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هدف از انجام اين مطالعه، تشريح يكي از رويكردهاي نوين در عرصه رهبري، تحت عنوان رهبري بصير 

مفاهيم محوري در رهبري بصير است، مورد مطالعه قرار گرفته و انداز كه از  بدين منظور مفهوم چشم. باشد مي

اي و  روش مطالعه، مطالعه كتابخانه. ارتباط آن با بصيرت دهي و رهبري بصير مورد بررسي نظري قرار گرفته است

هاي  در نتيجه تحليل محتواي داده. اي بوده است برداري از منابع كتابخانه گردآوري اطالعات از طريق فيش

انداز و رهبري  انداز ارائه شده، و ارتباط چشم ردآوري شده، تعريف، چگونگي ايجاد و چيستي محتواي چشمگ

در نهايت رابطه رهبري بصير با دو رويكرد رهبري تحول آفرين و رهبري . بصير مورد تأييد قرار گرفته است

  .ه استكاريزماتيك تحليل شده و وجوه اشتراك و افتراق اين رويكردها ارائه شد
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  مقدمه

ها به وجود آمده كه  هاي نويني در عرصه رهبري در سازمان طي دو دهه اخير رويكرد

هاي الهام  چنين رويكرد هاي نئوكاريزماتيك رهبري و هم از آنها با عنوان تئوري محققان

بس و (ها مشتمل بر رهبري تحول آفرين  اين رويكرد. برند بخش در عرصه رهبري نام مي

و رهبري  )108و 81، صص1992، 2هاوس(، رهبري كاريزماتيك )272و 231، صص1990، 1ليووآ

اين گونه از رهبران افرادي هستند كه از . باشند مي )78، ص2003، 3ساشكين و ساشكين(بصير 

كنند و  زايي مي طريق گفتار، تفكرات و رفتارهايشان در پيروان خود ايجاد ترغيب و انرژي

رويكرد نيز نظرات متفاوتي عنوان  سهدر مورد روابط بين اين . بخشند به آنها الهام مي

  .گرديده كه به آنها پرداخته خواهد شد

هاي مختلفي در اين زمينه عنوان شده كه آيا رهبري بصير يك رويكرد مستقل  دگاهدي

شود  و متفاوت از رهبري تحول آفرين و كاريزماتيك است يا جزيي از آنها محسوب مي

به هر حال چه . اين موضوع در اين مقاله تشريح خواهد شد. و جداي از آنها نيست

اصلي رهبري بصير بر تأكيد  كردهاي رهبري،رويكردي مستقل و چه بخشي از ديگر روي

دهي و انتقال آن به پيروان و توانمندسازي آنها توسط رهبر به  انداز، ارتباط ايجاد چشم

بنابراين كانون و محور اصلي بحث بر روي . انداز است منظور تحقق و اجراي اين چشم

رادي هستند كه در درجه رهبران بصير اف. )73، ص2006و ديگران،  4اسپرير(انداز است  چشم

آنها از . اول از قدرت تجسم، آينده نگري و تصويرپردازي نسبت به آينده برخوردارند

چنان هوش و ذكاوتي برخوردارند كه با توجه به جوانب اقتصادي، سياسي، فرهنگي و 

اندازي صحيح، واقع گرا و الهام بخش براي  تكنولوژيكي محيط اقدام به تدوين چشم

انداز است كه موجب  اين چشم. )19، ص2005، 5وستلي و مينزبرگ( نمايند مي سازمانشان

                                                           

1- Bass & Avolio 

2- House 

3- Sashkin & Sashkin 

4- Spreier 

5- Westley and Mintzberg 
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هاي ارتباطي  شود و در اين جا مهارت برانگيختگي و ترغيب افراد در جهت تحقق آن مي

الزم به ذكر است كه . )125، ص1988ساشكين، (و عاطفي رهبران بصير نيز نقش مهمي دارد 

در . حليل فردي، سازماني و ملي قابل بحث استموضوع رهبري بصير در تمامي سطوح ت

به  ،كند اي جذاب و قابل تحقق را براي خود مجسم مي سطح فردي، هر انساني كه آينده

اندازي را ايجاد كرده كه خود  واقع نقش يك رهبر بصير را ايفا نموده و براي خود چشم

زماني، واضح است كه در سطح سا. كند را ملزم به دنبال نمودن آن در جهت تحقق آن مي

هاي آتي بپردازد و با  بايد به كنكاش آينده و فرصت هر سازماني براي بقا و پايداري مي

جايگاه خود را در  ،گيرد انداز صورت مي طراحي يك برنامه منسجم كه از طريق چشم

گيرد كه با ايجاد  مطمئنا اين امر از طريق رهبران بصيري صورت مي. آينده مشخص نمايد

در سطح ملي نيز . نمايند اندازها پيروان خود را در جهت تحقق آنها ترغيب مي چشم اين

اي تضمين شده و همراه با رفاه و  آيندهتا بديهي است كه هر كشوري كه قصد دارد 

اندازي را  پيشرفت براي ملت خود بسازد نيازمند رهبراني است كه با بصيرت باال، چشم

هم كارگزاران دولتي و هم شهروندان را در جهت تحقق  كنند و براي ملت خود ايجاد مي

به دليل اهميت بسيار زياد  ،همان طور كه گفته شد. انداز توانمند سازند اين چشم

انداز در رهبري بصير، اين مقاله ابتدا با تشريح اين مفهوم آغاز گرديده بدين جهت  چشم

ا سازد و در ادامه آن به تشريح انداز آشن كه خواننده را با چيستي، چرايي و اهميت چشم

شود كه سطح تحليل اين مقاله در سطح  اضافه مي چنين هم. شود رهبري بصير پرداخته مي

بديهي است كه . باشد و تالش گرديده تا كليه مباحث از اين منظر عنوان شوند سازمان مي

  .تعميم مباحث به سطوح فردي و ملي به عهده خواننده گذاشته شده است

  1ندازا چشم

ها در زمينه رهبري، بر نقش  انداز همين بس كه جديدترين تئوري در مورد اهميت چشم

انداز، انتخاب محتواي آن بر مبناي نيازهاي سازمان و  مهم رهبران سازمان در تدوين چشم

ضرورت الهام بخشي و بصيرت آفريني در پيروان به جهت دنبال نمودن  چنين همپيروان و 

                                                           

1- Vision 
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، 2007، 2؛ فوستر و آكدر65، ص1996، 1كالينز و پوراس(انداز تاكيد دارند  ن چشماي مؤثرو اجراي 

بنابراين . انداز به واقعيت، به كمك ديگران نياز دارد رهبر براي تبديل چشم. )101ص

اي بيان شود كه ديگران احتمال تحقق آمال و آرزوهاي خود را در  انداز بايد به گونه چشم

هاي دروني ايجاد كند كه با تصاوير ذهني  يروان، تصاوير يا تجسمآن ببينند و در اذهان پ

، 2003، 3مارگوليس و هانسن(رهبر شباهت داشته باشند و در عين حال يكسان نيز نباشند 

شنوند و  ها آنچه را مي همه انسان. شود انداز از ادراكات ما ناشي مي تفاوت در چشم. )47ص

 تأثيرتعبير و تفسيرهاي آنان تحت . كنند فسير ميبينند به طرق گوناگون تعبير و ت مي

تجربيات وضعيتي كه در لحظه ارتباطات در آن قرار دارند و روياها، اميدها و اميالشان قرار 

اندازهاي شخصي تصاويري در مغز و قلب افراد است،  كه چشم گونه هماندرست . گيرد مي

اد در سرتاسر سازمان با خود حمل اندازهاي مشترك نيز تصاويري ذهني هستند كه افر چشم

كنند كه در همه اركان سازمان  اين تصاوير ذهني چنان حس وحدتي را ايجاد مي. كنند مي

  .)287، ص1990، 4سنجه(گردند  هاي متنوع آن مي نفوذ كرده و موجب يكپارچگي فعاليت

انداز سازمان مشخص كننده جهت و مسير سازمان است و به افزايش موفقيت  چشم

در . انداز مستلزم آشنايي با سازمان يادگيرنده است مفهوم چشم. نمايد ازمان كمك زيادي ميس

انداز راهنماي اقدامات سازمان است، در كاركنان ايجاد انگيزش  هاي يادگيرنده چشم سازمان

بنابراين در . انداز آن همگام است هاي سازماني با چشم كند كه فرايند كند و تضمين مي مي

شود كه اعضاي سازمان را با هم متحد و  انداز به عنوان يك هدف مشترك ديده مي چشماينجا 

انداز  از اين رو ايجاد يك چشم. )129- 115، صص1992، 5واتكينز و مارسيك(سازد  همگام مي

عنوان  )2006( 6دوايودي. مستلزم تشريح ايدئولوژي اساسي سازمان و مقصد آينده آن است

هاي  توانايي رهبر براي تجسم آينده و استفاده از تصويرپردازي و مهارت انداز، كند كه چشم مي

 كنند انداز را به تصويرسازي مرتبط مي چشم برخي. راكي براي رفتن فراتر از حال استاد

                                                           

1- Collins and Porras 

2- Foster and Akdere 

3- Margolis and Hansen 

4- Senge 

5- Watkhins and Marsick 

6- Dwivedi 
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انداز در نتيجه تمرين تصوير  كنند كه چشم آنها عنوان مي. )752، ص1995 ،و همكاران 1الروود(

