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کسی در زندگی موفق است که دیدگاه خود را در هر آنچه  که انجام می دهد، 

 اصالح می کند، خواه همراه دیگران،خواه به تنهایی

 جیمز میشر

 

 هب پاس زحمات بسیار ،

 این کتاب را هب خودم تقدیم می کنم
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 به خداوند عقل و خرد

 پیش گفتار 

 

غلی مدير منابع انسانی، مشاور ش بعنواناين کتاب يکی از بهترين کتاب هايی است که شما 

می توانید تان  يا کوچ مسیر شغلی بعنوان جزوه راهنما برای کمک کردن به مراجعان

تمام افرادی که می خواهند خود و مسیر شغلی شان را بشناسند همچنین  استفاده نمايید.

 می توانند از اين کتاب استفاده نمايند.

نويسنده کتاب بصورت کامل مسیر شغلی ، طراحی و تغییرات مسیر شغلی را از جوانب 

ی و مختلف بررسی کرده، آموزش می دهد و با جزيیات کامل شاخص های مسیر شغل

مديران منابع انسانی برای طراحی به ويژه، بنابراين  عوامل شکل دهنده آن را بیان می کند.

 و مشاورين شغلی و کوچسازمان  بهبود عملکرد و افزايش بهره وری کارکنان ،مسیر شغلی

 د.مطالعه اين کتاب نیاز دارنهای مسیر شغلی برای شناخت جوانب مختلف مسیر شغلی به 

کوچ مسیر  "کار کردن به عنوان در هنگام مطالعه کتاب متوجه خواهید شد که برای 

تخصص های مختلفی نیاز است و تنها داشتن مدرک کوچینگ مفید و موثر نمی  "شغلی

 باشد.

 ،دارند "مشاوره شغلیفوق لیسانس  "يا  "مديريت منابع انسانی فوق لیسانس " افراديکه 

ول مشغ "کوچ مسیر شغلی"بعد از گذراندن دوره کوچینگ می توانند بعنوان متخصص 

زيرا که دانش تخصصی به شما کمک می کند شرايط شغلی و سازمانی مراجع  بکار شوند.

را درک کنید، بهتر گوش کنید، سواالت دقیق و عمیق تری بپرسید و بازخورد تخصصی به 

 مراجع ارايه دهید.

کتاب هم ذکر شده برای طراحی مسیر شغلی و تغییرات آن از تکنیک های  همانطور که در

اگر در مورد  آموزش، مشاور، کوچینگ، مربی گری و منتورينگ می توان استفاده کرد.

را مطالعه "آشنایی با کوچینگ  "کتاب    تکنیک کوچینگ اطالعاتی نداريد، می توانید 

 نا شويد.نمايید تا با بیانی ساده با اين تکنیک آش
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 ،دهذکر ش منابع و آمارکه اصل مطلب حفظ شود و در  تالش کردمهنگام ويراستاری کتاب 

ل آنها مراجعه کرده و در محتغییری ندادم تا متخصصین گرامی بتوانند برای يادگیری به 

 بومی سازی نمايند. کار

 ورشد  به در طول مسیر شغلی ام،  اساتید، مديران عامل، همکاران و تیم کاری کهاز تمام 

قدردان محبت ها و و  کمک کردند و خانواده ام، سپاسگذارم ام توسعه فردی و شغلی

 زحماتشان هستم.

مديريت منابع انسانی، روانشناسی و کوچینگ  رشتهخوشحالم که با مدارک تخصصی در سه 

                                      سال سابقه کار مرتبط می توانم به شما کمک کنم تا در  0۴و با 

 خود موفق باشید. "مسیر شغلیطراحی و برنامه ريزی "

 

 

 

 

 محبوبه مظاهری

 مدرس مهارتهای کوچینگ / منتور منابع انسانی

 7931اسفند 
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 مقدمه

 

است که تأکید  ی، شاعر انگلیس0های حکیمانة جان دانها حرفانسان جزيره نیست. اين

ده به عه کنیم، که هر کدام از ما بايد در بشريت نقشیها جدا از هم رشد نمیکرد ما انسان

 داشته باشیم.

