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برخینظراتدرمورداینکتاب

وکار راهی است تا ارتباا  ااای ی را ارایزیا. در در یاایی کا  سرایی در کسبداستان »
ایزیز کننااا و الماااخ اب بااار  ااا تواینااا اغااتکار کارمناااان را هی ااانهای روزماارم میمکالماا 
ناهایاا ، کراااد دارای داسااتانی یمویاا مطالعاا  هایی ااارای کااار ای، پیباانمادها و تیلیااا ا

وکار است تا  توایناا ارار داساتان سارایی های کسبای چارچوای املی و یامع ارای حرف
 «را ارای یتا ج دل وام    یما ت ارساینار

 SBSی  ، مدیر کل و مدیر اجرایی شبکه1مایکل ایبید

اخر ظرفیااات تریماااان ها و یواماااع کااااری در یماااان کاااار کاااردمدر  سااایاری از غااارکت» 
کارنیری ان ی دایسااتب  اا هااای مطمیناای  ساایار  اا  ییااوموکار و اسااترات ی   اا  روا تکسااب

های مراااو  اسااتر توایااایی نااریااا در ازادسااازی ظرفیاات هاارکد ااارای ایاارا کااردن داسااتان
، راهنمااایی یااامع و دردرسااتر  تانکراااد داساا العااادم اسااترغااان فو غ صی های کااار

 «  وکار استرسرایی در کسبارای داستان
 Conversant، شریک جهانی و مدیر اجرایی آسیا پاسفیک شرکت 2کالین پید

  بی و خلا  تکییراتای اسات کا  سرایی در    تصویر کبیان و الماخقارت داستان»
هاااای املااای و اینااای نااریاااا م ارغاااویار کرااااد اخیااار خاااود درم یمیهرناااز  ااا  خودی

تان ایکار ااردن ایاب مماارت در زیاانی غ صای و حرفا ای را ارای چزاویزی  ا العادمفو 
هااایی  در هایی دار ااد کاا  در ان ساامید غااو د و نااریااا اازار دهااار مااا هماا  داسااتانارائاا  می

 «نذارد تا ان را اغکار و    یظر همزان ارساییدردست ما می
 Australia Post، مدیر بخش مشتری 3رتکریستن کارب

                                                           
1 Michael Ebeid 
2 Colin Pidd 
3 Christine Corbett 



 

وکار یور کاا  کساابساارایی اسااتر همااانهااا در رهبااری، یبااود داستانتااریب خ  از ا.رگ» 
کنا، رهباران  ا اا کااری امتار اارای رسایان  ا  هاا  و یور پیوست   ا سرات حرکت می  

سارایی  ا  داستانتر غاان در رهباری، ها ای اخ دهنار ارای خبرمارای کنار هد قرارنیری ادخ
کنااا تااا ممااارت های نااریااا دو ن در کااار  اا  غااما کماا  میییاااز اسااتر کراااد داسااتان

 «دست اور اروکار را   سرایی در کسبداستان
 Spark New Zealand، مدیر بخش منابع انسانی 1جو مک کالم

« د کاای اااود  کاای یبااو»ساارایی در میااا کااار  اا  سااادنی ا ااا کاا  داستاناناار نمااان کردم»
تر را  ا  های قاویخوای و خیلای سار ع موعاو است، درست نمان کرد ار نااریا دو ن   

های دهاااار ح اااور  اااافتب  عنااای هنریماااایی رهباااران و اسااات ادم از داساااتانماااا اماااوز  می
، رهبری اصیا را یما ش میغ صی ارای ها  کسب  «دهاروکار

 ملبورن، سرپرست بخش برند و بازاریابی بانک 2جک فیلیپس

نیارد، همایب قاار واقعای، نااریا دو ن همچون  مبی است ک  دییای غما را می»
یو سای را  ا ها  و الماخ   شر واعا  و مبارهب اسات کا  او رهباری غارکت داستان

، داساتان ، خیرمدر استرالیا اراماام دارد و کرااد اخار او کنناام اساتر هایی اارای کاار
کنااا کااا   ااارم  ااااز میکاا  نهااب غاااما را درایب ای اساااتتنمایی ا ااامچاارد داسااتان  ااا 

