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 چیز را به یک انسان آموزش دهیدتوانید همهشما نمی

 -۸۵۳۱مظاهری، محبوبه،  : سرشناسه

 گ با بیانی ساده و همراه با پرسش و پاسخ/نآشنایی با کوچی : عنوان و نام پدیدآور

 نویسنده محبوبه مظاهری. 

 .۸۹۳۱ ،تهران: الماس دانش : مشخصات نشر

 ؛(.رنگی) نمودار ،(رنگی) جدول ،(رنگی بخشی) مصور: .ص۸۸۱ : مشخصات ظاهری

  م.س۸۱/۵×۱۸/۵

 ۳7۱-0۱۱-۸۱۳-۱۸۹-۱ : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 مربیگری اجرایی : موضوع

 Executive coaching : موضوع

 راهنمای آموزشی --رهبری : موضوع

 Leadership-- Study and teaching : موضوع

 HD۹۱/۱ : رده بندی کنگره

 0۵۱/۱۱7۸۱۱ : بندی دیوییرده 

 ۵07۸۱۱۱ : شماره کتابشناسی ملی

 الماس دانش : ناشر

 پاسخ و پرسش با همراه سادهی انیب با -آشنایی با کوچینگ : عنوان کتاب

 محبوبه مظاهری : نویسنده

 جلد ۵۱۱  : شمارگان

 ۸۹۳۳اول   -ویرایش اول : نوبت چاپ

 : قیمت
 تومان ۹۱۱۱۱

 

محفوظ است و استفاده از تمام یا نویسنده برای  این کتاب کلیه حقوق"

چاپ و فروش حضوری و مجازی این کتاب فقط با اجازه انواع بخشی ازمتن ، 

 "پیگرد قانونی دارد و تخطی باشدمیسر مینویسنده کتبی 
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 توانید به وی کمک کنید آن را در درون خویش کشف کند.شما فقط می

 گالیلئو گالیله

 

 

 تقدیم هب:

 هستند.پدر و ماردم هک همیشه حامی و همراه من 
  

 فهرست:
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 7........................................................................................................................................پیش گفتار

 ۱.......................... .................................................................................................................... مقدمه

 ۸۸........................... ............................................... فصل اول : آشنایی با تکنیک کوچینگ

 کوچینگ تعریف

 کوچ کیست؟

 کوچی کیست؟

 حوزه عمل کوچینگ

 تأثیر فرایند کوچینگ چیست؟

 معایب کوچینگ

 هدف کوچینگ

 دهد؟کارهایی انجام نمیو کوچ چه تخصصی نیستکوچینگ چه 

 هاتفاوت کوچینگ با سایر تکنیک

 شود؟آیا کسی که سابقه کار در زمینه مدیریت یا مشاور دارد هم کوچ محسوب می

 آیا می توانیم برای یادگیری کوچینگ به دانشگاه برویم؟

 جز کوچینگ داشته باشد؟آیا یک کوچ باید تخصص دیگری به

 ی کوچینگهاتخصص

 آیا یک کوچ می تواند در همه تخصص های کوچینگ فعالیت نماید؟

 نتیجه یک جلسه خوب کوچینگ چگونه است؟

 چه زمانی جلسه کوچینگ برای فرد موردنیاز است؟

 کند؟آیا کوچینگ همه مشکالت را حل می

 توانند از جلسه کوچینگ استفاده  کنند؟آیا همه می

 جلسات کوچینگ بشوند؟توانند کوچی چه کسانی می

 گیرند؟چه کسانی از جلسه کوچینگ نتیجه نمی

 ترین تغییرات در کوچی بعد از جلسه کوچینگ چیست؟مهم

 انتظار داریم بعد از جلسه کوچینگ چه تغییراتی در کوچی مشاهده شود؟
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 توانید جلسه کوچینگ داشته باشید؟ای میکوچ متخصص چه شاخه با

