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 رهبري و مدیریت توسعه کوچینگ مزیت 01
 بروس پریراکتر د

 حسین گایینی ترجمه:

 

ها زمان، تالش و منابع بسیاری را صرف شناسایی و توسعه استعداد رهبری به عنوان ابزاری برای سازمانفکر 

ها شواهدی دالّ بر کارایی، قابلیت ایجاد پیامدهای مطلوب یا کنند. غالبا این برنامهتضمین مزیت رقابتی آتی می

عموال تاثیر توسعه رهبری تنها چندین ماه یا چند سال بعد از شروع اند. به عالوه، مبازگشت سود سرمایه ارائه نکرده

شود و تاثیر آنی ندارد. توسعه رهبری ابزارهای متفاوتی دارد که ساختار و محتوای آن توسط آن مشاهده می

ت ها از سر عادت، تعداد یا سهولشود، و بسیاری از سازمانهای انسانی مشخص میهای توسعه سرمایهدپارتمان

کنند. حقیقت اینجاست که ها انتخاب میدسترسی به نیروی کار را بعنوان ابزاری برای صرفه جویی در هزینه

 االکارکنان دارای پتانسیل ب) ها از ترکیبی از روش های توسعه برای شناسایی و توسعه استعدادبسیاری از سازمان

(HiPo   نند.کزمان استفاده میرهبری آتی سابرای جایگاه 

دهند برای توسعه و پرورش ها ترجیح میدهد سازمانحال، یک گرایش مشترک وجود دارد که نشان میبا این

استعداد رهبری، محصوالت و ابزارهای اختصاصی خود را بسازند. این پدیده عمدتا ناشی از این سوءبرداشت است 

د و به همین خاطر مزیت رقابتی که یک محصول کامال اختصاصی و انحصاری همان چیزی است که رقیب ندار

کند. متاسفانه، اکثر این محصوالت اختصاصی پیامدها و نتایج مطلوبی برای سازمان ایجاد بهتری ایجاد می

 کشد و درکنند. معموال تحقیقات درباره این ابزارها، طراحی، ساخت، اجرا و ارزیابی آنها چندین سال طول مینمی
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وانند نتایج دلخواه را هم حاصل نمایند. غالبا این محصوالت توسعه رهبری اختصاصی تنهایت، بسیاری از آنها نمی

ک های توسعه یرسد که در بیشتر دپارتمانکنند. به نظر میهزینه هنگفتی بر دوش منابع سازمان تحمیل می

یاری از ره ها همچنانکه بسیاری از سازمانیاری )کوچینگ( صورت گرفته است. درحالیگذار از فرهنگ ره

ها ای از ابزارهای توسعه یا ترکیبی از آنکنند، برخی دیگر مجموعه)کوچینگ( به عنوان یک ابزار توسعه استفاده می

یاری )کوچینگ( ریشه در چند فاکتور دهند. گاهی موانع بر سر راه ایجاد فرهنگ رهرا به کوچینگ ترجیح می

 :یاری )کوچینگ( دارند، مانندها درباره رهها و سوءبرداشتمتعدد، افسانه

 ی رهبریکوچینگ معموال پرهزینه است؛ چون یک اقدام فردی است، برخالف انواع دیگر ابزارهای توسعه 

 .که به شکل گروهی قابل اجرا هستند

 یاران )کُوچ های( خارج از های تخصصی برای پرسنل داخلی است یا نیاز به همکاری با رهنیازمند مهارت

 .ای بازدارنده هستندسازمان یا موسسات ارایه دهنده خدمات کوچینگ است که از نظر هزینه

 گ( و مشاورهگری )منتورینیاری )کوچینگ( با مواردی مثل مربیابهام و سردرگمی درباره مرزهای ره 

 ی یارسوءبرداشت درباره محرمانگی اطالعات و موضوع حفظ حریم خصوصی درباره اینکه در یک رابطه ره

ها توان استفاده کرد و از کدامها می)کوچینگ( کدام اطالعات باید فاش شوند و کدام نشوند و از کدام داده

 .توان استفاده کردنمی

 های تواند دیگر چالشچینگ( فقط و فقط به توسعه فردی توجه دارد و نمییاری )کواین سوءبرداشت که ره

 سازمانی را برطرف کرده و یا هماهنگی در کل سازمان را تسهیل کند؟

 دست کم گرفتن کوچینگ با این باور که بیشتر شبیه یک درمان و روابط درمانی است. 

