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مقدمه

om

در ایــن فصــل باورهــا و ارزشهــای حمایتکننــدهای را بررســی میکنیــم کــه

شــیوۀ مدیریــت و اقدامــات شــما را هدایــت میکننــد .شــما را تشــویق میکنــم
بــه آنچــه معنــای مدیربــودن دارد ،بیندیشــید ،زیــرا دانســتن اینکــه شــیوۀ

az
d.c

مدیریــت کنونیتــان چگونــه اســت و اینکــه خودتــان دوســت داریــد چگونــه
مدیــری باشــید ،بــه پیشــرفت شــما کمــک میکنــد .در کنــار ارزشهایــی کــه
ســنگ بنــای مدیربــودن در نقــش مربــی اســت ،نگاهــی هــم بــه الگوهــای ســنتی

و دســتوری مدیریــت خواهیــم انداخــت .اجــازه دهیــد نخســت نگاهــی بیندازیــم

or
m

بــه اینکــه شــما فکــر میکنیــد کــه در مقــام یــک مدیــر چــه ارزشــی اضافــه میکنیــد؛
ً
مثــال اگــر شــما بــاور داشــته باشــید کــه گروهتــان بــرای تجربیــات و تواناییهــای

شــما در ارائــۀ نقطهنظرهــای کارشناســی ارزش قائــل اســت ،آنــگاه همــواره بــه
بیــان دیدگاههایتــان ترغیــب میشــوید .اگــر بــر ایــن باوریــد کــه مدیربــودن یعنــی
کمککــردن بــه گــروه بــرای کســب موفقیــت ،آنــگاه کارهــای روزانــۀ شــما ایــن

Ho

بــاور را نشــان خواهــد داد .وقتــی تصمیــم میگیریــم اصــول متفاوتــی را بــه کار بریــم
یــا مهارتهــای تــازهای را پــرورش دهیــم ،نخســت بایــد بفهمیــم گرایشهــای

w.

معمــول مــا چیســت و ســپس آنهــا را تغییــر دهیــم؛ چراکــه وقتــی خودآ گاهــی
داشــته باشــیم حــس میکنیــم کــه انتخابهــای بیشــتری هــم داریــم.

ww
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om

چه باورهایی باعث میشود که مدیر دستوری باشیم؟
شــما در جایــگاه فــرد نخســت گــروه تحتفشــار قــرار داریــد و ایــن فشــار بــه ایــن
معناســت کــه از شــما انتظــار مــیرود همهچیــز را بدانیــد یــا دســتکم چیزهــای
درســت را بدانیــد .هرچــه باشــد بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه مقــام مدیــر برگزیــده
شــدهاید؛ مگرنــه؟ حتــی اگــر همــۀ پاســخها را داریــد ،اغلــب هنگامیکــه
اعضــای گروهتــان را بــه یافتــن راهحلهایــی بــرای مسائلشــان ترغیــب میکنیــد،
گــروه خــود را ارزشــمندتر کردهایــد .اجــازه دهیــد بــه فرضیــات اساســیای کــه یــک
مدیــر دســتوری میتوانــد داشــته باشــد و رفتارهــای نشــئتگرفته از ایــن فرضیــات
نگاهــی بیندازیــم .شــکل  3-1ارزشهــا و باورهــای یــک مدیــر دســتوری را بــا
پیشبینــی مهارتهــا و رفتارهــای حاصــل از آن نشــان میدهــد.

az
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ً
����ی �� ������� د���ر ��د��

��ر��ی ����ل �� ����
ا�� ��ارد ا��

• ��ال��دن �� ����ر ���ف��ن ������ت
• ����ن ������� �� ��ای ��دم ا���� دارد.
• ����ش ����را�� �������

w.

������� �� ��ای �� ���
ا��

• د������ �� ��� �����.
• د����ه��ی ���دی ارا�� ���.
• ����ل و ���ذدا��� را �� د���ان وا��ار ���.
• ������دن ���� ��ای ���� د���ان
• ��� ا���س ������
• ا���م ��ر��ی در��

جدول  .3-1ارزشها ،باورها و رفتارهای یک مدیر دستوری

ww

��د �����م �� �����
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or
m

���رت���� �� ���رش
��د��

• �� ������������� /ی
• ���ف���ی �������� ،ارا�� د���را������ی ����
• ا���د �����ر�� ،ز��ند��

Ho

���ر���� �� ��ا��س
آن�� ��� �����

• ����ان ��ب ������� ��ر را �� ���ه ��������� /ر��ی در�� را ا���م ��د���.
• ���� ��ش و �����ام را ���ن د��.
• �� �� ����� د���ان �� آن�� ��� �����.
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ً
چنیــن طــرز فکــری لزومــا خــوب یــا بــد نیســت .زمانهایــی وجــود دارد کــه
ایــن الگــوی مســتقیم رهبــری مثبــت ایجــاد میکنــد .گاهــی جهتدهــی و
ً
راهنماییکــردن کارکنــان بــه آنهــا اعتمادبهنفــس و شــفافیت میدهــد؛ مثــال ایــن

om

الگــوی دســتوری در نیروهــای مســلح بــرای بســیاری از موقعیتهــا ،ازجملــه در
جنگهــا ،بســیار مناســب اســت .جالــب اینکــه هــم ارتــش آمریــکا و هــم ارتــش

az
d.c

انگلســتان ،عالقــۀ زیــادی بــه فعالیتهــای مربیگــری و روش رهبــری مبتنــی بــر

منتورینــگ دارنــد؛ بهدلیــل اینکــه بهمرورزمــان ،مــدل دســتوری مشــکالتی را در

روابــط و نتایــج حاصــل از خــود نشــان میدهــد .ایــن مشــکالت عبارتانــد از:
مدیــران /رهبــران خــود را تحتفشــار قــرار میدهنــد کــه همهچیــز را بداننــد و

همیشــه خــوب بــه نظــر برســند.

or
m

اعضــای گــروه گمــان میکننــد کــه مدیــر /رهبــر دوســت دارد در حــل مســائل

مشــارکت بیشــتری داشــته و جوابهــا را بدهــد؛ ایــن کار وقــت زیــادی از مدیــر
میگیــرد و میتوانــد بــه ایجــاد نقــش آتشنشــان (کســی کــه خیلــی ســریع مســائل
را حــل میکنــد) بــرای مدیــر منجــر شــود.

Ho

بــا توجــه بــه تمایــل کارکنــان بــرای اتــکا بــه مدیــر /رهبــر ،اعضــای گــروه تنبــل،
بیانگیــزه و فاقــد اعتمادبهنفــس میشــوند کــه خــود بــه ســرخوردگی مدیــر
هســتم».

ww

w.

میانجامــد .بــرای مثــال ،مدیــر میگویــد« :احســاس میکنــم پرســتار آنهــا
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تعاریف درخشان

om

سادهسازی

بــرای تســهیل گفتوگوهــا ،بایــد آن را بهوســیلۀ یکرونــد منطقــی هدایــت
کنیــد .تســهیلگر بیشــتر از محتــوای مکالمــه ،بــر فراینــد گفتوگــو متمرکــز

az
d.c

اســت .نقــش او هدایــت فــرد یــا گروهــی از افــراد بــا کمــک گفتوگوهایــی

اســت کــه بهصــورت مرحلــهای برنامهریزیشــده اســت .شــما در نقــش
یــک تســهیلگر واقعــی ،محتوایــی را بــه مباحــث اضافــه نمیکنیــد ،بلکــه
فقــط افــراد را تشــویق میکنیــد کــه بــر موضــوع متمرکــز باقــی بماننــد ،بــه

مباحــث مرتبــط بــا ایــن موضــوع بپردازنــد ،گفتوگــو را آغــاز کننــد یــا بــه آن

or
m

پایــان دهنــد و زمــان را در نظــر داشــته باشــند .اولویــت شــما ایــن اســت کــه

بــا حمایــت از کارکنانتــان بــه اینکــه بهطــور مؤثــری فکــر کننــد ،جلســه را
پربــار کنیــد.

Ho

باورهــایی که به شــما کــمــک مــیکــنــد در مــقام مدیر نقش مربی داشته

ww

w.

