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Abstract 

Objective: Considering the problem of construction projects performance weaknesses, 
the aim of this study is to provide a contextual-theoretical model of project performance 
based on trust in the client and contractor relationship that simultaneously describes the 
characteristics of trust, the factors affecting it and its outcomes in achieving project 
performance. 

Methods: This study was a developmental applied research and has been conducted 
through a qualitative method. On this basis, using the grounded theory strategy, data from 
the target community of this research, which included informants of clients and 
contractors of Tehran urban construction projects, were collected and analyzed. 

Results: Based on textual analysis of the interviews, the six derived categories of trust 
characteristics were: Other party’s ability; Integrity; Benevolence; Having the necessary 
resources of cooperation; Stability and awareness. Meanwhile, the nine derived categories 
of factors affecting trust were: Project delivery method quality; Project bid document 
quality; Project contract quality; Project communication system quality; Other party’s 
records reliability; Other party’s certificates and credentials reliability; Emotional bond 
depth with other Party; Close environmental factors performance; and Distant 
environmental factors performance. Finally, the single derived category of the outcomes 
of trust in achieving an acceptable performance in a project is the quality of the 
relationship between a client and a contractor during project implementation. 



  
 

Conclusion: The contextual-theoretical model of this study has been extracted by 
establishing links between derived categories which can contribute to project 
management literature via generating an understanding of the trust process in the context 
of urban construction projects, and how it is influenced and it affects the project 
performance.  
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  چكيده
عملكرد پـروژه بـر پايـه     اي زمينهـ  ارائه مدل نظري ،هاي ساخت، هدف از اين پژوهش ضعف عملكرد پروژهله ئمسبا توجه به  :هدف

دادهاي ايـن مهـم در    بر آن و برونثر ؤمهاي اعتماد، عوامل  كننده ويژگي زمان توصيف اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار است كه هم
  .راستاي حصول عملكرد پروژه باشد

 هيـ نظر ياز اسـتراتژ  يريـ گ اساس، بـا بهـره   نيبر ا. اجرا شده است يفيصورت ك بوده و به يكاربرد يا توسعه ،پژوهش حاضر :روش
بودنـد،   تهـران  يسـاخت شـهر   يهـا  پـروژه  يمانكـار يو پ ييكارفرمـا  نامطلعپژوهش كه شامل  نيها از جامعه هدف ا داده ،يا هنيزم

  .شدند ليو تحل يگردآور

احتـرام   ،ييتوانـا اطمينان از  :عبارت بودند از پديدار شد كه اعتماد يها يژگيو ازها، شش مقوله  مصاحبه يمتن ليتحل هيبر پا :ها يافته
بـر اعتمـاد   ثر ؤمـ عوامـل   نيـز از مقولـه   هنُ. مقابل طرف يثبات و آگاه ،يهمكار ياز منابع الزم برا يبرخوردار ،يرخواهيخ ،به اصول

 سـتم يسكيفيـت   ،پـروژه  قـرارداد كيفيـت   ،پـروژه  اسـناد مناقصـه   كيفيـت  ،پروژه جرايروش اكيفيت  :عبارت بودند ازكه دست آمد  به
عمـق   ،اي طرف مقابل هاي علمي و حرفه ها و اعتبارنامه نامه قابليت اتكاي گواهي ،مقابل سوابق طرفقابليت اتكاي  ،پروژه هاي ارتباط

 آمـده از  دسـت  بـه تك مقولـه  در نهايت، . دور يطيعوامل محعملكرد و  نزديك يطيعوامل محعملكرد  ،ي با طرف مقابلاحساس ونديپ
  .ودپروژه ب جرايا طي كارفرما و پيمانكاررابطه  تيفيحصول عملكرد پروژه، ك يداد اعتماد در راستا برون

 نـد يافردرك از  جاديواسطه ا به تواند ي، مبه دست آمدشده داريپد يها مقوله ونديپژوهش كه از پ يا نهيزمـ   يمدل نظر: گيري نتيجه
 اتيبر عملكرد پروژه، در ادب آن يرگذاريو تأث يريرپذيتأث يو چگونگ يساخت شهر يها  هدر بستر پروژميان كارفرما و پيمانكار اعتماد 

  .داشته باشد يپروژه، مشاركت علم تيريمد
  
  .اي نظريه زمينه ،هاي ساخت شهري پروژه ،عملكرد پروژه ،اعتماد: ها كليدواژه

 اي عملكرد پروژه بر پايـه  ارائه مدل نظري ـ زمينه ). 1398( خداداد حسيني، سيد حميدگلدوست، ياسر؛ صبيحه، محمدحسين؛ : استناد
  .729 -693، )4(11، مديريت صنعتي .اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار
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  مقدمه
 هاي ساخت، ستون فقرات اقتصادي بسياري از كشورها هستند و اغلب هفـت تـا ده درصـد توليـد ناخـالص داخلـي       پروژه

)GDP ( دهند  مي را به خود اختصاص)هـاي   محصـول و فراينـدها  از آنجا كه همه افراد جامعه از . )2016 ،1چاكر و لوسمر
هـاي   ، شواهد حاصل از پروژهاين با وجود. پذيرند، عملكرد خوب آنها داراي اهميت وافري است ساخت تأثير مي هاي  پروژه

سـازمان  (هاي پـروژه اسـت    زمان و هزينهخصوص از حيث  ناكارآمدي عملكرد بهمسئله طور عام، گوياي  كشور به  ساخت 
كه اين ) 1397نمازيان و حاجي يخچالي، و  1396، گالبچي و محمدي قاضي محله؛ 1395برنامه و بودجه استان تهران، 

كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي شـهر تهـران،   (خاص نيز مصداق دارد  طور شهري به  ساخت  هاي مهم در پروژه
مختلفـي    هـاي  پـژوهش پـروژه    موفقيت  گذشته، در ادبيات مديريت پروژه، پيرامون شناخت عوامل  ايه سالطي ). 1393

هـا را   ضعف عملكـرد پـروژه  مسئله تا از زواياي مختلف، كردند تبيين اين عوامل، سعي  و عمده پژوهشگران با انجام شده
  هاي جاي تمركز بر جنبه اخير را يافت كه به هاي  ژوهشپاي از  توان رشته با نگاهي به ادبيات اين حوزه، مي. بهبود بخشند

 )2013، 2ونـگ و مصـطفي  ئچ( اند انساني و نرم اين عوامل معطوف شده هاي  پروژه، بر جنبه موفقيت   و سخت عوامل فني
مورگـان و  ، راوسـكي،  رانيـار (هـا تأكيـد دارنـد     ، بر نقش اعتماد در عملكرد پروژهها پژوهشتر از اين  اي كوچك كه شاخه

تواند در نتيجه سطح پايين اعتمـاد در   ها مي پروژه ها بيان داشتند كه عملكرد ضعيف  اين دسته از پژوهش). 2019 ،3ميشرا
هايي كه بهبود عملكرد پروژه را بـر   ، پژوهشاين با وجود). 2016، 4، اولپينا و عيسيزوپا( نفعان پروژه باشد روابط ميان ذي

اويلـي و   مـك (اسـت   وابسـته  اي به بستر همچنين از آنجا كه اعتماد پديده. ندهست باشند، معدود  كردهپايه اعتماد بررسي 
هاي ساخت  اي عملكرد پروژه زمينهـ   با شكاف دانشي فقدان مدل نظري  پژوهشطور خاص، ادبيات  ، به)2011، 5تورتوليو

با هدف رفع اين شكاف، پژوهش حاضر در سـه  . ه استشهري ايران بر پايه اعتماد در رابطه ميان كارفرما و پيمانكار مواج
بـر اعتمـاد و   مـؤثر  اعتمـاد، شـناخت عوامـل    ) هاي سازه(هاي  شناخت ويژگي :ند ازا محور ساماندهي شده است كه عبارت

  . دادهاي اعتماد در راستاي حصول عملكرد پروژه شناخت برون
اي مورد انتظار به  زمينهـ   در نتيجه حصول مدل نظري گانه و ترتيب كار براي دستيابي به اهداف اين محورهاي سه

هاي دانشي، مروري بر ادبيات پيشين حـول هـر يـك از     درك مباني و توصيف شكاف منظور اين صورت است كه ابتدا به
هاي پژوهش ذيل هر يك از  ، يافته پژوهششناسي  پذيرد و سپس، ضمن تشريح روش شده صورت مي محورهاي برشمرده

در هر يـك    پژوهشكنندگان  هاي اخذشده از مشاركت پس از آن در گام بعد، ضمن تحليل مصاحبه. دنشو توصيف ميآنها 
هـا كـه    مجموع ايـن گـزاره  . د شدنبيان خواه  پژوهشهاي  ها، گزاره و ذكر شواهد برآمده از مصاحبهبرده  نامهاي  از بخش

اسـت، در  ) اعتماد در رابطه كارفرمـا و پيمانكـار  (ها با مقوله هسته  هشده از تحليل مصاحب هاي استخراج بيانگر ارتباط مقوله
حسـن  . دهنـد  اي عملكرد پروژه بر پايه اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار را شكل مـي  زمينهـ   انتهاي بحث، مدل نظري

ادبيـات پيشـين و ارائـه    هـاي برآمـده از    بـا يافتـه    پژوهشگرفته نتايج اين  اي صورت تحليل مقايسهختام پژوهش حاضر، 
  .پيشنهادهاي پژوهشي و كاربردي، خواهد بود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  پيشينه پژوهش
  هاي آن اعتماد و ويژگي

كه در طيفي ) 2017، 1ريكويك(اي پويا، پيچيده و همراه با معاني مختلف است  پژوهشگران عقيده دارند كه اعتماد، پديده
گسـترده شـده اسـت     ،خاص آنهاهاي  خصوصتكاررفته در فيلدهاي مختلف، با توجه به ماهيت و  ها و مفاهيم به از تئوري

دارند كه اعتماد هرگز به  كه بيان مياظهارهايي هاي تئوريك مختلف و  گيري با وجود جهت ).2018، 2ياو، چن، چن و ژاو(
، شين، اسـترانگ و  گاد(تماد وجود ندارد در خصوص اع اي شده طور دقيق تعريف نشده است و هيچ تعريف جهاني پذيرفته

يـك طـرف    اطمينـان  دست يافت كـه ايـن وجـه مشـترك،     ميان اين تعاريف توان به وجه مشتركي مي ،)2016، 3چويي
هاي  از يك سري صفات مشخص است كه از آنها به ويژگي) اعتمادشونده( طرف ديگر رابطهبرخورداري به ) اعتمادكننده(
يـاو و همكـاران،   و  1396گلدوست جويباري، صبحيه، خداداد حسيني، شاكري و اميري، (شود  ميتعبير اعتماد ) هاي سازه(

كـه مأخـذ سـند      مهـم هـاي   پـژوهش دهـد، يكـي از    هاي اعتماد نشان مـي  مرور ادبيات پيرامون شناخت ويژگي. )2018
است كه اعتمـاد را بـر پايـه سـه     ) 1995( 4هاي مختلف بعد از خود قرار گرفته، پژوهش مير، ديويس و اسكورمان پژوهش

برخـورداري اعتمادشـونده از   (توانـايي   بـه  اعتمادكننـده  صورت اطمينـانِ  اعتماد را بهآنها . كردندويژگي اصلي آن تعريف 
احتـرام گذاشـتن اعتمادشـونده بـه     (اصـول   بـه  احترام  ،)تعهدهاهاي الزم براي انجام  ها و ظرفيت ها، صالحيت شايستگي
توجه اعتمادشونده به منافع اعتمادكننـده  ( خيرخواهي و )ها و قواعد مورد پذيرش اعتمادكننده ز اصول، ارزشاي ا مجموعه

. ها به سـنجش اعتمـاد در رابطـه پرداختنـد     واسطه اين ويژگي و بهكردند اعتمادشونده تعريف ) فارغ از توجه به منافع خود
شـده در   هـاي برشـمرده   از ويژگـي براي سنجش اعتمـاد  سازي اعتماد،  هنگام عملياتيطور عمده  بهپژوهشگران بعدي نيز 

توان اطمينان از توانايي، احترام به اصـول   مي از اين رو، .)2018، 5نظير زفان(بهره بردند ) 1995(مير و همكاران   پژوهش
رغـم ايـن اجمـاع     علي .گذشته برشمردهاي   پژوهششده در  و خيرخواهي اعتمادشونده را سه ويژگي اصلي اعتماد توصيف

هاي  تر وارد مبحث توصيف شاخصه هنگامي كه در سطحي پايين، هاي اعتماد در خصوص ويژگي  گرانپژوهشنسبي ميان 
تـوان   شود تا جـايي كـه نمـي    وضوح احساس مي به  پژوهشگرانهاي  شويم، پراكندگي ديدگاه ها مي هر يك از اين ويژگي

در اين خصوص برخـي پژوهشـگران، ايـن    . كردگيري اعتماد در ادبيات پيشين احصا  هاي واحدي را در زمان اندازه سنجه
هاي پژوهشي مختلـف   ها و محيط زمينهكه  كنند و اعتقاد دارند عدم اجماع را به ماهيت وابسته به بستر اعتماد منتسب مي

بويـك و  و  2011توتوليـو،  اويلـي و   مك(هاي منحصر به فردي در توصيف اعتماد حاصل شوند  د تا شاخصهنشو سبب مي
ضرورتي ، رساند هاي كيفي در بسترهاي پژوهشي جديد را مي اين مهم ضرورت انجام پژوهشاز اين رو، ). 2015، 6رافسن
هـاي اعتمـاد از رويكـرد     در توصـيف شاخصـه   پژوهشـگران گذشـته تقريبـاً مغفـول مانـده و عمـده      هـاي    پژوهشكه در 
هـاي   در اين راستا اين احتمال وجود دارد كه نه تنهـا سـنجه  . اند سازي بهره برده مفهومسازي در قياس با رويكرد  عملياتي

  .هاي منحصر به فرد و جديدي در بسترهاي پژوهشي مختلف براي اعتماد حاصل شود بلكه حتي ويژگي، منحصر به فرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ryciuk 2. Yao, Chen, Chen & Zhu 
3. Gad, Shane, Strong & Choi 4. Mayer, Davis & Schoorman 
5. Zeffane 6. Buvik & Rolfsen 
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  بر اعتمادثر ؤمعوامل 

. بندي آنها صورت پذيرفته است بر اعتماد و طبقهمؤثر مختلفي در خصوص شناخت عوامل هاي   پژوهشاز گذشته تاكنون، 
 هـاي  كه انواع اعتماد را بر پايه خاستگاهادي است نهاي پراست پژوهشيكي از ) 2008( 1، چيونگ، يو و پنگونگ  پژوهش
اعتماد برآمده از بر مؤثر توان عوامل  شده از سوي ايشان مي بندي انواع اعتماد ارائه بر پايه طبقه. استكرده بندي  آن طبقه

منظـور از عوامـل   . هاي آنها در دو دسته عوامل شناختي و عوامل سيستمي جـاي داد  ادبيات پيشين را نيز بر پايه خاستگاه
توانـد   ايـن شـناخت مـي   . دارندريشه شناختي، عواملي هستند كه در شناخت اعتمادكننده به فعل و رفتارهاي اعتمادشونده 

؛ بويـك و  2010، 4؛ ماورر2006، 3؛ بكي2003، 2، انجي، ونگ و سوئنچيونگ(هاي قبلي  ريمستقيم بر پايه تجارب همكا
و  2001، 6مولرينـگ (هـاي اشـخاص ثالـث     يا غيرمستقيم بـر پايـه قضـاوت   ) 2017، 5آراجو و فرانكو ديو  2015رافسن، 
بر اعتماد كه از آنها به عوامـل سيسـتمي   مؤثر همچنين دسته ديگري از عوامل . باشد) 2015، 7، مولرينگ و ريلننيكوالوا

ايـن عوامـل فـارغ از شـناخت     . دارنـد ريشـه  رابطه  دو طرف ميان هاي  ارتباطرسمي و بستر  هاي  تنظيمشود، در  ميتعبير 
، الن(روش انجـام پـروژه   كه  دهد مرور ادبيات پژوهش نشان مي. هستندوي اعتمادكننده به اعتمادشونده، محرك اعتماد 

و سيسـتم   )2017، 11نينـگ و  2011، 10الو و راولينسـون ( ، قـرارداد پـروژه  )2012، 9سوارزو  2011، 8و ورديك نودرهاون
بر اعتماد در روابط ميان اعضاي زنجيـره تـأمين   مؤثر ، سه عامل سيستمي )2013، 12، يو و المچيونگ(پروژه هاي  ارتباط
  .روند هاي ساخت به شمار مي پروژه

بـه آنهـا اشـاره     بـاال بر اعتماد كه در مؤثر گرفته در خصوص توصيف عوامل  مهم صورت هاي رغم برخي تالش علي
طـور   هـاي سـاخت بـه    طور عام و در روابط كارفرما و پيمانكار پروژه اي، به همچنان پيرامون اين مهم در روابط پروژه ،شد

نرمـي چـون اعتمـاد در ادبيـات     ي هـا  موضوعوجود دارد كه دليل عمده آن نوپا بودن ورود محدودي هاي   پژوهشخاص 
بنـدي   حـوزه مـديريت پـروژه و طبقـه    هـاي   موضـوع در بررسـي  ) 2012( 13نحوي كـه هـالگرين   به، مديريت پروژه است

هـاي   هاي اصلي شكاف عنوان يكي از سردسته به 14»بودن  پژوهشدر دست «هاي دانشي پيرامون آن، به اصطالح  شكاف
گرفته در ايـن   هاي كيفي صورت به كمبود پژوهشبا توجه همچنين . داشتاشاره تماد در زمينه اعها  موضوعدانشي، براي 

عـواملي كـه شـايد در محـيط     ، پيشـين پنهـان مانـده اسـت    پژوهشگران بر اعتماد از ديد مؤثر اي  خصوص، عوامل زمينه
از قـدرت  شـده قبلـي    مجموعـه عوامـل شـناختي و سيسـتمي شـناخته      در مقايسـه بـا  هاي ايران،  هايي چون پروژه پروژه

بـر اعتمـاد   مـؤثر  پـذيري عوامـل    ضعف تعمـيم ديگر ادبيات در اين بخش، به كمبود . برخوردار باشندتأثيرگذاري باالتري 
دنبال بررسـي   طوري كه بعضي پژوهشگراني كه با اتخاذ رويكرد كمي، به به، گردد قبلي برميهاي   پژوهششده در  شناخته
برخي عوامل حكايت  در رابطه باعتماد در بستر پژوهشي خود بودند، از عدم پشتيباني تجربي بر امؤثر پذيري عوامل  تعميم
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1. Wong, Cheung, Yiu & Pang  2. Cheun, Ng, Wong & Suen 
3. Bechky 4. Maurer 
5. De Araujo & Franco 6. Möllering 
7. Nikolova, Möllering & Reihlen 8. Laan, Noorderhaven & Voordijk 
9. Soares 10. Lau & Rowlinson 
11. Ning 12. Cheung, Yiu & Lam 
13. Hällgren 14. Under-researched 
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فاقد  ،برآمده از ادبياتاعتماد  عوامل تأثيرگذار بر بعضي كه اشاره داشتند) 2012( 1، چيونگ و چانچاومثال  طور به. داشتند