  

پی  ای باشد یا نه. آنچه درتواند تنها ابزار توسعهو آیا می یاری )کوچینگ( چیستمن در اینجا قصد ندارم بگویم ره

ها نباید با عجله و شتاب مزایای صریح و واضح کوچینگ مدیران ارشد و انتقال آن هستم این است که سازمان

یاری )کوچینگ( برای همه مدیران و رهبران مشتاق مناسب نبوده و کوچینگ رهبران را نادیده بگیرند. مسلما ره

خاطر سازگاری و هماهنگی کُوچ/رهبر و انواع فرضیات فرهنگی گاهی تنوع در عملکرد و اختالف هزینه/فایده به

حال، برای رهبران مشتاق و رهبران فعلی و خودِ سازمان به عنوان یک کل، مزایای سازمانی بسیار باالست. با این

م نیست همه چیز را زیر و رو کنید. گاهی صریح و شفافی دارد. گاهی برای ساخت یک محصول اختصاصی الز

ای، همسوسازی سازمان و توسعه بهینه ترین ابزار همان است که بیشترین تاثیر را روی توسعه فردی و حرفهساده

 .رهبران آتی و پشتیبانی از رهبران فعلی داشته باشد
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 تسهیل مشارکت جمعی .1

تراتژی نفعان، اسیک تغییر عمل کرده و در تاثیرگذاری بر ذیتوانند مانند متخصصان استراتژیاران )کُوچ ها( میره

یاری )کوچینگ( امکان توسعه استراتژیک روابط کسب و کار و ساختار و طراحی سازمانی به رهبران کمک کنند. ره

سازد تا به سوی یک هدف کالن کسب و کار حرکت کنند، و درعین حال منجر به توسعه مشارکتی را فراهم می

های اجرایی توافقی و ها( بسوی اهداف و برنامهیاران )کُوچتوانند با کمک رهای می شود. رهبران میحرفه فردی و

همسو با اهداف و استراتژی های کلی کسب و کار حرکت کنند و ذی نفعان کلیدی سازمان را تحت تاثیر قرار 

ها( یاران )کُوچوابط کاری مشارکتی است تا رهیاری )کوچینگ( و روابط رهبری کارآمد، ایده ردهند. محور اصلی ره

یاران بتوانند برای تاثیرگذاری بر دیگر روابط کلیدی، ساختارها و فرایندها با رهبران همکاری کنند. از آنجا که ره

یاری )کوچینگ( به رهبران کمک می کند به روش های ها( به ندرت از همان دپارتمان رهبران هستند، ره)کُوچ

سازی اقدامات، به حداقل رساندن فشار کاری و به حداکثر رساندن مشارکت فکر کنند. به عالوه، با کمک  هماهنگ

وچ( و یار )کُیاری )کوچینگ( فرصت همکاری مشارکتی واقعی بوجود می آید زیرا که هیچ تهدید رقابتی بین رهره

 .رهبر وجود ندارد

 بررسی تعارضات تغییر روانشناختی .2

ت برای تغییر و بهبود اثربخشی رهبری با مقاومت در برابر تغییر همراه هستند. در چنین شرایطی معموال اقداما

یاری )کوچینگ( فرصت الزم برای درک، شناخت و کاهش این مقاومت روانشناختی را در اختیار رهبران قرار ره

مقاومت روانشناختی درونی خودشان یاری )کوچینگ( به عنوان ابزاری برای شناسایی می دهد. رهبران کارآمد از ره

کنند ها( به رهبران کمک مییاران )کُوچو تیم هایشان در مقابل تغییر و به حداقل رساندن آنها کمک می گیرند. ره

 .های تغییر و وظایف الزم برای اجرای تغییر با حداقل مقاومت را درک کنندتا مراحل تغییر، استراتژی

 یاری )کوچینگ(ایجاد فرهنگ ره .3

یاری )کوچینگ( غالبا چالش های خاص رو در روی یک رهبر را مورد بررسی قرار می دهد، اما همزمان رابطه ره

ها( یاران )کُوچیاری )کوچینگ( را به رهبر یاد می دهد. در عوض، رهبرانی که با رهمانند یک الگو مهارت های ره

ن پردازند. به اییاری )کوچینگ( میپردازند به کارِ رهنی که فقط به هدایت تیم میکار می کنند بیش از رهبرا

توانند پرسنل خود را بسوی مکالمات متمرکز و هدفمند و عملکرد ارتقاءیافته هدایت کنند که ترتیب رهبران می

یاری نگ(، روی ایجاد فرهنگ رهیاری )کوچیشود. این رویکرد رههایی با عملکرد باال میمنجر به تربیت افراد و تیم

)کوچینگ( تاثیر باال به پایین دارد که تفکر، توسعه، رشد، عملکرد باال و برقراری ارتباط آزاد و شفاف را تقویت 

