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پارادايم تفسيري برعكس پـارادايم كـاركردگرايي كـه در    . هاي اصلي در نگاه بورل و مورگان پارادايم تفسيري است يكي از پارادايم
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    مقدمه
سـازمان اسـت    يضان اعيقت تعامالت بيدر حق. است كه وجود ملموس ندارد هويتيسازمان 

، خچـه يدارد كـه مـنعكس كننـده تار    يك اساس فرهنگـ يهر سازمان . بخشد مي كه به سازمان معنا
 تـأثير سـازمان تحـت    يو اعضـا  هـا  گـروه . آن در طـول زمـان اسـت    هاي داستاناعضا و ي، رهبر

را  اهـ  ارزشن هنجارهـا و  يـ هسـتند كـه ا  ها  هو افسان ها داستانرند و يگ مي فرهنگ قرار يهنجارها
ـ  يـ موقعهـاي اجتمـاعي،    سـاخت گـر  يهماننـد د  هـا  سازمان. كنند مي تيتقو له يوسـ ه ت خـود را ب

 كننـد  مـي  تيـ دستاوردها و اهداف خود تقوها،  ، موفقيتدر مورد قهرمانانهايي  هو افسان ها داستان
   ).33، ص 2003، 1كئوگ(

بـا   يتيصـورت هـر فعـال   ن يـ در ا. د به آن قالب داستان داديبا يسازمان يبه منظور درك زندگ
در جهـت مـرتبط سـاختن افـراد و      يتالشـ كار ن يا. كند مي دايپ معنادر آن داستان  ييرش جايپذ

ان مـرتبط  ينيشـ يسازمان مـا را بـا پ   هاي داستان. و گذشته سازمان است ها ارزشآنها با  هاي فعاليت
سـازمان   يفرهنگـ  هـاي  داسـتان اگـر  . دهد مي بودن در فرهنگ را دار ريشهساخته و به ما احساس 

 كـه آنهـا را خلـق    يو واژگـان  هـا  داسـتان . شـوند  نمـي  ز دركيـ سازمان ن هاي ، فعاليتدرك نشوند
   ).86، ص 2000، 2اكسيلرود( سازمان باشند هاي ارزشرنده فرهنگ و يد در برگيكنند با مي

 ينگـر ارتبـاط انسـا   يدهاي  هويگرچه ش. است) تيروا( داستان يدانش سازمان يسرچشمه اصل
در كسـب   4ييسـرا  داسـتان و  3نقش داستان ولي ،ز وجود داردين ...استدالل و، شعري، ر سخنرانينظ

 ).42، ص 2003كئـوگ،  ( اسـت  ياتيـ ار حيبس يو درك فرهنگ سازمان يمناسبات اجتماع، دانش
  . به چه معناست ييسرا داستاند يد دياكنون با

  سراييداستان يريخاستگاه شكل گ
هر دو از گروهـي از لغـات يونـاني مشـتق     . شناسي مشترك داردريشه نوعي  5با تاريخداستان 

                                                        
1. Keogh 
2. Axelrod 
3. Story 
4. Storytelling 
5. History 
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 يمعنـا بـه   Eidenaiو  To stand يمعنـا به  Web ،Histanai يمعنابه  Histosكه شامل . اند شده
To know well داسـتان نـوعي عامـل برقـراري ارتبـاط      ، ن وصفيبا ا ).2000، 1گابريل( شود مي

دهد به سـرعت و بـه آسـاني محتـواي      مي كند كه به شنونده اجازه مي بسترهايي را فراهم كه است
   ).38، ص 2007، 2سيلورمن( ايجاد كند معنا را درك كند و براي آن آن، آن را دروني سازد

هـاي   و كـنش  يزبـان  يهـا  بـا سـبك   يق افـراد ياز طر يو معنابخش يند تبادل معانيداستان فرا
 ايجاد و سـاخت دانـش اسـت   ، هنر بافتن، ييسرا داستانو ) 44، ص 2003كئوگ، ( مختلف است

يي ساخت يك ايـده قدرتمنـد از طريـق يـك سـري      سرا داستانگر يبه عبارت د ).2000گابريل، (
   ).65، ص 2005و ديگران،  3براون( است معنويو  يخصوصيات موقعيت
 مثـال  يبـرا . آغـاز شـد  مختلـف  هـاي   هيي در حـوز سرا داستاناستفاده از  1980در طول دهه 

، در حـوزه اقتصـاد  ) 1986( 5يمـك كالسـك  ، در حوزه فلسفه) 1981( 4رينتايتوان از كار مك ا مي
، 8آالن( شناسـي نـام بـرد    در حـوزه انسـان  ) 1988( 7رتزيي و گشناس رواندر حوزه ) 1986( 6برونر
سـرايي در سـال   كند كه احيا عالقه دانشگاهي بـه داسـتان و داسـتان    مي اشاره 9اما هرورن ).2002
، در نيمـه اول قـرن  . صورت گرفـت  يسليدر دانشكده و 10نگيلور و كالكيت، وليرويبا كار ل 1895

آخـر قـرن مطالعـات    هـاي   هايده داستان را ترويج كردنـد و در دهـ   11كمپبل و پراپ، اديال، جونگ
، 1981در ســال  ).2005بـراون و ديگـران،   ( دانشـگاهي در مـورد داسـتان شـروع بــه رشـد كـرد      

منتشــر كــرد كــه شــامل مجموعــه مقــاالتي از  »On Narrative«ت عنــوان تحــكتــابي  12كــليما
   ).2002برونر، ( در مورد اهميت داستان بود ...كاوان و روان، فالسفه، اندان تاريخ

يشـان  ها داسـتان اين ايـده كـه افـراد بشـر توسـط      . يي فراگير شده استسرا داستاناكنون تفكر 
                                                        
1. Gabriel 
2. Silverman 
3. Brown 
4. Mac Intyre  
5. Mc Closkey 
6. Bruner 
7. Geertz 
8. Allan 
9. Vincent Hervern 
10. Learoyol, Taylor and Claking 
11. Carl Jung, Mircea Eliade, Josef Campbell & Vladmir Propp 
12. W. J. T. Michell 
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نظيــر هــا  هغالــب شـده اســت و در اغلــب رشـت  ، هسـتند هــا  شـوند و متشــكل از آن  مــي تعريـف 
 نفـوذ كـرده اســت   ...مطالعـات مـذهبي و  ، يشناســ ، جامعـه فلسـفه ، انسـان شناسـي  ، يشناسـ  روان

   ).2004، 1استراوسون(
سـازمان يـك    و اثـر چنـداني روي تفكـر مـديريت نداشـت     هـا   هاين توسـع  اخير تا چند سال

در مـورد   يو مقـاالت  هـا  كتـاب ولي اخيراً  ،دش مي مند و سلسله مراتبي تصور سيستم مكانيكي نظام
ان با ظهور تفكـر پسـت مـدرن كـه     ين ميدر ا. نوشته شده استها  سازمانيي در سرا داستانكاربرد 

است كه در هر لحظه يكي از آنها بـر سـازمان حـاكم    ها  داستاناز اي  است سازمان مجموعه يمدع
هـا   از ديـد پسـت مـدرن   . افته استي ارتقايرد كين رويا، اند اد براي توجهياست و بقيه در حال فر

ي رقيـب در  هـا  داسـتان بلكه آنچه وجود دارد چـرخش   ،يك واقعيت منحصر به فرد وجود ندارد
  ).174، ص 2005براون و ديگران، ( سازمان است

را شـنيده و بـه كـاربرد آن در     ها داستاندانشجويان مديريت اين ي، تيرين تفكر مديبر اساس ا
حـدود بيسـت سـال طـول     . آوردند و سرانجام آن را در حوزه مديريت وارد كردنـد  يسازمان رو

يي در مطالعـات سـازمان و مـديريت مشـروعيت و محبوبيـت      سرا داستانكشيده است تا داستان و 
  :) 2002آالن، ( دهد مي نشان ييسرا داستانر تطور يس. پيدا كند
 3كورولـك  ؛ت و سـازمان بهـره جسـت   درك مديري يبرا ها داستاناز  1997در سال  2اسكايزان

ن مـن  يفـا  ؛داد ارايهتعاريف مجددي از مفاهيم كليدي مديريتي  ها داستانبر اساس  1997در سال 
 ؛ت مدنظر قـرار دادنـد  يرييي را در حوزه مدسرا داستانآموزش داستان و  1996در سال  4ليو گابر

ت يريرا در حـوزه مـد   رمـان  يعنـ يشـكل خاصـي از داسـتان     1989در سـال   5گلدرات و فـاكس 
مطـرح   يسـازمان ي هـا  پژوهشرا در  7بحث تحليل روايتي 1993در سال  6زمنير ؛ددنبرجسته كر

 ييي را بـه عنـوان نـوع   سـرا  داسـتان را مطـرح كـرد و    9متدهاي روايتـي  2001در سال  8بوج ؛كرد
                                                        
1. Strawson 
2. Czaniawska 
3. Corvellec 
4. Fineman & Gabriel 
5. Goldratt & Fox 
6. Riesman 
7. Narrative Analysis 
8. Boje  
9. Narrative Methods 
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بـه عنـوان   » يياسر داستان«كتابي در زمينه  1993در سال  1نوهازر ؛داد ارتقا يژوهش   پ يروش شناس
كتـابي در   2001در سـال   2مونزيت سـ يـ ر درآورد و در نهايعنوان يك ابزار مديريت به رشته تحر

  . يي براي اثرگذاري روي افراد نوشتسرا داستانزمينه 
مختلـف سـازماني رواج يافتـه    هـاي   هيي در زمينـ سـرا  داستاناستفاده از ، بعد از دو دهه اكنون
ي موفـق جهـان نظيـر جنـرال     هـا  شركتامروزه . اند آوردهي مختلفي به آن روي ها شركتاست و 

