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به نام خدا

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

مدیریت تغییر و تحول
(  Coaching)کوچینگ 

1ابزاری برای تسهیل تغییر و تحول 



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

ل، یک اصطالح عامیانه برای معلمانی بود که با تدریس در منز کوچ
تا دروس سخت را به زبانی ساده برای دانشجویان توضیح می دانند

.  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

.باعث می شوند دانشجویان راحت تر در امتحانات موفق شوند

مک به مرور زمان، عنوان کوچ به کسی اطالق می شد که به دیگران ک
. اندمی کند تا کاری را از ابتدا تا پایان با موفقیت به انجام برس



چه هست؟( Coaching)کوچینگ 

 جاییبهکنونیمحلازرفتنبرایسازمانیاگروهفرد،بهکردنکمک•
.باشدآنجادردارددوستکهاست

اهدافبهرسیدنوپیشبردبرایهمراهیکووسیلهیککوچ•

شودیمانجامکوچیوکوچمیانگفتگوییآندرکهتعاملیفرآیندی•
اهدافبهدستیابیجهتدرکوچیبهکمکگفتگو،اینهدفکه

عملکردشبهبودوشغلی

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

توسطمیالدی1980دههاواسطدرامروزیمفهومبهکوچینگمعرفی•
Thomas Leonardآمریکادر

نگرفتبرایکهافرادیاغلبشدمتوجهمالی،مشاوریکعنوانبه•
بخشتنهامالیمسائلکنند،میمراجعهاوبهمالیهایمشاوره
.شودمیمحسوبمشکالتشانازکوچکی

رهدرباعمیقهایمشاورههستند؛آندنبالبهواقعا  هاآنکهچهآن•
.استزندگیمسائل

Leonardتوسطزندگیکوچینگزمینهدرخدماتارائه•



Timothy Gallwey



Timothy Gallwey

برآغازیگالوی،تیموتیتوسط1974سالدر«تنیسدرونیبازی»کتاب•
امروزیشکلبهکوچینگتوسعه

رفتارهایرویشدنعمیقباآموزشحیندر(تنیسمربی)گالوی•
رااسمشکهکندخلقتنیسبازیدرجدیدیسبکتوانستشاگردانش

.گذاشتدرونيبازي

.دشومیاضافهتور،طرفآنحریف  بهتنیس،بازیدرکهدرونیحریف•
هکحریفیکند،میانتقادوقضاوتکهاستدرونیصداییحریف،این

.شودمیاوتضعیفموجبمعموالواوستذهنپرداختهوساخته



Timothy Gallwey

کانامواستقویبسیارحریفت»کهمی خواندبازیکنگوشدرحریفاین•
قویبسیارتو»کهمی گویدیاو«استغیرممکنتوبرایدادنششکست
.«استکمخیلیحریفاینازخوردنشکستامکانوهستی

ه باختخودشبهبازیکنواقعدر.می دهدشکسترابازیکنجمالتاین•
.زمینطرفآنحریفینهاست

.استگرفتهقرارفرددروندرموفقیتراهسربرمانعترینبزرگ•

بهرسیدنبرایرامسیرومی کندکارمخاطبذهنیموانعرویبرکوچ•
.می سازدهمواراوبالقوه یاستعدادهایرساندنفعلیتبهواهداف



John Whitmore



John Whitmore

لتبدیاشورزشیدورهاتمامازپسوبودمسابقاتایحرفهراننده•
.گردیدموفقتاجریکبه

ترویجبهتاکردکمکاوبهومالقاتراگالویمیالدی1972سالدر•
.بپردازددرونیبازیاصول

ارکوکسبکوچینگزمینهدرگالویتیموتیهایایده1992سالدر•
.کردمنتشر«عملکردبرایکوچینگ»نامبهکتابیدررا،



اه مزایای کوچینگ از دیدگ
بزرگان کسب و کار



مزایای کوچینگ از دیدگاه بزرگان کسب و کار

هر فردی به یک کوچ نیاز دارد



مزایای کوچینگ از دیدگاه بزرگان کسب و کار

یکی . همیشه وقتی کاری را شروع می کنی، توصیه های مختلفی از دیگران می شنوی
در یکی از خاطرات . از این توصیه ها که به من مربوط می شود داشتن کوچ است

، جان دوئر  به من گفت که تو به یک کوچ 2002جلسات هیئت مدیره مان در سال 
مل با من یک مدیر عا. ولی به من به کوچ احتیاج ندارم: در پاسخ گفتم. احتیاج داری
فقط تو : تچرا به کوچ نیاز داشته باشم؟ مگر اتفاقی افتاده است؟ او گف. تجربه هستم

ل  کوچ من بنابراین بیل کمپ. همه به کوچ نیاز دارند. نیستی که به کوچ احتیاج داری
.  شد و خیلی خوب به گوگل خدمت کرد

