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 کاسگاٍ دّ سّصٍ هِاستِای پایَ ای هشتی گشی کْاکتیْ

 

Co-Active Coaching Fundamentals Workshop 

 

 

 

 :ایه کارگاي بً شما کمک می کىد تا

 

 تَ عٌْاى یک فشد، سّاتظ تِتش ّ عویك تشی تا دیگشاى ایجاد کٌیذ. 

  ّ ٍتَ عٌْاى یک هذیش، تْاًایی ُای تالمٍْ ُوکاساى خْد سا تِتش کطف کشد

 .صهیٌَ تْاًوٌذ ضذى ّ تفْیض اختیاس تیطتش تَ آًِا سا فشاُن کٌیذ

  تَ عٌْاى پذس یا هادس، تَ جای تشًاهَ سیضی یک سْیَ تشای فشصًذاًتاى، تا

 .ُوشاُی آًِا ضکْفایی ّ سضذضاى سا دس اتعاد هختلف صًذگی دوایت کٌیذ

  تَ عٌْاى یک هعلن، هطاّس، تسِیل گش ّ یا هشتی دشفَ ای، اسصش خذهات

. دشفَ ای خْد سا تَ سطذی تاالتش استما دُیذ

 

 

 

علی سخاّتی : طشاح ّ سُثش کاسگاٍ
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کْچیٌگ یا هشتی گشی اهشّصٍ تَ طْس گستشدٍ 

ُن تَ عٌْاى یک دشفَ هستمل ّ ُن تَ عٌْاى 

یک سثک استثاطی تْسظ سُثشاى ساصهاًِا، 

 .هطاّساى، هعلواى ّ ّالذیي تکاس گشفتَ هی ضْد
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کوچیىگ برای مدیران مىابع اوساوی 

Coaching skills for HR People 

 

 

تکاسگیشی هِاستِای کْچیٌگ ّ یکپاسچَ ساصی آى تا هِاستِای دیگش، اهشّصٍ تشای 

کساًی کَ دس ّادذ هٌاتع اًساًی ضشکتِا ّ ساصهاًِا فعالیت هی کٌٌذ تسیاس 

. ضشّسی هذسْب هی ضْد

 

 

  هِوتشیي سسالت تین هٌاتع اًساًی یک ساصهاى فشاُن ساختي هذیطی تشای

ایي هِن تذست ًوی . یادگیشی ّ سضذ دائوی ُوَ اعضای آى ساصهاى هی تاضذ

آیذ هگش تا تْجَ ّ توشکض تش استعذادُا، اسصضِا ّ ًیاصُای هٌذػش تفشد تک تک 

ًِادیٌَ کشدى ًگشش ّ سّیکشد کْچیٌگ . افشادی کَ یک ساصهاى سا تطکیل هی دٌُذ

ُوشاٍ تا هِاستِای اساسی آى دس فشٌُگ هذیشیت هٌاتع اًساًی هی تْاًذ ًمص تَ 

 .سضایی دس ایي اهش خطیش ایفا ًوایذ

 

  دس هذیظ پشسشعت تا سلاتت فطشدٍ ّ تغییشات غیش لاتل پیص تیٌی کسة ّ کاس

اهشّص، ساصهاًِای هْفك تْسظ کساًی اداسٍ هی ضًْذ کَ عالٍّ تش هِاستِای 

ُواًطْس کَ هی داًین کسة ّ . هذیشیت اص تْاًوٌذیِای سُثشی ًیض تشخْسداس تاضٌذ

تْسعَ هِاستِای کْچیٌگ دس پشّسش ّ تْسعَ هِاستِای سُثشی تسیاس ضشّسی 

 .است

 

 

  استثاطات(communication) ٍتَ هفِْم گستشدٍ ّ تَ خػْظ اًساًی آى اهشّص 

. ضاخػی هِن تشای اًذاصٍ گیشی سضذ ّ تْسعَ یک ساصهاى تَ ضواس هی آیذ

کیفیت ّ کویت استثاطات اعضای یک ساصهاى تا ُن ّ ُوچٌیي اعضای یک ساصهاى 

تا هطتشیاى ّ ریٌفعاى ّ ضشکایص، اُویتی دیاتی دس فضای کسة ّ کاس اهشّص پیذا 

ًِادیٌَ کشدى کْچیٌگ دس فشٌُگ ّ گفتگْی یک ساصهاى دس سطْح . کشدٍ است

 .هختلف هی تْاًذ استثاطات آى ساصهاى سا هتذْل ًوایذ
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معلمانکوچیىگ برای   

