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 توانید به وی کمک کنید آن را در درون خویش کشف کند.شما فقط می

 گالیلئو گالیله

 

 

    :این کتاب را تقدیم می کنم هب

 6831-یت نعتیی  رد سازمان مدری ارشد رشته مدرییت منابع انسانیهب اساتید دوره کارشناسی 

 به نام خداوند مهربان و بهترین حامی همراه
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 پیش گفتار

 

آنچه شما را از دیگران متمایز می سازد مهارت هایتان است ، نه دانش و تخصصی که 

ارت هبصورت آکادمیک یا تجربی کسب کردید. بنابراین هر چه برای تبدیل دانش به م

 در طول زمان وقت بگذارید و تجربه کسب کنید، موفق تر خواهید بود.

هر فردی در ابتدا بعنوان کارمند وارد سازمان می شود و بتدریج با کسب مهارت به 

کارشناس، کارشناس ارشد، سرپرست، مدیر و شاید رهبر سازمان ارتقا پیدا کند. افرادی 

بعنوان سهامدار و مالک شرکت و بعضا مدیر و هم که تیپ شخصیتی کارآفریندارند 

رهبر سازمان فعالیت می کنند. در هر پست شغلی که قراردارید نیاز است که دانش و 

یکی از مهارت هایی است که برای  "مهارت کوچینگ  "مهارت خود را ارتقا دهید و 

 بهبود عملکرد فردی و سازمانی به شما بسیار کمک می کند.

اثیری که مهارت های کوچینگ در مدیریت سازمان دارد لطیف کردن شاید بیشترین ت

فضای کسب و کار است که نحوه اداره سازمان را از مدیریت آمرانه به سمت مدیریت 

مربی گری تغییر می دهد و تاثیر مهمی روی حل تعارضات سازمانی و بهبود عملکرد 

نی شدن در سکوت خوب  به کارکنان دارد و آنجا که مدیر و رهبر سازمان بجای هیجا

حرف کارمند خود گوش می کند، بجای سواالت سطحی، پرسش های عمیق و 

تفکربرانگیز می پرسد و بجای پاسخ های آشوب برانگیز، بازخوردی منطقی و راه گشا 

می دهد. البته برای بهبود ارتباطات سازمانی، حل تعارضات، بهبود عملکرد سازمان، 

کلینیک  "زم است چارچوب، رویه ها و فرایندهای سازمانی در رشد و تحول سازمانی ال

بازنگری شده، طراحی و بروز شود و هم زمان  رشد و تغییر و تحول فردی  "مشاوره

 مدیر و رهبر سازمان با افزایش دانش و مهارت انجام پذیرد.
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از  عزیرا وقتی رهبر و مدیر سازمان پذیرای تغییر و تحوالت تخصصی سازمان نباشد مان

رشد مدیران میانی، کارکنان و سازمان شده و بر تمامی جنبه های عملکردی تاثیر می 

گذارند و در نتیجه درآمد و سود سازمان پایین میاید و بازهم فشار مضاعفی بر کارکنان 

 سازمان وارد می شود.

همچنین خود مدیران و رهبران سازمان برای رشد فردی و تحمل تغییرات مسیر شغلی 

کوچ شخصی نیاز دارند. هرکسی در زندگی شخصی خود با مسایل و مشکالتی روبرو  به

می شود که حضور یک کوچ در کنار فرد گذر از این مصایب را آسان می کند. مهمترین 

نقطه ای که تکنیک کوچینگ در سازمان بر آن اثر می گذارد، تغییر، پذیرش تغییر و 

ر در سازمان ابتدا مدیران سازمان می بایست مدیریت تغییر است و برای مدیریت تغیی

 پذیرای تغییرات در بخش های مختلف سازمان باشند.

 تغییر در ساختار و فرایندهای سازمانی و انتقال آنها به فناوری اطالعات

 تغییر در مدل های کاری و مهندسی فرایندهای فنی

 تغییر در شغل ها، پست ها و شرح وظایف 

 ی و روش رهبری سازمانتغییر در سبک مدیریت

 تغییر در تیم های کاری و مدیریت تیم

 تغییر در  استخدام و تعدیل کارمندان و مدیران سازمان

 تغییر در ...................

