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؟کندچگونه تحول سازمانی را تسهیل می استعاره چیست و

  مینو میرحسینی

  سید محمد نیک سرشت

  امیر اخالصی

بخشسید علیرضا فیض

چکیده

یکی از بزرگترین دستاوردهاي  ،ها در جهت تسهیل فرایند تحول سازمانیاستفاده از استعاره

ها از استعاره ،بسیاري ةگرچه به عقید. باشدر میهاي اخیو مشاوران سازمان در سال پژوهشگران

-صورت عملی وارد مدیریت شدهه هاست که ب اند و مدتهاي دور در زبان نقش مهمی داشتهگذشته

شده توسط مدیران و مشاوران عمر چندانی  ریزيدار و برنامهصورت هدفه ها ب اما استفاده از آن ،اند

 ،له اختصاص داده شده استأتوجهی از ادبیات که به این مس حجم قابل رغم در نتیجه علی. ندارد

هاي مناسب استعاره. وجود دارد ها هاي مختلف استفاده از آنحوزهو ابهامات فراوانی در  سوالهاهنوز 

کنند؟ آیا این یک از مراحل تحول را تسهیل می دامها کبراي تحول سازمانی کدامند و این استعاره

 استفادهمخصوص به خود را  ةاستعارتواند میه فرد و محدودند و یا هر سازمان ها منحصر باستعاره

هاي ها و تلهچالشهاي قابل استفاده براي مدیران در این زمینه موجود است؟ ارچوبچکند؟  آیا 

 ۀها مسئل و ده سوالهاها چگونه است؟ این کارگیري استعارهه ب ةها چیست؟ شیواستفاده از استعاره

این . استهاي اخیر به خود مشغول کردههمگی ذهن مدیران و مشاوران سازمان را در سالدیگر 

ها که به هدف معرفی مقاله تالشی است در جهت مرور مختصر ادبیات تحول سازمانی و استعاره

استفاده توسط مدیران ۀ یک چارچوب کلی و قابلتحول سازمانی و ارائ ۀثر در زمینؤهاي ماستعاره

چنین  هاي سنتی و مدرن و همدر این مقاله سعی شده است با تفکیک استعاره. شده است نوشته

ها در تحول مسیر هموارتري براي مدیران در جهت استفاده از استعاره ،هاي مدرن بندي استعارهدسته

  .سازمانی ایجاد شود

  مقاومت در برابر تغییر، احساساتتحول سازمانی، استعاره، : کلیدي مفاهیم

                                                
  دانشجوي رشتهMBA دانشگاه صنعتی شریف  

  دانشجوي رشتهMBA دانشگاه صنعتی شریف

 دانشجوي دکتراي مدیریت دانشگاه تهران

  صنعتی شریفاستادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه
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  قدمهم

میقاً در زندگی ما نفوذ کرده ها ع ستفاده از آنها جزئی از زندگی ما هستند و ااستعاره 

پردازیم کنیم، به برقراري ارتباط میکنیم، تصور میهاست که فکر میاز طریق استعاره. است

بسیاري از  .)Akin & Palmer, 2000; Carr,1997( کنیمپردازي مییاوو حتی ر

نند سازمان، بازار، مشتري و طور گسترده مورد استفاده هستند ما مفاهیمی که امروزه به

ها هم نقش استعاره، نیز در ادبیات مدیریت .هاي بسیار قدیمی هستندمدیریت در واقع استعاره

هاي گاهی قالب ها را بر عهده دارند وتوصیف واقعیات سازمان و هم نقش ایجاد این واقعیت

کسوت در  پیش پژوهشگرانکه یکی از  بنا به عقیدة مورگان. دهندمی غییرتذهنی موجود را 

سازمان از ابعاد مختلف، باعث افزایش  »ندنخوا«، مهارت هاستاستفاده از استعاره ۀزمین

یدن، ها را شامل سه مرحلۀ دستعارهمورگان هنر استفاده از ا. هد شداثربخشی مدیران خوا

ستفاده از یک ا وي معتقد است کهعالوه بر این . ها میداندفهمیدن و شکل دادن موقعیت

، در عوض به کار بردن کندند کل واقعیت سازمان را براي ما روشن توااستعاره به تنهایی نمی

مکان بررسی ابعاد مختلف یک موقعیت را هاي چندگانه براي فهمیدن سازمان به ما ا استعاره

   .)Morgan, 1998( دهدیم

ه ها باید دقت کافی ب ها در هنگام استفاده از آنهاي مثبت استعاره رغم ویژگی البته، علی

عنوان مثال، ه ب. ها نشویم کارگیري استعارهه هاي رایج در فرایند بکار برده شود تا دچار تله

هیم هاي نامناسب، انتقال مبهم مفاهها به شیوستعارهاستفاده از ا: ها عبارتند ازبرخی از این تله

  . هااستفاده از گسترة محدودي از استعارهها، ها، تغییر استعارهستعارهاز طریق ا

  چرا زبان در فرایند تحول سازمانی مهم است؟

راه  3کند که حداقل  علم مدیریت بیان می پژوهشگرانیکی از  1دیموس تسوکاس هاري

از لحاظ رفتاري، شناختی و عدم ترتیب : مدیریت آن وجود دارد براي تبیین تحول سازمانی و

