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 !پنج افسانه درباره رهیاری و آنچه واقعیت دارد

 دیوید فرنک گومز

 افشین محمد

 
های فرایند کوچینگ )رهیاری( یادگیری مستمری است که در عمق جلسات نهفته است. یک کوچ )رهیار( از لذت

های او، شکل گرفته و رنگ یکتا بودن هر مراجع و دیدگاهی همواره در حال یادگیری است؛ این یادگیری به واسطه

 و بوی خاصی هم دارد.

ی رهیاری )کوچینگ( آشنا باشند. ها دربارهها( برای توانمندی بیشتر باید با برخی از افسانهبه نظرم رهیارها )کوچ

 و رهیاری مدیران اجرایی (Business Coaching) که رهیاری کسب و کارواقعیت این است که با این

(Executive Coaching) همه جا وجود دارد، رهیاری فردی (Personal Coaching)  همچنان در دوران

که زنک زیادی وجود دارند که به نظرم بیشتر از آنبرد و این روزها شعارهای خودیاری گولنوپای خود به سر می

 .رسانندسود داشته باشند ضرر می

نقص هم جزء ایم که ساختن یک زندگی بیمن بر این باورم که ما حول رهیاری )کوچینگ( نوعی روایت ساخته

ن است، در یک حباب بی نقص، که همه چیز در آن جادویی است و همه در هر لحظه از زندگی هدف خود را آ

نقص که یک رهیار )کوچ( ماهر و تمام عیار باشیم، اول باید یک زندگی عالی و بیاین یعنی برای آن .شناسندمی

 .نقص داشته باشیمدر یک حباب بی
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اند که هایی داشتهام، چالشها را به عهده داشتها( که رهیاری )کوچینگ( آنهها رهیارانی)کوچدر طول این سال

 :ی تردید، آنها را به تله انداخته استدر لحظه

 ".ی کافی خوب نیستممن به اندازه" •

 "؟من چه حقی دارم که چنین کاری بکنم" •

 ".کار بربیایمتوانم از پسِ اینخودم نمی" •

ای رسیدم ایم، زندگی باال و پایین دارد؛ اما من به نتیجهها را تجربه کردهین لحظهی ما اهیچ اشکالی ندارد، همه 

طور که هست عالی است و همیشه جا برای پیشرفت مه چیز همانه" :کنم کارسازتر استکه فکر می

 "!وجود دارد

له بیشتر ایجاد فضایی ی کمال نیست؛ مساتوانید یک نفس راحت بکشید. انچه قصد گفتنش را دارم مسالهحاال می

ای امن و انداز نو، به گونهبرای گفتگوهای شجاعانه و ایجاد فرایندی برای دیگران است که بتوانند از یک چشم

 .بدون قضاوت، به زندگی خود نگاه کنند

 .نقص باشیدبرای آنکه یک رهیار )کوچ( ماهر باشید الزم نیست یک انسان کامل و بی

ی رهیاری ی اصلی دربارهام و به همین خاطر فکر کردم بد نباشد به پنج افسانهها را شنیدهیتبارها و بارها این روا

کنند. وقتی از هایی که روح واقعی و قدرت رهیاری )کوچینگ( را منعکس نمی)کوچینگ( بپردازیم، خصوصاً آن

 .بهتری خواهید بودها آگاه باشید برای کمک به دیگران در شناخت رهیاری )کوچینگ( در موقعیت آن

 ی اوج عملکرد، اهداف و حل مساله است: رهیاری )کوچینگ( درباره1افسانه 

کنیم که ها و دست و پنجه نرم کردن با نتایج میمعموالً سر کار آنچنان وقت خود را صرف تمرکز روی خروجی

ایم لذت نمی بریم و بیشتر ذاشتهرضایتمندی از تحقق اهداف را فراموش کرده و از دقایق و لحظاتی که پشت سر گ

 .دهیمرود چرا آن کار را انجام میقدر برای رسیدن به هدف عجله داریم که اصالً یادمان میاوقات آن

دانیم چطور از فراز و نشیب مسیر سفر به سوی موفقیت ی ما با آن مواجهیم این است ... اگر نمیسوالی که همه

 از آن را شروع کنیم؟لذت ببریم، چطور باید لذت بردن 

 :واقعیت

 .شوندی حل مساله نیست، اما مسائل حل میموضوع درباره •

 .یابدی عملکرد نیست، اما عملکرد بهبود میموضوع درباره •
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 .آیند تر به دست میی هدف نیست، اما اهداف سادهموضوع درباره •