باشید
مدیرانــی کــه شــیوۀ ثابتــی از مربیگــری را بــه کار میگیرنــد ،از مجموعــۀ مشــخصی
از فرضیــات و باورهــا اســتفاده میکننــد .ایــن باورهــا آنهــا را قــادر میســازد کــه
از فشــار دانســتن همهچیــز یــا کنترلکــردن دیگــران و هدایــت مســتقیم آنهــا رهــا
شــوند .مدیرانــی کــه مربــی هســتند بــرای توانایــی افــراد بــه اینکــه خودشــان فکــر و
عمــل کننــد و ضــرورت ایجــاد شــرایطی کــه گــروه را بــه موفقیــت برســاند ،ارزش
ً
قائلانــد .باورهــای شــما بــر اولویتهــای شــما در طــول روز تأثیــر میگــذارد؛ مثــال
در مقــام یــک مدیــر و در نقــش مربــی میخواهیــد مطمئــن شــوید کــه کارکنانتــان
همــۀ آن چیــزی را کــه بــرای انجــام یــک کار ،پیشــرفتکردن و موفقشــدن در آن
64
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الزم اســت ،در اختیــار دارنــد .ایــن حــس اطمینــان حاصــل از ایجــاد چشــمانداز
مشــترک ،احســاس انگیــزه یــا مهارتهــای جدیــدی اســت کــه آنهــا بــرای
دســتیابی بــه نتایــج بهتــر بــه آن نیــاز دارنــد .نقطــۀ شــروع میتوانــد گفتن این باشــد:

om

«آنهــا بــرای موفقیــت بــه چــه چیزهایــی نیــاز دارنــد؟» بهجــای اینکــه بگوییــد:

«چطــور میتوانــم مطمئــن شــوم کــه همــه ،کارشــان را درســت انجــام میدهنــد».
شــاید چنــدان متفــاوت بــه نظــر نرســد ،امــا ایــن بهمرورزمــان بــه نگــرش و رویکــرد

az
d.c

شــما شــکل میدهــد .ایــن کار مثــل چنــد درجــه تغییــردادن در جهــت حرکــت
ً
کشــتی اســت :بیدرنــگ شــما را بــه مقصــد کامــال متفاوتــی رهنمــون میکنــد.

شــکل  3-2بــه بررســی ارزشهــا و باورهــای یــک مدیــر در نقــش مربــی میپــردازد

و مهارتهــا و اقدامــات برآمــده از آن را بیــان میکنــد:

or
m

مدیری که میخواهد مربیگری کند

مهارتهایی که پرورش
میدهم

• تمرکز بر گوشدادن ،مطرح کردن سؤاالت باز و تسهیلگری
• چالشهای حمایتگر ،بازخوردهای سازندهدادن
• همدلیکردن با توجه به شخصیتهای مختلف

کارهای معمول من شامل
این موارد است

• اول بهدنبال درک موضوع هستم.
• مواجهشدن با تفسیرها ،موانع و محدودیتهای غیرواقعی
• تشویقکردن دیگران به اینکه مسئوالنه فکر و عمل کنند.

w.

چیزهایی که برای من مهم
است

• بیدرنگ راهحل ارائه دهم.
• مشتاقانه نشان دهم که چقدر باهوشم.
• مسیر گفتوگوها را هدایت کنم.

• فراهم کردن زمینهای که بتوانم دیگران را مربیگری کنم.
• یادگیری و پیشرفت دیگران
• توانایی افراد به اینکه خودشان فکر و عمل کنند.

شکل  .3 – 2ارزشها ،باورها و اقدامات مدیر در نقش مربی

ww

یاد میگیرم که نباید

Ho

باورهایی که براساس
آنها عمل میکنم

• تعامل با اعضای گروه بر مبنای برابری
• زیردستان من میتوانند راهحلهای عالی ارائه دهند.
• در رشد و پیشرفت کارکنان مشارکت دارم.
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در مقــام یــک مدیــر وقتــی بــاور داشــته باشــید کــه پیشــرفت کارکنانتــان
ً
بزرگتریــن ارزش افــزودۀ شــما بــه حســاب میآیــد ،طبیعتــا در حــال پیشــرفت
در مهارتهــای مربیگــری هســتید .بــرای مثــال ،در جلســات رودررو بــا اعضــای

om

گــروه ،بیــش از آنکــه بــه موقعیــت توجــه داشــته باشــید بــر نحــوۀ ارتبــاط اعضــا بــر
موضــوع متمرکــز شــوید .در جلســات گروهــی بهجــای اینکــه بــه مباحــث جهــت

az
d.c

بدهیــد ،آن را تســهیل کنیــد و ترجیــح دهیــد کــه اعضــای گــروه را بــه مشــارکت
ســازندهتر ترغیــب کنیــد .بــرای مدیــری کــه مربــی اســت اینکــه کارکنانــش،

خودشــان فکــر کننــد و مشــارکت داشــته باشــند مهمتــر از نمایــشدادن دانــش
خــودش اســت.

پرورش روش مربیگری خودتان

or
m

هــدف از بررســی ایــن دو مــدل ایــن نبــود کــه بگوییــم کدامیــک درســت و
ً
کدامیــک غلــط هســتند ،بلکــه صرفــا بهدنبــال نشــاندادن اهمیــت و تأثیــر
جهانبینــی مدیــران هســتیم .درواقــع ،ممکــن اســت کــه شــما بخواهیــد ایــن

دو روش را بــه شــیوهای کــه برایتــان مفیــد باشــد ،بــا هــم ترکیــب کنیــد .فصــل

Ho

هشــتم (روش تأثیرگــذاری منعطــف) بهمنظــور کمــک بــه شــما در انجــام ایــن کار
ً
طراحــی شــده اســت .لطفــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه نداشــتن مهارتهــای

w.

مربیگــری محدودیتهایــی را بــرای شــما ایجــاد خواهــد کــرد .وقتــی شــما
مهــارت مدیریتکــردن بــه هــر دو شــیوۀ مســتقیم و غیرمســتقیم را داشــته باشــید،

بــرای انتخــاب خواهیــد داشــت.
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ww

میتوانیــد افــراد و موقعیتهــای مختلــف را بــرای کســب نتایــج مطلــوب و
ً
پایــدار ،بــا هــم تطبیــق دهیــد .وقتــی واقعــا منعطــف باشــید گزینههــای خوبــی

طرز فکر مدیر در نقش مربی چگونه است؟

سؤاالت درخشان
از نظر شما چه چیزهایی مهم است؟

om

از سؤاالت زیر برای ارزیابی روش مدیریت خودتان استفاده کنید.
 از نظــر شــما مهارتهــای کلیــدی یــک مدیــر مؤثــر چیســت؟ آنهــا چــه
کارهایــی را بهخوبــی انجــام میدهنــد؟

az
d.c

 چقــدر بــا اعضــای گــروه خــود احســاس برابــری میکنیــد؟ یــا چقــدر

نســبت بــه آنهــا حــس برتــری داریــد؟
ً
 وقتــی کارکنانتــان مرتکــب اشــتباه میشــوند معمــوال چگونــه واکنشــی
نشــان میدهیــد؟
می کنیــد؟

or
m

 در چــه شــرایطی بــا آموختــن گــروه از اشتباهاتشــان ،احســاس راحتــی
 بــا توجــه بــه دو مــدل فــوق (مدیــر دســتوری و مدیــر در نقــش مربــی)،

کدامیــک از ارزشهــا و باورهــای مطرحشــده را مناســب خودتــان میدانیــد؟

Ho

 بــا توجــه بــه روش مدیریتــی خــود ،فشــارهای ناشــی از جایــگاه مدیریتــی
چــه تأثیــری بــر توانایــی شــما در حفــظ آرامــش و انعطافپذیــری دارد؟

 ســه کاری را کــه بایــد بیشــتر انجــام دهیــد یــا انجــامدادن آن را متوقــف

w.