گردد كه  كنند كه تصوير سازي به تمايل يك فرد بر مي فه ميشود و اضا سازي ايجاد مي

تصويرسازي مربوط به توانايي اين است كه فرد تامل كند كه چيزها . خواهد دنيا را ببيند مي

هاي ايده آل و خيال پردازي بلكه  اما تصوير سازي نه در مقوله. اند و چگونه بايد باشند چگونه

  .)36، ص2001، 2جيك(ير است پذ هاي آنچه كه امكان در مقوله

  انداز چشمتعريف 

. دانند انداز را بيانگر بينش و دورانديشي مبتني بر تصور و تجسم آينده مي اي چشم عده

ها به عنوان يك حالت  انداز در بافت رهبري و سازمان به طور مشخص تر، معتقدند چشم

؛ 227، ص1987، 3و پوسنر كوزس(كلي، مطلوب و پسنديده از آينده سازمان تعريف شده است 

نظران بر اين باورند كه رهبر براي انتخاب جهت  برخي از صاحب. )155، ص1989، 4كانگر

اين . سازمان، نخست بايد يك تصوير ذهني از حالت مطلوب و ممكن آتي ايجاد كند

نند تواند مانند يك رؤيا مبهم بوده و يا ما شود و مي انداز ناميده مي تجسم آتي سازمان، چشم

نكته حايز اهميت آن است كه . يك هدف يا بيانيه رسالت روشن، شفاف و دقيق باشد

انداز بايد منظري واقعي، معتبر، و جذاب از آينده سازمان ترسيم كند و شرايطي ايجاد  چشم

در ديگر . )72، 1985، 5بنيس و نانوس(كند كه از جوانب مختلف بهتر از وضع موجود باشد 

يك طرح و  )145، 2001، 6يوكل(بيان آرماني مقصود و اهداف سازمان  انداز تعاريف چشم

تصويري از آينده كه ) 230، ص1988، 7هاول(يابي به اهداف آتي سازمان  برنامه در مورد دست

. عنوان شده است )13، ص1988، 8بوئل و برايسون( ها و اهداف سازمان است در برگيرنده ارزش

انداز مفهومي است كه در برگيرنده تصوير و  ن دارد كه چشمتمامي تعاريف فوق اشاره به اي

                                                           

1- Larwood 

2- Jick 

3- Kouzes and Posner 

4- Conger 

5- Bennis and Nanus 

6- Yuki 

7- Howell 

8- Boal and Bryson 



  ت فرهنگ سازمانیيريمد   � ١٤٤

 

عنوان  )110، ص2002 ،1گمامفورد و استران( در. سيماي گروهي و جمعي از آينده سازمان است

اي از اعتقادات درباره اين است كه افراد  انداز در برگيرنده مجموعه كه چشم نمايند مي

انداز  در مجموع چشم. تا به آينده مقصود برسند چگونه بايد عمل كنند و تعامل داشته باشند

انداز  چشم. اي واقع گرايانه، محقق الوقوع و جذاب براي سازمان است عبارت است از آينده

اي است كه براي  بيان صريح سرنوشتي است كه سازمان بايد به آن سمت حركت كند؛ آينده

انداز  چشم. ضعيت فعلي آن استتر از و هاي مهمي موفقيت آميز و مطلوب سازمان به گونه

شود؛ زيرا  انداز آنجايي است كه فردا آغاز مي در واقع، چشم. هميشه با آينده سرو كار دارد

خواهند براي  انداز سهيم هستند، مي كند كه همه افرادي كه در چشم آن چيزي را بيان مي

مند نسبت به آينده از آنجا كه اغلب افراد براي تفكر نظام . تحقق آن با جديت كار كنند

ها و اقداماتشان را بر مبناي  كنند و آناني كه راهبرد گذارند، آناني كه چنين مي وقت نمي

اي براي شكل دادن به آينده به دست  ريزند، قدرت خارق العاده اندازهايشان پي مي چشم

ي چنان رهبران بصير دارا. شود بنابراين در اينجا نقش رهبران بصير برجسته مي. آورند مي

هاي  توانند با تصورات تخيلي خود نسبت به آينده، واقعيت انگيزي هستند كه مي نفوذ حيرت

كند و از طريق  بنابراين، آينده روشن در زمان حال عمل مي. زمان خويش را به هم بريزند

دهد و آنها در مقابل، پيشاپيش، آينده را  ها و تصوراتشان خود را شكل مي سازندگان تخيل

دهند  ها شكل مي ها و يا بدي دهند و آن را در چارچوب خوبي ن تمركز خود قرار ميكانو

  .)65، ص1377نانوس، (

ساشكين، (كند  انداز از طريق رهبر بصير ظهور مي اغلب نويسندگان توافق دارند كه چشم

ست اما مهم اين ا ).72، ص2006؛ اسپرير و ديگران، 98، ص2003؛ ساشكين و ساشكين، 125، ص1988

تواند بدون  بلكه مي ،يابد انداز سازماني فقط از طريق رهبر بصير ايجاد و اشاعه نمي كه چشم

اما وجود رهبر بصير موجب تقويت، انتقال خوب و مثبت، . حضور او هم وجود داشته باشد

انداز  بنابراين هر زمان كه از چشم. الهام بخشي، برانگيختگي و توانمند سازي كاركنان شود

  . شود شود به همراه آن رهبري بصير بيان مي ميصحبت 

                                                           

1- Mumford and Strange 
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انداز، آن را از سه جنبه مورد بررسي  به طور كلي ادبيات موجود در ارتباط با چشم

. 3انداز ، اجراي چشم2انداز انتخاب محتواي چشم، 1انداز فرايند ايجاد چشم :اند قرار داده

  :شود اين موارد در ادامه تشريح مي

  دازان چشمجاد يند ايفرا

 كه شود، در حالي كه برخي ديگر معتقدند انداز ايجاد مي كنند كه چشم اي عنوان مي عده

انداز  به هر حال چشم. ولي بايد كشف شود ،انداز در داخل سازمان وجود دارد چشم

هاي موفق  د كه سازماننماين عنوان مي برخي . سازماني در برگيرنده فرايند ايجاد و خلق است

ها و  اما استراتژي ،مانند ي اساسي و مقاصد بنيادي هستند كه ثابت باقي ميها داراي ارزش

كالينز و ( يابند اقدامات تجاري آنها براي انطباق با تغييرات مداوم جهاني پيوسته تغيير مي

ها و مقاصد بنيادي يك سازمان مبنايي  كنند كه ارزش آنها عنوان مي. )67، ص1996 ،پوراس

ها سازمان نيازمند  به منظور تصريح اين ارزش. نداز اثربخش استا براي ايجاد يك چشم

كه شده عنوان همچنين . يك فرايند اكتشاف است كه مستلزم كنكاش و بررسي است

  :عامل اصلي است 3انداز سازمان در برگيرنده  چشم

  ،سازمان ياعتقادات و اصول راهنما -

  ،رديگ مينشأت  ن اصول و اعتقاداتيمقصد سازمان كه از ا -

ه ب يابي دست يسازمان كه منطبق بر مقصد آن است و سازمان را به سو مأموريت -

  . )14، ص1989 ،كالينز و پوراس( دهد ميمقصد آن حركت 

سازمان و  ين اعضايدر ب انداز چشمم يتسهكه معتقد است يكي ديگر از متفكرين 

. )287، ص1990 ،سنجه( آن است يوجود هاي شهياز ر تر مهمدرك مشترك آن توسط آنان 

جزء  3دارند و  انداز چشمجاد يدر ا ها ت و توجه به ارزشيد بر اهميتاكبرخي ديگر 

  :دانند مينگونه يرا ا انداز چشم يريگ ند شكليفرا

                                                           

1- The visioning process 

2- Vision content selection  

3- Vision implementation  
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  . )48، ص1988، 4هولپ و كلي( 3يابيكرد ترازيو رو 2يليكرد تحلي، رو1يكرد شهوديرو

برخي ديگر از به عقيده . ه و منظم استرويكرد شهودي مبتني بر كنكاش ساختاريافت

كنند  عالوه آنها عنوان مي به. انداز ريشه در كنكاش و بررسي دارد اغلب چشمنويسندگان 

تواند اشكال مختلف  انداز مي هاي رهبري متفاوت چشم كه به دليل وجود رهبراني با سبك

انداز  د كه چشمشو در رويكرد شهودي عنوان مي ،به هر حال. و متفاوتي داشته باشد

وستلي و ( شود هاي الهامي او ايجاد مي توسط رهبر و از طريق تفكر شهودي و مهارت

  . )19، ص2005 ،مينزبرگ

رويكرد تحليلي تمركز بر گردآوري اطالعات از افراد مختلف درباره جهت و مسير 

انداز،  چشمبر نقش رهبري درايجاد تأكيد  بنابراين در اين رويكرد عالوه بر. سازمان دارد

انداز مستلزم يك كنكاش و بررسي همه جانبه در سازمان و  شود كه ايجاد چشم عنوان مي

اهميت اين فرايند در اين است كه چون . كسب اطالعات و نظرات از افراد مختلف است

انداز از مشاركت تمام افراد سازمان استفاده شده از اين رو اجراي آن با  در ايجاد چشم

