
كيفية االستخدام
تحتوي بطاقات التدريب CoachME عىل أسئلة لالستخدام يف الحياة اليومية برتتيب مواقف التدريب مبا يف ذلك الوظيفة والعمل والحياة واإلدارة والصحة وتدريب الفريق. 

إنها تتيح للمتدربني »The Coachees » معالجة موضوعات حياتية مثل التوازن بني العمل والحياة الشخصية والطموحات املهنية والصحة النفسية واسرتاتيجية العمل والنمو وبناء العالقات 

واتخاذ القرار.

 « Coach « وتساعدك عىل االستفادة من مستقبلك عىل أفضل وجه وتعزز قدرتك بالكامل عىل التعرف عىل ما تريده بالفعل وطرق تحقيقه.ميكنك استخدامها بنفسك أو بالتنسيق مع مدربك

أو عندما يكون التدريب طريقة لبدء محادثات ذات مغزى أكرب مع فريقك يف العمل أو رشيكك أو أصدقائك أو أطفالك.

ميكنك استخدام األسئلة من أوجه مختلفة لنموذج CoachME أو البدء مبارشة يف األسئلة العشوائية، التي يحبها املتدربون »The Coachees »، أو التدريب الهيكيل حول ما يشعر املتدرب 

»The Coachee« بالحاجة إليه لتسليط الضوء عليه من خالل “املشاركة يف” جميع أوجه النموذج.

تعترب بطاقات CoachME للتدريب مبثابة مالزم فريد يف رحلة التدريب الخاصة بك.

أثبت هذا النموذج املنشور واملتداول قدرته عىل تحقيق النتائج املرجوة.

يتم تفعيل هذا النموذج من خالل البطاقات التي تقدم طريقة يسهل الوصول إليها بسالسة الستخدام منوذج CoachME للتدريب باعتباره إطار عمل للنجاح.

تحتوي كل بطاقة عىل السؤال الخاص بها مع رموز وأوجه ملونة لسهولة الرجوع إليها.

يؤكد رد الفعل عىل أن الحصول عىل األسئلة املوجودة بالبطاقات يعني أنه ليس هناك حاجة إىل الحصول عىل مزيد من الكتب واملالحظات حيث تتيح لك البطاقات الحرية باالستمتاع وتجربة 

الة التي يوفرها التدريب. طرح األسئلة واستخدام األداة الفعَّ

مشاهدة ردود فعل حقيقية وإيجابية تجاه األسئلة ورؤية وضوح تجربة املتدربني للمقصد والتأثري وتحقيق املعتقدات والقيم فضالً عن األهداف الحياتية.

ميكن اصطحاب هذه األداة بسهولة )بتعدد استخداماتها وسهولة حملها( يف الجيب أو حقيبة اليد أو محفظة األوراق. 

ال مدعومة بتصنيف »Fortune ٥00« ألكرث من ٥00 رشكة من حيث املبيعات العاملية واملدارس والدوائر الحكومية. تتضمن البطاقات رشًحا وتوضيًحا مبسطًا حول هذا النموذج الفعَّ

.CoachME يستفيد آالف من األشخاص من تطوير مهاراتهم التدريبية من خالل بطاقات

أساليب التعلم
من املهم بالنسبة إليك أن يكون املتدرب “The Coachee” مستوعبًا ألساليب التعلم املختلفة.

يفضل الكثري من األشخاص التعلم بأحد األساليب األربعة: التعلم البرصي أو التعلم السمعي أو التعلم عن طريق القراءة والكتابة أو التعلم الحيس الحريك وميكنك الجمع بني هذه األساليب 

األربعة. 

التعلم البرصي: .يستوعب املتعلم بالنمط البرصي املعلومات ويسرتجعها بصورة أفضل عند تقدميها عىل هيئة صور ورسوم بيانية ومخططات عىل سبيل املثال.

سوف يستمتع أولئك املتعلمون بوصف الطريقة التي تبدو عليها األشياء.

التعلم السمعي: يفضل املتعلم بالنمط السمعي االستامع إىل املادة املُقدمة إليه.

فهو يستجيب بصورة أفضل إىل األصوات عىل سبيل املثال يف املحارضة أو املناقشة الجامعية.

إن االستامع إىل أنفسهم وهم يرددون شيئًا ما عىل مسامعك )باعتبارك املدرب” The Coach” ( يعترب أمرًا مفيًدا. 

التعلم عن طريق القراءة والكتابة: يُفضل املتعلم بنمط القراءة والكتابة الحصول عىل املعلومات يف صورة كلامت أو نصوص.