   ).2002آالن، ( كنند مي يي استفادهسرا داستاناز  ...ام و يباي  ، مك دونالد، كيالكتر
  تيرييي در مدسرا داستان ييدايرپيد ييچرا

براي احيـاي قـدرت آن   . آن بوده است هايي بر ضد مخالفت، ييسرا داستاندليل بي توجهي به 
ـ به شـرح ز  ،ن مآخذياز ا يتوان به برخ مي. جستجو شودها  آخذ اين مخالفتبايد م  ر اشـاره كـرد  ي

  :) 172، ص 2005براون و ديگران، (
يي نقـش داشـت و   سرا داستانافالطون از كساني بود كه در كمرنگ كردن اهميت : افالطونـ 

يابيم كـه نيمـي از آن    مي در» جمهوري«كه با خواندن شاهكار او به نام  چنان هم. از مخالفان آن بود
. يان و شعرا بايد از نظام جمهوري مورد وصـف او حـذف شـوند   سرا داستاندر مورد اين است كه 

او در اين اثـر خـود معتقـد اسـت كـه بـه       . يان قهار بوده استسرا داستاندر حالي كه وي خود از 
  . يي بيش از حد توجه شده است و تحليل كمرنگ شده استسرا داستان
ارسـطو كمـك   » جمهـوري «به اجرايـي سـازي   ها  هبر طبقه بندي دانست تأكيدوي با : سطوارـ 

  . را در مركز فرايندهاي ذهني و عقالني قرار داد 3يكرد و دانش انتزاع
وي معتقد به دنيـاي مكـانيكي بـود و سـعي در حـذف احساسـات و عواطـف از        : دكارتـ 
نها دانش توليد شده توسـط علـم و تجربـه را    ديدگاهي كه ت. گرايي ظهور كرد علم. داشتها  بحث

هـاي   در آن زمـان تـالش  . بـود  سـتم يبسـرايي در قـرن   داسـتان برضدها  فتلاوج مخا. قبول داشت
  . شد مي شمندان به توليد دانش در حوزه رياضي و فيزيك محدودياند

اهميتـي داسـتان    براي رهايي از آن بايد آنچه دربـاره بـي  . هنوز هم حاكميت دانش انتزاعي ادامه دارد
 . ايم فراموش كرده و مدل مكانيكي نگاه به دنيا و سازمان را تغيير دهيم سرايي آموختهو داستان

                                                        
1. Neuhauser 
2. Simmons 
3. Abstract Knowledge 
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 ها  سازماناهميت داستان در  ارتقايه يخردما

اكنون دانـش بـيش از   . د دانش هستنديزيرا ماخذ تولاند،  بسيار ارزشمند شده ها داستانامروزه 
يكـي از   هـا  داسـتان كنـد و از آنجـا كـه     مي فايرفاه نقش ا ارتقايدر  ...و سرمايه، نيروي كار، زمين

يي موفقند كه به دانـش بهـا   ها شركتامروزه . اند اهميت يافته، ي كسب و انتقال دانش هستندها راه
كنـد و بـه    مـي  ايـن شـركت مغزهـا را اسـتخدام    . كروسـافت اسـت  يما ها شركتنمونه اين . دهند

به عنوان مثـال در تويوتـا زمـاني كـه     . وتا استيگر شركت توينمونه د. كند مي پيشرفت آنها كمك
سـؤال خـود را تايـپ     و تواند خط را متوقـف كـرده   مي آيد مي براي كارگر خط توليد سؤالي پيش

توانـد بـه وي    مـي  آيد و هـركس  مي كه در ديد همگان است به نمايش دراي  سؤال روي پرده. كند
سـت بـه شـرح    ها سـازمان يي كه دليل اشاعه آن در سرا داستانن و داستاهاي  ويژگي. دهد مي پاسخ

  :)2007، 1؛ مك كي167، ص 2005براون ديگران، ( زير است
هنگامي كه سازمان در اثـر تغييـر بـه    . كنند مي در معنابخشي به سازمان به ما كمك ها داستان .1

 . كنند مي منعكس ي مدرنها سازمانتالش ما را در درك بستر مبهم  ها ، داستانرود مي پيش
توانـد در مـدتي    مـي  داسـتان . است برخوردار پذيري تأثيرسرعت و  يژگييي از وسرا داستان .2

 به سرعت مسيري در بافت اجتمـاعي سـازمان   ها داستان. كوتاه روي افراد زيادي اثر بگذارد
نـد  توان مـي  ن رو شـنوندگان يـ كنـد از ا  مـي  را بـا هـم مـرتبط   هـا   هيي ايدسرا داستان. يابند مي
 . به سرعت درك كنند) بلكه نه به سختي و بعد به بعد( پيچيده راهاي  هايد

. متخصـص نيـاز نـدارد   افـراد  اسـتخدام  و  يي به سرمايه سـخت افـزاري سـنگين   سرا داستان .3
 . بازده بااليي داردگذاري اندك، سرمايه علي رغم نياز به است كه اي  تكنولوژي

افـراد بـا تمـرين     زيرا. دهند بهبوديي خود را به آساني سرا داستاني ها مهارتتوانند  مي افراد .4
 . دهند توانند اين مهارت را ارتقا مي و تكرار

شـود كـه افـراد احسـاس      مـي  ايـن باعـث  . شود مي استفاده 2يعييي از زبان طبسرا داستاندر  .5
 در حالي كه اغلب به زبان رسمي به عنوان يك زبـان بيگانـه نگـاه   . سرزندگي و انرژي كنند

 . كنند و با آن احساس راحتي ندارند مي

                                                        
1. Mc Kee 
2. Native Language 
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ايده مثل موشك بـه ذهـن   ، در آموزش رسمي. كنند مي به آرامي با ما ارتباط برقرار ها داستان .6
كنـد كـه    مـي  زند و مـا را بـه سـمتي هـدايت     مي فضاي ذهن ما را به هم، شود مي ما پرتاب

بسـيار   هـا  اسـتان ددر حـالي كـه   . چارچوب ذهني بنا شده توسط آموزش دهنده را بپـذيريم 
كننـد و بـه آرامـي مـا را      ذ مـي بسيار نامحسوس در ذهن ما نفو ها داستان. كنند مي آرام عمل

 . كنند تا ايده جديد را بپذيريم مي يهمراه
شـود شـنونده در ذهـن خـود      داسـتان باعـث مـي   . كننـد  ها به صورت متقاعد كننده عمل مي داستان .7

كند و چون خود آنرا خلـق كـرده اسـت، آن را دوسـت      داستاني مشابه براي زمينه كاري خود خلق
 . داستان خلق شده، خود محرك عمل است. كند دارد و هنگام اجرا در برابر آن مقاومت نمي

كننـد، در   ها حقـايق كلـي و عميـق را منتقـل مـي      داستان. كند گرايانه عمل مي داستان به صورت كل .8
 . دهد كند و به فرد آموزش مي دي ميحالي كه زبان رسمي واقعيت را به اجزايي بخش بن

ولـي   ،در گذشته توجه به بستر دانش چندان مهـم نبـود  . كند مي يي به بستر توجهسرا داستان .9
يي سـرا  داسـتان . ها اهميت يافتـه اسـت   توجه به پيش فرض، اكنون با جهاني شدن ارتباطات

 عمـل اي  نقليـه  كند و بـه عبـارتي بـه صـورت وسـيله      مي بستري را براي ايجاد دانش فراهم
 . شود مي كند كه دانش با آن منتقل مي

   . كند مي يي به صورت شهودي عملسرا داستان .10
نكـه افـراد در آنهـا بـا موجـودات      دليـل اي ه رسمي ب هاي آموزش. اند سرگرم كننده ها داستان .11

ي يسـرا  داسـتان در حالي كه در اند  كننده سروكار دارند خسته..) .كتاب و قلم و، فيلم( جان بي
 كننده بـوده و بـه انسـان روح    سرگرم ها داستانن رو ياز ا. يمهاي زنده سر و كار دار با انسان

 . دهند مي
يي تـالش  سـرا  داسـتان در . گذارنـد  تأثير ميختن احساسات بر افراد ياز طريق برانگها  داستان .12

بر اين است تا احساسات طرف مقابل تحريك شـود تـا فـرد ايـده را بپـذيرد در حـالي كـه        
 . كنند مي يا ارتباطات رسمي بسيار بي روح و خشك عملها  آموزش

 هـاي رسـمي معمـوالً پـس از مـدتي فرامـوش       آموزش. مانند مي معموالً در حافظه ها داستان .13
هـا   هدر حافظـ  هـا  داسـتان  حالي كهدر . ايم زيرا با آنها رابطه احساسي برقرار نكرده. شوند مي
 . و شنونده خود درگير داستان شده استاند  صل شدهمانند زيرا با احساسات به ما مت مي

تواننـد   ها مـي  داستانانواع خاصي از . شوند اي مي منجر به يادگيري دو حلقهها  داستانبرخي  .14
 بـه عبـارتي كمـك    ؛و رفتارهاي انسـان را تغييـر دهنـد    ها ارزشبه روان انسان نفوذ كنند و 
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 . م و رفتارهاي جديد را بياموزيمفراموش كني، كنند آنچه را بايد فراموش كنيم مي
تواننـد   مـي  ييسـرا  داسـتان رهبـران از طريـق   . يي كليد رهبري موفقيت آميز استسرا داستان .15

كـه در   چنـان  هـم  ؛روي افراد اثر بگذارند و ايده و تغييرات مدنظر خود را به آنهـا القـا كننـد   
و  "نهـا اسـت  نفـوذ در ديگـران و هـدايت رفتـار آ     يرهبـر  ": تعريف رهبـري آمـده اسـت   

 . است در افراد يي راهي براي نفوذ سريعسرا داستان
توانند با هـم ارتبـاط برقـرار كننـد، در حـالي كـه در نوشـتار         سرايي شنونده و گوينده ميدر داستان .16

