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 سیتأس ۲۰۱۲سال در  انگلستان FCA نگیکوچ یآکادم

 ۶را با  ۱دوره آموزش در سطح  نیاول یشد. آکادم

آغاز کرد.  رانیاز لندن، سوئد و ا زبانیفارس یدانشجو

 ۴۰۰التحصیالن آکادمی نزدیک به دانشجویان و فارغ امروز

 ،انگلستان، تمام نقاط ایراناز  هاییباشند؛ کوچنفر می

 ، آمریکا، گرجستان، دانمارکهیکانادا، سوئد، ترک ا،یاسترال

 نگیکوچ یهامهارت یر ینقاط جهان در حال فراگ گریو د

 هستند. FCA یالمللنیب یدر آکادم

 )FCA( زبانانیفارس نگیکوچ یآموزش آکادم فلسفه

 یسر  کیاست که  نیفراتر از ا نگیکوچ ندیآموختن فرا

 گنی. کوچمیر یبگ ادی یبه همراه ابزار و استراتژ  میمفاه

و  تعدادمهارت، اس ،یاز آموزش، دانش، آگاه یمخلوط

خود  یهااز تجربه ایدئالو  مؤثرکوچ  کیاحساس است. 

عمل برای مراجعینش الگو  یک عنوانو به ردیگیکمک م

عمل  زندیکه م یبه حرف« ایحرفهکوچ  کی. کندیم

کند و بعد به ، یک کوچ اول خودش تغییر می»کندمی

 دنبال کمک به دیگران برای تغییر است.

های مهارت ی تربیت کوچ وهادوره ل،یدل نیهم به

است که  شدهطراحی یطور  آکادمی در کوچینگ

 یرا رو هاکیو تکن یعلم و آگاه نیابتدا ا انیدانشجو

یباشند که م یز یکنند و خود نمونه چ ادهیخودشان پ

را  هایژگیو نیا یآورد. وقت به دستمراجع خود  خواهند

 انیبا دانشجو یامن آکادم طیکسب کردند، در مح

کنند و بعد وارد بازار کار شده و با عموم  نیتمر  سطحهم

را اول  یموضوعنشجویان دا کهیهنگامشروع به کار کنند. 

خود  نیمراجع یبرا ترراحتخودشان لمس کردند، سپس 

 .کنندمیاجرا 

 

 های کوچینگهای تربیت کوچ و مهارتاطالعات کامل دوره
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 مقدمه

)، متعهد است همواره استانداردهای خود را در باالترین سطح ICF( نگیکوچ یالمللنیبفدراسیون 

روز نماید. اکنون بعد از دو سال تحقیق و بررسی و در راستای ها را بهداشته و در صورت نیاز آننگه

های کوچینگ خود را تغییر دهد. خبر خوب تعهد مذکور، این فدراسیون تصمیم گرفته تا صالحیت

ها، نیاز به تغییرات زیادی احساس نشده استحکام زیربنای این صالحیتاین است که با توجه به 

از طرف  ۲۰۱۹نوامبر  ۴انگلستان در تاریخ  FCA نگیکوچ یآکادمعنوان نماینده است. تیمور میری به

ICF  این تغییرات را برای  ۲۰۲۱دعوت شد تا با تغییرات ایجادشده آشنا شود و بتواند تا اوایل سال

نیاز  ICFهای دارای تأييدیه از تر آن است که کوچعملی کند. خوب FCAن سراسر دنیا در زبانافارسی

 به ارزیابی مجدد ندارند.

 ١نگیکوچ یالمللنیبپیغام فدراسیون 

، زیربنایی برای حرفه ICFهای کوچینگ توسط های اصلی برای مهارت، این صالحیت۱۹۹۸از سال 

 کوچینگ بوده است.

