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 درباره نویسنده

 درباره نویسنده
، کتاب 2002از سال  است. مربیگریجولی استار متخصص و رهبر فکری در زمینه 

های از طریق اصول ساده و قدرتمند و نگرش «مربیگری راهنمای»یعنی پرفروش او 
سال و هزاران  20است. جولی با بیش از شده  مربیگریاش منجر به تکامل رشته کاربردی

های بزرگ جهان در زمینه از مدیران عامل و مدیران اجرایی سازمان مربیگریساعت تجربه 
لسوزانه است و مهارت کند. رویکرد او چالش برانگیز است، دحمایت می مربیگریآموزش 

 کند.رهبری آشکار را تقویت می

 2«دستورالعمل منتورینگ»و  1«درخشان مربیگری»های جولی، عناوین دیگر کتاب
وکار خود را از طریق کند تا عملکرد کسبها کمک میاست که به مدیران و رهبران سازمان

های مختلفی ترجمه شده و های جولی به زبانشان بهبود بخشند. کتابتوسعه کارکنان
برای کمک به درک و او  است. مفید در سراسر جهان مربیگریهای آموزش برنامه برای

های سخنرانیزیادی های صنعتی ها و کنفرانسر دانشگاهدمشارکت بیشتر مخاطبان، 
است، شرکتی که در ارائه  3«مشاوره استار». مشاور ارشد شرکت دهدزیادی ارائه می

توانید اطالعات بیشتر میکسب . برای  ها پیشگام استدر سازمان مربیگریهای آموزش
 مراجعه نمایید.  www.starrconsulting.co.uk سایت به وب

سسات ؤنویسد و عواید آن را وقف مجولی همچنین برای نوجوانان و جوانان رمان می
 کسب  کند. برایخیریه برای مسکن، درمان و آموزش کودکان خیابانی و کودکان یتیم می

 مراجعه نمایید.  www.ruffdogbooks.com سایتبه وبتوانید میاطالعات بیشتر 
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2 The Mentoring Manual 
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 مقدمه (1 فصل

 1فصل 

 مقدمه
  «ای از لحظه حال استقبال کنید که گویی آن را دعوت کرده بودید.گونهبه»

 1پما کودرون -

 

خوش آمدید. با تالش مستمر خود برای « مربیگری راهنمای»چهارم  به ویراست
شده ح، این چاپ جدید و اصالمربیگریبنیادین شیوه تأثیرگذار « حقایق»تفکیک اصول و 

را فراهم کردم. هدف اصلی این کتاب همان است: ارائه اصول، نکات و رهنمودهای 
 کند.دلخواهتان به شما کمک می مربیگریای که در شیوه ساده

این  انگیز پیشرفت، شاهد روند بسیار هیجان2002پس از اولین نگارش کتاب در سال 
، میزان م از تأثیر، مزایا و ارزش این نوع حمایت و پیشرفتام. با آگاهی مردحرفه بوده
، گریمربیمندان به یا عالقه انمربی است. اکنون تمامی سرعت گرفته مربیگریعالقه به 

خود  به سیل عظیمی از دانش، آموزش، پشتیبانی و راهنمایی دسترسی دارند تا در مسیر 
ف  را عامل مثبتی در جهت پیشبرد اهدا مربیگریازپیش ها بیشبه جلو بروند. سازمان

بر  مربیگریرا ای با افراد دارد، زیارتباط فردی و حرفه مربیگریدانند. بنابراین وکار میکسب
ست. اکنون اشده  ها و نیاز به پشتیبانی از یکدیگر بنامبنای وابستگی متقابل و ذاتی انسان

 رده است.شاهدیم که این حقیقت ساده مزایای فراوانی ایجاد ک

ای به رشد طور گستردهو بهاست شده  های متعددی ترجمهبه زبان مربیگری راهنمای

                                                                 
1 Pema Chodron 
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کند. از زمان انتشار چاپ اول، همواره در حوزه رشد و توسعه فردی و کمک می  مربیگری
 ام. پرداختهبه مطالعه  مربیگریای به با توجه ویژه

عنوان )در انتهای کتاب( به «ابزاربهجع»با استقبال از تغییر و تحوالت و ارائه بخش 
، این راهنما را چندمنظوره استصورت رایگان از طریق اینترنت قابل دریافت اسنادی که به

های روزانه و فرایندهای ایم. هدفم این است که دسترسی به اطالعات عملی، برنامهکرده
با  9ان کمک کنم. فصل هایتو افزایش مهارت مربیگریبه  و ،ترمورد نیاز شما را ساده

ها به شما کمک ، در آشنایی با نحوه استفاده از این اصول و مهارت«مربی شوید»عنوان 
مربی. یک شدن به با تبدیلدر واقع یا  1عنوان یک سبک رفتاریطور مثال، بهکند. بهمی

م کارهایتان بتواند در انجاکتاب ، امیدوارم  مربیگریتان به نظر از عالقه فعلیبنابراین صرف
 و از خواندن آن لذت ببرید. مفید باشد

 سازوکار این کتاب

ها را در دهد و نحوه کاربرد آنرا توضیح می مربیگریاین کتاب اصول و رویکردهای 
تری تجاری در محل کار یا وضعیت کلی مربیگریمانند  مربیگریهای مختلف وضعیت
کار هستید، تازه مربیگریگر در عرصه دهد. ا در زندگی شخصی، نشان می مربیگریمانند 
ی و های روزمره، به یادگیر صورت کامالً عملی و اغلب در موقعیتبه کتاب راهنمااین  

های جالبی را نکات تازه و ایده. و برای کسانی که مربی هستند، کندتان کمک میتمرین
ان ارائه شگروههایی را برای استفاده در  هکند. برای مدیران پرمشغله، شیومطرح می

 کند. می

نحوی وظیفه ای با شما صحبت خواهم کرد که انگار مربی هستید یا بهگونهمعموالً به
های این  هدهید. لطفًا به یاد داشته باشید که برای استفاده از ایدرا انجام می مربیگری

یگران  دبه  گر در موقعیتی هستید که از طریق آموزش،کتاب، نیازی به مربی بودن نیست. ا 
 مفید خواهد بود. کتاب برایتانکنید که تغییر کنند، مطمئنم که این  کمک می

                                                                 
1 Style of behavior 
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ظورم از شیوه مشارکتی این کند. منرا توصیه می مربیگری 1این کتاب شیوه مشارکتی
عنوان مربی، از زنند. بهبا همکاری یکدیگر تغییر را رقم می 2راجعم  مربی و  است که
کنید. برای استفاده می راجعم  مورد وضعیت، هدف و نیاز های خاص خود در مهارت

