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شلوغیِ سر ست انجام دهندکارهایی که میمدیران و افزایش  امروزه با  سیدن به همبای سخگویی پکارها و  ۀ، ر  تمامیبه ا
 شده است. ممکننا ،و در برخی مواردسخت  یکار ،شودمی که از یک مدیر هاییدرخواست

 .ای استپیچیده سخت و کار ،های مدیریتی اکتفا شوداگر تنها فقط به دانش ،مدیریت در عمل

 ازجمله: ؛روزانه کارهای مختلفی دارند ،مدیران

 ؛ای مختلفهپیگیری 

  ؛های مختلفبخشیندهای درحال انجام اکارها و فرنظارت بر روند انجام 

 ؛برای پیشبرد صحیح کارهاهای مختلف یک مجموعه بخش گیری ازگزارش 

 ؛های درحال انجام دارندروند پروژه ای که برهای روزانههماهنگی 

 یشکار خو تسلط بر برایهای مختلف هانهبه ب دیران میانه و کارمندانگیری با مارتباط. 

 ی خارج خواهدودست  کار از ،نباشدمسلط  شر خودکاچون اگر یک مدیر بر  ؛مهم و اساسی است یعنصر ،کار تسلط بر
 بتواند خوب مدیریت کند. مدیریت کند تا هادل بایست بریک مدیر موفق می .شد

 :شودبیان میای مدیر یک دقیقهبلنکارد در کتاب  قای دکترآاز نقل به مضمون ای گفته 

 .ایهقدقییک بازخوردِ ای،هقدقییک تشویقِ ای،هقدقییک تنبیهِ :سه پایه استوار است مدیریت بر

ایجاد یا  شخود دررا هایی مهارت سییتا ضییروری ،کندهای مذکور رسیییدگی فعالیت ۀهمبه  بتواند ی برای اینکهمدیرهر 
ستم گریتحلیل ،ثرؤارتباط م ،تفویض اختیار مدیریت زمان، طراحی، هایجمله مهارتاز ؛تقویت کند سی ست.و  یک  سازی ا

ش اشکارهای روزانه باید موفق مدیر سدرا ب سایی کند.و فوریت اهمیت  ازنظر ع کار راانوا و نا  توانمند و پویا یک مدیر شنا
 یشحفظ اختیار خو با، توانند آن را انجام دهندمی سایر افراد مجموعهو  برخوردار استیی باال اهمیت بسیار که ازرا کارهایی 

کارها به  اسپاریِیعنی و»اختصار هتفویض اختیار ب گویند.می «تفویض اختیار» ،مدیریتعلم  به این کار در .سپاردمیها به آن
 «مدیر. حفظ اختیار خودِ دیگر با افراد

را  یشزه مهارت خواین حو نیازمند آن هسییتند که در ،مناسییبی داشییته باشییند مدیران برای اینکه بتوانند تفویض خوب و
بیزینس مات خد ،مدیران کمک کندگونه اینتواند به می که وکارگریِ کسیییبحمایتهای یکی از حوزه لذا ؛توسیییعه دهند

 است.کوچینگ 

 زایای زیر رابرای مدیران م تواندمی وکارکوچینگ کسییب ،icf و wabc ،، گالوپربسفُ سییسییاتی همچونؤبه اعتراف م
 :داشته باشد

 ِ؛مدیران سرعت وکیفیت ببخشدمدیریتِ  به نتایج 

 ؛داشته باشندتری گیری عالیبتوانند تصمیم به چالش بکشد تا نگرش مدیران را 

  ِ؛را کاهش دهند خطا میزان تابازخورد دهد  به آنها ،مدیرانضمن همراهی 



 ؛داشته باشند شانای سازمانسودآوری بهتری بر شود تامی باعث خالقیت مدیران 

  برای این حوزه  شییانرفیتظتمام  بتوانند از تاکند کمک میبالفعل مدیران  بالقوه وهای توانایی شییکارسییازیِآبه

