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 چکیده 

نیات و اعمال دیگران است و عامل کلیدی در روابط متقابل به شمار می رود. اعتماد به معنی داشتن اطمینان به  

اعتماد به سازمان، در دست یابی به اهداف آن نقش مهمی دارد. آزبرن بیان می کند، پیچیدگی و نداشتن اطمینان 

رده است. ذاتی در ماهیت کسب و کار امروزی و حجم همکاری های متقابل، اثربخشی روابط کاری را پیچیده ک

تحت شرایط پیچیدگی و عدم قطعیت، تنها هنگامی حفظ همکاری های اثر بخش امکان پذیر خواهد بود که 

 ارتباطات روشن باشد و این اتفاق زمانی صورت می پذیرد که اعتماد و اطمینان متقابل به وجود آید.

نان و سازمان و ارتباط تبادلی پویا اعتماد یک ساختار چند بعدی است که به دو صورت ارتباط تبادلی بین کارک

میان کارکنان و مدیران تبیین گردیده است. اعتماد در یک سیستم، نگرشی جمعی است که باعث ترویج ابتکار، 

خالقیت و مخاطره پذیری می شود. در سازمان های دارای اعتماد سیستمی پایین، تسهیم اطالعات با دقت کمتری 

ن اعضای یک گروه کاری اغلب به شکست نهایی آن می انجامد  با این وجود، اعتماد صورت می پذیرد و اعتماد پایی

دربر گیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است و کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می رود. سطح 

و بدگمانی در بین پایین اعتماد باعث می گردد که کارکنان جریان اطالعات را در سازمان منحرف کنند و سوء ظن 

کارکنان رواج پیدا کند و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان از کیفیت مطلوبی 

 برخوردار نباشد. 

 

 اعتماد عمومی، اعتماد جانبی، اعتماد نهادی اعتمادسازی، اعتماد،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

 در اعتماد باالی سطوح وجود . باشد می مدیر و آنها میان اعتماد برقراری سازمان، در کارکنان نیازهای مهمترین از یکی

انگیزه  دارای و کنترل را خود کارکنان و بود خواهد کنترل مکانیزمهای دیگر و ارزیابی پایین های هزینه ایجاد باعث سازمان

 می کنترل و ارزیابی های کاهش هزینه و سازمان بخشی اثر موجب اعتماد، ایجاد اینکه به توجه با. بود خواهند درونی های

 [.24]است  احساس قابل می شود، اعتماد ایجاد باعث که عواملی شناسایی ضرورت بنابراین شود،

 قابل طریقی به دیگران به دوست دارند افراد که دانند می باورهایی انتظارات یا را آن عموماً گردید ارائه اعتماد از که تعریفی در

 و مسائل از یکی تعریف، اساس این ، بر5بیجرچرا که  خود نشان دهند  شخصی منفعت راستای در صرفا نه و نیپیشبی

 دولتی، های خصوصسازمان به ما های سازمان در. است مدیران و کارکنان بین اعتماد کمبود امروزی،  های، سازمان مشکالت

 با معموالً تصمیمات شکاف، این نتیجه در. دارد وجود دو این های خواسته و مدیریت و کارکنان بین توجهی شکاف قابل

 به نیز مدیران مقابل در و دهند می نشان سرسختی تصمیمات اجرای در کارکنان زیرا شوند می روبرو اجرایی مشکالت

 در اعتمادی بی فضای ایجاد باعث همه اینها و نمی دهند مشارکت گیری تصمیم جریان در را آنها و نمی کنند اعتماد کارکنان

 سازمان در کاری کم و کاری سیاسی تضاد، پراکنی، شایعه مانند رفتارهایی آمدن پدید اعتمادی، بی نتیجه. می شود سازمان

 خود مانند مباحثی از صحبت سازمانی چنین در. افزایش می دهد را ها هزینه و گرفته ها سازمان از باالیی انرژی که بود خواهد

 بهره افزایش برای ها تالش اکثر و است فایده بی. .. کیفیت و جامع مدیریت خالقیت، بروز همکاری، ترلی،کن خود و مدیریتی

 راه مهمترین و است یکدیگر با آن اعضای همکاری مستلزم سازمان اهداف تحقق زیرا رسید نخواهد مطلوب نتیجه به وری

                 [.23]  باشد.  می ها سازمان مدیران و کارکنان میان ماداعت نیز و یکدیگر به کارکنان متقابل اعتماد همکاری، تسهیل

 

 و سازمان دنیای در انسان به توجه که یافت خواهیم در فراست به ، بنگریم را انسانی منابع مدیریت تحوالت سیر چنانچه

 نیروی امروزه که جایی تا ایش یافتهافز روز به روز توجه این.  است مدیریت بوده صاحبنظران نظر مورد دیرباز از مدیریت

اساسی  نیازهای به پاسخگویی ضرورت جدید، عصر در که است معنا بدان این. نهاده اند نام ها سازمان مشتریان را انسانی

 و منطقی های خواسته اهداف و تأمین گرو در سازمان اهداف به نیل زیرا می گیرد قرار اول اولویت در سازمان، هر در کارکنان

 [.22]است  انسانی منابع مشروع

 اعضای اعتمادی، بی فضای وجود علت به گاهی زیرا باشد می زیادی اهمیت دارای نیز شغلی رضایت موضوع راستا این در

 می تواند نگرشی بررسی های خاطر همین به. باشند دیگری شغل در پی و ترك کنند را سازمان تا آیند می بر صدد در سازمان

 سازمانی اعتماد یعنی نگرش دو این که اهمیتی به توجه با. باشد سازمان در کارکنان از مدیران بهتر درك برای ندیارزشم ابزار

 مقاله این در سازمانی اعتماد مختلف های جنبه به منسجم و جدی پرداختن عدم به توجه با همچنین و دارند، شغلی رضایت و

 .پرداخت خواهیم شغلی رضایت بر مانیساز اعتماد مختلف ابعاد بین رابطه تبیین به

 

 

 

 

