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 به چه کسی اعتماد می کنید؟
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 به چه دلیل دیگران باید به شما اعتماد کنند؟



3 

 اعتمادسازي



 )اریکسون(اعتقاد کلی به خوبی دیگران •
اعتقاد کلی یک شخص به این که فرد، •

گروه یا سازمان دیگر در جهت سوء استفاده 
 .از آسیب پذیري او اقدام نخواهد کرد

 احساس امنیت درونی•
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 اعتماد
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 اعتماد در روابط سازمانی

توقع صریح از دیگري به  
طلبی   خودداري از فرصت

چه به صورت گفتار،  
رفتار، فکر و یا در  

 ها گیري تصمیم
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 آیا فرد قابل اعتمادي هستم؟

 
 به گروه ها و سازمان هاي دیگر اعتماد دارم؟

 با دیگران روابط مبتنی بر اعتماد دارم؟ 

 
 در اجتماعی سرشار از اعتماد زندگی می کنم؟ 
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 آیا فرد قابل اعتمادي هستم؟

 
 به گروه ها و سازمان هاي دیگر اعتماد دارم؟

 با دیگران روابط مبتنی بر اعتماد دارم؟ 

 
شبکه  در اجتماعی سرشار از اعتماد زندگی می کنم؟ 

 اعتماد



 روابط اعتماد در مقیاس اجتماعی

اعتماد اجتماعی  
)اعتماد مدنی(  

 
 
 اعتماد بین سازمانی

 ) اعتماد تعمیم یافته(  

 اعتماد به دیگران 

اعتماد بین فردي، (
)اعتماد درون سازمانی  

اعتماد به خود    
)اعتماد درون فردي(  
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 اعتمادسازي در مقیاس اجتماعی و مساله فساد  

اعتماد اجتماعی  
)اعتماد مدنی(  

 
 
 اعتماد بین سازمانی

 ) اعتماد تعمیم یافته(  

 اعتماد به دیگران 

اعتماد بین فردي، (
)اعتماد درون سازمانی  

اعتماد به خود    
)اعتماد درون فردي(  
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نظریه سرمایه  
اجتماعی 

 پاتنام

نظریه هاي  
مبتنی بر  

دولت هاي رفاه و 
 تقویت نهادي



 اعتماد به خود
 اصول اعتبار فردي
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 آیا انسان قابل پذیرشی هستم؟•
 قابل اطمینانم؟•
 براي همکارانم و براي مردم قابل اعتمادم؟•

 

 راست گویی
 انگیزه ها و اهداف 

 توانایی ها و قابلیت ها

 موفقیت ها و دستاوردها
 درستی

 راستی
 صداقت

 خودباوري و اعتماد به نفس
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  ،بین فردي سازياعتماد
 الگویی براي ارتقاء عملکرد در تشکل ها و سازمان ها



 کارگروهی
راهبردها و روش هاي ایجاد اعتماد در 

اعضا و و میان بین اعضاي تشکل ها 
 تشکل ها کدام است؟مدیران 
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 ...اعتمادسازي 
 آن گونه که عمل می کنیم

 اصول ارتباط بین فردي 



رازها...اعتمادسازي    

 .استفاده از همه ي روش هاي اعتماد سازي ریشه در اعتماد درونی دارند•
 .کاري که انجام می دهید مهم است نه حرفی که می زنید•
 .هر رابطه اي حساب اعتماد ویژه خود را دارد•
 اعتماد به سختی تولید می شود و به سادگی نابود می شود•
 .رفتار اعتماد ساز موجی است•
 .اعتماد سازي شکل کاملی از قدرت همدلی با دیگران است•
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 کلیدهاي اعتماد سازي



)خودباوري(اعتماد به خود   
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 تشخیص موقعیت اعتمادسازي
 خواندن موقعیت

 موقعیت هاي طالیی براي اعتمادسازي
 باید گاهی صبرکرد

 گاهی آرام بود
 گاهی سرعت را کم کرد

.و منتظر بود  
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 تشخیص موقعیت اعتمادسازي

 توان صبر کردن براي رویارویی با آنچه باید روي دهد،
 براي مواجهه با آنچه روي می دهد،

 شکیبیدن،
 گشاده بودن،
 تحمل کردن،

.آزاد بودن  
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 شنونده اي
 !کوشا باش 

 
 

 
 

 همدلی
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 خلوص/شفافیت
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 .آن را درك کنند و ارزیابی کنندد نبتوانحقیقت را به گونه اي بیان کن که مردم 

 .شفافیت کاذب فریب کاري است
 “به نظر آمدن”نه “ بودن”

 شفافیت نخستین عامل کلیدي اعتماد
 سریع ترین راه اعتماد سازي

 
 



 
 

 احترام به دیگران
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 .دیگران همنوعان ما هستند، آن ها انسان هستند نه ابزار رسیدن ما به هدف هایمان
 .با دیگران چنان باش که دوست داري دیگران با تو رفتار کنند

 .تظاهر به احترام و نشان دادن احترام فقط به کسانی که به آن ها نیاز داریم ریاکاري است
 .  قدردانی کنید
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 قدرت اعتماد کردن

 
 
 

 اعتماد کنید تا اعتماد کنند
 شما چگونه اعتماد می کنید؟

 اعتماد خود را چگونه نشان می دهید؟
 
 



 
 وفادارباش، متعهد بمان
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 بردباري
 تالش مداوم

 ...تعهد
 درك دیگران از قابل اعتماد بودن شما؟

 قابل اتکا بودن
 
 



 
 وفادارباش، متعهد بمان
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 بردباري
 تالش مداوم

 ...تعهد
 درك دیگران از قابل اعتماد بودن شما؟

 قابل اتکا بودن
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 مسوولیت پذیري
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Reliability 
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Truth 

Reliability 
Understanding 

Services 

Time 
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 احتصر

 
 



 
 خطاهااصالح  
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 دادنگزارش 
 



 
 

 واقع بینی
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بیان روشن 
 انتظارات
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 بهتر شدن
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 صراحت داشتن
 )راستی(صادق بودن 

 احترام به دیگران
 شفافیت

 وفاداري، متعهد بودن
 اصالح خطاها

 ارایه نتایج -گزارش دهی
 واقع بینی

 بیان روشن انتظارات
 مسوولیت پذیري

 شنونده فعال بودن
 بهتر شدن

 اعتماد کردن
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 اصل تعادل در اعتمادسازي



 ابوالفضل وطن پرست 38



39 

.پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم  
.دوستی مان راهاي  بالوگرنه می شکنیم   

 شاد باشید
پرست  وطنابوالفضل   
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