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فرد،  کد باز منحصربه148 مفهوم و 28 مقوله، 9ها، مجموعاً کارفرمایی این پروژه
توانایی پیمانکار؛ دارایی :  مقوله عبارت بودند از9به طور خالصه این . حاصل شد

ار؛ حساسیت پیمانکار پیمانکار؛ آگاهی پیمانکار؛ تعهد پیمانکار؛ تقلب پیمانک
پذیري پذیري پیمانکار؛ و سلطهنسبت به منافع کارفرما؛ ثبات پیمانکار؛ انعطاف

ها در پیوند در گام بعد، به واسطه کدگذاري نظري انجام شده، این مقوله. پیمانکار
این  میبا مقوله اعتماد کارفرما به پیمانکار قرار گرفتند و از این طریق، مدل مفهو

هاي تحلیل یافته.  قضیه تحقیق بود، حاصل گردید9ه دربردارنده پژوهش ک
-هاي حاصل شده این تحقیق، نظیر سلطهداد که برخی از مقولهپژوهش نشان می

اي، خاص بستر تحقیق حاضر پذیري پیمانکار، به واسطه خصوصیات متمایز زمینه
ا نتایج ادبیات گذشته ها نظیر توانایی پیمانکار، همسو ببوده و برخی دیگر از مقوله

فرد و خاص بستر این ها، منحصربهاست؛ هرچند که عمده مفاهیم ذیل این مقوله
اي میان پیمانکاران دولتی و خصوصی در هاي مقایسههمچنین تحلیل. تحقیق بود

پذیري ها نظیر انعطافزمینه قابلیت اعتماد، نشان داد که از منظر برخی مقوله
هاي دیگر  دولتی قابل اعتمادتر بودند و از منظر برخی مقولهپیمانکار، پیمانکاران

  .  قرار داشتندنظیر توانایی پیمانکار، پیمانکاران خصوصی بیشتر مورد وثوق
هاي ساخت شهري؛ کارفرما؛ قابلیت اعتماد؛ پروژه :هاي کلیدي واژه

  .ايپیمانکار؛ نظریه زمینه
  

  مقدمه و بیان مسئله پژوهش
فاکتوري ،  اعتماددکنن  که بیان میداشتنداي وجود  ، تحقیقات فزایندهاز گذشته تاکنون

، اهمیت و سازمانیدانشمندان علوم  و  استروابطآشکار در تعیین اثربخشی بسیاري از 
پنگیل و موي چان (اند   را به خوبی دریافتهروابط سازمانیاي اعتماد در  نقش پایه

هاي ساخت نیز در بستر پروژه). 2017ن ، بستیلر و همکارا2016، بویک و توت 2014
 ،گاد و همکاران(حضور اعتماد در روابط میان ارکان پروژه، امري مهم تلقی شده است 

ایجاد محیط قراردادي اعتمادآمیز به ؛ به طوري که )2016 ،زوپا و همکاران ؛2016
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ن تواند به ایعنوان یکی از اصالحات اساسی صنعت احداث، مطرح شده است که می
در این راستا حضور اعتماد ). 2010 ،گیرمشید و براکمان(صنعت، حیاتی دوباره ببخشد 

جویی در زمان، افزایش ها، صرفهتواند کاهش هزینهدر روابط میان ارکان پروژه، می
، پینتو 2004کادفورز (کیفیت و به طور کلی، بهبود عملکرد پروژه را در پی داشته باشد 

 شین و ، گاد2013، چیونگ و همکاران 2011و همکاران خان ، 2009و همکاران 
، جیانگ و همکاران 2015 ، منگ2015، بویک و رافسن 2015 همکاران و ، لو2014
به رغم اهمیت اشاره شده اما ). 2016، زوپا و همکاران 2016چاکر و لوسمر 6، 201

ز شروع هاي ساخت؛ این مهم تا قبل احضور اعتماد در روابط میان ارکان پروژه
 و اجمل( مورد توجه تحقیقات حوزه مدیریت پروژه قرار نداشت 1990ي ها سال

و اخیراً به دلیل گرایش محققان این حوزه به بررسی موضوعات نرم، ) 2012 همکاران
با این وجود، بر پایه آنچه . اي، گسترش یافته استبررسی پدیده اعتماد در روابط پروژه

شود، متأسفانه تا به امروز، تالش هاي ساخت دریافته میکه از ادبیات مدیریت پروژه
اندکی در خصوص شناخت منابع اعتماد در روابط میان کارفرمایان و پیمانکاران 

  .صورت گرفته است
هاي انجام شده در خصوص شناخت منابع اعتماد در با وجود محدود بودن تالش

 ناحیه مشترك دانست و آن درنظر توان این تحقیقات را در یکاي، اما میروابط پروژه
ترین منبع اعتماد است؛ به این معنا که  اعتمادشونده به عنوان مهمداشتن قابلیت اعتمادِ

بایست گیري اعتماد، قبل از هر چیز، اعتمادشونده میمحققین اعتقاد دارند براي شکل
مادکننده هایی باشد که او را در نظر اعتبرخوردار از یک سري خصوصیات و ویژگی

با وجود این اجماع در کلیات، اما آنچه که ). 1995میر و همکاران (قابل اعتماد سازد 
 پدیده اعتماد وابسته به بسترشکاف دانشی را در این بخش موجب شده است، طبیعت 

هاي است که سبب گردیده تا دیدگاه واحدي در خصوص شناخت صفات و ویژگی

                                                
1. Trustworthiness 
2. Context-specific nature 
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ها و بسترهاي پژوهشی مختلف، وجود نداشته باشد یطاعتمادشونده قابل اعتماد در مح
به عنوان مثال خلفان و . )2015 رافسن و ، بویک2011اویلی و مارکو تورتولیو مک(

هاي پروژه و توانایی ، توانایی حل مسأله، توانایی دستیابی به مایلستون)2007(همکاران 
پینتو . ونده در نظر گرفته بودندهاي مهم قابلیت اعتمادِ اعتمادشمالی را از جمله ویژگی

انگاري در انجام کار، عدم برخورداري منصف بودن، پرهیز از سهل) 2009(وهمکاران 
خواهی را براي تشریح صفات اعتمادشونده ها و مقاصد پنهان و پرهیز از زیادهاز انگیزه

ها، ثبات ها و وعدهپایبندي به قول) 2012(چاو و همکاران . قابل اعتماد بکار بردند
کننده مقوله قابلیت اعتماد رویه، عدم سوءاستفاده از دیگري و پرهیز از تقلب را توصیف

، برخورداري از تجربه، توانایی فنی و )2015(دانستند و نهایتاً نیکوالوا و همکاران می
هاي قابلیت اعتماد اعتمادشونده پایبندي به تعهدات قراردادي را به عنوان ویژگی

 . برشمردند

هاي کیفی و در شکاف دانشی دیگر در این بخش، تعداد بسیار اندك پژوهش
. هاي قابلیت اعتماد استدر خصوص شناخت ویژگی میعوض سیطره رویکردهاي ک

سازي پدیده قابلیت اعتماد هاي پیشین، بیشتر سعی در عملیاتیبه عبارت دیگر، پژوهش
ابتدائاً موجب   میگیري از رویکرد ک بهره.اندسازي آن پرداختهداشتند و کمتر به مفهوم
هاي محدودي پیرامون قابلیت اعتماد اعتمادشونده یافت شود و شده است که شاخص

فارغ از این، اهمیت خأل . بودن اعتماد شونده با مشکل مواجه باشد اعتمادتشخیص قابل
ي از شود که بدانیم مطابق نظر بسیارهاي کیفی زمانی بیشتر احساس میپژوهش

، اعتماد، اطمینان اعتمادکننده به )1998نظیر روسو و همکاران (پژوهشگران 
اعتمادشونده نسبت به برآورده شدن انتظاراتش است و لذا یک وضعیت ذهنی است و 

دانیم، ادراك مذکور، ریشه در طور که میبر پایه ادراك افراد قرار دارد و همان
یا   مینظیر فرهنگ عمو(ها را شکل دهد شهاي آنها دارد و هرآنچه این ارز ارزش

تواند درك مذکور را متأثر سازد؛ لذا ؛ می)هاي اجتماعی و غیرهاي، نرمسازمانی و حرفه
هاي مختلف، متفاوت باشد؛ ها و زمینههاي قابلیت اعتماد در محیطممکن است، ویژگی
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ضرورت   میاي کگیري از رویکردهاي کیفی در مقایسه با رویکردهاز این رو، بهره
براي مثال، ایران کشوري در حال توسعه با اقتصاد تقریباً دولتی است . یابدبیشتري می

 -  تأثیر فراوانی بر تعامالت کارفرماییکه بستر فرهنگی و اجتماعی متمایز آن، 
هاي قابلیت اعتماد در بستر پیمانکاري دارد؛ اما تاکنون تحقیقی پیرامون شناخت ویژگی

ایرانی صورت نپذیرفته است و احتمال دارد به سبب  پیمانکاران و فرمایانکار روابط
هاي قابلیت اعتماد جدیدي یافت شود و فرد بودن چنین محیطی، ویژگیمنحصربه

  .هاي شناخته شده موجود در ادبیات، با تعدیل مواجه شوندویژگی
ا به عنوان اعتماد بر پایه آنچه بیان شد و بر پایه دیدگاه این پژوهش که کارفرما ر

