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مقایسه کوچینگ با مفاهیم مشابه
کوچینگ

منتورینگ

روان درمانی

مشاوره

آموزش

مدیریت

Coaching

Mentoring

Psychotherapy

Consulting

Training

Management

ارائه دهنده

کوچ

منتور

روان درمانگر

مشاور

مدرس  /استاد

مدیر

دریافت کننده

کوچی

منتی

مراجع

مراجع

شاگرد  /دانشجو

کارمند

تمرکز

تحقق اهداف کوچی

انتقال تجربیات به مراجع

حل مشکالت ناشی از
گذشته

حل مشکالت مراجع

انتقال دانش به مراجع

تحقق اهداف با انجام
کار توسط کارمند

افق نگاه

حال و آینده

آینده

گذشته

گذشته

آینده

حال

منبع

تکنیک کوچینگ

تجربه منتور

دانش درمانگر

دانش مشاور

دانش و مهارت مدرس

جایگاه مدیر

ارائه دهنده راهکارها

خود کوچی

منتور

درمانگر

مشاور

مدرس

مدیر

تاکید بر نقاط قوت/ضعف

بیشتر بر نقاط قوت

بیشتر بر نقاط ضعف

بیشتر بر نقاط ضعف

بیشتر بر نقاط ضعف

بیشتر بر نقاط ضعف

نقاط قوت و ضعف

ارائه دهنده

انگیزه دادن

ارائه تجربه و توصیه

درمان کردن

ارائه راهکار

ارائه دانش و مهارت

دادن دستورات کاری

حداقل تجربه و تخصص

صرفا داشتن مهارت
کوچینگ

داشتن تجربه

داشتن دانش و تجربه

داشتن دانش و تجربه

داشتن دانش و مهارت

داشتن تجربه

جایگاه نسبت به مخاطب

پایاپا و همگام

داشتن تجربه بیشتر

داشتن دانش و تجربه بیشتر

داشتن دانش و تجربه
بیشتر

داشتن دانش و مهارت
بیشتر

رئیس و مرئوس و
جایگاه سازمانی باالتر

موضوع

در زمینه موردنظر

سیستم کوچینگ
ورودی  / Inputکوچ

پردازش Process

خروجی  / Outputکوچی

توانایی ایجاد ارتباط موثر

پرسشگری موثر

توسعه خودآگاهی

توانایی ایجاد اعتماد و صمیمیت

گوش دادن فعال

شناسایی و پرورش استعدادها و توانمندی ها

اخالق مداری

بازخورد موثر

توسعه یادگیری

انگیزه یاری رسانی به دیگران

همدلی

توسعه مهارت تصمیم گیری و حل مساله

مثبت گرایی و توجه به نقاط قوت

تشویق ،تبریک و تحسین

توسعه مهارت هدف گذاری و برنامه ریزی

عالقه به موفقیت دیگران

شفاف سازی

افزایش کیفیت زندگی

پیگیری مستمر توسعه فردی

برنامه ریزی و تعیین هدف

تحول و توسعه فردی

داشتن تجربه کوچینگ

مدیریت پیشرفت و مسئولیت

تقویت تفکر

تسلط بر مهارتها و تکنیکهای کوچینگ

حمایت ،پشتیبانی و همراهی مداوم

تقویت اعتماد به نفس

مراجع محوری

تسهیل گری و سرعت بخشی

اقدام کردن و عملیاتی بودن

توانایی حضور و توجه کامل در کوچینگ

انگیزه بخشی و الهام بخشی

ایجاد عادت های رفتاری خوب

چالش گری

تغییر عادت های رفتاری بد

ورودی  / Inputکوچی
تغییرپذیری
عالقه و انگیزه یادگیری
هدفمند
مساله محور

