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من  وليس  الطريقة،  بنفس  يعمالن  مدربان  يوجد  ال 
القادة  فتدريب  األساس.   في  هذا  يحدث  أن  المفترض 
عالقة  على  يقوم  أن  يجب   (Executive Coaching)
العالقة  هذه  تكون  أن  على  والعميل،  المدرب  بين  خاصة 
شراكة  عالقة  إنها  واضحة.   وحدود  معالم  وذات  صادقة 
لذلك،  للطرفين.   إيجابية  نتائج  تحقيق  إلى  تهدف  إنسانية 
ال يكمن تميز مدرب القادة في معرفته المعلومات الالزمة 
بخصوص التدريب وأساليبه وحسب، بل إن المدربين األكثر 
نجاًحا يدمجون طبيعتهم الشخصية في النشاط التدريبي، بما 
في ذلك أهدافهم ومشاعرهم وتفاعالتهم مع اآلخرين.  وهم 
يعتمدون على مزيج من الخبرة المهنية والسمات الشخصية 
لمساعدتهم  الرسمي  التدريب  جانب  إلى  بالذات،  والوعي 

وأسئلتهم  مالحظاتهم  تشكيل  في 
وافتراضاتهم بشأن عمالئهم.
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الذي  الفريد  المزيج  يشكِّل  أن  يمكن 
تتمتع به من علم وخبرة وحدس نسيًجا 

واحًدا ليتحول إلى نمط يصبح مماثًال للمدربين اآلخرين، 
ومختلًفا عنهم في الوقت ذاته أيًضا.  وبعد أن تشكِّل ذلك 
النمط، ستكون أكثر قدرة على وصف خدماتك لآلخرين، 
وتقديم هذه الخدمات بشكل متسق، والتعامل مع المزيد من 
التحديات الصعبة.  عملية تشكيل هذا النمط هي األساس 
الذي تحدد بناًء عليه طابعك الشخصي في التدريب، وهي 

لهذا السبب ذات قيمة كبيرة وفائدة عملية فورية.

وضع بصمتك الشخصية ال يحدث في األسابيع األولى من 
بدء عملك كمدرب، بل يتطلب هذا وقًتا وممارسة وتفكيًرا 
بهذه  القيام  لك  يتسنى  حتى  عنك  اآلخرين  بآراء  ومعرفة 
الخطوة.  لكن من ناحية أخرى، لن يكون من السابق ألوانه 
أن تبدأ في تحديد عناصر طابعك الشخصي في التدريب، 

حتى يتطور كلما زادت خبرتك ومعرفتك.

بالنسبة إلى أي شخص جديد في مهنة 
التدريب، فإن تشكيل الطابع الشخصي 
ففي  الكثير.   يتطلب  المجال  هذا  في 
بداية المسار المهني لمعظم المدربين، 
يكون اهتمامهم منصًبا على األساليب 
المتعارف  واإلجراءات  واألصول 
اآلخرون.   بها  يوصي  التي  عليها 
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استخدم معرفتك وخبرتك في صناعة القادة

 تأليف:  مايكل فريش وآخرين

ية
شر
د ب
ار
مو

❂ اكتشف طابعك الشخصي في التدريب
❂ كيف تدير عملية التدريب بكفاءة؟

❂ كيف تطوِّر األهداف التدريبية بالتعاون مع 
العميل؟

❂ تقييم عملية التدريب
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التميز  لك  يضمن  ال  فإنه  ذلك،  ومعقولية  منطقية  ورغم 
واقع  في  عميل.   بكل  تلتقي  عندما  والنجاح  واالختالف 
األمر، تكوين الطابع الشخصي يتطلب منك أن تخرج من 
بحيث  التدريب  في  عليها  المتعارف  العامة  المبادئ  إطار 
تدمجها في تجربتك الفعلية وتكتشف ما ينقصك وما يميزك 

كمدرب.

ترجع أهمية تشكيل الطابع الشخصي إلى عدم وجود طريقة 
واحدة مثلى للتدريب، حيث يشارك المدربون والعمالء، بل 
برمتها.   العملية  تصميم  في  التدريب،  موضوعات  وحتى 
يصف الطابع الشخصي ما تحاول أن تقوم به مع عمالئك، 
واضحة  رؤية  بلورة  على  التدريب  بقدرة  اعتقادك  ومدى 
وإحداث تغيير إيجابي، وما تشعر بضرورة االستعانة به 
في  وخبيًرا  إنساًنا  بصفتك  ذلك  كل  التدريبية،  العالقة  في 
نفس الوقت، مما يتيح لك أكبر قدر من المرونة لتصوغ 
حالة  تمثلها  التي  التحديات  بما يالئم  التدريب  أسلوبك في 

بعينها.

يتألف الطابع الشخصي للتدريب من ستة عناصر رئيسية 
هي  العناصر  هذه  من  ثالثة  كمدرب.   شخصيتك  تحدد 
عن  اإلجابة  في  وتظهر  تفكيرك  طريقة  إلى  الُمدَخالت 

األسئلة العامة التالية:
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مواهبك  تقدم  إنك  إذ  صرف،  شخصي  نشاط  التدريب 
المتعددة وتجاربك الشخصية في مهام التدريب التي تقوم 
بها.  ورغم أن ليس كل ما مررت به في حياتك وثيق الصلة 
بعملية التدريب، فمن المهم أن تحدد الجوانب الشخصية التي 
سيكون لها أثر واضح وملموس على ممارستك للتدريب 
وعلى عالقتك بعمالئك.  تذكر أن شخصيتك، وتجاربك في 
الحياة، ومشوارك العملي، وطريقة تعاملك مع اآلخرين، 
واهتماماتك، وأفكارك عن النجاح، ومهاراتك، ومواهبك، 

كلها عوامل تؤثر على طريقتك في التدريب.

