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  و آموزش تیم کاری کوچینگ : عنوان کتاب

کلیه حقوق این کتاب برای "

مترجم محفوظ است و استفاده 

از تمام یا بخشی ازمتن ، انواع 

فروش حضوری و مجازی چاپ و 

این کتاب فقط با اجازه کتبی 

باشد و تخطی مترجم میسر می

 "پیگرد قانونی دارد

 الماس دانش : ناشر

 انجمن مدیریت و رهبری آمریکا : نویسنده

 محبوبه مظاهری مترجم : مترجم

 جلد 055  : شمارگان

 9311 -اول : نوبت چاپ

 1-899-991-055-179 : شابک

 تومان 00555  قیمت

 

 هرست مطالبف

 دیوید ویراستار ِ؛آمریکا رهبری و مدیریت انجمن نویسندگان/ کاریکوچینگ و آموزش تیم : عنوان و نام پدیدآور

 .مظاهری محبوبه مترجم ؛پاردی

 .9319 ،تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش : مشخصات نشر

 ص.997 : مشخصات ظاهری

 1-991899-055-179 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 Coaching and training your work team / monograph,0th: اصلی عنوان : یادداشت

ed,8557 

 مربیگری --کارکنان  : موضوع

 Employees -- Coaching of : موضوع

 آموزش حین خدمت  : موضوع

  Employees -- Training of : موضوع

 ویراستار ،م. -9101پاردی، دیوید،  : شناسه افزوده

 -Pardey, David, 9101 : شناسه افزوده

 ، مترجم-9309مظاهری، محبوبه،  : شناسه افزوده

 موسسه مدیریت و رهبری بریتانیا : شناسه افزوده

 Institute of Leadership & Management (Great Britain) : شناسه افزوده

 HF0001/0 : رده بندی کنگره

 009/3980 : رده بندی دیویی

 0991513 : شماره کتابشناسی ملی
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 گالیلئو گالیله

 

 

    :این کتاب را تقدیم می کنم هب

کاران   هب دستیار و   ااشتنرات الماس دانش یتمدری  م، و سپاس  از همراهیهم

 مهربان و بهترین حامی همراه خداونده نام ب
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 پیشگفتار 

 

               .و نقش مشخص با هم همکاری می کنند تیم می گویند افرادیکه با هدف مشترکبه 

اف دهاک مهارت است و تکنیک کوچینگ کمک می کند موانع رسیدن به کار تیمی ی

کنید. تک تک افراد تیم به آموزش و پرورش نیاز دادند و شناسایی و برطرف تیم را 

برای مربی استای ارزش های تیم برعهده مربی می باشد. راین افراد در  کردن گهماهن

می شیوه مدیریت سنتی ن گری یک تیم الزم که که تکنیک های جدیدی بیاموزید و به

 توان یک تیم تخصصی را آموزش و پرورش داد.

ن برای رسیدتیم کاری را پرورش داده و در این کتاب می آموزید که چگونه قدم به قدم 

این کتاب برای رهبر و مدیران سازمان، بنیانگذاران برنامه ریزی کنید. تیمی، به اهداف

ا و مخصوصاستارتاپ ها، کارآفرین ها، معلمان مدرسه، مربیان پرورشی، سرپرستان تم 

 مناسب می باشد.واحد آموزش و توسعه شرکت، 

چینگ آشنایی با کو "کتاب  توانیدکنیک کوچینگ اطالعاتی ندارید، میاگر در مورد ت

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

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 خود "م کاریآموزش و پرورش تی"

 محبوبه مظاهری

 مدرس مهارتهای کوچینگ / منتور منابع انسانی

 0931اسفند ماه 
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 :تعاریف استاندارد تیم و کار تیمی 
 

