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 فکر خود را به سمت کوچینگ کارآمد هدایت کنید طرز

 افشین محمدترجمه: 

 
های موفقیت را  ویژگیاین آدم اصالً"؟ یا گیرداین آدم اصالً نمی"اید، حال به خودتان )یا دیگران( گفته به آیا تا

ذهنیت شما هم به چیزی باور دارید که روانشناس استنفورد، کارول دوئک به آن  ،ایدکار را کرده اگر این ؟"ندارد

( را محدود کُوچرهیار )شدت توانایی شما برای ایجاد تغییر به عنوان یک ه گوید، که ب( میfixed mindset) ثابت

ه سمت ناامیدی و هر دو طرف یک رابطه را ب به ندرت منجر به رشد شده و اغلب سازد. سطح پایین انتظارمی

شرفت کند، اما بیشتر تواند پی نمیدهد. شاید شما هم با کسی مواجه شده باشید که واقعاًسرخوردگی سوق می

 . تواند پیشرفت کنداین باور است که این فرد نمیمانع اصلی  اوقات

، شاید انجام دادن کارها کاری خودتان یساده است. بعد از کسب تجربه و دانش در حوزه ،گرفتار شدن در این تله

خودشان های فنی یا سازمانی مهارت تر از کمک کردن به زیردستان برای ارتقاء تفکر انتقادی وتر و سریعساده

گر شما همواره در حال ا. مدت ختم خواهد شد مشکالت بلند اه حل کوتاه مدت است که بهباشد. اما این یک ر

 کشند.ها باشید، افراد در انتظار آنها پشت در اتاق شما صف میایجاد پاسخ

 تغییر ذهنیت

ت فرض بر آن در این ذهنی؛ دگیرزمان کمتری از شما می ذهنیت رشدباید بگویم که کمک گرفتن از  در نهایت

گذاری ی آنها سرمایه( و توسعهکوچینگرهیاری )ی توانند یاد بگیرند. اگر شما به موقع رواست که افراد شما می
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ستقل حل مبه طور را  آن را برداشت کنید: آنها به تدریج مشکالت و مسائل روزمره یتوانید ثمره میبعداً ،کنید

 کنند و شما وقت کافی برای تمرکز روی مسائل استراتژیک و پرورش رهبران بیشتر خواهید داشت. می

کنندگان ( به مدیران و شرکتکوچینگرهیاری )های نیازمند تالش است. من در کارگاه ذهنیت رشدسوی ه تغییر ب

شاهد پیامدهای بهتری خواهند  ،ما وقتی تغییر صورت گرفتتواند دشوار باشد، اتدای این مسیر میکه ابآموزم می

 بود. 

دقیق و منظم با مشکل  های صریح،ه، کارمندی داشت که برای اجرای ارائدر یک شرکت تولیدی R&Dیک مدیر 

دن واکنش مدیر نوشتن چند نکته برای مرتب کر ،نویس دادپیش یدرخواست یک نسخهکارمند وقتی مواجه بود. 

برای یک گفتگو صدا کرد و از او بود. اما همان لحظه به خودش آمد. کارمند را  اطالعات و خالصه کردن ارائه

از قبل چه  کدامند؟ مخاطب توخواهی آنها را انتقال بدهی مهمی که می کننده پرسید: نکاتشفاف سواالت

، آیا این ارائه کمکی به داند؟ درک کدام نکات برای مخاطب دشوار است؟ اگر تو جای آنها بودیچیزهایی را می

ند، چه کار راستا کردن ارائه با آنچه سهامداران امید دارند به دست آوردکرد؟ برای همدستیابی به اهدافت می

ون تصحیح بیش از حد دوباره سراغ کار برگشت و بدمرکز، و تتازه به این ترتیب، کارمند با انرژی  توانی بکنی؟می

 خود را ارتقاء داد.  یمدیر، ارائه

ی خود را فراتر از سازد مهارت هاتواند حس ریسک را القاء کند چون شما )رهیار( را مجبور میذهنیت رشد می

 بدون این که وال بپرسید و واقعاً ( باید سکُوچرهیار )گسترش دهید. شما به عنوان یک  محورموضوعیک تخصص 

. همچنین باید درباره ، گوش کنیدرا بگوییداست  "درست"کنید که فکر می یوسط حرف گوینده بپرید تا جواب

وراست باشید تا مطمئن شوید که هر صادق و ردر آن قرار دارد،  ان تکارمند یعملکردی که انتظار دارید و جایگاه

چرا به خودتان زحمت  پس اصالًع هستید، صورت، به وضعیت موجود قان این غیر توافق نظر دارید. دردوی شما 

