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 کانون یادگیری فردا راهنمای مربیها به سوی موفقیت

 

 ها به سوی موفقیتگری(: راهنمای مربیاصول منتورینگ )مربی

 ترجمه: کامران فرنیان همدانی و افشین محمد

 

های یک منتور )مربی(، خود را برای ها و فعالیتگری( و ویژگیی منتورینگ )مربیبا یادگیری بیشتر درباره

توان شاگردی با آینده درخشان گری آماده کنید. یاد بگیرید که چرا زنان فنی به مربی نیاز دارند و چگونه میمربی

 گری را یاد بگیرید. ید برد و بایدها و نبایدهای مربیگری سود خواهی مربیپیدا کرد. ببینید چگونه از رابطه

 گری چیست؟مربی

تر تجربهای به همراه پشتیبانی خود را به یک همکار کمگری فرایندی است که طی آن یک فرد، تخصص حرفهمربی

منجر به یک گری با گذر زمان کند. مربیکند. یک مربی مانند یک معلم، رایزن و حامی شاگرد عمل میارائه می

 شود.ای میی سودمند متقابل و حرفهرابطه

دار باشد. به خودتان ای است که آیندهگری اصالح عملکرد ضعیف نیست، بلکه شکل دادن به حرفههدف از مربی

تان از گری فرصتی برای جبران زحمات شرکت و صنعتخواهند بدانند، یادآور شوید که مربیو آنهایی که می

 نسل بعدی رهبران و نوآوران است. طریق آموزش 

 کار مربی چیست؟

بینی و گام برداشتن به سوی مربی در دو سطح پشتیبانی از شاگرد در انجام وظایف مهم شغلی و کمک به پیش

 کند. ی مورد نظر او، عمل میحرفه

 کند. ای را با پشتیبانی عاطفی ترکیب میمربی آموزش رفتار و وظایف حرفه
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 های زیر یا ترکیبی از آنها را برعهده گیرد:ند همه نقشتوامربی می

 وکالت: حمایت مالی و کمک به دیده شدن در سازمان •

 ها و تجربیاتجلب منابع: جلب توجه شاگرد به منابع، فرصت •

 ی چگونگی موفقیت خود در سازمان الگو بودن: دادن بینش به شاگرد درباره •

 ی پیشنهادای، نقد عملکرد، ارائهسازمانی و حرفهتوصیه: درمیان گذاشتن بصیرت و تدبیر  •

 های جدید و تمرین رفتارهای نوکوچ کردن )رهیاری(: کمک به شاگرد در یادگیری مهارت •

های جدید و چالشی در سازمان و درعین حال محافظت از او حمایت: کمک به شاگرد در یافتن فرصت •

 نتیجهدربرابر نیروهای مخالف و وظایف شغلی بی

 هاها و موفقیتپشتیبانی: دلسوزانه گوش سپردن به شاگرد، توضیح دادن قواعد نانوشته و اذعان به شکست •

 گری کنم؟را باید مربیچ

روز به  2000از سال  ITای و ماهر در بخش کار از نظر کسب و کار کامالً منطقی است. تقاضا برای افراد حرفهاین

های از دست دادن نیروهای ماهر خود برآیند. توانند از پس هزینهر نمیها دیگروز افزایش یافته است. شرکت

گری با حفظ و ارتقاء بهترین کارمندان، برای قابلیت شرکت در رقابتی ماندن حیاتی است. تحقیقات نشان مربی

گردد. گری به رضایت شغلی باالتر، پیشرفت کاری، موفقیت شغلی و جبران خسارت آتی منجر میدهد که مربیمی

گری نقش قدرتمندی در کارکنانی که دارای مربی هستند، تمایل کمتری به ترک سازمان دارند. همچنین مربی

دهی جذب آنها در سازمان دهی به کارمندان جوان جهت دریافت فرهنگی سازمانی، تقویت کارایی و شتابسرعت

 .کندبازی می

 جوایز شغلی و رهبری را درو خواهید کرد

ای را به روی واحدهای عملیاتی و دپارتمان های غیررسمی تازهی شاگردان جوان، پنجره شبکهگرمربی •

ها از طریق رابطه با شاگردان، اطالعات کند. مربیکند و دید شما را به اعماق سازمان تقویت میباز می

 آورند. کاری و سازمانی جدیدی به دست می

گری به شما نشان با تکولوژی روز و آتی در ارتباط هستند. مربیی فناوری بیشتر کارمندان جوان در حوزه •

گذرد. بعضی ها و الهامات کاری چه میدهد که در ذهن نسل جوان در مورد محصوالت جدید، نوآوریمی

اند و مدیران اجرایی خود را به برقراری روابط بیشتر با ها به خوبی این مزیت را درک کردهاز شرکت

