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Generations at the workplace

• Silents 1303-1323 (77-97) 

•Baby boomers 1324-1342 (58-76)

•Generation X 1343-1358 (42-57) 

•Generation Y “Millennials”  1359-1378 (22-42)

•Generation Z 1379-present (<22)





•Most educated generation

•Team oriented 

•Tech savvy 

•Achievement orientation 

Millennials (1359-1378) 



رهبری را کارکردهای« نسل هزاره»از درصد ۱۳حدود 
.داده اندشغلی خود قرار اولویت هایدر صدر 

«هزارهایها»
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مدیریت تیم رسیدن به باالی 
هرم سازمانی

داشتن کسب و 
کار خودم

به دست 
آوردن پول 

زیاد

شناخته شدن به 
عنوان متخصص 
در حوزه خودم

کار با افراد 
توسعه دهنده 

ایجاد مشارکت 
مثبت





Training Development

Short term Long term

Present Future

Role Person

Job oriented Career oriented 

Organization is responsible Individuals are responsible 

More than one individual participates Programs are personalized

Targeted in most cases for non-managerial 
personnel

Targeted in most cases for managerial 
personnel 

Improve the work performance of the 
employees in current jobs

Prepare employees for future challenges and 
assignments  

•Performance appraisals
•Passing tests

•Availability of qualified people when needed 
•Possibility of promotion from within



Training & development methods 

Orientation &
induction
trainings 

Off-the-job 
trainings 

On-the-job 
trainings

Internship 
programs

Externship 
programs Job rotation

Training & Development Methods Used by Organizations

Stretch 
assignment

Coaching Mentoring

Training at the 
beginning of 
employment 
to get familiar 
with the 
company and 
tasks. 

Training 
which are 
held outside 
the 
organization 
and external 
trainers. 

Training 
which are 
done while 
working and 
by internal 
trainers. 

Training for 
fresh 
graduates in 
the real 
workplace to 
practice their 
knowledge.

Working at 
other 
organizations 
to gain 
experience.

To experience 
different roles 
at the 
workplace. 

A project or 
task given to 
employees 
which is 
beyond their 
current 
knowledge or 
skills level.

a form of 
development in 
which a person 
called 
a coach suppor
ts a learner or 
client in 
achieving a 
specific 
personal or 
professional 
goal. 

Employee 
training system 
under which a 
senior or more 
experienced 
individual (the 
mentor) is 
assigned to act 
as an advisor, 
counselor, or 
guide to a junior 
or trainee.



تاریخچه کوچینگ

سال پیش2000

سقراط

1610سال 

واژه کوچه

1830سال 
کوچ به جای معلم خصوص

1950تا 1880سال های 
کوچ و مشاور به یک معنی

1970دهه 
وارد ادبیات مدیریتی

1974سال 
کتاب بازی درون

1995سال 
ینگ فدراسیون بین المللی کوچ

تا به امروز 2000سال های 

شاخه و گرایش های مختلف



درمراجع،وکوچبینمشارکت

برایخالقانه،وتأملقابلروندی

رساندنحداکثربهجهتدرالهام

حرفه ایوشخصیهایتوانایی

.است

Sir John Whitmore

کردنبازحالدرکوچینگ

بهبرایشخصیکپتانسیل

شخصیعملکردرساندنحداکثر

کندمیکمکآنهابهاین.استاش

.بگیرندیادآموزشجایبهتا



؟کوچینگ

همراهی شخص در توسعه و رشد او-

ار مراجع بهترین متخصص در زندگی و ک-
خود است

استکوچینگکوچ متخصص فرایند -

مشاورهآموزشمنتورینگ

تجربه و تخصص
در حوزه های 

منتیمختلف 

اشتراک  
تجربه و 
مشاوره

اشتراک 
اطالعات و 

دانش

تدریس مهارت 
های فنی و 

نرم

ارائه محتوا

دانش 
تخصصی

کوچینگ چیست؟



وریافزایش بهره 

57٪
بهبود زمان مدیریت 

51٪
بهبود کار تیم

70٪
بهبود عملکرد کار

61٪
بهبود مدیریت کسب و 

کار

ایجاد یک تیم با افراد خوشحال و مثبت

73٪
بهبود  روابط

80٪
افزایش اعتماد به نفس

87٪
بهبود تعادل

زندگی/ کار 

72٪
بهبود مهارت های 

ارتباطی

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

کوچینگمزایای  
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رهبران تیم ها مدیر پروژه مراجع شخصی

دیگر

(2020در سال ICFمطالعه )؟ کرده انددریافت کوچینگچه کسانی خدمات 





مدیر در نقش کوچ



Management is doing things right; 

leadership is doing the right things.

مدیریت یعنی کارها را به درستی انجام دادن؛

.یعنی کارهای درست را انجام دادنلیدرشیپ

دراکرپیتر 



نرممهارت های
بودنپاسچر

مهارت های 
سخت
دانش 

فنی/عملی

دانش
علمیدانش

یکپارچه سازی

لیدرکلیدیشایستگیهای



لیدرپاسچر

لیدرشیپ

کوچینگمدیریت

مدیریتیمهارت های-
لیدرشیپمهارت های-
خاص شایستگی هایبعضی از -

کوچینگ



در مدیریتکوچینگ

گفتگوییازاستفادهباآگاهانهفرآیندیک

وعملکردبهمنجرکهفضاییایجادبرایمتمرکز

:بایدمدیران...شودسریعتوسعه

کنندترکراخودشانطبیعیهایعادتازبرخی•

(مشکالتکردنحلداد،انجامبایدکاریچهاینکهگفتن)

کننداتخاذکوچینگیذهنیتیک•

حالبررسیفکری،طوفانشود،انجامبایدکاریچهکهکردنسؤال)

(مشکالتحلبرایهمراهیونیستخوبکهشخصی

Coaching in Organizations, Blanchard & Miller



Most people do not listen with the 

intent to understand; 

they listen with the intent to reply.

