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 -۸۵۳۱مظاهری، محبوبه،  : سرشناسه

 راهنمای اجرايی منتورينگ سازمانی : عنوان و نام پديدآور

 نويسنده محبوبه مظاهری. 

 .۸۵۳۱ ،تهران: الماس دانش : مشخصات نشر

 رنگ) نمودار ،(رنگی) جدول ،(رنگی بخشی) مصور: .ص5۳ : مشخصات ظاهری

  : شابک

  : وضعیت فهرست نویسی

 مربیگری اجرايی : موضوع

 mentoring : موضوع

 راهنمای آموزشی --رهبری : موضوع

 Leadership-- Study and teachin : موضوع

 HD۵۰/۴ : رده بندی کنگره

  : رده بندی دیویی

  : شماره کتابشناسی ملی

 الماس دانش : ناشر

 راهنمای اجرایی منتورینگ سازمانی : عنوان کتاب

 محبوبه مظاهری : نويسنده

 جلد ۳۰۰  : شمارگان

 ۸۴۰۰ مهر : نوبت چاپ

 تومان006666 : قیمت

کلیه حقوق این کتاب برای نویسنده محفوظ است و استفاده از تمام "

و مجازی این کتاب فقط یا بخشی ازمتن ، انواع چاپ و فروش حضوری 

 "باشد و تخطی پیگرد قانونی داردبا اجازه کتبی نویسنده میسر می
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 چیز را به یک انسان آموزش دهیدتوانید همهشما نمی

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

 

 

 تقدیم هب:

 هب خودم و سفر قهرمانی
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 شغل منتورينگ مورد نیاز مهارت های نرم

 تفاوت منتورينگ با ساير تکنیک ها

 تفاوت مربی گری و منتوريگ

 مهارت منتورينگ يک تخصص است

 شاخه های منتورينگ

 آيا يک کوچ يا مشاور می تواند بعنوان منتور فعالیت نمايد؟

 باشد؟منتور چه مهارتهايی بايد داشته 

 چه زمانی جلسه منتورينگ برای فرد موردنیاز است؟

 جلسات منتورنگ چگونه برگزار می شود؟

 بررسی روند پیشرفت مراجع در طول جلسات

 مدت زمان جلسات منتورينگ و ماه ها

 قرارداد جلسه منتورينگ

 اعتماد منتی به منتور

 فصل دوم
 فرايند منتورينگ 

 توضیح فرايند منتورينگ

 :جلسه معرفی و عقد قرارداد همکاری گام اول 

 :تهیه گزارش وضعیت موجود گام دوم 

 ثیام دوم جلسه مصاحبه خنگ 

  گام سوم : استفاده از ابزار گفتگوی کوچینگی 

  گام چهارم: برگزاری جلسات تخصصی 

 گام پنجم : برنامه ريزی عملکرد 
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  پرورشگام ششم: فرصت رشد و 

 گام هفتم: ارزيابی عملکرد و مديريت عملکرد بر مبنای هدف 

 گام هشتم: برگزاری جلسه گفتگوی کوچینگی برای رفع موانع 

 گام نهم: فرصت رشد و پرورش 

 گام دهم: تهیه گزارش وضعیت بهبود 

  :جشن تحول درونی و توسعه شغلیجلسه پايانی و گام يازدهم 

 فصل سوم
 منتورينگ در سازمان

 منتورينگ در کدام بخش سازمان و برای چه هدفی اجرا می شود

 منتورينگ و فرايند جانشین پروری

 منتورينگ و فرايند مديريت عملکرد بر مبنای هدف

 منتورينگ و اصالح فرهنگ سازمانی

 منتورينگ و پرورش کارمند تازه استخدام شده
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 پیش گفتار

 

ه با ايران است ک کشور در " منتورينگدانش " اين کتاب اولین کتاب تالیفی در مورد 

 ند منتورينگ را آموزش می دهد.يفرابیانی ساده اما تخصصی و کامل 

مطالعه اين کتاب را به رهبران سازمانی، مديران ارشد و میانی، مربیان ، معلمان، اساتید 

دانشگاه، سرپرستان تیم کاری توصیه می کنم. مخصوصا تمام کارکنان واحد منابع 

که اين کتاب را مطالعه کرده و بر مهارت منتورينگ مسلط انسانی سازمان الزم است 

 شوند.

