
 

 

 چرا باید کوچ بشیم؟  باید کوچ شویمچرا 

 مزیت های کوچینگ و تبدیل شدن به یک کوچ حرفه ای چیه؟  •

 چه ضرورت مهمی برای کوچ شدن وجود داره؟  •

 نظر استاد ماهان تیموری در مورد کوچینگ و کوچ شدن چیه؟  •

 تفاوت یک کوچ و مشاور چیه؟  •

هر کدوم از ما ممکنه به این موضوع فکر کنیم که اگه یه روزی به یه مقام و منسبی رسیدیم  
ثروتمند شدیم  اگه یه روزی  که  کردیم  این موضوع فکر  کنیم یا حتی به  به دیگران کمک 

  .حتما می گیریم دست دیگران رو 

انجام بدین و اگه وقتی شما به یک کوچ حرفه ای تبدیل بشید می تونید همه این کارها رو 
رسالتتون این هست که به یک شغل حرفه ای که هم به دیگران کمک می کنه رشد کنن هم  
به خودتون کمک می کنه هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ مالی رشد و پیشرفت خوبی 

  .باش  داشته باشید ، مهارت کوچینگ می تونه ابزار بسیار خوبی برای این موضوع

ما توی این مقاله در مورد این موضوع صحبت می کنیم که چرا باید به یک  به همین دلیل  
 .حرفه ای تبدیل بشید  کوچ



 

 ! ذهن مارو مشغول کرده   کهسواالتی 

خیلی از وقتا ما به پیشرفت خودمون توی سال های گذشته نگاهی می ندازیم. به طور مثال 
 :از خودمون می پرسیم 

هتری نسبت به سال گذشته داشتم؟ آیا روابطم بهتر آیا امسال از نظر اقتصادی وضعیت ب
شد، آدم دوست داشتنی تری شدم؟ استرس کمتری در این مورد داشتم؟ آیا کارهایی که  

آیا سطح درآمدیم  کیفیت بهتری داشت؟  زیاد     انجام دادم  افزایش دادم؟ و سؤاالت  رو 
 .دیگه ای که ممکنه ذهن ماها رو مشغول خودش کرده باشه

تقریبا همه افراد از خودشون می پرسن، اما اگه شما به یک   عدادی از سواالتیه که  این ها ت
این  ای تبدیل بشید می تونید یک نقشه راه برای خودتون و دیگران به کمک  کوچ حرفه 

 صنعت ترسیم کنید ، 

چون خیلی از آدما دنبال یک برنامه روشن و واضح برای موفقیت و رشد خودشون هستند  
بهتر بشن که شما به کمک مهارت کوچینگ می تونید    ن توی سال جدید کمیو دوست دار

 .این خیال و امید افراد رو به واقعیت تبدیل کنید

تبدیل بشید که در ادامه به اون ها می    شش تا دلیل وجود داره که چرا باید به یک کوچ
 .پردازیم
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 سرعت رشد شخصی را چند برابر می کنید  - 1

اینکه می تونه درآمد های عالی به دست بیاره و یا به   وقتی یه نفر کوچ می شه عالوه بر 
رین راه برای یادگیری  دیگران کمک کنه ،خودش هم رشد می کنه . ماهمیشه شنیدیم که بهت

در مورد این مبحث، موضوعی رو بیان می     چیزی آموزش دادن اون موضوع به دیگرانه. رضا
 .  کنه که دید بهتری به شما میده

که تجربه سال های زیادی رو برای تدریس توی مدرسه و  گه  کوچ می  رضا به عنوان یک 
رو می خوام بهتر یاد بگیرم وقتی    دانشگاه گذروندم و به این نتیجه رسیدم وقتی یه چیزی

 .خودم ازش استفاده می کنم نتیجه بهتری می گیرم

افراد هستم خودم رو در حال مطالعه یک مسئله خاص  بنابراین وقتی در حال کوچ کردن 
  . هم رشد کنم می بینم که باعث می شه خودم 

ارت هایی نیاز دارن به همین دلیل من به مراجعین خودم کمک می کنم تا بفهمند به چه مه
که در زندگیشون از اون ها استفاده کنن. من اصول ارزشمندی رو در مورد کوچ بودن یاد 

