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 عادت  هفت
مردمان 

 بسيار موثر
 

موثرترين تكنيك شناخته شده 
براي تقويت توان اجرايي و 

 اثربخشي فردي منابع انساني   
 
 

اگر خواهان تقويت توان 
اجرايي خود و همكارانتان 

 هستيد
اگرمي خواهيد تيمهاي كاري و 
افراد خود را به پارادايمي نوين 

در به انجام رساندن امور، 
 مجهز نماييد.

و اگر توان اجرايي همكارانتان  
را  شاخصي مهم، براي اجراي 
 استراتژي هاي خود مي دانيد،

 اين ابزار براي شماست. 
 
 
 

 اگر  بين آنچه كه آرزو داريد انجام شود با آنچه كه انجام مي شـود
 فاصله ايي وجود دارد...

 تمركزاگر فكر مي كنيد از )Focus (هم افزايي ) وSynergy( 
 كاري مناسب در سازمانتان برخوردار نيستيد...

   ،و اگر مي خواهيد ميانگين عملكرد سازمانتان را افزايش دهيد 
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 جابجايي ميانگين

 باال                          متوسط                    پايين

 عملكرد

 در هر سازماني عملكرد پايين، متوسط 
و باال وجود دارد. بواسطه ارتقا ميانگين 
عملكرد افراد، به سمت باال، سازمان به 

 نتايج فوق العاده ايي  دست مي يابد.

 دكتري مديريت از  دانشگاهYoung 
 مدركMBA  از دانشگاه هاروارد 
  رئيس موسسه بين الملليFranklin 

Covey 
برنده جايزه بين المللي كارآفرين سال 
 برنده جايزه بين المللي مرد صلح

 جهاني
دريافت  هشت دكتري افتخاري 
 داراي بيست ميليون نسخه كتاب فروخته

 زبان 38شده به 
 نويسنده كتاب هفت عادت

مردمان موثر كه جزو  معدود 
كتاب هاي تاثير گذار قرن 

 بيستم ناميده شده است.
 

  

         Dr. Stephen Coveyدكتر استفن كاوي          
 عادت مردمان بسيار موثر 7نويسنده كتاب  

ی ا وان ا ری  زه  دا ی ا   م



  
 سرفصل دوره

  
 دستاوردهاي اصلي

  

 عامل باشيد: 1عادت 
  

 ابتكار عمل داشتن
 مديريت تغيير

 مسئوليت پذيري و پاسخگو بودن

  
ذهنا از پايان آغاز : 2عادت 

 كنيد

 ديدگاه و ارزش ها را معين سازيد
اهداف قابل اندازه گيري براي افراد و تيم 

 ها تنظيم كنيد.
 اهداف را الويت بندي كنيد

 بر دستاوردهاي اصلي متمركز شويد

  
نخست امور نخست : 3عادت 

 را قراردهيد

 اجراي استراتژي
 تمركز بر فعاليت هاي مهم

 برنامه ريزي موثر و مهارتهاي الويت بندي
 استفاده موثر از ابزار برنامه ريزي

  
برنده  –برنده :  4عادت 
 بينديشيد

 ارتباطاتي اطمينان بخش ايجاد كنيد
 تيم هاي موثر تشكيل بدهيد

 مهارتهاي ارتباطات موثر را فرابگيريد
 همكاري موثر برقرار نماييد

  
اول درك، دوم :  5عادت 
 تفاهم

 ارتباطات درون سازماني موثر برقرارسازيد
 غلبه بر اشتباهات در گفتمان

 درك كردن يكديگر
 گفتمان موثر بر اساس نقطه نظرات

  
نيروي جمعي :  6عادت 

 ايجاد نماييد

 استفاده از اهرم شتاب
 برقراري حل مسئله موثر

 برقراري تصميم سازي مشترك
 ارزش گزاري تفاوت ها

  
 اره را تيز كنيد:  7عادت 

 دستيابي به تعادل در زندگي
 برقراري بهبود مداوم

 در جستجوي يادگيري مستمر

 دستاوردی جهان شمول 
گر  رفتارهاي كاري افراد حاضر در تصور كنيد كه از باال،  نظاره

باشيد.  بي ترديد در بين آنان، برخي رفتارها را خود مي  سازمان
آيند كنيد. مانند اين كه اغلب با تاخير سركار ميبيشتر مشاهده مي