کنیــد تــا کارایــی شــیوۀ مدیریتــی شــما رشــد کنــد ،کــدام اســت؟

بــرای اینکــه بــه ایدههــا و دیدگاههــای جدیــدی دســت پیــدا کنیــد،
بپرســید.

ww

میتوانیــد اگــر دوســت داشــتید ،نظــر کســی را کــه بــه او اعتمــاد داریــد،
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خالص� فصل

om

طرز فکر یک مدیر در نقش مربی چگونه است؟

درحالیکــه مهارتهــا و اقدامــات مربیگــری در محیــط کار را پــرورش
میدهیــد مهــم اســت بــه ایــن موضــوع بیندیشــید کــه چطــور میتوانیــد

az
d.c

در نقشــی کــه بــر عهــده گرفتهایــد ارزش بیافرینیــد .چیزهایــی کــه برایتــان

اهمیــت دارد اقدامــات و واکنشهــای معمــول شــما را تحتتأثیــر قــرار
میدهــد .اگــر میخواهیــد در نقــش یــک متخصــص یــا کســی کــه حــالل
ً
مســائل اســت شــناخته شــوید ،طبیعتــا اقداماتــی ماننــد کمتــر حــرفزدن

و بیشــتر ســؤالکردن کمرنــگ میشــود .در نقــش یــک متخصــص یــا ناجــی

or
m

بیشــتر شــبیه کســی هســتید کــه بــا ارائــۀ ایدههــا ،نظرهــا و راهحلهــا ،روش
دســتوری مســتقیم را بــه کار میگیــرد .وقتــی از باورهــا و ارزشهایــی کــه

Ho

محــرک رفتارهــای شماســت آ گاه باشــید ،میتوانیــد خودتــان را اصــالح
ً
کنیــد .ممکــن اســت بــه همیــن ســادگی باشــد کــه صرفــا بــه یــاد داشــته
باشــید کــه پــرورش توانایــی فکرکــردن کارکنــان از کمککــردن بــه آنهــا بــا
ارائــۀ تعــدادی راهحــل مهمتــر اســت .وقتــی روی باورهــای مدیــر در نقــش

w.

مربــی متمرکــز شــوید احتمــال اینکــه دســت از هدایتکــردن دیگــران
برداریــد و درعــوض ،آنهــا را مربیگــری کنیــد ،بیشــتر میشــود.

ww
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om
az
d.c
or
m
Ho
w.

ww
69

om
az
d.c
فص ــل چهارم
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or
m

مربیگری ما را محدود میکند؟

Ho
w.

ww

مقدمه

om

در ایــن فصــل بــه ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت کــه چطــور ّ
منیــت مــا ،یعنــی
احســاس مــا بــه خودمــان ،یکــی از بزرگتریــن موانــع مــا در مربیگــری اســت و

az
d.c

همچنیــن بــه چالــش حفــظ آرامــش خــود بــرای کنتــرل گفتوگوهــا خواهیــم
ً
پرداخــت؛ مثــال بــرای حــل یــک مشــکل یــا دانســتن جــواب یــک ســؤال.
بــه ایــن خواهیــم پرداخــت کــه چطــور در گفتوگوهــا زمانــی کــه راهحلــی بــرای

یــک مشــکل داریــم یــا پاســخ ســؤالی را میدانیــم ،بــا حفــظ آرامــش بــر خــود مســلط

باشــیم .همچنیــن شــرح خواهــم داد در روشهــای مدیریتــیای کــه آموختهایــم،

چطــور حــس اضطــرار و اجبــار بــه پاســخدادن در ســطحی عمیقتــر عمــل

باشــد ،کمــک میکنــد.

ww

w.

Ho

or
m

میکنــد .ســؤاالت و پیشــنهادهایی را ارائــه خواهــم کــرد کــه بــه آ گاهــی بیشــتر
شــما از ّ
منیــت خــود و تأثیــرات زیــادی کــه میتوانــد در محیــط کارتــان داشــته
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ّ
منیت چیست؟

مــن بــا کمــک ّ
منیــت بــه هویــت شــما اشــاره میکنــم کــه از تمایــل ذهنیتــان

om

بــرای ایجــاد ایــن مفهــوم کــه چــه کســی هســتید و چــه کســی نیســتید ،ناشــی

az
d.c

میشــود؛ بنابرایــن اگــر از شــما بخواهــم کــه خودتــان را توصیــف کنیــد بــا بگوییــد
ً
میخواهیــد چــه کســی باشــید ،چیزهایــی بــه مــن میگوییــد کــه احتمــاال در
ّ
منیــت شــما شــکل گرفتــه و تــالش میکنــد حــس در ایــن جهــان بــودن را بــه

شــما بدهــد .بــرای مثــال ،ممکــن اســت بگوییــد «مــن یــک مدیــر پــروژه ،رهبــر
گــروه ،آتشنشــان ،پزشــک ،پــدر ،مــادر یــا ...هســتم» .وقتــی شــما میگوییــد

کــه آتشنشــان هســتید بهطــور خــودکار چیــزی را هــم کــه نیســتید ،مشــخص
ً
میکنیــد؛ مثــال اینکــه پزشــک نیســتید .دیگــر برچســبهایی کــه بــه خودتــان

or
m

میزنیــد میتوانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:

مــن یــک فــرد ســختکوش ،انســانی خــوب ،مدیــری بــزرگ ،مدیــری بــد و...
هســتم .اینهــا تصوراتــی اســت کــه ذهــن شــما بهمرورزمــان برایتــان ایجــاد کــرده
و شــما اغلــب آنهــا را بیقیدوشــرط میپذیریــد .البتــه ممکــن اســت آنقدرهــا

فکر میکنید چه کسی هستید؟

Ho

هــم کــه فکــر میکنیــد خــوب یــا بــد نباشــد.

w.

تصــورات شــما از خودتــان اغلــب بــا ایــن برچســبها ،توصیفهــا و مقایســۀ
خودتــان بــا اطرافیــان و دنیــای پیرامونتــان شــکل گرفتــه اســت .کارکــرد ّ
منیــت

ww

بــرای ادارک مصــون نگــه داشــتن مــا ،ســنجش ،مقایســه و قضاوتکــردن اســت.
بهاینترتیــبّ ،
منیــت بهطــور طبیعــی اجــازه میدهــد کــه بتوانیــم تشــخیص
دهیــم چــه چیزهایــی مشــابه یــا متفــاوت هســتند و چــه چیزهایــی تحتکنتــرل
ً
مــا قــرار دارد یــا نــدارد .در زندگــی روزمــرهّ ،
منیــت اســتعداد ذهنــی ماســت و تقریبــا
شــبیه برنامههایــی اســت کــه در پسزمینــه عمــل کــرده و بــر افــکار ،تصمیمهــا
72

چطور ّ
منیت ( )Egoما توانایی...
و احســاسهای مــا تأثیــر میگذارنــد .بــرای مثــال ،اگــر بــر ایــن باوریــد کــه مدیــر
خوبــی نیســتید ممکــن اســت ســعی کنیــد بــا رفتارهــای خاصــی آن را پنهــان
کنیــد یــا ممکــن اســت دراینبــاره احســاس بــدی داشــته باشــید .از ســوی

om

دیگــر ،ممکــن اســت تصــور کنیــد کــه مدیــری بســیار عالــی هســتید و احســاس
ً
خارقالعــادهای بــه آن داشــته باشــید .البتــه اینهــا ،صرفــا بهدلیــل نحــوۀ ادراک

az
d.c

شماســت کــه براســاس مشــاهدات ،افــکار و مقایســههای قبلــی شــما بــه وجــود

آمــده اســت.

داستان تفکیک
ّ
منیــت وقتــی کــودک هســتیم و بهطــور طبیعــی در تالشــمان بــرای خودشناســی

or
m

پــرورش مییابــد؛ بنابرایــن شــروع میکنیــم بــه فهمیــدن اینکــه بقیــه دنیــا از کجــا
ً
آغــاز شــده اســت و آخــر و عاقبــت کار مــا چــه خواهــد شــد یــا مثــال بهدنبــال

کشــف ایــن نکتهایــم کــه تشــکی کــه روی آن خوابیدهایــم بــا پتویــی کــه روی
خــود انداختهایــم چــه فرقــی دارد .مــا احساســمان نســبت بــه خودمــان را متمایــز
و متفــاوت بــا هــر چیــز دیگــری یافتهایــم و ّ
منیــت مــا بــه پــرورش و اصــالح آن

Ho

ادامــه میدهــد .هنگامیکــه بــه بزرگســالی میرســید ،تصــور کاملتــری از اینکــه

w.