                                                           
1 - Baier 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

042 

 

 

 مدیریت و سازمان ادبیات در اعتماد -2

 مثل سازمان، درون یک پدیده عنوانبه یعنی سازمانیدرون اعتماد نخست :دارد وجود اعتماد ادبیات در گسترده جریان سه

 اعتماد ،دوم .است اعتماد نوع این بر مطالعه این در ما تأکید که همکاران میان یا مدیران، یا سرپرستان و کارکنان بین اعتماد

یک مفهوم  عنوانبه که هاآن مشتریان و هاسازمان میان اعتماد سوم، و سازمانی میان یک پدیده یعنی ها؛سازمان میان

 .شود بازاریابی مطرح می

درصد از  05دهند که یمایشی نشان میپ ها، پایین بوده است. نتایج تحقیقاتبین کارکنان و مدیران در تمامی زمان اعتماد

 ترین مسئله موجود درعنوان مهماعتماد بین کارکنان و مدیران را به ، فقدانمتحده آمریکا(ایاالتهای سازمان )در کارکنان

اسخ به انتظار صداقت در پ اعتماد کنند. کارکنان هاآن خواهند که مدیران بهاند. کارکنان میکرده عنوانهای خود سازمان

یکدیگر و با مدیران است.  ها اغلب شامل وابستگی متقابل بین افراد با. کار کردن در سازمانشان را از طرف مدیران دارندسؤاالت

 بایستی با یکدیگر همکاری کنند. ایناهداف فردی و سازمانی موردنظرشان می تحقق جهتبر وابستگی به دیگران،  افراد، عالوه

تعامالت و ارتباطات سازمانی ارائه شده  برای کاهش این ریسک در نظریهچندین . باشدمیریسک همراه همکاری همواره با 

بروز  ازکردن یکدیگر و اجتناب  طرفمند کردن و همچنین تشویق پذیرش افراد از و نظام منظور قانونمندها بهاست. این نظریه

برای اجتناب از بروز رفتارهای خودخواهانه و خودمحور،  هامنظور سازماندین . بستا نتایج حاصل از شکست اعتماد، ارائه شده

چه  گراقانونی  های. این راهاندمورداستفاده قرار دادهها که مکانیسمی کنترلی است، حسابرسی شرکت های ارزیابی ودوره

ه مشروعیت قانونی و رسمی اعتماد نیز باشند که البته منجر باعتماد میهایی غیرشخصی عنوان جایگزینبه ولیضعیف هستند، 

ای ایجاد شود. ایجاد صورت فزایندهتواند بهتواند تقاضا شود ولی میاعتماد نمی [.52]باشندشوند، ولی غالباً غیر اثربخش میمی

اعتماد  ها باشد.گردد که مورد پذیرش همه بخشها آغاز میهای مشترك بین بخشو حفظ اعتماد با فرهنگ بر مبنای ارزش

توان کند. میگردد و یک محیط کار فعال فراهم میها میگیریسازمانی منجر به تقویت کارکنان و افزایش مشارکت در تصمیم

گفت اعتماد سازمانی اطمینانی است که مدیران و کارکنان به یکدیگر دارند و یا بایستی به یکدیگر داشته باشند. بدون وجود 

های خود ندارند. اعتماد یک نوع ارتباط است که کارکنان بر ونه شانسی برای تحقق اهداف و استراتژیگها هیچاعتماد، سازمان

ها، ارتباطات توأم با خواهند که یک ارتباط مبتنی بر اعتماد با سرپرستان خود داشته باشند. برای همه سازمانمبنای آن می

وری سازمانی تأثیر منفی داشته باشد. اعتماد یک ارزش تواند بر بهرهیاعتماد بین کارکنان و مدیریت حیاتی است و فقدان آن م

منظور دستیابی به های مکمل بهایجاد اعتماد برای بخش [.55]اساسی انسانی است که باید در هر سازمانی توسعه داده شود 

ها یک الزام و اجبار است. در سازمانتوان گفت ایجاد این اعتماد برای مزایای بالقوه سازمان بسیار مهم و حیاتی است و می

ارتباطات سازمانی مبنای اعتماد باید فرای ارتباطات فردی و شخصی گسترش پیدا کند. خصوصاً در ارتباطات راه دور. در 

ها شانس کمتری برای دستیابی به ها نیاز بیشتری به اعتماد به یکدیگر دارند. در غیر این صورت آنارتباطات راه دور شرکت

منظور رفتار همکارانه و سودمند در ارتباطات ها بهها و رهبران آنهای موردنظرشان دارند. اعتماد برای شرکتاهداف و ارزش

هایی که در یک ها و بین سازمانهای پروژه در کارهای نوآورانه سازمانرسد. اعتماد بین تیمبلندمدت الزم و ضروری به نظر می

بدون وجود اعتماد در [.7]  حیاتی است R&Dهای شریک در مباحث اند و همچنین بین سازماناتحاد استراتژیک وارد شده

 [.7]شودیک اتحاد استراتژیک، یادگیری که از منافع عمده یک اتحاد است، ایجاد نمی
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 دیدگاه نظری و انواع اعتماد -3

( نظریه های خرد در مورد اعتماد بحث می شود. در 2( نظریه های کالن و 5در متون و تحقیق های جامعه شناسی از دو دسته 

نظریه های کالن و عمدتاً کالسیک، نظریه پردازانی چون اسپنسر، دورکیم، مارکس و... معتقد به عوامل ساختاری و کالن 

و اعتماد را اعتماد هستند و در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته اند 

 [.25به عنوان ویژگی نظام اجتماعی و یک ویژگی جمعی مفهوم سازی می کنند ]

در نظریه های خُرد و عمدتاً معاصر، نظریه پردازانی چون اریکسون، کلمن و... معتقد به عوامل فردی و خُرد هستند، یعنی 

و شخصیتی فرد است. این نظریه پردازان، اعتماد را به عواملی که متأثر از برخوردها، مبادالت و یا ویژگیهای زیستی، روانی 

