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الشــــــــاوي
للتدريب واالستشارات



أخوكم/ عبد الرزاق الشاوي

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:

    فهذه رسائل مبثوثة كتبتها من صيد خاطري ووجهة نظري في التدريب 

ت في موقعنا ، وبعضــها ت نشر والدورات والمدربين ، فبعضها من مقاال

 عـــبر تويتر ، ولــــم أراِع فيـها تســـلسًال ، وقد جعلتها كـــرسائل للمدربين

 والمدربات , ساًئال ااهللا أن ينفع بها كاتبها وناشرها.

١
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اإلخالص في نشر العلم النافع بالتعليم والتدريب والتربية من

 أعظم األجور ، فهنيئًا لمن كان له أثر طيب في دوراته ، ويا حسرتى

 على من جعل من التدريب هدمًا للمعتقدات بخزعبالته وتخبطاته 

التعارف ليس إلزاميًا في كل دورة ، فالدورات القصيرة ذات اليوم

 الواحد حاول أال تضيع وقتها في التعارف الطويل أو التعارف الذي

 ال يخدم هدفك .

تقييم المتدربين لك مهم لكن ال تهمل تقييمك لنفسك ، فقولك
 في نفسك مفتخرًا " كيف لو علموا أني ألقيت الدورة بال تحضير ! " 
هو مؤشر على عدم جديتك واحترامك لمن أمامك ولئن أصبت مرة 

فقد ال تصب في األخرى. 

١

٢

٣

٢



حين يكون التفاتك لشاشة العرض أكثر من التفاتك للمتدربين 

فعلى تدربيك السالم .

ت  أسمع الكثير من المدربين يقول بفخر " ولما حضرت للقاعة وجد

مشاركين ال يناسبهم موضوع الدورة فاستبدلتها بما يناسبهم " !

 وهذا جيد لكن األفضل أن تسأل عن متدربيك قبل دورتك .

انعتق من رق القراءة والبوربوينت إلى حرية الورش والتطبيقات .
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متدرب اليوم ليس متدرب األمس ، فاألذواق مرتفعة والدورات 

كثيرة والمقارنات موجودة ، فإن لم تكن متمكنًا مما ستقدمه 

فال تحرج نفسك وتسئ لسمعة التدريب. 

للمدرب المشهور أقول : احترم تخصصك وال تتسلق على تخصصات 

 اآلخرين مستغًال شهرتك دون تمكٍن منها فتضر في الميدان بسبب

 طمعك ، فتفسد على المتخصصين ممن لم يشتهروا! 

خبرتك الطويلة إن لم تكن تصحبها األساليب الممتعة,
شانا النعاس وأحاطت   فهي غالبًا لن تثمر ، فكم حضرنا لخبراء وغ

بنا السآمة 
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ت حكواتيًا طرائفيًا تسرد القصة تلو القصة والطرفة تلو إن كن

 الطرفة ويغلب جانب الضحك على محتوى الدورة مع ندرة الفائدة

 فيبدو أننا سنرفع شعار " ارحل " .

البعض يبخل بحقيبته لمتدربيه ولربما يتهرب عن إعطائهم !
 وقد يتعذر بأنها حقوقه ... الخ ، وهذا من حقه لكن الجميل لو
 كان كريمًا معهم فهذا سيدفعه لتطويرها ، وأيضًا فالمتدرب

 لن يكون كصاحب الحقيبة ولو دربها .

١٠

١١

٥



احرص على توثيق شيء من دوراتك في مواقع التواصل االجتماعي

 كالصور ومقاطع فيديو ومقتطفات من الشرائح والحقيبة.. الخ 

ف الناس بك.  فهي مما ستعِرّ

ك إال وباًال وسقوطًا  الدكتوراه الوهمية والعضويات الوهمية لن تزيد

ك وشراكها ، وإني ألتعجب ممن يرى في نفسه  من أعين الناس فإيا

نقصًا يرقّعه بالوهم كيف سيدرب الناس ليكسبوا الثقة بأنفسهم !.

ال تتوقف عن حضور الدورات كمتدرب مهما بلغت في التدريب 
ٍور أو أصغر منك ،  ٍب غير مشه حتى وإن كانت الدورة لمدر

جدّد دماءك ، فربما تجد في النهر الصغير ما ال تجده في المحيط. 