چــه کســی هســتید و چــه کســی نیســتید داریــد .بعضــی از ایــن اطالعــات
ً
بســیار کاربــردی هســتند .مثــال ایــن تصــور کــه شــما آدم خوبــی هســتید مفیــد

اســت؛ چراکــه اســتانداردهایی را در اختیــار شــما قــرار میدهــد کــه دربــارۀ برخــی

ww

رفتارهــای گاهوبیــگاه خــود قضــاوت کنیــد .ممکــن اســت جلــوی خــود را بــرای
ً
گفتــن حرفهــا یــا انجــام کارهــای ناعادالنــه بگیریــد ،آنهــم صرفــا بــه ایــن دلیــل
کــه از شــما بعیــد اســت دســت بــه چنیــن کاری بزنیــد .برخــی از احســاسهای
ناخــودآ گاه مــا رفتارهایــی را بــه وجــود میآورنــد کــه احســاس متمایزبودنمــان از
دیگــر افــراد و موقعیتهــا را تقویــت میکنــد .وقتــی تصــور ّ
منیــت مــا از انســان
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خوبــی بــودن بیشازحــد میشــود و مــا را در جایگاهــی فراتــر از عدالــت قــرار
میدهــد ،ایــن ادراک مفیــد نخواهــد بــود؛ بنابرایــن ّ
منیــت میتوانــد مــا را آ گاه
کنــد یــا بفریبــد .هنگامیکــه ذهــن مــا بــر توجیهکــردن تجربههایمــان از ایــن حــس

om

متمایزبــودن ،کــه در مــا پدیــدار شــده ،کار میکنــد ،ادراک و باورهایــی را بــه وجــود

مــیآورد کــه فرامــوش میکنیــم آنهــا را زیــر ســؤال ببریــم .برخــی از تصــورات کلــی

az
d.c

مــا از خودمــان بــه همیــن ســادگی هســتند:

افکار و اندیشههایی که خودمان آنها را به وجود میآوریم.
 ّ
منیــت شــما هویــت کاذبــی اســت کــه ذهــن آن را بنــا کــرده و ســپس شــما
در آن ســکنی گزیدهایــد.

(براندان بیز)

or
m

میزان وسعت یا قدرت؟
متأســفانه عمومـ ًـا اســتفاده از واژۀ ّ
منیــت بــرای توصیــف کســی بــه کار مــیرود کــه
خودبزرگبیــن و متکبــر اســت .همــۀ مــا ایــن حرفهــا را شــنیدهایم :او خیلــی
خودبزرگبیــن اســت .درواقــع همــۀ مــا نوعــی ّ
منیــت داریــم کــه کوچــک یــا بــزرگ

Ho

نیســت ،فقــط هســت .اگــر میخواهیــم ّ
منیــت خــود را ارزیابــی کنیــم بهتــر اســت
بهجــای وســعت ،قــدرت آن را در نظــر بگیریــم؛ یعنــی اینکــه ّ
منیــت چــه تأثیــری

w.

روی مــا دارد .بــرای مثــال ،آیــا میتوانیــد در محــل کارتــان لباسهــای نامتناســبی
بپوشــید کــه عجیــب و غریــب بــه نظــر برســید یــا اینکــه تصورتــان از خودتــان،

ww

شــما را از انجــام چنیــن کاری بــاز مــیدارد؟ بیشــتر مــا ســعی میکنیــم از اینکــه
احمــق بــه نظــر برســیم ،اجتنــاب کنیــمّ .
منیــت میتوانــد بــه طــرق مختلــف مــا را
کنتــرل کنــد کــه بعضــی از ایــن روشهــا بــر ضــد حــس غــرور یــا اعتمادبهنفســمان
ً
ً
ـدیدا خجالتــی هســتندّ ،
منیــت قدرتمنــدی دارنــد که
اســت؛ مثــال افــرادی کــه شـ

تحتتأثیــر آن قــرار گرفتهانــد .اگــر آنهــا بــه معنــای واقعــی کلمــه ،صحبتکــردن و
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ابــراز وجــود را مشــکل میبیننــد بهدلیــل ّ
منیتشــان اســت کــه آنهــا را کنتــرل کــرده
و باعــث میشــود احســاس خجالــت کننــد .وقتــی یــک فــرد خجالتــی میآمــوزد
کــه میتوانــد بــا کمتــر تمرکزکــردن روی خــود و بیشــتر توجهکــردن بــه دیگــران،

om

بــر حــس خجالــت خــود غلبــه کنــد ،اغلــب متوجــه میشــود کــه میتوانــد ایــن

حــس خجالــت را مهــار کنــد .همیــن ترفنــد میتوانــد بــرای کســانی کــه حــس

az
d.c

خوبــی بــه صحبتکــردن در جمــع ندارنــد ،مفیــد واقــع شــود .بــا متمرکزشــدن

روی مخاطبــان و ارتباطگرفتــن بــا آنهــا ،میتوانیــم بهطــور طبیعــی نظرمــان را
راجــع بــه خودمــان عــوض کنیــم و احســاس خجالــت را فرامــوش کنیــم.

سؤاالت درخشان

or
m

ّ
منیت چقدر قدرتمند است؟

از ســؤاالت زیــر بــرای کســب آ گاهــی بیشــتر دربــارۀ ّ
منیــت اســتفاده کنیــد و
از پیبــردن بــه شــکلهای مختلفــی کــه ّ
منیــت بــا آن توصیــف میشــود،

Ho

لــذت ببریــد.

 چقــدر از وضعیــت یــا موقعیتــی کــه خودتــان یــا دیگــران در آن قــرار

w.

داریــد ،آ گاهیــد؟

 چقــدر پذیــرای اشــتباهتان هســتید؟ آیــا میتوانیــد بــه اشــتباهتان

ww

اعتــراف کنیــد؟ آیــا میتوانیــد عذرخواهــی کنیــد؟

 چقــدر نگــران طــرز فکــر دیگــران بــه خودتــان هســتید؟ آیــا تأییــد و نظــر
آنهــا شــما را تحتتأثیــر قــرار میدهــد؟
 انتقادها چه تأثیری بر شما دارند؟
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 چقدر بهراحتی احساس شرمساری میکنید؟
 چقدر در برابر اینکه تحت سلطه دیگران باشید ،مقاومت میکنید؟

om

 چقدر میتوانید راحت بخندید؟
اگــر مایــل بودیــد یکبــار دیگــر از کســی کــه بــه او اعتمــاد داریــد بخواهیــد
دیدگاههــای تــازهای دربــارۀ تمایــالت و رفتارهــای معمــول شــما ارائــه دهــد.

az
d.c

فرضیات خود را به چالش بکشید
ً
ـوال مرتکــب میشــویم ایــن اســت کــه ّ
منیــت را همــان
اشــتباهی کــه همــۀ مــا معمـ
چیــزی کــه هســتیم ،فــرض میکنیــم .درصورتیکــه بایــد آن را همچــون تصویــری

or
m

در نظــر بگیریــم کــه از خودمــان میســازیم یــا بایــد آنگونــه باشــیم .انســانهای
معنــوی اغلــب تــالش میکننــد تــا خــود را از تعلقخاطــر و تأثیرپذیــری بســیار
از ّ
منیــت برهاننــد .انجــام ایــن کار میتوانــد احســاس آزادی و رهایــی و شــاید

Ho

افزایــش اتصــال و ارتبــاط بــا دنیــای اطــراف یــا وابســتگی بــه دیگــران را بهدنبــال
داشــته باشــد .البتــه بــرای مهــار ّ
منیــت خــود الزم نیســت مــدام بــا آن مبــارزه
کنیــد ،در عــوض میتوانیــد هــدف ســادهتری انتخــاب کنیــد؛ یعنــی همیشــه
 به هرآنچه به فکرتان میرسد ،باور نداشته باشید.

ww

w.

بــه وجــود آن آ گاه باشــید.

هرچــه آ گاهیتــان از ویژگیهــا و محرکهــای اصلــی ّ
منیــت بیشــتر شــود ،در
موقعیتهــای مختلــف خودآ گاهــی و حــق انتخــاب بیشــتری خواهیــد داشــت.
اگــر بــه مطالعــۀ بیشــتر در ایــن زمینــه عالقــه داریــد کتــاب زمیــن جدیــد نوشــتۀ
اکهــارت تــول ( )2009را بــه شــما پیشــنهاد میکنــم .در ایــن کتــاب ،تــول مفهــوم
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روشــنی از ّ
منیــت ارائــه میدهــد و مــا را بــه اســتفاده از آن در موقعیتهــای واقعــی
روزمــره تشــویق میکنــد .همانطــور کــه در مثالهــای قبلی اشــاره شــد ،احســاس
شــما دربــارۀ اینکــه چــه کســی هســتید بــا نقــش یــا عنــوان شــغلی شــما مرتبــط

om

اســت .بــرای مثــال ،مــن یــک مدیــر ارشــد /میانــی هســتم ،امــا در واقعیــت ایــن
اشــتباه اســت؛ چــرا کــه همــۀ ایــن نقشهــا بــا محدودیتهایــی کــه دارنــد ،ایجــاد

az
d.c

شــدهاند ،امــا مــا در زندگــی روزانهمــان بهگونــهای رفتــار میکنیــم کــه انــگار ایــن

