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 درباره نویسنده

 درباره نویسنده

، کتاب 2002از سال  است. مربیگریتخصص و رهبر فکری در زمینه جولی استار یک م
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 ی سازماناز مدیران عامل و مدیران اجرای مربیگریساعت تجربه 

کند. رویکرد او چالش برانگیز است، دلسوزانه است و مهارت حمایت می مربیگریآموزش 
 کند.رهبری آشکار را تقویت می

است که  «دستورالعمل منتورینگ»و  «درخشان مربیگری»های جولی، عناوین دیگر کتاب
وکار خود را از طریق توسعه عملکرد کسبکند تا ها کمک میبه مدیران و رهبران سازمان

 مناسب و است شده ترجمه مختلفی هایزبان به جولی هایکتابشان بهبود بخشند. کارکنان
 صنعتی هایکنفرانس و هادانشگاه در او .است جهان سراسر در مربیگری آموزشی هایبرنامه
کند. او مشاور ارشد ی میهای فراواندرک و مشارکت بیشتر مخاطبان سخنرانی به کمک برای

در  مربیگریهای است، شرکتی که پیشگام در ارائه آموزش« 1مشاوره استار»شرکت 
 سایتتوانید به وباطالعات بیشتر میکسب هاست. برای سازمان

www.starrconsulting.co.uk  .مراجعه نمایید 

وسسات ف ما وقنویسد و عواید آن رجولی همچنین برای نوجوانان و جوانان رمان می
 کسب ایکند. برخیریه برای مسکن، درمان و آموزش کودکان خیابانی و کودکان یتیم می

 . مراجعه نمایید www.ruffdogbooks.com سایتبه وبتوانید میاطالعات بیشتر 

 

                                                 
1 Starr Consulting 





 تشکر و قدردانی

 تشکر و قدردانی

اند و امیدوارم کمک کرده ها و افکار در این کتابافراد زیادی وجود دارند که به توسعه ایده
بندلر،  ر افراد زیر قدردانی کنم: ریچاردخواهم از کاها را به یاد داشته باشم. بنابراین میبیشتر آن

کاوی، فرانک دانیلز، مجموعه آموزشی  لت، دیپاک کوپرا، مرحوم استیفنبراندن بیز، کوین بی
ام. اسکات پک، آنتونی رابینز،  لندمارک، میلتون اچ. اریکسون، جان گرایندر، بایرن کتی،

  1ن تریسی.ااکهارت تول و برای

ل ریموند، لیزا بارتون، الویز کوک، بلیندا نوکس، دکتر زانث یچهمچنین دوست دارم از ر
های خود در آماده سازی این اثر تشکر ها، افکار و ایدهبخاطر طرح چالش 2ولز و مارسیا یودکین

 کنم.

                                                 
1 Richard Bandler, Brandon Bays, Kevin Billett, Deepak Chopra, Stephen R. Covey, 
Frank Daniels, Landmark Education, Milton H. Erickson, John Grinder, Byron 
Katie, M. Scott Peck, Anthony Robbins, Eckhart Tolle and Brian Tracey 
2 Rachel Raymond, Lisa Barton, Eloise Cook, Belinda Noakes, Dr Xanthe Wells and 
Marcia Yudkin 





 مقدمه (1 فصل

 1فصل 

 همقدم

 1پما کودرون «ای از لحظه حال استقبال کنید که گویی آن را دعوت کرده بودید.گونهبه»

یک رای تفکبخوش آمدید. با تالش مستمر خود « مربیگری راهنمای»چهارم  به ویراست
 شده را فراهمح، این چاپ جدید و اصالمربیگریبنیادین شیوه تأثیرگذار « حقایق»اصول و 

ای که در دهکتاب همان است: ارائه اصول، نکات و رهنمودهای سا کردم. هدف اصلی این
 کند.دلخواهتان به شما کمک می مربیگریشیوه 

انگیز پیشرفت این ، شاهد روند بسیار هیجان2002پس از اولین نگارش کتاب در سال 
 عالقه به زانرفت، میپیش ام. با آگاهی مردم از تأثیر، مزایا و ارزش این نوع حمایت وحرفه بوده
ظیمی ه سیل ع، بیمربیگرمندان به یا عالقه انمربی شتاب یافته است. اکنون تمامی مربیگری

ها . سازمانو برونده جلاز دانش، آموزش، پشتیبانی و راهنمایی دسترسی دارند تا در مسیر خود ب
راین دانند. بنابوکار میرا عامل مثبتی در جهت پیشبرد اهداف کسب مربیگریازپیش بیش

بل و ذاتی گی متقاابستوبر مبنای  مربیگریای با افراد دارد، زیرا ارتباط فردی و حرفه مربیگری
ده قیقت ساین حاها و نیاز به پشتیبانی از یکدیگر بناشده است. اکنون شاهدیم که انسان

 مزایای فراوانی ایجاد کرده است.

ای به رشد طور گستردهبه واست شده  های متعددی ترجمهبه زبان مربیگری راهنمای
با  فردی و وسعهکند. از زمان انتشار چاپ اول، همواره در حوزه رشد و تکمک می مربیگری

 ام. پرداختهبه مطالعه  مربیگریای به توجه ویژه

عنوان اسنادی ابزار )در انتهای کتاب( بهبا استقبال از تغییر و تحوالت و ارائه بخش جعبه
ایم. از طریق اینترنت قابل دریافت هستند، این راهنما را چندمنظوره کردهصورت رایگان که به

های روزانه و فرایندهای مورد نیاز شما هدفم این است که دسترسی به اطالعات عملی، برنامه
مربی »با عنوان  9هایتان کمک کنم. فصل و افزایش مهارت مربیگریتر کنم تا به را ساده

                                                 
1 Pema Chodron 
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طور مثال، کند. بهها به شما کمک میوه استفاده از این اصول و مهارت، در آشنایی با نح«شوید
تان به نظر از عالقه فعلیشدن به مربی. بنابراین صرفیا با تبدیل 1عنوان یک سبک رفتاریبه

 بتواند در انجام کارهایتان مفید باشد.کتاب ، امیدوارم از این کتاب لذت ببرید و مربیگری

