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التوجيه التدريبي لتحسين األداء
سير جون ِوْتمو

ترجمة: عمر سعيد األيوبي
 

مقدمٌة عِن الكتاِب:

ــين األداء” األســباب التــي تدفــع كل  ــدد هــذا اإلصــدار الخامــس مــن كتــاب “التوجيــه التدريبــي لتحسـ يحـ

ــه التدريبــي بــدور مركــزي  المؤسســات إلــى اعتمــاد طريقــة جديــدة ألداء األعمــال، وكيــف يقــوم التوجي

ــاح.   فــي ذلــك، وكيــف أنــه مكســب ثالثــي لألفــراد والكوكــب واألرب

عندمــا كتبــت اإلصــدار األول فــي ســـنة 1992، كان مــن أوائــل الكتــب الموّجهة خصيصًا للتوجيه التدريبـــي، 

واألول عـــن التوجيه التدريبي في مكان العمل، وأســـهم في تعريف التوجيه التدريبي عالميـــًا.  

أصبـــح “التوجيه التدريبي لتحســـين األداء” الكتاب الحاســـم عن منهجيـــة التوجيه التدريبي للقادة، وإدارات 

المــوارد البشــرية، ومــدارس التوجيــه التدريبــي عالميــًا، واآلن بعدمــا أضــاف العديــد مـــن كتـــب التوجيــه 

التدريبـــي الجيــدة األخــرى المزيـــد إلــى ميــدان المعرفــة، فإننــا جميعـــًا نتفــق باإلجمــال علــى مجموعــة 

مشـــتركة مــن األهــداف. لقــد توّســـعت مهنــة التوجيـــه التدريبــي، فعندمــا أنشـــأنا برفورمنــس كنســلتنتس 

فــي أوائــل ثمانينيــات القــرن العشــرين، كنــا الوحيديــن الذيــن يقّدمــون التوجيــه التدريبــي فــي أوروبــا. واآلن 

يوجــد مــا يزيــد علــى 1000 شــركة توجيــه تدريبــي.   

القسم األول

التوجيه التدريبي أكبر من التوجيه التدريبي

1 ما التوجيه التدريبي التوجيه يركز على اإلمكانيات المستقبلية، ال األخطاء السابقة. 

ــاماًل للتوجيــه التدريبــي  ــلوبًا بســيطًا وشـ اللعبــة الداخليــة ربمــا كان تيموثــي غالــوي أول مــن عــرض أسـ

قبــل أكثــر مــن أربعــة عقــود. وهــو تربــوي مــن هارفــرد، وخبيــر فــي كــرة المضــرب، عــرض التحــدي فــي ســنة 

ــج الداخلــي علــى الثلــج”.  ــًا “التزل ــس” وســرعان مــا تــاله كتاب ــة للتنـِ ــة الداخلي ــوان “اللعب ــاب بعن 1974 بكت

اســـتخدمت كلمــة “داخلــي” لإلشـــارة إلــى الحالــة الداخليــة لالعــب، أو إلــى أن “الخصــم الموجــود فــي رأس 

المـــرء أقـــوى مــن الخصــم الموجــود فــي الجهــة المقابلــة للشـــبكة”. 

معادلــة اللعبــة الداخليــة وضــع غالــوي معادلــة بســيطة للعبــة الداخليــة، توجــز بفعاليــة، باالســتفادة 

مــن األحــداث بعــد وقوعهــا، هــدف التوجيــه التدريبــي الحديــث: األداء = اإلمكانــات – التدخــل. 
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جوهــر التوجيــه التدريبــي تزامنــت كتــب غالـــوي مــع بــروز نمـــوذج نفســي للبشــر أكثــر تفــاؤاًل مــن رؤيــة 

الســـلوكيين القديمــة. نحــن بحاجــة إلــى رعايــة وتشــجيع وضــوء للتقــدم إلــى األمــام. 

التوجيــه التعليمــي يســـتخدم بعـــض األشـــخاص مصطلـــح التوجيـــه التعليمـــي مرادفـــًا للتوجيــه التدريبــي. 

غيــر أن األول مختلــف عــن الثانــي، ألن التوجيــه التدريبــي ال يعتمــد علــى شــخص أكثــر خبــرة يقــدم معرفتــه 

- فذلــك يقــوض فــي الواقــع بنــاء الثقــة بالنفــس التــي تــؤدي إلــى األداء المســـتدام.

األعمــال الداخليــة مــا زلنــا نواجــه مقاومــة فــي بعــض األحيــان مــن أشـــخاص ظلــوا معزوليــن أو عميــت 

أبصارهــم عــن التغيــر علــى نحــو غريــب. 

العقليــة وماســلو اســـتفاد غالـــوي مــن أعـــمال اآلخريــن. ففـــي أربعينيـــات القــرن العشريـــن، ابتعــد عـــالم 

النفــس األميركـــي أبراهــام ماســـلو عــن تقاليــد الخـــوض فــي المرضيــات )الباثولوجيــا( لفهــم الطبيعــة 

البشــرية.  

ــم  ــية بمنحهـ ــاسي، يفــي العمــل باحتياجــات النــاس األساسـ ــتوى األسـ ــد المسـ الدافــع فــي العمــل عن

دخــاًل يمكنهــم مــن توفيــر الطعـــام والمــاء والملبــس والمــأوى ألســرهم. 

