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Abstract
In modern human resource development, a human resource manager is faced with a
paradigm where the manager acts as a coach, which is referred to as organizational
coaching, in which the manager triggers the abilities, motivation, and job opportunities
of employees. Accordingly, the purpose of this study was to propose a comprehensive
organizational coaching model for governmental organizations of Iran. This qualitative
study was conducted using the Grounded Theory approach in three stages including
open, axial, and selective coding. Thirteen ICF international coaches with a minimum
experience of five years in Iranian public organizations were selected through theoretical
sampling. A semi-structured interview was carried out, which was continued until
theoretical saturation was achieved, and the resulting data were analyzed. The data
analysis generated 132 codes, 66 concepts, and 17 main categories. These were formed
as a paradigmatic model that was comprised of organizational coaching as the core
category, causal conditions (including the characteristics of the organization and the
characteristics of the individual), contextual variables (including coaching culture
building, the atmosphere of the organization, and organizational support), intervening
variables (coach characteristics, client characteristics, and coaching models), strategies
(changes in the behavior, changes in the approach, self-awareness, the role transparency,
business agility, organizational confidence, and organizational learning), and
consequences (individual development and organizational development).
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشکدة مدیریت ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران
 .3استاد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه سیستانوبلوچستان ،زاهدان ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/09/06 :ـ تاریخ پذیرش)1399/10/20:

چکيده
امروزه در توسعة منابع انسانی یکی از نقش هایی که مدیریت منابع انسانی میتواند بر عهده بگیرد و سازمان ها مـیتواننـد بـه
کمک آن توانایی و انگیزش و فرصتهای کاری کارکنان را برانگیزانند الگوی مدیر در جایگاه کُوچ یا کوچینگ سازمانی است.
بر این اساس ،هدف از این پژوهش ارائة مدلی جامع برای کوچینگ سازمانی در سازمان های دولتی ایران بود .پژوهش حاضـر
با رویکرد کیفی و به روش دادهبنیاد در سه مرحلة کدگذاری باز ،کدگذاری محوری ،و کدگذاری انتخابی انجام شـد .داده هـا از
طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با  13نفر از کوچهای بینالمللی  ICFدارای حداقل  5سال سابقه در حوزة سـازمان هـای
دولتی ایران و از طریق نمونه گیری نظری تا رسیدن به نقطة اشباع جمعآوری شد .نتایج پژوهش نشان دهنـدة اسـتخرا 132
کد و  66مفهوم و  17مقولة اصلی بود که در قالب الگویی شامل کوچینگ سازمانی به منزلـة پدیـدة محـوری ،شـرای علـی
(شرای و ویژگیهای سازمان ،شرای و ویژگیهای فرد) ،عوامل زمینه ای (فرهنگ سـازی کوچینـگ ،محـی و جـو سـازمان،
حمایت سازمانی) ،عوامل مداخلهگر (ویژگیهای کوچ ،ویژگیهای مُراجع ،مدلهای کوچینگ) ،راهبردها (تغییر رفتاری ،تغییـر
رویکرد ،خودآگاهی ،شفافیت نقش ،چابکی سازمانی ،اعتماد سازمانی ،یـادگیری سـازمانی) ،پیامـدها (توسـعة فـردی و توسـعة
سازمانی) قرار گرفتهاند.

کليدواژگان
توسعة منابع انسانی ،رویکرد دادهبنیاد ،سازمانهای دولتی ایران ،کوچینگ سازمانی.

 رایانامۀ نویسندة مسئولMohammadi@iaubir.ac.ir :
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مقدمه
نیاز روزافزون سازمانها به کوچ هاا ساازمان باه دالیلا نظیا کسااد و رکاود ناشا از
عملک د ضعیف سازمانها و اهمیت کاهش هزینهها سازمان  ،عدم پاسخگوی آموزشهاا
معمول مانند کالس هاا حضاور و مجااز یا ط فاه و لازوم توجاه باه آماوزش هاا
بااازرورد و شاااگ دمرور ،رواج کوچ ا ساااز در سااازمانهااا و اهمیاات کارشناس ا و
ترلیلگ

در آن ها ،پاالیش سازمان ها از نی وهاا ضاعیف و تکیاة روزافازون با نی وهاا

ارزشمند ،افزایش رقابت و س عت در کسب وکار و نیاز به رهب ان تغیی در سازمان ها و افا اد
سازگار با تغیی  ،هجوم اف اد جوان و مستعد به سو سازمان ها و اهمیت نیازهاا توساعه ا
آن ها (مدی یت استعداد) ،ظهور ایدة متعال مدی یت دانش و اهمیت حفظ و گسات ش داناش
سازمان  ،و اهمیت روزافزون موضوع تبدیل دانش به دانای باه مثاباة یا

مقولاة مادی یت ا

ف هنگ (موغل و همکاران  )163 :1392موجب اهمیت یافتن نقش کوچینگ سازمان شاد
است .روشن است که کوچینگ سازمان  ،بهویژ به منزلة را حل ب ا پوشاش شاکا هاا
عملک د ف د و سازمان  ،بهشدت پ ط فدار و در حال رشد است.
کوچینگ سازمان به طور ناگهان در قالب ی

صنعت شکوفا شد است و اریا ا کساان

که سع ک د اند دانش غن ت ب ا درک بهت پیچیدگ ها این حوز ایجااد کنناد گاامهاا
بلند در این زمینه ب داشته اند .متأسفانه پیشینة ترقیقات موجود بیش از آنکه حاصل مطالعاات
دانشگاه باشد نتیجة مطالعات تج ب است .این موضوع موجب شد حوزة کوچینگ سازمان
پ سشها پاسخداد نشدة ف اوان داشته باشد و نیاز به ترقیقات قو ت با ا رشاد علما آن
احساس شود که م توان آن را ف صت مغتنم دانست .زی ا ترقیقات م تبط با کوچینگ سازمان
در آغاز را است و امکان شکوفای و کما

باه ظهاور ح فاة کوچیناگ در ساازمان را دارد.

کوچینگ سازمان از متغی ها اث گذار سازمان است که ما تواناد با بسایار از متغی هاا
حیات ب ا توسعة منابع انسان در سازمان تأثی مثبت بگذارد.