انداز سازمان را در مقوله  چشمبرخي از نويسندگان . گيرد ي صورت ميتر بيشموفقيت 

آنها انواع تصاويري را كه كاركنان درباره آينده . كنند از آينده بحث مي 5تصويرسازي

  :دانند سازمانشان دارند اينگونه مي

  ،تصاوير واقعي و مورد انتظار از آينده سازمان

  ،ده سازمانتصاوير ايده آل و خيال انگيز از آين

  .)43، ص2003 ،مارگوليس و هانسن( تصاوير هراس انگيز از آينده سازمان

چنين آنها به دليل پيچيدگي ادراكات افراد، رويكرد مشاركتي را براي ايجاد  هم

كنند و بر نقش مهم رهبري سازمان در اين فرايند و  انداز سازماني مشترك معرفي مي چشم

رويكرد ترازيابي . )49، ص2003مارگوليس و هانسن، (كنند  د ميحمايت و پشتيباني از آن تاكي

                                                           

1- Intuitive 

2- Analytic  

3- Benchmarking  

4- Holpp and Kelly 

5- Future imagery 
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در اين . انداز بر مبناي آن است مستلزم جستجوي استانداردهاي برتر و ايجاد چشم

دارد، عنوان تأكيد  انداز هاي پيشين بر نقش رهبر در ايجاد چشم رويكرد كه همانند رويكرد

هاي موفق را بررسي نموده و با  ازماناندازهاي س شود كه سازمان ابتدا بايد چشم مي

  .انداز سازمان را بر مبناي آن ايجاد نمايند انداز، چشم مشخص نمودن بهترين چشم

  انداز چشم يانتخاب محتوا

از  برخي .باشد سازمان ايدئولوژي با منطبق و سازگار بايد انداز چشم محتواي كه شده عنوان

 گو پاسخ، 1گرايي عمل: كنند كه عبارتند از نوان ميانداز ع ويژگي را براي چشم 10 نويسندگان

، 7، استراتژيك6، متمركز5، از جزء به كل4، هدفمند3، نگرش بلند مدت2به محيط رقابتي

، 1995 ،الروود و همكاران( 10ريزي شده و برنامه 9، شكل گرفته توسط رهبر سازمان8پذير انعطاف

  :انداز توافق دارند اي محتواي چشمويژگي زير بر 7اما در مجموع محققان بر . )742ص

، 11كانتابوترا و آوري(اختصار، وضوح، آينده گرايي، ثبات، چالشي، تلخيص، الهام بخشي 

انداز داراي يك  كنند كه هر چشم عنوان ميبا اين حال برخي ديگر  .)229و 209، صص2007

ها و  ا، سازمانهسته مركزي است و در اين هسته بايد تمركز بر محصوالت، خدمات، بازاره

نيز ميان استراتژي و بعضي از نويسندگان . )19، ص2005 ،وستلي و مينزبرگ( ها باشد آل ايده

به زعم وي استراتژي مسيري است كه . )92، ص2000، 12لوين( شود انداز تمايز قايل مي چشم

اي  آيندهبايد  انداز مي نمايد، در حالي كه چشم سازمان براي دنبال نمودن مقاصدش انتخاب مي

ها و فلسفه وجودي  را كه در آن اهداف و استراتژي با موفقيت به دست آيند در پرتوي ارزش

                                                           

1- Action-oriented  

2- Respective to competition  

3- Long-term  

4- Purposeful  

5- Bottom-line oriented  

6- Focused  

7- Strategic  

8- Flexible 

9- Product of leadership 

10- Planned  

11- Kantabutra and Avery 

12- Levin 
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نفعان  اي مثبت براي ذي اندازي از تحول و آينده رهبران بصير بايد چشم. سازمان تشريح كند

. ترسيم كند تا بتواند انرژي و تعهد براي تالش در جهت عملكرد عالي به وجود آورد

، 1988ساشكين، (كند  نداز كاري مولد، روحيه تيمي خوبي ايجاد كرده و انرژي توليد ميا چشم

هاي تحول باشد  انداز بايد داراي حسي قوي براي داشتن توان تسلط بر چالش چشم. )145ص

صاحبنظران اين احساس را . )92، ص2000لوين، (تا بتواند ذينفعان را به عمل متعهد گرداند 

انداز، عالقه شديد و  كند و آن را يكي از سه عنصر ضروري چشم ف ميعالقه شديد توصي

  .)62، ص1985، 1پيترز و آوستين(آورند  اقدام براي موفقيت سازماني به شمار مي

  انداز چشم ياجرا

انداز ممكن است بر ديوارهاي سازمان نصب شود يا بر  ها بيانيه چشم در برخي از سازمان

اما اگر . قرار گرفته و يا روي محصوالت سازمان درج شودروي سايت اينترنتي سازمان 

 ،ها و رفتارهاي افراد نفوذ كند انداز توسط اعضاي سازمان درك نشود و نتواند در نگرش چشم

انداز  اجراي چشم. انداز سازمان به هدر خواهد رفت زمان به كار رفته براي طراحي چشم

انداز نيازمند فردي  اجراي چشم. )38، 2001ك، جي(مستلزم نهايت وضوح و بامعنابودن آن است 

يابد  است كه آن را به كاركنان انتقال دهد و در اينجا نقش رهبري بصير اهميت فراواني مي

انداز به دليل ابهام آميز بودن آن و يا اينكه به  اجراي يك چشم. )7، ص2003شاسكين و شاسكين، (

شود بنابراين محققان  مشكالتي ميصورت واضح تعريف نشده است اغلب موجب ايجاد 

، 2داولينگ(انداز است  كنند كه ارتباطات سازماني اثربخش كليد اجراي موفق چشم عنوان مي

انداز  بدين جهت، دو عامل مهم در اجراي چشم. )22، ص2005؛ وستلي و مينزبرگ، 78، ص2001

بصير در انتقال طور كه عنوان شد نقش رهبري  همان. در سازمان است 3رهبري و همگامي

انداز سازمان توسط  اگر چشم. انداز به افراد براي اجراي موفق آن بسيار مهم است چشم

از . كاركنان به خوبي درك نشود، مورد پذيرش آنها قرار نگرفته و در نتيجه محقق نخواهد شد

طرف ديگر ايجاد همگامي و انسجام بين افراد نيز تأثير بسيار زيادي در اجراي موفق 

                                                           

1- Peters and Austin 

2- Dowling 

3- Alignment  
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. انداز خواهد شد هاي تمامي افراد معطوف به تحقق چشم چرا كه تالش ،انداز دارد شمچ

به اين دليل كه در واقع آنها ، انداز نيز نقش مهمي در اجراي آن دارد ادراك افراد از چشم

. )228، ص1988هاول، (نمايند  ند و آن را تبديل به عمل ميهست انداز هستند كه مجري چشم

انداز براي  انداز توسط افراد، تصريح و تشريح چشم مقوله مستلزم درك چشماين  ،بنابراين

انداز كافي و  اعضاي سازمان و اطمينان يافتن ازاين است كه منابع سازمان براي تحقق چشم

انداز،  در تحقق بخشيدن به چشم عامل مهم ديگر. )103، ص2007فوستر و آكدر، (مناسب است 

انداز بين  تسهيم چشم. انداز مشترك در سازمان است د يك چشمتسهيم آن بين افراد و ايجا

كند كه  ساشكين  عنوان مي. رهبر و پيروان تأثير بسيار زيادي در عملكرد عالي دارد

ساشكين، ( اندازهاي ديگران در سازمان ادغام شوند اندازهاي مؤثر و اثربخش بايد با چشم چشم

  :كند كه سنجه نيز بيان مي. )152، ص1988

شوند، آنها به وسيله تمايل و رغبت  انداز سهيم مي زماني كه افراد واقعا در يك چشم - 

  .يابند همگاني براي تحقق اهداف سازمان با هم پيوند مي

 .گيرند اندازهاي سازماني مي اندازهاي شخصي قدرتشان را از توجه عميق چشم چشم - 

ترك هستند، تمايل آنها انداز مش يكي از داليلي كه افراد به دنبال ساختن يك چشم -

 .)382، ص1990سنجه، ( براي مشاركت در يك تعهد مهم است

اندازهاي  چشم ميان اتصال و همگامي مستلزم اثربخش رهبري كه كند مي بيان ادامه در وي

انداز مشترك با  كند كه چشم انداز و عنوان مي رهبر و پيروان است، يعني تسهيم چشم

كه  نمايد كند و آنها را درگير رفتارهايي مي لب افراد نفوذ ميهاي اخالقي باال در ق مشخصه

اي كه از افراد  انداز مشترك در نيروي انگيزاننده قدرت چشم. ماوراي منافع شخصي است

  .خواهد در انجام امور مشاركت كنند است مي

  انداز چشم يگذار در تحقق و اجراتأثير يرهايمتغ

را % 10انداز تنها  راحي، تدوين و محتواي چشمكند كه ط عنوان مي) 36ص، 2001(جيك 

انداز هر قدر هم  چشم. باشد انداز مي باقيمانده مربوط به اجراي چشم% 90گيرد و  در بر مي

