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پژوهشنامه تربیتی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
شماره 30

استراتژی رهبری با رویکردی دانش محور
سلمان

سفیدچیان1

با ورود به عصر دانش  ،الگوهای رهبری سازمانی نیازمند نوزایی بنیادین میباشند.
علیرغم تالشهای فراوان در این مسیر ،همچنان تئوریها در سطح خرد باقی مانده و از
مفاهیم استراتژیک و سازمانگستر عاری هستند .این مقاله با تلفیق رویکرد ایجابی و
سلبی برای رفع این شکاف تالش میکند .الزامات پدیدارشده در ادبیات مدیریت مانند
"ضرورتهای رهبری در عصر دانش"" ،ضرورت توجه به مفاهیم استراتژیک" ،و "رهبری
در سیستم پیچیده انطباقی" در کنار انتقاداتی که بنابه "اصول اخالقی کانت" نسبت به
تئوریهای موجود و "هستیشناسی سهرکنی سنتی در تئوریها" مستند شدهاند ،مبانی
مدل این مقاله را تشکیل میدهند .مدل مقاله از طریق "حسگری" بر شکلگیری
باورهای مستقالنه کارکنان و مدیران سازمان تأکید میکند .سپس با اقدامات و
بسترسازی ِ "رهبری توانمندساز"" ،ارتباط موثر" در سازمان شکل گرفته و باورهای
کارکنان و مدیران تبدیل به "باورهای جمعی" میشود .در مسیر رسیدن به باورهای
جمعی" ،رهبری انطباقی" که الگویی از رهبری پویا و فراگیر بر پایه دانش است ،نقش
حیاتی ایفا میکند .در نهایت با تکیه بر باورهای جمعی میتوان به سه پیامد "مسیر،
یکپارچگی ،و تعهد" در استراتژی رهبری دست یافت.

 1دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
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مقدمه
ما در اقتصاد دانشی به سر میبریم در حالیکه سیستمهای مدیریتی و حااکمیتی ِ ماا
به حوزه صنعتی تعلق دارند (مانویل و اُبر )2003 ،برهمین اساس ازبرن ،هونات و جاوآ

1

معتقدند که تغییر بنیادینی در رویکرد نسبت به رهبری نیاز است که از دیدگاههای سنتی
پذیرفتهشده فراتر رود زیرا "جهان ِ بوروکراسی سانتتی تنهاا یکای از زمیناههاای فاراوان
مدیریتی است" (اولبین و همکاران .)2007 ،اگر چه رهبری حوزهای با سابقهای طوالنی
و رشتهای بالغ است ،مدلهای ناوینی از رهباری در حاال توساعه هساتند کاه در آنهاا،
رهبری ،کمتر به اقتدار مدیریتی متکی است (اشنایدر .)2002 ،علیارغم ایان حرکاتهاا،
نسخهها و تئوریهای اخیری که در حوزه رهبری ارایه شده است همچنان در سطح خارد
باقی مانده و مفاهیم استراتژیک را کمتر مورد توجه قرار دادهاند و تالشای در جهات ارایاه
یک مسیر کلی در رهبری برای سراسر سازمان که با محیط دانشی -رقابتی ِ امروز منطبق
باشد ،صورت نگرفته است.
مبانی مدل:
هر مدل و تئوری جدیدی براساس مجموعهای از فرضایات ناو و یاا فرضایات قادیمی
تعدیلشده شکل میگیرد" .استراتژی رهبری با رویکرد داناشمحاور" نیاز از ایان قاعاده
مستثنی نیست .به منظور آمادهسازی مبانی تدوین مادل ،از دو رویکارد ایجاابی و سالبی
استفاده شده است (اگرچه گاهی تفکیک کامل این دو رویکرد ممکن نشد و نخواهد بود).
در قسمت اول با توجه به مفاهیم جدیدی که در ادبیاات ساازمان و مادیریت مطارح
شده ،الزاماتی برای تئوریهای رهبری استنتاج شده است و در قسمت دوم دو انتقاد کلای
و زیربنایی که در ادبیات رهبری مستند شده است ،مبنا قرار گرفتهاند.