اریک اشمیت مدیر عامل پیشین گوگل



از چرا در فرایند تحول باید
د؟ کوچینگ استفاده کنی



چرا در فرایند تحول باید از کوچینگ استفاده کنید؟ 

مسیر تغییر و تحول مسیری دشوار و پر مانع

اهمیت نیروهای انسانی و همراهی آنان در فرایند تحول

ر کارکنانکوچینگ ابزاری نوین و موثر در تسهیل فرایند تحول با تاکید ب



صالحیت های مورد نیاز 
مدیر تحول در نقش کوچ



تحول در نقش کوچ شایستگی های مورد نیاز مدیر

ر بپرسیدکمتر بگویید و بیشت
شیدگوش شنوا داشته با

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•
یولافتاددرختازسیبکهدیدندنفرهامیلیون•

افتاد؟چراپرسیدنیوتنفقط
پرسشگری؟چرا•

کهاستاینکوچینگیگفتگویازشماهدف•
ئلمسابرایبتواندوشودوادارفکربهکارمندتان

.کندپیدانوییومناسبراهکارهایکاری
بایدکنید،برانگیختهراکارمندفکربتوانیداینکهبرای•

.دهیدقلقلکرااوذهن
.استکاراینبرایموثریبسیارابزارپرسش،•



کمتر بگویید و بیشتر بپرسید 

شودمیمدیریتپرسشطریقازکوچینگفرایند•
راهاپاسخکارمندتانوپرسیدمیراسواالتیشما•

.دهدمی
یمکارمندناخودآگاهذهنتحریکباعثپرسشگری•

.شود
اوذهناعماقبهکنندهتحریکوعمیقهایپرسش•

درکهکندمیکمکاوبهکهطوریبهکندمینفوذ
شودعمیقگفتگوموردموضوعومساله

ازپیشکهبرسدجدیدیراهکارهایوهاپاسخبه•
هنکردخطورذهنشبهوکردهنمیفکرهاآنبهاین
.بود



چرا کمتر بگویید و بیشتر بپرسید؟

استکارمنداختیاردراطالعات•

شودمیانگیزهایجادباعثپرسش•

انگیزهتنداشبلکهنیستکردبایدچهکهایندانستنتغییر،کلید•
.استتغییربرایکافی

.کننداستفادهخودراهکارهایوهاایدهازدهندمیترجیحافراد•

شدهمطرحکارمندخودوسیلهبهکهمعمولیراهکاریکحتی•
تمالاحبهاید،دادهپیشنهادشماکهخوبیحلراهبهنسبتاست

.شدخواهداجرابیشتری



چرا کمتر بگویید و بیشتر بپرسید؟

کندمیایجادنفسبهاعتمادپرسش•

میاهمیتآنبهوپرسیدمیراکارمندتاننظرشماکهزمانی•
سیاربهایایدهشما»کهفرستیدمیراقویپیاماینواقعدردهید
.«آییدمیبرکاراینپسازکهدانممی.داریدخوبی



بایدهای پرسشگری موثر

وهکرددرگیرراکارمندفکرتا:کنیداستفادهعمیقهایپرسشاز•
:مثال.کنیدتحریک

هایشبکهدربازاریابیسمتبهشرکتدربایدکنیمیفکرچرا•
کنیم؟حرکتاجتماعی

رسیدی؟ضرورتاینبهچگونه•

هستند؟کنندهقانعکافیاندازهبهدالیلاینآیا•



بایدهای پرسشگری موثر

نپرسیدبستههایپرسش•
کنی؟حلرامسالهاینتوانیمیدیگریروشباآیا•

بشناسیدراکارمندتانفکرفرضیاتونیت•
کهینیتبايدکارمندتانانديشهفهمبراي.استنیتيکانعکاسفکری،هر•

.بشناسیدرااستانديشهآنسرمنشأ
یست؟چبربیاییجدیدمسئولیتعهدهازتوانینمیکهبارهایندرتوفرضیات•
رسیدی؟فرضیاتاینبهچگونه•
چیست؟فرضیاتاینپیامدهای•
کنی؟ردیاوتاییدکرده،ارزیابیرافرضیاتاینتوانیمیچگونه•



نمونه پرسش ها در موقعیت های مختلف

:کندمیشکایتاوباهمکارشتندبرخوردازکارمندتانوقتی•

تاریرفواحساسچهکند،میبرخوردتندیباتوباهمکارتوقتی•
داشت؟خواهی

رتغییخودتدرراچیزیچهاستالزمهمکارترفتارتغییربرای•
دهی؟

چیست؟همکارتوتوارتباطدراصلیمانع•

کنی؟برطرفراآنتوانیمیچطور•



نمونه پرسش ها در موقعیت های مختلف

:کندپیشرفتخودشغلدرخواهدمیکارمندتانوقتی•

؟دارینیازمهارتهاییچهبهشویموفقشغلایندرکهاینبرای•

دهی؟میخودبهامتیازیچه10تا0ازهامهارتایندر•

داری؟ایبرنامهچهخودهایمهارتتقویتبرای•

یشغلجایگاهچهبهبعدسالپنجوسالیکدرهستیامیدوار•
کنی؟پیدادست