طراحي مدل کوچينگ سازماني در سازمانهای دولتي ايران با رويکرد دادهبنياد

531 

بيان مسئله
ام وز منابع انسان  ،به دلیل دانش و مهارت و توانای های که با رود به ساازمان ما آورناد و
ب ا سازمان ارزش اقتصاد و مزیت رقابت ایجاد م کنند (باامب گ و مشاولم  ،)19 :1389از
دارای ها بسیار مهم سازمان به شمار م روند ( .)Cho & Lewis 2012بناب این ،سازمانها باید
به آموزش مهارتهای که کارکنان در آیندة شغل رود به آن نیاز دارند توجه ویژ داشته باشند
( .)Reed 2017: 174از سو دیگ  ،اری ا در توسعة منابع انسان یک از نقشهای که مدی یت
منابع انسان با آن مواجه شد اند و سازمان ها م توانند توانای و انگیزش کارکنان را ب انگیزانند
( )Pak et al. 2018نقش کوچینگ است که ب ر آن را به منزلة ی

الگاو جدیادا مادی در

جایگا کُوچ 1یا کوچینگ سازمان )Ellinger 2014( 2ا در مدی یت مط ح ما کنناد .کوچیناگ
سازمان راهب د ب ا توسعة منابع انسان تع یف شد است ( )Hui et al. 2019کاه عملکا د
کارکنان را تقویت م کند ( )Ishak et al. 2017تا به کارای بهینه دست یابند و ب موانع پیش فت
فائق آیند ( .)Wilson 2007: 2همچنین ،زمینها ف اهم م آورد تا کارکنان بتوانند مشکالت رود
را حل کنند تا در نهایت به نتایج چشامگی

نایال شاوند ( .)Hugill et al. 2018طباق آماار و

درصدها اعالمشد از سو فدراسیون جهان کوچینگ ،با ا افا اد در ساازمان ،کوچیناگ
باعث  80درصد بهبود اعتمادبهنفس 73 ،درصد بهبود ارتباطات 72 ،درصد بهبود مهاارت هاا
ارتباط  67 ،درصد بهبود ایجاد تعادل بین کار و زندگ  61 ،درصد بهبود مدی یت کسب وکاار،
 60درصد بازگشت س مایه به سازمان 57 ،درصد بهباود مادی یت زماان ،و  51درصاد بهباود
عملک د و کارای تیم ها شد است (مسچ و همکاران  .)40 :1397با توجه به اهمیت و نقاش
بسزا کوچینگ در موفقیت سازمان ها ام وز  ،شاواهد حااک از آن اسات کاه باا وجاود
شنارت کوچینگ ،به مثابة ابزار توسعها  ،بسیار از مدی ان ف صت به مند مؤث از آن را
نما یابناد ( .)Longenecker et al. 2005کمباود وقات مادی (،)Peel 2008; Goleman 2000
بهرصوص زمان که تعداد زی دستان در سارتار ساازمان زیااد ما شاود ،اغلاب ماانع با وز
1. Manager as coach
2. Coaching Organizational
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رفتارها کوچینگ از سو مدی م شود ( .)Pulakos et al. 2011همچنین ،بسیار از مدی ان،
به رغم اینکه ممکن است مدی روب باشند ،با کوچینگ ناآشنا هستند یا مهارت کااف در ایان
زمیناه ندارناد ( )Marsh 1992; Goleman 2000; Walker 2002و هماین موضاوع با شا ایط
سازمان تأثی م گذارد و در کارکنان موجب کاهش انگیز و تغیی نگا ش شاغل

( & Novak

 )Hammer 2009: 9و در نهایت ت ک ردمت یا کامکاار ما شاود و با شا

هادر رفاتن

هزینهها م تبط باا گازینش و اساتددام و آماوزش ( )Dalton 1982: 117را باه دنباال دارد و
تهدید ب ا کیفیات ارائاة رادمات اسات ( .)Simon et al. 2010ایان موضاوع ،باهویاژ در
سازمانها دولت کشورها در حال توسعه ،از جمله کشور ای ان ،بیشت به چشم ما راورد
طور که م توان گفت با وجود اینکه مدی ان و سیاست گاذاران ساازمان هاا دولتا کشاور
هموار درصدد انجام دادن اقدامات بود اند که بتوانند پیامدها مثبت سازمان (نظی عملکا د،
رضایت شغل  ،تعهد سازمان  ،و نظای آن) را افزایش و در مقابل پیامدها منف سازمان (نظی
غیبت ،تعارض مد ب ،بدبین  ،این س  ،1و نظای آن) را کاهش دهناد ،کوچیناگ در مادی یت
منابع انسان این سازمانها جایگا مطلوب نداشته است و در حاال حاضا مفهاوم ناشانارته
ب ا مدی ان سازمانها دولت کشور به شمار م آید.
با توجه به آنچه آمد مرققان در ترقیق حاض به دنبال ارائة مدل کوچینگ ساازمان در
سازمانها دولت ای ان بودند .در این زمینه ،سؤالها پژوهش بدین ش ح تنظیم شد:
ا عوامل علّ کوچینگ سازمان در سازمانها دولت ای ان کداماند؟
ا پدیدة مرور کوچینگ سازمان در سازمانها دولت ای ان کداماند؟
ا عوامل زمینها کوچینگ سازمان در سازمانها دولت ای ان کداماند؟
ا عوامل مدارلها کوچینگ سازمان در سازمانها دولت ای ان کداماند؟
ا است اتژ ها کوچینگ سازمان در سازمانها دولت ای ان کداماند؟
ا پیامدها کوچینگ سازمان در سازمانها دولت ای ان کداماند؟

1. Inertia
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مباني نظری و پيشينة پژوهش
ه روز در سازمان ها و ش کت ها اشداص استددام م شوند ،ت فیع م گی ند ،و از موقعیت به
موقعیت دیگ م روند .این اف اد در ح فة رود نیاز به پیش فت دارند.یک از ماوث ت ین را هاا
ب ا یاد دادن مهارتها و روشها به اف اد سازمان ف اگی
فقط ی

را ب ا رسیدن به پیش فت است .ف اگی

آموزش است .اما ف اگی

آموزش

آموزش ،پیش فت و حفظ اف اد روب در

بسیار از سازمان ها روب جزء امتیازها رقابت مرساوب ما شاود .کوچیناگ باه مثاباة
رشته ا قدرتمند پدیدار شد است و سازمانها آن را به شیو ها گوناگون به کار م گی ند تاا
اف اد رود را بسازند و حفظ کنند (صف زاد و همکاران  .)11 :1390فدراسیون بین الملل کوچ
( )ICFکوچینگ را همکار با اف اد در ی

ف ایند فک

افزایش دادن توانای شدص و ح فها رود ت غیب م

1

و رالق تع یف م کند که اف اد را به
کند (International Coach Federation

 .)2020سازمان که از کوچینگ ب ا کسب نتایج مدنظ در ف ایند سازمانده استفاد م کناد
سازمان کوچ گ ا است .ایجاد ی