را ایجاد کردیم، استانداردی در حوزٔه کوچینگ  ICFها و اصول اخالقی ین بار صالحیتکه برای اولوقتی

ابتدا توسط  ICFهای کوچینگ های اصلی مهارتها در سراسر دنیا تعیین کردیم. صالحیتبرای کوچ

ها متعهد به هشت نفر که حرفه کوچینگ را شروع کرده بودند مشخص و بیان شد که همه آن

های الزم برای کوچینگ مؤثر بودند. ایجاد مدل ری دربارٔه دانش و مهارتساخت درک بهت

                                         

 

1- International Coach Federation 
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در جهت فرایند تأييدیه  ICFکاری اساسی بود زیرا زیربنای قدرتمندی برای  ICFهای صالحیت

 ها ایجاد کرد.های آموزشی و همچنین تأييدیه کوچها، دورهآموزشگاه

های و مستمر برای تضمین این امر است که صالحیتبهترین کار در هر حرفه انجام یک تحلیل منظم 

 کنند.اند و نحوه اجرای حرفه موردنظر را درست تعریف مییک مدل، کماکان در آن زمان مؤثر و دقیق

حرفٔه کوچینگ به شکل معناداری  ازآنپسانجام داد و  ۲۰۰۸این تحلیل را در سال  ICFآخرین بار 

 رشد یافت.

ن ایم. از آغاز تا پایاشغول انجام تحقیقی دقیق و اثربخش در این زمینه بودهماه گذشته م ۲۴ما طی 

از سراسر جهان در این  –و هم از غیر عضوها  ICFهم از عضوهای  –کوچ  ۱۳۰۰تحقیق بیش از 

های های متفاوت، از آکادمیهای مختلف و تجربهها با تخصصاند. این کوچپروسه شرکت کرده

در سطوح  و تجارب گوناگون و همچنین دارای تأييدیه فردمنحصربهکوچینگ  هایگوناگون با مدل

حال چنین تحقیق وسیعی ها، تابهها و کوچمختلف  بودند. مؤسسات دیگر در حوزه تأييد آموزشگاه

اند. ما به این تحقیقات صورت اساسی انجام ندادهها بهبا این دقت و کیفیت و با استفاده از داده

 نیم.کها ایجاد کرده افتخار میها و کوچکه فدراسیون در فرایند تأييدیه آموزشگاه یباارزشدر رابطه 

را با شما به اشتراک  ICFهای اساسی روزرسانی شده از صالحیتامروز خوشحالیم که مدل به

 ها، تفکرات و تجربیات افراد زیادی است.گذاریم که نتیجٔه دیدگاهمی

دهنده شده و تحلیلش نشانآوریقات دو سال گذشته، اطالعات جمعطرف طی فرایند تحقیازیک

وکار کوچینگ همچنان استفاده است و در کسبهای قبل، کماکان قابلاین بود که اکثر صالحیت

تر، با گذاریم، سادهکند و از طرفی این مدل جدید که با شما به اشتراک میکیفیت باالیی ایجاد می

 ICFتر هستند. با یکدیگرند. همچنین زبان مورداستفاده و لغات، شفافساختاری مختصر و همسو 

های مختلف برای همراهانش در سراسر دنیا در حال حاضر در حال ترجمه این مدل جدید به زبان

 طور مثال: زبان فرانسوی، اسپانیایی و ... .است به

 آشنا کنیم. ICFروز شده های بهما در ادامه قصد داریم شمارا با صالحیت
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 ۲۰۱۹/ اکتبر  ICFهای اصلی صالحیت روز شدهمدل به

ماهٔه حرفه  ۲۴، به دنبال تحلیل دقیق و نگیکوچ یالمللنیبطور که ذکر شد، فدراسیون همان

تر گفته شد این پیش. داردرا اعالم می ICFهای اصلی کوچینگ روز شدٔه صالحیتکوچینگ، مدل به

های اصلی ای از مدل کنونی صالحیتی بزرگ، تأييد کرد که بخش عمدهطرح پژوهشی در مقیاس

ICF  شده است، امروزه همچنان در حرفه کوچینگ اهمیت زیادی سال پیش تدوین ۲۵که تقریبًا