)Tsoukas, 2005 .(ترین نگرش نسبت به تحول است ترین و گستردهدید رفتاري قدیمی

اصول اساسی دیدگاه رفتاري به . شودهاي مدیریتی نسبت به تحول میو شامل بررسی

شود و در  اساس حرکت مدل میاولین اصل این است که، تحول بر : باشند ترتیب زیر می

گوید که  دیدگاه شناختی می. افتد باشد و به طور متوالی اتفاق می می) ايمرحله(نتیجه ضمنی 

در واقع الزمۀ یک تحول . باشدبراي فهم و اجراي فرایند تحول دیدگاه رفتاري کافی نمی

د تحول آشنا هاي افراد سازمان در طی فراینخوب این است که ما با احساسات و نگرش
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هاي باشد، استفاده از سیستماما دیدگاه سوم که به موضوع این مقاله مرتبط می. شویم

. عالمتی و شناختی مشترك بین افراد براي به دست آوردن و یا رسیدن به هدفی خاص است

. تواند یک زبان خاص باشد یعنی الگوي خاصی براي به کار بردن کلمات سیستم عالمتی می

اند ولی ما مستقیماً به سمت نظر علمی زیادي مطرح شده  مقاله هااین باره مفاهیم و  البته در

تحول در حقیقت عبارت است از فرایند ساختن و به اشتراك «: گویدرویم که میمورگان می

هاي ها بیانتوان گفت که استعارهمی. »هاي سازمانی گذاشتن مفاهیم و تعابیر جدید از فعالیت

کنند تند که در اجراي فرایند تحول و در تسهیل آن به ما کمک شایانی میمناسبی هس

)Morgan, 1998.(

  مقاومت در برابر تحول

بر  پژوهشگران، بسیاري از »مقاومت در برابر تحول«مربوط به بحث  پژوهشدر ادبیات  

یعنی اند که در مدیریت تحول، بیشتر اوقات جنبۀ انسانی تحول این واقعیت تأکید کرده

که افراد چه نقشی در تحول دارند، نادیده  گذارد یا اینکه تحول چه تأثیري بر افراد می این

سه عامل اساسی 3و دوانا 2تیشی). Szamosi & Duxbury, 2001(شود گرفته می

موانع : اند که این سه عامل عبارتند ازبراي مقاومت در برابر تحول سازمانی شناسایی کرده

و موانع ) ها مانند تهدیدها یا ائتالف(، موانع سیاسی )مانند اینرسی سازمانی( تکنیکی و فنی

هاي مانند فقدان جوي که از تحول حمایت کند یا تعهد و دلبستگی به روش(فرهنگی 

اما هرکدام از این عوامل به فعالیت ). Szamosi & Duxbury, 2001) (قدیمی

به عقیدة . هاي کارمندان مرتبط استیتروزمرة سازمان و در نتیجه مستقیماً به حما

با این مقاومت در برابر تحول نباید مستقیماً مبارزه کرد، بلکه باید افراد  5و اسپاتنیتز 4جودسون

که آموزش نبینند و در برابر تحول احساس راحتی نکنند، پشتیبانی کرد  را تا زمانی

)Szamosi & Duxbury, 2001 .(ند پشتیبانی شامل ارائۀ این فرای 6به عقیدة استربل

تواند که چگونه یک سازمان می دانستن این. باشد یک رابطۀ جدید بین کارکنان و سازمان می

به بهترین شکل از کارمندانش در طول فرایند تحول حمایت کند، از اهمیت باالیی برخوردار 

توجه به  عدم. تحول را به خود اختصاص داده است پژوهشاست و حجم باالیی از ادبیات 

اي مانند عدم رضایت شغلی، استرس باال، این مسئله در فرایند تحول باعث مشکالت عدیده

  ).Szamosi & Duxbury, 2001(شود کاهش تعهد و ترك خدمت می
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  سازمانی تحولرابطۀ استعاره و 

می یو داها به یک چالش فراگیر  تحول سریع و اساسی، هم اکنون براي رهبران سازمان

توانند بر چه مسلم است این است که مدیران و رهبران سازمانی نمی آن. تبدیل شده است

ها را به دلخواه  همۀ اتفاقات و فرایندهاي موجود در سازمان نظارت و کنترل داشته باشند و آن

 که چگونه بیان و شیوة نگرش توانند با توجه و تمرکز بر اینها می خود شکل دهند، اما آن

گذارد، بر نحوة مشاهدة اتفاقات تأثیر هاي توصیفی و تعبیري کارکنان اثر میارچوبها بر چ آن

یعنی یک گویش خاص یا (بنابراین نیاز به یک آرایش منسجم و منطقی زبانی . بگذارند

-که چه اتفاقی در حال اجرا است به شدت احساس می براي بیان این) اي از تصاویرمجموعه

رسد با استفاده از چنین زبان و گویشی بتوان تحول را به زبانی  ی به نظر میشود و از طرف

از طرف دیگر این ابزار براي شکل دادن به هدف . ساده و قابل فهم براي کارکنان بیان کرد

