
 

 گـنـکوچیآموزشی  عرفی دورهم
 غیرحضوری(–) حضوری برای سازمان ها

 

 هیچ مهارتی به اندازه کوچینگ،وجود ندارد که بتواند به طور همزمان رشد و پیشرفت دیگران و خودمان را رقم بزند.

موجود در سر  یو ذهن یزیکینهفته ،  رفع موانع ف یها یلاست جهت شکوفا شدن و رشد استعدادها و پتانس یندیفرا ینگکوچ
 ! ییبه هدف نها یدنراه و رس

و راحتتر از آنچه خودشان به  یعترسر یلیخود خ یو حرفه ا یفرد یتوانند در زندگ یافراد م ینگ،کوچ یندبا کمک گرفتن از فرا
 و هدف مدنظر برسند . یتتوانند ، به موفق یم ییتنها

 
 

 تعاریف کوچینگ

میآورد. این امر با  کوچینگ فرآیندی است که طی آن کوچ زمینه یادگیری کوچی را برای بهبود عملکرد و موفقیت شغلیش فراهم
بتواند به صورت  ( کوچی) طرف مقابل  مسئله محقق میشود؛ به این صورت که بعد از آن رشد قابلیتهای کلیدی مانند مهارت حل

 دست یابد . ها به شرایط الزم برای موفقیت خودگیری از آن قابلیت مستقل و با بهره



 . کوچینگ فرآیندی است که فرصتهایی را برای بهبود و تغییر فراهم میکند 
 حل را پیدا کنند .  کوچینگ مهارتی است که کمک میکند افراد یا سازمانها بهترین راه 

گیری و  در تصمیم فرصتها و مشکالت فردی، مهارتهای بیشترافرادی که از کوچینگ استفاده میکنند دیدگاههای جدیدی را درباره 
میتوانند همزمان با تعهد برای باال  تفکر، روابط بهتر با دیگران و اطمینان در انجام وظایف زندگی و کارشان تجربه میکنند. آنها

ز زندگی و کار و دستیابی به وری، رضایت فردی ا بهره های برانگیزی در حوزه بردن کاراییهای شخصی خود، به نتایج تحسین
 اهداف مربوطه دست یابند .

 
 

 کوچینگ چه کار می کند؟

 برانگیزترین روش موفقیت افراد است که از طریق یک روش قدرتمند و مؤثر در ایجاد انگیزه و تحسین (مربی گریکوچینگ ) 
 ایجاد میکند.پرسیدن و سفر کردن فرد در درون خود، ارتباط مؤثر و مفیدی بین کوچ و کوچی 

 دادن به کارکنان و کمک به آنها پرداخته میشود. ظرفیتهای درونی و احساس هویت در این روش به پرورش 

کردن مؤثر و پرنفوذ  چون رهبری)های خاصی از مهارت یا رفتار  ها و با تمرکز بر حوزه مهارتها و شایستگی این کار باهدف توسعه 
 عنوان بخشی از فرآیند کوچینگ انجام میگردد. رعایت اصول اخالقی در پذیرش فرد بهو با احترام کامل و ( اما ناپیدا

 شرکت کنندگان بعد از این دوره قادر خواهند شد نقاط قوت خود و طرف مقابل را کشف نمایند ، برروی مهارت های

 ی و گفتگوی خالقانه کوچینگیخود و طرف مقابل تمرکز کنند ، بهترین خود و فرد مقابل را پیدا کنند و با طوفان فکر 

 ، بهترین راهکار را برای مساله خود و طرف مقابل تولید کنند.

 

 



 کوچینگ از زبان بزرگان

 نویسنده کتاب مربیگری به سبک بازی درونی تیموتی گالوی :

یادگیری افراد است و  کوچینگ را باز کردن پتانسیلها برای افزایش عملکرد خود میداند و بر این قائل است که کوچینگ کمکی به
 باشد. آموزش نمی

 سر الکس فرگوسن:

 کوچینگ نوعی رابطه تعاملی است که به افراد در زمینه شناسایی و هدایت و تحقق اهداف شخصی و شغلی،

 مسئله، سریعتر از آنچه که خود قادر به انجام آن هستند، کمک میکند و عالوه بر افزایش مهارتهای ارتباطی، حل

 انجامد. ارتقای توانمندیهای فردی، به توسعه شایستگیهای اصلی شغل نیز می کارگروهی و

 نویسنده کتاب سازمان فردا  مارشال گلد اسمیت:

 شدن و تأثیر داشته باشند. آنها باید استراتژی، دانش شغلی، پدیده جهانی ظرفیتهای باالییرهبران بزرگ باید 

 بخش باشند و آنها ن باید روی افراد تأثیر بگذارند، برای آنها الهامفناوری بر کسب و کارشان را درک کنند. رهبرا

 را به حرکت وادارند. برای بهبود رفتار رهبران در محیط کار، آنها باید زیر نظر یک مربی باشند و فرآیند مربیگری

 مدیران بایدبرای آنها انجام شود. مربیگری یک کار فنی یا فکری نیست، بلکه موقعیت و فرصتی است که خود 

 بخواهند و بپذیرند و ایجاد کنند.

