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 چیز را به یک انسان آموزش دهیدتوانید همهشما نمی

 توانید به وی کمک کنید آن را در درون خویش کشف کند.شما فقط می

 گالیلئو گالیله
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 این کتاب را تقدیم می کنم هب:        

گام شیوع کوویدکارد   91سالمت، خدمات ، پلیس و محیط زیست هک رد راه حفاظت از جان مردم هن

 جان هب جان آفرین تقدیم نمودند

 به نام خداوند مهربان و بهترین حامی همراه

 



 

 

6 

 مقدمه

 درستیبهنیاز است که چرخ زندگی شما  ستنيشاد زو برای  زندگی چند وجه دارد

 ريزیبرنامهزندگی توجه کرده و برای هر وجه  یهاوجهبچرخد يعنی شما به تمام 

 مشخصی داشته و در هرماه تمام وجوه آن را اجرا نمايید.

 به موارد زير تقسیم کرد: توانمیوجوه زندگی را 

 –خانواده –-فرهنگی -ارتباطات-تفريحی -ورزشی -هنری -مالی-شغلی-تحصیلی

 رابطه عاطفی-دوستان

وجه ت ازاندازهبیشبه يک وجه  حتماًوقتی در زندگی دچار کمبود انرژی و انگیزه شديد، 

. پس کمی از موقعیت فعلی فاصله بگیريد. استراحت ايدگرفتهکرده و چند وجه را ناديده 

 ندیبزمانو  ريزیبرنامهمختلف زندگی خود  هایوجهو تفريح کنید و بعد آگاهانه برای 

 کنید.

چرخه زندگی ممکن است به کمک کوچ زندگی رشد فردی نیاز داشته  ريزیبرنامهبرای 

 ريزیبرنامهباشید زيرا موانعی در ذهن شما وجود دارند که مانع توجه به تمام وجوه يا 

به اين توجه همه جانبه به خود عادت نداريد. خودشناسی  اصالًو يا اينکه  شوندمیو اجرا 

مختلف شخصیت خود آشنا شويد و زندگی بهتر و  هایوجهبه شما کمک میکند تا با 

شادتری داشته باشید و کوچ زندگی به شما کمک می کند از موقعیت فعلی به وضعیت 

 کنید. ريزیبرنامهمطلوب رفته و برای رسیدن به وضعیت ايده آل 

کوچینگ زندگی شاخه های تخصصی زيادی دارد و به دو بخش کوچینگ زندگی 

 ینگ زندگی تخصصی تقسیم می شود.عمومی و کوچ

برای ثبت نام در يک  حتماًاگر تمايل داريد بعنوان کوچ زندگی مشغول بکار شويد 

اقدام کنید و اگر فقط به مطالعه عالقه داريد  ICFآکادمی کوچینگ بین المللی زير نظر

 اين کتاب برای شما بسیار مفید می باشد.
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مکمل اين کتاب می باشد. که  "و شغلیکتاب کوچینگ زندگی برای توسعه فردی "

اطالعات آن در سايت جاب کوچینگ دئر بخش فروشگاه تخصصی کتابهای کوچینگ 

 آمده است.

را " آشنایی با کوچینگ " کتاب کنیک کوچینگ اطالعاتی نداريد، لطفااگر در مورد ت

 مطالعه نمايید تا با بیانی ساده با اين تکنیک آشنا شويد.

اين کتاب برای روانشناسها، مديران، مشاوران، کوچ ها، مدرسین، مربیان و معلمین 

مناسب می باشد.مخصوصا راهنمای خوبی برای افرادی است که به تازگی بعنوان 

 روانشناس يا کوچ مشغمول بکار شده اند. 

