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درباره مجری1.

چه چیزی باعث می شود یک مجری، توانا گردد؟2.
باور های رایج. ۱
علم. ۲



درباره آوه پیتری

از دانشکده مدیریت نروژ( MBA)کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی •

مدیر بازاریابی شرکت کوکاکوال در ایاالت متحده آمریکا و اروپا•

–حی در جهان مدیر بازاریابی برای یکی از بزرگترین شرکتهای کشتی مسافربری و تفری•
سیلجا الین/تالینک

و ...( کف و برندهای دنون، فین کریسپ، شوارتس) مدیر عامل شرکت توزیع و پشتیبانی •
.یک مرکز مشاوره در استونی

به یکی از یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل  راه اندازی تجارت الکترونیکی که با موفقیت•
رقبا فروخته شد

موسس دو شرکت، یکی در استونی و دیگری در کانادا•

عمان( ICF)کوچینگ بین المللیپرزیدنت چپتر فدراسیون •

کوچینگالمللیتایید شده توسط فدراسیون بین (  PCC)کوچ حرفه ای •

EMCCتیم کوچ تایید شده توسط •



مجری توانا 
به چه کسی می گویند؟



ا
اجرای عالیا

ی عالی
ع تر و عالی تر، سری: دیکشنری مریام وبستر•

الیق تر

؟شما به چه کسی می گویید مجری توانا•



بعضی باورها درباره مجری توانا

1

چنداجرایتوانایی
همزمانکار

2

برونگرا

3

باالاراده

4

مهارت های
شبکه ای/اجتماعی

عالی

5

فشار زیادتحمل

6

باهاش بدنیا
آییممی 



علم . فعالیت در چندین حوزه
در این مورد چه می گوید؟

ام بهره وری می تواند با موانع ذهنی ایجاد شده هنگ•
.درصد کاهش بیابد40تغییر کارها توسط افراد، تا 

در واقع افرادی که چندین کار را به صورت همزمان•
انجام می دهند، در جدا کردن اطالعات مفید از 
.جزئیات نامربوط به بدترین وجه عمل می کردند

ر از ما مانند تفکر عمیق را خیلی بدتتفکراتیآنها •
.  می دهندانجام 



در مقابل درونگرابرونگرا

با فعالیتهای اجتماعی
.تجدیدقوا می کند

با تنها بودن تجدید قوا 
. می کند

از مکالمات گروهی 
.لذت می برد

از مکالمات تک به تک 
.لذت می برد

به راحتی حواسش پرت 
می شود

برای مدت طوالنی 
می تواند تمرکز داشته 

.باشد
..دبیشتر صحبت می کن .بیشتر گوش می کند

Abigail Williams, Office Vibe infographic



قدرت ارادهنیروی اراده
تو را مجبور  میکنه که 

صبح زود از خواب بلند شی 

ا رو.
!من خیلی اه

نمی گذاره یه نمی گ

مشت حواله   اونی کنی

.که ازش بدت میاد

دائم خیلی نمیدهاجازه 

غذاهای خوشمزه 

بخوری

مجبورت میکنه 

.کار کنی

......ِهی

قدرت اراده

رابر توانایی به تأخیر انداختن رضایتمندی، مقاومت در ب•
.توسوسه های کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف بلند مد

.استهظرفیت غلبه بر یک تفکر، احساس یا انگیزه ناخو•
به جای احساسات « آرام»توانایی بکار گرفتن منطق •

«هیجان»
.خودآگاهی، کنترل از خود•
.منبع محدودی که قابلیت به انتها رسیدن را دارد•

American Psychological Association



کورتکس

نرون

خاصیت انعطاف پذیری مغز
رفتار

تشکیالت مغز در تمام طول عمر طبیعی شما، ... »
کامال تحت کنترل خودتان، به طور مداوم در حال 

، (مسیرهای عصبی جدید)سیم کشی های جدید
.  رندهستند و از نظر عملکرد مورد بازبینی قرار می گی