ــة والتميــز، بــل ُتبنــى عندمــا يعتقــد بــأن المــرء جديــر  ــأ عــن المكانـ ــة بالنفــس ال تنشـ الثقــة بالنفــس الثقـ

باالختيــار.  

جيــل األلفيــة الثالثــة يســعى وراء المعنــى والغايــة أصبحـــت الشــركات مضطـــرة للنظــر بعنايـــة فــي 

أخالقياتهـــا وقيمهـــا واحتياجــات كل أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك الموظفــون أواًل وقبــل كل شــيء 

والعمــالء والمجتمــع والبيئــة أيضــًا.

خيــار الســلوك القيــادي بينمــا يطلــب جيــل األلفيــة هــذا التغييــر فــي أســلوب القيــادة، فــإن القــادة ال 

ــه.   يعرفــون كيــف يقّدمون

الحاجــة إلــى تطويــر أســلوب القيــادة مــع أن القــادة الذيــن بلغــوا مســتوى الثقــة بالنفــس ذوو دوافــع 

جيــدة، فإنهــم يســعون إلــى البــروز أكثــر مــن القائــد الــذي بلــغ المســتوى التالــي، أي تحقيــق الــذات. 

2 إنشاء ثقافات األداء الرفيع

إلــى  التطّوريــة لنوعنــا  الرحلــة  الرفيـــع. لقــد وصلـــت  القــادة، الظـــروف المالئمــة لثقافــة األداء  يهّيــئ 

ــل هرميــات الماضــي.  ــؤولية الجماعيــة محـّ ــكال القيــادة والمسـ ــكل مــن أشـ  المرحلــة التــي يحــل فيهــا شـ



4 التوجيه التدريبي لتحسين األداء   |

التوجيــه التدريبــي أكبــر مــن التوجيــه التدريبــي تتيــح الثــروة والنفــوذ المؤســـسي للمؤسســات أن 

تكــون أقــوى مــن الحكومــات عندمــا يتعلــق األمــر بالقضايــا االجتماعيــة والبيئيــة الكبيــرة فــي عصرنــا. 

مــن مــاذا إلــى مــاذا إن عبــارات مثــل “رأســمالنا البشــري هــو أعظــم مواردنــا” و”تقليــص حجــم المســـؤولية 

وتوزيعهــا” أصبحــت مبتذلــة. وال يــزال معناهــا الحقيقـــي صالحـــًا اليــوم لكنهــا غالبــًا مــا تكــون جوفاء. 

أســلوب جديــد تفاتحنـــا معظـــم المؤسســـات التـــي نعمــل معهـــا ألنهــا تســـعى لتحســـين األداء بعـــد أن 

شــرعت فــي عمليـــة تغيـــير جوهـــري. وقــد أدركــت أنهـــا إذا أرادت تحقيــق تحســـين حقيقــي فــي األداء، فــإن 

علــى قادتهــا اعتمــاد أســـلوب التوجيــه التدريبــي.  

المشــاركة في مجتمع اليوم، أصبح الحصول على جلســـة اســـتماع أســهل من أي وقت مضى، وأخذت 

تظهــر تشــققات فــي االحتــرام المشــكوك فيــه للمؤسســات، لكــن غالبيــة المفّكريــن يرحبــون بهــذا النــوع 

مــن التغييــر.  

وضــع حــّد لثقافــة إلقــاء اللــوم اللــوم مســـتحكم فــي األعمــال ومســـتحكم فــي فلســـفة اإلمــالء. لكــن 

اللــوم يتعلــق بالتاريــخ والخــوف. ونحــن بحاجــة إلــى إعــادة التركيــز علــى الطمــوح واألمــل والمســـتقبل.  

خفــض اإلجهــاد إن إجهــاد العمــال فــي البلــدان التــي تتمتــع بمزيــد مــن االســـتقاللية الوظيفيــة يقــل عــن 

إجهــاد مــن لديهــم وظائــف مجهــدة مماثلــة ومســـتوى اســـتقاللية منخفـــض.  

المســؤولية الشــخصية مفتــاح للبقــاء عندمــا يكــون الكثيــر ممــا نعرفــه ونحّبــه فــي حالــة تغيــر مســـتمر، 

يصبــح القبــول بالمســؤولية الشــخصية الكاملــة ضــرورة بدنيــة ونفســية للبقــاء.

التعريــف بمنحنــى األداء الثقافــة هــي المفتــاح، ومــع ذلــك فــإن قليــاًل مــن المؤسســات تعتمــد نهجــًا 

اســتباقيًا بإنشــاء ثقافتهــا وقياســها. والســـمات األساســـية لثقافــة المؤسســـة، وفقــًا لمختلــف اآلراء، 

عامــل حاســـم للنجــاح.  

االنتقــال مــن الهرميــة إلــى التوجيــه التدريبــي يشــجع علــى التعلــم وتحمــل المســؤولية تســـود 

لــدى المديريــن عقليــة “لـــو يفعلـــون فقــط مــا أقــول لهــم” مــا يــؤدي إلــى انتشـــار اللــوم وإصــدار األحـــكام. 

العقليــة التكافليــة تســاوي عقليــة األداء الرفيــع ندعـــو القـــادة إلــى تطويـــر أنفســـهم ليتمكنــوا مــن 

قيـــادة المؤسســـات المتكافلــة التــي يســـتطيع أن ينمــو فيهــا األفــراد ويحققــوا إمكاناتهــم.  