 ؟ ( بدهیدکوچینگرهیاری )

 (کوچینگرهیاری )های تقویت مهارت

  ها هستند:را یاد بگیرید، این ، خودتان باید آنهااز کمک به یادگیری و رشد دیگران کلیدی که پیشهای مهارت

 تطبیق تصمیم )نیت( و تاثیر

ز معیارهای عملکرد مانند عملکرد او و استفاده ا یتوانید تاثیر یک کارمند روی سازمان را از طریق مشاهدهشما می

نیروی  —اوتوانید از نیت دل وقت نمی ارزیابی قرار دهید. اما هیچ مورد ،های رضایتمندی و ارقام فروشنظرسنجی

 میان بگذارد.  که آن را با شما درمگر آن ،باخبر شوید —محرک پشت رفتارش
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جر به سوءتفاهم و این من ن نیت و نتیجه یک شکاف وجود داردبی معموالً ،وقتی کارمندان عملکرد ضعیفی دارند

تا بتوانید این شکاف رهیاری )کوچینگ( کارآمد آنان، شامل شفاف کردن نیت آنها است شود. جدی و ناامیدی می

توانید به د؟ برای مثال، میجای بگذارن بر دخواهند چه تاثیری از خودارید. چگونه؟ از آنها بپرسید میرا از میان بر

شما  احتماالً "آن صحبت کنیم؟ دلیل یدرباره توانیمی فروش قبلی ساکت بودی، میدر جلسه"یک نفر بگویید، 

 ،تغییرمحقق شدن و دیگران این سکوت او را به مقاومت یا عدم مشارکت تعبیر کرده باشید، اما شاید او فقط برای 

 داند که در مباحثات گروهی حرف او مسلط است. نظر کرده چون می از اظهار عقیده صرف

مراجعه  "های گوش دادن فعالتاکتیک"ش کنید. )به کادر جواب گووال را پرسیدید با دقت به که س بعد از آن

رفتارهایی که با منظور و  صحبت کنید، خصوصاً ،رفتارهایی که شما را سردرگم یا متعجب کرده یکنید.( درباره

 سازگاری ندارند. کند، بیان میاو که  ینیت

 های گوش کردن فعالتاکتیک

چشمی راحت داشته ه برقرار کنید. با طرف مقابل تماس خود رابطبا سراپا گوش بودن با مخاطب توجه کنید. 

 ندازید یا پشت میز ننشینید(. واقعاً را جلو ندهید، پاها را روی هم نیتان آزاد باشد )باالتنه باشید و حالت بدن

ب خود بدهید. از چیزهایی که ردن و صحبت کردن را به مخاطشید. زمان و فرصت الزم برای فکرککنجکاو با

  کند، اجتناب کنید.تان را پرت میحواس

آیا آهنگ . "گوش کنید"های غیرکالمی و زبان بدنِ گوینده به پیامهای غیرکالمی توجه کنید. به سرنخ

اید نظر داده و از ی آنچه متوجه شدهخوانی دارد؟ اگر نه، دربارهشود همکالم و حالت صورت، با آنچه گفته می

 باره صحبت کند. اینکارمندتان بخواهید در 

یا  "گویی هستممتوجه آنچه می"اید: شان دهید که طرف مقابل را فهمیدهنشنوید را تایید کنید. آنچه می

که با نه این، دقت درحال گوش دادن هستید کار یعنی شما با . این"بیشتر توضیح بده سراپا گوشم، لطفاً"

 های او موافق هستید. صحبت

موافقت طرف مقابل را بدون اعالم  )مانند یک آینه( هیجانات. را بازتاب دهیدشنوید بینید و میآنچه می

. به این ترتیب گوینده ترغیب ".... نگران هستی یرسد که دربارهه نظر میب"بازتاب بدهید: یا عدم موافقت 

 درون خود را کنکاش کند.  شود احساسات خود را بیان کرده و عمیقاًمی

یا نکات ید تا ببینید آهای اولیه را نقل قول کنای ایدهبه صورت دورهشنوید را نقل قول کنید. آنچه می

تو این است که .... آیا درست  یاگر درست متوجه شده باشم، ایده"اید یا نه: کلیدی را درست متوجه شده

 . "بیشتر توضیح بده متوجه شدم؟ اگر نه لطفاً

ا بیان کنید تا طرف مقابل ربه صورت خالصه دیدگاه صه بازگو کنید. موضوعات کلیدی را به صورت خال

رسد که به نظر می"اید یا نه: درست متوجه شدهآیا این که ببینید اید و های او گوش کردهنشان دهید به حرف