 [.25عنوان یک ویژگی فردی و متأثر از کنش های افراد در نظر می گیرند و بیشتر به ارتباطات و روابط اجتماعی توجه دارند ]

ترین ویژگی های کار صاحب نظران زیادی به موضوع اعتماد پرداخته اند، ولی نظریه گیدنز قابل توجه تر است؛ در واقع مهم 

( چگونگی مکانیسم تغییر  اعتماد 3( تحلیل الگوهای اعتماد در دورة سنت و مدرنیته و 2( تلفیق سطوح خرد و کالن 5گیدنز 

( تخصیص باز 3( تحول مکانیسم های از جا کندگی و 2( جدایی زمان و مکان 5است. از نظر گیدنز، پویایی مدرنیت ناشی از 

که این هر سه در شناخت تحول اعتماد مؤثر است. از نظر گیدنز، اعتماد در نظامهای ما قبل مدرنیته  اندیشانه دانش است

متأخر از نوع پایبندی های چهره دار و مبتنی بر هم حضوری است، اما در مدرنیتة متأخر اعتماد غیر شخصی و به دیگران 

 ناشناس است.

به سه نوع اعتماد اشاره شده است که عمدتًا برگرفته از نظریه های گیدنز در در اکثر کتاب ها و تحقیق ها و پایان نامه ها  

 کتاب پیامدهای مدرنیت است. بر این اساس مهمترین انواع اعتماد عبارتند از:

نگرشی نسبت به خود و دنیای اطراف است که رفتار و اعمال ما را متأثر می سازد و موجب تقویت این اعتماد بنیادی:  - 3-1

می گردد که افراد و امور جهان قابل اعتمادند. از نظر اریکسون، اعتماد بنیادی در مراحل اولیه زندگی )شیرخوارگی( انسان  فکر

در نخستین رابطه های کودك با مادر ایجاد می شود. اعتماد بنیادی همانند مفهوم امنیت وجودی گیدنز است و منظور 

 پیوستگی و استمرار هویت خود و محیط های اجتماعی و مادی اطراف خود دارند.اطمینان است که اغلب موجودات انسانی از 

در روابط چهره به چهره خود را نشان می دهد و موانع ارتباطی را مرتفع می سازد و با کاستن از اعتماد بین شخصی:  - 3-2 

ابط و تعامل های اجتماعی معنا پیدا می حالت دفاعی، بسیاری از تعامالت مؤثر را موجب می شود... اعتماد بین شخصی در رو

کند و تقویت می شود. اعتماد بین شخصی از دو بُعد تشکیل می شود؛ این که شما نسبت به شخص دیگر چگونه رفتار می 

 کنید و این که آن شخص نسبت به شما چه رفتاری دارد.

، جدای از تعلق آنها به گروه های قومی و قبیله داشتن حُسن ظن نسبت به افراد جامعهاعتماد عام یا تعمیم یافته:  - 3-3

ای است و تنها به افرادی که با هم تعامل دارند و میانشان روابط چهره به چهره برقرار است، محدود نمی شود و حوزة گسترده 

می یابد و تری را در بر می گیرد و مرزهای خانوادگی، همسایگی، قومی و محلی را در بر می گیرد و در سطح ملی گسترش 

 ملت مطرح می شود.  -همراه با شکل گیری دولتهای مدرن یا دولت

 رویکردهای اعتماد -4
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رویکردهای مختلف و متنوعی دربارة اعتماد وجود دارد، کتاب فرهنگ جامعه شناسی آکسفورد به رویکردهای گستردة تئوری 

ان دیگر به رویکردهای دیگری از جمله مدیریت، کنش عقالنی، تئوری بازی و تئوری مبادله اشاره می کند. بعضی محقق

 [.25روانشناسی، و فلسفه اشاره کرده اند ]

اصول اساسی این نظریه از اقتصاد نئوکالسیک گرفته شده است. این نظریه را فریدمن و هکتربر تئوری کنش عقالنی:  -4-1

ر این دیدگاه کنشگران انسان های هدفمندی به اساس مدلهای متفاوت ترکیب کرده و مدل نظریه کنش عقالنی را ساختند. د

نظر می رسند و انسانها در مورد تصمیم گیری و گزینش )چند کار یا انتخاب( به آن کاری دست می زنند که احتمال موفقیت 

 در آن کار بیشتر است، پس به روابطی روی می آورند که در آن حداکثر اعتماد را به دست آورند.

یر صفر: این دیدگاه از مارتین دویچ است که برای مطالعه تجربی اعتماد از یک باری مجموع غیر صفر که نظریه بازی مجموع غ

در آن دو فرد شرکت دارند استفاده کرد و منظور از این بازی این است که در رابطه مبتنی بر اعتماد، سود یک طرف مساوی با 

بازیگران می توانند سود ببرند... در این بازی سود و زیان های طرفین زیان دیگری نیست، پس در رابطه مبتنی بر اعتماد همه 

تابعی از انتخاب های خود و دیگری است. این نظریه به مفاهیم ریسک، مخاطره و عدم اطمینان که مرتبط با مفهوم اعتماد 

 است نزدیک است.

فیلسوف های یونان باستان دنبال کرد. فیلسوفان نگاه به اعتماد در رشته فلسفه را می توان در میان رویکرد فلسفی:  -4-2

یونان باستان معتقد بودند که اشخاص به دیگران اعتماد می کنند چون که اشخاص مطمئن هستند که دیگران به خاطر ترس 

که  از تفتیش و تنبیه، دست به دزدی و صدمه زدن به دیگران نمی زنند، به عالوه، آنها عشق و همدلی را به عنوان عناصری

اعتماد را بیشتر تضمین خواهد کرد می دانستند و بنابراین همکاری و صلح بیشتری در طبیعت خواهد بود. فیلسوفان جدید 

 روی اعتماد بین شخصی و روابط اخالقی اعتماد تمرکز دارند.« آنت بایر»همچون 

ی سازمانی مطالعه شده است. محققان در رشته مدیریت، اعتماد به طور فزاینده ای در زمینه هارویکرد مدیریت:  -4-3

اعتماد و مشارکت را به عنوان پیش بینی کننده های « 5دریسکال »نقشها  اهمیت اعتماد را در سازمانها تحقیق کرده اند. 