نقشهــا واقعیانــد .البتــه تــا حــدی کاربــردی هــم هســت؛ زیــرا بــه ســازماندهی

کارهایــی کــه الزم اســت انجــام دهیــم ،کمــک میکنــد .نقشهــای تعریفشــده
ً
بــه ظاهرشــدن انســانها بــر اســاس نقــاط قوتشــان کمــک میکننــد؛ مثــال مــن
یــک متخصــص فنــی هســتم؛ ایــن یعنــی چیــزی کــه دیگــران از مــن انتظــار دارنــد

or
m

باشــم .بــرای بیشــتر مــا ایــن احســاس کــه «چــه کســی هســتیم» تأثیــر ملموســی
بــر نحــوۀ عملکردمــان در موقعیتهــای روزمــره دارد .بــرای مثــال ،اگــر ســازمان،
نقــش شــما را یــک مدیــر میانــی تعریــف کــرده باشــد ،آیــا ایــن باعــث میشــود کــه
شــما از ســخنرانی در جمــع مدیــران ارشــد نگــران باشــید؟ یــا راحتتریــد کــه بــرای

Ho

کارمنــدان رده پایینتــر حــرف بزنیــد؟ یــا اگــر شــما یــک مدیــر ارشــد هســتید چــه
چیزهایــی بــر رفتــار شــما در دیــدار بــا افــراد رده پایینتــر تأثیرگــذار اســت؟

w.

حــاال تصــور کنیــد کــه رئیــس ادارهایــد .فــرض کنید تعطیالت امســال در ســواحل
کارائیــب هســتید .متأســفانه کشــتی شــما غــرق میشــود و شــما در دریــا غوطــهور
شــده و بــه قایــق نجاتــی چســبیدهاید کــه مملــو از گردشــگرانی ماننــد خودتــان

ww

اســت .یکــی از آنهــا میگویــد کــه در دریانــوردی و مســیریابی مهــارت دارد .در

چنیــن شــرایطی ،اینکــه فکــر میکنیــد چــه کســی هســتید چــه تغییــری میکنــد؟
ً
احتمــاال از فکرکــردن دربــارۀ اینکــه یــک مدیــر یــا یــک گردشــگر هســتید دســت
بکشــید و احســاس کنیــد کــه در نقــش قربانــی هســتید و احتمــال مردنتــان وجــود
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دارد یــا فکــر کنیــد کــه مثــل یــک خدمــۀ ناشــی کشــتی هســتید کــه بــرای نجــات
پیداکــردن بــه حمایــت ناخــدا نیازمنــد اســت ،امــا آیــا واقعیــت جدیــدی بــه وجــود
آمــده اســت؟ آیــا شــما همیشــه اینقــدر راحــت تغییــر میکنیــد؟ چطــور چنیــن

om

چیــزی ممکــن اســت؟
نکات درخشان

az
d.c

با احساستان به ّ
منیت خود توجه کنید
آ گاهــی از ّ
منیــت و اقتضائــات و الزامــات آن ،اولیــن گام در کاهــش قــدرت

or
m

تأثیرگــذاری آن بــر خودتــان اســت .شــما اغلــب میتوانیــد نشــانههایی از
میــزان تســلط ّ
منیــت خــود را بــا احساســاتی کــه بــه صــورت ناگهانــی بــه
ً
شــما دســت میدهنــد ،مشــاهده کنیــد؛ مثــال احساســات منفــی میتوانــد
بهســادگی بــا عواملــی نظیــر تغییــر یــا تأخیــر در برنامههــا بــه وجــود بیایــد .یــا
اضطــراب و ناامیــدی دربــارۀ چیــزی اغلــب بــا ایــن حس که خــارج از کنترل
مــا هســتند ،بــه وجــود میآینــد .بیاموزیــد کــه در چنیــن مواقعــی کمــی

Ho

مکــث کــرده و آرامشــتان را حفــظ کنیــد ،اتفاقــی را کــه افتــاده بپذیریــد،
ســپس تصمیــم بگیریــد کــه بهتریــن واکنــش شــما چــه میتوانــد باشــد.

w.

ww

کنترل کنید تا احساس راحتی کنید
مــا نوعــی الــزام طبیعــی داریــم کــه احســاس راحتــی و اطمینــان را از راه
کنترلداشــتن بــر اوضــاع ،حفــظ کنیــم .همچنیــن دوســت داریــم حــس کنتــرل
خــود را بــه روشهــای مختلــف حفــظ کنیــم ،شــاید بــرای کســب اطمینــان از
اینکــه بدانیــم در یــک موقعیــت خــاص چــه اتفاقــی افتــاده یــا در حــال وقــوع اســت
یــا دوســت داریــم اتفاقــات را بــه همــان شــکلی کــه خودمــان میخواهیــم ،رقــم
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چطور ّ
منیت ( )Egoما توانایی...
بزنیــم .مــا ســعی میکنیــم افــراد و موقعیتهــا را کنتــرل کنیــم و ممکــن اســت
ایــن کار را بــا دســتور دادن مســتقیم ،دســتکاریکردن ماهرانــه وقایــع یــا خیلــی

om

ســاده ،بــا آرزو کــردن چیــزی کــه دوســت داریــم اتفــاق بیفتــد ،انجــام دهیــم.
نیــروی محرکــۀ ّ
منیــت ،حفــظ وضعیــت موجــود در موقعیتهــای مختلــف

اســت؛ نیــاز مــا بــه داشــتن اطمینــان از پنهانمانــدن تغییــرات و حفــظ کنتــرل،
بــه شــدت تحتتأثیــر ّ
منیــت ماســت .بعضــی از مــا آشــکارا بیــش از دیگــران از

az
d.c

روشهــای کنترلــی اســتفاده میکنیــم و برخــی موقعیتهــای خــاص نیــز مــا
را تحریــک میکننــد کــه بیشــتر از ایــن روشهــا اســتفاده کنیــم .بــرای مثــال،
همــکار شــما در حــال تهیــۀ گزارشــی در زمینــۀ سیاســتهای زیســتمحیطی

شــرکت اســت؛ ایــن موضــوع ذهــن شــما را هــم درگیــر کــرده اســت .شــما ایــن

فرصــت را میبینیــد کــه بــا انجــام یکســری تغییــرات کوچــک ،تفاوتهــای

or
m

بزرگــی را رقــم بزنیــد ،ولــی بعیــد میدانیــد کــه کســی بــه آن اهمیــت بدهــد .تأ کیــد

شــما در بهکارگیــری کنتــرل میتوانــد از اعمــال نفــوذ بــر پیشــنهادات ارائهشــده در
گــزارش تــا حتــی تغییــر نــوع نــگارش متــن بــا روش خاصــی از حــروف باشــد .شــاید

Ho

منطقــی بــه نظــر نرســد ،امــا ممکــن اســت حتــی دربــارۀ ایــن گــزارش اظهار نظــری
ً
نکنیــد و ایــن فکــر کــه شــما در ایــن گــزارش مشــارکت نداشــتهاید ،واقعــا شــما را

آزار دهــد .واکنــش درونــی شــما (ناراحتــی ،ناامیــدی و )...دربــارۀ آنچــه اتفــاق

w.

افتــاده نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه میخواهیــد کارهــا بــه شــیوۀ دیگــری انجــام
شــود؛ بنابرایــن احساســاتی کــه از نیــاز شــما بــه اعمــال کنتــرل ناشــی میشــود،

ww

میتوانــد واکنشهــای رفتــاری شــما را دچــار ســردرگمی کنــد .بــرای مثــال،
دربــارۀ گــزارش زیســتمحیطی ،ممکــن اســت آنقــدر از ایــن وضعیــت ناراحــت
ً
شــوید کــه واکنشــی متناقــض نشــان دهیــد و اصــال چیــزی نگوییــد.
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سؤاالت درخشان

om

چطور میخواهید اعمال کنترل کنید؟

احســاس اجبــار بــه کنترلگــری بــر دنیایمــان ممکــن اســت برایمــان آشــکار
یــا پنهــان باشــد .ســؤاالت زیــر میتواننــد بــرای ارزیابــی میــزان التزامتــان بــه

az
d.c

اعمــال کنتــرل کمککننــده باشــند .ایــن ســؤاالت بههیچوجــه علمــی
ً
نیســتند و صرفــا بهمنظــور آ گاهــی شــما طراحــی شــدهاند.
 چقــدر مســتبد هســتید؟ بــرای مثــال ،نظــر شــما دربــارۀ موضوعــات

خــاص چــه انــدازه قطعــی و تغییرناپذیــر اســت؟
 چقدر دیگران را نصیحت میکنید؟

or
m

 اگر به شیوۀ شما عمل نشود چگونه رفتار یا احساس میکنید؟

 چقــدر در موقعیتهــای مختلــف قــادر بــه کنتــرل خودتــان هســتید؟
ً
مثــال «مــن هرگــز آن کار را نمیکــردم».

