�سل�سلة القيادة

تنفيذ
ا�سرتاتيجية فريقك و�أهدافه

™

تي�سري حتقيق �أهم الأهداف
يعرف القادة الفعالون �أن النجاح املتوا�صل يكمن يف الأنظمة� ،أي العمليات �أو الأ�ساليب �أو الإجراءات التي ن�ستخدمها لتحقيق النتائج .وتوجد �ستة �أنظمة رئي�سية يجب التوفيق
بينها لتحقيق النتائج با�ستمرار .ونطلق عليها احلقوق الـ  .6وعند التوفيق بني هذه احلقوق الـ  6على نحو �صحيح ،ف�إنها ت�سهل تنفيذ �أهم الأعمال .و�أحد �أهم هذه الأنظمة
هو نظام التنفيذ� ،أي عملية العمل الرئي�سية .فالقادة الفعالون يتبعون عملية لتنفيذ العمل مع الآخرين ومن خاللهم بطرق حتقق م�شاركة �أفراد الفريق وت�ستغل �إمكاناتهم
بالكامل.

احلقوق الـ 6
للتوفيق بني �أنظمة العمل الرئي�سية ،يجب �أن يت�ساءل القادة عما يلي:
الأ�شخا�ص املنا�سبون :هل لدينا الأ�شخا�ص املنا�سبون الذين ي�ؤدون الأدوار املنا�سبة لهم ويقومون بعملهم على �أف�ضل وجه؟
البنية ال�صحيحة :هل لدينا الأدوار وامل�س�ؤوليات املنا�سبة ليتمكن الأ�شخا�ص من العمل مع ًا؟
املكاف�آت املنا�سبة :هل يح�صل الأ�شخا�ص على الأجور واملكاف�آت والتقدير الذي يحثهم على العمل على حتقيق
اال�سرتاتيجية؟
املوارد ال�صحيحة :هل لدى الأ�شخا�ص الأدوات وامليزانية والتكنولوجيا والوقت وغريها من املوارد التي
يحتاجون �إليها؟
القرارات ال�صائبة :هل يتخذ الأفراد الأوثق �صلة بالعمل القرارات ال�صائبة؟
العمليات ال�صحيحة :هل عمليات العمل الأ�سا�سية متوافقة لتي�سري تنفيذ �أفراد الفريق لال�سرتاتيجية؟
متنح احلقوق الـ  6القادة �إطار عمل ب�سيط ًا ،لكنه مفيد للغاية لتحقيق التوافق امل�ؤ�س�سي.
عملية عمل مثبتة الفعالية لتنفيذ �أهم �أهداف فريقك

تعني القيادة الفعالة معرفة كيفية تنفيذ العمل مع الآخرين ومن خاللهم .ا�ستناد ًا �إىل الكتاب الأكرث
مبيع ًا ال�ضوابط الـ  4للتنفيذ ،ت�ساعد وحدة تنفيذ ا�سرتاتيجية فريقك و�أهدافه القادة على تعلم عملية
ال�ضوابط الـ  4للتنفيذ® املثبتة فعاليتها ،وتطبيقها مع فرقهم.
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ال�ضوابط الـ  4للتنفيذ

®

�إن العدو الأكرب لتنفيذ الأهداف هو زوبعة العمل� ،أي الأن�شطة اليومية التي ت�ستنزف طاقات الأ�شخا�ص ولكن يتعني القيام بها للحفاظ على ا�ستمرارية العمل .ويعمل القادة
الفعالون على تر�سيخ ال�ضوابط الـ  4للتنفيذ من �أجل تنفيذ العمل بنجاح مع فرقهم:
ال�ضابط  :1ركّز على الأهداف ذات الأهمية الق�صوى .يجب �أن يوجه القادة طاقات فرقهم بحيث تركز على الأهداف ذات الأهمية الق�صوى® ،وي�ساعدون فرقهم على بذل
املزيد من اجلهد لتحقيق عدد �أقل من الأهداف.
بناء على املقايي�س اال�ستباقية .يحدد ويقي�س القادة والفرق الأن�شطة الأكرث احتما ًال للتنب�ؤ بتحقيق الهدف ،ويرتبونها وفق ًا للأولوية يوم ّي ًا.
ال�ضابط  :2اعمل ً
ال�ضابط  :3احتفظ بلوحة �إجناز حمفزة .ت�سجل الفرق نتائج كلٍ من املقايي�س اال�ستباقية واملقايي�س الالحقة ملتابعة التقدم املحرز يف حتقيق الأهداف ذات الأهمية الق�صوى.
ال�ضابط  :4ابتكر �إيقاع ًا للمحا�سبة .تعقد الفرق التي تقوم بالتنفيذ اجتماع ًا كل �أ�سبوع لتقدمي التقارير حول حتقيق االلتزامات ،ومتابعة لوحة الإجناز ،والتعهد بالتزامات
جديدة لتحقيق الهدف.
الو�صف

املهارة

ويح�سنها ويوفق بينها ،وهي الأنظمة التي متكن املوظفني ،وحت�سن العمليات ،وت�سعد العمالء ،وتي�سر حتقيق النتائج.
ميكن للقائد �أن ي�ضع �أنظمة دعم
ّ

توفيق الأنظمة

يحدد القائد بو�ضوح �أهم الأهداف ،وميكن �أن يح ّول الأولويات �إىل �أهداف قابلة للقيا�س لها خط بداية وخط نهاية وموعد نهائي وا�ضح ("من "�س" �إىل "�ص" بحلول
"متى"")  -ويوجه القائد تركيز العمل �إىل ما هو �أهم ،ولي�س ما هو عاجل فقط.

حتديد الأهداف

يعمل القائد مع الفريق لو�ضع �أهداف ومقايي�س وتوقعات وا�ضحة  -وميكّن الفريق من مراقبة التقدم والنتائج من خالل الت�سجيل بلوحة الإجناز وا�ستخدام التغذية
الراجعة يف الوقت املنا�سب للتح�سن.

�إدارة العمل وقيا�سه

يعب القائد بو�ضوح دائم ًا عن التوقعات والأهداف وامل�س�ؤوليات ،ويح ّمل الأفراد م�س�ؤولية �إجنازاتهم  -ويقدّ ر التقدم ويكافئ الإجناز.
ّ

�إدارة الأداء

يت�ضمن املنتج:

.
 .كتاب متارين امل�شارك املزود بخطة تطبيق
.بطاقات التنفيذ
.وحدات عند الطلب
التقييم الذاتي

طول الوحدة� 4 :ساعات

تتيح لك البوابة الإلكرتونية  FranklinCovey All Access Passزيادة نطاق الو�صول وحتقيق �أهداف عملك والت�أثري على الأداء با�ستمرار ،حيث تتيح البوابة �إمكانية الو�صول �إىل مكتبة �ضخمة ت�ضم
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© جميع احلقوق حمفوظة ل�شركة فرانكلني كويف.