 سازوکار این کتاب

ها را در نآدهد و نحوه کاربرد را توضیح می مربیگرین کتاب اصول و رویکردهای ای
تری مانند یتجاری در محل کار یا وضعیت کل مربیگریمانند  مربیگریهای مختلف وضعیت

ین اکار هستید، تازه مربیگریدهد. اگر در عرصه در زندگی شخصی، نشان می مربیگری
تان تمرین ویری های روزمره، به یادگلی و اغلب در موقعیتصورت کامالً عمدستورالعمل به

ی را های جالبیدهکند. برای کسانی که مربی هستند، این دستورالعمل نکات تازه و اکمک می
 کند. یان ارائه مشهایی را برای استفاده در گروههکند. برای مدیران پرمشغله، شیومطرح می

 نحوی وظیفههخواهم کرد که انگار مربی هستید یا بای با شما صحبت گونهمعموالً به
های این کتاب، یدهااز  دهید. لطفاً به یاد داشته باشید که برای استفادهرا انجام می مربیگری

ک گران کمدی به گر در موقعیتی هستید که از طریق آموزش،نیازی به مربی بودن نیست. ا
 د.د بوالعمل برای شما مفید خواهکنید که تغییر کنند، مطمئنم که این دستورمی

ظورم از شیوه مشارکتی این کند. منرا توصیه می مربیگری 2این کتاب شیوه مشارکتی
عنوان مربی، از زنند. بهبا همکاری یکدیگر تغییر را رقم می 3مربی و متربّی است که

ی افزایش کنید. براهای خاص خود در مورد وضعیت، هدف و نیاز متربّی استفاده میمهارت
اشتیاق و توانمندی متربی، باید از گفتار و رفتار دستوری کمتری استفاده کنید و در عین حال از 

 مربیگریها و باورهای بنیادین ، من به ایدهمربیگریتغییر حمایت کنید. برای اثربخشی در 
عرضه  هایی که نیازمند تقویت هستندای را در قبال مهارتاشاره خواهم کرد و نگرش تازه

ای از رفتار و گفتار مثبت های سادهشما، مثال 4کنم. همچنین به منظور افزایش خودآگاهیمی

                                                 
1 Style of behavior 
2 Collaborative 

 (Coachee) کسی که تحت آموزش مربی است 3
4 Self-awareness 
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یا « صرف کنم 1باید زمان بیشتری را برای توضیحات ابتدایی»اند، مانند ارائه شده مربیگری
را نیز  مربیگریمن ساختار طبیعی یک گفتگو «. کنمها زیادی صحبت میدر این موقعیت»
آمیز به شما کمک کنم. همچنین نکات صد مکالمات موفقیت تا ام تا در انجام صفرئه کردهارا

دهم که ممکن است مانع ای ارائه میهای غیرمنتظرهکاربردی را در زمینه موانع و چالش
ای نیز، مراحل چند جلسه مربیگریدر سطح عالی شوند. برای طراحی یک برنامه  مربیگری

را در این کتاب خواهید یافت. وقتی آماده عمل شدید،  مربیگریم تمرین گابهمعمول و گام
 نفستان را برای شروع بیشتر خواهد کرد.اعتمادبه 2ابزاربخش جعبه

 دهدراهنمایی که تأثیر خود را با فعالیت شما نشان می
کمک  نتاندر حین مطالعه با نکات ریزی مواجه خواهید شد که به یادگیری و تمری

شود. ییگران مد تان در کمک بهها موجب افزایش خودآگاهی و توانایید. استفاده از آنکننمی
 ند از:این نکات عبارت

 

 یابیسؤاالت ارز

ها به نآ یبررس با و دیخود ارتباط ده تیرا به موقع هادهیا دیتوانیسؤاالت م نیکمک ا با
را  لند آنب یابا صد ای دیسیوبن یصورت کتبپاسخ خود را به دیتوانی. مدیبرس یشخص نشیب

 نینکته مهم ا .دیها تأمل کندرنگ، درباره آن یتنها باکم ای دیها را امتحان کنآن د،ییبگو
وجه تردن و کرنگ دبه تفکر و اقدام کنند. با  بیسؤاالت قرار است شما را ترغ نیکه ا تاس

 شما مؤثر باشد. یکه برا دیدهیبه سؤاالت، به کتاب اجازه م
 

 هاستیلچک

 یآورادی هستند و به تانیریادگی نیتضم یاز نکات، برا عیسر یاخالصه هاستیلچک
 یما براشبه  طور مثال، جهت کمک. بهکنندیکمک م زین ندهیمطالب به شما در مراجعات آ

 دیتوانیه مچگون هنکیا ایالزم است  مربیگری نیتمر کیچقدر وجود ساختار در  دیابیآنکه در
شده  ارائه ییهاستیلچک د،یکن یابیخود را ارز مربیگریمکالمات  ری، تأثیمترب یربا همکا

 است.

                                                 
1 Getting clearer up front 
2 Toolkit 
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 1 نویسنده

و  ز افرادها هستند و اهای تخیلی برای نشان دادن اصول یا ایدهها عمدتاً مثالاین
اس  بر اسموالًها ساخته کار خودم و معهای خیالی در آنها استفاده شده است. آنموقعیت

 ام.داده غییرتط واقعی هستند که برای اشتراک گذاشتن آنها با شما، کمی آنها را شرای
 

 تمرین

وصاً در ن، مخصودتاهایی از شما خواسته خواهد شد که ایده یا رویکردی را برای خدر دوره
بهتر  گریمربیای ا بریک گفتگو روزمره امتحان کنید. اینجا اولین قدم در افزایش توانایی شم

کند، ک میما کمشبرخی از تمرینات سرراست بوده و برای اطمینان از فهم مطالب، به است. 
ه مسلّمًا ید. گرچتان خارج شواما برخی دیگر شما را به چالش خواهند کشید تا از دایره راحتی

ه تنها با کن باشد ادتایها را نادیده نگیرید! کنم که آنتمرینات اجباری نیستند، اما توصیه می
 آموزید.، واقعاً آن را میمربیگریام انج