كه به صورت عالي ايجاد شده باشد، اگر خوب به پيروان منتقل نشود، به مرحله اجرا در 
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. عي براي سازمان نخواهد داشتيك تالش بي فايده خواهد بود و نف ،نيايد و محقق نشود

 ،انداز سازمان اهميت دارند بنابراين در اين قسمت متغيرهايي كه در اجرا و تحقق چشم

  :شوند تشريح مي

  )انداز چشم يارتباط ده(ارتباطات 

انداز توسط زيردستان بايد آن را به  رهبران بصير براي كسب حمايت و پذيرش چشم

انداز همواره به عنوان يك عامل  تباطات و ارتباط دهي چشمار. آنان انتقال و ارتباط دهند

هاي  در بسياري از تئوري. )227، ص1988هاول، (كليدي در اجراي موفق آن عنوان شده است 

انداز مورد  رهبري سازماني بويژه رهبري كاريزماتيك و بصير برقراري ارتباطات در چشم

بايد اطمينان حاصل كنند كاركنان با تاكيد قرار گرفته است و عنوان شده كه رهبران 

انداز بايد به  چشم. انداز منطبق با نيازهاي آنان است انداز ارتباط برقرار نموده و چشم چشم

رهبران . اي طراحي شود كه كاركنان را به حركت در آورد تا آن را دنبال نمايند گونه

هم اين است كه آنها بايد كنند اما م انداز را به طرق مختلفي به كاركنان منتقل مي چشم

اي به كاركنان انتقال دهند كه آنرا قلبا بپذيرند و در تحقق آن به صورت  انداز را به گونه چشم

انداز به اين اشاره دارد كه رهبران بصير تا چه  بنابراين ارتباط دهي چشم. فعاالنه بكوشند

كتبي و يا سخنراني به  هاي تكنولوژيكي، رسانه اي، انداز را از طريق كانال ميزان چشم

  .)383، ص1990؛ سنجه، 228، ص1988هاول، (دهند  كاركنان انتقال مي

  يسازمان يهمگام

با  انداز چشمت از يحما يرا برا يو منابع سازمان ها ه واحديد كليبا مير يرهبران بص

 هاي ستميس. الزم را به وجود آورند هاي رساختيد زيآنها با. نديگر همگام نمايكدي

و  يميق كار تي، تشويزشيانگ هاي و مشوق ها ، طرحياستخدام، گزارش ده يمانساز

نه تنها . سازمان منسجم شده و همگام شوند انداز چشمتحقق  يد برايشغل با يطراح

خوب  انداز چشمك يبلكه  ،ندينما مي انداز چشمافراد با  ير اقدام به همگاميرهبران بص

در سازمان  ها يع انرژيموجب تجم ين همگاميچن. ندك ميز افراد را در سازمان همگام ين

 يزانيبه م يسازمان ين همگاميبنابرا. دينما ميبه تحقق آن  ياديار زيشود و كمك بس مي
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كند كه منطبق بر  ي ميطراح يدمان را در سازمان طورير چيك رهبر بصياشاره دارد كه 

  .)228، ص1988هاول، ( باشد انداز چشم

  يتوانمند ساز

رهبران بصير بايد كاركنان را قادر . انداز مستلزم توانمند نمودن كاركنان است چشمتحقق 

. )128ص ،1988 شاسكين،( باشند داشته تعهد آن به و كنند پيدا سازگاري جديد اندز چشم با تا سازند

همگامي سازماني به تغييرات ساختاري در سازمان اشاره دارد، توانمندسازي  ،در حالي كه

سازي موجب به توانمند. ن داردهاي پايي سازي قدرت و اختيار به ردهض و رهاتفوي اشاره به

هاي ناشي از  قبال به دليل مقاومت شود كه انداز مي وجود آمدن انرژي الزم براي پيگيري چشم

براي توانمند نمودن كاركنان، . )55، ص1377نانوس، (تمركز قدرت مانعي جهت تحقق آن بود 

  :)35، ص1985 بنيس و نانوس،(قدامات زير را انجام دهند بايد ا رهبران مي

  ،هاي كاري ها و تيم انتخاب افرادي مناسب براي هدايت گروه -

  ،هاي كاري ها و تيم تخصيص منابع الزم به اين گروه -

  ،هاي تشويقي و انگيزشي طراحي سيستم -

  ،اريهاي ك اي ساختار يافته در ميان گروه طراحي منظم و منسجم مشاغل به گونه -

 .هاي سازماني دارند ها و گروه مشخص نمودن اهداف و انتظاراتي كه از هر يك از واحد - 

كند  بنابراين توانمندسازي اشاره به ميزاني كه رهبر بصير امور را به كاركنان تفويض مي

كند تا تصميمات  كند و آنها را تشويق مي ها را از كاركنان فراهم مي دارد، منابع و حمايت

  .)55، ص1377نانوس، (شان را خودشان بگيرند  ه عمليات روزمرهمربوط ب

  زشيانگ

انداز نيازمند  چرا كه تحقق چشم ،كنند رهبران بصير در پيروانشان ايجاد انگيزش مي

انداز نام  محققان از انگيزش به عنوان متغير اساسي در اجراي چشم. انگيزش افراد است

كاركنان دچار سردرگمي، يأس و نااميدي كه مكن است انداز م در فرايند اجراي چشم. برند مي

توانند پيروان را  رهبران مي. بايد رهبران آنها را برانگيزانند تا كار را ادامه دهند بنابراين مي ،شوند



  ت فرهنگ سازمانیيريمد   � ١٥٢

 

اختيار رسمي، تشويق اعتماد به نفس، اهداف چالشي، تفويض : از طريق ابزارهايي همچون

  .)79، ص1377نانوس، (نبيه برانگيزانند اختيار، ارايه پاداش و يا اعمال ت

  يعوامل فرد

 يكي از اين. انداز كمك كند تواند به اجراي اثربخش چشم عوامل شخصي در افراد نيز مي

زماني كه كاركنان از لحاظ عاطفي و . باشد انداز مي متغيرها تعهد عاطفي كاركنان به چشم

مايل دارند تا با ميل و عالقه در راستاي ت ،انداز آن پايبند باشند احساسي به سازمان و چشم

توانند  انداز معنادار و با اهميت مي رهبران بصير نيز با طراحي يك چشم. تحقق آن گام بردارند

رهبران بصير قادرند تا با الهام بخشي و . موجب تحريك احساسات و عواطف كاركنان شوند

كانتابوترا و آوري، (ازماني برانگيزانند رسوخ در احساسات افراد، آنها را در جهت تحقق اهداف س

  .)229و 209، صص2007

  انداز چشم يايمزا

  :كند مي بيان زير شرح به را واقعي و صحيح انداز چشم يك مزاياي )69- 63، صص1377( نانوس

افراد به چيزي نياز و تمايل دارند كه : بخشد كند و به افراد انرژي مي جلب تعهد مي

انداز  چشم. هاي خود را صرف آن كنند اشته باشند و بهترين تالشبتوانند در آن دخالت د

افراد مايل و حتي مشتاقند در امري كه به راستي برايشان . كند اين امر را محقق مي

به طور داوطلبانه  ،شود ارزشمند است و موجب رشد و پيشرفت خود و سازمانشان مي

جب تعهد كاركنان شده و در آنها انداز عاملي است كه مو بنابراين چشم. مشاركت كنند

  .كند عالقه و تمايل در جهت تحقق آن را ايجاد مي

انداز مشترك خود را به  توانند با چشم افراد مختلف مي :بخشد به زندگي كاركنان معنا مي

و از اين . ببينند ،دهد عنوان بخشي از يك تيم بزرگ كه به آنها فرصت رشد و شكوفايي مي

لذا ميان . و جوي معنا در زندگي و كار خويش را برآورده سازندطريق نياز به جست 

دهد كه من بنا  پرسند چه كاره هستي؟ و او خيلي ساده پاسخ مي كارگري كه وقتي از او مي

ولي همان پرسش را چنين جواب  ،هستم، و كارگر ديگري كه همان شغل خاص را دارد

يك دنيا تفاوت  ،ام هستم اي در جامعه اي براي خانواده دهد كه من مشغول ساختن خانه مي
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 .در نوع غرور شغلي، تصور از خويشتن، فداكاري و عملكرد شغلي وجود دارد

افراد تمايل دارند كار خود را خوب انجام  :كند استانداردي برتر را بنيانگذاري مي

ف برد اهدا ي در حال پيشمؤثرخواهند اين احساس را داشته باشند كه به طور  دهند، مي

براي تحقق چنين . سازمان خود هستند و مايلند به دليل مشاركتشان تشخص پيدا كنند

امري، آنان بايد درباره چيستي اهداف و نيز اين كه چه زماني براي پيشبرد آن اهداف 

انداز، همه افراد سازمان را به  اين چشم. رسد، ديد روشني داشته باشند مناسب به نظر مي

بينيم،  د كه اين آن چيزي است كه ما به عنوان رقابت مشخصمان ميخوان اين ندا فرا مي

كنيم و اين همان جايي است كه قصد  اين همان چيزي است كه ما بر آن پافشاري مي

دهد كه كاركنان و مديران به وسيله آن  اين امر ميزاني را به دست مي. رفتن به آن را داريم