 
 نتایج  کوچینگ سازمانی  اهداف و 

 )افزایش قدرت رهبری ) مدیر در نقش کوچ 
  افزایش فروش 
 کارکنان و مشارکت افزایش راندمان 
  بهبود ارتباط بین کارکنان 
 افزایش حس اعتماد در سازمان 
 کاهش تعارضات سازمانی 
  کارکنانانگیزه خالقیت و افزایش 
 کشف نقاط قوت افراد 
 افزایش تعهد درونی و مسئولیت پذیری کارکنان 
  وفادارسازی کارکنان افزایش دلبستگی شغلی و 
 افزایش اعتماد به نفس کارکنان 
 افزایش قدرت حل مساله 



 

 کوچینگ سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان

از دالیل اصلی موثر بودن و یکی  شودسازمان محسوب میکوچینگ یکی از عوامل موثر بر  بهبود عملکرد کارکنان در یک 
 ! جای دستور دادن و کنترل کردن به کوچینک ،  تمرکز بر یادگیری کارکنان است

 ! یعنی ماهیگیری یاد دادن نه ماهی دادن

 حل جای ارائه مستقیم راهیا بعبارتی فراهم کردن زمینه برای  فکر کردن کارکنان  به 

 .کوچ باید کاری کند تا فرد بتوانید به پاسخ و راه حلی که در ذهن خود دارد برسدمدیر در نقش 

 .کندیسازمان کمک م یور بهره یشافزانتایج فوق الذکر را در بردارد و به و به اینصورت کوچینگ 

عالوه، یک نفر از هر دو نفر کارمند درصد عامل انواع مشارکت کارمندان هستند.  به 00 مدیران تا   Gallup 2015طبق نظرسنجی 
مدیران خبره مشوق مشارکت کارمندان هستند و ثابت شده است « خاطر خالصی از شر مدیرش رها کرده است.کارش را به»

ایجاد اعتماد، حل مسئله، بازخورد و تمام مسایلی است که  از جمله برقراری ارتباط،های مدیریتی ارتقای مهارتکوچینگ باعث 
 شود.سبب بهبود میزان حفظ کارمندان می

 

 کوچینگ سازمانی و بهبود فرایند استخدام و نگهداشت کارکنان

ای مدیران سازمان ها به خوبی می دانند که استخدام یک نیروی جدید ، آموزش او و  رسیدن به حدی از تجربه که بتواند بر 
 بر  است. شرکت مفید واقع شود  چقدر برای مجموعه هزینه 

و حال تصور کنید چقدر حیف است که  این نیرو به دلیل کاهش انگیزه یا کاهش اعتماد بنفس و درنتیجه کاهش بازدهی یا به 
هر سازمان است که مدیران با دلیل ارتباطات ناصحیح و یا به هر دلیل دیگری  ، سازمان را ترک کند و این یکی از مشکالت بزرگ 

 .آن روبرو هستند که این مساله را می توان با کوچینگ سازمانی تا حد خوبی حل نمود

 



 کوچینگ سازمانی و بهبود ارتباطات 

 .کوچینگ سازمانی، موجب بهبود ارتباط میان کارکنان و حل اختالفات و سوتفاهم ها در فضای کار خواهد شد 
  ارتباط مؤثر و اصولی  میان مدیران و کارکنان می انجامد.کوچینگ سازمانی، به 
  مدیران در فرآیند کوچینگ، می آموزند که چگونه به طور مؤثر با دیگر اعضای سازمان، ارتباط برقرار کنند، انتقادات و

 پیشنهادات آنان را بپذیرند و کارکنان را در حل و فصل مسائل سازمان سهیم کنند.
  کارکنان یک سازمان، شرکت یا کسب و کار، بطور عملی می آموزد روحیه همکاری و کار گروهی را در کوچینگ سازمانی به

 خود تقویت کنند.
  تقویت مهارت های ارتباطی، موجب رضایت بیشتر مشتریان و تمایل آنان به همکاری و استفاده از خدمات و محصوالت

 ر بر دارد سازمان خواهد شد و درنتیجه افزایش درآمد سازمان را د

 

 با مربیگری پریسا احمدی منشسوابق دوره های کوچینگ برگزار شده 

 شرکت مرکان برای مخاطبین دوره هم مسیر مرکان 
  نفر( 120کمیته امداد خراسان جنوبی برای کارکنان حوزه حمایت ) حدود 
 موسسه آموزش عالی گلبهار برای دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 
 آکادمی دانش آموزی ویموند زیرمجموعه موسسه آموزش عالی ماهان 
 هلدینگ دانش بنیان آریانا 
 گروه بازرگانی برق بامشکی 
  دانشگاه خاورانهمایش 
 مشهد یحرفه ا یمرکز آموزش فن 
  شتابدهنده گرین تکهمایش 
  دانشگاه فردوسی مشهدهمایش 
  دانشگاه آرمان مشهدهمایش 

آموزش کوچینگ دانشگاه فردوسی 

 مشهد



 

 برخی تقدیرنامه ها 

  
 

 دوره جامع سرفصل ها بیشتر است (در )  پایهدوره  یاصل یها سرفصل

 و روانشناسی مثبت گرا ینگکوچعملکرد با  ییآشنا .1
 تفکر خالق ، مهارت حل مساله و تفکر قوت محور .2
 اعتماد در مذاکره یجادارتباط موثر و ا .3
 یهمدلمهارت   .4
 گوش دادن فعالمهارت  .5
 یپرسشگر مهارت   .6
 بازخوردمهارت  .0
 یو قدردان یکتبر مهارت .8
 یو هدف گذار  ینظام ارزش ها و تفاوت ارزش گذار   .9

 


