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 ید فکر کنید. اهحال داشته ب که تا اییک دقیقه به بهترین مربی

های متفاوتی دارند. اندازهها و ها شکلتواند باشد؛ اما مربی میاو کسی از محل کارتان نیست، هرچند قطعاً الزاماً

ای یا هر شخص دیگری باشد که در دوره، استاد دانشگاه )رهیار( تواند مدیر، همکار، والدین، دوست، کوچمربی می

 از زندگی شما مشاور خوبی بوده است. 

چیزی هستند؟ بارز چه  یچه چیزی آنها را در نظر شما متمایز ساخته است. آنها برای شما نمونه که فکر کنید حاال

کردید  کنند؟ چرا احساسسبک کاری و اهداف شما را درک می چرا احساس کردید آنها سبک برقراری ارتباط،

 دهند؟ ورت را به شما میآنها شما را به سمت منابع درست راهنمایی کرده یا در صورت نیاز بهترین مش

یابید. یک شخص دیگر می مربیرا در نقش گاهی در زندگی )و اگر خوش شانس باشید، چندین بار( جایی خود 

 به چه معناست، و چطور کسی بودن دقیقاً  مربیانگیز و درعین حال کمی گیج کننده است. این موقعیت هیجان

 توانید در این نقش بدرخشید؟ می

های شغلی، و مربی، سطحهای هممربی: مربیسه نوع  معناست؛ که شاملبودن به چه  مربیاول بیایید ببینیم 

 رویم.العاده میفوق مربیتبدیل شدن به یک  ینکته درباره 12سراغ شود. سپس می های زندگیمربی
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 بودن به چه معناست؟ مربی

تواند معانی متعددی یممربی بودن است؛  خود به معنای یک مشاور مورد اعتماداصلی  یبودن در هسته مربی

ی دسترس بودن برای پشتیبانی و مشاوره دادن به یک نفر در زمان نیاز او، ارائهداشته باشد، اما همه چیز به در 

 و همیشه و همیشه در نظر داشتن منافع او برمی گردد.  پشتیبانی معنادار برای او

قرار برای یک  ییا شاید فقط به اندازهها به طول انجامد سال تواند( میMentee/Mentor) منتی/مربیرابطه 

 شخصیت او را شناخته و درک حقیقتاًباید کنید را ایفا می مربی برای کسی نقشوقتی در بلندمدت  نوشیدنی.

ارائه او بهتر و مرتبط با اهداف  یذر زمان مشاورهیادگیری و اهداف او آشنا باشید تا بتوانید با گکنید، با سبک 

 کنید. 

کوتاه مدت و فقط برای یک دوره باشد،  یتواند یک رابطهضرورتاً به درازا بکشد. مینباید گری مربیاما رابطه 

درست مانند زمانی که یک نفر فقط برای یک مشکل خاص مثل گذار شغلی یا مشکلی در رابطه با یک همکار یا 

 مدیر به کمک نیاز دارد. 

امه به هر کدام کرده که در اد اشاره مربیهاروارد بیزینس به سه نوع  یآنتونی تی.خان در مقاله ای در مجله

 پردازیم. می

 سطحهای هممربی

وع کرده یا در مراحل . وقتی فردی تازه شغل جدیدی را شرگریمربیشبیه کارآموزی است تا  این دسته بیشتر

در همان شرکت برای تطبیق با  سطحهم مربیمزیت داشتن یک تواند از ، میکاری خود است یابتدایی حرفه

های در مهارتروی کمک  اصوالً سطحهم مربیبگیرد.  تر منحنی یادگیری بهرهشغل جدید و طی کردن سریع

 کارها متمرکز است. دادن های سازمانی مقدماتی برای انجام خاص، کار روی اهداف ویژه و روش

 شغلی یهامربی

ارشد ی شغلی در واقع هامربیافتند. گری شغلی میمربیشنوند به یاد را می گریمربیوقتی بیشتر مردم واژه 

به حامی شغلی  ها این است که به عنوان یک مشاور وها در شرکت فعلی یا شرکت سابق هستند. هدف آنمنتی