١٢

١٣
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ق وإما عكسه ، فأما الصادق فخذ بنقده، النَقّاد أحد رجلين ، إما صاد

 وأما الثاني فأنت أعرف بنفسك إن كان نقده في محله أو مجرد

ُث   افتراء لحاجة في نفسه فال يحطم ثقتك - خاصًة حين تكون حدي

عهد بتدريب - ، وعمومًا فالنقد طريق التطوير .

١٥

١٦

سيرتك الذاتية هي بال شك مهمة ولكن لن نحكم من خاللها عليك

 فقط ، بل السيرة الحقيقية هي ما نراه من أقوال وأفعال في دورتك

 التدريبية ، فنحكم من خاللها . 

٧



أرجوك ال تدغدغ مسامعنا بطنطنة " ال يوجد مستحيل" فعقًال 

وشرعًا ما أكثر المستحيالت في الحياة والقدرات تختلف والعقول

 تختلف وإال لحقق الناس كل أهدافهم . 

إن كان تجاربك في صلب الموضوع فالناس ستتقبل الحديث عن 
النفس عند التجارب ، أما أن تمطرنا ببطوالتك وقصصك واألنا 

سمر . وهي ال دخل لها بالدورة فرجاءً لسنا في جلسة 

١٧

١٨

١٩

ال تكن متكررًا ، فتكون أنشطتك هي أنشطتك وقصصك هي قصصك

 وألعابك هي ألعابك في عدة دورات ! حاول أن تنوع وتجدد ، فمن

 أحبك سيحرص على كل دوراتك فال تصدمه بتكراراتك ! 

٨



ال يكن تواصلك مع متدربيك بعد دورتك فقط إعالناتك لدوراتك ! 

بل اسأل عنهم وعن تطوراتهم خاصًة بعد الدورات التطبيقية

 كالتخطيط وتدريب المدربين وخذ بأيديهم نحو الميدان . 

أرجوك ال تضيع وقتنا في بداية دورتك بالتعارف والترحيب ومما
 ال يصب في صلب الدورة ثم يضيق الوقت فتسابق بنا الزمن ثم

 في نهاية الدورة تعتذر عن إكمال بعض المحاور لضيق الوقت !

٢٠

٢١

٢٢

إن كنت تحرص على توثيق دورتك فاختر صورًا تنشرها بعناية فالصورة

 تعكس المشاعر تجاه دورتك ، وإني ألتعجب من بعض من ينشر صورًا 

يتضح من خاللها الجو الكئيب للدورة في وجوه متدربيه !

٩



كل شيء في دورتك التدريبية سيعكس جزءًا من شخصيتك، 

فهندامك وحقيبتك وأدواتك وأساليبك ووقتك وأنشطتك 

وحركاتك وسكناتك.. الخ سيحكم البعض من خاللها عليك . 

إن كان بناؤك لدورتك يركز على المعلومات ويهمل المهارات، 
ب محاضر . ٍبّ وَقل ُل مدر فأنت هيك

٢٣

٢٤

٢٥

تميزك الحقيقي هو في التبسيط ال التصعيب ،  فالتبسيط في الدورات

 فنّ ال يجيده الكثير .

١٠



تميزك العلمي والتدريبي سيغطي عيوب القاعة والحقيبة وغيرها

 غالبًا ، ودائمًا ما أقول لمتدربيّ وزمالئي "المدرب الجيد يحيي 

الحقيبة الميتة والمدرب الفاشل يقتل الحقيبة المتميزة".

إن لم تكن ممن يدخل التطوير والتغيير في حقيبته بعد كل دورة 
ك السالم.  يقدمها ، فعلى تقدّم

٢٦

٢٧

٢٨

أمران يلعبان دورًا كبيرًا في رفع قيمتك المالية ليومك التدريبي 

(الشهرة والتخصص) فإن اجتمعا فذاك األكمل ، فإن لم تكن

مشهورًا فتخصص, فإن لم تكن ال ذا وال ذاك فلن يغنك التدريب كثيرًا.

١١



حضورك عند منافسيك ، ومن يثنون عليهم في التدريب ولو من 

غير تخصصك ، سيعِرّفك بنقاط قوتهم وتميزهم فتستفيد منها

 كمدرب ، ولذا أقول : حين تقف مدربًا فال تترفع عن القعود كمتدرب .

