ثقافة الإنتاجية؟
�أم ثقافة االن�شغال؟

يق�ضي العاملون متو�سط  %40من وقت العمل يف �أن�شطة ال متثل �أهمية �سواء بالن�سبة
�إليهم �أو امل�ؤ�س�سة التابعني لها ،وف ًقا لدرا�سة مدتها �ست �سنوات �أجرتها م�ؤ�س�سة
فرانكلني كويف ا�شتملت على �أكرث من � 350ألف م�شارك.
ومتثل هذه النتائج الإنتاجية العادية ،واالن�شغال ،و�شعور الأفراد باالفتقار �إىل الإجناز
الفعلي.
وخف�ض ذلك العدد بنحو  %50فح�سب يعني الرتكيز والتنفيذ اجلماعيني على الأمور
الأكرث �أهمية.
االختيارات اخلم�سة للإنتاجية اال�ستثنائية® تخلق ثقافة قوية للإنتاجية اال�ستثنائية
واحلدة التناف�سية.




1

�أجنز الأعمال املهمة
ال تتفاعل مع الأعمال العاجلة

م ّيز بطريقة منهجية الأعمال املهمة من الأعمال الأقل �أهمية وعدمية الأهمية.
�ستمار�س با�ستمرار "التوقف والتحقق واتخاذ القرار" ( )PCDلزيادة العائد
يف اللحظة احلالية ( )ROMيف خ�ضم �أ�شد عوامل الإلهاء.

2

ا�سع نحو اال�ستثنائي
ال تركن �إىل العادي

وجه قرارك لتجتاز �إطار عمل ما يبدو عليه النجاح يف �أدوارك احلالية ذات
الأكرث �أهمية.

3

خطط للأهداف الكبرية
وال تخطط للأمور الب�سيطة

ج ِّهز "تعهد  30دقيقة �أ�سبوع ًيا 10/دقائق يوم ًيا" ونفذه بامتياز.
�سوف ي�ساعدك االختيار الثالث على ا�ستعادة ال�سيطرة على عملك وحياتك من
خالل التناغم بني التخطيط والتنفيذ.

4

�سيطر على التكنولوجيا
ال تدعها ت�سيطر عليك

ح ّول التكنولوجيا �إىل حمرك للإنتاجية.
من خالل االختيار الرابع �سوف ت�سيطر على التكنولوجيا لديك وتزيح عوامل
الإلهاء من طريق حت�سني الأنظمة مثل  ،®Microsoft® Outlookو
 ،®Googleو.®IBM Notes

5

ح ّول الن�شاط الزائد �إىل وقود
ال ت�صل �إىل الإنهاك

زِد الن�شاط بحيث ميكنك التفكري بو�ضوح واتخاذ قرارات �صائبة.
�سوف ت�ستفيد من �أحدث علوم الدماغ وجتدد طاقتك العقلية والبدنية
با�ستمرار ،وذلك من خالل تطبيق دوافع الطاقة اخلم�سة™ املت�ضمنة يف
االختيار اخلام�س.

حقوق الطبع والن�شر© حمفوظة ل�صالح م�ؤ�س�سة فرانكلني كويف .جميع احلقوق حمفوظة.

�أخلق ثقافة الإنتاجية
�صار من الأ�سهل والأ�صعب يف �آن واحد حتقيق �إنتاجية ا�ستثنائية.
ب�سبب ذلك ،مل يعد الأمر يقت�صر على معرفة ب�ضعة مفاهيم يف
�إدارة الوقت.
حيث تنطوي ثقافة الإنتاجية على الفعل و�إتقان املهارات التي ت�سمح
للأفراد والفرق وامل�ؤ�س�سات بالقيام مبا يلي:
•التوجيه الذاتي حول �أعلى الأوليات.
•االختيار الذاتي للأن�شطة التي �سوف تولد �أعلى عائد مقابل
تلك الأولويات.
•التوظيف الذاتي لأح�سن طاقة وانتباه حول تلك الأن�شطة وبهذا
يقدمون �أف�ضل ما لديهم يف العمل.

جمموعة �أدوات امل�شارك
TECHNICAL GUIDE
Microsoft® Outlook® Edition
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عملية البداية ال�سريعة لالختيارات اخلم�سة
�أمتم البداية ال�سريعة يف خم�سة �أ�سابيع عرب الإنرتنت �أو با�ستخدام
التطبيق.
تقييمات �سابقة والحقة دليل امل�شارك قر�ص  DVDب�ش�أن الأدوات لأخذه
�إىل املنزل.
الدليل التقني
حقق اال�ستفادة الق�صوى من ،®Microsoft® Outlook
و ،®IBM Notesو ،®Googleوما �إىل ذلك.
وحدات �إ�ضافية (دورات تدريبية ق�صرية قائمة على الفيديو)
الأهداف وا�سعة الأهمية ()WILDLY IMPORTANT GOALS
ت�أليف كري�س ماك ت�شيزين،
قائد املمار�سات التنفيذية ،فرانكلني كويف
م�ؤلف الكتاب الأكرث مبي ًعا ،وول �سرتيت جورنال
ال�سكينة يف مكتب العمل ( )OFFICE NIRVANAت�أليف جويل
مورجين�سترين
�إ�سرتاتيجية يف جمال الإنتاجية،
م�ؤلفة الكتاب الأكرث مبي ًعا ،نيويورك تاميز
�أ�سا�سيات العناية بالدماغ ( )BRAIN-CARE BASICSت�أليف د .دانيال
�أمني،

بدعم من العلوم و�سنوات من اخلربة ،ال ي�ؤدي هذا احلل �إىل زيادة
إح�سا�سا متجددًا
قابلة للقيا�س يف الإنتاجية فح�سب بل �أي�ضا يوفر � ً
بامل�شاركة والإجناز.
ميكن ت�سهيل جل�سات عمل االختيارات اخلم�سة للإنتاجية
اال�ستثنائية عرب الإنرتنت من خالل �أحد الف�صول االفرتا�ضية �أو يف
ف�صل درا�سي تقليدي.

عملية التثبيت
يبني البحث لدينا �أن خالل ب�ضعة �أ�شهر فح�سب ُيفيد امل�شاركون
بق�ضاء مزيد من الوقت مبعدل يرتاوح من � 24إىل  35يف املئة يف
الأن�شطة املهمة ولي�س نظريتها العاجلة للغاية.
تثبيت االختبارات اخلم�سة بداخل م�ؤ�س�ستك �سيتيح �إدارة القرار
واالنتباه والطاقة التي من �ش�أنها حتقيق نتائج تفوق ما كان ُيعتقد يف
ال�سابق �أنها ممكنة.
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خبري يف جمال الدماغ
م�ؤلف الكتاب الأكرث مبي ًعا ،نيويورك تاميز

قرر �أن تتيح مل�ؤ�س�ستك الأدوات واملهارات املطلوبة لبناء ثقافة الإنتاجية.
ملزيد من املعلومات حول االختيارات اخلم�سة للإنتاجية اال�ستثنائية من م�ؤ�س�سة فرانكلني كويفُ ،يرجى االت�صال ب�شريك العميل الذي تتعامل معه
�أو االت�صال على الرقم +971 4 332 2244
وميكنك � ً
أي�ضا زيارة املوقع الإلكرتوين www.FranklinCoveyME.com
حقوق الطبع والن�شر© حمفوظة ل�صالح م�ؤ�س�سة فرانكلني كويف .جميع احلقوق حمفوظة.

