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این کتاب راهنما با هدف آشنننایند رندینرابر رهن نراب و 

رنداب به حوزه کوچینگ سازراندر توسط گروه کوچیننگ  عالقه

شده است. اگر در پایاب کتابر سوالد داشتید که را  آل تهیه  ایده

به آب جواب نداده بودیمر لطفاً سوال خود را به آدرس ایمیل را: 

info@idealcoaching.ir .بفرستید 

کننند تنا  های شما به را کمک رد نظراتر انتقادات و پیشنهاد

های بعدی این کتاب الکترونیکد را پربارتر ارائه دهینم.  ویرایش

با عضویت در سایت رد توانید از جدیدترین رطالب کوچینگ و 

 رنتورینگ بهره رند شوید. پیشاپیش از لطف شما رتشکریم.

 شما می توانید این کتاب را برای دیگران بفرستید.

 شما می توانید آن را چاپ کنید و در سازمانتان استفاده کنید.

 محتویات این کتاب را تغییر دهید.نمی توانید شما 

محتویات این کتاب را به صورت کلی یا جزئی در جایی نمی توانید شما 

 منتشر کنید.

 این کتاب را بفروشید.نمی توانید شما 
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های ارروزی پویایدر پیچیدگدر ابهامر  ویژگد سازراب
گریزی و تأثیر دائمد از رحیط است. درنتیجه  سنت

اند.  ناپذیر پذیرفته عنواب ضرورتد اجتناب تغییر را به
تنها به اطالعات و دانش  های ارروزی نه سازراب
نفسر  ترر بلکه به استقاللر خودکفایدر اعتمادبه وسیع

خالقیت و ابتکار بیشتری نیاز دارند. این بداب رعند 
های وسیعد از یک سازراب به  در بخشاست که 

افرادی نیاز است که توانمندی خود را باور داشته 
 باشند.

های سازراب و ردیریت و نیز در عملر  در نظریه
تری نس ت به گذشته  انساب هرروز نقش اساسد

ها در رقابتر ناگزیر به اتخاذ  گیرد و سازراب رد
تری در بحث نیروی انساند هستند.  رویکردهای نوین

رربیگری )کوچینگ( ازجمله این رویکردها است. در 
هاید  های پیشرو به نقش حال حاضر ردیراب سازراب

اندیشند و در تالش هستند نقش  فراتر از ره ری رد
یک کوچ را بازی کنند و از این راه س ب افزایش 

وریر انگیزه و ارتقای اخالق و کاهش ترک  بهره
 اختیاری کار رد شوند.

که بخواهیم از کنترل به توانمندسازی کارکناب  هنگارد
آوریمر کوچینگ ابزار رناس د است. کوچینگ یک  روی

نفس و خود اثربخشد را  تواند اعتمادبه فرایند است که رد
شود و  به ود بخشد. با کمک آب بینش جدید کسب رد

های کلیدی  شده که یادگیری و توسعه رهارت نشاب داده
 توانمندسازی با کوچینگ رؤثرتر است.

های  ها و فعالیت صورت است که کوچ راهنماید بدین
های اشخاص را  ها و قابلیت روردنیاز جهت توسعه رهارت

دهد او ضمن  به بهترین شیوه در اختیار آناب قرار رد
کمک و انگیزه دادب به رراجع جهت رسیدب به اهدافش 

کند برناره و طرح عمل رخصوص به  به او کمک رد
خودش را پیدا کند. کوچینگ هنر اریدبخشر 

کننده عملکرد و توسعه کارکناب  دهندهر تسهیل انرژی
 است. 

به  empower در فرهنگ آکسفورد واژه انگلیسد
توانمند شدبر رجوز دادبر قدرت بخشیدب و توانا   رعند

 شدب رعنا شده است.

 مقدمه
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ها و رؤسساتشاب هستندر باید  ره راند که خواهاب توسعه سازراب
اصول کوچینگ را اجرا کنند. برای ره راند که به پیشرفت افراد 

تواند فرایندی  رند هستندر کوچینگ رد هایشاب عالقه در سازراب
دهندگاب سازراند رعتقدند که  اثربخش باشد. بسیاری از توسعه

 . شود استعداد به بهترین نحو در تعارل با دیگراب شکوفا رد
تواند بر  کوچینگ روشد رؤثر جهت ارتقای یادگیری است که رد

سود و زیاب سازراب تأثیر رث ت داشته باشد و رزایای رحسوسد 
 ها به اررغاب آورد. را برای افراد و سازراب

کم کردب کاررنداب در شرکتر ساختاربندی رجددر ادغام و 

شدت  را به«  قرارداد سنتد استخدام»تغییرات سازراند دیگرر 
توانند با استفاده از  ها دیگر نمد تغییر داده است و شرکت

 های ردیریت سنتد به نتیجه دلخواه برسند. روش

کم ود در تعداد کاررنداب بااستعداد در صنایع خاص وجود دارد 
ها برای جذب و حفظ استعدادهای عالدر باید اقدام به  )شرکت
 گذاری جهت رشد افراد بنماید(. سررایه

دیده بودند و آنچه نیاز  بین آنچه ردیراب برای انجام آب آروزش
ای ردیراب فعلد درراه رسیدب به نتایج رقابتد رو به افزایش  حرفه

 د.ارروزی است تفاوت زیادی وجود دار

ناآرارد از جانب بسیاری از کاررنداب و ره راب در بسیاری از 
شود )افراد با ترس از عدم وجود ارنیت شغلد و  ها دیده رد شرکت

فشار زیاد رحیط کار در جهت ارائه کار باکیفیت باالتر از همیشهر 
 کنند(. وپنجه نرم رد دست

ها باید برای رسیدب به اهداف استراتژیک اقتصادی خود و  شرکت
های تعاوند را توسعه  برای جلب رضایت بیشتر رشتریر رحیط

 دهند.
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 کوچینگ:
کوچینگ یا رربیگری ارت اطد است دوطرفه بین ینک فنرد 

عنواب کوچ و شخصد که برای پیشرفنت بنه  دیده به آروزش
عنواب رراجع. کوچینگ رنراجنع را  وی رراجعه کرده است به

کند روی  خواهد و انتخاب رد سازد در چیزی که رد قادر رد
 آب تمرکز کندر بهترین باشد.

رعموالً رراجعر کوچ را در یک ارت اط رحررانه دونفره رالقات 
کند و کنوچ بنا  کند. رراجع زرینه رکالمه را انتخاب رد رد

گوش دادب و رشاهده و سوال برای وضوح فهمیدب رسئله و 
ای بنرای  ها و سوق دادب وی به سمت برنارنه حل کشف راه

کند. )رنراجنع رنحنتنوا  اقدام و حرکتر به رراجع کمک رد
 کند(. آوردر کوچ فرایند را فراهم رد رد

 
 

 ها برای: کوچینگ پیشرفت رراجعین را با کمک به آب

 خواهند برسند جاید که رد تمرکز به 

 هنا  هاید که بر انتخاب آب ها و تواناید آگاهد از روانعر نگرش
 گذارد تأثیر رد

 ها برای رسیدب به اهداف ها در توسعه استراتژی حمایت از آب 
 
 کند. تسریع رد 

مالکیت موضوع و تصمیمات در سراسر کوچینگ بررای 

 ماند. مراجع باقی می

 

 تعاریف
 کوچینگ 

 منتورینگ 

 ( مشاورهCounselling ) 

 ( مشاورهConsulting) 

 مراجع  

 )حامی )اسپانسر 

 سازمانی کوچ درون 

 سازمانی کوچ برون 

 تفاوت بین کوچینگ و آموزش 
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 منتورینگ
در رابطه منتورینگ مراجع به دنبال فردی است که مشرصرصرا  

تجربه بیشتری دارد، کسی که به مراجع در مورد مشکلر  در 

اش کمک کند. منترور در مروضروع  سازمان/صنعت و یا حرفه

دهد و  اش ارائه می هایی را بر پایه تجربه شده، نصیحت مشصص

مدت است. منتورینگ بعریری از  این رابطه یک رابطه طوالنی

ای شبیه بره آن  کند و پروسه ابزارهای کوچینگ را استفاده می

های مشصصی را از مرنرترور  جز اینکه مراجع راهنمایی دارد به

کند. در این رابطه یک نفر شصص باترجرربره کره  دریافت می

گذارد وجود دارد کره  دان  و مهارتی را در اختیار دیگری می

حل خودش موضوع را حل کنرد.  گیرد با راه اوست که تصمیم می

ای  اش و ترجرربره تمرکز توجه در اینجا بیشتر به منتور، آگاهی

 .دهد، البته درزمینه موردنظر مراجع است که به مراجع انتقال می

اینرجرا را  چرا هم به کوچینگ نیاز داریم هم به منتورینگ

 بصوانید.

