
دوره آموزشی

ینگنظریه انتخاب گالسر و کوچ
فراگیران آکادمی آرنا کوچینگارائه شده برای 

(PhD)مصطفی جهانگیر 
www.mjahangir.ir

mjahangirf@gmail.com

https://t.me/management_po

1397خرداد 

به نام خدا

www.mjahangir.ir 1



نظریه انتخاب گالسر و کوچینگ
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کوچینگ و روان شناسی مثبت گرا
4

نگرمثبتروانشناسیپایهبرشدهبناجدیدرشتهیککوچینگ

بخشرضایتوالایدهزندگییکایجاددرافرادازحمایت:هدف



: ویلیام گلسر می گوید
5

روانترینماهرهرینگتونالجی،دکترراهنمایماستادصدایهنوز

صانمتخصتماماگر:گفتمیکهشنوممیراشناسممیکهپزشکی

.شودنمیهاآنغیبتمتوجهدنیاشوندناپدیدناگهانمارشته

بهککمودنیادرناخشنودیوبدبختیکاهشپزشکانروانهدفاگر

موثرانچندهاآنهایتالشاست،یکدیگرباآمدنکناربهتربرایمردم

.استنبوده

هستیمجدیدروانشناسینیازمندهدفاینبهنیلبرای.



انتخاب چیست؟ ها و زمینه های نظریه ریشه 

زدمفریادمنوکردعصبانیرامنکارمندآن!

،کردمپیدابیشترانگیزهمنوکردحمایتمنازهمسرم.

ندارماقتصادیفعالیتبرایامیدیمنواستنامساعداقتصادیشرایط.

استدادهرخبیروندنیایدراتفاقی.

تنبیهوتشویق»مکانیزمهای»

نگربرونروانشناسی

انسانهارفتاررویبربیرونیعواملاثر



نظریه انتخاب درباره چیست؟

استدرونیرویدادهایانسانهاهایانگیزهواحساساتورفتارهامنشاء.

داروییماندربهاساسا  میشناسیم،روانیبیماریعنوانبهماکهبیماریهاییازبسیاری

.ندارندنیاز

اینکهاتبپذیرندراها«برچسب»اینمیدهندترجیحکهرسندمیاینقطهبهانسانها

.بگیرندعهدهبررادشوارانتخابهایورفتارمسئولیت



عیین جبر زمانه و شرایط محیطی منو به اینجا کشونده و سرنوشت منو ت
.کرده

پذیریمسئولیت

درونیکنترل

محیطبرتاثیرگذاریامکان

آییممیدنیابهژنتیکینیازپنجبابلکهآییمنمیدنیابهسفیدلوحباما:

بقا

پذیریتعلقومحبت

پیشرفتوقدرت

استقاللوآزادی

لذتوتفریح

مینهونندکخوشبختراماتوانندمینهدیگرانوکنیممیانتخابرااعمالمانتمامکههستیمماخود
"کنندبدبختراماتوانند





ر رفتار مراجع رفتار افرادچگونه شکل می گیرد؟ کوچ چگونه می تواند به تغیی
کمک کند؟

گیردمیانجامخاصینیازارضاییاناکامیسطحکاهشبرایرفتارهر.

داردبخشچهاررفتار:

(…وخیال پردازیکردن،استداللکردن،تحلیل)فکر

(زدنحرفزدن،فریادخندیدن،رفتن،راه)عمل

(…وسردردبدن،لرزشریختن،عرق)فیزیولوژی

(…وناامیدیشادی،غم،)احساس

استاطالعاتبدهدفردبهتواندمیکهچیزیتنهاکوچ.

ویبهکوچیغیرمسئوالنهرفتارهایشناساندن

رفتارهایشارزشیابیجهتدرکوچیبهکمک.



می خوام حسم خوب بشه چه کار کنم؟
می خوام سردردم خوب بشه چی کار کنم؟

فکروعملکنترل



.من ناموفقم. من مضطربم. من افسرده ام. من ترسویم

کنیمیترسوییتو.

کنیمیافسردگیتو.

کنیمیاضرابگریتو.

کنیمیناموفقگریتو.

کنمافسردگیگرفتمتصمیم.



.فرد افسرده ای که پس از بهبودی دوباره افسرده می شود

دارومصرف

ویبهدوستانوخانوادهبیشترتوجه

داروکاهش

ویبهبودازدوستانوخانوادهخوشحالی

ویبهخانوادهتوجهشدنکمتر

(افسردگیخوشروزهای)افسردگیدوباره



چرا باید و نباید کردن برای دیگران بد و آزاردهنده است؟

مقابلطرفدراستقاللوآزادیبهنیازرفتنبیناز.



.اشتباهش سرزنشش کنمرفتارهای برای هستم حق دارم همسرش چون 
وه های و حتی بعضی وقت ها به شیدارد مراقبش باشم وظیفه فرزندم هست، چون 

.تنبیهش کنممختلف 

مالکانهتفکر

طرفدوهرنارضایتی

مالکطرفدرقدرتبهنیازنشدنبرآورده

مملوکطرفدرآزادیبهنیازنشدنبرآورده



چرا من در شغلم موفق نمیشم؟

درستیبههاتواناییازاستفادهوشناختعدم

(انسانبالقوهاستعدادهایرشد)خودشکوفاییبهنرسیدن



تی که االن من اگر برگردم به گذشته طور دیگری رفتار می کنم تا در وضعی
...اما افسوس . هستم نباشم

استحالزمانبرتاکید.

کنیمانتخابخودماناینکهمگرنیستیمگذشتهقربانیما.

(خانوادگیتربیت)نیستیمهمدیگرانقربانیما.



من در محیط کارم احساس راحتی نمی کنم و از محل کارم خوشم نمیاد

بندخورابطهفاقدیاناخوشایندندایرابطهدرگیریاکهاستایناساسیمشکل.

رابطهازناشیناکامیحلبرایراهیکهدهندمیانجامرارفتارهاییافرادلذا

.باشدناخوشایند



چرا من بعضی از کارها رو دوست دارم ولی برخی کارهای مهم و ضروری رو 
دوست ندارم انجام بدم؟

مطلوبوکیفیدنیای

بیروندنیایازذهنیتصویری

کیفیدنیای»بهبخشیدنواقعیتیعنینیازهاارضای».

آنبهبودومراجعکیفیدنیایسازیشفاف:کوچکار.

ویکیفیدنیایبهشدنوارد:کوچیدرنفوذ.



ض به مح. مراجعی که با مشکل استرس مواجه است و دارو مصرف می کند
.قطع دارو مجددا نشانه های اضطراب و استرس برمی گردد

هانشانهرویتمرکزازاجتناب

اندکردهانتخابکهاستعملیوفکرازناشیکامالآنهابردنرنج.



تلف چرا افراد معتاد می شوند؟ چرا ساعتها وقت خود را در موبایل و اینترنت
می کنند؟

لذتوتفریحبهنیاز

تعلقوارتباطبهنیاز



چرا انگیزه درس خواندن در بین دانشجویان پایین است؟

استقدرتوپیشرفتبهنیازازباالترآنهادرتفریحوارتباطبهنیاز.



ودکارآمد فرار می کنند و خنمی شود چرا کارکنان از زیرکارهایی که پیگیری 
نیستند؟

کارمندکیفیدنیایونیازهاواهدافباکارتناسبعدم


