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جدارات الكوتشینج األساسیة المحدثة لالتحاد الدولي للكوتشینج
صدر في أكتوبر 2019 

بعد تحلیل  مستفیض ودقیق  لممارسات  الكوتشینج  لمدة    24شھًر ا،  أعلن االتحاد الدولي للكوتشینج  
عن  نموذج  الجدارات  األساسیة  المحدث  للكوتشینج .  تعتمد  ھذه  الجدارات  المحدثة على األدلة التي 

تم جمعھا  من أكثر من  1300 كوتش ممارس من جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك أعضاء االتحاد 
الدولي للكوتشینج  وغیر  األعضاء،  ممن  یمثلون مجموعة متنوعة من تخصصات وخلفیات وأنماط 
ومستویات الخبرة   في  الكوتشینج. أثبتت ھذه المبادرة البحثیة واسعة النطاق أن الكثیر من  جدارات 
الكوتشینج األساسیة  والتي تم  تطویرھا   منذ ما یقرب من    25عاًما،   ال  تزال مھمة   للغایة لممارسة 
الكوتشینج في وقتنا الراھن .  تم أیًضا  دمج بعض العناصر والموضوعات الجدیدة التي ظھرت من 

بیانات  ھذا التحلیل.  وتشمل ھذه التركیز بشكل  كبیر على السلوك األخالقي  والسریة،  وأھمیة عقلیة 
الكوتشینج  والممارسة االنعكاسیة  المستمرة،واالختالفات الحاسمة بین المستویات المختلفة التفاقیات  

الكوتشینج،  وأھمیة الشراكة بین الكوتش  والمستفید،  وأھمیة  الوعي  الثقافي   والنظامي  والسیاق .  
تعكس ھذه المكونات  األساسیة،  جنبًا إلى جنب مع  الموضوعات الناشئة  والمستجدة، العناصر الرئیسیة 

لممارسات الكوتشینج   الیوم .  كما وأنھا  ستكون بمثابة  معاییر   ومقاییس  أقوى  للكوتشینج  وأكثر 
شموًال للمستقبل.  س یتم اعتماد ھذه الجدارات المحدثة في  حیز  التنفیذ في النصف الثاني من عام 

  .2021

أ.  األساسیات 
1.   یبرھن ویجسد  المعاییر االخالقیة  

تعریف :  یستوعب ویمارس أخالقیات ومعاییر الكوتشی نج  بانتظام  

1.  یمارس الصدق وال نزاھة الشخصیة  في تفاعلھ مع المستفید ین  والرعاة  واالطراف المعنیة  
بعملیة  

الكوتشینج 
2.  یتعامل  بحساسیة تجاه  ھویة  المستفید   وبیئتھ  وخبراتھ  وقیمھ ومعتقداتھ 

3.  یستخدم  لغة  مناسبة   ومحترمة للمستفید   والراعي وكافة االطراف المعنیة  بعملیة الكوتشینج 
4.  یلتزم   باألخالقیات   والقیم األساسیة لالتحاد الدولي للكوتشینج   

5.  یحافظ  على  سریة معلومات   المستفید   وفقً ا لالتفاقیات  المبرمھ مع األطراف المعنیة  والقوانین  ذات 
الصلة 

6.   یمیز الفروق  بین  الكوتشینج واالستشارات والعالج  النفسي  وأنواع الدعم  المھني األخرى  
7.  یحیل  المستفید  إلى  متخصصي الدعم  المھني اآلخرین،  حسب  اقتضاء الحاجة 

2.  یجسد عقلیة الكوتشینج   

تعریف :  یطور /  ینمي ویحافظ على  عقلیة منفتحة، فضولیة، مرنة  تتمحور  حول المستفید 
عن اختیاراتھ الشخصیة   1.  یعترف بأن المستفید مسؤول 

2.  یشارك  باستمرار في كافة نواحي التطویر  الذاتي  وتنم یة القدرات ككوتش 
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/ 3.  یعمل  باستمرار على تعزیز طریقتھ ونمطھ في الكوتشی نج من خالل ممارسة أسلوب التأمل 

االرتكاس    
4.  یبقى واعیا ومنفتحا على  تأثیر السیاق والثقافة على ذاتھ   وعلى اآلخرین 

.  یستخدم  وعیھ بذاتھ وحدسھ لصالح المستفید   5
.  ینمي ویحافظ على قدرتھ على ض بط مشاعره    6

