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Abstract
The purpose of this study is to provide a model of trust
building process in the country's relief network considering
the importance of establishing trust in the supply chain of
humanitarian services as well as theoretical poverty in the
field of trust building. Thus, three major recent events in
Tehran province have been selected as a case study. Due to
the lack of qualitative research in the field of trust building,
using the grounded Theory, version 2015 of Corbin and
Strauss, the trust building model process in the relief
network is designed based on interview with 8 experts
involved in the relief network. Given the importance of
establishing trust between the members of the relief
network and the lack of a comprehensive model in this area,
this study aims to design a trust building model and
examine the critical role of trust in the successful relief
process and its reflection. The research findings are
classified in three phases of conditions, actions and
outcomes. The weak structures of the society and the
community management system are a major obstacle to
building trust. And insufficient funding, lack of certainty,
unsuccessful performance, lack of coordination and
cooperation between responsible groups and lack of
preparation are the main sources of distrust.
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چکیده
هدف از این پژوهش با توجه به اهمیت مسئله ایجاد اعتماد در زنجیرة تأمین
 ارائه مدلی از،خدمات بشردوستانه و نیز فقر نظری در حوزة اعتمادسازی
 سه، برای انجام این مطالعه.فرایند اعتمادسازی در شبکة امداد کشور است
حادثة بزرگ اخیر استان تهران مورد مطالعه انتخاب شده است و با توجه به
 با استفاده از روش نظریة داده،کمبود تحقیقات کیفی در حوزة اعتمادسازی
 مدل فرایند اعتمادسازی در شبکة، کوربین و استراوس2199 بنیاد نسخه
 طراحی، نفر از خبرگان حاضر در شبکة امداد8 امداد براساس مصاحبه با
 با توجه به اهمیت ایجاد اعتماد میان اعضای حاضر در شبکة.شده است
 پژوهش حاضر به طراحی،امدادرسانی و فقدان مدلی جامع در این حیطه
مدل ساخت اعتماد و بررسی نقش حساس اعتماد در فرایند امدادرسانی
 اقدامات و، فاز شرایط3  یافتههای پژوهش در.موفق و بازتاب آن میپردازد
 ساختارهای ضعیف جامعه و سیستم مدیریت.پیامدها طبقهبندی شدهاند
 نامشخص بودن،جامعه مانع بزرگ ایجاد اعتماد است و کافی نبودن بودجه
 عدم هماهنگی و همکاری کارگروههای مسئول، عملکرد ناموفق،متولی امر
.و آمادگی نداشتن از عوامل اصلی بیاعتمادی تعیین شده است
واژههای کلیدی

. نظریة دادهبنیاد، شبکة تأمین بشردوستانه،اعتماد

 احمد جعفرنژاد چقوشی:* نویسنده مسئول

06

طراحی مدل اعتمادسازی در شبکة تأمین خدمات بشردوستانه …

مقدمه
اعتماد یک مفهوم کلیدی در مدیریت شبکة تأمین استت (بتاررات،9
2112؛ منتزر و همکاران )2119 ،2که به صورت ختا در ادبیتات
همراه با همکاری در زنجیرة تتأمین بتهکار رفتته استت (ررستن و
همکاران .)2113 ،3جدا از تأکید زیاد بر تستهیم اطععتات ،یکتی از
مهمترین هستههای توسعة اعتماد در شبکههتای تتأمین از طریتق
تیمهای بین وظیفهای 2و بین سازمانی 9است (کریستوفر و تاویتل،6
 .)2116فاوکت و همکاران )2118( 7از این فراتر رفته و تیمهای بین
وظیفهای و بین سازمانی را تیمهای زنجیرة تأمین نامگذاری کرده اند
و نبودن اعتماد میان آنها را یکی از مهمتترین موانتع پیتادهستازی
اثربخش شبکههای تأمین عنوان کتردهانتد .امتا بعضتی تتیمهتا و
همچنین بعضی شبکههای تأمین موقتی بوده و بنتابراین بترخعف
اکثر تحقیقات پیشین که اعتماد را براساس روابط بلندمدت بررستی
کردهاند ،مسئله اعتماد در شبکههای موقت به صورت دقیق بررسی
نشده است .شبکههای تأمین زودگذر و موقتی را میتتوان در قالت
پروژههای صنعتی مدتدار ،پروژههای ساختمانی و تسکین فجتایع8
مثال زد .براساس تعریف گروه تحقیقاتی شبکههای بهسرعت تشکیل
شده 1در سال  ،2116این شبکهها دارای  9عنصر هستند .این شبکه-
هتتا از افتترادی تشکیلشتتدهاند کتته  -9بهستترعت دورهتتم جمتتع
میشوند -2 ،از جوامتع گونتاگون متیباشتند -3 ،در یتک فضتای
گفتگوی به اشتراک گذاشته با هم کار متیکننتد -2 ،برنامتهریتزی
میکنند و به انجام اقدامات خود تعهد دارند -9 ،مأموریتهای بزرگ
و اورژانسی را انجام میدهند.
نتایج آزاردهنده در سالهای اخیر گتواه آن استت کته فجتایع
طبیعی و بشر ساخته با فراوانی و شدت بیشتری در حال وقوع است.
اگر نمودار تعداد وقوع حوادث طبیعی از یتک قترن پتیش تتاکنتون
بررسی شود ،نرخ افزایشی وقوع فجایع بهطور کامعً ملموسی قابتل
مشاهده است .صرفنظر از اینکه دریل اصلی افتزایش وقتوع ایتن
رویدادها چه است،
یک نتیجه کامعً شفاف آن است کته بته توانتایی بتارتری در
فراهم کردن امداد و بازستازی مکانهتای حادثهدیتده ،نیتاز استت.
معمورً ،واژه «فاجعه» اشاره به اختعلی 91دارد که بتهطور فیزیکتی
سیستمی را کامعً تحتتأثیر قرار داده و اولویتها و اهدافش را مورد
1. Barratt
2. Mentzer & et al.
3. Larsen & Andresen
4. Cross-Functional
5. inter-organizational
6. Christopher & et al.
7. Fawcett& et al.
8. Disaster Relief
9. Hastily Formed Networks
10. Disruption

تهدید قرار میدهد (ون واسنهاو .)2116 ،99از منظر دلیل وقوع فاجعه
میتوان میان یک فاجعه طبیعی 92و یک فاجعه ساخته بشر 93تمایز
قائل شد .همچنین با توجه به قابلیت پیشبینی و سرعت وقتوع نیتز
میتوان فاجعه را به دودسته ناگهانی و آرامالوقوع 92تقسیم کترد (ون
واسنهاو.)2116 ،
عملیات بشردوستانه با هدف حفظ زندگی و کاهش آرم متردم
جوامع در بحرانها انجام میگیرد .این عملیات شامل تهیته متواد و
کمکهای فنی به همراه ارائته ختدمات ضتروری در موقعیتهتای
بحرانی است که توانایی جوامع برای مقابله با این موقعیتها بهشدت
محدود میشود .عملیات بشردوستانه با هدف کس سود نیست ،این
فعالیتها مبتنیبر حقوق بشر 99تبیین شده در مجمع ژنو 96و مجمتع
قانون بشردوستی جهانی است .عملیات بشردوستانه ماهیت متوقتی
داشته و به هدف بازیابی مجدد خودکفایی جوامع آستی دیده انجتام
میگیترد .عملیتات بشردوستتانه ،کمکهتای بشردوستتانه ،یتاری
بشردوستانه و انجمن بشردوستانه واژگتانی هستتند کته در ادبیتات
تحقیق بهجای یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند.
اما چگونه اعتماد در بین افراد (یا سازمانهای) حاضتر در یتک
شبکه شکل میگیرد؟ با مطالعه ادبیات کامعً واضح است که حجتم
باریی از تحقیقات دربارة مفهوم اعتماد از منظرهای گوناگون ماننتد
اقتصاد ،روانشناسی و جامعهشناسی با تمرکز بر اعتماد بهعنوان یتک
وظیفه ،پویایی اعتماد ،اعتماد در برابر بیاعتمادی ،سازماندهی تیمها
و اعتماد ،چگونگی تأثیرگذاری بر اعتماد ،سترمایهگتذاری در حتوزة
اعتماد پرداختهاند (تادام .)2191 ،97همچنین برخی رویکردهای دیگر
اعتماد را محاسبهمحور (محاسبه پیشبینیپتذیری رفتتار دیگتران)،
دانشمحور و شناساییمحور (براساس مفروضتات ادراکتی و روابتط
متقابل) مفهومسازی کردهانتد (مگتایری و همکتاران .)2119 ،98در
تمامی این تحقیقات اعتماد بر مبنا و اساس روابط بلندمدت تعریف و
مفهومسازی شده است ،اما آنچه در شتبکة امتدادی و بشردوستتانه
حائز اهمیت است ،ساخت اعتماد و روابط مبتنیبر اعتماد میان اعضا
در کوتاهمدت و موقتی است.
بنابر مطال ذکر شده ،یکی از شتکافهتای نظتری پتژوهش،
فقتدان روشتی جهتت طراحتی متدلی جتامع و یکچارچته جهتت
اعتمادسازی در زنجیرة تأمین خدمت بشردوستانه است .با توجه بته
جدید بودن حوزة زنجیرة تأمین بشردوستانه ،تاکنون بهطور مشخص
در مورد نحوة شناخت اعتمتاد و برقتراری و ارزیتابی آن در زنجیترة
11. Van Wassenhove
12. Natural
13. Man-made
14. Sudden & Slow-onset
15. Human rights
16. Geneva convention
17. Tatham

18. Maguire & et al.
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تأمینهای بشردوستانه و ارائه مدلی جامع جهت اعتمادسازی میتان
اعضای زنجیرة تأمین امدادی پژوهش جامعی انجتام نشتده استت.
همچنین با توجه به حادثهخیز بودن کشور ایران (حتوادث طبیعتی و
بشر ساخته) و فرهنگ خا مردم ایران ،بررسی فرایند اعتمادسازی
در شبکة امداد و کمکرسانی میتواند گامی بتزرگ در جهتت حتل
مشکعت این حوزه بردارد .در ایتن راستتا ،هتدف پتژوهش حاضتر
طراحی مدلی بهمنظور ساخت و ایجاد اعتماد در روابط میان اعضای
شبکة تأمین بشردوستانه از ابتدای تأسیس شبکه بهمنظور مقابله بتا
فجایع طبیعی و غیرطبیعی تا زمان پایان رهایی از فاجعه با استفاده از
روش کیفی است و این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به سؤارت زیر
است
 .9در شبکة تأمین خدمات بشردوستانه ایران ،عوامل زمینهای ایجاد
اعتماد چیست؟
 .2در شبکة تأمین خدمات بشردوستانه ایتران ،اقتدامات رزم بترای
ایجاد اعتماد کدامست؟
 .3در شبکة تأمین خدمات بشردوستانه ایران ،پیامدهای ایجاد اعتماد
چیست؟
مبانی نظری
زنجیرة تأمین بشردوستانه
در سالهای اخیر فجایع طبیعی و بشر ساخته بتا فراوانتی و شتدت
بیشتتری در حتال وقتوع است .صرفنظر از اینکته دریتل اصتلی
افزایش وقوع این رویدادها چه است ،یک نتیجه کتامعً شتفاف آن
است که به توانتایی بتارتری در فتراهم کتردن امتداد و بازستتازی
مکتانهتای حادثهدیتده در بعتد از فاجعته نیتاز استت (جعفرنتژاد و
همکاران.)9313 ،
زنجیرة بشردوستانه شاخهای از زنجیرة امداد است که در فازهای
آمادگی و پاسخ سیستتم متدیریت بحتران بتهکار بترده میشتود و
بهطورکلی فرایند برنامهریزی ،اجرا و کنترل مؤثر و مقرون بهصترفه
جریان و ذخیرهسازی کار و مواد ،همچنین اطععات مربوط به آنها،
از نقطة مبدأ به نقطة مصترف بتهمنظور کتاهش درد و رنتج متردم
آسی دیده است ،بهطوریکه شامل طیف وسیعی از فعالیتها نظیتر
آمادگی ،برنامهریزی ،تهیته ،حمتل و نقتل ،انبتارداری ،مستیریابی و
همچنین ترخیص کار از گمترک استت (تتادام .)2191 ،متدیریت
عملیات امداد بشردوستانه بازیگران زیادی را درگیر متیکنتد کته از
منظر فرهنگ ،اهداف ،ععیق ،تعهدات ،ظرفیت و همچنین تخصص
با هم متفاوتاند (بالسیک و همکاران .)2191 ،9بتازیگران اصتلی را
میتوان در گروههای دولتها ،ارتتش ،آژانسهتای کمکرستانی،2
1. Balcik & et al.
2. Aid agency
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خیّرین ،3سازمانهتای متردمنهتاد ( )NGOو شترکتهای بختش
خصوصی طبقهبندی کرد که در میان آنهتا شترکتهای ختدمات
لجستیک از جایگاه ویژهای برخوردارند (کاواکس و استچنز.)2117 ،2
آنچه حائز اهمیت است توجه به روابط میان این بتازیگران در یتک
زنجیرة تأمین بشردوستانه است.
اعتماد
اعتماد بسته به دامنة کاربرد آن دارای تعاریف مختلفتی استت ،بته
صورت عمومی اعتماد را اینگونه تعریف میکنند با اطمینان تکیه
کردن بر روی شخصیت ،توانایی ،قدرت ،حقیقت و راستی هر فرد یا
هر چیزی و یا اطمینان و اعتماد به مشخصات و ویژگیهای یتک
شیء یا فرد و یا حقیقت و حالت آن .بعضی نگرشها آن را بهعنوان
یک پاسخ درونی و شخصی میپندارند و عدهای دیگتر آن را تنهتا
بهعنوان یک ارزیابی منطقی از قابلیت اطمینان فرض میکننتد .بته
صورت معمول زمانی میتوان گفت یک موجودیت به موجتود دوم
اعتماد دارد که موجود نخست فرض کند ،موجود دوم رفتارش مطابق
با انتظار موجود نخست است (آندرت و همکاران .)2112 ،9در مورد
روابتتط تجتتاری ،رینتتگ و ونتتدون )9112( 6اعتمتتاد را بتتهعنوان
اطمینان از اینکه سازمان مقابل براساس انتظاراتش رفتار کند ،تعریف
میکنند و درحقیقت آن را بیانگر حسن نیت میدانند .اعتمتاد جتزء
اصلی فعالیتهای سازمانی و سیستمهای اطععاتی استت .اعتمتاد
یک پدیدة ساده نیست ،بلکه زمینههای به هم وابسته ایمانند امنیت،
محرمانگی ،اقتصاد و رفتار سازمانی را در بردارد (کاسچر و اشکانزی،7
.)2119
براساس اصل اعتماد ،مشتریان تمایل دارند که بهمنظور فتراهم
آوردن اطععات قابلاطمینان در مورد محصول و خدمت ارائه شده و
تضمین کیفیت کاری نهایی به اعضای زنجیرة تأمین تکیه و اعتماد
کنند (کاستلینی و همکاران2192 ،8؛ چن2118 ،1؛ هستو و چتن،91
2192؛ ویکتوریا رامچل و همکاران .)2192 ،99شناسایی سطح اعتماد
در اعضای زنجیرة تأمین بهمنظور طراحی استتراتژیهتای صتحیح
برای ایجاد و تقویت اعتماد و اطمینان مشتری بستیار حیتاتی استت
(اریاواردانا و همکاران .)2197 ،92همچنین ژانتگ و هتو ( )2193بتا
استفاده از تحقیقات میدانی نشان میدهند که اعتماد میان مشتریان و
3. Donors
4. Kovacs & Spens
5. Andert & et al.
6. Ring & Van de Ven
7. Kasper & Ashkanasy
8. Castellini & et al.
9. Chen
10. Hsu & Chen
11. Rampl & et al.
12. Ariyawardana & et al.
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تأمینکنندگان تأثیر قابلمعحظهای بر یکچتارچگی زنجیترة تتأمین
میگذارد و میتواند عملکرد مالی زنجیره را بهبود بخشد.
با نگاه از زاویه دیگر ،اعتماد ،باور و اعتقاد یک عضو به این است
که دیگر اعضا نیز قولهای خود را انجام میدهند .به صورت کلتی،
اعتماد بر مبنای شهرت بنا میشود و شهرت پشتیبان تعریف اعتماد
برای هریک از اعضا است .دو نوع شاخص کلی برای اعتماد میتوان
تعریف کرد دستة اول شتاخصهتای ذهنتی اعتمتاد هستتند کته
احساسات مشتریان را نشان میدهد و دستة دوم شاخصهای عینی
اعتماد هستند که وضعیت عینی تأمینکننتدگان را بیتان متیکنتد.
بسیاری از عوامل و خروجیهای حاصل از وجود اعتماد در زنجیتره-
های تأمین متداول با اصتول و اهتداف شتبکههتای امدادرستانی و
بشردوستانه در تناقض است .بهطور مثال ،ذخیرة پول برای مشتریان

