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چکيده
روایتگري سازماني سالهاست که در علم مدیریت بارها مورد بحث قرار گرفته ،و از مزایاي بهکارگيري آن در سازمان فراوان گفتهه دهد
است ،ولي متأسفانه در پژوهشهاي داخلي فقط یک تحقيق در این زمينه دایان توجه بود است .با توجه به خأل نظهري یاددهد  ،بهر آن
ددیم ديوة بهر گيري از مهمترین موضوعهاي مطرح در مدیریت ،یعني فرهنگ ،اخالق و معنویت را از روایتگري سازماني ،درح دههيم.
در این پژوهش قدرت بهر گيري از روایتگري توسط رهبران در یکپارچهسازي معنویات و اخهالق سهازماني و در نتي هه انتقهال فرهنهگ
سازماني را طوري بيان خواهيم کرد که اعضاي سازمان ارتباط به یک جامعة بزرگتر و هدف عاليتر را احساس کنند .این پژوهش از نهوع
مطالعات توصيفي و کاربردي است .دو فرضية پژوهش تأثير روایتگري در ای اد فرهنگ اخالقمهدار و معنهوي اسهت و ابهزار جمه آوري
داد ها پرسشنامه است ،روایي محتوا و پایایي با محاسبة آلفاي کرونباخ تأیيد دد .جامعة پژوهش کارکنان صنعت برق است و تعداد نمونهه
 202نفر برآورد دد .تحليل اطالعات بهوسيلة نرمافزارهاي  SPSSو ليزرل ان ام گرفت و براي آزمودن فرضيهها از آزمون تي تهکنمونهه
و بر اساس آن فرضيههاي پژوهش به ميزان  39درصد تأیيد دد .اميد است پژوهش یاددد با مناب غني بههکارگرفتههدهد در آن ،فهت
بابي بر تحقيقات آتي مبحث مغفول ماندة روایتگري سازماني بادد.

كليدواژگان
داستانسرایي ،روایتگري ،رهبري ،فرهنگ اخالقي ،معنویت.

* نویسندة مسئول ،رایانامهh_moghaddasan@yahoo.com :
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مقدمه
روایتگري هزاران سال است كه یكي از اجزاي جدانشدني اجتماعات بشري بوده و نقشيي يايا ي
در انتقال دانش بان نسلهاي مختلف ایفيا كيرده اسيت .داسيتانهيا یيک جنبية بااهمايت فرهني
محسوب ميشود .بسااري از كارهاي هنري و اكثر كارهاي ادبي روایتگر داسيتانيانيد .در يقاقيت
هویت بشر و فرهن هاي گوناگون از داستانها شيكل گرفتيه اسيت .داسيتان یيک مؤلفية بيارز از
ار باطات انساني است كه به عنوان مثال و نمونه براي روشنكردن اهداف بهكار گرفته ميشود.
همچنان ،داستان ابزاري ارزشمند براي عيامتت درونسيازماني بيهویيهه در زميان انايا دادن
غاارات است و مانند پلي بان كارمندان و كارفرمایان عمل ميكند .سيازمانهيا بيهطيور ميداو در
محاطي متتطم و متغار فعالات ميكنند ( .)Agarwala, 2007; Zorn, 2000غاايرات موفيب بيهطيور
چشمگار به ار باطات داخلي بستگي دارد و ار باطات چازي است كه یک داستان خوب ميي وانيد
بهرايتي آن را اناا دهد .روایتگري قابلات بالقوه براي جذب و بهكارگاري كاركنيان دارد و بيراي
يفظ وفاداري كاركنان در زمان عد اطمانان و غااير ريروري اسيت (

Madlock, 2008; Barker,

 .)2010; Brown et al., 2004از طریب داستانها ،كاركنان مي واننيد در باشيتري از پايا سيازمان
داشته باشند .این آگاهي ممكن است فهم معنادار باشتري از راهبرد سازمان در جهت غااير ایاياد
كند و موجب يفظ و ار قاي وفاداري كاركنان شود.
سازمانهایي كه بتوانند با بهكارگاري داستانهاي گذشته و ناز ولاد داسيتانهياي جدیيد منياب
سازمان را به سوي اهداف خود هدایت كنند ،سازمانهاي روایتگر نامايده مييشيوند .در ایين نيو
سازمان بهجاي ساستم دستوري ازباالبهپایان و روشهاي كنترلي ،شياوة روایتگيري بيهكيار گرفتيه
ميشود .متأسفانه با وجه به حقاقات فراوان اناا گرفته در جهان ،در ایران نها حقاقي كه در این
زمانه اناا گرفته ،حقاب دانایيفر و شكاري ( )9831است .در مقالة یادشده رویكرد روایتگيري به
عنوان یكي از رویكيردهياي ولايد دانييش در پارادایم فساري موشكافي شيده اسيت ،با بحﺚ از
خاستگاه شكلگاري آن ،چرایي و اهمات روایتگري ،كاركردهيا و مزایياي آن حلال شيده اسيت.
با وجه به مزایا و برخي كاربردهاي فراوان روایتگري ،در این مقاله ،در نظر داریم شاوة بهرهگايري
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از مهم رین مورو هاي مطرحشده در مدیریت یعني فرهن  ،اخيت و معنویيت را از روایتگيري
سازماني بررسي كنام و شرح دهام.
مبانی نظري
معنویت در محيط كار