 .گرفتم که باعث موفقیت حداکثری من توی روند کوچینگ شد

 می تونید با مهارت کوچیگ زندگی فوق العاده ای داشته باشید  - 2

یکی دیگه از مزیت هایی که می تونید به عنوان کوچ به دست بیارید اینه که کوچینگ یه  
  .ها ایجاد می کنه   حرفه بین المللی که سطح درآمدی خوبی برای کوچ

که توی ایران هم درآمد خوبی    دالر شروع می شه  300در آمد کوچ های بین المللی از ساعتی  
این رو هم داره که شما رو به یک   افراد به همراه داره . صنعت کوچینگ پتانسل  رو برای 

 .بین المللی تبدیل کنه  کوچ



 

 

 یدار و قدرتمندی ایجاد می کنید شما روابط پا  - 3

از مزایایی که حرفه کوچینگ می تونه به شما بده اینه که شما یاد می گیرید     یکی دیگه 
روابط عالی رو به وجود بیارید. این موضوع باعث می شه افراد زیادتری به سمت شما بیان  

چون همون طور که می دونید تبلیغات کالمی     و افراد بیشتری شما رو به دیگران معرفی کنن
 .تری نسبت به روش های دیگه تبلیغات دارهقدرت خیلی بیش

حتی شما می تونین از سراسر دنیا هم برای خودتون مشتری هایی داشته باشین پس وقتی  
 .شما کوچ بشین این موضوع می تونه این اتفاقات رو برای شما هم رقم بزنه

 شما استاد زندگی می شید - 4

ه به افراد کمک کنه خودشون پیشرفت  ما هیچ شغل و حرفه ای دیگه ای رو سراغ نداریم ک
کنن.همون طور که یک کوچ حرفه ای به افراد کمک می کنه ، خودش هم از لحاظ جسمی 

 .،معنوی، مالی ، رشد فردی ، پیشرفت می کنه



 

 

 از موقعیت مناسب برای فرصت بعدی برخوردار هستید  - 5

بیشتر افراد به دنبال درآمد باالتری هستند که کوچ ها به افراد کمک می کنن تا ایده های  
خالقانه خودشون رو پیدا کنن و در نهایت از اون ها برای موفقیت، کسب و کار و زندگیشون 

 .ده کنناستفا

آدمایی که یه شغل دارند و هر روز سر کار خودشون میرن کالهی به جز شخصیت  بیشتر 
واقعی که دارن، سرشون میزارن و نقش هایی پیدا می کنن که مخالف ارزش اون هاست  

تا  ،اما   بکنه  رو  تمام سعی خودش  باید  تبدیل می شه،  ای  کوچ حرفه  به یک  وقتی فرد 
  .نهخودش باشه و نقش بازی نک

با مراجعه کننده خودش ، همسایه ها ،دوستان و آشنایان خودش     ارتباطاتی که یک کوچ
 .داره می تونه بسیار گسترده تر بشه و به این افراد بیشتر کمک کنه تا به اهدافشون برسن



 

 

   جایگاه شغلی عالی . 6

وقتی شما بتونید به کسی کمک کنید خودش به سطح باالیی از موفقیت در کسب و کار و 
  .زندگی خودش برسه این موضوع باعث می شه شما به یه فرد دوست داشتنی تبدیل بشید

ود بیاره چون شما تونستین مثل این موضوع می تونه حس رضایتمندی رو در شما به وج
عمل کنید تا فرد راه خودش رو با توجه به توانایی های خودش پیدا کنه     یه فانوس دریایی

 .و به اهدافش برسه

 مزایا کوچ حرفه ای بودن   کوچ در همه زمینه ها

صنعت کوچینگ می تونه توی همه زمینه ها به همه افراد کمک کنه.یک کوچ با توجه به  
صالحیت هایی که فدراسیون بین المللی کوچینگ مشخص کرده و با رعایت این چهارچوب  
ها می تونه انتخاب کنه تو چه حوزه ای فعالیت کنه که این موضوع به این برمی گرده که  