5 التوجيه التدريبي لتحسين األداء   |

القسم الثاني

3 التوجيه التدريبي ممارسة للذكاء العاطفي

التوجيه التدريبي أسلوب حياة التوجيـه التدريبـي أسـلوب للقيادة واإلدارة، وأسـلوب حياة. 

الــذكاء العاطفــي بمثابــة مهــارة حيــاة كان مــن المفتــرض أن تقــوم المدرســـة بإعــداد األطفــال للحيــاة، 

فــإن عــدم إدراجــه فــي الصفــوف الدراســية فــي المــدارس إغفــال ال يغتفــر. 

الوعــي للوعــي جوانــب مختلفــة وعــي الــذات - إدراك لمــاذا تقــوم بمــا تقــوم بــه. وعــي اآلخريــن - رؤيــة 

الشــخص الــذي يقــف خلــف األداء. وعــي المؤسســة - إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي الثقافــة. 

الــذكاء الروحــي ظهـــر العديــد مــن الكتـــب الجديــدة التــي تشـــيد بمزايـــا الـــذكاء الروحــي. وقـــد عرفــه 

المؤلفــان إيــان ميتــروف وإليزابيــث ِدنتــون بأنــه “الرغبــة األساســية فــي إيجــاد معنـــى وغايـــة نهائييــن فــي 

ــاة متكاملــة”.   ــاة المــرء والعيــش حيـ حيـ

المبــادئ اإلرشــادية يضــع قــادة المســتقبل الناجحــون أســلوب التوجيــه فــي القيــادة بــداًل مــن القيــادة 

والســيطرة. يحــدد أســلوب القيــادة األداء ويحّقــق األســلوب التوجيهــي األداء األعلــى.  

4 القائد بصفته موّجها

القائـــد يؤّثــر تقليديــًا فــي األجــر، ولــه دور أســـاسي فــي الترقيـــة، وفــي الـــصرف مــن العمـــل. هــذا جيــد مـــا 

دمــت تعتقـــد أن الطريقــة الوحيـــدة للتحفيــز هــي االســـتخدام الحكيــم للجــزرة والعصــا. لكــن لكــي ينجـــح 

ــه ومــن يخضــع للتوجيــه  التوجيــه التدريبــي ويحّقــق أفضــل النتائــج، يجــب أن تكــون العالقــة بيــن الموجِّ

عالقــة شــراكة فــي المســـعى والثقــة والســالمة والحــد األدنـــى مــن الضغــط.

5 أسلوب التوجيه التدريبي: شراكة وتعاون

الخاصيتان الرئيسيتان ألسلوب التوجيه التدريبي هما الشراكة والتعاون بداًل من القيادة والسيطرة.

الخاصيــة المميــزة للتوجيــه التدريبــي التوجيــه التدريبــي طريقــة وجــود تنبــع مــن روح التوجيــه - أي 

ــا يتيــح التركيــز علــى نقــاط القــوة والحلــول  ــم وإمكاناتهــم، مـ اإليمــان بقدرتــك وقــدرة اآلخريــن ومهاراتهـ

ــابق.  ــكالت أو األداء السـ ــتقبل، ال الضعــف أو المشـ والنجــاح فــي المسـ

الدافع الذاتي سر الدافعية هو الهدف المنشود الذي يريد أن يعثر عليه كل قائد شركة.    

الثقة باإلمكانات إن لمعتقداتنـا عن قـدرة اآلخرين تأثيرًا مباشرًا على أدائهم.  
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خلق ثقافة الثقة إن تطويـر ذكائـك العاطفـي والقـدرة على الثقـة يتعلق بكيف تـرى نفسـك واآلخرين 

مــن حيـــث اإلمكانــات، وكيــف تتعامل مع العقبــات الداخلية والخارجية.   

النية لتحديد نية واضحة لنتائـج االجتماع تأثير عـلى نجاحـه.   

اتفاقــات عمــل واعيــة لــكل شـــخص افتراضــات مختلفــة بشـــأن مــا ينبغــي أن تكــون عليــه األمــور. فــإذا لم 

تناقشها وكنت تعمـــل ضمن فريـــق، فســـيتجاوزونك بطريقة سـلبية.   

اإلذن استخدام اإلذن يبني الثقة واالطمئنان ويحترم الحساسيات الفردية ويمنع إساءة الفهم.

كــن فضوليــًا ال منتقــدًا عندمــا يصبــح الوضــع صعبــًا، يلجـــأ األفـــراد إلــى النقــد واللــوم، وباتبـــاع الفضــول 

بــداًل مــن النقـــد، تضمــن عــدم خــروج الشــراكة والتعــاون عــن مســـارها. 

6 الوعي والمسؤولية: تفعيل التعّلم

بنـاء الوعي والمسـؤولية هو جوهر حسـن التوجيـه التدريبي ويمكن من تفعيل التعلم الطبيعي. 

العقــل الرابــح أفضــل طريقـــة لتطويـــر الحالــة الذهنيـــة المثاليــة لــألداء والمحافظــة عليهــا هــي بنــاء الوعي 

والمســـؤولية باســـتمرار بالممارسة اليومية وعملية اكتساب المهـــارات.  

الوعي رفـع الوعي من مبادئ التوجيه التدريبي، وهنـاك درجـات ال حـصر لها من الوعـي.   