در طول دهة گذشته ،بحﺚ معنویت در محاط كار ،در صدر حقاقيات و آميوزشهياي آكادمايک
قرار داشته است ،اما اجما كمي بر مفهو معنویت در محاط كار مي وان یافت ،گااكيالون ()3008
در كتاب خود به چهارده معناي متفاوت از این مفهو اشاره مييكنيد .او در نهایيت ایين شيرح را
پاشنهاد ميكند «یک ساختار از ارزشهاي سازماني كه اارب كاركنيان از چايزي فرا ير از رونيد
كاري را نشان ميدهد و ايساس خوشي و كمال بيهوجودآميده در آنهيا را از بيودن بيا دیگيران،
قویت ميكند» ( .)Giacalone et al., 2003گابونز ( )3009معنویت را به این شرح عریف مييكنيد
«جستوجو براي هدایت ،فضاسازي ،یكيشدن دروني و ار باط با دیگران ،بيراي ختقاتيي فيراي
عوامل انساني و فو ».
معنویيت در محياط كيار بيا اخيت و ارزشهيا عايان شيده اسيت (

;Garcia-Zamor, 2003

 )Cavanagh et al., 2002و بهطور معمول این وابستگي بيه طریقيي اسيت كيه بيه كاركنيان اجيازه
ميدهد ارزشهاي سازماني را با فلسفه و مذهب خاص مربوط به خيود هماهني

كنيد

( Weston,

 .)2002همچنان ،حقاقات گارساا زامور ( )3008شرح ميدهد چگونه ار باط بان معنویيت و كيار
پاچاده ر از این است كه بهسادگي شرح داده شود« ،وقتي شخصي دربارة معنويكردن محياط كيار
سخن ميگوید ،در يقاقت دربارة غاار فرهن

سازماني به وسالة بدیل ذهنات كاركنان و ميدیران

بحﺚ ميكند ،كه در آن سااست و رفتار انسياني بخيش جدانشيدني از عملايات روزميرة سيازمان
مي گردد» .وستون ( )3003بهطور مشابه باان ميكند« :باشترین جدال دربارة اختقاات در سيازمان،
1. Spirituality
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كه به عنوان پاسخي غارمعنوي به ارزشها ناز دیده ميشود ،در جوامي غربيي اسيت كيه نهيا بير
مدلهاي اقتصادي و رشد متمركز شدهاند .جنبش معنویت در كيار اجيازه مييدهيد يا ارزشهياي
سازماني به سطحي بناادي و عماب ر در سازمان بدیل گردد» (.)Mitroff et al., 1999
به هر يال ،مانند داستانسرایي 9سازماني ،به كارگاري معنویت در سازمان به عنوان روشي براي
كنترل رفتاري در سيازمان بيهكيار گرفتيه شيده اسيت (

Bell et al., 2003; Nadesan, 1999; Pava,

 .)2003معنویت يقاقي افراد را عماقاً وادار ميكند نه نها به فكر خود ،بلكيه نگيران دیگيران نايز
باشند ،و این باعﺚ ميشود آنها به عالي انسانهاي ايترا گذارند و آن را بهبود دهنيد (

Porth et

.)al., 2003

جایگاه رهبري در فرهنگسازي معنویت

بنا بر حقاقات مکكورماک ( )9111ا صال معنویت و كار باعﺚ ميشيود يا رهبيران ارزشهيایي
گسترده براي سازمان به ارمغان آورند .كوي ( )9131این امر را بيه عنيوان اصيلي اساسيي رهبيري
وصاف ميكند .ماتروف و دنتون ( )9111دریافتند عداد زیادي از رهبيران در امریكيا بياور دارنيد
معنویت وانایي آنها را براي رهبري حت أثار قرار ميدهد .دیگران ناز رهبري اختقي و معنوي
را به عنوان عاملي ياا ي در موفقات طوالنيمدت سازمان دانسيتند (

;Fry, 2003; Fry et al., 2006

.)Kanungo, 2001
بارنز ( )9193كه به روشهاي عاملي رهبري وجه خاصي كرده است ،این نو رهبيري را بيه
این شرح باان ميكند «رهبر و پاروان او به روشي با هم ار باط برقرار كنند كه یكدیگر را به سيط
باال ري از انگازه و اختقاات رهنمون شوند» .او رهبران عياملي را بيه عنيوان نماینيدگان اخيت
ميدید كه قادرند كاركنان را به رهبران بدیل كنند .آنها سعي مييكننيد بيه كاركنيان بگوینيد چيه
هستند و چه مي وانند بشوند

(1978

 .)Burns,برخي محققان ادعيا كيردهانيد كيه رهبيران يقاقيي

عاملي بهطور ذا ي بساار اخت گرا هستند ( .)Bass et al., 1999; Kanungo, 2001بيراي دیگرانيي
1. Storytelling
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مانند بناس و نانس (« )9119رهبري به عنوان یک شخصيات» محسيوب مييشيود و ميرور متيون
نظري مربوط به رهبري اختقي آنها ،وجهي خاص بر ذات پا رهبري را نمایان ميكند .عيتوه
بر این اخاراً محققان مفهو رهبري متعالي را بسط دادهاند كه در آن رهبري انگازش ذا ي كاركنيان
را در نظر ميگارد

