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واکاوی نقش داست انسرایی در تحول اداری
مینا سادات هاشمی کاسوایی | دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران

افسانه دهقانپور فراشاه | دکتری مدیریت دولتی ،کارشناس امور آمار ،برنامهریزی و تامین نیروی انسانی ،سازمان اداری و استخدامی کشور

چکیده :طی سالهای گذشته تاکنون ،تدوین و اجرای برنامههای اداری دستخوش تغییر و تحول بسیاری بوده است .علیرغم
تالشهای صورت گرفته ،بسیاری معتقدند نتایج مطلوبی از این اقدامات حاصل نشده است .در بررسی موانع تحول اداری،
فرهنگ یکی از موانع کلیدی است .مانع فرهنگی به معنای نبود فرهنگ پذیرش تغییر ،موجب شده است تحول اداری با مانع
بزرگی روبهرو شود .نحوه برخورد با این مانع نیز باید با ماهیت مشکل سازگار باشد؛ بنابراین باید ابزاری معرفی شود که بهطور
نامحسوس و نرم بتواند فرهنگ عدم پذیرش تغییر را رفع کند .داستانسرایی ابزاری است که میتوان با استفاده از آن ،این مانع
را برطرف ساخت .این مطالعه به بررسی اجمالی نقش داستانسرایی بهمنزله ابزاری مهم برای مقابله با مانع فرهنگی در تحول
اداری میپردازد.
کلمات کلیدی :داستانسرایی ،تحول اداری ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت تغییر

مقدمه

نشود .امروزه ساز و کارهای متعددی برای غلبه بر موانع فرهنگی

وجود مسائل گوناگون در نظام اداری کشور مانند ضعف

در راستای تحقق تحوالت نظام اداری اتخاذ شده است .یکی از

شایستهساالری و ناکارآمدی (داناییفرد )1388 ،توجه

این راهحلها ،توجه به داستانسرایی سازمانی است .این مطالعه

خطمشیگذاران امر را به تحول و اصالح نظام اداری و تدوین

درصدد واکاوی داستانسرایی به مثابه ابزاری قدرتمند در ایجاد

برنامههای گوناگون برای ایجاد تحول اداری جلب نموده است.

فرهنگ تحول بهعنوان عاملی اثرگذار در تحول سازمانهای دولتی

تاکنون «برنامه تحول در نظام اداری کشور ( »)1381شامل

است.

 7برنامه اصلی« ،اولین برنامه جامع اصالح نظام اداری کشور

مبانی نظری مطالعه

( »)1393شامل  8برنامه اصلی و «دومین برنامه جامع اصالح

پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که تاکنون برنامههای تحول

نظام اداری ( »)1397در  10برنامه محوری تهیه شده و برنامهریزی

اداری نتوانسته است به اهداف خود نائل شود؛ بنابراین پژوهشگران

عملیاتی نیز صورت گرفته است .هدف از این برنامهها ،حرکت به

این مطالعه بر آن شدند تا با بررسی ادبیات پژوهشی ،موانع تحول

سمت دولتی کارا و اثربخش ،متعهد به آرمانها و متکی به اعتماد

اداری در نظام بوروکراسی ایران را بررسی نمایند.

مردم ،چابک ،انعطافپذیر و پیشران توسعه است (دهقانپور فراشاه
و هاشمی کاسوایی.)1399 ،

در پژوهشی تحت عنوان «ارائه الگوی دستور کار خطمشیهای
اصالح نظام اداری در ایران» ،با استفاده از استراتژی نظریه

علیرغم این اقدامات ،موانع بسیاری در مسیر عملیاتی نمودن

داد هبنیاد ،به شناخت مولفههای گوناگون اثرگذار بر این پدیده

این برنامهها و تحقق تحول همهجانبه در نظام اداری وجود دارد

پرداخته شد .عالوه بر نتایج این پژوهش ،عامل فرهنگی نیز بهعنوان

که برای برو نرفت از آنها اقدامات مناسب و سنجید های باید

یکی از عوامل زمینهای مورد تاکید است (ابوالحسنی رنجبر و

انجام شود .یکی از موانع بسیار مهم ،مانع فرهنگی است .وجود

همکاران .)1396 ،این پژوهش شاهدی بر وجود موانع فرهنگی

فرهنگ عدم پذیرش تغییر و تحول در سازمانهای دولتی موجب

در مسیر پیادهسازی تحول اداری است.

شده است برنامه تحول اداری با سرعت و صحت قابل قبولی اجرا
8
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در پژوهشی دیگر که به تدوین و سنجش نشانگرهای ارزیابی

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

تحول اداری پرداخته است ،با ارزیابی برنامه تحول اداری معطوف

پژوهش بهدرستی محقق نشده است.

به برنامههای توسعه ،به این نتیجه رسیده که اجرای تحول اداری

با بررسی این ادبیات میتوان نتیجه گرفت خأل موجود را باید

نامطلوب است و پیادهسازی اقداماتی برای بهبود بسیار ضروری

از طریق پژوهش و عملیاتی کردن نتایج مطلوب بهکار بست.