 .یابندی نتایج نیستند، اما نتایج به صورت طبیعی بهبود میموضوع درباره •

ها( باید به مراجعان احتمالی خود بگویند این است که قرار نیست رهیاری ی مهمی که رهیارها )کوچپس، ایده

ی شما )کوچینگ( زندگی را عاری از هرگونه مشکل کند، بلکه قرار است به تجربیات شما از زندگی و تفکر آگاهانه

 .عمق و ارزش ببخشد

انسان به تشریک مساعی بدون قضاوت را درک کرده، از دیگران در مسیر ها( باید نیاز ما رهیارها )کوچ

 .هایشان را بیابند و این فرایند را پرورش دهیمخودتوانمندسازی پشتیبانی کنیم تا خود، جواب سوال

  

 

 ی راک باشید: برای رهیاری )کوچینگ( باید ستاره2افسانه 

های دنیای رهیاری )کوچینگ( محبوبیت زیادی دارد، خصوصاً برای رهیاری مدیران این افسانه در انواع تخصص

که یک رهیار )کوچ( شایسته باشد باید گوید برای آندر اصل، این افسانه می .(Executive Coaching) اجرایی

شرکت برتر فورچون  500مشتری شما جزء یکی از فرض کنیم با مراجعان خود برابر یا از آنها باالتر است. پس اگر 

 .است، شما هم به عنوان رهیار )کوچ( باید جزء همان فهرست باشید

اما قرارداشتن در این فهرست، به معنای توانایی رهیاری )کوچینگ( شایسته و کارآمد نیست. البته که هر رهیار 

کامالً  "درست عین من"ا داشته باشد، اما افسانه )کوچ( ماهری باید توانایی درک ضربان صنعت و هدف مراجع ر

 .داندی شما میشود که بهترین رهیار )کوچ( همان کسی است که اندازهاشتباه است چون در آن فرض می
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تواند وقتی یک رهیار )کوچ( بیش از حد شبیه مراجع خود است، نقاط ضعف و تعصبات مشترکی با او داشته و نمی

 .یی که هست هدایت کنداو را به جایی جز جا

ی حضور رهبری، تر توسعههای نرمواقعیت: حقیقت این است که رهیاری )کوچینگ( مدیران اجرایی درباره مهارت

ی یک دیدگاه کلی است که فرهنگ الهام بخشی را ایجاد و اصالح رسالت و هدف سازمان و چگونگی خلق و ارائه

پر از کارشناسان همه فن حریف هستند؛ اما در واقع، مراجع به شخصیت ها دهد. سازمانآن را تحت تاثیر قرار می

ای رهیار )کوچ( کند، نه شخصی که در تئوری خوب انداز تازهمتفاوتی نیاز دارد که او را به سمت تفکر و چشم

 .است و شبیه به خودش

یبی اسنو یا گروه دیو متیوز های راکی مثل جان بون جووی، آنی لنوکس، سیندی الپر، فاحتماالً درباره ستاره

اید! ی کیتی آگرِستا، رهیار)کوچ( معروف و مربی آواز آنها نشنیدهبندم چیزی دربارهاید. با این حال، شرط میشنیده

 . ... ی راک باشیدگری )منتورینگ( یک نفر نیازی نیست خودتان ستارهبرای رهیاری )کوچینگ( و مربی

کنند. رهیارهای ( شخصی فقط در رسیدن به اهداف فردی به شما کمک میها: رهیارهای )کوچ3افسانه 

 کنندشغلی فقط در رسیدن به اهداف شغلی به شما کمک می ها()کوچ

کاری، کاهش -خواهند روی اهداف فردی مانند روابط، مدیریت زمان، تعادل زندگی شخصیبعضی از مراجعان می

ای و کسب و کار مانند توسعه شوند. بقیه مراجعان به اهداف حرفهکردن، سالمت و... متمرکز  استرس، تسهیل

ها برای حضور رهبری، ارتقاء شغلی یا تاثیرگذاری بیشتر، شروع یک کسب و کار یا بیرون آمدن از دنیای شرکت

 .ی معنادار و دلی عالقمند هستندیافتن یک حرفه

در زندگی دیگران به آنها کمک کند. یک فضای رهیاری  یک رهیار )کوچ( ماهر کسی است که بتواند در ایجاد تغییر

 .شود که ندای درونی افراد را بشنوید، حتی اگر خودِ آنها صدای آن را نشنوندماهرانه زمانی ایجاد می

های جدا از هم واقعیت: در زندگی ما همه چیز به همه چیز ربط دارد. زمانی که دیگر خودمان را به صورت قطعه

ی وانیم یک تصویر کامل و واضح از خودمان داشته باشیم. پس، موضوع یافتن یک رهیار )کوچ( از دستهتنبینیم، می