   .كردند در مسير تخريب اعتماد عمل ميبوده و حتي هاي آنها   پژوهشدر بستر كارايي و اثربخشي الزم 

  دادهاي اعتماد در راستاي حصول عملكرد پروژه برون
برخـي از  . اسـت   كـرده اخيراً ادبيات رو به گسترشي در حوزه مديريت پروژه، رابطه بين اعتماد و عملكرد پروژه را بررسـي  

رانيـار و همكـاران   و  2016، 2جيانـگ، لـو و لـي   ( انـد  را فاكتور حياتي براي بهبود عملكرد پروژه دانسـته آن ، پژوهشگران
تواننـد بيشـترين    هـاي مبتنـي بـر اعتمـاد، مـي      حاصل شده است كه رويـه نتيجه مثال در بعد هزينه، اين  طور به). 2019
، بارسزاك نيزدر بعد زمان ). 2012، 3يانگ، شوايي و گزنفر(هاي ساخت در پي داشته باشند  جويي هزينه را در پروژه صرفه
 ،رسـد  به نظـر مـي   ، از اين رو،شود بنا مي  اي است كه همكاري روي آن اعتماد، پايهعقيده داشتند، ) 2003( 4دوناف و مك

در بيان چگونگي تأثيرگذاري اعتماد بر عملكرد پروژه، مرور ادبيات پژوهش . وجود آن براي كاهش زمان پروژه مهم است
دادهـاي خـود    بلكه از طريق برون، شناسانه خود نه به شكل مستقيم و رواندليل ماهيت ذهني  دهد كه اعتماد به نشان مي

لـي، يـن،   (تواند عملكـرد پـروژه را متـأثر سـازد      كنند، مي در رابطه ميان اركان پروژه كه نقش ميانجي يا واسط را ايفا مي
توانسـتند نقـش    كـه مـي  ده بـر  نـام دادهاي  سازي ادبيات پيشين در باب شناخت برون نتايج مفهوم). 2018، 5چونگ و شي

كه عبارت بودند از همكـاري مشـترك اعضـاي    كرد داد را آشكار  ، سه برونكنندعملكرد ايفا ـ   ميانجي را در رابطه اعتماد
، )2019رانيار و همكـاران،  و  2019، 8اوليويرا و رابچيني ؛ دي2018، 7؛ بوند برنارد، فلچر و استين2015، 6منگ(تيم پروژه 

اوليويرا و  ديو  2017، 11؛ وو، ژاو و زو2015، 10؛ جلودار، وايايو و ويكنسن2009، 9پينتو، اسلوين و انگليش(تنش در رابطه 
، 12؛ كـي، كـويي، گوينـدن و زاوادكـس    2010؛ مـاورر،  2006بكي، (و نمايش رفتارهاي تدافعي در رابطه ) 2019رابچيني، 

). 2019اوليويرا و رابچيني،  ديو 2018، 14ويال، هارتمن، دواف و هنسلر؛ بنيتز آ2015، 13؛ مانو، انكرا، چينيو و پراوربز2015
گيـري در خصـوص    ابزارهـاي انـدازه   نبودو  شده سازي اشاره هاي تجربي در خصوص مفهوم اين، ضعف پشتيبانيوجود با 

  .روند هاي دانشي اين بخش به شمار مي ترين شكاف ، مهمبرده نامدادهاي  برخي برون

 پژوهششناسي  روش

. استقرايي و صبغه كيفي بهره برده اسـت ـ   از رويكرد اكتشافي ،اي توسعههاي  گيري پژوهش با تكيه بر جهت اين پژوهش
 تجـارب بر اساس بررسي عميق  داردتالش  ، زيرااي است ها، نظريه زمينه استراتژي پژوهش براي گردآوري و تحليل داده

در  عملكرد پروژه بر پايـه اعتمـاد   اي زمينهـ   نظري مدلبر اين اساس، و  كردهخلق تئوري كنندگان در پژوهش،  مشاركت
از هاي كيفي  براي تحليل دادهدر اين راستا  .كندارائه  هاي ساخت شهري تهران را در بستر پروژه پيمانكارـ   رابطه كارفرما

 . بهره برده شد) گليزري(طرح پژوهشي ظهوريابنده 
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1. Chow, Cheung & Chan 2. Jiang, Lu, & Le 
3. Yang, Shuai & Ghazanfar 4. Barczak & McDonough 
5. Li, Yin, Chong & Shi 6. Meng 
7. Bond-Barnard, Fletcher & Steyn 8. De Oliveira & Rabechini 
9. Pinto, Slevin & English 10. Jelodar, Yiu & Wilkinson 
11. Wu, Zhao & Zuo 12. Ke, Cui, Govindan, & Zavadskas 
13. Manu, Ankrah, Chinyio & Proverbs 14. Benítez-Ávila, Hartmann, Dewulf & Henseler 
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  هاي حاصل از پژوهش قابليت اطمينان يافتهارزيابي اعتبار و  .1جدول 

  شرح معيار

دهـد نتـايج حاصـل از     معياري كه نشان مي :اعتمادپذيري
  .هاي پژوهش هستند پژوهش تا چه ميزان نماينده داده

  ها يك سال هدايت مصاحبه •
شوندگان و  نفر از مصاحبههشت ارائه گزارشي خالصه از نتايج پژوهش به  •

  پذيرفته پيرامون تفسيرهاي صورتدريافت بازخورد 
منظـور پـااليش بيشـتر     شوندگان به نفر از مصاحبهچهار مصاحبه مجدد با  •

  آمده دست بهنظريه 
  بسط و پااليش تفسيرها: نتيجه •

ـ   :پذيري انتقال هـاي   كـارگيري يافتـه   همعياري كه امكـان ب
  .دهد هاي مشابه نشان مي پژوهش را در موقعيت

  گيري نظري نمونه •
كننـدگان در پـژوهش و    شده درباره بستر پژوهش، مشاركت اطالعات ارائه •

توانـد امكـان    پژوهش چنان كـافي اسـت كـه خواننـده مـي     هاي  مفروض
  .هاي مشابه را ارزيابي كند ها به موقعيت پذيري يافته انتقال

هـايي اسـت كـه از     مفاهيم نظري پـژوهش حاضـر محصـول داده   : نتيجه •
  .حاصل شده است پژوهششوندگان اين  تمامي مصاحبه

ها به زمان و مكـان را   معياري كه انحصار يافته :اتكاپذيري
  .پذيرفته هاي صورت عبارتي ثبات در تبيين به ،دهد نشان مي

كنندگان تجارب جـاري و پيشـين خـود را دربـاره      ها، مشاركت در مصاحبه •
  .پديده اعتماد بيان داشتند

  .آنها پي برده شدهاي  تجربهفارغ از زمان وقوع، به : نتيجه •

دهد كه تا چه ميـزان   معياري كه نشان مي :پذيري تصديق
شـوندگان   پذيرفتـه نمايـانگر نظـر مصـاحبه     تفسيرهاي صورت

  .و تحت تأثير سوگيري پژوهشگر نبوده استهستند 

تفسـيرهاي  شده،  هاي پياده ضمن مرور متن مصاحبهپژوهش اعضاي تيم  •
  .انجام شده را چند بار ارزيابي كردند

نفـر از  چهـار  شده به  اي كلي از الگوي ساخته پژوهشگران با ارائه خالصه •
  .شوندگان نظر آنها را جويا شدند مصاحبه

  بسط و پااليش تفسيرها: نتيجه •

دهـد تفسـيرهاي صـورت     معيـاري كـه نشـان مـي    : راستي
ــا  ــأثير اطالعــات نادرســت ي طفــره رفــتن  پذيرفتــه تحــت ت

  .شوندگان قرار نگرفته است مصاحبه

نام و در فضايي دوسـتانه و دور از فشـار    اي، بي صورت حرفه ها به مصاحبه •
  .ندشديا تهديد انجام 

شوندگان براي گريز از بحث يافت  شواهدي دال بر تالش مصاحبه: نتيجه •
  .نشد

ها بـا سـاختار ذهنـي     دهد يافته معياري كه نشان مي :تطابق
  .دنتطابق دار شده افراد از پديده بررسي

اعتمادپـذيري و  پـژوهش  براي  شده هاي استفاده اسطه روشو هاين معيار ب •
  .پذيري محقق شد تصديق

  ها پااليش مقوله: نتيجه •
دهد نتايج پژوهش تا چـه   معياري كه نشان مي :پذيري فهم

  .شوندگان است ميزان نمايانگر دنياي واقعي مصاحبه
  .كنندگان قرار گرفت نفر از مشاركتچهار هاي پژوهش در اختيار  يافته •
  .نفر قابل فهم بودچهار هاي پژوهش براي هر  يافته: نتيجه •

هـا تـا چـه ميـزان      دهد يافته معياري كه نشان مي :عموميت
  .اند را در خود جاي داده شده ابعاد مختلف پديده بررسي

آنهـا، پـرده از ماهيـت     ها و اختصـاص زمـان كـافي بـه     باز بودن مصاحبه •
  .برداشت شده پيچيده پديده بررسي

هـاي سـاخت    كارفرمايي و پيمانكاري پروژهنفرهاي مصاحبه با  32انجام  •
  شهري

هـاي كارفرمـايي و    حاضر در سطوح مختلـف سـازمان  نفرهاي مصاحبه با  •
  ها پيمانكاري پروژه

  .شناسايي شد شده ابعاد متعددي از پديده بررسي: نتيجه •
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هاي ساخت شهري  هاي كارفرمايي ـ پيمانكاري در پروژه اندركاران آگاه از تعامل ، مطلعان و دستپژوهشجامعه اين 

شـده   هاي عميق چهره به چهره با ايشان و بـر پايـه پروتكـل مصـاحبه تنظـيم      ها با استفاده از مصاحبه تهران بودند و داده
در . گيري نظري بـود  برفي و نمونه هاي غيراحتمالي گلوله ي از روشگيري اين پژوهش، تركيب روش نمونه. گردآوري شدند

مصاحبه در بخش پيمانكاري  14مصاحبه در بخش كارفرمايي و  18مصاحبه باز شامل  32، در مجموع تعداد پژوهشاين 
. شـد  از افراد جامعه پژوهش حاضر كه در دسترس بودند و بـه شـركت در فراينـد اخـذ مصـاحبه تمايـل داشـتند، انجـام        

هاي حاصل از مصاحبه با  نحوي كه مضمون و مقوله جديدي از داده ها تا زمان حصول اشباع نظري ادامه يافت، به مصاحبه
هـا و   براي ارزيابي كفايت فرايند پژوهش و حصول اطمينان از كيفيـت داده همچنين . شوندگان پديدار نشد آخرين مصاحبه

، 2پـذيري  ، انتقـال 1كيفي شامل اعتمادپـذيري  هاي پژوهششده در  هاي استفادهپذيرفته، تركيبي از معيار تفسيرهاي صورت
اي شامل  شناسي نظريه زمينه مبتني بر روش هاي پژوهشو ) 1985، 6لينكن و گوبا( 5و راستي 4پذيري ، تصديق3اتكاپذيري

). 1392سرشـت،   و رحمـان فوكردي، الفـت  (استفاده شد ) 1998، 10استراوس و كوربين( 9و عموميت 8پذيري ، فهم7تطابق
 .دهد چگونگي توجه به اين معيارها را نشان مي 1جدول 

 هاي پژوهش يافته

هـاي   بر اين اساس، پس از انجام مصـاحبه . رسد هاي پژوهش مي ، نوبت به ارائه يافتهپژوهششناسي  پس از تشريح روش
هاي كيفـي   افزار تحليل داده با استفاده از نرم پس از آن. سازي شد ها از روي فايل صوتي پياده گرفته، متن مصاحبه صورت

روش هـايي بـود كـه بـا اسـتفاده از       اين تحليـل، پيـدايش مقولـه   نتيجه . شدها تحليل  اطلس تي آي فايل متني مصاحبه
هاي تحليل خـرد   روشبه اين صورت كه ابتدا با استفاده از . ها استخراج شدند هاي حاصل از مصاحبه كدگذاري باز، از داده

صورت سطر به سطر، تحليل و كدهاي حاصل از اين تحليل با اسـتفاده از   ها به ، متن مصاحبه)1998 ،استراوس و كوربين(
هـا   آمـده، مقولـه   دست در نهايت با استفاده از مضامين به. بندي شدند هاي مشترك در قالب مضامين مشترك دسته ويژگي

  :ند ازا عبارت سه محور اصلي پژوهش حاضر. استخراج شدند
  ؛هاي اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار شناخت ويژگي )الف
  ؛بر اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار مؤثرشناخت عوامل  )ب
  .)دادهاي اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار در راستاي حصول عملكرد پروژه شناخت برون )ج

، در قالـب  بـرده  نـام محورهـاي  حـول  گرفتـه   نتايج كدگذاري باز صورت ،با توجه به سه محور اصلي پژوهش حاضر
 5هـا و ابعـاد آنهـا در قالـب جـدول       ها، ويژگـي  منظور پرورش مقوله همچنين به. داده شده استنشان  4تا  2 هاي جدول

  .شود ميمشاهده 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Credibility 2. Transferability 
3. Dependability 4. Conformability 
5. Integrity 6. Lincoln & Guba 
7. Fit 8. Understanding 
9. Generality 10. Strauss & Corbin 
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  هاي اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار  كدگذاري باز حول شناخت ويژگي .2جدول 

  كد باز  مضمون  خوشه مقوله

اعتماد در رابطه 
  كارفرما و پيمانكار

  اطمينان از توانايي طرف مقابل

  اطمينان از توانايي فني طرف مقابل
  اطمينان از مهارت مذاكره طرف مقابل
  اطمينان از كارآمدي اداري طرف مقابل

  طرف مقابلمسئله اطمينان از توانايي حل 
  نفعان طرف مقابل توانايي مديريت ذياطمينان از 

اطمينان از احترام به اصول طرف 
  مقابل

  طرف مقابلتعهدهاي اطمينان از پايبندي به 
  اطمينان از پرهيز از تقلب طرف مقابل

 اطمينان از خيرخواهي طرف مقابل

  تأمين منافع اعتمادكنندهراستاي اطمينان از تالش فعاالنه طرف مقابل در 
  طلبي طرف مقابل اطمينان از پرهيز از فرصت

  پذيري طرف مقابل اطمينان از انعطاف
اطمينان از برخورداري طرف مقابل 

  از منابع الزم براي همكاري
  اطمينان از برخورداري طرف مقابل از منابع ملموس الزم براي همكاري

  براي همكارياطمينان از برخورداري طرف مقابل از منابع ناملموس الزم 

  اطمينان از ثبات طرف مقابل
  اطمينان از ثبات سازماني طرف مقابل

  اطمينان از ثبات نيروي انساني طرف مقابل

  اطمينان از آگاهي طرف مقابل
  هاي ساخت شهري پروژههاي  الزامآگاهي طرف مقابل از اطمينان از 
  ساخت شهريهاي  آگاهي طرف مقابل از ماهيت پروژهاطمينان از 

  

  بر اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكارثر ؤمكدگذاري باز حول شناخت عوامل  .3جدول 
  كد باز  مضمون  مقوله  خوشه مقوله

  عوامل سيستمي

كيفيت روش انجام 
  پروژه

قدرت تقويت همكاري 
  انجام پروژه روش 

هـا در رابطـه    قدرت پيشگيري روش انجام پروژه از تـداخل مسـئوليت  
  كارفرما و پيمانكار

غيرسازنده  رهاينظ پروژه از بروز اختالف   انجام قدرت پيشگيري روش 
  ميان كارفرما و پيمانكار

قدرت پيشگيري از بروز 
  ادعاي روش انجام پروژه

در قدرت پيشگيري روش انجام پـروژه از بـروز ادعـاي طـرف مقابـل      
  هاتغيير رابطه با

  پروژه از بروز ادعاهاي فني طرف مقابل قدرت پيشگيري روش انجام

كيفيت اسناد 
  مناقصه پروژه

شفافيت اسناد مناقصه 
  پروژه

  شفافيت اسناد مالي مناقصه طرف مقابل

  شفافيت اسناد فني مناقصه طرف مقابل

صحت اسناد مناقصه 
  پروژه

  صحت اسناد مالي مناقصه طرف مقابل

  صحت اسناد فني مناقصه طرف مقابل
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  3ادامه جدول 

  كد باز  مضمون  مقوله  خوشه مقوله

  عوامل سيستمي

  كيفيت قرارداد پروژه
  

قدرت پيشگيري از نقض 
  تعهد قرارداد پروژه

 

هـاي الزم بـراي    نامـه  برخورداري قرارداد پـروژه از ضـمانت  
  اجتناب از نقض تعهد طرف مقابل

تخطي برخورداري قرارداد پروژه از مفاد الزم براي اجتناب از 
  طرف مقابل

  شفافيت قرارداد پروژه
  كارفرما و پيمانكار در قرارداد پروژه هايتعهدشفافيت 

  نگارش تفصيلي و با جزئيات كافي قرارداد پروژه
  بيني سناريوهاي آينده در قرارداد پروژه پيش

 هاي ارتباطكيفيت سيستم 
  پروژه

  فاصله ارتباطي

بــراي ارتبــاط كارفرمــا و حضــوري  هــاي هجلســاســتفاده از 
  پيمانكار

پيمانكـار از تشـريفات   عاري بودن برقراري ارتباط كارفرما و 
  و كاغذياداري 

  تواتر ارتباطي
طور مرتـب و پـي    برقراري ارتباط ميان كارفرما و پيمانكار به

  پيشبرد اهداف پروژهراستاي در پي در 
  پيمانكارفاصله زماني كوتاه ارتباط كارفرما و 

  ساختاريافتگي ارتباط
  كارفرما و پيمانكار هاي تعاملمنظم بودن 

  مرتبط با پروژه هاي اتفاقمستند شدن رخدادها و 
  كارفرما و پيمانكار هاي تعاملمشخص بودن نحوه 