الوعي يقود إلى المهارة ال غنى عن وظيفة رفع مسـتوى الوعي التي يقوم بهـا الموجه الخبير.

المدخالت يمكن اختزال كل نشاط بشري إلى مدخالت - معالجة - مخرجات.  

اللــوم إذا قدمــت لــك نصيحــة، وأّديــت العمــل لكنــه فشــل، تلقــي اللــوم علــي، وربمــا ُيعــزى الفشــل إلــى 

نقــص مســـؤوليتك بقــدر مــا يرجــع إلــى نصيحتــي الســـيئة. وفــي مــكان العمــل.  

الخيــار اإليمــان بالنفــس والدافــع الذاتــي واالختيــار والوضــوح وااللتــزام والوعــي والمســؤولية والعمــل 

هــي نتــاج التوجيــه التدريبــي.

الجمع بين الوعي والمسؤولية الوعي والمسؤولية هما خاصيتان أساسيتان لألداء في أي نشاط. 

الوعــي يقــود إلــى المهــارة مــا مــن عقليــن أو جســدين متماثــالن لــدى البشــر. فكيــف يمكننــي إبالغــك 

عــن أفضــل ســبل اســتخدام عقلــك أو جســدك؟ ال يمكنــك اكتشــاف كيــف تقــوم بذلــك إال بالوعــي. 

ــن ليــس مــن المتعــذر علــى اإلطــالق، أن يكــون  ــن الصعــب، ولكـ القائــد: هــل هــو خبيــر أم موّجــه؟ مـ
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ــدر بثمــن فــي العديــد مــن الجوانــب لوظيفــة القائــد.    ــبرة ال تقـ الخبيــر موجهــًا جيــدًا. ال شـــك فــي أن الخـ

القسم الثالث ممارسة التوجيه التدريبي

7 األسئلة القوية

األسـئلة، ال التعليـمات أو النصائـح، هي األفضل في إنتـاج الوعي. 

ــاج إلــى معلومــات لحــل مشـــكلة تواجهـــك، تحتــاج إلــى أن تعـــرف فقـــط أن  وظيفــة األســئلة ربـــما تحتـ

ــه.    ــير اإلجابــات التــي يقدمهــا مــن توجهــه إليــك بصفتــك الموجِّ الموجــه لديــه المعلومــات الالزمــة. وتشـ

األســئلة المفتوحــة األســـئلة المفتوحــة التــي تتطلــب إجابــات وصفيــة تعــزز الوعــي، واألســئلة المغلقــة 

ال تحّقـــق الدّقــة المنشـــودة، وتغلـــق اإلجابــة بنعـــم أو ال البــاب أمــام استكشـــاف مزيــد مــن التفاصيــل.  

التركيــز علــى التفاصيــل يجــب أن تبــدأ األســئلة عموميــة ثــم ترّكــز علــى نحــو متزايــد علــى التفاصيــل.   

ومــن أقــوى أســئلة التوجيــه التدريبــي “مــاذا أيضــًا؟”.   

المتغّيــرات الحاســمة يقــول غالــوي إننــا عندمــا نركــز اهتمامنــا علــى األشـــياء التــي تتغيــر وتتســـم بأهميــة 

كبيــرة للنتيجــة المرجــوة “المتغيــرات الحاســـمة” يتراجــع تدخلنــا الداخلــي ويتحســن أداؤنــا.  

8 اإلصغاء

معظــم النــاس ليســوا مســتمعين جيديــن. كان ُيطلــب منهــم االســتماع فــي المدرســة، لكــن لــم يدّربــوا 

علــى االســتماع أو يوجهــوا إليــه.  

تنّبه إلى اإلجابات إن أسـلوب التوجيه التدريبي يعني االنتباه إلجابات من يوجه عن األسـئلة.  

الكلمات ونبرة الصوت يلمح الصوت األكثـر حيويـة إلى ظهور أفـكار جديدة وارتفـاع الدافعية. 

ـه مراقبـة لغـة جسـد مـن يوّجهـه، للمساعدة في اختيار السؤال.  لغة الجسد عـلى الموجِّ

التأمــل فــي مــا قيــل مــن المجـــدي التأمــل فيمــا قالــه مــن يوّجــه بيــن الحـــين واآلخــر وإيجــاز النقــاط التــي 

ــه إلــى االســتماع إليــه وفهــم مــا قالــه تامــًا.  ُطرحــت. فذلــك يضمــن الفهــم الصحيــح ويطمئــن مــن يوجَّ

وعي الذات سـيؤثر سـجلك النفسي وتحيزاتك عـلى طريقة تواصلك.  

اإلحالــة اإلســـقاط واإلحالــة مصطلحــان يعطيــان للتشـــوهات النفســية، اإلســـقاط يعنــي أن تســـقط علــى 

اآلخــر صفاتــك اإليجابيــة أو الســـلبية. واإلحالــة هــي “نقــل أنمــاط المشــاعر والســلوكيات، التــي وجهــت فــي 
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األصــل مــع شــخصيات مهمــة مــن طفولتــه، إلــى األفــراد فــي عالقــات المــرء الحاليــة” ومــن أكثــر مظاهــر 

ذلــك شــيوعًا فــي مــكان العمــل إحالــة الســلطة. 

