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Rola komunikacji w procesie coachingu

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie jednego z narzędzi rozwoju, jakim jest coaching.
Przytoczone zostały podstawowe definicje, opisane etapy coachingu, style i techniki wykorzystywane przez trenerów podczas rozmowy. W artykule przedstawiono zasady, jakich
powinien przestrzegać coach oraz bariery, z jakimi może się zetknąć podczas pracy z podopiecznym.
Wykazano rolę komunikacji interpersonalnej w rozmowie dwóch osób, w tym wypadku trenera z uczniem oraz najczęściej popełniane błędy. Podano także zasady słuchania,
niezbędne w zachowaniu nie tylko dobrych kontaktów zawodowych w pracy, ale i w życiu osobistym.
Ponadto określono cechy „dobrego” trenera oraz znaczenie umiejętności budowania
pozytywnych relacji z uczniem, słuchania, posługiwania się intuicją, zadawania pytań
i udzielania informacji zwrotnych.

Wprowadzenie
Coaching jest już popularną metodą wykorzystywaną w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jej celem jest motywowanie i inspirowanie ludzi do przeprowadzania
zmian, rozwiązywania problemów oraz osiągania lepszych rezultatów1. To rozmowy
dwóch osób, z których jedna występuje w roli trenera. Rozmowy te mają za zadanie udoskonalenie umiejętności podopiecznego. Coaching składa się z kilku etapów (Parsloe,
Wray, 2002: 49–53):

*

Mgr, doktorantka, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
1 http://www.nf.pl/Artykul/8327/Coaching-Biznes-rozwiązujący problemy.
**

113

Vizja - Kwartalnik 008-2008:Vizja

2009-01-20

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

17:10

Strona 114

Nr 4/2008(8)

1. Uświadomienie. Uczeń powinien uświadomić sobie potrzebę zmiany. Jeśli takiej
potrzeby zabraknie, zmiana zachowania będzie prawie niemożliwa. Trener powinien wybrać styl nauki, który jest preferowany przez ucznia.
2. Planowanie pod kątem odpowiedzialności. Uczeń powinien przyjąć odpowiedzialność za wyniki, opracować własny plan rozwoju i w konsekwencji koncentrować
się na jednym lub dwóch celach, które mają zostać osiągnięte w założonym okresie czasu.
3. Realizacja planu z uwzględnieniem stylów, technik i umiejętności. Do trenera należy wybranie odpowiednich stylów i technik dopasowanych do jego umiejętności. Trener musi udzielać informacji zwrotnych, słuchać i zadawać pytania.
4. Ocena wyników.
Trener może używać podczas rozmowy, języka dyrektywnego i niedyrektywnego.
Przy zastosowaniu coachingu opartego na współpracy zastosowanie będzie miał w głównej mierze język niedyrektywny, gdzie trener pomaga dotrzeć podopiecznemu do sedna,
kierując na odpowiednie tory jego uwagę. Zaletą języka dyrektywnego jest świadomość
podopiecznego, że jest wysłuchiwany, czuje się on odpowiedzialny za działania i ich skutki. Relacje między stronami opierają się na równości, a wspólnie opracowane rozwiązania są znacznie bardziej trafne i skuteczne.
Aby coaching był efektywny trener powinien w pełni wspierać podopiecznego i patrzeć na niego obiektywnie bez osądzania. Relacje pomiędzy trenerem a podopiecznym
powinny być oparte na prawdzie, otwartości i zaufaniu. Coaching opiera się na założeniu, że każdy jest odpowiedzialny za swoje życie i osiągane przez siebie wyniki. Trener
musi zaufać w zdolności ucznia do osiągania założonych celów, w innym przypadku podopieczny odczuje niespójność komunikatu. Istotne jest, aby trener podczas rozmowy skupiał się na podopiecznym, a nie tylko na opowiadaniu o własnych doświadczeniach.
W wyniku prawidłowo przeprowadzonej rozmowy podopieczny często sam dochodzi do
najlepszych dla siebie rozwiązań. Utożsamiając się z nimi zwiększa szanse na ich wdrożenie oraz powodzenie. Podopieczny musi czuć, że jest partnerem w rozmowie, że zawsze
może liczyć na wsparcie coacha przy realizacji czegoś, czego on sam potrzebuje.