تا نقش شغلی مِنتی متناسب با اهداف شغلی بلندمدت تقویت شده و یا حتی در قاب کلی اهداف منتی کمک کنند 

 رکت جا بیافتد. ش

کار  . اینمتناسب دارندشغلی  گریمربیی ی فردی کارمندان خود، برنامهها برای استراتژی توسعهبعضی از شرکت

 ،نبوده و بیشتر حالت داوطلبانه داشته باشد جزیی از سیستم اداریدهد که مانی به بهترین شکل ممکن جواب میز
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ای ه گونهاین برنامه باید ب" گوید:کار خود داوطلب شوند. خان میهمکاران تازهگری مربیبرای فعلی تا کارمندان 

 . "در آغوش بگیرندباشد که کارمندان آن را مانند منشور اخالقی شرکت 

 های زندگیمربی

فردی خارج از محل کار مِنتی است. اگر منتی در یک موقعیت شغلی دشوار قرار گرفته یا  زندگی معموالً مربی

نویسد ی خود میکند. خان در مقالهمند عمل میطرف و هدفبی مانند یک فرد مربیتغییر شغل داشته باشد  قصد

آنها اینجا هستند تا تدبیر و "های شغلی شوند، بلکه مربییا  سطحهای هممربیهای زندگی نباید جایگزین مربی

 . "بصیرت شغلی خود را ارائه کنند

زمان ها برای چند نفر باشید و گاهی هممربیبیش از یکی از این ای باشد که به گونهممکن است شرایط  احتماالً

توصیه برای شما  ، چندگیریدها جای میه در کدام یک از این گروهکنظر از این چندین منتی داشته باشید. صرف

  العاده:فوق مربینکته برای تبدیل شدن به یک  12کند؛ ی موارد صدق میدارم که در همه

 

 گونه ای متفاوت برخورد کنیده ب گریمربی ی( با هر رابطه1

ه ب کار ببندید اما هر شخص منحصره منتی تمام سعی خود را ب/مربی یرابطهبندی توانید برای طبقهکه میبا این

و نوع تعهدی  باید برای ارزیابی سبک و آمادگی خودتان کار را شروع می کنید، فرد است. وقتی برای اولین بار این

 کمی وقت بگذارید.  ،کار داشته باشید خواهید نسبت به اینکه می

موارد  ،زیرهای کند از میان پرسشتوصیه می HubSpotربکا کورلیس، رهبر تیم توسعه و فرهنگ تیم بازاریابی 

 کنید: آنها فکر  یمرتبط را از خودتان پرسیده و درباره

 داشته باشید؟که  دارید یا مایل هستید صورت طبیعی چه نوع سبک مدیریتیه ب •

 ؟کنیدابطه با سبک خود و بهترین روش کار با خودتان چه انتظاراتی تنظیم میدر ر •

 شوید که منتی شما موفق شده است؟چطور متوجه می •

 نظر او موفقیت چیست؟ه توانید بگویید که بچطور می •

 پیشرفت منتی شما به چه شکل باشد؟  گریمربی یبعد از دوره مایل هستید •

 کنید؟بندی میی موفقیت را به چه شکل تقسیمسوی نقطهه منتی خود ب یتجربه •

 استفاده می کنید؟ تان چگونه از زمان جلسات •
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دهید تا برداشت مشترکی چگونه انتظارات خود را توضیح می یک )در صورت امکان(برای جلسات یک به  •

 از آنها داشته باشید؟ 

 انتظارات و اهداف را مشخص کنیددر ابتدا و با هم، ( 2

در کنار هم انتظارات را مشخص شوید که بهتر است ، شما و منتی متوجه میواالت باال فکر کردیدوقتی درباره س

 . باشید  اگر تازه با هم آشنا شدهخصوصاًکنید؛ 

برای شما یک ایمیل  ،ایدگاهی که شما هم در آن تحصیل کردهالتحصیالن دانشکنیم یکی از فارغبرای مثال، فرض 

فکر کنید آیا به این وال کرده که کار کردن در شرکت شما به چه شکل است. شاید با خودتان س رسمی فرستاده و

کنجکاو است بداند که یک  که فقطخواهد در شرکت شما کار کند یا اینخاطر چنین سوالی مطرح کرده که می

دهی گفتگو برای هر ، در جهتبدانید که او چه هدفی دارد شرکت در صنعت شما به چه شکل است. اگر دقیقاً

 شما برای کمک دوی شما کمک شایانی خواهد کرد. اگر شرکت شما قصد استخدام کارمند جدید ندارد و یا مثالً 

را زودتر مطرح  صورت بهتر است این انتظارات در این ،هستید تان معذبدر پیدا کردن شغلی در شرکت به او

 کنید. 