سازمان کوچگ ا مستلزم توجه به چهار زمینة ف هنگ  ،عوامل

کسبوکار ،عوامل منابع انسان  ،و سیاستها منابع انسان است (.)Hunt & weintraub 2007
کوچینگ در سازمانها باعث تسهیل یاادگی

ما شاود و باه ما ور ساازمان را باه ساازمان

یادگی ند تبدیل م کناد ( .)Ellinger 2020از ط فا  ،بسایار از ساازمانهاا نیاز باا آماوزش
مهارتها کوچینگ به مدی ان و س پ ستان رود و حت ت بیت کوچ در دارل ساازمان ساع
ب ف هنگساز کوچینگ در سازمان رود دارند .کوچینگ در الیهها مدی یت این سازمانهاا
در ج یان است و کارای و به ور سازمان را از ط یق افزایش اث بدش مدی ان باال ما با د
(می دار .)8 :1398
از نظ س ل

( )1390ایدة کوچینگ سازمان در تئور  yم گور ریشه دارد .طباق ایان

تئور اف اد نهتنها از کار ف ار نم کنند ،بلکه به کار به مثابة باز نگا م کنند .به زبان سااد ،
سازمان کوچگ ا سازمان است که در آن مدی همچاون م با  ،کارمناد همچاون باازیکن ،و

1. International Coach Federation
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سازمان همچون مریط باز ایفا نقش م کند .همچنین کوچینگ در ساازمان افا اد را قاادر
م سازد رود را س یعت با تغیی ات مریط وفق دهند و ظ فیاتهاا و تواناای هاا راود را
شناسای کنند ( .)Sweeney 2008: 171کوچینگ سازمان به افزایش و بهباود اعتمادباهنفاس،
افزایش رضایت از کار ،بهبود عملک د کار ف د ،تس یع یادگی

و توساعه منجا ما شاود

(فتر واجارگا و همکااران  .)94 :1393چاون نقاشهاا و انتظاارات را روشان ما کناد و
م تواند نتایج مثبت عظیم در سازمان داشته باشد (.)Grabmann et al. 2020: 39
در پژوهش فتر واجارگا و همکارانش ( )1396به روش نظ یاة داد بنیااد  11مقولاة
کل و  15مقولة ف ع و  61ر د مقوله در قالب الگوی شامل ش ایط علّ (اهدا
اهدا

اولیه و

ثانویه) ،عوامل زمینه ا (حوز ها مدی یت و بهساز ) ،ش ایط مدارله گا (مواناع

سازمان و موانع اطالعات ا انگیزش ) ،راهب دها تعامل (ش ایط م ب  ،م ب  ،و سازمان)،
و عوامل پس آیند (مزایا ف د  ،مزایا سازمان و معایب ط اح  ،اج ا ،و ارزشیاب ) به
دست آمد .احمدزاد و همکارانش ( )1396در پژوهش رود به روش ف اترلیل از  40نفا
رب ة دانشگاه و  5نف از مدی ان کل نظ سنج ک دند و یافته ها نشان داد پا ورش مادی
به عنوان م ب در بدش دولت نتیجة رابطة هم افزا سازمان و ف د اسات .نتاایج پاژوهش
رجبپور و همکارانش ( )1394نشان داد مؤلفهها مزیت نسب  ،پیچیدگ  ،مشاهد پذی
نوآور ها ف د  ،جنسیت ،سن ،ترصیالت ،مهارت کامپیوت
پیش بین کنندة ف ایند پذی ش م بیگ

الکت ونی

،

 ،و موانع ادراک متغی ها

هستند .ردام و همکارانش ( )1392نیز

در پژوهش نشان دادند که میزان تأثی به ت تیب اولویت عبارتاند از :عوامل منابع انساان ،
زمینه ها کسبوکار ،ف هنگ م ب گ

 .ضمنا اث واسطها ف هنگ م ب گ

ب رابطة ه

دو عامل دیگ با سازمان م ب گ ا مثبت و قو ارزیاب شد.
نتایج پژوهش ف ناندز )2016( 1نشان داد ابعاد اجتماع و ادراک تفسی گفتمان اجتماع به
تعمیق و بازتاب در ف ایندها کوچینگ منج م شود .در این ف ایند مشارکت اف اد در سازمان

1. Fernández
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ب رس شد و اهمیت مسائل کوچها و تعامل کارکنان به مؤلفهها مدتلف از جمله جنباههاا
اساس روند کوچینگ ،عملک د و مهارت کوچ ،نیازها و اهدا انجامشد توسط کوچ ،تقویت
روابط بین ط فین شناسای شد .الناص  1و همکاارانش ( )2015در پژوهشا نشاان دادناد کاه
همبستگ منف و غی مستقیم بین کوچینگ سازمان و همة ابعااد رفتارهاا مدا ب ساازمان
وجود دارد .نتایج پژوهش م کارت  2و همکارانش ( )2013نشان داد مشارکت با بهباود قابال
مالحظه در دستیاب باه اهادا ما تبط اسات و تفکا  ،رودکارآماد  ،ظ فیات چشاماناداز،
رودآگاه  ،انعطا پذی

 ،ترمل ابهام کاهش معنادار در اسات س و اضاط اب کارکناان باه

وجود م آورد .در پژوهش بوند 3و همکارانش ( )2013نشان دادناد کوچیناگ یا

رویکا د

جامع ب ا توسعة مدی یت و سازمان اتداذ م کند .نتایج این پژوهش نیز را را ب ا ترقیق در
رصوص کوچینگ به منظور تسهیل و حمایت از تغیی کل سیستم در سازمان باز ما کناد .در
نهایت ،در پژوهش جو )2005( 4مدل کوچینگ سازمان موفاق شاامل پایشزمیناههاا ،ف ایناد
کوچینگ ،درونداد  ،و ب ونداد است .به طور کل  ،در ب رسا پیشاینة ما تبط باا موضاوع و
ترلیل پژوهشها مدل جامع که ب کوچینگ ساازمان تم کاز داشاته باشاد و ابعااد مدتلاف
کوچینگ سازمان را مطالعه ک د باشد مشاهد نشد .از این رو ،پژوهشگ ان در پژوهش حاض
با تکیه ب است اتژ پژوهش نظ یه پ داز داد بنیاد سع ک دند مدل جامع در زمینة کوچیناگ
سازمان  ،مبتن ب ویژگ ها راص سازمانها دولت و ش ایط بوم کشور ،ارائه دهد.
روششناسي پژوهش
پژوهش حاض پژوهش کیف است که از نظ روش اکتشاف و از لراظ هد بنیاد است و
با توجه به رهیافت نظاممند اشت اوس 5و کوربین ( )1998در نظ یهپ داز داد بنیاد انجاام شاد.
استفاد از گام ها ترلیل داد ها ب ا کدگذار باز ،مراور  ،انتدااب  ،و تادوین یا