مفید  چنین براي تهیه و ارائۀ پیشنهادهاي یک سازمان، براي روشن کردن جهت تحول و هم

اما . باشدازمانی، هم از طرف مدیران و هم کارکنان مفید میبراي تسهیل فرایند تحول س

درصد وقت خود را صرف ارتباطات درون و برون سازمانی  70اگرچه رهبران سازمانی بیش از 

به درستی درك  و فراگیر کنند، متأسفانه کاربرد چنین زبانی از طرف رهبران سازمانیمی

اي گیرند، آن را به صورت تجربهت قرار میدر نتیجه کسانی که در معرض تحوال. نشده است

زیرا تحول به خودي خود جدا از منافعی که به همراه . کنند کننده و نامطمئن درك می خسته

).Abel & Sementelli, 2005(برانگیز باشد زا و مقاومتتواند مبهم، استرسدارد می

راگیري دارند و مسائل کوچکی ها کاربرد بسیار فامروزه در فرایند تحول سازمانی استعاره

اي مانند تحول تا مسائل پیچیده) تحول در منابع انسانی(مانند استخدام یک فرد جدید 

 ,Dreachslin(شود ها بررسی میرهبري در دنیاي مدیریت امروز، از دید استعاره

Kobrinsky, & Passen, 1994 .( در واقع از وقتی پیچیدگی فرایند تحول بر

زیرا براي درك . شدها رایج علم مدیریت آشکار شد، استفاده از استعاره پژوهشگران

ها را براي ما آسان کند  فرایندهاي پیچیده به زبانی جدید نیاز داریم که پیچیدگی

)Sullivan, 2004 .(  

هاي زبانی  براي ها اثربخشی باالیی در ایجاد کمکامروزه استعاره« :گوید مورگان می

ها اگر به استعاره). Morgan, 1998( »، استرس و مقاومت دارندکاهش عدم اطمینان

- درستی و با خالقیت به کار روند، ابزاري بسیار قوي و ارزشمند براي ساده کردن پیچیدگی

ها با تحلیل درست چنین اگر از استعاره هم. گیري تحت شرایط متالطم هستندهاي تصمیم
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ها در ل و شناسایی نقاط مقاومت و درك شکافها براي درك فرایند تحو استفاده شود، آن

-رغم قدرت و کاربرد استعاره اما علی. ها، اهداف و اعمال بسیار کارا هستند قبول تحول ارزش

که از کدام استعاره استفاده کنند و کدام استعاره فرایند تحول در  ها، هنوز رهبران در این

   ).Morgan, 1998(د کند سردرگم هستنها را بهتر توصیف می سازمان آن

  ها هاي سنتی در فرایند تحول و ماهیت خطا در آناستعاره

-ها صورت میدر حال حاضر تبیین و توصیف تحول سازمانی توسط گروهی از استعاره

اي از ابعاد دیگر غافل اي از تغییر تمرکز کرده و به صورت گستردهگیرد که هر کدام بر جنبه

. گیرنداي تحول را نادیده میمرحله ها حساس نبوده و فرایند چند آن اند و نهایتاً نسبت بهشده

ناتوان  شودکه یک تغییر پایدار چگونه به وجود آمده و حفظ می ها در توضیح این در نتیجه آن

 باشند می »8بازیگر عقالیی«و  »7ماشین«ها، عنوان مثال دو نمونه از این استعارهه ب. هستند

)Abel & Sementelli, ماشین و بازیگر عقالیی، این دو محقق،  ةبه عقید .)2005

هایی هستند که بسیار محبوب بوده و تصویري هم از سازمان و هم تغییر سازمانی بر استعاره

، گیولیک و اورویک )Weber, 1968( ، وبر)Taylor, 1997( هاي تیلوراساس نوشته

)Gulick & Urwick, 1937 (ها گرایش دارند ثابت کنند رهاین استعا. دهندارائه می

وار  نه تنها داراي رفتاري ساعت کندهاي منظمی که به صورت عقالیی عمل میکه سازمان

از طرفی استیالي . شودها ایجاد می بوده بلکه بر اساس خواست مدیرانشان تغییرات در آن

 است هشدنیز تر مستحکم عقالنیت محدود توسط سایمون ةها با مطرح شدن ایداین استعاره

)Simon, 1945( .وجود آمدن استعارهه جاست که این ایدة کلی، خود باعث ب جالب این-

  . شده است غیرهتر مانند سازمان به مثابه کامپیوتر، سیستم پردازش اطالعات و هاي مدرن

- استعارههاي سنتی این است که طور که به اختصار اشاره شد، مشکل استعاره اما همان

روند در ایجاد اي به کار میین دست که به سادگی قابل فهم بوده و به طور گستردههایی از ا

 ,Abel & Sementelli( باشندکام میکردن خأل بین تئوري و عمل ناارتباط و پر

ها هیچ چیز در مورد سازمان در اختیار البته این به این معنی نیست که این استعاره. )2005

