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در ستایش کتاب عادت مربیگری

مایـکل بانگـی اسـتانیر اصـول مربیگری را در هفت پرسـش اساسـی خالصه می  کند. 

اگـر بـر تکنیـک عمیـق و درعین حال سـادۀ او تسـلط پیـدا کنید، با یک تیر دو نشـان 

زده  ایـد: می توانیـد از کارکنـان و همکارانتـان مؤثرتـر از قبـل حمایـت کنیـد و حتـی 

شـاید متوجـه شـوید کـه بهتریـن مربـی خودتان هم شـده  اید.

_دنیل اچ. پینک1، نویسندۀ کتاب های ما همه فروشنده ایم، کی و انگیزه2 

مربیگـری هنـری اسـت کـه حـرف زدن دربـاره اش خیلـی سـاده  تر از عمـل کـردن بـه 

آن اسـت. سـؤال پرسـیدن بـه جـای نصیحـت کـردن، جـواب  دادن و یـا ارائـۀ راه حل 

نیازمند شـهامت اسـت. اگر این فرصت را به دیگران بدهیم که خودشـان راهشـان 

را پیـدا کننـد، اشـتباهات خودشـان را مرتکـب شـوند و خـرد و دانـش خودشـان را 

ایجـاد کننـد، کاری شـجاعانه و درعین حـال حسـاس انجـام داده ایـم. در ایـن کتـاِب 

کاربـردی و الهام  بخـش هفـت سـؤال تحول  آفرینـی مطـرح می  شـود کـه در سـبک 

رهبـری و پشـتیبانی مـا تفاوت  هـای زیـادی ایجـاد می کنند. ایـن کتاب مـا را در مورد 

ایـن بخـش پیچیـده و دشـوار راهنمایـی می  کنـد: چگونـه از ایـن اطالعـات جدیـد 

اسـتفاده و آن را بـه عـادات و تمریـن روزمـره تبدیـل کنیـم.

_برنه براون3، نویسندۀ کتاب با اقتدار برخاستن و شجاعانه رهبری کن4 

1. Daniel H. Pink
2. “To Sell is Human”, “When” & “Drive” 
3. Brené Brown
4. “Rising Strong” & “dare to lead” 
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بـرای اینکـه رهبـر بهتـری شـوید، چـه کارهایـی می توانیـد انجـام دهیـد؟ مایـکل 

ایـن سـؤال را مطـرح می  کنـد و سـپس از طریـق ارائـۀ هفـت سـؤال تأمل برانگیـز 

بـرای رهبـران بلندپـرواز -سـؤال هایی کـه عـادت   رهبـری آن ها را تغییـر می  دهند- 

بـه آن جـواب می  دهـد. کتـاب حاضـر سرشـار از ایده  هـا، ابزارهـا و پرسـش    هایی 

جـذاب، مفیـد و کاربـردی اسـت کـه می توانـد راهنمـای هـر رهبـر عالقه  منـد بـه 

باشد. پیشـرفتی 

_دیو اولریک1، نویسندۀ مشترک کتاب چراهای کار و قانون رهبری2 

در ایـن کتـاِب راهنمـای فوق العـاده و کاربـردی بـرای تمـام افـرادی کـه دوسـت دارند 

بـه دیگـران کمـک کننـد، هـوش، شـوخ  طبعی، سـخنوری و اهتمـام مایـکل بـه هنـر 

مربیگـری می  درخشـد. بـا وجـود اینکـه خـودم چهـار دهـه در این حـوزه تجربـه دارم، 

کتـاب عـادت مربیگـری واقعـًا مـرا غافلگیـر کرده اسـت.

_دیوید الن3، نویسندۀ کتاب به  انجام  رساندن کارها4

در میـان انبوهـی از کتاب هـا دربـارۀ مربیگـری کـه همـان چهارچوب  هـای مفهومـی 

عـادت  دارد.  امیـد وجـود  از  روزنـه ای  دارنـد، هنـوز هـم  را  منسـوخ و همیشـگی 

مربیگـری گنجینـه ای از خـرد کاربـردی اسـت. هـر مدیـری کـه می  خواهـد مربی شـود، 

نیازمنـد پیگیـری مصرانـه و پایان ناپذیـر ایـن کتاب اسـت. کتـاب حاضر ایـن کار را به 

مجموعـۀ سـاده  ای از عادت  هـای روزمـره تقسـیم می  کنـد. اگـر آماده ایـد کـه سـبک 

رهبری  تـان را ارتقـا بدهیـد، حتمـًا بـه ایـن کتـاب نیـاز داریـد.

_جسیکا امورتگویی5، مدیر ارشد یادگیری و توسعه، شرکت الجیتک6 

1. Daveulrich
2. “The Why Of Work” & “The Leadership Code”
3. David Allen
4. Getting Things Done
5. Essica Amortegui
6. Logitch
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کتاب هـای مربیگـری بسـیاری وجـود دارنـد کـه سرنوشـتی جـز نیمـه  خوانده  شـدن و 

قـرار گرفتـن در قفسـۀ کتابخانـه ندارنـد. کتاب عـادت مربیگری مایکل بانگی اسـتانیر 

شـما را از آغـاز تـا پایـان مسـیر درگیـر می  کنـد. ایـن کتـاب سـاده، شـجاعانه، صریح، 

قابل نقـل و واقعـی شـیوۀ ارتبـاط شـما بـا همکارانتـان در محـل کار و ارتبـاط بـا 

خانواده  تـان در خانـه را تغییـر خواهـد داد. اگـر می  خواهیـد کتابـی دربـارۀ مربیگـری 

بخوانیـد کـه به سـرعت بـر شـما تأثیـر بگـذارد و خواندنش دشـوار نباشـد، ایـن کتاب 

را انتخـاب کنیـد.

_یوهانه مک نالی مایرز1، نایب رئیس بخش منابع انسانی، تیم هورتونز2

در میـان انبوهـی از کتاب هـا، مطالعـات و مقـاالت دربـارۀ اهمیـت مربیگـری و نحوۀ 

می تـوان  تکاملـی،  مداخـالت  بخـش  ضروری  تریـن  عنـوان  بـه  آن  اجرایـی کـردن 

به  راحتـی متوجـه شـد کـه چرا دانشـجویان و متخصصان با وجود ایـن همه رویکرد، 

چهارچـوب و سیسـتم معرفی شـده بـه عنـوان »بهتریـن روش« سـردرگم می شـوند. 

مایـکل ماهرانـه ایـن آشـفتگی را با کتاب جدیـدش از بین می  برد و ایـن کار را طوری 

انجام می  دهد که فهم آن سـاده باشـد، هدف واقع  بینانه ای داشـته باشـد و اسـتفاده 

از آن درنهایـت مؤثـر واقـع شـود. معتقـدم که ایـن کتاب خود را بـه عنوان مجموعه 

ابـزاری قدرتمنـد و سـودمند، هـم بـرای مدیـران و مربی هـای  حرفـه  ای و هـم بـرای 

دانشـجویان، اثبـات خواهـد کرد.

_استوارت کرب3، مدیر بخش یادگیری و توسعه، شرکت فیس بوک

ایـن فقـط یـک کتـاب نیسـت، صـدای درون سـر ماسـت، قدرتـی کـه بـه کمکمـان 

می  آیـد و مـا را بـه  سـوی اهـداف بزرگمـان راهنمایـی می  کنـد. مربیگـری عالـی فقـط 

یـک مهـارت نیسـت؛ یـک طـرز فکـر اسـت، راهـی اسـت بـرای بـودن. مایـکل، مانند 

قصه  گویـی هنرمنـد، روش جالبـی بـرای انتقـال پیامـش از طریـق نمونه  هـای عملـی 

و تکنیک  هـای اثبات شـده دارد. داشـتن ایـن کتـاب بـرای مربی هایـی کـه واقعًا قصد 

1. Johanne Mcnallymyers
2. Tim Hortons
3. Stuart Crabb
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ایجـاد تغییـر دارنـد، یـک ضرورت اسـت.

_شیند کاندن1، مسئول بخش توانمندسازی عملکرد جهانی، سی اِی تکنولوجیز2

کتـاب عـادت مربیگـری جـذاب، هوشـمندانه، کاربـردی، به یادماندنی و بـر پایۀ علوم 

رفتـاری معاصـر اسـت. مـن ایـن کتـاب را بـرای بهبـود کار و همکاری  هایـم بسـیار 

یافتم. ارزشـمند 

_جیمز اسلزاک3، مدیر اجرایی استراتژیک، نیویورک تایمز

می  کننـد،  پیچیـده  بیش ازحـد  را  مربیگـری  و کاربـرد  هـدف  دیگـران  درحالی کـه 

مایـکل بانگـی اسـتانیر رویکـردی کاربردی و پایـدار برای این عادت ضـروری رهبران 

بـزرگ ارائـه می  کنـد. او به اختصـار، بـه تحقیقات مرتبط به هنر پرسـیدن محترمانه 

و نقـش آن در پـرورش مشـارکت مؤثـر میـان همکارانـی اشـاره می  کنـد کـه متعهد 

بـه انجـام  کارهـای هدفمنـد بـا همدیگـر هسـتند. عـادت مربیگـری کتابـی کامـالً 

لذت  بخـش اسـت کـه خواندنـش بالفاصلـه تشـویقم کـرد تـا از عادت  هـای جدیـد 

اسـتفاده کنم.