.  یتھیأ ذھنیا وعاطفیا لجلساتھ   7
8.  یطلب المساعدة من مصادر خارجیة عند الضرورة 

ب. تأسیس العالقة
3.  یؤسس اإل تفاقیة  ویحافظ علیھا

تعریف :  یقیم عالقة شراكة مع المستفید واألطراف المعنیة لتأسیس اتفاقیات  واضحة  حول عالقة  
وعملیة وخطط وأھداف الكوتشینج لكافة جلسات الكوتشینج وكل جلسة كوتشینج على حد ه 

.  یشرح  ویفسر ما ھو الكوتشینج  عن دونھ،  ویصف المنھجیة للمستفید واألطراف المعنیة   1
2.  یتوصل الى اتفاق  حول ما ھو مناسب وما ھو  غیر مناسب في العالقة. ما سیقدمھ وماال یقدمھ،  

ومسؤولیات  كل من المستفید واألطراف المعنیة . 
3.  ی توصل الى اتفاق حول األطر العامة  والمعاییر الخاصة  بعالقة الكوتشی نج مثل الخدمات  
اللوجستیة، الرسوم، المواعید، المدة، تاریخ إنھاء  عالقة الكوتشی نج، السریة، وشمولیة آخرین  

في ھذه العالقة  
.  یتشارك  الكوتش مع المستفید واألطراف المعنیة لوضع برنامج واھداف شاملة للكوتشی نج  4

.  یتشارك  الكوتش مع المستفید لتحدید االنسجام بینھما    5
.  یتشارك  الكوتش مع المستفید لتحدید  والتأكد  مما یرغبون بتحقیقھ في الجلسة    6

7.  یتشارك  الكوتش مع المستفید لتحدید ما یعتقد ه أنھ م  بحاجة الى التطرق إلیھ أو حلھ ل تحقیق  
مبتغاھما من الجلسة 

8.  یتشارك الكوتش مع المستفید لتحدید والتأكد من مقاییس النجاح  لما  یرید أن یحققھ من خالل  
عالقة الكوتشی نج أو في جلس ات الكوتشینج الفردیة 

على ھدف الجلسة   9.  یتشارك الكوتش مع المستفید حول إدارة الوقت والتركیز 
10.  یستمر الكوتش في مواكبة المستفید نحو تحقیق األھداف المتفق علیھا مالم یطلب المستفید خالف  

ذلك  
11.  یتشارك مع المستفید في اختتام  أو إنھاء عالقة الكوتشی نج  بشكل  یشرف  ھذه العالقة في نھایة  

المطاف

4.  تنمیة الثقة والشعور باألمان

تعریف :  یتشارك مع المستفید لخلق جو آمن  وداعم  یمكن  المستفید  من التعبیر بحریة  محافظا  
على  عالقة متبادلة من االحترام والثقة   

1.  یسعى الى فھم المستفید في سیاقھ اخذا بعین االعتبار ھویتھ، بیئتھ، تجاربھ، قیمھ ومعتقداتھ   2.  
یظھر ویعبر عن احترام ھویة المستفید، تصوراتھ، شخصیتھ، ولغتھ بحیث  یكیف  منھجیتھ في  

الكوتشی نج لتتماشى مع  ھذه المعاییر  
3.  یعترف  بمواھب المستفید وأفكاره ومداخالتھ وعملھ أثناء  عملیة الكوتشی نج 

4.  یظھر الدعم والتعاطف واالھتمام تجاه المستفید 
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5.  یقر  و یساند المستفید في التعبیر عن مشاعره، مخاوفھ، وجھات نظره، معتقداتھ ومقترحاتھ    
6.   یُظھر الصراحة   والشفافیة في عالقتھ مع المستفید   إلظھار مكامن الحرج أو الضعف لبناء الثقة  

لد یھ

5.   یحافظ على الحضور 

تعریف :  یكون الكوتش في قمة الوعي والحضور مع المستفید، مستخدما نمطا مترسخا 
یتسم  باالنفتاح والمرونة والثقة   

ً مع المستفید   1.  یبقى مركز اً م تنبھ اً متعاطف  اً  ومتجاوب ا
.  یظھر فضوال ً طوال جلسة الكوتشی نج   2

.  یدیر عواطفھ لیحافظ على حضوره  مع المستفید    3
4.  یبرھن على ثقتھ في التعامل مع عواطف العمیل الجیاشة خالل جلسة الكوتشی 

.  یرتاح في العمل في  حیز یعتریھ الغم وض   نج 5
6.  یفسح المجال للصمت، التوقف المؤقت  أو التفكیر / االرتكاس   

ج . التواصل الفعال 
6.  االنصات الفعال

تعریف :  یركز على ما یقولھ وماال یقولھ المستفید، ل یتفھم تماما ما یعبر عن المستفید  في سیاق  
تكوینھ  وشخصیتھ لیسانده في التعبیر عن نفسھ  