است (سجادی و همکاران .)1393 ،این پژوهش نیز در راستای

همچنین به تجربه ثابت شده است تحول نظام اداری با موانع

ایده اصلی پژوهشگران حاضر ،به وجود موانع متعدد ازجمله

متعددی مواجه است؛ لذا پس از بررسی ادبیات پژوهش ،باید

موانع فرهنگی اذعان داشته است.

مشخص شود منظور از تحول و مدیریت تغییر چیست و چگونه

پژوهش دیگری با عنوان «مفهومسازی عوامل برو نزا در تحول

میتوان راهکاری برای غلبه بر مانع فرهنگی جستجو نمود.

بخش دولتی» ،عوامل محیط عام که بر نظام اداری ایران اثرگذار

امروزه مدیریت تغییر 1یکی از عوامل حیاتی موفقیت سازمانها

هستند را شناسایی نموده است .این عوامل شامل افکار عمومی،

به شمار میرود (خان و اکبر2020 ،؛ پاتون و مک کالمن،

اقتصاد ،اجتماع و سیاست معرفی شدهاند .نتیجه این پژوهش بر

2008؛ بای2005 ،؛ گیل2002 ،؛ آ الدوانی2001 ،؛ ودل

نقش سازمانهای غیردولتی در بهبود نظام اداری تاکید نموده است

و سوهال .)1998 ،نیازهای در حال تغییر اربابرجوع ،قوانین

(مرتضوی و مالکی .)1391 ،با نگاهی منتقدانه به این پژوهش و

متغیر نهادهای سیاستی و نظارتی (کومارتسوا و متویوا)2016 ،

با اندکی اغماض در مفهوم «افکار عمومی» و «اجتماع» که در

و عدم قطعیت تصمیمگیری (دوال ،)2016 ،نیازمند توجه به

آن مورد تاکید قرار گرفته است ،بهزعم نویسندگان این مطالعه،

مدیریت تغییر است .مدیریت تغییر ،رو یکردی سیستماتیک

میتوان این دو مفهوم را در مفهوم کلیتر «فرهنگ» جای داد.

است که به مواجهه با انتقال یا تحول اهداف سازمانی ،ارزشهای

پژوهش دیگری با عنوان «بررسی و اولویتبندی عوامل تحول

بنیادین ،فرایندها و فناوری اشاره دارد .هدف از این تغییر باید کسب

اداری در ایران» ،شش عامل را در تحول اداری الزم دانسته است.

موفقیتهای استراتژیک در راستای پذیرش عامه و افراد سازمانی و

این شش عامل عبارتاند از :برنامهریزی جامع؛ نظام ارزشیابی

حل مشکالت عمومی باشد (بجیناریو ،جیتارل ،سارکا و موکان،

و مشارکت کارکنان؛ شایستهساالری؛ جلب حمایت سیاسی،

 .)2017بهطورکلی در مطالعات علوم اداری ،سه نوع تغییر

مالی و اجتماعی؛ سازگاری با جهتگیری دولت و فناوری؛ و رفع

سازمانی قابل رصد است (جدول .)1

مقاومت کارکنان و اصالح قوانین (طاهرپور و میرعبدالعظیمی،
 .)1388ازآنجاکه محقق نشدن امری ،به معنای عدم یا ضعف
عوامل ایجادکننده آن است؛ بنابراین عوامل شناساییشده در این

در ادامه و بر اساس جدول  ،1تعریف هر یک از سه نوع تغییر
ارائه میشود.
تغییر مبادلهای :هرگونه تغییری که فرایندها ،استراتژ یها و

جدول  .1انواع تغییر در سازمان (استیب ،رودرر ،ریسینگر و نیسترم)2019 ،
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رویههای قبلی یک سازمان را بهینهکند.

سازمانی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما با توجه به تاکید بر توسعه

تغییر انتقالی :تغییری که یک سازمان را از وضعیت فعلی خود به

فرهنگ سازمانی ،چرا تاکنون نتایج مطلوبی حاصل نشده است.

یک وضعیت جدید بهبودیافته منتقل کند تا بتواند مشکالتی که در

یکی از پاسخهای احتمالی به این پرسش این است که فرهنگ در

اثر ادغام ،تصاحب و اتوماسیون ایجاد شده است را برطرف سازد.

سازمانها از رهبران نشأت گرفته و به بدنه سازمان سرایت میکند؛

تغییر تحولی :تغییر بنیادی و اساسی که فرهنگ ،ارزشهای
اصلی و بهتبع آن عملیات سازمان را دگرگونسازد.

