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(Mission)مأموریت 

ده و مأموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوو

ا هور سوازمان دارای یوک فلسوفه یو. به عبارتی دیگر بیوانگر هویوت سوازمان اسوت 

ل دهنده این فلسفه و مأموریت که شک. مأموریت است ، چه مکتوب باشد چه نباشد 

احبان و هرگونه فعالیت سازمان و رفتار کارکنانش است ، بنا به عقاید و ارزشهای صو

.  مدیران سازمان شکل می گیرد
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(Mission)مأموریت 

 ن سازمان ، مفهومی است که قید زمانی و مکوانی ااصوی نداشوته و ممکومأموریت

. بمانوداست در عرض چند روز تغییر کند یا برای مدتی طووننی بودون تغیور بواقی

و عوامول مسلم است که تغییر یا عدم تغییر مأموریت سازمان به گردانندگان سوازمان

.  داالی و اارجی اثرگذار برآن بستگی دارد



ته مأموریت نیز مانند هر مفهوم دیگری ممکن است سلسله مراتب ااص اود را داشو

:از جمله. باشد
اهداف کیفی 

سازمان
چشم انداز مقصود

:آنچه مسلم است همه این موارد از ویژگی های یکسان زیر براوردارند

... ...

مقید نبودن به 
زمان و مکان

وحدت 
بخش بودن

الهام بخش 
بودن

کلی بودن و...
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:در افق چشم انداز گروه هتلهای بین المللی پارسیان

انی پیشرو در معتبر جهمی و برند الاسیبا تمایزی بر گرفته از فرهنگ ایران
ارائه ادمات نوین هتلداری

اریچشم انداز رشته فعالیت هتلد
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عه آموزش ، با تمایزی برگرفته از فرهنگ ایرانی اسالمی ، پیشرو در توس

پژوهش و مهارتهای هتلداری و گردشگری در کشور

چشم انداز رشته فعالیت آموزش
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تمایزات مأموریت سازمان ها

مأموریت سازمان ها از نظر حجم ، محتوا ، شکل و پردااتن به جزئیات با هم متفاوت

.هستند

د که مفاد بیش تر کارشناسان و افراد صاحب نظر در مدیریت استراتژیک چنین می پندارن

وریت مأموریت سازمان باید دارای ویژگی های برجسته زیر باشد ، با توجه به این که مأم

ن آگاه سازمان بیش از سایر فرآیندهای مدیریت استراتژیک به چشم می اورد و همگان از آ

:می شوند ، پس شایسته است تا بسیاری از موارد زیر را شامل شوند



مأموریت سازمان

1

محصول
مشتری

بازار

فن آوری

توجه به بقاء 
،رشد و 
سودآوری

فلسفه

شایستگی 
متمایز

توجه به 
تصور مردم

توجه به 
کارکنان
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(کاال یا خدمات)محصول . 1

استینابیانیهاینتهیهازهدفواقعدرومأموریتبیانیهیکقسمتمهمترین

یکارچهبهواستامدهوجودبهچراشرکتکهشودمشخصهمگانبرایکه

ونتمحصکهشودعنوانمأموریتبیانیهدربایدبنابراین.باشدمیمشغول

چیست؟شرکتعمده(ادماتوکانها)
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مشتری. 2

تند؟ عالوه باید در بیانیه مأموریت مشخص شود که مشتریان شرکت چه کسانی هس

غول براین که در بیانیه مأموریت سازمان مشخص می شود که ما به چوه کواری مشو

بایود همچنوین( یعنی چه کانیی را تولید یا چه ادمتی را ارائوه موی کنویم)هستیم 

ی مشخص شود که کانها و ادماتی که شرکت ارایه می کند بورای چوه کسوانی مو

(یعنی مشتریان چه کسانی هستند. )باشد
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بازار. 3

 باید مشخص کند که بوازار هودف ایون شورکت چیسوت ، در چوه نووع بوازار یوا

ی بازارهایی فعالیت می کند یا می اواهد به آنها وارد شوود و محودوده و گسوتردگ

ع و بنوابراین بایود در بیانیوه مأموریوت سوازمان ، نوو. جغرافیایی آن چقودر اسوت 

کنود؟ گستردگی بازارها مشخص شده و معلوم شود که شرکت در کجا رقابت موی

کنوان و شناات دقیق بازارهای فعالیت و بیان آن در بیانیه مأموریوت هوم بورای کار

.مدیران شرکت و هم برای سایر ذی نفعان سودمند است
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فن آوری. 4

سایر عوامل ، شرکت باید با در نظر گرفتن وضعیت محیط ، بازار ، رقبا ، مشتریان و

ا انتخواب تکنولوژی مناسب برای تولید کان و ارایه ادماتی قابل رقابوت در بوازار ر

ن آوری بهوره در این فرآیند شرکت باید تالش کند تا از بهترین و مدرن ترین ف. کند 

ی ارایوه گیرد تا هم کانها و ادماتی با کیفیت بان و قابل رقابت در بازارهوای جهوان

.  کند و هم بتواند نیازهای مشتریان را به شکلی بهتر از رقبا برآورده کند
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فن آوری. 4

