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 شونداشتباهاتی که مربیان مرتکب می

باال و راهی قطعی با سرعت رشد جدید ای حرفه ،مربیگری
 هبری، مدیریت و حتی تربیت فرزندبرای افزایش توانایی ر 

با  ارتباطبه  زیادیافراد  ،مربیگریاثربخشی است. به دلیل 
این حرفه حداقل  به عبارت دیگر  .ندادهآور ی ها رومربی

برای سخت  1مراجعتوانایی مربی و تمایل  است میزان توانسته
 . زایش دهدرا افتالش کردن و رشد 

شدم  ی بزرگفرقهیک در زمانی که کارمند  ،1999در سال 
شتر  ی مربیگری چیزهایی شنیدم. کارم کمک به کارایی بیدرباره

  کلیساها و رهبران آنها بود. مشکل این بود که رویکرد من
 زدم و وقتی بههایی میکامالً اشتباه بود، زیرا به مردم حرف

مشاور يك کردم. زندگی ان میکردند تماشایشحرفم عمل نمی
 به همین شکل است.

وقتی به مربیگری برخوردم، به سرعت متوجه شدم که 
. به جای استبه دیگران روش متفاوت و مؤثرتری برای کمک 

                                                                 
1. Coachee  :( کسی که به مربیCoach.مراجعه می کند ) 
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کردم به خود اینکه به مردم بگویم چه کنند، به آنها کمک می
ی تخصصم، تخصص آنها را بگویند چه کنند. به جای ارائه

کردم. به جای اینکه کناری بایستم و تماشایشان  می استخراج
دادم کاری از پیش ها و اهدافی که به آنها میکنم که با برنامه

شان حیرت بردند، از پیشرفت آنها به سمت اهدافنمی
 کردم.می

را  مربیگرییا ی مربیگری را آغاز کنید، خواهید حرفهاگر می
ز ایا در نقش فعلی خود  ی خود بیفزایید، وی مشاورهبه حرفه

ه دی کرویکرد مربیگری استفاده کنید، کمک بسیار زیادی به افرا
ها عالی نیستند. ی مربی. همهخواهید کردشوید شان میمربی

ر ستند، در حالی که برخی دیگبرخی از آنها خیلی کارآمد نی
 .انگیزندحیرت

 ای باشید. اینالعادهخواهید مربی فوقبندم میشرط می
 هدف عالی است و هدفی است که تقریبًا هر کسی که مایل به

 د.تواند به آن دست پیدا کنمی و سازگاری است یادگیری، رشد



 7 طرز فکر مربیگری  |   هدیه نشر نوین  | صفحه

 

کنم و توسط مربیگری میكه من بیش از پانزده سال است  
مربی ارشد دارای  » 2المللی مربیگریفدراسیون بین

ی ارشد مرب 700ام. یعنی یکی از نام گرفته« 3(PCC)واهینامهگ
دارای گواهینامه در کل دنیا هستم. اما از اول مربی عالی 
نبودم؛ مربی افتضاحی بودم. اشتباهات زیادی کردم و با کمی 

کردم درست بود و روش کردم هر کاری میسرسختی فکر می
 بود. « مربیگری واقعی»مربیگری من 

مرا دچار تغییرات  ،سفرم به سمت استاد مربیگری شدن
ی رشد ترین جنبهو نیازمند رشد زیادی بود. مهم زیادی کرد

تغییر از مربیگری در سطح مهارت به مربی شدن در  ،من
 تر از تفکرم بود.سطحی عمیق

روید، طور که به سمت هدف مربی شدن پیش میهمان
هایی به شما کنم: مربیگری یک چیز است اجازه دهید توصیه

)خوب است(، اما به معنای تغییر اهرم فشار در کارتان نیست، 

                                                                 
2 ICF: International Coach Federation 

3 Professional Certified Coach 



 8 طرز فکر مربیگری  |   هدیه نشر نوین  | صفحه

 

توان گفت در وجودتان ی تفکرتان است. حتی میبلکه در نحوه
 است.

ام که مانع های( را دیدهای جدید )و حتی خبرهبارها مربی
ی مربیگری کنند و رابطهشوند، اشتباه عمل میمی مراجعرشد 

ریزند. اغلب اوقات به این دلیل اشتباه عمل را به هم می
ها بازخورد کنند. وقتی به این مربیکنند که اشتباه فکر میمی
خواهند بدانند باید چه کاری را به شکل دهم، اغلب میمی

 دیگری انجام دهند:

 ؤاالتی بپرسند؛چه س 
 چطور به بهترین شکل تفسیر کنند؛ 
 های خود را ارائه کنند؛چه زمانی بینش 
  فضایی برای تفکر ایجاد کنند؛ مراجعچگونه برای 
  که در کاری گیر کرده است   مراجع وقتیدر پاسخ به

 چه بگویند.

زمان مناسب در ی اینها کارهای خوبی است )وقتی همه
ستند. تکنیک مناسب در دست باشد(، اما همگی تکنیک ه

د داشت. آنچه به نتایج اشتباه به همراه خواه ،تباهافراد اش
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ها نیست، بلکه تنها تغییر تکنیک ،عنوان مربی جدید نیاز دارید
کنید، ی تفکرتان است. وقتی مثل مربی فکر میتغییر در نحوه

کنند و گفتگو به خوبی جریان پیدا ها خوب عمل میتکنیک
هستید ارزش زیادی به  شانکند و برای افرادی که مربیمی

تنها نیاز به   ،مربییک مانند  اندیشیدند داشت. همراه خواه
ر کنید ندارد، بلکه الزم است خودتان را هم تغییمیکاری که 

های و مهارت هادهد، تکنیکدهید. وقتی این تغییر عمیق رخ 
 یابند. تبدیل شدنمناسب به طور طبیعی و روان جریان می

به تغییرات زیادی در تفکرم متکی بود.  ،مربی ماهریک به  من
ر مشابهی را تان کنم تغییامیدوارم بتوانم در این کتاب کمک

تجربه کنید. این کتاب الکترونیکی کوتاه طوری طراحی شده 
طرز ی مشابهی داشته باشید، است تا به شما کمک کند تجربه

خود شوید، و در  طرز فکر مربیگری را درک کنید، متوجه  فکر 
مربیگری را بپذیرید به طوری که به بخشی از  طرز فکر واقع 

کنید. قصد دارم ی که میوجودتان تبدیل شود، نه فقط کار 
ها را با شما به اشتراک ی کار مغز مربیهفت روش از نحوه
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تان کنم کاری کنید مغز شما هم به همین شیوه بگذارم و کمک
 عمل کند. بیایید کار را شروع کنیم. 



