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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  "دكتر مصطفي جهانگير -ديريدكتر غالمحسين رادمرد ق"كتابي كه در دست داريد با همت 

تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  نویسندگانمقدمه  
قرار گرفتـه   و اقبال مورد توجه ،جذاب ياین روزها کوچینگ به عنوان یک شغل و حرفه

و از  رسـانی بـه دیگـران را دارنـد    یاري يدغدغه از یک طرف است. بسیاري از کسانی که
کوچینگ  ي، تمایل دارند وارد حرفهطرف دیگر به دنبال یک شغل پویا و منعطف هستند

گیرنـد و برخـی   مـی کوچینگ را به عنوان شغل دوم خـود در نظـر    ،شوند. برخی از افراد
شما هم که این کتـاب نظرتـان را    کنند. احتماالًمیدیگر به عنوان شغل اصلی به آن نگاه 

زنید، تمایل دارید وارد حرفه و شـغل جـذاب کوچینـگ    میجلب کرده است و آن را ورق 
تواند به شما در این زمینه کمک کند و شما را بـا  میاین کتاب  ،شوید. اگر این طور است

    دنیاي کوچینگ آشنا نماید.
بـه چیسـتی و چرایـی    در فصـل اول   کـه ، فصل سامان یافته اسـت  هفتکتاب حاضر در 
خواهیم  دستاوردهاي فردي و سازمانی کوچینگنگاهی نیز به و  کنیممیکوچینگ اشاره 
از قبیـل مشـاوره،    ،مشابههاي روشبا  کوچینگ يبه مقایسه اول فصل يداشت. در ادامه

کوچینـگ  اصول بنیادین به  ،در فصل دوم. پردازیممی و آموزش  درمانیروان، منتورینگ
هـا را در ذهـن خـود    آناصولی که براي ورود به دنیاي کوچینگ باید  ؛اشاره خواهیم کرد

در ایـن   ،اختصـاص یافتـه اسـت    ینگهاي کوچشایستگیمعرفی به فصل سوم  بپرورانید.
مجهز  یهایصالحیت ها وشایستگیشما به عنوان کوچ باید به چه که  ،شودمیبیان فصل 
را  ARNAبـر اسـاس مـدل     جلسـات کوچینـگ   يادارهفرآیند  ،چهارم. در فصل باشید

مورد بررسـی   ،کوچینگ کاربردي هاي تکنیکتعدادي از در فصل پنجم، کنیم. میمعرفی 
 ،در نهایت .شوندمیکوچینگ معرفی  ژانرهايها و تخصصدر فصل ششم، گیرند. میقرار 

که بـراي موفقیـت در شـغل کوچینـگ      ،در فصل هفتم به این موضوع اشاره خواهیم کرد
  چه کارهایی باید انجام دهید و به چه نکاتی توجه کنید.

ارتقـاي ایـن   در ما را  ،در پایان، از شما خوانندگان گرامی که با پیشنهادات ارزشمند خود
  کمال تشکر را داریم. ،کنیدمی کتاب یاري

                    نویسندگان
 دکتر غالمحسین رادمرد قدیري، دکتر مصطفی جهانگیر
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 سخن آرناکوچینگ  
در تعامل با یکدیگر،  افرادکه چرا  ،از دوران نوجوانی همواره درگیر پاسخ این پرسش بودم

 ؛دالیل، عدم شناخت کـافی فـرد از خـودش اسـت    کنند؟ یکی از نمیبه طور شفاف عمل 
 ،دلیل دیگر این اسـت . شناسد ها و انتظارات خودش را به خوبی نمیارزشیعنی فرد هنوز 

 ،هـا و انتظـارات طـرف مقابـل    ارزشکه فرد در ارتباطاتش با دیگران، براي آشنا شدن بـا  
خواهـد بـا   مـی ها را قضـاوت کـرده و   آنگذارد. بنابراین به سرعت  میوقت و انرژي کمتر 

  ها را مدیریت کند.آنبا  طش را، ارتباهاي خود برداشت
که داشتم با مهارت کوچینگ آشنا شـدم و  ی طی مطالعات ،خوشبختانه چندین سال پیش

که این مهارت یک راه حـل واقعـی و مـوثر بـراي مسـئله فـوق        ،یافتمدربا بررسی عمیق 
توانـد در برقـراري ارتبـاط مـوثر بـا      می ،به طوري که فرد با ایجاد شفافیت در خود ،است

  دیگران موفق شود.
بر آن شدم تا آن را به هموطنـانم معرفـی کـنم.     ،پس از آشنایی با مهارت موثر کوچینگ

بـا برنـد آرنـا کوچینـگ      ،کـار آرنـا را  وکسببدین منظور شرکت دانش بنیان رشد فرد و 
اقـدام بـه برگـزاري جلسـات کوچینـگ و       ،1394کـردم. آرناکوچینـگ از سـال    تأسیس 

  نموده است.   مندان این حرفههعالقبه  ،همچنین آموزش مهارت کوچینگ
اسـت، آرنـا کوچینـگ    جدیـدي  با توجه به اینکه دانش کوچینگ در ایران دانـش بسـیار   

این دانش را در کشور بـومی کنـد    ،و توسعهاندازي واحد تحقیق راهبا  ه استتصمیم گرفت
 دو يآن ترجمـه  يهاي کوچینگ فراهم نماید. نتیجـه دورهبراي  را ي آموزشیهاو محتوا

ـ  وکسبکتاب پنجاه ابزار برتر کوچینگ و     هـاي مهـارت کتـاب  دو لیف أکار کوچینـگ و ت
  بوده است.   و کوچینگ براي رهبران و مدیران کوچینگ يپایه

تـا   ،به زیور طبـع آراسـته شـده اسـت     ،در این زمینه پنجماین کتاب نیز به عنوان کتاب 
بر اساس منابع علمـی و   ،معرفی کند. مطالب این کتاب مندانهعموم عالقکوچینگ را به 

اي آرنا کوچینگ نوشته شده است. این کتـاب کـه   حرفههاي کوچ تجربیات پژوهشگران و
آموزشـی آرنـا    هـاي دورهاي از دانش و تجربـه اسـت، بـه عنـوان کتـاب درسـی در       آمیزه

  شود.میتدریس  ،کوچینگ
  غالمحسین رادمرد قدیري                                                                  

  عامل آرناکوچینگمدیرموسس و                                                  


