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ة باأية موؤ�س�سة اأو جهة حكومية ب�سكل جوهري  يتوقف ح�سن �سري العمليات اخلا�سّ

على ك�سب ثقة املتعاملني. وقد تراجعت ثقة املتعاملني يف جميع املوؤ�ّس�سات – مبا 

كّل  لأّن  ذلك؟  ح�سل  ملاذا  العامل.  اأنحاء  كافة  ملحوظ يف  ب�سكل  احلكومية  فيها 

اأ�سبحت  احلكومية  املوؤ�س�سات  مع  تتعامل  التي  وال�سركات  واملقيمني  املتعاملني 

تتوا�سل وتتفاعل مع بع�سها البع�ض ب�سكل متزايد، وبالتايل اأ�سبح لدى املزيد من 

املتعاملني والكيانات الأخرى �سورة اأو�سح حول م�ستوى اأداء املوؤ�س�سات احلكومية 

ككل واأ�سبحوا يطالبونها مب�ستوى اأعلى. 

ويف هذا اجلو من ال�سفافية العاملية، اإذا كانت املوؤ�س�سات احلكومية ترغب بك�سب 

اأعمالها )1(  اأّن تثبت من خالل  ثقة متعامليها واحلفاظ على تلك الثقة، ينبغي 

الكفاءة  متتلك  اأّنها  و)2(  الأوقـــات،  جميع  يف  متعامليها  م�سالح  حتــرم  اأّنها 

حت�سن  ومع  ذلــك،  اإىل  بالإ�سافة  اخلدمات.  وتقدمي  القوانني  لتطبيق  الالزمة 

اخلدمات التي يتلقاها املتعاملون من ال�سركات التي يتعاملون معها، فقد اأ�سبحوا 

لو مل  ا�ستباقي، حّتى  ب�سكل  املوؤ�س�سات احلكومية حماية م�ساحلهم  يتوّقعون من 

يكونوا على علم تام بها باأنف�سهم، اأو عندما ل يعريونها الهتمام الكايف. 

عنا�سر  �سّتة  اإىل  والكفاءة  احل�سنة  النوايا  متطّلبات  تنق�سم  التقرير،  هذا  يف 

اأ�سا�سية خمتلفة، وينق�سم كل عن�سر اأ�سا�سي بدوره اإىل ال�سفات العديدة املختلفة 

التي ميّثلها. واأخريًا نقرح �سّت خطوات مهّمة، نعتقد اأّن على كل موؤ�س�سة حكومية 

اّتخاذها من اأجل اأن ت�سبح جديرة بالثقة ب�سكل اأكرب بالن�سبة اإىل املتعاملني. 

التنفيذي امللخ�ص 
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الأهمية املتزايدة ملفهوم الثقة
بعد مواجهة اأزمات الكفاءة واحلوكمة الداخلية على مدى العقود القليلة املا�سية، 

مناذج  يف  رئي�سيًا  حافزًا  ت�سّكل  الثقة  اأّن  تكت�سف  احلكومية  املوؤ�س�سات  بــداأت 

ذات  واملوؤ�س�سة احلكومية  املتعاملني  بني  الثقة  اأ�سبحت  فقد  امل�ستقبلية.  الت�سغيل 

اأهمية متزايدة. وتتيح الثقة للمتعاملني التعامل بفعالية اأكرب وللموؤ�س�سة احلكومية 

العمل بكفاءة اأكرب. فعندما يثق النا�ض مب�سادرهم اإىل حّد عدم حاجتهم للتحّقق 

من  عليه  ح�سلوا  ما  على  العتماد  ميكنهم  التفا�سيل،  من  اأو  امل�سادر  هذه  من 

معلومات على الفور، �سواء لدفع فاتورة خدمة ما، اأو ملحاولة اإيجاد لئحة اإجراء 

حكومية، اأو ل�ستكمال طلب على الإنرنت للح�سول على ت�سريح. ويقوم املتعاملون 

بتقبل املعلومات بناء على الثقة. ويف املقابل، تعترب املعامالت غري اجلديرة بالثقة 

التفا�سيل.  النا�ض التحقق من كل  اإىل حد كبري، وت�ستلزم من  منخف�سة الكفاءة 

وقد ي�سطرون للتحّقق منها بال�ستعانة بخبري قبل القيام باأي عمل. 

اإ�سافيًا  عبئا  وتخلق  املتعاملني،  وقت  بالثقة  اجلديرة  غري  املعامالت  وت�سّيع   

يف  املتعاملون  يثق  عندما  اأّمــا  التكاليف.  من  وتزيد  احلكومية  املوؤ�س�سات  على 

 ،(IVR) املعلومات املتوفرة على موقع حكومي اأو يف نظام الرد ال�سوتي التفاعلي

املعلومات مبا�سرة  التحّقق من �سحة  اإعادة  اأجل  وقتهم من  احتمال �سياع  فيقّل 

مع موظف حكومي، ما يحافظ على وقت املتعامل وعلى مال املوؤ�س�سة احلكومية. 

وعندما يتحّقق هذا امل�ستوى من الثقة، ميكن اأن يجري املتعامل املعاملة بفاعلية 

اأكرب مبزيد من الثقة يف املوؤ�س�سة احلكومية وت�ستطيع املوؤ�س�سة احلكومية بدورها 

املبا�سرة بتقدمي اخلدمات بفعالية اأكرب )من حيث التكلفة( على من�سة اخلدمة 

الذاتية الرقمية بدًل من �سياع وقت املوارد الب�سرية القّيم التي ميكن ال�ستفادة 

منها يف اأعمال اأخرى ذات اأهمية.  

والتقنية  الجتماعي  الإعــالم  و�سائل  و  الرقمية  املن�سات  انت�سار  ا�ستمر  كلما 

املوّجهة للمتعامل، يت�سارع حجم و�سرعة التفاعل بني املتعاملني واملوؤ�س�سات. وكلما 

املتعاملني مب�ستوى  طالب  كّلما  ال�سركات،  ومع  البع�ض  بع�سهم  مع  النا�ض  تفاعل 

اأعلى من املوثوقية.  

فاأيًا  �سفافية.  اأكرث  اأي�سًا  العامل  يجعل  التفاعل  م�ستوى  رفع  اأّن  بالذكر،  وجديٌر 

اآلف  �سيعرفها غدًا  اأينما كان،  اليوم �سخ�ٌض ما،  ي�ساركها  التي  املعلومات  كانت 

اأ�سكال  من  وغريها  الجتماعية  الإعــالم  و�سائل  فب�سبب  النا�ض.  ماليني(  )اأو 

التفاعل الإلكروين، اأ�سبح احلفاظ على �سرية معلومة ما اأكرث �سعوبة وكلفة من 

اأي وقٍت م�سى. لذلك، عندما يكون �سخ�ض ما اأو كيان ما غري جدير بالثقة، يتّم 

ك�سفه ب�سرعة. 

من املهم ب�سكل خا�ض اأن تقّر املوؤ�س�سات احلكومية وتعرف بال�سفافية التي ن�ساأت 

من زيادة م�ستوى التفاعل. ولقد �ساهد العامل باأ�سره مراحل تطّور الربيع العربي 

على توير وفي�سبوك، وتابع العديد من املتعاملني من خمتلف الدول تطور املواقف 

والأحداث. لذا فقد اأ�سبح اكت�ساب ثقة املتعاملني اأكرث اأهمية من اأي وقت م�سى 

بالن�سبة للموؤ�س�سات احلكومية.
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نق�ص عام يف الثقة يف املوؤ�س�سة 

احلكومية واملوؤ�س�سات الأخرى
موؤ�س�سات  )وعــّدة  احلكومية  باملوؤ�س�سة  املتعامل  ثقة  اأ�سف  بكل  انخف�ست  لقد 

الثقة«  »ملقيا�ض  ووفــقــًا  املا�سية.  القليلة  العقود  خــالل  ملحوظ  ب�سكل  اأخــرى( 

الثقة  م�ستوى  يف  للبحث  �سنويًا  اإجراوؤها  يتّم  درا�سة  وهي   ،2012 »ايدملان«  لدى 

املو�سوعة يف املوؤ�س�سة احلكومية والأعمال التجارية وو�سائل الإعالم، واملنّظمات 

التو�سل  مت  خمتلفة،  دولــة   25 يف  �سخ�ض  األــف   30 من  اأكــرث  بني  احلكومية  غري 

ومع ذلك،  يثقون مبوؤ�س�ساتهم احلكومية.  ل  البلدان  املتعاملني يف معظم  اأّن  اإىل 

تختلف نتائج هذه الدرا�سة ب�سكل كبري بني دولة واأخرى. وعلى مقيا�ض مكون من 

ت�سع نقاط، حيث تعني النقطة الأوىل اأّن املتعاملني »ل يثقون بها اأبدًا«، والنقطة 

التا�سعة تعني اأّن املتعاملني »يثقون بها اإىل حّد كبري«، �سّجل املتعاملون يف دول مثل 

ورو�سيا )26باملائة( م�ستويات  املئة(،  واليابان )25 يف  املائة(،  اإ�سبانيا )20 يف 

منخف�سة من الثقة يف املوؤ�س�سات احلكومية. ويف املقابل، فاإن املتعاملني يف دولة 

و�سنغافورة  املئة(،  يف   75( وال�سني  املائة(،  يف   78( املتحدة  العربية  الإمــارات 

يف  الثقة  من  عالية  م�ستويات  لديهم  املائة(  يف   61( وهولندا  املائة(،  يف   73)

املوؤ�س�سات احلكومية.

العاملة  وال�سركات  املتعاملني  ثقة  احلكومية  املوؤ�س�سات  تك�سب  اأن  اأجــل  ومــن 

وهما:  اأ�سا�سني،  عن�سرين  تقّدم  اأن  ينبغي  عليها،  وحتافظ  حــدودهــا،  داخــل 

وتقدمي خدماتها  `بت�سميم  املوؤ�س�سات احلكومية  تقوم  اأن  يجب  والكفاءة.  النية 

وكذلك،  ال�ساأن.  اأ�سحاب  ملواطنيها وغريهم من  العليا  امل�سالح  مع  يتما�سى  مبا 

يجب اأن تقّدم املوؤ�س�سات احلكومية هذه اخلدمات بكفاءة. ومن اأجل ك�سب الثقة 

واحلفاظ عليها، يتعنّي على املوؤ�س�سات احلكومية اإظهار النوايا احل�سنة والكفاءة، 

ويجب اأن يقوموا بذلك با�ستمرار وب�سكل ا�ستباقي.

