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أهمية االستراتيجية



ما هً إدارة ؟



ما هً استراتٌجٌتك اإلدارٌة؟



كٌفٌة إعداد استراتٌجٌة؟



المهمة
الرؤٌة

القٌم

األهداف



مهمة من أجل

التحفٌز

لهاماإل

الدعم

لتزاماإل



مجال نشاط المنظمة األساسً 

.الذي ٌشكل مبرر وجودها



ال لكن لماذا من المهم كتابة 

مهمة؟ال

تعمل المهمة على السماح 

لعمالئنا المستهدفٌن بمعرفة ما 

سٌمكن هذا العمٌل . نقوم به

لدٌنا عرًضا فهم أن المحتمل من 
.ٌتوافق مع حاجته



للقادة والموظفٌن  مهمةكما تسمح ال

بتبادل هدف مشترك والعمل فً نفس 

.االتجاه

؟المهمةمتى نكتب 



من الذي ٌجب أن ٌعمل على تطوٌر 

مهمة ؟

؟ كٌفٌة إعداد مهمة



ٌجب أال تكون المهمة واسعة وغامضة أو 

.مفرطة التقٌٌد أو محدودة

.ٌجب أن ٌكون البٌان قصًٌرا وموجًزا ودقًٌقا

.ٌجب أن ٌكون البٌان واضًحا وسهل الفهم

.ٌجب أن ٌكون البٌان سهل الحفظ والقراءة

.ٌجب أن ٌكون البٌان ملهًما ومحفًزا وممًٌزا



مسارات للتفكٌر

:المهمةقد ٌحدد بٌان 
.ممارستهاتقرر الوظٌفة التً 

.السوق الذي ترغب الشركة فً خدمته

.األهداف والغاٌات التً تهدف الشركة إلى تحقٌقها

.تبرز كستجعلاالختالفات والمهارات الممٌزة التً 



ماذا تفعل بمهمتك التعاونٌة؟

انشرها فً تعاونك لتسمح لعمالئك بمعرفة ما تقوم به وكٌف 

.تخطط للقٌام به

انشرها فً مكتبك بحٌث ٌكون جمٌع الموظفٌن على علم بها 

.ومستوحى منها

وخطط عملك  اإلستراتٌجٌةاستخدمها لتطوٌر خططك 

.وخططك التسوٌقٌة

.نفسك لرجال األعمالتعرٌف للٌمكنك استخدامه بمثابة خطاب 

ٌمكنك استخدامه للتحقق من أن العمل التسوٌقً الذي تقوم به 

.ٌحترم أهداف التعاونٌة



الرؤٌة

.بٌن المهمة والرؤٌةنمٌز دعونا أوال 



وما تقدمه كخدمة أو منتجبه تعرض المهمة ما تقوم 

المهمة عبارة عن بٌان تقدمه لعمالئك ٌتٌح لهم تحدٌد ما 

.إذا كانوا ٌرغبون فً التعامل معك



ا مع الرؤٌة  ًٌ هو بٌان سٌتم استخدامه بشكل أساسً داخل

.موظفٌك وشركائك

ستحدد الرؤٌة المكان الذي ترٌد الذهاب إلٌه ، 

والتواصل بوضوح مع ما ترٌد تحقٌقه كأهداف ، وتعبئة 

.وتحفٌز الناس على متابعتك فً هذه الرؤٌة



لماذا من المهم كتابة رؤٌتك؟

وتوصٌلها ٌساعد على تحدٌد األهداف رؤٌة إن إنشاء 

المشتركة وتنسٌق جهود بعضها البعض وزٌادة فرص 

.تحقٌق هذه األهداف



واضحة ومحفزة؟رؤٌة كٌف تصنع 

.الرؤٌة هً نوع من األهداف متوسطة المدى

لذا ، تخٌل ، احلم ، انقل نفسك فً المستقبل ، وتصور المكان 

.سنوات 5أو  4،  3،  2إلٌه فً الذي ترٌد أن تصل 



لٌؤمن جمٌع المتعاونٌن، ٌجب أن تكون الرؤٌة واقعٌة بما ٌكفً 

.وتكون متفائلة بما ٌكفً لتكون محفزة وملهمة

، ال تختار الكثٌر من " الحالة المستقبلٌة"عندما تتخٌل هذه 

.كافٌة 2أو  1. األهداف لوصفها



كتابة أقدم بعض األمثلة عن طرق 

ودقٌقة رؤٌتك حتى تكون واضحة 

.وملهمة



بدال من قول

أرٌد أن أكون الزعٌم فً السوق

قل

2022٪ من حصة السوق بحلول ٌولٌو  51تحقٌق 



بدال من قول

أرٌد أن أكون األفضل فً مجالنا

قل

المقبلة٪ للسنوات الثالث 95تحقٌق نسبة رضا تبلغ 





( ...البحث والتكنولوجٌا)االبتكار  -1

( ...سحر التسلسل الهرمً)روح الفرٌق  -2

( ...الوالء وااللتزام)النزاهة  -3

( ...االتصال التصاعدي)االحترام  -4

المسؤولٌة - 5

. ...رضا العمالء -6



الجودة -7

المشاركة -8

التمٌز - 9



شكرا على تفاعلكم


