ٍ
ثـــــــوان...
فـي
�إن املعرفة ال حدود لها لدى ال�ساعني والطاحمني المتالكها .و�إننا ن�ؤمن
ب�أنّ الإن�سان وحده القادر �أن ي�ضع حد ًا لأفقه املعريف .ولكن وقبل الإبحار
يف حميطات الآداب والعلوم ،ن�س�أل دائم ًا �س�ؤا ًال يتبادر لأذهان الباحثني عن
حدود الكمال الب�شري .هل نعرف عن �أنف�سنا ما يكفي؟ لقد �سربنا �أغوار
املعارف هنا وهناك ،ولكن هل تعمقنا يف �أنف�سنا �أو ًال؟ وتالي ًا هل متكنا من
معارفنا لن�ستطيع نقلها �إلى الآخرين؟ و�أخري ًا هل ت�أثرت حياتنا ب�شكل
�إيجابي وفق ًا لتلك املعارف ،وهل نحيا ب�أ�سلوب حياة �إيجابي؟
�أ�سئلة كثرية تتبادر �إلى الأذهان يف كل �ساعة ومع كل موقف ،وجميعها
ب�شكل �أو ب�آخر ي�ؤثر ويت�أثر بالطاقة الإيجابية الكامنة يف كل �إن�سان ،والتي
حتتاج يف بع�ض الأحيان �إلى ظروف معينة �أو �أ�شخا�ص مقربني وقادرين
على ا�ستخراجها من النا�س مما �سي�سهم يف ن�شر ال�سعادة يف الأرجاء
املحيطة.
من هنا ف�إنّ مبادرة كتاب يف دقائق ومن خالل الدفعة الرابعة من الكتب
العاملية التي اخرتناها لكم �ست�ساعدكم على اكت�شاف ذاتكم وتعريفكم
مبدى �أهمية التدريب لتتمكنوا يف امل�ستقبل بدوركم من م�ساعدة الآخرين.
و�أخري ًا �سرت�شدكم �إلى �أ�سلوب ومنط احلياة ال�صحي وال�سليم ،لتكون
�أج�سادكم داعم ًا لكم يف رحلة التقدم حتى ال تكون من العقبات يف درب
النجاح.
وتالي ًا �ستجدون يف دفعتنا الرابعة الكتاب الأول ويحمل ا�سم� :أنت فرد
وحدك ،خارطة طريق لتحقيق ذاتك ب�أق�صى طاقاتك ،من ت�أليف :روبرت
�ستيفن كابالن ،ويتحدث عن مدى تفرد كل �شخ�ص منا مبا ميلكه من
�إمكانيات ومواهب تختلف عن �أي �شخ�ص �آخر ،وعن طرق حتفيز الذات
وتقدير مواطن القوة ومواطن ال�ضعف يف كل منا .والكتاب الثاين ويحمل
ا�سم :التدريب املوجـّه� ،إيقاد �شعلة التميز لتمكني الآخرين .من ت�أليف:
جيم�س فالهريتي ،ويتحدث عن �أهمية التدريب وبناء العالقات التكاملية
والتبادلية بني املدرب واملتدرب .يف حني �أن الكتاب الأخري لهذا ال�شهر هو:
كل هني ًئا وحت َّرك كثري ًا ومن عمي ًقا ،خيارات �صغرية ت�صنع فرو ًقا كبرية.
ال�صحي ،والن�شاط الدائم ،والنوم
من ت�أليف :توم راث ويتحدث عن الأكل َ
الأف�ضل كعنا�صر �أ�سا�سية يف منط احلياة ال�صحي.
�إننا ن�ؤكد دائم ًا و�أبد ًا على �ضرورة التفا�ؤل باخلري كمحفز وباعث لكافة
الطاقات الإيجابية لدينا .فال�سعادة لي�ست �أكرث من حالة نف�سية ن�ستطيع
خلقها كل يوم �إن �أحببنا ،لنبني قالع ًا من املودة والألفة ون�ستطيع على
الطرف الآخر �أن نبتعد عنها لندفع كل من حولنا لالبتعاد عنا .و�أخري ًا
�أترككم الآن مع متنياتي القلبية لكم بدوام ال�سعادة.
جمال بن حويرب

الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
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التدريب يف ثوبه جديد
�أطلق م�صطلح “التدريب” فيما م�ضى على تنمية املهارات
يف جماالت الألعاب الريا�ضية والتمرينات البدنية والربامج
التمهيدية لت�أهيل املوظفني� .إال �أنَّ التغيري والتح�سني امل�ستمر قد
طال مفهوم التدريب لتتعمق مدلوالته وتت�سع جماالته وتتعاظم
ت�أثرياته .لقد انتقلت �أدوار التدريب تدريج ّي ًا �إلى الإدارة
والقيادة ،والتنمية والريادة؛ لي�صبح منهج ًا دائم ًا للإ�صالح
والتنمية والإفادة .يقوم التدريب على م�ساعدة الآخرين من
خالل التوجيه والتمكني ،وت�صحيح الأخطاء و�إتاحة الفر�ص،
وتغيري االجتاهات ،وفتح �آفاق جديدة .ولذا يعترب التدريب
للتمكني والتوجيه ال�شخ�صي املبا�شر �أ�سا�س ًا لبناء القدرات
وتوطيد العالقات ،لدى من يرومون التم ُّيز يف خمتلف البيئات،
ويطمحون �إلى تفعيل وا�ستثمار �أف�ضل املمار�سات يف عامل حتكمه
املتغيات.
رِّ
“املوجـه” ل�شخ�ص
التدريب ب�شكله اجلديد هو التدريب
ّ
موجـه من القائد لكبار م�ساعديه ،ومن املدير ملوظفيه،
معني؛ ّ
مف�صل الحتياجات املتدرب الذي نطلق عليه “العميل”
وهو ّ
جماز ًا .وهو يختلف جذري ًا عن التدريب التقليدي الذي يعتمد
على املدرب و ُي�ستخدم ل�سد ثغرات معرفية ومهارية وفنية� .أما
املوجه فمحوره املتدرب ،و ُي�ستخدم ل�سد ثغرات �سلوكية
التدريب ّ
و�إدراكية وذهنية .ولهذا ف�إن املدرب التقليدي يواجه جمموعة
غري متجان�سة من املتدربني ومعه منهاج تدريب معد م�سبق ًا،
املوجه في�أتي املدرب
لينقله لهم ويطبقه عليهم� .أما يف التدريب ّ
�أو املدير ليوجه املتدرب  -وهو مدير �آخر �أو زميل �أو موظف
 وي�شاركه يف تطوير املحتوى وامل�سار التدريبي �أثناء عمليةالتدريب ،فيرتكه يكت�شف ويطور ويغري بنف�سه..