Osborn & Hunt and Juach
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الف) ضرورتها و الزامهای پدیدار شده
 -1ضرورتهای رهبری در عصر دانش :عصر داناش اشاکال جدیادی از چاالش بارای
سازمانها و رهبرانشان بوجود آورده است (برکِما و همکاران .)2002 ،وارن بنایس معتقاد
است هیچ شخصی در ایان عصار باه تنهاایی داناش الزم و کیفیاتهاای رهباری مانناد
شایستگی ،قضاوت و تصمیمگیری را دارا نیست و این کیفیتاات 1بایاد از سراسار ساازمان
طلب شوند (بنیس .)1999 ،علیرغم نیازهای فوق ،بیشتر تئوریهای رهبری بهطور عماده
در چارچوبی بوروکراتیک ریشه دواندهاند .پارادایم غالب در رهبری بر این موضوع متمرکاز
است که چگونه رهبران میتوانند سایرین را در جهت اهداف مطلوب در درون ساختارهای
سازمانی سلسلهمراتبی تحریک کنند (اولبین و همکاران.)2007 ،
مدل ارایهشده در این مقاله به عدم تکیه بار داناشِ افارادی محادود در رأس ساازمان
توجه نموده و رهبری را فرایندی گسترشیافته در همهی بخشهاا و ساطوح ساازمان در
نظر میگیرد تا امکان بهرهبرداری از همه تواناییهای فکری سازمان فراهم شود.
 -2ضرورت توجه به مفاهیم رهبری استراتژیک :وقتی مدلهای رهباری موجاود را در
محیطهای پویای امروزی بررسی میکنیم ،دو شکاف اساسی در آنها قابل شناسایی است:
(الف) مطالعه رهبری بهطور عمده در حوزه رفتار سازمانی دیده شده است و باا تمرکاز
بر سطوح فرد ،زوج 2و گروه کوچک ،از رویکردی خُرد -محاور برخوردارسات (کروساان و
همکاران2008 ،؛ والدمن و همکاران .)2004 ،فقط در  20سال اخیر ،حرکات از مطالعاه
رهبری "نظارتی" 3به مطالعه رهبری "استراتژیک" آغااز شاده اسات (بُاول و هاویبر ،
)2000؛ (ب) تمرکز بر ارتباطات زوجی دوماین شاکاف را پارورش داده اسات .مطالعاات
رهبری تا به حال خود را وقف محیط داخلی سازمانها نموده و به محیط بیرونای تاوجهی
1

Qualities
Dyadic
3 Supervisory
2
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ننمودهاند (اُزبرن و همکاران .)2002 ،بنابراین مطالعات رهبری باید این نقیصاه را جباران
کرده و دیدگاهی کلنگر را در تئوریپردازی وارد نمایند.
مدل ارایهشده در این فصل ،در گذر از چالش اول از ساطوح فاردی ،زوجای و گروهای
فراتر رفته و رهبری را فرایندی سازمانی فرض کرده که همه سازمان را ماورد توجاه قارار
میدهد .همچنین با دیدگاهی کلنگر از محدوده محیط داخلی سازمان رها شده و با مهام
شمردن حسگری توسط همه اعضای سازمان ،توجه به چالشها و واقعیتهای محیطی را
اعمال نموده است.
 -3ضرورتهای رهبری در سازمان به مثابه سیستم پیچیده انطبااقی :الزاماات دنیاای
رقابتی امروز ،سیستمهای پیچیده انطباقپذیر 1را جایگزین سیساتمهاای عماومی کارده
است .بهطور کلی ماهیت سازمانها با این سیستمها را میتوان بهصورت زیر خالصه نمود:
"سیستم انطباقی پیچیده ( )CASاز بُعد توانایی انطباقپذیری سریع و خالقاناه نسابت
به تغییرات محیطی ،منحصر به فرد و مطلوب است زیرا در مقابلاه باا پیچیادگی محایط،
خود را پیچیده میسازد .پیچیدگی داخلی از طریق تعداد و سطوح روابط وابسته باه هام،
ناهمگونی مهارتها و دیادگاههاا در  CASو تعاداد  CASافازایش ماییاباد .اجازای ایان
سیستم باید قادر به تعامل با یکدیگر و تعامال باا محایط باشاند ،ساپس مشاکالت را باه
سرعت از محیط درک کرده و هر یک از اجزا به فراخور ظرفیت و حوزه کااری خاود ،راه-
حلی ارایه دهد و در تعامل اجزا ،راهحلی همهجانبه شکل گیرد که باه تماام ابعااد مساأله
توجه کرده است (اولبین و همکاران .)2007 ،بارای مطالعاه بیشاتر باه مفهاوم سیساتم
پیچیده انطباقی به مقاالت ارایهشده توسط (کالرا پامبر 2009 ،؛ میک تلیبین)2006 ،
مراجعه شود".

Complex Adaptive System
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با بهکارگیری مفهوم و محتوای سازمان به مثابه سیستم پیچیده انطبااقی ،رهباری باه
مثابه نیروی درونی و محرکهای ظاهرشاونده و تعااملی 1نگریساته مایشاود (اول باین و
همکاران )2007 ،که با عدم اتکا به ساختارهای اقتدار رسامی ،ممکان اسات باه صاورت
فرایندی خودسازمانشونده ظاهر شود (اشنایدر و سامرز.)2006 ،
با توجه به محتوای سیستمهای پیچیده انطباقی نکاتی مانند :فرایندی دیادن رهباری
به جای فردنگری؛ عدم محدودیت رهبری به چند مغز در رأس سازمان؛ و ظهاور رهباری
بنابه اقتضائات و پویاییهای محیطی ،در مدل موردتوجه قرار گرفتهاند.
ب) نقد پایههای تئوریهای رهبری موجود
 -1نقد کانتی بر تئوریهای موجود :علیرغم فشارهای رقابتی ،همچنان توجاه مادیران
به پاسخگویی در برابر منافع مالکان و سهامداران معطوف شاده و مهمتارین منباع مزیات
رقابتی یعنی کارکنان کمترین توجه را جذب کاردهاناد .در رفاع ایان نقیصاه بسایاری از
سازمانها اقداماتی مانند استقرار دوایر کیفیت ،کار تیمی ،مدیریت مشارکتی و غنیساازی
را به اجرا گذاردهاند« .جوآن سیوال 2معتقد است این تکنیکهای مدیریتی روشانفکرانه،3
غنیسازی دروغین 4هستند چراکه نهایتاً کارکنان را از طریق ایان تکنیاکهاا باهصاورت
ابزاری برای افزایش سود سهامداران مورد استفاده قرار میدهند» (بووی.)2000 ،
براساس اصول اخالقی کانت ،رهبری فرهمند به دلیل ایجاد برانگیختگای احساسای در
پیروان و تعطیلی عقل و استدالل در آنها؛ رهبری خدمتگزار به دلیل تلف کردن ظرفیتها
و تواناییهای شخص رهبری در جهت خدمترسانی به دیگران؛ رهبری تباادلی باه دلیال
نگرش ابزاری و پولمحور به پیروان؛ و رهبری تحولگرا به دلیل ابهام در ارزش قائل شدن
برای استقالل پیروان در مسیر تغییر اعمال شده توساط رهبار ،ماورد انتقااد قارار دارناد.
1