تواند یک مهارت و استراتژی تاثیرگذار قدرتمند باشد که همه رهبران باید قادر به یاری )کوچینگ( میکند. رهمی
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 یاری )کوچینگ( یک رابطه تاثیرگذاریها در هدایت افراد و تیم هایشان باشند. به عالوه، رهز آندسترسی و استفاده ا

 .است

 ایجاد تعادل فردی و سازمانی .4

های کلیدی رهبران از رهبران انتظار می رود از سطح باالی آگاهی فردی و مقررات برخوردار باشند؛ که ویژگی

ان تواند به رهبریاری )کوچینگ( میز هوش هیجانی هستند. یک رابطه رهکارآمدی هستند که دارای سطح باالیی ا

ه های مختلف توسعهای تاثیرگذاری، نقاط قوت، حوزهشان، استراتژیهای رهبریآتی و فعلی به تامل درباره سبک

ارند. محصوالت ها کمک کند. همه این موارد برای یک رهبر از اهمیت باالیی برخوردهای رفتاری و درک آنو اولویت

و ابزارهای توسعه رهبری، زمان را صرف تسهیل درک و ارتقاء حوزه های هوش هیجانی و خوداندیشی فردی 

یاری )کوچینگ( این تمرکز فردی با توسعه شناخت فردی به عنوان ابزاری برای پرداختن کنند. اما در رابطه رهمی

یاری )کوچینگ( امکان ایجاد تعادل بین نیازهای شود. رهمی های سازمانی باالنسها، اهداف و استراتژیبه چالش

ها یا اقدامات ابتکاری توسعه رهبری که تنها روی سازد. آن دسته از برنامهفردی و کسب و کار را فراهم می

 .گیرندکنند؛ عامل کلیدی توسعه رهبری جامع را نادیده میهای فردی یا کسب و کار تمرکز میمولفه

 ری و چابکیپذیانعطاف .5

یاری )کوچینگ( به یک رهبر اجازه می دهد تا درباره بهترین روش ها تامل کرده، آنها را نقادانه ارزیابی کرده و ره

های ها و سبکتواند با تامل و تفکر درباره فاکتورهای فردی، اولویتسپس رو به جلو حرکت کند. همچنین می

صت یاری )کوچینگ( فری و فعلی تقویت کند. یعنی، رهبرانی که در رهرهبری یا تاثیرگذاری را در میان رهبران آت

ها را نقادانه مورد ارزیابی قرار دهند در تطبیق با شرایط مختلف از های خود تامل کرده و آندارند درباره اولویت

های ز مجموعه مهارتها و رفتارهای متفاوتی در پیش گرفته، یا اتوانند استراتژیجایگاه بهتری برخودار بوده و می

 .ای متفاوت برای تضمین حداکثر تاثیر و کارایی بهره ببرندخود به گونه

 ساختار، دامنه و عملکرد متغیر .6

های بسیار خاص عملکرد یا تفکر درباره تغییر در یاری )کوچینگ( برای پرداختن به چالشتوان از رهعالوه، میبه

صورت غیررسمی و برحسب شرایط یا به توان از آن بههمچنین می فرایندهای گسترده سازمانی استفاده کرد.

ری یابندی قبلی استفاده کرد. اندازه، دامنه و عملکرد رهریزی و زمانعنوان یک ابزار رهبری پیوسته با برنامه

ردی ف توان از آن به عنوان یک ابزار)کوچینگ( بسته به نیازهای رهبر و سازمان متغیر است. به این ترتیب می

 .برای توسعه و پشتیبانی از رهبران بصورت یک رویکرد جمعی بهره برد

 های فنی رهبریفراتر از مهارت .7
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یاری های فنی و عمومی رهبری است. درعین حال که رهکوچینگ مدیریت و رهبری چیزی فراتر از توسعه مهارت

ها و پذیری فردی برای مواجهه با چالشدهد انعطاف)کوچینگ( درمان نیست، به رهبران آتی و فعلی اجازه می

های ناکارآمد تفکر، احساسات یا ها، روشفشارهای رهبری را توسعه دهد. کوچینگ رهبری در شناسایی محرک

یاری )کوچینگ( کند. در نتیجه، رهشوند به رهبران کمک میهای مضر ناکارآمدی میرفتارها که منجر به چرخه

ه ها بهای شناختی، احساسی و رفتاری آنصت کنکاش، درک و تطبیق در واکنشتواند مانند یک فررهبری می

