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Bagi Noémi: A coaching 

hatékonyságát befolyásoló 

tényezők
A szakirodalom tükrében és 

coach-szemmel 

 coaching  típusú  segítő  tevékeny-

ség  már  régóta  létezik,  azonban 

csak az utóbbi évtizedekben neve-

sítették  és  ezzel  együtt  szenteltek  neki 

nagyobb figyelmet  a világban,  Magyarorszá-

gon  pedig  néhány  éve  vált  népszerűvé  és 

divatossá ez a szakma.

A

Eszköztára  számos  területről  merít  (például 

menedzsment,  tréning),  azonban  olyan 

egyedi  jellemzőkkel  rendelkezik,  melyek 

segítségével  könnyen  megkülönböztethető  a 

hasonlónak  tekintett  támogató 

szolgáltatásoktól. A  tanácsadástól (amellyel 

a  leggyakrabban  összekeverik)  az 

különbözteti  meg,  hogy  amíg  az  előbbinél 

kész  megoldásokat  kap  az  ügyfél,  addig  a 

coach inkább katalizátorként  működik,  hogy 

partnere  saját  maga  találja  meg  a 

legmegfelelőbb megoldást a meglévő tudása 

és  képességei  alapján.  A  coach  használhat 

ugyan tréning módszereket, azonban azokat 

teljesen személyre szabja és adott helyzetre 

igazítja, és a munka (a tréninggel ellentétben, 

bár team coaching is  történhet)  legtöbbször 

egy ügyféllel zajlik. A mentorálás – hasonlóan 

a tanácsadáshoz – pedig attól más, hogy ez 

esetben a  mentor  az  összegyűjtött  speciális 

tudását  és  tapasztalatait  adja  át  az  adott 

személynek, a coach pedig, mint ahogy már 

említettem  is,  az  egyén  saját  kapacitását 

mozgósítja a pontosan kitűzött cél érdekében. 

A  coaching  meghatározásával 

kapcsolatban  összefoglalóan  elmondhatjuk, 

hogy  a  coaching  egy  olyan  átfogó  kísérő-

támogató  tevékenység  és  gondolkodásmód, 

amely  gondolkodási  keret  biztosítása  és 

visszajelzések  segítségével  az  ügyfél  saját 

erőforrásainak  feltárásával  éri  el  pontosan 

meghatározott  fejlődési-tanulási  célját, 

melynek  eredményeként  nő  az  ügyfél 

önbizalma  és  teljesítménye,  és  erősödik 

tudatossága és felelősségérzete  mindezekkel 

kapcsolatban.

A  szekunder  források  szintetizálásával  egy 

modellt  hoztam  létre,  melyet  az  1.  ábra 

szemlélet. A modell megragadja mindazokat a 

tényezőket  a  szakirodalmat  alapul  véve, 

amelyek  hatással  vannak  a  coaching 

hatékonyságára,  saját  kutatásom  célja 

ennek vizsgálata volt.
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1. ábra A coaching hatékonyságát befolyásoló tényezők modellje

  Forrás: Cox (2003) alapján saját szerkesztés

Primer  kutatásom  során  hét  mélyinterjúra 

került sor. Interjúalanyaimat a Magyar Coach 

Egyesület internetes oldaláról[1] választottam 

ki, önkényes módszerrel.

A földrajzi távolságok áthidalására az interjúk 

mindegyikét  Skype segítségével,  interneten 

keresztül  készítettem  el,  amely  bár 

rendelkezik  azzal  a  hátránnyal,  hogy 

személyesen  nem  találkoztam  az 

interjúalanyokkal,  de  előnyei  közé  tartozik, 

hogy jelentősen hatékonyabbá teszi a munkát 

költség-,  idő-  és  energiaráfordítás 

szempontjából is. 

Az  interjúk  elkészítése  során  a  félig 

strukturált  interjúvázlatot  használtam 

vezérfonálként, de a beszélgetés dinamikájára 

rugalmasan  reagálva  nem  tartottam  a 

kérdések  pontos  sorrendjét,  és  a  többlet 

információ  érdekében  bizonyos  esetekben 

többlet kérdéseket is feltettem. 

A  lefolytatott  interjúkról  bő  vázlatokat 

készítettem,  melyekből  tartalomelemzés 

segítségével kaptam meg az eredményeket és 

vontam le a következtetéseket. 

Bevezetésként  és  az  interjú  témájára  való 

ráhangolódásként azt kérdeztem meg elsőnek 

az alanyoktól, hogy mivel foglalkoznak most, 

milyen  szakterületen  tevékenykedtek  és 

tevékenykednek jelenleg. 

Valamennyi  megkérdezettre  jellemző,  hogy 

néhány  évtizedes  üzleti  életben 

megszerzett tapasztalattal a háta mögött 

vágott  bele  a  coaching  szakmába. 

Mindannyian szerettek  és most  is  szeretnek 

emberekkel foglalkozni, és rendelkeznek azzal 

a  segítőkész hozzáállással, amely ehhez a 
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szakmához  szükséges,  így  amikor  valamely 

fórumon  először  találkoztak  a  coaching 

fogalmával,  úgy  döntöttek,  hogy  meglévő 

tudásuk  és  tapasztalataik  birtokában 

megtanulják  ezt  a  szemléletet  és 

képzettséget  szereznek  ezen  a  területen. 

Ehhez szükséges volt  egyfajta hozzáállás az 

emberekhez és fogékonyság – egy akkoriban 

(és  a  mai  napig)  Magyarországon  újnak 

számító  eszközrendszerrel  –  a 

segítségnyújtásra. 

Több interjúalany is említette, hogy a képzés 

elvégése során és után felismerte azt a tényt, 

hogy  a  megtanult  coaching  eszközöket  és 

szemléletet már korábban is alkalmazta, csak 

akkor még nem tudta, hogy ezt így hívják. Az 

egyik  interjúalany  arról  számolt  be,  hogy  a 

coaching diploma megszerzése során jött  rá 

arra,  hogy  több  évtizedes  vezetői  munkája 

során  a  coaching  típusú  vezetés  elvei 

szerint dolgozott nem tudatosan, majd a 

képzés után már tudatosan alkalmazta ezeket 

a módszereket. Egy másik alany pedig arról 

beszélt, hogy munkája során az emberekkel 

való  beszélgetésekkor  ösztönösen úgy tudta 

alakítani  annak  dinamikáját,  hogy  az 

valamilyen plusz értéket nyújtott a másik fél 

számára.  Tehát  ő  is  alkalmazta  nem 

tudatosan a coaching szemléletet és módszert 

az  emberekkel  való  kommunikáció  során, 

melynek  segítségével  bizonyos  pozitív 

változásokat  indított  el 

beszélgetőpartnereiben. 