 کنند. ترغیب میکارمندان جوان

ی گام اند و بیان دیدگاه خود دربارهی مسیری که تا جایگاه فعلی پشت سر گذاشتهها با تامل دربارهمربی •

 مند خواهند شد. شان، از مزایای یادگیری بیشتر بهرهبعدی در حرفه
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خودتان در  کنید. اشاره به نقشگری به سازمان خود در تقویت نیروی کار کمک میشما از طریق مربی •

 تان ارزشمند خواهد بود. طول بررسی عملکرد

 آورند. فردی ارزشمندی به دست میهای ارتباطی بینگری مهارتها از طریق فرایند مربیمربی •

ای خود از طریق ها در صدر شغل حرفهبسیاری از مربی کار پاداش فردی را تجربه خواهید کرد.در این

گویند ها مییابند. به عالوه، مربییراث به عنوان رهبر حس هدفمندی بیشتری میگری و بر جای گذاشتن ممربی

 که در تعامل با همکاران جوان خود، احساس جوانی و انرژی بیشتری دارند. 

گذاری زیاد و گری نیازی به سرمایهبرخالف باور عمومی، مربی گذاری را دارند.ها ارزش سرمایهاین پاداش

ی اندکی  گزارش شوند مزایایی قابل توجه و هزینهدهند افرادی که مربی میتحقیقات نشان مینامتناسب ندارد. 

توانید گری اشکال متفاوتی دارد. اگر فرصت ندارید به طور مرتب در جلسات رسمی شرکت کنید، میکنند. مربیمی

 تر با شاگردان توافق کنید. بر سر جلسات راهنمایی خودمانی

ی فناوری های باالتر، زنان در حوزهبه خاطر حضور اندک زنان در ردهاید مربی داشته باشند؟ چرا زنان فنی ب

های غیررسمی که برای پیشرفت دسترسی چندانی به الگوها و مشاورهای مناسب نداشته و به همین خاطر از شبکه

زدهی و کارایی آنها، نارضایتی ها منجر به کاهش باشوند. عدم دسترسی زنان به مربیشغلی حیاتی هستند حذف می

 شود. شغلی و از دست رفتن استعدادهای سازمانی می

گری های مربیشود و برنامهی فناوری محسوب میگری یک روش کارآمد برای افزایش حضور زنان در حوزهمربی

 شوند.پیشگام، با موفقیت اجرا میهای تکنولوژیک در شرکت

 چه کسی باید مربی باشد؟

تواند یک مربی خوب برای یک زن فنی باشد. یا مردی که در موقعیت مسوول یا تاثیرگذار قرار دارد، می هر زن

 برداری از استعداد و پیشرفت شغلی شاگرد خود متعهد باشد. یک مربی خوب باید:مهم است که مربی به بهره

ه خود در عوض به سرمنشاء سازد کسازمان را غنی می "استخر ژنی"بداند که چگونه نیروی کار متنوع  •

 شود. خالقیت و نوآوری بدل می

ی فناوری با موانع بیشتری برای پیشرفت مواجه بوده و خود را وقف شکستن آگاه است که زنان در حوزه •

 این سدها کند.

 اید مربی چه کسی باشم؟ب

 باید:ها و شرایط زیر را در نظر بگیرید. شاگرد شما در شناسایی شاگرد خود فرصت
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خواهد. ممکن است فردی از شما بخواهد مربی او باشید، اما بیشتر کسی باشد که کمک شما را می •

خواهد یک فرایند سازمانی را برای او توضیح خواستار کمک شما برای یک پروژه باشد و یا از شما می

گری پیوسته به بهترین بیگذاری کرده و به او بگویید که چگونه مردهید. شما باید روی نوآوری او سرمایه

 شکل ممکن به او کمک خواهد کرد. 

تواند همان اتاق بغلی شما هر کسی که عضو کارگروه شما یا خارج از آن باشد. یک شاگرد با آینده می •

نشسته باشد یا در یک کارگروه یا ساختمان دیگری کار کند. از همکاران، پرسنل منابع انسانی، یا مدیران 

چه کسی خواستار کمک یک مربی است. شما نباید در سلسله مراتب مدیریتی مستقیم سوال کنید که 

 این شاگرد باشید )مثالً نباید مدیر شاگرد به شما گزارش دهد(. 

