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اعتماد یا سخت گیری؟ کدام بهتر است؟
استفان ام.آر.کاوی – ربکا مریل مترجم: ربابه امیری - انتشارات سپید

روابط، گروه ها، خانواده ها، سازمان ها، ملت ها، نظام های  انسان ها،  در میان همه  

برداشته   میان  از  اگر  که  دارد  وجود  مشترک  عامل  یک  فقط  تمدن ها  و  اقتصادی 

شود، قدرتمندترین دولت ها، موفق ترین تجارت ها، فوق العاده ترین روابط دوستانه، 

محکم ترین شخصیت ها را از میان خواهد برد. از طرف دیگر همین خصیصه  مشترک، 

اگر ایجاد شود و جان بگیرد، توانایی خلق سعادتمندی و موفقیت هایی شکوهمند را 

در زندگی بشر خواهد داشت. این کیمیا، همان اعتماد است.

ابعاد زندگی و همه  تالش ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد  اعتماد کیفیت تمام 

و چگونگی تمامی لحظه های حال و آینده را از نظر مسیر و نتیجه، هم در مسائل 

شخصی و هم موارد کاری، دستخوش تغییر می کند.
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7 نوع خسارتی که سازمان ها با اعتماد پایین باید بپردازند:
۱. غرامت اخراج

غرامت اخراج یک تکرار غیر الزم است. البته وجود سیستم های تعدیل نیرو الزم به 

نظر می رسد؛ اما خسارت آن باید توسط تمامی سلسله مراتب سازمانی و الیه های 

مدیریتی پرداخت شود. در برخی شرایط نیز، طراحی دوباره سیستم ها )به دلیل 

غرامت اخراج و رفتار با اعتماد پایین( هزینه ای اضافی روی دست سازمان است.

2. کاغذبازی
کاغذبازی یعنی قوانین، سیاست ها و شیوه های پیچیده و دست و پاگیر اداری که 

حجم زیادی از زمان و کاغذ را به هدر می دهد. کاغذبازی به جای اهمیت بر رشد و 

بهتر شدن هر روز، فقط پیچیدگی ها و هزینه ها را باال می برد. عاملی جز بی اعتمادی، 

موجب این کار نشده و کاغذبازی نتیجه ای جز بی اعتمادی نخواهد داشت.

3. سیاست ها
تعریف سازمان ها از سیاست این است: از تاکتیک و استراتژی برای کسب قدرت، 

سیاست های اداری باعث رفتارهای زیر می شوند: امتناع از دادن اطالعات، رقابت 

تنگاتنگ، عمل کردن به دستورکارهای مخفیانه، بدگویی و برگزاری جلسات پشت 

سرهم، رفتارهایی که به طرز سرسام آوری پول، وقت، استعداد و انرژی ها را به هدر 

می دهند. این رفتارها همچنین، جو موجود را مسموم و استراتژی ها را از خط خارج 

کرده و خالقیت و روابط را کم رنگ می کنند. در حقیقت از هر طرف که به آن نگاه 

کنی، سیاست نقطه  مقابل اعتماد است.

4. بی مسئولیتی
اما  بی مسئولیتی زمانی ثابت می شود که کارکنان به  ظاهر سر کار خود هستند؛ 

عمال کار مفیدی انجام نمی دهند. آن ها فقط در حدی کار می کنند که حقوق آخر 

ماه را گرفته و اخراج نشوند؛ اما از استعداد، خالقیت و انرژی خود هیچ استفاده ای 
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نمی کنند. این افراد فقط جسمشان آنجا است و قلب و ذهنشان همواره در جای 

را  اعتماد نداشتن  اما  برای بی مسئولیتی وجود دارد؛  دیگری است. دالیل زیادی 

شاید بتوان مهم ترین آن ها دانست.

5. نقل و انتقاالت
دارد و در فرهنگ  بر  در  برای سازمان ها  را  زیادی  کارکنان هزینه   انتقاالت  و  نقل 

سازمانی با اعتماد پایین، این میزان، باالتر از استاندارد بازار و صنعت است. من در 

مورد جابه جایی عقالنی افراد نامتناسب صحبت نمی کنم، بلکه منظورم جابه جایی 

غیرمنطقی افراد کارآمد است. افرادی که کار خود را به درستی انجام می دهند و 

خواهان کار در محیطی با اعتماد باال هستند اما وقتی مورد اعتماد قرار نمی گیرند، 

ترجیح می دهند در فضایی غیر از آنجا به کار خود ادامه بدهند. این افراد به علت 

خسته شدن از کاغذبازی و سیاست های اداری، محیط بی اعتماد و رابطه  بدشان با 

مدیر ارشد خود، تصمیم به انتقال می گیرند و البته سازمان خسارت سنگینی برای 

آن پرداخت خواهد کرد.

6. تالطم
تالطم یعنی جایگزینی و نقل و انتقاالت سهامداران به جای کارمندان. 