ها استخراج شدند نیز با این مدل برخی عناصر و موضوعات جدیدی که از این داده. دارد

ید اساسی بر رفتار اخالقی و محرمانگی، اهمیت طرز تفکر این موارد شامل تأک. اندشدهادغام

کوچینگ، تمایزهای اساسی بین سطوح مختلف قراردادهای کوچینگ، اهمیت اساسی مشارکت بین 

های بنیادی، همراه این مؤلفه. ای هستندکوچ و مراجع و اهمیت آگاهی فرهنگی، سیستمی و زمینه

عنوان کنند و بهچینگ امروزی را منعکس میبا موضوعات نوظهور، عناصر اصلی حرفه کو

 .تر کوچینگ، برای آینده عمل خواهند کردتر و جامعاستانداردهای قوی

 الف. اصول بنیادین

 اجرای کوچینگ طبق اصول اخالقی: .۱

ها را به صورتی سازگار کند و آناصول اخالقی کوچینگ و استانداردهای کوچینگ را درک می: تعریف

 گیرد.میبه کار 

درستی و صداقت شخصی را در تعامالت با مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه  .۱

 دهد.نمایش می

 ها و باورهای مراجعین حساس است.نسبت به هویت، محیط، تجارب، ارزش .۲

کند که برای مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه مناسب و از زبانی استفاده می .۳

 محترم است.

 های اصلی است.کند و حافظ ارزشرا رعایت می ICFالقی اصول اخ .۴

 .کندهای ذینفعان و قوانین مربوطه حفظ میاطالعات محرمانه مراجعین را طبق توافقنامه .۵

 های حمایتی معتقد است.درمانی و سایر حرفهبه تمایزهای بین کوچینگ، مشاوره، روان .۶

 دهد.میدر صورت لزوم مراجعین را به سایر متخصصان ارجاع  .۷
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 کند:) عمل میCoaching Mindsetمطابق با طرز تفکر کوچینگ ( .۲

 .محور است-پذیر و مراجعکند که باز، کنجکاوانه، انعطافطرز تفکری را تدوین و حفظ می: تعریف

 های خودشان هستند.کوچ باور دارد که مراجعین، مسئول انتخاب .۸

 عنوان کوچ همواره مشغول یادگیری و توسعه است.به .۹

کوچ همواره ساختار عملکرد و شناخت از خود را، جهت ارتقا سطح کوچینگ، توسعه  .۱۰

 دهد.می

 .پذیراستها انعطافاز تأثیر موقعیت و فرهنگ مراجع بر خود و دیگران آگاه و نسبت به آن .۱۱

 کند.از آگاهی خود و شهود شخص به نفع مراجعین استفاده می .۱۲

ت در جهت اثرگذاری برای مراجع را دارا آگاهی و توانایی تطبیق احساسات با موقعی .۱۳

 باشد.می

 شود.ذهنی و احساسی برای جلسات آماده می ازنظر .۱۴

 خواهد.در مواقع لزوم از منابع بیرونی کمک می .۱۵

 آوردن رابطه مشترک وجوده ب. ب

 هاتنظیم و حفظ توافقنامه .۳

ها مورد رابطه، فرایند، برنامههای واضح در نامهبا مراجع و ذینفعان مربوطه برای ایجاد توافق: تعریف

های کوچینگ و همچنین هایی را برای کل فعالیتنامهتوافق. کندو اهداف کوچینگ مشارکت می

 .کندهای هر جلسه کوچینگ ایجاد میبرای فعالیت

دهد و این فرایند را برای مراجع در مورد اینکه کوچینگ چه هست و چه نیست توضیح می .۱۶

 دهد.ح میو ذینفعان مربوطه شر 

شوند یا در مورد مواردی که در این رابطه مناسب هستند یا نیستند، مواردی که ارائه می .۱۷