 "لی تو عبارتند از ... درست است؟نکات اص ظاهراً"یا  "نگرانی اصلی تو این است که ...
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 از دست خواهید داد: به احتمال زیاد را  ای زیر مشغول باشید، اطالعات حساسکارهاگر به 

 حرف زدن بیشتر از گوش کردن •

 که کارمند فرصت صحبت کردن داشته باشداز آن پیشنهاد دادن راه حل پیش •

 پریدن وسط صحبت •

 گویدچه کارمند میجای تمرکز کردن روی آنه ی بعدی خودتان بی جملهفکر کردن درباره •

به چک کردن ایمیل، جواب دادن  پرتی باشد:حواسقراری یا بی یدهندهی که نشاناستفاده از زبان بدن •

 های تلفنی، لم دادن روی صندلیتماس

 دادیدشرایط مشابه واکنش دیگری نشان میکه شما در گفتن این •

سوال بپرسید، نسبت این دو به هم باید ، زنیدسرانگشتی، بهتر است بیشتر از آنچه حرف می یبه عنوان یک قاعده

که با این عنی در حال تدریس هستید نه رهیاری )کوچینگ(.باشد. اگر از این نسبت باالتر بروید یچهار به یک 

رهیاری دانید. اما محدود به چیزهایی است که شما میکند ش مهمی در پیشرفت دیگران ایفا میآموزش نق

ند. )به اهناشناخته بودتر پیش هایی است کهو دوسویه برای کشف و خلق راه حل یک فرصت تعاملی (کوچینگ)

 مراجعه کنید.( "(کوچینگرهیاری ) برابر تدریس در"کادر 

 نیت خوب اید. افراد معموالًرفتار نادرستی از کارمندتان دیدههمیشه فرض را بر نیت مثبت بگذارید، حتی اگر 

 کنند. ی نیت خود صحبت کرده و از بازخورد استقبال میبیشتر درباره ،باشید و اگر به آنها شک نداشته دارند

 خود را بشناسیدهای تعصب

تیپ  شما واکنشی تعصبی در مقابل گیرند. شاید نیت دیگران قرار میهای شما سر راه کشف گاهی اولویت

کاری آنها متفاوت از سبک کاری که سبک تان دسته از همکاران آن خاصی داشته باشید یا برای درک یشخصیت

دهد با پرس و جو شناسایی آنها به شما اجازه می ،تان هر چه که باشند. تعصبات، دچار چالش باشیدشماست

 از آنها عبور کنید.  ،هنگام یا پُر کردن جاهای خالی گیری زوده جای نتیجهنیت دیگران ب یدرباره

کمک بگیرید. به چیزهایی فکر کنید  ی خودردگی به عنوان راهنمابرای شناخت تعصبات خود از ناامیدی و سرخو

بخواهید به شما بازخورد بدهند. ند و بعد از همکاران قابل اعتماد خود کو کالفه میی ه در محل کار شما را عصبک

را ها و الگوها ها را با نظرات خودتان مقایسه کنید، شباهتشما کدامند؟ نظرات آن هاینظر آنها )لولو( ترس به

 بیابید. 
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 (کوچینگرهیاری )تدریس در مقایسه با 

آیا با یک همکار انتخاب کنید.  (کوچینگرهیاری )اول از همه باید بین تدریس و  ،ی کارمندانبرای توسعه

تدریس کنید خواهید صورت، شما می پیشرفت کند؟ در این خواهد فوراًکنید یا کسی که میتجربه کار میبی

رهیاری صورت، بهتر است سراغ  این غیر باید چه کار کند. دراو که این یعنی نشان دادن یا گفتنِ اینو 

را حل کند. به این خودش مشکالت ا تفکر او تحریک شده و خودش وال بپرسید تاز او س —بروید (کوچینگ)

یابد، حال چه بخواهد به استادی می نیاز برای رشد دست نفس مورده ب ترتیب، کارمندتان به استقالل و اعتماد

 های جدید برعهده بگیرد.بیشتری در نقش خود دست یابد چه بخواهد مسوولیت

 مثال: کاربرد برای: رویکرد:

داشتن کارمندی که در انجام یک  دستورالعمل و آموزش دادن تدریس: یک رویکرد دستورالعملی

وظیفه یا پروژه همراه شماست، 

ه مشترک، بمانند یک تماس فروش 

ی شما یاد ای که او با مشاهدهگونه

 گیردمی

توضیح دادن استراتژی کسب و کار  ارائه پاسخ 

 برای یک کارمند تازه کار

اجازه دادن به شخصی برای  تشویق و ترغیب استقالل کوچینگ: یک رویکرد حمایتی

، حتی یادگیری در حین انجام کار

اگر به معنای ریسک بروز اشتباه 

 باشد

ی ا، به گونهمفید هایتامین ارتباط عمل کردن به عنوان یک منبع 

و نه  که کارمندتان بتواند از دیگران

 فقط از شما، یاد بگیرد

 

برای صرف زمان  به اقدام عملی را به نسبتباره این روش به یک مدیر کمک کرد تا گرایش خود برای جهش یک

ی درباره "انجام دادن کار"جای ه افراد تیم بمتوجه شد که وقتی  اوتعریف و همسوسازی فرایندها را بشناسد. 

