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 به نام خدا

  کوچینگ؟ یا آموزش تسهیلگری،

 

 شودکدام گزینه در چه شرایطی به کار گرفته می 

ها چه صاز این تخصشاید شنیدن عبارات تسهیلگری، آموزش یا کوچینگ شما را هم به فکر فرو ببرد و با خود فکر کنید که هرکدام 

 .توانند بیشترین تاثیرگذاری را در روند کاری شما داشته باشندزمانی می

وکار یا سازمان ممکن است طیف وسیعی از انواع مشاوره همچون مشاوره مدیریت یا مشاوره عنوان یک مشاور کسبشما به

ها همچون تسهیلگری، آموزش یا کوچینگ را نیز ز نقشفنی/تخصصی را ارائه دهید. عالوه بر اینکه ممکن است شما طیف وسیعی ا

 .وکار خودتان را داشته باشیدشده باشید و چه کسببپذیرید. چه یک مشاور استخدام

تواند وجود هایی میهای دقیقی وجود ندارد که شما چه زمانی باید چه نقشی را به عهده بگیرید اما دستورالعملها و نشانهشاخص

 .ها را برای انتخاب یک نقش خاص در یک پروژه در اختیار شما بگذاردتلویحاً این شاخصداشته باشد که 

 چه زمانی نقش تسهیلگر را به عهده بگیرید
ای نیست. مشاوره سازمانی درباره کار کردن مصممانه با مراجعان انتخاب میان تسهیلگری، آموزش یا کوچینگ، انتخاب چندان پیچیده

شدت به نقش تسهیلگری احتیاج دارد. تسهیلگری کمک به گروهی رات قدرتمند و پایدار است. این امر معموالً بهشما برای انجام تغیی

 خواهند اینخواهند چه چیزی را با کمک یکدیگر به دست آورند، چگونه میها میگیری در این امر است که آناز افراد برای تصمیم

 .افراد برای رسیدن به اهدافشان است ازآن کمک به اینکار را انجام دهند و پس

تواند کامالً غیرمستقیم تا کامالً صریح و مستقیم باشد. شرایطی که معموالً در زمان استفاده از تسهیلگر در های تسهیلگری میسبک

 :ها برای ایفای نقش تسهیلگری وجود دارد شامل موارد زیر استسازمان

  های در حال پیشرفت معموالً هنگام جلوی مراجعان نیاز دارد. مشارکتمشارکت روبهزمانی که پروژه به اعتماد، تعهد و

شود. در عوض، مشارکت اعضا از دانستن باورها و عقایدی های آموزشی یا گرفتن توصیه از افراد مشخص دیده نمیدوره

خصوص شدت مهم باشد بهاند بهتوشود که برای این افراد ارزشمند است و درخواست شده است. این مساله میناشی می

اند. جوهره تسهیلگری بیرون کشیدن این زمانی که یک گروه متنوع در کنار یکدیگر برای انجام یک پروژه گرد هم آمده

واهند خکه چگونه میخواهند انجام دهند و اینگیری درباره جیزهایی است که میباورها و عقاید و کمک به اعضا برای تصمیم

 .ا انجام دهنداین کار ر
 روستزمانی که مراجع با مشکالت پیچیده یا اهداف کلیدی روبه 
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اندازهای همه اعضای آن تا جای ممکن باشد. بهترین شود که چشمهای یک سازمان، زمانی حاصل میدرک صحیح اولویت

 آید و توسعهفعاالنه اعضا به دست می ها از مشارکتگرایانه و منعطف برای پاسخ دادن به این اولویتهای مناسب، واقعاستراتژی

 .توان به مشارکت مؤثر اعضا دست یافتترین نقشی است که از طریق آن مییابد. تسهیلگری، مهممی

 .چه زمانی نقش کوچینگ را به عهده بگیرید

ایطی به چالش بیندازد. شر تواند افراد راانتخاب میان کوچینگ، تسهیلگری و آموزش اگرچه کار بسیار سختی نیست اما گاهی هم می

 :های کوچینگی بیشتر ارتباط برقرار کنیددهد که با موقعیتآیند این امکان را به شما میکه در زیر می

 فرد داخل پروژه گیر افتاده و دچار مشکل شده است. 

