
برنامج ليوم واحد لل�سركات الزميلة وامل�ساهمني من الأفراد

الثقة: الكفاءة القابلة للتعلم واحلا�سمة اليوم

كل �سخ�ص ي�سهم يف املوؤ�س�سة عالية الثقة.

الثقة هي العملة اجلديدة يف عامل اليوم املت�سل واملتعاون. على 
النقي�ص مما يعتقده معظم الأ�سخا�ص، يعد خلق الثقة مهارة قابلة 

للتعلم.
عندما تكون الثقة منخف�سة، ي�سبح الأفراد مرتابني من بع�سهم 

البع�ص ومن روؤ�سائهم ومن املوؤ�س�سة. ويكونون حذرين من التوا�سل 
ويتكهنون وين�سحبون. كنتيجة لذلك، تهبط الإنتاجية اإىل اأدنى 

م�ستوياتها وتزداد التكلفة.

يف جل�سة عمل اأ�س�ص �سرعة الثقة، يتعرف الأفراد على "فجوات 
الثقة" يف م�سداقيتهم وعالقاتهم ال�سخ�سية يف العمل 

ويعاجلونها. عن طريق ا�ستخدام مواقف "من واقع العمل" خالل 
جل�سة العمل، يقوم امل�ساركون مبا يلي:  

التمرن على 13 �سلوًكا للثقة العالية املطلوب تطويرها . 1
وا�ستعادتها وتو�سيع نطاقها.

اإن�ساء خطة عمل للثقة لزيادة امل�سداقية والتاأثري. 2
ال�سخ�سيني.

التمرن على الت�سال ب�سكل �سفاف وحمرتم ومبا�سر.. 3
التعرف على كيفية تو�سيع م�ستويات الثقة املنا�سبة مع زمالء . 4

العمل.
حت�سني �سجل الوفاء باللتزامات اخلا�ص بهم من خالل . 5

عملية م�ساءلة الزمالء.

"قد ل تكون قادًرا على ال�سيطرة على كل الأمور، ولكن ميكنك التاأثري على بع�سها. الثقة تبداأ بك اأنت."
—�ستيفن اإم. اآر. كويف

)The Speed of Trust( "موؤلف "�سرعة الثقة

اأما عندما تكون الثقة مرتفعة، يتح�سن الت�سال والإبداع وامل�ساركة. 
وتزداد عجلة الإنتاجية �سرعة وتقل التكلفة مع توجه النتباه اإىل 

الأهداف بدًل من الظن والإحباط.
يف جل�سة عمل اأ�س�ص �سرعة الثقة®، ي�سبح الأفراد موؤهلني ل�ستخدام 

اإطار العمل واللغة وال�سلوكيات التي تو�سل اإىل فرق عمل وموؤ�س�سات 
عالية الثقة.
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حقوق الطبع والن�سر© حمفوظة ل�سالح موؤ�س�سة فرانكلني كويف. جميع احلقوق حمفوظة.
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�ستقدم جل�سة عمل اأ�س�ص �سرعة الثقة، للم�ساركني اللغة وال�سلوك والأدوات التي يحتاجونها لزيادة م�سداقيتهم ال�سخ�سية وتطوير عالقات 
مبنية على الثقة تو�سل اإىل نتائج م�ستدامة.

كنتيجة جلل�سة العمل هذه، �سيتمكن امل�ساركون من:

دليل امل�سارك	 
بطاقات عمل �سرعة الثقة	 
 	)The Speed of Trust( كتاب �سرعة الثقة
تطبيق املدرب الرقمي �سرعة الثقة	 
خطة عمل الثقة	 

 بناء حالتهم ال�سخ�سية فيما يتعلق بالثقة عن طريق التعرف على اآثار 
"�سرائب الثقة" و"اأرباح الثقة" على م�سروعات العمل احلالية لديهم.  

 التحلي بالثقة ب�سكل اأمثل من خالل ال�سخ�سية والكفاءة وحتمل امل�سوؤولية 
لزيادة م�سداقيتهم ال�سخ�سية.  

 ال�ستعا�سة عن ال�سلوكيات الزائفة بـ 13 �سلوًكا للثقة العالية املطلوب 
تطويرها وا�ستعادتها وتو�سيع نطاقها يف العالقات الأ�سا�سية.  

درا�سة احلالة للثقة

جمموعة اأدوات امل�سارك

الثقة الذاتية
مبداأ امل�سداقية

الثقة يف العالقات
مبداأ ال�سلوك

Use this tool individually or with a group to decide what action to take to inspire 
trust in a given situation.

DESIRED OUTCOME

Declare your intent by describing your outcomes as speci�cally as possible.

CURRENT SITUATION

Confront reality by describing the situation clearly and factually.

ACTION PLAN 

Identify key actions you will take and behaviors you will model to close the gap 
between the situation and the outcome. Use the Trust Action Cards as a resource.

Trust Action Plan (TAP)

This �le is available for download at http://www.speedoftrust.com/downloads.
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The 5 Waves of Trust

“As trust is manifest in each successive 
wave, the effect of trust becomes 
cumulative and exponential.” 
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Speed of Trust ACTION CARDS 
www.speedoftrust.com

Trust Action Cards
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