همانطور که روش های جديد برای برنامه ريزی اجرا می شود علم مديريت برای پرورش 

نیروی انسانی به تکنیکهای جديدی نیاز دارد. علم در طول زمان توسعه پیدا می کند 

مشاوره برای پرورش نیروی انسانی در و انسانها آگاه تر شده و سبک قدمی مديريت و 

منتورينگ مجموعه ای از تکنیکهای آموزش،  سازمانها خصوصا جوانان کاربردی ندارد.

مشاوره و کوچینگ در زمان مناسب در مورد پذيرش مراجع است که با کمک او برای 

 شود. رشد  توسعه فردی و شغلی برنامه ريزی و گام به گام اجرا می

پژوهش در مرد منتورينگ علی در سازمان در هنگام اجرای پروژه های منابع انسانی و 

کوچینگ سه سال طول کشید و خروجی آن طراحی مدل منتورينگ سازمانی شد که 

 در اين کتاب شرح دادم. 

با علم کوچینگ  ۸۵۳1منابع انسانی را آموختم و در سالعلم مديريت  ۸۵۱5در سال 

، روانشناسی تحلیل رفتاری مهارتهای نرمو اجرای  يادگیریفاصله  آشنا شدم و در اين

شاور دم و بعنوان مکرتجربه در محیط کار مديريت منابع انسانی متقابل، روانشناسی و 

ل سال تحصی ۸1که نتیجه م ها همکاری داشت با سازمان و کوچ سازمانی منابع انسانی

کتاب  نوشتنو تجربه در پست های مختلف شغل علم مديريت منابع انسانی وکوچینگ، 

 می باشد.۸۴۰۰در تابستان منتورينگ سازمانی 
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          دکتر عباس غفاری یاز اساتید گرانقدرم سرکار خانم دکتر نسرين جزنی و جناب آقا

که  شان سپاسگزارم) اساتید محترم سازمان مديريت صنعتی ( برای تشويق و دلگرمی 

با دانش تخصصی و اخالق حرفه ای الگوی حرفه ای من هستند و همواره  ۱۱از سال 

. وجودتان مايه ثبات و آرامش استعداد و تالش و توانمنديم را ديدند و تشويق کردند

 است و فعالیت شما علم مديريت منابع انسانی حرفه ای را زنده نگه داشته است.

برای پیشرفت تحصیلی و شغلی  م بخاطر حمايت مالی و روانیو مادر عزيز از پدر

اين کتاب را در شرايط محیطی و جسمی  سپاسگزارم و به وجودشان افتخار می کنم.

دشواری نوشتم و حمايت اين عزيزان باعث شد که ناامید نشوم و مسیری را که شروع 

 کردم ادامه بدهم.

رت بصو اولین کتاب منتورينگ را باعث افتخارمن است که اولین کتاب کوچینگ و

ايران تالیف کردم. امید است که نقش موثری عزيزم ردر کشو تخصصی و با بیان ساده،

و از همراهی و همکاری شما  داشته باشم در سازمان ها در رشد وپرورش نیروی انسانی

 همدالن گرامی سپاسگزارم.

 

 

 

 محبوبه مظاهری

 انسانی/ منتور منابع  کوچینگ مدرس مهارت

 0066ماه مهر
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 مقدمه

 

          سالها برای رشد کارکنان سازمان کارگاه های آموزشی متنوع و زيادی برگزار

می شد که خروجی مفیدی نداشت و به نسبت هزينه و زمان صرف شده، تغییر 

زيادی در عملکرد کارکنان سازمان ايجاد نمی شد. بعدها با رشد صنعت مشاوره 

و تخصصی شدن فعالیت مشاوران روند بهبود عملکرد کارکنان سازمان رشد 

 شده ، مشاوان بیشتری پیدا کرد ولیکن باز هم با توجه به هزينه و زمان صرف

نتوانستند در بهبود عملکرد کارکنان سازمان نقش موثری داشته باشند اما در 

 اصالح فرايندهای سازمانی نقش مفید و موثری داشتند.

