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  فـي ثـــــــواٍن...

ن�ؤمن  و�إننا  و�لطاحمني المتالكها.  �ل�ساعني  لدى  لها  �ملعرفة ال حدود  �إن 
باأّن �الإن�سان وحده �لقادر �أن ي�سع حدً� الأفقه �ملعريف. ولكن وقبل �الإبحار 
يف حميطات �الآد�ب و�لعل�م، ن�ساأل د�ئمًا �س�ؤ�اًل يتبادر الأذهان �لباحثني عن 
حدود �لكمال �لب�سري. هل نعرف عن �أنف�سنا ما يكفي؟ لقد �سربنا �أغ��ر 
�ملعارف هنا وهناك، ولكن هل تعمقنا يف �أنف�سنا �أواًل؟ وتاليًا هل متكنا من 
ب�سكل  حياتنا  تاأثرت  هل  و�أخريً�  �الآخرين؟  �إلى  نقلها  لن�ستطيع  معارفنا 

�إيجابي وفقًا لتلك �ملعارف، وهل نحيا باأ�سل�ب حياة �إيجابي؟

وجميعها  م�قف،  كل  ومع  �ساعة  كل  يف  �الأذهان  �إلى  تتبادر  كثرية  �أ�سئلة 
ب�سكل �أو باآخر ي�ؤثر ويتاأثر بالطاقة �الإيجابية �لكامنة يف كل �إن�سان، و�لتي 
وقادرين  �أ�سخا�ص مقربني  �أو  معينة  �إلى ظروف  �الأحيان  بع�ص  حتتاج يف 
�الأرجاء  يف  �ل�سعادة  ن�سر  يف  �سي�سهم  مما  �لنا�ص  من  ��ستخر�جها  على 

�ملحيطة. 

من هنا فاإّن مبادرة كتاب يف دقائق ومن خالل �لدفعة �لر�بعة من �لكتب 
وتعريفكم  ذ�تكم  �كت�ساف  على  �ست�ساعدكم  لكم  �خرتناها  �لتي  �لعاملية 
مبدى �أهمية �لتدريب لتتمكن�� يف �مل�ستقبل بدوركم من م�ساعدة �الآخرين. 
لتك�ن  و�ل�سليم،  �ل�سحي  �حلياة  ومنط  �أ�سل�ب  �إلى  �سرت�سدكم  و�أخريً� 
�لعقبات يف درب  �لتقدم حتى ال تك�ن من  �أج�سادكم د�عمًا لكم يف رحلة 

�لنجاح.

فرد  �أنت  ��سم:  ويحمل  �الأول  �لكتاب  �لر�بعة  دفعتنا  يف  �ستجدون  وتاليًا 
وحدك، خارطة طريق لتحقيق ذ�تك باأق�سى طاقاتك، من تاأليف: روبرت 
من  ميلكه  مبا  منا  �سخ�ص  كل  تفرد  مدى  عن  ويتحدث  كابالن،  �ستيفن 
�آخر، وعن طرق حتفيز �لذ�ت  �أي �سخ�ص  �إمكانيات وم��هب تختلف عن 
وتقدير م��طن �لق�ة وم��طن �ل�سعف يف كل منا. و�لكتاب �لثاين ويحمل 
تاأليف:  من  �الآخرين.  لتمكني  �لتميز  �سعلة  �إيقاد  �مل�جـّه،  �لتدريب  ��سم: 
جيم�ص فالهريتي، ويتحدث عن �أهمية �لتدريب وبناء �لعالقات �لتكاملية 
و�لتبادلية بني �ملدرب و�ملتدرب. يف حني �أن �لكتاب �الأخري لهذ� �ل�سهر ه�: 
ك كثريً� ومن عميًقا، خيار�ت �سغرية ت�سنع فروًقا كبرية.  كل هنيًئا وحترَّ
حي، والن�شاط الدائم، والنوم  من تاأليف: توم راث ويتحدث عن الأكل ال�شَ

�الأف�سل كعنا�سر �أ�سا�سية يف منط �حلياة �ل�سحي. 

لكافة  وباعث  كمحفز  باخلري  �لتفاوؤل  �سرورة  على  و�أبدً�  د�ئمًا  ن�ؤكد  �إننا 
�أكرث من حالة نف�سية ن�ستطيع  �لطاقات �الإيجابية لدينا. فال�سعادة لي�ست 
على  ون�ستطيع  و�الألفة  �مل�دة  من  قالعًا  لنبني  �أحببنا،  �إن  ي�م  كل  خلقها 
و�أخريً�  عنا.  لالبتعاد  ح�لنا  من  كل  لندفع  عنها  نبتعد  �أن  �الآخر  �لطرف 

�أترككم �الآن مع متنياتي �لقلبية لكم بدو�م �ل�سعادة.

                                                                جمال بن حويرب 
�لع�شو �ملنتدب ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم

�لتدريب يف ثوبه جديد

�ملهار�ت  تنمية  على  م�سى  فيما  “�لتدريب”  م�سطلح  �أطلق 
و�لرب�مج  �لبدنية  و�لتمرينات  �لريا�سية  �الألعاب  جماالت  يف 
�لتمهيدية لتاأهيل �مل�ظفني.  �إال �أنَّ �لتغيري و�لتح�سني �مل�ستمر قد 
وتتعاظم  وتت�سع جماالته  مدل�الته  لتتعمق  �لتدريب  مفه�م  طال 
�الإد�رة  �إلى  تدريجّيًا  �لتدريب  �أدو�ر  �نتقلت  لقد  تاأثري�ته.  
لالإ�سالح  د�ئمًا  منهجًا  لي�سبح  و�لريادة؛  و�لتنمية  و�لقيادة، 
من  �الآخرين  م�ساعدة  على  �لتدريب  يق�م  و�الإفادة.   و�لتنمية 
�لفر�ص،  و�إتاحة  �الأخطاء  وت�سحيح  و�لتمكني،  �لت�جيه  خالل 
�لتدريب  يعترب  ولذ�  جديدة.   �آفاق  وفتح  �الجتاهات،  وتغيري 
�لقدر�ت  لبناء  �أ�سا�سًا  �ملبا�سر  �ل�سخ�سي  و�لت�جيه  للتمكني 
وت�طيد �لعالقات، لدى من يروم�ن �لتميُّز يف خمتلف �لبيئات، 
ويطمح�ن �إلى تفعيل و��ستثمار �أف�سل �ملمار�سات يف عامل حتكمه 

�ت.   �ملتغريرِّ

ل�سخ�ص  “�مل�ّجـه”  �لتدريب  ه�  �جلديد  ب�سكله  �لتدريب 
مل�ظفيه،  �ملدير  ومن  م�ساعديه،  لكبار  �لقائد  من  م�ّجـه  معني؛ 
“�لعميل”  عليه  نطلق  �لذي  �ملتدرب  الحتياجات  ل  مف�سّ وه� 
يعتمد  �لذي  �لتقليدي  �لتدريب  جمازً�.  وه� يختلف جذريًا عن 
�أما  ل�سد ثغر�ت معرفية ومهارية وفنية.   وُي�ستخدم  على �ملدرب 
�لتدريب �مل�ّجه فمح�ره �ملتدرب، وُي�ستخدم ل�سد ثغر�ت �سل�كية 
ي��جه جمم�عة  �لتقليدي  �ملدرب  ولهذ� فاإن  وذهنية.   و�إدر�كية 
م�سبقًا،  معد  تدريب  منهاج  ومعه  �ملتدربني  من  متجان�سة  غري 
لينقله لهم ويطبقه عليهم.  �أما يف �لتدريب �مل�ّجه فياأتي �ملدرب 
م�ظف  �أو  زميل  �أو  �آخر  مدير  وه�   - �ملتدرب  لي�جه  �ملدير  �أو 
عملية  �أثناء  �لتدريبي  و�مل�سار  �ملحت�ى  تط�ير  يف  وي�ساركه   -