 ریوت چنین شرکت باید نوع تکنولوژی موورد اسوتفاده اوود را در بیانیوه مأموهم

عنوان کند ؛ چرا که از جنبه های مختلف می تواند برای دااول و اوارس سوازمان 

از تکنولووژی حداقل اثر آن بر مشتریان جنبه تبلیغاتی بهره گیوری. مفید واقع شود

.مدرن می باشد 
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توجه به بقا رشد و سودآوری. 5

اره بوه هر شرکتی در وهله اول باید توان تداوم حیات داشته باشد ، پس بایود هموو

عوالیتی کوه فکر رشد و توسعه و پیشی گرفتن از رقبا باشد و در نهایت این که هر ف

رشود انجام می دهد و هر روندی که طی می کند باید به سودآوری بینجامد تا بقا و

یوز توجوع بنابراین در بیانیه مأموریت باید به این موارد مهوم ن. شرکت را عملی کند

.کافی مبذول شود
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فلسفه. 6

ی از فلسفه شرکت که غالباً مورام شورکت نیوز نامیوده موی شوود بوه عنووان بخشو

رموان فلسفه شرکت باورهای بنیادی ارزش ها ، آ. مأموریت شرکت ظاهر می شود 

ا بو. ها و آرزوها ، اولویت های فلسفی و ااالقی اصلی شورکت را بیوان موی کنود

.جانده شودتوجه به اهمیت فلسفه شرکت در هدایت آن باید در بیانیه مأموریت گن
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ممتازشایستگی . 7

اوود از شرکت ها در راستای کامیابی معمونً تالش می کنند توا نسوبت بوه رقبوای

. سوت یابنودمزیت رقابتی براوردار باشند و برای این کوار بایود بوه قوابلیتی ویوژه د

قوابتی یوا بنابراین باید در بیانیه مأموریت مشخص شود که شرکت دارای چه مزیت ر

.باشدشایستگی متمایز می 
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ممتازشایستگی . 7

 ان قابلیت نیز همانند فن آوری مدرن می توانود در جلوب توجوه و اطمینواین

ا مورد زیرا آن چیزی ر. ااطر مشتریان و سرمایه گذاران بالقوه مفید واقع شود 

وانمنودی تأکید قرار می دهد که فقط اود شرکت دارد و رقبای دیگر یا چنین ت

.را ندارند یا این که تعداد کم تری آن را دارند
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توجه به تصور مردم. 8

تصویر ذهنی عمومی از شرکت ها برای آنها از اهمیوت زیوادی براووردار اسوت .

شورکت را چرا که تصویر ذهنی مثبت در اثر عملکردی شایسته می تواند موفقیوت

رکت به ارمغان آورد و برعکس تصویر ذهنی منفی به هر دلیلوی باعون ناکوامی شو

. ر عموم باشدبنابراین شرکت همواره باید به فکر ایجاد تصویر ذهنی مثبت د. شود

ه مسوایل بنابراین باید در بیانیه مأموریت مشخص شود کوه آیوا شورکت نسوبت بو

اجتماعی ، جامعه و محیط واکنش مناسب نشان می دهد ؟
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توجه به کارکنان. 9

از امروزه کارکنان به ااطر ارزشی که با فکر و عمل اود بورای شورکت ایجواد می کننود

ر گرو جمله مهم ترین منابع شرکت ها به شمار می روند به طوری که موفقیت شرکت ها د

ود این نیروهوا بورای بوروز قابلیوت هوای او. براورداری از نیروی انسانی توانمند است 

بوه فکور بنابراین شرکت ها باید از همه جوانوب. نیازمند توجه ویژه شرکت به آنها هستند

ارکنان به آسایش و رضایت کارکنان اود باشند و در بیانیه مأموریت اود نشان دهند که ک

.آیندعنوان یک قلم دارایی ارزشمند برای شرکت به حساب می 
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ی اواهند به عنووان این امر تأثیر بسیار مثبتی می تواند بر روی کسانی داشته باشدکه م

ایون حتوی. نیروی انسانی وارد سازمان شوند و از توانمندی بوانیی نیوز براوردارنود

یره تأثیر مسئله می تواند بر روی مشتریان ، اتحادیه های کارگری ، نهادهای دولتی و غ

.باشدمثبتی داشته 
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ازمانیک روش بسیار متداول برای تعیین مأموریت س

رده و از نخست چندین مقاله درباره ماهیت و نحوه تهیه بیانیه مأموریت انتخاب ک

ز مودیران سپس ا. مدیران میخواهیم که برای آگاهی بیشتر، این مقاله ها را بخوانند

رشود، آن گاه کمیتوه ای از مودیران ا. میخواهیم که برای سازمان مأموریت بنویسند

این نوشته ها را جمع آوری می کنند ، آنها را حک و اصالح می نماینود ، ماالوب 

انجام اضافی را حذف می کنند و هرکجا نزم است مالبی اضافه می نماینود و سور

. ردیک گردهمایی تشکیل می دهند تا سند نهایی ، مورد تأیید همگان قرار گی
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را از آنجا که همه مدیران در تهیه این مأموریت نقش داشته اند و سند نهوایی

