برنامه ريزي استراتژين
چشم
انداز،ماموريت،ارزش،هدف
گردآوری
پیام پاسالری

چصم آهدآز
Vision


چشم انداز يک تصوير الهام بخش از ترجيح داده شده
است .يک چشم انداز محدود به زمان نيست و آن را به
عنوان يک پايه و اساس در خدمت سيستم برنامه ريزی
استراتژيک است.
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چصم آهدآز






چشم انداز روياي تشكيل و ايجاد سازمان مي باشد
به ترسيم كشيدن تحمك آرمان  ،روياها و اهداف و
ماموريت سازمان را چشم انداز سازمان مي باشد
چشم انداز در كالن سازمان زمان بردار نيست
چشم انداز در زمان كوتاه نيز لابليت تدوين دارد
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مامٍریت() Mission

فلسفي وجٍدي سازمان ( چرآئي ) رآ رسالت سازمان مي
هامود ًر سازمان در پاسخ بي يك سري هياز آيجاد ميصٍد
و ًدف آن رفع آن هياز مي باضد بوابرآين قبن آز ًر آقدآم
بايد مصخط ضٍد مي چي هيازًائي موجر بي تصلين
سازمان گرديدى آست ؟!!!
آهچي کي یک مٍسسي آهجام می دًد.و چرآ آهجام می دًد.
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بياهيي مامٍریت سازماهي؟
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.3
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بيانيه ماموريت يا  Mission statementدر حميمت فلسفه
وجودي سازمان را مشخص كرده وبه سواالت زير پاسخ مي دهد :
سازمان براي پاسخ دهي به چه نيازهائي بوجود آمده است
براي پاسخدهي به نيازها چه ماموريت و وظايفي را بر عهده گرفته
است
هدف و يا اهداف غائي از اجراي فعاليتهاي فوق چيست
مشتريان اصلي و مصرف كنندگان نهائي خدمات و يا توليدات
سازمان چه كساني هستند
براي تحمك اهداف فوق و در انجام وظايف رعايت چه ارزشها و
باورهائي الزم وضروري است

›‹#

ويژگي هاي بيانيه ماموريت مناسب :
 -1با مشاركت اعضاء  ،مصرف كنندگان خدمات و ...تهيه ميشود
 -2سازمان را آنگونه كه مي خواهد باشد معرفي نمايد
 -3به اندازه اي محدود باشد كه فعاليت هاي مخاطره آميز را حذف نمايد
 -4به اندازه اي گسترده باشد كه زمينه خالليت و نوآوري را فراهم نمايد
 -5سازمان را از ساير سازمانها متمايز سازد
 -6بعنوان چارچوبي براي تعيين فعاليتها عمل نمايد
 -7به حد كافي روشن و واضح باشد
 - 8بصورت يك سند كتبي ارائه گردد
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اهميت ماموريت سازماني:








هدف نهائي سازمان را عمال مورد تاكيد لرار مي دهد
مبنا و معيار تخصيص منابع محسوب ميشود
جو شناخته شده اي را بر سازمان حاكم مي كندراهنماي تدوين برنامه
ها وفعاليت هاي همه واحدها و افراد لرار ميگيرد
زمينه انعطاف پذيري سازماني را فراهم آورد
برنامه ارزيابي فعاليتها و نتايج حاصله را جهت دهي مي نمايد

طرآحي مامٍريتٌا و وظايف آظلي و عمدى سازمان و بازهگري
آهٌا










براساس نيازها و براي پاسخگوئي به آنها مشخص نمائيد كه چه
الدامات تخصصي بايد صورت پذيرد
ماموريت آن چيزي است كه بايد توسط كالن سازمان انجام
پذيرد
بعبارت ديگر كسب و كارها و مشاغل اصلي سازمان بايد
مشخص شود
توجه  :در اين مرحله خدمات تاحد امكان مشخص تر نوشته
شود و در مرحله بعدي خدمات بسته بندي خواهند شد و وظايف
كالن سازمان استخراج ميگردد
براي هرنياز بطور مستمل فهرست ماموريتها را مشخص
بنويسيد
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آرزش ًا
Values


ارزش اصولی را برای انجام ماموريت ها تعريف می
نمايد .ارزشهای سازمانی در رابطه با ماموريت موسسه
مشتك شده است .ارزش ها روشی را تعريف می نمايند
که موسسات بر مبنای آن سياست ها و اصول کسب و
کار خود را مديريت می کنند.