_دنا وودز4، مدیرعامل انجمن آمریکایی پرستاران بخش مراقبت  های ویژه

جـادوی رهبـری در گفت وگوهـای روزمـره اتفـاق می  افتـد. کتـاب عـادت مربیگـری 

مایـکل بانگـی اسـتانیر ابـزاری بسـیار سـاده و درعین حـال قدرتمنـد )فقـط هفـت 

پرسـش( در اختیـار مدیـران می  گـذارد تـا همـه روزه بـه آن ها در تعلیم تیمشـان برای 

داشـتن عملکـرد عالـی کمـک کنـد.

_اندرو کولیر5، مدیر بخش توسعۀ رهبری، نستله

1. Sinéad Condon
2. CA Technologies
3. James Slezak
4. Dana Woods
5. Andrew Collier
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»فوق العاده اسـت... این کتاب زمانی که به آن نیاز داشـتم کجا بود؟« این نخسـتین 

فکـری بـود کـه بعـد از خوانـدن کتـاب در ذهنـم نقـش بسـت. در طـول حرفـه  ام، 

کتاب هـای بی  شـماری دربـارۀ رهبـری و مربیگـری خوانـده  ام، امـا تنهـا معـدودی از 

آن هـا ماننـد کتـاب مایـکل همـه چیـز را کنـار هم قـرار داده اسـت. مفاهیم سـاده و 

عملـی ایـن کتـاب را واقعـًا دوسـت دارم، تمریـن، تمریـن و تمریـن کـه کلیـد اصلـی 

بـرای ایجـاد عـادت رهبـری شماسـت. مایـکل چیـزی را کـه بعضـی رهبـران فرآیندی 

دشـوار می داننـد، بـه صـورت فرآینـدی سـاده توصیـف می  کنـد. چـه رهبـری مجـرب 

باشـید و چـه تـازه  کار، خوانـدن ایـن کتـاب قطعـًا برایتـان ضـرورت اسـت.

_مونیک بیتمن1، معاون ارشد، تی دی بانک گروپ2

عـادت مربیگـری چکیـدۀ مربیگـری عملـی بـرای مدیـران پرمشـغله اسـت. در ایـن 

کتـاب، هیـچ تئـوری انتزاعـی، داسـتان کسـل کننده یـا نکتـۀ اضافـه ای وجـود نـدارد. 

فقـط ابزارهـای کاربـردی و روزمـره  ای ارائه شـده  اند تا بتوانید ظـرف ده دقیقه یا کمتر 

تعلیـم دهید.

_ملیسا دیملر3، مدیر بخش یادگیری و توسعۀ سازمانی، توییتر

همیـن  بـا  و  هسـتیم  عادت  هایمـان  مخلـوق  مـا  اسـت.  اسـتانیر  بانگـی  بـا  حـق 

عادت  هایمـان اسـت کـه خودمـان، زندگی  مـان و جهـان اطرافمـان را خلـق می کنیـم. 

عـادت مربیگـری کتابـی راهنمـا بـرای اعمـال قـدرت عادت بـه قدرت مربیگری اسـت 

تا بتوانیم همراه و از طریق دیگران، دسـتاوردهای بیشـتری کسـب کنیم. این کتاب 

را نخوانیـد. آن را تمریـن کنیـد و از آن بهـره ببریـد. ایـن کتـاب را روی میـز کارتان نگه 

داریـد و عـادت مربیگـری خودتـان را خلـق کنیـد.

_میشل میالن4، مدیر ارشد اجرایی، دانشکدۀ مدیریت روتمن، دانشگاه تورنتو

1. monique bateman
2. TD Bank Group
3. Melissa Daimler
4. Michele Milan



هـارالن هـوارد1 می  گویـد: همـۀ ترانه هـای محلـِی عالـی شـامل سـه 
آکـورد2 و یـک حقیقـت اسـت.

ایـن کتـاب هفت سـؤال مطـرح می کنـد و درعین حـال ابزارهایـی در اختیار 

شـما قـرار می  دهـد تـا آن هـا را بـه شـیوه ای روزمـره بـرای تـالش کمتـر و 

تأثیرگـذاری بیشـتر تبدیـل کنیـد.

Harlan Howard .1 : ترانه  سـرای آمریکایـی بـا عالقـۀ ویـژه بـه سـبک موسـیقی کانتـری )یـک سـبک 
موسـیقی محلـی آمریکایی(

chords .2: آکورد )نواختن هم زمان چند نت با هم(
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امروزه	همه	می	دانند	که	مدیران	و	رهبران	باید	به	افرادشان	تعلیم	دهند.

نشـریات حوزۀ رهبری مقاالت بی  شـماری در این باره دارند. بعضی از اسـتادان برجسـته 

معتقدنـد کـه مربیگـری رفتـار ضـروری رهبـری اسـت. طبـق قانـون مـور1، بـه نظـر می رسـد 

تعـداد مربی هـای اجرایـی در حـال افزایـش اسـت. حتـی دیلبـرت2 هـم بـا مربیگری شـوخی 

می کنـد و بـرای موفقیـت مربیگـری، دیگـر نمی تـوان نشـانۀ مطمئن  تـری پیـدا کـرد.

دنیـل گُلمـن3 -روان شـناس و روزنامه  نـگاری کـه باعـث شـهرت مفهـوم هـوش عاطفـی 

شـد- بیـش از پانـزده سـال پیـش در مقالـه  ای بـا عنـوان »رهبـری نتیجه بخـش4« در مجلـۀ 

کسـب وکار هـاروارد، مبانـی اولیـه را در ایـن خصـوص ایجـاد کـرد. او معتقـد بـود که شـش 

سـبک اساسـی بـرای رهبـری وجـود دارد کـه مربیگـری یکی از آن هاسـت؛ او همچنین نشـان 

داد کـه ایـن سـبک تأثیـر مثبـت قابل توجهـی روی عملکـرد، َجـو )فرهنـگ( و نتیجـۀ نهایـی 

دارد. درعین حـال، مربیگـری سـبکی بـود کـه در میـان سـبک  های رهبـری کمتـر از همـه 

اسـتفاده می  شـد؛ امـا چـرا؟ گُلمـن می  نویسـد: »بسـیاری از رهبران بـه ما گفته  اند کـه در این 

اقتصـاد پرفشـار، وقتـی ندارنـد کـه صـرف کار کُنـد و پرزحمـت تربیـت کارکنـان و کمـک بـه 

Moore’s Law .1: گـوردون مـور -یکـی از مؤسسـان شـرکت اینتـل- دریافـت کـه از زمـان اختـراع مدارهـای مجتمـع، 
تعـداد ترانزیسـتورها در هـر اینـچ مربـع روی مدارهـای مجتمـع، هـر سـال دوبرابـر شـده اسـت. ایـن قانـون در اغلـب 

زمینه هـا تـا حـدود زیـادی صـدق می کنـد.
Dilbert .2: دیلبرت یک مجموعه کارتون آمریکایی اسـت که نگارش و تصویرسـازی آن را اسـکات آدامز انجام داده 
و نخسـتین بار در سـال 1989 منتشـر شـده اسـت. ایـن کارتـون بـه سـبب طنـز اداری انتقادآمیـز دربارۀ یک محیـط اداری 

به شـدت تحـت کنتـرل مدیریـت شـهرت یافته اسـت. مهنـدس دیلبرت نقـش اصلـی آن را ایفا می  کند.
3. Daniel Goleman
4. Leadership That Gets Results
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رشـد آن هـا کنند.«

فرامـوش نکنیـد کـه ایـن مطالـب در روزهـای خـوب سـال 2000 بیـان شـدند: موقعـی 

کـه ایمیـل هنـوز نعمـت بـود، نـه مصیبـت؛ جهانی  سـازی تـازه در حـال تولد بـود و ما هنوز 

روحمـان را بـه گوشـی  های موبایـل نفروختـه بودیـم. در ایـن روزهـا کـه بـه کار بـا مدیـران 

پرمشـغله در سرتاسـر جهـان مربـوط می  شـود، تجربـه ام می  گویـد حـاال همه چیز نسـبت به 

گذشـته بدتـر شـده اسـت، نـه بهتـر. همـۀ مـا خودمـان را پرمشـغله تر از هـر زمـان دیگـری 

کرده ایـم. درحالی کـه امـروزه »مربیگری« بیشـتر از قبـل رواج پیدا کرده اسـت، کاربرد واقعی 

مربیگـری در عمـل هنـوز چنـدان مشـاهده نمی شـود و وقتـی هـم کـه می شـود، بـه نظـر 

نمی رسـد خیلـی کارآمـد باشـد.

