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  گفتارپیش
شما به عنوان مدیرعامل، باالترین مقام اجرایی در شرکت هستید و مسئولیت بیشتري نسـبت بـه سـایر    

هـاي آسـان و دشـوار و کوچـک و بزرگـی       گیـري  هر روزه بـا مسـائل و تصـمیم   افراد شرکت دارید. شما 
ها به شما کمک کند. شما مسئول اصـلی تعیـین   گیريمواجهید. احتماال نیاز دارید کسی در این تصمیم

خواهید داشته باشید که در رسیدن به این اهـداف،  انداز و اهداف شرکت هستید. شاید کسی را میچشم
ي شـما کـم شـده اسـت. در ایـن      کند. گاهی اوقات ممکن است احساس کنیـد انگیـزه  شما را همراهی 

توانـد  تان به شما کمک کنـد. ایـن فـرد، مـی    صورت، شاید تمایل داشته باشید که کسی در حفظ انگیزه
  کوچ مدیرعامل باشد.

؛ از ودتـر شـ  کند تا حرکت در مسیر رسیدن به اهداف براي شما آسانکوچ مدیرعامل، به شما کمک می
کند تا به دستاوردها و نتایجی برسـید کـه در ابتـدا خـارج از تصـور شـما بـوده اسـت.          شما حمایت می

هـاي شـما بـراي بـه حـداکثر رسـاندن عملکـرد مـدیریتی          کوچینگ مدیرعامل، باز کردن قفل توانـایی 
  شوید.شماست. در این صورت است که با همراهی یک کوچ، تبدیل به یک مدیرعامل سرآمد می

ي فصل سامان یافته است. در فصل اول، خواهیم گفت کوچینـگ مـدیرعامل دربـاره    9کتاب حاضر، در 
چیست؟ در فصل دوم به این موضوع اشاره خواهد شد که چرا مدیرعامل بـه کـوچ نیـاز دارد؟ در فصـل     

نـگ  پردازیم. هدف از فصل چهارم، تبیین نقش کوچیسوم، به اصول بنیادین در کوچینگ مدیرعامل می
هـاي   هاي فردي مدیران عامل است. فصل پنجم، به نقش کوچینگ در تقویـت مهـارت   در تقویت مهارت

اي کوچینـگ   هـاي حرفـه   کنـد. فصـل ششـم، بـه معرفـی شایسـتگی      مدیریتی مدیران عامل اشاره مـی 
ي کوچینـگ مـدیرعامل اسـت.    هـاي پایـه   مدیرعامل اختصاص یافته است. موضوع فصل هفـتم، مهـارت  

باشد. و نهایتـا، محـور فصـل    ي جلسات کوچینگ مدیرعامل میي ادارهصل هشتم، بیان نحوهماموریت ف
  نهم، معرفی کوچینگ شرکتی است.

    دانیم که وقت و زمان شما به عنـوان مـدیرعامل، بسـیار محـدود اسـت و احتمـاال فرصـت خوانـدن        می
ین کتاب پرگویی نکنیم و مطالـب  هاي حجیم و طوالنی را ندارید. به همین علت، سعی کردیم در اکتاب

را به صورت خالصه و در عین حال گویا به شما منتقل کنیم. در پایان، از شما خوانندگان گرامی کـه بـا   
  گزاریم.کنید سپاسپیشنهادات ارزشمند خود، ما را در  ارتقاي این کتاب یاري می

  نویسندگان
  دکتر غالمحسین رادمرد قدیري، دکتر مصطفی جهانگیر
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 عامل رانیبا مد یسخن

  

  می توان سرآمد شد. ،تنها با رشد و بالندگی
  

  ز،یعامل عز ریمد
 دیشما هست نیشود و ا یتمام چشم ها به شما دوخته م ،ياقتصاد ياز آنجا که در زمان وقوع بحران ها

 یا بـه عبـارت  یـ  تیـ متفـاوت و قاطع  دیـ د کیکردن راه خروج شرکت از بحران، به داشتن  دایپ يکه برا
 يایـ زوا ،ينگـر  نـده یبـا آ  یالزم است قبل از هر اقدام عملـ  نیبنابرا .دیدار ازین دیو ترد یاز دودل زیپره

. دیـ ریآگاهانه تـر بگ  ماتیتا تصم دیکن ینیب شیو امکانات و مقدمات الزم را پ یمختلف مسئله را بررس
 .دیقرار گرفته ا یبزرگ گاهیشرکت، در جا تیریمد تیمسئول رفتنیپذ لیبه دلبه خاطر داشته باشید که 