شود در بستر کننده و پیمانکار را به عنوان اعتماد شونده درنظر گرفته است، تالش می
هاي ساخت شهري، به درك صحیحی از منابع روابط کارفرمایان و پیمانکاران پروژه

هاي قابلیت اعتماد پیمانکاران دست یابیم و از اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی
، سوال بر این اساس. هاي دانشی مطرح شده فوق را برطرف نماییمین رهگذر شکافا

منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه «: اصلی تحقیق حاضر به این شرح خواهد بود
  . »هاي ساخت شهري کدام است؟هاي قابلیت اعتماد پیمانکار در پروژهویژگی
 

  روش پژوهش
گیري از روش اکتشافی و کیفی بود و به طور خاص بهرهروش اتخاذشده این پژوهش، 

اي معموالً در اگرچه نظریه زمینه. اي براي انجام آن استفاده شداز استراتژي  نظریه زمینه
گیرد، اما این استراتژي براي طیف وسیعی هاي اجتماعی مورد استفاده قرار میپژوهش

عمده دالیل انتخاب نظریه . هد بوداز مطالعات پژوهشی در بسترهاي مختلف، مفید خوا
طور که پیش از اوالً همان: اي به عنوان استراتژي تحقیق حاضر به این شرح استزمینه

اي وابسته به بستر است؛ از همین روي بود که مرور ادبیات این اشاره شد، اعتماد، پدیده
با . دپژوهش نشان داد که دیدگاه واحدي در خصوص شناخت منابع آن وجود ندار

دهد ها را در بسترشان مورد بررسی قرار میاي، پدیدهتوجه به این مهم که نظریه زمینه
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. تواند استراتژي مناسب براي هدف این تحقیق باشد، لذا می)1967 ،گلیزر و استراوس(
اي به خصوص زمانی که بناست تا تئوري برخاسته از تجارب افراد دوماً نظریه زمینه

، 1978 ،گلیزر( شود، استراتژي کاربردي و توصیه شده است تحت مطالعه حاصل
از آنجا که هدف اصلی پژوهش، شناخت منابع اعتماد کارفرما بر پایه ). 1998، 1992

هاي قابلیت اعتماد پیمانکار است و این هدف نیازمند تفسیر و تحلیل تجارب  ویژگی
است؛ لذا نظریه کنندگان پژوهش هاي گوناگون مشارکتحاصل از اجراي پروژه

اي استراتژي توصیه شده براي مطالعه سوماً نظریه زمینه. تواند راهگشا باشداي، می زمینه
اي است که به شکلی عمیق در ادبیات پیشین مورد مطالعه واقع نشده است پدیده

؛ با توجه به مرور ادبیات انجام شده و دریافت این مهم که )2008 ،کوربین و استراوس(
هاي ساخت به طور عام، به شکل عتماد کارفرما به پیمانکار در بستر پروژهمنابع ا

هاي ساخت ایران، به محدود و جزئی، مورد مطالعه قرار گرفته است و در بستر پروژه
اي در گیري از نظریه زمینهطور خاص، تاکنون مورد پژوهش واقع نشده است؛ لذا بهره

چهارماً زمانی که پژوهشگر، . تخاب ممکن باشدتواند بهترین اناین بستر  پژوهشی می
اي در خصوص پدیده مورد مطالعه ندارد و به دنبال خلق شده فرضیه از پیش تعریف

 ؛1998 ،پري(تواند موثر واقع شود اي میتئوري برخاسته از داده است، نظریه زمینه
  . دنبال آن هستند؛ دقیقاً آنچه که پژوهشگران این تحقیق به )2008 ،کوربین و استراوس

اندرکاران کارفرمایی با توجه به هدف، جامعه این تحقیق، کلیه مطلعین و دست
متد . هاي ساخت شهري تهران بودپیمانکاري در پروژه-آگاه از تعامالت کارفرمایی

برفی و گیري این پژوهش، ترکیبی از متدهاي غیراحتمالی هدفمند، گلولهنمونه
 18 مصاحبه باز با 31در این تحقیق، مجموعاً تعداد . گردیدگیري نظري انتخاب  نمونه

تن از افراد جامعه این پژوهش که در دسترس بودند و به شرکت در فرآیند اخذ 
جایگاه .  نفر مرد بودند17 نفر زن و 1از این تعداد، . مصاحبه تمایل داشتند، انجام شد

 نفر جانشین مجري طرح، 6 نفر مجري طرح، 3: شوندگان عبارت بود ازشغلی مصاحبه
 نفر با 14 نفر با مقطع کارشناسی ارشد و 4هچنین .  نفر سرناظر2 نفر مدیر پروژه و 7
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اي داشتند، در فرآیند مصاحبه  سال تجربه حرفه10مقطع کارشناسی که همگی باالي 
 ساعت و 2 تا 1چهره انجام شد که بین بهها به صورت چهرهمصاحبه. حاضر بودند

گلیزر و (ا چندجلسه به طول انجامید و تا زمان حصول اشباع نظري ادامه یافت بعضاً ت
 6ها از نرم افزار اطلس تی آي نسخه براي تحلیل داده). 1978 ، گلیزر؛1967 ،استراوس

هایی نتایج این تحقیق، از روش میهمچنین براي افزایش اعتماد و اعتبار عل. استفاده شد
این دو محقق، مفهوم .  پیشنهاد شد، استفاده گردید1980هه که توسط گوبا و لینکن در د

 قابلیت اعتماد
 را به عنوان معیاري براي جایگزینی روایی و پایایی در بررسی دقت

در ). 1387 ،فرد و مظفريدانایی. (هاي کیفی مورد استفاده قرار دادنددر پژوهش میعل
 هايوهشگران ضمن توجه به بنیاناعتماد، پژمنظور اطمینان از قابلیتاین تحقیق به

 اعضا استفادهکیفی و دقت در اجراي فنون کارمیدانی، از تکنیک کنترل تحقیق فلسفی
بررسی، کنترل هاي خود را با دو نفر از افراد مطلعِ تحتکردند؛ به این ترتیب که یافته

از گروه خارج (مستقل  پژوهش و یک نفر محقق ضمن آنکه یک نفر از گروه. نمودند
ها را کدگذاري کردند که بین نظرات آنها توافق زیادي وجود جداگانه مصاحبه) پژوهش

نظر خارج از گروه پژوهش و صاحب میهمچنین یک نفر از اعضاي عیأت عل. داشت
حسینی و . (ها را مورد بررسی و تأیید قرار دادهاي کیفی، یافتهدر زمینه پژوهش

  ). 1389 ، محمدپور؛1394 ،همکاران
  

  هاي پژوهشتحلیل یافته
در . اي گلیزر استفاده شدها در این پژوهش از چارچوب نظریه زمینهبراي تحلیل داده

اي گلیزر، کدگذاري باز، گام اول فرآیند تحلیل داده در راستاي چارچوب نظریه زمینه
به این منظور، هر ). 1978 ،گلیزر(شناسایی کدهاي باز، مفاهیم و مقوالت است 

سازي شد تا براي دفعات متوالی در پروسه تحلیل داده صاحبه ابتدا در قالب متن پیادهم

                                                
1. Trustworthiness 
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 به صورت جمله به جمله یا بخش هاي مصاحبههر یک از متن. مورد استفاده قرار گیرد
سپس به . به بخش مورد بازبینی قرار گرفت تا بتوان نکات کلیدي آن را استخراج نمود

در طول این کدگذاري از کدهاي . ز اختصاص داده شدهر نکته کلیدي، یک کد با
و در صورت عدم وجود کد ) شدشونده ذکر میکدهایی که عیناً توسط مصاحبه(جنینی 

با استفاده از تکنیک . جنینی از عبارات کوتاه براي اختصاص کدهاي باز بهره برده شد
 باز مشابه، چه در مقایسه مستمر، کدي که به تازگی اختصاص داده شده بود با کدهاي

این تکنیک . هاي قبلی مورد مقایسه قرار گرفتمتن مصاحبه جاري چه در متن مصاحبه
 آیا کدي که به تازگی اختصاص داده شده است، پیش از این کهدر خصوص سنجش 

همچنین این تکنیک به پژوهشگران در . کرداین ایجاد شده بود یا خیر، کمک می
 ).2016 ،گندمانی و نفچی(رساند والت جدید یاري میخصوص شناسایی مفاهیم و مق

فرد به مقوله منحصر9 مفهوم و 28 کد باز و 148در این پژوهش در مجوع به ترتیب، 
ها، مفاهیم و کدهاي باز را  به صورت سلسله مراتبی، این مقوله1جدول . شناسایی شد

اي گلیزر، ارچوب نظریه زمینهها مطابق با چنهایتاً آخرین گام تحلیل داده. دهدنشان می
هاي شناسایی شده با سازي است که در آن، ارتباط بین مقولهنظري یا تئوريکدگذاري

، کدگذاري 1شکل). 1978 ،گلیزر(شود مقوله هسته در قالب مدلی نظري روشن می
گانه 9در این شکل، قضایاي . نظري انجام شده پژوهش حاضر را به تصویر کشیده است