هــون دون وعــي مــع  وتحـــدث اإلحالــة المعاكســـة، عندمـــا يتفاعــل مــن فــي الســلطة أو القــادة أو الموجِّ

اإلحالــة فــي ســجلهم بإدامــة التبعيــة أو التمــرد.  

9 نموذج غرو

علينا اآلن تحديد ما يجب طرح األسئلة بشأنه وتسلسل طرحها.

جلســة رســمية أو غير رســمية يمكـــن أن يكون التوجيـــه التدريبـــي طليقًا وغير رســـمي، بحيـــث ال يعرف 

الموظفــون أنهــم يتلقـــون توجيهــًا تدريبيًا.  

ــئلة الــذي أقترحــه أربــع مراحــل الخيــارات واالســتراتيجيات  ــل األسـ إطــار للتوجيــه التدريبــي يتبــع تسلسـ

ــه.       ــه، وإرادة فعل ــه، ومتــى ومــن يفعل ــة أو مســار العمــل. مــا الــذي يجــب فعل البديل

الهــدف أواًل تحــّدد األهــداف دائمــًا بنــاًء علــى مــا أنجــز مــن قبــل ال علــى مــا يمكــن القيــام بــه فــي 

بــأي محاولــة لحســاب مــا يمكــن تحقيقــه. المســتقبل. وفــي كثيــر مــن الحــاالت، ال يقومــون 

أكبــر مــن نمــوذج “غــرو” الوعــي والمســؤولية، همــا أكبــر مــن نمــوذج “غــرو” لكـــن أقــوى حجــة لمصلحــة 

اتبــاع تسلســـل “غــرو” بأســـئلة توجيــه تدريبـــي قويــة هــي أنــه بســيط ومــرن، وناجــح. تحـــرك فــي أنحــاء 

ــل نمــوذج “غــرو” وفقــًا لحدســـك. اتبــع حدســـك بــداًل مــن محاولــة االمتثــال للقاعــدة.    تسلسـ

10 تحديد األهداف

ــل عــن جوانــب  ــتمتعون بهــذا الفصـ أعتقــد أن مــن يعـــدون أنفســـهم خبــراء فــي تحديــد األهــداف، سيسـ

ــه التدريبــي. ــة التوجي ــة خاصــة فــي عملي ــد األهــداف التــي تحظــى بأهمي تحدي

هدف الجلسة يبـدأ التوجيـه التدريبـي بتحديـد الهـدف.  

الهــدف المتصــل بالمســألة يجــب أن تكــون قــادرًا علــى التمييــز بيــن األهــداف النهائيــة وأهــداف األداء. 

والهــدف النهائــي نــادرًا مــا يكــون خاضعــًا لســيطرتك المطلقــة. 

مــن اإللهــام إلــى الفعــل الســـؤال الـــذي أطرحــه فــي مرحلــة تحديــد أهــداف التوجيــه التدريبــي ألي 

نشــاط، “مــا مقــدار االســتثمار الــذي ترغــب فــي توظيفــه”؟ وأنــا أســّمي ذلــك أهــداف العمليــة.  

لمن الهدف؟ يجـب االتفاق على األهداف بـين كل األطراف المعنية.   
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خصائص الهدف الجيد يجب أن تكون األهداف “ذكية”.  

ههــم علــى أن يرومــوا األهــداف العاليــة حتــى يجتهــدوا لتحقيــق  األهــداف الملهمــة شـــجع مــن توجِّ

ــاح.   ــيؤدي إلــى النجـ ــة داعمــة، سـ ــر للتحــدي فــي بيئ أفضــل مــا يســتطيعون. الهــدف الملهــم والمثي

المعاييــر األخالقيــة والطريقــة الوحيــدة لضـــمان التوافــق التــام بـــين الموظفيــن هــي االمتثــال ألعـــلى 

المعايـــير. التركيز الجديد على المســـاءلة في األعـــمال وفي المجتمع بأكمله، وعواقب االنكشـــاف أمـــام 

الجهــات الرقابيــة يفــوق بالتأكيــد أي مكســـب قصـــير األجــل قــد يغــري عديمــي الضميــر.  

هدف أولمبي من يتعين عليهم الفوز، يفوزون كثيرًا، ومن يخشون الخسارة، يخسرون كثيرًا. 

األداء األولمبــي فــي األعمــال اجتــذب األشــخاص المناســبين الذيـــن يعملـــون جيــدا معــًا. قــس النتائـــج 

باســـتمرار. وبإمكانــك إنشـــاء أي شــيء أو تشــغيله أو تحســينه بهــذه الصيغــة. 

11 ما الواقع؟

إن األهداف ال يمكـن تحديدهـا حتى ُيعرف الوضع ويجـب أن تبدأ بالواقع.    

الموضوعية ال وجود للموضوعيـة المطلقة. وأفضل ما لديك هو درجة من الموضوعية.  

التجرد لالقتراب من الواقع، يتطلب ذلـك درجة عالية مـن التجرد.   

وصف ال إطالق لألحكام كلما ازدادت عباراتـك تحديدًا ووصفًا، قلت االنتقادات التي تحملهـا.  

الوعي العميق ربما يكون لديك الخيار وتتحكم بما تعيه، لكن ما ال تعيه يتحكم بك.

التواصــل المباشــر بيــن النظــراء عندمـــا يبـــدأ الموظفــون فــي رؤيــة بعضهــم داعميــن لبعــض ال تهديــدًا 

لهــم، فســـيسرهم أن يطرحــوا مشــكالتهم. ويصبــح التشــخيص والحــوار الصادقــان ممكنيــن. 