، تغییرات قابل جلسات فردی و گروهیبا ظهور تکنیک کوچینک و برگزاری 

ه وری توجهی در عملکرد فردی کارکنان مشاهده شد که بر روی افزايش بهر

اما بین کارمند و سازمان و فرايندهای کاری اتصالی  کاری نقش موثری داشت

 هنوز جای خالی يک تکنیک جامع و موثر مشاهده می شد. برقرار نمی کرد.

ر متخصص با تجربه و با مهارت د، در تکنیک منتورينگ با توجه به اينکه منتور

یک جربه کرده و به تکنيک رشته تخصصی است که سالها وجوه مختلف شغل را ت

عملکرد فردی و شغلی کارمند را ، مشاوره و اموزش مسلط می باشد، کوچینگ

خته اصالح و بهبود می بخشد و زمینه رشد و پرورش یدر دو وجه ولی در هم آم

. کارمند، هم زمان با شناخت خود به شناخت کاملی از شغل هم می نمايداو را فرا

با مهارت  فرايند منتورينگ می تواند مستقل وو سازمان می رشد و در پايان 

 وظیفه شغلی خود را به بهترين نحو انجام دهد.
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 فصل اول:

 

 تعریف منتورینگ 

 

 

 منتورینگ چیست

عه توسآموزش، پرورش، ت تسهیل ينگ يک تکنیک و ابزار کاربردی جهمنتور

مديريت فرايند محور، آموزش  به عبارت ديگر، .مراجع کننده استفردی و شغلی 

و پرورش فرد، در جهت توانمندسازی او ، برای تحول درونی و حرکت رو به جلو 

 می باشد.

منتورينگ فقط انتقال دانش از فرد با تجربه يا تسهیم دانش توسط همکاران 

نیست بلکه معنايی عمیق تر و فراتر دارد و بر روی تغییر نگرش و برنامه ريزی 

 يک رويکرد رو به جلو، متمرکز می باشد.عملکرد در 

 منتور در هر لحظه مراجع را در در چند زاويه مشاهده می کند:

بنابراين منتور  -در تیم کاری-در محیط خانواده-در سازمان-در شغل-در خودش

بايد فرد متخصصی باشد که بر شغل و شاغل تسلط دانشی و تجربه کاری کامل 

 داشته باشد.

گ يک پکیج است که ابزارهای مشاوره، آموزش،کوچینگ و منتورينفرايند 

 مشاهده و ارزيابی را شامل می شود.
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 منتور کیست 

فردی که از تکنیک منتورينگ و برای پرورش مراجع از مجموعه ای از ابزارها 

ته رش ای در يکمنتور فردی متخصص و حرفه استفاده می نمايد، منتور نام دارد.

تخصصی است که دانش عمومی و تخصصی ، مهارت، تجربه و سابقه کار بیش از 

سابقه کار و چندين سال ده سال، در آن رشته تخصصی و حرفه را دارد و بخاطر 

ناسب با حال مراجع از شرايط و زمان مدقیقا می داند که در  تخصصی،مهارت 

استفاده کند. منتور در ابتدای شروع کار گزارش  ای کمک به  اوکدام تکنیک بر

عارضه يابی از وضعیت موجود مراجع تهیه می کند و در پايان کار گزارش 

 پیشرفت به مراجع ارايه می دهد.

           ت شغلیر سیستم منابع انسانی، برای هر پس)در طبقه بندی مشاغل د

که شامل  تعیین می شودغلی هايی جهت غنی سازی و ارتقای ش شاخص

رغبت، توانايی جسمی و روانی، تحصیالت، مهارت، تجربه، سابقه کار، توانمندی، 

شايستگی، مهارتهای نرم فردی و شغلی می باشد و برای پست مديريت سابقه 

. فردی که در سمت مشاور سازمان گرفته می شود.ده سال در نظر  کارحدود

ارد ه تخصصی دکار بیش از ده سال در يک رشت سابقهفعالیت می نمايد معموال 

و با توجه به مهارت و تخصصی که يک منتور بايد داشته باشد تا تمام وجوه يک 

بسنجد حتی می توان برای شرايط احراز شغل و سازمان شغل  را درفرد 

 سال را منظور کرد.(۸۳منتورينگ سابقه کار باالی 

 شغل منتورینگ مورد نیاز مهارت های نرم

دلیل داشتن مدرک کوچینگ يا سابقه کاری مديريت و ه هر فردی نمی تواند ب

ت مهار مشاوره در سازمان بعنوان منتور سازمانی فعالیت نمايد. منتورينگ يک
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پکیج است که چندين ابزار دارد اما فردی که بعنوان منتور از اين  تخصصصی و 

ابزارها برای کمک به مراجع استفاده می کند بايد صالحیت و شايستگی شغلی، 

 فعالیت حرفه ای بعنوان منتور را داشته باشد.