ها امروز بیش از هر زمان ديگری واقعیت يافته است. در دنیای پیچیده و اين حرف

ساز ر زمینهتوجوی ما برای هدف و معنای بیشتر و ايفای نقش پررنگمان، جستتنیدههمدر

 کوچینگ است. وگوهای عمیقبسیاری از گفت

های ای مهم در زمینة کوچینگ و ديگر حرفهبه همین دلیل است که اين کتاب در برهه

مان کند با هم و با خودمان ارتباط بیشتری داشته که کمکشود. برای اينمفید عرضه می

های ايت و قدرتِ ناشی از انتخابهای بهتری داشته باشیم و با احساس رضباشیم، انتخاب

 سوتر انرژی بگیريم.هم

رسد که بعد از يک حرفة بسیار موفق ناگاه خودش را بیکار ناگهان مدير تنهايی به ذهنم می

هايی که حاال واقعاً برايش اهمیت دارد. يا کند به بررسی آن چیزيابد و بعد شروع میمی

صصی برای خودش هويتی ساخته است و های تخکارشناس فنی، که در زمینة مهارت

و در مناطق دوردست راهنمای ديگران « مسئولیت ديگری قبول کند»بعدش مجبور است 

 باشد.

شده و یبینتغییرات پیش-ايميا هر کدام از ما که تغییر بزرگی را در زندگی از سر گذرانده

از يک رابطه، مواجه در بسیاری مواقع ناخواسته. مانند بازنشستگی، وارد يا خارج شدن 

تمام اتفاقاتی که  ما را به جاهايی شدن با شکست يا يک موقعیت خانوادگی جديد؛ 

کنند به عقب برگرديم، فکر کنیم و به شکلی متفاوت خودمان کشاند که مجبورمان میمی

 را با  زندگی سازگار کنیم.

                                                           
1 John Donne 
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دهد. مان توضیح میبرای 0مورد از نکات تغییر هستند که کارولین تالبوتها فقط چند اين

ای متنوع از عوامل روانشناختی، روانی، رفتاری و کاربردی را در اختیارمان قرار او مجموعه

شان ترين مراحل زندگی و يا حرفهدهد که الزم است هنگام کمک به افراد در حساسمی

 ها توجه داشته باشیم.به آن

 ها و منابعی که در اين حوزةبرخی انتخابازطريق اين صفحات افق ديدمان را نیز نسبت به 

شود و ما را بخشد که به فوران انرژی و الهام منجر مینوظهور در اختیار داريم، وسعت می

دارد، درست همان کاری که يک کوچ مسیر شغلی درجه يک انجام خواهد به اقدام وا می

 داد!

امعه نقش مهمی ايفا کنیم، فرق کند در جمان را قادر میمراجع که ما و افراد تحت حمايت

 خواهد باشد.هرچه می-کند اين نقش کوچک باشد يا بزرگ و تفاوت ايجاد کنیمنمی

 

 کاترين تولپا

 3103مديرعامل انجمن کوچینگ، اوت 

  

                                                           
1 Caroline Talbott 
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 هاتقدیرنامه

 

مايلم از کسانی تشکر کنم که بدون وجودشان اين کتاب چیزی اينجانب کاتلین تالبوت 

اند از های مختلف و زيادی با من داشتههمکاریها اين دست شما است.نبود که االن در 

؛ از دوستان اندجا تجسم يافتههايی که ايننقد و انتقاد گرفته تا به اشتراک گذاشتن تجربه

که منبع الهام و دلیل آنها و مراجع هايم بهشان؛ کوچهایدلیل تشويقام بهو خانواده

 يادگیری بودند.

راس، -يتنل، آنجال دانبار، آنجال واتسون، ديويد داد، دنی لیال، بنیاد الیزابت کوبلراندی بر

ماهون، گای بوکلند، هلن اما لويس، فرانچسکا النگ، گاری بونر، گری اُنیل، گالدينا مک

هريسون، جین کیچن، جولیا التیمر، کارن میچل، کارن ويلیامز، کیت ويلیامز، کاترين تولپا، 

ر، لیندزی هوکراک، مارتین بالدوين، پیتر هاوکینز، راشل بورگس، راشل راس، کیرستی هارپ

 ولز. روی شپرد، استیو بوکنل، سو نايت، سونیل جیندال، ژانتی

گیری اين کتاب نظیرم، يان، تشکر کنم که در شکلخواهم از همسر بیتر، میاز همه مهم

و خیلی از جلسات بحث و -رمیدريغ حمايتم کرده است: حمايت اخالقی، تشويق، دلگبی

 وگو!گفت

ها از دنی لیال، پیتر هاوکینز، اندی بريتنل، گری اُنیل، آنجال واتسون و کارن قولتمام نقل

 ند. که به شکل ديگری گفته شده باشها است، مگر اينهايم با آنويلیامز برگرفته از مصاحبه

 ايم. اگر ناخواسته کسیريغ نکردهبرای پیدا کردن تمام مالکان حق نشر از هیچ تالشی د

ناديده گرفته شده است، ناشران با کمال میل در اولین فرصت تمهیدات الزم را صورت 

 خواهند داد.