کننده قابلیت اعتماد پیمانکار و هاي توصیف، گویاي رابطه میان مقوله)P9 تا P1(تحقیق 
در ادامه، بر پایه شواهد حاصل . است) به عنوان مقوله هسته(اعتماد کارفرما به پیمانکار 

هاي شناسایی شده و مفاهیم ذیل آنها و نیز ها، به تفصیلِ هر یک از این مقولهاز مصاحبه
  .انه پژوهش، پرداخته خواهد شدگ9توصیف قضایاي 

  
  توانایی پیمانکار و اعتماد کارفرما

کنندگان اصلی اعتماد به اعتمادشونده به درك از توانایی طرف مقابل، یکی از تعیین
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 اشاره دارد به توانایی). 2016 ، زوپا و همکاران؛2014 ،پارك و لی(آید شمار می
 در  یا سازمانکه یک شخص و فنی  سازمانیهاي ها و ظرفیت ، مهارتهاشایستگی

بر اساس تحلیل ). 1995 ،میر و همکاران(حوزه به خصوصی برخوردار از آنهاست 
: هاي پژوهش، شش مفهوم ذیل مقوله توانایی پیمانکار جاي گرفتند که عبارتند ازیافته

هداف توانایی فنی پیمانکار؛ مهارت مذاکره پیمانکار؛ توانایی پیمانکار در دستیابی به ا
عملکردي پروژه؛ کارآمدي اداري پیمانکار؛ توانایی حل مسأله پیمانکار؛ و توانایی 

  . شونددر ادامه هر یک از این شش مفهوم به تفصیل بیان می. نفعان پیمانکارمدیریت ذي
اولین مفهوم ذیل مقوله توانایی که مورد تأکید پژوهشگران پیشین نیز قرار داشت 

، توانایی فنی است )2015 ، و نیکواال و همکاران2014 ،کارانبراي مثال سخون و هم(
شوندگان آن را از شروط اولیه احراز توانایی پیمانکار و امکان اعتماد به او که مصاحبه

ساخت، نیازمند طیف وسیعی از  هايایشان عقیده داشتند که پروژه. دانستندمی
اد به پیمانکارانشان الزم است آنها هاي فنی است و لذا براي اعتمها و مهارتشایستگی

  :  اظهار داشت10شونده  مصاحبهمثال عنوان به. ها را از خود نشان دهندچنین توانایی
 این که. هاي فنی بود باالترین تخصصی که من از پیمانکارم انتظار داشتم تخصص... "

 حداکثر بازدهی خوبی مسلط باشد تا بتواند کار پروژه را با هاي انجام کار به بر شیوه
 پیمانکار ما در این پروژه از این لحاظ در سطح متوسطی قرار )متأسفانه (.انجام دهد

هاي مختلفی مفهوم توانایی داد که شاخصهاي پژوهش نشان می تحلیل یافته"...داشت
توانایی پیمانکار : ترین آنها عبارت بودند ازبرخی از مهم. دادندفنی پیمانکار را شکل می

 اتخاذ تصمیمات فنی صحیح براي پیشبرد پروژه، توانایی پیمانکار در نگارش روش در
هاي سایر شاخص. ها و مشخصات فنی پروژهاجراي کار و تسلط پیمانکار بر نقشه

  . نشان داده شده است1توانایی فنی پیمانکار در جدول 
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هاي ساخت ژههاي قابلیت اعتماد پیمانکاران در پرو کدگذاري باز ویژگی-1 جدول
  نگارندگان: شهري؛ ماخذ

  کدهاي باز مفهوم  مقوله

توانایی پیمانکار در اتخاذ 
تصمیمات فنی صحیح براي 

  هپیشبرد پروژ

ناتوانی پیمانکار در نگارش 
  روش اجراي کار

توانایی فنی ضعیف 
  پیمانکاران جزء پیمانکار

توان پیمانکار در جمع کردن 
  پروژهکارهاي

قابلیت پیمانکار در انجام 
  کارهاي پروژه

اشباع ظرفیت اجراي پروژه 
  پیمانکار

توانایی فنی پیمانکار
  

ها و تسلط پیمانکار بر نقشه
      مشخصات فنی پروژه

شناسی پیمانکار در طرح وقت
  کلیم نمودن براي کارفرما

مهارت پیمانکار در طراحی 
هاي قراردادي براي کلیم

  کارفرما

نگري پیمانکار عدم جزئی
هاي در محاسبه دریافتی

  خود از کارفرما

ت مذا
مهار

کره پیمانکار
  

زنی مالی پیمانکار با عدم چانه
کارفرما پیش از انجام کارهاي 

  پروژه

ردن انجام عدم مشروط ک
کارهاي پروژه به دریافت 

  پرداختپیش
  

ت 
توانایی مدیری

ي
ذ

نفعان 
پیمانکار 

  

توانایی پیمانکار در تعامل با 
  پلیس راهور

توانایی پیمانکار در تعامل با 
    مردم

توانایی پیمانکار در دستیابی به 
ر شده در اهداف زمانی منظو

  طول پروژه

توانایی پیمانکار در دستیابی 
به اهداف کیفیتی منظور شده 

  در طول پروژه

توانایی پیمانکار در جلب 
رضایت کارفرما در طول 

  پروژه

توانایی پیمانکار در دستیابی به 
ف عملکردي پروژه

اهدا
  

توانایی پیمانکار در دستیابی به 
اي منظور شده در اهداف هزینه

  طول پروژه
    

توانایی پیمانکار
  

توانایی حل مسأله 
پیمانکار

در ارائه توانایی پیمانکار   
راهکار جهت رفع تأخیرات 

  پروژه

توانایی تأمین احتیاجات 
پروژه در مواقع بروز 

مشکالت تأمین خارج از 
  کنترل

توانایی پیمانکار در تأمین 
آالت تجهیزات و ماشین

مورد نیاز پروژه در شرایط 
  اضطراري
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توانایی پیمانکار براي کار در 
  شرایط پیچیده

ریت توانایی پیمانکار در مدی
آمده تغییرات ناخواسته پیش

  در حین کار

توانایی پیمانکار در کاهش 
زمان پروژه در شرایط 

  العجلتعیین ضرب
توانایی مدیریت بحران 

  پیمانکار
    

  گیري پیمانکارسرعت تصمیم
تفویض اختیار مناسب در 

  سازمان پیمانکار
در استخدام رسمی بودن 

  نکارنفرات پیما

کارآمدي مکانیسم تنبیه و 
  سازمانی پیمانکارپاداش درون

سرعت عمل پیمانکار در 
جلسات تنظیم اجراي صورت
  شده با کارفرما

عدم تفکیک کردن حساب 
پروژه از حساب سازمانی از 

  سوي پیمانکار

سرعت عمل پایین پیمانکار در 
  تأمین تدارکات پروژه

سرعت عمل پایین پیمانکار 
راي دستور کارهاي در اج

  کارفرما

-تناوب کوتاه ارائه گزارش

اي از سوي هاي پروژه
  پیمانکار

  قائم به فرد بودن پیمانکار
کارایی باالي پیمانکار در 

  انجام کارهاي پروژه
خود نظارتی پیمانکار در 

  انجام کارهاي پروژه

سپاري ناتوانی پیمانکار در برون
  اجزاي پروژه

قیق ریزي دعدم برنامه
پیمانکار براي پیشبرد امور 

  مرتبط با پروژه

توانایی پیمانکار در هدایت 
  تیم پروژه

ي پیمانکار
ي ادار

کارآمد
  

مدیریت کارگاهی ضعیف 
  پیمانکار

توانایی پیمانکار در مدیریت 
    آالت پروژهماشینو تجهیزات

برخورداري پیمانکار از 
  نقدینگی مورد نیاز پروژه

آالت در زات و ماشینتجهی
  اختیار پیمانکار

برخورداري پیمانکار از تیم 
  فنی ماهر

برخورداري پیمانکار از تیم 
  فنی با تحصیالت عالی

برخورداري پیمانکار از تیم 
  فنی با تجربه

برخورداري پیمانکار از تیم 
  پذیرفنی مسئولیت

برخورداري پیمانکار از مدیر 
  رماارشد متعهد به منافع کارف

برخورداري پیمانکار از مدیر 
  ارشد متعهد به برند پیمانکار

برخورداري پیمانکار از 
  مدیر ارشد توانمند

دارایی پیمانکار
س پیمانکار  

منابع ملمو
  

مجهز بودن پیمانکار به 
هاي پیشرفته براي آزمایشگاه

  کنترل کیفیت

برخورداري پیمانکار از مدیر 
  پروژه با روابط عمومی قوي

برخورداري پیمانکار از 
  لین باالمدیر پروژه با دیسیپ
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گواهی
نامه

ها و 
تأییدیه

ي 
پیمانکارها

نامه از کارفرماهاي رضایت  
  قبلی پیمانکار

نامه پیمانکار از گواهی
  المللی استانداردسازمان بین

رتبه دریافتی پیمانکار از 
-سازمان مدیریت و برنامه

  ریزي کشور

برخورداري پیمانکار از دانش 
  ط با پروژهفنی مرتب

  تجربه باالي پیمانکار
اعتبار پیمانکار نزد نهادهاي 

مالی جهت تأمین مالی 
  پروژه در شرایط اضطرار

-برخورداري پیمانکار از رویه
  هاي مطلوب سازمانی

هاي به روز بودن سیستم
  اداري پیمانکار

برخورداري پیمانکار از 
هاي مدیریت پروژه سیستم

  براي اداره کارهاي پروژه

س پیمانکار
منابع ناملمو

  