1. Style i techniki coachingu
Styl oznacza sposób, w jaki realizowany jest coaching. Wybór stylu zależy m.in.: od
tego, z kim trener pracuje, czy jest to uczeń niedoświadczony, czy też ze sporym bagażem doświadczeń. Jeśli uczeń musi od początku opanować pewne umiejętności, najlepiej
gdy coach pokaże właściwy sposób ich wykonania – styl instruktażowy. Kiedy zaś jest
doświadczonym uczniem, trener powinien zadawać pytania i udzielać informacji zwrotnych – styl obserwatora.
Wybór techniki zależy od sytuacji, z jaką ma do czynienia trener. W pracy z niedoświadczonymi uczniami skuteczną techniką jest „spirala praktyki” (Parsloe, Wray, 2002:
61–64). Technika ta składa się z czerech etapów:
1. Wyjaśnienie i demonstracja. Na tym etapie trener powinien powiedzieć, co zamierza wyjaśnić, zademonstrować to i wytłumaczyć, dlaczego jest to ważne. Powinien zapewnić czas na pytania i wyjaśnienia.
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2. Przemyślenia na temat zdobytej wiedzy. Należy poświęcić czas na analizę dotychczasowych doświadczeń.
3. Ocena postępów. Trener zachęca ucznia do rozmowy o postępach, które osiągnął
oraz o barierach, które przeszkadzają w nauce.
4. Planowanie dalszych ćwiczeń. Aby utrwalić zdobytą wiedzę należy ćwiczyć. Najpierw w sytuacji bezpiecznej, takiej w której można popełniać błędy bez narażania się na karę. Następnie uczeń ćwiczy w rzeczywistym środowisku pod czujnym
okiem trenera, który może interweniować w razie potrzeby. Kolejnym krokiem
jest sporadyczne sprawdzanie przez trenera postępów ucznia w rzeczywistym środowisku.
Gdy coach ma do czynienia z sytuacją, w której podopieczny ma się nauczyć umiejętności „miękkiej” np. prowadzenia prezentacji, to może zastosować on technikę zwaną
„tabelą umiejętności”. Tabela jest listą kontrolną, która wraz z listami pomocniczymi daje uczniowi i trenerowi możliwość określenia, jaki powinien być wynik procesu nauczania. Dzięki tabeli zarówno trener jak i uczeń mogą określić, które obszary zostały już
przez ucznia opanowane, a które należy doskonalić. Używając tabeli umiejętności trener, w zależności od potrzeb, korzysta z różnych metod nauki.
W przypadku problemów, które wymagają natychmiastowego rozwiązania, gotowego do wdrożenia, trener może zastosować technikę „trójwymiarową”. Uczeń musi szybko i krótko opisać problem. Następnie trener, poprzez umiejętne zadawanie pytań, ustala trzy główne elementy problemu w obszarze sytuacja (brak czasu, brak zasobów), ludzie (niezadowolony klient), uczeń (brak wiedzy, ogólna postawa). Po zidentyfikowaniu
elementów problemu, trener wskazuje opcje rozwiązania. Kolejnym etapem jest wybór
najlepszej opcji, która następnie zostanie wdrożona. Dzięki użyciu tej metody trener może pomagać pracownikom w samodzielnym dochodzeniu do wniosków i rozwiązywaniu
problemów. Metoda ta może służyć do samodzielnej analizy problemu. Aby to osiągnąć
należy samemu określić problem, wymienić trzy najważniejsze sprawy związane z sytuacją, trzy związane z ludźmi oraz trzy odnoszące się do problemu. Następnie należy wybrać jeden element z każdej z trzech spraw i wskazać jedna lub kilka opcji, które pomogą rozwiązać problem.
Inną z technik jest technika GROW (ang. Goal, Reality, Options, Will) – cel, rzeczywistość, opcje, wola. Technika ta jest skuteczna przy pracy z uczniami, którzy posiedli już
podstawową wiedzę i umiejętności, i którzy są entuzjastycznie nastawieni do nauki. Trener musi ściśle przestrzegać określonych procedur i zręcznie zadawać pytania, które są
ukierunkowane na cel, który uczeń chce osiągnąć. Trener musi działać w tej samej rzeczywistości, w której działa uczeń tak, aby rozpatrzeć wszystkie opcje, jakie może wybrać uczeń, aby osiągnąć cel. Następnie należy wyrobić u ucznia chęć podjęcia konkretnego działania w celu wprowadzenia w życie wybranych opcji rozwiązań problemu.

