
 نقش کوچینگ در حل اختالفات زوجین

اند. همه کسانی که به نوعی در مسیر ازدواج قرار گرفته اند، به نوعی احساسی شبیه نگرانی و اضطراب را تجربه کرده

مهمترین دلیل این اضطراب و نگرانی عدم شناخت دقیق موقعیت و نگرانی زیاد از ورود به دنیایی جدید است. 

د، اما با گذشت مدت زمان کمی، این شور روز به روز های مشترک در ابتدای آغاز شاد و پرشور هستناغلب زندگی

 .شودتر میکمرنگ

  

 چکیده مطالب

 ها و راهکارهاکوچینگ دراختالفات زوجین چالش 

 روش کوچ در برگزاری جلسه حل اختالف 

 سوال کلیدی که الزم است هر یک از زوجین در دایره حل اختالف از خود بپرسند: 

 هفت مهارت سازنده برای ارتباط بهتره زوجین 

 دهد؟ای نمیچرا کوچ مشاوره یا نسخه 

 ها و راهکارهاکوچینگ دراختالفات زوجین چالش

چون داروی مسکنی کنند، اغلب همتالش می مشترک ترمیم زندگی گرانی که برایمشاوران ازدواج و روان درمان

هایشان اغلب نسخه هایی تکرار ها و آموزهرسانی آنها، توصیهکنند و ترکیب کمکبرای مشکالت زوجین عمل می

شونده و بازگشت پذیر هستند. این نسخه ها در بیشتر مواقع تنها مدت زمان کوتاهی اثر گذار است و دوباره زوجین 

 .ردندبه نقطه آغازین مشکالت حل نشده باز می گ
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 .کنترل بیرونی دلیل این بازگشت در دو کلمه خالصه می شود،

  

 

  

 کنترل بیرونی چیست؟

او را وادار  رفتار دیگری کنند، در تالش هستند با زیر نظر گرفتنزن و مرد حتی زمانی که با مشاور صحبت می

گر توجه داشته باشد.از طرفی کنترل بیرونی یا تالش برای تغییر دیگری، نه تنها کنند که به نسخه مشاور یا درمان

کند که خود از مهمترین دالیل اختالف در زندگی زوجین میباشد. در چنین مشکلی از یک رابطه برطرف نمی

ه کنترل درونی )یا تالش برای تصحیح رفتار خود( را هایی کشرایطی مراجعه به روش کوچینگ و دیگر روش

 .گردانندکند، در بلند مدت را به مسیر آرامش برمیهای کنترل بیرونی میجایگزین روش

https://faracoach.com/three-important-techniques-in-adapting-and-dealing-with-people/
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از آنجایی که کوچینگ بر پایه باور و اعتماد به مراجع بنا شده و به جای اشاره به گذشته و درگیر شدن در آنچه 

کند تا هر یک به صورت جداگانه به بررسی پردازد و به زوج کمک میاست، به آینده میدر میان زوج اتفاق افتاده 

تری در حل تواند اثرات بلند مدتشان اثر گذارد، حرکت کنند، می بهبود رابطه تواند در روندرفتار خود و آنچه می

مشکالت زوجین ایفا کند. از سویی کوچینگ یک روش آموزشی میباشد. یعنی زوجین بعد از جلسه کوچینگ، یاد 

 .وگو کنندمی گیرند از این به بعد چگونه برای حل مشکالت خود گفت 

  

 روش کوچ در برگزاری جلسه حل اختالف

 آشکار  مراجع پس از آشنایی اولیه و صمیمی سازی که با همراهی کوچ صورت می گیرد بخش های بیرونی و

 از تفادهاس با ندارد، اینشده تعیین پیش از نسخه هیچ کوچ که آنجایی از. کند می بیان را خود مشکل یا مسئله

ابد. به عبارتی )در اختالفات زوجین( دری را خود مشکل ریشه مراجع تا کندمی تالش کوتاه و کلیدی سواالت

های وجودی خود، نیازهای اساسی و هرچقدر در یافتن عمق مسئله با مراجع بیشتر پیش بروند، مراجع به ارزش

 .تر می شودتوقعی که از همسر خود دارد و نقش خود در رابطه آگاه
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ام است، در نتیجه مراجع در پایان جلسه برای یافتن حل مسئله از طریق اقد از آنجایی که کوچینگ، روش و هنری

کوچینگ به احتمال زیاد از کنترل بیرونی که همان کنترل دیگری است دست برداشته و در مسیر کنترل درونی 

 .وتغییرات بنیادین در عملکرد خود اقدام می کند

 را با دیگری بررسی کردهبه دلیل همین تفاوت در نیازها اگر زوجین قبل از ورود به زندگی مشترک نیازهای خود 

شک آنها کمتر به کنترل بیرونی و تالش برای تغییر دیگری متوسل شده و زندگی شادتری و جدی بگیرند، بی

 .دارند

برای حضور در جلسات کوچینگ اگر هر دو نفر همزمان به کوچ مراجعه کنند امکان ایجاد تعامل بیشتری است. 

