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 گري سازمانی چیست؟ مربی

مند نیروي انسانی جهت  هنر پرورش سازنده و نظام Organizational coaching گري سازمان مربی

هاي پیشرو است که  گري ویژگی مدیران و رهبران سازمان دستیابی به اهداف واالي سازمانی است. مربی

شود. آموزش نیروي انسانی زمانی موثر خواهد بود  منجر می وري سازمانی بهرهو  اثربخشیبه عملکرد بهتر، 

در سازمان ایفا کند. این مفهوم از قرابت معنایی زیادي با مفهوم  خوبی که مدیر بتواند نقش مربی را به

 .برخوردار است مرشدیت سازمانی

هر سازمانی براي رسیدن به موفقیت باید داراي خالقیت جمعی، خودکفایی، اطالعات و دانش 

ها نیازمند افرادي هستند که در  ر عمل باشد. در واقع در اکثر موارد سازمانتر وهمچنین ابتکا وسیع

نفس باشند. افرادي که توانمندي خود را باور داشته باشند  اي خاص، داراي تجربه، دانش و اعتماد به زمینه

نیاز به  ها و همواره براي رسیدن به اهداف بزرگ تالش کنند. اگرچه با پیشرفت علم، در بسیاري از زمینه

هاي هر سازمانی  نیروي انسانی وجود ندارد اما نیروي انسانی کارآمد همواره از بزرگترین دغدغه

است. البته این رویکرد به مرور زمان دچار تغییراتی شده است. اگرچه در گذشته سازمانها و  بوده

وانمند و خالق اهمیت ها به دنبال نیروي کار با تجربه و ماهر بودند، امروزه وجود مدیران ت شرکت

 .بیشتري یافته است

تنها به عنوان رهبري موفق بلکه به عنوان یک مربی پیشرو کمک  ها از مدیران ماهر نه در برخی سازمان

ها شود. بنابراین استفاده از فرایند  وري وکاهش هزینه تواند سبب افزایش بهره شود. یک مربی می گرفته می

ها فرایندي دو جانبه و  د سبب افزایش بازدهی شود. مربیگري در سازمانتوان مربیگري در سازمانها می

 تشریح به مقاله این در موضوع اهمیت به نظر. است تشکیالت یک  مبتنی بر روابط یک شخص

 .است شده پرداخته سازمانی مربیگري
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 گري سازمانی اهمیت مربی

، مدیران هر روز نقش اساسی تري نسبت به گذشته پیدا می کند. شرکت ها و هاي مدیریت تئوريدر 

ها در رقابت، ناگزیر به اجراي رویکردهاي نوین تري در بحث نیروي انسانی هستند . مربیگري  سازمان

رو به نقش هایی فراتر از جمله این رویکردها است. در حال حاضر مدیران سازمانهاي پیش Coaching یا

از رهبري می اندیشند و در تالش هستند نقش یک مربی را بازي کنند. آنها از این راه سبب افزایش 

 .شوند ترك خدمت کارکنانو کاهش  تعهد سازمانیو  انگیزش نیروي انسانیوري،  بهره

ها و مؤسسات هستند، باید اصول مربیگري را اجرا کنند. براي  رهبرانی که خواهان توسعه سازمان

تواند فرایندي اثربخش  گري می انی که به پیشرفت افراد در سازمان هایشان عالقه مند هستند، مربیرهبر

باشد. مربیگري روشی موثر جهت ارتقاي یادگیري است که میتواند بر سود و زیان سازمان تاثیر مثبت 

 .داشته باشد و مزایاي محسوسی را براي افراد و سازمانها داشته باشد

تالطم امروز، براي بقاي یک بیزینس و به حداکثر رساندن بازدهی انسانها، بهترین راه در دنیاي پر 

مدیریت، مربیگري است. در طی بیست سال گذشته، مربیگري یکی از موثرترین ابزارها براي تغییر در 

ري سازمانها و همچنین بهبود عملکرد مدیران در انجام امور مدیریت منابع انسانیشان است. در مربیگ

تمرکز بر روي فرد است. مربیگري قادر است بین اهداف سازمانی و نیازهاي فردي کارمندان براي رشد 