 ای شوند؟حرفه توانند کوچچه کسانی می

 ترین خصوصیاتی که کوچ باید داشته باشد چیست؟مهم

 کند؟کنسل می کوچ در چه مواقعی جلسه کوچینگ را به خاطر رفتار کوچی

 تواند کوچ خود را تغییر دهد؟آیا کوچی می

 تواند در بین جلسات، کوچی را به کوچ دیگری ارجاع دهد؟آیا کوچ می

 انواع جلسات کوچینگ

 ت غیرحضوری همانند جلسات حضوری اثربخشی دارد؟آیا جلسا

 کند؟رعایت چه مواردی از سمت کوچ، جلسه کوچینگ غیرحضوری را مؤثرتر می

 باشد؟حداقل و حداکثر جلسات کوچینگ چند جلسه می

 آیا جلسات عمومی کوچینگ برای تمام موضوعات و همانند جلسه خصوصی مؤثر است؟

 لیزر کوچینگ چیست؟

 گ آزمایشی چیست؟جلسه کوچین

 هزینه جلسه کوچینگ چقدر است؟

 ای از شرایط شرکت در جلسه کوچینگنمونه

 نمونه قرارداد بین کوچ و کوچی

 ۵۵..........................................................................  فصل دوم : مهارت های کوچینگ

 گوش دادن

 انواع گوش دادن در جلسه کوچینگ

 گوش دادن فعال: عالئم

 ی کوچی گوش کند؟هاصحبتی به خوببهشود که کوچ نتواند چه عواملی باعث می

 پرسش

 آیا سواالت آماده ای برای پرسش از کوچی وجود دارد؟

 انواع روش های سوال پرسیدن:

 شود که کوچی:پرسش عمیق باعث می
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 عمیق بپرسد؟های مناسب و شود که کوچ نتواند سؤالچه عواملی باعث می

 بازخورد

 شود:بازخورد مثبت و مؤثر شامل موارد زیر می

 های پایه موردنیاز کوچ  مهارت

 حضورمندی

 ایجاد همدلی

 اعتمادسازی

 قضاوت نکردن

 ایجاد احساس پذیرش

 ایجاد احساس امنیت

 ایجاد تمرکز بر روی آینده

 نفس در مراجعایجاد اعتمادبه

 بروز رسانی دیدگاه

 تعهدات شخصیبروز رسانی 

 ایجاد تمرکز بر روی نقاط قوت

 همسو سازی اهداف و ارزش ها

 پذیریایجاد تعهد و مسئولیت

 شناسایی نیازها

 ترغیب و تشویق

 یرکالمیغی هاامیپتوجه به 

 بررسی موانع درونی

 است؟ رگذاریتأثو چگونه بر فرایند جلسه کوچینگ  گذردیمدر ناخودآگاه کوچی چه 

 کند؟خودشناسی کوچی کمک میکوچ چگونه به 

 شود؟می خودآگاهدر فرایند خودشناسی کوچی نسبت به چه نکات مثبتی در درون 

 شود که کوچی به آگاهی رسیده است؟چه زمانی کوچ متوجه می
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 کند؟ها به عملکرد بهتر کوچ در جلسه کمک میکدام مهارت

 ؟کوچینگ را بهتر اداره کندکند که جلسه یادگیری کدام سبک روانشناسی به کوچ کمک می

 شود؟چه عواملی مانع از تمرکز کوچ بر روی فرایند کوچینگ، در جلسه می

 آیا یک کوچ هم به جلسه کوچینگ و کوچ شخصی نیاز دارد؟

 ؟کندیم کوچ خوب چگونه عمل

 های جلسه کوچینگانواع مدل

 0۹.................... ......... فصل سوم : استفاده از تکنیک کوچینگ در آموزش و سازمان