 (Counselling) مشاوره
طورمعمول وقتی فردی به دنبال مشاوره مری گررد کره  به

اش مانع حرکت به سمت جلو شده اسرت.  تجربیات گذشته

کند و  طور فردی با وی کار می مشاور برای شناسایی موانع به

کند به شرایط غلبه کند و درنتیجه آماده حرکت  به او کمک می

ای در ورود مسائل شصصی بره عرمر   شود. مشاوران حرفه

 روند. بیشتری تا یک کوچ می

مشاوره تنها باید توسط مشاوران واجد شرایط انجام شود و 

 مرزهای روشنی در این مورد باید در قرارداد ذکر شود.

 (Consulting)مشاوره 
طورمعمول مشراوران برا  این روابط بسیار متفاوت است. به

کند مسیر رسریردن  ارائه فرآیندهایی که به سازمان کمک می

دهنرد.  ها مشاوره می تر کند به سازمان به اهداف خود را کوتاه

صورت یک شصص مشاور با جمعی از  این خدمات معموال  به

نرفرر( بررگرزار  جای نفربه مدیران و یا مشاوران سازمان )به

 شود. می

 مراجع
تواند کارمند شما باشد، یرا  شود. می فردی است که کوچ می

 یکی از مدیرانتان و یا هرکس دیگر.

 حامی )اسپانسر(
حامی سازمان یا یکی از نمایندگان آن است کره ویریرفره 

 پرداخت و تنظیم خدمات کوچینگ را بر عهده دارد.
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گوییم که توانایی ایجاد  سازمانی به کارمندان و مدیرانی از داخل سازمان و یا شرکت می کوچ درون

عنوان کوچ در سازمان فعرالریرت  توانند آموزش ببینند که به پروسه کوچینگ رادارند. این افراد می

 کنند.

 کوچ درون سازمانی

 ها دارند:  وکارها دو روش برای استفاده از کوچ ها و کسب سازمان

 ای خارج از سازمان دیده حرفه های آموزش استفاده از کوچ .1

عنوان کوچ  ها تا بعدا  بتوانند به تربیت منابع داخلی و آموزش آن  .2

 در سازمان خدمت کنند.

 مزایا:
های داخلد دانش و درک ط یعد در رورد فرهننگ داخنلند  کوچ

 -حداقل در بیشتر رنوارد -سازراب رادارند و این چیزی است که 
 های خارجد ندارند. کوچ

طور ط یعد یک رن ع رایگاب برای اسنتنفناده  های داخلد به کوچ
شوند و این رزیت بسیار بزرگد برای بنرخند  سازراب شناخته رد

راحتد در دسنتنرس  های داخلد همچنین به هاست. کوچ سازراب
هستند. بخشد از سازراب بودب به این رعناست که زراند که برای 

 کند. شدت کاهش پیدا رد شود به کوچ کردب کارکناب صرف رد

انند  سازراند گفته کننده از کوچ دروب های استفاده بعضد از شرکت
های کوچینگ و ینک کنوچ  که برای آروزش رهارت که هنگارد

فقط در  ها نه اندر این رهارت دروند شدب به اعضای خود اقدام کرده
های کوچینگر بلکه در رفتار روزانه افراد و برخوردشاب با تیم  زراب

 شده است. و بقیه همکاراب هم دیده

 معایب:
سازراند به این رنوضنو   بیشترین ایراد استفاده از کوچ دروب

هنای  چیز را در رورد سیاسنت ها همه گردد که این کوچ بررد
دانند و این روضنو   داخلد سازراب و افراد داخل سازراب رد

 ها اثر بگذارد. تواند بر روی نحوه کوچ کردب آب رد

دانند که ینک  ها رد اند آب ها گفته گونه که اکثر سازراب هماب
تواند پتانسیل زیادی داشته باشد ارا رنوضنو   کوچ داخلد رد

عنواب کوچ باید رطال د را بدانند که  این است که این افراد به
 در هیچ حالت دیگری از آب آگاه نخواهند بود. 

اند که یک کوچ داخلد رمکن اسنت  ها گفته بعضد از سازراب
ای  خوبد آروزش ندیده باشد و یا به تجربه یک کوچ حرفنه به

تائید شده ن اشد. ارا این رورد آخر نقش کوچکد را در تصمیم 
های دروند یا بنرونند بنازی  سازراب برای استفاده از کوچ

 کند. رد
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 سازمانی کوچ برون

فردی است بیرون از سازمان موردنظر که یک کوچ 

ای و معتبر است و خدمات کوچینگ را بررای  حرفه

 آورد.  سازمان فراهم می

سازمانی به دلیل اینکه کوچینگ تنها  های برون کوچ

درصرد  111ها در سرازمران اسرت،  شغل آن

تمرکزشان بر روی کارشان است. این تمرکرز بره 

کند تا درزمینه خودشان متصصرص  ها کمک می کوچ

 و متفاوت شوند.

 مزایا:

سازراند درنهایت شخصیت رستقلد هستننند و  های بروب کوچ

ترین رزاینای کنار کنردب بنا ینک کنوچ  یکد از بزرگ این

ها بندوب هنینچ ننو  اینده و  سازراند است. این کوچ بروب

کننننند و از  ای در رورد سازراب شرو  به کار رند زرینه پیش

 های دروب سازراب هیچ آگاهد ندارند.  سیاست

تنر و دارای  ترر باتنجنربنه دیده سازراند آروزش های بروب کوچ

رسند اینراد  ردارک رعت رتری هستندر چیزی که به نظنر رند

سازراند است. تجربه کار کردب با ردیراب دیگنر  های دروب کوچ

 ها تجربه ارزشمندی است که یک کوچ بیروند دارد. سازراب

 معایب:

هنای  تنرینن اینراد کنوچ رود رنهنم طور که انتظار رد هماب

هنا بنه اینن  سازراند هزینه است. تقری اً همه سنازرناب بروب

تنر  سازرنانند گنراب های بروب اند. رعموالً کوچ رورداشاره کرده

ها بنرای رندینراب  هستند و این دلیلد است که این نو  کوچ

 شوند.  باال بیشتر استخدام رد رده

سازراند درکد از فرهنگ سنازرناب  های بروب طورر کوچ همین

هاید که تنمناینل دارنند از  ندارند. هرچند بسیاری از سازراب

 دانند.  های بیروند استفاده کنند این رورد را زیاد رهم نمد کوچ

یک کوچ بروب سازراب همه زراب خودش را در رحیط سازراب 

گذراند و این شانس را ندارد که رفتار رراجعانش در رحینط  نمد

سازراند این روقعینت را  که کوچ دروب درصورتد -کار را ب یند

ها رعتقدند رشاهده رراجع در ننقنش  . بعضد از سازراب-دارد

خودش در سازراب بسیار بیشتر از ینک جنلنسنه گنفنتنگنور 

 کننده است. کمک
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 تفاوت بین کوچینگ و آموزش:

