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 .1مقدمه
سازمانها در محیطی فعالیت میکنند که با خصوصیاتی مانند بازارهای جدید ،تكنیكهای پیچیده
و تغییرات گسترده شناخته میشوند .در این محیط ،سازمانها ،گاهبهگاه ،باا موععیاتهاایی مواجاه
میشوند که با تجاربی که در عبل داشتهاند ،مشابهت نداشته یاا تشاابه بسایار ک ای دارناد .در ایان
پژوهش برای این دسته از تجارب ،نام «تجارب بدیع» 1را برگزیدهایم .چگونگی برخورد و ه چنین
یادگیری از این تجارت بدیع تأثیر بسیاری بر حفظ و دوام دانش 2ساازمانی و حتای بقاای ساازمان
خواهد داشت.
تجارب بدیع چالشی برای رو یكردهای مطرح یادگیری سازمانی ،باهویاژه رو یكردهاای عل ای
(کانیگل )3991 ،و تجربی (آروگت4232،؛ داتاون و توماا  )3992 ،محساوب مایشاود .ایان
رو یكردها یادگیری را به عنوان پاالیشی چند مرحلهای از دانش ،بر اسا ایجاد پاسخهاای اصاحح
ً
شده به تجارب دستهبندی شده میدانند .وعتی تجربهای عبح رخ ناداده باشاد و در نتیجاه در گاروه
خاصی از تجارب عرار نگیرد؛ اینكه چگوناه رو هاای شاناخته شادۀ ساازمانی مایتواناد از ایان
ً
دریافت بهرهگیری کند و از آن چیزی بیاموزد ،دعیقا مشخص نیست.
باتوجه به موارد پیشگفته ،ایجااد راههاایی بارای یاادگیری از تجاارب بادیع ،بخاش مه ای از
مباحث سازمانی بوده است (دونبار و استارباک4234 ،؛ ل پل .)4229 ،براسا تحقیقات و یاك
( )3999یادگیری سازمانی از تجارب بدیع نه تنها حاکی از توانایی درك و پاسخ به چناین تجااربی
است ،بلكه نشان از توانایی ه اهنگسازی و استفاده از این دانشهای آموخته شده با اصول جاری
در سازمان دارد .بهعنوان ن ونه در این خصوص ،ساازمان بایاد از پیشاامدهای نااگوار رویاداده باه
شیوهای استفاده کند که ک كی برای کاهش احت ال رخداد این فاجعه در آینده یا مقابله ماوثر باا آن
باشد (کریستینسون4229 ،؛ ویک و روبرتس4221 ،؛ ویک و ساتكلیف )4225 ،و ه چناین از
رویدادهای چش گیر خارج از عاعده نیز باید مانناد پیشاامدهای نااگوار در جهات تك یال داناش
سازمانی بهره گیرد .سازمانها برای تأمین نیاز ه یشگی خود به رشد در محیط ،به نوآوری وابساته-
اند و این کار از طریق تعامل و آموختن از نوآوریهای جدیاد بدسات مایآیاد (ون دون.)4232 ،
1 . Unusual experience
2 . Knowledge
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سازمان باید در ارائه خدمات خاص خود ،از نیازهای منحصاربهفارد درخواسات شاده باهگوناهای
بیاموزد که به او در برآوردن خواستههای منحصربهفرد مشتری بعدی ک ك کند (گارود)4234 ،؛ به
دیگر سخن ،سازمانها باید عادر باشند تا فه ی از پاسخ باه ایان تجاارب بادیع ایجااد ن ایناد کاه
مواجهه با یك رو یداد جدید ،آنها را برای مواجهه با رو یداد بعدی آماده کند.
در این پژوهش ،چهارچوبی برای این نوع یادگیری ارائه میشاود کاه مایتواناد باه ساازمان در
مواجهه با تجارب بدیع ک ك کند و آنها را برای سازمان حفاظ ن ایاد .مقصاود ارائاۀ روشای بارای
یادگیری سازمانی 1است که در آن بهرهگیری از تجربیات بدیع ،فرایندی پو یا و مولد باشاد؛ باهویاژه
که یادگیری باید به شیوهای انجام شود که در هر لحظه ،آموختهها از تجاارب بادیع گتشاته بتوانناد
بحفاصله در پاسخ به رو یداد جدید به کار روند.
در ادامه ،ه چنین توضیح داده خواهد شد که چگونه فرایناد روایتگاری در ساازمان ،ایان ناوع
یادگیری سازمانی را بهبود خواهد بخشید .پژوهشهای گتشته اذعان دارند که روایتها ،باازیگران
سازمانی را بهوسیله پشتیبانی از معانی مه ی که در خحل کار روزمره از آن بهره میجو یناد ،یااری
مین ایند (فیشر3992 ،؛ ویک .)3995 ،برای ن ونه ،روایتهاا ساازوکاری بارای کارکناان فاراهم
آوردهاند که دانشهای تخصصی را با یكدیگر به اشتراك گتاشته ،مسائل را بهصاورت ج عای حال
ن ایند (براون و دوگاید3999 ،؛ ار )3995 ،و زمینۀ مشترکی برای ارتقای فعالیتهای ه اهناگ در
درون سازمان ایجاد کنند (بارتل و گارود4229 ،؛ گاندری و روسیا3992 ،؛ الو و ونگر.)3999 ،
برای بیان پیشزمینهای در این مورد ،باید اشاره کرد که فرایند روایتگری به شیوههای مختلف باه
بازیگران سازمانی ک ك میکند تا تجربیات بدیع را درك کرده ،بدانها پاسخ داده و از آنها بیاموزند.
نخست ،فرایند توسعۀ روایتگری شیوهای فراهم میآورد تا بازیگران دیدگاه خود را تلخیص کرده ،باا
دیگران به اشتراك گتاشته ،در نهایت دربارۀ این تجرباه بادیع معناایی را باهصاورت ج عای ایجااد
ً
ن ایند .ثانیا ،داستانها میتوانند بهعنوان محرکی برای پاسخ سریع به دیگر تجربیاات بادیع باهکاار
ً
روند .ثالثا ،با انباشته شدن تجربیات سازمان ،حافظهای پویا از این وعایع ایجاد خواهد شد؛ باویژه،
از طریق داستانها بازیگران خاطراتی از تجربیات بدیع گتشته و چگونگی برخورد با آن را بیاد می-
آورند و این امر گز ینههایی جدید برای مواجهه با تجربیات نوظهور فراهم خواهد آورد.
1 . Organizational learning
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برای ایجاد زیرساختی جهت سازماندهی و ارائه این مباحث ،چهارچوبی برای توسعه داساتان-
سرایی که توسط ریزمن )4221(1برای تجربیات فردی مطرح شده را بررسی و سپس آن را بصورت
الگویی برای استفاده در سازمان اصحح کردهایم .ریزمن نه تنها به شیوه دستیابی به تجاارب توساط
اشخاص اشاره کرده است ،بلكه به چگونگی به اشتراك گتاشتن این تجارب باا دیگاران ،چگاونگی
تبدیل این تجارب به متون و حتی چگونگی تحلیل و خواندن آنها نیز پرداخته اسات .ایان پاژوهش
براسا این چهارچوب و برای دریافت چگونگی مواجهه و تعامال باازیگران ساازمان باا تجاارب
بدیع ،از طریق توسعه فرایند داستانسرایی شكل گرفته است.
در این پژوهش ،مدل ریزمن ،با روند ذیل بسط یافته است :نخست بررسی میشود که چگوناه
فرایندی که وی مطرح کرده ،موجب تحریک ع ل در مج وعه سازمانی میشود .ساپس چگاونگی
ساخت یك حافظه پو یای سازمان توسط تج ع داستانها در طول زمان و بهروز شدن آنها از طریاق
بازنگری داستانهای موجود و ساخت داستان جدیاد ماورد توجاه عارار مایگیارد و در پایاان بارای
ساخت چهارچوب جدید مناسب با کاربرد سازمانی ،مراحل الزم به مدل اولیه افزوده میشود.
 .1مبانی نظری و ارائه چهارچوب نوین روایتگری
 .1-2یادگیری سازمانی2

