ﻓﺮاﮐﻮچ – ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان

ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﻮچ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ
.ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧﮕﺮش در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ را
ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻫﺪاف
.ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد
ﺷﻐﻞ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در آﻣﺎرﻫﺎ ﺟﺰو ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی
.ﺗﻮﺳﻌﻪی رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی رﺷﺪ ﻋﻤﺪه ای ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی اﺑﺰار ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای
ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی اﺑﺰار ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
اﻣﺮوزی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
:دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 :ﻋﻠﻞ رﺷﺪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ در دﻧﯿﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻢ ﮐﺮدن ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی ﻣﺠﺪد ،ادﻏﺎم ،و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ“ ،ﻗﺮارداد ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﺨﺪام”
را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
.دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﻨﺪ

ﮐﻤﺒﻮد در ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد )ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ،
).ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻓﺮاد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ

ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻌﻠﯽ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
.ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻗﺎﺑﺘﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد

ﻧﺎآراﻣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و رﻫﺒﺮان در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺮس از ﻋﺪم
وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ،دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ
).ﮐﻨﻨﺪ

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی
.ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺨﻠﺺ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد
و ﺷﺨﺼﯽ .اﻣﺮوزه اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺑﻪ ) (businessﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ :ﮐﺎری
.اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ

اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ  ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻓﺮم
:زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  1از  - 2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس
0%
*ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
*ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
*ﺗﺤﺼﯿﻼت
:ﺷﻐﻞ و ﺳﻤﺖ
*ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه
*اﯾﺪی و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﮕﺮام
*ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ

