریت پروژه

 

ه ریزی این است که شما بهتر بتوانید ببرنامه ریزی این نیست که فقط یک برنامه نوشته شود. هدفهدف از برنامه

ه، ریزی پروژریزیِ استراتژیک، برنامههای مختلف، مانند برنامهریزی حوزهتان برسید. با اینکه برنامهمأموریت

ریزی تسهیالت، گستره و رویکرد خاص خود را دارند، اما اصول بنیادینشان مشترک وکار و برنامهریزی کسببرنامه

  .است

ا فقط هرسد خیلی از این برنامهکنند. اما چرا به نظر میریزی میها به چند دلیل زیر اقدام به برنامهمدیران سازمان

 در شرایط آرام و عادی قابل اجرا باشند؟

 های خود را بیان کند و به توافق برساندها و روشممکن است نیاز داشته باشد هدف سازمان جدید یک. 

 نیاز داشته باشد که سازمان بالغیک  ممکن است: 

o های جدیدی پیدا کندچالش 

o  را تغییر دهد« رضایت از خود»میزان 

o به اعضای خود روحیه و انرژی بدهد 

o یک گام جلوتر برود. 

 ممکن است نیاز داشته باشد تا مشکالتی نظیر مسیر حرکت، موافقت عمومی  یک سازمان دارای چالش

 .یا جذب سرمایه را حل کند

 باید ها یا تعدیل نیرو ها بین حذف کردن برنامهرسد سازمانبرانگیز، زمانی که به نظر میدر مواقع اضطراری و چالش

گیرد. با این حال، ی لیستِ اولویت آنها قرار میانتها در استراتژیک ریزیبرنامه معموالً کنند، انتخاب را یکی

با افزایش فشار و استرس بخواهید آن را قربانی کنید. اتفاقا ریزی، یک امر تجمالتی و لوکس نیست که برنامه

 .دهدتواند دقیقاً همان چیزی باشد که در شرایط دشوار راه را به ما نشان میریزی میبرنامه

 :کنیممی اشاره استراتژیک ریزیِبرنامه به اقدام برای دلیل ۲۱ به ادامه در
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 شرایط

 ازب عقب به قدم چند کند،می تغییر شرایط که زمانی اگر. هستند تغییر حال در همواره شرایط ناخواه خواه .۱

 دهید؟ انجام را کار این خواهیدمی زمانی چه پس باشید، نداشته مجددی ارزیابی و نگردید

 

 عملیات

 مأموریت انجام برای را نظر اتفاق که است این (nonprofit planning) غیرانتفاعی ریزیِبرنامه جوهره .۲

 کاهش را اصلی مأموریت انجام سرعت باشند، سازمان استراتژی حوزه از خارج که خوبی هایایده. کند ایجاد

 است بهتر نمود، مشخص را مسیری و کرد گوش نظرها نقط تمامی به سازمان مدیریت که زمانی. دهندمی

 موجب که انحرافی مسیرهای از و کنند متمرکز شده انتخاب مسیر از پشتیبانی برای را خود تالش افراد ٔ  همه

 .کنند اجتناب شودمی اصلی مأموریت از پرتی حواس

 

 با. نیدک تعیین استراتژیک اهداف راستای در عملکرد گیریاندازه معیارهای تعیین برای استانداردی است خوب. ۳

 تحریک اب توانیدمی. نمایید ارزیابی را اقدامات تک تک همچنین و کنید رهگیری را پیشرفت توانیدمی معیارها این

 هک کندمی آزاد را ثمربخشی انرژیِ حرکت، این. باشید فردی هاینوآوری شاهد ها،ایده دادنِ پیشنهاد برای اعضا

 .دارد سازمان بقای بر حیاتی بسیار تأثیری نهایت در

 خِرد

 ساده حلراه یک ایپیچیده مشکلِ هر برای» گفتمی امریکایی، طنزپرداز نگارروزنامه (Mencken) منکن .۴

 پا پیش اقدامات یا بخوابد، کارها شدید، نیازهای زمانِ در که حلراه این!« است اشتباه همیشه و … دارد وجود

 ریزیِبرنامه فرآیندِ یک. نیست سازمان مأموریت جهت در رویکرد بهترین احتماال شود، انجام دیگری افتاده

 و بکشند چالش به را خود فرضیات تا کندمی خارج آسایش و راحتی یمنطقه از را همه خوب، استراتژیکِ

 .کنند پیدا سازمان مأموریت از حمایت برای را بهتری هایاستراتژی

 

 کند شناسایی را هاییفرصت تواندمی مختلف، افراد هایتجربه و هادیدگاه ترکیب پیچیده، شرایطِ با مواجهه در .۵

 .نیست قادر تنهایی به فرد یک که کند پیشنهاد را هاییکارییریزه و
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 رشد

 شودمی موجب فرآیند این: دارد هم دیگری مزیت ها،چالش به دادن نشان واکنش برای اعضا جامعه فراخواندن .۶