فكر في إجابات األسئلة التالية لدى تأملك مسألة الُمدخالت 
التي تشكل طابعك الشخصي في التدريب:

الشخصية  وتجاربك  ونشأتك،  لماضيك،  يمكن  كيف   ❂
المبكرة، والشخصيات التي تتخذ منها قدوة، وسماتك 

الذاتية، أن تؤثر على طريقتك في التدريب؟  على سبيل 
لت رغبتك  المثال:  ربما تكون قد نشأت داخل أسرة شكَّ
في مساعدة اآلخرين، أو االعتماد على النفس، أو الميل 
أثرها  لها  سيكون  عوامل  كلها  وهي  االنطوائية،  نحو 

على ما تقدمه من تدريب.
❂ ما صلة التعليم الذي تلقيته بالتدريب؟  ما مدى ارتباط 
خبرتك  أو  الجامعية،  بعد  ما  أو  الجامعية،  دراستك 
تمارسه  بما  تلقيتها،  تدريبية  دورات  أي  أو  المهنية، 
من تدريب؟  ما األفكار المتعلقة بتنمية الذات والتحفيز 
والقيادة والعمل التي تعلمتها في أثناء الدراسة ويمكن 

تطبيقها على التدريب؟
❂ كيف دفعك عملك إلى مهنة التدريب؟  الحظ أن فترة 
الجزئي  الدوام  ووظائف  العمل،  أماكن  في  االختبار 
صلة  لها  يكون  ربما  عملية،  تجارب  وأي  الكلي،  أو 

مباشرة أو غير مباشرة بالتدريب.

  :»°ù°SDƒe QÉWEG ‘ âfCG  :2 π nNó oŸG
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غالًبا ما يتم تدريب القادة في سياق مؤسسي، ولكل مدرب 
تجاربه المختلفة داخل المؤسسات.  وسواء كنت موظًفا أو 
مديًرا أو مستشاًرا أو عضًوا في مجلس اإلدارة أو مدرًبا، 
الطريقة  على  تؤثر  أن  المرجح  من  بتجارب  مررت  فقد 
التي تتفاعل بها مع رعاة التدريب وغيرهم داخل المؤسسة.

إذا كان سبق لك تدريب القادة والمسؤولين التنفيذيين سواء 
وتعاملك  تواصلك  أن  فاعلم  خارجها،  أو  المؤسسة  داخل 
طابعك  لتشكيل  ضروري  أفرادها  ومع  معها  المسبق 
الشخصي في التدريب.  وفيما يتعلق بالطريقة التي تتعامل 
بها داخل المؤسسات، فإن هذه األسئلة تمثل أهمية خاصة 

بالنسبة إلى نشاطك التدريبي:
❂ ما دافعك األساسي لإلقبال على هذا العمل؟  ما التجارب 
التي مررت بها داخل المؤسسات وتشير إلى مدى فائدة 
التدريب؟  ما مدى شعورك بالحماس بناًء على النتائج 

المؤسسية والفردية للتدريب؟
❂ كيف تلبي أهدافك التدريبية توقعات المؤسسة؟

المؤسسة؟   داخل  القيادي  التسلسل  عن  تعرفه  الذي  ما   ❂
في معظم األحيان سيكون لبيئة العمل الخاصة بعميلك 
مستويات متدرجة من القيادة.  فما تجربتك في التعامل 
وسياسة  الرسمية،  والسلطة  اإلداري،  الهيكل  مع 

المؤسسة، وفرق العمل بها، وقياداتها؟
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إلى  يدفعك  الشخصي  لطابعك  الثالث  الُمدَخل  هذا 
التفكير فيما تفضله في ممارسات التدريب، والركائز 
األبحاث،  ونتائج  الموضوعات،  وأحدث  النظرية، 
وفي  التدريب.   بمحتوى  المتعلقة  المجاالت  من  وغيرها 
حين أن هناك قدًرا كبيًرا من المواد المنشورة عن تدريب 
بعينها  وأفكاًرا  موضوعات  مدرب  كل  فسيجد  القيادات، 
أخرى.   أفكار  أو  موضوعات  من  وأهمية  إلحاًحا  أكثر 
إذا كنت من المدربين المتمرسين، فقد ترغب في اختيار 
أو  بها،  الشخصي  الهتمامك  بعينها  تدريبية  موضوعات 

ربما الرتباطها بممارساتك العملية.

ÖjQóàdG á«∏ªY IQGOEG

إذا شبهنا عملية التدريب ببناء منزل، فإن دورك بصفتك 
مدرًبا يساوي دور المقاول العام الذي يتعاون بشكل وثيق 
ومحترم مع من سيعيشون في هذا المنزل، ومع الجيران، 
ويستعين خالل ذلك بالخطط التي ساهم بها أصحاب المنزل، 
مع االلتزام بالممارسات والقواعد المختلفة، وأيًضا االلتزام 
المشروع،  إلتمام  الموضوعة  الزمنية  والمهلة  بالميزانية 
عليك  لهذا  الجديد.   المكان  إلى  االنتقال  عملية  وتسهيل 

مراعاة اآلتي:

❂ مرحلة ما قبل التدريب.  األحداث والمالبسات التي أدت 
إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى مدرب تؤثر على الطريقة 