Emergent, interactive dynamic
Joanne Ciulla
3 Enlightened
4 Bogus Empowerment
2
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آنچه به عنوان چکیده اصول کانتی در نقد تئوریهای فوق میتوان اساتنباط نماود ،یاک
اصل اساسی است :استقالل.1
این اصل به عنوان زیربنای عمده مدل ارایه شاده ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات باه
گونهای که مشارکتدادن باورهای همه اعضای سازمان نقطه آغازین فرایند رهباری شاده
است و همه اعضا عالوه بر امکان حسگری ،میتوانناد باورهاای خاود را در شاکلگیاری
پیامدهای رهبری دخالت دهند.
 -2نقد هستیشناسی سهرکنی سنتی در تئوریهای موجود :وارن بنیس معتقاد اسات
"در سادهترین شکل ،رهبری یک پدیده ساهرکنای 2اسات .یاک رهبار ،پیاروان و هادف
مشترکی که آنها میخواهند به آن دست یابند" (بنیس .)2007 ،محققان دیگار نیاز در
تعیین ماهیت رهبری از ضرورت وجود رابطه زوجی رهبر -پیرو و نیل به هادف مشاترک
صحبت کردهاند (کان و پااری .)2004 ،اظهاارات فاوق بیاانگر تعهاد عمیقای اسات کاه
تئوریهای رهبری مطرح شده تا به امروز ،به آن پایبند بودهاند .مدل این مقاله پیامادهای
سهگانه رهبری ( )DACرا جایگزین هستیشناسی سهرکنی سنتی (رهبار ،پیارو و هادف
مشترک) نموده است.
سه رکن اساسی که در هستیشناسی جدید جایگزین هستیشناسی سهرکنای سانتی
میشود پیامادهای رهباری هساتند )1( :مسایر :3توافاق گساترده در مقاصاد ،اهاداف و
مأموریت جمعی؛ ( )2یکپارچگی :4سازماندهی و هماهنگ نمودن دانش و کاار در حاالتی
جمعی؛ ( )3تعهد :5تمایل اعضای یک جمع (گاروه) بارای جماع کاردن عالیاق و مناافع

1

Autonomy
Tripod
3 Direction
4 Alignment
5 Commitment
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شخصاای بااا عالیااق و منااافع جمعاای (دراس و همکاااران .)2008 ،ایاان هسااتیشناساای،
عملگرایانه (اثباتگرایانه) 1و کارکردگرایانه 2است.
این دیدگاه انتقادی نسبت به هستیشناسی سهرکنی سنتی در مدل مورد توجاه قارار
گرفته است .متغیرهایی مانند رابطه رهبار -پیارو و نیاز هادف مشاترک در مادل عناوان
نشدهاند و به جای آن پیامدهای سهگانه ،اساس مدل قرار گرفتهاند .خصوصایات هساتی-
شناسی جدید در مدل ارایه شده قابل استنتاج است از جملاه اینکاه :تأکیاد بار پیامادها
باعث حذف شدن سطوح سازمانی شده است ،فرایندهایی مانند یادگیری سازمانی کامالً باا
فرایند رهبری آمیخته شده است
تشریح عناصر مدل:
در حالیکه حجم عمدهای از مطالعاات رهباری ،آن را در نقاشهاای رسامی مطالعاه
کردهاند (بدیان و هونت ،)2006 ،این مدل ،رهبری را یک فرایند پویای ساازمانی میداناد
که با محیط در ارتباط بوده ،استقالل کارکنان را ضرورت دانسته ،پیامدهای استراتژیک به
همراه داشته ،و به جای تمرکز بر یک فرد ،بر فعالیتهاای متناوع ماورد نیااز در رهباری
تأکید دارد 3که شامل عناصر زیر میشود:
 -1حاسگاااری :تئوری اقتضایی و تئوری گزینش طبیعای مادعیاناد کاه رهباران،
پذیرندگان منفعل تغییرات محیط نباوده و مایتوانناد در اثرگاذاری بار ایان تغییرهاا ،از
نیروهای غالب باشند (کروساان و همکااران2008 ،؛ رحماانسرشات74 :1384 ،؛ هاال،

