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 کنید؟ مطرح چگونه خود را به عنوان یک کوچ )رهیار( متمایز

 برندسون مرگارد، ویل لینسن، و مارشال گلداسمیت

 ترجمه: کامران فرنیان، افشین محمد

 

 خواهند؟چه می واقعاً مراجعان

هبری است. همه ار بازار توسعه رفقدان شفافیت و وضوح د)رهیاران(  هاها برای کوچیکی از بزرگترین چالش

ن به این ترتیب فهمیدها برای متمایز کردن خود استفاده کنند. توانند خود را کوچ بمامند و از اعتبارنامهمی

و در نتیجه انتخاب کوچ )رهیار( به هر روشی بجز  شودمیسخت  ه فرد بودنِ شما برای مراجعانب منحصر

 کار دشواری خواهد بود. کوچینگ  یجلسههای هزینه یمقایسه

 دارید:خاطر نگه کلیدی وجود دارند که اینجا باید در  نکته 3

 شما نحوه کوچینگ دهند و نه. مراجعان به نتایج خودشان اهمیت می1

 د، نه به خدمات شماندهشان اهمیت میبه تجربه . مراجعان2

 ی جلسات شمادهند، نه به هزینهیت میاهم( ROI)خود  یسرمایه مشتریان به بازگشت. 3

توانید خودتان را در این اجرایی صحبت کنید، خیلی راحت می اگر بتوانید درباره این سه نیاز مهم مدیران

 بازار شلوغ متمایز سازید. این یعنی فروش بیشتر، با راحتی بیشتر.
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 تضمین کیفیت - نتایج

تنها به این خاطر که یکی از کنم، نه کسب و کار را فراموش نمی اولین مراجع خود در کوچینگهیچوقت 

 . ه بعد از امضای قرارداد برای من تعریف کردخاطر داستانی که بلکه ببود،  یمترین قراردادهاساده

 ها صحبتهگزین یقلبی شد. وقتی برای عمل جراحی درباره یساله بودم پدرم دچار حمله 11وقتی " او گفت:

 یفرایند جراحی صحبت کنند تا نتیجه یپزشکان عالقه دارند درباره یرسید که همهه نظر میکردیم، بمی

ند توانه ندرت مکالمه را با این نکته که میکردند، اما بو جای عمل صحبت می ابزارها، برش یآن. آنها درباره

 کردند.سالمتی پدرم را بازگردانند، آغاز می

وقت به کوچینگ اشاره نکردی بلکه فقط  ، در واقع هیچکردیخود را توصیف می وقتی کوچینگ )رهیاری(

 ها، آنالیز و تغییر صحبت کرده بودی،رهبری متمرکز ماندی. اگر درباره ارزیابی گیریروی رشد قابل اندازه

 . "با یک نه احتماالًید: رسمتفاوت به پایان می مکالمه کامالً

از دیگران متمایز کنند. اما  های کوچینگلسفهها و فعی دارند خود را با ابزارها، روشس)رهیاران( ها کوچ

پرداخت  دنباله هم ب خواهند سالمتی خود را بخرند و نه عمل جراحی را، مراجعانبیماران میطور که همان

که مدیران اجرایی همگی دارای سوابق علمی  ییو از آنجا پول در ازای نتایج هستند و نه خودِ کوچینگ

خص خود ا دو ویژگی مشتوانید با ارائه نتایج بیکسان هستند، شما میو غیره(  انسانی)مالی، عملیاتی، نیروی 

 و تضمین شده.بودن گیری ز بقیه متمایز کنید: قابل اندازهرا ا

 

 توانید به آن اعتماد کنیدبرندی که می - تجربه

 :ندفهمآنها کار کنند، قدرت برند را میبیش از همه مایلند با )رهیاران(  هاران اجرایی که کوچدسته از مدی آن

مشتری و  یبراساس تجربهیک برند قوی خواهند با برندهای بزرگ کار کنند. چرا؟ های بزرگ میشرکت

برند  های، مردم از نامدست آیده شود. وقتی بعد از چندین دهه چنین شهرتی بفراتر ساخته مینتایج ی ارائه

 "اپل"ند یا کنمی "گوگل"های جستجوی خود را مردم واژه کنند. مثالًها استفاده میه جای دیگر واژهب

 خرند. می

ف اد که برای صردر سنگاپور مالقات کردم. وقتی همدیگر را دیدیم او پیشنهاد ند ماه گذشته، با یک مراجع

چرا ". وقتی آنجا نشستیم از او پرسیدم: استارباکس برویم گفت بهجای آن ه و ب قهوه بیرون برویم
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ی جربهبه تدانم و اسم آن را می"و گفت:  تباال انداخ هایش راشانهاو بدون حتی یک ثانیه مکث  "استارباکس؟

 "آن اعتماد دارم.

