قدرت چشمانداز

ترجمه و آمادهسازي :انديشکده صنعت و فناوري (آصف)

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين
و صلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين

قدرت چشمانداز

پيتر دراکر نويسندهي مشهور مديريت ميگفت" ،بهترين راه پيشبيني آينده ،ساختن آن است ".اکثر رهبران باا
نظر او کامالً موافقند .رهبر ميخواهد "تفاوت" ايجاد کند و ميکوشد تا چيزي خلق کند که قبالً وجاود نداشاته
است .اين تفاوت ،يک چشمانداز ميسازد.
مهمترين وظيفهي يک رهبر ،ارايهي تصويري شفاف و جذاب از آينده و تعهاد قطعاي و محکام نسابت باه آن
است .اين تصوير ،چشمانداز ناميده ميشود .به جملهي هنري فورد زمانيکه چشماندازش را دربارهي توليد انباوه
اتومبيل توضيح ميداد ،دقت کنيد " :اتومبيلي براي همهي مردم خواهم سااخت ...از بهتارين ماواد اولياه و باه
دست بهترين مردان ،با استفاده از سادهترين طرحهايي که مهندسي مادرن بتواناد تهياه کناد  ...قيمات آن باه
قدري ارزان خواهد بود که هيچ کس با درآماد متوساا از داشاتن آن محاروم نماناد و بتواناد سااعات خاوش و
آرامشبخشي را در کنار خانوادهاش بگذراند و از طبيعت زيبايي که خداوند آفريده ،لذت ببرد".
موفقيت رهبري فورد با يک چشم انداز آغاز شد .او براي موفق شدن يک استراتژي هم به آن افزود .سه ايادهي
بزرگي که به چشماندازش حيات بخشيدند عبارتند از  .1خا توليد متحرک؛  .2پرداخت حقوق ماهانهي عادالنه،
نه با کمترين حد ممکن بلکه با بيشترين مبلغ ممکن؛ و  .3يکپارچهسازي عمودي ،1که کارخانهي ريور راجفاورد
را به اعجازي در دنياي صنعتي تبديل کرد.
رهبر براي موفقيت عالوه بر تدوين چشمانداز و استراتژي بايد شور و هيجان و توانايي انتقال چشمانداز خود باه
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کارکنان را نيز داشته باشد .جيمز بروک ،مدير عامل شرکت جانسون اند جانساون تخماين زد کاه  04درصاد از
وقتش را صرف انتقال چشمانداز شرکت به کارکنان مايکناد .درباارهي چشاماناداز رهباران و اساتراتژيهااي
خالقانهشان حرفهاي زيادي گفتهاند .اما انرژي باور نکردني را که رهبران در هنگاام مواجهاه باا چاالشهااي
تکراري و حتي شکستها از خود نشان ميدهند ،نبايد ناديده گرفت .رهبران نوعاً نشاط ذاتي دارند ،و انتقال اين
انرژي را به ديگران مديريت ميکنند .اين نيرويي است که از اعتقاد عميق و شور و اشتياق شديد نسبت باه کاار
يا هدف پديد ميآيد .اين گونه رهبران روح زندگي را در کالبد سازمانشان ميدمند؛ از اينرو اصاطالح انيميتاور
(پوياييآفرين) 1براي توصيف رهبر به کار ميرود.
نمونههايي از چشماندازهاي قدرتمند
به چشمانداز جامع و قدرتمند شرکت جانسون اند جانسون ا توليدکنندهي تجهيزات پزشکي ا دقت کنيد که باه
هزاران نفر از کارکنان شرکت در سراسر دنيا کمک کرده تا بفهمند که در وهلهي اول به مشاتري تعهاد دارناد:
"ما معتقديم اولين تعهد ما نسبت به پزشکان ،پرستاران و بيماران اسات؛ باه ماادران و هماهي کسااني کاه از
محصوالت و خدمات ما استفاده ميکنند".
به چشمانداز برانگيزانندهي کاليس هانينگتن ،بنيانگذار شرکت کشتيسازي نيوپورت نياوز و شارکت دراي داک
در سال  1881توجه کنيد:
"ما در اينجا کشتيهاي خوبي ميسازيم.
اگر بتوانيم ا توأم با درآمد
و اگر الزم باشد ا به ضرر
اما هميشه کشتيهاي خوب ميسازيم".

