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ر طول  عمر سازمان های بین المللی كه د
بوده  است،سال 65حدود 1920سال 

سال 10حدود به 1998در سال 
استكاهش یافته 



نزدیك 2000تا 1975بین سالهای  
از سازمان های %  75به  

fortune 500   از بین رفته
یا توسط سازمان های موفق تر 

!خریداری شده اند



عامل بسیاری از این نا كامی ها را 

باید در رهبران  و مدیران  و

شیوه های  رهبری  و  مدیریت  

این  سازمانها جستجو كرد



و اکنون
از fortune 500شرکتهای % 100

کوچینگ 
برای مقاصد رهبری سازمانی از جمله
ود توسعه عملکرد مدیران و کارکنان خ

استفاده میکنند



کد ورودی اول
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!!چند نکته 

جای درستی هستیم؟
بکارگیری–یادگیری 
تعامل–مشارکت 

یادداشت سواالت 



What is Coaching



چالش عصر اطالعات

؟استآیا دانستن توانستن 



مفاهیم رایج برای
:توسعه فردی و سازمانی

آموزش❖
منتورینگ❖
روانشناسیودرمان❖
مشاوره❖



پژوهشهای بین المللیبر اساس 
اثر بخشی آموزش، 

استدرصد12الی 7تنها بین 



Being

Doing

Knowing



کوچینگ

پارادایم یادگیری و تحول

21قرن 



کوچینگکارکرد 
ملکردعپتانسیل و بین شکافمیان برداشتن از 

عملظرف = ظرف دانش 

از طریق یک رابطه همسطح  تعاملی





:تاریخچه

 میالدی در آمریکا توسط توماس لئونارد۱۹۸۰اواسط سال
دا، رشد در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا، ژاپن، کانا

...استرالیا، سنگاپور و 
ورود از مربیگری ورزشی به عرصه کسب و کار و زندگی
مهارتی بین رشته ای مبتنی بر علوم:

نگرمثبتشناسیروان•
محورمراجعشناسیروان•
مدیریتورفتاریعلوم•
شناسیجامعه•
شناسیانسانوهستیفلسفه•



بخشی از دانش روانشناسی

گی و بهبود کیفیت زندگی انسانهای سالم و افزایش شادی، سالمت و رضایت از زند...

شکوفا شدن و خود شکوفاییSelf-Actualization

مجهز شدن به ابزارهایی برای دست یابی به حداکثر پتانسیل ها

 رواج توسط کارل راجرز و آبراهام مزلو

تکامل توسط مارتین سلیگمن

:روانشناسی مثبت گرا 



Coachingتعریف کوچینگ 

دهکننمراجعهوکوچبینمشارکتوهمکاری
فکرتازاستفادهباکنندهمراجعهآن،طیدرکه
وشخصیتوانایی هایخود،خالقیتوعمیق
.میدهدافزایشراخودحرفه ای
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Coaching Mindset
روانشناسی کنترل درونی

نیست، فرایندی درونی استتغییر اجباری .1

انسانها ذاتا توانمند هستند.2

اعتماد-متخصص ترین فرد دنیا .3

اصینسخه موفقیت اختص/ هر کسی منحصر بفرد است .4

اگاهی و خودآگاهی ایجاد .5

یا تولد ذهنیخالقیت .6







بازخوردها





ییدقیقه بازتاب نکته طال2



کوچینگ در زندگی



:حوزه های ورود کوچینگ در زندگی
حوزه درونی

تصمیم گیری▪

هدف گذاری▪

اانتخاب و اولویت بندی ارزشه▪

اصالح باورها و نگرشها▪

شناسایی نقاط قوت و ضعف▪

حوزه بیرونی

ارتباط موثر▪
مدیریت زمان▪
مدیریت بحران▪
ازدواج و تحصیل▪
انتخاب شغل▪
کسب مهارتها▪



بهره برداریسطوح
یادگیریاز 

کوچینگ



ضرورت استفاده از 

COACHکوچ 

در زندگی و کسب وکار



نقشه خوانی



تست هوش و هوشیاری

( آگاااهی)آزمااایش جهااانی 
و دانیاال ساایمون  توسااط 

ی طراحااکریسااتوفر کااابری  
شده است



جهل مرکب



کجا هستم



کد ورودی دوم
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External Coach
Internal Coach
Manager as a Coach