مادل

1. Amjad Al-Nasser
2. McCarthy
3. Bond
4. Joo
5. Strauss
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منطق از موضوعات مورد تأکید این رهیافت است .در کدگذار و مقوله بند از روش تطبیق
مستم استفاد شد .این روش ی

ف ایند رفات و ب گشات اساتق ا و قیااس اسات کاه در آن

ندست با مقایسة نشانه به نشانه کد مفهوم تولید و سپس نشاانه هاا باا مفااهیم ظهوریافتاه
مقایسه م شوند و آن را بیشت تع یف م کنند .سپس ،مقولهها نیز با این روش از دل مفاهیم به
دست م آیند و این ف ایند تا جای ادامه پیدا م کند که نتوان مفاهیم و مقولهها جدید ارائه
ک د و بهاصطالح اشباع نظ

حاصل م شاود .مصااحبة عمیاق ،کاه گفات وگاو هاد دار

دوجانبه ا با هد استنباط عمیق جزئیات غن و موارد مهم ب ا اساتفاد در تجزیاهوترلیال
است ،ابزار این پژوهش بود .در ی

پژوهش کیف داد ها باید تا حد امکان متم کاز و حااو

جزئیات مفید باشند که دیدگا ها و ادراکات مصاحبه شوندگان را درب گی ند و بسات و زمیناة
پژوهش را آشکار سازند .بناب این ،امکان تعمیم پذی

منطق یافتهها پژوهش با دست س باه

نمونه ها مطلع و مفید و تأثی گذار بیشت م شود .جامعة آمار این پژوهش شامل کاوچ هاا
بینالملل  ICFبا  5سال سابقة کار در سازمانها دولتا ایا ان باود کاه باا اساتفاد از روش
نمونه گی

نظ

و تا رسیدن به اشباع نظ

با  13نف از این اف اد مصاحبه ها عمیق صورت

گ فت .در این پژوهش روش گ دآور اطالعات مصاحبة عمیق بود که از مصاحبة  11به بعاد
اطالعات دریافت تک ار شد اما ب ا اطمینان تا مصاحبة  13ادامه یافت.
يافتههای پژوهش
کدگذاری باز

کدگذار باز ف ایند ترلیل است که از ط یق آن مفاهیم شنارته و ویژگ ها و ابعاد آن ها
در داد ها کشف م شود .در این م حله ،جمالت مهم و معنادار استد اج و ب چسبگذار
علم شد طور که در پایان ،پس از تجمیع کدها مشابه ،تعاداد  132مفهاوم اولیاه باه
دست آمد .با طبقهبند این مفاهیم  66مقولة ف ع و  17مقولة اصل احصا شد.
کدگذاری محوری

در این م حله ی

مقوله از م حلة کدگذار باز انتداب و به عنوان مقولة مرور در نظا

گ فته شد .سپس مقولهها ش ایط علّ  ،راهب دها ،ش ایط زمینها و مدارله گا و پیامادها
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به آن ربط داد شد .پدیدة مرور اساس و مرور ف ایند است که همة مقولهها اصال
دیگ به آن ربط داد م شوند و به تکا ار در داد هاا ظااه ما شاود .در واقاع ،هاد

از

کدگذار مرور ایجاد رابطه بین مقولهها ایجادشد است .از این رو ،کوچینگ سازمان
مقولة مرور در نظ گ فته شد .زی ا رد پا این مقوله در اغلب داد هاا وجاود داشات و
مفهوم انتزاع بود که در همة مصاحبه ها به آن اشار شد بود .مدل کدگذار حاصال از
یافتهها پژوهش در شکل  1ارائه شد است.
عوامل زمینهای
● ف هنگساز کوچینگ
● مریط و جوّ سازمان
● حمایت سازمان

پیامدها
● توسعة ف د
● توسعة سازمان

شرایط علّی
● ش ایط و ویژگ ها سازمان
● ش ایط و ویژگ ها ف د

راهبردها
● تغیی سازمان
● رودآگاه
● شفافیت نقش
●چابک سازمان
● اعتماد سازمان
●یادگی سازمان

عوامل مداخلهگر
● ویژگ ها کوچ
● ویژگ ها م اجع
● مدلها کوچینگ
شکل  .1مدل کوچینگ سازمانی بر مبنای یافتههای پژوهش

پدیدة محوری
کوچینگ سازمان
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کدگذاری انتخابي

کدگذار انتداب سومین م حلة کدگذار است .ایان کدگاذار ف ایناد یکپارچاه سااز و
بهبود مقولههاست .در این م حله ب اساس مدل ،کدگذار کوچینگ سازمان تفسی م شود.
عوامل علّ آن دسته از شا ایط و رویادادها و وقاایع هساتند کاه با مقولاة مراور تاأثی
م گذارند .در این پژوهش ،سارتار سازمان  ،تکنولوژ مبتن با داناش ،ف هناگ ساازمان ،
مأموریت و اهدا

سازمان ،نقش منابع انسان  ،عوامل شدصیت  ،عوامال انگیزشا در قالاب

دو دسته ش ایط و ویژگ ها سازمان و ش ایط و ویژگ ها ف د عوامال علّا کوچیناگ
سازمان مشدص شدند .مثال یک از مصاحبه شوندگان گفت« :باور یا نگ ش اکث مادی ان در
ی

سازمان ب ظهور کوچینگ ریل اث دارد .چون وقت ف هنگ ی

سازمان سنت باشاد در

مقابل تغیی مقاومت و سدتجان نشان م دهاد درحاال کاه ف هناگهاا جدیاد پویاای
بیشت

دارند .تفاوت در نگ شها ،رفتارها ،الگو رفتاار  ،ارزشهاا افا اد مظااه عینا

ف هنگ است که در ه ف هنگ دید م شود و وجه تمایز بین ف هنگ ها را مشدص م کناد
 »...یا مصاحبه شوندة دیگ

گفت« :ه سازمان بسته به نوع سارتار کاه دارد باا توجاه باه

رویهها آن و میزان تصمیمگی

ممکن است کوچینگ را در سازمان به کار گی د».

