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باشد و چاپ و فروش حضوری و مجازی این کتاب فقط با اجازه کتبی نویسنده میسر می
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 .Life coaching for dummies ,۱nd ed,c۱6۹6:  اصلی عنوان : يادداشت
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 کوچینگ زندگی برای توسعه فردی و شغلی : عنوان کتاب

 محبوبه مظاهری : نويسنده

 جلد ۵66  : شمارگان

 ۹۹۱۱اول  : نوبت چاپ

 تومان 06666 : قیمت

 ۱74-066-۹4۱۱۱8-6 : شابک

 



 

 

2 

 فهرست

 
 7 ............................................................................................................ اول بخش

 7 ...................................................................................... یزندگ نگیکوچ اصول

 4 ...........................................................................یزندگ نگیکوچ بر یا مقدمه :اول فصل

 !Error...................... ديآور دست به نگیکوچ از دیخواه یم را یزیچ چه: ۱ فصل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... نگیکوچ یبرا شدن آماده: ۹ فصل

 .Error! Bookmark not defined........................................................ 2 بخش

 .Error! Bookmark not defined......................... شما یزندگ نگیکوچ سفر

 .Error! Bookmark not defined ....................... دیباش خود نيبهتر: 8 فصل

 .Error! Bookmark not defined .... دیکن انتخاب را تان یها باور: ۵ فصل

 !Error.................... دیکن کشف را دهند یم زهیانگ شما به که يیها ارزش: 0 فصل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............ دیبپرس قدرتمند سواالت: 7 فصل

 .Error! Bookmark not defined ... دیکن یابيارز را یفعل تیوضع: 4 فصل

 .Error! Bookmark not defined .. .دیکن کشف را تان یها نهيگز: ۱ فصل

 Error! Bookmark not ........... دیکن یزير برنامه موثر یاقدام یبرا: ۹6 فصل

defined. 



 
3 

 .Error! Bookmark not defined........................................................ 3 بخش

 .Error! Bookmark not defined............. یزندگ یها شاخص یرو بر تمرکز

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... شغل و حرفه: ۹۹ فصل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یفراوان و ثروت پول،: ۹۱ فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... روابط و افراد: ۹۹ فصل

 .Error! Bookmark not defined .......... یعاطف و یروح ،یجسم رفاه و یستيبهز: ۹8 فصل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... رشد و توسعه: ۹۵ فصل

 .Error! Bookmark not defined................................................................ چهارم بخش

 .Error! Bookmark not defined......................................... نگیکوچ نیمضام یرو کار

 .Error! Bookmark not defined ............................. شما نظر مد یزندگ نوع جذب: ۹0 فصل

 .Error! Bookmark not defined .................... یخوشبخت سمت به خود نگیکوچ: ۹7 فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................یواقع تیموفق فيتعر: ۹4 فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ جيرا موانع حل: ۹۱ فصل

 .Error! Bookmark not defined.................................................................... پنج بخش

 .Error! Bookmark not defined........................... کامل و هماهنگ یزندگ کی ساخت

 .Error! Bookmark not defined .................................................. تعادل به یابیدست: ۱6 فصل

 .Error! Bookmark not defined .......................... یزندگ نگیکوچ میتصم گرفتنِ: ۱۹ فصل

 Error! Bookmark not ................ شما نگیکوچ یمهارتها از گستردهتر یاستفاده: ۱۱ فصل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. :آخر سخن

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ :کتاب یمعرف



 

 

4 

 

 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

 

 

 تقدیم هب:
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وند  زندگی بخش و زنده کننده                                                                                      خدا
 

 به نام خداوند مهربان و بهترین حامی همراه

 

 مقدمه

 

 را بطور کامل می اموزيد.  self coaching" خودکوچینگ"تکنیک در اين کتاب شما 

                 و "کوچینکگ زنکدگی  "تخصکککصکککی  اصکککلی دو شکککاخکه بکه   "کوچینکگ  تکنیکک "

تقسکیم می شکود و سکاير تخصک  ها در زير شاخه اين دو قرار             "کوچینگ بیزينس"

در زير شکککاخه  "کوچینگ رشکککد و توسکککعه فردی"می گیرنکد. اين کتکاب در مورد   

 می باشد. "کوچینگ زندگی"

کوچینگ کنید. خواندن اين کتاب را به  در اين کتاب می آموزيد که چگونه خودتان را

 بهبود کیفیت زندگی"عموم مردم توصککیه می کنم و مطمین هسککتم تاثیر م بتی در  

 شما می گذارد. "فردی و شغلی

پیشکککنهکاد می کنم ابتکدا اين کتاب را مطالعه بفرمايید و بعد با آمادگی در دوره های   

يندها به سادگی همراه با م ال و گرانقیمت توسکعه فردی شکرکت نمايید. زيرا تمام فرا  

تمرين توضکی  داده شکده اسکت و گام گام شکما را به سکمت توسککعه فردی حمايت و      

 هدايت می کند.
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ککارگکاه برنامه ريزی تحول فردی می تواند مکمل يادگیری شکککما بعد از خواندن اين   

کتاب باشککد. و توجه و تمرکز بر روی رشککد و تحول فردی به شککما کمک می کند که  

 شرايط بحرانی را با کمترين آسیب روحی و جسمی بگذرانید.