هرا  ها دارند، درک ترفراوت آن ای در سازمان آموزش و کوچینگ هردو جایگاه ویژه 

تواند کمک کند که مدیران مطمئن شوند که ابزار مناسبی را برای کار منراسربری  می

 اند.  انتصاب کرده
  آروزش برای چیزهاید رثل یاددادب رهارت جدیدر تغییر یک فرایند یا تکنولوژی ینا رنقنررات

طور عمده یک دستورالعمل است. که  دهد.آروزش به شود. چیزی خاص را آروزش رد استفاده رد
 کند تا دانش انتقال یابد.  شود. او همه فرایند و رحتوا را کنترل رد دهنده هدایت رد توسط آروزش

 شود. این رراجع است کنه  شود ارا کنترل نمد کوچینگ فرایندی است که توسط کوچ هدایت رد
کند و کوچ نقش روشنگر رسیر را دارد. در کوچینگ فرد رهارت و  رحتوا و رسیر را رشخص رد

گذارد فرد  دانش الزم را دارد ارا رانعد برای استفاده کارل از این دانش وجود دارد و این رانع نمد
 به نهایت تواناید خودش برسد. 
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انواع 

 در سازمان
  کوچینگ اجراید(Executive coaching)- کوچینگ ره ری(Leadership coaching) 

 کوچینگ شراکتد(Corporate coaching)  

 کوچینگ گروهد و کوچینگ تیمد 

 وکار   کوچینگ کسب(Business coaching ) 

  کوچ رنابع انساندHR 

 کوچینگ عملکرد 

 انوا  دیگر کوچینگ 
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کوچینگ رهبری )-( Executive coachingکوچینگ اجرایی )

Leadership coaching) 

طور که در تعریف کوچینگ گفته شد با مدیران اجرایی )یا مدیرران  در این نوع کوچینگ، کوچ همان

کند. کوچ متعهد به اهداف مدیران است. این مسئولیرت  بالقوه و یا کارمندان با پتانسیل باال( کار می

 مدیران اجرایی و خود سازمان است که مطمئن شوند این اهداف همسو هستند.

این کوچینگ ممکن است شامل کار درزمینه های خاصی از توسعه رهبری، مانند ارزیابی سربرک  

های توسعه مهارت ، مانند مردیرریرت زمران،   ها باشد و یا درزمینه رهبری، استعدادها و بین  آن

تواند یک سریرسرترم  نفس، تأثیر و نفوذ، هدایت تغییر و غیره باشد. عالوه بر این کوچ می اعتمادبه

هایی که ممکن است از  کند تا چال  پشتیبانی خارجی فراهم کند که مدیران اجرایی را تشوی  می

آمروزد کره چرگرونره  آیند را حل کند. کوچ اجرایی به شما مری تغییر در یک سازمان به وجود می

تصمیمات بهتر بگیرید. در طول جلسات کوچینگ، شما انتصاب کنید که چه چیزی باید تغییر کرنرد. 

کند و شرمرارا  کنید کوچ شمارا هدایت می که شما اقدام می در طی این مذاکرات خصوصی، درحالی

 روند است. کند. دادن فیایی برای یادگیری از اشتباهات، بص  مهمی ازاین تشوی  می
 

ای از کوچینگ شراکتد است و بنر  زیررجموعه   (Executive coaching)کوچینگ ردیراب اجراید 
رعند باشد چنوب  ردیراب اجراید تمرکز دارد. کوچینگ ردیراب اجراید رمکن است با کوچینگ ره ری هم

 کند. ها کار رد رعموالً با ردیراب ارشد و ره راب سازراب

  (Corporate coaching)کوچینگ شراکتی

 

تواند ش یه کوچینگ یک تیم فوت ال باشد. کوچ رنافع کل تیم را در نظر دارد و بنه دنن نال  این نو  رابطه کوچینگ رد
حمایت از تیم برای رسیدب به هدف خود است. برای اینکه تیم به اهداف خود برسندر هرکدام از بازیکناب و دیگر اعضنا 

ها برای دستیابند  کوچ رمکن است با افراد در تیم کار کند تا از آب.  راستا باشند ها هم باید با اهداف تیم و اهداف خود آب
 به اهدافشاب حمایت کند و یا با کل تیم همکاری کند تا از اهدافش حمایت کند.

ها بایند  کند. کوچ ها برای رسیدب به این اهداف کار رد گیرد  و با افراد یا تیم کوچ شراکتدر اهداف رشترک را در نظر رد
 از اهداف عملیاتد سازراب درکد داشته باشند و بر روی افراد و ره ری تمرکز کنند.
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 (Business coaching)وکار  کوچینگ کسب

وکار و کوچینگ شراکتد در اندازه سازراب و  تفاوت کوچینگ کسب

وکار رعموالً یک کوچیننگ  تنو  حمایت کوچ است. کوچینگ کسب

وکارها و یا ردیراب است. تمنرکنز اینن  یک با صاح اب کسب به یک

وکار است که رعموالً بستگند بنه  کوچینگ بر روی روفقیت کسب

 وکار / ردیر دارد. عملکرد صاحب کسب

وکار دارد و ننقنش  ای در کسب وکار تجربه طوررعمول کوچ کسب به

هنای  گیردر به هماب خوبد کنه رنهنارت رنتور را هم به عهده رد

کنندر  وکار استفاده رد های کسب حل کوچینگ را برای پیدا کردب راه

 دهد.  کند و رشاوره هم رد راهنماید رد

جاید که رشتری نیاز به رشاوره تخصصد خاصد دارد )رثالً رشاوره 

کند تا رنابع رعت ر و رناسب اینن تنخنصنص را  رالد( کمک رد

شناساید کند. در برخد رواردر کوچ این تخنصنص را دارد پنس 

 تواند این دانش و تخصص را در قالب رشاوره نیز ارائه دهد. رد

وکار شما سزاوار روفقیت استر ینک  کنید که کسب اگر احساس رد

 ای صحیح بسازید. وکار به شما کمک خواهد کرد که پایه رربد کسب

  اینجا را کلیک کنید.

 

 کوچینگ گروهی و کوچینگ تیمی

هنا. اینن  ها و تنوسنعنه آب روشد است برای تیم

تواند برای روندهای رشنخنصند بنا  کوچینگ رد

گیریر ارت اطات و  ها رثل: حل رسئلهر تصمیم تیم

 غیره استفاده شود.

 HRکوچ منابع انسانی 

تمرکز بر کنمنک بنه  HRهای  نقش اساسد کوچ

های سازراب  ردیراب در پرداختن به رسائل و فرصت

ها همواره به رندینراب در  است. عالوه بر این کوچ

رورد تأثیر س ک شخصد و رفتاری ایشاب در برخورد 

دهند.کوچ رنابع انساند بنایند  با دیگراب بازخورد رد

عارل تغییر در سازراب خود باشد. او فرصتد بنرای 

شدب به فنرهنننگ  های ره ری و ت دیل ارائه رهارت

رتخصص رنابع انساند  . کوچینگ در سازراب است

اش را در قنالنب جندیند  های قدیمد ن اید رهارت

عنواب یک کارشناس ینا  بندی کند. به کوچینگ بسته

ردیر رنابع انساند و یا ردیری که نقش یک کوچ را 

کنیدر شما به ردیراب و سنرپنرسنتناب خنود  ایفا رد

کنید.  عنواب یک شریک و یک رربد حارد کار رد به

هنای  ها شایستنگند هدف شما باید این باشد که آب

 خود را بشناسند و گسترش دهند.

