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جواد فصيحی آذر  ،1شهال

سهرابی 2

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال چهارم)

نقش مربيگري در مدیریت سازمان

نام نویسنده مسئول:
جواد فصيحی آذر

چکيده
مطالعه پژوهش های پیشین موید آن است که چگونگی تعامل میان مدیر با نیروی انسانی می تواند
تبیین کننده میزان دستیابی به اهداف سازمان باشد .این مهم در ادبیات تحقیق تحت عنوان مربیگری،1
مورد بررسی قرار گرفته است و شواهد داللت بر آن دارد که مربیگری می تواند در ایجاد مدیریت
سازمانی مطلوب و مدیریت مناسب رفتاری سازمانی ،حائز اهمیت باشد .مربیگری ،در حیطه های
مختلف کاربرد داشته و می تواند به افزایش دانش و بینش شناختی مدیران و پژوهشگران یاری گر
باشد .بر همین اساس در این پژوهش در قالب یک مطالعه مروری نسبت به شناخت مفاهیم و
کارکردهای مربیگری در حوزه مدیریت اقدام شد .در این پژوهش از مطالعات کمی و کیفی ،کتاب ها،
طرح های پژوهشی و خالصه مقاالت بهره گرفته شد .در این مطالعه ،از طریق جستجو در پایگاه های
علمی معتبر با کلید واژه های مربیگری و مدیریت ،نسبت به بررسی مقاالت اقدام گردید .نتیجـه ایـن
جستجو دستیابی به  672منبع مرتبط با موضوع بود کـه از این میان  142مورد که مناسب ترین آن
ها از نظـر پوشـش موضوع بـا تأکیـد بـر جنبـه هـای مختلـف مربیگری در حوزه مدیریت سازمان
بودند؛ استفاده شد .نتایج نشان می دهد دو دهه ی اخیر ،دوره مهم پیشرفت در زمینه تحقیقات
متمرکز بر مربیگری در مدیریت مناسب سازمان بوده است .با این حال مطالعه در حوزه مربیگری
سازمانی بیش از پژوهش های تجربی ،پژوهش های تئوریک را به خود اختصاص داده است که لزوم
بهره گیری از دیدگاه های تئوریکی در مطالعات تجربی را تبیین می نماید.

واژگان کليدي :مربیگری ،مدیریت ،سازمان.

1. Coaching
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مقدمه
گرچه مفهوم مربیگری در طول چند دهه گذشته سابقه طوالنی در حوزه ورزش دارد ،اما در سازمان های خصوصی و دولتی به عنوان
یک روش بسیار محبوب برای توسعه عملکرد کارکنان توجه خاصی را به خود جلب کرده است(کیم و همکاران .)6114 ،6نقش یک مدیر از
نظارت و کنترل به مربیگری منتقل شده است که ابتکار رهبری تلقی می گردد که بر پیشرفت کارکنان برای بهبود عملکرد آن ها تمرکز
دارد(هوانگ و هسیه .)6112 ،3این نقش چنان گسترده شده است که بررسی آموزش و توسعه توسط موسسه خبره پرسنل و توسعه(4هیئت
تخصصی برای توسعه منابع انسانی و افراد در انگلیس) ،گزارش داد که مربیگری مدیریتی داخلی توسط سه چهارم سازمان ها بکار گرفته
می شود و اهمیت مربیگری انتظار می رود در آینده نزدیک افزایش یابد (.)6112 ،CIPD2
مربیگری مدیریتی به رفتارهای رهبری مدیریتی پیشرفت محور اشاره دارد که شکل تعامل دوتایی به خود می گیرد و بر بهبود فوری
کار تاکید دارد و می تواند از نظارت که بیشتر بر حمایت از حرفه طوالنی مدت متمرکز است ،متمایز باشد(سوچان و همکاران6116 ،2؛ کیم
و همکاران .)6114 ،محققان مختلف تعاریفی از مربیگری را ارائه دادند .مربیگری مدیریتی اشاره به اقدامات یک مدیر یا رهبر دارد که به
عنوان یک مربی خدمت می کند و از طریق رفتارهای خاصی که کارمند را قادر می سازد تا یاد بگیرد و پیشرفت کند ،یادگیری در محیط
کار را تسهیل می کند(لینگ و همکاران6112 ،7؛ الینگر .)6113 ،8در مطالعه ای که محققان بر روی مدیران انجام دادند ،مشخص شد در
حالی که مدیران اهمیت مربیگری برای صنعت و سازمان هایشان را تایید می کنند ،پاسخ ها نیز نشان می دهد که آن ها به طور کارآمد
مربیگری را در سازمان هایشان ارائه نداده اند(ازدوران و تانوا.)6117 ،9
مربیگری مدیریتی ،در زمینه سازمانی بسیار معروف شده است (هملین و همکاران .)6118 ،11برای سازمان های جدید جهت حفظ
رقابت ،نیاز منظم برای یادگیری و نوآوری در محل کار وجود دارد؛ به همین دلیل است که تاکید زیادی بر مربیگری مدیریتی قرار گرفته
شده است .سازمان هایی که در محیط جهانی و پویا فعالیت می کنند ،تمایل به ایجاد فرصت هایی برای تغییر مثبت دارند و به اشتراک
گذاری تجربیات در میان اعضای آن ها یکی از الزامات چنین سازمان هایی است (کاکس و همکاران .)6114 ،11بنابراین ،مشخص شده
است که سازمان ها باید به سرمایه گذاری های بزرگتری در یادگیری سازمانی و همچنین سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی بپردازند (چین
و یانگ.)6116 ،16
نشانه های قابل توجهی وجود دارد مبنی بر این موضوع که سازمان ها به تغییر برخی از وظایف به مدیران و رهبران که در سازمان ها
فعالیت می نمایند می پردازند که معموال با کارشناسان توسعه منابع انسانی )HRD( 13مانند توسعه و مربیگری مرتبط هستند (لیو و بات،14
 .)6111به نظر می رسد محبوبیت مربیگری مدیریتی در کشورهای مانند ایالت متحده و اروپا در مقایسه با سایر نقاط جهان افزایش یافته
است .کیم )6111( 12ادعا کرد که نقش مدیر و رهبر نسبت به اجرای یک روش توسعه منابع انسانی دیگر از قبیل توانمند سازی کارکنان،
تصمیم گیری تحت فرمان شخص 12و مشارکتی به جای سبک معمول هدایت کردن و حالت منطقی از جمله اصالح خطاها ،هدایت ،و
کنترل کارکنان برای انجام مربیگری در سازمان ها تغییر یافته است .با این حال ،این ارزش های پیش بینی شده مربیگری در سازمان های
آسیایی ممکن است قطعا به دلیل ارزش های فرهنگی کنفوسیوسی 17در آسیا در تعارض قرار گیرد (علی و عزیز .)6118 ،18به عنوان مثال،
در این فرهنگ تصمیم گیری و قدرت تمایل دارند بیشتر بین رهبران و مدیران متمرکز شوند به جای اینکه در سایر اعضای تیم و کارکنان
پراکنده شوند ،که به عنوان فرهنگ فاصله قدرت زیاد در جنوب آسیا مشخص شده است (مارتنس.)6118 ،19
2. Kim et al.
3. Huang & Hsieh
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این رفتارهای مرتبط با مربیگری مانند بازخورد رو در رو ارائه شده توسط سرپرست ممکن است به ایجاد تأمل برای کارمند بیانجامد
و براین اساس این فرصت را افزایش دهد که ممکن است کارکنان برای سازگاری ،بسته به تجربه خود ،مقداری زمان را در اختیار داشته
باشند (رابرتسون .)6112 ،61به طور کلی می توان بیان داشت جهان پویای امروز ،سازمان ها و گروه ها را ایجاد می کند و دیدگاه خود را
نسبت به آنچه که هنجار است ،شکل دهی مجدد می کند" :تغییر ،هنجار جدید است" یا "هنجار جدید ،تغییر مداوم است" .محرک های
تغییر می توانند مثبت یا منفی و می توانند زیست محیطی یا شخصی باشند .آن ها می توانند از محیط خارجی یا داخلی باشند(جورگنسن
و همکاران .)6118 ،61تغییرات محیط خارجی می تواند به علت عواملی مانند بازارها ،قانون ،رقابت و اقتصاد باشد و همه این ها می تواند
پیامدهایی را برای سازمان ها از جمله توسعه استراتژی آن داشته باشد .شیوه ای که در آن ،تغییر از طریق سازمان پیاده سازی و پذیرفته
می شود ،به شدت تحت تأثیر رهبران آن ،نگرش ها و رفتارهای آنان است؛ همچنان که توسط زیردستان آن ها احساس می شود(کری و
همکاران .)6111 ،66وقتی تغییرات در کار انجام می شود ،مهارت های کارکنان باید ارزیابی گردد .معموال آموزش برای از عهده برآمدن
ملزومات مهارت جدید ضروری بوده و مربیگری نیز برای تسهیل پویایی الزم است .هر سازمان دارای فرهنگ منحصر به فرد خود است و
تغییرات فرهنگی در طول زمان در نتیجه بسیاری از تغییرات دیگر تکامل می یابد(جیم.)6112 ،63
در مرور اجرایی بهترین روش ها در مدیریت تغییرات  -نسخه  ،6114گزارشات نشان می دهد که دو یاری رساننده بزرگ در موفقیت
عبارتند از :تعامل و مشارکت کارکنان؛ تعامل با مدیریت میانی 64و پشتیبانی از آن (کریسی و هیات .)6114 ،62مطالعات نشان داد که موانع
اصلی در هنگام اجرای پروژه های تغییر عبارت بودند از :تغییر طرز فکر و نگرش ها؛ عدم انگیزه کارکنان درگیر" .بنابراین مهمترین چالش
ها ،چالش های افراد محور هستند ،انگیزه ،کلید تغییرات موثر است و حفظ انگیزه در دستیابی به تغییر ،یک چالش واقعی است(مارتنز،62
 .)6118با توجه به انگیزه ،مربی می تواند نقش مهمی در تسهیل روند تغییر ایفا کند .هدف محققان از مطالعه در این زمینه ،ایجاد پیوند
بین روند تغییر و مربیگری در یک سازمان بوده است .در سازمان مربیگری یک عمل معمول در محل کار نیست (جیم .)6112 ،
اگر چه مربیگری مدیریتی به طور قابل توجهی به عنوان یک استراتژی ضروری توسعه سازمانی و همچنین به عنوان یک روش معاصر
برای مدیریت و توسعه کارکنان در چارچوب توسعه منابع انسانی شناخته شده است (هملین و همکاران .)6118 ،این امر فاقد پایایی تجربی
است و متخصصان توسعه منابع انسانی ممکن است به دلیل عوامل تغییر و تأثیرگذاران استراتژیک بین رهبران و مدیران قادر به ارتقاء
مربیگری مدیریتی نباشند .شکاف تحقیق مهم در ادبیات مربیگری مدیریتی وجود دارد که باید با بررسی اقدامات مربیگری و اثرات آن در
کشورهای غیر غربی مورد توجه قرار گیرد (بتی و همکاران.)6114 ،67
نقش هدایت کننده مدیر در طی مداخله مربیگری تغییر می کند و بیشتر به سبک مکالمه ای تبدیل می شود جایی که مسئولیت
یافتن راه حل بین مدیر و زیردستان به اشتراک گذاشته شده است (نینان .)6118 ،68درک زیردستان ،مربوط به راه حل و در نظر گرفتن
روش های جایگزین اقدام توسط مدیر از طریق استفاده از سواالت افزایش می یابد؛ جوانب مثبت و منفی برنامه های مختلف اقدامات به
وضوح توسط هر دو طرف مورد بحث قرار می گیرد و انتخاب جایگزین مناسب مورد توافق قرار می گیرد (لنسر .)6112 ،69هنگامی که
مداخله مربیگری انجام می شود ،کارکنان با موقعیت مشکل ساز روبرو می شوند که نیازمند احتیاط بسیار بیشتری است ،زیرا آن ها باید
تمامی استراتژی های جایگزین را که در کنار مدیر خود برای رسیدن به اهداف توسعه داده شده است ،اجرا کنند و اکنون به خوبی آگاه
هستند که چگونه و چه زمانی ،اقدامات را باید انجام دهند (مک لینان .)6117 ،31مبتنی بر استدالل های صورت گرفته به نظر می رسد که
مربیگری مدیریتی به طور مثبت رفتارهای در نقش کارکنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد (علی و عزیز ،)6118 ،با این حال مطالعات تجربی
محدودی در این زمینه صورت گرفته است که لزوم انجام پژوهش های بیشتری را در این حوزه روشن می سازد.
شایان ذکر است مطالعات ارزشمندی در زمینـه مربیگری در سازمان ها ،در دنیـا انجـام شده است ،اما در ایران تحقیقات معدودی
چه به طور کیفی و چه به طور کمی در این زمینه انجام شده ،از آنجا که ارایه مقاالت مـروری می تواند موجب ارتقای دانش در زمینه
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چگونگی کارکرد مربیگری در مدیریت مطلوب سازمان ها گردد ،بنـابراین اکنـون ایـن سـؤال مطـرح می شود که نقش مربیگری در مدیریت
سازمان چگونه است؟ بنابراین هدف این مطالعه مروری ،تبیین مفهومی ،کارکردی و چشم اندازی از مربیگری در مدیریت سازمان است.