 نـگ یاز جلسـات کوچ  شانیها تیبخش مسئول تیرضا ياجرا يعامل تراز اول جهان برا رانیامروزه مد 
 دهیـ چیپ يایکه در دن ژهیوقت ساده نبوده به و چیعامل ه رانیمد يبرا يریگ میکنند. تصم یاستفاده م

 یمـ  يکـوچ حرفـه ا   کیها وجود دارد، سخت تر هم شده است.  شرکت نیکه ب يدیو رقابت شد یکنون
کنـد تـا همـه     یبه شما کمـک مـ   يشما باشد. و يریگ میتصم ندیفرآ يبرا یخوب اریبس لگریتواند تسه

  .دییو هر گونه ابهام را برطرف نما دینیخود را بب يرو شیجوانب مسائل پ

راه را  انیـ پا ،خردمندو  نادلیب يفردبا استفاده از کوچینگ مدیرعامل، به عنوان  سرآمد رعاملیمد
 دیکارکنان فارغ از تردمدیران میانی و  در این شرایط .دشناسمی را  ریمس يها يبلند یو پست دمی بین

 بسازند.را  شرکت سرآمدتا به کمک هم  شوند وي می همراهکامل  نانیبا اطم، یسردرگمبدون و 

و دشـوار   دیـ جد طیچگونه با شرا نکهیو ا دیریگ یم ادیاز خودتان  شتریب نگیاستفاده از جلسات کوچ با
 .منجر شود داریو پا ریچشمگ يعملکرد بهتر و سودآور شتر،یب يتا به بهره ور دیدر شرکت روبرو شو

، با پرسـش هـاي عمیـق و    کردن می تواند بدون قضاوتاست ، با مهارتی که آموخته یک کوچ حرفه اي
  قدرتمندش شما را به چالش بکشد. پرسش هایی همچون :

  براي داشتن چه ویژگی هایی تحسین می شوید ؟ -
  ؟ خواب راحت را از شما گرفته است کدام مسائل، -
  آن چنان که می خواهید، هستید ؟ -
  کارکنان و مشتریانتان در مورد شما چه می گویند ؟مدیران میانی،  -
  روي چه مواردي ایستادگی می کنید ؟معموال  -
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       بـا مراجعـه بـه درون خـود، بـه خودآگـاهی هـاي جدیـدي          ، شماپاسخ دادن به چنین سئواالتی هنگام
می رسید که برایتان بسیار جالب و تعمق برانگیز خواهد بود. چرا که با عالقه مندي ها و توانمندي هاي 

برایتـان  حـل آن هـا    موجب می شود کـه رویارویی شما با ریشه مسائل،  .خودتان بیشتر آشنا می شوید
   .خواهید کردحل  خودتان با راهکارهاي راساده شود تا جایی که مسائل 

جلسات کوچینگ، در واقع یک فضاي گفتگوي امن و آرام و البته پویاست کـه شـما بسـیار فعاالنـه بـه      
  شناخت بیشتر از خودتان و مسائل تان خواهید پرداخت.

الگو فکر کرده و رفتـار   کیاست همانند  ستهیپس شا .دیالگو هست مدیرعامل، براي بقیه گاهیجا شما در 
 نـگ یجلسـات کوچ  يبرگـزار  هیاول جهینت یآت يچالش ها ییبا شناسا ينگر ندهیو آ یشی. دورانددیینما

 .انجامد یمناسب م يراه حل ها یو طراح یشیادامه به چاره اند در است که

 دیـ توان یمـ  ،خودتـان  يضمن کشف استعداد هـا  نگ،یبا استفاده از جلسات کوچ زیعامل عز ریشما مد 
ـ   جادیافراد دشوار و ا تیریدر کارکنان، مد زهیانگ جادیا ،يساز میت نهیرا در زم تانیها ییتوانا  نیتعـادل ب

 اده و این گونه با رشد و بالندگی به سرآمدي خواهید رسید.د شیافزا یکار و زندگ

 آگاهانه تر ماتیسرشار از تصم يروزها دیام به

 يریرادمرد قد نیغالمحس                                                                             

  مدیرعامل شرکت دانش بنیان آرنا                                                                                    
 نگیآرنا کوچ انگذاریبنو                                                                                             

  
  
  

  
 

  
  
  
  
  


