
 

 

 خوردکوچینگ به درد چه کسانی می

از ما در حوزه کوچینگ به درد چه کسانی می از زندگی خود خورد ؟ هر کدام  های مختلفی 
یا  دچار چالش  و  نداریم  آن سراغ  برای  راه حلی  که  آید  گاهی پیش می  که  هایی هستیم 

دانیم چگونه باید این مشکالت را حل کنیم یا از بین ببریم به همین دلیل برای برطرف  نمی
ها و مشکالت  های جدیدی را یاد بگیریم تا بتوانیم از پس این چالش ارتکردن آن ها باید مه 

ها و اهداف خود دست پیدا کنیم. حال ما در این مقاله قصد برآییم و در نهایت به خواسته 
های آن را یاد بگیرید توانید خودتان مهارتداریم در مورد ابزاری با شما صحبت کنیم که می

 .خود از آن استفاده کنیدو در زندگی و کسب و کار 

 کوچینگ چیکار میکنه ؟

هایی مثل گوش شنوا، سؤاالت این ابزار قدرتمند کوچینگ است و شما با یاد گرفتن مهارت
وت، زندگی و کسب و کار خود را بهبود ببخشید. به  قدرتمند، بازخورد صادقانه و بدون قضا

دانید چه کاری باید انجام طور مثال اگر با فرزندان خود دچار مشکل و چالش هستید و نمی 
ارتباط برقرار کنید پس به خواندن این دهید تا او به حرف  های شما گوش دهد و یا با او 

 .مقاله ادامه دهید

ها  ل استخدام در یک شرکت هستید اگر خودتان، تواناییحال فرض کنید وقتی شما به دنبا 
گونه که باید معرفی کنید، این موضوع و استعدادها خود را نشناسید و نتوانید خود را آن 



 

ای جز شکست برای شما نخواهد داشت و در نهایت شما در جایی که دوست دارید نتیجه 
 .و لیاقتان آن را دارید نخواهید رسید

 دغدغه های صاحبین کسب و کار 

ای ترین دغدغه خیلی از افراد کسب وکاری برای خود راه انداخته اند ، به همین دلیل مهم 
مشتری  داشتن  و  فروش  افزایش  دارند  دلیل که  این  به  موضوع  این  است.  وفادار  های 

که  که ما در زمانی زندگی می   اهمیت دارد  است و هر فردی  که رقابت بسیار شدید  کنیم 
 .تر استبتواند مشتریان وفادار بیشتری داشته باشد، موفق

تواند ابزاری بسیار قدرتمند در دستان شما باشد تا بتوانید به  به همین دلیل کوچینگ می 
ا کنید زیرا باعث می شود  ای دست پید ها و اهداف خود در هر حوزه کمک آن به خواسته 

به مسائل نگاه   زاویه دیگر  شما به آگاهی ها الزم در مورد مشکل دست پیدا کنید و از یک
 .کنید و مهارت هایی را کسب کنید که در نهایت باعث بهبود زندگی شما خواهد شد

 

 والدین در نقش کوچینگ 

هر پدر و مادری دوست دارد فرزندش سری در سرها داشته باشد و به فرد مفیدی برای خود  
و جامعه تبدیل شود به همین دلیل نقش بسیار مهمی در راهنمایی و هدایت و در نهایت 

این  والدین در نقش کوچ  تأثیر فراوانی در پرورش فرزندان خود دارند. وقتی از  باشند و 

https://mbc.coach/parents-in-the-role-of-coach/


 

می کنند،  استفاده  مهارت فرآیند  شنوا  توانند  قدرتمند  و بازخورد  ،گوش  یاد  سؤال  را 
 خورد چینگ به درد چه کسانی می .بگیرد

 ضرورت یادگیری کوچینگ برای والدین 

گیرند چگونه با فرزندان خود برخورد کنند و با او تعامل درستی داشته وقتی والدین یاد می
آمدن چالش  از به وجود  استرس ناشی  پایین می باشند  آید به همین های مختلف بسیار 

