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چکیده
محققان طی چند دهه اخیر نشان داده اند که اعتماد میتواند پیامدهای مثبت بسیاری
در سطوح فردی ،گروهی و سازمانی داشته باشود.همچنین ،ادبیوات موجوود در حووزه
اعتماد همواره به شکننده بودن آن اذعان داشته است.ایجاد اعتماد در روابط موجود در
هریا از سطوح یاد شده موضوع بسیار مهمی بوده؛ لویکن بازسوازی اعتمواد از دسوت
رفته مسئلهای متفاوت و پیچیده تری است که حس بررسیهای بعمل آمده از اوایول
دهه  1990میالدی موورد توجوه محققوین و متخصصوان منوابع انسوانی قورار گرفتوه
است.هدف این پژوهش  ،مرور نظام مند ادبیات حوزه بازسوازی اعتمواد جهوت انجوام
مقایسه پژوهشهای این حوزه ،استخراج انوواع اسوتراتژیها و مکانیسومهوای بازسوازی
اعتماد ،شناسایی خالهای پژوهشی و ارا ه پیشنهاداتی در این حووزه اسوت .بورای ایون
منظور ،با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات به عنووان یوا روش تحقیوق ،کلیوه
مطالعات مرتبط با موضوع بازسازی اعتمواد در سوطح بوین الملول ،جسوتجو و تحلیول
شدند .نتیجه این پژوهش ،شناسایی آخورین و پیشورفتهتورین دسوتاوردهوا در زمینوه
بازسازی اعتماد در هریا از سطوح فردی،گروهی و سازمانی است .در آخر نیوز ،نقواط
شروع فراوانی برای انجام پوژوهشهوای بیشوتر در ایون حووزه علموی پیشونهاد شوده
است.نوآوری عمده این پژوهش از نوع نوآوری در حوزه اجورا یوا قلمورو مکوانی و بوازه
زمانی است.
واژگان کلیدی :اعتماد ،ابعاد اعتماد ،بازسازی اعتماد ،مکانیسومهوا و اسوتراتژیهوای
بازسازی اعتماد ،روش مرور نظام مند ادبیات.
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مقدمه
در دانش سازمان و مدیریت ،اعتماد مفهومی کلیدی و حیواتی اسوت؛ اعتمواد بوهعنووان
مفهومی پایدار ،مزایای بسیاری هم برای سازمان و هوم بورای کارکنوان فوراهم مویآورد.
شکلگیری اعتماد اگرچه یا فرایند زمانبر است ،بااینحال ،در روابط میوان کارکنوان و
کارفرم ایان ،هماننود یوا قطعوه شیشوه ،پتانسویل شکسوتن سوریعی دارد (رابینسوون،1
 .) 1996یکوی از تعواریف رایوج اعتمواد در ادبیوات مودیریت و سوازمان عبوارت اسووت از
وضعیتی روانشناختی شامل قصد پذیرش آسی پذیری براساس انتظارات مثبت از نیوات
یا رفتار دیگران ( روسو 2و همکاران .)1998 ،تعریف روسو از انتظارات مثبوت بور اسواس
2
سه بعود قابولاعتمواد بوودن یعنوی توانوایی( 1یوا شایسوتگی) ،خیرخوواهی 1و صوداقت
شووکلگرفتووه اسووت .ایوون ابعوواد پوویش از آن توسووط مووایر و همکوواران 6در سووال 1992
مطرحشده بودند .در سطح سازمان ابعاد مذکور به این معنا هستند که ارزیوابی کارکنوان
از قابلیت اعتماد سازمان بر اساس توانایی سازمان است؛ برای مثال ،آنها نحووه مراقبوت
سازمان از رفاه کارکنان و میزان تعهد سازمان از اصول اخالقی (مانند صداقت و انصواف)
را مبنایی برای تحقق اهداف و مسئولیت های خود میدانند (ژیلسو ی و دیتوز.)2009 ،6
همچنین ،اعضای یا گروه درونسازمانی با توجه بوه عوواملی ماننود شایسوتگی ،حسون
نیت و صداقت است که قابلیت اعتماد طورف مقابول (فورد ،گوروه و سوازمان) را ارزیوابی
میکنند .مایر و همکاران ( )1992نیز معتقدند ،اعتماد زمانی به خطر میافتد که یکی از
طرفین احساس کند انتظاراتش از قابلیت اعتماد طرف مقابل برآورده نشده است؛ چنوین
نقض اعتمادی دارای پیامدهای منفی برای تداوم رابطه اسوت .بوهبیواندیگور ،خدشوهدار
شدن هریا از ابعاد اعتماد (صداقت ،خیرخوواهی و توانوایی) باعوث ویوران شودن بنوای
اعتماد میشود.
علیرغم سابقه طوالنی مطالعاتی مبحوث بازسوازی اعتمواد در پایگواههوای اطالعواتی
بینالمللی ،جستجو در پایگاههای اطالعاتی فارسی نشان داد کوه تواکنون پوژوهشهوای
اثرگذار و قابلتوجهی ،بهطور خا با موضوع بازسازی اعتماد در کشور به چا نرسویده
که این خأل تحقیق بر ضرورت و اهمیت انجام مرور نظاممنود مویافزایود .در ایون مورور،
بینشهای مبتنی بر شواهد تجربی برای بازسوازی اعتمواد 8در فضواهای کواری اموروزی
ارا هشده است .این تجمیع و ترکی نظاممند شواهد ،بهمثابه یا پایگاه دانوش تجمعوی،
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میتواند یاری گر پژوهشگران باشد تا شواهدی در زمینه بازسازی اعتمواد در هور یوا از
سطوح فردی ،گروهی و سازمانی بیابند .هدف از اجرای این مورور ،شناسوایی رایوجتورین
استراتژیها و مکانیسمها ی بازسوازی اعتمواد در هور یوا از سوطوح فوردی ،گروهوی و
سازمانی جهت بهرهبرداری مدیران و متخصصان منابع انسانی است .به نظر میرسد که با
استفاده مؤثر و بهموقع از استراتژیهای بازسازی اعتماد بتوان از تبودیلشودن اشوتباهی
کوچا به تخلفی بزرگ جلوگیری کرد و همچنین کارایی و اثربخشی بازسازی اعتمواد را
افزایش داد .سازماندهی پژوهش حاضر ایونگونوه اسوت کوه در بخوش دوم ،مفواهیم و
رویکردهای کلیدی در پژوهشهای مربوط به بازسازی اعتماد ارا ه میشود ،بخوش سووم
شامل جز یات روششناسی و چگونگی تدارکات است ،در بخش چهارم ،نتایج توصیفی و
تحلیلی ادبیات بازسازی اعتمواد و نموای کلوی تحقیقوات ایون حووزه ترسویم مویشوود،
درنهایت ،در بخش پنجم ،با بحث و بررسی و نتیجهگیری ،این پژوهش به پایان میرسد.
پایانی که خود سرآغاز شروعی نو برای انجام تحقیقات بیشتر در این حوزه است.
مبانی نظری
مفهوم بازسازی اعتماد
تعاملِ همراه با اعتماد در صورتی است که فرد هیچگونه پیشفرض ذهنی و تجربه منفی
از دیگران نداشته باشد .اگر سازمان بهگونهای عمل کند که اعتماد کارکنان ،مشوتریان و
دیگر ذینفعان تضعیف شود ،اعتماد موجود به طورقطع و یقین آسی خواهد دید؛ در این
حالت ،این اعتمادِ تضعیفشده نیازمند بازسازی است .بازسازی اعتماد ،فرایند تمایل پیدا
کردن به بازسازی جز ی یا کامل اعتماد به شخصی است که اعموال ،رفتوار و کوردار وی
سب بیاعتمادی شده است .بازسازی اعتماد درواقع از اشکال بازسازی روابوط اجتمواعی
است .وقتی اعتماد کارکنان خدشه دار شود ،کارکنان تمایلی به اعمال رفتارهوای مبتنوی
بر اعتماد نظیر همکاری ،تالش اختیاری ،اشترا دانش و حل موؤثر مشوکالت ندارنود و
این مسئله باعث کاهش عملکرد سازمانی میشوود .بعوالوه ،نیوت متخلوف (بورای مثوال
کارفرما) ممکن است در آینده برای کارکنان مبهم باشود و باعوث عودم اطمینوان آنهوا
گردد ( فولمر و گلفاند .(2012 ،9نقض اعتماد ممکون اسوت بوه اقودامات تالفویجویانوه
کارکنان از قبیل خرابکاری ،سرقت ،شایعهپراکنی و تعهود ضوعیف بوه کوار منجور شوود.
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تشدید روابط نامساعد چه در داخل و چه در خارج بر عملکرد سوازمان توأثیر مویگوذارد
(آندیاپان و تروینو .)2010،10رواج بویاعتموادی در سوازمان در حقیقوت رواج رفتارهوای
انسدادی و سرکش مآبانه است (مومن و همکاران .)2019 ،11پیامد نهایی چنین روابطی،
چیزی جزء نادیده انگاری کلی سوازمان از سووی کارکنوان نیسوت .مویتووان ایونگونوه
استدالل کرد ،بی اعتمادی در سازمان ،آثاری منفی و عمیق هم در سطح خورد و هوم در
سطح کالن بجای میگذارد .بااینحال و باوجود همه این تفاسیر ،اعتموادِ شکسوته شوده
قابلبازسازی است.
بازسازی اعتمواد بوه معنوای برداشوت قربوانی از قابولاعتمواد بوودن متخلوف و نیوز
فرایندهای الزم برای بازسازی ادراکات خود پس از نقض اعتماد است (ژیلسو ی و دیتوز،
 .)2009تعریف دیگری از بازسازی اعتماد شامل بهبود نیت اعتموادبخش و بهبوود رفتوار
اعتمادبخش است .نیت اعتمادبخش به معنای تمایل قوی اعتمواد شوونده جهوت ایجواد
رفتارهای اعتمادبخش تعریف مویشوود و رفتارهوای اعتموادبخش هموان اقودام و عمول
مشخصی است که نشان میدهد اعتماد کننده بودون ابوزار کنترلوی بوه اعتمواد شوونده
اعتماد دارد (فوردریش و همکواران .)2019،12بخوش قابولتووجهی از مطالعوات ازجملوه
(گروور و همکاران2011 ،11؛ کیم2018 ،11؛ سورنسون و همکواران )2011 ،12رویکوردی
اقتضایی به بازسازی اعتماد در پیشگرفتهاند که به مطالعوه نحووه توأثیر ماهیوت نقوض
اعتماد بر اعتماد و بازسازی اعتماد میپردازد .در این رویکورد ،ماهیوت نقوض اعتمواد بور
اساس ابعاد اعتماد (توانایی ،خیرخواهی و صداقت ) در نظر گرفته میشود.
رویکردهای نظری به بازسازی اعتماد
ادبیات بازسازی اعتماد در ابتودا بور مودلهوای فرآینودی تأکیود داشوت .ایون مودلهوا
نشاندهنده مراحل موردنیاز برای بازسازی اعتماد بودند .بعدازآن برخی از پژوهشگران به
اصالح این مدلها پرداختند و رویکردهای نظری گستردهتری برای تبیوین سوازوکارهای
بازسازی اعتماد آسی دیده معرفی کردند .برای مثوال لووییکی و بوانکر )1996( 16مودل
چهار مرحلهای برای چگونگی توسعه و بازسازی اعتماد در روابط کواری ارا وه دادنود کوه
شامل شناخت تخلف ،شناسایی علل تخلف و اعتراف به تقصیر ،اعتراف به مخورب بوودن
این عمل و پذیرش مسئولیت عواقو آن اسوت .سو س ،ژیلسو ی و دیتوز ( )2009یوا
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چارچوب چند سطحی از منظر سیستمی ارا ه دادند که بر مکانیسمهای موؤثر بازسوازی
تکیه دارد .چهار مرحله پیشنهادی در این چارچوب چند سطحی شامل پاسوخ فووری بوا
پاسخها و اقدامات شفاهی ،تشخیص علل سیسوتمی عودم اعتمواد ،اصوالح موداخالت در
زیرساخت های سازمان برای اطمینان از عودم تکورار نقوض اعتمواد در آینوده و ارزیوابی
اثربخشی اصالحات است .ژیلس ی و دیتز ( )2009در موورد بویاعتموادی و بازسوازی در
روابط بین فردی ،پیشنهاد کردند که دالیل و مسئوالن شکست در سطح سازمانی اغلو
نامشخصاند و چنین شکستهایی نیاز به ورود بازیگران متعوددی دارد .آنهوا اسوتدالل
کردند که چگونه اجزای مختلف داخلی و خارجی ،در کارکنوان از قابولاعتمواد بوودن
سازمان را شکل میدهند و آن عوامل متعاقباً میتواننود در شکسوت اعتمواد و بازسوازی
مناس اعتماد مؤثر واقع شوند (صغیر و همکاران.)2021 ،16
مکانیسمهای بازسازی اعتماد
مبنای تئوریا بازسازی اعتماد بر پایه دو مطالعه بنیادی استوار است؛ مطالعه نخست بوه
پژوهش دیرکس و همکاران در سال  2009برمیگردد .در این مطالعه و در تبیین مفهوم
20
بازسازی اعتماد ،سه نظریه عمده یعنی اسناد ،18تعادل اجتماعی 19و نظریوه سواختاری
مطرحشده است .تمرکز تئوری اسناد بر این است که افراد چگونه بر مبنوای فرآینودهای