شاید با همه ردیراب و ناظراب در هنمنه   HRکوچ 

کند. و این چنالنش بنزرگ  سطوح سازراند کار رد

های رنابع انساند است. کوچ ردیراب اجراید بنا  کوچ

کند و کوچ ره ری بنا  ردیراب ریاند و ارشد کار رد

 های ره ری ردیراب سروکار دارد. توانمندی

 

 کوچینگ عملکرد

فعالیت کوچینگ در اینجا رتمرکز به عملکردهای فردی در شنغنل 

ها در کار است. کنوچ  وری آب رنظور افزایش تأثیر و بهره ها به فعلد آب

کند تا استعدادهای خود را کشف کنید و بیشتر از  عملکرد با شما کار رد

کنید و کوچ عملکرد به شما  ها استفاده کنید. شما اهداف را تعیین رد آب

کند. اگرچه کوچینگ عملکرد اغلب برای ارتنقنای شنغنل  کمک رد

تواند در همه اهداف زندگد نیز  راحتد رد شود ارا به ای استفاده رد حرفه

کنید درراه رسیدب به اهداف بنه رنواننع  استفاده شود. اگر احساس رد

گینریند  اید کوچینگ عملکرد رناسب شماست. شما یاد رد برخورد کرده

چطور روی نقاط قوت خود تمرکز کنید. اطمینابر وضوح و انگنینزه از 

 شود. کوچینگ عملکرد حاصل رد
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 انواع دیگر کوچینگ 

دهند. رنثنالً  در این نو  کوچینگر کوچ تخصصد که دارد را ارائه رند

کوچینگ کار راهه شغلدر کوچینگ سالرتر ردیریت اسنتنرسر کنوچ 

تعادل کار و زندگد و غیره. فرآیند کوچینگ ش یه تعاریف ق ل اسنت و 

چیز با رراجع است. کوچ رعموالً یک روش رشخص در این  رالکیت همه

کننند و رنمنکنن اسنت  نو  تخصصش دارد که روی آب تمرکز رند

 های را نیز ارائه بدهد. ها و رشاوره راهنماید
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 در سازمانکوچینگ 

 فرهنگ سازراب 

 چه کسد در سازراب شما به کوچینگ نیاز دارد؟ 

 گیرد؟ سازراب از کار با کوچ چه نتایجد رد 

 گیرند؟ ردیراب از کار با کوچ چه نتایجد رد 

 گیرند؟ ها از کار با کوچ چه نتایجد رد تیم 

 وکار شما ضروری است؟ چرا کوچینگ برای کسب 

 

16 

 چطور به یک کوچ برای سازرانتاب ت دیل شوید؟ 

 ردیر در نقش یک کوچ 

 راهنمای انتخاب یک کوچ برای سازراب 

 قرارداد کوچینگ 

 روابط و تعهدات 

 نحوه ارزیابد کوچ 

www.takbook.com

http://Www.idealcoaching.ir


17  

 

Www.idealcoaching.ir 

 فرهنگ سازمان

ای جهت توسعه فردی و سازمانی، فرهنگ سازمان نیاز به تشوی   عنوان وسیله برای استفاده از کوچینگ به

 دهند: فرآیند یادگیری دارد. هریک از عناصر زیر یک فرهنگ یادگیری را در سازمان نشان می

01 
شود و  گذاری دیده رد به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات برای یادگیری از یکدیگر و این اشتراکمحیط آموزنده: 

 شود. تشویق رد

02 
تواند اشت اه کند و تجربیاتش را به اشتراک بگذاردر را از همه از بازخورد یاد  شخص ردفرهنگ سرزن  نکردن: 

 کنند.  طور فعال بازخورد را دن ال رد ها به گیریمر انساب رد

03 
های جدید و بهتر انجام دادب کارهای خود استفاده  رطلوب است که از روشتشوی  مداوم خالقیت، ایده و نوآوری: 

 ها را ارتحاب کنید. کنید و آب

04 
 ای برای رسیدب به خالقیت و تغییر. عنواب وسیله ها به تشویق تفاوتاحترام به فرد: 

05 
کنندر ساختار کوچینگ وجود داردر  ردیراب از کوچ برای تشویق رشد عملکرد استفاده ردسبک کوچینگ در کار: 

 های داخلد و خارجد در دسترس همه هستند. کوچ

06 
 گیری نتایجر ساختن ارت اطات روزانه وجود دارد. های روشن اساسد در یادگیریر رالکیتر جهت ارزش

17 

www.takbook.com

http://Www.idealcoaching.ir


18  

 

Www.idealcoaching.ir 

07 
 و درک روشنی از مزایای زیر موجود است:

  :های  نفس بیشترر به ود روابط با دیگرابر به ود رهارت پذیریر اعتمادبه به ود خودآگاهد و انعطافبرای افراد

ردیریتد و ره ریر به ود تواناید برای رقابله با تغییر و حمایت از دیگراب از طریق تغینینرر اینجناد اهنداف 

های جدیدر به ود عملکرد  گیریر به دست آوردب رهارت رشخصر به ود تواناید برای حل رشکالت و تصمیم

 وریر یادگیری یک فرایند برای خود کوچ و شناساید و اقدام در رورد نیازهای یادگیری. و بهره

  :وکارر به ود روحیه و تعهد کارکناب )حفظ(ر نشاب  وریر کیفیتر نتایج کسب به ود عملکردر بهرهبرای سازمان

دادب تعهد به یادگیری در سازراب و تقویت فرهنگ یادگیریر ایجاد تواناید کوچینگ در سازرابر پشتی اند از 

سرعت  ها را به های جدیدی که آب های توسعه و تقویت راه تغییر سازراندر پشتی اند از یادگیری دیگر و فعالیت

 در اختیار داردر از طریق تغییر شخصد )ازجمله ارتقاء(.

 پادکست
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چه کسی در سازمان شمرا بره 

 کوچینگ نیاز دارد؟

رننند  از بسیاری جهاتر هر کاررند و ردیر عنالقنه
 رند شود. تواند از رهارت یک کوچ خوب بهره رد

کارمندانی که چه در رفتار چه در یراهرر، 

درهم و آشفته هستند نیاز به کوچ دارنرد. 
نظمد بناعنث  پوشش نارناسبر رفتار ضعیف و بد

تنها عملکنرد فنرد  شود و نه پرتد رد ایجاد حواس
بلکه نگرش و عملکرد همکارانش را نینز تنحنت 

 دهد.  تأثیر قرار رد

اشتباه پشت اشتباه یک نشانه واضر  از 

این است که کارمند شما نیاز بره کروچ 

دی رننددارد.  رآر اکا ت و ن شت اها د  ا تننواننن

های زیادی را به سازراب شما تحمیل کننند.  هزینه
تر بروند و دالینل  قدم عقب توانند یک ها رد کوچ

 اشت اهات رتعدد کاررندتاب را کشف کنند. 

سازمانی نریراز بره  اغلب، تغییرات درون

کننه  هنننگننارنندکنند.  کوچینگ را ایجاد می

پذینری  دهدر افراد احساسِ آسیب ها رخ رد ناآرارد
 تواند کاهش یابد. کنند و عملکرد رد بیشتری رد

توانند بنه  ای که استفاده کنیدر رد پرتر غمگین. هر کلمه کسلر خستهر حواس

عندم آمده است.  بستگی کارمند شما پی  مشکلی در دلاین رعند باشد که 

خواهد کار کند. شاید تنها به  بستگد به این رعند نیست که کاررند شما نمد دل
رعند این است که کار برایش رعنا بخش نیست. هدف کوچینگ این است کنه 

 هاید برای جذب دوباره این شخص پیدا کند. راه

ه. کوچینگ ردیک کارمند با عملکرد باال ص  !! بل شخ ن  ه ای د ب وان ت

تر شود و  هایش را افزایش دهدر باتجربه کمک کند تا تأثیرگذارتر شود. رهارت
 شدب از خوب به عالد باشد. تواند در رورد ت دیل بهتر عمل کند. کوچینگ رد

ها و سازمان را بهبود بصشد.  تواند عملکرد افراد، تیم کوچینگ می  
یک به وجنود  به ی عالقه به کوچینگ یک در طول سالیاب گذشته رشد گسترده

اند به سطنح  آرده است و افراد با به رسمیت شناختن رنافع این رویکرد توانسته
 باالتری از عملکرد و روفقیت خودشاب دست یابند.

