
UN PROCESSUS RÉVÉLATEUR DE COACHS DE TALENT

نیفرهنگکوچینگسازماپیادهسازی



؟کوچینگ چیست

International Coach 
Federation

وهامالبرای،خالقانهوتأملقابلروندیدرمراجع،وکوچبینمشارکت
ایحرفهوشخصیهایتواناییرساندنحداکثربهجهتدرتحریک

.است

کوچینگ، کمک به رهبران موفق برای رسیدن به تغییرات مثبت
.ماندگار در خودشان، رفتارشان، مردمشان و تیم هایشان است

Marshall Goldsmith

کوچینگ در حال باز کردن پتانسیل یک شخص برای به حداکثر رساندن عملکرد 
.این به آن ها کمک می کند تا به جای آموزش یاد بگیرند. شخصی اش است

Sir John Whitmore



کوچینگ چه نیست؟

مشاوره

ارائه محتوا

دانش تخصصی

آموزش

اشتراک اطالعات 
و دانش

ی تدریس فعالیت
ری که بطور موثرت
انجام شود

منتورینگ

تجربه و تخصص
در حوزه های 
مختلف شاگرد 

و اشتراک  تجربه
مشاوره

کوچینگ؟
همراهیشخصدرتوسعهو-

رشداو

رمراجعبهترینمتخصصد-
زندگیوکارخوداست

کوچمتخصصفرایند-
کوچینگاست



باور یک کوچ

ندانسانهابهطورطبیعیخالق،خردمندوکاملهست



باور یک کوچ

مراجع پاسخ را دارد 

حیح اگر آنها در حال حاضر آگاه نیستند با روند ص
.کوچینگ پاسخ را در خودشان پیدا می کنند

مراجع یک نابغه خالق هست 

نگاه مثبت بی قید و شرط

رار مراجع نیاز به کمک یا اینکه تحت روانکاوی ق
بگیرد، ندارد 

!  است"کامل و سرشار از منابع"مراجع 

احترام به مراجع، تفکر و جهان بینی او 
عدم قضاوت مراجع



Bill Gates + Ericویدئو Schmidt 



در ICFمطالعه چه کسانی خدمات کوچینگ دریافت کرده اند؟ 

سال 

آسیا اروپای 

شرقی

آمریکای 

التین

خاورمیانه و 

آفریقا

آمریکای 

شمالی

اقیانوسیه اروپای 

غربی

جهان

مدیران ارشد کارآفرینانصاحبان کسب و کار مدیران

رهبران تیم ها مدیر پروژه مراجع شخصی

دیگر



انجمن کوچینگ
AC 

وظیفه کوچ

باکردنهمراهیوساختنشفافوکردنکشف
برسد؛آنبهمی خواهدمراجعهآنچه

خود؛کشفبهمراجعهتشویق

درونازکهراه حل هاییواستراتژی هااستخراج
می خیزد؛برمراجعه

مراجع؛داشتننگهمسئولوپاسخگو

درهنوداردکوچینگرونددرتخصصبهنیازکوچ
تقونقاطازیکیواقعدراین.مراجعکاریرشته
.استکوچینگبزرگ



نگشایستگی فدراسیون بین المللی کوچی

پرورش 
یادگیری و

رشد
تسهیل رشد مراجع

ایجاد رابطه 
مشترک

ه تنظیم و حفظ توافقنام

پرورش اعتماد و امنیت

حضور مستمر داشتن

برقراری

ارتباط موثر

 گوش کردن فعال

برانگیختن آگاهی اصول 
بنیادین

 عمل بر مبنای اصول اخالقی

 نمایان کردن طرز فکر

کوچینگ



مزایای  کوچینگ

بهبودعملکردکار70٪

بهبودمدیریتکسبوکار61٪

بهبودزمانمدیریت57٪

بهبودکاراییتیم51٪

افزایشبهرهوری ایجادیکتیمباافرادخوشحالومثبت

افزایشاعتمادبهنفس80٪

بهبودروابط73٪

بهبودمهارتهایارتباطی72٪

زندگی/بهبودتعادلکار87٪

Source: ICF Global Coaching Client Study was commissioned by the ICF but conducted independently by PricewaterhouseCoopers.