آنها توضیح  ،بدهند باره بازخورد شود. وقتی از آنها خواست در اینقرار میخیلی بی ،دنکنصحبت می "فرایند"

 شدندمجبور میته( چون آنها اغلب نداشرا  شقصد کند )تنها چیزی که او اصالًقراری او آنها را کُند میدادند که بی

با نیت او  —و تاثیر تیم او —. به این ترتیب، تاثیر اوشفاف کردن انتظارات با او، مجدداً به عقب برگردندبرای 

شد. او ی راه با کارمندان همراه میسازی انتظارات، او از نیمهپس از آن با اجرای بهتر شفافخوانی نداشت. هم
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وار به سازی بیشتری ایجاد کنند تا با پایبندی بندههمراه پیشروی کار، حین آنها را ترغیب کرد تا در همچنان

گروه نسبت به گذشته کارایی بهتری داشته  ،قراری و اضطرابفلج نشوند. با کاهش سطح کلی بی ،برنامه و فرایند

 و بیشتر از کار لذت بردند. 

 های افراد با نیازهای تصویر بزرگ )هدف نهایی(طبیق مهارتت

خاطر خودشان به رشد آنها کمک کنید. شما ه نباید فقط ب ،برای کارمندان خود (کُوچرهیار )شما به عنوان یک 

. یعنی با تطبیق صریح باید توانایی آنها برای پشتیبانی از رسالت و اهداف شرکت را نیز تقویت کنیدهمچنان 

و تعلق خاطر خواهید داد که به آنها انگیزه برای مندی به آنها حس هدف های آنها با نیازهای تصویر بزرگ،مهارت

را کارآمدتر تیم آنها، های ارتباطی آنها توضیح دهید که چگونه ارتقا دادن مهارت . اگر بهرشد انگیزه خواهد داد

در آن ی خود آنها به احتمال زیاد به توسعه خواهد کرد و یا به عنوان مثال میزان فروش را افزایش خواهد داد،

  به میزانی که شما آن را جدی میگیرید، اهمیت خواهند داد.ه حوز

های آنها و نیازهای سازمان بهتر عمل کنید؟ خبری از جادو های میان مهارتتوانید در وصل کردن نقطهچطور می

کنند در کجا آنها احساس میوال پرسیدن به دریای اطالعات دست پیدا کنید. توانید با سباز هم می: و جنبل نیست

ها آورد؟ آنها در کدام قسمتی کارشان به هیجان میبارهچه چیزی آنها را در هایشان بهترین استفاده را دارد؟مهارت

 سازگاری با اهداف یمشکل دارند؟ دوست دارند چه کاری را بیشتر انجام دهند؟ چه کاری را کمتر؟ نظر آنها درباره

  سازمانی چیست؟

شرکت هستید. آنها هم مشتاق آنها و  هایبه شکلی برابر به دنبال عالقمندیشما این مساله را شفاف کنید که 

و  به سازمان خدمت کنند توانند به بهترین شکل ممکنشما کمک کنند تا دریابید چطور میبه  خواهند بود

 تواند به بهترین شکل به آنها خدمت کند. و شما( چگونه می سازمان )

حال  درتان راستا با کارمندانکامالً همبه این معنی است که شما ( Growth Mind-set)ذهنیت رشد پرورش 

اما برای  شوند،تر میهای شما قوی، مهارترا تمرین کنید (کوچینگرهیاری )هستید. هر چه بیشتر یادگیری 

ی نیت دیگران، تعصاب خود و جایگاه افراد ره. درباو عمل باشید تا صرفاً دفاعی ماندنباید اهل کنجکاوی پیشرفت 

ه خودتان کارها را چطور انجام کتوضیح ایندیگران با  ی هدایتر مقابل وسوسهدوال بپرسید. در تصویر بزرگ س

و و نه باالی منبر رفتن، برای خودشان راه حل پیدا کرده  کنید. کارمندان شما با کمک تشویقمقاومت  ،دهیدمی

 های ماندگارتری خواهند داشت. ، پیشرفتای خوددستیابی به اهداف توسعهدر جهت 
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 طرز فکر خود را به سمت کوچینگ هدایت کنید

 است 
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