          �سل�سلة بحوث القمة احلكومية  7 



بتوليد  ت�ستمر  التقنية  اأّن  ب�سكل مطرد، ومبا  الثقة  اإىل  ازدياد احلاجة  اإىل  نظرًا 

يطالب  احلكومية،  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  املتعاملني  بني  ال�سفافية  من  املزيد 

من  فبدًل  قبل.  ذي  من  بكثري  اأعلى  مبعايري  احلكومية  املوؤ�س�سات  املتعاملون 

مبوثوقية  املتعاملون  يطالب  احلكوميني،  امل�سوؤولني  من  ال�سفافية  بتوّقع  الكتفاء 

ا�ستباقية، اأو ما ن�سري اإليه يف جمموعة بيربز اأند روجرز بـ«القابلية للثقة«. اإذا كان 

متعامل ما على و�سك ارتكاب خطاأ ما، اأو اإهمال اإجراء مطلوب، اأو ف�سل يف تقدمي 

الوثائق يف الوقت املحّدد، �ستتحّمل املوؤ�س�سات احلكومية بذاتها، وب�سكل متزايد، 

اإحلاق  ليتجّنب  يفعله  اأن  يجب  ما  لكت�ساف  وم�ساعدته  بذلك  تذكريه  م�سوؤولية 

ال�سرر عن غري ق�سد وبدون معرفة مب�ساحله ال�سخ�سية.

 اأّما يف عامل الأعمال، فثّمة بالفعل عدد متزايد من الأمثلة حول القابلية للثقة يف 

العمل )اأو املوثوقية ال�ستباقية(، وهي:

• ال�سوتية، 	 اخلدمات  من  املزيد  على  للح�سول  تدفعه  ما  قيمة  كانت  اإذا 

مع  ت�ستخدمه  مما  اأكرث  البيانات  وخدمات  الق�سرية،  الر�سائل  وخدمات 

�سركة فودافون تركيا، �ستقوم ال�سركة ب�سكل ا�ستباقي باقراح خطة ات�سال 

اأكرث مالءمة واأقل كلفة.

 

• عندما حتاول �سراء كتاب من موقع اأمازون اأو اأغنية من اآيتونز والتي كنت 	

قد ا�سريتها يف ال�سابق، �ستنّبهك ال�سركة اإىل اأّنك ح�سلت على هذا املنتج 

م�سبقًا وت�ساألك اإذا كنت تريد �سراءه مّرة اأخرى.

 

• Ally، �سيعر�ض عليك 	 اإذا كنت متلك اأمواًل راكدة يف ح�ساب جار لدى بنك

البنك ب�سكل ا�ستباقي حتويل هذه الأموال بدون اأّية كلفة اإىل ح�ساب خمتلف 

حيث ميكنك ال�ستفادة من ن�سبة فائدة اأكرب.

 

• اإذا ا�سريت برنامج اإ�ض كيو اإل �سريفر للموؤ�س�سات من مايكرو�سوفت، �سوف 	

املعلومات  تقنية  موظفي  اإر�سال  ل�سركتك  تتيح  ق�سائم  على  اأي�سًا  حت�سل 

التدريب  ق�سائم  ت�ستخدم  واإذا مل  نفقة مايكرو�سوفت.  التدريب على  لتلّقي 

بعد فرة معينة، �ستقوم مايكرو�سوفت بتذكريك بهذا اخلدمة املجانية.

 

• م�ساكل عديدة خمتلفة 	 البطاط�ض  يواجه مزارعو  اأفريقيا، حيث  يف جنوب 

�سركة  وهي  »�سينجنتا«،  �ستن�سحك  واملناخ،  الربة  بني  بركيبة  متعّلقة 

والعالجات  الكيماوية  املواد  من  ال�سحيحة  بالركيبة  زراعية،  كيماويات 

مناف�سة  �سركة  مبنتجات  اأحيانًا  وتو�سي  مـــزارع،  بكل  ة  اخلا�سّ للحالة 

مبا�سرًة،  عندما يكون هناك احتمال باحل�سول على نتائج اأف�سل. 

القيمة  توليد  لتعزيز  اأ�سا�سية  اأداة  املتعاملني  ثقة  تعترب  �سركة،  اأية  اإىل  بالن�سبة 

م�سالح  ا�ستباقي  ب�سكل  ال�سركة  حتمي  فعندما  للم�ساهمني.  الطويل  املدى  على 

املتعامل، فهي توّفر م�ستوى عاٍل جّدًا من خدمة املتعاملني. وتظهر تلك املوثوقية 

نوعًا من »التعاطف« مع املتعاملني، وبالن�سبة اإىل ال�سركة، يظهر التعاطف، ويوّفر 

اأي�سًا م�ستوى عاٍل جّدًا من اخلربة باملتعاملني، والتزامهم بالعمل على اأ�سا�ض تلك 

وحتقيق  نعرفك،  »نحن  املتعاملني:  لأحد  لنقول  التجارية  الطريقة  اإّنها  اخلربة. 

م�ساحلك املثلى هو جوهر عملنا«. 

اأّما بالن�سبة ملوؤ�ّس�سة حكومية، فيمّثل التعاطف مع املتعاملني ال�سكل املطلق ل�سيا�سة 

احلكومية  املوؤ�ّس�سة  تكون  واأن  املتعامل.  على  ترتكز  التي  احلكومية  املوؤ�س�سة 

للمتطّلبات  املتعاملني  امتثال  حت�سني  اإىل  موؤّكد  �سبه  ب�سكل  �سيوؤدي  للثقة،  قابلة 

املوؤ�س�سة  �سلطة  اإىل  املقّدم  الدعم  و�سيعزز  املتعامل،  ولء  و�سيعّزز  التنظيمية، 

احلكومية.

ارتفاع معايري املتعاملني ب�سكل 

متزايد يف ما يتعّلق بالثقة
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حتديد الثقة وفهمها
كي نفهٍم كيفية ك�سب ثقة املتعامل بالكامل، نحن بحاجة اأي�سًا اإىل معرفة ما يعنيه 

مفهوم »الثقة« يف الواقع. لقد مّت اإجراء العديد من الدرا�سات حول مو�سوع الثقة 

واجلدارة بالثقة عرب ال�سنني، ولقد قام عّدة اأكادميني من اخت�سا�سات خمتلفة 

ب�سرح مكّوناتها. وقد مّت تعداد بع�ض الكتب  التجارية، والقت�سادية والجتماعية 

الأكرث حداثًة يف املرفق التابع لهذا التقرير، اإىل جانب بع�ض املراجع عن اأهّمّية 

الّثقة يف و�سائل الإعالم الجتماعي.

وب�سكٍل عام، يتوافق معظم الأكادميّيون على اأنه ميكن ت�سنيف مكّونات الّثقة يف 

اأن  هي  لتف�سريها  الأخرى  والطريقة  والكفاءة.  احل�سنة  الّنوايا  وهما:  جماَلني، 

الّثقة تنطوي على القيام بالأمر الذي ينا�سب املتعاملني )الّنوايا احل�سنة( والقيام 

بذلك بالطريقة املنا�سبة )الكفاءة(.

موؤ�س�سة  باأية  اأو  احلكومية  مبوؤ�س�ساته  املتعامل  يثق  اأن  قبل  احل�سنة:  الّنوايا 

اأخرى، عليه اأن يحرم نواياها اأّوًل. هل تنظر املوؤ�س�سات احلكومية فقط لنف�سها 

ا؟ بعبارٍة اأخرى، هل يتوّقع املتعاملون باأّن  اأو تنظر مل�سلحة املتعاملني معها، اأي�سً

اأعمال موؤ�س�ساتهم احلكومية �ستخدم، يف كّل الأحوال، م�ساحلهم املثلى؟ 

ا اأن يحاول تقييم اإذا ما كانت موؤ�س�ساته احلكومية  الكفاءة: على املتعامل اأي�سً

املختلفة واإداراتها قادرة يف الواقع، على الوفاء بنواياها احل�سنة. هذا هو جوهر 

القرارات  اأو  ال�ّسيا�سات  لتجعل  الكفاءة  احلكومية  املوؤ�س�سة  متلك  هل  املو�سوع، 

ال�سرعة  وجه  الفردّية على  ال�ستف�سارات  مع  ولتتعامل  وفّعالة،  واقعّية  الّتنظيمّية 

وب�سكل منا�سب، وت�سدر الّراخي�ض والّت�ساريح والأوراق الأخرى، بفعالّية؟
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وكما ذكرنا اأعاله، فقد اأ�سبحت توقعات املتعاملني اليوم اأعلى وت�ستند اإىل التمكني 

الذي �سعروا به من خالل ات�سالتهم الجتماعّية وعرب الهواتف املحمولة وكمنتج 

اإلكرونيًّا.  املرابطة  احلديثة  املجتمعات  متّيز  التي  املتزايدة  لل�ّسفافّية  ثانوّي 

وكما هو احلال مع ال�سركات التي يتعاملون معها، يتوّقع املتعاملون اليوم اأن تكون 

موؤ�س�ساتهم احلكومية جديرة بالثقة على نحو ا�ستباقّي اأو اأن تكون »قابلة للثقة«.

اأّنها  على  اإليها  النظر  ميكن  بطرٍق  وعملت  احلكومية  املوؤ�س�سات  ت�سّرفت  لطاملا 

كان  اإذا  املثال،  �سبيل  وعلى  ذلك.  تنوي  تكن  مل  لو  – وحّتى  بالّثقة  جديرة  غري 

على املتعامل يف دولة ما اأن ينتظر يف �سفوف طويلة يف موؤ�س�سة م�سوؤولة عن منح 

اأّن  منهم،  كل  جتارب  بح�سب  ال�سركات  اأو  املقيم  اأو  املواطن  يعترب  الّت�ساريح، 

الوزارة لي�ض لديها الّنّية ول الكفاءة جلعل هذه العملّية اأكرث فعالّيًة. وهذا ي�سِعَف 

الّثقة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، اإن كان اأحدهم ينتظر يف ال�سف يف اجلانب امل�سار 

اإليه بطريقة خاطئة، فمجّرد اإعالمه باأنه كان يقف يف املكان غري ال�سحيح واأّن 

عليه اأن يبداأ العملّية من جديد، ميّثل جتربة من �ساأنها اأن حتّد من ثقة ال�ّسخ�ض 

بهذه اجلهة اأو بهذه املوؤ�س�سة احلكومية عموًما.

ومراجعيها  متعامليها  من  ّتقييمًا  احلكومية  املوؤ�س�سة  تطلب  عندما  املقابل،  ويف 

اخلطوات  )مثاًل  تقّدمها  التي  اخلدمات  يف  الق�سور  واأوجــه  القّوة  نقاط  حول 

الواجب اّتباعها لتقدمي طلب للح�سول على ترخي�ض لت�سييد مبنًى(، ثّم ت�ستخدم 

تلك التقييمات لإجراء التح�سينات املفيدة على اخلدمات ويف النهاية تعلن كيف 

مّت التعامل مع هذه التقييمات، قد ي�ساعد ذلك املوؤ�س�سة احلكومية على ك�سب ثقة 

متعامليها واملحافظة عليها، يف حني تقوم بتح�سني اإنتاجية عملياتها وفعاليتها.  