اينجانب با چند سال سابقه کار در حیطه کوچینگ فردی وسازمانی تکنیک کوچینگ 

فردی و شغلی هر فردی در هر شغلی            مهم، موثر و ضروری برای رشد و توسعه را 

  توصیه می کنم. می دانم و يادگیری آن را

خوشحالم که با مدارک تخصصی در سه رشته مديريت منابع انسانی، روانشناسی و 

                م به شما کمک کنم تا در توانمیسال سابقه کار مرتبط  90کوچینگ و با 

 .خود موفق باشید "توسعه فردی و شغلی"

 محبوبه مظاهری

 مدرس مهارتهای کوچینگ / منتور منابع انسانی

 1911ماه  تیر

 یادداشت نویسنده

 

، حرفه کوچینگ زندگی از ابهام 2555/2559های از زمان نگارش اين کتاب در سال

ها وجود زندگی به کرات در رسانهوارد نور حوزه عمومی در اروپا شده است. کوچینگ 
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کنند، در دارد، و به همراه کوچ های زندگی که با شوروشوق مطالب چاپی تولید می

ز کنند، فعاالنه آگاهی اهای راديويی سخنرانی میهای تلويزيون واقعیت و برنامهنمايش

 کوچکوکارهای های سهامی عام و کسبدهد. شرکتانگیز ما را افزايش میحرفه شگفت

نظیر آن، پس از استخدام کوچ های زندگی برای بهبود تعادل کار/زندگی کارمندانشان 

 و کاهش استرس مربوط به کار، بهبود عملکرد، انگیزه و نتايج را مشاهده کردند.

نگر برانگیز و روشانگیز، چالشکوچینگ زندگی يک حرفه پاداش دهنده، پرشور، هیجان

دانم که بخشی از اين انقالب کوچینگ زندگی مفتخر میاست و من خودم را سرفراز و 

باشم. به ما بپیونديد و جان را به مکانی بهتر تبديل کنید، از نخستین مراجع خود 

 شروع کنید.

 

 لی مارتینوک

 1005جوئن 

 

 

 

 

 

 این کتاب درباره چیست؟

 :استاين راهنمای کامل برای کوچینگ زندگی موارد زير را 

 کوچینگ زندگی چیست 

  کوچینگ کنید به طور مؤثریچگونه خود و ديگران را 
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 چگونه يک تمرين کوچینگ موفق را خلق و حفظ کنید 

های پیشرفته کوچینگ زندگی رهنمود اين شما را از طريق برنامه جامعی از مهارت

 است که شامل موارد زير هستند: NLPهای اساسی مبتنی بر کند، و دارای تکنیکمی

 کنترل حالت 

 حسن تفاهم ايجاد 

 استعاره 

 هافرابرنامه 

 فرا الگو 

 مدل میلتون 

 کوچینگ مارپیچی 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 

 «است –از پیله يک پروانه  –کوچینگ زندگی درباره تبديل شدن »
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توان با نگهداری و ساخت بزرگراه مقايسه کرد. اين کوچینگ زندگی را می

همواری ساخت. آنگاه سفر  کند تا سطحکند و حذف میهای زندگی را پر میدرزوشکاف

خواهند ببینند، نه اينکه در ها واقعاً میبرد که آنزندگی مسافر را به مقصدهايی می

 کنشی و سرگردانی بدون هدف يا جهت بمانند.الين آهسته بی

خواهید در زندگی خود و زندگی ديگران تفاوت ايجاد کنید، به يک کوچ زندگی اگر می

آورد و اين کتاب راهنما ی است که برای مراجع و کوچ لذت میاتبديل شويد. اين حرفه

 ابید.يانگیز دستهای شگفتتوانید به اين پاداشدهد که چگونه میبه شما نشان می

کنید، اين کتاب کوچ شما خواهد بود. اين اگر کوچینگ زندگی را يک حرفه قلمداد می

ار خودتان را شروع کنید و رشد کند، چگونه کدهد که کوچینگ چگونه کار مینشان می

 دهید و چگونه خدمات خود را به بازار عرضه کنید.

اگر از قبل يک کوچ زندگی هستید، اين کتاب راهنمای مرجع شما است و به يادتان 

 آورد که چگونه کارتان را بسازيد و گسترش دهید.می

 نگ زندگی،های کوچیبنیان فرایند کوچینگ،اين کتاب دو بخش دارد. بخش اول، 

های میان کوچینگ از يک طرف، و مشاوره و درمان از طرف ديگر، را پوشش تفاوت

هايی که برای دهد، مهارتهای اساسی ارتباط عالی را توضیحی میدهد. اين مهارتمی

 موفقیت شما الزم هستند.