٢٩

٣٠

٣١

شريعتنا وسيرة األنبياء ومن بعدهم مليئة باألمثلة والقصص في

 عالم التنمية البشرية ، فالبحث عنها وذكرها  يعزز الثقة

 واالفتخار في نفوس الناس . 

بعض المعارف والمعلومات الواضحة ليست بحاجة لنشاط تدريبي،

 كأن تسألهم عن أهمية الوقت! أو تعريفه !

١٢



ٌط ثم مادة ! ٌط ثم مادة نشا من أوهمك بأن الحقيبة التدريبية نشا

 هذه طريقٌة يسلكها البعض وال أنصحك بها فبعض األنشطة تغني

 عن سرد المادة وبعض المواد ال تحتاج ألنشطة وهكذا . 

٣٢

٣٣

٣٤

اسأل متدربيك في بداية دورتك عن أهدافهم وسجلها ، وحاول أن

 تحققها لهم ، حتى وإن كان الهدف في موضوٍع آخر وتستطيع

 تحقيقه لهذا المتدرب فافعل ولو بعد الدورة أو في االستراحة التدريبية. 

األنشطة الباردة المباشرة كـ " بالتعاون مع مجموعتك عِرّف ، اذكر،عدّد "

 اجعلها كالملح في الطعام ، إن أكثرت منها ستصبح دورتك غير مستساغة،

 ابتكر أنشطًة تفاعلية ليس الغرض منها إضاعة الوقت فقط . 

١٣



احذر األخطاء عند وضع #األنشطة_التدريبية في حقيبتك ومنها :

- جميع األنشطة معرفية ومباشرة.

- جميعها فردية أو جماعية. 

- جميعها بنفس األسلوب. 

- الزمن موحد لكل األنشطة!

- جواب النشاط في الصفحة التالية! 

٣٧

٣٥

ت كفيلة بسدّ أغلب االحتياج لديه إن لم يخرج المتدرب من عندك بمهارا

 ورفعه من الواقع للمأمول فأعد حساباتك في تدريبك وطريقتك . 

٣٦

دورٌة غير مبنية على احتياج ، فهي خداج خداج خداج . 

١٤



٣٨

ت تدريبية مشبوهة وممنوعة، ف فكرنا وعقيدتنا من دورا ابتعد عن ما يخال

 كخزعبالت الجذب والطاقة وأحجارها وإرسال النية وغيرها من الترّهات .

٣٩

ك وحسد األقران وأسلوب االنتقاص منهم بلغة النقد المصطنع ، فهي إيا

 طريقٌة مكشوفة وتسقطك من أعين الناس إن اكتشفوا عدم مصداقيتك .

٤٠

التخصص يجلب لك ماًال والتنوع يجلب لك انتشارًا .
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٤١

من خالل تجِربتي كمتدرب وبلسانهم أقول:

ت أن تكون فاعًال وذا أثٍر في دوراتك فعليك بالتحضير ، ال نريد أن تكوَن إذا أرد

الحريريّ في مقاماته والعقاد في عبقرياته فتنمق الكالم لتطربنا به!نريدك

ت وخبرات. ت ودراسا ٍم نابٍع من تحضيٍر وقراءا  أن تكون مليئًا تتحدث بعل

٤٢

-كلما ازدادت أدواتك التدريبية ((الهادفة)) في دورتك زادت فعاليتك.

-ذكر د. السويدان أن "المدرب العادي يستخدم ٤ - ٥ أدوات والمدرب 

  المتوسط يستخدم إلى ٨ والمحترف أكثر من ٣٠ أداة".

ت: هذا ليس شرطًا فـ(المدة والمحتوى والمتدرب والمدرب والقاعة) -قل

  تؤثر في عدد األدوات.

١٦



٤٣

ٌط ثم مادة!!  ٌط ثم مادة ، نشا من أوهمك بأن الحقيبة التدريبية نشا

٤٤

من دخل التدريب ألجل المال زال ، ومن دخله عشقًا به نال .

٤٥

ب فعال وناجع إذا تم استخدامه بشكل صحيح ، أسلوب القصص أسلو

 فهو يساهم في تغيير القناعات واالهتمامات بل وحتى القدوات .