و همیشه در قبال تغییر، مقاومت وجود دارد، مقاومت ریشه های مختلفی دارد و یکی  

، ترس از طرد شدن، پذیرفته نشدن، از آنها ترس است. ترس از دست دادن جایگاه فعلی

تایید نشدن، اشتباه، و همین موارد باعث می شود که مدیران و رهبر سازمان در قبال 

و کوچینگ تکنیک مفید و  تغییر مقاومت می کنند و پذیرای تحوالت سازمانی نیستند
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و، اموثری است که با ریشه یابی این مقاومت و رساندن فرد به آگاهی و توانمندسازی 

فرد را برای پذیرش تغییر آماده می کند. و وقتی مدیر سازمان با رویی گشاده از تغییر 

استقبال کند و فرهنگ تغییر و مدیریت تغییر را در سازمان پیاده سازی کند، کارکنان 

زیر به حرف مشاوران مدیریت گوش کرده و تغییرات فرایندهای سازمانی و مدل کاری 

چنین سازمانی به سوی پیشرفت و موفقیت گام بر یم دارد و روز  کاری را پذیرا هستند.

 به روز به سود و درآمد بیشتری دست پیدا می کند.

شاید الزم باشد وقتی در سازمان به مشکلی بر می خورید کمی تامل نمایید و از خودتان 

 بپرسید ریشه این مشکل کجاست یا چه کسی است؟

 ده و چه فردی مسوول حل مشکل است؟به چه دلیلی این مشکل به وجود آم

 چگونه این مشکل را حل کنیم و من بعنوان مدیر چه نقشی برای رفع این مشکل دارم؟

 آیا من بعنوان توانایی مدیریت تعارض و مدیریت بحران و حل این مشکل دارم ؟

 چگونه گام به گام در کنار تیم کاری قرار بگیرم و نقش مفید و موثری ایفا کنم؟

مسوولیتها و مهارت هایی که بعنوان مدیر تیم کاری یا واحد سازمانی یا سازمان دارم 

 چیست؟ 

بنابراین مدیر و رهبر سازمان برای مدیریت سازمان و تیم خود نیاز به مهارت های 

گوناگونی دارد و نقش متفاوتی را باید ایفا نماید. نقش یک مدیر، نقش یک مربی، نقش 

 یک هم تیمی .

چینگ آشنایی با کو "کتاب  توانیدکنیک کوچینگ اطالعاتی ندارید، میر مورد تاگر د

 را مطالعه نمایید تا با بیانی ساده با این تکنیک آشنا شوید."

اینجانب با چند سال سابقه کار در حیطه کوچینگ فردی وسازمانی تکنیک کوچینگ 

و سرمایه های نهان و را مهم، موثر و ضروری برای رشد و توسعه نیروی انسانی که جز
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آشکار سازمان محسوب می شوند، می دانم و یادگیری آن ها به مدیران سازمان توصیه 

  می کنم.

خوشحالم که با مدارک تخصصی در سه رشته مدیریت منابع انسانی، روانشناسی و 

                سال سابقه کار مرتبط می توانم به شما کمک کنم تا در  90کوچینگ و با 

 .خود موفق باشید "مدیریت سازمان یا واحد کاری"

 

 

 

 محبوبه مظاهری

 منتور منابع انسانی/ مدرس مهارتهای کوچینگ

  1398بهمن ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام خداوند عقل و خرد
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 :مقدمه

 

، رو ز اینا برای جلسه کوچینگ به دو نفر نیاز است که  تمایل دارند همدیگر را ببینند،

بان هستیم برخی پشتی انزندگی خود داشته ایم که بسیار مدیونشما کوچهای زیادی در 

بوده اند ، بعضی دیگر به ما کمک کردند تا یاد بگیریم ، و بعضی دیگر بارها و بارها به 

به همه  .موانع درونی خودمان را بشناسیم.  و  غلبه کنیم مشکالتما کمک کردند تا بر 

 یم از شما متشکریم.آنها می گوی

ند یک ایفا کردنه تنها در شکل دادن به این کتاب بلکه در شکل دادن به ما  نقشی که 

 شاهکار قابل ستایش است که نام برخی را دکر می کنیم.