این دامنه  اعتماد پایین درون سازمان ها به تعامالت درون بازار نیز کشیده شده  

است و موجب نقل و انتقال بزرگ تری بین مشتریان، عرضه کننده ها، توزیع کنندگان 

و سرمایه داران می شود. 

وقتی کارمندان مورد اعتماد قرار نمی گیرند، این بی اعتمادی را به مشتریان منتقل 

می کنند و سرانجام مشتریان از آن سازمان کناره می گیرند.

7. کاله برداری
کاله برداری، جاده صاف کن نیرنگ، خراب کاری، مانع تراشی، فریب کاری و اخالل 

بوده و هزینه تولید شده توسط آن بسیار گزاف است. 
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کاله برداری موضوعی است که منحصرا به شخصیت )فقدان شرافت و وجود نیات 

معطوف به خود( مربوط است.

7 سودی که سازمان ها با اعتماد به دست می آورند
۱. ارزش  افزوده شده

میزان باالی اعتماد، ارزش را در دو بعد افزایش می دهد. یک، ارزش  افزوده شده 

به سهامداران که از طریق چند برابر شدن قیمت سهام )بر طبق تحقیقات موجود( 

خود را نشان می دهد و دوم ارزش افزوده شده به مشتریان. این شرکت ها به  طور 

مقابل،  در  نیز  این دسته  و  کرده  را نصیب مشتریان خود  بیشتری  ارزش  مداوم 

ارزش بیشتری را برای سهامداران خود تولید می کنند.

2. رشد شتابان
شرکت های با اعتماد باال نه  تنها در ارزش بخشیدن به سهامداران، بلکه در میزان 

فروش و منفعت نیز بهتر از شرکت های با اعتماد پایین عمل می کنند. تحقیقات 

نشان داده مشتریان از این شرکت ها بیشتر خرید کرده، بیشتر به آنجا مراجعت 

می کنند و زمان بیشتری در آنجا می مانند. از طرف دیگر سازمان ها این عملکرد بهتر 

را با قیمت پایین تری انجام می دهند.

3. خالقیت توسعه یافته
شرکت های با اعتماد باال همیشه در مورد محصول یا ارائه خدمت خود بسیار مبتکر 

هستند؛ چون در محیطی کار می  کنند که همه، اطالعاتشان را در اختیار یکدیگر قرار 

داده، در غیاب هم حرمت و اعتبار یکدیگر را حفظ می کنند، خواهان ریسک کردن 

هستند، واهمه ای از اشتباه ندارند و قدرت همکاری با دیگران را دارند و تمامی این 

شرایط محصول اعتماد باال است.
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4. مشارکت بیشتر
در شرکت های با اعتماد باال روحی از مشارکت و کار دسته جمعی دیده می شود؛ 

را می زند. همان طور  اول  امروز حرف  اقتصاد جهانی  برای موفقیت در  عاملی که 

که دکتر میشائل همر، مشاور تجاری، گفته است: »تجدید مهندسی ها فقط یک 

فقط  مشارکت  این  البته  است.  بوده   مشارکتی  اقتصاد  برای  دست گرمی  وسیله 

محدود به درون سازمان نیست و شامل حال مشتریان و عرضه کننده های بیرونی 

هم می شود«.

5. شراکت قوی تر
تحقیقی در دانشکده بازرگانی warwick نشان داده است که روابط شراکتی مبتنی 

را نصیب خود  قراردادها(  ارزش  از  درصد   ۴۰ از  )بیش   اعتماد، سود سرشاری  بر 

می کنند؛ اما روابطی که فقط زبان قرارداد را می فهمند نه اعتماد را، روند بدی را طی 

می کنند.

6. اجرای بهتر
شرکت های با اعتماد باال نسبت به شرکت های با میزان اعتماد پایین، استراتژی های 

خود را به نحوه بهتری به مرحله  اجرا در می آورند.

7. وفاداری بیشتر
شرکت های با اعتماد باال، باعث برانگیختن میزان باالیی از اعتماد در سهامداران 

اولیه  خود یعنی همکاران، مشتریان، عرضه کننده ها، توزیع کننده ها و سرمایه گذاران 

می شوند. اتفاقی که در شرکت های با اعتماد پایین به چشم نمی خورد.

میزان  ناخودآگاه  که  کار خود  به  اعتماد  از  و سود حاصل  منافع  تمام  افزودن  با 

خسارت ها را به صفر می رساند، شکی نمی ماند که به زودی ارتباط معنادار، مستقیم 

و قابل اندازه گیری بین اعتماد باال، سرعت باال، هزینه  کم و ارزش افزوده شده را در 
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خواهید یافت. هیچ نظامی سودمندتر از نظام اقتصادی مبتنی بر اعتماد نیست. 

هیچ عاملی مناسب تر از تاثیر فراگیر اعتماد نیست و کلید صالحت یک رهبر در 

اقتصاد نوین جهانی توانایی ایجاد، رشد، تقدیم و بازاریابی اعتماد است.

»سرعت هیچ  چیز به پای سرعت اعتماد نمی رسد«.
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