شناختی خود دنیای اطراف را حس میکنند ،س س ،چگونه از اطالعوات بوهدسوتآموده
برای تبیین علی رویدادها استفاده میکنند (هایدر .)1928 21،برخی از ایون پوژوهشهوا
(تامیلیسون و همکاران 2021،22و بووزیچ و همکواران )2019،21بور پایوه تئووری اسوناد
واینر )1982( 21شکلگرفتهاند که معتقد بود بروز احساس خشنودی یا ناخشنودی افوراد
بستگی به موفقیت یا شکست افراد در انجام و ایف دارد .چنانچه نتیجوه غیرمنتظورهای
به دست آید ،فرد به دنبال دلیل آن میرود .دلیل ادرا شوده ،یوا توصویف علوی از آن
رویداد است .زمانی که توصیف علی به دست آمد ،افراد این توصیف را معموالً با سه بعود
تئوری اسناد ارزیابی میکنند .بعود اول ،مکوان کنتورل دارای دو قطو درونوی در برابور
بیرونی است .بعد دوم ،ثبات ،این موضوع در نظر میگیرد که آیا علت ثابت باقی میمانود
یا در طول زمان تغییر میکند .بعد آخر یعنی کنترلپذیری ،به طیفی از امور اشواره دارد
که افراد قادر به تغییر آن هستند .طبق گفته واینر ،مکان درونی یا بیرونوی یوا اسوناد،
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عواطف وابسته به عزت نفس است که جز ی از عملکرد محسوب میشوود و تحوت توأثیر
قرار میگیرد .مردم بعد از موفقیت احساس غرور مویکننود و بعود از شکسوت احسواس
شرمساری .آن ها وقتی این موفقیت را به عوامل درونی (مثل اسوتعداد و کوشوش خوود)
نسبت دهنود ،احسواس غورور مویکننود و وقتوی شکسوت خوود را بوه عوامول بیرونوی
(ویژگیهای تکلیف یا شانس) نسبت دهند ،احساس شرمساری میکنند .در مقابول ،ایون
ثبات و پایداری یا اسناد است کوه انتظوارات آینوده را تعیوین موی کنود .وقتوی موردم
موفقیت یا شکست را به عواملی نسبت میدهند که از یالحظه توا لحظوه دیگور تغییور
نمیکنند ( چه درونی (استعداد) و چه بیرونی (عوامل مربوط به تکلیف) ،مطابق عملکورد
خود ،امیدهای خود را کموزیاد می کنند و وقتی همان بازده را به عوامل ناپایدار (شوانس
یا تالش) نسبت میدهند ،امید آنها به عملکرد در آینده نسوبتاً بودون تغییور مویمانود.
درنهایت قابلیت کنترل یا اسناد باعوث نووعی برانگیختگوی مویشوود کوه واینور آن را
عواطف اجتماعی مینامد؛ عواطفی که متوجه دیگران هستند .وقتی آنها همین بوازده را
به عوامل غیرقابلکنترل اسناد می دهند (فقدان اسوتعداد) ،بوا تورحم بوا قضویه برخوورد
میکنند .اگرچه تئوری اسناد ممکن است برای در ابعاد شوناختی درون فوردی مفیود
واقع شود اما این تئوری قادر به تبیین مناس ابعواد میوان فوردی روابوط ازدسوترفتوه
نیست (دیرکس و همکاران .)2009 ،22به همان اندازه ،در سطح سازمان ،اسناد در موورد
اینکه چه کسی یا چه چیزی مسئول نقض اعتماد است ،میتواند متفاوت باشود و تحوت
تأثیر عوامل بیرونی قرار گیرد .بنابراین ،ممکن است همه ذینفعان قادر به در از دسوت
رفتن اعتماد به یا اندازه نباشند (باخمن و همکاران.)2012 ،26
در نظریه دیگر بهعنوان تئوری تعادل اجتماعی ،رن و گوری )2009 ( 26و بور اسواس
پژوهش گافمن ( )1966به این نتیجه رسویدند کوه بوی اعتموادی سوب مختول شودن
موضعگیری نسبی طرفین میشود .با این فرض که طرفین مایل به تعادل در هنجارهوا و
روابط اجتماعی هستند ،این اختالل پیشآمده باعث عدم تعادل در روابوط و زمینوههوای
اجتماعی آنها میشود .برقراری مجدد تعادل را میتوان با بازیابی جایگواه نسوبی طورف
مقابل و تأیید مجدد هنجارهای حاکم بر آنها از طریق سنن مختلوف اجتمواعی ممکون
ساخت .مکانیسمهای مورداستفاده در اینجا شامل عذرخواهی ،توبه 28و طلو بخشوش و
مجووازات هسووتند .رویکوورد تعووادل اجتموواعی بخصووو از جهووت کوواهش آثووار منفوی و
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بازگرداندن تعامل مثبت مفید واقع میشود .ازآنجاییکه این رویکرد تا حدود زیادی توابع
عوامل زمینهای است ،بنابراین ،بازسازی اعتماد از طریق این سازوکار برای سوازمانهوای
ناهمگن چندملیتی دشوار اسوت (بواخمن و همکواران .)2012 ،از سووی دیگور ،تئووری
تعادل اجتماعی به دلیل ماهیت ارتباطی و داشتن محدودیتهای زمینوهای از توجوه بوه
سازوکارها ،ساختارها و کنترلهای محیطی که روابط در آن اتفاق میافتود ،عواجز اسوت
(دیرکس و همکاران  .)2009 ،ایده تئوری ساختاری 29این است که برای از بوین بوردن
پتانسیل بروز مجدد نقض اعتماد در آینده و تشویق به تعامول مثبوت ،عوامول زمینوهای
درگیوور در فرآینوود نقووض اعتموواد بایوود تغییوور کننوود .سوویتکین و راث)1991( 10
ازاینرویکردهای ساختاری بهعنوان راهحلهای قانونی یاد میکننود کوه شوامل نظوارت،
تنظیم و اعمال کنترلها و مجازاتها برای افزایش قابلیت اطمینوان در رفتارهوای آینوده
است .ژیلس ی و دیتز )2009( 11از این شیوهها بهعنوان مکانیسمهای تنظیم عدم اعتماد
نام میبرند .رویکرد ساختاری احتمال ارتکاب نقض اعتماد را محودود مویکنود ،ازایونرو
بهجای بازسازی اعتماد یا کاهش تأثیر منفی ،تمرکز بیشوتر در بازسوازی مبادلوه مثبوت
است .مشابه رویکردهای اسناد و تعادل اجتماعی ،توجه صرف به مکانیسمهای سواختاری
بهعنوان ابزار بازسازی اعتماد با محدودیتهایی همراه است .باید گفت این رویکرد باعوث
ایجاد تناقض میشود .در مورد برخوی از کارکنوان اگرچوه ایون کنتورلهوای سواختاری
احتماالً باعث ارتقاء اعتماد شوند (ویبل و همکاران ،)2016،12بااینوجود ،مکانیسومهوای
ساختاری سخت ممکن است کارکردهای سازمانی مطلووب ماننود نووآوری و خالقیوت را
محدود نمایند .تغییر ساختار فرآیندهای سازمانی هرچند قادر به افزایش اعتماد ذینفعان
خارجی است ،این احتمال هم وجود دارد با ایجاد برخی دشوواریهوا ،در انجوام و وایف
محوله بر ذینفعان داخلی تأثیر منفی بگذارند (ابرل و همکاران.)2012 ،11
مطالعه بنیادی دوم در خصو مفهوم بازسازی اعتماد به پژوهش باخمن و همکاران
در سال  2012مربوط است .این محققان با گسترش مکانیسمهای سوهگانوه ،چوارچوبی
تلفیقی متشکل از شش مکانیسم برای بازسازی اعتماد در میوان ذینفعوان پوس از نقوض
اعتماد سازمانی و نهادی پیشنهاد دادند .اولین سوازوکار ،حوس گوری( 11وایوا)1992 ،
است کوه شوامل یوا فرآینود یوادگیری جمعوی اسوت و بوه در مشوتر و گوزارش
پذیرفتهشده از اشتباهات و دلیل اشتباه منجر میشود .حس گوری از سوازوکار بازسوازی
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اعتماد اسنادی استفاده میکند و از روشهایی مانند تحقیق ،سؤاالت عمومی ،توضیحات
و گزارش دهی بهره میگیرد .مکانیسم دوم ،سازوکار رابطهای 12مربوط به رویکرد تعوادل
اجتماعی است و شامل درگیر شدن در آیین و سنن اجتماعی و اقدامات نمادین باهودف
رفع احساسات منفی ناشی از نقض اعتماد و برقراری مجدد تعادل اجتماعی بین طورفین
است( دیرکس و همکاران .)2009 ،توضیحات عمومی و عوذرخواهی ،مجوازات و توبوه و
همچنین جبران خسارت قربانیان از مهمترین استراتژیهای این مکانیسمانود (بواخمن و
همکاران .)2012 ،مکانیسم سوم ،نظوارت و کنتورل رسومی 16اسوت .در ایون مکانیسوم
قوانین و کنترلهای رسمی برای محدود کردن رفتارهوای نواقض اعتمواد و جلووگیری از
نقض اعتماد در آینده تعبیهشده است .در این سازوکار ساختاری عوواملی ماننود قووانین،
مقررات ،سیاستها ،کنترل فرآیند و خروجی ،قراردادها ،کدهای رفتاری و تحریمها نقش
دارند .این رویکرد نقشی مهم در بازدارندگی یوا محودود سواختن رفتارهوای بویاعتمواد
کننده و یا انگیزه بخشی جهت بروز رفتارهوای اعتمواد سواز دارد (دیورکس و همکواران،
2009؛ ژیلس ی و دیتز .) 2009 ،سه مکانیسوم دیگور بازسوازی اعتمواد بور اسواس ایون
مطالعه بنیادی دوم عبارت اند از فرهنوگ اخالقوی 16و کنتورل غیررسومی ،شوفافیت 18و
پاسخگویی و انتقالپذیری و سرایتپذیری.19
روش پژوهش
مرور نظاممند ادبیات برای جلووگیری از اشوتباهات احتموالی و همچنوین ترسویم بهتور
اهداف ،سؤاالت و فرضیات پژوهش است تا همه جوان و جز یات آن قابل احصواء شوود.
از طریق مرور ادبیات میتوان با ادغام یافتهها و دیدگاههای تعوداد زیوادی از یافتوههوای
تجربی ،سؤاالت پژوهشوی را بوا آنچنوان قودرتی پاسوخ داد کوه هویچ مطالعوه واحودی
بهتنهایی آن قدرت را ندارد(اسنایدر .)2019 ، 10ترانفیلد و همکاران )2001( 11پیشونهاد
می کنند که به هنگام پژوهش در حوزه مدیریت ،یافته ها باید در دو مرحله سازماندهوی
شوند؛ به این شکل که در ابتدا ،تحلیل توصیفی دقیق آن حوزه علمی ارا ه شود ،سو س،
یافتههای تحلیل موضوعی و شناسایی مضامین اصلی و در حال هور برای پژوهشهوای
آتی گزارش شود .عالوه بر بهکارگیری این شیوه در پژوهش حاضر ،از شویوههوای کتواب
سنجی برای تجزیهوتحلیول اسوتنادی بوهمنظوور شوباهت بوین نویسوندگان ،مجوالت و
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کشورها استفاده شد .فرایند اجرای پژوهش به ترتی زیر توصیف میشود.
استراتژی جسوتجو :پوس از تعیوین اهوداف و پروتکول پوژوهش ،بوا شناسوایی هموه
کلیدواژه های مرتبط ،یا استراتژی جسوتجوی جوامع بورای شناسوایی هموه مطالعوات
مرتبط در دوره مطالعه ( ،)2021-2000طراحی شد .بعد از طراحی استراتژی جسوتجو
و اجرای آزمایشی آن در پایگاههای اطالعاتی ،برخی ابهاموات پویش آمود .یعنوی هنگوام
مرور نتایج ،بخش قابلتوجهی از نتایج بازیابی شده نامرتبط به نظر میرسیدند .برای رفع
این مشکل و افزایش کیفیت جستجو و نیز گسترش پذیری و بهینهسازی آن ،با مراجعوه
به کتابخانه دانشگاه و مشاوره با یا کتابودار بوهعنووان متخصوص اطالعوات و جسوتجو،
استراتژی جستجو با استفاده از عملگرهای منطقی و نیز بهکارگیری نمادهوای گسوترش
پذیر 12اصالح و اجرا گردید .به این صورت ،ویژگیهوای کلیودی یوا جسوتجوی دقیوق
شامل جامعیت ،مانعیت ،شفافیت و تکرارپذیری حاصل شود .سوینتکس زیور نمونوهای از
استراتژی جستجو در پایگاه وب او ساینس کالریویت آنالیتیکس 11است.
TS=("trust repair*") OR TS=( "trust rebuild*") OR TS=("trust restore") OR
TS=("trust recovery") OR TS=("relationship repair") OR TS=("relationship
rebuild*") OR TS=("relationship restore") OR TS=("relationship recovery") OR
TI=(trust AND repair) OR TI=(trust AND rebuild*) OR TI=(trust AND restore) OR
TI=(trust AND recovery) OR TI=(relationship AND repair) OR TI=(relationship
AND recovery) OR TI=(relationship AND restore) OR TI=(relationship AND
)*rebuild