 

 2هانکات و راهنمایی

خواهم  اشاره لیدیکهایی در زمینه نکات ها یا توصیهها، راهنماییها، به مثالدر این بخش
 بازخورداگر  گذاریم.یر بطور مثال: چگونه احساسات متربی را در نظر بگیریم و بر آن تأثکرد. به

توانید در هر یمکه  ا مدیریت کنید. اینها یادآورهای سریعی هستندمنفی دریافت کردید، آن ر
 ها بیایید. زمانی به سراغ آن

 

 : همراه با نسخه آنالین3ابزار مربیجعبه

، در انتهای کتاب بخشی به نام مربیگریهای روزمره شما در برای کمک به تالش
 مربیگریهایتان در عرصه تابزار را خواهید دید. مطالب این بخش به پرورش مهارجعبه

ای یک فرد احتمالی و نمونه مربیگریکمک خواهد کرد. این بخش شامل کلیاتی از محتوای 
های الزم برای سرعت دادن به یادگیری خودتان است و شامل نمونه نکاتی از انواع یادداشت

                                                 
1 Story teller 
2 Hints and tips 
3 Coach’s toolkit 
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الب برای تمرین توانید از این مط. میداریدنگهتوانید تان میاست که برای تسریع یادگیری
 کنم که شما نیز از دیگران بابت آن پولی نگیرید.شخصی خود استفاده کنید و درخواست می

صورت رایگان( و در ابزار آنالین )بهتمامی این مطالب و برخی اقالم دیگر نیز در جعبه
 موجود هستند. www.starrconsulting.co.ukسایت من به آدرس وب

 چیست؟ مربیگری

وجه  ت. امافر اسای از گفتگوها میان دو نیک گفتگو یا مجموعه مربیگریبه بیان ساده، 
یری، م، یادگر فهب مربیگریتمایز این گفتگو، تأثیرگذاری آن بر متربّی است. گفتگوی مؤثر 

های زمانی ارچوبتوانند در چهمی یمربیگرگذارد. گفتگوهای رفتار و پیشرفت فرد تأثیر می
به  ووری توانید در جلسه حضطور مثال، میهای مختلف صورت گیرند. بهمختلف و محیط

ه صورت تلفنی و بتان بهمربیگریبپردازید، یا گفتگوی  مربیگریمدت دو ساعت به گفتگوی 
ثیر یشتر تأ، بیرمربیگمدت ده دقیقه باشد. این بدین دلیل است که عامل تعیین کننده در 

 زمان آن. گفتگو است تا مدت

اوت تگو قضر گفهدر  مربیگریتواند در مورد وجود موضوع معموالً این متربّی است که می
وای که محت ناستکند. اگر فردی موارد زیر را پس از اتمام گفتگو تأیید کند، به این مع

 کند:آن را تأیید می مربیگری

 بوط به متربی و وضعیتش بود.موضوع این گفتگو عمدتاً مر 

 متربی داشت. این گفتگو فواید زیادی برای تفکر، اقدامات و یادگیری 

 فکر یا تفع در منا اگر گفتگو رخ نداده بود، بعید بود که در آن برهه زمانی از آن
 یادگیری برخوردار شود.

 دهد؟چگونه رخ می 1فردی مربیگری

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

                                                 
1 Personal coaching 
2 Assignment 

http://www.starrconsulting.co.uk/
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، به فرایند بازخوردمانند گوش دادن، سؤال پرسیدن و ارائه خالصه نکات، مشاهدات و 
موجب افزایش وضوح یک کند. توجه ویژه به متربّی و وضعیتش کمک می و بحث 1وجوپرس

دهد. همچنین مربی با شود و در نتیجه به او امکان پیشرفت میوضعیت یا موضوع برای او می
گیری متربّی یا ترغیب وی به فعالیت و ایجاد تغییر، به کارهایی مانند کمک به فرایند تصمیم

ها و ن به چالشکند تا مسیر پیشرفت خود را انتخاب کند. عالوه بر پرداختمتربّی کمک می
و بلوغ  2نفس، ابتکارهای کنونی، متربّی در طی زمان از مزایای بیشتری مانند اعتمادبهفرصت

 برخوردار خواهد شد.  3هیجانی

 رخ یگریمربی توانند به سادگی در خارج از جلسه رسمنیز می مربیگریسایر گفتگوهای 
نجر به تواند مئله یا هدف میطور مثال، یک گپ غیررسمی درباره یک چالش، مسدهد. به

 برخی از این ها داشته باشد.بر آن مربیگریگیری گفتگویی شود که ازنظر افراد، اثرات شکل
ن کاماًل ت. اکنومین اسدقیقاً ه»، «او )مربی( واقعاً مرا به فکر انداخت»اند از نظرات عبارت

کالمه ماید که یک ها تجربه کردشاید خودتان نیز این نوع گفتگو ر«. دانم که چه باید کنممی
ای نهه به گوکاشت ای را به دنبال دغیررسمی درباره یک موضوع، یادگیری یا فهم غیرمنتظره

 به شما کمک کرد. 

 یک تمرکز ویژه بر فرد، همراه با تأثیر و فایده بسیار

ین بدین سند. اد برکند تا بتوانند به اهداف خوبه رشد و یادگیری افراد کمک می مربیگری
سختی در به کند که اودلیل است که مربی طوری با توجه و تعهد بر وضعیت متربی تمرکز می

صی ی یا شخی کاربر مبنای زندگ مربیگرینظر از اینکه یابد. صرفجای دیگر نظیر آن را می
 گذارد.می متربّی باشد، این نوع گفتگو معموالً بر هر دو بخش زندگی افراد تأثیر

 

 

 
 

                                                 
1 Enquiry 
2 Resourcefulness 
3 Emotional maturity 
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 خالصه

کار یک  نتایج دانیم درهایی است که می، ترکیبی از رفتارها، فنون و شیوهمربیگریفعالیت 
سؤال  ودهند خوبی گوش میطور مثال در حین گفتگو، مربیان بهفرد اثرگذار هستند. به

