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 ؟تسیچ یگدنز (گنیچوک) یرایهر یهفسلف
 یغادوب دیهانترجمه: 

های مختلفی در نقاط مختلف جهان مطرح شده است. رهیاری )کوچینگ( زندگی نیز مبانی نظری دارد و به روش

های )رهیارهای( د دارد. بین کوچمعیارهای متفاوتی برای تشخیص بهترین شیوه رهیاری )کوچینگ( زندگی وجو

 .زندگی هم تفاوت وجود دارد وهررهیار )کوچ(، دارای فلسفه رهیاری )کوچینگ( مخصوص به خود است

ی رهیاری )کوچینگ( ها( وجود دارد که فلسفهبا این وجود، چند اعتقاد رایج و مشترک میان اکثر رهیارها )کوچ

 .دهدآنان را شکل می

 ی کارآمدهاارائه استراتژی .1

کنند تا واقعیت را پیدا کنید. آنها برای کمک به صرفه جویی در وقت و هزینه و (ها به شما کمک میرهیار )کوچ

 .کنندهایی کارآمد کمک میجلوگیری از دوباره کاری، به شما درپیدا کردن استراتژی

 کنندشما را مسئولیت پذیر و پاسخگو می .2

ها( معتقدند که داشتن کسی که بتواند به شما انگیزه بدهد و از شما حساب پس بگیرد، بسیار بیش رهیارها )کوچ

 .گرداندگذارید به شما برمیاز پول و زمانی که برای کوچینگ می

 که شما تمام منابع الزم برای موفقیت را داریداعتقاد به این .3
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د کامل هستید و خودتان تمام منابع الزم برای موفقیت را دارید. داشتن ها( معتقدند که شما یک فررهیارها )کوچ

های زندگی کمک های خوب برای استفاده از این منابع، به شما در دستیابی به موفقیت در تمام جنبهاستراتژی

 .خواهد کرد

 در تکاپو باشید تا یک راه حل پیدا کنید .4

دهد، باید چیز دیگری را امتحان کنید. دهید، نتیجه نمیانجام می ها( بر این باورند که اگر آنچهرهیارها )کوچ

ی کافی منعطف باشید کند تا به اندازههمیشه یک راه حل وجود دارد. یک رهیار )کوچ( زندگی به شما کمک می

 .تا آن راه حل را پیدا کنید

 عملکرد موفق را مدل کنید .5

تواند آن را یاد تواند کاری را انجام دهد، هر کس دیگر هم میمیها( بر این باورند که اگر یک نفر رهیارها )کوچ

بگیرد و انجام دهد. یک رهیار )کوچ( زندگی به شما کمک خواهد کرد تا مدل عملکرد موفق خود را برای رسیدن 

 .به تعالی، بسازید

 مسوول نتایج خود باشید .6

خواهید شرایط مسوول نتایج خود هستید. اگر میها( معتقدند که شما مسوول ذهن خود و بنابراین رهیارها )کوچ

تان هست را تغییر دهید: یعنی خودتان را. رهیار )کوچ( زندگی شما تغییر کند، باید تنها چیزی که تحت کنترل

تان را تحت کنترل خود قرار دهید تحت تاثیر آنها نباشید تا بتوانید کند تا شرایط زندگیشما به شما کمک می

 .خودتان باشیدمسوول نتایج 

 تفاوت بین رهیاری )کوچینگ( و مشاوره

ها درمانی و ... است. هر یک از اینها از قبیل مشاوره، روانهایی به دیگر حرفهرهیاری )کوچینگ( دارای شباهت

های مشابه، متمایز ی مشاوره به مراجع است. اما چه چیزی رهیاری )کوچینگ( را از دیگر حرفهشامل یک نوع ارائه

 کند؟می

 انواع مشاوره

 :اوکانر و الگس، تفاوت مفیدی بین سه نوع مشاوره را مطرح کردند

 مدل کارشناس/ متخصص )مبتنی بر تخصص(



 

3 

 

؟تسیچ یگدنز (گنیچوک) یرایهر هفسلف  

 است 

 

 کانون یادگیری فردا

کند و هیچ گونه مسئولیتی در مورد اینکه نتیجه چه خواهد در مدل متخصص، مراجع فقط تخصص را خریداری می

عنوان مثال، اگر شما مجبور به استخدام یک طراح داخلی برای بود و آیا مطلوب خواهد بود یا خیر، ندارد. به 

توانید خدمات آنها را خریداری نمایید، اما شما مسوولِ کیفیت کار انجام شده، طراحی مجدد دفتر خود باشید، می