ویژگ ها زمینها عوامل را شامل م شوند که بادون آن ترقاق کوچیناگ ساازمان
امکان پذی نیست .در پژوهش حاض ف هناگ سااز کوچیناگ ،مرایط و جاوّ ساازمان ،و
حمایت سازمان عوامل زمینه ا شنارته شدند که باا ساارت مفااهیم انتزاعا از کادها
مستد ج از مصاحبه ها به دست آمدند ماثال بدشا از ماتن یکا از مصااحبه هاا کاه باه
ف هنگ ساز کوچینگ اشار م کا د ایان باود« :ف هناگ کوچیناگ وقتا در ساازمان و
جامعها به وجود آید تروالت را به وجود ما آورد .ایان اما باه باورسااز و نتاایج آن
کم

شایان م کند .اگ در سازمان ف هنگ ساز کوچینگ وجود داشته باشاد  ...افا اد

که نیازمند کوچ باشند شناسای م شوند و در مریط کاار حا یم رصوصا شاان رعایات
م شود و ب سای مؤلفه هاا باه صاورت رااص تاأثی ما گاذارد  .»...باا در نظا گا فتن
مصاحبه ها انجامشد و استد اج کدها ،مفاهیم شناسای اف اد نیازمند باه کوچیناگ ،دادن

539 

طراحي مدل کوچينگ سازماني در سازمانهای دولتي ايران با رويکرد دادهبنياد

اطالعات شدص در مریط کار به کوچ ،کوچینگ غی رسم در مریط کار تعیین شدند که
به منظور سارت مفهوم ف هنگساز کوچینگ مورد استفاد ق ار گ فتند.
مقولة مرور ی

صورت ذهن از پدیدة اصال اسات ،کاه اسااس ف ایناد ترقیاق

م باشد .در این پژوهش ،پدیدة مرور کوچینگ سازمان بود شاامل مفااهیم ساارتار
کوچینگ ،تکنی ها کوچینگ ،سب هاا کوچیناگ ،اصاول کوچیناگ .باا توجاه باه
مصاحبه ها انجامشد کدها دور ها کوچینگ ،تقسایم کاار ،جلساة معارفاه ،ب ناماة
فعالیت ها ،جلسات میان  ،جلسات پایان  ،و سارتار جلسات کوچینگ تعیین شدند که به
منظور سارت مفهوم سارتار کوچینگ مورد استفاد ق ار گ فت .نمونة مصاحبه ا که به
تکنی ها کوچینگ اشار ک د« :یک از اجزا کوچینگ م بوط به تکنی های است که
ی

کوچ باید اج ا کند .ب ر از این تکنیا هاا شاامل گاوش دادن در  5ساط انجاام

م شود که این  5سط گوش دادن موجب درک بیشت مسئله ما شاود  ...نراوة ساؤال
ک دن و نوع سؤال یک از تکنی
بتواند اطالعات بیشت

های است که باعث م شاود م اجاع یاا کاوچشاوند

را ب ا شنارت رودش کسب کناد  ...پ ساش درسات توساط

کوچ م اجع را قادر م سازد به رودآگاه ب سد و شفافیت نقش اتفاق بیفتد  .»...از متن
این مصاحبه و دیگ مصاحبه ها کدها گوش ک دن ،سؤال ک دن ،شفا سااز  ،بازتااب
دادن ،بصی ت دادن ،اجااز گا فتن ،و اساتعارات اساتد اج شاد .در رصاوص مفااهیم
سب ها کوچینگ و اصول کوچینگ به ت تیب کدها سب

هلدهند و سب

کشایدن

(غی مسااتقیم) م بااوط بااه سااب ه اا کوچینااگ و مفاااهیم آگاااه  ،مساائولیتپااذی

،

اعتمادبهنفس ،تم کز ،و چالش طلبا م باوط باه اصاول کوچیناگ از ماتن مصااحبههاا
جمع آور شد .ش ایط مدارله گ ضمن تأثی ب راهب دها و تعدیل علّ در جهت تسهیل
یا مردود ک دن راهب دها در زمینة راص مورد نظ عمال ما کناد .در پاژوهش حاضا
ویژگ ها کوچ ،ویژگ ها م اجع ،مدل هاا کوچیناگ از عوامال مدارلاه گا با ا
کوچینگ سازمان مرسوب م شود.
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هد

از اج ا راهب دها ،که به شکل هدفمند انتداب م شوند ،ادار ک دن و به انجام

رساندن بهت پدیدة مورد نظ در بست و زمینة حاکم است .بناب این ،با اساتفاد از راهب دهاا
م توان به پدیدة مرور جامة عمل پوشاند .در یک از مصاحبه ها جملها کلیاد آورد
شد« :وقت ف د وارد جلسة کوچینگ م شود اولین اتفاق این است که با سؤاالت که کاوچ
از او م پ سد به شفافیت دربارة رودش م رسد طور که اگ مهارت را باید یااد بگیا د
ض ورت یادگی

آن مهارت ب ایش شفا

و روشن م شود و با پاسخ هاای کاه راودش

م دهد و بازرورد ادراک که کوچ به م اجع م دهد به ی
نتیجه م رسد که باید ی

س

رودآگاه م رسد و باه ایان

اقدامات یا گامها به منظور رسیدن به اهادافش با دارد »...

آنچه از متن مصاحبة باال دریافت شد راهب د رودآگاه و شفافیت نقش بود کاه باه رلاق
کوچینگ سازمان کم

م کند .بعض مصاحبه ها دیگا باه راهبا د یاادگی

ساازمان

اشار داشتند« :با ادراک و تج به ا که دارم زمان که کوچینگ در سازمان به طاور مفیاد و
مؤث به کار گ فته شود م تواند کارکنان را به ی دیگ م تبط و رشد و یادگی

سازمان را

ممکن سازد .کوچینگ سازمان اف اد باتج به و ح فه ا را در کنار کارکنان تااز وارد قا ار
م دهد و این کار باعث م شود اف اد بهت و س یع ت با مریط و ف هنگ سازمان هماهناگ
شوند .کوچینگ زمان وارد باز م شود که ی

کارمند جدید یاا کارمناد فعلا ساازمان

م تواند از مزایا راهنمای گا فتن در بااب وظاایف ،ف ایناد ،یاا مسائولیت هاا شاغل
مشدص به بب د  .»...با توجه به متن دیگ مصاحبه ها تغیی سازمان  ،چابک ساازمان  ،و
اعتماد سازمان از راهب دهای هستند که م توانند به پدیدة کوچینگ سازمان جاماة عمال
بپوشانند .ایجاد و رلق ه پدید ا پیامدهای نیز دارد .در این پژوهش پیامدها کوچینگ
سازمان در دو دسته پیامدها توسعة ف د و توسعة ساازمان شانارته شادند .جادول 1
متغی ها مدل کوچینگ سازمان در سازمانها ای ان را ب اساس مصاحبة اساتد اجشاد
نشان م دهد.
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جدول  .1متغیرهای مدل کوچینگ سازمانی بر اساس مصاحبة استخراجشده

