
 چشم انداز سازمانی

؛ در تصويري از آينده كه سازمان قصد دارد در زمان مشخصی به آن دست يابد عبارت است ازچشم انداز سازمانی 

 .آرزوهاي آتی سازمان در شرايط كنونی است سازمان همان چشم اندازواقع 

قادر خواهيد  ، حتما  تصور كنيداگر توانستيد كاري را "والت ديسنی، موسس كمپانی والت ديسنی، در جايی گفته 

و اين سخن نشان دهنده اهميت چشم انداز چه در زندگی فردي و چه در كسب و كار  "دبود آن را انجام دهي

 سازمانی است.

راهتان را گم كرده ايد؟ آيا از معمولی  كرده ايد كهدچار احساس پوچی و بی معنايی شده ايد؟ آيا فکر تا به حال آيا 

بودن خسته شده ايد؟ آيا ظاهرا هميشه مشغوليد، اما احساس پيشرفت نمی كنيد؟ آيا از زندگی دلسرد هستيد، و 

كافی  تان را بنا نهيد، اما چون سرمايهاميدتان را به آينده از دست داده ايد؟ آيا می خواهيد كسب و كار شخصی 

گمان می كنيد  و دهد تان به كار نمی رود؟ آيا خاطرات تلخ شکست هاي گذشته آزارتان مینداريد، دست و دل

كه نمی توانيد شروع كنيد؟ آيا گاهی به رؤياهاي شيرين دوران نوجوانی و جوانی خود باز می گرديد، اما همين كه 

يگران را قهرمان زندگی خودتان شويد؟ آيا د را به خاطر می آوريد، از تعقيب روياهايتان منصرف می "ها واقعيت"

 می بينيد، اما باورتان شده كه محکوم به معمولی بودن هستيد؟ 

هنوز چشم اندازتان را كشف  له هستند كهئها ناشی از اين مس اين اگر پاسخ اكثر سواالت باال مثبت است، تمامی

 تان را نداريد.نکرده و يا شهامت پيگيري چشم انداز

با مفهوم چشم انداز و اهميت آن در كار و زندگی تان آشنا شويد؛ با تأكيد ويژه  شما تا داريم مقاله قصد در اين ما

داستان منحصر به فردي است كه براي گفتن آن زاده شده ايد.  و يا سازمانتان بر اين مطلب كه چشم انداز شما

ا نشان می دهد، و كمک می اين داستان به زندگی شما معنا می بخشد، مسير درست حركت در زندگی را به شم

و سازمان  پشيمانی را به دنبال داشته باشد كند تا تصميم هاي كليدي زندگی تان را به گونه اي بگيريد كه كمترين

 شما بيشترين بازخورد را دريافت كند.

چشم انداز و براي اينکه مفهوم چشم انداز سازمانی و ويژگی هاي اين مفهوم را به درستی دريابيد، ابتدا به تعريف 

 ويژگی هاي چشم انداز فردي می پردازيم:

 تعريف چشم انداز

معنی می كند. چشم انداز يعنی تصور آينده، قبل از  "بينشی مخيالنه"فرهنگ انگليسی آكسفورد چشم انداز را 

آنکه اتفاق بيفتد؛ تصويري ذهنی از آينده كه خداوند به قلب ما الهام می كند. اين تصوير سبب می شود فراتر از 

 را ببينيم.  "آنچه بايد باشد"آنچه كه هست، يعنی 



چشم انداز يک تابلو، تصوير يا بيانيه است كه خواسته هاي واقعی شما را در زندگی توضيح  ،ينده پژوهاناز نظر آ

 "مطلوب آينده"لمه چشم انداز شما بيانگر نماياند كه شما چه آينده اي را می خواهيد. در يک ك دهد، و می می

نگرش به زندگی و آينده است. اين فلسفه  شماست. چشم انداز، فلسفه متعالی زندگی، مبتنی بر نوع ويژه اي از

متعالی را می توانيد آرمان واالي خود بناميد. جان و جوهره چشم انداز، آرمان گرايی همراه با تخيل است. چشم 

واقعی تر است. خداوند موهبت  ،انداز از روياي ما سرچشمه می گيرد. چشم انداز رويايی است كه از هر واقعيتی

 .در البالي واقعيت هاي روزمره اكتفا نکنيمو  "حال"ه زندگی در ما بخشيده تا بچشم انداز را به 

چشم اندازي سازمانی در بسياري از جهات شبيه به چشم اندازي فردي يا در واقع همان روياپردازي هاي هر كدام 

هاي يک چشم انداز  از ما انسان هاست. در ادامه مقاله قصد داريم تا با تبيين اين شباهت ها به معرفی ويژگی

 سازمانی بپردازيم.

