
 

 

 وکار خود از کوچینگ استفاده کنیم؟ باید در کسبچرا 

 ای بهره مند شویم؟ توانیم از این خدمت حرفهچگونه می

 وکار چیست؟کسب   مزایای کوچینگ

از ما ممکن است در نقش یک کارآفرین باشیم   که کسب و کاری برای خود راه  هر کدام 
د دست پیدا کنیم به همین  و خواسته های خو   انداخته تا بتوانیم به کمک آن به اهداف

به اهداف و خواسته     بتوانیم با سرعت بیشتری رشد کنیم و در نهایت   دوست داریم   خاطر  
تا بتوانیم هر     ما سخت کار کنیم های خود دست پیدا کنیم. این موضوع باعث می شود  

 . چه زودتر ثمره تالش خود را ببینیم

ک از  نداریم  دوست  ما غالبًا  اوصاف  این  است  با  دلیل  همین  به  بگیریم  کمک  که   سی 
تا کسی به ما نگوید این کار را بکن ، آن کار را نکن پس با     وکار خود را راه انداختیم کسب

 وکار به چه درد ما می خورد؟ این پیش فرض ، کوچینگ کسب 

وکارها برای رشد و پیشرفت خود از کوچینگ استفاده می کنند درزمان کنونی بیشتر کسب
ن موضوع نشان می دهد این روش در حال گسترش است و پتانسیل فراوانی برای  که ای
 . وکارها ایجاد می کندکسب



 

وکارهایی که رشد و پیشرفت فراوانی داشته اند توانسته اند به کمک کوچینگ  بیشتر کسب 
اند را به کسب از پس مشکالتشان برآیند و چالش هایی را که با آن ها روبرو شده  وکار ، 

وکار مسائلی وجود دارد که از دید افراد حتی حل کنند. در مسیر کارآفرینی و رشد کسبرا 
پنهان است به همین دلیل یک نفر باید وجود داشته باشد تا به شما کمک کند این زاویه 

 .های پنهان را ببینید تا بتوانید راه حل های خوبی را برای چالش های خود پیدا کنید

ل خرد کردن غرور خود هستید زیرا تا به حال دوست نداشتید از کسی شاید فکر کنید در حا 
کمک بگیرید به همین دلیل برایتان سخت است که از یک کوچ کمک گرفته و جانی دوباره 
به کسب وکار خود بدهید ، اما باید بدانید همگی ما انسان هستیم و گاهی دچار اشتباه 

خیلی چیزها را نمی بینیم ، همین موضوع می  ا  می شویم ، به نکات ریز توجه نمی کنیم و ی
 .تواند نقطه عطفی در کسب و کار ما باشد تا ما را ترغیب کند از دیگران کمک بگیریم

 

 کوچینگ کسب و کار چیست؟

ابتدا یک تعریف کوتاه از کوچینگ خواهیم داشت تا ذهن شما را برای کوچینگ کسب و  
کوچینگ فرآیندی است  ICF نگکار آماده کنیم. طبق تعریف فدراسیون بین المللی کوچی

و پیدا کردن استعدادهای خود ترغیب می    که طی آن فرد به سوی خالقیت ،تامل کردن
 . شود



 

کسب و کار نیز که یک شاخه از انواع کوچینگ است فرد را به سمت ایجاد     در کوچینگ
به   خالقیت، کشف توانایی ها و نقاط قوت در کسب و کار ترغیب می کند تا فرد بتواند

 .اهدافی که در کسب و کار خود دارد ،دست پیدا کند

 !تحقیقی عجیب

.     توانند بیشتر از یک سال دوام بیاورندوکاری را راه می اندازند نمیبیشتر افرادی که کسب 
امر جنت ریسرچ   اتفاق چیست؟ یک مطالعه توسط  این  این مورد   به نظر شما دلیل  در 

این مطالعه نشان داد این بیشتر کسب   صورت گرفت .  از  اند و  وکارهایی که موفق شده 
برده اند و توانسته اند بر این چالش بزرگ مسلط شوند، از کوچینگ     اتفاق ، جان سالم به در

 .کسب و کار استفاده کرده اند

وکار در کشور امریکا صورت پذیرفت ، نشان داد بیشتر  کسب  402در این مطالعه که بر روی  
ها را در این مسیر همراهی  ده اند دارای کوچ های مختلفی بودند که آن آن هایی که موفق ش

 .کوچینگ کسب و کار، چالش های خود را برطرف کرده اند کرده است و به کمک 

 

 باید از کوچینگ استفاده کنیم؟ چرا 

ما برای اینکه کاری را انجام دهیم باید دلیل قانع کننده ای برای خود داشته باشیم به همین 
از این  دلیل ما در ادامه   چند دلیل را مورد بررسی قرار می دهیم تا بتوانید درک درستی 