ومييل هؤالء إىل التواصل بالطريقة نفسها.

التعلم الحيس الحريك: يُفضل املتعلم بالنمط الحيس الحريك التجربة امللموسة.

ويفضل هؤالء منهج التعليم باللمس ويستجيبون بصورة أفضل من خالل قدرتهم عىل التواصل باللمس والشعور والعواطف.

فهم أفضليات التعلم 
هل استجابتك االفرتاضية ملشكلة أو تحٍد ما تتمثل يف تكوين صورة عن يشء ما )برصية( أم التحدث عنه )سمعية( أم بناء منوذج له أم التعبري امللموس عن املشكلة )حسية حركية(؟ 

ما هو أسلوب العرض املفضل لديك؟ 

حاول أن تتذكر آخر عرض حرضته.

ما هو أكرث يشء يستحرض بذهنك؟

هل كانت املخططات أم الوسائل البرصية )التعلم البرصي( أم الكلامت املعروضة عىل الشاشة )التعلم بالقراءة( أم مالحظاتك التي دونتها )التعلم بالكتابة( أم كلامت مقدم العرض )التعلم 

السمعي( أم أي مشاركة من مشاركات الحضور )التعلم الحيس الحريك(؟

(�e Coaching) اسرتاتيجيات التدريب

 )2016 ,The Coachs“. )VARK Learning Limited“ لقد ساهمت سهولة وفائدة أمناط التعلم البرصية والسمعية وحسية الحركية والتعلم بالقراءة والكتابة يف اشتهارها عىل أيدي املدربني

فيام ييل بعض اإلسرتاتيجيات التي ميكنك توظيفها يف الحكم عىل أساليب التعلم املختلفة لدى األشخاص واالستفادة من أسلوب التعلم املفضل لديهم.

التعلم البرصي: 

يستجيب هؤالء املتعلمون إىل العبارات التالية ويستخدمونها يف حديثهم. 

•  أدرك ما تعني.

•  استوعبت الصورة

•  ما هي وجهة نظرك؟

SOCIAL MEDIA: beckettmcinroy
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التعلم السمعي: 

يستجيب هؤالء املتعلمون إىل العبارات التالية ويستخدمونها يف حديثهم. 

•  هذا األمر يلفت االنتباه.

•  أنا أسمع إىل ما تقول.

•  يبدو األمر جيًدا.

التعلم بالقراءة والكتابة: 

قد يفضل املتدربون من ذوي أفضلية القراءة والكتابة تدوين املالحظات وقراءة التعريفات ووضع القوائم.

التعلم الحيس الحريك: 

يستجيب هؤالء املتعلمون إىل العبارات التالية ويستخدمونها يف حديثهم. 

•  أشعر بأن األمر صحيح.

• كيف يجذبك هذا األمر؟

التفيذ
يتضمن التنفيذ »العمل« و يشجع منوذج CoachME املتدربني »The Coachees« عىل اكتشاف أنفسهم أثناء التنفيذ. 

وقد يأيت التنفيذ يف صورة استفسارات تهدف إىل عرض مجال التعلم فضالً عن مدى التقدم وااللتزام كام تهدف إىل التعامل مع َمْن يسعون إىل اكتشاف ذواتهم. 

قد يكون للمهارات والسلوكيات الجديدة، كالتمثيل وتبادل األدوار ووضع النامذج، تأثري كبري عىل طريقة تنفيذ املتدربني«The Coachees«   للمهام من خالل املقاصد الواعية واملسؤولية .

كام يتمحور اإلجراء حول “الذات” موضًحا كيف تريد أن تكون وكيف تشعر وكيف متسك بزمام القيادة...

عندما تنظر من لخارج
ال. إن تعميق التعلم والنظر إىل األمور من أوجه مختلفة وإىل “وجهات نظر متباينة” وتفاصيل دقيقة بطريقة مبتكرة وغنية باملوارد جزء حيوي من عالقة التدريب الفعَّ

بالنسبة إىل املتدرب«The Coachee »، فإن تغيري وجهة نظره وتقييم املوقف أو املسألة من وجهة نظر مختلفة قد يخلق فرص جديدة ويربزها.

ما الذي ميكنك قوله إذا كنت تنظر إىل هذا املوقف من الخارج؟

الطاقة
قد يثري اإلقرار مبدى قوة الطاقة عىل التغيري وما قد تحدثه يف حياة املتدرب »The Coachee » محادثات واستفسارات شائقة. 