 یک: قرص حماقت بخورید

باهوش بودن )یا  ز زمانی که در مهدکودک بودید، به خاطر ا
حداقل گول زدن معلمان برای اینکه فکر کنند باهوش هستید( 

اند. قانونی نانوشته اما گسترده در زندگی به شما پاداش داده
این است که هوش بهتر از حماقت است، و اغلب هم مسئله 
همین است. اما در مربیگری هوش زیاد ممکن است خیلی 

دهم. هنگامی که فکر  احمقانه باشد. اجازه دهید توضیح
خود به ارمغان  مراجعکنید باالترین ارزشی که برای می
آورید عقل، استعداد، خالقیت یا هر مهارت دیگری است، می

شوید. علت این است که منظور از مربیگری مانع عملکرد او می
ی حل العادههای فوقاستخراج هوش، استعداد، توانایی

ست. مربیگری فرصتی برای تان امراجعمسئله و خالقیت 
است، نه درخشیدن شما. به همین دلیل  مراجعدرخشیدن 

کنم قرص حماقت است که اغلب به مربیان جدید توصیه می
 مراجعبخورند. سعی نکنید باهوش باشید. سعی نکنید چالش 

را حل کنید. سعی نکنید از همه چیز سر درآورید. سعی نکنید 
اید یا یا کتابی که خوانده ی خودرا به تجربه مراجعچالش 
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اید یا بینشی که دارید ربط دهید. حقیقت ای که گذراندهدوره
 ،های به ظاهر هوشمندانهاین است که توقف این فعالیت

 دشوار است. 

مشکل واقعی ما مربیان این است که مغز انسان دستگاه 
نکردنی تطابق با الگو است. هنگامی که چیز جدیدی باور 
بالً کنیم آن را به چیزی آشنا، به چیزی که قسعی میبینیم، می

بندی و یا حتی ایم، چیزی که برایش دستهبا آن روبرو شده
ی تطبیق با العادهحل داریم ربط دهیم. اما توانایی فوقراه

ه مان نیست، زیرا مغز او هم دستگامراجعبه نفع  ،الگوی ما
او  ین است که مغز ی تطبیق با الگو است و کار ما االعادهفوق

ر ی کارا به کار بیندازیم، نه اینکه پز دهیم مغز ما چطور عال
 کند. می

گوییم کار خوریم، به مغزمان میوقتی قرص حماقت می
کنیم زیرا مغز معمول خود را متوقف کند. چنین عمل می

مربی باید متفاوت از مغز طبیعی انسان عمل کند. عملکرد مغز 
 مراجعلکه تسهیل حل مسئله توسط مربی نه حل کردن، ب

کند دو، سه یا چهار گام جلوتر فکر  است. مغز مربی سعی نمی
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کند با او فکر می مراجعطور که کند همانکند، بلکه سعی می
 همراه باشد. 

خب، پس چیزی به نام قرص حماقت وجود ندارد. اما 
بگذارید این استعاره اثر خودش را برایتان داشته باشد. تصور  

ی مغزتان را خاموش کنید قسمت تطبیق با الگو و حل مسئله
های دیگر نشوید تا بتوانید بر قسمت مراجعمانع  کهکنید  می

 مغزتان تمرکز کنید.



 دو: به تماشای فیلم بروید

کننده باشد. تواند خیلی سرگرمبه نظرم مربیگری می
در زندگی خود همه نوع چالش و فرصت و اوضاع  هامراجع
 دارند و من در ماجراجویی آنها در  ایریختهیا به هم مرتب

 مراجعنشینم. برایم خیلی جالب است وقتی صندلی جلو می
رسد. می پاسخ مشکل خودکند و به ای را حل میمسئله
کنند و تماشای های زیادی دست پیدا میها به پیروزیمراجع
 کننده است.یت آنها سرگرمموفق

پیشنهاد من این نیست که مربی باید شاهدی فضول و رها 
 ایش،جباشد که با تماشای دیگران نیازهای خود را رفع کند. به 

پیشنهاد من این است که گفتگوی مربیگری را مانند فیلم 
 و، قهرمان، شخصیت اصلی ستاره مراجعماجراجویی بدانید که 

 برد.ا پیش میر  کار شخصی است که  

غالبًا  هامراجعها باید به این شکل فکر کنند، زیرا مربی
کنند برانگیزی در گفتگوهای مربیگری مطرح میمطالب چالش

و اگر دقت نکنیم ممکن است گیر بیفتیم و به اشتباه فکر  
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 هامراجعکنیم چالش آنها دعوت ما به ستاره بودن است. 
کنند. باید به عنوان   ممکن است گاهی واقعًا دردسر درست

خب، اینجا کار سخت شده است؛ مشتاقم »مربی فکر کنید، 
این تفکر « گذارد!ببینم چطور این مسئله را پشت سر می

اینجا کار دشوار است، چطور »مناسب است. نباید فکر کنید، 
این تفکر بد است. « توانم به او کمک کنم موفق شود؟می

چالش خودتان حتی بدتر انتقال چالش او و تبدیل آن به 
 است. 

دوست دارم مربیگری را فیلم اکشنی در نظر بگیرم، زیرا 
قهرمان فیلم اکشن همیشه راهی برای فرار از سردرگمی خود 

کند. در حقیقت، آن را نوعی فیلم جیمز باند، جیسون پیدا می
دانم قهرمان گیرم که میبورن، یا مأموریت ناممکن در نظر می

ای که در آن گیر کرده است ت از هر مخمصهاصلی قرار اس
نجات پیدا کند، زیرا قرار است فیلم دیگری هم در کار باشد. 