کنند یا کارشان مورد توجه شما قرار گرفته دقت رهبر بالفطره باشد. به زنانی که در جلسات شرکت می •

کنند و کدام یک از آنها خالقانه هستند، کدام یک بهتر همکاری میهای کنید. از خودتان بپرسید ایده

کنید، سود ببرد. زنانی تواند از آنچه شما ارائه میچه کسی با استعداد و سازنده است و بیش از همه می

دانند اما اگر به آنها پیشنهاد دهید، از این ایده ها خود را منتخب داشتن یک مربی نمیبا این ویژگی

 بال گرمی خواهند کرد. استق

برنده کارها باشد. شاید خیلی از زنان توانمند در کنار همکاران پرمدعا و با اعتماد به نفس خود پیش •

تان باشد که بعضی از زنان از جمله آنهایی که از فرهنگ متفاوتی می آیند، چندان به چشم نیایند. حواس

ایتان را خوب باز کنید تا زنان با استعداد و کارآمدی هدر ارتباطات خود چندان متظاهر نباشند. پس چشم

 های تاثیرگذار و رهبری شوند. توانند با راهنمایی شما وارد موقعیترا بیابید که می

کسی باشد که با تغییر مواجه است. تغییر در سازمان یا وظایف کاری، بهترین زمان برای گام برداشتن  •

اند، مانند سازماندهی زنانی باشد که با تغییر شرایط مواجه شده تان بهبه عنوان یک مربی است. حواس

 مجدد. این دقیقاً همان زمانی است که شاگرد به راهنمایی و تدبیر مربی نیاز دارد. 

 

ای متفاوت، در یک گری نگاه کنید. برای یافتن یک کارمند در حوزهبه عالوه همیشه از نقطه نظر متفاوت به مربی

ی دیگر زمین باید فراتر از کارگروه خودتان را جستجو کنید. تکنولوژی ارتباطات کرهیا حتی نیم دپارتمان دیگر

بخش ساخته و اطالع از ی جلسات رو در رو کارآمد و نتیجهدوربرد کار برقراری ارتباط مجازی را به اندازه

 تواند به نفع هر دوی شما باشد. های دیگران میموقعیت

هایتان توانید مهارترادی را انتخاب کنید که در شرکت شما شغل متفاوتی دارند. به این ترتیب میگری افبرای مربی

های شما درباره سازی را نیز فراهم ساخته، دیدگاهرا تبادل کرده و مکمل هم باشید. این شرایط امکان شبکه

 شود. ای سازمان میههای تخصصی مختلف را گسترده و موجب تحسین نقش شما در تحقق رسالتحوزه
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توانید ها و مشاوره را دریافت کند، میکه یک شاگرد بتواند بهترین توصیهگری موقتی هم فکر کنید. برای آنبه مربی

گری سرشکن شده و ی مربیبه او پیشنهاد کنید از چند نفر از کارمندان ارشد کمک بگیرد. به این ترتیب هزینه

های خودمانی با کارمندان ارشد به شاگردان کمک ان نخواهید بود. گپ و گفتدیگر شما تنها تکیه گاه شاگردت

 ای ساخته و به چشم بیایند.های حرفهکنند تا شبکهمی

گری ی مربیگری نباید محدود به دو نفر در مراحل متفاوت شغلی باشد. ابتدا یک رابطهکه رایج است اما مربیبا این

ی مرجع خوبی برای شروع روع کنید. تجربیات مشترک و اهداف مشابه نقطهی خودتان را شبا فردی هم پایه

 های بعدی شغلی هستند.گام

 آیا شاگرد من آمادگی دارد؟

 شاگرد شما در صورتی آمادگی دارد که:

 رویای پیشرفت و آرزوی نقش داشتن در سازمان را در سر داشته باشد. •

 به مربی داشتن عالقمند باشد. •

 ی آن باشد.بازخورد سازنده و عمل کردن برپایه فعاالنه خواهان •

 ای داشته باشد.تعهد زمانی و اقدامی به رشد حرفه •

 های جدید عالقمند باشد.به بررسی رفتارها و مهارت •

ها را به سوی این فرایند بوده و فعالیت "صاحب"شود که شاگرد گری زمانی ایجاد میی مربیبهترین نتایج رابطه

ی کند. اگر شاگرد شما نتواند به صراحت هدف خود را از این رابطه بیان کند یا قادر به تعیین برنامهنتایج هدایت 

 گری رسمی، او را آماده کنید.ربیمالقات نباشد، قبل از شروع م

 گری کدامند؟مربی "بایدهای"

های این بهترین روش "گرییهای مربراهنمای فعالیت"شوید. در گری آشنا میبا کمک این نکات با ماهیت مربی 

 حرفه را بیاموزید.