 ؛استفاده کنند

 ؛دکنمی را فراهم انمهارتهای مدیریتی مدیر ۀتوسع ۀزمین 

 ؛دهدمی توسعه وکند میسازمان را فراهم  زاییِهای درآمدزمینه 

  ؛هم ارتباط برقرار کنندبهتر باتا کند میکمک به افراد سازمان 

 ؛شد خواهدفرینی سازمان آباعث ارزش 

 طراحی کنند.بازرا بازبینی و سازمانشان بیزینس پلن کند تا به مدیران کمک می 

 مربیِیک هایی که وکارکسییب گذاریِسییرمایه بازده طور متوسییط به ،شییرکت منچسییتر نشییان داد ۀمطالع 2001در سییال 
 .کنندصرف می مربیگری خدماتِای است که برای دریافت ههزین از بیشتر برابر 7.5کنند، می را استخدام وکارکسب

کردند، می ری و هم آموزش را دریافتمدیرانی که هم مربیگوریِ عملکرد بهره ،انجمن مدیریت کارکنان نشان داد گزارشِ
 افزایش کردند،می دریافت آموزش فقط که اجرایی مدیرانآن دسیییته از  وریبهرهکه افزایش یافت؛ درحالی درصییید86
 داشت. درصدی22

شان داد که  یهگرو ۀمطالع کی شرکت40ن صد از  سع آموزش و یبرا نگیکوچ نسیزیاز ب Fortune 500های در  ۀتو
 استفاده کردند. شانرانیمد

رای بیک دالر  ازای هربههایی که شیییرکتانجام داد، MetrixGlobal LLC دیگری که  ۀمطالعبراسیییات نتایج 
زیر را به دنبال داشته  اراین دریافت خدمات مربیگری آثدالر بازگشت سرمایه داشتند و  7.9 پرداخت کردند، مربیگری هزینه

 :است

 53؛ستاداده  آنها را افزایش وریِبهره که دادند گزارش وکارکسب مدیرانو  صاحبان درصد از 

 61؛ستاه افزایش دادرضایت شغلی آنها را ها آموزشگزارش دادند که  هاوکارکسب درصد از 

 23شییان راعملیاتیهای هزینه کرده اسییت، به آنها کمک وکارکسییب که مربیگریِدادند  از مدیران گزارش درصیید 
 دهند؛کاهش 

 22 ؛سته ارا افزایش داد هاآنسودآوری  وکارکسب ها گزارش دادند که مربیگریِشرکت ازدرصد 

 67 صد صاحباندر سب از  ستفادهکه  دادند و مدیران گزارش وکارک سب مربیهای از آموزشباا سته ،وکارک اند توان

 ند.دهافزایش  شانوکارکسب دررا  شانتیمیهای مهارت

 دیران بپردازیم.م برای تفویض اختیار کاربردِبسیار مهم و پردر این مقاله به مهارت  کنیم،میحال ما سعی 



 در مدیران تفویض اختیاردَه پیامد نبودِ 
سات نتایج سبآمده از دستبه برا سات کوچینگ ک صورت های موعهمجبا تعامالتی که به باتوجه وکار وجل  گرفتهمختلف 

  .ستااثرگذار  آنها بر روی تفویض اختیارکنند که میبیان مدیران عواملی را  است،

قالب جلسییات  که دردر پیش گیرد  رامناسییبی  مسیییر این موارد نقش بیزینس کوچ آن اسییت که متناسییب با هرکدام از
 افتد.می اتفاق وکارکوچینگ کسب

بیشییترین این عوامل،  ایم.فهرسییت کرده ،اسییت یتنع مدیرموا توان گفت ازمی نوعیمهم را که به عامل بسیییار دَه زیر در
 .اندداشته ذکوربین مدیران م فراوانی را در

