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مدیر در نقش کوچ



قبل از تعریف کوچینگ
لمه نیم نگاهی به ریشه ک

کوچ



Kocksکالسکه های کاکس  
15اختراع روستایی به نام کاکس  در مجارستان در قرن 

16متداول شدن در اروپا در قرن /حمل کاال بین دو شهر وین و بوداپست

نامگذاری کالسکه های 
در کوچکاکس به عنوان 
انگلستان



دانشگاه آکسفورد

ر منزل، یک اصطالح عامیانه برای معلمانی بود که با تدریس دکوچ
انند دروس سخت را به زبانی ساده برای دانشجویان توضیح می د

.  تا برای امتحانات آماده شوند



بر اساس ریشه های کلمه 
کوچ، تعریف شما از 

چیست؟کوچینگ



کوچینگ چیست؟

کالسکه کاکس

.کالسکه رسیدن به مقصد را راحت تر می کند

معلمان خصوصی آکسفورد کوچ

.دباعث می شوند دانشجویان راحت تر در امتحانات موفق شون

ران به مرور زمان، عنوان کوچ به کسی اطالق می شد که به دیگ
نجام کمک می کند تا کاری را از ابتدا تا پایان با موفقیت به ا

. برساند



چه هست؟( Coaching)کوچینگ 

یکنونمحلازرفتنبرایسازمانیاگروهفرد،بهکردنکمک•
.باشدآنجادردارددوستکهاست جاییبه

فاهدابهرسیدنوپیشبردبرایهمراهیکووسیلهیککوچ•

میجامانکوچیوکوچمیانگفتگوییآندرکهتعاملیفرآیندی•
بهیدستیابجهتدرکوچیبهکمکگفتگو،اینهدفکهشود

عملکردشبهبودوشغلیاهداف

تحولوتغییرمسیردرکوچیهمراهکوچ،•



کوچینگ نوعی شراکت است



کوچینگ 
در محیط 
سازمانی

کوچ حرفه ای 
استخدام شده 
در داخل 
سازمان

کوچ حرفه ای 
از بیرون 
سازمان

مدیری که 
مهارت 

کوچینگ را فرا 
. گرفته است



گپیشکسوتان کوچین



Thomas Leonard



Thomas Leonard

میالدی1980دههاواسطدرامروزیمفهومبهکوچینگمعرفی•
Thomasتوسط Leonardآمریکادر

برایکهافرادیاغلبشدمتوجهمالی،مشاوریکعنوانبه•
مالیمسائلکنند،میمراجعهاوبهمالیهایمشاورهگرفتن
.شودمیمحسوبمشکالتشانازکوچکیبخشتنها

عمیقهایمشاورههستند؛آندنبالبهواقعا  هاآنکهچهآن•
.استزندگیمسائلدرباره

Leonardتوسطزندگیکوچینگزمینهدرخدماتارائه•



Timothy Gallwey



Timothy Gallwey

گالوی،تیموتیتوسط1974سالدر«تنیسدرونیبازی»کتاب•
امروزیشکلبهکوچینگتوسعهبرآغازی

رویشدنعمیقباآموزشحیندر(تنیسمربی)گالوی•
خلقتنیسبازیدرجدیدیسبکتوانستشاگردانشرفتارهای

.گذاشتدرونيبازيرااسمشکهکند

افهاضتور،طرفآنحریف  بهتنیس،بازیدرکهدرونیحریف•
دانتقاوقضاوتکهاستدرونیصداییحریف،این.شودمی
معموالواوستذهنپرداختهوساختهکهحریفیکند،می

.شودمیاوتضعیفموجب



Timothy Gallwey

یقوبسیارحریفت»کهمی خواندبازیکنگوشدرحریفاین•
یاو«استغیرممکنتوبرایدادنششکستامکانواست

ازخوردنشکستامکانوهستیقویبسیارتو»کهمی گوید
.«استکمخیلیحریفاین

بهبازیکنواقعدر.می دهدشکسترابازیکنجمالتاین•
.زمینطرفآنحریفینهاستباخته خودش

.ستاگرفتهقرارفرددروندرموفقیتراهسربرمانعترینبزرگ•
برایرامسیرومی کندکارمخاطبذهنیموانعرویبرکوچ•

اوبالقوه یاستعدادهایرساندنفعلیتبهواهدافبهرسیدن
.می سازدهموار



John Whitmore



John Whitmore

اشورزشیدورهاتمامازپسوبودمسابقاتایحرفهراننده•
.گردیدموفقتاجریکبهتبدیل

بهتاکردکمکاوبهومالقاتراگالویمیالدی1972سالدر•
.بپردازددرونیبازیاصولترویج

وبکسکوچینگزمینهدرگالویتیموتیهایایده1992سالدر•
.ردکمنتشر«عملکردبرایکوچینگ»نامبهکتابیدررا،کار