م�سلحة  يف  ت�سّب  نواياها  اأن  با�ستمرار  احلكومية  املوؤ�س�سة  تو�سح  وعندما 

املتعاملني وتوّفر يف الوقت ذاته خدمات موثوقة لالأ�سخا�ض املعنّيني ا�ستناًدا اإىل 

ال�سعب  ثقة  لبناء  الناجحة  الو�سفة  يعترب ذلك  واأف�سلّيات متعامليها،  احتياجات 

احلكومية  املوؤ�س�سة  َوَفت  اإذا  اإل  بالكامل  الّثقة  ك�سب  يتم  ولن  عليها.  واملحافظة 

والكفاءة  الّنّية  وت�سبه  �سواء.  حد  على  وكفاءاتها  بنواياها  يتعّلق  ما  يف  بوعودها 

الركيزتني الالزمتني لدعم �ّسقف مبنى )الّثقة(. فمن دون الدعم املت�ساوي لكّل 

اعتبار  ميكننا  الإطــار،  هذا  ويف  النهاية.  يف  وينهار  ال�ّسقف  �سيتداعى  منهما، 

العن�سر ال�ستباقي وكاأّنه الغطاء اخل�سبي الذي يحافظ على جفاف املنزل. 

ومع ذلك، من املهم الإدراك باأن نوايا املوؤ�س�سة احلكومية وكفاءاتها قد مّت تقييمها 

بطريقة ذاتّية من ِقَبل متعاملني فردّيني على اأ�سا�ض ت�سّوراتهم ال�ّسخ�سّية. ومن 

املوؤ�س�سات  لأّن  »نوايا«،  ذاتها،  بحّد  احلكومية  املوؤ�س�سة  لدى  يكون  األ  الطبيعي 

احلكومية هي منّظمات جماعّية والفاعلني فيها ب�سر. فاحلكومة بحّد ذاتها، لي�ض 

ا عن ذلك، كما يف اأي موؤ�س�سة  لديها اأي فكر ول ت�ستطيع »اعتزام« اأي �سيء. عو�سً

و�سيحّدد  احلكومية  املوؤ�س�سة  اأعمال  الأخري  هذا  �سيقّيم  املتعامل،  معها  يتعامل 

�سخ�سيًّا يف ذهنه ما اإذا كانت تلك الأعمال هي اأعمال كيان ذو نية ح�سنة. ولقد 

الآخرين  على  حتكم  ولكنها  نواياها،  بح�سب  نف�سها  على  حتكم  ال�ّسعوب  اأن  قيل 

بح�سب اأفعالهم. ينطبق الأمر نف�سه على املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية: ل يكفي 

احلكومية  موؤ�س�ساتها  نوايا  على  حتكم  فال�سعوب  اجلّيد.  بالأمر  القيام  تنوي  اأن 

من خالل اأعمالها.

اأن  باإمكانه  مو�سوعي  اأو  �سريح  مقيا�ض  اأي  هناك  لي�ض  احلا�سر،  الوقت  ويف 

هذا  وجد  ولو  احلكومية.  املوؤ�س�سة  يف  الثقة  قابلية  تقييم  على  املتعامل  ي�ساعد 

اأخرى،  دولة  بحكومة  ما  دولة  مقارنة حكومة  املتعاملني  باإمكان  ي�سبح  املقيا�ض، 

اأخرى، ومراقبة كيف ترتفع وتنخف�ض  وهيئة يف املوؤ�س�سة احلكومية نف�سها بهيئة 

قابلية الّثقة على مّر الّزمن.
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الثقة

النوايا احل�سنة

التعاطف

ال�سفافية

امل�سوؤولية

جتربة املتعامل

التمكني

التقدير

الكفاءة

توّقع متطلبات املتعامل، وفهم ال�سياق الذي تتطور به هذه املتطلبات، والعمل لتبني 

حلول ناجعة بحق. 

التوا�سل علنًا مع املتعاملني �سواء كان الأمر ا�ستباقيًا اأو كردة فعل، وذلك من اأجل 

تقدمي معلومات وا�سحة حول ال�سيا�سات والقرارات واملتطلبات والنتائج.

عندما يتعر�ض املتعاملون لتجارب �سلبية يجب حتّمل م�سوؤولية الق�سايا والت�سرف 

مب�سوؤولية على امل�ستويني التنظيمي والفردي. ومن الأهمية مبكان حتّمل م�سوؤولية  

حتقيق التوازن املطلوب بني اأعمال املوؤ�س�سات احلكومية  وفعالية �سيا�ساتها

توفري جتربة مقبولة ومالئمة و�سادقة وموثوقة للمتعامل بغ�ض النظر عن القناة 

اأو الطريقة التي ُتقّدم بها.

تدريب ومتكني وتفوي�ض امل�سوؤولني يف املوؤ�س�سات احلكومية  لتخاذ الإجراءات 

الالزمة لك�سب ثقة املتعامل واحلفاظ عليها، وهذا يتطلب يف كثري من الأحيان 

جتاوز اأو زيادة القواعد املن�سو�ض عليها عندما يتطلب ”املنطق ال�سليم“ ذلك.

متييز ومكافاأة اأي �سلوك يبني ج�سور الثقة بني م�سوؤويل املوؤ�س�سات احلكومية 

واملتعاملني، وذلك ل�سمان ال�ستمرار يف تقدمي اأف�سل اأداء من قبل الإداريني 

احلكوميني.

للم�سداقية منف�سلة  عنا�سر  �ستة 

الرسم التوضيحي 1

 الوحدات األساسية الستة للثقة 
الر�سم التو�سيحي التايل هو متثيل تخطيطي للوحدات الأ�سا�سية للثقة، حيث يوؤدي التوافق بني هذه العنا�سر اإىل حتقيق املكّونني الرئي�سني للثقة، وهما: النية والكفاءة.

�سنقوم يف هذا التقرير الر�سمي بتحليل الثقة من حيث العنا�سر الأ�سا�سية ال�ستة، 

والتي ُينظر اليها من منظار النوايا احل�سنة والكفاءة:

 

النوايا احل�سنة:

• هذه 	 به  تتطور  الذي  ال�سياق  وفهم  املتعامل،  متطلبات  توّقع  التعاطف: 

املتطلبات، والعمل الفعلي لتبني حلول ناجعة، ويجب التوا�سل مع املتعاملني 

بهذه الطريقة ب�سكل ا�ستباقي وخا�سًة اذا حتققت الفائدة املرجوة من هذا 

الأمر. 

• ال�سفافية: التوا�سل علنًا مع املتعاملني �سواء كان الأمر ا�ستباقيًا اأو كردة 	

والقرارات  ال�سيا�سات  حول  وا�سحة  معلومات  تقدمي  اأجل  من  وذلك  فعل، 

واملتطلبات والنتائج.

• امل�ساءلة: عندما يتعر�ض املتعاملون لتجارب �سلبية يجب حتّمل م�سوؤولية 	

والفردي.  التنظيمي  امل�ستويني  على  جتاهها  مب�سوؤولية  والت�سرف  الق�سايا 

اأعمال  بني  املطلوب  التوازن  حتقيق  م�سوؤولية  حتّمل  مبكان  الأهمية  ومن 

حّتى  املتعامل  لنتظار  داعــي  ول  �سيا�ساتها،  وفعالية  احلكومية  املوؤ�س�سة 

يتقدم ب�سكوى اأو يالحظ امل�سكلة، فعند الإمكان يجب اأن ُت�سجل امل�سكلة واأن 

تدر�ض وتقدر تبعاتها واحللول املنا�سبة لها قبل اأن تتفاقم.

الكفاءة: 

• خربة املتعامل: توفري جتربة مقبولة ومالئمة و�سادقة وموثوقة للمتعامل 	

بغ�ض النظر عن القناة اأو الطريقة التي ُتقّدم بها؛ ومُيكن تطوير اخلربات 

بالو�سول اإىل املتعاملني الذين ل تتوافر لديهم املعطيات الكافية اأو املعرفة 

حول ماهية اخليارات الأف�سل لهم يف جمال معني.

• التمكني: تدريب ومتكني وتفوي�ض امل�سوؤولني احلكوميني لتخاذ الإجراءات 	

من  كثري  يف  يتطلب  وهــذا  عليها،  واحلفاظ  املتعامل  ثقة  لك�سب  الالزمة 

»املنطق  يتطلب  عندما  عليها  املن�سو�ض  القواعد  زيادة  اأو  جتاوز  الأحيان 

ال�سليم« ذلك.

• م�سوؤويل 	 بــني  الثقة  ج�سور  يبني  �سلوك  اأي  ومــكــافــاأة  متييز  التقدير: 

تقدمي  يف  ال�ستمرار  ل�سمان  ــك  وذل واملتعاملني،  احلكومية  املوؤ�س�سات 

املوظفني احلكوميني لأف�سل اأداء.
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لقد قمنا بتحديد �سل�سلة من اخل�سائ�ض التي مُيكن تطبيقها لكل واحد من هذه 

العنا�سر ال�ستة املختلفة للثقة، ومّت التعبري عن هذه اخل�سائ�ض ب�سياغة اأ�سئلة 

ت�سمح لنا بتقييم الدرجة التي تفي بها املوؤ�س�سة احلكومية بهذه العنا�سر ال�ستة، 

وملزيد من الت�ساور �سيتم تنقيح هذا ال�ستبيان و”التعامل معه” مبا ينا�سب احلالة 

قابلية  “اختبار  لـ  اأ�سا�سًا  الأ�سئلة  هذه  تكون  اأن  )مُيكن  دبي.  حلكومة  الواقعية 

احلكومية  اجلهات  لتمكني  الذاتية  الإدارة  يف  اأ�سئلة  �سكل  على  وذلك  الثقة”، 

من احلكم على مدى قابلية الثقة لديها وحجم العمل الواجب اإجنازه لبناء ثقة 

 Peppers &( لدى  واحللول  املتعمق  التحليل  من  املزيد  يتوفر  وفعالة.  حقيقية 

)Rogers Group

وكقاعدة عامة مالئمة جلميع املوؤ�س�سات احلكومية، فاإّن الأ�سئلة املطروحة التي 

تغطي العنا�سر ال�ستة للموثوقية �ستكون كما يلي: 

النوايا احل�سنة

التعاطف

• هل نفهم هدف املتعامل عند تعامله معنا؟	

• هل نبذل اجلهد الكايف ل�ستعمال م�سطلحات �سهلة لكي يفهمها املتعاملون، 	

بدًل من ا�ستخدامهم مل�سطلحات وموؤ�س�ستنا؟

• يدفعه 	 الــذي  للمتعامل  النهائي  احلافز  نتعلم  اأن  ميكننا  هل  اأو  نعلم  هل 