1

Pragmatic
Functionalist
 3اینکه رهبری فعالیتهای متنوعی است که برای اثربخشترشدن باید از تمرکز بر فرد آن را رها نمود و به صورت مجموعههای

2

از فعالیتهای متنوع دید که هر عضو گروه یا سازمان میتواند آن را انجام دهد و فعالیتهای رهبهری مممتهر از شهخه رهبهر
هستند (شاین ،)158 :1386 ،در سال  1938مورد توجه ادگار شاین قرار گرفت ولیکن هیچگاه در تئوریپردازی مهورد مداقهه
قرار نگرفت.
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 .)479 :1376در این شرایط طبیعی است که ضرورت توجه رهبران ساازمان باه محایط
خارجی را ضرورتی غیرقابلاجتناب بدانیم.
کارل ایی وایک 1سازمانها را نظامهای حسگر بهشمار میآورد که مرتباً انگاشت خود
را از خویشتن و جهان گرداگرد خویش آفریده و دوباره باز مایآفرینناد (رحماانسرشات،
 .)13 :1386در برابر جهان چندچهره و متغیر امروز باید برداشت و تفسیر خود از محایط
را بهطور مستمر اصالح و تعدیل کرده و بر همین اسااس اقادامات الزم را انجاام داد .ایان
ضرورت بهعنوان ورودی اصلی مدل مقاله مورد توجه قرار گرفته اسات  .البتاه بکاارگیری
محتوای فرایند حسگری در جدیادترین تئاوری رهباری ،یعنای رهباری شاناختی 2تاا
حدودی مورد توجه قرار گرفته است (شییر.)14 :2009 ،
نکته دیگر در رابطه با حسگری در مدل ،گستردن فرایند حسگری باه کال ساازمان
میباشد .واضح است که در محیط پیچیده امروز با تکیه بر چنادنفر در ساازمان (از جملاه
مدیران عالی یا مشاوران عالی سازمان) درک ناقصتر و گمراهکنندهتری از محایط حاصال
میشود نسبت به زمانی که محیط ظاهرشده 3برآیند تفاسیر و بیرونیسازی اندیشاههاای
همه اعضای سازمان باشد که با پنجرههایی متفاوت به پیرامون ساازمان ماینگرناد .و باه
همین دلیل حسگری هم برای رهبران اداری و هم بارای ساایر اعضاای ساازمان درنظار
گرفته شده است.

1

Karl E. Weick
Cognitive Leadership
3 Enacted
2

59

استراتژی رهبری با رویکرد دانش محور

رهبری اداری
رهبری
پیامد
ها:
مسیر

باورهای مدیران

انطباقی

رسمی

باورهای

ارتباط

جمعی

موثر

یکپار
چگی
تعهد

باورهای سایراعضای
رهبری
توانمندساز

سازمان

حس-
گری

حس-
گری

بافت و زمینه
رهبری

 -2باورها (ی مدیران و اعضا) و باورهای جمعی :در اغلب تئاوریهاایی کاه از رهباری
ارایه شده ،ویژگیهای رهبر و پیروان مورد توجه قارار گرفتاه اسات .یکای از تفااوتهاای
چارچوب مدل مقاله با مدل سهرکنی سنتی که مورد نقد قرار گرفت استفاده از باورهاا باه
عنوان جزیی حیاتی از فرایند رهبری به جاای ویژگایهاای شخصایتی اسات .اساتفاده از
باورها مزایایی دارد :برخالف کیفیتات یا ویژگیهاا (هاوش ،کاانون کنتارل ،کاریزماا و ،)...
باورهای افراد میتواند در قالب جمالت اباراز شاود (بارلادس و لیاوتین2002 ،؛ ادواردز و
وئر)2007 ،؛ اگرچه باور ،اغلب به عنوان وضعیت و حالت ذهنی تعریف میشاود ،باه نظار
مفیدتر است که باور را حالتی برای رفتارکردن به حساب آوریم .باورها چناان در ذهنیاات
درهم پیچیده میشوند و چنان با درونیتات افراد ادغام شدهاند که افراد در ارایه رفتاار و یاا
انجام عمل به صورت ناخودآگاه ،گریزی از آنها ندارند .این مدل فارض مایکناد اعضاای
سازمان (کارکنان عادی و مدیران اداری هریک به زعم خود) با توجاه باه شاناختی کاه از
محیط درون سازمان دارند و نیز برداشتهایی که در فرایند حسگاری از محایط رقاابتی،
محیط اقتصادی ،محیط فرهنگای و  ...کساب نماودهاناد ،در چاارچوب چشاماناداز کلای
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سازمان ،باورهایی را در مورد چگونگی ایجاد  DACدر ذهن خود دارند که منشأ نظارات و
رفتار آنها خواهد بود .برای مثال ممکن است فردی این باور را داشته باشد که تعهتاد ()C
به بهترین شکل با اهداف مشترک مورد توافق همه ایجاد میشود و یاا فارد دیگاری بااور
داشته باشد که هیچکسی در وضعیت صنعت آنها ،بهتر از مدیران عالی سازمان نمیتواناد
مسیر حرکت را برای سازمان مشخص نماید.
 -3ارتبااااط :1پلی که باورهای فردی را به باورهای جمعی مرباوط مایساازد ارتبااط
است .دارلینگ 2معتقد است که بسیاری از مجریان ،مدیران و رهبران اهداف بسیار مهم و
بامفهومی دارند اما بدون ارتباط موثر ،اندکی از ایان مقاصاد محقاق نمایشاود .مادیریت
معنا 3و تمرکز بر ارتباط جزیای الینفاک از رهباری اثاربخش اسات (دارلیناگ.)1999 ،
ارتباط با حرکت دادن اطالعات در مورد همه اعضا در سراسر سازمان ،پیشنیاز گفتمان را
فراهم میسازد و مستلزم سازوکارهایی اسات کاه ایان مادل در اتصاال باورهاای اعضاا و
مدیران رسمی به ارتباط ،این مکانیزمها را با رهبری توانمندساز مطرح ساخته کاه عناوان
آن و قسمت عمدهای از مفاهیم آن از ادبیات تئوری رهبری پیچیادگی 4وام گرفتاه شاده
است و در ادامه تشریح میگردد.
 -4رهبری توانمندساز :پیشتر بیان شد که برای رسیدن به باورهای جمعای در فرایناد
رهبری ،باید فضا و شرایط مناسبی برای ارتباط کامال فاراهم شاود و ایان امار وظیفاهی
رهبری توانمندساز است .بنابراین در چارچوب این مدل ،رهبری توانمندساز مساتقیماً باه
پرورش و تأمین شرایطی میپردازد که رهباری انطبااقی را تساریع و تساهیل 5مایکناد.
رهبری توانمندساز در تأمین شرایط برای ارتباط و رهبری انطباقی دو دسته اقدام اساسای
را انجام میدهد:
1