�لتدريب، فيرتكه يكت�سف ويط�ر ويغري بنف�سه..
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نظرية “�لأميبا” �لإد�رية

وقد  �مل�ستنقعات.   يف  تعي�ص  وهي  �خللية،  وحيدة  �لطفيلية  �لكائنات  من  �الأميبا 
للم�ؤثر�ت.   و��ستجابتها  �إح�سا�سها  على  دلياًل  و�سل�كها  ن�ساطها  من  �لعلماء  �تخذ 
�أو  لتبتعد،  لكزها  خالل  من  ا  �إمَّ �الأميبا  �سل�ك  يف  م  �لتحكُّ �ل�سهل  من  كان  ولذ� 
�للكز  لنظرية  كان  وقد  لتتحرك يف �جتاه معني.   ر  �ل�سكَّ فتات  ��ستثارتها مبنحها 
�سل�ك  در��سة  �الأثر يف  “�سكيرن” �أكرب  “بافل�ف” و  اكت�شفها  التي  ال�شَكر  وطعم 
�لطفيليات.  وظلَّ هذ� �الكت�ساف مثارً� لالهتمام ودلياًل على تف�ق �الإن�سان �إلى �أن 
لتغيري  �لتاأثري  ب�ن يف  �لقادة و�ملديرون و�ملدررِّ �إد�رية؛ حني �سرع  �إلى نظرية  حت�ل 
ر.  هذ� يف  �سل�ك �أتباعهم وزمالئهم وفرقهم من خالل نظرية �للكز و�حلفز بال�سكَّ
�ل�قت �لذي تخلَّت فيه �لغالبية �لعظمى من علماء �لنف�ص عن تلك �لنظرية ب�سبب 
تباين م�ست�يات �لتعقيد بني �سل�ك �الإن�سان �لر�قي، وبني �سل�ك �لطفيل �لبد�ئي.  
�لنهج ذ�ته، غري  �تباع  �ملديرين و�ملدربني ي�سرون على  ومع ذلك ما فتىء بع�ص 

مدركني �أنَّ م�ساعيهم �ستب�ء بالف�سل �إن عاجاًل �أو �آجاًل، وذلك لالأ�سباب �لتالية:

ر، ينتك�ص �ل�سل�ك. 1- يركز طفيل �الأميبا على �لنتائج ق�سرية �ملدى؛ فعندما ينتهي �مل�ؤثرِّ
2- يتميَّز �الإن�سان بذكاء ودهاء فطري ميكنه �أحيانًا من �قتنا�ص �لعائد دون �لقيام بالعمل.

ز�ت و�ملثري�ت. 3- تدح�ص تلك �لنظرية قدرة �الإن�سان على �ملبادرة وت�سحيح �مل�سار، وذلك الختز�ل جهده يف �ال�ستجابة للمحفرِّ
ز�ت. �الأمر �لذي ال يدع جمااًل للمبادرة و�الإبد�ع  4- ت�هن نظرية �الأميبا من رغبة �الإن�سان وقدرته على حتقيق �الإجناز�ت يف غياب �ملحفرِّ

و�لتميُّز يف بيئات �لعمل.
وتنهار  طم�حاته  فترت�جع  �لقر�ر  و�تخاذ  �الختيار  من  مينع  عندما  �البتكارية  �الإن�سان  قدر�ت  �الإد�رية” من  “�الأميبا  تنتق�ص  و�أخريً�   -5

�إبد�عاته وتتبدد طاقاته.
ثبت عجزها عن حتقيق  �لهد�م.  وحيث  �الإد�ري  و�لت�جيه  و�ال�ستغالل  �لرتوي�ص  �أ�سكال  �أخطر  �الإد�رية” �أحد  “�الأميبا  تعترب عقلية  ولهذ� 

ة، فقد �آن �الأو�ن لن�سلك منهجًا �أكرث تاأثريً� وجناًحا وفاعلية وه�:  �لتدريب �مل�ّجـه .. �لهادف. �لنتائج �ملرج�َّ

�أوًل: �للغة

ب يف �بتكار لغة يتفاعل من خاللها �لعميل مع �لعامل.  فاللغة هي  تكمن مهمة �ملدررِّ
على  ومعنى  قيمة  وي�سفي  وعالقاتنا  ويعك�ص خرب�تنا  �سل�كنا  يحكم  �لذي  �الإطار 
�الأم  تتفاعل  تاأمل مثال كيف  “جت�سيد” ل��قعنا ومكن�ن �سدورنا.   حياتنا.  فهي 
بني  �ملقرَّ و�الأ�سخا�ص  �الأ�سياء  يات على  �مل�سمَّ باإطالق  نهم  تلقرِّ �أبنائها؛ فتجدها  مع 
�ملحدود.  من  ت��سيع عاملهم  ت�ساهم يف  �لتي  �لي�مية  لغتهم  لهم مفرد�ت  لت�س�غ 
– لغة  – �أو ت��ريه  “ما �لذي تعك�سه  �أن ي�ساأل نف�سه:   ب  هذ� �ملنطلق، على �ملدررِّ
 - �لت���سل  ج�س�ر  تقيم  حني  ب  �ملدررِّ ة  مهمَّ ر  تي�سرِّ �مل�سرتكة  فاللغة  �لعميل؟”  

�للفظي وغري �للفظي - بينه وبني �ملتدرب.  

مبادئ تفعيل وت�شغيل �لتدريب

ن عملية �لتدريب ��ستبد�اًل - �أو تعدياًل – ملفاهيم و�سل�كيات “�لعميل” – �ل�سخ�ص م��سع �لتدريب - ونظرته �إلى ذ�ته و�جتاهاته نح�  تت�سمَّ
بها و�قتفاء �أثرها من خالل مبد�أين هما: �الآخر ونح� �لعامل.  تلك �لنظرة �لتي ميكن تعقُّ
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ثانيًا: �ملالحظة

يتمحور  ثم  ومن  ال�شلوكيات،  وتبديل  الأمناط  تغيري  اإلى  التدريب  يهدف 
�ل�سل�ك  لتعديل  تاأثريً�  و�الأكرث  �الأمثل  �ل��سيلة  �كت�ساف  ب ح�ل  �ملدررِّ دور 
ة.  على �جلانب �الآخر ينعك�ص ��ستيعابنا لبع�ص  ق �لنتائج �ملرج�َّ ب�سكل يحقرِّ
ندخل مطعمًا  فحينما  �للحظة.   تلك  و�سل�كنا يف  هاتنا  ت�جُّ على  �مل��قف 
كالبحث  �مل�قف  تالئم  �لتي  �لتلقائية  �لت�سرفات  من  جمم�عة  تنبثق 
ب  �ملدررِّ على  ي�سهل  هنا  من  �لطعام.   قائمة  د  تفقُّ �أو  �ساغرة  طاولة  عن 
ر من خاللها العميل العامل من حوله عن طريق  تغيري الأمناط التي يف�شِّ
فريى  �لعميل  ذهن  �إلى  �جلديدة  و�ملمار�سات  �ملدخالت  بع�ص  �إ�سافة 
�لعامل مبنظ�ر خمتلف.  �أي �أنَّ �لتغيري يحدث حني ي�سبح مبقدور �لعميل 

مالحظة بع�ص �الأ�سياء من ح�له مل يكن يف مقدوره مالحظتها من قبل.

