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 مترجم مقدمۀ

 هرا  انسران  بره  خداونرد . هسرتند  سرازمانی  و کشرور  هرر  هراي  یری دارا تررین  مهم یانسان هايسرمایه

بالفعرل . توسعه و کندیبه ندرت استفاده م ها آنبشر از  أسفانهکه مت تاس کردهعطا ا یاديز هاي يتظرف

 یگرر  است. از طرف د یادگيري یننو هاي شيوهاز  يريگ آموزش و بهره مستلزم انسانی هاي يتظرف شدن

 امکران مواجره هسرتند کره     هرایی محدودیت با دانشگاهی و آموزشگاهی رسمی و کالسيک هايآموزش

ندارنرد.   يرران فراگ همۀ براي را یادگيري و شیآموز موضوعات ساختنسفارشی و قراردادن پوشش تحت

گرري از   مربری را پوشرش دهرد.    یرسرم  هراي آمروزش  ایرن  کمبودهاي و هاخأل همۀ تواند یم مربيگري

راهبردهاي کامل توسعه سرمایه انسانی است که در صورت توجه کافی به آن دسرتاوردهاي فراوانری بره    

 همراه خواهد داشت.  

و هرم در   آموزشری  ي ونظرر  ۀهم در حروز  مربيگري ینی کارآفر يتتوجه به ضرورت و اهم با امروزه

 ایرن  در یرادي مجالت و مقراالت ز  ها  کتاب ينظر ۀاست. در حوز یافتهتوسعه  يشاز پ يشب یعمل ۀحوز

. پردازنرد مری  کارآفرینی و ورزشی وکار  کسب یمرب يتبه ترب یاديز هايدانشگاه و اندیافته انتشار زمينه

 یجراد ا غيررسرمی چره   ی ورسرم  صرورت   بره چه  یاديز یو شغل یسازمان هايهم پست یعمل ۀدر حوز

رشرد و شرتاب   مراکز فناوري  و علم هايپارک ینی بارز آن گسترش مراکز کارآفر هاي که نمونه اند شده

 مراکز دارند. یندر ا يو محور يديکل نقشی مربيان که است دهنده

و  يرت امکان موفق ها آنکه بدون  دارد نياز اي ویژه يابزارها به اي حرفهانجام کار  يبرا یمتخصص هر

هرم   یو شخصر  اي حرفره  وکار  کسب سازمانی  شغلی  مربيان از اعم مربيان. رسدمی حداقل به وري هرهب

دارند.  يضرور يازابزارها ن ینبه ا يان مترب يازهايرفع ن منظور به تخصصیبه صورت  کارهایشان انجامدر 

پرس  فراهم سازد.  مربيگريفرهنگ  توسعۀ براي را زمينه تواندیابزارها م ینا سازي آمادهو  يهته ینبنابرا

کره برا اسرتقبال فرراوان مخاطبران      « منتوري: راهنماي مدیران و کارآفرینران »از ترجمه و انتشار کتاب 

وجرود  ابزارهاي مربی گرري   ينهزم در يتاکنون منبع واحدمواجه شدیم. از طرف دیگر با توجه به اینکه 

 يبررا  توانرد مری  کتراب  ایرن  .برگردانيم فارسی به به را مهمی کتاب چنين تا شدیم آن بر  نداشته است

مخاطبران   ينهمچنر  و مربيران  مردیران   مربيگرري  بره   منردان  عالقهاز جمله  اجراییمخاطبان مختلف 

 .  شوداستفاده  یریتمد و کارآفرینی وکار  کسب رشتۀ دانشجویاناستادان و  یعنی یدانشگاه
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 زحمرت  کره  تهرران  دانشرگاه  مؤسسۀ انتشرارات  اندرکاراناز مسئوالن و دست دانم یم الزم پایان در

ارزشمندشران   هاينظر ۀکتاب که با ارائ ینداوران محترم ا همچنين از و گرفتند عهده بر را کتابانتشار 

