
 

1 

 

 کانون یادگیری فردا  سرایی برای مدیرانراز در داستان 12

 

 

  سرایی برای مدیرانراز در داستان 12
 تمیشل بیل، ویل لینسن و مارشال گلداسمی 

 ینییاگ نیسحترجمه: 

 

های هستیم. داستان یاری )کوچینگ( است؛ همه ما عاشق یک داستان خوبگویی یک مهارت مهم در رهداستان

ها ها در آنتوانیم قرنبرند و ما میخوب ما را با خود به سفرهای احساسیِ هیجان، خشم، عشق و ناامیدی می

خواب، در تئاترها و های شب در تختهای کنار آتش، قصهها با داستانزندگی کنیم. هزاران سال است که انسان

های اجتماعی هم به این نند و امروزه یوتیوب، فیسبوک و بقیه رسانهگذراهای عمومی شهر روزگار میدر میدان

 .اند. ابزار این نقل داستان مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد قدرت داستان استعرصه پیوسته

ها ها به مدیران و رهبران سازمانها را بدست گرفته و با استفاده از آنتوانیم قدرت داستانیاری )کوچینگ( میدر ره

گویی درست برای ما برکت ای غلبه بر باورها، مفاهیم و معیارهای سست و متعصبانه یاری رسانیم. داستانبر

ها همیشه با ما موافق نیستند، اما وقتی با که شنوندهکند. درحالیتر مدیریت میآورد و تغییر را بسیار سادهمی

داستان شما را تا آخر گوش کرده و روی دیدگاه و پنداری کنند به احتمال زیاد ذاتکاراکتر داستان احساس هم

تفکر دیگران برای آنکه رفتارشان را تغییر دهند، هسته  تغییر دادن دیدگاه و طرز ؛کنندفکر خود تامل می طرز

  .یاری مدیران اجرایی( استیاری )کوچینگ( )به خصوص در رهاصلی فرایند ره

تر را هم در قالب یک داستان توانید موضوعات پیچیده، میاگر داستان درست را به شکل درست تعریف کنید

 چطور حاال. گشایدمی را مدیران تخیالت و خالقیت قفل داستانی چنین —جذاب و قابل فهم به تصویر بکشید

 :گذارممی میان در شما با را عالی داستان یک راز چند اینجا در کنید؟ تعریف درست شکل به را درست داستان باید
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با در نظر گرفتن نقطه پایان در ذهنتان شروع کنید. هر داستانی یک سفر است. دوست دارید رهبران  -1

خواهید چه چیزی خواهید چه احساسی داشته باشند؟ میکسب و کارتان در نهایت به کجا برسند؟ می

این رهبران  خواهید چه کاری انجام دهند؟ پس قبل از آنکه صحبت کنید فکر کنید االنیاد بگیرند؟ می

ی آنها چیست؟ چه دستورکار ها چیست؟ چه تجاربی دارند؟ انگیزهای قرار دارند: سوابق آندر چه نقطه

 دانیدمی همیشه پس —)شخصی( برای خود دارند؟ کار شما رسیدن از این نقطه به آن نقطه نهایی است

  .دش خواهد چه داستان آخر

گوی ماهر چارچوبی دهید مدیران شما هم در این داستان مشارکت داشته باشند. یک داستان هزاجا -2

های خالی آن را پُر کند. هدف از اینکار باز کردن آورد که شنونده بتواند با خالقیت خود شکافوجود میبه

یعنی هر فرد داستان را  —قفل تخیالت مدیران است تا داستان شما را به داستان خودشان تبدیل کنند

گونه ای است که تک تک مخاطبان با زندگی خود تطبیق داده و در آن درگیر شود. یک داستان عالی به

توانند پیغام فردی خودشان را از آن استنتاج کنند، حتی اگر این پیغام متفاوت از پیغامی باشد که می

ت مخاطب را کنترل کنید و این عالی است. بهترین توانید برداشکنند. شما نمیسایر شنوندگان دریافت می

های خود را بیاید، چون وقتی موضوع سرِ دهند پاسخهایی هستند که به مخاطب اجازه میها آنداستان

 .دهدیابند و فرد عالقه بیشتری به تغییر نشان میباشد چیزها اهمیت بیشتری می” من“

ها برانگیزاننده جه گیری خود را از داستان داشته باشند. داستاناجازه دهید رهبران و مدیران سازمان نتی -3

مثل )“دهید ها هستند، اما وقتی با جمالت و عبارات منطقی یک داستان را توضیح میاحساسات و دیدگاه

)یا به ما گفته ” فهمیممی“کامال تاثیر برعکس می گذارد. وقتی ما ”( اخالقی نهفته در داستان درس های

کشیم. و اصال چرا باید فکر کنیم؟ از قبل دیگر دست از فکر کردن می”( بفهمیم“چه چیزی را می شود 