 

 سازمانیويژگی هاي يک چشم انداز 

انداز سازمان داراي چشم خوب چند ويژگی مهم دارد كه در اينجا به آنها اشاره می كنيم. سازمانی يک چشم انداز

استخراج نظرگرفتن چنين مشخصاتی  انداز خود را با درسازمان چشمطبيعی است كه مشخصات خاصی است. 

 :نمايد. اين مشخصات در ذيل ارائه گرديده است

 .بزرگ، متعالی و الهام بخش استسازمان بايد  چشم انداز -۱

را براي تالش و پشتکار بيشتر، تحمل بيشتر در برابر مشکالت  سازمان دافرا تمامی انگيزه سازمان بايد چشم انداز 

الهام  سازمان بايد چشم انداز ر از موانع بزرگ تقويت می كند.را براي عبو آنانو سختی ها و نيز آمادگی روانی 

، يچشم اندازچنين بخش، شور و شوق فرد را به زندگی و اميد او را به آينده اي شکوهمند شعله ور می سازد. با 

 می تواند هر غيرممکنی را ممکن كند. سازمان

 .است سازمانچشم انداز، مهم ترين هدف بلندمدت در  - ۲

نبايد بيانگر خواسته ها يا هدف هاي فوري و كوتاه  سازمان تاكيد بر بلندمدت از اين جهت است كه چشم انداز 

ساله(  ۵مدت شما در يک، دو يا چند سال نزديک آينده باشد. افق زمانی چشم انداز بايد بلندمدت )دست كم 

ها در سازمان  دارند؛ و امروزه بيشتر چشم اندازساله تعلق  ۳۰تا  ۱۰باشد. چشم اندازهاي عالی به افق هاي زمانی 

 ۱۰۰هايی وجود دارند كه به افق هاي  و ملت ، سازمان هاساله بسته می شوند، هرچند افراد، خانواده ها ۲۰افق 

ساله و بيشتر می انديشند و براي آنها چشم انداز دارند. اين چشم اندازهاي بلندمدت را چشم انداز فرانسلی می 

 نامند.



 باشد.منحصر به فرد سازمان بايد چشم انداز  - ۳

آلمانی، وقتی كسی از پوچی زندگی اش شکايت می كند، اي بسا كه شکايت او  نيچه، فيلسوف پرآوازه به عقيده

ها  جديد متوجه آن شده اند اين است كه داستان ناشی از فقدان يک داستان باشد. يکی از نکاتی كه تمام فالسفه

هستند. اگر شما به زندگی خود نگاه می كنيد، و چيزي نمی بينيد مگر مجموعه اي از حوادث خرد، خالق معنا 

احساس پوچی كنيد: من به دنيا آمدم، ا درونی آنها را به هم متصل نمی كند، طبيعی است كه شم كه هيچ رشته

ر و پدر يا مادري مهربان شدم، بعد به مدرسه رفتم، بعد به دبيرستان و دانشگاه رفتم، بعد شاغل شدم، بعد همس

بعد بچه ها بزرگ شدند و پی كار خود رفتند، و بعد ...... و وقتی به آينده نگاه می كنم، چيزي جز تعدادي انتخاب 

نمی بينم كه هيچ كدام از آنها تفاوتی با ديگري ندارد، و من مثل گذشته بايد منتظر بمانم تا ببينم چه پيش می 

خواه ناخواه به احساس پوچی و بيهودگی منجر می شود. آنچه شما براي غلبه بر حس پوچی آيد. اين نوع زندگی 

 آن باشيد.  "نقهرما"ن گی خود بسازيد؛ داستانی كه خودتابه آن نياز داريد، اين است كه داستانی براي زند