  .ی دارهفرد چه عالیق و استعدادهای

خودش ،کوچینگ ازدواج رو برای خودش انتخاب    نیچ مارکت  مثال شخص می تونه به عنوان
انواع کوچینگ اشاره کردیم     کنه ،می تونه بیزینس کوچ بشه و همون طور که توی مقاله 

 .مسیر خودش رو انتخاب کنه



 

 2022در سال  ضرورت کوچینگ

گ به جای اینکه از مشاوره ،منتور استفاده  اکثر افراد موفق و شرکت های بزر   2021توی سال  
کنن کم کم دارن میرن به این سمت که یک کوچ داشته باشن چون یک کوچ به فرد کمک  

 .می کنه پتانسیل ها و و توانایی های خودش رو کشف کنه و به اهداف خودشون برسه

اجتماعی و    همون طور که باال هم به اون اشاره کردیم وقتی یه نفر کوچ بشه هم از سطح
 . هم از سطح مالی رشد می کنه که این موضوع می تونه برای خیلی از آدما مهم باش

 

 مزیت کوچ حرفه ای بودن  6 +  تفاوت کوچ و مشاور

 : یک کوچ روی 

 مسئولیت پذیری متمرکز شده •

 انتقال دانش از طریق خود فرد صورت می گیره •

 مشتری خودش کار ها رو انجام می ده •

 باعث می شه یادگیری مادام العمر توسط مشتری ایجاد بشه  •

 برنامه براساس نیازهای مشتری پیش میره  •

 نقاط عطف قابل تحویل زیادی به وجود میاد یا شناسایی می شه  •

 کوچ های دیگه هم کمک بگیره    یک کوچ می تونه از •



 

 .مشتری درگیر برنامه ریزی اولیه و پذیرش نهایی می شه •

کافی داشته باش چون یه چهار   • کوچ نیاز نیست حتما دانش  کوچینگ ،یک  توی صنعت 
 واع کوچینگ وجود دار که از اون استفاده می کنه چوب و صالحیت های خاصی برای همه ان

 راه حل هایی که در جلسات کوچینگ ارائه می شه از طرف مشتریه  •

 :اما توی مشاوره موضوع خیلی متفاوته 

 یه مشاور به مراجعه کننده می گه چه کاری رو چطوری انجام بده  •

 کسی که راه حل می ده مشاوره  •

 یه مشاور حتما باید متخصص هم باش  •

 اور بیشتر کارها رو انجام می ده مش •

 مشاور مثل دوست دلسوز رفتار می کنه و دائم راهکار می ده  •

 راه حل هایی که وجود داره از طریق مشاور ارائه می شه  •

 

 : ان تیموریچرا باید کوچ شویم از نظر ماه

مسیر   افراد  کنه  کمک  تونه  می  کوچ  یک  که  هستن  باور  این  بر  تیموری  ماهان  آقای 
کوچ مثل یه کاتالیزور عمل می کنه و سرعت رشد  موفقیتشون رو هموار کنن و چون یک  



 

افزایش می ده ،باعث می شه فرد ریسک پذیری درستی داشته باش تا   افراد رو به شدت 
 .طلوبش دست پیدا کنهبتونه سریع تر به نتیجه دلخواه و م

قوت خودش رو   به فرد کمک کنه تا نقاطوقتی یه نفر به یک کوچ تبدیل می شه می تونه 
 .پیدا کنه و نقاط قابل بهبود خودش رو تقویت کنه

 چرا باید کوچ بشیم؟ کالم آخر 

 ما توی این مقاله به این موضوع پرداختیم که چرا باید به یک کوچ تبدیل بشیم. چه مزایایی 
این شغل از نظر اجتماعی ،مالی و... داره . کوچینگ به دو دسته بیزینس کوچینگ و الیف 

 .کوچینگ تقسیم می شه که هر کدوم از اون ها به دسته های متفاوتی تقسیم می شن

حاال اگه فکر می کنید این حرفه به دردتون می خوره و میتونه در زندگی شخصی تون کاربرد 
برای شما طراحی کرده ایم  CTC آموزش مهارت های کوچینگ  به نام  داشته باشه . ما دوره

 و تمامی این موارد را به صورت جامع توضیح دادیم 
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