احتمااًل تابه حال مربیگری را امتحان کرده اید، اما شکست خورده  اید

احتمـاالً تابه حـال به نوعـی بـا مربیگـری مواجه شـده  اید. تحقیقات انجام شـده در سـال 

2006 در یـک شـرکت توسـعۀ رهبـری بـه نـام بلسـینگ وایت1 نشـان می  دهد کـه 73 درصد 

مدیـران، نوعـی آمـوزش مربیگـری را تجربـه کرده انـد. تـا این جـا کـه همـه چیـز عالی اسـت، 

امـا بـه نظـر می رسـد که ایـن آموزش  هـا هرگز آموزش هـای مربیگـری خوبـی نبوده  اند. فقط 

23 درصـد -بلـه، کمتـر از یک چهـارم- از افـرادی که آموزش دیده  انـد، معتقدند که مربیگری 

تأثیـر محسوسـی بـر عملکـرد یـا رضایـت شـغلی آن هـا داشـته اسـت. حتـی 10 درصـد ایـن 

افـراد می  گوینـد کـه ایـن آموزش  هـا تأثیـر منفـی هـم داشـته اسـت. می توانیـد تصـور کنید 

کـه شـرکت در چنیـن جلسـاتی چطـور می توانـد باشـد؟ »انتظـار دارم کـه بعـد از این جلسـۀ 

مربیگـری، نسـبت بـه قبـل سـردرگم  تر شـوم و انگیـزه  ام را هم بیشـتر از دسـت بدهم.«

پس به طور خالصه می توان گفت:

احتماالً شما آموزش مربیگری تأثیرگذاری را تجربه نکرده اید   و 

 احتماالً خودتان هم قادر نیستید به صورت مؤثر مربیگری را

ارائه کنید.

1. Blessingwhite
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حـدس می  زنـم ایجـاد عـادت مربیگـری در شـما حداقل به سـه دلیل ادامه پیـدا نکرده 

اسـت: دلیـل اول ایـن اسـت کـه نوعـی از آمـوزش مربیگری را دریافـت کرده اید   کـه احتماالً 

بیش ازحـد نظـری، پیچیـده، خسـته کننده و دور از واقعیـت زندگـی کاری پرمشـغله تان بـوده 

اسـت. احتمـاالً در یکـی از ایـن جلسـات آموزشـی، وقتـی داشـته  اید ایمیل  هایتـان را چـک 

می  کردیـد، مچتـان را گرفته  انـد!

دلیـل دوم ایـن اسـت کـه حتـی اگر جلسـات آموزشـی مفید هم بـوده باشـند، احتماالً 

زمـان کافـی به فهم نحوۀ اسـتفاده از آن دیدگاه ها بـرای انجام متفاوت کارهایتان اختصاص 

نداده ایـد. وقتـی بـه دفترتان برگشـته  اید، وضعیت فعلی، مانند کُشـتی  گیری قـوی، بازوهای 

پرهیبـت خـود را بـه رُختـان کشـیده اسـت و شـما نیـز، ماننـد کُشـتی  گیری شکسـت  خورده، 

خودتـان را گرفتـار دیده  ایـد و خیلـی زود دقیقـًا همـان رونـد قبلـی انجـام  دادن کارهـا را در 

پیـش گرفته  اید.

دلیـل سـوم ایـن اسـت کـه گویا همین تغییر رفتـار به ظاهر سـاده، یعنی کمتر نصیحت 

کـردن و بیشـتر سـؤال پرسـیدن، به طـور حیرت انگیـزی سـخت اسـت. سـال های بسـیاری را 

صـرف نصیحـت کـردن دیگـران کرده ایـد و حتـی بـه همین خاطر تحسـین شـده  اید و ترفیع 

گرفته  ایـد. همیشـه این طـور بـه  نظر می رسـیده اسـت که با نصیحـت کـردن، »ارزش آفرینی« 

کرده ایـد و کنتـرل اوضـاع را در دسـت داشـته اید. از طـرف دیگر، وقتی سـؤاالتی می  پرسـید 

ممکـن اسـت اطمینـان کمتـری در مـورد مفیـد بـودن خودتـان داشـته باشـید و احسـاس 

 کنیـد گفت و گـو کندتـر پیـش مـی    رود و کنتـرل آن از دسـتتان خارج شـده اسـت )و در واقع 

همین طـور هـم هسـت. ایـن کار »واگـذاری قـدرت« نامیـده می شـود(. اگـر چنین برداشـتی 

داشـته باشـید، ایـن پیشـنهاد بـرای شـما چنـدان جالب به  نظر نمی رسـد.

اما این کار واقعًا به این سختی هم نیست

در شـرکت مـن، بـه بیـش از ده هـزار مدیـر پرمشـغله ماننـد شـما در زمینـۀ مهارت  هـای 

مربیگـری کاربـردی آمـوزش داده  ایـم. در طـول سـال  ها، بـه ایـن باورهـای بدیهـی پایبنـد 

بوده  ایـم:

مربیگـری سـاده اسـت. در واقـع، هفـت پرسـش اساسـی ایـن کتـاب بخش   

عمـده ای از آنچـه را کـه نیـاز داریـد، در اختیارتـان قـرار می  دهـد.
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می توانیـد هـر فـردی را در عـرض ده دقیقـه یا کمتر تعلیم دهیـد. در جهان   

پرمشـغلۀ امـروز، شـما بایـد قـادر باشـید کـه در ده دقیقـه یـا حتـی کمتـر 

تعلیـم دهید.

مربیگـری بایـد فعالیتـی روزمـره و غیررسـمی باشـد، نـه رویـدادی دوره  ای و   

رسـمی بـا عنوانی تشـریفاتی!

فقـط در صورتـی می توانیـد عادت مربیگری را ایجاد کنید که مکانیسـم  های   

اثبات شـده بـرای ایجـاد و اعمـال عادت  هـای جدیـد را درک کنیـد و آن هـا را 

بـه کار بگیرید.

امـا چـرا بایـد بـرای تغییـر اوضاع، این همه سـختی را بـه جان بخریم؟ چـرا می  خواهید 

عـادت مربیگری را در خـود ایجاد کنید؟

چرا این کار ارزش تالش کردن دارد؟

ماهیـت مربیگـری کمـک بـه دیگـران و شـکوفایی اسـتعداد  های بالقـوۀ آن هاسـت؛ 

اطمینـان دارم کـه:

تابه امـروز بـه مفیـد واقـع  شـدن متعهـد بوده ایـد، امـا ایـن تعهـد غالبـًا 

منجـر بـه مربـی شـدن شـما نشـده اسـت.

پـس بیاییـد بـه ایـن موضـوع بپردازیـم که چـرا تعلیم دیگران به شـما کمـک می  کند؟ 

بـه کمـک تعلیـم دیگـران می توانیـد بـا  سـختی کمتـری کار کنیـد و اثربخش تر باشـید. وقتی 

عـادت مربیگـری را در خـود ایجـاد می کنیـد، می توانیـد آسـان تر از شـر سـه چرخـۀ معیوبـی 

خـالص شـوید کـه محیط  هـای کاری  مـان را فلـج می  کننـد: ایجاد وابسـتگی بیش ازحـد، از پا 

درآمـدن و قطـع ارتباط.

چرخۀ 1: ایجاد وابستگی بیش ازحد

ممکـن اسـت متوجـه شـوید کـه بخشـی از یـک تیـم بیش ازحـد وابسـته هسـتید. در 

ایـن حالـت دو مشـکل مضاعـف وجـود دارد: اول اینکـه، کارکنانتـان را طـوری آمـوزش 
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داده  ایـد کـه بیش ازحـد بـه شـما وابسـته شـوند. ایـن شـرایط باعـث از دسـت  رفتـن قـدرت 

آن هـا و فرسـودگی شـما می شـود. دوم، بـه خاطـر اینکـه در ایجـاد ایـن وابسـتگی آن قـدر 

موفـق بوده  ایـد کـه حـاال کارهـای زیـادی برای انجـام دادن دارید ممکن اسـت ناخواسـته به 

گلوگاهـی در سیسـتم تبدیـل شـده و باعـث کندی سـرعت پیشـرفت شـوید. همـه انگیزه و 

اشتیاقشـان را از دسـت می  دهنـد. هرچـه بیشـتر بـه افرادتـان کمـک کنیـد، انـگار آن هـا هـم 

بیشـتر به شـما نیاز پیدا می کنند و هرچه نیاز آن ها به کمک شـما بیشـتر شـود، باید زمان 

بیشـتری را صـرف کمـک بـه آن هـا کنید.