 های مدیر را مشخص کنید.های خودتان و مسوولیتباید: خط بین مسوولیت

گری توافق کرده و آنها را کتبی کنید. )برای این کار یک ی مربیباید: از همان شروع کار بر سر اهداف رابطه

بررسی روند پیشروی، به طور مرتب به این اهداف مراجعه  ارائه شده است.( برای "آماده سازی"مجموعه الگوی 

 کنید. 
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چیزدانی }من ی دوم به عنوان یک متخصص. رویکرد همهباید: اول از همه مانند یک همکار رفتار کنید و در وهله

و باز با  سازد. با صدای گرمهای شما را محدود میآور بوده و موفقیتگری دلهرهدانی{ در مربیدانم و تو نمیمی

های سخت خود را بپرسد و ریسک کند. به همان اندازه که گوش شاگردتان صحبت کنید تا او هم به راحتی سوال

 های شاگرد همیشه در کانون اصلی قرار داشته باشد. کنید حرف بزنید تا سواالت و ایدهمی

ابع و افراد را برای شاگردتان فراهم کنید و توایند دسترسی به منگرایانه تنظیم کنید. شما میباید: انتظارات واقع

درعین حال به او بگویید که قرار نیست از روابط خود با دیگران استفاده کنید. شاید یک مدیر ارشد باشید اما به 

کنید اما کار اصلی ی مشکالت او را برطرف می کنید. شما تا جایی که بتوانید رهیاری میاین معنی نیست که همه

 دهد.انجام می را شاگرد

ای ارزیابی کنید. باید: به عنوان بخشی از هدف، مهلت زمانی تعیین کنید و روند پیشرفت خود را به صورت دوره

گری رسمی. این پایان ضرورتاً به معنای پایان گری فازهای مختلفی دارد، از جمله پایان مربیی مربیهر رابطه

 شود. مل شما و تعداد دفعات آن محسوب میرابطه نیست بلکه یک تغییر در چگونگی تعا

کننده داشته باشید اما نباید ی سرگرمگری یک فرایند هدفمند است. باید یک رابطهباید: فراموش نکنید که مربی

 تان را گم کنید. از مسیر اصلی خارج شده و هدف

اند که بیشتر نید. تحقیقات نشان دادهباید: از شاگرد انتظار عملکرد باال داشته باشید و یادگیری او را تسهیل ک

ای رهبری شاگردان ی یادگیری متقابل، مشارکت فعاالنه و تالش برای ارتقاء توانمندیهای موفق بر پایهگریمربی

 است. 

های ها و دغدغهباید: گوش بدهید، گوش بدهید و باز هم گوش بدهید. قبل از توصیه کردن و مشورت دادن به نگرانی

 ذهنی بسازید. مبتنی بر اعتماد و گشاده ن گوش کنید. از همان ابتدا یک رابطهشاگردتا

ای محافظت کنید و درعین حال فضا را باز بگذارید تا او باید: برای حمایت از شاگرد خود در برابر خطاهای حرفه

ای است که در آن ابطهگری موفق ری مربیاز تجربیات و اشتباهات خود یاد بگیرد. فراموش نکنید که یک رابطه

شاگرد باالخره پیشرفت کرده و دیگر نیازی به پشتیبانی شما نداشته باشد. پس دقت کنید که شاگردتان بیش از 

 و راهنمایی شما وابسته نشود. حد به توصیه

باید: درک کنید که اهداف شاگرد برای خود اوست و او ممکن است اهداف شغلی متفاوتی به نسبت آنچه شما 

ی شاگرد است که تصمیم اید داشته باشد. نقش شما به عنوان یک مربی هدایت کردن است؛ وظیفهنتخاب کردها

 ی خود اعمال کند.  بگیرد چه چیز را در حرفه
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 کانون یادگیری فردا راهنمای مربیها به سوی موفقیت

ها با موانع بیشتری برای پیشرفت مواجه هستند. اطالعات و دانش ها در سازمانباید: بدانید که زنان و دیگر اقلیت

ن باره گسترش دهید. اگر به مشکلی برخوردید از تنوع و گوناگونی درون شرکت درخواست منابع و خود را در ای

 پشتیبانی کنید. 

کنید یا شاگردتان از یک گروه گری میتان باز باشد. اگر شما مردی هستید که یک زن را مربیباید: همیشه ذهن

فرهنگی و جنسیتی، گری میانام بگذارید. روابط مربیها و اهداف او احترقومیتی متفاوت است به تجربیات، ایده

آمیز و بالنده هستند اما به ایجاد جریان آزاد دیالوگ درباره تاثیر جنسیت و فرهنگ روی کار شاگردتان در موفقیت

 گری بستگی دارند. ی مربیسازمان و خودِ رابطه

دهید. سراغ مدیران و افراد ارشد رفته و به آنها توصیه ی پیشرفت زنان آموزش باید: به افراد دیگر در سازمان درباره

راه بیاندازید که در آن به رهبران  "گری معکوسمربی"کنید که برای زنان فنی مدیران کارآمدی باشند. یک برنامه 

 ی مسایل مختلف رو در روی پرسنل جوان و موضوعات گوناگون مانند نژاد و جنسیت آموزش دهید. سالمند درباره

 اید: به شاگردتان یاد دهید چگونه خودش یک مربی شود: با مثال و با تشویق.ب
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