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کوچینگ و جایگاهش در حرفه و سازمان



)سال قبل۲۰۰۰(کوچ های باستانی در یونان قدیم 

ِشبهِ کوچینگ سازمانی
)۱۹۴۰-۱۹۶۰( )۱۹۶۰(روان شناسی انسان گرا  )۱۹۷۴(کوچینگ عملکرد و سازمانی 

ورزش و سازمان

و روان شناسی کوچینگ در قلمروهای زندگی، سالمت، حرفه و سازمان) ۲۰۰۰(روان شناسی مثبت 

)۱۸۳۰ (کوچ در دانشگاه آکسفورد 

گتاریخچه کوچین



تعریف کوچینگ
 اناست برای رهاسازی، پرورش و به کارگیری ظرفیت های انسکوچینگ فرایندی.

 د، کمک می شود تا توانمندی هایش را بشناس) گروه و تیم(در کوچینگ به فرد
ارزش هایش را شناسایی و انتخاب کند و کارآمدی اش را در حیطه های مختلف 
.کندزندگی از طریق راه بری شخصی و روش های علمی هدفگذاری باال ببرد و بهینه

کوچینگ فرایندی است که به ما کمک می کند شکوفا شویم.







اهمیت روان شناسی کوچینگ
انسان پیچیده ترین پدیدۀ زنده برای هدایت، راه بری و توسعه است:
 نیاز داریمهمانطور که برای موشک(نیاز داریم تئوری علمی برای تبیین رفتار انسان به.(

 اریمنیاز دمدل راهبردی یا نقشه راه برای کمک به او در مسیر تغییر نیز به یک.

در روان شناسی کوچینگ به این دو موضوع مهم می گوییم:
نظریه یا تئوری پشتیبان-۱

و 
مدل مداخله-۲



تعریف روان شناسی کوچینگ
فاهیم روان شناسی کوچینگ رشته ای از روان شناسی کاربردی است که نظریه ها و م

.روان شناختی را در اجرای کوچینگ به کار می گیرد
ا هدف آن افزایش عملکرد، موفقیت و نیک زیستی در افراد، تیم ها و سازمان ها ب

.استفاده از روش های مبتنی بر شواهد و تحقیقات علمی است
ی مانند روان شناسی کوچینگ تحت تأثیر نظریه ها و رویکردهای مختلف روان شناخت

رمانی، رفتاری، نظریه انتخاب و واقعیت د-روان شناسی انسان گرا، نظریه شناختی
تعیین گری، روان شناسی مثبت، رویکرد حل محور، روان شناسی -نظریه خود

.تحولی، نظریه یادگیری و روان شناسی اجتماعی است
۲۰۰۰روان شناسی کوچینگ به طور رسمی به عنوان زیر رشته روان شناسی در سال

.آغاز شد



شاخه های اصلی کوچینگ در حوزه حرفه و سازمان

Executive coach

Career coach

Business coach



نقش و جایگاه کوچینگ 
در فرایندهای مدیریت توسعه منابع انسانی
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نقش و جایگاه کوچینگ 
در فرایندهای مدیریت توسعه منابع انسانی



هفت مهارت اساسی مورد نیاز کوچ در توسعه نیروهای انسانی

)رابطه سازی(اعتماد سازی -۱
به چالش کشیدن انگاره های ذهنی-۲
)ترسیم چشم انداز(جستجوی شفافیت راهبردی -۳
)حرکت هدفمند(اجرای بی کم و کاست -۴
ارائه بازخورد موثر-۵
)تیمی/کوچینگ عملکرد فردی(به کار گرفتن استعداد نهفته -۶
)مدیریت عملکرد و مدیریت استعدادها(بهبود عملکرد از خوب به عالی -۷



نقش کوچینگ مبتنی بر
تعیین گری -نظریه خود

در توسعه نیروهای انسانی



تعیین گری-نظریه خود
Self-Determination Theory (SDT)

 توسط رایان و دسی تدوین و ارائه شده) ۱۹۸۵(این نظریه
.است

سان در این نظریه درباره انگیزش، عملکرد و نیک زیستی ان
ریه تمام حیطه های زندگی است و تشابهات فراوانی با نظ

.  انتخاب و روان شناسی مثبت دارد
،بیش از چهار دهه پژوهش مستمر در فرهنگ ها، کشورها

گروه های شغلی و حیطه های مختلف زندگی از یافته های
.این نظریه حمایت می کند

 غم انسان ها دارای انواع مختلفی از انگیزه هستند و علی ر
از پیشینه های گوناگون و تفاوت های فردی، دارای سه نی

و » شایستگی«، »خودمختاری«روانشناختی اساسِی 
.هستند» رابطه«



پیوستار انگیزش
.تبهترین نوع انگیزش، انگیزه های خودمختار و درونی سازی شده اس



سه نیاز روان شناختی اساسی
عمل کردن فرد بر اساس: خودمختاری

.احساس اراده و تمایل کامل خود

وگیخودانگیختسرزندگی،افرادشوند،ارضاوحمایتاجتماعیزمینهیکدرنیازسهاینکههنگامی•
.می کنندتجربهرابیشترینیک زیستی