منابع اطالعات و پایگاههای اطالعاتی :جهت شناسایی مطالعات بهمنظوور انجوام یوا
مرور نظاممند ،عالوه بر طراحی یا استراتژی جستجوی مناس  ،شناسوایی پایگواههوای
داده مناسو از اهمیووت بسوویاری برخوووردار اسووت .پایگوواههووای اطالعوواتی و موتورهووای
جستجوی استفادهشده در این پژوهش شامل استفاده از دو پایگاه اصولی و عموده یعنوی
11
اسکوپوس و وب و ساینس کلریویت و نیز پایگاههای دیگری ماننود Emerald, Google
 Scholar, Wiley, Sage, ScienceDirectبودند تا اطمینان حاصل شود کوه هموه مطالعوات
مرتبطِ در دوره مطال ( ،)2021-2000شناساییشده انود و پوشوش وسویعی از ادبیوات
علمی این حووزه فوراهم آیود .دو پایگواه اسوکوپوس و وب او سواینس کالریویوت ،خوود
بهتنهایی از بزرگترین پایگاههای اطالعات علمی دنیا برای اجورای مرورهوای نظواممنود
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ادبیات هستند؛ زیرا مجالت نمایه شده در این پایگواههوا از اعتبوار بواالیی برخوردارنود و
نماینده واقعی متون و منابع در حوزههای مختلف علمی هستند .بوهمنظوور اطمینوان از
جستجوی گستردهتر ادبیات ،موضوع جستجو به حوزههای مختلفی مانند علووم انسوانی،
علوم اجتمواعی ،مودیریت ،اقتصواد هنور ،تصومیمگیوری و روانشناسوی گسوترش یافوت.
جستجوی پایگاههای اطالعاتی در تاریخ  2ژو ن  2021اجرا گردیود .موال هوای ورود و
خروج :مال های ورود مطالعات در این پژوهش شامل مطالعوات پژوهشوی متمرکوز بور
بازسازی اعتماد یا مکانیسم اعتماد و یا استراتژی های بازسازی اعتماد دریکوی از سوطوح
فردی ،گروهی و سازمانی از ابتدای نگارش اولین مقاله تا زمان حاضر ،مطالعات بوه زبوان
انگلیسی ،مطالعات چوا شوده در مجوالت معتبور و داوری شوده ،مطالعوات حووزههوای
موضوعی مرتبط با علوم انسوانی و اجتمواعی بودنود .موال هوای خوروج مطالعوات نیوز
عبارت اند از مطالعات غیر پژوهشی مانند پایاننامه هوا ،مقواالت کنفرانسوی و فصولهوای
کتاب ،مطالعات به زبانی غیور از زبوان انگلیسوی ،مطالعوات چوا شوده در مجوالت غیور
آکادمیا و مطالعات غیر مرتبط با علوم انسانی و علوم اجتماعی.
فرایند اجرای پژوهش اینگونه بود که در ابتدا دو پایگاه اصلی یعنی اسکوپوس و وب
او ساینس کالریویت آنالیتیکس برای جستجوی مطالعات انتخاب شدند .فراینود انتخواب
منابع در همین مرحله با نگاه به مال های ورود و خروج بود؛ یعنی همزموان بوا اجورای
جستجو و بازیابی مطالعات ،ازیاطرف مال های ورود اعمال شدند تا مطالعات منحصور
به زبان انگلیسی ،منتشرشده در مجالت داوری شده بوین المللوی و مورتبط بوا اهوداف و
زمینه پژوهش حاضر بازیابی شوند و از طرف دیگر ،مال هوای خوروج اعموال شودند توا
مطالعات غیر مورتبط خوارج شووند .در ایون مرحلوه تعوداد  1190رکوورد بازیوابی شود.
ازآنجاییکه امکان پاالیش نتایج با استفاده از قابلیتها و امکانات این پایگاهها در صوفحه
نتایجِ بازیابی شده فراهم است؛ بنابراین ،در ایون مرحلوه تعوداد  1100مطالعوه از نتوایج
جستجو خارج شدند .همچنان کوه اشواره شود ،بورای جسوتجوی مطالعوات از طیفوی از
پایگاه های اطالعاتی و موتورهای جستجو استفاده شد؛ بنابراین ،این احتمال میرفت کوه
رکوردهای بازیابی شده دارای هم وشانی باشوند .ازایونرو ،پوس از ذخیورهسوازی نتوایج
جستجو با فرمت مناس  ،همه آن منابع در نرمافزار مدیریت منابع جبورف 12وارد شودند
تا هم وشانی ها و موارد تکراری شناسایی و حذف شوند .در این مرحله نیز تعوداد 1211
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مطالعه تکراری شناسایی شدند .بهاینترتی تعداد  816مطالعوه وارد مرحلوه غربوالگری
شدند .از این مطالعات یا خروجی اکسل شامل اطالعات کتابشناختی و چکیوده تهیوه
شد تا با مرور آنها ،مطالعاتِ مرتبطِ بالقوه برای ورود به فراینود مورور نظواممنود نهوایی
شوند .در این فرایند غربالگری ،خواندن چکیده ها توسط دو نفر از نویسندگان انجام شد
و در مواردی که بین این دو نفر درباره حذف یا حفظ یا رکورد توافق وجود نداشت ،بوا
مراجعه و مشاوره با نویسندگان سوم و چهارم توافق حاصل میشد .در این مرحله تعداد
 616مطالعه از مرور کنار گذاشته شدند و تعداد  210مطالعه برای خوانودن موتن کامول
باقی ماندند .در پایان این مرحله نیز تعداد  122مطالعه از ادامه مرور کنار گذاشته شدند
و تعداد  68مطالعه شایسته ورود تشخیص داده شدند .در این فراینود بورای بوه حوداقل
رساندن خطا و سوگیری از رهنمودها و توصیههوای پروتکول پریزموا 16اسوتفاده شود .در
شکل  ،1فرایند گزینش نظاممند مطالعات ترسیمشده است.
ارزیابی کیفی :ارزیابی کیفی به ارزیابی اعتبار درونی مطالعات و میزانی که طراحی ،اجورا
و تجزیهوتحلیل آن مطالعات باعث کاهش خطا و سوگیری شود ،اشاره دارد .در مرورهای
نظاممند ،مطالعات معموالً در معرض ارزیابی دقیق روششناختی قرار مویگیرنود .داوری
مطالعات واحد در مرور نظاممند با توجه به مجموعهای از مال هوا و چوا لیسوتهای از
پیش تعیینشده است که برای یاریدادن به ارزیوابی فرآینود بکوار مویرونود (آکسومن،
 .)1991ساندلوسکی و همکاران )1996( 16معتقدند که چا لیستها به هنگوام اسوتفاده
برای مطالعات کیفی باید بااحتیاط استفاده شوند؛ زیرا بوهعنووان مبنوایی هسوتند کوه از
طریق آن ها می توان برخوی از مطالعوات را از فراینود مورور خوارج کورد .ایون محققوین
همچنین بر این باورند که هر تصمیمی در مورد خروج مطالعات باید با توضویح دقیوق و
با جز یات پشتیبانی شوود .در حووزه مودیریت ،ممکون اسوت ارزیوابی کیفیوت مقواالت
تحقیقی با ارزیابی تناس بین روش تحقیق و سؤاالت تحقیق امکانپذیر باشد .ترنفیلد و
همکاران ( ،)2001چالش اساسی در ایجاد روش مرور نظاممند در پژوهشهای مودیریت
را دشواری در تعیین و انجام ارزیوابیهوای کیفوی مطالعوات مویداننود .ازایونرو ،آنهوا
معتقدند که پژوهشگران این حوزه معموالً به رتبهبندی ضمنی کیفیت یا ژورنال خا
اعتماد میکنند ،نه اینکه هر معیار ارزیابی کیفی را بهطور رسمی برای مطالعات واردشده
در مرور اعمال کنند .ارزیابی کیفی در ایون پوژوهش بور اسواس توصویههوای ترنفیلود و
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همکاران یعنی مقاالت پژوهشی منتشرشده در مجالت داوری شده بینالمللوی اسوت توا
اطمینان حاصل شود مطالعات انتخابشده از نوع مطالعاتی باشند که در مجالت علمی و
همطراز خوانی شده منتشرشدهاند .برای این منظور از ابزار رتبوهبنودی مجوالت علموی
( )scimagojr.comاستفاده شد.