غااودر نااریااا دو ن  اا  منباای در غااما میساارایی مویااب تاا ریر و الماااخ ا.رگداستان
 «راستی رهبری مت کر استر

 Amplifiersی کتاب  ، نویسندهThought Leaders Globalموسس  3مت چرچ

سارایی ا اا قاارت داستانانر قصا دار ا تا پیبرفت را    معنای واقعی یظارم کنیا،  »
 «  را کنترر کنیار ایب کراد غرو  خوای استر

ران سال و  ، سخنHow to Lead a Questی کتاب پرفروش  نویسنده1دکتر جیسون فاکس
 مشاوردر استراتژی، رهبری و فرهنگ سازمان
                                                           
1 Joe McCollum 
2 Jac Phillips 
3 Matt Church 



 

تواییااااا از کنااااا کاااا  میهااااای مت اااااوتی را ااااارای غااااما اریساااات  میکراااااد نااریااااا رام»
یی ساراداستاناسات ادم کنیاار ماا از  تاان یکاار ها ارای هاا ت و رسیان    اهاا  داستان

ی نذار اغاااترامکنید،  از اسااات ادم مااای غااارکرمانهاااای اااارای رسااایان  ااا  هاااا  و ارز 
چاا   هااافمانهااا و نیاار د تااا یبااان دهااید ارز  اماارم ماای رهبرایمااانهای غ صاای داسااتان

ااود، اارای افارادی کا   اا  رناذار یت رمعنایی ارای افراد داریار ایب رو کرد  سیار ارای غرکت ما 
ها ییاز ی در د زار ساازمانخوا ا اخ کا  ایاب رو کارد کننا و مطمایبهای ما زیانی میارز 

 «ها را غرو  کنیا!و ن تب داستان ا ر یفرا زرودر   واییا و کار می  
 Bupa Australia and New Zealand، مدیر اجرایی 2دن هولدن

هایی ااارای کااار دایااش ساارایی اسااتر در کراااد داسااتاننااریااا دو ن اسااتاد داستان»
وکار را  اا  غااما ساارایی در کسابدایااا چزویا  داستانناذارد و میاغااترام میامایشش را   

ساارایی در کااار اساات و کراااای ااارای ایااب کراااای یااامع ااارای داستان اااد دهااار در حشیشاات 
 «وکار قرار داردرهرکد ک  در کسب

 It’s Who You Know و   From Me to Weهای  موسس و مدیرعامل، نویسنده کتاب 3جین گارنر

، مت صااااا  داستانداساااااتان در کرااااااد» سااااارایی اساااااترالیا هنااااار هایی اااااارای کاااااار
های ااااالی را یباااان دادر نااریاااا دو ن، ان ساااوی المااای را افباااا نذاری داساااتاناغاااترام

ی ااااازار رهباااران اساااتب ایاااب کرااااد کناااا کااا  چااارا داساااتان ماااوررتریب ااااازار اااایب یعبااا می
هاا ییااز دار اار دها ک  غاما  ا  انمیهایی را  اد همچنیب فرا نا قاخ    قاخ خل  داستان

کنااا کاا  ی چاا  چیااز صاایبت میدهااا کاا  در ااارمهااا م ااار یبااان مییو ساانام  ااا اوردن دم
تان ایااوردب اارای هار رهباری کا    واهاا خناایا و غا ا اغ     چبمان ع ًا غما را می

 «غودرپیاخ خود را    غکا امتری ارسایا، ایب کراد موکاًا توصی  می
 Implement، نویسنده کتاب Thought Leaders Globalمدیر عامل  1کپتر کو

                                                                                                                        
1 Dr Jason Fox 
2 Dean Holden 
3 Janine Garner 



 

نوساات، او خااال  داسااتان اسااتر تماغااای نااریااا دو ن صاارفًا ااایش از  اا  داستان»
، ماینا خوایان داستان مایرایو ایا  اسات کا  سرایی نااریا در کسباموز  داستان وکار

 «ت!دار ا و واقعًا همیب نوی  اسدست از ور  زدن اریمی
 ,Selfishو نویسنده کتاب  The Impossibleمدیرعامل، موسسه  2دن گرگوری

Scared and Stupid 

 







