
 

 

 والدین در نقش کوچ 

شاید به نقطه ای در زندگی خود رسیده باشید و با خود می گویید نمی توانم فرزند خود را  
و.... به همین دلیل با   درک کنم ، او به حرف من گوش نمی دهد، او با من لجبازی می کند 

 .خود بگویید من هر کاری از دستم برآمد انجام دادم اما نتوانستم اوضاع را سروسامان دهم 

 لش ها چیکار کنم؟ با این چا

انجام دهید پس   این چالش ها روبرو می شوید و نمی دانید چه کاری باید  وقتی شما با 
دچار سردرگم می شوید و می بینید به جای اینکه رابطه شما بهتر شود ، برعکس خراب تر  

 والدین در نقش کوچ .شده است

وجود آورد زیرا فرزند شما به  این موضوع می تواند تبعات بسیار ناگواری را در خانواده به  
از شما     جای را  را به شما بگوید، مهر و محبت  کند، مشکل خود  با شما درد و دل  اینکه 

از جنس مخالف را  دریافت کند، سراغ دیگران می رود، یا حتی برای درد و دل کردن فردی 
 .پیدا می کند

فرزندان خود ارتباط برقرار  به همین دلیل مهم است که بتوانید مانند یک مربی حرفه ای با  
 .کنید و به او کمک کنید برای زندگی آینده خود آماده شود



 

 

 ! فرزندتان به شما نیاز داره

بیشتر این مشکالت زمانی پیش می آید که فرزند شما به سن نوجوانی می رسد و از لحاظ 
عاطفی نیاز به توجه و استقالل بیشتری دارد. به همین دلیل اشتباهی در درک این موضوع  

 .می تواند بسیار خطرناک باشد

نقش والدین دوست داریم فرزند خوب و بدون حاشیه ای داشته باشیم  هر کدام از ما در  
و دوست داریم فرزندمان ، سری در سرها داشته باشد و بتواند در زندگی خود موفق شود  

 .کنیم این اتفاق بیفتدکنیم و شبانه روز سعی میبرای این موضوع همه چیز را فراهم می و 

کنیم ، به بهترین مدارس می  های مختلف ثبت نام می   به همین دلیل فرزند خود را در کالس 
می تهیه  او  برای  را  چیزها  بهترین  که     کنیمفرستیم،  شویم  می  موضوع غافل  این  از  اما 

کند و در نهایت    او استقالل پیدا   ، باید خودش را بشناسد  که  اکنون در سنی قرار دارد 
 .بتواند گلیمش را از آب بیرون بکشد

و فرزندان   دانید والدین نقش مهمی در راهنمایی کردن فرزندان خود دارند  همان طور که می  
والدین فرزند خود را نصیحت  عنوان  رفتاری مانند شما دارند. به همین دلیل وقتی شما به 
 .کنید با رفتار خود باید راه درست را به او نشان دهید



 

 والدین در نقش کوچ کار درست چیست؟

این  آن ها در حل  این است که والدین باید مهارت هایی را یاد بگیرید که به  کار درست 
استفاده   از مهارت های کوچینگ  کند. به همین دلیل والدین می توانند  چالش ها کمک 

 .کنند

ش کوچ هستند، فرزندان خود را قضاوت و پیش داوری نمی کنند در وقتی والدین در نق
عوض به او بازخورد صادقانه می دهند که این موضوع باعث می شود فرزند شما به آگاهی 

 . برسد و در نهایت بتواند با شما ارتباط بهتری برقرار کند

 

 والدین چگونه می توانند در نقش کوچ باشند؟ 

در سراسر دنیا، داشتن رابطه خوب با فرزند به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، به همین  
دلیل روشی در کوچینگ به وجود آمد تا بتواند به والدین کمک کند با فرزندان خود ارتباط  

 . و در نهایت به او کمک کنند به رشد و شکوفایی برسندبهتری برقرار کنند 

از روش های کوچینگ راه حل محور است و والدین را در نقش کوچ قرار داده     این مدل 
است. این ابزار قدرتمند به خانواده ها کمک می کند تا با فرزندان خود ارتباط بهتری برقرار 