نظرية “الأميبا” الإدارية
الأميبا من الكائنات الطفيلية وحيدة اخللية ،وهي تعي�ش يف امل�ستنقعات .وقد
اتخذ العلماء من ن�شاطها و�سلوكها دلي ًال على �إح�سا�سها وا�ستجابتها للم�ؤثرات.
ولذا كان من ال�سهل التح ُّكم يف �سلوك الأميبا �إ َّما من خالل لكزها لتبتعد� ،أو
ا�ستثارتها مبنحها فتات ال�س َّكر لتتحرك يف اجتاه معني .وقد كان لنظرية اللكز
وطعم ال�س َكر التي اكت�شفها “بافلوف” و “�سكيرن” �أكرب الأثر يف درا�سة �سلوك
الطفيليات .وظ َّل هذا االكت�شاف مثار ًا لالهتمام ودلي ًال على تفوق الإن�سان �إلى �أن
حتول �إلى نظرية �إدارية؛ حني �شرع القادة واملديرون واملد ِّربون يف الت�أثري لتغيري
�سلوك �أتباعهم وزمالئهم وفرقهم من خالل نظرية اللكز واحلفز بال�س َّكر .هذا يف
الوقت الذي تخ َّلت فيه الغالبية العظمى من علماء النف�س عن تلك النظرية ب�سبب
تباين م�ستويات التعقيد بني �سلوك الإن�سان الراقي ،وبني �سلوك الطفيل البدائي.
ومع ذلك ما فتىء بع�ض املديرين واملدربني ي�صرون على اتباع النهج ذاته ،غري
مدركني �أنَّ م�ساعيهم �ستبوء بالف�شل �إن عاج ًال �أو �آج ًال ،وذلك للأ�سباب التالية:
 -1يركز طفيل الأميبا على النتائج ق�صرية املدى؛ فعندما ينتهي امل�ؤ ِّثر ،ينتك�س ال�سلوك.
 -2يتم َّيز الإن�سان بذكاء ودهاء فطري ميكنه �أحيان ًا من اقتنا�ص العائد دون القيام بالعمل.
 -3تدح�ض تلك النظرية قدرة الإن�سان على املبادرة وت�صحيح امل�سار ،وذلك الختزال جهده يف اال�ستجابة للمح ِّفزات واملثريات.
 -4توهن نظرية الأميبا من رغبة الإن�سان وقدرته على حتقيق الإجنازات يف غياب املح ِّفزات .الأمر الذي ال يدع جما ًال للمبادرة والإبداع
والتم ُّيز يف بيئات العمل.
 -5و�أخري ًا تنتق�ص “الأميبا الإدارية” من قدرات الإن�سان االبتكارية عندما مينع من االختيار واتخاذ القرار فترتاجع طموحاته وتنهار
�إبداعاته وتتبدد طاقاته.
ولهذا تعترب عقلية “الأميبا الإدارية” �أحد �أخطر �أ�شكال الرتوي�ض واال�ستغالل والتوجيه الإداري الهدام .وحيث ثبت عجزها عن حتقيق
املوجـه  ..الهادف.
النتائج املرج َّوة ،فقد �آن الأوان لن�سلك منهج ًا �أكرث ت�أثري ًا
ً
وجناحا وفاعلية وهو :التدريب ّ

مبادئ تفعيل وت�شغيل التدريب
تت�ض َّمن عملية التدريب ا�ستبدا ًال � -أو تعدي ًال – ملفاهيم و�سلوكيات “العميل” – ال�شخ�ص مو�ضع التدريب  -ونظرته �إلى ذاته واجتاهاته نحو
الآخر ونحو العامل .تلك النظرة التي ميكن تع ُّقبها واقتفاء �أثرها من خالل مبد�أين هما:

�أو ًال :اللغة
تكمن مهمة املد ِّرب يف ابتكار لغة يتفاعل من خاللها العميل مع العامل .فاللغة هي
الإطار الذي يحكم �سلوكنا ويعك�س خرباتنا وعالقاتنا وي�ضفي قيمة ومعنى على
حياتنا .فهي “جت�سيد” لواقعنا ومكنون �صدورنا .ت�أمل مثال كيف تتفاعل الأم
مع �أبنائها؛ فتجدها تل ِّقنهم ب�إطالق امل�س َّميات على الأ�شياء والأ�شخا�ص املق َّربني
لت�صوغ لهم مفردات لغتهم اليومية التي ت�ساهم يف تو�سيع عاملهم املحدود .من
هذا املنطلق ،على املد ِّرب �أن ي�س�أل نف�سه“ :ما الذي تعك�سه – �أو تواريه – لغة
تي�سر مه َّمة املد ِّرب حني تقيم ج�سور التوا�صل -
العميل؟” فاللغة امل�شرتكة ِّ
اللفظي وغري اللفظي  -بينه وبني املتدرب.
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ثاني ًا :املالحظة
يهدف التدريب �إلى تغيري الأمناط وتبديل ال�سلوكيات ،ومن ثم يتمحور
دور املد ِّرب حول اكت�شاف الو�سيلة الأمثل والأكرث ت�أثري ًا لتعديل ال�سلوك
ب�شكل يح ِّقق النتائج املرج َّوة .على اجلانب الآخر ينعك�س ا�ستيعابنا لبع�ض
توجهاتنا و�سلوكنا يف تلك اللحظة .فحينما ندخل مطعم ًا
املواقف على ُّ
تنبثق جمموعة من الت�صرفات التلقائية التي تالئم املوقف كالبحث
عن طاولة �شاغرة �أو تف ُّقد قائمة الطعام .من هنا ي�سهل على املد ِّرب
يف�سر من خاللها العميل العامل من حوله عن طريق
تغيري الأمناط التي ِّ
�إ�ضافة بع�ض املدخالت واملمار�سات اجلديدة �إلى ذهن العميل فريى
العامل مبنظور خمتلف� .أي �أنَّ التغيري يحدث حني ي�صبح مبقدور العميل
مالحظة بع�ض الأ�شياء من حوله مل يكن يف مقدوره مالحظتها من قبل.

مراحل التدريب
املرحلة الأولى :العالقات

العالقات

لي�س من املفرت�ض �أن يكون “القبول ال�شخ�صي” هو املعيار الأوحد للعالقات القائمة بني
املديرين املد ِّربني وبني زمالئهم وعمالئهم املتدربني .يقوم ال�شكل الأمثل للعالقة على االنفتاح،
وامل�صارحة ،وال�صدق ،والتقدير ،وااللتزام .تت�شابك وتت�ضافر تلك املقوِّ مات فيكمل بع�ضها بع�ض ًا.
فلي�س منطقي ًا وال فعا ًال �أن ن�ضع ثقتنا يف �شخ�ص ال نكنُّ له االحرتام والتقدير! ومن ال�صعب �أن
ن�صارح من ال نثق به .ومن املهم �أن تت� َّأ�صل تلك املقوِّ مات لدى الطرفني ليثق ،ويحرتم ،وي�صارح
كل منهما الآخر ،وهو ما تعك�سه �سمة “العالقة التكاملية �أو التبادلية”.