 تأثیر تکنیک کوچینگ در افزایش اثربخشی آموزش

 آیا یادگیری مهارت های کوچینگ برای مدرسین مناسب است؟

 کند عبارت است از:عواملی که به افزایش یادگیری کمک می

 تأثیر تکنیک کوچینگ در سازمان

 تکنیک کوچینگ بر روی چه مواردی در سازمان تأثیر دارد؟

 عنوان کوچ در سازمان فعالیت کند؟تواند بهکسی میچه 

 کند؟آیا مهارت کوچینگ به مدیران سازمان برای بهتر ایفا کردن نقش مدیریت کمک می

 مدیر چگونه با تکنیک کوچینگ به کارمندان کمک می کند؟

 مهارت کوچینگ، مهارتی کاربردی برای سازمان شما 

 مدیر مربی کیست؟

کاری در سازمان  سنتی و مدیری که مهارت های کوچینگ برای اداره تیموجه تمایز مدیر 

 استفاده می کند 

 اصل ششم: مربی گری

 نقش مربیگری در جانشین پروری و مدیریت عملکرد کارکنان 

 کند؟چگونه منتور برای بهبود عملکرد افراد از تکنیک کوچینگ استفاده می

 7۱....................  گ و دوره کوچ حرفه ایفصل چهارم : تفاوت دوره مهارت های کوچین
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 برای اینکه کوچ حرفه ای بشویم چه باید بکنید ؟

 برای یادگرفتن مهارت های کوچینگ حتما باید دوره کامل کوچینگ را بگذرانید؟

آیا برای اینکه یک مدیر یا مشاور از مهارت های کوچینگ برای بهبود عملکرد خود استفاده 

 ساعت کوچینگ را بگذراند ؟ 0۱تمام دوره کند می بایست 

 آیا با یادگیری مهارت های کوچینگ می توانیم به عنوان یک کوچ حرفه ای کار کنیم؟

چگونه متوجه بشوبم که مدرس کوچینگ یا کوچ متخصص بوده و آموزش رسمی دریافت کرده 

 است؟

 ۱۱.................................................................  المللی کوچینگفدراسیون بینفصل پنجم : 

 ای در کوچینگ اخالق حرفه

 صالحیت های کوچ

 ۳۱.................................................. ........................................................و معرفی کتاب  سخن آخر
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 مهربان و بهترین حامی همراه خداونده نام ب

 پیش گفتار

 

کوچینگ در ایران است که با  دانش تخصصیاولین کتاب تالیفی در مورد  این کتاب

 به سواالت شما در مورد تکنیک کوچینپ پاسخ میدهد.بیانی ساده اما تخصصی و کامل 

کند که با کلیات تکنیک کوچینگ، کوچ، جلسه این کتاب به شما کمک می مطالعه

آگاهی به شما کمک این برگزاری جلسه کوچینگ آشنا شوید و  کوچینگ، شرایط

درستی انتخاب کرده تا از ضررهای بعدی جلوگیری کرده و کند که مسیر خود را بهمی

 بینی نمایید.های آتی را پیشموفقیت

شد که ترغیبم کرد تا این ی که درباره کوچینگ از من پرسیده میهای متعددسؤال

  هایم بنویسم.کتاب را با توجه به تجربیات و آموخته

کوچینگ آشنا شدم و تأثیر مفید و مؤثر این تکنیک را در تکنیک با  ۸۹۳۸از سال 

ا ر نگیکوچتکنیک که  یک کوچ عنوانبهو  کردمجلسات فردی و سازمانی مشاهده 

 جلسات کوچینگدیده و تجربه المللی آموزشهای بینو مطابق با صالحیتآکادمیک 

جلسه کوچینگ  های مختلفهای سنی و تحصیالت و تخصصمراجعان زیادی در ردهبا 

کنم که شما را با تکنیک کوچینگ بصورت تخصصی آشنا کنم تا از تالش می ،داشته 

 مزایای مفید آن بهره مند شوید.

 

 مظاهریمحبوبه 

 / منتور منابع انسانیمدرس مهارتهای کوچینگ

  ۸۵31دی ماه 

۸۵3۱ویرایش اول دی ماه    
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 به نام خداوند عقل و خرد

 مقدمه

 