مقولۀ اصلی

مقولۀ فرعی
ش ایط و ویژگ ها

عوامل علّ

سازمان
ش ایط و ویژگ ها ف د
ف هنگساز کوچینگ

عوامل
زمینها

مریط و جوّ سازمان
حمایت سازمان

پدیدة مرور
عوامل
مدارلهگ

کوچینگ سازمان

سارتار سازمان  ،تکنولوژ مبتن با داناش ،ف هناگ ساازمان  ،مأموریات و اهادا
سازمان ،نقش منابع انسان
عوامل شدصیت  ،عوامل انگیزش
شناسای اف اد نیازمند کوچینگ ،دادن اطالعاات شدصا در مرایط کاار باه کاوچ ،و
کوچینگ غی رسم در مریط کار
توجه به بازرورد مشت  ،حل مسائل و تدوین ب ناماه هاا بهباود  ،فشاار روانا در
مریط کار ،عوامل تکنولوژ یا فناور
همگامساز نظامها آموزش منابع انسان  ،در اولویت ق ار دادن یاادگی

در ساازمان،

حمایت مدی ان عال در سازمان
سارتار کوچینگ ،تکنی ها کوچینگ ،سب ها کوچینگ ،اصول کوچینگ

ویژگ ها کوچ

دانش کوچ ،تعهد کوچ ،مهارت کوچ ،انگیزة کوچ ،سب

ویژگ ها م اجع

پذی ش و آگاه م اجع ،بینش و نگ ش م اجع ،اعتماد م اجع ،ویژگ ها شغل

مدلها کوچینگ

مدل گ او ،مدل ت گ او ،مدل اچیو ،مدل دراو

تغیی سازمان
رودآگاه

راهب دها

مفاهیم شناساییشده

شفافیت نقش

تغیی رفتار و تغیی رویک د
شناسای اهدا شدص  ،اولویتبند کارها و ب نامهها ،استفاد از بازرورد  360درجه
شناسای مهارتها مورد نیاز در کار و استفاد از بازرورد  360درجه

چابک سازمان

س عت عمل ،شایستگ  ،انعطا پذی  ،پاسدگوی

اعتماد سازمان

صداقت و راستگوی  ،شایستگ  ،قابلیت اتکا

یادگی

سازمان

توسعة ف د

پیامدها
توسعة سازمان

کوچ

یادگی

تیم  ،اشت اک دانش و یکپارچگ  ،انتقال دانش

بهبود مهارت ف د  ،افزایش تعامل کارکنان ،توساعة انضاباط شدصا در فا د ،ایجااد
اعتمادبهنفس در ف د ،تابآور در ف د ،تعهد در ف د ،اف ایش عملک د ف د
بهبود تعهد سازمان  ،بهبود به ور سازمان  ،رضایت شغل  ،چابک ساازمان  ،مزیات
رقابت  ،نوآور سازمان  ،توانمندساز و توسعة مسی شغل

اعتباريابي و سنجش کفايت فرايند تحقيق

پژوهش حاض به شیو ا ط اح شد است کاه بتواناد یافتاه هاا ماوثق در رصاوص
کوچینگ سازمان ارائه کند .ب ا ارزیاب قابل اتکا باودن یافتاه هاا و تفسای ها معیارهاا
ترقیق کیف ا شامل اعتمادپذی

 ،انتقاالپاذی

معیارها نظ یة داد بنیادا شامل تطابق ،فهمپذی

 ،اتکاپاذی

 ،تصادیقپاذی

 ،عمومیتا استفاد شد.

 ،راسات ا و
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جدول  .2معیارهای اعتباریابی و سنجش کفایت فرایند تحقیق

شرح

معیار
اعتمادپذی  :میزان که نشان
ماا دهااد نتااایج حاصاال از
ترقیق تا چه اناداز نماینادة
داد ها مطالعه است.

 .2م ور مصاحبهها مکتوبشد و ارزیاب تفسی ها صورتگ فته توسط پژوهشگ
 .3نظارت ب ف ایند گ دآور و ترلیل داد ها توسط اعضا تیم پژوهش
 .4مصاحبة دوبار با دو نف از مشارکتکنندگان با هد پاالیش بهت یافتهها.
نتیجه :پاالیش تفسی ها و بسط آنها.

انتقاااالپاااذی  :قابلیااات
بهکارگی

 .1هدایت مصاحبهها به مدت یازد ما

یافتههاا مطالعاه

در موقعیتها مشابه دیگ
اتکاپذی  :ثباات و پایادار
در تبیینها صورتپذی فته

 .1نمونهگی

به صورت نظ

انجام شد

 .2همة مصاحبهشوندگان عضو جامعة بینالملل کوچینگ بودند و سابقة کار سازمان داشتند.
نتیجه :مفاهیم نظ

ارائهشد از داد ها از همة مصاحبهها استد اج شد.

در مصاحبهها ش کتکنندگان تج بهها جار و پیشین رود را دربارة پدیادة کوچیناگ ساازمان بیاان
ک دند.
نتیجه :پ ب دن به تج بهها مصاحبهشوندگان ،ص

نظ از زمان وقوع.

 .1باز بودن مصاحبهها و ارتصاص دادن زمان کاف به آنها از ماهیات پدیادة کوچیناگ ساازمان پا د
ب داشت
عمومیت :میزانا کاه نشاان

 .2انجام دادن  13مصاحبه در م حلة کدگذار باز و  2مصاحبة دیگ در م حلة کدگذار انتداب با اف اد

م دهد یافتهها ابعاد مدتلاف

رب

پدیدة در دست ب رس را در

 .3همهجانبهگ ای و کسب شواهد تقویتکنند از سطوح مدتلف سازمان ب ا روشن ک دن مضاامین و

رود جا داد اند.

مفاهیم
 .4به گی

از روش نظ

ب ا پ ب دن به واقعیت پدید .

نتیجه :ابعاد متعدد از پدیدة مورد ب رس شناسای شد.
تصدیق پذی  :یافتاه هاا از

 .1گوش دادن فعال از سو مرقق در طول مصاحبهها و پ هیز از ارائة دیدگا جهت هدایت برث

مصاحبه شاوندگان ب آماد و

 .2ب رس مجدد مصاحبه و تفاسی با مشارکتکنندگان

ترت تأثی ساوگی

مرقاق

نبود است.
راست  :تفسی ها ترات تاأثی
اطالعااات نادرساات و طفا
رفتن اف اد ق ار نگ فته است.