Ezek  alapján  valószínűsítem,  hogy  bár  a 

coaching  nem  elterjedt  szolgáltatás  a 

vállalatok  (főleg  a  kisebb  cégek)  körében, 

azonban  számos  coaching  stílusú  vezető 

működhet,  akik  tudtuk  nélkül,  kérdések 

alkalmazásával  és  a  beosztottak  saját 

erőforrásaiknak  mozgósításával  érnek  el 

kiváló eredményeket. 

Az interjú következő része a szakirodalmat is 

intenzíven  foglalkoztató  kérdést  tette  fel  az 

alanyoknak, vagyis arra voltam kíváncsi, hogy 

ők  gyakorló  coachként  hogyan  határoznák 

meg a coaching fogalmát. A kérdést kettős 

jelleggel tettem fel, ugyanis arra kértem őket, 

hogy  mondják  szakmailag  megalapozott 

módon, és fejtsék ki úgy is, hogy egy laikus is 

megértse. Ennek kapcsán arról számoltak be 

az  alanyok,  hogy  mivel  ez  a  szakma  még 

mindig  újdonságnak  számít,  sokszor  kell 

elmondaniuk az üzleti életben dolgozóknak is, 

hogy mit is jelent a coaching, így nem tudnak 

igazán különbséget tenni szakmai és köznapi 

definíció között. 

Az  egyik  megkérdezett  azzal  kezdte 

véleménye  kifejtését,  hogy  már  maga  a 

kifejezés is  problémás:  „…igazán senki  nem 

tudja megmondani rendesen. Nincs megfelelő  

magyar  szó  hozzá.”  Tehát  utal  arra  a 

jelenségre, hogy nehéz elmagyarázni köznapi 

nyelven  egy  olyan  fogalmat,  amelyet  nem 

tudunk  magyar  szóval  kifejezni.  Léteznek 

ugyan  próbálkozások  a  coaching  kifejezés 

lefordítására,  magyarítására  (például  üzleti 

edző),  de  ezek  nem  bizonyultak  elég 

helytállónak, így használatuk sem terjedt el. 

Ebből  eredően  Magyarországon,  mint  ahogy 

az  egész  világon is,  egységesen a  coaching 

kifejezést használják a szakma megjelölésére. 
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Itt  megjegyzendő  azonban,  hogy  az  egyik 

interjú alany az „üzleti pszichológia” kifejezést 

használta a coaching meghatározásaként, ami 

véleményem  szerint  sarkítva  ugyan,  de 

tömören  fogalmazza  meg  a  tevékenység 

jellegét:  a  másik  ember  üzleti  jellegű 

problémájával  foglalkozni,  segíteni  abban, 

hogy  azt  megoldja,  speciális  eszközök 

segítségével  és  személyes  jellegű  kihívások 

megoldásával is. 

Tehát  láthatjuk,  hogy  megjelenik  a  pontos 

fogalom  meghatározás  nehézsége az 

interjú során is, azonban minden alany saját 

és  egyedi  meghatározással  szolgált  a 

coachingot illetően. 

Az egyik megkérdezett célorientált támogató 

tevékenységként  írja  le  a  fogalmat  és 

meglehetősen  precíz,  szinte  tankönyvi 

meghatározással  válaszolt:  „én azt  szoktam 

mondani,  hogy a coaching két ember, vagy  

egy csapat és egy ember között kialakult és  

felépített, tudatos emberi és munkakapcsolat,  

ami  arra  irányul,  hogy  a  coach  pontos  

eszközökkel,  odafigyeléssel,  kérdésekkel,  

feladatokkal,  bármilyen  más  egyéb  coach 

eszközzel  támogassa  az  ügyfelét,  partnerét,  

beszélgetőtársát  abban,  hogy  az  a  nem  is  

legrövidebb, de optimális úton eljusson A-ból  

B-be, amiben A a mostani állapota, B pedig  

egy olyan ideális állapot, amit ő elérni kíván.  

És ez az élet bármely területére igaz lehet.” A 

meghatározás kiemeli a coach és az ügyfele 

között  tudatosan  kialakított  bizalmas 

kapcsolatot,  amely  elengedhetetlen  a 

munkához, és amely a folyamat fontos alapját 

jelenti.  Egy  másik  alany  coachként  szakmai 

feladatnak  tekinti  ezen  bizalmi  viszony 

felépítését a folyamat elején.

További fontos eleme a definíciónak, hogy  a 

coaching  célja  valamilyen  változás 

elérése, melyet egy másik alany is megerősít: 

„…hogyan tudsz  úgy változni,  fejlődni,  hogy 

még sikeresebb légy, és ehhez egy támogató 

kulcsszemély a coach.” Tehát a cél egy pozitív 

irányú  változás  elősegítése  a  coaching 

eszközeinek  segítségével,  a  folyamat 

végigkísérése és támogatása. 

A coaching szakirodalmi meghatározásának is 

fontos  része,  hogy  az  ügyfél  saját 

erőforrásainak  segítségével  oldja  meg  a 

problémáját, tehát saját maga határozza meg 

azt a módot, ahogyan a célját eléri. Az egyik 

alany  ebben  látja  a  tevékenység  lényegét: 

„nem  az  a  cél,  hogy  én  megoldjam  az  ő  

problémáját, hanem az én feladatom az, hogy 

abban  segítsem,  hogy  ő  oldja  meg”. 

Valamennyi  alany  hangsúlyozza,  hogy  az 

ügyfél  jelöli  ki  a  célt,  amelyen  dolgozni 

kíván  (ezt  az  egyik  coach  azzal  egészíti  ki, 

hogy a  HR-es,  az  ügyfél  és  a coach együtt 

határozza azt meg), és azt is ő mondja meg, 

hogy ezt milyen módon akarja elérni. Szintén 

több  alany  vallja  azt,  hogy  lehet,  hogy  az 

összegyűjtött  megoldási  javaslatok  közül  az 

ügyfél nem a legjobbat fogja választani, de a 

coachnak  nincsen  joga  a  folyamatba 

tartalmilag  beleszólni,  az  ő  dolga  a  keretek 

biztosítása a gondolkodáshoz. 