ایجـاد عـادت مربیگـری بـا افزایـش حـس اسـتقالل و مهـارت، کاهـش نیـاز بـه مداخلۀ 

شـما و بـر عهـده  گرفتـن مسـئولیت امـور و همچنیـن جلوگیـری از تبدیـل شـدن شـما بـه 

گلـوگاه، منجـر بـه افزایـش خودکفایـی تیمتـان می شـود. 

چرخۀ 2: از پا درآمدن

همین طـور ممکـن اسـت بـه خاطـر افزایـش حجـم کارتان، احسـاس کنید تحت فشـار 

قـرار داریـد. اگـر بـر همـۀ اصـول بهـره  وری در جهان نیز تسـلط داشـته باشـید، بـاز هم هرچه 

کارهـا را سـریع تر انجـام دهیـد، سـیل عظیم تـری از کارهـا بـه سـمتتان خواهـد آمـد و شـما 

را غـرق خواهـد کـرد. وقتـی بـا افزایـش اولویت هـای کاری از ایـن سـو بـه آن سـو کشـیده 

می شـوید و بـا کوهـی از ایمیل  هـا و جلسـات پی در پـی حواسـتان پـرت می شـود، تمرکزتـان 

را از دسـت می دهیـد. هرچـه بیشـتر تمرکزتـان را از دسـت بدهیـد، بیشـتر احسـاس از پـا 

درآمدن می کنید و هرچه بیشـتر احسـاس از پا درآمدن کنید، تمرکزتان را بیشـتر از دسـت 

خواهیـد داد.

ایجـاد عـادت مربیگـری به شـما کمـک می  کند تمرکزتـان را دوباره به دسـت بیاورید، از 

ایـن رو همـراه تیمتـان می توانیـد کارهایـی را انجـام دهیـد کـه ارزش و اثـری واقعـی دارند و 

درنهایـت می توانیـد زمـان، انـرژی و منابعتـان را بـرای حـل چالش  هـای مهـم هدایت کنید.

چرخۀ 3: قطع ارتباط

درنهایـت، ممکـن اسـت شـما فاقـد ارتبـاط بـا کاری واقعـًا مهـم باشـید. اصـل بنیـادی 

کتـاب قبلـی مـن بـه نـام کارهـای عالـی بیشـتری انجـام دهیـد ایـن بـود کـه فقـط انجـام 

دادن کارهـا کافـی نیسـت. بایـد بـه افرادتـان کمـک کنیـد کارهایـی را بیشـتر انجـام دهند که 
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تأثیرگذارتـر و معنادارترنـد. هرچـه بیشـتر کارهایـی را انجـام بدهیـم کـه هیـچ هـدف واقعی 

ندارنـد، انگیـزه و مشـارکتمان کمتـر خواهـد شـد. هرچـه مشـارکتمان کمتـر شـود، احتمـال 

اینکـه بتوانیـم کارهـای بزرگـی را پیـدا کنیـم و انجـام دهیـم، کمتـر خواهـد شـد.

ایجـاد عـادت مربیگـری بـه شـما و تیمتـان کمـک می  کنـد تـا بـا کارهایـی ارتبـاط برقرار 

افزایـش شـهامت  باعـث  مربیگـری می توانـد  تأثیرگذارنـد، هـم معنـادار.  کنیـد کـه هـم 

شـما بـرای خـروج از وضعیـت راحـت و آشـنا شـود، می توانـد بـه دیگـران کمـک کنـد کـه از 

تجربیاتشـان درس بگیرنـد و می توانـد بـه معنـای واقعـی کلمـه، توانمندی    های بالقـوۀ افراد 

را افزایـش دهـد و بـه شـکوفایی آن هـا کمـک کنـد. 

بنابرایـن بـا اسـتفاده از مربیگـری بـا ایـن سـه چرخـه مبـارزه می کنیـد و ایجـاد عـادت 

مربیگـری روشـی بـرای دسـتیابی بـه شـیوه ای بـرای بهتـر کار کـردن اسـت.

آنچه افراد در مورد لحظۀ اکتشاف تصور می کنند در واقع همان 
اکتشاف پرسش است.

- جوناس سالک

هفت پرسش ضروری

در ایـن کتـاب، هفـت پرسـش وجـود دارد کـه شـما را از این سـه چرخـۀ معیوب نجات 

داده و شـیوۀ کاری  تـان را ارتقـا می  دهـد. ایـن سـؤال ها را هـم می توانیـد بـرای زیردسـتانتان 

اسـتفاده کنیـد و هـم بـرای مشـتریان، تأمین کننـدگان، همـکاران، رؤسـا و حتـی )مسـلمًا 

گاهـی اوقـات و نـه تضمینـی( همسـر و فرزندانتـان. با این سـؤال ها می توانیـد مالقات  های 

رودرروی هفتگی، جلسـات تیمی، جلسـات فروش و )مهم تر از همه( لحظات مالقات  های 

تصادفـی خـارج از برنامـه را برایتـان متحول کنید.

 پرسـش آغازیـن روشـی بـرای شـروع هـر گفت و گـو بـه  روش متمرکـز و بـاز اسـت. 
پرسـش شـگفت انگیز )و دیگـر چـه؟( -بهتریـن پرسـش مربیگـری در جهـان- در نقش یک 
ابـزار خودمدیریتـی بـرای شـما و تقویت کننـده ای بـرای شـش پرسـش دیگـر عمـل می  کنـد. 

پرسـش تمرکـز و پرسـش بنیـادی بـه قلـب چالـش می  پردازنـد، در نتیجـه شـما را وادار 
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می  کننـد کـه توجهتـان را بـه موضوعـات واقعـًا مهـم متمرکـز کنیـد. پرسـش تنبـل باعـث 

می شـود سـاعت ها در زمانتـان صرفه جویـی کنیـد و پرسـش اسـتراتژیک باعـث سـاعت ها 

صرفه  جویـی در زمـان افـرادی می شـود کـه با شـما کار می  کنند و پرسـش یادگیـری که برای 

اختتامیـۀ کتـاب بـا پرسـش آغازیـن جفـت می شـود، مطمئنتـان می  کنـد کـه همـۀ افـراد 

ارتباطشـان بـا شـما را مفیدتـر می داننـد.

آیا زمان آغاز است؟

آیـا آماده ایـد؟ مطمئنـم کـه مشـتاق دانسـتن هفت پرسـش ضـروری هسـتید، اما قبل 

از آن، ابتـدا مختصـری بـه اصـول چگونگـی تغییـر رفتـار خواهیـم پرداخـت. ایـن ابزارهـای 

مفیـد هیـچ فایـده  ای نخواهند داشـت، مگر اینکه اجرا شـوند. بخش بعـدی -دربارۀ فرمول 

عـادت جدیـد- بـه ایـن موضـوع می  پـردازد. در این بخش، یاد خواهید گرفـت که چرا نقطۀ 

آغـاز بـرای یـک عـادت جدیـد به هیچ وجـه رفتـار جدیدی نیسـت، چرا شـصت ثانیـه تفاوت 

بسـیاری ایجـاد می  کنـد و چگونـه فرمـول عـادت جدیـد می توانـد موتـور محـرک شـما برای 

تغییـری متمرکز در رفتارتان باشـد.





چگونه یک عادت ایجاد کنیم

بـر	دروغ	هـای	 تکیـه	کـردن	 بـه	جـای	 آن،	 از	طریـق	 ایجـاد	کنیـم	کـه	 عادتـی	
یافت	شـده	در	اینترنـت،	بـه دانـش واقعـی دربـارۀ چگونگـی تغییـر رفتارمـان 

دسـت پیـدا  کنیـم.

تغییر رفتار مدنظر در این کتاب عبارت اسـت از: کمی بیشـتر از دیگران سـؤال بپرسـیم 

و کمتر به آن ها دسـتور بدهیم. اما سـاده لزومًا به مفهوم آسـان نیسـت و تئوری فایده  ای 

نخواهد داشـت، اگر ندانیم چگونه آن را به کار ببریم. بنابراین قبل از اندیشـیدن به عادتی 

کـه بایـد تغییـر کنـد، ابتدا بایـد بفهمیم که آن عادت چگونـه باید تغییر کند.

تاکنـون حتمـًا متوجـه شـده  اید کـه تغییـر دادن شـیوه  های رفتـاری قدیمـی سـخت 

اسـت، حتی اگر واقعًا قصد تغییر آن ها را داشـته باشـید. شـاید فقط این من هسـتم که:

قسـم می  خـورم صبح  هـا قبـل از هـر کار دیگـر ایمیل  هایـم را چـک نکنـم،   

بااین حـال بـاز هـم هـر روز مدتـی را -هرچنـد کوتـاه- صـرف ایـن کار می  کنـم.