حذف رکوردهای

پاالیش براساس قابلیتهای

تکراری ()1121

پایگاههای علمی()1202

غربالگری

()1202

شناسایی

رکوردهای بازیابی شده از منابع
بین المللی()1190

مرور چکیدهها و اعمال
معیارهای ورود و خروج()728

شایستگی

مطالعات گزینش شده نهایی برای

گزینش

حذف رکوردهای غیرمرتبط
با خواندن متن کامل ()151

مرور متن کامل مطالعات برای شناسایی
رکوردهای بالقوه شایسته()112

تجریه و تحلیل()87

شکل  .1فرایند انتخاب نظاممند مطالعات
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یافتهها
در ابتدا و پیش از ترکی مطالعات با رویکرد مرور نظاممند ادبیات ،از روش دومرحلوهای
ترنفیلد و همکاران ( )2001برای تحلیل توصیفی و تحلیل موضوعی و نیز از شویوههوای
کتابسنجی استفاده شود .شویوه کتوابسونجی در ایون پوژوهش بوا اسوتفاده نورمافوزار
 VOSviewerنسخه ( 1,6,10ون ا و والتمن )2011 ،2010 ،18روشی اسوت کوه امکوان
نمایش گرافیکی و شناسایی و طبقهبندی گروهها را در یا مواتریس مورتبط بور اسواس
شباهتها و تفاوتها (نقشهبرداری مبتنی بر فاصوله) ارا وه مویدهود .ازآنجواییکوه ایون
احتمال هست که تحلیل کیفی ادبیات تحت تأثیر ذهنیت نویسنده باشد ،با بوهکوارگیری
این روش ،این مشکل نیز حل شد .با استفاده از کلیدواژههای تعلوقگرفتوه بوه مطالعوات
توسط نویسندگان ،تحریف و سوگیری ناشی از متغیرهای ذهنی کاهش یافت .عوالوه بور
این ،ایجاد گرافیکی نقشهها ،این امکان را فراهم کرد تا روابوط بوین متغیرهوا بوهصوورت
عمیق بررسی شوند که این خود به در بهتر یا زمینه تحقیقاتی کما میکند.
یافتههای توصیفی
تحول و توزیع زمانی انتشارات :شکل ( )2پیشرفت تحقیقوات علموی در حووزه بازسوازی
اعتماد طی سالهای انتشار را نشان میدهود .ایون حووزه اگرچوه  60سوال قودمت دارد
(اولین مقاله به سال  1921برمیگردد) ،پوژوهشهوای ایون حووزه از سوال  2002رشود
سریعی پیدا کرد بهگونهای که تعداد انتشار در سال  2021به باالترین سطح خوود (119
عنوان) رسیده است  .این افزایش تعداد انتشارات حاکی از آن اسوت کوه ایون مفهووم در
حال حاضر یوا جریوان تحقیقواتی مهوم ،جوذاب و در حوال رشود اسوت .در رابطوه بوا
کشورهای دارای بیشترین سهم مشارکت ،نتایج تجزیهوتحلیل نشان داد که ایاالتمتحده
دارای بیشترین سوهم بوا 660مقالوه منتشرشوده اسوت .دیگور کشوورهای غربوی ماننود
انگلستان ،کانادا ،فرانسه ،استرالیا ،آلمان و هلند نیز در توسعه ادبیوات ایون حووزه فعوال
بودند .در شرق نیز دو کشور چین و ژاپن اقبال خووبی بوه ایون حووزه علموی نشوان داد
بودند.
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شکل  .2تحول و توزیع زمانی انتشارات

مجالت :در جدول ( )1مجالت هسته در حوزه بازسوازی اعتمواد بورای انتشواریافتههوای
علمی پژوهشگران آمده است .این مجالت بیشوترین میوزان اسوتناد را بوه خوود جوذب
کردهاند و نشان از تأثیرگذاری باالی آنها در این حوزه علمی و نقش آنها بهعنوان یوا
گره مرکزی با انتشار مقاالت نظری و تجربوی درزمینوه توسوعه دانوش بازسوازی اعتمواد
است .دلیل تنوع موضوعی مجالت به این خاطر است که این حوزه علمیِ بوینرشوتهای،
موردتوجه پژوهشگرانی از سایر رشتهها نیز هست.
تجزیهوتحلیل خوشهای کلیدواژهها :از مطالعات هم رخدادی کلیودواژههوا بورای مطالعوه
ساختار مفهومی یا حوزه تحقیقاتی استفاده میشود .هدف اصولی ایون تکنیوا ،نشوان
دادن روند توسعه زمینههای علمی توسوط نموایش بصوری رخوداد کلموات در مجموعوه
است .شکل ( )1نقشه هم رخدادی واژگان حوزه بازسازی اعتماد است .این موضوعات در
چهار خوشه قرار گرفتند .بیشترین تمرکز متون موردمطالعه بوه ترتیو روی موضووعات
trust, response, trust repair, recovery, performance, apology, impact, satisfaction,

 behaviorاست .این بدان جهت است که آنها دارای فونت بوزرگتوری نسوبت بوه بقیوه
مفاهیم هستند .همچنین کوچا بودن فونت برخی از مفاهیم نشان از فقر پوژوهشهوا و
توجه کمتر یا اهمیت کمتر آنها در این حوزه است .فاصوله بوین دو گوره قودرت رابطوه
آنها را نشان میدهد (فاصله بیشتر به معنای رابطه ضعیفتر است).
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 مجالت برتر حوزه بازسازی اعتماد.1 جدول
Title

Publication
Date

Impact
Factor

Hindex

Academy of Management
Review

1978

8.413

270

5.266

243

6.335

369

3.016

284

Journal of Personality &
Social Psychology
Journal of Applied
Psychology

1936present
1965present
1989present

Organizational Behavior &
Human Decision Processes

1985present

2.304

146

1973present

7.959

170

Journal of Marketing

Journal of the Academy of
Marketing Science

Journal of Service Research

Context
Management, accounting,
business, technology,
strategy
Management, accounting,
business,economics
Social science, psychology,
Psychology, Applied
Psychology
Management, accounting,
business, organizational
behavior, human resource
management, Psychology,
Decision-making
Management, accounting,
business,economics,
Marketing
Management, accounting,
business, organizational
behavior, human resource,
Social science
Management, accounting,
business, marketing,
Economics
Management, accounting,
business, Marketing
Management, accounting,
business, Marketing
Management, accounting,
business

Number
of Issue
4
6
2
6

6

6

1998present

9.382

122

Journal of Marketing
Research

1964present

4.626

171

Journal of Business
Research
Journal of Services
Marketing
Academy of Management
Journal
Journal of Retailing

1973present
1987present

4.874

195

3.195

102

1958-2015

7.571

318

1993present

5.873

136

Management, accounting,
business, Marketing

4

1982present

4.141

187

Management, accounting,
business, Social science

28

1974present

6.207

179

Social science, humanities,
economic, business,
accounting

6

Journal of Business Ethics
Journal of Consumer
Research

4

6
12
7
6

 به این معناست کوه، استapology  نزدیا به مفهومtrust repair  اگر مفهوم،برای مثال
 بواtrust repair  اموا بوین. به اثرات آنها بر یکدیگر توجوه شوده اسوت،در متون موجود
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 perceptionفاصله بیشتری است که نشان موی دهود در ادبیوات موجوود بوه اثورات ایون
مفاهیم بر یکدیگر کمتر توجه شده است .چنانچه پرسش شود که حووزههوای موضووعی
بازسازی اعتماد درروند توسعه خود شاهد چه تغییراتی بوودهانود ،بایود گفوت کوه نحووه
تغییرات موجود در شبکه هم رخدادی واژگوان برحسو مقواطع زموانی مختلوف بیوانگر
تغییرات در مضامین این حوزه بود .روند توسعه مطالعات به این صوورت نشوان داده شود
که در طی سالهوای  2010و قبول از آن شواهد تمرکوز بور موضووعاتی از قبیول Risk,
 fatigue, determinants, abuse, follow up, adaption, posttraumatic stressبودیم .در طوی
سوالهوای  2012توا  2016موضووعات trust, trust repair, behavior, empowerment,
 performance, cooperation, apalogyمطرح شدند و از سال  2016به بعد نیوز مفواهیمی
ماننووود customer trust, service recovery, consumer trust, knowledge, ethics
مطرحشدهاند.الزم به توضیح است که مفهوم بازسوازی اعتمواد موضووعی میوانرشوتهای
است که مطابق با نقشه هم رخدادی ذیل شاخههای مختلفی از این مفهووم در پزشوکی،
روانشناسی ،خانواده ،مدیریت ،عصر دیجیتال دیده میشود.