و اعضا ،بهعنوان یکی از خروجیهای وجود اعتمتاد در شتبکههتای
تأمین متداول ،با اصول انساندوستانه و نجتاتبختش شتبکههتای
امدادی در تعارض است .همچنین به نظر متیرستد عوامتل روابتط
بلندمدت و یا وجود قدرت نمیتوانند بهعنوان عوامل ایجاد اعتماد در
شبکههای بشردوستانه در نظر گرفته شوند ،زیرا با اصول و مفتاهیم
ساختاری شبکههای بشردوستانه در تناقض هستند.
بهمنظور اثبات عدمکفایت مدلهای موجود در حوزة اعتمادسازی
در زنجیرههای تأمین متداول ،بعد از مرور جامع ادبیات ،جدول  9ارائه
میشود .در این جدول مدلهای اعتمادسازی در زنجیرههای تتأمین
متتتداول (صتتنعتی ،تولیتتدی ،ختتدماتی ،الکترونیتتک) ذکتتر و علتتت
عدمکفایت کاربرد این مدلها در شبکههای امدادی و بشردوستتانه
تشریح شده است.

جدول  .6عدمکفایت مدلهای متداول اعتمادسازی در زنجیرة تأمین بشردوستانه
نوع زنجیرة

علت عدمکفایت مدل در زنجیرة

تأمین

تأمین بشردوستانه
صرفاً یک رابطه و فرضیه جزئی است و به
مسائل اطععاتی پرداخته است.
روابط را بلندمدت در نظر گرفته است .هدف
امدادرسانی کس سود و مسائل مالی نیست.
به مسائل و اشتراکات فرهنگی توجه نشده
است.
عدم ارائه مدل و روابط و نحوة ساخت اعتماد
در زنجیرة ریسک مدنظر بیشتر از نوع ریسک
تجاری و پروژه است.
عدم اشاره به نحوة ساخت اعتماد در زنجیره.
هدف نهایی اعتماد را کاهش هزینه میداند.

نویسندگان

مدل /متغیرها /محور تحقیق

عبداهلل و موسی،9
2192

اعتماد و تسهیم اطععات بر تعهد در روابط اعضا تأثیرگذار
است

تجاری

دی المیدا و
همکاران2199 ،2

اعتماد اثر شعق چرمی را کاهش میدهد .عناصر سازندة
اعتماد شامل اعتماد عاطفی ،اعتماد داخلی ،اعتماد خارجی
و اعتماد در شایستگی است

مرور ادبیات

فاوکت و
همکاران2192 ،

ساخت اعتماد منجر به بهبود همکاری ،نوآوری و عملکرد
رقابتی میشود .بلوغ اعتماد منجر به کاهش ریسک پروژه
میشود.
اعتماد بر مدیریت روابط ،هزینهها و عملکرد زنجیره مؤثر
است.
در دسترس بودن اطععات ،تسهیم اطععات و کیفیت
اطععات بر اعتماد و تعهد در میان اعضای زنجیره مؤثر
است.

سینگ و تانگ،3
219
چن و همکاران،2
2199
اوجها و همکاران،9
2196
وانگ و همکاران،6
2192
اگاروال و شانکار،7
2113

مرور ادبیات
تجاری
صنعت نفت و گاز
کانادا

تأثیر اعتماد بر یادگیری سازمانی ،کارآفرینی و نوآوری

صنعت

کاهش اعتماد تخری شده مشتری به تأمینکننده
براساس تئوری عدالت

صنعت چین

اعتماد دارای مؤلفههای انصاف ،قابلیت پیشبینی و قابلیت
اطمینان بهمنظور بهبود تراکنشهای آنعین است.

الکترونیک
(آنعین)

صرفاً به تأثیرات اطععات بر اعتماد پرداخته
است.
اعتماد تنها یک متغیر مستقل است .دیدگاه
بلندمدت است.
هدف نهایی مدل حفظ تداوم خرید مشتری از
تأمینکننده است درحالیکه شبکههای امداد
کامعً موقتی و خیرخواهانه هستند.
آنچه در عملیات امداد اهمیت دارد عملیات
بهموقع و لجستیک فیزیکی سریع است .البته
مدل حاضر به ریسک و آسی پذیری زنجیره
اشاره کرده است.

1. Abdullah & Musa

2. de Almeida & et al.
3. Singh & Teng
4. Chen & et al.
5. Ojha & et al.
6. Wang & et al.
7. Agarwal & Shankar
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سای و همکاران،9
2193
کانن و همکاران،2
2191
هالتگراو و
همکاران2196 ،3
هوآ و همکاران،2
2111
جونز و همکاران،9
2192
کی و همکاران،6
2111
یوراو و باتیع،8
2192
پاپارویدامیز و
همکاران2197 ،1

وو و همکاران،91
2192

یو و همکاران،
2197

اعتماد و قدرت تأمینکننده در زنجیره بر مبادرت فنی و
انتقال فناوری میان تأمینکننده و خریدار (انتقال دانش) و
در نهایت بر عملکرد زنجیره مؤثر است.

صنایع سنگاپور

اعتماد صرفاً یک متغیر مستقل در نظر گرفته
شده است.

اعتماد خریدار به تأمینکننده و عملکرد تأمینکننده بر
گرایشهای بلندمدت خریدار مؤثر است.

صنایع امریکا ،کانادا
و مکزیک

روابط بلندمدت در شبکههای امدادی وجود
ندارد.

کنترلهای خروجی ،کنترلهای فرایندی ،کنترلهای
هنجاری و طویلمدت روابط بر اعتماد و درنهایت بر
عملکرد رابطهای مؤثر است.
تناس انعطافپذیری توزیع فیزیکی و تناس انعطاف-
پذیری مدیریت تقاضا بر اعتماد زنجیره تأثیر دارد و اعتماد
نیز بر عملکرد مؤثر است.
استراتژی اعتماد بر رویههای اعتماد تأثیرگذار استکه
شامل دو بعد قابلیت عملکرد و تعهد در روابط است.
قدرت میانجی (قانون ،مجازات و پاداش) اثر منفی بر
اعتماد و قدرت غیر میانجی (تخصص ،مرجعیت و
اطععات) اثر مثبت بر اعتماد در زنجیره دارد.
نامتقارنی 7زنجیرة تأمین بر اعتماد در زنجیره تأثیرگذار
است.
کیفیت محصول ،کیفیت خدمات فروش ،پشتیبانی خدمات
فنی ،خدمات مدیریت شکایات بر اعتماد به تأمینکنندگان
تأثیرگذار است و این اعتماد منجر به وفاداری مشتری
میشود.
ارزشهای مشترک و ارتباطات تأثیر مثبت بر اعتماد و
رفتار فرصتطلبانه اعضا تأثیر منفی بر اعتماد زنجیرة
تأمین دارد و اعتماد منجر به کاهش عدم اطمینان و
افزایش همکاری
میشود.
تاکتیکهای شرکت ثالث (متقاعد کردن و گارانتی) و
ویژگیهای شرکت ثالث (قدرت و نزدیکی رابطه با
مشتری) در بازسازی اعتماد از دسترفته مشتری مؤثر
است.

صنعت نساجی
آلمان
صنایع چین

تجارت
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متغیرهای مهمی همچون ریسک ،فرهنگ،
نقش و قانون در شبکههای امدادی نادیده
گرفتهشده است.
متغیرهای مهمی همچون ریسک ،فرهنگ،
نقش و قانون در شبکههای امدادی نادیده
گرفته شده است.
تنها به بررسی تأثیر استراتژی اعتماد بر ایجاد
اعتماد در زنجیره پرداخته است و فقط دو بعد
از اعتماد را نیز در نظر گرفته است.

صنعت چین

تنها به بررسی تأثیر انواع قدرت بر ایجاد
اعتماد در زنجیره پرداخته است.

تجارت لهستان

صرفاً یک رابطه و فرضیه جزئی است.

زنجیرة خدمات در
انگلیس ،فرانسه و
مجارستان

روابط را بلندمدت در نظر گرفته است .هدف
امدادرسانی کس سود و مسائل مالی نیست.
به مسائل و اشتراکات فرهنگی توجه نشده
است.

صنایع با فناوری
باری تایوان

ریسک یکی از مهمترین مسائل شبکههای
امدادی است که در این مدل نادیده گرفته
شده است.

صنایع ارتباطات
چین

صرفاً به حضور شخص (شرکت) سوم در
بازسازی اعتماد در زنجیره پرداخته است .تأثیر
ریسک ادراکشده بر اعتماد نادیده گرفتهشده
است .نقش افراد (شایستگی) افراد نادیده
گرفتهشده است .قانونهای مخصو شرایط
موقت و بحرانی در ایجاد اعتماد نادیده
گرفتهشده است.

1. Cai & et al.
2. Cannon & et al.
3. Holtgrave & et al.
4. Hua & et al.
5. Jones & et al.
6. Ke & et al.
7. asymmetry
8. Yurov & Botella
9. Paparoidamis & et al.
10. Wu & et al.
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روش پژوهش
هدف کلی پژوهش حاضر تبیین و طراحتی متدل اعتمادستازی
در شبکة تأمین خدمات بشردوستانه ایران استت .بتا توجته بته
ماهیت اکتشافی تحقیق ،فرایند مدلسازی (که رویکترد آن بته
سمت نظریهسازی است نته نظریتة آزمتایی) و نیتز مطالعتهای
کوچک اما با عمق زیاد ،از روشهای کیفی برای تتدوین متدل
بهره گرفته شده استت کته روش اصتلی آن مبتنتیبتر نظریتة
دادهبنیاد کتوربین و استتراوس 9استت (کریستول و کریستول،2
 .)2197داده های تحقیق به روش مصاحبه نیمه ستاختاریافته و
مطالعه اسناد جمعآوری شده است .جامعة آماری مطالعته پتیش
رو ،سازمانها و افراد حاضر در عملیات امدادی  3حادثه بتزرگ
اخیر در استان تهتران شتامل حادثتة آتتشستوزی ستاختمان
پعسکو ،حادثة انفجار شهران و حادثة آبگرفتگی مترو تهتران
بوده است .انتخاب سه حادثته متذکور براستاس نظتر خبرگتان
ستاد بحران استان تهران و اینکه ایتن عملیتات در اجترا نستبتاً
موفق بودهاند ،است .افراد انتختابی ،خبرگتان شترکتکننتده در
عملیتات امتتداد حتتوادث متتدنظر بتتوده و تعتتداد مصتتاحبههتتای
انجامگرفتتته  8مصتتاحبه بتتوده و مصتتاحبهشتتوندگان در ابتتتدا
براساس اصل تشخیص 3و سچس تکنیک گلوله برفتی انتختاب
شدهاند .شرط اتمام نمونهگیتری رستیدن بته اشتباع  9متورد
بوده است .این افراد از رؤسا و معاونین ستتاد متدیریت بحتران،
مرکز فوریتهای پزشکی (اورژانس) ،ستازمان آب و فاضتعب،
اداره عملیات و امداد هعلاحمتر ،امتداد و نجتات هتعلاحمتر،
امور داوطلبان جمعیت هعلاحمر ،آموزش و پتژوهش جمعیتت
هتتعلاحمتتر و یکتتی از اعضتتای  NGOو همکتتار داوطلتت
جمعیت هعلاحمر بودهاند .سؤارتی کته در مصتاحبه پرستیده
شد براساس محتوا ،با توجه به نوعشناستی مصتاحبهای پتاتون2
( ،)2112از سؤارت تجربتهای و رفتتاری ،9ستؤارت ایتدهای و
ارزشتتی ،ستتؤارت احساستتی و ستتؤارت مربتتوط بتته زمینتته و
جمعیتشناختی 6بوده است (پاتون .)2112 ،البتته شتایان ذکتر
است که با توجه به اهمیت تجربته در تحقیقتات کیفتی ،تأکیتد
مصاحبه هتا بتر تجتارب افتراد بتوده استت .زمتانی کته بحتث
اعتبارسنجی تحقیق نظریة داده بنیاد میآید ،مقصود این استت
که نظریة انتزاعی شده (نسبت به دادههای خام) تا چته میتزان
دادههای خام را میتواند به نمتایش بگتذارد و اینکته آیتا چیتز

