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 أواًل: صياغة بيان رسالة ورؤية وقيم المنظمة-2/1

 Mission, Vision and Values of the Organization: 

 التعريف برسالة ورؤية وقيم المنظمة:-2/1/1

يرتبط وجود أي منظمة برسالةة وؤيال ويم  ميمننة تعايل ةقيقمق،لو ودلد م مل تب أ مةمنظمة برسالةة وؤياة     
د و وةكن بمروؤ مةزمن ي  يقطلب مألمر إجرمء بيض مةقي يالت بعااااااااااااابب مةقوممرمت مةق  تومج،،ل   ويم  مي ن

 مةمنظمة.

رسالة المنظمة 

دبلؤ  دن د   جمل تقضااااااااامن بملبلت نلماااااااااة بلةمنظمةو تمملزنل دن  مرنل من مةمنظملتو  مةرسااااااااالةة      
 : حول مآلت ؤسلةة أينة منظمة  دلم تقميوؤوتخقلف نذه مةبملبلت بلنقالف مةمنظملتو وةكن بشكٍل 

 تي ي  بشلط مةمنظمة. -1
 تي ي  مةقوى مة مفية ةلمنظمة. -2

ضروؤ  يملم مةمنظمة بقيراف بشلط،ل وفق ثالثة أبيلد ن : من   Abellميقرح  المنظمة نشاطةقي ي  -✓ 
ملن   )إشبلد،ل؟ ومل ن  مةيلجلت ومةر بلت مةمطلوب   ومةيمالء( ؟مةمطلوب إؤضلءه؟ )ملن  مجمودة 

    )ملن  مةمومؤد مةممملز (؟  حلجلت وؤ بلت مةيممل؟(و وكمف يق  مةوفلء بيلجلت وؤ بلت مةيمالء?

 ف،  مةميرلك مةمركزي مةذي ي فع ج،ود مةمنظمة إةل مألملم.  للقوى الدافعةأمنل بلةنعبة - ✓   

  - ةالرؤية االستراتيجية للمنظم   

ف،  بمااالم بمااال تيااالول مةمنظماااة تيقمقااات دلل مةمااا ى مةمقوسااااااااااااااط ومةمااا ى مةطواااالو واقيااا د بمااالم مةرياااال  
 مةمنظمة؟مالسقرمتمجمة ةلمنظمة بلإلجلبة دلل مةعؤمل مآلت : إةل ملذم يجب أم يؤول بشلط 

 يمكن أم Abellإطلؤ دمل  ف مةثالثة  ف  مألبيلدمةرئمعملة  التغّيراتقلك ة مةمنظمة  تويُّع إم:  مالحظة
     ها( نشاط مآل)ميرفة  دلليعلد نل 
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- للمنظمة القيم األساسّية   

ت مةعلوك دمنل منظمة مألدمل د وتوجل  لف،  تلك مةقم  مةرئمعملة مةق  ييقنق،ل أدضلء مةمنظمةو ومةق  تي ل
د كمف ييقزم مةم يروم إدمؤ  شؤوم   مةيمل. وتي ل

وتج ؤ مإلشلؤ  إةل أمل ؤسلةة مةمنظمة ي  ُتعمل أحملبلم بورض مةمنظمة أو فلعفة مةمنظمة أو ميقق مت      
مي د     ويم   منظملت مألدملل مةكبمر  ة  تضع ة،ل ؤسلةة وؤيال  بيض   توج مةمنظمة أو مبلدئ مألدمللو و 

مةجمل  ومة يمق  وةكنن،ل  مر مكقوبةو دلل مةر ويم   ة،ل ؤسلةة وؤيال    وبيض،لومكقوبةو      من أمن مإلد مد 
بلم أسلسملم  ومةقم  ةلرسلةة ومةريال   ةيملمة مإلدمؤ  مالسقرمتمجمنة. ُييقبر مكول

ويم   وؤسلةة وؤيال  و دلل معقوى مةمنظمةويم  مةمنظملت ة ي،ل ؤسلةة وؤيال    أمل بيض ومةج ير ذكره أيضلم   
أم    وبمكن بلإلضلفة ةذةكدلل معقوى وح   مةيمل مالسقرمتمجمة منبثقة من ؤسلةة وؤياة مةمنظمة ككلو  

 . مةوظمف مةمعقوى   دللويم   ؤسلئل وؤيى ل ة ي،يكوم 

وقيمها(   ااألسباب التي تدعو المنظمات إلى االهتمام بكتابة بيان )رسالتها ورؤيته-2/1/2
 بشكل جيد، ونشره  على األطراف أصحاب المصلحة:  

 مةي ي  من مألسبلب مةق  ت دو مةمنظملت إل ذةك ومن أنم،ل: ننلك

  .ة،ل نلؤطة طراقوجود ؤيال ةلمنظمة نو بمثلبة  -1

كل مألساااااااااااال  مةذي ييقم  دلمت ف    ويم  إم بملم ؤساااااااااااالةة وؤياة -2 مةمنظمة يشاااااااااااال
 السقرمتمجملت.مةمنظمة من أجل ممل ة مألن مف وم

ص مااوؤ  مةمنظمة أملم مألطرمف أماايلب مةموااليةو ومن ث  يقلل ل من  -3 إبت يوضاال 
 مخلطر فق مم ددم،  ة،ل وي  يجذب مةمزا  ةلقيلمل مي،ل.