و چشمانداز جي .پاول گتي ،چهرهي سرشناس نفتي را که چنين است" :زود از خواب بيادار شاويد ،ساخت کاار
کنيد ،و نفت پيدا کنيد".
نقش چشمانداز در کمک به موفقيت سازمانها چيست؟ همانطور که در شکل  1مايبينياد ،موفقيات باا ياک
چشمانداز روشن و جذاب شروع ميشود؛ تصويري در ذهن اعضااي ساازمان از ايانکاه کارهاا چگوناه باياد و
ميتوانند باشند .بدون چشمانداز به سردرگمي دچار ميشوم .عوامل مهم ديگري نياز ضارورياناد :مهاارتهاا،
انگيزه ،منابع ،و برنامهي اقدام (برنامهي اجرايي).

1. animator
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شکل  .1عوامل پنجگانهي موثر بر موفقيت سازمان
بدون وجود هريک از اين عوامل مشکالتي پديد ميآيد.

چشمانداز به عنوان يک آرمان
واژهي چشمانداز تصويرهايي را در ذهن زنده ميکند؛ گوياي يک جهتگيري به سوي آيناده اسات؛ بار اساتانداردي
برتر يا موقعيتي شرافتمندانه داللت دارد و منحصربهفرد است .اينها مؤلفههايي هستند که به چشمانداز حياات و دوام
ميبخشند .چشمانداز تصوير مطلوبي است از آنچه ميتواند و بايد باشد .رهبر بايد سه سوال بپرسد تا چشمانادازش را
بيازمايد )1( :آيا مسيرمان صحيح است؟ ( )2آيا هدفهايمان درستاند؟  .3آيا زمان مناسبي براي شروع است؟ ساپس
بايد چشماندازش را به مشورت بگذارد و تاييد آن را از ذينفعان بگيرد.
رهبر به عنوان فردي دورانديش و برانگيزندهي کارکنان
به عقيدهي وارن بنيس ،1نويسندهي مديريت ،رهبران بايد کامالً روي ياک هادف ياا چشاماناداز آيناده محاور
متمرکز شوند .روشني هدف ،راهنماي تصميمگيري درباره ي زمان و منابع است .البته تاالش مساتمر نياز الزم
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است .شور و شوق و قدرت از آن رهبراني است که آشکارا ميدانند کجا ميروناد و باراي رسايدن باه موفقيات
احساس تعهد دارند .اگر رهبران شور و شوق و قدرت داشته باشند ،ديگران ترغيب ميشوند که از آنهاا پياروي
کنند.
دو پژوهشگر ،نوئل تيکي و ماري ديوانا ،1توضيح ميدهند که رهبران موفق چگونه به سازمانهايشاان کماک
ميکنند تا با چالش تغيير روبهرو شوند .از متن مصاحبههاي آن دو چنين بر ميآيد که آنها از فراينادي باا ساه
گام استفاده ميکنند :گام  )1درک نياز به تغيير؛ گام  )2ايجاد يک چشمانداز شفاف و مثبات از آيناده؛ و گاام )3
اقدام در جهت تقويت ساختارها و فرايندها به منظور دستيابي به چشمانداز.
در مطالعه ي جامعي که پيرامون ويژگاي هااي رهباران موفاق در ساطوح متوساا تاا ارشاد توساا فاروم
کورپوريشن 2انجام شد ،همان نتايج سه گانه ي تيکي و دي وانا به دست آمد که براي هدايت ساازمان هاا در
دوره ي تغيير مورد نيازند:
 .1پذيرفتن مسووليتهاي فردي براي شروع تغيير .يکي از وظايف مهم رهبار ماديريت توجاه اسات.
رهبر بايد شخصاً براي ايجاد يک تفاوت درگير شود و خود را متعهد بداند.
 .2ايجاد چشمانداز و استراتژي براي سازمان .تدوين چشمانداز و استراتژي باياد توساا رهبار شاروع
شود ،و پيروان بايد طرف مشورت قرار گرفته و آنها را تأييد کنند .عالوه بر اين ،چشمانداز و اساتراتژي
بايد به اندازه کافي جامع و مفصل بوده و از همه مهمتر ارزش عملياتي شدن داشته باشند .رهبار باياد
چشماندازي خلق کند که براي ديگران دلگرمکننده و انگيزهبخش باشد.
 .3اعتماد داشتن به ديگران و حمايت کردن از آنان .رفتار رهبر نسبت به ديگران بايد احترامآميز و با وقار
باشد ،از آنها بيشترين تالش و مسووليت فردي را انتظار داشته باشد ،و باراي کااري کاه انجاام دادهاناد
صميمانه قدرداني کند .رهبر انگيزهي فردي را با موفقيت گروهي به عنوان يک اصال مهام در تفاوي
اختيار ترکيب ميکند.
چکيدهي يافتههاي مهم مطالعهي فروم به قرار زير است:
 رهبري ،از اتاق هيات مديره گرفته تا کف ساازمان ،اهميات دارد .ايان بادان معناسات کاه قادرت
زنجيرهي رهبري به اندازهي ضعيفترين حلقهي آن است .بادون رهباري تاريرگاذار در تماام ساطوح
مسووليت ،در وهلهي اول کارکنان و در نهايت مشتريان رنج ميبرند.
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 موقعيتها و عناوين سازماني رهبران با عملکرد آنها ارتباط ضعيفي دارند يا اصالً ارتباطي ندارند.
کارکنان معموالً نسبت به افراد قدرتمناد مشاکوکند .رهباران جدياد مجبورناد اعتمااد و احتارام افاراد
زيرمجموعهي خود را جلب کنند؛ در غير اين صاورت کارکناان در برابار آنهاا مقاومات مايکنناد .در
حقيقت ،کارکناني که از مهارتهاي کامل رهبري برخوردار باشند ،مايتوانناد مثال هار مادير ارشادي
الهامبخش همکارانشان باشند.
 بدون رهبري ،سازمانها در دورانهاي تغيير به لغزش ميافتند .اين موقعيات مانناد رانادن خاودرو
بدون موتور يا هدايت کشتي بدون سکان است .وقتي مسير حرکت غلاا باشاد ،ساازمان دچاار رکاود
ميشود يا گروه در ارر حرکت در جهت نادرست ،با بحران شديدي مواجه ميشود.
 رهبري سازمان به ارتباطات متقابل بيش از فردگرايي نيااز دارد .حرکاات فاردي باراي کماک باه
سازمان مهم است ،اما براي رهبري سازمان از آن مهمتر مهارتهاي رهبري است ،مثالً اباراز نگراناي
براي اعضاي گروه ،درک نقش ساير کارکنان و ايجاد احساس عالقه و دلسوزي نسبت باه پاروژههاا و
مأموريتها.
 رهبران ديگران را به پذيرفتن وظايف رهبري تشويق ميکنند .رهبر با تفاوي