محققان سازمانی ه واره مشتاق دانستن این بودهاند که یادگیری سازمانی چگونه رخ مایدهاد؛ دو
رویكرد در این زمینه مطرح است:
الف) یك رو یكرد ،ظهور جنبش مدیریت عل ی در عرن گتشاته اسات (کانیگال )3991 ،کاه
کوشید بهوسیله اجرای آزمایشهای کنترل شده و از طریقای عل ای و پژوهشای ،دانشای در زمیناه
اصول زیربنایی پدیدهها تولید ن اید (گارود.)3991 ،
ب) رو یكرد دیگر بر یادگیری تجربی تاکید کارده اسات کاه دانشای را در خصاوص چگاونگی
انجام یك فعالیت با استفاده از تجارب عبلی ایجاد ن اید .در سطح فاردی ایان ناوع یاادگیری بارای
شخص هنگامی رخ میدهد که بهطور مداوم مهارتهای خود را در ارتباط با وظایف از پیش تعیین
1 . Riessman
2 . Organizational learning
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شده یا استفاده از تكنولوژی خاص ،از طریق انجام آن ع ل (اعدام) ارتقاا دهاد (آرگاوت4232 ،؛
ارو3994 ،؛ اتون و توما  .)3992 ،در سطح گروهی و سازمانی یادگیری باه عناوان یاك جریاان
روزمره ،شامل انجام و تعریف ماداوم فراینادهای ع لیااتی اساتاندارد شاده در ارتبااط باا تجاارب
گوناگون که باید بهطور مع ول انجام گیرد ،تعریف میشود (نلسون و وینتر .)3994 ،وعتی فردی از
این رویكرد استفاده میکند یک الگوی محرک-پاسخ رخ میدهد :موععیتهایی تعریف شاده باه-
عنوان مج وعهای خاص از تجارب ،پاسخی مربوط و از پایش تعیاین شاده بارای واکانش باه ایان
موععیت را تحریك میکند (بوکر و استار.)4232 ،
فایده این رو یكرد یادگیری در ایجاد پاسخهای کامل و سریع به موععیتهایی است که به خوبی
شناخته شده هستند .در این موارد ،تجارب عبلی سازمان ،افراد و گروهها را باا ابزارهاایی کاارا بارای
تشخیص دانش مناسب و پاسخهایی از پیش تعیین شده یاری مین ایناد (باوکر و اساتار.)4232 ،
افزون برآن ،هنگامی که بازیگران سازمانی از دستهبندی خاصی برای موععیتی ویژه بهره میگیرناد،
باهصااورت خودکااار مصاانوعات فیز یك ای الزم (ماننااد تجهیازات پایگاااههااای داده ،اسااناد و ،)...
فرایندهای کاری (مانند تكنیكهای تحلیال و فراینادهای اساتاندارد ع لیااتی) و اشاخاص (مانناد
محققان ،کارگران و  )...که برای پاسخ مناسب مورد نیاز است ،بهکار گرفتاه مایشاود .دساتهبنادی
تجارب به ارتباطات و ارتقای ه اهنگی فعالیتها میان بازیگران ک ك میکند؛ زیرا آنها اطحعاات
مربوط به تجارب مختلف سازمانی را فرا گرفته و با یكدیگر تسهیم مین ایناد (داتاون و جكساون،
3991؛ ویک .)4225 ،موععیتها و رخدادها به آسانی در گروههای تعیاین شاده تجاارب عبلای،
عرار میگیرند و با توجه به موععیت ایجاد شده ،پاسخهای مناسب ،ثابت و خاص سازمانی متناسب
با آن ایجاد میشود.
چگونه دستهبندیهای بیان شده در این دو نوع رو یكرد ایجاد میشود؟ پاسخ این اسات :ذهان
بازیگران سازمانی هنگام مواجهه با پدیدههایی که صفت مشترکی را تولید میکنند ،این دستهبندی-
ها را شكل میدهند (رو و لیود .)3919 ،فعالیت گروهبندی گونهای از ع ل تشخیص الگوست،
بهویژه هنگامی که درك مشابهتها و تفاوتها صورت میگیرد.
دستهبندی تجارب واععی بهوسیله مقایسه صفات میان تجارب و گروههای مختلف انجام مای-
شود تا مناسبترین سازگاری و مشابهت بهدست آید .اگرچه این دستهها ه یشه بهوسیله تجربیااتی
ً
ً
با بیشترین شباهتها پر میشوند ،ولی لزوما ت امی تجاارب موجاود در یاك دساته کاامح مشاابه
نیستند.
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برخی اوعات تجارب جدید صفاتی را بروز می دهند که به چندین دسته دانش مربوط می شاود
یا برعكس به هیچ دستهای تعلق ن یگیرد (هانان .)4221 ،این تجارب را با عنوان «تجارب بادیع»
نامگتاری کردیم .برای اینگونه تجارب اتكا بر دانش مرتبط با گروههای شناخته شدۀ عبلای و تولیاد
شده توسط رو یكردهای عل ی و تجربی یادگیری ،م كن است مناسب نباشاد .بارای ن وناه ،مثاال
معروف پرواز شاتل کل بیا ذکر شده در کتاب دانبر ( )4229را ذکر میکنیم .ماجرا از زماانی آغااز
شد که بخش کنترل پرواز دریافت که مایعی کفآلود از زیر باال در حاال ریاز اسات (دونباار و
گارود .)4229 ،کف در پروازهای عبلی دیگر نیز مشااهده شاده باود؛ اماا کفای کاه در عكاسهاا
مشاهده میشد برای برخی مهندسان بدیع مین ود؛ زیرا میزان آن از حد مع ول در پروازهای عبلای
بیشتر بود .روشن نبود که مشكل ایجاد شده باید در رده مسائلی که نیاز به رسیدگی فوری دارند عرار
داده شود ،یا جزء حوادث مع ولی بود که باید پس از مراجعت به زمین بدان پرداخات .بار اساا
رو یكرد عل ی ،برخی از مهندسان ناسا خواستار یك آزمایش فوری شدند تاا ببینناد مشاكل ایجااد
شده خطری برای شاتل ایجاد میکند یا خیر .در مقابل ،از آنجا که در پروازهای عبلی چنین ماوردی
بروز کرده ،ولی حادثهای رخ نداده بود ،دانش ندانی با رویكرد تجربی براین باور بودند که مایتاوان
ً
موضوع را پس از بازگشت به زمین حل کرد و نهایتا کاری انجام نشد تا شاتل نگونبخت به محا
رسیدن به زمین متحشی شد.
ن ونه ذکر شده نشان میدهد که چگوناه یاادگیری ساازمانی ،هنگاامی کاه باازیگران فقاط بار
رو یكردهای عل ی و تجربی برای درك و پاسخ تجارب بدیع تكیه کنناد ،مشاكلسااز مایشاود .در
هنگام وعوع رو یدادی بدیع ،فرصت کافی ،اطحعات الزم و تجارب عبلی برای پاسخگو یی مناساب
وجود ندارد .آیا راهی وجود دارد که سازمانها را از مع ولی تصور کردن تجارب جدیاد یاا روزماره
دیدن آنها برحتر داشت و آنها را به عنوان محرکی برای اعدامات واکنشی که ما را بارای پاساخهاای
فعلی و آینده اعدامات آماده می سازند ،اساتفاده کارد؟ ایانگوناه یاادگیری ،در محایطهاای کااری
معاصر ،هنگامی که سازمان و اعضای آن با تجارب بدیع مواجه میشوند ،اه یت پیدا کرده اسات.
برای ن ونه ،از آنجا که نوآوری بر عل روهای مختلفی از داناش متكای اسات ،ساازمانهاای ناوآور
پیوسته با تجاربی روبهرو میشوند که با دستهبندیهای داناش گتشاته ه اهناگ نیسات (ون دون،
 .)4232بهطور مشابه ،مواجهه با هر مشتری جدید خود تجربهای بدیع است؛ زیرا هر مشتری نیااز
منحصر بهفردی دارد که منعكس کنندۀ زمینه خاص اوست (گارود.)4234 ،
برای درك جدید بودن این تجارب ،نحاوۀ پاساخگویی باه آنهاا و یاادگیری جهات اساتفاده در
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موععیتهای مشابه آتی ،بازیگران سازمانی باید افزون بر اینكه راهی بارای تشاخیص ایان تجاارب
مییابند ،برای آنها ع یقا معناسازی کنند (سوکا و هچ .)4225 ،بارای ایان کاار الزم اسات کاه
چگونگی تشابه و در عین حال تفاوت هر تجربه با تجربههای پیشین را تشخیص دهیم و مكاانیزمی
برای بهرهگیری از اصول تجارب گتشته پدید آوریم .ه انطور که پیشتر بیان شد ،فرایند روایتگاری
پیشنهاد شده ،این مكانیزم را برای سازمان ارائه مین اید.
چندین جزء در ساخت چهارچوب یادگیری سازمانی از تجارب بدیع بهکار مایرود؛ نخسات،
باید دانست یادگیری از تجارب بدیع فقط ن یتواند بر مكانیزم تحریك – پاسخ 1تكیاه کناد ،بلكاه
ً
باید تفكر حین ع ل 2را نیز شامل شود (سكان)3991 ،؛ ثانیا ،افزون بار پارداز اطحعاات بارای
یافتن علیت عل ی ،ادراك فعال و فرایندهای ع لی نیز باید مدنظر عرار گیارد تاا باازیگران باه ه اۀ
ً
جوانب پدیده احاطه یابند (براون و دوگاید3999 ،؛ دفت و ویک3992 ،؛ ویاک)3995 ،؛ ثالثاا،
یادگیری تنها در سطح فردی یا سازمانی رخ ن یدهد ،بلكه باید شامل هر دو ساطح در یاك شابكه
پو یای تعامحت درون سازمانی باشد (کراسان4232 ،؛ مارچ و سای ون.)4221 ،
 .2-2روایتگری ،روشی برای یادگیری از تجارب بدیع