م و توانم آسوده بنشینکنم، میوقتی فیلم جیمز باند تماشا می
خواهد دعوا کند، از دست هر چقدر می اجازه دهم با آدم بدها

سیم  ،هایش فرار کند یا برای خنثی کردن بمباسیرکننده
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توانم آسوده بنشینم و به او اعتماد کنم  رد. میب  درست را ب  
کارش را درست انجام دهد. او از این مخمصه بیرون خواهد 

 کند تماشایش کنم.توانم وقتی چنین میآمد و من می

 مراجعکنم، همین دید را نسبت به وقتی مربیگری می
یدا جات پتوانا و متعهد است و قطعًا از مخمصه ن مراجع .دارم

خواهد کرد؛ فقط مسئله این است که چطور قرار است چنین  
 کند. 

حال حقیقت این است که کار مربیان بیش از آسوده 
است. ما  مراجعنشستن، پاپ کورن خوردن و تماشای کار 

او  کنیم وانگیزیم، کار او را تسهیل میرا به فعالیت برمی مراجع
 ین شکل عمل کند. اماکنیم تا بتواند به بهتر را درگیر می

 قهرمان است، توانا است و مراجعهمیشه با این اعتقاد که 
بیرون خواهد موفق قطعًا از هر چالشی که در برابرش است 

به  و اعتقاد ما مراجع. اعتماد ما به ، با او تعامل کنیمآمد
را  مراجعکند بهترین مان میفرایند مربیگری است که کمک

 خود ایمان داشته باشید!  مراجعه بیرون بیاوریم. باید ب
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های واقعًا حال ممکن است در مورد موقعیت
برانگیز و به طرز باورنکردنی دشوار بپرسید. در این چالش

ما استفاده کنند؟ منظورم « کمک»توانند از موارد، آیا آنها نمی
بازی ما تالش، هوش، قدرت حل مسئله و قهرمان« کمک»از 

 چالشچقدر که هر « نه! به هیچ وجه.»است. پاسخ این است، 
اجازه دهیم  مراجعتر است به تر باشد، مهمبزرگ مراجع

کسی که خودش قهرمان باشد. حقیقت این است که مربیگری  
کسی که با با مسائل دشوار روبرو است نسبت به مربیگری  

برانگیزتر نیست. در واقع، مسائل جزئی روبرو است چالش
تر روبرو است ممکن است مربیگری کسی که با چالش بزرگ

بیشتر  مراجعتر باشد، تر باشد، زیرا چالش هر چه بزرگساده
ی های واقعًا سخت شیوههای جدید است. چالشپذیرای ایده
ند و فضای الزم برای کشما را به چالش می مراجعتفکر قدیمی 

که کنند. وقتی مربی اعتقاد دارد  رشد و تغییر را ایجاد می
برای  ،مربی« یقهرمانانه»های نیاز به کمک و شیرجه زدن مراجع

به  مراجعمانع رشد، تغییر و نجات  این تفکر  نجات خود دارد،
 شود. و پایان داستان شاد نخواهد بود.می شدست خود



 را بپذیریدفکرتان ی ابتدایی سه: جنبه

مربی این است که خیلی فکر یک قانون اصلی تفکر مانند 
ذکر شد، خیلی  1ی طور که در قانون شمارهنکنید. همان

یکی ارتباط نزد 1ی باهوش نباشید. این قانون با قانون شماره
شان سؤاالت و مشاهداتکنند دارد. مربیان عالی کاری می

 ابتدایی باشد. منظورم این است. 

در حال صحبت کردن است، شما در حال فکر   مراجعوقتی 
 کردن هستید. کمی فکر کردن مشکلی ندارد. اما وقتی جریان

ه بائل کند با ارتباط برقرار کردن بین مسفکرتان ادامه پیدا می
های د ایدهکنید مسائل به هم ربط دارنای که فکر میشیوه

رسد. مغزتان به نحوی دائمًا در تان میتری به ذهنپیچیده
 مسیر پرسش و پاسخ برای به زبان آوردن سؤال یا نظری خوب

 است. 

گوید تان میمراجعبه این مثال توجه کنید. تصور کنید 
خواهد کتابی بنویسد، اما گیر کرده است. به محض اینکه می

کند، مغزتان راه ما مطرح میاین مسئله را در گفتگو با ش
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رسد. جریان فکرتان ممکن تان میافتد و فکرهایی به ذهنمی
 است چیزی شبیه این باشد:

 «دانم منظورش از گیر کردن چیست.اوه، نمی»

گیرکردن احتماالً یعنی در حال نوشتن نیست، اگرچه »
 «داند که باید بنویسد.خواهد بنویسد و میمی

 «او را گیر انداخته است.دانم چه چیزی نمی»

بندم وقت یا انرژی کافی برای کتاب نوشتن را شرط می»
 «ندارد، زیرا مشغول چیزهای زیادی است.

 بندی باشد. باید ببینمی الویترسد مسئلهخب به نظر می»
 «بندی کند.تا کمکش کنیم الویت انجام دهیمتوانیم چه کار می

ی پردازش  نتیجه ،نتا در اینجا مسئله این است که سؤال
ول سؤال ا ،کردن زیاد است. سؤالی که از بقیه خیلی بهتر است

این سؤال بهتر است، « منظورش از گیر کردن چیست؟»بود، 
  به جای شما مسئله را پردازش مراجعشود خود زیرا باعث می

 شده نیست. کند. این سؤال ابتدایی است، سؤال پردازش
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اینکه بدانیم خیلی  حاال واقعیت این است که بدون
کنیم. در مثال ما، ممکن است تمام این پردازش می

ان های تاریک و مبهم مغزتها را در چند ثانیه در بخشپردازش
کنید. دانید دارید به آن فکر میانجام دهید، که حتی نمی
د دهند متوجه فکر کردن خود شونمربیان عالی به خود یاد می
ا تنند قف کنند یا از آن پشتیبانی کتا فرایند تفکر خود را متو

 ایندرا به فر  مراجعهای ساده و ابتدایی بزنند که بتوانند حرف
 تفکر دعوت کند. 