مهمی در نقشة نظتری 7بهدستت آمتده ،از قلتم نیفتتاده استت
(کتتوربین و استتتراوس .)2199 ،کتتوربین و استتتراوس ،بتتهجای
معیارهای روایی و پایایی ،ده شاخص را جهت ارزیتابی کیفیتت
پژوهش نظریة دادهبنیاد برای معیار مقبولیت معرفتی کتردهانتد
(امیری و همکاران ،)9317 ،که در این پژوهش متورد استتفاده
قرارگرفته است .برخی از این شاخصهتا عبارتانتد از تناست
در تحقیق پتیش رو ،بتا در میتان گذاشتتن نتتایج پتژوهش بتا
اعضتتای حاضتتر در شتتبکة امدادرستتانی و تأییدشتتدن متتدل
بهواسطه آنان ،بر تناس پژوهش با تجارب مشتارکتکننتدگان
صحه گذاشته شده است .کاربردی بودن تمامی متدیران ارشتد
و عملیاتی مصاحبه شده خواستار دریافت نتتایج تحقیتق بعتد از
اتمام پروژه بودهاند و از آنجا که عملیتاتی شتدن متدل طراحتی
شده یکی از شاخصهای اعتبارسنجی مهم است ،بعتد از تأییتد
نتایج مدل توسط افراد ذیربط ،نتایج جهت عملیتاتیستازی در
اختیار ایشتان قترار داده شتد .زمینتهستازی مفتاهیم 8در ایتن
پژوهش سعی شده است تا با طرح روایتگونه مدل ،یافتههتای
تحقیق ،درزمینة متورد مطالعته بتهخوبی تبیتین شتده و بترای
خواننده قابلفهم باشد .منطق 1در ایتن پتژوهش تتعش شتده
است تا با شترح دقیتق متدل و نحتوة انجتام تحقیتق ،منطتق
محکمی بترای متدل ارائته شتود (قلتیپتور و افتختار.)9319 ،
خعقیت 91مهمترین ویژگی متمایزکننده پتژوهش پتیش رو از
سایر پتژوهشهتای مشتابه ،طترح مفتاهیم جدیتدی در حتوزة
اعتمادسازی است که نیازمنتد توجته جتدی استت .حساستیت
پژوهشگر در این خصتو پژوهشتگر از دو استتراتژی جهتت
افزایش اعتبار پژوهش بهره برده است که در ادامه تبیین متی-
شود.
تحلیل دادهها
مبنتتای اصتتلی فراینتتد تحلیتتل دادههتتا در روش نظریتتة داده
بنیتاد ،کدگتتذاری استتت .انجتام تحلیتتل و استتتخرا مفتتاهیمی
که دادهها را مینماینتد ،کدگتذاری خوانتده متیشتود .منظتور
از کدگتتذاری انتزاعتتی اندیشتتیدن استتت .بتته ایتتن معنتتی کتته
صتترفاً عبتتارتی از دادههتتای ختتام بتتهعنوان برچس ت انتختتاب
نمیشود ،بلکته فرا ینتد کدگتذاری مستتلزم یتافتن یتک یتا دو
کلمه مناست استت کته بته بهتترین وجته مفهتوم نهفتته در
دادهها را نشان دهتد .فراینتد تحلیتل دادههتا در روش نظریتة
دادهبنیتتاد براستتتاس کدگتتتذاری دادههتتتای ختتتام و ستتتچس

1. Corbin & Strauss

2. Creswell & Creswell
3. Recognition Principle
4. Patton
5. Experience and Behavior Questions
6. Background/Demographic Questions

7. Theoretical Scheme
8. Contextualization of Concepts
9. Logic
10. Creativity
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دستتتهبنتتدی انتزاعتتی کتتدها در قالت مفتتاهیم در ستته ستتطح
(سطح پتایین( 9کتدهای اولیته) ،دستتههتا 2و دستتهمحتوری)3
انجتتام پذیرفتتته استتت (امیتتری و همکتتاران 9317؛ کتتوربین و
استراوس .)2199 ،هر چه مفتاهیم از ستطح پتایین بته ستطوح
بتتارتر انتتتزاع متتیرونتتد ،انتظتتار متتیرود کتته قتتدرت تبیینتتی
بیشتتری پیتتدا کننتتد ،بتته ایتتن معنتتا کتته جزئیتتات بیشتتتری را
تحت پوشش خود قرار دهند .بتا ایتن حتال روشتن استت کته
آن دقتتت و اشتتاره بتته مفهتتوم ختتا بتتودن را تتتا حتتدودی از
دست میدهنتد .در ایتن مطالعته هتدف ایتن بتوده استت کته
متتدل نهتتایی ،ترکیبتتی از جزییتتات و انتتتزاع را توأمتتان داشتتته
باشتتد .مفتتاهیم ستتطح بتتارتر بتتهعنوان دستتتههتتا و مفتتاهیم
ستتطح پتتایینتتتر بتتهعنوان زیردستتته قتترار متتیگیرنتتد .شتتیوة
توصیف زیردستتههاستت کته دستتههتا را تشتکیل متیدهتد
(کوربین و استراوس.)2199 ،
پس از کدگذاری و دستهبنتدی دادههتا بتا حتداکثر انتتزاع
ممکن ،با توجه به اینکته ستاختار حتاکم بتر متدل استتخراجی
از نظریتتة مبنتتایی ،فراینتتدی استتت ،دادههتتا در قالتت آنچتته
پارادایم خوانتده متیشتود ،براستاس شترایط زمینتهای ،2اصتل
فراینتتد 9و پیامتتدهای 6آن دستتتهبنتتدی متتیشتتوند .منظتتور از
پتارادایم ابتتزاری تحلیلتی استتت کته بتته تحلیتلگتتران کمتتک
متتیکنتتد تتتا کدگتتذاری را حتتول یتتک مقولتته محتتوری انجتتام
دهند .منظور از شرایط ،پاستخ بته ستؤارتی دربتارة چترا ،کتی
و چگونه است .درواقع ،شترایط زمینتهای را روشتن متیستازد
کتته در آن فراینتتد اصتتلی رخ متتیدهتتد .منظتتور از اصتتل
فراینتتدنکنش-واکتتنش پاستتخی استتت کتته افتتراد بتته آن
موقعیت چالشبرانگیتز در زنتدگی ختود متیدهنتد و پیامتدها،
درواقتتع پیامتتدهای متتورد انتظتتار یتتا رختتدادهایی استتت کتته
بهدنبال کنش و واکنش اتفاق میافتد (همان).
استراتژیهای تحلیل
یکتتی از ابهامتتاتی کتته غالب تاً در تحقیقتتات مبتنتتی بتتر نظری تة
دادهبنیتتاد یتتا ستتایر روشهتتای تحقیقتتی وجتتود دارد کتته
مستتتلزم کدگتتذاری و تحلیتتل تتتم هستتتند .روشتتن نبتتودن
شتتیوهای استتت کتته از طریتتق آن کدگتتذاری بتتاز و ستتچس
تعیتتین دستتتههتتا ،ابعتتاد و شتتاخصهتتا صتتورت متتیپتتذیرد .در
1. Lower-Level Concepts
2. Categories
3. Core Category
4. Conditions
5. Action-interaction
6. Consequences
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پتتژوهش پتتیش رو ،ستتعی شتتده استتت تتتا بتتا استتتفاده از
استراتژیهتای تحلیتل ارائته شتده در بستتر نظریتة دادهبنیتاد
استتراوس و کتوربین ،ایتن تحلیتل بتا ابهتام کمتتری صتتورت
پتتذیرد .استتتراتژیهتتای تحلیلتتی بتتهکار رفتتته در مطالعتته
عبارتاند از
پرسش منظور از ایتن استتراتژی ،طترح پرستشهتایی استت
که بتواند به کشف دانتش جدیتد کمتک کنتد .ایتن استتراتژی
در همتته مراحتتل تحقیتتق و بتتا اهتتداف مختلفتتی از قبیتتل
حستاس شتتدن( 7اینجتتا چته اتفتتاقی در حتتال رخ دادن استتت؟
هریک از کنشگران چه متیکننتد؟ آیتا معتانی کته کنشتگران
استتتفاده متتیکننتتد ،یکتتی استتت و یتتا تفتتاوت دارد؟؛ ستتؤارت
نظتتری (بتتین مفتتاهیم مختلتتف استتتخراجی چتته رابطتتهای
استتت؟ هریتتک در چتته ستتطحی بایتتد متتورد استتتفاده قتترار
گیتترد؟)؛ ستتؤارت عملیتتاتی (چتته مفتتاهیمی بتتهخوبی توستتعه
یافتهانتد و کتدام نته؟ کجتا بایتد بتهدنبتال داده بترای توستتعة
نظریه بتود؟ آیتا روش توستعة متدل منطقتی استت؟ اگتر نته،
ایراد کار کجاست؟).
مقایسه دو شکل مقایسه در ایتن مطالعته بتهکار رفتته استت؛
مقایسه دائم ( که در آن بتین اجتزای مختلتف دادههتا مقایسته
صورت متیگیترد) .مقایستة نظتری (در متواردی کته مفتاهیم
ابهام دارند ،مفهتوم بهدستت آمتده ،بتا موقعیتتهتای ختار از
تحقیقتی کته درخصتتو آن مفهتوم متیتوانتتد وجتود داشتتته
باشد ،مقایسه میشتوند) تتا مفهتوم بهتتر درک گتردد .از دیتد
دیگتری بته موضتوع نگتاه شتتود و ابعتادی آشتکار شتوند کتته
ممکن است پنهان باشند (کوربین و استراوس.)2199 ،
حساسیت8

یکتتی دیگتتر از متتواردی کتته ستتعی استتت در ایتتن پتتژوهش،
بهعنوان یک پتژوهش کیفتی متورد توجته قترار گیترد ،بحتث
حساستتیت استتت .منظتتور از حساستتیت ،توانتتایی شتتنیدن و
توجه بته شترکتکننتدگان در تحقیتق و دادههتایی استت کته
آنهتا فتراهم متیکننتد .مهتمتترین نکتته در حساستیت ایتن
استتت کتته محقتتق همیشتته ایتتن را در نظتتر داشتتته باشتتد کتته
یافتتتههتتای نهتتایی پتتژوهش ،حاصتتل تعامتتل و رفتوبرگشتتت
است کته میتان دادههتا و آنچته محقتق بتا ختود بته عرصتة
پتژوهش متیآورد و همته تفاستیر مشتروط هستتند تتا زمتانی
که بهواسطه قطعات دیگتر دادههتا یتا شترکتکننتدگان تأییتد
7. Sensitizing Question
8. Sensitivity
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شتوند (کتوربین و استتراوس .)2199 ،تحقیتق پتیش رو نیتتز از
ایتتن امتتر مستتتثنی نبتتوده استتت و ازایتتنرو ،بتترای افتتزایش
اعتبار تحقیق دو استراتژی در پیشگرفته شده است
• بتتا توجتته بتته اینکتته محقتتق از لنتتز خاصتتی بتته موضتتوع
تحقیتتق نگتتاه متتیکنتتد ،در هنگتتام مصتتاحبه بتتا شتترکت-
کننتدگان یتا پتسازآن ،در فضتایی دوستتانهتتر ،یتا پتتس از
پیتتادهستتازی مصتتاحبه ،تفاستتیر و یافتتتههتتا بتته صتتورت
تصادفی با شترکتکننتدگان در میتان گذاشتته متیشتد تتا
ﺍﻁﻣﻳﻧ��ﺎﻥ ﺣ ﺎﺎ��ﻝ ﺷ��ﻭﺩ ،ﺗﻔﺳ��ﻳﺭ ��ﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺗ��ﻪ ،ﻫﻣ��ﺎﻧﯽ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﺩﻧﻅﺭ ﺷﺭﮐﺕﮐﻧﻧﺩﻩ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ.

• در طی روند مصاحبه ،با توجه بته نگتاه محقتق در استتخرا
آنچه روشن است و این دیتد کته اعتمتاد در عملیتات امتداد
کمرنگ است ،محقق سعی میکرد با پرسش سؤارت بیشتر،
یا گاه به چالش کشیدن فرد ،ععوهبتر مصتداقهتای عینتی
برای بحتث طترح شتده ،اطمینتان یابتد کته شترکتکننتده
بهواسطه رابطة خا قدرتی که در مصاحبه اتفاق میافتتد و
تأثیری که مصاحبهکننده بر مصاحبهگر میتواند داشته باشتد،
درخصو اعتقادات موردععقه محقق صحبت نکرده است.

یافتهها و شیوة توسعة مدل
در فرایند نظریهسازی پژوهش پس از پیادهسازی مصتاحبههتا،
ابتدا نکات کلیدی مصاحبهها تحت عنوان کدهای باز به تعتداد
 223کد استخرا شد .در این مرحله سعی شده استت کتدهای
مهم شناسایی و به نحوی نامگذاری شوند که به بهتترین وجته،
مفاهیم و مقاصد سخنان مصاحبهشوندگان را به مخاط منتقل
کند .کدهای منتخ بارها مورد تحلیل و دستهبندی قرارگرفتته
تا بتواند در کمترین واژههتا فراینتد شتکلگیتری اعتمتاد را در
زنجیرة تأمین خدمات بشردوستانه نمایش دهد .براساس ارزیابی
کدهای باز متجانس و دارای مشتابهت ادراکتی ،مفتاهیمی کته
دربردارنده معنای چند کدباز بوده ،تبیین شده است .در ادامته از
مقایسه و ادغام کدهای محوری (مفاهیم بهدست آمده) ،مقوله-
هایی که به صورت انتزاعی نشاندهندة تعدادی از مفاهیم یا کد
محوری مشتترک استت (دانتاییفترد ،)9382 ،معرفتی شتده و
درنهایت محقق به سه حوزة اصلی دست یافتته استت .در ایتن
راستا کدهای باز اولیه بعد از یک مرحلة طبقهبندی به تعداد 29
کد در قال کدهای محوری اولیه جایسازی شتدند .در مرحلتة
بعدی کدهای محوری مشخص شده ،در طبقتههتای بتارتری
تقسیمبندی گردیدهاند .سچس کدهای محوری نهایی تحتت 97
مورد کد انتخابی یا مقوله پوشش یافتهاند (جتدول  .)2بتهعنوان

نمونه از عبارات کلیدی «جامعه باید تابآور باشد؛ جادهها ایمتن
باشد؛ ساختمان ها مقاوم شوند؛ تأسیسات زیرزمینتی و شتریان-
های اصلی شهری باید استاندارد باشتد» مطتابق بتا جتدول ،3
تعداد  99کتدباز شناساییشتده و از تلفیتق آنهتا ،محقتق کتد
محوری (زیرساخت قوی) را استخرا کترده استت .هتمچنتین
ازآنجاییکه بیشتر مصاحبهشوندگان بر فرهنگ عمتومی تأکیتد
کر ده و بسیاری از مشکعت موجود در حوادث از قبیل "ازدحام
بیمورد مردم درصحنه؛ کمکهای بدون برنامه و پراکنده؛ عدم
رعایت موارد ایمنی در ساختوسازها؛ عتدم پیشتگیری از علتل
محتمل حوادث و عدم آمادگی افراد در برابر حوادث طبیعی را از
طریق آموزش عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه قابتلرفع متی-
دانند ،کد محوری (فرهنگ عمومی) بر ایتن متوارد اشتاره دارد.
فرهنگ عمومی نیز همانند ایمنسازی ابنیه و زیرساختها ،بعد
انسانی بسترساز برای بسیاری از فعالیتهاستت .لتذا ،همتراه بتا
زیرساخت قوی به مقوله (جامعتة ایمتن) تعبیتر شتده استت .از
طرفی چون در مصاحبهها به ساختار سازمان بسیار اشاره شده و
عامل مهمی در ایجاد اعتماد قلمتداد شتده استت ،ستاختارهای
رسمی ،منعطف ،داوطلبانه و رسیدن به بلوغ سازمانی ،تستهیل-
کنندة شرایط اعتمادسازی سازمانهای حاضر در بحث ختدمات
بشردوستانه ذکر شده است و ویژگیهایی کته مناست فراینتد
اعتمادسازی بیان شده ،ستاختارهای ذکتر شتده را در برداشتته
است .لذا ،مجموعهای از کدهای باز با ستاختار رستمی ستازمان
مطابقت داشته ،برخی دیگر با سازمان منعطتف و تعتدادی هتم
خصوصیات سازمانها ،ان جی اوها و تیمهای داوطل را نشتان
داده است .محقق با دستهبندی این صفات ،سه نتوع ستاختار را
استخرا و ساختار رشد یافته آنها را در ستازمان بتالم مستتعد
شکلگیری اعتماد دریافته است .از ترکی ساختار سازمانهتای
مسئول و ساختار موجود جامعه ،مقولة کلی (ساختارها) استخرا
شد و بهعنوان یکی از شرایط تأثیرگذار زمینتهای معرفتی شتده
است .سایر موارد شرایط زمینهای نیز بته همتین روال بهدستت
آمده استت .از آنجتا کته شترایط عتادی و شترایط بحرانتی در
وضعیت فرایند اعتماد تأثیر مستقیم دارد و رونتد کتل را بتهطور
اساسی تغییر میدهند ،شرط مستقلی از نظر موقعیت موجتود در
زنجیرة تأمین محسوب و معرفی شتده استت .تمتامی مقتورت
بهدست آمده براساس ساختار نظریة مبنایی کوربین و استراوس
( ،)2199در سه حوزة شرایط ،کنش و واکنش و پیامدها تقسیم-
بندی شدهاند که در ادامه تشتریح متیشتود و درنهایتت متدل
اعتماد در زنجیرة تأمین خدمات بشردوستانه را شکل داده است.
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جدول  .6کدهای انتخابی استخرا شده (مقولهها)
تعداد