 . يي بازخورد وجود داردسرا داستانبين نويسنده و خواننده فاصله وجود دارد، به عبارتي در 
دانشـي كـه از   . كنـد  مـي  سب شده و داننده ارتبـاط مجـدد برقـرار   سرايي بين دانش كداستان .17

معموالً به دليل عدم كاربرد و عدم توجـه بـه بسـتر     ،شود مي طريق آموزشهاي رسمي كسب
يي چون فـرد پـس از كسـب دانـش و خلـق      سرا داستانولي در  ،شود مي به فراموشي سپرده

ارتبـاط بـين دانـش و    ، شود مي توجه به بستر دانش چنين همايده به دنبال كاربرد آن است و 
 . شود نمي داننده حفظ شده و به زودي به فراموشي سپرده

هماهنگي براي سـازمان نيـاز   . كند مي ساز و كار براي هماهنگي سازمان فراهم يداستان نوع .18
امكـان پـذير   ) هـا  و نـه از طريـق رويـه   ( است و جز از طريق درك و توافق بر سـر اهـداف  

بلكـه از طريـق    ،شـود  نمي نيز تنها از طريق بيان رسالت سازمان حاصلدرك اهداف . نيست
 . شود مي حاصل ها داستانخلق 

در كنـار آشكارسـازي معـاني و    . آنهاست يكاركرد تسلي بخش ها داستانجالب هاي  هاز جنب .19
زيـرا  . كننـد  مـي  زندگي سازماني بـه افـراد كمـك   هاي  در جبران ناكاميها،  ها، داستان ارزش

 . بيان شوند ...ند در قالب طنز و تمثيل وتوان مي
 ارتقـاي موجـب   ها داستان. حاضر هستندقرن هاي  يدگيبراي غلبه بر پيچاي  وسيله ها داستان .20

 . شوند مي ي انساني و قضاوت صحيحها ، ارزشدرك
  دارند؟هايي  چه ويژگي يسازمانهاي  داستاناما 

  يداستان سازمانهاي  ويژگي
ن و بـراو ( هـا دارنـد   چهار ويژگي زير باشـند، نقـش مهمـي در سـازمان    هايي كه داراي  داستان

  :) 2000؛ گابريل، 42، ص 2005ديگران، 
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ولي بسياري از آنهـا صـدها يـا     ،كنند مي تغيير ها داستانگرچه برخي : 1) جاودانگي( پايداري
ـ  ،بـد يا مـي  تغيير) فقط نام آنها( هم ظاهراً ها داستانبرخي . آورند مي هزاران سال دوام اسـاس   يول

  . مانند مي آنها پايدار
اختصــار و قــدرت يــد داراي لطافــت طبــع، وضــوح، روشــني، يــك داســتان با: 2برجســتگي
  . بايد كوتاه باشد تا افراد به خاطر بسپارندچنين  هم. برانگيختن باشد
داستان بايد بـا احساسـات فـرد جـور     . ويژگي ديگر توانايي و ظرفيت بيان است: 3معنابخشي

  . افراد بايد بتوانند به آن اعتماد كنند. درآيد
بايـد   هـا  داسـتان . فرد بايد بتواند با داستان ارتباط برقرار كند و از آن متنفـر نباشـد  : 4همسازي

  . براي افراد مهم و مفيد نيز باشند

  يسازمانهاي  داستان يشناس گونه
هـايي كـه در    د؟ داسـتان زننـ  گويند، درباره چه حرف مـي  زماني كه افراد در سازمان داستان مي

بـراون و  ( ها معموال حول موضـوعات زيـر اسـت    شود، درباره چيست؟ داستان ها گفته مي سازمان
  :) 15، ص 2005ديگران، 

  داستان درباره افراد ديگر
چـرا افـراد در    ؛باشد ،ا افراد ديگري كه در سازمان هستنديتواند در مورد همكاران  مي داستان

يي در مـورد همكارانشـان   سـرا  داسـتان گويند؟ البته افـراد معمـوالً از    مي انمورد همكارانشان داست
 سوء نيت و بدجنسـي ايـن كـار را انجـام    گاه افرادي با  گرچه گه. قصد آزار و اذيت آنها را ندارند

زماني كـه افـراد دربـاره افـراد     اند  محققان دريافته. افتد مي ولي اين موارد خيلي كم اتفاق ،دهند مي
 اعتمـاد و دانـش افـراد اسـت    ، پـذيري  آگاهي از ميزان اطمينان، شان انگيزه، گويند مي ستانديگر دا

خواهند بدانند كه آيا فـرد قابـل اطمينـان     مي آنها يعنيپذيري  اطمينان ).2001، 5كوهن و پروساك(
آيـا  ، دهـد  مـي  گويد كـاري را انجـام   مي افتد؟ اگر فرد مي آيا واقعاً اتفاق، زند مي است؟ اگر حرفي

                                                        
1. Endurance 
2. Salience 
3. Sense Making 
4. Comfort Level 
5. Cohen and Prusak 



 فرهنگ سازماني ت يريمد   � 42

تمايل داريـد بدانيـد كـه     ،گوييد مي دهد؟ از بعد اعتماد وقتي در مورد فردي داستان مي واقعاً انجام
زيـرا   ،رود نمـي  اگر شما نتوانيد به افراد اعتماد كنيـد كارهـا پـيش   . توانيد به وي اعتماد كنيد مي آيا

فـردي   وقتي در مـورد  ،از بعد دانش. بدون اعتماد مجبوريد همه وقت خود را به نظارت بگذرانيد
زمـاني كـه افـراد در مـورد ديگـران      . افزاييد مي گوييد به دانش و اطالعات طرف مقابل مي داستان
شايعه اخباري در مورد ديگـران اسـت كـه    . شود مي بعضي اوقات شايعه خوانده، گويند مي داستان

  . ت و اخبار استفرايند تبادل اطالعا، ولي در حقيقت اين فرايند ،شما نياز داريد بدانيد
بسـيار  انـد،   ثبات و مجـازي شـده   بيها  سازمانمخصوصاً در زمان كنوني كه ) دانش( بعد سوم

. كننـد  مـي  يكـديگر را مالقـات   تـر  كمو افراد اند  هاي فيزيكي بسيار كم شده زيرا مكان، مهم است
ي بـراي اينكـه   ايهـ  سـازمان در چنـين  . كننـد  مي هايي به صورت انفرادي كار افراد معموالً در مكان

... براي آنكه بدانيد چگونه با آنها كـار كنيـد و  ، دهند مي كاري وظايف خود را انجامهاي  بدانيد تيم
ــاره آنهاســت  شــنيدن داســتان تنهــا راه كســب دانــش و مــديريت  . تنهــا راه شــنيدن داســتان درب

جـاد  يا، م دهـد سـرايي را انجـا  توانـد كـار داسـتان    نمـي  در اين مواقع هيچ سيستمي. ستها فعاليت
  . بخش منابع انساني نيز بي فايده است

  داستان درباره ماهيت كار
ماهيـت كـار   ، كنند مي سراييدر مورد آن داستان ها سازمانموضوع ديگري كه معموالً افراد در 

سـرايي  از طريـق داسـتان  . درباره چگونگي انجام كار يا دربـاره نحـوه بهتـر انجـام دادن آن    . است
  :رايز. شود مي ادگيري كار و حل مشكالت آن آسانتري، درباره كار

گيريـد   مـي  آن را يادتر  شما راحت ،كند مي زماني كه فردي در مورد نحوه انجام كار صحبتـ 
  . وه انجام آن كار بخوانيدحهايي در مورد ن تا بخواهيد مستندات و دستورالعمل

ولـي وقتـي افـرادي در    ، خواهيد شـد تا كاري را انجام ندهيد با مشكالت احتمالي كار آشنا نـ 
 بريـد و بـراي مواجهـه بـا آنهـا آمـاده       مي سرايي كنند شما زودتر به مشكالت پيمورد كار داستان

 . شويد مي
 . آموزيد تر مي بيشمختلف كار هاي  هدر تعامل با افراد در مورد جنبـ 

البتـه  . كننـد  مـي  كـار كمـك  افراد به يكديگر در انجام ، سرايي در مورد كاراز اين رو با داستان
آنها تمايل دارند كه كاركنان در محـيط كـار سـاكت    . پسندند نمي بسياري از مديران چنين عملي را

در حالي كه ايـن امـر مزايـاي ذكـر      ،دور هم جمع نشوند و تنها روي كار خود تمركز كنند، باشند
وزشي دوران تحصيل آنهـا بـوده   شايد اين تفكر آنها ناشي از سيستم آم. برد مي را از بين فوقشده 
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كـرديم   مـي  اگـر صـحبت  . هـا بنشـينيم   اگر به خاطر بياوريد در مدرسه مجبود بوديم ساعت. است
ه بـه مـا فرصـت حـرف زدن داد    . »سـاكت باشـيد و بـه درس گـوش دهيـد     «: گفت مي معلم فوراً

وي كـار تمركـز   ر، بنشـينند هـا   اشـيم سـاعت  باين احمقانه است كه از افراد انتظار داشته . شد نمي
، آوريـم  مـي  بـه دسـت   هـا  داسـتان خود را از هاي  هما قسمت زيادي از دانست. كنند و سخن نگويند

اثـربخش   تـر  كـم هاي رسمي امـروزه   ها و آموزش شايد كالس... .دوستان و، يي از والدينها داستان
  . باشند

  داستان درباره سازمان
  : ه استنقل شد 1س يك بانك بزرگييداستان زير در مورد ر

كـرد كـه    مي او ادعا. پياده كندرا  ITاز سيستم اي  س به بانك آمد خواست گونهييزماني كه ر"
سـاعت بـه او جـواب     24ظـرف  ، هر كس روي اين سيستم در مورد سازمان از من سؤالي بپرسـد 