روش تحقيق
در این مطالعه ،مرور عمیق و جامعی در رابطه با مربیگری در مدیریت سازمان (بویژه با محوریت مدیریت رفتار نیروی انسانی) از طریق
جستجو در پایگاه های معتبر علمی با کلید واژه های مربیگری و مدیریت صورت گرفته است .نتیجـه ایـن جستجو دستیابی به  672منبع
مرتبط با موضوع بود کـه از این میان  142مورد (از سال  1978الی  )6118که مناسب ترین آن ها از نظـر پوشـش موضوع بـا تأکیـد بـر
جنبـه هـای مختلـف مربیگری در مدیریت مناسب تر سازمان و نیروی انسانی بودند ،بـرای نگـارش ایـن مقالـه استفاده شد .این منابع
شـامل مطالعـات کمـی (توصـیفی ،تحلیلــی ،سیســتماتیک ،متاآنــالیز و  )...و کیفــی (تئــوری زمینـه ای ،پدیـده شناسـی ،آنـالیز
محتـوا و  ،)...طرح های پژوهشی و خالصه مقاالت بودند.

مبانی تجربی و نظري
مبانی تجربی
در این بخش سوابق پژوهشی مهمی که در سال های پیشین از مقدار استنادهای باالیی برخوردار بوده اند مورد اشاره قرار گرفته -اند
که از سال  1999الی  6119اهم این مطالعات بوده است و در اغلب مطالعات بعدی نسبت به این مطالعات ارجاع داده شده است.
الینگر )1999(31نتایج تحقیقات ضمنی و مهم کیفی خود را در خصوص مدیران نمونه ای که به عنوان تسهیل کننده یادگیری انتخاب شده
بودند به اشتراک گذاشتند و همچنین از  16نفر از مدیران میانی و مدیران عالی خواسته شد تا حوادث بحرانی ناخوشایند و  /یا بی نتیجه
خود را که نقش مهمی در تسهیل یادگیری زیردستانشان داشته ،شرح بدهند .از دیدگاه یادگیرنده ،مدیران و سازمان ،اثرات مربیگری
مدیریتی مورد توجه قرار گرفتند .صرفه جویی  ،به اشتراک گذاری دانش ،یادگیری و ساختارهای بهتر ،نتیجه گیری مربیگری مدیریتی تلقی
شدند .الینگر و همکاران )6113( 36تأثیر رفتار مدیران صفی 33را به عنوان تاثیر مربی بر رضایت شغلی زیردستان و عملکرد شغلی آن ها
بررسی کردند .مطالعه در این خصوص شامل مدیران و زیردستان برای تحلیل رفتارهای مربیگری ادرک شده ناظران در سازمان های صنعتی،
ارتباط آن ها با عملکرد شغلی کارکنان و رضایت شغلی است .داده های نظرسنجی از  18مرکز توزیع مختلف شش سازمان مختلف در ایاالت
متحده آمریکا جمع آوری شد .مراکز توزیع شش سازمان در شرق و غرب میانه ،شمال غربی و جنوب غربی ایاالت متحده آمریکا بودند.
نمونه تحقیق از این شرکت ها گرفته شد که عبارت بودند از :تولید محصوالت کاغذی ،انبار عبوری 34حمل و نقل حامل موتور ،خرده فروشان
و عمده فروشان مواد غذایی ،فروشندگان توزیع تولید ،شرکت های خدمات بارگیری و امکانات ذخیره سازی خشک ،یخ زده و تازه .یافته
های پژوهش ،ارتباط مثبت رفتارهای مربیگری مدیریتی سرپرست با رضایت شغلی و عملکرد شغلی را نشان داد.
مولک و روت )6116(32یک تحقیق کیفی در زمینه تیم انجام دادند .برای تحقیق و توسعه کارامد در سازمان؛ تیم های برتر پروژه های
اجرایی بسیار مهم هستند .مهارت های متنوع برای بهبود عملکرد تیم مورد نیاز است و تالش های متقابل و همچنین دانش به اشتراک
گذاشته می شود که منجر به اقدامات ارزش افزوده برای سازمان می شود .این محققان از واژه مربیگری تیمی برای حمایت از یادگیری تیم
و بازتاب دادن کار تیم جهانی بر پروژه های تحقیق و توسعه در سوئد ،استفاده کردند .برای دوره مربیگری هشت ماهه ،یک روش تحقیق
ترکیبی و روش های مختلف تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .یافته ها نشان داد که مهارت های تیمی مانند صالحیت یافتن راه حل های
خالقانه برای مشکالت با استفاده از روش های مختلف آموزش مانند استراتژی های تحلیل های مختلف و تکنیک های تحقیق ،بهبود یافته
است .این تیم ها به اندازه کافی خالق و موفق بوده اند که مربیگری مدیریتی را از طریق پرسش کنترل شده تجربه کردند .یافته های تحقیق
همچنین نشان داد که عملکرد تیم از لحاظ کارایی ،نوآوری و فضای سازمانی ،با مداخالت مربیگری رابطه مثبت دارد.
در حوزه مالزی ،چئونگ )6118( 32بررسی کرد که چگونه تعهد سازمانی و قصد ترک کار کارکنان تحت تاثیر مربیگری مدیریتی قرار
می گیرد .یافته های پژوهش نشان داد که تعهد سازمانی کارکنان مثبت بوده و قصد ترک کار به طور منفی تحت تأثیر مربیگری مدیریتی
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در سازمان است .در حالی که تعهد سازمانی به طور منفی بر قصد ترک کار اثر می گذارد .عالوه بر این ،مشاهده شد و مورد بررسی قرار
گرفت که تعهد سازمانی و قصد ترک کار نیز تحت تأثیر عوامل سن قرار گرفته است .عالوه بر این ،مربیگری مدیریتی ،قصد ترک کار و تعهد
سازمانی تحت تاثیر برنامه توسعه منابع انسانی 37بودند.
در زمینه تجارت به تجارت 38الماداگ و همکاران )6118( 39استراتژی های مختلف را برای بهبود تعهدات کارکنان به کیفیت خدمات
بررسی کردند .آن ها تأثیر روش های مبتنی بر پاداش و توسعه جایگزین را بر نتایج رفتاری و عاطفی کارکنان مورد بررسی قرار دادند .آن
ها از نمونه  311پرسنل خط مقدم در صنعت ارائه دهنده خدمات تدارکاتی استفاده کردند .نتایج نشان داد که مربیگری مدیریتی تا حد
زیادی تعهد به کیفیت خدمات کارکنان را پیش بینی می کند.
ژانگ )6118( 41در سازمان های مختلف چینی ،نقش مربیگری مدیریتی را برای بهبود عملکرد شغلی مورد بررسی قرار داد .در
تحقیقات این محقق ،چهار رفتار مربوط به مربیگری مدیریتی بر اساس نمونه ای از  341مدیر مربوط به  38سازمان شناسایی شد .چهار
41
رفتار عبارتند از" :روشنفکری خودآگاهی ،حمایت روانشناختی ،توسعه پیشه ای و مدل سازی نقش" .تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری
نشان داد که این چهار رفتار مربیگری مدیریتی ،به طور مثبت بر کارایی زمینه ای کارکنان تاثیر می گذارد .این مفهوم که مربیگری مدیریتی
برای بهبود عملکرد شغلی ضروری است ،توسط این تحقیق تقویت شد.
46
ارتباط مربیگری مدیریتی با یادگیری شخصی کارکنان ،تعهد سازمانی و قصد ترک کار توسط پارک و همکاران ( )6118مورد بررسی
قرار گرفت .اندازه نمونه شامل  187کارگر شاغل در سازمان مرکزی سازمان فناوری واقع در ایاالت متحده بود .موسسه منتخب از میان
سازمان های جهانی پیشرو در زمینه فناوری بود .یافته های مطالعه این محققان نشان داد که مهارت های مربیگری مدیریتی مدیر بر
یادگیری شخصی و تعهد سازمانی کارمند تاثیر مثبت داشته و همچنین رابطه منفی با قصد ترک کار دارد .بر اساس زمینه نظریه ای بازخورد
و مدل سازی رفتار ،آگراوال و همکاران )6119(43تأثیر مربیگری مدیریتی را بر عملکرد شغلی زیردستان خود در سطوح مختلف سلسله
مراتبی سازمانی بررسی کردند .زِتا ،44یک سازمان چند ملیتی در بخش تولیدی است که در ایاالت متحده فعالیت می کند که برای انتخاب
شدن لحاظ گردید .آگراوال و همکاران داده ها را از  368نماینده فروش که تحت نظارت  114مدیران میانی بوده و از  93مدیر میانی که
تحت نظارت  36مدیر ارشد برای آزمایش فرضیه های تحقیقاتی کار می کردند ،جمع آوری کردند .داده ها با استفاده از مدل سازی خطی
سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که شدت مربیگری مدیریتی ،عملکرد شغلی کارکنان را افزایش می دهد.
عالوه بر این ،این تاثیر در سطح سلسله مراتبی باالتر ،تضعیف شد.
مبانی تجربی
مدیر به عنوان مربی
مربیگری مدیریتی تبدیل به یک استراتژی بسیار رایج برای توسعه سازمان در زمینه مدیریت برای کمک به افراد در رفع شکاف ها و
مهارت های مربوط به دانش عملی آن ها شده است (تانسکانین و همکاران .)6118 ،42لندن )6113( 42استدالل کرده است که کارکنان از
طریق نقش مدیر به عنوان مربی )MAC( 47در قالب فرصت هایی به دیدگاه هیجان انگیزی دست می یابند که به آن ها کمک می کند
اثربخشی فردی خود را افزایش دهند .از دهه  ،1981مفهوم مدیر به عنوان مربی در ادبیات توسعه منابع انسانی شهرت یافته است و نیز به
منبع بهبود کیفیت رابطه مدیرت و زیردست تبدیل شده است (علی .)6117 ،48نقش مدیر به عنوان مربی ،مدیریت سنتی مبتنی بر کنترل
را تغییر می دهد و فرهنگ به اشتراک گذاری قدرت ها را ارتقا می دهد و اقداماتی را می یابد که در آن بهره وری به توانمندسازی افراد
فعال در سازمان می انجامد (شمسی.)6112 ،49
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نقش مدیر به عنوان یک مربی متفاوت از نوع معمول مربیگری است که در آن مربیان به توسعه حرفه ای و شخصی افراد کمک می
کنند .مربیگری نقش اصلی مدیران نیست بلکه مدیر به عنوان مربی از رویکرد مربیگری برای توسعه کارکنان خود استفاده می نماید (اسمعیل
و همکاران .)6112 ،21مدیر به عنوان مربی یک رابطه قابل اعتماد با زیردستان توسعه می دهد و به جای فرماندهی و کنترل کارکنان به
توانایی های اعضای تیم خود اعتماد می کند و نقش مدیر به عنوان مربی ،مدل رهبری فرماندهی را رد می کند و نقش مربیگری را به عنوان
یکی از مهارت های رهبران در بر می گیرد (دیوید و سیمپین .)6118 ،21همانطور که قبال ذکر شد ،نقش مدیر به عنوان مربی عملکرد اولیه
یک مدیر نیست .مدیران باید نقش های دیگری را ایفا کنند که نقش مدیر به عنوان مربی را پیچیده تر می کند .به عنوان مثال ،به دلیل
نیازهای گوناگون م دیران ،همیشه مسائل مهم در زمان های خاص در رابطه با مربیگری وجود دارد (علی .)6117 ،به طور خاص ،مدیران
برای انجام نقش مدیر به عنوان مربی با داشتن تعداد بیشتری از زیردستان ،بیشتر مشکل دارند .مشاهده شده است که مهارت های مربیگری
مدیر که دربردارنده زیردستان کمتر از هشت نفر است ،رتبه بیشتری را نسبت به مدیرانی که زیردستان بیشتری تحت نظارت آن ها در
سازمان ها کار می کردند ،به خود اختصاص داده است (یی.)6114 ،26
مدیران ممکن است ترجیح دهند تا کارکنانی را که تحت نظارت آن ها کار می کنند ،مربیگری نمایند .به عنوان مثال ،افرادی که
درک می کنند ویژگیهای انسانی ذاتی و غیرقابل تغییر است ،بیشتر نسبت به سرمایه گذاری در توسعه دیگران بی تمایل اند و رویکرد نظریه
ذاتی 23را در نظر می گیرند (گارزا .)6112 ،24از سوی دیگر ،افرادی هستند که این موضوع را در نظر دارند که ویژگی های انسانی قابل تغییر
هستند و می توانند توسعه یابند و به نظریه افزایشی 22اعتقاد دارند (شمسی .)6112 ،بنابراین ،افرادی که به دیدگاه نظریه ضمنی اعتقاد