للتعامل مع موؤ�س�سة خا�سة اأو جهة حكومية؟

• هل هناك دور وا�سح وحمدد للجهات احلكومية يف حتقيق اأهداف املتعامل؟	

• هل اأخذنا باعتبارنا طموحات املتعامل؟	

• هل لدينا خطة لتلبية هذه الطموحات؟	

• ال�سف 	 موظفي  من  املطلوبة  املتعامل  احتياجات  تلبي  اأفكارًا  و�سعنا  هل 

الأمامي باملوؤ�س�سة احلكومية بحيث تتم خدمة املتعامل ب�سكل اأف�سل واأ�سرع؟

• مالءمًة 	 الأكــرث  احلكومية  اخلدمات  ومتطلبات  جوانب  هي  ما  نعلم  هل 

اإىل  اخلـــربات  هــذه  ننقل  وهــل  املختلفة،  املتعامل  واحتياجات  لأهـــداف 

املتعامل ب�سكل ا�ستباقي؟

• هل ميكننا توفري طاقم املوظفني املالئم �سمن املوؤ�س�سة احلكومية اأو الوزارة 	

اأ�سا�ض  على  كذلك  واإمنا  العامة،  املتعامل  اأهــداف  اأ�سا�ض  على  فقط  لي�ض 

وجهة نظر املتعامل اخلا�سة، اأو حّتى على اأ�سا�ض الحتياجات ال�سخ�سية؟ 

هل ميكننا التعامل مع ذلك ب�سكل ا�ستباقي اإن كان ذلك يخدم املتعامل؟

• ون�ساطات 	 �سيا�سات  على  الن�ساين”  “الوجه  اإ�سفاء  على  نحر�ض  هل 

نف�سها  احلكومية  املوؤ�س�سة  اأّن  املتعامل  يدرك  بحيث  احلكومية،  املوؤ�س�سة 

ُتبدي تعاطفًا يف اأعمالها، كما ُتبدي م�سوؤوليًة وقربًا من املتعامل؟

• هل �سنعتذر بكل �سدق واإخال�ض وب�سكل ا�ستباقي عند ارتكابنا خطاأ ما؟	

ال�سفافية

• مع 	 التفاعلية  الت�سالت  واإدارة  لتنفيذ  اإجــراءاتــنــا  فعالية  مــدى  هو  ما 

املتعاملني بالجتاهني؟

• هل نقدم معلومات تو�سيحية للموظفني الذين يتعاملون مع املتعاملني؟	

• هل ُنقّدم معلومات وا�سحة للمتعاملني من خالل قنوات خدمة ذاتية فعالة 	

ذات اهتمام كاٍف بها؟

• هل نزّود املتعاملني مبنافذ متابعة اأو �سوؤال املوؤ�س�سة احلكومية عن قراراتها 	

و�سيا�ساتها؟

• هل تخ�سع هذه املنافذ لالإ�سراف املنا�سب، وذلك ل�سمان ت�سحيح الأخطاء 	

املرتكبة من جانب الهيئات اأو امل�سوؤولني احلكوميني؟

• امل�سيئة( بحرّية على �سفحات 	 اآرائهم )غري  باإعالن  للمتعاملني  ن�سمح  هل 

الإنرنت اأو و�سائل الإعالم الجتماعي الأخرى بخ�سو�ض خدمات املوؤ�س�سة 

احلكومية، وذلك مل�سلحة بقية املتعاملني؟

• اإىل اأي مدى ن�سمح للمتعاملني بالطالع على ال�سيا�سات �سمن جهة حكومية 	

اأو امل�ساركة يف عملية �سنع ال�سيا�سات �سمن جهة حكومية اأو هيئة تنظيمية؟
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دبي: اإظهار ال�سفافية يف ت�سنيفات املدار�ص

الإجــراءات  خالل  من  �سفافة  اأّنها  احلكومية  املوؤ�س�سات  ُتظهر  عندما 

اإتاحتها  يتم  التي  املعلومات  عن  ف�ساًل  املتعاملني  عن  نيابًة  ُتتخذ  التي 

للجمهور العام ب�ساأن اخلدمات احلكومية وال�سيا�سات والربامج فاإّن كل 

ما تقدم ُيعترب يف م�سلحة املتعاملني والعمل واحلكومات نف�سها.

احلكومية.  املوؤ�س�سة  �سمن  فعلي  حت�سني  اإىل  ال�سفافية  تقود  اأن  مُيكن 

عامل  يف  احلــال  هو  كما  عــادًة  تناف�سيًة  احلكومية  املوؤ�س�سات  تكون  ل 

والفاعلية  العملية  الكفاءات  وتعميم  قيا�ض  فــاإن  ذلــك،  ومع  الأعمال؛ 

والفرق  الإدارات  بني  ملّحًا  �سعورًا  يوّلد  املختلفة  احلكومية  لــالإدارات 

رابط بني  اإذا كان هناك  الت�سغيلي وخا�سًة  التميز  اإىل  لل�سعي  املختلفة 

احلوافز املالية والأداء من جهة والنتائج من جهة اأخرى.

مُتّثل املوؤ�س�سات احلكومية يف دبي مثاًل حّيًا لل�سفافية يف عمل املوؤ�س�سات 

موقعها  عرب  املعلومات  دبــي  يف  احلكومية  املوؤ�س�سة  تتيح  احلكومية؛ 

فعالية  تقييم  اأ�سا�ض  بدبي على  املدر�سية  الرقابة  الإلكروين من جهاز 

�سمن  اخلا�سة  املدار�ض  يف  التعليم  جــودة  كما  مدر�سة  كل  يف  التعليم 

دبي. يقوم املفت�سون بتقييم عّدة حقول تعليمية يف كل مدر�سة، ويت�سمن 

تطورهم  ودرجة  الرئي�سية،  املواد  يف  وتقدمهم  الطالب  حت�سيل  ذلك 

ال�سخ�سي والجتماعي، وفعالية املناهج الدرا�سية لكل مدر�سة يف تلبية 

بناًء  مدر�سة  كل  ت�سنيف  يتم  ثم  الطالب،  لكل  التعليمية  الحتياجات 

املوؤ�س�سة  ِقبل  من  املحددة  الدرجات  وم�ستوى  الإجمالية  النتائج  على 

احلكومية )ممتاز اأو جيد اأو مقبول اأو �سيء(.

يعود هذا امل�ستوى من ال�سفافية بالنفع على كلٍّ من املتعاملني والأعمال؛ 

مدر�سة  لكل  والقوة  ال�سعف  نقاط  الأمــور  اأولياء  يحدد  اأن  مُيكن  حيث 

)حجم ال�سفوف، نتائج امتحانات كل مادة( واتخاذ قرارات مدرو�سة 

حتديد  اإىل  بالإ�سافة  اأبنائهم،  اأجــل  من  التعليم  ا�سراتيجيات  حول 

بت�سنيف  تتاأثر  التي  الأطراف  تتمكن  الوقت  نف�ض  ويف  �سكنهم،  اأماكن 

املدر�سة كاأ�سحاب العقارات واأ�سحاب املتاجر وغريهم، من التخطيط 

لت�سويق منتجاتهم وخدماتهم ومبيعاتهم بناًء على هذه املعلومات.

�سوق  كاأف�سل  دبي  ت�سنيف  احلكومي  الربنامج  هذا  نتائج  اأحــد  كان 

عقارات يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من ناحية ال�سفافية، 

وذلك ح�سب ت�سنيف جونز لنغ ل�سال املوؤ�سر العاملي لل�سفافية العقارية؛ 

ومن �سمن هذه النتائج �سهولة احل�سول على املعلومات املتعلقة باإح�ساء 

دواليك.  وهكذا  الديون  بيانات  وتنظيم  واملمتلكات  الأرا�سي  ت�سجيل 

وال�سركات  للمتعاملني  و�سفافية  ب�سهولة  املعلومات  هذه  اإتاحة  ت�ساهم 

واأ�سحاب امل�سالح الأخرى من متكني حكومة دبي جلعل �سوق العقارات 

يوؤثر  اأداء الأعمال مبا  اأكرث جاذبيًة للم�ستثمرين، ورفع م�ستوى  يف دبي 

ح�سنة  ال�سمعة  اإىل  اإ�سافة  املحلية  الأعمال  على  مراكم  ب�سكل  اإيجابًا 

التي حت�سلها الإمارة يف ما يخ�ض قابلية املوؤ�س�سة احلكومية للثقة.

امل�سادر:

حكومة دبي: موقع هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية.  .1

http://www.khda.gov.ae/En/DSIB/Reports.aspx

موقع الإمارات 7/24 . ت�سنيف دبي كاأف�سل �سوق عقارات يف منطقة   .2

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من ناحية ال�سفافية.

com/news/emirates/dubai-ranked-.http://www.emirates247

1.464788-27-06-2012-mena-s-top-transparent-realty-market

امل�سوؤولية

• هل نت�سرف على نحو ا�ستباقي يف اتخاذ خطوات نيابة عن من تعر�سوا اإىل 	

اأحد اأ�سكال “الظلم” اأو اخلطاأ بحقهم؟

• املوؤ�س�سة 	 �سمن  املتعاملني”  �سكاوى  ملتابعة  “مكتب  وظيفة  هناك  هــل 

احلكومية، ل�سماع وجهة نظر املتعامل و)متى ما كان مالئمًا( الوقوف اإىل 

جانبه يف اخلالفات واملنازعات؟

• هل ن�ستجيب ب�سكل �سريع و�سريح مع مطالب املتعاملني اأو �سكاواهم؟	

• خدمات 	 من  تقدمه  ما  م�سوؤولية  احلكومية  املوؤ�س�سات  من  كل  تتحمل  هل 

من منطلق �سمان حتقيق  طموحات واحتياجات املتعاملني بال�سكل الأول؟

• ميكن 	 التي  العمليات  جمالت  لتحديد  ومنظمة  منهجية  مقاربة  لدينا  هل 

حت�سينها وللعمل على ذلك؟

• الــتــي مت تقدميها 	 ـــوعـــود  ال واحــــــرام  لــتــ�ــســجــيــل  يــكــفــي  نــقــوم مبـــا  هـــل 

ــتــوى املـــوظـــف؟ ــوى الــتــنــظــيــمــي وعـــلـــى مــ�ــس ــت ــس ــ� ــى امل  لــلــمــتــعــامــلــني، عــل

• ـــة الأخـــــطـــــاء 	 ـــع ـــاب ـــي يف مـــت ـــاق ـــب ـــت ـــس ـــرف عــــلــــى نــــحــــو ا� ـــ�ـــس ـــت هـــــل ن

الــر�ــســوم  اإرجـــــــاع  اأو  لــهــم  ــني والعـــــتـــــذار  ــامــل ــع ــت امل ـــع  والـــ�ـــســـكـــاوى م

