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 کوچ حرفه ای چه ویژگی هایی دارد؟

 یک کوچ خوب چه ویژگی هایی دارد؟ 

 به چه دلیل باید کوچ داشته باشیم؟ 

 داشتن کوچ مناسب چه کسی است؟ 

ییرات زیادی در جهان در حال رخ دادن است . همه ما از این موضوع آگاه هستیم که تغ
هرکسی که بتواند خودش را با این تغییرات هماهنگ کند به رشد و موفقیت دائمی دست 

و  پیدا می کند. گاهی بعضی از افراد راه خود را پیدا نمی کنند و در برابر تغییر فلج می شوند 
 .نمی توانند کارها را به درستی انجام دهند

حرفه ای می تواند ما را برای تغییر آماده کند و این فرصت را به ما   یک کوچ اما داشتن
بدهد تا خودمان را با تغییرات به وجود آمده هماهنگ کنیم. حال در این مقاله قصد داریم 
به این موضوع بپردازیم که چرا باید کوچ داشته باشیم و کوچ حرفه ای چه ویژگی هایی 

 .او را انتخاب کنیم و بتوانیم از خدمات کوچینگ استفاده کنیم دارد تا ما با خیال راحت

 

 دالیل مهم داشتن کوچ حرفه ای

فه ای استخدام کرده افراد بسیار موفق و رهبران تاثیر گذار در دنیا ،هر کدام کوچ های حر .1
اند که به کمک آن ها توانسته اند اتفاقات و نتیجه های عالی را کسب کنند. یک مطالعه 
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که کوچ دارند عملکرد بهتر و  نشان داد، مدیران اجرایی  نیز در این مورد صورت گرفت که 
 .نسبت به کسانی که کوچ ندارند از خود نشان می دهند روابط بهتری 

ی به افراد کمک می کند تا بتوانند مهارت رهبری، اعتماد به نفس و یک کوچ حرفه ا .2
خودآگاهی خود را تقویت کنند. به همین دلیل کسب وکارها و افراد زیادی از خدمات 

 .کوچینگ استفاده می کنند و یا حتی کوچ یا مربی دارند

آن ها افراد   د؟اما کوچ های بزرگ چه کارهایی را برای افراد و کسب و کارها انجام می دهن
با تجربه ای هستند که با مهارت کوچینگی خود می توانند افراد را به سمت موفقیت هدایت 
کنند.به جای اینکه کوچ ها سخنرانی کنند بیشتر گوش می دهند، فکر می کنند و سواالت 
درست و قدرتمند می پرسند تا به افراد اجازه دهند خودشان را کشف و در نهایت با سرعت 

 .یشتری رشد کنندب

که شما می توانید به کمک این   ویژگی کوچ های حرفه ای اشاره می کنیم 8در ادامه به 
در نهایت بتوانید با سرعت بیشتری به خواسته   مقاله کوچ مورد نظر خود را انتخاب کنید

 .ها اهداف خود دست پیدا کنید

 کوچ ها گیرندگان عالی هستند (1

کالمی فراوانی دارند و می توانند به طور فعاالنه به صحبت های  هوش  کوچ ها ی حرفه ای 
گوش دهند که در کوچینگ به آن ، مهارت گوش شنوا می گوییم. کوچ  و افراد  رهبران 

متمرکز می شوند ، سپس متفکرانه سواالتی را از  به چیزی که افراد بیان می کنند،  ها 
زیرا با سواالتی که می پرسند  اطی هستند مراجعه کننده می پرسند . آن ها معلمان سقر 

و باعث می شوند افراد    چشم انداز و دیدگاه منحصر به فردی را به دست می آورد  فرد 
 .و ارتقا دهند خودشان را به شدت رشد 
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 داشته باشند  ها باعث می شوند افراد درک درستی از مشکالت خود  وچک (2

کوچ های حرفه ای با استفاده از فرآیندی که توسط فدراسیون بین المللی برای آن ها 
شده است باعث می شوند افراد توانایی های بالقوه خود را کشف کنند و یا تواناییی   تعیین