بنابراین ضعف رهبری در سازمانهای دولتی نمایان میشود.
موانع بسیاری بر سر راه عملیاتی شدن این برنامهها و تحقق

برنامههای تحول اداری برای چندین دهه مورد بحث و توجه

اهداف آنها وجود دارد .این موانع در سه دسته موانع فردی،

ف از
بسیاری از اندیشمندان و سیاستگذاران قرار گرفته است .هد 

سازمانی و فراسازمانی قرار میگیرند .موانع فردی شامل موانع

تحول اداری ،افزایش سازگاری میان ساختار ،فرایندها ،استراتژی،

نگرشی  -انگیزشی و شناختی  -ادراکی است .موانع سازمانی

کارکنان و فرهنگ سازمانی ،ایجاد و توسعه راهحلهای نوآورانه و

شامل موانع مرتبط با فرهنگ یادگیرنده ،انعطافپذیری ،مشارکتی،

خالقانه در سازمان و توسعه توانایی نوسازی و تحول سازمان است

ماموریتگرا ،بوروکراتیک و موانع مدیریتی است .موانع مرتبط با

(فرنچ و بل.)1385 ،

فرهنگ ملی ،موانع رفتاری و زمینهای نظام اداری و موانع مرتبط با

تحول در ساختار ،فناوری ،فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی
از عوامل کلیدی در تحول اداری هستند .تحول نیروی انسانی

فرهنگ نظام سیاسی نیز در دسته موانع فراسازمانی قرار میگیرند
(بارانی و دیگران.)1396 ،

به منظور افزایش میزان تاثیر تحوالت انجامشده در دیگر عوامل

فرهنگ سازمانی بهمنزله یک عامل کنترلی محسوب شده و

ازجمله ساختار ،فناوری و فرهنگ سازمانی ضروری است

موجب ایجاد و شکلدهی نگرش و رفتارهای کارکنـان مـیشود

(پورکیانی و پیرمرادی.)1387 ،

(سینهاو دیگران2016 ،؛ واریک .)2017 ،ایجاد تحول و اصالح

نکته ضروری برای علتیابی اجرای نامطلوب برنامههای تحول

نظام اداری بهگونهای جامع ،نیازمند ایجاد فرهنگی است که

اداری در ایران ،این است که برای تحول و اصالح بوروکراسیهای

مشارکت ،هماهنگی و همکاری تیمی را در سازمانها تقویت کند

انسانی پیاد هسازی فرهنگ سازمانی مهمتر از
دولتی ،عوامل
ِ

(دهقانپور فراشاه و هاشمی کاسوایی .)1399 ،تغییر ،نیاز به تعامل

ساختار فرایندها و رویههای سازمانی هستند (کیلیان و اکلوند،

و اشتیاق 12دارد .داستانها میتوانند میزان این تعامل و اشتیاق را

 .)2008این در حالی است که فرهنگ سازمانی در برنامههای

افزایش داده و در نتیجه باعث شوند هوش جمعی  13سازمان ،به

تحول اداری ،آ نچنا نکه باید مورد توجه قرار نگرفته و ابزار

سمت اهداف سازمانی معطوف شود (کوپلند و مور.)۲۰۱۸ ،

عملیاتی برای آن تعریف و پیشبینی نشده است و در عمل نتوانسته

در راستای ایجاد و تثبیت داستانها و به منظور افزایش تعامل و

نتیجهبخش باشد.

اشتیاق افراد موانع متعددی بروز میکند .ازآنجاکه اوال بخش

برای ایجاد تحول اداری برنامههای گوناگون و اقدامات بسیاری

اعظمی از موانع ،مرتبط با فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی است؛

در کشور انجام شده است .در این خصوص در سال « ،1381برنامه

ثانیا اصالحات نظام اداری در بستری ایجاد میشود که بخشی

تحول در نظام اداری کشور» شامل  7برنامه اصلی؛ در سال ،1393

از آن فرهنگ است؛ ثالثا تحول اداری معطوف به تغییر بنیادین در

«اولین برنامه جامع اصالح نظام اداری کشور» شامل  8برنامه

فرهنگ و ارزشهای نظام اداری است و همچنین با توجه به اینکه

اصلی؛ و در سال  ،1397دومین برنامه جامع اصالح نظام اداری

راهکارهای موجود نتیجه مطلوب قطعی را به همراه نداشته است،

در  10محور برنامهای تهیه و ابالغ شدند .جدول  2محورهای این

توجه به ابزارهای نرم برای تغییر فرهنگ و ارزشهای نظام اداری

برنامهها را نشان میدهد.

ضروری تلقی میشود.

چنانکه در جدول  2مشاهده میشود در دو برنامه اخیر ،فرهنگ
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یکی از این ابزارهای نرم برای مقابله با فرهنگ عدم پذیرش

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

تغییر ،داستانسرایی سازمانی است .داستانسرایی سازمانی برای

فرنلی و سبرپرز2009 ،؛ کرسچ2004 ،؛ هایق و هاردی)2011 ،

ایجاد و توسعه فرهنگی که مشارکت ،انعطافپذیری ،تغییر و تحول

میتوان تعریفی یکپارچه ارائه داد :داستانسرایی ساز و کاری بر

را در سازمان حمایت و توصیه کند راهکار مناسبی برای ایجاد

مبنای گذشته برای انتقال تجربه به منظور رسیدن به درک جمعی

تحول اداری است.