  عوامل شناختي

قابليت اتكاي سوابق طرف 
  مقابل

قابليت اتكاي سوابق پيش 
  مقابلاز انجام پروژه طرف 

قابليت اتكاي سوابق سازماني پـيش از انجـام پـروژه طـرف     
  مقابل

قابليت اتكاي سوابق نيـروي انسـاني پـيش از انجـام پـروژه      
  طرف مقابل

قابليت اتكاي عملكرد حين 
  انجام پروژه طرف مقابل

قابليت اتكاي عملكرد سـازماني حـين انجـام پـروژه طـرف      
  مقابل

نيروي انساني حين انجام پروژه طرف قابليت اتكاي عملكرد 
  مقابل

ها  نامه قابليت اتكاي گواهي
هاي علمي و  و اعتبارنامه

  اي طرف مقابل حرفه

ها  نامه قابليت اتكاي گواهي
هاي طرف  و اعتبارنامه
ه از مراجع شدمقابل صادر

  داخلي

هـاي علمـي و    ها و اعتبارنامـه  نامه قابليت اتكاي تعدد گواهي
  از مراجع داخليِ طرف مقابله شدصادراي  حرفه

هاي علمـي و   ها و اعتبارنامه نامه قابليت اتكاي كيفيت گواهي
  از مراجع داخليِ طرف مقابله شدصادراي  حرفه

ها  نامه قابليت اتكاي گواهي
هاي طرف  و اعتبارنامه

از مراجع ه شدصادرمقابل 
  الملي بين

هـاي علمـي و    اعتبارنامـه ها و  نامه قابليت اتكاي تعدد گواهي
  المللي طرف مقابل از مراجع بينه شدصادراي  حرفه

هاي علمـي و   ها و اعتبارنامه نامه قابليت اتكاي كيفيت گواهي
  المللي طرف مقابل از مراجع بينه شدصادراي  حرفه
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  3ادامه جدول 

  كد باز  مضمون  مقوله  خوشه مقوله

  عوامل احساسي
عمق پيوند 

 احساسي با طرف
  مقابل

عمق پيوند احساسي 
 ذاتي با طرف مقابل

 عمق پيوند خويشاوندي با طرف مقابل

  مكاني با طرف مقابل عمق پيوند جغرافيايي و هم
  عمق پيوند قوميتي با طرف مقابل

عمق پيوند احساسي 
  با طرف مقابل اقتضايي 

  عمق پيوند سياسي با طرف مقابل
  هاي قبلي مقابل ناشي از همكاريعمق پيوند دوستي با طرف 

  عمق پيوند دوستي با طرف مقابل ناشي از روابط غيررسمي

  مل محيطياعو

عملكرد عوامل 
  محيطي نزديك

عملكرد جامعه 
  و پيمانكاري كارفرمايي 

عملكرد جامعه همكاران طرف مقابـل از حيـث برخـورداري از توانـايي     
  هاتعهدالزم براي انجام 

جامعه همكاران طرف مقابل از حيث احترام به اصول اخالقـي  عملكرد 
  اي و حرفه

نفـع طـرف   دن كرعملكرد جامعه همكاران طرف مقابل از حيث لحاظ 
  هاي آنها تصميمديگر رابطه در 

عملكرد جامعه همكاران طرف مقابل از حيث برخورداري از منابع الزم 
  براي همكاري

  طرف مقابل از حيث برخورداري از ثباتعملكرد جامعه همكاران 
عملكرد جامعه همكاران طرف مقابل از حيث برخورداري از شـناخت و  

  ها پروژه هاي تخصوصيو  ها الزمآگاهي كافي از 

نفعان درگير  عملكرد ذي
ـ  در رابطه كارفرمايي

  پيمانكاري

تنظـيم  نفعان درگير در رابطه كارفرمـايي و پيمانكـاري در    عملكرد ذي
  اسناد باالدستي قرارداد پروژه

نفعان درگيـر در رابطـه كارفرمـايي و پيمانكـاري در حـل       عملكرد ذي
  اختالف ميان طرفين رابطه

نفعان درگيـر در رابطـه كارفرمـايي و پيمانكـاري در امـور       عملكرد ذي
  طرف مقابل هايتعهدمرتبط با پشتيباني ايفاي 

عملكرد عوامل 
  محيطي دور

 وضعيت سرمايه اجتماعي

مقدم شمردن نفع اجتماعي به نفع فردي از سـوي اعضـاي حقـوقي و    
  حقيقي جامعه

  هاي اخالقي در جامعه محترم شمردن ارزش
  وضعيت اعتماد عمومي در جامعه

  وضعيت اقتصادي جامعه

  اي وكار پروژه وضعيت رونق اقتصادي در كسب
  وضعيت ثبات اقتصادي در جامعه

وكـار   هـاي درگيـر در كسـب    وضعيت قدرت اقتصادي عمـوم سـازمان  
  اي پروژه

عملكرد نهادهاي 
  حاكميتي

كننـده از   وضـع قـوانين حمايـت    راسـتاي عملكرد نهادهاي قـانوني در  
  اعتمادكننده

  حمايت از اعتمادكننده راستايعملكرد نهادهاي نظارتي و قضايي در 
  ارائه اطالعات به جامعه هاي دولتي در عملكرد مقام
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  دادهاي اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار  كدگذاري باز حول شناخت برون .4جدول 

  كد باز  مضمون  مقوله

كيفيت رابطه كارفرما و 
  انجام پروژه طيپيمانكار 

حاكميت روحيه تيمي در 
  رابطه

 هـاي  مشـكل گيري مشترك با طرف مقابل در خصـوص حـل    فكري و تصميم هم
 پروژه

  اي حصول اهداف پروژه راستايها با طرف مقابل در  سويي تالش هم
  برد در رابطه با طرف مقابلـ  وجود روحيه برد
  با طرف مقابل ها تعاملتيمي و عضوي از يك خانواده بودن در  وجود حس هم

  شدت تنش در رابطه

  روان و فاقد اصطكاك بودن رابطه با طرف مقابل
 اختالف نظر جزئي و سازنده در رابطه با طرف مقابلوجود 

 بررسي دوستانه و دور از تنش ادعاهاي قراردادي طرف مقابل

 حل اختالف دوستانه و به دور از تنش با طرف مقابل

ميزان نمايش رفتارهاي 
  تدافعي در رابطه

  و كنترلي در مواجهه با طرف مقابل بوروكراتيكمحدود بودن تشريفات 
  رسمي در مواجهه با طرف مقابل هايمستندمحدود بودن وابستگي به 

  گيري با طرف مقابل رويي و بدون جبهه رفتار از روي گشاده
، خطاهـا و اطالعـات   هـا  مشكلها، مسائل،  پيشنهادها، ديدگاهبه اشتراك گذاشتن 

  مقابل مرتبط با پروژه با طرف 
  هاي طرف مقابل درخواستو  هاپيشنهاد، هانظرسهولت پذيرش 

  عملكرد پروژه

  عملكرد هزينه مبادله پروژه

هاي مرتبط با اداره، نظارت و پيگيري امور قراردادي پروژه با  ميزان مطابقت هزينه
  مقدار مورد انتظار

با طرف مقابل با مقـدار   ها اختالفهاي مرتبط با حل و فصل  ميزان مطابقت هزينه
  مورد انتظار

  هاي طرف مقابل با مقدار مورد انتظار مطابقت زمان رسيدگي به درخواستميزان 
  ها با طرف مقابل با مقدار مورد انتظار ميزان مطابقت زمان حل و فصل اختالف

با مقدار مورد  هاتغييرميزان مطابقت زمان انجام مذاكره با طرف مقابل هنگام بروز 
  انتظار

  اي عملكرد اهداف پروژه

  هاي پروژه با بودجه مصوب هاي انجام فعاليت مطابقت هزينهميزان 
  بندي مصوب هاي پروژه با زمان ميزان مطابقت زمان انجام فعاليت

شـده و   تعريف هاي همشخصشده پروژه با  ميزان مطابقت كيفيت اقالم تحويل داده
  كارفرما هايانتظار

ميزان رضايت از طرف 
  مقابل

  با طرف مقابل ها تعاملاز  هاانتظارميزان برآورده شدن 
  ميزان اشتياق به ادامه همكاري با طرف مقابل در آينده

  ميزان احساس آرامش از همكاري با طرف مقابل
  ميزان رضايت از همكاري با طرف مقابل



  704  اي عملكرد پروژه بر پايه اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكارارائه مدل نظري ـ زمينه

 
  هاي پديدارشده پژوهش  ها و ابعاد مقوله ويژگي .5جدول 

خوشه 
  بعد   ويژگي   مقوله  مقوله

  اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار  -

  زياد  كم  اطمينان از توانايي طرف مقابل
  زياد  كم  اطمينان از احترام به اصول طرف مقابل
  زياد  كم  اطمينان از خيرخواهي طرف مقابل

  زياد  كم  اطمينان از برخورداري طرف مقابل از منابع الزم براي همكاري
  زياد  كم  اطمينان از ثبات طرف مقابل
  زياد  كم  اطمينان از آگاهي طرف مقابل

عوامل 
  سيستمي

 كيفيت روش انجام پروژه
  زياد  كم  ي روش انجام پروژههمكار تيقدرت تقو

  زياد  كم  ي روش انجام پروژهاز بروز ادعا يريشگيقدرت پ

  زياد  كم  شفافيت اسناد مناقصه پروژه  كيفيت اسناد مناقصه پروژه
  زياد  كم  مناقصه پروژهصحت اسناد 

  زياد  كم  قدرت پيشگيري از نقض تعهد قرارداد  كيفيت قرارداد پروژه
  زياد  كم  شفافيت قرارداد

  پروژه هاي ارتباطكيفيت سيستم 
  زياد  كم  فاصله ارتباطي
  زياد  كم  تواتر ارتباطي

  زياد  كم  ساختاريافتگي ارتباط

عوامل 
  شناختي

  زياد  كم قابليت اتكاي سوابق پيش از انجام پروژه طرف مقابل  مقابلقابليت اتكاي سوابق طرف 
  زياد  كم قابليت اتكاي عملكرد حين انجام پروژه طرف مقابل

ها و  نامه قابليت اتكاي گواهي
اي  هاي علمي و حرفه اعتبارنامه

  طرف مقابل

اي  هاي علمي و حرفه ها و اعتبارنامه نامه قابليت اتكاي گواهي
  زياد  كم  ه از مراجع داخليشدمقابل صادرطرف 

اي  هاي علمي و حرفه ها و اعتبارنامه نامه قابليت اتكاي گواهي
  زياد  كم  يلالمل ه از مراجع بينشدطرف مقابل صادر

عوامل 
  زياد  كم  عمق پيوند احساسي ذاتي با طرف مقابل  عمق پيوند احساسي با طرف مقابل  احساسي

  زياد  كم  اقتضايي با طرف مقابلعمق پيوند احساسي 

عوامل 
  محيطي

 مطلوب نامطلوب  عملكرد جامعه كارفرمايي و پيمانكاري  عملكرد عوامل محيطي نزديك
 مطلوب نامطلوب  پيمانكاريـ  نفعان درگير در رابطه كارفرمايي عملكرد ذي

  عملكرد عوامل محيطي دور

 مطلوب نامطلوب  وضعيت سرمايه اجتماعي

 مطلوب نامطلوب  اقتصاديوضعيت 

 مطلوب نامطلوب  عملكرد نهادهاي حاكميتي

 طيكيفيت رابطه كارفرما و پيمانكار   -
  انجام پروژه

  زياد  كم  حاكميت روحيه تيمي در رابطه
  زياد  كم  شدت تنش در رابطه

  زياد  كم  ميزان نمايش رفتارهاي تدافعي در رابطه

  عملكرد پروژه  -
 مطلوب نامطلوب  مبادله پروژهعملكرد هزينه 

 مطلوب نامطلوب  اي عملكرد اهداف پروژه
  زياد  كم  ميزان رضايت از طرف مقابل
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  بحث
بـر اعتمـاد و شـناخت     مـؤثر اعتماد، شـناخت عوامـل    هاي  در سه محور شناخت ويژگيپژوهش   هاي پس از نمايش يافته

شده به تفكيك هـر يـك از    هاي استخراج در اين بخش به تشريح مقولهاعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار،  دادهاي  برون
در قالـب  ) اعتماد در رابطـه كارفرمـا و پيمانكـار   (هاي اصلي با مقوله هسته  و توصيف روابط ميان مقولهبرده  نامسه محور 

پايـه اعتمـاد در رابطـه     اي عملكـرد پـروژه بـر    زمينهـ   بر اين اساس، در انتها، مدل نظري .پردازيم ميپژوهش هاي  گزاره
  . شده خواهد بود هاي توصيف تصويري از گزاره يكارفرما و پيمانكار ارائه خواهد شد كه نمايش

  هاي اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار شناخت ويژگي
هاي اعتماد در رابطه كارفرما  كنندگان پژوهش، شش مضمون را در قالب ويژگي هاي برآمده از مشاركت نتايج تحليل يافته
، اطمينـان از احتـرام بـه اصـول طـرف مقابـل      ، كه عبارت بودند از اطمينان از توانايي طرف مقابـل كرد و پيمانكار پديدار 

اطمينـان از ثبـات   ، اطمينان از برخورداري طرف مقابل از منابع الزم بـراي همكـاري  ، اطمينان از خيرخواهي طرف مقابل
  .شده تشريح خواهند شد در ادامه هر يك از اين مضامين مستخرج. نان از آگاهي طرف مقابلطرف مقابل و اطمي

هـا و   هـا، شايسـتگي   اطمينان به صالحيتبه در اين پژوهش كه  طرف مقابلمضمون پديدارشده اطمينان از توانايي 
اعتماد در رابطه   كننده تعيينل اصلي عوامكنندگان پژوهش يكي از  مشاركتديدگاه دارد، از  اشارههاي اعتمادشونده  مهارت

شوندگان هر دو بخش كارفرمايي و پيمانكاري بر اين بـاور بودنـد كـه زمـاني      مصاحبه .آيد كارفرما و پيمانكار به شمار مي
هـاي   تحليل يافتـه . برخوردار باشدخود از توانايي الزم  هايتعهدبراي ايفاي وي توانند به طرف مقابل اعتماد كنند كه  مي

هاي مختلفي از توانايي اعتمادشـونده در رابطـه مـورد انتظـار      دهد كه شكل كنندگان پژوهش نشان مي برآمده از مشاركت
بـراي  . نفعان و توانايي مديريت ذيمسئله توانايي فني، مهارت مذاكره، كارآمدي اداري، توانايي حل ند از ا است كه عبارت

هاي كارآمدي اداري بـراي   عنوان يكي از شاخصه هميت خودنظارتي پيمانكار بهشوندگان با تأكيد بر ا مثال يكي از مصاحبه
گـردد بـه اينكـه نحـوه مـديريت آن پيمانكـار نسـبت بـه          اعتمـاد در زمـان اجـرا برمـي     ....«: اعتماد بـه او بيـان داشـت   

بـراي  . حساس بودهايش  شدت روي نحوه عمل زيرمجموعه بهمان پيمانكار در اين پروژه .هايش چگونه است زيرمجموعه
ريزي يك ايرادي در كار وجود داشت كه ما متوجه آن نشده بوديم اما او با نظارتي كه خـودش در كـار    در زمان بتن مثال

  »... .داشت، آن ايراد را پيگيري و برطرف نمود
هـم كـه   ايـن م . هاي اعتماد، اطمينان از احترام به اصول طرف مقابـل اسـت   دومين مضمون پديدارشده ذيل ويژگي

كننـدگان   معناي احترام گذاشتن هر دو سوي رابطه به اصول مورد پذيرش طرف مقابل است، از دريچه نگـاه مشـاركت   به
و پرهيـز از تقلـب در رابطـه، دو اصـل     تعهـدها  پايبنـدي بـه   . رود ، مالك ديگـري بـراي اعتمـاد بـه شـمار مـي      پژوهش
شوندگان هر دو طرف كارفرمايي و پيمانكاري بر آن اجماع داشـتند و بـراي اعتمـاد بـه      اي بودند كه مصاحبه شده پذيرفته

اي در بخـش پيمانكـاري،    شـونده  بـراي نمونـه مصـاحبه   . انتظار داشـتند وي طرف مقابل، احترام به اين اصول را از سوي 
يكـي از مسـائلي   ... «: به او برشمرد هاي اصلي خود براي اعتماد پروژه را از مالكمعارضان پايبندي كارفرما به تعهد رفع 

بـراي مثـال در   . هـايش اسـت   كه كاهش اعتماد پيمانكار به كارفرما را در پي دارد، شانه خالي كردن كارفرما از مسـئوليت 
در صورتي كه رفع معارض و تحويـل  . ابتداي اين پروژه كارفرما تالش جدي در رفع معارض نداشت و پيگير اين كار نبود
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اين شانه خالي كردن كارفرما از تعهداتش عمالً باعث طـوالني شـدن پـروژه و    . معارض بر عهده كارفرماستزمين بدون 

  »... .خسارت براي ما شد
هـاي اعتمـاد در    هاي كيفي ذيل ويژگي اطمينان از خيرخواهي طرف مقابل، عنوان سومين مضمون مستخرج از داده

ژوهش حاضر بدان معناست كه يك طرف، بدون توجه به منافع خود، براي خيرخواهي در پ. رابطه كارفرما و پيمانكار است
د كـه  نـ ده ها نشـان مـي   تحليل. نظر قرار دهد مدرا گيري  در يك موقعيت تصميموي و نفع انتظارها ديگري عمل كند و 

شـد، بـه   اعتمادشونده خيرخواه، حتي زماني كه الزامي براي كمـك نباشـد و پاداشـي در ايـن خصـوص وجـود نداشـته با       
شد هاي مختلفي از خيرخواهي در پژوهش حاضر در رابطه كارفرما و پيمانكار پديدار  شكل. اعتمادكننده كمك خواهد كرد

طلبـي و   رابطـه از فرصـت   يكـديگر، پرهيـز طـرفين     منـافع   در رابطـه بـا  كه عبارت بودند از تالش فعاالنه طرفين رابطه 
هـاي   مشـكل هـا و   شوندگان با اشاره به پيچيدگي نمونه يكي از مصاحبه ط، براي در اين ارتبا. رابطه پذيري طرفين  انعطاف
: دانست كننده اعتماد خود به او مي هاي تعيين مفاد قرارداد را از مالك در رابطه باپذيري كارفرما  هاي شهري، انعطاف پروژه

مثالً برخي تأخيرات ما . كارفرما از خود نشان داده بودگشت كه  يكي از داليل اعتماد ما به كارفرما به رفتارهايي برمي... «
شـود در پـروژه شـهري كـامالً      واقع نمي به. گرفت نظر مي هاي آيتمي نفع ما را در را مجاز اعالم كرد يا در بحث پرداخت

ل بيفتـد، طـرفين   طبق قرارداد عمل كرد و اگر قرار باشد كه اعتماد متقابلي در طول كار به وجود آيد و كار پروژه روي روا
   ». ...هايي داشته باشند بايد نسبت به هم گذشت

هاي اعتماد كارفرما و پيمانكار، اطمينان از برخورداري طرف مقابل از منابع  چهارمين مضمون پديدارشده ذيل ويژگي
تأمين در هاي  مشكلو با توجه به مسائل  ،شونده اعتقاد داشتند كارفرمايان و پيمانكاران مصاحبه. الزم براي همكاري است

