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العصور واألجيال



تـنـوع األجيــــــــال 

Baby Boome

r

1945 - 1960Generation X

1961-1980

Generation Z

1996 - 2014

Generation Y

1981 - 1995

Gen. Alpha

2015 - 2030
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جيـل األلـفـية 

(.المكان والزمان)العمل •

.التقنيات الرقمية•

. االنتماء للمعنى•

.بيئة إبداعية وسعيدة•

.المشاركة والعمل معا  •
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الكوتشنج



حوار تشاركي متمركز حول الحل

لتيسير التغيير من وإلى المستفيد

“
“
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حــوار

Transformational



تشـاركي

Partnership



متمركز

حول الحل

Solution-focused



لتيسير التغيير

Facilitate



من وإلى

المستفيد

From within



خريطة االختيار

Choice Map



المشكلة؟ما•

المخطىء؟من•

فاشلون؟هملماذا•

فاشل؟أنتلماذا•

أصال ؟تهتملماذا•

؟(الحقائق)ماذا حدث •

ماذا تريد؟ ماذا يريدون؟•

ما الذي يشعرون فيه؟•

ما مسئوليتك تجاه هذا؟•

ما أفضل ما يمكنك فعله؟•

خريطة االختيار
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السؤال التحويلي

هل أنا مصدر أحكام؟•

أين أُفضل أن أكون؟•

كيف يمكن أن أفكر •

بطريقة أخرى؟
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التي تظهر اإلشاراتما 

؟مصدر األحكامعندما تتخذ موقف 



مهارة عندما تقوى 

ستركز على المالحظة، 

أي نوع من األسئلة

!يجعلك عالقا  
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التي نطرحها على أنفسنا أو اآلخرين األسئلة

قد تكون -سواء  بوعي أو بغير وعي–

أسوأ أعدائنا أو أعظم أصدقائنا
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عالقة الكوتشنج بالقيادة

Leader as a Coach



بالقيادة، من وجهة نظرك؟الكوتشنجما عالقة 

؟مسار مصدر األحكامماذا لو ُكل من في المؤسسة سلك 

؟سلك مسار المتعلمماذا لو ُكل في المؤسسة 





(االحترام)النموذج 

تطوير اآلخرين

(النتائج)االنتاج 

(العالقات)القبول 

(الحقوق)المنصب 

جون ماكسويل–خمس مستويات للقيادة 



6 Leadership Styles – Daniel Goleman

1. Commanding1“Do as I say – immediately” 
2. Pacesetting “Do it my way – high standards” 
3. Visionary2 “come with me towards a vision” 
4. Affiliative “People first, task second” 
5. Democratic “Let’s work it out together” 
6. Coaching “Let me help you develop” 





الجمعيات



جمعيات الكوتشنج الرائدة







تغيير، ال نمو من غير 

تعلم، ال تغيير من غير 

أسئلة، ال تعلم من غير 

.فضول وشجاعةال أسئلة من غير 



شكرا  لكم

@HaniBahwireth

0544870870