 انگلیسی که اساتید هایکالسکهکه نام کوچ از  ذکرشدهدر تاریخچه کوچینگ 

 خانهیکبه  خانهیکاز ش آموزان و دانشجویان به دانبرای تدریس را  التدریسیحق

ملکرد و نقشی در ع کردمیکالسکه فقط فرد را جابجا  است. شدهگرفته، بردندمیدیگری 

ان دیگر همراهی کرده و زمینه را از مکانی به مک مدرساستاد و شاگرد نداشت ولی 

  .کردمیتسهیل دانش آموزان را  سؤاالتحل مشکالت و پاسخ  ،پیشرفت رشد،

ر د سؤالو پاسخ  خودش است یمتخصص زندگ نیهر فرد بهتر نگیکوچ کردیدر رو

که چگونه به سرنخ  داندنمیو محیط احاطه دارد و فقط  مسئلهبر  فرداست.  اوخود نزد 

کوچ در  .چرخدمی شدر ذهن ریختههمبهبرسد. زیرا مشکل مانند کالفی  مسئلهحل 

نخ سر کندمی او کمکهمیار و تسهیلگری است که به ، و همراه گیردمیقرار  فردکنار 

 مشاهده نماید.را  مسئلهو مسیرهای حل  پیداکردههن خود این کالف را در ذ

نرژی و به فرد ا ،و با تقویت نقاط قوت بناشده گرامثبتکوچینگ بر پایه روانشناسی 

 .دهدمیبرای حل مشکل  الزم را انگیزه

ک و تکنی بلکه .منتورینگ نیستیا  گریمربی، درمانگری، مشاور ،آموزش :کوچینگ

شغلی و اجتماعی را پر فردی،  مشکالتابزار جدید است که خالء علوم فوق برای حل 

 ،یتمرکز و حرکت کردن در جهت اهداف شخص یبرا فردمنحصربه یفرصت. کندمی

 .ی شفافیگفتگو در هاایدهکشف  قیاز طر ایحرفهو  یسازمان

 کنیدیمشناخت و تسلط پیدا  تانزندگی سیرمشما نسب به خود و  در جلسات کوچینگ

، ودخ بر مدیریت، ریزیبرنامه، فردی توانمندسازی، خودشناسی و نتیجه این جلسات:

... و .. انرژی درونی وشادی افزایش ، حرکت برای رشد، اقدام برای تغییر ،زمان مدیریت
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سازمانی، حل تعارضات،  هایارزش ،در همسوسازی اهداف تیمی ینگکوچتکنیک  .است

 .کندمی مؤثریمفید و کمک هم بهبود ارتباطات سازمانی و.... 

 هاییپرسشکوچی، با  یهاگفتهو نا هاگفتهدادن فعال به  مانند گوش ییکوچ با ابزارها

 برای ینکات مفید مؤثریک بازخورد  با و سازدمیاو را شکوفا  هایتواناییهوشمندانه، 

             برای یک انتخاب جدید خودش بتواند فردکند تا میرا بیان  مسئلهحل  وتغییر 

 تصمیم بگیرد.

به سمت آینده حرکت کند. با  کندمیو به مراجع کمک  تمرکز داردکوچ بر زمان حال 

که  کمک کند اوبه  برگذشتهگذشته کاری ندارد مگر اینکه بازگشت و مرور کوتاهی 

 کند. ریزیبرنامهو برای آینده  پیداکردهشناخت و آگاهی  مسئلهنسبت به 

اتی د و تصمیمیرا ببین تانواقعیتا خود  ایستدمیکوچ همانند یک آینه روبروی شما 

یک حامی همدل  باشید. گرنظارهدر حال و آینده را  هایتانانتخاب تأثیر و گیریدمیکه 

از  را به او بگویید بدون آنکه قضاوت شوید. درونتانرازهای  توانیدمیکه  اعتمادقابلو 

 که همانند کالفی سردرگم در هاییمسئلهو از زاویه دید دیگری  نگردمیبیرون به شما 

پرسیدن  سؤالو سرنخ حل مشکالت را با گوش دادن و  بینندمیرا  چرخدمیذهن شما 

تر و انگیزه بیش، نو با نگرشی جدید مسیریکه خودتان  کندمیو کمکتان  پیداکرده

 .یافرینیداحساسی توانمند ب

 سوم از باالی میدان مسابقه زندگی به موضوعاتی که در طول روز چشمیکهمانند کوچ 

را با  مسیرتانکه  دهدمیو بازخوردی به شما  کندمیدرگیر هستید نگاه  با آن

 گرنظارهشادی  را با تاندرونیجدید تغییر دهید و تحول  ریزیبرنامهو  گذاریهدف

 باشید.

