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 چطور بیزینس کوچ بشیم؟  •

 چرا باید بیزنس کوچ بشیم؟  •

 درآمد بیزینس کوچینگ توی دنیا چقدره؟ •

   درآمد بیزینس کوچینگ توی ایران چقدره؟ •

 بیزینس کوچینگ به درد چه کسی می خوره؟  •

ممکنه سؤاالت باال همچنین سواالت دیگه ای در مورد بیزینس کوچینگ داشته باشید که  
یم ، پس این  ذهن شما رو درگیر کرده باشه. ما توی این مقاله به این موضوعات می پرداز

این صنعت عالی و پر درآمد   از  از دست ندین چون قراره یه دید جدیدی  مقاله عالی رو 
  !بهتون بده

 

 بیزنس کوچینگ به در چه کسی می خوره؟  

و   خودشون  خوان  می  که  مشاغلی  صاحبان  و  عامل  مدیران  درد  به  کوچینگ  بیزنس 
می خوره که دوست داره ، کسب و کار حرفه ای    شرکتشون رو ارتقا بدن ویا به درد کسی

ته باش و بتونه رشد کنه و به دیگران هم کمک کنه . اما خیلی از ادما هنوز به درستی  داش
اگر بخوایم   کوچ و یه مشاور چیه؟ به طور خالصه  بیزینس  که فرق بین  کنن  درک نمی 



 

کوچینگ   بیزنس  کنیم،  بازش  رو  بین رابطه   موضوع  یا     مشترکی  کار  و  کسب  صاحب 
 .دف اون توسعه استراتژیک یک تجارت موفقهمدیرعامل و یک مربی حرفه ایه که ه

کمک می کنه بتونید به اهداف خودتون   نقش بیزنس کوچ اینه که به طور کلی ، به شما   
البته   دست پیدا کنید تا این اهداف   با ارزش ها و اهداف زندگی شما همسو باشه که 

ب رو  این خدمت  و  بشین  تبدیل  ای  کوچ حرفه  بیزنس  به یک  دیگران  بهتره خودتون  ه 
از  ارئه بدین. وقتی این اهداف براتون مشخص باشه ، کوچ ها با سؤاالتی که  خودتون 

می میشما  پشتیبانی  و  راهنمایی  رو  شما  می  پرسن  درست  پاسخ  به  رو  شما  و  کنن 
این امکان را داشته باشید کسب و کار خودتون رو به جایی که دوست   تا شما   رسونن  

 .دارید ، برسونید

می تونه به توسعه و یادگیری ادامه بده. اکثر   بزرگسالی می رسه   به سن     نی وقتیهر انسا
یک مربی نیاز دارن که مهارت الزم برای ایجاد رابطه با   به حمایت   مدیران کسب و کارها  

برای رسیدن به   پرورش بده و اون ها رو   رو   توانایی این افراد   و   اونه ها را داشته باشن  
 .زش بده اهدافشان آمو 

برای   کار  و  کسب  یک  مدیران  که  طور  بتونن همون  مشاغل     اینکه  و  روابط  توی 
دارن   خودشون   نیاز  شغلی  و  شخصی  پیشرفت  به  ،قطعًا  کنن  از   رشد  تونن  می  پس 

 .صنعت استفاده کنن  این

 چگونه یک بیزینس کوچ شویم +  یای بیزنس کوچینگمزا

 



 

 ایجاد اعتماد به نفس  .1

از مزایای بیزنس کوچینگ کار خیلی    یکی  اعتماد به نفسه .اعتماد به نفس توی  ایحاد 
وقتی یه شرکت یا یک فرد   ده.  مهمه و یک نکته بسیار ارزشمنده که این شغل به شما می

موفق می شه و می تونه با چالش ها مبارزه کنه این موضوع به شما     شما  تحت حمایت
 . اعتماد به نفس کافی رو میده

 یاد می گیرید چطوری با آدمای دیگه کار کنید  .2

از  که باعث می شه خودتون و دیگران رو بهتر    یکی دیگه  اینه  کوچینگ  بیزنس  مزایای 
اما می تونه به   بشناسین. هر چند شما توی این مسیر با آدمای مختلفی روبرو می شید 