کنیم؟ تقریبًا مثل چرا در برابر تفکر ابتدایی مقاومت می
این است که نوعی واکنش آلرژیک به ندانستن داریم. در بیشتر  

کند )فیلم، ح میمان وقتی کسی چیزی مطرگفتگوها و روابط
بازی ورزشی، دستگاه فناوری، یا رویدادی در اخبار(، 

زنند. خواهیم بالفاصله بفهمیم راجع به چه چیزی حرف میمی
خواهیم دچار خواهیم بدانیم و نمیبه عبارت دیگر، می

گوید گیر کرده می مراجعندانستن باشیم. بنابراین هنگامی که 
خواهد قبول کند ه نمیاست، چیزی درون ما وجود دارد ک

دانیم منظورش دقیقًا از گیر کردن چیست. به اشتباه فکر نمی
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برای  مراجعکنیم پرسیدن سؤاالت ابتدایی درخواست از می
توضیح چیزی از ما است که خودمان باید بدانیم. اما مسئله 

 مراجعهایی قدرتمند از نامهاین نیست. سؤاالت ابتدایی دعوت
 سائل است.برای اکتشاف در م

ده هشدار: سؤاالت ابتدایی را تنها به تکنیکی برای استفا
ان تبدیل نکنید. به جایش، واقعًا تفکر ابتدایی را در مغزت

د، کنی  تنظیم کنید و از آنجا مربیگری را آغاز کنید. وقتی چنین
ای خواهید شد که در ابتدای مسیر متوجه سؤاالت ساده

اقانه این سؤاالت فکرتان قرار دارند و شما هم مشت
نشده را خواهید پرسید. صادقانه بگویم، کمی طول پردازش

  و ساده را پیدا اولیهکشد بعضی از مربیان این سؤاالت می
ه بکنند. برای شروع، اجازه دهید چند سؤال ساده را با شما 

 اشتراک بگذارم:

 منظورت از آن چیست؟ 
 چطور باید شروع کنیم؟ 
  قرار داریم؟در این گفتگو در کجا 
 چه چیزی در این مسئله برایت واقعًا اهمیت دارد؟ 
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 روش مناسب برای باز کردن این مسئله چیست؟ 
 گیریت باید چگونه باشد؟فرایند تصمیم 

طور که در ادامه مطرح خواهم کرد، طرفدار لیست همان
سؤاالت نیستم، زیرا ممکن است از آن سوءاستفاده شود، اما 

آنها به درستی و به عنوان راهی برای کمک  کنم که از اعتماد می
ی تفکر خودتان استفاده به شناخت سؤاالت ابتدایی با شیوه

 خواهید کرد.



 گویی را دنبال کنیدچهار: اولین قانون بداهه

نوعی کمدی است که در آن دو یا چند   ،4گوییکمدی بداهه
جا بر همان شان،کمدین در پاسخ به یکدیگر و/یا مخاطبان

گویی )اما کنند. اولین قانون بداههگویی میروی صحنه بداهه
ی مربی( ادامه به مثابه یکبه وضوح چهارمین قانون تفکر 

گویی گوید. در بداههبحث با هر آن چیزی است که دیگری می
 :گویدو نفر دوم می« ایست، تفنگ دارم،» :گویدول مینفر ا

جا است که همین« آنکه تفنگ نیست، انگشت است،»
همان » :شود. اما اگر نفر دوم بگویدگویی تمام میبداهه

شود از کادوی  تفنگی که کریسمس به تو دادم! باورم نمی
در این صورت امید است « کریسمسم علیه من استفاده کنی!

 ای برود.کنندهجهت سرگرم صحنه به

به ما  مراجعشویم با آنچه در مربیگری، گاهی وسوسه می
به کار تازهگوید مخالفت یا بحث کنیم. برخی از مربیان  می

د نشواز آن دسته افرادی هستند که باعث میاحتمال زیاد 

                                                                 
4 Improvisational comedy  
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نه  »ی را مقصر بدانند، اشتباهات را پیدا کنند و یا روحیه مراجع
گوید، راه مربیگری را می« نه»دهند. مربی که  نشان« گفتن
رساند. بدترین نوع گفتن ما را به هیچ جا نمی« نه»بندد. می
مطرح   مراجعدهد موضوعی که نوعی است که نشان می« نه»

 کرده است مناسب مربیگری نیست.

ی هر چه گفت، بحث را ادامه دهید. با روحیه مراجع
 ش بروید.گفتن پی« بله»مثبت، کنجکاوی و 

تان موافق مراجعمنظورم این نیست که همیشه باید با 
باشید یا تمام نظراتش، دیدی که دارد و هر عملی که فکر 

کند باید انجام دهد را تأیید کنید. منظورم تنها این است که می
فرستد که هر موضوعی که مربی خوب پیامی قدرتمند می

است. مربیان کند قابل بررسی در گفتگو مطرح می مراجع
کنند. خاطرم ام که در این مورد اشتباه میکار زیادی را دیدهتازه

خواهم در مورد می» :بحث را شروع کرد مراجعهست یک بار 
مربی به این شکل « مشکلی که با پسر بزرگم دارم صحبت کنم.

معمولی نبود. « باشد»اما لحن او « باشد.»پاسخ داد، 
 لطف و پر از قضاوت بود.آمده، از سر کش« باشددددد»
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یک هایی که ممکن است «باشد»دانید، از همان نوع می
در واکنش به مردی که با صندل  ،دم  دخترک نوجوان عاشق  

توانست به جای . مربی میبگوید جوراب مشکی پوشیده است
وع اینکه موض»غره برود و بگوید، چشم ،گفتن« باشد»این طور 

 «نشد، انگشتت است.

 شماببینید.  مراجعدر مقام مربی، باید خودتان را شریک 
د و دو نفر با هم شریک هستید. باید این را باور داشته باشی

م تان ها باور نکنید، در رفتار ر  ایناثبات کنید. در واقع، اگر 
 نشان نخواهید داد.