هزینــۀ هتــل ،فروشنرفتــن خانــه.

Ho

 چقــدر در برابــر تغییــرات غیرمنتظــره خــوب واکنــش نشــان میدهیــد؟
ً
مثــال لغــو یــک جلســۀ مهــم کاری ،تأخیــر بیشازحــد قطــار ،دو برابرشــدن

w.

 وقتــی احســاس میکنیــد افــراد و موقعیتهــا شــما را کنتــرل میکننــد
ً
چــه واکنشــی نشــان میدهیــد؟ مثــال اگــر حــس کنیــد کســی بــر شــما تســلط

میگیــرد ،چــه احساســی داریــد؟

ww

دارد چــه احساســی خواهیــد داشــت و چــه اقدامــی میکنیــد؟
ً
 وقتــی توصیــۀ خوبــی بــه کســی میکنیــد ،ولــی او آن را کامــال نادیــده
یکبــار دیگــر اگــر مایــل هســتید از کســی کــه بــه او اعتمــاد داریــد بخواهیــد
دیدگاههــای تــازهای دربــارۀ تمایــالت و رفتارهــای معمــول شــما ارائــه دهــد.
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منیت ( )Egoما توانایی...

ّ
منیت چه تأثیری بر مربیگری دارد؟

از شــما انتظــار دارم کــه تــا االن ارتبــاط مســتقیم ّ
منیــت بــا مربیگــری را دریافتــه

om

باشــید .گاهــی اوقــات در مربیگــری ناخــودآ گاه بــر اســاس تصورمــان از خــود یــا
نیــاز بــه کنترلگــری ،واکنــش نشــان میدهیــم .تصــور مــا از اینکــه چــه کســی

az
d.c

هســتیم و چــه چیــزی برایمــان «طبیعــی» اســت ،محدودیتهایــی در اندیشــهها
ً
و انتخابهــای مــا ایجــاد میکنــد .مثــال نمونــۀ اغراقآمیــزی شــبیه بــه ایــن« :مــن
ً
کــه نمیتوانــم همــۀ کارهایــم را رهــا کنــم و بــروم در آفریقــا مدرســه بســازم حتمــا
دالیــل خوبــی وجــود داشــته کــه مدیــر مالــی شــدهام» .اگــر افــراد احســاس میکردنــد
ً
کــه واقعــا در زندگــی حــق انتخــاب دارنــد ،تغییــر روش زندگــی میتوانســت گزینــۀ
مناســبی باشــد کــه بــه آن پرداختــه شــود.

or
m

اگــر میدانســتید ذهنیتــی کــه از خــود در محیــط کار داریــد تــا چــه انــدازه بــر افــکار
و رفتارهایتــان در گفتوگوهــای مربیگــری تأثیرگــذار اســت ،بیشــتر میتوانســتید
بــر واکنشهــای آنــی خــود غلبــه کنیــد.

بــرای مثــال ،اگــر ذهنیــت شــما ایــن اســت کــه یــک مدیــر هســتید ،آیــا هنــوز

Ho

هــم میتوانیــد بــه صحبتهــای کســانی کــه از ســازمان انتقــاد میکننــد گــوش
کنیــد ،بــدون اینکــه در برابــر آنهــا موضــع دفاعــی بــه خــود بگیریــد؟ اگــر قــرار اســت
کــه مربــی مؤثــری باشــید بایــد بتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد.

w.

بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دنیــای دیگــران بــا مربیگــری مؤثــر ،دخالــتدادن نظرهــا و
ارزشهــای شــخصیتان در گفتوگوهــا بایــد تــا جــای ممکــن بــه حداقــل برســد.

ww

بــرای داشــتن ارتبــاط مؤثــر بــا کســانی کــه آنهــا را مربیگــری میکنیــد بایــد مطابــق
بــا شــرایط و دنیــای آنهــا ایــن کار را انجــام دهیــد .فــرض کنیــد کــه در حــال
مربیگــری یــک نوجــوان در موضــوع مــواد مخــدر هســتید؛ آیــا تحمیــل دیدگاههــای
بالغانــه شــما کمکــی بــه او میکنــد؟ یــا بهتــر اســت بــا چیزهایــی کــه اقتضای ســن
نوجوانــی در حــال رشــد اســت در نقطــۀ شــروع برقــراری ارتبــاط اســتفاده کنیــم؟
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ایــن مثالــی اغراقآمیــز اســت ،امــا ایــن اصــل کــه خودمــان را جــای دیگــران قــرار
دهیــم ابــزاری کلیــدی بــرای تأثیرگــذاری اســت و اگــر بیشازحــد بــر دیدگاههــای
خــود اصــرار کنیــد تأثیرگــذاری برایتــان دشــوار خواهــد شــد.

om

ربطی به درست یا غلط بودن ندارد
ّ
منیــت مــا ثابــت اســت و ربطــی بــه درســت یــا غلــط بــودن یــا اصــرار بــر چگونگــی

az
d.c

انجــام کارهــا ندارنــد .اگــر ّ
منیــت شــما تأثیــر زیادی روی شــما داشــته باشــد ،شــما

را بــه اســتفادۀ مــدام از از ایــن باورهــای درســت یــا غلــط تشــویق میکنــد .در اینجا

از اصــول و عقایــد کلــی نظیــر اینکــه کشــتن دیگــران کار بــدی اســت ،صحبــت
نمیکنــم ،بلکــه از مســائلی حــرف میزنــم کــه وضــوح کمتــری دارنــد .مســائلی

نظیــر اینکــه چــه چیزهایــی بایــد بازیافــت شــوند یــا آیــا پارککــردن اتومبیلمــان

or
m

در جاهایــی کــه از قبــل رزرو شــدهاند ،غلــط اســت؟ فــرض کنیــد در حــال
مربیگــری هســتید و دیگــران از کســی کــه او را میشناســید و دوســتش داریــد،
انتقــاد میکننــد .اگــر بخواهیــد خودبهخــود از آن فــرد دفــاع کنیــد ،نمیشــود .در
مقــام یــک مربــی بایــد دفــاع شــما بــا دیدگاههــای آنهــا همراســتا باشــد ،از آنهــا

Ho

پرسو جــو کنیــد ،بــه آنهــا بازخــورد دهیــد و آنهــا را ،چنانچــه بــرای گفتوگوهــا
مفیــد اســت ،بــه چالــش بکشــید .شــاید گفتهانــد کــه ســالی آدم دروغگــو و

w.

متقلبــی اســت و شــما موافــق نیســتید .گزینههــای زیــر در اختیــار شماســت:

ww

 .1با نظر آنها مخالفت کرده و عقیدۀ متفاوتی را بیان کنید.
ً
ایــن کار احتمــاال باعــث ایجــاد اختــالف میشــود و بهطــور بالقــوه ســطح رابطــه

را پاییــن مــیآورد؛ چراکــه آنهــا طــوری تربیــت شــدهاند کــه از دیدگاههایشــان
دفــاع و آن را توجیــه کننــد .همچنیــن ممکــن اســت جهــت گفتوگوهــا را بــه
ســمت موضوعــی منحــرف کنــد کــه ارتباطــی بــه موضــوع اصلــی بحــث نداشــته
ً
باشــد .مثــال بــه ســمت شــخص ســالی و نظــر شــما دربــارۀ او .ایــن گفتوگــو
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ممکــن اســت بــه شــدت بــر صحبتهــای شــخصی متمرکــز شــده باشــد ،یعنــی
واکنــش آنهــا در مقابــل ســالی یــا اینکــه چطــور چنیــن دیدگاهــی دربــارۀ او ایجــاد
شــده اســت.

om

 .2اختالفنظرتــان را ندیــده بگیریــد و طــوری وانمــود کنیــد کــه گویــی بــا آنهــا
موافقیــد.