کدباز*

فراوانی**

ردیف

کد انتخابی

تعداد زیر
مقوله

تعداد
کدباز

فراوانی

ردیف

کد انتخابی

تعداد زیر
مقوله

69

91

اعتمادکننده

3

29

93

9

سیستم مدیریت جامعه

2

33

99

فاز زمانی

3

93

91

2

ساختارهای موجود

2

72

992

جامعه

2

32

61

3

جامعة ایمن

2

26

29

92

3

97

22

2

سازمان مسئول

2

28

67

93

تقویت لجستیک

39

99

9

موقعیت موجود

2

8

99

92

پیامد مثبت

9

97

6

استفاده از پتانسیل بالقوه

3

91

13

99

تسریع رشد امور

2

1

7

بهبود سیستم مدیریت

3

29

72

96

پیامد منفی

2

38

23

8

رفتارهای اعتماد ساز

6

79

963

97

زیانکاری

3

99

26

1

ارتباطات سازمانی

3

96

88

*(تعداد کدباز؛ مجموع کدهای باز یک کد انتخابی است)(** .فراوانی؛ تکرار کدهای باز مقوله در کل منابع داده)

شرایط
مطابق جدول  ،3شرایط که زمینة اصلی رویداد فرایند اعتماد را
در زنجیرة تأمین خدمات بشردوستانه مشخص میکند از چهار

مؤلفه (کد انتخابی) موقعیت موجود ،ساختارها ،اصعح سیستم
مدیریت جامعه و فاز زمانی تشکیل شده است.

جدول  .6فرایند استخرا کدها در شرایط زمینهای مدل پژوهش
کدگذاری انتخابی

کدگذاری
محوری نهایی
عوامل
اخعلگر و
مخرب

سیستم مدیریت جامعه

عوامل سیاسی

فشارهای
روانی

ساختارهای
موجود

مشکعت
جانبی
جامعه
ایمن

زیرساخت
قوی

کدگذاری باز
 .9افراد مداخلهگرا  .2سوءاستفاده افراد فرصتطل  .3نقش افراد مغرض  .2تضعیف مدیران ارشد  .9منفعت بردن
افراد بدون حضور در حادثه نابودکننده اعتماد  .6نقش شخص و افراد مهم و خبره سب اعتمادسازی  .7حضور
اجباری طعب در وظیفه غیرتخصصی  .8نقش افراد معروف جامعه (یک عامل بیرونی تأثیرگذار)
 .9عوامل سیاسی  .2دخالت بیجا در امور تخصصی  .3مدیریت فرهنگی جامعه  .2نفوذ قدرت و دخالت زیانبار .9
نقش ضعیف حاکمیت  .6جناحهای سیاسی و نقش آنها در بیاعتمادی  .7حضور اجباری افراد غیرمتخصص در
گروهها  .8دخالت بعضی ارگانها مانعی در جهت اعتمادسازی  .1مشکل سیستم مدیریت جامعه
 .9تضعیف روحی روانی عوامل امداد  .2عدم اطمینان در بحران  .3عدم ثبات شغلی در ایران  .2نادیده گرفتن
کوشش افراد داوطل  .9نقش پررنگ شایعات  .6سیاه نماییها به بیاعتمادی منجر میشود  .7عوامل ایجاد
سرخوردگی در کار داوطل مخرب است  .8عوامل دلسردکننده در کار داوطل تأثیر دارد  .1ناامنی شغلی شدید
داوطل اثر منفی دارد
 .9الزامات غیرضرور دست و پاگیر  .2امنیت در مکان حادثه  .3فشار تشریفات بر امدادگر  .2محیط پیرامون  .9فقدان
حلقههای میانی زنجیرة امداد زمینهساز بیاعتمادی  .6نهادهای دولتی و نقش آنها در بیاعتمادی  .7مشکعت حین
حوادث
 .9بسترسازی استاندارد  .2بودجه کافی  .3جادههای ایمن  .2شبکة آبرسانی مدرن  .9شبکههای مجازی نامعتبر .6
قانون و مقررات رزم و رسمی  .7قانون و مقررات مشخص  .8مسیرهای ارتباطی  .1تأسیسات شهری منسجم و
استاندارد  .91توسعة بافت گیاهی  .99زیرساختهای ضعیف جامعه عامل بیاعتمادی  .92خبرگزاری غیررسمی
نامعتبر  .93ضدونقیض بودن مقررات  .92فراهم کردن زیرساختهای مهم  .99منازل مسکونی مستحکم
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فرهنگ
عمومی

سازمان
مسئول

بحران
قبل حادثه
حین حادثه

 .9آموزش عمومی  .2ارتقای فرهنگ جامعه  .3مدیریت فرهنگی جامعه  .2پذیرش عمومی نسبت به سازمان  .9عدم
آمادگی مردم در حادثه  .6ناآگاهی مردم در زمان حادثه  .7آماده کردن جامعه با برنامهریزی و آموزش  .8عدم
اطمینان اکثریت جامعه به نهادهای دولتی  .1عدم اعتماد نسبت به اکثر نهادها  .91فرهنگ زمینهساز اعتماد .99
حس وطندوستی و نوعدوستی
 .9بدنه کارشناسی شده در سازمان  .2برخورد سلیقهای  .3ساختارمند نبودن سازمان  .2سرجای خود نبودن افراد .9
سطحبندی وظایف  .6رابطهمندی بهجای ضابطهمندی منجر به بیاعتمادی شود  .7عدم شایستهسارری به بی-
اعتمادی منجر میشود  .8ساختار غلط و نابجا مانع کار نیروهای متخصص  .1عدم ساختار یکچارچه سازمان مسئول
 .91نظم و انضباط عامل مهمی در اعتماد
 .9رسمیت سازمان  .2اجرای قوانین و مقررات  .3تخصص با خود اعتماد میآورد  .2تقسیم وظایف و مسئولیتها .9
تقسیم وظایف براساس اعتماد  .6تقسیم وظایف براساس تخصص  .7جریان و سیستم کار  .8استراتژی مشخص
اعتمادساز است  .1قانونمند بودن سازمان  .91ساختار معیوب عامل بیاعتمادی  .99تداخل وظایف به بیاعتمادی
منجر شود  .92سلسلهمرات نداشتن به بیاعتمادی میانجامد  .93ساختارمند نبودن سازمان زمینهساز بیاعتمادی
است  .92سیستم ارزیابی زمینهساز اعتماد است  .99عدم اولویت اهداف واحدهای سازمان  .96فقدان متولی مشخص
زمینهساز بیاعتمادی  .97مشخص بودن شرح وظیفه هر فرد
 .9انعطافپذیری در حیطة وظیفه  .2تیمهای خودگردان  .3دست باز داشتن در بحران  .2کارگروه ویژه داشتن .9
ایجاد سازمان و وظایف براساس نیاز مشتری  .6کار گروهی و ایجاد تیم کاری به نتایج بهتر منجر میشود .7
عملکرد اقتضایی در بحران
 .9اطمینان مردم به  NGOها  .2ثابت نبودن  .3داشتن افراد مهم بهعنوان رهبر  .2عدم مسئولیت قانونی  .9موقتی
بودن  .6ناامنی شغلی شدید داوطل  .7همکاری در وظایف  .8عاشق کار تحت هر شرایطی کار میکند و معتمد
خواهد بود  .1داوطل دلی کار میکند و این اعتماد ساز است  .91عدم وجود مدیر حامی سب بیاعتمادی .99
نادیده گرفتن کوشش افراد داوطل  .92عوامل ایجاد سرخوردگی در کار داوطل مخرب است  .93عوامل
دلسردکننده در کار داوطل  .92وابستگی نهادهای مستقل به ارگانها سب بیاعتمادی
 .9موقعیت عادی  .2داشتن شناخت قبلی  .3پسزمینه اطععات فرد  .2دریافت عملکرد سودمند  .9مورد سوءاستفاده
قرار نگرفتن
 .9موقعیت حادثه و بحران  .2برحس نیاز اعتماد شکل میگیرد  .3شرایط بحرانی سب اجبار در اعتماد کردن
 .9آمادگی رزم  .2اقدامات پیشگیرانه  .3برنامهریزی دقیق  .2برگزاری مانور هماهنگکننده عوامل
 .9حضور به موقع  .2عمل به وظیفه  .3ارزیابی اولیه حادثه  .2واکنش سریع و اصولی  .9تأمین نیازهای روانی

بعد حادثه

 .9گزارش عملکرد  .2ارزیابی نیروها  .3بازسازی کامل  .2تقدیر از نیروهای شایسته

بالم

رسمی

منعطف

فاز زمانی

موقعیت
موجود

داوطلبانه

عادی

منظور از موقعیت موجود ،وضعیتی است که شکلگیری فرایند
اعتماد در آن وضعیت واقع شده است .براساس نظر یکی از
مصاحبهشوندگان (مصاحبهشونده شمارة  ،)6دو حالت متصور
میشود که اعتماد در آن دو حالت یکسان نیست
بحث اعتماد در شرایط عادی یک معنا و مفهوم دارد و در
شرایط بحرانی یک معنا و مفهوم دیگر .فرض کنید یک موقع
است که شما در یک شرایط عادی قرار دارید ،به شرطی به یک
نفر اطمینان و اعتماد می کنید که یک شناختی از قبل از وی
داشته باشید ،یک سری اطععات از قبل از او دارید و با یک
پسزمینه ذهنی و فکری به آن شخص اعتماد میکنید .ولی در
شرایط بحرانی چنین نیست .در بحران بهحس نیاز است ،که
شما را مجبور میکند به افرادی که برای بحث خدمت و
امدادرسانی میآیند ،اعتماد کنید و جنس اعتماد در این دو
حالت کامعً متفاوت است .ساختارهای سازمان و جامعه باید
بهگونهای باشد که فرایند اعتماد را در شرایط عادی و بهویژه

بحرانی و حادثه تسهیل کند .از نظر ساختار ،جامعه باید ایمن و
تاب آور باشد و بتوان با حادثه زندگی کرد ،نه اینکه وقتی
حادثهای رخ می دهد از بعیای طبیعی گرفته تا حوادث ناشی از
صنعتیشدن که به دست خود انسان ایجاد شده است ،روند
زندگی را مختل کند .ساختارها باید بهگونهای پیریزی شده
باشد (قبل حادثه) که اورً حادثهای رخ ندهد و درثانی اگر رخ
داد ،کمترین تلفات جانی و مالی را داشته باشد .در این زمینه
زیرساخت های قوی و ایمن که شالوده جوامع پویا و مدرن
امروزی را تشکیل میدهد ،نقش ویژهای دارند .بهعنوان مثال
میتوان به ساختمانهای مستحکم و مقاوم در برابر زلزله و
طوفان ،جاده ها و مسیرهای ارتباطی استاندارد و تأسیسات
شهری پیشرفته اشاره کرد .مؤلفه دیگری که ساختار جامعه را
تشکیل میدهد و به جمعیت انسانی مربوط است ،فرهنگ
عمومی است .این عامل خود بر عامل قبلی )زیرساخت قوی(
تأثیرگذار است .براساس فرهنگ حاکم بر یک جامعه ،ممکن

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی ،دوره  7شماره  ،2بهار 9318

است اکثریت مردم در مراودات خود ،زود و بهآسانی به هم
اعتماد کنند یا بهسختی در بینشان اعتماد شکل بگیرد.
بنابراین ،فرهنگ عمومی جامعه نقش بارزی در ایجاد اعتماد
بازی میکند .از طرفی ساختار سازمان مسئول در حوادث هم
زمینهای فراهم میکند تا ارائه خدمات بشردوستانه در اسرع
وقت و به بهترین شکل ممکن انجام گیرد .چنانچه ساختار
سازمانی طبق استانداردها و به شکل رسمی شکلگرفته باشد و
شرح وظایف و مسئولیتها بهدرستی تقسیم شده باشد ،بدون
ایجاد مشکل و با کمترین خللی سازمان وظیفه خود را انجام
میدهد و حادثه کنترل میشود .بدیهی است سازمانهای رشد
یافته و به بلوغ رسیده ،وضعیت بسیار کاملتر و برتری نسبت به
سازمان بوروکرات یکی که درگیر قوانین دست و پاگیر اداری
شدهاند ،قادرند به تعهدات سازمانی و اجرای وظایف خود
بچردازند .منظور از بلوغ سازمان ،میزان وجود یا عدم وجود
رویهها و سیستمهایی است که میتواند محرک یا مانع رشد و
شکوفایی سازمان باشد (قلیپور و افتخار .)9319 ،ساختار
سازمان مسئول نقش با اهمیتی درزمینة اعتمادسازی دارد.
سیستم مدیریت جامعه مؤلفه مهمی است که میتوان ادعا
کرد نسبت به دو مؤلفه قبلی اهمیت ویژهتری در فرایند
اعتمادسازی دارد و بهنوعی خود زمینهساز تحقق یا عدم تحقق
موارد قبلی است .عوامل سیاسی تأثیرگذار بر اعتماد ،میتواند
کمککننده یا بهعکس مانع ایجاد اعتماد شود و حتی به بی-
اعتمادی دامن بزند .سیطرة قدرت و سیاست بر زنجیرة تأمین
خدمات بشردوستانه ایران از عوامل اصلی بیاعتمادی جامعه در
این زنجیره شده است .عوامل اخعلگری نیز در این میان به
وجود میآید که روند اعتماد را کند میکند و یا حتی متوقف و
سب بیاعتمادی میشود .در جهت مخالف ،عواملی همچون
افراد خبره ،معروف و مشهور و هنرمند میتواند فرایند شکل-
گیری اعتماد را سریعتر و بهتر نماید .فشارهای روانی حاکم بر
جامعه و عوامل امدادی زمینهساز بیاعتمادی میشود و هرگونه
اقدامی را تحت تأثیر قرار میدهد و مانعی بر سر راه انجام
وظیفه و ارائه خدمات بهتر است .در زمان حادثه مشکعت
دیگری نیز پیش میآید که مختلکنندة فعالیتها و پیشرفت
امور است .همچنین فاز زمانی از دیگر شرایط محسوب میشود.
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فاز زمانی به سه بخش قبل حادثه ،حین حادثه و بعد حادثه
تقسیم می شود و دربرگیرنده سیکل مدیریت بحران است که
شامل تسکین ،آمایش ،پاسخگویی و بازسازی میشود .توجه و
انجام اقدامات متناس با هر فاز اعتمادسازی را تسریع میکند.
کنش و واکنش
این عوامل درواقع زمینه را برای تعامل اصلی که در قال پنج
فرا یند مهم و کلیدی ارتباطات سازمانی ،استفاده از پتانسیل
بالقوه ،تقویت لجستیک ،بهبود مدیریت و رفتارهای اعتمادساز
است و دربرگیرنده عمل و عکسالعمل بین سازمان مسئول و
اعتمادکنندگان است را فراهم میکند.
بنابر تعریف اعتماد ازنظر مصاحبهشونده شمارة  ،8اعتماد
دوسویه است و در اثر عمل و عکسالعمل بین دو نفر از طریق
یک سری اتفاقات و رویدادهای ذهنی و عملی ایجاد میشود
بحث اعتماد یک حس درونی است که براساس یک سری
اتفاقات ،چه اتفاقات ذهنی و چه اتفاقات عملی رخ میدهد و
طرف مقابل را به این باور میرساند که میتواند با آرامش و در
یک شرایط متفاوت عدم تعادل و عدم تصمیمگیری بهطرف
مقابلش اعتماد داشته باشد .من اعتقاد دارم سطح اعتماد
متفاوت است و فرد متناس با موضوع تصمیم میگیرد و آن
اعتماد ایجاد میشود .پس اعتماد یک باور درونی است که در
اثر عمل و عکسالعملهایی ایجاد میشود که بین من و فرد
مقابلم صورت میگیرد؛ یعنی دوطرفه است .وقتی این اعتماد
وجود داشته باشد ،قطعاً نوع گفتار ،نوع رفتار ،نوع گفتمان ،نوع
اطععاتی که ردوبدل میشود ،نسبت به شرایط عدم اطمینان
متفاوت خواهد بود .اگر آماری ارائه میشود ،درصورت وجود
اعتماد بهطرف مقابل ،قطعاً به آن آمار با دغدغه کمتری نگاه یا
با شرایط قابلاعتماد و اطمینانی ازش استفاده میکنیم و توی
تصمیمگیریها لحاظ میکنیم .اگر راهنمایی و مشاورهای باشد
در صورت وجود اعتماد ،استفاده درست صورت میگیرد.
براساس جدول  2میتوان کدهای محوری و انتخابی
اقدامات که از مقایسه و ادغام مجموعهای از کدهای باز مرتبط
شکلگرفتهاند را مشاهده کرد

