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التدريب التوجيهي



االلتزام
تؤمن تكاتف - باعتبارها الشريك في تقديم حلول رأس بخبرة التدريب وجودته 

المال البشري للشركة - أن عليها االلتزام بأعلى 
المعايير الدولية وممارسات الصناعة. 

وتفخر تكاتف بأن تقدم لعمالئها مدربين معتمدين 
من قبل االتحاد الدولي للتدريب (ICF)، والذين يعملون 
وفًقا لاللتزامات القانونية ومدونة ا�خالق والكفاءات 

الصادرة عن االتحاد.  

يشتمل فريق التدريب الخاص بتكاتف على مدرب 
رئيسي معتمد وشبكة من المدربين المعتمدين من 

قبل االتحاد الدولي للتدريب (ICF)، ممن يمتلكون خبرًة 
في التدريب الوطني وا§قليمي والدولي يبلغ 

مجموعها آالف الساعات من التدريب االحترافي.

وتضمن تكاتف من خالل ضمان معايير مهنية عالية 
المستوى لموظفينا توفير تدريب توجيهي عالي 

الجودة لموظفي العميل.

ما هو التدريب التوجيهي
الذي تقدمه تكاتف؟

التدريب التوجيهي للقيادات 

التدريب التوجيهي للفريق 

عيادة التدريب التوجيهي 

بناء ثقافة التدريب التوجيهي 

ا�شراف على التدريب التوجيهي



"يمثِّل التدريب التوجيهي للقيادات عالقة تسهيالت
متبادلة مصممة بشكل فردي بين مدرب محترف ومساهم رئيسي.

عادة ما يركز التدريب على ا�داء التنظيمي أو التطوير، ولكنه
قد يخدم عنصًرا شخصًيا أيًضا."

ملخص نتائج قمة التدريب التوجيهي الدولي، أكتوبر ١٩٩٩

التدريب التوجيهي للقيادات
يشتمل برنامج تكاتف للتدريب التوجيهي للقيادات على جلسات تدريب توجيهي فردية ُمباشرة تستغرق عادًة 

ساعة واحدة. يستهدف هذا التدريب ا§دارة العليا في للقيادات، وكبار المديرين والمديرين المتوسطين والقادة 
الناشئين الذين يتم تطويرهم للقيام بأدوٍر قيادية في المستقبل. 

تعزيز ا�مكانيات
الشخصية والمهنية 

منافع التدريب:  
تحديد

عقبات النجاح 
والتغلب عليها

تعزيز
كفاءة الفريق

موازنة ا�هداف المهنية الفرديةتوسيع آفاق التفكيرتعزيز الكفاءة المؤسسية
مع ا�هداف المؤسسية



يتكون التدريب التوجيهي للفريق من جزئين: جلسة تدريب جماعية شهرية وجلسات تدريب فردية 
ُمباِشرة. كما تكون مبادرة تغيير السلوك مبادرة طويلة ا�جل. يتم تنفيذ التدريب التوجيهي للفريق على 

مدار ستة أشهر أو سنة واحدة.

ينطبق التدريب التوجيهي للفريق على التنفيذيين، وا§دارة العليا، وا§دارة الوسطى، فرق العمل و/ أو 
المشروع.

منافع
التدريب:

التدريب التوجيهي للفريق 

موازنة أهداف الفريق
تحسين التواصل وغرس التعاون مع ا�هداف المؤسسية

التكيف مع 
بيئة ا�عمال المتغيرة

دعم التقييم السريع
والمرونة في التغيير حسب الحاجة 



شبكة تدريب تكاتف 
تغطي شبكة 

تكاتف من المدربين 
سلطنة عمان وتمتد 

إقليميا ودوليا.

عمان 

ا�مارات العربية المتحدة 

المملكة العربية السعودية 

مصر 

نيجيريا 

جنوب أفريقيا 

تركيا 

روسيا 

فلندا 

المملكة المتحدة 

البرتغال

عمان
ا§مارات
العربية

المتحدة 

المملكة
العربية

السعودية 

مصر

نيجيريا

جنوب أفريقيا 

تركيا

روسيا
فلندا 

الملكة
المتحدة

البرتغال



بعد مرحلة عيادة التدريب التوجيهي، يتم تشجيع 
المشاركين على المشاركة في ا§شراف على 

التدريب وهو ما يسمى غالبا بالتدريب الفائق. حيث 
ُتتيح هذه الدورات للمدربين الداخليين ومديري / 
قادة المدربين فرصة لتحسين جودة ممارسات 

التدريب الخاصة بهم من خالل العمل مع مشرف 
تدريب توجيهي ذي خبرة.