 ِ؛انجام کار کندی 

  ِ؛مطلوبیت کارنبود 

 ؛توانایی انجام نبود 

 ِ؛حس خوب مدیران نبود 

 ؛نبود سیستم 

 ؛نبود نیروی کافی 

  نکردن؛ندانستن عواقب تفویض 

 ؛کاهش اختیارات مدیران 

 ؛دلیلانجام کارهای بی 

 کارکنان به مدیران. اعتماد کاهش 

 .وکار را بررسی خواهیم کردنقش کوچینگ کسب و پردازیممیررسی این موارد یک به ببهیک 

 کندی انجام کار
تفویض  شانبه کارمندان را کار مدیرانشود که . این باعث میشودمی انجام کار کارمندان، باعث کندیِ بهتفویض اختیار 

سیارها پروژه کیفیِ سریع و که انجامازآنجا .نکنند ست ب سپاری کنند مدیران ازاینکه همه یا بخشی از ،مهم ا  امتناع، کار را وا
این کار مانند  .دهندن نمیاهمیتی به آ کنند یامی آن را فراموش، له را حل کنندئینکه مسییاجای ه مدیران ب بعضییاً .کنندمی

 !پارات آن نپردازیمآاما به ترمیم و  ؛مچرخ پنچر راه برویبا ترجیح دهیم  ،شودمی پنچر خودرواین است که وقتی یک 

ست  وکارنقش یک کوچ کسب سانی این ا مربی  لش بکشد.چا به این قضیه بهراجع را نگرش مدیرکه یا یک کوچ منابع ان
سب س وکارک س سعی دریش عمیق خو و االت هدفمندؤبا  صاًمی کمک به مدیر وی .دارد مدیر له با خودئحل م شخ  کند تا م

 ت. سیصحیح چ نتیجه و راهِدهد و با وی به این نتیجه برسند که این کار را انجام نمی بداند که چرا



  ؟ سرعت کافی نداشته باشندکارمندان برای انجام کارها است عواملی باعث شده چه 

 ؟ اتفاق بیفتد این آیا باید 

 ؟یا نه بگذارد ار وقتاین  ،داشته باشند بیشتری سرعت شانکار درکمک کند تا کارمندان  بتواند مدیر آیا اگر 

  (حسن انجام کار) مطلوبیت کارنبودِ 
سات کوچینگ یکی از چندی پیش در سب جل سمت  مدیران که در یکی از، روکاک سیِفنی و ق های رکتش یکی از مهند

به فعالیت بود خیلی خوب انجام  ،کنممی پاریبخش واسییی به کارمندان که وقتی کاری را کرد عنوان ،عمرانی مشیییغول 
 کند.ید نمییتأ قسمت نظارت وخورد می کارها برگشت ،رودمیبه قسمت بعدی  وقتی این کارها و دهندنمی

سبمربی نقش  ست که ابتدا  وکارک سئله رااین ا سئله به بازتعریف کند خود مدیرکمک  با برای مدیر م ستی تعریف و م در
نقش مربی  .آن به تعیین وضییع مطلوب بپردازیمازخوبی بررسییی شییود و پسکند تا وضییع موجود بهمی کمک ،شییود. این

سب ست که  وکارک ضع مطلوباین ا سیدن به و سخه یرون به این مدیرب بخواهیم از اگر شاید به مدیر کمک کند. در راه ر  ن
 چندانشییاید هم دیگری  بازخورد هر ، چنین اتفاقی رخد داده اسییت.نداهآموزش ندید شکارمندانچون به وی بگوییم  ،بدهیم

سئله را مدیر اما وقتی با خود؛ به این مدیر کمک نکند سید.به نتایج معقول و دست ،کنیممی بررسی م  ییک یافتنی خواهیم ر
شف و اختراع راه ،افتدمی یند بیزینس کوچینگ اتفاقاهایی که در فراز مزیت ست.حلک سی بعد از  ردی کهیکی از موا ها برر