التي تشكِّل بها عملية التدريب وتديرها.  وسواء كان 
سبب االستعانة بمدرب هو وجود مشكلة، أو فرصة، 
للتدريب  عميلك  خضوع  مسألة  فإن  كليهما،  ربما  أو 
مديره،  جانب  من  نقاش  محل  األرجح  على  كانت 
ومدير الموارد البشرية، وغيرهما من المسؤولين عن 

تنمية القادة.
في  التحكم  من  تمكنك  مدى  يتوقف  الفعال.   التواصل   ❂
المؤسسة  مع  تواصلك  مدى  على  التدريبية  العملية 
الراعية والعميل نفسه بشأن التوقعات والرؤية الخاصة 
بعملية التدريب، وأنت تحتاج – على وجه الخصوص 
بك،  يتصلون  جعلتهم  التي  األسباب  معرفة  إلى   –
عملية  إتمام  بعد  يتغير  أن  يريدونه  الذي  والوضع 

التدريب.
التدريبية  العملية  في  التحكم  يبدأ  األولى.   الخطوات   ❂
سبل  لبحث  بك  الراعية  المؤسسة  اتصال  لحظة  منذ 
يتعين  مهمة  موضوعات  هناك  بخدماتك.   االستعانة 
بينها  من  نفسه،  بالعميل  تلتقي  أن  قبل  إليها  التطرق 
الجهود السابقة التي بذلها للتنمية الذاتية، وبيانات تقييم 
األداء التي ربما تكون متاحة، وخطط التطوير والتنمية 
الحالية.  قد تساعدك هذه الخلفية في رصد التحديات 

المحتملة في عملية التدريب.
ربما  التدريب،  نهاية  قرب  التدريبية.   العملية  نهاية   ❂
تفكر أنت والعميل فيما يلي:  ما الذي تعلمه العميل؟  
كيف تغير سلوكه؟  ما الجوانب التي تتطلب المزيد من 
تواصل  أن  الراعية  للمؤسسة  يمكن  كيف  االهتمام؟  
خطة  تحديث  ويعتبر  والتنمية؟   التطوير  عملية  دعم 
التطوير والتنمية لإلشارة إلى إحراز التقدم والمجاالت 
التي يمكن تطويرها واالستثمار فيها، خطوة مفيدة مع 

انتهاء عملية التدريب.

في بعض األحيان يطرأ سؤال يتعلق بما إذا كانت هناك متطلبات ال غنى عنها ال بد أن تتوفر في مدرب القادة.  ورغم 
صعوبة تحديد عامل بعينه، فإن المهارة التي تبدو أنها األهم هي القدرة على التحكم في الذات.  وفي حين أن التصرف 
بشكل تلقائي وطبيعي هو الفخ الذي يسقط فيه العديد من مدربي القادة عند تعاملهم مع عمالئهم، فمن المهم للغاية التصرف 

بشكل محترف ينم عن التركيز ووضوح األهداف واالنضباط.

المدربون الذين يعجزون عن التحكم في ذواتهم يصبحون خاضعين لردود الفعل االنفعالية للعمالء بشكل ملحوظ، وربما 
يقدمون نصائح أو حلوًال بشكل مندفع ومتهور يفتقر إلى الدقة والمهنية والحيادية والوضوح.  وعلى العكس من ذلك، فإن 

المدربين الذين يجيدون التحكم في أنفسهم، قادرون على تحديد أي فكرة ملحة والتركيز عليها خالل جلسات التدريب.
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يمكن تشبيه عملية التعاقد بين المدرب والعميل بإعداد غرفة 
قبل طالئها، فربما يبدو األمر وكأنه تأجيل وتأخير لبدء العمل، 
لكن اإلعداد دائًما ما تكون له فائدته الحًقا سواء من حيث 
فاعلية النتائج أو جودتها.  ينطبق األمر نفسه على التعاقد 
في  برغبة  تشعر  ربما  أنك  رغم  حتى  التدريب،  أجل  من 
تجاوز هذه الخطوة بسبب حماسك وتعجلك للبدء.  غير أن 
هذه الخطوة، سواء كانت بسيطة أو معقدة، ال بد أن تكون 

جزًءا من بداية أي عملية تدريب.

أال  متداخلة،  مصالح  لها  التعاقد  في  أطراف  ثالثة  هناك 
يمثلها  ما  عادًة  التي  الراعية  والمؤسسة  العميل،  وهي:  
مسؤول الموارد البشرية أو مدير العميل أو كالهما، وأنت.  
يجب أن تسهم جميع األطراف في االتفاق على التعاقد، إذ 
يعكس العقد االتفاق المتبادل بينهم، الخاص بالتنفيذ والنتائج 
العامة لعملية التدريب التي تمثل أهمية حيوية إلقامة عالقة 

عمل ناجحة بين جميع األطراف.

السابقة  التعاقد  عملية  في  العميل  مشاركة  تكون  ربما 
للتدريب محدودة، لكنها ال تقل أهمية، وعادًة ما تتم خالل 
االجتماع األول مع المدرب.  مدى تقدمك في تشكيل طابعك 
الشخصي للتدريب سيمكنك من أن تستعرض أمام العميل 
العناصر التي تفضلها في العملية التدريبية، والتفاوض معه 

حول أي تعديالت مطلوبة.