 . بسنجند تر بزرگامعه توانند ارزش سازمان را در رابطه با ج مي

. كند انداز صحيح وضعيت موجود را متعالي مي چشم :دهد حال و آينده را به هم پيوند مي

نقطه اتصال بسيار مهم ميان آنچه كه در حال حاضر در حال وقوع است و آنچه كه سازمان 

هاي كنوني را  تدر انجام اين مهم، تمام فعالي. آورد آرزو دارد در آينده ايجاد كند، به وجود مي

  .دهد قرار ميتأكيد  انداز مطلوب مورد كه نياز به تقويت دارند براي رسيدن به چشم

  رهبري بصير

ميالدي به عنوان يك مفهوم مهم در ادبيات رهبري مطرح  80رهبري بصير از دهه 

 كنند، آنها افرادي با رهبران بصير افرادي هستند كه تصاويري از آينده را خلق مي. گرديد

كنند تا احساسي از هدفمندي و جهت داري را به پيروانشان  بينش باال هستند و تالش مي

آنها نوآور و خالق . ها است و افق زماني عميقي دارند نگاه آنها به دوردست. القا نمايند

اندازهاي شگفت آوري از  رهبران بصير چشم. هستند و مدام در پي ايجاد تغيير هستند

. دهند نند و آنها را با الهام بخشي و روحيه بخشي به پيروان انتقال ميك آينده را خلق مي

به طوري كه احساس عميقي  ،دهند انداز را در قلب افراد جاي مي رهبران بصير چشم

رهبري بصير نيازمند افرادي است كه از لحاظ معنوي، روحي، . كنند نسبت به آن پيدا مي

هاي بنيادي،  بصير نيازمند توجه به ارزشرهبري . احساسي و فيزيكي متوازن باشند

  .)17، ص1377  نانوس،(انداز جامع و اساسي، توانمندسازي پيروان و نوآوري است  چشم
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آنها احساسي از صداقت و . ها ويژگي برجسته رهبران بصير است تعهد به ارزش

ر به وجود كنند، و احساس معنوي را در محيط كا دهند، انرژي زايي مي وفاداري را بروز مي

هاي سياسي و فساد برانگيز قدرت،  رهبران بصير به جاي درگيرشدن در بازي. آورند مي

  .)94، ص2003شاسكين و شاسكين، (شوند  يابند و تبديل به رهبران اخالقي مي تعالي و كمال مي

اي كه افراد  آورند، به گونه آنها تصاويري مثبت و جذاب از آينده را به وجود مي

آنها با برقراري روابط . كند زايي مي انداز رهبران انرژي چشم. كنند مندي مي احساس جهت

كنند و با توانمندسازي پيروان به آنها كمك  انداز را به آنها منتقل مي مثبت با كاركنان چشم

 .)25، ص2006، 1مك لوگين و ديويدسون(انداز را به واقعيت تبديل كنند  كنند تا چشم مي

  تعريف رهبري بصير

رهبري بصير  :كند آن را اينگونه تعريف مي 2ساشكين در تشريح تئوري رهبري بصير

اشاره دارد به توانايي رهبر در تعريف و بيان واضح و شفاف يك ايده درباره آينده 

براي سازمان، انتقال آن به پيروان و كمك به آنان در جهت تحقق آن ) انداز چشم(

  .)7، ص2003، 3ساشكين و ساشكين(

توانايي رهبر براي ايجاد، : در تعريفي ديگر رهبري بصير اينگونه عنوان شده چنين هم

نشأت  انداز بلندمدت براي سازمان كه از نيازهاي متغير محيطي عمل و هدايت يك چشم

انداز با نگرش بلندمدت، سبك  اين عمل به وسيله بيان شفاف يك چشم. گرفته است

ريزي و اجراي تغيير  توانمندسازي كاركنان و برنامهگري، تغيير مشاركتي،  مديريت مربي

  .)66و 53، صص1994، 4اندرسون و ديگران(سازماني همراه است 

  تئوري رهبري بصير

تئوري رهبري بصير اولين بار توسط ساشكين عنوان شده است و يك رويكرد 

ن رهبري بصير آنگونه كه ساشكي. جامع و يكپارچه براي درك و ارزيابي رهبري است

  :داردسه معني  ،كند مي عنوان

                                                           

1- McLaughlin and Davidson 

2- Visionary Leadership Theory 

3- Sashkin and Sashkin 

4- Anderson et al 
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تواند  از آنچه كه سازمانش مي ،اندازهاي بلندمدت را ايجاد كند رهبر قادر است تا چشم )1

  . شوند هاي زماني كوتاه جزيي مي اندازها معموال به صورت دوره اين چشم. و بايد بشود

ان انداز به عنو انداز و آنچه كه يك چشم رهبر اجزاي كليدي و اصلي يك چشم )2

 . كند جهت دهنده سازمان بايد دربرداشته باشد را درك مي

اي قانع كننده، قوي و محكم ايجاد نمايد و  اندازش را به شيوه تواند چشم رهبر مي )3

، 1988ساشكين، (به آنها انتقال بدهد  ،اي كه پيروان صميمانه و قلبا آن را بپذيرند به شيوه

  .)122-160صص

داند كه سازمان را از  ، يك رهبر اثربخش را كسي ميدر تئوري رهبري بصير خودوي 

او . كند طريق ايجاد يك سينرژي در ميان عوامل شخصي، رفتاري و وضعيتي متحول مي

كند رهبري صرفا دربرگيرنده چند رفتار خاص نيست و رفتارهاي زيادي را در  عنوان مي

بر، رفتار رهبر و هاي ره تئوري رهبري خدمتگذار در برگيرنده ويژگي. گيرد بر مي

هاي  هاي شناختي و مهارت رهبر بصير كسي است كه با استفاده از توانايي. وضعيت است

چنين با استفاده از قواي تفكر شهودي اقدام به ايجاد و خلق يك تصويري از  ادراكي و هم

باطي، هاي ارت رهبر بصير با استفاده از مهارت. نامند انداز مي نمايد كه آن را چشم آينده مي

دهد به  انداز را به آنها انتقال مي هاي عاطفي و احساسي با افراد اين چشم برقراري پيوند

رهبر بصير با استفاده از . شوند پذيرند و به آن متعهد مي مي را قلباً اي كه آنها آن گونه

نند انداز را محقق ك آورد كه بتوانند چشم توانمندسازي اين قابليت را در افراد به وجود مي

  .)همان( و آن را به واقعيت تبديل نمايند

  :شرط اساسي است 3رهبري بصير مستلزم  ويبنابراين به عقيده 

  ،هاي شخصيتي هاي شناختي و ويژگي مهارت

 ،انداز درك ابعاد محتوايي و كليدي چشم

 .انداز توانايي براي تدوين چشم

شته باشد كه او را هاي شخصيتي خاصي دا رهبر بصير در درجه اول بايد شايستگي

. نياز به قدرت باال، نياز به موفقيت باال و اعتماد به نفس باال: براي مثال ،سازد يك رهبر مي
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چنين بايد سطح مشخصي از هوش را دارا باشد تا بتواند آينده را مجسم و  او هم

ري هر رهب ،با اين وجود. )125صهمان، ( انداز قرار دهد تصويرسازي كند و آن را در چشم

توانايي ايجاد . شود كه خيال پردازي كند و آرماني باشد به عنوان رهبر بصير شناخته نمي

رهبر بصير بايد : كند انداز، رهبر بصير را از يك فرد خيال پرداز متمايز مي يك چشم

. كند، درك كند اندازي كه آن را از يك فرد خيال پرداز جدا مي خصوصيات يك چشم

اندازها را داشته باشد، بلكه او بايد  تنها بايد توانايي تجسم چشمرهبر بصير ساشكين نه 

انداز را تدوين كرده و  هاي ارتباطي و كاريزماتيك نيز داشته باشد تا چشم چنين مهارت هم

 137، صص1988(لذا ساشكين . )130و 135، صص1988  ن،يكشاس(آن را به پيروان منتقل نمايد 

  :كند عنصر مهم تشريح مي 3ه رهبري بصير را با توجه ب) 125و

او ). وضعيت(هاي رهبر بصير، فرهنگ سازي بصيرت بخش  رفتار رهبر بصير، ويژگي

انداز،  هاي آنها در تدوين و ابالغ چشم كند كه رهبران بصير با توجه به ويژگي عنوان مي

و در مورد رفتار رهبري بصير ا: شوند چنين موقعيت و شرايط مشخص مي رفتار آنها و هم

هوش، اصرار و پافشاري، صبر، اعتماد به نفس، تحليلگري، : كند عوامل زير را بيان مي

هاي رهبري  در مورد ويژگي. زايي، استقالل، خالقيت، صداقت، نيرومندي دوستي، انرژي

پذيري، برقراري ارتباط، نظاره مندي  خوب گوش دادن، حمايت از كاركنان، ريسك: بصير

ه ديگران، سهيم شدن در احساسات ديگران، سازگاري سريع، بر ديگران، اعتباردهي ب

در مورد فرهنگ سازي . نمايد گري، تشريح كردن، تفويض را عنوان مي بازخوردهي، مربي

كند، به اهداف  كند، توجهات را جلب مي تيم سازي مي: برد هاي زير نام مي از ويژگي

، به دنبال اطالعات است، به انداز دارد، از لحاظ سياسي باهوش است متعهد است، چشم

  .دنبال يك تصوير بزرگ است، از درك خوبي نسبت به محيط برخوردار است

  و رهبري بصير انداز چشم

انداز به همراه مفهوم رهبري بصير آورده  اغلب چشم ،كه عنوان شد گونه همان

نتقال شود و از طريق او به پيروان ا انداز توسط رهبر تعريف مي چرا كه چشم. شود مي

انداز جامع كه مورد قبول پيروان  دهي يك چشم دهي و ارتباط نقش رهبر در شكل. يابد مي



  ١٥٧ � رهبري بصيرچشم انداز در نقش  

 