اأخــــرى؟ عـــرو�ـــض  اأو  ــل  ــائ ــس ر� اأي  خـــالل  مـــن  اأو  بــدفــعــهــا  قـــامـــوا  ــي  ــت  ال

• خاطئة؟	 مبعلومات  املتعاملني  اأحد  تزويد  يتم  عندما  امل�سوؤولية  نتحمل   هل 

• حتــ�ــســل 	 الـــتـــي  ــــجــــاوزات  ــــت وال الأخــــطــــاء  بــتــتــبــع  نـــقـــوم  حـــد  اأي  اإىل 

ـــيـــاجـــات  مـــــن طــــــرف املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة احلـــكـــومـــيـــة جتــــــاه خــــدمــــة احـــت

ــا يف املـــ�ـــســـاءلـــة؟ ــن ــس ــ� ــف ـــًا مــــع اأن ـــي ــامــل داخـــل ــع ــت  املـــتـــعـــامـــلـــني؟ كـــيـــف ن

• الأخــطــاء 	 بــهــا لت�سحيح  الــعــمــل  يــجــري  لــديــنــا ممــار�ــســات حمـــددة  هــل 

فـــردي؟ �سعيد  عــلــى  اأو  املــ�ــســتــمــر(  )الــتــحــ�ــســني  منهجي  ب�سكل  ــواء  ــس � 

• الوزارة وب�سكل علني ومفتوح )با�ستثناء بع�ض 	 باإي�سال �سيا�سات  هل نقوم 

عليها؟ اعرا�ساتهم  اأو  املتعاملني  وردود  مبالحظات  والهتمام   احلالت( 

• ــار 	 ــب ــالعــت ــعــمــل عــلــى اأخــــذهــــا ب اأو ن ــني  ــامــل ــع ــت اأفــــكــــار امل نــتــبــنــى  ـــل  ه

ــر خـــدمـــات جـــديـــدة؟ ــوي ــط ت اأو  ــــوجــــودة  امل  بــغــيــة حتــ�ــســني اخلــــدمــــات 

• عن 	 املتعاملني  ر�سا  لتحقيق  امل�ستمر  بالتح�سني  ملتزمون  نحن  اأي حد  اإىل 

اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة احلكومية؟
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الكفاءة

جتربة املتعامل

• للمتعاملني 	 وي�سر  ب�سهولة  احلكومية  املوؤ�س�سة  خــدمــات  كافة  توفر  هــل 

وال�سركات؟

• هل ن�سعى خلدمة املتعاملني من خالل موظفني مدربني وذوي �سلطة وقدرة 	

على التعاطف مع الآخرين؟

• اخلدمات 	 جودة  ل�سمان  املقارنة  هذه  وتطبيق  مبتابعة  نقوم  مدى  اأي  اإىل 

املقدمة يف كافة وزارات املوؤ�س�سة احلكومية؟

• هل لدينا نظام ترقيم للحالت اأو غريه من اآليات �سمان اللتزام باخلدمات 	

ومتابعتها حتى اكتمالها؟ هل ميكننا مثاًل ا�ستئناف التوا�سل مع متعامل من 

اآخر نقطة انتهى اإليها التوا�سل ال�سابق معه، حتى لو كان املجيب/املتحدث 

معه على الهاتف موظف اآخر؟

• هل نقوم بقيا�ض اأداء كل من الوزارات يف جمال خدمة املتعاملني وتاأثري ذلك 	

بـاملوؤ�س�سة احلكومية بنظر املتعاملني وال�سركات وغريهم  على قابلية الثقة 

من اجلهات التي تتعامل معها؟ هل هناك توا�سل فاعل مع املوظفني واأبرز 

تقدمي  يف  والت�سغيلية  العملية  الفوائد  حول  احلكومية  املوؤ�س�سة  يف  املعنيني 

خدمات وجتارب ناجحة للمتعاملني؟ 

تلبية الحتياجات املختلفة للمتعاملني باأ�سكال خمتلفة

�سرعت اإحدى املوؤ�س�سات احلكومية يف اإحدى دول ال�سرق الأو�سط منذ 

اخلدمات  تقدمي  حت�سني  يف  م�ساعدتها  هدفه  م�سروع  يف  �سنوات  ب�سع 

معاينة  يف  احلكومية  املوؤ�س�سة  على  القائمني  انخراط  ومع  للمتعاملني 

يدركون  بدوؤوا  اخلدمة،  حت�سني  جمال  يف  القائمة  والفر�ض  التحديات 

اأدرك  كما  املتعاملني؛  اأنـــواع  خمتلف  بني  الحتياجات  يف  الخــتــالف 

القائمون على الوزارة اأن عليهم توفري املعلومات واإي�سالها ب�سكل يركز 

الركيز  البقاء يف دائرة  املتعاملني )بدًل من  على تطلعات واحتياجات 

على املوؤ�س�سة احلكومية يف تقدمي املعلومات(.

اأماكن  اإىل معلومات حمددة حول  املتزوجون  املثال، يحتاج  �سبيل  فعلى 

ال�سباب  يحتاج  قد  بينما  المــومــة،  ورعــايــة  الـــولدة  مراكز  وخــدمــات 

فر�ض  اأو  الـــزواج  �ــســهــادات  حــول  معلومات  اإىل  الــعــازبــون  اليافعون 

اأخرى  جمموعة  وهي  املتخ�س�ض،  والتدريب  العايل  التعليم  وجمالت 

من الحتياجات.

اختالف  على  املتعاملني  احتياجات  والختالفات يف  الفوارق  اإدراك  اإن 

املوقع  على  خدماتها  تطوير  يف  البدء  من  اجلهة  مكن  ما  هو  اأنواعهم، 

وغريها  والختيارات  والحتياجات  العمرية  الفئات  بح�سب  اللكروين 

�سرائح  خمتلف  ي�سكلون  ممن  للمتعاملني،  املختلفة  اخل�سائ�ض  من 

حمتوى  تطوير  عــرب  اجلهة  متكنت  وقــد  اخلــدمــات.  هــذه  م�ستخدمي 

وخدمات املوقع الإلكروين، بحيث تتفاعل مع خ�سو�سيات واحتياجات 

م�ستويات  حت�سني  ومن  اأكــرث،  �سلة  ذات  جتارب  توفري  من  املتعاملني، 

اخلدمات  يف  املتعامل  ثقة  تعزيز  ومن  اخلدمات،  عن  املتعاملني  ر�سا 

التي تقدمها.

التمكني

• الالزمة 	 املعلومات  واأنظمة  الأدوات  احلكومية  املوؤ�س�سات  ملوظفي  نوفر  هل 

لتخاذ قرارات على اأر�ض الواقع ل�سالح كل متعامل على حدة؟

• ما هي م�ستويات فعالية و�سمول برامج التدريب الوظيفية احلكومية املتعلقة 	

بتنفيذ ال�سيا�سات الالزمة لك�سب ثقة املتعاملني واحلفاظ عليها؟

• اأي مدى يتمتع املوظفون احلكوميون بال�ستقاللية يف اتخاذ قراراتهم 	 اإىل 

على اأر�ض الواقع يف ما يتعلق باإدارة جتربة اأحد املتعاملني؟ 

• املــوؤ�ــســ�ــســة احلــكــومــيــة، حتفز 	 داخـــل  تنظيمية  ثــقــافــة  تــدعــيــم  هــل ميــكــن 

من  ذلك  ميكن  كيف  املوظفون؟  يتخذها  التي  الإجــراءات  يف  ال�ستقاللية 

دون خمالفة واجبنا جتاه املعاملة املت�ساوية جلميع املتعاملني اأمام القانون؟

• من 	 ميّكن  مبا  ودقيق،  حمــدد  ب�سكل  الثقة  مبادئ  ون�سر  بو�سع  قمنا  هل 

تدريب املوظفني عليها؟

• حيثيات 	 معرفة  من  املوظفني  متكن  التي  ال�سيا�سات  يكفي  ما  و�سعنا  هل 

وكيفية تطبيق مبادئ الثقة على حالة ما؟

• هل لدينا �سوابط �سارية ل�سمان الرقابة ال�سليمة للربامج املتعلقة بالثقة؟	

• املوؤ�س�سة 	 يف  املختلفة  ـــوزارات  ال �سمن  الثقة«  »ثقافة  فعالية  نقّيم  كيف 

احلكومية؟

التقدير

• امل�ستوى 	 على  املتعامل  حمورية  وتعزيز  الثقة  بناء  اإجــراءات  تتبع  يتم  هل 

الفردي ملوظفي املوؤ�س�سات احلكومية؟

• متعلقة 	 عوامل  احلكومية  املوؤ�س�سات  املوظفي  تقدير  برامج  تت�سمن  هل 

بالثقة؟

• هل قمنا بدمج معايري ومقايي�ض الأداء املتعلقة بالثقة يف برامج اإدارة اأداء 	

املوظفني والوحدات؟

• يبدون 	 ممن  املوظفني  من  لكل  مكافاآت  ونقدم  الإجنــازات  اإىل  ن�سري  هل 

اخلا�سة  املمار�سات  وباأف�سل  بالثقة  املرتبطة  اأدائــهــم  جوانب  يف  متيزًا 

مبحورية املتعامل؟

• هل نقّدر قادة الثقة من بني املوظفني كاأ�سول قّيمة؟	

• هل نن�سر ون�سلط ال�سوء على ق�س�ض النجاح؟	
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اإ�سراك املتعاملني عرب اخلدمات الجتماعية    

ت�سهد قنوات التوا�سل الجتماعي تزايدًا يف جاذبيتها كقناة فعالة لدعم 

خدمات 

املتعاملني.

التوا�سل  قــنــوات  ت�ستخدم  التي  احلكومية  املوؤ�س�سات  عــدد  اأن  كما 

بهدف  وذلك  وا�سحًا  ــادًا  ازدي ي�سهد  وتوير  في�سبوك  مثل  الجتماعي 

اإىل  بــالإ�ــســافــة  اأكـــرب،  ب�سكل  ودجمــهــم  املتعاملني  مــع  التفاعل  دعــم 

ذلك  يف  مبا  تقدمها،  التي  اخلدمات  حول  املتعاملني  وردود  اآراء  جمع 

التو�سيات اخلا�سة مبجالت التطوير. وميكن اأن تكون قنوات التوا�سل 

اإ�سراكهم يف  املتعاملني من خالل  ثقة  اأداة مفيدة يف ك�سب  الجتماعي 

الإجراءات احلكومية.

