
 

 مدل اسکار چیست؟ 

ها باشند تا  اند که بتوانند الگویی برای کوچ به این علت به وجود آمده کوچینگ هایمدل
کنند. مدل  برگزار  را  باالتر جلسات خود  باکیفیت  بتوانند به راحتی و  زیادی در  آن ها  های 

 .یکی از موثرترین آن هاست مدل اسکار  مبحث کوچینگ وجود دارد که

توانید ها استفاده کنید و همچنان می لتوانید برای همیشه از این مد یادتان باشد شما می 
کنید و طبق آن مدل خودتان جلسه کوچینگ را برگزار   کشف   تر مدل خود را که هرچه سریع 

ها در گفتگوهای خود و یا در  کنید. اگر شما کوچ هم نباشید خواهید توانست از این مدل
تان و اعضای خانواده خود  محل کار و یا در خانه از آن ها استفاده کنید و به همکاران و دوس

 .کمک کنید که بتوانند به راحتی برای مشکالت خود راه حل پیدا کنند

سال   OSKAR مدل دنیای   Mark Mckergow وPaul JACKSON  توسط  ۲۰۰۰در  به 
 تمرکز   کوچینگ معرفی شد. در این مدل، کوچ به جای اینکه بر روی مشکالت و مسائل مراجع

گذارد و سعی انداز مراجع می ها و اهداف و چشم بر روی راه حل   کند، بیشتر تمرکز خودش را 
 .کند که از این طریق مراجع خودش را راهنمایی کندمی

 :مرحله مدل اسکار در کوچینگ  ۵

کوچ سعی می و  است  تشکیل شده  پنج قسمت  از  اسکار  جلسات  مدل  ها  آن  کند طبق 
کند برگزار  را  خروجی) OUTCOME .کوچینگ  و  بندی)SCAL   -(نتیجه  -(مقیاس 

KNOW  ( دانش)-ACTION (اقدام) REVIEW (مرور و بررسی). 

 :(OUTCOME) نتیجه و خروجی

این مرحله یکی از مراحل مهم در مدل اسکار کوچینگ همین مرحله نتیجه و خروجی است 
خواهد چه کاری انجام خواهد به کجا برسد و میکند که مراجع میآن کوچ بررسی میکه در

آل او و یا به عبارتی وضعیت مطلوب او چیست و  چه هدفی دارد و چشم انداز ایده  دهد و
 خود برسد؟  هایخواسته  تواند بهچطور می 
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آل خود را مشخص کرد وقت آن است که مشخص شود  انداز ایدهو وقتی که مراجع، چشم 
این جلسه می  آخر  بوددر  این جلسه چه خواهد  و خروجی  برسد  به چه چیزی  و    خواهد 

 توانند تشخیص دهند که جلسه مفید بوده است؟مراجعین چطور می

 : (SCALE) مقیاس بندی

انداز چشم  اینکه  از  قسمت    پس  این  در  مشخص شد،  مراجع  کوچینگ  اسکار  مدل  در 
شود چه مسیری باید طی شود تا مراجع به هدف خود برسد و اآلن در کجای  مشخص می 

 هایی نیاز دارد؟ یک مرحله پیشرفت کند به چه مهارتاین مسیر قرار دارد و برای اینکه 

از مراجع می خواهد که  این مرحله کوچ تمام این موارد را به موارد کمی تبدیل می کند و 
 آلش داشته باشد به ایده مسیر رسیدن تا چند معیار برای بررسی خودش در طول این یک 

 :(Know)دانش و آگاهی

از کلیدی ترین عوامل برای رسیدن به موفقیت است و دو مؤلفه  داشت ن عزت نفس یکی 
اصلی دارد: اول اینکه شخص احساس کند که ارزشمند است و به خودش افتخار کند ودوم 

ای است اینکه فرد احساس کند که در یک یا چند زمینه مهارت فراوانی دارد و یک فرد حرفه 
پول در بیاورد ویا حداقل خود را با استفاده از آن ها به همه   تواند از طریق آن ها یاکه می