 uالثقة املتبادلة :كي نق ِّيم مدى جدارة الطرف الآخر بثقتنا ،ال بد
من خطوتني :تتحقق الأولى بتحديد املجال �أو النطاق الذي يكون فيه
هذا ال�شخ�ص جدير ًا بالثقة .فلي�س معقو ًال وال مقبو ًال �أن نبحث عمن
هو جدير بالثقة يف �شتَّى جماالت احلياة .بعد �أن نحدِّ د املجال ،ننتقل
�إلى اخلطوة الثانية وهي تقييم �سلوكيات ال�شخ�ص على �صعيدين:
الأول؛ مدى �صدقه و�إخال�صه :هل يفي مبا يقطعه من وعود؟ والثاين؛
يتعلق مبعايري التخ�ص�ص :هل ميتلك القدرة والكفاءة التي متكنه من
االلتزام بتلك الوعود وتنفيذها؟ ومن هنا يلعب الإخال�ص والكفاءة
دور ًا بارز ًا يف تقييمنا جلدارة بع�ض الأ�شخا�ص بثقتنا.
 uاالحرتام املتبادل :يقوم االحرتام على تق ُّبل الآخر �أ ّي ًا كان ما
ميثله �أو ما يرمز �إليه .وترتاوح مراتب االحرتام ما بني اال�ستح�سان
املعتدل والإعجاب التام .وفيما يتعلق بالتدريب فمن ال�ضروري �أن
نبادل عمالءنا االحرتام ،ال �سيما يف جمال ونطاق التدريب .يف هذه
احلالة ن�ستطيع �أن نت�أ َّمل �سلوكياتهم عن كثب لنق ِّيم مدى تق ُّبلنا –
واحرتامنا – لهم .ف�إن كانوا غري جديرين بذلك ،ميكننا ا�ستبعادهم
من قوائم عمالئنا املتدربني.
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 uال�صراحة املتبادلة :يتباهى القادة واملديرون مبدى انفتاحهم وتق ُّبلهم ملوظفيهم يف كل الظروف والأوقات.
وعلى اجلانب الآخر تكون للموظفني �آراء مغايرة يف هذا ال�ش�أن؛ حيث ي�ؤكد معظم املوظفني واملر�ؤو�سني جت ُّنب اخلو�ض
يف بع�ض املو�ضوعات مع مديريهم .فكيف للمدربني �أن يتج َّنبوا هذا التناق�ض مع عمالئهم؟
� .1ش ِّيد ج�سور ًا من الثقة مع عمالئك بتو�ضيح النهج الذي �ستتبناه طوال فرتة التدريب ،وااللتزام بهذا النهج،
والإ�شارة من حني �إلى �آخر �إلى ما مت �إجنازه.
ِّ .2
وطد �أ�س�س االحرتام املتبادل ب�إ�شراك عمالئك يف عملية اتخاذ القرار مما يعك�س حر�صك وتقديرك لآرائهم،
بل والتزامك بها.
 .3عزز ال�صراحة املتبادلة وجت ُّنب الأحكام امل�سبقة ،ونوه بامل�شاركات والإ�ضافات املثمرة ،وعرب عن ا�ستعدادك
لال�ستفادة من خرباتهم.

املرحلة الثانية :املقدِّ مات
التوقيت هو العن�صر الأهم يف عملية التدريب .اختيار التوقيت املنا�سب هو الذي
يحدِّ د م�صري التدريب ب�أكمله؛ �إما الإخفاق �أو االنطالق .ونظر ًا �إلى جهل الكثريين
بحاجتهم �إلى التدريب والإر�شاد والتغيري ،ف�إن م�س�ؤولية اختيار التوقيت الأمثل تقع
على عاتق املد ِّرب يف املقام الأ َّول .فالإن�سان يعتاد بطبعه �أمناط و�أ�ساليب احلياة
اليومية ويتجاوب معها بتلقائية �إلى �أن ي�صيبها اخللل .فمن م َّنا ي�شعر بقيمة التد ُّفق
واالن�سياب املروري �إال حني ي�صيبه ال�شلل! باملثل؛ يتجاهل الإن�سان – بق�صد �أو بدون
ق�صد  -حاجته �إلى التدريب والإر�شاد �إلى �أن ت�سوء الأمور وتخرج عن ال�سيطرة .هنا
يربز دور املدرب فيت�ص َّيد تلك اللحظات التي نطلق عليها املقدِّ مات ،ليبادر بتقدمي
خدماته و�إر�شاداته.
تخفق بع�ض جهود التدريب ب�سبب ف�شل املد ِّرب يف التن�سيق بني جهوده وبني اختيار املقدمات املالئمة .ورمبا ت�ش ِّكل اللحظات التي يفتقر
بها العمالء �إلى االلتزام مبه َّماتهم ووعودهم – �سواء ال�شخ�صية �أو املهنية  -املقدِّ مات الأمثل للمد ِّرب كي يقتحم حياة العميل ويقدِّ م حلوله
فتتوجه �إلى �صندوق ال�سيارة وتخرج �أدوات
ال�سحرية للخروج من الأزمة .تخ َّيل مث ًال �أن ينفجر �إطار �سيارتك على الطريق يف ليلة ممطرة َّ
الإ�صالح لتكت�شف �أ َّنك ال جتيد ا�ستخدامها! �ألن ين�شرح �صدرك �إذا ما جاء �أحدهم يف تلك اللحظة ليد ِّربك على ا�ستخدام �أدواتك؟! يعك�س
هذا املثال الأهمية الق�صوى الختيار التوقيت ال�صحيح؛ فلو بادر هذا ال�شخ�ص بعر�ض خدماته التدريبية قبل �أن تتع َّر�ض لهذا امل�أزق ب�ساعة
واحدة لكنت قد جتاهلته وم�ضيت يف �سبيلك .بالطبع تتع َّدد وتتن َّوع املواقف والأحداث التي يكون فيها العميل يف �أم�سِّ احلاجة �إلى التدريب �أو
أهم ما يف الأمر �أن يتقن املدرب متى وكيف يبادر بالتح ُّرك.
التدخل العالجي .ولكن يبقى � َّ