سؤال به دسـتش رسـيد و او    5در هفته اول . بود E-mailاين سيستم تا حدودي شبيه . خواهم داد
لـذا هفتـه دوم   . افراد دانستند كه سيستم واقعي است و ادعـاي وي صـحت دارد  . آنها پاسخ داد به

وي به كمك منشي خود آنها را دسـته بنـدي كـرده و    . سؤال روي سيستم از وي پرسيده شد 100
سؤال سازماني از وي پرسيده شد و مجبور شد بـه دليـل بـدقولي     4000در هفته سوم . جواب داد
  ". كرده و بانك را ترك كند ولغسيستم را 

افـراد نيـاز   . رسـاند  مـي  كننـد را  مي اين داستان كنجكاوي افراد در مورد سازماني كه در آن كار
 سـرايي لـذا در مـورد سـازمان داسـتان    . آورنـد  به دسـت دارند كه در مورد سازمان خود اطالعات 

گـذرد نيـاز بـه     مـي  سازمانشان چـه نيز براي اينكه بدانند در  ها سازمانحتي مديران عالي . كنند مي
  . يي دارندسرا داستان

در ( در بسـتر خـود   هـا  داسـتان ولـي بعضـي   . همه جا و همه وقـت صـادقند   ها داستانبعضي 
در  ،كننـد  مـي  سـرايي وقتي افراد در مورد سازمان خـود داسـتان  . كنند مي معنا پيدا) سازمان خاصي

 تـي بـا هـم در مـورد شـرايط بـدكاري صـحبت       وق. كنند مي حقيقت نوعي ارتباط اجتماعي برقرار
  . كنند مي كنند در حقيقت با هم همدردي مي هاي پايين صحبت وقتي در مورد پرداخت، كنند مي

از چيـدمان آن  ، گونه كه از معمـاري يـك سـازمان    همان. كنند مي همانند نشانه عمل ها داستان

                                                        
1. Chemical Bank 
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ي نقـل شـده در مـورد سـازمان     ها تانداساز ، كنيم مي تا حدودي وضعيت سازمان را پيش بيني ...و
 هـم داسـتان   ...تـوانيم بگـوييم معمـاري و سـاختمان و     مـي  حتـي . توان سازمان را شناخت مي نيز
  !داستان سازمان را. گويند مي

  داستان درباره گذشته
گذشـته سـازمان شـبيه مـرز     . شـوند  مـي  درباره گذشته يا تاريخچه سازمان نيز گفتـه  ها داستان

باعـث تقويـت    هـا  داسـتان . كنـد  مـي  ا حد زيادي رفتار افراد در سازمان را محدودكند و ت مي عمل
  . كنند مي كمكاين هنجارها به انتقال  وشوند  مي هنجارهاي فرهنگي

هـا در طـول زمـان     داسـتان . كننـد  ها در طول زمان تكامل پيدا مي تحقيقات نشان داده است كه داستان
ايـن همـان   ( هـا را بيـان كننـد    هاي جديد يا تغيير در ديدگاه يدگاهشوند تا د به صورت اجتماعي ساخته مي

لـذا زمـاني كـه يـك عقيـده تغييـر كنـد،        ) نامد مي 2معنابخشي گذشته نگرانه 1چيزي است كه كارل وايك
هـا را مـورد ترديـد     از اين رو، گذشت زمان ممكن است صـحت برخـي داسـتان   . كند داستان نيز تغيير مي

   ).2001هكتر و اُپ، ( دانند طرفدارانش هنوز آن را صحيح مي قرار دهد، در حالي كه
  داستان درباره آينده

موريـت و  أدربـاره چيـزي كـه در م   . كننـد  مـي  سـرايي بعضي افراد درباره آينده سازمان داستان
در مورد اينكه در آينده بـه كجـا خـواهيم رسـيد؟ سـازمان بزرگـي       . انداز سازمان آمده است چشم

  است نسبت به وضع كنوني پيشرفت كنيم؟ خواهيم شد؟ قرار
. سرايي در مورد گذشته تمايـل دارنـد و بـه آينـده تـوجهي ندارنـد      برخي مردم فقط به داستان

خـالص شـدن از شـر ايـن گونـه      ، حال سؤال اين است كه چگونه از گذشته فراتر رويم؟ يك راه
  . اه ديگر ترك آن مكان استر ...ميرند و مي يا، شوند مي اين افراد يا بازنشسته. افراد است

  داستان درباره زندگي
.. .عشـق و ، مـرگ ، والـدين ، هـا  درباره بچه. كنند مي سرايي افراد درباره زندگي خود نيز داستان

سـرايي بايـد در    اين طبقه از داستان. آموزند مي هايي در مورد زندگي درس ها داستانمردم از طريق 
در ، گشـتند  مـي  كردنـد و بـر   مـي  فقط كـار ، رفتند مي د سر كارالبته در گذشته افرا. نظر گرفته شود

                                                        
1. Carl Weick 
2. Retrospective Sense Making 
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  . آموزند مي حالي كه اكنون در مورد زندگي نيز
  داستان درباره هويت فرد

  . فرد است ...احساسات و، در مورد شخصيت ها داستان يبرخ
  داستان سازمانيهاي  كاركرد

ـ ( به شرح زيـر اسـت  ها  سازماندر  ها داستانهاي  برخي از نقش ، ص 2005راون و ديگـران،  ب
ــران،  110 ــون و ديگ ــگ، 36، ص 2006؛ آدامس ــل، 34، ص 2001؛ فلمين ــاكين، 2004؛ گابري ؛ پ

2004 (  
   ؛) دانش( انتقال اطالعات. 6  ؛سرگرمي. 1
     ؛نوآوري ارتقايكمك به . 7  ؛آموزش كاركنان. 2
  ؛ها سازمانتغيير . 8  ؛ها سازمانمحافظت از . 3
  ؛اد چشم انداز مشتركايج. 9  ؛ايجاد تعهد. 4
  .بخشي معناتسهيل . 10  ؛تحريك تغيير استراتژيك. 5

  :استتر  اما دو نقش داستان برجسته
زماني كـه بفهمـيم دانـش چيسـت؟ كجـا وجـود دارد و        :داستان به عنوان ابزار انتقال دانش

دانـش   ازاي  قسـمت عمـده  . بـريم  مي ن راستا پييبه نقش مهم داستان در ا، شود مي چگونه منتقل
اسـت كـه دانـش از آن    اي  لذا عمـل ماننـد جـاده   . وجود دارد 1ضمني و اجتماعي است و در عمل

 كند و دانـش را منتقـل   مي است كه روي اين جاده حركتاي  شود و داستان وسيله مي مسير منتقل
مـا  . سرعت تغيير در دوره كنوني بسيار زياد اسـت . اين نشان دهنده نقش مهم دانش است. كند مي

در ايـن دوره اغلـب افـراد    . بازنگري و تفكر مجـدد داشـته باشـيم    ...آزمايش و، ايد در مورد كارب
ولـي تغييـرات    ،خواهند كه آهسته به پـيش بـرود   مي از جهان. احساس خستگي و واماندگي دارند

العمـل نشـان دهـيم و     از ايـن رو مـا بايـد يـاد بگيـريم كـه چگونـه عكـس        . ادامـه دارد  چنـان  هم
يـاد  ، كليد بقا در ايـن زمانـه متغيـر   . ي خود را در مورد جهان تغيير دهيمها داستان ا وه فرض پيش
ي هـا  داسـتان و سـاخت   ها داستاناين انتقال از طريق تبادل  تن و تسهيم و انتقال دانش است وگرف

  . جديد ميسر است
                                                        
1. Practice 
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 هـا  مانسـاز در  "1چگونه ياد بگيـريم كـه يـاد نگيـريم؟    ": ن استين راستا ايچالش عمده در ا
مـا بايـد چنـين    . گيرنـد  مـي  يي وجود دارند كه جلـوي پيشـرفت بـا سـرعت مناسـب را     ها داستان
بعـد   :زيرا دانش دو بعـد دارد  ،ولي اغلب فراموشي آنها سخت است ،يي را فراموش كنيمها داستان

 كند و به دليل اين بعد اسـت كـه   مي بعد ضمني آن در اعمال و افكار ما نفوذ. صريح و بعد ضمني
هـا   داسـتان . توانند به كمك ما بياينـد  ها مي ، داستانهنگام فراموش كردن. فراموشي آن دشوار است

توانند چارچوب جديدي را پايه ريزي كننـد و دانـش ضـمني را كـه خـارج از حـوزه آگـاهي         مي
  ).79، ص 2005براون و ديگران، ( تغيير دهند ،ماست

هـايي در برابـر    بروز مقاومـت  ها سازمانياري از مشكل عمده بس :داستان به عنوان ابزار تغيير
ي امـروزي معمـوالً كوتـاه    هـا  سـازمان دوره مـديريت مـديران در   . تغييرات موردنظر مديران است

 روبـرو هـايي   هايش جهت اجرا بـا مخالفـت   ر و به محض ابالغ برنامهيك مديزيرا با ورود  ،است
ديگر همـان مشـكالت از   اي  ند و با استخدام عدهمعموالً يا مدير بايد كاركنان را اخراج ك. شود مي

طبيعـي و  ، يـك راهكـار آسـان   . شـود  مـي  شود يا اينكه خود مجبور به تـرك سـازمان   مي نو تكرار
شـنوند خـود    مـي  زماني كه افراد داستاني را. سراييداستان: سريع براي اعمال تغييرات وجود دارد

كـه در آن وجـود دارد   اي  داستان و ايده، ن فراينددر اي ،از اين رو ،كنند مي را در آن موقعيت حس
بـه  ) بـاال ( ي نيسـت كـه از خـارج   گر مشاهدهشنيدن داستان مانند عمل . دانند مي را متعلق به خود