داشته باشد، ويژگی  در چشم انداز سازمان نيز اين چنين است. سازمانی موفق خواهد بود كه روياهاي خودش را

هاي اعضاي سازمان به خوبی شناخته شده باشد و در واقع همانند يک قهرمان بی بديل و منحصر به فرد در 

بحبوحه كسب و كار ها و سازمان ها عرض اندام كند. پس براي اينکه سازمان بتواند قهرمان داستان كسب و كار 

 رد و كامال متفاوت از ساير سازمان ها داشته باشد.خودش باشد، بايد چشم انداز سازمانی منحصر به ف

 .است بلند پروازانهو  يک چشم انداز خوب، رويايی - ۲

هرگاه گفته والت ديسنی در ابتداي مقاله را به ياد بياوريد:  .مهم در عالم خيال رويا يعنی تصور يک چيز يا خواسته

می توانيد آن را داشته باشيد. روياپردازي اما به مفهوم  شما بتوانيد چيزي را در عالم خيال تصور كنيد، به زودي

ها در دنياي  ها نيست. به مفهوم درک واقعيت ها و در عين حال رهايی از اسارت واقعيت ناديده گرفتن واقعيت

 دستيابی به هيچ هدفی وجود ندارد.خيال است؛ جايی كه در آن هيچ مانعی براي 

دن به سوي موفقيت است. است. رؤيا قوي ترين موتور درونی انسان براي رانروياپردازي عين زيركی و هوشمندي 

 می ميرد، روح انسان نيز می ميرد و زندگی متوقف می شود.  ياوجايی كه ر

خود به آينده می نگرند. اغلب افرادي كه اسير وضع موجود خود می " لعق"چشم  بسياري از افراد تنها از دريچه

بزرگ آلمانی عقيده داشت  است. گوته، نويسنده "لد"م دارند. چشم انداز اما ديدن با چش شوند، به اين گروه تعلق

 كه اگر می خواهيد چشم انداز واقعی خود را كشف كنيد، بياموزيد كه به نداي قلب خود گوش فرا دهيد. پيشرفت

يده اند. براي مثال به هاي بزرگ تاريخ بشر، همه و همه محصول رؤياهايی هستند كه روزي محال به نظر می رس

 اين داستان واقعی توجه كنيد: 



، يعنی هفت سال پيش از آنکه هواپيما اختراع شود، از لرد كلوين )مخترع دماسنج(، كه رئيس ۱۸۹۷در سال "

انجمن سلطنتی دانشمندان بريتانيا بود، پرسيدند كه آيا امکان اختراع هواپيما وجود دارد؟ او با قاطعيت گفت كه 

يک رؤيا بيش نيست و اختراع هواپيما به داليل فنی محال است. تنها هفت سال زمان الزم بود تا برادران رايت اين 

 "راع كنند.در پستوي تعميرگاه دوچرخه سازي خود هواپيما را اخت

تناسب آن با واقعيت هاي موجود به  خود وسازمان رويايی بودن چشم انداز  اي اينکه شاخص درستی از درجهبر

درصد باشد. چشم اندازي كه از  ۶۰شما حول و حوش سازمان دست آوريد، كافی است احتمال تحقق چشم انداز 

هم اكنون تضمين كنيم كه صددرصد تحقق می يابد، يک هدف معمولی است، نه يک چشم انداز الهام بخش و 

ن هايی كه تاريخ بشر را ساخته اند، بزرگ. روياپردازي هم چنين به معناي آرمان گرايی است. افراد آرمان گرا، هما

 دانند. دوست دارند هر چيز در حد كمال باشد. آنها وضع موجود را كافی و يا بهترين وضعيت نمی

 باشد.جزئيات كافی همراه با  و را به وضوح بيان كند سازمانمسير حركت چشم انداز سازمان بايد  -۵

نبايد خيلی كلی  سازمان چشم اندازچشم انداز سازمان بايد بگويد كه سازمان در آنيده به جايگاهی می رسد؛ البته 

 نه چندان بلند خالصه كنيد. جزئيات چشم انداز باشد، و بايد در صورت لزوم بتوانيد آن را در يک عبارت يا جمله

عمل بايد به چه  دهد كه در مرحله ، و به شما نشان میجنبه هاي گوناگون و مهم آن را برجسته می كند سازمان

