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 ؟می تواند ایفا کندچه نقش هایی مدیر در مقابل کارمندانش 

 مدیر در نقش کوچ موضوع

Manager as a coach 

 مدیر در نقش منتور

Manager as a mentor 

 مدیر در نقش مشاور

Manager as a consultant 

 سرپرستمدیر در نقش 

Manager as a supervisor 

 کارمند به و دادن دستور ارجاع کار ارائه راهکار به کارمند کارمندبه  انتقال تجربه کمک به کارمند در تحقق اهداف سازمانی تمرکز

 جایگاه سازمانی مدیر مدیردانش  مدیرتجربه  تکنیک کوچینگ منبع

 مدیربیشتر  مدیربیشتر  مدیربیشتر  کارمندخود  ارائه دهنده راهکارها

 نقاط قوت و ضعف بیشتر بر نقاط ضعف بیشتر بر نقاط ضعف بیشتر بر نقاط قوت بر نقاط قوت/ضعف تاکید

 رئیس و مرئوس و جایگاه سازمانی باالتر داشتن دانش بیشتر داشتن تجربه بیشتر همراه و همگام جایگاه نسبت به مخاطب

 وظیفه گرا وظیفه گرا کارمندگرا کارمندگرا سبک رهبری

 کم کم زیاد زیاد توجه به عواطف

 گفتن گفتن گفتن پرسشگری، گوش دادن، بازخورد، همدلی ابزارها

http://www.mjahangir.ir/


 چیست؟موارد استفاده هر یک از نقش های مدیریتی 

 مدیر در نقش کوچ

 بازخورد عملکرد زمان  عملکرد و یابیزمان ارز 

 حل مساله یبرا یفرصت کاف داشتن 

 دانش و مهارت دارد در آن ها که کارمند یموارد 

 دانش و تجربه ندارد در آن ها ریکه مد یموارد 

 به کارمند اریاخت ضیزمان تفو در 

 با متقاضی همکاری یزمان مصاحبه شغل در 

  پرورش یابد توانمند شده و که قرار است کارمندزمانی 

 مواردی که نیاز به خالقیت و نوآوری کارمند است 

 سرپرستمدیر در نقش 

 دانش و مهارت ندارد در آن ها که کارمند یموارد 

 به ابالغ دستور است ازیکه ن یموارد 

 حل مساله یبرا یفرصت کاف نبود 

  وجود نداردزمانی که فرصت و شرایطی برای ریسک کردن 

 وقتی کارمند توان و حوصله فکر کردن ندارد 

 مدیر در نقش منتور

 یپرور نیدر زمان جانش 

 کارمند تجربه ندارد در آن ها که یموارد 

 که کارمند تازه کار است یزمان  

 حل مساله یبرا یفرصت کاف نبود 

 مدیر در نقش مشاور

 دانش و مهارت ندارد در آن ها که کارمند یموارد 

 حل مساله یبرا یفرصت کاف نبود 

 وقتی کارمند توان و حوصله فکر کردن ندارد 

 

 نمونه مسائل و موضوعاتی که می توان برای آن ها از کوچینگ استفاده کرد

 

کنترل استرس کاریکنترل خشمتعامل با مشتریانمدیریت زمان
مدیریت تعارض با سایر 

همکاران
اثربخش تر کردن جلسات 

کاری

یکنواختی وظیفه شغلیبیان دغدغه ها به مدیرافزایش دقت کاریتعادل بین کار و زندگی
ادامه تحصیل در جهت 

ارتقای شغلی
متقاعد کردن مدیران در 

جلسات کاری



 چگونه است؟ سیستم کوچینگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Processپردازش 

 پرسشگری موثر

 گوش دادن فعال

 بازخورد موثر

 همدلی

 تشویق، تبریک و تحسین

 شفاف سازی

 مداوم یو همراه یبانیپشت ت،یحما

 یو سرعت بخش یگر لیتسه

 و الهام بخشی یبخش زهیانگ

 یچالش گر

 

 

 مدیر در نقش کوچ/  Inputورودی 

 با کارمندارتباط موثر  جادیا ییتوانا

 با کارمند و صمیمیت اعتماد ایجادتوانایی 

 کارمند مثبت گرایی و توجه به نقاط قوت

 و پیشرفت کارمندبه موفقیت  و تعهد عالقه

 خود پیگیری مستمر توسعه فردی

 تسلط بر مهارتها و تکنیکهای کوچینگ

 نگیحضور و توجه کامل در کوچتوانایی 

 اخالق مداری

 عدم قضاوت

 باور به توانمندی ها و قابلیت های کارمند

 اعتقاد به سمت مدیریت مشارکتی

 داشتن هوش هیجانی باال

 