مر�حل �لتدريب
�ملرحلة �لأولى:  �لعالقات

بني  �لقائمة  للعالقات  �الأوحد  �ملعيار  ه�  �ل�سخ�سي”  “�لقب�ل  يك�ن  �أن  �ملفرت�ص  من  لي�ص 
بني وبني  زمالئهم وعمالئهم �ملتدربني.  يق�م �ل�سكل �الأمثل للعالقة على �النفتاح،  �ملديرين �ملدررِّ
مات فيكمل بع�سها بع�سًا.   و�مل�سارحة، و�ل�سدق، و�لتقدير، و�اللتز�م.  تت�سابك وتت�سافر تلك �ملق�رِّ
فلي�ص منطقيًا وال فعااًل �أن ن�سع ثقتنا يف �سخ�ص ال نكنُّ له �الحرت�م و�لتقدير!  ومن �ل�سعب �أن 
مات لدى �لطرفني ليثق، ويحرتم، وي�سارح  ل تلك �ملق�رِّ ن�سارح من ال نثق به.  ومن �ملهم �أن تتاأ�سَّ

كل منهما �الآخر، وه� ما تعك�سه �سمة “�لعالقة �لتكاملية �أو �لتبادلية”.

العالقات

u �لثقة �ملتبادلة:  كي نقيرِّم مدى جد�رة �لطرف �الآخر بثقتنا، ال بد 
من خط�تني: تتحقق �الأولى بتحديد �ملجال �أو �لنطاق �لذي يك�ن فيه 
هذ� �ل�سخ�ص جديرً� بالثقة.  فلي�ص معق�اًل وال مقب�اًل �أن نبحث عمن 
د �ملجال، ننتقل  ه� جدير بالثقة يف �ستَّى جماالت �حلياة.  بعد �أن نحدرِّ
�سعيدين:  على  �ل�سخ�ص  �سل�كيات  تقييم  وهي  �لثانية  �خلط�ة  �إلى 
�الأول؛ مدى �سدقه و�إخال�سه:  هل يفي مبا يقطعه من وع�د؟  و�لثاين؛ 
يتعلق مبعايري �لتخ�س�ص:  هل ميتلك �لقدرة و�لكفاءة �لتي متكنه من 
�اللتز�م بتلك �ل�ع�د وتنفيذها؟  ومن هنا يلعب �الإخال�ص و�لكفاءة 

دورً� بارزً� يف تقييمنا جلد�رة بع�ص �الأ�سخا�ص بثقتنا.

u �لحرت�م �ملتبادل:  يق�م �الحرت�م على تقبُّل �الآخر �أّيًا كان ما 
ميثله �أو ما يرمز �إليه.  وترت�وح مر�تب �الحرت�م ما بني �ال�ستح�سان 
�أن  �ل�سروري  فمن  بالتدريب  يتعلق  وفيما  �لتام.   و�الإعجاب  �ملعتدل 
نبادل عمالءنا �الحرت�م، ال �سيما يف جمال ونطاق �لتدريب.  يف هذه 
 – تقبُّلنا  لنقيرِّم مدى  كثب  �سل�كياتهم عن  ل  نتاأمَّ �أن  ن�ستطيع  �حلالة 
و�حرت�منا – لهم.  فاإن كان�� غري جديرين بذلك، ميكننا ��ستبعادهم 

من ق��ئم عمالئنا �ملتدربني.
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u �ل�شر�حة �ملتبادلة:  يتباهى �لقادة و�ملديرون مبدى �نفتاحهم وتقبُّلهم مل�ظفيهم يف كل �لظروف و�الأوقات.  
وعلى �جلانب �الآخر تك�ن للم�ظفني �آر�ء مغايرة يف هذ� �ل�ساأن؛ حيث ي�ؤكد معظم �مل�ظفني و�ملروؤو�سني جتنُّب �خل��ص 

ب�� هذ� �لتناق�ص مع عمالئهم؟ يف بع�ص �مل��س�عات مع مديريهم.  فكيف للمدربني �أن يتجنَّ
�لنهج،  بهذ�  و�اللتز�م  �لتدريب،  فرتة  ط��ل  �ستتبناه  �لذي  �لنهج  بت��سيح  عمالئك  مع  �لثقة  من  ج�س�رً�  د  �سيرِّ  .1

و�الإ�سارة من حني �إلى �آخر �إلى ما مت �إجنازه.
الآر�ئهم،  وتقديرك  حر�سك  يعك�ص  مما  �لقر�ر  �تخاذ  عملية  يف  عمالئك  باإ�سر�ك  �ملتبادل  �الحرت�م  �أ�س�ص  د  وطرِّ  .2

بل و�لتز�مك بها.
��ستعد�دك  عن  وعرب  �ملثمرة،  و�الإ�سافات  بامل�ساركات  ون�ه  �مل�سبقة،  �الأحكام  وجتنُّب  �ملتبادلة  �ل�سر�حة  عزز   .3

لال�ستفادة من خرب�تهم.

مات �ملرحلة �لثانية:  �ملقدِّ

�لذي  �ملنا�سب ه�  �لت�قيت  �لتدريب.  �ختيار  �الأهم يف عملية  �لعن�سر  �لت�قيت ه� 
د م�سري �لتدريب باأكمله؛ �إما �الإخفاق �أو �النطالق.  ونظرً� �إلى جهل �لكثريين  يحدرِّ
بحاجتهم �إلى �لتدريب و�الإر�ساد و�لتغيري، فاإن م�س�ؤولية �ختيار �لت�قيت �الأمثل تقع 
واأ�شاليب احلياة  اأمناط  يعتاد بطبعه  ل.  فالإن�شان  الأوَّ املقام  ب يف  املدرِّ على عاتق 
ق  ا ي�سعر بقيمة �لتدفُّ �لي�مية ويتجاوب معها بتلقائية �إلى �أن ي�سيبها �خللل.  فمن منَّ
و�الن�سياب �ملروري �إال حني ي�سيبه �ل�سلل!  باملثل؛ يتجاهل �الإن�سان – بق�سد �أو بدون 
ق�سد - حاجته �إلى �لتدريب و�الإر�ساد �إلى �أن ت�س�ء �الأم�ر وتخرج عن �ل�سيطرة.  هنا 
مات، ليبادر بتقدمي  يربز دور �ملدرب فيت�سيَّد تلك �للحظات �لتي نطلق عليها �ملقدرِّ

خدماته و�إر�ساد�ته.

يفتقر  �لتي  �للحظات  ل  ت�سكرِّ ورمبا  �ملالئمة.   �ملقدمات  �ختيار  وبني  �لتن�سيق بني جه�ده  ب يف  �ملدررِّ ف�سل  ب�سبب  �لتدريب  بع�ص جه�د  تخفق 
م حل�له  ب كي يقتحم حياة �لعميل ويقدرِّ مات �الأمثل للمدررِّ اتهم ووع�دهم – �س��ء �ل�سخ�سية �أو �ملهنية - �ملقدرِّ بها �لعمالء �إلى �اللتز�م مبهمَّ
ه �إلى �سندوق �ل�سيارة وتخرج �أدو�ت  �ل�سحرية للخروج من �الأزمة.  تخيَّل مثاًل �أن ينفجر �إطار �سيارتك على �لطريق يف ليلة ممطرة فتت�جَّ
بك على ��ستخد�م �أدو�تك؟!  يعك�ص  �الإ�سالح لتكت�سف �أنَّك ال جتيد ��ستخد�مها!  �ألن ين�سرح �سدرك �إذ� ما جاء �أحدهم يف تلك �للحظة ليدررِّ
�ص لهذ� �ملاأزق ب�ساعة  هذ� �ملثال �الأهمية �لق�س�ى الختيار �لت�قيت �ل�سحيح؛ فل� بادر هذ� �ل�سخ�ص بعر�ص خدماته �لتدريبية قبل �أن تتعرَّ
ع �مل��قف و�الأحد�ث �لتي يك�ن فيها �لعميل يف �أم�صرِّ �حلاجة �إلى �لتدريب �أو  د وتتن�َّ و�حدة  لكنت قد جتاهلته وم�سيت يف �سبيلك.  بالطبع تتعدَّ

