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قة  مي حول الثقةوث  أساس مفاه

 الغرض والنطاق
 

قة الغرض من هذه مهو  الوث ة  تقد ين في مشترك ٕاطار و مفردات مشتر ضمن  اإلنسانيلجنة الثقة في العمل حول مفهوم الثقة للمشار

ات ا  .لمؤتمر الدولي الثالث والثالثينفعال

ست ح" للثقة. ومع ذلك لفرض تفسير ةصمممُ  وهي ل التي الثقة  للدراسات المتعلقة استعراض شاملستند إلى فهي ت، أو تعرف "صح

وت إدواردزأجراها  احث في ،س ة  المتحدةهام في المملكة زاع والتعاون واألمن بجامعة برمنغمعهد الن ال للصليب بتكليف من اللجنة الدول

 األحمر.

ل مفهوم الثقة  ة للعمل اإلنساني  -يتش ة  فعل -ما في ذلك أهميته العمل ر و عوامل اجتماع ة تتجاوز الف اق ة متنوعة وتفسيرات س ثقاف

ة على في الغالب  ستند إليهاالتي  راساتالدالتحديد أن  هذا االستعراض أوجه قصور، فإن أحد لممارسة الغريين. في هذا الصددوا مبن

ر الل و أص ة في نأمل أن ت، غري. ومع ذلكالف ن من خالله المشار م ة إطار مفيد  مثا  .جلسات "اإلضاءة على موضوع"كون 

 

 ما هي الثقة؟

ستشهد من تعارف الثقة الت  :ما يليثيًرا  ابهي 

ة " ة ما الضعف لد طرف  لتقبلتنطو على االستعداد حالة نفس ا حول لد هذا الطرف بناءً على وجود توقعات إيجاب طرف آخر نوا
 ".هأو سلو

 

ة و   :هي الدراساتالثقة في  تعارفمن  بين هذا التعرف وغيرهالعناصر المشتر

وكأو  حدوث حاالت ضعفر أو اضر أ لوقوع تاحتماال إذا لم تكن هناك – المخاطر • ة  وجود ش  لن تكون ف، المستقبلإزاء موضوع

 .الثقة هناك ضرورة لوجود

ة • ع - التوقعات اإليجاب طرقة اآل الطرفأن يتصرف طرف معين توقع  منالثقة  تن ة خر  ن التنبؤإيجاب ات وتؤد هذه التوقع. بها م

الشخص إلى تقليلاإليجاب مان" لإلقدام علىأكثر استعداًدا جعله وت لمخاطرل اتهتوقع ة  بناء الثقة ف. أو وضع ثقته في اآلخر "قفزة اإل

ة سلوك  يتحق ة تكرارة لمراق  .آخر والتحق منه طرفمن خالل عمل

ادلاالعتماد ا • ن تحقي مصالح  - لمت م منحال  . على هذا محل الثقةالطرف االعتماد على  إال من خاللالثقة  الشخص الذ 

ان أشخاًصا أو منظمات أو أنظمةاآلخر"الطرف  النحو، فإن هدف الثقة هو "  .، سواء 

عدً لل إذ أنّ ). ما قدععلى طرف آخر لتنفيذ  (مثل االعتماد "االعتماد" تختلف عنالثقة و  انة؛ اإضافً  اأخالقً  اثقة  ثقة شخص ما  فخ

س فقالغدر،  هشعور ؤد إلى ت ا و/ ول  .أو الغضباإلح
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الثقة" الثقةو  ست نفسها "الجدارة  ن  عناصر (العنصر األول من طراخمالفرد الشخصي لل إدراكعلى الرغم من أن ، ل م أن الثقة) 

الثقة.  هإدراك فضل قل الثقة، بدورهاو لجدارة شخص/منظمة/نظام آخر  ن تحليلها وفًقا لثالثة عواملالجدارة  م  ،:  

 القدرة 

 النزاهة 

 اإلحسان 

ة اآلخرن لمد جدارتناتحليل ل 1تستخدم "معادلة الثقة"ثيًرا ما ذلك    الثقة: رؤ

  

  

  

  :في هذه المعادلة

  ةتشير ة. هل نالماتإلى  المصداق المصداق لماتنا  ة؟ هل نحن مصدر تتصف  المصداق  ؟يتسم 

