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 المحترف   المعتمد  الكوتش  دالالت
 

 ۰۲۰۲  نوفمبر  في   المراجعة  تمت
  الدولي   باإلتحاد  الخاصة  األساسیة  الجدارات  ھي  ما  وتحدید  لسماعھا  علیھا  المقیم  تدریب  یتم  التي  المؤشرات  ھي  التقییم  دالالت

  جدارات  تستعرض   سلوكیات  ھي  التالیة  الدالالت  .مسجلة  كوتشینج  محادثة  في  -  مدى   أي  وإلى   -  تبرز  التي  للكوتشینج
 تقییم  عملیة  الدالالت   ھذه  تدعم  (PCC).  المحترف  المعتمد  الكوتش   مستوى  على  الكوتشینج  محادثة  في  األساسیة  الكوتشینج

 .عنھا  الدفاع  ویمكن  للتكرار   وقابلة  وموثوقة  المفعول  وساریة  ومتسقة  عادلة  تكون  التي  األداء

 الكوتشینج  مھارات  وتنمیة  النمو  مجاالت  تحدید  في  والمرشدین  الكوتشینج  ومدربي  الكوتشز  أیضا  الدالالت  ھذه  تدعم  قد
 .األساسیة   الجدارة  تطویر  سیاق   في  ما◌ً   دائ  استخدامھا  یجب  ذلك،  ومع  .المحترف  المعتمد  بالكوتش  الخاص  االعتمادیة  لمستوى

 .المحترف  المعتمد   الكوتش  أداء  لتقییم  للنجاح  معادلة   أو  مراجعة  كقائمة  استخدامھا  ینبغي  ال  الدالالت  ھذه
 
 

 األخالقیة  الممارسة  یوضح  ):۱(  األولى  الجدارة
  جسد ویُ   ثبتیُ   بحیث  الكوتشینج  مستویات  كافة  في  وتطبیقھا  للكوتشینج  الدولي  لالتحاد  الكوتشینج  أخالقیات  بالئحة  اإللمام
 وفي  الدوام  على  الالئحة  ھذه  مع   یتماشى  بما  الكلي  التزامھم  المحترف  المعتمد  الكوتش  اعتمادیة   لدرجة  المرشحین  كافة
 .ككوتش  ممارساتھم  أثناء  األحوال  كافة

 
 

 الكوتشینج   عقلیة  یجسد  ):۲(  الثانیة  الجدارة
  وھي عملیة تتطلب التعلم -ھي العقلیة المنفتحة والفضولیة والمرنة والمتمحورة حول المستفید  –تجسید عقلیة الكوتشینج 

  التي  المتعددة  المراحل  خالل  تحدث  العناصر  ھذه  .للجلسات   والتحضیر  والتدبر  التأملیة  الممارسة  وإنشاء  المستمر،  والتطویر
 ومع ذلك، یمكن .حقیقھا بالكامل في لحظة آنیة في الزمنیمر بھا الكوتش خالل رحلتھ لالحترافیة وال یمكن التقاطھا أو ت

 یتم التعبیر عن ھذه السلوكیات الخاصة وتقییمھا من خالل دالالت .إظھار بعض أوجھ ھذه الجدارات في محادثة الكوتشینج
 وكما ھو .۷٬٥و  ۷٬۱ , ٦٬٥ ,  ٦٬۱ , ٥٬٤ , ٥٬۳ ,٥٬۲  ,  ٥٬۱ , ٤٬٤ ,  ٤٬۳ ,٤٬۱ :الكوتش المحترف المعتمد التالیة

 الحال في بعض نواحي الجدارات، یجب أن یتم التحقق من تجسید الحد األدنى لعدد من ھذه الدالالت الجتیاز تقییم أداء
 االعتمادیة   لمتطلبات  التحریري   التقییم  خالل  من  أیضا  تقییمھا  سیتم  الجدارة   ھذه  عناصر  جمیع  .المعتمد  المحترف  الكوتش
 ).للكوتش  المعرفي  التقییم  فحص(  للكوتشینج  الدولي  لالتحاد

 
 

 علیھا  ویحافظ   االتفاقیات  یؤسس  ):۳(  الثالثة  الجدارة
  .إنجازه  سیتم  مما  التحقق   أو  الجلسة  ھذه  من  المستفید  یریده  ما  لتحدید  المستفید  مع  الكوتش  یتشارك  .۳٬۱

