
|  نشریه داخلی معاونت طرح وبرنامه |
|  شماره41 |  بهار1390  |

|  نشریه داخلی معاونت طرح وبرنامه |  شماره41  |   بهار1390  |  صفحه1  |

تعريفچشمانداز
چش��م انداز يا دورنماي س��ازمان به معناي مقصد 
و آرمان سازمان اس��ت. چشم انداز به اين پرسش 
پاس��خ مي دهد: »م��ا مي خواهيم چه بش��ويم؟« 
چشم انداز روشن مي کند که سازمان قصد دارد با 
انج��ام وظايف و مأموريت خود به کجا برس��د. به 
عبارتي چشم انداز، تدوين شرحي روشن و مختصر 
درباره اين نکته است که سازمان در صورت اجراي 
موفقيت آميز راهبردهاي خود يا دستيابي به ظرفيت 
کام��ل خويش چه وضعيتي خواهد داش��ت 1 ]1[.

ويژگيهايچشمانداز
ش��رح چش��م انداز بايد کوتاه، اما برانگيزاننده 
و مح��رک، اميدبخ��ش و متضم��ن آينده اي 
بهتر، همس��و با ارزش هاي مشترک و همراه با 
پيامدهاي مثبت باشد و بر قدرت نظام اداري و 
کارکنان تاکيد ورزد و تصوير يا تصاوير کالمي، 
ذهني و استعاره ظريفي را به کار گيرد و شور 

و شوق و هيجان را القا کند]2[.
ازنظرپيترسنگه2چشم اندازبايد داراي ويژگي هاي 

زير باشد:
	 بيانگرارزش  هاوگرايش هاي      متعالي سازمان  باشد.
	 گذشته، حال و آينده را با يکديگر پيوند  زند.

	 يکپارچگي، وحدت و هماهنگي را به همراه 
داشته باشد.

	 به رفتارهاي کارکنان معنا  بخشد.
	 تعهدزا باشد.

	 انگيزشي و روحيه ساز باشد.
 . انرژي بخش باشد]3[	 

ضرورتچشمانداز
یک چشم اندازخوب، حداقل سه پيامد مهم را در بردارد: 

نخس��ت با روش��ن کردن جهت کلي تحول، مي تواند صدها يا ه��زاران تصميم مفصل را 
س��اده تر بيان کند. دوم به افراد انگيزه اقدام و کار مي دهد، حتي اگر گام هاي نخس��تين 
بسيار دشوار  باشند. سوم، مي تواند اقدامات افراد گوناگون را حتي اگر هزاران هزار نفر هم 

باشند، به شيوه اي کاماًل سريع و کارآمد هماهنگ کند.

مزايايچشمانداز
مزایاي چشم انداز عبارتند از:

* معني آفريني براي همه افراد سازمان؛
	 ايجاد ارتباط ميان کارها با تصويرآينده؛

	 ايجاد مبنايي براي ارزيابي درآينده؛
	 ايجاد چالشي ارزشمند؛

	 ايجاد باور مفيد و مهم بودن در افراد؛
	 ارتقاي افراد به سطوح عالي تر تعهد و عمل؛

	 متمرکزکننده منابع و تصميمات درجاي خود؛
	 ايجادکننده هويتي مشترک و زمينه ساز همکاري و تعاون افراد؛

	 هدايت کننده توانايي هاي افراد در يک جهت مشترک]4[.

1. مبانی ومفاهيم مدیریت راهبردی درشماره های24 و
   25 سامان آمده است.

 Peter M Senge2.
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چشماندازدانشگاهفردوسيمشهد
دانش��گاه فردوس��ي مش��هد يکي از دو دانش��گاه 
برتر جامع کش��ور در توليد عل��م، نظريه پردازي و 
توسعه فناوري، برخوردار از جايگاه معتبر در بين 
10 دانش��گاه اول جهان اس��ام و جزء 500 دانشگاه 

ممتاز جهان با هويتي اسامي- ايراني است.