رضایت در تصمیم گیری سازمانی بررسی کرد. اعتماد همچنین به عنوان یک مکانیسم کنترل برای قادر ساختن کارکنان در 

فیدتر و تولیدی تر با یکدیگر کار کنند عمل کند. همچنین اعتماد به افزایش تجارت بین شرکتهای دیگر و دولت کمک اینکه م

 [.25می کند ]

 سازمان در اعتماد انواع -5

 د:دار وجود اعتماد نوع سه سازمانی ارتباطات در

 4بر شناسایی. مبتنی ،3آگاهی بر مبتنی ،2بازدارندگی بر مبتنی

  بازدارندگی بر مبتنی داعتما -1-5

 را ارتباط است ممکن ناهماهنگی یک یا و تخطی یک. شود می مهار بازدارندگی بر مبتنی اعتماد با ارتباطات ترین شکننده

 که کسانی. می شود استفاده تو اعتماد از که آنگاه است تالفی جویی از ترس بر مبتنی اعتماد از شکل این. کند ضایع

 اعتماد. دارند هراس وظایفشان نرسیدن انجام به عواقب از زیرا کنند؛ می عمل گویند می آنچه است، این گونه ارتباطشان

 مورد اعتماد که صورتی در و است روشن کار عواقب دارد، وجود مجازات امکان که است مؤثر جایی تا بازدارندگی بر مبتنی

 .است کارمند و مدیر میان ارتباط بازدارندگی بر مبتنی اعتماد از مثال یک. شد خواهد اعمال واقعاً  مجازات گیرد، قرار تخطی
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 متکی آن به را خود اعتماده ای که تجرب اگر حتی می کند؛ اعتماد خود جدید به کارفرمای کارمند یک مقام در معموالً انسان

 بر ندادن انجام مقابل در تواند می که است مجازاتی و کارفرما اقتدار اعتماد این آورندة به وجود پیوند. باشد اندك کند می

 .کند اعمال کارمند

 

 

 آگاهی بر مبتنی اعتماد -2-5

 پذیری بینی پیش بر است مبتنی اعتماد دیگر، به عبارت. دارد آگاهی بر مبتنی اعتماد در ریشه سازمانی ارتباطات بیشتر

 درك برای افراد از الزم آگاهی شخص که است هنگامی اعتمادی چنین وجود. است گذشته تعامل تجارب حاصل که رفتاری

 جای به آگاهی بر مبتنی اعتماد. کند پیش بینی درستی به را آنان محتمل رفتار بتواند تا باشد داشته کارکنان وافی و کافی

 تیباتتر و مجازاتها، قراردادها، جای او رفتار پذیری پیش بینی و دیگری آگاهی از. است آگاهی به متکی بازداری، به اتکای

 کنش به عنوان بیشتر و مرور، به اعتماد، این گونه. گیرد می است بازدارندگی بر مبتنی بیشتر معمول اعتماد که را حقوقی

 صحیح تری  پیش بینی بشناسید بهتر را کسی قدر هر .آید می به وجود کند، می بودن ارزش با و اعتماد ایجاد  که تجربه ای

 قابل دیگری که کنید بینی پیش اگر حتی کند؛ می تقویت را اعتماد پذیری پیش بینی. داشت خواهید آینده در او رفتار از

 تعامل و بیشتر ارتباط دیگر افراد با قدر هر. کرد پیش بینی توان می را اعتماد از او سوء استفادة راه های زیرا نیست. اعتماد

 در که اینجاست جالب. بود متکی توان می آن به بیشتر و شد خواهد ایجاد بیشتر اعتماد از شکل این باشید، داشته تر منظم

 .شود نمی اعتماد شکست سبب لزوماً  متناقض رفتار آگاهی بر مبتنی اعتماد سطح

 

 شناسایی بر مبتنی اعتماد -3-5

 از یکی هب ارتباط این نوع. باشد داشته وجود عاطفی ارتباط یک طرف دو میان که رسیم می اعتماد سطح باالترین به زمانی

 چنین. شود شخص آن جانشین افراد  های بین مراوده در و کند عمل دیگر طرف کارگزار به عنوان که دهد می اجازه طرفین

 .گوییم می شناسایی بر مبتنی اعتماد را اعتمادی

 می احترام هم آرزوهای  ها  و خواسته به و آگاهند یکدیگر قصد از طرف دو هر که خاطر است بدین اعتماد وجود اینجا در

 دیگری جای به بخش اثر گون های به تواند می طرف دو از یک هر که کند می پیشرفت آنجا تا جانبه دو تفاهم این. گذارند

قید و شرط وجود  بدون وفاداری زیرا نیست، دیگری از مراقبت به نیازی. است حد کمترین در کنترل سطح، این در. کند عمل

 [.24]دارد. 

 شوهر. است خوشبخت زوج یک مدت طوالنی ازدواج شناسایی بر مبتنی اعتماد نمونة بهترین

 مطمئن خود، نوبة به زن، و می کند، را اعمال همان پیش بینی و دارد اهمیت زنش برای چیزهایی چه که آموزد می به تدریج

 .بپرسد باشد ناچار بی آنکه کند، می پیش بینی را است مهم شوهرش برای آنچه که است

 دنیای در. دهد پاسخ دیگری مانند و کند احساس دیگری مانند کند، فکر دیگری می تواند مانند فزاینده شناسایی با صشخ

 دار سابقه کارمندان در است ممکن که را، شناسایی به متکی اعتماد پیوندهای بزرگ سهامی شرکت های بیشتر امروز، کاری

 منجر بود، شرط و قید بدون وفاداری پیوند نامش روزگاری آنچه به نشده، وفا قرارهای و قول. شکسته اند باشند، کرده ایجاد