اين کتاب در شککرايطی آماده شککد که در دوران نقاهت از بیماری کرونا بودم و از اثرات 

بشکدت جسم و روانم آسیب ديده بود. خواندن کتاب باع  شده که بر   ۹۱جانبی کويد

کرده و افکار منفی  خودم مسکلط شوم. و بر روی سممت شدن و سممت ماندن تمرکز 

 را از خود دور نمايم. اطمینان دارم که مطالعه کتاب برای شما نیز مفید و موثر باشد.

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

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

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

را مهم، موثر و ضروری برای رشد و توسعه نیروی انسانی که جزو سرمايه های نهان و 

به مديران  راآن  و مطالعه  آشکار سازمان محسوب می شوند، می دانم و يادگیری

  توصیه می کنم.و البته همه مردم سازمان 

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

                سال سابقه کار مرتبط می توانم به شما کمک کنم تا در  ۹0کوچینگ و با 

 .خود موفق باشید "مديريت سازمان يا واحد کاری"

 

 

 

 محبوبه مظاهری

 مدرس مهارتهای کوچینگ/ منتور منابع انسانی
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 9939ماه  خرداد

 

 

 

 

 اول بخش

 اصول کوچینگ زندگی
 

 

 

گیری چگونگی کارایی کوچینگ در این بخش شمممما بما ت مممی   

زندگی برای شما، مفهوم واقعی آن را خواهید فهمید. همچنین این 

های موفقیت تان را پایه ریزی خواهد کرد و ذهن شما بخش بنیان

را روی گرفتن بهترین نتیجمه از سممفر پیش رویتمان در زنمدگی    

 اهد کرد.متمرکز خو
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 مقدمه ای بر کوچینگ زندگی :ف ل اول

 

 در این ف ل:

 آگاهی از دلیل کارایی کوچینگ زندگی 

 تامین کوچینگ درونی شما 

 مواجه شدن و پذیرفتن تغییرات 

 های فعلی زندگیاندیشیدن تدبیر برای اولویت 

 

 

دهند. کیفیت برخی درباره کوچینگ زندگی انجام می زيادیهای بسککیار افراد صککحبت

از برنکامه های تلويزيونی، مجله ها و سکککتون های روزنامه مربو  به کوچینگ زندگی  

بسیار باال و الهام بخش و در عوض برخی از آنها کامم گمراه کننده و خطرناک هستند. 
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منظور از کوچینگ زندگی اين نیسکککت که چند معلم به شکککما بگويند که بايد چگونه 

         ممکن اسکت اين موضکوع شکما را وسکوسه کند که يک کارشناس     زندگی کنید. حتی

می تواند زندگی شما، نحوه پوشش مد روز شما، ايرادات بدن شما و غم عاطفی شما را 

 اتاست. تغییر زيبا چسب زخم يک شبیه اغلب اصمحات اين اصمح و ترمیم نمايد. اما

 آمده وجود به شککما درون عمق زا واقعی تغییر يک اينکه مگر نخواهند داشککت، دوام

 هر زمان، هر در که کند می فراهم شککما برای را امکان اين کوچینگ زندگی .باشککد

       ا ر خودتان درونی معلم با ديگری، فرد از جانب حمايت بدون يا پشککتیبانی با مکان،

ما به شککاين فصککل به شککما توضککی  می دهد که چگونه کوچینگ زندگی  .فرا بخوانید

ای و هم در طی تغییر می کنکد تا تغییرات زندگی خود را نه هم به طور لحظه کمکک  

 های پیش رويتان، مديريت نمايید.اولويت

 تعريف مختصر کوچینگ زندگی

 در بخش زير تعريف من از کوچینگ زندگی را می بینید:

 مکالمه ای هدفمند که الهام بخش ایجاد بهترین شکل زندگی شما خواهد بود.