اعتمادکننده

جدول  .6فرایند استخرا کدها در بخش اقدامات مدل پژوهش
کدگذاری انتخابی
جامعه

کدگذاری محوری نهایی
باورهای ذهنی

کدگذاری باز
 .9ذهنیت مثبت مردم  .2سابقه ذهنی نسبت به دیگران  .3نقاب بر چهره اشخا  .2داشتن شناخت
قبلی اعتمادسازه  .9پوشش ذهنی شکلگرفته افراد  .6باور صحیح در مردم زمینهساز اعتماد است .7
پسزمینه اطععات فرد در اعتماد نقش دارد  .8عدم اعتماد نسبت به اکثر نهادها براساس سابقه
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تجربیات گذشته

هویت افراد

اقتضای موجود
سازمان
همکار
نیازمند
ارتباطات
سازمانی
الف
همکاری
ب
هماهنگی)

برونسازمانی

ستاد مرکزی

برونمرزی
درونسازمانی

استفاده از
پتانسیل
بالقوه

یکچارچگی و انسجام
پیشینه مثبت
(الف آمادگی
ب نگرش و شناخت)

آنها  .1عدم اعتماد نسبی مردم به نهادهای دولتی در ایران  .91اعتماد حسی درونی است که در
اثر اتفاقات ذهنی و عملی شکل میگیرد
 .9تجربه رفتار درگذشته  .2تجربیات مثبت دیگران  .3تجربیات مثبت گذشته  .2فیدبک عملکرد
سازمان  .9حس عدم عدالت در اجرا  .6ارزیابی عملکرد قبلی سب اعتماد میشود  .7ارزیابی فرد در
تشخیص مورد اعتماد بودن مهم است  .8بیاعتمادی مردم به صداوسیما به علت بیطرف نبودن .1
تبعیض ناروا اعتماد را نابود میکند
 .9پرتوقع بودن  .2حس نوعدوستی  .3سوءظن به همدیگر  .2سوءظن داشتن  .9فرهنگ جامعه .6
تیپ شخصیتی افراد  .7تعمیم مشاهدات در قضاوت  .8تمایل کمک به دیگران  .1هویت طرف
مقابل  .91بینش نادرست افراد  .99قابلیت ارتباط بار
 .9رضایت و پذیرش سازمان  .2نیازمند همکاری بودن عامل اعتماد  .3ناتوانی اقدام بهشخصه عامل
اعتماد به دیگری است  .2عملکرد خود مردم و کمک رساندن
 .9رفتارهای اعتمادساز  .2سابقه ذهنی ما  .3پیشینه سازمان در اعتماد اثر دارد
 .9برحس نیاز اعتماد شکل میگیرد  .2مواجهه با برند امدادگر  .3تأثیر توجه یا بیتوجهی به
مصدوم  .2جایگاه سازمان برای مصدوم اعتماد میآورد
 .9ارتباطات مثبت قبلی  .2ارتباطات مثبت مدیران ارشد  .3پذیرش عمومی سب اعتماد است .2
شناخت صحیح دادن عامل اعتماد  .9تعیین کردن نقش همه نهادها  .6تقابل نداشتن با سازمان
همکار  .7دخالت در وظیفه تخصصی ما  .8پشتیبانی سازمان همکار  .1عدم انسجام و هماهنگی
سازمانها  .91عدم اعتماد مدیران کعن به هم  .99عدم اعتماد بین سازمانها  .92عدم همکاری
مدیران ارشد  .93تخری برونسازمانی  .92مانور مشترک  .99هماهنگی بین سازمانها  .96از دست
دادن جایگاه خود  .97تداخل سازمانها در امور مشابه اعتماد را از بین میبرد  .98روابط دوستی بین
سازمانها باعث اعتماد زودهنگام  .91عدم تمرین قبلی موج ناهماهنگی زمان حادثه  .21عدم
برگزاری کارگاههای تخصصی جهت هماهنگی امور  .29فقدان دیسچچ مشترک عامل بیاعتمادی
 .22همکاری مثبت متقابل سازمانهای همکار  .23ارتباطات مطلوب و روابط اجتماعی مناس .22
تشریفات زائد بوروکراتیک اداری سب بیاعتمادی میشود  .29تمرین و تعامعت قبلی با سازمان-
های مرتبط  .26سابقه ذهنی سازمان از ناهمکاریها عامل بیاعتمادی  .27عدم انجام کارهای
تیمی در جهت اعتمادسازی  .28عدم وجود ارتباطات سازمانی عامل بیاعتمادی  .21منفعتطلبی هر
سازمان سب عدم اعتماد بین سازمانی  .31تأثیرگذاری هر جزء از سیستم بر کل سیستم  .39فقدان
یا غیبت یک حلقه در زنجیرة امداد
 .9دریافت کمکهای بینالمللی  .2عملیات امداد خار کشور  .3همکاری با سازمان صلی سرخ .2
استفاده از امکانات بهروز امدادگری  .9برقراری روابط حسنه با سایر کشورها
 .9آموزش مدیران و کارکنان  .2ارتقای فرهنگ سازمانی  .3اولویت اهداف واحدهای سازمان .2
حمایت همکاران سب اعتماد  .9عدم وجود ارتباطات سازمانی  .6نگاه حوزهای داشتن واحدها .7
وجود اعتماد درون سازمان  .8هماهنگی بین واحدهای سازمان  .1همکاری درونسازمانی .91
جزیرهای عمل کردن واحدهای درونی  .99عدم اعتماد بین واحدها بیاعتمادی میآورد  .92عدم
یکچارچگی درون سازمان سب بیاعتمادی  .93تأثیرگذاری هر جزء از سیستم بر کل سیستم .92
عدم اعتماد بین واحدها بیاعتمادی میآورد  .99عدم انسجام و هماهنگی واحدها بیاعتمادی می-
آورد  .96عدم یکچارچگی درون سازمان سب بیاعتمادی  .97عدم انجام کارهای تیمی در جهت
اعتمادسازی  .98داشتن برنامهریزی و جلسات متعدد سب جلوگیری از بحران و بیاعتمادی مردم
 .9یکچارچگی درونی سازمان  .2یکچارچگی و انسجام سازمانهای دخیل در زنجیرة امداد
الف
 .9اقدامات پیشگیرانه  .2برنامهریزی اولیه داشتن  .3برنامهریزی و استراتژی داشتن  .2جلسات منظم
و پیوسته داشتن  .9داشتن اکشن پلن  .6اهمیت برنامهریزی طورنیمدت و پیشبینی کردن امور .7
برگزاری کارگاههای هماهنگکننده  .8داشتن استراتژیهای هدفمند به وجود آورنده اعتماد  .1رفع
نقاط ضعف در مانورها سب اعتماد است  .91عدم آنالیز مقدماتی و کس آمادگی  .99برگزاری
مانور مشترک با همکاران
ب
 .9حسن سابقه اعتماد میآورد  .2دارای بستر مناس  .3هدفمند عمل کردن سازمان  .2پیشینه
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جایگاه سازمان (برند)

کارکنان (صعحیت)

مدیریت
نوین

مدیریت صحیح

نظارت و ارزیابی

وحدت فرماندهی
تقویت
لجستیک

ابزار و تجهیزات مناس
انبار مکانیزه کافی

رفتارهای
اعتمادساز
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سازمان در اعتماد اثر دارد  .9نمایش آمادگی و اطمینانبخشی  .6مدیران و کارکنان آموزشدیده
داشتن
 .9جایگاه سازمانی  .2اعتبار جایگاه  .3لباس سازمانی  .2احترام به جایگاه  .9آرم و نشان سازمان
سب اعتمادسازی است  .6خودروی سازمان در ایجاد اعتماد نقش دارد  .7لباس طرف امدادگر
اعتماد میآورد.
 .9آگاهی از عواق عمل  .2اعتمادبهنفس داشتن حین عمل  .3تخصص داشتن  .2توان فیزیکی
مرتبط داشتن  .9صعحیت علمی داشتن  .6ضابطهمندی اعتمادساز است  .7علم و آگاهی به کار .8
ناآشنایی به وظایف ذاتی  .1ناتوانی سازمان در عمل  .91نحوه ارتباط بین آدمها  .99نحوه رفتار،
گفتار و برخورد  .92هویت فرد عملکننده  .93نظم کاری و اولویتبندی امور  .92احساس اطمینان
نسبت به کار انجامشده  .99تسلط همهجانبه بر وظایف اعتماد میآورد  .96خودباوری و اطمینان به
صحت عمل  .97عدم اختیارات رزم مانع اعتمادسازی است  .98عدم شایستهسارری در بحران
عامل بیاعتمادی است  .91عدم عملکرد علمی به بیاعتمادی منجر میشود  .21عمل نکردن
براساس تخصص موج بیاعتمادی  .29مرتبط بودن دانش فرد با فعالیت موردنظر  .22هدفمند
عمل کردن زمینهساز اعتماد است  .23سرجای خود نبودن افراد به بیاعتمادی منجر میشود .22
حعل مشکل بودن فرد سب اعتمادسازی میشود  .29تجربه و مهارت کافی سب اعتمادسازی
میشود  .26تقسیم وظایف براساس شایستهسارری و دانش مربوطه
 .9تخصیصهای نادرست  .2تصمیمگیری مستند  .3ضعف مدیریت  .2عدم وجود مدیر حامی .9
عدم همکاری مدیران  .6قصور مدیران ارشد  .7کمکاری مدیران ارشد  .8مدیر ارشد ناصالح .1
مدیریت سیاه نماییها  .91مقبولیت مدیر ارشد  .99نبود مدیریت  .92سوء مدیریت سب عدم اعتماد
مردم به نهادها میشود  .93نقش مثبت مدیران کعن هر سازمان در اعتمادسازی  .92خودنمایی
مدیران در زمان حادثه  .99سازماندهی کمکهای مردمی  .96معحظهکاری مدیران  .97معحظات
اجتماعی و سیاسی  .98هزینهسازی نابجای مدیر ناریق  .91تصمیمگیری غلط مدیران .21
ناشایستهسارری مدیریتی  .29مدیریت کامعً صحیح کار  .22حعل مشکل بودن مدیر
 .9ارزیابی عملکرد قبلی  .2ارزیابی نیروها بهطور مستمر  .3بازخورد عالی داشتن  .2بازخورد گیری
مستمر  .9تحلیل عملکرد خود  .6نظارت بر عملکرد داشتن  .7نظارت و ارزیابی بعد از عملیات اصعً
وجود ندارد  .8ارزیابی فرد در تشخیص مورد اعتماد بودن مهم است  .1بررسی نقاط ضعف و قوت
عملکرد  .91تشخیص اعتماد جامعه نسبت به ارگان  .99نظارت بر وجهه عمومی سازمان .92
نظرسنجی گرفتن یک راهکار
 .9عدم مدیریت واحد  .2وحدت فرماندهی  .3فقدان رهبر واحد  .2متولی چندگانه  .9چند مدیری در
امور سب بینظمی و بیاعتمادی  .6مشخص نبودن متولی امور  .7قدرت کاریزماتیک رهبر
 .9ماشینآرت تخصصی  .2فقدان دیسچچ مشترک  .3نیاز به برخی ابزار و تجهیزات برای به وجود
آوردن اعتماد  .2ابزار مورداستفاده قابلاعتماد
 .9تأمین چادر کافی  .2تأمین کانکس و سرپناه موقت  .3سیستم مدیریت اطععات داشتن  .2آگاهی
کامل از موجودیها

منابع تأمین اعتبار ثابت

 .9بودجه کافی  .2نیروی فنی ویژه داشتن  .3پشتوانه قوی نداشتن بیاعتمادی میآورد  .2کاهش
تکیه بر کمکهای مردمی  .9زنجیرة تأمین متنوع و جامع داشتن  .6تغییر نگرش مسئولین در منابع
تأمین اقعم ضروری  .7فراهم نبودن امکانات و عدم کار مناس  .8فقدان نیروی متخصص سب
بیاعتمادی  .1قانون و مقررات رزم و رسمی

اخعقمداری

 .9شفافیت داشتن  .2صداقت داشتن  .3همدردی و حمایت عاطفی  .2اخعقیات مطلوب اعتماد
ایجاد میکند  .9بدرفتاری و بداخعقی بیاعتمادی میآورد
 .9ارائه گزارش عملکرد  .2اطععرسانی درست  .3اطععرسانی واقعی  .2ارائه شناخت به مردم از
وظایفم  .9صحیح نبودن آمار و ارقام  .6بیان حقایق سب انتظارات معقول و اعتماد است .99
اطععات گزارشدهی دقیق و مستند  .7گزارشدهی کامل  .8اطععرسانی از منبع موثق اعتمادساز
است  .1ارائه گزارشات ساختگی بهجای واقعیت  .91پراکنده و ناصحیح دادن  .92نمایش آمادگی و
اطمینانبخشی  .93توجیه مخاط در ابتدا سب اعتماد میشود
 .9خودنمایی جای انجام صحیح کار  .2درگیر حواشی شدن  .3دنبال دیدهشدن در بحران  .2رابطه-

اطععرسانی کامل و
صحیح

عدم انحراف از وظیفه
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طراحی مدل اعتمادسازی در شبکة تأمین خدمات بشردوستانه …