موفق  کندپذیر ت را تحملتحوالقط در تولید دانشی که بتواند دهند بلکه فما قرار نمی

توان بررسی کرد، اما مشکل اصلی و ماهیت گرچه این ناکامی را از چند جهت می. نیستند

ها چه کاري قرار است که استعاره دهد این است که، نه تنها اینجا رخ می خطایی که در این

ها نیز از نظر نگی عمل کردن استعارهانجام دهند به خوبی درك نشده بلکه چگو
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شود هاي عقالیی این برداشت میمثالً در مورد استعاره. شناختی فهمیده نشده است معرفت

باشند و ابزاري مناسب است که بیشترین تطابق را با واقعیت داشته ها یک ابزار میکه استعاره

د که از ابزارهاي مناسب استفاده هایی هستنهاي موفق واقعاً ماشین باشد و از طرفی سازمان

 پژوهشهاها در فرایند کاربردشان، متغیرهاي مستقلی هستند که با این منطق استعاره. کنندمی

که چه چیزي خوب و درست  دهی کرده و رفتارها و باورها را با در نظر گرفتن این را جهت

مورگان ی مانند هشگرانپژو ةاما بنابر عقید. دهندسازمانی شکل می تحولاست در فرایند 

 ,Morgan( کشاندها ما را به گمراهی می ها در واقع ابزار نیستند و دید ابزاري به آناستعاره

1998.(  

  

  تحولهاي مدرن مورد استفاده در فرایند استعاره

ها در فرایند تغییر را توان دیدگاه مدرن استفاده از استعارهمیمقاله این به نظر نویسندگان 

  . زاویه مورد بررسی قرار داداز دو 

  

  هاي جدیدایجاد استعاره

تري براي تحلیل تحول هاي جدید و مناسباز یک نقطه نظر، در دیدگاه مدرن استعاره

رنگ  در واقع در این دیدگاه، استفاده از منطق عقالنیت محدود کم. روندکار میه سازمانی ب

هاي جدید مورد استفاده در استعاره. سته اشدتر شده و نقش انسان و توجه به او پر رنگ

شروع شده و در استعاره  »سازمان به مثابه یک حیوان«هایی مانند دیدگاه مدرن از استعاره

در این بخش به معرفی مقدماتی . رسندبه اوج خود می »موسیقی«هاي بسیار جدیدي مانند 

  .پردازیمباشند می این دو استعاره که یکی از محصوالت دیدگاه مدرن می

یکی از اقدامات  :تحولاي خوب براي استعاره »سازمان به مثابه یک حیوان«

هاي مختلف سازمان مورد ها براي آشنا شدن با جنبهبسیار مفید و مؤثر مشاوران سازمان

باشد که هاي مختلف می مناسب و خاص از اعضاي سازمان در رده سوالهامطالعه، پرسیدن 

 خواهد که سازمان خود را به شیئی خاص تشبیه کندز فرد میمشاور ا سوالهاطی این 

)Oswick & Montgomery, 1999( .اي با استفاده از این روش، مشاوران حرفه

- مختلف و خاصی را مد نظر می سوالهاهاي مختلف سازمانی براي بررسی موقعیت معموالً

 تحولشود در مورد  استعاره می دودو سؤال بسیار معروف و پرکاربرد که منجر به ایجاد . گیرند
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سؤال . )Oswick & Montgomery, 1999( روندکار میه و استراتژي سازمان ب

اگر سازمان شما جزئی از یک «: شود این استمفیدي که در مورد استراتژي پرسیده می

تواند با ایجاد یک  بدین ترتیب مشاور می »باشد؟ماشین باشد، به نظر شما آن جزء کدام می

  . ستعاره توسط اعضاي سازمان، به کار تحلیل سازمان بپردازدا

سازمانی نیز سؤال استاندارد و مناسبی وجود دارد که مشاوران در  تحولاما در مورد 

اگر «: ال این استؤپرسند و آن سدر یک سازمان از اعضا می تحولهنگام بررسی شرایط 

اساسی  ۀاما مسئل »ست؟ا آن حیوان کدامبخواهید سازمان خود را به یک حیوان تشبیه کنید، 

در واقع  کند؟سازمانی می تحولچه کمکی به فرایند  این است که ایجاد این استعاره عمالً

یا چابکی ) سستی(انتخاب یک حیوان توسط اعضاي سازمان دید مناسبی در مورد لختی 

ه سختی که تصویر یک حیوان سنگین که ب طوريه ب. دهدمی تحولسازمان نسبت به 

دهد که احتماالً سازمان به دالیل مختلف کند مانند فیل به مشاور این دید را میحرکت می

به سختی در آن  تحولرا ندارد و در برابر آن مقاومت خواهد کرد و یا حداقل،  تحولآمادگی 

اما تصویر یک حیوان چابک که با سرعت قادر به حرکت است مانند آهو . اتفاق خواهد افتاد

  . باشدمی تحولدهندة آمادگی باال براي اننش

موسیقی  ةاستعار :ن یک استعاره براي تغییر سازمانیعنواه موسیقی  ب

سازمانی شبیه موسیقی در طول زمان  حولت. سازمانی دارد تحولهاي بسیاري با  شباهت

هاي رهتا کنون استعا .کنداتفاق افتاده و در اعضاي سازمان احساس تنش و رهایی ایجاد می