كنـد بلكـه شـنونده     مـي  را ارزيـابي اي  مانند عمل دانشمندي نيست كه پديـده ، كند مي چيزي نگاه
كنـد و   مـي  كسي كه با داسـتان مـوردنظر زنـدگي   . ودش مي بازيگر يا مشاركت كننده، خود، داستان

 ).176، ص 2006، 2كامستاك( كند مي شخصاً آنرا تجربه
است كه ابعـاد زيـادي دارد و اگـر بخواهـد در سـازماني پيـاده       اي  مديريت دانش ايده پيچيده

اگـر در   .عد داشته باشـد ب بيست ،فرض كنيم به طور مثال. ن ابعاد بايد در نظر گرفته شونديا، شود
مسـلماً بـه   ، بعـد سـخن بگـوييم    بيسـت خواهيم در مورد ايـن   مي يك جلسه به حضار بگوييم كه

حتـي اگـر بـه آنهـا بگـوييم ايـن ابعـاد را در        . اند كنند و در پي فرار از جلسه مي ساعتهايشان نگاه
چيـده ماننـد   كنند كه چگونه مفهومي پي مي آنها با حيرت به ما نگاه ،دهيم مي نموداري به آنها نشان

                                                        
1. How do We Learn to Unlearn? 
2. Comstock 
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فـرد بايـد قـدرت تجسـم بـااليي داشـته       . تواند در قالب نمودار نشان داده شود مي مديريت دانش
خـواهيم داسـتاني در مـورد مـديريت دانـش       مـي  باشد تا آنرا درك كند ولي اگر به حضار بگوييم

ان گرچـه اگـر بعـد ببيننـد داسـت     ( .آنها عكس العمل مثبتي خواهند داشت، براي شما تعريف كنيم
  ) .دهند مي عالقه خود را از دست، شود مي خسته كننده است يا به نحوي ضعيف بيان

  :) 2005، 1دنينگ( د در نظر گرفته شوديباشد دو نكته با مؤثربراي اينكه داستان 
كنند كه ذهن افراد بايـد بـاز شـود و اطالعـات      مي در نظريه يادگيري خود بيان 2تونيو پ يمون

بايـد توجـه كنـيم كـه ذهـن افـراد پـر از انـواع         ، گوييم مي زماني كه داستان. درون آن ريخته شود
افـراد ايجـاد كنـد تـا الگـويي از       نكوچـك در ذهـ  اي  داستان بايـد بتوانـد جرقـه   . اطالعات است

  . يادگيري در ذهن فرد ايجاد شود
ـ فيزيكي و يـك وجـود رو   يك وجود :در حقيقت دو وجود دارداي  هر شنونده گـاه تنهـا   . يان

باشد وجود رواني افـراد نيـز    مؤثربراي اينكه داستان . دهد مي جود فيزيكي افراد به داستان گوشو
  . بايد به داستان گوش دهد
پرسد كـه چـرا مـن آن ايـده را در زمينـه كـاري        مي شنود از خود مي را يزماني كه فرد داستان

ايـده را  ، ي شود زيرا فرد خـود تواند در سازمان عمل مي در اين صورت ايده تغيير. خود پياده نكنم
، آن را دوسـت دارد ، ده مخلـوق خـود اوسـت   يبراي سازمان و كار خود خلق كرده است و چون ا

   ).، ص 2005دنينگ، ( كند مي پذيرد و در جهت عملي شدن آن تالش مي
  ي سازمانيها داستانمزاياي . 7

، مـك  87، ص 1999اسـتين،  ( :برخي از اين مزايـا عبارتنـد از  . مزاياي زيادي دارند ها داستان
   :)27، ص 2007؛ مرزك، 17، ص 2006لالن، 
  . هاي بي نظمي كشف كنند توانند الگوها را از موقعيت دهند؛ حتي مي الگوها را به ما نشان مي .1
 . اند براي توانمندسازياي  وسيله .2
ارهـايي  به موفقيت بايد چـه ك  يابي دستگويند براي  مي كنند و به ما مي همانند نقشه عمل .3

 . انجام دهيم

                                                        
1. Denning 
2. Monty & Python 
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 . دهند ارايه مي مشكالت حل براي ما يك جعبه ابزار يبرا ها داستان .4
كنند و به يـادآوري و يكپارچـه سـازي آنچـه      مي همانند يك سيستم خبره عمل ها داستان .5

 . كنند مي كمكايم  ياد گرفته
در مـورد آنهـا   و احساسات خود را آزمون كنـيم و  ها  هكنند تا ايد مي به ما كمك ها داستان .6

 . بياموزيم تر بيش
 . گذارند را شناسايي و درك كنيم كنند تا نيروهايي كه بر ما اثر مي ها به ما كمك مي داستان .7
 . كنند مي شك و ترديد را از ما دور ها داستان .8
 . كنند مي اجراي استراتژي را تسهيل ها داستان .9

بـه مـا    هـا  داسـتان . دهنـد  مي لهوش و قوه تخيل بشر را تشكي از اساسي يبخش ها داستان .10
 . خود را به ياد آوريمهاي  هكنند كه تجربيات و آموخت مي كمك

  يي سازمانيسرا داستاني در باب تأمل
  :) 119، ص 2005براون و ديگران، ( ر را مد نظر قرار داديد نكات زيبا ييسرا داستانهنگام 

و نونده بـه آن گـوش فـرا دهـد     تـا شـ  ، باشد) قابل فهم( داستان بايد براي شنونده قبل درك .1
كار رفتـه در داسـتان را   ه شنونده بايد موضوعات ب. استد پيش نيازهايي نيازمن اين امر البته

  . درك كندآن را  بشناسد تا بتواند
د؛ از ديد كسي كه نماد سازمان اسـت؛ كسـي   يد از ديدگاه شخصيت اصلي بيان شوداستان با .2

  . با مشكالتشان آشناست و كند مي را دركآنها ، كه با افراد سازمان همدل است
داسـتان بايـد همزمـان    . يك حالت تناقض يا عجيب بودن بايد در داستان وجود داشته باشد .3

  . باشد) معقول( هم عجيب و هم باوركردني
 . داستان بايد ايده تغيير را به فرد القا كند .4
 . يز هنوز اثربخشندي قديمي نها داستانگرچه ، داستان بايد تا حد امكان جديد باشد .5
. شـود  مـي  صحت داستان است كه باعـث برجسـتگي آن  . داستان بايد بر مبناي واقعيت باشد .6

او بـه  ، اگر داستان غيرواقعي تعريف كنيد به جاي ايجاد جرقـه در ذهـن فـرد جهـت تغييـر     
 . ا سازمان من اتفاق بيافتديتواند در كار  نمي گويد كه اين موضوع هرگز مي خود

ايجـاد يـك   ، هـدف . داستان گويي بيـان شـود  هاي  هيد ساده و بدون استفاده از حقداستان با .7
اگـر در داسـتان زيـاد    . بسـتر موقعيـت وي اسـت    يداستان جديد توسـط شـنونده بـر مبنـا    
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خالقيـت در زمينـه    مانعكند و  مي ذهن شنونده به جهت مذكور سوق پيدا، ي كنيمگير جهت
 . شود مي كاري وي

بـراي  : داستاني با نتيجه منفي اغلب موفق نخواهـد بـود  . شاد داشته باشد داستان بايد انتهايي .8
مثال داستاني در زمينه موفق نبودن سيستم مديريت دانـش در يـك شـركت و ورشكسـتگي     

 . آن چندان مؤثر نيست
بعـد از تعريـف داسـتان    . تصـميم بگيـرد  ، بعد از گفتن داستان بايد اجازه دهيم شنونده خود .9

ربرد اين داستان در سازمان شما اين است و شما بايـد از فـردا ايـن كـار را     كا«نبايد بگوييم 
در ايـن صـورت فرصـت سـاماندهي فكـر و       ،نبايد عقيده خود را تحميل كنيم. »انجام دهيد

 . گيريم مي نوآوري را از فرد
خـود آن را   و آنرا بـا احسـاس بيـان كنـد     نقل كننده بايد، براي اين كه داستان اثرگذار باشد .10

بيان كند كه گويي خود با آن زنـدگي كـرده و آن   اي  به گونهرا بايد داستان . اور داشته باشدب
بـين   تـر  بـيش احساسات در حين نقل داستان است كـه باعـث ارتبـاط    . را تجربه كرده است

 . شود مي شنونده تر بيشتوجه  وشنونده و گوينده 
نيسـت كـه    يي بدين معناسرا داستان توجه به. سازمانيهاي  توجه همزمان به داستان و تحليل .11

به هنگامي و مـوارد سـاختاري ديگـر    ، ريسك، ي اصلي سازمان نظير تحليل هزينهها فعاليت
و در كنـار آن از   مرا انجـام دهـي   هـا  فعاليـت مـا بايـد همـه ايـن     ، بلكـه  ناديده گرفته شـود 

ه آنهـا بـا ديـدي    در اين صورت است كم، يي جهت ايده دادن به افراد استفاده كنيسرا داستان
 . دهند مي هاي سازماني را انجام ديگر تحليل

اين گونه نيست كه داستان وجود داشته باشد و شـما تنهـا   . داستان متناسب با موقعيت يافتن .12
را يافتـه و بـه   هـا  وجود دارد كه بايـد آن هايي  بلكه سرنخ. ب و نقل كنيدانتخاكرده، آنرا پيدا 

است در لحظه اول هيچ داستاني به ذهن نرسـد ولـي زمـاني    البته ممكن . داستان تبديل كنيد
ي تـر  بـيش از اين رو بايد اطالعـات  . توانيد ارتباطي بين آنها بيابيد مي زياد شوندها  كه سرنخ

 . بيابيد و شروع به بافتن داستان كنيدها  در مورد سرنخ

  يسازمان ييسرا داستانهاي  هدنن كنييتع
  :) 47، ص 1999، 1كاي و جاكوبسون( تواند راهگشا باشد مي خلق داستان رهنمودهاي زير براي