ا مطرح دی رهای مفیبازخوردکنند و ای را ارائه میپرسند، چالش یا مشاهدات سازندهمی
ندگی زسبک  تواند دارای هدف خاص، موضوع موردعالقه یا تصوری ازفرد میکنند. هر می

ینش و گاهی، بکنند که آکلی دلخواهش داشته باشد. مربیان تأثیرگذار به گفتگوهایی کمک می
رتقای ی، اعنوان یک مربدهد. بههای دردسترس فرد را در هر وضعیتی افزایش میگزینه

 یگران رادشویم تا سپس ت که ابتدا با خودمان آشنا میهای ما چالش ارزشمندی اسمهارت
نده و های فزایالشچبهتر درک و پشتیبانی کنیم. در دنیایی که بسیاری از ما با پیچیدگی و 

ندگی ما زه بهبود بتواند واقعاً اهداف، رؤیاها و تمایالت مختلفی روبرو هستیم، مربی خوب می
 کمک کند.





 مشارکتی مربیگری (2فصل 

 2فصل 

 1مشارکتی مربیگری

 3آنون «.دهدگوش می 2«حکمت»گوید ولی سخن می« دانش»»

 مشارکتی به چه معنی است؟ مربیگری

کند. مانند وجو، یادگیری و اقدام، به متربّی کمک میمربی مشارکتی در یک فرایند پرس
ک هدف، به ، هدفمان این است که در رسیدن به نتیجه مطلوبی مانند یمربیگریهر نوعی از 

متربّی کمک کنیم. ازنظر متربی، این رابطه از جنس نصیحت یا پدر و فرزندی نیست، بلکه 
 است. 4ای از جنس شراکت برابررابطه

گیری مستقل و حرکت رو به جلو ها، تصمیممربی مشارکتی به توانایی متربّی در خلق ایده
استفاده  5بازخوردپرسیدن و )انعکاس( های پیشرفتة گوش دادن، سؤال ایمان دارد. او از مهارت

 کند تا گفتگو و تجربه بسیار تأثیرگذاری را برای متربّی رقم بزند.می

، مثاًل ل کنیدی عمدر استفاده از این رویکرد غیردستوری، همواره باید بر طبق اصول خاص
ینش بنید ک کو کماجای توصیه به کار یا طرز فکری خاص به متربی، به معموالً بهتر است به

« عمیرت»ا رخود را نسبت به آن موقعیت ارتقا دهد. مربی غیردستوری و مشارکتی کسی 
به او  ری نسبتاالتکند که از جایگاه یا دانش بکند یا تصور نمیکند، مسائلش را حل نمینمی

ه ست که بین ااحل هستند، هدفمان همیشه برخوردار است. گرچه مسائل در طی فرایند قابل
 اش را در انجام این کار نشان دهد.ی کمک کنیم تا خود، تواناییمتربّ

نیست، بلکه اصول بنیادین آن « مشارکتی مربیگری»با اینکه آنچه اهمیت دارد، عبارت 
تواند در هر وضعیتی می« مربی»بدانیم. کلمه  مربیگریاست، لیکن ما باید آن را نوع خاصی از 

                                                 
1 Collaborative coaching 
2 Wisdom 
3 Anon 
4 Partnership of equals 
5 Reflection 
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های معموالً نقاط قوت و مهارت 1ر مثال، یک مربی آوازطویک معنای متفاوت داشته باشد. به
کند و دستورالعمل، مشاوره و راهنمایی را بر اساس شیوه آموزش متفاوتی متفاوتی را تقویت می

 کند.ترکیب می

 3در مقابل شیوه غیردستوری 2شیوه دستوری

ن موضوع ر اینشانگ 2.1زبان و شیوه مربیان مشارکتی معمواًل غیردستوری است. شکل 
ان گفتگو نش نیز نحوه تأثیرگذاری این دو سبک را بر زبان و رویکرد 2.1است و جدول 

 دهد.می

  یروتسد ریغ  یروتسد

هنوگچ مناد یم نم

میوگ یم وت هب نم

ینک یم یوریپ تاروتسد زا وت







هنوگچ یناد یم وت

مسرپ یم وت زا نم

یریگ یم میمصت وت







 
 و دستوری سبک غیردستوری هاینکات و راهنمایی 2.1شکل 

 

 سبک غیردستوری و دستوری 2.1 جدول

 سبک غیردستوری سبک دستوری

 «دارید؟ بازخوردچه واکنشی به این » .«عمل کنید بازخورداین شما قطعاً باید بر اساس »

 وزیم داتان با جوآنا بپرابتدا بیایید به مسائل شخصی»
 «.رویموسوی پروژه میسپس به سراغ تغییر سمت

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

 «پروژه؟

 «کنی علت این چه باشد؟فکر می» .«ریزی استکنم که این ناشی از عدم برنامهفکر می»

ا یتان باید عضو گروه برای بهبود زندگی اجتماعی»
 «.جمعی شوید

 «تان دارید؟هایی برای بهبود اوضاع اجتماعیچه راه»

                                                 
1 Vocal coach 
2 Directive 
3 Less-directive 
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، یابی اینترنتی برویدهای دوستدانم، به سایتمی»
 «.واقعًا خوب هستند

ه چ»یا « دارید؟های دیگری در این زمینهچه ایده»
 ؟«های دیگری وجود دارندگزینه

عه اجکنم شما باید مجدداً به تعهدات خود مرفکر می»
 «.کنید و بر اساس آن عمل کنید

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

 

آن  اید ازو ب کند که دانش بهتری در یک وضعیت داردمربی )یا مدیر( دستوری تصور می
ی و ی از او پیروه متربّرد ککند و انتظار دااستفاده کند. بنابراین افراد را راهنمایی و توصیه می

 .ای پیروی کندیا توصیه« دستور»متابعت کند. ممکن است متربّی احساس کند که باید از 

ر ست تصو. ممکن اداندیو اقدامات گفتگو م هادهیخود را مسئول اغلب ا یدستور یمرب
بک س یریکارگاز به یا. نمونهکندیها کار مآن یبر رو ان،یبا مترب یهمکار یجاکند که به