كنند و يا اغلب بد قول و يا اغلب در انجام كارها مسامحه مي
هستند... شايد هم برعكس.. اما آنچه مهم است، تكرار رفتارها، 

عادات را شكل مي دهند، كه چه خوب و چه بد، اثري مستقيم  بر 
 نحوه ي انجام كارها در سازمان ها دارند. اينطور نيست؟

استاد فقيد دكتر استفان كاوي، در مقام يك متخصص مديريت، 
اصلي ترين عادات رفتاري موثر بر عملكرد سازمانها را شناسايي و 

بر پايه شباهت ساختاري آدم ها ( از لحاظ ذهن، جسم، دل، روان) 
آنرا مدل سازي نمود كه همين امر باعث  گرديد، استقبالي جهاني  

 از اين مدل،  عليرغم تفاوت هاي فرهنگي صورت پذيرد.  

بعبارتي ديگر، عادات موثر را بايد بسان فرمولي براي افزايش بهره 
وري آدم ها دانست ، كه  مي توانيد با حضور در جلسه اي يكروزه 
،  با ساختار و محتويات آن آشنا شويد و يا با حضور در كارگاه سه 

روزه (در طي سه هفته) كسب اين عادات موثر را در عمل آغاز 
 كنيد.

اين دوره بيشتر از مضموني مديريتي برخوردار است تا روانشناسي،  
و پس از طي دوره، در سايتي بين المللي ثبت نام و رديابي       

شويد تا در طي يك بازه زماني، نه تنها عادات در شما تثبيت مي
 .شود بلكه عضو شبكه جهاني آدم هاي  موثر شويد

برگزاري چندين جلسه و كارگاه حرفه اي موفق در اين خصوص، 
آقاي مهندس ” تجربيات ارزنده اي را در اختيار مدرس دوره 

قرار داده  -متخصص اجراي سازماني از كانادا —حسين ظهوريان 
است كه باعث جذابيت و كاربردي شدن دوره گرديده است.  

اين دوره ها در حال حاضر در اغلب كشورها و سازمان هاي 
حرفه اي جهان در حال برگزاري مي باشد.  ما نيز اين افتخار را 

  داريم دوره اي منحصربفرد را در تقديم تان نماييم.

 با  احترام   

 مركز ملي اندازه گيري توان اجرايي   

 
 آيا مي دانيد انسان تنها مخلوقي است كه

 از حق انتخاب برخوردار مي باشد؟
 با  اين توانايي خدادادي، ما  قادريم  كه خود را محصور

 جـبـر تربيتي،ژنتيكي و محيطي  ندانيم.
 دكتر استفان كاوي    

 شرح  محصول :
در واقع سري دوره هاي آموزشي عادت مردمان بسيارموثر،  7

كاربردي را شامل مي گردد كه با توجه به طيف مخاطب خود بشرح 
 زير سطح بندي مي گردد  :

 يك روز   -آشنايي با اصول هفت عادت مردمان موثر  - 1سطح 
 براي عموم پرسنل      

 سه وز -دوره كارگاهي هفت عادت مردمان موثر -2سطح 

در سازمان نيز، پاسخي است براي مديراني عادت  7ارزيابي 
كه خواهان آن هستند تا علل ريشه ايي ضعف عملكرد پرسنل 

 خود را بدانند.
 مدل مديريتي هفت عادت مردمان بسيارموثر   

 

 مدرس دوره :

  NQIعضو هيئت علمی  و فارغ التحصيل موسسه   -مهندس حسين ظهوريان 
 کانادا  و اولين ارزياب توان اجرايی سازمانها در کشور

 سال سابقه تدريس 18برخوردار از  


