
 

 لیزر کوچینگ چیست؟ 

می و  ندارید  زیادی  زمان  که  هستید  افرادی  جزء  هم  شما  زاگر  نتیجه  خواهید  به  ودتر 
مطلوب برسید و یا مشکلی با ریشه یابی مشکالت خود ندارید، لیزر کوچینگ راهی مطمئن  

 .و عالی برای رسیدن به این خواسته است

قبل از این که بدانید لیزر کوچینگ چیست بهتر است ابتدا معنای کوچینگ را بدانید تا  
از لیزر کوچینگ داشته باشید. کو آن با  بتوانید درک بهتری  که در  است  چینگ فرآیندی 

های خود را شناسایی کرده و بتواند  شود تا بتواند استعدادها و تواناییمراجع مشارکت می
هایی جدیدی برای چالش خود  مسائل را از یک دیدگاه دیگر نگاه کند و در نهایت راه حل 

 .پیدا کنند

 لیزرکوچینگ 

کوچینگ باعث می با سرعت بیشتری  لیزر  آگاهی و نتیجه مطلوب برسد به  شود فرد  به 
دهد تا به منزل و مقصود  همین خاطر لیزر کوچینگ فرایندی است که به فرد نقشه راه می 

 .خود دست یابد

یک تعریف ثابت و مشخص برای لیزر کوچینگ تعریف   ICF فدراسیون بین المللی کوچینگ
اما کوچ های حرفه  از مزایای بسیار  ای با توجه به معنایی که این رونکرده است  ش دارد 

 .کنندمفید آن استفاده می 

کوچینگ سریع  لیزر  که زمان زیادی ندارند چون فرآیند  افتد برای مراجعینی  اتفاق می  تر 
کنند افرای هستند که نسبت به  بسیار کارساز است. کسانی که از این روش استفاده می 

دهند. این روش را حتی    ریشه یابی مشکالت خود توسط کوچ حساسیت زیادی نشان نمی
 .توان به پکیج های کوچینگی اضافه کرد تا اثربخشی دوچندانی داشته باشدمی



 

 های لیزر کوچینگ ویژگی 

لیزر کوچینگ همان جلسات کوچینگی است اما مزایای ویژه تری نسبت به آن ها دارد که  
 :اند ازعبارت

های این نوع کوچینگ از نظر تعداد جلسات، زمان کمتر و تعداد کمتری دارد اما در زمان 
 .گیردبسیار خاص و برای اهدافی مهم مورد استفاده قرار می

 .تری در نظر گرفته شده استتر اما پر بازده تاه این نوع کوچینگ برای مکالمات کو

وقتی فردی خارج از برنامه کوچینگ نیاز به یک جلسه فوری دارد لیزر کوچینگ ابزار بسیار  
 .قدرتمندی برای این موضوع است

 کنیم؟ در جلسات کوچینگ به چه چیزی دست پیدا می

 شودمیتر شناساییمشکل سریع  •

 شودوضعیت به سرعت شفاف می  •

 رودبه سرعت ترس از بین می •

 شودروند هدف گذاری با سرعت بیشتری انجام می •

 گیرد تر مسئولیت رفتارها و کارهای خود را بر عهده می فرد سریع  •

 لیزر کوچینگ مناسب چه کسانی است؟ 

می  که  فردی  میهر  کند  پیدا  خود  مشکالت  برای  سریعی  حل  راه  لیزر  خواهد  از  تواند 
نماید استفاده  می کوچینگ  جلسات  این  سمت  .  به  را  فرد  هدفمندی  صورت  به  تواند 

یا هر فرد   رهبر  کار، یک  کسب و  تعریف یک مدیر، صاحب  این  با  کند.  درستی هدایت 
 .تواند از آن برای حل چالش خود از آن استفاده کنددیگری می

 لیزر کوچینگ چه مزایایی دارد؟ 

 ها در زمانی که به کمک نیاز داریدحل چالش  •



 

 زیربنای کوچینگ رهبری است •

 کمک بزرگی به رهبری و مدیریت می کند  •

 انجامدبا دقت و سرعت بیشتری به هدف می •

 خدمتی مازاد نسبت به جلسات کوچینگ منظم است •

 .در هر زمانی و مکانی قابل اجرا است •

 کالم آخر 

کنند. آن ها با  گ برای رشد و ارتقا زندگی فرد کمک می ای در فرآیند کوچین کوچ های حرفه 
مهارت گوش شنوا، بازخورد صادقانه و به دور از قضاوت و سؤاالت قدرتمند به فرد کمک 

این جلسات ترکیب می می آن را با  این کنند فرد زودتر به نتیجه برسد و زمانی که  کنند، 
اف و این تفاسیر بهتر است افراد از شود. با این اوصفرآیند با سرعت بیشتری انجام می

هر دو فرآیند به صورت مکمل استفاده کنند تا زودتر به نتیجه دلخواه خود دست پیدا 
 .کنند

 