 .شده است

 [.0]بر آگاهی گرفته باشد.   اعتماد مبتنی را اعتماد نوع آن جای که دارد احتمال
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 مفاهیم مشابه با اعتماد-6

دستیابی به تعریفی دقیق از اعتماد باشیم  رسد که اعتماد مفهومی واضح و آشکار است. ولی چنانچه درصدددر ابتدا به نظر می

از مشکالت و تنگناهای موجود یکسان تلقی کردن  یکیارائه تعریف از اعتماد چندان هم آسان نیست.  متوجه خواهیم شد که

هوم مف است. در تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه اعتماد، چند انجام شده در تحقیقات مفاهیم مشابه سایراعتماد با 

مفاهیم، انجام تحقیق در زمینه اعتماد را با دشواری  این تشابه و وجود دارد که با اعتماد معادل و همسان تلقی شده است

است قبل از تعریف  پذیری است. لذا الزم بینیمفاهیم، شامل همکاری، اطمینان، قابلیت پیشاین  .بیشتری مواجه کرده است

با  هاآنبا اعتماد را بفهمیم. در ادامه به بررسی این مفاهیم و تفاوت  هاتفاوت آن نا شویم ومفاهیم آش این مفهوم اعتماد، با

 شود.اعتماد پرداخته می

 5یهمکار -1-6

دادن تفاوت  گامبتا برای نشان باشد.میاعتماد را با سردرگمی مواجه کرده، مفهوم همکاری  که شناخت مفهوم ییکی از مفاهیم

احتمال دارد آن فرد، عملی انجام دهد که منجر » است کهی اعتماد کردن یک فرد به این معن کندیان میباعتماد و همکاری، 

کافی برای ما جالب و  اندازههای همکاری با او بهارزیابی روش روین. از اگرددسودآوری برای ما  به کاهش مضرات و یا افزایش

ها نیست به اعتماد یک ضرورت برای رخ دادن همکاری ،گرددهمکارانه  رفتارتواند منجر به گرچه اعتماد می« مفید فایده است.

بایستی با دیگر افراد می ها یک کارمندیک بخش در ریسک ضروری نیست. در سازمان این علت که در همکاری قرار دادن

مدیر قوی یک است وجود  هر صورت، دلیل همکاری ممکن در. ها اعتماد نداشته باشدحتی اگر به آن داشته باشدهمکاری 

گردد از خساراتی می و در مواردی که عدم همکاری منجر به بروزکردن با یکدیگر دارد همکاری  برای یباشد که انتظارات روشن

ممکن است با آشکار شدن اعتماد، با دیگر کارکنان  کند. کارکنان محوری،کارکنان پرهیز نمیکردن و سرزنش کردن مالمت 

های کنترلی و مکانیسم ابزارها، مانند قبیل . اینگرددمیشده  ها منجر به کاهش ریسک دركآن اما اعمالهمکاری کنند، 

 ها اعتماد نداشته، حتی اگر به آنها هدایت کندا سایر بخشرا ب اجرا ممکن است یک بخش های جایگزین قابلحلفقدان راه

ها آن ،همکارانه یا رقابتی عمل کنند این است که هایعلت اینکه افراد ممکن است به شیوه ،کنندکی و نوکس بیان می باشد.

ها مبنای انگیزه آن صورت اعتماد آشکار شود، اماارتباطاتشان نیستند. رفتار فرد ممکن است به کننده سطح اعتماد درمنعکس

این مهم  ولیاند، یگزین و همسان مورداستفاده قرار گرفتهصورت جاچیز دیگری باشد. اگرچه اعتماد و همکاری در مواردی به

ها اعتماد ندارند. که واقعاً به آنحالی ها تمایز قائل شویم. افراد ممکن است با دیگران همکاری داشته باشند درآن است که بین

یا اگر ، کند وجود داشته باشدخاطر رفتارهای اشتباه مجازات می شونده را به اعتماد های کنترل خارجی کهاگر مکانیسم

 ینخواهد هدایت کند، در امسیری که اعتمادکننده می هایی در اعتمادشونده وجود داشته باشد که رفتارهای او را درانگیزه

 [.0] تواند وجود داشته باشدنیز می صورت همکاری بدون اعتماد

 6یناناطم -2-6

در مورد داچ  برای مثالریخته است.  هم مشخص نشده و نامنظم و به یخوببه اعتماد در ادبیات اعتماد ارتباط بین اطمینان و

دیگر  فرد باید به افراد»صورت بیان کرده است: به این را سودآورانه اعتماد کند باید به فرد دیگر برای تولید یک فرددالیلی که 

نسبت دادن به فرد مشتاق  یک ای کهعنوان درجهبهرا  کوك و وال اعتماد«. که توانایی و انگیزه تولید دارند، اعتماد کند

 باشد، تعریف کردهمی عمل ها چه در حرف و چه دراهداف و مقاصد خوب به دیگران، برای اطمینان کردن به آن منظورها،

دو هر ن کند که بیاند. اومان اظهار میقائل شده است که بعضی از نویسندگان بین این دو مفهوم تمایز یاست. این در حال
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چه این دو مفهوم به انتظاراتی که ممکن است به ناامیدی و یأس  گراکند تمایز وجود دارد. او بیان می مفهوم اطمینان و اعتماد،

مقابل و میزان پذیرش ریسک  طرفشناخت و تعهد قبلی از یک اعتماد به » به این علت که ولی کننداشاره می هدایت شود

روتین صورت ممکن است به کند که این دو مفهوماومان پیشنهاد میاگر چه مینان متفاوت است. با اط ،«دارد موجود اشاره

موقعیت  یک درشما آلترناتیوها را بررسی نکنید، شما بستگی دارد. اگر  ها به ادراك و نگرشتمایز بین آنآورده شوند ولی 

های دیگر ممکن اینکه با انتخاب راه رغمدن ترجیح دهید علیشما راه را نسبت به دیگران برای عمل کر اما اگر هستیداطمینان 

