مهارات اإلر شاد
للقادة واإلداريين

يعتبر اإلرشاد Coachingأحد الوسائل الحديثة المستخدمة عالميا كوسيلة لتطوير وتعزيز
قدرات المدراء القيادية اإلرشادية ،والستكشاف قدرات الموظفين ،وتحسين أدائهم ،وزيادة
وعيهم الشخصي ،وتحفيزهم وتعزيز التواصل بينهم ومع مؤسساتهم .إن برنامج اإلرشاد
تفاعلي للغاية وتشاركي ويوفر نهج منظم لتطوير وترسيخ المفاهيم اإلدارية الحديثة
وتغيير الثقافة المؤسسية من خالل توجيهك كقائد ومرشد إلى األفضل من منظور عملي.

أهداف البرنامج
سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادر ًا على:


مساعدة اآلخرين بطريقة الكوتشنج لتقديم أداء أفضل.



إعادة تقييم دوره كقائد من خالل فهم المزيد عن أسلوبه اإلرشادي.



تطوير أدوات مرنة من نماذج ومهارات اإلرشاد الستخدامها في مجموعة متنوعة من

الحاالت.


االستماع بفاعلية أكثر و طرح األسئلة التي ستمكن أعضاء فريق عمله أو الزمالء
الستكشاف واكتشاف األفكار والخيارات بشكل أفضل.




تحفيز دافعية الموظفين الندماجهم أكثر في العمل وتحسين األداء
التفكير بواقعية و مسؤولية القرارات مما سيمكن أعضاء فريق العمل من تقديم



المساهمات وتحمل قدر أكبر من المسؤولية عن النتائج الفعلية .
تهيئة جو اإللهام وتحدي الممارسات القديمة وبدء التطوير و التغيير بأساليب عمل
جديدة ومبتكرة .

الفئة الم ستهدفة
•

•
•

تفاصيل اإلنعقاد

المدراء على مختلف المستويات اإلدارية و الذين يسعون
لبناء ثقافة تطوير األعمال داخل منظماتهم ترتكز على
مشاركة كافة المستويات اإلدارية .
المتخصصون في مجال الموارد البشرية الذين يرغبون في
العمل كمرشدين إداريين مع فريق قيادة شركاتهم .
المسؤولون الذين بحاجة إلى نهج متوازن واقعي لتقييم
األوضاع التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها بموضوعية مع
نتائج إيجابية لجميع األطراف .

مدة الدورة 5 :أيام بواقع  25ساعة تدريبية
التطبيق العملي :ممارسة أدوار المرشد المحترف في كل المحاور العملية من خالل
تمارين فردية وثنائية وجماعية.

ال شهادات

شهادة حضور من شركة IVORY -تركيا.

شهادة معتمدة من أكاديمية ماستري Mastery Academy – UK.

أ ساليب التدريب

المحاضرات الن ظرية

المناق شة والحوار

التمارين التدريبية

الحاالت العلمية

لعب األدوار

األلعاب التدريبية

العروض التقديمية
 +اللوح الورقي

ب طاقة أهم ماتعملت

عروض الفيديو

التطبيق العملي
للمجموعات واألفراد

الزيارات الميدانية

اختبار القدرات ال شخصية

محاور البرنامج
المحور األول  :الم شاركة واإلدراك
•

مقدمة عن البرنامج

•

تعريف القائد كمرشد

•

دراسة حاالت عملية

•

نموذج النمو GROW

•

اإلدراك Awareness

•

المسئولية Responsibility

•

اتفاقيات اإلرشاد .

•

مدونة أخالقيات المهنة .

•

فن طرح األسئلة

•

العقل الواعي والباطن وعالقتهما مع األلفة واالنسجام

•

األلفة

•

مسئولية العميل

•

المساءلة والمسؤولية

•

فن اإلصغاء

•

إعادة الصياغة

•

التلخيص

•

االنعكاس

•

اإلرشاد من أجل رفع األداء

محاور البرنامج
المحور الثاني :تو سيع اآلفاق

•

مهارة االنعكاس

•

نافذة جوهاري

•

تعريفا إلرشاد مقابل األدوار األخرى

•

الحدود والقواعد الواجب اتباعها في اإلرشاد

•

اإلرشاد المتمركز حول الحلول

•

البحث عن اإلمكانات والموارد

•

التردد في إبراز الموارد واإلمكانات

•

استكشاف المستقبل المرغوب

•

قوة المقاييس

•

االنتقال من القائد المتحدي إلى المرشد المتحدي

المحور الثالث  :التحرك نحو الهدف
•

عجلة الحياة

•

المراجعة النهائية

•

إنهاء الجلسة اإلرشادية

•

اإلرشاد للتغيير

•

النهج الغيشتالتي لإلرشاد

+902 12 809 06 55
ivorytraining.com
Ivorytraining