 درباره کتاب 

گر باشد و تأثیر تغییرات شغلی )حتی تغییرات مثبت( ممکن است برای فرد اخالل

، غلیمسیر ش کوچینگود. شکم گرفته میروانشناختی تغییرِ سمت يا شغل اغلب دست

نسبتاً جديدی است، اما با جهان امروزی بسیار مطابقت دارد. کارولین تالبوت در ة رشت
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 کوچینگهای ، مؤثرترين تکنیکمسیر شغلی کوچینگبرای های ضروری کتاب مهارت

 .کندها را تشريح میدهد و روانشناسی نهفته در آنرا مورد بررسی قرار می مسیر شغلی

ای که اين کتاب با بررسی تغییرات شغلی اختیاری و اجباری، به فرايندهای روانشناختی

ها را درک و های آنای دارد، تا کوچ بتواند واکنشگذرانند، توجه ويژهان از سر میمراجع

ين آمیزی داشته باشند. در اها کمک کند تغییرات شغلی موفقیتبینی کند و به آنپیش

ند و کاربرد دار مسیر شغلی هايی که در فرايندهای کلی، ابزارها و تکنیککتاب، به مهارت

وکار و عوامل تر مثل تغییر از مديريت به رهبری، مالکان مشتاق کسبهای خاصنمونه

کار ة شود. چند پژوهش موردی هم با موضوع شیوشغلی نیز پرداخته میة تغییردهند

های کوچنیگ نیز درنظر گرفته شده گام تا تکنیکبههای گامهای باتجربه و راهنمايیکوچ

 است.

صد اند و قعمومی تجربه کسب کرده کوچینگة اين کتاب برای کسانی که قبالً در زمین

ز ا کوچینگهای باشند و نیز هر کسی که مهارت مسیر شغلی کوچینگدارند متخصص 

ت ال اسايده نسانیاشود مثل مديران و متخصصان منابعاش محسوب میایضروريات حرفه

 -از انتخاب مسیر شغلی يا تغییر تا حرکت کردن و سازگاری موفق-تغییرة و برای کل چرخ

 شود.راهنمايی جامع تلقی می

 قشدهد که تا نکند و پرورش میويژه متخصصانی را کوچ میرهبران، به کارولین تالبوت

سازمانی نیز متخصص است و ة توسعمديريت تغییر و ة اند. وی در حوزرهبری ارتقاء يافته

 نیز کارشناسی باصالحیت است. 0پیالوکار انکسبة در زمین

 کوچینگهای ضروری دانش و مهارتمجموعه 

 ۴و آوريل لیمون 9، استفان پالمر3ماهونويراستارهای مجموعه: گالدينا مک

فهم بر انگیز و آسانای هیجانمقدمه کوچینگهای ضروری دانش و مهارتة مجموع

است. هر يک از عناوين مجموعه را يکی  کوچینگدرحال پیشرفتِ ة های کلیدیِ رشتحوزه

                                                           
1 NLP 
2 Gladeana McMahon 
3 Stephen Palmer 
4 Averil Leimon 
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ها کاربردی کتابة ای دارد، نوشته است. جنبهای برجسته که تجربیات گستردهاز کوچ

ی خالصه، دهنده، کادرهاهای توضیحبسیار مورد تأکید قرار گرفته است و شامل شکل

ها فرض بر آن است که مخاطب دانش قبلی ندارد در اين کتابها است. ها و فعالیتتمرين

وکار، مديريت، منابع انسانی، روانشناسی، مشاوره، های کسبو برای متخصصان حوزه

 .جذابیت دارند کوچینگو روانشناسی  کوچینگدرمانی و نیز دانشجويان و مدرسان روان

 عناوين مجموعه:

 وکارکسب کوچینگ

 ماهونو گالدينا مم 0آوريل لیمون، فرانچس موسکوويچی

موفقی برای خودتان  کوچینگوکار : چطور کسبکوچینگة تعالی در شیو

 اندازی کنیدراه

 3ماهون، استفان پالمر و کريستین ويلدينگگالدينا مک

 و سالمت روان: تشخیص و مدیریت مسائل روانشناختی کوچینگراهنمای 

 9اندرو بوکلی و کارول بوکلی

 زندگی کوچینگهای الزم برای مهارت

 ۴آنجال دونبار

 کوچینگراهبرد برای  707

 0ماهون و آنه آرچرويراستار گالدينا مک

 تیمی و گروهی کوچینگ

 0کريستین ترونتون

                                                           
1 Francois Moscovici 
2 Christine Wilding 
3 Andrew Buckley and Carole Buckley 
4 Angela Dunbar 
5 Anne Archer 
6 Christine Thronton 
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 زنان برای رهبری کوچینگ

 0آوريل لیمون، فرانچس موسکويچی و هلن گودير

 اندازهای نسلیتکاملی: تغییرات زندگی و چشم کوچینگ

 3ويراستاران استفان پالمر و شیال پانچال

 بر شواهدرفتاری شناختاری در عمل: رویکرد مبتنی کوچینگ

 و استفان پالمر 9ويراستاران: میکائیل نینان

 محورحلفشرده: رویکرد راه کوچینگ

 0و هاروی راتنر 0، ايوان جورج۴کريس ايوسن

 تعاملی کوچینگ

 7میکائیل هارویة نوشت

 محور در عملحلراه کوچینگ

 3، استفان پالمر و هلن ويلیامز1بیل اُکونلة نوشت

 با مفهوم و معنویت کوچینگ

 01پیتر هايسونة نوشت

 تانبرای مدیران سازمان کوچینگایجاد فرهنگ  

                                                           
1 Helen Goodier  
2 Sheila Panchal 
3Michael Neenan  
4 Chris Iveson 
5 Evan George 
6 Harvey Ratner 
7 Michael Harvey 
8 Bill O’Connell 
9 Helen Williams 
10 Peter Hyson 
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 ماهونو گالدينا مک 3، ماری جويس0ويراستاران داون فورمان

 مسیر شغلی کوچینگهای الزم برای مهارت

 کارولین تالبوت

 نامهتقدیم

شان به تحصیل و يادگیری دائمی ام موريل: که با عشقبرای مادرم جین و مادرخوانده

 تشويقم کردند.

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Dawn Forman 
2 Mary Joyce 
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 :فصل اول

 چرا کوچینگ مسیر شغلی؟

 

 

تان را مديريت گفت اگر آيندهنويسنده و مشاور مديريت، بود که می ،0حق با پیتر دراکر

هايی دهند. اين حقیقتی اساسی است اما حتی واقعیتنکنید، ديگران اين کار را انجام می

 بیشتر پسِ اين کالم وجود دارد...

 ندهند کنترل امور را به دست گیرند، دنیای کار هرگز نه تا ايها که ترجیح میازنظر آن

 ةاندازه آشفته بوده است نه اين همه فرصت در آن وجود داشته است. در انگلیس در فاصل

درصد  39، شغلی که درمیان زنان باالترين رشد را داشت تا 3117تا  3110های سال

درصد کاهش يافت. اين اعداد برای  00ترين رشد را داشت تا افزايش و شغلی که پايین

و هفت  شد که پنجاهبینی می(. پیش3100رصد بود )سیزنز، د 93و  ۴3ترتیب مردان به

الف( شرکت کردند،  3100) 3نفری که در نظرسنجی شرکت خدمات کلی 37111درصد از 

مسیر  هایبزرگی برای کوچة بدهند. اين اتفاق بازار بالقو مسیر شغلیدر پنج سال آينده 

 کند.ايجاد می شغلی

شتم گمن به وجود آمد که داشتم به دنبال منبعی می نوشتن اين کتاب زمانی درة انگیز

در کمال حیرتم -های مختلف کاری کمک کنمدر موقعیت مسیر شغلیهای که به کوچ

ها و مسیرهای کارراههة های خودياری دربارهیچ کتابی از اين دست پیدا نکردم! کتاب

« فرمول»ن رشته يا يک های ايشغلی فراوان بود و چند کتاب پیدا کردم که به برخی جنبه

 اين موضوع وجود نداشت.ة واحد پرداخته بودند، اما هیچ کتاب جامعی دربار

ها و مراجع بخش کوچاين کتاب، کتابی جامع است که همه چیز ازجمله ماجراهای الهام

دهد که هر وقت فرصتی گیرد و الگويی کاربردی در اختیارتان قرار میهايشان را در بر می

                                                           
1 Peter Drucker 
2 Kelly Services 
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را  توانید آنشود که بخواهیدمراجع هايتان را در فرايند تغییر شغل کوچ کنید، میفراهم 

 از قفسه بیرون بکشید.