(2000

 .)Cardona,فارهلم ( )9111مدلي از رهبري معنوي را رسام كرد كه بير

اخت  ،رفاقت ،خدمت و عاون بنا شده بود ،مدل او شباه رهبري عاملي بيود .بيراي نمونيه بيل و
استدمار ( )9111رهبري يقاقي عاملي را به عنوان «نو آرماني اخت » به همراه یک بعيد معنيوي
ميدیدند كه در آن نه نها رفتاري فضالتمدار ،بلكه نوعي گشودگي در خلوص معناي متعالي نيو
بشر به وجود ميآید .رهبري يقاقي عاملي در نظر آنها «بر اساس ارزشها ،شكلگرفته بر يقایب
و اعتماد؛ و ریشهدار در معنویت» است (.)Bass et al., 1999
رهبري ،اخالق و فرهنگهاي سازمانی

ار باط بان رهبري ،اخت و فرهن
اسيت (

سازماني در متون نظري وجه زیادي را به خيود جليب كيرده

Brien, 1998; Dickson et al., 2001; Fisher et al., 1995; Key, 1999; Milton-Smith,

Sims, 2000

; .)1997یک فرهن

سازماني اختقي به دریافتهاي مشتر ميورد قبيول رفتياري و

راهي كه در آن مورو هاي اختقي در سازمان مورد وجه قرار ميگارند ،اشاره ميكند
1987

 .)al.,بهطور همزمان ،فرهن

كه رفتارهاي غاراختقي مورد قبولند
ساخت یک فرهن
1997

( Victor et

سازماني در كاركرد منفي خود ناز مي واند به كاركنان القا كنيد
(2000

 .)Sims,همچنان ،باان شده است كه هر روشيي بيراي

اختقي مشاركت فعيال رهبير سيازمان را مييطلبيد (

;Dickson et al., 2001

 .)Paine,در يقاقت ،پهوهشها نشان ميدهد رهبري اختقي و يمایت ميدیریت عيالي ،در

وسعة یک فرهن

اختقي بساار مهم ر از كدها و آموزشهاي اختقي صرف هستند

( Jose et al.,

.)1997

1. Ethical culture
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حقاقات نشان ميدهد برنامههاي رسمي دربارة اخت باید بهوسالة سازگاري ماان سااستهيا
و فعالاتهاي برنامهریزيشده ،بحﺚ آزاد دربارة مورو هاي اختقي در سازمان و رهبري اختقيي
قویت شود ( .)Trevino et al., 1999همچنان ،یک ار باط وار بان عهد مدیریت عالي به اخت
و مسئولاتهاي اجتماعي شركت وجيود دارد

(et al., 1999

 .)Weaverدر ایين بيان ،دیگيران نايز

دربارة اهمات ثبات در ار باطات و رفتار ،و نتایج مؤثر مدلسازي نقش أكاد كردهاند (

Trevino et

1999; Gini, 1997; Kouzes et al., 1992; Murphy et al., 1995; Oliverio, 1989

 .)al.,برخيي

اختقي است

( Dickson et

پاشنهاد كردهاند مدلسازي نقش رهبري عاملي ياا ي در عاان فرهن

 .) al., 2001; Paine, 1997; Murphy et al., 1995; Morgan, 1993; Nielsen, 1989روبيرت جكيال
( )9133باان كرده است رفتيار اختقيي در سيازمان معميوالً بيهطيور قلايدي از رفتيار بزرگيان و
سرپرستان وسط زیردستان است ،سایر محققان ناز ایين فررياه را أیايد كيردهانيد .ليرد و بيراون
( )3009ميگویند رهبران «یک سري مناب ارزشي ذا ي» براي كاركنان خود بيه وجيود مييآورنيد.
باندورا ( )9199ناز اذعان ميكند كاركنان در خيتل طيرح اجتمياعيسيازي و آميوزش اجتمياعي،
ارزشهاي بهدستآمده از رهبرانشان را قلاد ميكنند.
هود )3003( 9كه دربارة ار باط خاص بيان روش رهبيري ميدیران ارشيد ،ارزشهيا و اعميال
اختقي سازمان حقاب ميكرد ،دریافت روش رهبري بر اعمال اختقي در سازمان أثار دارد .سيایر
محققان باان كردهاند رهبران يتي مي وانند ارزشهاي كاركنانشان را دگرگيون كننيد (

Bass et al.,

 .)1999این امر موجب برانگاختن وجه به روي منفي رهبري كاریزما اک در فرهن

سازماني نايز

شده است.
داستانسرایی سازمانی

با وجه به مطالب باان شده دربارة رهبري ،اخت و فرهن
مناب مختلف ،فرهن

سازماني بایيد اشياره كيرد بير اسياس

سازمانها از داستانهایي مختلف و روایتهایي دربارة رقابت با شركتهياي
1. Hood
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دیگر شكل گرفته است ( .)Boje, 1995كاربردهاي خاص داستانسرایي كه در بحﺚ سازماني بارهيا
مورد وجه قرار گرفته است ،عبارت اند از أیاد اربيههياي مشيتر  ،ایاياد عهيد ،معنياداركردن
اهداف ،ایااد چشمانداز مشتر سازماني ،هدایت غاارات راهبردي و سهال معناسازي و جيز آن
(