به عنوان مبنای این پژوهش ،از چهارچوب ارائه شده توسط ریزمن برای درک اینكاه چگوناه فرایناد
توسعه روایتگری میتواند بازیگران سازمانی را عادر ن اید تا با تجارب بدیع ارتباط برعارار کارده ،از
آنها بیاموزند ،استفاده شد .ریزمن( )4221پنج مرحله را در فراینادی کاه افاراد جهات اساتفاده از
تجارب روزمره خود به کار میبرند ،بدینگونه شرح میدهد:
الف) فرد به تجربهای دست مییابد؛
ب) با دیگران درباره این تجربه سخن میگو ید؛
ج) این تجربه را به متن (دست نوشته) تبدیل مین اید؛
د) این نوشتهها تحلیل میشوند تا آنچه از آن میتوان آموخت ،به دست آید؛
ها) فرد دیگران را وادار مین اید تا این متون را در خحل زمینه فرهنگی خود مطالعه ن ایند.
اگرچه ریزمن این مراحل را به عنوان گامهایی برای تأمین هدف یاد شده پیشنهاد کارد ،اماا ایان
1. stimulus–response
2. reflection-in-action
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اجزاء میتوانند به شیوههای پیچیده دیگری با ارتباطات داخلی متفاوت نیز بازگو شاوند .در عسا ت
بعد ابتدا نظر ریزمن را در خصوص هرگام بیان میکنیم ،سپس چهارچوب عنوان شاده را در حیطاه
سازمانی گستر میدهیم تا بیان شود چگونه بازیگران سازمانی میتوانند با تجربیات بدیعی که باا
آن مواجه میشوند ارتباط برعرار کرده و از آن بیاموزند.
 .3-2فرایند روایتگری ریزمن

به عقیده ریزمن ،دستیابی 1به شكل خاصی از تجربه ،آغاز فرایندی است که در آن افاراد حاوادث را
درك میکنند ،وی برای تشریح این موضوع مثالی ذکر میکند؛ در این مثاال از شخصای ساخن باه
میان میآید که تجربهای در مورد شیوه زندگی مردم ساحلی را ،با عدم زدن در کنار دریاا ،باه دسات
میآورد .در این تجربه ،وی مردی را مشاهده کرد که با تور ،ماهی صید کرد ،سپس صید خود را باه
زنان محلی فروخت و سپس آن زنان ماهی را برای فرو به فروشگاهی دیگر عرضه کردناد .وی باا
توجه گزینشی به جزئیات این تجربه ،بر اسا عحیق فردی ،شروع باه معنابخشای باه ایان تجرباه
کرد.
گفتگو 2با دیگران درباره تجربه کسب شده ،جنبه دوم از چهارچوب ریزمن است .او این مرحله
را با ادامۀ مثال عبل توضیح میدهد که چگوناه فارد تجرباه خاود دربااره ناوع کاار در سااحل را باا
دوستانش در میان میگتارد .او به دوستانش میگو ید که آن روز چطور گتشت ،چرا در ساحل عدم
زد ،مردم چه پوشیده بودند ،مرد چه انجام میداد ،زنها چه پوشیده بودند ،چگونه ماهیها را بر سر
خود به مغازه ح ل میکردند و او چگونه به آنچاه دیاده باود ،واکانش نشاان داد .دوساتان او بارای
مشارکت در درک درباره ماهیت کار در ساحل و موضوعات مرتبط با آن ،از وی مایخواهناد تاا در
اینباره بیشتر سخن بگو ید .از وی سواالتی کرده ،در نهایت بینش جدید به دست میآورند.
ریزمن در ادامه به فرایندی اشاره میکند که فرد تجربها را مکتوب 3مایکناد .مكتاوب کاردن
تجربه باعث می شود که جزئیات فرامو نشود .نوشتن مطالب به ناچار نوعی سادهسازی در خاود
دارد؛ زیرا جزئیاتی غیردعیق و گزینشی را از آنچه روی داده است؛ گزار مین اید .این ماتن فقاط
1. Attending
2. Telling
3 .Transcribing into text
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ً
یك شرح جزئیات نیست ،بلكه گوشهای از افكار و برداشتهاای فاردی اسات کاه واععاا حادثاه را
تجربه کرده است .متون بخش اصلی تجربههایی هستند که به افرادی که باا اصال واععاه در ت اا
نبودهاند ،آگاهی میبخشد.
تحلیل 1یك تجربه ،جنبه دیگری است که ریزمن به آن اشاره مین اید .تحلیل یك متن با ت رکز
ً
خاص ذهنی رخ میدهد .در خحل تحلیل ،فرد آنچه را رخ داده ،و یرایش کرده ،مجددا گزار می-
کند و متن اصلی را بر حسب اهداف تحلیل ،بازسازی مین اید .در نتیجه ،آنچه که تحلیال شاده و
ً
مجددا شكل گرفته م كن است ریز داشته و نسبت به آنچه در متن و یاا گفتاه اصالی ذکار شاده
است ،نقایصی داشته باشد.
مطالعه 2آخرین جنبه از چهارچوب ریزمن است .فرایند مطالعه به رو هایی اشاره میکند کاه
در آن خوانندگان به صورت فعال معانی را با استفاده از متن اصلی ،ساخته یا بازساازی ماین ایناد.
در خحل فرایند مطالعه ،خوانندگان ،اغلب اوعات ،محتوای نوشاتههاا را باه تجربیاات عبلای خاود
ارجاع داده ،مطابقت میدهند و در نهایت مفاهی ی را که در ارتباط با زمینه ذهنی خاود مایبینناد،
توسعه میبخشند.
 .4-2چهارچوب فرایند روایتگری اصالح شده در ارتباط با یادگیری از تجربیات بدیع سازمانی