كما توفر أيًضا الدعم للمشاركين كونها توسع 
آفاق تفكيرهم حول كيفية تبني تلك المهارات 
التدريبية الجديدة وتطبيقها في مكان العمل. 

يمكن تقديم هذه الجلسات بشكل فردي، في 
جلسات مدتها ساعة واحدة، أو ضمن مجموعات 

صغيرة في جلسة مدتها ساعتين. 

"إن الحرص على إجراء حوارات ومناقشات دورية 
منتظمة حول تعزيز التدريب التوجيهي ُيعد أمًرا ضرورًيا. في الواقع، 

ووفًقا �حدث ا�بحاث، فإن التدريب التوجيهي ُيعتبر من أهم أدوات قياس الكفاءة 
في ا§دارة التي ُيمكن من خاللها أن ُنميز بين المديرين من ذوي الكفاءة 

العالية عن المديرين العاديين. "
"ال يمكنك أن تكون مديًرا عظيًما إذا لم تكن مدرًبا جيًدا."

مونيك فالكور، يوليو ٢٠١٤

"عيادة التدريب" عبارة عن ورشة عمل مدتها يومان، ُصممت خصيًصا لمساعدة القادة والمديرين على تحقيق نهج 
تدريبي معين §دارة ا�فراد والفرق. ويتم في هذه العيادة تدريس المشاركين مهارات التدريب التوجيهي العملية، 

إلى جانب أنها تساعد القادة على التعرف على المواقف التي يمكن فيها تقديم نصيحة فيما يتعلق بالتدريب 
التوجيهي في مكان العمل من أجل رفع مستوى التركيز وإحداث تحوالت جذرية لتحقيق نتائج مثمرة.

عيادة التدريب 

منافع التدريب:

تشجيع
االبتكار وتسريع

النتائج

تطوير ا�عضاء
والحفاظ
عليهم

تحسين
االتصاالت

المؤسسية
وكفاءة الفريق

تعميق
االلتزام

با�هداف
الشخصية
والمهنية

والمؤسسية



بناء ثقافة التدريب التوجيهي

"من حيث التأثير المالي، أفاد ٦٠٪ من المشاركين
من المنظمات ذات الثقافات التدريبية القوية أن إيراداتهم

لعام ٢٠١٣ كانت أعلى من نظرائهم، مقارنة بـــ ٤١٪ 
من جميع الشركات ا�خرى."

"بناء ثقافة التدريب التوجيهي" دراسة بحثية تابعة لالتحاد الدولي
للتدريب ومعهد رأس المال البشري.

كيف يمكن أن تساعدك "تكاتف" في
بناء ثقافة التدريب التوجيهي

الخطوة 

الخطوة 

الخطوة 
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القيا

ذ
التنفي

•  إعداد دراسة الجدوى 

•  تصميم برنامج تثقيفي حول التدريب
   التوجيهي يتماشى مع متطلبات العمل

•  تدريب مدربين داخليين لبدء رحلة االعتماد
   من خالل ٦٠ ساعة من التدريب التوجيهي

•  تدريب المديرين والقادة على مهارات
   التدريب التوجيهي

•  توفير مدربين معتمدين خارجيين

•  توفير ا�شراف للمدربين الداخليين والمديرين 
•  قياس العائد على أساس االلتزام  

•  التقييم على أساس مستمر



ا�شراف على التدريب التوجيهي

اكتشاف قيم
تطوير الكفاءات

الشخصية
وا�دارة الذاتية
في التدريب.

ضمان أفضل
جودة عمل،
واستكشاف

ممارسة العمل
وا�خالق والكفاءات.

تعزيز التعلم
المؤسسي من خالل

فهم المؤسسة
من وجهات نظر

فريقها من المدربين.

اكتشاف
االستراتيجيات

التي تتيح للمدرب أن
يكون أكثر كفاءة

للقيام بدوره.

يكون مشرفو التدريب التوجيهي المعتمدين التابعين لتكاتف
على أهبة االستعداد لمساعدة الشركات

وفريق التدريب التابع لهم. 

"ا§شراف على التدريب التوجيهي عبارة عن التفاعل الذي يحدث 
عندما يجلب المدرب بشكل دورٍي خبراته التدريبية في مجال التدريب  إلى 

المشرف على التدريب من أجل المشاركة في حوار متبادل والتعلم المشترك لمنفعة 
المدرب ولتطوير مهاراته التدريبية هو وعمالئه."
االتحاد الدولي للتدريب –التوجيهي  المملكة المتحدة 
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