اي  انداز وسيله چشم. قرار گرفته استتأكيد  قرار گرفته بسيار مهم است و همواره مورد

اي  در مطالعه. دهد است كه رهبر و پيروان را از جايگاه فعلي شان به ماوراي آن انتقال مي

صورت گرفته، آنها دريافتند كه همه رهبراني كه  1985ط بنيس و نانوس در سال كه توس

اندازي از آينده مطلوب و ممكن براي سازمانشان  داراي چشم ،مورد مصاحبه قرار گرفتند

انداز تنها يك ايده مبهم بود و در برخي ديگر به صورت واقعي و  گاهي اين چشم. بودند

رهبران بصير، انرژي جمعي اعضاي . سالت كتبي بودو ر مأموريتدر قالب يك بيان 

انداز به  رهبران بصير يك چشم. كنند انداز مشترك جمع مي سازمان را براي تعقيب چشم

كنند تا قابل درك باشد، به افراد انرژي ببخشد، ايجاد تعهد  اندازه كافي ساده را تدوين مي

گرا و دست يافتني پذيرفته  واقعيت نمايد و به قدر كافي اعتبار داشته باشد كه به صورت

هاي شهودي و  هاي تحليل گري و تكنيكي، توانايي بنابراين عالوه بر قابليت. شده باشد

  .)22، ص2005  وستلي و مينزبرگ،(خالقيت نيز در رهبري بصير مهم است 

الزم به ذكر است كه رهبران بصير نيز در انتخاب سبك رهبري و محتواي 

با يكديگر متفاوتند و اين به دليل شرايط متفاوت محيطي است كه در هايشان انداز چشم

بنابراين وظيفه كليدي و اساسي رهبران بصير ايجاد و ارتباط دهي يك . آن حضور دارند

با . جامع و كامل يا يك تصوير از آنجايي است كه سازمان قصد دارد برود انداز چشم

كنند و  مي اد تفكر را به واقعيت تبديلداشتن يك تصوير واضح و جذاب از آينده، افر

شوند به اين  مي شود و توانمند مي به آنها انرژي داده. سازند مي نيت را به عمل مبدل

 توانايي رسيدن به مقصد،كنند كه با باور مترقي  مي دليل كه احساس داشتن مقصد

   .)70، ص2002، 1مانينگ و رابرتسون(است تركيب شده 

. دهد رك در رهبري از ديدگاه محققان مختلف را نشان ميعوامل مشت )1( جدول

انداز از نظر تمامي محققان جزو  مفهوم چشم ،شود كه در جدول مشاهده مي طور همان

  .الزامات رهبري است و نقش اساسي و محوري را داراست
  

  
  

                                                           

1- Manning and Robertson 
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كاستر و هاسكت 

)1992( 

كوزس و پوسنر 

)1987( 

كانگر و كانونگو 

)1998( 

  )1986(جاكوس

 )1991(ستريفورتا

 باس

)1985(

بنيس و نانوس 

)1985( 

هاوس 

)1995( 

 

 ارتباط  ∗ ∗ ∗  ∗ ∗ ∗

 مراقبت   ∗ ∗  ∗ ∗ 

 )فرصت آفريني(خالقيت   ∗   ∗ ∗ ∗

 اعتماد   ∗    ∗ 

 اعتماد به نفس  ∗ ∗    ∗ 

 توانمندسازي  ∗ ∗    ∗ ∗

 انداز چشم  ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

 )هنگفر(بستر سازماني   ∗      ∗

  )2003ساشكين و ساشكين، (: منبع      عناصر مشترك در رويكردهاي مختلف رهبري: 1جدول
  

 

  رهبري بصير و ارتباط آن با رهبري كاريزماتيك و تحول آفرين 

هاي رهبري كاريزماتيك، تحول  طي دو دهه اخير تئوري ،طور كه عنوان شد همان

ها در مجموع با نام  از اين تئوري اند و آفرين و بصير در حوزه رهبري شكل گرفته

در مورد . شوند چنين رويكردهاي الهام بخش در رهبري شناخته مي نئوكاريزماتيك و هم

از آنجا كه موضوع محوري اين . هاي متفاوتي ابراز شده است ها ديدگاه روابط اين تئوري

هها در مورد  شود تا به برخي از ديدگا سعي مي ،بنابراين ،باشد مقاله رهبري بصير مي

طور كه عنوان شد  همان. رابطه اين مفهوم با رهبري كاريزماتيك و تحول آفرين اشاره شود

هاي رهبري كاريزماتيك  اگر چه در تئوري. انداز است عامل اصلي در رهبري بصير چشم

هاي رهبر عنوان شده، اما در رهبري  انداز به عنوان يكي از ويژگي و تحول آفرين نيز چشم

اما در ديدگاه ديگر، . شود اين مفهوم به عنوان نقطه مركزي در رهبري ديده مي بصير

شود و معتقد است كه رهبري  رهبري بصير جزيي از رهبري كاريزماتيك ديده مي

انداز عنوان شده است و بسياري از رهبران  كاريزماتيك در بسياري از موارد همراه با چشم
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انداز با رهبر كاريزماتيك  بنابراين همواره چشم. اند هاندازهاي قوي داشت كاريزماتيك چشم

انداز است كه  كنند كه اين چشم برخي از محققان حتي عنوان مي. عنوان شده است

، 1992؛ هوس و هاول، 214، ص1988هاول، (شود  موجب اختصاص صفت كاريزما به رهبر مي

  .)348، ص2002و مامفورد،  گ؛ استرن83ص

برد و اشاره  نام مي 1از رهبران كاريزماتيك به نام معناسازان )43- 89، صص1989(كانگر 

اندازي كه تدوين نموده  كند كه ميزان كاريزماتيك بودن يك رهبر به وسيله چشم مي

انداز نقطه مركزي كاريزماست و اينكه كاريزما دربرگيرنده  بنابراين چشم. شود مشخص مي

هاي رهبران بصير در  بسياري از ويژگي .انداز جامع است توانايي براي ايجاد يك چشم

حتي برخي از انديشمندان . مورد رهبران كاريزماتيك و تحول آفرين نيز عنوان شده است

كنند  ها وجود ندارد و همه به يك چيز اشاره مي معتقدند كه هيچ تفاوتي ميان اين تئوري

شي به پيروان تا در انداز و توانايي ترغيب، برانگيختن و الهام بخ و آن هم داشتن چشم

اي ديگر از محققان  اما در مقابل ديدگاه فوق عده. انداز گام بردارند جهت تحقق اين چشم

انداز دو مقوله متمايز از هم هستند و يك رهبر ممكن  كنند كه كاريزما و چشم عنوان مي

زماتيك است كاريزماتيك باشد اما بصير نباشد، بصير باشد اما كاريزماتيك نباشد، هم كاري

  .)48- 65، صص2003ساشكين و ساشكين، (كدام از اين دو نباشد  باشد و هم بصير و يا هيچ

هاي نئوكاريزماتيك رهبري، كاريزما مفهوم اصلي و  عقيده محققان در همه تئوري به

كنند كه  اما آنها عنوان مي. مركزي است چه به صورت صريح بيان شده باشد و چه ضمني

هر چند كه . انداز است ها وجود دارد تلفيق كاريزما و چشم اين تئوري ابهامي كه در شناخت

نوع رهبري در يك چارچوب به عنوان نئوكاريزماتيك قرار دارند اما از هم متمايز  3اين 

انداز، به  به عنوان مثال تمركز رهبر كاريزماتيك بايد بر روي كاريزما باشد و نه چشم. هستند

بنابراين فردي كه بصير است . انداز تمركز كند يد بر روي چشمهمين ترتيب رهبري بصير با

رهبري تحول آفرين نيز يك مورد خاص و ويژه است كه يك رهبر . لزوما كاريزما نيست

. انداز قوي دارد و هم كاريزماي بااليي دارد يعني هم بصير است و هم كاريزماتيك هم چشم

اي هستند كه  هاي خارق العاده داراي ويژگي بنابراين رهبران كاريزماتيك افرادي هستند كه

                                                           

1- Meaning makers 
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انداز دارند  بر چشمتأكيد  شوند اما رهبران بصير از طرف پيروان به عنوان كاريزما شناخته مي