تواند به مدیر یا کارمندی پیشنهاد شود که سازمران  کوچینگ می

تشصیص داده است توانایی مدیریت یا رهبری در سطوح باالترر 

ارهرا دارد.  رن د ب د ر ی جرا زی ا د  ری اینن ن وا ت دی که  را ف ا ن  فت ا دری د  وان ت

ها کمک کند  تواند به آب رشد دروب سازراب رادارندر رفید باشدر و کوچینگ رد
 ها را با روفقیت انجام دهند. تا آب

 چطور به عنوان رهبر دیگران را توانمند کنید؟
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 گیرد؟ سازمان از کار با کوچ چه نتایجی می

کوچینگ یک سرویس فردی است و همیشه با نیازهای افراد رتناسب اسنت. 

پذیرر سریعر رتمرکز بر یک نیاز خاص است. کوچینگ تننهنا  کوچینگ انعطاف

کند که رراجع این نو  حمایت برای توسعه شخصد خودش را  زراند کار رد

عنننواب ینک ابنزار  تواند کوچینگ را به انتخاب کرده باشد. یک سازراب رد

 توسعه در این شرایط انتخاب کند:

ها  شناسایی استعدادها و رهبران بالقوه و حمایت از رشد آن

 عنوان بصشی از استراتژی نگهداری نیرو. به

 بهبود ارتباطات، جایی که موانع تکنیکی نیستند و شصصی هستند.

 حمایت از افراد برای افزای  عملکرد تا به سط  بعدی برسند.

های خاص، بصصوص اگر موانع  بهبود عملکرد افراد در مهارت

 . شصصی هستند و نه تکنیکی

 رسیدن به موفقیت در ادغام و جذب.

 پشتیبانی از توسعه تیم و انسجام .

 گیری. حل مشکالت و بهبود تصمیم

 پشتیبانی از تغییر شغل و انتقال.

 پشتیبانی از خروج از سازمان.

 حمایت از فرهنگ تغییر.

 توسعه رهبران.

 بهبود سبک مدیریت.

 عملکرد سریع.

 و غیره...
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 گیرند؟ مدیران از کار با کوچ چه نتایجی می

سرعت تغییراتر ردیراب و ردیراب ارشد رمکن است خود را در خارج از رنطقه دانشر راحتد و نفوذ در رحیط کار ب ینند. کوچ  با توجه به

تواند این ردیراب را به سمت عمل و نتایج دلخواه در خالل این تغییرات رنتقل کند و به شما برای روفقیت رداوم در  کسد است که رد

 رحل کار کمک کند. 

 گیرند؟ ها از کار با کوچ چه نتایجی می تیم

 کوچینگ تیمد فرصتد عالد برای ایجاد یک تیم قوی و کارآرد برای همکاری است. 

شنود.  کند. ظرفیت یادگیری تسهیل و تسرینع رند یابد. تواناید ره ری و ردیریت توسعه پیدا رد ها افزایش رد عملکرد تیم و بلوغ آب

شود. تفکر استراتژیک در بین  شود. همکاری تشویق رد شود. فرهنگ یادگیری تقویت رد اطالعات در ریاب افراد به اشتراک گذاشته رد

های گروهدر اعتماد و همکاری را در گروه و سازرناب تنقنوینت  کند. رهارت یابد. رهارت ارائه را بین افراد بیشتر رد افراد گسترش رد

 دهد. های بین فردی رثل گوش دادبر بازخورد و کوچینگ را به ود رد کند. رهارت رد

 وکار شما ضروری است؟ چرا کوچینگ برای کسب

های کاررنداب شما دارد. با توجه به اینکه در کوچینگ روی چنه چنینزی  رشخصاً کوچینگ در رحیط کار نتایج رختلفد برای رهارت

وکارتاب را جلو ب رید را ایجناد  کند تا کسب تواند عملکرد شما یا رشد یک رهارت دروند که به شما کمک رد تمرکز کنیدر کوچینگ رد

تنر  کنندر کاررند نیز احساس رالکیت قنوی ریزی توسعه شرکت رد طور فعال در شناساید فرصت و برناره که کارکناب به کند. ازآنجاید

 برای توسعه خود خواهد داشت.

سازراند است. ردیراب و کاررنداب  طور شادی کاررنداب و رشتریاب نتیجه کار کوچینگ در فرهنگ رضایت باالر راندگاری بیشتر و همین

 شود.  حذف رد «ردیر رن»شود به نام  سازند و یکد از روضوعاتد که باعث ترک سازراب توسط کارکناب رد تری رد روابط قوی

سال در حوزه پیشرفت فرردی کرارکررده اسرت،  12ای است که بی  از  جان کسیدین رایس کوچ شایسته

 گوید: می

توان سنجید. اگر از زاویه دورتری به قییه نگاه کنیرم، در حرقریرقرت  شکست و ناکامی را تنها بازمان می» 

آموزیم، بسیار  ها می شوند. آنچه از شکست های زندگی ما می ترین موفقیت ها هستند که تبدیل به بزرگ شکست

خورد. ممکن است  مثال، تیم فوتبالی را در نظر بگیرید که در مسابقه مهمی شکست می عنوان بها است. به گران

ای در نظر  بازیکنان خود را افراد ناموف  و ضعیفی قلمداد کنند؛ این طرز تفکر طبیعی است. اما اگر آن را مسابقه

اند و حقیقتا  به دنبال راهی  ها مرتکب خطا شده اند، مواردی را بیابند که در آن بگیرند که زمانی را صرف آن کرده

ها در مسابقه بعدی باشند، این اشتباهات دیگر تکرار نصواهند شد و در مسابقات آتی، مروفر   برای جبران آن

شود، و البته اثربرات  خواهند بود. از بین بردن تفکر شکست و ناکامی از ذهن مراجعین یک چال  محسوب می

 »های آتی نیست. این موضوع که این شکست به معنی عدم توانایی آنان در دستیابی به موفقیت
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 چطور به یک کوچ برای سازمانتان تبدیل شوید؟

 آموزش بیشتر مهارتهای کوچینگ را در سایت ما ببینید:
Www.idealcoaching.ir 

توانید بنه  دیده بیروند برای کمک در سازرانتاب استفاده کنید خودتاب نیز رد های آروزش توانید از کوچ عالوه بر اینکه رد
های کوچینگ دارید تا بتوانید در  ای رهارت سازراند ت دیل شوید. برای این کار شما نیاز به آروزش حرفه یک کوچ دروب

توانید بنا آرنوخنتنن  ها استفاده کنید. اگر ردیر هستید رد های ردیریتدر رنابع انساند و یا ره ری خود از آب کنار رهارت
های کوچینگ که در زیر آرده است ت دیل به یک ردیر کوچ شوید. اگر رتخصص رنابع انساند هستنیندر شنمنا  رهارت

 خوبد فرابگیرید و در سازرانتاب اجرا کنید: های زیر را به پتانسیل الزم برای کوچ شدب را دارید. کافد است رهارت

دهیم. گوش دادن  شنویم ولی تعداد کمی از ما عمی  گوش می مهارت گوش دادن عمی : همه ما می

ها را هم بشنویم. شما نیاز به خواندن  شده را شنیدیم، ناگفته قدر که چیزهای گفته عمی  یعنی همان

زبان بدن مثل طرز نشستن یک نفر، تغییر حاالت صورت و بدن و تغییر تن صدای یک شرصرص 

رو احساس راحتی کند و از بیران  دارید. شما باید یک محیط امن و صمیمی بسازید که شصص روبه

  حقیقت خوشحال باشد.