 .کنم قدردانی و تشکر شدند  کتاب يفيتک يارتقا موجب

 

  یزیعز محمد

 1398 بهار
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 مقدمه
 است؟شده  نوشته یچه کسان یرو برا یشپ کتاب

 ورکه به ام يفرد هر يبرا« و مشاوره يگريبرتر مرب ارابز 50» کتاب مندیم عالقه ما که همانگونه

 جذاب باشد: یلافرد ذ يکتاب برا ینکه ا کنيم میاست. ما فکر  ارزشمندمشغول است   مربيگري

 سازمان از خارج مربيان 

 سازمان داخل مربيان 

 کنند می استفاده مربيگري هاي مهارت از که رهبرانی و مدیران . 

 کارکنان بالندگی موجب غيرانتفاعی هاي سازمان در که هستند ابزارهایی دنبال به که افرادي 

 . شوند

 یارتباط يها مهارت ۀبه توسع مند عالقه افراد سایر یا یرمد ی درون يرونی ب یمرب عنوان بهشما  براي

به شما  مربيگريفرصت  ارائۀ ما هدف. است شده ارائه بکتا یناست که در ا يزيچ ترین مهم ابزار  خود

 شانفردي بالندگی يردر مس یگراند یت ازکمک و حما یاز لذت واقع برداري بهرهو کشف خودتان در 

 است. 

 هدف. نيست نيازي مربيگريدر  یو مدرک دانشگاه یستگیکسب شا بهابزارها  یناستفاده از ا براي

 !نيست الزم هم آزمونی هيچ ید؛ببر يشکارتان را به پ ها آناست که با استفاده از  ییابزارها ارائۀ ما

 طور بهکه  یگريد کسآن را با هر  خواستيم می زیرا کردیم  طراحی صورت بدین را کتاب این ما

 ۀمشاهد یلذت واقع تجربۀ. سهيم شویمبه کار ببندد   و کندرا درک  مربيگريهنر  خواهد می یواقع

روز شهرت  روزبهدالیل افزایش  از رسند  میباشند و به آن  خواستند میبه آنچه  يابیدر دست یگراند

 يانبمر يفقط برا رو يش پ کتاب يکه ابزارها يریدبگ يجهقبل از آنکه نت بنابراین. است مربيگري

سبک خاص  توسعۀو  یجادبه شما در ا توانند میکتاب  ینا ي. ابزارهايداست  دوباره تأمل کن اي حرفه

 بودنيکاربرد منظور بهابزارها به شکل ساده نوشته شده و  ین. اندکمک کن یگراناز د یتحما يخود برا

 .یدبه کار ببند ها را آن بالفاصله توانيد می ابزارها مطالعۀ از پس شما بنابراین. اند شده یطراح

 ينتأم براي ماباشد.  يازدر مواقع مورد ن یعمل يبانکه پشت يدهست ابزاريشما به دنبال  یتنها در

ما از  یم؟دار يازن يزيابزار به چه چ یناستفاده از ا براي که ایم پرسيده خودمان از مربيگري يازهاين

 تشخيص ما. ایم کردهاستفاده  یتخصص هاي عبارتو با حداقل کلمات و  1آسان پيگيري و ساده زبان

 در ابزارها دارد امکان که ییبوده که تا جا ینا مانبود و قصد يدنخواه اي حرفه یشما مرب همۀ که دادیم
___________________________________________________________________ 
1- easy-to- follow language 
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 که ییمحدود شوند. در جا يانفقط به مرب یدنبا مربيگري هاي مهارت یمدار باور کهچرا  باشند  دسترس

 دیاگرام ترسيم با همراه شما بهقدم به قدم  صورت بهابزارها  روي دنبالهو  يگيريدر پ است امکان داشته 

 . ایم کردهکمک 

 کار شماکه با  يافراد بهتا  دهد میقرار  يارتانرا در اخت اي سادهمطمئن و  يکتاب ابزارها این

 است این واقعيتخود خلق کنند.  يرا برا یباشکوه آیندۀ ورا حل  شان مسائلکه  يدکمک کن کنند  می