تان طرز فکر گو نباشید. تالش کنید  «نه»مربی یک بنابراین 
در   مراجعگو تغییر دهید. وقتی با موضوعی که «بله»را به مربی 

روید، بار عاطفی مثبتی ایجاد کند پیش میگفتگو مطرح می
 مراجعاعتماد و باثبات که ی قابلکنید که به ایجاد رابطهمی
تواند فکر  تواند در آن ریسک کند و به بهترین شکلی که میمی
رت قد ،کنید. بارب فردریکسون  روانشناسکمک می  ،کند

احساسات مثبت را بررسی کرده است و دریافته است 
به گسترش آگاهی ما  ،احساساتی مانند شادی، لذت و پذیرش
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و تشویق به ایجاد افکار و اعمال جدید، متنوع و اکتشافی  
« بله» مراجعکنند. وقتی به شکل نرم و آرام به کمک می

لت تواند حا فرستید که میگویید، به او این پیام را میمی
واقعًا که تدافعی خود را کنار بگذارد و با خیال راحت کشف کند  

 های جدید کدام هستند. چه خبر است و گزینه

در ی زمانی که با صدای بلند نگویند هم، مربیان بزرگ حت
است. زمانی که واقعًا فکر کنیم هر موضوعی که « بله»فکرشان 

جاد در گفتگو مطرح کنند مناسب است، از امنیتی که ای
 کنیم سود خواهند برد.می



 پنج: کنجکاوی کنید

م. دانیم با کنجکاوی چه کنیها نمیرسد ما انسانبه نظر می
ه یم کاعتقاد داریم فضولی موقوف! البته به این هم اعتقاد دار 

های ها و کارتونهای کنجکاو به نام جورج برای کتابمیمون
اند. کنجکاوی ممکن است مفاهیمی ساخته شده کنندهسرگرم

گر، مانند سادگی، چیزهای عجیب یا غیرمعمول، فرد مداخله
 یا فرد کامالً عجیب را ایجاد کند. 

در مربیگری، کنجکاو بودن خوب است زیرا به معنای این 
است که مربی مشتاق است در فضای ندانستن سکنی گزیند. 

پرسیم و بهترین الت را میوقتی کنجکاو هستیم بهترین سؤا 
 بندیم. را به کار می مراجعتفکر 

روشنی توضیح دهیم در اینجا منظورمان از  اجازه دهید به
مان نیست. شما کنجکاوی چیست. منظورمان اشباع کنجکاوی

مربی هستید، گزارشگر نشنال اینکوایرر نیستید. نباید با 
ی جالبی که تان به عنوان منبع شایعات زرد یا چیزهامراجع
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دوست دارید بدانید رفتار کنید. این نوع کنجاوی متمرکز بر 
 مربی است. 

 عمراجدر مقام مربی، باید نوعی کنجکاوی مثبت متمرکز بر 
ام ه، بر جالب»: از خود نشان دهید. مربیان خوب اعتقاد دارند

 «رود؟بحث به کجا میسؤاله که 

اوت با قضهمراه دشمن کنجکاوی است. نگرش  ،قضاوت
هایمان همیشه نه اینکه قضاوت« دانم چیست.می» :گویدمی

منفی هستند. « دانم بد است.دانم چیست، و میمی»مثل 
تواند در مربیگری به قضاوت مثبت در مورد مسائل هم می
 فرایند یادگیری را ،همان اندازه مخرب باشد، زیرا قضاوت

از بکند. از سوی دیگر، کنجکاوی فرایند یادگیری را متوقف می
 کند. می

گوید پسرش تصمیم گرفته است تان میمراجعتصور کنید 
ممکن است  گر قضاوت طرز فکر مدرسه را ترک کند. مربی با 

ای کنندهبندم شرایط ناراحتاوه، چقدر بد. شرط می» :فکر کند
توانی چه  برای تغییر تصمیمش می» :پرسدمیو سپس  ؛«است
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کنجکاوانه دارد ممکن است   طرز فکر ای که اما مربی« کنی؟
م در امراجعدانم نمی» :بیشتر چنین فکرهایی به ذهنش برسد

و سپس « کند و چه احساسی دارد،این باره چه فکری می
به اولین »یا « نظرت راجع به این مسئله چیست؟» :پرسدمی

خواهد مدرسه را ترک کند، آن موقع کر کن که گفت میباری ف
اولین فکری که به ذهنت رسید چه بود؟... حاال نظرت راجع به 

کند مسئله چیست و گر فرض میمربی قضاوت« آن چیست؟
به سرعت سعی در حل آن دارد؛ در این میان، مربی کنجکاو 

را به بررسی آنچه در حال رخ دادن است، به گسترش  مراجع
درک خود از موقعیت و ایجاد آگاهی قبل از عجله کردن در 

کند. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که  عمل دعوت می
کند، اما در بلندمدت واقعًا همه ند میکنجکاوی مسائل را ک  
دعوت  مراجعکند. با شروع آهسته، از چیز را تسریع می

 کنیم ابتدا به اصل مسائل بپردازد و سپس بر اساسمی
گرانه غالبًا در ابتدا قضاوت طرز فکر ی واقعی عمل کند. مسئله

شود زیرا معموالً سریع رود، اما سپس آرام میسریع پیش می
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دهد و در آن تخصص کسب ی اشتباه را مدنظر قرار میمسئله
 کند. می

هم دعوت کنید   مراجعپس تالش کنید کنجکاو بمانید و از 
کنید، او را را تحریک می اجعمر کنجکاو باشد. وقتی کنجکاوی 
کنید به کنید و او را مجبور میاز وضعیت خودکار خارج می

 اصلیی مسائل تفکر درباره برایای تازه، جدید و مفیدتر شیوه
 عمل کند. 