ا�ستخدام  على  مثاًل  اأ�سراليا  يف  فكتوريا،  يف  العدل  وزارة  جتربة  تعد 

فاي�سبوك  ك�سبكات  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  احلكومية  اجلهات 

وتوير ويامر )�سبكة اجتماعية خا�سة( لالإ�سهام يف اإطالع العموم على 

حوار  اإيجاد  على  اأي�سًا  وللم�ساعدة  تقدمها  التي  واخلدمات  �سيا�ساتها 

ثنائي بني القائمني عليها وبني املتعاملني. وكمثال اأدق، ن�سري اإىل �سفحة 

ن�سرت  حيث  الوزارة،  يف  امل�ستهلكني  �سوؤون  بق�سم  اخلا�سة  الفاي�سبوك 

موؤخرًا حتذيرات ا�ستباقية للمتعاملني حول اأن�سطة احتيال من اأ�سخا�ض 

املحافظة،  والطوارئ يف  الإطفاء  اأنهم ميثلون جمل�ض خدمات  يزعمون 

ويبيعون بهذه ال�سفة املنتحلة طفايات حرائق وبطانيات 

مع خدمة التو�سيل.

اأحدث  على  واإطالعهم  اآرائهم  مل�ساركة  مب�ساحة  املتعاملني  تزويد  اإن 

و�سائل  مثل  للعامة  ومتوفرة  منت�سرة  اأدوات  خــالل  من  امل�ستجدات 

التوا�سل الجتماعي، هي و�سيلة عالية الفعالية يف بناء الثقة والتعبري عن 

التوا�سل  اإن و�سائل  املوثوقية ال�ستباقية.  املوؤ�س�سة احلكومية نحو  توجه 

الجتماعي هي يف نهاية املطاف و�سيلة عالية ال�سفافية يف التوا�سل بني 

املتعاملني واحلكومات. ول يعرب التوا�سل والتوعية ال�ستباقية للمتعامل 

فقط عن قابلية الثقة فح�سب بل يتعدى ذلك ليوؤكد على قيمة امل�ساءلة 

يف اأداء املوؤ�س�سة احلكومية جتاه املتعاملني.
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�ست خطوات 

لتحقيق املوثوقية
املوؤ�س�سة  يف  الثقة  قابلية  تظهر  وعمليات  خطوات  عدة  التقرير  هذا  يف  و�سحنا 

عند  العتبار  بعني  اأخذها  يجب  هامة  خطوات  �ست  باملجمل  وهناك  احلكومية، 

تطوير �سمعة جديرة بالثقة مع املتعاملني والتي تنبع من �سلوك ثقة فعلية، ميكن 

تلخي�ض هذه النقاط ال�ست بال�سكل التايل:

ثقة  ك�سب  اأرادت  اإذا  املوؤ�س�سة احلكومية  يتوجب على  باإن�سانية.  التعامل   -1

لأمــره.  يهتم  اآخــر  اإن�سان  مع  الإن�سان  يتعامل  كما  معهم  تتعامل  اأن  متعامليها 

يتوجب  لذا  اخلطاأ.  عن  مع�سومًا  لي�ض  وباأنه  التعاطف  بخا�سية  الإن�سان  يتميز 

التي  الزاوية  من  الأمور  ترى  اأن  بالتعاطف  تتميز  التي  احلكومية  املوؤ�س�سة  على 

ينظر منها املتعامل واأن تتعامل مع كل املتعاملني ب�سكل خمتلف، وعليها اأن تعامل 

يتم  اأن  احلكومية  املوؤ�س�سة  يف  الأفـــراد  فيها  يرغب  التي  بالطريقة  املتعاملني 

التعامل معهم لو كانوا هم يف موقع املتعامل؛ اأما من ناحية كونها غري مع�سومة 

عن اخلطاأ فيجب النظر اإىل الأمر بال�سكل التايل: على املوؤ�س�سات احلكومية اأن 

تعرف بتق�سريها بني حني واآخر لإظهار اإن�سانيتها، واأن تكون راغبة بل ومتلهفة 

تطوير  عرب  ذلك  حتقيق  وميكن  النقائ�ض،  وحت�سني  الأخطاء  لت�سحيح  اأي�سًا 

جهود توا�سل فعالة لتوعية املتعامل اإ�سافة لربامج اإدارة التوا�سل الجتماعي.

2- التفكري على املدى البعيد. ل ميكن الوثوق باأي موؤ�س�سة اإذا كان تركيزها 

تت�سرف  كثرية  موؤ�س�سات  هناك  لالأ�سف  لكن  القريب،  املدى  على  من�سبًا  كله 

على  بها  الوثوق  ي�ستطيعون  حكومة  موؤ�س�سات  فرييدون  النا�ض  اأما  ال�سكل،  بهذا 

املدى الطويل. ي�ساعد و�سع منهجية مبنية على اخلدمات املرتكزة على املتعامل 

واإعالن هذا النوع من املنهجيات للعموم ب�سكل وا�سح ومنتظم، ي�ساعد يف طماأنة 

املتعامل.  م�سلحة  حول  يتمحور  املدى  بعيد  نهجًا  تتبع  حكومتهم  اأن  املتعاملني 

من  وال�ستفادة  القنوات  متعددة  توا�سل  برامج  عرب  املو�سوع  هذا  اإدارة  ميكن 

تق�سيم فئات املتعاملني وحتليل البيانات للتعرف على اأنواع اخلدمات التي تتمحور 

حول املتعامل والتي حتتاجها خمتلف فئات املتعاملني وتنفيذها.

تطبيق  على  قــادرة  احلكومية  املوؤ�س�سة  تكون  اأن  يجب  كفوؤة.  تكون  اأن   -3

بكفاءة  للمتعاملني  خدماتها  تقدمي  من  لتتمكن  بفعالية  وبراجمها  �سيا�ساتها 

جاهدة  حكومية  موؤ�س�سة  كل  تعمل  اأن  يجب  عالية،  وبجودة  املنا�سب  وبال�سكل 

كافيني  وعناية  اهتمام  مع  اخلدمات  من  متنا�سقًا  م�ستوى  للمتعاملني  تقدم  كي 

احلاجات  ذوي  املتعاملني  تعامل  اأن  يجب  اإذ  للمتعاملني  الفردية  لالهتمامات 

�سكل  تطبيق  املنا�سب  من  يكون  ل  عندما  بع�سهم  عن  خمتلف  ب�سكل  املختلفة 

د وذلك لتح�سني الر�سا العام للمتعاملني. وت�ساعد برامج التقييم احلكومية  موحَّ

املمار�سات  اأف�سل  حتديد  على  الوزارية  الدوائر  بني  املقارنة  اختبارات  فيها  مبا 

واأهم الثغرات يف العمليات الت�سغيلية وا�ستخدامات الأمتتة.

4-  امل�ساركة. يحب النا�ض اأن ي�ساركوا بع�سهم البع�ض، وقد اأدى انت�سار و�سائل 

التوا�سل الجتماعي ومن�سات الت�سال التفاعلي اإىل زيادة الفائدة من امل�ساركة 

حتى  يوتيوب  موقع  على  التعليمية  الفيديوهات  من  بــدءًا  تكاليفها  من  واأنق�ض 

�سار  هنا  ويكيبيديا. من  م�ساركات  اإىل  باي’ و�سوًل  ‘اإي  موقع  على  املعرو�سات 

ت�سارك  اأن  متعامليها  ثقة  تك�سب  اأن  اأرادت  اإذا  احلكومية  املوؤ�س�سة  على  واجبًا 

واأن تدعم عمومًا هذا التوجه للم�ساركة واأن تتيح املعلومات العامة بحرية جلميع 

باأنف�سهم  خدماتهم  على  ليح�سلوا  للنا�ض  اإلكرونية  من�سات  تقدم  واأن  النا�ض 

كاأفراد وكمجتمع، وعلى املوؤ�س�سة احلكومية كذلك اأن تطور برامج توا�سل تفاعلية 

التي  التوا�سل  قنوات  اأنواع  لتحديد  التحليل  واأدوات  املتعاملني  بيانات  وت�ستخدم 

ي�ستخدمها خمتلف فئات املتعاملني.

الأمور  احلكومية  املوؤ�س�سات  تدير  األ  يجب  العملية.  الرباهني  احرتام    -5

العملية  الرباهني  على  تعتمد  اأن  يجب  بل  وح�سب  ال�سخ�سي  احلكم  منطلق  من 

واأن  بحوزتها  التي  املعلومات  ودقة  مو�سوعية  مقدار  بتقييم  تقوم  اأن  ينبغي  لذا 

املزيد  اإعطاء  الع�سوائية:  الأحــداث  حتمية  مع  للتعامل  الالزمة  اخلطوات  تتخذ 

من الهتمام لالأرقام ولأف�سل املمار�سات الإح�سائية وقيا�ض املعلومات والنتائج 

الربط  اإىل  بالإ�سافة  اأكرب  بحر�ض  املتعددة  وال�سيناريوهات  البدائل  وتخطيط 

وقيا�ض  التحليل  وجهود  البيانات  اإدارة  من  عليها  احل�سول  مت  التي  النتائج  بني 

كفاءة  يف  التغيريات  اأو  املتعاملني  ر�سا  يف  التغيريات  )مثاًل  الثقة  قابلية  برامج 

اأداء العمليات(.

ال�سوؤال  اأنف�سنا  على  نطرح  اأن  دومــًا  يجب  دائم.  ب�سكل  الذات  تقييم    -6

املوؤ�س�سة  تكون  ”كيف  يــرام:  مــا  على  ت�سري  الأمـــور  تكون  عندما  حتى  الــتــايل 

اأن  اأو حتى املكتب الأمامي يف اإحدى الهيئات قابلة للثقة؟ كيف ميكن  احلكومية 

ن�ساعد املتعاملني ب�سكل اأف�سل؟ كيف ن�ستطيع جعل احلياة هنا اأف�سل من خالل 

مع  املقارنة  اإجراء  علينا  يتوجب  اأي  ال�سحيح؟“  بال�سكل  ا�ستباقيًا  الأمور  اأداء 

اأف�سل املوؤ�س�سات احلكومية على ال�سعيد الداخلي واخلارجي.
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ثم الـخـاتـمــة ومن  لها  وال�ستجابة  وحتليلها  املتعاملني  وتف�سيالت  حلاجات  الإ�سغاء  اإن 

فعاًل  نهجًا  يعترب  ومالحظاتهم  ردودهم  على  بناًء  املتخذة  باخلطوات  اإخبارهم 

�سيا�سات  اإعــالن  جمــرد  اأمــا  احلكومية،  مبوؤ�س�ساته  املتعامل  ثقة  لتعزيز  جــدًا 

على  ينبغي  كافيًا.  لي�ض  فهو  احلكومية  املوؤ�س�سة  موثوقية  مقدار  عن  للت�سريح 

الهيئات احلكومية اأن تطور نهجًا مدرو�سًا لبناء الثقة واحلفاظ عليها بني جميع 

الدولة  مبوظفي  الثقة  ثقافة  تعزيز  ذلك  يف  مبا  احلكومية  املوؤ�س�سة  م�ستويات 