 که هست و نیست. استتسهیلگر و کاتالیزوری  رهیار، ،کوچ یک همراه، همیار
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 های باکیفیت، خالق زندگی باکیفیت هستند.سؤال

 پرسند و های بهتری میهای موفق، سؤالانسان

 یابند.های بهتری دست میدرنتیجه به پاسخ

 آنتونی رابینز
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 فصل اول

 آشنایی با تکنیک کوچینگ

 

 کوچینگ تعریف

 ICF کوچینگ المللیبینتعریف فدراسیون طبق 

کوچینگ همکاری و مشارکت بین کوچ و کوچی است؛ که در طی آن، کوچی با »

ای خود را افزایش های شخصی و حرفهاستفاده از تفکر عمیق و خالقیت خود، توانایی

 «دهدمی

کوچینگ رابطه مشارکتی، جلسه است و  هاانسانکوچینگ هنر بهسازی عملکرد 

 بین کوچ و کوچی است. دوطرفهقی و حمایتی، تشوی

 کوچ کیست؟

حل  و خدمت گذاریبه عالوه بر دانش و مهارت تخصصی کوچینگ، فردی است که 

ا و ب حاضرشدهبا حضور و تمرکز کامل در جلسه کوچینگ  .مردم عالقه دارد شکالتم

 همراه با همدلی، شو،میکه در جلسه مطرح  هاییمسئلهوت نسبت به اذهنی بدون قض

راحتی اعتمادسازی و ایجاد احساس امنیت در کوچی، زمینه ای فراهم می کند که او به

 در مورد موضوعی که فکرش را مشغول کرده صحبت کند.

و  هرسیددر طول جلسه کوچینگ به آگاهی، شناخت، توانمندی و انگیزه درونی کوچی 

 و اقدام کند. بندیزمان ریزیبرنامهبرای رسیدن به هدف خود  درنهایت

که تا وقتی مشکل کوچی  گراعملفردی  .باشدمیموفق ساختن  ومتعهد به کمک کوچ 

 ،و اهدافش را بشناسد باورها ،هاارزشفرد  شودمیباعث  .کندمیرا رها ناو  ،حل نشود
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 این تأثیر ،نماید اقدام ریزیبرنامه برای کند و پس از شناخت خود، بندیاولویترا  هاآن

  لمس نماید.تغییر و رشد را بر روی زندگی شخصی خود 

 کیست؟ کوچی

مثبت به کوچ مراجعه  یاقدام برای آینده یا  ریزیبرنامه ،فردی است که برای حل مشکل

 .کندمیکوچینگ شرکت  یا گروهیو در جلسه خصوصی کندمی

 حوزه عمل کوچینگ

مشاغل،  بسیار گسترده است و محدودیتی ندارد. افراد در تمام سنین، تحصیالت،

 از کوچینگ استفاده کنند. توانندمیو اصناف کاری  هاپست

 فرایند کوچینگ چیست؟ تأثیر

فرایند کوچینگ خالء بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را پر کرده و کوچی را 

 .سازدمیآل آماده ایده برای رسیدن به وضعیت

 مزایای کوچینگ

 از: عبارت استبعد از برگزاری جلسات فردی، کوچینگ  تکنیک برخی از مزایای

o پیشرفت شغلی 

o شناخت ناخودآگاه 

o احساس توانمندی 

o گذاریتوانایی هدف 

o ریزیتوانایی برنامه 

o  توانایی حل مسئله 

o افزایش اعتماد بنفس 

o توانایی تغییر دیدگاه 
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o  مدیریت برخودتوانایی 