مورد تأیید قرار داده اند ، در اموور مربووب بوه تودوین ، اجورا و ارزیوابی نیوز 

ی فرآیند تعیین مأموریت سازمان باعن م. همکاری های نزم را اواهند داشت

ازمان برای از س. شود استراتژیست ها از حمایت همه مدیران براوردار شوند

.ها از مشاوران متخصص اارس از سازمان استفاده می نمایند



تهیه یک مقاله آموزشی 
کامل، درباره ماهیت و 
نحوه تهیه بیانیه مأموریت

2
ماالعه مقاله آموزشی 
توسط مدیران سازمان

3
نوشتن مأموریت توسط 

مدیران سازمان

4

جمع آوری نوشته ها 
توسط کمیته ای از مدیران 

ارشد
5

حذف ، ویرایش و اضافه 
نمودن مالب به نوشته ها 

در صورت نیاز
6

تشکیل گردهمایی جهت 
تهیه سند نهایی و مورد 

تأیید همگان

www.mshojaie.com
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مأموریتمعیار ارزیابی 

 نابراین ب. برای هیچ شرکتی چیزی به نام بهترین مأموریت وجود نخواهد داشت

.  برای ارزیابی مأموریت سازمان ها باید از نعمت قضاوت اوب براوردار بود

شااصی که در بخش اجزای مأموریت 9مأموریت یک شرکت را باید باتوجه به 

صورت اگر یک سازمان نتواند مأموریت سازمانی را به. بیان شدند ، ارزیابی کرد 

نونی الهام بخش و جامع تدوین کند ، نمی تواند نظر مالوب گروه های ذی نفع ک

.و بالقوه را نسبت به اود جلب کند
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بیانیه مأموریت

 اگر مأموریت یک سازمان را در قالوب یوک سوند مکتووب کورده و بوه اطوالع

واقع ذی نفعان سازمان برسانیم و آن را فرا راه فعالیت های سازمان قرار دهیم، در

.  بیانیه مأموریت سازمان را تهیه کرده ایم

ازمان از جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک س: بیانیه مأموریت

.مقصود سازمان مشابه متمایز می شود



مأموریت 
سازمان

1

منسجم

روان

روشن

مقابل فه

کامل و 
جامع

جهت 
ساز

توافق 
ذی نفعان

مشارکت 
مدیران

ویرایش 
چندباره
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ار مفاد مأموریت را به صورت منسجم و با جمالتی روان و مرتبط به هوم در کنوار هوم قور
.دهیم

.بیانیه مأموریت سازمان به گونه ای قابل فهم برای همه تهیه شود

موورد توافوق بیانیه تهیه شده بایستی چندین و چند بار بازبینی و مرور و ویورایش شوده و
.اکثریت استراتژیست ها و حتی برای ذی نفعان قرارگیرد

.بیانیه مأموریت سازمان به گونه ای روشن تهیه شود

شوارکت حتی انمکان باید تعداد بیش تری از مدیران مشارکت کنند ، زیرا افراد از مجرای م
.، اود را نست به سازمان متعهد می کنند
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تهیه بیانیه مأموریت

کاربرگ های 

www.mshojaie.com



1

شرکت چه کان ها یا ادماتی را ارایه می دهد یا / این سازمان 

ارایه اواهد داد؟

2

ند شرکت چه کسانی هست/ سازمان / مشتریان این / ارباب رجوع ها 

یا اواهند بود؟
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3

، رقابتی/ اارجی ، انحصاری / داالی )بازارهایی / شرکت در چه حوزه ها / این سازمان

و در چه محدوده جغرافیایی فعالیت می کند یا اواهد کرد؟...( ادماتی و / تولیدی 

4

شرکت برای انجام فعالیت های اود از چه نوع فناوری و با چه ساح / این سازمان 

پیشرفتگی بهره می گیرد یا اواهد گرفت؟
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5

شرکت / چه باورها ، ارزش ها ، آرمان ها و اولویت های ااالقی بنیادی بر این سازمان 

حاکم است ؟

6

/ ازمان ها شرکت از چه مزیت رقابتی یا ویژگی متمایزی نسبت به سایر س/ این سازمان 

رقبای اود براوردار است ؟

www.mshojaie.com



7

...  ها و آسایش ، رضایت ، اواسته)شرکت چقدر به کارکنان و مسائل آنها / این سازمان 

اهمیت داده و توجه دارد؟( 
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8

...(  و امور ایریه ، حفظ محیط زیست)شرکت تا چه حد نسبت به مسائل اجتماعی / این سازمان 

حساس بوده و به تصویر ذهنی جامعه از عملکرد اود اهمیت می دهد؟

9

شرکت تا چه اندازه به بقاء رشد و سودآوری توجه می شود ؟/ در این سازمان 
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...سازمان / بیانیه مأموریت شرکت 

ا از تلفیق سازمان خود ر/ لطفاً با توجه به کاربرگ های قبلی ، بیانیه مأموریت شرکت 

.و رعایت ویژگی های مأموریت ، در کادر زیر مرقوم نمایید9تا 1پاسخ سواالت 
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