املوظفني  تزويد  مع  املتعامل  م�سلحة  فيه  مبا  للت�سرف  الإمكانية  واإعطائهم 

بالأدوات والتدريب وال�سالحيات التي يحتاجونها للقيام بذلك ب�سكل فعال.
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)من�سورات  تناف�سية  ميزة  ال�سراحة  املطلقة:  الثقة  دكتوراه،  روجرز،  ومارثا  بيربز  دون   
اأند روجرز جروب، يتو�سع  تاأليف ال�سركاء املوؤ�س�سني لبيربز  2012(. من  بينجوين، 

والت�سالت  التفاعل  تزايد  مع  واملوثوقية  الثقة  اأهمية  تزايد  فكرة  يف  الكتاب  هذا 

اأكرث فاأكرث، ويطرح الكتاب معيارًا جديدًا ملا �سيطلبه امل�ستهلكون  الإلكرونية عامليًا 

من الأعمال التي يتفاعلون معها. كتاب »الثقة املطلقة« مبني على املوثوقية ال�ستباقية 

اأو ما يدعوه الكاتب »قابلية الثقة.«

�ستيفن اأم اآر كويف وريبيكا اآر مرييل، �سرعة الثقة: ال�سيء الوحيد الذي يغري كل �سيء )من�سورات 

فري، 2006(. يقرح كويف ومرييل اأن الثقة تبنى )وميكن اإعادة بنائها( على اأمرين: 

و«النوايا  »الكفاءة«  عن  وروجرز  بيربز  لنظرة  مطابق  )تقريبًا  وال�سخ�سية  الكفاءة 

احل�سنة.«( يتحدثان عن خم�ض موجات من الثقة: الثقة بالنف�ض )امل�سداقية( والثقة 

املتدنية  الثقة  »�سرائب«  )قيا�ض  املوؤ�س�سية  والثقة  الثقة(  تبني  )�سلوكيات  بالعالقة 

كتب  )امل�ساهمة(.  باملجتمع  والثقة  )ال�سمعة(  بال�سوق  والثقة  العالية(  الثقة  بفوائد 

ديفيد هات�سنز وباري ريالفورد رواية رمزية تو�سح بب�ساطة قوة الثقة بال�ستناد اإىل 

مبادئ كتاب كويف ومرييل: قطعة ثقة )من�سورات جيبز اأند �سميث، 2011(

ديفيد ماي�سر وت�سارلز اإت�ض جرين وروبرت جالفورد، امل�ست�سار املوثوق )من�سورات تات�ض �ستون، 

– هيل،  اإت�ض غرين، البيع املبني على الثقة )من�سورات ماك غرو  2000(. ت�سارلز 

املوثوق:  للم�ست�سار  امليداين  الكتاب  هاو،  بي  واأندريا  غرين  اإت�ض  وت�سارلز   )2006

2011(. حقق غرين وزمالوؤه �سمعة  اأدوات متكاملة للقيادة بثقة )من�سورات وايلي، 

متعامليهم  ثقة مع  بناء عالقات  ال�سركات على  لعملهم يف م�ساعدة  نتيجة  حمرمة 

معادلة  وت�ستند   ،)B2B( اخلا�ض  القطاع  موؤ�س�سات  بني  وخا�سة  ال�سنني  مر  على 

بناء  تاأثريًا يف  املركبات  اأكرث  هو  الذاتي  التوجيه  اأن  فكرة  على  و�سعوها  التي  الثقة 

الثقة. )ميكن النظر اإىل التوجيه الذاتي بح�سب غرين على اأنه نقي�ض فكرة النوايا 

احل�سنة التي حتدث عنها بيربز وروجرز(

الثقة = )املوّدة+الدقة+امل�سداقية(/)الذاتي التوجيه(

الثقة  على  الرثوة  تبنى  كيف  تويوتا،  اإىل  الألبان  م�ستقات  من  التكامل:  اقت�ساد  برنا�سك،  اآنا 

برنا�سك  تعر�ض   .)2010 �ستوديو،  هاربر  )من�سورات  للم�ستقبل  ذلك  يعني  وماذا 

الثقة،  على  جناحها  يقوم  اأعمال  اأنــواع  ت�سع  املال  عامل  يف  املتخ�س�سة  ال�سحفية 

تبداأ  اأن  يجب  فيه  نعي�ض  الــذي  امل�سوؤولية«  »ع�سر  يف  الأعــمــال  اأن  فكرة  وتناق�ض 

بـ«مورثات الأمانة« التي يت�سمن جوهرها الإف�ساح والعراف وحتّمل امل�سوؤولية.

مارتن،  �سانت  )من�سورات  الفعالني  الأعمال  لقادة  ال�سري  ال�سالح  الثقة:  بلوجماردن،  كاثي 

ثقة  اأ�سعفت  قد  لل�سركات  احلديثة  الف�سائح  اأن  اإىل  بلوجماردن  ت�سري   .)2007

وجه  على  التنفيذي  املدير  ومبن�سب  كبري  حد  اإىل  العاملية  بال�سركات  املتعاملني 

اخل�سو�ض، وت�سدد على اأنه من ال�سروري اأن ي�سعى املدير التنفيذي باجتهاد لك�سب 

غري  البيئة  هذه  يف  بعمله  يحتفظ  اأن  اأراد  اإذا  ال�سركة  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  ثقة 

امل�ستقرة.

)من�سورات  ال�ستقرار  عدم  ع�سر  يف  ال�سركة  �سمعة  بناء  ال�سخ�سية:  اأزمة  فاير�ستني،  بير 

�سمعة  خماطر  يف  املتخ�س�ض  امل�ست�سار  فاير�ستني  يقدم   .)2009 �ستريلينغ، 

عامليًا  التجارية  العالمات  اأ�سهر  بع�ض  من  مقدمة  احلالت  من  جمموعة  ال�سركات 

ينتهي  مغلقة  اأبواب  خلف  تبنى  التي  ال�سراتيجيات  ذات  ال�سركات  اأن  كيف  ليبنّي 

بها املطاف باإحلاق الأذى ب�سمعتها وتهدد بذلك وجودها يف ال�سوق، بينما يطرح يف 

املقابل ال�سراتيجيات ال�سبعة لبناء ال�سمعة والتي تهدف اإىل م�ساعدة ال�سركات يف 

بناء �سمعة موثوقة يف قلب هيكلية �سنع القرار فيها.

جو هيلي، الثقة اجلذرية: كيف يحّول قادة اليوم النا�َض اإىل �سركاء )من�سورات وايلي، 2007(. 

هذا امل�ست�سار واملوظف التنفيذي يف القطاع امل�سريف الذي حتدث مدة ع�سرين عامًا 

اأن  يظهر  كي  للدرا�سة  اأربع حالت  اليوم  ي�ستخدم  العمل  قيادة  الثقة يف  اأهمية  عن 

الثقة مل تعد بعد اليوم جمرد خيار اأخالقي بل هي �سرورة لتحقيق ميزات تناف�سية. 

وبح�سب هيلي فاإن الثقة حتتاج لأربع اأعمدة: التنفيذ وال�سخ�سية والتوا�سل والأمانة.

جيفري اإيه هو�سكينغ، الثقة: املال والأ�سواق واملجتمع )لندن: من�سورات �سيغل بوك�ض، 2010(. 

تت�سمن  التي  الثقة  يعتمد على  العاملي  القت�ساد  ا�ستقرار  اأن  يطرح هو�سكينغ فكرة 

واإ�سالحها،  عليها  احلفاظ  وكيفية  ك�سرها  وكيفية  الثقة  بناء  لكيفية  عميقًا  فهمًا 

واملفتاح لهذا كله هو اإدراك اأين ت�سع الثقة. ويقدم حالت من ثقة يف غري مو�سعها 

العاملية  اأنظمة الرعاية كاإنذار �سبق الأزمة القت�سادية  املالية ويذكر  يف القطاعات 

عام 2007.

برييت- )من�سورات  الثقة  وا�ستعادة  اجل�سور  وبناء  الهوة  ردم  الفعال:  العتذار  كــادور،  جون 

جمرد  اإىل  ال�سفافية  تزايد  رغم  بحاجة  نعد  مل  ملاذا  كادور  2009(.ي�سرح  كوهلر، 

املزيد من العتذارات واإمنا اإىل اعتذارات حقيقية. واإذا ُفِقدت الثقة التي ُتعترب من 

الأمور الثمينة والتي يجب تنميتها بعناية، فاإن العتذار الفعال هو اأحد املهارات التي 

يجب اأن نتقنها لأنها ت�ساهم يف اإعادة بناء الثقة.

 

رودريك اإم كرمير، يقول عامل النف�ض الجتماعي والربوفي�سور يف �ستانفورد اأنه وعلى الرغم من 

التي  العديدة  واملقالت  الكتب  الرغم من  ال�سركات وعلى  الدامغ على خداع  الدليل 

ب�سرعة.  نثق  لأن  ميالني  زلنا  ما  اأننا  اإل  بها،  القتناع  ال�سعب  من  كاأنه  للثقة  تروج 

يدر�ض املحفزات ال�سائعة للثقة لدى الإن�سان كالت�سابهات ال�سكلية ووجود اللم�سات، 

وبعد اأن يبنّي كم اأنه ي�سهل خداعنا يتحدث عن »الثقة املخففة.« راجع كتاب »اإعادة 

2009( : 68-77. كتب كرمير  87 )يونيو  الثقة،« جملة هارفرد لالأعمال  النظر يف 

وعدم  والثقة   ،)2006 اأوك�سفورد،  جامعة  )من�سورات  املوؤ�س�سية  الثقة  كتاب  اأي�سًا 

كارين  مع  بالتعاون   )2004 فاوندي�سن،  �سيج  را�سل  )من�سورات  باملوؤ�س�سات  الثقة 

كوك.

واحلياة  والعالقات  وال�سيا�سة  الأعمال  يف  الثقة:  بناء  فلوري�ض،  وفريناندو  �سولومون  روبــرت 

الرغم  وعلى  اأنه  وفلوري�ض  �سولومون  يقول   .)2003 اأوك�سفورد،  جامعة  )من�سورات 

اأنها يجب األ تكون ميزة �ساكنة ول رد  من كون الثقة منطلقًا هامًا يف اأي تعامل اإل 

فعل عادي، فالثقة هي مهارة يجب تطويرها. ي�سرح الكّتاب كيفية النتقال من الثقة 

الب�سيطة ال�ساذجة اإىل الثقة احلقيقية الواعية متامًا يف عدة جمالت منها الأعمال.