گو به توافق وهایی که با یکدیگر دارند با گفتتار خود را بپذیرند و در تفاوتگیرند مسئولیت رفچرا که آنها یاد می

 .برسند

  

 

https://mycharlestontherapist.com/blog/online-counseling/top-10-best-online-marriage-counseling-programs-reviewed/


  

 :سوال کلیدی که الزم است هر یک از زوجین در دایره حل اختالف از خود بپرسند

 من چه کمکی می توانم بکنم تا زندگی مشترک بهتری داشته باشیم؟

 کمک می کند یا خیر؟ با همسرم بهبود رابطه آیا بیان این موضوع مرا به نزدیکتر شدن و

ان تالش کنند، شیر دیگری )کنترل بیرونی( تصمیم بگیرند برای بهبود روابطوقتی هر دو نفر به جای اصرار به تغی

شک شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد. در اینجا کوچینگ بدون قضاوت و دخالت مستقیم به فرد یا افراد بی

ود بکند در مسایل زندگی خود عمیق شوند، دست از کنترل دیگری بردارند و مسئولیت الزم برای بهکمک می

 .رابطه خود را به عهده بگیرند

بود توان به هفت عادت ناترین مسائلی که باعث از هم گسیختگی یک زندگی مشترک می شود، میاز جمله اصلی

 :کننده که برای روابط بسیار خطرناک است پرداخت

 انتقاد کردن .1

 سرزنش کردن .2

 شکوه و شکایت کردن .3

 غرغر کردن .4

 تهدید کردن .5
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 تنبیه کردن .6

 رای کنترل کردن دیگریباج دهی ب .7

دارند و  گانه ژنتیکیهای نابودکننده همگی ریشه از عدم توانایی در به توافق رسیدن بر سر نیازهای پنجاین عادت

 از استفاده  شود.ها را آغاز کند، همزمان فرد دیگر از رابطه دورتر میها یکی از این روشهر زمانی که یکی از زوج

های خیلی واضحی به روابط دهد و آسیبهایی که ظاهر مشکالت را نشان میها و جدلثبح خالف بر هاعادت این

توانند در مرور زمان و بدون اینکه اتفاق محسوسی را نشان دهند باعث از دست رفتن همه میل و زنند، میمی

، رد و یکریز غرغر کنداشتیاق حضور در رابطه باشند. برای مثال اگر زنی از دیر به خانه آمدن همسرش ایراد بگی

 .آیدمرد هربار برای رهایی از غرولندهای همسر، بازهم دیرتر به خانه می

  

 



  

 هفت مهارت سازنده برای ارتباط بهتره زوجین

گیرند، چگونه با کند، زیرا زوج در جلسات کوچ یاد میکوچینگ مشکالت زوجین را به صورت موقت حل نمی

گو شوند و هر کدام سهم خود را در بهبود شرایط نگاهی رو به جلو و سازنده به جای غر زدن، با یکدیگر وارد گفت و

 .هارت سازنده روابط موضوع را کامل کنیمم هفت  رابطه اعطا کنند. در این میان بد نیست با اشاره ای به

 گوش کردن .1

 حمایت کردن  .2

 تشویق کردن .3

 احترام گذاردن .4

 اعتماد کردن .5

 پذیرفتن فرد همانگونه که هست .6

 گفت وگو نکردن همیشگی درباره اختالفات .7

 .شود اختالفات در زندگی زناشویی را به حداقل رسانداین ها مواردی هستند که با رعایت آنها می

  

 دهد؟ای نمیکوچ مشاوره یا نسخهچرا 



ا صیقل برداری یسادگی در حال کشف، پردهمراجع نیست. بلکه کوچ به اصالح یا تغییر زیرا از نظر کوچ نیازی به

فرد مراجع است. از سویی در تمامی جلسات کوچینگ دستور جلسه و موضوعیت از طرف مراجع وجود منحصربه

  .ه مراجع است نه تعریف کردن موضوع جلسه برای اوتمرکز کوچ حل مسئل .اعالم می شود

ند و در کنوقتی نیازهای زوج با یکدیگر متفاوت باشد، آنها در گام اول دیگری را به عدم درک یکدیگر محکوم می

کنند دیگری را کنترل کنند تا برای رفع نیاز اساسی آنها اقدام کند. کوچینگ روشی گفت و گو مواردی تالش می

ت. کوچ کمک می کند آنها پیش از هرچیزی دست از کنترل یکدیگر بردارند و سهم خودشان در بهبود محور اس

 .رابطه را مد نظر قرار دهند. این نقطه تقابل مشکالت میباشد

  

 نتیجه گیری

رساند به سمت مقابل حرکت شان آسیب میگیرند از روی نقاطی که به رابطهزوجین در جلسات کوچینگ یاد می

د و به سوی مهارت های سازنده رابطه تغییر دیدگاه بدهند. کوچینگ در یک رابطه زناشویی به جای نگاه به کنن

گذشته و باز کردن مشکالتی که در دلشان راه حلی وجود نمدارد، با کمک به تغییر زاویه دید و رفتار زوجین کمک 

داشته  با یکدیگر احساس بهتری” ازدواج“بت به می کند آنها بهتر وبیشتر زندگی مشترکشان را دوست بدارند و نس

 .باشند



  

 :منابع
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 ازدواج بدون شکست ویلیام گلسر دکتر علی صاحبی

 نفیسی علیرضا و عسگرحلوائی علی ترجمه استار جولی نویسنده –کتاب راهنمای مربیگری

 


