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 است؟ مفید من برای زندگییاری )کوچینگ(ره آیا
 ناهید بوداغیترجمه: 

 

 خودتان زا ناال احتماالا اما دادیم توضیح شما به فرایند، این انجام چگونگی و زندگی یاری )کوچینگ(ره درباره قبلا 

 گاهین باید سوال این به دادن پاسخ برای است؟ مفید من برای زندگی یاری )کوچینگ(ره آیا که کنیدمی سوال

 برای ندگیز یاری )کوچینگ(ره که ببینید و بیاندازید کنند،می استفاده زندگی یاری )کوچینگ(ره از که افرادی به

 دارد. کاربرد ییهاچالش و مسائل چه

 

 ؟کندمی استفاده زندگی یاری )کوچینگ(ره از کسی چه

 این نتایج که آورد عمل به یاری )کوچینگ(ره مراجعان از نظرسنجی سه ،ICFکوچینگ  المللی بین انجمن

 می کمک حیاتی و مهم لهمسا چندین حل برای زندگی یها(یارها )کوچره از مردم دهدمی نشان هانظرسنجی

 (ICF 1998, ICF 2004, ICF 2009)  .گیرند

 خدمات زا استفاده برای قوی یهایانگیزه زندگی، و کار بین تعادل برقراری و زمان مدیریت نفس، به اعتماد 

 هستند. یاری )کوچینگ(ره

 یاری هر دریافت برای افراد اصلی هایانگیزه دیگر از نیز عملکرد و وکار کسب مدیریت شغلی، هایفرصت

 هستند. )کوچینگ(

 اطرخ به افراد که هستند دالیلی جمله از خانواده، پویایی و فردیبین و ارتباطی هایمهارت روابط، بهبود 

 هستند. یاری )کوچینگ(ره خدمات از استفاده برای تلش در آنها

 یارها هر با ارهباین در دارند تمایل افراد که هستند دیگری مسائل جمله از نیز سلمتی و جسمانی آمادگی

 کنند. مشورت زندگی یها()کوچ
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 ؟زندگی ببرید یاری )کوچینگ(رهتوانید به جلسات می را ییهاچالش و مسائل نوع چه

 جبمتع کند، کمک شما به آنها مورد در تواندمی زندگی یاری )کوچینگ(ره که موضوعاتی از است ممکن اینجا در

 کی که بدانید تا کندمی کمک شما به اما نیست، کامل و جامع فهرست یک وجه هیچ به موضوعات، این. بشوید

 احتیاج یزندگ یاری )کوچینگ(ره به آیا دیگر عبارتی به. کند کمک شما به تواندمی موضوعاتی چه در زندگی کوچ

 خیر. یا دارید

 

  زندگی در عمومی و کلی موضوعات .1

 است؟ کم شما برای زمان ندارید؟ روز طول در کافی زمان که کنیدمی فکر شما یاآ

 دارید؟ احتیاج خود زندگی در بیشتری سرگرمی و تفریح به آیا

 کنید؟ ایجاد بهتری تعادل تانزندگی و کار بین خواهیدمی آیا

 هستید؟ مواجه چالشی با خود زندگی در آیا

 باشید؟ داشته خود اهداف به دستیابی در بیشتری نظم خواهیدمی آیا

 دارید؟ کمک به نیاز کارها، انداختن تعویق به و سستی بر غلبه برای آیا

 کنید؟ پیدا خود زندگی در استرس با مقابله برای هاییراه خواهیدمی آیا

 باشید؟ ترمحکم و ترقاطع که دارید نیاز آیا

 دهید؟ افزایش را خود نفس به اعتماد خواهیدمی آیا

 هستید؟ سردرگم تاناهداف به نسبت آیا چیست؟ زندگی در شما هدف که دانیدنمی آیا

 

 مالی امور و کار .2

 باشد؟ شما تخصص و روحیه با مرتبط واقعاا که کنید پیدا ایحرفه خواهیدمی یاآ

 دهید؟ افزایش کارتان در را تانانگیزه خواهیدمی آیا

 دارید؟ احتیاج کمک به مورد این در و هستید بهتر یا جدید کار یک کردن پیدا دنبال به آیا

 دارید؟ کمک به نیاز دشوار ایمصاحبه هایپرسش به پاسخ یا خوب رزومه یک نوشتن برای آیا

 دهید؟ افزایش کاراین برای را تانانگیزه خواهیدمی و هستید پیشرفت و ارتقا دنبال به آیا