هـــون يتعلمـــون مهارة مادية جديدة، فســـيركز التوجيـــه التدريبـــي أيضًا  استخدام الحواس لـــو كان الموجَّ

علــى الحــواس: الشــعور والصــوت والبصــر. 

تقييــم المواقــف والميــول اإلنســانية يجــب أن يؤثــر الوعــي علــى أفــكارك ومواقفــك وميولــك 

اإلنســانية  

أســئلة الواقــع تحتــاج أســئلة الواقــع إلــى اتبــاع إرشــادات علــى النحــو اآلتــي: المطالبــة باإلجابــة ضروريــة 

ــه علــى التفكيــر والمشــاركة. يجـــب أن تطلــب األســـئلة تركيــزًا عالــي الدقــة.  يجــب أن تكــون  لحمــل الموجَّ

إجابــات الواقــع المنشــود وصفيــة ال تصــدر أحكامــًا، لضمــان الصــدق والدقــة.
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12 ما الخيارات التي لديك

ليــس الغــرض مــن مرحلــة الخيــارات فــي نمــوذج “غــرو” العثــور علــى اإلجابــة “الصحيحــة” ولكـــن وضــع 

وإدراج أكبــر عــدد ممكــن مــن مســـارات العمــل البديلـــة.  

االفتراضــات الســلبية مــن العوامــل التــي تقيــد إنتــاج الحلــول اإلبداعيــة للمســائل المتصلــة باألعمــال 

ــا، والتــي ال نــكاد نعــي العديــد منهــا.   وســواها االفتراضــات الضمنيــة التــي لدين

توسيع االبتكار عندما يتمّســـك األشـــخاص بمنظورهم المألـــوف أو طريقة تفكيرهم، فإن طرح ســـؤال 

مثل “مـــاذا ســـتفعل لـــو كنت القائـــد؟” يحملهم على التفكير مـــن ذاتهم األكثر إبداعـــًا.  

فــرز الخيــارات بعــد صنــع قائمــة شــاملة بالخيــارات، قــد تصبــح مرحلــة اإلرادة فــي التوجيــه التدريبــي 

مســألة اختيــار أفضـــل مـــا فــي المجموعــة. 

مــاذا ســتفعل؟ يمكــن تنظيــم المســاءلة - تحديــد األفعــال، ومقاييــس اإلنجــازات. والمرحلــة الثانيــة: 

المتابعــة ومراجعــة كيــف ســـارت األمــور.    

االلتــزام قائمــة المهــام غيــر المنجــزة لدينــا دليــل علــى فشـــلنا. إذا كنــت تريــد النجــاح دائمــًا، فــال تضــع فــي 

قائمتــك مــا ال تنــوي القيــام بــه!

هــه بســجل خطــي واضــح ودقيــق لخطــوات  ــه ومــن يوجِّ الســجل المكتــوب مــن المهــم أن يحتفــظ الموجِّ

العمــل واإلطــار الزمنـــي المتفــق عليــه. ووضــع تنظيــم المســاءلة موضــع التطبيــق.  

ــة  ــئلة األساســية التــي يجــب طرحهــا لجعــل التغذي ــة الراجعــة فــي نمــوذج “غــرو” األسـ إطــار التغذي

الراجعــة فرصــة للتعلــم: مــاذا حــدث؟ مــاذا تعّلمــت؟ كيــف ستســتخدم ذلــك فــي المســتقبل؟

14 التوجيه التدريبي للمعنى والغاية

ــة فــي حياتــك. أوصــي بشــدة أن  ــاط بالمعنــى والغاي حــان الوقــت إلضافــة العمــق األساســي فــي االرتب

ــه.   ــق، إذ إن الذهــب الحقيقــي يكمــن في ــار ســلوك هــذا الطري تخت

البيئــة  تثيــر  المواهــب.  لتأميــن أفضــل  العاليــة كافيــة  المرتبــات  لــم تعــد  الحــرب لكســب المواهــب 

والمشــهد االقتصــادي والسياســي، وتراجــع أخالقيــات الشــركات تحديــات غيــر مســبوقة أمــام الشــركات. 

اقتصــاد يخــدم األفــراد الشــركة ذات الرؤيــة الهادفــة ال تواكــب المــزاج العــام فحســب، وإنمــا ســتتقدمه 

أيضــًا، ال ســيما ألنهــا تــدرك أن عليهــا تحمــل مســؤولية تجــاه المجتمــع.
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دور متغيــر للشــركات علــق مايــكل هريــش مــن مجلــة “نيوزويــك” بــأن النقــاش ال يــدور حــول خصخصــة 

القطــاع العــام بقــدر مــا يــدور حــول جعــل القطــاع الخــاص “عامــًا “.

موجــة التطــور المقبلــة العولمــة والتواصــل حــول العالــم يؤديــان إلــى تضييــق الفــوارق، وهكــذا تتآمــر 

القــوى الخارجيــة وتطورنــا الداخلــي لكســر الحواجــز وإقناعنــا بقبــول المصيــر المشــترك لــكل النــاس. 

القسم الرابع تطبيقات محّددة للتوجيه التدريبي

15 جلسات التوجيه التدريبي الرسمية الثنائية إن إعداد جلسات توجيه تدريبي رسمية،  يتطلب 

إقرار تنظيمها منذ البداية. 