را  ها آن ترین مناسباز  یکی توانيد میشما  که اند شده یيدتأ هایی روش يانم ازابزار منتخب  50 که

مورد  یزنده و واقع صورت  به مربيگريابزارها در جلسات  ین. ايدانتخاب کن مربيگريموضوع  يبرا

 واقع . دریدشو مند بهره ایم  کردهکار  آنچه که ما ياتاز تجرب توانيد میو شما  اند گرفتهاستفاده قرار 

 از مورد 50اما فقط  ياوریم ب ینجارا هم در ا ها آن توانستيم میصدها ابزار مختلف وجود دارد که ما 

 .ایم کردهشروع کار شما انتخاب  يرا برا ها آن برترین

استفاده از  شما اجازۀبه  فکري  مالکيت دالیل سبب بهدارند  اما  يديمف يابزارها ها کتاباز  بسياري

 ها فرماز  دهيم یبه شما اجازه م ینباشد  بنابرا متفاوت کتابمان که خواستيم ما. دهند نمیابزارها را  ینا

که  ایم درآورده یقالب و شکلرا به  ها آنکه ما  یدد يدو شما خواه يدکن استفاده آن ۀآماد هاي قالبو 

 است.  کرده آماده استفاده برايرا  ها آن

 

 یم؟که کدام ابزارها را انتخاب کن ایم گرفته یمتصم چگونه

. ینجاستا ایم هکرد ها صرفنظر از آنکه ما  ییو ابزارها يزهاچ دربارۀ صحبت براي مکان بهترین

را تحت پوشش قرار  مربيگري هايروش یاکه ما مباحث مربوط به فلسفه  يدممکن است شما توجه کن

 ما نزنيم. مربيگري هاي سبک دربارۀ هایمان اندیشه حرفی از که گرفتيم تصميم آن بر عالوه. ایم دادهن

 ينمثل تفاوت ب يرمستقيمو غ يممستق مربيگري سبک یبو معا یامزا دربارۀ زیادي مباحث و ها صحبت

کتاب  يبرا یموضوع اما احتماالً یمدار مسيرش يلگريدر برابر تسه يبه و يهتوص ۀو ارائ یمترب یتهدا

 باشد.  يبعد

 انتخاب يرند مورد استفاده قرار بگ توانند می مربيگريدر هر سبک  که ابزارهایی کتاب این در

ابزارها را مطابق  توانيد میکه  يدیدرس يجهنت یناگر شما به ا ینبنابرا يستند ن یزيتجو ها آن اند؛ شده

 چه شما که نيست مهم» شود میگفته  که طوريهمان کنيد  می یکار خوب يد اصالح کن خود يتموقع

. یدعمل دار آزادي و اختيار زمينه این در بنابراین. «تر است بلکه روش گفتن شما مهم گویيد می

و در  اند شدهاستفاده  ایمکه ما داشته اي مربيگريدر جلسات  اند شدهکه انتخاب  ییاز ابزارها ياريبس

 1کليدي ابزارها از تعدادي در واقع. اند شدهگرفته  رکا به افراد هايامور گروه تسهيل درموارد  یبرخ
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  ض        فهرست

 

 فصل) ایم کرده ينامگذار یهپا يرا ابزارها ینهاقرار دارند. ما ا مربيگري هاي برنامههستند که در قلب 

بدون توجه  مربيگري ياز ابزارها کدام هيچهستند.  مربيگريابزار  ۀو اساس هر جعب ها پایه ها آن(. دوم

کامل  مربيگريجلسات  ۀشروع و ادار یچگونگ ۀو بحث دربار توجهی بی یا یهو پا یکل ییراهنما ۀبه ارائ

 در که یددار نياز بازخورو  دادنگوش پرسشگري  براي ابزارهاییبه  یمرب عنوان به شما. مشابه آن يستن

 .هستند ضروري خود متربی با دار یمهم و معن مکالمۀ گونه هر

 