 هدفدارند و برای انجام یک های مشخصی نقشهر تیم شامل دو یا چند نفر است که 

 است. ها به یکدیگر وابسته حرکت آنکنند و این تالش می مشترک

های هر یک از اعضا مکمل دیگری است و ای از افراد است که مهارتیک تیم، مجموعه

 است مسئولهرشخصی نسبت به هدف مشترک تیمی، 

 مفهوم کار تیمی با کار گروهی تفاوت دارد

ش التیم تعداد کمی از افراد هستند که با عملکردی مکمل برای یک هدف مشترک ت

 .شودکنند و عدم فعالیت یک نفر مانع از پیشرفت روند کار میمی

شود که با هم کار می کنند و کار گروهی به مجموع عملکرد گروهی از افراد گفته می

 ها نسبت به کار گروهی نمود بیشتری دارد.یک راهنما دارند و کار شخصی آن

 :ند از پنج اصل مهم برای یک کار تیمی وجود دارد که عبارت

مسئولیت و پاسخگویی  نیت مشترک، های تکمیل کننده،مهارت کم افراد،تعداد  

 پذیرش رویکرد کاری.  همگانی،

 که عملکرد موفقی دارند عبارتند از: هاییهای تیمنشانه

شارکت م بینی، انتظارات باال از یکدیگر،خوش اطمینان و اعتماد، سطوح باالی ارتباطی،

 به اهداف مشترکتعهد ی اعضا، همه

 :ی تاکمنمراحل تکامل گروه براساس نظریه

 storming. تضاد یا درگیری forming 8گیری . شکل9

 performing. تکامل norming     0. انسجام 3
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 مشخصات واحد

 کوچینگ و آموزش تیم کاری  عنوان:

 3 سطح

 8 ارزش اعتبار

 های یادگیریبازده

 ... آموزش پذیر

 ارزیابیمعیارهای 

 ر سازمانی که با آن آشنا است( تواند )دمی آموزش پذیر

آموزش متناسب با .9

 محل کار را درک کند.

 سازی کند.نیاز آموزش را شفاف 9.9

دو تکنیک آموزش متناسب با وضعیت محل کار را  9.8

 توضیح دهد.

های یادگیری تواند سبکتوضیح دهد که چگونه می 9.3

 مختلف هنگام آموزش افراد در محل کار را توضیح دهد. 

تکنیک بازخورد مرتبطی را توضیح دهد که به صورت  9.0

 موثر در محیط کار کارکردی باشد.

 های ارزیابی اثربخشی آموزش را شرح دهد.روش 9.0

 کند.ش را حفظ میهای آموزتوضیح دهد چگونه ثبت 9.0

. درک کند چگونه 8

فرد را در سازمان، کوچ 

 کند.

 سازی کند.نیاز کوچینگ را شفاف 8.9

توضیح دهد چگونه کوچینگ برای فرد در سازمان را  8.8

 ریزی کند.برنامه

 اهمیت بازخورد در کوچینگ را شرح دهد. 8.3

 را شرح دهد. کوچینگروش ارزیابی اثربخشی  یک 8.0

 

 



 
7 

 نام خداوند عقل و خردبه 

  مقدمه

 

 اهداف این کتاب کار.0

 هایهر سازمان به منظور بقاء در محیط رقابتی مدرن باید درک کند که توسعه مهارت

 :ندکبه سازمان کمک میاست. این امر به این خاطر است که امری حیاتی  ،کارکنان خود

  تا با تغییر مداوم همگام شود 

  .مشکالت کمبود مهارت را حل کند 

 .افراد را برانگیخته نگه دارد 

صرفاً ایستادن جلوی فرد یا گروه و بیان ها، امری پیچیده است و ی مهارتفرایند توسعه

 خود به آنها نیست. این امر شامل چهار مرحله است: و اطالعات  دانش

 . ارزیابی نیازهای آموزش9مرحله 

 سازیو آمادهریزی . برنامه8مرحله 

 ی آموزش. ارائه3مرحله 

 . ارائه بازخورد، ارزیابی نتایج و ارائه پشتیبانی بیشتر در صورت لزوم0مرحله 

توسعه خود و »ی نخست در کتاب کار دیگری در این مجموعه تحت عنوان دو مرحله

 به شوند. این کتاب کار بر مراحل سوم و چهارم، وظایف ارائه آموزشارائه می« دیگران

 کند.تیم خود و پشتیبانی از آنها در سراسر فرایند یادگیری تمرکز می

وانید تکامالً موثر باشد، شما به عنوان مدیر سطح یک نمیبخواهید تیم کاری شما اگر 

 .استهای کلیدی شما این واقعیت را نادیده بگیرید که آموزش یکی از مسئولیت
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کنیم و با بحث فرایندی که هر فرد ی یادگیری افراد را بررسی میشیوه A بخشما در 