از منابع الزم وي هاي ساخت شهري، يكي از شروط الزم براي اعتماد به طرف مقابل در وضعيت فعلي، برخورداري  پروژه
منابع ملموس . ندبراي همكاري است كه اين منابع در پژوهش حاضر به دو دسته منابع ملموس و غيرملموس تفكيك شد

در حالي كه منابع ناملموس مواردي چون تجربه، ، دنداراشاره و نيروي انساني طرفين  تجهيزهابه مواردي چون نقدينگي، 
اي با  شونده براي مثال در خصوص منابع ناملموس، مصاحبه. دنگير مي بر هاي مديريتي آنها را در دانش فني، اعتبار و رويه

يكـي از مـوارد   ... «: د بـه او اذعـان داشـت   هاي صحيح مستندسـازي در اعتمـا   اشاره به نقش برخورداري كارفرما از رويه
بايسـت در هـر مقطـع از     يعني مـي . هاي صحيح مستندسازي است ساز براي پيمانكار، برخورداري كارفرما از رويه اطمينان

شود و جاهايي طـرفين   گذرد و پروژه افتتاح مي ها زمان مي بعضي وقت. درستي تدوين و بايگاني كند پروژه، مستندات را به
توانيـد اسـتناد بـه     شما در آن مقطع در فضاي پروژه نيستيد و درگير كارهاي آن نيستيد و لذا نمـي . خورند مشكل برميبه 

  »... .مواردي در گذشته بكنيد
از آنجا كـه  . شده اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار، اطمينان از آگاهي طرف مقابل است پنجمين ويژگي استحصال

پيمانكـار و كارفرمـايي كـه در    . هستند فرد  به منحصرد، نطلب و شرايط خاص خود را ميها  الزامهاي ساخت شهري،  پروژه
متعـددي مواجـه   هـاي   مشـكل اجراي پروژه، با  طيبيگانه خواهند بود و ها  الزامباشد، با اين شرايط و  نكرده كاراين فضا 
تـر باشـد، بـه همـان نسـبت، تـوان        ها پايين اين نوع از پروژهضاهاي اقت در رابطه باهاي طرفين  هرچه آگاهي. خواهد شد

بست و شكسـت   يابد و حتي ممكن است پروژه در اثر اين عدم توانايي، به بن كاهش ميهايي  مشكلبا چنين آنها مواجهه 
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در وي نـد كـه از آگـاهي    توانند اعتماد كن پيمانكاري مي /شوندگان تأكيد داشتند كه به كارفرما ين رو مصاحبها از. بينجامد

: شـوندگان بيـان داشـت    در اين ارتباط، يكي از مصاحبه. هاي ساخت شهري مطمئن باشند و ماهيت پروژهها  رابطه با الزام
موانـع و  . به نظر من كارفرماي قابل اعتماد كارفرمايي است كه مشرف به كار پروژه باشد، جزئيات كار پروژه را بدانـد ... «

هاي مديريتي الزم براي اجراي پـروژه آگـاه باشـد و درك درسـتي از      از رويه. روي پروژه را بشناسدهاي پيش  محدوديت
    ». ...هاي پيمانكار داشته باشد خواسته

شوندگان هر دو بخش كارفرمايي  اي بود كه مصاحبه اطمينان از ثبات طرف مقابل، عنوان آخرين مضمون پديدارشده
هاي پژوهش، ثبـات در دو شـكل ثبـات سـازماني و      بر پايه يافته. ي اعتماد برشمرده بودندها و پيمانكاري آن را از ويژگي

رسـد يكـي از    به نظر مي. رفت ، ويژگي مهمي به شمار ميپژوهشويژه در بستر اين  ثبات نيروي انساني طرفين رابطه، به
هـاي بسـيار در    اضـر، وجـود ناپايـداري   حپـژوهش  هاي اعتماد در بستر  عنوان يكي از ويژگي داليل اهميت يافتن ثبات به

در چنـين محيطـي،   . طـور خـاص باشـد    هاي ساخت شهري تهـران بـه   طور عام و محيط پروژه هاي ايران به محيط پروژه
كردن براي آنهـا دشـوار    اعتماداز اين رو  ،بيني رفتار طرف مقابل را ندارند شوندگان اعتقاد داشتند كه امكان پيش مصاحبه

هاي عمومي بـا   هاي دولتي عالوه بر ناپايداري سازمان ، زيرايافت ويژه در بخش دولتي نمود بيشتري مي هاين مهم ب. است
ـ   ابتداييناپايداري سياسي نيز مواجه بودند كه يكي از  در ايـن ارتبـاط،   . جـايي زيـاد مـديران آنهـا بـود      هترين آثـار آن جاب

اعتماد كردن به كارفرما به پايـدار بـودن نفـرات ارشـد آنهـا هـم       ... «: اي در بخش پيمانكاري اشاره داشت شونده مصاحبه
توانـد   كند كه اين مـي  ها تغيير مي اولويت شوند، بعضاً جا مي هوقتي در بدنه كارفرمايي مديران ارشد جاب. كند ارتباط پيدا مي

اي در اولويـت پـايين    ال اگر پروژهبراي مث. اش در اولويت پايين قرار گرفته، آسيب وارد كند به اعتماد پيمانكاري كه پروژه
  »....تواند دردسرهاي زيادي را براي پيمانكار داشته باشد رسد و اين مي قرار داشته باشد، پول كافي به آن نمي

  :كردرا به شرح ذيل بيان نخست پژوهش توان گزاره  به اين ترتيب با توجه به آنچه بيان شد، مي
اطمينان از خيرخواهي طرف ، اطمينان از احترام به اصول طرف مقابل، طرف مقابل مضامين اطمينان از توانايي .1گزاره 
اطمينان از آگاهي طرف مقابل و اطمينان از ثبات ، اطمينان از برخورداري طرف مقابل از منابع الزم براي همكاري، مقابل

 .روند هاي اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار به شمار مي طرف مقابل، ويژگي

  بر اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار مؤثرشناخت عوامل 
بر اعتماد در  مؤثراز عوامل ) خوشه مقوله(هاي كيفي در اين بخش، چهار طبقه  بر اساس نتايج حاصل از كدگذاري باز داده

اسـي و عوامـل   رابطه كارفرما و پيمانكار استخراج شد كه عبارت بودند از عوامل سيستمي، عوامل شـناختي، عوامـل احس  
د و نشـو  هـا تشـريح مـي    ها همراه با ذكر شواهد حاصل از مصاحبه خوشهاين هاي ذيل هر يك از  در ادامه، مقوله .محيطي

قضـاياي  است، ) اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار(سپس در انتهاي تحليل هر مقوله كه بيانگر ارتباط آن با مقوله هسته 
  .د شدنتوصيف خواهمتناظر 

  مل سيستميعوا
در اين بخش، عوامل سيستمي است كه كيفيـت روش انجـام پـروژه، مقولـه پديدارشـده        خوشه مقوله مستخرجنخستين 
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توانـد در قالـب    روش انجـام پـروژه مـي   كـه   هسـتند ها در اين بخش بيانگر آن  تحليل. رود ابتدايي اين دسته به شمار مي

هـاي   كه روش نتيجه گرفته شددر اين ارتباط، . آفريني كند طه نقشبخش براي هر يك از طرفين راب خاستگاهي اطمينان
دليـل فـراهم آوردن زمينـه     هاي انجام پـروژه متعـارف، بـه    روش در مقايسه باتر نظير طرح و ساخت  انجام پروژه يكپارچه

بيشـتري در رابطـه   همكاري بيشتر و نيز پيشگيري بهتر از بروز ادعاهاي طرفين كارفرمايي و پيمانكـاري، اعتمـادآفريني   
شـوندگان بـا مقايسـه دو روش انجـام پـروژه متـداول در        براي مثـال يكـي از مصـاحبه   . دنبال خواهند داشت ميان آنها به

 ودر بخش غربي شيوه انجام پروژه ما دوعـاملي  . پروژه ما شامل دو بخش بود... «: هاي ساخت شهري اظهار داشت پروژه
با مقايسه اين دو بخش بـه نظـرم روش انجـام پـروژه دوعـاملي      . بود عامليما سه  در بخش شرقي اما شيوه انجام پروژه

تر است و براي كارفرما اطمينان بيشتري به همراه دارد؛ چون جلوي ادعاهاي فنـي پيمانكـار را تـا حـدود زيـادي       مناسب
    ». ...گيرد مي

  :كردشرح ذيل توصيف  را بهپژوهش توان گزاره دوم  بنابراين، با توجه به آنچه بيان شد، مي

با افزايش قدرت تقويت همكاري و قدرت پيشگيري از بروز ادعاي روش انجام پروژه، اعتماد در رابطه كارفرمـا   .2گزاره 
  .و پيمانكار تقويت خواهد شد

مرحلـه  . حاضر، كيفيت اسـناد مناقصـه پـروژه اسـت    پژوهش دومين مقوله زيرشاخه عوامل سيستمي پديدارشده در 
هاي قابل اطمينان  نخستين نشانه ، زيراپيمانكاري به شمار آوردـ   كارفرماييهاي  تعاملتوان آغاز مهمي در  ا ميمناقصه ر

كننـدگان   دهد كه مشـاركت  نشان ميپژوهش هاي  شواهد حاصل از يافته. شود در اين مرحله آشكار مي بودن طرف مقابل
در رابطه توانند  مناقصه، فارغ از ارزيابي سوابق طرف مقابل، ميپژوهش با تحليل ميزان شفافيت و صحت اطالعات اسناد 

اي  شـونده  مصـاحبه در اين خصوص . حاصل كنندارزيابي اوليه مناسبي وي قابل اعتماد بودن طرف مقابل و اطمينان به  با
اسـناد  ... «: د داشتدر بخش پيمانكاري با تأكيد بر نقش صحت اطالعات اسناد فني مناقصه كارفرما در اعتماد به او تأكي

فرض اگر در مطالعه اسناد مناقصه متوجه شـويم كـه   . رساند فني هم نوعي سيگنال از قابل اعتماد بودن كارفرما به ما مي
توانيم  تر مي خواني دارد راحت كارفرما با مطالعه آمده جلو و برآوردهاي او با احجامي كه بناست در واقعيت اتفاق بيفتند هم

اي شـركت كـرديم، همـان اول     ما يك بـار در مناقصـه  . خواني وجود نداشته باشد سبت به زماني كه اين هماعتماد كنيم ن
اما بعضي پيمانكارها رفتند جلو و هنوز هم بعد چنـد سـال در   . معلوم بود اين طرح غلط است، اعتماد نكرديم و نرفتيم جلو

  » ... .آن پروژه گير هستند
  :كردرا به شرح ذيل بيان پژوهش توان گزاره سوم  بيان شد، مي به اين ترتيب، با توجه به آنچه

  .شود با افزايش شفافيت و صحت اسناد مناقصه پروژه، اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار تقويت مي .3گزاره 

ــروژه اســت    ــرارداد پ ــه پديدارشــده در زيرشــاخه عوامــل سيســتمي، كيفيــت ق ــرارداد از . ســومين مقول ــدگاه ق دي
. رود كنندگان پژوهش، خاستگاه سيستمي مهمي براي كسب اطمينان طرفين رابطه بـه يكـديگر بـه شـمار مـي      مشاركت
كه عبارت  كردندتأثيرگذاري قرارداد بر اعتماد از دو جهت تأكيد بر شوندگان هر دو طيف كارفرمايي و پيمانكاري،  مصاحبه

كننـدگان كارفرمـايي    ها در سمت مشـاركت  تحليل. قرارداد بودند از قدرت قرارداد براي پيشگيري از نقض تعهد و شفافيت
با پيمانكار تا حدود زيادي موجب اطمينان از عدم نقض آنها هاي مختلف در قرارداد  كه وجود جرائم و تضمين ندنشان داد
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گيـري   كلهـا در شـ   رغم تأكيد بر نقش مثبت تضمين شوندگان علي در سمت پيمانكاري نيز مصاحبه. شد تعهد پيمانكار مي

هايي در اسناد باالدستي نظير شـرايط عمـومي پيمـان و     بيني نشدن چنين تضمين دليل پيش به كارفرما، اما بهاعتماد آنها 
دليل برخورداري از دست باالتر در رابطه، قدرت قرارداد خـود بـراي    عدم پذيرش كارفرمايان در خصوص ارائه تضمين، به

بـراي  . نده اعتماد خود برشـمرده بودنـد  ده شدانستند و آن را از عوامل كاه يف ميپيشگيري از نقض تعهد كارفرما را ضع
تواند در شرايط نقض تعهد  طبق شرايط عمومي پيمان، كارفرما مي... «: اي در اين بخش تأكيد داشت شونده مثال مصاحبه

اما پيمانكار از چنين توانايي و حقي ، دهاي پيمانكار را به نفع خود ضبط كن نامه پيمانكار دستور فسخ پيمان بدهد و ضمانت
. اي از كارفرما براي خودش ندارد تا در صورت نقض تعهد او به نفع خودش ضبط كند نامه برخوردار نيست و اصالً ضمانت

    ». ...شود اعتمادي نسبت به كارفرما وارد رابطه مي با اين اوصاف مشخص است كه با بي

بر نقش تأثيرگذار قدرت قـرارداد بـراي پيشـگيري از نقـض تعهـد در حصـول        عالوهكنندگان پژوهش  مشاركتاما 
بر . بر اعتماد ميان كارفرما و پيمانكار تأكيد داشتندديگر  مؤثرعنوان ويژگي  اعتماد، بر تأثيرگذاري شفافيت قرارداد پروژه به

د كـه بـروز   نـ ده ان را افـزايش مـي  امكان سوءاسـتفاده طـرفين رابطـه از مـوارد پنهـ       ها، قراردادهاي مبهم تحليلاساس 
در ايــن زمينــه . دنبــال خواهــد داشــت غيرســازنده و كــاهش اعتمــاد در رابطــه كارفرمــا و پيمانكــار را بــههــاي  تعــارض
. در پروژه ما مسئوليت تأمين سنگ با ما بود و مسئوليت نصب آن بر عهـده پيمانكـار  ... «: اي عقيده داشت شونده مصاحبه

حكمي به پيمانكار بدهيم يا فقط سنگ بدهيم و بـرش را بـر    مشخص نشده بود كه ما بايد سنگهيچ كجاي قرارداد هم 
عـاملي بـراي    بـه  و شـد ها و تعهدات طرفين موجب بروز تعارضات حين كـار   اين ابهامات در مسئوليت .عهده او بگذاريم

   ». ...بدل شد كاهش سطح اعتماد
  :كردرا به شرح ذيل توصيف پژوهش توان گزاره چهارم  با توجه به آنچه بيان شد، مي، بنابراين

با افزايش قدرت پيشگيري از نقض تعهد و شفافيت قرارداد پروژه، اعتماد در رابطه كارفرمـا و پيمانكـار تقويـت     .4گزاره 
  .شود مي

تحليـل  . تپروژه اسهاي  ارتباطبر اعتماد، كيفيت سيستم  مؤثردر بخش عوامل سيستمي  شده جآخرين مقوله استخرا
هـايي چـون فاصـله ارتبـاطي، تـواتر ارتبـاط و        كـه دربردارنـده ويژگـي   ها  ارتباطسيستم كه  ها حاكي از آن است مصاحبه

در خصـوص  . رود ساختاريافتگي ارتباط است، خاستگاه مهمي براي حصول اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار به شمار مي
هـاي حاصـل از    گيري اعتمـاد، تحليـل يافتـه    در شكل  ها ارتباطهاي سيستم  ويژگيعنوان يكي از  نقش فاصله ارتباطي به

هـاي چهـره بـه     نزديك نظير تماسهاي  ارتباطشد و  كنندگان پژوهش نشان داد كه هر چه اين فاصله كمتر مي مشاركت
هـاي   تـر از پيـام   دليـل فـراهم آمـدن درك صـحيح     شـد، بـه   هاي مجازي مي دور نظير تماسهاي  ارتباطچهره، جايگزين 

، اعتماد ميان طـرفين رابطـه   از سوي ديگر  شده و اجتناب از كژفهمي از يك سو و رعايت بهتر هنجارهاي اخالقي مبادله
ما از ابزارهـاي مختلفـي بـراي ارتبـاط بـا پيمانكارانمـان       ... «: اي اشاره داشت شونده براي مثال مصاحبه. يافت افزايش مي

در . اما چون ما ايراني هستيم، بيشـتر مراوداتمـان شـكل حضـوري دارد    . تلگرام، فكس، تلفن استفاده كرديم؛ مثل ايميل،
كنند كمتر دروغ بگويند و بيشتر اخالقيـات را   گيرند، سعي مي دليل اينكه افراد رو در روي هم قرار مي جلسات حضوري به

    ». ...پسنديدم من اين شكل از ارتباط را براي اعتماد كردن بيشتر مي. كنند مراعات مي
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گيـري اعتمـاد    ، عالوه بر نقش فاصله ارتباطي، بر نقش تواتر ارتباط ميان طرفين در شكلپژوهششوندگان  مصاحبه

ها گوياي آن است كه هرچه فاصله زماني ارتباط كارفرما و پيمانكار با يكديگر كمتر و تواتر  تحليل يافته. نيز تأكيد داشتند
شـان   در رابطـه هـا   تعارضها و  و سوءتفاهمشد  تر مي آنها شفافهاي  مشكلها و  درك از خواستهشد،  اين ارتباط بيشتر مي

بـر همـين   . رفـت  تواتر بيشتر ارتباط، عاملي براي افزايش اعتماد در اين بستر بـه شـمار مـي   ، بنابراين كرد كاهش پيدا مي
رسـان بـه    هـاي آسـيب   و ناهمـاهنگي هـا   مشكلكنندگان پژوهش اظهار داشتند كه براي اجتناب از بروز  اساس، مشاركت

نمونـه   بـراي . كردنـد  ريـزي مـي   صـورت هفتگـي و حتـي روزانـه برنامـه      بـا طـرف مقابـل را بـه    هاي آنان  تعاملاعتماد، 
جلسات هفتگي داشتيم و عالوه بر آن در طول هفتـه هـم   با يكديگر  طور مرتب ما به... «: اي اذعان داشت شونده مصاحبه

زمينه اعتمادسازي به ما كمك خوبي كرد، چون جلوي بسـياري   در مكرر اين تعامالت. در كارگاه داشتيم روز تعامالت هر
    ». ...گرفت در كار پيش آيد را مي بودهايي كه ممكن  از سوءتفاهم

، ها اطارتبسيستم  هاي  عنوان يكي ديگر از ويژگي كه ساختاريافتگي ارتباط بهكرد هاي كيفي آشكار  نتايج تحليل داده
در  مـؤثر غيرسازنده، نقشـي  هاي  تعارضطلبي و  طرفين رابطه و پيشگيري از بروز فرصتهاي  كردن تعاملدليل شفاف  به