     خوشنامی پیمانکار
پیوند دوستی پیمانکار با 

 کارفرما

پیوند خویشاوندي پیمانکار 
  با کارفرما

پیوند قرابت مکانی 
  پیمانکار با کارفرما

پیوند عاطفی پیمانکار 
با کارفرما

 

پیوند قومیتی پیمانکار با 
  کارفرما

پیوند سیاسی پیمانکار با 
  کارفرما

 پیوند آشنایی قبلی پیمانکار
  با کارفرما

ها و آگاهی پیمانکار از خواسته
  انتظارات کارفرما

آگاهی پیمانکار از متن 
  قرارداد پروژه تنظیم شده

آگاهی پیمانکار از 
استانداردهاي مرتبط با کار 

  پروژه

ت 
آگاهی پیمانکار از الزاما

پروژه
  

آگاهی پیمانکار از شرایط 
  عمومی پیمان

    

آگاهی پیمانکار
  

آگاهی
پیما

تنکار 
از ماهی

پروژه
  

آگاهی پیمانکار از مشکالت 
  احتمالی آتی اجراي پروژه

شناخت پیمانکار از موقعیت 
  مکانی پروژه

شناخت پیمانکار از 
  کارهاي پروژه

ب پیمانکار 
تقل

ش 
در پذیر

ت
تعهدا

پذیرش عامدانه تعهدات خارج   
  از توان از سوي پیمانکار

کاري پیمانکار در پنهان
  هاي خودصوص داشتهخ

  

ب پیمانکار 
تقل

در تنظیم اسناد 
پروژه

عدم صداقت پیمانکار در   
هاي تنظیم صورت وضعیت

  پروژه

عدم صداقت پیمانکار در 
  جلسات پروژهتنظیم صورت

فاکتورسازي متقلبانه 
  پیمانکار

ب پیمانکار
تقل

  

ب پیمانکار 
تقل

در اجراي 
پروژه

  

  فروشی پیمانکارکم
کاري پیمانکار در پنهان

  نواقص پروژهخصوص 

کاري پیمانکار در پنهان
خصوص اقالم اضافی 

  خریداري شده براي پروژه
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گویی پیمانکار به دروغ
  کارفرما

تقلب پیمانکار در تأمین 
  احتیاجات پروژه

پرداخت رشوه پیمانکار به 
  عوامل کارفرما

هاي پروژه در مصرف دریافتی
رتبط با پروژه از سوي امور نام

  پیمانکار

اولویت پایین پروژه براي 
  اهداف سازمانی پیمانکار

برخورداري پیمانکار از 
حس مالکیت نسبت به 

  پروژه 

تعهد پیمانکار به پروژه
  

عدم تالش پیمانکار در 
جابجایی نفرات با عملکرد 

  ضعیف در پروژه

جدیت پیمانکار در انجام 
    کارهاي پروژه

  احترام پیمانکار به مفاد قرارداد
تعهد پیمانکار به زمانبندي 

  پروژه
تعهد پیمانکار به هزینه 

  پروژه

ت 
تعهد پیمانکار به توافقا

با کار
فرما

  

عدم تعهد پیمانکار به کیفیت 
  پروژه

پایبندي پیمانکار به توافقات 
شفاهی با کارفرما در طول 

  پروژه

عدم پایبندي پیمانکار به 
جلسات تنظیم شده صورت

  روژهبا کارفرما در طول پ

تعهد پیمانکار
  

تعهد پیمانکار به 
ت 

قوانین و مقررا
حاکم بر پروژه

  

رعایت استانداردهاي فنی از 
  سوي پیمانکار

رعایت اصول ایمنی در 
اجراي کارهاي پروژه از 

  سوي پیمانکار
  

ش
تال

فعاالنه
پیمانکار در 
ت فراتر رفتن از 

جه
ت

انتظارا
عملکردي

  

انکار در جهت فراتر تالش پیم
  رفتن از انتظارات کیفیتی پروژه

تالش پیمانکار در جهت 
فراتر رفتن از انتظارات 

  زمانبندي پروژه

تالش پیمانکار در جهت 
فراتر رفتن از انتظارات 

  اي پروژههزینه

  کار بودن پیمانکارکلیم
استفاده یکسویه پیمانکار از 

هت تغییرات پروژه در ج
  منافع خود

منصفانه بودن پیشنهاد 
قیمت پیمانکار در زمان 

  هاي جدیدارائه قیمت

ت
فرص

طلبی پیمانکار
  

برخورداري پیمانکار از 
برد در طراحی -استراتژي برد

  هاي قرارداديکلیم

امتیازگیري غافلگیرانه 
پیمانکار در مذاکرات کلیم 

  با کارفرما

تمایل پیمانکار به بیان 
  اشتباهات کارفرما

ت به منافع کارفرما
ت پیمانکار نسب

حساسی
  

ش فعاالن
تال

ه پیمانکار 
ت به منافع 

نسب
کارفرما

تالش پیمانکار در جهت رفع   
ایرادات کار پنهان مانده از دید 

  کارفرما

حساسیت پیمانکار نسبت به 
  برند کارفرما

پیگیري فعاالنه پیمانکار در 
جهت رفع مشکالت و 

هاي پروژه محدودیت
  خارج از قصور خود
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جابجایی  جهتدرپیمانکار تالش
  دار با کارفرمانفرات مسأله

تالش پیمانکار در جهت 
    همسویی با اهداف کارفرما

ي 
ت نیرو

ثبا
انسانی پیمانکار

  
ماندگاري نفرات مورد وثوق 

کارفرما در بدنه سازمان 
  پیمانکار

  ثبات مدیران پیمانکار
ماندگاري نفرات پروژه 

  پیمانکار

ت پیمانکار
ثبا

  

ت 
ثبا

سازمانی 
پیمانکار

  

  ثبات کاري پیمانکار  ثبات خط مشی پیمانکار
انحالل شرکت پیمانکار در 

  حین اجراي تعهداتش

ي پیمانکار 
سازگار

ط کارفرما
با شرای

  

-سازگاري پیمانکار با روش
هاي پرداخت غیرنقدي 

  مطالبات پروژه 

عدم توقف کار پروژه از 
سوي پیمانکار در زمان بروز 

  تگناي مالی کارفرما

نکار با سازگاري پیما
هاي نامنظم پرداخت

  مطالبات از سوي کارفرما

عدم اتکا پیمانکار به نهایی 
شدن قرارداد جهت شروع 

  تعهداتش

عدم نیاز پیمانکار به مکاتبات 
  رسمی جهت انجام تعهدات

عدم نیاز پیمانکار به 
هاي رسمی دستور ابالغیه

ام کار کارفرما جهت انج
  کارهاي پروژه

ت پیمانکار در تعامل با کارفرما
رسمی

  

عدم مطالبه صورت جلسات 
تأییدشده کارفرما از سوي 

  پیمانکار براي انجام تعهدات

هاي کارفرما از انجام خواسته
-سوي پیمانکار بر پایه قول

  هاي شفاهی کارفرما

عدم نیاز پیمانکار به طی 
تشریفات قانونی براي انجام 

تغییرات درخواستی 
  کارفرما

ف
انعطا

پذیري پیمانکار
  

ي پیمانکار
سازگار

شرایط پروژه با 
رها نکردن پروژه از سوي   

پیمانکار در زمان بروز 
بینی نشده حین مشکالت پیش

  اجراي پروژه

-سازگاري پیمانکار با وقفه
هاي طوالنی در حین اجراي 

  پروژه

سازگاري پیمانکار با 
  تغییرات حین انجام پروژه

پذیرش خواسته کارفرما از 
سوي پیمانکار در خصوص 
بکارگیري افراد مورد وثوق 
کارفرما در مناصب کلیدي 

  پروژه

پذیرش خواسته کارفرما از 
سوي پیمانکار در خصوص 
انجام کارهاي پروژه مازاد 
بر سقف قرارداد با شرایط 

  اولیه

پذیرش خواسته کارفرما در 
خصوص اعمال تغییرات در 

از سوي کادر پروژه 
  پیمانکار

سلطه
ي پیمانکار

پذیر
  

ت پیمانکار از خواسته
متابع

ي کارفرما
ها

  

اعمال نظرات کارفرما از سوي 
پیمانکار در خصوص شیوه 

  اجراي کار

مقاومت پیمانکار در برابر 
هاي رفع نواقص درخواست

سازمانی مطرح شده از جانب 

جدي گرفته شدن 
اخطارهاي قراردادي 

  کارفرما از سوي پیمانکار
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  کارفرما
پذیرش خواسته کارفرما از 

 خصوص سوي پیمانکار در
انجام کارهاي خارج از 

  محدوده پروژه

هاي العجلپذیرش ضرب
فراقراردادي تعیین شده 

  کارفرما از سوي پیمانکار

توجهی پیمانکار به بی
  دستور کارهاي کارفرما

در مقام کارفرما نشستن 
  پیمانکار

انجام کار با منت پیمانکار 
  براي کارفرما

عدم احترام پیمانکار به 
  تشریفات اداري کارفرما

ت شأن 
رعای

کارفرمایی از سوي 
پیمانکار

  