١٧



٤٦

أبيات بعنوان

" إلى مدرب "

١٨

عبد الرازق الشاوي
00966540577570@abdalrazaq_sh

بقلم: عبدالرازق الشاوي

مشرف التدريب التربوي
مصمم ومحكم الحقائب التدريبية

 إلى مدرب

�ن احتــــــــرام العقل أمر الزم ٌَإ ٌ

َجدد برامجك التي أمضى لهاَ ْ ّ َ

ً ُْقم وابتكـر نهجا جديدا ال تكنً

�ن وال تقل هذا أناَ ال تكســـــــل

َِِاتــــــرك فعالك للمديح فإنها

ٍواشـدد بكل صــراحة وعزيمة� ٍ

ٍأخلص بكل وسيلة تسعى لهاَ ِ

َ ُقد خصه الـرحمن بالقــرآنَ �ِ

�ن العلم فـي جـريان َدهر فإ ٌِ

ًُ �ممن يعــيش مقلدا لفالنْ ِِ

ُِالقائد الضرغام ُذو الهيجان ُِ

ِلكفيلٌة بالمدح و النقصـان

ميداننا يحتاج منك تفانــي

َِأتقْن فإّن الخير في اإلتقان ِِ
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٤٨

فّ   اإليميل وبعض البرامج والتطبيقات التي تخدمك ، سيجعلك في مصا

المدربين األميين .

٤٧

البخيل ليس مكانه التدريب. 

وعمل االستبانات وخدمات  Google Drive جهلك بالتقنية البسيطة كـ   

١٩



٤٩

ك وهذه العشر ! إيا

"عشارية المدرب الفاشل”

٢٠



٥٠

ت خاطئة ، بل قل سؤال جميل ووجه ال تجب على شيءٍ ال تعرفه بمعلوما

 الســــؤال للحاضرين لعلهم يفيدوك ، أو قل لعلنا نترك مجاًال لألجوبة في 

نهاية الدورة بحيث يكون معك فرصـــــــة للبحث عن إجابة ، أو قل حاليًا ال 

يحظرني الجواب لكن سنبحث ونفيدك بإذن اهللا .

أول دورة تدريبية تقدمها سواءً كانت مجانيًة أو بمقابل ، ينبغي االعتناء بها،

 وإليك (٢١) همسة في هذا

٥١

ال تتحدث عن نفسك كثيرًا فالناس ال يحبون ( األنا ) ، إال إن كانت دورتك نابعة

من خبراتك وعملك فتضــطر ألن تقول فعلت وفعلت فهم حضــروا ألجل أن 

يستفيدوا مما صنعت .

٢١



52

ال تكن بخيًال في حقيبتك ، متعذرًا بحقوقي وتعبي ، أعط حقيبتك لمن
يطلبها وكن كريمًا وهذا لن يضرك ولو انتشرت بل سيزيد من بركتك
ومحبتك ، وسيعطيك دافعًا ألن تطور من حقيبتك التدريبية كونها 

أصبحت منتشرة .

٥٣

ال تنظر إلى ساعتك ، وال تسألهم كم بقي من الوقت ، فغالبًا النظر إلى الساعة

وسؤال كم بقي من الوقت يعطي انطباعًا بثقل الدورة ، كن ذكيًا في استراق 

النظر لمعرفة الوقت .

٥٤

تقبل في نهاية الدورة نقدهم البناء ، واحمد اهللا على إيجابياتهم وشكرهم 

٢٢



٥٦

يقولون العبــرة فــي النهايات ، وأنا أقول العبــرة فـــي البدايات والنهايات ، فمن

 كانت بدايته ضــــعيفه قد تنطبع في أذهان الحاضـــــرين عنه صـــــورًة ذهنيًة أنه 

هزيل وضعيف وتبقى هذه الصـــــــــورة أمدًا ، وكما يقال فالعود من أول ركزة،

ط لنفســـــــــك انطباعًا أنك  فخطط جيدًا لالنطالق بقوة في أول دورة لك ، وال تع

 في بداياتك وأنك مبتدئ وأنك لســــــــت صاحب خبرة ، بل كم من مبتدٍئ فاق من

 له ســنين في التدريب ، أقولها وأنا واثق ومطلع ومجرب وشــاهدت ، العبرة في

 التدريب بفهمك لما تطرح وإبداعك في طريقة إيصــــــــــــــاله وتنويعك واختيارك 

لألساليب المناسبة ، وقد حضـرت لمدربين بعضـهم يزعم أن له في التدريب سنين

 عددًا ، بينما لو كان الخيار بيدك ألبعدته عن عالم التدريب ، ففي التدريب اعلم أنك

 تحتاج إلى الشغف واإلبداع والحب لدورتك ، حينها تنطلق بقوة بإذن اهللا .