در این بخش چهارچوب عنوان شده عبل ،برای استفاده در سازمان تغییر داده شده و اصاحح گردیاد
تا شیوهای که سازمان و بازیگران سازمانی میتوانند با تجربیات بدیع کسب شده ارتباط برعرار کنناد
و از آن بیاموزند ،بیان شود (جدول  .)3از آنجا که چهارچوب ریزمن فقاط باه روایتگاری در ساطح
فردی پرداخته است؛ این چهارچوب در بهکارگیری سازمانی بسط و توضیح داده شاده و مكانیسام-
هایی برای آن پیشنهاد شده است؛ ه چنین برای گستر و تثبیت یادگیری منتج از تجارب بدیع در
سازمان دو مرحله جدید شامل انجام ع ل و نگهداشت یادگیری سازمانی به الگوی متکور افازوده
شده است.

1 . Analyzing
2 Reading
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جدول  :9چهارچوب توسعهیافته داستانی در یادگیری سازمانی از تجربیات بدیع

مراحااااال فرایناااااد مكانیسم پیشنهادی برای یادگیری سازمانی از تجارب بدیع
روا
تگرییبه تجربه
دستییاب

تولید معانی آزمایشی توسط یك بازیگر سازمانی

گفتگااو بااا دیگااران ساخت معانی موعت توسط چند بازیگر سازمانی
تجربه
دربارهلاین
تجربی ا
تباادی
ات بااه حفظ و نگهداری کلیت تجربه جهت دسترسی دیگران به آن
متونل تجربه
تحلی

تشخیص مكانیسمهای مولد در یك داستان

مطالعه متن در خحل زمان-

ترسیم استنباطهای مرتبط با زمینه ذهنی داستان در یك فرایند

ها و فرهنگهای گوناگون

ایجاااد اعاادام (انجااام تحریك یك اعدام برنامهریزی شده بر اسا یك داستان
ع ل)
نگهداشاات ی اادگیری ایجاد یك حافظه مولد درخصوص چگونگی برخورد با یاك تجرباه بادیع از