o توانایی مدیریت زمان 

o بهبود ارتباطات مؤثر 

o هدفمند زندگی کردن 

o های ذهنیباز شدن گره 

o خودشناسی و خودآگاهی 

o های فردیشناخت مهارت 

o فرصتی برای بهبود و تغییر 

o گیری درست و مؤثرتصمیم 

o  ارائه بهترین شیوه حل مسئله 

o انداز برای آیندهرسیم چشم 

o هاترسها و رویایی با چالش 

o انگیزه برای رسیدن به اهداف 

o توانایی مدیریت و سرپرستی 

o انداز برای زندگیترسیم چشم 

o های کور گذشتهشدن با گرهمواجه 

o شدن با باورهای منفی درونیمواجه 

o برای حل مسئله حلیافتن بهترین راه 

o شدن با حوادث گذشتهنترسیدن از مواجه 

o کره راست و بخش منطقی مغزفعال شدن نیم 

o توانایی درک مطالب و مسائل با تغییر زاویه دید 

o  زندگییافتن معنا و رسالت فردی در 

o  به وضعیت مطلوب موجودحرکت از وضعیت 
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 معایب کوچینگ

کوچینگ یک تکنیک است که سه ابزار مهم دارد و اگر در جای مناسب و برای فرد 

د به و تغییر و رش کندمیمناسب استفاده شود بسیار مفید است. اما کوچینگ معجزه ن

 خود کوچی و همراهی او با کوچ در جلسات بستگی دارد.

ندارد بلکه اگر برای فرد مناسب و در زمان مناسب  یبنابراین تکنیک کوچینگ معایب

مهارت الزم برای اجرای جلسه کوچینگ را  اگر کوچاستفاده نشود، مفید نخواهد بود و 

ه بزند یا او را از حل کردن مسیله منصرف ممکن است به روان کوچی صدمنداشته باشد 

 خواهندیمهمچنین در نظر داشته باشید که تکنیک کوچینگ برای افراد سالم که  کند.

یا  یو افرادیکه بیماری رواناست  مؤثر، مفید و جلو داشته باشندبه روت حرکت مثب

از این تکنیک استفاده کنند و  توانندمین دارند خودمشکالت حادی در زندگی شخصی 

ارد و ند شناختیروانتخصص زیرا کوچ . کنند همراجعباید به روانشناس درمانگر  حتماً

 نماید. کندوکاوفرد  درگذشتهشده و نباید وارد حریم شخصی و شخصیتی فرد 

 هدف کوچینگ

د. کننحل پیدا توانمندسازی افراد در جهتی است که بتوانند برای مشکالتشان راه

هایش واقف شناسد، بر تواناییصورت که فرد در جلسه کوچینگ خودش را میبدین

 کند که خودشگردد و انگیزه پیدا میشود، نسبت به خود و شرایط محیط آگاه میمی

 ریزی و اقدام کند.مسئله را حل کرده و برای اهداف آینده برنامه

سعی در به دست آوردن چه  هدف اصلی جلسه کوچینگ این است که بدانیم کوچی

تواند در این راه به او کمک اش چیست و کوچ چگونه میچیزی دارد، نیاز و خواسته

 نفس و انگیزه به هدفش برسد.تا با افزایش توانایی، اعتمادبه کند
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 ؟دهدمیانجام ن کارهاییچهو کوچ  کوچینگ چه تخصصی نیست

آموزش، مربیگری و منتورینگ نیست و کوچ همانند  مشاور،کوچینگ، روانشناسی، -

 .باشدمیو کدخدا واسطه حل مشکالت مردم ن سفیدریشیک 

نمی دهد، تست کند، چک لیست و مدل  کنترل نمیوهدایت ، توصیه ،راهنماییکوچ -

او را مجبور نمی کند که از  .گذاردنمی کوچیاز تجربه خودش در اختیار نمی گیرد و 

 روش و مسیر خاصی مشکلش را حل کند یا برای مساله راه حل پیدا کند.

رای درمان بیمار استفاده نمی ری یا سبک خاصی بکوچ همانند یک روانشناس از تیو-

مانند روانشناس درمانگر وارد حیطه گذشته و شخصیتی فرد شده و  تواندمین کند و

 را درمان کند. بیمار

 تلیس چک ارد وبرنامه کاری، استاند کوچیمانند مشاور مدیریت به  تواندمیکوچ ن-

عد مجبورش کند یا فرد را متقا ،بدهد، او را هدایت یا کنترل کند و برایش تصمیم بگیرد

 کند که کاری را انجام داده یا تصمیمی برای صالح خودش بگیرد.