Communication
Darling
3 Management of meaning
4 Complex Leadership Theory
5 Catalyze
2
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 )4-1تسهیل ظهور رهبری انطباقی :در دسته اول ،یکی از شرایط برای خلاق شابکه-
های موثر (شرایط رهبری انطباقی) ،تعامال 1اسات .رهباران توانمندسااز نمایتوانناد باه
صورت دقیق شرایط مورد نیاز برای نزدیک شدن افراد را از پایش تنظایم کنناد چارا کاه
ماهیت اجزای موجود در سازمان به مثابه سیستم انطبااقی پیچیاده باا چاارچوبهاای از
پیش تعریف شده در تناقض است .این رهبران میتوانند ساختارهایی عمومی از شبکههای
پیچیده بوجود آورند برای مثال در سطح سازمانی ،رهبری توانمندساز میتواند تعامل را از
طریق استراتژیهایی مانند فضاهای کاری باز ،گروهکااری خودانتخاابشاده و گاروههاای
کاری الکترونیکی پرورش دهاد (اُولباین و همکااران .)2007 ،تعامال باه تنهاایی بارای
سیستمهای پیچیده کافی نیست و اجزای سیستم باید وابستگی متقابل 2نیز داشته باشند
(اُولبین و همکاران .)2007 ،وابستگی متقابل به مفهوم نیاز مشترک مربوط میشاود کاه
با "هدف مشترک" مورد استفاده در رهیافتهای سنتی رهبری متفاوت اسات (اُولباین و
ماریسون؛  .)2009سومین قسمت از دسته اول اقدامات رهبری توانمندساز به ایجاد تنش
درونی 3برمیگردد .مناسبترین راهکار برای افازایش تانش درونای اجازا ،ایجااد تناوع و
ناهمگونی 4است (اُولبین و همکاران .)2007 ،محتوای تئوری پیچیادگی پیشانهاد مای-
دهد که میزان مناسبی از تنوع بر حسب تنوع فکری و تفاوتهاای ایادئولوکیک مناته باه
رفتاار انطباااقی ماایشااود (لااییونااگ و همکاااران .)2008 ،رهبااری توانمندساااز ،تنااوع و
ناهمگونی را از طریق ایجاد فضایی که در آن تنوع محترم شمرده میشود ،ارتقا میدهاد و
اینکار را از طریق اقدامات استخدامی و سازماندهی گروههای کااری انجاام مایدهاد کاه
تعامل ایدهها و باورهای متنوع را ممکن میساازد (اُولباین و همکااران .)2007 ،رهباری
توانمندساز با فراهم نمودن شرایط تعامل ،وابستگی متقابال و تانش درونای دساته اول از
وظایفش را در تأمین شرایط برای تسهیل رهبری انطباقی محقق میسازد.