�أنواع املقدِّ مات
 uتقارير تقييم الأداء ال�ضعيفة؛
 uنكث الوعود وعدم االلتزام بامله َّمات امل�سندة؛
 uاحلاجة �إلى اكت�ساب مهارات جديدة من �أجل الرتقية �أو االنتقال �إلى من�صب جديد متام ًا؛
 uمتط َّلبات العمل ،كاحلاجة �إلى رفع اجلودة وخف�ض التكاليف؛
 uامل�شروعات امل� َّؤجلة �أو املتباطئة.
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املرحلة الثالثة :مناذج التقييم
ت�ش ِّكل مرحلة التقييم �أهم اخلطوات التي يتع َّمق عربها املد ِّرب يف درا�سة طباع وخ�صال العميل ب�شكل ميكنه
من اتخاذ القرار؛ �إما باالقرتاب �أو الرتاجع والبحث عن عميل �آخر .ونظر ًا �إلى �أهمية هذه املرحلة يجب
�أال تقت�صر على التقييم ال�سطحي �أو الظاهري ،بل متت ُّد �إلى درا�سة � ِّ
أدق التفا�صيل واجلوانب امل�سترتة مهما
تعمقت معرفتنا بهذا ال�شخ�ص .فالأمر ي�شبه �أن ت�ست�شري �صديقك الطبيب عرب الهاتف لو�صف دواء م�س ِّكن
لل�صداع� ،أو �أن تذهب �إلى عيادته كي تخ�ضع لفح�ص دقيق ي�ستطيع من خالله ت�شخي�ص الداء وو�صف الدواء،
َّ
�ستتمخ�ض الزيارة عن و�صف �أدق تعجز عنه اال�ست�شارة الهاتفية .كذلك احلال يف التدريب؛ ف�أ ّي ًا
وبالت�أكيد
كانت معرفتنا و�صلتنا بالعميل ،ال بد من �أخذ الوقت الكايف لتقييم الو�ضع قبل ال�شروع يف التدريب .وتت�ش َّعب
عملية التقييم �إلى ثالثة مناذج هي:

النموذج الأول :مواطن الدرا�سة واملالحظة
امللحة
امل�ؤ ِّرقات َّ

هي الأمور التي ت�ؤرق العميل – �إ َّما لعواقبها احلالية �أو املحتملة  -وت�شغل ح ِّيز ًا كبري ًا من ذهنه وتفكريه .وال ميكن ت�شخي�ص هذه امل�ؤ ِّرقات �إال
بال�س�ؤال املبا�شر واملواجهة ال�صريحة.

االلتزامات وامل�س�ؤوليات

ٍّ
لكل منا التزاماته وم�س�ؤولياته التي نوليها اهتمامنا ونك ِّر�س لها جهدنا وفق ًا لأهميتها و�أولويتها .ي�سعى بع�ض املدربني �إلى اكت�شاف االلتزامات
مبراقبة الن�شاطات والأعمال التي ت�ستحوذ على اجلزء الأكرب من وقت العميل وجهده وماله .ولكن ربمَّ ا تقبع التزاماتهم الأكرث �إحلاح ًا مبن�أى
يعبون عن التزامهم ب�شيء قد ال جند له �أثر ًا ملمو�س ًا يف الواقع .فحني
عن ذلك .كذلك قد ي�ش ُّق علينا �أن ن�صدِّ ق بع�ض الأ�شخا�ص الذين رِّ
يتح َّدث �شخ�ص بدين  -مث ًال  -عن التزامه وحر�صه على فقدان الوزن ،ت�أبى عقولنا �أن تقبل هذه احلقيقة نظر ًا �إلى التناق�ض بني ما يقوله وبني
ما نراه ! ربمَّ ا يكون بالفعل ملتزم ًا جتاه هذا الهدف �إال �أنَّ حماوالته تبوء بالف�شل التباعه لنظام غذائي غري مالئم� ،أو حل�صوله على التوجيه
والإر�شاد اخلاطئ .لذا يجب �أال نكتفي باملظاهر ،بل ن�ستوعب نوايا العمالء ودوافعهم التي قد ال تكون بارزة ،كي نكت�شف العن�صر املفقود
ونق ِّربهم من �أهدافهم بد ًال من اتهامهم بالعجز والق�صور.

الأهداف امل�ستقبلية

تف�سر �أهداف ونوايا امل�ستقبل دوافع و�سلوكيات احلا�ضر فتكون النتيجة مزيد ًا من الفهم
ما الأهداف التي ي�سعى العميل �إلى حتقيقها؟ ِّ
واال�ستيعاب واكت�شاف نقاط ال�ضعف ومواطن القوة.

اخللفية ال�شخ�صية والثقافية

لكل �إن�سان تاريخه اخلا�ص من التفاعالت – �سواء مع الأفراد �أو الظروف – والتي ت�ؤ ِّثر على ا�ستجابتنا وردود �أفعالنا جتاه املواقف املختلفة.
تلك الفروق الفردية والفريدة هي التي ت�ش ِّكل هويتنا وت�صوغ عالقاتنا بالعامل .فال عجب �أن تختلف ا�ستجابات الأمريكي عن الياباين عن
العربي ،حتى و�إن ت�شابهت املواقف والظروف.

احلالة املزاجية

تعرب عن الإطار الوجداين والهالة ال�شعورية التي يعي�ش يف كنفها الإن�سان لوهلة من الزمان .هذه الهالة ت�ضفي قيمة ومع ًنى على التزامات
احلا�ضر وتلقي بظاللها على امل�ستقبل الباهر .ا�ستيعاب احلالة املزاجية هو ا�ستيعاب لل�شخ�ص ذاته .وهنا يكمن دور املد ِّرب يف تق ُّبل تلك
احلالة يف و�ضعها املج َّرد دون �أدنى حماولة للتعديل �أو �إ�ضفاء مل�سته اخلا�صة عليها.
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الهاالت “املزاجية” للم� َّؤ�س�سات
ُّ
يكتظ عامل الأعمال باحلاالت والهاالت املزاجية املعقَّدة .تفر�ض تلك الهاالت نف�سها على الواقع ب�شكل يعك�س �سماتها وعواقبها ال�سلبية ،وهي
تنق�سم �إلى فئتني :هاالت الأ�شخا�ص الذين ي�شعرون بتف ُّوقهم و�أف�ضليتهم على اجلميع ،وهاالت من ي�شعرون بدونيتهم وتبعيتهم للآخرين.

هاالت الأف�ضلية:
 uالت�شكُّك :يكت�سب املت�ش ِّككون �شعور ًا بالأف�ضلية اعتقاد ًا منهم بتميز خرباتهم ومعارفهم التي تتف َّوق على الآخرين .ه�ؤالء ال ينف ُّكون
يتباهون بتلك اخلربة ويرهقون الآخرين بالأ�سئلة التي حتمل جانب ًا من الت�شكيك .من النماذج الوظيفية ال�شائعة للمت�شككني :ال�صحافيون،
والعلماء ،والآباء يف مواجهة الأبناء ،ورجال التحريات.
 uال�سخرية :هذا ال�سلوك منبثق من االعتقاد ب�ض�آلة جميع الأ�شخا�ص والأ�شياء .تعمد هذه الهالة الهدامة �إلى �إهانة الآخرين واالنتقا�ص
من قدرهم وتثبيط عزائمهم .يف بع�ض الأحيان تتم َّلك تلك امل�شاعر �أ�صحابها لدرجة جتعلهم هم �أنف�سهم يقعون فري�سة لها .من �أكرث
النماذج ال�شائعة له�ؤالء :بع�ض الإعالميني ال�شر�سني واملعلقني ال�سيا�سيني واملحللني واالنتهازيني الذين يجنون قوت يومهم من �إبراز نقاط
�ضعف الآخرين.
 uالت�سليم بالواقع :هذا ال�سلوك ناجم عن رف�ض كل ما هو جديد .وهذه الهالة من �أكرث الهاالت خداع ًا ومراوغة نظر ًا �إلى ت�سرت
�أ�صحابها �أحيانا خلف قناع التفا�ؤل �أو الر�ضا .لكن �سرعان ما تتهاوى تلك الأقنعة مبج َّرد �أن ت�ضط َّرهم املواقف �إلى اتخاذ �إجراءات
قد َّ
تتمخ�ض عن تبدل الأو�ضاع احلالية� ،أو بع�ض التغيريات ال�سطحية .وتنت�شر هذه النوعية من ال�سلوكيات يف امل� َّؤ�س�سات احلكومية
والبريوقراطية التي مل تطلها �أيدي التحديث والتنوير والتغيري.