 .مناسب نیست، بلکه مراجع باید رهیار )کوچ( مناسب برای آن مقطع از زندگی خود را پیدا کند
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: افراد موفق نیازی به رهیار )کوچ( ندارند. رهیاری )کوچینگ( برای افرادی است که خودشان 4افسانه 

 توانند موفق شوندبه تنهایی نمی

 .کار رهیاری )کوچینگ( اصالح نیست، بلکه تنظیم دقیق است

چرخد تا سالمتی، بیشتر به دنبال سرعت است تا ایم اگر بگوییم زندگی مدرن بیشتر حول استرس میاغراق نکرده

کیفیت و بیشتر خواستار رشد بینهایت است تا پایداری و شادی. پس، باید برای آن، یک سبک زندگی پایدار 

 .شودطراحی کنیم؛ که خود به خود با جادو درست نمی

بینید با هدف خاصی بیاندازید. بجز زمانی که در طبیعت هستیم، هر آنچه که مینگاهی به دنیای اطراف خود 

کنید، فرهنگ شرکتی که در آن مشغول به کار هستید و ای که در آن زندگی میطراحی شده است. جامعه

ی شماست هتر از همه طرز فکر و عملکرد روزانکنید و شاید مهمفرایندهایی که برای انجام وظایف خود استفاده می

 .که آن هم طراحی شده است: توسط خودتان

های زندگی کند پیچیدگیگری )منتورینگ( به افراد کمک میی کارآمد رهیاری )کوچینگ( و مربییک رابطه

تر و معنادارتری از آن بسازند. موضوع بر سر شعارهای خودیاری روزانه را برای خود روشن ساخته و تجربه غنی

 .ی زندگی ماهرانه استهای مثبت نیست؛ دربارهییدها و تصدیقخنک و تاخوشدل

طور نیستند. رهیاری )کوچینگ( کارها اینگیرند، رهیار )کوچ( دارند؛ اما تازهواقعیت: افرادی که زندگی را جدی می

تری گاهانهسازی خودتان است؛ یک اقدام بنیادین است. من بر این باورم که دنیای ما به طراحی آی بهینهدرباره

ی دوی شود تا یک مسابقهی متعادل و هدفمند بین کار و تفریح آغاز مینیاز دارد و این کار با ایجاد یک رابطه

 .پایان تا رسیدن به مرگبی
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 ی لوکس است، نه یک ضرورت: پیشرفت فردی یک گزینه5افسانه  

تند. این ایجاز اشاره به پرورش یک زندگی مکالمات رهیاری )کوچینگ( مکالماتی موجز و بدون مرز و قضاوت هس

ی چگونگی با نشاط ساختن زندگی و یافتن یک روش رسا و معنادار در محل کار و جامعه دارد. این ایجاز درباره

 .جامع برای برخورداری از سبک زندگی متعادل و رو به شکوفایی است

خواهیم زندگی خوبی داشته باشیم و در عصر یکنم. اگر مآیا این یک مفهوم لوکس است؟ من این طور فکر نمی

دهد چگونه ها به ما یاد میزندگی مدرن، دیوانه نشویم باید دو مهارت را مد نظر قرار دهیم. یکی از این مهارت

 .دهد که چطور زندگی کنیممعاش زندگی را کسب کنیم و دیگری یاد می

کنند. رکز بوده و چطور زندگی کردن را قربانی میواقعیت: بسیاری از افراد فقط روی کسب معاش زندگی متم

های خود خواهید از موفقیترسیم. اگر میدقیقاً در تعادل بین این دو مهارت است که به وضعیت سیال بهینه می

دانید دهد و میلذت ببرید باید بدانید چطور فکر و عمل کنید، یا شخص دیگری این کار را برای شما انجام می

 .اندریزی نکردهاحتمال زیاد دیگران هم چیزی برای شما برنامهچیست؟ به 

 "من"است نه  "ما"کوچینگ )رهیاری( قدرت  

رهیار )کوچ( و مربی )منتور( است. او در میان   WholeLife Coaching نویسنده: دیوید فرنک گومز در مرکز

کند. های شغلی، آرزوها و روابط را باز میهای قرن بیست و یکم با کار روی نقاط تالقی رویا و واقعیت گرهیدگیپیچ

های ها در ایجاد فرهنگ، شرکت رهیاری، آموزش و مشاوره برای کمک به سازمانOrangzDog او یکی از مدیران

نگاهی روایت گری و ، یک برنامه شباWoo Talks های رهیاری و موسسبهتر از طریق آموزش خالقانه و برنامه

  .تسازی اسرابطه
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