شکل ،5نقشه هم رخدادی واژگان حوزه بازسازی اعتماد

تجزیه وتحلیل نقشه هم نویسندگی :هم نویسوندگی ،یوا شویوه ملمووس و مشوخص از
همکاری های علمی است و جلوهای رسمی از همکاری فکری میان نویسندگان در اجرای
پژوهش های علمی است که بر مشارکت دو یا چند نویسنده در فراینود یوا اثور داللوت
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دارد .ازآنجاکه الزمه هرگونه فرایند علمی ،برقراری نوعی پیوند فکری و اجتمواعی میوان
افراد است ،میتوان ازاین روش برای بررسی ارتباطات علمی میان پژوهشوگران نیوز بهوره
گرفت .شکل ( )1شبکه هم نویسندگی پژوهشگران و نقشه چگالی شبکه حوزه بازسوازی
اعتماد را بر اساس نویسندگان مشارکتکننده نشان موی دهود .در ایون شوبکه هور گوره
نشاندهنده یا نویسنده و پیوندهای موجود میان دو گره نشاندهنوده هوم نویسوندگی
آن دو نویسنده با یکدیگر است .اندازه هر گره نشاندهنده درجه مرکزیت یوا تعوداد هوم
نویسندگی آن گره است .نقشه چگالی شبکه هم تألیفی نویسوندگان حواکی از آن اسوت
که نویسندگانی که باهم ارتباط علمی بیشوتری دارنود ،در فاصوله نزدیواتوری از هوم و
آنهایی که ارتباط علمی کمتری دارند ،در فاصولهای دورتور از هوم قورار دارنود .در ایون
نقشه ،چگالی هر نویسنده بر اساس تعداد مقاالت وی ،تعداد نویسندگان مجاور و اهمیت
آنها مشخص میگردد .بهاینترتی نویسندگانی از قبیول Lewicki, Cooper, Basso, De
 cremer,Kimو  Bozicاز بیشترین اهمیت در نقشه چگالی برخوردارند.

شکل ،4نقشه چگالی شبکه هم نویسندگی نویسندگان بازسازی اعتماد

یافتههای تحلیلی
بازسازی اعتماد در سطح فردی و رهبری
از میان مکانیسمهای بازسازی اعتماد ،عذرخواهی 19رایوجتورین شوکل پاسوخ کالموی در
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سطح فردی است و بهنوعی در هر مطالعهای ،چه بوهتنهوایی و چوه در ترکیو بوا دیگور
استراتژیهای بازسازی اعتماد قابل مشاهده است .تحلیل نتایج نشوان داد کوه اثربخشوی
عذرخواهی در بازگرداندن اعتماد ،اغلو بوه متغیرهوای تعودیل گور و عوامول زمینوه ای
بستگی دارد .در اینجا به برخی از شواهد تجربی حاصل از تجزیهوتحلیل مطالعات در این
مرور نظاممند اشاره میشود.
به اعتقاد پژوهشگران درزمینه استخدام ،بازسازی اعتمواد زموانی موفوق تراسوت کوه
اعتماد شونده به خاطر نقض اعتماد مبتنی بر توانایی 20عوذرخواهی کننود؛ اموا هرگونوه
تقصیر در خصو نقض اعتماد مبتنی بر صداقت 21را تکذی نماید (کیم و همکواران،22
.)2001اعتماد شونده در مواقعی که شواهد 21متقنی مبنی بر تقصویر وی وجوود داشوته
عذرخواهی نماید و در مواقعی که شواهد متقنی در این خصو وجود ندارد ،هویچگونوه
تقصیری را ن ذیرد (کیم و همکاران.)2001 .متقاضیان کار بوه جوای توالش بورای بهانوه
سازی 21و یا انکار 22رفتار گذشته خود ،عوذرخواهی نماینود و مسوئولیت آن را ب ذیرنود
(کریلوا و همکاران .)2016 ،26در این زمینه همچنین محققان دریافتنود کوه عوذرخواهی
همیشه برای بازسازی اعتماد مؤثر نیست .بهعنوانمثال در برخی فرهنگهوا عوذرخواهی
به عنوان «صحبت ارزان »26در نظر گرفته میشد ،درحوالیکوه در برخوی دیگور بوه طوور
ضمنی گناهکار بودن 28را نشوان مویدهد(موداکس و همکواران.)2011،29پوس از نقوض
مبتنی بر صداقت ،سکوت 60پاسخی نامطلوب میباشد؛ زیرا سوکوت ،ماننود عوذرخواهی،
قادر به نشان دادن گناهکار بودن یا نبودن متخلف نخواهد بود و پس از نقض مبتنوی بور
توانایی نیز ،سکوت پاسخی نامطلوب اسوت؛زیرا ماننود انکوار ،نشواندهنوده عودم تمایول
متخلف به جبران زیان وارده خواهد بود (فرین و همکواران.)2006 ،61گناهکوار بوودن در
یا نقض اعتماد مبتنی بر صداقت آنقدر زیان بار است که هیچ پاسخی قادر بوه کواهش
آسی های ناشوی از آن نیسوت (کویم و همکواران .)2006 ،دکرمور و شووتن)2008( 62
دریافتند که لحن عذرخواهی 61پس از نقض اعتماد مبتنی بر خیرخواهی 61و مبتنوی بور
صداقت بسیار اهمیت دارد .عذرخواهی تنها زمانی مؤثر واقع می شود که محترمانه تلقوی
شود .این پژوهشگر همچنین در پژوهشی دیگر در سال  2010اثر عذرخواهی در مقابول
ارا ههوای غراموت موالی 62را در زمینوه چانوهزنوی موردمطالعوه قورار داد و دریافوت کوه
عذرخواهی می تواند اثرات مثبتی بر اعتماد پس از وقوع یا تجاوز داشته باشد ،اما اثرات
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آن به متغیر تعدیل گر (زیان یا سود در چانهزنی) بستگی دارد .بااینحال ،بهطوور مشوابه
درزمینه چانهزنی ،لوییکی و همکاران ( )2016پیشنهاد میکنند که بوهخصوو پوس از
نقض اعتماد مبتنی بر صداقت ،عذرخواهی صرف به احتمال زیواد بورای بازسوازی اعتمواد
کافی نیست و نیاز به روشهای ملموستری است.
66
به اعتقاد پژوهشگران درزمینه روابط رهبر – پیورو  ،پوس از تصومیمات ناکوافی یوا
نادرست رهبران ،بخصوو وقتویکوه مودتزموان زیوادی از آن گذشوته باشود ،پیوروان
بیشترین نیاز را به مکانیسم عذرخواهی دارنود؛ بوااین حوال ،هرچقودر زموان بیشوتری از
66
تصمیمات نادرست مدیران بگذرد ،اثربخشی عذرخواهی کواهش موییابود.زموانبنودی
عذرخواهی و سایر اقدامات بازسازیکننده متغیوری کلیودی دررونود بازسوازی محسووب
می شود( .هازووتس و همکاران.)2012،68درروند بازسازی ،رهبران در ابتدا بایود آشوکارا
در مورد نقض (ها) صحبت کنند و عذرخواهی نمایند و همچنین حمایت خود از پیوروان
را نشان دهند .برخی از تخلفات ،به اعتمواد آنچنوان آسویبی وارد مویکننود کوه دیگور
قابلبازسازی نیست و پیرو را به بیرون آمدن از رابطه مویکشواند (گوروور و همکواران،69
.)2011اثربخشی عذرخواهی به تعمدی بودن 60اقودامات رهبوران و شودت 61پیامودهای
نقض اعتماد بستگی دارد .ترکی متوسطی از شودت و عمودی بوودن نقوض اعتمواد در
مقایسه با تخلفی خفیف ،تفاوت زیادی به لحواظ اثربخشوی عوذرخواهی ایجواد مویکنود
(گروور و همکواران .)2011 ،هنگوامیکوه تخلوف مواهیتی شخصوی دارد ،عوذرخواهی و
همدلی 62نشان داده شوده توسوط اعتمواد شوونده ،بورای بازسوازی اعتمواد موؤثر اسوت.
درصورتیکه هیچ نشانهای از همدلی وجود نداشته باشد ،و هنگوامیکوه بوا انکوار مقصور
بودن ،همراه باشد ،این برداشت حاصل میشود که به صوداقت متخلوف اعتبواری نیسوت
(باگداساروف و همکاران.)1209 ،61قابلیت های عاطفی پیروان تا حد زیادی آثوار مثبتوی
بر اعتماد پیروان به رهبر دارد و تنها با تعیین اهداف به شویوه دسوتورالعملی اسوت کوه
سوووطوح پوووایین وضووووح و بازسوووازی عووواطفی پیوووروان جبوووران شوووود (موووونزانی و
همکاران.)2012،61عذرخواهیِ همراه با توضویحات اعتمواد شوونده ،از فرسایشوی شودن
فرایند بازسازی اعتماد جلوگیری میکند؛ درواقع این رفتار عملی اعتماد شونده است کوه
بازسازی اعتماد را سرعت میبخشد (النگوآن و همکاران.)2012 ،62
درزمینه روابط دوجانبه 66محققان دریافتهاند که هنگامیکه میان دو کارمند اختالفی
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پیش آید ،انتظارات روشن و صریح و درخواستهای سازنده از سوی هر دو طرف اختالف
است که به بازسازی اعتماد کما میکند (شش و اسکینر .)2010،66اقدامات پیشوگیرانه
و بازسازیکننده بخصو از طریق افزایش کیفیت مبادالت اجتماعی 68میتواند درموانی
برای نقض اعتماد باشد (هولتن و همکاران.)2016 ،69وعده هوای تغییور رفتوار موی توانود
بهطور قابولتووجهی رونود بازسوازی اعتمواد را سورعت بخشود (شووایتزر و همکواران،80
.)2006متغیرهای تعدیل گری ماننود مهوارت هوای ارتبواطی و نووع پاسوخ (پاسوخ هوای
مالی/غیرمالی) بر بازسازی اعتماد تأثیرگذارند (گودشتاین و همکاران .)2012 ،81شوایتزر
و همکارانش ( )2006اشاره کردند که تجربه فری قبلی ،82یا موانع اصولی در سورعت
بخشیدن به بهبود اعتماد است .آنها استدالل میکنند زموانی کوه وعودههوای متخلوف
تحقق پیدا نمی کند و به دنبال کس اعتماد دوباره از طریق هموان اقودامات فریبکارانوه
است ،سودی حاصل نخواهد شد .این مطالعه نشان داد که استراتژیهای بازسازی اعتماد
در سطح فردی ،تا حد زیادی همان پاسخ هوای کالموی 81بوهویوژه عوذرخواهی هسوتند.
عذرخواهی صرف اغل مؤثر نیست و در بسیاری از فرهنگها بهعنوان واکنش ارزان 81از
82
آن یاد می شود .پژوهش کریلوووا و همکواران ( )2016نشوان داد ،پاسوخ هوای ضومنی
مؤثرتر از پاسخ های کالمی هستند .ازنقطه نظر پاسوخ هوای کالموی ،نووع عوذرخواهی در
موفقیت بازسازی اعتماد مؤثرتر است و بهویژه برخوی از اجوزای یوا عوذرخواهی ماننود
اذعان به پذیرش مسئولیت ،مهمتر به نظر میرسوند .بنوابراین ،در سوطح فوردی ،اتخواذ
استراتژیهای ملموس بازسازی اعتماد عملیتر هستند تا فقط یا عذرخواهی ساده.
بازسازی اعتماد در سطح گروه
کیم و همکاران ( ،)2012بازسازی اعتماد را در سطح گروهی بررسی کردنود و دریافتنود
که انکار گناه ،به ویژه پس از نقض اعتماد مبتنی بر توانایی معقول نیست؛ اعتمواد پوایین
در سطح گروهها زمانی است کوه در نقوض مبتنوی بور توانوایی ،اعتمواد شوکن بوهجوای
عذرخواهی و پذیرش تقصیر آن را تکذی کند .این محققان دریافتند ،بازسوازی اعتمواد
در سطح گروهها معموالً دشوارتر از بازسازی اعتماد در سطح افراد اسوت؛ زیورا گوروه هوا
میتوانند نظرات خود را بهگونهای به اشترا بگذارند که احساسات منفی تقویت شوونده
افزایش یابد .وبر و همکاران ( )2012بوه مطالعوه عودمحمایوت مودیریت عوالی از گوروه
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مدیران ( 11مدیر نظارتی و  8مدیر بخش) در صنعت هتلداری پرداختنود .نتوایج نشوان
داد ،پس از نقض اعتماد مبتنی بر توانایی ،حمایوت سوازمانی در شوده بوا اعتمواد بوه
مدیریت عالی به شکلی معنادار و مثبت در ارتباط است .این نویسندگان دریافتنود ،پوس
از قلدری و آزار در شده کارکنوان ،حمایوت مودیریت ارشود گوروه از کارکنوان ،توأثیر
قابل توجهی بر اعتماد دارد .آن ها همچنین اذعان دارند که اقودامات قووی مودیریتی کوه
نشان دهنوده یک وارچگی ،شایسوتگی ،قووام ،وفواداری ،صوراحت و احتورام اسوت ،دارای
پیامدهای اعتماد مثبتی بر وفاداری کارکنان ،خیرخواهی و صراحت است .به ایون ترتیو ،
اعتماد کارکنان به مدیریت در بعد خیرخواهی اعتماد بهبود داده مویشوود ،هرچنود کوه
آثار قابلتوجهی در دیگر ابعاد اعتماد (توانایی و صداقت) حاصل نمیشود.
سوردرو و استنستر )2018(86درزمینه تغییر استراتژیا پیشنهاد کردند که فرایند
بازسازی اعتماد یا فرایند سه مرحلهای است:
بازگرداندن متقابل مذاکره مجدد در خصوو