 که يک منتور بايد به آن مسلط باشد عبارتست از: مهارتهايی

 -مهارت گوش دادن فعال -مهارت مربیگری-مهارت مشاوره –مهارت آموزش 

 -مهارت حضور -مهارت بازخورد دادن -مهارت پرسش عمیق -مهارت همدلی

مهارت  -مهارت مصاحبه خنثی -مهارت گزارش نويسی -مهارت برنامه ريزی

مهارت  -مهارت صمیمیت -مهارت بردباری -مهارت سکوت -مشاهده و ثبت

 –مهارت مديريت برخود  -فکر بازتابیمهارت ت -مهارت ارتباط موثر -قاطعیت

 -مهارت رفتار سازمانی -مهارت مديريت بحران -مهارت مديريت هیجانات فردی

 -مهارت کوچینگ -مهارت مديريت زمان –مهارت تواضع 

اتی داشته باشد و در طول ا را بصورت ذممکن است فردی تعدادی از اين مهارته

از دارند با مطالعه يا حضوردرکارگاه های زمان به آن مسلط شود اما اکثر افراد نی

 آموزشی اين مهارتها را يادگرفته و در خود تقويت نمايند.

ان فرد وجه نمايید که منتورينگ انتقال دانش از سمت شما بعنوبه اين موضوع ت

با تجربه به فردکم تجربه نیست بلکه فرايند منتورينگ فرايند آموزش وپرورش 

 مراجع در طول زمان است.

 تفاوت منتورینگ با سایر تکنیک ها

 :ها به تفکیک ذکرشده استها و تفاوت آندر زير نام تکنیک
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  آموزش

در تکنیک آموزش  کند مدرس نام دارد.فردی که از تکنیک آموزش استفاده می

یر طرفه است. تأثکنند. ارتباط يککند و دانشجويان گوش میمدرس تدريس می

 باشد.مدت میکوتاهآموزش بر يادگیری 

 مشاور روانشناس

 نام دارد. کند، مشاور روانشناسفردی که از تکنیک روانشناسی استفاده می

کند و کننده در مورد مشکالت خود صحبت میدر جلسه روانشناسی، مراجعه

 دهد. حل میکند، راهروانشناس با استفاده از تخصص و تجربه خود به او توصیه می

های روانی گذشته فرد توجه دارد، وارد حیطه شخصیت و آسیبروانشناس به 

ا کند بمی کند، تالششود، نقاط ضعف و خالءها را بررسی میکننده میمراجعه

کننده را آزار داده پیداکرده هايی که روان مراجعهبررسی خاطرات گذشته، مسئله

رمانی دهای روانتکنیک ها، مکاتب مختلف وحل و با استفاده از تئوریو با ارائه راه

 و ...... به درمان بیمار و حل مشکل مراجع کمک کند. ACT ، CBTمانند 

 درمانگر

کند، روانشناس درمانگر نام دارد. در فردی که از تکنیک روانکاوی استفاده می

درمانی يا روانکاوی، بیمار، از خاطرات منفی و تجربیات آزاردهنده جلسه روان

 های روانکاوی و درکند و درمانگر با استفاده از تکنیکیگذشته خود صحبت م

 کند.شرايط خاص به درمان بیماری او کمک می

 مشاور مدیریت

 کند، مشاور مديريت نام دارد.فردی که از تکنیک مشاور مديريت استفاده می
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شده مخصوص سازمان يا های آماده يا طراحیها و برنامهمشاور مديريت از مدل

ه سازمان را ب کند.  او کارکنانبرای حل مشکالت سازمانی استفاده می شدهبومی

حل مناسبی را طبق ها و الگوها هدايت کرده و راهسمت استانداردها، مدل

 کند.تخصص و تجربه خود توصیه می

 کوچینگ

 ICF المللی کوچینگتعريف فدراسیون بینطبق 

که در طی آن، کوچی کوچینگ همکاری و مشارکت بین کوچ و کوچی است؛ »

ا ای خود رهای شخصی و حرفهبا استفاده از تفکر عمیق و خالقیت خود، توانايی

 «دهدافزايش می

جلسه کوچینگ رابطه مشارکتی، ها است و کوچینگ هنر بهسازی عملکرد انسان

 حمايتی، تشويقی و دوطرفه بین کوچ و کوچی است.