1

Interaction
Interdependence
3 Internal tension
4 Heterogeneity
2
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 )4-2مدیریت تالقیِ نوآوری و انطباقپذیری با بوروکراسی و رفتار اداری :هر ساازمانی
در دنیای طبیعی و واقعگرایانه برای پیشابرد اهاداف ساودآورانه نیازمناد مباانی اداری و
رسمی است که در مدل ارایهشده نیز با قرار دادن رهبری اداری به این موضوع توجه شده
است .تعارض ذاتای باین رهباری اداری (اقادامات اداری) و خالقیات و پویاایی نهفتاه در
سیستمهای پیچیده نوین ،مستلزم وجود قدرتی است که ایدهها و پیآمادهای نوآوراناه را
تسهیل ،پشتیبانی و هماهنگ کند .رهبری توانمندساز با رهبری انطباقی و اداری کار می-
کند تا تصمیمگیری کند کدام پیآمدهای خالقانهی خردهسیستم انطباقی از بقیه مهامتار
و مناسبتر است تا آن را بر ساختار و الزامات اداری و بوروکراتیک اولویت دهند.
رهبر توانمندساز در دسته دوم از وظاایفش باه مادیریت کاردن ِ ریاتم و آهناگهاای
هماهنگی میپردازد بین اهمیت ِ نسابی پویااییهاای بااال باه پاایین (سلسالهمراتبای) و
سیستمهای پیچیده انطباقی ظاهرشونده (دوگرتی و هاردی.)1996 ،
 -5رهبااری انطبااقای :یک فرایند رهبری غیررسمی اسات کاه در اعماال آگاهاناه و
عامدانهی کنشگران انسانی متعامل و وابستهبههم تحقق مییابد به گونهای که راهحلهاای
جذتابی را در پاسخ به نیازهاای انطبااقی سیساتم تولیاد مایکنناد (اُولباین و ماریساون،
 - )2009در قساامت ارتباااط تشااریح شااد کااه تااأمین شاارایطِ ارتباااط توسااط رهبااری
توانمندساز ،امکان ارتباط موثر را فراهم میکند (که از تعامل دلخواهاناهی بادون باازخور
فراتر میرود) و از بطن این ارتباط موثر است که پویاییهای مستمری بین اجزای سیستم
بهوجود میآید .محتوای رهبری انطباقی که در این مدل موردنظر است با محتاوای آن در
تئوری رهبری پیچیدگی همپوشانی دارد که در زیر تشریح شده است:
رهبری انطباقی یک پویایی ظاهرشونده و تعاملی است که نتاایه انطبااقی (انطبااق باا
محیط) را در سیستم اجتماعی تولید میکند .این پویایی یاک جریاان تغییار مشاارکتی1
Collaborative Change Movement
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است که بهصورت غیرخطی از مبادالت تعاملی و یا بیشاتر از "فضااهای میاان" 1اجازای
سیستم پدیدار میشود (اُولبین و همکاران )2007 ،البته اینکه رهبری را به جای خالصه
کردن در فرد یا نقش ،در فرایند تعریف کنیم نکتهای نادر در ادبیات رهبری است (هانتر و
همکاران.)2007 ،
آنچه ماهیت خودکامروای رهبری انطباقی را واضحتر میسازد توجه به عواملی است که
در مدل فرایند رهبری ارایه شده پیش از رهبری انطبااقی معرفای و تشاریح شادهاناد .در
ابتدای مدل ضرورت حسگری را تشریح کردیم و اینکه تفسیر و تصویرساازی هار یاک از
اعضای سازمان بنا به اصول رهبری کانتی حائز اهمیت و مورد توجه است .بنابراین وجاود
فضای حسگری ِمستقل و احترام به باورهای همه اعضاا ،باا اطمیناان ،فضاایی متناوع از
ایدهها ،ترجیحات و باورها را خلاق مایکناد .در کناار ایان فضاا ،رهباری توانمندسااز باا
مکانیزمهایی که پیشتر تشاریح شادند ،امکاان تعامال را فاراهم کارده و از طریاق ایجااد
وابستگی متقابل اجزای سیستم ،اعضا و داویر (اجزای سیستم) را ملزم به برقراری ارتبااط
موثر میکند .نتیجه ارتباط موثری که در بطن خود وابستگی متقابل اعضا و تانش درونای
ناشی از تنوع را دارد ،پویاییهای ناشی از کشامکشهاای ساازنده اعضاا بار سار ِ نیازهاا،
ترجیحات و باورها خواهد بود که این فرایند پویای مستمر همان رهباری انطبااقی اسات.
این کشمکشها و پویاییهای مستمر منجر به جنبشها ،ائتالفهاای اعضاا ،ائاتالفهاای
ایدهها یا باورها و تالشهای همکارانه خواهد شد و باورهای جمعی را ایجااد مایکناد کاه
مبنای ایجاد  DACخواهند شد.
یکی از ویژگیهای رهباری انطبااقی ،اشاتراک باا تئاوریهاای ناوینی مانناد رهباری
اشتراکی ،توزیعی و جمعی است .در زیر ،نقطه مشترک این سه تئوری نقل شده که دقیقااً
نشان میدهد محتوایی که از رهبری انطباقی در مدل ارایه شده است حاوی نکته اساسای
و مشترک این سه تئوری نیز مایباشاد" :اغلاب تعااریف از رهباری اشاتراکی ،تاوزیعی و
Spaces between