ابط مدیر با کارمندان وراین بود که  ،شدمی بایست اصالحمیو  شدمشخص  وکارکسبدر فرآیند کوچینگ که با مدیر بخش 
 بود.معترف مدیر هم به این قضیه  خودِ .باید اصالح شود ،این وضعیتبرای بهبود 

ست بدانید  سبکوچ  هیچجالب ا ضاوت نخواهد کرد. گاه یک مدیرهیچ یوکارک شی می ککم مدیربه او  را ق کند تا با دان
سب کند که دارد یا باید شخیص دهد  ،ک سئله را ت سخه بپیبیزینس و خودش برای خودش با کمک م کوچ به وی  د.چکوچ ن

نخواهد  را تنها طلوب مدیربماند و تا رسییییدن به وضیییعیت م باز روگزند موانع پیشِ کند تا آن را عملیاتی کند و ازمی کمک
 گذاشت.

 توانایی انجام نبودِ 
تشخیص تان را وکارکسب بتوانید مسائل اصلیِ نید وبتکاتان را ذهنیهای کند تا خاکمی یک بیزینس کوچ به شما کمک

 شما ،کندمی یداپبیزینس کوچینگ  جلساتاما با سطحی که  ؛باشدداشته  دیگری ۀپوست شکل و ،مسائل. ممکن است دهید
سائل بعدیِهای الیهانید به عمق تومی ست پیدا کنید  م س به دناتومی کهد حجم  رخی مدیران ازب .دله کمک کنئشناخت م
  یا فرافکنی جوابی ندارند ،یداهردکچه  لهئاین مس شود که تا حاال بامی الؤساز آنها وقتی  کنند.می هگالی ،زیادی که دارند کارِ

ید؟ اهدکرحال واسپاری بهاتا ر ارهااین ک که آیا شودمی الؤس ،یرهایی با کمک مربیمساز طی بعد از همین مدیران کنند. می
 «انجام دهند. خوبیولی کارمندان نتوانستند به .بله» :گویندمی در جواب

تفویض اختیار و انجام بخشی  ۀدهد که زمینمی پیشنهادطرحی را موجود های موقعیتبه مدیران باتوجهبه  وکارکسبکوچ 
مدیران  بعضیاً .وزشیی کارمندان فراهم شیده اسیتآم ۀزمین ،این طرح بخشیی ازدر . محقق شیودکارها توسیط کارمندان  از



 ،جالب است بدانید! دانندمی چراکه آموزش دیدن را وقت تلف کردن ؛دانندمی پایین را این کار پذیریِثیرأت کنند ومی مقاومت
صنعتی به ژاپن امروز اگر ست وجزلحاظ  شده ا شناخته  شرفته  شورهای پی ست. ،آنهای علت یکی از ،ک  ۀسران آموزش ا

 برابر ایران است.20 ژاپن آموزشیِ

شغول  نجار دو ست از اول پس از نجار بودند.به قطع کردن درختان م شید و کار مدتی د  .کرد اشیزکردن ارهبه ت شروع ک
ام را وقت ندارم که اره»: دوم گفت ات را تیز کن. نجاراره ،بخشی به کاررا داد که برای سرعتبه نجار دوم هم این پیشنهاد 

 ؛وداول گذاشییته ب به نجار دوم وقت بیشییتری نسییبت که نجاربااین روز در پایانِ. (دهندمی مدیران جوابی که بعضییاً)کنم  تیز
 !درخت کمتری قطع کرده بود

ست کردن ارهکارمندان مانند تیز برای دیدنآموزش سبکوچینگ  .ا مدیران به  ۀکنندشود باورهای محدودمی باعث وکارک
 چالش کشیده شود.