های یادگیری کنیم. هر فرد روشکند، شروع بکار میدر طول یادگیری آن را طی می

های یادگیری های یادگیری مختلف و برخی فرصتسبک بخشخاص خود را دارد و این 

با بحثی از  A بخشفید هستند. کند که برای کمک به یادگیری تیم مرا بررسی می

رسد که ممکن است یادگیری موفق را کُند انواع موانع موجود در سازمان به پایان می

 یا منع کنند.

باور رایجی میان افراد این است که اگر مهارت خوبی در کار خود داشته باشید، قادر به 

رد. آموزش نیازمند هستید. این امر همیشه صحت ندا نیز سایر افرادآن به یاد دادن 

های ویژه و موردنیاز کند تا مهارتبه شما کمک می B بخشهای ویژه است و مهارت

برای آموزش اعضاء تیم خود را شناسایی کرده و بدست بیاورید و چگونگی یادگیری 

همچنین مباحث کلیدی در نظارت سطح مداوم  بخشآنها را ارزیابی کنید. این 

 کند.  وزش و ارزیابی اثربخشی راهبرد آموزش را بررسی میدستاوردهای خود پس از آم

رورش پ« کوچینگ» ا تکنیکبکند که چگونه اعضاء تیم خود را از بررسی می C بخش

اء کند که در پشتیبانی از اعضبر سه تکنیک دیگر تمرکز می D بخشدهید در حالی که 

و « توصیه و پشتیبانی»، «مشاوره»تیم مفید هستند. این سه تکنیک شامل 

 هستند. « منتورینگ»

 اهداف 010

 توانید:زمانی که این کتاب کار را مطالعه کردید به صورت بهتری می

 .مراحل موجود در فرایند یادگیری را شرح دهید 

 وانع آموزش موفق را شناسایی کنید.م 

 .بازخورد موثری ارائه کنید 

 های آموزش مناسب را انتخاب کنید.روش 
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 های ارزیابی مناسب استفاده کنید.از روش 

 .اثربخشی راهبرد خود را ارزیابی کنید 

 کنید.را ایجادمناسبی آموزشی  اثزبخشی 

 مناسب استفاده کنید. در جای از تکنیک کوچینگ 

 فعالیت یریزبرنامه. 2

 ریزی هستند از این رو باید برخی موارد را بررسی کنید.های زیر مستلزم برنامهفعالیت

 شوند.های آموزش بررسی میکه در آن انواع مختلفی از روش 89فعالیت 

 کنید.که در آن ارزیابی آموزش را مشاهده می 30فعالیت 

اعضاء تیم خود  کوچینگخواهند در مورد نیازهای که از شما می 31و  39های فعالیت

 بیاندیشید.

 خواهد تا تجربه کوچینگ گذشته خود را ارزیابی کنید.که از شما می 08فعالیت 

 . کنید اردهای رهبری و مدیریت را برآورداستاند تاتکلیف کاری به شما کمک کند 
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 گیرند؟چگونه یاد میافراد : A بخش

 

 . مقدمه0

ی اید فکر کنید؛ جایکه در آنها کار کرده سازمانهاییترین بخشدر مورد برخی از رضایت

وردها و به دستا زده و، تمایل دارند با یکدیگر کار کمی شوندی افراد برانگیخته که همه

