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گیرد و به خودش شکل مینسبت ای است بین کوچ و مراجع که بر بستری از مسوولیتِ مراجع کوچینگ رابطه

 کند.، کمک میاوهای بر مبنای آگاهی یمسیر به مراجع در ساختِ ،های خودکوچ با تکیه بر صالحیت

کوچینگ الزم  یهای مشخصی است، مراجع هم برای حضور در جلسهبه نظرِ من همان طور که کوچ دارای ویژگی

 .بیابدگیری ی کوچینگ امکان شکلهایی باشد تا جلسهاست دارای ویژگی

و  پذیریمادگی کافی برای مسوولیتگیرد که مراجع، آی کوچینگ زمانی شکل میریف فوق، جلسهبنابر تع

 باشد. منظور از آگاهی:همچنین آگاهی کافی برای پاسخ دادن به سواالتِ کوچ را داشته

 های محیطیبندی و واکنش به محرکتوانایی تشخیص، طبقه -1

  خود دسترسی به حاالت درونی -2

 رفتار یشیارانهوکنترل هتوانایی تمرکز بر موضوع مشخص و  -3

عوامل مختلف بروز نگرانی و ناراحتی را که  "کنی چرا ناراحتی؟فکر می"این پرسش که: به در پاسخ  در مجموعو 

 است را نام ببرد.در چند روز گذشته برای وی حادث شده
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کند، مراحلی که از و استدالل از یک سری مراحل عبور می تفکرتوانایی کودکان در ی رشد ژان پیاژه، طبق نظریه

هر یک از این مراحل که  کلی تقسیم نمود یمرحلهرا به چهار  ذهنی رشدلحاظ کیفی با یکدیگر تفاوت دارند. او 

 است. این چهار مرحله عبارت اند از: تر تشکیل شدهاز مراحلی کوچک

 ) بدو تولد تا دو سالگی(حرکتی-حس یمرحله -1

 ) دو تا هفت سالگی(عملیاتی پیش -2

 )هفت تا یازده سالگی( عملیات عینی -3

 ه سالگی به بعد(یا انتزاعی )یازد عملیات صوری -4

تواند موضوعات را لمس کند و میکودک تنها بر اساس آنچه که مشاهده میی فوق تا یازده سالگی بنابر نظریه

باشند یعنی موضوعات مجرد در خصوص موضوعاتی که عینیت ندارند و ملموس نمی و دهدپاسخ صحیحی می ،کند

انزده الگی ) تا پد؛ حال آن که از یازده سپاسخ صحیح را ندار یتوانایی ارائه )مانند درد، مرگ، نگرانی و...( و انتزاعی

استدالل قیاسی  و توانایی تفکر انتزاعیاو به مرور . ابدیدست میکیفیت شناختی باالترین کم به سالگی( کودک کم

سازی، المثل، فرضیهضربتفسیر مواردی چون تغییر و تواند به و می ،ابدییممفهوم احتماالت را در؛ دکنپیدا میرا 

به  آگاهی او رفته رفته شروعد بپردازد. در این سن، حتی عینیت ندار و تفکر پیرامون مسائلی که استدالل کردن

تواند آگاهیش نسبت به احساسات خود باالتر رود، چرا که رود، میی او باالتر میو هر چه تجربه کندمی تکامل

 رشد عاطفی انسان درگرو تجارب اوست.

 رسند ونمی انتزاعی عملیات یمرحله به یکسان میزان به و واحد زمانی در نوجوانان یههمالزم به ذکر است که  

 . نرسندرحله این مبه  مکن است اصالا برخی، م

بی تواند مکمل بسیار خوی کوچینگ آمادگی ندارد، اما کوچینگ میبنابر مطالب فوق، کودک برای حضور در جلسه

ها از زوایای دیگر، همچنین ی پرسشگری و دیدن پدیدهدر فرایند آموزش یا درمان او باشد. برای تقویت روحیه

نگی های آینده چگوآورد. در مقالهوبی را برای شما به ارمغان میتقویت تفکر حل مساله، کوچینگ ابزارهای بسیار خ

 دستیابی به ابزارهای آموزشی از طریق کوچینگ را تشریح خواهم کرد.

کار با کودک هم از حیث رویاگونگی دنیای کودکی و هم از حیث پیچیدگی انسانی مخلوط الزم به ذکر است که 

شناخت دارد. در این فرایند پیچیده،  علم وه تجربه، و نیاز ببوده ار با رویاپردازی و ناب بودن، کاری بس دشو

 . ها آشنا باشدتدالل او از پدیدهی اسبا فرایند رشد کودک و نحوه مربیضرورت دارد 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
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