اختياار و قادرت باه

ديگران و تشويق آنان به تصميمگيري ،از داشتن نقش ناظر فارغ ميشود تاا وقات و انارژياش باراي
طراحي و شکل بخشيدن به آيندهي کلي سازمان آزاد گردد.
 رهبري با شرايط محيطي سروکار دارد .رهبري تاريرگذار مستلزم شناخت نيروها و رويادادهايي اسات
که باعث شکلگيري يک سازمان ،شرکت يا يک کار گروهي شدهاند؛ و نيز مستلزم ارزيابي نقاط قاوت،
ضعف ،فرصتها و تهديدهاي سازمان و برنامهريزي براي رويارويي با چالشهاي حاال و آيناده اسات.
هر سازمان و فضاي مربوط به آن ،ويژگيهاي خاص خود را داراست.
مفهوم چشماندازسازي
هنري ديويد تورو اهميت داشتن چشمانداز و تالش براي دستيابي به آن را اين گونه وصف ميکند" :انساانِ باا
اعتماد به نفس در مسير روياهايش گام بردارد و زندگي را آنگونه که تصور کرده است ،زندگي ميکند".
مفهوم چشماندازسازي به معنايي که امروزه در سازمانها استفاده ميشود ،منسوب به رونالد ليپيت 1است کاه در
اوايل دههي  ،1101نقطهي شروع تغيير را به جاي "مشکالت"" ،تصوير ظرفيت بالقوه" 2ميدانسات .اساتفان
1 . Ronald Lipitt
2 . Image of potentials
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کاوي ا نويسندهي مديريت ا فرايند ،محتاوا و اصاول کااربردي معيناي را شناساايي کارد کاه در ايجااد ياک
چشمانداز مورر شناخته شدهاند.
اصول فرايند چشماندازسازي

 .1به عنوان رهبر براي ايجاد هوشياري دائمي اقدام کنيد .نقش اصلي رهبر آغاز فرايند ،بحث و تباادل
نظر دربارهي اساس تدوين چشمانداز ،و اقدام براي تهيهي مستندات است .اين تالشها آغازگر بخاش
باال به پايين فرايند چشماندازسازي است.
 .2چالشگر و در عين حال واقعبين باشيد .هدفهاي وااليي در نظر بگيريد ،اما ارتباط خود را با واقعيات
از دست ندهيد .چشمانداز بايد تواناييهاي سازمان را گسترش دهد ،اما نبايد اعضاي آن را نابود کند.
 .3در جستوجوي مشارکت معنادار و زودهنگام اعضاي سازمان در فرايند چشماندازساازي باشايد.