اه مزایای کوچینگ از دیدگ
بزرگان کسب و کار



ارمزایای کوچینگ از دیدگاه بزرگان کسب و ک

هر فردی به یک کوچ نیاز دارد



ارمزایای کوچینگ از دیدگاه بزرگان کسب و ک
ان می همیشه وقتی کاری را شروع می کنی، توصیه های مختلفی از دیگر

چ یکی از این توصیه ها که به من مربوط می شود داشتن کو. شنوی
، جان 2002در یکی از خاطرات جلسات هیئت مدیره مان در سال . است

ولی : مدر پاسخ گفت. دوئر  به من گفت که تو به یک کوچ احتیاج داری
را به چ. من یک مدیر عامل با تجربه هستم. به من به کوچ احتیاج ندارم

و نیستی فقط ت: کوچ نیاز داشته باشم؟ مگر اتفاقی افتاده است؟ او گفت
مپل  کوچ بنابراین بیل ک. همه به کوچ نیاز دارند. که به کوچ احتیاج داری

.  من شد و خیلی خوب به گوگل خدمت کرد

اریک اشمیت مدیر عامل پیشین گوگل



از چرا در فرایند تحول باید
د؟ کوچینگ استفاده کنی



اده چرا در فرایند تحول باید از کوچینگ استف
کنید؟ 

مسیر تغییر و تحول مسیری دشوار و پر مانع

اهمیت نیروهای انسانی و همراهی آنان در فرایند تحول

ید بر کوچینگ ابزاری نوین و موثر در تسهیل فرایند تحول با تاک
کارکنان



صالحیت های مورد نیاز 
مدیر تحول در نقش کوچ



تحول در نقش کوچ شایستگی های مورد نیاز مدیر

ر بپرسیدکمتر بگویید و بیشت
اشیدگوش شنوا داشته ب

دهمدلی کنی
یدبدون قضاوت و نصیحت بازخورد ده

یدحمایت کنید و همراه باش
یداعتماد و صمیمت ایجاد کن

د کنیدبر استعدادها و نقاط قوت کارمندتان تاکی
بگوییدتشویق کنید و تبریک

یدچالش های مثبت ایجاد کن
نیدبرنامه ریزی و اقدام را تشویق ک



پرسیدکمتر بگویید و بیشتر ب



کمتر بگویید و بیشتر بپرسید 
باروکبرنارد•

قطفولیافتاددرختازسیبکهدیدندنفرهامیلیون•
افتاد؟چراپرسیدنیوتن

پرسشگری؟چرا•
کهاستاینکوچینگیگفتگویازشماهدف•

کاریمسائلبرایبتواندوشودوادارفکربهکارمندتان
.کندپیدانوییومناسبراهکارهای

بایدنید،کبرانگیختهراکارمندفکربتوانیداینکهبرای•
.دهیدقلقلکرااوذهن

.استکاراینبرایموثریبسیارابزارپرسش،•



کمتر بگویید و بیشتر بپرسید 
شودمیمدیریتپرسشطریقازکوچینگفرایند•

.دهدمیراهاپاسخکارمندتانوپرسیدمیراسواالتیشما•
.شودمیکارمندناخودآگاهذهنتحریکباعثپرسشگری•
دکنمینفوذاوذهناعماقبهکنندهتحریکوعمیقهایپرسش•

تگوگفموردموضوعومسالهدرکهکندمیکمکاوبهکهطوریبه
شودعمیق

هاآنبهاینازپیشکهبرسدجدیدیراهکارهایوهاپاسخبه•
.بودنکردهخطورذهنشبهوکردهنمیفکر



چرا کمتر بگویید و بیشتر بپرسید؟

استکارمنداختیاردراطالعات•

شودمیانگیزهایجادباعثپرسش•

داشتنهبلکنیستکردبایدچهکهایندانستنتغییر،کلید•
.استتغییربرایکافیانگیزه

استفادهخودراهکارهایوهاایدهازدهندمیترجیحافراد•
.کنند

دهشمطرحکارمندخودوسیلهبهکهمعمولیراهکاریکحتی•
هباید،دادهپیشنهادشماکهخوبیحلراهبهنسبتاست

.شدخواهداجرابیشتریاحتمال



چرا کمتر بگویید و بیشتر بپرسید؟

کندمیایجادنفسبهاعتمادپرسش•

اهمیتآنبهوپرسیدمیراکارمندتاننظرشماکهزمانی•
دهایشما»کهفرستیدمیراقویپیاماینواقعدردهیدمی

