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يداشرإلا هيجوتلا
)نيفرتحملل وأ( نييذيفنتلل

؟يداشرإلا هيجوتلا ايازم يه ام

ةيجهنملا
 نع فلتخت ينهملاو يصخشلا ريوطتلا يف ةبرجت وهو ،"Co-Active" ىعدي يداشرإلا هيجوتلا يف ًافورعم ًابولسأ كريم مدختست
 مهتردقو ،مهتليح ةعسو ،دارفألل ةيعادبإلا ةعيبطلا يف قوثولا ةيمهأ ىلإ دنتست اهنأل ،ىرخألا يداشرإلا هيجوتلا عاونأ عيمج
. اهنوهجاوي تايدحت يأل مهسفنأب لولحلا داجيإ ىلع

 صالختسا لجأ نم نيكمتلاو تاصنإلا مث نمو ،ةرثؤملا ةلئسألا حرط لوح "Co-Active" بولسأ يف يداشرإلا هجوملا رود روحمتيو
.ةروشملا وأ ةحيصنلا ميدقت نع ًاضوِع درفلا يف ةنماكلا تاردقلا
 
.International Coach Federation نيبردملل يلودلا داحتالا نم موعدمو دمتعم "Co-Active" يداشرإلا هيجوتلا بولسأ

 ،فدهلا اذه قيقحت دوأ" :ًالئاق كسفن تثّدح نأ كل قبس له
 ىلإ جاتحت كنأب َترعش وأ ، "؟كلذ ىلإ ليبسلا فرعأ ال ينكلو
 قوثوم صخش نم ةّيعوضومو ةءاّنب حئاصن ىلا وأ هيجوت
؟لهؤمو
 
 يداشرإ هجومب ةناعتسالا ةمكحلا نمف ،كلذك رمألا ناك اذإ
!صتخم

 ةفرعملا ةمجرت يف كمعد ىلإ يداشرإلا هيجوتلا فدهي
 نم ،ةيلاع ةدئاف تاذ ةيلمع تاقيبطت ىلإ ةيرظنلا ميهافملاو
 نم ةريغص ةعومجم وأ( كدعاسيل صتخم ريبخب ةناعتسالا لالخ
 بناوجلا نم يأ يف ةوجرملا كفادهأ قيقحت ىلع )نيفظوملا
 :ةيلاتلا

 ىلع بلغتلا وأ فادهألا قيقحتل لئاسوو قرط فاشتكا ىلع نيبغارلا دارفألا دعاست ةلاعف ةيجهنم يداشرإلا هيجوتلا
.ةيصخشلاو ةينهملا تايدحتلا

 تاردقلا عيمج فيظوت لالخ نم كلذو ةوقلا طاقن فاشكتساو ،لئادبلا داجيإو ،تاناكمإلا ةيمنت ىلع يداشرإلا هيجوتلا زكري
.ةيهيجوتلا تاراوحلا يف ةيصخشلا

.تالامتحالا ريوطت نف ءارو ملعلا وه يداشرإلا هيجوتلا

ةراهمب ةرادإلا
يعامجلا لمعلايجيتارتسالا طيطختلاةدعصألا ةفاك ىلع ميظنتلا

لاعفلا لصاوتلاةديشرلا ةدايقلا

نيرخآلا عم لماعتلا تاراهمو ةسايكلارثؤملا ءاقلإلاو ةباطخلاينهملا ريوطتلا
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لثمألا قيرطلا مسر
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تايجهنملاو تاودألاب دّوزتلا
ميهافملا قيبطت يف ةلاعفلا

ةبستكملا

ةيصخشلا ةيريوطتلا ططخلا عضو
يف ةيلمعلا تاءارجإلا ددحت يتلا 

زواجتو فادهألا قيقحت ليبس 
تايدحتلا 

يداشرإلا هيجوتلا
)نيفرتحملل وأ( نييذيفنتلل

 ةربخ وذو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تاعماج نم ةيعماج تاداهش ىلع لصاح
 يتلا ةينهملا هتلحر لالخ اهبستكا يتلاو ةيسسؤملا تايكولسلا يف ةعساو
.ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو طسوألا قرشلا تلمش

 
.نيرخآلا ريوطت يف ةلماكتم ةيجهنم وذ مهن ئراقو ،ةّيلمعو ةيصخش ةبرجت بحاص

 
.ريوطتلاو بيردتلا يلاجم يف ةعساو ةربخب عتمتي صصختم ريبخ

 لبق نم هريوطت مت يذلا "Co-Active" يداشرإلا هيجوتلا جذومن بلطتي
 ارولو لادناس بيليفو سواه-يزميك يرنهو سواه-يزميك نيراك
 مدختسي نأ ،نيدقع نم رثكأل هتيلاعفو هحاجن تبثأ يذلاو ،ثرووتيو
 كلذو نميألا لكشلا يف ةحضوملا رصانعلا عيمج يداشرإلا هجوملا
.جئاتنلا لضفأ نامضل

يداشرإلا هجوملا

دئاوفلا

"Co-Active" يداشرإلا هيجوتلا جذومن

يفايلا ميهاربإ



 نم لاجملا اذه يف ريياعملا ىلعأ ىّنبتت اهنأل كلذو ،يداشرإلا هيجوتلا لاجم يف ًايلود اهب فرتعملاو ةرهش رثكألا ةمظنملا يه
 مهديوزت ىلإ ةفاضإلاب ،تالاجملا نم ديدعلا يطغت ةمراص تارابتخال نيدمتعملا نييداشرإلا نيهجوملا عاضخإ ىلع اهصرح لالخ
ةرمتسملا ةيمنتلاو ريوطتلا صرفب

 www.coachfederation.org ىلع مهعقوم ةرايز ىجري ، ICF لوح تامولعملا نم ديزملو

.

ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ،يبد ،5883 .ب.ص ،يراجتلا جيلخلا ،ريوكس يب ،13 مقر ىنبم ، لوألا قباطلا

The International Coach Federation (ICF) نيبردملل يلودلا داحتالا

انعم لصاوت
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