±ó¡dG Qƒ£J

ال بد أن يتم تشكيل أهداف التنمية، ال فرضها، وأن تكون 
اللحظات  فمن  بالعميل.   الخاص  السياق  بواقع  مرتبطة 
ما  العميل  يدرك  عندما  تدريب  عملية  أي  في  المحورية 
أركز  أن  يجب  ما  بالضبط  ”هذا  لنفسه:   ويقول  يحتاجه 
تتكون  أن  بعد  االستكشافية  اللحظات  هذه  تحدث  عليه!“  
فتتناقشان  وثيق،  مهني  تحالف  في  وبينه  بينك  الرابطة 

مجرد  أما  يواجهها.   التي  بالتحديات  يتعلق  فيما  وتتفقان 
االنسياق وراء ما تطلب المؤسسة تطويره في العميل، فلن 
يؤدي إلى هذه اللحظة االستكشافية الحاسمة أو حتى إلى 

االلتزام.
هذه  عينيك  نصب  ضع  التدريب،  أهداف  تطور  ومع 

االعتبارات المهمة:
❂ ال بد من احترام اإلطار الزمني الذي تم التعاقد عليه 
الهدف  تطوير  فإن  هذا  ومع  التدريب،  عملية  خالل 

يجب أال يخضع لالستعجال؛
❂ بعد إتمام عملية تطوير الهدف، ستجد أن أهداف التدريب 
وفي  الراعية،  والمؤسسة  والمدرب  العمالء  شّكلها  قد 

كثير من األحيان أيًضا الزمالء اآلخرون؛
❂ عادًة ما تظهر األهداف على مراحل، لكنها تظل قابلة 

للتعديل والمراجعة.

äÉeƒ∏©ŸG ™ªLh º««≤àdG

النقاش  التقييم  عمليات  خالل  من  المتاحة  البيانات  تثري 
بشأن تنمية العميل، وهي مفيدة ليفهم العميل نفسه، ولتشكل 
أنت انطباعاتك الخاصة.  تتضمن هذه البيانات نتائج مقابلة 
زمالء العميل، وكذلك النتائج التي اتضحت من استبيانات 
أو أدوات تقييم أخرى.  من الممكن أن تساعد هذه األدوات 
يتم  التي  المدى  قصيرة  األهداف  من  االنتقال  في  عميلك 
تصميمها.   يتم  المدى  بعيدة  أهداف  إلى  عليها  التفاوض 
الكمية  التقييم  وسائل  من  مجموعة  الستخدام  إجادتك  إن 
والكيفية على وجه الخصوص ستمثل إضافة إلى مهاراتك 
مدار  على  مفيدة  وستكون  واالستماع،  األسئلة  طرح  في 

عملية التدريب.
  

á«ªμdG º««≤àdG äÉ«∏ªY

يمثل التقييم المبني على إجراءات كمية تحدًيا فريًدا، 
بما أن األرقام لها أثر أكبر مما هو مطلوب.  ومن 
أجل تحقيق التوازن، عادًة ما تكون التقارير التفصيلية 

قد يفترض حديثو العهد بتدريب القادة أن من متطلبات النجاح أن يكون للمدرب خبرة وتجربة مباشرة في العمل القيادي، 
ولكن الحقيقة ليست كذلك.  ففي حين أن هناك حاجة منطقية إلى أن يكون مدربو القادة على قدر كبير من االطالع على 
سلوك القادة والنظام المؤسسي، فإن التجربة في قيادة مؤسسة ما ليست متطلًبا أو شرًطا أساسًيا، بل ال يعدو كونها أمًرا 
”مستحًبا“.  وفي حين أن تولي المدرب منصًبا قيادًيا يعزز من مصداقيته أمام العميل، فإن هذه الميزة فائدتها قصيرة المدى.

ájOÉ«≤dG IÈÿG IQƒ£°SCG
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من  عليها  الحصول  تم  التي  للدرجات  مصاحبة 
التقييم الكمي.  ويستخدم بعض واضعي االختبارات 
تقارير مطولة لتحويل األرقام إلى أوصاف أو حتى 
مدرًبا،  بوصفك  لكن  بالتنمية.   عالقة  لها  توصيات 
هذه  فهم  على  عميلك  بمساعدة  لك  يسمح  وضع  في  فإنك 
األرقام والرسوم التوضيحية والتقارير التفصيلية، وتحديد 

أي من تلك المواد لها أهمية فيما يتعلق بتنميته هو.

á«Ø«μdG º««≤àdG äÉ«∏ªY

والمعلومات  بالبيانات  المدربون  يستعين  أن  الشائع  من 
الناتجة عن المقابالت، لكن هناك تنوًعا كبيًرا في الطرق 
ويجمع  الوضع  يقيِّم  أن  للمدرب  خاللها  من  يمكن  التي 
اآلراء المختلفة.  على سبيل المثال:  يلجأ بعض المدربين 
إلى اآلراء التفصيلية، في حين يعتمد البعض اآلخر على 
المناقشات  اآلخر  البعض  ويفضل  المكتوبة،  الملخصات 
خالل  من  التقييمات  آخرون  يصوغ  حين  في  الشفهية، 

التقارير المباشرة أو زمالء العميل أو األطراف المعنية.

بغض النظر عن الوسيلة التي تقرر االعتماد عليها، فإن 
كل  يكون  قد  التقييم  ودرجات  المقابالت  نتائج  بين  المزج 
ما تحتاجه، كما أنه يعتبر مقدمة ضرورية لخطة التنمية، 
جانب  إلى  عليها،  التفاوض  جرى  التي  لألهداف  وتأكيًدا 

اإلشارة إلى النتائج التي تتطلب المزيد من التفكير.