 :یدستور

 گفتگو یدستور وهیش

را به  ییارهاه ک. مثالً چیاز عقب انداختن کارها دست بردار دیکه با ییگوی: پس میمرب
 ؟یاندازیم قیتعو

 یدارا یرهاه کا. من بدینام اداره کردن ،یطور کلآن را به توانی: خب فکر کنم میمترب
 لیمیاپر از  یندوقصسرشار از کاغذ و  یزیعالقه ندارم. م لیها، ارسال وسافرم لیمانند تکم

 از کنترل خارج است. یدارم، اوضاع کم

 د؟یاوضاع را تحت کنترل خود درآور عاًیسر دیخوب و با اری: بسیمرب

 باشد. طورنیهم کنمی: فکر میمترب

و  دینیبنش اول کنمیم هی. توصدیانجام ده دیتوانیکار را به چند روش م نی: خب ایمرب
 و دیکن هیته د،یاندازیم قیکه به تعو ییو همه کارها یضرور یاز تمام کارها یفهرست

مکتان کنم. ککار  نیدر ا توانمی. مدیکن نییتع نییها را بر اساس باال، متوسط و پاآن یبندرتبه
 .دیاختصاص ده ستیمرور و تالش بر اساس آن لاز روزتان را به یخاص نسپس زما

 .«دیکار شوبهزود دست»معروف، قولبه

 (دیخوب )حالت ترد اری: بسیمترب

 یکرد. مرب تیگفتگو را هدا یدر گفتگو داشت و محتوا یادیسهم ز یکه مرب دیکن توجه
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 کند. یرویکه از آن پ رودیانتظار م یو از متربّ دهدیل محراه ای دهیا

ش را خود یهااعتماد وجود دارد که او پاسخ نیبه فرد ا مربیگری یسبک مشارکت در
 الً احتما یمتربّ مثال، نیاست. در ا اشیریادگی ندیکمک در فرا ازمندیداشته باشد و فقط ن

 یرسبر است که در نیا ی. نقش مربدارد شرفتیاش به پاز خود و عالقه یشناخت کاف
 تشرفیپ یا برار ینکات سودمند ای هادهیکمک کند تا ا یمتربّ به تیوضع نیمهم ا یهاجنبه

 باشد: صورتنیبد تواندیکار م نیخود کشف کند. ا

 گفتگو یردستوریغ سبک

 د؟یاندازیم قیرا به تعو ییکارها: شما چهیمرب

 یدارا یارهاه ک. من بدیاداره کردن نام ،یطور کلبه آن را توانی: خب فکر کنم میمترب
 لیمیا پر از یندوقصسرشار از کاغذ و  یزیعالقه ندارم. م لیها، ارسال وسافرم لیمانند تکم

 از کنترل خارج است. یدارم، اوضاع کم

 دارد؟ یریاوضاع چه تأث نی: نداشتن کنترل بر ایمرب

. یجد یهایتا سردرگم یزمان عذرخواهدر  یاز خجالت جزئ ،ی: اثرات مختلفیمترب
 یحساب بانکرا به میهاپرداخت رایشدند، ز یمنقض امیبانک یهاسه عدد از کارت بارکی

پرواز به  هنیخت هزرداپ یبرا یافتاده بوده و راه ریمنتقل نکرده بودم. در فرودگاه رم گ دمیجد
 خانه را نداشتم.

 همراه دارد؟شما به یرا برا یگریاوضاع چه اثرات د نیا تیری: عدم مدیمرب

ه ک یسالانسان بزرگ یعنیدارم.  یاحساس شلختگ یکم د،ی: راستش را بخواهیمترب
را  یگریفرم د است را ارسال کند و بابت گم کردن فرم، مجبور یدر موعد مقرر فرم تواندینم

 .رسمیدرخواست کند. واقعاً احمق به نظر م

به  یگریاز جهت د ای: حاال بمیعواقبش صحبت کرددرباره  یخوب، کم اری: بسیمرب
 د؟یکار را انجام ده نیا گذاردینم یزی. چه چمیموضوع نگاه کن

ت باشد.  درسکامالً نیا کنمیرا ندارم، اما فکر نم یکه زمان کاف میبگو توانمی: میمترب
 به انجام آن ندارم. یاخاطر است که عالقه نیبه ا شتریب کنمیفکر م
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 ؟یعالقه ندار یادار یرا به کارها: چیمرب

 یدرس فیتکل مرا مجبور به انجام یکه تحت کنترل هستم، انگار کس کنمی: حس میمترب
 را انجام دهم. یگریکار د توانمیکه م یدر حال کند،یم یزیچ نیهمچ ای

 درست است؟ نیا ای: جالب است نه؟ آیمرب

ا انجام ارها رک نیادرست است. اگر  هیضق نی: خوب نه، البته که نه؛ درواقع، عکس ایمترب
ام را انج اهمدلخو یآسوده کارها یباوجدان توانمی. مشومیتر متر و سبکراحت یلیدهم، خ

 دهم.

 یمتربّ ه،جیر نتد. گذاردیم ریتأث یبدون ارائه دستور، بر تمرکز و توجه متربّ یمرب نجایا
 .کندیم دایپ تیبه موقع را نسبت یدیجد دگاهیو د نشیو ب ردیگیم ادیخودش 

طور به شیهادهیاز افکار و ا تیکه با حما کندیمعموالً حس م یمثال، متربّ نیا در
 شان،یدرون یهاییتوانا شتریب شیخود را کشف کند. با نما یهامتمرکز، توانسته است جواب

 .افتیخواهد  شیافزا تشانیو رضا زهیانگ عتاًیطب

 مزایای زبان دستوری

زم الواردی تواند در معان کنیم که سبک دستوری فواید خاص خودش را دارد و میباید اذ
ز کار ن طرها یکی از این موارد است. اگر معنوان مثال آموزش ساده مهارتباشد. به
سات و احسا فکارهایم برای کشف اکن را بلد باشم و شما نباشید، ممکن است از پرسشمخلوط

ا رر دکمه ده هخواهید طرز کار و ترتیب استفاشوید! فقط میخود در این زمینه خوشحال ن
 بدانید.