دارند رفتار مربیگری خود را نسبت به زیردستان تحت تأثیر قرار می دهند .خوشبختانه آموزش کمک می کند تا سیستم اعتقاد فردی از
دیدگاه نظریه ذاتی به دیدگاه نظریه افزایشی تغییر نماید (کیم.)6114 ،22
مدیران نیاز به مجموعه ای از مهارت ها برای ایفای موفق نقش مدیر به عنوان مربی دارند .مهارت های اساسی مورد نیاز برای تبدیل
به مربی موفق تر عبارتند از :مهارتهای ارتباطی عالی؛ تمرکز بر یک هدف؛ توانایی توسعه یک رابطه؛ احترام به زیردستان به عنوان افراد،
پاسخگویی؛ آماده سازی و تمرین؛ دلسوزی و پذیرش؛ حساسیت؛ و همچنین روشنفکر بودن به عنوان یک مربی (ماتسو .)6118 ،27مهمترین
عامل پیش بینی کننده نتایج مربیگری برای یک مدیر ،هوش هیجانی اوست .احساسات نقش حیاتی در رابطه ی مربیگری ایفا می کنند و
برای یادگیری و توسعه ی بین مدیر و زیردستان مهم است؛ زیرا مربیگری یک فرآیند بین فردی روانشناسی است (اوه و تاک.)6112 ،28
افرادی که توانایی «مدیریت قابلیت های خودآگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباطات را دارند ،قادر به کنترل دیگران
هستند که به عنوان اجرا کنندگان با عملکرد باال در نظر گرفته شده و قادر به استفاده از این مهارت ها برای افزایش عملکرد افراد دیگر»
هستند (پوسا و همکاران.)6118 ،
یکی از عوامل موقعیتی که بر شرایطی که در آن رفتارهای مربیگری رخ می دهد ،تاثیر می گذارد ،عبارت است از محیط عدالت رویه
ای .29محیط عدالت رویه ای در واحد کار می تواند نحوه عملکرد کارکنان را تغییر دهد و رفتار شهروندی تحت تاثیر رفتارهای ناظر و ویژگی
های فردی قرار گیرد(اندریوس .)6112 ،21با تشخیص اینکه تاثیرات مربیگری در شرایط مختلف سازمانی می تواند کامال متفاوت باشد،
محققان بررسی کردند که چگونه تغییرات در ادراک کارکنان از محیط عدالت رویه ای در واحدهای کاری ممکن است همچون یک عامل
زمینه ای عمل کند که منجر به تاثیرات متفاوت مربیگری بر رفتار شهروندی کارکنان می شود(مک کارتی و میلنر6113 ،21؛ والومبوا و
همکاران.)6111 ،26
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مفهوم مربيگري
مربیگری یک تعریف واحد ندارد که در سطح جهانی قابل قبول باشد و "ایجاد یک هویت منحصر به فرد از مربیگری هنوز یک مشکل
حل نشده باقی مانده است" (باچکیروا و همکاران .)6111 ،23هملین و همکارانش )6118( 24به بررسی  37تعریف مختلف مربیگری مدیریتی
در ادبیات مربیگری از دیدگاه های مختلف پرداختند .گیلی و همکاران )6111( 22مربیگری مدیریتی را به عنوان نتیجه عملکردها ،فرایند یا
اقدام مختلف تعریف کرده است .با این وجود ،فورنیس )1978( 22مربیگری را به عنوان یک درمان برای عملکرد ضعیف کارکنان و روشی
تعریف کرد که ارتباط بین عملکرد کارکنان و اثربخشی سازمانی را ایجاد می کند و مربیگری با مفاهیم اخیر مربوط به مربیگری به عنوان
یک پارادایم توانمندساز (نسبت به روش امری) و دیدگاه توسعه ای مشاهده شده است (ون زیجل .)6114 ،27مربیگری مدیریتی یک روش
توسعه ای است که از طریق آن مدیر و زیردستان با یکدیگر تعامل برقرار می کنند یا به منظور بهبود عملکرد ،باید یک تعامل معطوف به
هدف بین مدیر و کارکنان انجام شود (سو-چان و همکاران .)6116 ،28همانطور که هملین و همکارانش ( )6118بیان کردند " :مربیگری
یک فرایند تسهیل کننده و کمکی طراحی شده برای بهبود مهارت ها ،شایستگی و عملکرد موجود و افزایش اثربخشی (فرد) یا توسعه یا
رشد شخصی است".
29
مک لین و همکاران ( )6112چندین عامل کلیدی را که مشتمل بر عناصر مربیگری است ،از طریق مرور گسترده ادبیات پژوهش
شناسایی کردند .آن ها عواملی را در نظر گرفتند که موقعیت های تعامل بین مدیران و کارکنانشان را در سازمان تشریح می کند و همچنین
عوامل مرتبط با مربیگری در سازمان را دریافتند که توسط ادبیات پژوهش شناسایی و حمایت شده است .به دلیل مرور ادبی گسترده ،آن
ها چهار بعد کلیدی مربیگری را مشخص کردند که عبارتند از "ارتباطات باز ،رویکرد تیمی ،ارزش بخشیدن به افراد به جای کارها و پذیرش
ابهام" (ماتسو .)6118 ،عالوه بر چهار بعد مربیگری مدیریتی که توسط مک لین و همکاران ( )6112شناسایی شده است یک بعد جدید
توسط پارک و همکاران )6118( 71اضافه شد " :تسهیل توسعه کارکنان" .جزئیات هر بعد مربیگری مدیریتی در زیر بحث شده است:
ارتباطات باز
در ادبیات پژوهش ،ارتباطات یک عنصر بسیار مهم است که منجر به مربیگری موفق می شود .مک لین (ارتباطات شخصی  )6112و
تولبرت( 71ارتباطات شخصی  )6112بر توسعه روابط بین فردی از طریق به اشتراک گذاشتن آزادنه اطالعات ،احساسات و افکار الزم برای
تاثیرگذاری بر دیگران تاکید کردند (پوسا و همکاران .)6118 ،76ارتباط باز برای توسعه یک رابطه بین کارکنان و مدیران و افزایش درک
یکدیگر مفید است .اورد و سلمان )1989( 73این مسئله را با دقت شرح دادند که کیفیت های شنیداری و گفتاری به تحقیق در مربیگری
کمک خواهد کرد و بر اهمیت ارتباط بین مدیر و کارمند برای مربیگری موثر تاکید داشتند (ون زیجل.)6114 ،
رویکرد تيمی
با در نظر گرفتن کارکنان به عنوان شریک به جای کنترل آن ها ،کارکنان احساس توانمندسازی بیشتر دارند (تورتیو  .)6117 ،این
رویکرد باید در موقعیت تیمی و همچنین در رابطه رو در رو بین مدیر و زیردستان مورد استفاده قرار گیرد (گارزا .)6112 ،مدیران باید به
عنوان هماهنگ کننده کار گروهی کار کنند و به جای کنترل و یا فرمان دادن به کارکنان به منظور تصمیم گیری بهتر ،به گفت و گو و
تایید ایده ها با کارکنان بپردازند (پارک و همکاران .)6118 ،مک لین و همکارانش ( )6112این رویکرد را در قالب "رویکرد تیمی" بیان
کردند .با این وجود ،این اصطالح از منظر معانی گیج کننده است .به عنوان مثال ،پترسون و لیتل )6112( 72در نقد خود از ابزار مربیگری
توسعه یافته توسط مک لین و همکاران ،اشاره کردند که جهت گیری تیمی در ادبیات مربیگری یافت نشده است .به همین ترتیب ،آن ها
74
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همچنین دریافتند که مشارکت در حال توسعه ،عنصر گمشده در ابزار مک لین و همکاران است .با این حال ،معانی واقعی این بعد ،با یکدیگر
کار می کنند و به ایجاد یک همکاری بین مدیر و زیردستان می انجامند (کندی .)6112 ،72مک لین و همکارانش (ارتباطات شخصی )6112
و تولبرت (ارتباطات شخصی  )6112این بعد از مربیگری مدیریتی را به عنوان اولویت برای مشارکت دادن دیگران در تصمیم گیری و
دستیابی به هدف در هنگام کار با دیگران تعریف کردند.
ارزش بخشيدن به افراد به جاي کارها
به گفته پارک و همکاران ( ،)6118هم نیازهای افراد و نیازهای مربوط به وظایف باید توسط مدیر در محل کار در نظر گرفته شود.
مک لین ( )6112و تولبرت (ارتباطات شخصی ،)6112 ،این مسئله را به دقت شرح دادند که توجه به نیازهای افراد و کاربرد آن ها در کارها
برای مربیگری خوب مهم است .با این حال ،عمل کلی بیشتر متمایل به انجام کارها است تا در نظر گیری اهمیت افراد .مک لین (، )6112
در مطالعه خود در ارتباطات شخصی ،در  66مارس ،به تغییر این رویکرد معاصر تاکید کرد .با این حال ،این بعد نیز مبتنی بر رویکرد فرد
محور است و مربوط به نیازهای کارکنان می باشد (انور.)6118 ،77
پذیرش ابهام
پارک و همکاران ( )6118استدالل کردند که مدیران باید همیشه در زمان کار با کارکنان از ایده های جدید استقبال نمایند ،و به
دنبال راه حل های متعدد از مشکالت باشند .این امر با پذیرش افکار نوآورانه از دیگر کارکنان و تمایل به در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف
در فرایند تصمیم گیری ممکن است (کیم .)6114 ،این مفهوم «پذیرش ابهام» با مفهوم انعطاف پذیری و سازگاری شناختی ارائه شده توسط
پترسون و هیکس )1992( 78مرتبط است .در برخورد با محیط سازمانی پیچیده و سریعا در حال تغییر ،نگاه کردن به پاسخ های احتمالی
به جای تمرکز بر استفاده از تنها یک راه حل ،نه تنها مدیران را به مدیریت مسائل راهنمایی می کند ،بلکه فرصتی را برای کارکنان جهت
مقابله با عدم اطمینان فراهم می آورد (اسمعیل و همکاران .)6112 ،مک لین (ارتباطات شخصی )6112 ،و تولبرت (ارتباط شخصی)6112 ،
بیان کردند که بیشتر اقدامات مربیگری به طور همزمان این موضوع را توضیح می دهند که چه چیزی ممکن است برای از بین بردن نگرانی
عدم قطعیت واکنش نشان دهد و کارکنان را تشویق می کند تا فرصت ارائه شده از طریق عدم قطعیت را در بر گیرند.
تسهيل توسعه
پارک و همکاران ( )6118این مسئله را شناسایی کردند که تسهیل توسعه کارکنان ،یکی دیگر از مهارت های مهم است که به شیوه
های مختلف برای مربیگری مدیریتی استفاده می شود .تسهیل توسعه یکی از چهار بعد پیشنهادی مک لین و همکارانش نیست .این جنبه
مربیگری توسط هملین و همکاران ( )6112مورد تأکید واقع شد .آن ها بر دانستن راه هایی تمرکز کردند که از آن طریق مربیان مؤثر
یادگیری کارکنان را تسهیل می بخشند و سپس با یافته های ادبیات موجود مقایسه می کنند .بعضی دیگر نیز استراتژی هایی را برای
تسهیل توسعه کارکنان شناسایی کردند .آن ها شامل پرسشگری ،تحریک بر فراتر رفتن از آن چه دقیقا به آن دست می یابند ،ارائه بازخورد
و پیشنهادت و توسعه دیدگاه کارکنان (تورتیو)6117 ،می باشند.
مقایسه مربيگري
این موضوع برای محققان چالش برانگیز است که در میان این اصطالحات با توجه به استفاده جایگزین از آن ها به عنوان مربیگری و
مشورت ،به ویژه از دیدگاه درمان و نظارت تمایز قائل شوند (باچکیروا و همکاران .)6111 ،79با این وجود ،محققان ،تمایز جزئی بین این
اصطالحات را علیرغم همپوشانی بالقوه در بین مربیگری ،مشورت و نظارت شناسایی کردند (الینگر و کیم.)6114 ،81
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مربيگري در برابر مشورت
به طور کلی و در زمینه درمانی ،مربیگری از مفهوم مشاوره متمایز است؛ به ویژه ،مربیگری مربوط به نتایج توسعه ای مرتبط با کار و
دستیابی به اهداف در حال حاضر و آینده برای آموزش گیرنده 81است (انور .)6118 ،طبق نظر هارت و همکارانش )6111( 86در مشاوره،
مسائل شخصی و روان شناختی ،خصوصا در زمینه درمان سنتی ،حل شدند .ویلیامز )6113( 83دریافت که مدیران نیاز به توسعه مجموعه
مهارت های روان شناختی ،رفتاری ،روان شناختی مثبت و رویکردهای درمان مبتنی بر راه حل دارند.
84