 . ها ی خود را تقویت کنند

مانند مربی فوتبال است،مربی فوتبال خودش پا به توپ نمی شود اما باعث می   یک کوچ
شود افراد در جای درست خود بازی کنند و بهترین عملکرد ممکن را داشته باشند. البته باید 

راهکار بدهد،  گفت کوچینگ فراتر از مربی بودن است چون کوچ نباید به مراجعه کننده خود 
 .د دید روشنی نسبت به موضوع داشته باشندبلکه باعث می شود افرا

می توانند به درستی به مشكل افراد گوش دهند ، به افراد باز خورد  کوچ های حرفه ای 
صحیحی دهند و به افراد کمک می کنند برای حل مسئله خود راه حل های درستی ، پیدا 

ان طور که مربیان فوتبال نمی توانند برای افراد تصمیم بگیرند ، هم کنند. کوچ های حرفه ای 
آن ها  بازی کنند . اما کوچ های حرفه ای می توانند  به جای یک بازیکن فوتبال  نمی توانند 

 .را به سمت تفکر و تصمیم گیری بهتر هدایت کنند

 ها دارای هوش مدیریتی هستند  کوچ- 3
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ن کسب و یکی دیگر از ویژگی های کوچ های حرفه ای داشتن هوش مدیریتی است. رهبرا 
کارهای موفق اغلب افراد باهوشی هستند که در مدیریت تجارت خود با استفاده از اطالعات 

افراد بعد از مدتی می فهمند ، فقط داشتن  و به صورت تئوری، مهارت دارند. اما این 
و هدایت افراد بسیار سخت است اما یک  اطالعات به تنهایی کافی نیست بلکه ، مدیریت 

 .این مهارت را به درستی یاد گرفته و اجرا می کند کوچ حرفه ای

طیف وسیعی از روابط بین فردی را تجربه کرده اند و با افراد زیادی زد وخرد کرده  ها   کوچ
و شاهد این هستند که چه عواملی باعث می شود مردم با هم دچار مشکل شوند. کوچ  اند 

بهتر  ها به رهبران کمک می کنند تا موقعیت های که در آن افراد، به مشکل می خورند، 
را آن ها بعد از استفاده از کوچینگ، از هوش مدیریتی خوبی برخوردار شده کنند ، زی درک 

 .اند که فقط با تجربه می توان آن ها را به دست آورد

 

 ای محرمانه ای را فراهم می کنندکوچ ها فض (4

بسیاری از افراد در گفتن مشکالت خود به دیگران ، خیلی راحت نیستند ،زیرا فکر می کنند 
 . می ترسند موضوع را برای دیگران مطرح کنند و   مسئله آن ها بسیار منحصر به فرد است

فضای امنی را برای به همین دلیل یکی دیگر از ویژگی های کوچ های حرفه ای این است که 
افراد به وجود می آورند تا افراد بتوانند احساس آرامش کنند و در نهایت بتوانند چالش 

 .خود را بیان کنند
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 کوچ حرفه ای باعث می شود افراد مسائل را به صورت واقعی ببینند -5

جود می است و موقعیت های خوبی را برای افراد به و تجربه ، یک معلم قدرتمند برای افراد 
این فرصت را برای افراد فراهم می کند . کوچ های حرفه ای با   آورد که جلسات کوچینگ

سواالتی که از افراد می پرسند به افراد کمک می کنند نسائل خود را بهتر درک کنند و تصویر 
 .درستی از مسائل داشته باشند

 کوچ ها باعث می شوند فرد اهداف درستی تعیین کنند- 6

هر فرد دارد ممکن است هر لحظه تغییر کند . گاهی این افراد می دانند دقیقا چه  هدفی که
چیزی می خواهند اما در مسیر رسیدن به هدفشان، اهداف دیگری را تعیین می کنند . این 
موضوع به خودی خود ایرادی ندارد اما مشکل از جایی شروع می شود که همه چیز را باهم 