، باید از گفتار و رفتار دستوری کمتری استفاده کنید و در اوافزایش اشتیاق و توانمندی 
ها و باورهای بنیادین ، به ایدهمربیگریعین حال از تغییر حمایت کنید. برای اثربخشی در 

ند هایی که نیازمند تقویتل مهارترا در قبا ای اشاره خواهم کرد و نگرش تازه مربیگری
ای از رفتار و های سادهشما، مثال 3کنم. همچنین به منظور افزایش خودآگاهیعرضه می

 4باید زمان بیشتری را برای توضیحات ابتدایی»اند، مانند ارائه شده مربیگریگفتار مثبت 
ساختار طبیعی یک  نینهمچ«. کنمها زیادی صحبت میدر این موقعیت»یا « صرف کنم

آمیز به شما صد مکالمات موفقیت تا ام تا در انجام صفر را ارائه کرده مربیگری یگفتگو
ای ارائه های غیرمنتظرهکمک کنم. همچنین نکات کاربردی را در زمینه موانع و چالش

در سطح عالی شوند. برای طراحی یک برنامه  مربیگریدهم که ممکن است مانع می
را در این کتاب  مربیگریگام تمرین به، مراحل معمول و گامهمای چند جلسه مربیگری

نفستان را برای شروع اعتمادبه ،5ابزارخواهید یافت. وقتی آماده عمل شدید، بخش جعبه
 بیشتر خواهد کرد.

 دهدراهنمایی که تأثیر خود را با فعالیت شما نشان می

تان کمک مواجه خواهید شد که به یادگیری و تمرین ظریفیدر حین مطالعه با نکات 
ن دیگرا  تان در کمک بهها موجب افزایش خودآگاهی و تواناییکنند. استفاده از آنمی
 ند از:شود. این نکات عبارتمی

ها را به موقعیت خود ارتباط توانید ایدهبا کمک این سؤاالت میسؤاالت ارزیابی: 

                                                                 
1 Collaborative 

 2 (Coachee)   مربی است هدایت یککسی که تحت . 
3 Self-awareness 
4 Getting clearer up front 
5 Toolkit 
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صورت کتبی توانید پاسخ خود را بهبینش شخصی برسید. میها به دهید و با بررسی آن
شان ها را امتحان کنید یا تنها باکمی درنگ، دربارهبنویسید یا با صدای بلند آن را بگویید، آن

تأمل کنید. نکته مهم این است که این سؤاالت قرار است شما را ترغیب به تفکر و اقدام 
 دهید که برای شما مؤثر باشد.ت، به کتاب اجازه میکنند. با درنگ کردن و توجه به سؤاال

تان ای سریع از نکات، برای تضمین یادگیریها خالصهلیست: چکهالیستچک
شما  طور مثال، جهت کمک بهکنند. بههستند و به یادآوری مطالب در آینده نیز کمک می

چگونه  است یا اینکهبرای آنکه دریابید چقدر وجود ساختار در یک تمرین مربیگری الزم 
راجع، تأثیر مکالمات مربیگری خود را ارزیابی کنید، چکمی هایی لیستتوانید با همکاری م 

 ارائه شده است.

ها هستند و از های تخیلی برای نشان دادن اصول یا ایدهها عمدتًا مثال: این1 راوی
ته کار خودم و معموالً ها ساخهای خیالی در آنها استفاده شده است. آنافراد و موقعیت

بر اساس شرایط واقعی هستند که برای اشتراک گذاشتن آنها با شما، کمی تغییرشان 
 ام.داده

ودتان، خهایی از شما خواسته خواهد شد که ایده یا رویکردی را برای : در دورهتمرین
شما  یمخصوصًا در یک گفتگو روزمره امتحان کنید. اینجا اولین قدم در افزایش توانای
م مطالب برای مربیگرِی بهتر است. برخی از تمرینات سرراست بوده و برای اطمینان از فه

تان احتیکند، اما برخی دیگر شما را به چالش خواهند کشید تا از دایره ر به شما کمک می
ها را نادیده کنم که آنخارج شوید. گرچه مسّلمًا تمرینات اجباری نیستند، اما توصیه می

 آموزید.! یادتان باشد که فقط با انجام مربیگری، واقعًا آن را مینگیرید

هایی در ها یا توصیهها، راهنماییها، به مثالدر این بخش: 2هانکات و راهنمایی
راجع را در نظر طور مثال: چگونه احساسات م  زمینه نکات کلیدی اشاره خواهم کرد. به

ورد منفی دریافت کردید، آن را مدیریت کنید. اینها بگیریم و بر آن تأثیر بگذاریم. اگر بازخ

                                                                 
1 Story teller 
2 Hints and tips 
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 بیایید. شانتوانید در هر زمانی به سراغه مییادآورهای سریعی هستند ک

در  تانهای روزمره: برای کمک به تالش(همراه با نسخه آنالین) 1ابزار مربیجعبه
لب این بخش به ابزار را خواهید دید. مطا مربیگری، در انتهای کتاب بخشی به نام جعبه

هایتان در عرصه مربیگری کمک خواهد کرد. این بخش شامل کلیاتی از پرورش مهارت
های الزم برای سرعت ای از انواع یادداشتمحتوای مربیگری یک فرد احتمالی و نمونه

تان دادن به یادگیری خودتان است و شامل نمونه نکاتی است که برای تسریع یادگیری
توانید از این مطالب برای تمرین شخصی خود استفاده کنید و رید. میداتوانید نگهمی

 کنم که شما نیز از دیگران بابت آن پولی نگیرید.درخواست می

صورت رایگان( ابزار آنالین )بهدر جعبهیگر د مواردتمامی این مطالب و برخی همچنین 
 .قرار دارند www.starrconsulting.co.ukسایت من به آدرس و در وب

 چیست؟ مربیگری

ت. اما میان دو نفر اس یای از گفتگوهایک گفتگو یا مجموعه مربیگریبه بیان ساده، 
هم، ف بر  مربیگریاست. گفتگوی مؤثر  راجعم  وجه تمایز این گفتگو، تأثیرگذاری آن بر 

توانند در می مربیگریگذارد. گفتگوهای دگیری، رفتار و پیشرفت فرد تأثیر مییا
توانید طور مثال، میهای مختلف صورت گیرند. بههای زمانی مختلف و محیطچهارچوب

بپردازید، یا گفتگوی  مربیگریدر جلسه حضوری و به مدت دو ساعت به گفتگوی 
ل قیقه باشد. این بدین دلیل است که عامصورت تلفنی و به مدت ده دتان بهمربیگری

 زمان آن. ، بیشتر تأثیر گفتگو است تا مدتمربیگریتعیین کننده در 

و در هر گفتگ مربیگریتواند در مورد وجود موضوع است که می مراجعمعموالً این 
است که قضاوت کند. اگر فردی موارد زیر را پس از اتمام گفتگو تأیید کند، به این معن

 کند:آن را تأیید می مربیگریای محتو

  و وضعیتش بود. مراجعموضوع این گفتگو عمدتًا مربوط به 

                                                                 
1 Coach’s toolkit 

http://www.starrconsulting.co.uk/
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  داشت. مراجع زیادی برای تفکر، اقدامات و یادگیری منافعاین گفتگو 

 در تفکر  اگر گفتگو رخ نداده بود، بعید بود که در آن برهه زمانی از آن منافع
 یا یادگیری برخوردار شود.

