
 چیست؟«منتور» و «کوچ» میان تفاوت

 چیست؟ منتور یک وظایف*

 تهاه   کارمنهدان  متقابه   و فهریی  بهی   ههای مههارت  توسههه  و ایحرفهه  رشد به توجه با کاروکسب منتور یک

 و هها گزینهه  کارمنهدان  ایه   تها  کنهد مه   کمهک  او ویهه  بهه  و کنهد مه   پشهتیاان   و حمایهت  آنهها  اه کارش،

 و کننهد  ایجهای  جدیهد  ارتااطهات  کننهد،  تهیهی   را توسههه  اههدا   کننهد،  کشهف  را خوی ایحرفه هایانتخاب

 خهوی،  عملکهری  یر اعتمهای  و اطمینهان  ایجهای  و بخشه   الهها   بهرای  منتورها. کنند شناسای  خوب  به را منابع

 کارمنهدان  بها  کهه  کنهد مه   کمهک  آنهها  بهه  ویهگه   ایه  . یارنهد  را مشکالت با مقابله به تمای  و مثات نگرش

 بهه  منتورهها  وکهار، کسهب  ییهدگا   اه .کننهد  بحه   تهر راحهت  ایحرفهه  ههای یغدغهه  و اهدا  موری یر جوان

 کارمنهدان   و کننهد مه   کمهک  آنهها  اعتاهار  افهزای   و هها مهارت توسهه نفس،به اعتمای برین باال یر کارمندان

   هستند، رضایتمندی و نفسبه اعتمای یارای که

 کیست؟ کوچ*

 و هها مههارت  ایه   تجزیهه  بها  را کهار  ایه   او یاری؛ تمرکهز  یافتهه  توسههه  اهدا  و خاص هایمهارت بر کوچیک 

 ایه   انجها   بها  یرنتیجهه  کهه  یههد مه   انجها   مشهخص  همان  یور  یک یر مشخص کارهای و وظایف به اهدا 

 . کندم  کمک آن رشد به کار،وکسب پیشرفت انداهچشم ساخت  روش  برای و کار

 کهوچ . شهوی مه   محسهوب  بهزر   چهال   یهک  کارهها وکسهب  اه بسیاری برای اهدا  بندیاولویت و شناسای 

 مقابلهه  هها چهال   ایه   بها  آنهها  اهمیهت  اسها   بهر  اهدافشهان  بنهدی اولویهت  بهرای  هاکاروکسب به کمک با

 خهاص  ههای جناهه  مهدیریت  و مسهال   فصه   و حه   بهرای  تررسم  و مندنظا  روش یک یناال به آنها. کندم 

 طه   یر و هسهتند  موریانتظهار  اههدا   انهداه چشهم  فقهدان  یچهار  کارهها وکسهب  اغلهب  .هسهتند  کاروکسب

 بهرای  اله  شهفافیت  کهوچ  یهک  امها  شهوند، مه   خطها  یچهار  رسهاند مه   موفقیهت  به را آنها که مراحل  کرین

 یهنهد مه   قهرار  پرسه   و ترییهد  مهوری  را موجهوی  ههای اید  آنها. کندم  فراهم را انداهچشم ای  به یستیاب 

 .گریانندبرم  اصل  مسیر به را کاروکسب و

 