  مدیراندر حس خوب نبودِ 
 اما به شیکل ؛اشیدمنطقی داشیته ب یدلیل شیاید احسیاسیی دارد.جنبۀ  بیشیترکنند که می مسیائلی را مطرح یمدیران گاه

به نظر  .مل کنندألحظه ت ردواقعی و  کند تا بتوانند منطقی ومی به مدیران کمک وکارکسبکوچ  .احساسی نمایان شده است
 ؟احساسی دارد یا منطقی ۀجنب ،داماین اقشما 

 چه مقدار؟ اسییت چه سییطحی از ارتباط ،«رضییایتمندی ندارم ،دیگری بسییپارمخص را به شیی که این کارازاین»آیا عبارت 
کند تا این دالیل می ا کمکبیزینس کوچ به شم .منطقی داشته باشد یدلیل این بگذاریم که این کار بر ابنا ر ؟پذیرفتنی است

را تعریف  ناسب با هر کاراقدام مت ،دیبنپس از دسته کنید.بندی را دستهها آن ،ابتدا تعریف و پس از تعریف کرده،را مشخص 
 تفویض اختیارا بتوانید خوب انجام دهید ت با پشیتکار ، مسیتمر ورا آگاهانه تانهد کرد تا اقداماتکوچ به شیما کمک خوا کنید.
 بپردازید. تانوکارکسبو به کارهای مهمتر در کنید 

 نبود سیستم 
سازمان و مجموعه به آن  ضای  سی که اع سا شکاالت رایج و ا سنبودِ بحث  ،ندامعترضیکی از ا ستم ا  تئبه جر ت.سی

ست که شیوع جالب ا .چه بزرگ و چه کوچک است ،مجموعه هرمهم  مسائل بسیار سازی یکی ازتوان گفت که سیستممی
 :امعناینسازی بهسیستم .فراوانی هم دارد

 ؛ص باشدکارها مشخ یندافر 
 ؛واضح باشد تهای کارتوالی و ان ابتدا و 
 ؛بداند کامالً ارش ایف خودهرکس وظ 
 باشدفرما حکم نظم بر کار. 

 ،واسپاری بخشی از سیستمِ. واسپاری به چه شکل است که سیستمِاین ؛است مشهود له کامالًئمسهم این  در تفویض اختیار
 همشخص کردن این است ک



  ؟افرادی استاین کار در توان چه 

 چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ کار در انجام این 

 ؟ ه باشندباید دید اهایی رچه آموزش 

 ،کسی باید تحویل داد؟به چه بعد از انجام کار 

 سردرگم نشود. ،کارمجریِ قبیل تا االتی ازاینؤو س

با این کار  کارمندان جام دهند.را ان توانند کارهامی را درست کنند، کارمندان بهتر بتوانند سیستم تفویض اختیار مدیران اگر
عوامل کلیدی است  ز، اتوسط کارمندانحس خوب به انجام کارها  .مناسبی از انجام کار خواهند داشتاحسات رضایت خاطر 

 .توجه کنندن آبه  بایدکه مدیران 

 نیروی کافی نبودِ
 نداریم.  تفویض اختیارکنند که ما نیروی کافی برای می مدیران عنوانبخشی از 

ور نیستند موجود بهره ارمندانِکاگر  .باور به اینکه نیرو نداریمرا به چالش خواهد کشید.  باورهای شما وکارکسبیک مربی 
ستوقت آنها یا  تمامِ و صد80ِ کمد ست در شان پر ا سیم ۀعمد اما در؛ دیگری کرد فکر باید پس ،وقت های وارد پس از برر

به کارهای  . کارمندانوری کارکنان پایین اسییتبهره مثالً ؛دیگری را مشییخص کرده اسییت مسییئلۀتیجه ن ،گرفتهصییورت
شیه ستپردازند و می ایحا شتن) کاریکند ،کاریخراب ،کاریدوباره .زمان مفیدشان کم بوده ا  د درسائل موجوم ،ت(سرع ندا
 .کاری بوده استهای سیستم

