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  یا کوچینگ مشارکتی )Active Coaching-Co (کواکتیو کوچینگ 

 هنری کیمزی هاوس، فیلیپ ساندهال، لورا ویتورثکارن کیمزی هاوس،  نویسنده:

ها، ها، الهامهای کلیدی دارد و در آن ایدههای کوچینگ و مهارتکوچینگ است و مروری کلی بر روی شیوههای بیزینسیکی از بهترین کتاب

ها و پیشنهادات ها، مشاورهکوچینگ، ایدهدر مورد بیزینستوانید نکاتی واقعی دست وجود دارد. در این کتاب شما میتمارین و مواردی ازاین

های ها و توصیهها، مثالتوانید به تمرینشود. با خواندن این کتاب شما میمی بخوانید. نثر این کتاب کوچ گونه است و باعث ایجاد آرامش و الهام

ر مورد این کتاب این است که نثر بسیار روانی دارد و خواندنش کوچینگ دسترسی پیدا کنید. یکی از نکات مهم دی بیزینسزیادی درزمینه

شده است، یک فرایند ارتباطی قدرتمند است که هرکسیکه در این کتاب به آن پرداخته Co-Active Coaching مدل.بسیار آسان است

  .یرات اعمال شده مطالعه شودپیشنهاد می شود نسخه دو به بعد به دلیل تغیتواند از آن برای ایجاد روابط قوی استفاده کند. می 

 

 کوچینگ اثربخش  

 کوچینگهایی از یک مربیِدرس

 : مایلس داونییسندهنو

کوچینگ است که بیشتر  های بیزینسشده است و اولین کتاب در گروه کتاب کوچینگ، نوشتهاین کتاب توسط مایلس داونی، پیشگام بیزینس

شده است کوچینگ است. در کتاب کوچینگ مؤثر توضیح دادهاین کتاب مانند یک کتاب راهنمای کوچک برای بیزینس .خوانندرا می مربیان آن

این  … های اصلی چیست وتوان یک جلسه را مدیریت کرد، مهارتمی کند، چگونهمی شود و چطور کارکوچینگ از کجا شروع میکه بیزینس

وکارها پیشنهاد کار، مدیران و رهبران کسبهای تازهها مخصوصاً کوچی کوچدن نکات بسیار مفیدی را در بردارد و به همهکتاب باوجود کوتاه بو

 .شود که آن را بخوانندمی

  

 کوچینگ برای بهبود عملکرد  

 اصول و عملکرد کوچینگ و رهبری

 سر جان ویتمور نویسنده:  

ی هنر کوچینگ است که خالصه کوچینگهای بیزینسترین کتابیکی از قویروزرسانی شده است، به یست و پنجمی بدر نسخهاین کتاب که 

عنوان مرجعی کامل برای کوچینگ هم هنوز مرتباً بهی بیزینسدهد. حتی اساتید باسابقه درزمینهمی شده ارائهرا در یک بستر سازماندهی

کوچینگ برای به حداکثر رساندن توان و عملکرد هدف این کتاب کشف چگونگی استفاده از بیزینس.کنندمینیازهای کاری خود به آن رجوع 

ی هایی در مورد نحوهدهد و از کجا آمده است و ایدهپردازد که کوچینگ چیست، چرا نتیجه میافراد است. این کتاب به این موضوع می

های بعدی این کتاب به کشف هوش دهد. نسخهمی ن حس هدف و همچنین انجام کارها ارائهرسانی کوچینگ به انگیزه پیدا کردن، یافتکمک

های کوتاه، خواندن این کتاب بسیار آسان است و ما معتقدیم که این کتاب باید به دلیل وجود فصل.پردازدمی هیجانی و کوچینگِ سطحِ باال

کوچینگ، مدیران و ی بیزینسطور ویژه برای مربیان جدید درزمینهاین کتاب به .اشدکوچینگ بهای بیزینسیکی از سه کتاب اول در بین کتاب

  .رهبران شرکتی مناسب است

  

 مربی جیبی 

 وکار وزندگی شخصیاستراتژی برای موفقیت در کسب 28

 : توماس جی لئوناردیسندهنو

ها نیز بسیار وچی شخصی خود کتوانید برای مشتریانتان انجام دهید و برای استفادهها و تمارینی است که میکننده دارای ایدهاین کتاب سرگرم