2. Cechy i umiejętności coacha
Teoretycznie, każdy może prowadzić coaching, jednak w praktyce tylko niektórzy ludzie mają predyspozycje do wykonywania tego typu pracy. Oczywiście, każdy może roz-
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winąć w sobie cechy, które pozwoliłyby efektywnie prowadzić coaching. Trener, który
chce być skuteczny w swych działaniach musi posiadać szereg umiejętności, jednak podstawową i najważniejszą jest umiejętność komunikowania się. Skuteczne komunikowanie się wymaga umiejętności prawdziwego słuchania. Jest ono oparte na intencji zaangażowania się w jeden z następujących celów (McKay, Davis, Fanning, 2002: 14):
• zrozumienie drugiej osoby,
• cieszenie się jej obecnością/zainteresowanie rozmową,
• nauczenie się czegoś,
• udzielenie pomocy lub pocieszenie.
Wbrew pozorom, słuchanie wymaga od słuchającego czynnego udziału, zadawania
pytań i udzielania informacji zwrotnych. W zrozumieniu przekazu pomocne jest parafrazowanie, czyli powtarzanie własnymi słowami tego, co ktoś powiedział. Parafrazowanie
zapobiega nieporozumieniom, pomaga szybciej zapamiętać, o czym była rozmowa i jednocześnie utrudnia porównywanie, nadawanie etykietek, osądzanie, sprzeciwianie się,
jednym słowem usuwa przeszkody niepozwalające skupić się na temacie rozmowy. Aby
lepiej zrozumieć, co rozmówca chce przekazać odbiorcy należy zadawać dodatkowe pytania, prosić o dodatkowe informacje. Dopytywanie się jest sygnałem dla rozmówcy, okazującym zainteresowanie jego przekazem.
Słuchanie aktywne to także umiejętność udzielania informacji zwrotnej. Musi ona
być natychmiastowa, szczera i wspierająca. Tak przekazana informacja pomaga drugiej
osobie ocenić znaczenie i skuteczność komunikatu oraz daje szansę na wyjaśnienie nieporozumień.
Skuteczne słuchanie to słuchanie empatyczne, czyli słuchanie z odpowiednim nastawieniem. Odbiorcy trudno skupić się na słuchaniu, gdy myśli tylko o tym, że nadawca
mówi podniesionym głosem. Słuchając musi odrzucić sympatie i antypatie. Gdy kogoś źle
ocenia, słucha po to, by wychwycić wszystko to, co może skrytykować. Trudno zaakceptować mu fakt, że osoba, której nie lubi powiedziała coś, nad czym warto się zastanowić.
Ważne jest, aby słuchając porównywał, bez osądów, to co słyszy, ze swoją wiedzą.
Istnieje wiele przeszkód, które nie pozwalają słuchać „naprawdę”. Jedną z nich jest
porównywanie. Osoba porównująca, jest zbyt zajęta ocenianiem, czy dorównuje rozmówcy. Cały czas skupia się na porównywaniu, kto jest lepszy, mądrzejszy, zdolniejszy – ja
czy mój rozmówca. Czasami też porównujący przygotowuje sobie z wyprzedzeniem odpowiedź, na pytanie, które jeszcze nie padło, przez co nie skupia się na słuchaniu. Z niecierpliwością czeka on, żeby wypowiedzieć swoją kwestię, a całą uwagę poświęca na
przygotowanie kolejnej historii. Gdy słuchający jest zniecierpliwieni lub znudzony tematem lub też nie ma zbyt wiele do powiedzenia na dany temat zmienia tor rozmowy lub
obraca go w żart. Bywa i tak, że tak bardzo skupia się na udzielaniu rad, że nie słucha tego, co rozmówca chce mu przekazać. Niekiedy próbuje czytać w myślach rozmówcy.
Nie słyszy tego, co rozmówca chce mu przekazać, tylko zwraca uwagę na intonację po
to, żeby czytać to, co jest „między wierszami”. W odgrywaniu roli dobrego słuchacza
przeszkadza również nadawanie rozmówcom etykietek. Czasami odbiorca nie słucha tylko dlatego, że mówi to ktoś kogo on nie lubi. Osądzanie sprawia, że odbiorca nie skupia
się na treści przekazu, lecz na osobie nadawcy. Niektórzy zaś mają tendencję do filtrowania, czyli słuchania wybiórczego. Słyszą tylko te komunikaty, które chcą usłyszeć, pozo-
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stałych informacji nie pamiętają, tak jakby nie zostały one nigdy wypowiedziane. Czasami to, co mówi rozmówca uruchamia łańcuch skojarzeń. Gdy nadawca mówi na jeden
temat, odbiorca w wyobraźni widzi siebie w podobnej sytuacji i wspomina, co wtedy czuł
i co działo się dalej. Podobnie zachowuje się, gdy utożsamiamy się z tym, co rozmówca
mówi. Nie pozwala dokończyć rozmowy tylko przerywa i opowiada, co mu się zdarzyło. Bywa, że słucha kogoś tylko dlatego, żeby wyszukać wypowiedzi, z którymi może się
nie zgodzić. Aby uniknąć sprzeciwiania się, odbiorca powinien powtórzyć to, co usłyszał od nadawcy bez dodawania komentarza. Należy powstrzymać się od zgryźliwych
uwag. Zasada dobrego słuchania nie jest spełniona także wtedy, gdy odbiorca zgadza się
ze wszystkim, co mówi jego rozmówca. Czasami słucha on tylko na tyle, żeby zjednać
sobie rozmówcę.
Kolejnym wymogiem skutecznego porozumiewania się jest umiejętność posługiwania się komunikacją werbalną i niewerbalną. Podstawowym środkiem komunikowania