و مقدمهسازی برای سناریوسازیهای آینده است .داستانسرایی

داستانسرایی

ابزاری سنتی و حتی باستانی برای انتقال خرد و فرهنگ است و

داستانسرایی روشی است که از طریق آن داستان نقل میشود

میتواند گذشته یک سازمان را با امروز آن ترکیب نموده و آن را

و شامل اقداماتی برای انتقال داستان به شنونده است (تو بین و

مستحکم نماید (بردی و شار هیلی .)2013 ،داستانسرایی راه

اسنیمن .)2008 ،با توجه به تعاریف گوناگون از داستانسرایی

را برای تفکر منطقی هموار میکند (جیمز و مینیس،)2004 ،

(بوجلد2004 ،؛ نوای و بنت2007 ،؛ اسرینیواسان2004 ،؛

ارتبا طدهنده تجربهها است؛ بهوسیله احساس ،دریافت و با

بو یس1996 ،؛ بهاردواج و مونین2006 ،؛ هانسن2011 ،؛

اندیشه فرد ادراک میشود.

جدول  .2برنامههای تحول نظام اداری
نام برنامه

1

2

برنامه ایجاد تحول در نظام
اداری کشور ()1381

برنامه تحول در ساختارهای تشکیالتی دولت

3
5

برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت

7

برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

2

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

4

1

3
4

برنامه تحول در نظامهای استخدامی

برنامه اصالح فرآیندها ،روشهای انجام کار و توسعه فناوری اداره
مهندسی نقش و ساختار دولت

خدمات عمومی در فضای رقابتی
مدیریت سرمایه انسانی

5

فناوریهای مدیریتی

7

صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری

6

توسعه فرهنگ سازمانی

8

نظارت و ارزیابی

2

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

1

مهندسی نقش و ساختار دولت

3

ارائه خدمات در فضای رقابتی

5

بهبود نظامها و فناوریهای مدیریتی

7

صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

4

دومین برنامه جامع اصالح
نظام اداری ()1397

برنامه منطقیسازی اندازه دولت

برنامه تحول در نظامهای مدیریتی

6

اولین برنامه جامع اصالح نظام
اداری کشور ()1393

محورهای برنامه

6

مدیریت سرمایه انسانی
توسعه فرهنگ سازمانی

8

ارتقاء پاسخگویی ،شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری

10

نظارت و ارزیابی

9

مدیریت بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور
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گرچه هیچ اجماعی درباره تفاوت مفهومی داستان ،قصه ،14

تصمیمی در جریان است داستانهای قدیمی بازگو شده و با خطوط

روایت  ،15حکایت  ،16حکایت اخالقی  ،17افسانه  ،18اسطوره ،19

داستانی موجود و آشکار مقایسه میشوند تا سازمان از تکرار

ضربالمثل  ،20گفتمان  ،21حماسه  ،22داستا نهای عامیانه ،23

گزینههای بد تاریخی جلوگیری کند و به تکرار موفقیتهای گذشته

خیال 24و  ...وجود ندارد اما برخی معتقدند هریک از این موارد،

امیدوار شود .در یک فضای آشفته و احتماال رو به افول که ممکن

نوعی طرحواره ویژه (توأم با احساس یا بدون احساس) هستند

است به دلیل تغییرات تحولی رخ دهد سازمانها با یک زندگی

و ازاینرو با یکدیگر متفاوتاند (بیگی و همکاران2019 ،؛

داستانی درباره «اینجا و اکنون» که غنیتر و پر جنب و جوشتر از

چانیاوسکا.)2004 ،

محیط فعلی سازمان است دچار ضربان مجدد میشوند (بوژه،

ذکر تاریخ دقیق برای پیدایش داستان ،تقریبا غیرممکن است؛

 .)1991داستانها به موازات پیچیدگی سازمانها از پیچیدگی

زیرا زمان پیدایش داستان به طول پیدایش تفکر است؛ اما به لحاظ

بیشتری برخوردار خواهند شد بهطوریکه نشاندهنده تفکر پیچیده

توجه به آن در قالب شکل امروزی ،میتوان به دهه  1980اشاره

صاحبان خلقکننده آنها هستند .بر این اساس ،داستانهایی که

نمود (الویت .)2005 ،ریشههای نظری داستان در روایت است.