اره مکالماتی را برقرار می کنید)مگر اينکه شما يک زاهد گوشه نشین درون شکما همو 

غار باشککید . مکالمات شککما يا گفت و گوهايی خودمانی اسککت برای گذر زمان يا کنار  

آمدن با افراد و يا صککحبت های هدفمندی اسککت که در آن شککما فرآيندهای فکری را 

افق می رسککید و تعهداتی را شککفاس سککازی کرده، مشکککمت را حل می کنید، به تو  

 پذيريد.می

 .هدد حرکت درست مسیر در را شما تا دشومی استفاده گفتگو کوچینگ زندگی از در

ماهر  متخص شويد، کوچ که يک ای هدفمند با کوچ خود میوقتی شکما وارد مکالمه 

شما  ،)گفتگوی درونی  است يا به عبارت ساده بخشی از شما که از قبل کوچ شماست
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موضکوعات را ريشکه ای بررسی می کنید. برای   را قطع کرده و  بیهوده یتمام گفتگوها

 م ال احتمال دارد که شما موضوعات زير را مورد بح  قرار دهید:

 دهیدچرا شما همانطور که رفتار می کنید، کاری را انجام می 

 داردچه باورهايی شما را از اتخاذ اقدامات مشخ  و قطعی بازمی 

 ای شما واقعا چه چیزهايی هستندهانتخاب 

 شما چگونه می توانید اقدام به بهترين نتیجه گیری درباره خود کنید 

 چگونه می توانید انگیزه خود را حفظ کنید 

دارد. کوچینگ مککالمات کوچینگ شکککما را سکککرحال، با انگیزه و آماده اقدام نگه می 

و حتی کارايی بهتر از آن زندگی، فراتر از الهام بخشکی برای زندگی مد نظر شکماسکت    

دارد. برخی اوقات بهترين تجربه زندگی شکککما ناشکککی از مواجهه با زندگی اسکککت که 

آموزد. مکالمات هايی را به شما میهايی ازآن مواردی دلخواه شکما نبوده و درس بخش

کوچینگی به شککما کمک می کند تا چگونه به بهترين حالت زندگی خود برسککید. در  

 کند.شود و شما را قوی میاستعدادهای بالقوه شما تلنگر زده میبه   اين زندگی

 یيهاکه منجر به پاسکک  دیکن طرحرا  یبه شککما کمک کند سکک االت  یکوچینگ زندگ

و خیلی بهتر از اين اسکت که از پاسک  سواالت ديگران    شکوند  یشکما م  یمناسکب برا 

 یيتوانند شما را به فرمول جادویکنند که میاز کتاب ها ادعا م یاریبس .استفاده کنید

 یکتاب کم نيکنند، اما ا تيهدا یدر زندگ رضايت و کامیابیو  تی، موفقیشکاد  یبرا

 يیخودتان راهنما يیمنبع فرمول جادوسککمت را به  من در اينجا شککما متفاوت اسککت.

و  ديدار اریشما آنها را از قبل در اخت و جايی در خارج از شما نیستندپاس  ها  کنم.یم

 .بیابیدآنها را  دیتوان یدهد چگونه و کجا م یبه شما نشان م یکوچینگ زندگ

 گرددو اما چه چیزی کوچینگ زندگی محسوب نمی



 
11 

 یبرا یاسکت که از س االت قدرتمند  یروشک  ی، کوچینگ زندگآنشککل   تريننابدر 

با اين وجود،   کند.تسککهیل کار شککما در يافتن پاسکک  مناسککب خودتان، اسککتفاده می 

الهام گرفته و در کنار رويکردهای ممکن است از کارهای مشابه ديگر  کوچینگ زندگی

           مشکککابکه ککارآمکد بکاشکککد. اين بخش تمکايزات بین کوچینکگ و روابط نزديک آن را       

   کند.بررسی می

 شوددر زير مواردی را می بینید که کوچینگ زندگی شامل آنها نمی

نشات  ديدگاه نيمشکاوره و درمان معموال  از ا یا درمان نیست. کوچینگ، مشماوره  

 یدرمان یهااز روش یاریکه بسککک یدر حال دارد. ازیبه اصکککمح ن یزیکه چ می گیرند

رک روی د شتریتمرکز آنها باما  و حرکت رو به جلو دارند یدر عملکرد فعل شهيکامم  ر

و حرکت روبه جلو در  پیشرویآن جهت  رسکیدن به مرحله پذيرش و مشککل موجود  

کار اسکت. در کوچینگ، جهت گیری به سمت کار مبتنی بر اين ديدگاه است که شما  

          اسکککاسکککا ککامکل، سکککالم و به اندازه کافی قوی هسکککتید تا با چالش های کوچینگ   

 مواجه شويد.

در   خود است. شرفتیپ یبرا یروش عال کيکار با کوچ کوچینگ مشماوره نیست.  

مکا فردی را می يکابید که در چند جنبه مهم مانند مهارت ها، دانش،   اين حکالکت شککک  

آگاهی از شکما جلوتر و با تجربه تر اسکت و شکما سعی می کنید خودتان را به بهترين    

براسکککاس منطق پیش می رود و در نتیجه   حالت وی نزديک کنید. يک کوچ تعلیمی

مچنین، يک کوچ تربیتی می شکککما می توانید انتخاب کنید که آن را بپذيريد يا نه. ه

توانکد شکککمکا را در بهره گیری از منکابع درونی خود راهنمکايی کند اما تمايل کارايی     

 کوچینگ تعلیمی به سمت تمرکز بر روی ايجاد توانايی شما به شکل غیررسمی است.

