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کلیه حقوق این کتاب برای نویسنده محفوظ است و استفاده از تمام یا بخشی ازمتن ، انواع چاپ و فروش 

 "باشد و تخطی پیگرد قانونی داردحضوری و مجازی این کتاب فقط با اجازه کتبی نویسنده میسر می

 الماس دانش : ناشر

 ییاجرا رانیمد نگیکوچ یراهنما : عنوان کتاب

 محبوبه مظاهری : نویسنده

 جلد 055  : شمارگان

 9911اول  : نوبت چاپ

 تومان 95555 : قیمت

 172-055-921880-7 : شابک

 

هايی برای اجرايی راهنمای کوچینگ مديران اجرايی: مفاهیم و دستورالعمل : عنوان و نام پديدآور

مترجم[ محبوبه کوچینگ/ گردهمايی کوچینگ اجرايی؛ نويسنده]صحیح 

 مظاهری.

 .1۹۱۱، تهران: الماس دانش : مشخصات نشر

 ص.: مصور، جدول. ۹۱ : مشخصات ظاهری

  : ۹-18۱225-6۳۳-۱۹8لایر ۹۳۳۳۳۳ : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی

 Principles and Guidelines for aSuccessfulعنوان اصلی:  : يادداشت

Coaching Partnership,6th ed,2۳15. 

 هايی برای اجرايی کوچینگ .مفاهیم و دستورالعمل : عنوان ديگر

 هادستنامه --مربیگری اجرايی  : موضوع

 Executive coaching -- Handbooks, manuals, etc : موضوع

 مربیگری اجرايی : موضوع

 Executive coaching : موضوع

 رهبری : موضوع

 Leadership : موضوع

 ، مترجم-1۹۳8مظاهری، محبوبه،  : شناسه افزوده

 انجمن مربیگری اجرايی : شناسه افزوده

 Executive Coaching Forum : شناسه افزوده

 HD۹۳/۴ : رده بندی کنگره

 ۶۳8/۴۳۹12۴ : رده بندی ديويی

 ۹2۹8۳۴۴ : کتابشناسی ملیشماره 



 

 

2 

 

 هرستف

 

 پیشگفتار

 مقدمه

 4 ........................................................................................... نیاز به یک راهنمای

 7 .............................................................. تاریخچه و آینده این راهنمای و مدل توانمندی

 9 ................................................................................................. ساختار راهنمای

 01 ................................................................................... تعریف کوچینگ اجرایی

 95 ...................................................................................................کوچینگ اجرایی چیست؟

 98 ............................................................................................................... همکاری کوچینگ؟

 .Error! Bookmark not defined ..................................... سه سطح یادگیری

 !Error .......................... چه چیز متفاوتی در رابطه با کوچینگ اجرایی وجود دارد؟

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............. مفاهیم فراگیر کوچینگ اجرایی

 .Error! Bookmark not defined ............................. هاانداز سیستم. چشم9

 .Error! Bookmark not defined ...................................نتایجگیری . جهت8

 .Error! Bookmark not defined ................................ . تمرکز کسب و کار9

 .Error! Bookmark not defined ................................................... . همکاری۴

 .Error! Bookmark not defined ................................................ . شایستگی0



 
۹ 

 .Error! Bookmark not defined ............................................... داری. امانت0

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... . قضاوت7

 .Error! Bookmark not defined ...................................... دستورالعمل اجرا

 .Error! Bookmark not defined ............................... . مدیریت محرمانگی9

 .Error! Bookmark not defined ............ های پیش از کوچینگ. فعالیت8

 .Error! Bookmark not defined .......................................... ن قرارداد. بست9

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... ارزیابی۴

 .Error! Bookmark not defined ........................................... تنظیم اهداف0

 .Error! Bookmark not defined ................................................. . کوچینگ0