ما یاد می گیریم، از آنها  همراهبا تشکر از شما ب مشتریان )افراد و سازمانهای( 

ی کلمن ، ایم متشکریم به خصوص دیویدهمکارانمان که در یادگیر ما نقش داشتند، 

بررسی  ، منابعلوین ، چاک میلر ، لی رامپی ، لیزا سیلوربرگ ، و جرن پلیکنو به خاطر 

یس فریدسون و کریستینا با تشکر از شما به گر در تکمیل این کتاب.و کمک آنها 

 پاریس.

از پدر و مادر ، خواهر و برادران ، خواهرزاده ها و برادرزاده های ما که متشکرم در طول 

سرانجام از آریانا ، نیل و استفان بخاطر آنها  .الهای متمادی ما را دوست داشته اندس

ما امیدواریم که شما  .متشکرم از حمایت بی وقفه از این پروژه و ما به عنوان مردم

 .بدانید که ما به همان اندازه که شما به ما اعتقاد دارید به شما ایمان داریم

 برایان امرسون -آنه لوهر
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 دریافت بهترین بازدهی از کارمندان :1فصل 

 

 اگر در حال رشد نیستید، در حال مردن هستید.

ی زمین و در دنیای کسب و کار است که اغلب ما این یک قانون اصلی زندگی در کره

باشیم. درواقع  یندهیم و آنچه هستیم بهتردارد که در آنچه انجام میرا به حرکت وا می

توجه  «کوچینگ»است. به خاطر وجود این میل، واژه « بیشتر و بهتر بودن»این میل به 

د مآدنیاهای رشد فردی و کسب و کار را به خود جلب کرده، باعث ایجاد صنعتی با در

ساالنه چند میلیارد دالر شده و موقعیتی را به وجود آورده است که هر فردی به یک 

 .کوچ نیاز دارد

های در حال رشد هستند و به مدیران گفته کارمندان بیش از همیشه به دنبال فرصت

شود که باید کارمندان خود را بر اساس یک برنامه منظم کوچ کنند. ما حتی با می

مدیریت کردن را متوقف کرده »ها گفته شده گویند به آنمدیرانی کار کرده ایم که می

رسند: مدیرانی که ها همه در تئوری عالی به نظر میاین« و کوچینگ را شروع کنید.

کنند، اما یک مشکل وجود کارمندان را برای اینکه رشد کرده و مؤثرتر باشند کوچ می

دارد. گرچه بسیاری از افراد موافق هستند که داشتن یک کوچ راهی عالی برای حرکت 

د که یک کوچ واقعاً چه داننبه سمت موفقیت است، اما تعدادی بسیار کمی از افراد می

 دهد؟کسی است و در اصل چه کاری انجام می

گر ی مبهم دیکنند یک وظیفهکه سعی میبه همین دلیل بسیاری از مدیران هنگامی 

 شوند.ی بیش از حد شلوغ کنونی خود جای بدهند، سردرگم میرا در برنامه
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 کوچ چه کسی است و کوچینگ چیست؟ 

ای که منجر به آگاهی و اقدام ردی است که با ایجاد مکالمهاین تعریف ماست: کوچ ف 

 کند تا به اثربخشی باالتری برسد.شود به شخصی دیگر کمک میمی

یک کوچ با ایجاد فضایی برای برگشت به عقب ، نگاه به آینه و دست و پنجه نرم کردن  

ع را بررسی های خود در برابر موانکند تا واکنشبا سؤاالت دشوار به شخص کمک می

ها مواجه شوند و از روش خود خارج شده و با روشی مؤثرتر به نتایج بهتری کرده و با آن

 دست یابند. 