 اب و گیردمیکمک ن مسئلهبرای حل  و مشاوره موزشکوچ مانند مربی از تکنیک آ-

 .کندمیحمایت ن همراهی و مراجع

، مشاور و آموزش یابیعارضههای تکنیک همه از  گزارش نمی دهد و کوچ مانند منتور-

 .کندمیاستفاده ن کوچیبرای کمک به 

 استانداردها و کنیک متفاوت است و خط قرمزهایی دارد و همینکوچینگ یک ت-

 .سازدمیمتمایز  هاتکنیکابزارهای خاص آن را از سایر 

 ق،با تفکر عمی کندمیبه کوچی کمک  و، مربی یا منتور نیست کوچ مشاور یا مدرس-

 خودش نهایت استفاده را بکند. هایدانستهاز 
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 :هاتکنیکتفاوت کوچینگ با سایر 

 :است ذکرشده به تفکیک هاآنو تفاوت  هاتکنیکدر زیر نام  

  آموزش

 نام دارد. مدرس کندمیفردی که از تکنیک آموزش استفاده 

 طرفهیک. ارتباط کنندمیو دانشجویان گوش  کندمیتدریس مدرس در تکنیک آموزش 

 .باشدمی مدتکوتاهبر یادگیری آموزش  تأثیراست. 

 مشاور روانشناس

 دارد. نام مشاور روانشناس ،کندمیفردی که از تکنیک روانشناسی استفاده 

 و روانشناس کندمیدر مورد مشکالت خود صحبت  کنندهمراجعهدر جلسه روانشناسی، 

 . دهدمی حلراه، کندمیتوصیه  اوو تجربه خود به  تخصصبا استفاده از 

روانی  هایآسیبروانشناس به گذشته فرد توجه دارد، وارد حیطه شخصیت و 

ی با بررس کندمی ، تالشکندمیرا بررسی  هاءخال، نقاط ضعف و شودمی کنندهمراجعه

 ارائهو با  پیداکردهرا آزار داده  کنندهمراجعهکه روان  هاییمسئلهطرات گذشته، خا

 ACT مانند درمانیروان هایتکنیک، مکاتب مختلف و هاتئوری ازو با استفاده  حلراه

، CBT ... کند. کمک مراجع مشکل و حلبه درمان بیمار ... و 

 درمانگر

ه ر جلسد روانشناس درمانگر نام دارد. ،کندمیاستفاده  روانکاویفردی که از تکنیک 

بیمار، از خاطرات منفی و تجربیات آزاردهنده گذشته خود  یا روانکاوی، درمانیروان

 به روانکاوی و در شرایط خاصهای و درمانگر با استفاده از تکنیک کندمیصحبت 

 .کندمیدرمان بیماری او کمک 
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 مشاور مدیریت

 مشاور مدیریت نام دارد. ،کندمیفردی که از تکنیک مشاور مدیریت استفاده 

مخصوص سازمان یا  شدهطراحیآماده یا  هایبرنامهو  هامدلمشاور مدیریت از 

 سازمان را به سمت ناو کارکنا  .کندمیه برای حل مشکالت سازمانی استفاده شدمیبو

ی را طبق تخصص و تجربه مناسب حلراهو الگوها هدایت کرده و  هامدلاستانداردها، 

 .کندمیتوصیه  خود

 کوچینگ

 کوچ نام دارد. کندمیفردی که از تکنیک کوچینگ استفاده 

 .ودشمیو بازخورد استفاده  پرسیدن سؤالدر کوچینگ فقط از سه ابزار گوش کردن،  

و اعتقاد دارد پاسخ نزد کوچی  کندمیروانی سالم هستند کار  ازنظرکوچ با افرادی که 

بنابراین او با استفاده از ابزارهای کوچینگ کمک می کند که خود مراجع به  .است

 آگاهی، توانمند سازی و انگیزه در جهت پیدا کردن راهکار برسد.