 .Error! Bookmark not defined ........... . انتقال به توسعه طوالنی مدت7

 .Error! Bookmark not defined ............. های اصلی کوچ اجراییتوانمندی

 .Error! Bookmark not defined ............................... چرایی مدل توانمندی

 .Error! Bookmark not defined ........................... تعریف کوچینگ اجرایی

 .Error! Bookmark not defined ... های توصیف شدهندیمروری بر توانم

 .Error! Bookmark not defined ...................... های اصلی دانشیتوانمندی

 .Error! Bookmark not defined ................. های کوچینگوظایف و مهارت

 .Error! Bookmark not defined ............................. هاو تواناییخصوصیات 

 سخن آخر

 معرفی کتاب

  



 

 

4 

 چیز را به یک انسان آموزش دهیدتوانید همهشما نمی

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

 گالیلهگالیلئو 

 

 

 این کتاب را تقدیم می کنم هب:        

صصی کوچینگ،  تخ
   ان اراقم پارسموسسه حساربسی آباسپانسر مجموهع کتابهای 
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 به نام خداوند مهربان و بهترین حامی همراه

 

 :پیشگفتارمترجم

 

مدیر ارشد سازمان تعیین کننده استراتژیهای تمام واحدهای کاری و مسوول نظارت، 

سازی و پیگیری بر استراتژی ها در سازمان می باشد. موفقیت ، رشد و توسعه پیاده 

سازمان به عملکرد صحیح و عکس العمل های مناسب مدیر ارشد در قبال تغییرات 

محیطی کسب و کار بستگی دارد. چه سازمان ساختار سنتی داشته باشد یا ساختار 

ر پیشبرد توسعه کسب و کار و مدرن و فلت،  در هر شرایطی مدیر ارشد نقش مهمی د

 تجارت را دارا است.

             ر اغلب شرکتهای مدیر ارشد اجرای مدیر عامل شرکت یا رهبر سازمان است.د

مدیر اجرایی نیز مانند سایر کارکنان شرکت دچار مسایل در تضادهایی در زندگی فردی، 

 که جایگاه شغلی آنجایی و از د شده و به کمک یک کوچ نیاز داردشغلی و سازمانی خو

خاص و کلیدی دارد، حال خوب او بصورت به دیگران منتقل شده و از مدیران ارشد تا 

 کارگران سازمان از آن بهره می برند.

کوچ مدیران اجرایی می بایست مدرک تحصیلی کوچینگ ، مدرک تحصیلی مدیریت، 

کلیدی  عنوان کوچ یک شغلسابقه کاری و تجربه پست مدیریت را داشته باشد تا بتواند ب

 عمیق را متناسب با شرایط مراجع مطرح نماید. پرسشدر سازمان، 

بدون شک هر شاخه تحصصی کوچینگ متخصص کوچ خود را می طلبد و کوچ عمومی 

 نمی تواند در همه شاخه ها فعالیت نماید.
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  " آشنایی با کوچینگ "کتاب  کنیک کوچینگ اطالعاتی ندارید، لطفااگر در مورد ت

 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 

را مهم، موثر و ضروری برای رشد و توسعه نیروی انسانی که جزو سرمایه های نهان و 

به مدیران  راآن  و مطالعه  وند، می دانم و یادگیریآشکار سازمان محسوب می ش

  توصیه می کنم.و البته همه مردم سازمان 

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 "واحد کاری مدیریت سازمان یا"

 

 

 

 محبوبه مظاهری

 مدرس مهارتهای کوچینگ/ منتور منابع انسانی

 9039ماه  مرداد
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 مقدمه نویسندگان

 

 نیاز به یک راهنما

 تاریخچه و آینده این راهنمای و مدل توانمندی

 