 یابی باشیدشش: به دنبال جهت

آیا تا به حال در مربیگری برایتان پیش آمده است که 
به کدام سمت پیش روید؟ گاهی برای این، ندانید بعد از 

افتد. در واقع، برای برخی از ما بیش ی ما چنین اتفاقی میهمه
دهد. اما مسئله این است  خواهیم بپذیریم رخ میاز آنچه می

که ندانستن مشکلی ندارد. ندانستن بد نیست. آنچه بد است 
دانید. وقتی ه میوانمود کردن به دانستن یا فرض این است ک

مسائل،  کنندهکنیم، غالبًا مانند فرد باهوش، حلچنین می
در گفتگو عمل  ،گیرندهپاسخگوی مشکالت، و تصمیم

هایی افتد شروع به ایجاد فرضیهکنیم. وقتی این اتفاق میمی
تان مراجعدهیم. تصور کنید م و خیلی تغییر جهت میيکنمی

فعالش بیشربیت پسر بزرگ بخواهد بررسی کند بهترین راه ت
کند، سرتان شروع به چیست. وقتی موقعیت را توصیف می

کند و ممکن است فکر کنید راهی برای کمک تاب خوردن می
چطور »رود، به این کودک یا مادرش نیست. سرتان گیج می

دانم توانیم پیش برویم؟ باید با این مسئله چه کنیم؟ نمیمی
« حاال که حرف کمک شد، کمک!چه چیزی کمکش خواهد کرد. 
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دهد، به توصیف موقعیت ادامه می مراجعطور که همان
 گردد که بعد از آن چه بگوید.هدف دنبال این میتان بیذهن

این تصویر زیبا نیست. تصویر بهتر تصویری است که در 
کنید و مربی فکر می همانند یکمقام مربی با اعتماد به نفس 

کنید. به جای اینکه ی عمل میمربیک بنابراین مانند 
ید، دانید بعد از آن چه کنبه این دلیل که نمیزده شوید وحشت

خ نفس و با دلسوزی زیاد اینطور پاسبهآرامی و با اعتمادبه
رای باین مسئله واقعًا برایت مهم است. بهترین راه »دهید، می

 «شروع کار چیست؟

زیرا  ،این سؤاالت را بپرسید توانیدمیدلیل  همینبه 
 پرسیدن هیچ ایرادی ندارد. مراجعدانید جهت بحث را از می

تواند خالق و کارآمد است و می مراجعزیرا اعتقاد دارید 
ی ی پیش رفتن جلسهی نحوهای دربارههای هوشمندانهتصمیم

 مربیگری بگیرد. 
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ه  باز اینجا باید »اشتباه نکنید، شصت دقیقه گفتن اینکه 
 مربیگری نیست. بد اجرا کردن تکنیک است. یا« کجا برویم؟

 مان این نیست.اینکه مربیگری همراه با تنبلی است. هدف

  و اعتماد به این است مراجعهدف ما اعتقاد صادقانه به 
دهد ایرادی ندارد و که آنچه در گفتگوی مربیگری رخ می

ی مسیر  هتوانیم از هم دربار قدر عمیق است که میشراکت آن
 گفتگو سؤال بپرسیم. 

ی اگر از قبل فکر کنید، ممکن است از خود درباره
پرسید و او ی مسیر میدرباره مراجعهایی بپرسید که از زمان

 « دانم.نمی»دهد پاسخ می

خالق و   مراجعاین نوع پاسخ به این معنی نیست که 
ه بکاردان و قادر به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه نیست، تنها 

ای داند بعد از آن چه بگوید. مسئلهاین معنا است که نمی
نیست. در این موارد، احتماالً وقت این است که حرفی را 

یا آمطرح کنید، خالق باشید، چیزی را امتحان کنید و ببینید 
 رجوع کنید(.  8ی هکند. )به قانون تفکر شمار عمل می
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ی مسیر درباره مراجعدر مربیگری اغلب الزم نیست از 
 مراجعطور است(. شاید بپرسید )در واقع، بیشتر مواقع این

شاید واقعًا روشن است، یا  ياقبالً روشن کرده است کجا برود، 
تان چیزهایی بگوید. در این موارد، آن را شاید حس ششم

افتد. اما وقتی مطمئن تفاقی میانتخاب کنید و ببینید چه ا
 ایرادی ندارد.جهت نیستید، بدانید که پرسیدن 



 تاریک همدلی خودداری کنید بخشهفت: از 

 حدبه نیاز  نوعی رابطه است و تمام روابط خوب،مربیگری 
ی آنچه خاصی از همدلی، یعنی ظرفیت احساس و تجربه

ی اژیک دارند. بنابراین، اگر دوستی خبر تر  ،کنددیگری تجربه می
بشنود، همدلی قوی به شما امکان خواهد داد عمالً احساس  

ه کاید. روابط زیادی وجود دارند  کنید خودتان خبر را شنیده
 وهمدلی شدید بسیار در آن ارزشمند است و به ساختن رابطه 

ی عمیق اعتماد و صمیمیت کمک خواهد کرد. ایجاد رابطه
 یگری از این روابط نیست.مرب

مربی مسیحی آن را به زبان یک این حرف به ویژه زمانی که 
آور به نظر برسد. اما حرف مرا گوش  بیاورد ممکن است تعجب

به ها( )مسیحیکنید. نگاه مربیان به همدلی با نگاهی که ما 
مان داریم متفاوت است. دلیل آن همدلی با دیگران در زندگی

مربیگری هدف ما کمک به دیگران برای این است که در 
است؛ همه  انهایشی حرکت رو به جلو به سمت ایدهتجربه

زیاد این است  چیز در خدمت این هدف است. مشکل همدلی  
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که ممکن است ما را از این هدف دور کند. همدلی زیاد شما را 
دهد احساسات، افکار، و می گذارد، اجازهمی مراجعبه جای 

را تجربه کنید. اگرچه این امر ممکن است خوب  مراجعدید 
باشد، اما واقعًا خوب نیست، زیرا در این صورت دیگر هدفی 

 کنید.فراهم نمی مراجعبرای کمک به 

 که  مراجع ،قبل از اینکه ادامه دهیم، اجازه دهید بگویم
گری کند در آن لحظه نیازی به مربیتراژدی واقعی را تجربه می

 ندارد. به دوست و گوش شنوا و شاید کمی مشاوره برای کمک
ند و زش کنیاز دارد تا بتواند آنچه را که اتفاق افتاده است پردا

های کوچک را برای درک و پذیرش آن بردارد. اولین گام
کنند که به ما یادآوری می هامربیگری این نیست و این نمونه
 مربیگری پاسخ همه چیز نیست.