;Adamson et al., 2006; Boyce, 1996; Fleming, 2001; Forster et al., 1999; Gabriel, 2004

2004

 .) McKee, 1997; Parkin,همچنان ،فرستر و همكاران ( )9111أكاد ميكنند «رهبران بيراي

أثارگذاربودن ،نه نها باید داستانها را نقل كنند ،بلكه بایيد اليي آن نايز باشيند .رهبيران معنيوي
مي وانند پاا خود را با نمونهبودن در آن پاا  ،قدر مند سازند».
داستانهایي كه در سازمان نقل ميشود خود دربرگارندة ماجراهایي است كه عماقياً مفروريات
بناادي سازمان را شامل ميشود ( .)Martin, 2002همچنان ،صاویر و استعارههاي بهكارگرفتيهشيده
در داستانسرایي سازماني بر دیدگاههاي شخصي افراد ،أثار مييگيذارد و ارزشهياي سيازماني را
باز عریف ميكند

(1996

 .)Kaye,به عبار ي دیگر ،داستانها مي وانند براي ساخت «معنياي جدیيد

سازماني» بهكار گرفته شوند

(2001

 ،)Fleming,این كار مي واند به وسالة بهكارگاري روایتگراني از

خارج سازمان و ناز بازنگري در داستانهاي قدیمي اناا گارد (.)Boje, 1995
داستانها هم قلب و هم ذهن را بهكار ميگارند ( .)McConkie et al., 1994آنها بيه ميا كميک
ميكنند بدانام چه كسي هستام ،چرا ایناا هستام ،و ارزشهاي واقعي ميا چيه هسيتند .همچنيان،
آنها براي در ابها و عد اطمانان ناز استفاده ميشوند

(2001

 .)Fleming,داستانسيرایي نقشيي

مهم در عامتت معنوي ،مذهبي و فرهنگي دارد .برخي بزرگان داسيتانسيرایي در طيول ياریر را
مي وان كساني مانند عاسي مسا  ،بودا ،يضرت محميد (ص) و ميار ان لو ركاني

دانسيت .بير

اساس حقاقات بيولمن دریيل ( ،)9111داسيتانهيا یكيي از روشهياي اصيلي هسيتند كيه در آن
دانشهاي معنوي مبادله ميشوند.
جمعبندي :روایتگري و فرهنگ اخالقمدار و معنویت
هدف این مقاله فهم این مطلب است كه چگونه داستانسرایي و معنویت در محاط كيار ،وقتيي بيا
نظریههاي هنااري مدیریت مر بط ميشود ،مي واند به ما در در بهتر چگونگي أثار ارزشهياي
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اختقي كمک كند .باان شد داستانسرایي وسط رهبران كه جزئايات اختقيي و معنيوي را نايز در
خود داشته باشد ،قابلات بالقوه براي غاار در فرهن

سازماني را دارد ،فرهنگي كيه در آن اعضياي

سازمان ار باط اجتماعي بزرگتر و هدفي باال ر را ايساس كننيد .هميانطيور كيه در متيون نظيري
ورا داده شد ،داستانهاي يقاقي ،مانند رهبري يقاقي ،بر قلب و ذهن مينشاند ،و ارزشهيا و
مفرورات را عاناً يفظ ميكند و ايساس دروني را متأثر ميكند .هر شخص بيراي داسيتانگيویي
باید دركي از شخصات انساني خویش داشته باشد (.)McKee, 1997
كاركنان بهطورفزاینده با ابها و عد اطمانان وسط عواملي نظار استرسها ،كوچيکسيازيهيا،
غاار سری

كنولوژي و سایر استرسهياي محياط روبيهرو مييشيوند .بيهطيور همزميان ،شياهد

باشترشدن شكاف بان فقار و غني ،و افزایش خریب محاط زیست و جز آن هستام .این ميوارد و
ناز مشكتت اقتصاد ،اجتما و اكولوژي ،مشكتت واقعي اختقيي و معنيوي سيازمانهيا را نشيان
ميدهند .سازمانهاي ما به بازسازي نااز دارند ،اعضاي سازمانها نااز دارند به داستانهيایي بزرگتير
و بامعنا ر و ناز اهدافي واال ر ايساس علب كنند .بهتر است كه این بازسيازي سيازمان بيه وسيالة
بازسازي فرهن

اختقي و معنوي سازماني اناا گارد.