                                                                                                                        
1 Peter Cook 

2 Dan Gregory 
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اریگزسپاس

حاار، حاصاا کاار و اغاتیا  ایب کراد در زمان کوتااهی یوغات  غاام اسات  اایب
ی قبااا اااودم اسااتر  اااون کماا   ساایاری از افااراد ایااب کراااد هرنااز مااب در یاای دهاا 

 غاریوغت  یمی
تباکر کاند کا   ا  ماب اارای رسایان  ا   5از وا لی 5خواهد لوسی ر مویادر ا تاا می

ی اولی  ایب کراد  ااری رسااییار لوسای،  سایار از تاو  ا ات حما ات و راهنماایی ا ام
ای همچون پسر کوچکت، فرایکیر همچنیب از تید نزارخر تو افسای در کت سپا ای

، کلااار 6، غااارلوت دا 1، پیتاار والمسااالی4، تیااو واسااایلی2ااا.رگ وا اااالی، ا نزر ااا  ایاااا
 کندرتبکر می 1، ژیویو کایوسکی8، د الن سنتیالخ3دردو

تنما در کااا  ویراساااتار  سااایار خاااوای اساااتر یااا  50ساااپا  فاااراوان از کلااای ایرو نااا  
ا یا کما  کاارد  لکاا  در غااکا تریب موقعیاات عااردویارا ش ایااب کراااد در سا ت

 نر مب اودردهی    ساختار کلی و یر ان کراد ییز  اری
ورزخ، کار کردن کناار افارادی اسات مب ک     ان اب  میهای کار از امتریب ینب 

خاااواهد تباااکر ویااا م کاااند از هیتااار کندر  میهاااا را دوسااات دارخ و ساااتا ش مااایکااا  ان
، کساایی کا   ا  ماب ااتمااد کردیاا و  اا ماب در 5و  رن ترتاوون 5، لیازی یرمیاا55پالزال 

                                                           
1 Lucy Raymond 

2 Wiley  
3 Ingrid Bond 

4 Theo Vassili 

5 Peter Walmsley 
6 Charlotte Duff 

7 Clare Dowdell 

8 Dylan Senthilan 
9 Genevieve Kanowski 

10 Kelly Irving 

11 Heather Polglase 
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همکااری  Australia Postو  Spark New Zealand ،Bupaها همچاون  ع ای ساازمان
 توایید ت اوتی ا  اد کنیدرکردیار  ا هما زر مطمین  می

کنااون انهااا کااار کااردخ و م ت اارخ کاا  مید زاار مبااتر ایی کاا  مااب  ااا ان هااا را تااواید ا
دلیا ایکا  از ایاب کرااد حما ات کردیاا  لکا  از ماب ییاز دوست صاا کند ی  صرفًا  ا 

، 2ایااب افااراد غاااما یاا  فیلیاا دحما اات خااود را ااارای ماااتی یااو یی در اا  یکردیااار 
دلیا حما ااات و غاااویار ااغااا  کاااار کاااردن و  ااا می 1و یاتاااالی میناااا 4موییکاااا  یکاااوکی

 نزارخرراهنمایی راهبردی غما  سیار سپا 
ها باان را  اا ایاب کرااد ی افرادی تبکر کند ک  داستانیور خاص از هم  ا ا   

اغاترام نذاغات  ها تان را   داساتان  اغترام نذاغتنار ایب کراد  اون ایک  غاما  
 غاراود ا، یوغت  یمی

تاوان تصاور  نذرایی  ا امتاریب رفشاایی کا  می عنی وقتکاری ک  مب درپیش نرفتد، 
تریب نااروم را ا  اااد کاارد کاا  هرکساای ار و دارد کاا  پیباارفت  3و ناات کااوم 6را کااردم ماات چاار 

ای تان  ا ات خلا  یامعا   و تویا یزئی از ان  اغار از هردوی غما اارای الماماات و ابا
 ناخ متبکرخروکار رهبران پیشی کسبموف  و ف ایی خالقای     یاخ مارس 

ساپا    ر8یامدم  عنی الیاز تریار می« ی ارتشفرمایام»د زر رفی  خود مب ک  او را 
ی خصاوص از ایاب کراادر از هما و اب   سیار اارای تاو کا  از ماب حما ات کاردی   