هاالت الدونية:
 uالإحباط :وهو ال�شعور املت�أ�صِّ ل بالعجز وعدم القدرة على �إحداث التغيري و�صنع الفرق .املوظفون املجتهدون واملخل�صون هم دائم ًا الأكرث

عر�ضة مل�شاعر اخليبة والإحباط� .إال �أ َّنهم ق َّلما ي�ست�سلمون للواقع مهما ازدادت الإخفاقات ،بل ويتخذون من ذلك دافع ًا للمثابرة والعزم
والإ�صرار .من �أمثلة ه�ؤالء بع�ض املدر�سني َّ
والنظار يف املدار�س والقيادات احلكومية وحمافظي املدن ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س البلديات.
 uال�سخط :وهو ال�شعور بالعجز �أمام الواقع .وقد تتم َّلك م�شاعر احلقد ه�ؤالء ال�ساخطني فتجدهم يغيبون عن الأنظار لوهلة �إلى �أن
يجدوا حلو ًال مل�شكالتهم .تنعك�س تلك امل�شاعر ال�سلبية على �سلوكيات ه�ؤالء فتجدهم يتباط�أون يف �أداء واجباتهم ،ويخلطون بني امللفَّات
وامل�شروعات.
 uالذنب :وهو �شعور م�ؤ ِّنب وم�ؤ ِّرق ينجم عن الإ�ساءة �إلى �شخ�ص ما ،ب�شكل قد ي�صعب تعوي�ضه �أو �إ�صالحه .وميتد ال�شعور بالذنب �إلى ثالث
مراحل :االعتذار ،وحماولة التعوي�ض ،والت�أنيب ال�شخ�صي.

النموذج الثاين :مواطن القوة والكفاءة
ينق�سم هذا النموذج �إلى ثالثة مواطن:
� -1ضبط النف�س� :أو القدرة على االلتزام بالوعود والوفاء بالعهود .تنعك�س هذه القوة على االلتزام باملواعيد ،وا�ستيعاب وتب ِّني القيم
وال�سيا�سات واملمار�سات امل� َّؤ�س�سية ،وابتكار الأفكار بدافع الرغبة يف التط ُّور واالزدهار .ومن �أهم �سمات �ضبط النف�س:
 uاخل�صائ�ص :توقد الب�صرية وال�شغف واجلدارة بالثقة والنزاهة وال�شجاعة.
والتم�سك باملبادئ.
 uاملهارات :د َّقة املالحظة وا�ستيعاب الذات والتما�سك
ُّ
 -2العالقات املتما�سكة� :أي القدرة على بناء ج�سور التوا�صل مع الآخرين و�إقامة روابط قوية ودائمة على املدى البعيد .ت�ش ِّكل
ال�صراحة وال�صدق جوهر العالقات الناجحة ملا تتيحه من تبادل الأفكار وامل�شاعر الإيجابية بني كافة الأطراف.
 uاخل�صائ�ص :التعاطف واملوثوقية واالنفتاح وامل�صداقية.
 uاملهارات :الإن�صات وتق ُّبل الآخر وروح اجلماعة والإلهام واكت�ساب اخلربات ،والإبداع.
 -3احلقائق والثوابت� :أي قدرتنا على ا�ستيعاب الآليات والعمليات والإح�صاءات والأنظمة والنماذج املختلفة .ويع ُّد االفتقار �إلى هذه
القدرة �سبب ًا يف اخللل التنظيمي والإداري الذي ي�صيب الكثري من امل�ؤ�س�سات.
 uاخل�صائ�ص :ال�صرامة واملو�ضوعية والإ�صرار والإبداع والرتكيز.
 uاملهارات :التحليل والتن ُّب�ؤ والتب�سيط والتنظيم وترتيب الأولويات.
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النموذج الثالث :مق ِّومات الر�ضا والفاعلية
مقارنة بنماذج التقييم ال�سابقة يعترب هذا النموذج هو الأب�سط وال ّ
أدق ،وهو جمموعة من املقوِّ مات الالزمة لكل �إن�سان كي ي�شعر بالر�ضا
والقناعة والفاعلية والإجناز� .أهم ما مي ِّيز تلك املقومات املرونة التي تك�سبنا القدرة على مالءمة الوظائف وامله َّمات ب�شتى �أنواعها ،ومنها:
 uاحلكمة� :أي االنفتاح الذهني الذي ي�ؤهِّ لنا لعقد املقارنات ،وتقييم الفروق ،وا�ستيعاب العواقب امل�ستقبلية لت�صرفات احلا�ضر .متتَد هذه
ال�سمة لت�ضم �أ�صحاب القرارات املت�أنية ،و�أ�صحاب املجازفات املدرو�سة واملثمرة.
ً
 uالتوازن� :أي القدرة على املوازنة ما بني القرارات التي تطلب م�شاركة وجهد ًا جماع ّيا وتلك التي حتتاج �إلى االن�سحاب والت�أ ُّمل الفردي.
 uالعزمية :الطاقة التي تخوِّ لنا لتحويل الآمال والطموحات والأحالم �إلى واقع ملمو�س.
 uتهيئة ال�سياقات� :أي القدرة على �صنع و�إدارة �سياقات حم ِّفزة ومنجزة .وال�سياقات هي جمموع العالقات والتفاعالت واملعاين .ف�إن كان
هدفك  -مث ًال – �أن تطوِّ ر الأداء التعليمي لأبناء الوطن ،ي�ستدعي ذلك بال�ضرورة �سياق ًا خمتلف ًا م�ؤلف ًا من حمتوى تعليمي هادف،
وعالقات متطوِّ رة ونا�ضجة بني الطالب واملعلمني والآباء ،وغريها من ال�سياقات التي ت�سهم يف حتقيق الهدف الأ�سمى.
 uح�سن اخللق� :أو اجلوهر الطيب ،والكرم ،والتعاطف ،واالنتماء .وهذه من �أهم املقومات و�أبرزها و�إن ندر ذكرها يف تقارير تقييم و�إدارة الأداء.
تهدف مناذج التقييم ال�سابقة �إلى م�ساعدتك يف درا�سة العميل من خمتلف اجلوانب؛ النف�سية والذهنية والعاطفية واملهنية ،وتقييمه وفق ًا لها.
توجهاتك وتقييمك ،كلما تفتحت �أمامك الآفاق والإمكانات .وهكذا تزداد براعتك كمد ِّرب يف تف�سري ال�سلوكيات،
وكلما كنت �أكرث ابتكار ًا يف ُّ
و�إر�ساء املقدمات وابتكار الآليات.