مربيگري در مقابل نظارت
کالترباک )6114(82سردرگمی در فهم تعریف پدیده نظارت را به دلیل تاثیر ارزش های ملی و سازمانی و "سایر اشکال کمک تکاملی
یک به یک ،مانند مربیگری تایید کرد که همچنین در سال های اخیر ،به سرعت در حال پیشرفت بوده است .کالترباک همچنین خاطرنشان
کرد "این مربیگری نیست که به قلمرو نظارت حمله می کند یا برعکس .در حالی که نقش ها به طور گسترده جداگانه می مانند ،اما
همپوشانی باقی مانده است و مجموعه های رفتاری که در دسترس مربیگری و نظارت است ،در دو دهه گذشته افزایش یافته است " .او
اشاره کرد" :هدف از رابطه ،انتظارات نظارت دوگانه ،فرهنگ ملی و یا شرکتی ،و زمینه ای است که در آن مربیان کار می کنند و همگی به
تفاوت های قابل توجه در سبک و تعریف مربیگری کمک می کنند ".به طور سنتی ،کار نظارت بر یک فرد کم تجربه یا کارمند جوان ،توسط
افراد با تجربه و مسن تر انجام می شود(علی.)6117 ،82
مربيگري مدیریتی در مقابل مربيگري اجرایی
با وجود مشترک بودن منشاء و پایه مربیگری مدیریتی و مربیگری اجرایی ،تفاوت های زیادی بین آن ها وجود دارد .فرآیندهای
مربیگری اجرایی عبارتند از :کار یک مربی خارجی با مدیران ارشد در سازمان با هدف کمک به مدیران ارشد در دستیابی به اهداف متقابالً
تعیین شده و اهداف خود تعیین شده ،افزایش رضایت شخصی و عملکرد شغلی ،و در نهایت بهبود سازمانی(کیم و همکاران.)6113 ،87
مربیگری مدیریتی شامل تعامل بین مدیر و زیردستان است که در آن مدیر از مربیگری مدیریتی به عنوان یک تکنیک برای کمک به
زیردستان خود در بهبود عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف سازمانی بیرونی استفاده می کند .به عنوان مثال ،در زمینه نیروی فروش،
سازمان استانداردهای عملکرد یا اهداف را برای هر فروشنده تعیین می کند و سپس مدیر این اهداف را به فروشنده منتقل می کند ،از
فروشنده انتظار می رود که این اهداف در فعالیت های مختلف حاصل شود(بیتی و همکاران.)6114 ،88
مربیگری موفق با افراد و گروه ها می تواند با توجه به مسائل کلیدی و مشارکت ذینفعان در هر سطح ،تغییرات مثبت بر کل یک
سازمان یا سیستم داشته باشد(اکسلرود6111 ،89؛ بنت و بوش6113 ،؛ کوتر6117 ،91؛ آندرهیل وهمکاران .)6117 ،91مربیگری کردن یک
تیم فرماندهی ادغام شرکتی 96برای افتخار و قراردهی فرهنگ هر دو شرکت می تواند اثربخشی و پایداری ادغام را بهبود بخشد .مربیگری
یک رهبر در مورد رویارویی با آینده مثبت سازمان می تواند منجر به تحول در فرهنگ و حتی نام تجاری شرکت شود و تدارک یک تیم
برای در نظر گرفتن نتایج تجزیه و تحلیل یک ذینفع می تواند به معنای تفاوت بین انطباق و همکاری در اتخاذ تغییر باشد(شین.)6111 ،93
مربیگری و توسعه سازمان هر دو به روابط کمک می کنند .در چارچوب تحقیقات شین( ،)6111مربیگری و توسعه سازمان هر دو
رسمی (در مقابل غیر رسمی) لحاظ می شوند که این امر به جستجو از متخصصان ماهری که آن ها را ارائه می دهند ،کمک می کند .با
تکیه بر آثار تحقیقاتی استورجوهان )6112(94نتیجه گرفتن از روابط کمک کننده ای که متضمن مربیگری هستند ،امکان پذیر می شود(بوش
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و بنت .)6118 ،92همان طور که در زنجیره روابط کمک کننده توصیف می شود ،توسعه سازمان و مربیگری در عرصه «مشاهده و تسهیل»
دیده می شوند که نشان می دهد میزان تاثیر بر هر دو حوزه ،مشابه است .چرچ و همکاران )1994(92تأکید کردند که "تمرکز توسعه سازمان
بر روی فرایند" است ،همانطور که در مورد مربیگری صدق می کند(رابرتسون.)6112 ،97
هر دو حوزه توسعه سازمان و مربیگری ،از ترکیب سایر حوزه ها و رشته ها از اوایل دهه  1941ظهور کردند .چرچ و همکاران ()1994
ادعا کردند که "ریشه های انسان دوستانه حوزه توسعه سازمان ،ارزش باالیی را در مقایسه با سایر انواع مشاوران و عامالن تغییر نشان می
دهد"(شین  .)6111 ،سانزگیری و گاتلیب )1996(98ذکر کردند که "بیان صریح ارزش های اصلی توسعه سازمان برای متخصصان به منظور
این که درک مشترکی از" چارچوب فلسفی اصلی برای عمل در زمینه داشته باشند ،ضروری است " .این فلسفه همچنین در مورد مربیگری
که هیچ مجموعه ای از ارزش ها توافق شده برای ارائه چنین چارچوب فلسفی در آن وجود ندارد ،صدق می کند(برنس و کوک.)6116 ،99
سازمان های مختلف مربیگری "اصول رفتاری" و "دستورالعمل های اخالقی" (انجمن روانشناسی آمریکا ،مرکز اعتبارسنجی و آموزش،
نظارت و مربیگری اروپا ،فدراسیون مربی بین المللی) را ارائه می دهند؛ با این حال ،این ها عمدتا رفتاری هستند و هیچ بیانیه ای درباره
ارزش های اصلی که آن ها را پایه گذاری می کنند وجود ندارد(رابرتسون.)6112 ،
در حالی که اصول حرفه ای برای حوزه مربیگری مهم هستند ،مربیان نیز باید ارزش های شخصی خود را شناسایی و بررسی کنند تا
درک خود را از آنچه که در اخالق نامه ها خواسته شده است ،تقویت کنند و از ارزش های شخصی خود که در عمل خوشان محقق می
شود ،اطمینان حاصل نمایند؛ چه این که این ارزش ها در اصول اخالقی ضمنی باشند و چه نباشند .این تمایز همان چیزی است که در نظر
می گیرد چه چیز ی در برابر آنچه که قانونی است ،اخالقی می باشد(جمیسون و گلرمن .)6114 ،111یک اصل اخالقی ،یک اعالن باالتر و
شخصی تر از صرفا پیروی از قانون و یا «قانونی ماندن» است" .این بدان معناست که در نظر گرفتن و انتخاب کردن برخی رفتارهای خاص،
معموال بر اساس باورهای یک فرد است .این به معنی درونی گرایی ،انعکاس و تعهد شخصی است و فقط پیروی از مجموعه نسخه های
خارجی نیست(مارتنز.)6118 ،111
در مربیگری و توسعه سازمان ،متخصصان به دقت با افراد و گروه هایی کار می کنند که به آن ها اعتماد می کنند تا مجموعه ای از
ارزش ها را در بر داشته باشند .مطالعه متخصصان توسعه سازمان نشان داد که دو ساختار اولیه ارزش که در کارهای اصلی متخصصان در
سازمان ها قرار دارد عبارتند از :پرورش عالیق های انسانی مانند توانمندسازی ،کرامت انسانی و ارتباطات باز و تمرکز بر مسائل تجاری
سنتی ،از جمله اثربخشی سازمانی ،کارآیی سازمانی ،و خط مبنا( 116میلبرنت ،کیستر.)6114 ،113تمایزات کلیدی بین این اشکال کمک
وجود دارد؛ همان طور که در تفاوت بین مربیگری و مشاوره توسعه سازمان در جدول( )1اشاره می شود .مربیان معموال سه کار را در کار
خود انجام می دهند :ارزیابی ،مشاهده و گفتگو .این رویکرد همچنین در مورد متخصصان توسعه سازمان صادق است .عالوه بر این ،هم
مربیان و هم متخصصان توسعه سازمان از گمانه ها ،تجربیات و احساسات خود در این فرایند استفاده می کنند(بوش و بنت.)6118 ،
جدول -1خالصه سازي از مفهوم مربيگري مبنی بر اجزا و مشاوره توسعه سازمان (منبع :محقق)