عنوان یک کوچ مستلزم برخورداری از حس سصاوتمرنردی  مهارت بازخورد: دادن بازخورد خوب به

ورزی شصصی است. در دادن این نوع بازخورد نظر  طرفانه و بدون غرض است.  بازخورد همیشه بی

خواهد بازخوردی بردهرد  ترین چال  پی  روی فردی که می شصصی یا قیاوت جایی ندارد. مهم

این است که واقعا  بتواند به کسی که به او مراجعه کرده کمکی کند که به سود او باشد. در دادن 

این نوع بازخورد باید از هر نوع قیاوت کردن، ایده شصصی دادن و یا حتی گفتن باورهای خود در 

 مورد چیزی یا کسی اجتناب کرد. 

سرعت مکالرمره را  مهارت سوال پرسیدن: واض  است که سواالتی که جواب بله یا خیر دارند به

تری بپرسریرد. سرواالتری کره  توانید سواالت عمی  خوبی گوش دهید می بندند. اما وقتی به می

هایی بپرسید که دیدگاه  تری دارند. چطور؟ چگونه؟ چقدر؟ شما نیاز دارید سوال های طوالنی جواب

کننده باشند  ای دیگر فکر کند. سواالت نباید هدایت گونه رو را تغییر دهد و وادارش کند به فرد روبه

 و نظر شمارا منعکس کنند. 

ریزی بنرای اقندام و  همدلدر هوش هیجاندر تشویق و ترغیبر اعتمادر ایجاد آگاهدر تعیین هدفر برناره
 ای است. های یک کوچ حرفه های ارت اطد از دیگر رهارت رهارت

22 
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عنوان کوچ  مدیر به  
های زیر  طور مشترک ویژگی اند، به شده ها )مربیانِ( تأثیرگذاری تبدیل مدیرانی که به کوچ

 رادارند: 

 نگرش کمک به دیگران 

 تر به کنترل نیاز کم 

 یکدلی در تعامل با دیگران 

 گشودگی به یادگیری شصصی و دریافت بازخورد 

 استانداردهای باال 

 ها تمایل برای کمک به سایرین برای رشد آن 

 

 دهنده ذهنیت و ساختار فکری کوچینگ  است. ها و باورها، اجزای اصلی تشکیل این نگرش

عنالوهر  رود( هست. بنه ها انتظار رد ها و )کاری که از آب این ردیراب بر این باورند که کوچینگ و تسهیل رشد کارکناب ر وظیفه آب

کنه افنراد  گفنتنن اینن»و ردیریتر که  «هاست طورکلد رربوط به افراد و کمک به رشد و توسعه آب به»ها بین کوچینگ که  آب

گفتن، قیاوت کرردن، »یک تمایز قائل شدند. ازنظر این ردیرابر ردیریت اغلب رربوط به  «کاری را بایستد انجام دهند چه

توانمندسازی، کمک، توسعه، پشتیبانی و »که داشتن یک ذهنیت کوچینگر رربوط به  هستر درحالد «کنترل و هدایت

 است.  »حذف موانع

هار قابلیت پردازش و تنجنربنه  های خود بر این باور بودند که دارای رهارت ها و توانمندی این ردیرابِ نمونه و الگور از حیث قابلیت 
ها برای ایجاد اعتمادر توافق و برقنراری  ها همانند تواناید آب باشند. خودکارآردی آب برای کوچینگ کارآرد و رؤثر کارکناب خود رد

دهند. این ردیراب ازنظر باورهای خود در رنورد  های کارکناب خود اهمیت رد ها به خواسته رابطه با کارکنانشاب رشهود بودر زیرا آب
عالوهر یادگیری زراند بیشترین تأثیرگذاری را  دانند. به یادگیری و فرایند یادگیریر یادگیری را رهمر رستمر و تسهیمد )رشترک( رد

هنا  حال یادگیری زراند بیشترین تأثیرگذاری را دارد که بازخوردهاید ارائه شود و ینادگنینرننده دارد که همراه با عمل باشد. درعین
تشویق به یادگیری برای خودشاب شوند. و درنهایت این ردیرابر یادگیرندگاب زیردست خود را توانمند و رشتاق یادگیری دانسته و 

 کنند. ها و نیاز به درک دالیلر تأکید رد بر لزومِ داشتن یک ر اند قوی از اطالعات توسط یادگیرنده

فردی جهت تعارل رنظم با کارکناب خود بوده و رسئول عملکرد کارکناب خود هستند و اغنلنب  ردیراب اغلب در جایگاه رنحصربه 
شده است که از  رور کوچینگ ردیریتد اغلب به یک فعالیت غیررسمد ت دیل توانند از یادگیری ضمن خدرت استفاده کنند. ازاین رد

وگوی کوچینگ درنتیجه یک شکاف عملکردی یا کنمن نود  شود. در بسیاری از رواردر گفت وگو با کارکناب آغاز رد طریق یک گفت
تواند درنتیجه یک فرصت رشدی که ردیر آب را شننناسنایند  وگوی کوچینگ رد حالر یک گفت تواند شرو  شودر بااین عملکرد رد

 شود. شده و روجب ارتقا و به ود یادگیری کارکناب رد کرده است شرو 
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عنوان کوچ اشاره به مدیر یرا  مفهوم مدیر به

عرنروان کروچ یرا  سرپرستی دارد که بره

کننده یادگیری در محیط کار عرمرل  تسهیل

کند کره  کرده و رفتارهای خاصی را وضع می

کند.  کارکنان را قادر به یادگیری و توسعه می

اهداف مربوط به کوچینگ مدیریتی اغرلرب 

شامل بهبود عملکرد کارکنران از طرریر  

حال ایرن اهرداف  باشند، بااین یادگیری می

چندجانبه هستند. برای مثال، ارتقای درک و 

دان  نقاط قوت و ضعف کارکنان از طرریر  

ارائه بازخوردهای گسترده و تشرویر  بره 

خودآگاهی بر روابط فردی و رفتارهای کراری 

توانند اهداف دیرگرر  گذارند که می تأثیر می

مرتبط با این فرم کوچینگ باشند. در اصرل، 

کوچینگ مدیریتی اشاره به مدیرانی دارد کره 

منابع کوچینگ را به کارکنان خود در سازمان 

 . دهند اختصاص می

چرا مدیران سبک مدیریت مبتنی بر 

 کنند؟ کوچینگ را انتصاب می

ها و رفتارهای کوچینگ بررای رشرد  مهارت

عملکرد و برای افرادی که مثل یک سد، مانرع 

توسعه مدیریت خوب هستند بسیار ارزشمنرد 

است و برای هرکسی که مشتاق اسرت یرک 

 مدیر استثنایی باشد، ضروری است.

آل مدیریت، ما به کلمات کوچ و  در دنیای ایده

کوچینگ نیاز نداریم زیرا یک مدیر عالی یرک 

های هرر  مدیر کوچ هم هست. وییفه و چال 

مدیر به شرطی که یاد بگیرد چطور کوچ کنرد 

جای اینکه مستقیم دستور بدهد، کراهر   به

 یابد. می

تفکر سنتی من یک متصصص هستم یرا مرا 

دهریرم  طور انجام می همیشه این کار را همین

 دیگر برای مدیریت جوابگو نیست.
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خواهد. پروسه  رراجع )کاررند( و سازراب اول باید تصمیم بگیرند چه چیزی از یک کوچ رد. مناسب برای اهداف مراجع: 1

 خواهد. کند تا واضح کند چه چیزی از کوچینگ رد انتخاب کوچ به رراجع کمک رد

هنا  این رهم است که رراجع )کاررند( کوچد را انتخاب کند که صمیمت بین آب. ایجاد ارتباط مناسب مراجع و کوچ: 2

تنوانننند  شناسند و رند وجود داشته باشد و بتوانند صادقانه کار کنند. رعموالً اولین جلسه جاید است که رراجع و کوچ یکدیگر را رد

توانند با یکدیگر برای رسیدب به اهداف رراجع کار کنند. رابطه کوچینگ شارل حمایت و چالش از سمت کوچ است  ارتحاب کنند آیا رد

