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DEZVOLTAREA GRUPURILOR

„Convingerile
antrenorului — ale
liderului — sunt cele
mai importante;
acestea împlinesc
antrenorul.”
Don Shula, Antrenor
principal - Miami Dolphins,
el mai „victorios” antrenor
din istoria NFL.

Acesta este un exerciţiu orientat
spre valori şi principii, conceput
pentru a scoate în evidenţă
orientarea către atingerea de
rezultate.

REZULTATE CHEIE
•

recunoaşterea impactului psihologiei
pozitive pentru motivaţia individuală şi
a echipei

Are la bază cercetări realizate de-a
lungul a 30 de ani de profesorul David
McClelland de la Universitatea Harvard
şi Dr. J Clayton Lafferty de la Human
Synergistics. Ei şi-au propus să studieze
orientarea către rezultate şi au identificat
atitudinile, convingerile şi valorile pe care
se bazează înalta performanţă.

•

clarificarea valorilor personale, spre
deosebire de crearea sinergiei, care
reprezintă obiectivul celorlalte simulări
Human Synergistics (Supravieţuirea în
Deşert, etc.)

•

identificarea şi dezvoltarea valorilor
legate de atingerea rezultatelor

•

înţelegerea stilurilor de gândire Human
Synergistics şi implicaţiile acestora în
practicile de conducere.

Dezvoltarea exerciţiului a implicat
numeroase interviuri cu sportivi, antrenori
de succes şi lideri din domeniul afacerilor
pentru a verifica şi înţelege ce au
descoperit în cercetare. În plus, au făcut
o trecere în revistă extinsă a literaturii
despre managementul echipelor, atât în
sport cât şi în mediul de afaceri.
Opiniile celor mai de succes antrenori
au fost centralizate şi integrate
atât pentru validarea exerciţiului
cât şi pentru a genera motivaţie şi
inspiraţie participanţilor. Contextul pe
care simularea Antrenor îl propune
participanţilor, cel sportiv, generează
discuţii energice provocând credinţele
participanţilor despre leadership şi
motivare.

PROCESUL
Situaţia în care sunt puşi participanţii este
să antreneze o echipă sportivă. Ei trebuie
să îşi exprime preferinţele în ce privește
stilul de a antrena și a conduce echipa.
Exerciţiul are mai multe părţi care includ:
abordarea pe care o preferă în contextul
dat, stabilirea obiectivelor, selecţia
echipei, pregătirea şi discuţiile cu echipa.
Participanţii răspund individual, şi apoi îşi
negociază preferinţele în echipă.
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SCOPUL EXERCIȚIULUI

MATERIALE

Această simulare:

Mapa participantului include 4 broşuri şi instrucţiuni:

•

este distractivă şi interactivă

•

este concepută într-un mod care generează controverse şi
provoacă discuţii energice despre leadership

•

Coperta mapei oferă informaţii participanţilor despre
Situaţie, Provocare şi Activitatea de grup.

•

Exerciţiul participantului - Partea întâi: Abordare,
Obiective şi Selecţie, este un exerciţiu autoadministrat, iar
scorurile sunt calculate de participanţi.

•

Exerciţiul participantului - Partea a doua: Pregătire şi
Discuţii cu echipa, este tot un exerciţiu autoadministrat,
unde scorurile sunt calculate de participanţi.

•

Broşura participantului: explică orientarea către rezultate,
prin comparaţie cu abordările tradiţionaliste bazate pe
Putere şi Competiţie. Opiniile antrenorilor de succes sunt
inserate drept exemple despre cum orientarea către
rezultate poate fi aplicată în practicile de conducere.

•

Planul de acţiune dă ocazia participanţilor să
planifice cum îşi vor îmbunătăţi performanţa proprie
şi performanţa echipei prin aplicarea principiilor de
motivare pentru atingerea rezultatelor.

pune la îndoială convingerile participanţilor despre motivarea oamenilor şi a echipelor într-un mod care să nu îi
ameninţe

•

•

subliniază importanţa motivaţiei în atingerea rezultatelor
pentru performanţă şi excelenţă în organizaţii.

STILURI DE ANTRENORI
Exerciţiul explică modul în care stilurile antrenorilor
influenţează motivaţia membrilor. Sunt 12 stiluri care ne ajută
să măsurăm şi să înţelegem ce înseamnă performanţa la nivel
de membri, de antrenor şi de echipă. Acestea sunt grupate în 3
categorii:
•

Stilurile Constructive reflectă o preocupare echilibrată
pentru realizarea obiectivelor şi motivarea membrilor
echipei. Aceste stiluri sunt Rezultate, Autodezvoltare,
Umanist-Încurajator şi Afiliere.

Ghidul consultantului:
Pentru fiecare consultant sau trainer este esenţial, pentru
pregătirea exerciţiului şi facilitare, să folosească ghidul consultantului.

•

Stilurile Agresiv-Defensive accentuează obiectivele şi
acordă foarte puţină atenţie nevoilor membrilor. Aceste
stiluri sunt Putere, Competitiv, Perfecţionist şi Opoziţie.

APLICAȚII

Stilurile Pasiv-Defensive apar în cazul antrenorilor care
nu au iniţiativă şi direcție. Aceste stiluri sunt Aprobator,
Convenţional, Dependent şi Evitare.

Această simulare este aplicată în conjuncţie cu celelalte
instrumente de diagnoză Human Synergistics. Exerciţiul
propune o abordare de tip experienţial pentru a înţelege cele
12 stiluri Human Synergistics şi stilurile de leadership.

•

DEZVOLTAREA ORIENTĂRII CĂTRE REZULTATE
Anumite comportamente sunt benefice pentru dezvoltarea
orientării către rezultate în timp ce altele o descurajează.
Exerciţiul arată cum poți să dezvolţi orientarea către rezultate
în mediul de lucru.
Exemple de comportamente pentru dezvoltarea orientării
către rezultate:
• concentrarea pe realizarea sarcinii
• consolidarea credinţelor de autodezvoltare
• stabilirea participativă a obiectivelor în echipă
Comportamentele, fie ele orientate spre rezultate sau nu, sunt
explicate pe larg în Ghidul consultantului.

Exerciţiul poate fi folosit şi în absenţa altor instrumente care
au la bază modelul Circumplex©, dar noi credem că Antrenor
este cel mai eficace şi de impact dacă este inclus într-un
program mai extins bazat pe Circumplex©.
Deşi contextul propus de simulare este de tip sportiv,
exerciţiul poate fi aplicat în cadrul oricărui grup, mai ales în
cadrul departamentelor din organizaţii.
Antrenor subliniază importanţa valorilor constructive în
conducerea şi motivarea echipelor şi poate fi folosit în
programe de dezvoltare individuale şi de echipă.
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