میبرکاراینپسازکهدانممی.داریدخوبیبسیارهای
.«آیید



بایدهای پرسشگری موثر

وکردهردرگیراکارمندفکرتا:کنیداستفادهعمیقهایپرسشاز•
:مثال.کنیدتحریک

بکهشدربازاریابیسمتبهشرکتدربایدکنیمیفکرچرا•
کنیم؟حرکتاجتماعیهای

رسیدی؟ضرورتاینبهچگونه•

هستند؟کنندهقانعکافیاندازهبهدالیلاینآیا•



بایدهای پرسشگری موثر
نپرسیدبستههایپرسش•

کنی؟حلرامسالهاینتوانیمیدیگریروشباآیا•
بشناسیدراکارمندتانفکرفرضیاتونیت•

بايدکارمندتانانديشهفهمبراي.استنیتيکانعکاسفکری،هر•
.بشناسیدرااستانديشهآنسرمنشأکهنیتی

دجدیمسئولیتعهدهازتوانینمیکهبارهایندرتوفرضیات•
چیست؟بربیایی

رسیدی؟فرضیاتاینبهچگونه•
چیست؟فرضیاتاینپیامدهای•
نی؟کردیاوتاییدکرده،ارزیابیرافرضیاتاینتوانیمیچگونه•



نمونه پرسش ها در موقعیت های مختلف

:ندکمیشکایتاوباهمکارشتندبرخوردازکارمندتانوقتی•

واحساسچهکند،میبرخوردتندیباتوباهمکارتوقتی•
داشت؟خواهیرفتاری

خودتدرراچیزیچهاستالزمهمکارترفتارتغییربرای•
دهی؟تغییر

چیست؟همکارتوتوارتباطدراصلیمانع•

کنی؟برطرفراآنتوانیمیچطور•



نمونه پرسش ها در موقعیت های مختلف

:کندپیشرفتخودشغلدرخواهدمیکارمندتانوقتی•

ازنیمهارتهاییچهبهشویموفقشغلایندرکهاینبرای•
داری؟

دهی؟میخودبهامتیازیچه10تا0ازهامهارتایندر•

داری؟ایبرنامهچهخودهایمهارتتقویتبرای•

جایگاهچهبهبعدسالپنجوسالیکدرهستیامیدوار•
کنی؟پیدادستشغلی



گوش شنوا داشته باشيد



اهمیت گوش دادن فعال

تی،کشموتورصدایبهدادنگوشتعمیرکار،کشتی،داستان•
برایدالر9999ضربه،برایدالر1دالری،10/000صورتحساب

مشکلدرستتشخیصوشنیدن



اهمیت گوش دادن فعال

نمی دهندگوشخوبافراداکثر•

هبهرخودشنیداریظرفیتچهارمیکازتنهامعمولیفردهر•
.گیردمی

یدناندیشیاوسؤالپرسیدنبرایشدنآمادهصرفرابقیه•
.کندمیممکنهایحلراهدرباره

ندادنگوشبرايراهاییآموزشکودکیازافرادبيشتر•
.مي كننددريافت



چرا گوش دادن فعال مهم است؟
دادنگوشمانندبودکیشنیدن•
مخاطبوشماميانارتباطیپلترينمهم•
کوچینگقلبهمچوندادنگوش•
نوینپزشکیپدراوسلرویلیام•

.ویدگمیشمابهراتشخیصاوکنید؛گوشخودکنندهمراجعهبه•
مارتوالایزنجیرههایفروشگاهموسسوالتون،سام•

انشکارکنبهدادنگوشبهرازمانیزیاد،کاریهایمشغلهعلیرغم•
.دهدمیاختصاص

پسسبود،کردهسفرتگزاسبهخودشخصیهواپیمایبایکبار•
راننده حرف هایبهتاکردطیمارتوالکامیونباراراهبقیه