کنند. اگر طرفدار مثبت اندیشی می عمل اصل یک اساس بر آنها از یک هر –شده است فصل خواندنی تقسیم 28این کتاب به .مناسب است

کنند و اگر دوست دارید راهی پیدا کنید که یک کوچ بهتری ی زندگی ما را تعیین میهستید، اگر اعتقاددارید که اعتقادات هویت ما و نحوه

 .باشید حتماً این کتاب را بخوانید
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 ی ناامنمنطقه 

  .کنندمی ها را به پیشرفت تبدیلمربیان چگونه کشمکش

 : دکتر مارشیا رینولدزیسندهون

ای و صرفاً تمرکز بر نتایج برای کوچینگ معاملهها به فراتر از بیزینسهایی را برای هدایت کوچها، نکات و تکنیکدر این کتاب، نویسنده مثال

نیاز داریم، حضور کامل و شجاعت  ایکوچینگ حرفهگذارد. تنها چیزی که ما برای بیزینسمی ای را به اشتراکشدن به یک مربی حرفهتبدیل

کوچینگ، های بیزینساین کتاب از لیست کتاب.کند که با تمام وجود حضور قلبی داشته باشیدمی است و بنابراین این کتاب شمارا تشویق

ها کنند. همچنین به کالینتدهد چگونه جسارت خود را تقویت ها هم یاد میکند که ورای نقاط کور را ببینند و به کوچکمک می هاکالینت به

  .افتدمی گوید که امکان دارد گاهی هم دچار آشفتگی و ناراحتی شوند، زیرا در چنین شرایطی است که تحول اتفاقمی

های خود کند تا در زمان مناسب، به کالینتمی ها نیست ولی در عوض کتابی است که به شما کمکاین کتاب یک مدل کامل برای تمام کوچ

هایی مثل ورود به منطقه ناامن برای کمک ای دستیابی به تغییر و موفقیت کمک کنید. در این کتاب در مورد فواید یافتن و استفاده از فرصتبر

های خود تالش کند، ها صحبت شده است. این کتاب برای مربیان اجرایی و رهبری و هر مربی که بخواهد برای رشد کالینتبه رشد کالینت

 .مفید است

  

 کوچ کن نه مشکل راشخص را 

 راهنمای استفاده از تحقیقات بازخوردی

 : دکتر مارشیا رینولدزیسندهنو

ها را از شود که کوچلیست ساده، باعث میشود که ایجاد یک چکتوضیح داده میکه در آن کوچینگ است های بیزینسیکی از بهترین کتاب

ها، حضور بیشتر و کند که با استفاده از سؤاالت بازخوردی از کالینتها کمک میکتاب به کوچها بازبمانند. این حضور و پاسخگویی به کالینت

  .مؤثرتری داشته باشند

کند. سپس پنج می نویسنده در این کتاِب سه بخشی، ابتدا دلیل قدرتمند بودن کوچینگ و برخی باورهای اشتباه موجود در این زمینه را بررسی

شود. سرانجام نویسنده، ما را به پیروی از سه عادت می خگویی فعال، تمایل به هدف، کوچ کردن رسمی افراد بررسیعمل ضروری ازجمله پاس

تواند تأملی است که میگری و دروس قابلهای مربیکوچینگ، مهارتاین کتاب پر از ترفندهای بیزینس.کندمفید بیزینس کوچینگ تشویق می

خصوص کسانی کهتری باشند. این کتاب برای همه مربیان و بهکنندهکند مربیان قدرتمندتر و متحولها کمک ی بیزینس کوچبه همه

 .خواهند تمرینات بیزینس کوچینگ را مؤثرتر انجام دهند، مفید استمی 

  

 گری برای ایجاد یک تیم اثربخشمربی 

 کوچینگ با نتایج موثرترشده برای بیزینسابزار و منابع آزمایش

 بریتون: جنیفر جی یسندهنو

 هر به –ها رادارید ای تیمی و گروهی و اخیراً یک کوچ مجازی و از راه دورِ پیشگام است. اگر قصد کار با گروهجنیفر بریتون یک کوچ حرفه