اين جنبه شامل بحث و تبادل نظر ،نگارش و بازنويسي چشمانداز است .در واقع رهبران به پيروان خاود
پيام ميدهند که" :ما شروع کردهايم ،اما به نظرات شما احتياج داريم .مشارکت شما براي ما بسيار مهم
است".
 .0همه را به اظهارنظر دربارهي چشمانداز و بررسي آن تشويق کنيد .اين مرحلهي بازبيني که از پايين
به باالست ،آغازگر تجزيهوتحليل بسيار دقيق اسات .در ايانجاا رهباران مايگويناد" :ماا باراي ايان
چشمانداز جداً کار کردهايم و آن را دوست داريم؛ اما شما چگونه فکر ميکنيد؟ نظر شما چيسات؟ لطفااً
به ما بگوييد .ما ميخواهيم اين چشماناداز متعلاق باه هماه باشاد ".ساعهي صادر داشاته باشايد و از
پيشنهادها قدرداني کنيد .پيشنهادها و افکار پاسخدهندگان را مدنظر قرار دهيد .مشارکت کارکنان باراي
آنها تعهدآور است.
 .5جريان ارتباط را حفظ کنيد .تصور نکنيد همه مي دانند که قرار است چه اتفاقي بيفتد .پيشرفت تادوين
چشمانداز را گزارش دهيد .در مورد پذيرش مولفههاي چشمانداز توسا همکاران اطالعرساني و اظهاار
تشکر و قدرداني کنيد ا توافق در مورد ماموريت ،اهداف کلي ،ارزشهاي اصلي ،ذينفعان ،برنامههااي
استراتژيک و غيره .از موفقيتهاي به دست آمده در جهت دستيابي به اهداف بازخورد بدهيد.
 .1اجازه دهيد فرايند پيش برود .کارکنان براي انديشيدن به تحاول و حتاي ساازگار شادن باا تغييارات
مثبت ،به زمان نياز دارند .تدوين يک چشمانداز ممکن است بيش از انتظار کارکنان زمان ببرد .رهباران
ارشد ممکن است هفتهها وقت صرف تهيهي پيشنويس ،ماهها صارف فرايناد درگياري و باازخورد ،و
يک سال يا بيشتر براي نهاييسازي چشمانداز وقت بگذارند.
 .7تعهد ،پيگيري و اقدامات فعلي رهبر را به نمايش بگذاريد .رهبران بايد انطباق واقعيت با چشماناداز
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مکتوب را برقرار نگه دارند .هر اقدام مخلصانهاي براي تبديل کلمات به اقدامات ،براي چشمانداز اعتباار
ايجاد ميکند و دستيابي به چشمانداز در واقعيت را تقويت ميکند.
 .8بين بخشها هماهنگي برقرار کنيد .محتواي بيانيههاي چشمانداز براي بخشهااي مختلاف ساازمان
(دپارتمانها ،کارخانهها ،و تيمهاي کاري) بايد با چشمانداز کلي سازمان هماهنگ باشد.
اصول محتوايي چشمانداز

مؤلفههاي کليدي چشمانداز يا برنامهي استراتژيک نوعاً عبارتند از:
 .1مقصود يا ماموريت اصلي (فلسفهي وجودي) سازمان .بياني روشن و متقاعدکننده از ماموريت ساازمان
باعث ايجاد تمرکز و تعيين مسير ميشود .ماموريت سازمان در واقع پاسخ به اين سوال است که "ما چارا
وجود داريم؟".
 .2هدفهاي گسترده براي دستيابي به ماموريت سازمان .براي رسيدن به ماموريت بايد به موفقيتهااي
فرايندي يا عملکردي دست يابيد.
 .3ارزشهاي اساسي به عنوان معيارهاي درستي يا نادرستي رفتار (چيزهايي که ارزش از خود گذشتگي
داشته باشند) .بعضي وقتها ارزشهاي اساسي مثل حقيقت ،اعتماد ،و احترام را اصول عملياتي مينامناد
که حال و هواي اخالقي و شخصيت سازمان را تعريف ميکنند.
 .0ذينفعان و برداشت آنها از دستيابي به چشمانداز (مولفهي انسااني) .ايان کارکناان هساتند کاه از
آنچه سازمان انجام دهد يا ندهد ،تارير ميپذيرند.
 .5تجزيه و تحليل سازمان و محيط آن از جمله نقاط قوت و ضعف داخلي ،و نيز فرصت ها و تهديدهاي