عمیقتر هستند و ریشههای معانی را جستار میکنند در محیطهای

روایت ،هر نوع مجموعه مفاهیمی است که رویدادهای مرتبط یا

پیچیدهتر ساخته و یافته میشوند (بوژه.)2008 ،

25

بهطورکلی نتایج حاصل از داستانسرایی در سازمان گسترده

تجربهها را بیان میکند و در حالت کلی به دو دسته غیرخیالی

(مستند ،بیوگرافی ،سفرنامه ،خاطره و  )...و خیالی (داستان،

است .داستانها توان درگیر ساختن ذینفعان داخلی و خارجی

افسانه ،اسطوره و  )...تقسیم میشود (رایان2007 ،؛ رودرام،

سازمان با اهداف و استراتژیها را دارند؛ امکان به اشتراکگذاری

.)2005

و تسهیم دانش را به طرز چشمگیری افزایش میدهند و راه را برای

در سازمانها ،داستانسرایی ،معنابخشی  26ترجیحی روابط

انتقال هر چه بهتر دانش ضمنی هموار میسازند .در این حالت،

انسانی میان ذینفعان داخلی و خارجی است .سازمانها بهعنوان

امکان ایجاد آینده مطلوب با استفاده از داستانها تقویت میشود.

بخشی از مجموعه معنابخش به روابط ،به معنابخشی و معناپذیری

همچنین به دلیل نامحسوس بودن ذات پدیده ،تخمین نتایج قطعی

مشغولاند و ضمن درگیری عمیق در معانی مشترک ،دست به خلق

حاصل از داستانسرایی ،مشکلساز است .برخی از صاحبنظران

معانی میزنند (وایک .)1995 ،داستانهای سازمانی ،حافظه

مهمترین نتایج حاصل از داستانسرایی سازمانی را که معطوف به

جمعی اعضای آن هستند (بوژه )2008 ،که محصول سینرژی

ایجاد فرهنگ غنی سازمانی است را به شرح جدول  3برشمردهاند.

بینشهای تک تک اعضایش است و در روح و پیکرهای واحد

معنابخشی ،تلفیقکننده پیچیدگی بیحد ذهن با سادگی عمل

یا متکثر بروز میکنند .داستا نها آنچه در ذهن و بطن انسا نها

است (بوژه .)1991 ،در واقع حد فاصل بین ذهن پیچیده و عمل

است را به روایتی مجسم میکند و با جسور ساختن آن داستانها،

ساده ،معنابخشی است .معنابخشی از طریق فرایند سادهسازی

قهرمانی را خلق میکنند تا در هنگام تعارضات و مناقشهها بتوانند

امکانپذیر میشود .فرایندی که با استفاده از داستانها موجب

با همسانسازی اتفاقات واقعی با خط پیرنگ 27داستان ،از میان

تعادل تفکر و عمل است و نقطه تعادلی را برای تغییر و تحول ایجاد

افراد حاضر در درگیری ،فردی را قهرمان و فردی را ضدقهرمان در

میکند (کولویل 31و همکاران)2012 ،؛ بنابراین معنابخشی نقطه

نظر بگیرند .این خاصیت داستان است که شخصیتهای خود را

عطفی در ایجاد و حفظ فرهنگ غنی است و میتواند نقش پررنگی

به افراد واقعی بقبوالند و روح خود را در بینش افراد جاری سازد

در ایجاد تغییر و تاکید بر پذیرش تحوالت ایفا کند.

30

(پولتا و همکاران .)2011 ،مردم درگیر فرآیندی پویا و تصحیحی

هوش جمعی با هدف بهبود مشارکت مدنی و امکان

تدریجی از داستانهای خود درباره وقایع جدید و همچنین تعابیر

تصمیمگیری دموکراتیک برای توسعه جمعی راهحلهای مقابله با

و تفسیرهای مداوم از خطوط داستان  28میشوند .وقتی اتخاذ

چالشهای اجتماعی میکوشد سازمان را به سمت تغییر مطلوب
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سوق دهد (کاپلند و دیمور .)2018 ،ازاینرو سازمانهایی که

خارج کند و کالبد قابل لمس به آن بدهد بهگونهای که نتایج مشهود

برای تغییر و تحول با موانع فرهنگی روبرو هستند باید از داستانها

آن در عملکرد سازمانی قابل مشاهده باشد.

برای پیشبرد مقاصد خویش استفاده کنند .داستان در خأل شکل

داستا نها در سازههای مختلفی از مدیریت دانش ،قابل

نمیگیرد بلکه نشاندهنده ذهن خالق سازنده آن است .رهبران

ردگیری هستند .در مطالعهای 14 ،سازه نهایی برای طبقهبندی

سازما نهایی که به دنبال تغییر و تحول هستند باید با نگارگری

نقش داستانها در مدیریت دانش شناسایی شد (وایت و گلسن،

داستانهای خالق ،ذهن افراد را به سمت اهداف سازمانی معطوف

 .)2012در پژوهشی دیگر یک فرایند  6مرحلهای برای ثبت و

سازند.

نگهداری داستانها برای دستیابی به دانش ضمنی معرفی شد.