 دهد؟چگونه رخ می 1یفرد مربیگری

مشخص و دوره زمانی معینی کار  مربیگریمعموالً در جلسات « مربی فردی»یک 
شود(. در حین گفتگو، مربی با گفته می  2«مربیگریفرآیند »کند )که معموالً به آن یک می

، به بازخوردکارهایی مانند گوش دادن، سؤال پرسیدن و ارائه خالصه نکات، مشاهدات و 
و وضعیتش موجب افزایش  مراجعکند. توجه ویژه به و بحث کمک می 3وجوپرسفرایند 

دهد. شود و در نتیجه به او امکان پیشرفت میوضوح یک وضعیت یا موضوع برای او می
یا ترغیب وی به  مراجعگیری همچنین مربی با کارهایی مانند کمک به فرایند تصمیم

کند تا مسیر پیشرفت خود را انتخاب کند. کمک می  مراجعفعالیت و ایجاد تغییر، به 
در طی زمان از مزایای بیشتری  مراجعهای کنونی، ها و فرصتعالوه بر پرداختن به چالش

 برخوردار خواهد شد.  5و بلوغ هیجانی 4نفس، ابتکارمانند اعتمادبه

 ریمربیگتوانند به سادگی در خارج از جلسه رسمی نیز می مربیگریسایر گفتگوهای 
تواند ئله یا هدف میطور مثال، یک گپ غیررسمی درباره یک چالش، مسخ دهد. بهر

ها داشته باشد. بر آن مربیگریگیری گفتگویی شود که ازنظر افراد، اثرات منجر به شکل
قاً همین است. دقی»، «او )مربی( واقعاً مرا به فکر انداخت»اند از برخی از این نظرات عبارت

اید  جربه کردهشاید خودتان نیز این نوع گفتگو را ت«. کنمبانم که چه باید داکنون کامالً می
ای را به دنبال که یک مکالمه غیررسمی درباره یک موضوع، یادگیری یا فهم غیرمنتظره

 ای به شما کمک کرد. داشت که به گونه

                                                                 
1 Personal coaching 
2 Assignment 
3 Enquiry 
4 Resourcefulness 
5 Emotional maturity 
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 یک تمرکز ویژه بر فرد، همراه با تأثیر و فایده بسیار

د. این کند تا بتوانند به اهداف خود برسنیری افراد کمک میبه رشد و یادگ مربیگری
کند که او تمرکز می مراجعبدین دلیل است که مربی طوری با توجه و تعهد بر وضعیت 

دگی کاری بر مبنای زن مربیگرینظر از اینکه یابد. صرفسختی در جای دیگر نظیر آن را میبه
 گذارد.می  بر هر دو بخش زندگی افراد تأثیر باشد، این نوع گفتگو معموالً  مراجعیا شخصی 

 

 خالصه

در نتایج   دانیمهایی است که میفعالیت مربیگری، ترکیبی از رفتارها، فنون و شیوه
دهند و سؤال خوبی گوش میطور مثال در حین گفتگو، مربیان بهند. بهکار یک فرد اثرگذار 

طرح مکنند و بازخوردهای مفیدی را یای را ارائه مپرسند، چالش یا مشاهدات سازندهمی
دگی  تواند دارای هدف خاص، موضوع موردعالقه یا تصوری از سبک زنکنند. هر فرد میمی

ی، کنند که آگاهکلی دلخواهش داشته باشد. مربیان تأثیرگذار به گفتگوهایی کمک می
، یک مربی عنواندهد. بههای دردسترس فرد را در هر وضعیتی افزایش میبینش و گزینه
شویم تا سپس های ما چالش ارزشمندی است که ابتدا با خودمان آشنا میارتقای مهارت

های و چالش دیگران را بهتر درک و پشتیبانی کنیم. در دنیایی که بسیاری از ما با پیچیدگی
تواند واقعًا به فزاینده و اهداف، رؤیاها و تمایالت مختلفی روبرو هستیم، مربی خوب می

 ود زندگی ما کمک کند.بهب

 



 مشارکتی مربیگری (2فصل 

 2فصل 

 1مشارکتی مربیگری
 3آنون - «.دهدگوش می  2ولی حکمت ،گویددانش سخن می»

 

 مشارکتی به چه معنی است؟ مربیگری

کند. کمک می  مراجعوجو، یادگیری و اقدام، به مربی مشارکتی در یک فرایند پرس
، هدفمان این است که در رسیدن به نتیجه مطلوبی مانند یک مربیگریمانند هر نوعی از 

، این رابطه از جنس نصیحت یا پدر و فرزندی مراجعکمک کنیم. ازنظر   مراجعهدف، به 
 است. 4ای از جنس شراکت برابرنیست، بلکه رابطه

گیری مستقل و حرکت رو ، تصمیمهادر خلق ایده مراجعمربی مشارکتی به توانایی 
های پیشرفتة گوش دادن، سؤال پرسیدن و )انعکاس( به جلو ایمان دارد. او از مهارت

 رقم بزند. مراجعکند تا گفتگو و تجربه بسیار تأثیرگذاری را برای استفاده می 5بازخورد

کنید، در استفاده از این رویکرد غیردستوری، همواره باید بر طبق اصول خاصی عمل  
، به او کمک مراجعجای توصیه به کار یا طرز فکری خاص به مثالً معموالً بهتر است به

کنید بینش خود را نسبت به آن موقعیت ارتقا دهد. مربی غیردستوری و مشارکتی کسی 

                                                                 
1 Collaborative coaching 
2 Wisdom 
3 Anon 
4 Partnership of equals 
5 Reflection 
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کند که از جایگاه یا دانش کند یا تصور نمیکند، مسائلش را حل نمینمی« تعمیر»را 
حل هستند، هدفمان برخوردار است. گرچه مسائل در طی فرایند قابل باالتری نسبت به او

اش را در انجام این کار نشان کمک کنیم تا خود، توانایی  مراجعهمیشه این است که به 
 دهد.