 

دانید می  که  طور  همان   . باشیم  داشته  کسب    موضوع  بیشتر  خاطر  مدیریت  به  وکارها 
چالش هایی که در کشورمان وجود دارد بسیار سخت تر از گذشته شده است، با این وجود  
اگر بخواهیم با همان روش های قبلی به کارمان ادامه دهیم به جای اینکه رشد و پیشرفت  

وکار  کنیم، دچار مشکالت شدیدتری خواهیم شد که در نهایت آسیب های جدی به کسب 
 .کندما وارد می  

چالش های جدیدی را با خود     وقتی تغییرات شدیدی در دنیا در حال وقوع است ، بالطبع
اگر با چالش های این تغییرات مقابله نکنیم محکوم به شکست و غرق   به همراه دارد که 

که می تواند ما را در این آب  شدن هستیم ، به همین دلیل کوچینگ مانند قایقی است  
 . شدن نجات دهد های پرتالطم از غرق

وکارهای موفق به این موضوع پی برده اند و متخصصین کوچینگی را استخدام بیشتر کسب 
راه   در این شرایط،     وکارهای خود را رشد دهند و بتوانندکرده اند تا به کمک آن ها کسب 

دانند هر روز با زیرا می خود را پیدا کنند و با سرعت بیشتری از این چالش ها عبور کنند،  
د روبرو هستند و اگر خود را با شرایط هماهنگ نکنند ، دیگر جای آزمون و یک چالش جدی

 .و از رقبای خود عقب می افتند مانند گذشته وجود ندارد  خطا و یاد گرفتن از اشتباهات 

وکاری برای خود بودند بیان کردند، چندین  در یک تحقیق ، بیشتر کسانی که صاحب کسب
ردند به همین دلیل توانسته اند با تقویت مهارت های  بار از خدمات کوچینگ استفاده ک

رهبری خود و پشت سر گذاشتن چالش هایی که با آن ها روبرو بودند ، تصمیمات درستی  
 .بگیرند که رشد آن ها را چندین برابر کرده است

افراد بیان کردند که وقتی می خواستند کسی را استخدام کنند این فرآیند  همچنین این 
ود که به آن ها کمک کرده است، افراد الیقی را استخدام کنند که به آن ها در  کوچینگ ب

رشد کسب وکارشان کمک می کنند . همچنین آن ها بیان کردند برای رشد کسب و کاری  
به مدیران خود برای گرفتن تصمیمات مهم در شرکتشان     که داشتند از کوچینگ برای کمک

 . عالی را برای آن ها به دنبال داشته استاستفاده کردند که نتیجه ای بسیار  



 

وکار برای آن ها داشته ، به خوبی  به همین خاطر آن ها ارزشی را که فرآیند کوچینگ کسب 
افراد بیان کردند داشتن یک این  اند.  کوچ حرفه ای می تواند برای شرکت یا     درک کرده 

ی کند به اهداف بسیار  سازمان آن ها یک سرمایه بسیار بزرگ باشد که به آن ها کمک م
 .بزرگ خود، دست پیدا کنند

 وکار چیست؟ چه چیزی به دست می آورید و مزایای استفاده از کوچینگ کسب 

 

 خودتان رشد می کنید 

از مهم از کوچینگ کسب وکار  ترین مزایایکی  می تواند برای شما داشته   یی که استفاده 
توانید نقاط تاریک وجود خود را کشف کنید و نقاط قوت و ضعف باشد این است که می 

 .خود را درک و پتانسیل هایی که دارید را تقویت کنید

 حفظ سرمایه 

ساعت زمان نداریم و   24بیشتر از   اگر با خودمان صادق باشیم می دانیم که هر کدام از ما
توانیم  یک کوچ می    یا عمر طوالنی نداریم تا همه چیز را تجربه کنیم به همین دلیل با کمک 

در زمان و پول خود صرفه جویی زیادی بکنیم، کارمندان عالی را استخدام کنیم ، برنامه ریزی  
 .ی برای کسب وکار خود داشته باشیم و با سرعت زیادتری رشد و پیشرفت کنیمدرست

 



 

 کالم آخر 

وکاری که در دنیا ، رشد فراوانی دارد، در کنار خود کوچ های حرفه ای داشته است،  هر کسب 
وکار خود از پتانسیل های کسب    به همین خاطر توانسته خود را با تغییرات هماهنگ کند

 .وکار خود را رشد دهدوت و ضعف خود را درک کند و در نهایت کسب آگاه شود، نقاط ق

وکار استفاده کنید فقط کافی است فرم زیر  حال اگر می خواهید از خدمات کوچینگ کسب
تا شما هم مانند این شرکت ها و سازمان های موفق کسب و کار خود را رشد  را پر کنید  

 .دهید

 