اجزا

مشاوره توسعه سازمان

مربیگری

(شخص کمک شده ،کمک کننده)

مشتری :فردی ،اسپانسرها و یا مشاوران سازمان

مشتری :فردی ،تیم

تمرکز توجه

گروه و یا تیم ،سیستم سازمانی یا تغییر پروژه

فردی ،گروه ،هویت های تیمی ،اثربخشی و
نقش های در حال تغییر

تجربه و تخصص

محتوا و یا فرایند

فرآیند و گاهی اوقات دانش یا تخصص محتوا

تشریفات

رسمی ،ساختار یافته

غیر رسمی یا رسمی؛ ساختار یافته یا ساختار
نیافته

اصالح

مکررا

به ندرت
95. Bush & Bennett
96. Church et al.
97. Robertson,
98. Sanzgiri and Gottlieb
99. Burnes,& Cooke
100. Jamieson & Gellermann
101. Martens,
102. Bottom line
103. Milbrandt & Keister
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ارزیابی

تشخیصی

آگاهی و پیشرفت

چارچوب مرجع

گذشته ،حال و یا آینده

حال و آینده

ضوابط

قرارداد

قرارداد یا موافقت

اعتبارنامه

مورد نیاز نیست

مورد نیاز نیست

پاداش

سازمان حمایتی

فردی یا سازمان

همانطور که در جدول  1نشان داده می شود ،مداخالت مربیگری در سطوح فردی و گروهی ،برای اطمینان از عمل ،پاسخگویی و
همسویی با هدف تغییر ،صورت می گیرد.
114
با این حال ،مطابق با دیدگاه راجرز  )6116( ،با در نظر گرفتن تمام طیف فرصت و نیاز در سازمان های امروز ،مشخص می شود که
مربیگری تنها رشته ای نیست که بتواند مفید باشد .مربیگری ،توسعه سازمان و سایر رشته ها می توانند با یکدیگر در جهت رسیدگی به
این طیف کامل که با مداخالت توسعه سازمان در سطح سیستم ها رخ می دهد کار کنند که اغلب گروه های بزرگ ذینفع در فرآیند برنامه
ریزی استراتژیک یا چشم اندازسازی که به شناسایی تغییرات مورد نیاز کمک می کند ،به کار گمارده می شوند(تیبوم و همکاران.)6114 ،112
رویکرد چند رشته ای مورد نیاز است و در حالی که مربیگری ،یک مداخله مطلوب برای تغییر در همه سطوح است ،حمایت صرفاً در مدیریت
تغییرات موفقیت آمیز ،مفید نیست .در اکثر تغییرات می توان از مهارت های اضافی و حمایت دیگر متخصصان مانند مشاوران تغییر،
کارشناسان بهبود مستمر ،متخصصین ارتباطات و مدیران پروژه بهره برد(بنت و بوش.)6113 ،
جدول-2تمرکز مربيگري تغيير (منبع :محقق)

نمونه ها

تمرکز
عملکرد

اعمال دانش و مهارت برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب (مثال فروش)
اقدام بر روی یک طرح ،تصمیم گیری و پیگیری (پاسخگویی)
برقراری ارتباط ،تأثیرگذاری بر دیگران جهت تغییرات

توسعه

به دست آوردن خود آگاهی از نقاط قوت
کسب دانش در مورد مانع عملکرد
توسعه یک مهارت
ایجاد یک استراتژی و به دست آوردن توافق ذینفع
ایجاد یک برنامه عملیاتی و ایجاد روابط حمایتی مورد نیاز برای پیاده سازی مسیر اقدامات.
حرکت به سطح جدیدی از پیشرفت انسانی

تحول

تغییر حرفه ای و تمرکز بر روی حرفه
ایجاد دیدگاه واضح و روشن برای یک پروژه یا گروه
انتقال از یک سطح مسئولیت به سطح دیگر (به عنوان مثال ،مدیر ناظر ،یا رهبر ارشد به اجرایی)
تمرکز عمدی ،ایجاد یک میراث و یک آینده مطلوب

برون دادهاي مربيگري در مدیریت رفتار نيروي انسانی
مربيگري مدیریتی و عملکرد شغلی
هسلین و همکاران )6112( 112فرآیند مربیگری را در مطالعه خود توضیح داد و اظهار داشت که هدف نهایی فرایند مربیگری ،تضمین
توسعه شخصی و همچنین حرفه ای کارکنان درون سازمان و افزایش عملکرد مربوط به کار آن ها است .ریچاردسون )1992( 117همچنین
موافق این تعریف از فرایند مربیگری بود .ویتمور )1994( 118به طور گسترده به بررسی شیوه هایی پرداخت که مربیگری مدیریتی می تواند
104. Rogers
105. Theeboom et al.
106. Heslin et al
107. Richardson
108. Whitmore
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عملکرد کارکنان را افزایش دهد .مدیران می توانند کارکنان خود را با بحث درباره مسائل مرتبط با شغل آن ها که مشمول مشکالت است،
و راه حل های احتمالی برای حل این مشکالت ،مربیگری نمایند (ماتسو .)6118 ،هارگرو )1992( 119همچنین استدالل کرد که مربیگری
کارکنان توسط مدیر آن ها در زمینه مسائل مختلف مربوط به کار باعث می شود که کارکنان با شرایط و مشکالت چالش برانگیز مواجه
شوند ،زیرا پس از بسیاری از مسائل مربوط به کار و بحث در مورد جوانب مثبت و منفی گزینه های مختلف ،آن ها پیامدها و اثربخشی
جریان اقدامات را می دانند.
الینگر و همکاران )6113( 111در مورد ویژگی های متمایز مربیگری بحث و گفت و گو کردند که آن را از سبک مدیریت سنتی متفاوت
نمود .مربیگری در توسعه یک رابطه موثر بین مدیر و کارکنان در محل کار کمک می کند در حالی که رویکردهای مدیریتی سنتی امری و
بوروکراتیک هستند (زوکوسکا و میاسک .)6114 ،111بویاتزیس و هوارد )6112( 116همچنین ادعا کردند که مربیگری مدیریتی شامل رویکرد
مشارکتی و مراقبتی است که کارکنان سازمان را توانمند می کند .عالوه بر این ،مربیگری فردی و بازخورد از مدیران در نتیجه مربیگری
مدیریتی ،عملکرد کارکنان را بهبود می بخشد .هملین و همکارانش )6119( 113مجموعه مهارت های خاصی را برای افزایش اثربخشی اقدام
مربیگری مدیریتی شناسایی کردند .این مجموعه مهارت ها شامل بسیاری از عناصر مانند توسعه یک رابطه ،روش های پرسش گری ،تکنیک
مصاحبه کردن ،گوش دادن فعال ،ایده های نوآورانه ،دیدگاه های مختلف تصمیم گیری ،ارتباط موثر اهداف ،همکاری ،انعطاف پذیری و
ایجاد یک محیط تشویقی و حمایتی در سازمان می باشد (دیوید و سیمپین.)6118 ،
هارگو )6118( 114از عملکرد شغلی به عنوان متغیر نتیجه برای بررسی اثربخشی مربیگری مدیریتی استفاده کرد .کیم)6114( 112
ادعا کرد که ارتباط روشن بین اهداف سازمانی و همچنین معنی دستیابی به این اهداف از مدیریت به کارکنان می تواند عملکرد در نقش
کارکنان را افزایش دهد .بهبود ضعف کارکنان می تواند از طریق مشاهده دقیق کارکنان و بازخورد فوری از سوی ناظر یا مدیر آن ها انجام
شود (شمسی .)6112 ،آن ها همچنین استدالل کردند که مدیران منابع شخصی برای کارکنان خود هستند و کارکنان ممکن است مدیران
خود را به عنوان الگوی نقش در نظر بگیرند و باید از تجربه مدیران خود در مورد مشکالت مختلف چالش برانگیز در کار یاد بگیرند (کیم،
 .)6111این کار باعث بهبود عملکرد زمینه ای و کاری می شود (انور.)6118 ،
یک بررسی از دو پژوهش در زمینه بین المللی توسط پوسا و متیو )6114( 112ارائه شد .آن ها فروشندگان را از شرکت های مختلف
برای شرکت در مطالعه دعوت کرده و دو نمونه هدفمند را در نظر گرفتند .نمونه  1شامل فروشنده ای بود که در سازمان های مختلف از
صنایع مختلف کسب و کار به کسب و کار در ایاالت متحده آمریکا کار می کرد .نمونه  6شامل کارکنان خط مقدم ارائه دهنده خدمات
کسب و کار به مشتری سازمان خدمات مالی بزرگ در کانادا بود .آن ها پیشنهاد کردند که فراتر از تاثیر بالقوه تجربه فروش و مالکیت؛
مربیگری مدیریت همچنین عملکرد فردی را افزایش می دهد .نتایج نشان داد هنگامی که مالکیت و تجربه کارکنان تحت کنترل قرار گرفت
سپس مربیگری اختالف در عملکرد را بین  ٪2.6-6.9توضیح داده است (اوه و تاک .)6112 ،117کیم و کائو )6112( 118پیوند بین رابطه
مربیگری را با عملکرد زمینه ای و کاری کارکنان برای بررسی این موضوع به طور عمیق تحلیل کردند .آن ها ارتباط میان مربیگری مدیریتی
و عملکرد شغلی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی نسبت به فرد و سازمان را با تأثیر میانجی اعتماد مدیران مورد آزمایش قرار دادند .آن
ها  618داده جفت را جمع آوری کردند .یافته ها نشان دادند که داده ها از روابط فرض شده پشتیبانی می کند.
مربيگري مدیریتی و وضوح نقش
مربیگری مدیریتی نیز بر نگرش کارکنان نسبت به کار با شفاف سازی نقش آن ها در دستیابی به اهداف سازمان تأثیر می گذارد (فازی
و یوگا .)6118 ،119وضوح نقش را می توان به عنوان دیدگاه و رویکردی برای کارکنان در مورد شغل خود توضیح داد .در حال حاضر
پیچیدگی سازمان ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که باعث افزایش قابل توجه وضوح نقش برای کارمندان و سازمان ها شده