در سازمانهاي كنوني ،بسااري از داستانهاي سازماني فاقد معنویتها هستند .همچنيان ،مقيدار
اندكي از بهكارگاري ايساس در مذاكرات روزمرة سازماني مشاهده ميشود .در نهایيت ،ميدیران و
ماریان ناز بهطور معمول طوري پرورش داده ميشوند ا باشتر فعالات كنند ،ا اینكه در پي فكير
باشند .عداد افراد كمي هستند كه شهامت داشته باشيند ارزشهياي درونيي ماننيد ليذت ،شيفقت،
انسانات ،بخشش را علني سازند و استثنائات كمي وجيود دارد كيه رهبيران سيازماني آزادانيه ایين
ارزشها را در مدیریت بهكار گارند (.)Ouimet, 2000
همچنان ،امروزه بسااري از داستانهاي سازماني از اخت ناز هي هسيتند ،در بخيش شيركتي
اخت كمي مشاهده ميشود و رشد فزایندهاي در رسوایيهاي اختقي در سازمانها بهوجود آميده
است .بسااري از داستانهاي سازماني بر مورو هيایي ماننيد «مشيتري پادشياه اسيت»« ،سيهامدار
دستور ميدهد» و«رئاس هماشه درست ميگوید» مركز كردهانيد .سيلمون ( )9111نايز از برخيي
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استعارههاي منفي متداول در كسبوكار مانند مادان نبرد ،جنگل ،بازي ،ماشان و جز آن انتقاد كرده
است و عقاده دارد كه براي مثال باید از نقل داستانهایي دربارة چه مازان هزینه باید كرد ،شيركت
رغاب خرد و نابود شود ،ايتراز كنام.
به نظر ميرسد علت اصلي رفتار غاراختقي اخار شركتها بر ردانستن ارزش ولادشده بيراي
سهامداران با درنظرنگرفتن أثار اعمال ،بر ذینفعان دیگر باشد ( .)Kochan, 2002نظر يداكثرسيازي
سود سيهامداران یكيي از موريو هياي غاليب در اكثير سيازمانهيا شيده اسيت .اميا ،مركيز بير
يداكثرسازي سود كو اهمدت باعﺚ ایااد فرهن

بياختقي خواهد شد .به معناي دیگر ،كاركنيان

مانند زنداناانياند كه كامتً به ارباب خود (شركت) وفادارند و بنابراین ،ورعات موجيود را بيا هير
هزینهاي يفظ ميكنند .بر پایة حقاقات جكال ( ،)9133اغلب آرزوها و مایتت شخصي كاركنان
به وسالة شخصات جمعي محل كار جهتدهي شده و عدیل ميشود ،به عبيارت دیگير ميي يوان
گفت رفتار اختقي و ذات سازماني به وسالة «یک نو » داستان سازماني عریف ميشود و در كيل
سازمان گسترش ميیابد .در نتااه ،رهبران ناازمندند كه اهداف سازمان خود را در اجتما سازماني
به صورت داستان بازسازي كنند.
عده اي با این عقاده مخالفند .برخيي مييگوینيد بيه رهبيران الهيا بخيش كيه از داسيتانهياي
برانگازاننده استفاده ميكنند ،نااز نداریم و این خطوط راهنما ،ساستمهاي گزارشدهي و آموزشها
هستند كه ما را به سيوي رفتارهيا و شخصياتهياي اختقيي سيو مييدهنيد .اميا ،بررسييهياي
اناا گرفته در زمانة این موريو نشيان ميي دهيد فرهني
دستوردادن و پاروي از دستورها نااز دارد .فرهن

سيازماني اختقيي بيه چايزي بياش از

اخت مدار باید يس و اربه شود و در زندگي

بهكار گرفته شود .برنامههاي اختقي رسمي و دوینشده به نهایي كفایت الز را نخواهد داشت.
كل

( )9131باان ميكند روشهاي دیگر براي غاار كه گياهي در سيازمانهيا بيهكيار گرفتيه

ميشوند ،اغلب در ظاهر مؤثرند ،ولي در يقاقت كار به همان صورت قبيل بياقي مييمانيد .بيراي
نمونه «معنویت در محاط كار» و «داستانسرایي سازماني» به نهایي مي واند فقط بيه عنيوان ابيزاري
براي رشد افراد ،بدون بهكارگاري ابزارهاي مفاد و استفاده از انگازش بهكار گرفته شود.
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معنویت در محاط كار مي واند یا بهطيور نادرسيت ،یيا بيهطيور سيطحي بيهكيار گرفتيه شيود
( .)Cavanagh et al., 2002ا كنون وانمندسيازي ،نيو ميدیریت ،كافايت ،ميدیریت سيهامداران،
اخت  ،خطوط سه گانة فرمان و جز آن در سازمان اربيه شيده اسيت .از ایين رو مناسيب اسيت
نامنگاهي ناز به معنویت در محاط كار به وسالة داستانها یا داستانسرایي معنوي انداخت .رهبيران
مي وانند اختقي و معنویت را در سازمان سهال كنند ،اما باید در نظر گرفت كاركنيان هنيوز بایيد
این داستانها را به شاوة خود فسار كنند و آنها را عماقاً بپذیرند .باید به خاطر داشيته باشيام كيه
شاوههایي گونياگون بيراي فسيار داسيتانهيا وجيود دارد .بيوج ( )9111ایين موريو را نظریية
چندصدایي در مبايﺚ سازماني ناماد.
همچنان ،باید به جنبههاي منفي بهكارگاري معنویت و اخت در داستانهياي سيازماني واقيف
بود .هنگامي كه بحﺚ نفوذ اختقي و رواني در كاركنان به ماان ميآید ،باید مراقب بيود كيه كيدا
معناي بهكار شده گرفته است؟ كدا عریف از معنویت مد نظر است؟ كدا نظير از رفتيار اختقيي
رویج داده شده است؟ زیرا همان طور كه داستانها مي وانند فسارهاي متفاوت و چندگانه داشيته
باشند ،معنویت ناز معاني مختلفي خواهد داشت .داستانسرایي در سيازمان بایيد بيه زبيان محياوره
بدیل شود ،به وسالة آن بتوان صداهاي متفياوت را شيخاص داد ،دیيدگاههياي مختليف دربيارة
معنویت و مذهب را باان كرد و دائماً براي كاركنان معياني جدیيد ولايد كيرد .بيهطيور ختصيه،
داستانها باید يقاقي و كاربردي شوند.
داستانسرایی حقيقی