 .رسدهای مراجع و ذینفعان مربوطه، با مراجع به توافق میشوند و مسئولیتنمی

بندی، ها، زماندر مورد رهنمودها و پارامترهای خاص رابطه کوچینگ مانند تدارکات، هزینه .۱۸

 رسد.خاتمه، محرمانگی و دخیل کردن دیگران به توافق می زمان،مدت

 کند.با مراجع و ذینفعان مربوطه برای ایجاد برنامه و اهداف کلی کوچینگ مشارکت می .۱۹

 کند.کوچ) مشارکت می-با مراجع جهت تعیین سازگاری بین خود (مراجع .۲۰
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ه انجام دهد مشارکت خواهد در این جلسمی آنچهبا مراجع برای شناسایی یا تأييد مجدد  .۲۱

 کند.می

خواهد به آن برسد، با وی مشارکت می در جلسهکه  یز یآن چبرای دستیابی مراجع به  .۲۲

را برطرف  هاآنها بپردازد یا کند تا تصور مراجع از مواردی مشخص شود که باید به آنمی

 .کند

واهد خراستای آنچه مراجع می برای مشخص کردن یا تأييد مجدد معیارهای موفقیت در .۲۳

 کند.در فرایند کوچینگ یا یک جلسه کوچینگ خاص انجام دهد با مراجع مشارکت می

 کند.با مراجع برای مدیریت زمان و تمرکِز جلسه مشارکت می .۲۴

دهد، مگر اینکه مراجع خالف آن را ذکر کوچینگ را در جهِت نتیجه مطلوب مراجع ادامه می .۲۵

 کند.

ای که این تجربه را محترم بشمارد، ینگ، به شیوهبا مراجع برای پایان دادن به رابطه کوچ .۲۶

 کند.مشارکت می

 ایجاد و توسعه اعتماد و امنیت  .۴

گذاری آزادانه را با مراجع برای ایجاد محیطی امن و حمایتی که به مراجع امکان به اشتراک: تعریف

 .کندرابطٔه احترام و اعتماد متقابل را حفظ می. کنددهد مشارکت میمی

دنبال درک مراجع و موقعیت اوست که ممکن است هویت، محیط، تجربیات، کوچ به  .۲۷

 ها و باورهای مراجع را در برگیرد.ارزش

گذارد و کوچینگ خود را با مراجع به هویت، نوع نگاه، سبک و زبان مراجع احترام می .۲۸

 دهد.تطبیق می

وید گگ تبریک میفرد مراجع در فرآیند کوچینها و کارهای منحصربهبه استعدادها، بینش .۲۹

 گذارد.و احترام می

 دهد.حمایت، همدلی و نگرانی(از ُبعد توجه و اهمیت) خود را به مراجع نشان می .۳۰

 هاشنهادیپها(از ُبعد توجه و اهمیت)، اعتقادات و به ابراز احساسات، نوع نگاه، نگرانی .۳۱

 کند.ها حمایت میگوید و از آنتوسط مراجع تبریک می

پذیری خود(مواقعی که شاید برداشتی اشتباه کرده یا ریسک نشان دادنکوچ برای  .۳۲

و  ییگوراست) به معنای Openessو باز بودن( تیبا شفافداشته باشد)،  یضعفنقطه
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درصدد ایجاد اعتماد  زمانهمدهد و صداقت، آمادگی خود را برای رشد و یادگیری نشان می

 با مراجع است.