مفواد قورارداد روانوی و تمدیود

قرارداد روانی دربردارنده شرایط رابطهای.
درزمینه تغییور سوازمانی ،سورنسون و همکواران ( )2011دریافتنود کوه اقودامات قووی
مدیریتی که اشاعه دهنده صوداقت ،توانوایی و خیرخوواهی اسوت ،بور بازسوازی اعتمواد
موثرند .تحقیقات کنونی در موردبازسازی اعتماد در سطح گروهی حاکی از آن اسوت کوه
پاسخ های کالمی مانند عذرخواهی و انکار ،و اصالحات سازمانی مانند اقودامات مودیریتی
قوی می تواند اعتماد را در سطح گروه بازسوازی کنود .بوااین وجوود ،بازسوازی اعتمواد در
گروهها چالشبرانگیزتر از بازسازی اعتمواد در سوطح فوردی اسوت .درنتیجوه ترکیبوی از
مکانیسمهای بازسازی اعتماد ،رویکرد مفیدی به نظر میآید .بازسوازی اعتمواد در سوطح
گروهی نیازمند تحقیقات بیشتری است .این مطالعات نیاز به تمرکز بر متغیرهای تعودیل
گر و زمینوهای دارنود چراکوه احتموال مویرود اثربخشوی شویوههوای بازسوازی اعتمواد
مورداستفاده را تحت تأثیر قورار دهنود.از نظور کوهکوونین و همکواران( )2021اقودامات
مدیریتی قوی (اصالحات گروهی)  ،افزایش کیفیت تبادل اجتماعی (ضمنی) عوذرخواهی
 ،انکار (کالمی) ،حمایت عاطفی از کارکنان (کالموی) اسوتراتژی هوای اساسوی بازسوازی
اعتماد گروهها در مواقعی است که تغییرات گروهی  ،خطاهای قبلی کارمنودان درزمینوه
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استخدام ،از بین رفتن احترام در گروه (قلدری  ،آزار و اذیت) و عودم پشوتیبانی مسوئول
گووروه کوواری از اعضووای گووروه سووب از بووین رفووتن اعتموواد در سووطح گروهووی شووده
باشد.اثربخشی راهبردهای ارا وه شوده بوه توالشهوای فعوال جهوت حفا وت از اعتمواد
گروه،قدرت ارتباطات و قوت هوش هیجانی اعضای گروه بستگی دارد.
بازسازی اعتماد در سطح سازمان
بازسازی اعتماد در سطح سازمانی ،به حرکتی فراتر از پاسخ های کالمی نیاز دارد؛ در این
سطح میبایست از پاسخ کالمی به سمت پاسوخ هوای ضومنی و حتوی اصوالح سوازمانی
حرکت کرد .پژوهش پتریگلیری )2012 (86در جریان انفجار دکل نفتوی خلویج مکزیوا
در سال  2010به دنبال پاسخ به این سؤال بود کوه آیوا نقوض اعتمواد ایجادشوده میوان
مدیران و شرکت قابل بازسازی است یا خیر این حادثه هویتسازمانی مدیران اجرایی را
بیثبات کرده بود و آنها را به شا در همسویی بین هویت و سوازمان خوود سووق داده
بود و اینکه احساسات دوسوگرایانه ای نسبت به سازمان و نقش آنها ایجاد کرده بود .بوه
اعتقاد وی ،مدیران اجرایی تنها در صورتی دوگانگی خود را حل می کننود کوه همکواری
فعال میان مدیران اجرایی و سازمان صورت گیرد .اطالعاتِ اجتمواعیِ مثبوت ایجادشوده،
بهعنوان یا مکانیسم کلیدی برای حل دوگانگی مدیران اجرایی و بیثبواتی پویشآموده
تلقی گردید .ژیلسو ی و همکواران ( )2012دریافتنود کوه اصوالحات کالموی ،ضومنی و
سازمانی پس از نقض صوداقت نقوش مهموی در بازسوازی اعتمواد سوازمانی دارنود .ایون
مطالعات حاکی از آن است که پوس از رسوواییهوای بوا مقیواس بوزرگ ماننود تقلو و
درستکاری در اطالعات ،بازسازی ضمنی اعتماد و استفاده ترکیبی از دیگور مکانیسومهوا،
احتماالً بتواند اعتماد مطلوب را ایجاد نمایود .بررسویهوای بیشوتر نشوان داد حتوی اگور
تمرکز بر اصالحات سازمانی در بازسازی اعتماد باشد ،پاسوخ هوای کالموی و ضومنی نیوز
برای بازگرداندن اعتماد موردنیاز اسوت(کوهکونین و همکواران2021،؛ ابورل و همکواران
2012،؛ بوالت و همکاران .)2020،همانطور که در جدول( )1نشان داده شده است هفت
شیوه بازسازی اعتمواد ماننود تحقیقوات بواز ،توضویحات دقیوق ،عوذرخواهی ،مجوازات،
جایگزینی رهبران ارشد ،اصالحات نظام مند و اصالحات فرهنگی نقش موثری دارند .ایون
پژوهشها نشان دادندکه نقوض اعتمواد مربووط بوه تقلو و دسوتکاری در اطالعوات بور
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عملکرد یا سازمان به شیوهای نظاممند تأثیرگذار است و حتی سوب تضوعیف اعتمواد
ذینفعان خارجی به سازمان میشود .در پوژوهش ابورل و همکواران 88در سوال  2012بوا
مطالعه رسوایی و فساد گسترده در سازمان دریافتندکه بازسوازی اعتمواد را مویتووان بوا
انجام اقداماتی از قبیل سازماندهی مجدد ساختارها ،سیاستهوا و فراینودهای سوازمانی
انجام داد .این مطالعه نشان داد که به دنبال نقض صداقت ،تنظیم قوانین سوازمانی یوا
89
سیگنال مناسو بورای ذینفعوان خوارجی اسوت .در پوژوهش هندرسوون و همکواران
( ،)2020نقض قرارداد روانی در رابطه کارمند و کارفرما و کاهش احساسات منفوی پوس
از نقض اعتماد بررسی شد .آنها بوه مطالعوه و توأثیر شوش تاکتیوا بازسوازی عموومی
(مجازات کامل ،مجازات جز وی ،انکوار ،عوذرخواهی ،بهانوه ،عوذرخواهی ترکیبوی/بهانوه)
پرداختند.نتایج نشان داد ،که در نقض اعتماد ،هر پنج تاکتیا دیگر نسبت به انکار ،قادر
به بازسازی اعتماد هستند .بنا بر استدالل آن ها ،در سطح سازمان ،اجتناب کامل از نقض
اعتماد بسیار توصیه میشود .حتی پس از استفاده از استراتژی های بازسازی ،اعتمواد بوه
سطح پیش از نقض خود بازنخواهدگشت .در اینجا ،شهرت و تصویر خارجی سازمان هوم
نیاز به بازگرداندن به شرایط قبلی ،پس از نقض اعتماد  ،توسط سازمان یا مودیریت دارد.
در اینجا ممکن است وقتیکه سازمان دارای شهرت ضعیفی در بین مردم است ،کارکنوان
نگران توانایی کارفرمای خود برای ادامه به کارگیری آن هوا شووند .بنوابراین ،عوذرخواهی
پس از نقض در سطح سازمانی کافی نیست و راه هوای دشوواری بورای بازسوازی اعتمواد
موردنیاز است .به طورکلی در سطح سوازمانی ،اسوتراتژیهوای متعوددی بورای بازسوازی
اعتماد وجود دارند که قوادر بوه بازگردانودن اعتمواد هسوتند .در ایون میوان ،موؤثرترین
مکانیسمها ترکیبی از شیوههای رسمی و غیررسمی ،کالمی و ضمنی هستند.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به بررسیهای انجام شده ،بیشترین تعداد مطالعات در بازسازی اعتماد بور سوطح
فردی متمرکز شده اند .این مطالعات غالباً مربوط به نقض اعتمواد مبتنوی بور صوداقت و
توانایی هستند .در این میان به نقض اعتماد مبتنی بر خیرخوواهی توجوه کمتوری شوده
است .مطالعات بازسازی اعتماد درسوطح گروهوی ،بوه مطالعوه اسوتراتژیهوای بازسوازی
اعتماد مربوط به نقض اعتماد مبتنی بر توانایی پرداخته اند .به نظر مویرسود هوم نقوض
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اعتماد مبتنی بر صداقت و هم نقض اعتماد مبتنی بر خیرخواهی هنووز نیازمنود مطالعوه
بیشتری هستند .در سطح سازمانی ،مطالعات بازسازی اعتمواد بیشوتر بور نقوض اعتمواد
مبتنی بر صداقت تمرکز دارند و تحقیقات کمتری در مورد بازسازی اعتماد پس از نقوض
اعتماد مبتنی بر توانایی و خیرخواهی وجود دارد.بوه اعتقواد پتریگلیوری ( ،)2012نقوض
اعتماد مبتنی بر صالحیت و خیرخواهی توسط مدیریت ممکن است اعتماد کارکنوان بوه
سازمان را تضعیف کند.هدف از مطالعه چند سطحی حاضر ،در و توضیح بهتر موضووع
بازسازی اعتماد است.در این چارچوب انواع نقض اعتماد ،مکانیسم های بازسازی اعتمواد،
استراتژی های اساسی بازسازی اعتماد و متغیرهای تعدیل گر معرفیشده است .در بخش
اول این چارچوب دالیل کاهش اعتماد در سطوح سهگانه فردی،گروهی و سازمانی آموده
است .کلیه نقض اعتمادها ،بر اساس سطح تحلیل مربوطه طبقه بنودیشوده انود .سو س،
مکانیسمهای بازسازی اعتماد ،شیوههای بازسازی اعتماد و انواع استراتژیها موردمطالعوه
ارا هشده است .در گام سوم ،متغیرهای تعدیل گر ادغامشدهاند .این متغیرهوا مویتواننود
سب بهبود و یا کاهش اثربخشی بازسازی اعتماد شوند .این چارچوب می تواند به عنووان
مبنایی نظری برای هدایت تحقیقات آینده مورداستفاده قرار گیورد .در ایون پوژوهش بوا
تجزیهوتحلیل مکانیسمها و استراتژیهای بازسازی اعتماد در سه سطح فردی ،گروهوی و
سازمانی ،چارچوبی توسعه داده شد تا محققوان آینوده بتواننود اسوتراتژیهوای مختلوف
بازسازی اعتماد و اثربخشی آنها را در سطوح مختلف سازمان مطالعوه کننود .همچنوین
آخرین و پیشرفتهترین دستاوردها درزمینه بازسازی اعتماد درقال تجزیهوتحلیول نقشوه
هووم نویسووندگی و تجزیووهوتحلیوول خوشووهای کلیوودواژههووا در کنووار ارا ووه جدیوودترین
پژوهشهای انجام شده مورد بحث و برررسی قرار گرفتند و نکوات مودیریتی مربووط بوه
بازسازی اعتماد برای مدیران درگیر در فرآیندهای کاری و سازمانی ارا ه شد .بور اسواس
یافتهها ،بسیاری از پژوهشهای گذشته در موردبازسازی اعتماد سازمانی بور یوا سوطح
تجزیهوتحلیل متمرکز بودند .در سطح فردی ،بخشوش در پوی نقوض اعتمواد بوه روابوط
دوجانبه بستگی دارد؛ هر چقدر عذرخواهی صادقانه و عمیوق تور باشود،امکان بخشوش و
ادامه رابطه افزایش مییابد (کیم 2018 ،؛کوهکوونین و همکواران2021،؛ باگداسواروف و
همکاران ( .)2019نتایج همچنین نشان داد ،اقدامات بازسازی اعتماد فوردی و سوازمانی
نیاز به اقدامات مکمل و حمایت سازمانی دارد ( وبر و همکاران .) 2012 ، 90ازآنجاییکوه
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اعتماد مفهومی است که سوطوح خورد و متوسوط (فراینودهای روانشوناختی و پویوایی
گروهها) را با سطح کالن (ساختارهای سازمانی و نهادی) ادغام میکند (ژیلس ی و دیتوز
 2009 ،؛ روسو و همکاران  )1998 ،بنابراین ،دسترسی به استراتژیهای متنوع بازسازی
اعتماد متناس با تنوع توصیفشده ضوروری اسوت؛ زیورا تخلفوات متنووع و آثوار آنهوا
بهراحتی در سطوح مختلف گسترش مییابد .بازسازی اعتمواد بوین یوا کارمنود و یوا
مدیر یا رهبر باید درزمینه متنوع و متفاوتتری از یا گروه بررسی شوود همچنوان کوه
بازسازی اعتماد در سطح گروه نیز باید به شوکلی متفواوت نسوبت بوه سوطح سوازمانی
بررسی شود .در برخی از پژوهشها ( دیرکس و همکاران  2011 ،؛ لوییکی و همکواران ،
 )2016به ترکی انواع مختلفی از روشهای بازسازی اعتماد برای مثوال ،عوذرخواهی بوا
غرامت اشاره شد .متداولترین شیوههای ایجواد بازسوازی اعتمواد هنووز اسوتراتژیهوای
شفاهی نظیر عذرخواهی،توضیح،انکار و غیره هستند( .هاسوویتس و همکواران .) 2012 ،
بااینحال ،مطالعات تجربی نشان میدهد اقدامات ضمنی هم در این زمینه خوا و هوم
درزمینه نقض شدیدتر اعتماد ،مهم هستند (دکرمر2010 ،؛ ژیلس ی و همکاران.)2011 ،
اقدامات ضمنی ماننود جبوران خسوارت نشوانه مهموی از اسوتغفار و نودامت و درنتیجوه
بازسازی اعتماد به شمار مویرونود (دیورکس و همکواران2011 ،؛ ژیلسو ی و همکواران،
2011؛ ژیلس ی و سیبرت .) 2018 ،تمرکز بر فجایع و رسواییها یا موضوع قابلتوجوه
در پژوهشهاست؛ در محیط پویا و غیرقابلپیشبینی کنونی ،نقوض اعتمواد بسویار رایوج
شده و نمود بیشتری از آن را در رسانهها مویتووان یافوت .درنتیجوه ،ضورورت کوشوش
جوودیتووری از سوووی منووابع انسووانی و موودیریت سووازمان احسوواس مویشووود .فجووایع و
رسواییهای ناقض اعتماد ،بهیابواره رخ نمویدهنود .احتمواالً چنودین رویوداد و نشوان
کوچا وجود دارد که اگر تحت نظارت دقیق قرار گیرند ،زمینه وقوع رسواییها و فجوایع
در سازمان از بین میرود .الزم است مدیران و مسئوالن نسبت به رخداد چنین رویدادها
و نشانههای کوچا آنها توجه جدی داشته باشند .به تحقیقات بیشوتری بورای بررسوی
راهکارهای مقابله با تخلفات پیشپاافتاده و کوچا قبل از تبدیل آنها به تخلفات عموده
نیاز است.
در فرایند این مطالعه ،برخوی شوکاف هوای پژوهشوی نیوز شناسوایی شودند کوه
میتوانند به عنوان موضوع پژوهشهای جدید ،مدنظر پژوهشگران آینده قرار گیرند .ایون
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شکافها ازنقطهنظر روششناسی ،دادهها و نمونه ،مسا ل زمینهای ،متغیرهای تعدیل گر،
متغیرهای میانجی ،و متغیرهای کنترلی هستند.
در ابتدا الزم به ذکر است کوه انجوام مطالعوات کیفوی و موردکواویهوا در خصوو
بازسازی اعتماد در روابط  ،ضروری است( .کویم و همکواران2001 ،؛ فورین و همکواران،
2006؛ ژیلس ی و همکاران .)2011 ،تحقیقات کیفی مانند گروههای کانونی 91میتواننود
دانش موجود در حوزه در کارکنان از شیوههای مختلف بازسازی اعتماد درزمینوههوای
مختلف را گسترش دهند .توضیح اینکه نقض اعتماد تا چه حود باعوث خدشوهدار شودن
اعتماد میشود ،و تاکتیاهای مؤثر بازسازی اعتماد برای هرکدام از شرایط کودام اسوت،
ساده به نظر نمیرسد .بنابر پیشنهاد ژیلسو ی و همکواران ( ،)2011یوا طورح تحقیوق
طولی 92با استفاده از روشهای متعدد برای جمعآوری دادههوا بوهویوژه در در فراینود
بازسازی اعتماد مفید خواهد بود؛ زیرا این رویکرد ماهیت پویای اعتمواد را بهتور در نظور
گرفته و اعتماد را در نقاط زمانی مختلوف انودازهگیوری مویکنود .همچنوین اسوتفاده از
روشهای تحقیق آمیخته 91پیشنهاد میشود که در ابتدا از طریق تحقیقات کیفوی در
عمیقی فراهم آید ،س س دانش کس شوده را بوه مطالعوات آزمایشوگاهی 91بسو ارند توا
بینش های کیفی از طریوق مطالعوات میودانی تجربوی آزموایش شووند .از سووی دیگور،
دسترسی به سازمانهایی که با مسا ل مربوط به نقض اعتماد درگیور هسوتند ،مویتوانود
برای محققان چالشبرانگیز باشد .بوه هموین دلیول ،مطالعوات آزمایشوگاهی تجربوی بور
مطالعات تجربی اولیه درزمینه بازسازی اعتماد برتری دارند (فرین و همکاران.)2006 ،
تغییرات سازمانی گاهی منجر به تغییر ساختار و اخراج کارکنان مویشوود .بازسوازی
اعتماد برای کسانی که شغل خود را حفظ میکنند و کسانی که آن را از دست میدهند،
به چه صورت خواهد بود بهطور فزایندهای  ،سازمانها انعطافپذیری را دنبال میکننود
و از نیروهووای کووار موقووت و کووارگران آزاد در قراردادهووای کوتوواهموودت اسووتفاده
میکنند .چگونه میتوان تصویر مثبت و قابولاعتمواد یوا سوازمان را در نظور کوارگران
موقت به اندازه کافی قوی نگه داشت تا اطمینان حاصل شود که آنها مایل بوه بازگشوت
به همان کارفرما در آینده هستند چه ترکیبی از شویوههوای بازسوازی اعتمواد بهتورین
استراتژی را برای بازسازی اعتماد در این زمینه ارا ه میدهد
تغییرات تکنولوژیکی نه تنها بر طراحی کار ،تعامل بین فوردی و ارتباطوات ،بلکوه بور
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شفافیت و بیواسطه بودن ارتباطات نیز توأثیر مویگذارنود .مسوا ل مربووط بوه اعتمواد
سازمان ممکن است با یوا یادداشوت واحود در رسوانههوای اجتمواعی توسوط یکوی از
کارکنان به اشترا گذاشته شود .این بدان معناست کوه مودتزموان اقودامات بازسوازی
اعتماد میتواند بهجای روزها یا هفتهها به ساعت کاهش یابد .تحقیقوات آینوده و منوابع
انسانی همچنین باید چگونگی مشاهده سطح اعتماد و حوادث مرتبط را نزدیا به زموان
واقعی در نظر بگیرند و چه نووع اقودامات بازسوازی اعتمواد را مویتووان بالفاصوله اجورا
کرد این زمینه تحقیق می تواند ناشی از روابط بحرانی باشد .سوخنگویان سوازمان چوه
کسانی هستند و چه پیامهوایی دارنود عوذرخواهی چگونوه مویتوانود صوادقانه باشود و
اقدامات بازسازی اعتماد در پی نقض اعتماد کدماند
تعدادی از متغیرهای تعدیل گر توسوط برخوی از پژوهشوگران بورای مطالعوه بیشوتر
معرفیشدهاند؛ لوییکی و همکاران( )2016خواستار اطالعات بیشوتر در موورد اینکوه آیوا
تعداد اجزای عذرخواهی به سایر تعدیلکنندگان بالقوه بستگی دارد یا خیر ،و گودشتاین
و همکاران ( )2012مطالعات بیشتری را در مورد روابط بین شودت تخلوف و تمایول بوه
بخشش پیشنهاد کردهاند .دیرکس و همکواران ( )2011پیشونهاد کردنود کوه تحقیقوات
آینده میتواند بررسی کند که چگونه هنگامیکه احساسات قوی بین طرفین وجوود دارد
اسووتغفار و تغییوور قوووانین و مقووررات موویتوانوود بووه بازسووازی اعتموواد منجوور شووود
همچنین شوایتزر و همکاران ( )2006و دان و شووایتزر ( )2002بور تحقیقوات انود در
مورد رابطه بین احساسات و اعتماد در بازسازی اعتماد تأکید کوردهانود .از سووی دیگور،
مونزانی و همکاران ( )2012دریافتند که ازنظر شکلگیری اعتماد ،توانایی رهبر در در
و مدیریت احساسات دیگران باعث ایجاد حاالت احساسی مثبت در پیروان میشوود کوه
برای ایجاد اعتماد در پیروان ضروری است .آنها معتقدند کوه هنووز نیواز زیوادی بورای
بررسی بیشتر نقش احساسات در فرایند بازسازی اعتماد و همچنین نقوش قابلیوتهوای
احساسی و هوش هیجانی در بازسازی اعتماد وجود دارد .مسئله دیگری که اهمیت پیودا
میکند  ،تأثیر سطح کالن و اعتماد نهادی خارج از سازمان است .به این معنا که چگونوه
نیروهای سطح کالن بر پویایی اعتماد در سوطح سوازمان توأثیر مویگذارنود ( بواخمن و
همکاران2012 ،؛ ژیلس ی و دیتوز .)2009 ،در حوال حاضور شوواهدی وجوود دارد کوه
رویدادها و شرایط مختلف خارجی بر میزان اعتماد کارکنان تأثیر مویگوذارد ،حتوی اگور
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هیچ نشانه منفی یا نقض اعتمادی در سازمان وجود نداشته باشد .تغییورات تکنولووژیکی
(بهعنوان مثال ،اتوماسیون و از دست دادن مشاغل) ،عدم تجدید ساختار صونعت و عودم
پیشبینی در سیاست ملی ممکن است بر کاهش اعتمواد کارکنوان در سوازمانهوا توأثیر
بگذارد .نقش رسانه ها در پوشش بیشتر اخبار منفی و پرحاشیه و یا حتوی اخبوار جعلوی
نیز بر افراد تأثیر میگذارد  ،چه در زندگی خصوصی و چه بهعنوان کارمند.
برخی از متغیرهای میانجی هم الزم است بیشتر موردتوجه قرار گیرند .به اعتقاد ما و
همکاران ،)2019( 92ادرا از میزان قابلاعتماد بودن متخلف در رابطه میان عذرخواهی
و رفتار مبتنی بر اعتماد ،نقش میانجی دارد .پاچکو و همکاران( )2019نشوان دادنود کوه
اسناد توانایی و صداقت در رابطه میان عذرخواهی و تکرار مجودد خطوا نقشوی میوانجی
دارد .گاس اروتو و همکاران )2018(96دریافتند که اسناد خیرخواهی سوازوکاری اساسوی
است که توضیح میدهد چگونه جبران خسارت و مقررات مالی میتواند اعتماد را پس از
تکوورار مجوودد خطووا بازسووازی کوورده و نقشووی میووانجی ایفووا نمایوود .هونووگ یووو و
همکاران )2016(96نشان دادند که احساسات مثبت در رابطوه میوان بازسوازی اعتمواد و
روابط پسازآن نقشی میانجی دارند .یوو و همکواران )2016(98نشوان دادنود کوه تمایول
قربانی برای عادیسازی روابط ،رابطه میان ارا ه تضمین توسط شخص ثالث و ثبات قدم
را میانجیگری میکند .همچنین ،تمایل قربانی برای عادیسازی روابط ،در رابطوه میوان
ترغی و ثبات قدم شخص ثالث نقشی میانجی دارد .ازنظر دیگر محققان ،حاالت مثبوت
(یینگ و همکاران ،)2011،99استداللهای متقاعدکننده (کیم و همکاران ،)2011،انصاف
در شده (کیم و هارمون ،)2011،100اسناد مسئولیت ،ریسا در شوده ،چشوم انوداز
آتی (فرین و همکواران ،)2011،101انتظوارات ،انصواف در شوده و رضوایت از بازسوازی
(دسمت و همکاران ،)2011،102بخشش مصورف کننوده (شوی و پنوگ)2009 ،101ریوا،
باورپذیری در شده (اوتوز و همکواران )2009 ،101در تحقیقوات مورتبط بوا بازسوازی
اعتماد نقش میانجی داشتهاند .به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشوود سوایر متغیرهوای
میانجی مؤثر بر بازسازی اعتماد را شناسایی نمایند.
در پایان برخی از متغیرهای کنترلی کوه نیازمنود بررسوی بیشوتر هسوتند ،پیشونهاد
میشود .جنسیت (ما و همکاران ،)2019،تمایل به اعتماد (بورول و همکواران،)2018،102
زمان ،مجازات پس از تخلف (بهعنوانمثال ،جریموه  ،تعلیوق و غیوره) ،اصوالت اقودامات
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 ارزش شورکای تجواری و، اهمیوت نسوبی نهادهوا،)2016،پشیمان کننده (لی و کواکف
 شوهرت و جوذابیت، تجربوه قبلوی، آشنایی،)2012،106اندازه شرکت (جونگ و همکاران
) و سرزنش به خواطر مسوئولیت و جنسویت (شوی و2012،106طراحی (بانسال و زاهدی
) از اساسویتورین متغیرهوای کنترلوی درزمینوه بازسوازی اعتمواد محسووب2009،پنگ
 پیشنهاد می شود مطالعات جامعتر و منسجم توری دربواره متغیرهوای کنترلوی.میشوند
.اثرگذار بر بازسازی اعتماد انجام گیرد
پینوشتها
1. Robinson