شوند یا دمای آب چقدر است. او به راحتی قدرت این های قهوه چطور برشته میالزم نبود که او بداند دانه

راغ س اًها مستقیمها، بدون بررسی گزینهی قیمتاو بدون مقایسهتصمیم گرفت.  شناخت و فوراًبرند را می

  ی آن را داد.مه به آن اعتماد داشت و به راحتی هزینهای رفت که بیش از هتجربه

تا آنهاست اعتماد  و مورد شناسندمیچندین دهه را خود را با برندی همسو کنید که مدیران اجرایی آن 

ه ب آموزشی که تا مدارکی تمایز کنید. مکالمات خود با مراجع را با شرح همهبتوانید خیلی راحت خود را م

که چندین دهه است رشد  ی باشدهای شما باید در راستای برنداید پُر نکنید. صحبتحال به دست آورده

ندن (، از خواHRهای جهانی منابع انسانی )اند: در کنفرانساز آن استفاده کرده کرده و مدیران اجرایی قبالً 

 اجرایی رسانده است.  اول به مقام مدیر یها را در وهلهو از تفکر رهبری که آن هاترین کتابپرفروش

 

 در هر مرحله گیریقابل اندازه -( ROI) سرمایه بازگشت

د. برسناستادی و مهارت در هنر مدیریت پروژه به  ،خود ایحرفه مسیراند در رهبران در سطح اجرایی توانسته

های های زمانی مشخص و نقشهر با مهلتکوچکتهای و ایستگاهاهداف تقسیم شده به آنها به اهداف بلندمدت 

 گیری بودن هر نقطه عطفی قابل اندازهترین جنبه. برای آنها مهماندیشندنفعان میبا مشارکت ذیای پروژه

. این فقط زبان صحبت کردن و اندیشیدن ((ROIسرمایه ) گذاری و بازگشتعملکرد، تاثیر) استو ایستگاه 

 کنند. ، بلکه با همین زبان هم خرید میتآنها نیس

ه عبارت یا ب راه برای پروژه شروع شود یگیری باشد. باید با یک نقشهکوچینگ )رهیاری( هم باید قابل اندازه

ه بنفعان باید داشته باشد. ذیارائه وجود  ی قابلیک سری نتیجه . باید برای هر مرحلهی راهبرپروژهدیگر 

مه هدر یک صفحه توضیح داده شود. حاال، تنها و کل این فرایند  خود را بدانندمشارکت میزان  شفافصورت 

انند داضافه میبدون توضیح جمالی متوجه نقشه راه شده و توانند در یک نگاه اافراد داخل یا خارج پروژه می

  چه اتفاقی در شرف وقوع است. که دقیقاً

ط نه فق - شودمیگیری این است که همه چیز قابل اندازه روشبه این  مهمترین بُعد در کوچینگ )رهیاری(

نفعان بازگشت اهبر قرار دارند. ذیافرادی که حول ر یبلکه توسط همه - گذار، یا کوچاهبر، سرمایهتوسط ر

ین نوع فرایند توانید با استفاده از اری را مشخص کنند. همچنین، شما میهباروی رشد ر (ROI) سرمایه
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هبری که اشش سیگمای ر  - بینی خلق کنیدهای قابل پیش، رهبری چابک و خروجی)رهیاری( کوچینگ

 یادتان هست. 

یادی حد ز . یکی به این خاطر که تاآیندارگیری یک فرایند این چنینی به دست میکه از بمنافع جانبی 

ت صوره د بنتوان، میکنندمی سری قواعد مشخص پیروییک از تیم  یواضح و شفاف است. از آنجا که همه

ری در مراجعان شده و راهبمنجر به میل به خرید  شفافیتدست عمل کرده و از رشد رهبر پشتیبانی کند. یک

 کند.خودکفا خلق می

ان بزرگ با فرایندهای بزرگ ایجاد رهبراین است که  HRبه عالوه، بسیار قابل انتقال است. از آنجا که منشور 

دهند. وقتی صورت انبوه پرورش ه تا رهبران را ب کندها را قادر میهیاری( سازمانکند، این نوع کوچینگ )ر

ه ، این نوع فرایند بمشتری دست پیدا کنندبه تعداد زیادی  توانند از طریق ارجاعها میتعداد زیادی از کوچ

ده و برای کسب خود را در سرتاسر سازمان پیاده کر مات کوچینگصورت آبشاری خده دهد تا بشما اجازه می

 آفرینی کنید. و کار خودتان ثروت

 )رهیاران( درباره هاکه بسیاری از کوچ خود را متمایز کنید. درحالی ،با صحبت کردن به زبان مدیران اجرایی

اوتی کنند، شما باید با زبان متفییرات عصبی مبتنی بر علم صحبت میو تغ)رهیاری( کوچینگ  هایصالحیت

ارزشی صحبت کنید که  یقانع کنید، با آنها درباره که آنها را درباره ارزش کوچینگجای آنه حرف بزنید. ب

 . ROIگیری آورند: اندازهه دست میب

د. متمایز کنی ، خود را برای مدیران اجرایینفسه ب متمایزسازی یک روش ساده است تا با کمک آن با اعتماد

رشد "منجر به  که در نهایت هکرد رش یک برند کوچینگسال را صرف پرو 01مارشال گلداسمیت بیش از 

فرایند ساده که منجر به نتایج با استفاده از یک  این سازمانشد.  "شدهگیری و تضمینرهبری قابل اندازه

با مدیران اجرایی صحبت کرده و به قراردادهای با اعتماد به نفس باالتر  هاکاری کند که کوچد توانست وشمی

 بیشتری دست پیدا کنند. 

 گواهینامه در هر قسمتی از جهان:های دریافت توانید با فرصتشما می

 مدیران اجرایی باشید. ی را تضمین کرده و درعین حال کوچگیرنتایج قابل اندازه 

 ارتباط برقرار کنید. درجه یک جهانهای و شبکه کوچاجرایی  انمدیرهای با کوچ 

 بازگشت ( سرمایهROI روی رهبری را نشان داده و ) را پرورش دهید.بیشتری رهبران 
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یت مارشال گلداسمی رسیدن به مراجعان بیشتر را برای خود ساده کنید: همین امروز یک کوچ مجاز با تاییده

 شوید. 

 

 

 

 

نشر الکترونیکی: کانون یادگیری فرداترجمه و   

1331تابستان   
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