109. Hargrove
110. Ellinger et al
111. Żukowsk & Miąsek
112. Boyatzis and Howard
113. Hamlin et al
114. Hargrove
115. Kim
116. Pousa and Mathieu
117. Oh & Tak
118. Kim and Kuo
119. Fauzi & yoga
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است (ماتسو .)6118 ،سیسرو و همکارانش )6111( 161به طور گسترده اهمیت وضوح نقش برای عملکرد تیم و اثربخشی بهینه سازمانی را
مورد مطالعه قرار دادند .به طور مشابه ،توبره و کالینز )6111( 161اهمیت وضوح نقش در مورد عملکرد کارکنان ،استرس مربوط به کار،
ایمنی و سالمت و رضایت کلی کارکنان را برجسته کردند .پترسون و هیکس ( )1992اشاره کردند که بازخورد سازنده مدیریتی ،یک ویژگی
های اصلی مربیگری مدیریتی است و می تواند به بهبود آگاهی کارکنان نسبت به نقش خود در سازمان کمک کند .عالوه بر این ،ممکن
است کارکنان نیز از طریق بازخورد سازنده در حین مربیگری مدیریتی ،مشوق مزیت هایی در زمینه انتخاب شیوه کارآمد اقدام در جهت
دسترسی به اهداف سازمانی موردنظر ،باشند (کندی.)6112 ،
گرین و همکارانش )6112( 166همچنین افزودند که اهداف مدیران نیز باید با ارزش ها و نیازهای درونی کارکنان آن ها سازگار باشد.
آن ها همچنین جنبه های عملی مربیگری مدیریتی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که فعالیت مربیان خارجی معموال به مسائلی
محدود شده است که در طول جلسات مربیگری شان به این مسائل پرداخت شده است .عالوه بر این ،جلسات مربیگری سازمانی حتی بیشتر
ساختاریافته و کنترل شده است (علی .)6117 ،در این زمینه ،ریدل و تینگ )6112( 163استدالل کردند که این موضوع عمال کمیاب است
که اهداف توسط کارکنان آزادانه انتخاب شوند؛ مدیران مربیگری به کارمندان کمک می کنند تا میزان انگیزه ،آرمان ها و تعهد خود را برای
تغییر درک کنند .مربیگری نیز ممکن است مؤثر باشد اگر مدیران به زیردستان خود کمک کنند تا بدانند آیا اهداف شخصی و سازمانی شان
مشابه هستند یا خیر (تانسکانن و همکاران .)6118 ،مدیران همچنین ممکن است از کارکنان بخواهند که به اهداف سازمانی متعهد باشند
و از بازخورد در انجام موفقیت آمیز این اهداف استفاده کنند (گراهام.)6112 ،164
الینگر و همکاران ( )6111اثربخشی مربیگری مدیریتی را به عنوان تکنیک متمرکز بر راه حل برجسته کردند .این رویکرد کامال
متفاوت از سایر رویکردهای مربیگری است ،زیرا به ویژه هدف محور است (شمسی .)6112 ،عالوه بر این ،این رویکرد نسبتا بیشتر امری
است تا تحکم آمیز به این دلیل که مدیران به طور معمول راه حل های ممکن را برای یک وضعیت مشکل ساز موردنظر مطابق با تجربه و
مهارت های خود با کارکنان شان به اشتراک می گذارند .آن ها استدالل کردند که مدیران باید در تنظیم هدف دقت نمایند ،زیرا بسیار بعید
است که کارکنان اهداف سازمانی را فقط برای این که سرپرستان خود را خوشحال نمایند ،قبول کنند (کالکاوان و کاترینی.)6114 ،162
النگنکر و نیوبرت )6112( 162اشاره کردند که کارکنان ممکن است از اهداف سازمانی نیز به دلیل مسائل مختلف مربوط به شغل
منحرف شوند که ممکن است نیاز به توجه اولیه آن ها داشته باشد .آن ها همچنین استدالل کردند که مربیگری مستمر داخلی بهتر از
مربیگری دوره ای خارجی است زیرا مربیگری مستمر به کارکنان کمک می کند تا مسیر خود را ادامه دهند .همچنین انتظار می رود مدیران
بازخورد سازنده و فوری را به کارکنان خود ارائه دهند (دالینگ و همکاران .)6112 ،167در این راستا استیلمن و همکاران )6114( 168اظهار
داشتند که آن دسته از مدیرانی که به طور منظم خود را در مربیگری کارکنان شرکت می دهند ،خود را برای ارائه بازخورد مؤثر به زیردستان
شان توسعه می دهند .به همین ترتیب ،فالکمن و همکاران )6112( 169اشاره کردند که زمانی که یک شکاف بین ادراک افراد نسبت به
اعمال خود و ادراک دیگران در مورد اقدامات آن ها وجود دارد ،سپس مربیگری مدیریتی ممکن است در پذیرش بازخورد از سوی دیگران
کمک کند.
محققان متعددی تاثیر بازخورد بر عملکرد را بررسی کردند .مشخص شده است که بازخورد زمانی که از طریق مربیگری مدیریتی بر
اهداف سازمان عمل می کند ،برای افزایش عملکرد موثرتر است (مک دوال و میلوارد .)6111 ،131آن ها همچنین نشان دادند که مدیران
باید به جای بازخورد در مورد عملکرد قبلی کارکنان خود توجه بیشتری به آینده و یا «پیش بینی آینده» داشته باشند .پژوهشگران اظهار
داشتند که مدیران باید راه هایی را برای استفاده از قدرت و غلبه بر ضعف اعضای تیم خود جهت افزایش عملکرد آن ها در آینده پیدا کنند
(اسمعیل و همکاران6112 ،؛ ماتسو6118 ،؛ ناست .)6118 ،کیم و همکاران )6113( 131ارتباطات بین رفتار مربیگری مدیریتی مورد انتظار
و نتایج شغلی کارکنان را بررسی کردند .این تحقیق در یک سازمان عمومی با جمع آوری داده ها از  486کارمند انجام شد .داده های نمونه
120. Cicero et al
121. Tubre and Collins
122. Green et al
123. Riddle and Ting
124. Graham
125. Kalkavan & Katrinli
126. Longenecker and Neubert
127. Dahling et al
128. Steelman et al
129. Folkman et al
130. McDowall & Millward
131. Kim et al
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به طور مناسب از مدل مفهومی فرضی پشتیبانی کردند .تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که مربیگری مدیریتی به طور مستقیم بر رضایت
شغلی کارکنان و وضوح نقش تاثیر می گذارد در حالی که به طور غیر مستقیم بر رضایت از کار ،تعهد شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی
موثر است (علی.)6117 ،
مربيگري مدیریتی و تعامل کاري
فرآیند مربیگری نباید محدود به سالیانه ،سه ماهه یا محدود باشد ،بلکه فرآیند مربیگری مداوم باید دنبال شود ،زیرا این امر تعامل
کارکنان با مدیران و مسئولیت های شغلی را پرورش می دهد .محققان روش های مختلفی را برای تقویت تعامل ایجاد کرده اند که این
روش ها شامل آموزش کارکنان در رابطه با برنامه کاری ،مشکالت احتمالی آن ها و حمایت های احساسی و پیشنهادات مدیران برای حل
این مشکالت می باشد .این امر همچنین باعث می شود کارکنان کارآمدتر و با اطمینان در مورد توانایی هایشان کار کنند(بیتی و همکاران،
.)6114
هاکانن و همکاران )6112( 136اشاره کردند که مشارکت کارکنان می تواند از طریق مربیگری و ارائه پشتیبانی و هدایت مناسب افزایش
یابد .مدیران باید یک مدل «توان انجام »133را در میان کارکنان ایجاد کنند تا کارکنان بیشتر در مورد پتانسیل شخصی خود اطمینان
داشته باشند و باید خود کارآمدی زیردستان را تشویق کنند .پشتیبانی اجتماعی همچنین به عنوان پیشایند مهم تعامل و جزء اصلی منابع
شغلی شناخته شد.
134
ماسالچ و همکاران ( )6111ادعا کردند که فقدان حمایت اجتماعی مدیران می تواند کارکنان را از روانشناسی خسته کند .آن ها دو
بعد را برای تجزیه و تحلیل حمایت اجتماعی در یک سازمان شناسایی کردند و این ابعاد عبارتند از حمایت سازمانی ادراک شده132و استرس
ادراک شده .132رودس و ایزنبرگر )6116(137بیان داشتند که حمایت سازمانی ادراک شده به معنای درک عمومی بین کارکنان است که
سازمان آن ها عملکرد و تالش های آن ها را تصدیق می کند و از رفاه آن ها مراقبت می کند.
رودس و همکاران )6111(138معتقد بودند که حمایت سازمانی ادراک شده همچنین به این معنی است که کارگران همچنین باید به
منافع سازمان خود توجه کنند و به تحقق اهداف آن کمک کنند .رودس و ایزنبرگر ( )6116ادعا کردند که حمایت سازمانی ادراک شده
منجر به نتایج متعدد مثبت در یک سازمان می شود که شامل رضایت شغلی ،افزایش عملکرد کارکنان و تعهد آن ها نسبت به سازمان می
شود.
محققان استدالل کردند که پیامدهای مثبت حمایت سازمانی ادراک شده مربوط به تعامل کارکنان است .به عبارت ساده ،یک کارگر
که حمایت سازمانی نسبتا باالتری دارد ،بیشتر احتمال دارد که در سازمان و کار خود تعامل داشته باشد .این به این دلیل است که وقتی
یک کارمند احساس می کند که سازمان او از او رفاه او مراقبت می کند ،به این ترتیب او نیز وظایف خود را انجام می دهد و بیشتر تعامل
کاری از خود نشان می دهد می شود(تانسکانن و همکاران.)6118 ،139
رودس و ایزنبرگر( )6116استدالل کردند که نگرش و رفتار مدیران آن ها با زیردستان نشان دهنده حمایت از سازمان آن ها برای
کارکنان است .بنابراین ،استرس ادراک شده عامل مهمی برای افزایش مشارکت کارکنان است .ماسالچ و همکاران( )6111تأیید کردند که
استرس ادراک شده پایین ،عامل تعیین کننده استرس روانی کارکنان در یک سازمان است .محققان معتقد هستند که مدیر سریع العمل
یک کارمند ،به شدت تعامل کارکنان را در سازمان خود تقویت کرده و یا کاهش می دهد .از اینرو ،مربیگری مدیریتی نیز می تواند مورد
استفاده قرار گیرد تا حمایت از مدیران را برای کارکنان تضمین کند و بنابراین می تواند این تعامل را نیز ارتقا دهد(علی.)6117 ،

