التحدي الذي يواجهه قادة امل�ستوى الأول
لقادة امل�ستوى الأول ت�أثري كبري على كل مقيا�س من مقايي�س عملك ،مثل �إنتاجية املوظفني وتفاعلهم ،ور�ضا العمالء ووالئهم ،واالبتكار ،والأداء املايل .وهم من يخلقون الثقافة
وينقلونها �إىل فرقهم ،وي�ؤثرون ب�شكل مبا�شر على بقاء �أف�ضل املواهب يف ال�شركة �أو رحيلها ،كما �أنهم م�س�ؤولون عاد ًة عن جودة جتربة العمالء ،كما �أن قادة امل�ستوى الأول
وفرقهم هم �أهم م�صدر لالبتكار يف املنتجات والعمليات� .أي �أن قادة امل�ستوى الأول هم "�صناع التغيري" يف �شركتك.
لطاملا كان دور قائد امل�ستوى الأول �صعب ًا ،والواقع الذي نعي�شه اليوم يزيد هذا الدور �صعوبة .ومهارات الأفراد ت�شكّل  80يف املائة من جناحهم يف هذا الدور ،غري �أن الكثريين
ي�صلون �إىل هذه الأدوار ب�سبب قدراتهم الفنية .وميكن �أن يعاين ٌ
كل من قادة امل�ستوى الأول اجلدد و�أ�صحاب اخلربة عندما يتعلق الأمر بقيادة الفرق برباعة يف بيئة العمل
احلالية.

مقدمة �إىل املمار�سات الـ 6
البالغة الأهمية لقيادة الآخرين
ي�ساعد هذا احلل التدريبي على ت�سليح قادة امل�ستوى الأول باملهارات والأدوات
الأ�سا�سية لإجناز العمل بالتعاون مع الآخرين ومن خاللهم .يعد هذا الربنامج
مثالي ًا لقادة امل�ستوى الأول اجلدد الذين يحتاجون �إىل االنتقال بنجاح من دورهم
كم�ساهمني �أفراد �إىل دورهم كقادة للآخرين .وينطبق الربنامج كذلك على القادة
الذين م�ضى على توليهم لأدوارهم بع�ض الوقت ،ويبحثون عن توجيه عملي
ومنا�سب حول كيفية قيادة فرقهم و�إدارتها بفعالية.

احلل

امل�شكلة

 .املتابعة ال�سريعة لتطور القادة النا�شئني

 .يحتاج القادة النا�شئون �إىل معرفة املزيد عن القيادة.

 .تزويد القادة باملهارات والأدوات الأ�سا�سية التي يحتاج �إليها كل املديرين ،لكن ال
يتلقاها �سوى القليل منهم.

 .يحتاج قادة الفرق اجلدد �إىل التعرف على �أ�س�س القيادة.

 .حتديد م�ستوى مهارات القيادة على جميع م�ستويات امل�ؤ�س�سة بحيث ي�ستخدم جميع
املديرين منظومة مهارات و�أدوات م�شرتكة.

 .يحتاج قادة اخلطوط الأوىل �إىل تذكريهم باملهارات الأ�سا�سية لقيادة الآخرين.

الأهداف
املمار�سات الـ  6البالغة الأهمية لقيادة الآخرين هي جمموعة خا�صة من املحتوى املن�سق بعناية من عرو�ض فرانكلني كويف التي �أثبتت جناحها .وتقدم منظومات
التفكري واملهارات والأدوات التي �أعيد ت�شكيلها و�صياغتها لقادة امل�ستوى الأول موارد مالئمة وعملية مل�ساعدتهم يف التفوق يف هذا الدور ال�صعب وال�شاق.

املمار�سة

الهدف
ا�ستك�شاف التحوالت املهمة يف منظومة التفكري التي من �ش�أنها زيادة جناحك كقائد للآخرين �إىل �أق�صى حدّ .

تطوير منظومة تفكري القائد

زيادة م�شاركة �أع�ضاء الفريق عن طريق عقد اجتماعات  1-1منتظمة ،وتعميق فهمك للم�شكالت التي
يواجهها �أع�ضاء الفريق ،وم�ساعدتهم يف حل امل�شكالت ب�أنف�سهم.

عقد اجتماعات  1-1منتظمة

حتقيق الو�ضوح ب�ش�أن �أهداف الفريق ونتائجه ،وتفوي�ض امل�سئوليات لأع�ضاء الفريق مع تقدمي امل�ستوى
املنا�سب من الدعم.

�إعداد فريقك لتحقيق النتائج

تقدمي التغذية الراجعة لزيادة ثقة �أع�ضاء الفريق وكفاءتهم� ،إىل جانب حت�سني �أدائك عن طريق التما�س
التغذية الراجعة من الآخرين.

بناء ثقافة التغذية الراجعة

حتديد �أفعال معينة مل�ساعدة �أع�ضاء فريقك على خو�ض غمار التغيري وحتقيق �أداء �أف�ضل.

قيادة فريقك عرب التغيري

ا�ستخدام التخطيط الأ�سبوعي للرتكيز على �أهم الأولويات ،وتعزيز قدرتك على �أن ت�صبح قائد ًا فعا ًال عن
طريق تطبيق العوامل املحفزة الـ  5للطاقة.

�إدارة وقتك وطاقتك

خيارات التقدمي

.
 .جل�سة رقمية مقاالت ومقاطع فيديو ق�صرية و�أدوات تدور حول املمار�سات الـ  6البالغة الأهمية .كما ميكن اختيار م�سار التعلم الرقمي عرب ر�سائل الربيد
جل�سة مبا�شرة/احل�ضور �شخ�صي ًا ميكنك �أن حت�صل على اعتماد لتقدمي جل�سة عمل اليوم الواحد �أو ميكن �أن تقدمها لك فرانكلني كويف.

الإلكرتوين على مدار � 12أ�سبوع ًا.

املوارد

تت�ضمن مواد امل�شارك:

.
 .بطاقات املمار�سة
.خيار التعلم الرقمي عرب الربيد الإلكرتوين على مدار � 12أ�سبوع ًا
دليل امل�شارك

تت�ضمن مواد املدرب:

.
.دليل املدرب
.عر�ض تقدميي بربنامج باوربوينت
اعتماد افرتا�ضي

® مزود مبقاطع فيديو مدجمة
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