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3چرخهمعیوبکهمحیطکاریرافلجمیکنند!
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

می توانید هر فردی را در عرض ده دقیقه یا کمتر آموزش بدهید و در جهان پرمشغله 

امروز، قادر به مربی گری در ده دقیقه یا حتی کمتر خواهید بود.

مربی گری باید یک عمل روزمره و غیررسمی باشد، نه یک اتفاق دوره ای و رسمی با 

یک عنوان تشریفاتی مثل »حاال، زمان مربی گری است!«

مکانیسم های  که  کنید  موفق خلق  مربی گری  عادت  در صورتی می توانید یک  تنها 

اثبات شده برای ایجاد و اعمال عادت های جدید را درک کنید و آن ها را به کار بگیرید.

اما چرا باید برای تغییر اوضاع، این همه سختی را به جان بخریم؟ چرا می خواهید 

یک عادت مربی گری ایجاد کنید؟
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بالقوه آن ها نهفته  اساس مربیگری در کمک به دیگران و شکوفایی ظرفیت های 

است؛ اما اطمینان دارم که:

بر  هنوز  بودن  مفید  این  اما  کرده اید،  مقید  بودن  مفید  به  را  خودتان  تابه حال 

مربی گری تان اعمال نشده است.

پس بیابید به این موضوع بپردازیم که چرا مربی گری کردن برای دیگران به شما 

کمک می کند؟ این کار به شما اجازه می دهد که کمتر به سختی کارکنید و تاثیرگذاری 

از  آسان تر  را می سازید، می توانید  مربی گری  عادت  وقتی  باشید.  داشته  بیشتری 

شر سه چرخه معیوب که محیط های کاری مان را فلج می کنند، خالص شوید: خلق 

وابستگی بیش ازحد، احساس سلطه پذیری و قطع ارتباط.

چرخه۱:خلقوابستگیبیشازحد
ممکن است متوجه شده باشید که بخشی از یک تیم، بیش ازحد به شما وابسته 

را  کارکنانتان  اینکه،  اول  دارد؛  وجود  مضاعف  مشکل  دو  حالت  این  در  هستند. 

طوری آموزش داده اید که بیش ازحد به شما وابسته شوند، شرایطی که باعث از 

دست دادن قدرتشان و فرسودگی شما می شود و سپس به خاطر اینکه در خلق 

این وابستگی آن قدر موفق بوده اید که حاال کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، 

ممکن است ناخواسته مانع پیشرفت جمع بشوید. همه انگیزش و اشتیاقشان را از 

دست می دهند. هرچه بیشتر به افرادتان کمک کنید، انگار آن ها هم بیشتر به شما 

نیاز دارند. هرچه نیاز آن ها به کمک شما بیشتر باشد، باید زمان بیشتری را صرف 

کمک به آن ها کنید.

و  استقالل  تا  می کند  کمک  تیمتان  به  مربی گری  عادت  یک  خلق  راهکار: 

سلطه جویی شان را افزایش بدهند و همین طور نیاز به مداخله و مسئولیت پذیری 

شما، کاری که مانع پیشرفت آن ها می شود، کمتر شده و درنتیجه روی پای خودشان 

بایستند.
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چرخه۲:سلطهپذیری
همین طور ممکن است به خاطر زیاد بودن کارهایی که برای انجام دادن دارید، 

دچار احساس سلطه پذیری شوید. مهم نیست که بر تمام اصول بهره وری در جهان 

تسلط یافته باشید، منطق حکم می کند که هر چه سریع تر چاله ای را حفر کنید، 

جهان نیز سریع تر به جاری شدن سیل ادامه دهد. وقتی اولویت هایتان برای رشد 

و توسعه، شما را به این طرف و آن طرف، از این جلسه به آن جلسه می کشاند 

و مجبور می شوید کوهی از ایمیل ها را چک کنید، نه تنها از این وضعیت پریشان 

می شوید، بلکه تمرکزتان را هم از دست می دهید. هرچه بیشتر تمرکزتان را از دست 

بدهید، بیشتر احساس سلطه پذیری می کنید. هرچه بیشتر احساس سلطه پذیری 

کنید، تمرکزتان را بیشتر از دست خواهید داد.

راهکار: خلق یک عادت مربی گری به شما کمک می کند که تمرکزتان را دوباره به 

دست بیاورید، درنتیجه شما و تیمتان می توانید کارهایی را انجام دهید که ارزش 

برای حل  را  منابعتان  و  انرژی  زمان،  درنهایت، می توانید  و  دارند  واقعی  تأثیر  و 

چالش های مهم هدایت کنید.

چرخه۳:قطعارتباط
بیشتر  دارد، جدا شوید. هرچه  اهمیت  واقعا  که  کاری  از  است  درنهایت، ممکن 

کارهایی را انجام بدهیم که هیچ هدف واقعی ندارند، انگیزش و مشارکتمان کمتر 

خواهد شد. هرچه مشارکتمان کمتر شود، احتمال اینکه بتوانیم کارهای بزرگی را 

پیدا کنیم و انجام دهیم، کمتر خواهد شد.

خلـق عـادت مربی گـری بـه شـما و تیمتـان کمـک می کند تـا بـا کارهایـی ارتباط 

برقـرار کنیـد کـه نه تنهـا تأثیرگذارنـد، بلکه مفهـوم هم دارنـد. مربی گـری می تواند 

شـهامت شـما را برای خروج از شـرایط آشـنا و آسـوده بخش تغذیه کند، می تواند 

بـه دیگـران کمـک کنـد کـه از تجربیاتشـان درس بگیرنـد و می توانـد بـه معنـای 
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واقعـی کلمـه، توانمندی هـای بالقـوه افـراد را افزایـش داده و بـه تحقـق آن هـا 

کمـک کند.

راهکار: باید با قیدوبندهای نا به جای کارهای یکنواخت و کناره گیری مبارزه کنید و 

ایجاد یک عادت مربی گری روشی برای دستیابی به یک روش بهتر کار کردن است.
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