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 یداوج حیسم

یاری ای از تعاریفِ رهیاری )کوچینگ( بودم و در این مقاله قصد دارم مجموعهمن مدتی به دنبال مفهوم و ماهیت ره

اید تأکید کنم که در این اما پیش از آن ب .ام برای شما بیان کنم)کوچینگ( را که در این مدت به آنها برخورده

یاری )کوچینگ( برخوردم که البته خبر خوب برای خودم این بود که به تعاریف و تعابیر مختلفی از ره تحقیقات

 .بین این تعاریف تشابهاتی وجود داره که همه نشان از یک مفهوم واحد را دارد

 :یاری )کوچینگ(تعریف ره 10

 

یار )کوچ( و مراجعه کننده که در طی آن، مراجعه کننده با استفاده از تفکر عمیق ت بین رههمکاری و مشارک -1

 .ددهای خود را افزایش میهای شخصی و حرفهو خالقیت خود، توانایی

International Coach Federation(ICF) 
 

درونی  دن اهداف و عالیقهای بالقوه مراجع و همچنین تسهیلگری جهت وصل کرفرآیند عملی کردن توانایی -2

 .های بیرونی در جهت رسیدن به هدفبه اقدام

Institute Professional Excellence in Coaching (iPEC) 

 

ها؛ یعنی کمک کردن به آنها در راستای آشکار ساختنِ پتانسیلِ اشخاص برای به حداکثر رساندنِ عملکرد آن -3

 .یادگرفتن به جای یاد دادن به آنها

(Whitmore, 2۰۰3) 
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 .هنرِ تسهیلِ عملکرد، یادگیری و رشد  -4

(Downdy, 2۰۰3) 

 

ها از طریق نوعی راهنمایی یا آموزش در یاری )کوچینگ( به طور مستقیم با ارتقای عملکرد و رشد مهارتره  -5

 .ارتباط است

(Parsole,1۹۹5) 

 

یار )کوچ( به تسهیلِ که در آن رهیک فرآیندِ مشارکتی، متمرکز بر راه حل، مبتنی بر نتیجه و سیستماتیک  -6

 .پردازدی زندگی، یادگیریِ خودمحور و رشدِ شخصی مراجع میبهبود عملکرد کاری، تجربه

(Grant 1۹۹۹, basic definition also referred to by the Association for Coaching, 2۰۰5) 
 

شخص در راستای بهبودِ عملکردِ شغلی اوست  ها و دانشِیاری )کوچینگ( به معنای توسعه بخشیدن مهارتره -7

یاری )کوچینگ(، عملکردِ قوی و رشد شود. رهو به طور امیدوارانه منجر به دستیابی به اهداف سازمانی می

یاری دهد و البته ممکن است بر روی زندگی خصوصیِ شخص نیز اثر بگذارد. رهکاری را مورد هدف قرار می

 .ها و اهداف خاصی متمرکز استکند و بر مهارتی دوام پیدا میره)کوچینگ( معموالً در یک دو
(CIPD 2۰۰۹) 

شوند تا به شخص کمک کنند ی یک به یک به کار بسته میشناختی در یک رابطههای روانها و شیوهمهارت -8

تبط با کار به کار ها عموماً در ارتباط با مشکالتِ خاصِ کنونی و مرکه مدیر یا رهبر مؤثرتری باشد. این مهارت

 .ها را با مجموعه ترفندهای مدیریتیِ خود درآمیزدشوند؛ به شکلی که مراجع بتواند این مهارتبسته می

(Peltier 2۰1۰) 

ارتباطِ مستحکمی است که برای به پیش بردن و  (Co-active Coaching) یاری )کوچینگ(کواَکتیو ره -۹

 .ثمربخشی و کامیابیِ انسان طراحی شده است العمرِ یادگیری،ارتقای فرآیندِ مادام
(Whitworth 2۰۰7) 

یاری )کوچینگ( عبارت است از قادر ساختنِ افراد برای اخذِ تصمیماتِ آگاهانه و توانمندسازیِ آنها برای ره -1۰

 .رهبری کردنِ زندگی خود

(Wise 2۰1۰) 

 

یاری )کوچینگ( ارائه دهد و تفاوت ی رهدرباره یار )کوچ( باید بتواند توضیحِ ساده و خوبی رابه نظر من یک ره

اگرچه در ظاهر ممکن است درکِ این  .درمانی را بیان کندگری )منتورینگ( و روانیاری )کوچینگ(، مربیمیان ره

را ارائه کند، طیف وسیعِ این « توضیح اثر گذار و خوبی»( که قصد دارد یار )کوچجمله آسان باشد، اما برای یک ره

برانگیز باشد. و به نظر بهتر هست که با هر کدام از تعاریف ذکر شده ارتباط بهتری برقرار تواند چالشاریف میتع

 یاری )کوچینگ( استفاده کنید. کردید از آن در معرفی ره
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 … ادامه دارد همچنان یاری )کوچینگ(تعریف رهالبته 
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