ما الذي يحدث للطاقة لديك اآلن؟

كيف ستبدو حياتك إذا كان لديك املزيد من الطاقة والحامس يف هذا املوقف؟

االستكشاف
قد تُستخدم هذه األسئلة الستكشاف الخيارات والبدائل عند النظر يف املواقف الحالية وما يتبعها.

ما هو األمر املحتمل أيًضا؟

ما هو األمر الذي يحتاج إىل مزيد من االستكشاف؟

األسلوب السحري
تتيح هذه األسئلة للمتدرب » The Coachee » أن يعرب بحرية عن أحالمه متخليًا عن قيود الواقع من خالل الرتكيز عىل األمور الخيالية كالسحر واألساطري واألبطال والقوى الخارقة.

لقد أطالوا التفكري وترصفوا كام لو كانوا منبهات غري محدودة ملناطق محتملة لتحقيق أحالمهم.

ماذا تفعل إذا كانت لديك عصا سحرية؟

ماذا قد يفعل البطل املفضل لديك أو الشخص املثايل يف مثل هذا املوقف؟

افرتض أنك قد توصلت إىل حل لتلك املشكلة وأنت نائم ذات ليلة.

كيف يحدث هذا؟

االستعارات
الة وميكن اسرتجاعها عند وقوع أحداث مشابهة.  يستدعي استخدام اللغة املجازية أثناء التعامل مع العمالء جميع أشكال الصور الفعَّ

ميكن الستخدام االستعارات أن يفتح آفاقًا جديدة أمام املتدرب »The Coachee » ويغري من وجهة نظره.

كيف يبدو الطقس اآلن بالنسبة إليك؟

ما هي الصورة التي ميكنك استخدامها لوصف هذا الشعور؟

العنارص غري الخطية / غري الدائرية
إن منوذج CoachME غري خطي وغري دائري مطابًقا ملؤهالت االتحاد الدويل للتدريب واملجلس األورويب للتوجيه والتدريب وحفظ أخالقيات املهنة عن ظهر قلب.

ما هو األساس املنطقي؟ 

 The Coachee« وتقييمها، اتضح لنا أن املتدربني CoachME من خالل القراءة املتعمقة واملامرسة ملختلف النامذج والنظريات فضالً عن األبحاث التجريبية يف نقد القيمة التي يضيفها منوذج

» ال يتبعون دامئًا العنارص الخطية وال الدائرية يف توضيح املسائل وتقديم األدلة وتخطيط اإلجراءات وتنفيذها.

قد يبقى املتعلمون يف جلسة كاملة بنفس املكان أو “يتحركون” بني أماكن وجلسات مختلفة.
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عىل سبيل املثال، قد يكون املتدرب The Coachee  داخل تخطيط املرحلة االنتقالية ويرتدد ذهابا وإيابا يف النتائج بالنسبة لكل من أهداف الجلسة واألهداف طويلة األجل.

كام قد يستفيد املتدربون  “The Coacheesمن التفكر فيام فعلوه من قبل أو فيم سيبدو عليه اإلنجاز مع ربط هذا باملعرفة العتبار ما يحتاجون إيل “التعمق فيه” من حيث التعلم لسد 

الفجوات ثم امليض قدًما يف التنفيذ. 

يتناسب النموذج مع الحياة الشخصية والحياة املهنية والتدريب عىل النظم اإلدارية والتنظيمية وتدريب الفريق.

 . The Coachees التي تركز عىل  املتدرب ”fierce courage“»للتعلم يف ناطق غري محددة  من خالل االنتفاع مبا يُسمى بـ«الشجاعة الضارية CoachMEيروج مدربو

ويرسم ذلك الوعي الذايت واإلدارة الذاتية لكل من املدرب واملتدرب.

يدعم CoachME التعمق االنتقايئ يف األوجه املختلفة مام يساعد املتدربني “The Coachees عىل استكشاف »موضع أقدامهم« »والثبات« أمام القادم أيًا كان.

كام يساعد هذا النموذج املدرب  “The Coach” الذي يتمتع بالكفاءات األساسية لعدم التعلق بكل من جدول األعامل  والنتائج.

يحدث التدفق دون ضغط التحرك نحو التنفيذ واملسؤولية يف كل جلسة.

يثق مدربو CoachME يف متدربيهم ويقبلونهم كام هم.

فهم يتمتعون بالرصاحة واألمانة واملهارة يف التعامل مع املحادثات الصعبة.

دامئًا ما يظهر املدربون الثقة ويلتزمون بأخالقيات املهنة من خالل احرتام العقود والخصوصية.