پیدا می افزایش  به طور چشمگیری  کند و خالقیت در  دلیل رشد و شکوفایی در خانواده 
پنهان مانده  گیرد.  فرزندان شکل می  افراد  از  از دید خیلی  که  است  خالقیت دقیقًا چیزی 

است و نمی دانند چگونه باید این موضوع را در فرزندان خود پرورش دهند. به همین دلیل 
گویند من برای فرزندم همه چیز فراهم کرده ام اما بازهم او آن  است که خیلی از پدرها می

 .ن گوش نمی دهد و کالً با او مشکل دارمطور که باید خالقیت ندارد، به حرف م

توانید فرزند خود را آن گونه که باید بشنوید،  وقتی شما فرآیند کوچینگ را یاد بگیرید می
بگیرید  آن  یاد  بتوانید  شما  وقتی  کنید.  برقرار  بهتری  ارتباط  ها  آن  با  و  کنید  درک  را  ها 

اید. با این ها داده را به آن   دیه بازخوردی بدون قضاوت به فرزند خود بدهید، بزرگ ترین ه
کار شما این فرصت را برای فرزندان خود به وجود می آورید تا استقالل بیشتری پیدا کنند، 
کنند و در نهایت در زندگی خود به فرد موفقی  را کشف  استعدادهای خود  توانایی ها و 

وت و داوری نکردن تبدیل شوند. این اتفاق زمانی می افتد که شما مهارت گوش شنوا، قضا
 .را یاد بگیرید و به آن ها در برابر کارها و اشتباهاتشان بازخورد صادقانه بدهید

 بعد از یاد گرفتن فرایند کوچینگ 

گیرند با طرح سؤاالت قدرتمند، فرزندان خود را به  وقتی والدین فرآیند کوچینگ را یاد می
زندان خود بازخوردی بدون قضاوت  درستی می شنوند، و در پایان و در زمان مناسب به فر 

شود فرزندشان خالقیت را در خود به وجود آورند. این دهند که این موضوع باعث می می
کنند به همین دلیل اگر این ها به آن توجهی نمی دقیقًا همان چیزی است که بیشتر خانواده 

وانند در زندگی خود توانند فرزندان بهتری را پرورش دهند که می تمهارت را یاد بگیرند می
 .استقالل داشته باشند

https://mbc.coach/listening-skills/
https://mbc.coach/what-is-feedback/
https://mbc.coach/question-power-in-coaching/


 

 

 

  به دنبال شغل هستی؟آیا 

می شرکت  کاری  مصاحبه  یک  در  وقتی  که  است  آمده  پیش  هم  شما  برای  ،  شاید  کنید 
توانید پرسند نمیدانید چه کاری باید انجام دهید و یا حتی وقتی از شما سؤاالتی مینمی

اید چرا این اتفاق می افتد؟  سیده ها پاسخ درستی بدهید با این اوصاف آیا از خود پر به آن 
 ها با من تماس نگرفتند؟ها بدهم؟ چرا آن توانم پاسخ درستی به سؤاالت آن چرا نمی

این سؤاالت متداولی است که خیلی از افراد هنگام شرکت در مصاحبه و بعد از آن از خود  
نجام داد؟ چه راه  پرسند و گاهی جوابی برای آن ندارند. پس باید چه کاری در این مورد ا می

این موضوع وجود دارد تا فرد بتواند در مصاحبه شرکت کند و در نهایت شغل   حلی برای 
 مورد عالقه خود را به دست آورد؟ 

 ! فرایند کوچینگ جواب تمام سواالتت رو میده 

شود فرد  توان در یادگیری فرآیند کوچینگ پیدا کرد زیرا باعث میجواب این سؤاالت را می
ستعدادها و تواناییی های خود را کشف کند و با توجه به همین موارد به دنبال  خودش، ا 