نیست، بلکه اصول بنیادین « مشارکتی مربیگری»با اینکه آنچه اهمیت دارد، عبارت 
تواند در هر می« مربی»بدانیم. کلمه  مربیگریآن است، لیکن ما باید آن را نوع خاصی از 
معموالً نقاط قوت  1طور مثال، یک مربی آوازوضعیتی یک معنای متفاوت داشته باشد. به

هنمایی را بر اساس کند و دستورالعمل، مشاوره و راهای متفاوتی را تقویت میو مهارت
 کند.شیوه آموزش متفاوتی ترکیب می

 3در مقابل شیوه غیردستوری 2شیوه دستوری

نشانگر این  2.1زبان و شیوه مربیان مشارکتی معموالً غیردستوری است. شکل 
فتگو گنیز نحوه تأثیرگذاری این دو سبک را بر زبان و رویکرد   2.1موضوع است و جدول 

 دهد.نشان می

                    

                

                

                          







                

                

                







 
 های سبک غیردستوری و دستورینکات و راهنمایی 2.1شکل 

 

 

                                                                 
1 Vocal coach 
2 Directive 
3 Less-directive 
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 سبک غیردستوری و دستوری 2.1 جدول
 سبک غیردستوری سبک دستوری

عمل   بازخوردشما قطعًا باید بر اساس این »
 «کنید.

 «دارید؟ بازخوردچه واکنشی به این »

تان با جوآنا ابتدا بیایید به مسائل شخصی»
وسوی بپردازیم و سپس به سراغ تغییر سمت

 «.رویمپروژه می

تری است که اول بر آن یک نکته مهمکدام»
 تمرکز کنیم؟ وضعیت ارتباطتان با جوآنا یا

 «وسوی پروژه؟تغییر سمت

ریزی کنم که این ناشی از عدم برنامهفکر می»
 «.است

 «کنی علت این چه باشد؟فکر می»

 تان باید عضو گروهاجتماعیبرای بهبود زندگی »
 «.یا جمعی شوید

هایی برای بهبود اوضاع چه راه»
 «تان دارید؟اجتماعی

یابی اینترنتی های دوستدانم، به سایتمی»
 «.بروید، واقعًا خوب هستند

« دارید؟های دیگری در این زمینهچه ایده»
 «؟های دیگری وجود دارندچه گزینه»یا 

مجدداً به تعهدات خود  کنم شما بایدفکر می»
 «.مراجعه کنید و بر اساس آن عمل کنید

شود  کنید چه چیزهایی مانع میفکر می»
 «که شما وظایف خود را انجام دهید؟

 

د از کند که دانش بهتری در یک وضعیت دارد و بایمربی )یا مدیر( دستوری تصور می
از او  مراجعه کند و انتظار دارد کیآن استفاده کند. بنابراین افراد را راهنمایی و توصیه م

ای یا توصیه« دستور»احساس کند که باید از  مراجعپیروی و متابعت کند. ممکن است 
 پیروی کند.

 داند. ممکن استها و اقدامات گفتگو میمربی دستوری خود را مسئول اغلب ایده
کارگیری ای از بهنمونه کند.ها کار می، بر روی آنمراجعینجای همکاری با تصور کند که به
 سبک دستوری:

 شیوه دستوری گفتگو

گویی که باید از عقب انداختن کارها دست برداری. مثالً چه کارهایی را مربی: پس می
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 اندازی؟به تعویق می

های اداری نامید. من به کار  طور کلی، اداره کردنتوان آن را به: خب فکر کنم میمراجع
پر از  عالقه ندارم. میزی سرشار از کاغذ و صندوقی سال وسایلار  و هامانند تکمیل فرم

 ایمیل دارم، اوضاع کمی از کنترل خارج است.

 مربی: بسیار خوب و باید سریعًا اوضاع را تحت کنترل خود درآورید؟

 طور باشد.کنم همین: فکر میمراجع

کنم اول بنشینید میتوانید انجام دهید. توصیه مربی: خب این کار را به چند روش می
نید و کاندازید، تهیه  و فهرستی از تمام کارهای ضروری و همه کارهایی که به تعویق می

ار کمکتان  کتوانم در این  ها را بر اساس باال، متوسط و پایین تعیین کنید. میبندی آنرتبه
. هیدمرور و تالش بر اساس آن لیست اختصاص دکنم. سپس زمان خاصی از روزتان را به

 «.کار شویدبهزود دست»معروف، قولبه

 : بسیار خوب )حالت تردید(مراجع

. توجه کنید که مربی سهم زیادی در گفتگو داشت و محتوای گفتگو را هدایت کرد
 رود که از آن پیروی کند.انتظار می مراجعدهد و از حل میمربی ایده یا راه

های خودش را وجود دارد که او پاسخبه فرد این اعتماد  مربیگریدر سبک مشارکتی 
حتماالً ا مراجعاش است. در این مثال، داشته باشد و فقط نیازمند کمک در فرایند یادگیری

 اش به پیشرفت دارد. نقش مربی این است که در بررسیشناخت کافی از خود و عالقه
را برای  ها یا نکات سودمندیکمک کند تا ایده  مراجعهای مهم این وضعیت به جنبه

 صورت باشد:تواند بدینپیشرفت خود کشف کند. این کار می

 سبک غیردستوری گفتگو

 اندازید؟کارهایی را به تعویق میمربی: شما چه

طور کلی، اداره کردن نامید. من به کارهای اداری توان آن را به: خب فکر کنم میمراجع
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زی سرشار از کاغذ و صندوقی پر از ارسال وسایل عالقه ندارم. می و هامانند تکمیل فرم
 ایمیل دارم، اوضاع کمی از کنترل خارج است.

 55مربی: نداشتن کنترل بر این اوضاع چه تأثیری دارد؟

های جدی. : اثرات مختلفی، از خجالت جزئی در زمان عذرخواهی تا سردرگمیمراجع
حساب بانکی یم را بههاام منقضی شدند، زیرا پرداختهای بانکیبار سه عدد از کارتیک

هزینه  جدیدم منتقل نکرده بودم. در فرودگاه رم گیر افتاده بوده و راهی برای پرداخت
 پرواز به خانه را نداشتم.