وجوها را کند که پرسگام را کشف خواهید که به شما کمک میبهشما يک مدل گام

رد کار مراجعان خود کنید، مراجعانی که عامل حیاتی هر کاری هستند. اين مدل وا

طراحی شده است تا به شما کمک کند که درباره حرفه خود به نحوی جالب صحبت 

هايی درباره آغاز مکالمه يک طرفه وجود کنید تا شوروشوق و میل ايجاد کنید. ايده

 رسشگر تصادفی را به خود جلب کنید.کنند که توجه هر پدارند که به شما کمک می
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ود ششويد و رهیافتی به شما داده میزندگی هدايت میجلسه کوچینگ شما از طريق 

امالً کند که شما کتا در طی نخستین تماس کوچینگ به کار ببريد. اين تضمین می

توان به کار برد تا به کنید، و اين را میاهداف و مقاصد مراجعان خود را درک می

راجعان کمک کرد که اهداف فردی خود را شناسايی کنند. از اين استفاده کنید تا م

 فرايند کوچینگ زندگی خود را آسان و کارآمد کنید.

های ، منتخب تکنیکهای پیشرفته کوچینگ زندگیمهارتبخش دوم، 

 هايی که به ويژه در زمینهکند، تکنیکرا شناسايی میعصبی کالمی نويسی برنامه

تان توضیح داده کوچینگ ارزشمند هستند. کنترل حالت هم برای شما و هم مراجعان

 توانید به هر چیزی کهشود تا شما از يک حالت پیک کوچینگ کنید که در آن، میمی

 نیاز است دسترسی پیدا کنید.

های بازنمايانگر )فصل يازده(، های ايجاد حسن تفاهم به طور گسترده با سیستممهارت

ها )فصل شانزدهم( ن میلتون )فصل سیزده(، فرا زبان )فصل چهارده(، فرابرنامهزبا

شود. فصل هفدهم )کوچینگ مارپیچی( الگوهای فکری و نحوه پوشش داده می

ش دهد. در بخها را برای بهترين نفع کوچینگ پوشش میشناسايی و به کارگیری آن

، رودر مراجع گوناگون به کار میهای متفاوتی هم هستند که شما با هدوم کتاب، روش

ها کارهای مستقل ديگران را توضیح داد. هنگام گسترش برنامه خود، و هر يک از روش

چ انتخاب کو-پذير باشید و بتوانید بهترين مدل يا روش را برای رابطه مراجعبايد انعطاف

 لکنید. برای يک مراجع ممکن است تصمیم بگیريد که بر روی الگوهای فکری مد

کوچینگ مارپیچی تمرکز کنید. شما ممکن است نیازی به گسترش رابطه خود را 

تمرکز  های بازنمايانگرمراجعی جديد نداشته باشید و بر روی به کارگیری مزايای سیستم

توانید کنید، در حال که اگر به اهرمی نیاز دارد تا يک مراجع را ترغیب کنید، می

ید. جالب است که در طی يک برنامه کوچینگ با يک های او را شناسايی کنفرابرنامه

 های گوناگون ترسیم شده را به کار بگیريد.مراجع، ممکن است همه روش
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فصل يازده دارای نصیحتی عملی برگرفته از تجربه ديرينی است که واقعاً يک کار موفق 

مند و برخی از اطالعات ارزش« رازهای تجارت»کند. اين جايی است که را اجرا می

 يابید.بازاريابی را می

 های اصلیاندازد. اين دستههای موجود در اين حرفه میفصل پايانی نگاهی به تخصص

ها ههای حرفتوانید از مهارتدهد که چگونه میکند و توضیح میتخصص را شناسايی می

 و صنايع ديگر موجود در کار کوچینگ زندگی خود استفاده کنید.