ترك جلسات همراه با 
  پیمانکار احترامی از سوي بی

آمیز پیمانکار رفتار احترام
  نسبت به کارفرما

اعمال قدرت پیمانکار در 
  برابر کارفرما

  
  

  
  

هاي قابلیت  مدل مفهومی منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی-1شکل 
  نگارندگان: ماد پیمانکار ؛ مأخداعت
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دومین مفهوم ذیل مقوله توانایی که پیش از این در ادبیات اعتماد به آن اشاره 
هاي رفتاري در فرهنگ یت مهارتاهمبه دلیل . نشده بود، مهارت مذاکره پیمانکار است

ت، در اعتماد کارفرما ایرانی، نحوه مذاکره کردن پیمانکار که نوعی مهارت رفتاري اس
گیرد عمده مذاکرات پیمانکار با کارفرما حول مسائل مالی قرار می. بسیار تأثیرگذار است

-وقت. دانستندها را محلی براي مذاکره پیمانکار میشوندگان عموماً کلیمو مصاحبه

 یکی از عنوان بههاي قراردادي از سوي پیمانکار شناسی و چگونگی طراحی کلیم
تواند دیدگاه کارفرما به پیمانکار را به سمت مثبت هاي ذیل مهارت مذاکره، میشاخص

هاي بارز  از ویژگی...":  بیان داشت14شونده ارتباط مصاحبه یندرا. یا منفی سوق دهد
 این کهخواهد؛  طرح کلیم کردن هم مهارت می. هاست طرح کلیم کردن آن، پیمانکاران

باعث ، حق پیمانکار هاي به موقع کلیم  گاهاً طرح بی.چگونه و کی باید طرح کلیم کرد
  "...آمد شد و در این مواقع کاهشی در میزان اعتماد به وجود میتنش در کار می

کارفرمایان عموماً تمایل به کار با پیمانکارانی را داشتند که در مذاکره اصطالحاً 
ارهاي پروژه، کارفرما را دست و غنی باشند؛ لذا پیمانکارانی که پیش از انجام کگشاده

کردند و یا کارفرما را براي  مطالبات مالی ناشی از آن میوکتاب حسابدرگیر نحوه 
همچنین از . ینان بودنداطم قابلگذاشتند، کمتر  میفشار  تحتپرداخت، دریافت پیش

 و مبالغ جزئی مسائلمنظري دیگر، پیمانکارانی که در مذاکره با کارفرما او را درگیر 
گذشتند، چندان مورد ها هم نمیکردند و از ریزترین آیتمراي دریافت مطالباتشان میب

از دیگر ...":  بیان داشت16شونده  مصاحبهمثال عنوان به. وثوق ایشان قرار نداشتند
گفتیم   این بود که وقتی به او میساخت را قابل اطمینان میهایی که پیمانکارمان  ویژگی

وکتاب  خواهی حساب که چه طوري می گفت همه نمی از  اول، دهاین کار را انجام ب
هایمان را  وکتاب گفت که بیا حساب آمد می بعد می، داد رفت کار را انجام می می. کنی

  "...روشن کنیم
سومین مفهوم ذیل مقوله توانایی که مورد تأکید پژوهشگران پیشین نیز قرار 

وانایی پیمانکار در دستیابی به اهداف ، ت)2012براي مثال اجمل و همکاران (داشت 
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شوند و این اي تعریف میشدهها عموماً با اهداف مشخصپروژه. عملکردي پروژه است
فرد باشد؛ اما چهار هدف اصلی در میان اي منحصربهتواند براي هر پروژهاهداف می

-ایت ذي از زمان، هزینه، کیفیت و رضاند عبارتها عمومیت بیشتري دارند که پروژه

هرچند که تحقیقات پیشین از بین اهداف عملکردي، تنها بر اهداف زمانی براي . نفعان
اعتماد به اعتمادشونده تمرکز داشتند و این مفهوم را درقالب توانایی اعتمادشونده در 

؛ اما )2016براي مثال زوپا و همکاران (هاي پروژه تعبیر نمودند دستیابی به مایلستون
اي، کیفیتی و نیز ان عالوه بر تحقق اهداف زمانی، بر تحقق اهداف هزینهشوندگمصاحبه

دانستند حصول رضایت کارفرما تأکید داشتند و پیمانکار قابل اعتماد را پیمانکاري می
 1شونده براي مثال مصاحبه. که بتواند این اهداف را در طول اجراي پروژه محقق نماید

روي  ، هزینه و کیفیت، روژه فعلی از حیث زماننتایج عملکرد پ ...": اظهار داشت
اعتماد من به پیمانکار تأثیرگذار است و اگر در طول پروژه پیمانکار بتواند این اهداف 

  "...داي که به پیمانکار داشتم بیشتر شو باعث خواهد شد اعتماد اولیه، را محقق کند
ر است که بعضاً پیمانکااداريچهارمین مفهوم ذیل مقوله توانایی، کارآمدي

و ) 2013رز و شلیچر (محدود، ادبیات پیشین، تعابیري چون توان مدیریتی  صورت به
انجام . از آن داشتند) 2003چیونگ و همکاران (ها پاسخ سریع به درخواست

. سازمانی او دارداي از سوي پیمانکار، وابستگی باالیی به چگونگی مدیریتامورپروژه
تري برخوردار باشد، پروژه را به شکل مطلوبسازمانیریتهرچه پیمانکار از مدی

شوندگان عموماً اعتقاد داشتند بر این اساس، مصاحبه. مناسبتري مدیریت خواهد نمود
توان یکی از می. در اعتماد به ایشان دارد میکه کارآمدي اداري پیمانکاران، نقش مه

ي پیمانکار در بستر این تحقیق دالیل پدیدار شدن و برجسته شدن مفهوم کارآمدي ادار
هاي هاي پیمانکاري ایرانی به طور عام و سازمانرا ضعف این مهم در سازمان

هاي ساخت شهري تهران به طور خاص، در قیاس با پیمانکاري حاضر در پروژه
هاي ساخت شهري در بخش وسیعی از پیمانکاران پروژه. هاي خارجی دانستشرکت

اي در زمینه کارآمدي اداري ولتی هستند که با مشکالت عدیدهحال حاضر پیمانکاران د



  
  
  
  
 1396 ، تابستان31شماره ، سال هشتم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     42 

-ها با بروکراسی اداري پیچیده همراه هستند و از این رو نمیاین شرکت. مواجه هستند

هاي کارفرما داشته باشند که این امر توانند پاسخ مناسب و به موقعی به خواسته
ص چاالکی یا چابکی سازمانی در این راستا شاخ. نارضایتی او را در پی داشته است

بندي پیمانکاران به پیمانکاران دولتی و  یمتقسشوندگان با استخراج شد که مصاحبه
پیمانکاران خصوصی عقیده داشتند که پیمانکاران خصوصی از چاالکی بیشتري در 

؛ چراکه اعتمادترند قابلها و اجراي تصمیمات برخوردارند و از این حیث گیريتصمیم
هاي قانونی، ناگزیر به طی تشریفات اداري طوالنی ران دولتی به دلیل محدودیتپیمانکا

براي اخذ و اجراي تصمیمات مرتبط با پروژه هستند و موجب طوالنی شدن زمان 
. شوندشهري است، میساختهايین معیار عملکردي پروژهتر مهماجراي پروژه که 
زمانی پیمانکار دولتی ما خودش  کی...":  اظهار داشت11شونده براي مثال مصاحبه

در همان زمان هم به دلیل . داد کارهاي پروژه را با امکانات خودش انجام می همه
رفت؛ اما حاال که کارهایش  کارهایش کند پیش می، بروکراسی که در سیستمش داشت
درگیر فرآیندهاي مناقصه طوالنی در سیستم ، کند را به پیمانکاران جزء واگذار می

ها  باالخره این. اش شده است و این امر کندي کارش را بسیار بیشتر کرده است یداخل
اما پیمانکار خصوصی امروز که . حساب و نهادهاي نظارتی خودشان را دارند ذي

 است و ش بیشترکند و لذا سرعت کار فردا پیمانکار جزء را وارد کار می، تصمیم گرفت
  "...دهد در زمان کمتري کار پروژه را انجام می

 مؤثرهاي کارآمدي اداري مطلوب که در اعتماد کارفرمایان یکی دیگر از شاخص
یگر کارفرمایان انتظار دارند تا د عبارت بهاست، عدم اتکا پیمانکار به فرد یا افراد است؛ 

، متکی بر سیستم مستقلپیمانکاران ضمن برخورداري از شخصیت حقوقی مناسب و 
اند، فاقد چنین شوندگان با ایشان سروکار داشتهانی که مصاحبهباشند؛ اما عمده پیمانکار

یکی از دالیلی که باعث  ...":  تصریح نمود9شونده در این راستا مصاحبه. ویژگی بودند
ها از شخصیت حقوقی قوي  این است که آن، شود اعتماد به پیمانکاران ضعیف باشد می

