ﻓﺮاﮐﻮچ – ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان

ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ؛ راﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺤﻮل در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر

ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ،ﮐﻮچ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺪرس ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ
در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻮری ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﯾﮏ روش و ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
.ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﺳﺎل در ﺟﻬﺎن ﻗﺪﻣﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اداﻣﻪ داد :ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در اﻓﺮاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
در واﻗﻊ اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن
.اﺳﺖ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش و ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺗﻮﺻﯿﻒ و اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ در روﯾﮑﺮد ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ آن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﺎ در ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﻋﺘﻘﺎد
دارﯾﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ واﺣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و
.اﺳﺘﻌﺪاد دروﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎوری ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﺸﺎن را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﮕﺎه دورﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
.ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮ ،ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮمﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ اﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻧﻊ آن را از درون
.ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﻓﺮاﮐﻮچ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﻓﺮادی
.ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ
ﻣﻮﺳﺲ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﻃﻼع اﻧﺪک
ﻣﺮدم از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺘﯽ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از آن ﺷﺪه و در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۶دوره آﻣﻮزش و
.ﭘﺮورش ﮐﻮچ ﺣﺮﻓﻪ ای را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﯾﻢ
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
.دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دارد
:ﻟﯿﻨﮏ ﺧﯿﺮ
ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻮری
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