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 لمنظمةا يةرؤ تعريف

 لما حطمو مستقبل صفو بأنّها تعريفها تلخيص نيم نّهأ الإ (Vision) ية باالنجليزو يةؤلرا يفرتعا دتتعد

 لمستقبلا أي لطويلا أو لمتوسطا ىلمستوا عل تحقيقها ةمد اوحتترو د،لفرا أو ،تحقيقه لمنظمةا دتو

 ف لمنظمةا تتوجها رختياا ف كمرشدٍ مهااستخدا هو كتابتها من ألساسا فلهدا نوي بحيث ،لبعيدا

 ]1[.لمستقبلوا لحاضرا ف ،فعالياتهاو سياساتهاو نشطتهاأ

 لمنظمةا يةرؤ تعريف 1 •

 لمنظمةا سالةر تعريف 2 •

 لرسالةوا يةؤلرا بين قلفرا 3 •

 لرسالةوا يةؤلرا كتابة كيفية 4 •

 افألهدا كتابة كيفية 5 •

 جعالمرا 6 •

 سلفهرا
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 لمنظمةا سالةر تعريف

 فللهد لموجزح الشرابأنّها تلخيص مختصر لعملية  (Mission)  باإلنجليز يةوية دارإلم العلوا ف لرسالةف اتعر

 ،لشاملا لمنظمةا فهد لرسالةا تصف إذ ،هادجوو من لغايةا ماهية خرآ بمعن أو ،لمنظمةا دجوو من

 نحو شغفو سبحما نتباههما تلفتو ،لمصلحةا بصحاوأ ءلعمالوا لموظفينا توجه أداة نّهاأ كما

 ]2[.لمنظمةا افهدأ

 

 

 لرسالةوا يةؤلرا بين قلفرا

 تلمنظماا أو تلمؤسساا بعضو ،تيجيةاالسترا خطتها من مهما  ءا  جز ما منظمة سالةور يةرؤ كتابة تعتبر

 ]3[.تمزجها ىخروأ ،لرسالةوا يةؤلرا بين تخلط

 

 ـة علـلمنظماة ـيرؤز ـا تركـكم، ةـلمنظمد اوـجوبب ـح سـو توضيـه، ةـلرسالواة ـيؤلرا ن كالـمف دـلها إنّ 

 لماوآقيم  عل لتركيزالعريضة للمستقبل عن طريق ط الخطواضع و ف لوألا من قضيتهاتولمستقبل ا

 بعض تفضل لذلك ،لمنظمةا خلدا هم لمن خصوصا  لتوجيهوا مإللهاا فهو ألساسا هدفها ماأ لمنظمةا

 لتا ألكبرا رةلصوا نحو لعاملينا توجه نّهاإ إذ ،لعملا خلدا هم لمن رة  محصو يتهارؤ كتر تلمنظماا

م عالإ فلمنظمة بهدرج اية موجهة لمن هم خاؤلرا نوت لك فقدذلرغم من ا علو ،تحقيقها لإ لمنظمةف اتهد

 تتجه ينأ لإ“ ابجو عل لتركيزابد من  ال يةؤلراعند كتابة ، ولمستقبلا ف لمنظمةاف اهدألزبائن عن ا

 للحا ستقبليةم رةوص مسبر تُعن نماإ فلهدا لإ للوصوا يفيةب تُعن ال ةيؤلرا نّ أ كما ،”؟لمنظمةا

 ]3[.لمنظمةا

 

 نلحاليوا بائنهاوز لمصلحةا بصحاأ مع نيعملو لذينا موظفوها ن؛ساسياأ رانجمهو لمنظمةا لرسالة إنّ 

 تبن أن يجب كما ،”؟لمؤسسةا أو لمنظمةا دجوو سبب هو ما“ ه لوألا قضيتهاو ن،لمستقبليوا أو

 ]3[.لمستقبلا ف بها مستقو لتوا حاليا  لمنظمةا بها متقو لتا لألفعاا لحو لمنظمةا سالةر

 

 

 لرسالةوا يةؤلرا كتابة كيفية

 ألنّه ،لمستقبليةا لخططوا تلطوحاا بألصحا عنه لتغاضا نيم الو مهم مرأ لرسالةوا يةؤلرا صياغة إنّ 

 ـلتحلّا ةـالسلروا ةـيؤلرا ةـكتاب دـنع ـينبغ كـلذل ،اتهـتوجهو هـتارابقر تقبلـلمسا لـيش ىأخرـب وأ رةوـبص

 ]4[:لتاليةا اتلخطوا منهاو ،فيةاحترا رةبصو هازإلنجا لمهمةا اتلخطوا عتباوا بالصبر

 

 صياغة .حبارألا أو لدخلا فيها يتضاعف أن نيمو دةلرياا خاللها من تتحقق لتا يعرلمشاا تحديد

 طنشا تنطاقاو لتنافسيةا لميزوا افألهدا معرفة تتطلب يةؤفالر ،لمستقبليةا افألهدا
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 .دلفرا أو لمؤسسةا

 .حلنجاا يتحقق بتحقيقها لتا اتلمنجزا ماهية أو ،لتميزوا حلنجاا تحقيق معن توضيح

 يةؤلرا صياغة بعدو س،لقياوا للتطبيق قابلة بمعايير صياغتهو ،لمستقبلا رلتطوا مخطط صفو

 كل لتحقيقه لمجتمعوا لمؤسسةوا دلفرا يسع فهدو ،حقيق كمنجز تُعلن أن يجب لرسالةوا

 .سالتهور يتهرؤ بحسب

 

 افألهدا كتابة كيفية

 ختصرهاوا ،ما مؤسسة افهدأ لوضع لفهما سهلة طريقة دوران رججو داريإلا لتخطيطا رمستشا مقدّ

 لمؤسسةا افهدأ لوضع دئمبا خمسة همأ لإ ترمز لتوا (S.M.A.R.T)  لخمسةا ية النجليزا فباألحر

 ]5[:فعالة بطريقة تحقيقهاو قعيةوا بطريقة

 

 ”ذالماو ؟ينأ ؟مت ذا؟ما ؟من“ سئلةأ عل إلجابةا لمهما من :قةود حبوضو دلمحدا فلهدا

 .لمعالماضح ٍد ووامحد يق متجهة نحو طراف ألهدأن ا للتحقق من

 تحقيقهاو  افألهدا  سلقيا  لمناسبةا  لطريقةا  خالله  من  ديحد  :سلقياوا للضبط فلهدا قابلية

 .سينجز ماو زهنجاإ تم ما ضبطو سلقياا اهذ لتطبيق لزمنيةا حلالمروا

 تحقيق  سبيل  ف  ةجديد  رة  هام  ةلخطوا  ههذ  تتطلب  قد  :عملياًو  اًينظر  لتطبيقل  فلهدا  قابلية

 .لمستقبلا تمتطلباو قعالول ا  يدج ءاستقرا تتطلب فه ف،لهدا

 تستهدفها لتا لباألعما صلة ذات افألهدا نوت أن بد ال :لمنظمةا نشطةأ مع افألهدا تناسق

 ف لمخصصةا لعملا طريقة مع منسجمة نوت أن بد ال نهاأ كما ،هازنجاإ عل تعملو لمؤسسةا

 .ئهمأدا طريقةو همدعدو لموظفينا تنظيم

 لمؤسسةا افهدأ نوت  أن وريلضرا من :افألهدا تحقيق موعدو لزمنا وللجدا ضبط

 .لمستقبلوا لمرحلا لمستويينا عل ،معين منز رطاإ ضمن مرسومة

 

 جعالمرا
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