 این کهرغم اي معتبر علی قه حرفهشرکت الف با پنجاه سال ساب. برخوردار نیستند
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اي پروژه اجرا کرد؛ راه ساخت  هاي بزرگ زیادي را اجرا کرده بود و در هر بیغوله پروژه
، فوت کرد، اما وقتی مالک و مدیر آن شرکت که آقاي ب بود، و پل ساخت و غیره

 شخص تعهد، دهد که تعهد این پیمانکار این نشان می. شرکتشان عمالً از دور خارج شد
هاي کارآمدي  دیگر شاخص"...دتعهد شخص حقیقی بو، حقوقی نبود؛ بلکه تعهد

  . یافت1توان در جدول اداري پیمانکار را می
هاي پیشین نیز به آن پنجمین مفهوم ذیل مقوله توانایی که در برخی پژوهش

 .، توانایی حل مسأله پیمانکار است)2013نظیر چیونگ و همکاران (بود شدهاشاره
ها و مشکالت ، داللت بر توانایی پیمانکار در رفع مسائل، چالشمسئلهتوانایی حل 

نشده زیادي نظیر  بینی یشپهاي ساخت شهري با تغییرات پروژهازآنجاکه. پروژه دارد
-مختلفی نظیر محدودیتهايمختلف، مسائل تأمین و نیز با محدودیتوجودمعارضین

-پیمانکار در اعتماد کارفرما به او از اهمیت تواناییزمانی و غیره مواجه است، اینهاي

-پیمانکار از منظر مصاحبهمسألهحلهاي توانایییکی از شاخص. زیادي برخوردار است

 10شونده در این خصوص مصاحبه. مدیریت بحران پیمانکار بودشوندگان، توانایی
زده بدانیم چراکه نه  حرانهاي ب توانیم پروژه هاي شهري را می پروژه ...": تأکید داشت

لذا پیمانکار این نوع از . رسند در ظرف زمان و نه در ظرف بودجه مقرر به پایان می
هاي دیگر ذیل  شاخص"...بحران داشته باشدمدیریتها بایستی بتواند توانایی پروژه

  . آمده است1 مفهوم توانایی حل مسأله پیمانکار در جدول
نایی که پیش از این در ادبیات اعتماد به آن اشاره آخرین مفهوم ذیل مقوله توا
هاي ساخت شهري با پروژه. نفعان پیمانکار استنشده بود، توانایی مدیریت ذي

هاي اجراي آن نفعان، پیچیدگینفعان متعددي مواجهند که به دلیل حضور این ذي ذي
نفع خاص ته ذيدو دس. شودشهري میهاي ساخت برونبعضاً به مراتب بیشتر از پروژه

ها که حضوري فعال و پررنگ دارند، پلیس راهور و ساکنین مجاور محل این نوع پروژه
شوندگان عقیده داشتند که توانایی مدیریت آنها در اجراي پروژه هستند که مصاحبه

 بر این باور 14شونده براي مثال مصاحبه. آفرین استهاي پیمانکار نقشاحراز توانایی
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ف دیگري که پیمانکارمان در کار داشت این بود که قبالً سابقه اجراي ضع...": بود
ازاین  تا پیش. آورد پروژه شهري نداشت و این براي پروژه مشکالتی را به وجود می

نفعان با ذي، ها شهري فعال بود و ذینفعان آن پروژه هاي برون پیمانکار ما در پروژه
ویژه در  هاي شهري به مثال پلیس در پروژه عنوان به. هاي شهري متفاوت هستند پروژه

خوبی با  توانست به نقش فعاالنه دارد؛ اما پیمانکار ما نمی، زمان حمل مصالح و خاك
توان قضیه اول تحقیق را به  با توجه به آنچه در فوق بیان شد، می"...پلیس تعامل کند

  :شرح ذیل بیان نمود
 مذاکره پیمانکار؛ مهارت فنی  تواناییپیمانکار شامل با افزایش توانایی: 1قضیه 

پیمانکار در دستیابی به اهداف عملکردي پروژه؛ کارآمدي اداري  پیمانکار؛ توانایی
نفعان پیمانکار، میزان  پیمانکار؛ و توانایی مدیریت ذيمسئلهپیمانکار؛ توانایی حل 

  .یابداعتماد کارفرما به پیمانکار افزایش می
  

   اعتماد کارفرمادارایی پیمانکار و
هاي اعتمادشونده قائل نشدند و ها و داراییادبیات اعتماد تفاوت چندانی بین توانایی

 بارکلی و براي مثال اسمیث. هایش به شمار آوردندهاي او را در زمره تواناییدارایی
 براي ضروري اعتماد شونده از دانش برخورداري میزان صورت به را توانایی) 1997(

، )2007( همچنین خلفان و همکاران .نمودند تعریف وظیفه مؤثر لکردحصول عم
هاي مالی اعتماد شونده را داشته) 2015(و مانو و همکاران ) 2013(چیونگ و همکاران 

) 2015(عالوه بر این نیکوالوا و همکاران . هاي مالی او برشمردنددر قالب توانایی
با این . ي اعتماد شونده به شمار آوردندهابرخورداري از تجربه را از جمله توانایی

هاي پیمانکار و نیز به دلیل آنکه وجود، در تحقیق حاضر به دلیل گستردگی طیف دارایی
هاي اعتماد شونده دارد؛ اما الزماً معادل در حصول توانایی میها اگرچه نقش مهدارایی

اي جدید  و در قالب مقولهآن نیست، این مقوله را از مقوله توانایی پیمانکار مجزا ساخته
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پژوهش حاضر چهار طبقه از دارایی را که بر اعتماد کارفرما به . تعریف نموده است
منابع ملموس پیمانکار؛ منابع ناملموس : پیمانکار موثر است، بدین شرح برشمرده است

در . ماهاي پیمانکار؛ و پیوند عاطفی پیمانکار با کارفرها و تأییدیهنامهپیمانکار؛ گواهی
  .شوندادامه این مفاهیم بیشتر تشریح می

هاي پیمانکار، منابع ملموس اوست که ادبیات اولین مفهوم ذیل مقوله دارایی
هاي مالی پیمانکار  براي اعتماد کارفرما به او، اعتماد تنها به صورت محدود به داشته

ترین یمانکار از مهممنابع ملموس پ). 2013براي مثال چیونگ و همکاران (اشاره داشتند 
 شده سپردهدهد، تعهدي که به او هاي پیمانکار است که به او این قابلیت را میدارایی

در حصول  میها، نقش مهلذا این شکل از دارایی. ی ایفا نمایدخوب بهاست را 
هاي ساخت شهري وضعیت موجود پروژه. هاي پیمانکار براي اجراي پروژه دارد توانایی

ها با مشکالت مالی دهد که پروژههاي ساخت کشور نشان میپروژهبسان سایر 
هاي پیمانکار به صورت وضعیتاي مواجه هستند و این طور نیست که صورت عدیده

شوندگان با توجه ین دارایی ملموسی که مصاحبهتر مهممنظم و ماهانه پرداخت شود؛ لذا 
یاز موردنأکید داشتند، نقدینگی هاي ساخت شهري بر آن تبه شرایط فعلی اجراي پروژه

برخورداري پیمانکار از این نقدینگی مورد نیاز، از جمله مهمترین . پروژه است
 17شونده در این ارتباط مصاحبه. رفتمعیارهاي اعتماد کارفرما به پیمانکار به شمار می

 این انمدرنتیجه ترجیح. جهیمهاست با کمبود منابع مالی موا مدتما  ...": عقیده داشت
این شده است که این .  که منابع مالی قوي داشته باشندیماست که با پیمانکارانی کار کن

 دیگر "...تزمانمان به این پیمانکار واگذارشده اس پروژه ما مثل چندین پروژه هم
  . بیان شده است1هاي منابع ملموس پیمانکار در جدولشاخص

ر، منابع ناملموس اوست که ادبیات هاي پیمانکادومین مفهوم ذیل مقوله دارایی
هاي آن داشتند؛ نظیر اي به برخی از شاخصاعتماد تنها به صورت محدود اشاره

رز و شلیچر (، توانایی مدیریتی )2015نیکوالوا و همکاران (برخورداري از تجربه 
منابع ناملموس، ). 2009، ژي و پنگ 1997اسمیث و بارکلی (و دانش فنی ) 2013
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منابع ناملموس که ریشه . ده منابع ملموس پیمانکار براي انجام تعهداتش استکننتکمیل
دست دارد، بسیار در  ینازاهاي مدیریتی و مواردي در اعتبار، تجارب، دانش فنی، سیستم

قابلیت و توانایی اجراي پروژه پیمانکار اثرگذار است و این اطمینان را در کارفرما ایجاد 
. اش را به پایان برسانددر خواهد بود تا به بهترین شکل پروژهکند که پیمانکارش قامی

ین تر مهمیاز پروژه از موردنشده بود که برخورداري پیمانکار از نقدینگی  یانبازاین  یشپ
اما عالوه بر این، کارفرمایان . رفتمنابع ملموس پیمانکار براي اعتماد به او به شمار می

ط اضطرار، پیمانکار از اعتبار الزم نزد نهادهاي مالی براي این انتظار را دارند تا در شرای
لذا این اعتبار یکی از منابع ناملموس مهم پیمانکار از . تأمین مالی پروژه برخوردار باشد