ôjƒ£à∏d §«£îàdG

يمثل التخطيط للتطوير أهم جوانب عملية التدريب، وهو 
خالل  ومن  عميلك.   مع  عليها  تفاوضت  بأهداف  يبدأ 
الخطوات التي اتخذتها فيما يتعلق بجمع المعلومات واآلراء 
وصياغة المقترحات واألفكار في عملية التدريب، ستظهر 
األهداف بعيدة المدى والتي ستمثل بدورها العناوين العامة 

في خطة تطوير العميل.

استناًدا  التدريب  أثناء  في  واالقتراحات  األفكار  تنفيذ  إن 
هي  العميل  مع  الذهني  والعصف  الحرة  المناقشات  إلى 
الخطوات التالية الطبيعية لمساعدة العميل في إحراز تقدم 
ب  جرَّ كلما  للتعديل  قابلة  الخطوات  وهذه  األهداف.   نحو 
العميل طرًقا وأنشطة جديدة لتقييم النتائج.  حتى في ظل 
إليها،  جديد  إضافة  أو  إلغائها  أو  الخطوات  تغيير  احتمال 
تظل األهداف بعيدة المدى كما هي وتعزز الجهود العامة 

التي تُبذل للتنمية.

Ò«¨àdG çGóME’ AÉcöT  

رغم أن العالقة بينك وبين العمالء تزداد وثاقة على مدار 
تحديات جديدة  عملية التدريب، فإنها تظل مرنة، وتظهر 
ومختلفة تتطلب التعديل من طريقتك.  ومثلما أن الشجرة 
يمكنها أن تتحمل المزيد من األغصان واألثقال عندما تكبر 
في العمر، كذلك العالقة بين المدرب والعميل ال بد أن تكون 
قادرة على التعامل مع المزيد من الضغوط والتحديات مع 
تقدم عملية التدريب.  لهذا ضع في اعتبارك النقاط التالية:

المراحل  خالل  للمتدرب  تقدمه  الذي  الدعم  سيتحول   ❂
األولى من التدريب إلى توقعات من شأنها تغيير سلوكه 

مع تقدم عملية التدريب؛
يمكنك  جديدة،  سلوكية  أنماًطا  العمالء  تجربة  مع   ❂

مراجعة بعض التوقعات وتعديلها؛
❂ تشجيعك سيساعد العمالء على اكتشاف العراقيل التي 
تقف أمامهم واستخدام التدريب كوسيلة لحل المشكالت 

بمرور الوقت؛
❂ يمكنك أن تبدأ أنت وعمالؤك في طلب آراء المديرين 
خطة  تنفيذ  بمجرد  المعنية  األطراف  من  وغيرهم 

التطوير.

áª nμ ofi ájÉ¡f

يعتمد الختام المحكم للتدريب على ما تفعله من أجل رسم نهاية 
لعملية  يكون  ما  عادًة  لها.   والتخطيط  العملية  لهذه  إيجابية 
التعاقد.   عملية  من  جزًءا  يكون  محدد  زمني  إطار  التدريب 

هناك أوجه كثيرة يمكن أن يختلف بها عميل عن آخر، 
أو مدرب عن آخر، على سبيل المثال:

❂ السن؛
❂ التعليم (المستوى العلمي/ مجال الدراسة)؛

❂ الخبرة العملية؛
❂ االهتمامات؛

❂ الطريقة المتبعة في حل المشكالت؛
❂ الطابع الشخصي؛

❂ الدخل.

لكل  المحتمل  األثر  تفهم  أن  إليك  بالنسبة  المهم  من 
االختالفات المهمة التي ربما تكون قائمة بينك وبين 
عميلك وداخل محيط العمل الخاص به.  إذا ركزت 
فقط على جوانب معينة، فربما يفوتك بعض التحديات 

المهمة التي تواجه العميل.

äÉjó– πã“ äÉaÓàNG
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ورغم أن هذا اإلطار الزمني ربما ال يكون ملزًما بشكل 
صارم، فإنه ينقل فكرة أن التدريب بمثابة تدخل لحل مشكلة 

ما، أو أنه نقطة انطالق، وبالتالي له فترة محدودة.

نقر  أن  المهم  فمن  المؤقتة،  التدريب  طبيعة  إلى  ونظًرا 
تجنبك  نهاية.   بداية  لكل  إن  إذ  مبكرة،  مرحلة  في  بذلك 
هذه الخطوة اإلحراج الذي قد ينجم عن مناقشة هذا األمر 
في وقت متأخر من عملية التدريب، كما أنها تمثل تحدًيا 

للعميل لتحقيق أكبر استفادة من التدريب.

»°üî°ûdG ∂©HÉW äÉL nô ofl
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مع تعمقك في رحلة الموضوعات التدريبية المختلفة، فإنك 
بشكل  التدريب  في  الشخصي  لطابعك  إطار  بناء  في  تبدأ 
مؤسسي،  سياق  في  تقدمه  وما  الخاصة،  طبيعتك  يعكس 
وما تفضله من مفاهيم التدريب وممارساته وأساليبه.  مع 
وضع هذه المدخالت الثالثة مًعا تظهر الُمخَرجات الشاملة 

لطابعك الشخصي.

:1 ê nôî oŸG
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من  لهذا  أنفسهم.   المدربين  بتنوع  التدريب  طرق  تتنوع 
األفضل أن تجد أفكاًرا ومفاهيم وممارسات تروق لك، وأن 
تركز على العناصر التي تتناسب مع طريقتك في التدريب.  
الطرق  على  يركزون  المدربين  بعض  أن  مثًال،  ستجد، 
التي يساعدون بها العمالء، في حين يركز البعض اآلخر 
أو  لفهمهم،  يستخدمونها  التي  النظرية  الموضوعات  على 
فكل  بهم.   عالقتهم  إثراء  على  أساسي  بشكل  يركزون 
مدرب يستخدم حياته وتجاربه وطبيعته الخاصة في بناء 
انطالق  نقطة  هذه  يعتبر  البعض  إن  بل  بالعميل،  عالقته 

يمكن بموجبها شرح طريقته المفضلة في التدريب.  