Coaching Leads To …
• Improved team functioning
• Increased engagement
• Increased productivity
• Improved employee relations
• Faster leadership development
• Increased employee well-being
• Increased emotional intelligence for employees

Building a Coaching Culture Research



Strong coaching cultures are correlated with stronger financial 
performance.

2016 revenue growth in relation to industry peer group by 
coaching culture. 

11%

50%

39%

8%

46%

46%

Below

On par

Above

Strong Coaching Culture(n=138) All Others (n=602)

Strong coaching cultures are correlated with higher employee 

engagement.

53%

61%

Percentage of employees who rated
themselves "highly engaged"

Strong Coaching Culture (n=134) All Others (n=482)

Building a Coaching Culture with Millennial Leaders (2017)



.ازسازمانهاییکهفرهنگکوچینگقویدارنداستفادهمیشود%76سازمانهاهرسهروشرااستفادهمیکنندوایندر%37درکل

Building a Coaching Culture with Millennial Leaders (2017)

Internal coach 
practitioners

Managers/
leaders using 
coaching skills

External coach practitioners



انواع کوچینگ

کوچینگفردی

کوچینگ ساختار سازمانی
کوچینگ تیمی
کوچینگ فردی

(مدیریتتغییر)کوچینگساختارسازمانی

کوچینگ تیمی
کوچینگ فردی

کوچینگتیمی



فردیکوچینگ

اهداف /تفاهم نامه کوچینگ
اخالقی

سازمان

مراجعین کوچ ها
ند؟چه کسانی می توانند کوچ باش
نحوه ارزیابی کوچ ها

کوچ ها

 دامنه مخاطبان کوچینگ در
سازمان؟

درخواست کوچینگ

مراجعین

بررسی درخواست کوچینگ
معرفی کوچ به مراجع
هماهنگی و ارتباطات
 (مدیر/مراجع)ارزیابی فرآیند

سازمان



کاربرد کوچینگ در سازمان  ها

کوچ خارجی برای مدیران

کوچ داخلی برای سطوح پایین تر

مدیراندرنقشکوچ
کسبمهارتهای)

(کوچینگ

کوچینگفردی،تیمی،
ساختارسازمانی

صالحیتهایمدیران و لیدرها از 
برررای همراهرری روزانرره کوچینگگگ

تیمشرران، الهررام بخشرریدن، ایجرراد 
تعهد، ارتقاء نوآوری و ایجاد اعتمراد

.و وفاداری استفاده می کنند



صالحیت های کوچینگ برای مدیران

ایجادارتباطموثر

اعتمادوصمیمت

حضور

فعالگوشکردن

بازخورقدرتمندسوالهای
د

Presence

Active
Listening

Powerful 
Questioning

Trust & Intimacy

Feedbacks



فرهنگکوچینگی

.«من آن کار را انجام دادم»کارهای خود را به عهده می گیرند، مسئولیتافراد •

.ناشی از نوآوری باشد«اشتباهات»افراد در قبال اشتباه تنبیه نمی شوند، مخصوصا اگر •

.به مقامات باشدانتقادافراد نظر خود را اعالم می کنند، حتی اگر •

.می شودرشدشانپرسنل به دنبال مسئولیت پذیری هستند، آن ها می خواهند وظایفی را به عهده بگیرند که باعث •

.پیش فرض در کل سازمان استسبکرهبریکوچینگ •

.ممکن انجام می شوند، حتی جوان ترین پرسنل و مشتریانتصمیمگیریهادرپایینترینسطح•

.دریافت کنند و دریافت هم می کنندکوچینگتوسعهایپرسنل انتظار دارند از مافوق های خود •

.از رویکرد کوچینگ استفاده می کنندمشتریانوتامینکنندگانپرسنل در مواجهه با •

•HRبر پایه کوچینگ قرار داردوسیستمهایمدیریتعملکرد.

.وجود دارد، پرسنل حتی در صورتی که در میان جمع به سازمان حمله شود، از آن دفاع می کنندوفاداریدر سازمان •

مدیردرنقشکوچ،جنیراجرز:منبع



مدیرانوکارمندانارزشکوچینگرالمسکردند.