خارجي .ارزيابي  SWOTاز شرايا موجود بايد دقيق و عيني باشد .اطالعات نامعلوم و واقعيتهاايي کاه
انکار ميشوند مزاحمند و ميتوانند سازمان را نابود کنند.
 .1طرح هاي استراتژيک (گاه آنها را عوامل کليدي موفقيت مينامند) .ايانهاا هادفهااي کوتااهمادت،
ميان مدت و بلندمدتي هستند که براي دستيابي به ماموريت ضارورياناد .ايان هادفهاا ممکان اسات
مختص فرد يا گروهي باشند و شايد همهي اعضاي سازمان را شامل شوند .ايان هادفهاا اساتراتژيک،
قابل اندازهگيري ،عملگرايانه ،واقعبينانه و داراي زمانبندي ،با تاريخ يا عدد باراي انادازهگياري موفقيات
هستند.
 .7برنامه هاي تاکتيکي و ماموريت هاي خاص (پروژه ها و فعاليات هاا) باراي پشاتيباني از طارحهااي

استراتژيک ،اهداف بزرگ و دستيابي باه ماموريات .ايان پاروژههاا و فعالياتهاا نقاش راهنماا را در
برنامهريزي عملکردي براي بخشها و اعضاي سازمان و تهيهي برنامهي کار ايفا ميکنند.
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مؤلفههاي  1تا  0مسيرهاي کلي سازمان را تعيين ميکنند .مؤلفههاي  5و  1برنامهريازي اساتراتژيک را شاامل
ميشوند که تعريفي از چشمانداز به دست ميدهند و کارکنان و منابع را روي هدفهاي خاص قابل اندازهگيري،
متمرکز ميکند .مؤلفه ي ( ،7برنامهريزي تاکتيکي) به پروژهها و فعاليتهايي اشاره دارد کاه باراي پياادهساازي
استراتژي طراحي شدهاند و حرکتهايي را شامل ميشاوند کاه باازي را باه سامت موفقيات ساوق مايدهناد.
برنامهريزي تاکتيکي به وظايف خاص فرد يا گروه و اقدامات معين منتهي ميشود.
يک هدف مهم در تحليل  SWOTشناسايي شايستگيهاي اصلي سازمان اسات ،يعناي نقااط قاوتي کاه کاه
سازمان آنها را بهتر از ديگران انجام ميدهد يا به بهترين شکل در اختيار دارد .اينها مايتوانناد منشاا برتاري
رقابتي باشند .شايستگيهاي محوري ساازمان مايتوانناد در فنااوريهااي کااراي تولياد ،داناش ياا تخصاص
محصوالت خاص ،يا سيستمهاي منحصربهفارد توزياع ،و از ايان قبيال يافات شاوند .هادف ديگار ،شناساايي
فرصتهايي در محيا است که سازمان ميتواند از آنها استفاده کند .نمونههايي مثل فناوريهاي جديد ،رواباا
استراتژيک ،و بازارهاي جديد براي محصوالت و خدمات .شکل  2را ببينيد.
اصول پيادهسازي چشمانداز

 .1چشمانداز را به مثابه قانون اساسي سازمان محترم بشماريد و به آن پايبند باشايد .اصاول و ارزشهااي
بيانشده در چشمانداز بايد بر رفتار و فرهنگ سازمان حکمفرما باشد ،نه سليقهي شخصي افراد.
 .2هر عضو جديد را از لحظهي ورود به درک چشمانداز و تعهد نسبت به آن تشويق کنيد .کساني را که
در فرايند تحقق چشمانداز مشارکت نميکنند ،ميتوان در اولين ارتباط با چشمانداز شناساايي کارد" :ماا
همه به اين خاطر جمع شدهايم؛ اگر شما هم ميتوانيد اين ماموريت و اين ارزشها را از آن خاود بدانياد،
ميتوانيم با هم باشيم ".چشمانداز براي همهي اعضاي جديد بايد گل سر سبد برنامهي آشنايي و معرفي
باشد.
 .3چشمانداز را هميشه در معرض ديد بگذاريد .پاياداري ماموريات را باا بيانياهي مکتاوب بياان کنياد.
چشمانداز بايد براي همهي مشتريان ،کارکنان ،تأمينکنندگان ،ذينفعان و تمام کساني که به نوعي باا آن
درگيرند ،تبليغ شود.
 .0از طريق همسويي و انطباق ،وحدت ايجاد کنيد .از چشمانداز به عنوان ياک ابازار رهباري و راهنمااي
تصميمگيري استفاده کنيد؛ همچنين آن را به عنوان محکي براي آزماون انطبااق اساتراتژي ،سااختارها،
سيستمها ،و رفتار اعضا و وسيلهاي براي رديابي پيشرفت استفاده کنيد.
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ارزيابي داخلي سازمان