کوچینگ اجرایی در توسعه رهبری در ایاالت متحده و جهان مورد توجه قرار گرفته 

های باال، بدست آوردن استعدادهای است. این به عنوان اهرمی ارزشمند در ارتقا توانایی

تر و ایجاد چهارچوب رهبری های درخواستی بیشباال، آمادگی مجری برای نقش

های اند که در سالاند، گزارش دادههایی که از کوچینگ بهره بردهباشد. سازمانمی

 استفاده دارند.تری به این رو تمایل بیشپیش

سال گذشته، پیشرفت  85اعتبار و معروفیت کوچینگ اجرایی در حال رشد است. در 

های اجرا انجام گرفته است ولی سازی تعاریف و دستورالعملای در شفافقابل مالحظه

ای وجود ندارد. در ای بر روی تعاریف و دسته استانداردهای حرفههنوز توافق گسترده

هی از کوچ های اجرایی، مشاوران ارتقا رهبری و متخصصان منابع که گرو 9111سال 

های خود به صورت ها و سازمانبندی فعالیتانسانی منطقه بوستون برای چهارچوب

 ایم ومنظم دیدار داشتند، ما فهمیدیم که منابع ارزشمندی در این زمینه ایجاد کرده

ای را شروع نداردهای حرفهمسیری برای پرش به سوی گفت و گو در رابطه با استا

 ایم.کرده

، گردهمایی کوچ های اجرایی را آغاز کردیم و ویرایش اول راهنمای 8555در سال 

هایی برای جلسه کوچینگ موفق را منتشر کوچینگ اجرایی: مفاهیم و دستورالعمل

 کردیم. این راهنما به عنوان آغازی بر گفت و گو در این زمینه در مورد چیستی کوچینگ

 گیری بازده آنگیری موثر و اخالقی آن و چگونگی اندازهاجرایی، زمان و چگونگی بهره
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های زیادی برای آموزش کوچ های اجرایی وجود باشد. سپس، دریافتیم که روشمی

 ها وجود ندارد.سنجی آندارد ولی روش توافق شدی برای کیفیت

ها، وظایف و ف حوزه دانستهها اضافه شد که به تعری، مدل توانمندی8550در سال 

کند و برای کوچ های اجرایی برای ارتقا و نشان ها  کمک میها، رفتارها و تواناییمهارت

کنندگان ضروری است. تحقیقات در زمینه کوچینگ های موثر به مراجعهدادن تجربه

لین/ مدرسه پزشکی هاروارد به صورت قابل اجرایی با ورود موسسه کوچینگ مک

 ای پیشرفت کرد.همالحظ

های رهبری، تندرستی و ماموریت موسسه بنا کردن مبانی علمی و بهترین فعالیت

کوچینگ فردی بود. در زمینه کوچینگ اجرایی، این موسسه رهبر تشویق و حمایت 

ه دانستیم این موسسباشد. چون میتحقیقات برای بهترین فعالیت در این زمینه می

ر این زمینه را انجام خواهد داد و جایی برای بحث در مورد رسم ایجاد سواالت کلیدی د

ویرایش  8590ها برای شنوندگان جدید و قدیمی به وجود خواهد آورد، در پاییز آن

ششم این راهنمای را منتشر کردیم و برای توزیع آتی به این موسسه حواله کردیم. 

 امیدواریم که ویرایش ششم این بحث را ادامه و گسترش دهد.

سوزان انیس، رابرت گودمن، ویلیام هادگتس، جیمز هانت، ریچارد  نویسندگان:

 منزفیلد، جودی اوتو و لو استرن
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 ساختار راهنما

 

 بندی شده است:راهنمای کوچینگ اجرایی در چهار بخش دسته

 

ترین کوچینگ اجرایی، همکاری الزم برای رسیدن به بیش تعریف کوچینگ اجرایی

بین  گانهدهد. باور داریم که کوچینگ اجرایی در صورت روابط سهوضیح میموفقیت را ت

ترین موفقیت را خواهد داشت. هر همکار وظایف و کوچ، مجری و سازمان مجری بیش

هایی در سهیم بودن در موفقیت فرایند کوچینگ به عهده دارد. اگر چه کار مسئولیت

داخله سازمانی است و در نتیجه اصلی بین کوچ و مجری است، کوچینگ همیشه یک م

 باید درون مفاهیم اهداف سازمانی اجرا شود.