132. Hakanen et al.
133. Can do
134. Maslach et al.
)135. Perceived organizational support(POS
)136. Perceived Stress Scale(PSS
137. Rhoades, & Eisenberger
138. Rhoades et al.
139. Tanskanen et al.
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مربيگري مدیریتی و کيفيت تبادل رهبر -عضو
رابطه بین مدیر و کارمند به طور کلی توسط نظریه تبادل رهبر-عضو  ،بررسی می شود .نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که و
مدیر و کارمند می توانند از روابط دو جانبه ،همانطور که در نظریه تبادل رهبر-عضو ذکر گردید بهره مند شوند .نظریه تبادل رهبر-عضو
بیان می کند که مدیر و کارکنان باید با یکدیگر در یک ارتباط با تبادل رهبر-عضو باال رابطه برقرار کنند(بریوارت و همکاران.)6112 ،141
یکی از خصوصیات یک رابطه با تبادل رهبر-عضو باال این است که به کارکنان پاداش های رسمی و غیر رسمی مختلف مانند دسترسی
به منابع ،وظایف چالش برانگیز و پشتیبانی از مدیران و جلسات مکرر با رهبر سازمان و غیره داده می شود ،و خالف این امر درکارکنانی که
رابطه با تبادل رهبر  -عضو پایین دارند ،صدق می کند .عالوه بر این ،کارکنانی که دارای تبادل رهبر-عضو باال هستند ،بیشترین حمایت را
برای نوآوری دریافت می کنند و در مقایسه با دیگر کارکنان که تبادل رهبر-عضو پایینی دارند ،کارمدتر هستند .مدیران درخصوص کار
بیشتر و یا مسئولیت های بیشتر ،به کارکنان که رابطه تبادل رهبر-عضو باالیی دارند تکیه می کنند(نهرگنگ و همکاران.)6119 ،146
رفتار و نگرش رهبر نسبت به اعضای تیم خود ،کیفیت رابطه تبادل رهبر-عضو را پیش بینی می کند .تفاوت در قدرت مدیر و کارمند
در رابطه تبادل رهبر-عضو وجود دارد و مدیران در ارتباط تبادل رهبر-عضو نسبت به کارکنانشان ،کنترل نسبتا بیشتری دارند .بنابراین،
لیدن و همکاران )1997( 143ذکر کردند که رهبر ،مسئولیت بیشتر در رابطه تبادل رهبر-عضو را دارد .لرد و ماهر )1991(144معتقد بودند
که نگرش و رفتار مدیران ،درک کارکنان نسبت به سازمان خود و پاسخ آن ها را به مدیر خود تعیین می کند .اگر چه ،مبانی نظری گسترده
در مورد رفتار رهبران و پیامدهای آن ها وجود دارد .با این حال ،توجه بیشتری به پاداش های احتمالی و رفتارهای تحول گرای رهبران شده
است(مارتین و همکاران.)6112 ،142
رفتار پاداش احتمالی یک رهبر به این معنی است که رهبر بازخورد سازنده را برای کارکنان خود فراهم می کند و دستاوردها و تالش
های اعضای تیم خود را به رسمیت می شناسد و عملکرد کارکنان را با دادن پاداش ها قدر می نهد .این رفتار رهبران با هدف انتقال اهداف
به کارکنان به وضوح و پاداش مرتبط با عملکردهایی است که مطابق با انتظارات مدیران است .بر طبق اظهارات گرائن و اولبین،)1992(142
تبادل اجتماعی یک مشخصه منحصر به فرد برای توسعه رابطه با کیفیت باال بین رهبران و زیردستان است .با این حال ،در مطالعات اخیر
147
آن ها نشان داده شد که رابطه با کیفیت باالی تبادل رهبر-عضو ،به نگرش های درونی و تحول رهبران بستگی دارد .آولیو و همکاران
( )1999اظهار داشتند که گرچه پاداش احتمالی نیز یک ویژگی رفتار تبادلی رهبران است ،که منجر به برقراری ارتباط با کیفیت پایین بین
رهبر و کارکنان می شود ،اما همچنین یک مولفه متعلق به رابطه با کیفیت باالی تبادل رهبر -عضو است .والدمن و همکاران)1991(148
توضیح دادند که ارتباط روشن بین انتظارات رهبران از کارکنان و پاداش مرتبط با آن ،به کارکنان کمک می کند تا درک درستی از مسئولیت
های شغلی خود داشته باشند .براور و همکاران )6118(149معتقد بودند که احترام و اعتماد متقابل بین ناظران زیردستان ،عامل اصلی در
توسعه رابطۀ تبادل رهبر -عضو با کیفیت باالتر است .گرائن و اولبین( ،)1992ادعا کردند اگر مدیر تالش های اعضای تیم خود را تصدیق
نکند و در نتیجه پاداش ها را اعطا کند ،هیچ اعتماد و احترامی بین مدیر و کارکنان وجود نخواهد داشت.
وین و همکاران )6116( 121از این مفهوم را پشتیبانی کردند که کارکنانی که بازخورد سازنده ،تصدیق و پاداش تالش های خود را از
مدیران خود دریافت می کنند ،با مدیریت و سازمان خود بیشتر خشنود می شوند که منجر به یک رابطه تبادل رهبر -عضو با کیفیت باال
می شود .کوهنرت و لویس )1987( 121یک مطالعه علمی را بر روی ویژگی ها و تاثیرات رهبری تحول گرا انجام دادند .آن ها اظهار داشتند
که رهبری تحول گرا دارای یک دیدگاه جذاب از رهبر است ،رفتار رهبر منطبق با این دیدگاه است و تصدیق در دستیابی به اهداف تعیین
شده برای درک این دیدگاه است .بنابر اظهارات این محققان ،این نوع رهبری همچنین منجر به ایجاد یک رابطه با کیفیت باالی تبادل
رهبر-عضو بین رهبر و اعضای تیم او می گردد .جاج و پیکولو )6114( 126اشاره کردند مدیرانی که به کارکنان انگیزه می دهند و به آن ها
141
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القاء می کنند تا اهداف خود برآورده سازند ،واکنش مطلوب تری از زیردستان دارند .در نتیجه ،این واکنش مطلوب موجب ایجاد یک رابطه
بین کارمند و مدیران آن ها بر مبنای کیفیت باال می شود.
مربيگري مدیریتی و رفتار شهروند سازمانی فردي و متمرکز
در سازمان ها ،رفتارهای اصلی فنی توسط عملکرد نقش توصیف می شوند .در حالی که ،همراه با انجام نقش اساسی مربوط به شغل،
عملکرد فرانقش به حمایت از زمینه وسیع تر روانشناختی ،اجتماعی و سازمانی می پردازد (کالکاوان و کاترینلی .)6114 ،123رفتار فرانقش،
یکی از نمونه های عملکرد فرانقش است که ارتباطات کاری را توسعه می دهد ،دوستانه و دیگرمحور 124است (مارتنس .)6118 ،رفتار
شهروندی سازمان )OCB( 122رفتارهای انعطاف پذیر را ایجاد می کند که در توصیف رسمی شغل کارکنان مشخص نیستند و به عنوان
رفتارهای فرانقش شناخته شده اند (پوسا و متیو .)6112 ،122طبقه بندی رفتار شهروندی سازمان توسط محققان بر اساس اهداف رفتاری
انجام شده است که عبارت است از( :الف) رفتار شهروندی سازمانی که به سوی دیگر افراد فعال در سازمان هدایت شده است یعنی رفتار
شهروند سازمانی فردی )OCBI( 127و (ب) رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بر سازمان( )OCBO( 128بتی و همکاران .)6114 ،همکاران
از رفتار شهروند سازمانی فردی بهره مند می شوند ،و سهم آن نسبت به سازمان ،غیر مستقیم است (ریچ .)6112 ،از سوی دیگر ،سازمان
به طور مستقیم از رفتارهای کارکنان که توسط رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بر سازمان مورد اشاره واقع می شود ،مستقیما بهره می
برد (راتیو و همکاران.)6117 ،129
باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که مربیگری ارائه شده توسط سرپرست با نظریه تبادل اجتماعی )SET( 121همتراز است.
مربیگری را می توان به عنوان اقدام توسعه ای در نظر گرفت که توسط مدیریت برای رفاه کارکنان به منظور دستیابی به اهداف شخصی و
سازمانی آن ها معرفی شده است (بویاتزیس و همکاران .)6116 ،121این امر ممکن است به عملکرد فرانقش کارکنان در قالب تسهیل کننده
تبادالت کمک کند .راهنمایی ،آموزش و توجه فردی سفارشی (شخصی) از جمله مواردی هستند که در مربیگری ارائه شده است .احتمال
دارد این موارد بیشتر به عنوان پشتیبانی مدیریتی کارکنان و به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته شود .عالوه بر این ،مربیگری مدیریتی
نیز می تواند به عنوان حمایت سازمانی ادراک شود چرا که مدیران توسط کارکنان به عنوان نماینده سازمان در نظر گرفته می شوند (کیم،
.)6111
ممکن است سازمان توسط کارکنانی شناخته شود که می خواهند از طریق رفتار شهروند سازمانی که مستقیما بر سازمان متمرکز
است ،لطف مدیران را جبران نمایند (علی و عزیز .)6118 ،احتمال دارد کمک به مدیران توسط کارکنان از طریق پرکردن جایگاه سایر
کارکنان در زمانی که به دلیل بیماری ،غایب هستند و همچنین در مورد خوش آمدگویی به کارکنان جدید ،جبران گردد (یی و همکاران،126
 .)6112الینگر و سه )6117( 123مشخص کردند که رابطه مثبت بین رفتار شهروند سازمانی و مربیگری مدیریتی وجود دارد .پودساکوف و
همکاران )1991( 124د ر یک مطالعه مربوط به رهبری ،تاثیر مثبت توجه فردی رفتار رهبری موثر بر رفتار شهروند سازمانی را دریافتند.
هانگ و همکارانش ) 6111( 122به این نتیجه دست یافتند که عملکرد شغلی و رفتار شهروند سازمانی در برابر سازمان ،به طور مثبت با
ویژگی مشارکتی رهبری همبستگی داشتند.
مربيگري مدیریتی و فاصله قدرتی
نویسندگان در پژوهش سازمان و مدیریت اکثرا تعریف فرهنگ توسط هافستد ( )1993را در نظر گرفتند که عبارت است از" :برنامه
ریزی جمعی ذهن که یک گروه یا دسته ای از افراد را از سایر افراد متمایز می کند" .هافستد شش بعد فرهنگ را شناسایی کرده است :فرد
122