Az egyik megkérdezett szerint minden ügyfél 

(de ez általánosítható bárkire) tudja, hogy mit 

szeretne elérni, és ahhoz milyen erőforrások 
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szükségesek, és neki coachként az a feladata, 

hogy  a  speciális  eszközökkel és 

rendelkezésére álló tudással és tapasztalattal 

az  ügyfél  által  meghatározott  úton  végig 

kísérje.  Ugyanezen  coach  szerint  ez  a 

tevékenység meghatározható annak céljában 

is: gondolkodásra ösztönözni az ügyfelet saját 

magával  és  a  problémás  helyzettel 

kapcsolatban. 

Ugyanezt  a  kérdéskört  –  a  saját  erőből 

történő  problémamegoldást  –  egy  másik 

alany  úgy  fogalmazza  meg,  hogy  az  ügyfél 

egyedül  van  a  kihívásával  szemben,  csak 

saját magára számíthat (a csoportban történő 

tréninget  hozza  fel  ellenpéldaként),  így  a 

felelősség  is  csak  az  övé.  Nyilvánvalóan  a 

folyamat  egészéért  a  coach  és  az  ügyfél 

felelőssége  közös,  de  mint  említettem,  a 

tartalmi részért, tehát a témáért, a célért és 

az  út  kiválasztásáért  az  ügyfél  a  felelős,  a 

coach  elfogadja  a  döntését,  legyen  az 

bármely az  összegyűjtött  lehetőségek közül. 

Fontos  megjegyezni,  hogy  az  összegyűjtött 

megoldási  lehetőségeknél  nagy  felelőssége 

van a coachnak is, hiszen ügyelnie kell arra, 

hogy  ezek  megoldások  reálisak,  SMART 

célok legyenek.  Tehát  szakmailag  ilyen 

szinten  avatkozik  be  a  megkérdezettek 

körében egy jó coach. 

Említettem  korábban,  hogy  a  folyamat 

lényege  egy  pozitív  irányú  változás,  tehát 

fejlődés  és  tanulás  megy  végbe  a  coaching 

során.  Az  egyik  megkérdezett  ezzel 

kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy a coaching 

több,  mint  egyszerű  problémamegoldás, 

hiszen készségfejlesztés történik. Azonban ez 

egy  meglévő  készség  továbbfejlesztését 

foglalja  magában,  viszont  nem  alkalmas  a 

hiányzó  ismeret  pótlására.  Több  alany  is 

említi,  hogy a  coachingnak nem célja  az 

ismerethiány pótlása, és ilyenkor tréninget 

vagy tanfolyamot javasolnak. 

Azonban  ehhez  kapcsolódóan  és  a  coaching 

elkülönítésére  rátérve  érdekes  jelenséget 

figyelhetünk meg a megkérdezettek körében: 

az  alanyok  közül  többen  is  dolgoztak 

tanácsadóként,  ezért  megszokták,  hogy 

munkájuk  során  tudást,  kész  megoldásokat 

adjanak át  ügyfeleiknek.  Arról  számoltak be 

ezzel kapcsolatban, hogy eleinte nem tudták 

megkülönböztetni  a  tanácsadást  és  a 

coachingot,  vagy  nehéz  volt  számukra 

megállni,  hogy  ne  adják  át  saját 

megoldásaikat  és  nézeteiket  az  adott 

problémával  kapcsolatban.  Az  egyik  alany 

hangsúlyozza több helyen is ezzel  szemben, 

hogy a coaching egy szolgáltatás, ami az ő 

olvasatában  azt  jelenti,  hogy  ha  az  ügyfél 

fizet, akkor amit kér, azt teljesíteni kell. Tehát 

ha az ügyfélnek tanácsra van szüksége, 

azt akkor is meg kell kapnia, ha épp egy 

coaching  folyamat  részese.  A  tanács 

igényléséről  az  alanyok  nagyobb  része  tett 

említést  az  interjúk  során.  Akik  erről 

számoltak be, elmondták azt is, hogy ha az 

ügyfél tanácsot kér a coaching folyamatban, 

akkor azt a megfelelő módon meg is kapja, 

annak  ellenére,  hogy  a  coachnak  ez  nem 

feladata.  Ezzel  kapcsolatban  érdekes 

összefüggésre  világít  rá  az  egyik 

megkérdezett:  ha  az  ügyfél  tanácsot  kér, 

akkor megkapja. Elmesél neki egy coach egy 
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példát,  hogy  hasonló  esetet  hogyan  oldott 

meg egy másik ember, és ilyenkor már az is 

nagy  segítség  lehet  az  ügyfélnek,  hogy 

reményt  kap,  motivációt  meríthet  abból, 

hogy egyáltalán létezik megoldás. 

Fontosnak  tartom  ezt  a  gondolatot,  hiszen 

alapvetően  a  coaching  célja  a  saját 

gondolkodás  serkentése,  és  saját  megoldás 

és módszer megtalálása, de egy pozitív példa 

ilyen  kreatív  felhasználása  erős  ösztönző 

erővel bírhat a folyamat során. 

Tehát  a  kész  megoldás,  tanácsadás  is 

előfordulhat  a  coaching  során,  azonban 

minden  ezt  alkalmazó  megkérdezett 

hangsúlyozza,  hogy  amikor  tanácsot  kérnek 

tőlük,  és  ehhez  a  ponthoz  érkezik  el  a 

folyamat,  ők  szóban  élesen  elválasztják  a 

coaching és a tanácsadás vagy tréning részt. 

Az egyik megkérdezett úgy nyilatkozik ezzel 

kapcsolatban,  hogy  minden  segítő 

módszernek megvan a maga helye és előnye, 

és fontos jól megválasztani, hogy aktuálisan 

mi vezetne eredményre. 

Az egyik alany arról számol be a tanácsadás 

és a coaching kapcsolatához kötődően, hogy 

ő marketinges tanácsadóként is dolgozik, és 

hozzá  az  ügyfelek  többnyire  marketing 

tanácsért  fordulnak,  de  ő  sokkal 

hatékonyabbnak  tartja  ezt  a  segítséget 

coaching  folyamaton  keresztül  átadni,  így 

coaching keretében nyújt ilyen szolgáltatást.

Egy  másik  megkérdezett  is  a  coaching 

hatékonyságát  tartja  fontosnak  más 

módszerekkel  szemben,  ő  elmondta,  hogy 

több segítő folyamatban is részt vett (tréning, 

tanácsadás, tanfolyamok, stb.) de mind közül 

a  coachingot  tartotta  a  leghatékonyabbnak, 

mert  nagyobb  a  hatásfoka  egy  olyan 

célnak és megoldásnak, melyet az ügyfél 

saját maga gondol végig,  azzal  szemben, 

amit  egy  külső  erő  ruház  rá,  például  egy 

tanfolyam  keretében.  Érzelmileg  is  jobban 

megérinti egy saját megoldás, ezáltal tovább 

tudja fenntartani saját motivációját, hiszen ez 

a  cél  és  módszer  saját  erőforrásaiból  ered, 

tehát  hozzá  kapcsolódik,  így  személyesebbé 

válik a megoldás folyamata is. 