ك. �لتدخل �لعالجي.  ولكن يبقى �أهمَّ ما يف �الأمر �أن يتقن �ملدرب متى وكيف يبادر بالتحرُّ

مات �أنو�ع �ملقدِّ

u تقارير تقييم �الأد�ء �ل�سعيفة؛
ات �مل�سندة؛ u نكث �ل�ع�د وعدم �اللتز�م باملهمَّ

u �حلاجة �إلى �كت�ساب مهار�ت جديدة من �أجل �لرتقية �أو �النتقال �إلى من�سب جديد متامًا؛
u متطلَّبات �لعمل، كاحلاجة �إلى رفع �جل�دة وخف�ص �لتكاليف؛

لة �أو �ملتباطئة. u �مل�سروعات �مل�ؤجَّ
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�ملرحلة �لثالثة:  مناذج �لتقييم

ب يف در��سة طباع وخ�سال �لعميل ب�سكل ميكنه  ق عربها �ملدررِّ ل مرحلة �لتقييم �أهم �خلط��ت �لتي يتعمَّ ت�سكرِّ
�إلى �أهمية هذه �ملرحلة يجب  �أو �لرت�جع و�لبحث عن عميل �آخر.  ونظرً�  �إما باالقرت�ب  من �تخاذ �لقر�ر؛ 
�أال تقت�سر على �لتقييم �ل�سطحي �أو �لظاهري، بل متتدُّ �إلى در��سة �أدقرِّ �لتفا�سيل و�جل��نب �مل�سترتة مهما 
ن  تعمقت معرفتنا بهذ� �ل�سخ�ص.  فاالأمر ي�سبه �أن ت�ست�سري �سديقك �لطبيب عرب �لهاتف ل��سف دو�ء م�سكرِّ
لل�سد�ع، �أو �أن تذهب �إلى عيادته كي تخ�سع لفح�ص دقيق ي�ستطيع من خالله ت�سخي�ص �لد�ء وو�سف �لدو�ء، 
�ص �لزيارة عن و�سف �أدق تعجز عنه �ال�ست�سارة �لهاتفية.  كذلك �حلال يف �لتدريب؛ فاأّيًا  وبالتاأكيد �ستتمخَّ
ب  كانت معرفتنا و�سلتنا بالعميل، ال بد من �أخذ �ل�قت �لكايف لتقييم �ل��سع قبل �ل�سروع يف �لتدريب.  وتت�سعَّ

عملية �لتقييم �إلى ثالثة مناذج هي:

�لنموذج �لأول:  مو�طن �لدر��شة و�ملالحظة

ة �ملوؤرِّقات �مللحَّ
قات �إال  زً� كبريً� من ذهنه وتفكريه.  وال ميكن ت�سخي�ص هذه �مل�ؤررِّ ا لع��قبها �حلالية �أو �ملحتملة - وت�سغل حيرِّ هي �الأم�ر �لتي ت�ؤرق �لعميل – �إمَّ

بال�س�ؤ�ل �ملبا�سر و�مل��جهة �ل�سريحة.

�للتز�مات و�مل�شوؤوليات
�ص لها جهدنا وفقًا الأهميتها و�أول�يتها.  ي�سعى بع�ص �ملدربني �إلى �كت�ساف �اللتز�مات  لكلٍّ منا �لتز�ماته وم�س�ؤولياته �لتي ن�ليها �هتمامنا ونكررِّ
ا تقبع �لتز�ماتهم �الأكرث �إحلاحًا مبناأى  مبر�قبة �لن�ساطات و�الأعمال �لتي ت�ستح�ذ على �جلزء �الأكرب من وقت �لعميل وجهده وماله.  ولكن رمبَّ
ون عن �لتز�مهم ب�سيء قد ال جند له �أثرً� ملم��سًا يف �ل��قع.  فحني  ق بع�ص �الأ�سخا�ص �لذين يعربرِّ عن ذلك.  كذلك قد ي�سقُّ علينا �أن ن�سدرِّ
ث �سخ�ص بدين - مثاًل - عن �لتز�مه وحر�سه على فقد�ن �ل�زن، تاأبى عق�لنا �أن تقبل هذه �حلقيقة نظرً� �إلى �لتناق�ص بني ما يق�له وبني  يتحدَّ
ا يك�ن بالفعل ملتزمًا جتاه هذ� �لهدف �إال �أنَّ حماوالته تب�ء بالف�سل التباعه لنظام غذ�ئي غري مالئم، �أو حل�س�له على �لت�جيه  ما نر�ه !  رمبَّ
�أال نكتفي باملظاهر، بل ن�ست�عب ن��يا �لعمالء ودو�فعهم �لتي قد ال تك�ن بارزة، كي نكت�سف �لعن�سر �ملفق�د  و�الإر�ساد �خلاطئ.  لذ� يجب 

بهم من �أهد�فهم بداًل من �تهامهم بالعجز و�لق�س�ر.   ونقررِّ

�لأهد�ف �مل�شتقبلية
�لفهم  من  مزيدً�  �لنتيجة  فتك�ن  �حلا�سر  و�سل�كيات  دو�فع  �مل�ستقبل  ون��يا  �أهد�ف  ر  تف�سرِّ حتقيقها؟   �إلى  �لعميل  ي�سعى  �لتي  �الأهد�ف  ما 

وال�شتيعاب واكت�شاف نقاط ال�شعف ومواطن القوة.

�خللفية �ل�شخ�شية و�لثقافية
ر على ��ستجابتنا وردود �أفعالنا جتاه �مل��قف �ملختلفة.   لكل �إن�سان تاريخه �خلا�ص من �لتفاعالت – �س��ء مع �الأفر�د �أو �لظروف – و�لتي ت�ؤثرِّ
ل ه�يتنا وت�س�غ عالقاتنا بالعامل.  فال عجب �أن تختلف ��ستجابات �الأمريكي عن �لياباين عن  تلك �لفروق �لفردية و�لفريدة هي �لتي ت�سكرِّ

�لعربي، حتى و�إن ت�سابهت �مل��قف و�لظروف.

�حلالة �ملز�جية
تعرب عن �الإطار �ل�جد�ين و�لهالة �ل�سع�رية �لتي يعي�ص يف كنفها �الإن�سان ل�هلة من �لزمان.  هذه �لهالة ت�سفي قيمة ومعًنى على �لتز�مات 
ب يف تقبُّل تلك  �حلا�سر وتلقي بظاللها على �مل�ستقبل �لباهر.  ��ستيعاب �حلالة �ملز�جية ه� ��ستيعاب لل�سخ�ص ذ�ته.  وهنا يكمن دور �ملدررِّ

د دون �أدنى حماولة للتعديل �أو �إ�سفاء مل�سته �خلا�سة عليها. �حلالة يف و�سعها �ملجرَّ
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�شات �لهالت “�ملز�جية” للموؤ�شَّ

دة.  تفر�ص تلك �لهاالت نف�سها على �ل��قع ب�سكل يعك�ص �سماتها وع��قبها �ل�سلبية، وهي  يكتظُّ عامل �الأعمال باحلاالت و�لهاالت �ملز�جية �ملعقَّ
تنق�سم �إلى فئتني:  هاالت �الأ�سخا�ص �لذين ي�سعرون بتف�ُّقهم و�أف�سليتهم على �جلميع، وهاالت من ي�سعرون بدونيتهم وتبعيتهم لالآخرين.