 کجاست؟ابزارها  ینتوجه و تمرکز ا کانون

هر زمان که الزم  توانيد میشماست و  ياردر اخت راحتی  بهابزار که  عملی هاي جنبه دربارۀ تر پيش

داشتن  يبرا يشتريب 1ماهرانۀو  ظریف یلدال آن  بر عالوه. ایم کردهصحبت  يد استفاده کنها  از آنبود 

 هخود ب مربيگري ياتاست. اگر شما ابزارها را در تجرب یادگيريو  یابزارها وجود دارد که آن هماهنگ

بر  و کنند میکار  يانکه چقدر و چگونه با انواع مختلف مترب يدکن یابیرا ارز ها آن توانيدمی ید ببر کار

 بود.  يدسازگار خواه يشترخود ب يانروش کمک به مترب ینبهتر یافتندر  این اساس

 يکه برا دهد میشما قرار  ياررا در اخت یکاف ياز ابزارها یلفمخت دامنۀ مربيگريابزار  جعبۀ این

که در آن  هایی موقعيت بينی پيششده است. البته ممکن است شما قادر به  يزمختلف تجه شرایط

. یدآشنا شو ها آنو با  يدکه کل ابزارها را مطالعه کن کند میبه شما کمک  ین. بنابرايدنباش  بود يدخواه

را  ینديفرا کنم میفکر  من»: یيدبود که بگو يدقادر خواه افتد  میشما اتفاق  يبرا که يتیدر هر موقع

 . «بلدم کند  میکه به شما کمک 

 هايسال یرا در ط ها اینهمانگونه که  یم برتر انتخاب کرد ابزار 50 عنوان بهابزارها را  ینا ما

 ها آناز  یبرخ و دارد یبستگ يتواضح به موقع طور بهابزارها  ین. انتخاب اایمکرده استفاده بارها متمادي

 زیادي ۀدامن انتخاب  براي شما که کنيمیاما ما احساس م شوند؛ میمستمر استفاده  طور به يشترب

 . یددار
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 شود؟ استفاده کتاب این از چگونه

 بخش مااز سازمان و شرکت هستند.  يرونب يانشده است که مرب یطراح انیمخاطب براي اول فصل

یکار م اي حرفه یمرب صورت  بهشما همواره  که هنگامی. ایم دادهشما اختصاص  حمایت از براي ايویژه

 یکردرو يدمطمئن هست ها آنکه در استفاده از  يدباش یندهاییو فرا هامدل ارائۀ به قادر باید کنيد 

 اختصاص آن به اول فصل یژه چالش و ینا برابر دراز شما  یتحما يوجود دارد. برا یو اخالق اي حرفه

مثال ینجا. در ايدکن یجادا اي حرفه يخود روابط کار يانچگونه با مترب دهد میکه نشان  است شده داده

آماده ارائه کرده هاي قالبو  مربيگريتوافقات  مربيگري  يبرا یمدل مربيگري خاص  فرایندهاياز  هایی

 . یدخودتان هم بپرداز یشخص توسعۀبه  یمرب عنوان به کند میکه به شما کمک  ایم

 یراه اصل ۀاوراکل است که نقش يو شامل مدل محور دهد میرا پوشش  یهپا ابزارهاي دوم  فصل

جلسات  يبرگزار يبرا ابزارهاییبخش  عالوه بر آن  ایناست.  مربيگري ۀجلس يبرگزار یچگونگ يبرا

طول  ها ندارند که ساعت يازاثربخش ن مربيگريِکه جلسات  یم. ما باور داردهد میارائه  مربيگريکوتاه 

 يدر فضا يمشگرف و عظ یجبه نتا توانيد میکه چگونه  دهد مینشان  یحزنگ تفر مربيگريِبکشند. ابزار 

 ايپرمشغله برنامۀ که هایی انکه در زم يمفرصت را بده ینبه شما ا خواهيم می. ما يدبرس یحزنگ تفر