چیز در وقات خاودر مراحا ویراستاری اولی  تا ارنزاری کمپیب  ازار اای و راا ات هما 
 توایستد ایب کار را  اون تو ای اخ دهدریمی

                                                                                                                        
1 Lizzy Geremia 

2 Lauren Trethowan 
3 Jac Phillips 

4 Monika Lancucki 

5 Natalie Mina 
6 Matt Church 

7 Pete Cook 

8 Elise Turner 
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و  5هاااخم همساارخ، اسااتیو صاایبت از وقاات نااذاریی  ااا افاارادی غااا کاا  ااغاا  ان
هااد  4مان، د ِزار ایاا اساد سا کا  از ماب قاور نرفت  2و یاد 5دختاران میباو د الکاد

دهنااا کاا  دهنااا،  اا  مااب فرصاات میهااا  اا  حما اات از مااب اداماا  میا ن ااا ایاااورخر ان
 ها  نو سدر دوستران دارخردهنا ک  از ان نو سد و ایازم می

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1 Steve 
2 Alex 

3 Jess 

4 Digger 



مقدمه

، کساای کاا  5کندر مااریب  اااتلر العااادم کااار ماایکااردخ کاا   ااا زیاای فو زمااایی افت ااار می
دو لاایب  اا  نالسااکو زمااایی کاا   هایهااای  کباانب  غاابخااود ااتاارا  کاارد کاا  در پرواز 

 کردرخواایا  ا مطالع  مین ت، میمممایاار دستورالعما ا منی را می
او    مب ن ت ک  سوار غان در پرواز همیبزی ارای کار  ان هد  ا  صاورت هار 

ی ک  خام  پرواز در حار توعی  در ارماستر پد او در زماییه ت  او را سست کردم
 خوایارخوا ا  ا کراد میایا، میهای خروجدادن دردماس  اکسی ن  ا یبان 

هاا ااالن ک  دوست مب هنوز  ناار ااادت  ا ها ش، درحالیغبی در  کی از پرواز 
ی هوای س تی موای  غایا و خلبان یتوایسات اار روی یبم  ها  اکرد، انتوی  یمی

فرودنااام نالسااکو فاارود ایا ااار هواپیمااا ااار روی اساامان دوری زد و دو ااارم امتیااان کاارد، 
ن.یر م بااور غااا تااا املیااات فاارود را  ااار د زاار  ولاای  اااران و  اااد  اااتر غااا و خلبااان یااا

 اار د زار   »ن اااالخ کارد از ایک  ارای  اار ساوخ تاال  غاود، کاپیتاامتوقف کنار قبا
 ااار د زاار دسااتورالعما ا مناای را ی پاارواز   کنید، امااا قبااا از ان خاماا امتیااان ماای
 «دهنارتوعی  می

های خاود را  ساتنا و اار روی خاما  پارواز متمرکاز غاایار ی مسافران کمر ناهم 
های ی اتباااان را اررسااای های اکسااای ن سااادار کردیاااا، یلیشااا ی ماسااا ماااردخ در اااارم

 غمردیارهای خروج را میهای صنالی منتمی    دردکردیا و رد فمی
، مریب همچون د زر مسافران هواپیما زیام مایا تا داستان را تعر ف کنار  خاا را غکر

                                                           
1 Merrin Butler 
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ها  عاااز ان صاایی  ماب  ا  اغترام نذاغات، مااتک  او ایب داستان را  ا مب   زمایی
  ملای اساترالیا ااماار کناار ایاب تکییار قارار ااود او کم  کردخ تا تکییری سازمایی را در  ای

 های منا ع ایسایی غرکت ت ریر  زذاردری کار فرا نای دوسال   اغا ک  ار هم 
خواهاا  ا  تاید خاود  زو اا در زماایی از مریب پرسیاخ ک  ان چ  پیاامی اسات کا  او می

رو  غااررر  ا  تکییار  اا ایا دو ارم غ»کنار او ن ت حتمًا خواهنا ن ت: ک  تکییر را ااالخ می
کاارد کاا  قاارار اساات ایبااتر از ایااب غاااها  اغااا، امااا مااریب احسااا  می«  ازساااختار یا ااار