ود که خ ديریگیم میشما تصميک از پیامدهای احتمالی خود کوچینگ، اين است که 

بتواند  دیکنیکه با او کار م یشخص ديشا .در نظر بگیريد یمدل ساز یکوچ برا کيرا 
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 یفرداو ممکن اسکککت  اي خود را منتقل کند. خرد و منطقخاص،  یکار نهیزم کيدر 

 ديشايا  دياحترام بگذاربه وی  یآنها نسبت به زندگ یباشد که شما به خاطر نگرش کل

يا کسی که همیشه فضای آرامش  ددار یو م بت برتر یروابط قو یکه در برقرار یکس

يا به  دیکوچ کار کن کيبا  فعالبه طور  دیک توانیشکککمکا م کنکد.  و تعکادل را ايجکاد می  

سادگی اگوی نقش قوی متناسب با چالش های زندگی را در آن فرد مشاهده کنید که 

 در نتیجه شما می توانید سبک زندگی خود را با آن الگو مطابقت دهید.

 کوچ ککند. ييک کوچ شککما را نصککیحت نمیکوچینگ، ن ممیحت کردن نیسممت. 

 یندهاياما در اصککل کوچینگ فرا شککما مطرح کند یرا برا يیهانهيممکن اسککت گز

ند که مان دهمیرا ارائه م یکتاب به شما اصول عمل نيدر ا کند.یم لیرا تسهتان تفکر

 یوقتشکککما صکککحبت کند. کوچ درونتان با شکککود یکند و باع  میکوچینگ عمل م

            برای خودامککا  دیککخود گوش ده ی، بککه کوچ داخلکوچ خويش هسکککتیککدخودتککان 

 سخنرانی نکنید.

وقتی  کند.یو مشککاوره فرار م يیاسککت که از مداخله، راهنما یکسکک مسکتقیم  ریکوچ غ

 اجیو به آن احت دیخواه یبراسکککاس آنچه واقعا  مکنید، شکککما برای خود کوچینگ می

   .دیانجام ده هدفمندتا امور را آرام و  دی، به خود فرصت دهديدار

، به فصل ی خودمناسب برا یادر مورد انتخاب کوچ حرفه شکتر یب یها يیراهنما یبرا

ل از قب میمسککتق ریکار کوچینگ غتجربه نحوه یبرا یراه عال کي . ايندیمراجعه کن ۱

 خودتان است. یتمش برا

 ن حالت خودنحوه گذران زندگی در بهتری

های ديگر به هنگام تهیه برنامهاسککت که  یزیهمان چ ی: زندگمی نويسککدجان لنون 

من شکر  می بندم که شکما اغلب احساس می کنید که برای     افتد.یاتفاق م زندگی،
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انجام همه کارهای الزم، خیلی سککرتان شککلوت اسککت به طوری که هرگز فرصککتی برای 

 نداريد.لذت بردن از سخت کوشی های خود 

 شادمانی شما در زندگی وابسته به حفظ تعادلی ظريف است:

 اينانجام وظایف و ایفای نقش هایی که شممما باید روزانه آن به انجام رسانید. 

وظايف، عواملی هسکتند که شکما را حفظ کرده و حرکت زندگی شما را روان و آهسته   

 ماشکککین ها درن ظرسنمايد. مانند شکککغل شکککما، خريدتان، چمن زنی و قرار دادمی

دهید يا به ظرفشککويی. مقوله انجام کار شککامل مواردی بزرگتری هم که شککما انجام می

 شود. مانند: دويدن در يک ماراتن يا خبره شدن در يک مهارت.يابید میآن دست می

اين مورد می تواند برید. لذت مییی که شممما در زندگی از آن داشممتن چیزهما 

فرد مانند يک خانه، ماشین رويايی يا يک جفت کفش با برند شامل دارايی های مادی 

 و طراحی معروس، باشد. يا اينکه می تواند موارد نامشهودی مانند امنیت، صل ، آرامش

 عشق را در بربگیرد. و ذهن

رضایتمندی و لذت بردن از هر آنچه که دارید و لذت بردن از تجارب مربوط به 

 بودن، يعنی حس دانسکتن اينکه شما که هستید دهید. همه کارهایی که انجام می

يا حس راحتی در پوست خود. شما اغلب وقتی حس لحظاتی با آرامش و ناب را داريد 

 که حس کنید فردی مناسب، در جايگاهی درست و در زمانی مناسب قرار داريد.

شما  ،وقتی که اين سکه جنیه زندگی شکما با ترتیب و نظم در کنار هم قرار می گیرند  

 حس درست و مطلوبی از زندگی خواهید داشت. 