العبارات التالية هي أمثلة للُمخَرج األول للطابع الشخصي 
في التدريب، مع تقسيمها إلى عدة فئات.  ربما تفيدك وأنت 

تفكر في هذا الُمخَرج وتحاول تشكيله:

ما  شخص  مساعدة  هو  ”التدريب  العمالء:   مساعدة   ❂
على زيادة فاعليته إلى أعلى مستوى.  وستكون خطة 

التطوير تعبيًرا ديناميكًيا عن تطلعات عميلي وأفكاره 
لبلوغ هذا الهدف.“

❂ تلبية تفضيالت العمالء:  ”تتضمن طريقتي في التدريب 
التأني في تحديد نوايا العميل وفهمها.  ويجب أن تشجع 
والتلقائي  الحر  النقاش  العميل  مع  تدريبية  جلسة  كل 

بشأن األفكار والمشاعر واألحداث والتحديات.“
أن  التدريب  عملية  لي  ”تتيح  العمالء:   مع  العالقات   ❂
يركبه  الذي  المتحرك  القطار  ذلك  جوار  إلى  أركض 
نتحرك  أن  الوقت  لبعض  يمكننا  لذلك  بالفعل،  العميل 
بالسرعة ذاتها، فأشاركه رحلته ونتبادل سرد القصص 
نظر  وجهات  من  بعينها  مواقف  ونناقش  والتجارب 

مختلفة وصوًال إلى رؤى وإمكانات جديدة.“
❂ تأثير الطابع الشخصي على طريقة التدريب:  ”طريقتي 
في التدريب معتمدة على شخصيتي الودودة والمنفتحة.  
ويزيلون  بالراحة  يشعرون  الناس  يجعل  فسلوكي 

العراقيل التي تحول دون الشفافية واالنفتاح.“
عامًال  نفسي  أعتبر  مدرًبا،  ”بصفتي  والتغير:   التعلم   ❂
التعلم  أجل  من  حياته  طوال  العميل  يبذله  لما  محفًزا 
أي  في  هذا  على  قادرون  الناس  أن  أعتقد  والتغير.  
المحاولة  يواصل  أن  للعميل  يمكن  وبمساعدتي  سن.  
والتجربة إلى أن يصبح التغيير المطلوب مسألة نابعة 

من داخله وعن اقتناع ذاتي.“
التعاون،  على  طريقتي  ”تعتمد  التدريب:   عملية   ❂
تجربة  تكون  أن  أريد  عميل.   كل  حسب  عها  وأطوِّ
العميل مثمرة، وأن ترى المؤسسة أن الجهود المبذولة 

تحقق بالفعل قيمة مضافة.“

:2 ê nôî oŸG
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فإنهم  أيًضا،  مستشارين  يعملون  المدربين  أغلب  أن  بما 
عادًة ما يقدمون مجموعة متنوعة من الخدمات، وهذا يعني 
أن عملك في مجال تدريب القادة ال بد أن يحظى بتخطيط 
واٍع وظهور ملحوظ من بين جميع الخدمات التي تقدمها، 
تقديم  (مثل:   عليه  تطغى  ربما  أخرى  خدمات  فإن  وإال 
االستشارات أو التدريب العادي) وهي الخدمات التي كنت 
تقدمها في العادة.  ليس من السابق ألوانه على اإلطالق 
الكافي  الوقت  إتاحة  لكيفية  والتخطيط  التفكير  في  تبدأ  أن 
لهيكلة خدمات التدريب التي تقدمها والترويج لها وتقديمها 

بشكل فعلي.
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ق خدماته لجميع شرائح العمالء  ال يمكن ألي مدرب أن يسوِّ
واألسواق.  فإلى أي مدى يجب أن تركز على مجال بذاته؟  
هذا سؤال بسيط لكن إجابته معقدة.  فالكثير من المدربين 
يحاولون التركيز على مجال محدد ألنه متعلق بُمدَخالت 
طابعهم الشخصي (أي اهتماماتهم وتجاربهم)، كما قد تكون 
لهم عالقات وصداقات ومعارف في قطاع معين في السوق 

أو بمجال عمل ما أكثر من غيره.

»∏NGódG ÖjQóàdG ‘ AóÑdG

على المدربين الذين يعملون داخل المؤسسات أن يفكروا 
في كيفية إيجاد فرص للتدريب بما أن مسمياتهم الوظيفية 
قد ال توحي بذلك.  من األمور التي ينبغي مراعاتها:  توفير 
إلى  والتوصل  والتشجيع،  الدعم  على  والحصول  الوقت، 
سبل لترويج الخدمات التي يقدمها المدرب داخل المؤسسة.