 .و پیشرفت تعادل برقرار کند و سبب برقراري یک رابطه مبتنی بر منفعت بین فرد و سازمان شود

 وظایف مربی

 :ته مهم توجه کننداگر مدیران می خواهند نقش یک مربی را بر عهده بگیرند، باید به پنج نک

به مسائل و مشکالت کارکنان توجه نشان دهند و سعی کنند که آنها را درك کنند. اگرچه این  -1

مشکالت به نظر کوچک و پیش پا افتاده باشند. براي مثال نگرانی کارمند در مورد تداخل ساعت کاري 

 .اش با ساعت تعطیلی مهد کودك فرزندش
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ردانی کنند، اگرچه ممکن است بعد از یک کار طوالنی، سازمان به از سعی و تالش کارکنان قد -2

 .اهداف خود دست نیابد، ولی باید سپاسگزار تالش کارکنان خود باشد

 .نظرات کارکنان را جویا شوند و آنها را درگیر کار کنند -3

ترتیب کارکنان اي داشته باشند. به این  به کارکنان کمک کنند که براي تغییر در خود، طرح و نقشه -4

 .کند وري آنها افزایش پیدا می کمتر تحت تاثیر استرس در محل کار و زندگی قرار گرفته و بهره

هاي سازمان از نظر آنان مهم هستند و به کدام  از کارکنان بپرسند که کدام یک از اهداف و فعالیت -5

ی شوند که کنترل بیشتري بر آنها یک می توانند متعهد باشند. زیرا کارکنان بر اموري بیشتر متمرکز م

 .دارند

 گري سازمانی انواع مربی

سازمانی شامل مواردي است که تعدادي از کارکنان یک سازمان قادر به یادگیري  مربیگري درون

باشد.  مربیگري سازمانی باشند. در واقع این امر عالوه بر وجود افراد مستعد نیازمند شرایطی ویژه می

سازمانی داراي معایب و مزایایی است. به عنوان  ي سازمان است. مربیگري درون رعهدهتأمین این شرایط ب

اي از محاسن  توان به عنوان نمونه مثال برخورداري از آگاهی کافی در مورد روابط داخلی سازمان را می

زمان هاي کاري سا سازمانی به تمامی سیاست مربیگري درون سازمانی نام برد. از طرفی یک مربی درون

 .تواند سبب جهت گیري فکري وي شود اشراف دارد و این امر می

 سازمانی گري برون مربی

ي  هاي الزم در زمینه مربیگري درون سازمانی در واقع استخدام کردن فردي با تجربه و داراي مهارت

تنها سازمانی، تالش کردن براي رسیدن به  مربیگري از خارج شرکت است. بزرگترین مزیت مربی برون

ي مربیگري را بر عهده دارد و مسئولیتی درون  سازمانی تنها وظیفه یک هدف است. در واقع مربی برون

 .باشد ي باالي دستمزد وي می سازمانی هزینه سازمان ندارد. بزرگترین عیب مربی برون
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 گري اجرایی مربی

کند. مربی موظف است تا  میدر این مدل از مربیگري سازمانی، مربی با مدیران اجرایی رابطه برقرار 

ي مربی  اهداف مدنظر مدیران سازمان را تحقق بخشد. به عالوه تأمین برخی منابع پشتیبانی نیز بر عهده

ي رسیدن به این  هاي بهینه شود و مربی روش است. در واقع اهداف جدید توسط مدیران انتخاب می

 .شود هاي این روند محسوب می ترین بخش کند. کسب تجربه، از مهم اهداف را شناسایی می

 گري شراکتی مربی

دهد. هدف تمام کارکنان و  این نوع رابطه در واقع مشابه فرایندي است که در یک تیم ورزشی رخ می

هاي سازمان باید همسو با اهداف سازمان باشد. در حقیقت روابط بین اهداف سازمان و کارکنان  بخش

فقیت هر یک، منجر به موفقیت دیگري شود. این نوع مربیگري بر ریزي شود که مو باید به نحوي برنامه

 .تعیین اهداف مشترك متمرکز است

 گري گروهی مربی

اندیشی سعی بر شناسایی مشکالت سازمان دارد.  این نوع مربیگري با تشکیل اتاق فکر و جلسات هم