که زمان  کنيم نمی زندگی آلی ایده دنياي در ما از کدام هيچ. کنند تأمينرا  نيازهایتان ابزارها این دارید 

 برگزارکوتاه  يکار هاي اندر زم مربيگرياوقات الزم است جلسات  ی. گاهيمداشته باش ياردر اخت یکاف

 ۀعمل کند و فلسف یخوب  کوتاه هم به ساختاریافتۀ مکالمات در تواند مربيگري میکه  یمبرد یشوند. ما پ

 مربيگري هاي سبکشماست. از  ۀروزان هاي فعاليتدر  مربيگري کردن سبک ينادغام و عج ی ما هماهنگ

زیر  طور دائم به يفرد هنگامی که. يداستفاده کناست   مناسب ی کهو دقت و البته در زمان ياطبا احت

در ارتباطات خألها و  از آنجا کهباشد.  کننده او خسته يبرا ممکن است يرد قرار گ مربيگري نظر مباحث

را که  يخودکار هر فرد صورت به  یدنبا   اوندا يصقابل تشخ یبه سادگ ینقاط ضعف از جانب مرب

 یاد. به کنيم میخودمان صحبت  تجربۀ از و هستيم انخودم ینجاکند. ما ا مربيگريشروع به  بيند می

 . يریدزه بگابتدا اجا يکار هر شروع يکه برا يدداشته باش

 قدرت یک این. دهد میقرار  پوشش تحت را( گذاري هدف)موفقيت  براي کليدي موضوع فصل سوم

 بيشترو متوسط متفاوت باشد.  سطح عالی ينب تواند میاست و  مربيگري جلسۀ یک در براننده پيش

 يلیبه دست آورند خ خواهند میآنچه که  شان دربارۀ موضع ی کهکه هنگام اند برده یپ ینبه ا يانمترب

 از ما. کنند میبالقوه  هاي حل راه دربارۀ مشخص و روشن خيلی فکرکردن به شروع د شفاف باش

 . ایم کردهبخش استفاده  ینا داشتن نگه زنده منظور بهقدرتمند  یرسازيتصو يو ابزارها یچالش هاي سؤال

و  یوجود دارد: درمان مربيگريدسته تمرکز دارد. در سطح ساده دو  مسئلهبر حل  فصل چهارم

تمرکزش بر  يشترمولد ب مربيگرياست.  یبه دنبال کمک به حل مسائل مترب یدرمان مربيگريمولد. 



  ظ        فهرست

 

 هنگامی که. دهد پوششعد را هر دو بُ تواند مربيگري می ۀو عملکرد فرد است. رابط يلپتانس یشافزا

 ابزارهاي. کند تمرکز شدنبهتر یبر چگونگ تواند می کرد  پيشرفترا حل و شروع به  اش مسئله متربی

به  يازاست که ن ییدر جا ها طرحو استفاده از  مسئله یکحل  يبرا یکمک به مترب دربارۀ بخش این

 عمل دارد. 

و باورها.  ها ارزشقرار دارد:  مربيگري ۀهر جلس ماوراياست که  يزشیقدرت انگ دربارۀ پنجم فصل

 شود  می اهدافش به رسيدن در انگيزه ایجاد باعث که آنچه شدند  مشخص متربی اهداف ی کههنگام

 تا يدکن مربيگريکه  کنند میابزارها به شما کمک  ین. اهاست آنعمل به  یو باورها و چگونگ ها ارزش

 متربی منابع پيداکردن درکه  يابيدرا ب ییممکن است شما ابزارها ین. عالوه بر ايدبرس تان اهداف به

الزم را داشته  يبانیبه اهدافش  کمک و پشت يابیدست يردر مس ها آناستفاده از  او باد تا نکن تان کمک

 يزيکه تنها چ يدیمدرک رس ینو به ا 1شدیم متوجه یی کهتا جا یمبرگزار کرد یاديباشد. ما جلسات ز

 . آید میما ابزارها به کار ش ینکه ا يدو کشف کن يابيد. خودتان بيمخودمان هست شود  مان می که مانع