á°SQÉªŸG á£N

إذا كنت ملتزًما بتنمية مهاراتك التدريبية، فإن هناك عدًدا 
من النقاط المحددة والمهمة التي ينبغي لك التركيز عليها.  
من خالل التفكير في إجابات األسئلة التالية ومناقشتها مع 
زمالئك ومديريك، ستكون أقرب إلى وضع خطة مناسبة 

للترويج لنفسك ودعم اسمك في عالم التدريب:

1. كم من الوقت متاح لديك لتقديم خدمات تدريبية؟
التي  العمالء،  أنواع  أو  الوظائف،  أو  المجاالت،  أي   .2

تحب أن تتخصص فيها؟
3. ماذا تحتاج كي ال تشعر بالحرج والتردد عند وصف 
لطابعك   1 رقم  (الُمخَرج  التدريب  في  طريقتك 

الشخصي)؟

4. أي أنواع خدمات التدريب تريد أن تقدمها، وما أمثلة 
األنشطة التدريبية التي يمكن أن تقدمها لتثبت هذا؟

5. أين ستقدم جلساتك التدريبية (مثًال:  في مكتبك؟  في 
مكتب العميل؟  في مكان آخر؟)، ومتى؟

»æ¡ŸG ôjƒ£à∏d ∂à£N :3 ê nôî oŸG

الُمخَرج الثالث لطابعك الشخصي هو خطة تطوير نفسك 
والضعف  القوة  بنقاط  الخطة  هذه  ترتبط  مدرًبا.   بصفتك 
التي تتسم بها، سواء في طريقتك في التدريب، أو في خطة 
الممارسة من أجل الحصول على المزيد من فرص العمل 
في مجال التدريب.  تنمية المهارات التي تجيدها والعزف 
شأنهما  من  والمهنية  الشخصية  قوتك  مواطن  أوتار  على 
أن يعززا طريقتك، وربما يزيدان من فاعليتك في السوق.

يجب أن يكون هدف كل مدرب هو أن يصبح مدرًبا أفضل. 
وفيما يلي أفكار للتطوير يقدمها مدربون آخرون إلظهار 
مدى وعيهم بالمهارات التي ال بد من تنميتها في أنفسهم.  
وعادًة ما تكون هذه المهارات شخصية وانفعالية أكثر منها 

معرفية:

ر مهاراتي في االستماع والتواصل حتى  ❂ ”علي أن أطوِّ
أكون مدرًبا فعاًال.  أحتاج أن أكون قادًرا على االستماع 
دون أن أتسرع في تقديم المشورة، وكذلك أحتاج أن 
أو  األحكام  إصدار  دون  العميل  يقوله  فيما  بتأٍن  أفكر 

تكوين رأي فوري.“
وهدوًءا  عمًقا  أكثر  أسلوبي  يكون  أن  كمدرب  ❂ ”أحتاج 

مقارنة ببقية أدواري الحياتية والعملية المعتادة.“
❂ ”أحتاج أن يكون لي حضور أقوى مع القادة أصحاب 
أو  عمالء  كانوا  فسواء  المسيِطرة.   الشخصيات 
ويضعونني  المحادثة  على  يهيمنون  ما  عادًة  مديرين، 

في موقف محرج.“

فكر في تقييم عملية التدريب سواء خاللها أو بعدها.  عادًة ما يتم تقييم نجاح التدريب من خالل اإلجابة عن هذا السؤال:  
العميل  به  يقوم  الذي  ما  تحديد  في  جًدا  مهمة  السلوكية  البيانات  المرجوة؟“   النتائج  تحقيق  في  التدريب  فاعلية  مدى  ”ما 
بشكل مختلف بعد التدريب الذي تلقاه.  إن جمع المعلومات السلوكية من المؤسسة الراعية، وكذلك من العميل نفسه، يجعل 
المؤسسة الراعية مستمرة في التفاعل معك، ومهتمة بتقديم جميع البيانات التي تحتاجها في أسرع وقت لدعم الجهود التي 

تبذلها مع العميل.

º««≤àdGh πeCÉàdG

This copy is licensed to:    Edara.com User:  352160 and is not to be shared.  Any illegal sharing constitutes infringement of Edara.com intellectual
                                          property rights.  Without further notice we will prosecute to the fullest extent allowed by law.



www.edara.com

ال
عمـ
األ

ل 
رج
 و
ير
مد
 ال
ب
 كت
ت
صا
خال

ال
عمـ
األ

ل 
رج
 و
ير
مد
 ال
ب
 كت
ت
صا
خال

8

52
9 

- (
20

14
ل 
ري
(إب

 - 
بع
سا
 ال
دد
لعـ
- ا

ن 
رو
شـ
الع
 و
يـة
ثان
 ال
نـة
لس
ا

 ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG Úà¨∏dÉH Iôaƒàe á°UÓÿG √òg
This publication is available in both Arabic & English

:øY Qó°üJ ájô¡°T ∞°üf Iöûf

  “´É©°T” »ª∏©dG ΩÓYEÓd á«Hô©dG ácöûdG

(äÉ°UÓN) ‘ ∑GÎ°TÓd
¢ShDhô``e hCG ¢ù«Fôd É¡FGógE’ hCG ºμà°ù°SDƒŸ hCG ºμd

º```μæμÁ ;π```«ªY hCG π``«eõd É`¡Áó≤àd hCG

.ø`«cÎ°ûŸG äÉeóN IQGOEÉH ∫É``°üJ’G

IôgÉ≤dG : á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL
+ 2 02   24025324 - 24036657 - 22633897 : ∞JÉg