اما چرا این امر اهمیت دارد؟ چرا کمک به یک شخص برای مواجهه با موانع شخصی 

ای که در دست دارند توانند تنها بر روی وظیفهخود بسیار ضروری است؟ چرا افراد نمی

 مرکز کنند و تمام امورعاطفی دیگر را کنار قرار دهند؟ت

پاسخ  این است که به عنوان انسان، ما یک انتخاب نداریم. اگر قصد داریم رشد کنیم،  

بیشتر و بهتر باشیم و به سطوح باالتر کارایی دست یابیم، باید زمانی را برای یادگیری 

 موانع موفقیت یعنی همان بار و بنهاین امر اختصاص دهیم که چگونه یکی از بزرگترین 

 عاطفیمان را پاک کنیم.

 معادله موفقیت

ای از زندگی( برای اینکه تا حد شویم ) در شغل یا هر جنبهای مواجه میوقتی با وظیفه

 امکان موفق شویم به سه مورد نیاز داریم.

 ی در دستها و ظرفیت برای تکمیل وظیفهفوت و فن، مهارت استعداد:

 ی در دستتمایل، اعتماد بنفس، تمرکز و اراده برای تکمیل وظیفه نگرش:

 ی در دستابزار، تجهیزات و زمان مورد نیاز برای تکمیل وظیفه منابع موجود:
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توانیم در رأس بازی خود باشیم. به میزانی که هر کدام از این بدون این سه جزء، نمی

سطح نهایی موفقیت ما مشارکت  سه جزء موجود باشند یا نباشند به طور مستقیم در

های توان به عنوان یک معادله با مؤلفهکاهند. به این امر میکنند یا از آن میو کمک می

 متغیر فکر کرد. 

 

 سطح موفقیت   =       منابع موجود       +    نگرش     +  استعداد         

 فوت و فن 

 هامهارت 

 توانایی 

 تمایل 

 اعتماد بنفس 

 تمرکز 

 اشتیاق 

 ابزار 

 تجهیزات 

 زمان 

 پایین    متوسط    باال

 

 

های هارتمو  تخصصی معادله آغاز کنید. بدون ترین مؤلفهبا استعداد به عنوان بدیهی

توانیم انجام دهیم و وظیفه، ما کاری را نمی انجامبرای مورد نیااز در کناار اساااتعداد   

 شویم.  ناامید می

ی براق و نو خود را هدیه در روز تولدش اولین دوچرخهکودکی را تصور کنید که 

های دوچرخه جدیدش )منابع موجود( برای راندن چرخ نگرشو انگیزه  ،گیرد. او ارادهمی

الزم را برای اینکه آنطور که تجسم کرده در خیابان با  را دارد، اما او مهارت و توانایی

سه بار شکست خوردن، شما با یک  سرعت دوچرخه سواری کند را ندارد. بعد از دو یا

 دختر بچه ناامید مواجه خواهید بود.

داشتن منابع در دسترس نیز به همان اندازه برای معادله اهمیت دارد. در مورد آخرین 

ای عالی یا رویکردی جدید برای رسیدن به باری فکر کنید که تیم شما در کار ایده

وی انسانی برای اجرای آن نداشته است. موفقیت داشته است، اما بودجه، زمان و نیر
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شما ظرفیت فهمیدن یک راه حل جدید )استعداد(، تمایل و اعتماد بنفس برای تحقق 

یافتن آن ایده )نگرش( را داشته اید اما پول و منابع انسانی )منابع در دسترس( برای 

 یست!لبی ناینکه در آن موفق شوید را نداشته اید. هر طور تصورش را بکنید موقعیت جا

سازمان تمرکز منابع انسانی های استعداد داریم روی ، ما نیازشرکتبه عنوان مدیران 

، مدیران اغلب بسیار مشتاق هستند که به کارها درست انجام نمی شود. وقتی کنیم

های جدید را آموزش دهند یا پول بیشتری در کار تزریق کنند. با این وجود، افراد مهارت

این بخش میانی معادله موفقیت )و یا سنگ بنای معادله( است که بسیاری از مردم 

 ثل شجاعت،به چیزهایی منگرش تمایل دارند آن را نادیده گرفته یا فراموش کنند. 