٥٥

عرض البوربوينت له فن ، ليس المجال مجال بسطه ، لكن باختصـار إن لم تكن

مصممًا بارعًا فاستعن بمصمم ، رجاءً أترك البخل جانبًا واترك تقمص شخصية

 المصــمم ليخرج لنا عرضًا سيئًا ، ادفع من جيبك لعرضك ، كم رأيت من عروض 

بوربوينت مخجلة لمدربين ومدربات .

٢٣



٥٧

قم بتجهيز طاوالت المشاركين بوضع أدواتك عليها وألعابك وأوراقك وكل

 ما ستطلبه منهم في األنشطة من خالل دورتك التدريبية 

٥٨

قم بالتســـويق لدورتك بشـــكٍل جميل ، بدءًا بالمصـــمم الجيد إلعالنك ولو

 كانت الدورة مجانًا ، أرجوكم ال تنظروا لإلعالنات أنها مجرد وسيلة بسـيطة

 واألهم هو ما فيها من معلومات وبيانات ، وال تبخلوا على أنفســـــــــــكم 

ٍم جيد ، بل ادفعوا فاإلعالن شيءٌ جاذب في الميدان ، أال ترى كم بتصـــــــــمي

 مرًة اســـتوقفك إعالن جميل فركزت فيه ولو لم تكن ضـــمن ميولك ؟ قد

 تقول كم من إعالن جميل محتواه فاشل ، فأقول وما المانع من أن تجمع

ِق العبارات الرنانة لجذب   بين الحســنيين ، إعالٌن جميل ومضـــموٌن ثقيل ؟ انت

الناس لدورتك ، ابحث عن مسوق يسـوق لك دوراتك فذاك أفضـل من كونك 

ق  تنشـغل بشـكٍل قوي بتسـويق دوراتك بنفســك ووحدك فال ندري أمســو

أنت أم مدرب .

٢٤



٥٩

ت فيها ثم  أعد العدة لدورتك وجهز لها وكن مســـــتعدًا ، بدءًا بحضـــــور دورا

اإلكثار من القراءة عنها ومشـــــاهدة كل ما يتعلق بها ، ثم إعدادك للحقيبة

 التدريبية بشكٍل يتوافق ويتناسب مع طريقتك وأسلوبك ، منوعًا في أساليبك،

 مجددًا في أنشطتك ، مبدعًا في مهاراتك .

٦٠

احرص على التشـــــييك قبل دورتك ، راجع كل شيء مراجعة سريعة ، العرض
 والحقيبة واألدوات واألسالك والبروجكتر واللوحة واألقالم وجهاز مقلب

 الشرائح وكل شيء تحتاجه .

٦١

احضر مبكرًا قبل المتدربين ، احرص على ضيافتهم إن لم تكن ثمة ضيافة ،

 كن كريمًا باذًال مبتســـــمًا مصـــــافحًا مرحبًا بهم ، كن واثقًا في وقفتك

 مستعدًا لالنطالق 

٢٥



٦٢

قم بطباعة حقيبتك بشكٍل جميل ، فجمال اإلعالن وجمال الحقيبة وجمال 

القاعة وجمال المادة وجمال األسلوب وجمال التواصل وجمال الشــهادة ، 

ق لنجاح دورتك ، واهللا جميٌل يحب الجمال . طري

٦٣

سط ، دع سيرتك الذاتية في حقيبتك ال في ابدأ بالتعريف بنفسـك بشـكٍل مب
عرضك ، سردك لســيرتك الذاتية واعتماداتك وعضـــوياتك قد يؤثر سلبًا عليك
في الدورة ، فأنت قد تضـخم نفســك بســيرتك فتعطي ذائقة مرتفعة لمن 
يحضــر لك فيبدؤون يتوقعون األفضـــل واألفضـــل ، ولربما تعطي بفاعلية
ِق للذائقة التي منحتهم إياها من خالل ســــيرتك الذاتية ، ولذلك لكن لم ترت
كن متواضعًا في التعريف بنفســــــك ، ولتكن سيرتك الذاتية الحقيقية هي
ما تقدمه لهم من عطاء وبذل وإبداع فــــــــــي دورتك التدريبية ، ولذلك لو 
سألتك سؤاًال وقلت لك من المدرب الذي تتمنى أن تحضــــــــر له دورة ؟ لقلت 
فالن ، تتمنى الحضـــور له رغم أنك لم تقرأ سيرته الذاتية وال عضــــوياته وال 
اعتماداته ! العبرة بك أنت في الميدان وفي القاعة ، ال بأسطر سيرتك الذاتية،

وقد كنت أقول : السيرة الحقيقية للمدرب تكون في القاعة التدريبية .