تواند یاری )کوچینگ( میعالوه، رههای ناکارآمدی و تضمین موفقیت عمل کند. بهوقایع بحرانی و شکستن چرخه

ئله، مدیریت های حل مسها، بهبود ارتباطات، مهارتبه انواع مسائل مانند ایجاد معنا و ارزش، مدیریت تعارض

 .ها بپردازدبرداری از آنگذاری، حفظ روابط و بهرههای هدفزمان، مهارت

 های بازخورد و تاملبرقراری ارتباط، حلقه .8

نظر رسیدن از دیدگاه همتایان یا رهبران سازمانی فعلی به  معموال رهبران مشتاق و فعلی از ترس ناشایست به

ای خود دارند. به همین خاطر گاهی گردآوری یا نیازهای توسعه صورت جدی سعی در پنهان کردن نقاط ضعف

رو اقدامات توسعه رهبری موفقیت چندانی حاصل نخواهد شود؛ از اینها دشوار میهای مهم و مرتبط درباره آنداده

ه شان دادی ارتباطاتِ آزاد و شفاف را فراهم ساخته و نیاری )کوچینگ( رهبری امکان ایجاد خطوط پیوستهکرد. ره

ها و دسترسی به آن دسته از منابع های رهبران و نیازهای آناست که ابزاری کارآمد برای پرداختن به دغدغه

دارند. معموال بخشی از توسعه رهبری شامل تامل  اطالعاتی است که خودشان سعی در پنهان نگه داشتن آن

یاری )کوچینگ( به هاست. رهساسات یا رفتارهای آنی منابع فردی مانند تاثیر روی طرز فکر رهبران، احدرباره

ن سازد. معموال ایهایشان در یک فضای امن را فراهم میرهبران مشتاق و فعلی فرصت تامل و ارزیابی نقادانه نقش

یاری )کوچینگ( از جانب همتایان رقیب های توسعه گروهی یا دریافت رهاشتراک گذاری فردی و تامل در برنامه

 .ستدشوار ا

 مند و آنیای هدفهای مداخلهروش .9

یاری )کوچینگ( رهبری فقط یک مکالمه نیست. ابزارهای توسعه رهبری معموال به عنوان ابزاری برای توسعه ره

یاری )کوچینگ( امکان شوند. اما رهها در گذر زمان استفاده میهای تکنیکی خاص یا آموزش برخی قابلیتمهارت

سازد. ای به صورت آنی را فراهم میهای شغلی و حرفهی مهارتبرای توسعه -هدفمند ی ی فرصت توسعهارائه

های عملکرد و دستیابی به برخی پیامدهای سازمانی مورد یاری )کوچینگ( برای پرداختن به چالشقراردادهای ره

ا هم حلِ یک مسئله بتن راهیار )کُوچ( و یک رهبر به صورت مشارکتی برای یافگیرند. معموال یک رهتوافق قرار می

اتیِ های عملیکنند و بر سر چگونگی ارزیابی پیامدها و اجرای برنامههای احتمالی تامل میحلکنند، روی راهکار می

رسند، که مزایای آن در لحظه مشهود است و الزم نیست خاص در یک چارچوب زمانی مشخص به توافق می
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ماه یا سال بر یک مهارت خاص تسلط پیدا کند. به عالوه، کل سازمان، رهبر،  منتظر بمانند که رهبر بعد از چندین

 .ها و مشتریان نیز بالفاصله از این تاثیر و پیامد سود خواهند جستهای آنتیم

 توزیع رهبری فراتر از رهبری اقتداری و رسمی .11

بری صرفا در جهت توسعه رهبران یاری )کوچینگ( رهها یا اقدامات توسعه رهبری، رهبرخالف بسیاری از برنامه

کند، بلکه برای پشتیبانی از رهبران فعلی و کارمندان عمل نمی (HiPo) های دارای پتانسیل باالمشتاق یا استعداد

یاری )کوچینگ( رهبری پا را فراتر از مرزهای رهبری گذاشته و یک ابزار مثبت دیگر در نیروی کار مفید است. ره

ها ساختارهای سازمانی های رهبری از طریق نیروی کار است. هر چه سازمانی مهارتو قدرتمند برای توسعه

اند برای تویاری )کوچینگ( میی رهبری توزیعی قرار دهند، رهتری در پیش بگیرند و انتظارات را بر پایهدستیک

ت رسمی و غیررسمی توزیع ی سطوح به صوردهد در همهها بهترین ابزاری باشد که به توسعه رهبری اجازه میآن

 .سزایی داردها و عملکرد مالی سازمان نیز تاثیر بهشود. این مسئله روی افراد، فرایندها، تکنولوژی
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