ها کجا وچکه کويکم و ايندر قرن بیستم« مسیر شغلی»اين فصل با بررسی تغییر مفهوم 

فته وار گشود. در اين فصل خالصهتوانند نقش حمايتی ايفا کنند، شروع میو چگونه می

 گکوچینشود که اين کتاب برای چه کسانی مفید است و به دلیل تجاری و انسانیِ یم

ت شغلی و حماي کوچینگتغییر شغل و چگونگی ارتباط آن با ديگر انواع  مسیر شغلی برای

 کند.شود. دست آخر، هر فصل را به شما معرفی میپرداخته می

 ویکمدر قرن بیست« مسیر شغلی»موقعیت و مفهوم 

گويند؟ اصالً چنین چیزی ويکم، به چه چیزی مسیر شغلی میز، يعنی در قرن بیستامرو

تر از ( معتقد است چنین چیزی وجود ندارد! دنیا سريع3101)0وجود دارد؟ دنیل پريستلی

 ها از زندگیها و نیازهای آدمطور که انتظارات، خواستهقبل درحال تغییر است، همان

مزايای مختلفی دارد از پولی گرفته تا موقعیت، « مسیر شغلی. »شان رو به تغییر استکاری

تاريخی ة پذيری، معنا و هدف. مسلماً، ما در يک برهنفس، مهارت، دانش، جامعه عزت

های مردم تا اين اندازه در بازار فرد قرار داريم؛ چراکه هرگز تقاضاها و خواستهمنحصربه

بته اگر ال-اندشان تأثیرگذار نبودهبر زندگی کاری اهمیت نداشته است و هرگز تا اين اندازه

 تصمیم بگیرند و قادر باشند اين اختیار و کنترل را در دست بگیرند. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Daniel Priestley 
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 فصل سوم

 و رضایت از آن  عوامل روانشناختی در  مسیر شغلی
 

 

 اين فصل بر دو جنبة روانشناسیِ شغلی متمرکز است:

 دارد از شغل اورضايت شخصیت فرد چه تأثیری بر مسیر شغلی و   .0

 چه تاثیری خواهد داشترا تجربه کرده است، ات مسیر شغلی بر فردی که آن تغییر .3

عنوان يک فرد درک کنید و در عین حال هدف اين فصل آن است که مراجع خود را به

به تغییر را بشناسید يا مداخالت شما تا حدّ امکان مفید و مناسب « طبیعی»های واکنش

 ها شناخت پیدا خواهید کرد.مراجعهای خود درحین کار با باشد. همچنین، دربارة واکنش

بینی و کنترل کنید و ها را پیشقادر خواهد کرد چالش اين شناخت و آگاهی شما را

تر پشتیبانی کنید. بدون چنین تر و آسانجلو هرچه سريعمراجعان خود را در حرکت روبه

شناختی ممکن است مداخالت شما اصالً يا در آن مرحلة تغییر، برای هیچ يک از مراجعان 

دهید و احتماالً به رابطة را هدر میمؤثر نباشد. در اين صورت، فقط وقت خود و ديگران 

 کنید.خود آسیب وارد می

و درخصوص تغییر  اندازممیهای تحقیقات يافتهنگاهی به درخصوص شخصیت، 

اند. شما را با سه مدلی آشنا خواهم کرد که نوعاً برای درک تغییر کاربرد داشتهروانشناختی، 

 اند از:اين سه مدل عبارت

 سرا-منحنی تغییر کوبلر .0

 معرف است 0ای تغییر رفتار، که به مراحل تغییر پروچاسکامدل فرانظريه .3

 3مدل تغییرات ويلیامز بريجز .9

                                                           
1 Prochaska 
2 William Bridges 
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 شغلیات شخصیت، رضایت و تغییر 

کند های جديد تحقیق میاست، همیشه دربارة ايدها گرکِلِر و سارا را تصور کنید. کلر برون