عریف داستانسرایي يقاقي مانند معنویت فرهن

سازماني مشكل است و اغلب باید آن را اربه

كرد .داستانهایي كه وسط رهبران سازماني ،یا افراد دیگر دربارة آنچه رهبران واقعي اناا داده یيا
ميخواستند اناا دهند ،مي واند این اربه را براي ما به ارمغان آورد.
داستانسرایي يقاقي ذا اً به رهبري اختقيي و فرهني

اخيت ميدار وابسيته اسيت .ميرد بيه

داستانهایي كه خوب باان ميشوند ،معنادارند و از عمب قلب و روح برميخازنيد ،واكينش نشيان
ميدهند .این داستانها به ذهن ما مينشانند و به ما كمک ميكنند ا در خود را افيزایش دهيام و

6611 

بررسی و تبيين تأثير روایتگري سازمانی در ایجاد فرهنگ اخالقمدار و معنوي

صمامهاي اختقي بهتري بگاریم .به همان روش داستانها به رهبران اجازه ميدهيد راهيي بيراي
انتقال دیدگاه و ارزشهایشان داشته باشند ،بتوانند غاار ایااد كنند و افراد را وانمند كنند.
داستانها مي وانند نقشي برجسيته در ار باطيات ميدیریتي داشيته باشيند ،آنهيا قدر مندنيد و
مي وانند به عنوان راهي براي ساختن اجتما ب هكار گرفته شوند .با فهمادن آنچه در سازمان انايا
ميدهام ،به وسالة داستانها ،بهتر مي وانام ار باط بان زندگي كاري و همة ذینفعيان را در كنيام.
رهبران آرمانگرا مي وانند از داستانهاي يقاقي براي همراهكردن كاركنان و همچنان همة ذینفعيان
استفاده كنند.
با یكپارچهسازي متون نظري بررسيشده ،به خصوصاتهاي زیر دربيارة داسيتانهياي يقاقيي
مي وان دست یافت:
 این داستانها قلب و روح مرد را حت كنترل ميگارند. شامل شفقت ،بخشش ،فرو ني ،حمل و ايترا ميشوند. آنها ارزشهاي معنوي و اختقي را انعكاس ميدهند. به مرد كمک ميكنند كمال را بشناسند. كمک ميكنند به سط هوشااري باال ري برسام و بتوانام راهي كه مرد با همدیگر و سایرذینفعان خارجي عامل ميكنند ،غاار دهام.
 آنها افراد را در زماني كه اغلب مرد دچار ابهيا و عيد اطمانيان هسيتند ،بيا هيم متحيدميكنند.
 شخصاتها را رشد ميدهند.بهرهگيري عملی از داستانسرایی

سازمانهاي زیادي این واقعات را نشان دادهاند كه معنویت مي وانيد در رشيد فيردي ،سيازماني و
رهبري بهكار گرفته شود .اگر داستانسرایي مهار ي آميوختني باشيد و نيه ذا يي

(1997

،)McKee,

كوشش در یادگاري داستانسرایي به همراه فعالاتهاي معنوي مانند مدیتاشن ،رفلكشين و جيز آن
مي واند بهطور بالقوه رهبران سيازمان را در وسيعة ظرفايت داسيتانسيرایي يقاقيي یياري كنيد.
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همچنان ،مرین نوشتن در دفتر خاطرات روزانه با كلما ي كه بتفاصله از ذهين يراوش مييشيود
مي واند به دو زمانة وسعة رهبري يقاقي و قابلات داستانسرایي كمک كند .همانطور كه قبتً ناز
گفته شد عداد زیادي وبسایت و كتاب دربارة اخت و معنویات بر اساس داستانهياي سيازماني
وجود دارند كه بهكارگاري آنها ناز مي واند راهگشا باشد.
از آناا كه نااز است رهبران سازمان هم از رفتارهاي اختقي و هم غاراختقيي داسيتانسيرایي
كنند ،پاشنهاد ميشود رهبران عالي سازمان دربارة شاوة بهكيارگاري اخيت در سيازمان نايز بيراي
كاركنان سخن بگویند