 

 کارمند /  Inputورودی  

 و عدم مقاومت در برابر تغییر تغییرپذیری

 یادگیری به عالقه و انگیزه

 مسئولیت پذیری

 ینگدر موضوع مورد کوچ دانش و مهارت کافیداشتن 

 مصمم و ثابت قدم در مسیر رسیدن به اهداف

 

 

 کارمند/  Outputخروجی 

 امکان تفویض اختیار بیشتر

 یخودآگاه

 ها یو پرورش استعدادها و توانمند ییشناسا

 یریادگی و تعمیق توسعه

 و حل مساله یریگ میتوسعه مهارت تصم

 یزیو برنامه ر یتوسعه مهارت هدف گذار

 افزایش رضایت شغلی

 افزایش تعهد سازمانی

 افزایش انگیزه کاری

 تحول و توسعه فردی

 سیستمی، استراتژیک و خالق تفکر تیتقو

 اعتماد به نفس تیتقو

 بودن یاتیاقدام کردن و عمل

 خوب  یرفتار یعادت ها جادیا

 بد یرفتار یعادت ها رییتغ

 بهره وری بیشتر

 تغییر نگرش

 ها یفائق آمدن بر ترس ها، استرس ها و نگران



 (ORACLEبر اساس مدل ) را اداره کنیم؟ کوچینگ جلسات چگونه

7 
Outcome 

 رنظمورد یو خروج جهینت نییتع

 د؟یبرس نتیجه و خروجیبه چه در پایان می خواهید  ست؟یچ زمینه نیاهداف مدنظر شما در ا  

 د؟یکن یف را چگونه تصور ماهدا نیا 

 است؟ زانیهدف چه م نیبه ا دنیرس یبرا شما زمان موردنظر 

2 
Real Issue 

 ها تیواقع یبررس

 ست؟یبروز مسأله چ لیدال ست؟یمسأله و ابعاد آن چ  

 رامونیپ طیمضطرب و ...( و در مح ریمد ،یعصب ی)مشتر گرانیو ...(، در د نییپا زهیدر خودتان )نبود مهارت و دانش، انگ یحل مسأله با چه موانع یبرا 

 د؟یکردن زمان دردسترس و ...( روبرو هست رییتغ ،ی)منابع ناکاف

 برخودار هستند؟ یشتریب تیاز اهم هاییموضوع چه فاکتور نیدر مورد ا 

9 
Alternatives 

 ها نهیگز نییو تع ییشناسا

 داشته است؟ ییها تیانجام داده است؟ چه موفق یتاکنون چه اقدامات  

 ست؟یممکن چ یها نهیشما کدامند؟ گزکارهای راه  

 وجود دارد؟ یگرید یها راه حل چه 

4 
Creative Idea 

 خالقانه یها دهیا ییشناسا

 دیده شنهادیحل مسأله پ یبرا یخالقانه ا هایکارآزادانه راه. 

 د؟یشیکه تاکنون امتحان نشده اند، اند کارهاییدرباره راه ایموجود را اصالح کرد و  یها دهیتوان ا یم چطور 

5 
Likelihood of Success 

 ها هنیگز تیاحتمال موفق نییتع

 د؟یبرشمر ارائه شده اند رارا که در دو مرحله قبل  ییکارهاهمه راه بیو معا ایمزا 

 ست؟یها چ نهیگز یابیارز یمدنظر شما برا یارهایمع 

 دیکن یازدهیامت 11تا  1ها را از  نهیگز تمام . 