ان راهنمايی برای خلق و حفظ کار خود استفاده کنید. از اين برای از اين کتاب به عنو

های کار کردن با مراجعان استفاده کنید. از اين برای شروع يادگیری يا بهبود مهارت

توانید به تدريج گسترش دهید تا کاری کوچک و پاره وقت استفاده کنید، کاری که می

 تمام وقت نگه داريد.اينکه مراجع ثابتی داشته باشید که حرفه را 

یريد. تر بهره بگاز اين کتاب به عنوان منبعی برای کوچینگ خود به سوی زندگی کامل

کند که به اهدافی برسید که آرزويش را داشتید و به شما نشان اين به شما کمک می

اند، حذف دهد که چگونه هر گونه باوری را که مانع از دستیابی به امیالتان شدهمی

ها را به رای استفاده از کتاب به عنوان يک ابزار پیشرفت شخصی، بايد فصلکنید. ب

 ترتیب بخوانید و هر تکنیک را تمرين کنید تا بر آن مسلط شويد.

درباره کاوش جهان جذاب و پرپاداش کوچینگ زندگی بخوانید. بايد به شما هشدار دهم 

ما که اين کتاب راهن که تبديل شدن به يک کوچ زندگی کار آسانی است. حتی وقتی

کنید که مثل يک کوچ فکر، احساس و عمل کنید. از اينجا، خواهید، شروع میرا می

 ای است.اين يک گام کوچک برای برتری کوچ زندگی حرفه
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 تعریـف کوچینگ زنـدگی: 9فصـل 

 

 «یدچه کار کن یدقصد دار یداست که بدان ینا یت،موفق یقدم به سو یناول»

 

 

 

 چکیده

درت ق زندگی از کوچ است. یاتاخالق پایبند به یشغل و حرفه ی،زندگ کوچینگ

و  یدمف یجبه نتا یابیدست را درخود  راجعانکند تا میتعهد استفاده م

چنین، هم .توانمند سازد شانیزندگ یهاینهزم یدر همه یریگاندازهقابل

تواند زندگی را متعادل و میجامع است که  آیندیفری، زندگ کوچینگ

 هماهنگ سازد.

ای قديمی است که در ظاهری که حرفهای نوين است يا اينهآيا کوچینگ زندگی، پديد

های ای از نوآوری و مهارتجديد ظهور کرده است؟ کوچینگ زندگی از آمیخته

ای خاص در کند و به جای تمرکز بر زمینهده میهای قديمی کوچینگ استفاسبک

 کند. ها تمرکز میزندگی افراد، بر کل زندگی آن

ی خودش خاص و متمايز تمايل دارد تا در زمینه در کوچینگ سنتی، عموماً هر کوچ

ای خاص تخصص دارد. به عنوان در حرفه يا حوزه باشد. اين بدان معناست که هر کوچ

اند؛ در تنیس، بهترين رزشی، خودشان معموالً ورزشکارانی موفق بودهمثال، کوچ های و

 اند.ای و موفق بودهکوچ های بازيکنان شاخص، خودشان در گذشته تنیسورهايی حرفه



 
15 

های بزرگ و معتبر، کوچ های زمانی کند. در لیگفوتبال نیز از همین الگو پیروی می

هايی از انواع کوچ های . اين کوچ های، نمونهاندفوتبال به عنوان بازيکن بوده در میدان

های تمرين جسمانی را طراحی کرده و بر اين اساس، ها برنامهسنتی هستند. آن

ها در اين زمینه، تخصص داشته و باتجربه هستند؛ کنند. آنمی مراجعان خود را کوچ

ويق ت و تششان را در مسیر دستیابی به مهارت هدايکنند شاگردانبنابراين سعی می

 کنند.