 حضور و توجه کامل .۵

پذیر، ًال آگاهانه در کنار مراجع است، حضور دارد و کوچینگ را با سبکی باز، انعطافکام: تعریف

 کند.و هوشمندانه اجرا می نفساعتمادبهمتعادل، با 

 ماند.گر، همدل و مسئول مینسبت به مراجع، متمرکز، مشاهده .۳۳

 دهد.در طی فرایند کوچینگ، کنجکاوی خود را نشان می .۳۴

 کند تا حواسش نزد مراجع باشد.می اش را مدیریتاحساسات شخصی .۳۵

در کار کردن با احساسات قوی مراجع در طی فرایند کوچینگ، توانمندی خود را نشان  .۳۶

 دهد.می

 کند.راحتی کار میها بهدر فضایی مملو از نادانسته .۳۷

 کند.سازد یا فراهم میفضایی برای سکوت، مکث یا تأمل، می .۳۸

 ج. برقراری ارتباط مؤثر

 دهدمیفعاالنه گوش  .۶

جع که مرا یز یآن چکند تا نوع بیان مراجع و گوید تمرکز میگوید و نمیبه آنچه مراجع می: تعریف

 کند را کامًال درک کند.در مورد موقعیتش عنوان می

گیرد تا درکش ها و باورهای مراجع را در نظر میموقعیت، هویت، محیط، تجربیات، ارزش .۳۹

 است تقویت کند.مراجع خواهان بیان آن  ازآنچهرا 

وار بیان مراجع بیان کرده است را برای اطمینان از وضوح و فهم آن، بازگو یا خالصه آنچه .۴۰

 کند.می

خواهد تا شود و از او میکوچ، زمانی که مراجع موارد بیشتری برای بیان دارد، متوجه می .۴۱

 را بازگو کند. هاآن

کند، سایر رفتارهای مراجع توجه می های غیرکالمی یا، سرنخبه احساسات، تغییر انرژی .۴۲

 کند.ها را بررسی میگوید و آنتبریک می

 .کندبرای درک کامل آنچه مراجع بیان کرده، سخنان، لحن گفتار و زبان بدن او را ادغام می .۴۳
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کند تا به در طی جلسات، به روند موجود در رفتار و احساسات مراجع توجه می .۴۴

 رد.) و الگوها پی ببThemesمضامین(

 ایجاد یا برانگیختن آگاهی .۷

، هایی مانند پرسشگری قوی، سکوتبینش و یادگیری مراجع را با استفاده از ابزارها و تکنیک: تعریف

 کند.استعاره یا قیاس تسهیل می

 است، تجربیات کارآمدترو  مؤثرترگیری در مورد اینکه چه موردی برای مراجع هنگام تصمیم .۱

 یرد.گمراجع را نیز در نظر می

 کشد تا آگاهی یا بینشی را در او ایجاد یا برانگیزاند.مراجع را به چالش می .۲

 ها و باورهای او.ها، نیازها، خواستهپرسد، مثًال طرز فکر، ارزشسؤاالتی راجع به مراجع می .۳

 کنند فراتر از تفکر فعلی را بررسی کند.پرسد که به مراجع کمک میسؤاالتی می .۴

اش در آن لحظه به اشتراک د تا چیزهای بیشتری را در مورد تجربهکناز مراجع دعوت می .۵

 بگذارد.

 کند.در تقویت پیشرفت مراجع مؤثر است توجه می آنچهبه  .۶

 کند.رویکرد کوچینگ را در پاسخ به نیازهای مراجع تنظیم می .۷

 احساسات راکند تا عوامل مؤثر بر الگوهای فعلی و آتِی رفتار، تفکر و به مراجع کمک می .۸

 شناسایی کند.

اش همچنین کارهایی که هایی در مورد چگونگی پیشرویکند تا ایدهاز مراجع دعوت می .۹

 مایل یا قادر به انجامش است را خلق کند.

 کند.هایش حمایت میمراجع را در بازسازی دیدگاه .۱۰

دارند را ها و احساساتی که پتانسیل ایجاد یادگیری جدید برای مراجع مشاهدات، بینش .۱۱

 گذارد.بدون حس تعلق، با وی به اشتراک می

 د. ایجاد و توسعه آموزش و رشد

 کندرشد مراجع را تسهیل می .۸

ق کوچ مراجع را تشوی.کند تا یادگیری و بینش را به اقدام تبدیل کندبا مراجع همکاری می: تعریف

 ). مستقل صورتبه(گیرنده باشدکند تا در فرآیند کوچینگ تصمیممی
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کند تا آگاهی، بینش و یادگیری جدید را با نوع نگاه و رفتارهای به مراجع کمک می کوچ .۱۲

 متفاوت ادغام کند.