اطمینان و اعتماد،  ومان بینلاید. با تمایز بیان شده توسط عنوان اعتماد تعریف کردهبه موقعیتی راشما بود چه رخ دهد، 

، موردی با اطمینان وجود رو شد و از ایندر نظر گرفته می بایستی شناخته و مفروضکه در گذشته ریسک میشود شناخته می

 .شده استانجام توسط اعتمادکننده، مانع از ابهام مفهومی موجود در تحقیقات  ندارد. شناخت ریسک

 

 7یبینقابلیت پیش -3-6

محسوب ابزارهایی برای کاهش عدم اطمینان  عنوانبه هاآن دو هربینی و اعتماد واضح است. ارتباط بین قابلیت پیش وجود

تعریفی که از  باگابارو  برای مثالاند. نظر گرفته شده در هم یکساناین دو با  متون از در بعضیبا این وجود اما ؛ گردندمی

رفتار  انتظار ای که فردمحدوده» اعتماد را گابارو. گرفته استنظر  بینی یکسان درپیشاعتماد را با قابلیت  کند،اعتماد می

در تعاریف تعریف کرده است. « کندبینی میپیشیک فرد را خوب  عملکرد ازفتار مطلوب رکه انتظار  هاییدیگران را در قالب

فراتر از  بایداعتماد اعتماد، دار شدن دیگری که از این دو مفهوم ارائه شده است روی هم افتادگی تعاریف وجود دارد. برای معنی

بینی پذیری است. قابلیت پیشتمایل فرد به ریسک وبینی، انگیزه بینی حرکت کند. بخش دیگر قابلیت پیشقابلیت پیش

صورت بهدارد بخش  اگر انتظار منفی فردی از یک .افزایش دهد رااینکه فرد در آینده به کسی اعتماد کند  تواند احتمالمی

دلیلی برای صورت،  شود. در هرهمکاری آن فرد با آن بخش می منجر به افزایش تمایل دهد. این برعکس و در جهت مثبت رخ

. محسوب گردد وجود دارد قدرت های کنترلمانند مکانیسم خارجییک عامل عنوان بینی، ممکن است بهپیش اینکه قابلیت

 . تأثیرگذار بر اعتماد باشد ترین عامل سازمانیتواند مهمبینی میقابلیت پیش

 

 هارای سازمانب اعتماداهمیت فرایند  -7

ها و یابیم این شرکتگذشته در می هایهای بزرگ در دههها و سازماند به وجود آمدن شرکتامروزه با بررسی تاریخی رون

پذیری با محیط را از اجتماعی و جهانی، همانند دایناسورهایی که تطبیق ها به علت عدم تطابق خود با روند تحوالتسازمان

های بزرگ با سازمان های اقتصادی ندارند؛ زیراابتمحکوم به فنا شدند، دیگر کارایی الزم را در عرصه رق دست داده و

های ناشی از شدن اقتصاد و پیچیدگیپیرامونی ناشی از جهانی ساختارهای سنتی توان و انعطاف الزم برای همسویی با تغییرات

تحوالت جهانی را  مقابله با خود ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان آن را ندارند و برای بقاء

و نهادینه کردن فرآیند یادگیری در سازمان است. « یادگیرنده سازمان»ترین این ابزارها، ایجاد به دست آورند. یکی از مهم

مدیریت معتقد  اندیشمند برجسته« پیتر دراکر»شود. های تجاری تلقی میمنشأ کسب امتیاز در رقابت عنوانامروزه یادگیری به

کارگیری شود و هر دو درگرو بهتولید ایجاد می های سازمانی دانش است زیرا ارزش از طریق نوآوری وت که کلید موفقیتاس

 آید، البته نباید فراموشحساب میها بهدانش، کلید تعیین کننده اثربخش در سازمان دانش است. به بیان دیگر انسان مجهز به

اقتصادی رقابتی باشد؛ در یک محیط  هایهای تجاری در شرایطی مطرح است که فعالیتتگیری از امتیاز در رقابنمود بهره

                                                           
7 - prodectability 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

045 

 

محوری است و در این حوزه تکنولوژی به دنبال این است که سکون را به  پررقابت، مزیت رقابتی درگرو داشتن تفکر تکنولوژی

مثابه به یریادگی 5995 یت کند. از همین رو، از دههایجاد سازمانی پویا و به ناگزیر یادگیرنده هدا یسوبه تغییر و تغییر را

های هر سازمان بستگی دارد، اما به رقابتـی به ویژگی توانمندی معطوف به پیشرفت مطرح شده است. برخورداری از مزیت

 لی مزیتآنان نقشی تعیین کننده در این مسیر دارند؛ به عبارت دیگر یادگیری منشأ اص یقین کارکنان هر سازمان و دانش

و تحول مثبت نیز به عادت تبدیل  رقابتی است. یادگیری برای تغییر است، به عبارتی یادگیری در هر سازمان باید به تحول

های ای را سرلوحه فعالیتبه اهداف خود، نکات و راهکارهای ویژه های موفق برای نیلها و سازمانشود؛ در این راستا شرکت

سازمانی دارا بودن فرهنگ که از این میان، پایبندی به تفکر خدمت به مشتری یا مشتری مداری و اندداده اقتصادی خود قرار

چنان پراهمیت شده است که سایر مقوالت منابع انسانی آن توان نام برد. امروزه مدیریت صحیحبرخوردار از بصیرت را می

یک  انی ایجاد شرایطی که سازمان یادگیرنده را رشد دهداند و برای پرورش نیروی انسگرفته مدیریتی در مراحل بعدی قرار

کارکنان آن برای باال بردن توانمندی  هایی موفق هستند که همهضرورت اساسی است. به همین دلیل در عصر حاضر سازمان

د و مجموعه مناسب برای این روند آموزشی است. یادگیری سازمانی یک فراین خود بکوشند و وظیفه مدیر فراهم آوردن شرایط

یادگیرنده اعمال  انجامد و دربرگیرنده رفتار سازمانی مشخص است که در سازمانکه به یادگیری کارکنان می اقداماتی است