1.  یأخذ بعین االعتبار سیاق، ھویة، بیئة، تجارب، قیم ومعتقدات المستفید لتعزیز فھمھ لما یرید  
التعبیر ع نھ 

2.  یعكس أو یلخص ما عبر عنھ المستفید للتأكد من الوضوح والفھم 
.  یستفسر، یرى و یستشف  عم ا وراء ما یقولھ المستفید   3

.  یالحظ،  یعترف، ویستكشف  عواطف المستفید وتحول نشاطھ، واإلشارات غیر اللفظیة أو أیة   4
سلوكیات أخرى   

5.  یأخذ بعین االعتبار كلمات المستفید ونبرة صوتھ ولغة جسده لفھم و تحدید المغزى الكامل لما  
یرید إیصالھ  

6.  یالحظ التوجھات في تصرفات المستفید وعواطفھ خالل الجلسة لیستشف منھا موضوعات  
وأنماط معینة 

7.  استثار الوعي 

تعریف :  یسھل تبصر المستفید وتعلمھ من خالل استعمال أدوات وتقنیات مثل طرح  االسئلة 
القویة  المحفزة للتفكیر العمیق  أو الصمت أو االستعارة أو التشبیھ  

1.  یأخذ بعین االعتبار تجربة المستفید لتحدید ما قد یكون االنسب   واألكثر فائد ة 
أجل إثارة وعیھ وتبصره   2.  یواجھ المستفید من 

3.  یطرح أسئلة تخص المستفید حول طریقة  و نمط تفكیره وقیمھ واحتیاجاتھ  ورغباتھ ومعتقداتھ 
.  یطرح أسئلة تساعد المستفید على استكشاف ما وراء طریقة تفكیره الحالیة   4

5.  یدعو المستفید الى مشاركتھ   بالمزید حول التجربة التي یعیشھا حالیا   
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.  یالحظ ویلفت انتباه المستفید الى ما  ھو ناجح لیعزز تقدم المستفید   6
7.  یكیف، یعدل أسلوبھ في الكوتشینج  لتلبیة احتیاجات المستفید    

8.  یساعد المستفید   على تحدید العوامل التي تؤثر على األنماط الحالیة والمستقبلیة للسلوك أو  
التفكیر أو العواطف 

9.  یدعو المستفید الى تكوین أفكار حول كیفیة المضي  قُد ُم اً وحول ما یرید ان  أو  یرغبان أ و 
یمكنھما القیام بھ. ما  

.  یدعم المستفید في إعادة صیاغة وجھات نظره    10
11 . یشارك المستفید بدون ارتباط عاطفي، ب المالحظات واألفكار  والمشاعر والبصائر  التي قد یكون  

من شأنھا أو لدیھا القدرة على تكوین  تع لُم جدید عند المستفید  

د. تنمیة التعلم والنمو 
8.  یسھل نمو المستفید 

تعریف :  یتشارك مع  المستفید لتحویل التعلم والتبصر  إلى أفعال  یعزز  بھا  استقاللیت ة في عملیة  
الكوتشی نج   

1.  یعمل مع المستفید لدمج الوعي الجدید، التبصر أو التعلم في سلوكیاتھ ورؤیتھ للعالم  2.  
یتشارك مع المستفید لتصمیم وتحدید  األھداف واالجراءات وتدابیر المسائلة التي  تندمج  

طر التعلم الجدید  وتوسع  أُ
3.  یعترف  و یدعم استقاللیة المستفید في تصمیم األھداف واإلجراءات وطرق المسائلة 

.  یدعم المستفید في تحدید النتائج المحتملة او التعلم من خطوات العمل المحددة   4
5.  یدعو المستفید الى التفكیر في كیفیة المضي قدما، آخذا بعین االعتبار الموارد المتاحة،  

الدعم والعوائق المحتملة   
6.  یشارك المستفید لتلخیص ما تعلمھ، أو أدركھ من خالل بصیرتھ في  جلسات الكوتشینج 

فیما بین الجلسة واألخرى أو  
.  یحتفل بتقدم المستفید ونجاحاتھ   7

8.  یتشارك مع المستفید في  اختتام  الجلسة 

تم إعداد ھذه الترجمة "  جدارات الكوتشینج األساسیة المحدثة " الصادرة عن اإلتحاد الدولي للكوتشینج من قبل أعضاء  
معتمدین  من اإلتحاد الدولي للكوتشینج في كل من لبنان واألردن واإلمارات العربیة المتحدة والسعودیة والمغرب وأصدرت 

في شھر نیسان ) إبریل 2021  ) . باإلمكان االطالع إلى ھذه الترجمة من خالل الرابط 

competencies-oachingfederation.org/corehttps://c 
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