  ةاتشير  . هل نقول ما نفعله ونفعل ما نقوله؟إلى أفعالنا لموثوق

  ه اآلخرون عند  األمنإلى األمان أو  األلفةتشير شعر  ننا ائتماننا على الذ  م ان. هل  عض األح معلومات حساسة في 

 الحفا على سرة المعلومات؟

  يز على الذاتشير يزنامحور إلى  التر ل أساسي على أنفسناتر ش ز  أتي ت، أو على الشخص اآلخر؟ من الذ . هل نر

  ؟مصلحته أوًال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 David Maister, The Trusted Advisor (2001). 
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حتاج إلى ثقتنا؟نحتاج ثقته من   ؟ ومن 

 

ن بناء الثقة والحفا عليها؟ م   يف 

الثقة إلى  الدراساتتشير  رة أن المتعلقة  الالمراحل الم ة لتعمي الثقة . ومع ذلكفي أغلب األحوال هشاشةلبناء الثقة تتسم  ان ، هناك إم

اني أدناهالنموذج الفترض و . ا من األلفةو ر قدرة والنزاهة وٕاظهار اإلحسان وٕاقامة إبداء ال وتعززها، من خالل ، 2موضح في الرسم الب

ه عادةالذ  اق ال، أن عالقات الثقة في شار إل ات، والثقة القائمة على تتطور على ثالث مراحل: الثقة ال المهنيس قائمة على الحسا

ة تماثلوالثقة القائمة على ، المعرفة   .الهو

  

ه  :اتحساالالثقة القائمة على  .1 اوهي تش ة ات تحسا حول تدورإذ ر العقالني، نظرة االخت الفاعلة األخر  األطرافتضمن مراق

هم المستقبلي والتنبؤ سلو طة    .المخاطر والفوائد المحتملة المرت

ًضا  : ترتكزالثقة القائمة على المعرفة .2 ادل/التفاعل،  حولأكثر  تتمحورا ولكنه ،ر العقالنييفتعلى الأ األخصالت ا  و معرفة نوا

قة والتواصل معها استناًدا إلى الخبرات هاسلواألطراف الفاعلة األخر و    .السا

ة تماثل الثقة القائمة على. 3 عضهرغفهم األطراف تحسن ، أ عندما الثقة اكتمال إلى في الواقع وتشير :الهو عض ات  وتتقبلها ا ال

 .وتحققها

                                                           
2 R. J. Lewicki and B. B. Bunker, Trust in Relationships: A Model of Trust Development and Decline (1995) and 
Dietz, G. (2011) ‘Going back to the source: Why do people trust each other?’ Journal of Trust Research, 1(2): 
215-222. 
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مة في ال انظامً الثقة بوصفها  ةللحو ة: تأمالت في المساءلة واالمتثال والشفاف   حر

ة في بناء الدور الدقي للمساءلة، واالمتثالحول  الدراساتلم تتف  في  ايبدو أن لهذه العوامل دورً  بينما قدف. الثقة والحفا عليها، والشفاف

عض أن  ير ، تعزز الثقة ة ال  زادةال ل شيء معروًفا ف -ثقة تعزز الالضرورة إلى  تؤدالمساءلة واالمتثال والشفاف ان  (أ إذا 

ة لن تكون االمتثال)،  تحق (أ اظمً ت) أو منةشفافتحققت ال صورة ضرورة تظهر هناو . أو ضرورة الثقة مطلو ًقاأكثر  النظر   في تدق

عة العالقة بين ةاالمتثال أو المساءلة  طب ة أخر  الثقةو  من ناح   .من ناح

ةلتعزز و  مزد من الفعال ات االمتثال والمساءلة يجب أن تكو  الدراسات، تشير الثقة  ع طوعي ن إلى أن متطل المنظمة وأن تتولى  ذات طا

ادتها، ال أن ت ة. ها من الخارجعلي فرضق اد األساس جب أال تتعارض مع الم المخاطر التي تعمل  نظر إلى البيئات المحفوفةالو ، و

ة عني فيها الحر ة إشراك المانحين والمجتمعات  -من بين أمور أخر  -، فإن هذا  وأصحاب المصلحة اآلخرن في محادثات المحل

ة حول  العمل اإلنساني المحايد والمستقل وغير المت المخاطر تشاركعمل طة   .المحتاجينحيز من أجل الوصول إلى المرت


