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Coaching jest dynamicznie rozwijającym się obszarem działalności. Wymaga on 
jednak większej liczby badań empirycznych, które mogłyby stanowić wsparcie 
i podstawę dla praktyki opartej na dowodach empirycznych. W prezentowanym 
badaniu została poddana weryfikacji struktura kluczowych kompetencji coacha. 
Przyjmując jako punkt wyjścia klasyfikację kompetencji opracowaną przez Inter-
national Coach Federation, opracowane zostały twierdzenia opisujące cztery grupy 
kompetencji coacha. Eksploracyjna analiza czynnikowa na ocenach kompetencji 
coachów dokonanych przez 104 ich klientów potwierdziła istnienie czterech ob-
szarów kluczowych kompetencji. Wyniki tego badania mogą służyć jako podstawa 
do stworzenia skali do pomiaru kompetencji coacha oraz opracowania szkoleń do 
nich adresowanych.

Słowa kluczowe: coaching (coaching), kompetencje (competencies), ocena (assessment)

Wprowadzenie

Jedną z form doskonalenia, stosowaną zarówno w rozwoju zawodowym, jak i osobistym, 
oprócz szkoleń i mentoringu, stanowi coaching [Łaguna, 2004]. Jest to forma pomocy 
osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje 
konkretną umiejętność lub wiedzę [Torpe, Clifford, 2004]. Coaching jest pojęciem, które 
do tej pory było bardzo różnie definiowane. Jedna z definicji wskazuje, że „coaching jest 
procesem, dzięki któremu człowiek odnajduje i wdraża rozwiązania najbardziej zgod-
ne ze swoim światopoglądem i adekwatnie do niego samego oraz sytuacji, w której się 
znajduje” [Wilson, 2008, s. 29]. Duże grono coachów odwołuje się do klasycznej defi-
nicji, zgodnie z którą „coaching to odblokowanie potencjału człowieka w celu maksyma-
lizowania jego dokonań. Nie polega na tym, by uczyć kogoś, ale pomóc mu się uczyć” 
[Whitmore, 2002, s. 8]. Teoretycy wskazują, że sztuka coachingu polega na tym, iż dzięki 
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64 Komunikaty z badań

podjętemu procesowi ludzie zdobywają się na działania, o których wcześniej nie myśleli, 
że znajdują się w zasięgu ich możliwości [Law, Ireland, Hussain, 2010].

Na początku lat 80. XX w. w Stanach Zjednoczonych pierwsi coachowie biznesu 
zaczęli pomagać menedżerom zarządzającym firmami oraz konsultantom finansowym 
[Law, Ireland, Hussain, 2010]. Najczęściej zatrudniano tego typu specjalistów, gdy w fir-
mie pojawiły się jakieś problemy. Coachowie byli obecni w procesie reengeringu firmy lub 
gdy miała ona wypuścić na rynek nowy produkt. Wkrótce zauważono, że ta forma poma-
gania wypełnia istniejącą lukę w zakresie form wsparcia rozwoju osobistego, ponieważ 
szukanie pomocy u psychologa lub psychoterapeuty wciąż kojarzone jest z leczeniem za-
burzeń psychicznych. Po roku 1992 coaching stał się w krajach anglosaskich powszechną 
formą kształcenia i udoskonalania posiadanej wiedzy w określonej dziedzinie [Wilson, 
2008]. Obecnie jest on szeroko wykorzystywany w korporacjach i życiu prywatnym jako 
forma rozwoju potencjału i efektywnej realizacji celów osobistych. Stanowi także ważne 
narzędzie wsparcia wyższej i średniej kadry zarządzającej.

W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować w Polsce gwałtowny wzrost zain-
teresowania coachingiem. Liczba coachów na świecie według raportu „Coachowie –Eu-
ropa i Polska” [Kołodkiewicz, 2009] przeprowadzonego przez firmę Pricewaterhouse-
Coopers wynosi około 60 000, w tym w Europie ok. 20 000. Nie istnieją dokładne dane 
na temat „populacji coachów w Polsce”, jednak szacuje się, że w naszym kraju działa 
ich znacznie ponad tysiąc [Kołodkiewicz, 2009]. Wzrasta także liczba ofert mających na 
celu kształcenie umiejętności coachingowych. Temu zainteresowaniu nową profesją nie 
towarzyszy jednak równie dynamiczny przyrost wiedzy na temat coachingu. Zdecydowa-
nie zbyt mało jest nadal rzetelnych faktów, które pochodziłyby z systematycznych badań 
empirycznych. Dla profesjonalizacji zawodu coacha niezbędne jest oparcie praktyki na 
ugruntowanej wiedzy i sprawdzonych empirycznie metodach [Smółka, 2009]. Jednocze-
śnie badanie procesu coachingu nie jest łatwe, gdyż relacja między coachem a klientem 
jest poufna. Deklaracja poufności i osobista relacja, w jaką wchodzi coach z klientem, 
utrudniają bezpośredni pomiar [por. Żylicz, 2009]. Nie jest on jednak niemożliwy, pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich metod.

Kompetencje coacha

Teoretycy coachingu twierdzą, że jakość i efektywność procesu coachingowego zależne 
są od poziomu kompetencji posiadanych przez coacha [Starr, 2005]. Od jakości coachin-
gu będzie zależał też jego wynik, a coach nie posiadający odpowiednich kompetencji nie 
odniesie ze swoim klientem sukcesu. Założenie to jest podstawą kształcenia coachów, 
a także propozycji systemów akredytacji w tym zawodzie [Kołodkiewicz, 2009]. Podob-
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nie jak w innych dziedzinach zarządzania personelem i rozwoju kadr, tak i tu coraz więk-
szą rolę przypisuje się posiadanym kompetencjom [np. Łaguna, Talik, Wiechetek, 2011].

Pionierska koncepcja kompetencji Davida McClellanda [1973] podkreśla istotną 
wagę kryteriów związanych z  wykonywaniem określonych zadań. McClelland uznał, 
że w diagnozie kompetencji bardzo wartościowa jest analiza zachowań wyróżniających 
osoby osiągające najlepsze wyniki w konkretnych rodzajach prac. Przyjmując takie uję-
cie, kompetencje są obserwowalne i mierzalne, ponieważ przejawiają się w zachowaniu. 
Podlegają także procesowi uczenia się, nie są tak stabilne, jak np. niektóre cechy tem-
peramentu.

Istnieje wiele klasyfikacji odnoszących się do kompetencji, które powinien posiadać 
dobry coach. Julie Starr [2005] wyróżnia pięć takich kompetencji: budowanie relacji, 
słuchanie na różnych poziomach, posługiwanie się intuicją, zadawanie pytań oraz wspie-
ranie za pomocą informacji zwrotnych [Starr, 2005]. Z kolei Dominika Kukiełka-Pucher 
[2009] rozpatruje kluczowe kompetencje coacha na trzech poziomach: wiedzy, umiejęt-
ności oraz postaw. W zakresie wiedzy kładzie nacisk na świadomość, czym jest coaching, 
jakie są jego etapy i narzędzia pracy, różnice między coachingiem a innymi formami pracy 
oraz rozumienie roli coacha. Na poziomie umiejętności ważne są: umiejętności komuni-
kacyjne (aktywne słuchanie, formułowanie i zadawanie pytań), umiejętność zarządzania 
sobą i pracą w trakcie sesji, umiejętność budowania relacji coach – klient, umiejętność 
facylitacji i wywierania wpływu na proces uczenia się i osiągania celów przez klienta oraz 
umiejętność bycia asertywnym. Pożądana postawa, którą powinien odznaczać się coach, 
musi z kolei zawierać takie elementy, jak: ciekawość, uczciwość i autentyczność, otwar-
tość, szacunek, wiarę w potencjał i kreatywność klienta oraz pełne, prawdziwe i trwałe 
zaangażowanie [Kukiełka-Pucher, 2009].

Te opisy i  klasyfikacje kompetencji coachingowych są swego rodzaju postulatami 
i propozycjami teoretyków zajmujących się zagadnieniem coachingu. Stanowią wytyczne 
dla działania coachów, wskazując, w  jaki sposób należy prowadzić sesje coachingowe, 
jakie postawy rozwijać u coachów i kandydatów do wykonywania tego zawodu. Nie za-
wsze jednak są poparte wynikami badań empirycznych.

Klasyfikacja kompetencji coacha opracowana przez International 
Coach Federation

Mimo że istnieje wiele klasyfikacji kompetencji coacha, jedną z nielicznych, która została 
wypracowana na podstawie badania przeprowadzonego wśród coachów, jest klasyfika-
cja zaproponowana przez Międzynarodową Federację Coachów – International Coach 
Federation (ICF) [ICF; Auerbach, 2005; Kluczowe kompetencje, b.d.]. W  roku 1999 
ICF, widząc, że coraz więcej ludzi interesuje się coachingiem i korzysta z różnych tech-

HRM(ZZL)_1-2013_Laguna_M_Rozwalka_K_Migon_A_63-74



66 Komunikaty z badań

nik i podejść do coachingu, postanowiło zająć się stworzeniem wspólnych standardów 
i podstaw stosowanych w pracy coacha. Na podstawie dialogu, do którego zaproszonych 
zostało ośmiu założycieli kluczowych wtedy szkół coachingu (Instytut Hudsona, New-
field, CTI, Coach U, Coach for life, SN, ACT i New Ventures West), przeprowadzono 
analizę kompetencji coacha. Wzięło w nim udział 90 coachów, którzy zostali poprosze-
ni o wybór 20 kluczowych kompetencji, które – ich zdaniem – potrzebne są do efek-
tywnego pełnienia zawodu coacha. Odesłana lista zawierała w sumie 40 kompetencji, 
z których zgodnie wyłonionych zostało 11 kompetencji podzielonych na cztery główne 
obszary: ustalenie zasad współpracy, współtworzenie relacji, efektywne komunikowanie 
oraz wspieranie procesu uczenia się i osiągania rezultatów [Auerbach, 2005; Kluczowe 
kompetencje, b.d.].

Ustalania zasad współpracy obejmuje rozumienie zasad etycznych i standardów co-
achingu oraz uzgodnienia kontraktu coachingowego. Wymaga od coacha zrozumienia 
i przestrzegania zasad umieszczonych w kodeksie etycznym oraz poinformowania o nich 
klienta [Auerbach, 2005]. Przykładowe zasady wchodzące w skład kodeksu etycznego 
to: wyjaśnienie, na czym polega coaching i czym różni się od innych profesji, przestrze-
ganie zasady poufności, ustalenie podziału ról i obowiązków pomiędzy coacha, klienta 
i – w sytuacji coachingu biznesowego – sponsora [Auerbach, 2005]. Pierwsza sesja jest 
etapem wzajemnego poznania się, dlatego coach powinien przeznaczyć czas na okre-
ślenie warunków brzegowych relacji [Kukiełka-Pucher, 2009]. Uzgodnienie kontraktu 
coachingu obejmuje wytłumaczenie, w  jaki sposób będzie wyglądała współpraca co-
achingowa, ustalenie jej zasad, celów, spodziewanych efektów, oczekiwań oraz kwestii 
bardziej technicznych, takich jak czas trwania spotkań, ich częstotliwość, miejsce itp. 
[Auerbach, 2005].

Współtworzenie relacji to obszar kompetencji zawierający umiejętność budowania 
zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta oraz tzw. obecność coachingową [Auerbach, 
2005]. Do zadań coacha podczas sesji należy tworzenie bezpiecznej przestrzeni do ucze-
nia się. Można to robić poprzez szanowanie osoby klienta, wiarę w  jego sprawczość 
i kreatywność oraz niekrytykowanie i nienarzucanie własnego zdania. Coach jest do dys-
pozycji klienta, dlatego na początku powinien dokonać uzgodnienia, co jest potrzebne 
klientowi, żeby ta relacja była dla niego efektywna. Postawa taka pozwala na zbudowanie 
relacji cechującej się zaufaniem i poczuciem bezpieczeństwa, co prowadzi do otwartej 
relacji, sprzyjającej procesowi uczenia się klienta. Postawa coacha powinna cechować 
się wiarą w  to, że klient jest z natury zdolny, kreatywny, mądry i dobry, co nazywane 
jest wiarą w potencjał i kreatywność klienta [Whitworth i in., 2010]. Stoi za tym zało-
żenie, że coach, wierząc w możliwość zmiany i pozytywne cechy swojego klienta, dodaje 
mu otuchy i motywuje do działania. Z kolei obecność coachingowa określana jest jako 
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kompetencja polegająca na zaangażowaniu w proces, samoświadomości i skupieniu na 
kliencie podczas sesji coachingowej [Auerbach, 2005].

Trzecią z grup kompetencji jest efektywne komunikowanie się. W skład tej kompe-
tencji wchodzi umiejętność aktywnego słuchania, umiejętność zadawania pytań i bez-
pośrednia komunikacja [Auerbach, 2005]. Aktywne słuchanie jest jedną z kluczowych 
kompetencji wykorzystywanych podczas procesu coachingu. Polega na całkowitym sku-
pieniu się nie tylko na słowach klienta, ale i na jego emocjach, przekonaniach, warto-
ściach, mowie niewerbalnej i wszystkim tym, co może być istotne dla rozwoju i uczenia 
się [Auerbach, 2005]. W życiu codziennym rzadko zdarza się, że znajdujemy się w re-
lacji, w której ktoś słucha z dużym zaangażowaniem, dając poczucie zrozumienia, bez-
pieczeństwa. Coach powinien słuchać bez oceniania i krytyki, dając klientowi poczucie 
zrozumienia i  akceptacji. W  pracy coacha bardzo ważną umiejętnością jest słuchanie 
tego, co klient mówi, jak również tego, czego nie mówi. Chodzi o wysłuchanie znaczenia, 
które kryje się za opowiadaną historią, o umiejętność odnajdywania w wypowiedzi wizji, 
wartości i głównych celów klienta [Kukiełka-Pucher, 2009]. Coach nasłuchuje również, 
kiedy pojawia się opór, wycofanie, kiedy pojawia się głos „sabotażysty”, który jest prze-
ciwny zmianom i daje znać o sobie w postaci wypowiadanych słów krytyki, wytykania 
braków i przywoływania powodów, dla których klient powinien zaniechać zmian i po-
dejmowania wyzwań [Whitworth i in., 2010]. Zadaniem coacha jest uważne słuchanie 
oraz odzwierciedlanie i  klaryfikacja tego, co zostało powiedziane, tak aby klient miał 
możliwość weryfikacji, interpretacji oraz głębszego wglądu w to, co powiedział. Coach za 
pomocą pytań pomaga klientowi uświadomić sobie, co jest dla niego ważne, jakie są jego 
wartości, przekonania na temat ludzi i świata, jakie są jego obecne priorytety oraz jakie 
szanse i zagrożenia płyną z podejmowanych działań [Whitworth i in., 2010]. Bezpośred-
nia komunikacja definiowana jest przez ICF jako umiejętność takiej komunikacji, która 
będzie miała najsilniejszy wpływ na klienta. W jej skład wchodzą: rozmowa w sposób 
jasny i zrozumiały, udzielanie informacji zwrotnej, ustalanie celu coachingu, planu sesji 
coachingu oraz stosowanie metafor i analogii [Auerbach, 2005].

Czwarty obszar kompetencji coacha określono jako wspieranie procesu uczenia 
i  osiągania rezultatów [Auerbach, 2005]. Do tego obszaru zaliczone zostały umiejęt-
ności: budowania świadomości klienta, projektowania działań, planowania i wytyczania 
celów oraz zarządzania postępami i zaangażowaniem. Umiejętność budowania świado-
mości rozumiana jest jako pomoc klientowi w dostrzeganiu i pokonywaniu ograniczeń 
i barier stojących na drodze do realizacji celu. Często zdarza się, że owe bariery wyni-
kają z negatywnych doświadczeń lub przekonań z przeszłości. Kompetencja ta pomaga 
w odkrywaniu i adaptowaniu nowych, użytecznych sposobów myślenia, przekonań, któ-
re mają prowadzić do realizacji celów i do wzmacniania poczucia własnej skuteczności 
[Auerbach, 2005]. Według Kukiełki-Pucher [2009], ważnymi czynnikami wpływającymi 
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na proces uczenia się podczas sesji coachingu są: poczucie bezpieczeństwa, umiejęt-
ność doceniania sukcesów i przepracowania porażek. Buduje to u klienta świadomość 
własnych mocnych stron, potencjału, sprzyja przełamywaniu starych schematów działa-
nia Ważne jest jednak także docenianie roli porażek, które towarzyszą podejmowaniu 
nowych działań. Uczenie się na błędach może być dobrą formą nauki, pod warunkiem 
ich dostrzeżenia i wyciągnięcia z nich wniosków. Z kolei projektowanie działań to kom-
petencja odpowiedzialna za wspieranie klienta we wprowadzaniu zamierzeń w działanie 
– umiejętność tworzenia z klientem możliwości różnych działań, ustalania priorytetów, 
dokonywaniu wyborów, podejmowania zobowiązań i motywowania go do działania [Au-
erbach, 2005]. Planowanie i wytyczanie celów to umiejętność określania celów zgodnie 
z zasadą SMART oraz umiejętność tworzenia planu coachingu i dostosowywania go do 
przebiegu procesu i  zmieniającej się sytuacji. Natomiast zarządzanie postępami i  za-
angażowaniem to zbiór umiejętności odpowiedzialnych za wspieranie samodyscypliny 
i sprawczości klienta, poprzez pozostawienie mu odpowiedzialności i  inicjatywy w po-
dejmowanych działaniach [Auerbach, 2005]. Przyjmuje się, że proces uczenia się jest 
efektywniejszy w  sytuacji, gdy sami dochodzimy do czegoś, niż gdy ktoś podaje nam 
gotowe rozwiązanie lub odpowiedź [Wilson, 2008]. Podczas coachingu liczy się plan 
stworzony przez klienta.

Problem i metoda badań

Opisana klasyfikacja kompetencji została opracowana na podstawie wskazań coachów 
[Auerbach, 2005]. Nie są nam jednak znane żadne badania empiryczne, które potwier-
dzałyby, na ile uczestnicy sesji coachingowych dostrzegają takie właśnie obszary kom-
petencji u  coachów. Mimo że jest to jedna z  najstaranniej opracowanych klasyfikacji 
kompetencji, warto podjąć badania weryfikujące, na ile struktura kluczowych kompe-
tencji opracowanych przez ICF zostanie potwierdzona empirycznie przez klientów. To 
właśnie jest celem prezentowanego tu badania. Weryfikacja struktury kompetencji z tej 
perspektywy pozwoli na stworzenie metody do pomiaru tych kompetencji, co ma istotne 
znaczenie dla badania jakości procesu coachingowego.

Narzędzie badawcze

Jako podstawa dla przeprowadzonego badania przyjęta została opisana klasyfikacja klu-
czowych kompetencji coacha, opracowana przez ICF [Auerbach, 2005; Kluczowe kom-
petencje, b.d.]. Przyjęliśmy zdefiniowane w niej cztery obszary kompetencji, jako punkt 
wyjścia do opracowania zbioru opisów pożądanych zachowań coacha.
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Wyjściowy zbiór opisów zachowań zawierał 58 twierdzeń charakteryzujących kom-
petencje w  ramach każdej z wyszczególnionych czterech grup. Były one sformułowa-
ne z  perspektywy klienta, w  czasie przeszłym, tak aby odnosiły się do odbytych sesji 
coachingowych, np. „Potrafił budować poczucie zaufania i bezpieczeństwa”, „Wspierał 
mnie w podejmowaniu nowych zachowań i działań”, „Pomagał mi ustalać priorytety”. 
Opracowane w ten sposób twierdzenia zostały najpierw poddane analizie językowo-tre-
ściowej, w celu sprawdzenia ich jakości pod kątem poprawności językowej oraz trafności 
treściowej. W efekcie tej procedury ze wstępnej puli pozostały 33 opisy zachowania.

Tak zredukowana pula twierdzeń została następnie poddana ocenie przez sędziów 
kompetentnych. Poproszono siedmiu sędziów: czterech coachów oraz trzech studentów 
psychologii prowadzących badania nad coachingiem o ocenę trafności opisów zacho-
wań. Ich zadaniem było ocenić poszczególne twierdzenia na skali 3-stopniowej, gdzie 
1 oznacza, że twierdzenie ma zasadnicze znaczenie dla opisu danej kompetencji, a 3 – że 
pozycja nie powinna zostać włączona do ostatecznej puli [por. Hornowska, 2004]. Sę-
dziowie proszeni byli także o uwagi do poszczególnych twierdzeń, które zostały wyko-
rzystane w  trakcie opracowywania ich ostatecznej wersji. Na podstawie ocen sędziów 
obliczono współczynnik trafności pozycji oraz wyeliminowano pozycje, dla których miał 
on średnią niższą niż 1,57, co oznacza, że mniej niż 57% sędziów uznało, iż pozycja ma 
zasadnicze znaczenie dla opisu danej kompetencji. W efekcie tej analizy liczba twierdzeń 
została zredukowana do 22. Tak opracowany zestaw 22 opisów zachowań coacha został 
zaopatrzony w skalę do udzielania odpowiedzi1. Użyta została skala siedmiostopniowa 
od 1 – zdecydowanie nieprawdziwe do 7 – zdecydowanie prawdziwe, na której klienci 
sesji coachingowych mogli wyrazić swoją opinię na temat coacha.

Osoby badane i procedura

Przebadano 104 osoby, które brały udział w sesjach coachingowych, w tym 42 mężczyzn 
i 62 kobiety w wieku od 19 do 54 lat (średnia wieku 34,32; SD = 6,92). Każdy z nich 
uczestniczył w  2–50 sesjach coachingowych (średnio 8,57; SD = 5,01), a  proces co-
achingu trwał 1–71 miesięcy (M = 4,88; SD = 6,79). W 70 przypadkach był to business 
coaching (67,3% badanej grupy), w 34 – life coaching (32,7%).

Badanie było prowadzone od października 2010 r. do stycznia 2012 r. przez internet. 
Do uczestników badania docierano za pomocą informacji wysyłanych drogą e-mailową, 
ogłoszeń w newsletterach firm i organizacji coachingowych oraz informacji umieszcza-
nych na forach internetowych związanych z tematyką coachingu. Zazwyczaj do klientów 

1 Metoda dostępna jest u autorów artykułu: laguna@kul.pl.

HRM(ZZL)_1-2013_Laguna_M_Rozwalka_K_Migon_A_63-74



70 Komunikaty z badań

coachingu trafiano poprzez coacha, który przekazywał prośbę o wzięcie udziału w ba-
daniu. Do coachów wysłano e-mail z opisem badania i prośbą o przekazania go swoim 
klientom coachingowym. Po wypełnieniu ankiety klient proszony był o  odesłanie ich 
drogą e-mailową do badacza.

Wyniki badań

Odpowiedzi zawierające ocenę 22 zachowań coachów uzyskane od 104 osób uczestni-
czących w badaniu, które brały wcześniej udział w procesie coachingu, zostały poddane 
analizie statystycznej, w celu poznania struktury postrzeganych kompetencji coacha.

Struktura spostrzeganych kompetencji coacha

Aby ocenić strukturę spostrzeganych kompetencji coacha, na podstawie danych uzyska-
nych z całej przebadanej próby została przeprowadzona eksploracyjna analiza czynniko-
wa na wszystkich 22 twierdzeniach, które miały w założeniu mierzyć kompetencje co-
acha w ocenie osoby uczestniczącej w coachingu. Na etapie tworzenia opisów zachowań 
coachów postulowano czteroczynnikową strukturę kompetencji, zgodną z klasyfikacją 
ICF.

Miary adekwatności doboru zmiennych wykazały, że możliwe jest prowadzenie ana-
lizy czynnikowej (KMO = 0,91; test Bartleta przybliżone chi2 (45) = 1295,23; p < 
0,001). Przy wyodrębnianiu czynników zastosowana została metoda głównych składo-
wych, a  jako metoda rotacji, z uwagi na brak założenia o nieskorelowaniu czynników, 
rotacja Oblimin (przy wartości Delta = 0) z normalizacją Kaisera.

Eksploracyjna analiza czynnikowa przy zastosowaniu kryterium Cattella, czyli ana-
lizy wykresu „osypiska”, oraz kryterium Keisera, zgodnie z którym wartość własna czyn-
nika jest większa od 1, pozwoliła na wyodrębnienie czterech czynników. Wyjaśniają one 
łącznie 63,32% wariancji. W skład pierwszego czynnika, który wyjaśnia 45,62% wariancji, 
weszło sześć twierdzeń, które ujmują „Efektywne komunikowanie”, taka nazwa została 
nadana temu wymiarowi. Drugi czynnik wyjaśnia 6,83% wariancji i tworzy go także sześć 
twierdzeń. Czynnik ten można nazwać „Ustalanie zasad współpracy”. Czynnik trzeci 
„Wspieranie samodzielnych działań” jest złożony z  pięciu twierdzeń i  wyjaśnia 6,18% 
wariancji. Czynnik czwarty „Motywowanie i pomoc” tworzą cztery twierdzenia, wyjaśnia 
on 4,70% wariancji. Analiza czynnikowa potwierdziła więc zakładaną czteroczynnikową 
strukturę kompetencji coacha. Ostatecznie do czterech wymiarów kompetencji weszło 
więc 21 pozycji.
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Powiązania między ocenami kompetencji coacha

Obliczone w całej badanej grupie średnie wartości dla wyodrębnionych za pomocą ana-
lizy czynnikowej kompetencji (wyliczane jako suma dla twierdzeń wchodzących w skład 
danego czynnika) lokują się powyżej arytmetycznego środka skali. Wskazuje to, że bada-
ne osoby generalnie dość wysoko oceniają poziom kompetencji coachów (tab. 1). Odpo-
wiedzi odnoszące się do twierdzeń wchodzących w skład każdego z czterech czynników 
okazały się bardzo spójne wewnętrznie – wartości współczynnika alfa Cronbacha miesz-
czą się w zakresie od 0,82 do 0,88.

Aby ocenić wielkość powiązań między ocenami poszczególnych kompetencji, ob-
liczono współczynnik korelacji r Persona (tab. 1). Oceny czterech kompetencji coacha 
są ze sobą skorelowane dodatnio i silnie, wartości korelacji wahają się od 0,59 do 0,70. 
Wszystkie korelacje są istotnie statystycznie (p < 0,001). Oznacza to, że im bardziej 
pozytywnie oceniana jest przez klienta dana kompetencje coacha, tym wyższa jest także 
ocena pozostałych kompetencji.

Tabela 1. Korelacje między ocenami kompetencji coacha oraz wartości średnie 
(M), odchylenia standardowe (SD) i wartości współczynnika alfa Cronbacha (na 
przekątnej, oznaczona kursywą) uzyskane w badaniu

Wymiary kompetencji M SD 1 2 3 4
1. Ustalanie zasad współpracy 26,52 4,59 0,82
2. Efektywne komunikowanie 21,01 3,99 0,66 0,88
3. Motywowanie i pomoc 32,17 5,99 0,59 0,70 0,85
4. Wspieranie samodzielnych działań 30,24 6,21 0,66 0,67 0,69 0,85

Podsumowanie i wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wykazały, że oceny kompetencji co-
achów dokonywane przez ich klientów grupują się w  cztery wymiary. Są one bardzo 
podobne do tych, jakie postulowano w klasyfikacji opracowanej przez ICF [Auerbach, 
2005; Kluczowe kompetencje, b.d.]. Dwie z  głównych kompetencji wskazanych przez 
ICF – ustalanie zasad współpracy i efektywne komunikowanie – zostały dokładnie od-
tworzone w wyniku naszej analizy. Oznacza to, że twierdzenia opracowane jako opis tych 
właśnie kompetencji utworzyły dwa wyraźnie wyodrębnione czynniki, które w dodatku 
wyjaśniają największy procent wariancji. Dwa kolejne obszary kompetencji wskazane 
przez ICF zasadniczo odtworzyły swoją strukturę, choć kilka twierdzeń zmieniło swoją 
przynależność w stosunku do tego, dla opisu jakich kompetencji były opracowane. Dla-
tego te dwa obszary kompetencji uzyskały nieco inne nazwy od proponowanych przez 
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ICF. I tak grupie kompetencji określanych jako wspieranie procesu uczenia i osiągania 
rezultatów odpowiada w  naszej analizie czynnik „Wspieranie samodzielnych działań”, 
a grupie kompetencji określanych jako współtworzenie relacji – czynnik „Motywowanie 
i pomoc”. Zasadniczo jednak przeprowadzona analiza czynnikowa potwierdziła istnienie 
czterech osobnych czynników, które zawierają w sobie bardziej szczegółowe umiejętno-
ści, niezbędne w  efektywnej pracy coacha. Lista kompetencji ICF została uchwalona 
podczas obrad coachów, którzy stworzyli ją na podstawie własnego doświadczenia w pra-
cy z klientami. Przeprowadzone badanie jest natomiast potwierdzeniem empirycznym 
trafności ich wyboru. Co więcej, pokazuje uniwersalność kompetencji coacha, które 
okazały się podobne zarówno w Stanach Zjednoczonych, gdzie opracowano wyjściową 
klasyfikację ICF, jak i w Polsce.

Przeprowadzone badania są jednymi z nielicznych zrealizowanych w Polsce tak du-
żych projektów badawczych dotyczących coachingu. Przebadanych zostały 104 uczestni-
ków sesji coachingowych, co nie jest łatwym przedsięwzięciem w związku z obowiązującą 
zasadą poufności. Dało ono szansę na zweryfikowanie struktury kompetencji coachów 
na podstawie danych pochodzących od ich klientów. Jednocześnie warto zauważyć, że 
badanie to ma jednak swoje ograniczenia – badani uczestniczyli w różnej liczbie sesji 
coachingowych, prowadzonych różnymi metodami i z różnym podejściem [Marciniak, 
2009]. W przyszłych badaniach należałoby kontrolować te czynniki.

Pomimo ograniczeń, uzyskane wyniki mogą przyczynić się do profesjonalizacji co-
achingu jako zawodu, wykonywanego przez kompetentne osoby i niosącego klientom 
wymierne korzyści. Przeprowadzona analiza wyodrębniająca główne obszary kompe-
tencji na podstawie ocen zachowań coachów może być podstawą utworzenia metody 
do pomiaru kompetencji – skali kompetencji coacha [Łaguna, Rozwalka, Radkiewicz, 
Migoń, 2012]. Ta krótka i łatwa w użyciu metoda zawiera 21 twierdzeń opisujących za-
chowania coachów, które odnoszą się do czterech grup kompetencji. Wysoka zgodność 
wewnętrzna odpowiedzi udzielanych przy ocenie zachowań coachów wskazuje na wy-
soką rzetelność podskal. Metoda może być wykorzystywana jako jeden ze wskaźników 
jakości pracy coacha.

Wyniki uzyskane w badaniu, a także powstała skala mogą być przydatne, po pierw-
sze, dla samych coachów, którzy w ten sposób otrzymają informacje zwrotne i będą mogli 
doskonalić swoje kompetencje, po drugie – dla osób pracujących w działach HR i zarzą-
dzających organizacją. Pokazują one możliwość rozszerzenia pomiaru jakości coachingu 
o kolejne mierzalne zmienne. W ten sposób mogą przyczynić się do rozwoju tego za-
wodu i większej jego profesjonalizacji. Można spodziewać się, że w najbliższych latach 
coaching będzie się dynamicznie rozwijał, ponieważ zyskuje on coraz większe znaczenie 
jako narzędzie wsparcia i doskonalenia [Kołodkiewicz, 2009]. Tym bardziej ważny jest 
rozwój badań naukowych w tej dziedzinie, które pozwolą oprzeć działania praktyczne na 
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wynikach analiz empirycznych, przyczyniając się do rozwoju praktyk opartych na dowo-
dach empirycznych (evidence based practice).
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Coach Competency Structure: The Results of an Empirical Study

Summary
Coaching is a dynamically developing field of professional activity. However, it needs 
more empirical research providing support and an evidence–based practice. The cur-
rent study subjected the structure of key coach competencies to verification. Taking the 
classification of competencies as developed by the International Coach Federation as 
the starting point, statements describing four groups of coach competencies were de-
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veloped. Exploratory factor analysis on a sample of 104 coach competency assessments 
provided by their clients confirmed the existence of these four areas of key competen-
cies. The results of this empirical study may serve as a basis for the development of a 
coach competency scale as well as for the development of coach training.
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