شوند، بسیاری از روابط مربیگری ما از مسیر منحرف نمی
زیرا در وسط تراژدی واقعی بیش از حد بر مسائل تأکید 

 مراجعشویم که زمانی از بحث منحرف می درعوضکنیم. می
ش شویم. بخدید عمیقی دارد و ما هم درگیر این دید او می

 افتیم.می مراجعتاریک همدلی این است که در دام دید 
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 به سرپرست خودبا  مراجعمثالی بزنم. فرض کنید  یدبگذار 
ای از به دلیل مجموعه مراجعخورد. شاید هایی برمیچالش
از دست او عصبانی سرپرست ی پرتنش خود با ها و سابقهبحث

همدلی کند، شروع به توصیف موقعیت می مراجعاست. وقتی 
 نسبت به موقعیت و احساسات وی مراجعزیاد شما را در دام 

خوار خواهید دید و را آدمسرپرست خواهد انداخت. شما هم 
یابد، زیرا شما و امکان حرکت رو به جلو به شدت کاهش می

اید. گیر افتاده« خوار استرئیس آدم»تان در دیدگاه مراجع
ببیند، شما قادر  تواند مسیر رو به جلوییهم نمی مراجع

 آموزش دهید،به او جدید را  یک دیدگاه اتخاذنخواهید بود 
 قیقتزیرا دید، احساسات، و گزارش او از مسئله را به عنوان ح

 اید. پذیرفته

های حقیقت به یکی از نسخه مراجعدر این وضعیت، 
دسترسی دارد، نه خود حقیقت. او دیدگاهی دارد که از آنجا 

حقیقی را ببیند، اما دانای کل نیست و تواند مسائل می
تواند همه چیز یا تمام حقایق را ببیند. با توجه به دید نمی

پندارد ممکن است تنها محدودش، بخشی از آنچه حقیقت می
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تا حدی درست یا حتی اشتباه باشند. اگر شما به دیدگاه او 
شوید. بپیوندید، به طرز وحشتناکی باعث شکست او می

از  ریکجانبهو غی عینی نسبتاً دیدگاه یک ا برای حفظ توانایی شم
 مراجعتوانید به یکی از بهترین هدایایی است که می مسأله،

 تر او خواهد بود.خود بدهید، زیرا پلی به سمت بینش عمیق

بگذارید واضح توضیح دهیم، عینی عمل کردن به معنای 
 این ها بهبینید. تنمی مراجعتر از این نیست که مسائل را واضح
  مراجعی مسئله توسط های تجربهمعنی است که در یکی از راه

افتید. عینی عمل کردن به این معنی است که گیر نمی
او های دیگر را بررسی کنید و پذیرا و کنجکتوانید دیدگاهمی

رصت ی شما به شما فبمانید )باال را ببینید(. جایگاه کنجکاوانه
 توانید از مک کنید، زیرا از آنجا میتان خیلی کمراجعدهد به می

های جدید فراتر از آنچه دیدگاه دعوت کنید گزینه مراجع
 کند را اکتشاف کند.محدودش برایش فراهم می

خوار، اگر بتوانید همدلی خود را در مثال رئیس آدم
را به بررسی  مراجعتوانید عینی عمل کنید و محدود کنید، می

 ی چیزها دعوت کنید. بقیه
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قدم  موقعیترا دعوت کنید از  مراجعتوانید در اصل، می
 هایش نگاه کندبیرون بگذارد و به احساسات، افکار، و دیدگاه

 یفیتز به مسئله نگاه کند. رونالد ه آنهااز طریق  به جای آنکه
بیه ش« به بالکن رفتن»تر را این تغییر به سمت دیدگاه گسترده

برای افزایش شفافیت این داند. این تصویر خوبی است. می
موضوع باید گفت که شما )یعنی مربی( در بالکن نیستید. 

ند بتوا را به بالکن ببرید تا مراجع سازدینیت، شما را قادر میع
 تر ببیند.خودش و موقعیتش را شفاف

خود، سرپرست ممکن است دیدگاه  مراجعاز بالکن، 
دهد.  رفتارهای بد خود و نقش خود در موقعیت را تشخیص

از بالکن ممکن است مسائل را طوری دوباره تعبیر کند   مراجع
کند و خوار بودن به انسانی خطاکار که خطا میکه رئیس از آدم

کند تا حد توانش در ممکن است خودخواه باشد و تالش می
( تغییر کند. مراجعزندگی پیشرفت کند )دقیقًا مانند خود 

دی را تشخیص دهد يممکن است از بالکن چیزهای جد مراجع
و تصمیم بگیرد آنها را باور کند، او به این دلیل وارد بالکن 
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کنید و بیش از حد همدلی شود که شما مانند مربی فکر میمی
 کنید. نمی



 شمعی به دست فکر کنیدهشت: مانند کودکی مداد

، باید است. در مقام هنرمند مربیگری هم هنر و هم علم
ه و مشتاق خطر کردن باشیم تا برای آنها ک گر اکتشافروان، 
شان هستیم مفید عمل کنیم. در مقام دانشمند، باید مربی

. وقتی یمهایی را دنبال کنآزمایش و تحقیق کنیم و پروتکل
کنیم، خالقیت و توانایی هنر و علم را وارد تفکر خود می

 . خواهیم کردمان را آزاد هایمراجع

هایی مفیدی رش را بکنید: جهان ما حاال پر از فناوریفک
است که صد یا حتی پنجاه سال پیش وجود نداشتند. تلفن 

حد  زندگی را )حداقل تا ،های خورشیدی و اینترنتهمراه، پانل
ها مشترک است نوآوریاین کنند. آنچه در تمام زیادی( بهتر می

آنها  و برای طراحی. هکرداست که کسی در جایی به آنها فکر  آن
)استیو به خاطر این جمله  ه است.کردمتفاوت فکر میباید 

