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نظرة عامة

هنــاك واقعــان فــي مجــال األعمــال اليــوم: الحصــول علــى نتائــج 
بالنتائــج! واالحتفــاظ 

لقــد أصبــح هــذا األمــر صعبــً بشــكل متزايــد حيــث قصفــت العولمــة 
ــى  ــف إل ــوم. أض ــري الي ــة مدي ــرات الديموغرافي ــا والتغي والتكنولوجي
ــر ثــم  ذلــك زيــادة األدوار والمســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق المدي
تحــدث الفوضــى. أواًل ، يتــم تعييــن المديريــن لــإدارة. ثــم ، علــى 

ــالة. ــة والرس ــم الرؤي ــم تقدي ــن ث ــادة وم ــوا ق ــن أن يكون المديري
وتصحيــح  وتحفيــز  وإلهــام  وتدريــب  تجنيــد  عليهــم  يجــب  واآلن، 
ــة هــي الكوتشــينج.  ــر الضعيــف؟ اإلجاب وتمكيــن. مــاذا يفعــل المدي
ــتمرًا  ــً مس ــه تحدي ــرين، تواج ــادي والعش ــرن الح ــًرا للق ــك مدي بصفت
لتغييــر الطريقــة التــي تديــر بهــا، بصفتــك قائــدًا، فــإن أهــم مــواردك 
غيــر المحــدودة هــي: موظفيــك. قــال هنــري كيســنجر ذات مــرة: 
لــم  إلــى حيــث  القــادة تابعيهــم مــن مكانهــم الحالــي  "يأخــذ 
أخــذ   - الكوتــش«   »دور  لــك  يتيحــه  مــا  هــذا  قبــل."  مــن  يكونــوا 
مجموعــة متنوعــة مــن األشــخاص ذوي الكفــاءة المتنوعة، وتوســيع 
مهاراتهــم وتنميتهــا، والحفــاظ علــى رضاهــم وتحفيزهــم، واألهــم 
ــم. ــى مواهبه ــاظ عل ــية، الحف ــة التنافس ــذه البيئ ــي ه ــك ف ــن ذل م
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الهدفاألدواتالموضوع

مقدمة وتوقعاتمقدمة٢٥ دقيقة

مقدمة للكتاب المصور  ومقدمة عن األعمدة الثمانيةلقاء رائع٥ دقائق

فتح العين على ما هو أسلوب التدريب لديناالعمود االول: أي قبعة ترتدي٢٠ دقيقة

الفرق بين الكوتشينج تقديم ٣٠ دقيقة
تعّرف على أدوار المديراستشارات فنية وتقديم مشورة

الفرق بين الكوتشينج واإلرشاد ٢٥ دقيقة
الفرق بين أنواع التواصل الثالثةوالتغذية الراجعة

استراحةاستراحة١٥ دقيقة

كيف تعطي مالحظات بناءةإعطاء مالحظات / التغذية الراجعة٣٠ دقيقة

ما هو اإلرشاد وما المهارات التي تحتاج إليهااإلرشاد ٢٥ دقيقة

محمس للوحدة القادمةمن أحسن معلم لي؟١٠ دقائق

مراجعةمراجعة١٠ دقائق

فرق عمل 
منفصلة

مشاركة 
لوحة الكتابة فيديوالمتدرب

الورقية

استبيان
نشاط 
زووملعب أدواررقمي

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة األولى 



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي األول

بعد اإلنتهاء بنجاح من ورشة العمل هذه سوف تكون 
قادرًا على:

مّيز بين ممارستك اليومية بين الكوتشينج واإلتصاالت   •
األخرى.

اتبع نموذجً منظمً إلعطاء مالحظات.  •
فهم مهارات التوجيه المطلوبة.  •

افهم لماذا ومتى يتم استخدام الكوتشينج.  •



الهدفاألدواتالموضوع

تعريف المعنى الحقيقي للكوتشينجالعمود الثاني: تعريف الكوتشينج٣٠ دقيقة

التعرف على العقبة الرئيسية أمام المدراءسبب فشل المدير في الكوتشينج١٠ دقائق

العمود الثالث: الكوتشينج على ٢٥ دقيقة
التفرقة بين الكوتشينج على تطوير األداء مقابل التنميةتطوير األداء مقابل التنمية

فتح العين لما قد تكون قوتنا وتقدم عقلية جديدة لتدريب القوةإختبار القوة الشخصية٣٠ دقيقة

استراحةاستراحة١٥ دقائق

عرض كيفية كوتشينج أنواع مختلفة من الموظفين شبكة أداء الـ 9 صناديق٢٠ دقيقة

أنماط الكوتشينج التوجيهي مقابل ٢٥ دقيقة
التفرقة بين الكوتشينج التوجيهي مقابل الداعمالداعم

العمود الرابع: الكوتشينج في العصر ٥ دقائق
فهم األدوات وإيجابياتها وسلبياتها ، باإلضافة إلى كيفية استخدامهاالرقمي

اكتشف  إيجابيات وسلبيات مميزات وعيوب١٠ دقائق

platforms منصات كوتشينج جديدة ٥ دقائق
تعلم األدوات التي تساعد في التدريب)نشاط البحث عبر اإلنترنت(

 نصائح وحيل لجلسة كوتشينج مثالية ٥ دقائق
تعلم بعض الحيل لجعل جلسة تدريب عن بعد أفضلعبر اإلنترنت

كيف تستعد قبل جلسة التدريبافعل وال تفعل في جلسة الكوتشينج ١٠ دقائق

مراجعةمراجعة٥ دقائق

فرق عمل 
منفصلة

مشاركة 
لوحة الكتابة فيديوالمتدرب

الورقية

استبيان
نشاط 
زووملعب أدواررقمي

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثانية  



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثاني

بعد االنتهاء بنجاح من ورشة العمل هذه سوف تكون 
قادرًا على:

افهم ما هو الكوتشينج .  •
تجاوز التحديات التي تواجه الكوتشينج .  •

فهم وتمييز وإجراء جلسات الكوتشينج للتطوير واألداء.  •
تحديد صفات القوة والشخصية عند المتدرب.  •

تسهيل جلسات كوتشينج أفضل لألعمال.  •
تسهيل جلسة كوتشينج رقمية بشكل مثالي.  •



الهدفاألدواتالموضوع

نموذج »الكفاءة الواضحة« أو  CLEAR ٢٠ دقيقة
GAINS

فهم وتنفيذ كيفية عمل جلسة التدريب وما هي الكفاءات
الالزمة للجلسة

العمود الخامس: االستماع٢٠ دقيقة
افهم ما هو االستماع هل أنت مستمع جيد؟

كيف تكون مستمعً جيدًا7 مفاتيح لالستماع الفعال١٠ دقائق

العمود السادس:  االستجواب٢٠ دقيقة
ما هو االستجواب قوة األسئلة

فهم أنواع األسئلةأنواع األسئلة١٠ دقائق

استراحةاستراحة١٥ دقيقة

مقدمة الي نموذج الكوتشينج GAINSنموذج الكوتشينج ٢٠GAINS دقيقة

لماذا يعد تحديد األهداف أهم خطوة في أي جلسة تدريبالهدف٢٠ دقيقة

تقديم ما هي األدوات وكيف يمكن استخدامها لمنفعة المديرينأدوات الكوتشينج١٥ دقيقة

عينة من أداة التدريب وكيف سيتم استخدامها في الجلسةDISC 4٠ دقيقة

استراحةاستراحة١٥ دقيقة

أفضل فكرة بالنسبة لي هي تلك التي أعتقد أنها ستنجحتحدي األفكار١٥ دقيقة

مساعدة مرؤسيني  على وضع خطة ١٥ دقيقة
كيف تضع خطة عمل ناجحةعمل

ممارسةلعب األدوار٣٠ دقيقة

مراجعةمراجعة٥ دقائق

فرق عمل 
منفصلة

مشاركة 
لوحة الكتابة فيديوالمتدرب

الورقية

استبيان
نشاط 
زووملعب أدواررقمي

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثالثة 



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثالث

بعد االنتهاء بنجاح من ورشة العمل هذه سوف تكون 
قادرًا على:

اتباع نموذج منظم للتدريب.  •
التعرف على بعض أدوات التدريب.  •
فهم كفاءات التدريب األساسية.  •

إجراء جلسات تدريب أفضل لألعمال.  •
أداء جلسة تدريب حقيقية.  •



الهدفاألدواتالموضوع

األستماع للخبرات وإختبار الواجباتإرشاد وتوجيه٩٠ دقيقة

استراحةاستراحة١٥ دقيقة

الموجه الكوتش يعطي مالحظاته وسبل أفضل لتقديم كوتشينج إعطاء مالحظات٦٠ دقيقة
أفضل

كل متدرب يضع خطة لتطوير نفسهخطة عمل٣٠ دقيقة

فرق عمل 
منفصلة

مشاركة 
لوحة الكتابة فيديوالمتدرب

الورقية

استبيان
نشاط 
زووملعب أدواررقمي

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الرابعة 



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الرابع

بعد االنتهاء بنجاح من ورشة العمل هذه سوف تكون 
قادرًا على:

التعرض ألفكار وطرق تفكير جديدة.  •
إرشادات حول تطوير االكوتشينج.  •

تقييم الكفاءة التدريبية للمتدربين.  •
تقديم إرشادات ومالحظات موضوعية بناء على الخبرة   •

الشخصية لكل متدرب.



Bbusinesss الحاضريــن بــأدوات التدريــب الضروريــة القابلــة  ســتزود 
ــا  ــر به ــد يم ــي ق ــينج الت ــف الكوتش ــن مواق ــد م ــي العدي ــق ف للتطبي
ــة  ــه التوجيهي ــاعد رحلت ــي ستس ــع الت ــن المراج ــر م ــش، والكثي الكوت
علــى النمــو، وكذلــك الكتــاب المصــور باإلضافــة إلــى بطاقــات تقييــم 

.  DISC

مــن خــالل مــزج النســخة الرقميــة ونســخة ورشــة العمــل من كــود 8.0، 
ســتمّكن Bbusinesss المتدربيــن بالمعرفــة مــن خــالل تدريــب رقمــي 
مصمــم جيــدًا مــع ميــزة وجــود مــدرب متفاعــل وتفاعــالت مباشــرة 

وأنشــطة جماعيــة.

تخــدم هــذه المنصــة المرئيــة، التــي تتكــون مــن مشــاهد الكتــاب 
المصــور والرســوم المتحركــة الخاصــة بهــا ، الغــرض مــن عــرض بعــض 
ــياقات.  ــذه الس ــاكاة له ــل - كمح ــي العم ــدث ف ــي تح ــف الت المواق
وهــذا يوفــر الفرصــة لتحليــل هــذه المواقــف التــي تواجــه المديــر مــع 
ــالت -  ــذه التفاع ــل ه ــاح أو فش ــباب نج ــاف أس ــه واكتش ــاء فريق أعض
الشــيء الــذي قــد يؤثر فــي نهايــة المطــاف علــى محادثة الكوتشــينج 

ــه. وفعاليت

أدوات المتدرب

األدوات الرقمية

المشاهد المصورة
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