.کندگوشکامیون



چرا گوش دادن فعال مهم است؟

یونایتدمنچسترسابقسرمربیفرگوسنالکس•

یطشراازدرکیاستبهترکنید،میهدایتراافرادیشمااگر•
.باشیدداشتههاآن

تفعالیدوازاستفادهامر،اینبهبردنپیبرایروشتنها•
.کردنتماشاودادنگوش:استهمبهمرتبط



گوش دادن فعال چگونه است؟

تمرکزبادادنگوش•

سرباتایید•

چشمیارتباطبرقراری•

کارمندهایصحبتازپرسشکردنمطرح•

کارمندهایصحبتدادنبازخورد•

شخصینظراتوقضاوت هاایده ها،ها،دغدغهگذاشتنکنار•
خالیذهنیکبامخاطببهدادنگوشوخودتان



گوش دادن فعال چگونه است؟

تحسینوتصدیق•

همدلی•

نکردنقضاوت•

پاسخمرورعدم•

نکردنفیلتر•

صحبتنکردنقطع•

محیطیمزاحمعواملحذف•



همدلی کنید



چرا همدلی؟

لیوکنیددرددلیامشورتکسیباایدخواستهگاهیاحتماال•
:ایدشنیدهمقابلطرفازراجمالتاین

«...نظرمبه»•

«کردی؟روکاراینتوچراآخه»•

«...کهکردیاشتباهخب»•

«...بایدتوکنممیفکر»•

انبیدرزیاده روییاکردننصیحتوقضاوتازپرعبارت هایی•
احساسات



همدلی چیست؟

دکنیدرکلحظهدرراآنمعنایومخاطباحساساتبتوانید،•

درکدکناحساسکهکنیدبرقرارارتباطاوباروشیبابتوانید•
استشده

رداوکنیددرکوبگذاریدمخاطبجایراخودتانبتوانیداگر•
ومی کندفکرچطورودارداحساسیچهمشخصشرایطیک
.کنیددرکرااحساساتشوببینیداوچشمدریچهازرادنیا



بدون قضاوت و نصیحت 
بازخورد دهید 



بازخورد چیست؟

میانبیکوچینگیگفتگویدرکارمندتانچهآناساسبرشما•
.ددهیمیبازخورداوبهراهایشنگرشوهادیدگاهافکار،کند،

رکتحبهراافرادعملکردبهبودموتورکهاستسوختیبازخورد•
.می آورددر

عنوباتاکنیدمیکمکاوبهکارمندتانبهدادنبازخوردبا•
شودآشنامسائلبهنگاهش

بیابدرافرصت هاوامکاناتوخودقوتنقاطوقابلیت ها•

.ببیندرااستماندهپنهاندیدشازکهفضاهایی•



چرا بازخورد؟
گالوپموسسهتحقیقات•

وردبازخاوبهمدیرکهاستآنموافقکاملا نفریکتنهاکارمند۴هراز•
اوارتقایورشدبهشدهارائهبازخوردهاییاومی دهددرستیوموثر
.می نمایدکمک

دیگرهایپژوهشدر•
یانداردوجودکافیبازخوردها،آنسازماندرکهمعتقدندافراداکثر•

حاکمخردمدیریتیابینیذرهمدیریت)داردوجودحدازبیشبازخورد
.(است

کافیدازهانبهمثبتبازخوردواستمنفیبازخوردهابیشترکهکردندبیان•
.نداردوجود

اعجلهبیامبهمکننده،گمراهبازخوردهااکثرکهباورنداینبرنیزتعدادی•
.هستند



بازخورد موثر چگونه است؟

.شودمتمرکزاوهایضعفنهوکارمندهایقوترویبر•

سببرچاز.شویدمتمرکزاوکاربرشخصیت،برتمرکزجایبه•
«هستیکندتو»جملهبیانجایبهمثال.کنیدخودداریزدن

دوXپروژهچراکهاستآمدهپیشسوالاینمنبرای»:بگویید
ستهبهفته،یکدرپروژهکهاستنیاز.استکشیدهطولهفته
مامتزودترپروژهکهکنمکمکشمابهتوانم¬میچگونه.شود
.«شود؟



GROWمدل کوچینگ 



توسط جان ویتمور   Growمعرفی مدل



(Goal)هدف 

برسي؟مي خواهيهدفیچهبه•

رسيده اي؟هدفبهكهمي شويمتوجهچطور•

نرسيدچيز  چهدارد؟اهميتتوبرايچقدرهدفاينبهرسيدن•
است؟مهمتوبرايهدف،اينبه

برسي؟هدفاینبهكيداريدوست•



(Reality)واقعیت 

چيست؟فعليموقعيتجزئياتدقيق تربه طور•

بوده؟چيمسالهاينبراياقداماتت•

؟استبودهچهتاكنونزمینهایندرتوموفقيتبزرگ ترین•

است؟بودهچهتاكنونزمینهایندرتومانعبزرگ ترین•



(Options)گزینه ها 

رادهيانجاممي توانيكهاقداماتيازفهرستیباشيدقادراگر•
بود؟خواهدچيز هايیچهليستدركنيتهيه

مي كني؟اولویت بندیراليستاينچطور•

هستند؟چيگزینه هااينازيكهرمعایبومزايا•

کرده؟عملوبودهخوبروش هاییچهگذشتهدر•

مي كني؟چكار وقتآننباشد،راهتسدچيزيهيچ اگر•



(Will)خواسته 

بدی؟انجاممي خواهي کاريچه•

كرده اي؟انتخابراگزينهكدام•

بدي؟انجامراآنمي خوايكي•

برسي؟هدفبهتابگذاريسرپشتراموانعيچهاستالزم•

کنی؟ارزیابیراخودپيشرفتخواهیمیچگونه•