يف اإلطار املؤسيس قد يأيت التعاقد يف طريقتني أو ثالثة طرق أو أكرث عندما يكون رضوريًا بفضل الديناميكيات املعقدة 

التناقض
عندما يركز املتدرب لديك عىل التناقضات، ميكنك استخدام فكرة استبعاد األفكار االستفهامية والسلوك.

ماذا لو كان اإلجراء الذي اتخذته يف هذا املوقف عىل النقيض متاًما من ترصفك الطبيعي؟

إذا كان املوقف مختلفاً، ما هو اليشء الذي ستقوم به؟ 

ماذا لو كانت هذه املسألة نعمة بالفعل؟

اللعب
قد يُجدي استخدام الدعابة أثناء املحادثات التدريبية عىل نحو رائع مع بعض املدربني، خاصة عند إقامة عالقة مع متدرب جديد.

ما هو الطريف يف املوقف؟

بأي طريقة ميكنك إحضار املزيد من اللعب إىل العمل؟

التأمل
حني “تظهر” األشياء يف أجزاء مختلفة من حياة املتدرب  The Coachee ، يتناول التأمل استكشاف األمناط الناشئة )من خالل التحقق من  األدوات والتقنيات والكفاءة(. 

كام يتناول رؤية األشياء من وجهات نظر متباينة بالنظر إىل الصورة األكرب.

كام يوضح البحث أنه قد يكون من الصعب اإلقالع عن العادات القدمية املتأصلة. 

ومن ثمَّ فإن التغيري –هو خلق عادة جديدة تسمح بضمور العادة القدمية.

النتائج 
مع وجود النتائج يف املنتصف، ميكن تصفحها عند الحاجة، هذا منوذج موجه نحو الهدف يعالج مسألة »تعميق التعلم« من خالل التفكر واألوجه األخرى. 

هذا األمر يساعد كالً من املدرب  The Coachee واملتدرب The Coachee عىل املرونة والتواجد الكامل للتعامل مبهارة ، أو لدفق األفكار أو للقفز بوعي إىل نتائج الجلسة والحلم األكرب مع 

تحديد كيف ستكون النتائج والشعور بها.

ُصممت أوجه منوذج CoachME املرسومة مًعا بهدف تشجيع املتدرب ليس عىل التفكري خارج الصندوق فحسب بل لخلق تحول انفعايل.

املهارات واملعرفة والسلوك
يتيح CoachME للمتدرب التعرف عىل وتصنيف املهارات التي ميتلكها واملعرفة والسلوكيات والترصفات بالنسبة إىل النتائج املرجوة عىل املستويني املحدود والشامل.

يساعد هذا األمر باعتباره عملية تحقق من الواقع عىل التعرف عىل أي ثغرات.

يتم ذلك بطريقة مثالية من خالل الدليل املستند إىل املامرسة كارتجاع مسبق بـــــ 360 درجة )أو 720 درجة(.

مييل فريق  CoachME إىل استخدام قياس العمليات النفسية من البداية عىل مجموعات معيارية مناسبة وهو أمر مهم.

للحد من السلوكيات الضارة يف النظم بالكامل، يتطلب األمر مواجهة الرصاع.

من خالل تحديد مستوى الرصاع من منظور األفراد، فرق العمل والنظام بالكامل، واالستفادة من مستويات الطاقة، ميكننا تحليل الرصاع والتعرف عىل كيفية التعامل معه، وهذه املشكالت مثل 

.)2013 ,Gotman( إلقاء اللوم والنقد والدفاعية وإقامة الحواجز واالزدراء

يعترب الخالف بحسب منوذج CoachME قوة إيجابية تدفع إىل التغيري وجزًءا من التحول بدالً من كونه شيئًا يجب حله أو إدارته أو تجاهله.

من خالل اإلرصار الواضح للتأثري الذي تريد أن تحدثه، ميكن ألي تفاعل، مع أحد أفراد العائلة، مع الزمالء وعرب اإلنرتنت أن يتيح لك تحقيق مقصدك وإنجاز إنتاجيتك بالكامل.

يُعد هذا األمر مهاًم خاصة عند التدريب والتحضري لالجتامعات وقيادة فريق العمل. 

يعترب التمكني الجزء الرئييس يف التدريب بنموذج CoachME، إذ يتيح للمتدرب التوصل إىل الحلول الخاصة مبشكالته بالتنسيق مع املدرب The Coachee متى ما لزم األمر.

بالنسبة لفرق العمل، فإن ذلك يعني ابتكار أفكار رائعة بشكل جامعي.