تواند یک کتاب بسیار مؤثر برای شما باشد. اگر مربی ، این کتاب مییا گروهی( تیمی مربیگری آموزشی، هایکارگاه وبینارها، ازجمله) روشی

دهد که کوچینگ توضیح میهای بیزینساین کتاب پرفروش از لیست کتاب .هستید، احتماالً زمانی پیش خواهد آمد که با یک گروه کارکنید

های اثربخش گروهی را تعریف های اصلی و تمریندهد، مهارترخ می هاهای مختلفی که در گروهکوچینگ گروهی چیست، و دینامیکیزینسب

دهد چطور برنامه گروهی خودتان را طراحی کنید. این کتاب در این کتاب یک فصل بسیار مفید وجود دارد که به شما آموزش می .کندمی

توانید انجام دهید و همچنین کوچ مییک بیزینسعنوان شما به لیست و یک بخش پیوست برای انجام تمرینات گروهی است کهدارای چک

 .ی مربیان داردشماری برای همههای عملی، جداول و نکات بیمثال

شود، مورد مراجع تلفنی و سمینارهای تلفنی صحبت می در آن در هم هنوز و –است  2010تنها مشکل این کتاب این است که مربوط به سال 

شده با لفط های ارائهتوانید مشاورهوجود شما میاند. اما بااینهاست که تکنولوژی برتر دنیا شدهاینترنتی سال های ویدئویی وکه فناوریدرحالی
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ها یا ها، تیمخواهد کوچینگ در گروهمی طور ویژه برای هر کوچی کههای ویدئویی نیز استفاده کنید. این کتاب بهرا برای فناوری” تلفنی“

 .یاد بگیرد، مناسب است های آموزشی راکارگاه

  

 گریعادات مربی

 طور مداوم تغییر دهیدکمتر بگویید، بیشتر بپرسید و روش هدایت خود به

 : مایکل بانگی استانیریسندهنو

گری زیر نظر شده است تا آنها را به یک سبک مربیوکارها نوشتهمدیران و رهبران کسب نشده است، بلکه برایها نوشتهاین کتاب برای کوچ

کتاب عادت  .گری استها جالب، و آسان خواهد بود و پر از ایده و نکاتی برای مربیوجود، خواندن آن برای کوچبااین .ها تشویق کندکوچ

کند. در پایان هر فصل، بخشی در مورد فصل بیان میبهکه نویسنده، آن را فصلگری، حول پاسخ به هفت سؤال اساسی و قدرتمند است مربی

ایجاد یک عادت جدید وجود دارد که بر اساس اهداف اصلی استوارشده است. عالوه بر این، برای هر سؤال یک فصل مستر کالس وجود دارد که 

 .دهدوکارشان سوق میها برای کسبخواننده را بیشتر به استفاده از کوچ

خواهند محیط کار بهتری بسازند، و یا روز داشته باشند و مربیانی که میخواهند تیمی یکدست و بهمی این کتاب برای مدیران و رهبرانی که

خواهند بیزینس کوچینگ را آغاز کنند بسیار مفید است. حتی اگر یک مربی متخصص باشید، در این کتاب نکاتی در تازگی میکسانی که به

  .ها برای شما خوب باشدکوچینگ وجود دارد که شاید خواندن آنورد بیزینسم

 

  )The Heart of Laser Focoused Coaching(موشکافی هنری به نام لیزر کوچینگ  

 رویکردی انقالبی برای کوچینگ استادانه

 : ماریون فرانکلینیسندهنو

های بسیار ب مثالکند مربی بهتر و مؤثرتری شوید. در این کتامی کوچینگ است و به شما کمکهای بیزینسکتابیکی دیگر از مؤثرترین 

ای برای تواند باعث ایجاد نقطهکند که این روش کوچینگ میدهد و بیان میهای کوچینگ لیزری را نشان میخوبی وجود دارد که تفاوت

ی کوچینگ را به همههای بیزینسما این کتاب از لیست بهترین کتاب .گری، نتایج بهتری داردمربیها شود و اینکه این روشِ تمرکز کوچ

اند، خوردهکنند در مسیر کارشان به بن بستکارند یا احساس میویژه آن دسته از مربیانی که مدتی است مشغول بهمربیان در تمام سطوح، به
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