
 

 

 

 

 

 کوچینگ چیست؟
 

 

 
 (کوچینگ درخواست فرم(

 
 
 

شکل گرفته است ولی خود … پایه و بنیان کوچینگ از علوم و مفاهیمی مثل مدیریت، روانشناسی، فلسفه، ورزش و
 .باشد ها می ها و سازمان مهارت و ابزاری مجزا و قدرتمند در جهت کمک به انسان

میالدی در ایالت متحده  ۰۸۹۱  در سال  Leonard) J. (Thomas لئوناردو توماس ای توسط فردی بنام کوچینگ حرفه
 ICF ای، سازمانی غیرانتفاعی بنام تعدادی کوچ حرفه ۰۸۸۱ ها بعد یعنی در سال  آمریکا شکل گرفت. سال

 المللی کوچینگ( را بنیان نهادند.فدراسیون بین  Federation Coach International )مخفف
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 های سرتاسر جهان ایجاد شد. امروزه ها، پشتیبانی از آن و نظارت بر کوچ این فدراسیون با هدف همکاری بین کوچ

ICF  اصول اخالقی و با رعایت های عضو این فدراسیون موظف هستند بر اساس  هزار عضو دارد. تمامی کوچ ۰۱ حدود
 .فعالیت نمایند ICF گانه مورد تایید های یازده صالحیت

 .کنید کلیک اینجا ICF اخالقی ضوابط مطالعه و مشاهده برای
 

جع خود را در سفری از مکان کنونی به باشد. کوچ، مرا  کوچینگ یک گفتگو و مشارکت همدالنه بین کوچ و مراجع می
، گوش شنوا، ارائه مؤثر ارتباط کند. در این همراهی کوچ به کمک ابزارهایی مثل آل مراجع همراهی می نقطه ایده

حل و مسیر درست را  کند تا راه به مراجع کمک می… و ترغیب وبازخورد، تغییر دیدگاه، سواالت قدرتمند، تشویق 
نماید موضوع و  های خود دست یابد. در طول جلسه کوچینگ، کوچ سعی می خودش پیدا کند و به اهداف و خواسته

اش را  هدف مراجع شفاف و واضح شود و در گام بعد ضمن ایجاد آگاهی برای مراجع، مسیر دستیابی به خواسته
 .کشف کند

 

 
 

 

 :کند نیز کوچینگ را اینگونه تعریف می (ICF) فدراسیون بین المللی کوچینگ

 

کوچینگ یک همکاری و مشارکت بین کوچ و مراجع است؛ که در طی آن، مراجع با استفاده از تفکر عمیق و خالقیت “
 ”دهد ای خود را افزایش می های شخصی و حرفه خود، توانایی
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 نیست؟ چیزی چه کوچینگ

 
ها، کوچ  های کوچ تفاوت دارد. براساس اصول اخالقی و صالحیت… کوچینگ با مشاوره، درمان، روانکاوی، منتورینگ و

بایست مراجع خود را به متخصص مربوطه ارجاع دهد. رویکرد  اجازه درمان و ارائه راهکار ندارد و در موارد خاص می
جلسات مشاوره یا درمانگری به گذشته و سوابق مراجع  کوچینگ به حرکت رو جلو و آینده است در حالی که اکثر

 .باشد متمرکز می

 

 

 مشاوره با کوچینگ تفاوت
 

بایست در موضوع و مسئله مراجع متخصص باشد مثال یک مشاور کسب و کار باید در این حوزه  مشاور غالبا می
اش را  حل مشکل یا مسئلهتخصص کافی داشته باشد و براساس تخصص و دانش خود به مراجع راهکار الزم برای 

گیرد تا خود  ارائه دهد. در حالی که در کوچینگ این مراجع است که محور اصلی جلسه است و کوچ در کنار او قرار می
 .مراجع به راهکار دست پیدا کند. به همین دلیل الزاما کوچ نیاز نیست در موضوع مراجع متخصص باشد

پرسد و مانند یک آینه بدون ارزیابی شخصی و  مراجع از او سوال میکوچ کنجکاوانه برای عمیق شدن در مسئله 
 .دهد های مراجع بازخورد می ها و پاسخ قضاوت، به صحبت

 

 