شما، در هر سنی، توانایی سازنده قابل توجهی در 
تقویت و رشد شخصی دارید که در واقع خودتان 

«.هستید
:  مغزی که خودش را تغییر می دهد)دکترنورمن دویج 

داستانهایی راجع به موقیت افراد در کشف علوم 
ناشناخته مغز

تمرین



خصلت های
مجری توانا

از برندن بارچد



.به دنبال شفاف سازی باشید. ۱

.  بیشتر از سایر افراد، به دنبال این موضوع باشید

خودتان، مهارت ها، اجتماعی بودن، خدمات: به چهار مورد توجه کنید
چگونه می خواهید شخصیت آرمانی تان را تعریف کنید؟•
چگونه می خواهید در اجتماع رفتار کنید؟•
کدام یک از مهارت هایتان را می خواهید ارتقا دهید و به نمایش •

بگذارید؟
می خواهید چه خدماتی ارائه دهید؟•

فاوت و پرسش و پاسخ بیشتر این سواالت قطعا شما را با افراد دیگر مت
.ی کندمموثر تر 

ه به به دنبال شفاف سازی بودن مهمتر از این است ک» 
فرانسوا گوتیر« .باشیداطمینان خاطردنبال 



.انرژی تولید کنید. ۲
ط کافی مجریان توانا دررفتن از یک کار به کار دیگر تسل

-آنها در طول روز تجدیدقوا می کنند.  پیدا کرده اند
د، یعنی در طول روز به جای این که انرژی از دست بدهن

.تولید انرژی می کنند
اگر می خواهید سر کار احساس انرژی و خالقیت و 

ا شورو و ب-آمادگی بیشتری برای کارکردن داشته باشید
ان لذت شوق زیادی از سر کار بروید تا از زندگی شخصیت

دقیقه، به روح و جسمتان استراحت۶0تا 4۵هر -ببرید
.  بدهید



ضرورت ایجاد کنید. ۳

ورت اشتیاق نیست، اولویت نیست، یک ضر
.است

دلیل شما چیست؟

ه شما برای اینکه یک مجری توانا باشید وظیف
جام این است که توانایی ذهنی خود را برای ان

یکبرای انجام. یک کار، به خوبی آماده کنید
عالی کار،  باید الزم بدانید که با نیت و قصد

به نحو احسن آن کار را وارد شوید، تا
.   کنیداجرا

.نیاز مهمترین اختراع است



.را افزایش دهیدوریبهره . 4

نکته اصلی این است که مورد اصلی را، همان
. مورد اصلی نگه دارید

مجریان توانا سازنده نیز هستند زیرا آنها 
و برایمی بینندهمیشه پنج قدم جلوتر را 

راهماهنگرسیدن به هر کدام از آنها خودشان 
.  می کنند



نفوذ خود را بیشتر کنید.۵

ش مجریان از طریق یادگیری به افراد که فکر کنند و به چال
.  کشیدن شان برای رشد، نفوذ خود را بیشتر می کنند

. نیدبه افراد، نحوه تفکر را بیاموزید و زندگیشان را متحول ک
فکر اینطوری به آن» مجریان توانا چنین صحبتهایی می کنند،

یا «؟می کنیدچه فکری انجام بدیم اینطوریر اگ» یا « کنید
«  راجع این چی فکر می کنی؟»

کر با گذشت زمان، آنها به اطرافیانشان می آموزند که چگونه ف
یگری زیرا وقتی شما تاثیر مثبتی روی افکار شخص د-کنند

.  روی آنها نفوذ داریمی گذارید، یعنی 



.از خود شهامت نشان دهید. ۶

یرومندی که متعلق به منتقد نیست، متعلق به  کسی نیست که به آدم ن
ند، عمل کمی توانستکار، بهتر کننده یشکست خورده یا  جایی که 

ت، در این عرصه اسواقعااعتبار به کسی تعلق دارد که . می کنداشاره 
ی و عرق و خون، صورتش را خراب کرده باشد، کسوخاککسی که گرد 