 همراه دارد؟مربی: عدم مدیریت این اوضاع چه اثرات دیگری را برای شما به

سالی که : راستش را بخواهید، کمی احساس شلختگی دارم. یعنی انسان بزرگمراجع
م دیگری تواند در موعد مقرر فرمی را ارسال کند و بابت گم کردن فرم، مجبور است فر نمی

 رسم.را درخواست کند. واقعًا احمق به نظر می

ه بمربی: بسیار خوب، کمی درباره عواقبش صحبت کردیم: حاال بیا از جهت دیگری 
 دهید؟ گذارد این کار را انجامموضوع نگاه کنیم. چه چیزی نمی

درست باشد.  کنم این کامالً توانم بگویم که زمان کافی را ندارم، اما فکر نمی: میمراجع
 ای به انجام آن ندارم.کنم بیشتر به این خاطر است که عالقهفکر می

 مربی: چرا به کارهای اداری عالقه نداری؟

م تکلیف کنم که تحت کنترل هستم، انگار کسی مرا مجبور به انجا: حس میمراجع
 توانم کار دیگری را انجام دهم.کند، در حالی که میدرسی یا همچین چیزی می

 مربی: جالب است نه؟ آیا این درست است؟

رها : خوب نه، البته که نه؛ درواقع، عکس این قضیه درست است. اگر این کامراجع
ه کارهای وجدانی آسود توانم باشوم. میتر میتر و سبکرا انجام دهم، خیلی راحت

 دلخواهم را انجام دهم.



 ||  راهنمای مربیگری  22

 

گذارد. در نتیجه، تأثیر می مراجعاینجا مربی بدون ارائه دستور، بر تمرکز و توجه 
 کند.گیرد و بینش و دیدگاه جدیدی را نسبت به موقعیت پیدا میخودش یاد می مراجع

طور هایش بهکند که با حمایت از افکار و ایدهمعموالً حس می مراجعدر این مثال، 
های های خود را کشف کند. با نمایش بیشتر تواناییمتمرکز، توانسته است جواب

 ، طبیعتًا انگیزه و رضایتش افزایش خواهد یافت.اشدرونی

 مزایای زبان دستوری

ردی تواند در مواو میباید اذعان کنیم که سبک دستوری فواید خاص خودش را دارد 
رز کار طها یکی از این موارد است. اگر من عنوان مثال آموزش ساده مهارتالزم باشد. به

هایم برای کشف افکار و کن را بلد باشم و شما نباشید، ممکن است از پرسشمخلوط
اده خواهید طرز کار و ترتیب استفاحساسات خود در این زمینه خوشحال نشوید! فقط می

 دکمه را بدانید. هر 

 توانید دانش را مربیگری کنید.شما نمی؛ هانکات و توصیه

، بهترین شیوه ای دانش کمی دارند و نیاز به فراگیری سریع آن دارنددر صورتی که افراد در زمینه
توانیم دانش استفاده از راهنمایی مستقیم یا مشاوره است. این بدین دلیل است که اساساً نمی

ای ندارد. برای کمک مربیگری کنیم. اگر نام پایتخت برزیل را ندانید، پرسش آن از شما فایدهرا 
ما این  ابه شما در انجام مسئولیتتان، ممکن است نحوه کسب این اطالعات را از شما بپرسم، 

 کار ممکن است نیازتان را در آن لحظه رفع نکند.

 

الیم م بازخوردا خنثی باشد. مثالً یک برخی اوقات مربی نباید در گفتگو غیرفعال ی
ا تصور  تواند کارآمدتر از مشاهدات یا سؤاالت غیرمستقیم برای یک فرد باشد. فردی ر می

 به تمرکز بر موضوعشود و ظاهراً تمایلی کنید که همواره از موضوع بحث خارج می
 د.مدنظر ندار 

 صورت است:هایی از سبک دستوری بدیننمونه
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 تاثیر  این نکته توجه دارم که شما از این که این موضوع بر شما آیا من فقط به
 ؟کنیماید و ما در حال حاضر در مورد چیز دیگری صحبت میگذارد دور شدهمی

 کنم دهید، و فکر میجک من متوجه شدم که شما گاهی موضوعاتی را تغییر می
ه بر روی باید بر روی موضوع اصلی که همان چگونگی تاثیر گذاری این مسأل

 .شماست تمرکز کنید

 ر تر از آن چیزی است که شما به آن فککند کم اهمیتجک، چیزی که او فکر می
 توانیم بر آن تمرکز کنیم؟آیا ما می -کنی می

انی که زم .ارائه دهید خود را« مشاهده»برای مؤثر بودن به عنوان مربی، گاهی باید 
گیرد،  سازنده صورت می نیتشود و مشاهده با یک مربی به اهداف یک فرد متعهد می

های قبلی، متوجه خواهید شد که برخی عبارات در مثال. خواهد بودکامالً مناسب 
ربی با مهای باال، ارتباط بدیهی است که برای پاسخ .از سایر عبارات هستند «ترمستقیم»

ارد  پس از آن جک احتمال بیشتری د و احترام متقابل تقویت شود. جک باید با اعتماد
 .های باال را کمک کننده تلقی کند، نه اجباریکه پاسخ

 معایب سبک و زبان دستوری 

 ، معایبی واقعی به همراه خواهد داشت:مربیگریسبک دستوری در 

 سخ را تنهایی پادر یافتن پاسخ، قصد دارد که به مراجعجای کمک به مربی به
 ماند.بیابد و بنابراین از اطالعات یا نکات ارزشمند غافل می

 چیز را ممکن است در گفتگو فشار زیادی بر مربی تحمیل شود که باید همه
 بداند و بتواند درست کند.

 عموالً دارد، در حالی که م مراجعها را برای مربی معتقد است که بهترین پاسخ
 طور نیست.این

   کند که تحت احساس می مراجعکند که دانش بیشتری دارد، وقتی مربی تصور
 تسلط یا کنترل است.
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 انایی در حین گفتگو، تمرکز و انرژی معموالً بر روی افکار مربی است، که تو
 دهد.را در استفاده از ِخرد و یادگیری خودش کاهش می مراجع

 ابراین داشته باشد و بن مراجعهای مربی ممکن است ارتباط کمی با حلراه
 تواند اعتبار مربی را کاهش دهد.شود. این میمعنا میهای او بیتوصیه

  روی  های مربی داشته باشد، گفتگو تأثیری بر عالقه کمی به ایده مراجعوقتی
 او نخواهد گذاشت )چیزی عوض نخواهد شد(.

  پذیری دوری کند، ممکن است از موضع کنترل کالً از مسئولیت  مراجعاگر
دهد تا اجازه می مراجعمربی استقبال کند، زیرا سبک دستوری مربی به 

 فعالیت کمتری در فرایند داشته باشد.