می  خواهـم از طریـق عـادت مدیتیشـن، بـه آرامـش درونـی برسـم، اما حتی   

نمی توانـم بـرای کار سـاده  ای مثـل نشسـتن و نفـس  کشـیدن پنـج دقیقـه 

وقـت پیـدا کنم.

خـودم را مقیـد می  کنـم کـه زمان مناسـبی را بـرای ناهارم در نظـر بگیرم، اما   

بـاز هـم خـودم را در حـال تمیـز کـردن باقی مانده  هـای سـاندویچ از کیبوردم 

می  بینـم یا...

تصمیم می گیرم مدتی مصرف نوشابه را کنار بگذارم، اما باز هم یک شیشه   
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نوشـابۀ انـرژی زا در پایـان روز بـه طـرز مرمـوزی در دسـتانم ظاهـر می شـود.

اگـر بدانیـد تحقیقـی در دانشـگاه دوک نشـان داده کـه حداقـل 45 درصـد رفتـار مـا در 

بیـداری ناشـی از عـادت اسـت، همـۀ این هـا کمتـر حیرت  انگیـز بـه نظـر می رسـند. اگرچـه 

دوسـت داریـم فکـر کنیـم کـه همه چیـز تحـت کنتـرل خودمـان اسـت، مشـخصًا کنتـرل 

چندانـی بـر نحـوۀ عملکـرد ذهـن آگاهمـان نداریـم، چـون تحـت تأثیـر ذهـن ناخـودآگاه یا 

نیمه هوشـیارمان هسـتیم. ایـن موضـوع جالـب و درعین حـال کمـی نگران کننـده اسـت.

 همیشـه اطالعـات زیـادی دربـارۀ چگونگـی تغییـر شـیوۀ رفتـار وجود داشـته اسـت. یا 

بهتـر اسـت دقیق تـر بگویـم: انبوهی از اطالعـات غلط وجود دارد که به ویـژه در زمان تغییر 

سـال -وقتـی تصمیم  گیری  هـای جدیـد به وفـور یافـت می شـوند- افزایـش پیـدا می کننـد. 

آیـا شـنیده  اید اگـر کاری را بـه مـدت 21 روز انجـام دهیـد، عادت جدیدی خواهید داشـت؟ 

یـک نفـر چنیـن چیـزی را از خـودش ابـداع کـرده و حـاال مثـل یـک زامبـی کـه در برابـر مـرگ 

مقاومـت می  کنـد، اینترنـت را فراگرفته اسـت.

البتـه خبـر خـوب آن اسـت کـه یافته  هـای موثـق بـر مبنـای علـم اعصـاب و اقتصـاد 

رفتـاری کـه در چنـد سـال اخیـر بـه مـا کمـک کرده انـد مسـیرمان را پیـدا کنیـم، نیـز در حـال 

افزایـش هسـتند. بـرای ایجـاد یـک عـادت جدیـد کارآمـد، بـه پنـج مؤلفـۀ اصلی نیـاز دارید: 

دلیـل، برانگیزاننـده، ریزعـادت، تمریـن مفیـد و برنامـه.

قول بدهید

چـرا خودتـان را بـه  زحمـت انداخته  اید تا کاری به  سـختی تغییر شـیوۀ کاری  تان را انجام 

بدهیـد؟ بایـد بدانیـد کـه بـرای تغییـر یک عـادت آشـنا و کارآمـد )و احتماالً بیهـوده(، مانند 

رفتـاری قدیمـی، بایـد بهایی بپردازید. البته، این دانسـتن به مفهوم تصور موفقیت نیسـت. 

تحقیقـات نشـان می  دهـد کـه اگـر زمـان زیـادی را صـرف تصور نتیجـه کنید، انگیزه  تـان برای 

دسـت به کار شـدن و رسـیدن بـه آن نتیجـه کاهـش می  یابـد. لئـو بابوتـا1 در کتـاب خـود بـا 

عنـوان عادت  هـای ذن: تسـلط بـر هنـر تغییـر2، روش مفیـدی را بـرای ارتباط برقـرار کردن با 

هـدف نهایـی ترسـیم می  کنـد. او دربـارۀ قول  دادن صحبت می کند که بـا خدمت به دیگران 

ارتبـاط دارد. لئـو بـه دلیـل تعهـد نسـبت به همسـر و نوزاد دخترش سـیگار را کنار گذاشـت. 

1. Leo Babauta
2. Zen Habits: Mastering the Art of Change
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پـس بـه جـای فکـر کـردن بـه کاری کـه عادتتـان می توانـد برایتـان انجـام دهـد، بـه ایـن فکر 

کنیـد کـه چگونـه ایـن عـادت جدیـد بـه فرد یـا افراد مهـم زندگی تـان کمک خواهـد کرد. 

عامل برانگیزاننده تان را مجسم کنید

یـک دیـدگاه مهـم حاصـل از خوانـدن کتـاب چارلـز داهیـگ1 بـه نـام قدرت عـادت2 این 

اسـت: اگـر ندانیـد چـه چیـزی رفتارهـای قدیمـی شـما را برمی انگیـزد، هیـچ وقـت آن هـا را 

تغییـر نخواهیـد داد، چـون تـا باعث وبانـی آن رفتار را نشناسـید، همچنان بـه انجام دادنش 

ادامـه خواهیـد داد. هرچـه موقـع تعریـف لحظـۀ برانگیختگی تـان دقیق تر باشـید، اطالعات 

مفیدتـری پیـدا می کنیـد؛ برای مثال، بهتر اسـت به جای »وقتی از من خواسـته می شـود در 

یـک جلسـۀ تیمـی شـرکت کنم« بگوییـم: »وقتی جنـی نظرم را دربـارۀ ایده  هایش در جلسـۀ 

تیمـی می  پرسـد«. بـا ایـن میـزان دقـت، نقطۀ شـروعی برای ایجـاد یک عادت جدیـد و قوی 

در اختیـار خواهید داشـت.

میم مضاعف: مختصر و مشخص حرف بزنید

اگـر عـادت جدیدتـان را بـه صـورت انتزاعی و مبهم تعریف کنید، پذیرفته نخواهد شـد. 

اگـر بـه زمـان زیـادی بـرای فهـم آن نیاز باشـد، مغـز بزرگتان راهـی برای هک کـردن نیت  های 

خوبتـان پیـدا خواهـد کـرد. بی.جـی. فـاگ3 در تاینی هبیتـس دات کام4 پیشـنهاد می  کند که 

بایـد عـادت جدیدتـان را بـه صـورت یـک ریزعـادت یـا کاری تعریـف کنیـد کـه انجـام دادن 

آن کمتـر از شـصت ثانیـه طـول بکشـد. ایـن کار باعـث روشـن  تر شـدن گام اول یـا دومـی 

می شـود کـه ممکـن اسـت بـه عـادت بزرگ تری ختم شـود. دسـتورالعمل میـم مضاعف به 

خصـوص بـه ایـن کتـاب کمک زیـادی می  کند، چون هریک از هفت پرسـش ضـروری با این 

الگو مطابقـت دارند.

1. Charles Duhigg
The Power of Habit .2: داهیـگ، چارلـز ، قـدرت عـادت؛ چرایـی کارهایـی کـه انجـام می دهیم، مصطفی طرسـکی، 

معصومـه ثابت قدم، نشـر نوین.
3. B.J. Fogg
4. tinyhabits.com
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به شدت تمرین کنید

دن کویـل بـرای نوشـتن کتابـش بـا عنوان قانون اسـتعداد1، دربارۀ ایـن موضوع تحقیق 

کـرد کـه چـرا مناطق معینی از دنیا اسـتعدادهای نابی برای یک مهارت   خـاص دارند. برزیل: 

فوتبـال، مسـکو: تنیـس زنـان، نیویـورک: موسـیقی )بـرای مثـال مدرسـۀ جولیـارد را در نظر 

بگیریـد(. عامـل کلیـدی در هـر مـکان عبـارت بـود از: تسـلط بـر یـک روش تمرینـی عالی که 

کویـل آن را »تمریـن سـنجیده« می  نامـد. سـه شـالودۀ تمرین سـنجیده عبارت اند از:

تمریـن بخش هـای کوچـک یک اقـدام بزرگ تر )بـرای مثال، بـه جای تمرین   

کل بـازی تنیـس، فقـط تمریـن پرتاب کردن تـوپ به باال(.

تکرار، تکرار و تکرار... و تکرار. اهمیتی ندارد که این کار را سـریع، آهسـته   

یـا متفـاوت انجام می  دهید، فقـط آن را تکرار کنید.

اکنـون    شـده  اید.  مسـلط  آن کار  بـه  زمانـی کـه  از  آگاهـی  درنهایـت،  و   

می توانیـد موفقیتتـان را جشـن بگیریـد. بـرای ایـن کار نیـازی نیسـت هزینـۀ 

زیـادی بکنیـد، البتـه اگـر بخواهیـد می توانیـد، امـا یـک مشـت گره کـرده بـه 

 نشـانۀ پیـروزی هـم کفایـت می  کنـد.