 کنند. تیم خود افتخار می

که در آن اعضاء است  احتماالً محلی داشته است محیط کاری که چنین شرایطیهر 

و در آن پشتیبانی  را دارا می باشندفرصت حصول سطوح دستاورد جدیدی  ،تیم

 کنند.موردنیاز جهت کسب موفقیت را دریافت می

های حفظ انگیزش باال، ارائه فرصت تحقیق نشان داده است که یکی از موثرترین روش

مختلف  هایکند، شیوهفرایند یادگیری را بررسی می، بخش یادگیری به افراد است. این 

ا نشان ر یری باید رفع شوند،ی یادگزدارندهیادگیری افراد و اینکه چگونه فاکتورهای با

 .دهدمی

 . یادگیری چیست؟2

قبل از اینکه چگونگی یادگیری افراد را بررسی کنیم، باید مشخص کنیم که منظور ما 

 چیست؟« یادگیری»از 

 :ادگیریتعریف ی

شامل اتخاذ اطالعات، درک آن و سپس استفاده از آن برای یادگیری فرایندی است: »

 « ایدکه قبالً انجام نداده عملیانجام 
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 0فعالیت 

های زیر را بررسی و مشخص کنید کدام یک شامل یادگیری است و کدام یک فعالیت

 شامل یادگیری نیست. 

 کند تا بتواند از روی ستون هرمی را حفظ می ر سفر به مصر رونوشتسارا د

 آن در طراحی تصویری خود در خانه استفاده کند.

 های آدرسای از ایمیلدادهکند تا پایگاهوارن از راهبرد کامپیوتری استفاده می

دهد که چگونه این کار را دوستانش بسازد. او سپس به خواهرش توضیح می

 انجام دهد.

 کند تا های گام به گام و تصویری سازنده دنبال میحمید از دستورالعمل

برداری کند اما مطمئن نیست که چگونه باید این کار را انجام فیلمی را فیلم

 دهد.

 پاسخ:

فردی که واقعاً یاد گرفته است، وارن است. او اطالعات را اتخاذ، درک و از این اطالعات 

هد، استفاده کرده است. سارا چیزی برای حصول چیزی که قبالً نتوانسته است انجام د

یاد نگرفته است زیرا او درک نکرده است که چه چیزی اتخاذ کرده است و صرفاً حفظ 

کردن چیزی به معنای یادگیری نیست. حمید چیزی یاد نگرفته است زیرا او نیز 

 اطالعاتی که به دست آورده است را درک نکرده است.

 . فرایند یادگیری9

 ه درگیر شدن مغز در ترتیبی منطقی از موارد زیر است:یادگیری منجر ب

 به هر نحو. پیاده سازی داده 3 پرورش داده   . 8   جذب داده .9

 کند.ی انجام این ترتیب را بررسی میاین بخش شیوه
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 سخن آخر:

 

 همراه گرامی، 

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

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 

 

 

 

 

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-0

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

 

 مهارت های ضروری برای کوچینگ مسیر شغلی -2

 تالبوت رولیننویسنده: کا

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

 کوچینگ برای مدیران راهنمای -9

 نویسنده: آنه لوهر، برایان امرسون

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

 آموزش تیم کاریکوچینگ و  -4

 نویسندگان: انجمن مدیریت و رهبری امریکا

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

 کوچینگ زندگی-5

 جنی پوردینویسنده: 

 محبوبه مظاهریمترجم: 

 

 

 

 پیام دهید. 13995717551برای خرید کتاب ها لطفا در واتساپ به شماره 
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 ،بصورت فردی و سازمانی برای ثبت نام در کارگاه های زیر

 یا درخواست حضور کوچ و منتور در سازمان ،

 ، پیام دهید.در نرم افزار واتساپ 13995717551 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 

  مهارت های کوچینگ برای مدیرانکارگاه 

 کارگاه مربی گری فرایند جانشین پروی و مدیریت عملکرد 

 کارگاه مدیریت برخود با رویکرد کوچینگ 

 

 برگزاری جلسات فردی و گروهی کوچینگ در سازمان 

 برگزاری جلسات منتورینگ منابع انسانی در سازمان 

 

 