عمل به تعهدات
بهبود تعامعت

عملکرد صحیح

عمل و
عکسالعمل

عمل و عکسالعمل بین
افراد

مندی بهجای ضابطهمندی  .9رفتارهای غیرمتعارف  .6فعالیتهای زائد و غیر ضروری  .7تشریفات
زائد بوروکراتیک مانع اعتمادسازی  .8جزیرهای عمل کردن واحدهای درونی  .1نقش بازی کردن در
وظیفه محوله  .91نقش دیگران بازی کردن  .99کارهای سوری نه واقعی و اثربخش برای رفع
تکلیف  .92قبول نداشتن و کعه گذاشتن سر هم
 .9اقدام به بازسازی کامل  .2برنامهریزی مجدد  .3عدم مسئولیتپذیری  .2عدم پاسخگویی
مسئولین  .9گزارشدهی مستند و کامل
 .9اقدام اولیه مثبت  .2اولین همکاری  .3دخالت بیجا در کار هم  .2دخالت در کار دیگران .9
موازیکاری سازمانها  .6تداخل سازمانها در امور مشابه اعتماد را از بین میبرد  .7سوءاستفاده از
اعتماد مخرب اعتماد شکلگرفته است  .8عدم عدالت کاری بیاعتمادی میآورد  .1وابستگی
نهادهای مستقل به ارگانها سب بیاعتمادی  .91قدرشناسی از نیروهای متعهد
 .9اجرای قوانین و مقررات  .2اختعل در کار و وظایف  .3ارزیابی اولیه  .2اشتباهات عملکردی .9
انجام کار به نحو احسن  .6انجاموظیفه سروقت  .7عدم توزیع نظاممند  .8عمل به وظیفه  .1عملکرد
خوب داشتن  .91عملکرد ناصحیح  .99عملیات درست و موفق  .92قاطعیت در عملکرد  .93ناتوانی
سازمان در عمل  .92تصمیمگیری غلط در امور محوله  .99تقسیم وظایف براساس تخصص .96
تکرار عملکرد صحیح  .97تکرار عملیات مثبت تقویتکننده اعتماد  .98دامنزدن به بیاعتمادی با
تکرار رفتار ناصحیح  .91حضور بهموقع برای انجاموظیفه  .21صحیح انجام ندادن وظیفه عامل بی-
اعتمادی  .29عدم حضور مدیران مسئول در صحنه حادثه  .22عدم رعایت عدالت بیاعتمادی می-
آورد  .23عملکرد سازمان در ارائه خدمات  .22عملیات ناموفق عامل بیاعتمادی  .29رعایت و عمل
طبق استانداردها
 .9کنش و واکنش مثبت بین طرفین  .2اعتماد یه حس درونی است که در اثر اتفاقات ذهنی و عملی
شکل میگیرد

طرفین اعتمادکننده و معتمد میتوانند دو شخص باشند یا دو
سازمان یا دو  NGOیا فرد و سازمان باشند .عوامل شناخته-
شده از این نظر ضمن دارای اشتراکات میتواند متفاوت باشد.
نحوه و شکل اعتماد در حوادث و بحرانها بین یک فرد
نیازمند و امدادرسان ،با اعتماد بین سایر افراد جامعه فرق دارد.
همچنین اعتماد بین دو سازمان همکار ،بستگی به شرایط و
عواملی است که توسط طرف مقابل محقق میشود .عوامل
تأثیرگذار بر اعتماد جامعه شامل موارد زیر است
• باورهای ذهنی افراد براساس باور و سابقه مثبت یا منفی
که از یک فرد یا سازمان در ذهن افراد بهجا ی مانده باشد.
• تجربیات گذشته چنانچه فرد در یک مواجهه قبلی با طرف
مخاط  ،تجربه ای مثبت یا منفی کس کرده باشد موج
اعتماد مجدد یا بیاعتمادی بهطرف مقابلش خواهد شد.
• شخصیت افراد خصوصیات روحی و تیپ شخصیتی افراد،
عامل مهمی در ایجاد اعتماد است .برخی افراد شخصیت
پارانوئیدی دارند و به همه بدبین هستند .این افراد اغل
دیر اعتماد می کنند .یا برخی احساساتی بوده ،یا به دلیل
عجول بودن ،بدون تعقل و ارزیابی ،بهطرف مقابل اعتماد
نمایند.
• اقتضای موجود به اقتضای وضعیتی که فرد در آن قرار
ع بهتنها یی
میگیرد و نیازمند اعتماد به دیگری میشود ،مث ً

قادر به انجام فعالیتی نباشد و با همکاری دیگری نیل به
هدف برایش محقق شود.
• در سوی دیگر ،سازمان مسئول در زنجیرة تأمین خدمات
بشردوستانه قرار دارد و که نقش محوری را در بحرانها و
حوادث ایفا می کند .کنش و واکنش یا به عبارتی اقدامات
درخصو اعتماد ،در قال پنج فرایند کلیدی مطرح می-
شود.
الف رفتارهای اعتمادساز رفتارهای اعتمادساز شامل عواملی
میشود که افراد را متقاعد میکند اعتماد داشتن بهطرف
مقابل برای فرد ،سودآور و مفید خواهد بود و با ایجاد اعتماد
به خواسته ها و نیازهایش پاسخ داده خواهد شد .برخی
صاح نظران رویکردهای اعتماد را محاسبهمحور (محاسبه
پیشبی نیپذیر ی رفتار دیگران) مفهومسازی کردهاند (مگایری
و همکاران .)2119 ،این رفتارها را میتوان در قال ابعاد زیر
عنوان کرد
• عملکرد صحیح و موفق انجاموظ یفه به نحو احسن ،در
وقت مناس و به هنگام و طبق استانداردها بر مبنای
قوانین و مقررات صحیح باعث میشود اطمینان فرد برای
انجام یک فعالیت و موفقیت رسیدن به هدف جل شد و
کاری که فرد می خواهد به دیگری واگذار کند ،بهخوبی و
در کمال آرامش انجام پذیرد.
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• اطععرسانی کامل و صحیح اطععرسانی کامل و شفاف
در زمانهای مختلف برحس نیاز افراد و جامعه میتواند
زمینة اعتماد را فراهم کند .هرگونه ابهام و دریافت اخبار
پراکنده یا غلط گمراهکننده و سل کننده اعتماد و اطمینان
خواهد بود و سب بدبینی و احتمال سوءاستفاده طرف مقابل
را در پی دارد.
• عدم انحراف از وظیفه انجام هرگونه عملی جز انجاموظیفه
مورد انتظار ،موج انحراف از مسیر طبیعی و فاصلهگرفتن از
هدف نهایی میشود .پرداختن به حواشی ،نقش بازیکردن و
ازجمله موارد انحراف از انجاموظیفه است.
• اخعقمداری صداقت و شفافیت در گفتار و عمل و معتقد
بودن به اصول اخعقی و انسانی جلوة زیبا و خوشایندی از
طرف مقابل ،در ذهن فرد اعتمادکننده ایجاد میکند و
راحتتر و سریعتر اعتماد را به وجود میآورد .هرگونه
بدرفتاری یا بداخعقی سب بیاعتمادی میشود.
• عمل به تعهدات عملکردن به تعهدات قانونی و اخعقی -
اجتماعی و زیستمحیطی عاملی در ایجاد اعتماد است .وقتی
فرد یا سازمان نسبت به تعهدات خود پایبند باشد ،نشانه آن
است که در تعهد جدید و زمینه مورد اعتماد نیز تخطی
نخواهد کرد .احساس مسئولیت و پاسخگویی واقعی بارزترین
مؤلفههای عمل به تعهدات است.
• بهبود تعامعت میزان سعی و تعش افراد یا سازمانها در
ارتقای کیفیت مراودات خود با دیگران به بهبود تعامعت
تعبیر شده است .تعامل صحیح و برقراری عدالت در ارائه
خدمات چشمانداز مثبتی برای شکلگیری اعتماد خلق
میکند .نکته مهم در بهبود دادن تعامعت با دیگران اولین
برخورد و اولین همکاری مثبت است که ذهنیت مثبت
بلندمدت و پایداری را برای اعتمادکننده میسازد.
ب استفاده از پتانسیل بالقوه هر شخص یا سازمانی دارای
استعداد و ظرفیتهای بالقوه و ذاتی است که نقش مثبتی در
ایجاد اعتماد دارد .به کار بردن مناس و به موقع این تواناییها
و ظرفیتها ،موفقیت را تسهیل و تسریع میکند .پیشینه مثبت
فرد یا سازمان ،جایگاه سازمان در نظر مخاطبین با مشخصه
برند و کارکنان سازمان با مشخصه صعحیت و شایستگی ،از
مؤلفه های اصلی و بااهمیتی هستند که در شکلگیری اعتماد
اثر مثبت دارند .یکی از دریل عدم شایستهسارری در سازمان-
های ایران ،بدون در نظرگرفتن بحث غلبه روابط بر ضوابط،
اولویت ویژگی های ذاتی بر صفات به فعلیت رسیده (عملکرد)
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است که در فضای کس وکار جوامع غربی بیشتر بر عملکرد
تأکید میشود (قلیپور و افتخار.)9319 ،
• پیشینه مثبت مؤلفههای این عامل ،تحت عنوان (نگرش و
شناخت) و (آمادگی) مطرح شده است .نگرش و شناخت افراد
از سابقه طرف مقابل و موفق بودن در امور محوله ،استراتژی
و هدف داشتن در عملکرد گذشته و برخورداری سازمان از
مدیران و کارکنان آموزشدیده پشتوانه اطمینان و اعتماد
صحیح را تشکیل میدهد .این امر فرد مخاط را متقاعد
میکند که فرد یا سازمان موردنظر ،از آمادگی رزم برای
همکاری و یا محول کردن خواسته خود ،برخوردار است و با
برنامهریزی و تهیه مقدمات پیشگیرانه بستری مطمئن و
قابلاعتماد را مهیا ساخته است .این امر احتمال مواجهه با
مشکل و یا احتمارً شکست را بهشدت کاهش میدهد.
• جایگاه سازمانی جایگاه و اعتبار فرد یا سازمان در منظر
عمومی و احترامی که جامعه برای فرد یا سازمان قائل است
عامل مهمی در ایجاد یا تقویت اعتماد شکلگرفته است .این
امر ممکن است به دریل فرهنگی ،اخعقی ،اجتماعی،
مذهبی روی داده باشد .کرد آن در برند سازمان بروز مییابد.
آرم و نشان سازمان ،لباس فرم و خودروی سازمان در مرحلة
ابتدایی مواجهه ،نماینده قابلاعتماد بودن یا نبودن است.
• کارکنان منابع انسانی و کارکنان عنصر حیاتی هر سازمان
محسوب میشوند .نمود این مؤلفه یا عامل در بحث اعتماد،
صعحیت و شایستگی داشتن است .شاخصهای بارز
صعحیت کارکنان سازمان در تخصصداشتن ،دانش و
مهارت و تجربه انجاموظیفه به عالیترین شکل ممکن،
توانایی روحی و فیزیکی متناس با وظیفه و در یککعم
تسلط همهجانبه بر وظیفه نمایان میشوگردد .یک فرد معتمد
دارای نظم و انضباط کاری است و با قاطعیت و اعتمادبهنفس
کامل از عهده انجام امور تخصصی برمیآید.
پ ارتباطات سازمانی با توجه به اینکه فرایند اعتماد طی عمل
و عکسالعمل بین طرفین ایجاد میشود .ارتباطات دوطرفه
عامل محوری در بحث اعتماد است .یکی از مهمترین هسته-
های توسعة اعتماد در شبکههای تأمین از طریق تیمهای بین
وظیفهای و بین سازمانی است (کریستوفر و همکاران.)2116 ،
فاوکت و همکاران ( )2118تیمهای بین وظیفهای و بین
سازمانی را تیمهای زنجیرة تأمین نامگذاری کردهاند و فقدان
اعتماد میان آنها را یکی از مهمترین موانع پیادهسازی
اثربخش شبکههای تأمین عنوان کردهاند .روابط مثبت و یا
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منفی سازمان با دیگران ،زمینهساز تسریع در امر شکلگیری
اعتماد است .نکته خیلی مهم و حیاتی در امر ارتباطات سازمانی
یکچارچگی و انسجام داشتن است .در این خصو نظر
مصاحبهشونده شمارة  7چنین بوده است
• ایجاد هماهنگی بین سازمانی باعث میشود که اعتماد
افزایش پیدا کند .ایجاد هماهنگی که ما باید انجام بدهیم،
ایجاد هماهنگی سازمانی در عملکرد حوادث است .هدف
چه چیزی بوده؟ هدف این بوده که حادثه را کنترل کنند،
هدف این بوده که پیشگیری کنند از حوادث ،این هدف به
نتیجه میرسد .پیامد این اعتماد دستگاهها باهم رسیدن به
هدفی است که ما دنبالش هستیم .حار هدف میتواند
پیشگیری باشد ،میتواند آمادگی جامعه باشه در برابر
حوادث ،می تواند کنترل حادثه باشد قبل بحران ،حین
بحران و بعد از بحران .قبلش این است که بتوانیم آموزش-
ها را انجام بدهیم ،حین بحران کنترل است و بعد بحران
هم بازسازی است .اعتمادسازی بین دستگاهها باعث
می شود ،ما به اهداف مراحل مدیریت بحران برسیم
• این مقوله از دو زیر مقوله همکاری و هماهنگی تشک یل
شده است .مؤلفه های اصلی ارتباطات سازمانی ،شامل موارد
ذیل است
• ارتباطات درونسازمانی ارتباطات درون سازمان بین افراد و
بین واحدها بایستی در جهت ایجاد اعتماد باشد .مهمترین
مؤلفه های این عنصر  ،همکاری و هماهنگی داشتن است.
روابط بین مدیران و کارکنان ،کارکنان با همکاران و بین
واحدهای مختلف سازمان باید بر پایه سلسلهرات سازمان و
قانون و مقررات حاکم باشد .روابط دوستانه و همکاری بار،
مجموعه فعالیتها را هماهنگتر میکند و توفیق سازمان
را سب می شود .توفیق سازمان نیز به ا یجاد اعتماد
می انجامد .اعتماد درون سازمانی خود عامل تقویتکنندة
مؤثری در ایجاد اعتماد برای ذی نفعان خار از سازمان
است.
• ارتباطات برون سازمانی ارتباطات مثبت سازمان با جامعه،
افراد و سازمان های همکار درزمینة شغلی انجام امور و ارائه
خدمات را بهبود میبخشد .همکاری و هماهنگی با
سازمانهای همکار نقش عمدهای در انجام فعالیتهای
مشترک دارد .عدم هماهنگی در حین حادثه به عدم
همکاری و هماهنگی قبل حادثه برمی گردد .برنامهریزی و
تمارین قبلی ،برگزاری کارگاه ها و مانورهای مشترک با
سازمان های مربوطه سطح آگاهی و تجربه سازمانها را در
مهار حوادث بار میبرد.