 التحقق  أو  الجلسة   ھذه  المستفید من  یریده  ما  لتحقیق   النجاح  )تدابیر(  مقاییس  لتحدید  المستفید  مع  الكوتش  یتشارك  .۳٬۲



۲  

 .ذلك  من

 .الجلسة  ھذه  في  لتحقیقھ  للمستفید  بالنسبة  مغزى   ذو  أو  مھم  ھو  عما  یستكشف  أو  الكوتش  یستفسر  .۳٬۳

.الجلسة  ھذه  في  یریده  ما  لتحقیق   إلیھ  التطرق   إلى  بحاجة  أنھ  المستفید  یعتقده  ما  لتحدید  المستفید  مع  الكوتش  یتشارك  .۳٬٤

 واألمان   الثقة  یزرع  ):٤(  الرابعة  لجدارةا
 .الكوتشینج  عملیة  سیر   في  وعملھ  رؤاه   ویحترم  للمستفید  الفریدة  بالمواھب  الكوتش  ـقریُ 

 
 

٤٬۱. 

 .االھتمام  أو  والتعاطف  الدعم  للمستفید  الكوتش  ظھریُ   .٤٬۲

  .االقتراحات  أو  والمعتقدات  والمخاوف  والتصورات  للمشاعر   المستفید  تعبیرات  ویدعم  الكوتش  ـقریُ   .٤٬۳

 األشكال   من  شكل  بأي  الكوتش  مساھمات  على  للرد  لھ  المجال  وإفساح  دعوتھ  خالل  من  المستفید  مع  الكوتش  یتشارك  .٤٬٤
 .لذلك  المستفید  استجابات  متقبالً 

 
 
 

 الحضور   على  یحافظ  ):٥(  الخامسة  الجدارة
ً   الكوتش  یتصرف  .٥٬۱  ).كیانھ(  بالكامل  المستفید  لشخص  مستجیبا

ً   الكوتش  یتصرف  .٥٬۲  ).ماذا(  الجلسة  ھذه  في  لتحقیقھ  یصبو  وما  المستفید   إلرادة  مستجیبا

 ).مجریات◌ُ   ال(  جلسة  ھذه  في  یحدث  ما  الختیار  دعمھ  خالل  من  المستفید  مع  الكوتش  یتشارك  .٥٬۳

 .المستفید  عن   المزید  لمعرفة  فضولھ  الكوتش  ظھریُ   .٥٬٤

 .والتدبر  التفكیر  أو  التوقف  أو  للصمت  للمستفید  المجال  الكوتش  یفسح  .٥٬٥
 
 

 الفعال   واإلنصات  االستماع  ):٦(  السادسة  الجدارة
 بنا   الخصوص  وجھ  على  صیاغتھا   یتم  الكوتش  ومالحظات  أسئلة  .٦٬۱ حالتھ   أو  المستفید  عن  الكوتش  تعلمھ  ما  على  ء 

 .ووضعھ



۳  

 .المستفید  یستخدمھا  التي  الكلمات  عن  الكوتش  ویستكشف  یستفسر  .٦٬۲

 .عنھا  اللثام  وإماطة  الستكشافھا  یسعى  أو  المستفید  مشاعر  عن  الكوتش  یستفسر  .٦٬۳

 .لدیھ  األخرى  السلوكیات  أو  اللفظیة  غیر  اإلشارات  أو  المستفید  نشاط  تحوالت  الكوتش  یستكشف   .٦٬٤

  .یستفسر الكوتش عن مستویات إدراك المستفید لذاتھ أو لمكانتھ في محیطھ وعالمھ .٦٬٥

 تستدعي  الكوتشینج  عملیة  تخدم   ما  حاجة  تبرز   لم  ما  مقاطعة  دون  بحدیثھ  لإلسھاب  للمستفید  المجال   یفسح  الكوتش  .٦٬٦
 .مقاطعتھ

 .الخصوص  بذلك  لدیھ  والفھم  الوضوح  على  لھ  تأكیدا  المستفید  من  سمعھ  ما  الكوتش  یلخص  .٦٬۷
 
 
 

 الوعي  یثیر  ):۷(  السابعة  الجدارة
 ورغباتھ  واحتیاجاتھ  وقیمھ  ومشاعره  الحالیة،  تفكیره  طریقة  المثال  سبیل  على  المستفید،  حول  أسئلة  الكوتش  یطرح  .۷٬۱