نقاط ضعف ما کدامند؟

نقاط قوت ما کدامند؟

 خا توليد و تجهيزات منسوخ؟
 تحقيق و توسعهي ناکافي؟
 فناوريهاي منسوخشده؟
 مديريت ضعيف؟
 نبود ارتباطات يا کار تيمي؟
 .......... ؟

 کارايي توليد؟
 نيروي کار مجرب؟
 سهم بازار؟
 توان مالي؟
 حسن شهرت محصوالت يا خدمات؟

تهديدهاي ما کدامند؟

فرصتهاي ما کدامند؟

 رقباي جديد؟
 کمبود منابع؟
 مقررات جديد؟
 محصوالت جايگزين؟
 فناوري جديد؟
 .......... ؟

 بنيهي اقتصادي قوي؟
 رقباي ضعيف در بازار؟
 فناوريهاي نوظهور؟
 بازارهاي جديد؟
 روابا استراتژيک؟
 .......... ؟

 .......... ؟

تحليل SWOT

ارزيابي خارجي محيط

شکل  .2تحليل  SWOTاز نقاط قوت و ضعف سازمان و فرصتها و تهديدهاي محيطي

 .5رفتارهايي را که پشتيبان چشماندازند ،تقويت کنيد .اين کار باعث ترويج رفتار مشابهي ميشود که باه
دستيابي چشمانداز کمک ميکند.
 .1چشم انداز را به طور مرتب به منظور پاسخگويي به شرايط متغير بازنگري کنيد .حتاا قاانون اساساي
اياالت متحده هم در بلندمدت اصالح شده است .چشم اناداز را باه مثاباه ياک برناماه و کارکناان را باه
ديدهي برنامهريزان نگاه کنيد.
فرايند ايجاد چشمانداز بايد به قامت هر سازمان دوخته شود تا بيشترين کارايي را داشته باشد .فرايند ،محتاوا ،و اصاول
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پيادهسازي ،دستورالعملهايي براي رسيدن به هدف مورد نظر ا همساويي باا مساير و متعهاد نسابت باه موفقيات ا
هستند.
اهميت همسويي
چشمانداز بااهميت و امور اجرايي حياتي است .هر دوي اينها براي موفقيت ساازمان بسايار مهاماناد .حکايات
چشمانداز و امور اجرايي در سازمانهاي بسيار موفق ،حکايت همسويي است .سم والتون همهي منابع والماارت
را بهمنظور پشتيباني از شعبههاي اين فروشاگاه زنجيارهاي هماهناگ مايکارد .ري کاروک تماام فراينادها را
همجهت کرد تا مکدونالد بتواند در ارايهي خدمات ،کيفيت ،ارزش و پاکيزگي موفق باشد .والت ديزناي هماهي
شيوههاي کار شرکتش را در راستاي تامين تفريحات سالم براي کودکان و خانوادهشاان قارار داد .فارد اساميت
همهي ساختارها و سيستمهاي فدکس را براي تحويل بهموقع بسته همسو و هماهنگ کرد .اين رهبران بازر
ميدانستند که دستيابي به چشماندازشان مستلزم يکپارچگي از طريق همسويي و انطباق است .عماالً همساويي
به معناي آن است که اطمينان حاصل کنيم که ساختار سازماني و رفتار کارکناان ،حاامي اهاداف و ارزشهااي
سازمان هستند.
لزوم ايجاد چشمانداز
پيتر دراکر اهميت داشتن چشمانداز را اينگونه بيان ميکند:
از آنجا که سازمانهاي مدرن متشکل از متخصصاني هساتند کاه هرياک در زميناهي محادودي
تخصص دارند ،ماموريت آنها بايد کامالً روشن باشد .سازمان باياد ذهنيات واحادي داشاته باشاد
وگرنه اعضاي آن سر در گم ميشوند .آنها دنبالهي تخصص خودشان را ميگيرند ،بهجااي آنکاه
از آن براي دستيابي به وظايف مشترک استفاده کنند .هريک از آنهاا "نتاايج مثبات" را برحساب
تخصص خود تعريف ميکند و ارزشهاي خود را بر سازمان تحميل ميکند .تنها ياک چشاماناداز
مشترک است که همهي سازمان را حفظ ميکند و باه آن تواناايي تولياد مايدهاد .اگار در ماورد
ماموريت و ارزشها توافق وجود نداشته باشد ،اعتبار سازمان خيلي زود مخدوش ميشاود و در پاي
آن توانايي جذب کساني را که براي انجام وظايف خود به آنها نياز دارد ،از دست ميدهد.