زندگی شککما را تبديل به يک تجربه پر از انر ی و مملو از نوسککانات   ،کوچینگ زندگی

کند، مگر اينکه خودتان واقعا خواهان اين وضعیت باشید. کوچینگ هیجانی تبديل نمی

ه کار گرفته و زندگی قطعا به شککما کمک می کند تا اسککتعدادهای خدادادی خود را ب 

برای اولويت های واقعی خود تدبیر کنید و از شکما پشکتیبانی می کند تا موانع موجود   
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برای رسککیدن به برنامه ها و اهداس دلخواهتان را، از میان برداريد. همچنین کوچینگ 

زندگی، گرد جادو را به زندگی شکما می افشاند که می تواند زندگی فعلی شما را حتی  

زرگترين روياهايتان تبديل نمايد چون روياهای قبلی شما ريشه در حقیقت به بهتر از ب

 ايده آل شما دارند.

خواهید. برخی بخت و اقبال يعنی همان سکککعادت و موفقیتی که شکککما در زندگی می

اوقات اين دو می توانند در تضکککاد باشکککند، درحالی که با کوچینگ زندگی خودتان و 

خود از هر دوی آنها، شما می توانید اين دو مفهوم را رسیدن به تعرفی منحصر به فرد 

بکه يک شککککل يکپارچه هماهنگ تبديل نمايید. برای ديدن ديدگاه ها و تکنیک های  

 مراجعه کنید. ۹4و  ۹7ايجاد موفقیتی خوشحال کننده، به فصل های 

 

 آماده شدن برای تغییر

ايد، اين کتاب را از شککايد چون شککما از جايگاه خود در زندگی خسککته و کمفه شککده  

قفسکه برداشته ايد. يا اينکه حس خودخوری به شما می گويد که پتانسیل خوشبختی  

و کامیابی بیشکتر جايی خارج از درون شکماسکت. با تمام اين تفاسکیر، شما قطعا برای     

تغییر آماده ايد، شککما دوسککت نداريد که زندگیتان دقیقا م ل قبل ادامه يابد پس اين  

 اينطور نیست؟يعنی تغییر، 

خوب فکر کنید شايد نتايجی که شما از کوچینگ می گیريد، به میزان زيادی بستگی 

به آمادگی و عمقه شکما برای تغییر دارد. اگر چه شکما ممکن اسکت احساس کنید که    

 می خواهید تغییر کنید ولی احتمال دارد کامم برای تغییر آماده نباشید.

ست مواجه می شوند زيرا هدس هايی که اتخاذ کرده اک ر تصمیمات سال نو شما با شک

ايد، همیشکه با وضکعیت آمادگی شکما همبسکتگی ندارد. مگر اينکه شما برای در نظر     

گرفتن انتخکاب هکای خود، کاری جدی انجام داده باشکککید و زمینه را برای انجام کار   
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پوند يا  ۱6 آماده کرده باشککید، تصککمیم قابل تقدير شککما برای کم کردن وزن به اندازه

ترک سیگا کشیدن يا پیدا کردن همسر روياهايتان، احتماال شما تا قبل از پايان  انويه 

انر ی خود را از دست خواهید داد. اگر اينگونه است، ايراد از شما نیست، در واقع ايراد 

   ايد.ايد آماده نکردهاصلی اين است که شما خودتان را برای وعده هايی که به خود داده

هایی آشمنا خواهید شد که در مورر ساختن هر گونه  بخش شمما با گام  این در

 خواهد کردتان تغییر کمک 

اگر شکککما اين کتاب را خريده ايد، خودتان را از باتالق انکار بیرون بکشممید.  .۹

نشکککان می دهکد ککه شکککمکا اين جنبه از زندگیتان يعنی میل به تغییر را انکار    

يق کوچینگ درخواهید يافت که که شککما در جنبه ايد. احتماال شککما از طرنکرده

کنید. انکار مرحله ای ديگری از زنکدگیتکان لجوجکانه در مقابل تغییر مقاومت می   

باشد. شما برای يافتن سکخت است زيرا تشخی  وجود آن در خودتان، دشوار می 

ما شآن بايد دنبال سکرن  هايی در ارتباطاتتان با ديگران باشید. آيا وقتی افراد به  

می گويند که بیش از حد سیگار می کشید يا مشروب می خوريد، يا بیش از حد 

کنید، حالت دفاعی به خود می گیريد؟ اگر اينطور اسککت، احتماال شما در کار می

مرحله ای از انکار به سککر می بريد. دقیقا تا وقتی که شککما نیاز به تغییر را متوجه 

می  ۵اما اين کتاب و بخصککوص فصل نشکده ايد، حس انکار طول خواهد کشکید.   

 تواند به شما برای خارج شدن سريع تر از باتمق انکار کمک نمايد.  