٢٦



٦٤

٦٥

 قدم لهم نشاطًا تعارفيًا لتذيب الجليد وتكسـر الجمود بينهم ، كن لطيفًا

 معهم ، قسمهم لمجموعات ، خاصًة إن كانت الدورة ليست بجماهيرية ،

 ثم اجعلهم يختارون اسمًا .

التعارف تــــــزداد أهميته كلما ازدادت أيام الدورة ، أما إن كانت الدورة أقل من

 ٣ ساعات فليس مهمًا التعارف فيها ، بل يكتفى باالسـم والعمل وما شـابه ،

 وأحيانًا ال تحتاج حتى لألســماء بل تدخل في موضــوعك مباشــرة ، أما إن كانت 

الدورة طويلة فاحـرص علـى التعارف الذي يذيب بينهم الجليد ويتعارفون فيما 

بينهم ، واستعن كذلك بقصاصات األسماء على الطاوالت ونادهم بأسمائهم

 أو الكنى فهي أحب إلى القلوب .

٦٦

ال تعتمد كثيرًا على عرض البوربوينت ، بل قم باالستفادة ممن حضر ، شغلهم 

من خالل الورش واألنشطة حتى لو في التعريفات .

٢٧



٦٩

٧٠

س أن  ٍم ولو كانوا كبارًا ، ال تن ط أو نجو كن محفزًا في دورتك التدريبية بنقا

تكون عادًال وإال أكلوك بقشرك .

إياك والتصادم مع المتدربين ، بل كن ذكيًا دبلوماسيًا واخرج من المواقف

الحرجة بذكاء .

٦٧

كن بشوشًا, كن بشوشًا, كن بشوشًا.

٦٨

كن قريبًا منهم وقت األنشطة ، حفزهم ، شاركهم ، كن متجوًال بينهم .

٢٨



٧١

المدرب الذكي هو من  يتخصص فيما يجيد ويبدع ، فليس بذكاءٍ أن تركض في كل ميدان

ٍب ، فمرًة إداري ومرًة تطويري ومرًة تقني ومرًة أسـري ومرًة تربوي ومرًة وتدخل مع كل با

قيادي وإلخ ، ال حـرج أن تدور فـي دائـرة عناوين دوراتها ال تخـرج منها ولو تنوعت وكثـرت ،

فمثًال حين تكون متخصـصـًا في القيادة فدورات القيادة كثيرة ، واإلدارة كثيرة ، والتفكير

كثير ، والتربوي كثير ، وهكذا ، لكن أن تذهب مرًة ذات اليمين وأخرى ذات الشـــــمال فهذا 

مما ســــيجعل عالمة اســــتفهام عليك ، والناس بطبيعتها ال تثق بمن يدرب في كل فن ،

خاصــًة حين تكون دوراته من النوع المدفوع ، فيرون فيه الجانب المادي التجاري ، والندرة 