 ممنون!(

کنند متفاوت فکر کند، مسائل دعوت می مراجعمربیان از 
آور دایره ماللند و از را طراحی کند، خالق باشد، آزمایش ک
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طور که قبالً ذکر شد، اعتقاد داریم فراتر بگذارند. همان پا بسته
. با این حال، برای هستند خالق و کاردان هامراجعتمام 

، ما هم باید خالق باشیم. در مقام مراجعتحریک خالقیت 
ی گذشته اثربخش توانیم تنها به آنچه دیروز یا هفتهمربی، نمی

 و مراجعاین  لحظه و با اینبوده است تکیه کنیم. باید در 
های الت و روشموقعیت کنار بیاییم. مربیان خالق از سؤا این

و  جدیدکنند و از سؤاالت استاندارد مربیگری دوری می
فرد استفاده بهفرایندهای مناسب برای هر موقعیت منحصر 

 کنند.می

مربیان تقریبًا همیشه خارج از محدوده و روند معمول 
کنند. به عنوان مثال، به این فکر کنید ما سؤاالت عمل می

م. لیست سؤاالت مربیگری آوریخود را از کجا به دست می
های تواند هدف ارزشمندی داشته باشد، اما یکی از ویژگیمی

ها که دوستش ندارم این است که برخی از مربیان این لیست
افتد، کنند. وقتی این اتفاق میبیش از حد به آنها تکیه می

 زندهد جدید و ر ی خود برای برخوتوانایی خالقانه ،مربی
 مراجعکند. نو جایگزین مییکرد انتخاب از م  با رو ،مربیگری را
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سؤالی شما نیازی به مربیگری فرمولی ندارد و وقتی از لیست 
 کند.کنید رشد نمیانتخاب می

بیش از  ، چیزیدهندکاری که مربیان خالق انجام می
سؤاالت خالقانه پرسیدن است؛ تفکر ما هنرمندانه است. 

ی کشیدهتفکر و عذاب فرد در حال ،راستی، منظور از هنرمند
ای از کودکی با جعبه  ،احساساتی نیست. منظورم از هنری

 وارد گودال»ی برخی از مربیان از استعارهمدادشمعی است. 
ای که مشتاق ، یعنی فضای بازیگوش و خالقانه«بازی شدنشن

اره هستید در آن چیزی را امتحان کنید و اگر اثر نداشت، دوب
 د.ری را امتحان کنید، استفاده می کننشروع کنید و چیز دیگ

العاده در مربیگری ریسک همراه با بازیگوشی روشی فوق
به ریسک   مراجعاست. وقتی مربی مشتاق ریسک و دعوت 

 ای ممکن است رخ دهد. العادهاست، اتفاقات فوقکردن 

ما مانند دانشمندان اکنند، مربیان مانند هنرمندان فکر می
ی هنرمندان و هم دانشمندان به شیوه کنیم. همهم فکر می

کنند، متوجه خود خالق هستند. دانشمندان آزمایش می
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شوند چه چیزی اثر دارد و چه چیزی اثر ندارد و مدام به می
کنید، دنبال پیشرفت هستند. وقتی مانند دانشمند فکر می

 مشتاقید اختراع و پیشرفت و اکتشاف کنید.

 انشمندان از قوانین خاصیدر واقع، هم هنرمندان و هم د
کنند. همین موضوع در مورد مربیان هم صدق پیروی می

ین دانند )شروع عالی قوانکند. مربیان بزرگ قوانین را میمی
درون این در المللی مربیان( و اصول اخالقی فدراسیون بین

مطالب گسترده مشغول آزمایش، آفرینش و ریسک  از رئوس 
د. بیایید مربیگری کنجکاوانه را با مربیگری نشوکردن می

خواهد تان میمراجعکننده مقایسه کنیم. فرض کنید خسته
ی ریزی کند. مرببرنامهاش ی را برای خانوادهنقصتعطیالت بی

تاکنون به چه » :کننده و معمولی ممکن است بپرسدخسته
ی ار چه ک»یا « دوست دارید چه کنید؟»یا « اید؟چیزی فکر کرده

راستی، آخرین سؤال سؤال بدی « نقص خواهد کرد؟آن را بی
 نیست؛ اما هنوز کمی اهلی است.

ترین و مربی خالق ممکن است بپرسد بدترین، وحشتناک
شود ترین تعطیالت چگونه است. این سؤال باعث میجهنمی
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کند با جریان پیدا کند و مغز او را مجبور می مراجعخالقیت 
 مسئله را بررسی کند.  روشی کامالً متفاوت

  نخب بیا امتحا » تواند این باشد:گر میی دیپاسخ خالقانه
ها ای، باز کردن چمدانکنیم. تصور کن از تعطیالت برگشته

تان ی تعطیالتتمام شده است و یک هفته بعد دوستان درباره
ه کایی  پرسند. بدون اینکه به کارهایی که کردید یا جاهاز تو می

« ن.کنی، کل تعطیالت را با کالمی روشن توصیف ک  رفتید اشاره
که   یط ایدر اینجا به مرزهای خالقیت دقت کنید: تعیین شر 

فته ر ی کاری که کرده است و جاهایی که تواند دربارهنمی مراجع
راحتی برای تصور تعطیالت بدون  فضای ذهنی صحبت کند،

 ر تفکرشکند ددهد، و از او دعوت میمرز در اختیار او قرار می
داند ها بپردازد. کسی چه میبه چیزی فرای مکان و فعالیت

ممکن است چه بگوید، ممکن است توصیف کند چقدر با 
اش احساس صمیمیت کرده است، یا این تعطیالت خانواده

چطور ازدواجش را نجات داده است، یا چقدر احساس 
  یکند، یا اینکه چقدر انگیزه دارد متفاوت زندگ سرزندگی می

 کند.
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تان در مقام مربی متعجب کردن اما احتیاط کنید. هدف
تان به نحوی  تان با خالقیت عالی خود و یا بیان خالقیتمراجع

که خالقیت او را کاهش دهد یا غیرضروری کند نیست. 
کند، آن را تان از خالقیت او دعوت میبرعکس، خالقیت

 شود. خواند، و حتی خواستار آن میفرامی
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