(1988

 )Jackall,و از اینكه جایي براي رفتارها و برخوردهاي غاراختقيي و

ناز رهبري غاراختقي در سازمان وجود ندارد ،بحﺚ كنند.
این نكته ناز مهم است كه داستان نها نوشتهاي بر روي كاغذ ناست ،بلكه بر زبيان نايز جياري
ميشود و در نو مطلوب آن بهطور رودررو با كاركنان مطرح ميشود .از این رو ،مدیران نايز بایيد
در همة سطوح سازماني در داستانسرایي سازماني سهام شوند .همچنان ،باید در نظر گرفيت همية
افراد سازمان در ساخت یک داستان سازماني دخال ميباشند.
یكي از نكتههاي خالي مهم این است كيه رهبيران بایيد محاطيي بيه وجيود آورنيد كيه در آن
گفتوگو دربارة اخت و معنویت امن و قابل قبول باشد .مرد نااز دارند ايساس كنند كه محاطي
كه در آن قرار دارند ،براي نقل داستانهایي معنوي و اختقي ایمن است .ممكين اسيت كارمنيدان،
يس كنند در عصر عد اطمانان و كوچکسازي ،صحبت از ارزشهاي اختقيي و معنيوي بسياار
خطرنا

است .پرس و همكاران ( ) 3008ميگویند فقط بهجاي پوشاندن مورو هاي در لفافيهاي

از زبان معنوي ،بر مفهومي از مدیریت كه به ايترا به ارزشهاي دروني افراد عماقياً متعهيد اسيت
باید متمركز شد .این ساستم باید به وسالة ابعاد معنوي شخصات انساني شدید و قویت شود ،اما
از ابها و چندگانگي زبان معنوي پرهاز شود .بيه عبيارت دیگير ،داسيتانسيرایي در سيازمان بایيد
ارزشهاي رهبران و سازمان را با عریفهاي مطرح و فسارهاي معنویت در محياط كيار متعيادل
كند.
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روش پژوهش
این پهوهش از نو مطالعات وصافي و كاربردي است .جامعة آماري شامل كاركنان صينعت بير
در شركت وزی خراسان رروي است .عداد نمونه با به كيارگاري روش نمونيهگايري حقاقيات
غارآزمایشي با فرمول كوكران محاسبه شد كه  989نفر بهدست آمد.
دادهها با بهكارگاري پرسشنامة استاندارد گردآوري شيده اسيت .در ایين پرسشينامة  81سيؤالي
جهت نمرهدهي به گزینههاي پرسشنامه ،مقااس پنجدرجهاي لاكيرت بيهكيار گرفتيه شيد .در ایين
پهوهش براي بررسي روایي ابزار حقاب با بهرهگاري از نظرهياي خبرگيان سيؤالهياي پرسشينامه
بررسي شد .همچنان ،براي بررسي پایایي پرسشنامه قبل از اجراي نهایي ،عدادي در اختاار نمونية
پهوهش بهطور صادفي قرار داده شد و رریب آلفاي كرونباخ با نر افزار  SPSSبراي آنان محاسبه
شد كه  0/131به دست آمد كه باانكنندة ثبات و همساني دروني پرسشنامه است.
جدول .1بررسی پایایی پرسشنامه

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

81

0/131

بررسی فرضيههاي تحقيق
براي آزمودن فرراههاي آماري ،آزمون ي کنمونه براي مقایسة ماانگان نمونه با یک مقدار ثابت
بهكار گرفته ميشود .آمارة این آزمون به شرح زیر است:
x  1
tob  1
s1 / n1

كه در آن:
9

 :ماانگان امتااز أثار روایتگري بر ایااد فرهني

اخيت ميدار (بير اسياس مايانگان امتاياز

بهدستآمده از سؤالهاي  9ا  91پرسشنامه كه طبب مقااس لاكرت امتاازدهي شده اسيت)/
فرهن

معنوي (بر اساس ماانگان امتااز بهدستآمده از سؤالهاي  99ا  81پرسشينامه كيه

طبب مقااس لاكرت امتاازدهي شدهاند).
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 :ماانگان امتااز أثار روایتگري بر ایااد فرهن

اخت مدار /معنوي در كل جامعة آماري به

عنوان مت عمل
9

 :انحراف معاار امتااز أثار روایتگري بر ایااد فرهن

9

 :يام نمونه

اخت مدار  /معنوي

8

9

9

بررسی فرضية اول تحقيق

اخت مدار أثار دارد».

فرراة اول حقاب به این شرح باان شده است« :روایتگري بر ایااد فرهن

براي پاسر به این پرسش باید آن را به یک فرض آماري بدیل ،سپس ،فرض آماري را آزميون
و سراناا بر اساس نتااة استنباط آماري اناا گرفته ،پاسر آن مشخص شود.
بنابراین ،در ابتدا فرراة اول حقاب را به باان آماري باان ميكنام:
روایتگري بر ایااد فرهن

اخت مدار أثار ندارد.

روایتگري بر ایااد فرهن

اخت مدار أثار دارد.