ٍب وقوة في دوراتك التدريبية ، فكن ذكيًا . والتخصص عامل جذ

كن مدربًا ذكيًا كن مدربًا ذكيًا 

٢٩



٧٢

٧٣

٧٤

المدرب الذكي هو منيستفيد من نقد اآلخرين له ويتعلم من أخطائه ، ويستفيد 

من سلبيات المدربين الذين حضر عندهم ، فما انتقدهم فيه فليجتنبه ، وما أعجبه

 منهم فليكتسبه ، وليطور وليبدع ليتجاوزهم  

المدرب الذكي هو من  يجعل المتدربين يسوقون له ، وذلك من خالل إبداعاته

 وتمكنه ، فيخرج المدرب مثنيًا عليه ممتدحًا دورته مرغبًا في التسجيل معه  

المدرب الذكي هو من يطور مهاراته وحقيبته وأسلوبه ، ويبحث عن الجديد في

 عالم التدريب من الوسائل واألساليب ، ويحضر عند من تميز ليعرف سر تميزه 

ثم يستفيد من ذلك   

٣٠



٧٥

المدرب الذكي هو من يتعرف على احتياجات المتدربين قبل الدورة التدريبية أو

 مع بدايتها ويتحقق من مدى تغطيتها خــــالل الدورة أو بعدها ويقيس أثر 

برنامجه التدريبي والعائد على متدربيه  

٧٦

المدرب الذكي هو من يملك الذكاء االجتماعي ويمتلك مهارات لكسب القلوب ،

 فيجيد التواصل مع اآلخرين  واإلنصات ومهارات الحوار 

٧٧

المدرب الذكي هو من يحسن استقبال متدربيه ، ويناديهم بأسمائهم أو كناهم ، 

ويكرمهم ، ويبتسم لهم ، ويكون قريبًا منهم  .

٣١



٧٨

٧٩

المدرب الذكي هو من يهتم بدورته التدريبية وقاعته وحقيبته ، فيحضر مبكرًا ، 

ويتأكد من الترتيبات وتلبية االحتياجات ، ويستعد ذهنيًا ونفسيًا وجسديًا وعلميًا

 لدورته.   

المدرب الذكي هو من يجيد فن االستهالل للدورة التدريبية ، مع إبداٍع في كسر 

الجمود وإذابة الجليد وزرع روح المحبة والتعارف بين متدربيه  

٨٠

المدرب الذكي هو من تجده محفزًا لآلخرين في دوراته ، مكافئًا لهم.

٣٢



٨١

٨٢

المدرب الذكي هو من  يبتعد عن مخالطة الناس في كل ميدان ووسيلة ، فكثرة

 المساس تفقد اإلحساس ، وزر غبًا تزدد حبًا ، وعادة الناس أن تزهد شيئًا فشيئًا 

بما يكون في متناول اليد ، وأزهد الناس بالعالم أهله ، وهذا مجرب 

٨٣

المدرب الذكي هو مــن يعرف متى ينطلق بدوراته وينزل للميدان ، ومتى يحجم

 ويتوقف ، فليس كل األوقات مناسبة للدورات 

المدرب الذكي هو من يوظف وسائل التقنية في التسويق لنفسه  

٣٣



٨٤

٨٥

٨٦

المدرب الذكي هو من يواكب التطورات التقنية والتدريب بالوسائل واألساليب الحديثة.

المدرب الذكي هو من ال يبخل بمعلومات وال حقيبة وال عرض وال نصيحة ، بل يبذل

 ويعطي ويخدم اآلخرين ، ألن مردود هذه األخالق عظيم 

المدرب الذكي هو من يتواضع ويبحث عن المعلومات والتجارب حتى عند متدربيه، 

ليشعرهم بمكانتهم وأهميتهم 

٣٤



٨٧

المدرب الذكــــــــي هو من ال ينتقد المدربين بكثــــــــرة ويقلل من احتـــــــــرامهم ، بل 

عليه بمبدأ "ما بال أقوام" دون تصـريٍح بالمسـميات ، إال إن اشتهر المدرب بدس الســم

 في العسل كأرباب الدورات المشبوهة والمحرمة ، فهنا نحذر منه لئال يغتر الناس به .

٨٨

المدرب الذكي هو من ال يخالف قوله فعله والعكس ، فينتقده المتدربون ، فال

 يدرب مثًال على التخطيط وهو ال يملك خطة ! أو يتحدث عن إدارة الغضب ثم يختلف

ٍب فيثور غضبه !  مع متدر

٨٩

المدرب الذكي هو من يحرص على ربط اسمه بدورته ، وهذا متعلق بالتخصص

 كما ذكرنا سابقًا ، بحيث إذا ُذكرت الدورة الفالنية ُذكر فالن .

٣٥



٩٠

ٍب خاطئ ، بل يخرج من الســـــؤال المحير بذكاء،  المدرب الذكي هو من ال يجب بجوا

بأن يؤجل األسئلة لنهاية اللقاء فيكون هناك متسعًا من الوقت للبحث ، أو يحول

السـؤال للمشــاركين في القاعة لســماع آرائهم فيقول : نســتمع من الزمالء ثم 

نجيب ، وسماعهم سيفتح له اآلفاق حتمًا ، أو يقول نبحث المســـــــــألة ثم يكون

ٍب غير صـــــــــــــحيح ، الجواب غدًا بإذن اهللا ، وأن يقول ال أدري خير من أن يجيب بجوا

فالشــخص الذكي يدرك تمامًا أنه ال يعرف كل شيء ، أما األحمق فيظن أنه يعرف
 كل شيء 

٩١

المدرب الذكي هو من يعرف كيف يتصرف مع أنماط المتدربين ويكسبهم ، 

خاصًة المتدرب الذي يستفزه أو المتدرب الذي ال يرغب بالمشاركة في األنشطة ،

أو المتدرب الذي أرغم على حضور هذه الدورة .