 .3ارائة رالصها از مدل صورتبند شد به دو نف از مصاحبهشوندگان و دریافت دیدگا ها ایشان.
نتیجه :پاالیش تفاسی و توسعة آنها.
 .1مصاحبهها با حفظ مر مانگ به صورت ح فها و در فضا صمیمانه انجام شد .اف اد مصاحبهشوند
به صورت آزاد و به دور از ه گونه فشار دیدگا ها رود را بازگو ک دند
 .2عالقهمند مصاحبهشوندگان به ادامة جلسة مصاحبه.
نتیجه :شواهد مبن ب طف رفتن مصاحبهشوندگان از بیان دیدگا دید نشد.

تطابق :یافته ها با سارتار ذهن

مرقق شدن از ط یق روشها استفاد شد در اتکاپذی  ،اعتمادپذی  ،تصدیقپذی .

اف اد در ارتباط با پدید تطبیق

نتیجه :مقوله ها پاالیش شد .مطالعه به سمت نظ یه ا سوق پیدا ک د که ماهیت کوچینگ سازمان را نشان

دارد.

م دهد.

فهاامپااذی  :نتااایج مطالعااه

یافتهها مطالعه در ارتیار صاحبنظ ان حوزة کوچینگ و دانشگاه ق ار گ فت و تأیید شد.

نمایندة جهان واقع است.

نتیجه :اصالحات مدنظ صاحبنظ ان در مدل نهای لراظ شد.
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گفتن است ب ا ب رس پایای ف ایناد کدگاذار از روش توافاق باین دو کدگاذار و
ض یب کاپا استفاد شد و از آنجا که شارص کاپاا ب ابا باا  0/556و ساط معناادار آن
کوچ ت از  0/05بود ،م توان ادعا ک د استد اج کدها از پایای کاف ب روردار بود اند.
نتيجه و پيشنهاد
ام وز منابع انسان به مثابة نماد ب ا ی

سلسله موضوعات م تبط با مادی یت افا اد و

سازمان ها به کار م روند و کوچینگ سازمان به منزلة را حل ب ا پوشاش شاکا هاا
عملک د ف د و سازمان بهشدت مورد نیاز و از اهمیت راص ب روردار است .در همین
زمینه ،پژوهش حاض با هد

ارائاة مادل جاامع با ا کوچیناگ ساازمان باا تکیاه با

است اتژ نظ یه پ داز داد بنیاد و مدل اشت اوس و کوربین در ساازمان هاا دولتا ایا ان
انجام شد و کوچینگ سازمان با استد اج نظ یاه ا از درون داد هاا در قالاب کدگاذار
مرور ق ار گ فت .در مدل یادشد  ،پدیدة اصل متأث از ش ایط علّا اسات و راود با
راهب دها تأثی گذار است .راهب دهاا نیاز در جاا راود ،ترات تاأثی شا ایط زمیناه ا و
مدارله گ  ،پیامدها م تبط با پدیدة مورد ب رس را شکل م دهند .مدل به دساتآماد در
قالب بیان روایت داستان گونه ب آمد از داد ها بیان شد تا تفسی مجمل و گویای از آن باه
دست آید .ب همین اساس با انتداب  13کوچ بین الملل دارا مدرک  ICFو حاداقل پانج
سال سابقة کار در سازمان ها دولت ای ان ،به روش نمونه گی

نظ

 ،مصاحبه ها عمیق

و نیمهسارتاریافته انجام شد و در نهایت  132کد و  66مفهوم و  17مقوله به دست آمد .ب
اساس مفااهیم و مقولاه هاا مشادصشاد  ،کوچیناگ ساازمان ترات تاأثی شا ایط و
ویژگ ها ف د و سازمان ق ار گ فت که با تأثی پذی

از ش ایط علّا باه شاکلگیا

تغیی سازمان  ،رودآگاه  ،شفافیت نقاش ،چاابک  ،اعتمااد ،و یاادگی

ساازمان منجا

م شود .بهعالو این کنش ها در بست عوامل زمینها ا شامل ف هنگ ساز کوچینگ ،مریط
و جوّ سازمان ،حمایت سازمان ا شکل م گی ند و هامزماان از ویژگا کاوچ و م اجاع و
مدلها کوچینگ تأثی م پذی ند .در نهایت چنین کنش و واکنش هاای توساعة فا د و
توسعة سازمان را به هم ا دارند و سبب شکل گی

کوچینگ سازمان م شوند .در واقع،

544

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،19شمارة  ،3پاييز 1400

پژوهشگ ان در پژوهش حاض در تاالش بودناد باا رویکا د اکتشااف مادل جاامع از
کوچینگ سازمان ب ا سازمان ها دولت ای ان ارائاه کنناد .راهب دهاا تغییا ساازمان ،
رودآگاه  ،شفافیت نقش ،چابک سازمان  ،اعتماد سازمان  ،یادگی
که رب گان ب ا رسیدن به هد

سازمان پاسد

بود

توسعة ف د و توسعة سازمان دادند.

از مطالعات مردود انجامشد در حوزة کوچینگ سازمان ما تاوان باه پاژوهش فترا
واجارگا و همکارانش ( )1396اشار ک د که مدل ترقیق آنان شامل ،شا ایط علّا (اهادا
اولیه و اهدا

ثانویه) ،عوامل زمینها (حوز ها مدی یت و بهسااز ) ،شا ایط مدارلاهگا

(موانع سازمان و موانع اطالعات  -انگیزش ) ،راهب دهاا تعاامل (شا ایط م با  ،م با و
سازمان) ،و عوامل پسآیند (مزایا فا د  ،مزایاا ساازمان و معایاب ط احا  ،اجا ا و
ارزشیاب ) م باشد .ردام و همکاارانش ( )1392نیاز باا تم کاز با عوامال مناابع انساان ،
زمینه ها کسبوکار و ف هنگ م ب گ

مدل را ب ا سازمان م ب گ ا ط اح ک د اند .جو

( )2005در پژوهش رود ویژگ هاا کاوچ ،ویژگا هاا یادگی ناد و حمایات ساازمان ،
رویک د کوچینگ ،رابطة کوچینگ و پذی ش بازرورد ،رودآگاه  ،تغیی رفتار و یاادگی

،

موفقیت ف د و سازمان را به منزلة مدل کوچینگ سازمان موفاق مع فا کا د اسات .در
رصوص مقایسه نتایج پژوهشها ذک شد با نتایج پژوهش حاض م تاوان گفات کاه ایان
پژوهش سع داشته با رویک د اکتشاف و فاار از ها گوناه جهات گیا