توسعه زبان مشترک مکانیسم اصلی در تیمسازی است (لوید،

همچنین جامعیت دانش ضمنی منتقلشده از طریق داستان به

 .)2000تیمسازی از جمله راهکارهای سازمانی به منظور

میزان محرمانه بودن محتوای داستانها بستگی دارد (ویجتانگ،

پیادهسازی تغییرات و تحوالت الزم است .ازاینرو توجه به داستان

.)2012

در توسعه زبان مشترک نقش دارد .البته این امر که تیمها عملکرد

داستانها موجب هو یت جمعی میشوند .داستان از طریق

بهتری در مواجهه با تغییرات سازمانی دارند تابع فرهنگ جامعه

تعامالت بین فردی حاصل میشود و همین امر نقطه اشتراک آن

است .ازاینرو ،جامعه جمعگرا نتایج بسیار متفاوتی از جامعه

با خلق هویت جمعی است .آنچه این امر را تاملبرانگیز میکند

فردگرا نشان میدهد؛ زیرا در جامعه جمعگرا تیم مورد تاکید است

کنترل هویت جمعی از طریق داستانها است .به بیان دیگر میتوان

و لذا توسعه زبان مشترک نیز در دستور کار رهبران سازمانها قرار

با مدیریت داستانها ،دست به تغییر ،کنترل یا تثبیت هویت جمعی

میگیرد.

زد (اسمیت و کیتون.)2001 ،

داستا نگو یی عملگرایانه  ،32مطابق اصل مکمل بور  33در

استراتژ یها ،راهکارهای احتمالی روندهای آینده برای

تمامی قسمتهای سازمان ریشه میدواند؛ بهگونهای که موجب

مشکالت فعلی هستند .ازاینرو پیوند تنگاتنگی با سناریونویسی

انتقال تجربه میشود (بوژه .)2014 ،این انتقال تجربه بهطور کامال

دارند .برای بهینهسازی سناریوها ،داستا نها یکی از گزینهها

عملی میتواند تئوریهای تغییر سازمان را از صرفا تئوریکی بودن

هستند .داستا نها میتوانند با الهام از گذشته ،توصیههای

جدول  .3نتایج حاصل از داستانسرایی در سازمانها
نتایج حاصل از
داستانسرایی سازمانی
معنابخشی

هوش جمعی

منابع
(بوژه1991 ،؛ براون و همکاران2008 ،؛ کولوایل و همکاران)2012 ،
(بورخس و ویواکوآ2010 ،؛ کاپلند و دی مور)2018 ،

توسعه زبان مشترک

(بوژه2001 ،؛ لوید)2000،

انتقال دانش ضمنی
(مدیریت دانش)

(ویجتانگ2012 ،؛ بوژه)2001 ،

انتقال تجربه

هویت بخشی

استراتژیسازی

29

انگیزانندگی

(بوژه2014 ،؛ بوژه)2008 ،

(بیگی و دیگران2019 ،؛ براون2006 ،؛ یبما)2014 ،

(بومن2016 ،؛ باری و المز1997 ،؛ فنتون و لنگلی2011 ،؛ میتروف و کیلمان)1975 ،
(یانگ و وو2012 ،؛ بوژه)1991 ،

کاهش استرس و اضطراب

(گودمن و نیومن2014 ،؛ کوپ و همکاران2011 ،؛ بوژه)2011 ،

برقراری ارتباطات اثربخش

(بیگی و همکاران2019 ،؛ فرز و ماسانت)2017 ،

خالقیت و یادگیری

(بوزه2011 ،؛ بارتل و گارد2009 ،؛ براون ودوگواید1991 ،؛ بیگی و دیگران ،2019 ،آر)1996 ،
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عملگرایانه برای مشکالت احتمالی آینده پیش رو قرار دهند

تحول اداری باشد .بهزعم این مطالعه ،داستا نسرایی یکی از

(بومن.)2016 ،

توانمندیهای رهبران سازمانها است تا به منظور ایجاد تحول

با استفاده از داستا نسرایی ،تمایل به کشف ،توانایی تفکر

اداری ،به شیوهای موثرتر بتواند اقدامات الزم را بهکار گیرند .رهبران

انتقادی و بهطورکلی انگیزه افراد برای یادگیری و عملکرد بهتر

باید برای انگیزهبخشی و ایجاد فرهنگ قوی و موافق با تغییر ،از

افزایش مییابد .مطالعات کمی و کیفی متعددی نشان دادهاند که

داستانسرایی بهعنوان ابزاری قدرتمند استفاده کنند .برای کسب

تاثیر داستانسرایی بر افزایش انگیزه افراد بیش از آن چیزی است که

بهترین نتایج از ایجاد و حمایت فرهنگ موافق با تغییر و تحول،

تاکنون به آن توجه شده است (یانگ و وو.)2012 ،

داستانسرایی باید به رهبران آموزش داده شود .پیشبینی میشود

در بسیاری از مطالعات ،بررسی کاهش استرس منجر به
چالشهای روانی مانند خشم ،اضطراب و افسردگی ،توسط

در آینده داستا نسرایی بهعنوان یکی از شایستگیهای رهبران
تحولآفرین مورد توجه ویژه قرار گیرد.