 مزایای سبک غیردستوری

 آوریم:کنیم، مزایای زیر را به دست میوقتی افراد را به یادگیری از خود ترغیب می

  ک کند که واقعًا مورد توجه است و از تالش مربی برای در احساس می اجعمر
 کند.خود قدردانی می

 دهد. مربی این رابطه مبتنی بر برابری است که اعتماد و گشودگی را افزایش می
کند که سهم ارزشمندی در حس می مراجعادعای عقل کل بودن را ندارد و 

 ها دارد.حلیافتن راه

 نی بر فهم همان کسی است که در حال تجربه موقعیت است، ها مبتحلراه
 ت. ها معموالً بسیار بیشتر اس، بنابراین اثربخشی و تناسب آنمراجعیعنی 

 ودارند  مراجعآمده تناسب بیشتری با دستهای بهها و ایدهها، دیدگاهبینش 
در قبال اقدامات و نتایج، احساس مسئولیت و مالکیت  مراجعبنابراین 

 یشتری دارد.ب

 همچنان در قبال ایده  مراجعمنجر نشود،  مراجعها به نتیجه دلخواه اگر ایده
کند و در نتیجه تمایل بیشتری به پافشاری و کسب احساس مسئولیت می

 نتایج بهتر خواهد داشت.
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 را به ادامه  مراجعها، حمایت از تغییر طرز تفکر و توجه به سایر دیدگاه
ای پرتاب . اگر گفتگو را سنگی بدانیم که داخل برکهکندیادگیری ترغیب می

هستند که واکنشی را به دنبال دارند.  1شود، سؤاالت مانند کاتالیزورهاییمی
 معموالً فراتر از خوِد فرایند گفتگو هستند. مربیگریپیامدهای مکالمه 

 معایب سبک غیردستوری 

 های بیشتری هارتکارگیری این سبک و زبان مستلزم آن است که مربی مبه
ها و سؤاالت باید طوری طراحی ها، مشاهدات، خالصهداشته باشد. گفته

الت سؤا »بیشتر به  هاشوند که مؤثر باشند و کنترلی نباشند )در فصل مهارت
 خواهیم پرداخت(.« مؤثر

  مراجعممکن است عدم هدایت گفتگو یا ارائه پاسخ توسط مربی برای 
 باشد.کننده کننده یا اذیتخسته

 تواند کنترل مربی بر روند گفتگو بسیار کمتر است و گاهی اوقات این می
 موجب احساس ناراحتی، ناامنی و عدم کنترل شود.

  تشاف را با سرعتی که او راحت است اک مراجعوقتی که مربی افکار و تجربیات
 شوند.تر میکند، مکالمات طوالنیمی

 نکه دمندی ادامه یابد. یعنی با ایمربی باید سعی کند که گفتگو در جهت سو
لو جهای خود را کشف کند، روند گفتگو را به دهد دیدگاهاجازه می مراجعبه 

ند های انحرافی و موضوعات سودمهدایت کند. بنابراین مربی باید میان بحث
 طور مثال در بررسی موضوع سالمت، بیشتر در گفتگو، تفاوت قائل شود. به

صحبت کنید تا رستوران محبوب همسرتان، اما نه باید درباره غذایتان 
 همیشه.

                                                                 
1 Catalysts 
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 خصوصیات یک مربی خوب

 یا استفاده از خدمات یک مربی هستید، مربیگریهای اگر خواهان افزایش مهارت
ا را توضیح اهداف م 2.2باید به تفاوت آشکار مربی مؤثر با مربی غیرمؤثر پی ببرید. جدول 

 دهد.می

 توان در سه زمینه اصلی عنوان کرد:خوب را می درمجموع، خصوصیات یک مربی

 من »ا ی« ما در این گفتگو برابر هستیم»طور مثال، اصول و باورهای مربی: به
 «.باید ابتدا موضوع را بفهمم

 تواند انجام دهد: مهارت و دانش مربی.کاری که مربی می 

 کند: رفتار واقعی مربی.کاری که مربی می 

یی ساده را تبدیل به گفتگو مربیگریتواند فرایند به لحاظ ظاهری، یک مربی ماهر می
است، اما اغلب بدین  مربیگریدر فرایند  1شانو طبیعی کند. این تا حدی ناشی از راحتی

 اند. مؤثر را یاد گرفته مربیگریدلیل است که اصول 

 خصوصیات مربی مؤثر و غیرمؤثر 2.2جدول 
 مربی غیرمؤثر مربی مؤثر

ببین، من »دنبال حل مشکالت: مثالً، به
مطمئن نیستم این کار اثربخش باشد، 

 «توانیم علتش را بررسی کنیم؟می

ممکن است از مشکل دوری کند: مثالً با 
این کار که اثربخش »کند که خود فکر می

 «.دانمنیست و من واقعًا علتش را نمی

در  ایجاد حس ارزشمندی، حمایت و توجه
تری توانیم نگاه سازندهآیا می»دیگران: مثالً، 

کنم که به این داشته باشیم؟ احساس می
 «.دهیدخیلی به خود سختی می

ایجاد حس انزوا و غریبگی )عجیب 
تو کمی آدم »بودن( در دیگران: مثالً، 
 «عجیبی هستی، مگر نه؟

                                                                 
1 Remain comfortable 
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کند تا کمک می  مربیگری یبه ادامه گفتگو
خوبی تواند بهه میاحساس کند ک مراجع

 صحبت و آنچه در درون دارد، بیان کند.

دهد یا خیلی سختی گفتگو را ادامه میبه
کند یا خیلی به خود زحمت صحبت می

 دهد.می

تواند با گوش دادن مؤثر، تمرکزش را بر می
های کلیدی گفتگو حفظ کند: مثالً، بخش

توانیم کمی متوقف شویم و دوباره این می»
 «ا بررسی کنیم؟موضوع ر 

توجه یا غافل نسبت به اطالعات مهم بی
است، احتماالً به این خاطر که 

خواهد هر طور شده به یک نتیجه می
 برسد.

ماند: طرف و هدفمند میدر طی گفتگو بی
کنی، فهمم که چرا اینطور فکر میمی»مانند: 

ز مندم که به سایر علل رفتار او نیولی عالقه
 «توجه کنیم.

اش را در گفتگو داوریقضاوت یا پیش
 موافقم، او واقعاً »کند: مانند، اعمال می

خواست تو را تنبیه کند، حق داری که می
 «عصبانی شوی.

قادر به شفاف کردن اهداف و عوامل 
وقتی »است: مانند،  مراجعانگیزشی 

خواهی، دقیقًا گویی پول بیشتری میمی
هم منظورت چیست و چرا این برای تو م

 «است؟

افکار یا اهداف مهم را مبهم یا غیرشفاف 
بسیار خوب، پس »گذارد: مانند، باقی می

خواهید، بهتر است به پول بیشتری می
 «شیوه رسیدن به آن بپردازیم.

های مختلف مشوق، در موقعیت
دو »گراست: مانند، برانگیز و واقعچالش

هفته برای تماس گرفتن عالی است، اما آیا 
نی این کار را در عرض یک هفته انجام توامی

دهی؟ نظرت در مورد این پیشنهاد 
 «چیست؟

گذارد یا یا در تشویق یا در چالش کم می
کند: مانند، موردی ایجاد میفشار بی

عجله کن، مگر چند تماس ساده چقدر »
ات را بکنی کشد؟ اگر سعیطول می

 «توانی تا فردا این کار را انجام بدهی.می

کند تا همواره به اهداف ا پاسخگو میفرد ر 
بسیار خوب، »توجه شود: مانند،  مراجع

مان مجدداً گفتی که در مالقات بعدی
موضوع حقوق را با مدیرت حل خواهی  

ا ر کرد. بیا ببینیم چه چیزی مانع شد این کار 
 «انجام دهی.