Ehhez  képest  például  a  tréning  egyáltalán 

nem  személyre  szabott  az  egyik  alany 

elmondása  alapján,  hiszen  a  csoport  egy 

közös célt kap, egy fejlesztendő területet, és 

a csoport valamennyi tagjának ezt kell elérnie 

a  siker  érdekében,  függetlenül  annak 

kiindulási  helyzetétől,  adottságaitól  és 

jellemétől. 

Összefoglalva  a  meghatározást  az  alanyok 

beszámolói alapján, a közös pontok hasonlóak 

ahhoz,  amelyek  a  szakirodalomban  is 

fellelhetőek:  a  coaching  egy  támogató 

tevékenység, melynek célja egy pozitív irányú 

változás elősegítése speciális  eszközökkel és 

kérdések  használatával.  Fontosnak  tartják, 

hogy  az  ügyfél  saját  energiáját  és  belső 

tudását felhasználva jut el a saját maga által 

kitűzött cél felé, és ezen az úton egy kísérő 

szerepét tölti be a coach, de az úton menni és 

lépéseket  tenni  magának  az  ügyfélnek  kell. 

Ezért  is  tartják  hatékonyabbnak  a  többi 

eszköznél, mert  a coach maga is csak egy 

eszköz  a  megoldás  folyamatában, 

mindent  az  ügyfél  csinál,  ami  garantálja  a 
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hosszú  távú,  tartós  eredményt,  tehát  a 

problémás  helyzet  ismét  jelentkezik,  már 

saját erejéből is képes lesz azt megoldani. 

A  következő  kérdéskör  már  a  szakdolgozat 

központi  témáját  jelentő  modellre 

vonatkozott,  vagyis  arra  a  négy  tényezőre 

kérdeztem rá,  amely  véleményem szerint  a 

szakirodalom feldolgozása alapján a coaching 

sikerét meghatározza, ezek a következők: a 

coach  jelleme,  képzése,  tehetsége  és 

tapasztalata. 

Arra az általános kérdésre, hogy milyen egy 

jó  coach,  a  legtöbb  alany  megemlítette  az 

empátia meglétét,  hogy  képes  legyen 

megérteni  és  átérezni  az  ügyfél  jelen 

helyzetét. Ezzel kapcsolatban megjegyezte az 

egyik  alany,  hogy  sokkal  inkább  képes 

megérteni a coach az ügyfelet, ha már saját 

maga is volt hasonló helyzetben – példaként 

a vezetői pozíciót hozta fel. Elmesélte azt is, 

hogy  ugyan  a  coachnak  nem szükséges 

szaktudással  rendelkeznie az  adott 

területtel  kapcsolatban,  amelyről  ügyfele 

érkezik, de előnyére válik a folyamatnak, ha 

rendelkezik bizonyos rálátással a rendszerről 

és  környezetről,  amelyben  ügyfele  dolgozik, 

melyet  találóan  a  vállalati  játékszabályok 

ismeretével  foglalt  össze.  Mindezt  más 

alanyok  is  megerősítették:  a  szakértelmet 

nem  tartják  alapfeltételnek,  de  egyikük 

kiemelte,  hogy a képzések során is  sokszor 

elhangzik,  hogy  a  coachok 

specializálódjanak egy adott területre, mert 

így piacképesebbek lehetnek. 

Tehát megfogalmazhatjuk azt a sejtést, hogy 

a  szakterületi  tudás  explicit  módon  nem 

jelenik meg elvárásként a coachok körében, 

de  kimondatlanul  előnyt  jelent  a  piaci 

versenyben. 

Az empátia mellett fontosnak tartják a coach 

jellemében  a  rálátást,  érzékenységet, 

céltudatosságot,  rugalmasságot, 

segítőkészséget.  Többen  is  említették  az 

ICF  által  kidolgozott  kompetencia  listát, 

melyben minden jellemző és elvárás szerepel 

a  coachokkal  szemben,  amelyet  egy  profi 

szakembertől el lehet várni. 

Több  alany  is  fontosnak  tartotta  kiemelni, 

hogy  alapelvárás  egy  coachcsal  szemben  a 

segítőkészség,  kíváncsiság  és  a 

nyitottság.  A  segítőkészség  meglétének 

megjelenése  prioritásként  természetesnek 

tűnik számomra egy segítő jellegű szakmával 

kapcsolatban.  Mivel  az  emberekkel  való 

foglalkozás  és  a  problémáik  megoldásának 

támogatása  számos  akadályba  ütközik  a 

folyamat során, ezért nem csak az ügyfélnek, 

de  a  coachnak  is  rendelkeznie  ezzel  a 

motivációval,  belső  erőforrással,  amelyhez 

vissza tud térni  egy-egy felmerülő nehézség 

esetén. Hiszen ugyan az ügyfél saját erejéből 

dolgozik,  de  a  megoldás  kíséréséhez  kell 

egyfajta energiaszint és segítő erő, amelyet a 

coachnak  fent  kell  tartania  minden 

helyzetben. 

A  kíváncsiság  és  a  nyitottság  pedig 

ugyanannak  a  megnyilvánulásnak  a  két 

oldala,  miszerint  a  coachban  legyen  meg  a 

vágy, hogy tudni akarja, hogy mi történik az 

ügyféllel, mi zajlik benne – hiszen így tudja a 
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valódi megoldást előhozni belőle. A nyitottság 

pedig az a hozzáállás a szakember részéről, 

amely  mindehhez  szükséges.  A  nyitottságot 

az  alkalmazkodóképesség  egy  formájának 

tartom,  hiszen  magába  foglalja  azt  a 

képességet,  hogy  a  coach  képes  elfogadni 

(kölcsönös  szimpátia  esetén)  az  ügyfél 

bármely  jellemzőjét,  egész  lényét  és 

természetesen  a  problémáját  is.  Tehát 

tiszteletben tartja őt, és nem bagatellizálja el 

a folyamat egyetlen elemét sem. Tartalmazza 

tehát  az  elfogadást,  az  alkalmazkodást, 

rugalmas reagálást a kapcsolat dinamikájára, 

a  megoldások  feltárása  során  használható 

kreativitást,  és  ezen hozzáállás  segítségével 

megteremti  azt  a  biztonságot  az  ügyfél 

számára,  amelyhez  az  igazán  hatékony 

munkához és előrelépéshez szükség van. 

Az  előbbiekhez  szorosan  kapcsolható  elvárt 

tulajdonság  az  ügyfélre,  annak  igényeire 

való érzékenység is,  amely természetesen 

magában  foglalja  az  igények,  szükségletek 

felmerülésének észlelését és az arra történő 

megfelelő,  rugalmas  reakciókat is.  Több 

alany  is  elmondta  a  beszélgetések  során, 

hogy  lényegében  az  ügyfél  irányítja  a 

folyamatot,  minden  úgy  zajlik,  ahogy  ő 

szeretné:  tartamilag  ő  dönti  el,  hogy  miről 

szeretne beszélni, ő határozza meg a célt, ő 

talál megoldásokat, ő dönt és ő mondja meg 

azt  is,  hogy  mit  tekint  sikernek.  Ami 

érdekesség  és  számomra  újdonságként 

szolgált,  az  az  állítás,  hogy ez  akkor  is  így 

van, ha a coach külső, objektív szemlélőként 

úgy látja, hogy a megoldási lehetőségek közül 

nem  a  legjobbat  választotta  az  ügyfél,  de 

számára  az  a  megfelelő  döntés.  Tehát  az 

ügyfél szabadsága teljes a folyamatban, 

ésszerű  határokon belül,  hiszen  a  coachnak 

szakmai  feladata,  hogy  már  a  munka 

elvállalásánál  is  csak  lelkileg  egészséges 

ügyféllel kezdjen el dolgozni, reális célokon és 

kereteken belül,  tehát  támogatása  technikai 

jellegű. 

Az  egyik  megkérdezett  coach  az  erőteljes, 

már  nyaggatásig  támogató  energiákat 

határozza  meg  központi  elvként  a  munkája 

során. Egy másik alany is fontosnak tartja a 

coachcsal  kapcsolatban,  hogy  megfelelően 

tudja  motiválni  ügyfelét  a  célja  elérése 

érdekében, de az előbbi coach a dinamikus, 

energikus  és  a  maximumra  törekvő  oldalát 

ragadja meg ennek a tevékenységnek, hiszen 

véleménye  szerint  a  coaching  egy 

szolgáltatás, amely magában foglalja, hogy az 

ügyfél érdekeit prioritásként kezelve mindent 

meg kell tennie a szakma lehetőségein belül, 

hogy a közösen kitűzött cél elérje az ügyfél – 

és természetesen az ügyféltől függ továbbra 

is, hogy a támogató energiákat hasznosítja-e 

és  hogyan  használja  fel,  de  úgy  gondolja, 

hogy  a coach erőteljes motiváló erőként 

jelenhet meg a folyamatban. 

Ez a fenti megjelenési formája a coachingnak 

egyedi  jelleget  kölcsönös  azt  ezt  művelő 

coachnak, mert természetesen minden coach 

a személyisége egy részével is dolgozik, tehát 

mindenki  egy  kicsit  másként  adja  át  a 

segítséget és kíséri az ügyfelet. Már korábban 

említettem a specializációt, és úgy gondolom, 

hogy ez a fajta megkülönböztető jelleg is  a 

specializáció egy formájaként jelenhet meg a 
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piacon.  „…engem azért  vesznek  meg,  mert 

ilyen  vagyok.”  –  mondja  erről  az  említett 

coach. 

Ez az említett szakember is, és még további 

alanyok is említették a kémia, az ügyfél és a 

coach  összeillőségének  kérdéskörét,  amely 

kapcsolódik  az  előző  gondolatmenethez. 

Hiszen az ügyfél választ a coachok közül – az 

egyik  megkérdezett  elmondása  alapján 

szerencsés esetben a HR-es kettő vagy több 

coachot is megversenyeztet, hogy a coachee 

közülük  kiválaszthassa  a  számára 

legmegfelelőbb  segítőt  –  és  természetesen 

azt  a  szakembert  fogja  választani,  akit 

szakmailag és emberileg is alkalmasnak talál 

erre.  Tehát  a  szimpátia,  amelyet  több 

megkérdezett  is  a  szerelemhez  hasonló 

kémiaként fogalmazott meg az interjúk során, 

fontos  szerepet  kap  az  együttműködéshez, 

hiszen mindként félnek szüksége van egymás 

elfogadására  ahhoz,  hogy  hatékonyan 

tudjanak  végigmenni  a  folyamaton.  A 

coaching  egy  olyan  bizalmi  jellegű 

szolgáltatás,  amely  csak  a  kölcsönös 

elfogadás és szimpátia megléte esetén lehet 

hosszú távon eredményes. 

A coachoknak pedig kellő  önismerettel kell 

rendelkezniük ahhoz, hogy felismerjék saját 

megkülönböztető  jegyeiket,  és  ezek 

tudatában tudják kapcsolatukat irányítani az 

ügyfelekkel, amely a szimpátia hiánya esetén 

akár  az  ügyfél  elutasításához  is  vezethet. 

Azonban  bármely  félnek  joga  van  elállni  a 

folyamattól,  hogy  úgy  gondolják,  hogy nem 

tudnak  egymással  hatékonyan  együtt 

dolgozni. 

A  tapasztalatot,  amely  modell  egy 

következő  elemét  jelenti,  minden  alany 

megemlítette, mint elengedhetetlen tényezőt. 

Több megkérdezett is úgy nyilatkozott, hogy 

a  kellő  tapasztalat  a  coach  hitelességét 

alapozza  meg,  és  „a  coaching  50  év  felett  

kezdődik”.  Az  egyik  megkérdezett  úgy 

fogalmazta  meg  ezt  a  jelenséget,  hogy  a 

coachingra  meg  kell  érnie  az  egyénnek.  Ez 

magába foglalja a szükséges élettapasztalatot 

magánemberként és az  üzleti  életben is,  és 

magába  foglalja  azt  is,  amelyet  egy  másik 

interjú alany említ, miszerint másként tekint a 

világra  egy  huszonéves  és  másként  egy  50 

éves  egyén,  és  erre  a  szemléletváltásra  is 

szükség  van  ahhoz,  hogy  valaki  ennek  a 

folyamatnak  a  végére  sikeres  coachcsá 

váljon. 

Minden megkérdezettre jellemző, hogy a több 

évtizedes üzleti életben eltöltött tapasztalattal 

a  háta  mögött  kezdett  bele  a  coaching 

szakmába,  tehát  tapasztalt  szakemberként 

kezdte  el  tanulni  a  segítségnyújtás  ezen 

módját.  A  képzést  legtöbben 

elengedhetetlennek  tartják  a  professzionális 

coachinghoz, csupán egy alany gondolta úgy, 

hogy  a  sikeres  coaching  nem  képzettség 

kérdése,  sokkal  inkább  a  szakember 

személyén múlik.

