�سل�سلة القيادة

�إطالق العنان لإمكانات فريقك عن طريق

التوجيه

™

بناء قادة �آخرين عن طريق التغذية الراجعة والتوجيه
يبني القادة الفعالون نظام ًا لإنتاج القادة عن طريق تطوير �أفراد فرقهم عن ق�صد .فينظرون �إىل �أفراد فرقهم من منظور "الإن�سان املتكامل"� ،أي �أنهم �أ�شخا�ص متكاملني من
ج�سد وعقل وقلب وروح .وي�ستخدمون التغذية الراجعة الإيجابية املتكررة لتعزيز قيم الفريق والتغذية الراجعة الإر�شادية لتقومي امل�سار �سريع ًا .و�أف�ضل القادة هم �أح�سنهم
يف التوجيه .فينتقلون من مرحلة �إخبار الآخرين مبا عليهم فعله وحل ما يواجههم من م�شكالت �إىل بناء القدرات با�ستخدام مهارات التوجيه الثالث الرئي�سية ،وهي اال�ستماع
وطرح الأ�سئلة والتقدير .ويجعلون التوجيه جزء ًا رئي�س ّي ًا من ممار�سات القيادة اليومية عن طريق �إقامة حمادثات توجيه ر�سمية وغري ر�سمية بانتظام.

منوذج التوجيه
ميثّل �إطار التوجيه دلي ًال مفيد ًا يف كل حمادثة مهمة .ويبد�أ �إطار التوجيه بالإعداد ال�شخ�صي ،وي�ستمر من خالل عمل املوجه ومتلقي التوجيه مع ًا.
التوجيه هي:
وخطوات



الإعداد الفردي :قبل كل حمادثة ،ا�ستغرق بع�ض الوقت يف درا�سة دوافعك واطرح خمططاتك جانب ًا .وبعد ذلك ي�أتي:

1

ا�ستي�ضاح الأمور مع ًا :اتفق مع ع�ضو الفريق على الهدف املن�شود ثم �ضعا �إطار ًا زمني ًا واقعي ًا للمحادثة.



التعلم باال�ستماع :ا�ستمع لع�ضو الفريق بتعاطف لفهم وجهة نظره ،وراجع ما �سمعته لتت�أكد من فهمك
له.
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ا�ستك�شاف اخليارات :ا�ستخدم الأ�سئلة العميقة والتقدير ال�ستك�شاف اخليارات ،وم ّهد الطريق
و�شارك ب�أفكارك ح�سبما يقت�ضي الأمر.
التزم بالعمل :ادع ع�ضو الفريق للتعهد بالتزامات معينة ،وتعهد �أنت �أي�ض ًا بالتزاماتك لتمهيد
الطريق ،و�ضع خطة للمتابعة.

3

مهارات التوجيه الأ�سا�سية الثالثة



توجد ثالث مهارات �أ�سا�سية ت�شكّل الأ�سا�س لأية حمادثة توجيه:
 1اال�ستماع :اطرح افرتا�ضاتك جانب ًا ،والتزم ال�صمت ،و�أظهر تعاطف ًا مالئم ًا ،و�أعد ذكر ما �سمعته وخل�صه لتت�أكد من فهمك له.
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 2طرح الأ�سئلة :اطرح الأنواع الثالثة من �أ�سئلة التوجيه :الأ�سئلة التو�ضيحية من �أجل الفهم ،والأ�سئلة املفتوحة
ال�ستك�شاف االحتماالت ،والأ�سئلة العميقة لال�ستفادة من حل امل�شكالت بطريقة مبتكرة.
 3التقدير� :ساعد الآخرين على التحرر من قيودهم العقلية عن طريق تذكريهم باملهارات واملوارد التي ميلكونها
بالفعل.



نهج التغذية الراجعة





ُي َعد تقدمي التغذية الراجعة الإيجابية ب�صورة متكررة �أ�سلوب ًا مهم ًا لإلهام الأداء الرائع ،وبناء
ثقافة الفريق عن ق�صد ،وتعزيز قيم الفريق .وت�ساعد التغذية الراجعة الإر�شادية امل�ستهدفة �أفراد
الفريق على تقومي م�سارهم وحت�سني �أدائهم �سريع ًا.
اتبع هذا النهج املكون من خطوتني لتقدمي التغذية الراجعة:

.1

قدّ م مالحظة حمددة.

.2

�صف الأثر.

الو�صف

املهارة

ي�ستخدم القائد مهارات التوجيه لإطالق العنان لإمكانات الآخرين من خالل اال�ستماع بتعاطف ،والطرح الف ّعال للأ�سئلة ،وتقدير املهارات والقدرات  -وميكّن القائد
الآخرين البتكار احللول ب�أنف�سهم.

التوجيه من �أجل حت�سني
الأداء

يطور القائد الآخرين من خالل ت�شجيعهم على قبول مهام جديدة و�صعبة ومليئة بالتحديات  -ويقدم الت�شجيع والدعم  -وميكنه حتديد نقاط القوة وفر�ص التطور لدى
الآخرين.

تطوير املر�ؤو�سني املبا�شرين

يواجه القائد بو�ضوح واحرتام امل�شكالت والتحديات املتعلقة بالأداء  -وميكنه حتديد امل�شكالت الرئي�سية ،واال�ستماع بغر�ض الفهم ،وم�ساعدة �أفراد الفريق على التو�صل
�إىل حلول ف ّعالة ،والعمل مع ًا لو�ضع توقعات وا�ضحة لتغيري ال�سلوك.

�إجراء املحادثات ال�صعبة

�شرك عقولهم وقلوبهم وجهودهم يف �سبيل حتقيق �أهم الأهداف والأولويات  -وي�سعى
يرى القائد الآخرين على �أنهم �أ�شخا�ص متكاملون يتمتعون بقدرات فطرية  -و ُي ِ
للتوفيق بني املهام واملهارات.

�إ�شراك العنا�صر املوهوبة

يت�ضمن املنتج:

 .التقييم الذاتي
.كتاب متارين امل�شارك املزود بخطة تطبيق
.بطاقات التوجيه
.وحدات عند الطلب
طول الوحدة� 4 :ساعات
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