سازمانی

طریق ساخت یك زیرساخت روایی

الف) دستیابی :چگونه بازیگران سازمان توسط فرایند روایتگری به تجربهای بدیع دسات مای
ً
یابند؟ روایتگری ،مع وال ،با بخش نوظهوری از معنا کاه باازیگران ساازمانی در مواجهاه باا یاك
موععیت بدیع مشاهده و فرض خود را درباره اینكه چه رخ داده است با دیگران مطرح کردهاند ،آغاز
میشود (بوژ1111 ،؛ دوی)1111 ،؛ این فرایند باید به دعت بررسی شود .به عنوان ن ونه ،انگیزهها
و ارتباطات علی که م كن است جزئیات خاص در یك تجربه بادیع را شارح دهناد ،بایاد در نظار
گرفته شوند (گابریل .)2112 ،بخشهایی از معنی که حول این جزئیات شكل میگیرد ،م كن است
تحت یك داستان موعت گرد هم آید و فكری نوظهور درباره آنچه در حال رخداد است ،ارائه دهد.
داستانهای موعتی حاکی از شروع یك یادگیری هستند؛ در این هنگام بازیگران سازمانی با هام
ارتباط برعرار کرده ،عابلیتهای جدیدی را تشخیص میدهند .این امر ،به عنوان نتیجاه ع لكارد دو
جنبه به هم مرتبط از فرایند روایتگری صورت میگیارد .نخسات ،باازیگران ساازمانی باه جزئیاات
مرتبط به حوادث خاص دست مییابند ،مانند اینكه ،چه کسانی در حادثاه دخیالاناد؟ یاا زماان و
ً
مكان وعوع حادثه چیست؟ (برونر)1111 ،؛ ثانیا ،بازیگران سازمانی حد میزنند که چگونه این
اجزا به طرح نهایی مرتبط میشوند .طرحهای داساتانی افاراد را عاادر مای ساازند تاا ارتبااط میاان
جزئیات تجربه را در زمینه فعالیتهای جاری سازمانی دریابند (برونار2111 ،؛ گابریال.)2112 ،
در این صورت ،یك طرح ،ارتباطات علی بین اجزای یك تجربه را شامل میشود ،که به نوباه خاود
م كن است ارتباطات موجود بیشتری را ن ایان ساخته و به طرق دیگر جزئیاات غیار مارتبط را نیاز
شرح دهد (دوی1111 ،؛ پلكیگرن.)1111 ،
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چالش اصلی ،گزینش طرحی است که با بینش درباره تجربۀ بدیع رخ داده ه اهنگ باشد و آن
را شرح دهد .طرحهایی متفاوت ،با رو هایی دیگر نیز می توانند انتخاب شوند و آنچه که گازینش
طرح نهایی مناسب را محدود میسازند ،جزئیات برجساته موجاود در تجرباه هساتند (گری اا ،
1111؛ پنتل .)2111 ،به وسیله بررسی این جزئیات برجسته و طارحهاای محت ال ،اشاخاص باه
تجربیات بدیع به شیوهای جامع توجه می کنند .این فرایند یك شناخت کلی ایجاد مین اید کاه باه
تدریج به یك تجربه معنا میبخشد (تیلور و ون اوری.)2112 ،
ب) گفتگو :دستیابی به تجارب بادیع بار چگاونگی دسترسای و درك باازیگران ساازمانی باه
تجارب تأ کید دارد ،درحالی که گفتگو با دیگران ،بر جنبۀ اجت اعی تجارب بادیع در معنایساازی
مت رکز است (تنكاسی1111 ،؛ گیوا و چیتیپیدی .)1111 ،درحاین باه اشاتراك گاتاری ایادههاا،
داستانهای موعتی ظهور کرده و معانی مشترك و فعالیاتهاای باه هام پیوساته ،م كان مایگاردد.
جتابیتهای بیشتر این بعد ،زمانی آشكار میشود که افارادی از واحادهای ساازمانی مختلاف باا
پیشزمینههای متفاوت ،ایدهها و مشاهداتشان را درباره تجربهای بدیع تبادل کنند و دادههایی جدید
برای این داستان موعت فراهم آورند.
بیشترین تأثیر داستانسرایی هنگامی است کاه گو ینادگان و شانوندگان ه گای باه زمیناههاای
فرهنگی و تاریخی که بحث را راهبری مین اید ،وعوف داشته باشند (ریزمن .)2113 ،یك داساتان
در حال ساخت و گستر  ،دارای اجزای ن ادین فرهنگی است که از مباحث سطح باالتر ساازمانی
مشترک میان اعضا نشئت گرفته است (مارتین ،)1112 ،بنابراین ،داستان نهایی برای ت اامی افاراد،
شناخته شده و آشناست (دنینگ2111 ،؛ النادزبری و گلاین .)2111 ،از آنجاا کاه داساتانهاای
مربوط به حوادث بدیع ،در پی آنند که چیزهایی منحصربهفرد و متفاوت سازمانی را تجسم بخشند،
توجه و کنجكاوی بازیگران سازمانی را جلب مین ایند (برونر1111 ،؛ زارنیواسكا.)1111 ،
ً
در گفتگو ،لزوما ،باید محاوره و گفتوشنود به صورت دو طرفه صورت گیرد (ریزمن)2113 ،
و در این میان از بازیگران سازمانی انتظار میرود ،دیدگاههاای دیگاران را نیاز دربااره تجرباه بادیع
درنظر بگیرند .شنوندگان م كن است سؤالی بپرسند ،ایدههای خود را ارائه کنند و باه داساتان ارائاه
شده بر حسب موععیت خود و تجاربشان چیزی اضافه کنند یاا پیشانهاد ن ایناد؛ باه ایان طریاق،
شنوندگان ،ه كارانی فعال در تك یل روایت جدید خواهناد شاد (باوژ1111 ،؛ سااویر2113 ،؛
سوکا  .)2111 ،براین اسا  ،گابریل ( )4234مایگویاد« :داساتان مانناد تاابلو یی نقاشای ،از
فرایند ترکیبی بیناالذهانی ظهور میکند» .درخحل محاورات سازمانی ،بازیگران به صورت ج عی
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با یكدیگر دربارۀ تجربه بدیع گفتگو میکنند و باه طاور مشاترک آن را درك مایکنناد (تیلاور و ون
اوری .)2112 ،این نوع فرایند که زمینهسااز «ارتبااط داخلای آگاهاناه» اسات در هنگاام برخاورد
بازیگران با تجربهای جدید ،فهم متقابل و ه اهنگی آنی را تسهیل مین ایاد؛ درک آنای ،در خاحل
ارتباطات ،عكسالع لها و پاسخهایی که افراد حین گفتوشنود داستانها در مكال اه باا یكادیگر
انجام میدهند ،روی میدهد (هچ و ویک1111 ،؛ ویک.)1111 ،
ج) مکتوب کردن :گفتگو با دیگران درباره تجارب بدیع جنبه اجت اعی تولیاد معنای را شاامل
میشود ،درحالی که نوشتن بر تولید متنی خحصه ،از معانی ذکر شده در این محااوره تأ کیاد مای-
ورزد .تص یمگیری درباره اینكه متن شامل چه باشد و چه از آن حتف گردد ،ه انند تص یم دربااره
آنچه که به دیگران میخواهیم بگو ییم ،به وسیله چهاارچوب ذهنای باازیگران ساازمانی و عاواملی
مانند هو یت فرد ،عحیق و ارز هایی که برای وی مهم هستند ،تعیین میشود .بناابراین ،باازیگران
متفاوت میتوانند متون داستانی مختلفی برای ارائۀ یك تجربه نامع ول یكسان بسازند کاه هار ماتن
وضعیت خاص سازنده خود را ارائه میدهد.
متون به وسیله تولید یك سند ساده ،ولی دائ ی ،برای گسترهای از مخاطبان ،این زمینه را فاراهم
میآورد تا از تجارب بدیع روی داده در یك محل و موععیت خاص بینشای کامال باه دسات آورناد
(تیلور و ون اوری .)2112 ،با این منطق ،متون به عنوان حافظههایی ع ل میکنند که دیگران مای-
توانند در هر زمانی بدان دسترسی داشته و استفاده ن ایند (والاش و آنگساون .)1111 ،در بررسای
جزئیات و طرح ،شخص شروع به ساخت داستان  -نه به صورت یك جزء ،بلكه به شایوهای کلای-
مین اید (ریكوئر1111 ،؛ سوکا و هچ .)2111 ،مهم این است که طرح باهکاار رفتاه ،افاراد را
درباره اینكه چگونه انتظارات و فرضیات مستدل میتواند فاصله میان جزئیات روایت را پار ن ایاد،
آگاه میسازد .رابطه بین جزئیات سطحی و سطح زیرین طرح یك ه اهنگی روایای نوظهاور پدیاد
میآورد که دیگران را عادر میسازد تا آنچه را که رخ داده بفه ند .در عین حال ،فاصلۀ میان جزئیات
به روایتها انعطاف میبخشد و به بازیگران سازمانی اجازه میدهد تاا چهاارچوبهاای ارجااعی
ذهن خود را مانند ارز ها ،اهداف و هویتها ،به کار ببرند و استنتاجی منحصر باهفارد باه وجاود
آورند (تیلور و ون اوری.)2112 ،
ه اهنگی و انعطافی که در متون روایی وجود دارد ،اجازه میدهاد کاه باه عناوان یاك «شایء
مرزی» استفاده شوند و تفاوتهای ادراکی و ع لی که بازیگران در سازمان با آن روباهرو هساتند را
بههم متصل سازند (بارتل و گارود .)2111 ،بهعاحوه ،ه ااهنگی و انعطاافپاتیری متاون روایای
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مكانیس ی است که سازمانها را عادر میسازد که نه تنها تجارب بدیع را به ذهن بسپارند ،بلكاه باه
دیگر بازیگران سازمانی نیز اجازه میدهد تا بهصورت مداوم و در هر زمان از داستانها بهره گیرند.
د) تحلیل متون :ریزمن تحلیل متون را بهعنوان جنبهای دیگر از چهارچوب خود ناام مایبارد.
ً
در ساخت سازمانی ،تحلیل متنی م كن است توسط هر کسی صورت گیرد و لزوماا توساط فاردی
که ساخت متن از تجربه خود را صورت داده ،انجام ن یشود .فاار از اینكاه چاه کسای تحلیال را
انجام میدهد ،چنین فرایندی فراتر از مقصود ابتدایی ساخت داستان اسات و درعاوض ،بیشاتر بار
اسا چیزی است که ذهن بر آن ت رکز کرده است  -مانند پیشرفت یك هدف سازمانی یا حل یاك
مشكل .درخحل تحلیل متن ،یك بازیگر سازمانی م كان اسات بار مكانیسامهاایی مولاد ،مانناد
مشخصههای محیط ،ساختار یا فرایند سازمانی یا الگوی ارتباطات باین گروهای اشااره ن ایاد کاه
ً
احت اال در پسزمینه داستانی این تجربۀ بدیع باشاد (گری اا 1111 ،؛ پنتال2111 ،؛ ساوکا ،
 .)1111هنگامی که تحلیلها به مكانیس ی مولد دست یافت ،فرد باید درباره اعدامات پس از آن و
نیز نحوه استفاده از آن برای موععیتهای دیگر نیز تفكر ن اید.
ً
تحلیل یك متن روایی دربارۀ تجربه بدیع میتواند یاادگیری را بهباود دهاد و نهایتاا اعادامات را
مؤثر ن اید .ه چنین تحلیلهای مرتبط با متن که توسط بازیگران دیگر سازمان با ایدههای مت اایز،
ولی با تجربهای ه سان ،صورت میگیرد ،میتواند چشماندازهایی دیگار باا تفااوتهاای ظریاف
تولید کند که اعدامات آتی را تحت تأثیر عرار دهد .تجارب بادیع مایتواناد معاانی مختلفای بارای
بازیگران متفاوت داشته باشد و بنابراین ،گاهی اوعات متون گوناگون نكتههای مفیاد دیگاری را نیاز
انعكا میدهند (پینچ و بیجكر .)1111 ،هر متن پنجرههای متفااوت بارای نگریساتن باه تجرباه
میگشاید .این متون ک ک میکنند تا زمینه اجت اعی وسیع دربرگیرناده یاک موععیات را شاناخته،
درک کلی نیروهای وارده بر یک تجربه را درک کنیم (مارچ.)1111 ،
هـ) مطالعه متون :تحلیل متن بر ساخت معانی تع ادی و آ گاهاناه باا هادف تشاخیص یاك
مكانیسم مولد بر اسا تجربه بدیع مت رکز است .مطالعه متن بر تولید اساتنتاجاتی مت رکاز اسات
ً
که خواننده در زمینه کاری خود بهکار میبرد .بر اسا نظریۀ ریزمن داستانهاا تادریجا باه دسات
سایر افراد میرسند و هر کس معنای مورد نظر خود را بدان میافزاید .متون چندصدایی هستند ،هر
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کس آن را به گونهای در ذهن بازسازی مین اید .این مطالب بر گفتههاای ریكاور )3992( 1تأ کیاد
میکند که متون روایی ،جهان نو یسنده و جهان خواننده را بههم متصل میکنند .بازیگران ساازمانی
که متونی درباره تجارب بدیع را مطالعه مین ایند آنها را بهصورت پیچیدهای درك میکنند .آنها باه-
صورت فعال روایتها را به گونهای که با وضعیت سازمانی و گستره تجارب و دانشهایشان منطباق
گردد ،مفهومسازی میکنند .این بدین معنی است که عالبهای ارجاع خو یش را بارای دسترسای و
محدود کردن معانی داستانها بهکار میگیرند (دوی.)1111 ،
مطالعه و بررسی متون درباره تجربیات بدیع میتواند فرایندی باشد که فرد را در تولید پاسخ باه
تجربیات بدیعی که با آن مواجه میشود ،یاری رساند .برای ن ونه ،دسترسی به این متون میتواند به
افراد در شناختن گساترهای از عابلیاتهاا در رابطاه باا کااری کاه انجاام مایدهناد ،ک اك ن ایاد
(تامسون.)2112،
فرایند یادگیری تشریح شده ،نه استقرایی( 2بر اساا تشاخیص قوون ین تکوان دو در ماوارد
مشابه) و نه عیاسی( 3بر اسا بهکارگیری از قون ین منطقی برای این ماوارد) اسات؛ بلكاه فراینادی
مبتنی بر فرض 1است (پیرز)1111 ،؛ زیرا اشخاص عالبهای ارجاعی خود را به ه اراه داشاته تاا
عابلیتهای مرتبط با آن را استنباط ن ایند (بارتل و گارود ،2113 ،زارنیواسكا .)2111 ،خوانندگان
روایتها میتوانند ،همزمان به تجارب فعلی دسترسی داشته باشند ،حافظه تجاارب گتشاته را فارا
بخوانند و تجارب آینده را پیشبینی کنند (ریكوئر1111 ،؛ کار2111 ،؛ سوکا و هاچ.)2111 ،
در نتیجه خوانندگانی با تجارب گتشاته متفااوت و چشامانادازهای آیناده گونااگون اساتنتاجهاای
متفاوتی از یك داستان یكسان خواهند داشت.
و) انجام اقدام :انجام اعدام بر بهکارگیری داستان ناشی از تجاارب در زنادگی ساازمانی افاراد
اشاره مین اید .در عس تهای گتشته شارح دادیام ،چگوناه فرایناد روایتگاری باه صاورت فعاال
معناسازی مین اید .ه انگونه که گفته شد ،داستانها ابزارهایی عوی برای یادگیری از تجارب بدیع
ً
گتشته هستند؛ زیرا افراد در داستانها ،وعایعی را که در گتشته رخ داده به جای اینكه دعیقا بازسازی
1 Ricoeur
2 . inductive
3. deductive
4 . abductive
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کنند ،به زبان خود گزار میدهند .بهویژه ،بازیگران سازمانی «آزمایش فكری» 1خود را به وسایله
عراردادن خود در روایت و طرح این پرسش که «من در این وضعیت چه انجام مایدادم؟» یاا «ایان
برای من چه معنیای میداشت؟» انجام میدهند .با انجام این کار ،افراد میتوانند معانیای کاه باا
واععیتها و زمینههای محلی آنها متناسبتر است ،تولید کرده و اعدامات جدیادی را مادنظر عارار
دهند (وایت.)1111 ،
هنگامی که مردم متون روایی درباره تجارب بدیع را میخوانند ،پیدرپی بینشهاای خاود را باه
اعدامات مرتبط با موععیتشان تبدیل مین ایند (پاتریوتاا2113 ،؛ ریكاوئر .)1111 ،بناابراین ،هام
مطالعه و هم تحلیل ،اعدامات سازمانی را که بازیگران انجام میدهند ،شكل میدهد .در خحل این
فرایند ،اشخاص و روایتها م كن است تغییر یابند؛ مردم هنگامی که چشمانداز آنها از زمینههاای
کاریشان دگرگون شود ،میآموزند؛ یك داستان نیز ،هنگامی که بازیگران اجزای روایت را به وسیله
معانی مناسب با وضعیت محلی بازسازی مین ایند ،شكل جدید باه خاود مایگیارد .بادینگوناه،
استفادهکنندگان داستانها متن یك داستان اصلی را با یك ساخت جدید و با نكاتی محلی برجسته-
تر جایگز ین میکنند.
اینگونه فرایند یادگیری ،با آنچه ترید )3994(2بدان ناام «تقلیاد مولاد» 3را داد ،عابال مقایساه
است؛ که به داستانها عدرت میدهد تا بر دانش ناشی از تجربیات گتشته افاراد ،ه انناد باورهاا و
اعداماتی که آنها برای تجارب فعلی به کار میگیرند ،اثار بگتارناد (فاازیو و زاناا1111 ،؛ گارین و
براک .)2112 ،اشخاص به وعایعی که در مواعع مختلف روی میدهد بار حساب کااربردی کاه در
زمینه محلی دارد ،معنا میدهند و این امر اعدامات جدید را باهوجاود مایآورد (پاتریوتاا.)2113 ،
دنینگ )4225( 1داستانها را باه یاك تختاه شایرجه تشابیه مایکناد؛ ایان امار ،باه نقطاۀ شاروع
رو یكردهای جدیدی که افراد در ذهن خود دارند ،اشاره دارد؛ که باعث ساخت روایتهاای جدیاد
میشود و سپس این حوادث بازگوشده در داستانها ،تبدیل باه اعادامات میشاود .بارعكس پاساخ
دعیق (وینتر و زوالنسكی - )2111 ،که تأثیری در یادگیری ندارد -داستانهاا ،فرایناد تفكار آنگااه
1. thought experiments
2. Tarde
3. generative imitation
4. Denning
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اعدام( 1سكان )1113 ،را فعال میسازند ،که این خود ،یادگیری را از طریق فرایند تقلید مولاد ارتقاا
میبخشد (ترید.)1112 ،
ز) نگهداشت یادگیر ی سازمانی :یادگیری از روایتها که از تجارب بدیع بهوجود آمادهاناد،
چگونه در سطح سازمانی بهکار میرود و چگونه حفظ مایشاود؟ داساتانهاا باا باهکاارگیری ساه
مكانیسم این کار را انجام میدهند:
نخست :روایتها ،پیچیدگیها ،درگیریهای سیاسی و تح هایی مربوط به معاانی نوظهاور و
گاازینش اعاادامات در مواجه اه بااا تجااارب باادیع را درخااود حفااظ م این اینااد .ه ااانطااور کااه
برونر )3999(2تأ کید مین اید ،حضور چندین روایت از تجربیاات بادیع مرباوط باه یاك زمیناه،
فرهنگی کلی در یك سازمان ایجاد میکند ،که یك چشمانداز کلی برای چگونگی برعاراری ارتبااط
با تجارب بدیع را شكل میدهد .یك زیرساخت روایی نه تنها با انباشته شدن عطعااتی از شاواهدی
که از عبل شناخته شده بوده است ،بلكاه باا غنیساازی و ع اقدهای باه ن ادهاا و تجااربی کاه در
دستر بازیگران سازمان است ،با دانش سازمانی ه كااری ماین ایاد .هنگاامی کاه افاراد بارای
ساخت روایت خود جهت هدایت فعالیتها در مج وعه ساازمانی ،از مناابع فرهنگای بهاره مای-
ً
گیرند ،مداوما آنها را به زیرسااخت ساازمان مایافزایناد (گیادنز .)1111 ،هنگاامی کاه باازیگران
داستانهایی شبیه هم و درعین حال متفاوت را در سطح سازمان گستر میدهند (باری و ال اس،
)1111؛ زیرساخت روایی سازمان دوباره بازسازی میشود و عادر خواهد بود راههای متفاوتی برای
ارتباط با تجارب بدیع ارایه ن اید.
دوم :داستانها بازیگران سازمانی را عادر میسازند تا تجارب بدیع را با چشمانداز کااری خاود
ترکیب ن ایند .تعابیر و پاسخهای شخصی افراد به تجارب بدیع بهوسایله اینكاه آنهاا چگوناه بااور
دارند که سازمان دوست دارد عكسالع ل نشان دهند ،شكل داده میشاود .هنگاامی کاه افاراد باه
موععیتهای جدید در کار روزمره خود برخورد مین ایند ،داستانهای حفظ شاده دربااره تجاارب
بدیع گتشته (م زوج در زیربنای فرهنگی سازمان) ،به آنها ک ك مایکناد تاا بدانناد چگوناه ایان
موععیت میتواند ،تفسیر و پاسخ داده شود؛ برای ن ونه ،اهاداف متنااع  ،انتظاارات متعاارض یاا
1. reflection and action
2 . Bruner
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ایدههای ساده .داستانهاای انباشاته شاده از تجاارب بادیع ،باه تعریاف ارز هاا و اساتاندارهای
سازمانی و رفتارهای مورد عبول و مورد انتظار ک ك مین ایند (باوژ1111 ،؛ زارنیواساكا1111 ،؛
مارتین .)1112 ،داستانهای محفوظ در حافظه سازمانی ،چشمانداز سازمانی را ساخته و هنگاامی
که بازگو میشوند ،به بازیگران سازمانی ک ك میکنند تا تجارب جدید را به درستی در گستره وسیع
زمینه فرهنگی سازمان جای دهند (دوگالس.)2111 ،
سوم :داستانها در خصوص تجارب بدیع به سازمان ک ك میکنند تا «رو یكرد طراحای» را در
عبال استراتژی کشف و حل مسئله اتخاذ کند (بال و کلپی2111 ،؛ رومه .)2113 ،از آنجا که ایان
ً
داستانها غالبا یك مشكل را بیان کرده ،سپس راه اصحح آن را نشان میدهند ،به هر داستان نه تنهاا
به دلیل کشف مشكل رخ داده توجه میشود ،بلكه برای چگونگی رفع مشاكل نیاز مایتاوان بادان
رجوع کرد؛ افزون بر آن ،برداشتهای چندگانه از روایتهاا ،نتاایج متفااوتی بارای یاك مشاكل و
بنابراین ،راه حل جایگز ینی برای آنها ایجاد میکنند .در نتیجه ،داستانهاا رو یكارد تجربای را بارای
مواجهه با تجارب بدیع که به طور روزانه با آن مواجه هستیم ،بهبود میبخشند.
افزون براین ،هنگامی که داستانها درون سازمان انباشته میشوند ،حافظهای مولد میسازند که
میتواند توانایی بازیگران سازمان را برای ساخت تفاسیر متفاوت از وضعیتها و سپس اتخاذ اعادام
مرتبط با آن را بهبود بخشد .اشخاص م كن است داستانهای متفاوتی را بهعنوان پایه و اسا برای
توجیه رفتار جدید خود بهکار گیرند؛ بدینگونه ،داستانها دربارۀ تجاارب بادیع مكانیسا ی فاراهم
مین ایند که بهوسیله آن سازمان بتواند این تجارب را درك کرده ،واکنش نشان دهد و از آن بیاموزد.
 .4-2وجه تمایز چشمانداز روایی در یادگیری