الفترات الزمنية للتوجيه التدريبي التوجيه التدريبي، يحقق أفضل النتائج إذا امتد ستة أشهر. 

السرية السرية أساسية في أي عالقة توجيه تدريبي، ويجب تعيين الحدود منذ البداية.   

الجلسة التأسيسية تكون الجلسة التأسيسية مكرسة لوضع أساس عالقة التوجيه التدريبي.   

ه طرقًا مختلفة للعمل.  بين الجلسات العمل الحقيقي يحدث بين الجلسات، عندما يّجرب الموجَّ

المساءلة والمراجعة والمتابعة أساسية.

16 التوجيــه التدريبــي لتحســين أداء الفريــق إن فهــم كيفيــة تطــّور الفريــق مهــّم لتوجيهــه إلــى تحقيــق 

إمكاناتــه وفهــم مســتوى األداء الــذي وصــل إليــه فــي “منحنــى األداء”.   

مراحل تطور الفريق من المفيد أن تعرف ما المرحلة التي يمر بها الفريق.  

اإلشــراك إذا كان هنــاك قائــد مســمى، فــإن األعضــاء يتطّلعــون إليــه للحصــول علــى القبــول واإلرشــاد. 

ويريــدون التوافــق ويســعون لالمتثــال.  

التوكيد عندما يشعر معظم أعضاء الفريق باإلشراك، تظهر قّوة محركة، وهي التوكيد الفردي. 

التعــاون إذا كان الفريــق فــي مرحلــة التعــاون وشــهد أحــد أعضائــه يومــًا ســيئًا، فســيجتمع اآلخــرون حولــه 

ويقّدمــون لــه الدعــم. أمــا فــي مرحلــة التوكيــد، فقــد يحتفــل اآلخــرون بهــدوء بســقوط أحــد المنافســين.   

التوجيــه التدريبــي للفــرق لتحســين األداء الرغبــة فــي إنجــاز المهمــة جيــدًا أوجــدت “ثقافــة التدقيــق”    

وبدأنــا نعتقــد أن بإمكاننــا الســيطرة علــى مخرجاتنــا أكانــت )مخرجــات فرديــة أو فريقيــة أو مؤسســية(.   

األداء فــي المشــاريع إجــراء محادثــات التوجيــه التدريبــي تنشــئ بيئــة يســتطيع الفريــق التفكيــر فيهــا معــًا 
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والتعلم معًا واالستفادة من مهاراتهم.  

التعامــل مــع انعــدام اليقيــن الدمــاغ ال يحــب حالــة عــدم اليقيــن، وعندمــا نعمــل فــي بيئــة ال يمكننــا 

ــه دور حاســم فــي تذكيــر أعضــاء الفريــق بمــا يخضــع  التنبــؤ بهــا أو التحكــم فيهــا بقــدر مــا نرغــب، وللموجِّ

لســيطرتهم وَمواطــن قّوتهــم لمســاعدة الفريــق فــي النجــاح.  

الليــن  مبــادئ  تســتخدم  التــي  والفــرق  المؤسســات  تســتطيع  الليــن  ألداء  التدريبــي  التوجيــه   17

اســتحداث الظــروف المثاليــة لبيئــة تعليميــة حقيقيــة وتحســين األداء إذا كانــت اتبعــت أيضــًا أســلوب 

التوجيهــي.   القيــادة 

مــن التبعيــة إلــى التكافــل إن أنظمــة الليــن الناجحــة المســتخدمة فــي مجــال اإلنتــاج، هــي مظهــر مــن 

مظاهــر ثقافــة التعلــم واألداء الرفيــع واالعتمــاد المتبــادل )التكافــل(. 

ابــدأ واضعــًا الهــدف نصــب عينيــك عنــد الشــروع فــي تطويــر ثقافــة الليــن، تكــون نقطــة االنطــالق 

تحديــد الهــدف العــام الــذي يســعى الفريــق لتحقيقــه.  

ــة فــي  ــغ األهمي الوعــي بارتفــاع الجــودة هــو األســاس إن معرفــة الوضــع الحالــي الحقيقــي، أمــر بال

الليــن والتوجيــه التدريبــي.  

التخطيــط - الفعــل - التحّقــق - اتخــاذ إجــراء مــن المهــم أن تتحقــق علــى نحــو منتظــم ومتكــرر مــن أن 

مــا تفعلــه ال يــزال ناجحــًا، وأن تدخــل تعديــالت علــى طــرق العمــل عندمــا تجــد فرصــًا للتحســين.

منطقــة التعلــم والعنصــر البشــري عنصــر التعلــم مطلوبــًا كلمــا رغــب فــرد أو فريــق أو مؤسســة فــي 

التغييــر. ويتطلــب ذلــك مــن كل شــخص الخــروج مــن منطقــة الراحــة ودخــول منطقــة التعلــم.  

18 التوجيــه التدريبــي لتحســين أداء الســالمة تشــير الدراســات إلــى أن لثقافــة التكافــل أعلــى أداء فــي 

مجال الســالمة.  

القسم الخامس إدراك إمكانات التوجيه التدريبي

19 قيــاس منافــع العائــد علــى االســتثمار فــي التوجيــه التدريبــي  إن قيــاس تأثيــر التوجيــه التدريبــي 

هــو الهــدف المنشــود. 