Coaching skills for educators 

 

 

 

کْچیٌگ سثک ّیژٍ ای اص گفتگْ است کَ ُش هعلوی هی تْاًذ اص آى دس ساتطَ تا 

 .ضاگشداًص تِشٍ فشاّاى تثشد

 

 

 

  دس ایي سثک استثاطی هعلواى تَ خالق ّ تْاًوٌذ تْدى ضاگشاى تَ طْس طثیعی تاّس

داسًذ ّ دس ًتیجَ تَ جای توشکض تش سّی کوثْدُا ّ پش کشدى ضکافِای اطالعاتی، 

 .اًشژی خْد سا غشف تَ ظِْس سساًذى استعذادُای راتی ضاگشداى هی ًوایٌذ

 

  تا تْجَ تَ فشاّاًی هٌاتع آهْصضی هْجْد، اهشّصٍ سسالت هعلواى اص اسائَ آهْصش

ایجاد .  تسیاس فشاتش سفتَ است– عوذتا اطالعات –سٌتی دس لالة هطالة دسسی 

اًگیضٍ ّ اضتیاق یادگیشی، صًذٍ ًگاٍ داضتي سّح کٌجکاّی ّ پشسطگشی ّ تش طشف 

کشدى هْاًع رٌُی هاًٌذ تشط اص ضکست، هِاستِایی ُستٌذ کَ هعلواى اهشّص سا 

 .تیص اص پیص تَ یک هشتی ًضدیک هی کٌٌذ

 

  دس دّساى گزاس اص آهْصش سٌتی ّ طی ًوْدى هسیش تذسیجی تطاتك تا ًیاصُای

جذیذ ّ دس دال تغییش آهْصضی، هعلواًی کَ اص هِاستِای کْچیٌگ دس هذیطِای 

آهْصضی تِشٍ هی گیشًذ، فشغتِای تی ضواسی دس جِت تکاسگیشی هٌاتع سشضاس 

 .اًساًی هذیظ اطشاف خْد ایجاد هی ًوایٌذ
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Coaching skills for parents 

 

 

 

تکاسگیشی ًگشش، سّیکشد ّ هِاستِای کْچیٌگ دس استثاط تا فشصًذاى هی تْاًذ ُش پذس ّ 

 .هادسی سا تَ تِتشیي دّست ّ ُوشاٍ فشصًذش تثذیل کٌذ

 

 

 

  ّ دًیای اهشّص فشغتِای تی ضواسی تشای سضذ ّ تالٌذگی دس اختیاس کْدکاى

الثتَ تیي استفادٍ هٌاسة اص ایي فشغتِا دس ساستای . ًْجْاًاى لشاس دادٍ است

تذمك ظشفیتِای تالمٍْ فشصًذ اص یک سْ ّ دًثال کشدى ایذٍ آلِای هعشفی ضذٍ 

. تْسظ ستاسٍ ُای سساًَ ُای هختلف اص سْی دیگش، هشص تاسیکی ّجْد داسد

ّالذیٌی کَ اص هِاستِای کْچیٌگ دس استثاط تا فشصًذاًطاى استفادٍ هی کٌٌذ 

هْفمیت تیطتشی دس هطخع کشدى ّ ضٌاخت ایي هشص تشای خْد ّ فشصًذاًطاى 

 .کسة هی کٌٌذ

 

  ُیچ فشدی تَ اًذاصٍ پذس ّ هادس ًوی تْاًذ الِام تخص ّ تطْیك کٌٌذٍ فشصًذضاى دس

دسک ّ تکاسگیشی کْچیٌگ تَ ّالذیي کوک هی کٌذ تا . دًثال کشدى آسصُّایص تاضذ

ظشفیتِا ّ استعذادُای هٌذػش تَ فشد فشصًذضاى سا تثیٌٌذ ّ تَ خاللیت ّ تْاًوٌذی 

 .اّ دس توام طْل هسیش تاّس داضتَ تاضٌذ

 

  دس ساتطَ تا فشصًذاى، ایجاد، سضذ ّ دفع اعتواد، یکی اص چالطِای اساسی تشای

ّالذیي تا اتخار سثک استثاطی کْچیٌگ هی تْاًٌذ تَ تاالتشیي . ّالذیي هی تاضذ

 .سطخ اعتواد دس ساتطَ تا فشصًذاى خْد دست پیذا کٌٌذ
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