وکار با ظاهری جديد، تحت عنوان مشاوران مالی و ، کوچ های کسب9185ی در دهه

وکار هستند و معموالً مديريتی وارد عرصه شدند. اين افراد، متخصصان دنیای کسب

ه چنین زمانی کيابد. همشوند که میزان سود شرکت کاهش میزمانی به کار گرفته می

نجام مهندسی مجدد و يا آزمايش محصولی جديد بگیرند، از اين ها تصمیم به اشرکت

آيند. مشاوران معموالً ها به صورت موقت به استخدام در میکنند. آنافراد استفاده می

ی جديد و کمک يهها، طراحی فرآيند يا روسازی حقايق، گزارشوقت خود را صرف آماده

 کنند.های تايیدشده میبه مراجع برای اجرای طرح

 همین .ی اجرايی نقش دارنددر يک برنامه درصد 70 به میزان حداقل يريت،مشاوران مد

 یدگزن کوچینگ.کندنیز صدق می یورزش برای کوچینگ یشترب يامشارکت  یزانم

   سوی مراجعاز  ی اجرايیدرصد برنامه 70حداقل  ؛ به عبارتیامر است ينبرعکس ا

    شود.یانجام م

زندگی عمومی و کوچ زندگی تخصص  ی يک کوچهای متعدد، الزمهتخصص در زمینه

 کوچ ،را برمن فورتگانگالبايد در زمینه مورد تخصص دانش و سابقه کار داشته باشد. 

ما ش یزندگ يکمن شر»گويد: می  خودت را به اوج برسان»ب کتای يسندهو نو یزندگ

يکی ديگر از «. جانبه استنگر و همهی کلیاکوچینگ، حرفه» :يدافزاو می «هستم

د را در خو یزندگ -کوچینگ زندگی »، در کتاب  یگانمول يلینآهای زندگی به نام کوچ

دهند تا میشما را تحت فشار قرار  های زندگیکوچ»گويد: می«  یدده ییرهفت روز تغ



 

 

16 

ابطه ردر  و منابع، هااز کتاب يک یچدر ه«. یدده ییرتغ شدنبه سمت بهتر تان رایزندگ

 برای تبديل شدن به يک کوچخاص  یاینهتخصص در زم يا یلیمدارک تحص ضرورت با

 است.مطلبی نوشته نشده  موفق

 زندگی چه کسی است و کوچینگ زندگی به چه معناست؟ با اين تفاسیر، کوچ

 دادن به مراجعان استهای زندگی معتقدند که کوچینگ همان مشاورهبرخی از کوچ

ولی مشاوره دادن نیست. برخی ديگر اعتقاد دارند که اين کار شامل هدايت مراجعان 

شان است ولی مثل هدايت کردن مستقیم نیست. تعدادی نیز سواالت برای يافتن پاسخ

ه بر هايی کهای مربوطه، تخصص داشته باشد. کوچبايد در زمینه بر اين باورند که کوچ

نند. کنگ زندگی را صرفاً به برقراری ارتباط تعبیر میمعنويت تمرکز دارند، کوچی

ل شام يندفرآ ينباورند که ا ينبر ا ی درمانگری هم دارند،های زندگی که سابقهکوچ

غیر مستقیم می شود. در واقع از تکنیک استاندارد کوچینگ زندگی درمان  يامشاوره 

ه استفاد توانمیسش ها و تخصص های مرتبط برای گوش دادن فعال و عمق دادن به پر

کرد بدون اينکه مراجع را راهنمايی يا هدايت کنید و به او مشاوره بدهید يا از تکنیک 

 مستقیم درمان استفاده کنید.

همانطور که می دانید تکنیک کوچینگ يک تکنیک مستقل است و با تکنیک آموزش، 

 ی انتخاب تکنیک،مشاوره ، درمان، مربیگری و منتورينگ فرق دارد. در جلسه خصوص

که از  هنگامی مهارت کوچ دارد. چنینهم وخاص هر مراجع  یازهایبه ن یبستگ

 تانخود یهاسبک و مهارت یدتوان، مییدکنیاستفاده م ينجاشده در اارائه یهایکتکن

  .يدشو يلتبد موفق کوچ يکبه توانید ید. در اين صورت میرا توسعه ده

 ی مهم،مسئلهمعتقدند که  یزندگ هایاز کوچ یاریبس ها،يکردتنوع رو ينبا وجود ا

وجود دارد که  یزیچ ياآ»دستیابی به اهداف است. اگر از اکثر مردم پرسیده شود که 

 ،«يد؟اايد يا به پايان نرساندهآن را آغاز نکردهاما هنوز  يد،اشما درباره انجام آن فکر کرده