 مشاوره هایشانایده ٔ  درباره آنها با که اعضایی. شود ایجاد آنها بین مشترک هدف حس و شوند جمع هم دور افراد

 رگیرید هایسطح تمامی برای امر این. کنندمی پیدا سازمان برای اشتیاق و ارتباط از قوی بسیار احساسی بشود،

 .کندمی ترنزدیک سازمان به را افراد از خیلی و دارد صحت

 

 و ادایج توانایی است، افزایش حال در غیرانتفاعی هایپروژه برای سرمایه جذب برای رقابت اینکه به توجه با. ۷

 رایطش تغییر که جدید استراتژی یک. است دیگری زمان هر از ترمهم گذاران،سرمایه برای کنندهقانع شواهدِ ٔ  ارائه

 بسیار ابزاری تواندمی کند،می طراحی هدف یک به رسیدن برای را پذیریسنجش اقداماتِ و داده قرار نظر مد را

  .باشد گذارهاسرمایه کردنِ متقاعد برای قدرتمند

 سازی تیم و سازمانی یتوسعه

 جدید درکی مهم، مسائل با شدن آشنا و هم دور شدن جمع با اعضا سایر و داوطلبان کارکنان، مدیره، هیئت .۸

 .آورندمی دست به آن در خود هاینقش و سازمان از

 

. کنندیم تعریف «تأثیرگذار افراد از تأثیربی گروه یک» عنوان به طنز به را «غیرانتفاعی مدیره هیئت» گاهی .۹

 مهارت و دانش از بتوانند بهتر و شده مؤثرتر و درگیرتر تر،آگاه مدیره هیئت اعضای تا شودمی موجب ریزیبرنامه

 .کنند استفاده خود

 

 فرآیند با نزدیک درگیری از بهتر چیز هیچ مدیره، هیئت اعضای در رهبری و مدیریت قدرت توسعه برای .۱۱

 هیئت تریاس برای ایپله ریزی،برنامه ٔ  کمیته مسئولیتِ گرفتنِ عهده به معموال. نیست استراتژیک ریزیِبرنامه

 .است مدیره

 



 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه                                                                                                                           

 

 
4 

 

 کنند؛ رفک استراتژیک طور به تا کندمی تحریک را کنندگانشرکت تمامی مناسب، ریزیبرنامه فرآیند یک. ۱۱

 .شود تبدیل آنها برای خوب عادت یک به است ممکن که ایتجربه

 آرمان

 یک انعنو به استراتژیک، ریزیبرنامه. دارد نیاز تالش و کار به شدن موفق. شودنمی میسر گنج رنج، نابرده. ۱۲

 دمتخ در نحو بهترین به تا کند کمک شما به تواندمی فردی، ٔ  توسعه و سنجش برای چندبُعدی و قدرتمند ابزار

 .باشید ماموریتتان

 بلندمدت ریزی برنامه برای اینکته

 سه ایطشر توانیدنمی واقعاً شما که است این شودمی وارد استراتژیک ریزیبرنامه به که متداولی نقدهای از یکی

 .آینده نه هستند حال زمان درباره کردیم اشاره آن به باال در که اینکته ۱۲. بدانید را آینده سال پنج تا

 تجویز چندساله ٔ  برنامه در که اقداماتی اما باشد داشته بلندمدت اهدافی باید محور-مأموریت استراتژی یک

. داد ارقر مجدد ارزیابی و بررسی مورد مسیر طول در بتوان باید را اقدامات این. باشند پذیرانعطاف باید شوند،می

 توسعه، با که است زنده فرآیند یک بلکه شود؛نمی تمام شدهنوشته برنامه تأیید با کارا ریزیِبرنامه فرآیندِ یک

 .شودمی تقویت اولیه مراحل در استراتژیک تفکر تمرینِ و پرورش

 فرآیند یک باشد، داده سوق ریزیبرنامه سمت به را شما چیزی چه اینکه از فارغ دهندمی نشان باال دلیل ۱۲

 .دارد همراه به زیادی مزایای آن، درست اجرای و ریزی برنامه جامع

 کی برای که خاصی رویکردهای. ندارد وجود ریزیبرنامه و استراتژی کردن پیگیری برای درست حلراه یک تنها

 :دارد بستگی زیر مالحظات به – شود تأکید ریزیبرنامه فرآیند ٔ  جنبه کدام روی اینکه و – هستند مؤثر سازمان

o پرسنل؛ فرهنگ و حجم آنها؛ پراکندگی و درگیری میزان مؤسس؛ هیئت نفرات تعداد) سازمان آن ماهیت 

 (مدیره هیئت نقش

o ریزیبرنامه در مدیره هیئت و پرسنل قبلی ٔ  تجربه 

o (مشکل دچار یا متوقف فعال، نوپا،) دارد قرار آن در سازمان که ایمرحله 

o است آنها ساخت حال در یا روست،روبه آن با سازمان که تغییراتی ماهیت. 

 به نقل از تسکولو Synthesis Partnership: منبع

 