تمایل، اعتمادبنفس، تمرکز، اشتیاق، ثبات، اراده، نیاز، بردباری و تشویق برای انجام کار 

شود. نداشتن نگرش صحیح و فقط داشتن استعداد و منابع در در دست مربوط می

 رساند.دسترس شما را به جایی نمی

ان توانند فقط کارشچرا بسیاری از مردم نمی» اعتقاد دارند کهمدیران بعضی متاسفانه  

افراد تمام آن امور را در »درواقع «. را انجام دهند و تمام امور دیگر را در خانه بگذارند

توانیم این کار را انجام دهیم. کامالً قابل زیرا ما به عنوان انسان، نمی« گذارندخانه نمی

 یرا مدیریتکنند که ای کاش اینطور نبود. زدرک است که بسیاری از مدیران آرزو می

ر کنادر محیط کارعواطف خود را »توانستند واقعاً شد اگر افراد میتر میبسیار آسان

کنیم، اما متاسفانه این امر ممکن نیست. در مورد را درک می موضوع ما این«. بگذارند

هایی فکر کنید که روز کاری شما تحت تاثیر قرار گرفته چون شما بیمار بودید یا زمان

 ی با یکی از اعضای خانواده داشتید. امشاجره

د. باشنمی این مسیله امکانپذیر دهندرویدادهایی که در محل کار رخ می در موردحتی 

شود، چه تعدادی از افراد وقتی در یک سازمان شایعات در مورد تعدیل نیرو شروع می
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ر و صد دهای عاطفی خود نسبت به اخبار را به طور کامل کنترل کنند قادرند واکنش

 صد بر روی کارشان تمرکز کنند؟ تعداد کمی!

 

های کاملی نیستند و در اینجا معنایی فراتر کنندههای استعداد و نگرش توصیفواژه

های معمولشان دارند. استعداد درمورد چیزی بیش از استعداد ذاتی فرد از تعریف

مثبت یا  است. صحبت در مورد نگرش فرد، صحبت در مورد چیزی بیش از نگرش

 منفی فرد است.

 

بنابراین چه خوب چه بد، مدیران باید بپذیرند که نگرش ما بر میزان موفقیت ما تآثیر 

است. چه دوست « یک کار خوب برای انجام دادن»گذارد. و تمرکز بر آن بیش از می

 دارد و به هاداشته باشید چه نه، نگرش اتصال تنگاتنگی در معادله موفقیت برای انسان

ه در ترین مؤلفعنوان یک متغیر در حاشیه نباید به آن نگاه کرد. نگرش شاید اساسی

 باشد. ی کلی باشد و بنابراین تمرکز بر آن یک امر ضروری در کسب و کار مدیر میمعادله

های ورزشی استفاده کنند. هر کسی گاهی افراد در کسب و کار تمایل دارند که از قیاس

تمام حواست را روی بازی »حداقل یک بار این جمله را شنیده که ورزش کرده است 

توانی این فکر نکن که نمی»، یا «از لحاظ ذهنی آماده شو»، «تمرکز کن»، «قرار بده

ی دانند که اعتمادبنفس، انگیزه و ارادهمربیان ورزشی می«. ها را شکست بدهی!رقیب

 و برنده شدن را نشان دهد.تواند تمایز بین بازی کردن )نگرش( ورزشکاران می

در بازی ضعیف عمل کرده »گوییم که دارد، ما می« روز بد»هنگامی که ورزشکاری یک 

اما چه چیزی در «. به طور کامل اعتماد بنفس خود را از دست داده است»یا « است

هایی را دارند که زمانی ها و تواناییها همان مهارتمعادله موفقیت تغییر کرده است؟ آن

ها سالم هستند، استراحت کرده که هفته قبل بازی را بردند داشتند. با فرض اینکه آن
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ر معادله کند، متغیاند، از لحاظ فیزیکی متناسب هستند و تجهیزاتشان به خوبی کار می

 ها. باید نگرش ورزشکار باشد، یعنی تمرکز، اعتماد بنفس، اراده و تمایل آن

 