                                                        
1. Kaye and Jacobson 
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. تواند منجـر بـه خلـق داسـتان شـود      مي به الگوهاي زندگي يابي دست: جستجو براي الگوـ 
در زنـدگي يـا در يـك    ( عاليـق و تجربيـات خـود را   ، ها نگراني، ها اولويتها،  ارزشبدين منظور 
 كنـار هـم قـرار دهيـد     ،ارد را مشـخص كـرده  زماني كه همه اين مـو ، مشخص كنيد) مورد خاص

  . توانيد الگويي از بين آنها استخراج كرده و داستان بسازيد مي
. تواند به خلق داستان منجـر شـود   مي ها تعيين علل و اثرات انتخاب :ها جستجو براي علتـ 

يابيـد كـه    مـي  در، خود با ديد تقدم و تأخر رويدادها به عقب نگاه كنيدهاي  اگر هر يك در زندگي
رويـدادها ممكـن اسـت چنـدان     . بسياري از آن رويدادها در نتيجه رويداد قبلي اتفاق افتاده اسـت 

 . شوند مي معنادار، شوند مي ولي وقتي با يك ترتيب زماني كنار هم چيده ،جالب نباشند
زماني كه به حوادث يـا اعمـال گذشـته    : هاي آموخته شده از زندگي درس يجستجو براـ 

از فـالن حادثـه چـه آمـوختم؟ در     ، توانيد به اين قبيل سؤاالت پاسـخ دهيـد   ، ميكنيد مي رخود فك
 مورد خودم و ديگران چه آموختم كه رفتار من بدين گونـه تغييـر كـرد؟ پاسـخ بـه ايـن سـؤاالت       

البتـه بايـد در مـورد    . باشـد تواند داستاني را خلق كند كه براي ديگران ارزشمند و قابل استفاده  مي
 . تفسير كنيد كه چرا و چگونه براي شما رخ داده استها  هاز آموخت هر يك
بايـد  ، كنيـد  مـي  خـود را بيـان  هـاي   هيـا آموختـ   هـا  موفقيتزماني كه . جستجوي كاربردهاـ 
به عبارت ديگر بيـان كنيـد كـه    . كه در آن اتفاق افتاده است را كند وكاو كرده و بيان كنيداي  زمينه

ـ . كاربرد داشته باشندتوانند  مي در چه مواردي توانـد خلـق    هـا مـي   هبيان اصول و زمينه اين آموخت
 . داستاني نو باشد

توانـد منجـر بـه ايجـاد      مـي  ها اشتباهات و شكست، شناسايي نقص ها: ها جستجوي ضعفـ 
 بيان اين موارد در افراد بـراي بررسـي علـل آنهـا ايجـاد انگيـزه      . ي شگفت انگيزي شودها داستان

 . يي اغلب ماندگاري بااليي دارندها داستانچنين . كند مي
) مشـاور و محقـق سـازماني   ( 1مـز مـارچ  يج. بايد خالق باشـيد . جستجو براي تجربه آيندهـ 

افتـد   مـي  زماني كه يك تجربه يك بار اتفـاق . معتقد است هر موقعيتي را نبايد شخصاً تجربه كنيد
، ين موردي در آينده براي شما اتفـاق افتـد  بايد از خود بپرسيد كه اگر چن. بايد از آن درس بگيريد

تواند منجر به خلق داستاني شود كه ديگـران نيـز    مي العمل شما چيست؟ پاسخ به اين سؤال عكس
                                                        
1. James March 
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  . العمل را نشان دهند آن عكس، از آن بهره ببرند و اگر در آن موقعيت قرار گيرند
  ميدانيي ها پژوهشدر  فرايند استفاده از داستان

، 1999، 1زارنياواسـكا ( ميـداني عبـارت اسـت از   ي هـا  پـژوهش در  ده از داسـتان فرايند اسـتفا 
  :) 22ص

  ؛ها داستانآشنايي با فرايند ايجاد  - 
 ؛) و گوش دادن به آنها( ها داستانگردآوري  - 

 ؛) گويند؟ مي چه ها داستان( ها داستانتفسير  - 

 ؛) كنند؟ مي چگونه موارد را بيان ها داستان( ها داستانتحليل  - 

 ؛ها داستانزي بازسا - 

 ؛ايجاد داستان جديد - 

 .ي ديگرها داستانتقابل يا تعامل داستان با  - 
دادها و حـوادث اشـعار   يـ رو يافتند و به عمل سازمانده مي دان عمل اتفاقيدو مورد اول در م

رنـد و بـه نوشـتن داسـتان     يگ مـي  دو مورد آخر در فرايند تئوري پردازي مورد استفاده قرار ؛دارند
  . رنديگ مي ن دو مرحله مورد استفاده قرارين ايگر در بيو سه مورد داشاره دارند 

  يسازمان ييسرا داستانزمان 
يي كـه  هـا  فرصـت تـوان   مـي  ولي ،تواند در هر زمان و مكاني رخ دهد مي ييسرا داستانگرچه 

كـاي و جاكوبسـون،   ( يي در سازمان وجـود دارنـد را بـه سـه دسـته تقسـيم كـرد       سرا داستانبراي 
  :) 48 ، ص1999
هـايي ممكـن اسـت در جلسـات      چنين موقعيـت  :) پيش بيني نشده( هاي اتفاقي موقعيتـ 
مثـال زمـاني كـه يـك مـدير       يبـرا . پيش آيـد  ...تصادفي وهاي  بحث، اي هاي دوره گزارش، تيمي

تواند از موقعيـت اسـتفاده كـرده و داسـتاني مربـوط در       مي مدير ،دهد مي فروش گزارش نادرست
  . دهد هاراياين مورد 

 آشناســازيهــاي  هتــوان برنامــ مــي هــا از نمونــه ايــن موقعيــت: معمــوليهــاي  موقعيــتـــ 

                                                        
1. Czarniawska 
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 هـا و  هديـدگا ، يي در مورد سـازمان سرا داستانكه فرصتي است براي مديران تا با ) سازي اجتماعي(
افراد را جذب سازمان كنند و از دسـت دادن نيروهـاي خـوب در يـك يـا دو      هاي سازمان،  ارزش

 معمـولي هـاي   موقعيـت  گـر از يداي  بـه عنـوان نمونـه   . كننـد  يريار در سازمان جلـوگ سال اول ك
ن مورد داليل افراد بـراي تـرك   يدر ا. زمان خروج افراد از سازمان را نام بردهاي  هتوان مصاحب مي

توانـد بـراي ديگـران     مـي  ييسـرا  داستاندر قالب  ...ان تجربيات افراد در طول خدمت ويب، سازمان
  . مفيد باشد

يي است كه به صورت سنجيده و از پـيش تعيـين   ها فرصت :ي شدهريز هاي برنامه موقعيتـ 
، شـود  مـي  زمان و مكـان مشخصـي در نظـر گرفتـه    . شود مي يي اختصاص دادهسرا داستانشده به 

 تـر  بـيش ن اجتماع يالبته ا. پردازند مي ي زندگي سازماني خودها داستانافراد جمع شده و به تبادل 
  . مايي خودماني است تا يك سمينار رسمييك گرده

  :زير نياز داردهاي  ي و حمايتريز برنامهها به  استفاده از اين موقعيت
  . بايد آموزش داده شود سرا داستان :آموزشـ 
و در صـورت داشـتن    براي انتخـاب موضـوع دارد  اي  نياز به جرقه سرا داستانگاه  :موضوعـ 

  .يي استسرا داستانقادر به موضوع 
نيازهـا و تمـايالت او را در نظـر    ، بايد به شنونده توجه داشته باشـد  سرا داستانهم  :شنوندهـ 
، صحبت كند كه وي متوجه شود و هم شنونده بايد بداند بـراي چـه آنجاسـت   اي  به گونه و بگيرد

 . بايد به طور مؤثر توجه كرده و توانايي درك داستان را داشته باشد
  . آن توسط شنونده خالصه شود معنابايد براي درك و فهم بهتر داستان : سازي خالصهـ 

  چه كسي است؟ يسازمان يسرا داستان
م يتـوان  مـي  هـر يـك از مـا   . ريـ يي استعداد يا پيش زمينـه خاصـي نيـاز دارد؟ خ   سرا داستانآيا 
 ييسـرا  داسـتان مـا قسـمت اعظـم زنـدگي خـود را خواسـته يـا ناخواسـته بـه          . ميباش سرا داستان

مـا روزانـه بـه ايـن كـار      ، يي چيزي نيست كه نياز به آموزش داشـته باشـد  سرا داستان. نيمگذرا مي
سالگي قـادر بـه ايـن     دوما احتماالً از . در حالي كه ممكن است خود خبر نداشته باشيم ،مشغوليم

يي كـه  هـا  داسـتان دهنـد كـه    مـي  نشان، كنند مي كودكان زماني كه آغاز به سخن گفتن. كار هستيم
 كننـد  مـي  يي به زبان خودشانها داستانفهمند و آغاز به گفتن  مي كنند را مي ن براي آنها نقلاطرافيا

   ).2002برونر، (
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شود كه اندكي براي مـا دشـوار    مي رويم زبان رسمي به ما آموزش داده مي زماني كه به مدرسه
زبـان  مـا سـريعاً بـه زبـان مـادري خـود كـه همـان         ، ولي خارج از مدرسه و كـالس درس  ،است

وقتـي  . گـوييم  مـي  در خانـه بـه زبـان داسـتان بـا هـم سـخن       . گـرديم  مـي  بر ،سرايي است داستان
 شـود  مـي  كنيم و به ما انرژي داده مي احساس سرزندگي، كنيم مي يي را با افراد رد و بدلها داستان