2. Rousseau

3. Ability

4. Benevolence

5. Integrity

6. Mayer and et al

7. Gillespie & dietz

8. Trust Repair

9. Fulmer & Gelfand

10. Andiappan and trevin˜o

11. Momen and et al

12. Friedrich and et al

13. Grover and et al

14. Kim

15. Sørensen and et al

16. Lewicki & Bunker

17. Sghaier

18. Attribution Theory

19. Social equilibrium perspectives

20. Structural Theory

21. Heider

22. Tomlinson and et al

23. Bozic and et al

24. Weiner

25. Dirks & et al

26. Bachmann and et al

27. Ren & gray

28. Penance

29. Structural Theory

30. Sitkin and Roth

31. Gillespie & dietz

32. Weibel & et al

33. Eberl & et al

34. Sense-Making

35. Relational Mechanism

36. Regulation and Controls

37. Ethical Culture

38. Transparency

39. Transference

40. Snyder

41. Tranfield and et al

42. Truncation

43. Web of Science Clarivate Analytics

44. Scopus

45. Jabref
46. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)
47. Sandelowski et al

48. Van eck & Waltman

49. Apology

50. Ability -Based Trust Violations
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51. Integrity-Based Trust Violations

52 Kim and et al

53. Evidence

54. Excuses

55. Deny

56. Krylova and et al

57. Cheap Talk

58. Being guilty

59. Maddux et al

60. Reticence

61. Ferrin and et al

62. De Cremer & Schouten

63. Tone of the Apology

64. Benevolence -Based Trust Violations

65. Financial Compensation

66. Leader–Follower relationships

67. Timing

68. Haesevoets et al

69. Grover and et al

70. Intentionality

71. Severity

72. Empathy

73. Bagdasarov and et al

74. Monzani and et al

75. Elangovan and et al

76. Bilateral relationships

77. Six & Skinner

78. Social Exchanges

79. Holten and et al

80. Schweitzer and et al

81. Goodstein & et al

82. Double Deviation

83. Verbal Responses

84. Cheap Talk

85. Substantive Responses

86. Sverdrup and Stensaker

87. Petriglieri

88. Eberl and et al

89. Henderson and et al

90. Webber and et al

91. Focus Group

92. Longitudinal Research

93. Mixed Method

94. Laboratory Experiment

95. Ma and et al

96. Gasparotto and et al

97. Hung Yu

98. Yu and et al

99. Ying and et al

100. Kim PH, Harmon DJ.

101. Ferrin and et al

102. Desmet and et al

103. Yi Xie, Siqing Peng

104. Utz and et al

105. Brühl and et al

106. Jong an et al

107. Bansal, G.; Zahedi, F. M.
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دلیل کاهش اعتماد

ابعاد نقض شده اعتماد

مکانیسم بازسازی اعتماد

اشتباهات قبلی کارکنان در زمینه استخدام ،بی احترامی حتی با وجود عذرخواهی ،اقدامات بی اعتمادکننده و فری کاری ،تخلف
در زمینه مذاکره ،مشکالت میان کارمندان ،تخلفات مدیران و ضعف در تصمیمگیری و هدفگذاری ،اختالالت داخلی مختلف ،تغییر
سازمانی  ،از بین رفتن اساس احترام در سازمان ( قلدری  .آزار و اذیت )  ،عدم حمایت  ،کالهبرداری  ،دستکاری اطالعات و
رسواییهای گسترده ،فساد اخالقی و مالی  ،انفجار دکل نفتی و نشت مواد نفتی ،نقض قرارداد روانی در روابط کارمند و کارفرما

توانایی ،خیرخواهی و صداقت

فراوانی ارتکاب تخلف  ،گناهکاربودن یا نبودن  ،عذرخواهی پس از شایستگی یا نقض مبتنی بر صداقت  ،توبه یا بی تفاوتی ،
تفاوتهای فرهنگی ،رف تار محترمانه یا بی احترامی  ،ضرر یا سود در چانه زنی ،عذرخواهی جز ی یا گسترده  ،انتظارات واضح یا
نامشخص  ،تعامالت مثبت یا منفی توسط هر دو طرف ،توبه ادرا شده یا هیچ ،نقض عمدی یا غیر عمدی  ،نقض جدی یا
جز ی  ،راه حلهای اجرا شده یا اجرا نشده  ،عذرخواهی به موقع یا با تأخیر  ،شایستگیهای عاطفی باال یا پایین پیروان ،
همدلی طرف قربانی یا عدم همدلی .راهکارهای اجرا شده یا اجرا نشده  ،توانایی یا ناتوانی در بخشش ،انگیزه متخلفان برای
ترمیم اعتماد باال یا پایین  ،کیفیت تبادل اجتماعی ،ارتباطات قوی یا ضعیف و سایر مهارتهای پرسنلی ،پاسخهای مالی یا غیر
مالی ،تالشهای فعال برای محافظت از اعتماد  ،مدیریت تغییر موفق یا ناموفق ،مهارتهای ارتباطی  ،نقش سایر کارکنان ،هوش
هیجانی قوی یا ضعیف ،نگرشهای مثبت یا منفی .
عذرخواهی ،انکار ،خودداری ،بهانه جویی(کالمی) ،قبول مسئولیت(ضمنی) ،قول (شفاهی) ،غرامت مالی (ضمنی) ،توبه ،مقررات
(ماهوی) ،انکار ،حمایت عاطفی (کالمی) ،افزایش کیفیت تبادل اجتماعی ،توضیح

روابط اجتماعی ،مقررات و کنترلها ،فرهنگ اخالقی،حس گری

استراتژیهای بازسازی اعتماد

تعدیلکنندگان  /متغیرهایی که
میتوانند بر کار آیی بازسازی اعتماد
تأثیر بگذارند ( +اثرات مثبت - ،
اثرات منفی)

محققین

کوهکونین و همکاران()2021
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-

خیرخواهی  ،صداقت

اسناد

عذرخواهی گسترده  ،غرامت  ،تغییر ساختاری  ،قدردانی

--

خطاهای عملکردی ربات

شایستگی

اسناد

توضیح ،عذرخواهی

کارکرد و قابلیتهای ادرا شده  ،اطمینان ادرا
شده()+

دلیل کاهش اعتماد

ابعاد نقض شده اعتماد

مکانیسم بازسازی اعتماد

استراتژیهای بازسازی اعتماد

تعدیلکنندگان  /متغیرهایی که
میتوانند بر کار آیی بازسازی اعتماد
تأثیر بگذارند ( +اثرات مثبت - ،
اثرات منفی)

محققین

تاملینسون و همکاران ()2021

کامرون و همکاران()2021
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دلیل کاهش اعتماد

ابعاد نقض شده اعتماد

مکانیسم بازسازی اعتماد

استراتژیهای بازسازی اعتماد

تعدیلکنندگان  /متغیرهایی که
میتوانند بر کار آیی بازسازی اعتماد
تأثیر بگذارند ( +اثرات مثبت - ،
اثرات منفی)

محققین

از بین رفتن اعتماد مردم به هیئت حاکمه و کاهش مشارکت

خیرخواهی  ،صداقت

حس گری  ،شفافیت و پاسخگویی  ،فرهنگ اخالقی و کنترل غیررسمی  ،رویکرد رابطهای  ،مقررات و کنترل رسمی  ،انتقال
اعتماد

گفت و گو سریع ،برنامه سیاسی واقع بینانه  ،تر نزاع و توافق بین احزاب سیاسی  ،عذرخواهی  ،توضیح  ،برگزاری انتخابات و
تصوی قانون اساسی  ،دولت تکنوکرات /استعفای دولت /انحالل مجلس شورای ملی  ،تجدید نظر در حقوق وزیران  ،مشارکت
شخص ثالث  -- ،استراتژی بلند مدت (ارتباط شفاف  ،عمل به وعدههای انتخاباتی  ،پاسخهای اقتصادی  ،مقررات  ،مبارزه با
فساد  ،تامین امنیت  ،تجربه سیاسی  ،میهن پرستی)

--

صغیرو همکاران()2021
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دلیل کاهش اعتماد

ابعاد نقض شده اعتماد

مکانیسم بازسازی اعتماد

استراتژیهای بازسازی اعتماد

تعدیلکنندگان  /متغیرهایی که
میتوانند بر کار آیی بازسازی اعتماد
تأثیر بگذارند ( +اثرات مثبت - ،
اثرات منفی)

محققین

بی احترامی حتی در صورت عذرخواهی کالمی

خیرخواهی  ،صداقت

اقدامات بی اعتماد کننده و
فری

تمامیت

روابط اجتماعی

عذرخواهی  ،وعدهها
(شفاهی)،فری

نقض اعتماد در مذاکره

توانایی  ،خیرخواهی  ،صداقت

روابط اجتماعی

عذرخواهی (شفاهی)  ،غرامتهای مالی
(اساسی)

روابط اجتماعی

عذرخواهی (کالمی)

رفتار محترمانه ( )+یا بی احترامی ()-

فری قبلی ،وعدههای
توخالی

زیان ( )-یا سود ( )+در چانه زنی ،
عذرخواهی با مولفههای بیشتر ( )+یا با
مولفههای کمتر ( ، )-عذرخواهی به
دنبال نقض اعتماد مبتنی بر صالحیت
( )+یا عذرخواهی به دنبال نقض مبتنی
بر یک ارچگی ()-

دی کرامر و اسکاتن2008،

شویتزر و همکاران )2006( ،

دی کرمر ( )2010؛ لوییکی و همکاران
()2016
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مکانیسم بازسازی اعتماد

استراتژیهای بازسازی اعتماد

مشکالت بین دو کارمند

توانایی  ،یک ارچگی

روابط اجتماعی  ،تنظیم و کنترل

عذرخواهی (کالمی)  ،توبه  ،تنظیم (ضمنی)

تخلفات و ضعفهای مدیران در تصمیم گیری و تعیین هدف

توانایی  ،خیرخواهی  ،صداقت

روابط اجتماعی  ،فرهنگ اخالقی

عذرخواهی  ،انکار  ،حمایت عاطفی (کالمی)

دلیل کاهش اعتماد

ابعاد نقض شده اعتماد

تعدیلکنندگان  /متغیرهایی که
میتوانند بر کار آیی بازسازی اعتماد
تأثیر بگذارند ( +اثرات مثبت - ،
اثرات منفی)

انتظارات روشن ( )+یا نامشخص ( ، )-تعامالت مثبت ( )+یا
منفی ( )-توسط هر دو فرد  ،توبه در شده ( )+یا عدم توبه
()-

نقض عمدی ( )-یا غیرعمدی ( ، )+تخلف جدی ( )-یا جز ی
( ، )+راهبردهای اجرا شده ( )+یا اجرا نشده ( ، )-عذرخواهی
به موقع ( )+یا تأخیر ( ،)-قابلیتهای عاطفی پیروان زیاد ( )+یا
کم ( ، )-همدلی قربانی ( )+یا عدم همدلی (.)-

محققین

سیکس و اسکینر()2010؛دیرکسو همکاران2011 .

باگداساروف و همکاران ( )2019؛ گروور و همکاران (، 2011
 )2019؛ هازووتسو همکاران ( )2012؛ مونزانی و همکاران
()2012
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دلیل کاهش اعتماد

ابعاد نقض شده اعتماد

مکانیسم بازسازی اعتماد

استراتژیهای بازسازی اعتماد

تعدیلکنندگان  /متغیرهایی که
میتوانند بر کار آیی بازسازی اعتماد
تأثیر بگذارند ( +اثرات مثبت - ،
اثرات منفی)

محققین

آشفتگیهای مختلف داخلی

توانایی  ،خیرخواهی  ،صداقت

روابط اجتماعی  ،فرهنگ اخالقی  ،حس گری

افزایش کیفیت تبادل اجتماعی  ،توبه (محتوایی)  ،توضیحات  ،عذرخواهی
(کالمی)

روشهای درمانی ( )+یا اجرا نشده ( ، )-توانایی ( )+یا عدم توانایی ( )-در بخشش
 ،انگیزه متخلفان برای بازسازی اعتماد باال ( )+یا پایین ( ، )-کیفیت مبادالت
اجتماعی باال است ( ) )+یا ضعیف ( ، )-گناهکار ( )-یا نبودن ( ، )+ارتباطات قوی
( )+یا ضعیف ()-و سایر مهارتهای پرسنلی  ،پاسخهای مالی ( )+یا غیرمالی ()-

النگوان و همکاران ( )2012؛ گودشتاین و همکاران ( )2012؛ هولتن و
همکاران()2016

مرور نظام مند و چند سطحی ادبیات بازسازی اعتماد | 96
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استراتژیهای
بازسازی اعتماد

تعدیلکنندگان /
متغیرهایی که میتوانند بر
کارآیی بازسازی اعتماد
تأثیر بگذارند ( +اثرات
مثبت  - ،اثرات منفی)

توانایی
،خیرخواه
یو
صداقت

روابط
اجتماعی،
مقررات و
کنترلها،
فرهنگ
اخالقی،حس
گری

اقدامات مدیریتی
قوی (اصالحات
گروهی)  ،افزایش
کیفیت تبادل
اجتماعی
(ضمنی)
عذرخواهی  ،انکار
(کالمی) ،حمایت
عاطفی از
کارکنان (کالمی)

تالشهای فعال برای
حفا ت از اعتماد یا تالش
کم  ،موفقیت مدیریت
تغییر در گروه یا شکست ،
جبران اعتماد با افراد یا
گروهها  ،ارتباطات قوی یا
ضعیف و سایر مهارتهای
پرسنلی  ،هوش هیجانی
قوی یا ضعیف  ،توبه
ادرا شده یا عدم توبه

توانایی
،خیرخواه
یو
صداقت

روابط
اجتماعی ،
تنظیم و
کنترل

بهبود به اشترا
گذاری اطالعات و
دانش رهبران تیم
در مدیریت تغییر
و با اعمال آن
ارتباط  ،همکاری
و رفتار اخالقی
بین اعضای تیم.

--

کوهکونین ،
ت(.)2020

--

--

اسناد،روابط
اجتماعی ،
تنظیم و
کنترل

ابراز پشیمانی
واقعی و صادقانه
در گروه

احساسات و هیجانات نقض
کننده پس از نقض اعتماد

ریچلوفسکا و
همکاران()2019

عدم توفیق در
ارا ه خدمات
مناس یا عدم
اجرای یا وعده

--

اسناد،روابط
اجتماعی

استفاده از شخص
ثالث،غدرخواهی

--

فریدریش و
همکاران()2019

تغییرات گروهی

توانایی ،
خیرخواهی
 ،صداقت

فرهنگ
اخالقی

اقدامات مدیریتی
قوی (اصالحات
سازمانی) ،
افزایش کیفیت
تبادل اجتماعی
(ضمنی)

تالشهای فعال برای
محافظت از اعتماد ،یا
اعتماد کم به عدم اعتماد ،
موفقیت یا شکست خوردن
تغییر مدیریت

سوردرو و
استنسیکر()2018

دلیل کاهش
اعتماد
تغییرات گروهی
 ،خطاهای قبلی
کارمندان
درزمینه
استخدام ،از بین
رفتن احترام در
گروه (قلدری ،
آزار و اذیت)
،عدم پشتیبانی
مسئول گروه
کاری از اعضای
گروه
تغییرات گروهی،
مانند کوچا
سازی یا سایر
تغییرات
ساختاری -
بحرانهای داخلی
گروه ها ،همراه
با بحرانهای
بیرونی اجتماعی،
تضادها.

