�سل�سلة القيادة

�إلهام

ثقافة الثقة

™

م�ساعدة القادة على خلق ثقافة الثقة العالية عن ق�صد

القادة يخلقون الثقافة؛ فما يقدره القائد ،يقدره اجلميع ،وما يكافئه القائد �أو يعاقب عليه �أو يتجاوز عنه �أو يعززه ي�صبح من املعايري املعمول بها يف فريقه .وين�سى الكثري من
القادة �أن ثقافة فريقهم هي انعكا�س لطبيعتهم؛ فيرتكون مهمة ت�شكيل ثقافة فريقهم لل�صدفة .لكن ثقافة الثقة العالية للفريق ال تكون وليدة ال�صدفة .ف�أف�ضل القادة ي�شكّلون
ثقافات فرقهم عن ق�صد عن طريق جت�سيد �سلوكيات ُي َ
حتذى بها يف امل�صداقية والت�صرف بطرق تلهم الثقة يف من حولهم.

الأ�سا�سيات الـ  4للم�صداقية
تنبع م�صداقية القائد من �شخ�صيته وكفاءته ،و ُتبنَى من الداخل �إىل اخلارج .وتوجد � 4أ�سا�سيات للم�صداقية:
النتائج :ما هو �سجل نتائج �أدائك؟
القدرات :هل مهاراتك وقدراتك ومعرفتك منا�سبة للدور الذي تلعبه؟
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النية :هل دوافعك متوافقة مع حتقيق املنفعة املتبادلة؟



النزاهة :هل �سلوكك مت�سق مع قيمك؟
القادة الذين يقدمون منوذج ًا ُي َ
حتذى به يف اتباع الأ�سا�سيات الـ  4للم�صداقية
يحر�صون على ات�ساق �سلوكهم مع ما ي�ؤمنون به من قيم .ا�ستناد ًا �إىل الكتاب الأكرث مبيع ًا
�سرعة الثقة بقلم �ستيفن �إم� .آر .كويف ،تعتمد وحدة �إلهام ثقافة الثقة على املفاهيم
اجلوهرية للثقة بالنف�س والثقة يف العالقات ،وت�ساعد القادة على تطبيق هذه املفاهيم
لبناء ثقافة الثقة العالية.
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ال�سلوكيات الـ  ®13للقادة �أ�صحاب الثقة العالية

ثقافة الثقة العالية هي متثيل مل�صداقية القائد و�سلوكه .ويوجد � 13سلوك ًا �أثبتت فعاليتها يف ت�أ�سي�س عالقات الثقة.
 1احلديث املبا�شر ال�صريح

 6حتقيق النتائج

 11اال�ستماع �أو ًال

� 2إظهار االحرتام للآخرين

 7مداومة التح�سن

 12الوفاء بااللتزامات

 3حتري ال�شفافية

 8مواجهة الواقع

 13مد ج�سور الثقة

 4ت�صويب الأخطاء

 9تو�ضيح التوقعات

� 5إظهار الوالء

 10حتمل امل�س�ؤولية

بينما لكل �سلوك نقي�ض ،ف�إن معظم الأخطاء ال�شائعة هي �سلوكيات زائفة� ،أي �سلوكيات تبدو حقيقية ،لكنها مثل النقود املزيفة بال قيمة وخادعة .وخللق ثقافة الثقة العالية،
ال ينبغي على القادة جت�سيد ال�سلوكيات الـ  13للم�صداقية فح�سب ،و�إمنا عليهم كذلك مكاف�أة هذه ال�سلوكيات ودعمها بفعالية بني �أفراد فرقهم.
بناء ثقافة الثقة العالية

عندما يركز القادة على زيادة م�صداقيتهم ال�شخ�صية ويت�صرفون بطرق تزيد من الثقة بينهم وبني الآخرين ،ف�إنهم ي�ضعون �أ�س�س ًا لثقافة فريقهم .ويجب �أن يو�ضح القادة بدقة
لأنف�سهم ولفريقهم الثقافة التي يريدون غر�سها وتر�سيخها .فيحددون مبادئ الفريق وقيمه والإجراءات التي من �ش�أنها تعزيز ثقافة الفريق التي يريدونها ،ويحر�صون على
توفيق كل �سلوكيات الفريق لدعم هذه الثقافة .و�أخرياً ،يخلق القادة الثقافة عن طريق ما يج�سدونه ويدعمونه من قيم و�سلوكيات.
الو�صف

املهارة

يعمل القائد وفق ًا لقيمه ال�شخ�صية ،ويت�صرف ب�أ�سلوب عادل و�أخالقي مع الآخرين.

النزاهة

يكون القائد قادر ًا على بناء عالقات �سليمة ونا�ضجة مع الآخرين واحلفاظ عليها  -ويتمكن من امل�شاركة بفعالية مع الآخرين بطرق من �ش�أنها بناء الثقة واحلفاظ عليها.

العالقات ال�شخ�صية

يظهر القائد كقاءته من خالل ا�ستخدام اللغة التي تبني الثقة  -ويتمتع بالقدرة على ا�ستخدام هذه املعرفة وتهيئتها لبناء الثقافة  -ويتعرف على ال�سلوكيات الزائفة
ويتجنبها.

التوا�صل الف ّعال

ي�شارك �أفراد الفريق بطرق حتقق الدمج وااللتزام والقبول  -ويخلق بيئة �آمنة يتم فيها متكني الآخرين من االبتكار والتعاون وخو�ض املخاطر.

�إ�شراك العنا�صر املوهوبة

يت�ضمن املنتج:

.
.كتاب متارين امل�شارك املزود بخطة تطبيق
.بطاقات امل�صداقية وال�سلوكيات
.وحدات عند الطلب
التقييم الذاتي

طول الوحدة� 4 :ساعات
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