• ارتباطات برون مرزی با توجه به ارتباطات بینالمللی
سازمانهای حاضر در بحران ها و قوانین و قواعد بینالمللی
لزوم همکاری و هماهنگ بودن با فدراسیونهای جهانی
آشکار میشو د .موفقیت سازمانها ازجمله هعلاحمر ایران
در ارائه خدمات ،اعتماد دیگر کشورها را برمی انگیزاند و در
مواقع بحران از کمک های بیشتری به دلیل اعتماد بار
برخوردار خواهد شد و در سایه اعتماد نیازی به ورود
عملیاتی نیروهای آنها وجود نخواهد بود.
مهمترین مؤلفه های این فرایند شامل
د بهبود مدیریت یکی از فرایندهای مهم اعتمادسازی که
بیتردید میتوان ادعا کرد فرایندهای دیگر را تحتالشعاع
قرار می دهد و موفقیت یا عدم موفقیت آنها به این فرایند
بستگی دارد ،سیستم مدیریت است .درواقع ،انسجام و
یکچارچگی فعالیت ها و عمل یاتی که مستلزم همکاری چند
نهاد و سازمان مستقل است ،به نحوة مدیریت و
سازمان دهی امور توسط مدیران ارشد و گردانندگان عوامل
دخیل در بحران وابسته است .مدیریت قوی و توانا با
فراخوان به موقع کلیة نیروها و عوامل امداد ،تعیین وظایف
و نقش هر سازمان یا تیم امدادی بر کلیة جوان حادثه
تسلط کامل دارد و هماهنگی پیشبرد فعالیتها را بر عهده
ع صحیح ،عامل کلیدی در ایجاد اعتماد
دارد .مدیریت کام ً
به همدیگر است و نبود مدیریت یا ضعف مدیریت حادثه
بهسرعت بی اعتمادی را در بین نیروهای عملیاتی و جامعه
روا میدهد .نظر مصاحبهشونده شمارة  2در این زمینه
ر این تلفن ها را
جال است اغل  81درصد مردم او ً
نمیدانند .به من (اورژانس) زنگ می زنند که یک تصادف
شده .من ده کیلومتر دورتر از هعلاحمر و ارتباطی با
هعل احمر ندارم .در آن لحظه تمام فکرم این است که نیرو
اعزام کنم .میروم میبینم پای یک نفر گ یرکرده بین
آهنهای خودرو .هیچ کاری هم نمی توانم بکنم .این وقتی
می تواند همگرایی و خروجی خوبی داشته باشد که من
بهعنوان اورژانس باشم ،هعلاحمر هم حضور داشته باشد،
آتشنشانی هم باشد ،پلیس نیز حضور داشته باشد .پلیس
امنیت ایجاد کند ،آتشنشانی آتش خاموش کند ،هعلاحمر
هم از ربهری تکه آهن ها مصدوم را خار کند ،من هم
وظیفه ام هست استیبلش کنم و اعزام به مرکز؛ یعنی وقتی
تلفن  999نه تلفن  992را محور بگیریم .اگر فردی شمارة
 992را گرفت ،باید تلفن من هم زنگ بخورد .من هم
بفهمم چه اتفاقی افتاده؟ متناس با حادثهای که اتفاق
افتاده هرکدام از ما نیروهای خود را بفرستیم وظیفهاش را
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انجام بدهد .این را می گویند دیسچچ مشترک .در تمام دنیا
هست ولی در ایران نیست.
• وحدت فرماندهی موفقیت هر فعالیت و سازمانی به رأس
هرم آن بستگی دارد .رهبری واحد ،تضمینکنندة هماهنگی
و پیشرفت استاندارد کلیة فعالیت ها و وظایف محوله است.
نامشخصبودن رهبر یا وجود متولی چندگانه در یک کار ،به
هر ومر میانجامد و مهم ترین شاخصه آن عدم
پاسخگویی در برابر نابسامانی و عملکرد ضعیف و ناموفق
بوده و برای فرار و رفع مسئولیت ،هر کس قصور را بر
عهده دیگری مینهند .هوجمز و همکاران )2192( ١نشان
میدهند هنگامیکه اعتماد و پشتیبانی مدیریت ارشد باهم
ترکی میشوند ،میتوان رفتار سبز زنجیرة تأمین را بهبود
بخشید.
• مدیریت صحیح مدیران کعن هر سازمان نقش عمده و
بسزایی در اعتماد دارند .مقبولیت مدیر از طرف زیردستان و
فرمان پذیری از آنان در سایه اعتماد به شایستگی و لیاقت
مافوق و پذیرش عمومی وی اتفاق می افتد .توانمندی
مدیریت صحیح اعتماد و همکاری همه نیروها را در
برداشته به عملکرد موفق منتهی می شود .موضوع بسیار
مهمی در حادثه ها وجود دارد و آن مدیریت سیاه نمایی ها
است که اغل مورد غفلت قرار میگیرد.
• نظارت و ارزیابی بهبود و پیشرفت امور با نظارت و
بازخوردگیری از عملکرد گذشته ارتباط دارد .ارزیابی دقیق
عملکرد نقاط ضعف و قوت آن را آشکار می سازد .یک مدیر
موفق با اتکای بر نقاط قوت خود ،سعی در رفع نواقص و
کمبودها دار د و قبل از درگیر شدن در عملیات بعدی
امکانات و تجه یزات موردنیاز را مهیا مینماید .ارزیابی
سازمان و کارکنان ،به شناسایی نیروهای متعهد و شایسته
منجر شده ،در زمان حادثه تقسیم وظایف براساس تخصص
و توانایی و میزان اعتماد آنان انجام میشود و اطمینان از
صحت عمل و ن یل به موفقیت را افزایش میدهد .وجود
سطح باری اعتماد میان اعضای زنجیرة تأمین برای
پیادهسازی پایداری ،نیاز به نظارت بر فعالیتهای اعضا را
کاهش داده و اجازه میدهد سازمان توجه خود را به مسائل
اساسیتر معطوف دارد.
و تقویت لجستیک بی شک انجام هر فعالیتی نیازمند امکانات
و تجهیزات رزم است .ابزار مناس سهولت انجام وظیفه را
میسر می سازد .داشتن بودجه کافی و پشتوانه قوی هم ازنظر
1. Hoejmose & et al.
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نیروهای متخصص و فنی و هم ازنظر امکانات مالی میتواند
نقطه اطمینان دررس یدن به هدف نهایی باشد و کمبودها و
مشکعت اح تمالی ممانعتی بر سر راه موفقیت نباشد .درنت یجه
زمینه اعتماد را فراهم و از نگرانی و دغدغه های نیازمندان
درگیر حادثه و افراد ناظر جامعه بکاهد .نداشتن لجستیک قوی
سرعت روند امور را کاهش داده ،ممکن است به توقف
عملیات نیز بینجامد .مدیریت عملیات امداد بشردوستانه
بازیگران زیادی را درگیر میکند که از منظر فرهنگ ،اهداف،
ععیق ،تعهدات ،ظرفیت و همچنین تخصص باهم متفاوتاند
(بالسیک و همکاران .)2191 ،در میان آن ها شرکتهای
خدمات لجستیک از جایگاه ویژهای برخوردارند (کاواکس و
اسچنز .)2117 ،لجستیک بشردوستانه جزء کلیدی یک عملیات
امدادی موفقیتآمیز است چراکه تمرکز آن بر مدیریت کارای
جریان کارها ،اطععات و خدمات ،بهمنظور پاسخگویی به
نیازهای اضطراری جمعیت تحت شرایط اورژانسی است .این
مقوله از سه مؤلفه منابع تأمین اعتبار ثابت ،ابزار و تجهیزات
مناس و انبار مکانیزه کافی تشکیل شده است .مشخصبودن
منابع تأمین اعتبار ثابت ،اشاره بهردیف بودجه کافی برای
ستاد مدیریت بحران و قانون و مقررات رسمی تابعه دارد.
الزامات قانونی همکاری و فراهمسازی کلیه اقعم متنوع
موردن یاز در زمان حادثه (مواد غذایی ،دارویی )...،بهوسیله
سازمانهای مختلف دول تی مشخصشده در قانون و
برنامه ریزی دقیق منابع را شامل میشود .ابزار و تجهیزات
مناس نیز مجموعه ماشین آرت و تجهیزات فنی ،خودرو و
به روزترین وسایل امداد و نجات را در برمی گیرد .بدیهی است
در زمان وقوع حوادث به یک سری اقعم فوریتی نیاز است
که ضرورت دارد قبل از آن تهیه و نگهداری شده باشد .لذا،
اطمینان از وجود انبارهای مکانیزه ای که پوششدهندة
نیازهای اولیة زمان وقوع حادثه باشد و امدادگران را دچار
کمبود نسازد ،زمینه ساز اعتماد عمومی خواهد بود.
پیامدها
نتایج و پیامد اعتماد براساس مدل ،متیتوانتد مثبتت یتا منفتی
باشد .درواقع ،در یک کتنش و واکتنش بتین افتراد ،اگتر رونتد
فرایند اعتماد بهخوبی پیش رود ،پیامد مثبتت بته همتراه دارد و
اعتماد طرفین را در برداشته ،منافع دوطرفه حاصل میشتود .در
غیر این صورت ممکن است به بیاعتمتادی و عتدم همکتاری
منجر شود .در جدول  9فرایند استحصال نتتایج و پیامتد ایجتاد
یا عدم شکلگیری اعتماد نمایش داده شده است.
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جدول  .6فرایند به دست آوردن پیامدهای اعتمادسازی
کدگذاری
انتخابی

کدگذاری محوری نهایی

کدگذاری محوری اولیه

توفیق سازمان

پیامد مثبت

تسریع پیشرفت امور

همکاری
هماهنگی

رضایتمندی
بهرهوری

آوازه و شهرت
زیانکاری

بیتوجهی به اعتماد
سوءاستفاده از اعتماد

پیامد منفی

محرومیت از نتایج مثبت
رقابت منفی
عق ماندگی

هر ومر

کدگذاری باز
 .9ارائه خدمت برتر  .2رسیدن به اهداف  .3سعمت جامعه  .2اعتماد پوششدهندة
ضعفها  .9پوشش کاستی سازمان .6اعتماد میتواند جایگزین کمبودها است .7
دوسویه بودن اعتماد و منافع مشترک آن  .8رفتارهای غیرمتعارف مانع رسیدن به
هدف  .1بهرهبرداری از رفتار و گفتار مثبت
 .9همافزایی و سینرژی  .2همکاری بیشتر  .3همکاری خود مردم  .2برآیند نیروها
بیشتر میشود  .9تسهیل انجام امور دولت و سازمان در اثر اعتماد
 .9سریع هماهنگ شدن  .2پیشرفت سریع در کارها  .3اعتماد عامل ایجاد درک
مشترک  .2هماهنگی کامل نتیجه اعتماد
 .9القای حس خوب  .2رضایتمندی مردم  .3سودمندی خدمت  .2جلوگیری از بی-
انگیزگی نیروها  .9کاهش توقعات مردم  .6آسودگی و عدم دغدغه
 .9اتعف امکانات  .2افزایش اثربخشی  .3افزایش کارایی  .2پرت هزینه نداشتن .9
حفظ منابع و ممانعت از تخری آنها  .6کاهش تلفات با اعتمادسازی  .7صرفهجویی
و کاهش هزینهها
 .9الگو شدن  .2برند شدن  .3افزایش اعتبار  .2پیشرو بودن در صنعت
 .9بازدهی ناچیز عملیات  .2تأخیر در امور محوله  .3تضعیف روابط  .2تخری منابع
در اثر بیاعتمادی  .9هزینههای بیشتر
 .9افزایش اختعس  .2زورگویی  .3سوءاستفاده شخصی  .2سوءاستفاده اخعقی .9
سوءاستفاده امکانات مادی
 .9شکست سازمان  .2کندی پیشرفت امور  .3نارضایتی عمومی  .2اتعف منابع .9
بدنامی سازمان
 .9دوبارهکاریها  .2رقابت ناسالم  .3موازیکاری  .2تخاصم بین سازمانها .9
خستگی نیروهای سازمان  .6کمبود منابع نتیجه بیاعتمادی  .7رقابت منفی و مخرب
 .9اتعف زمان  .2فساد گسترده  .3هزینههای سربار (تحمیلی)  .2هزینههای نابجا .9
اتعف سرمایههای اجتماعی  .6اتعف سرمایههای مادی  .7ناامیدی و سرخوردگی
عمومی  .8هدر رفت سرمایههای جامعه
 .9افزایش نابرابری  .2ایجاد هر ومر  .3بروز عیوب و نواقص  .2تضییع حق
دیگران  .9خودکامگی و منفعتجویی شخصی  .6هر کس کار خود را میکند  .7عدم
صرفهجویی اقتصادی  .8ناهماهنگی و عدم همکاری

پیامد منفی اعتماد را میتوان در دو دسته جداگانه قرار داد .برخی
مواقع اعتمادی شکل نمیگیرد و بین افراد بیاعتمادی حاکم
میشود و برخی مواقع دیگر از اعتماد شکلگرفته سوءاستفادههایی
میشود و برای یکی از طرفین زیان به بار میآورد .این به معنای
آن نیست که اعتماد نباید به وجود آید ،بلکه رزم است فرایند
اعتماد سالم و بهخوبی انجام شود و از انحراف و کجروی که مانع
تحقق نتایج مثبت و مفید اعتماد است جلوگیری کرد.
الف :پیامد مثبت

 توفیق سازمان نیل به موفقیت و دستیابی به اهداف
سازمانی و تأمین خواستههای اعتمادکنندگان را شامل
میشود .ارائه خدمات برتر و در اسرع وقت که منافع طرفین
را در بردارد و بهسعمت جامعه منتهی میشود.

 تسریع رشد امور اعتماد به ایجاد درک مشترک منجر
میشود و میزان همکاری و هماهنگی دستگاهها و افراد را
افزایش داده سرعت پیشرفت امور بارتر میرود .برآیند
فعالیت نیروها ارتقا یافته و عامل همافزایی و سینرژی است.
مهمترین مؤلفههای این پیامد ،همکاری و هماهنگی است.
 بهرهری وجود اعتماد بین طرفین کارایی و اثربخشی عملکرد
را افزایش میدهد و به صرفهجویی در هزینهها و کاهش
تلفات و جلوگیری از اتعف منابع و امکانات کمک میکند.
 رضایتمندی اعتماد با القای حس خوب به طرفین و ایجاد
آرامشخاطر موجبات رضایت افراد را فراهم
میکند .از خستگی و بیانگیزگی کارکنان و دغدغه آنان
میکاهد و به کاهش توقعات بیشازحد منجر میشود.

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی ،دوره  7شماره  ،2بهار 9318

 آوازه و شهرت اعتماد زمینهساز ارائه خدمات و موفقیت
سازمان است و باعث شهرت و خوشنامی سازمان
میشود .اعتبار سازمان را در بین مردم ارتقا داده و بهعنوان
الگوی موفق میتواند سرمشق و راهنمای دیگران قرار گیرد.

میشود .موازیکاری سازمانها و دوبارهکاریها به کمبود
منابع و هدر رفت سرمایهها منتهی میشود.
 هر ومر ناهماهنگی و عدم همکاری سازمانها در اثر
بیاعتمادی به همدیگر باعث هر ومر میشود .زیرا هر
کس کار خود را میکند و به منافع خویش میاندیشد و حتی
در کار تخصصی دیگری دخالت میکند .بیاعتمادی به
تبعیض و نابرابریها دامن میزند و نابسامانی گسترده فراگیر
میشود.
 عق ماندگی از نتایج نهایی بیاعتمادی نابودی امکانات و
منابع انسانی و اجتماعی جامعه است .فساد گسترده و ایجاد
یأس و ناامیدی در بین مردم ،اتعف ذخایر ملی و تخری
وجهه عمومی کشور باعث عق ماندگی شده ،عواملی که
زمینهساز توسعة پایدار در جامعه است ،به هدر میرود.
شایان ذکر است فرایند شکلگیری اعتماد بهتدریج انجام میشود و
اعتماد به یکباره ایجاد نخواهد شد .درنهایت مدل اعتماد در
زنجیرة تأمین خدمات بشردوستانه در ایران مطابق شکل  9بهدست
آمد.