 سطح موفقیت     =   منابع موجود    +      نگرش    +  استعداد    

 فوت و فن 

 هامهارت 

 توانایی 

 

 تمایل 

 اعتماد بنفس 

 تمرکز 

 اشتیاق 

 ابزار 

 تجهیزات 

 زمان 

 

 پایین    متوسط    باال

 

 

شود، تغییری در سطح موفقیت رخ یابد و کم میهمزمان با اینکه نگرش تغییر می 

 بین بردن و باختن باشد.تواند تفاوت دهد. این کاهش میمی

دانند که کلید کارکردن با ورزشکاران ممتاز، تمرکز بر قسمت مربیان خوب ورزشی می

شود باشد. نه به این دلیل که تمرکز بر این قسمت باعث مینگرش معادله موفقیت می

که افراد احساس خوبی داشته باشند و کار خوبی برای انجام دادن است، بلکه به این 

که سطوح موفقیت به آن وابسته است. نگرش سنگ بنای معادله موفقیت است دلیل 

تواند به صورت تصاعدی روی معادله موفقیت تاثیر بگذارد. بیایید سه دلیل اینکه که می

له ی نگرش در معادچرا این گفته صحیح است و چگونه مدیران با نادیده گرفتن مولفه

 کنیم.شوند را بررسی موفقیت دچار دردسر می

های موجود در استعداد و منابع در دسترس را جبران تواند کاستینگرش اصالح شده می

طح تواند سکاهش در استعداد یا منابع اغلب اثر منفی بر روی نگرش دارند که می کند.

عکس جمله باال صحیح نیست. یعنی یک نگرش  موفقیت را به میزان زیادی محدود کند.

 ستعداد و منابع را کاهش دهد.تواند سطوح امنفی نمی
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 سخن آخر:

 

 همراه گرامی، 

آموزی برای زندگی و مهارت»های شما سومین  کتاب از مجموعه کتاب

ها و سواالت خود را شوم که پیشنهادخوشحال میرا مطالعه کردید. « مسیرشغلی

 برایم ایمیل نمایید. 

 

 ایمیل:

job.coaching.hr@gmail.com  

 سایت نویسنده:

coaching.ir-http://www.job 

 آی دی شبکه اجتماعی اینستاگرام:

job.coaching 

 آی دی شبکه بیزینسی لینکداین:

Mahboubemazaheri 
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 کتابهای دیگر خانم محبوبه مظاهری:

 

 آشنایی با کوچینگ-1

 نویسنده: خانم محبوبه مظاهری
 ) به دوزبان فارسی و انگلیسی در سایت امازون موجود است(

 

 مهارت های ضروری برای کوچینگ مسیر شغلی -2

 نویسنده: کارولین تالبوت

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

 راهنمای کوچینگ برای مدیران -3

 نویسنده: آنه لوهر، برایان امرسون

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

 کوچینگ و آموزش تیم کاری -4

 نویسندگان: انجمن مدیریت و رهبری امریکا

 مظاهریمترجم: محبوبه 
 

 کوچینگ زندگی-5

 نویسنده: جنی پوردی

 مترجم: محبوبه مظاهری

 

 

 

 پیام دهید. 09335787550برای خرید کتاب ها لطفا در واتساپ به شماره 
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 برای ثبت نام در کارگاه های زیر بصورت فردی و سازمانی،

 یا درخواست حضور کوچ و منتور در سازمان ،

 نرم افزار واتساپ، پیام دهید.در  09335787550لطفا به شماره 

 

 دوره تربیت کوچ حرفه ای در آکادمی بین المللی کوچینگ 

 به زبان انگلیسی و غیرحضوری 

 به زبان فارسی و حضوری 

 

 کارگاه مربی گری کار تیمی 

 کارگاه مهارت های کوچینگ برای مدیران 

 کارگاه مربی گری فرایند جانشین پروی و مدیریت عملکرد 

 برخود با رویکرد کوچینگ کارگاه مدیریت 

 

 برگزاری جلسات فردی و گروهی کوچینگ در سازمان 

 برگزاری جلسات منتورینگ منابع انسانی در سازمان 