وجود آمده شناسایی  ي برطرف کردن معضل به در گام بعدي با استفاده از خرد جمعی بهترین شیوه

 .تواند بلند مدت و یا کوتاه مدت باشد گردد. این معضل می می

 گري سازمانی هاي مربی شیوه

 کیفیت منابع انسانی

هاي فردي  در این مدل از مربیگري، مربی موظف است با ترویج سخت کوشی و ابتکار عمل، استعداد

ي کارکنان را شناسایی کند. سپس با توجه به استعداد افراد تغییرات الزم را اعمال کند. اگرچه ممکن  همه

ي  بکارگیري بهینهاست برخی افراد کار خود را از دست بدهند اما هدف اصلی توانمندسازي نیروها و 

هایی که به نحوي با سازمان در  هاي تمامی افراد و شرکت آنها است. همچنین در این فرایند ظرفیت

هاي پنهان  هاي مربوطه، معموال داراي استعدادها و ظرفیت شود. متریان و شرکت ارتباط اند شناسایی می
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ن را افزایش داد و روابط برون سازمانی را بر وري سازما ها می توان بهره هستند. با استفاده از این ظرفیت

 .اساس منفعت، سازماندهی کرد

 مدل کسب و کار

پردازد. به عنوان مثال با انتخاب  این نوع مربیگري به منافع صاحبان اصلی سرمایه و کسب و کار می

خدمات گردد. از طرفی با بهبود کیفیت کاالها و  هاي درست تبلیغاتی سبب افزایش مشتري می شیوه

-ي برد ریزي بک معامله کند. در واقع مربی تمام امکانات را در جهت طرح رضایت مشتري را جلب می

 .گیرد برد بکار می

 مبتنی بر عملکرد

این نوع مربیگري متنی بر بررسی عملکرد تمام اجزاي سازمان است. در واقع این نوع مربیگري تأکید 

شناسایی تمامی نقاط ضعف و قوت کارکنان، مدیران و همچنین فراوانی بر نتجیه دارد. مربی ابتدا با 

هاي  کند. سپس با تجزیه و تحلیل داده هاي سازمان را ثبت می صاحبان سرمایه الگوي اصلی توانایی

بینی شده با بررسی و  کند در صورت عدم تطابق نتایج واقعی و پیش بینی می آماري، نتایج را پیش

 .نماید ت را یافته و آنها را حل میهاي دقیق علت مشکال کاشناسی

 بندي خالصه و جمع

مربی سازمان اغلب به عنوان کارشناسی تلقی می شود که رفتار افراد یا تیم ها را بر مبناي دانش و 

اي هستند. اما تجربه و  هاي ویژه کند. مربیان سازمانی داراي کیفیت تجربه بیشترش هدایت و راهنمایی می

ست که جهت را تعیین می کند. در مربیگري سازمانی، بر روي رفتارهایی که بصورت دانش فرد یا تیم ا

شود. بلکه تمرکز آن متوجه شناسایی فرصت رشد براساس  ضعیف و نادرستی اجرا می شوند، تمرکز نمی

گري، یک روند فعال کننده فکر و ساختاربندي شده است که  قابلیت ها و قوت هاي فرد می باشد. مربی

اجرا و عمل در اوج توانایی، با افراد یا تیم ها همکاري کرده، تا آنها را زودتر با وضوح فزاینده به براي 

 .اهداف و خواسته هایشان برساند
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هاي شایانی به موفقیت یک  سازمانی کمک سازمانی و چه درون استفاده از یک مربی چه در سطح برون

و تخصص   دیگري از مربیگري سازمانی مبتنی بر مهارت ، انواع کند. عالوه بر موارد مذکور سازمان می

سازمانی مؤثر تر خواهد بود.به عالوه با برگزاري  طور کلی وجود یک مربی برون مربی وجود دارد. به

اي و با تجربه  جلسات ماهانه و فصلی عملکرد مربی نیز باید بررسی شود. با وجود یک مربی حرفه

گري  نیاز خواهن شد. بنابراین به وظایف سنتی مدیریت سازمان باید مربی سازمانها از مشاوران مختلف بی

 .نیز اضافه شود
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