بـومي  پس چرا با اين مزايا با افراد بـه زبـان   ) برخالف زبان رسمي كه براي ما خسته كننده است(
 ن همـه افـراد در سـازمان   يبنـابرا  .)126، ص 2005بـراون و ديگـران،   ( آنها ارتباط برقرار نكنـيم 

  . باشند يسازمان يسرا توانند داستان مي
  م؟ين نحو بسازيرا به بهتر يچگونه داستان سازمان

ولي مشكل ما اين اسـت كـه اگـر در يـك جمـع      ، باشد سرا داستانتواند يك  مي پس هر كس
شـويم و   مـي  دچـار لكنـت زبـان    ،ي معمولي خود را بگوييمها داستانما بخواهند همان  رسمي از

زمـاني  . سـرايي را بـدانيم   براي رفع مشكل بايد هدف از داسـتان . پرد مي كلمات داستان از ذهنمان
 بـه هـدفي خـاص اسـتفاده     يابي دستگذارند و چگونه براي  مي چگونه اثر ها داستانكه ما بفهميم 

سرا استفاده كـرده و روي بيـان آنهـا     توانيم از استعداد ذاتي خود به عنوان يك داستان مي، شوند مي
سـراي   بـراي ايـن كـه داسـتان    . به هدف تمركز كنـيم  يابي دستجديد و اثربخش براي اي  به گونه

بايـد بفهمـيم چـه نـوع     . گذارنـد  مـي  چرا و چگونه اثـر  ها داستانبشويم بايد درك كنيم كه  يبهتر
ولـي بهتـرين    ؛انواع مختلف داستان چه اثراتـي دارنـد   و كند مي در چه موقعيتي بهتر عمل داستاني

بـه  . مكـاني مناسـب يافـت و تمـرين كـرد     بايد . تمرين و تكرار است، يي بهترسرا داستانراه براي 
ـ با بلكـه ابتـدا   ،مهـم و بـزرگ بـه ايـن كـار پرداخـت      هاي  سازمانعنوان قدم اوليه نبايد در  د در ي

، سـرا بايـد اعتمـاد بـه نفـس داشـته باشـد        داستان چنين هم. با ريسك پايين تمرين كردايي ه مكان
  ).46، ص 1999كاي و جاكوبسون، ( شود مي سرايي بهتر وي اعتماد به نفس باعث داستان

  يسازمان ييسرا داستاناستفاده از  هاي محدوديت
ر چيسـت؟ زمـاني كـه يـك     بـراي تغييـ  اي  ي استفاده از داستان به عنـوان جرقـه  ها محدوديت

 ،ي زيادي به خـورد افـراد دهـيم   ها تا داستانكنيم  مي تالش، كند مي داستان در سازمان خوب عمل
  . اگر اين امر از حد بگذرد هيچ اثري نخواهد داشت. در حالي كه بايد حد اعتدال رعايت شود

برخـي نـاملموس و   و .  ..فراينـدها و هـا،   فعاليتدر سازمان بعضي چيزها مشهود هستند نظير 
مـا اغلـب وقـت خـود را در سـازمان       ....مفروضـات اساسـي و  ها،  ها، داستان ارزشنامشهود نظير 
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رفتارهـا و  هـا،   ارزشكنيم در حـالي كـه ايـن     مي صرف صحبت و تفكر در مورد چيزهاي مشهود
  . دهند مي هستند كه امور را شكل ها داستان

 ،نه از طريق كتـاب يـا فـيلم    ،به افراد گفته شود به صورت شفاهي ها تا داستانبايد سعي شود 
. شـود  مـي  زا عـدم ارتبـاط گوينـده و شـنونده مشـكل     ، زيرا اگر از طريق كتاب يا فيلم عرضه شود

اعتمـاد كمـي بـه     و احسـاس عـدم صـداقت دارد   ، شناسـد  نمي بيند و نمي چون شنونده گوينده را
افراد با هـم تعامـل   ، شود مي ه به چهره نقلولي زماني كه داستان شفاهي و چهر كند پيدا ميمطلب 

ولي نسبت به مـورد قبـل احتمـال     ،گرچه شنونده ممكن است صد درصد داستان را نپذيرد، دارند
  . يي اثر داردسرا داستانبلكه  ،به عبارتي داستان اثر چنداني ندارد. تر است پذيرش بيش

ديدن فيلم زمان زيـادي نيـاز دارد كـه     خواندن كتاب يا. توان نگريست مي البته از بعد زمان نيز
توانـد در چنـد دقيقـه بيـان      مي در حالي كه داستان، افراد معموالً فرصت كافي براي اين امر ندارند

  ).117، ص 2005براون و ديگران، ( شود
  ييي سازمانسرا داستانكرد يآينده رو

يي سه روند محتمـل بـه   سرا داستانولي در مورد آينده  ،بيني كرد ينده را پيشآتوان  نمي گرچه
  :) همان( رسد مي نظر

ي هـا  قابليـت يي بـه يكـي از   سـرا  داسـتان ، 21در قرن : سراييمديران به داستان تر بيشتوجه 
و مـدارس بايـد داسـتان    ها  همديران سازماني در هر سطحي از سازمان تبديل خواهد شد و دانشگا

  . لي افراد به آنها تدريس كننديي را به عنوان درسي در طول دوره تحصيسرا داستانو 
تبـديل خواهـد   هـا   سازمانبراي درك و رهبري  يابزار داستان به :يك ابزارعنوان داستان به 

 :عبارتند از برخي موارد استفاده از اين ابزار. شد
  ؛پيچيده و ترغيب افراد براي تغييرهاي  هانتقال ايد - 
 ؛تسهيم دانش - 
 ؛تر بيشترغيب افراد براي همكاري  - 
 ؛يت افراد به سوي آيندههدا - 
 ؛ها ارزشاشاعه  - 
 .مهار شايعات - 

تواننـد   مـي  رهبـران . شـود  مي براي رهبران تبديل يداستان به چشم انداز :فراتر از يك وسيله
تعامـل  ، خالقيـت چنـين   سرايي استفاده كنند و همبراي افزايش اعتبار و مشروعيت خود از داستان
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  . شنوندگان برانگيزندرا در  ...و
ايجـاد تـوازن گذشـته و حـال و آينـده از      . سـرايي مـؤثرتر اسـت    ي استراتژيك، از طريق داستانرهبر

قـوانين و مقـررات تنهـا بخـش     . سرايي، يك مهارت ضروري براي رهبران استراتژيك اسـت  طريق داستان
تـوان   تـوان گذشـته سـازمان را فهميـد، نمـي      از اين طريـق نمـي  . دهد محدودي از دانش صريح را ياد مي

هاسـت كـه    انش ضمني يا بخش عاطفي دانش را فهميـد، از طريـق ايجـاد، نقـل و نقـل مجـدد داسـتان       د
   ).421، ص1،2007بال و شولتر( حال و آينده را پيوند دهند ،توانند گذشته رهبران مي

رفتـار آينـده    و بايد داراي ساختار باشند تا بتوانند گذشـته را بـه حـال پيونـد دهنـد      ها داستان
بـراي سـازماندهي   اي  بايـد داراي برنامـه   هـا  داسـتان بـه عبـارتي   . دنـ ان را هدايت كناعضاي سازم

 هـا  داسـتان چهار شكل ساختاري بـراي  . دناطالعات و حوادث به صورت يك الگوي منسجم باش
  :) 123، ص 2000، 2بلك و هابرماس( عبارتند از

بـه صـورت تـوالي     حوادث مختلف دسته بندي شده و، در اين نوع ساختار :انسجام موقتـ 
  . گيرند مي زماني در داستان در كنار هم قرار

و هنجارهـاي فرهنگـي    ها ارزشبايد ، در اين نوع ساختاردهي به داستان :3انسجام فرهنگيـ 
  هم در نظر گرفته شود

انسجام بين وقايع يك داستان بايد يك احساس درك يا احسـاس هويـت    :4انسجام نمادينـ 
بـه   و اين نوع انسجام بايد به داستان يك كليـت بدهـد  . وجود آورده مان بدر مورد زندگي آن ساز

  . دهد معناتجربيات متنوع آن 
  . در اين نوع ساختار بايد روابط علت و معمولي بين وقايع مشخص شود :يانسجام علّـ 

توانند تجربيـات خـود    مي رهبران مجرب. توانند به رهبران در رهبري كمك كنند ها مي داستان
يي در مورد اينكه آنهـا چگونـه بـه ديـدگاه     ها داستان. يي به افراد منتقل كنندسرا داستانا از طريق ر

 توانـد  مـي  ييسـرا  داسـتان ... .وانـد   چگونه از عهده حل يك مشكل برآمـده ، خاصي معتقد شده اند
  :) 46، ص 1999كي و جاكوبسن، (

                                                        
1. Boal and Schultz 
2. Bluk and Habermas 
3. Cultural Concept of Biography 
4. Thematic Coherence 
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ل دهد و به ايجاد تعهد در آنها رهبران در مورد آينده را به زيردستان انتقاهاي  هديدگا - 
  . كمك كند

ايجاد كند كه نهايتاً موجب افزايش  يك احساس جمعي در خصوص هدف و معاني - 
 . شود مي انسجام فرهنگ سازماني

 . توانمند سازد، نسل آينده رهبران را با اشاعه تجربيات رهبران مجرب - 
كشف كرده و تجربيات خود  افراد را قادر سازد تا الگوهاي موجود در زندگي هايشان را - 

 . را تفسير نمايند
بـه قـرار    هـا  داسـتان انجام شده است معيارهاي انتخاب  ها سازماندر تحقيقي كه روي رهبران 

  :) 40، ص 2007سيلورمن، ( آمده است به دستزير 
  . دنكن مي استراتژي و اهداف سازمان را حمايت، رسالت، يي كه چشم اندازها داستان - 
 . دهند مي ي اصلي را نشانها ارزشكه يي ها داستان - 