 .نشان بدهد

کوچ این قسمت  توانمندیمی   تالش  در  تمام  بتواند  که مراجع  ببینید و کند  را  های خود 
که در چه مسائلی بسیار خوب عمل  ارزش  کند و همچنین متوجه شود  را پیدا  های خود 

س از اینکه تمام این مراحل انجام شد و مراجع به  کند و به قولی نقاط قوتش چیست. پ می
هایش آگاه شد نوبت آن است که مراجع تشخیص بدهد که چطور باید از خود و توانمندی 

 .این نقاط قوتش در مسیر رسیدن به اهدافش استفاده کند



 

 :(action) اقدام

م انداز پس از اینکه نقاط قوت و مراجع در مدل اسکار کوچینگ مشخص شد و متوجه چش
خواهد به کجا برسد، در آخر کار باید از او بپرسیم که آل او شدیم و فهمیدیم که میایده

آن هدف می به  رسیدن  برای  که  کاری  کردن اولین  پیدا  برا  بدهد چیست.  انجام  خواهد 
 :های مراجع سه سوال وجود دارداقدام

 برای رسیدن به هدفت چه کاری باید انجام بدی؟-۱

 را چطور انجام میدی؟  این کار-۲

 در چه زمانی قرار است این کار انجام شود؟-۳

طور های مراجعین را به اقدامک تبدیل کنید. اقدامک همان شما باید سعی کنید که اقدام
که اقدامیست  همان  پیداست  اسمش  از  به    ترکوچک   که  مراجع  مثال  برای  است.  شده 

بخرم. این یک اقدام است. و کوچ سوال  گوید که در این هفته باید یک ماشین  می شما  
گوید که در آخر این ماه  کار را انجام دهی؟ مراجع در جواب می خواهی اینکند که کی می می

 .باید اینکار را انجام دهم

خواهی این کار را انجام دهی و چرا زود تر انجام پرسد برای چه یک ماه آینده می کوج می
ید که آخر پول کافی ندارم. تا اینجا یک اقدام دیگر هم  گودهی و مراجع در جواب مینمی

دهد خب برای اینکه پول به نام جور کردن پول به وجود آمد. در این لحظه کوچ ادامه می
دهد که مقدار از پولم را به  هایی باید انجام دهی و مراجع جواب میکافی جور کنی چه کار 

 .است  دوستم داده ام و مقداری از پولم هم در بانک 

ادامه می اینکوچ  از  اول کدام یک  انجام بدهی و مراجع پاسخ می   ها را دهد که  خواهی 
خواهم که پولم را پس بدهد و زنم و از او میدهد که پس از جلسه به دوستم زنگ می می

فردا صبح هم به بانک زنگ میزنم. زنگ زدن به دوست و رفتن به بانک اقدامک به حساب  
 .ینکه خرید ماشین صورت بگیرد باید اول پول جور شودآیند وبرای ا می



 

 :(Review) مرور و بررسی

کند که چند درصد می  بررسی  این مرحله یکی از مراحل مهم است که اقدامات مراجعین را در
باقی مانده است. آن اقداماتی که انجام شده با چه     از آن ها را انجام داده و چقدر از کارها

این  انجام نداده.  که  انجام نشده دلیلش چه بوده  که هنوز  اقداماتی  آن  کیفیتی بوده و 
 .شودبررسی می مرحله معموال در هفته بعد

 کالم آخر 

ها بسیار سازد. این مدل نه تنها برای کوچ را می  OSKAR مدلمرحله که گفته شد    ۵این  
به راحتی ارتباط بگیرند و به آن ها در     کند که با مراجعین مفید است و به آن ها کمک می

هر چه شفاف شدن مسئله کمک کند بلکه اگر شما سعی کنید طبق این مراحل با همکاران  
ر   ... و  ،دانشگاه  کار  محل  در  خود  دوستان  که  و  توانست  خواهید  راحتی  به  کنید،  فتار 

 .خودتان را ارتقا بخشید 

شود برای کسانی  ها متمرکز میتواند چون که بیشتر بر روی راه حل می  کوچینگ این مدل
 .که وقت کمی دارند بسیار مناسب است

 


