
إدارة نفسك

قيادة األخرين

االستقاللية

العادة الـ 7 اشحذ المنشار - إطالق اإلمكانيات الكامنة 

التعاضد

العادة الـ 5
اسع إلى فهم اآلخرين أوًال، 

ثم اسع إلى 
أن يفهموك

العادة الـ 4
فكر بالمنفعة للجميع

العادة الـ 2
ابدأ والغاية في ذهنك

اإلتكالية على اآلخرين

العادة الـ 1
كن مبادرًا

العادة الـ 3
ضع األهم قبل المهم

العادة الـ 6
تكاتف مع اآلخرين

اإن قيادة فريق عمل بجناح يتطلب مهارات فريدة و خمتلفة عن مهارات الأفراد يف الفريق. هناك الكثري من املدراء الذين 
تلقوا ترقيات ب�شبب مهاراتهم ال�شخ�شية يف اأداء العمل، و لكنهم يجدون �شعوبة يف اإدارة و قيادة الآخرين. عندما يف�شل 

املدراء، يكون ذلك ب�شبب اأنهم مل ي�شتطيعوا حتقيق النتائج املن�شودة و ذلك ينبع من عاملني:

يديرون الخرين قبل ادارة انف�شهم. 1
يديرون الخرون بدل من ال�شماح لهم بادارة انف�شهم �شد جتربة م�شرتكة.. 2

اإن ور�شة عمل العادات الـ7 للمدراء ي�شاعد 
املدراء و قادة فرق العمل على تخطي تلك 

امل�شاكل الب�شيطة و يطور قدرتهم على حتقيق 
نتائج م�شتدامة عن طريق العمل مع الأخرين 

و التعاون معهم. هذا احلل بالتحديد يركز 
بالذات على املدراء، و لي�س فقط على ما 

يقومون به. اإن اإطار عمل العادات الـ7 يتميز 
بالطريقة املمتميزة التي يتم من خاللها تتطبيق 

منظومة التفكري، واملهارات و الأدوات لتمكن 
القادة واملدراء من حتقيق النتائج املرجوة 

ب�شكل م�شتمر.

اإن ور�شة العمل هذه متكن القادة اجلدد وذوي 
اخلربة العالية من قيادة فرق عملهم و اإدارة 

اأنف�شهم بفعالية عالية ليكونوا قادة اأف�شل.

يتم تقدمي جمتويات هذا الربنامج من خالل 
ور�شة عمل ينفذها مدرب معتمدين من قبل 

فرانكلني كويف، كما يتم تدريب املدربني للح�شول على الرتخي�س 
لتقدمي حمتوى الربنامج ملو�ش�شتك او من خالل الإنرتنت.

باإمكانكم احل�شول على �شهادة تدري�س برنامج العادات ال�شبع للمدراء  اأو ا�شتدعائنا للتدري�س اإذا اأردمت.
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اأهداف ور�شة عمل العادات الـ7 للمدراء 
العادارت الـ7 للمجراء هي ور�شة عمل مبنية على اإطار عمل العادات الـ7 لالأ�شخا�س ذوي الفعالية العالية، كل من العادات 

تركز على مبداأ قيادة الأخرين واإدارة النف�س. 

امل�شارك �شوف يتعلم ان:العادات

العادة 1 كن مبادرا

العادة 2
ابداأ و الغاية يف ذهنك

العادة 3
ابداأ بالالأهم قبل املهم

العادة 4
فكر باملنفعة للجميع

العادة 5
ا�شع ايل فهم الخرون اوًل 

ثم ا�شع ايل ان يفهموك

العادة 6
تكاتف مع الخرين

العادة 7
ا�شحذ املن�شار

تطوير منظور فكري يركز على حتقيق النتائج يف كل ن�شاط : كامل�شاريع و املقابالت و 
العرو�س الخ.

التقليل من هدر الطاقات و الوقت من خالل تركيز و تنفيد الهداف الهامة جدا للفريق 
مع و�شع التخطيط ال�شبوعي. 

الفرق الرائدة التي هي تتحلى بالدافع ال�شخ�شي للقيام باأداء ممتاز  عرب م�شاركتهم 
خالل عملية و�شع الأهداف و ممار�شة املحا�شبة.

خلق حميط من ال�شفافية و التعاون باأخذ الوقت الكايف لإعطاء التغذية الرجعية الهادفة.

العمل معا لتطوير حلول اإبداعية حلل امل�شاكل و طرح بدائل اأف�شل يوؤدي اىل ال�شعي حلل 
للخالفات و طرح بدائل اف�شل و جديدة.

الو�شول اإىل حتقيق اأكرب قدر من امل�شاهمة الفعالة لكل فرد من اأفراد الفريق وذلك من 
خالل اإطالق الطاقات الكامنة، العمل على تطوير نقاط القوة و القدرات لكل فرد.

حتقيق نتائج اإ�شتثنائية بال�شتمرار عن طريق الرتكيز على الأخذ باملبادرة و اإ�شتخدام 
املوارد املتاحة لتخطي التحديات 

اإن برنامج العادات الـ7 لال�شخا�س ذوي الفعالية العالية واملقدم من فرانكلني كويف هي جتربة تعليمية مكثفة تركز على 
اأ�شا�شيات القيادة العظيمة. اإن ور�شة العمل هذه متكن املدراء اجلدد و ذوي اخلربة من اكت�شاب مهارات و ا�شتخدام 

منظومات تفكري واأدوات جديدة متكنهم من مواجهة التحديات و ت�شاعدهم على:

حتديد الأولويات	 
املحا�شبة والثقة	 
تطوير الأفراد وفرق العمل 	 
التنفيذ	 

اإدارة الأداء	
حل النزاعات	 
التعاون	 
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MANAGEMENT

ESSENTIALS

جمموعة اأدوات امل�شارك
دليل امل�شارك	 
كتيب اأ�شا�شيات الإدارة 	 

قر�س مدمج 	 
اأدوات ميكن تنزيلها عن طريق الإنرتنت 	

 ملزيد من املعلومات حول العادات الـ7 للمدراء من موؤ�ش�شة فرانكلني كويف، ُيرجى الت�شال ب�شريك العميل الذي تتعامل معه
اأو الت�شال على الرقم 

ا زيارة املوقع الإلكرتوين وميكنك اأي�شً
+971 4 332 2244

www.FranklinCoveyME.com
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