ابعاد نقض
شده
اعتماد

مکانیسم
بازسازی
اعتماد

محققین

کوهکونین و
همکاران()2021
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محققین

دلیل کاهش
اعتماد

ابعاد نقض
شده
اعتماد

مکانیسم
بازسازی
اعتماد

استراتژیهای
بازسازی اعتماد

تعدیلکنندگان /
متغیرهایی که میتوانند بر
کارآیی بازسازی اعتماد
تأثیر بگذارند ( +اثرات
مثبت  - ،اثرات منفی)

اشتباهات قبلی
کارکنان
درزمینه
استخدام

توانایی و
صداقت

روابط
اجتماعی

عذرخواهی  ،انکار
(کالمی)

--

کیم و
همکاران()2011

عدم پشتیبانی

توانایی و
صداقت

فرهنگ
اخالقی

پشتیبانی عاطفی
از کارمندان
(کالمی)

توبه ادرا شده یا عدم
توبه

وبر و
همکاران()2012

نقض احترام در
گروه (قلدری ،
آزار و اذیت)

توانایی ،
خیرخواهی
 ،صداقت

فرهنگ
اخالقی

اقدامات مدیریتی
قوی (اصالحات
سازمانی) ،
حمایت عاطفی از
کارکنان (کالمی)

ارتباطات قوی یا ضعیف و
سایر مهارتهای پرسنلی ،
هوش هیجانی قوی یا
ضعیف

پت و همکاران
()2012

نقض اعتماد در
مذاکرات تجاری

توانایی
،خیرخواه
یو
صداقت

اسناد،روابط
اجتماعی ،
تنظیم و
کنترل

روشن کردن
انتظارات،عذرخوا
هی،انکار و
توبه

--

فرین و
همکاران()2011
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جدول شماره  :4خالصه مرور مقاالت منتخب و اثرگذار درزمینه بازسازی اعتماد سازمانی
دلیل کاهش اعتماد

ابعاد اعتماد نقض شده

مکانیسم بازسازی
اعتماد

استراتژیهای بازسازی
اعتماد

متغیرهای تعدیل گر

کالهبرداری  ،دستکاری دادهها و رسوایی و فساد ،
انفجار و نشت دکل نفتی ،نقض قرارداد روانشناختی در
روابط میان کارمند و کارفرما

توانایی ،خیرخواهی و صداقت

روابط اجتماعی ،مقررات و کنترلها ،فرهنگ
اخالقی،حس گری

توضیح  ،عذرخواهی (لفظی)  ،توبه  ،تحقیقات (ضمنی)
 ،اصالحات سیستمی  ،اصالحات فرهنگی  ،جایگزینی
رهبران ارشد  ،تعدیل قوانین سازمانی (اصالحات
سازمانی )  ،ارا ه اطالعات اجتماعی مثبت (کالمی)،
انکار ،بهانه (کالمی)

اصالحات رویهای ( ، )+دشواری اجرای قوانین جدید در
عمل ( ، )-تعداد راهبردهای بازسازی کننده مورد
استفاده ،نگرشهای مثبت ( )+یا منفی (،)-توبه ( )+یا
بی تفاوتی ( ، )-انکار ( )-یا عذرخواهی ()+

کالهبرداری  ،دستکاری اطالعات و رسوایی و فساد

صداقت

روابط اجتماعی  ،تنظیم و کنترل  ،فرهنگ اخالقی ،
حس گری

توضیح  ،عذرخواهی (لفظی)  ،توبه  ،تحقیقات (ضمنی) ،
اصالحات سیستمی  ،اصالحات فرهنگی  ،جایگزینی
رهبران ارشد  ،تعدیل قوانین سازمانی (اصالحات
سازمانی )

اصالحات رویهای ( ، )+دشواری اجرای قوانین ( ، )-تعداد
درمانهای مورداستفاده زیاد ( )+یا کم ( )-است

محققین

کوهکونین و همکاران(،)2021سوردرا و
استنساکر،ای،جی()2016

ابرل و همکاران ( )2012؛ ژیلس ی و همکاران 2011-
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دلیل کاهش اعتماد

ابعاد اعتماد نقض شده

عدم اعتماد در تجارت الکترونیا(خدمات
ضعیف)

خیرخواهی و صداقت

خدمات ضعیف ،تخلفات برند و
بحران مربوط به عوارض
استفاده از محصول

عدم اشترا اطالعات  ،عدم توانایی در
مدیریت  ،عدم پشتیبانی عاطفی  ،عدم رفتار
سازنده  ،عدم مدیریت استراتژیا منابع انسانی
 ،عدم حسن نیت نسبت به کارکنان

--

صداقت و توانایی

تنظیم و کنترل ،اسناد

تعریف مجدد قرارداد روانشناختی معامله
ای/رابطه ای/تعاملی برای جبران خسارت و
همچنین ایجاد انگیزش جهت انجام راهبردهای
بازسازی کننده اعتماد از دست رفته

ارسال سیگنالهای قوی
بازسازی کننده ادراکات منفی
مشتری

اقدامات مدیریتی قوی ،
 -سیاستها  ،اصالحاتفرهنگی  ،مشارکت اشخا ثالث  ،رفتار
اخالقی اصالحات سیستمی  ،معناسازی با
توضیحات  ،عذرخواهی  ،توضیح ،تحقیق باز ،
تنظیم قوانین سازمانی  ،اطالعات کافی و
آشکار ،انکار  ،اصالح اخالق  ،رفتار سازنده
،قول ،انتظار روشن و صریح بهبود کیفیت
غرامت مالی اجتماعی  ،شایستگی عاطفی ،
توبه (ها) ذهنی و احساسی ،حمایت از مقررات
حمایت ذهنی و عاطفی ،
 ،مسئولیت پذیری -- ،
بهبود کیفیت تبادل اجتماعی

توانایی خیرخواهی صداقت

مکانیسم بازسازی
اعتماد

استراتژیهای بازسازی
اعتماد

متغیرهای تعدیل گر

----

قدرت سیگنال ،قال سیگنال

محققین

ژانگ و همکاران()2021

خروف و همکاران()2020

بوالت و همکاران،)2020(،
کوهکونین،ت()2020
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انفجار و نشت
دکل نفتی

نقض قرارداد روانشناختی در
روابط بین کارمند و کارفرما

دلیل کاهش اعتماد

دستکاری  ،کالهبرداری یا
فساد مالی

ابعاد اعتماد نقض شده

بدون مشخصات

روابط اجتماعی  ،تنظیم و
کنترل

نقض اعتماد مبتنی بر
صداقت
توانایی

روابط اجتماعی

برقراری تعامالت
اجتماعی مثبت
(کالمی)

توبه (ضمنی)  ،انکار ،
عذرخواهی  ،بهانه (کالمی)

مکانیسم بازسازی
اعتماد

عذرخواهی  ،بهانه  ،امتناع

مسئولیت  ،اعتبار

نگرشهای مثبت
( )+یا منفی ()-

توبه ( )+یا بی تفاوتی ( ، )-انکار
( )-یا عذرخواهی ()+

اسناد

استراتژیهای بازسازی
اعتماد

متغیرهای تعدیل گر

محققین

برهل و همکاران()2018

پتریگلیری(
)2012

هندرسون و دیگران()2020

1 Robinson
2 Rousseau
3 Ability
4 Benevolence
5 Integrity
6 May er and et al
7 Gillespie & dietz
8 Trust Repair
9 Fulmer & Gelfand
10 Friedrich
Andiappan
and
11
Momen
and
etet
altrevin˜o
12
al
13
Grover
and
et
al
14
Kim
15
Sørensen
and
et
al perspectives
16
Lewicki
&and
Bunker
17
Sghaier
18
Attribution
Theory
19
Social
equilibrium
20
Structural
21
22
Heider
Tomlinson
and
23
Bozic
and
et
al et
24
Weiner
25
Dirks
etTheory
al
26
Bachmann
and
etal
al
27
&&
gray
28 Ren
Penance
29
Structural
30
Sitkin
and
Roth
31
Gillespie
dietz
32
Weibel
&et&Theory
et
al Controls
33
Eberl
&
al
34
Sense-Making
35
Relational
Mechanism
36
Regulation
and
37
Ethical
Culture
38
Transparency
39
Transference
40
Sny
der
41
and
et al
42
.Tranfield
Truncation
43
Web
of Science
Clarivate
Analy
tics
44
45
46
Jabref
Preferred
Reporting
Items
for Sy
stematic Reviews and Meta-Analy ses (PRISMA)
47
.Scopus
Sandelowski
etTrust
al Violations
48
Van
eck
&
49
Apology
50
Ability
51
Integrity
-Based
Violations
52
Kim
and-Based
et Waltman
alet Trust
53
Evidence
54
Excuses
55
Deny
56
Kry
lova
and
al
57
Cheap
Talk
58
Being
guilty
59
Maddux
et et
al
60
Reticence
61
Ferrin
al
62
Cremer
&
Schouten
63 De
Tone
ofand
the
Apology
64
Benevolence
-Based
Trust Violations
65
Financial
Compensation
66
Leader–Follower
relationships
67
Timing
68
Haesevoets
69
70
Grover
Intentionality
and
et
alal
71
Severity
72
Empathy
73
Bagdasarov
and
etalal
74
Monzani
and
et
75
Elangovan
and
76
Bilateral
relationships
77
Six
& Skinner
78
Social
Exchanges
79
Holten
and
alet
80
Schweitzer
and
et al
81
Goodstein
&et
et
al
82
Double
Deviation
83
Verbal
Responses
84
Cheap
Talk
85
Substantive
Responses
86
Sverdrup
and
Stensaker
87
Petriglieri
88
Eberl
and
et
al
89
Henderson
and
et al
90
Webber
and
et
al
91
Focus
Group
92
Longitudinal
Research
93
94
Mixed
Laboratory
Method
Experiment
95
Ma
and
et
aland
96
Gasparotto
alDJ.
97
Yu
98 Hung
Yu
and
et
al
99
Ying
and
et
aletalet
100
Kim
PH,
Harmon
101
Ferrin
and
et
102
Desmet
and
103
Yi
Xie,
Siqing
Peng
104
Utz
and
et
al
105
Brühl
and
al al
106
Jong
an
et et
alZahedi,
107
Bansal,
G.;
F. M.

استراتژیهای بازسازی
اعتماد

مکانیسم بازسازی
اعتماد

ابعاد اعتماد نقض شده

دلیل کاهش اعتماد

،  اشترا اطالعات،  توضیح،  غرامت مالی و توجیه) پاسخهای شفاهی ( قول،  وعده،  بهانه، محدودیت،  انکار، متغیرهای نمادین و اساسی ( عذرخواهی
،  تولید مواد غذایی محلی،  معرفی برچس گذاری محصوالت خصوصی جدید، تبلیغات مثبت) بازسازی سازمانی (تصوی مسئولیت اجتماعی شرکت
 جایگزینی،  تغییر فرهنگی در موسسات،  اصالحات در حاکمیت هیئت مدیره،  تغییر سیاست بازنشستگی، معرفی برنامههای جدید شناسایی مشتری
 برقراری مجدد هویت سازمانی مثبت در بین نیروی،  ساختارهای تشویقی برای همسویی بهتر منافع مدیریت و سهامداران،رهبران ارشد و طراحی مجدد
) یعنی تنظیم مقررات،  تحمیل محدودیتهای ساختاری برای رفتارهای آینده،  اصالح روشهای هدف گذاری و فرهنگ، کار

 تنظیم و کنترل، روابط اجتماعی،  حس گری،اسناد

 صداقت و خیرخواهی، نقض اعتماد مبتنی بر توانایی

 رهبری بی اثر،  انتظارات برآورده نشده،  مسا ل ارتباطی،  بی احترامی، سهل انگاری یا استثمار،  بی کفایتی فاحش،  فری، تقل
 کالهبرداری یا فساد مالی،  دستکاری، مسا ل ساختاری،  مسا ل مربوط به عملکرد،  عدم تمایل به تصدیق،

متغیرهای تعدیل گر
،همدلی متخلف
 اعتبار، مسئولیت
 قدرت شواهد، )پاسخ شرکت (انکار
 تمایل به بازسازی و درجه تالش،  نگرش،  واکنش قربانیان،  ترس،  خشم،  شناسایی مسئولیت، درجه آسی

)2019،) (بوزیچ و همکاران2020،) (بوزیچ و همکاران2020،) (هو و همکاران2020،)(خروف و همکاران2012( کیم و همکاران
)2018،) (فرین و همکاران2018،) (برول و همکاران2019،) (دراکمن و همکاران2019،) (گروور و همکاران2019،(باگداساروف
)2018،(سیبرت و همکاران

محققین
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Systematic and Multilevel Review of Trust Repair
Literature: Guidelines for Researchers
Seyed Mojtaba Mahmudzadeh1
Zohreh Dehdashti Shahrokh2
Mirali Sid Naghavi3
Hadi Abdollahi4
Abstract

Over the past few decades, researchers have shown that trust
have many positive consequences at the individual, group, and
organizational levels. Also, throughout the literature writers,
have acknowledged that trust could be fragile. Creating trust at
each of these levels could be obtained by appropriate
interactions. But repairing broken trust is a different and more
complex issue that has attracted the attention of researchers and
human resources experts since the early 1990s. The purpose of
this study is to systematically review the literature in the field of
trust repair to compare research in this area, extract various
strategies and mechanisms of trust repair, identify research gaps
and provide suggestions in this area. For this purpose, we used a
systematic literature review to carry on this study. We searched
articles and studies related to the issue of repairing trust that
have been published in English language journals in a period
between the year 2000 and 2020.. The results of the research
present the achievements in the area of trust repairing at
individual, group and organizational levels. Finally, several
points for further research in this field have been suggested..
Keywords: Dimensions of Trust, Trust Repair, Trust Repair
Mechanisms and Strategies, Systematic Literature Review
Method.
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