  .)138، ص2001، 1؛ يوكل56، ص2003؛ ساشكين و ساشكين، 81- 108، صص1992هاوس و هاول، (

  )فرايند بصيرت دهي( فرايند رهبري بصير

؛ 127-145، 2003شاسكين و شاسكين، ( اصلي زير است فرايند 3 برگيرندهدر بصير رهبري

  :)19-24؛ 2005وستلي و مينزبرگ، 

در اين : انداز از طريق ترسيم يك تصوير جذاب و دلپذير از آينده ايجاد يك چشم

انداز درباره آنچه سازمان در آينده  مرحله رهبران بصير اقدام به خلق و ايجاد يك چشم

هايي از قبيل خالقيت، تفكر شهودي  اين مرحله نيازمند قابليت. نمايند مي ،بشود قصد دارد

از اين مرحله با  )2005(مينزبرگ و وستلي . باشد مدت مي گرا و بلند و الهامي، نگاه آينده

كنند كه  برند و عنوان مي پردازي و ايجاد تصاوير مطلوب از آينده نام مي عنوان ايده

انداز جامع و قابل تحقق بستگي به تجربه،  ر در ترسيم يك چشمموفقيت يك رهبر بصي

بنابراين رهبري بصير مستلزم كسب تجربه و . تمرين و تكرار اين مرحله توسط او دارد

مهم اين است . پردازي از آينده است پردازي و تصوير هاي شناختي مربوط به ايده مهارت

ها و نيازهاي واقعي  درنظرگرفتن خواستهپردازي بصيرت بخش از آينده بايد با  كه تصوير

  .بر رعايت چارچوب منطقي و عقاليي باشدتأكيد  و امكانات موجود و

انداز خلق  در اين مرحله رهبران بصير، چشم: انداز به پيروان چشم) انتقال(ارتباط دهي 

د را در اي كه آن را درك كنند و خو به گونه. شده را بايد به پيروان انتقال و ارتباط دهند

بنابراين رهبري بصير صرفا مربوط به ايده . انداز سهيم بدانند و در تحقق آن تالش نمايند چشم

انداز با ديگران  انداز از آينده مطلوب نيست بلكه ارتباط دادن اين چشم پردازي و ترسيم چشم

در  .انداز در گرو تالش پيروان است بسيار مهم است چرا كه موفقيت سازمان و تحقق چشم

هاي كالمي و غير كالمي،  توانايي. كند هاي گوناگون رهبران ظهور مي اينجاست كه مهارت

تحريك عاطفي كاركنان و روحيه بخشي به آنها، نقش مهمي در سهيم نمودن آنها در 

ترين ابزارها در اين مرحله استفاده از  يكي از مهم. انداز و پذيرش آن توسط پيروان دارد چشم

نه تنها با استفاده از داليل عقاليي و شود  ان موجب تحريك و انگيزش افراد ميزب. زبان است

توان پيروان را در پذيرش  هاي عاطفي و شورانگيز مي و منطقي، بلكه با استفاده از درخواست
                                                           

1- Yukl 
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انگيز كه  ها و تصاوير و سخنان هيجان ها و استعاره استفاده از تمثيل. انداز تشويق نمود چشم

هاي كالمي قوي است كمك بسيار فراواني به ارتباط دهي  كسب مهارتهمگي مستلزم 

. كند كند و تعهد احساسي و عاطفي آنها را به آن تضمين مي انداز به پيروان مي چشم

هاي چهره رهبران، طرز  حالت. هاي غير كالمي نيز در اين مرحله بسيار مهم هستند مهارت

انداز به  زايي نيز نقش مهمي در ارتباط دهي چشمنگاه آنان، پر جنب و جوش بودن و انرژي اف

انداز تا زماني كه به طور گسترده همه گير و  چشم. )21، ص2005وستلي و مينزبرگ، (پيروان دارد 

مورد پذيرش عام قرار نگرفته، بيش از يك روياي محض نيست و تنها در اين صورت است 

كليد . سازد در جهت دلخواه را فراهم ميكه نيروي الزم براي تغيير سازمان و حركت دادن آن 

انداز در ايجاد ارتباط آن با كاركنان به طريقي معنادار و معقول به منظور ترغيب  پذيرش چشم

اين . آنان به تغيير ادراكاتشان درباره چيزهايي است كه براي خود و سازمان حايز اهميت است

. گيرد گيز و رغبت آميز صورت ميها و تصاوير شوق بران امر از طريق به كارگيري واژه

اي است  انداز به گونه انداز، ارايه آن چشم بنابراين رمز جلب تعهد گسترده نسبت به يك چشم

  . )98، ص1377نانوس، (كه افراد مايل به مشاركت در آن باشند 

به طور كلي توانمندسازي يك فرد  :ندازا توانمند سازي پيروان به منظور تحقق چشم 

. باشد به معني اعطاء حق و توانايي براي فعاليت در يك حوزه مشخص مييا گروه 

گيري يا قدرت تصويب به كاركنان است توانمندسازي به  حق تصميم يتوانمندسازي اعطا

عنوان برنامه سازماني شامل فراهم نمودن چارچوبي است كه تمام نيروي انساني اجازه 

نافع سازماني و نيز خودشان توسعه دهند و داشته باشد مهارت و دانش خود را در جهت م

انداز صحيح آزاد  تمام نيروهايي كه با چشم )99، ص1377(به زعم نانوس . به كار ببرند

يعني  - كه موضوع رهبري در دو دهه اخير بوده است  - توان در يك كلمه  شوند، مي مي

ين نگراني تر يشبانداز، سرنوشت مشترك افرادي است كه  چشم. توانمندسازي خالصه كرد

شوند، صاحب اقتدار  انداز غرق مي زماني كه افراد در چشم. را نسبت به آينده سازمان دارند

انداز را به پيش برد و  شوند تا اقداماتي را انجام دهند كه چشم گردند، يعني توانمند مي مي

  .دانند كه چنين اقداماتي در حد بااليي ارزشمند خواهند بود مي

 ،پذيرند آن را مي يابد و آنها قلباً انداز توسط رهبر به پيروان انتقال مي زماني كه چشم

بايد در پيروانشان اين قابليت را  در اين مرحله رهبران بصير مي. كند مرحله سوم ظهور مي
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كه  طور همان. انداز را اجرا نمايند و به آن واقعيت ببخشند به وجود آورند كه بتوانند چشم

 90درصد است و  10انداز تنها  حبنظران معتقدند تدوين و انتقال چشمقبال عنوان شد صا

بنابراين مرحله سوم بسيار مهم است . درصد باقيمانده مربوط به اجرا و تحقق آن است

انداز دارند و اگر آنها حتي با  چرا كه اين پيروان هستند كه نقش وسيعي در اجراي چشم

انداز، توان و قابليت الزم براي اجراي آن را  وجود پذيرش قلبي و تعهد عاطفي به چشم

  .)20، ص1989وستلي و مينزبرگ، (انداز سازمان محقق نخواهد شد  نداشته باشند چشم
 
  

 

 

 
  

  فرايند رهبري بصير: 1شكل
  

  ي رهبري بصيرها نقش

  :داند مي ي رهبران بصير را شامل موارد زيرها نقش) 80-77، ص1377(نانوس 

قش رهبر هدف را در محيط بيروني آينده به سمتي كه سازمان بايد در اين ن: جهت دهنده

رهبر بصير براي اينكه . كند هاي خود را در آن راستا جهت دهد، انتخاب و تبيين مي انرژي

جهت دهنده خوبي باشد بايد بتواند در راستاي سرنوشتي كه ديگران به عنوان پيشرفت واقعي 

تواند به مفهوم گامي روشن به  پيشرفت مي. تنظيم كندسازمان تشخيص خواهند داد مسيري را 

تواند به مفهوم افزايش توانايي خدمت به  پيش در كارايي يا اثربخشي باشد و يا اين كه مي

آوري نوين يا زمينه  مجموعه جديدي از مشتريان تلقي شود، يا به عنوان پيشروي در يك فن

انداز جذابي را بنا نهد، همه  ق شود و چشماگر رهبر در مقام جهت دهنده موف. توليدي باشد

  .افراد سازمان ميل پيدا خواهند كرد كه در تحقق آن به او كمك كنند

ول است تا ؤرهبر در محيط داخلي سازمان نسبت به تغييرات سريع مس: عامل تغيير

، براي اينكه رهبر عامل تغيير خوبي باشد. انداز را در آينده قابل حصول سازد بتواند چشم

بيني كند، كاربردهاي آنها را در سازمان مورد  بايد بتواند تحوالت جهان بيرون را پيش

انداز در راستاي رويارويي با  ارزيابي قرار دهد و احساس ضرورت و اولويتي را كه چشم

 انداز چشمايجاد 

 

 توانمند سازي

 

 انداز چشمانتقال 
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اين تحوالت به آن نياز دارد، به وجود آورد؛ اكتشاف را تشويق كند و افراد را براي اعمال 

بايد بتواند در داخل سازمان خود انعطاف  چنين هم. ري توانمند سازدتغييرات ضرو

  .هاي سنجيده را ترغيب كند پذيري را بنا نهد و خطرپذيري

انداز  اي عالقه مند و مظهر كامل چشم رهبر به عنوان سخنراني ماهر، شنونده: سخنگو

انداز آن با  مسازمان و مدافع اصلي آن و طرف مذاكره در راستاي منافع سازمان و چش

رهبر براي اينكه اثربخش باشد، بايد مذاكره كننده اصلي با ديگر . هاي خارجي است طرف

هاي مفيد، منابع،  هاي ارتباطات خارجي شود تا ايده ها باشد و ايجاد كننده شبكه سازمان