در زمان  ...":  عنوان داشت3شونده ارتباط مصاحبه یندرا. شوندگان بودمنظر مصاحبه
، درواقع. براي اطمینان به اوست  مییتم مهآ، اجراي پروژه بحث منابع مالی پیمانکار

پیمانکاري است که در درجه اول یا خودش نقدینگی دارد یا ، اطمینان پیمانکار مورد
از توانایی دریافت تسهیالت براي اجراي ، اگر خودش از این منابع برخوردار نیست

، جود بیاید؛ تا اگر احیاناً مشکالتی در حین اجراي پروژه به واستپروژه برخوردار 
عملیات اجرایی را ادامه داده و جلوي متوقف شدن کار را ، بتواند با کمک این منابع

 به سایر منابع "...بگیرد که متأسفانه در این پروژه پیمانکار از این حیث ضعیف بود
  . اشاره شده است1ناملموس پیمانکار در جدول 

هایی است ها و تأییدیهنامههاي پیمانکار، گواهیسومین مفهوم ذیل مقوله دارایی
ها ها و تأییدیهنامهاین گواهی. شده و معتبر دریافت داشته است که از نهادهاي شناخته

حاکی از توانمندي پیمانکار در حوزه مشخصی بوده و منبع شناخت اولیه خوبی براي 
 توانمندي اي کهنامهترین گواهیمتداول. روداعتماد کارفرما به پیمانکار به شمار می

. ریزي استگذارد، رتبه دریافتی او از سازمان مدیریت و برنامهپیمانکار را به نمایش می
 قبلی پیمانکار و شده انجامهاي مختلف نظیر کارهاي این سازمان با بررسی شاخص

دهد که این رتبه، منابع و تجهیزات در اختیارش، رتبه مشخصی را به او اختصاص می
شرط اولیه کارفرمایان . رودبه شمار می  میهاي دولتی و عمو به پروژهنوعی فیلتر ورود
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در . یاز پروژه استموردنبراي اعتماد به پیمانکاران، برخورداري ایشان از حداقل رتبه 
هاي مشخصی  بندي در کشور ما رتبه ...":  اظهار داشت18شونده این راستا مصاحبه

این . تواند در هر کاري ورود پیدا کند کاري نمیبراي پیمانکاران وجود دارد و هر پیمان
هاي ما  پروژه. تهاي اصلی ما براي اعتماد به پیمانکار اس ها یکی از مالك گریدبندي

. توانند پیمانکاران تازه تأسیسی باشند  پیمانکاران ما نمیهستند و لذاهاي بزرگی  پروژه
سه به باال باشند و از تجارب خوبی خواهند با ما کار کنند باید گرید  پیمانکارانی که می

هاي پیمانکار که در اعتماد کارفرما به ها و تأییدیهنامه دیگر گواهی"...دبرخوردار باشن
  . بیان شده است1پیمانکار نقش دارد، در جدول 

. آخرین مفهوم ذیل مقوله دارایی پیمانکار، پیوند عاطفی پیمانکار با کارفرماست
هاي کنندگان پروژه که پیوندهاي احساسی و عاطفی مشارکتپژوهشگران عقیده دارند

یانگ و (آفرین باشد گیري اعتماد در رابطه میان آنها نقشتواند در شکلساخت می
گیري اعتماد، البته اشاره شده است که نقش منابع حسی در شکل). 2012همکاران 

با این وجود، در این ). 2012یانگ و همکاران (تر از سایر منابع اعتماد است ضعیف
تحقیق، برداشت پژوهشگران در نقطه مقابل قرار داشت و پیوندهاي عاطفی نه تنها 

تر از سایر منابع اعتماد نبود؛ بلکه به دلیل غلبه احساسات بر منطق و رابطه بر اهیت کم
جامعه تحت مطالعه بود،  میاي که از خصوصیات فرهنگ عموضابطه در فضاي پروژه

هاي شوندگان، شکلمصاحبه. گاه ممتازتري نسبت به سایر منابع اعتماد داشتبعضاً جای
مختلفی را براي توصیف پیوندهاي عاطفی برشمرده بودند و عموماً پیوند سیاسی، 
دوستی، خویشاوندي، قرابت مکانی، قومیتی و آشنایی قبلی پیمانکار با کارفرما را 

 بر اعتماد کارفرما به پیمانکار تأثیر مثبت دانستند که نمودهاي پیوند عاطفی میازجمله
، روابطی مثل رفاقت ...":  عقیده داشت7شونده  ارتباط مصاحبه  ینا در. دارد

حتی روابطی مثل همشهري بودن و قومیت یکسان با نفرات پیمانکار ، خویشاوندي
وجود  تأثیرگذار باشد؛ چون یک حس عاطفی مشترك به اعتماد به پیمانکارتواند در  می
اگر برحسب اتفاق یکی از . کند تر می آورد و طرفین رابطه را به یکدیگر نزدیک می
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 چون در اعتماد موثر خواهد بود؛ قطعاً، پیوندهاي فوق در پروژه وجود داشته باشد
 با توجه به آنچه در فوق بیان شد، "...تر هستند ها عاطفی ها نسبت به غربی اصوالً ایرانی

  :تحقیق را به شرح ذیل بیان نمودتوان قضیه دوم می
با تقویت دارایی پیمانکار شامل منابع ملموس پیمانکار؛ منابع ناملموس : 2قضیه 

هاي پیمانکار؛ و پیوند عاطفی پیمانکار با کارفرما، میزان ها و تأییدیهنامهپیمانکار؛ گواهی
  .یابداعتماد کارفرما به پیمانکار افزایش می

  
  عتماد کارفرماآگاهی پیمانکار و ا

اي نشده آگاهی پیمانکار از جمله مقوالتی بود که در ادبیات پیشین تحقیق به آن اشاره
طلبد، هاي ساخت شهري الزامات و شرایط خاص خود را میاز آنجا که پروژه. بود

 باشد، نکرده کارپیمانکاري که در این فضا . روندي به شمار میفرد منحصربههاي پروژه
یط و الزامات بیگانه خواهد بود و در طول اجراي پروژه با مشکالت متعددي با این شرا

تر ها پایینهاي پیمانکار نسبت به این نوع از پروژههرچه آگاهی. مواجه خواهد شد
یابد و حتی ممکن باشد، به همان نسبت، توان مواجهه او با چنین مشکالتی کاهش می

رو  ینازا. بست و شکست بیانجامدانکار به بناست پروژه در اثر این عدم توانایی پیم
توانند اعتماد کنند که از آگاهی او شوندگان تأکید داشتند که به پیمانکاري میمصاحبه

در ادامه هر یک از دو . هاي ساخت شهري مطمئن باشندنسبت الزامات و ماهیت پروژه
  .شودمفهوم ذیل مقوله آگاهی پیمانکار تشریح می

ها پروژه. پروژه استاو از الزاماتپیمانکار، آگاهییل مقوله آگاهیاولین مفهوم ذ
توانند منبعث از قوانین، ؛ این الزامات میاند همراهخصوصی همواره با الزامات به

  هايقرارداد و خواستهمرتبط با کارپروژه و یا برآمده از متناستانداردها و مشخصات
بایست از چنین الزاماتی ي پروژه، پیمانکار می براي اجرادرهرحال. کارفرمایی باشند

رو  ینازا. ، اقدامات الزم براي رعایتشان را تمهید نمایدها آنآگاه بوده و با علم به 
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در  میشوندگان اعتقاد داشتند که آگاهی پیمانکار از الزامات پروژه، نقش مهمصاحبه
اولین ...":  بیان داشت3شونده در این خصوص مصاحبه. نمایداعتماد به او ایفا می

کند آگاهی است؛ آگاهی پیمانکار از تعهدي که  موردي که زمینه اعتماد را ایجاد می
اگر .  مسلط باشدکامالًپیمان  میباید به قرارداد و به شرایط عمو، تبع دهد و به می

گیر کند که گریبان قاعدتاً مشکالت بعدي در پروژه ایجاد می، ها را نشناسد پیمانکارم این
   "...دشو خود پروژه می

. دومین مفهوم ذیل مقوله آگاهی پیمانکار، آگاهی او از ماهیت پروژه است
هاي ساخت شهري ماهیت مخصوص به خود ازاین بیان شد، پروژه یشپطور که  همان

در این . سازدشهري متمایز میهاي ساخت برون را از پروژهها آندارند و این ماهیت، 
پنج کیلومتر پروژه شهري معادل پنجاه ...":  اذعان داشت11نده شوخصوص مصاحبه

کار کردن در ، هاي شهريیکی از معضالت پروژه. کیلومتر خارج از شهر است
مجاورت ترافیک و بعضاً انحراف ترافیک است که به دلیل عدم مدیریت یکپارچه 

مچنین از دیگر ه. کند اجراي پروژه ایجاد میدرروندي زیاد ها مزاحمتپلیس ، شهري
توانید هاي بیابان این است که در پروژه شهري نمیهاي پروژه شهري با پروژهتفاوت

هاي  پروژهاین کهتر است و نهایتاً  اجراي آن طوالنیزمان مدتانفجار داشته باشید و لذا 
، معارضین اشجار، شهري همواره با معارضین مختلفی نظیر معارضین تأسیساتی