 .شما کمک کنه بهتر با آدمای دیگه تعامل و معاشرت داشته باشید

 نقاط کور رو می بینید  .3

گاهی وقتا آدما وقتی توی مشکالتشون غرق می شن نمی تونن به درستی زوایای مختلف  
مشکلشون رو بررسی کنن اما یکی از مزایایی که بیزنس کوچینگ می تونه برای افراد داشته  
افراد دید خودشون رو نسبت به یه موضوع عوض   اینه که می تونه کمک کنه به  باشه 

 .کنن

 



 

 چطور به یک بیزنس کوچ حرفه ای تبدیل بشیم؟

المللی کوچینگ آدما در یک   (ICF) فدراسیون بین  با  کوچینگ رو به عنوان "مشارکت   ،
فرآیند می دونه که باید بتونه فرد رو به تامل وادار کنه و به فرد کمک کنه راه حل خالقانه  

مو این  که  کنه  پیدا  خودش  مسائل  برای  رو  و  ای  ها  توانایی  فرد  شه  می  باعث  ضوع 
  !استعدادهای خودش رو کشف کنه 

تو نگاه اول ، به نظر می رسه تبدیل شدن به یک بیزینس کوچ فقط به چند قدم ساده  
که کمک می کنه شما به یک بیزنس کوچ حرفه ای     نیاز داره. اما چهار مرحله وجود داره

 تبدیل بشید، 

 شروع کنید با ارزیابی استعدادهای خودتون  .1

 تجربه کسب کنید  .2

 مدارک الزم را کسب کنید .3

کنید   .4 ایجاد  را  هایی  مهارت  و  کنید  پیدا  رو  دیگه  های  کوچ  بیزنس  و  ها  سازمان 
 .توانایی های شما رو تقویت کنه که 

تأثیرگذار   اینکه  برای   ، دلیل  به همین  مربوط میشه.  روابط  به  اساسًا  کوچینگ  بیزینس 
 .یادگیری رسمی نیاز دارید باشین به ویژگی های شخصی و

وقتی آماده می شید تا به یه بیزینس کوچ تبدیل بشید ، فدراسیون بین المللی کوچینگ  
 :به شما توصیه می کنه یه سری سوال از خودتون بپرسید مثالً 

 آیا من عالقه زیادی برای کمک به دیگران دارم؟  •

باید بتونید توی کار  اینجاست که خصوصیات شخصی شما وارد عمل می شه . پس شما  
کمک کنید دیگران خودشون رو توسعه بدن . پس شما    خودتون به عنوان بیزنس کوچ

 : باید ICF طبق تعریف



 

خواسته های اون همسو     کنید و با مسائل رو برای مراجعه کننده خودتون شفاف     بتونید
 بشید

 باید مراجعه کننده رو تشویق کنید بتونه خودش رو پیدا کن

 کمک کنید مراجعه کننده راهکارهایی را برای مسئله خودش پیدا کنه  باید 

کارهاش رو به عهده   کنید تا مشتری بتونه مسئولیت پذیر بشه و مسئولیت  باید کمک 
 بگیره 

 آیا من مهارت و دانش الزم برای اینکه یک بیزینس کوچ حرفه ای بشم رو دارم؟  •

رو اداره   ین یک کسب و کار حرفه ای  می تون   وقتی شما به یک بیزنس کوچ تبدیل بشین
آموزش بیشتر داشته باشین تا یاد بگیرین چطوری می تونین   کنین. شما ممکن نیاز به 

کنین   ،   جایگاه خودتون رو پیدا  کنین  بازاریابی  قرارداد بنویسین و جنبه های تجاری    ، 
 .برای خودتون داشته باشید حرف،  

 چه چیز دیگه ای برای ارائه دارم؟  •

انجام شده توسط که فقط حدود  ICF   تحقیقات  روند  13نشون می ده  از  ها  کوچ  از   ٪
این موضوع     کننکوچینگ خالص استفاده می این طریق درآمد به دست میارن که  از  و 