 گریمربی

ه ای مجموع گری مربیمربی نام دارد و  کندمیاستفاده  گریمربیفردی که از تکنیک 

 .باشدمی کوچینگوآموزش، مشاور  شامل هاتکنیک از

مربی فردی بسیار حامی است که در جای مناسب از تکنیک مناسب استفاده می کند  

کمی داشته باشد ولیکن به تکنیک ها مسلط است. مربی همراه و ممکن است سابقه کار 

در طول مسیر گام بر میدارد و به اوکمک می کند که به هدفش  عو هم قدم با مراج

 حامی بودن ویپگی شاخص مربی است. برسد.
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 منتورینگ

 منتور نام دارد. کندمیفردی که از تکنیک منتورینگ استفاده 

نویسی، مشاور، آموزش، گزارش، یابیعارضهها شامل: مجموعه ای از تکنیکمنتورینگ 

 .باشدمی وکوچینگ روانشناسی

است که دانش عمومی و تخصصی  خاص رشته یکدر  ایحرفهمتخصص و فردی منتور 

ر بخاط دارد و را و حرفه در آن رشته تخصصیبسیار زیاد، و سابقه کار ، مهارت، تجربه 

هر شرایط و زمانی متناسب با در  می داند که  داشتن سابقه کار و مهارت باال دقیقا 

 کند. استفاده  اوبرای حل مشکل  تکنیککدام از  حال مراجع

تهیه می کند  از وضعیت موجود مراجع منتور در ابتدای شروع کار گزارش عارضه یابی

 و در پایان کار گزارش پیشرفت به مراجع ارایه می دهد.
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 سخن آخر:
 

 همراه گرامی، 

 «ی برای زندگی و مسیر شغلیآموزمهارت»ی هاکتابکتاب از مجموعه اولین  شما 

 و سواالت خود را برایم ایمیل نمایید.  هاشنهادیپکه  شومیمخوشحال را مطالعه کردید. 

 

 ایمیل:

.hr@gmail.comcoachingjob.  

 سایت نویسنده:

.ircoaching-http://www.job 

 آی دی شبکه اجتماعی اینستاگرام:

job.coaching 

 آی دی شبکه بیزینسی لینکداین:

Mahboubemazaheri 
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 :خانم مظاهریکتابهای دیگر 

 

 آشنایی با کوچینگ-۸

 نویسنده: محبوبه مظاهری

 این کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی در سایت آمازون موجود است(

 

 مهارت های ضروری برای کوچینگ مسیر شغلی -2

 تالبوتکارولین نویسنده: 

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

 کوچینگ برای مدیران راهنمای -۵

 آنه لوهر، برایان امرسوننویسنده: 

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

 تیم کاریآموزش کوچینگ و  -4

 نویسندگان: انجمن مدیریت و رهبری امریکا

 مترجم: محبوبه مظاهری
 

 کوچینگ زندگی-۳

 دیرجنی پونویسنده: 

 محبوبه مظاهریمترجم: 

 

 

 پیام دهید. 03۵۵۳1۱1۳۳0برای خرید کتاب ها لطفا در واتساپ به شماره 
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 ،بصورت فردی و سازمانی برای ثبت نام در کارگاه های زیر

 یا درخواست حضور کوچ و منتور در سازمان ،

 ، پیام دهید.در نرم افزار واتساپ 03۵۵۳1۱1۳۳0 به شمارهلطفا 

 

 دوره تربیت کوچ حرفه ای در آکادمی بین المللی کوچینگ 

 به زبان انگلیسی و غیرحضوری 

 به زبان فارسی و حضوری 

 

 کارگاه مربی گری کار تیمی 

 کارگاه مهارت های کوچینگ برای مدیران 

 کارگاه مربی گری فرایند جانشین پروی و مدیریت عملکرد 

 کارگاه مدیریت برخود با رویکرد کوچینگ 

 

 برگزاری جلسات فردی و گروهی کوچینگ در سازمان 

 برگزاری جلسات منتورینگ منابع انسانی در سازمان 

 