هــاي پــژوهش نشــان داد كــه  تحليــل يافتــه. كنــدگيــري اعتمــاد در رابطــه ميــان كارفرمــا و پيمانكــار ايفــا مــي شــكل
هاي ارتباطي مختلفي نظير تنظيم سند رويه هماهنگي در ابتـداي پـروژه و مسـتند كـردن      كنندگان، از استراتژي مشاركت
در ايـن  . بردنـد  خود بهره مـي هاي  ارتباطو رخدادهاي پروژه براي انتظام بخشيدن و ساختارمند كردن هاي  جلسهمحتواي 

نحـوي   يك نوعي ساختار برخوردار بوديم به ما در ارتباطمان با كارفرما از... «: شوندگان اظهار داشت راستا يكي از مصاحبه
هاي مشترك مرتبط با پروژه از قبـل مشـخص شـده     ها، نحوه اخذ تصميم كه نحوه مكاتباتمان، نحوه رسيدگي به اختالف

جلسه كردن تصميمات و توافقات تا تبديل به دستور كـار شـود، از قبـل از اجـراي پـروژه        همچنين چگونگي صورت. بود
ي ما يك جلسه ابتدايي براي پروژه ترتيب داديم تا اين موارد را شفاف كنيم و شكلي سـاختارمند بـه آنهـا    روشن بود و حت

به نظـر  . هاي اين جلسه تدوين سند رويه هماهنگي پروژه بود كه ارتباطاتمان را شفاف ساخته بود يكي از خروجي. بدهيم
 » ... .شدمن اين خروجي، مبناي مناسبي براي شروع يك رابطه اعتمادي 

  :كردرا به شرح ذيل بيان  پژوهشتوان گزاره پنجم  با توجه به آنچه بيان شد، ميبه اين ترتيب، 
پروژه شامل كم شدن فاصله ارتبـاطي، افـزايش تـواتر ارتبـاط و افـزايش      هاي  ارتباطبا افزايش كيفيت سيستم  .5گزاره 

  .شود پيمانكار تقويت ميساختاريافتگي ارتباط، اعتماد در رابطه كارفرما و 

  عوامل شناختي
هستند بر اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار، عوامل شناختي  مؤثردر مبحث شناخت عوامل   دومين خوشه مقوله مستخرج

هـاي   هـا و اعتبارنامـه   نامه كه دو مقوله پديدارشده در ذيل آن عبارت بودند از قابليت اتكاي سوابق و قابليت اتكاي گواهي
  .شوند در ادامه هر يك از دو مقوله پديدارشده تشريح مي. اي طرف مقابل علمي و حرفه

دهد كه كارفرمايـان و   ها نشان مي ابتدا در خصوص مقوله پديدارشده قابليت اتكاي سوابق طرف مقابل، تحليل يافته
تواننـد بـه    بل اتكا بودن اين سوابق مـي پردازند و در صورت قا پيمانكاران در دو مقطع زماني به ارزيابي سوابق يكديگر مي

مقطع زماني ارزيابي سوابق طرفين، به مرحله پيش از انجام پروژه اختصـاص دارد كـه   نخستين . طرف مقابل اعتماد كنند
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در . آورد فراهم مي گيري اعتماد در مراحل آغاز پروژه براي شكل را شناختي مهمي  قابليت اتكاي اين دست از سوابق، پايه

شوندگان بخش كارفرمايي در زمان ارزيابي سوابق پيش از انجام پروژه طرف مقابل، ضـمن مالحظـه    زمينه، مصاحبهاين 
هـاي پيشـين اجراشـده از سـوي      بر عملكرد، نوع و ماهيـت پـروژه  طور عمده  بههاي قبلي،  سوابق همكاري خود در پروژه

هاي ساخت شهري، اعتقاد داشتند براي احراز  ايط خاص پروژهپيمانكار متمركز بودند و با اشاره به مقياس، پيچيدگي و شر
الزم است تا پيمانكار ضمن برخورداري از سابقه انجام پروژه مشابه، از سابقه انجام وي هاي پيمانكار و اعتماد به  توانمندي

ي نيــز در بخــش پيمانكــار. ويــژه اجــراي پــروژه در منطقــه شــهري ســايت پــروژه برخــوردار باشــد پــروژه شــهري، بــه
بر مواردي چون سابقه انجام براي ارزيابي سوابق پيش از انجام پروژه كارفرما در راستاي اعتماد به وي، شوندگان  مصاحبه

: اي عنـوان داشـت   شـونده  براي مثال مصاحبه. هاي قبلي خود با كارفرما و غيره تأكيد داشتند پروژه مشابه، سابقه همكاري
هايي از اين دسـت را از قبـل اجـرا     كارفرمايي كه قرار است با او كار كنيم تا چه ميزان پروژهدارد كه اهميت براي ما ... «

تواند در حصول درك صحيح از شرايط و كارهاي پروژه بسيار حائز اهميت باشد و كارفرما را بـه درك   اين مي. كرده است
كارفرما به كـرات در گذشـته انجـام داده بـود از ايـن       از آنجا كه نمونه پروژه ما را. هاي پيمانكار برساند درست از خواسته

  » ... .جهت اطمينان داشتيم
داشـتند  كنندگان پژوهش باور  اما عالوه بر نقش سوابق پيش از انجام پروژه طرف مقابل در حصول اعتماد، مشاركت
هـا نشـان    تحليل يافته. آورد مي كه عملكرد حين انجام پروژه طرف مقابل نيز پايه شناختي ديگر اعتماد در رابطه را فراهم

دليل تجربه مستقيم طـرفين از سـابقه    گيري اعتماد، به دهد كه نقش عملكرد حين انجام پروژه طرفين رابطه در شكل مي
تر از نقـش   پررنگگاهي تواند  روز طرفين از يكديگر، مي پروژه و كسب اطالعات به طيرفتاري و عملكردي طرف مقابل 

مـن در طـول پـروژه    ... «: شوندگان عنوان داشـت  در اين خصوص يكي از مصاحبه. باشدآنها م پروژه سوابق پيش از انجا
اش چه  سنجم اينكه چه برخوردي شده، نتيجه ها را مي نگاري سنجم، حتي نامه سنجم، اختالفاتم را مي پيشرفت كارم را مي

  »... .عتماد كردن كارفرماشود مبناي من براي ا اينها همه مي. شده و حتي با چه لحني برگشته
  :كردرا به شرح ذيل بيان پژوهش توان گزاره ششم  با توجه به آنچه بيان شد، ميبه اين ترتيب، 

با افزايش قابليت اتكاي سوابق طرف مقابل شامل سوابق پيش از انجام پروژه و عملكـرد حـين انجـام پـروژه،      .6گزاره 
  .شود مي اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار تقويت

هـاي علمـي و    هـا و اعتبارنامـه   نامه دومين مقوله پديدارشده ذيل خوشه مقوله عوامل شناختي، قابليت اتكاي گواهي
المللي بسته به مرجع صادركننده  گرفته به دو دسته داخلي و بين هاي صورت اي طرف مقابل بود كه بر اساس تحليل حرفه

شوندگان نشان داد كه اين مهم در زمان شروع رابطه ميان طـرفين،   از مصاحبههاي برآمده  تحليل يافته. ندشدآن تفكيك 
شناختي نقـش مهمـي در    اي عنوان پايه ويژه زماني كه كارفرما و پيمانكار فاقد سابقه همكاري قبلي با يكديگر باشند، به به

هـاي صادرشـده از    ها و تأييديه نامه واهيشوندگان بخش كارفرمايي، گ در اين زمينه، مصاحبه. كند ريزي اعتماد ايفا مي پايه
هـا و   نامـه  المللـي اسـتاندارد و نيـز گـواهي     هاي صادرشده از سـوي سـازمان بـين    نامه المللي نظير گواهي سوي مراجع بين

هاي صادرشده از سوي سازمان برنامه و بودجه را  ها و تأييديه نامه هاي صادرشده از سوي مراجع داخلي نظير گواهي تأيديه
هاي كارفرمايي از  هاي معمول سازمان دليل عدم ارزيابي اما به. بر اعتماد خود به پيمانكاران برشمردند مؤثراز جمله عوامل 
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بـر ايـن بـاور     شونده بندي كارفرمايان، پيمانكاران مصاحبه مكانيسمي براي رتبه نبودنامه و  سوي مراجع صادركننده گواهي

كارفرمـا   آنهـا در رابطـه بـا     تنها مرجع شناختيطور عموم  بهتجربه همكاري قبلي مستقيم خود،  نبودبودند كه در صورت 
در خصـوص تجـارب   آنهـا  هـاي همكـاران    در اين بـين، قضـاوت  . هاي اشخاص ثالث است پيش از شروع رابطه، قضاوت

اي بيان  شونده در اين خصوص مصاحبه. رفت يرگذار بر اعتماد به شمار ميهمكاري با كارفرماي مد نظر يكي از عوامل تأث
مان است اگر اين تجربه را نداشته  بيشترين راه شناختمان از كارفرما از طريق تجارب همكاري قبلي ما معموالً... «: داشت

كـردن از پيمانكـاراني اسـت كـه     هاي شناختمان، پرس و جو  باشيم و بخواهيم با كارفرماي جديدي كار كنيم از عمده راه
اگر همكاران ما ديدي منفي نسبت به كارفرماي جديد داشته باشند، مـا هـم در تعامـل بـا     . با اين كارفرما كار كردند قبالً

  »... .كنيم  كارفرما و شروع همكاري با او ترديد مي
  :كردذيل توصيف را به شرح پژوهش توان گزاره هفتم  با توجه به آنچه بيان شد، ميبنابراين، 

المللي طرف مقابل، اعتماد  اي داخلي يا بين هاي علمي و حرفه ها و اعتبارنامه نامه با افزايش قابليت اتكاي گواهي .7گزاره 
  .شود ت ميدر رابطه كارفرما و پيمانكار تقوي

  عوامل احساسي
كـه تنهـا مقولـه    هسـتند  بـر اعتمـاد، عوامـل احساسـي      مـؤثر سومين خوشه مقوله پديدارشده در مبحث شناخت عوامـل  

كننـدگان   هاي برآمده از مشاركت تحليل يافته. شده ذيل اين خوشه، پيوند احساسي ميان كارفرما و پيمانكار است استخراج
ي بر وجه شناختي آن غلبـه دارد، وجـود پيونـدها   گاهي از آنجا كه وجه احساسي اعتماد در جامعه  ،دهد پژوهش نشان مي

از يكـديگر  آنهـا  گيري رابطه، فـارغ از شـناخت    تواند مبنايي براي اعتماد در ابتداي شكل احساسي ميان طرفين رابطه مي
اي عـاطفي هسـتيم و رفتارهـا و برخوردهـاي      هـا جامعـه   ما ايراني... «: اي اذعان داشت شونده در اين راستا مصاحبه. باشد

» ... .تواند در اعتمـاد كـردن خـودش را نشـان دهـد      اي دارد و اين مي حرفهعاطفي براي ما اهميت بيشتري از رفتارهاي 
دهد، پيوندهاي احساسي ميان طرفين رابطـه كـه بـه دو دسـته پيونـدهاي ذاتـي و اقتضـايي         ها نشان مي تحليل مصاحبه

شـوندگان، پيونـد سياسـي، دوسـتي،      عمـده مصـاحبه  . هـاي مختلفـي داشـته باشـد     شكلتوانند  ميهستند،  شدني تفكيك
شمرده بودند و بر اين عقيده بودند كـه وجـود    نمودهاي پيوند احساسي بر جمله ازخويشاوندي، قرابت مكاني و قوميتي را 

ين ارتبـاط  ا در. كندتواند اعتماد ميان آنها را متأثر  هر يك از اين پيوندهاي احساسي در رابطه ميان كارفرما و پيمانكار مي
من به چشم ديدم كه روابط و پيوندهاي فراكاري ميان افراد كليدي دو طرف توانسـت  ... «: اي تأكيد داشت شونده حبهمصا

اين پيوندهاي فراكاري موجب شده بود كه توي كار، توي مسائل فني و توي مسـائل مـالي،   . عامل مهم اعتماد آنها باشد
هاي مختلفي داشته باشد مثـل رابطـه رفـاقتي،     تواند شكل فراكاري ميحاال اين پيوندهاي . بسياري از موانع برداشته شود

  » ... .رابطه سياسي و جناحي، رابطه خانوادگي و غيره
  :كردرا به شرح ذيل توصيف  پژوهشتوان گزاره هشتم  بنابراين، با توجه به آنچه بيان شد، مي

  .شود ت ميتقويآنها رما و پيمانكار، اعتماد در رابطه با افزايش عمق پيوند احساسي ذاتي و اقتضايي ميان كارف .8گزاره 
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  عوامل محيطي

معنا بدين ، داردريشه بر اعتماد، در محيط رابطه اعتمادكننده و اعتمادشونده  مؤثرآخرين خوشه مقوله پديدارشده از عوامل 
مسـتعد  تأثيرپـذيري از محـيط   بـراي  از آنجا كه ذات وابسته به بستر اعتماد، آن را . كه از كنترل طرفين رابطه خارج است

بـر پايـه   . كننـده باشـد   توانـد تعيـين   گيري اعتماد ميـان كارفرمـا و پيمانكـار مـي     سازد، نقش عوامل محيطي در شكل مي
توان به دو دسـته عوامـل محيطـي نزديـك و      عوامل محيطي پديدارشده در اين پژوهش را مي گرفته، هاي صورت تحليل

طور  هاي كشور به آفرينان اصلي درگير در پروژه عوامل محيطي نزديك، به عملكرد نقش. دكرعوامل محيطي دور تفكيك 
شده به دو دسته جامعه كارفرمايي و  بندي حاصل طور خاص اشاره دارد كه در يك طبقه هاي ساخت شهري به عام و پروژه

از آنجـا كـه اعتمـاد نـوعي قضـاوت ذهنـي اسـت، سـابقه         . اسـت  شدني ها تفكيك نفعان درگير در پروژه پيمانكاري و ذي
امكان اعتماد يك طرف به طـرف  حيث تواند در شروع رابطه كارفرما و پيمانكار، از  ها مي عملكردي هر يك از اين بخش

و داشـته  يكديگر شـناخت كمـي    ازخصوص جايي كه طرفين رابطه  به، فراهم آورداي  هاي ذهني فرض پيش ،ديگر رابطه
گيري اعتمـاد را بـارزتر از سـاير     در چنين حالتي شايد بتوان نقش عوامل محيطي در شكل. فاقد پيوندهاي احساسي باشند

  . عوامل دانست
عملكـرد جامعـه كارفرمـايي و    قبلـي خـود،   هـاي   مشـاهده و هـا   تجربـه كنندگان پژوهش بر اساس  عمده مشاركت 

شـوندگان كارفرمـايي عقيـده داشـتند كـه عمـده        مصاحبه. د كرده بودندرا از حيث اعتمادآفريني، ضعيف قلمدا پيمانكاري
اند و در اين خصـوص   مسلك شده دنبال منافع خود هستند و دالل بهفقط پيمانكاران بدون توجه به رعايت اصول اخالقي 

در ايـن  . دانسـتند  ين مـي را پـاي آنهـا  از اين رو، بلوغ فرهنگي پيمانكاران براي اعتماد بـه  ، تفاوت چنداتي با يكديگر ندارند
اي ما وجود دارد كه پيمانكاران را ببخشيد  يك جوي در فضاي پروژه... «: شوندگان اظهار داشت خصوص يكي از مصاحبه

ناخواه هر كارفرمايي بخواهد براي اولين بار با يك پيمانكار كار كند، كمـي   خواه. دانند؛ يعني آمده است بزند و ببرد دزد مي
از ديگر داليل بدبيني عمومي كارفرمايان بـه پيمانكـاران را    .».. ..داش بياور نكند پيمانكار باليي سر پروژههراس دارد كه 

گـي و فردمحـوري    برنامـه  در اين خصوص، بي. ها ارجاع داد هاي آنها در پيشبرد امور مرتبط با پروژه توان به ناكارآمدي مي
در سمت پيمانكاري كنندگان پژوهش  مشاركت. شونده بود ارفرمايان مصاحبهمورد اشاره كمهمهاي  كليدواژه از پيمانكاران، 

عموم، تجارب مثبتي از سابقه عملكردي كارفرمايان نداشتند و از اعتماد عمومي ضـعيف خـود بـه كارفرمايـان     طور  بهنيز 
گـاه و وجـود فسـاد در     و بيهاي گاه  تراشي در اين خصوص، زورگويي و بهانهتعهدها به آنها دليل عدم پايبندي معمول  به

يـك تصـور رايجـي كـه در خصـوص      ... «: اي بيـان داشـت   شـونده  در اين راستا مصاحبه. بدنه كارفرمايي حكايت داشتند
ها كار كردن به دست آمده، اين است كه كارفرماهـاي مـا    كارفرمايان ميان پيمانكاران رايج است و بر اساس شواهد سال

   ». ...و براي اين پول ندادن هم دنبال بهانه تراشيدن هستند خواهند پول ندهند مي معموالً
عنوان يكي ديگر از عوامل محيطـي نزديـك پديدارشـده در     نفعان درگير در رابطه كارفرما و پيمانكار، به عملكرد ذي

بــراي مثــال . كننــدگان پــژوهش، ضــعيف قلمــداد شــد حاضــر نيــز از حيــث اعتمــادآفريني از ســوي مشــاركتپــژوهش 
نفعـان   عنوان يكي از ذي منتقد عملكرد سازمان برنامه و بودجه بهطور عمده  بهشوندگان كارفرمايي در اين زمينه،  مصاحبه

شـده از سـوي ايـن سـازمان      دليل ضعف اسناد باالدستي تنظيم اصلي در رابطه كارفرما و پيمانكار بودند و اعتقاد داشتند به
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هاي كيفيت پروژه بـه كارفرمـا شـانه     ويژه از حيث ارائه تضمين از زير تعهد خود بهنظير شرايط عمومي پيمان، پيمانكاران 

هـا و   بنـدي  ها، رتبه سنجي هاي صحيح در بحث صالحيت سازمان، فاقد رويهاين همچنين اشاره داشتند كه . كنند خالي مي
ني اين نهاد در رابطه كارفرما بـا پيمانكـار   بر اين باور بودند كه اعتمادآفري ،نظارت بر عملكرد پيمانكاران است و از اين رو

شوندگان، منتقـد اعتمـادآفريني سـازمان برنامـه و بودجـه بودنـد و        در سمت پيمانكاري نيز مصاحبه. بخش نيست رضايت
 مـؤثر هاي ميان كارفرما و پيمانكار و در نتيجه كاهش اعتماد متعاقب آن  ها و اختالف عملكرد اين سازمان را در بروز تنش

توانـد در   هاي سازمان برنامه كـه مـي   يكي از ضعف... «: شوندگان اشاره داشت در اين ارتباط يكي از مصاحبه. دانستند مي
براي مثال اين سازمان . باشد، ضعف تخصصي و فني اين سازمان است مؤثرپيمانكاري ـ   اعتماد طرفين رابطه كارفرمايي