داستا نسرایی انجام شده است (گودمن و نیومن.)2014 ،

حال چگونه میتوان این داستا نها را جمعآوری نمود؟

تاثیر داستان بر کاهش استرس و بهطور کالن در سالمت روان

اصلیترین تکنیکهای جمعآوری داستانها ،مصاحبه و گفتگو

بر کسی پوشیده نیست .کارکنان سازمانی با آ گاهی از فراز و

با کارکنان سازمان و بهطورکلی ذ ینفعان داخلی و خارجی

نشیبهای تجارب شخصی سایرین میتوانند برای مشکالت خود

سازمان است .با استفاده از بینشهای شخصی افراد سازمانی

نسخههایی را توصیه کنند (دوکی 34و همکاران .)2016 ،البته به

میتوان داستانهایی را پرورش داد تا بهتر بتوانند در ایجاد شرایط

اشتراکگذاری تجارب زیسته افراد در سازمان برای بهرهبرداری به

مطلوب اثرگذار باشند .این مصاحبهها بهتر است در قالب دقیق

این منظور تا جایی مجاز خواهد بود که حریم شخصی خدشهدار

و مستحکم ساختارهای شناختهشده مصاحبه نباشند و بهنوعی

نشود.

مصاحبههای غیرمستقیم باشند و در عین برقراری رابطه صمیمی

خالقیت و یادگیری بخشی از سیستم شناختی هستند .ازآنجاکه

با مصاحبهشونده ،فضایی ایجاد شود تا آنها به راحتی درباره

داستان ،روایتی توأم با احساس است در سیستم شناختی نفوذ

بینشهای خود اظهارنظر نمایند .بدیهی است این نوع مصاحبه

میکند و بر آن اثرگذار است .ازاینرو فعالیتهای ذهنی که حاصل

به تسلط و قدرت کافی مصاحبهگر نیازمند است تا بتواند آن را

تجربه و احساس است تحت تاثیر مستقیم داستانها قرار دارند

به خو بی اجرا کند .به منظور انجام مصاحبههای غیرمستقیم

(اسمیرنیو و همکاران.)2020 ،

و صمیمی با افراد چند مرحله باید اجرا شود (بوژه و روسیل،

بدون شک ارتباطات در مطالعات سازمانی جایگاهی ویژه

.)2020

دارند .داستان میتواند از طریق تغییر «عرضه برای ارتباطات»

نخستین مرحله برقراری ارتباط است .اینکه چگونه افراد

به «تقاضا برای ارتباطات» منجر به بهبود ارتباطات شود.

صاحب تفکر و بینش مورد شناسایی قرار گیرند نکته بسیار حائز

افرادی که دارای بینش قوی و توانایی کافی برای داستانسرایی در

اهمیتی است؛ زیرا همه افراد از بینش عمیق برخوردار نیستند و

موقعیتهای مناسب بود هاند تقاضای بیشتری از دیگران برای

توانایی بیان داستانهای عبرتآموز را ندارند .پس از شناسایی

برقراری ارتباط داشتهاند (فرز و ماسانت)2017 ،؛ بنابراین افرادی

صحیح این افراد ،باید با آنها بهگونهای شایسته ارتباط برقرار و

که خواهان ارتباطات بیشتر هستند و تمایل دارند تقاضای ارتباط با

گفتگو انجام شود.

آنها توسط دیگران افزایش یابد میتوانند داستانها را بهعنوان یک
راهکار در نظر بگیرند.

در مرحله دوم ،شنود موثر مهارت بسیار کلیدی است (تابیه و
همکاران .)2020 ،شنود موثر از جمله مهارتهایی است که در

بر اساس جدول  ،3داستا نسرایی بهمثابه ابزاری قدرتمند

ادبیات پژوهشی تاکید زیادی بر آن شده است و تاکید آن بر شنود

که ریشه در فرهنگ دارد میتواند راهگشای موانع فرهنگی

و توجه به عمق مفاهیم مورد گفتگو است .این مهارت با صبر در
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گفتگو و پرهیز از قطع کردن صحبتهای طرف گفتگو شروع شده،

به داستا نسرایی داستانی است؛ به اینصورت که برای بهبود

با مطالعه مفاهیم فلسفی و تخصصی عمق مییابد و در درک عمیق

شرایط و رسیدن به اهداف پیشبینیشده ،باید موارد موفق گذشته

از مطالب گفتگو جلوه میکند بهگونهای که فردی که مسلط به شنود

که بر اثر پذیرش تغییر ،تحولی شگرف در سازمان رخ داده است را

موثر است از صحبتهایی که سایر افراد درک میکنند ،مفاهیم

بهصورت خط سیر و یا پیرنگ به افراد یادآوری نمود.

بسیار عمیق و حیرتانگیز استخراج میکند.