 ما. دارند کاربرد خاص مواقع براي ها آن هاي هستند که طرح ییابزارها عنوان به دهم تا فصل ششم

 ها انبا افراد در سازم یادکه بر اساس تجربه و کار ز ایم کرده انتخاب این خاطر بهرا  هاموضوع این

 . اند آمدهدست  به

که  يدتوجه کن نفس بهاعتماد یجادا يتا به راهبردها کنند میبه شما کمک  ابزارها فصل ششم  در

هماهنگ و  يزکامل به اهداف الزم است شما با سه چ يابیدست يو باورها هستند. برا ها ارزش یربنايز

 يرتأث یشافکار بر باورها ینداشته باشد ا یافکار منف يباور  اعتماد و عالقه. اگر فرد يد:منطبق باش

 مورد هاي حل راه يجهو در نت شود میبه اهدافش  يو يدنمانع رس ناپذیري اجتنابطور  بهکه  گذارد می

وجود  ييرتغ يبرا يقو ياقو اشت یکاف ییهر چند که توانا  نخواهند بود آميز موفقيت شده توافق و بحث

ارائه  يبرا و دارندتمرکز  یخاص هاي موقعيتفصل به  یندر ا نفس بهاعتماد هاي تکنيکداشته باشد. 

 کند  می یکبه هم نزد را فصل هفتم و هشتم نفس  بهاعتماد يخواهند بود. راهبردها يدمف یژهو طور به

کار  منظور راهبردهایی را به يانکه چگونه مترب شود میموضوع پرداخته  ینا ها به این فصلدر  ینبنابرا

 .کنند اجرا و طراحی یو نفوذ شخص يو اثرساز یگرانبا د مؤثر

وجود  به تعارضکار  يطمح در هنگامی که. دارد تمرکز دیگران مؤثر باکار  یبر چگونگ فصل هفتم

 یشانبرا يتکه موقع هایی زمان در افرادالزم است صرف شود.  یاديز يجانیه يزمان و انرژ آید  می

 فکراصلی  بسيار  اهداف به يجهو در نت رود می هدرو  يلتحل شان از انرژي مقدار زیادي يست ن روشن

عمل  يزورکاتال عنوان به تواند موضوع می ینا  باشد «بد» یگرفرد د یداز د يفرد کههنگامی . کنند می

در سطح  ها انزم همۀ در را روابط و نکندفکر  یاز افکار منف يرغ یگريد يزبه چ او و باعث شود کند
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ی طراح يبرا يانک به متربدر روابط و کم ها و تعارضبخش در اکتشاف  ینا ينگه دارد. ابزارها یينپا

 يستند  بحث ن ۀو قادر به ادام اند بست رسيده بنبه  کنند میکه حس  یمواقع درچگونه  این موضوع که

 خواهد بود.  يدمف هاي ضروري را مطرح کنند  بسيار صحبت

 آید میکه به نظر  يدرجه به افراد 360 ياستفاده از ابزارها با کهاز ابزارهاست  یمنتخب فصل هشتم

 پذیر انعطاف بسيارابزارها  ینافراد در تعامل باشند. ا یرچگونه با سا کند که میکمک  باشند  گرادرون

 ینا کردن خاص يلیخود و خ سؤاالت یطراح منظور به ياندعوت مترب يبرا ییمبنا توانند میهستند و 

فصل مفهوم  یندر ا بر آن  عالوه. باشند دارید  عهده را بر ها آن مربيگريکه شما  يانیمترب يابزارها برا

را موفق  ها آنکه  هایی ویژگیدارند   اي ویژه يتکه موفق يبا نگاه به افراد است تا شده ارائه يساز مدل

 از بر آن عالوه. ریزي شود الگوها برنامه و ها مدل این از کردن پيروي يبرا و شوند ییشناسا است  ساخته

 .کند می یتحما یدها ۀو ارائ سازي آماده یقاز طر اثرگذاربودنچگونه  دربارۀ شما متربيان