احتماالً برای حفظ صمیمیت، از 
پرداختن به مسئله عدم انجام تعهد 

خوب اشکالی »کند: مانند، می دوری
توانی ندارد، خیلی سرت شلوغ است، می
وقتی سرت خلوت شد آن را انجام 

 «دهی؟
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جای دستیابی سریع به نتایج موقتی، به
دهد تا نتایج بلندمدت را هر چند ترجیح می

 بر به دست آورد.زمان

را  مربیگریدر صورتی که نتایج فوری 
 کند.نبیند، احساس شکست می

کند: مانند، بینی را تشویق میحس خوش
تصور کن که در مقابل جمعی صحبت »

 –کنی و این بار واقعًا از آن لذت بردی می
 «چه حسی دارد؟

گوید و موجب آزردگی سخنان منفی می
بله »شود: مانند، می مراجعیا سردرگمی 
نفس، رسد که کمبود اعتمادبهبه نظر می

 «.مشکلی واقعی در توست

موقع سر قرار شود: مثالً بهیل به الگو میتبد
شود، در موعد مقرر تماس حاضر می

کند یا گیرد، به تمام تعهداتش عمل میمی
 کند.در غیر این صورت جبران می

 استانداردهای دوگانه دارد: مثالً دیر سر 
های الکی شود، بهانهقرار حاضر می

آورد، برای جلسه آماده نیست و می
 غیره. 

 

 

 

 خالصه

حمایتی و غیردستوری است. با گفتگو و  چراکهمربیگری سبکی بسیار مؤثر است، 
کند که اغلب احساس هایی را کشف ها و ایدهراجع افکار، بینشم  تا شود تأمل باعث می

وام ازاین جلسه، مراجع با تددهد. پساش در یک موقعیت را افزایش میو انرژی 1تعلق
عنوان مربی، این حالت ذهنی به سطوح باالتری از بینش و آگاهی دست خواهد یافت. به

 2«حلارائه راه»ها یا یاری از طریق مان را برای ارائه پاسخرویکرد غیردستوری تمایل ذاتی
رسد. برای درستی انجام شود، بسیار ماهرانه به نظر میکشد. اگر این سبک بهبه چالش می

اش را واقعًا عوض کند.تواند تجربه عمیقی باشد که زندگیاین میمراجع، 

                                                                 
1 Engagement 
2 Fixing 



 مربیگریاصول و باورهای  (3فصل 

 3فصل 

 مربیگریاصول و باورهای 
 « دهد.فلسفه زندگی شما بیش از هر چیز دیگری شما را شکل می»

 آنتونی رابینز -

 اصول عملی برای مربیان

گیرید که به یک مربی مشارکتی و غیردستوری تبدیل شوید، هنگامی که تصمیم می
پذیرید تا مطمئن شوید که به نتایج در واقع مجموعه مشخصی از باورها و اصول را می

ها و مشارکتی دارای دیدگاه مربیگریکنید. این بدین دلیل است که مثبتی دست پیدا می
ترک شخصیت یا سبک کاری خودتان نیست و نباید  باورهای خاصی است. این به معنی
کارگیرید که برایتان طبیعی و راحت را به مربیگریاز  1هم باشد. شما باید سبکی اصیل

طور کنیم. بهعنوان مربیانی مؤثر بر اساس باورهایی مشترک کار میباشد. من و شما به
ه فرایند گفتگوی غیردستوری فردی کار مثبتی است و ب مربیگریمثال، من اعتقاد دارم که 

 در کسب نتایج مطلوب ایمان دارم.

نند، این توانند به شما کمک کاشاره خواهم کرد که می مربیگریدر اینجا به هفت باور 
 اند از:باورها عبارت

 به تعهد آشکارم مبنی بر پشتیبانی از فرد وفا خواهم کرد. (1
 من مبتنی بر صداقت، گشودگی و اعتماد است. مربیگریروابط  (2
 آمده است.دستمسئول نتایج به مراجع (3

                                                                 
1 Authentic 



 ||  راهنمای مربیگری  30

 

 قادر به دستیابی به نتایج بسیار بهتری از نتایج فعلی خود است. مراجع (4
 توجه خواهم کرد. مراجعهمواره به تفکرات و تجربیات  (5
 وجود آورد.هایی عالی را بهحلتواند راهمی مراجعدانم که می (6
 من مبتنی بر برابری هستند. مربیگریمکالمات  (7

ها از آن این باورهای رایج، اصولی هستند که برای رسیدن به تأثیرگذاری در طول زمان
، معموالً ها با رفتارها و رویکرد خودمانکنیم. با تأمل در آنها و مقایسه آناستفاده می

ها کاهش یابد، آن  مربیگری یابیم. اگر موفقیتمان در هایی را برای پیشرفت میفرصت
تان بخواهد  مراجعطور مثال، شاید توانند به ما کمک کنند که علت آن را بفهمیم. بهمی

رسی را صرف گالیه از شرایط محل کار کند. شاید حتی میل به بر مربیگریکه کل جلسه 
، دهدتواند برای بهبود اوضاع انجام های احتمالی یا اینکه خودش چه کاری میحلراه

ه باحساس مثبتی  مراجعکنید تا نداشته باشد. به عنوان مربی، شما بیهوده تالش می
طر شرایط پیدا کند و خودش دست به اصالح امور بزند. ممکن است نگران یا آزرده خا

بود. اما با  ها تغییراتی را طلب کنید که به زعم شما قطعًا تأثیرگذار خواهندشوید و از آن
 مسئول نتایج خود است و متوجه مراجعآورید که می اصول، به یاد بررسی مجدد این

شوید  کند. همچنین متوجه میشوید که به هر حال او اکنون از ایده شما استقبال نمیمی
گاهی اوقات اید.  هکه باور خود را نسبت به توانایی تغییر در رفتار یا ذهنیتش از دست داد

شویم. می که از تمرکز بر این اصول ساده غافلاند  هآنقدر آزاردهند مربیگریهای چالش
ای هظاهراً پیچیده هستند، در حالیکه ممکن است دیدگاه ساد مربیگریبرخی از مسائل 

 بتواند نتیجه مورد نظرتان را ایجاد کند.