، هما  ایالااات   اادی را در اارمانرچ  تکییر یاو یی خواهاا ااود، در پاروژم ی ان ای متمرکاز
 هاار ط  اغاام انکننا و نمان خواهناا کارد ایاب ایالااات خسات  کنناا  اا اایدر افت می

هاا ارار  زاذارد و هار کاااخ تا  ان ا ا تمرکاز کاافی کنناا چاون ایاب تکییار قارار اسات اار ت 
 ی خود مت رر خواهنا غاریو    

ی در مشااااخ ماااایر تکییااار و ارتبایاااات پاااروژم  ااا  او پیبااانماد کاااردخ تاااا داساااتایش در اااارم
« ؟ ای  داردچا  ر طای  ا  ایاب ق»او ایاب ااود   هواپیمای نالساکو را یشاا کناار اولایب واکانش

اغاترام  زاذارد، البتا   ا اا داساتایش را منطبا   اا مریب را متشااا کاردخ کا  داساتایش را   
کنید ممکاب کنید کا  ایالاااتی کا  در افات مایکارد ب ع ای اوقاات نماان مایپیامش می

هااا اعاااف  کناایدئر مطماایب اااودخ کاا  اسات ییرماارتبط  اغاانا، امااا  ا ااا منظااور ممماای را  ا  ان
 ایب اودخرنذاردررر غا ا مطمیب یبودخ، ولی خو یر میداستان ت ر

روز  عاااا، ماااریب داساااتان هواپیماااا ش را  اااا تاااید مناااا ع ایساااایی خاااود مطااار  کاااردر 
نر ایااب ات ااا  و منتظاار پاسااق در اتااا  اااودخ ب ا ااا اقاارار کااند کاا  ایااب سااط  از مباااهام

اولایب  ااری  اینی    امیا تبایا غام اودئر د زر مطمایب غاام ااودخ، چاون ایابخو 
غاودر د ااخ وقتای تباایا  ا  پیااخ کااری میاود ک  ت ریر م بت داستان غ صای را می

هاا ها باان یشاش  سات و متویا  غاایا  لکا  اندری  لب نا ار لبتنما تید او ایی 
 کردیارایب داستان را تا چنایب مام  اداوری می



 55 |مشام  

   روی مب  از غام اودر    مب در ان زمان    ایب امر واقف یبودخ، اما دری یا ا  
ی ماارا و البتاا  یور کامااا حرفاا اااردم اااودخ و ایااب دایااش  اا ساارایی پیقااارت داستان

هاا را ی رهبرایای کا  ماب انزیانید را تکییر دادر از ان لیظ      عاا، متویا  غااخ هما 
دایساااااتد از داساااااتان اااااارای توعااااای  اقااماتباااااان و   ش و درنیرکنناااااام میالمااااااخ

 کننارارای مواععی است ادم می ایت ا اتبان
خاصایت اخ را ارای م مور تی رها کردخر ما مور تی اارای تکییار رام ایی غرکریمب حرف 

کااارد د  اااا یاااا ز. نی اااارای وکار اسااات ادم میای کااا  ماااا در دییاااای کسااابکننامو خسااات 
هایی تانکاارد د، داسااها ارتبااا  ارقاارار می  باای و درنیرکننااانی داسااتاناساات ادم از الماخ

 کننار ها بان را تس یر میک  قلب و مکز رهبران و تید
ی نذغت  ایب کار مرا    سراسر دییا کبایا باز استرالیا    ماالزی و اروپاا و در یور    ده 

 غوخ:ها و یظرهای  یر موای  میاما ممد ییست ک  مب در ک ا هستد، همیب   ا سدار امر کائ،
 بپرسدیای میوکارخ مناسب استب سرایی حشیشت  ارای کسبا ا داستان 
 ها را  ا ا است ادم کندبچ  داستایی احتیاج دارخ و چناتا از ایب 
 کنیابچزوی  داستان پیاا می 
  ،زیانی اادی و معمولی دارخر فشط   مب هیچ داستایی یاارخ 
 نذار ابمیاغترام ها تان را در کار   ک ا و چ  زمایی داستان 
  تااا کنااون هرنااز  اا  اساات ادم از داسااتان غ صاای ااارای رسااایان پیاااخ کاااری اساات ادم