هالت �لأف�شلية:
�ن  ق على �الآخرين.  ه�ؤالء ال ينفكُّ ك�ن �سع�رً� باالأف�سلية �عتقادً� منهم بتميز خرب�تهم ومعارفهم �لتي تتف�َّ ك:  يكت�سب �ملت�سكرِّ �لت�شكُّ  u

يتباه�ن بتلك �خلربة ويرهق�ن �الآخرين باالأ�سئلة �لتي حتمل جانبًا من �لت�سكيك.  من �لنماذج �ل�ظيفية �ل�سائعة للمت�سككني:  �ل�سحافي�ن، 
و�لعلماء، و�الآباء يف م��جهة �الأبناء، ورجال �لتحريات.

u �ل�شخرية:  هذ� �ل�سل�ك منبثق من �العتقاد ب�ساآلة جميع �الأ�سخا�ص و�الأ�سياء. تعمد هذه �لهالة �لهد�مة �إلى �إهانة �الآخرين و�النتقا�ص 
من قدرهم وتثبيط عز�ئمهم.  يف بع�ص �الأحيان تتملَّك تلك �مل�ساعر �أ�سحابها لدرجة جتعلهم هم �أنف�سهم يقع�ن فري�سة لها.  من �أكرث 
النماذج ال�شائعة لهوؤلء:  بع�ض الإعالميني ال�شر�شني واملعلقني ال�شيا�شيني واملحللني والنتهازيني الذين يجنون قوت يومهم من اإبراز نقاط 

�سعف �الآخرين.
u �لت�شليم بالو�قع:  هذ� �ل�سل�ك ناجم عن رف�ص كل ما ه� جديد.  وهذه �لهالة من �أكرث �لهاالت خد�عًا ومر�وغة نظرً� �إلى ت�سرت 

�إجر�ء�ت  �تخاذ  �إلى  �مل��قف  هم  ت�سطرَّ �أن  د  �الأقنعة مبجرَّ تلك  تتهاوى  ما  �سرعان  لكن  �لر�سا.  �أو  �لتفاوؤل  قناع  �أحيانا خلف  �أ�سحابها 
�حلك�مية  �سات  �مل�ؤ�سَّ يف  �ل�سل�كيات  من  �لن�عية  هذه  وتنت�سر  �ل�سطحية.   �لتغيري�ت  بع�ص  �أو  �حلالية،  �الأو�ساع  تبدل  عن  �ص  تتمخَّ قد 

و�لبريوقر�طية �لتي مل تطلها �أيدي �لتحديث و�لتن�ير و�لتغيري.

هالت �لدونية:
ل بالعجز وعدم �لقدرة على �إحد�ث �لتغيري و�سنع �لفرق.  �مل�ظف�ن �ملجتهدون و�ملخل�س�ن هم د�ئمًا �الأكرث  u الإحباط:  وه� �ل�سع�ر �ملتاأ�سرِّ
عر�شة مل�شاعر اخليبة والإحباط.  اإل اأنَّهم قلَّما ي�شت�شلمون للواقع مهما ازدادت الإخفاقات، بل ويتخذون من ذلك دافعًا للمثابرة والعزم 
ار يف �ملد�ر�ص و�لقياد�ت �حلك�مية وحمافظي �ملدن وروؤ�ساء و�أع�ساء جمال�ص �لبلديات. و�الإ�سر�ر.  من �أمثلة ه�ؤالء بع�ص �ملدر�سني و�لنظَّ
�أن  �إلى  �أمام �ل��قع.  وقد تتملَّك م�ساعر �حلقد ه�ؤالء �ل�ساخطني فتجدهم يغيب�ن عن �الأنظار ل�هلة  �ل�شخط:  وه� �ل�سع�ر بالعجز   u

ات  يجدو� حل�اًل مل�سكالتهم.  تنعك�ص تلك �مل�ساعر �ل�سلبية على �سل�كيات ه�ؤالء فتجدهم يتباطاأون يف �أد�ء و�جباتهم، ويخلط�ن بني �مللفَّ
و�مل�سروعات.

ق ينجم عن �الإ�ساءة �إلى �سخ�ص ما، ب�سكل قد ي�سعب تع�ي�سه �أو �إ�سالحه. وميتد �ل�سع�ر بالذنب �إلى ثالث  u �لذنب:  وه� �سع�ر م�ؤنرِّب وم�ؤررِّ
مر�حل: �العتذ�ر، وحماولة �لتع�ي�ص، و�لتاأنيب �ل�سخ�سي.

�لنموذج �لثاين:  مو�طن �لقوة و�لكفاءة

ينق�سم هذ� �لنم�ذج �إلى ثالثة م��طن:
ي �لقيم  1- �شبط �لنف�س:  �أو �لقدرة على �اللتز�م بال�ع�د و�ل�فاء بالعه�د.  تنعك�ص هذه �لق�ة على �اللتز�م بامل��عيد، و��ستيعاب وتبنرِّ

�سية، و�بتكار �الأفكار بد�فع �لرغبة يف �لتط�ُّر و�الزدهار.  ومن �أهم �سمات �سبط �لنف�ص: و�ل�سيا�سات و�ملمار�سات �مل�ؤ�سَّ
u �خل�سائ�ص:  ت�قد �لب�سرية و�ل�سغف و�جلد�رة بالثقة و�لنز�هة و�ل�سجاعة.

ك باملبادئ. ة �ملالحظة و��ستيعاب �لذ�ت و�لتما�سك و�لتم�سُّ u �ملهار�ت:  دقَّ

ل  ت�سكرِّ �لبعيد.   �ملدى  على  ود�ئمة  ق�ية  رو�بط  و�إقامة  �الآخرين  مع  �لت���سل  ج�س�ر  بناء  على  �لقدرة  �أي  �ملتما�شكة:   �لعالقات   -2
�ل�سر�حة و�ل�سدق ج�هر �لعالقات �لناجحة ملا تتيحه من تبادل �الأفكار و�مل�ساعر �الإيجابية بني كافة �الأطر�ف.

u �خل�سائ�ص:  �لتعاطف و�مل�ث�قية و�النفتاح و�مل�سد�قية.
u �ملهار�ت:  �الإن�سات وتقبُّل �الآخر وروح �جلماعة و�الإلهام و�كت�ساب �خلرب�ت، و�الإبد�ع.

3- �حلقائق و�لثو�بت:  �أي قدرتنا على ��ستيعاب �الآليات و�لعمليات و�الإح�ساء�ت و�الأنظمة و�لنماذج �ملختلفة.  ويعدُّ �الفتقار �إلى هذه 
�لقدرة �سببًا يف �خللل �لتنظيمي و�الإد�ري �لذي ي�سيب �لكثري من �مل�ؤ�س�سات.

u �خل�سائ�ص:  �ل�سر�مة و�مل��س�عية و�الإ�سر�ر و�الإبد�ع و�لرتكيز.
u �ملهار�ت:  �لتحليل و�لتنبُّ�ؤ  و�لتب�سيط و�لتنظيم وترتيب �الأول�يات.
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مات �لر�شا و�لفاعلية �لنموذج �لثالث:  مقوِّ

بالر�سا  ي�سعر  �إن�سان كي  لكل  �لالزمة  مات  �ملق�رِّ و�الأدّق، وه� جمم�عة من  �الأب�سط  �لنم�ذج ه�  يعترب هذ�  �ل�سابقة  �لتقييم  بنماذج  مقارنة 
ات ب�ستى �أن��عها، ومنها: ز تلك �ملق�مات �ملرونة �لتي تك�سبنا �لقدرة على مالءمة �ل�ظائف و�ملهمَّ و�لقناعة و�لفاعلية و�الإجناز.  �أهم ما مييرِّ

لنا لعقد املقارنات، وتقييم الفروق، وا�شتيعاب العواقب امل�شتقبلية لت�شرفات احلا�شر.  متَتد هذه  u �حلكمة:  اأي النفتاح الذهني الذي يوؤهِّ
�ل�سمة لت�سم �أ�سحاب �لقر�ر�ت �ملتاأنية، و�أ�سحاب �ملجازفات �ملدرو�سة و�ملثمرة.  