لطفًا در نامۀ بعدی  ات، مرا خوب نصیحت کن. قول می  دهم به 
آن عمل نکنم.

- ادنا سنت وینسنت میالی

برای بازگشت به مسیر، برنامه  ریزی کنید

وقتـی اشـتباهی می کنیـد -هـر کسـی ممکن اسـت اشـتباه کند- تسـلیم  شـدن و ادامۀ 

اشـتباه همیشـه سـاده اسـت. بقیـۀ کیـک را می خـورم، چـون می  بینـم تـا حـاال یـک بـرش 

آن را خـورده  ام. جرمـی دیـن2 در کتـاب خـود بـه نـام ایجـاد عادت  هـا، شکسـتن عادت  هـا 

بـه مـا کمـک می  کنـد تـا بـا ایـن واقعیـت کنـار بیاییـم: »مـا در خلـق عادت  هـا، هرگـز بـه 

1. The Talent Code, Dan Coyle
2. Making Habits, Breaking Habits, Jeremy Dean
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ایدئال هایمـان دسـت نخواهیـم یافـت. ممکـن اسـت یـک لحظـه یـا یـک روز را از دسـت 

بدهیـم. البتـه ایـن یـک فـرض اسـت. فقـط بایـد بدانیـد کـه در چنین حالتـی چـه کاری باید 

انجـام بدهیـد. سیسـتم  های انعطاف  پذیـر طرح  هـای ثانویـه  ای را تولیـد می  کننـد تـا اگـر 

چیزی دچار مشـکل شـد، مرحلۀ بعدی بازیابی مشـخص باشـد. عادتتان را به یک سیسـتم 

انعطاف  پذیـر تبدیـل کنیـد.«

همه چیز را کنار هم بگذارید: فرمول عادت جدید

در کارگاه  هـای مهارت  هـای مربیگـری، مـدام تمرکزمان را روی ایـن افزایش می دهیم که 

بیشـتر بـه شـرکت کنندگان کمـک کنیـم تا عادت  های معین خودشـان -و نـه مجموعه  ای از 

عادت  هـای مختلـف و عمـالً ناممکـن- را تعریـف کنند و بـه آن ها پایبند باشـند. برای اینکه 

در انجـام چنیـن کاری بـه دیگـران کمـک کنیـم، بعضـی از دیدگاه  هـای ذکرشـده را انتخـاب 

کردیـم، آن هـا را در دنیـای واقعـی آزمایـش کـرده   و سـپس فرمولـی بـرای عـادت جدیـد 

سـاختیم: روشـی کارآمـد، صریـح و سـاده بـرای بیـان و آغـاز عـادت جدید دلخواه شـما.

 این فرمول سـه بخش دارد: شناسـایی عامل محرک یا برانگیزاننده، شناسـایی عادت 

قدیمـی، و تعریـف رفتـار جدیـد. در ادامـه می  گوییم که این فرمول چطـور کار می  کند.

شناسایی محرک: وقتی اتفاق می  افتد که...

محـرک را تعریـف کنیـد، لحظـه ای کـه بـر سـر دوراهـی قـرار می گیریـد، می توانیـد همان 

راه همـوار عـادت قدیمـی را انتخـاب کنیـد یـا در راه کمتر پیموده شـدۀ رابرت فراسـت1 قدم 

بگذاریـد. اگـر ایـن لحظـه را نشناسـید، پیوسـته آن را از دسـت خواهیـد داد و همـراه بـا آن 

فرصـت تغییـر رفتارتـان را نیـز از دسـت خواهید داد.

هرچـه ایـن کار را بـا دقـت بیشـتری انجـام دهیـد، بهتـر اسـت. چارلـز داهیـگ می  گویـد 

فقـط پنـج نـوع محـرک وجـود دارد: مـکان، زمـان، حالـت عاطفی، سـایر افـراد و عمل قبل 

از آن. در ادامـه می بینیـد کـه چطـور می توانیـد از آن هـا بـرای تعریـف کـردن یـک محـرک 

بسـیار مشـخص اسـتفاده کنیـد؛ بـرای مثـال، یـک محـرک ممکن اسـت ایـن باشـد: »وقتی 

Robert Frost Path .1: اشـاره بـه شـعری مشـهور بـا عنـوان »جـاده  ای که هرگز پیموده نشـد« از شـاعری 
آمریکایـی بـه همیـن نام که در سـال 1916 منتشـر شـد.
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در جلسـات هفتگـی  ام )زمـان( بـا بـاب )افـراد( احسـاس خسـتگی زیـادی می  کنـم )وضعیت 

عاطفـی( کـه او می  گویـد واقعـًا دربـاره  اش فکـر نکـرده ام )عمـل(.«

شناسایی عادت قدیمی: به جای...

عادت قدیمی  تان را بیان کنید. با این کار می فهمید که چه چیزی را می  خواهید متوقف 

کنیـد. در این جـا نیـز اگـر بتوانیـد آن عـادت را با جزئیات هرچه بیشـتری ذکـر کنید، مفیدتر 

خواهد بود. برای مثال )و در ادامۀ مثال باال( می توانید بگویید: »من از باب می  پرسم: ’’آیا 

تابه حـال دربـارۀ فـالن چیز فکر کرده ای؟ “و امیدوارم او متوجه پیشـنهادی بشـود که من به 

صورت ِشبه سؤال بیان کرده ام، درحالی که در تمام مدت فکرهای بدی دربارۀ باب داشته  ام.«

تعریف رفتار جدید: من ... خواهم...

رفتار جدید را تعریف کنید، رفتاری که فقط شصت ثانیه یا کمتر طول بکشد. می  دانیم 

تغییر اساسـی رفتاری که در این کتاب به دنبال آن هسـتیم، عبارت اسـت از کمتر نصیحت 

کـردن و بیشـتر کنجـکاوی نشـان  دادن، و نکتـۀ فوق العـاده دربـارۀ هفـت پرسـش ضـروری 

ایـن اسـت کـه قطعـًا می توانیـد هریـک از آن ها را ظرف شـصت ثانیه یا حتی کمتر بپرسـید.

 پس بیایید مثالمان را تمام کنیم، »من از باب می پرسم: خوب االن چه نظری داری؟«

 در پایان هر بخش از هفت پرسش ضروری، از شما می  خواهم عادتتان را بر اساس آن سؤال 

بسازید. ما باز هم به این مفاهیم برمی  گردیم و از مثال  های واقعی برای هر سؤال استفاده 

می کنیم تا بتوانید نحوۀ عملکرد فرمول عادت جدید و پرسش خودتان را در واقعیت ببینید.

بیشـتر بدانیـد: اگـر می  خواهید دربارۀ آخرین یافته  های مربوط به سـاختن عادت  های 

 جدیـد بیشـتر بدانیـد، می  توانیـد کتـاب الکترونیـک کوتاهـی بـا نـام اسـتادان مربیگـری

½ 7 را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

 www.TheCoachingHabit.com/CoachingGurus 

در آن کتاب از جزئیات واقعی و ارزشـمندی دربارۀ آخرین تحقیقات مؤلفانی همچون 

چارلـز داهیـگ، بی.جـی. فاگ، گرچن روبیـن، دن کویل، لئو بابوتـا، نیر ایال، جرمی 

دیـن و یک »نیمه اسـتاد« مرمـوز صحبت کرده ام. 
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سخن پایانی دربارۀ ایجاد عادت مربیگری

ایـن کار سـاده اسـت، امـا آسـان نیسـت. تغییـر رفتـار، کار بسـیار سـختی اسـت. تغییر 

شـیوۀ انجام دادن یک کار به شـهامت نیاز دارد و اگر در ابتدا شکسـت بخوریم )که طبیعی 

اسـت(، ادامه  دادن آن نیازمند انعطاف  پذیری اسـت. یکی از قوانین تغییر همین اسـت که 

به محـض اینکـه چیـز جدیـدی را امتحـان کنیـد، باألخره از جایـی مقاومتـی ]در برابر تغییر[ 

تجربـه خواهیـد کـرد کـه بـه  شـیوۀ سـریال »ضربه  هـای مختلـف«1 از شـما می  پرسـد: »هـی، 

ویلیـس، از چـی حـرف می  زنی؟«

برای مقابله با این مقاومت، نکات زیر را دنبال کنید:

از جایـی آسـان شـروع کنیـد. اگـر می  خواهیـد دیگـران را به شـیوۀ متفاوتی   

مدیریت کنید، شخصی را انتخاب کنید که می توانید روی او حساب کنید و 

مایل است شما را قدری آزاد بگذارد، یا فردی را انتخاب کنید که کارها با او 

آن قدر بد پیش رفته است که دیگر چیزی برای از دست  دادن نداشته باشید.