 واقعی داشته باشید یبه منتی خود به عنوان یک فرد عالقه( 3

 یتوانید به او مشاوره، خیلی راحت میاست. اگر کسی را نشناسید  شخصیکامالً  یمنتی یک رابطه/مربی یرابطه

 منتی خود را در سطح فردی بشناسید.  برجسته باشید باید واقعاً مربیکه یک پزشکی بدهید، اما برای آن

چیست،  شانک کاری آنها چیست، رویای شغلیکند: سبتان خطور میمحور به ذهن-واالت شغل شما ساحتماالً

سازد چه؟ شناخت شان چیست و غیره و غیره. اما چیزهای دیگر که شخصیت آنها را میاهداف آنها برای شغل فعلی

شخصیت آنها به عنوان  توانیدتری بسازید و به عالوه میی قویکند رابطهتر به شما کمک میتی در سطح عمیقمن

تعامل آنها با دیگران و بسیاری موارد دیگر را  ی، نحوهکه دوست دارند و آنچه دوست ندارندهایی زیک فرد، چی

 بشناسید. 

کاری  یتر سراغ برنامهدخوبی داشته، از آن سرسری نگذرید که زو یپس وقتی منتی شما گفت که آخر هفته

 شان با آن افراد چگونه است. اند و رابطهاند، با چه کسی بودهوید. از آنها بپرسید چه کار کردهبر

 ینظر برسد. شنوندهه دنبال یک روش عالی برای شناختن افراد هستید؟ شنونده فعالی باشید. شاید در حرف ساده ب

که فکر کنید جای آنه گوید، به حقیقی و واقعی به آنچه منتی میآگاهانه برای توج یفعال بودن یعنی انجام تالش

کارگشا  ییک توصیهفوراً باید  مان لحظه نگران این باشید کهخواهید چه بگویید. شاید هخودتان در ادامه می
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گوش کردن دقیق به چیزی است که  ،خود انجام دهید توانید برای منتی، اما در واقع بهترین کاری که میبکنید

 طرف رفتار کنید. های باز بپرسید و مانند یک شخص بیهایشان سوالتر شدن در صحبتگوید، برای عمیقمی

 رساند...ی بعدی میکه ما را به نکته

 خود منتظر بمانیدی نید که چه زمانی قبل از طرح توصیهبدا( 4

اما همه  به او احساس فشار کنید؛، شاید برای توصیه کردن و مشورت دادن مستقیم وقتی مربی شخصی هستید

شما  یتواند روی رابطهی یک بازخورد غیرمفید، یا ناخواسته، میبازخوردها بازخوردهای مفیدی نیستند و ارائه

بازخورد حقیقی مهیاست یا داند که چگونه تشخیص دهد شرایط برای یک یده مالعافوق مربیتاثیر بگذارد. یک 

  زمان توقف بازخورد دادن است.

 گوید. می "ی توقفمهفشار دادن دگ"ورلیس به این وضعیت ک

یک هر از چند گاهی را بزند.  "توقف" یمهر طول گفتگو چه زمانی دگداند دخوب می مربییک " او به من گفت:

یا یک مشکل جدی با یکی از کارمندان را  HRله مسا شاید شخصی . مثالً زده کندممکن است ما را شگفتگفتگو 

مطرح کند. شاید شخصی چیزی بگوید که حسابی ناراحت شده یا از کوره در بروید. اگر اطالعات، تجربه یا وضعیت 

را بزنید. به این ترتیب فرصت دارید  "توقف" یمهدرست به یک سناریو را ندارید، دگ عاطفی مساعد برای واکنش