را دارد و می  آن  انجام  زیرا توانایی  آن به راحتی شغل مورد نظر خود بگردد  از پس  تواند 
تواند بفهمد  گیرید میبرآید. وقتی فردی در فرآیند کوچینگ مهارت گوش شنوا را یاد می



 

کند که همان  و این فرد این توانایی را پیدا می خواهدچیزی از او میکارفرمای او دقیقًا چه  
 خورد کوچینگ به درد چه کسانی می .چیزی را به کارفرمای خود بدهد

وقتی فرد فرآیند کوچینگ را بلد باشد ، نقاط قوت و ضعف خود را می شناسد و به همین  
این موض گردد.بیایید کمی  کنیم.  ترتیب همه جا به دنبال شغل نمی  وع را بیشتر بررسی 

زیرا در     خیلی از افراد شغلی دارند که از آن راضی نیستند و دوست دارند آن را عوض کنند
آن کار توانایی های او را نمی بینند و یا او اصالً آن کار را دوست ندارد. حال فرض کنید این  

یادی دارد ،با این تفاسیر فرد هم در یک کار مهارت و توانایی خوبی دارد و هم به آن عالقه ز
 .چه اتفاقی می افتد؟ او هر روز رشد می کند و از کار خود بسیار خوشحال و راضی است

 

 مدیران کسب و کار 

یکی دیگر از قشرهایی که کوچینگ به درد آن ها می خورد صاحبان و مدیران مشاغل است.  
کارها، فروشگاه بزرگ  افزایش فروشترین دغدغه، کسب و  این موضوع بسیار   ها،  است. 

چرخد. خوب حال فرض کنید ها با افزایش مشتری می مهم است زیرا چرخ کسب و کار آن 
ابتدا  شما به عنوان مدیر کسب و کار خود هستید و یک مشتری به شما مراجعه می  کند، 

کند بلکه در مورد چیزهای دیگری صحبت مشتری شما در مورد نیاز اصلی خود صحبت نمی
 .خواهدبه همین دلیل شما باید یاد بگیرید مشتری شما دقیقًا چه چیزی می  کندمی

های مشتری خود  با این حساب شما باید مهارت گوش شنوا را یاد بگیرید تا از بین صحبت
افراد نمی بیشتر  اما  کنید  پیدا  را  او  آن نیاز واقعی  کند و گذارند مشتری  ها حتی صحبت 



 

او میبین حرف  دائم   اینکه خریدی  د ،این موضوع باعث میپرنهای  شود مشتری به جای 
انجام دهد محل را ترک کند. حال فرض کنید مهارت گوش شنوا و سؤاالت قدرتمند را به 

 .ایددرستی یاد گرفته 

را به درستی درک می  نیاز مشتری  احساس خوبی نسبت به شما پیدا وقتی شما  او  کنید 
خواهید به او کمک کنید  اید و میما به او توجه کرده رسد شکند زیرا به این نتیجه می می

ای که باید به آن توجه کنید به همین دلیل او مشتری وفاداری برای شما خواهد شد. نکته 
این است که اگر خودش هم خرید نکند حتمًا افرادی را برای خرید از شما معرفی خواهد کرد 

ا رونق دهید و مشتریان بیشتری داشته شود شما کسب و کار خود ر که در نهایت باعث می 
 خورد کوچینگ به درد چه کسانی می  .باشید

   کالم آخر 

اگر شما دوست دارید تغییر و تحول بزرگی در زندگی خود ایجاد کنید باید کارهایی را انجام 
ی را یاد بگیرید که به کمک  هایاید به همین دلیل باید مهارت دهید که تا کنون انجام نداده

آن در زندگی و کسب و کار خود تحوالت زیادی را ایجاد کنید. حال ما برای شما یک سورپرایز  
    . توانید از آن استفاده کنیدمی اینجا    ایم که با کلیک درشگفت انگیز در نظر گرفته 

 