werbalnego jest język. Dzięki niemu wyrażane są znaczenia komunikowanych idei
i uczuć. Jednak artykułowane dźwięki i symbole muszą być rozumiane przez wszystkich
uczestników procesu komunikowania się (Dobek-Ostrowska, 1999: 25).
Wyróżnia się dwie formy komunikowania werbalnego: pisemną i ustną. Coach
w kontaktach z uczniem korzysta w przeważającej części z formy ustnej. Komunikowanie ustne daje trenerowi większe możliwości ekspresji uczuć i myśli, gdyż uzupełnione
o komunikację niewerbalną, stwarzają dogodne warunki do nawiązania kontaktów. Właściwością języka jest możliwość ukierunkowywania i sugerowania. Język pozwala ludziom udzielić komuś informacji, być jednoznacznym lub dwuznacznym, może też być
źródłem werbalnego nieporozumienia. W procesie komunikacji werbalnej, coach musi
unikać wyrażania skrajnych opinii, etykietowania (widzenia problemów przez ich nazywanie, a nie analizowanie), mieszania faktów i wniosków, przesadnej pewności siebie,
przypisywania ludziom i zdarzeniom tych samych cech czy też klasyfikowanie ich.
„Komunikowanie niewerbalne jest uzupełnieniem i wzmocnieniem bezpośredniego
i ustnego komunikowania werbalnego, z którym jest nierozerwalnie związane (Dobek-Ostrowska, 1999: 27). Na komunikowanie niewerbalne składa się m.in. mowa ciała, cechy wokalne głosu, interferencje lokalne, wygląd fizyczny, dotyk, elementy otoczenia.
Komunikowanie niewerbalne pełni kilka funkcji (Dobek-Ostrowska, 1999: 28–29):
• Funkcja zastępowania – sygnały niewerbalne (emblematy) mogą być zastosowane
w miejsce słów i zdań.
• Funkcja uzupełniania – sygnały niewerbalne (ilustratory) uzupełniają komunikat
werbalny, precyzują go.
• Funkcja ekspozycji – sygnały niewerbalne (pozy) pozwalają na ukazanie uczuć
i emocji w znacznie większej skali niż jest ich rzeczywisty stan.
• Funkcja regulacyjna – sygnały niewerbalne (regulatory), mogą być użyte do kontroli i regulacji płynności konwersacji.
• Funkcja moderująca – sygnały niewerbalne (adaptery), redukują stres wywołany
rozmową.
Umiejętność komunikacji interpersonalnej jest kluczowa w procesie coachingu, jednak nie jest ona jedynym kryterium w realizacji roli skutecznego coacha.
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Dobry trener powinien także cechować się znajomością styli komunikowania i umiejętnego ich dobierania do sytuacji. Do styli tych zalicza się (McKay, Davis, Fanning,
2002: 128–130):
• styl pasywny,
• styl agresywny,
• styl asertywny.
Styl pasywny stosują osoby, które mają tendencję do podporządkowywania swoich
potrzeb potrzebom innych. Oczekują, że inni domyślą się, co chcą powiedzieć. Styl agresywny jest charakterystyczny dla osób, które mają tendencję do poniżania innych poprzez sarkastyczne uwagi. Atakują i oskarżają innych, gdy coś dzieje się nie po ich myśli. Zaś styl asertywny stosują osoby, które dbają o poszanowanie swoich praw i uczuć innych, wiedzą jak mówić i przyjmować komplementy oraz jak otwarcie odmawiać.
Do pozostałych umiejętności, jakie powinien posiadać coach należą (Starr, 2003: 91–
156):
• budowanie relacji,
• słuchanie na różnych poziomach,
• posługiwanie się intuicją,
• zadawanie pytań,
• udzielanie informacji zwrotnych.
Podstawą rozmowy trenera z podopiecznym jest wytworzenie atmosfery zaufania.
Ze względu na różnorodność osób, z którymi się spotyka, trener musi umieć nawiązać
kontakt w sposób elastyczny. Niektórzy ludzie w sposób naturalny potrafią mówić tak, że
inni czują się w ich towarzystwie swobodnie, inni muszą w sobie tę umiejętność rozwijać. Łatwiej jest nawiązać relacje z osobami, które wydają się być pod pewnymi względami podobne do rozmówcy.
Trener może pracować nad poprawą relacji poprzez np.: dostosowanie się do drugiej
osoby pod względem postawy, gestów, brzmienia głosu itp. Czasami coach powinien osłabić relację, na przykład gdy chce zakończyć rozmowę lub podsumować najważniejsze punkty. Ważne jest, żeby trener miał świadomość intencji, jakie przyświecają mu podczas przeprowadzanej rozmowy. Powinien tak kierować myślami, aby osiągnąć zamierzony cel.
Istotne jest, aby raz utworzona relacja z podopiecznym, rozwijała się przez cały czas
trwania procesu. Aby to ułatwić, trener powinien postępować zgodnie z tym, co mówi. Taka konsekwencja w zachowaniu pomaga w budowie relacji coachingowej, gdyż wzmaga pozyskanie zaufania i zaangażowania podopiecznego.
Dobry słuchacz lepiej rozumie ludzi i sytuacje, dzięki czemu może reagować skuteczniej niż inni. Specjalista od coachingu potrafi wysłuchać coś, co nie zostało wypowiedziane. Dostrzegając subtelne sygnały trener może wydobyć z ucznia coś, czego ten nie chce
powiedzieć wprost.