›‹#

›‹#

تعيين آرزضٌا و باورًاي سازمان








سازمان براي انجام ماموريتها و تحمك اهداف خود چه
ارزشها و باورهائي را رعايت خواهد كرد؟
ارزشها لابليت تخطي ندارند و در تحت هيچ شرايطي
نبايد از آنها تخطي كرد
ارزشها مثل ين روح بايد در تمام برنامه ها و فعاليتهاي
سازمان دميده ميشود
ارزشها بيانگر ارزش اجتماعي سازمان بوده و درجه
تعهد و مسئوليت پذيري و پاسخگوئي آن را مشخص
ميسازد

‹#›

 ) همٍهي آي آز آرزضٌاي سازمان6 مرحلي






Honesty
Quality
Responsiveness
Accountability
Customer oriented

صدالت
كيفيت
پاسخگوئي
لابليت محاسبه
مشتري گرائي







آًدآف
Goals






توسعه اهداف در فرايند برنامه ريزی بسيار مهم است
اهداف بايد مرتبط باماموريت ها باشد.
مشخص می کند که سازمان در آينده کجا می خواهد
برود.
مشخص کننده اولويت های داخلی و خارجی سازمان
هستند.

›‹#

آبعاد آًدآف
Dimensions of goals









برخی از ابعاد اهداف برای نمونه:
افزايش دارايی
افزايش حجم فروش
افزايش سودآوری
افزايش ارزش سهام
افزايش سهم بازار
افزايش تنوع خدمت يا محصول
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طرآحي آًدآف مالن و آظلي سازمان و بازهگري آًدآف
مٍجٍد








سازمان از انجام ماموريتهاي خود چه اهدافي را دنبال
ميكند ؟
براي هر ماموريت ين يا چند هدف بنويسيد
احتمال دارد كه دو يا چند ماموريت ين هدف مشترن را
دنبال نمايند بهمين جهت نوشتن هدف تكراري مانعي
ندارد
حتي الممدور هر ماموريت هدف يا اهداف مشخصي را
دنبال نمايد

›‹#

›‹#

ًدف
.1

.2
.3

ًدف مصخط موودى آين آست مي سازمان بي دهبال
چي چيزي آست؟
چرآ سازمان بٍجٍد آمدى آست؟
هتيجي هٌائي مار چيست؟

›‹#

هل تي در هٍضتن آًدآف

در هٍضتن آًدآف بيصتر بي مصتري و معرف
موودى و هتيجي تٍجي ضٍد تا روش مار
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آجزآء آظلي ًدف
.1

.2

آز فعن تغيير آستفادى ميلود مثن آفزآيش  ،ماًش  ،بٌبٍد
 ،حذف و مٍآرد مصابي
مصخط مردن مصللي مي بايد تغيير مود
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برآی هٍضتن مامٍریت










برای نوشتن يک ماموريت تعيين گستره های زير مهم
است:
گستره صنعت
گستره ارزش
گستره کاربرد
گستره محصوالت و خدمات
گستره مشتريان
گستره جغرافيايی
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مامٍريت ضرمت هفت آمٍمٍ


آموكو ين شركت نفت جهاني است كه در صنعت نفت و
مواد عالي فعاليت مي كند ما در صدد كشف نفت بر
آمده و محصوالت و خدماتي با كيفيت عالي به مشتريان
خود عرضه ميكنيم  .شركت ما اين مسئوليت را احساس
ميكند كه از نظر مالي بازدهي مناسب نصيب
سهامداران نمايد  ،رشد بلند مدت را تضمين كند و نسبت
به محيط زيست و جامعه به تعهدات خود عمل نمايد
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مامٍريت ضرمت فايزر
شركت فايزر در زمينه مرالبت هاي بهداشتي در دنيا
تحميك ميكند  .ماموريت اصلي ما برآن است كه در
سراسر جهان با استفاده از دانش و روشهاي علمي ،
زندگي بهتر  ،طوالنيتر  ،سالمتر  ،پربارتر و لذت
بخشتر براي مردم فراهم نمائيم شركت داراي چهار
بخش اصلي است  :مرالبتهاي بهداشتي  ،لوازم پزشكي
و داروئي  ،صنايع غذائي و درمانگاههاي حيوانات .ما
در  39كشور جهان واحد توليدي داشته و محصوالت ما
در سراسر جهان عرضه ميشود
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مامٍريت دآهصلدى بازرگاهي دآهصگاى سميٍستن
ماموريت دانشكده مديريت بازرگاني اين است كه در تاييد و تمويت
دانشگاه ايالتي سميوستن به دانشجويان آموزش و تجريه الزم را
بياموزد تا آنها از نظر بازرگاني شهرونداني مولدشوند و بتوانند
بعنوان عضوي ارزنده به جامعه خود خدمت نمايند و نيز
دانشكده ميكوشد كه وسايل الزم را براي مطالعه و تحميك در
رشته هاي ذيربط و براي دانشجويان عاللمند فراهم سازد برنامه
هاي آموزشي در مماطع كارشناسي و كارشناسي ارشد بگونه اي
طراحي شده اند كه دانشجويان با استعدادهاي گوناگون بتوانند در
محيط تجاري و بازرگاني پويا موفك شوند
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ماًيت چصم آهدآز و تفاوت با مامٍریت

چشم انداز از جنس
رهبري است ولي
ماموريت از جنس
مديريت است