+2 02   22612521  : ¢ùcÉa

لالتصال بـأي من مكاتبنا في
سوريا والسعودية واإلمارات واألردن والمين وسلطنة عمان

 وقطر وباقـي الدول العربية، 
الرجاء التكرم بزيارة موقعنا:

www.edara.com

 :äÉjQhO É k°†jCG   “´É©°T”  øY Qó°üJ

º«∏©àdGh á«HÎdG Öàc äÉ°UÓN

äÉ`````bÓY

…QGOE’G QÉàîŸG

ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y ΩÉ¡dEG

IQÉ«°ùdG ‘ IQGOE’G :á«Jƒ°üdG á∏°ù∏°ùdG

™aódGh ∑GÎ°T’G É kªFGO ºμæμÁ

:Éæ©bƒe ≈∏Y É k«fhÎμdEG

www.edara.com
(äÉ°UÓN) Qó°üJ 

 ÖàμdG  π°†aCG  ,á«Hô©dG  á¨∏dÉH  ¢üî∏Jh  1993  ΩÉY  ™∏£e  òæe

 ≈∏Y  õ````«cÎdG  ™``e  ,∫É```ªYC’G  ∫É````LQh  ø````jôjóª∏d  á`¡LƒŸG  á`«ŸÉ©dG

 .…QGOE’G  ô`μ``Ø∏d  G kójó`L  ∞`«`°†J  »`à`dGh  É` k©``«``Ñ`e  Ì``cC’G  ÖàμdG

 äÉjô¶ædGh  äÉ°SQÉªŸG  ÚH  Iƒ```éØdG  ó°S  ≈dEG  (äÉ``°UÓN)  ±ó``¡`J

 ;á```«Hô©dG  IQGOE’G  á```Ä«Hh  ,á````eó≤àŸG  ∫hódG  ‘  á``ãjó◊G  ájQGOE’G

 .≥````«Ñ£à∏d  á```∏HÉbh  á```H qô›  á````jQGOEG  áaô©e  º```¡d  ô``aƒJ  å«M

 ÖcôŸG åëÑdG ∑ôfi ∫ÓN øe É¡JÉjƒàfi πc ‘ åëÑdG øμÁh

 .Éæ©bƒe ≈∏Y

6454 : ´GójE’G ºbQ

ISSN: 110/2357
To read more about this book, use this link:

http://www.amazon.com

❂ ”حتى أكون مدرًبا فعاًال وأكثر تنوًعا أحتاج أن أظل يقًظا 
وحاضر الذهن مهما كنت متعًبا أو مشتًتا، وأال ألجأ إلى 

الحل األسهل وهو تقديم النصيحة والمشورة.“

!ò«ØæàdG õ«M πNOG

ستجد  القادة،  تدريب  مجال  في  ومهاراتك  قدراتك  تطور  مع 
أن طريقتك تزداد قوة وفاعلية.  وفي الوقت ذاته، فإنك عندما 
تعكف على تطوير نفسك ستعزز وجودك في السوق وتكتشف 
المهارات التي تنقصك والالزمة لمهام التدريب.  هذه الخطة 
شأنها شأن طابعك الشخصي، فمن المفترض أن تكون مرنة 

وقابلة للتغيير كلما اكتسبت المزيد من الخبرة.

كانت  وإن  الذات،  لتطوير  خطط  لديهم  المدربين  كبار  حتى 
تركز بصورة أقل على المهارات وتركز بصورة أكبر على 
أن  األمر  في  المهم  الجديدة.   التدريبية  والمناهج  النظريات 
الخطة التي تضعها لتطوير نفسك يجب أن تجعلك مطلًعا على 
ما يمر به العمالء من صراعات للتعلم والنمو حتى يمكن أن 
خير  وتكون  التدريب  عملية  خالل  تجاربهم  مع  أكثر  تتفاعل 

سند ومعين لهم في رحلة التطوير والتغيير.
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مايكل فريش وروبرت لي وكارين متسجر
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الشركات،  في  التنفيذيين  المسؤولين  تدريب  في  متخصصون 
ويتمتعون بخبرة أكاديمية واستشارية ومؤسسية واسعة.
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❂ ديب تصنع النجاح بروح االنفتاح

❂ منتجك يصلك قبل أن تطلبه!

❂ التسامح

❂ أسطورة التوازن بني العمل والحياة

❂ مقــــوالت القيـــــادة

❂ ”آمواي“ تنحني للعاصفة .. وتعود واقفة

❂ ملاذا يضل القادة الطريق؟!

❂ أسئلة حاسمة ملؤسسة جديرة بالثقة

❂  التكنولوجيا يف خدمة العمالء

❂ سيارة بال قائد

حقوق الملكية الفكرية لهذا العدد ولكل ا�عداد والكتب ا�لكترونية والصوتية المنشورة 

www.edara.com تعود للشركة العربية ل+عالم العلمي «شعاع».  وعليه  على موقعنا 

فإننا نتوقع منكم االلتزام بالمحافظة على حقوقنا كاملة وذلك بعدم نسخ أو رفع أو 

موافقة  دون  والمؤسسي  والمهني  الشخصي  استخدامكم  حدود  خارج  أعدادنا  إرسال 

خطية منا.  على أننا نسمح للمشتركين بحفظ وطباعة ا�عداد لالستخدام الداخلي فقط.  

وعليه، نرجو أن يتعهد الجميع بعدم نقل أو تمرير أو مشاركة اPخرين في حقوقنا هذه.  

علًما بأننا سنقاضي كل من ال يحترم هذا التعهد وفًقا لقوانين الملكية الفكرية المحلية 

وا�قليمية والدولية.
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أعداد هذا الشهر
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❂     نصائح للتسـويق عرب ”إنستـــجــرام“ 

❂  جيـل مشـغـول

❂ ال رسـائل يف اإلجازة! 

❂ كيف تكتب توقيعك اإللكرتوين

❂ حقائق ال تعرفها عن مخك

❂    دروس من الصحفيني لكتابة املحتوى اإللكرتوين

❂ كيف تجعل اإلحصائيات املصورة معربة

❂ ملاذا ال يعاود أصحاب الرشكات االتصال بك؟!
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