پذیری را طراحی که اهداف، اقدامات و معیارهای مسئولیت کندیمکوچ با مراجع مشارکت  .۱۳

 های جدید را ادغام کند و ارتقا دهد.یادگیری هکیطور بهکنند 

و به او تبریک  کندیممستقل) توجه  صورتبهرنده است(گیکوچ به اینکه مراجع تصمیم .۱۴

های کند تا بتواند اهداف، اقدامات و روشگوید و همچنین از وی حمایت میمی

 پذیری خود را طراحی کند.مسئولیت

، نتیجه و یادگیری که مراجع آمدهدستبهکند تا از اقدامات کوچ مراجع را همراهی می .۱۵

 رد.خواهان آن است، به دست بیاو

منابع، حمایت و موانع بالقوه را در نظر  ازجملهکند تا نحؤه پیشروی، از مراجع دعوت می .۱۶

 بگیرد.

 ند.کها در درون یا بین جلسات مشارکت میها و بینشبا مراجع برای خالصه کردن یادگیری .۱۷

 گیرد.کند و جشن میهای مراجع را تحسین میپیشرفت و موفقیت .۱۸

 کند.ه، با مراجع مشارکت میبرای پایان دادن به جلس .۱۹
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 های متداولپرسش و پاسخ

 های دارای تأييدیه از فدراسیون چیست؟. اثر این تغییر بر کوچ۱

 ها در هر سطحی که تأييدیه گرفتند، نیاز به ارزیابی مجدد برای آن سطح ندارند.در حال حاضر کوچ

 تأييدیه از فدراسیون چیست؟ شده بدون دریافتهای ارزیابی. اثر این تغییر بر کوچ۲

را انجام دهید که مراحل تأييدیه  CKAاگر ارزیابی را فدراسیون انجام داده و منتظر هستید آزمون 

 را تکمیل کنید نیاز به ارزیابی مجدد ندارید.

اید و مرحله ارزیابی را با موفقیت سپری کردید نیاز دیدهآموزش ACTPاگر از طریق دوره تائید شده 

 به ارزیابی مجدد ندارید.

در هردو مورد هنوز مشخص نیست که محدودیت تاریخ اقدام برای گرفتن تأييدیه از فدراسیون 

 وجود دارد یا خیر.

 ند شروع کرده وهای تائید شده دارهای کوچینگ را با آموزشگاهی که دوره. اگر آموزش مهارت۳

 دهد؟اید چه اتفاقی رخ میهنوز به مرحله ارزیابی نرسیده

وقت دارند که هر تغییراتی که الزم  ۱۳۹۹ماه یا دی ۲۰۲۱های تائید شده تا ژانویه تمام آموزشگاه

 هست را داخل دوره اجرایی کنند.

ها و احل نظارت آموزشگاههای جدید، مر) کامًال با صالحیت۹۹فدراسیون از این تاریخ به بعد (دی 

 ها را انجام خواهد داد.تأييدیه کوچ

های تأييدشده دارند تا ژانویه این فرایند تغییر را با کمک فدراسیون مدیریت هایی که دورهآموزشگاه

 کنند که با این ساختار همسو شوند.خواهند کرد و به دانشجویان کمک می

 توانید:نام کنید میراسیون را ثبتهای تأييدشده فد. اگر قصد دارید دوره۴

ماه یا دی ۲۰۲۱باشد که از ژانویه آموزشگاه مسئول تغییرات الزم داخل دوره می ۳طبق پاسخ شماره 

 های جدید آموزش ببینند.به بعد دانشجویان کامًال طبق صالحیت ۱۳۹۹

 . تغییرات ایجادشده چیست؟۵

م مفاهیم قبلی هنوز پابرجا هستند. این مفاهیم مختصر خوشبختانه زیربنا تغییر نکرده و تقریبًا تما

لغت به  ۱۵۳۷شده است. لغات مورداستفاده از حدود تر توضیح دادهشده و بعضی از موارد دقیق
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تفاوت زیادی از قبل  PCCیافته است. معیارهای ارزیابی کوچینگ در سطح دو یا لغت تعدیل ۱۱۰۹

 نخواهد داشت.