 .موضوعاتی توجه داشته باشيد

 .، عالقه و غرور نمايددر كاركنان ايجاد تعهدسازمان بايد چشم انداز  -۶

ان سازم كاركنان و اعضايو سازمان  در قبال آينده ، بعنوان مدير سازمان،گواه آن است كه شماسازمان چشم انداز 

دهد كه شما  ها به آينده انديشيده ايد. اين نشان می ها و بلکه سال مسئوليت می كنيد و هفته ها، ماهاحساس 

به امروز و ديروز فکر نمی كنيد. شما می فهميد كه گذشته، گذشته است و ديگر  انسانی دورانديش هستيد، و صرفا 

ناگزير  ست كه به سرعت سپري می شود؛ و شماسيال و فرار ا نيز يک لحظه "حال"نمی توانيد آن را تغيير دهيد؛ 

را در آينده بگذرانيد. بنابراين، به گونه اي هوشمندانه براي ساختن آينده تالش می  هستيد كه بخش باقی مانده

  كنيد.

چشم انداز سازمان اگر به گونه درست و صحيح ترسيم شود، اعضا و كاركنان سازمان اين موضوع را درک خواهند 

 نتيجه حس تعهد، عالقه و غرور به آرمان ها و اهداف هاي سازمان در آنها شکل می گيرد.كرد و در 

 د.بهره جويی از فرصت ها را بنمايانراه د و را نشان دهفرصت هاي موجود چشم انداز سازمان بايد  -۷



وقتی شما آينده كسب و كار يا سازمان خود را ترسيم می كنيد، به تبع می توانيد فرصت هاي موجود بر سر راه 

آينده را به تصوير بکشيد. بنابراين همواره در ترسيم چشم انداز سازمان سازمان براي رسيدن به آمال و آرزوهاي 

هاي بالقوه سازمان را نشان دهد تا هم باعث شود  اين موضوع را در نظر داشته باشيد كه چشم انداز بايد فرصت

كه اعضا و كاركنان سازمان اين فرصت ها را بشناسند و در اين راه قدم بردارند و هم براي بهره جويی از اين فرصت 

 ها برنامه ريزي كنند.

 .باشد آنان مشوق يادگيريد و نمايدر كاركنان رضايت شغلی ايجاد چشم انداز سازمان بايد  -۸

همواره در نظر داشته باشيد كه كاركنان، آينده و نقش آنان در چشم انداز سازمان به خوبی و روشنی ترسيم شود. 

كاركنان سازمان مهم ترين سرمايه سازمان اند و چشم انداز سازمان بايد به گونه اي باشد كه رضايت شغلی اين 

بايد زمينه ساز پيشرفت و ترقی اعضاي سازمان شود، اعضا را به همراه داشته باشد. همچنين چشم انداز سازمان 

بنابراين ذكر اين نکته هم خالی از لطف نيست كه در ترسيم چشم انداز سازمان، بخشی از اهداف بايد به يادگيري 

 اعضا و باال بردن سطح علمی و فنی اختصاص داده شود و مشوق يادگيري آنان باشد.

 د.استانداردهاي بااليی را بنا گذارچشم انداز سازمان بايد  -۹

چشم انداز سازمان، همانطور كه انتظار می رود، بايد سبب حرفه اي تر شدن سازمان و حركتی رو به جلو شود. در 

جايی ندارد. چشم انداز سازمان بايد و بايد سازمان را به حد دن و ساكن ماندن زترسيم چشم انداز سازمان، درجا 

ين روند صعودي بايد در عين اينکه به مرور باشد، قابل مشاهده نيز باشد. چشم انداز سازمان باالتري برساند و ا

بايد استانداردهاي جديد و نويی را پايه ريزي كند تا سازمان بتواند پيشرفت شايانی داشته باشد. مگر نه اينکه 

 هدفمان از ترسيم چشم انداز، پيشرفت سازمان نيست؟

 .مخاطب را مشخص سازد بايدچشم انداز سازمان  -۱۰

بايد بدانيم كه مخاطب چشم اندازي كه ترسيم كرده ايم، چه كسانی هستند. معموال مخاطب چشم انداز سازمان 

ما براي  ،عالوه بر اعضاي سازمان، می تواند مشتريان كسب و كار يا سازمان نيز باشند. اينکه مشتريان بدانند

عزم راسخ ما براي آينده و دستري به باالترين حد ه ايم، ترسيم كردشم انداز خوب و مناسبی را سازمان چ

 استانداردها را می فهمند و اين مسئله گاهی می تواند باعث بازاريابی و تبليغات براي سازمان نيز شود.