 . "یک پاسخ واضح و ارزشمند برگردیدو با  بیاورید، با منابع خود صحبت کنیددست ه شتری باطالعات بی

متشکرم. من در میان گذاشتن این موضوع  خاطره ب"؟ این کار در یک گفتگوی واقعی به چه شکل خواهد بود

صحبت درباره آن را ادامه دهیم. برای من مهم است  آن فکر می کنم تا بعداً یزمانی را صرف کرده و دقیق درباره

آن  یآینده/مالقات بعدی[ بیشتر درباره یکه بهترین راه حل ممکن را به شما توصیه کنم. چطور است ]فردا/هفته

 . "گیرم؟ من زمانی را برای آن در نظر میصحبت کنیم

 ( هوش هیجانی خود را بهبود بخشید5

شوید، متوجه خواهید العاده است. هر زمان مربی میفوق مربیبخشی از شخصیت یک  برخورداری از هوش هیجانی،

تجاربی که شخصیت او را شکل  ها و نیازهایش،ه فرد او، خواستهب دنبال شناخت شخصیت منحصره مدام بکه  شد

 های مختلف هستید. داده و چگونگی رفتار او در موقعیت

و حتی  دن زبانِ بدن منتی، باز نگاه داشتن ذهنجا، خوانه های بطرح سوال دانند چه زمانی باها میمربیبهترین 

 کنند. ها، قفل این اطالعات را باز اذعان به احساسات خودشان و کنترل آن

 وال بپرسیدورد منتی چیزی را فرض قرار ندهید: س( در م6
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ند دانهای خوب میمربیاما  افتد؛اتفاق میه سادگی از نقطه نظر دیگران ب ندیدن شرایط ها وافتادن به دام کلیشه

 له خصوصاً ی آنهاست. این مساعمق شخصیت منتی وظیفهکه شکستن قالب فرضیات و طرح سوال و کنکاش در 

به تازگی با که هر دوی شما یا این کنیدمی گریمربیاش زمانی صحت دارد که فردی را در مراحل ابتدایی شغلی

  پرده باشد.چقدر با شما شفاف و بیداند یاید و او نمهم آشنا شده

او هستید کسی است که در مدارا و همکاری با مدیر خود مشکل دارد. شما  مربیبرای مثال، فرض کنید فردی که 

باید زمان گذشته داشتید، خودتان  ی زمانی که مشکل برقراری ارتباط با مدیرداستانی دربارهپرداختن به جای ه ب

آنها با مدیرشان  یرابطه یواالت دقیقی دربارهجزئیات مهم مشکل آنها سوال بپرسید. از منتی خود سو درباره 

 دانید، چون احتماالًاش را خوب میای که با او دارید سبک کاری براساس مکالمهبپرسید. فکر نکنید که شما صرفاً

 متفاوت از شما کار کرده و ارتباط دارند.  ،خود با مدیر

مفید و مربوط خود  توانید بازخورد، میمشکل پی بردید یصادقانه و صحیح درباره یمانی که به یک پیشینهتنها ز

 . ی آنهاست. تصمیم نهایی بر عهدهجای منتی خود تصمیم بگیریده که ببدون آنرا ارائه کنید، 

 اید در آینده محتاط تر باشیدنسبت به اشتباهاتی که مرتکب شده (7

 مربیهایی است که یک های خودتان یکی از بهترین موهبتح بودن برای طرح اشتباهات و شکستصریگشوده و 

بلکه  ،شودی اطالعات مفید برای اهداف حل مساله محسوب میکار نه تنها نوع تواند به منتی خود بدهد. اینمی

طور ه را با شما در میان گذاشته و بدهد اشتباهات خود بطه کمک کرده و به منتی اجازه میبه ایجاد اعتماد در را

 شود. تان تحکیم میکلی رابطه

شان یا مشکالتی که در کار در مورد اقرار به اشتباهاتافراد تازه"گوید: می HubSpotفروش اِما برودنر، مدیر 