 به جواب برسید. ها ا با همدیگر برای این چالشیک بیزینس کوچ همراه شما خواهد شد ت

 اختیارتفویض  نبودِندانستن عواقب 
ستراتژیک در  سائل مهم و ا سبمدیران باید به م ست که الزم  ،امر اینبرای تحقق  .بپردازند شانخود وکارک از روزمرگی ا

 ۀکه هم کنندمی حسییاتا یمدیران ما گاه کنند.واسییپاری دارند، توسییط دیگران ابلیت انجام که قرا کارهایی و  رها بشییوند
شان انجام دهند سات .کارها را باید خود صرفهمی اح سیاری ازاما  ؛کنندمی جوییکنند  شای ،موارد در ب شد.این کار   د خطا با

سبکوچ  شما کمک وکارک سید و کارهایی می به  شنا سایی کنیدرا کند تا کارهای مهم را ب ست برون که شنا سپاری الزم ا
 .کنید

 

 

 

 



 ند یا نخواهند تفویض اختیار کنند:اگر مدیران ما نتوان

 

 ؛آورندمی ارزش رویبه کارهای کم 
 ؛مانندمی از انجام کارهای ارزشمند باز 
 ؛توان سیستم محدود خواهد شد 
 ؛همیشه مدیران درگیر هستند 
  دنندار وقت کارهای استراتژیکبرای. 

س وکارکسبرشد  صمیمات مدیر ا شما ت.در گرو ت سیر پر بیزینس کوچ همراه  ست خم کاروپیچدر م صمیمات  ا تا بتوانید ت
 درست بگیرید.

 کاهش اختیارات مدیران
که از ترتبعضیییی  ندمدیران دابرخی هایی  ها بربه  ،ر یارات آن ی .گرددمیکاهش اخت ار هم از این نوع تفویض کردن اخت

ما ؛ دهدمی کردن اختیار قدرت آنها را کاهشکنند که تفویض می برخی از مدیران تصیییور هاسیییت.ترت به اگر ا باال  از 
سب شت. ،بنگرند شانخود وکارک صور را نخواهند دا سبکوچ  این ت ستمی را د وکارک سی شتفکر  ما تقویت خواهد کرد تا ر 
 ران رفع خواهد کرد.ا از مدیاین نگرانی ر اختیار اصولی و منطقی و سیستماتیکتفویض  .بنگریدبا دید باز به مسائل  بتوانید

 دلیلبیانجام کارهای 
مدیران  یگاه دلیل باشیم.بی ،دهیممی انجامبه ما نخواهد داد تا برای کارهایی که  ااین اجازه ر ،مندمدیریت کارآمد و نظام

شاید در گفتگوها خواهان این هستند  ؛کننددانند چرا تفویض نمینمی سپاری که کارها را ولی  چون به نفع خودشان  د؛کننوا
صمیم ،گیردمی یندی که در پیشابیزینس کوچ با فرست. ا شفافیت در ت سمت  یعنی اگر  ؛د دادسوق خواهگیری شما را به 

شد. کنید، کامالًمی هم تفویض اگر بدانید چرا و دقیقاً، کنیدتفویض نمی سازمانی و فردیخودآگ» شفاف و گویا با از  «اهی 
 است. وکارکسبوچینگ جلسات ک مهمدستاورهای 

  اعتماد نبودِ
، شودمی ه باعثئلاین مس .دانندمی را مهم شاندهند و کارمی اهمیت شانچراکه به کار خود؛ متعهد حق داد باید به مدیرانِ

 وکارکسبع توسط مربی شناختی این موضوم این است که دالیل شناختی و فرامه ۀنکت کمتر به تفویض اختیار روی بیاورند.
  ر واگذاری کارها به دیگران برسد.دبد تا بتواند، به اعتماد بایست راهکاری را بیامی تا اگر مدیر اعتماد ندارد وشود می بررسی

 

 