 منتورینگ با کوچینگ تقاوت
 

منتورینگ نوعی تعامل است که در آن فردی با تجربه، دارای تخصص و مهارت باال به عنوان منتور، مراجع را 
قع منتور فردی آگاه و با تجربه است که در زمینه خاصی موفق و متخصص است که تجربیات کند. در وا هدایتگری می

 .دهد و دانش خود را در اختیار فردی کم تجربه تر و شاید مبتدی قرار می
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ولی همانطور که گفته شد، کوچ لزوما در موضوع مراجع متخصص و با تجربه نیست بلکه اینجا مراجع هست که 
شود و در مسیر رفع  های درونی مراجع کشف می ها و توانمندی وضوع خود دارد. در کوچینگ خالقیتاشراف کامل بر م

هایی که کشف کرده، مسیر  شود. و این خود مراجع هست که با آگاهی مشکل یا رسیدن به اهداف بکار گرفته می
 .کند درست را پیدا می

 

 

 درمانگری با کوچینگ تفاوت
 

ا فردی بیمار، کم توان یا ناتوان از لحاظ روانی یا جسمانی در ارتباط است. بیمار به نوعی در رابطه درمانی، درمانگر ب
وابسته به درمانگر است و به کمک او نیاز دارد در حالی که در کوچینگ مراجع انسانی توانمند و آگاه در نظر گرفته 

کند. در اکثر مواقع درمانگر با  رفع میهای خود را  شود که با شراکت و همراهی کوچ، خودش نیازها و خواسته می
سوابق و گذشته بیمار کار دارد در حالی که تعامالت کوچینگی رو به آینده و با بررسی اکنون و آینده مراجع شکل 

 .گیرد می

 

 

 روانکاوی یا روانشناسی با کوچینگ تفاوت
 

توان  ت درمانی و تئوری انتخاب، میبه جز برخی رویکردهای جدید روانشناسی از قبیل روانشناسی مثبت گرا، واقعی
گفت غالبا سایر رویکردهای روانشناختی همچون درمانگری با سابقه و گذشته افراد کار دارند و با تحلیل و بررسی 

باشد و  دهند. تصمیم گیرنده نهایی روانشناس می ها به مراجع یا بیمار خود راهکار مناسب را ارائه می گذشته آن
کند. اما همانطور که قبال هم اشاره شد، محور و تصمیم  روند جلسات درمانی را مشخص میاوست که پروتکل و 

گیرد مسیر کوچینگ به چه سمت و سویی باید  باشد، اوست که تصمیم می گیرنده اصلی جلسات کوچینگ مراجع می
دو نقش مهمی را حرکت کند. در یک شراکت هر دو طرف شراکت به یک میزان در روند اهداف سهیم هستند و هر 

 .نمایند کند. در کوچینگ نیز مراجع و کوچ در کنار هم و با شراکت یکدیگر این مسیر را طی می ایفا می

  

 

نکته حائز اهمیت این است که هر گاه کوچ احساس کرد مراجع نیاز به درمانگر، مشاور، روانشناس یا منتور دارد 
و را به متخصص مربوطه ارجاع دهد. مثال ممکن است کوچ مشاهده بایست این مطلب را با او درمیان بگذارد و ا می

کند که مراجع دارای یک سری از اختالالت روانی است، در این حالت باید او را به درمانگر یا روانشناس ارجاع دهد. 
 .تواند هم زمان با روند درمان، از خدمات کوچینگ نیز استفاده نماید مراجع می
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 است؟ مهم کوچ داشتن چرا

 
ز پیش است. بسیاری از امروز با توجه به پیچیدگی و حساسیت کارها، اهمیت استفاده از خدمات کوچینگی بیش ا

ها نیز  کنتد و بسیاری از انسان ها از خدمات کوچینگ برای حل مسائل و مشکالت سازمان خود استفاده می سازمان
 .برند برای رسیدن به اهداف و فائق آمدن بر مشکالت شخصی خود از این خدمات بهره می

کوچ دارند و همین عامل باعث موفقیت و پیشرفت های موفق  توان گفت اکثر انسان اگر نگوئیم همه، به جرات می
 .ها شده است آن

 نیاز کوچ یک به ها انسان همه :گوید باشد می ترین و ثروتمندترین افراد دنیا می آقای بیل گیتس که یکی از موفق
 .دارد

 :توانید ویدئوی سخنرانی ایشان در این رابطه را مشاهده کنید در ادامه می
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