 یت یک فرزند موفق تربیت کنندکنند ، استاندارد خود را باال ببرند و در نها



 

 باشیم؟   چگونه در نقش کوچ 

از والدین سعی دارند فرزندان خود را تغییر دهند در صورتی که بارها و بارها نشان   خیلی 
اند و با فرزندان   از بین برده  ایجاد تغییر، روابط خود را  افراد به جای  داده شده است که 

برسد که   خود دچار مشکل شده اند. به همین دلیل وقتی فرزندتان به این نتیجه و آگاهی  
 .کند، این موضوع می تواند پایان بهتری داشته باشد و کالً زندگی او را تغییر دهد  باید تغییر 

باید یاد بگیرند ، مهارت خوب شنیدن است     یکی از مهارت هایی که والدین در نقش کوچ
 . کنیم بهتر از هرکس دیگری نیاز فرزند خود را می دانیمزیرا اکثر اوقات ما فکر می

کاری را که خودمان فکر می اگر کمی با خودمان صاد کنیم برای فرزندمان بهتر  ق باشیم ما 
کنیم زیرا به  است را از او می خواهیم انجام دهد در صورتی که در بیشتر مواقع اشتباه می 

کنیم  درستی متوجه مشکل فرزند خود نمی شویم و در نهایت مشکلی به مشکالت اضافه می 
 .کنیمو روابط خود را خراب تر می

 چرا این اتفاق می افتد؟ 

می دانیم او     کنیمدر مورد مشکل یا مسائل خود صحبت می کند، فکر می   وقتی فرزند ما
می خواهد یا چه چیزی را بیان می کند به همین دلیل وسط حرف او می پریم و  چه چیزی  

به    نمی گذاریم او صحبت بکند که این موضوع باعث می شود فرزند ما از ما دور شود زیرا 
 .او اجازه ندادیم به درستی شنیده شود

قرار می گیرند صحبت ها و خواسته     به همین دلیل است که وقتی والدین در نقش کوچ
آن ها   های فرزند خود را بهتر   او را درک می کنند و در نهایت می توانند به  می شنوند و 

 .کمک کنند، انتخابات درستی داشته باشند

سؤاالت قدرتمند آگاهی پیدا می کند ،     شنیده می شود و با کمکهنگامی که فرزند شما  
هدیه ای گران بها مثل تفکر خالق به فرزند خود داده اید که به کمک آن می تواند مسائل 

 .خود را در کل زندگی حل کند



 

این موضوع به این دلیل اتفاق می افتد که فرزند شما مسئولیت رفتارها و کارهای خود را  
 .ی گیرد ، تصمیمات درست تری می گیرد و در نهایت باعث سرافرازی شما می شود بر عهده م

 

 جور دیگر باید دید 

اتفاق بیفتد باید تغییر دیدگاه در شما رخ دهد ،یعنی این  اینکه  اینکه موضوعات و    برای 
 والدین در نقش کوچ . زاویه دیگر ببینید   چالش های مختلف را از یک

یاد  درستی  به  را  گوش شنوا  مهارت  بتوانید  که شما  افتد  می  اتفاق  زمانی  موضوع  این 
گوش دهید و با این گوش دادن به او  بگیرید. وقتی شما بتوانید به فرزند خود به درستی  

د که او را دوست دارید ، می توانید ارتباط بهتری با او برقرار کنید و این حس را منتقل کنی 
 .مسائل را از دید او ببینید

کوچ   که شما در نقش  گیرید،  زمانی  یاد می  را  گوش شنوا و سواالت قدرتمند  ، مهارت 
توانایی بازخورد صادقانه را پیدا می کنید و به جای اینکه فرزند خود را با قضاوت و داوری  

 .رنجانید ، او را به سمت خود می کشیدب



 

 مزایا کوچ بودن والدین

و با مهارت گوش شنوا او را    وقتی شما در نقش کوچ ، با فرزندان خود صحبت می کنید.1
درک می کنید ، می توانید سواالت قدرتمندی را طراحی کنید که فرزندتان را به فکر کردن 
زیرا در مورد   این موضوع باعث می شود فرزند شما خالق تر شود   . کند  عمیق وادار می 