 اندازه کافد احساس راحتد با کوچ داشته باشد تا این را ق ول کند. و رراجع باید به

رراجع نیاز دارد تا نتایج رشخصد را که از کوچنینننگ   . چطور کیفیت کوچینگ را در خالل این رابطه بسنجید؟3

تواند شارل اهداف عددی رانند افزایش فروش تیم یا رعیارهای کیفد رانند بازخنورد رنثن نت  انتظار دارد شناساید کندر این نتایج رد

خواهد اولین جلسه بنا  داند چه چیزی رد باشد. اگر رراجع برای رشخص کردب نتایج رشکل دارد و دقیقاً نمد بیشتر در رورد کار تیمد

 گذارد.  تواند برای تعریف این اهداف استفاده شود. عالوه بر این کیفیت ارت اط کوچ و رراجع دررسیدب به روفقیت اثر رد کوچ رد

 

 اند از: های کوچینگ مؤثر عبارت شاخص

 دهد؟ آیا کوچ خوب گوش می 

  برانگیز است؟ آیا حمایت وی غیر قیاوتی و چال 

 های خود را پیدا کند؟ حل کند تا مراجع وضعیت خود را درک کند و راه آیا کوچ کمک می 

 کند؟ ها را کنترل می حل کند خودش آن راه آیا مراجع احساس می 

 راهنمای انتخاب یک کوچ برای سازمان

کار برای رشخص کردب نیازهای رهم رراجع  های تازه استانداردهای زیر برای حمایت از سازراب در انتخاب کوچ رناسب و کمک به کوچ

 ترجمه شده است: www.associationforcoaching.comاز سایت انجمن کوچینگ به آدرس: 
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 ای: زمینه، آموزش و مدارک حرفه . تجربیات، پی 4

ایر سالرتد و درراب. تجربیات  های رتفاوتد دارند. تجربیات شخصدر روانشناسدر ردیریتدر آروزشدر رشاوره زرینه ها رعموالً پیش کوچ 

هاید که رراجع دارد کارکرده است یا  خیر.  ال ته در بسیاری از روارد  دهد آیا کوچ ق الً با رسائل و چالش زرینه است که نشاب رد و پیش

هنای  هنا از رندل اش در روردی خاص است. کوچ تر از تجربه تواند در یک دوره کوچینگ فراهم کند بسیار گسترده چیزی که کوچ رد

کنند و رراجع رمکن است ردل کوچینگ را از کوچ بپرسد و اینکه این ردل چطور برای وی رناسب اسنت.  رختلف کوچینگ استفاده رد

کند یک آزروب تشخیص کیفیت کوچینننگ  تواند درک کند به او کمک رد برای رراجع دانستن اینکه کوچ با یک ردل رفید که وی رد

 است.

 ای: . عیویت در مجامع حرفه5

ای خناصند کنار  دهد وی تحت استانداردهای اخالقد و حرفه ای تعلق داشته باشد که نشاب رد کوچ باید حداقل به یک انجمن حرفه

کند را به رراجع نشاب دهند. کنوچ  تواند یک کپد از قوانیند که رعایت رد ای کوچ است. کوچ رد کند و این ضارن پیشرفت حرفه رد

ای برای رشد خنود و  طور حرفه دهنده این است که رربد به رمکن است در جلسات کوچینگ و نظارت زیادی شرکت کند که این نشاب

 گذارد. حفظ کیفیت باالی کارش زراب رد

 

 ها )شواهدی برای موفقیت( نامه . توصیه6

اگر هنوز رراجع در رورد اعت ار کوچ نارطمئن استر کوچ باید رنابعد را ازنظرات رراجعین ق لد رعرفد کند. هرچند باید در نظر گرفت که 

 توانند تجربه کوچ را نشاب دهند.  ها رد ناره هر جلسه کوچینگر از یک رراجع تا رراجع دیگر رتفاوت است ارا توصیه
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شود یک قرارداد روشن شارنل بنرخند قنواننینن و  توصیه رد
های رشخصد برای روند کوچینگ را توافق کنید. اینن  رحدوده

کند که همه بر روی دستیابد به نتایج  قرارداد اطمیناب حاصل رد
 رشخصد توافق نظر دارند.

 
 

 قرارداد: -1
تواند شارل یک قرارداد رسمد طوالند و یا یک توافق  قرارداد رد

 شده کوتاه باشد.  نوشته
ها و شرایط لغو و شرایط پرداخت  در حداقل شرایط قرار باید هزینه

 را پوشش دهد.
 

طور مفید خواهد بود اگر در قرارداد موارد زیرر  همین

 ذکر شود:

 ت دهی جلسات سازمان د تر طننول رنن عی : روق

جلسه و تکرار جلسات و اینکه در بین دو جلسنه چنطنور 
 شود. تماسد برقرار رد

 د تعداد جلسات و ساعات دا ر را قنن چ یک  ا کو ی : آ

بازنوشته است که در آب آخرین جلسه رشخص نیست ینا 
شود. اگر قرارداد با پنایناب  تعداد جلسات از ابتدا تعیین رد

ها را رشنخنص  شده است ضروری است تاریخ باز نوشته
شوند و اینکه چه  هاید که جلسات ارزیابد رد تاریخ  کنید.

 ها حضور یابند. کساند باید در این ارزیابد

 د کوچینگ ردشرایط روابط سن ن  ی شارل  : ا د  وان ت

 HRکوچر رراجع و حارد رالد )کارفررا که اغلب نماینده 
کندر باشد. بسته به  است( که هزینه جلسات را پرداخت رد

راهیت کوچینگ افراد دیگر نیز رمکنن اسنت در اینن 
پروسه درگیر شوند. یک بیانیه واضح برای شننناسنایند 

 انتظارات طرفین ضروری است.

 د حدومرزها حررننانننگنن طر ر رواب ه  وط ب رب ن ر ی : ا

 است.

 محرمانه بودن شامل: 

  توافقات روجود در سازراب ر ند بر رحررانگد که بنایند
 توسط کوچ رعایت شوند.

 ای کوچینگ باشد و بنه  رربد باید بخشد از جارعه حرفه
ای و اخالقد پای ند باشد و اطالعات شخصد  اصول حرفه

 را آشکار نکند.

  حارد رالد باید حق رحررانه بودب جلسات را به رسمینت
های جلسنات  تواند برخد از نتایج و ارزیابد بشناسد ارا رد

 را درخواست کند.

 

 محافظت از اطالعات:  -2
ها را حنفنظ  کوچ باید از اطالعات ضروری یادداشت بردارد و آب

کند. هرچند جزئیات اطالعات فردی به هیچ فنرد ینا سنازرناب 
 شود.  خارجد فاش نمد

 فرایندهای انیباطی: -3
توانید رستقیماً بنا خنود  اگر روضوعد هست که به هر دلیل نمد

کوچ و یا سازراب حل کنید باید ررجعد برای شکاینت از کنوچ 
ای  وجود داشته باشد. رطمئن شوید کوچ به یک انجمنن حنرفنه

 تعلق دارد.

 بستن قرارداد:
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 سازمان مراجع کوچ مسئولیت

 اهداف
گذاری همسو با اهداف  هدف ها رتعهد به اهداف رراجع و حمایت از آب

 سازراب و نیازهای شخصد

روافقت با اهداف رراجع و همسوید آب با 
 اهداف سازراب

آموزش/

 تغییر

فراهم آوردب فرایندی برای کمک به تغییر 
های خنود در  رراجع. حفظ دانش و رهارت

استاندارد باال بنرای ارائنه رنؤثنرتنرینن 
 های تغییر به رراجع روش

تمایل به یادگیری و تغییر و 
 تعهد به این فرآیند

تمایل به کمک به رراجع برای یادگینری 
 و تغییر و حمایت از اجرای آب

محرمانگ

 ی

حفظ رحررانگد رسائل شخصد رراجع و 
های عندم افشنا در  ناره احترام به روافقت

 سازراب

حفظ رحررانگد روضوعات 
سازراب در حد رنناسنب و 
اشتراک اطالعات در حندی 

 دهد که تشخیص رد

 نپرسیدب اطالعات شخصد و رحررانه

 حیور
سر روقع رسیدب و آرناده  حضور در تمام جلسات با آرادگد کارل

 بودب برای تمام جلسات

فراهم آوردب ارکاب اینکه رراجع در همه 
 جلسات شرکت کند.