153. Kalkavan & Katrinli
154. other oriented
155. Organization citizenship behavior
156. Pousa & Mathieu
157. Organizational Citizenship Behavior- Individual
158. Organizational Citizenship Behavior- Organization
159. Ratiu et al
160. social exchange theory
161. Boyatzis et al
162. Ye et al
163. Ellinger and Cseh
164. Podsakoff et al
165. Huang et al
166. Hofstede
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گرایی -جمع گرایی ،اجتناب از عدم قطعیت ،مردگرایی – زن گرایی ،فاصله قدرت ،جهت گیری طوالنی مدت ،و زیاده روی -خود داری"
(هافستد .)6111 ،او در مطالعه خود از فاصله قدرت به عنوان یک بعد فرهنگ آسیای جنوبی استفاده کرد .قدرت توسط مولدر)6116( 127
این گونه تعریف شد" :پتانسیل تعیین یا هدایت (تا حد معینی) رفتار شخص دیگر یا سایر اشخاص بیشتر نسبت به جهات متضاد" و فاصله
قدرت این گونه تعریف شده است " :درجه عدم تساوی در قدرت بین یک فرد کمتر قدرت (فردی) و یک شخص قدرتمند دیگر (دیگری)،
که در آن فرد و شخص دیگر متعلق به یک سیستم اجتماعی (با بهم پیوستگی ضعیف و قوی) هستند" (کائو و همکاران .)6114 ،128در
ادبیات پژوهش ،یکی از تعاریفی که اغلب ذکر شده است توسط هافستیدی ( )1981نوشته شده ،که "فاصله قدرت" ،عبارت است از "اندازه
ای که جامعه این حقیقت را بپذیرد که قدرت در موسسات و سازمان ها به طور نابرابر توزیع شده است" (یی و همکاران .)6112 ،کارکنان
فعال در سازمان ،از سازمان های دارای فاصله قدرت کم انتظار دارند تا معموال برای انجام کارشان؛ از روسای خود سرپیچی نمایند؛ نگرانی
کمی نسبت به عنوان ،رسمیت و وضعیت خود نشان داده و بسیار راضی هستند که مسئولیت ها و استقالل در سطوح باالتر را بپذیرند .عالوه
براین ،سرپرستان اغلب در تصمیم گیری های سازمانی با افراد مشورت نمی کنند (دیکسی.)6112 ،129
از سوی دیگر ،کارکنان متعلق به فرهنگ هایی که به عنوان فرهنگ با فاصله قدرت باال شناخته می شوند ،از قدرت تصمیمی گیری
تخصیص احساس ناخوشایند دارند و استدالل می نمایند که مدیران کسانی هستند که باید رهبری را در دست بگیرند (رید.)6112 ،171
نوآوری توسط کارکنانی که در فرهنگ با فاصله قدرت باال فعالیت می کنند ،در مقایسه با کارکنانی که در فرهنگ با فاصله قدرت کم فعالیت
می نمایند ،مورد ایستادگی واقع می شود (راتیو و همکاران .)6117 ،همانطور که اسالم )6114( 171در مورد فاصله قدرت باال استدالل کرد،
در این زمینه مقدار زیادی احترام وجود دارد که نسبت به افراد که قدرت در اختیار دارند ،نشان داده شده است .در این راستا به لقب،
موقعیت و رتبه اهمیت بسیار زیادی داده می شود (لیدیشوسکی و تاپلین .)6117 ،176مشخص شده است که در سازمان های مربوط به
کشورهایی همچون عربستان ،خاور دور و کشورهای التین در زیرستان به ناظران وابستگی وجود دارد بدین معنا که یک حس مشترک
متقابل بین زیردستان موجود است که بدون گفت و گو با ناظر نمی توانند تصمیم بگیرند و در زمینه توصیف عدم توافق مشکل دارند (کاکس
و همکاران .)6114 ،در حالی که در کشورهایی مانند ایاالت متحده و بریتانیا ،کارکنان متعلق به فرهنگ با فاصله قدرت کم ،به سازمان
هایی با ساختار غیرمتمرکز ،باور دارند .وابستگی کمتر به ناظران و روابط قراردادی بین زیردستان و ناظران در چنین فرهنگی با فاصله قدرت
پایین وجود دارد (الرنس .)6117 ،173هافستیدی ( )6113بیان کرد که مدیرانی که در سازمان ها با فرهنگ دارای فاصله قدرت باال فعالیت
می نمایند ،یعنی مدیرانی که تمایل دارند تحت تأثیر یک دستورالعمل رسمی قرار گیرند ،افراد زیردست پیش بینی می نمایند که از این
موضوع آگاه باشند که رضایت با عملکرد همراه می شود و بهره وری از طریق رهبری معتبر در راستای نظارت دقیق حاصل می گردد (وُ،174
 .)6112محدوده وسیع حقوق به طور سلسله مراتبی بین مقامات باال تا پایین در سازم ان ارائه می شود و مدیران اطالعاتی را که مورد
رضایت کارکان شان نیست ،محدود می نمایند .در حالی که در فرهنگ با فاصله قدرت پایین ،رهبری مشارکتی همراه با تکیه بر تجربیات
گذشته مدیر ،منجر به افزایش عملکرد ،رضایت و بازده کارکنان می شود (چن و همکاران .)6114 ،172محدوده بین مقامات باال به پایین از
نظر اختالف زیاد حقوق و دستمزد در یک سازمان محدود است که در آن مدیران نسبت به کارکنان خود احساس رضایت داشته و به اشتراک
گذاری اطالعات را در تمام سطوح آزادانه انجام می دهند (علی و عزیز.)6118 ،
انتظار نمی رود در فرهنگ با فاصله قدرت باال ،راه حل ها به جای این که از رهبران به دست آید توسط پیروان افراد حاصل گردد
(جاویدان و همکاران .)6112 ،172عالوه براین ،شوارتز )1996( 177بیان داشته است که ارزش سلسله مراتب نظری مانند جهت گیری فاصله
قدرت باال به عنوان فاکتور مهم برای تأثیرگذاری بر نقش در محل کار است .جهت گیری های ارزش فرهنگی احتماال به عنوان تسهیل
کننده یا مانع اثرات مربیگری مدیریتی فعالیت می کند (بومیلجی .)6112 ،178با توجه به رفتارهای مرتبط با مربیگری مدیریتی مانند
مشورت ،ارزیابی ،مراقبت ،تفکر ،اطالع رسانی ،توانمندسازی ،توسعه سایرین و به چالش کشیدن ،فرصت بیشتری برای افرادی که با قدرت
167. Mulder
168. Kuo et al
169. Dixey
170. Reid
171. Islam
172. Ladyshewsky & Taplin
173. Lawrence
174. Woo
175. Chen et al
176. Javidan et al
177. Schwartz
178. Bommelje
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بیشتر به جای قدرت کمتر فعالیت می نمایند ،وجود دارد ،جهت گیری فاصله قدرت کارکنان را به روشی ضعیف مربیگری می نماید (نینان،
 .)6118ناظران در جهت گیری فاصله قدرت در برقراری ارتباط ،بیشتر امری فعالیت می کنند و تمایل به توضیح و یا شفاف سازی کمتر به
زیردستان دارند و ممکن است از لحاظ مربیگری کارکنان برای بهبود عملکرد به نتایج چندان موثری دست پیدا ننمایند (ووُ.)6117 ،179
بنابراین ،قدرت مربیگری در سطح مدیریتی ،عملکرد در نقش کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد در حالیکه ارزش فرهنگی فاصله قدرت،
تأثیر مربیگری مدیریتی بر عملکرد فرانقش کارکنان را تعدیل می کند (هان.)6112 ،181

بحث و نتيجه گيري
مروری جامع بر ادبیات تحقیق موید آن است که مربیگری در حوزه سازمان به طور فزاینده ای مورد توجه پژوهشگران است .بررسی
ها نشان می دهد که مربیگر ی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای اصلی و مهم در حوزه علم مدیریت مورد توجه قرار گیرد و به طور مجزا
واحدهای درسی را در دانشگاه به خود اختصاص دهد .برون دادهای مربیگری در حوزه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
و در اغلب مطالعات مربیگری توانسته است ک ارنامه مثبتی را از خود در دستیابی به اهدف مدیریتی سازمان ارائه دهد .به طور خالصه می
توان بیان داشت:
گرچه رابطه بین مربیگری و رفتار کارکنان در مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته است ،ولیکن این که چگونه زمینه های مختلف
ممکن است بر این رابطه تاثیر داشته باشد مورد بررسی قرار نگرفته است .همان طور که نظریه رهبری موقعیتی استدالل می کند ،رفتارهای
رهبر ممکن است در بعضی موقعیت ها موثر باشد اما بر روی دیگران اثرات منفی داشته باشد .بررسی رفتار مربیگری بدون در نظر گرفتن
شرایط مختلف که در آن رخ می دهد ممکن است منجر به نتایج اشتباه شود و به یک اندازه با تمام توصیه ها متناسب نباشد .به طور کلی
همسو با دیدگاه رابرتسون ) 6112( 181می توان با عنایت به بینشی که در این مقاله در حوزه مربیگری بدست آمده بیان داشت ،که مربیگری
یک مهارت موثر برای کمک به افراد و گروه ها است و مربیگری برای تغییر می تواند بر سازمان یا سیستم تأثیر بگذارد .در حالی که کارآمدی
مربیگری هنوز به خوبی درک نشده است ،موسسه تحقیقات مربیگری بهروه وری شرکتی 6118 186گزارش داده است که دو علت اصلی
پایان دادن به انتصاب های مربیگری عبارتند از :عدم توانایی برخی از کارکنان برای تغییر و مشکل اندازه گیری بازده سرمایه گذاری.183
همان طور که جانسون و همکاران )6113( 184نیز تاکید داشته است باید توجه داشت که مربیگری با افراد در سازمان ارتباط دارد ،اساساً
ماهیت مربیگری انسان چیزی است که موجب می شود انسان کار کند و همچنین چیزی که تقریبا اندازه گیری آن غیرممکن است.
یکی از راه های پیگیری مزایای مرتبط با مربیگری ،استفاده از ارزیابی ها است .درس بحرانی برای مربیان این است که این ارزیابی ها
را در فرمت پیش و پس از آزمون اداره کنند .اگرچه چندین روش مختلف وجود دارد که سازمان می تواند از مربیگری استفاده کند ،ولیکن
روش معمول استفاده از مربیگری این است که آن را بخشی جدایی ناپذیر از یک برنامه حمایتی در سازمان در نظر گرفت .به طور کلی با
عنایت به مروری بر ادبیات تحقیق در حوزه مربیگری با محوریت مربیگری سازمانی ،می توان بیان داشت که امروزه مربیگری به عنوان یکی
از مولفه های اصلی در مدیریت صحیح سازمان ها مطرح است و الزم است تا پژوهشگران و مدیران با شناخت صحیح مفاهیم این حوزه و
آشنایی با نحوه کارکرد آن ،به شکل مطلوبی از این مهم در سازمان ها برای دستیابی به اهداف مورد نظر بهره گیرند .این مهم از طریق
مدیریت صحیح رفتار نیروی انسانی در سازمان ها قابل دستیابی است.

179. Woo
180. Hahn
181. Robertson
182. Institute for Corporate Productivity Coaching Survey
)183. Return on investment (ROI
184. Johnson et al.
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