کننده کوچینگ ها و اهداف هدایتای از ارزشدسته قوانین فراگیر کوچینگ اجرایی

دهد. این قوانین راهنمایی برای کوچ، مجری و دیگر افراد سازمان اجرایی را توضیح می

 ها به کار گرفته شود.فظ و تصحیح عملکرد آنتواند برای تنظیم، حباشد که میمی

کند. این کمک روندی برای همکاری کوچینگ را ارائه می دستورالعمل فعالیت

کند و تعهدات الزم اجرای هر همکار را اشاره دستورالعمل اجزای فرایند را تعریف می

 کند.می

چهار حوزه مبنایی دانش برای کار کوچینگ  های اصلی کوچ اجراییتوانمندی

شناختی، کسب و کار، سازمانی و های روانکند: توانمندیبندی میاجرایی را دسته

 اند وبندی شدهها در شش مرحله در فرایند کوچینگ دستهکوچینگ. وظایف و مهارت

های شود. هر کدام از این حوزهمشخصه و توانایی که موجب بهبود عملکرد می 95

 اند.بندی شدهای و پیشرفته دستهتوانمندی در دو بخش پایه
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 تعریف کوچینگ اجرایی

 

 

 

 کوچینگ اجرایی چیست؟

ای در حال رشد است. به همین دلیل، تعریف این مفهوم هنوز کوچینگ اجرایی رشته

کنندگان در حال بحث و گفت و گو است. کوچینگ بین متخصصان، محققین و مصرف

شامل یک کوچ و مجری و مفاهیم سازمانی )که بر اساس سالیق سازمان و اجرایی 

دهی کوچ باشد و شامل عملی است که سازمان معموال برای سرویسسرپرست او می

ها ذی نفعان کلیدی در این فرایند هستند. این کند( او است. همه اینپول پرداخت می

اد دخیل مانند مشاور شغلی و عمل موجب متمایز شدن کوچینگ اجرایی از دیگر افر

 شود.کوچ زندگی می

های تمرینی مورد اگر چه کوچ مسیرشغلی و کوچ زندگی تخصصی ، مفاهیم و مهارت

ها فقط بر روی یک مورد مشخص و کنند، آناستفاده کوچینگ اجرایی را ایجاد می

نیازها و  شوند. از دیدگاه ما، کوچینگ اجرایی بر روینیازها و اهداف او متمرکز می

شود. بر این اساس، ما بدین گونه کوچینگ اهداف مجری و سازمان حامی متمرکز می

 کنیم.اجرایی را تعریف می

یک است که به رهبر و سازمان او -به-سازی شده یککوچینگ اجرایی فرایند شخصی

رساند. در کنار به کارگیری اهداف تعیین شده توسط رهبر و سازمان، یک منفعت می

های کوچینگ مختلف و اطالعات بازخوردی استفاده کارا و مورد اعتماد از روش کوچ
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کند تا ظرفیت رهبر را برای رهبری حال و آینده رشد دهد. این کوچینگ توسط می

ترین تاثیر و باالترین سطح یادگیری شود تا بیشیک همکاری کوچینگ هدایت می

 بدست آید.

 

 تعریف اصطالحات

های منحصر بفرد شخص های خاص که بر اساس جنبهاهداف و فعالیت سازی:شخصی

 )اشخاص( و سیستم سازمانی تطبیق داده شده باشد.

نیم کما این اصطالح را به صورت گسترده برای شخصی )اشخاصی( استفاده می رهبر:

که قابلیت ایجاد سهمی قابل مالحظه در پیشبرد ماموریت و اهداف سازمان داشته 

 باشند.

عملکردهای اصلی کوچینگ که بین رهبر )رهبران( خاص و کوچ انجام  یک:-به-یک

 گیرد.می

های جدید تفکر، احساس، عمل، یادگیری، رهبری رشد دادن راه رشد دادن ظرفیت:

 شود.های مربوط به دیگران است که موجب اثر بخشی سازمانی و شخصی میو راه

وری داده که برای شناسایی عوامل کلیدی آهای متنوع جمعروش اطالعات بازخوردی:

گیرد تا مجری و ذی های ضروری در مفاهیم سازمانی مورد استفاده قرار میو مهارت

سازی کنند و به اجرا اش اهداف کوچینگ مناسب را درک کنند، شفافنفعان اصلی

ها و تجهیزات استاندارد، موجب تضمین دقت و گذارند. به کارگیری مناسب مصاحبه

های درون شود که نشان دهنده طیفی از دیدگاهاوری شده میهای جمعاعتبار داده

 سازمان است.
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با توجه به این که مدرک رسمی برای کوچینگ اجرایی وجود ندارد، مهم  کوچ کارا:

های در سطوح پایه و پیشرفته برای است که سازمان و مجری بدانند که چه توانمندی

موفقیت دست یابد. در واقع کوچ اجرایی کسی است که مدرک کوچینگ نیاز است تا به 

معتبر کوچینگ عمقی و مدرک تحصیلی مدیریت و سابقه کار مدیریت در سازمان را 

 دارد و شاخه تخصصی کوچینگ اجرایی را انتخاب کرده است.

های کوچ اعتبار را با یک مجری و یک سازمان با استفاده از روش کوچ مورد اعتماد:

آورد. کوچ مرتبه برابر با مجری را با مشورت دادن و ی و محرمانگی بدست میاخالق

 کند.های سلسله مراتبی حفظ میهدایت کردن خارج از محدودیت

 همکاری کوچینگ

برد است که در آن تمام همکاران درگیر فرایند -همکاری کوچینگ روش سیستمی برد

کنند و به همراه یکدیگر کار ظر میکنند، به صورت آزاد تبادل نرا با هم طراحی می

 کنند تا اجرای نهایی اهداف اصلی سازمانی دست یابند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1۹ 

 سخن آخر:

 

 همراه گرامی، 

ی برای زندگی و آموزمهارت»ی هاکتابمین کتاب از مجموعه 0شما 

ت و سواال هاشنهادیپکه  شومیمخوشحال را مطالعه کردید. « مسیر شغلی

 خود را 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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 معرفی کتاب:

 آشنایی با کوچینگ -0

 نویسنده: محبوبه مظاهری

 این کتاب در دو نسخه فارسی و انگلیسی در سایت آمازون موجود می باشد.

 مهارت های ضروری برای کوچینگ مسیر شغلی -2

 نویسنده: کارولین تالبوت / مترجم: محبوبه مظاهری

 راهنمای کوچینگ برای مدیران -3

 برایان امرسون / مترجم: محبوبه مظاهرینویسنده: آنه لوهر، 

 کوچینگ و آموزش تیم کاری -4

 نویسندگان: انجمن مدیریت و رهبری امریکا / مترجم: محبوبه مظاهری

 کوچینگ زندگی برای توسعه فردی و شغلی-5

 نویسنده: جنی پوردی / مترجم: محبوبه مظاهری

 راهنمای کوچینگ زندگی-6

 جم : محبوبه مظاهری/ متر مارتین نویسنده: کورلی

 اجرایی مدیران راهنمای کوچینگ -7

 نویسندگان: گردهمایی کوچینگ اجرایی / مترجم : محبوبه مظاهری

 چگونه کرونا گرفتم -8

 نویسنده: محبوبه مظاهری

 این کتاب در دو نسخه فارسی و انگلیسی در سایت آمازون موجود می باشد.

 پیام دهید. 19335787551کتاب ها لطفا در واتساپ به شماره  تهیهبرای 
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 برند جاب کوچینگ،

 ارایه دهنده خدمات تخصصی کوچینگ فردی و سازمانی 

 

 برای ثبت نام در کارگاه های زیر بصورت فردی و سازمانی،

 یا درخواست حضور کوچ و منتور در سازمان ،

 واتساپ، پیام دهید.در نرم افزار  19335787551لطفا به شماره 

 

 دوره تربیت کوچ حرفه ای در آکادمی بین المللی کوچینگ 

 زبان فارسی زبان انگلیسی و  دو به 

 حضوریحضوری و غیر 

 

 کارگاه مربی گری کار تیمی 

 کارگاه مهارت های کوچینگ برای مدیران 

 ی و مدیریت عملکردرکارگاه مربی گری فرایند جانشین پرو 

 رویکرد کوچینگ کارگاه مدیریت برخود با 

 

 برگزاری جلسات فردی و گروهی کوچینگ در سازمان 

 برگزاری جلسات منتورینگ منابع انسانی در سازمان 

 