1
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جمعی دارای نقطهنظر لجستیکی 1نسبت به توزیع ِنقاش رهباری هساتند .ایان رهیافات
تصریح میکند که رفتارها ،نقشها یا وظایف به شکلی رسمی یا غیررسمی میاان اعضاای
کارسان و
سازمان که در خدمت ظرفیات رهباری قارار مایگیرناد ،تقسایم مایشاود" ( ُ
همکاران2007 ،؛ گرون.)2002 ،
 -6رهبااری اداری :اگرچه این عنوان از ادبیات رهبری پیچیدگی ماورد اساتفاده قارار
گرفته است ولیکن محتوای آن در چارچوب این مدل به میزان زیادی متفاوت است.
رهبری اداری مشابه مناصب مدیریتی رسمی است که در هار ساازمانی باا هار میازان
انعطافپذیری وجود دارد .اما نکته متمایز کننده رهبری اداری از مادیران رسامی سانتی
این است که رهبران اداری موظفاند که در کمک به پویاییهای پیچیده رهبری انطبااقی،
قواعد و اصول خود را در خدمت بهبود خالقیت ،انعطاافپاذیری و یاادگیری قارار دهناد.
برای مثال یکی از اختیارات رهبر اداری که به صورت رسامی ،اقتادار آن را نیاز داراسات،
مدیریت و رفع نمودن تعارضات فردی است .اما در چارچوب مدل ما ،مدیریت تعاارض باه
معنای از بین بردن درگیری و کشامکش ایادههاا و باورهاا نیسات زیارا ماهیات رهباری
انطباقی در همین پویاییها نهفته است بلکه رهبر اداری از رسایدن کشامکش باه حالات
بحران که آ ثار مخربتی را در جاوت و مناابع (فیزیکای و دانشای) ساازمان بوجاود مایآورد،
ممانعت میکند.
یکی دیگر از وظایف بسیار مهم رهبری اداری ،ترسیم چشمانداز سازمان است کاه ایان
وظیفه در اکثر متون رهبری توصیه شده اسات (کاوزس و پوسانر .)17 :2007 ،آخارین
وظیفه مهم ،تأمین شرایط به منظور تحقق فرایند حسگری در سازمان است .حاسگاری
بر پایه اطالعات از محیط بیرونی اتفاق میافتد .مدیران سازمان بنا به موقعیت رسمی کاه
دارند در تعامل مستمر با مشتریان ،عرضهکنندگان مواداولیه ،توزیعکننادگان و رقباا قارار
Logistical standpoint
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دارند اما کارکنان سازمان از چنین شرایطی بینصیباند .اگرچه کارکنان به عنوان اعضاای
جامعه ،اطالعاتی را به صورت غیررسمی دریافت میکنناد اماا زماانی درک کامالتاری از
محیط خواهند داشت که در فرایندی نظاممند و برناماهریازیشاده باهصاورت مساتمر از
عناصر محیط بیرونی اطالع یابند .مدیران رسمی یا رهبران اداری با فاراهم کاردن امکاان
حضور کارکنان در کنفرانسها و سمینارهای علمی مارتبط باا فعالیات ساازمان ،برقاراری
ارتباط مستقیم با مشتریان -اربابرجوع و  ...میتوانند زمینهسااز حاسگاری مناسابتار
کارکنان شوند.
 -7بافت و زمینه رهبری :در هستیشناسی سهرکنی ،رهبری براساس ارتبااط اثرگاذار
میان رهبر و پیروان شناخته و تعریف میشود .در این هستیشناسی ،زمیناه و محتاوا باه
عنوان یک متغیر مستقل درک میشود که بر روابطِ اثرگذاری و نفوذ ،موثر است.
هستیشناسی مدل ارایهشده با رویکرد  DACمعتقد است که زمینه -محتوا و رهباری
به عنوان عناصر وابسته به هم و دارای تعامل متقابل نگریسته میشوند ناه عناصار نسابتاً
مستقل .جنبههایی از زمینه -محتوا مانناد طارح ساازمانی ،تکنولاوکی و ارزشهاا ،مناابع
زیرساختی باورها و در نتیجه اقداماتی هستند کاه افاراد براسااس آنهاا باه ایجااد DAC

میپردازند (دِراس و همکاران .)2008 ،همانگونه که در متغیر ِ باورها تشاریح شاد آنچاه
باورهای اعضای سازمان را نسبت به مسیر ،یکپاارچگی و تعهاد شاکل مایدهاد متاأثر از
شناخت محیط درونی سازمان و حسگری محیط بیرونی است .بادین ترتیاب برداشات و
شناخت اعضای سازمان از طرح سازمان ،ویژگیهای تکنولوکیک و  ...همان شناخت محیط
درونی است که یکی از منابع شکلگیری باورها را تشکیل میدهد.
 -8پیامدهای فرایند رهبری :دراکر در نظراتش نسابت باه رهباری معتقاد اسات کاه
رهبری ،مقبولیت ،سبک یا شخصیت نیست بلکه نتایه است (مانینگ و کاورتیس:2009 ،
.)170
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سه پیآمد برای فرایند رهبری در مدل ارایهشده تصور کردهایام :مسایر ،یکپاارچگی و
تعهد .این سه پیآمد میتوانند کامالً مجزا از هم تحقق یابند (دراس و همکاران.)2008 ،
مسیر ( )Dبه سطحی معقول از توافق جمعی درباره مأموریت و اهاداف بلندمادت کاار
مشترک جمعی براساس چشمانداز ارایهشده برمیگردد .مفهوم مسیر در اینجا به مسایری
متحد و منفرد محدود نمیشود ،این احتمال وجود دارد که مسیر بهطور متنوع در جماع،
درک و پذیرش شود که این درک متنوع ،ترکیبی از یک خوشه توافقات بههام پیوساته از
اهداف است و این درک بهطور مستمر تغییر و تحول مییابد .بیشاترین اثربخشای زماانی
تحقق مییابد که هر سهپیآماد باهصاورت هامافازا ایجااد شاده و عمال کنناد (دراس و
همکاران.)2008 ،
یکپارچگی ( )Aبه سازماندهی و هماهنگی دانش و کاار برمایگاردد .در یاک ساازمان
بزر