ريزی داشته باشد گرا است دوست دارد برنامههای جديد است. سارا دروندنبال تجربهو به

تر است محتمليک و بداند هفتة بعد در اين موقع درحال انجام چه کاری خواهد بود. کدام

يک کدام تر است ياای کدام يک آسان، تغییر برداشته باشداز حرفة خود رضايت بیشتری که 

 يد.شوبا کلر و سارا بیشتر آشنا می در اين بخشاحتماالً برای کمک نزد شما خواهد آمد؟ 

به شما  یشغل و تجربة تغییر رضايت شغلیشما بر  مراجعآگاهی از تأثیر احتمالی شخصیت 

بینی کنید، گرچه اين آگاهی را نبايد عامل ها را پیشکند برخی چالشو او کمک می

 ها متفاوت هستند و البته که آگاهیکنندة مطلق و تغییرناپذير تلقی کرد. همة آدمتعیین

 کنید.اولین گام در تغییر چیزی است که شما انتخاب می

شخصیت وجود دارد و ممکن است شما نظريه و  های فراوانی دربارةها و نظريهالبته مدل

شده در زمینة های انجامجا نگاهی به پژوهشمدل دلخواه خود را داشته باشید. در اين

 مسیر شغلی خواهم انداخت. ها باشده و ارتباط آناختههای شنها و نظريهبرخی مدل

، 3ول و جاجبودريو، بوس؛ 0333، 0سه مورد از اين تحقیقات )جاج، هیگینز، تورِسن و باريک

پنج ويژگی اصلی »و  رضايت مسیر شغلی( رابطة بین 3110، 9يبرت و کرامرا؛ س3110

 کند:( را اثبات می۴امافاف-)مدل پنج عاملی شخصیت« شخصیت

 پرداز، مبتکر، مستقل، متنوع در عشق(پذيرا بودن )کنجکاو، خیال .0

 گرا، منضبط(-نظر، هدفشناسی )منظم، صاحبوظیفه .3

 )مايل به تعامالت انسانی، پرشور، معاشرتی، پرحرف، جسور( يیبرونگرا .9

 سازگاری )همدل، بامحبت، اهل اعتماد، حامی( .۴

ثباتی گر، مستعدِ بینکوهش-)مضطرب، عصبی، حساس، خود یرنجورروان .0

 عاطفی(

                                                           
1 Jugde, Higgins, Thoresen and Barrick 
2 Boudreau, Boswell and Judge 
3 Seibert and Kramer 
4 FFM 
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 (0331؛ جان، 0331، 3؛ ديگمن0310، 0کرای)کوستا و مک

 رنجوری با رضايتند که رواناعقیدههمهمه متفاوت است، اما  محققانهای جزئیات يافته

گرايی با که برون ه استنشان داد آخرشغلی ارتباط منفی دارد درحالی که دو پژوهش 

 رضايت شغلی ارتباط مثبت دارد.

به  پاسخ( تا حدّی در 3119) 9لوندزبری، الولند، سانداستروم، گیبسن، دروست و هامريک

ند، اردهبیش از حد گست قابل اتکا هستند،نج ويژگی اصلی شخصیت گرچه اين عقیده که پ

بر مورد بررسی قرار دادند. عالوه رضايت شغلیهای شخصیتی را در ارتباط با ويژگی

های قبلی در اين زمینه را نیز بررسی کردند و به اين نتیجه تحقیقات میدانی، پژوهش

 ارتباط پیوسته دارند: شغلیرضايت رسیدند که سه ويژگی شخصیتی با 

 پذيری عاطفیانعطاف .0

 بینیخوش .3

 انگیزة  .9

بینی ويژه خوشبه( 0330)گولمن، اين سه ويژگی به برخی مفاهیم کلیدی هوش عاطفی 

و مديريت عاطفی شباهت دارند. لونزبری و همکارانش به اين نتیجه رسیدند که اين سه 

 باشند. رضايت شغلی کنندهبینیتوانند عامل پیشويژگی شخصیتی می

یر مسعامل اصلی در موفقیت  رضايت شغلی( دريافتند که 0313، 0311) ۴گاتیکر و الروود

 خود موفق باشید بايد از آن لذت ببريد!مسیر خواهید در اگر می. شغلی است

 مسیر شغلی دارد؟ چه ارتباطی با رضايت شغلیبنابراين، 

د که هايی هستنو انگیزة دقیقاً همان ويژگی بینیپذيری عاطفی، خوشهای انعطافويژگی 

زندگی یر مسی يا هر گونه تغییر ديگری در مسیر شغل اتتغییريابند و به افراد در تداوم می

ها شوند که اين ويژگیويژه يادآور میبخشند. لونزبری و همکاران پژوهشگر او بهانگیزه می