اند، شود و افراد پیوسته برای کاربرد آنچه یاد گرفتهمی هایی همه شرایط یادگیری برای اعضاء فراهمگردد. در چنین سازمانمی

 شود. یک سازمان ممکن است خود را به ارائه آموزش و توسعهکه بحث خود تغییری مطرح می نجا استگمارند. ایهمت می

محیط را نداشته باشد، احتمال دارد که  متعهد کرده باشد اما اگر توانایی خود تغییری در مقابل تغییرات سریع و غیرمنتظره در

تر شود سازمان ن نیز همین عامل است؛ زیرا هرچه محیط رقابتیدر جها هاپذیر شود. علت ورشکستگی بسیاری از شرکتآسیب

های جدید توانایی ارائه ایده: های برجسته سازمان یادگیرنده عبارت است ازخود در عرصه رقابت بیافزاید. ویژگی باید بر توانائی

های مناسب برای جدید و انتخاب راه هایهای جدید، ارزیابی ایدهایده در رابطه با مشکالت، خالقیت و واکنش مثبت نسبت به

چندان دشوار نیست،  باشد، بلکه ضرورتی است برای بقاء سازماناین نکته که یادگیری موضوعی دلخواه نمی ها، دركتحقق آن

استراتژی سازمان و توسعه منابع انسانی. پس از آنکه بر  ای است میانعنوان یک هدف استراتژیک، رابطهزیرا یادگیری به

برای  های اصلیتأکید گردید حال باید برای گسترش این تفکر در تمام سازمان کوشید. زمینه همیت یادگیری در سازمانا

به دگرگونی در سازمان، عدم رضایت از  توان به تمایل شدیدحاکم شدن تفکر یادگیری در سازمان متعدد است و از جمله می

در سازمان مزیت رقابتی است، تحول در شناخت به نفع اهمیت نیروی انسانی  نشمدیریت سنتی، قبول این واقعیت که ارتقاء دا

بازار اشاره کرد. درنتیجه این  های مشتریان و تشدید رقابت درسرمایه ثابت در فرایند تولید، افزایش سطح خواسته در مقایسه با

شوند. گفتنی است با شناخت این ضرورت د میسازمان یادگیرنده متعه ضرورت و اهمیت ایجادعوامل، مدیران ارشد نسبت به

شده است.  مطرح رسیدن به یک جامعه یادگیـرنده مانند انگلستان، ایده یادگیری در سطح ملی در جهت حتی در کشورهایی

 است که در جامعه یادگیرنده اصل یادگیری برای شود اما مستلزم اینهای یادگیری بعدها جبران میها معتقدند هزینهآن

 خواهیمواقعی خود را پیدا کند و در آموزش و تحصیل اساس تفکر این باشد که ما می همیشه در تفکر مدیران ارشد جایگاه

 کشور که در رأس انجمن یادگیری سازمانی در «5پدلر»ارتباط  باشیم. در اینداشته  به معنای حقیقی ای یادگیرندهجامعه

 کند. سطوح یادگیری مراحلنهاده و روی موضوع توسعـه استعدادهـا در سازمان تأکید می رکند، پا را فراتمی کار انگلستان

سازمانی، مؤسسه باید  است. در یادگیری سازمانیو  سازمانیسازمانی، برونمختلف دارد و شامل: یادگیری فردی، گروهی، درون

رو شدن منظور روبهشته باشـد. باید توجـه داشت یادگیری بهنگـرش بلندمدتـی دا کند،از خود و محیطی که در آن فعالیت می
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آینده توانند به نمیمدیران  برخی از که کرد فراموش نبایدبینی، یک وظیفه کلیدی در یادگیری است.آینده غیرقابل پیش با

ه دست آمده یا طرز تفکر و رفتاری که بهای موفقیت در محدودههمواره  اند کهبیندیشند، زیرا عادت کرده بینیپیشغیرقابل 

دید منفی به آن  شود که افراد به چالش نپردازند و بهمثبت بوده عمل کنند. چنین شیوه تفکری موجب می در عمل برایشان

هایی که برای فرآیند توان نتیجه گرفت سازمانحالت ممکن است چالش، سازمان را تهدید کند. در غایت می این بنگرند. در

انفعال » شوند که برخی از تبعات این تفکر غلط عبارتند ازرو میهای سازمانی روبهدشواری ریزی ننمایند باهم یادگیری برنامهم

همچنین  «و فقدان پویائی در بلندمدت تثبیت وضعیت موجود در مؤسسه»، «تفاوتی کارکنان نسبت به سرنوشت سازمانو بی

حالی که ممکن است شایستگی آن را نداشته باشند و این توقع در آنان ایجاد  سازمان، در تبدیل برخی از افراد به مغز متفکر

دادن به  بهاکم که از تبعات چون و چرا اجرا کنند. سرانجام آنکه روحیه انفعالکارکنان فرامین و نظرات آنان را بی شود که سایر

کارانه عمل کنند و در برابر هر تحولی مقاومت منفی محافظه التتحو برابر کارکنان در از گردد برخییادگیری است سبب می

 [.0] نشان دهند

 

  بازخورد اعتماد در سازمان -8

شروع به رشد کرد و این مفهوم از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار  5955توجه به مفهوم اعتماد در خالل سال های 

 [.53دتًا در حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی انجام گرفته است ]گرفته است. پژوهش های اولیه مربوط به اعتماد عم

حد و اندازه ای که یک نفر تمایل دارد تا به سخنان و اعمال دیگری »( اعتماد را اینگونه تعریف کرده اند: 5955کوك و وال )

داشتن به انتظارات مثبت در مورد  ( تعریف اعتماد را حالتی شامل اطمینان5995[. بون و هولمز )54« ]اطمینان داشته باشد

 [.50انگیزه های دیگران در موقعیت هایی که خطری در پی دارد، می دانند ]

[. اعتماد 55شاو اعتماد را، اعتقاد به این موضوع تعریف می کند که برای دستیابی به انتظارات مان، به دیگران وابسته هستیم ]