مبادئ م�ؤثرة ملالحظة مثمرة
تخفق بع�ض حماوالت املد ِّربني يف التقييم؛ �إما لعدم توافقها مع ال�سلوكيات والأمناط التي متخ�ضت
عن املالحظات� ،أو لعدم ت�أطري احتماالت ُّ
التدخل واملقدِّ مات املمكنة .ولذا نقدِّ م بع�ض املبادئ العملية
من �أجل ا�ستخدام مثمر وف َّعال لنماذج التقييم ال�سابقة:
 -1الحظ عميلك يف خمتلف املواقف وتع َّمق يف �أمناطه و�أ�ساليبه اللغوية وال�سلوكية .وجت َّنب
الأحكام املت�س ِّرعة قدر الإمكان.
 -2ابتعد عن اال�ستنتاجات القائمة على الذاكرة وت�شبث باملالحظات الواقعية امل�ؤكدة.
 -3واجه عميلك ببع�ض الأ�سئلة الكت�شاف املزيد عن �شخ�صيته وجوانبها امل�سترتة ،ال ملقارنتها
با�ستنتاجاتك ومالحظاتك.
 -4قيم فاعلية مناذج التقييم التي تتب َّناها لتف�سري ال�سلوكيات التي الحظتها بالفعل .ثم حاول
التنب�ؤ ب�سلوكيات وردود �أفعال العميل امل�ستقبلية مع الإبقاء على عالقتكما دائم ًا طيبة.
� -5أعد النظر يف مناذج التقييم من حني �إلى �آخر ،وتذ َّكر �أنه مهما ازدادت د َّقتها فال زال هناك
الكثري من الأ�سرار التي يخفيها عنك العميل والتي �ستكت�شفها مبرور الوقت .الأهم من ذلك �أن
تتخذ من تلك الأ�سرار نقطة انطالق تدفعكما مع ًا نحو �آفاق التغيري ال�شامل.

املرحلة الرابعة :االندماج
تعتمد هذه املرحلة على ر�سم اخلطوط العري�ضة بداية من اتفاق الطرفني
على النتائج املتوخاة من الربنامج التدريبي ،وو�صو ًال �إلى التعبري عن
التزام ٍّ
“هلم بنا
كل بدوره املح َّدد يف الربنامج .فالأمر �أكرب من جمرد َّ
لنبد�أ الربنامج”� .إمنا هو حوار م�شرتك تتخ َّلله تفا�صيل الظروف املحيطة
و�إمكانات ٍّ
كل من املد ِّرب والعميل وغري ذلك من االعتبارات.
حتى هذه اللحظة يتح َّمل املد ِّرب على عاتقه معظم امله َّمات ما بني مالحظة
وتقييم وبحث عن املقدِّ مات .ولكن من الآن ف�صاعد ًا تتو َّزع امله َّمات
وامل�س�ؤوليات بني الطرفني .وتعترب امل�صارحة حول العقبات املحتملة من �أهم
7
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مقوِّ مات االندماج – ومن َّثم التدريب – الناجح .وال ب�أ�س �أن تخ�ضع الأهداف والنتائج املرجوة ،وكذلك التزامات الطرفني ،لبع�ض التعديالت
التي قد تفر�ضها املتغريات واملعرقالت �أثناء �سري الربنامج .كما ي�ستطيع املدرب تقدمي بع�ض املعلومات ذات ال�صلة كالفرتة الزمنية التي
ي�ستغرقها �أحد الأن�شطة� ،أو بع�ض الن�صائح والرت�شيحات مثل عناوين بع�ض الكتب املفيدة� .إذ ميكن للمد ِّرب �أن يكت�سب ثقة العميل من خالل
التعبري عن التزامه التام بتحقيق النتائج املتفق عليها وتبني الآليات الالزمة لذلك .فبمجرد �أن يت�أ َّكد للعميل من �صدق نوايا املدرب وحر�صه
على حتقيق امل�صلحة امل�شرتكة� ،سيف�صح عن مكنون �صدره ويبوح ب�أ�سراره مما ي�سهل من مهمة الأول ،ويخدم الثاين.

الطريق امل�سدود
يلج�أ العمالء �إلى املد ِّربني حني يطول بهم الدرب لي�صطدموا يف النهاية بطريق م�سدود .يحمل هذا
امل�صطلح بني طياته الكثري من املعاين .فربمَّ ا ي�شري �إلى افتقارهم لل�شغف الالزم للمثابرة� ،أو �إلى
القدرة على التعلُّم واكت�ساب اخلربات اجلديدة� ،أو �إلى ر�ؤية م�ستقبلية جل َّية ووا�ضحة .وقد ي�ستخدمه
بع�ضهم لو�صف حماوالتهم الواهنة لتحقيق �أهدافهم يف احلياة ،والتي قد تنتهي بخيبة �أمل مفجعة.
انطالق ًا من هذا التن ُّوع ،على املد ِّرب �أن يحدِّ د �أو ًال ما يق�صده العميل بهذا امل�صطلح .وترتاوح الإجابات
يف معظم الأحيان بني الوحدة واالنعزال والإهمال و�سوء الفهم واالفتقار �إلى احلب وعدم اال�ستيعاب.
وال جدوى يف مثل هذه احلاالت من الدخول يف مناق�شات مط َّولة حول �صحة �أو �سوء تقدير العميل
للموقف وو�صفه حلالته .لكن يبقى با�ستطاعتك �أن مت َّد يد العون من خالل:
 uابتكار �أن�شطة مت ِّكنه من توفري الدعم والعناية ال�شخ�صية و�سبل الرتويح عن النف�س .اكت�شفا مع ًا النطاقات والعالقات التي ت�ؤ ِّرقه وابتكرا
اال�سرتاتيجيات التي تل ِّبي احتياجاته يف هذه النطاقات ب�شكل واقعي.
مما يج ِّنبه الإحباط وخيبة الأمل .حيث يفرط الكثريون يف
� uصمما جمموعة من الأن�شطة التي ت�ؤول به �إلى االعتدال يف طموحاته وتو ُّقعاته َّ
متابعة الربامج التلفزيونية التي ت�ضفي على احلياة مل�سة زائفة من الكمال واجلمال ،في�صيبهم الواقع بالي�أ�س والإحباط.
كاف من النوم.
 uم�ساعدة العميل على تب ِّني العادات الإيجابية كا ِّتباع الأنظمة الغذائية ال�صحية ،وممار�سة الريا�ضة ،واحل�صول على ق�سط ٍ
 uمتكني املدرب من بناء �شبكة عالقات قوية تعوِّ �ضه عن العزلة والدعم املفقود وحت ِّقق له التفاعل املن�شود .قد ال جتمعه �صالت قوية بالنا�س
يف الوقت الراهن ،ويف مثل هذه احلالة ميكنك �أن ت�ساعده يف التوا�صل مع �أقاربه و�أ�صدقائه القدامى مما ي�ضفي على حياته مل�سة من
احلميمية وي�شعره بدفء التوا�صل والتالحم بد ًال من االنعزال والت�شا�ؤم.
 uتقلي�ص التوتُّر من خالل دعمه لالبتعاد عن املواد واملن ِّبهات الكيميائية وال�شا�شات الإلكرتونية قدر امل�ستطاع.
 uح ّثه على اال�ستعانة ب�أ�شياء تغمره بال�شغف وجتعله �أكرث �إقبا ًال على احلياة كاالحتفاظ ب�صور لأفراد �أ�سرته و�أ�صدقائه املق َّربني� ،أو بع�ض
الزهور والنباتات املنع�شة داخل غرفته ،وغريها من الأ�شياء التي تذ ِّكره مبتع احلياة التي تنتظره.
مبجرد �أن يتع َّلم عميلك كيف يعتني بذاته ،ويل ِّبي احتياجاته ،ويعتدل يف تو ُّقعاته ،تتد َّفق احلياة ب�سال�سة وان�سجام ،فيك�سر قيود عزلته وينفتح
على العامل املفعم بالفر�ص والإمكانات و�أ�سعد اللحظات .والأهم من ذلك هو �أن يفتح الطريق امل�سدود ويرى يف نهاية النفق �أمله املن�شود.