ر می کنن از مهارت هایی مثل کا   نشون می ده بقیه افرادی که به سبک بیزینس کوچینگ
"مشاوره ، آموزش ،، راهنمایی ، مشاوره ، مشارکت سخنرانی ، برگزاری کارگاه ها و وبینارها  

 .گیرند که باعث می شه سطح درآمدیشون باال تر برههم کمک می و نشریات" 

https://coachingfederation.org/


 

 

 ویم چرا باید بیزینس کوچ ش+  درآمد بیزنس کوچینگ

به این   ، احتماالً   حرفه ای تبدیل بشین     اگه به فکر این هستید که به یک بیزنس کوچ
از لحاظ مالی چقدر می تونه این موضوع برای شما درآمد زایی   موضوع فکر می کنید که 

اجتماعی خوبی داره    داشته باش و یا سطح درامدی بیزنس کوچینگ چقدره یا اصالً وجهه 
برخورداره چون   ین که کوچینگ حرفه ای توی جامعه از احترام باالیی  یا نه ؟ خبر خوب ا 

 بازخورد و نتایج عالی برای افراد داشته 

رشد     در هر حال   سطح درآمدی بیزنس کوچینگ این صنعت با تالش کوچ های حرفه ای
  اینکه این موضوع رو بهتر به شما نشون بدیم به این آمار توجه کنید :  برای   و پیشرفته. 

  2 نفر در حوزه کوچینگ کار می کردن که در مجموع تونستن     53300، تقریبًا    2020تا سال  
یه عدد  46،000،000،000،000   معادل میلیارد دالر   که  کنن  کسب  درآمد  خیلی     تومان 

بیزنس   درآمد  میده  نشون  موضوع  این  که  رشد  حال  در  کار  و  کسب  یک  برای  بزرگی 
 بیزینس کوچ شویم  چرا باید .کوچینگ خیلی زیاده

 درآمد بیزینس کوچینگ توی دنیا از چقدر شروع می شه؟ 

در اکثر موارد بیزنس کوچ ها نرخ خودشون رو تعیین می کنن که این قیمت ها می تونه  
یا کاهش پیدا کنه. درآمد کوچ ها در دنیا     ای که دارن افزایش با توجه به مهارت و تجربه

دالر در ساعت افزایش پیدا می   12000یا    10000در ساعت شروع می شه و تا     دالر   300از  



 

کوچینگ و   ، بیزنس  اجرایی  کلی به چند دسته  کوچینگ به طور  کوچینگ   کنه. صنعت 
 .به چند نوع تقسیم می شن تقسیم می شن که هر کدوم از اون ها نیز  زندگی 

 درآمد کوچینگ در ایران 

توی قسمت باال اومدیم در مورد درآمد صنعت کوچینگ توی دنیا صحبت کردیم . حاال می 
ایران کسب می کنن رو مورد بررسی قرار بدیم . صنعت   خوایم درآمدی که کوچ ها توی 

صنعت بکر و عالی  مهارتی که دست زیادی داخلش نیست و هنوز یک   کوچینگ در ایران  
  توی ایران رو ارائه بده محسوب می شه که می تونه به شما فرصت های درآمدی باالتری  

از   ایران دریافت می کنه  هزارتومن در    300هزینه هایی که هر کوچ برای هر ساعت توی 
یه   و  کنه  پیدا  افزایش  خیلی  که  داره  اینا  پتانسیل  رقم  این  که  می شه  شروع  ساعت 

 . رآمدی خوبی رو برای شما ایجاد کنهپتانسیل د

 درآمد دالری بیزینس کوچینگ + کالم آخر 

افراد کمک کنه   از لحاظ   کالً صنعت کوچینگ یه صنعت نوین که می تونه به  بتونن هم 
شغلی و هم از لحاظ سطح اجتماعی رشد کنن. این موضوع سطح درآمدیه باالیی داره که  
توی دنیا و ایران جایگاه بسیار خوبی برخورداره! ما توی سازمان ماهان تیموری این فرصت  

ردیم که بتوانید به یک بیزینس کوچ حرفه ای تبدیل بشوید به  رو برای شما به وجود آو
 .همین خاطر می توانید برای کسب اطالعات بیشتر همین االن با ما تماس بگیرید

  