له اجتماعی به سختی مورد مطالعه قرار گرفته و شکلی از ارتباط تبادلی بین یک ساختار چند بعدی است که در نظریه مباد

کارکنان و سازمان و ارتباط تبادلی پویا میان کارکنان و مدیران تبیین گردیده است. در سازمان هایی که دارای اعتماد 

یک گروه کاری اغلب به شکست سیستمی پایین، تسهیم اطالعات با دقّت کمتری صورت می پذیرد و اعتماد پایین اعضای 

نهایی می انجامد. با این وجود، اعتماد در بر گیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است و کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی 

[. سطح پایین اعتماد باعث می گردد که کارکنان جریان اطالعات را در سازمان منحرف کنند و سوء ظن 57به شمار می رود ]

مانی در بین کارکنان رواج پیدا کند و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان از کیفیت و بدگ

مطلوبی برخوردار نباشند. اعتماد مفهومی چند سطحی بوده، به تعامالت سطوح گوناگون همکاران، تیم ها و سطوح درون 

د سازمانی، مدیران باید محیطی از اعتماد را ایجاد کنند که برای هر یک از [. برای افزایش اعتما55سازمانی مربوط می شود ]

[. ادراك کارکنان از اعتماد به مدیران خود بر مبنای ویژگی های از جمله نیک خواهی، 59کارکنان قابل تجربه و مشهود باشد ]

د. مدیران سعی دارند که رابط مبتنی بر درستی و صداقت، توانایی، گشودگی در تسهیم اطالعات و همسانی در رفتار می باش

اعتماد را ایجاد کنند تا هماهنگی بین کارکنان و مدیران و دیگران را افزایش دهند و تنش های ما بین کارکنان و مدیران را 

ن تأثیر به [. اعتماد به مدیر می تواند جنبه های مختلفی از رفتار کاری کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد که ای57کاهش دهند ]

علت روابط نزدیک بین مدیر و مرئوس و قدرت مدیر در حفظ نگرش کارکنان نسبت به خود می باشد. ایجاد اعتماد به سازمان 

از طریق  انتظارات مثبتی که افراد درباره رفتارهای همکاران در نقش های سازمانی، روابط و سیستم ها دارند، مشخص شده 

 [.59است ]
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 نتیجه گیری  -9

 . است سازمان موفقیت برای مهم سازمانی عنصر یک اعتماد

 ضربه و نوآوری فقدان بهره وری، کاهش و استرس افزایش سبب اعتماد پایین سطوح که دهد می نشان آمده به دست نتایج

 . شود می گیری تصمیم فرایند به کردن وارد

 مدیریت به کمکانی و سازم نوآوری افزایش غیبت، هشکا کارکنان، روحیة افزایش سبب اعتماد باالی سطوح دیگر، سوی از

 .شود می مؤثر تغییر

 ایجاد به تعهد نیازمند ایجاد اعتماد. شود می شروع مشترك ارزش های مبنای بر فرهنگ یک ایجاد با نخست سازی اعتماد

 .است مقابل طرف با روابط گشودگی و انسجام صداقت، مبنای بر فردی بین روابط

 فرایند یک اعتماد ایجاد که داشت توجه باید باشند اعتماد از آکنده جو یک ایجاد دنبال به سازمانها که شود می توصیه پس

 .کند می ارزش تر با را آن شود می ناشی اعتماد از که مزایایی و پویاست پدیده ای بلکه نیست، ساده

روز باقی بمانند، باید خود را به تفکرهای نوین کسب سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط پرتالطم و رقابتی اماز طرفی 

و کار مجهز سازند و به طور مستمر خود را بهبود بخشند. رهبری این گونه سازمان ها بسیار حساس و پیچیده است و زمانی 

ی است. این حساسیت دو چندان می شود که رهبر با تغییرهای انطباقی روبه رو باشد که بسیار متفاوت از تغییرهای فن

مشکالت فنی از طریق دانش فنی و فرآیندهای متداول حل مسئله قابل حل هستند، در حالی که مشکالت انطباقی در برابر 

این گونه راه حلها متفاوت است. رهبری یک سازمان برای انطباق پذیری با تغییرها و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید 

طلبد که عمومًا مدیران برای پاسخ به آنها با مشکالت بسیاری مواجه می شوند. در این کسب و کار، ویژگیهای خاصی را می 

زمینه یکی از مهمترین مولفه های شخصیتی که می تواند به رهبران و مدیران کمک کند. هوش هیجانی است. با توجه به 

دی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج با اینکه هوش هیجانی، توان استفاده از احساس و هیجان خود و دیگران در رفتار فر

بنابراین، تلفیق دانش مدیریتی و تواناییهای هیجانی در مدیریت می تواند در سوق دادن افراد به سوی ؛ حداکثر رضایت است

نی ید و فروش و بازار و مدیریت و تجارت به صورتی اجتناب ناپذیر با عامل انساخر دستیابی به هدف کارساز و مفید باشد.

سروکار دارند. چه در محیط داخل سازمان که سلول اصلی تشکیل دهنده واحدها افراد می باشند و چه در محیط خارج از 

سازمان که مدیریت با عوامل متعدد انسانی سروکار دارد. از دولتمردانی که قوانین تجاری را تدوین می کنند و گروهای مرجع 

ان که سالیق مردم را در خرید اجناس و رواج مد جهت دهی می نمایند و نهاد اجتماعی مثل قهرمانان ورزشی و هنرمند

خانواده که بخصوص در خریدهای بزرگ کانون اصلی مشورت می باشند و مشتریان نهایی که خریداران اصلی هستند تا 

وش هیجانی به عنوان نمایندگی های فروش و توزیع همگی عامل انسان را به عنوان هسته مرکزی با خود همراه دارند. ه

توانایی درك احساسات و نیاز دیگران بسیار کارسازیست در جهت هدایت دیگران در راهی که منتهی به اهداف بلند مدت و 

 کوتاه مدت سازمانی و رضایت افراد و جامعه می شود.
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