8

9

8

0
9

9

نتااة این آزمون پس از اناا دادن محاسبات در جدول  3گزارش شده است كه جهت بررسيي
معناداربودن اختتف ماانگان امتااز أثار روایتگري بر ایااد فرهن

اخيت ميدار ،ميي يوان مقيدار

آمارة آزمون ياصل (معادل  )3/311را با عدد بحراني ي مقایسيه كيرد .البتيه بيا وجيه بيه اینكيه
نر افزارهاي آماري مقدار ايتمال معناداري ( )P-valueرا گيزارش مييكننيد ،آسيان ير اسيت ایين
شاخص را جهت ارزیابي فرراة یادشده بهكار گرفت.
جدول  .2نتایج آزمون تی برای آزمون با فرضية اول تحقيق

متغير
امتااز أثار روایتگري بر ایااد فرهن

حجم نمونه ميانگين انحراف معيار
اخت مدار

980

8/18

0/113

آمارة تی

P-value

3/311

0/000

مي دانام زماني كه  P-valueاز سيط معنياداري آزميون ( )αكيوچكتر باشيد ،فيرض صيفر رد
ميشود .بنابراین ،از آناا كه  P-valueبرابر با صفر و كوچكتر از  0/01است ،با اطمانان  11درصيد
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مي وان گفت از دیدگاه پاسخگویان به پرسشنامة حقاب «روایتگري بر ایااد فرهني

اخيت ميدار

أثار دارد».
بررسی فرضية دوم تحقيق

معنوي أثار دارد».

فرراة دو حقاب ناز به شرح زیر باان شده است« :روایتگري بر ایااد فرهن

در ابتدا فرراة دو حقاب را به صورت فرضهاي آماري به شرح زیر باان ميكنام:
روایتگري بر ایااد فرهن

معنوي أثار ندارد.

8

9

0

روایتگري بر ایااد فرهن

معنوي أثار دارد.

8

9

9

جدول  .3نتایج آزمون تی برای آزمون فرضية دوم تحقيق

متغير
امتااز أثار روایتگري بر ایااد فرهن

حجم نمونه

ميانگين

980

8/19

معنوي

انحراف معيار مقدار آمارة تی
0/180

9/113

P-value

0/000

همانطور كه باان شد ،ميدانام زماني كه  P-valueاز سط معناداري آزمون ( )αكوچكتر باشيد
فرض صفر رد ميشود .بنابراین ،با وجه به اینكه رریب معناداري آزمون صفر به دست آميد و از
سط  0/01كمتر است ،با ريریب اطمانيان  11درصيد ميي يوان گفيت از دیيدگاه پاسيخگویان بيه
پرسشنامة حقاب «روایتگري بر ایااد فرهن

معنوي أثار دارد».

نتيجهگيري و پيشنهادها
در ختل مبايﺚ باان شد داستانسرایي وسط رهبران ،كه اجزاي اختقي و معنوي را به هم پاونيد
ميدهد ،در پایداري و يفظ اخت سازماني نقشي اساسي دارد .در این وريعات اعضياي سيازمان
مي وانند ار باط به اجتماعي بزرگتر و اهدافي واال ر را ايساس كنند .رهبران سازماني بایيد بداننيد
كه ایااد معنویت در سازمان بهسادگي افزایش سيط عملكيرد یيا يداكثرسيازي ارزش سيهامدار
ناست .معنویت و داستانسرایي مي واند فضایي را براي ساخت صویري از جهان بهتر آماده كنيد.
معنویت شامل شناخت ما از عواملي مانند اینكه ارزشهاي كاركنان ما از كاا ميآیند و چگونه بيه
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اخت مر بطند ،است .به وسالة داسيتانسيرایي يقاقيي ،رهبيران ميي واننيد در فكير اختقيي و
رفتارهاي كاركنان نفوذ كنند .رهبران يقاقي ميي واننيد بير روح سيازمان يأثار گذارنيد ،فرهني
سازماني را متحول كرده و كاركنان خود را وانمند كنند .یک فرهن

سازماني كه هم اخت و هيم

معنویت را در خود دارد ،با سایر ذینفعان خارجي خود ار باط دارند و داستانهاي آنهيا را نايز بيه
خود انتقال ميدهد .بررسي اناا گرفته و نتایج پهوهش كه در سطور گذشته باان شد ،بر نقش مؤثر
داستانسرایي سازماني بر رهبري اخت مدار و معنوي صحه ميگذارد .در ادامه مي يوان بايان كيرد
جاي چندین مورو پهوهشي در بررسي متون نظري حقاب خالي به نظر ميرسد .براي نمونه ،در
سازمانهاي مختلف عمومي ،خصوصي ،ااري و غارانتفاعي و جيز آن داسيتانهياي سيازماني در
ابعاد ایااد فرهن

اختقي و معنوي چه فاو ي دارند؟ همچنان ،اگرچه به نظر ميرسد اخيت در

قلب مطالعات مدیریت قرار دارد ،اما شواهد كمي دربارة حقاقات در این زمانيه بيراي رهبيري در
عمل وجود دارد و نمونة داستانهاي كمي وجود دارند كه رهبران امروزي را در يالتي كيه حيت
عنوان رهبر يقاقي شرح داده شد ،نشان دهند.
در این مقاله برخي مفاهام مانند داستانسيرایي ،معنویيت در محياط كيار ،فرهني

سيازماني و

رهبري بررسي شده است .شایان ذكر است در زمانة مفاهامي ماننيد وسيعة سيازماني ،آميوزش و
مربيگري سيازماني ،ايسياس در سيازمان ،ميدیریت سيهامداران و ميدیران بحيران در رابطيه بيا
داستانسرایي ناز بررسي شود.
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