اأما من ناحية الأهمية املتزايدة لو�سائل التوا�سل الجتماعي وكيف يوؤثر التوا�سل الجتماعي يف 

اإيجاد معايري اأعلى ملا يعتربه امل�ستهلكون �سلوكًا »موثوقًا« ميكنكم مراجعة ما يلي:

ال�سمعة  وحت�سني  للتاأثري  الإنرنت  ا�ستخدام  الثقة:  عوامل  �سميث،  وجوليان  بروجان  كري�ض 

و�سميث  بروجان  يقدم   .)2010 وايلي،  )من�سورات  الثاين،  الإ�سدار  الثقة،  وك�سب 

نظرتنا  تغري  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  جتعل  التي  لالأ�سباب  مقنعة  نظر  وجهة 

فيها  حفلة  وكاأنه  الإنرنت  مع  التعامل  ال�سركات  اأ�سحاب  على  اأن  ويوؤكدان  للثقة، 

ملحق
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�سيوف يت�ساركون مع بع�سهم اأحاديثًا م�ستمرة. يجب اأن يكون هدف العمل اأن ينظر 

لالأعمال بو�سفها تعاماًل مع ب�سر ولي�ض اأمواًل فح�سب، واأف�سل طريقة لتكوين »عامل 

ال�ستثمار  اأن  علمك  مع  بحرية  النظر  ووجهات  واحلقائق  الأفكار  م�ساركة  هو  ثقة« 

الأرباح  تلك  حول  متمحورًا  العمل  يكن  مل  لو  حتى  اأرباحًا  دومًا  يجلب  العالقات  يف 

يف حينها. اإن الغاية بب�ساطة هي اأن تكون �سخ�سًا مفيدًا وكرميًا وموجهًا اهتمامك 

نحو الآخرين، وهذا ما يبني الثقة. ين�سحنا الكّتاب األ نكون اأبدًا ذلك الذي يحاول 

دومًا اأن يجّر احلوار اإىل نف�سه اأو عمله، فهوؤلء الأ�سخا�ض يجعلونك ترغب يف الهرب 

عندما تراهم قادمني نحوك.

هاكم بع�ض الأمثلة عن كتب تعليمية لالأعمال والتي تتعامل مع �سوؤون التوا�سل الجتماعي وتركز 

على ال�سفافية وال�سدق:

املوؤثر اجلديد: دليل الت�سويق اإىل الو�سائل اجلديدة للتوا�سل الجتماعي )من�سورات 

كويل درايفر بوك�ض، 2007( بقلم بول غيلني، �سفحة 14: »... ل غنى عن ال�سفافية 

للعمل يف هذه الو�سائط.«

بيزن�ض  )من�سورات  للجميع  عملك  فاأو�سل  مت�سلون،  اجلميع  بيك�سل:  �ستة  فا�سل 

بال�ض، 2009( بقلم ميت�سل جويل، �سفحة 15: »�ستتمكن عرب هذا الكتاب من الربط 

املوثوقية.« راجع  واحد من  ون�سجها جميعها بخيط  والتكتيكات  املعلومات  بني جميع 

اأي�سًا الف�سل الثاين، »اقت�ساد الثقة.«

 :233 �سفحة  فايرنت�سوك،  غاري  بقلم   )2011 وايلي،  )من�سورات  ال�سكر  اقت�ساد 

»اأن تكون �سادقًا �سواء كنت مت�ساًل اأو غري مت�سل بالإنرنت، اأن تقول ما تعني واأن 

تعني ما تقول.«

الرقميني  الزبائن  تبني جمتمعات  الإنرنت: كيف  لل�سبكة الجتماعية على  الت�سويق 

 :170 �سفحة  ويــرب،  لري  بقلم   )2007 �سانز،  اأن  وايلي  جــون  )من�سورات  عملك 

لقراءة   56 ال�سفحة  اأي�سًا  راجع  بالثقة.«  بع�سه  مع  مربوط  جمتمع  عم  »املدّونون 

اأ�سا�سي اآخر لل�سماح لالآخرين بو�سع تعليقات  الق�سة عن كيف اأن »الثقة هي �سبب 

اأنها عندما قدمت  تقارير ويرب  امراأة مذكورة يف  ح�سا�سة على موقعك.« وقد قالت 

ونتيجة   overstock.com موقع  على  يعر�ض  مل  املنتجات  لأحد  �سلبيًا  نقدًا 

لذلك مل تعد تثق باأي من الآراء الأخرى املقدمة على ذلك املوقع.

تقوده  الــذي  الطريق  حتــّول  اأن  الجتماعية  للتقنية  ميكن  كيف  املفتوحة:  القيادة 

)من�سورات جو�سي-با�ض، 2010(، �سفحة xvi: »حتتاج القيادة اإىل منهجية جديدة 

يجب  اإذ  جيدة  توا�سل  مهارات  متلك  اأن  كافيًا  يكون  لن  حديثة،  ومهارات  وذهنية 

عليك اأن تطمئن مل�ساركة وجهات النظر والأحا�سي�ض لتتمكن من بناء عالقات اأقرب. 

كل  تتقبل  اأن  يجب  بل  ول جتاهلها  الإنرنت  على  ال�سلبية  التعليقات  ل ميكن جتنب 

حديث ناجم عن انفتاح على اأنه فر�سة للتعلم.« يتحدث يل يف ال�سفحات 5-6 حول 

»ثقافة امل�ساركة« التي تنت�سر اليوم ب�سبب تقنيات التفاعل اجلديدة.

اأ�سدقاء مع امتيازات: كتّيب ت�سويق عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي )من�سورات نو 

�ستارك، 2009( بقلم دارن بريفوت جويل زابو، �سفحة 10: »ياأتي مبداآن اأ�سا�سيان 

مع ثقافة امل�ساركة نذكرهما دومًا عند مناق�سة و�سائل التوا�سل الجتماعي وخا�سة 

املدونات: امل�سداقية وال�سفافية. ن�ساأت ثقافة ال�سدق تباعًا خلف البتكار التقني...«

منقحة،  )طبعة  الجتماعي  التوا�سل  تقنيات  غريته  عامل  يف  الفوز  املتنامية:  القوة 

ي�سلط  برينوف،  وجو�ض  يل  ت�سارلني  بقلم   )2011 لالأعمال،  هارفرد  من�سورات 

»كانت  مثاًل  واملوثوقية،  ال�سدق  ملتطلبات  عديدة  اإ�سارات  على  ال�سوء  الكتاب  هذا 

املتنامية �سدها  الردود  اإزاء  الت�سرف  دل من  �سركة  تتمكن  ومل  املوثوقية �سرورًة، 

حتى اعرفت بعيوبها الت�سنيعية« )�سفحة 229(. ومن ال�سفحة 117 نقراأ: »ن�سائح 

لنجاح املدونات... 10. ن�سيحة اأخرية: كن �سادقًا...«

التوا�سل  و�سائل  من  بال�ستفادة  مناف�سيك  على  تفوق  الجتماعية:  الفائقة  املنظمة 

موران،  واإد  جو�سيو  فران�سوا  بقلم   )2010 – هيل،  ماكغرو  )من�سورات  الجتماعي 

يحوي هذا الكتاب اأي�سًا اإ�سارات عديدة اإىل مدى احلاجة لل�سدق والتعاون امل�سرك 

»التبادل   :25 ال�سفحة  يف  مثاًل  فنجد  وال�سراحة،  املوثوقية  واأهمية  املتعاملني  مع 

وامل�ساركة هي من العوامل الرئي�سية التي جتعل املجتمعات تعمل، على مبداأ اأنت حتك 

اهتمامك  تركز  »عندما   :92 ال�سفحة  اأي�سًا يف  اأحك ظهرك...« وجند  واأنا  ظهري 

ال�سابق،  اإىل �سركتك معارف جديدة رمبا مل تكون موجودة يف  الإن�سان تتدفق  على 

فمثاًل اإذا بداأ اجلميع يف �سركتك با�ستالم تقارير يومية عن اأهم اآراء مواقع التوا�سل 

جمرد  من  بــدًل  ومدرائها  التجارية  وعالماتها  �سركتكم  عن  املذكورة  الجتماعي 

التقرير ال�سهري حل�سة ال�سوق اأو بيانات املبيعات ف�سوف توؤثر هذه ال�سفافية ب�سكل 

كبري يف �سناعة القرارات عرب جمموعات خمتلفة.« كما نقراأ يف ال�سفحة 39: »اإذًا 

اإىل  ال�سفقات  عامل  من  النتقال  هو  هذا  القت�سادي  الواقع  يف  للنجاح  فاملفتاح 

»توجد  مثالها:  اقتبا�سات  الكّتاب  لنف�ض  ونقرًا  الثقة.«  على  مبني  املدى  بعيد  عامل 

يثقون  »اأنهم  اثنتان هما  منها  الجتماعية،«  فائقة  املنظمات  لقادة  ثمان خ�سائ�ض 

مبوظفيهم ويخلقون بيئة من الثقة« واأنهم »يتبّنون ال�سفافية« )�سفحات 324-320(.

لبناء  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  قوة  ا�ستخدام  الجتماعي:  التوا�سل  �سبكات  قوة 

وقبل  »اأوًل   :2 ال�سفحة  هانت،  تارا  بقلم   )2010 بزن�ض،  كراون  )من�سورات  عملك 

وبناء  التوا�سل  هو  ال�سبكات  هذه  على  النا�ض  لوجود  الرئي�سي  ال�سبب  �سيء،  كل 

اأ�سا�ض  هي  والثقة  الثقة،  بناء  اإىل  الوقت  مع  والتوا�سل  العالقات  وتوؤدي  العالقات، 

قوة �سبكات التوا�سل الجتماعية – وندعوها كذلك بامل�سداقية.« وجند يف ال�سفحة 

قوة  ال�ستفادة من  على  قدرتكم  واملالحظات  للردود  الفعالة  ال�ستجابة  »تو�ّسع   :82

ملتعامليكم  ُتظِهرون  �سحيح  ب�سكل  ت�ستجيبون  عندما  لأنكم  الجتماعي  التوا�سل 

اأنكم ت�سغون حقًا وت�ستجيبون ملا يقولونه، وهذا يبني الثقة يف ما بينكم. تقود هذه 

الثقة اإىل ح�سولكم على املزيد من الردود واإطالق احلوارات التي توؤدي بدورها اإىل 

عالقات اأكرث عمقًا.«
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hprasadh@1to1.com

الكويت

اأمني اجلبلي 

ال�سريك الإداري

+965 22 915 400

ajabali@1to1.com

بريوت 

زياد البطال

مدير اإداري 

+961 19 64 593

zelbatal@1to1.com

ا�سطنبول 

اأوزان بايوجلن

ال�سريك الإداري

+90 212 272 3780

obayulgen@1to1.com

جوهان�سربج

اأي�سيوغل باه�سوجن

�سريك

+27 11 486 9436

abahcivanoglu@1to1.com

كونيتيكت

�سوزان بايوترو�سكي 

ال�سريك الإداري 

+1 203 989 2200

spiotroski@1to1.com