 ی زیربنای اساسی است.اصول اخالقی و رازدار  -

 تری در موردقراردادتوافق قرارداد بین کوچ و مراجع با تغییرات جدید روبرو شده، توضیحات دقیق -

ها را تفکیک کرده شده و آنها) بیانکل دوره و قرارداد هر جلسه و قرارداد با اسپانسر (با سازمان

 است.

 سطح هستند)یت دارند و همتر. (هر دو طرف مسئولسطح مشارکت بیشتر و عمیق -

 های آگاهی از خود.رشد و توسعه مستمر کوچ و تمرین -

باشد. (نگاه به ها و ساختار خانوادگی میدر نظر گرفتن موقعیت و فرهنگ مراجع که شامل ارزش -

 تمامیت مراجع است)

 ها چه تغییراتی باید اعمال کنند؟. آموزشگاه۶

 زمانهای استاندارد فدراسیون را باید داشته باشند و همد حداقلها که تأييدیه دارنهمه آموزشگاه

انگلستان، بعضی از این تغییرات جدید را در محتوا  FCA نگیکوچ یآکادمها مثل بعضی از آموزشگاه

 و نحوه و تجربیات مدرسین و ساختار تدریس اعمال خواهند کرد.

ام جزوات و آموزش الزم را داخل سیستم تا زمانی که جزئیات بیشتری از فدراسیون دریافت کنیم تم

 انجام خواهیم داد. ۱۳۹۹ماه /دی۲۰۲۱ژانویه 

 گیرد؟. فرایند تغییرات به چه صورت شکل می۷

را نهایی و این تغییرات را  PCC) مالک ارزیابی ۱۳۹۸ماه امسال (یا دی ۲۰۲۰فدراسیون تا ژانویه 

دارند این ارزیابی را داخل سیستم خود تا  ACTPه هایی که دوراعتبار سنجی خواهد کرد. آموزشگاه

را نهایی  MCCو  ACCهای ارزیابی برای زمان فدراسیون فایلیک سال بعد اجرایی خواهند کرد. هم

های خود را طبق تغییرات همسو خواهند ها دورهآموزشگاه ۱۳۹۹/ دی ۲۰۲۱خواهد کرد و تا ژانویه 

 واهد شد.کرد و سیستم تأييدیه جدید، اجرایی خ

 . فدراسیون چطور به این نتیجه رسید؟۸

کوچ در  ۱۳۰۰ها با کمک مشاورین خارج از فدراسیون، طی دو سال تحقیقات و بررسی آمار و داده

سراسر دنیا داخل و خارج از فدراسیون با سطوح تأييدیه متفاوت، چندین کارگاه و مصاحبٔه پشت 

 های مختلف تخصص دارندهایی که در زمینهشده به این نتیجه رسید. مصاحبه با کوچسر گذاشته

http://icoachtraining.com/
https://icoachtraining.com/
https://icoachtraining.com/
https://instagram.com/farsicoachingacademy/
https://instagram.com/farsicoachingacademy/
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هایی از آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا های حضوری در آمریکا و انگلیس با حضور کوچانجام شد. کارگاه

) کوچینگ بررسی شد Criticalسناریو مهم ( ۲۸۰ها برای بیش از و استرالیا اجرا شد. مدل صالحیت

ی در مورد نتیجه از نظرسنج ۱۲۹۱های مختلف را بررسی کردند. و نقش کوچ، دانش و توانمندی

توانمندی را انتخاب  ۵۶نقش کوچ و  ۷۹ هاآناهمیت و تکرار نقش کوچ دریافت کردند و در بین 

ها را تحلیل کردند و پیشنهاد تغییرات های سراسر دنیا دادهکردند. با اجرای کارگاهی دیگر همراه کوچ

 را ارائه دادند.