تعريفمأموريت
مأموريت يک سازمان، مقصود يا فلسفه وجودي 
آن و منظ��ور منحص��ر از ايجاد س��ازمان اس��ت 
بنابراين آن را از س��اير س��ازمان ها جدا ساخته و 

دامنه فعاليت هاي سازمان را روشن مي سازد]5[.

ماهيتمأموريت
	 مأموريت س��ازمان عبارت است از بيان نگرش 
و ديدگاه ها، اگر در بيان مأموريت بيش از حد 
محدودي��ت قائل ش��ويم، مانع از رش��د خالق 
سازمان خواهيم شد. از طرف ديگر اگر مأموريت 
س��ازمان به شيوه اي بس��يار کلي و به  گونه اي 
بيان شود که هيچ يک از راهبرد هاي محتمل 
حذف نگردد، فاقد هر نوع کارايي خواهد ش��د.

عبارت ها و  	 درتدوين مأموريت س��ازمان بايد از
جمله هايي استفاده کردکه دربرگيرنده ديدگاه هاي 
مختلف باشد تا نيازهاي گوناگون تامين شود. 

	 اگر مأموريت سازمان به شيوه اي مناسب تهيه 
شود بازتابي از انتظارات مشتريان خواهد بود. 
دليل عمده براي تهيه مأموريت س��ازمان اين 
اس��ت که نظر مش��ترياني را جل��ب نمايد که 

مديران براي آن ها اهميت قائلند. 

بيانيهمأموريت
بيانيه مأموريت، بيانگر افق هاي بلند سازمان، در قالب 
آن چه که مي خواهد باشد و کساني که مي خواهد به 
آن ها خدماتي را ارائه نمايد، است. همچنين بيانيه 
مأموريت ش��امل اعتقادات، بيان مقصود، فلس��فه، 

باورها و اصول يک سازمان مي باشد]1[.

ويژگيهايبيانيهمأموريت
* مشتریان: مشتريان سازمان چه کساني هستند؟

* محصوالت و یا خدمات: محصوالت و خدمات عمده سازمان چيست؟
* بازارها: از نظر جغرافيايي سازمان در کجا رقابت مي کند؟

* فناوري: آيا سازمان از پيشرفته ترين فناوري ها استفاده مي کند؟
* توجه به بقا و رشد: آيا براي رشد و سالمت مالي از تعهد الزم برخوردار است؟

* فلسفه: باورها، ارزش ها، آرزوها و اولويت هاي اخالقي اصلي سازمان چيست؟
* ویژگي ممتاز: سازمان داراي چه مزيت رقابتي يا شايستگي ممتاز است؟

* توجه به تصور مردم: آيا سازمان نسبت به مسائل اجتماعي، جامعه و محيط، واکنش
 مناسب نشان مي دهد؟

* توجه به كاركنان: آيا کارکنان به عنوان يک دارايي ارزشمند براي سازمان به حساب
 مي آيند؟]6[

ضرورتبيانيهمأموريت
سوالي که مطرح مي شود اين است که چه لزومي به طرح بيانيه مأموريت سازمان با ويژگي هايي 
که برخي از آن ها را برشمرديم، وجود دارد؟ اگر بيانيه مأموريتي وجود نداشته باشد، سازمان 
چه لطمه اي مي بيند؟ آيا بيانيه هاي مأموريت تنها يک سري مستندات هستند که به منظور 
حفظ رس��ميت به وجود مي آيند؟ يا بر عملکرد و ش��انس موفقيت سازمان مؤثر هستند؟
کينگ و کللند1 در پاسخ به سواالت فوق، موارد زير را از مزاياي وجود بيانيه مأموريت دانسته اند:

ماموريتبيانيه

King & Kelland1.
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	 اطمينان از وحدت مقاصد در درون سازمان؛
	 ايجاد مبنايي براي انگيزش جهت استفاده از منابع درون سازمان؛

	 تدوين يک مبنا يا استاندارد براي تخصيص منابع سازمان؛
	 ايجاد يک آهنگ عمومي يا فضاي سازماني؛

	 فراهم نمودن محور و کانوني براي کساني که مايل هستند با اهداف و جهت گيري هاي 
سازمان حرکت کنند و بازداشتن کساني که نمي توانند همکاري بيشتري در فعاليت هاي 