ها برای نشان دادن یک نکته منطقی استفاده ها و استعارهاند. وقتی از داستانهمه چیز را به ما گفته

خواهید . اما اگر میشوید که داستان خود را با جمالت کامال منطقی بیان کنیدکنید، ناگهان وسوسه میمی

گویی خود خارج از چارچوب دانه ای بکارید که در شنونده تغییر بزرگ و مثبت ایجاد کند، باید در داستان

گیری اید را پردازش کند. در نهایت هم نتیجههمیشگی عمل کنید. اجازه دهید خودِ شنونده آنچه گفته

 .های شما یاد بگیرندیشترین درس را از داستانب کند می کمک آنها به اینکار و —خود را داشته باشد

برای داستان خود کاراکترهایی بسازید که مدیران از آنها خوششان بیاید. مردم بیشتر از همه به چه کسانی  -4

هایی درباره افرادی مثل دهند؟ خودشان. و به همین خاطر است که مخاطبان با داستاناهمیت می

 کنند. فرض کنید یک مدیر یا رهبر، با هیجان درباره یک تغییر در سازمانمیخودشان بهتر ارتباط برقرار 
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کند و درعین حال نگران است که این تغییر چه تاثیری روی او خواهد یا صنعت خود با شما صحبت می

 :توانید با گفتن جمالت زیر رابطه خوبی با او برقرار کنیدداشت. شما می

کردم که ترکیبی از احساسات جالب را داشتند. بعضی ن ارشد صحبت میهفته گذشته با گروهی از مدیرا“

ها از فرصت بدست آمده ها حسابی نگران بودند، بعضی دغدغه داشتند اما در عین حال بعضی از آناز آن

توانند با کاراکترهای داستان شما ارتباط اگر داستان را درست ادامه دهید رهبران می”. هیجان زده بودند

 و کاراکتر آن خواهیدمی شما که اینقطه به رسیدن برای سپس و دذات پنداری کننار کرده و همبرقر

 .کنند دنبال را شما داستان

کنند. برای مثال، مخاطبان خود را سوار ترن هوایی احساسات کنید. احساسات همیشه بر منطق غلبه می -5

ای از احساسات را ت ثابت منطقی برسد مجموعهشنود قبل از آنکه به وضعیوقتی فردی یک خبر مهم می

توانید داستان خود را طوری طراحی گذرد. شما میکند. )بطور خالصه، از یک چرخه اندوه میتجربه می

کنید که از یک زنجیره احساسی بگذرد و به این ترتیب این فرایند را در رهبران تسریع کنید. سعی کنید 

کند: شوک، اضطراب، خشم، مقاومت، اکتر اصلی هم از همان چرخه عبور میداستانی بگویید که در آن کار

توانید این احساسات را گویید میآگاهی، پذیرش، اقدام و در نهایت دستیابی. همانطور که داستان را می

 .کندتر میتر و آساندر مخاطبان ایجاد کرده و یک مسیر احساسی بسازید که این گذار را سریع

ری بسازید که یک الگوی واقعی است. بعضی از رهبران دوست دارند به جلو حرکت کنند اما کاراکت -6

 فردی داستان کردن تعریف موثر حل راه یک. کشندمی خجالت هم پرسیدن از و —دانند چطورنمی

 به. بگنجانید خود داستان در را او موفقیت هایگام نخستین و گذاشته سر پشت را مسیر همین که است

گویی معموال تاثیرگذارتر از آن است که مستقیما به دیگران ین ترتیب، عالوه بر این واقعیت که داستانا

شود که همه بگویید، باید چه کاری انجام دهند؛ داستان شما و کاراکتر اصلی به یک الگو تبدیل می

 .توانند بدون خجالت از سئوال پرسیدن او را دنبال کنندمی

روح هرگز “گفت: ره استفاده کنید. ارسطو روی قدرت القایی استعاره تاکید داشت و میاز قدرت استعا -7

های داستان در ها برای درک مفهوم ایدهاستفاده از استعاره در داستان”. کندبدون یک تصویر فکر نمی

” ر را نکناینکار را بکن، آن کا“شنونده اهمیت بسیاری دارد. نباید از دستورهای از پیش آماده مانند 

کس دوست ندارد به او بگویند چه کاری کس دوست ندارد دستورالعمل بخواند. هیچاستفاده کنید. هیچ

ها استفاده کنید تا شنونده بتواند این انجام دهد. همه دوست دارند ارتباط برقرار کنند. پس از استعاره

 .دها را بخاطر بسپارها را استخراج کرده و آنها و تداعیارتباط
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ها می توانند از داستان برای به چالش کشیدن باورهای ریشه دار استفاده کنید. کاراکترهای داستان -8

کنید. این کاراکترها وقت در حالت عادی صراحتا درباره آنها صحبت نمیهایی را مطرح کنند که هیچایده

ال ایده را مطرح کنید. برای به شما اجازه می دهند خودتان از آن پیشنهاد فاصله گرفته و در عین ح

