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1. 	IMPORTANȚA TIPULUI
DE PERSONALITATE
Uşurinţa cu care vei putea ajunge la mentalitatea potrivită unui
coach va depinde, într‑o anumită măsură, de tipul tău de perso‑
nalitate. E important să ne amintim că oamenii sunt diferiţi în
mod previzibil. Cu toţii ne aflăm undeva pe axa dintre „sociabil”
şi „rezervat” sau pe axa dintre „orientat spre sarcini” şi „orien‑
tat spre oameni”. Modelul DISC prezentat mai jos a fost descris
pentru prima dată de Dr. William Marston, în cartea Emotions of
normal people, şi ilustrează această idee prin împărţirea perso‑
nalităţii în patru categorii distincte: dominant şi hotărât, influent
şi convingător, stabil şi sigur, conştiincios şi cooperant.
SOCIABIL
Dominant şi hotărât

Influent şi convingător

D I
CS

Conştiincios şi cooperant

ACȚIONEAZĂ,
DAR FĂ‑O CORECT

ȘTIU CĂ POȚI

OAMENI

SARCINI

ACȚIONEAZĂ

Stabil şi sigur

HAI SĂ O FACEM
ÎMPREUNĂ

REZERVAT

(Dr. William Marston, 1929)
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În general, îţi vei dezvolta o mentalitate de coaching mult mai
uşor dacă eşti orientat spre oameni, precum sunt tipurile I şi S,
mai degrabă decât dacă eşti orientat spre sarcini, ca tipurile D şi
C. Acest lucru se întâmplă pentru că eşti predispus în mod natu‑
ral să colaborezi cu ceilalţi. Pe de altă parte, dacă eşti orientat
spre sarcini, preferi să ştii că sarcina a fost îndeplinită în mod
corect. Totuşi, dincolo de tipul de personalitate, cu toţii putem
cultiva o mentalitate de coaching; trebuie doar să ne cunoaştem
preferinţele. Să aruncăm o privire asupra fiecărui tip de persona‑
litate în parte şi să analizăm felul în care acesta te poate ajuta
sau te poate împiedica în cultivarea unei mentalităţi potrivite
pentru coaching.

TIPUL DE PERSONALITATE D:
DOMINANT ȘI HOTĂRÂT

Eşti orientat spre soluţii şi motivat de rezultate; prin urmare, dez‑
voltarea unei mentalităţi „pure” pentru coaching va fi mai difi‑
cilă. Este posibil să te simţi inutil în timp ce aştepţi ca cealaltă
persoană să îşi descopere propria abordare în soluţionarea unei
probleme şi vei fi tentat să îi spui cum să o rezolve. Această încli‑
naţie se pretează abordărilor specifice mentoratului şi consilierii.

TIPUL DE PERSONALITATE I:
INFLUENT ȘI CONVINGĂTOR
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Eşti atent la oameni şi îţi place să oferi inspiraţie celorlalţi, ast‑
fel că te dedici să‑i ajuţi să se dezvolte. Totuşi, fiind sociabil, va
trebui să te asiguri că îţi păstrezi obiectivitatea şi că îl asculţi pe
celălalt cu empatie şi nu îi spui ce crezi tu că ar vrea să audă.

TIPUL DE PERSONALITATE S:
STABIL ȘI SIGUR

Eşti o persoană de încredere şi orientată spre oameni, aşa că
vei fi în mod natural predispus la a oferi susţinere şi încurajare.
Totuşi, s‑ar putea să ţi se pară dificil să adopţi o mentalitate care
îl provoacă pe celălalt, deoarece îţi place să menţii starea de fapt
a lucrurilor.

TIPUL DE PERSONALITATE C:
CONȘTIINCIOS ȘI COOPERANT

Eşti conştiincios şi minuţios şi vei urma procesele, structurile şi
procedurile specifice coaching‑ului. Însă îţi va fi mai greu să te
adaptezi în aşa fel încât să gândeşti pe loc în timpul conversaţii‑
lor de coaching.
După ce ai citit despre fiecare tip de personalitate în parte, e
important să îţi recunoşti propriul stil. Trebuie să reţii faptul că ai
putea fi un amestec între două sau mai multe tipuri de personali‑
tate. De obicei, sunt întâlnite mai des combinaţiile între tipul D şi
tipul C sau între I şi S, pentru că e mai probabil să ai o preferinţă
fie pentru sarcini, fie pentru oameni.
Foloseşte informaţiile din tabelul de pe pagina următoare pentru
a‑ţi identifica stilul predominant.
Oricare ar fi tipul de personalitate spre care te simţi atras,
încearcă să valorifici şi să respecţi caracteristicile pozitive şi să
iei în considerare limitările. Dacă eşti mai orientat spre sarcini,
trebuie să îţi aminteşti mereu care sunt beneficiile în momentul
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TIPUL DE
TIPUL DE
TIPUL DE
TIPUL DE
PERSONALITATE D PERSONALITATE I PERSONALITATE S PERSONALITATE C
Încrezător şi motivat
Sociabil şi
Responsabil şi
Orientat spre detalii şi
de rezultate
convingător
stabil
concentrat pe rezultate
Sunt competitiv
şi îmi place să
câştig.

Sunt atent la imaginea de ansamblu, nu la detalii.

Sunt un bun
ascultător.

Sunt analitic şi
îmi place să adun
informaţii.

Mă bucur când
iau decizii.

Relaţiile sunt
extrem de importante pentru mine.

Nu îmi plac
confruntările.

Nu îmi plac
surprizele.

Îmi place să deţin
controlul.

Nu îmi place „să
fac valuri”.

Ţin cont de
părerile celorlalţi.

Nu îmi arăt emoţiile
la serviciu.

Îmi place ca
lucrurile să se
desfăşoare rapid.

Îmi place să fiu
apreciat şi lăudat.

Îmi place să ajung
la un consens.

Nu îmi place să iau
decizii pripite – am
nevoie de toate
detaliile.

în care oferi celorlalţi coaching şi ce sentimente îţi va trezi acest
lucru. Pe de altă parte, dacă eşti atent la oameni, vei face asta
intuitiv, dar va trebui să‑ţi păstrezi obiectivitatea şi să te asiguri
că eşti mai atent la ce spune coachee‑ul decât la a oferi sfaturi.
Aşa cum am menţionat şi în Introducere, un manager trebuie să
îşi asume mai multe roluri: să fie lider, trainer, mentor şi coach.
O personalitate de tip D va conduce şi va îndruma cu lejeritate,
dar îi va fi mai dificil să fie coach, pe când opusul ar putea fi
potrivit pentru o personalitate de tip S, căreia îi place siguranţa
luării deciziilor în echipă şi căreia i se pare mai dificil să impună o
direcţie. Secretul abilităţii de a trece de la un rol la altul în funcţie
de situaţie constă în dezvoltarea inteligenţei emoţionale. Astfel,
vei putea adopta perspectiva potrivită pentru tipul potrivit de con‑
versaţie la momentul potrivit.
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