سازمان داشته باشند. 
	 مش��خص شدن مقاصد س��ازماني و تبديل اين مقاصد به اهداف  به گونه اي که عوامل 

هزينه، زمان و عملکرد را بتوان ارزيابي و کنترل نمود.
	 تس��هيل در تبديل اهداف  به ساختار کاري که نش��ان دهنده مسئوليت ها و اهداف  در 

درون سازمان باشد.
به طور کلي بايد گفت که صاحبنظران مديريت راهبردي، همگي بر اين ويژگي بيانيه هاي 
مأموريت که موجب وحدت بخش هاي مختلف س��ازمان مي شوند، اتفاق نظر دارند. بيانيه 
مأموريت سازمان کمک مي کند تا بخش ها و افراد مختلف سازمان، همه در جهت رسيدن 
به اهداف يکس��ان و مش��ترکي حرکت کنند و احتماالً بيانيه مأموريت موجب مي ش��ود 

بخش هاي مختلف سازمان براي يکديگر هم افزايي ايجاد کنند.

هر چند بيانيه مأموريت وارد جزئيات نمي ش��ود، اما با تعيين آن چه سازمان مي خواهد به 
آن برسد يک چارچوب کلي براي ارزيابي تصميمات مديريت به وجود مي آورد. مثاًل فرض 
کنيد سازماني در بخشي از بيانيه مأموريت خود به تعامل مثبت با محيط زيست و توسعه 

پايدار اشاره کرده است. در اين حالت اگر مديران 
سازمان در دفع زباله هاي صنعتي خود، شرايط 
محيط زيست را رعايت نکنند و يا آلودگي هاي 
مختلف ايجاد کنند، مي توان با بازگشت به بيانيه 
مأموريت، حرک��ت آن ها را خالف جهت اهداف 
کالن و فلسفه وجودي س��ازمان،  دانست. البته 
بايد توجه داشت که اگر بيانيه مأموريت در ذهن 
مديران به طور جدي شکل نگرفته باشد و تنها 
يادداشتي باشد که جنبه ظاهري و تبليغاتي داشته 
باشد، هيچ کدام از مزاياي فوق، رخ نخواهد داد.

وج��ود يک بيانيه مأموريت که به درس��تي و با 
دقت تدوين ش��ده اس��ت و به واقع برخاسته از 
انديشه و خواست مديران سازمان است؛ هنگام 
تصميم گي��ري و انتخ��اب از مي��ان گزينه هاي 
مختلف، بدون شک راهگشاي مدير خواهد بود. 
مدير، بيانيه مأموريت را مبناي تصميم خود براي 
تخصيص منابع قرار مي دهد و همين طور در ساير 
گونه هاي تصميم گيري، بيانيه مأموريت مي تواند 
مبنا و نقش��ه راهي براي تصميم گيري باش��د.

از آنجايي که براي رس��يدن به هر هدفي، يک 
س��اختار مورد نياز اس��ت. يکي از کارکردهاي 
بياني��ه مأموريت، تس��هيل تبديل اه��داف به 
ساختار است. وقتي تمام افراد سازمان در سطوح 
مختلف از فلسفه وجودي سازمان آگاه هستند، 
آن ها مي توانند در شکل دهي اين ساختار کمک 

و علت تصميمات مديران را بهتر درک کنند.

ي��ادآوري اين نکته ضروري اس��ت ک��ه بيانيه 
مأموريت اگر تنها يادداشتي قاب شده بر ديوار 
اتاق مديران و جمله اي در تبليغات آن ها باشد، 
تأثي��ري در پيش��برد اهداف س��ازمان نخواهد 
داش��ت. اما با تدوين صحيح و دقيق مأموريت 
س��ازمان و بازگش��ت مرت��ب ب��ه آن، مي تواند 
چراغ راهي ب��راي مديران در مس��ير پرتالطم 
تصميم گيري باشد که امکان رسيدن به اهداف 

