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 کانون یادگیری فردا

 

 

 د؟نرا مجبور به تغییر ک د مراجعتوانمی (چکو) رایهر ایآ

 افشین محمدترجمه: 

 

 شده داده من به العادهفوق یوعده یک که دیدم - شناختمنمی را فرستنده اصلا  و - زمانی که ایمیل را باز کردم

گرفتم که تغییر در مراجعان من را تضمین کردم، ده سوال را یاد میآموزشی ثبت نام می یدوره یک در اگر. است

 توانند به خودشان کمک کنند.می کرد! آنها به راستی واقعاا نمی

 رویکرد انسان نسبت به تغییر ساده نیست.

احل پایانی آموزش خود بودم که در مر (ی)کُوچ یرهیارای آورم. چند سال پیش ناظر جلسهدر اینجا یک مثال می

دانست چطور هدف تعیین کرد، میمادرزاد بود: خیلی خوب ارتباط برقرار می رهیار )کُوچ(بود. این مرد جوان یک 

کرد؛ فضایی پرانرژی و دوستانه پرسید و ماهرانه میان چالش و پشتیبانی تعادل ایجاد میهای خوبی میکند، سوال

ی شغلی پردرآمد و تقریباا همسن و سال خودش بود و باید در یک مصاحبه کرد. مراجع او یک مدیرایجاد می

 شناختند. کدام از اعضای آن، او را نمیشد که هیچدشوار جلوی هیات انتخابی حاضر می

ای بود. هدف اصلی این ی چهار جلسهی دوساعته از یک دوره ِ(، هم سومین جلسهکوچینگ) رهیاریی این جلسه

ریزی شده بود که بنا به درخواست مراجع، برای آمیز مصاحبه بود و جلسه طوری برنامهی موفقیتجلسه، برگزار

 های تمرینی، بازخورد ارائه شود. جواب سوال
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ی او برای توصیف کنندههای نمونه، اشتیاق او به کار و روش مجابهای مراجع به سوالظرافت جواب رهیار )کُوچ(

شجاعانه، صمیمانه و با مهارت به چند  رهیار )کُوچ(کرد. به علوه مثبت تقویت می هایش را با رویکردیمهارت

ی موضوعات حساس هم اشاره کرد. او گفت که مراجع کت و شلوار و پیراهنی )که او برای ی منفی دربارهنکته

که باید موهایش این ی کتش شوره سر ریخته واند، روی یقهمصاحبه پیشنهاد داده بود( پوشیده که دیگر کهنه شده

خورد و این طور کند، ابروهایش در هم گره میرا کوتاه کند. در این باره هم صحبت شد که وقتی مراجع فکر می

توانست با شجاعت تمام بگوید که مراجع مثل خیلی از  رهیار )کُوچ(شود که اخم کرده است. حتی این القاء می

 کند. اند، کلمات را اشتباه تلفظ میهایی که در مناطق محروم بزرگ شدهلندنی

وضع  و اند. کسی که سرها اهمیتی ندارند چون همگی ظاهری هستند اما در عمل بسیار مهمکدام از اینالبته هیچ

آشفته و نامرتبی دارد به احتمال باال نسبت به کار هم همین برخورد را خواهد داشت و احتماالا خودآگاهی کمی 

کند که تحصیلت کافی تواند کلمات را درست ادا کند، ناخودآگاه این احساس را القاء میدارد. کسی که نمی

که بتوانید در یک شغل استخدام شوید، باید ظاهر معقول و مناسب داشته باشید. نداشته یا باهوش نیست. برای آن

 ی این موارد در گفتگوی کوچینگی بررسی شدند. همه

که تشکر فراوان کرده و هیجان زده و خوشحال او را ترک کرد. بعد از آن رهیار )کُوچ(مراجع بخاطر این نکات از 

ی آنچه اتفاق افتاده بود با هم صحبت کردیم و به خاطر مهارتش در کنترل درباره رهیار )کُوچ(مراجع رفت، من و 

 چنین موقعیتی به او تبریک گفتم. 

نما را پوشیده بود، هنوز شوره داشت د. او همان کت ژنده و نخی نهایی حاضر شنتیجه چه بود؟ مراجع برای جلسه

کرد. چنان روی صورتش اخم داشت. هنوز هم کلمات را اشتباه تلفظ میو موهایش حتی بلندتر هم شده بود و هم

 کامانه ناامید بود. او نتوانسته بود در مصاحبه موفق شود و تلخ

بااستعداد در حال آموزش  رهیار )کُوچ(گفتم این بودم، احتماالا می های خودم ندیدهی قبل را با چشماگر جلسه

که اشتباهاتی مرسوم مرتکب شده است؛ مثلا خیلی ناگهانی، تُند یا مبهم به مراجع بازخورد منفی داده است؛ یا این

یدگاه من، فقط روی نکات منفی تاکید کرده و به همین خاطر سبب ایجاد حس مقاومت در مراجع شده است. از د

 ها نبود. کدام از اینهیچ

ی ضعیفش یک مانع شاید این مراجع بنا به دالیل مختلف در مصاحبه موفق نبوده، اما به احتمال زیاد خودارائه

جدی برای موفقیت اوست. وقتی به آرامی از او سوال شد که چه چیز مانع او برای تعویض کت و شلوار و کوتاه 

 . "سرم خیلی شلوغ بود"جواب گفت که  کردن موهایش شده، او در

و مراجع را به  رهیار )کُوچ(دهم یا در حال نظارت بر آنها هستم، این آموزش می (اه)کُوچ اهرهیار وقتی به دیگر 

ترین ترین و قهرمانانهرغم ماهرانهتوانیم مراجع را به انجام کاری مجبور کنیم. گاهی، علیآورم. ما نمیخاطر می



 

3 

 

 د؟نتغییر ک را مجبور به د مراجعتوانمی (چکو) رایهر ایآ

 است 

 

 کانون یادگیری فردا

ی تغییر نبوده یا اصلا قادر به تغییر نیستند؛ حتی اگر گویند، آنها آمادهما و برخلف آنچه مراجعان میهای تلش

 شانس برد یا باخت خیلی باال باشد. 
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