مدیرانارشدومیانهبرایکوچکردنهمکارانوقتمیگذارند.

مدیرانارشدومیانهدورههایآموزشیتاییدشدهپشتسرگذاشتند.

کوچینگدربودجههرسالبطورمشخصدیدهشدهاست.

کوچینگجزبرنامهاستراتژیکسازمانمیباشد.

تمامکارمندانامکانکارکردنباکوچرادارند.

سهروشایجادفرهنگکوچینگوجوددارد!
Building a Coaching Culture with Millennial Leaders (2017)

:دسازمانهاییکهفرهنگکوچینگقویدارن



Coaching

Coach Pool

External 
Coach

Internal 
Coach

Internal Coach Development Plan

Manager as Coach 
program for managers

Coaching System

Creating a 
Coaching 
Culture

Supervision 
&  InterVision

• Coaching penetration Rate
• Positive impact of coaching on 

employee well-being
• Internal coaches training hours

How we measure it??

ICF 
Certification



ویدئو کوچینگ



حسن فرضی
کوچ مدیران اجرایی

Farzi.Hassan@gmail.com

hassan.farzii

09125708662

بین المللیفدراسیونازPCCمدرکبابین المللیکوچ•
ICFکوچینگ

وکوچینگساعت650ازبیشتجربهباسازمانیکوچ•
سوپروایوزرنظرتحت

آکادمیکوچینگمهارتهایمدرسوبنیانگذارهم•
ایرانویزکوچینگ

هریورشازعبیدیدکترداروسازیانسانیمنابعارشدمدیر•
تاکنون1390

تا2018میازایرانICFچپترمدیرههیاتدبیروعضو•
2021فوریه

از(ورکشوزارتتاییدمورد)ایرانکوچینگانجمنرئیس•
کنونتا1398پاییز

شورکدارویصنعتمتخصصینومدیرانانجمنرئیس•
تاکنون1385سالاز

mailto:Farzi.Hassan@gmail.com


Back up



موقعیت های کوچینگ 

کوچینگبهطرفپایین

دمدیر،کارمندراکوچمیکن

کوچینگهمسطح

فردهمسطح2
دهمدیگرراکوچمیکنن

کوچینگ به طرف باال

کارمند، مدیر را کوچ 

می کند



فرآیند پیاده سازی کوچینگ سازمانی

برگزاری جلسه 

مقدماتی

برگزاری جلسات 

کوچینگ

هماهنگی  با مدیر 

مربوطه و منابع 

انسانی جهت 

نبرگزاری جلسه بیال

هماهنگی با مدیر 

مربوطه و منابع 

انسانی جهت 

برگزاری جلسه 

چهارگانه

تماس با کوچ برای 

یتنظیم جلسه مقدمات

دریافت اطالعات 

کوج از طریق منابع

انسانی

گام ششم گام چهارم گام دوم

گام پنجم گام سوم گام یک



ساختارجلسات کوچینگ  سازمانی

جلسه مقدماتی جلسه یک Xجلسه 

هدف کلی
شاخص های موفقیت

رسیدن به 
شاخص های موفقیت

Xجلسه

تفاهم نامه 
کوچینگ

/سهجانبهجلسه
چهارجانبه

پایانبندیجلسه
چهارجانبه/سهجانبه

جلسهمیانه
چهارجانبه/جانبهسه

انتخابکوچبین
پیشنهاد2



03

02

01

مقدماتی/ صفرجلسه 

؟(رزومه،هرکسکیست)معرفی•
؟...(تعریفکوچینگاگرالزماست،آیاقبالًکوچشدهاست؟)کوچینگ•
؟...روشها،تکنیکها،ابزارهایکوچینگ•

...(الیفکوچ،کوچسازمانی،کنسلی)هزینه•
؟...(تعداد،مدت)جلسات•
توقفکوچینگ•

چهارچوب

هدفکلی•
شاخصهایموفقیت•
...جلسهدوجانبه،سهجانبه•

ابلمسئولیتپذیریمتق
تعهداتوروشهایانجام)مسئولیتکوچ

(تعهدات
(تعهداتونتایج)مسئولیتکوچی•
اصولووظایفاخالق•
سوپرویژن•

درخواست