عیت قطهای کاری، تغییرات شغلی، استرس و عدمای از نقشبه سازگاری با طیف گسترده

                                                           
1 Costa and McCrae 
2 Digman 
3 Loundsbury, Loveland, Sundstrom, Gibson, Drost and Hamrick 
4 Gattiker and Larwood 
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وجوی شغلی يا ناپذيری جستبینیشوند. همچنین، برای پرداختن به پیشمربوط می

 رنجوری ويژگی مفیدی نیست. وکار تازه روانانداختن کسبراه

لماً کارن ويلیامز، در معنای کاربردی مس نوشتة« کشف خويشتن کوچینگ»کتاب  به استناد

همین طور است. کارن برای کار با مراجعان خود از پروفايل شخصیتی ديسک )مارستون، 

ات امتیاز بااليی دارند لحاظ ثبها که بهکند و معتقد است آن[( استفاده می0331] 3110

 کنند.و برای امنیت ارزش قائل هستند، بیش از همه نسبت به تغییر مقاومت می

های کلیدی را شناسايی کند تواند با گوش کردن به مراجع، ويژگیهر کوچِ هوشمندی می

 ها پر کردن پرسشنامه و دريافت گزارش شخصی مفید است اما ضروری نیست.و برای آن

گذارد اما اگر شرايط راحتی قدم در راه مسیر شغلی میکلر و سارا چطور؟ کلر بهو دربارة 

دشوار شود ممکن است سخت تالش کند و ممکن است به پشتوانة محکمی نیاز داشته 

 ها ياوجوی خود منظم و متمرکز باشد. سارا ممکن است بعد ماهباشد تا در تالش و جست

ی قطعیت ترس بیشترغییر بگیرد چرا که از عدمها عذاب کشیدن تصمیم به تحتی سال

کشد. اما، وقتی تصمیم به تغییر گرفت، در تالش و دارد تا از عذابی که درحال حاضر می

 قطعیتوجوی خود منضبط و منظم خواهد بود. آزمون بعدی او استرس نسبت به عدمجست

 ماالً برای هر کدام ازهای مختلف فرايند تغییر احتنتیجة تالش او است. بنابراين، بخش

يک برای کمک نزد شما خواهد آمد؟ همچنین، هرکدام از ها دشوارتر خواهد بود. کدامآن

های متفاوتی داشته باشند و میزان حمايت که در مراحل ها ممکن است در ابتدا انگیزهآن

 های مختلفی برای شما به وجودمختلف تغییر نیاز دارند متفاوت خواهد بود و چالش

 خواهند آورد.

 های تغییرمدل

های مختلف ها به موقعیتهای تغییر زيادی وجود دارد که منشأ آنها و مدلعالوه، نظريهبه

بار )برای مثال، اعتیاد به مواد مخدر، سیگار مثل تغییر سازمانی، عادات شخصی زيان

ها کاربردهای گردد. در طول سالکشیدن يا میخوارگی( و حتی مرگ و حالت احتضار بر می

ن برای تواراحتی و سادگی میاند و بهاند و تغییر فردی را نیز شامل شدهای يافتهگسترده

ها اين است که ماهیت تغییر ها بهره گرفت. وجه مشترک همة آنمسیر شغلی نیز از آن
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فرد بايد مراحل متعددی را تجربه کند و برخی -اختیاری باشد يا اجباری-هرچه که باشد