ل �لفردي.   u �لت��زن:  �أي �لقدرة على �مل��زنة ما بني �لقر�ر�ت �لتي تطلب م�ساركة وجهدً� جماعّيًا وتلك �لتي حتتاج �إلى �الن�سحاب و�لتاأمُّ
لنا لتح�يل �الآمال و�لطم�حات و�الأحالم �إلى و�قع ملم��ص. u �لعزمية:  �لطاقة �لتي تخ�رِّ

زة ومنجزة.  و�ل�سياقات هي جمم�ع �لعالقات و�لتفاعالت و�ملعاين.  فاإن كان  u تهيئة �ل�سياقات:  �أي �لقدرة على �سنع و�إد�رة �سياقات حمفرِّ
هادف،  تعليمي  حمت�ى  من  م�ؤلفًا  خمتلفًا  �سياقًا  بال�سرورة  ذلك  ي�ستدعي  �ل�طن،  الأبناء  �لتعليمي  �الأد�ء  ر  تط�رِّ �أن   – مثاًل   - هدفك 

رة ونا�سجة بني �لطالب و�ملعلمني و�الآباء، وغريها من �ل�سياقات �لتي ت�سهم يف حتقيق �لهدف �الأ�سمى. وعالقات متط�رِّ
u ح�سن �خللق:  �أو �جل�هر �لطيب، و�لكرم، و�لتعاطف، و�النتماء.  وهذه من �أهم �ملق�مات و�أبرزها و�إن ندر ذكرها يف تقارير تقييم و�إد�رة �الأد�ء.

تهدف مناذج �لتقييم �ل�سابقة �إلى م�ساعدتك يف در��سة �لعميل من خمتلف �جل��نب؛ �لنف�سية و�لذهنية و�لعاطفية و�ملهنية، وتقييمه وفقًا لها.  
ب يف تف�سري �ل�سل�كيات،  هاتك وتقييمك، كلما تفتحت �أمامك �الآفاق و�الإمكانات.  وهكذ� تزد�د بر�عتك كمدررِّ وكلما كنت �أكرث �بتكارً� يف ت�جُّ

و�إر�ساء �ملقدمات و�بتكار �الآليات.

مبادئ موؤثرة ملالحظة مثمرة

بني يف التقييم؛ اإما لعدم توافقها مع ال�شلوكيات والأمناط التي متخ�شت  تخفق بع�ض حماولت املدرِّ
م بع�ص �ملبادئ �لعملية  مات �ملمكنة. ولذ� نقدرِّ ل و�ملقدرِّ عن �ملالحظات، �أو لعدم تاأطري �حتماالت �لتدخُّ

ال لنماذج �لتقييم �ل�سابقة: من �أجل ��ستخد�م مثمر وفعَّ
وجتنَّب  و�ل�سل�كية.   �للغ�ية  و�أ�ساليبه  �أمناطه  يف  ق  وتعمَّ �مل��قف  خمتلف  يف  عميلك  الحظ   -1

عة قدر �الإمكان. �الأحكام �ملت�سررِّ
2- �بتعد عن �ال�ستنتاجات �لقائمة على �لذ�كرة وت�سبث باملالحظات �ل��قعية �مل�ؤكدة.

ملقارنتها  ال  �مل�سترتة،  وج��نبها  �سخ�سيته  عن  �ملزيد  الكت�ساف  �الأ�سئلة  ببع�ص  عميلك  و�جه   -3
با�ستنتاجاتك ومالحظاتك.

بالفعل.  ثم حاول  �لتي الحظتها  �ل�سل�كيات  لتف�سري  اها  تتبنَّ �لتي  �لتقييم  4- قيم فاعلية مناذج 
�لتنب�ؤ ب�سل�كيات وردود �أفعال �لعميل �مل�ستقبلية مع �الإبقاء على عالقتكما د�ئمًا طيبة.

تها فال ز�ل هناك  ر �أنه مهما �زد�دت دقَّ 5- �أعد �لنظر يف مناذج �لتقييم من حني �إلى �آخر، وتذكَّ
�لكثري من �الأ�سر�ر �لتي يخفيها عنك �لعميل و�لتي �ستكت�سفها مبرور �ل�قت. �الأهم من ذلك �أن 

تتخذ من تلك �الأ�سر�ر نقطة �نطالق تدفعكما معًا نح� �آفاق �لتغيري �ل�سامل.

�ملرحلة �لر�بعة:  �لندماج

الطرفني  اتفاق  بداية من  العري�شة  ر�شم اخلطوط  املرحلة على  تعتمد هذه 
عن  �لتعبري  �إلى  وو�س�اًل  �لتدريبي،  �لربنامج  من  �ملت�خاة  �لنتائج  على 
بنا  “هلمَّ  جمرد  من  �أكرب  فاالأمر  �لربنامج.   يف  د  �ملحدَّ بدوره  كلٍّ  �لتز�م 
لنبد�أ �لربنامج”.  �إمنا ه� ح��ر م�سرتك تتخلَّله تفا�سيل �لظروف �ملحيطة 

ب و�لعميل وغري ذلك من �العتبار�ت. و�إمكانات كلٍّ من �ملدررِّ

ات ما بني مالحظة  ب على عاتقه معظم �ملهمَّ ل �ملدررِّ حتى هذه �للحظة يتحمَّ
ات  �ملهمَّ ع  تت�زَّ ف�ساعدً�  �الآن  من  ولكن  مات.   �ملقدرِّ عن  وبحث  وتقييم 
و�مل�س�ؤوليات بني �لطرفني.  وتعترب �مل�سارحة ح�ل �لعقبات �ملحتملة من �أهم 
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مات �الندماج – ومن ثمَّ �لتدريب – �لناجح.  وال باأ�ص �أن تخ�سع �الأهد�ف و�لنتائج �ملرج�ة، وكذلك �لتز�مات �لطرفني، لبع�ص �لتعديالت  مق�رِّ
�أثناء �سري �لربنامج.  كما ي�ستطيع �ملدرب تقدمي بع�ص �ملعل�مات ذ�ت �ل�سلة كالفرتة �لزمنية �لتي  �لتي قد تفر�سها �ملتغري�ت و�ملعرقالت 
ب �أن يكت�سب ثقة �لعميل من خالل  ي�ستغرقها �أحد �الأن�سطة، �أو بع�ص �لن�سائح و�لرت�سيحات مثل عناوين بع�ص �لكتب �ملفيدة.  �إذ ميكن للمدررِّ
د للعميل من �سدق ن��يا �ملدرب وحر�سه  �لتعبري عن �لتز�مه �لتام بتحقيق �لنتائج �ملتفق عليها وتبني �الآليات �لالزمة لذلك.  فبمجرد �أن يتاأكَّ

على حتقيق �مل�سلحة �مل�سرتكة، �سيف�سح عن مكن�ن �سدره ويب�ح باأ�سر�ره مما ي�سهل من مهمة �الأول، ويخدم �لثاين.

�لطريق �مل�شدود

بني حني يط�ل بهم �لدرب لي�سطدم�� يف �لنهاية بطريق م�سدود.  يحمل هذ�  يلجاأ �لعمالء �إلى �ملدررِّ
�إلى  �أو  للمثابرة،  �لالزم  لل�سغف  �فتقارهم  �إلى  ي�سري  ا  �ملعاين.  فرمبَّ �لكثري من  �مل�سطلح بني طياته 
ة وو��سحة.  وقد ي�ستخدمه  �لقدرة على �لتعلُّم و�كت�ساب �خلرب�ت �جلديدة، �أو �إلى روؤية م�ستقبلية جليَّ

بع�سهم ل��سف حماوالتهم �ل��هنة لتحقيق �أهد�فهم يف �حلياة، و�لتي قد تنتهي بخيبة �أمل مفجعة.
  