هل �ضاعت اجلهود � ..أم �أن الأمل موجود؟
تتوقف برامج التدريب ال�شخ�صي لأ�سباب عديدة .فقد ين�سى العميل �أو يتجاهل ما تع َّلمه واكت�سبه
من خربات طوال الربنامج لي�صاب املد ِّرب بالي�أ�س والإحباط مما قد ي�شل قدرته على الإبداع
واالبتكار ،بل واال�ستمرار يف الربنامج التدريبي �أي�ضا .و�سرعان ما يتم َّلك الي�أ�س بع�ض املد ِّربني
ليتخ ّلوا عن �أدوارهم ملقني باللوم على عمالئهم “غري امللتزمني” ،غري مدركني �أنَّ تلك اللحظات
جديرة ب�أن تخلق التحدي الذي طال انتظاره .قد ت�ساعد اخلطوات التالية يف جتاوز هذا امل�أزق:
 uا�سرتجع مقابلتك الأولى مع العميل وحتاور مع املق َّربني له واملحيطني به؛ فربمَّ ا �أ�س�أت فهم
بع�ض النقاط �أو غابت عنك بع�ض االعتبارات.
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 uت�أ َّكد من متتُّع عميلك بالطاقة البدنية والعاطفية والنف�سية الالزمة لال�ستمرار.
 uجدِّ د بيئة التدريب ك�أن تتنزَّها مع ًا يف �إحدى احلدائق� ،أو على �شاطئ البحر� ،أو يف الطبيعية اخلالبة التي ت�صفي الذهن وتريح الأع�صاب.
حيث تلعب البيئات املتنوِّ عة دور ًا حا�سم ًا يف تنبيه الوعي الذاتي وحترير العميل من التفكري التقليدي وال�سياقات النمطية.
 uراجع مع عميلك مراحل التدريب التي مررمتا بها والوعود وااللتزامات املتفق عليها م�سبق ًا للبحث عما َّمت جتاهله �أو �أ�سيء فهمه.
� uأدمج الأن�شطة ال�ضرورية وجل�سات التدريب ،فبد ًال من �إلزام العميل بالذهاب �إلى �إحدى القاعات الريا�ضية ملمار�سة ن�شاط ما ،ت�ستطيع �أن
تنظم جل�ستك التالية يف ذاك املكان.
 uعدِّ ل املحتوى التدريبي من حني �إلى �آخر؛ ف�إن كان معرف ّي ًا بحت ًا ،زوده ببع�ض الأن�شطة البدنية .و�إن كان موجه ًا �إلى امل�شاعر والوجدان ،حوِّ له
�إلى طاقة ذهنية تثمر عن �أفكار مادية �أو عملية .ح ِّفز عميلك على ممار�سة الفنون وزيارة املتاحف وال�سفر واال�ستماع �إلى املو�سيقى وقراءة
ال�شعر وقر�ض ال�شعر كي تت�سع مداركه ويتع َّر�ض خلربات عديدة ت�سهم يف ت�شكيل ر�ؤيته اجلديدة و�إثراء هو َّيته الفريدة.

د ِّرب نف�سك
كثري ًا ما يباغت العمالء املتدربون ،مد ِّربيهم بوابل من الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي ت�ش ِّكل حتدي ًا كبري ًا .ولذا
على املد ِّرب �أن يطوِّ ر من ذاته طوال الوقت ليكون جدير ًا بتلك امل�س�ؤولية ويقدِّ م حلو ًال جذرية .ال بد �أن تخ�ضع
مناهجهم و�أدواتهم التدريبية للتجديد والإنعا�ش جت ُّنب ًا للرتابة التي قد ت�صيب العميل واملد ِّرب بفعل الأمناط
ينمي مهاراتك وخ�صالك كمد ِّرب حمرتف .يبد�أ
الروتينية املتواترة .نقدم فيما يلي منوذج ًا فاع ًال من �ش�أنه �أن ِّ
النموذج بتو�صيف املهارات واخل�صال ،ثم يقدِّ م �آلية ب�سيطة للتقييم ال�شخ�صي و�صيغة بناءة متكنك من ابتكار
برناجمك التدريبي اخلا�ص.

املهارات:

 uاحلوار :تتطلب بع�ض الربامج التدريبية رواية الق�ص�ص ،و�ضرب الأمثلة ،والك�شف عن �إحدى �سماتك ال�شخ�صية .وال �ضري يف ذلك ،ما
توجهك لت�ضفي على حياة عميلك املزيد من ال�سياقات التي يرى من خاللها العامل مبنظور جديد وخمتلف.
دمت تبدع يف ُّ
 uالإ�صغاء :يهدف الإ�صغاء �أو ًال �إلى ا�ستيعاب �شخ�صية العميل املتف ِّردة وبيئته املحيطة ،وثاني ًا �إلى اكت�شاف �أوجه العجز والق�صور وامل�س ِّببات
الرئي�سية للأزمة التي يتع َّر�ض لها.
ح�صن نف�سك �أو ًال �ضد االنخراط العاطفي
 uجتاوز ال�صعاب :لكي تنتقل بالعميل �إلى ب ِّر الأمان وتتجاوز معه فرتات الي�أ�س والإحباطِّ ،
والإفراط يف الت�أ ُّثر باحلالة ال�شعورية للعميل .كن مبدع ًا يف ابتكار احللول وو�صف الإمكانيات املتاحة واالحتماالت املفتوحة.
 uالتن ُّب�ؤ� :أي القدرة على ا�ستيعاب الو�ضع الراهن للعميل والتن ُّب�ؤ مبجموع املهارات والقدرات التي من املفرت�ض �أن يتقنها العميل بنهاية
الربنامج التدريبي.