بر این اساس ،یکی از وظایف رهبران تحولآفرین سازمانها

مرحله سوم ،مرحله ثبت و ضبط مصاحبه است که با استفاده

این است که خط داستان را آشکار کنند و با استفاده از اصول و

از فناوریهای ضبط صدا انجام میشود .ضبط مصاحبه با کسب

تکنیکهای داستانسرایی ،به تغییر فرهنگ و غلبه بر موانع فرهنگی

اجازه از مصاحبهشونده صورت میگیرد .درصورتیکه احساس

تحول نظام اداری همت گمارند .نویسندگان این اثر معتقد هستند

شود ضبط مصاحبه منجر به خودسانسوری مصاحبهشونده

در آینده نزدیک ،داستانسرایی بهعنوان یکی از مهارتهای مهم

میشود باید از این کار پرهیز شود .در این حالت ،مصاحبهگر باید

رهبران تحولآفرین مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

گفتگو را به خاطر سپرده و پس از اتمام مصاحبه آن را پیادهسازی
کند.
در مرحله چهارم ،متن پیاد هسازی شده مصاحبه با مهارت

به منظور کاربرد داستانسرایی در سازمانهایی که هدف آنها
تغییر و تحول سازمانی است تکنیکهای مناسب زیر پیشنهاد
میشود.

داستانسرایی فرد مجرب ،از حالت یک مصاحبه بیروح تبدیل به

◙در ابتدای جلسات و یا گفتگوهای روزمره ،فرصت کوتاهی

یک داستان فرایندمحور ،جذاب ،انگیزشی و عبرتآموز میشود.

به بیان داستا نهای موفقیت از سازمان خودی یا مشابه

فرد متبحر میداند که مصاحبهها را چگونه با تغییرات خرد یا کالن

اختصاص یابد؛ حتی بیان داستا نهای موفقیت افراد

تبدیل به داستان شگفتانگیزی کند که در مخاطب اثرگذار باشد

معروف نیز بسیار الهامبخش است.

و حیرت و تحسین آن را برانگیزد (والش.)2003 ،

◙در برقراری رابطه با ذینفعان خارجی ،بیان داستانهایی

جمعبندی

درباره موفقیت از سازمان خودی یا مشابه میتواند در

این مطالعه با هدف بررسی اجمالی نقش داستا نسرایی در

شکلگیری فضای مثبت اثرگذار باشد .این داستا نها

تحول اداری و معرفی این ابزار در جهت رفع مانع فرهنگی تحول

عالوه بر ایجاد رقابت مثبت ،موجب جلوهگری سازمان نزد

اداری نگاشته شده است .تحول اداری یکی از برنامههای قابل

ذینفعان خواهد شد.

تامل در نظام اداری ایران است که با هدف کارآمدی سازمانهای

◙برنامهریزی برای برگزاری جلسات داستا نسرایی انجام

دولتی ایران تدوین و اجرا شده است .بسیاری از پژوهشگران با

شود؛ برگزاری جلسات کوتاه ،جذاب و الها مبخش و با

بررسی این برنامه ،موانع اساسی در راه نتیجهبخشی مطلوب آن

استفاده از دعوت همگانی افراد سازمان ،کارکنان و مدیران.

را شناسایی نمودهاند .یکی از موانع بسیار حیاتی ،مانع فرهنگی

◙برگزاری جلسات داستانسرایی در فضای مجازی تا فرصت

است؛ به این معنی که افراد سازمانی و در رأس آنها ،رهبران

انجام وظایف سازمانی از افراد سلب نشود و کارکنان در

سازمانی ،فرهنگ عدم پذیرش تغییر را اشاعه میدهند .این مانع

زمان استراحت خو یش بتواند از این داستا نها استفاده

موجب عدم اثربخشی برنامههای تحول نظام اداری شده است.

کنند .این نوع جلسات «داستانسرایی دیجیتال» چنان مورد

با رفع موانع برنامههای تحول اداری ،باید انتظار نتایج مطلوب را

توجه قرار گرفته است که پژوهشهای متعددی پیرامون آن

داشت؛ لذا باید در جستجوی ابزاری بود تا در کنار آموزش رهبران

انجام شده است.

سازمان ،بتوان آن را در کل سازمان تسری داد .یکی از ابزارهای

◙برای افرادی که داستانهای موثر و کارآمد بیان نمودهاند

قدرتمند برای تغییر فرهنگ و پذیرش فرهنگ تغییر و تحول ،توجه

طیفی از پاداش در نظر گرفته شود .این عامل میتواند
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محرک خوبی برای توجه کارکنان به داستانها باشد.

23. Folklore

◙فضایی در سازما نها برای بازدید عمومی از بهترین

24. Fiction

داستانها اختصاص یابد مانند استفاده از تابلوی اعالنات

25. Nonfictional

یا بخشی از سیستم اتوماسیون اداری.

26. Sense-Making

اگر داستا نسرایی و بهطورکلی اهمیت روایت در زندگی

27. Plot line

سازمانی برای رهبران آن مسجل نشود ،تغییر و تحول سازمانی نیز

28. Story lines

انجام نخواهد شد .فرهنگ از سوی رهبران شکل میگیرد و تمامی

29. Strategizing

افراد سازمانی آن را حفظ میکنند .در واقع افراد سازمان نقش
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31. Colville
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