جيمز کالينز و جري پوراس ،1نويسندگان مديريت ،مزاياي چشمانداز در شرکتها را بيان ميکنند .آنها از تعادادي از
مديران  144شرکت برتر آيسيان و  544شرکت برتر فورچون ميخواهند کاه ساازمانهااي "چشامانادازمحور" را
1 . James Collins and Jerry Porras
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شناسايي کنند .آنها در  24شرکتي که مديران بيش از همه انتخاب کرده بودند و همچنين در اولاين شارکت انتخاابي
هر مدير ،بهطور فرضي در سال  1121يک دالر سرمايهگذاري کردند و ساهم خريدناد و دريافتناد کاه عملکارد ايان
شرکتهاي چشماندازمحور  55بار بهتر از کل بازار است .آنها همچنين شرکتهاي چشامانادازمحور را باا همتاياان
فاقد چشماندازشان ا شرکتهايي که همزمان آغاز کرده بودند ا مقايسه کردند ،مثالً موتوروال را با زنيات ،و ديزناي را
با کلمبيا .باز هم شرکتهاي چشماندازمحور موفقتر بودند ،و عملکردشان  8برابر بهتر از رقبايشان بود.
ژول بارکر ،نويسنده و آيندهپژوه ،در توضيح اهميت چشمانداز جايگاه ويژهاي را به خاود اختصااص داده اسات.1
ايدههاي بارکر اساساً از سه نفر گرفته شده ست :فردريک پوالک ،بنيامين سينگر ،و ويکتور فرانکل.
فردريک پوالکِ مورخ اين سوال را مطرح ميکند :آيا تصور مثبت يک ملت از آينده ناشي از موفقيتاش است يا
موفقيت يک ملت نتيجهي تصور مثبتاش از آينده است؟ وي نتيجه ميگيرد که سرنوشت ملتهاا و تمادنهاا
عمدتاً به چشماندازشان از آينده بستگي دارد .او براي اربات نظريهاش مثالهاي فراواني از تاريخ يوناان باساتان،
روم ،اسپانيا ،انگلستان و آمريکا نقل ميکند .او به سه نکتهي بسيار مهم مايرساد )1( :چشاماناداز معناادار بار
موفقيت معنادار مقدم است؛ ( )2رهبران طرفداران خود را در تصويري جذاب از آينده سهيم ميکنناد و هماه باا
هم براي تحقق اين تصوير تالش ميکنند؛ و ( )3ملت داراي چشمانداز توانمند است و ملت بدون چشماناداز در
معرض خطر قرار دارد.
بنيامين سينگر ،روانشناس ،به همين ترتيب رابت کرد که زندگي کودکان چگونه با خودپندارهها و توقعات مثبات
آنها از آينده شکل ميگيرد .کودکان بدون چشمانداز ،چون احساس ميکنناد هايچ کنترلاي بار آينادهي خاود
ندارند ،تضعيف ميشوند .کودکان داراي چشمانداز حواسشان جمع ميشود و در آنها شور و شوق فراواني شکل
ميگيرد ،و اينها عوامل مثبت و قوي در پيشگويي کامبخش 2هستند .بزرگساالن نيز بايد هميشه بهطور جادي
از آنچه ميخواهند باشند ،يک روياي کودکانه داشته باشند .به قدرت چشمانداز براي کودکي کاه چشاماناداز تاا
حدي توسا پدرش به وي منتقل شده بود توجه کنيد:
شبي که پدرم مرد ،چهارده سالم بود .آنچه از او بهجا ماند يک جفت کفش پاره و دو فرزند بود کاه
يکي در دانشگاه و ديگري در مدرسهي الهيات مشغول تحصيل بودند و چشماندازي که موفاق شاد
در لحظهي مرگش در آمبوالنس به من منتقل کند و آن ايان باود کاه مان ،ياک دختار نوجاوان
سياهپوست ،ميتوانم هرچه بخواهم باشم و هر کاري بخواهم انجام دهم؛ اينکه نژاد و جنسيت هيچ

اهميتي ندارند؛ و اينکه شخصيت ،خويشتنداري ،عزم راسخ ،طرز فکر و دعا اساس زندگياند.
 .1اين نويسنده فيلمي به نام "قدرت چشمانداز" دارد که به فارسي ترجمه شده است .م