 :مثال

سال گذشته بیشتر از  4تا  3دهد که در طول مراجع قبلی گفت که فقط به کارمندانی ترفیع شغلی می"

اند. من آنقدر سخت گیری نمی کنم، اما او هدفی اهداف کسب و کار ساالنه خود موفقیت بدست آورده

 با پس. هستند بعضی اما —گیری موافق نباشندسختشاید خیلی از مخاطبان شما هم با آنقدر ”. داشت

 بیندیشند بیشتر خود ذهنی باورهای و هادیدگاه درباره تا کنید کمک مدیران به توانیدمی داستان کمک

 .بروند پیش باور آن اساس بر دارند تمایل حد چه تا ببینند و

کند، افراد را وخ طبعی روابط را قوی میهای جدید از چاشنی طنز استفاده کنید. طنز و شطرح ایده یارب -9

کند. بعالوه، تر میپذیر می سازد و کنار گذاشتن عقاید و باورهای قدیمی را سادهدر مقابل تغییر انعطاف

ماند. اما برای اینکار نباید از لطیفه استفاده نکنید؛ بلکه باید خندید، چیزهای بیشتری یادتان میوقتی می

اطب را به روی تر ذهن مخکرده و متناسب با آن چاشنی طنز بر آن بیفزایید تا سادهپیام خود را انتخاب 

 .دنکدیدگاهی نو باز 

از ساختارهای اثبات شده برای سودجستن از نحوه عملکرد ذهنی انسان استفاده کنید. چندین ساختار   -10

 :دنام دار SOAR ب و کارسرایی وجود دارند. یک نمونه کالسیک آن برای موارد کسثابت برای داستان

S  حرف اول موقعیت O (Situation and problem) اهداف حرف اول A  (Objectives)  حرف

برای خلق  SOAR است. استفاده از ساختار (Results) حرف اول نتایج R و  (Actions)اول اقدامات

هبری قدرتمند و تجربه های رکند که شما از مهارتهای کسب و کار این احساس را القاء میداستانک

عمیق در حوزه کسب و کار برخوردار هستید. اگر این موقعیت را بخوبی درک نکنید شنونده وارد ساختار 

منطقی شده و طرزتفکر او بطور طبیعی از یک مرحله به مرحله دیگر جاری می شود. این یعنی هیچ چیز 

 مورد در مسئله این و مرکز شودشگفت انگیزی وجود ندارد که باعث شود مخاطب روی محتوا مت

 .دارد بسیاری اهمیت پیام تاثیرگذاری

تان را در داستان بگنجانید. بدون طرح مسائل شخصی هیچ راهی برای گفتن یک داستان خود واقعی  -11

ای است. اگر شما اصالت و صداقت را حفظ کنید واقعی وجود ندارد. اعتماد دارایی ظریف و شکننده

شوند و اگر دروغ بگویید، پُز بدهید یا واقعیت را دستکاری کنید باز ا متوجه این موضوع میشنوندگان فور

شوند. پس از کمی خضوع و خشوع نترسید. از اینکه خود را آسیب پذیر نشان هم آنها فورا متوجه می
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باره آنها هایی که دردهید نترسید. از اینکه به شما بخندند نترسید. نقاط ضعف، اشتباهات و اضطراب

 را خود احساسات اگر و —کنندکنید دقیقا همان احساساتی هستند که مدیران تجربه میصحبت می

 —شوندمی هایتانگفته جذب و کرده گوش شما حرف به بیشتر آنها بگذارید میان در آنها با صادقانه

 .دارند اعتماد شما به چون

گویید احساسات خود را هم اضافه کنید. مخاطبان نه خودتان باشید. آسیب پذیر باشید. وقتی داستان می

توانید از این احساسات برای جان بخشیدن به تنها با این صداقت شما ارتباط برقرار می کنند، بلکه می

 .داستان خود استفاده کنید

که درحالیشود. گویی تاثیر شما روی دیگران هم بیشتر میشما مسئول هستید. با افزایش مهارت در داستان -12

ها جهت بدهید. هر چه توانید به آنهای خود را از داستان شما دارند شما هم میشنوندگان برداشت

تان هم بیشتر خواهد بود. همه ما برای هدایت مردم در مسیری که تاثیرگذاری شما بیشتر باشد مسئولیت

 .هستیم مسئول —خودمان برای نه —ها مفید استبرای آن

کنید برای بسط دادن که همیشه شرایط را در نظر داشته باشید. وقتی با رهبران صحبت میو در پایان این

هایی دارد. نویسید محدودیتکنید یا مقاله میداستان آزادی عمل بیشتری دارد، اما وقتی با پاورپوینت کار می

ان کوتاه یا یک تشبیه و توانید از داستان استفاده کنید، چون حتی یک داستالبته منظور این نیست که نمی

 .دنتوانند به یک مقاله جان بدهمی استعاره هم
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