د و به عنوان تجربه به ديگران نكن مي را نقلها  و شكست ها موفقيتيي كه ها داستان - 
 . دنكن مي منتقل

 . دنكن مي يي كه سازمان را به گذشته و تاريخچه خود وصلها داستان - 

 . هستندكننده بازخوردهاي مثبت و منفي مشتريان  يي كه منعكسها داستان - 

  يي سازمانيسرا داستانهاي  هنمون
خواستند روشـي جديـد در حفـر چـاه عميـق       مي چند تن از مهندسان يك شركت بزرگ نفتي

داد و در  مـي  مـاه كـاهش   4ماه به  12-18كه مدت زمان پروژه را از . دريايي در شركت پياده كنند
پيـاده كـرده   ديگـري  در شـركت  آنها قبالً ايـن روش را  . شد مي وقت و هزينه صرفه جويي زيادي

 ،دگيـر  ، شديداً مورد استقبال قرار مـي را مطرح كنند ايدهكردند به محض اين كه  تصور ميبودند و 
ايـن پـروژه در سـازمان    انجـام  هر كس دليلي آورد كـه  ايده، طرح لي برخالف انتظارشان پس از و

 ،كردنـد  ارايـه ن عـالي  آنها طرح خود را به صورت پروپزال چندين بار به مديرا. امكان پذير نيست
. كردند هر بار طـرح رد شـد   ارايهولي با همه داليل و نمودارها و اساليدهايي كه از مزاياي طراح 

اين بار ايـده خـود را در   . يي وارد شوندسرا داستانبه عنوان آخرين تالش تصميم گرفتند از طريق 
در اي  لكـه بـه صـورت تجربـه    ب ،البته نه به صورت مستقيم، دادند ارايهجمع و به صورت شفاهي 

پروژه همـان پـروژه   . قرار گرفتمديران ايده مورد پذيرش ار مؤثر واقع شد و كاين . شركتي ديگر
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قـرار داده   تـأثير ولي اين بار به زبان ديگر يعني به زبان داستان بيان شده بود و افراد را تحت  ،بود
  ).130، ص 2005براون و ديگران، ( بود

 4000مان حمله آمريكا به افغانستان يـك افسـر ارتـش آمريكـا بـود كـه       در ز 1بوسيمارك تر
ـ ابراي موفقيـت  وي . سرباز تحت سرپرستي وي بود ابتـدا بـه رهبـران    : ن اقـدامات را انجـام داد  ي

ن طـور فرهنـگ   يرا جهت مطالعه داد تا پيش زمينه جايي كه قرار است برونـد و همـ   2يگروه كتاب
وي سـؤاالت را گـردآوري كـرد    . خواست تا سؤاالت خود را بپرسندسپس از افراد . بدانند را آنجا

يي كوتـاه  هـا  داسـتان هـا   حدود نصف پاسخ. و به فرماندهاني كه در افغانستان مستقر بودند فرستاد
هـا و موضـوعات مهـم آنهـا را اسـتخراج و       مضـمون ، را گردآوري كـرد  ها داستانوي اين . بودند

در مرحلـه بعـد از فرمانـدهاني كـه     . دادها  گروهالعه به رهبران تبديل به كتاب كرد و آنرا براي مط
اطالعات خود را بـراي افـراد   اي  اطالعات كتاب را گردآوري كرده بودند خواسته شد تا در جلسه

بـاقي مانـده افـراد    هـاي   كردند تا به سؤال فرماندهان از واحدهاي مختلف بازديد سپس. كنند ارايه
، ين آنهـا را انتخـاب كـرد   تـر  ، مهـم را اسـتخراج كـرد   هـا  داسـتان ك بدين ترتيب مـار . پاسخ دهند

ق يـ وي از طر. هاي مهم آنها را استخراج كرد و سربازان خود را بـراي جنـگ آمـاده كـرد     مضمون
 و بـه يادمانـدني   معناداررهبران و سربازان در مورد موقعيت را به روشي هاي  هدانست ييسرا داستان

  ).39، ص 2007سيلورمن، ( افزايش داد) ماندگار در ذهن(
بـا ايـن مشـكل     ،مشاوران يك شركت ايراني كه داراي شعب زيـادي در سراسـر كشـور بـود    

هـا   مشـاوران كـه سـال   . دادند نمي و آزمون آن راايده  ارايهمواجه بودند كه مديران به كاركنان حق 
آنهـا  . شـوند  يي واردسـرا  داسـتان تصـميم گرفتنـد از در   ، با اين مشكل دسـت بـه گريبـان بودنـد    

. ترتيب داده و تجربيات مختلف شركت جنرال الكتريك را بـراي مـديران بيـان نمودنـد    اي  جلسه
 مـؤثر يكي از تجربيات كه در راستاي هدف آنها بود را در قالب داستان زير بازگو كردند كه البتـه  

  :واقع شد
مختلـف از   يكه در جلسات شركت در كشـورها  يتسؤاالجك ولش از  1980در اواخر دهه 

ـ ا ارايـه افت كه كاركنان حق اظهارنظر و يدر ،شد يم يو ـ او بـه ا . ندارنـد را شـان  يده بـه رؤسا ي ن ي
بتوانند نظراتشـان را بـه    يجاد شود كه افراد در هر سطحيا يطيد در شركت محيد كه بايجه رسينت

                                                        
1. Mark Tribus 
2. Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia 
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ا سـه  يـ دو  يداديـ ن برنامـه رو يا. ن كار تولد برنامه بهبود عملكرد بوديجه اينت. مطرح كنند يراحت
ـ  يسـ  هـاي  گـروه . شـد  مي ك در سراسر جهان برگزاريجنرال الكترهاي  روزه بود كه در سالن  يال

شـوند تـا دربـاره     مـي  از خارج سـازمان دور هـم جمـع    يك مجريصد نفره از كاركنان به همراه 
هـر  س در آغـاز  يـي ر. و موانع تبادل نظـر كننـد   يفات اداريبهتر انجام كار و حذف تشرهاي  روش

. متعهد بود دو كـار انجـام دهـد    چنين هماو . كرد مي نييشد و روال جلسات را تب مي جلسه حاضر
ر دهـد و دربـاره   يـ ا خي يشد همان جا پاسخ بل مي كه از جلسات حاصلهايي  يهبه سه چهارم توص

كـرد   مـي  ان جلسه محـل را تـرك  يسپس تا پا. رديم بگيروز تصم يمانده ظرف س يك چهارم باقي
در . گشت تـا بـه تعهـدش عمـل كنـد      مي ان جلسه بازينع انجام بحث آزاد نشود و فقط در پاتا ما

معمـول   يكـار هـاي   هوياز ش يكينكه به ين جلسات برگزار شد تا ايهزار از اها  همدت چند سال د
ك يـ در جنـرال الكتر  مسـايل از روش حـل   يگـر بـه بخشـ   ين جلسات ديا. ل شديدر شركت تبد

از جلسـات بهبـود    يكـ يدر  ،كرد مي كار يكه در بخش لوازم خانگ يانسالير مكارگ. اند ل شدهيتبد
دادند به مـن حقـوق    مي م انجاميكه دستها يكار يست و پنج سال تمام شما برايب": عملكرد گفت

 ت بـه كمـك  يـ در نها. "ديار داشته باشـ يدر اخت يد مغزم را هم مجانيتوانست مي كه يدر حال ،ديداد
 يجلسات بهبود عملكرد به رشـد انفجـار  . ديآنها رس يجك ولش به هر دو، دبرنامه بهبود عملكر

ـ ا ياجرا. كرد يمنجر شد و تمام مغزها را وارد باز وري بهره  يقـ يرات عمييـ ن برنامـه مسـبب تغ  ي
  . ن رفتيس از بييبودن ر "كل يدانا"تصور ، كاركنان يشد و برا

  يجهنت
انـد و در سرتاسـر    آنهـا مـا را محاصـره كـرده    . گيرنـد  ها از بعد اجتماعي ما نشأت مـي  داستان

كننـد و جهـان    ها جايگاه مـا را در فرهنـگ سـازماني تقويـت مـي      داستان. زندگي ما حضور دارند
هـا بـراي برقـراري     داسـتان . انـد  سـازمان حيـاتي   مسايلآنها براي درك . دهند اطراف ما را معنا مي

توجيـه تغييـرات الزم بـراي نگهـداري اعتبـار      ارتباطات، ايجاد انگيزه، پايداري، آموزش، كنترل و 
  . گيرند رقابتي سازمان مورد استفاده قرار مي

هـا توسـط مـديران     درك داسـتان . ها براي كارايي مديران ضـروري اسـت   درك اهميت داستان
شود تا آنها از طريق داستان بتوانند الگوهايي را ارايه كنند، در افراد ايجـاد انگيـزه كننـد،     باعث مي

. كاركنان احساس تعلـق دهنـد، پايـداري سـازماني ايجـاد كننـد و در افـراد ايجـاد تعهـد كننـد          به 
البتـه  . ماننـد  هـا بـاقي مـي    شـوند و در حافظـه   هاي مرتبط و مناسب توسط افراد پذيرفته مي داستان
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نظـر  استفاده از داستان نيازمند ايجاد اعتماد است و بايد تا حد امكان عاليق و منافع افـراد نيـز در   
  . گرفته شود

يي سـازماني  سـرا  داسـتان از اين رو فعاليت در دنياي كاري كنوني مسـتلزم درك سـهم بـالقوه    
تواند به عنوان ابزاري جهت مـديريت بـه كـار     اي در داستان وجود دارد كه مي قدرت بالقوه. است

ــ     . گرفتـه شـود   د هوشــياري و مهـارت كاركنـان امــروزي و تغييـرات محـيط كــاري كنـوني نيازمن
  . يي استسرا داستانديدگاهي جديد است كه اين موارد را مد نظر قرار دهد و اين ديدگاه، 
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