در  غیرهآوایی و  چند  نوازي در جاز، ژیک،  بداهه متفاوتی از موسیقی از  قبیل ناهنجاري استرات

موسیقی در  ةسازي استعار اند، اما  پتانسیل رهامطالعات سازمان مورد استفاده قرار گرفته

ار موفق از اي بسیهخاطر تغییر، یکی از استفادهه شده در افراد ب ایجاد) ناراحتی(کاهش درد 

ان کنترل تجربه ناراحتی عنوان یک ابزار حسی امکه تواند بموسیقی می. باشداین استعاره می

توان گفت موسیقی در واقع می. تغییر، فراهم سازد ۀرا از طریق ساختاردهی به تجرب در افراد

 ,Mantere, Sillince, & Hämäläinen( کشددردناك بودن تغییر را به چالش می

2007( .  

ست که ا هاي کالسیک تغییر در تئوري سازمان آندانیم، یکی از فرضیه طور که می همان

اما . شوددنبال پایداري در سازمان هستند و بنابراین هر تغییري دردناك انگاشته میه افراد ب

هاي جدیدي را خلق کنیم نماید تا دیدگاههاي سازمان به ما کمک میزبان استعاره در نظریه

  . هاي معمول را به چالش بکشیمنظریه ةشد هاي پذیرفتهضیهو فر
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  هاهاي جدید به ایجاد استعارهنگرش

 ۀباشد که بیشتر با مسئلهاي جدید میها ایجاد استعارهدر دیدگاه مدرن، یکی از ایده

ي که به دیگر ةاما اید. تر باشدها پررنگ تحول سازمانی هماهنگ باشند و نقش انسان در آن

جنس  تر بپردازیم و اصوالًاین است که به مفاهیم بنیادي رسدنویسندگان این مقاله میذهن 

شود، بررسی بسیار مهم که از این ایده ناشی می ه هايیکی از نظری. ها را عوض کنیماستعاره

از نقطه نظر دیدگاه . باشدها در فرایند تحول سازمانی می آن زمان و فضا و نقش و اهمیت

ل چیزي نیست جز ایجاد تغییر در زمان یا فضا و یا هر دو و اگر از این دید به مدرن، تحو

  . تري ایجاد کنیمهاي مناسبم استعارهنیتواموضوع تحول بنگریم می

البته . باشدکالمی میهاي غیرتحول دیگري که ریشه در این دیدگاه دارد موضوع استعاره

اط بسیار نزدیکی به نیاز به بیان احساسات در فرایند هاي غیر کالمی ارتبنیاز به ایجاد استعاره

طور که در مقدمه نیز بیان شد، بیان احساسات یکی از عناصر مهم  همان. تحول سازمانی دارد

 پژوهشگراناز این رو، . شوندها می باشد و موانع سازمانی مانع از بروز آنتحول سازمانی می

اند و در این راستا، اي براي حل این مشکل بودههاي خالقانهجوي روش و همیشه در جست

-ها و داستانهاي ارزیابی جدیدي نظیر کالژها، استعارهمشاوران شروع به استفاده از تکنیک

در این میان . برنداند که روابط سمبلیک ذهنی را براي بروز احساسات به کار میکردههایی 

یک (توانند کالمی یا غیر کالمی ها میاین استعاره. باشندمی میها داراي نقش مهاستعاره

  . باشند) تصویر یا دست سازة سازمانی

جدید که در دیدگاه مدرن ایجاد شده است  ةاین بخش، به بررسی این دو اید ۀدر ادام

  .پردازیممی

  

  و استعاره تحولرابطۀ زمان و فضا با 

دیگر  لق بودن که به یکد، مانند مفهوم نسبی و مطمعنا هستن زمان و فضا به خودي خود بی 

 غییرتو براي  است تحولزمان بعدي از . در ارتباطند تحولهر دو بعد با  از طرفی .گردندبرمی

توان در را می تحولنمونۀ جالبی از رابطۀ زمان، فضا و . دهیم تغییرزندگی باید ابتدا فضا را 

. رود مشاهده کردابط تجاري بلند مدت به کار میکه براي درك بهتر رو »ازدواج«استعارة 

ت سازمان در طول دورة تحوالدهندة هاي مختلف، نشان این استعاره عالوه بر روابط شرکت

کند و به دوران جوانی شود، رشد میسازمان مانند یک کودك متولد می. باشدعمر آن می

است، سازمان با بسیاري از در زمانی که به دوران مجردي یک فرد تشبیه شده . رسدمی
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ها نسبت به و در این دوران تعهد این سازمان کردهمدت برقرار  هاي دیگر روابط کوتاه شرکت

تعهد نیز بیشتر شده و اما به تدریج که روابط استحکام بیشتري پیدا کنند، . دیگر کم است یک

زندگی و روابط دو  ت اساسی درتحوالکه ازدواج باعث  همچنان. مدت خواهند شدروابط بلند

ت فرهنگی در تحوالاي تواند منجر به پارهها نیز میشود، روابط و ائتالف بین سازمان نفر می