ط در کوچینگ فق  وچ نام دارد.کند کفردی که از تکنیک کوچینگ استفاده می

 شود.از سه ابزار گوش کردن، سؤال پرسیدن و بازخورد استفاده می

کند و اعتقاد دارد پاسخ نزد کوچ با افرادی که ازنظر روانی سالم هستند کار می

کوچی است. بنابراين او با استفاده از ابزارهای کوچینگ کمک می کند که خود 

 سازی و انگیزه در جهت پیدا کردن راهکار برسد.مراجع به آگاهی، توانمند 

کوچینگ يک تکنیک و ابزار است که اگر در کنار دانش و مهارت تخصصی يک 

رشته تحصیلی دانشگاهی يا آکادمیک استفاده شود تاثیر فوق العاده ای برای حل 

 مشکالت يا ارايه بازخورد دقیق تر برای پیشرفت مراجع خواهد داشت.

شده است، کوچینگ  تکنیک کوچینگ به سه سطح تقسیمبه همین دلیل 

 عمومی، کوچینگ عمقی، کوچینگ تخصصی
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تکنیک کوچینگ عمقی است و جلسه کوچینگ يک فرايند تخصصی دارد به 

همین دلیل در يک ساعت نتیجه متفاوتی برای کوچی حاصل می شود و اگر از 

 فرايند کوچینگ خارج بشويم اين نتیجه حاصل نمی شود.

چ حرفه ای کسی است که فرايند، صالحیتها و استانداردهای کوچینگ را کو

رعايت می کند. و اگر از فرايند استاندارد کوچینگ خارج شود ديگر آن جلسه 

جلسه کوچینگ نست و جلسه به مربیگری تبديل می شود که نتیجه مناسب 

 ولی متفاوت با جلسه کوچینگ برای مراجع ايجاد می شود.

منتورينگ با کوچینگ و مربیگری فرق دارد. و منتور از ابزار کوچنیگ بنابراين 

 برای پرورش مراجع ) منت ی ( استفاده می کند.

 گریمربی

کند مربی نام دارد و مربی گری گری استفاده میفردی که از تکنیک مربی

باشد.  مربی فردی می وکوچینگها شامل آموزش، مشاور مجموعه ای از تکنیک

بسیار حامی است که در جای مناسب از تکنیک مناسب استفاده می کند و ممکن 

است سابقه کار کمی داشته باشد ولیکن به تکنیک ها مسلط است. مربی همراه 

و هم قدم با مراجع در طول مسیر گام بر میدارد و به اوکمک می کند که به 

 مربی است. هدفش برسد. حامی بودن ويپگی شاخص

 تفاوت مربی گری و منتوریگ

مربی به دنبال رفع مشکالت فردی يا شغلی فرد است و گام به گام در کنار  -

عملکرد يا  کند تا او را به هدفش برساند. هدف مربی ارتقا حرکت میمراجع 

عه فردی نیست ولی اين موارد می تواند خروجی جلسات مربیگری سرشد و تو

 باشد.
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روی رسیدن به هدف مراجع ولی تمرکز منتور بر روی تمرکز مربی بر  -

 توانمندسازی مراجع است تا او خودش بتواند به هدفش برسد.

مل تر است. و کا رمنتورينگ شامل فرايند مربیگری می شود ولی جامع ت -

تقا عملکرد و رشد و تحول درونی عالوه بر حل هدف جلسه منتورينگ ار

، تغییر نگرشآموزش،  ريزی است. در حین جلسه منتورينگ: مهامشکالت و برن

فعل کردن استعدادها، توانمندسازی فردی، لتغییر مدل فکری، توسعه مهارتها، با

 رفع موانع ذهنی، شبکه سازیافزايش اعتماد بنفس برای شروع فعالیت جديد،

. نیز بصورت ..، يادگیری، مديريت دانش و ..و گسترش ارتباطات حرفه ای

 فرايندی و برنامه ريزی شده اتفاق میفتد.