هاي كاري  اگر اين سازمان بتواند ريزمتره. برد چقدر نيروي كارگري مي نتوانسته ساخت يك بتن را به ريز بيان كند؛ فرض
گيرد و فضـاي بهتـري از    هاي كارفرما و پيمانكار را مي را گسترش دهد و ارائه دهد، جلوي بسياري از تعارضات و اختالف

  »... .جهت اعتماد ميان آنها به وجود خواهد آورد
  :كردرا به شرح ذيل بيان  پژوهشتوان گزاره نهم  شد، ميبا توجه به آنچه بيان به اين ترتيب، 

نفعـان   با افزايش اعتمادآفريني عملكرد عوامل محيطي نزديك شامل عملكرد جامعه كارفرمـايي و عملكـرد ذي   .9گزاره 
  .شود ت ميدرگير در رابطه كارفرما و پيمانكار، اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار تقوي

تواند بر اعتماد در رابطه كارفرمـا و   رد عوامل محيطي نزديك، عملكرد عوامل محيطي دور نيز مياما عالوه بر عملك
منظور از عوامل محيطي دور، عواملي هستند كه بر اعتماد عمومي در سطح جامعه تأثيرگذارنـد و  . پيمانكار تأثيرگذار باشد

روند، اعتماد در رابطه آنهـا از چنـين عـواملي     ر به شمار ميت از آنجا كه كارفرمايان و پيمانكاران بخشي از اين جامعه وسيع
دهـد كـه اعتمـاد عمـومي در سـطح       كنندگان پژوهش نشان مي هاي حاصل از مشاركت تحليل يافته. خواهد بودمتأثر نيز 

كـرد  آفريني عواملي چون سرمايه اجتماعي، شـرايط اقتصـادي و عمل   جامعه در وضعيت نامطلوبي قرار دارد كه نتيجه نقش
حاضرند كـه در ادامـه   پژوهش اين سه دسته عوامل برشمرده، عوامل محيطي دور پديدارشده در . نهادهاي حاكميتي است

  . تشريح خواهند شد
كنـد تـا در    كه رفتار افـراد جامعـه را مقيـد مـي    است سرمايه اجتماعي منبعي شامل قواعد ارزشي، اخالقي و رفتاري 

تحليـل  ). 221: 1396رنـاني و مويـدفر   (گيـري بپردازنـد    تعامـل، مبادلـه و تصـميم    هاي مختلف اجتماعي با هم بـه  گروه
دهد كه سرمايه اجتماعي در جامعه ايـران در وضـعيت نـامطلوبي     كنندگان پژوهش نشان مي هاي حاصل از مشاركت يافته

افـراد در  . اي جامعـه اسـت  ترين داليل آن، مقدم شمردن نفع فردي به نفع اجتماعي در ديد اعضـ  قرار دارد و يكي از مهم
هـاي   گذاشـتن بـر ارزش   بـه قيمـت پـا   حتي آورده و به هر طريق ممكن روي اي به رفتارهاي ماكياوليستي  چنين جامعه

ديـدگاه  هـايي از ايـن افـول اخالقـي جامعـه از       نشـانه . اخالقي و اجتماعي، سـعي در پيشـبرد منـافع فـردي خـود دارنـد      
ها و  اعضاي جامعه به قول نبودن و هنجار شدن پرداخت رشوه در جامعه، پايبندكنندگان پژوهش، گسترش فساد  مشاركت

گويي و كالهبرداري در ميان عموم جامعه  هاي خود، سوءاستفاده كردن اعضاي جامعه از اعتماد ديگران و رواج دروغ وعده
را نخواهد داشت و بدين سـبب،   اي آمادگي الزم براي اعتماد به ديگران طبيعي است كه چنين جامعه. برشمرده شده است

شده در سطح جامعه حكايت داشتند و يكي از داليل اعتماد پايين خود به  شوندگان از اعتماد عمومي پايين گسترده مصاحبه
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: شوندگان بيان داشـت  در اين راستا يكي از مصاحبه. دانستند طرف مقابل در شروع رابطه را وجود اين معضل اجتماعي مي

 د، درنـ بين اعتماد عمومي ما به همديگر در سطح پاييني قرار دارد كه دليل اصلي آن اين است كـه افـراد مـي    به نظرم... «
كنند، طـرف   اي مي توانند دريافت كنند يا معامله راحتي نمي دهند، به پول قرض مي. نتيجه اعتماد، كاله سرشان رفته است

راحتـي بـه يكـديگر اعتمـاد      در جامعه بـه وجـود آمـده كـه افـراد بـه      جور بدبيني  درنتيجه يك. آيد بردار از آب درمي كاله
    »....كنند نمي

كننـدگان پـژوهش، اوضـاع     رود و مشـاركت  به شـمار مـي  ديگري شرايط اقتصادي جامعه نيز از عوامل محيطي دور 
د شـرايط بـد اقتصـادي،    عقيده داشتن ، زيراپنداشتند داليل اعتماد عمومي پايين در سطح جامعه ميساير نامساعد آن را از 

در اين زمينه يكـي از  . نده اعتماد استده شو بروز رفتارهاي متقلبانه كاهتعهدها به  نبودن هاي اصلي پايبند يكي از ريشه
اقتصـادي    توانـد اثرگـذار باشـد، شـرايط     يكي از مسائل مهمي كه در بحث اعتماد مي... «: شوندگان اذعان داشت مصاحبه

شود؛ پيمانكار هـم   كند و جامعه بيمار مي ها رواج پيدا مي اخالقي خود بي  به خود ،مردم ما تأمين نيستندوقتي . جامعه است
بنابراين ناخودآگاه من هم وقتي وارد . كند بخشي از اين جامعه است و لذا او هم شروع به انجام اقدامات خالف اخالق مي

توانم به او اعتماد  دارد كه پيمانكار آمده كار غيراخالقي بكند و نميشوم در پس ذهنم اين مطلب وجود  كار با پيمانكار مي
  » ... .داشته باشم

منظور از نهادهاي حاكميتي پديدار . استمنتسب آخرين دسته از عوامل محيطي دور، به عملكرد نهادهاي حاكميتي 
كـه بـا عملكـرد خـود     هسـتند  ي كشـور  حكمران  شده در اين پژوهش، نهادهاي قانوني، اجرايي، نظارتي و قضايي در بدنه

كننـدگان پـژوهش نشـان     هاي حاصل از مشاركت تحليل يافته. توانند اعتماد عمومي در جامعه را تحت تأثير قرار دهند مي
اصول و معيارهاي اخالقي از سـوي   نكردن شفافيت در بدنه حكمراني و رعايتنبود دليل  از يك طرف بهآنها دهد كه  مي
حمايت نهادهاي حاكميتي نظير قوه قضاييه از اعتماد اعتمادكننده در برابر نبود دليل  و از طرف ديگر به حكومتيهاي  مقام

قـوانين و  ... «: شوندگان عنوان داشـت  در اين راستا يكي از مصاحبه. دانستند طرف مقابل چنين عملكردي را اعتمادزا نمي
تواني طرف مقابل  شما حرفت را روي كاغذ مياوري، بعد نمي. نندك مراجع رسيدگي قضايي ما هم كه از اعتماد حمايت نمي

دهم با دو امضا پشت آن،  من چك به شما مي. را مجاب كني كه به تعهدش عمل كند؛ حاال چه رسد به مذاكرات شفاهي
كن اسـت  اينكه سند و تضمين گرفتي، منافعت مم درواقع شما با. كشد كه مجبوري چك را برگشت بزني جايي مي  كار به

  » ... .يبه خطر بيافتد؛ واي به حالي كه شما از من چك هم نگرفته باش
  :كردرا به شرح ذيل توصيف  پژوهشتوان گزاره دهم  بنابراين، با توجه به آنچه بيان شد، مي

با افزايش اعتمادآفريني عملكرد عوامل محيطـي دور شـامل سـرمايه اجتمـاعي، شـرايط اقتصـادي جامعـه و        . 10گزاره 
  .شود ت ميعملكرد نهادهاي حاكميتي، اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار تقوي

  دادهاي اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار در راستاي حصول عملكرد پروژه شناخت برون
دادهاي اعتماد در رابطـه كارفرمـا و پيمانكـار در راسـتاي حصـول       حاضر به شناخت برونپژوهش آخرين محور پژوهشي 

دهد كـه مقولـه پديدارشـده كيفيـت      هاي ميداني در اين بخش نشان مي نتايج تحليل يافته. عملكرد پروژه اختصاص دارد
تواند عملكرد پروژه را متأثر  دادي از اعتماد در اين رابطه است كه مي انجام پروژه، تنها برون طيرابطه كارفرما و پيمانكار 
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دهد كه حاكميت روحيـه تيمـي در رابطـه، شـدت تـنش در       ين مقوله نشان ميهاي كيفي در خصوص ا تحليل داده. سازد

 طيكننده كيفيت رابطه كارفرما و پيمانكار  رابطه و ميزان نمايش رفتارهاي تدافعي در رابطه، سه ويژگي پديدارشده تعيين
در ادامـه،  . يف، تقابلي باشديا در سوي ديگر طبوده تواند همكارانه  كيفيتي كه در يك سوي طيف مي، انجام پروژه هستند

  .شود ها در رابطه اعتماد ميان كارفرما و پيمانكار و عملكرد پروژه تشريح مي ويژگياين نقش ميانجي هر يك از 
هـاي   عنـوان يكـي از ويژگـي    حاصل شد كه حاكميت روحيه تيمي بهنتيجه گرفته، اين  هاي صورت بر اساس تحليل

از  ، زيـرا ايفا كنـد نقش ميانجي تواند در رابطه اعتماد ميان كارفرما و پيمانكار و عملكرد پروژه  كيفيت رابطه همكارانه، مي
دنبال دارد و  پروژه را بههاي  احتياجو رفع ها  مشكلهاي طرفين در راستاي حل مسائل و  سويي تالش يك سو، اعتماد، هم

واسـطه القـاي حـس تعلـق      ر پروژه شود و از سوي ديگر بهاي د هاي زماني و هزينه جويي تواند موجب صرفه ميراه از اين 
هـا   شونده در اين راستا يكي از مصاحبه. دنبال داشته باشد خاطر طرفين به تيم در قالب يك خانواده واحد، رضايت آنها را به

مانكار هـم از موضـع   رود و پي باشد، كارفرما از موضع خودش به جلو مي اگر اعتماد در رابطه وجود نداشته... «: بيان داشت
گيـري در خصـوص مشـكالت     كرديم در فرآينـدهاي تصـميم   ما سعي مي. در اين پروژه اين حالت وجود نداشت. خودش
  »... .شد هاي مشترك باعث تسريع در كار مي گيري اين تصميم. فكري هم كار را جلو ببريم با هم ،پروژه

انجـام پـروژه    طـي ذيل مقوله كيفيت رابطه طرفين ديگر رشده تنش در رابطه ميان كارفرما و پيمانكار، ويژگي پديدا
هـاي   تحليـل يافتـه  . كنـد  صورت ميانجي عمـل مـي   است كه در رابطه اعتماد ميان كارفرما و پيمانكار و عملكرد پروژه به

هـا و   دهـد كـه كـاهش اعتمـاد در رابطـه، عـواقبي چـون افـزايش نـزاع          كنندگان پژوهش نشـان مـي   حاصل از مشاركت
دنبال دارد كـه   هاي قراردادي را به ها و مسائل مرتبط با كليم ها، قفل شدن پروژه و نيز دشوار شدن حل اختالف اكاصطك

خصوص از حيث عملكـرد زمـاني خواهـد     نتيجه نهايي اين افزايش تنش، بروز نارضايتي طرفين و ضعف عملكرد پروژه به
من يه وقتي به سرپرست كارگاه اين پروژه اعتمادم ضـعيف  ... «: شوندگان عنوان داشت در اين راستا يكي از مصاحبه. بود
اختالف بين من و او باال گرفت و كار تا اونجايي پيش . كيفيت داره انجام ميده احساس كردم كارها را با سرعت و بي. شد

  »... .كه حتي پروژه در مقطعي متوقف شدرفت 
انجـام   طـي آخرين ويژگي پديدارشده ذيل مقوله كيفيت رابطه كارفرما و پيمانكـار  نمايش رفتارهاي تدافعي، عنوان 

هاي سـختگيرانه و غيرضـروري و نيـز بسـته      جريان يافتن كنترلكه  دهد هاي ميداني نشان مي تحليل يافته. پروژه است
مـايش رفتارهـاي تـدافعي نتيجـه     عنوان دو جلوه غالـب از ن  هاي ارتباط در روابط ميان كارفرما و پيمانكار، به شدن دريچه

بـراي مثـال، در خصـوص نقـش     . دنبـال دارد  حضور اعتماد ضعيف ميان آنهاست كه با خود ضعف عملكـرد پـروژه را بـه   
گرفته بيانگر آن است كـه حضـور    هاي صورت شده از سوي طرفين، تحليل اعمال  تأثيرگذار اعتماد در كاهش شدت كنترل

هاي سختگيرانه  تبع آن كاستن از كنترل طرفين و به پذيري  انكار موجب تقويت سطح ريسكاعتماد در رابطه كارفرما و پيم
به كارفرما، اعتماد خود شوندگان بخش پيمانكاري بر اين باور بودند كه با  در اين راستا، مصاحبه. شد و غيرضروري آنها مي

شوندگان  مصاحبه. شدند رسميت كمتري در رابطه حاضر ميشد و با  در رابطه كاسته ميآنها   روكراسي قرارداديواز ميزان ب
روكراسـي اداري خـود در   وبه پيمانكار، ضمن كاسـتن از رسـميت و ب  اعتماد خود بخش كارفرمايي نيز عقيده داشتند كه با 

او  كارهـاي و كيفيت وي شده از سوي  ارائهمستندهاي  واظهارها هاي خود در خصوص  تعامل با پيمانكار، از شدت كنترل
شده در نتيجه افزايش ميـزان اعتمـاد    كنندگان پژوهش اجماع نظر داشتند كه شدت كنترل كاسته مشاركت. كاستند نيز مي
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هـا، موجبـات    كنتـرل   هاي مرتبط بـا  و كاستن از زمان و هزينهآمده  دست بهدليل افزايش رضايتمندي  تواند به در رابطه، مي

اگر اعتماد كارفرما به پيمانكـار  ... «: شوندگان بيان داشت اين راستا يكي از مصاحبه در. بهبود عملكرد پروژه را فراهم آورد
ضعيف شود، يكي از تبعات آن اين است كه كارفرما مجبور خواهد شد انجام هر كاري را منوط به حضور نماينـده نظـارت   

زمان در بيست  اري در پروژه مطرح بود، همبرد مثالي براتون بزنم، در اين پروژه بحث نقشه. كند و اين يعني وقت و هزينه
بـردار   بـرداري توسـط نقشـه    ريزي، كنترل نقشه ريزي داشتيم؛ خوب يكي از روال كار براي اخذ مجوز بتن جبهه از كار بتن

 بايست در پيك كار داشت ما مي حال اگر اعتمادي به پيمانكار وجود نمي. بردار دستگاه نظارت است پيمانكار با حضور نقشه
صـورت رنـدم    ها بـه  دليل اعتمادي كه وجود داشت كنترل اما خوشبختانه به. گرفتيم بردار به خدمت مي نفر نقشه 40حدود 

  » ....هاي پروژه براي كارفرما شد گرفت كه اين موجب كاهش زمان و هزينه انجام مي
  :كردرا به شرح ذيل بيان  پژوهشتوان گزاره يازدهم  به اين ترتيب، با توجه به آنچه بيان شد، مي

شـود و   تـر مـي   انجـام پـروژه، همكارانـه    طيبا افزايش اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار، كيفيت رابطه آنها  .11گزاره 
  .يابد عملكرد پروژه بهبود مي

ابطـه  اي عملكـرد پـروژه بـر پايـه اعتمـاد در ر      زمينـه ـ   هاي ميداني پژوهش، مدل نظري بندي تحليل يافته در جمع
  .شود ارائه مي 1شده در اين بخش است، به شرح شكل  كارفرما و پيمانكار كه نمايش تصويري از يازده گزاره توصيف
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  گيري نتيجه
عملكرد پروژه بر پايه اعتماد در رابطـه كارفرمـا و پيمانكـار، در    اي  زمينهـ   حاضر با هدف دستيابي به مدل نظري پژوهش

دادهـاي اعتمـاد در راسـتاي حصـول      بر اعتماد و شناخت برون مؤثرهاي اعتماد، شناخت عوامل  سه محور شناخت ويژگي
شـده و   سه محور بيـان  اين اي از اهم دستاوردهاي پژوهش پيرامون در اين بخش، خالصه. ساماندهي شد عملكرد پروژه

  .شود هاي برآمده از ادبيات پيشين، وجوه تشابه و تفاوت پديدآمده تشريح مي ضمن مقايسه آنها با يافته
مـرور ادبيـات   . هاي اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار اختصاص داشـت  محور پژوهش به شناخت ويژگينخستين  

و خيرخواهي اعتمادشونده، سـه ويژگـي عمـده اعتمـاد در     دهد كه اطمينان از توانايي، احترام به اصول  نشان ميپژوهش 
. )2018زفـان،  (ها اجمـاع داشـتند    پيشين روي اين ويژگيپژوهشگران و عمده هستند روابط ميان اعضاي زنجيره تأمين 

كه در اين پژوهش نيز پديـدار  برده  نامدهد كه عالوه بر سه ويژگي  شده در اين بخش نشان مي بررسي مضامين استخراج
اطمينان از ثبات طرف مقابـل و اطمينـان از   ، شده بودند، اطمينان از برخورداري طرف مقابل از منابع الزم براي همكاري

پيشـين،  پژوهشگران . روند آگاهي طرف مقابل سه ويژگي منحصر به فرد ديگر اعتماد در بستر پژوهش حاضر به شمار مي
توان دليل پديدار شدن برخـي   و از اين رو مي) 2011اويلي و تورتوليو،  مك(دانستند  اي وابسته به بستر مي اعتماد را پديده

توان يكي از داليل پديدار  براي مثال مي. را به اين مهم نسبت داد پژوهشهاي جديد ذيل اين پديده در بستر اين  ويژگي
كارفرمـا و پيمانكـار در پـژوهش    هاي اعتمـاد در رابطـه    عنوان يكي از ويژگي شدن مقوله اطمينان از ثبات طرف مقابل به

هاي ساخت شهري تهـران   طور عام و بستر پروژه هاي ايران به هاي بسيار در بستر پروژه واسطه وجود ناپايداري حاضر را به
بيني رفتار طرف مقابل را ندارنـد و   امكان پيشدر چنين محيطي اعتقاد داشتند كه  شوندگان مصاحبه. طور خاص دانست به