ب :پیامد منفی

 زیانکاری ایجاد اعتماد و عدم توجه و استفاده از آن عامل
خسران و زیانکاری است .همچنین سوءاستفاده از اعتماد،
اعتماد ایجاد شده را خدشهدار میکند .از سویی بیاعتمادی
خسارت جبرانناپذیری به سرمایههای مادی و معنوی جامعه
وارد میسازد .مؤلفههایی از قبیل سوءاستفاده از اعتماد،
بیتوجهی به اعتماد و محرومیت از نتایج مثبت اعتماد تحت
این عنوان قرار میگیرد .توفیق جای خود را به شکست
میدهد ،انجام امور بهکندی صورت میگیرد و به اتعف منابع
میانجامد و نارضایتی عمومی را به بار میآورد .درنتیجه
موج بدنامی سازمان در جامعه می شود.
 رقابت منفی گسترش رقابت ناسالم بین سازمانها و تخری
همدیگر در اثر تخاصم موج انحراف از مسیر اصلی سازمان
پیامد مثبت:

توفیق سازمان -تسریع در رشد امور -بهره وری -رضایتمندی -آوازه و شهرت
پیامد منفی:

پیامد

زیانکاری -رقابت منفی -هرج و مرج  -عقب ماندگی

رفتارهای
اعتمادساز

استفاده از
پتانسیل
بالقوه

بهبود
مدیریت

ارتباطات
سازمانی

تقویت
لجستیک

اقدام

فرایند
اعتمادسازی

ساختارها

موقعیت موجود

66

فاز زمانی

اصالح سیستم
مدیریت جامعه

تدریجی
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بحث و نتیجهگیری و مسیر تحقیقات آتی
براساس آنچه مطرح شد مفهوم اعتماد در زنجیرة تأمین خدمات
بشردوستانه کمی متفاوت از مفهوم اعتماد بهطور عام است.
نمود اعتماد بیشتر بر ویژگیهای رفتاری مبتنی است تا بر
صفات و خصوصیات شخصیتی .بهویژه بهدلیل تفاوت شکل-
گیری اعتماد در موقعیت بحرانی و حادثه نسبت به موقعیت
عادی ،فضای حاکم بر آن و شدت نیازمندی ،درگیری روانی
عاطفی توجهات را به سمت عملکردها سوق میدهد که قابلیت
درک ملموستری دارند .از این منظر عملکرد عالی و تحقق
اهداف پایهساز اعتماد در بحران است و عوامل دیگر دررسیدن
به این هدف تقویتکننده ،هماهنگکننده و هدایتگر مسیر
هستند .اعتماد ،به جامعه روحیة نشاط و آسایش خاطر میدهد.
روابط دوستانه و با اطمینان باری بین افراد ،موج تسهیل
دستیابی به نتایج مورد انتظار شده بسیاری از نگرانیها و
دغدغههای روحی روانی که هزینههای غیرمستقیمی در زندگی
روزمره و به خصو در زمان بحران و حادثه را سب میشود،
از بین میبرد .از نظر عوامل تأثیرگذار در مدل بهدست آمده ،با
مدلهای پژوهشهای حسین و اوزروت )2192( 9و هلیل 2و
همکاران ( )2196شباهت وجود دارد.
یافتههای امیری و همکاران ( )9317نشان میدهد که
ضعف سیستمهای مدیریت و عوامل محیطی از شرایط علی
الگوی ارائهشده در آنتروپی رفتاری در سازمان شهرداری
اصفهان بوده است .نبود شایستهسارری ،شفافیت و فرهنگ نیز
در بستر حاکم و ضعف سیستمهای ارتباطی و مشکعت
مدیریتی عوامل مؤثر در حوزة اقدامات بودهاند و در پیامدهای
مدل نیز برخی مفاهیم و مقولهها ازجمله بهرهوری ،نارضایتی،
عدم تحقق اهداف ،افزایش هزینهها ،تخری وجهه سازمان،
ایجاد بیانگیزگی با یافتههای پژوهش حاضر یکسان است.
همچنین قلیپور و افتخار ( ،)9319ساختار بلوغ یافته سازمان و
مدیریت آن را از عوامل زمینهای مدل پژوهشی خود عنوان
کرده و دستیابی به هدف و موفقیت سازمان را پیامدهای مدل
بیان داشتهاند که با عوامل شناسایی شده مدل این پژوهش
یکسان است .یافتههای حسین و اوزروت ( )2192صداقت،
شفافیت ،اعتبار (پایبندی تأمینکنندگان به تعهدات) ،تجربه
(آگاهی از اقدامات مناس و داشتن دانش موردنیاز) ،صعحیت،
مهارتهای ارتباطی مؤثر ،ارزشهای مشترک ،تعهد را از
معیارهای اعتماد در زنجیرة تأمین معرفی میکند که با صداقت،
شفافیت ،عمل به تعهدات در رفتارهای اعتمادساز و نیز
1. Hossain & Ouzrout
2. Halil

ارتباطات سازمانی حوزة اقدامات و صعحیت ،تجربه و مهارت
کارکنان و مدیران و ارزشهای فرهنگی در حوزة شرایط زمینه-
ای مدل پژوهش حاضر مشابهت دارد .هلیل و همکاران
( )2196شایستگی کار ،تکرار و اثربخشی ارتباطات ،ارزش و
فرهنگ را از ویژگیهای اعتماد در میان اعضای زنجیرة تأمین
سیستمهای ساختمانی صنعتی برشمردهاند که با عملکرد
صحیح و موفق ،ارتباطات سازمانی در بخش اقدامات و فرهنگ
عمومی بخش شرایط زمینهای این پژوهش همخوانی داشته در
سایر موارد مانند ثبات مالی ،روابط بلندمدت ،همراستایی تعش
و پاداش بهمقتضای جامعه پژوهش ،متفاوت با نتایج پژوهش
حاضر بوده است .نتایج مطالعه تجچال و همکاران)2193( 3
عوامل پیشنیاز اعتمادسازی در زنجیرة تأمین را نشان دادهاند.
در بین یافته ها صداقت و یکچارچگی ،استانداردهای کار ،روابط
مهربان و دوستانه ،ارزشهای مشترک ،تجربیات و تخصص،
به موقع بودن و قابلیت اطمینان وجود دارد که با یافتههای
پژوهش حاضر در اخعقمداری ،صعحیت و عملکرد صحیح و
موفق رفتارهای اعتمادساز مشابه است .نتایج پژوهش چنگ و
همکاران )2118( 2عوامل مؤثر بر اعتماد را بهجز ارتباطات و
ارزشهای مشترک متفاوت با نتایج این پژوهش بیان کردهاند.
دلبوفالو )2192( 9خروجیهای ناشی از وجود اعتماد در زنجیرة
تأمین را خروجیهای مستقیم اقتصادی (اثربخشی و بهرهوری،
کاهش هزینهها ،کاهش سیکل زمانی ،عملکرد وظیفهای) و
خروجیهای غیرمستقیم (همکاری ،اقدامات مشترک) و
خروجیهای رابطهای (تعهد مؤثر ،استمرار ،مسئولیت مشترک،
همبستگی و روابط دوجانبه ،رضایت) دستهبندی کرده است که
با پیامدهای پژوهش حاضر همخوانی دارد و در سایر موارد
متفاوت است .هلیل و همکاران ( )2196نیز بهجز در سطح
باری هم کاری و موفقیت پروژه در پیامدهای پژوهش خود با
نتایج این پژوهش همخوانی ندارد .نتایج مطالعه وو و همکاران6
( )2192نشان میدهد ارزشهای مشترک و ارتباطات تأثیر
مثبت بر اعتماد و رفتار فرصتطلبانه اعضا تأثیر منفی بر اعتماد
زنجیرة تأمین دارد و اعتماد منجر به کاهش عدم اطمینان و
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در زنجیرة تأمین خدمات بشردوستانه ایران ،اعتماد به شکل
بسیار بسیار ضعیفی وجود دارد و در همه سطوح و نقاط تماس
این زنجیره (اعتماد درونسازمانی ،اعتماد بین دو سازمان
همکار ،بین سازمان و جامعه ،بین افراد به همدیگر ،بحرانزده و
نیروی امدادرسان) نیازمند توجه به اعتماد و ایجاد اعتماد است.
چراکه شالوده و ویژگی خا این خدمات ،بر پایه همکاری و
همیاری چندین سازمان و کارگروه تخصصی است .بیشک
یک سازمان خا  ،ناتوان از ارائه خدمات موردنیاز (فاقد توان
رزم) و مهارکردن بحران و حادثه به خصو در سطح وسیع
آن است و بهجرأت میوان ادعا کرد ،غیرممکن است .موفقیت
و تحقق اهداف در این زنجیرة نیازمند عزم ملی و بهکارگیری
توان و امکانات سازمانها به صورتی منسجم و یکچارچه است؛
زیرا بهعنوان مثال وقتی زلزلهای یا سیلی در منطقهای از کشور
رخ میدهد ،غیر از تلفات انسانی ،بسیاری از ساختارها دچار
آسی و نقصان میشود و امدادرسانی اولیه و بازسازی آن از
عهده یک سازمان خار است.
همچنین متکی بودن به کمکهای مردمی در زنجیرة
تأمین خدمات بشردوستانه ایران از عمدهترین مشکعت و مانع
بر سر راه شکلگیری اعتماد است .عدم اطمینان ،عدم امکان
برنامهریزی صحیح ،کمبود مایحتا فوریتی و حیاتی ،اتعف
شدید منابع ،هزینه های جانبی ،تأخیر زمانی در توزیع اقعم و
امکانات حادثهدیدگان و بهو یژه فساد و اختعس در این زمینه
به دلیل عدم قابلیت کنترل و نظارت دقیق ،مهمترین علت
بیاعتمادی جامعه به سازمانهای مسئول در این زنجیرة شده
است .هر ومر و نابسامانی حادثه ناگوار اخیر کشور در
کرمانشاه شاهد بر این ادعاست .این امر درنتیجه عدم تخصیص
بودجه کافی و مسئولیتناپذیری مدیران کعن در عرصة ملی
به وجود آمده است و موج خدشهدار شدن اعتبار و وجهه ملی
به علت عدم وجود اعتماد کافی شده ،بهطوریکه کمکهای
دریافتی بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ زیرا در
کشورهای پیشرفته جهان چنین مسئلهای وجود ندارد و دولتها
با برنامهریزی قبلی ،تخصیص بودجه و سازماندهی کامل
عهده دار تأمین امکانات و تجهیزات ضروری و انجام وظایف در
سه فاز حادثه هستند.
براساس نتایج بهدست آمده از پژوهش ،برای تحقق یک
عملکرد موفق و رضایتبخش مجموعه عوامل مهمی
دستبهدست هم داده و پایه و اساس اعتماد را تشکیل میدهند
که نهایتاً به عملکرد عالی و اثربخش منتهی میشود .اقدامات
موردنیاز در این فرایند مدیریت صحیح ،برقراری ارتباطات

66

دوطرفه مثبت و سازنده ،رفتارهای اعتمادساز ،استفاده از
پتانسیل بالقوه و استعدادهای موجود و دارا بودن پشتوانه قوی از
طریق تقویت لجستیکی در زنجیرة تأمین خدمات بشردوستانه
است .ارادة ملی و همت گماردن مسئولین امر در این زمینه و
پیادهسازی اقدامات فوق میتواند اعتماد ازدسترفته را بازگرداند
و به یک همگرایی و همافزایی ملی منجر شود ،اعتماد شکل
بگیرد ،تقویت شود و جامعه از پیامدهای مثبت اعتماد بهرهمند
شود.
اعتماد دارای ویژگیهایی است که توجه به آن راهنمای
خوبی برای شناخت اعتماد و اعتمادسازی است .این ویژگیها
شامل سلبی بودن ،شدت ،بیثباتی ،تدریجی و تکراری بودن و
خود موضوع اعتماد ،است .وقتی اعتمادی بین دو طرف ،شکل
می گیرد بر پایه یکسری عوامل مثبت و منفی و متأثر از
آنهاست .بهعبارت بهتر برخی عوامل اعتماد را شکل میدهند،
برخی تقویت میکنند ،برخی تضعیف میکنند و برخی از بین
میبرند .درواقع ،عامل سلبی بدین معناست که وجود یک عامل
میتواند مثبت و پایه ایجاد اعتماد باشد و نبود آن بیاعتمادی را
رقم بزند .این ویژگی پررنگی است ،بهطوریکه غال عوامل
شناختهشده از این قاعده تبعیت میکنند .بهعنوان مثال صداقت
اعتمادساز است و دروغ مخرب اعتماد .انجاموظیفه صحیح
موج اعتماد به شخص میشود و ناتوانی یا خرابکاری در
وظیفه بیاعتمادی میآورد .بعضی عوامل شدت و جهت اعتماد
را تغییر میدهند یا افزایشدهندة سطح اعتماد به معتمد بوده یا
پایههای اعتماد را سست میکنند .وقتی اعتماد به شخصی یا
سازمانی به وجود می آید دائمی نیست و ممکن است با از بین
رفتن هرکدام از عوامل سازنده آن ،اعتماد از دست برود.
موضوع مورد اعتماد نیز متفاوت است ممکن است یک شخص
بهطرف مقابل خود در مورد شغل اعتماد داشته باشد ولی در
مورد مسائل مالی یا شخصی همان میزان اعتماد را نداشته،
حتی بیاعتماد باشد .همچنین تکرار عوامل مثبت و قدمبهقدم
به اعتماد بیشتر و قویتر میانجامد زیرا اعتماد یک شبه به
دست نمیآید.
پیشنهادهای مدیریتی و کاربردی
براساس نتایج پژوهش و اهمیت عوامل دخیل در اعتماد بهویژه
برقراری همکاری و هماهنگی یکچارچه در شبکة خدمات
بشردوستانه کشور پیشنهاد میشود که مانورها و کارگاههای
مشترک درزمینة مقابله با انواع حوادث احتمالی برگزار شود که
آمادگی سازمانهای حاضر در حادثه را افزایش دهد .جلسات
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پیوسته حداقل سه ماه یکبار مدیران و معاونان سازمانهای
همکار و یا براساس ترجیح به صورت فوقالعاده برگزار شود.
همچنین بازدیدهای جمعی و برقراری روابط دوستانه بین
سازمان های همکار جهت آشنایی با وظایف همدیگر و همدلی
بیشتر در دستور کار قرار گیرد .یک واحد هماهنگی و ارتباط با
سایر کارگروههای چهاردهگانه مدیریت بحران تشکیل شود و
زمینة همکاری بیشتر داوطلبانه از طریق استقبال شایسته،
آموزش ،واگذاری اختیارات رزم و تقدیر و تشویق داوطلبان
فعال و دارای سابقه عالی فراهم شد .تمرکز و سرمایهگذاری
عمده دولت و ستاد مدیریت بحران کشور به فاز قبل حوادث
سوق داده شود .تا از مراحل بعدی پیشگیری شود و در صورت
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