3. Bariery coachingu
Nawet kompetentny trener narażony jest na liczne bariery, które pojawić się mogą
w jego trenerskiej pracy.
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Bariery te mogą być związane zarówno z otaczającym go środowiskiem, jak i z jego
przekonaniami. Do tych pierwszych należą np.: panująca w pokoju nieodpowiednia temperatura lub też źle dobrane oświetlenie. Trener powinien wiedzieć w jakim środowisku
chce pracować i powinien umieć takie warunki stworzyć. Czasami barierą jest zmęczenie trenera, które może prowadzić do braku koncentracji, może wywołać zniecierpliwienie. Obniżona kondycja coacha może doprowadzić do złego odbioru sesji przez ucznia.
Ważne jest, by trener tak planował rozkład dnia, by miał czas na przerwy na spacer, kawę itp. Czasami lepiej jest, żeby przełożył sesję na inny termin. Powinien on dbać o swoja kondycję zarówno psychiczną jak i fizyczną.
Coach powinien być świadomy własnych zachowań i myśli, które przeszkadzają
w dojściu do celu, przyznawać się do nich, a następnie pozwolić im odejść, dając tym samym miejsce na bardziej efektywne zachowania.
Trener powinien umiejętnie prowadzić rozmowę, nie może mówić ani za dużo ani za
mało. Powinien tak prowadzić sesję, aby uczeń mógł wypowiadać się przez przynajmniej
70% czasu trwania rozmowy. Ważne jest, aby trener podczas sesji wyważył pomiędzy
słuchaniem a mówieniem, zadawaniem pytań a udzielaniem informacji zwrotnych. Trener powinien zachęcać ucznia, aby zastanawiał się nad własnymi myślami czy przeżyciami i w ten sposób starał się zrozumieć siebie i otaczającą go rzeczywistość.
Równie ważny jest stan emocjonalny trenera. Niekorzystne dla coachingu są gniew,
niecierpliwość, znudzenie trenera. Coach podczas sesji powinien być odprężony, skoncentrowany, pełen dystansu, powinien reagować rozsądnie na wszelkie trudności pojawiające się podczas sesji, powinien je rozwiązywać szybko i skutecznie. Jeśli trener popełnił
błąd powinien się do niego odnieść z dojrzałością.
Aby uniknąć błędów coach powinien posiąść umiejętność rozróżniania współodczuwania i empatii. „Współodczuwanie oznacza uczestnictwo w emocji czy odczuciach kogoś innego; jego efekt jest taki, że dwie osoby równocześnie przeżywają podobne stany
emocjonalne” (Starr, 2003: 162). Empatia (wczuwanie się) oznacza zdolność odniesienia
się do uczuć innych osób. Wybór pomiędzy współodczuwaniem a empatią zależy od sytuacji, w jakiej znajdują się trener i jego uczeń.
Mając wiele doświadczeń trener często odnosi zdobytą wiedzę do nowej sytuacji.
Jednak nie zawsze jest to skuteczne. Mianowicie może się zdarzyć, że starając się przypomnieć wcześniejsze rozmowy trener przestaje się koncentrować na tym, co aktualnie
mówi uczeń. Dekoncentracja może utrudnić znalezienie dobrego rozwiązania.
Specjalista od coachingu nie powinien koncentrować się na tym, by dobrze wypaść w rozmowie, by pokazać się w sposób, jaki uważa za pozytywny. Gdy trener skupia się na tym, jak
zostanie odebrany, skupia się na sobie, przez co staje się mniej skuteczny w rozmowie.
Aby radzić sobie z barierami, trener powinien mieć świadomość istnienia pułapek,
powinien też rozwinąć w sobie zdolność intuicyjnego wyczuwania własnych zachowań.