تعيين شده را بيشتر مي نمايد]7[.
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مأموريت10سالهدانشگاهفردوسيمشهد
دانش��گاه فردوسي مش��هد به عنوان دانش��گاهي جامع  و منحصر به فرد در  نيمه شرقي 
کش��ور، برخوردار از قطب هاي علمي  ممتاز، با التزام به اصول متعالي دين مبين اسام، 
 رعايت اخاق حرفه اي و بهبود مستمر و با اتکاء به سرمايه هاي انساني و اجتماعي کارآمد 
به تربيت انس��ان هاي متعهد، خاق، متخصص، پژوهشگر و کارآفرين براي پاسخ گويي به 
نيازهاي جامعه و اعتاي فرهنگي آن اهتمام ورزيده و با بکارگيري فناوري هاي پيشرفته 
و استانداردهاي جهاني و تقويت همکاري با مراکز علمي  و فرهنگي به توليد و ترويج علم 

نافع در سطح ملي و بين المللي تاش مي کند.
ارزشهايمحوري

ارزش ه��اي محوري س��ازمان مي توانند به عنوان مبنايي براي تدوين سياس��ت ها مورد 
اس��تفاده ق��رار گيرند. حتي مي ت��وان با تکيه بر آن ها، ش��يوه رفتار روزان��ه کارکنان و 
مبناي تصميم گيري ها در محل کار را مش��خص نمود. س��ازمان ها مي بايس��ت به هنگام 
برنامه ريزي هاي بلندمدت، ارزش هاي محوري مش��خص شده خود را رعايت کنند و به 

هنگام ارزيابي عملکرد، برپايه ارزش هاي محوري خود تصميم گيري نمايند. 

گزارش پروژه تدوین برنامه راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد، فاز اول، جلد اول، 1387.
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شيخ  زاده، محمد، باقري، مسلم، مدیریت چشم اندار، مجموعه مقاالت همایش ملي سند چشم انداز جمهوري اسالمي ایران در افق1404، 
جلد اول، تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي، 1385.

ناصحي فر، وحيد، پورحسيني، سيدجواد، »مطالعه تطبيقي اجزاي تدوین بيانيه ماموریت شركت هاي فناوري اطالعات داخلي وخارجي«، 
دانش مدیریت، دوره21، شماره 80، بهار1387.
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ارزش ه��ا بايد در روزگار س��ختي به کارکنان 
س��ازمان روحي��ه بدهند. ارزش ها ش��عار هر 
روزه اي هستند که احساس خوبي به کارکنان 
مي بخشند. ارزش هاي سازماني، جنبه اخالقي 
منافع سازماني مي باشند. همچنين ارزش هاي 
محوري، اصول اعتقادي ديرپا و اساس��ي يک 
س��ازمان ب��وده، باعث رش��د و نمو اف��راد در 
قالب گروه مي ش��وند. ارزش هاي محوري يک 
س��ازمان به عنوان اصول راهنم��اي پايدار به 
هيچ توجيهي ني��از ندارند و براي افراد درون 

سازمان ارزش و اهميت ذاتي دارند]8[.

ارزشهايمحوريدانشگاهفردوسي
مشهد

http://www.businessplan.ir/content/view/149/101/.8

توحيد مح��وري،  عدالت گس��تري و اعتاي 
اصل مترقي واليت فقيه؛    

اعتاي فرهنگ اسامي- ايراني؛
حفظ کرامت و منزلت انساني، تکريم علم 

و عالم و شاگردپروري؛ 
مس��ئوليت پذيري و پاس��خ گويي در قب��ال 
نيازهاي علمي  در سطح ملي و بين المللي؛

دانش آفريني، دانش گس��تري و ارج نهادن 
به آفرينش هاي فکري؛

خ�ودب�اوري، ن��وآوري، رق�اب�ت پ�ذي�ري و 
آزادانديشي علمي؛

رعايت مصال��ح عمومي  و تقوي��ت روحيه 
مشارکت جمعي؛ 

تعامل فعال و س��ازنده در همکاري هاي 
علمي  و فرهنگي بين المللي؛

اعت��اي زب��ان فارس��ي ب��ه عن��وان يکي از 
زبان هاي علمي  بين المللي.
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