
عد الثقة اأحد املحركات االقت�صادية، وهي دائًما ما ت�ؤثر يف نتيجتني قابلتني 
للقيا�س: ال�صرعة والتكلفة.

يح�صل القادة على نتائج - بطريقة تلهم الثقة

خريطة التعلم

املياه مادة حي�ية حتافظ على احلياة باأ�صرها على هذا الك�كب.
وحيثما ُوجدت، ازدهر كل �صيء ومنى.

ويف حالة انعدامها، يذبل كل �صيء ومي�ت.
ينطبق كذلك االأمر نف�صه على الثقة.

حيثما تنعدم الثقة، تتده�ر العالقات، وتف�صل امل�صاريع، ويذهب 
العمالء اإىل املناف�صني، وي�ص�ء اأداء املبادرات، وتبطاأ عجلة العمل 

اإىل اأدنى درجة.
مثل امل�جة ال�صغرية يف البحرية، تبداأ الثقة بك اأنت.

القادة الذين يح�صرون جل�صة العمل �صديدة التفاعلية للقيادة مع 
�صرعة الثقة® 3.0، �ص�ف يزيدون من م�صداقيتهم ال�صخ�صية 

ويتمرن�ن على �صل�كيات معينة تزيد من الثقة.

بداًل من جمرد ح�ص�ر جل�صة عمل القيادة مع �صرعة الثقة 3.0، 
�ص�ف يتعلم القادة كيفية تطبيق لغة جديدة وجمم�عة من 

ال�صل�كيات يف  العمل الفعلي واال�صتمرار عليها لفرتة بعيدة عقب 
مغادرتهم جلل�صة العمل. و�ص�ف يح�صل�ن على اأدوات ق�ية.

وعمليات من �صاأنها املحافظة على ا�صتدامة التعلم على مدى 52 
اأ�صب�ًعا تالًيا جلل�صة العمل االأمر الذي �ص�ف ي�صاعد القادة على 

اإ�صراك فرق العمل لديهم بطريقة خمتلفة متاًما ليك�ن�ا اأكرث 
التزاًما وحتماًل للم�ص�ؤولية فيما يتعلق بالنتائج.

كنتيجة لذلك، �صيتمكن القادة من التكيف ب�صكل اأف�صل مع التغري وقيادة فرق عمل عالية 
االأداء متتاز بالتعاون واالبتكار وامل�صاركة.
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�صتتيح جل�صة عمل القيادة مع �صرعة الثقة 3.0 جمم�عة من االأدوات وطرق التفكري واملهارات التي من �صاأنها اأن تزيد ب�صكل ملم��س من قدرة 
امل�صارك على تقدمي نتائج بطريقة تبعث على الثقة.

وميكن تقدمي املحت�ى عرب االإنرتنت من خالل اأحد الف�ص�ل االفرتا�صية اأو يف ف�صل درا�صي تقليدي.
كنتيجة جلل�صة العمل هذه، �صيتمكن القادة من:

"اإن القدرة على تاأ�صي�س الثقة وتنميتها وت��صيع نطاقها وا�صتعادتها مع جميع اأ�صحاب امل�صلحة - العمالء وامل�ردين
ا من االخت�صا�صات بالغة االأهمية للقيادة يف االقت�صاد العاملي اجلديد." وامل�ظفني - تعد اخت�صا�صً

—�ستيفن اإم. اأر. كويف
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بناء حالتهم ال�صخ�صية فيما يتعلق بالثقة.

زيادة م�صداقيتهم ال�صخ�صية.

الت�صرف بطرق تلهم الثقة.

املالءمة بني فرق العمل لديهم والرم�ز واالأنظمة والعمليات من جهة
ومبادئ الثقة العالية من جهة اأخرى.

حت�صني �صمعة فريق العمل لديهم.

تقدمي اإ�صهام اإيجابي لعاملهم.
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“As trust is manifest in each successive 
wave, the effect of trust becomes 
cumulative and exponential.” 
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جمم�عة اأدوات امل�صارك

ملزيد من املعل�مات ح�ل القيادة مع �صرعة الثقة من م�ؤ�ص�صة فرانكلني ك�يف، ُيرجى االت�صال ب�صريك العميل الذي تتعامل معه
اأو االت�صال على الرقم 

ا زيارة امل�قع االإلكرتوين وميكنك اأي�صً
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