های ی، شناسایی استراتژیهای جارها یا اولویتسازی چالشکوچینگ ابزاری قدرتمند برای هدایت و حمایت از فرد برای شفاف

 .هاستکارگیری استراتژیازآن بهها و پسمناسب برای پاسخ دادن به چالش

 به حداکثر رساندن یادگیری فرد از تجربیات 

تواند ابزاری بسیار قدرتمند برای هدایت و پشتیبانی افراد برای های یادگیری متفاوتی دارند. کوچینگ در این زمینه میافراد روش

 .در تجربیات خود و سپس استفاده از آن در یادگیری برای بهبود تاثیرگذاری خویش است تعمق

 چه زمانی نقش متخصص را به عهده بگیرید

 :توانید نقش متخصص را به عهده بگیریدآید مواجه شدید، در این صورت است که میاگر با شرایطی که در ادامه می

 کارگیری آن نیستکه وابسته به زمینه به پروژه به دانشی عمومی نیاز دارد، دانشی. 

 :خصوص در این مواردانواع مشخصی از دانش عمومی وجود دارد، به

 های مدیریت عملکرد،آیند، برای مثال سیستمیابند و/یا به اجرا درمیها توسعه میهای عمومی که از طریق آن سیستمالف. چارچوب

 .های بازاریابیهای مالی یا سیستمسیستم

ریزی، ارزیابی، تغییر سازمانی، پاسخ دادن به مسائل ضوابط های عمومی مثل برنامههایی برای راه انداختن فعالیتب. دستورالعمل

 .های آموزشیاخالقی، استفاده از رویکردهای ایجاد ظرفیت یا توسعه برنامه

 .شدت تخصصی و فرآیند ساز استپروژه نیاز به دانشی دارد که به .۲



 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه                                                                                                                           

 

 
3 

 

نمونه نصب کامپیوترها، انجام تحقیقات بازار، مواجهه با قوانین و مقررات، طراحی و تهیه خدمات خاص، فرآیند و روندهای مالی برای 

 .گیرییا استفاده از ابزارهای خاص برای حل مشکالت یا تصمیم

 دهنده را به عهده بگیریدچه زمانی نقش آموزش
 هایها یا نگرششود تا دانش، مهارتگیرندگان کمک میگیرنده یا آموزشه آموزشآموزش دادن، فعالیتی است که در آن به توسع

دهنده را در شرایطی منظور توسعه عملکرد در وظیفه کنونی یا آینده توسعه یا ارتقا دهند. شما ممکن است نقش آموزشخود را به

 :آید، به عهده بگیریدکه در ادامه می

 هایی در پروژه شما وجود داشته باشد که موقع انتقال پیدا کند. ممکن است زمانبه دانش تخصصی باید به شکلی موجز و

های تخصصی به شکلی بسیار متمرکز و مؤثر داشته باشند. این دانش ممکن است هر اعضا نیاز به آموختن برخی دانش

 .های تخصصی را شامل شودشکلی از دانش
 ردنیاز باشدممکن است انتقال دانش به گروهی از افراد مو. 

های وژهتواند در پرآموزش اغلب زمانی سودمند است که گروهی از افراد به دانش وابسته به متخصص نیاز داشته باشند. این مساله می

های های تغییر پروژه یا روشعنوان نمونه زمانی که اعضای یک پروژه درباره نحوه تغییر سازمانی، برنامهمشترک زیاد دیده شود به

 .ها نیاز به آموزش دارندآوردی دادهگرد

هایی ها قرار دهد، زمانتواند در اختیار آنتسهیلگری، آموزش یا کوچینگ تمام مواردی نیستند که یک فرد برای کمک به سازمان می

در اینجا  کلی دگرگون کند.تواند روند حرکت یک سازمان را بهوجود دارد که مسائلی درون سازمان همچون رهبری قدرتمند می

را مطالعه کنید. دانش، تجربه، مهارت و مدیریت عوامل مهمی هستند که در  کندری چگونه عمل میکوچینگ رهب توانید مقالهمی

 .ها باید در نظر گرفته شوندها و شرکتمسیر رشد و توسعه سازمان

    managementhelp  :منبع

 

https://icoachtraining.com/%da%a9%d9%88%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f/