برای نشان دادن جنبههای مت ایز چهارچوب جدید باید در این موضوع که چگونه یادگیری از طریق
داستانها ،با یادگیری رخ داده از طریق عل ی (کانیگل )1111 ،و تجربی (آرگوت )2111 ،تفااوت
میکند ،تحقیق بیشتری کرد .هر دو رو یكارد عل ای و تجربای بار پااالیش تادریجی داناش بارای
یادگیری پاسخهای بهبود یافته در گروههای شناخته شدۀ دانش مت رکز هستند .در رو یكارد عل ای،
استراتژی یادگیری بر اسا تع یم ن ونه به جامعه است .تع یمها هنگاامی م كان مایگردناد کاه
جزئیات زمینهای برای یك وضعیت ،به منظور تشاخیص رواباط علای درون متغیرهاا ،از آن منتازع
گردند (ایزنهارت1111 ،؛ مهر .)1112 ،در مقام مقایسه ،فرایند توسعه روایتگری ،که بادان اشااره
کردیم ،جزئیات غنی زمینهای را برای سااخت یاك کال از آنچاه رخ داده اسات حفاظ ماین ایاد
(سوکا و هچ .)2111 ،رو عل ی بر اجزای آماری یافتههای علای ،در شارایط خااص و زماان
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داده شده ،مت رکز است؛ در حالی که فرایند توسعه روایتگری بر منطقی بودن تفاسیر نوظهور در هار
زمان تأ کید دارد (برونر2111 ،؛ فیشر1111 ،؛ ل پل .)2111 ،افزون براین ،رو هاای عل ای از
اندازهگیریهای عینی و آزمایشهای آماری برای تعیین وضعیت اساتفاده مایکناد؛ در حاالی کاه،
فرایند توسعه روایتگری تجارب بدیع به افرادی نیازمند است که بهصاورت فعاال جهات تشاخیص
معنای یك وضعیت نامتعارف و ایجاد یاك پاساخ مناساب اعادام کنناد (فیشار1111 ،؛ ریكاوئر،
.)1111
چشمانداز روایی یادگیری با رو یكرد تجربی نیز تفاوت دارد .ت رکز در رو یكرد تجربی ،تكیه بار
مكانیسم تحریك-پاسخ برای ایجاد یادگیری بهوسیله انجام کار است .این گونه مكانیسم در اغلاب
اوعات هنگامی که یك مشكل شناخته شده رخ میدهد ،فرایند سعی و خطا را از بین برده ،تفكار را
ً
محدود کرده و غالبا از عكسالع لهای از پیش تعیینشده اساتفاده ماین ایاد .درمقابال ،توساعه
ً
روایتگری مستقی ا بازیگران را درگیر کرده و به تفكر مدام برای عكسالع ل در مقابل مشكحت رخ
داده نیاز دارد .برای ن ونه ،با گستر روایتها ،بازیگران سازمانی پدیدهها را باا اساتفاده از معاانی
ایجاد شده درك میکنند ،به عوض اینكه به آنها به شیوهای غیار واکنشای و ناخودآگااه پاساخ دهناد
(بال و تنكاسی1111 ،؛ جیوا و چیتیپیتی1111 ،؛ ویک .)1111 ،این تح ها بارای درك معاانی،
تعامل بین بازیگرانی با چشماندازهای متفاوت را آشكار میسازد که داساتانهاایی را روایات مای-
ن ایند که همزمان با هم نقاط اشتراك و افتراق دارند .این چشماندازهای متفاوت اصل «تناوع الزم»
ً
را بیان مین اید (بری و ال س )1111 ،که باید دانسته شده و احت اال در پیچیدگیهاای مارتبط باا
وضعیتهای غیر متعارف بهحساب آید (اشبی .)1111 ،ت اایز باهکاارگیری چهاارچوب یاادگیری
سازمانی شرح داده شده این است که اگر چه این ایده با رو یكرد عل ی و تجربی متفاوت اسات ،باا
وجود این به شیوهای کارآمد از هر دو رو یكرد بهره میگیرد .بهویژه ،یاك چشاماناداز روایای بارای
یادگیری سازمانی از تجارب بدیع ،تأمل را که ت رکز رو یكرد عل ی است ،با نقو ن کاه مرکاز توجاه
رو یكرد تجربی است ترکیب میکند .اساتفاده از ایان فرایناد در نگهاداری تجربیاات عبلای توساط
داستانها ،حافظهای در سازمان برای نهنمایی اعدامات جاری ،بهجای تعیین و تجو یز نقو نما ن
قبل ،ایجاد مین اید.
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 .3آزمون چهارچوب نوین ارائه شده در روایتگری
 .1-3روش پژوهش