 .است سازمان چشم انداز خوب، كليدي ترين عامل موفقيت



ها  رقابت و نبرد براي موفقيت؛ عصري كه در آن تنها موفقما در عصر موفقيت زندگی می كنيم؛ عصري آكنده از 

بستگی دارد و  عواملبه يک مجموعه از  سازمان و بازندگان به سادگی از ياد می روند. موفقيت مدال می گيرند

 است.  سازمان چشم انداز كليدي ترين عامل موفقيت

. نجام شد كه نتايج شگفت آوري داشتمريکا احدود دو دهه پيش تحقيقی روي دانش آموختگان دانشگاه هاروارد آ

ه يکی از ده دانشگاه هموار "دانشگاه هاروارد"هر چند در پژوهش هاي ديگري نيز همين نتايج به دست آمده بود. 

و يکی از بهترين هاي دنيا بوده است. دانشجويان اين دانشگاه از ميان باهوش ترين ها انتخاب می  برتر آمريکا

و يا از خانواده هاي ثروتمندي می آيند كه  ها و بنيادها بورس تحصيلی دارند نی كه يا از دولتشوند، دانشجويا

دانشگاه  می توانند شهريه هاي سنگين آن را بپردازند. هيچ كس در نگاه اول تصور نمی كند كه دانش آموختگان

 واده ها، افرادي كه از چنين دانشگاهعموم مردم و خان لحاظ شغلی موفق نباشند. به عقيدهاز  هايی مانند هاروارد

هايی فارغ التحصيل شوند، به قول معروف غمی ندارند. اما پژوهشگران می خواستند اين فرض عمومی را بر اساس 

شواهد واقعی محک بزنند. آنها دانش آموختگانی را كه حداقل پنج سال پيش از دانشگاه هاروارد فارغ التحصيل 

كه گفتيم، نتيجه رار دادند تا ببينند كه چقدر از لحاظ شغلی موفق هستند. همان طور شده بودند، مورد بررسی ق

 شگفت آور بود. 

 -يا الاقل كمتر موفق  -پژوهشگران دريافتند كه در ميان اين دانش آموختگان، هم افراد موفق و هم افراد ناموفق 

موفقيت اين دانش آموختگان را بررسی كردند، كليدي تأثيرگذار بر موفقيت و عدم عوامل وجود دارند. وقتی 

ها، داشتن چشم اندازي روشن بوده است. هوش و استعداد باال،  دريافتند كه اصلی ترين عامل موفقيت موفق

و تحصيل در دانشگاه برتر، هيچ كدام به خودي خود كسی را موفق نمی كنند. اين عامل ها،  ثروتمند خانواده

 ی كنند، اما موفقيت هاي بزرگ، و ماندگار محصول چشم انداز است. موفقيت انسان را تسهيل م

 را در زندگی بازي می كند و اين مقصد است كه مسير درست حركت را به ما نشان می "مقصد"چشم انداز نقش 

دهد. فردي را تصور كنيد كه هم پول كافی و هم يک خودروي پرسرعت و منحصربه فرد دارد و تصميم به سفر 

بی هدف از خانه بيرون می زند، پشت فرمان ماشين  د، اما مقصد خود را به روشنی مشخص نمی كند.می گير

آخرين مدل خود می نشيند، و به سوي مقصدي نامعلوم می راند. فکر می كنيد چه بر سر او می آيد؟ معلوم است 

، اين امکانات بالي جان او می ديگر امکانات كم نظير وي ممکن است جايی ببرند كه نبايد آنجا باشد. در واقع

شود. در همان حال كه خرگوش تيزپاي  ر میوشوند. او خرگوش تيزپايی را می ماند كه با تمام قوا از هدف خود د

شود، الک پشت كه مقصد مشخص و روشنی دارد، با  بی هدف، هر لحظه از مقصد واقعی خود دورتر و دورتر می

ا زود به جايی می رسد كه بايد آنجا باشد. زندگی بشر طوري طراحی شده آنکه به كندي به پيش می خزد، دير ي

همين مسائل درباره سازمان و چشم انداز سازمانی نيز  .كه بايد هدفمند باشد. زندگی هرگز پوچ و بی معنا نيست

 صدق می كنند.