و بارها و بارها کم می کند، کسی که اشتباه می جنگددالورانهکه 
را زیادازخودگذشتگی،  می شناسد، کسی که اشتیاق زیاد را می آورد

، کسی که درمی کندو خودش را فدای یک هدف ارزشمند می شناسد
ست و در بدترین حالت، اگر شکمی شناسدبهترین حالت، پیروزی را 

که شجاعت زیادی از خود می خوردبخورد، حداقل هنگامی شکست 
و که سرد و ترسروحهاینشان داده باشد، بنابراین جای او هرگز در کنار 

.نمی باشد، نمی دانندمعنی شکست یا پیروزی را 

.تئودور روزولت رئیس جمهور اسبق ایاالت متحده

.شهامت، عدم وجود ترس نیست



چگونه می توانیم از این اطالعات در کوچینگ استفاده کنیم؟
.آگاهیبرانگیختنایجاد و . ۷

. شناخت و یادگیری مشتری را با استفاده از ابزار و تکنیکهایی مانند پرسشهای مهم، سکوت، کنایه یا تشبیه آسان می کند: تعریف
.هنگام تصمیم گیری در مورد مهم ترین مورد، تجربه مشتری را در نظر می گیرد1.
.  به عنوان روشی برای ایجاد آگاهی یا بینش، مشتری را به چالش می کشاند2.
.سواالتی راجع به مشتری می پرسد، مانند شیوه تفکر، ارزشها، نیازها، خواسته ها و باورهایش3.
.سواالتی می پرسد که به مشتری کمک کند فراتر از تفکرات فعلی بیندیشد4.
.از مشتری می خواهد که تجربیاتش را در حال حاضر بیشتر به اشتراک بگذارد5.
.متوجه می شود که چه چیزی باعث افزایش روند پیشرفت مشتری می شود6.
.روش کوچینگ را با پاسخ به نیازهای مشتری انطباق می دهد7.
. به مشتری در شناخت عواملی که بر الگوهای رفتاری، تفکر، عاطفیِ فعلی و آینده تاثیر می گذارد، کمک  کند8.
.تا ایده هایی درباره چگونگی حرکت به جلو و آنچه که مایل و قادر به انجام آن هستند، ایجاد کنداز مشتری می خواهد 9.
.از مشتری در اصالح کردن دیدگاه ها حمایت می کند10.
.مشاهدات، بینش ها و احساساتی راکه امکان ایجاد یادگیری جدید برای مشتری دارند،  بدون هیچ ضمیمه ای، به اشتراک می گذارد11.



چگونه می توانیم از این اطالعات در کوچینگ استفاده کنیم؟
.رشد و پیشرفت مراجع استتسهیلگر. ۸

.قا می دهداستقالل مشتری را در روند کوچینگ ارت. با مشتری همکاری می کند تا یادگیری و بینش را به عمل تبدیل کند: تعریف
.با مشتری همکاری می کند تا آگاهی، بینش یا یادگیری جدید را در جهان بینی و رفتارهایش ادغام کند1.
. حی کندبا مشتری همکاری می کند تا اهداف، اقدامات و معیارهای پاسخگویی را برای تلفیق یادگیری جدید و گسترش آن، طرا2.
.استقالل مشتری را در طراحی اهداف، اقدامات و روش های پاسخگویی، تأیید و پشتیبانی می کند3.
. مشتری را در شناخت نتایج احتمالی یا یادگیری از مراحل عملی شناخته شده، حمایت می کند4.
.از مشتری می خواهد تا نحوه حرکت به جلو، از جمله منابع، پشتیبانی و موانع احتمالی را در نظر بگیرد5.
.برداری کندبا مشتری همکاری می کند تا در جلسات یا بین جلسات، از چیزهایی که یاد گرفته و بینشی که پیداکرده، خالصه6.
.پیشرفت و موفقیت مشتری را جشن می گیرد7.
.برای اتمام جلسه با مشتری همکاری می کند8.
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