A  megkérdezettek  többnyire  elégedettek  a 

képzéssel,  amelyben  részt  vettek,  és  úgy 

gondolják,  hogy hasznos  gyakorlati  tudással 

gazdagodtak  annak  elvégzésével  néhány 

évvel  ezelőtt,  többnyire  a  válság  utáni 
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években. 

Tehát  az,  hogy  csak  néhány  éve  lehet 

hivatalos formában tanulni  a  coachingot,  jól 

példázza, hogy milyen fiatal szakma ez még 

Magyarországon  és  még  számos  kihívás  és 

fejlődési lehetőség előtt áll. 

Áttekintve a coach jellemét, tapasztalatát és 

képzettségét,  még  egy  tényezőt  kell 

megvizsgálni a coach részéről: a tehetséget. 

Ezzel kapcsolatban úgy nyilatkoztak az interjú 

alanyok,  hogy  a  megérzések  és  a  plusz 

képességek  használata,  amit  a  tehetség 

kifejezéssel foglaltam össze, leginkább abban 

nyilvánul meg a munkájukban, hogy ez kell 

ahhoz,  hogy  sikerüljön  minél  hamarabb 

ráhangolódni az ügyfélre. Az egyik coach azt 

gondolja, hogy „érzék és érzékenység kell” a 

coachinghoz,  tehát  ez  az  az  addicíonális 

érték, amelyet nem lehet megtanulni, hanem 

a tapasztalatok alapján ösztönösen kell vagy 

lehet szert tenni. 

A megkérdezettek többsége azt  vallja,  hogy 

nem lehet mindenkiből jó coach és ezt azzal 

magyarázza, hogy egy kiváló szakembernek a 

fent  már  említett  tulajdonságokkal  (például 

empátia,  türelem,  kíváncsiság)  kell 

rendelkeznie.  Kifejezett  coaching tehetségről 

nem  beszéltek,  sokkal  inkább  arra  lehet 

következtetni az elhangzottakból, hogy van a 

jellemzőknek egy olyan csoportja, amely 

lehetővé teszi a meglévő tudás, tapasztalatok 

segítségével,  hogy  a  szakember  pozitív 

változást  idézzen  elő.  Sejtésem  szerint  a 

tulajdonságok ezen  csoportja  a  többi  segítő 

tevékenységhez is szükséges, hiszen a coach 

(vagy  más  segítő  személy)  ilyen  minősége 

teszi lehetővé az eredmények elérését. 

Az egyik interjúalany azonban  óvatosságra 

intett  a  megérzések  használatával 

kapcsolatban,  hiszen véleménye  szerint  az 

ösztönös cselekvés elzárhatja az utakat más 

lehetséges megoldási  módok elől,  tehát ő a 

lehetőségek  szűkülését  látja  az  intuíció 

használatában.  Véleménye  szerint  jó,  ha 

vannak, de megfelelően kell  őket kezelni  és 

meg  kell  tenni  mindent  azért,  hogy  a 

nyitottságot  fenntartsák  a  lehető 

legmagasabb  szinten.  Említi  továbbá,  hogy 

azért is kell nagyon odafigyelni a megérzések 

használatára,  mert  könnyen  ítélkezéssé 

válhat,  ami  pedig  akadályozza  a  hatékony 

munkát. 

Láthatjuk  a  tehetség,  megérzések 

témakörével  kapcsolatban  is,  hogy  színes  a 

paletta,  és  ezzel  kapcsolatban  is 

megmutatkozik  a  coachok  egyéni  stílusa  és 

munkamódszerei. Ezért is fontos a választási 

lehetőség  az  ügyfél  számára,  hogy  a  neki 

leginkább  megfelelő  szakemberrel 

dolgozhasson együtt.

A  kérdések  következő  csoportjával  arra 

kérdeztem  rá  az  alanyok  esetében,  hogy 

hogyan  dolgoznak  coachként,  tehát  hogyan 

zajlik le maga a folyamat. Egyik kérdésem a 

modellek  használatára  vonatkozott,  mellyel 

kapcsolatban  megoszlik  a  megkérdezett 

coachok  véleménye.  Az  egyik  alany  szerint 

érdemes  végighaladni  a  DIADAL  modell 

lépésein, hiszen a józan ész is ezt diktálja, így 

ő tudatosan használja ezt a modellt munkája 
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során.  Ennek  segítségével  könnyen 

követhető,  hogy éppen hol  tart  az  ügyfél  a 

folyamatban,  amely  további  motivációt 

jelenthet  az  előrelépéshez.  Több  coach  azt 

mondta, hogy konkrétan nem haladnak végig 

egyetlen  modellen  sem,  bár  hasznosnak 

tartják ezeket az elméleteket, sokkal inkább a 

kapcsolatra  fókuszálnak.  Itt  jelenik  meg  a 

már  említett  érzékenység:  igyekeznek 

megismerni  az  ügyfelet  és  megteremteni  a 

bizalmi  légkört,  és  az  ügyfél  igényei  szerint 

alakítani  a  folyamatot,  és  tudatosan  nem 

használják a modelleket. 

Tehát  a  folyamat  félig  strukturált jelleget 

mutat:  hasznos  kiindulási  alapnak  és 

gondolkodási  keretnek tartják  a  modelleket, 

azonban mindig az adott helyzethez igazítják 

azok használatát vagy háttérbe kerülését. Itt 

fontos  megjegyezni,  hogy  az  említett,  csak 

bizonyos  szintig  rendszerezett  minőség  a 

coaching megtervezettségére is igaz az egyik 

alany szerint: a probléma megismerése után 

van  egy  gondolatmenete,  terve,  amelyen 

végig  lehet  haladni,  de  maga  az  aktuális 

beszélgetés  határozza  meg,  hogy ez  milyen 

szinten hasznosítható.

A  problémamegoldás  és/vagy  fejlesztés 

technikailag  legtöbbször  kérdések 

segítségével zajlik le, hiszen ez a coaching 

központi  eszköze.  Azonban  az  egyik  interjú 

alany  megjegyzi  ennek  kapcsán,  hogy 

indokolt esetben tanácsot is kaphat az ügyfél, 

azonban  maximálisan  arra  kell  törekedni, 

hogy kérdések segítségével érje el az ügyfél 

az  általa  kitűzött  célt,  és  a  coach  csak 

indokolt  esetben  (példaként,  motivációként) 

adjon kész megoldásokat. 