 هستید؟ مواجه مشکل با( بودجه نوشتن مانند) مالی محاسبات در آیا

 دارید؟ خود بازنشستگی برای ریزیبرنامه به نیاز که کنیدمی احساس آیا

 

 کار و کسب .3

 نیستید؟ مطمئن خودتان از اما کنید، شروع را خودتان کار و کسب خواهیدمی یاآ
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 کنید؟ کسب خود کوچک کار و کسب از را بیشتری پول خواهیدمی آیا

 دهید؟ توسعه خودتان در را مدیریت و رهبری هایمهارت خواهیدمی آیا

 کنید؟ ایجاد خود کار محل در را تریقوی هایتیم خواهیدمی آیا

 ؟باشد هاسازمان سایر از برترتان، سازمان خواهیدمی آیا

 

 یابیدوست و روابط .4

 نمایید؟ خود عاشق را او و کنید پیدا را تانزندگی شریک و باشید داشته تریراحت هایملقات خواهیدمی یاآ

 باشید؟ داشته تریموفق و ترمناسب روابط خواهیدمی آیا

 باشید؟ داشته بودن نفس به اعتماد با و بودن ترجذاب احساس خواهیدمی آیا

 دارد؟ تغییر و بررسی به نیاز شما فعلی یرابطه کنیدمی احساس آیا

  دارد؟ بهبود به نیاز شما، فعلی روابط در ارتباط برقراری ینحوه که کنیدمی احساس آیا

 ؟خواهیدمی را تریهماهنگ خانوادگی زندگی آیا

 

 فردی بین هایمهارت و ارتباطات  .5

 ببرید؟ بین از را ترس این خواهیدمی و دارید ترس جمع میان در سخنرانی از یاآ

 کنید؟ جلوگیری دیگران و خودتان بین تفاهم سوء آمدن پیش از خواهیدمی آیا

 باشید؟ موفق هایسخنرانی و راحت یارائه به قادر خواهیدمی آیا

 این به یقتشو را شما کسی خواهیدمی و دارید بیشتری یانگیزه به نیاز تان،کتاب نوشتن به دادن پایان برای آیا

 نماید؟ کار

 نمایید؟ استفاده آن از و کنید بیدار را خودتان درونی خلقیت ،خواهیدمی آیا

 بشناسید؟ و کنید درک بهتر را دیگران چگونه که بگیرید یاد خواهیدمی آیا

 ؟بگذارید دیگران بر دیدار اولین دررا  تاثیر بهترین خواهیدمی آیا

 دهید؟ انجام ترراحت را کار این و بنویسید گزارش یا ایمیل یک چگونه که بدانید خواهیدمی آیا

 

 سالمتی و اندام تناسب تندرستی،  .6

 باشید؟ داشته تانوزن افزایش یا کاهش برای بیشتری یانگیزه خواهیدمی یاآ

 ؟بیابید تانانرژی و سرزندگی و جوانی سلمت، حفظ برای هاییراه خواهیدمی آیا

 بگیرید؟ یاد را خوردن غذا صحیح ینحوه و ببرید لذت ورزش از واقعاا خواهیدمی آیا

 همان همچنان که ایدشده متوجه اخیراا اما بسازید، خودتان برای را جدیدی زندگی سبک که بودید تلش در آیا

 ؟کنیدمی اجرا را قبلی سبک

 شوید؟می چاق و شودمی اضافه تانوزن دوباره اما کنیدمی کم را خودتان وزن آیا
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 بخورید؟ غذا آسوده خیالی با و ترآگاهانه که خواهیدمی آیا

 کنید؟ مدیریت را تانبیماری خواهیدمی آیا

 کنید؟ پیدا کردن ریلکس و استراحت برای راهی خواهیدمی آیا

 و بگیرید خودتان دستان در را آن فرمان و دهید تغییر را آن خواهیدمی و است شده یکنواخت شما زندگی آیا

 دهید؟ جهت آن به خودتان

 

یار ره یک که هستید چالش و لهمسا نوعی دارای شما باشد، «بله» باال سواالت این از یک هر به شما پاسخ اگر

 کند. کمک شما به زمینه این در تواندمی زندگی )کوچ(
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