را با آنها کالت خود ها و مشحساس راحتی ندارند. اگر شما شکستا ،ها با آن دست به گریبان هستندبرخی حوزه

شان را با شما به به راحتی مشکالت توانند راحت باشند ودهید که آنها هم می، به آنها نشان میدر میان بگذارید

 . "اشتراک بگذارند

ه و همچنین موانعی نویسد هم با این ایده موافق است. او طرح مشکالت گذشتمی HubSpot لسلی یه، که برای

ی شما با آنها دست و پنجه نرم ا در مراحل شغلی دچار مشکل کرده بود که حاال منتدهد که شما ررا پیشنهاد می

که یک نفر چگونه با یک چالش رو در رو شده برای شخصی که تازه همیشه شنیدن این" کند. او می گوید:می

همان روش قبلی حل  بسیار مفید و کارآمد است. حتی اگر نتوانید مشکل را به ،شودیبرای اولین بار با آن مواجه م

 . "آیدنیدن نقطه نظرات مختلف به کار میکنید، ش

 های او را جشن بگیرید( موفقیت8
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 گریمربیهستند، بسیاری از مکالمات  مربیدنبال ه به خاطر دریافت کمک در شرایط دشوار از آنجا که افراد ب

دستاوردهای منتی خود، آنها را مورد و ها زمانی که برای تاکید روی موفقیت د.چرخات منفی میحول موضوع

ه ب بلکه اعتماد ،یداحال و هوای گفتگوها را حفظ کردهنه تنها تعادل  ،و حتی آنها را جشن بگیرید توجه قرار داده

بسته به نوع دارید. میدهید و آنها را متمرکز با انگیزه نگه کنید، رفتار خوب را ارتقاء مینفس منتی را تقویت می

برای ارضای نیاز راهی اذعان به موفقیت او است و  مربیاهی منتی خواستار دریافت تایید از جانب رابطه، گ

  باشد.ختی تایید و به رسمیت شناخته شدن میشناروان

سطح هم مربیبه خود شما بستگی دارد. برای مثال، اگر یک  های منتی را جشن بگیرید کامالً که چطور موفقیتاین

فقیت او در میان اعضای تیم یا حتی با توانید با طرح مو، میکنیدکار کمک میکارمند تازههستید که به یک 

 کار را انجام دهید.  این شمدیر

 ببخشید ،( بیش از آنچه طلب کنید9

های خود را افرادی تصور کنم مربیدهم معتقدم. من ترجیح می "کنیمیدرو را هر چه بکاری همان "من به اصل 

های شغلی به من بازخورد بدهند، ی گزینهکنند تا با من یک فنجان قهوه بنوشند، دربارهرا دور می سیر خودکه م

د را در اختیار من زمان و تدبیر خو ،هایی من داشتم بدون دریغمربیو غیره. بهترین  منابع را به من معرفی کنند

درباره تاثیر آنها روی شغل همینطور بوده است.  اید همتهی که شما داشامربیو من مطمئنم بهترین قرار داده اند 

 های خود انجام دهید. کر کنید و همان کار را برای منتیخود ف

چیز چندانی برای عرضه  ها ذاتاًنچه طلب کنید ببخشید. بیشتر منتیبیش از آ"دهد که طور توضیح می یه این

بعضی اید که درخواست کمک کردن برای ما هم شنیده شتر هستند. حتماًتجربهتر و کمجوان ندارند چون معموالً 

و ورت دادن یا کمک کردن بی دریغ خواهند باری بر دوش دیگران باشند. مشافراد کار سختی است چون نمی

 کمک بزرگی برای کاهش اضطراب آنها برای درخواست کمک است. کار،  نشان دادن خوشحالی از انجام این

 هایی باشید که منتی شما خواستار بهبود آنهاستهای مرتبط با مهارتا پروژهها ی( دنبال کالس10

ن این شرایط را به خودشااوقات ها و شرایط خوب هستند و حتی بعضی های خوب همیشه مترصد موقعیتمربی

در امیدوار است یاد بگیرد. مهم نیست هایی شوند که آنها بتواند مشغول یادگیری مهارتتا منتی وجود می آورند 