 هانکات و توصیه

 کنید. مربیگریتوانید دانش را شما نمی

، ن دارندآریع سای دانش کمی دارند و نیاز به فراگیری در صورتی که افراد در زمینه
ساساً است که ل ادلی بهترین شیوه استفاده از راهنمایی مستقیم یا مشاوره است. این بدین

ای ما فایدهن از شرسش آکنیم. اگر نام پایتخت برزیل را ندانید، پ مربیگریتوانیم دانش را نمی
ا از عات راطال ندارد. برای کمک به شما در انجام مسئولیتتان، ممکن است نحوه کسب این

 شما بپرسم، اما این کار ممکن است نیازتان را در آن لحظه رفع نکند.
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تواند م میمالی دزخوربارخی اوقات مربی نباید در گفتگو غیرفعال یا خنثی باشد. مثالً یک ب
ه کر کنید تصو کارآمدتر از مشاهدات یا سؤاالت غیرمستقیم برای یک فرد باشد. فردی را

 رند.شان ندادنظرمشود و ظاهراً تمایلی به تمرکز بر موضوع همواره از موضوع بحث خارج می

 صورت است:از سبک دستوری بدین هایینمونه

 اثیر شما ت ع برآیا من فقط به این نکته توجه دارم که شما از این که این موضو
 .کنیممی اید و ما در حال حاضر در مورد چیز دیگری صحبتگذارد دور شدهمی

 کنم یدهید، و فکر مجک من متوجه شدم که شما گاهی موضوعاتی را تغییر می
ی بر رو مسألهچگونگی تاثیر گذاری این که همان وع اصلی باید بر روی موض

 .تمرکز کنید شماست

 ن به آ از آن چیزی است که شما اهمیت تر کند کمجک، چیزی که او فکر می
 توانیم بر آن تمرکز کنیم؟آیا ما می - کنیفکر می

ربی به انی که مزم .ثر بودن به عنوان مربی، گاهی باید یک مشاهده ارائه دهیدؤبرای م
 ه کامالً گیرد، درنتیجشود و مشاهده با یک قصد سازنده صورت میمتعهد می یک فرداهداف 

سایر  از «ترمستقیم»های قبلی، متوجه خواهید شد که برخی عبارات در مثال. مناسب است
ماد و اید با اعتهای باال، ارتباط مربی با جک ببدیهی است که برای پاسخ .هستند عبارات
ک  را کمهای باالپس از آن جک احتمال بیشتری دارد که پاسخ .متقابل تقویت شود احترام

 .کننده تلقی کند، نه اجباری

 معایب سبک و زبان دستوری 

 ، معایبی واقعی به همراه خواهد داشت:مربیگریسبک دستوری در 

 اسخ راتنهایی پجای کمک به متربّی در یافتن پاسخ، قصد دارد که بهمربی به 
 ماند.ابد و بنابراین از اطالعات یا نکات ارزشمند غافل میبی

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

 اًل ه معمولی کها را برای متربّی دارد، در حامربی معتقد است که بهترین پاسخ
 طور نیست.این

  کند که تحت دانش بیشتری دارد، متربّی احساس میوقتی مربی تصور کند که
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 تسلط یا کنترل است.

 ،که توانایی  در حین گفتگو، تمرکز و انرژی معموالً بر روی افکار مربی است
 دهد.متربّی را در استفاده از خِرد و یادگیری خودش کاهش می

 ین انابرهای مربی ممکن است ارتباط کمی با متربّی داشته باشد و بحلراه
 هد.دتواند اعتبار مربی را کاهش شود. این میمعنا میهای او بیتوصیه

 ی او بر رو ثیریهای مربی داشته باشد، گفتگو تأوقتی متربّی عالقه کمی به ایده
 نخواهد گذاشت )چیزی عوض نخواهد شد(.

 ی رل مربکنت پذیری دوری کند، ممکن است از موضعاگر متربّی کالً از مسئولیت
تری لیت کمدهد تا فعال کند، زیرا سبک دستوری مربی به متربّی اجازه میاستقبا

 در فرایند داشته باشد.

 مزایای سبک غیردستوری

 آوریم:یست مدکنیم، مزایای زیر را به وقتی افراد را به یادگیری از خود ترغیب می

 رک درای بکند که واقعاً مورد توجه است و از تالش مربی متربّی احساس می
 کند.خود قدردانی می

 بی دهد. مرمی این رابطه مبتنی بر برابری است که اعتماد و گشودگی را افزایش
ر دی دکند که سهم ارزشمنادعای عقل کل بودن را ندارد و متربّی حس می

 ها دارد.حلیافتن راه

 عنی یست، ها مبتنی بر فهم همان کسی است که در حال تجربه موقعیت احلراه
 ست. ها معموالً بسیار بیشتر انابراین اثربخشی و تناسب آنمتربی، ب

 رند و ی داآمده تناسب بیشتری با متربّدستهای بهها و ایدهها، دیدگاهبینش
ری ت بیشتالکیبنابراین متربّی در قبال اقدامات و نتایج، احساس مسئولیت و م

 دارد.

 ده بال ایر قدی همچنان ها به نتیجه دلخواه متربّی منجر نشود، متربّاگر ایده
تایج سب نکند و در نتیجه تمایل بیشتری به پافشاری و کاحساس مسئولیت می

 بهتر خواهد داشت.

 ها، متربّی را به ادامه یادگیری حمایت از تغییر طرز تفکر و توجه به سایر دیدگاه
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شود، ای پرتاب میکند. اگر گفتگو را سنگی بدانیم که داخل برکهترغیب می
هستند که واکنشی را به دنبال دارند. پیامدهای  1االت مانند کاتالیزورهاییسؤ

 معموالً فراتر از خودِ فرایند گفتگو هستند. مربیگریمکالمه 

 معایب سبک غیردستوری 

 های بیشتریکارگیری این سبک و زبان مستلزم آن است که مربی مهارتبه 
 وند کهشاحی االت باید طوری طرها و سؤها، مشاهدات، خالصهداشته باشد. گفته

« ت مؤثرسؤاال»بیشتر به  هامؤثر باشند و کنترلی نباشند )در فصل مهارت
 خواهیم پرداخت(.