در ظاهر به  که  یحال . درپردازد می يسبک رهبر یتتقو هاي شيوهدارد که به  ابزارهایی فصل نهم

 يرهبر هاي چالشابزارها در  توان از می پردازد  کار می و مربيگري کسبفصل به  ینکه ا آید مینظر 

 یک متربی اگر به هر حال. کرد بندي استفاده اولویتدر  ها مهارت ۀکار همانند توسع يطاز مح يرونب

 در که سازد میرا قادر  او يار اخت یضتفو يو ابزارها يمو راهبرد جو ت ياهه( است  سیندهآ یا فعلی)رهبر 

 . داثربخش باش يراهبرد یجبه نتا يدنو رس سازي تيم

 يو ابزارها کار و کسب ياز ابزارها يبیترک کهاست  یندهآ يبرا ریزي برنامه ۀدربار فصل دهم

مورد  خودمربيگري براي ابزارها سایر از بيشتر شاید ابزارها این. شود را شامل می یزندگ مربيگري

 ۀدربار شوند شما می باعثوجود دارند که  ینجادر ا 1خودتأملی ابزارهاي برخی. گيرنداستفاده قرار 

 . يدداشته باش يتأمل جد 2موجود وضع آمدن از بيرون گیچگون

که  یاز ابزارها به همان روش يست. الزم ن3هستند چيز همه ابزارها يداست که احساس نکن مهم

 ين. اما ما تضميداستفاده کن ایم  داده يشنهادرا که ما پ ؤاالتیتمام س یا يداستفاده کن اند  شده طراحی

 یادبه  لطفاً. کنند میکار  یواقع طور بهو  اند گرفتهمون قرار و آز یشمورد آزما واقعاً ها آن که کنيم می

 يداپ تري مهم ياگر شما ابزارها ینبنابرا يم هست یدجد يکه ما همواره به دنبال ابزارها يدداشته باش

 ینا روزشدۀ هب هاي نسخهدر  ها آنما از  که يدبه ما هم اطالع بده ید کرد یخودتان طراح یا یدکرد

 داد.  يمبه شما هم اعتبار خواه ي فکر يتکرد و ضمن حفظ مالک يمکتاب استفاده خواه

 
 

___________________________________________________________________ 
1- self-reflection 
2- get you out of bed 

3- feel married to the tools 



  غ        فهرست

 

 

 

 یسندگاننو دربارة

 ۀتوسع هاي مسئوليتبوده است. همزمان که  ییاجرا یسال مرب به مدت پانزدهجونز  گيليان

به  مربيگري ۀبرنام ارائۀ براي است  یافته افزایش وي برايمرتبط با آن  کارهايوو کسب مربيگري

 افتخارمدت  ینا یط او درمختلف کرده است.  يانو استخدام مرب یابیشروع به ارز  مختلف هاي سازمان

 ها و با وجود مسئوليتدهد.  یشرا افزا مربيگري يانو متقاض يرانفراگ يفيتآن را داشته است که ک

تعامل با  نتيجۀ در استکرده  یسع داشته  عهده بر مربيگري زمينۀ جونز درکه  یفراوان هاي مشغله

 وي. گيرد ه کارو ب یی کندشناسا مربيگري يبرا يو قدرتمند يقو يابزارها  مختلف يانو مرب يانمترب

ابزار  50»و  «یگروه مربيگري چگونگی» ها آن ترین مهمدارد که  مربيگري زمينۀ در کتاب ده از بيش

 است.  «مربيگريبرتر 

 یاديو مقاالت ز ها کتاب او .است شده آساي مربيگري معجزه د دنيايوار 2004از سال گورل  رو

 را افراد شغلی و شخصی زندگی تواند مربيگري میابزار  گورل و انتشار داده است. از نظر  کرده مطالعه

مورد از  که پنج است یافته انتشار متعددي هاي کتاب اوقرار دهد. از  يرتحت تأث آوريشگفت طرز به

 است.  مربيگريدر مورد  ها آن

  

 