توانید ا تجربه کمی دارید چون همچنان میدانید یعلی یا موردنظر منتی خود چقدر میمورد شغل یا صنعت ف

 منابع الزم برای موفقیت را در اختیار آنها قرار دهید. 
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یا ارسال آدرس  در شغل یا صنعت رویایی آنها باشدتواند به شکل آشنا کردن آنها با فردی باتجربه این کمک می

هایی که منتی شما خواستار پیشرفت نند در آن ثبت نام کنند. از حوزهتواوبسایت یک کنفرانس یا کالس که می

 های مناسب برای هدایت آنها در مسیر درست باشید. تهیه کنید و همیشه به دنبال فرصتدر آنهاست یک فهرست 

، در طول کاری او مطلع هستید یز سابقهکنید و اند اگر در همان شرکت منتی کار میککورلیس پیشنهاد می

 . نهاد کنیداو پیشتقویت عنوان راهی برای های جدیدی به زمان پروژه

کاری که به تحقیقات نیاز دارد  کند. مثالًزی شروع کنید که آنها را با بستر آشنا میاول از همه با چی" گوید:او می

 سپرید، مثل رسیدگی به دستیارتان میارزشمند است. بعد از آن کاری کوچک به او بسپرید که معموالً و واقعاً

ی کارها ولیت خود روگیرد چگونه مالکیت و مسوبالگ. به این ترتیب منتی یاد می هایها یا پستبه ایمیلهفتگی 

 . "براساس همین پایه او را بسازیدای که برعهده گرفته به درستی اجرا کند. سپس، را برعهده بگیرد و وظیفه

 ( مشکالت را برای بلندمدت حل کنید11

او باشید. این قالب ذهنی کار راهنمایی  مربیبا منتی خود طوری کار کنید که انگار قرار است برای همیشه 

شان با فرای عمر رابطهتصمیماتی بگیرند که که  کندکمک میکند و به آنها هم تر میبلندمدت را برای شما آسان

  شما است.

تواند با تصمیمات خود روی او می ورد بیشتر است زیرااهمیت این م ،نیدکبا منتی خود در یک شرکت کار می اگر

آنها بگذارید اگر از  یاگر مالکیت بیشتری از وظایف را برعهده" گوید:ر بیشتری بگذارد. کورلیس میشرکت تاثی

خاطر احتمال رفتنِ او محدود ه چرا باید تاثیر دستیار خود را بماند، اما شرکت بروند شکاف عمیقی بر جای می

 . "کنید؟ عشق ورزیدن و از دست دادن بهتر از هرگز عشق نورزیدن است

 ( با مثال رهبری کنید12

 رفتارتان یمشاهدهبا  صرفاًد. منتی شما لگوی مثبت باشی، این است که یک ارتدر پایان و البته نه کم اهمیت

ها اصول اخالقی، ارزش"یسد آنها اطالعات را از نوای. واین هارت در فوربس میگیرد. چیزهای زیادی از شما یاد می

د هستند، رویکرگزینند. آنها مرید شما های کاری شما برمیها و روالا، سبک، باورها و دیدگاه ها، روشو استاندارده

گیرند. پس شما به عنوان ه نفس میب و از طریق وابستگی به شما اعتماد کنندشما را برای سبک خود انتخاب می

 باید همواره مراقب رفتارتان باشید.  مربییک 

، ک منتی کار کنیدنیاز دارد. هر چه بیشتر با ی خوب بودن به صبوری و تمرین مربیدر نهایت باید بگویم که یک 

ی ما دربارهو دنبال کردن اهداف. در عین حال، ش ک معاشرت آنها، پردازش بازخوردهاشناسید: سببیشتر او را می
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توانید ی منتقل کنید، چقدر خوب میها را به دیگره خوبی ایدهتوانید بخودتان بسیار یاد خواهید گرفت: چگونه می

 و غیره.  ه کنید که به دیگران انگیزه بدهداندازی ارائتوانید چشمهیجانات خود را کنترل کنید، آیا می

 قدر یک تجربه دلپذیر خواهد بود که برای منتی شما.بودن برای شما همان مربیکه در آخر این
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