 ّی ممکن است عدم هدایت گفتگو یا ارائه پاسخ توسط مربی برای مترب
 کننده باشد.کننده یا اذیتخسته

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

  کتشاف ست ااوقتی که مربی افکار و تجربیات متربی را با سرعتی که او راحت
 شوند.تر میکند، مکالمات طوالنیمی

 ه ینکه بابا  مربی باید سعی کند که گفتگو در جهت سودمندی ادامه یابد. یعنی
ت و هدایه جلبهای خود را کشف کند، روند گفتگو را اهدهد دیدگمتربی اجازه می

و، ر گفتگند دهای انحرافی و موضوعات سودمکند. بنابراین مربی باید میان بحث
باره د درطور مثال در بررسی موضوع سالمت، بیشتر بایتفاوت قائل شود. به

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

 یک مربی خوبخصوصیات 

باید به  ستید،هیا استفاده از خدمات یک مربی  مربیگریهای اگر خواهان افزایش مهارت
 دهد.را توضیح می اهداف ما 2.2تفاوت آشکار مربی مؤثر با مربی غیرمؤثر پی ببرید. جدول 

 رد:توان در سه زمینه اصلی عنوان کدرمجموع، خصوصیات یک مربی خوب را می

                                                 
1 Catalysts 
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 من »ا ی« تیمما در این گفتگو برابر هس»طور مثال، مربی: به اصول و باورهای
 «.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 و را تبدیل به گفتگو مربیگریتواند فرایند به لحاظ ظاهری، یک مربی ماهر می
است، اما اغلب بدین دلیل  مربیگریدر فرایند  1شانطبیعی کند. این تا حدی ناشی از راحتی

 اند. مؤثر را یاد گرفته مربیگریاست که اصول 

 خصوصیات مربی مؤثر و غیرمؤثر 2.2جدول 

 مربی غیرمؤثر مربی مؤثر

 ستمببین، من مطمئن نی»دنبال حل مشکالت: مثالً، به
توانیم علتش را بررسی ، میاین کار اثربخش باشد

 «کنیم؟

کر ممکن است از مشکل دوری کند: مثالً با خود ف
عاً این کار که اثربخش نیست و من واق»کند که می

 «.دانمعلتش را نمی

، ثالًایجاد حس ارزشمندی، حمایت و توجه در دیگران: م
م؟ شیتری به این داشته باتوانیم نگاه سازندهآیا می»

 «.دهیدکه خیلی به خود سختی می کنماحساس می

ایجاد حس انزوا و غریبگی )عجیب بودن( در 
ر تو کمی آدم عجیبی هستی، مگ»دیگران: مثالً، 

 «نه؟

س حساکند تا مترّبی اکمک می مربیگریبه ادامه گفتگو 
، ردخوبی صحبت و آنچه در درون داتواند بهکند که می

 بیان کند.

هد یا خیلی صحبت دسختی گفتگو را ادامه میبه
 دهد.کند یا خیلی به خود زحمت میمی

های تواند با گوش دادن مؤثر، تمرکزش را بر بخشمی
 وقفتوانیم کمی متمی»کلیدی گفتگو حفظ کند: مثالً، 

 «شویم و دوباره این موضوع را بررسی کنیم؟

توجه یا غافل است، نسبت به اطالعات مهم بی
ه ه بخواهد هر طور شداحتماالً به این خاطر که می

 یک نتیجه برسد.

ماند: مانند: طرف و هدفمند میدر طی گفتگو بی
 مندمکنی، ولی عالقهفهمم که چرا اینطور فکر میمی»

 «که به سایر علل رفتار او نیز توجه کنیم.

اش را در گفتگو اعمال داوریقضاوت یا پیش
ا ر خواست توموافقم، او واقعاً می»کند: مانند، می

 «تنبیه کند، حق داری که عصبانی شوی.

 یقادر به شفاف کردن اهداف و عوامل انگیزشی متربّ
خواهی، گویی پول بیشتری میوقتی می»است: مانند، 

 «؟دقیقاً منظورت چیست و چرا این برای تو مهم است

ی افکار یا اهداف مهم را مبهم یا غیرشفاف باق
پول بیشتری بسیار خوب، پس »گذارد: مانند، می
خواهید، بهتر است به شیوه رسیدن به آن می

 «بپردازیم.

گذارد یا فشار یا در چالش کم مییا در تشویق برانگیز و های مختلف مشوق، چالشدر موقعیت

                                                 
1 Remain comfortable 
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دو هفته برای تماس گرفتن عالی »گراست: مانند، واقع
توانی این کار را در عرض یک هفته است، اما آیا می

 «انجام دهی؟ نظرت در مورد این پیشنهاد چیست؟

عجله کن، مگر »کند: مانند، موردی ایجاد میبی
ات کشد؟ اگر سعیچند تماس ساده چقدر طول می

 «توانی تا فردا این کار را انجام بدهی.را بکنی می

وجه تی کند تا همواره به اهداف متربّفرد را پاسخگو می
ت قاه در مالبسیار خوب، مجددًا گفتی ک»شود: مانند، 

 مان موضوع حقوق را با مدیرت حل خواهی کرد.بعدی
 .«هیدبیا ببینیم چه چیزی مانع شد این کار را انجام 

ه سئلاحتماالً برای حفظ صمیمیت، از پرداختن به م
خوب »کند: مانند، عدم انجام تعهد دوری می

توانی اشکالی ندارد، خیلی سرت شلوغ است، می
 «را انجام دهی؟وقتی سرت خلوت شد آن 

تا  دهدجای دستیابی سریع به نتایج موقتی، ترجیح میبه
 بر به دست آورد.نتایج بلندمدت را هر چند زمان

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

ه تصور کن ک»کند: مانند، بینی را تشویق میحس خوش
 نآر واقعاً از کنی و این بادر مقابل جمعی صحبت می

 «چه حسی دارد؟ –لذت بردی 

گوید و موجب آزردگی یا سخنان منفی می
بله به نظر »شود: مانند، سردرگمی مترّبی می

ر نفس، مشکلی واقعی درسد که کمبود اعتمادبهمی
 «.توست

 ضرموقع سر قرار حاشود: مثالً بهتبدیل به الگو می
تش اه تمام تعهدگیرد، بشود، در موعد مقرر تماس میمی

 کند.کند یا در غیر این صورت جبران میعمل می

 اضرحار استانداردهای دوگانه دارد: مثالً دیر سر قر
 ادهآورد، برای جلسه آمهای الکی میشود، بهانهمی

 نیست و غیره. 
 