رااص مادل

جامعت شامل عوامل علّ  ،مدارلهگ  ،زمینها  ،و راهب دها و پیامدها ب ا کوچینگ ساازمان
ارائه کند .سازمانها م توانند ب ا تغیی سارتار سنت رود و استفاد از کوچ و کوچیناگ باه
ش ایط و ویژگ ها سازمان ،ش ایط و ویژگ ها ف د ،ف هنگ ساز کوچینگ ،مریط و جوّ
سازمان ،حمایت سازمان  ،ویژگ ها کوچ ،ویژگا هاا م اجاع ،مادلهاا کوچیناگ در
سازمان توجه ویژ داشته باشند و با تم کز ب راهب دها رودآگاه  ،تغیی سازمان  ،یادگی
سازمان  ،شفافیت نقش ،چابک سازمان  ،و اعتماد سازمان از مزایا کوچینگ در سازمانهاا
به مند شوند .ترقق این ام به توسعة سازمان و ف د منج م شود.
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کمبود مدل سازمان مشدص در رصوص کوچینگ سازمان  ،مشکل ارزیاب و پاایش
کوچینگ به دلیل جوان موضاوع ،فقادان شاارصهاا دقیاق ،فقادان پیشاینة منساجم و
ترقیقات نظ

قو دربارة کوچینگ ،و پ اکندگ مباحث م تبط با آن از مرادودیت هاا

این ترقیق بود.
همچنین ،با توجه به جدید بودن موضوع ،م توان ادعا ک د این پاژوهش اولاین تاالش
پژوهش با این عنوان مرسوب م شود و به همین دلیال نقاایص و کاسات هاای دارد .باا
انجام دادن ترقیقات در این زمینه م توان گام ها دیگ

ب ا تکمیل آن ب داشت .گفتن

است ،با توجه به اینکه پژوهش اکتشاف و سؤالمرور بود ،پس از دستیاب باه مؤلفاه هاا
مدل اولیة ترقیق ،در م حلة آزمون مدل متغی ها پاژوهش با اسااس مادل اشات اوس و
کوربین شکل گ فت .مسئوالن و مدی ان ارشد سازمان ها دولت م توانناد از مؤلفاه هاا
مع ف شد در این پژوهش جهت اساتق ار کوچیناگ در ساازمان هاا اساتفاد کنناد .ساای
پیشنهادها جهت بهبود کوچینگ در سازمان:
 مدی ان ب ا اینکه مدل کوچینگ را بدش از شغل رود بدانند تشویق شاوند و باه
کوچینگ به مثابة ی

تهدید نگا نکنند.

 در صورت که سازمانها بدواهند مدی ان عملیات ا رفتار کوچگ ا داشته باشاند و
آن را در سازمان ت ویج دهند ،یک از راهکارها تشویق مدی ان مافوق آنها به رفتار
ک دن ب مبنا مدل کوچگ

است.

 مشوق های ب ا مدی ان جهت توسعة رودآگاه کارکناان  ،یاادگی
چابک سازمان ف اهم شود.

ساازمان  ،و
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منابع
احمدزاد  ،سلیمان سعید صیاد

سانج ساالجقه ایاوب شاید (« .)1396ط احا الگاو

پ ورش مدی به عنوان م ب در بدش دولت ای ان :رویک د هامافزایا » ،مادی یت تراول،
 ،)18(9صص  117ا .141
بامب گ  ،پیت ایلن مشولم ( .)1389تدوین ،اج ا و آثار است اتژ مناابع انساان  ،متا جم :علا
پارساییان و سید مرمد اع اب  ،چ  ،3ته ان ،دفت پژوهشها ف هنگ .
ردام  ،عبدالصمد عل رضا موغل

عل اکب احمد

عاادل آذر (« .)1392ط احا و تبیاین

مدل سازمان م ب گ ا (مورد مطالعه :صنعت بیمة ایا ان)» ،رساالة دکتا

رشاتة مادی یت

دولت  ،دانشگا پیامنور دانشکدة مدی یت.
رجب پور ،اب اهیم مهد افدم اردکان

عزیز حسین اقبال (« .)1394م بیگا

الکت ونیا

نوآور مبتن ب وب» ،آموزش و توسعة منابع انسان  ،)7(2 ،صص  143ا .171

س ل  ،مرمدعل ( .)1390چه ها نوظهاور ساازمان در قا ن بیسات و یکام (تئاور هاا،
چالشها و کارب دها) ،ته ان ،م جع دانش ،ج .1
سنگ

 ،نگین به وز پورول (« .)1393تأثی رفتار م بیگ

مدی ب نتایج م تبط باا عملکا د

کارکنان» ،ف ایند مدی یت و توسعه ،)89(27 ،صص  147ا .171
فتر واجارگا  ،کورش اباصلت ر اسان
تبیین مدل م بیگ

سمیه دانشمند

مان آرماان (« .)1393ب رسا و

در آموزش منابع انسان ب اساس نظ یة داد بنیااد» ،مادی یت ف هناگ

سازمان  ،)3(12 ،صص  375ا .398
فتر واجارگا  ،کورش اباصلت ر اسان

سمیه دانشمند ( .)1393م بیگ

در آماوزش و

بهساز منابع انسان  ،چ  ،2ته ان ،م کز آموزش و ترقیقات صنعت ای ان.
صف زاد  ،حسین مرمود احمد ش یف عل رضا ذاک

( .)1390اصول و مبان م بیگ

در

سازمانها پیشرو ،چ  ،2ته ان ،دانشگا ت بیت دبی شهید رجای .
مسچ  ،عل رضا م یم کیان

ایمان بهنام ( .)1397الفبا کوچینگ :ه آنچه کاه بایاد درباارة

کوچینگ بدانید ،ته ان ،طیفنگار.
موغل  ،عل رضا سید عل اکب احماد

عاادل آذر عبدالصامد رادام (« .)1392شناساای
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 صاص،)71(22 ،) مطالعات مدی یت (بهبود و ترول،»عوامل مؤث ب ایجاد سازمان م بیگ ا
.185  ا161
. انتشارات آکادم کوچینگ فارس زبانان، ته ان، کوچینگ در سازمانها.)1398(  عزیز،می دار
علا اصاغ پاورعزت مرمدحساین

 نجمه امین رضا کمالیان نورمرمد یعقاوب، مهد بیگ

 «توسعة اصالح ظ فیت نظام ادار در پ تو ساازمان هوشامند باا رویکا د.)1398( رونق
.132  ا111  صص،)3( 9 ،  پژوهشها مدی یت منابع انسان،»داد بنیاد
،)  شایو هاا پاژوهش اجتمااع (رویک دهاا کیفا و کما.)1396(  ولیام الورنس،نیومن
.1  ج،  مه باننش، ته ان،3  چ،  حسن دانای ف د و سید حسین کاظم:مت جم
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