بواسطة استكشاف مواطن التعاون، واملشاركة وأوجه االختالف، ميكن لذلك أن يتيح للفرق أن تعمل بانسجام مع املنظومة بشكل متكامل وهو ما يعني أن األفراد يستطيعون التوصل إىل حلول 

مرضية لكافة األطراف، بحيث أن تضيف إىل أفكار اآلخرين من أجل التحول املنشود.

إنها طريقة تفكري.

إن مدريب CoachME شغوفون للمعرفة ومحايدون يف حكمهم؛ يستمعون يف شغف إىل قيم املتدربني  The Coachees ومعتقداتهم فضالً عن تقبل الفوارق الدينية والثقافية وغريها من 

الفوارق التي تؤثر يف حياتهم.



ويحدث التحول باإلضافة إىل أفكار اآلخرين وتجميع اآلراء.

هذا هو اإلبداع املشرتك يف أفضل صوره.

األعراض
بالنسبة إىل الشخص املثابر:

ما الذي من شأنه أن يزيد من العزمية؟ 

بالنسبة إىل الشخص املتمرد:

ما الذي يجلبه املزيد من التمرد؟ 

ما هي تبعات متردك؟

بالنسبة إىل الشخص الغاضب:

ما هي الطريقة التي ميكنك بها التعبري عن غضبك؟

ما هي املواقف التي تشعرك بالغضب؟

ما هو تأثري الطريقة التي تعرب بها عن شعورك؟

التخطيط للمرحلة االنتقالية
التخطيط للمرحلة االنتقالية عبارة عن خلق“حلول ابتكارية” وإبداع مشرتك وتحديد لألهداف وفق نتائج قابلة للقياس والوعي بأدوار الجهات املعنية املختلفة داخل املنظومات.

يُعرَّف التخطيط للمرحلة االنتقالية يف األبحاث باعتباره أهمية قصوى لضامن أن يكون هذا التغيري طويل املدى ويُدعم باعتباره عىل العكس من “الحل الرسيع”.

يركز هذا العنرص من عنارص منوذج CoachME عىل َمْن وما الذي ميكنه مساعدة املتدرب  The Coachee عىل تحقيق النتائج املرجوة بطريقته ووفق الجداول الزمنية.

تضمن هذه الطريقة أن تكون األهداف أو النتائج محددة، وقابلة للقياس، وقابلة لإلنجاز، وواضحة املعامل، ووثيقة الصلة باملوضوع، ومعقولة، ومحددة بالوقت، ومثرية، وممتعة، ومحل تقدير، 

ومؤثرة، وتم مراجعتها.

يأيت التخطيط للمرحلة االنتقالية بإجراءات املساءلة وَمْن وما الذي ميكنه دعم املتدرب  »The Coachee«حول املساءلة.

كام يثري استكشاف لصلة وتحديد كيف ستبدو عليه النتائج. 

يتناول تدريب CoachME كالً من املدرب  The Coach واملتدرب »The Coachee« من حيث الحضور طوال الوقت واملرونة  والرغبة يف تقديم نتائج أفضل للمتدربني.

يعزز التخطيط للتحول من الوعي ويدعم “إيجاد الخيارات” فضالً عن تعدد األوجه املختلفة مع التذكري بأن املتدربني  The Coachees ليسوا وحدهم.

االعتامد عىل َمْن وما الذي ميكنه املساعدة يف تحقيق النتائج يعني أيًضا متكني اآلخرين وتطورهم.

.)2012 ,Dweck( العقلية وفلسفة املؤسسة حول التعلم )كام يدعم ذلك التفكري يف النمو باتجاه )بداًل من البعد عن

كام يتناول التخطيط للمرحلة االنتقالية تصميم العمل والوعي باالنتكاسات املحتملة ومتهيد السبل ملعالجتها لتصحيح املسار بأقىص قدر ممكن من السالسة والرسعة.

إجراءات النتائج املرجوة واضحة، كام هو الحال مع الحلول املثىل وأساليب الحياة واألحداث الحرجة والخطرية والحلول األخرى ومن ميكنه دعم النتائج بطرق مختلفة مبا يف ذلك من ميثلون 

وكالء التغيري وسفراء العالمات التجارية باملؤسسات.

قد يقلل هذا األمر من انطواء املوظفني يف القسم الواحد يف املؤسسات فضالً عن أنه يشجع االتصال الداخيل بني املوظفني من أجل تحسني النتائج املؤسسية.

إن التخطيط للمرحلة االنتقالية هو اإلطار الذي يدعم التغيري والتحول.
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