:سازمان و یا کسب و کاردر کوچینگ 
Organization & Business Coaching





دستاوردهای کوچینگ در ابعاد سازمانی

 (نوع تعارض8)حل پایدار و موثر تعارض های سازمان

افزایش توانایی مدیریت و رهبری منابع انسانی و
فرهنگ سازمانی 

 تعلق سازمانی–افزایش روحیه مسئولیت پذیری

 تفویض اختیار–کمک به جانشین پروری



افزایش کیفیت ارتباطات درون سازمانی

استقرار افراد در جایگاه مناسب خود

ارتقاء توانایی حل مساله و مدیریت استرس و بحران

 مدیریت زمان ، )افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی

... (رهبری و 

دستاوردهای کوچینگ در ابعاد سازمانی



ادستاوردهای کوچینگ برای کسب و کاره

مورددررازیرنتایجگروپهیمؤسسهپژوهش های
:استدادهنشانکوچینگبیزینس

کوچینگبین المللیفدراسیونتحقیقاتICF۷۰می دهدنشان
راارکسب وککوچیککهکوچککسب وکارهایصاحباندرصد

۹۹ودهندبهبودراخودعملکردتوانسته اندکرده اند،استخدام
داماستخبهتصمیمکهبودندخوشحالکارآفرینانازدرصد

.گرفته اندکسب وکارمربییک



دستاوردهای کوچینگ برای کسب و کارها
8۵کوچینگبیزینسخدماتازکهکسب وکارهاییازدرصد

بودهمثبت(ROI)سرمایه شانبازگشتنرخکرده اند،استفاده
ازرابودندپرداختهخدماتاینبرایکههزینه اییعنی.است
.درآورده اندسودآوریودرآمدافزایشمحل

برترشرکتپانصد۵۰۰فورچون،شرکتهایازدرصد۴۰حدود
.می کننداستفادهکوچینگبیزینسخدماتازدنیا،

بازگشتدرصد۷00حداکثرتااستتوانستهکوچینگبیزینس
.کندایجادکسب وکارهابرای(ROI)سرمایه



:مهارتهای پایه کوچینگ
ارتباط موثر و شناخت زبان بدن
پرسشگری حرفه ای
گوش دادن فعال
 مهارت همدلی
جمع بندی، ارزیابی و بازخورد صحیح
تشویق و تبریک و قدردانی
 مهارت استفاده از هوش هیجانی و...



 فرایند کوچینگ–تغییر مدیریت فرایند
 ارپایدنگرش و رفتار و ایجاد عادت های مهارت تغییر
 و شناسایی نقاط قوت استعدادیابی
 نگاریهدف گذاری و آینده مهارت
 زمان مهارت برنامه ریزی و مدیریت
 یت مبتنی بر خالقتصمیم گیری و حل مساله مهارت
 استرسمدیریت احساس، هیجان و مهارت
ایجاد خودآگاهی و مسئولیت پذیری

:مهارتهای حرفه ای کوچینگ





کوچینگ برای چه کسانی 
دارد؟کاربرد



کوچینگ برای چه کسانی 
؟نداردکاربرد



:تیموتی گالوی
زایشافبرایپتانسیل هاکردنبازکوچینگ

واستافرادیادگیریبهکمکیوعملکرد
.نیستآموزش



مدل آموزشی آکادمی فراکوچ 
برای یادگیری کوچینگ

ثبت شده در 
فدراسیون بین المللی کوچینگ





Knowledge

Exercise

Experience دانش
تجربه
عمل

بعدی3آموزش 



برنامه بورسیه کوچینگ
اهداف و ارزشها و چشم انداز فراکوچ

همراهی با انسانها برای خلق آینده ای مطلوب
گسترش فرهنگ صحیح کوچینگ•

گسترش دانش کوچینگ•

آموزش و تربیت کوچهای حرفه ای•

(Life & Business Coaching)ارائه خدمات •



مراحل برنامه بورسیه کوچینگ

(  قرزومه و سواب)تکمیل پروفایل –ثبت نام اولیه .1

نظام ارزشها+ دوره آموزش مقدماتی کوچینگ .2

گواهینامه بین المللی+ آزمون .3

مصاحبه تخصصی.4





(اثر کار جمعی)نامه و معرفی معرفی + 



کوچینگمراحل برنامه بورسیه 
امتیاز بورسیه–ارزیابی نتایج .5

وام صندوق شکوفایی فراکوچ.6
 نحوه استفاده از بورسیه

 آنالین  –حضوری –1دوره آموزشی ویژه سطح

 با موسسه در همکاری های علمی،( تهاتر)همکاری
اجرایی، فنی و فرهنگی



ییدقیقه بازتاب نکته طال2



کد ورودی سوم
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:  هدیه ویژه

یک جلسه کوچینگ با یک کوچ حرفه ای

۹۰2۰1۰۰۰1۰۰۰:   بهنام و کد کالس ارسال 



:ارتباط و اطالعات بیشتر

سایت و شبکه های  مجازی شما

آکادمی بین المللی فراکوچ
www.faracaoch.com