مربیگری يک رابطه کوتاه مدت و سطحی است ولیکن منتورينگ رابطه ای  -

 عمیق، تخصصی و طوالنی مدت است.

مربی حامی و همراه است و تمام مدت تالش دارد تا به مراجع کمک کند  -

اجع ولی منتور در عین همدلی و همراهی ، قاطع است و تالش می کند که مر

توانمند شود و برای حرکت رو به جلو اقدام نمايد حتی اگر در مدت زمان 

دن به هدف تالش مضاعفی کوتاهی بر او سخت بگذرد و مجبور شود برای رسی

 .نمايد

 در واقع مربیگری، زير مجموعه منتورينگ است.
 

 ادامه در کتاب .....................
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 سخن آخر:
 

 همراه گرامی، 

ی برای زندگی و مسیر آموزمهارت»ی هاکتابکتاب از مجموعه  همینن  شما

و سواالت خود را  هاشنهادیپکه  شومیمخوشحال را مطالعه کرديد. « شغلی

 برايم ايمیل نمايید. 

 

 ايمیل:

 job.coaching.hr@gmail.com 

 نويسنده:سايت 

http://www.job-coaching.ir 

 آی دی شبکه اجتماعی اينستاگرام:

job.coaching 

 آی دی شبکه بیزينسی لینکداين:

Mahboubemazaheri 

 

 

mailto:%20job-coachin
mailto:%20job-coachin
http://www.job-coaching.ir/
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پیام  69335080556برای تهیه کتاب ها لطفا در واتساپ به شماره 

 دهید.

 

 

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

 یا درخواست حضور کوچ و منتور در سازمان ،

 در نرم افزار واتساپ، پیام دهید. 69335080556لطفا به شماره 

 

 

 کارگاه منتورینگ سازمانی 

 کارگاه مربی گری تیم کاری 

 کارگاه مهارت کوچینگ برای مدیران 

  عملکردکارگاه مربی گری فرایند جانشین پروی و مدیریت 

 کارگاه مدیریت برخود با رویکرد کوچینگ 

 

 برگزاری جلسات فردی و گروهی کوچینگ در سازمان 

 برگزاری جلسات منتورینگ منابع انسانی در سازمان 
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 "۸۵۳1-کتاب کوچینگ  "ايشان اولین 

-کتاب منتورينگ سازمانی "و اولین 

 تالیف نمودند کهرا در کشور را  "۸۴۰۰

در سايت آمازون نیز به دوزبان فارسی و 

انگلیسی موجود می باشد. تنها مدرس 

مهارت کوچینگ در سازمانهای دولتی 

تاکنون مديران  ۸۵۳1هستند که از سال 

 دولتی را در سراسر کشورآموزش دادند.

 رزومه خانم محبوبه مظاهری

ايشان فارغ التحصیل رشته مديريت منابع 

-۸۵۱5–انسانی از سامان مديريت صنعتی 

هستند که همزمان دوره روانشناسی ۸۵۱۳

تحلیل رفتار متقابل و روانشناسی تیوری 

انتخاب را گذرانده و سپش دوره رسمی 

را در ۸۵۳۴-۸۵۳۳کوچینگ سطح يک و دو 

اکادمی ها زير نظر فدراسیون بین الملل 

سال سابقه کار رسمی  ۸۱خوانده و کوچینگ 

بعنوان مدير منابع انسانی، مشاور جذب و 

استخدام دارند و هم اکنون بعنوان مدرس 

مهارت کوچینگ و منتور منابع انسانی در 

سازمانی و کوچ مسیرشغلی و کسب و کار 

برای افراد مشغول به فعالیت می باشند.با 

مدارس، دانشگاهها، موسسات اموزشی، 

های دولتی همکاری داشتند و رزومه سازمان

 کامل مشتريان در سايت می باشد.
https://www.job-coaching.ir 

منتورينگ منابع انسانی، در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، رفع تعارضات تیم کاری، 

 افزايش بهره وری و اصالح فرايندهای سازمانی و سودآوری تاثیر مهم و کاربردی دارد.

 منتور در کنار شما قرار می گیرد تا گام به گام شما را به خواسته هايتان برساند.
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