 

 خالصه

 سبکی بسیار مؤثر است، زیرا حمایتی و غیردستوری است. با گفتگو و تأمل باعث مربیگری
ر اش دو انرژی 1کند که اغلب احساس تعلقهایی را کشف ها و ایدهشود متربّی افکار، بینشمی

ازاین جلسه، متربّی با تدوام این حالت ذهنی به سطوح دهد. پسیک موقعیت را افزایش می
باالتری از بینش و آگاهی دست خواهد یافت. از نگاه مربی، رویکرد غیردستوری تمایل 

کشد. اگر این به چالش می 2«حلارائه راه»ها یا یاری از طریق ا برای ارائه پاسخمان رذاتی
تواند تجربه رسد. برای متربی، این میدرستی انجام شود، بسیار ماهرانه به نظر میسبک به

 اش را واقعاً عوض کند.عمیقی باشد که زندگی

                                                 
1 Engagement 
2 Fixing 
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 مربیگری اصول و باورهای

 بینزآنتونی را« دهد.فلسفه زندگی شما بیش از هر چیز دیگری شما را شکل می»

 اصول عملی برای مربیان

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

ها و باورهای مشارکتی دارای دیدگاه مربیگریکنید. این بدین دلیل است که دست پیدا می
خاصی است. این به معنی ترک شخصیت یا سبک کاری خودتان نیست و نباید هم باشد. شما 

کارگیرید که برایتان طبیعی و راحت باشد. من و شما را به مربیگریاز  1باید سبکی اصیل
طور مثال، من اعتقاد دارم که کنیم. بهمؤثر بر اساس باورهایی مشترک کار میعنوان مربیانی به

فردی کار مثبتی است و به فرایند گفتگوی غیردستوری در کسب نتایج مطلوب  مربیگری
 ایمان دارم.

ین نند، اککمک  توانند به شمااشاره خواهم کرد که می مربیگریدر اینجا به هفت باور 
 ز:اند اباورها عبارت

 تعهد آشکارم مبنی بر پشتیبانی از فرد وفا خواهم کرد.به  (1
 من مبتنی بر صداقت، گشودگی و اعتماد است. مربیگریروابط  (2
 آمده است.دستمتربّی مسئول نتایج به (3
 ت.د اسمتربّی قادر به دستیابی به نتایج بسیار بهتری از نتایج فعلی خو (4
 هم کرد.همواره به تفکرات و تجربیات متربّی توجه خوا (5
 وجود آورد.هایی عالی را بهحلتواند راهدانم که متربّی میمی (6
 من مبتنی بر برابری هستند. مربیگریت مکالما (7

                                                 
1 Authentic 
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ها نآان از ل زماین باورهای رایج، اصولی هستند که برای رسیدن به تأثیرگذاری در طو
واًل ان، معمودمخد ها با رفتارها و رویکرکنیم. با تأمل در آنها و مقایسه آناستفاده می

توانند ها میند، آکاهش یاب مربیگرییابیم. اگر موفقیتمان در هایی را برای پیشرفت میفرصت
جلسه  د که کلخواهطور مثال، شاید متربّی تان ببه ما کمک کنند که علت آن را بفهمیم. به

های حلاهررا صرف گالیه از شرایط محل کار کند. شاید حتی میل به بررسی  مربیگری
به  .نداشته باشد تواند برای بهبود اوضاع انجام دهد،احتمالی یا اینکه خودش چه کاری می

خودش  ا کند وپید کنید تا متربّی احساس مثبتی به شرایطعنوان مربی، شما بیهوده تالش می
لب را ط ها تغییراتیدست به اصالح امور بزند. ممکن است نگران یا آزرده خاطر شوید و از آن

آورید می یاد صول، بهین ااکنید که به زعم شما قطعاً تأثیرگذار خواهند بود. اما با بررسی مجدد 
ما ایده ش ن ازشوید که به هر حال او اکنومی که متربّی مسئول نتایج خود است و متوجه

ر یا فتارییر در ی تغشوید که باور خود را نسبت به توانایکند. همچنین متوجه میاستقبال نمی
ز بر از تمرک کهاند هآنقدر آزاردهند مربیگریهای گاهی اوقات چالشاید. هذهنیتش از دست داد

ه ر حالیکدتند، ظاهراً پیچیده هس مربیگریشویم. برخی از مسائل می این اصول ساده غافل
 بتواند نتیجه مورد نظرتان را ایجاد کند.ای هممکن است دیدگاه ساد

ا و بایده هایی در مورداعد رفتاری هستند و برخی دیگر دیدگاهبرخی از این اصول، قو
د، به ول باشین اصعنوان مربی. در حالی که شما قادر به اجرای همزمان اینبایدهای شما به

طور عمیق تر به صل راامؤثر افزایش خواهید داد. اکنون هر  مربیگریتدریج توانایی تان را در 
 کنیم.بررسی می

 مبنی بر پشتیبانی از متربی وفادار باشید 1کار. به تعهد آش1

شکار شما آ ر دویباید برای ه مربیگریبه عنوان مربی یک فرد، تعهدتان به او و رابطه 
کنم که از این می وصیهتباشد. اگر قادر به برقراری نگرش و رویکرد پشتیبانی از فردی نیستید، 

 کار کنار بکشید.

بسیار عادی است. به عنوان مربی، شما احتماالً به این  ریمربیگاین کار در ابتدای رابطه 
گردد و توجه زیادی به  کنید که این فرآیند را چگونه طراحی کنید تا موفقیت حاصلفکر می

                                                 
1 noticeable commitment 


