محمدیاسر سعیدی

پیاده سازی کوچینگ سازمانی

تاریخچه کوچینگ

• کوچینگ به مفهوم امروزی آن ،اواسط سال  ۱۹۸۰میالدی توسط توماس
لئونارد ( (Thomas Leonarدر ایاالت متحده آمریکا ایجاد شد.
• بعد از تعریف کوچینگ به عنوان یک حرفه ،مهمترین فعالیت توماس
لئونارد فقید تأسیس فدراسیون بینالمللی کوچها  ICFدر سال  ۱۹۹5بود
که امروز بزرگترین و معتبرترین سازمان غیر انتفاعی ناظر بر حرفهی
کوچینگ در جهان است.
•  .کوچینگ شروع به تفکیک شدن به دوشاخه «توسعه فردی» و
«کسبوکار»
• نتایج پژوهشهای موسسه هی گروپ نشان میدهد حدود یک سوم از
شرکتهای برتر لیست فورچون  5۰۰از خدمات کوچینگ استفاده
کردهاند.
• شواهد نشان میدهد سایر شرکتها نیز به سرعت در حال همراه شدن با
شرکتهای برتر برای ایجاد فضای مناسب برای کوچهای داخلی و خارجی
هستند

تعریففدراسیونجهانیکوچینگ

مشارکت بین کوچ و مراجع ،در
روندی قابل تأمل و خالقانه ،برای
الهام و تحریک در جهت به حداکثر
رساندن توانایی های شخصی
و حرفهای است.

کوچینگ
چیست؟

آقایمارشالگلداسمیت

کوچینگ ،کمک به رهبران موفق
برای رسیدن به تغییرات مثبت
ماندگار در خودشان ،رفتارشان و
تیمهایشان است.

آقایجانویتمور

کوچینگ در حال باز کردن پتانسیل یک شخص برای
به حداکثر رساندن عملکرد شخصی اش است .این به
آنها کمک می کند تا به جای آموزش یاد بگیرند.

تراپیست فرض میکند فرد
بیمار است و به درمان یا کمک
نیاز دارد و به صورت موقتی،
کاردانی و تدبیر خود را از دست
داده است.

آموزش ،تحت کنترل معلم
(آموزش دهنده) قرار دارد ،روی
یک برنامه خارجی کار میکند.
فرض بر آن است که دانش از
آموزش دهنده به آموزش
گیرنده منتقل میشود.

درمانگری

نیست

منتورینگ
نیست

کوچینگ
کوچینگ
چهنیست؟
چهنیست

آموزش
نیست

مشاوره
نیست

منتور تجربه و تخصص در حوزه
کاری خود دارد و تجربه خود را
با منتی (مراجع کننده) به
اشتراک میگذارد .منتور ،مسن
تر و خردمند تر بوده و بهتر از
همه میداند.

مشاوره رابطه ای است بین دو
فرد که در آن ،یکی تالش
میکند تا دیگری را درک و در
حل مسائل کمک کند تا کارایی
فردی یا سازمانی بهبود یابد.

صالحیتهاییککوچ
تعیین اصول بنیادین
احترام به اصول اخالقی
تنظیم قرارداد کوچینگ

ایجاد رابطه مشترک
ایجاد اعتماد و صمیمیت با مراجع
حضور و توجه کامل در روند کوچینگ
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02

03

04

برقراری ارتباط موثر
گوش کردن فعال
پرسیدن سواالت قدرتمند
ارتباط مستقیم
تسهیل یادگیری و نتایج
ایجاد آگاهی
طراحی اقدامات
برنامهریزی گامهای کوچینگ
مدیریت پیشرفت و مسئولیتپذیری

باورهاییککوچ
مراجع ،پاسخ را دارد.
اگر به آنها در حال حاضر آگاه نیست با
روند صحیح کوچینگ ،پاسخ را در
خودش پیدا میکند.

مراجع یک نابغه خالق
هست.
نگاه مثبت بی قید و شرط

مراجع ،کامل و سرشار از انرژی
است.
مراجع نیاز به کمک یا اینکه تحت
روانکاوی قرار بگیرد ،ندارد.