ها چه منظور آنبه شما خواهند گفت که  یقاًدقها آنسپس «. بله»: دهندیپاسخ م



 
17 

ممکن  یحت هااند اين کار را انجام دهند. آنخواستهچیزی بوده است و چه مدت می

 هم برای شما بیان کنند. کوچ اند راکار را انجام نداده يناچرا که  يلیاست تمام دال

 برد.از بین میرا  و اقدامفکر کردن  ینب یفاصله ی،زندگ

 ها وجعان تمايل دارند که عملکرد ضعیفی از خود نشان دهند؛ چرا که بین خواستهمرا

های اعتقادی ها و نظامها به اين ارزشنظر وجود دارد. آنها اختالفهای اعتقادی آننظام

اند، ها که در کودکی شکل گرفتهتکیه دارند؛ اگرچه که ممکن است بسیاری از اين نظام

تکا نباشند. با اين حال، مردم هنوز هم بر اساس همین اصول منسوخ، در بزرگسالی قابل ا

 کنند.قضاوت کرده و عمل می

 سراغ موانعی کهبه  راجع،نظر مدم يجنتا پرداختن بهقبل از  ی،زندگ هایاز کوچ یبرخ

بايد بررسی  يدو عقا هاخواسته ینتعارض ب گونه دراز مدت، هر در .روندذکر شد می

 نتیجه و هدف نیست. زندگی چیزی جز دستیابی به ی کوچوظیفه اساساًاما  شود؛

يک کوچ زندگی که بیشتر وقت را صرف اموری غیر از دستیابی به نتیجه و هدف 

درمانگر، تأثیر فرآيند کوچینگ را -کوچ به مراجع-ی مراجعکند، با تبديل رابطهمی

 ای وجود ندارد.کوچدهد. طبیعتاً چنین امری در دستور کار هیچ کاهش می

کند و مراجعان را قادر زندگی بر روی نتايج و دستاوردها تمرکز می هنگامی که کوچ

توان آنان را به منظور بررسی سازد تا اين موارد را به راحتی بیان کنند، در نهايت میمی

زندگی عمومی،  ی کوچی اصلی و اولیههايشان راهنمايی کرد. وظیفهباورها و ارزش

ها و باورهای منفی يا های مراجع نیست. اگرچه تغییر در ارزشتغییر باورها و ارزش

تواند دستیابی به اهداف و نتايج را تسريع کند؛ اما چنین تغییراتی نامطلوب مراجع می

 ی کاری محکم ايجاد نمود.را بايد صرفاً پس از برقراری يک رابطه

ان است. اين امر از طريق اهرمی به نام زندگی، توانمندسازی مراجع نقش اصلی کوچ

ها هايی که به انجام آنشود؛ زمانی که مراجعان با فعالیتحاصل می« قدرت تعهد»



 

 

18 

کنند. اين تعهد به شدت با هويت مراجع در ارتباط است. متعهد هستند، موافقت می

 تواند از اين اهرم به خوبی استفاده کند.زندگی می کوچ

تقويت اجتماعی افراد است. تقويت اجتماعی افراد بايد بر مبنای  قدرت تعهد متکی بر

تعاريفی که افراد از خودشان دارند، صورت گیرد. اين امر از قدرت صداقت استفاده 

ر توان انتظازندگی را انجام ندهند، نمی کند. اگر مراجعان تعهد خود نسبت به کوچمی

ان شباور دارند افرادی که به تعهدات ها اصوالًداشت که صادقانه صحبت کنند. انسان

ی ها دربارهآن خواهند که کوچاعتمادی نیستند. مراجعان نمیکنند، افراد قابلعمل نمی

اند، هر ها متعهد شدهآنان چنین فکری کند؛ بنابراين برای دستیابی به اهدافی که به آن

 دهند.کاری را انجام می

حث قدرت تعهد است. هنگامی که مراجعان به احساس گناه، عاملی مهم بعدی در ب

کنند. اين شده نرسند، خودشان را با احساس گناه مجازات میاهداف تعیین

والً باشد. معممی از سرزنش فرد توسط کوچ مؤثرترخودسرزنشی و احساس گناه بسیار 

ز درد و ها نیاز شديدی به لذت و خوشی دارند؛ به همین میزان هم نیاز دارند تا اانسان

اری شود؛ ابزناراحتی دوری کنند. تداوم درد و لذت به عنوان ابزاری قدرتمند استفاده می