اخل�صال:

توجهه كي يعك�س م�صداقيته والتزامه ب�أ�سمى املعايري و�أف�ضل النتائج.
 uال�صرامة :على املد ِّرب �أن يكون �صارم ًا يف ُّ
 uال�صرب :وهو القدرة على جمابهة امل�شاق دون كلل �أو ملل .ال�صرب من �أهم �أدوات املد ِّرب التي تنبع من ا�ستيعابه ل�صعوبة وخطورة الدور
الذي يلعبه؛ فتغيري حياة الآخرين يتط َّلب من الوقت الكثري وهو لي�س بالأمر الي�سري.
 uالتناغم :لكي تكت�سب ثقة عمالئك يجب �أن تعك�س �سلوكياتك اليومية مدى التناغم واالت�ساق بني ما تفر�ضه عليهم وما تتب َّناه يف حياتك
ال�شخ�صية من قيم ومبادئ.
 uاملرونة :تختلف معدالت الت�أقلم واال�ستيعاب من �شخ�ص �إلى �آخر ،ولذا يجب �أن تتمتَّع باملرونة التي ت�ؤهِّ لك للتجاوب مع خمتلف املواقف
والعقليات لتحقق النتائج امل�أمولة.
لكي تن ِّمي بداخلك ما �سبق من مهارات وخ�صال ،اتبع اخلطوات التالية:
�أو ًال :ق ِّيم ذاتك مقارن ًة بالأو�صاف وال�سمات ال�شخ�صية ال�سابقة ووفق ًا لقيا�س متد ِّرج يرتاوح ما بني درجة وخم�س درجات .كن دقيق ًا و�صارم ًا
يف حتديد م�ستواك.
ثاني ًا� :صف و�ضعك الراهن على �صعيد املهارات واخل�صال :ما اخلطوات التي تنتهجها وت�ستطيع بها �أن حتدد م�ستوى �إتقانك وفعاليتك يف ِّ
كل
بند على حدة؟
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ثالث ًا :حدِّ د �أهدافك امل�ستقبلية :كيف �سينعك�س �إتقانك ِّ
وتوجهاتك م�ستقب ًال؟
لكل واحدة من هذه املهارات �أو اخل�صال على �سلوكياتك ُّ
وجه اهتمامك �إلى:
رابع ًاِ � :إبن ج�سور ًا �صلبة ومتما�سكة تكفل لك االنتقال الآمن من الآن �إلى امل�ستقبل .ولكي ت�ضمن متا�سك تلك اجل�سور ِّ
 uاملمار�سات :راقب �سلوكياتك وق ِّيم ممار�ساتك وفق ًا ملعايري مرنة ومتنا�سقة تعك�س خربتك ومهارتك.
 uدائرة الدعم :تتكون من خرباء معتمدين وجديرين بالثقة ي�ش ِّكلون م�صدر ًا للدعم وامل�ؤازرة حني تتم َّلكك م�شاعر الي�أ�س و الإحباط.
 uالإطار الزمني :ي�ضفي الإطار الزمني ال�صارم على برناجمك التدريبي نوع ًا من التعهد وااللتزام وميكنك من متابعة مع َّدالت التط ُّور
والإجناز.

مد ِّربون بالفطرة
من م َّنا مل يتمنَّ لو كان مبقدوره �أن مي َّد يد العون للنا�س من حوله؛ في�ساعدهم على حتقيق
�أهدافهم ومالم�سة �أحالمهم .تت� َّأ�صل هذه النزعة الإن�سانية للإر�شاد والتوجيه والتدريب
لدينا نحن بني الب�شر؛ ما بني �آباء يرعون �أبناءهم ،ومع ِّلمني مي ِّكنون طالبهم ،وقادة يلهمون
�أتباعهم ،و�أ�صدقاء ي�ش ُّدون �أزر من حولهم .وحتى ال تت�سبب هذه النزعة الإن�سانية يف �إنتاج
خمرجات عك�سية قد تدمر بع�ض قدرات النف�س الب�شرية  -كما حدث يف كثري من التجارب
الفا�شلة حول العامل  -يجب �أن ن�صقلها باملهارات ونهذبها باخلربات التي ت�ؤهِّ لنا ال�ستيعاب
و�إدارك الدوافع الداخلية لعمالئنا وزمالئنا ومتدربينا ،ومن ثم ابتكار حلول ت�ضفي على عاملنا
َّ
�سيتمخ�ض
املثقل بالفو�ضى والعبث ،مل�سة من النظام واالت�ساق واجلودة واملو�ضوعية .باملقابل:
مت�سكنا بالقيم املهنية ،والتزامنا باملبادئ الرتبوية والتدريبية ،عن �أ�سر بناءة ،وفرق عمل
ُّ
فعالة ،وم�ؤ�س�سات قوية ،وجمتمع ذي طاقة �إيجابية ،وعن عامل �أف�ضل وم�ستقبل �أمثل.

المؤلف:
مؤسسة“ :مبادرات جديدة” عام  ،1986ثم شركة “القيادة
أسس “فالهيرتي”
َّ
جيمس فالهيرتيَّ :
والمؤسسات.
التكاملية” عام  ،2004لتوفير الدعم المهاري والمعرفي واإلنساني الالزم لألفراد
َّ

كتب مشابهة:
1. Fearless Performance Reviews
Coaching Conversations that Turn Every Employee into a Star Player.
By: Jeff and Linda Russell. 2013
التقييم الشجاع لألداء .حوارات التوجيه البارع إلطالق طاقات العاملين .تأليف :جيف روسيل وليندا روسيل2013 ،
2. Coaching Questions
A Coach’s Guide to Powerful Asking Skills.
By: Tony Stoltzfus. 2008.
أسئلة التدريب الشخصي :ذخيرة المدرب من مهارات الحوار الفعال .تأليف :توني ستولتسوفس2008 ،
3. High Performance Team Coaching
A comprehensive system for leaders and coaches.
By: Jacqueline Peters andCatherine Carr. 2013
توجيه الفرق عالية األداء :منهج شامل للقادة والمدرِّبين .تأليف :جاكلين بيترز وكاثرين كار2013 ،
كتاب في دقائق
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“يحتاج ّ
يوجهه
كل منَّ ا �إلى من ِّ
ٌ
ير�سخ
�إلى الطريق ال�سليم و ِّ
يف داخله مبادئ ال�سلوك
القومي”.

جيمس فالهيرتي