هـا   اين سازمان ، زيراكرد پيدا مي هاي دولتي نمود بيشتري  ويژه در سازمان اين مهم به. براي آنها دشوار است اعتماد كردن
جايي زيـاد مـديران    ه، جابآنترين آثار  ابتدايييكي از . هاي عمومي با ناپايداري سياسي نيز مواجه بودند عالوه بر ناپايداري

توانسـت   هاي سازماني آنها بود كه مي ها و رويه ها، اولويت عمده در سياستتغييرهاي تبع آن، بروز  هاي دولتي و به سازمان
  . كندناخواسته تغييرهاي با طرف مقابل رابطه را دستخوش ها  تعامل

هاي اعتمـاد در رابطـه كارفرمـا و پيمانكـار،      در مبحث شناخت ويژگي پژوهشاين ديگر از دستاوردهاي جالب توجه 
روش گيري از  دليل اتخاذ رويكرد كيفي و بهره ها، به هاي هر يك از ويژگي فرد از شاخصه  به منحصر دستيابي به فهرستي

هاي اعتمـاد در روابـط ميـان     پيشين، در خصوص شناخت ويژگيرغم آنكه پژوهشگران  علي). 2جدول (كدگذاري باز بود 
هـا و در نتيجـه    هـاي هـر يـك از ايـن ويژگـي      هاما در تببين شاخص، اعضاي زنجيره تأمين تا حدودي اجماع نظر داشتند

تـا  ، كامل مشهود استطور  بهچگونگي سنجش اعتماد به شكلي پراكنده عمل كرده بودند و واگرايي ادبيات در اين زمينه 
هـاي   سـنجه  پژوهشـگري هـر   با مرور ادبيات پيش از خود بيان داشتند كه تقريبـاً ) 2011(اويلي و تورتوليو  جايي كه مك

را به ماهيت وابسته به بستر اعتماد نسبت داده  آناست و كرده سازي اعتماد معرفي  به خود را در زمان عملياتيمخصوص 
هاي اعتماد در رابطه  هاي پديدارشده ذيل هر يك از ويژگي از شاخصه مدهآ دست بهبنابراين، فهرست منحصر به فرد . بودند

اي ايـران   اي براي سنجش اعتماد در بستر روابط پروژه تواند در آينده پايه هاي ساخت شهري، مي كارفرما و پيمانكار پروژه
  .فراهم آورد
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هـاي   بر اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار در بستر پـروژه  مؤثر، شناخت عوامل پژوهشدومين محور پژوهشي اين 
بـر اعتمـاد را بـر پايـه      مـؤثر عوامل  هاي كيفي، چهار خوشه مقوله از نتايج تحليل داده. ساخت شهري را هدف گرفته بود

. خاستگاه آنها پديدار ساخت كه عبارت بودند از عوامل سيستمي، عوامل شـناختي، عوامـل احساسـي و عوامـل محيطـي     
برخـي  پژوهشـگران پيشـين بـه    دهد كـه   هاي برآمده از ادبيات در اين سطح نشان مي هاي پژوهش با يافته مقايسه يافته

هـاي   اما برخي ديگر از اين عوامل، مقوله، نشان داده بودندحاضر توجه پژوهش پديدارشده در  عوامل سيستمي و شناختي
ايـن  همچنين عوامل احساسي و محيطي پديدارشده در . پنهان مانده بود آنهاروند كه از ديد  منحصر به فردي به شمار مي

گيـري   ريت پروژه به نقش تأثيرگذار آنها در شـكل روند كه تاكنون در ادبيات مدي هايي جديدي به شمار مي  ، مقولهپژوهش
منحصر به هاي  خصوصيتعواملي كه با توجه به ، اي نشده بود هاي ساخت اشاره اعتماد ميان اعضاي زنجيره تأمين پروژه

گيـري   گذشـته در شـكل  پژوهشـگران  عوامل سيستمي و شناختي مورد اشاره  گاهي در مقايسه با پژوهشفرد جامعه اين 
هاي  اي مقوله تر، تحليل مقايسه در ادامه، به شكلي تفصيلي. كردند ايفا مينقشي بارزتر در رابطه كارفرما و پيمانكار اعتماد 

  .شود بر اعتماد برآمده از ادبيات ارائه مي مؤثرهاي پديدارشده در اين پژوهش با عوامل  ذيل هر يك از خوشه مقوله
بر اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار، چهار مقوله كيفيـت روش   مؤثردر ذيل خوشه مقوله عوامل سيستمي در ابتدا 

پروژه، در بستر پژوهش حاضر هاي  ارتباطانجام پروژه، كيفيت اسناد مناقصه پروژه، كيفيت قرارداد پروژه و كيفيت سيستم 
نتايج اين پژوهش  كه دهد دارشده كيفيت روش انجام پروژه نشان ميمقوله پديرابطه با  دراي  تحليل مقايسه. پديدار شدند

قـرار  ) 2011(چـون الن و همكـاران   پـژوهش پژوهشـگراني   در خصوص تأثيرگذاري اين مهم بر اعتماد، در مقابل نتايج 
بـه كارفرمـا   بـر اعتمـاد پيمانكـار    فقـط  بر اين باور بودند كه روش انجام پروژه اتخاذشده ) 2011(الن و همكاران . داشت

. بـر اعتمـاد هـر دو سـوي رابطـه حكايـت داشـت        آناز تأثيرگـذاري   پـژوهش در حـالي كـه نتـايج ايـن     ، اثرگذار اسـت 
تر نظير طـرح   هاي انجام پروژه يكپارچه كنندگان هر دو بخش كارفرمايي و پيمانكاري بر اين باور بودند كه روش مشاركت

يشـتر و نيـز پيشـگيري بهتـر از بـروز ادعاهـاي طـرفين كارفرمـايي و         دليل فراهم آوردن زمينـه همكـاري ب   و ساخت، به
. دنبـال خواهنـد داشـت    اعتمادآفريني بيشتري در رابطه ميان آنهـا بـه  در مقايسه با روش انجام پروژه متعارف پيمانكاري، 

و پيمانكـار بـود كـه     بر اعتماد در رابطه كارفرمـا ديگري كيفيت اسناد مناقصه پروژه، عامل سيستمي پديدارشده تأثيرگذار 
شـده بيـانگر آن اسـت كـه كارفرمايـان و       هـاي انجـام   نتايج تحليـل . پيشين پنهان مانده بودپژوهشگران نقش آن از ديد 

توانند فارغ از ارزيابي سوابق يكديگر به منبعي مناسب بـراي كسـب    پيمانكاران با ارزيابي صحت و شفافيت اين اسناد مي
. رسد توجه به نظر ميشايان ويژه در شروع رابطه طرفين  و، تأثيرگذاري اين مقوله بر اعتماد، بهاز اين ر. اعتماد دست يابند

سومين مقوله سيستمي پديدارشده در پژوهش حاضر، كيفيت قرارداد پروژه است كه چگونگي تأثيرگذاري آن بر اعتماد در 
قدرت پيشگيري از نقض تعهد و شفافيت قرارداد، نحوي كه  به، استسو  همگذشته هاي  پژوهشهاي  با يافته پژوهشاين 
پژوهشـگران  در اين زمينـه،  . بر اعتماد در كارفرما و پيمانكار پديدار شدند مؤثرعنوان دو ويژگي  سو با ادبيات پيشين به هم

تواننـد   مي ها و غيره ها، جريمه موارد مربوط به تضمينكردن پيشين از يك سو بر اين باور بودند كه قراردادها با مشخص 
و از ) 2017ريكويـك،  (بخـش باشـند    مانعي براي نقض تعهد طرفين رابطه فراهم آورند و به شكلي پيشـگيرانه اطمينـان  

تواننـد مـانع از    هاي طرفين رابطه مي و مسئوليتتعهدها در خصوص ها  ابهامواسطه رفع  سوي ديگر قراردادهاي شفاف به
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الو و راولينسـون،  (د و بدين سان بر اعتماد ميان طرفين رابطه تأثيرگذار باشند غيرسازنده شونهاي  تعارضها و  بروز تنش

بر اعتمـاد   مؤثرپروژه، عنوان آخرين مقوله پديدارشده ذيل عوامل سيستمي هاي  ارتباطدر نهايت، كيفيت سيستم ). 2011
واسطه فـراهم   تواند به بخش مياثرهاي  ارتباطكه سيستم كرد گرفته در اين بخش مشخص  هاي صورت نتايج تحليل. بود

 هاي طرف مقابـل  و خواستهانتظارها از آنها آوردن بستر مناسبي براي تبادل اطالعات ميان كارفرما و پيمانكار، درك بهتر 
هاي برآمده از ادبيات  با يافته پژوهشاين هاي  مقايسه يافته. را سبب شود و بدين شكل بر اعتماد ميان آنها تأثيرگذار باشد

نقش تأثيرگذار تواتر ارتباط و فاصله ارتباطي از كه پژوهشگران قبلي پيش از اين به  دهد نشان ميشده  بيانرامون مقوله پي
اما تأثيرگذاري سـاختاريافتگي  ، )2013چيونگ و همكاران، ( اند داشتهپروژه بر اعتماد توجه هاي  ارتباطهاي سيستم  ويژگي

حاضـر تـازگي    پژوهشپروژه، بر اعتماد ميان كارفرما و پيمانكار، در بستر هاي  ارتباطعنوان ويژگي ديگر سيستم  ارتباط به
طـرفين رابطـه و   هاي  كردن تعاملدليل شفاف  كه ساختاريافتگي ارتباط بهكرد كيفي آشكار  هاي  نتايج تحليل داده. داشت

 .كند ايفا ميي مؤثر نقشگيري اعتماد  غيرسازنده در شكلهاي  تعارضطلبي و  پيشگيري از بروز فرصت

كـه دو مقولـه   هسـتند  بر اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكـار، عوامـل شـناختي     مؤثردومين خوشه مقوله از عوامل 
هـاي علمـي و    هـا و اعتبارنامـه   نامـه  پديدارشده در ذيل آن عبارت بودند از قابليت اتكاي سوابق و قابليت اتكـاي گـواهي  

در خصوص مقوله پديدارشده قابليت اتكاي سوابق طـرف مقابـل   هاي پژوهش  تحليل يافتهدر ابتدا . اي طرف مقابل حرفه
پردازند و در صورت قابل اتكا  د كه كارفرمايان و پيمانكاران در دو مقطع زماني به بررسي سوابق يكديگر مينده نشان مي

مقطع زماني ارزيابي سوابق طـرفين بـه مرحلـه پـيش از     نخستين . توانند به طرف مقابل اعتماد كنند بودن اين سوابق مي
  پايـه گيـري اعتمـاد در مراحـل آغـازين پـروژه       سوابق، براي شكل قبيلانجام پروژه اختصاص دارد كه قابليت اتكاي اين 

د شـو  آورد و دومين مقطع زماني ارزيابي سوابق طرفين، مرحله حين انجام پروژه را شامل مـي  فراهم ميشناختي مهمي را 
پيرامـون مقولـه    پـژوهش هـاي ايـن    اي يافتـه  تحليـل مقايسـه  . آورد كه پايه شناختي ديگر اعتماد در رابطه را فراهم مـي 

بر نقش سوابق پيش از انجـام پـروژه   فقط پيشين پژوهشگران هاي برآمده از ادبيات بيانگر آن است كه  پديدارشده با يافته
دي آراجـو و فرانكـو،   (مفهوم تجارب همكاري قبلي بـه آن اشـاره داشـتند     گيري اعتماد متمركز بودند و در قالب در شكل

مفهـوم   در مقايسـه بـا  در ايـن پـژوهش،     اين در حالي است كه اوالً مقوله سوابق پيش از انجام پروژه مسـتخرج ، )2017
دليل  به پژوهشاين  سوابق حين انجام پروژه پديدارشده درثانياً دارد و گستردگي مفهومي بيشتري تجارب همكاري قبلي 

تـر از   تواند در تأثيرگذاري بر اعتماد ميان كارفرما و پيمانكار حتي نقشي با اهميـت  تعلق پايه شناختي آن به زمان حال مي
همچنـين دومـين مقولـه    . اي داشته باشد كه پايه شناختي آن متعلق بـه زمـان گذشـته اسـت     سوابق پيش از انجام پروژه
اي طرف مقابل بود كه بـر   هاي علمي و حرفه ها و اعتبارنامه نامه شناختي، قابليت اتكاي گواهي پديدارشده در دسته عوامل

تحليـل  . شـد بـه مرجـع صـادركننده آن تفكيـك     با توجه المللي  گرفته به دو دسته داخلي و بين هاي صورت اساس تحليل
ها در زمـان شـروع رابطـه     ها و اعتبارنامه نامه گواهيشوندگان نشان داد كه تعدد و كيفيت اين  هاي برآمده از مصاحبه يافته

شناختي در  اي عنوان پايه ويژه زماني كه كارفرما و پيمانكار فاقد سابقه همكاري قبلي با يكديگر باشند، به ميان طرفين، به
هاي برآمده از ادبيـات   هاي كيفي در اين قسمت با يافته اي يافته تحليل مقايسه. كنند ايفا مينقش مهمي ريزي اعتماد  پايه

بر اعتماد  مؤثرطي پژوهشي در خصوص عوامل ) 2015(براي مثال نيكوالوا و همكاران . سويي اين دو حكايت دارد از هم
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هاي مهم كسب اعتمـاد كارفرمايـان بـه     ها، خاستگاه نامه ها و گواهي نامه مشاور بيان داشتند كه معرفيـ   در رابطه كارفرما

 ، زيـرا شكل دهنـد مشاوران بالقوه با هاي  تعاملسازند تا تفسير مثبتي از  موارد كارفرمايان را قادر مي اين. هستندمشاوران 
  ). 2015نيكوالوا و همكاران، (د داد نهايي در خصوص توانايي و احترام به اصول مشاور ارائه خواه قضاوت

كـه تنهـا مقولـه    هسـتند  وامل احساسي بر اعتماد، ع مؤثرسومين خوشه مقوله پديدارشده در مبحث شناخت عوامل 
شده ذيل اين خوشه، پيوند احساسي ميان كارفرما و پيمانكار بود كه پيش از اين از ديد پژوهشگران پنهان مانـده   استخراج

گيري اعتماد ميـان   هاي شناختي آن در شكل پايه در مقايسه باهاي احساسي اعتماد  عقيده دارند كه پايهپژوهشگران . بود
برداشـت نگارنـدگان    پژوهشاين، در اين وجود با ). 2012يانگ و همكاران، ( كنندايفا ميتري  نقش ضعيفطرفين رابطه 

دليـل غلبـه    بلكـه بـه  ، بـر اعتمـاد نبـود    مؤثرتر از ساير عوامل  يتماه كمهاي احساسي  پايهدر مقابل قرار داشت و نه تنها 
طور عام و جامعه كارفرمـايي و پيمانكـاري    بارز جامعه ايراني بههاي  خصوصيتقي كه از شناخت احساسي به شناخت منط

برخـوردار  از جايگاه ممتـازتري  بر اعتماد  مؤثرساير عوامل  بعضي مواقع در مقايسه بارود،  طور خاص به شمار مي ايران به
اي احساسي ميان كارفرما و پيمانكار كه بـه دو  مقوله پديدارشده پيوندهكه  دهد هاي پژوهش نشان مي تحليل يافته. بودند

شـوندگان،   عمده مصـاحبه . داشته باشد  هاي مختلفي شكلتوانند  ميدسته پيوندهاي ذاتي و اقتضايي قابل تفكيك هستند، 
نمودهاي پيوند احساسـي برشـمرده    جمله ازپيوند سياسي، دوستي، خويشاوندي، قرابت مكاني و قوميتي با طرف مقابل را 

تواند اعتماد ميـان   كه وجود هر يك از اين پيوندهاي احساسي در رابطه ميان كارفرما و پيمانكار ميداشتند بودند و عقيده 
  .آنها را متأثر سازد

از آنجـا  . تندهسبر اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار، عوامل محيطي  مؤثرآخرين خوشه مقوله پديدارشده از عوامل 
گيـري اعتمـاد    سازد، نقش عوامل محيطي در شـكل  كه ذات وابسته به بستر اعتماد، آن را مستعد تأثيرپذيري از محيط مي

اين، تاكنون پژوهشي در ادبيات مديريت پروژه بر نقش عوامل وجود با . كننده باشد تواند تعيين ميان كارفرما و پيمانكار مي
پژوهشي هـيچ عامـل محيطـي    ن اركان پروژه متمركز نشده بود و بر اين اساس، در اين حوزه بر اعتماد ميا مؤثرمحيطي 

عوامل محيطـي پديدارشـده در ايـن پـژوهش بـه دو دسـته عوامـل         گرفته، هاي صورت بر پايه تحليل. معرفي نشده است
اصـلي درگيـر در    نـان آفري عوامل محيطي نزديك، به عملكرد نقـش . ندمحيطي نزديك و عوامل محيطي دور تفكيك شد

به دو  آمده دست بهبندي  د كه در يك طبقهنطور خاص اشاره دار هاي ساخت شهري به طور عام و پروژه هاي كشور به پروژه
از آنجا كه اعتماد نوعي قضـاوت ذهنـي   . ندشدها تفكيك  نفعان درگير در پروژه دسته جامعه كارفرمايي و پيمانكاري و ذي

هاي ذهني از حيـث   فرض تواند در شروع رابطه كارفرما و پيمانكار پيش ها مي يك از اين بخشاست، سابقه عملكردي هر 
يكديگر شـناخت كمـي   از خصوص جايي كه طرفين رابطه  به، امكان اعتماد يك طرف به طرف ديگر رابطه را فراهم آورد

گيري اعتماد را بارزتر از  حيطي در شكلدر چنين حالتي شايد بتوان نقش عوامل م. و فاقد پيوندهاي احساسي باشند داشته
كه هر دو اين عوامل  ندگرفته در خصوص عوامل محيطي نزديك نشان داد هاي صورت نتايج تحليل. ساير عوامل دانست

اما عـالوه بـر عوامـل محيطـي نزديـك، عوامـل محيطـي دور نيـز         . از حيث اعتمادآفريني با عملكرد ضعيف مواجه بودند
منظور از عوامل محيطي دور، عواملي هستند كه بر اعتماد . د در رابطه كارفرما و پيمانكار تأثيرگذار باشندتوانند بر اعتما مي

تـر بـه شـمار     عمومي در سطح جامعه تأثيرگذار است و از آنجا كه كارفرمايان و پيمانكاران بخشـي از ايـن جامعـه وسـيع    



  722  اي عملكرد پروژه بر پايه اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكارارائه مدل نظري ـ زمينه

 
كنندگان پـژوهش   هاي حاصل از مشاركت تحليل يافته. خواهد بودر متأثروند، اعتماد در رابطه آنها از چنين عواملي نيز  مي