د �أواًل ما يق�سده �لعميل بهذ� �مل�سطلح.  وترت�وح �الإجابات  ب �أن يحدرِّ �نطالقًا من هذ� �لتن�ُّع، على �ملدررِّ
يف معظم �الأحيان بني �ل�حدة و�النعز�ل و�الإهمال و�س�ء �لفهم و�الفتقار �إلى �حلب وعدم �ال�ستيعاب.  
�لعميل  تقدير  �س�ء  �أو  �سحة  ح�ل  لة  مط�َّ مناق�سات  يف  �لدخ�ل  من  �حلاالت  هذه  مثل  يف  جدوى  وال 

للم�قف وو�سفه حلالته.  لكن يبقى با�ستطاعتك �أن متدَّ يد �لع�ن من خالل:

قه و�بتكر�  نه من ت�فري �لدعم و�لعناية �ل�سخ�سية و�سبل �لرتويح عن �لنف�ص.  �كت�سفا معًا �لنطاقات و�لعالقات �لتي ت�ؤررِّ u �بتكار �أن�سطة متكرِّ
ي �حتياجاته يف هذه �لنطاقات ب�سكل و�قعي. �ال�سرت�تيجيات �لتي تلبرِّ

به الإحباط وخيبة الأمل.  حيث يفرط الكثريون يف  ا يجنِّ عاته ممَّ u �شمما جمموعة من الأن�شطة التي توؤول به اإلى العتدال يف طموحاته وتوقُّ

متابعة الربامج التلفزيونية التي ت�شفي على احلياة مل�شة زائفة من الكمال واجلمال، في�شيبهم الواقع بالياأ�ض والإحباط.
باع �الأنظمة �لغذ�ئية �ل�سحية، وممار�سة �لريا�سة، و�حل�س�ل على ق�سط  كاٍف من �لن�م.   ي �لعاد�ت �الإيجابية كاترِّ u م�ساعدة �لعميل على تبنرِّ

ق له �لتفاعل �ملن�س�د.  قد ال جتمعه �سالت ق�ية بالنا�ص  �سه عن �لعزلة و�لدعم �ملفق�د وحتقرِّ u متكني �ملدرب من بناء �سبكة عالقات ق�ية تع�رِّ

�أقاربه و�أ�سدقائه �لقد�مى مما ي�سفي على حياته مل�سة من  �أن ت�ساعده يف �لت���سل مع  يف �ل�قت �لر�هن، ويف مثل هذه �حلالة ميكنك 
�حلميمية وي�سعره بدفء �لت���سل و�لتالحم بداًل من �النعز�ل و�لت�ساوؤم.  

هات �لكيميائية و�ل�سا�سات �الإلكرتونية قدر �مل�ستطاع. u تقلي�ص �لت�تُّر من خالل دعمه لالبتعاد عن �مل��د و�ملنبرِّ
بني، �أو بع�ص  u حّثه على �ال�ستعانة باأ�سياء تغمره بال�سغف وجتعله �أكرث �إقبااًل على �حلياة كاالحتفاظ ب�س�ر الأفر�د �أ�سرته و�أ�سدقائه �ملقرَّ

ره مبتع �حلياة �لتي تنتظره. �لزه�ر و�لنباتات �ملنع�سة د�خل غرفته، وغريها من �الأ�سياء �لتي تذكرِّ

ق �حلياة ب�سال�سة و�ن�سجام، فيك�سر قي�د عزلته وينفتح  عاته، تتدفَّ ي �حتياجاته، ويعتدل يف ت�قُّ مبجرد �أن يتعلَّم عميلك كيف يعتني بذ�ته، ويلبرِّ
على �لعامل �ملفعم بالفر�ص و�الإمكانات و�أ�سعد �للحظات.  و�الأهم من ذلك ه� �أن يفتح �لطريق �مل�سدود ويرى يف نهاية �لنفق �أمله �ملن�س�د.

هل �شاعت �جلهود .. �أم �أن �لأمل موجود؟

تت�قف بر�مج �لتدريب �ل�سخ�سي الأ�سباب عديدة.  فقد ين�سى �لعميل �أو يتجاهل ما تعلَّمه و�كت�سبه 
بالياأ�ض والإحباط مما قد ي�شل قدرته على الإبداع  ب  من خربات طوال الربنامج لي�شاب املدرِّ
بني  و�البتكار، بل و�ال�ستمر�ر يف �لربنامج �لتدريبي �أي�سا.  و�سرعان ما يتملَّك �لياأ�ص بع�ص �ملدررِّ
ليتخّل�� عن �أدو�رهم ملقني بالل�م على عمالئهم “غري �مللتزمني”، غري مدركني �أنَّ تلك �للحظات 
جديرة باأن تخلق �لتحدي �لذي طال �نتظاره.  قد ت�ساعد �خلط��ت �لتالية يف جتاوز هذ� �ملاأزق:

�أ�ساأت فهم  ا  بني له و�ملحيطني به؛ فرمبَّ ��سرتجع مقابلتك �الأولى مع �لعميل وحتاور مع �ملقرَّ  u
بع�ض النقاط اأو غابت عنك بع�ض العتبارات.
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د من متتُّع عميلك بالطاقة �لبدنية و�لعاطفية و�لنف�سية �لالزمة لال�ستمر�ر. u تاأكَّ
ها معًا يف �إحدى �حلد�ئق، �أو على �ساطئ �لبحر، �أو يف �لطبيعية �خلالبة �لتي ت�سفي �لذهن وتريح �الأع�ساب.   د بيئة �لتدريب كاأن تتنزَّ u جدرِّ

عة دورً� حا�سمًا يف تنبيه �ل�عي �لذ�تي وحترير �لعميل من �لتفكري �لتقليدي و�ل�سياقات �لنمطية. حيث تلعب �لبيئات �ملتن�رِّ
u ر�جع مع عميلك مر�حل �لتدريب �لتي مررمتا بها و�ل�ع�د و�اللتز�مات �ملتفق عليها م�سبقًا للبحث عما متَّ جتاهله �أو �أ�سيء فهمه.

u اأدمج الأن�شطة ال�شرورية وجل�شات التدريب، فبدًل من اإلزام العميل بالذهاب اإلى اإحدى القاعات الريا�شية ملمار�شة ن�شاط ما، ت�شتطيع اأن 
تنظم جل�ستك �لتالية يف ذ�ك �ملكان.

له  ل �ملحت�ى �لتدريبي من حني �إلى �آخر؛ فاإن كان معرفّيًا بحتًا، زوده ببع�ص �الأن�سطة �لبدنية.  و�إن كان م�جهًا �إلى �مل�ساعر و�ل�جد�ن، ح�رِّ u عدرِّ

ز عميلك على ممار�سة �لفن�ن وزيارة �ملتاحف و�ل�سفر و�ال�ستماع �إلى �مل��سيقى وقر�ءة  �إلى طاقة ذهنية تثمر عن �أفكار مادية �أو عملية.  حفرِّ
ته �لفريدة. �ص خلرب�ت عديدة ت�سهم يف ت�سكيل روؤيته �جلديدة و�إثر�ء ه�يَّ �ل�سعر وقر�ص �ل�سعر كي تت�سع مد�ركه ويتعرَّ

درِّب نف�شك

ولذ�  ل حتديًا كبريً�.   ت�سكرِّ �لتي  و�ال�ستف�سار�ت  �الأ�سئلة  ب��بل من  بيهم  �ملتدرب�ن، مدررِّ �لعمالء  يباغت  ما  كثريً� 
م حل�اًل جذرية.  ال بد �أن تخ�سع  ر من ذ�ته ط��ل �ل�قت ليك�ن جديرً� بتلك �مل�س�ؤولية ويقدرِّ ب �أن يط�رِّ على �ملدررِّ
الأمناط  بفعل  ب  واملدرِّ العميل  ت�شيب  قد  التي  للرتابة  والإنعا�ض جتنُّبًا  للتجديد  التدريبية  واأدواتهم  مناهجهم 
ب حمرتف.  يبد�أ  ي مهار�تك وخ�سالك كمدررِّ �لروتينية �ملت��ترة.  نقدم فيما يلي من�ذجًا فاعاًل من �ساأنه �أن ينمرِّ
م �آلية ب�سيطة للتقييم �ل�سخ�سي و�سيغة بناءة متكنك من �بتكار  �لنم�ذج بت��سيف �ملهار�ت و�خل�سال، ثم يقدرِّ

برناجمك �لتدريبي �خلا�ص.