رسمی ،یکپارچگی اغلب از طریق ساختار و بسایاری از فعالیاتهاای مشاترک کاه

معموالً تحت عنوان مدیریت شناخته میشوند مانند برنامهریزی ،بودجهبندی ،کنترلهاای
نظارتی و مدیریت عملکرد ،حاصل میشود .در جمعهای غیررسمی کاوچکتر ،یکپاارچگی
ممکن است از طریق تعدیالت متقابل 1در شرایط چهره به چهره ایجاد شود .البته مفهاوم
یکپارچگی به یکپارچگی بسته و قفلشده محدود نمایشاود و احتماال انعطاافپاذیری و
تغییر مستمر در آن وجود دارد (دراس و همکاران .)2008 ،باورهای جمعای کال اعضاای
سازمان در مورد چگونگی برنامهریزی ،بودجهبندی و مدیریت عملکرد ،چگونگی یکپارچه
شدن سازمان را نیز تعیین میکند.
منظور از تعهد ،همان تعهد متقابل )C( 2است .تعهد متقابال باه میازان تمایال اعضاا
برای قراردادن تالشها و منافع خود تحت لوای تالشها و منافع جمعای ،برمایگاردد .در
جمعی که تعهد متقابل شکل گرفته ،اعضا به دیگران اجازه مایدهناد کاه زماان و تاوان ِ
Mutual adjustment
Mutual commitment
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آنها را مطالبه کنند .این مفهوم شامل تالش مضاعف میشود ولی به آن محدود نمیشود
و واقعیتی به نام تعهد رقابتی را نیز دربرمیگیرد (دراس و همکاران.)2008 ،
نکته حائز اهمیت اینکه ایجاد  DACنمیتواند تالشی یکباره درنظر آید بلکه به صاورت
مقصدی غلتان در هربار پاسخی که به ضارورتهاای در حاال تغییار محایط کااری داده
میشود ،تغییر میکند .بنابراین رهبری فقط ایجاد  DACنیسات بلکاه بازتولیاد و توساعه
مستمر  DACاست که رهبری انطباقی آن را ممکن میسازد.
بحث و نتيجهگيری:
عصر دانش مستلزم تحوالت در تئوریها و سیستمهای پیشین است .رهبری به عناوان
یکی از اثرگذارترین و وسیعترین حوزههاا در مادیریت ساازمانهاا ،تاأثیر انادکی از ایان
الزامات پذیرفته و تئوریهای آن دقیقاً برخالف ِنیااز ،هامچناان باا تفکار ِ صانعتی بااقی
مانده اند .مدل ارایه شده در این فصل با توجه باه ایان الزاماات ،اساتراتژی کلتای را بارای
فعالیت رهبری تدوین کرده است که جایگاه تئوری رهبری را از سطح خرد به سطح کالن
سازمانی کشانده و نیز هستیشناسی ِ رهبری را دچار تغییر میکند.
عدم اتکا به چند مغز در رأس سازمان ،بکارگیری داشتههای همهی اعضاای ساازمان و
بالطبع سراسری ساختن ِ رهبری در سازمان ،خارج کردن رهبری از شخص و موقعیت باه
فرایند ،معرفی رهبری بهصاورت پویاایی ظاهرشاونده باه تناساب سیساتمهاای پیچیاده
انطباقی سازمانها ،فراتر رفتن از تئوریپردازی مبتنی بر زوج و گروه ،واردسااختن ِ توجاه
به محیط توسط کل سازمان به عنوان یکی از اجزای رهبری ،و توجاه فاراوان باه توساعه
سرمایه اجتماعی ،ضرورتهای عصر دانشاند که در مدل گنجانده شدهاند.
عالوه بر موارد فوق ،با مبنا قرار دادن اصول اخالقی کانت استقالل افراد و مورد احتارام
واقع شدن ِ باورهای همه اعضای سازمان ،سلب اختیار از مدیران برای تحمیل عقاید خود،
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هدف قرار دادن انسان در همه شرایط و مبارزه باا ابزارشادن آن ،جاایگزین کاردن هادف
مشترک رهبر و پیرو با پیامدهای رهبری ،و قارار دادن پیامادهایی کاه در تادوین ِ ساایر
استراتژیهای سازمانی نقشی پررنگ ایفا خواهند کرد ،نیز عناصری هساتند کاه براسااس
انتقادات موجود در ادبیات مدیریت ،در مدل تبیین شدند .طبیعی است که براساس عنوان
مدل ،عناصر مذکور و توجهات فوق بیشتر ناظر بر سازمانهای دانشمحورند.
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