ایدها و هایی در مورد ببرخی از این اصول، قواعد رفتاری هستند و برخی دیگر دیدگاه
اشید، بعنوان مربی. در حالی که شما قادر به اجرای همزمان این اصول هنبایدهای شما ب
طور ا بهمؤثر افزایش خواهید داد. اکنون هر اصل ر  مربیگریتان را در به تدریج توانایی

 کنیم.تر بررسی میعمیق
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 وفادار باشید مراجعمبنی بر پشتیبانی از  1. به تعهد آشکار1

ما آشکار شباید برای هر دوی  مربیگریبه عنوان مربی یک فرد، تعهدتان به او و رابطه 
کنم که یباشد. اگر قادر به برقراری نگرش و رویکرد پشتیبانی از فردی نیستید، توصیه م

 از این کار کنار بکشید.

 به تماالً بسیار عادی است. به عنوان مربی، شما اح مربیگریاین کار در ابتدای رابطه 
غ از ، فارکنید که این فرآیند را چگونه طراحی کنید تا موفقیت حاصل گردداین فکر می

املی . اما با گذشت زمان، ممکن است با عوکمک کنید یا خیر  مراجعاینکه بخواهید به 
نه روبرو شوید که حس پشتیبانی شما را کاهش دهند و ممکن است آگاهانه یا ناآگاها

ید. خسته شو مراجعیا حتی از  مربیگریرفته از گفتگوی شاید رفتهطور مثال، باشد. به
کنید که پیشرفت و نتایج کمی را به دنبال داشته باشد و احساس  مربیگریشاید فرایند 

تواند موجب احساس تسلیم، کند. این اتفاق میبه میزان الزم تالش نمی مراجع
د. همواره این موارد خود را مدیریت کننحوصلگی یا حتی درماندگی شود. مربیان باید در بی

نفی را که ارزیابی کنیم و تمام افکار و باورهای م مربیگریباید جایگاهمان را در روابط 
 کنند، شناسایی کنیم.توانایی و عملکردمان را تخریب می

تان مربیگریتواند به بخش طبیعی از روال ( میمراجع)برای پشتیبانی از  2فرایند تأمل
خودم  مراجع، من چند دقیقه پیش از حضور مربیگریطور مثال، در زمان شود به تبدیل

پردازم، به می کنم. در آن زمان، به بررسی یادداشت هایم از جلسات قبلرا آماده می
کنم. هرچقدر ام بر او را به خود یادآوری میکنم و نحوه تأثیرگذاریاهداف آن فرد فکر می

 حمایت کنم. مراجعکند تا از این کار مرا مجاب میهم که جلسه دشوار باشد، 

 مربیگریعدم قضاوت در 

نداشته  مراجعیکی از نکات ناخوشایند این است که ممکن است عالقه زیادی به 
ها ذاتًا میل طبیعی به قضاوت دیگران داریم. همواره باشید! یادتان باشد که ما انسان
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کنیم. ممکن است به خاطر ظاهر، ن مقایسه میظاهر، تفکر یا رفتار دیگران را با خودما 
نگرش، کلمات مورد استفاده، تن صدا و موارد دیگر، سایرین را تأیید یا رد کنیم. تفکرات 

کنیم. بنابراین دهند که از درون آن سایرین را ارزیابی میای را شکل میمان پیلهو باورهای
من بهتر از سایرین »یا احساس « حق با من است»محبتمان به دیگران را قربانی موضع 

 کنیم.می« دانممی

را قضاوت یا رد کنند. مربی تنها باید ارتباط  مراجعمربیان نباید نحوه رفتار و زندگی 
شما ممکن  مراجعطور مثال، شود پیدا کند. بهبا آنها روبرو می مراجعرفتار و نتایجی را که 

اخراج »ناتوان هستند و چندین بار مجبور به است از زیردستانش گله کند و بگوید که چقدر 
اش از افرادی است که بدون شده است. ظاهراً بیشترین آزردگی« افراد به دردنخور

گوید دهند. مینمی نفس هستند و بدون مشورتش، تصمیم یا اقدامی را انجاماعتمادبه
گوید را ندارد. می «مواد خام الزم )کارمندان شایسته(»که خواهان تیم کارامدی است، اما 

مستقیمًا  1کنم و حتی با متخلفان اصلیدر جلسات گروهی، همواره سخنرانی می»که 
او به چندین «. گیرندنمی رسد که کارمندانم چیزی را یادکنم، اما به نظر میبرخورد می

 ها دارد.گوید که وقت کمی برای آندرگیری با زیردستانش اشاره کرده و می

آور او را پیدا  تواند ارتباط فقدان تیم کارآمد و رفتارهای رعبادگی مییک مربی به س
حتماالً اگونه باشد که رفتار اشتباهی در قبال دیگران دارد، کند. اما اگر موضعتان این

«. رسدیاو زورگو به نظر م»احساس حمایت خود را نسبت به او کاهش خواهید داد: مثالً، 
ضاوتتان یابد. شاید قستن رفتارش، گشودگی شما نیز کاهش میدان« اشتباه»در آن لحظه با 

. با آگاهی از «ای با دیگران داریدگیرانهکنم رفتار سختفکر می»را به زبان بیاورید: مانند، 
اوم قضاوتتان، ممکن است مدیر از خود دفاع کند و مجددًا نسبت به اثرگذاری شما مق

اهانه این سبک سختگیرانة او ضروری است، ناآگشود. از آنجایی که مدیر معتقد است که 
تان را از دست اید )و مجدداً اثرگذاریقرار داده« دردنخوربه»های خودتان را در گروه انسان

 دهید(.می
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ارآمد شود که خودش دریابد که این رفتار کاین مدیر زمانی مشتاق به تغییر خود می
تی ته باشد. بنابراین نقش مربی مشارکنیست و همین موجب شده که تیم کارامدی نداش

نه اینکه  واین است که به او کمک کند که ارتباط بین رفتار و نتایج حاصل شده را بشناسد 
 احساس بدی از اینکه آدم ترسناک یا زورگویی است )یا هر قضاوت دیگری که از او

تگوی فرایند گفتان در تسهیل داشتید( به او منتقل شود. هر مزمتی موجب کاهش توانایی
 برد.شود، زیرا موضوع را به حاشیه میمی مربیگری

 طرفی و عدم جانبداریتالش برای بی

شود که شفافیت و سازنده بودن خود را حفظ کنیم و تعهد موجب می 1طرفیبی
نشان دهیم. مربی ممکن است از فریب و ظلم بشنود،  مراجعآشکارمان را مبنی بر حمایت 
ای ندارد. شما فایده مربیگریخاص خودتان دنبال کنید، های اما اگر این مسائل را با قضاوت

 کند، حتی اگر آن را به زبان نیاورید.معموالً مزمتتان را حس می مراجععالوه، به
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