بعکد از اينکه از باتمق انکار  بنگرید.  تفکربه دقت به موضمموع ایسممتا بودن  .۱

بیرون آمديد، شکما نمی توانید عجوالنه به سمت ايجاد تغییر برويد؛ اگرچه برخی  

به واسککطه آن رفتار يا چیزی که نیاز به تغییر اسککت، بسککیار افراد به خاطر اينکه 

وال گیرند. شما معمسکريع و شکديد تنبیه می شوند، تصمیم به تغییر عجوالنه می  

تمايل داريد با ايده تغییر ور برويد. شککما شککروع به پذيرش اين موضککوع خواهید  

ر يا زود مسئله کرد که کمی به کار اعتیاد داريد و به خود قول خواهید داد که دي
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های ممکن خود ها و انتخابتعادل زندگی کاری خود را حل کنید. شککما به گزينه

نگريد و تمايل خود را برای تغییر در مقابل چیزهايی که شما را ساکن و ايستا می

توانید به خود با خواندن اين کتاب شما واقعا می کنید.نگه داشکته اند، ارزيابی می 

سکککتايی تفکرتان غلبه کنید. بعد از اينکه شکککما هدفتان را با کمک کنید تا بر اي

برخی افراد قکابل اعتماد در میان می گذاريد، يعنی آماده مرحله بعدی هسکککتید.  

را  ۱برای اطمعات بیشکککتر در مورد انديشکککیدن درباره گزينه های خود، فصکککل 

 مطالعه کنید.

طرح اقدام خود را کیف ابزاری را برای آماده سممازی خود جمع آوری کنید.  .3

توانید ايجاد تغییر در زندگی خود را آغاز کنید؟ شکککما چگونه می در نظر بگیريد. 

ابزار مورد نیاز شکما برای اين کار چیسکت؟ چه کسکی می تواند از شما پشتیبانی    

کند؟ شکککما نبايد زمان طوالنی در اين مرحله بمانید. صکککرفا برنامه ريزی کردن 

مشکابه صرفا کار کردن بدون برنامه ريزی است و اين   اشبدون هیچ عملی، نتیجه

 هایخواهید. اما آماده سازی بايد متناسب با ويژگیای نیسکت که شکما می  نتیجه

 وسوسه اشککال  همه از خانه کردن شکما باشکد. چه اين آماده سکازی برای خالی   

شککمتی به منظور تصمیم شما برای کاهش وزن باشد و چه تهیه و تدوين کامل  

ها باشکککد. ها و سکککوتک طرح برنامه تمام عیار آوازخوانی و رق  به همراه زنگي

کاوش گزينه های شکما در اينجا ارزشمند است تا به شما  برای رويکرد کوچینگ 

تضکککمین کنکد که می توانید مواردی که برای تغییرتان نیاز داريد را تايید کنید.  

 شما ارائه داده است.پیشنهادات برنامه ريزی بیشتری را برای  ۹6فصل 

از  ايد و آماده حرکت هستید! شماهمه شکما آمادگی يافته صمعود به قله ممل.   .4

 نیروی يک کنیدمی احسکککاس و کنیدمی تمام انر ی و توانايی خود اسکککتفاده

اکنون شما قدردان مزايای کارهای انجام شده در سه مرحله  .داريد توقف غیرقابل

ابتدايی هسککتید زيرا قدرت، اراده و عزم شککما با هر قدمی که به سککوی هدفتان   
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ت آيد يادداشبرمی داريد، افزايش می يابد. از اتفاقاتی که در طول مسیر پیش می

یش به خوبی پبرداری کنیکد و بکايد منتظر چند گام فرعی نیز باشکککید تا بتوانید   

 ندتوانمی شما اقدامات که ببینید تا کنید بررسی را IV و III های برويد. قسمت

 .بگذارند تأثیر شما زندگی گوناگون حوزه های در

تغییر زندگی شما فقط در صورتی ت بیت می شود دسمتیابی به نشانه تحکی :   .5

ايد شککید. شانديکه شکما برای چگونگی حفظ اين تغییر در طول زمان تدبیری بی 

شککما دوباره به مرحله ای قبل تر برگرديد)مانند بازگشککت به مرحله تفکر ايسککتا  

 گاهی اوقات اين امر رخ می دهد و اين بخشی از مرحله ت بیت تغییر است. 

شکککمکا هر آنچکه ککه برای تغییر زنکدگیتان نیاز داريد، از قبل در اختیار داشکککته ايد.     

مسککیر کوچینگ خود کشککف خواهید کرد،  اسککتعدادهای خدادادی که شککما در طول

مورادی هسککتند که از قبل در شککما وجود داشککته، اگرچه شککما شککايد تا کنون آنها را 

 گیرند:ايد. اين استعدادها در سه حوزه قرار میتشخی  نداده

شما منح ر به فرد هستید و هیچ کس مثل خودتان برای ایجاد زندگی که می 

 با تمام جنبه های آن کامل زندگی برای که را هآنچخواهید، تجهیز نشمده اسممت.  

 .بگیريد نظر در داريد، نیاز

 شما بايد بدون حس خودخواهی خود را در رديف اول خدمت به ديگران قرار دهید.

معموال توانايی شککما بیش از چیزی شممما از منابع نامحدودی برخوردار هسممتید. 