A  folyamat  akkor  zárul  le,  ha  a  coaching 

sikeres volt,  tehát elérte az ügyfél  a  célját. 

Ezzel  kapcsolatban  is  tettem fel  kérdést  az 

alanyoknak, mégpedig olyan formában, hogy 

szerintük  hogyan  lehet  meghatározni  a 

coaching sikerét. 

Eltérő  megfogalmazásokban  ugyan,  de  a 

központi  gondolat  minden  alanynál  azonos 

volt:  az  a  siker,  amit  ügyfél  annak 

értékel, és ő maga is érzi a változást, hiszen 

ő határozza meg az egész folyamat tartalmát, 

melynek  ez  is  egy  nagyon  fontos  része. 

Azonban  –  és  ezt  az  egyik  megkérdezett 

külön  ki  is  emelte  –  törekednie  kell  a 

coachnak arra, hogy az elérendő cél a lehető 

legmegfoghatóbb,  legkonkrétabb  legyen.  Ha 

olyan  fejlesztendő  területről  van  szó,  ahol 

nehéz  vagy  lehetetlen  mérhetővé  tenni  az 

eredményt,  az  említett  válaszadó  szubjektív 

skálák  használatát  kéri  ügyfelétől,  melyen 

saját  véleménye  alapján  helyezi  el  jelenlegi 

állapotát  egy  0-tól  10-ig  terjedő  skálán  az 

adott ügyfél. 

Nem  minden  esetben  lesz  azonban  az 

elért  változás  mérhető,  és  ezt  ki  is 

mondták  a  megkérdezettek:  vannak  olyan 

területek, amelyeken csak az ügyfél érzésére, 

megelégedettségére  támaszkodva  mondják 

ki, hogy sikeres volt a folyamat. De lényeges, 

hogy  ilyenkor  is  előre  meg  kell  határozni, 

hogy  milyen  feltételek  esetén  fogja  úgy 

érezni, hogy előrébb lépett. 

Azonban  természetesen  más  helyzetekben 

számszerűsíthető  eredmények  is 
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elérhetők, mint  például  a  napi  értekezletek 

vagy  e-mailek  csökkenésének  száma.  Az 

egyik  alany  itt  hozzátette,  hogy  ideális 

esetben az ügyfél cégének HR-ese, az ügyfél 

és a coach jelöli  ki  a célt  (egy folyamatban 

legfeljebb két célt érdemes kitűzni – említi az 

egyik  megkérdezett),  így  olyan  eredmény 

elérése mellett kötelezik el magukat, mellyel 

mindhárom fél azonosulni tud. 

Érdekes felvetés ezzel szemben, hogy a siker 

és a probléma megoldása nem mindig ilyen 

egyértelmű, sőt, az egyik coach úgy gondolja, 

hogy  nem  is  biztos,  hogy  egyáltalán 

megoldható és elérhető a kitűzött cél. Etikai 

dilemmaként írja le azt az esetet, amikor a 

kitűzött  cél,  az  elérendő  változással 

kapcsolatban kiderül, hogy nem is az okozza 

a  valódi  problémát,  azonban  nehézséget 

jelent, hogy a vele szembe ülő ügyfél gondját 

segítsen  megoldani,  vagy  azon  a  célon 

dolgozzon  a  partnerrel,  amelyért  a  vállalat 

fizet. Ez egyelőre megoldatlan kérdés maradt. 

De a legtöbb esetben az a jellemző, hogy a 

folyamatnak  világosan  meghatározott 

céljai  vannak,  és  olyan  eredményeket 

akarnak  elérni,  amelyek  megvalósíthatók, 

SMART célok.

Megkérdeztem  azt  is  az  interjú  alanyoktól, 

hogy  szerintük  milyen  jellemzőkkel  kell 

rendelkeznie  az  ügyfélnek ahhoz,  hogy 

sikeres  legyen  a  folyamat,  és  teljesen 

egyetértettek  abban,  hogy  a  szándék  az 

egyetlen  tényező,  amely  egyfajta 

elvárásként megjelenik a folyamatban, tehát 

az  együttműködési  készség  a  partner 

részéről. 

Más  témához  kapcsolódóan  ugyan,  de 

említették még az ügyfél és a coach közötti 

kémia,  összhang fontosságát,  melyről  azt 

gondolom,  hogy  kölcsönösségen  alapul 

ugyan, de ez is egy olyan tényező, amelynek 

fenn kell állnia az ügyfél részéről ahhoz, hogy 

együtt  tudjanak  dolgozni.  Ezt  az  egymásra 

hangolódást  az  egyik  alany  három  kérdés 

feltételével  méri  le  partnerén,  melyek 

mindegyikére  történő  pozitív  válasz  esetén 

lesz  igazán  sikeres  a  folyamat  véleménye 

szerint.  Ez a három kérdés a következő: 1. 

Akar-e valóban változni, változtatni? Hisz-e a 

coaching módszereiben? Hiteles-e számára a 

coach?  Véleménye  szerint  ezen  kérdések 

őszinte  megválaszolásával  nagy 

valószínűséggel  megállapítható  a  folyamat 

eredménye. 

Az  említett  összhang  részeként  lehet 

megemlíteni a hasonló, vagy egymás számára 

kölcsönösen elfogadható értékrend meglétét a 

coach  és  ügyfele  között  –  az  egyik 

megkérdezett  szerint.  Hiszen  a  folyamat 

lebonyolításához szükséges bizalmat egymás 

elfogadása is. 

A  külső  környezettel  kapcsolatban  azt 

gondolják  a  megkérdezettek,  hogy  bizonyos 

szinten  hatással  lehet  a  coaching  folyamat 

erre.  Fontosnak  tartják,  hogy  az  ügyfél 

környezete  támogassa  az  ügyfelet a 

fejlődésben  és  változásban,  de  beismerik, 

hogy sok esetben ez  a  támogató  környezet 

nem áll fenn – a segítő szándék ellenére sem. 

Azonban felhívták a figyelmet arra, hogy ha a 
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környezet  megérti,  hogy  mit  támogat, 

nagyobb  valószínűséggel  fordul  segítő 

hozzáállással  az  ügyfél  felé,  hiszen  tudja  a 

folyamat célját és lényegét.

Az interjú záró részében a coaching szakma 

jelenéről  és  jövőjéről kérdeztem  az 

alanyokat. Mindannyian  optimisták a szakma 

Magyarországi  helyzetével  kapcsolatban,  bár 

tisztában  vannak  vele,  hogy  a  jelenlegi 

gazdasági-pénzügyi helyzet szűk teret enged 

a munkatársak képzésére és fejlesztésére, de 

úgy  gondolják,  hogy  hatalmas  lenne  rá  az 

igény. 