( Self – fulfilling prophency .2نوعي پيشگويي کامبخش که به صرف تبعات ناشي از گفتن آن به وقوع خواهد پيوست)
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بارکر معتقد است که آنچه در مورد ملتها و کودکان صدق ميکند ،در مورد سازمانها نياز مصاداق دارد زيارا
سازمانها از پيچيدگي و اندازهي مطلوب براي به نمايش گذاشتن قدرت چشمانداز برخوردارند.
سومين انديشمندي که بارکر را تحت تارير قرار داد ،ويکتور فرانکل نويسندهي کتاب "انسان در جساتوجاوي معناا"
بر اساس تجربياتش در اردوگاه مر نازيها در جنگ جهاني دوم بود .فرانکل عقيده داشت که هماهي انساانهاا در
زندگي به يک هدف يا معنا نياز دارند ،چيزي که اهميت دارد و بايد براي آن بمانند و آن را به انجام برساانند .فرانکال
همچنين عقيده داشت که هرکاري که انجام ميدهيم در تاريخ جريان مييابد و اين اجتنابناپذير است.
از ديدگاه فرانکل ،معانياي که فراتر از يک شخص باشند و باه انساانهااي ديگار سارايت کنناد ،واالتارين و
انسانيترين حد معنايند .همانطور که هواپيما را که وقتي ميتوان گفت هواپيماست که از باند پرواز بلند شاود و
پرواز کند ،ما نيز وقتي بيش از هر چيز انسانيم که در زندگيمان معنايي را جستوجو کنيم و متعهد به هادف ياا
ماموريتي فراسوي خود باشيم.
الزامات يک چشمانداز اثربخش
الزامات يک چشمانداز ارربخش به قرار زيرند:
 نخست ،چشمانداز بايد توسط رهبران يا کساني که از نفوذ و قادرت ززم باراي تعياين مساير و

بسيج سازمان برخوردارند ،تدوين شود .رهبري ،رويايي را در عالم رويا ميبيند و سپس آن را تحقاق
ميبخشد .رهبران تصاوير کامالً روشن و ارزشمندي خلق ميکنند که سازمان را برميانگيازد و ساپس
فضايي ايجاد ميکنند که ايدهها به عمل در ميآيند .رهبري در تمام مدت نسبت به هادف و تاداوم آن
متعهد است .چارلز گارفيلد ،1نويسندهي مديريت ،شش ويژگي مشاترک را باراي رهبراناي کاه باه اوج
رسيدهاند برميشمارد و مهمترين آنها را تعهد به يک ماموريت برانگيزاننده ميداند.
 دوم ،چشمانداز بايد به پيروان منتقل شده و از جانب آنها مورد حمايت قرار گيرد .رهبران بايد باه
ديگران اجازه دهند که چشماندازشان را ببينند ،بشنوند ،بچشند ،لماس کنناد و تصاور کنناد .آنچاه در
ذهن يک ژنرال ميگذرد صرفاً يک تصوير است مگر آنکه سربازان آن را با فکر خودشان بفهمند و باا
قلبشان بپذيرند .تنها در اين صورت است که با تمام وجود به حرکت درمايآيناد و چشاماناداز تحقاق
مييابد .ممکن است تبيين کردن و وجههي قانوني دادن به چشمانداز وظيفهي رهبر باشاد ،اماا باراي
اجراي آن به نيروي کارکنان توانمند نياز است .از اين لحاظ ،چشمانداز رهبران بايد با خلاقوخاو و نيااز
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کارکنان سازگار باشد.
 سوم ،چشم انداز بايد جامع و مشروح باشد ،طوري که همهي اعضاي سازمان بتوانند نقش خود را

در کل بفهمند .اگر قرار است چشمانداز به رمر برسد ،بايد نقشها و مسووليتهاا کاامالً تفهايم شاوند.
همه بايد بدانند که وقتي چشمانداز محقق شود ،بايد منتظر چه چيز باشند و پاداش آن ،چه خواهد باود.
خودتان را به جاي سربازي بگذاريد که شنيدن چشمانداز از زبان فرمانده و ديادن نقشاهي جناگ ،باه
سرگرداني او کمکي نميکند .بسيار خوب ،به من چه مربوط است؟ ترسيم يک خا مستقيم بين تالش
و پاداش شخصي ،عامل بسيار مهمي در به رمر رسيدن نهايي چشمانداز است.
 چهارم ،چشمانداز بايد دلگرمکننده و الهامبخش باشد .بايد ارزش تالشکردن را داشته باشاد و

به اندازهي کافي بزرگ باشد .همانطور که فرانکل گفته ،هرکس در زندگي به يک معنا و کار مهماي
که هنوز بايد انجام دهد ،نياز دارد ،چشمانداز سازمان بايد باراي اعضااي آن معناادار و انجاام آن مهام
باشد .آبراهام مازلو ،روانشناس ،ميگفت" :اگر براي کاري کمتر از آنکه ميتوانيد باشيد ،انتخاب شاويد،
مسلماً دچار يأس خواهيد شد ".در مورد سازمانهاا نياز هماينطاور اسات؛ اعضااي ساازمان باياد در
جستوجوي رسيدن به غنيترين ظرفيتهاي سازمان باشند.
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