بیماریوشخصیخودانگیختگیکاهشبهمنجرآن ها،برآورده سازیدرناکامییانیازهااینبهبی توجهی•
.می شودبیشتر

کالاشازبسیاریریشهروانی،بیماری هایسبب شناسیدرنیازها،بهبی توجهییاانسدادواقع،در•
.استبودهروانیآسیب شناسی

اس کسب مهارت، مسلط شدن و  احس: شایستگی
.ارزشمندی ناشی از کفایت، مهارت و موفقیت

و ایجاد و پرورش یک تعامل گشوده: رابطه
.اصیل بین دو نفر



نقش ارضا نیازها و ایجاد محیط حمایت کننده
در عملکرد و توسعه نیروهای انسانی

ارضای این سه نیاز روان شناختی اساسی و همچنین فراهم کردن محیط های حمایت
کرد و بر ایجاد انگیزه درونی، عمل) به خصوص نیاز به خودمختاری(کننده از این نیازها 

.نیک زیستی انسان در زندگی و کار اثر مستقیم مثبت دارد

اب  و یافته های این نظریه، با سایر نظریه های جدید روان شناختی، مانند تئوری انتخ
.روان شناسی مثبت  تشابه و همراستایی فراوانی دارد



تعیین گری-کوچینگ مبتنی بر نظریه خود
 شواهد روزافزون نشان داده است که کوچینگ می تواند یک سرمایه و امتیاز قوی در

.توسعه شخصی و عملکرد سازمانی باشد
تعیین گری به بخش جدایی ناپذیری از -سازه ها و شیوه های موجود در حوزه نظریه خود

.کوچینگ تبدیل شده است
تعیین گری-کوچینگ مبتنی بر نظریه خود:

. انگیزه ها و رفتارهای افراد را تبیین می کند•
.بیدارسازی و جهت دهی انگیزه در کارکنان را تسهیل می کند•
.ی کندبرانگیختن و به حرکت درآوردن افراد برای مشغول شدن در رفتارهای سالم تر را ممکن م•



ری تعیین گ-عناصر عملی اثرگذارِ کوچینگ مبتنی بر نظریه خود
بر عملکرد و توسعه نیروهای انسانی

:این عناصر شامل موارد زیر است
 حمایت از سه نیاز(رابطه تسهیل کننده(
 ی، در نظر گرفتن چهارچوب مرجع داخل(فنون حمایتی از نیاز به خودمختاری در کوچینگ

ارائه ارائه یک دلیل منطقی، تصدیق مقاومت مراجع، اجتناب از کنترل و تایید مشروط،
)انتخاب

 به توجه مثبت بدون قید و شرط و عالقه(فنون حمایتی از نیاز به رابطه در کوچینگ
)شخص، اصالت و شفافیت

 یم هدف شناسایی منابع و موانع، تنظ(فنون حمایتی از نیاز به شایستگی در کوچینگ
).نزدیک و دور، ارتقای جایگاه ارزشیابی داخلی، ارائه بازخورد غنی



ری تعیین گ-اثرات کوچینگ مبتنی بر نظریه خود
بر عملکرد و توسعه کارکنان

:این اثرات مثبت شامل
افزایش انگیزه کاری و سازگاری روان شناختی در شغل
افزایش سطح رفتارهای کاری مطلوب
افزایش مشارکت افراد در برنامه های ارزیابی عملکرد سازمانی
افزایش اشتیاق شغلی و کاهش فرسودگی شغلی
مشارکت کاری بیشتر
تعادل بین کار و زندگی
 کاهش عالئم جسمی در کار



نتیجه گیری
،می تواند پژوهش ها نشان داده که به کار گیری رویکرد کوچینگی که مبتنی بر شواهد است

.در افزایش عملکرد و توسعه فرد و سازمان بسیار مفید باشد
ری تعیین گ-پژوهش های متنوع بی شماری که در طی چهار دهه گذشته در حوزه نظریه خود

د در انجام شده نیز نشان داده که کوچینگ مبتنی بر این رویکرد به طور خاص می توان
.توسعه فردی و گروهی کارکنان موثر باشد

 ،ر داشت که مانند کوچینگ انتخاب و کوچینگ مثبت نیز می توان انتظااز رویکردهای مشابه
. منجر به چنین نتایجی شوند

نی، با تکیه بر پژوهش ها و تجربیات موجود، انتظار می رود اگر مدیران و مشاورین سازما
انند نقش رویکردهای کوچینگ مبتنی بر روان شناسی را فرا گرفته و به کار بگیرند، می تو

.موثرتری در توسعه کارکنان و سازمان داشته باشند



"رای مانا"موسسه کوچینگ و راه بری 
،)کتابی(تهران، خيابان شريعتي، خيابان داوود گل نبي، ميدان احمدی روشن 

12، طبقه سوم، واحد 1پالک 
0912-099-3451و 22872189: تلفن

www.rai-mana.com: وبسایت
info@rai-mana.com: ایمیل

تماس با ما
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