در این بخش گزارشی از نحوۀ آزمون چهارچوب مطرح شده ،بیان میگردد.
فرضیه :چهارچوب ارائه شده برای روایتگری در سازمانهای ایرانی مناسب است.
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و کاربردی است .جامعۀ آماری شامل اسااتید مطارح در
زمینه مدیریت است که از دانشگاههای تهران انتخاب شادهاناد .تعاداد ن وناه باا اساتفاده از رو
ن ونه گیری تحقیقات غیر آزمایشی با استفاده از فرمول کوکران محاسابه شاده کاه پاس از محاسابه
تعداد ن ونه  13نفر به دست آمد.
دادهها با استفاده از پرسشنامۀ استاندارد دربارۀ دیدگاه آنان نسبت به رو ارائاه شاده گاردآوری
شده است .در این پرسشنامه  49سؤال و برای ن رهدهی به گزیناههاای پرسشانامه ،از مقیاا پانج
درجهای لیكرت ( = 1بسیار کم تا  = 1بسیار زیاد) استفاده شد .برای به دست آوردن روایای آزماون
در این پژوهش با بهرهگیری از نظرات خبرگان امر سؤاالت آزمون بررسی شد .ه چنین نظر برخای
از صاحب نظران در مورد آزمون مورد توجه عرار گرفت و ابهامات آن برطرف شد .ه چنین برای باه
دست آوردن پایایی پرسشنامه پیش از اجرای نهایی ،تعادادی از ن وناه پاژوهش باه طاور تصاادفی

