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 روابط حرفه ایاعتماد در  افزایشهفت عامل 

 ی وایتلداگ و پُ :گاننویسند

 حسین گایینیترجمه: 

 
رگذار باشد که شما به عنوان یک رهبر اجزای سازنده و کارآیی آن را در ساختن یتواند تاثمیاعتماد تنها زمانی 

 یک محیط سودمند بشناسید. 

. چرا که ما کارفرمایان در حقیقت با اعداد و ارقام یا حتی با سازماندهی است و کار کسب درمهمی  عنصرروابط 

ط تعریف در ارتبا کسب وکاردهیم. پس بلکه اینکار را با مردم انجام می بریمکسب و کار خود را پیش مینیست که 

ری نده و یا مشت. پیش از اینکه اهمیت این ارتباط به کارمند، عرضه کننده، فروشبین فردیشود، ارتباطات می

 است.  فردی بینامری  کسب وکارتر این است که بدانیم مربوط باشد مهم

دانند که د قلب هر نوع پیوندی است. همه میهای سازنده باید اعتماد را گسترش داد. اعتمابرای داشتن ارتباط

خ به اعتبار، درستی، اعتقادی راس"گونه که دیکشنری مریام وبستر آن را اعتماد یک احساس مثبت است، همان

 تعریف کرده است.  "توانایی و قدرت یک شخص یا یک چیز
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اعتماد فرد یا گروه دیگری  ه یک شخص موردزمانی ک"گوید، ل به عنوان یک کارفرما و مولف میایوان کارمیکا

 ایرفهحابط کند. به هر صورت، ایجاد و حفظ اعتماد در روای موفقیت بطرز وحشتناکی سقوط میبر اونباشد شانس 

 برای موفقیت شما و سازمانتان بسیار حیاتی است. 

ریت سیستم از دانشگاه اعتماد امری جادویی و دور از دسترس نیست. در همین رابطه، رابرت هرلی پروفسور مدی

. هرلی هفت عامل اساسی را که به شما کمک "ای قابل فهم و تاثیرگذار استاعتماد پروسه"نویسد، فوردهام می

 کرده است: فهرستو در نتیجه خروجی مثبت داشته باشید را افزایش داده کند تا اعتماد را یم

 شود.امنیت باعث پایین آمدن اعتماد میکمبود  ؛هر چه بیشتر بهترامنیت: 

 کند.تماد مییه بداند بیشتر به شما اعاگر کسی شما را به خودش شبها: شباهت

 . "کنمگر چنین است من به شما اعتماد میسیر هستیم؟ امآیا ما در یک ": هاراستایی عالقمندیهم

 جنگی؟میکنی و تالش میها آیا شما به دنبال عالیق من هستی و برای آندلگرمی خیرخواهانه: 

 صالحیت را دارید؟ این توانم مطمئن باشم که شما به قول خود عمل خواهید کرد؟ آیا آیا من میقابلیت: 

 آیا شما همان که گفتی را انجام خواهی داد؟ آیا این قابل پیش بینی است؟ : تمامیتذیری و پیش بینی پ

 پرده پوشی باعث ایجاد اعتماد می شود.روابط صادقانه و بیسطح ارتباطات: 

 ها تاثیرگذاری دارند را بررسی کنیم. بیایید با هم سه موقعیتی که این عوامل در آن

د ساز با درصونماینده یک شرکت ساخت چار یک بحران مالی شد. ایشانوکلین ما داخیرا یکی از مفروشندگان: 

باالیی از قراردادهای دولتی بود و تجربه رشد سریع را داشت. اما این رشد، با توجه به بارپرداخت کُند در این 

 ها در پرداخت پول به فروشندگان دچار مشکل شوند. صنعت باعث شد که آن

را  ددارک دید تا ارتباطات خوتای ای تشدید بحران، این شرکت برنامهن شدن و انتظار کشیدن براما به جای پنها

ها توضیح ها را بررسی کرده و به آنها هر هفته فروشندگان خود را فراخواندند تا اوضاع مالی آنتر کند. آنقوی

 نقدینگی را داشته باشند.  دهند که چه مقدار پول دریافت خواهند کرد و هفته آینده انتظار چه مقدار

ها گذارد و از آنمیها احترام کند و به آنها در یک مسیر حرکت مید که با آنها یادآور شهمچنین شرکت به آن

قول خود بماند و اگر نه، زودتر به فروشندگان توانست روی می کرد. نتیجه اینکه شرکت وری درخواست اعتماد و صب

طول چند ماه شرکت توانست همه پرداخت ها را انجام دهد و این کار تنها با  خود هشدار می داد. سرانجام در

 جلب اعتماد فروشندگان میسر شد. 
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 شود. تر شدن روابط میبرخی موارد صداقت شرکت باعث قوی در حقیقت، در

ه شما ، زمانی کنهییکی از موکلین ما در زمینه بازاریابی با پانصد شرکت بزرگ همکاری دارد. در این زممشتریان: 

امری ضروری است. بارها موکل ما  کسب و کار کوچک هستید ایجاد اعتماد برای گسترش کسب و کاردرگیر یک 

ولید تاش استفاده کرد. در ابتدا برای اثبات تواناییای برای در یک قرارداد کوچک به عنوان پلهاز یک موفقیت 

 شدند. های داده شده متمرکز میام مو به موی وعدهانج رویکردند و از آن پس بیشتر تالش می

 به منظور بهبود اعتماد دوطرفه نیز تالش کرد.  بین فردیهمچنین این شرکت برای ایجاد روابط 

جبورند همیشه مها شراکت داریم صنعتی پرخطر است. کارمندان هایی که ما در آنکارو کسبیکی از کارمندان: 

اند باعث تومستقیم قرار دارند. این مسئله میمشتریان اغلب ناراضی از اوضاع، در ارتباط گوش به زنگ باشند و با 

 کارمندان روابط عمومی شود.  ه ویژهناخشنودی کارمند و ب

 مند است. تیم مدیریتر مجموعه از شرایط خوبی نیز بهرهتوسط صاحب شرکت و مدی کسب وکارحال، این با این

کنند. همچنین، ها احساس دلگرمی میکه به عالیق کارمندان توجه داشته و آنفضایی را طراحی کرده است 

 ها دارد. کند و روابطی روشن با آنطح قابل قبولی برآورده میرا در سمدیریت انتظاراتِ کارمندان 

 یهارا مدیریت با طرح و ایجاد موقعیتکار کنند و ایندن هدف و نقش خود احساس امنیت میکارمندان با فهمی

 شود. می جمعی ایجاد احساس قدرت های دسته جمعی انجام داده که باعثتیمی، اردوها و فعالیت

روی هم رفته، اعتماد بخش مهم و ضروری هر نوع رابطه مثبت و سازنده است. خوشبختانه، زمانی که شما به 

توانید منتظر تاثیرات آن می ،نیدعنوان یک مدیر و رهبر اجزاء و کاربرد اعتماد را در ایجاد فضایی سازنده درک ک

طور د و به این بیاندیشید که چدر کار خود باشید. ما به شما توصیه می کنیم که به عوامل لیست باال فکر کنی

 توانید آن را در مجموعه خود به کار بگیرید. می
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