از یـک ایـدۀ کوچـک شـروع کنید. سـعی نکنید همـۀ ایده  های ایـن کتاب را   

یک جـا بـه کار ببریـد. از یـک نکتـۀ کوچـک شـروع کـرده و سـعی کنیـد بر آن 

مسـلط شـوید و آن را کامـالً یـاد بگیریـد، سـپس نکتـۀ دیگری را شـروع کنید.

از دیگـران کمـک بگیریـد: سیسـتم  های حمایتـی کـه بـرای تغییـر و اِعمـال   

رفتارهـای جدیـد بـرای خـودم ایجـاد کـرده ام، عبارت انـد از: یـک مربـی، یک 

گـروه مغـز متفکر برای جلسـات بررسـی وضعیت هفتگی و جلسـات تلفنی 

دو هفتـه  یک بـار، یـک گروه مغز متفکر دیگر برای بررسـی وضعیت هر سـه 

مـاه و سـه نرم  افـزار ویـژۀ عـادت روی گوشـی آیفونـم. البتـه من قبـالً با این 

مسـائل به خوبـی آشـنایی داشـته  ام. از یـک دوسـت یـا همـکار بخواهیـد به 

شـما کمک کند و سـپس می توانید به عنوان مشـوق، یار تمرینی و هم  فکر 

یکدیگر عمـل کنید.

Diff’rent Strokes .1: سـریال کمـدی آمریکایـی کـه در دهـۀ 1980 میـالدی از شـبکۀ ان بی سـی آمریـکا 
پخـش می  شـد. شـخصیت  های اصلـی آن دو پسـربچۀ سیاه پوسـت بودنـد کـه مـرد ثروتمند سفیدپوسـتی 
سرپرسـتی آن هـا را بـر عهـده گرفتـه بـود. عبـارت »?whatcha talkin bout willis« تکیه کالمی اسـت که 

یکـی از شـخصیت  های اصلـی داسـتان بـا لحـن خاصـی بـه کار می  برد.
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دوباره تالش کنید. ممکن اسـت عادت شـما دچار مشـکل شود و همیشه   

خوب کار نکند. وقتی در جایگاه یادگیری معروف به »بی  کفایتی هوشیارانه« 

احسـاس حماقـت  داریـد،  قـرار  امـا کمـی گسـتاخانه(  دقیـق  )اصطالحـی 

خواهید کرد. فقط از طریق تمرین منظم و حساب  شده است که می توانید 

بـه جایـگاه بسـیار خوشـایندتر »کفایتمنـدی هوشـیارانه« دسـت پیـدا کنید.

یکـی از قوانیـن تغییـر: به محـض اینکـه چیز جدیـدی را امتحـان کنید، با 

مقاومـت روبه رو خواهید شـد.

به اندیشمندان توجه کنید

اووید1 می  گوید: »هیچ چیز قوی  تر از عادت نیسـت«. این جمله می تواند هم یک خبر 

بـد باشـد و هـم یـک خبـر خوب؛ خبر بد بـه این خاطر که زندگی  تان ممکن اسـت انبوهی از 

پاسـخ  ها و واکنش  هـای غیر  ایدئالـی باشـد کـه در مغزتـان فـرو کرده اید و خبر خـوب به این 

خاطر  که چون مکانیزم عادت ها را درک کرده اید، می توانید ساختار خودتان را برای موفقیت 

بسازید. وینستون چرچیل می  گوید: »ما به ساختمان هایمان شکل می  دهیم و بعد، آن ها 

هسـتند کـه بـه ما شـکل می  دهند.« مـا در قلمـروی عادت  هایمان زندگی می کنیـم. بنابراین 

بـه شـیوۀ رهبـری دلخواهتـان شـکل بدهیـد و عادت  هـای مربیگـری مناسـب را خلـق کنید.

 ایـن عـادات جدیـد می تواننـد از همان اولین سـؤالی که از دیگران می  پرسـید -و دقیقًا 

موضوع فصل بعدی اسـت- شـروع شود.

می  توانیـد بـرای عمیق تـر شـدن آموخته  هایتـان و اجـرای آ ن هـا، ویدئوهـای کوتاهـی را 

در www.TheCoachingHabit.com/videos مشـاهده کنیـد.

بـا  از ویدئوهایـی  چگونـه عادت  هـای بسـیار منسـجم بسـازیم: مجموعـۀ جالبـی 

نقش  آفرینـی چنـد زامبـی   و میمـون و یـک تخـم مـرغ که همـه به چگونگـی ایجاد یک 

عـادت بسـیار محکـم و منسـجم اختصـاص دارنـد. 

Ovid .1: شاعر رومی عهد باستان 



کالس فوق العادۀ پرسش- بخش 1

هر بار، یک سؤال بپرسید

درس		هـای	کالس	فوق	العـادۀ	پرسـش	در	سرتاسـر	کتـاب	ظاهـر	می	شـوند.	بـه	
آن	هـا	توجـه	کنیـد	و	آن	هـا	را	بـه	کار	بگیریـد	تـا	مطمئـن	شـوید	کـه	از	هفـت 

پرسـش ضـروری،	بیشـترین	اسـتفادۀ	ممکـن	را	کرده	ایـد.

دوسـت مـن، مـت مـی1 -نویسـندۀ کتاب در جسـت وجوی عظمـت و قوانیـن تفریق2- 

داسـتان زمانـی را بازگـو می  کنـد کـه بـرای اولین بار در مرکز شـهر پاریس رانندگی کرده اسـت. 

او که در ترافیک سـنگین میدان اصلی دوتریموف گرفتار شـده بود، خیلی زود متوجه شـد 

کـه ایـن روش چرخـش دور میـدان به هیچ وجه معمولی نیسـت.

بـا دوازده خیابـان منتهـی بـه میـدان، قوانین عادی برعکس شـده بودند. چـون ترافیک 

ورودی در مسـیر درسـت پیـش   می  رفـت، درحالی کـه ترافیـک دور میـدان در انتظـار نوبـت 

خـود بـود. اگرچـه این سیسـتِم فرانسـوی  های دیوانـه! جواب می  دهد، تجربۀ مت وحشـت 

به تمام معنـا بـود، چـون بـه  نظـر می رسـید کـه ماشـین  ها از هـر طرف بـه سـمت او می  آیند.

اگـر مقابـِل فـردی قـرار بگیریـد کـه سـؤال های زیـادی مطـرح می کنـد، لحظـه  ای ماننـد 

رانندگـی در پاریـس را تجربـه خواهیـد کـرد. سـؤال ها از چـپ و راسـت بـه سـمتتان هجـوم 

می  آورنـد و زمانـی بـرای پاسـخ  دادن بـه هیچ یـک از آن هـا وجـود نـدارد و در پایان این شـما 

هسـتید کـه احسـاس گیجـی و سـردرگمی خواهیـد کرد.

1. Matt May
2. In Pursuit of Elegance and The Laws of Subtraction
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برخـی ایـن شـیوه را سـؤال پرسـیدن مسلسـل وار می  نامنـد کـه بـه جـای القـای حـس 

یـک گفت وگـوی مثبـت و حمایت کننـده، بیشـتر ماننـد یـک جلسـۀ ناخوشـایند بازجویـی 

بـه  نظـر می رسـد.

هر بار، یک سؤال بپرسید. هر بار فقط یک سؤال.

و حاال عادت جدید شما

وقتی این اتفاق می  افتد که... )محرک(

پس از اینکه یک سؤال پرسیده  ام...

به جای... )عادت قدیمی(

پرسـیدن یـک سـؤال دیگـر و شـاید یـک سـؤال دیگـر و دیگـر و...، چـون همـۀ آن هـا 

سـؤال های خوبـی هسـتند و واقعـًا کنجـکاوم کـه جـواب همه شـان را بدانـم...

من ... خواهم... )عادت جدید(

فقط یک سؤال خواهم پرسید )و بعد وقتی منتظر پاسخ هستم، سکوت می  کنم(.

عملکرد آن را تماشا کنید:

می  توانیـد بـرای عمیق تـر کردن آموخته  هایتان و اجرای آن هـا، ویدئوهای کوتاهی را در 

www.TheCoachingHabit.com/videos مشاهده کنید. 

چگونـه سـؤال فوق  العـاده ای بپرسـیم: مایـکل بـا اسـتفاده از یـک سـبک وبینـاری 

)سـمینار مبتنـی بـر وب( ناخوشـایند، پنـج دسـتور ضـروری بـرای پرسـیدن یـک سـؤال 

فوق العـاده را بـا شـما در میـان می  گـذارد.



1. پرسش آغازین

	در	ایـن	بخـش،	قـدرت	یـک	پرسـش	آغازیـن	را	کشـف	خواهید	کرد،	سـؤالی	که	
بـه	گفت	وگـو	سـرعت	و	عمق	می	بخشـد.