انتخاب شدند و ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  SPSSبارای آناان محاسابه شاد کاه
 1/19به دست آمد که بیانگر ثبات و ه سانی درونی پرسشنامه است.
Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha

28

.899

 .2-3بررسی فرضیه تحقیق

فرضیه تحقیق به شكل زیر تبیین شده است:
«چهارچوب ارائه شده برای روایتگری در سازمانهای ایرانی مناسب است».
برای پاسخ به این سئوال باید آن را به یك فرض آماری تبدیل کرد ،سپس فرض آماری را آزمود و
سرانجام براسا نتیجه استنباط آماری صورت گرفته ،پاسخ آن را مشخص ن ود.
بنابراین ،در ابتدا فرضیه تحقیق را به صورت فرضیه آماری ذیل نشان میدهیم:
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چهارچوب ارائه شده برای روایتگری در سازمانهای ایرانی مناسب نیست H  : 1  3
چهارچوب ارائه شده برای روایتگری در سازمانهای ایرانی مناسب است H1 : 1  3
که برای آزمودن فرضیه آماری ،از آزمون  -tاستودنت یكطرفه برای مقایسه میاانگین ن وناه باا
یك مقدار ثابت استفاده میشود .آماره این آزمون به این صورت است:
x 
tob  1 1
s1 / n1
که در آن:
 : x1میانگین امتیاز روایتگری در سازمانهای ایرانی (بر اسا میانگین امتیاز به دست آمده از

سئواالت پرسشنامه که طبق رو لیكرت امتیازدهی شدهاند)؛

 : 1میانگین امتیاز روایتگری در سازمانهای ایرانی در کال جامعاه آمااری باه عناوان ماحك

ع ل؛

 : s1انحراف معیار امتیاز روایتگری در سازمانهای ایرانی؛

 : n1حجم ن ونه.

نتیجه ای ن آزمون پس از انجام محاسبات در جدول مربوطاه گازار شاده کاه جهات بررسای
معنیدار بودن اختحف میانگین امتیاز روایتگری در سازمانهای ایرانی ،میتوان مقدار آماره آزماون
حاصل ( ) = t6/242را با عدد جدول  -tاستودنت مقایسه کرد .البته با توجه به اینکه نرمافزارهای
آماری مقدار احت ال معناداری ( )P-valueرا گزار مین ایند ،آسانتر است کاه ایان شااخص را
جهت ارزیابی فرضیه فوق مورد استفاده عرار داد.
جدول  :2نتایج آزمون  – tاستودنت مرتبط با فرضیه تحقیق

متغیر
امتیاز روایتگری در سازمانهای ایرانی

حجم
ن ونه
29

میانگین انحرافمعیار
1/21

2/531

مقدار آمارهی آزمون
 -tاستودنت
6/242

P-val ue
2/222

میدانیم زمانی که  P-val ueاز سطح معنیداری آزمون )  (کوچكتر باشد ،فرض صافر رد

میشود ( P  value    RH ) :بنابراین ،با مقایسه مقدار احت ال معنایداری باا ساطح

اط ینان    0/05مشاهده میگردد که:
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P  value  0/000   0/05  RH

بنابراین ،با ضریب اط ینان  %95میتوان اینگونه اظهاار داشات کاه از دیادگاه پاساخگویان باه
پرسشنامه تحقیق «چهارچوب ارائه شده برای روایتگری در سازمانهای ایرانی مناسب است».
 .4نتیجهگیری
یادگیری ه یشه موضوعی بنیادی بوده که بر ع لكرد سازمان تأثیر داشته است .در برخی اوعاات در
طراحی سازمانها فرایند عل ی و تجربی یادگیری بهکار رفته که سازمان را عادر میسازد تاا داناش-
های مفید را در رابطه با دستههای خاص تجارب که در سازمان بطور عادی و هر روزه رخ میدهند،
ج عآوری و پاالیش کنند .امروزه اینگونه یادگیری که در طراحی بسیاری از سازمانها بهکاار رفتاه
است ،باید با روشی جایگز ین شود که عادر باشد تجارب بدیع را نیز بهکار گیرد ،تجاربی که خاارج
از دستهبندیهای تجارب مع ول رخ میدهند.
یادگیری سازمانی برخی اوعات شامل تنشهایی بین:
ً
الف) تولید بینش جدید و بهکارگیری آنچه عبح یاد گرفته شده؛
ب) یكپارچهسازی ادراکات متفاوت که در بین اشخاص ،گروهها و ساطوح ساازمانی گساترده
شدهاند؛
ج) فعالسازی کامل ،عكسالع ل و اعدام به وسایله باازیگران ساازمانی هنگاامی کاه آنهاا باا
پدیدههای بدیع و یكدیگر درگیر میشوند،
برمیگردد .فرایند توسعه روایی توسط آنچه از جنبههای مختلف تجارب بدیع عبلی حفظ شده-
اند ،ساخته میشود .داستانهایی که در خحل این فرایند تولید شده و اساتفاده مایشاود ،باهعناوان
اشیایی مرزی به کار میروند که ادراك و ع ل بازیگران سازمانی را به هم مرتبط میساازند .افازون
براین ،داستانهای ایجاد شده به بازیگران سازمانی اجازه میدهند تا فهم خود از تجربه را به وسایله
بیان معانی مشترك آشكار سازند .حافظۀ سازمانی این چنین تجاربی که بهوسایله اساتفاده از نتاایج
داستانی تجارب بدیع پدیدار شده است ،عس تی از زیر ساخت روایی سازمان میگردد.
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