در این بین موقعیت . ها شودها به دلیل برخی وابستگی قدرت آن تحولطور  ها و همین آن

والدین  طور که فرزندان بزرگ شده و جانشین خواهد کرد، همان غییرتاعضاي سازمان نیز 

    .)Johnston & Hausman, 2006( شوندخود می

  

  ت سازمانیتحوالبیان احساسات در طی 

اگر به درستی براي ذینفعان و  تحولطور که در ابتداي مقاله ذکر شد، فرایند  همان

اند که کارکنانی مطالعات نشان داده. کارکنان تبیین نشود همیشه با مخالفت روبرو خواهد بود

شوند درجات باالتري از خشم، نگرانی ت سریع و اساسی مواجه میتحوالمکرر با  طوره که ب

منجر به از دست  تحولخصوص در مواردي که ه این مسأله ب. کنندوافسردگی را تجربه می

در این موارد، این قبیل . شود مشهود استدادن قدرت سازمانی، مقام و یا امنیت شغلی می

 ,Bennett, Martin( اندنی که شغل خود را از دست دادهاحساسات منفی هم در کارکنا

Bies, & Brockner, 1995( هده شده استاند مشامانده هایی که باقی و هم درآن 

)Brockner, 1998( .  

هاي ذهنی اغلب مدل تحولئل، رهبران سازمانی و مشاوران رغم وجود این مساعلی

تأکید دارند، که این مسأله به  تحولهاي منطقی گیرند که بر جنبهاي را به کار میپیچیده

چنین این تصور در بین  هم. شودقیمت نادیده گرفتن نقش مهم بیان احساسات تمام می

کنند مشکل مقاومت می تحولافرادي که در مقابل «رایج است که  تحولرهبران و مشاوران 

- سازمانی مواجه می تحولکه با  با توجه به این مسائل، کارکنانی. »دارند و باید اصالح شوند

ها زده  به آن »کارمند نامناسب«یا  »تحولمقاوم در برابر «که برچسب  شوند از ترس این

حتی در برخی . )Bennett et al., 1995( نمایندساتشان خودداري میشود، از بروز احسا

کند که ی میموارد مشاهده شده است که سازمان کارکنان را مجبور به بروز احساسات کاذب

-مطابق احساسات واقعی آنان نیست و این مسأله یک ناسازگاري احساسی در آنان ایجاد می

سات کارمندان ، دراین حالت با سرکوب کردن احساپژوهشگرانو به اعتقاد تمام  مسلماً. کند

  .وجود خواهد آمده هم براي سازمان ب مطلوبی هم براي فرد ودر بلندمدت، نتایج نا
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  بیان احساسات سازمانی  هاي نوین دراستعاره کاربرد

نگر نبودن و انتقال  ینظیر فشردگی، جزیهاي منحصر به فردي ها داراي ویژگیاستعاره

ند که مطالعۀ معتقد پژوهشگرانها  باشند که با توجه به این ویژگیمیاحساسات خاص را دارا 

  .نی شودرهنگ و تجربیات سازماتواند منجر به بینشی عمیق و روشن از فها میاستعاره

باشد و  سازمانی می تحول، بیان احساسات یکی از عناصر مهم طور که ذکر شد اگر آن

هاي جوي روش و باید در جست پژوهشگرانشوند، ها می موانع سازمانی مانع از بروز آن

-تکنیک در این راستا، مشاوران شروع به استفاده از. اي براي حل این مشکل باشندقانهخال

اند که روابط سمبلیک کردههایی ها و داستانهاي ارزیابی جدیدي نظیر کالژها، استعاره

- ها داراي نقش مهمی می در این میان استعاره. برندذهنی را براي بروز احساسات به کار می

  . دباشن) سازة سازمانی یک تصویر یا دست(کالمی توانند کالمی یا غیرها میتعارهاین اس. باشند

اند، در هاي کالمی صورت گرفتهدر رابطه با استعاره پژوهشهاها، اکثر در مطالعۀ استعاره

توانند عبور از موانع  ها و تصاویر ساده می هاي بصري نظیر کالژها، گرافکه استعاره صورتی

ت تري از تجربیاو دیدگاه عمیق کنندتر سازمانی ابراز احساسات را براي اعضاي سازمان آسان

ها به خصوص زمانی استفاده از این نوع استعاره .)Barner, 2008( کنندانی فراهم سازم

شده داراي بار احساسی زیادي باشد و شامل مسائلی باشد که  مهم خواهد بود که مسألۀ مطرح

  .)Meyerson, 1991( باشدبت کردن در موردشان مشکل میصح

 تحولکنند تا ه اعضاي سازمان کمک میها عالوه بر تسهیل بروز احساسات، باستعاره

، ناشی یافتن حس بهتر. حس بهتري نسبت به آن داشته باشندو  نندک سازمانی را بهتر تفسیر

باشد که سازمانی توسط کارکنان می تحولجوي یک توضیح با معنا براي  و از فرایند جست

، احساسات و ل نمودن افکارها با وصاستعاره. ملکرد آنان نیز تأثیر خواهد داشتاین حس بر ع

شی از ، به کارکنان در مقابله با شرایط عدم اطمینان و ابهام نادیگر ي مرتبط به یکباورها

