
حت�سني الفعالية لدى جميع العاملني لديك
يعتمد جناح موؤ�ص�صتك على الأداء الفردي القوي على جميع امل�صتويات مبا يف ذلك املوظفني الذين ي�صغلون املنا�صب الإدارية وغري 

الإدارية. ويتطلب الأداء الرائع جمموعة م�صرتكة من القيم وال�صلوكيات واملهارات التي توائم الإمكانات الفردية لإ�صرتاتيجية موؤ�ص�صتك.

�صاعد موظفيك على تقدمي اأف�صل ما لديهم من خالل اأ�صا�صيات العادات الـ7، وهو برنامج مقدمة ليوم واحد حول حمتوى العادات الـ7 
لالأ�صخا�ص ذوي الفاعلية العالية®: الإ�صدار املميز 4.0. ومع توافره ب�صكل مبا�صر وعلى الإنرتنت، يقدم برنامج اأ�صا�صيات العادات الـ7 

املبادئ الأ�صا�صية للعادات الـ7 ومناذجها وممار�صاتها وبخا�صة املالئمة لل�صركاء الذين يتعاملون مع العمالء مبا�صرة.

يتعلم امل�صاركون مبادئ الفعالية ال�صاحلة جلميع الأزمان والتي تدفعهم ملزيد من الن�صج والأداء الأف�صل، فيتعلمون اأن النجاح احلقيقي 
ياأتي من الداخل اإىل اخلارج:

الن�سر ال�سخ�سي®
اأوًل؛ ينمّي امل�صاركون اأ�صا�ًصا �صخ�صًيا بالرتكيز على قيادة  ●

واإدارة الذات – وبذلك حتقيق الن�صر ال�صخ�صي. فيتقبلون 
حتمل امل�صوؤولية الكاملة لختياراتهم واأحوالهم املزاجية 

واأفعالهم ونتائجهم. وي�صعون الأهداف التي توائم مهمتهم 
وهدفهم الفريد ال�صخ�صي مبهمة وهدف الفريق واملوؤ�ص�صة 

وتعلم كيفية حتقيق هذه الأهداف بالرتكيز على الأهم ل 
الأكرث اإحلاًحا.

الن�سر العام®
ثانًيا؛ يحققون الن�صر العام من خالل تعلم كيفية العمل  ●

بفعالّية مع الآخرين-واأن يكون لهم نفوذ وتاأثري دائم. 
ويتعلمون طريقة التفكري بوجود املنفعة للجميع يف كل موقف، 

وكيفية التوا�صل بفعالية مع الآخرين بالإن�صات والتقم�ص 
العاطفي والحرتام، وكيفية حل امل�صكالت بحلول اأف�صل مما 

كانوا يتخيلون.
ثالًثا؛ يتعلمون كيفية جتديد ن�صاطهم وال�صتثمار يف اأنف�صهم. ●

وبينما يتحول املوظفون من مرحلة العتماد على الآخرين اإىل مرحلة ال�صتقالل اإىل مرحلة التعا�صد، �صيتمكنون من ح�صد املنافع 
املبا�صرة لالن�صباط الذاتي والتعاون وامل�صاركة الرائعة.

* حتل اأ�صا�صيات العادات الـ7 اجلديدة حمل ور�صة العمل التمهيدية للعادات الـ7 لل�صركاء.
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يف العادات الـ7 لالأ�صخا�ص ذوي الفاعلية العالية®: الأ�صا�صيات لفرانكلني كويف، �صيتعلم امل�صاركون:
حتمل امل�صوؤولية الكاملة عن النتائج. ●
حتديد الأمور الأهم يف العمل وحياتهم ال�صخ�صية. ●
حتديد اأولويات اأهم اأهدافهم وحتقيقها، بدًل من ال�صتجابة دائًما  ●

لالأمور الطارئة.
التعاون على نحو اأف�صل من خالل بناء العالقات القائمة على الثقة  ●

واملنفعة املتبادلة.
التوا�صل بفعالية يف جميع جوانب حياتهم، مبا يف ذلك العامل الرقمي. ●
التعامل مع امل�صكالت والفر�ص بالتعاون الإبداعي. ●
التزام التح�صني والتعلم املتوا�صل. ●

"متثل العادات الـ7 عملية مثبتة للنمو والتطور 

الذاتي ويف العالقات بني الأ�صخا�ص والذي 
ينتج عنه اآثار مبا�صرة ودائمة."

- �صتيفن اآر. كويف

جمموعة اأدوات امل�سارك:

دليل امل�صارك لأ�صا�صيات العادات الـ7 ●
اأداة "ال�صخور الكبرية" ●
بطاقات تلخي�ص العادات الـ7 ●
عقد الواحد وع�صرين يوًما ●

عقد الـ21 يوم

www.franklincoveyme.com +971 4 332 2244

وميكن تقدمي هذا احلل ب�صكل مبا�صر يف غرفة ف�صل، اأو عرب الإنرتنت با�صتخدام برنامج webinar. وميكنك احل�صول على �صهادة 
بتدري�ص اأ�صا�صيات العادات الـ7، اأو ميكن لأحد م�صت�صاري فرانكلني كويف تقدمي املحتوى بدًل منك.

للمزيد من املعلومات حول برنامج العادات الـ لالأ�صخا�ص ذوي الفعالية العالية يرجى الت�صال بفرانكلني كويف على:                  
                                       اأو زيارة موقعنا اللكرتوين
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