 انداز او بايد هم رهبر و چشم. حمايت و يا اطالعات الزم را براي سازمان خود فراهم كند

رسانه پيام و هم خود پيامي شود كه آنچه را نسبت به آينده سازمان ارزشمند، جذاب و 

  .آور است، بيان كند هيجان

انداز را  سازد و چشم رهبر، سازنده تيمي است كه افراد را در سازمان توانمند مي :مربي

يي براي كند و از اين راه به عنوان مشاور و الگو در قالب نوعي احساس عاطفي زنده مي

انداز ضروري است، انجام وظيفه  هايشان در محقق ساختن چشم همه آنهايي كه كوشش

انداز در  رهبر بايد به افراد امكان دهد تا بدانند كه او در چه وضعيتي قرار دارد؛ چشم. كند مي

 چنين هم. خواهد بكند نزد او چه مفهومي دارد و براي اين كه آن را محقق سازد، چه مي

ايد نسبت به موفقيت تك تك افراد سازمان خود متعهد باشد، به آنان احترام بگذارد، رهبر ب

ايجاد اعتماد كند، به آنها كمك كند تا ياد بگيرند و رشد كنند و به آنان بياموزد كه براي نايل 

  .هايشان را به طور پيوسته رشد دهند انداز چگونه توانايي شدن به چشم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محيط بيروني

 خنگوس

 

 جهت دهنده

 مربي

 

 عامل تغيير

 محيط دروني

 حال آينده



  ت فرهنگ سازمانیيريمد   � ١٦٤

 

  بري بصيري رهها كاركرد

 شود مي براي رهبري بصير كاركردهاي زيادي عنوان شده كه به شماري از آنها اشاره

  :)90-83، صص1377نانوس، (

رهبري بصير : رهبري بصير به عنوان عامل تعيين كننده موفقيت و شكست يك سازمان

دهد كه رهبري  مطالعات نشان مي. نقش مهمي در موفقيت يا شكست يك سازمان دارد

با توانمندسازي آنان  چنين همانداز به پيروان و  ر با استفاده از تدوين و انتقال چشمبصي

برخي . بسيار زيادي بر بهبود عملكرد و كسب نتايج دارد تأثيرانداز  براي تحقق اين چشم

هدايتي، بصير، رابطه : كنند كه عبارتند از سبك رهبري را در اين مورد عنوان مي شش 

هاي  كنند كه از اين ميان سبك آنها عنوان مي. رامش بخشي و مربي گريمدار، مشاركتي، آ

): به ترتيب اهميت(مرتبط با عملكرد باال و ايجاد جو سازماني مثبت و پر انرژي شامل 

  .)72، ص2006 ،اسپرير و ديگران( گري هستند بصير، رابطه مدار، مشاركتي و مربي

ين كيفيت و ويژگي ممتاز تر بزرگ: درتمندرهبري بصير به عنوان يك ابزار استراتژيك ق

انداز  كنند و از طريق بيانيه چشم كنند، بيان مي رهبران بصير اين است كه آنها تدوين مي

  .شوند هاي سازماني سهيم مي مأموريتمحسوس، ساده و قابل فهم در اهداف و 

مان كمك به مديريت عالي و رهبران ساز مأموريتو  انداز چشمهدف اصلي بيانيه 

يشان شفافيت، ها ي تجاريشان براي سازمانها است تا در تعيين ماهيت و حيطه فعاليت

رهبران به طور وسيعي  انداز چشمبنايراين اگر . تمركز و انعطاف پذيري را ايجاد نمايند

تواند ابزار استراتژيك قدرتمندي براي انگيزش افراد  مي تسهيم شده و الهام بخش باشد،

  .)30، ص2005وستلي و مينزبرگ، (باشد  وج رسانيدن سازمانو موفقيت و به ا

اندازها مستلزم اين است  چشم: رهبري بصير به عنوان فراهم كننده معنا، جهت و انسجام

انداز غالبا  فرايند خالق ايجاد يك چشم. كه هم در ذهن و هم در قلب افراد ايجاد شوند

كنند يك شرايطي كه موجب  ايجاد ميآنها . دربرگيرنده يك بعد شهودي و انگيزشي است

اندازها و  چشم. شوند هاي سازمان مي معنابخشي، جهت دهي و انسجام بخشي به فعاليت

  .شود ها و الهام بخشي و شفافيت سازي جهت مي رهبران موجب تشويق مشاركت
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رهبران بصير به وسيله معنويت : رهبري بصير براي خودشكوفايي و رشد بالفعل افراد

هاي ممكن و واقعي انساني  توانند افراد را با باالترين جايگاه شوند و مي يي ميراهنما

كنند و نقاط قوت دروني پيروان را،  آنها به بيدار شدن و برانگيختن كمك مي. هدايت كنند

به منظور تقويت و الهام بخشيدن براي تبديل استعدادهاي بالقوه به بالفعل پيروان، تحريك 

انداز را، در حالي كه  رهبران بصير بذرهاي چشم. صه عمل نمود پيدا كندكنند تا در عر مي

  .سازند دهند و گسترده مي ممكن است ريشه در افراد و واقعيت داشته باشند، انتشار مي

رهبران  انداز چشمدهد كه  مي نشان ها پژوهش: رهبري بصير براي تحريك نوآوري

ي امروزي غالبا به وسيله بصيرهاي ها سازمان. مهمي بر سطح نوآوري دارد تأثير

را ي انساني ها ي كامال جديدي از سازماندهي تالشها كه تمايل دارند شيوه ،اجتماعي

رهبران بصير عملكرد مطلوب را به  ها در برخي شركت. شوند مي ساخته ،ابداع كنند

به  مديريت. دهند قرار ميتأكيد  موردوليت به سطوح پايين سازمان ؤمس انتقالوسيله 

ي كافي براي توسعه سطح ها افرادي با فرصت پيروان، هاي يوسيله اعتماد به تواناي

  .كند مي گيري فراهم ي تصميمها مهارت

ي رهبران بصير ها يكي از ويژگي :رهبري بصير براي كاهش مقاومت در برابر تغيير

بر تأكيد  و واقعيت كنوني را از طريق انداز چشماين است كه آنها فاصله و شكاف بين 

و شرايط كنوني  انداز چشمشكاف ميان . كنند مي حذف انداز چشمپيشروي به سمت 

يك منبع ايجاد تنش است و بسياري از افراد از به هم خوردن شرايط فعلي ناراضي 

توانند كمك زيادي به غلبه بر اين  مي بنابراين رهبران بصير. كنند مي هستند و مقاومت

  ).در قلب افراد انداز چشمالهام بخشي و ارتباط دهي  از طريق( كنند ها مقاومت

تحليل رفتگي احساس از دست دادن : رهبري بصير براي كاهش تحليل رفتگي افراد

چنين احساسي در او  ،شود هنگامي كه به كسي استرس بيش از حد وارد مي. نيروهاست

آنها از . ان دارندزيادي در كاهش تحليل رفتگي كاركن تأثيررهبران بصير . گيرد شكل مي

طريق ايجاد انگيزش، الهام بخشي و ارتباط با افراد كمك زيادي به جلوگيري از 

 .)17، ص2006، 1دوايودي(كنند  رفتگي كاركنان مي تحليل

                                                           

1- Dwivedi 
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ي ها در اين مقاله تالش گرديد تا مفهوم رهبري بصير كه به عنوان يكي از رويكرد

عنوان شد كه عامل . رد بحث قرار گيردمو ،نوين در عرصه رهبري بيان شده است

، يبدين معني كه ايجاد تصاويري واقع. نقش اساسي در رهبري بصير دارد انداز چشم

 چنين همجذاب و دلپذير از آينده سازمان و انتقال آن به پيروان و  ر،يتحقق پذ

در  ها توانمندسازي آنها در جهت تحقق آن، نقش اساسي در موفقيت و بقاي سازمان

عاملي است كه به واسطه آن  انداز چشم. ي پرتالطم و دائم التغيير امروزي داردها حيطم

كنند كه هم خود و هم سازمانشان بيهوده نبوده و داراي هدف و  مي افراد احساس

شوند تا به صورت فعاالنه و با  مي مقصد مهمي هستند و از اين رو تحريك و ترغيب

رهبران بصير نيز نقش مهمي در همگام نمودن . ايندانرژي زيادي در سازمان همكاري نم

اشاره . دارند انداز چشمي آنان در جهت تحقق ها افراد در سازمان و منسجم كردن تالش

روان و توانمند ي، انتقال آن به پانداز چشمجاد يرنده اير دربرگيبص يند رهبريشد كه فرا

فه در جهت تحقق ين وظتري مهم ،نيبنابرا. است انداز چشمآنها در جهت تحقق  يساز

شود كه مديران  ميتأكيد  ن روياز ا. ر استيبه عهده رهبران بص يسازمان انداز چشم

ي ها و توانايي ها ي دولتي و بازرگاني به سمت كسب مهارتها عالي و رهبران سازمان

الوقوع براي سازمانشان و محيطي  محققاي  دهي گام بردارند تا بتوانند آينده بصيرت

  .ب براي كاركنانشان ايجاد نمايندجذا
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