 برانگیز باشند.ها ممکن است بسیار چالشآن از

 طور مفصل بررسی خواهم کرد:جا برای يادآوری هر سه مدل را بهدر اين

 راس-منحنی تغییر کوبلر 0

 نیز معروف است« مراحل تغییر پروچاسکا»ای تغییر رفتار، که به مدل فرانظريه 3

 مدل تغییرات ويلیامز جیمز 9

 راس-منحنی تغییر کوبلر

راس، پزشک سوئیسی، در ابتدا مدلی برای توضیح فرايند پذيرش مرگ -الیزابت کوبلر

 ای برای درکشدهالوقوع و اندوه فقدان ارائه کرد. از آن زمان به بعد به روش تثبیتقريب

توجه در سطح فردی و سازمانی تبديل شده است. اين مدل به تغییر يا فقدان قابل واکنش

شود. اين مدل را بیشتر برای تغییرات ناخوشايند تغییر محسوب می مبنايی برای مديريت

 شده و خودخواسته کمتر مورد تأيیدبینیدانند و برای تغییرات پیشو اجباری کاربردی می

 ارند.هايی شود که آمادگی ندشکل ناخوشايندی ماية شگفتی آناست. و البته ممکن است به

بینی خبر تعديل خود واکنش بدی نشان دهد اما پیش انتظار داريد مراجع به شنیدنحتما 

تازگی شغل جديدی پیدا کرده است، تازگی ارتقا يافته است يا بهکنید کسی که بهمی

بینی اولیه، همان نوع احساساتی که دنبال اين احساس خوشخوشحال باشد. اما، معموالً به

 آيد.کند، به وجود میمی فرد با از دست دادن شغلش تجربه

 راس چگونه است؟-منحنی تغییر کوبلر

ه کهای مختلفی از اين مدل ارائه شده است، که باتوجه به اينهای گذشته، نسخهدر سال

داند و همه اندوه يا راس آن را نه فرايندی خطی که مدل يا چهارچوبی می-الیزابت کوبلر

چه که به ضرورت آنای اينشیوة خود تجربه خواهند کرد، جای تعجب ندارد. برتغییر را به

چه ممکن است انتظار ديدنش را داشته باشید، آگاهی داشته بینید يا آندر جلوی خود می

 باشید، خوب است چنین چهارچوب را در نظر داشته باشید.

راس شناسايی کرده است، بحث خواهم کرد و -ای که الیزابت کوبلرابتدا، دربارة پنج مرحله

ها با مراحل مسیر شغلی را مورد بررسی قرار خواهم داد. پنج آنسپس چگونگی مطابقت 



 

 
 

21 

ی و زنی، افسردگای که ابتدا شناسايی شدند عبارت بودند از انکار، عصبانیت، چانهمرحله

 شوند:ها اغلب سه مرحله درنظر گرفته میپذيرش، اما در مديريت تغییر اين

  شوک و انکار0مرحلة : 

  افسردگی: عصبانیت و 3مرحلة 

  پذيرش و يکپارچگی9مرحلة : 

توان از اين مدل برای تغییرات مثبت ام که چطور می، با مثال نشان داده0-9در شکل 

 استفاده کرد.

 

 

 

  ادامه کتاب ............
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 سخن آخر:

 

 همراه گرامی، 

« شغلیآموزی برای زندگی و مسیر مهارت»های کتاب از مجموعه کتاب دومینشما 

 ها و سواالت خود را برايم ايمیل نمايید. شوم که پیشنهادخوشحال میرا مطالعه کرديد. 

 

 ايمیل:

job.coaching.hr@gmail.com  

 سايت نويسنده:

coaching.ir-http://www.job 

 آی دی شبکه اجتماعی اينستاگرام:

job.coaching 

 آی دی شبکه بیزينسی لینکداين:

Mahboubemazaheri 

 

 

 

 

 

 

mailto:job.coaching.hr@gmail.com
mailto:%20job-coachin
mailto:%20job-coachin
http://www.job-coaching.ir/
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 کتابهای دیگر خانم محبوبه مظاهری:

 

آشنایی با کوچینگ-7  

 نويسنده: خانم محبوبه مظاهری
فارسی و انگلیسی در سايت امازون موجود است( ) به دوزبان  

 

مهارت های ضروری برای کوچینگ مسیر شغلی -2  

تالبوت نويسنده: کارولین  

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

کوچینگ برای مدیران راهنمای -9  

 نويسنده: آنه لوهر، برايان امرسون

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

آموزش تیم کاریکوچینگ و  -4  

انجمن مديريت و رهبری امريکانويسندگان:   

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

کوچینگ زندگی-5  

جنی پوردینويسنده:   

محبوبه مظاهریمترجم:   

 

 

 

پیام دهید. 03995151550برای خرید کتاب ها لطفا در واتساپ به شماره   
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،بصورت فردی و سازمانی برای ثبت نام در کارگاه های زیر  

در سازمان ،یا درخواست حضور کوچ و منتور   

، پیام دهید.در نرم افزار واتساپ 03995151550 به شمارهلطفا   

 

 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 مديران 

  جانشین پروی و مديريت عملکردکارگاه مربی گری فرايند 

 کارگاه مديريت برخود با رويکرد کوچینگ 

 

 برگزاری جلسات فردی و گروهی کوچینگ در سازمان 

 برگزاری جلسات منتورينگ منابع انسانی در سازمان 

 