 . هی می رسدچالش های خود به آگا 

وقتی فرزند شما شروع به تفکر می کند خالقیت او پرورش می یابد و در نهایت راه حل .2
خودش   های منحصر به فردی را برای مسائل خود پیدا می کند و توانایی ها و استعدادهای  

 . را کشف می کند

با فرزند.3 که  این  بر  گیرید عالوه  کوچینگی را یاد می  ارتباط   وقتی شما مهارت های  خود 
بهتری برقرار می کنید ، ارتباط بهتری حتی با همسر خود خواهید داشت زیرا می توانید در 

 .زندگی زناشویی نیز از مهارت های کوچینگ استفاده کنید

هستند، باعث می شوند فرزندانشان به این درک برسند    والدین در نقش کوچ  زمانی که.4
که فرد ارزشمندی هستند . این موضوع به این دلیل اتفاق می افتد که باز خورد درستی به 

 .او داده اید و او را قضاوت نکرده اید و او را به خاطر اشتباهاتش سرزنش نمی کنید

ند ، بدون قضاوت بازخورد می دهند به همین دلیل به  هست  وقتی والدین در نقش کوچ.5
آیینه رفتار می  اینکه آن ها را تحقیر کنند ، مانند  احترام می گذارند و به جای  فرزند خود 

 .کنند و با بازخورد صادقانه به فرزند خود کمک می کنند تا به اشتباه خود پی ببرند

کوچینگ ، به فرزند خود کمک می   و به کمک فرآیند والدین وقتی در نقش کوچ هستند  
و می تواند به فرد    کنند تا به آگاهی برسد، در نتیجه اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کند

 .موفقی تبدیل شود فردی که شما به او افتخار می کنید



 

 

 موانعی که از کوچ شدن شما جلوگیری می کند 

شاید با خود بگویید من برای این کارها زمان کافی ندارم، یا اینکه دیگر از من گذشته است  
  .ی که فرزندم بخواهد را در اختیار او قرار می دهمبه همین دلیل هرچیز 

بیایید با هم صادق باشیم آیا واقعًا این موضوع می تواند روابط ما با فرزندانمان را درست 
کند. قطعًا نه به همین دلیل ما باید مهارت هایی را یاد بگیریم که به ما کمک کند با نسل  

وتی دارد ارتباط برقرار کنیم و بتوانیم این شکاف به وجودآمده را جدیدی که نیازهای متفا
 .از بین ببریم

اند، به همین دلیل ما  پر کردن این شکاف را پدر و مادر و یا در مدرسه به کسی یاد نداده 
که بهباید خودمان دست  ارزشمند خانوادگی  روابط  زندگی خود و  برای نجات  و  کار شویم 

 .داریم تالش کنیم

 الم آخر ک

عنوان والدین در برابر فرزندان خود مسئول هستیم .به همین دلیل دوست  هرکدام از ما به 
 .دست پیدا کنند و بهترین خودشان باشند  داریم فرزندانمان به بهترین نتایج



 

بیشتر والدین فکر می کنند اگر فرزند خود را در بهترین مدارس ثبت نام کنند ، یا همه چیز  
اختیا اگر را در  که  او می تواند به فرد موفقی تبدیل شود در صورتی  او خود قرار دهند  ر 

های خود را کشف  نتوانند ، خواسته ها و نیاز های او را درک کنند، یا اجازه دهند او توانایی 
توانند با فرزند خود به درستی ارتباط برقرار کنند و به جای اینکه به او کمک کنند،    کند، نمی

 .ت او در زندگی می شوندمانع موفقی

 بازخورد  و سواالت قدرتمند  ، گوش شنوا  به همین دلیل وقتی مهارت های کوچینگ مثل،

صادقانه را یاد بگیرید می توانید ارتباطات بهتری با فرزند خود برقرار کنید ، بهترین کمک را 
از تفکر خالق برای حل مسائل خود  او خالق شود و  او بکنید و در نهایت باعث شوید  به 

  .استفاده کند

اگر شما هم فکر می کنید به این مهارت ها نیاز دارید و می خواهید در نقش کوچ باشید  
 .فرم زیر را پر کنید
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