 .نخواهید بود

 مدل پزشکی

دل، مسوولیت محدودی در روند دهنده، مشغول به کار است. مراجع در این مدر مدل پزشکی، مراجع همراه با ارائه

مشاوره دارد. به عنوان مثال اگر شما مجبور به مراجعه به دکتر باشید، در مطب دکتر، شما بیشتر به تخصص 

پزشک متکی هستید. اما هنگامی که به خانه برمی گردید، شما هم دارای سهم کوچکی از مسوولیت هستید یعنی 

 .شک برای مصرف دارو را دقیق انجام دهیدهای داده شده توسط پزباید دستورالعمل

 مدل مشاوره فرآیندی

ی این مدل این ارائه شده است. ایده 1998ی فرایندی است که توسط ادگار شین در سال مدل سوم، مدل مشاوره

 کند، نه برای مراجع. در اینجا مراجع مسوولیت کامل فرایند مشاوره را بر عهدهاست که مشاور با مراجع کار می

ی اصلی ی فرآیندی است که در آن وظیفهدارد. طبق نظر اوکانرو الگس، رهیاری )کوچینگ( یک شکل از مشاوره

 .شان است نه حل آنهارهیار )کوچ(، کمک به مراجعین در کشف راه حل مشکالت

 هایی دارد؟رهیاری )کوچینگ( با مشاوره چه تفاوت

 و کسب یا مالی مشاور یک کند. وقتی نزد مشاوره به طور کلی از مدل متخصص که در باال ذکر شد، پیروی می

 .خواهیدمی تخصصی یمشاوره یعنی. هستید پاسخ و اطالعات دنبال به شما که است معنا این به روید،می کار

های خودتان را در انجام فرآیندها دودیتکند که محاز سوی دیگر، رفتن نزد یک رهیار )کوچ(، به شما کمک می

های بهتر برای انجام کارها و شناسایی کنید. در واقع شما با رفتن نزد یک رهیار )کوچ(، به دنبال یافتن استراتژی

های کارآمدتر برای تفکر هستید. شما به دنبال انگیزه کافی برای انجام کارها و پیگیری نتایج آنها و ارزیابی روش

بخش نیستند را کنار بگذارید. هایی که برای شما نتیجهخواهید شیوهدستیابی به اهداف هستید. در واقع میمیزان 

این موارد، چیزهایی نیستند که بتوانید به صورت گزارش یا یک فایل از اینترنت، دانلود کنید. بلکه از فرآیند تعامل 

 .آیندبین شما و رهیار )کوچ( شما، به دست می
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ثَل قدیمی که می گفت به جای دادنِ ماهی به فرد، ماهیگیری را به او یاد بدهید. گاهی اوقات شما فقط مانند مَ

های ماهیگیری را خواهید استراتژیروید. اما گاهی اوقات میخواهید، که آن وقت نزد یک مشاور میماهی را می

 .رویدنزد یک رهیار )کوچ( می بیاموزید تا به موفقیت و خوشبختی بلند مدت دست یابید که آن وقت

 هایی دارد؟درمانی چه تفاوترهیاری )کوچینگ( با روان

درمانی از مدل پزشکی. هنگامی که نزد یک روانپزشک یا یک کند اما روانمشاوره از مدل متخصص پیروی می

ند و روش رفع آن را به کروید، به این معناست که شما بیمار هستید. این مدل، مشکل شما را پیدا میدرمانگر می

 .کندشما تجویز می

های اولیه این است که شما یک فرد کند. از آنجا که یکی از فرضی متضادی کار میرهیاری )کوچینگ( با قاعده

کامل هستید و تمام منابع الزم برای موفقیت را دارید، پس شما نیازی به تعمیر ندارید. در واقع شما فقط به هدایت 

 .به سطح بعدی موفقیت، نیاز دارند. رهیاری )کوچینگ( مبتنی بر یک مدل سالمتی و تندرستی است برای رسیدن

رود، بلکه به یک پزشک یا فیزیوتراپیست بیند، نزد یک کوچ ورزشی نمیوقتی یک فرد از ناحیه مچ پا آسیب می

خواهد در کند. اما کسی که میکند و کسی که بیماری روانی دارد نیز به یک روانپزشک مراجعه میمراجعه می

خواهد طور که؛ فردی که میرود، درست همانترکار کند، نزد یک مربی ورزشی میورزش پیشرفت کند و سریع

 .بیشتر در زندگی شخصی و یا کسب و کار خود پیشرفت کند، نزد یک رهیار )کوچ( زندگی می رود
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