دهند؛ آنها با نمیاغلب مردم با هدف درک کردن گوش 
.هدف پاسخ دادن گوش می دهند

استیون کاوی



Judge a man by his questions rather than 

his answers. 

.هایشقضاوت کنید  نه با پاسخ هایشیک فرد را با سوال 

ولتر



ایجاد ارتباط موثر

اعتماد و صمیمت

حضور

فعالگوش کردن

بازخوردقدرتمندسوال های

Presence

Active
Listening

Powerful 
Questioning

Trust & Intimacy

Feedbacks

مدیر در نقش کوچ



توانمندسازیوسازمانیظرفیت هایافزایش•

کاریعملکردبهبودوتوسعه•

کاریمحیطپویایی•

رهبریشایستگی هایارتقا•

تعارضوتضادمدیریت•

مسئولیت پذیریافزایش•

ارتباطیمهارتهایتوسعه•

کوچینگدستاورد 

برای

حل مشکالت مدیران



PermissionProtection

Power 3P

توانایی

محافظت مجوز

ن را به عنوان قوانیقواعدیتعریف 
چارچوب مانند کمک )عملیاتی 

، اهداف، مهلت کارگروهیمتقابل، 
های تعیین شده، روش ها، 
(محدودیت های مداخله و غیره

اد و پیشرفت و رشد، با اعتم
د و دید مثبت نسبت به خو

.دیگران

به خود یا دیگران "مجوز"دادن 
ع یعنی آزادی عمل با حواشی وسی

تری از اقدامات



تیمیکوچینگفردیکوچینگ

(مدیریت تغییر)ساختار سازمانی کوچینگ

ساختار سازمانیکوچینگ•

تیمیکوچینگ•

فردیکوچینگ•

کوچینگ تیمی•

فردیکوچینگ•

کوچینگانواع  



.از سازمان هایی که فرهنگ کوچینگ قوی دارند استفاده می شود% 76سازمان ها هر سه روش را استفاده میکنند و این در % ۳7در کل 

Building a Coaching Culture with Millennial Leaders (2017)

Internal coach 
practitioners

Managers/
leaders using 
coaching skills

External coach practitioners

کوچینگ در سازمان



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

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

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

.هستند، آن ها می خواهند وظایفی را به عهده بگیرند که باعث رشدشان می شودمسئولیت پذیری پرسنل به دنبال •

.پیش فرض در کل سازمان استسبک رهبری کوچینگ •

.ممکن انجام می شوند، حتی جوان ترین پرسنل و مشتریانتصمیم گیری ها در پایین ترین سطح •

.پرسنل انتظار دارند از مافوق های خود کوچینگ توسعه ای دریافت کنند و دریافت هم می کنند•

.پرسنل در مواجهه با مشتریان و تامین کنندگان از رویکرد کوچینگ استفاده می کتتد•

•HRبر پایه کوچینگ قرار داردمدیریت عملکرد و سیستم های.

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

فرهنگ کوچینگی



مدیران و کارمندان ارزش کوچینگ را لمس کردند.

مدیران ارشد و میانه برای کوچ کردن همکاران وقت می گذارند.

مدیران ارشد و میانه دوره های آموزشی تایید شده پشت سر گذاشتند.

کوچینگ در بودجه هر سال بطور مشخص دیده شده است.

کوچینگ جز برنامه استراتژیک سازمان می باشد.

تمام کارمندان امکان کار کردن با کوچ را دارند.

سه روش ایجاد فرهنگ کوچینگ وجود دارد!

Building a Coaching Culture with Millennial Leaders (2017)

ویژگی های سازمان هایی که فرهنگ کوچینگ قوی 

:  دارند



31

مشارکتکهپرسنلی•
ماتتصمیدارند،بیشتری
.کنندمیاتخاذدرستی

تاسمشتریاننفعبهکه

مزایای کوچینگ در سازمان ها 

اجرایطریقازهاهزینه•
کاهشپرسنلهایایده
.یابدمی

شوندمیترکوتاهجلسات•

کیفیت تصمیم گیری•
بهتر می شود

ابقا پرسنل با استعدادتر • کاهش استرس در محیط کار•

مزایای کوچینگ در سازمان ها



توسعه توانایی های مهم بالقوه پرسنل•
مدیریت عملکرد •
توسعه کار تیمی•
طرح ریزی برای موفقیت•
موقعیت شغلی جدید یا تغییر به سمت نقشی جدید•
توسعه یا تغییر مسیر شغلی•
توسعه رهبری •
آغازگری تغییر مثبت•
تغییر فرهنگ •
بازنشستگی•
وکمک به خروج موفق از سازمان یا هماهنگ شدن با سیستم تعدیل نیر•

موضوعات کاری کوچینگ  از چشم 

انداز سازمانی



حسن فرضی
کوچ مدیران اجرایی

بینالمللیفدراسیونازPCCمدرکباایحرفهکوچ•
ICFکوچینگ

سازمانیوایحرفهکوچینگمهارتهایمدرس•

ریتمدیانسانی،منابعهایدرزمینهکاریسابقهسال21•
یانسانمنابعمدیریتسابقهسال15بابازاریابیوپروژه

مخابراتیوغذاییدارویی،صنایعدر

(2021فوریهتا2018می)ایرانICFچپترمدیرهدبیرهیات•

(کنونتا1398)ایرانکوچینگانجمنرئیس•

شورکدارویصنعتمتخصصینومدیرانانجمنرئیس•
(تاکنون1385)