اولویت بندی نمی کنند . گاهی این اهداف جدید ، در خالف جهت  قاطی می کنند و آن ها را
اهداف قبلی خود است و در نهایت مسئولیت اتفاقاتی که بعد از آن می افتد را به گردن 

 .  دیگران می اندازند

این است که آن ها می توانند به افراد کمک کنند تا  یکی از بهترین ویژگی های کوچ ها 
مختلف کمک می کنند آنچه را   همچنین آن ها به افراد ناسایی کنند. اهداف مهم خود را ش

 .می شود را پیدا کنند که باعث رونق کسب و کارشان 
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 وچ های حرفه ای دائما در حال یادگیری هستندک -7

یک ویژگی مهم دیگر کوچ های حرفه ای این است که دائما در حال یادگیری و رشد خود 
مانند : آنتونی رابینز، بیل گیتس ، ایالن ماسک و وارن   افراد موفقی هستند. به نظر شما 

ا تجربه و موفقیتی که کسب بافت چه چیزه مشترکی با هم دارند؟ گذشته از ثروت و سال ه
 .کرده اند ، همه متعهد به خواندن و یادگیری مداوم هستند

حرفه ای هرگز یادگیری را متوقف نمی كنند.  دقیقاً مانند این رهبران بسیار موفق ، کوچ های 
کوچ ها همیشه در حال مطالعه ، یادگیری و صحبت با افراد آگاه دیگر هستند تا 

 .نگ بهتری را برگزار کنندجلسات کوچی بتوانند 

 کوچ های حرفه ای برای خدمت به افراد جامعه زندگی می کنند- 8

به همین دلیل توانایی  کوچ های حرفه ای ،کوچینگ را فراتر از یک شغل معمولی می دانند 
این را دارند به افراد کمک کنند تا بتوانند انقالب بزرگی در کسب و کار و زندگی خود ایجاد 

 .کنند

در کسب و   کوچ های حرفه ای شیفته این موضوع هستند که بتوانند به افراد کمک کنند
کار و زندگی خود رونق ایجاد کنند. کوچ ها با سواالتی که می پرسند باعث می شوند افراد 

به تفکری عمیق فرو بروند تا بتوانند روش هایی برای مسائل   زندگی خود را ارزیابی کنند و
 .خود پیدا کنند

 داشتن کوچ حرفه ای مناسب چه کسی است؟

به نظر ما داشتن کوچ در همه امور الزم است. زندگی مانند یک چرخ است که باید در تمام 
در   حوزه های آن تعادل ایجاد شود تا چرخ زندگی به درستی بچرخد. هر فردی که می خواهد

را افزایش دهد، رشد  کسب و کار خود موفق شود ،روابط خوبی داشته باشد، درامد خود
شخصی خوبی داشته باشد، ازدواج موفقی داشته باشد و .... بهتر است یک کوچ حرفه ای 

بچرخاند و در نهایت به رشد و   را بهتر و سریع تر  تا بتواند چرخ زندگی خود  داشته باشد
 .پیشرفت دست پیدا کند
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 کالم آخر

در زمینه های مختلف زندگی   یک کوچافراد موفقی که در دنیا وجود دارند ،همگی داری 
خود، دست پیدا کنند. پس هر   خود هستند تا بتوانند بهتر و سریع تر به خواسته های

کدام از ما هم می توانیم برای اینکه رشد خود را چند برابر کنیم و نقاط قوت و ضعف خود 
یژگی ها و تجربیاتی که را پیدا کنیم و آن ها رابهبود ببخشیم به یک کوچ نیاز داریم که با و

دارد بتواند به ما کمک کند بهترین مسیر و راحت ترین مسیر برای رسیدن به اهداف و 
 .خواسته هایمان را پیدا کنیم

با این تفاسیر اگر می خواهید برای خود ،کوچ شخصی داشته باشید همین االن فرم زیر را 
 . پر کنید

 