�ملهار�ت:
u �حل��ر:  تتطلب بع�ص �لرب�مج �لتدريبية رو�ية �لق�س�ص، و�سرب �الأمثلة، و�لك�سف عن �إحدى �سماتك �ل�سخ�سية.  وال �سري يف ذلك، ما 

هك لت�سفي على حياة عميلك �ملزيد من �ل�سياقات �لتي يرى من خاللها �لعامل مبنظ�ر جديد وخمتلف. دمت تبدع يف ت�جُّ
بات  دة وبيئته �ملحيطة، وثانيًا �إلى �كت�ساف �أوجه �لعجز و�لق�س�ر و�مل�سبرِّ u �الإ�سغاء:  يهدف �الإ�سغاء �أواًل �إلى ��ستيعاب �سخ�سية �لعميل �ملتفررِّ

�ص لها. �لرئي�سية لالأزمة �لتي يتعرَّ
العاطفي  النخراط  �شد  اأوًل  نف�شك  ن  والإحباط، ح�شِّ الياأ�ض  معه فرتات  وتتجاوز  الأمان  برِّ  اإلى  بالعميل  تنتقل  لكي  �ل�سعاب:   جتاوز   u

والإفراط يف التاأثُّر باحلالة ال�شعورية للعميل.  كن مبدعًا يف ابتكار احللول وو�شف الإمكانيات املتاحة والحتمالت املفتوحة.
بنهاية  �لعميل  يتقنها  �أن  �لتي من �ملفرت�ص  و�لقدر�ت  �ملهار�ت  و�لتنبُّ�ؤ مبجم�ع  للعميل  �لر�هن  �ل��سع  ��ستيعاب  �لقدرة على  �أي  �لتنبُّ�ؤ:    u

�لربنامج �لتدريبي.

�خل�شال:
هه كي يعك�ص م�سد�قيته و�لتز�مه باأ�سمى �ملعايري و�أف�سل �لنتائج. ب �أن يك�ن �سارمًا يف ت�جُّ u �ل�سر�مة:  على �ملدررِّ

ب �لتي تنبع من ��ستيعابه ل�سع�بة وخط�رة �لدور  u �ل�سرب:  وه� �لقدرة على جمابهة �مل�ساق دون كلل �أو ملل.  �ل�سرب من �أهم �أدو�ت �ملدررِّ
�لذي يلعبه؛ فتغيري حياة �الآخرين يتطلَّب من �ل�قت �لكثري وه� لي�ص باالأمر �لي�سري.

اه يف حياتك  u �لتناغم:  لكي تكت�سب ثقة عمالئك يجب �أن تعك�ص �سل�كياتك �لي�مية مدى �لتناغم و�الت�ساق بني ما تفر�سه عليهم وما تتبنَّ
�ل�سخ�سية من قيم ومبادئ.

لك للتجاوب مع خمتلف �مل��قف  u �ملرونة:  تختلف معدالت �لتاأقلم و�ال�ستيعاب من �سخ�ص �إلى �آخر، ولذ� يجب �أن تتمتَّع باملرونة �لتي ت�ؤهرِّ
و�لعقليات لتحقق �لنتائج �ملاأم�لة.

ي بد�خلك ما �شبق من مهار�ت وخ�شال، �تبع �خلطو�ت �لتالية: لكي تنمِّ

ج يرت�وح ما بني درجة وخم�ص درجات.  كن دقيقًا و�سارمًا  م ذ�تك مقارنًة باالأو�ساف و�ل�سمات �ل�سخ�سية �ل�سابقة ووفقًا لقيا�ص متدررِّ �أواًل:  قيرِّ
يف حتديد م�ست��ك.

ثانيًا:  �سف و�سعك �لر�هن على �سعيد �ملهار�ت و�خل�سال:  ما �خلط��ت �لتي تنتهجها وت�ستطيع بها �أن حتدد م�ست�ى �إتقانك وفعاليتك يف كلرِّ 
بند على حدة؟
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كتب مشابهة:

هاتك م�ستقباًل؟ د �أهد�فك �مل�ستقبلية:  كيف �سينعك�ص �إتقانك لكلرِّ و�حدة من هذه �ملهار�ت �أو �خل�سال على �سل�كياتك وت�جُّ ثالثًا: حدرِّ
ه �هتمامك �إلى: ر�بعًا: �إبِن ج�س�رً� �سلبة ومتما�سكة تكفل لك �النتقال �الآمن من �الآن �إلى �مل�ستقبل.  ولكي ت�سمن متا�سك تلك �جل�س�ر وجرِّ

u �ملمار�سات:  ر�قب �سل�كياتك وقيرِّم ممار�ساتك وفقًا ملعايري مرنة ومتنا�سقة تعك�ص خربتك ومهارتك.  
لون م�شدرًا للدعم واملوؤازرة حني تتملَّكك م�شاعر الياأ�ض و الإحباط. u د�ئرة �لدعم:  تتكون من خرباء معتمدين وجديرين بالثقة ي�شكِّ

الت �لتط�ُّر  u �الإطار �لزمني:  ي�سفي �الإطار �لزمني �ل�سارم على برناجمك �لتدريبي ن�عًا من �لتعهد و�اللتز�م وميكنك من متابعة معدَّ
و�الإجناز.

بون بالفطرة مدرِّ

ا مل يتمنَّ ل� كان مبقدوره �أن ميدَّ يد �لع�ن للنا�ص من ح�له؛ في�ساعدهم على حتقيق  من منَّ
و�لتدريب  و�لت�جيه  لالإر�ساد  �الإن�سانية  �لنزعة  ل هذه  تتاأ�سَّ �أحالمهم.   �أهد�فهم ومالم�سة 
ن�ن طالبهم، وقادة يلهم�ن  لدينا نحن بني �لب�سر؛ ما بني �آباء يرع�ن �أبناءهم، ومعلرِّمني ميكرِّ
ون �أزر من ح�لهم.  وحتى ال تت�سبب هذه �لنزعة �الإن�سانية يف �إنتاج  �أتباعهم، و�أ�سدقاء ي�سدُّ
خمرجات عك�سية قد تدمر بع�ص قدر�ت �لنف�ص �لب�سرية - كما حدث يف كثري من �لتجارب 
لنا ال�ستيعاب  �لفا�سلة ح�ل �لعامل - يجب �أن ن�سقلها باملهار�ت ونهذبها باخلرب�ت �لتي ت�ؤهرِّ
و�إد�رك �لدو�فع �لد�خلية لعمالئنا وزمالئنا ومتدربينا، ومن ثم �بتكار حل�ل ت�سفي على عاملنا 
�ص  �ملثقل بالف��سى و�لعبث، مل�سة من �لنظام و�الت�ساق و�جل�دة و�مل��س�عية.  باملقابل: �سيتمخَّ
�أ�سر بناءة، وفرق عمل  كنا بالقيم �ملهنية، و�لتز�منا باملبادئ �لرتب�ية و�لتدريبية، عن  مت�سُّ
�أمثل. وم�ستقبل  �أف�سل  عامل  وعن  �إيجابية،  طاقة  ذي  وجمتمع  ق�ية،  وم�ؤ�س�سات  فعالة، 



هه  ا �إلى من يوجِّ “يحتاج كّلٌ منَّ

خ  �إلى �لطريق �ل�سليم وير�سِّ

يف د�خله مبادئ �ل�سلوك 

�لقومي”.

 جيمس فالهيرتي