6 
Execute 

 ییاقدامات اجرا فیتعر

  ست؟یشما چو اقدامات اجرایی طرح و نقشه  

 توانند در اجرا به شما کمک کنند؟ یم یکسان چه 

 د؟یاجرا مدنظر دار یبرا یزمان بند چه 

 د؟یدار یشنهاداتیموانع چه پ نیغلبه بر ا یشماست؟ برا یرو شیاجرا پ ریدر مس یموانع چه 

 

 

 



 چند نمونه سوال در موقعیت های مختلف

کوچینگ 

 مصاحبه شغلی

 ست؟یکارمند خوب چ کی یها یژگیو 

 مهم است؟ تانیسازمان برا نیا زیچه چ 

 د؟یکار کن دیناتو یبهتر م یریبا چه نوع مد 

 ؟دیکار را انتخاب کرد نیچرا ا 

  د؟یبرس دیخواه یو به کجا م ستیچ ندهیشما در آ و اهداف فردی و شغلیچشم انداز 

 د؟یکن یچه م د،یبه بهبود داشت ازین یدر مهارت ای دیداشت یبه دانش ازیاگر در کار خود ن 

 د؟کردی یچه م دیبکن یدر زندگ دیکه بخواه یهر کار دتوانستی یاگر م ست؟یشما چ شغلی یایرؤ 

 کوچینگ پروژه

 ؟اهداف شما در این پروژه چیست  

 ل؟یخوب بوده است؟ به چه دل اریشما بس یپروژه برا نیدر ا یموارد چه 

 در این پروژه با چه موانعی مواجه شدید؟ 

 د؟یدار ازین یمنابع ای یبانیچه پشت دکنی یم احساس 

 کرد؟ دیخواه یرگی پروژه را چگونه اندازه نیا تیموفق 

  د؟ای را آموخته یموارد چهدر این پروژه 

  د؟یکن دایبه شما کمک کنم که به آن دست پ توانم ی. چگونه ممی، ببندماه کیپروژه را در  که این میدار ازیاست. ما ن دهیطول کش ماهپروژه دو این من متعجبم که چرا 

 کوچینگ شغلی

 برای تقویت مهارت های خود چه برنامه ای دارید؟ چه امتیازی به خود می دهید؟ 11تا  1دارید؟ در این مهارت ها از  برای اینکه در شغل خود موفق شوید به چه مهارت هایی نیاز 

 د؟یعالقه مند هست تر شیاز شغل ب هایی به چه جنبه 

 د؟یابیدست  جایگاهسال بعد/ پنج سال بعد به چه  یکدر  دیدواریشما ام 

 د؟یخود قرار دار شغلیحالت  نیکه در بهتر دیکنیاحساس م یکجا/چه زمان 

 شوند؟ یدر مورد کار شما م تی/عدم رضاتیباعث احساس رضا هاییزیبه طور خاص چه چ 

 د؟یانجام داد ییچه کارها طیبهتر شدن شرا یبرا دیبود یکه از کار خود ناراض یزمان 

 د؟یکرد یشد کدام را انتخاب م یاز دوشتان برداشته م دیکه دار ییها تیاز مسئول یکیقرار بود امروز  اگر 

 د؟یدار ازین دیا دهیکه تا االن به آن نرس یبه هدف شغل دنیرس یبرا یزیچ چه 

 دهد؟ یم زهیدر شغل شما وجود دارد که به شما انگ یزیچ چه 

 د؟یرا بگذار ریتأث نیشتریب دتوانی یکجا م د؟یکارآمد هست شتریب هاییدر چه کار 



کوچینگ تصمیم 

 گیری کاری

 د؟یریخوب بگ میتصم کیتا  دیبدان دیدار ازین هاییزیچ چه 

 دارد؟ یخوب چه مشخصات میتصم کی 

 ًد؟یرگی یم میشما چگونه تصم معموال 

 را دارد؟ تیمز نیشتریب یزیچه چ ست؟یچ ها نهیدنبال کردن هر کدام از گز معایبو  ها تیمز 

 آورد؟ یدر شما بوجود م یاحساس درست یانجام چه کار د؟گوی یحس شما به شما چه م 

 است؟ یو به ضرر چه کسان یبه نفع چه کسان گذارد؟ یم یریافراد اطراف شما چه تأث یاقدامات رو نیانجام ا 

 چطور است؟ دیریبگ میتصم میت کیاگر به عنوان  ست؟یشما چ میت ینظر اعضا 

 د؟یریبگ میبهتر تصم دیتا بتوان دیحذف کن یرگی میتصم ندفرای از را ها آن دتوانی یهستند؟ چگونه م گذارریواکنش شما تأث یرو یدرون های حس و ها سچه تر 

 چالش گری مثبت( وجود دارد؟ یراه بهتر ای رساند یم دخواهی یکه م ییشما را به جا میتصم نیا ایآ( 
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