دهد تا مراجع به نتايج و اهداف الزمه دست يابد. اين امر، اين اطمینان را می که به کوچ

 فرآيندی ساده اما بسیار موثر در دستیابی به اهداف مراجع است. 

کند. برخالف کوچینگ ابعاد زندگی به مراجعان کمک میکوچینگ زندگی در تمامی 

جانبه بوده و تمامی ابعاد وکار، اين نوع از کوچینگ، همههای کسبورزشی يا مشاوره

وکار، گیرد. کوچینگ زندگی، شامل کوچینگ کسبزندگی مراجعان را در نظر می

 اگر کوچینگ زندگیباشد. بهداشت و سالمتی، روابط اجتماعی، ثروت و ارزش دارايی می

تواند منجر به نوعی عدم توازن در صرفاً بر يک بعد از زندگی مراجعان متمرکز شود، می

زندگی آنان شود. هنگامی که مراجعان در محل کار بسیار پويا و فعال باشند و در مقابل 

در روابط شخصی و خانوادگی ضعیف عمل کنند، اين ضعف به مرور اثرات منفی خود 
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داد. و يا هنگامی که سالمتی مراجع ناديده گرفته کار آنان را نشان خواهد وبر کسب

 های جدی کند. تواند آنان را دچار مشکالت و بیماریشود، میمی

در مقابل، اگر مراجع برای حفظ زيبايی بدن، بیش از حد به بدن خود توجه کند و در 

کالت مالی روبرو شود. نظر کند، ممکن است با مشوکار خود صرفمواردی از کسب

مشکالت مالی سبب ايجاد نگرانی و اضطراب و کمبود خواب شود. کمبود خواب اثری 

 ای دارد.معکوس بر زيبايی و شادابی بدن دارد. زندگی به طرز عجیبی، الگوی چرخه

ها ای، مراجعان را تشويق کند و آنتواند با استفاده از اين الگوی چرخهزندگی می کوچ

ع سازد تا اقدامات مناسب را انجام دهند؛ اقداماتی که منجر به دستیابی مراجعان را قان

 شود. به اهداف در تمامی ابعاد زندگی آنان می

هم فرا یزن یزندگ کوچ یبرا يی راهاپاداش راجعان،م یبه زندگ یتآوردن تعادل و موفق

و سپس تالش  یاهداف در هر حوزه از زندگ يفتعر یبرا راجعانبه م کمک .کندیم

ی را برای در زندگ یتعادل و هماهنگ یتاز اهم یآگاه يج،نتا اهداف و به یدنرس یبرا

 .آوردیبه ارمغان م کوچ

ابطه ر اين است. راجعو م کوچ ینمتقابل ب یوابستگ یرابطهی، نوعی زندگ کوچینگ

 نامحدودهای به توانايی نسبت کوچ يرناپذتزلزل یبراساس صداقت، احترام و باورها

 است. راجعم
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 سخن آخر:
 

 همراه گرامی، 

ی برای زندگی و آموزمهارت»ی هاکتابمین کتاب از مجموعه 2شما 

ت و سواال هاشنهادیپکه  شومیمخوشحال را مطالعه کرديد. « مسیر شغلی

 خود را برايم ايمیل نمايید. 

 ايمیل:

job.coaching.hr@gmail.com  

 سايت نويسنده:

coaching.ir-http://www.job 

 آی دی شبکه اجتماعی اينستاگرام:

job.coaching 

 آی دی شبکه بیزينسی لینکداين:

Mahboubemazaheri 
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 ارایه دهنده خدمات تخصصی کوچینگ فردی و سازمانی 
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