ایــن گزینــه از اولــی بدتــر اســت؛ چراکــه صداقــت خــود را در تــالش بــرای

az
d.c

خشــنودکردن آنهــا معاملــه کردهایــد یــا حداقــل از مخالفــت بــا آنهــا اجتنــاب
ً
کردهایــد .ایــن کار ممکــن اســت بــه شــیوهای کامــال ماهرانــه انجــام شــود .بــرای
ً
مثــال« ،بلــه ،مــن کامــال چیــزی را کــه میگوییــد ،میفهمــم» یــا «بلــه ،میتوانــم
ً
تصــور کنــم او چنیــن کاری کــرده اســت» .اگــر هیچیــک از ایــن گفتههــا واقعــا

or
m

درســت نباشــد (زیــرا شــما نمیتوانیــد درک کنیــد کــه آنهــا چــه میگوینــد یــا
برایتــان قابلتصــور نیســت کــه ســالی چنیــن کاری کــرده باشــد) ،بنابرایــن ایــن
حــرف نوعــی دروغ بــه شــمار مــیرود و بــه صداقــت شــما آســیب میرســاند.
.3بیطــرف باقــی بمانیــد و بــه ماهیــت انتقــادی اظهارنظرهــا واکنشــی نشــان

Ho

ندهیــد.

ایــن بهتریــن گزینــه اســت؛ چراکــه صمیمیــت و صداقــت شــما را حفــظ
میکنــد .همچنیــن وقتــی تمایــل خــود بــرای دفــاع از ســالی را نادیــده میگیریــد

w.

نــگاه بیطرفانــۀ خــود را نیــز حفــظ میکنیــد .شــما دوســت داریــد فراتــر از چیــزی

را کــه میگوینــد ،ببینیــد و بــه ایــن عالقهمندیــد کــه بفهمیــد چــرا ممکــن اســت

ww

چنیــن حرفــی بزننــد ،امــا شــما بــا ایجــاد چارچوبــی بیطرفانــه بــه دیدگاههــای
آنهــا توجــه کــرده و بــه آنهــا کمــک میکنیــد کــه آرامــش داشــته و منصفانهتــر
فکــر کننــد .درحالیکــه از آنهــا دربــارۀ اتهامــی کــه بــه ســالی زدهانــد ،میپرســید
آنهــا خودشــان توضیــح میدهنــد و شــاید بفهمنــد کــه دیدگاهشــان کمــی
افراطــی اســت .بــا بیشــتر گــوشدادن و بیشــتر ســؤالکردن ،دیدگاههــای آنهــا را
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تعدیــل و اصــالح میکنیــد .نمیگویــم کــه بهعنــوان یــک مربــی بایــد دیدگاههــا،
قضاوتهــا و ارزشهــای خــود را نادیــده بگیریــد ،فقــط بــه ایــن دلیــل میگویــم
کــه وقتــی از نظرهــای خــود فاصلــه میگیریــد میتوانیــد در مســیر گفتوگــو باقــی

om

بمانیــد و ایــن یعنــی کمککــردن بــه افــراد بــرای اینکــه خودشــان فکــر کننــد.
گفتوگوهــای مربیگــری بــا هــدف کشــف نیازهــای افــراد اســت و ایــن کار

az
d.c

مســتلزم داشــتن تمرکــز کامــل روی آنهاســت .همانطــور کــه بــر تأثیرگــذاری
ّ
منیــت خــود روی گفتوگوهــا غلبــه میکنیــد قــادر خواهیــد بــود تــا تمرکــز کامــل
را بــه وجــود آوریــد.

نکات درخشان

or
m

در تقابل با ّ
منیت ،همیشه شکست میخوریم.
بــهــتــریــــن راه بــــرای کــــاهــــــش تأثــیــــر منـــ ّـیتتان تـــــوجــــهکــــــردن بــــه آن،
بهرسمیتشــناختن آن و ایجــاد احســاس قابلتفکیکبــودن آن اســت.
ً
منظــور از تفکیکپذیــری ایــن اســت کــه بدانیــم ّ
منیــت شــما صرفــا
ً
تابعــی از ذهنتــان اســت .مقاومتکــردن در برابــر آن ،مثــال بــا ناامیدشــدن

Ho

در زمانهایــی کــه عالئــم آن پدیــدار میشــوند ،کمکــی نخواهــد کــرد.
جنگیــدن بــا ذهنتــان نبــرد بیپایانــی را بــه وجــود مــیآورد کــه در آن از

w.

ذهنتــان بــر علیــه خــودش اســتفاده میکنیــد .بهجــای ایــن کار ،ســعی
کنیــد بــه عالمتهــا توجــه کنیــد ،عالئمــی نظیــر تمایــل بــه اعمــال کنتــرل

ww

یــا داشــتن قوانینــی سفتو ســخت دربــارۀ لــزوم انجــام کارهــا بــه شــیوهای
خــاص .وقتــی متوجــه قیدو بندهــای درونــی خــود شــدید ،بــه وجــود آنهــا
اعتــراف کنیــد و ســپس نحــوۀ واکنشــتان بــه یــک موقعیــت را آ گاهانــه
انتخــاب کنیــد.
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فراتر از ّ
منیت رفتن

مربیــان و مدیــران خــوب ،آموختهانــد کــه تأثیــر ّ
منیــت را بــر خودشــان کاهــش

om

دهنــد تــا بتواننــد محدودیتهــای فکــری و برخــی واکنشهــای خــودکاری را کــه
ّ
منیتشــان ایجــاد میکنــد ،مهــار کننــد .بــرای مثــال ،اگــر کارمنــدان زیردستشــان،
یعنــی کســانی کــه آنهــا را مربیگــری میکننــد ،از تصمیمــات آنهــا در مقــام

az
d.c

مدیــر انتقــاد کننــد ،مدیــران مجبــور نیســتند بالفاصلــه از آن تصمیــم دفــاع یــا آن

را توجیــه کننــد یــا کنتــرل گفتوگــو را در دســت بگیرنــد .در عــوض ،قادرنــد کــه

بیطــرف باقــی بماننــد و دربــارۀ چیزهایــی کــه زیردستانشــان میگوینــد ،آ گاه
ً
بماننــد .از ایــن گذشــته ،احتمــاال مهمتریــن مســئله ایــن نیســت کــه آیــا ایــن

تصمیــم خــوب اســت یــا بــد ،بلکــه مســئلۀ مهــم ایــن اســت کــه زیردســتان نگــران

or
m

ایــن مســئله هســتند و بایــد بــا آن نگرانــی مقابلــه کننــد.

بــرای اینکــه انگیــزه بگیریــد مــوارد زیــر همچــون مشــوقهایی بــه مزایــای یادگیــری
غلبــه بــر ّ
منیتتــان در گفتوگوهــای مربیگــری اشــاره میکننــد:
ً
اســترس نداشــته باشــید مثــال هنگامــی کــه تــالش میکنیــد چیــزی را کنتــرل

w.

هســتید یــا چــه کســی نیســتید.

Ho

کنیــد یــا در برابــر چیــزی کــه بــه گمانتــان دیگــران آن را کنتــرل میکننــد.
ً
انــرژی و احســاس آزاد بــودن خــود را افزایــش دهیــد؛ مثــال در اینکــه چــه کســی

احســاس «ممکــن بــودن» موقعیتهــا را افزایــش دهیــد .بــرای مثــال ،تــالش

ww

دائمــی بــرای اعمــال کنتــرل محدودیتهــای کاذبــی را دربــارۀ آنچــه اتفــاق افتــاده
یــا شــما اجــازه میدهیــد اتفــاق بیفتــد ،ایجــاد میکنــد.
ً
احســاس انعطافپذیــری و سرســختبودن را افزایــش دهیــد ،مثــال بــا
کاهــش احســاس وابســتگی بــه اینکــه کارهــا چطــور پیــش میرونــد یــا چطــور بایــد
باشــند.
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گشــودگی ،اعتمــاد و ارتبــاط بــا دیگــران را افزایــش دهیــد تــا بــرای آنهــا خــود
واقعیتــان شــوید نــه اینکــه تصویــری باشــید از کســی کــه در حــال کار روی
پــروژهای اســت.

om

تمرینات درخشان

az
d.c

کنترل یا پذیرش یا هر دو

راه دیگــر بــرای کنــکاش در ّ
منیــت ایــن اســت کــه بــه تمایالتمــان بــرای

اجتنــاب از احساســات ناراحتکننــده ماننــد خجالــت ،ناامیــدی و...
توجــه کنیــم .بــرای انجــام ایــن کارّ ،
منیــت مــا بــرای اجتنــاب از احساســات
منفــی روشهایــی ایجــاد میکنــد بــا:

or
m

 .1بزرگنمایــی :مــا خودمــان را بزرگتــر از آنچــه هســتیم در نظــر میگیریــم

شــاید بــا اغراقکــردن ،خودســتایی و ...ممکــن اســت رفتارهــای نمایشــی و
ظاهــری از خــود نشــان دهیــم.