کنترل زندگیتان را بدهید و خواهید ديد ايد. به خودتان اجازه است که به دست آورده

 که حتی نتايج بهتری خواهید گرفت.

 کنیدمی احسکاس  که مواقعی در حتیهسمتید.   آزادی و دارای حق انتخاب شمما 

 را موانع آن به نسبت خودتان نگرش مسئولیت توانیدمی هستید، شکرايط  گرفتار کمی

اين بازگشککت را به شککما می توانید به حس های خود اعتماد کرده و  .بگیريد عهده بر



 

 

18 

عنوان راهی برای ادغکام ککامکل تغییرات بکه طور طوالنی مکدت در زنکدگیتان در نظر       

فوق  بگیريد. کوچینگ در حفظ و تازه سازی قول هايی که برای تغییر به خود داده ايد

 ام می دهید خیلی راحت باشد.  االعاده است و به سادگی نیست وقتی به اين شکل انج

 

 ارائه گذرنامه برای سفر کوچینگ شما

شکککمکا هر آنچکه ککه برای تغییر زنکدگیتان نیاز داريد، از قبل در اختیار داشکککته ايد.     

اسککتعدادهای خدادادی که شککما در طول مسککیر کوچینگ خود کشککف خواهید کرد،  

ايد تا کنون آنها را مورادی هسککتند که از قبل در شککما وجود داشککته، اگرچه شککما شکک

 گیرند:ايد. اين استعدادها در سه حوزه قرار میتشخی  نداده

   شمما منح مر به فرد هستید و هیچ کس مثل خودتان برای ایجاد زندگی که   

با تمام جنبه های  کامل زندگی برای که را آنچهمی خواهید، تجهیز نشمده است.  

 .بگیريد نظر در داريد، نیاز آن

 بدون حس خودخواهی خود را در رديف اول خدمت به ديگران قرار دهید.شما بايد 

معموال توانايی شککما بیش از چیزی شممما از منابع نامحدودی برخوردار هسممتید. 

ايد. به خودتان اجازه کنترل زندگیتان را بدهید و خواهید ديد است که به دست آورده

 که حتی نتايج بهتری خواهید گرفت.

 کنیدمی احسکاس  که مواقعی در حتیهسمتید.   آزادی و تخابدارای حق ان شمما 

 را موانع آن به نسبت خودتان نگرش مسئولیت توانیدمی هستید، شکرايط  گرفتار کمی

   کنید.شما می توانید به حس های خود اعتماد  .بگیريد عهده بر

 تاریخچه مخت ری از کوچینگ زندگی
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گفته های افمطون در قرن چهارم ها قبل وجود داشککته اسککت. قطعا کوچینگ از مدت

را در خود داشته  قبل از میمد عناصر زيادی از چیزی که ما آن را کوچینگ می نامیم

 ها، کاوش در افکار و با معنا ساختن دنیای واقعی.الش کشیدن فرضیهچاست. مانند به 

کوچینگ مدرن امروزی مديون کوچینگ ورزشکی در آمريکا اسکت. کوچ بیسبال را در   

 ند.کظر بگیريد که به تیم خود روحیه می دهد و توصیه و انگیزه را به آنها منتقل مین

کوچینگ در کسب و کار، به طور فزاينده ای در طول دهه اخیر محبوبیت يافته است. 

يک کوچ کسکب و کار به میزان زيادی شبیه به کوچ ورزشی عمل می کند. وی اجرا و  

 سازد.  و مهارت ها و استعدادها را می دهدنتايج را مورد تشويق قرار می

کوچینگ کل زندگی اخیرا ظهور يافته و موضکککوعی جديدتر اسکککت و اکنون در حال 

است. همچنین اگر شما  اشخاص حقیقیکسب محبوبیت در جهان تجارت و همچنین 

مدير يک کسککب وکار باشککید، متوجه خواهید شککد که ياده های موجود در اين کتاب، 

که شککما می توانید آنها به راحتی شککگفت آوری وارد محل کار خود  مواردی هسککتند 

کنید. بسکیاری از سازمان ها دريافته اند که وقتی کارکنان آنها خوشحال هستند، بهره  

وری در کسکب و کار افزايش خواهد يافت. افراد ارشکد در شرکت ها گاهی با يک کوچ   

به تعالی کسب و کار پشتیبانی می همکاری دارند. اين کوچ نه تنها آنها را در رسکیدن  

کنکد، بلککه ديکدگکاه ککل نگر زنکدگی دربکاره حوزه هايی مانند تعادل زندگی کاری و        

 کامیابی شخصی را به آنها ارائه میدهد.  