 

به زبان فارسی انگلستان  FCAکوچینگ  توسط آکادمی ۱۳۹۸/آبان ماه ۲۰۱۹این مطالب در نوامبر 

رسانی جدیدی صورت منتشرشده است و در طی سال با هرگونه تغییرات و اطالعات جدید، اطالع

 خواهد گرفت.

  

http://icoachtraining.com/
https://icoachtraining.com/
https://icoachtraining.com/
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المللی فدراسیون بین با تأييدیه MCCزبان تیمور میری، کوچ  کوچینگ ازتعریف برای مشاهده 

 انگلستان، بر روی تصویر زیر کلیک نماييد. FCA کوچینگمؤسس آکادمی  وکوچینگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویدیوهایی برای آشنایی بیشتر با کوچینگ و آکادمی

 های کوچینگ چیست؟ [کلیک کنید]رایج ترین تخصص 

 چه کسانی مناسب است؟ [کلیک کنید] های کوچینگ برایآموزش مهارت 

 و آکادمی کوچینگ معتبر بیابیم؟ [کلیک کنید] ایحرفه چگونه کوچ 

 اهمیت اتصال آموزشگاه های کوچینگ و کوچ ها به ICF[کلیک کنید] 

 [کلیک کنید] سطوح متفاوت آموزش کوچینگ و دلیل اهمیت هر سطح 

 دهای آموزشی از دیدورهICF [کلیک کنید] چیست، چه دوره ای مناسب من است 

 تحقیق در مورد مدرس یک آموزشگاه و نقش اهمیت ICF[کلیک کنید] 

 زبانان [کلیک کنید]شیوه و مراحل آموزش مدرسین در آکادمی کوچینگ فارسی 
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https://icoachtraining.com/%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD/
https://icoachtraining.com/%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD/
https://icoachtraining.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://icoachtraining.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://icoachtraining.com/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF/
https://icoachtraining.com/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF/
https://icoachtraining.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88
https://icoachtraining.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88
http://icoachtraining.com/%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://icoachtraining.com/%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://icoachtraining.com/%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


 

 

 

 ICF یاصل یهاتیصالح یروز شدهمدل به | ۱۷

 

 

 

 

 نگیکوچ یانتشار توسط آکادم FCA انگلستان 

  icoachtraining.com ■   FarsiCoachingAcademy 

 

 

 

http://icoachtraining.com/
https://icoachtraining.com/
https://icoachtraining.com/
https://instagram.com/farsicoachingacademy/
https://instagram.com/farsicoachingacademy/
https://icoachtraining.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF/?utm_source=competency

	مقدمه
	پیغام فدراسیون بینالمللی کوچینگ0F
	مدل بهروز شده صلاحیتهای اصلی ICF / اکتبر ۲۰۱۹
	الف. اصول بنیادین
	1. اجرای کوچینگ طبق اصول اخلاقی:
	2. مطابق با طرز تفکر کوچینگ (Coaching Mindset) عمل میکند:

	ب. به وجود آوردن رابطه مشترک
	3. تنظیم و حفظ توافقنامهها
	4. ایجاد و توسعه اعتماد و امنیت
	5. حضور و توجه کامل

	ج. برقراری ارتباط مؤثر
	6. فعالانه گوش میدهد
	7. ایجاد یا برانگیختن آگاهی

	د. ایجاد و توسعه آموزش و رشد
	8. رشد مراجع را تسهیل میکند

	پرسش و پاسخهای متداول
	ویدیوهایی برای آشنایی بیشتر با کوچینگ و آکادمی