آفريني عـواملي چـون    دهد كه اعتماد عمومي در سطح جامعه نيز در وضعيت نامطلوبي قرار دارد كه نتيجه نقش نشان مي
  .اقتصادي و عملكرد نهادهاي حاكميتي است وضعيتسرمايه اجتماعي، 

دادهاي اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار در راستاي حصول  اخت برونحاضر به شن پژوهشآخرين محور موضوعي 
هاي ميداني در اين بخش نشان داد كه مقوله پديدارشده كيفيت رابطـه   نتايج تحليل يافته. عملكرد پروژه اختصاص داشت

. تواند عملكرد پروژه را متأثر سـازد  دادي از اعتماد در اين رابطه است كه مي انجام پروژه، تنها برون طيكارفرما و پيمانكار 
حاكميت روحيه تيمي در رابطه، شدت تنش در رابطه و ميزان نمايش رفتارهاي تدافعي در رابطه سـه ويژگـي پديدارشـده    

بوده تواند همكارانه  كيفيتي كه در يك سوي طيف مي، انجام پروژه بودند طيكننده كيفيت رابطه كارفرما و پيمانكار  تعيين
هـاي برآمـده از ادبيـات نشـان      هاي اين بخش بـا يافتـه   اي نتايج يافته تحليل مقايسه. وي ديگر طيف تقابلي باشديا در س

اي منحصر به فـرد بـه شـمار     رغم اينكه عنوان مقوله پديدارشده پژوهش حاضر در اين سطح از انتزاع مقوله دهد، علي مي
ذيل اين مقوله در رابطه اعتماد   هاي مستخرج نجي غالب ويژگينقش مياطور ضمني به  پيشين بهپژوهشگران اما ، رود مي

گرفتـه در خصـوص نقـش ميـانجي هـر يـك از        اي صـورت  در ادامه تحليـل مقايسـه  . اند كردهو عملكرد پروژه اشاره نيز 
 .شود انجام پروژه توصيف مي طيهاي مقوله كيفيت رابطه كارفرما و پيمانكار  ويژگي

هـاي كيفيـت رابطـه     عنـوان يكـي از شاخصـه    كه حاكميت روحيه تيمـي بـه   ندنشان داد اين پژوهش نتايجدر ابتدا 
از يك سو اعتماد،  ، زيراايفا كندنقش ميانجي تواند در رابطه اعتماد ميان كارفرما و پيمانكار و عملكرد پروژه  همكارانه مي

دنبـال دارد و از ايـن طريـق     پروژه را بههاي  احتياجو رفع ها  مشكلهاي طرفين در راستاي حل مسائل و  سويي تالش هم
واسطه القاي حس تعلق خاطر طرفين  اي در پروژه شود و از سوي ديگر به هاي زماني و هزينه جويي تواند موجب صرفه مي

نقـش ميـانجي ويژگـي    بـه  پژوهشـگران پيشـين   . دنبال داشـته باشـد   به تيم در قالب يك خانواده واحد رضايت آنها را به
نشـان داده  در قالب مفهوم همكاري مشترك اعضـاي تـيم توجـه     ه تيمي در رابطه اعتماد و عملكرد پروژهحاكميت روحي

عالوه بر دربرداشتن مفهوم  اما مفهوم پديدارشده در پژوهش حاضر، )2018ياو و همكاران، و  2016چاكر و لوسمر، ( بودند
  . ه داردهمكاري مشترك، مفهوم هويت تيمي در رابطه را نيز در خود نهفت

انجـام پـروژه    طـي ذيل مقوله كيفيت رابطه طرفين ديگر تنش در رابطه ميان كارفرما و پيمانكار، ويژگي پديدارشده 
پينتـو و همكـاران،   ( داشـتند اشـاره   ه هنقش ميانجي آن در رابطه اعتماد و عملكرد پروژهـ پژوهشگران پيشين به بود كه 
دانستند و بـا اشـاره    ميزان باالي تنش در رابطه را از صفات مهم خصمانه و غيرهمكارانه بودن يك رابطه مي آنها). 2009

ويژه ميان كارفرمايان و پيمانكاران اشاره داشتند  هاي ساخت و به ميان اركان پروژههاي  تعاملبه سيطره روابط خصمانه در 
حاضر نيز نشـان   پژوهشنتايج ). 2012يانگ و همكاران، (ي است ها حضور اعتماد در روابط ضرور كه براي كاهش تنش

  ها، قفل شدن پـروژه و نيـز دشـوار شـدن حـل      ها و اصطكاك كه كاهش اعتماد در رابطه، عواقبي چون افزايش نزاعدادند
نارضايتي طرفين  دنبال دارد كه نتيجه نهايي اين افزايش تنش، بروز هاي قراردادي را به ها و مسائل مرتبط با كليم اختالف

  .خصوص از حيث عملكرد زماني است و ضعف عملكرد پروژه به
انجـام   طـي نمايش رفتارهاي تدافعي، عنوان آخرين ويژگي پديدارشده ذيل مقوله كيفيت رابطه كارفرما و پيمانكـار  
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جريـان  كـه   اني نشان دادهاي ميد تحليل يافته. كرد ايفا مينقش ميانجي پروژه است كه در رابطه اعتماد و عملكرد پروژه 

عنوان  هاي ارتباط در روابط ميان كارفرما و پيمانكار به هاي سختگيرانه و غيرضروري و نيز بسته شدن دريچه يافتن كنترل
تدافعي نتيجه حضور اعتماد ضعيف ميان آنهاست كه با خود ضـعف عملكـرد پـروژه را      غالب از نمايش رفتارهاي  دو جلوه

سـويي نتـايج    هاي برآمده از ادبيـات از هـم   حاضر در اين بخش با يافته پژوهشهاي  اي يافته تحليل مقايسه. دارد دنبال  به
شـود تـا طـرفين در     حضور اعتماد در رابطه سبب ميكه  اظهار داشتند) 2015(در اين راستا مانو و همكاران . حكايت دارد
اين مهم موجب فراهم آمدن فضاي تبادل اطالعـات بـازي   . دخود آسوده و آزاد باشنهاي  مشكلها، خطاها و  بيان خواسته

از سوي ديگـر  . شود كه بهبود عملكرد پروژه را به دنبال خواهد داشت اندازها و اطالعات مرتبط با كار مي ها و چشم از ايده
مـديريت  ارزش ابتـدايي اعتمـاد را كـاهش كنتـرل مـورد نيـاز بـراي        ) 2017( 1چون بنيتـز كـالكمن و وارد  پژوهشگراني 

بيان داشـتند  ) 2015(و كي و همكاران ) 2011(در اين خصوص الو و راولينسون . كنندگان پروژه برشمرده بودند مشاركت
، هاي مرتبط با آن را به ارمغان آورد و زمان و هزينه بوروكراتيكهاي  تواند كاهش كنترل كه اعتماد در روابط قراردادي مي

  . اي نخواهند داشت طلبي طرف مقابل واهمه روز فرصتبا حضور اعتماد، طرفين از ب زيرا
هـاي   هاي برآمده از ادبيات و تبيين جايگاه نظري و نـوآوري  با يافته پژوهشهاي اين  اي يافته پس از تحليل مقايسه

  .دنشو هاي آتي و پيشنهادهاي كاربردي ارائه مي پژوهش حاضر، در ادامه پيشنهادها در دو دسته پيشنهاد براي پژوهش

  هاي آتي پژوهش هايي برايپيشنهاد
هـايي مواجـه بـود كـه عبـارت بودنـد از محـدوديت مـرتبط بـا           ها، پژوهش حاضر نيز با محـدوديت  بسان اغلب پژوهش

و  شـده  هـاي اشـاره   بر ايـن اسـاس، محـدوديت    .كنندگان پژوهش شناسي اتخاذشده و محدوديت مرتبط با مشاركت روش
  :دنشو از آنها در ذيل توصيف مي هاي آتي برخاسته پيشنهاد پژوهش

هـاي   تجربهها و  هاي پژوهش حاضر با اتكا به ديدگاه اي، يافته مبتني بر نظريه زمينههاي  پژوهشهمانند اغلب  •
بررسـي   ،از ايـن رو . آورد ها وارد مي پذيري يافته هايي را بر تعميم محدوديت كه افرادي معدود حاصل شده است

همچنين براي سنجش كفايت . شود تر پيشنهاد مي اي وسيع هاي اين پژوهش در جامع زمينهـ   اعتبار مدل نظري
  .شود توصيه مي ياستقرايي بيشترهاي  پژوهش، برده ناممدل 

بـود كـه همگـي    مـرتبط  پـژوهش  فراينـد  كننـده در   هاي مشـاركت  محدوديت دوم اين پژوهش با نوع سازمان •
توانند با  هاي آتي مي از اين رو پژوهش. آمدند لتي به شمار ميهاي كارفرمايي و پيمانكاري عمومي و دو سازمان

ـ   خصوصـي يـا خصوصـي   ـ   اتحاذ رويكرد استقرايي، اهداف اين پژوهش را در بستر روابط بين سازماني دولتي
  .كنندو نتايج را با نتايج اين پژوهش مقايسه  كردهخصوصي دنبال 

  پيشنهادهاي كاربردي
هـاي سـاخت كـه هـم در ايـن پـژوهش        اعتماد در رابطه كارفرما و پيمانكار بر عملكرد پـروژه به نقش تأثيرگذار با توجه 

تقويت اعتماد با توجـه  راستاي پيشنهادهاي كاربردي ذيل در  داشتند،تأكيد پژوهشگران پيشين بر آن مشخص شد و هم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kalkman & Waard 
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اصلي   مسئلهها را كه  عملكرد ضعيف پروژهد موجبات بهبود نتوان حاضر مي پژوهشبر اعتماد پديدارشده در  مؤثربه عوامل 

  :پژوهش حاضر بود فراهم آورند
هاي جديدتر انجام پروژه،  نقش كيفيت روش انجام پروژه در تقويت اعتماد و درك اين مهم كه روش بهبا توجه  •

شـود تـا    آورنـد، پيشـنهاد مـي    هاي همكاري و اعتماد بيشتري در رابطه كارفرمايي و پيمانكاري فراهم مي زمينه
تـر نظيـر روش انجـام     هاي انجام پـروژه همكارانـه   گيري از روش بهرهراستاي هاي ساخت در  كارفرمايان پروژه

 .را فراهم آورندشرايط الزم پروژه يكپارچه 

شود تا طـرفين رابطـه كارفرمـايي و     نقش كيفيت اسناد مناقصه پروژه در تقويت اعتماد، پيشنهاد مي بهبا توجه  •
ي اجتناب از تضعيف اعتماد طرف مقابل، حساسيت خود به مقطع زماني پـيش از انجـام پـروژه را    پيمانكاري برا

تقويت شـفافيت و صـحت   راستاي باال برده و با صرف زمان و دقت بيشتر هنگام تنظيم اسناد مناقصه پروژه در 
 . اسناد مناقصه خود گام بردارند

شود، قراردادهاي تنظيمي اوالً با جزئيـات و   تماد، پيشنهاد ميبه نقش كيفيت قرارداد پروژه در تقويت اع توجهبا  •
با توجه بـه  ثانياً . طرفين به حداقل مقدار ممكن برسدتعهدهاي د تا موارد ابهام در نتفصيل بيشتري نگارش شو

د هاي ساخت ايران، نگارش مبتني بر سناريو در تنظيم قراردادها لحاظ شو هاي بسيار در بستر پروژه عدم قطعيت
حصول اعتمـاد متقابـل،   راستاي در ثالثاً . كردبيني  پيشسناريوهاي احتمالي آينده را تا بتوان در قرارداد تنظيمي 

رغـم دريافـت انـواع     براي مثال در وضعيت موجـود علـي  . شودبايست اصل توازن در تنظيم قراردادها لحاظ  مي
هـاي الزم از   نامـه  اما پيمانكاران فاقد ضـمانت ، احتماليهاي دريافتي از پيمانكاران در موارد نقض تعهد  ضمانت

 .كشد كارفرمايان هستند كه اين مهم توازن قدرت طرفين را به چالش مي

شود تا هر دو سوي كارفرمـايي   پروژه در تقويت اعتماد، پيشنهاد ميهاي  ارتباطبا توجه به نقش كيفيت سيستم  •
هـاي الزم   راهبـرد خـود را از طريـق اتخـاذ    هـاي   ارتبـاط ن پـروژه،  ها اوالً در مراحل آغـازي  و پيمانكاري پروژه

در اين راسـتا  . پروژه كامالً شفاف و بدون ابهام باشد ها طي تعاملنحوي كه چگونگي انجام  به كنند،ساختارمند 
چگـونگي مسـتندنگاري   كردن تدوين سند رويه هماهنگي و نيز مشخص راستاي برگزاري جلسه آغاز پروژه در 

پروژه ضـمن كاسـتن از فاصـله ارتبـاطي و تشـريفات       ثانياً طي. كندتواند نقشي سازنده ايفا  اي مي پروژهوقايع 
چهره به چهـره، تـواتر ارتبـاط خـود در سـطوح      هاي  مراودهگيري بيشتر از  ارتباطي خود و نيز بهره بوروكراتيك

 .كنندپيشبرد امور مرتبط با پروژه تقويت راستاي مختلف مديريتي را در 

شـود تـا بـانكي جـامع از سـوابق و       به نقش قابليت اتكاي سوابق طرفين در تقويت اعتماد، پيشنهاد مي توجهبا  •
ويـژه   اطالعات طرفين كارفرمايي و پيمانكاري در كشور تهيـه شـود تـا عمـوم كارفرمايـان و پيمانكـاران و بـه       

گيـري از ايـن پايگـاه     يكديگر را دارند، با بهـره بار قصد همكاري با نخستين كارفرمايان و پيمانكاراني كه براي 
 .طرف مقابل رابطه دست يابند در خصوصبه شناخت اوليه مناسبي بتوانند داده 

اي طرف مقابل در تقويـت اعتمـاد،    هاي علمي و حرفه ها و اعتبارنامه نامه به نقش قابليت اتكاي گواهي توجهبا  •
كننـده روابـط كارفرمـايي و     رمـايي و پيمانكـاري متوليـان تنظـيم    شود با توجه به نيـاز جامعـه كارف   پيشنهاد مي



 4، شماره11، دوره1398مديريت صنعتي،   725

 
هـاي الزم   و متوليان يادشـده زيرسـاخت  كنند هاي استاندارد تهيه  نامه نياز طرفين، گواهيبا توجه به پيمانكاري 

ه ويـژ  هاي يادشده به نامه ضرورت طراحي و صدور گواهي. كنندها در كشور را تأمين  نامه گواهياين براي صدور 
 .شود در سمت كارفرمايي با توجه به خأل ارزيابي كارفرمايان بيشتر از سمت پيمانكاري احساس مي

شـود طـرفين رابطـه     نقش عمق پيوند احساسي ميان طرفين رابطه در تقويت اعتمـاد، پيشـنهاد مـي    بهبا توجه  •
ريزي  هاي نمادين، طرح اسمغيررسمي نظير برگزاري مرهاي  ارتباطكارفرمايي و پيمانكاري با طراحي مكانيسم 

تقويت پيوند احساسـي  راستاي در  قبيلهاي فوق برنامه مشترك در خارج از ايام كاري و مواردي از اين  فعاليت
 .ميان خود بكوشند

نفعـان درگيـر در    شـود اوالً ذي  به نقش عملكرد عوامل محيطي نزديك در تقويت اعتماد، پيشنهاد مـي  توجهبا  •
و بـراي  كننـد  تـر عمـل    سازمان برنامه و بودجه در اين رابطه فعاالنه خصوص ، بهپيمانكاريرابطه كارفرمايي و 

، سـاختار  به آن انتقاد داشتندكننده در پژوهش  مثال با بازنگري شرايط عمومي پيمان كه هر دو جامعه مشاركت
ان مربوطـه بـا هـدف    نفعـان و متوليـ   همچنين ايفاي نقـش ذي . كنندرابطه كارفرمايي و پيمانكاري را متحول 

عادالنـه كـردن   راسـتاي  هاي حل اخـتالف طـرفين كارفرمـايي و پيمانكـاري در      بازنگري در ساختارها و رويه
كارفرمايـان و   ثانيـاً . خواهـد داشـت  نقـش بسـزايي   رسيدگي به دعاوي آنها در احيـاي اعتمـاد در ايـن جامعـه     

هاي قابليت اعتماد خـود نظيـر    د عملكرد، ويژگيبايست با هدف بهبو هاي ساخت مي پيمانكاران حاضر در پروژه
و ماهيـت  هـا   الـزام ها، احترام به اصول، خيرخواهي، برخورداري از منابع الزم براي همكاري، آگـاهي از   توانايي
 .كنندهاي ساخت و ثبات سازماني و نيروي انساني خود را تقويت  پروژه

شود نهادهاي حاكميتي كشـور نظيـر قـواي     پيشنهاد ميبا توجه به نقش عوامل محيطي دور در تقويت اعتماد،  •
هـاي   تنظيم قوانين حمايتگر همـراه بـا ضـمانت   . كنندتر عمل  حمايت از اعتمادكننده فعاالنهراستاي گانه در  سه

اجرايي و نظارت بر حسن اجراي اين قوانين در كنار اخالقي عمل كردن نهادهـاي حـاكميتي و ايجـاد بسـتري     
به اين مهم . كندديده در جامعه ايران را تقويت  تواند اعتماد عمومي آسيب عات به جامعه ميشفاف در ارائه اطال

بلكـه در بسـتر اعتمـاد    ، اي در خـأل جريـان نـدارد    حائز اهميت است كه بدانيم اعتماد در روابط پروژه اين دليل
  .عمومي در جامعه جاري است

  منابع
 .نشر طرح نو: تهران. سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران: هاي افول اخالق و اقتصاد چرخه). 1396(رناني، محسن؛ مويدفر، رزيتا 

اي توسعه مشاركت  منطقه همايش: تهران. عمراني هاي ژهاجراي پرو زماني تأخير علل .)1395(بودجه استان تهران  و سازمان برنامه
  . خصوصيـ  عمومي

فروشي زنجيره  تبيين شرايط حاكم بر مديريت روابط قدرت در اليه خرده). 1392(سرشت، حسين  فوكردي، رحيم؛ الفت، لعيا؛ رحمان
  .94 -73، )4(12، انداز مديريت بازرگاني نشريه چشم. ها اي برخاسته از داده نظريه: تأمين محصوالت غذايي

هـاي عمرانـي    پـروژه  93ماهه اول سـال   6گزارش نظارتي عملكرد  ،)1393(كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي شهر تهران 
  .شهرداري تهران
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  .188 -167، )1(9، مديريت صنعتي .هاي ساختماني مسكوني با استفاده از روش السو پروژه
شـناخت منـابع   ). 1396(گلدوست جويباري، ياسر؛ صبحيه، محمدحسين؛ خدادادحسيني، سيدحميد؛ شاكري، اقبال؛ اميـري، مجتبـي   
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