 .چشم انداز، منبع بنيادين قدرت است

د، از اين روست كه نركتی الزم براي رفتن به جلو را ندارانرژي حانگيزه و اعضاي سازمان اگر احساس می كنيد 

به ما آموخته كه  ،يادگيري سازمانی صاحب نظر نام آشنا در زمينهروشنی نداريد. پيتر سنگه،  سازمانی چشم انداز

 را به سوي تحقق اعضاي سازمانايجاد می كند كه  "كشش خالق"، نيرويی درونی به نام سازمانی چشم انداز

ما از حمايت ها و  ،كه به عنوان يک موتور درونی عمل می كند ،رؤياهايمان به پيش می راند. با وجود اين نيرو

 .فشارهاي بيرونی براي حركت به جلو بی نياز می شويم

 وقتی اعضاي سازمان. آيد می پديدسازمان  انداز چشم و موجود وضع بين مقايسه از كه است نيرويی خالق، كشش

كه براي تحقق چشم  ند، انگيزه و انرژي می گيرندمقايسه می كنسازمان  انداز چشم با را موجود سازمان وضع

بزرگتر باشد، نيروي بيشتري هم ايجاد می كند. با اين حال  سازمان . هرچه چشم اندازندتالش كن سازمانانداز 

 الزم دور از دسترس به نظر برسد. مان آنقدر بزرگ باشد كه بيش از حدسازنبايد چشم انداز 

 سازمان ماموريت

دارد كه سازمان  سازمان همان فلسفه وجودي سازمان خواهد بود. ماموريت سازمان بيان می )Mission( ماموريت

 .چگونه می خواهد رقابت نموده و براي مشتريان خود ارزش خلق نمايد

 ز:ا كه عبارتند به پنج سؤال اساسی زير پاسخ داد بتوان دباي سازمان، تدوين بيانيه ماموريت در

چه چيزي؟ )كاال و خدماتی كه سازمان ارائه می دهد و در واقع چه نيازي از جامعه را با تامين اين محصوالت . ۱

 برآورده می سازد.(

 چه كسی؟ )مشتريان چه كسانی هستند؟(. ۲

 )حيطه رقابتی كجاست؟( كجا؟. ۳

 سازمان چيست؟()هدف بهينه  چرا؟. ۴

 (ها چيست؟ هاي منحصر به فرد و مزيت هاي رقابتی سازمان در رسيدن به اين هدف چگونه؟ )ويژگی. ۵

دارايی ارزشمند، واكنش به كاركنان به عنوان يک قلم  موردماموريت سازمان در  در بيانيه كه دگردمی پيشنهاد 

نهايت تعهدي كه سازمان در مقابل سالمت مالی و رشد وري و در اجتماعی، جامعه و محيطی(، نوع فنا) مسائل

 .خواهد داشت، توضيحاتی ارائه گردد



 وحدت خواهد بخشيد. ماموريت سازمانی باعث میت حركت، از نظر مسير و جهمديران  ماموريت سازمانی به همه

 .كاركنان و مديران سطوح مختلف سازمان داراي انتظارات مشترک گردند كه همه شود

نفع، با گذشت زمان، داراي ارزش مشترک گرديده و اين هاي ذي و گروه شود كه افرادموريت سازمان باعث می ما

، طريق آن روز تقويت گردد. ماموريت سازمانی موجب پيدايش نوعی ارزش و هدف خواهد گرديد كه ازارزش روزبه

وجب تاييد و تقويت در نهايت ماموريت سازمان مرا معرفی شركت خواهند دانست.  ، آن ارزشافراد خارج از سازمان

 .، رشد و سودآوري شركت خواهد گرديدمسوليت عملياتی و نيز تضمين بقا بر عهده گرفتن تعهداتی نظير