  . کنندسازمانی کمک می تحول

   )برج تاریک(هاي بصري معرفی یک موردکاوي در زمینۀ استعاره

بزرگ امریکایی مشاهده توان در یک کارخانۀ هاي بصري را میاي از کاربرد استعارهنمونه

که گروه مدیریتش که بسیاري از اعضاي آن توسط مدیرعامل  )Barner, 2008( کرد

بخش . جدید طی یک سال اخیر منصوب شده بودند، قصد طراحی مجدد سازمان را داشتند
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ت صورت گرفته، از تحوالمنابع انسانی این کارخانه، براي ارزیابی واکنش کارکنان نسبت به 

نفر از کارکنان  70روش ارزیابی به این صورت بود که . خارجی کمک گرفت مشاورین

انتخاب شده و به ده گروه هفت نفره تقسیم شدند که پنج گروه شامل مدیران و پنج گروه 

هاي منتخب خواست در یک جلسه، مشاور از گروه. دیگر شامل کارکنان غیرمدیریتی بودند

هایی نقاشی 3تا  1هاي شکل. کنندت ترسیم تحواله تا تصورات و احساسات خود را نسبت ب

- هایی که اعضاي آن جزء مدیران نبودند، رسم شدهدهند که توسط یکی از گروهرا نشان  می

  .  )Barner, 2008( ندا

  

  

  

  

  

  

  

، برجی که در مرکز تصویر قرار دارد، محل استقرار شوددیده می 1طور که در شکل  همان

آید و دو نفري که خارج دهد که به نظر سرد، سخت و دور از دسترس مینشان میمدیران را 

چند وجود خورشید و فردي که در تصویر دوم هر. باشندرکنان میاند نمایندة کااز آن ایستاده

توان دید که رسد، اما با کمی دقت میزند به نظر مثبت میدر باالي برج به دیگران لبخند می

خورشید متوجه فردي است که در باالي برج ایستاده و نمایندة گروه مدیران  هايبیشتر شعاع

. شوددر این تصویر بخش باالیی برج کامالً جدا شده و اثري از دروازه نیز دیده نمی. باشدمی

در تصویر . باشندهاي شرکت جدا میاین بدان معناست که گروه مدیران کامالً از سایر بخش

از . باشنددرخشد، افراد پایین آن درگیر طوفان میاالي برج، خورشید میکه در ب سوم درحالی

تواند شده نمی داده باشد که در واقع، فرد نشاندهندة ارتقاي شغلی میطرف دیگر نردبان نشان

براساس توضیحات گروه مورد نظر تا قبل از ورود مدیرعامل جدید ارتقاي . از آن باال برود

ه و مهارتشان بوده است، ولی در حال حاضر افرادي که در رأس کار کارکنان بر اساس تجرب

 3 شکل

3

 2شکل 

2

١شکل 
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این، تصویر فردي که در حال سقوط  عالوه بر. باشندگیرند فاقد این خصوصیات میقرار می

باشد که در طی یک سال اخیر از کار برکنار دهندة مدیران زنی می باشد، نشاناز برج می

  . اندشده

هاي مورد نظر به عمل آمد، آنان از گروه پژوهشهاانجام  اساس نظرسنجی که پس از بر

، صحبت در پژوهشهااند و با پیشرفت اظهار داشتند که در کار با این تکنیک، راحت بوده

نظیر  پژوهشهاها در انواع دیگر  طبق نظر آن. شده استتر میرابطه با احساسشان ساده

ها ها دارد و در این روشبه نوع پرسش ها بستگیاستفاده از پرسشنامه، مفید بودن پاسخ

  .ها ندارندکارکنان نقشی در انتخاب پرسش

  

  گیري نتیجه

ها به شده در مورد استعاره مطالب منتشربندي مختصري از  ابتدا به جمعدر در این مقاله 

رویکرد  دومنظور تسهیل فرایند تحول پرداخته شده است و سپس بنابر نظر نویسندگان، 

 پژوهشدر ادبیات چه  با توجه به آن. ها اتخاذ شده استدیدگاه نوین کاربرد استعارهنسبت به 

ثر باشند و کار ؤتوانند ممیتحول ها در مراحل مختلف فرایند ، استعارهمدیریت آمده است

ارزیابی و  ۀدر زمین. هستند را تسهیل کنند تحولمدیران و مشاورانی که مجري فرایند 

، اغلب با توجه به برخی تفکرات قدیم نادرست و نان طی فرایند تحولاحساسات کارک شناخت

ها، کارکنان در بروز احساسات خود نسبت به فرایند  چنین فرهنگ حاکم بر برخی سازمان هم

این مشکالت این  ۀهم ۀریش. شوند تحول با مشکالت متعددي مانند تنبیه و اخراج مواجه می

فردي در مقابل تحوالت مقاومت کند به جاي توجیه  باشد که اگرتفکر مدیریتی غالب می

کنند تا احساسات خود ها هم به فرد کمک میدر این زمینه استعاره. باید اصالح و تنبیه شود

ند که از نیات درونی نک را بدون ترس از متهم شدن یا تنبیه بیان کند و هم به مدیر کمک می