 إبت ينشئ منلنلم تنظممملم دلملم جم مم. -4

خ مةقم  مع مةويت ف  مةمنظمة.  -5  إبت يرسل 
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 والرؤيا والقيم( الفعال:خصائص بيان )الرسالة -2/1/3   

 هناك مجموعة من الخصائص وأهمها اآلتي: 

 :بوضوح مآلت  مةبملميي د أم  -1

 تي ي  بشلط ةمنظمة.  -
 مةقوى مة مفية ةلمنظمة. -

 )مآل بشلط،ل( مةمنظمة ؤياة -       

 .مةقم  مألسلسملة ةلمنظمة -       

 مالسقرمتمج .يجب أالن يقضمن مةبملم تفلممل تيكس  ملب مةفكر -3

 مع د م مةمبلةوة فم،ل.حقمقملة  مةق  يذكرنل مةميلوملت تكوم يجب أم -3

 يجب أم يكوم مةبملم يلبل ةلقيقمق.-4

بمثلبة مرشاااااا  واطلؤ دلم ةلم يران يق  من نالةت متخلذ مالسااااااقرمتمجملت    ومةقم   أم تكوم مةرساااااالةة ومةريال-5
 مةمخقلفة دمنل مةمنظمة. 

مطلةب أن  مألطرمف أماااااايلب   مةموااااااليةو أو دلل مأليل  أماااااايلب  يجب أم يرمد  مطلةب مألطرمف-6
 مةمولية إذم ة  يكن بإمكلم مةمنظمة مةوفلء بمقطللبلت،  جمميل

  مةمنظمة ةليمل مةموااالية مع  بشااايوؤمم إيجلبملم يقود وايرك دومفع كلفة مألطرمف أمااايلأم يثمر مةبملم  -7
 مي،ل. 

 يفضل وجود إطلؤ زمن  مي د ةلريال-8

 

 

 

 هنا انتهت المحاضرة
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   االستراتيجية: األهداف  تحديد:  ثانياً   2/2

  مالساقرمتمجمة مألن مف وضاع ون و  مةقلةملة  مةخطو   تأت   مةمنظمةوؤياة   ؤسالةة  تي ي  من  مالبق،لء دقب    
  مةمنظمة ؤ بت مل  إذم دملت  يجب ةمل  مة يمق  مةقي ي  نو وضااااااااي،ل من ومةورض و  ةلمنظمة  (مةرئمعااااااااملة)  أي
 .ويمم،ل وؤياق،ل ؤسلةق،ل تيقمق ف 

أم   اساتراتيجية  أهداف كانت ساوا   أهداف للمنظمة وضا  عند  مراعاتها من  البد أسااساّية  معايير هناك  
  أهمها:  ومن  أهداف تفصيلية

 مي د  وومضية مألن مف تكوم يجب أم -1

يجااب أم تكوم مألناا مف ديمقااة وياالبلااة ةلقماال  مةكمل  )ياا ؤ مإلمكاالم( أي أم ييبر دن نااذه مألناا مف -2
 بشكل كم  أو يمم  ي ؤ مإلمكلم. 

ب يةو  أمل إذم تيذلؤ وضع مة، ف ب يلة وبشكل يمكن يملست كمملل: فين نل ةن ييرف أدضلء مةقنظم  ن ف،    
م،ل تجله مة، ف. وي   تيجز منظمة مألدملل دن مةققمم  مةجمل  ةقق ل

ر مةقيا لي إبن -3 مل  يجاب أم تتقنعاااااااااااااا  مألنا مف بالةقيا لي ومةومييمانة ف  بفس مةويات. إذ أمل مألنا مف مةق  تفجل 
ة بلةمنظمةو أمنل إذم كلم مة، ف مفرطلم   تيط  ةلم يران حلفزمم ةلبيث دن طرق ةقيعااااااامن مةيململت مةخلمااااااال

 ومةموظفمن.ف  مةع،وةة ومةعطيملةو فإبنت ي  يفشل ف  تيفمز مةم يران 

ياالت مةق  يفرضاااااااااااااا،اال فقاا  يجيال    كماال  يجااب أم يكوم ومييماالم فااإذم كاالم مة،اا ف  مر وميي  من حمااث مةقياا ل
 موظفمن يعقعلموم. مة

أم يقضاااااااااامن مة، ف ويقلم مي دمم ةقنفمذهو ألمن ذةك يوضااااااااااص ةلموظفمن أمل إحرمز مةنجلح يقطللب    يجب- 4 
دو وةمس بي  مبقضااالء نذم مةويت وي  يعااالن  تي ي  تومؤاخ بيض مألدملل ف   تيقمق مة، ف ف  ويت مي ل

 إذكلء مةشيوؤ بلالسقنفلؤ.

 ودب مةقوملرمت مةطلؤئة.يجب أم تكوم مألن مف مربة تعق-5
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يجب أم ترضااا  مألن مف مالساااقرمتمجمة مألطرمف أمااايلب مةموااالية أو دلل مأليل أنمل،  إم ة  يكن -6 
    بلسقطلدة مةمنظمة مةوفلء بمقطللبلت،  جمميل
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