٣٦



٩٢

المدرب الذكي هو من ال يحب الروتين المتكرر ، فتجده متجددًا في دورته ولو 

كانت متكررة 

٩٣

المدرب الذكي هو من يعرف لغة الجسد ، فيرى في وجوه المتدربين الملل ثم

ط حركي أو لغٍز وما شابه .  يطرده بنشا

٩٤

المدرب الذكي هو من ال يقطع عالقاته بالمتدربين ، بل يبقى على تواصٍل معهم

 ولو كان قليًال 

٣٧



٩٥

المدرب الذكي هو من ال يعتمد على حقيبته أو العرض ، بل على مهاراته ومعلوماته،

ٍب ثم أصبح ضعيفًا في ٍب انطفأ الجهاز أو أصيبت الملفات بعط  فكم سمعنا عن مدر

 دورته التدريبية مرتبكًا في تقديمها .

٩٦

المدرب الذكي هو من يملك ثقة ً بنفسه .

٩٧

المدرب  الذكي هو من يسعى لتحقيق الكمال في دوراته .

٣٨



وضع األنشطة التدريبية ذات الزمن الطويل في األشياء المعرفية 

الواضحة دليل على ضعفك في بناء دورتك وحقيبتك .

٩٨

٩٩

المدرب الذكي هو من يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ، حتى تقوم الساعة  

٣٩
١٠٠

االعتمادات المحلية والدولية للمدربين والمدربات تختلف قوتها وضعفها

بحسب أنظمة البالد فما يكون مقبوًال في بلد قد يكون مردورًا في آخر, 

ولذا ال أنصح بالركض خلف اعتمادات ال تحمل سجًال وترخيصًا قائمًا مع كثرة

 التالعب في سوق التدريب, استشر من سبقك قبل أن تدفع. 



١٠١

في التدريب احذر أن تنقلب الدال خاءً فتلك مصيبة, أو جيمًا فليس الميدان

ميدانها, أو ثاءً فتفقد جمهورك, أو غينًا فتنسلخ من هويتك.

١٠٢

٨ مفاتيح لالنطالق بالتدريب جمعتها في (راحتك هات)

ر-رغبة في التدريب

ا-إبداع فمن ال يملك اإلبداع لن يبرز

ور للدورات التدريبية قبل أن تنطلق كمدرب ح-حض

ص صُ ت-تخ

ك-كتابة تكن في التخصص

ه-هندسة لنفسك كمدرب وصقل مهاراتك

ا-االنطالق بمقابل

ت-تطوير بين الحين واآلخر



الشاوي للتدريب واالستشارات

 يسعد بزيارتكم لقسم االستشارات التطويرية والتدريبية 

والذي يجيب على أسئلتكم فيه .

األستاذ عبد الرزاق الشاوي المشرف العام: 

٣٩



الشاوي للتدريب واالستشارات

يقدم للجهات والمدربين والمدربات خدمة تصميم الحقائب التدريبية 

وفق أحدث الطرق وبإخراٍج جميل ، ومما يميز حقائبنا التدريبية :

توفير الوقت

 التصميم المميز األنشطة الفاعلة

 الجلسات االستشارية المقاييس التدريبية

 البناء الصحيح

٤٠



الشاوي للتدريب واالستشارات

المقاالت التطويرية
                نخبة من المقاالت يكتبها لكم األستاذ عبد الرزاق الشاوي بصورة مستمرة 

ت تالمس التدريب والمدربين والتطوير.  وموضوعا

٤١



الدورات اإللكترونية
 يقدم مركز الشـاوي للتدريب واالستشـارات عددًا من الدورات اإللكترونية المسـجلة النوعية

والمتميزة مع متابعة من المدرب للتكاليف في بعض الدورات التي تتطلب مزيدًا من الجهد ، 

ومن هذه الدورات :

٤٢
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