عدم قضاوت مراجع
احترام به مراجع ،تفکر و جهان
بینی او

رابطهکوچومراجع
کوچ متخصص فرایند کوچینگ است
مراجع ،بهترین متخصص در زندگی و
کار خود است
کوچ ،همراه مراجع در توسعه و رشد
او

چراکوچینگسازمانی
تنها یک دلیل معتبر برای
سرمایه گذاری در کوچینگ
برای سازمان شما وجود
دارد.
استراتژی
از
حمایت
سازمان و رسیدن به چشم
انداز و اهداف

قراردادنتعادل
کاروزندگیدر
زندگی
کارمندان

بازگرداندن
اعتمادبه
نفسبه
سازمانها

توسعه
مهارتهای
ارتباطی

کمکبه
رشد
کارمندان

ارتقاء
خالقیت
افزایش
بهرهوریو
اثربخشی

مدیریت
تغییراتیراکه
دررشدسازمان
شماقراردارد

کمکبهموفق
شدنسازمانبا
وجودشرایط
نامطمئنومبهم
اقتصادی

 ٪۸۰افزایشاعتمادبه
نفس

مزایایکوچینگدرسازمان
05

 ٪7۰بهبودعملکردکار

01

 ٪73بهبودروابط

06
 ٪72بهبودمهارتهای
ارتباطی
 ٪۸7بهبودتعادلکار/
زندگی

07

 ٪6۱بهبودمدیریت
کسبوکار

02

 ٪57بهبودزمان
مدیریت

03

 ٪5۱بهبودکاراییتیم

08

ایجادیکتیمباافرادخوشحالومثبت

04
افزایشبهرهوری

Source: ICF Global Coaching Client Study was commissioned by the ICF but conducted independently by PricewaterhouseCoopers.

چگونگیاستفادهازخدماتکوچینگدرسازمان
کوچینگسازمانی(مدیریتتغییر)

کوچینگفردی،تیمی

مدیراندرنقشکوچ
کسبمهارتهایکوچینگتوسطمدیران
سازمان هایی که مدیران را برای مدیر در نقش کوچ
آماده می کنند  %130 ،نتایج بهتری در کسب و کار
بدست میآورند و  33٪تعهد را باال میبرند.

Presence

صالحیتهایکوچینگبرایمدیران

حضور

Active
Listening

گوشکردن فعال
Trust & Intimacy

اعتمادوصمیمت

Powerful
Questioning

Feedbacks

بازخورد

سوالهای قدرتمند

ایجادارتباطموثر

کوچینگسازمانی
کوچها
 چهکسانیمیتوانندکوچباشند؟
 نحوهارزیابیکوچها

تفاهمنامهکوچینگ/اهداف
اخالقی
کوچها
مراجعین

سازمان





بررسیدرخواستکوچینگ
معرفیکوچبهمراجع
هماهنگیوارتباطات
ارزیابیفرآیند(مراجع/مدیر)

سازمان

مراجعین
 دامنهمخاطبانکوچینگدر
سازمان؟
 درخواستکوچینگ

جلسه آخر

ساختارجلساتکوچینگسازمانی

رسیدن به شاخصهای موفقیت

جلسه X

جلسه مقدماتی
هدف کلی
شاخصهای موفقیت

انتخاب کوچ از بین  2پیشنهاد
تفاهمنامه کوچینگ

جلسهپایانی
سهگانه/چهارگانه

جلسهمیانی
سهگانه/چهارگانه

جلسه X

جلسهاولیه
سهگانه/چهارگانه

جلسه اول

استراتژي سازمانی خود براي كوچينگ روشن كنيد
كوچ هاي داخلی در مقابل خارجی؟
اطمينان حاصل كنيد كه كوچ ها را به صورت حرفهاي انتخاب
كنيد
به مراجعين اجازه دهيد كوچ خود را انتخاب كنند
اطمينان حاصل كنيد كه هر يك از قرارد هاي كوچينگ بر
اساس اهداف مشخص كوچينگ است

قدم به قدم
براي پياده
سازي كوچينگ

اطمينان حاصل كنيد كه فرهنگ كوچينگ را به طور اساسی
پياده سازي می كنيد
ساختارهاي ارزيابی براي حمايت از اهداف فردي و سازمانی
تعريف اصول اخالقی كامالً مشخص و سازمان يافته
ذينفعان را درگير كنيد ( مدير ارشد ،منابع انسانی)
كوچينگ را در سيستم هاي توسعه و ارزيابی ادغام كنيد

قدم به قدم
براي پياده
سازي كوچينگ