 .2کوچکنمایــی :خودمــان را تحقیــر میکنیــم ،خجالتــی هســتیم،

Ho

خودمــان را عقــب میکشــیم ،نقشهــای کوچکــی را بــر عهــده میگیریــم
ً
و ...ممکــن اســت بگوییــم واقعــا برایــم اهمیتــی نــدارد!

w.

 .3ســختگیری :مــا مــردد ،انعطافناپذیــر ،ناســازگار و لجــوج میشــویم.
ممکــن اســت نصیحتهــا و پیشــنهادهای دیگــران را نپذیریــم؛ چراکــه

ww

آنهــا مــا را بــا ترسهایمــان از تغییــر مواجــه میکننــد.

بــرای بررســی بیشــتر ایــدۀ فــوق در خودتــان ،بــه موقعیتــی بیندیشــید
ً
کــه در آن بــه هــر دلیلــی ناامیــد و نگــران هســتید .اگــر واقعــا اذیــت و
ناراحــت شــدهاید ،میتوانــد مفیدتــر هــم باشــد .حــاال بــه ایــن ســؤال فکــر
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کنیــد :در ایــن موقعیــت بیشــتر بهدنبــال چــه چیــزی هســتید؟ تأییــد
یــا کنتــرل؟

om

در برخــی شــرایط مــا هــم بهدنبــال تأییــد هســتیم و هــم کنتــرل را
ً
میخواهیــم .مثــال شــما دوســت داریــد کنتــرل بیشــتری داشــته باشــید
و درعینحــال بــه دردســر افتادهایــد؛ چراکــه احســاس میکنیــد کــه افــراد

az
d.c

گروهتــان شــما را تأییــد نمیکننــد .بــرای مثــال ،ناراحــت هســتید ،زیــرا در

جلســۀ اخیــر ،کارهــا برایتــان خــوب پیــش نرفتــه اســت .شــاید شــما دربــارۀ
چیــزی احســاس خوبــی نداشــتید ،امــا حرفــی دربــارۀ آن نزنیــد یــا شــاید

ناامیدیتــان باعــث شــد حرفهــای بــدی بزنیــد کــه االن از گفتــن آنهــا

or
m

پشــیمان هســتید .وقتــی یــاد آن جلســه میافتیــد ،آزردهخاطــر میشــوید
ً
و دقیقــا نمیدانیــد کــه چــرا؟ وقتــی بــه ســؤال بــاال توجــه میکنیــد (مــورد

تأییــد دیگــران قرارگرفتــن یــا اعمــال کنتــرل) متوجــه میشــوید کــه:
ً
احســاس میکنیــد کــه تأییــد دیگــران را از دســت دادهایــد؛ زیــرا احتمــاال
غیرحرفــهای بــوده اســت.

Ho

بقیــۀ افــراد حاضــر در جلســه فکــر میکننــد کــه واکنــش شــما اشــتباه یــا

میــزان کنترلــی کــه دوســت داریــد داشــته باشــید بیــش از ظرفیــت و

w.

تــوان شماســت.

در حالــت عــادی ،ازدســتدادن احتمالــی تأییــد /احتــرام اعضــای

ww

گــروه بیــش از هــر چیــزی شــما را آزار میدهــد.

بــرای رســیدن بــه چشــماندازی کارآمــد در یــک موقعیــت ،ســؤاالت زیــر
میتوانــد کمککننــده باشــد:
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بــرای اینکــه از نیــاز بــه مــورد تأییــد قرارگرفتــن /کنتــرل داشــتن یــا هــر

om

دو دســت بکشــید ،چــهکاری از دســتتان بــر میآیــد؟
ً
اگــر از ایــن کار دســت بکشــید چــه اتفاقاتــی ممکن اســت بیفتــد؟ مثال

بــه دیــدگاه جدیــدی دســت مییابیــد یــا رفتارهــا و واکنشهــای متفاوتــی بــه

موضــوع نشــان میدهیــد؟

az
d.c

تصمیم دارید چهکاری انجام دهید؟

قادرید افرادی را که دیدگاههای متفاوتی دربارۀ شما دارند ،بپذیرید.

ww

w.

Ho

or
m

از کجا بدانیم قدرت تأثیرگذاری ّ
منیت تضعیف شده است؟
البتــه بســیار محتمــل اســت کــه شــما از نظــر احساســی فــرد بالغــی باشــید و
درنتیجــه ّ
منیــت شــما در مقایســه بــا خیلــی از افــراد تأثیــر کمتــری روی شــما
داشــته باشــد .ببینیــد چنــد تــا از مــوارد زیــر دربــارۀ شــما صــدق میکنــد:
ً
شــما میتوانیــد انتقــادات مســتقیم را بپذیریــد یــا مثــال بــا اینکــه مشــخص
شــده اشــتباه کردهایــد ،آرام باشــید.
بهراحتــی خجالــتزده نمیشــوید یــا میتوانیــد بهراحتــی بــه خودتــان
بخندیــد.
ً
بهراحتــی بــا تغییــرات غیرمنتظــره مواجــه میشــوید یــا مثــال در شــرایط
بحرانــی ،ابتــکار عمــل خــود را حفــظ میکنیــد.
میتوانیــد شــرایط فعلــی را بپذیریــد ،حتــی وقتــی آنطــوری کــه میخواهیــد،
نیســت.
شــما دربــارۀ مســائل و مشــکالت موجــود در یــک موقعیــت احســاس آرامــش
میکنیــد.
احســاس میکنیــد کــه در موقعیتهــای مختلــف نیــاز کمــی بــه اعمــال

کنتــرل یــا جلــب رضایــت دیگــران داریــد.
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به آنچه دیگران دربارۀ شما فکر میکنند ،وابسته نیستید.
احتمــال دارد بســته بــه شــرایط و موقعیتهــای مختلــف و بــا توجــه بــه
شــخصیت خــود برخــی از ایــن تمایــالت مثبــت ،کمو بیــش دربــارۀ شــما صــادق

om

باشــد .شــاید هرازگاهــی دوبــاره بــه ایــن فهرســت مراجعــه کنیــد و ببینیــد کــه
واکنشهایتــان چــه تغییــری کــرده اســت.

az
d.c

خالص� فصل

چطور ّ
منیت توانایی مربیگری ما را محدود میکند
ّ
منیــت مــا ،تصــور مــا از خودمــان ،یعنــی اینکــه فکــر میکنیــم چــه کســی
هســتیم ،میتوانــد توانایــی مــا در مربیگــری افــراد را مختــل کنــد .بــه همیــن

or
m

دلیــل اســت کــه تصــور مــا از اینکــه چــه کســی هســتیم بــه ایجــاد فرضیــات

و باورهایــی دربــارۀ چیزهایــی کــه برایمــان مهــم یــا بیاهمیــت هســتند،
ً
منجــر میشــود .بــرای مثــال ،اگــر مــا کامــال بــا نقــش مدیــر شــناخته شــویم،
میتوانــد قواعــد رفتــاری خاصــی را کــه بــر اســاس باورهــای مــا دربــارۀ ایــن

Ho

جایــگاه شــکل گرفتــه بــه مــا تحمیــل کنــد .ایــن قواعــد رفتــاری میتوانــد مــا
را از کاربــرد برخــی از اصــول اساســی مربیگــری نظیــر برابــری ،صراحــت یــا

w.

لــزوم ارتبــاط برقرار کــردن بــا دیگــران ،برحــذر دارد .بــا شــناخت تأثیــری کــه
ّ
منیــت در موقعیتهــای مختلــف بــر مــا دارد ،میتوانیــم انتخابهــای

ww

بهتــری داشــته باشــیم؛ یعنــی انتخابــی کــه تحتتأثیــر قواعــدی نباشــد
کــه مــا از تصوراتمــان دربــارۀ ّ
منیتمــان داریــم .ایــن مــا را قــادر میســازد
کــه دربــارۀ افــرادی کــه آنهــا را مربیگــری میکنیــم انعطافپذیــر بمانیــم و
بیشــتر دیدگاههــا و احساســات آنهــا را درک کنیــم.
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