 انتخاب کوچینگ زندگی برای نتایج بلند مدت

مکان های بسیاری برای چالش های زندگی، راه حل هايی به شما ارئه می دهند. شما 

ی توانید در يک دوره تربیتی شکرکت کرده و موارد کاربردی را از آن استخراج کنید.  م

شکککما می توانید کتابی عالی خوانده و از آن الهام بگیريد. می توانید با دوسکککتان عاقل 

خود صکحبت کرده و از آنها راهنمايی بگیريد. شما می توانید يک فرد را به عنوان الگو  
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انگیزه خود را روشن کنید. اين گزينه ها در نوع خودشان موثر در نظر بگیريد و موتور 

هسکتند اما قطعا ايراداتی دارند. برای اينکه تمام اين اسکتراتژی ها وقعا کارآمد باشند،   

 بايد دو چیز را انجام دهید.

              شکککمککا بککايککد تمککام آن موارد يعنی الهککام بخشکککی، راهنمککايی و انگیزه را   .1

 شخصی سازی کنید.

سککپس شککما بايد به انجام طرح اقدام متعهد شککويد، حتی وقتی انگیزه تان   .2

 گردد.متزلزل می

 ايد و دير يا زوداکنون بیايید صکککادق باشکککیم. چه تعداد تعهد را برای تغییر انجام داده

ايد تصکمیمی که شکما در آغاز کار داشته ايد، شما را ترک کرده است يا اينکه   فهمیده

آمدند؟ در واقع کوچینگ دقیقا وارد ما به نظر خیلی دشککوار میروش های انتخابی شکک

 .  بخشدهمان نقطه تزلزل می شود و به تصمیم شما قوت می

کوچینکگ زنکدگی بکه میزان فراروانی تمکام الهکام بخشکککی، انگیزه، راهنمايی و موارد      

با ) فعالیت يا کوچینگ مکالمه يک پايان کند. درکاربردی که نیاز داريد را ايجاد می

 مهبرنا يک با شما يک کوچ حرفه ای و يا فعالیت ساده ای که خودتان انجام می دهید 

شروع آن  منتظر توانید نمی و ايد زده هیجان آن از واقعا  مواجه خواهید شد که عملی

را مشاهده کنید . کوچینگ زندگی دائما شما را در يافتن راه حل  ۹و  ۱بمانید)فصکل  

             محکدود کننکده در مورد چیزهکای ممکن در جهان،    هکای صکککحی  حکذس بکاورهکای    

 پشتیبانی می کند.  

 تان شناخت و آگاهی از کوچ درونی

شکما می توانید زندگی خود را به کمک کوچ کامم درونی خود، پیش ببريد. شما شايد  

از قبل شکناختی از اين کوچ درونی داشکته باشید اما حدس می زنم آنطور که شايسته   

ايد. دلیلش اين اسکت که شما زمان طوالنی را برای  تا کنون به آن اهمیت ندادهاسکت  
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ايد. خب، وقت آن اسکککت که گوش کردن به صکککدای ناله منتقد درونی، صکککرس کرده

تغییری ايجکاد کنید و به کوچ درونی خود اجازه دهید برای نقش آفرينی بیرون بیايد.  

 ن دو جنبه از زندگیتان آغاز کنید.شما می توانید اين کار را با درک بیشتر اي

 

 

 شخ یت دوگانه شما

منتقد درونی شکما عاشکق حرس زدن اسکت و به شما در مورد تمام عواقب وحشتناک    

زند و به دهد. منتقد درونی شکما از گذشکته شما حرس می  انجام هر چیزی هشکدار می 

مانند وقتی طور گلچین فقط آن مواردی ککه خوب پیش نرفتنکد را يادآوری می کند.   

که شما در امتحانی رد شديد، وقتی که شما نتوانستید به قراری که با عشق زندگیتان 

داشکتید برسکید و وقتی که بیکار شديد. بنابراين، متقد درونی شما سعی می کند تا با   

پوشکاندن شما در يک پشم کتانی و قانع کردن شما برای انجام کمترين کار ممکن در  

ينده شما را امن و بدون مشکل نگه دارد و در نتیجه شما پیشرفتی زمان حال، حال و آ

 نخواهید کرد
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 سخن آخر:

 

 همراه گرامی، 

ی برای زندگی و آموزمهارت»ی هاکتابمین کتاب از مجموعه 0شما 

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 

 اجتماعی اينستاگرام:آی دی شبکه 

job.coaching 

 آی دی شبکه بیزينسی لینکداين:

Mahboubemazaheri 
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 برند جاب کوچینگ،

 ارایه دهنده خدمات تخ  ی کوچینگ فردی و سازمانی 

 

 برای ربت نام در کارگاه های زیر ب ورت فردی و سازمانی،

 کوچ و منتور در سازمان ،یا درخواست حضور 

 در نرم افزار واتساپ، پیام دهید. 09335787550لطفا به شماره 

 

 دوره تربیت کوچ حرفه ای در آکادمی بین المللی کوچینگ 

 زبان فارسی زبان انگلیسی و  دو به 

 حضوریحضوری و غیر 

 

 کارگاه مربی گری کار تیمی 
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