 توایید ایب امر را ای اخ دهیدبیکردخر ا ا ما می
ها از یایب  سیاری از رهباران و ماایران ها و اظماریظر غنیان ایب دست  از سدار

 کاتااالی.ورییمااان سراساار  هائصاانا ع و غاارکت  ی سااطو  بهماا و افااراد ایرایاای هماا 
 )یلواریام( ارای ایب کراد اودر

ساارایی را یبااان دهااد، هااافد از ایااب کراااد ایااب اساات کاا   اا  غااما الااد پباات داستان
نذاردب چون واقعاًا مادرر اساتر  ا  همارام تعاااد   اادی م اار از ایاب ا نک  چرا واقعًا ت ریر می
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کناا کا  چا  یاو  روغاب می یبان خواها دادر ایاب کرااد همچنایب ایاب را  کراد ک     غما
 اغترام  زذار دبها را ایااید و چزوی    ایا، چزوی  انهایی مناسب است ادمداستان

ای از ی ایب کراد دوسات دارخ ایاب اسات کا  م مواا چیزی ک  مب ایش از هم  در ارم
هاا انزدم را از کسایی  غاها خواهیاا ااود کا   اا موفشیات از غام و می های امتیانداستان

ی غ صای ماب ایاب اسات کا  ناو  دادن  ا  ایاار ت ر ا در زیانی کااری خاود اسات ادم کردم
 دست اور ارهای داستایی را    رو  خود   کنا تا ا امهای د زران کم  میداستان

ک اا اسات کا   تان، ایابهای غ صیقصا مب ارای کم     غما ارای خل  داستان
تاار دادن غاامامت  اا  غااما ااارای دم کنیاااب و از هماا  ممدهااا اساات اهسااتیا و چاا  وقتاای از ان

 تان ارای نرفتب یتا ج االی استرهای غ صیاغترام داستان
ایزیز تان را زمیب  زذار ا و خود نو  کنیام قرار است     دییاای غاز تپد کایذ

 .  سرایی پرواز کنیاداستان
 

 

 

 

 

 



:اولبخش
هایتانشکلدهیدبهداستان

ها  اااا ها ازیریااا  داساااتانسااارایی از زماااان ظماااور  بااار ت ااااودم اسااات و ایساااانداستان
م از یا مایاااهای  اا تااوان از یشاغاایکردیااار نااوام ایااب موعااو  را می کااا زر ارتبااا  ارقاارار می

های افار نش ی فرهنا  ااومی و داساتانهایی در اارمداساتانایااد یاریباینمان از ن اتب 
 غام استریمان مباهام کرد ک  البت  از یسلی    یسا د زر منتشا می

 بیاا ایااردن قاارت و پتایسا یکار مارن غرو     پو کسب یایدی بیا   همیب تازنی 
 کردم استر یهنر  استای

اساات، ها کاد غامظرفیاات تویا غاام و هاد ایباغت در یماایی کا  ایالاااات روی
ها باان و متماایز وکار  ا  دیباار رام مادررتری اارای منتشاا کاردن پیاخافراد داخا کسب

نردیااار ایااب را  اا  ارز  قا لیاات ااتماااد ایبااتر در می« سروصاااا»غاان ااایب ایااب هماا  
خواهیااااا هاااااا ت غااااود و تع باااای یاااااارد کاااا  چناااایب راهاااای اعاااااف  کنیااااا کاااا  می

 یا زام اازاری قارتمنا ظمور کنار ای در سراییداستان
وکار سارایی ایاب چنایب در کساابدر ایاب   اش  ا  غاما خاواهد ن ات کا  چارا داستان

قارتمنا است، همچنیب الد پبت ان را ایاان خاواهید کاردر همچنایب چماار نویا  اصالی 
هاااا را ایاایاااا و کند کااا   ااا  ان ییااااز دار اااا و ا نکااا  چزویااا  انهایی را معرفااای مااایداساااتان

کاا  داسااتان ساارایی قااالبی  اسااتایی اساات، اغااترام  زذار ااار درحالیها تان را   اسااتاند
 استرتازنی کبف غاموکار   سرایی در کسبکارارد داستان