طرح و 

 نقشه

های رتناسب با رشتریر با  آراده کردب طرح
 بندی سازراب بودجهر نتایج و زراب

هنای  رتعهد بودب به طنرح
 آروزش و تغییر

کردب طرح و بودجه بنا کنوچ و  روافقت
 رراجع

 احترام
بدوب قضاوت به سازراب و رراجع احنتنرام 

 بگذارد

به کوچ و سازراب احنتنرام 
 بگذارد

 به کوچ و رراجع احترام بگذارد

 ها ارزیابی

ارزیابد اینکه رراجع اآلب کجاست و چنه 
اقداراتد  برای رسیدب به رشد/اهداف نیناز 

 دارد

روافقت با روقعیت فعلند و 
 ارزیابد پیشرفت توسط کوچ

ها و شواهد پیشرفت  روافقت برای ارزیابد
 در رراجع

  

 مالکیت

گنینرد و  رراجع تصمیم رد کند کوچ در فرایند به رراجع کمک رد
رالنک ننتناینج اسنت و 
رسئولیت رفتارهایش را بنه 

 عهده دارد

پذیرد و تصمیمات  تصمیمات رراجع را رد
 گیرد. سازراند رد

 محیط

فراهم آوردب رحیط یادگیری بنرای رشند 
 رراجع

گننذاری کننردب و  هنندف
جستجوی تغییر در حنوزه 

 کنترل خودش

ساختن یک رحیط رناسب برای بادگیری 
عنواب بخشد از  رراجع و اشت اه کردب به

 فرایند یادگیری

 رابطه

با رراجع و اعضای سازراب ارت اط بنرقنرار 
کند. ایجاد روابط کاری ر تند بر رجنوز  رد

 با رراجع.

روابط کاری باز و صادقانه با 
کوچ و در صورت لنزوم بنا 
سایر اعضای سازراب ارت اط 

 کند. برقرار رد

رابطه کاری رؤثنر بنا کنوچ را بنرای 
کند و روابط  پشتی اند از رراجع فراهم رد

 کند باز و صادقانه را حفظ رد

 دان 

کند که دانش رربوط به  اطمیناب حاصل رد
سازراب و همچنین دانش و تخصص خنود 

 . را درزرینه کوچینگ داشته باشند

در ردیریت رابطه کوچینگ بسیار آگناه و 
 رنظم است.

دانش رناس د را نس ت بنه 
 آورد سازراب به جلسات رد

ای برای تغیینر  عنواب پایه خودآگاهد را به

 . دهد شخصد توسعه رد

دانش رربوط به سازراب را به کنوچ  و 
 دهد. رراجع ارائه رد

 ( www.associationforcoaching.com رن ع: روابط و تعهدات کوچ، سازمان و مراجع )1جدول
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 تصویر جامع ارتباطات 
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 فرم ارزیابی کوچینگ:

 های زیر چقدر خوب عمل کرد: الف( کوچ شما در مهارت

 حفظ موارد تواف  شده . 1

 اجازه به شما برای اینکه خودتان دستور جلسات را تعیین کنید . 2

 حفظ توافقات هر جلسه  . 3

 تشوی  شما به بازگو کردن تجربیات آموزش . 4

 ها برای موضوع طب  نظر شصص شما گذاری تجربیات و ایده به اشتراک . 5

خالصه کردن مطالب شما و  -شنیدن شما، نشان دادن همدلی با شما -برقراری ارتباط با شما . 6

 برقراری ارتباط باز با شما -بازگو کردن 

 توضی  واض  هر تکنیک و روش استفاده شما  . 7

 ها برای کمک به درک بهتر شما از خودتان ها و خودارزیابی استفاده از پرسشنامه . 8

 گیرید اطمینان از اینکه شما مسئولیت رفتار، نتایج و اقدامات خود را به عهده می . 9

 ایهارنظر خود بدون تهاجمی بودن یا منفعل بودن . 11

 ها ارتباط مناسب با بقیه متصصصان و آگاهی از آن . 11

 مدیریت زمان خوب . 12

 توانید عملکردتان را بهبود ببصشید باور به اینکه شما می . 13

 مدیریت احساسات شما . 14
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 ب( برنامه کوچینگ چقدر در موارد زیر به شما کمک کرد:

 سط  شایستگی فعلی خود را ارزیابی کنید . 1

 عملکرد خود را بهبود ببصشید . 2

 بیشتر در مورد یادگیری آگاه شوید . 3

 بندی کنید نیازهای توسعه خود را اولویت . 4

 فرصت یادگیری را به حداکثر برسانید . 5

 اهداف توسعه فردی خود را تنظیم کنید . 6

 ارزیابی دستیابی به اهداف خود . 7

 تنظیم اهداف جدید . 8

 ایجاد یک برنامه توسعه فردی . 9

 احساس پیشرفت بیشتری داشته باشید . 11

 روحیه خود را باالتر ببرید . 11
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 یک از موارد زیر مواف  هستید: پ( با کدام

 ارائه این فرایند کوچینگ به من نشان داد که سازمان برای رشد من ارزش قائل است .1

وکار من داشته  ام تأثیر مستقیمی بر روی کسب من معتقدم که کوچینگی که من دریافت کرده .2

 است

 یافته است عنوان بصشی از نتایج کوچینگ افزای  انگیزه من به .3

ام را حل کنم زیرا ممکن بود عملکرد کاری من را  کوچینگ به من کمک کرد تا مسائل شصصی .4

 تحت تأثیر قرار دهد

 عنوان یک نتیجه از کوچینگ بیشتر احتمال دارد در این سازمان بمانم به .5

برای من اینکه مشصص کنم کوچینگ چقدر در عملکرد شصصی من در کار تأثیر داشته است  .6

 سصت نیست

 یافته است عملکرد من در کار قطعا  افزای  .7

 وکار برای من شده است کوچینگ مستقیما  منجر به مزایای کسب .8

 وکار من شده است کوچینگ غیرمستقیم باعث رشد کسب .9

سوال مربوط به آن  131و  GROWمدل کوچینگ 

 را در سایت بصوانید.
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 نازنین سصاوتی:

 ICFالمللی کوچینگ  از فدراسیون بین  ACCالمللی با مدرک  کوچ بین

 FCCIالمللی کوچینگ ایران  مدیره انجمن بین عیو هیئت

 FCAالمللی کوچینگ  از آکادمی بین 1کوچ با مدرک سط  

 دوره کارگاهی توسعه فردی 4اجرای بی  از 

 corporateالمللی کوچینگ همراه با موسسه  های بین دستیار آموزشی در برنامه

Potential انگلستان 

ساعت  1111مشاور و کوچ خصوصی رشد و تحول فردی و سازمانی با بی  از 

 کوچینگ خصوصی

 علی خالویی:

 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران

 FCAالمللی کوچینگ  از آکادمی بین 1کوچ با مدرک سط  

 مشاور منابع انسانی

ساعت  411و کوچ مدیران اجرایی با بی  از  HR کوچ منابع انسانی

 تجربه کوچینگ

 تجربه برگزاری کارگاههای کوچینگ و منتورینگ

 تماس با ما:
 1۰131515114 -1۰12۰25۲۰6۰تلفن تماس : 

 info@idealcoaching.irایمیل: 

 www.idealcoaching.irسایت :  وب
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آل تهیه شده در گروه کوچینگ ایده  
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