
ثقافة الإنتاجية؟
اأم ثقافة الن�شغال؟

يق�سي العاملون متو�سط 40% من وقت العمل يف اأن�سطة ال متثل اأهمية �سواء بالن�سبة 
اإليهم اأو املوؤ�س�سة التابعني لها، وفًقا لدرا�سة مدتها �ست �سنوات اأجرتها موؤ�س�سة 

فرانكلني كويف ا�ستملت على اأكرث من 350 األف م�سارك.
ومتثل هذه النتائج االإنتاجية العادية، واالن�سغال، و�سعور االأفراد باالفتقار اإىل االإجناز 

الفعلي.
وخف�ض ذلك العدد بنحو 50% فح�سب يعني الرتكيز والتنفيذ اجلماعيني على االأمور 

االأكرث اأهمية.
االختيارات اخلم�سة للإنتاجية اال�ستثنائية® تخلق ثقافة قوية للإنتاجية اال�ستثنائية 

واحلدة التناف�سية.





اأجنز االأعمال املهمة
ال تتفاعل مع االأعمال العاجلة

ا�سع نحو اال�ستثنائي
ال تركن اإىل العادي

خطط للأهداف الكبرية
وال تخطط للأمور الب�سيطة

�سيطر على التكنولوجيا
ال تدعها ت�سيطر عليك

حّول الن�ساط الزائد اإىل وقود
ال ت�سل اإىل االإنهاك

مّيز بطريقة منهجية االأعمال املهمة من االأعمال االأقل اأهمية وعدمية االأهمية.
�ستمار�ض با�ستمرار "التوقف والتحقق واتخاذ القرار" )PCD( لزيادة العائد 

يف اللحظة احلالية )ROM( يف خ�سم اأ�سد عوامل االإلهاء.

وجه قرارك لتجتاز اإطار عمل ما يبدو عليه النجاح يف اأدوارك احلالية ذات 
االأكرث اأهمية.

ز "تعهد 30 دقيقة اأ�سبوعًيا/10 دقائق يومًيا" ونفذه بامتياز. جهِّ
�سوف ي�ساعدك االختيار الثالث على ا�ستعادة ال�سيطرة على عملك وحياتك من 

خلل التناغم بني التخطيط والتنفيذ.

حّول التكنولوجيا اإىل حمرك للإنتاجية.
من خلل االختيار الرابع �سوف ت�سيطر على التكنولوجيا لديك وتزيح عوامل 

االإلهاء من طريق حت�سني االأنظمة مثل Microsoft® Outlook®، و
.®IBM Notesو ،®Google

ِزد الن�ساط بحيث ميكنك التفكري بو�سوح واتخاذ قرارات �سائبة.
�سوف ت�ستفيد من اأحدث علوم الدماغ وجتدد طاقتك العقلية والبدنية 

با�ستمرار، وذلك من خلل تطبيق دوافع الطاقة اخلم�سة™ املت�سمنة يف 
االختيار اخلام�ض.
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اأخلق ثقافة االإنتاجية
�سار من االأ�سهل واالأ�سعب يف اآن واحد حتقيق اإنتاجية ا�ستثنائية.

ب�سبب ذلك، مل يعد االأمر يقت�سر على معرفة ب�سعة مفاهيم يف 
اإدارة الوقت.

حيث تنطوي ثقافة االإنتاجية على الفعل واإتقان املهارات التي ت�سمح 
للأفراد والفرق واملوؤ�س�سات بالقيام مبا يلي:

التوجيه الذاتي حول اأعلى االأوليات.	 
االختيار الذاتي للأن�سطة التي �سوف تولد اأعلى عائد مقابل 	 

تلك االأولويات.
التوظيف الذاتي الأح�سن طاقة وانتباه حول تلك االأن�سطة وبهذا 	 

يقدمون اأف�سل ما لديهم يف العمل.

بدعم من العلوم و�سنوات من اخلربة، ال يوؤدي هذا احلل اإىل زيادة 
قابلة للقيا�ض يف االإنتاجية فح�سب بل اأي�سا يوفر اإح�سا�ًسا متجدًدا 

بامل�ساركة واالإجناز.
ميكن ت�سهيل جل�سات عمل  االختيارات اخلم�سة للإنتاجية 

اال�ستثنائية عرب االإنرتنت من خلل اأحد الف�سول االفرتا�سية اأو يف 
ف�سل درا�سي تقليدي.

يبني البحث لدينا اأن خلل ب�سعة اأ�سهر فح�سب ُيفيد امل�ساركون 
بق�ساء مزيد من الوقت مبعدل يرتاوح من 24 اإىل 35 يف املئة يف 

االأن�سطة املهمة ولي�ض نظريتها العاجلة للغاية.
تثبيت االختبارات اخلم�سة بداخل موؤ�س�ستك �سيتيح اإدارة القرار 

واالنتباه والطاقة التي من �ساأنها حتقيق نتائج تفوق ما كان ُيعتقد يف 
ال�سابق اأنها ممكنة.

ملزيد من املعلومات حول االختيارات اخلم�سة للإنتاجية اال�ستثنائية من موؤ�س�سة فرانكلني كويف، ُيرجى االت�سال ب�سريك العميل الذي تتعامل معه 
اأو االت�سال على الرقم 

ا زيارة املوقع االإلكرتوين وميكنك اأي�سً

جمموعة اأدوات امل�سارك

قرر اأن تتيح ملوؤ�س�ستك االأدوات واملهارات املطلوبة لبناء ثقافة االإنتاجية.

عملية التثبيت

TECHNICAL GUIDE 
Microsoft® Outlook® Edition
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عملية البداية ال�سريعة للختيارات اخلم�سة
اأمتم البداية ال�سريعة يف خم�سة اأ�سابيع عرب الإنرتنت اأو با�ستخدام 

التطبيق.
تقييمات �سابقة ولحقة دليل امل�سارك قر�ص DVD ب�ساأن الأدوات لأخذه 

اإىل املنزل.
الدليل التقني

،®Microsoft® Outlook حقق اال�ستفادة الق�سوى من
وIBM Notes®، وGoogle®، وما اإىل ذلك.

وحدات اإ�سافية )دورات تدريبية ق�سرية قائمة على الفيديو(
)WILDLY IMPORTANT GOALS( االأهداف وا�سعة االأهمية

تاأليف كري�ض ماك ت�سيزين،
قائد املمار�سات التنفيذية، فرانكلني كويف

موؤلف الكتاب االأكرث مبيًعا، وول �سرتيت جورنال
ال�سكينة يف مكتب العمل )OFFICE NIRVANA( تاأليف جويل 

مورجين�سترين
اإ�سرتاتيجية يف جمال االإنتاجية،

موؤلفة الكتاب االأكرث مبيًعا، نيويورك تاميز
اأ�سا�سيات العناية بالدماغ )BRAIN-CARE BASICS( تاأليف د. دانيال 

اأمني،
خبري يف جمال الدماغ

موؤلف الكتاب االأكرث مبيًعا، نيويورك تاميز

Reassessment
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