Többen  is  említik  a  megélhetési  coachok 

felbukkanását  a  piacon,  akik  a  képzési 

lehetőségek bővülésével veszélyt jelentenek a 

szakma presztízsére vonatkozóan, hiszen nem 

megfelelő  minőségű  szakmai  tudás  és 

tapasztalat  birtokában  akár  kárt  is 

okozhatnak az ügyfélnek. Erre való válaszként 

több  kezdeményezés  is  létezik  a  coachok 

között,  amelyeknek  célja  egy  egységes 

minőségbiztosítási  rendszer kialakítása 

annak érdekében, hogy megtisztuljon a piac, 

és csak a képzett és segíteni akaró coachok 

maradhassanak  versenyben.  Ilyen  fontos 

szervezet  az  International  Coach 

Federation  magyarországi  tagozata, 

melynek célja az etikai és minőségi rendszer 

kidolgozása  és  a  magas  szintű  szakmai 

munka  biztosítása.  Az  ICF  háromfokozatú 

minősítési  rendszerrel  működik,  sorrendben: 

ACC,  PCC  és  MCC.  Ezzel  kapcsolatban  azt 

jegyezte meg az egyik coach, hogy „Ez nem 

jelenti azt, hogy akinek nincs ACC-je az nem 

jó  coach,  de  akinek  van,  az  biztosan  jó  

coach”.  Tehát  a  szakma  fejlődése  és 

professzionalizálódása  látványos 

lépésekkel halad előre hazánkban is. 

Az  egyik  alany  véleménye  szerint  azért  is 

lehetnek bizakodók a coachok, mert az üzleti 

életben  dolgozó  vezetőkre  egyre  nagyobb 

nyomás  nehezedik,  és  ezek  az  emberek 

senkivel  nem  tudják  megbeszélni  az  ezzel 

kapcsolatos problémákat, így jelentős  igény 

merül  fel  egy  külső,  objektív,  szakértő 

szemlélet  bevonására a  hosszú  távú, 

hatékony  és  egészséges  munkavégzés 

fenntartása  érdekében.  Ehhez  kapcsolódóan 

említi azt is, melyet más megkérdezett coach 

is kiemelt, hogy az ezt a szolgáltatást igénybe 

vevő  vezetők  magánemberként  is  részt 

vesznek a folyamatban, tehát elkerülhetetlen, 

hogy személyes jellegű témák is felmerülnek 

a beszélgetések során. A megkérdezettek ezt 

természetesnek veszik, és ha az ügyfél felvet 

valamely  a  témához  nem  szorosan 

kapcsolódó, nem üzleti jellegű kérdést, akkor 

természetesen  azzal  is  foglalkoznak  a 

folyamat során. 

Összességében  pozitív  jövőképet  látnak 

maguk  előtt,  hiszen  az  egyik  coach 

elmondása  szerint  országunk  a  régióban  jó 

helyzetben  van  a  szomszédos  országokhoz 

képest a szakma elterjedtségét és fejlettségét 

illetően  –  bár  több  alany  is  megjegyezte, 

hogy  sokszor  még  az  üzleti  élet  szereplői 

sincsenek  tisztában  a  fogalommal.  Szintén 

több  coach  említette  azt  a  tényt,  hogy  a 

világban  az  információs  technológia  után  a 

coaching  a  második  legdinamikusabban 

fejlődő  iparág,  ami  igen  kedvező 
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tendenciákat vetít előre. 

Az interjúk eredményei alapján véleményem 

szerint  bizonyos  kiegészítésekkel  helyt 

álló  a  felállított  modell: a  coachok 

elmondása  alapján  igazolást  nyert,  hogy  a 

coachnak  megfelelő  képzettséggel, 

tapasztalattal, az ICF szerint is meghatározott 

kompetenciákkal  kell  rendelkeznie  és  kellő 

odafigyeléssel a megérzéseit is igénybe veszi 

a  sikeres  munka  érdekében.  Az  ügyfél 

részéről  letisztult  a  modell  az  eredmények 

alapján, hiszen egyedül az akarat jelenik meg 

meghatározó  tényezőként,  amelyet  egyfajta 

elvárásként  fogalmazhatunk  meg  az 

irányában. 

A  pszichológiai  és  gazdasági  hatékonyság 

kutatása  és  mérése  egy  további  dolgozat 

témáját  jelenthetné,  itt  azonban  annyit 

megállapíthatunk,  hogy igazolták az alanyok 

azt a felvetésemet, hogy a változás először az 

egyénben  következik  be,  majd  annak 

beépülésével válik külső, a környezet számára 

is  észrevehető,  majd  számszerűsíthető 

eredménnyé. A külső környezet pedig sokkal 

kevésbé bizonyul rugalmatlannak, mint ahogy 

a modell felállítása során először gondoltam, 

hiszen  a  beszélgetések  alapján  bizonyos 

szinten kölcsönösen hat egymásra a coacholt 

ügyfél és a környezet, melynek pozitív hatása 

erősítheti az elért eredményt. 

A  modellt  kiegészítettem  a  szimpátia, 

kémia beépítésével az interjúk lefolytatása 

után, hiszen ez meghatározó, elengedhetetlen 

tényezőnek  bizonyult  a  sikeres 

együttműködéshez (2. ábra):

2. ábra A coaching hatékonyságát befolyásoló tényezők a kutatási eredmények alapján 

kiegészített modellje

       Forrás: Cox (2003) alapján saját szerkesztés
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Összességében  elmondható,  hogy  az 

eredmények  alapján  első  feltétezésem  – 

amely  arra  vonatkozott,  hogy  a  modell 

tényezőinek  jelenléte  valóban  sikeres 

coaching  folyamatot  eredményez  – 

elfogadható, valamint második feltételezésem 

is – mely a modell teljességével kapcsolatos – 

részben  elfogadom,  ugyanis  minimális 

kiegészítés után az interjúalanyok véleményét 

figyelembe  véve  (a  kutatás  korlátait  szem 

előtt tartva) mindenre kiterjedőnek bizonyult 

az  elgondolás.  Tehát  modellemet  igazoltnak 

tekintem,  mely  további  kutatások  alapjául 

szolgálhat,  valamint  hasznos  eszköz  lehet  a 

gyakorlati szakemberek számára is. 

Jegyzetek:

[1] http://www.magyarcoachegyesulet.hu/tagshort 2013.01.03. 17:39
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