آغاز کردن )شکستن یخ(

یـک جملـۀ آغازکننـدۀ خـوب می توانـد تفـاوت زیـادی ایجـاد کنـد. »بهتریـن روزگار و 

بدتریـن ایـام بـود«؛ جملـۀ آغازیـن داسـتان دو شـهر چارلـز دیکنـز. »مدت هـا پیـش در یک 

کهکشـان دور، خیلـی دور...«؛ جملـۀ آغازکننـدۀ فیلـم جنـگ سـتارگان، »موقـع سـقوط از 

بهشـت آسـیب دیـدی؟«؛ جملـۀ آغازکننـدۀ احتمالـی در گفت وگوهـای عاشـقانه.

یکـی از دالیلـی کـه مدیـران اغلـب اوقـات بـه مربیگـری تمایـل زیـادی نشـان نمی  دهند، 

ایـن اسـت کـه به هیچ وجـه نمی داننـد چگونه باید سـر صحبت را بـاز کنند. آن هـا گرفتار این 

حـس آزاردهنـده هسـتند کـه اگـر فقـط بتواننـد آغـاز کننـد، دیگـر آسـوده خواهند بـود؛ اما 

چطـور بایـد آغـاز کـرد؟ اگـر تابه حـال خودتـان را گرفتـار گفت وگویی سـطحی، خسـته کننده 

یـا بی  فایـده یافتـه باشـید، احتمـاالً یکی از این سـه موقعیـت در جریان بوده اسـت: زنجیرۀ 

حرف هـای بی سـروته، دسـتور جلسـۀ متحجرانـه یـا تشـخیص پیش فرض.

زنجیرۀ حرف های بی سروته

اشـتباه نکنیـد، جایـی بـرای حرف  های بی سـروته وجود دارد. این کار روشـی اسـت برای 

پیونـد دوبـاره و تعامـل بـا یک شـخص، ایجاد روابط یا یادآوری اینکه دیگران هم انسـان اند 

و بـه آن هـا هـم یـادآوری کنیـم کـه مـا نیـز انسـانیم. بـا وجـود ایـن، اگـر متوجـه شـوید کـه 

هشـت دقیقـه از پانـزده دقیقـۀ مختص خودتان را دربارۀ چیزهـای بی  اهمیت حرف زده  اید، 
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چـه احسـاس یأسـی خواهیـد داشـت! در آن لحظـات ممکـن اسـت بـه ایـن فکـر کنیـد کـه 

آیـا واقعـًا همیشـه بایـد دربـارۀ روزهـای سـرد و برفی زمسـتانی در کانادا یا اینکـه آیا آن تیم 

ورزشـی می توانـد بهتـر از ایـن شـود، بحـث کنیم؟ حرف های بی سـروته ممکن اسـت روش 

سـودمندی بـرای شـروع باشـد، امـا به نـدرت پیـش می  آیـد کـه بـه گفت وگویـی در مـورد 

مسـائل مهم منتهی  شـود.

دستورجلسۀ متحجرانه

این وضعیت بیشـتر در جلسـات منظِم همیشـگی1 دیده می شـود: یک زمان مشخص، 

همان افراد، همان مکان و همان دستورجلسـه. این جلسـات به خواندن کسـل کنندۀ آمار 

و ارقـام و گزارش  هایـی مبـدل می شـوند کـه انـرژی همـۀ حاضـران را تخلیـه می  کنـد. ایـن 

دستورجلسـه ممکن اسـت برای یک هفته، یک ماه یا یک سـال پیش ایدئال بوده باشـد، 

امـا حـاال تنهـا کاری کـه می  کنـد ایـن اسـت کـه حفـظ برنامـۀ کاری فعلـی را بـر موضوعاتـی 

مقـدم می دانـد کـه واقعًا اهمیـت دارند.

تشخیص پیش فرض

هیچ سـؤال یا گفت وگویی دربارۀ چیسـتی موضوع مطرح  نشـده اسـت. شـما مطمئن 

هسـتید کـه موضـوع را می  دانیـد، یـا اینکـه دیگـران مطمئن  انـد موضـوع را می داننـد یـا 

شـاید، هـم شـما و هـم دیگـران فکـر می کنیـد می دانید که موضوع چیسـت. پـس... بنگ! 

شـما داریـد چیـزی را دنبـال می کنیـد کـه اگـر خوش  شـانس باشـید تـا حـدودی شـبیه بـه 

موضـوع واقعـی اسـت. ایـن پاسـخ خوشـایند اسـت و حـس خوبـی از پیشـرفت در شـما 

ایجـاد می  کنـد، چـون در حـال حـل کـردن چیـزی هسـتید؛ اما در واقـع در یک چالۀ اشـتباه 

گرفتـار شـده    اید کـه هـر چقـدر هـم سـریع تر یـا دقیق تـر آن را حفـر کنیـد، کمکـی نمی  کُنـد.

پرسش آغازین: »به چه فکر می کنید؟«

روش تقریبـًا مطمئـن و جایگزیـن بـرای شـروع گفت وگـو کـه به سـرعت بـه مکالمـۀ 

واقعـی منجـر می شـود، ایـن سـؤال اسـت: »به چـه فکر می کنید؟« این سـؤال چیزی شـبیه 

1. جلسـۀ منظـم همیشـگی )Stand Meeting(، یعنـی جلسـاتی کـه بـه  صـورت برنامه ریزی شـده در زمـان، مـکان و 
بـا حضـور اشـخاص مشـخصی تشـکیل می شـود. مثـالً جلسـات هفتگـی دوشـنبه صبـح مدیـران میانـی بـا مدیرعامـل! 
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بـه یـک پرسـش گلدیالکـس1 اسـت کـه مسـیر گفت وگـوی نـه بیش ازحد بـاز و گسـترده و نه 

بسـیار محدودکننـده ای ایجـاد می  کند.

 چـون گفت وگـو بـاز اسـت، افـراد را دعـوت می  کنـد کـه بـه اصـل موضـوع بپردازنـد و 

مهم تریـن نکتـه را بـا دیگـران در میان بگذارند. شـما دیگر آن هـا را راهنمایی نمی کنید یا به 

آن هـا دسـتور نمی  دهیـد، بلکـه اعتمادتـان را بـه آن هـا نشـان داده و اجازه  می دهیـد به طور 

مسـتقل خودشـان انتخاب کنند.

درعین حـال ایـن پرسـش متمرکـز اسـت، زیـرا از آن هـا دعـوت نمی کنیـد کـه از هر دری 

صحبـت کننـد بلکـه تشـویق می کنیـد دربـارۀ موضوعـات مهیـج و چالش برانگیـز صحبـت 

کنند؛ چیزهایی که همه  گیر اسـت، آن ها را سـاعت 4 صبح بیدار می  کند و باعث می شـود 

که قلبشـان تندتـر بزند.

ایـن سـؤالی اسـت کـه می  گویـد: بیاییـد دربـارۀ موضوعـی حـرف بزنیـم کـه بیشـتر 

از همـه اهمیـت دارد. سـؤالی کـه دستورجلسـۀ متحجرانـه را از بیـن می  بـرد، حرف هـای 
بی سـروته را کنـار می  زنـد و تشـخیص های پیش فـرض را شکسـت می  دهـد.

پـس از اینکـه پرسـش آغازیـن را مطـرح کردیـد، می توانیـد از چهارچوبی اسـتفاده کنید 

کـه مـن آن را مـدل 3P بـرای تمرکـز بیشـتر بر گفت وگـو می  نامم؛ اما قبـل از اینکه به مدل 

3P برسـیم، بهتـر اسـت تفـاوت بین دو نوع مربیگـری را بدانیم.

مربیگری عملکرد در مقابل مربیگری توسعۀ فردی 

بعضـی سـازمان ها بیـن مربیگـری عملکـرد و مربیگـری توسـعۀ فـردی فـرق می  گذارنـد. 

مربیگری عملکرد به تمرکز بر حل مسئله یا چالش معینی مربوط می شود، مانند خاموش 

یا روشن کردن آتش یا زنده نگه  داشتن خاکستر زیر آتش؛ کاری روزمره، اما مهم و ضروری.

مربیگـری توسـعۀ فـردی بـه جـای مسـئله، بـه فـردی کـه مسـئول آن اسـت -فـردی کـه 

آتـش را مدیریـت می  کنـد- می  پـردازد. ایـن گفت وگـو نادرتر و بسـیار قدرتمندتر اسـت. اگر 

از شـما بخواهـم بـه عقـب برگردیـد و بـه زمانی فکر کنید کـه مربی فوق العاده ای داشـته  اید، 

Goldilocks Question .1: اصلـی کـه می  گویـد در یـک نمونـۀ معیـن، عـالوه  بـر نقـاط حـد بـاال و حـد پاییـن، حـد 
وسـطی نیـز وجـود دارد.