 .سلوكیاتھ  أو  ومعتقداتھ
 

 وطرق   ،   أوسع  آفاق   شعوره إلى  أو  الحالي  تفكیره   وراء  ما  استكشاف   على  المستفید   لمساعدة  أسئلة  الكوتش  یطرح  .۷٬۲
 ).أكون  أن   یمكن  ومن  أنا،  من(  نفسھ  تجاه  شعوره  أو  التفكیر  في  جدیدة 

 وطرق   أوسع،   آفاق   شعوره إلى  أو  الحالي  تفكیره   وراء  ما  استكشاف   على  المستفید   لمساعدة  أسئلة  الكوتش  یطرح  .۷٬۳
 )لو؟  ماذا(  الراھن  وضعھ  إزاء  شعوره  أو  التفكیر  في  جدیدة 

 إلى   للوصول  سلوكیاتھ  أو  شعوره  أو  الحالي  تفكیره   وراء  ما  استكشاف   على  المستفید   لمساعدة  أسئلة  الكوتش  یطرح  .۷٬٤
 .الیھا  یسعى  التي  النتائج

ً   أفكاره،  أو  تعلیقاتھ  أو  حدسھ  أو  بمالحظاتھ  المستفید  -  ارتباط  بدون  -  الكوتش  یشارك  .۷٬٥  من  استكشافھا  إلى  ایاه  داعیا
 .لذلك  شفھیا  دعوتھ  خالل

 الكافي  الوقت  للمستفید  تسمح  بوتیرة  اآلخر،   تلو  الواحد  ومفتوحة،  واضحة  أولیة  أسئلة  المستفید  الكوتش  یسأل  .۷٬٦
 .علیھا  لإلجابة  والتأمل  والتدبر  للتفكیر

 .عام  بشكل  وموجزة  واضحة  لغة  الكوتش  یستخدم  .۷٬۷

 .الوقت  معظم  بالتحدث  القیام  للمستفید  الكوتش  یسمح  .۷٬۸
 
 

 المستفید  نمو   یسھل   ):۸(  الثامنة  الجدارة
 .الجلسة   ھذه  في  یریده  ما  نحو  أحرزه   الذي  التقدم  باستكشاف  لھ  یسمح  أو  المستفید  الكوتش  یدعو  .۸٬۱

 ).أنا  من(  نفسھ  عن  الجلسة  ھذه  في  تعلمھ  ما  استكشاف  أو  تحدید  إلى  المستفید  الكوتش  یدعو  .۸٬۲

 ).ماذا(  وضعھم  عن  الجلسة  ھذه  في  تعلمھ  ما  استكشاف  أو  تحدید  إلى  المستفید  الكوتش  یدعو  .۸٬۳

 .الكوتشینج  جلسة  خالل  التعلم  من   الجدیدة  لمكتسباتھ  استخدامھ  كیفیة  في  للنظر  المستفید  الكوتش  یدعو  .۸٬٤

  .یتشارك الكوتش مع المستفید لتصمیم أفكاره وإجراءاتھ وتأمالتھ لما بعد الجلسة .۸٬٥



۳  

  من  یعترضھ  أو  دعم  أو  موارد   من  ذلك   یتطلبھ  وما  ما؟◌ً   قد  المضي  كیفیة  في  للنظر  المستفید  مع  الكوتش  یتشارك   .۸٬٦

 عوائق
 .محتملة

 .أنفسھم  عن  المساءلة  طرق   أفضل  لتصمیم  المستفید  مع  الكوتش  یتشارك  .۸٬۷

 .وتعلمھ  المستفید  بتقدم  الكوتش  یحتفل  .۸٬۸

 .الجلسة   لھذه  إتمامھم  كیفیة  المستفید  مع  الكوتش  یتشارك  .۸٬۹
 
 
 

  معتمدون  أعضاء  قبل  من  للكوتشینج  الدولي  اإلتحاد   عن  الصادرة  "المحترف  المعتمد  الكوتش  لدالالت"  الترجمة  ھذه   إعداد  تم
 شھر   في  وأصدرت  والمغرب  والسعودیة   المتحدة  العربیة  واإلمارات  واألردن  لبنان  من  كل  في  للكوتشینج  الدولي  اإلتحاد  من

 الرابط  خالل  من  الترجمة  ھذه   إلى  االطالع یمكن  .  ۱۲۰۲  )فبرایر(  شباط
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