Zakończenie
Coaching to proces uczenia się, w którym jedna osoba (trener) wspiera drugą (podopiecznego). Podstawą dobrego coachingu jest komunikacja. Zdaniem W. Głodowskie-
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go 35% komunikowania interpersonalnego przekazywane jest przez język, zaś pozostała część przekazywana jest przez sygnały niewerbalne (Dobek-Ostrowska, 1999: 27).
Dlatego też specjalista od coachingu powinien rozwijać w sobie umiejętności rozpoznawania mowy ciała, słuchania i obserwowania ucznia. Relacje między stronami powinny
opierać się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Rozmowy coachingowe wymagają od trenera stałej nauki i doskonalenia umiejętności. Praca coacha daje mu możliwość pozytywnego oddziaływania na życie innych. Jest nie tyle zwykłą pracą ile chęcią poznania drugiej osoby, odkrycia wraz z nim jego własnej drogi rozwoju. „Coaching albo jest procesem pięknym, albo go nie ma”2.
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The Role of Communications in Coaching
Summary
The aim of this article is presenting one of the development tools, that is coaching.
There were bringing up the basic definitions and described coaching stages, styles and
techniques used in conversation by trainers in the article. In the article were presented
the main roles that should be kept by coach as well as the barriers that he can meets
during his work.
There were indicated the crucial role of interpersonal communication in conversation
between two persons in that case coach and pupil and also the most popular mistakes.
There were given also the roles of listening that are the most important in keeping positive
vocational and private contacts with others.
Moreover in the article prescribed “good trainer” features and the sense of such
skills as building the positive relations with pupil, listening, using the intuition, asking and
giving the feedback.
2
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