تحسين األداء واإلنتاجية يجب أن يحظى هذا النوع من التحّسن بالمرتبة األولى.  

تحسين التطوير المهني تطوير األفراد في أثناء العمل ينشئ ثقافة التعلم واالحتفاظ بالعاملين.
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زيــادة االبتــكار التوجيــه التدريبــي والبيئــة التوجيهيــة يشــجعان تقديــم االقتراحــات المبتكرة مــن كل أعضاء 

الفريــق، وبالتالــي تزيــد قدرتهــم علــى االبتكار.   

ثقافــة األداء الرفيــع تدعــم مبــادئ التوجيــه التدريبــي أســلوب القيــادة. وتمّكــن القــادة مــن إشــراك 

العامليــن فــي الرحلــة إلــى جانبهــم، بــداًل مــن إبالغهــم وتوّقــع اللحــاق بهــم. 

التوجيــه التدريبــي لتحســين األداء والعائــد علــى االســتثمار ســيظل التوجيــه التدريبــي نظامــًا معقــدًا 

يســتعصي علــى الفهــم مــا لــم يتــم تتبــع الســلوك المتغيــر الفوائــد المتأتيــة منــه. 

20 كيــف ُتحــدث تغييــرًا فــي الثقافــة إن ثقافــة التكافــل واألداء الرفيــع، التــي يمكــن أن ينتجهــا التوجيــه 

التدريبــي لتحســين األداء، توّفــر أفضــل فرصــة للتكّيــف واالزدهــار أمــام موجــات التغييــر المقلقــة التــي 

تواجههــا الشــركات. فهــذه الشــركات تعتمــد ثقافــة داعمــة للعامليــن وموجهــة إليهــم. 

نظــام العيــش “نظــام العيــش” المؤسســي. يشــمل العناصــر التقنيــة “الصلبــة” مثــل العمليــات واألنظمــة 

والبنيــة “الناعمــة” كاألفــراد، والعناصــر االجتماعيــة، علــى أن تكــون القيــادة فــي قلــب النظــام. 

21 خصائص القيادة

أعتقــد أن قــادة المســتقبل مجبــرون علــى الشــروع فــي رحلــة تطويــر شــخصي الكتســاب مســّمى قائــد. 

فصفــات القيــادة ال تأتــي بســرعة أو بثمــن بخــس.

القــادة المدفوعــون بالقيــم نحــن بحاجــة إلــى قــادة تدفعهــم القيــم - ويعنــي ذلــك القيــم الجماعيــة، ال 

القيــم األنانيــة . ولديهــم قيــم واضحــة حتــى يتمكنــوا مــن اســتخدامها علــى أفضــل وجــه.  

ــة والرشــاقة  ــة وأن يتســموا باألصال قــادة المســتقبل يجــب أن يتحلــى قــادة المســتقبل بالقيــم والرؤي

ــذكاء العاطفــي.  ــج، واإليمــان بالنفــس وال ــى المزي واالنســجام الداخلــي. أضــف الوعــي والمســؤولية إل

22 سّلم االرتقاء إلى اإلتقان 

من المفاهيم الخاطئة الشــائعة أن القادة الجيدين يولدون، وال يصنعون، ُيفاجأ المشــاركون في برامجنا 

للتوجيــه التدريبــي بمقــدار وضــوح مبــادئ التوجيــه التدريبــي، وتوافقهــا مــع الحــّس الســليم، بمنطقهــا 

الــذي ال ُيدحــض - مــا إن نتمكــن مــن الهــروب مــن طغيــان أنمــاط التفكيــر القديمــة الكثيــرة التــي لــم نفكــر 

البتــة فــي التشــكيك فيهــا أو مســاءلتها.  

التعلم والمتعة ثمة تشابك ال ينفصم بين األداء والتعّلم واالستمتاع.  
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23 التوجيه التدريبي المتقدم

إن جانبــًا كبيــرًا مــن التوجيــه التدريبــي فــي مــكان العمــل تعاملــي، ويقتصــر علــى علــم النفــس المعرفــي، 

وأّكــد أســاجيولي أن الكثيــر مــن الخلــل الوظيفــي النفســي فــي العالــم يرجــع إلــى اإلحبــاط أو حتــى اليــأس 

مــن االفتقــار إلــى المعنــى والغايــة فــي حياتنــا. يقــدم التركيــب النفســي عــددًا مــن الخرائــط والنمــاذج، التــي 

تنســج خيوطهــا أساســًا مفيــدًا جــدًا للتوجيــه التدريبــي المعّمــق.  

ــه المحتــرف الــذي حصــل علــى شــهادة موّجــه محتــرف مــن االتحــاد  معرفــة المزيــد ســيتمّكن الموجِّ

هيــن أو مــا شــابه مــن اســتخدام كل هــذه األدوات بســهولة. أمــا القــادة، الذيــن ال يتطلعون  الدولــي للموجِّ

هيــن محترفيــن، فإننــي أوصيهــم بشــدة بالتــدّرب علــى التوجيــه القيــادي الــذي  عــادة إلــى أن يصبحــوا موجِّ

يعلــم التوجيــه المتقــدم، ألنــه لــن يوســع نطــاق مهاراتهــم فحســب، وإنمــا يشــجع أيضــًا  تطويرهــم الذاتــي.   