طور منطقی از سر راه ه یکی ب تحول را یکیافراد و کارکنان سازمانش آگاه شود و موانع 

ها در هر قسمت بسیار حائز اهمیت طور که گفته شد کاربرد مناسب استعاره البته همان. بردارد

هاي کالمی  ثرتر از استعارهؤهاي تصویري مبه عنوان مثال در این بخش استعاره. باشدمی

  . باشندمی

که لزوم انجام هر تحول از طرف  صورتی در مرحلۀ کمک به درك فرایند تحول نیز، در

در . مجریان و ذینفعان به خوبی درك نشود، با مقاومت و کارشکنی افراد مواجه خواهیم شد

آفرین این است که بتواند شرایط پس از تحول را براي دیگران  این حالت هنر فرد تحول
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وضعیت سازمان و کارکنان، هاي مناسب درونی یا بیرونی، و با استفاده از استعاره کردهروشن 

  . قبل و بعد از تحول را روشن کند

ها عالوه بر کمک به ابراز احساسات کارکنان و درك تحول از عالوه بر این، استعاره

ساز ایجاد برخی تحوالت نیز باشند که این کار را به طرق  توانند زمینهها، می جانب آن

ور که پیش از این نیز ذکر شد، ما بسیاري از ط به عنوان مثال همان. دهندمختلفی انجام می

ها استعاره. کنیمزبان و ارتباطات ساخته و درك می واقعیات دنیاي اطراف خود را از طریق

واقعیات اطراف نیز  غییردهند، از این رو باعث تمی غییرو آن را ت کردهدامنۀ زبان را گسترده 

شود که طرز فکر بسیاري از گیر شود، باعث میاي فرااز طرف دیگر وقتی استعاره. خواهند بود

که این تغییر تفکر منجر به تغییر رفتار آنان نیز خواهد  کندافراد نسبت به برخی مسائل تغییر 

  .شد

ه با دیدگاه عقالیی و سنتی بتحول سازمانی،  ۀها در زمیناولین استعارهاز طرف دیگر 

و  پژوهشگراندر نتیجه . ها اثبات شد وجود آمدند که با گذشت زمان ناکارایی نسبی آن

ها و استفاده از هاي جدید به ایجاد استعارهبه سمت بیان دیدگاه مشاوران سازمان تدریجاً

 ةطور که در متن نیز اشاره شد، به عقید اما همان. ها در فرایند تحول سازمانی رو آوردند آن

از یک . توان مورد بررسی قرار دادمیزاویه  دونویسندگان این مقاله این دیدگاه نوین را از 

خوانی بیشتري در تبیین و کمک  هاي جدید که همنقطه نظر، دیدگاه مدرن در تولید استعاره

تري به ها حالت زندهدر این زمینه استعاره. است کردهبه فرایند تحول سازمانی دارند تالش 

کلی از بین ه یف شده و یا بها ضع ی حاکم بر آنیاند و فضاي مکانیکی و عقالخود گرفته

سازمان به مثابه یک حیوان و  ةتوان به دو استعارها میاز این نمونه استعاره. رفته است

هاي جدید، جاي ایجاد استعارهه باز نقطه نظر دیگر، دیدگاه نوین . موسیقی اشاره کرد ةاستعار

تر براي تولید ناسبهاي مها و ایجاد زمینهتشکیک در مقدمات ایجاد استعارهتالش در 

به عنوان مثال از این نقطه نظر، براي بیان احساسات کارکنان در فرایند تغییر، . ها دارداستعاره

هاي کالمی نیست، بلکه چالش اصلی بر سر استفاده از استعاره ةچالش ما ایجاد یک استعار

  . غیر کالمی به جاي کالمی است

منابع  هکه کلی پژوهش صورت گرفت، تا زمانیهایی که در خالل این تالش ۀعلیرغم هم

د، بسیار محتمل است که عدم دسترسی به ندر نشریات معتبر علمی مورد مطالعه قرار نگیر

توان با اطمینان گیري را به سمتی سوق دهد که نمیمرتبط، فضاي نتیجه مقاله هابرخی از 

آتی  پژوهشهابراي  هاین پیشنهادتر به همین خاطر یکی از مهم. باالیی آن را کامل تلقی نمود
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 ةچنین پرداختن به اید هم. اندمورد بررسی قرار نگرفته ي است که احتماالًمقاله هاتکمیل 

خوبی براي پژوهش حاضر  ۀتواند ادامهاي غیرکالمی مینهایی مقاله یعنی استفاده از استعاره

  .باشد

فرایند تحول سازمانی  ۀچندگانها در مراحل پیشنهاد مهم دیگري بررسی کاربرد استعاره

به این معنی که مراحل فرایند تحول بنا بر یک مدل معتبر معرفی شده و بررسی . باشدمی

-این مدل چه نقشی می ۀها در تسهیل اجراي هر مرحله از مراحل چندگانشود که استعاره

  .توانند داشته باشند

  ها پی نوشت

1. Haridimos Tsoukas
2. Tichy
3. Devanna
4. Judson
5. Spotnitz
6. Strebel
7. machine
8. rational actor
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