  "...افزایندها میرو هستند که بر پیچیدگی این نوع از پروژهو غیره روبهمعارضین ملکی 
شهري، تضمینی براي موفقیت او هاي ساخت برونرو موفقیت پیمانکار در پروژه ینازا

کند یجه، چنین شرایطی ایجاب میدرنت. رودهاي ساخت شهري به شمار نمیدر پروژه
 شهري آگاه باشد تا بتواند اطمینان کارفرما به هاي ساختکه پیمانکار از ماهیت پروژه

تواند شامل آگاهی او از آگاهی پیمانکار از ماهیت پروژه می. خود را جلب نماید
در . کارهاي پروژه، موقعیت مکانی پروژه و مشکالت احتمالی آتی اجراي پروژه باشد

اد کارفرما به مورد دیگري که در اعتم...":  اشاره داشت3شونده این راستا مصاحبه
دهد را از قبل  اینه که پیمانکار مشکالتی که در حین کار روي می، پیمانکار دخیل است
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کند باید   بافت شهري کار میینهمثال پیمانکاري که درزم عنوان به. بینی کند بتواند پیش
این موضوع . توجه داشته که در این بافت با چه مشکالتی سروکار خواهد داشت

 با توجه به آنچه در فوق "...تکننده کار اس، ین خواهد بود که پیمانکاردهنده ا نشان
  :توان قضیه سوم تحقیق را به شرح ذیل بیان نمودبیان شد، می
با افزایش آگاهی پیمانکار شامل آگاهی پیمانکار از الزامات پروژه؛ و : 3قضیه 

  .یابدنکار افزایش میآگاهی پیمانکار از ماهیت پروژه، میزان اعتماد کارفرما به پیما
  

  تعهد پیمانکار و اعتماد کارفرما
 همکاران و لندر(، متعهد بودن اوست اعتماد قابلین خصوصیات یک پیمانکار تر مهماز 

: هاي پژوهش، سه شکل از تعهد شناسایی شد که عبارتند ازبر پایه تحلیل یافته). 2004
کار به پروژه؛ و تعهد پیمانکار به قوانین تعهد پیمانکار به توافقات با کارفرما؛ تعهد پیمان

  .  شونددر ادامه هر یک از این سه شکل تعهد تشریح می. و مقررات حاکم بر پروژه
. اولین مفهوم ذیل مقوله تعهد پیمانکار، تعهد او به توافقات با کارفرماست

ها دهها و وعپژوهشگران پیشین این مفهوم را در قالب تعابیري چون پایبندي به قول
براي (و پایبندي به تعهدات قراردادي ) 2015 و منگ 2009براي مثال پینتو و همکاران (

بیان داشتند و آن را از ) 2015 و مانو و همکاران 2015مثال نیکوالوا و همکاران 
اساساً رابطه پیمانکار با کارفرما با یک توافق اولیه یا . دانستندمهمترین منابع اعتماد می

رود پیمانکار به این توافقات بنابراین قبل از هر چیز انتظار می. گیردکل میقرارداد ش
شونده در این خصوص مصاحبه.  نقض آن گام برنداردجهتقراردادي متعهد باشد و در 

اعتماد بین طرفین ایجاد ، اگر احترام به حریم قرارداد بگذاریم ...":  اشاره داشت2
حتماً بین ما مشکل پیش ، راتر از قرارداد بگذاریماما اگر بخواهیم پا را ف. شود می
 هاي ذیل مفهوم تعهد پیمانکار به توافقات با کارفرما در جدول سایر شاخص"...دآی می
  . ذکر شده است1
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دومین مفهوم ذیل مقوله تعهد پیمانکار که مورد توجه برخی از پژوهشگران 
تعهد پیمانکار . د او به پروژه استقرار داشت، تعه) 2011نظیر الو و راولینسون (پیشین 

به پروژه بدین معناست که در طول اجراي پروژه پیمانکار سعی و تالش و توجه خود 
را معطوف به پروژه نموده به نحوي که پروژه را مال خود بپندارد و آسیب به پروژه را 

 در حال کوشد تا پروژهدر این حالت پیمانکار تا حد توان می. آسیب به خود تصور کند
شوندگان عموماً با برشمردن مصاحبه. اجرا را با نهایت صالح و صرفه انجام دهد

براي . رفتارهاي منفی پیمانکاران تأکید داشتند که آنها معموالً تعهدي به پروژه ندارند
اي پیمانکاري آمد براي اجراي   یک پروژه در...":  عنوان داشت1شونده نمونه مصاحبه

وسازها و سایر  ت دریافت کرد؛ اما آن را صرف ساختپرداخ پروژه پیش
تنها پروژه را با مشکل مواجه  این کار او نه، هاي نامربوط به پروژه کرد گذاري سرمایه

هاي تعهد  سایر شاخص"...داعتماد کر کرد؛ بلکه من را هم نسبت به خودش بی
  . برداشت نمود1توان از جدول پیمانکار به پروژه را می

فهوم ذیل مقوله تعهد پیمانکار، تعهد او به قوانین و مقررات حاکم بر آخرین م
شوندگان عقیده داشتند که برخی تعهدات پیمانکار در پروژه، مصاحبه. پروژه است

خارج از دایره توافقات با کارفرما قرار دارد و از قوانین و مقررات حاکم بر پروژه 
است که پیمانکار به چنین تعهداتی نیز پایبند در اعتماد به پیمانکار مهم . شودمنبعث می

تواند شامل رعایت اصول و مشخصات فنی، ایمنی و غیره چنین تعهداتی می. باشد
یکی از دالیل اصلی اعتماد من به ....":  بیان داشت6شونده ارتباط مصاحبه یندرا. باشد

یی کار را طبق ها اصول فنی و اجرا پیمانکارانم در طول این پروژه این بود که آن
توان  با توجه به آنچه در فوق بیان شد، می"...ددادن شده انجام می استانداردهاي تعریف

  :قضیه چهارم تحقیق را به شرح ذیل بیان نمود
با افزایش تعهد پیمانکار شامل تعهد پیمانکار به توافقات با کارفرما؛ : 4قضیه 

وانین و مقررات حاکم بر پروژه، میزان تعهد پیمانکار به پروژه؛ و تعهد پیمانکار به ق
  .  یابداعتماد کارفرما به پیمانکار افزایش می
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  تقلب پیمانکار و اعتماد کارفرما
محدود مورد توجه صورتپرهیز از تقلب از جمله منابع مهم اعتماد است که به

. قرار داشت) 2012(و چاو و همکاران ) 2003(پژوهشگرانی چون چیونگ و همکاران 
ي است که ا گونه بهها ، فضاي جاري در پروژهشوندگان مصاحبه پایه دیدگاه بر

شان عموماً به اشکال مختلف سعی در خواهیطلبی و زیادهپیمانکاران به دلیل منفعت
براي مثال .  کاهش اعتماد را به دنبال خواهد داشتها آنتقلب دارند و این رفتار 

بینیم که پیمانکاري براي کارنکرده پول  ما میقتیو... ":  بیان داشت6شونده مصاحبه
بیشتر در این وادي سیر خواهد و خواهد یا براي کارهاي کم کرده پول بیشتري میمی
،  باشداش يا دنبال حیثیت حرفهو  دنبال کار باشد و دنبال آبرو باشد این کهکند تا می

شود و اگر در طول اه ما میی سیستل وارد این کهشود تا اعتماد ما به او کم و کمتر می
- سازي با توجه به مفهوم"...پروژه باشد که ممکن است تا فسخ پیمان هم پیش برویم

: دهدتوان گفت که تقلب پیمانکار در سه شکل خود را نشان می میشده انجامهاي 
تقلب پیمانکار در پذیرش تعهدات، تقلب پیمانکار در تنظیم اسناد پروژه و تقلب 

  .شوند تشریح میذکرشدهدر ادامه هر یک از اشکال . در اجراي پروژهپیمانکار 
اولین مفهوم ذیل مقوله تقلب پیمانکار که پیش از این مورد توجه ادبیات اعتماد 

این مفهوم بدان معناست که . قرار نداشت، تقلب پیمانکار در پذیرش تعهدات است
پذیرفتند که خارج از توان ی می داشتن مقدورات خود، تعهداتدر نظرپیمانکاران بدون 

 مثال عنوان به.  کاهش سطح اعتماد کارفرما را به دنبال داشتها آن بود و این عمل ها آن
ترین جایی که پیمانکار ما را نسبت به خودش  مهم...":  بیان داشت1 شونده مصاحبه

 ور درهاي او ج دهد که با توانایی آنجایی است که تعهداتی می، کند اعتماد می بی
توان به ین دالیل پیمانکار در پذیرش تعهدات خارج توان، میتر مهماز  "...یدآ نمی

در چنین فضایی، . هاي کشور اشاره کرد پروژهوکار کسبرکود حاکم بر فضاي 
هاي خارج از توان هاي ثابت خود، ناگزیر به پذیرش پروژهپیمانکاران به دلیل هزینه

هاي شوند و تمام تالش خود را در ادامه بر کلیمواقعی خود تحت هر شرایطی می
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  . نمایند تا از این طریق بتوانند ناتوانی خود را جبران کنندقراردادي معطوف می
دومین مفهوم ذیل مقوله تقلب پیمانکار که پیش از این در ادبیات اعتماد به آن 

طول اجراي پروژه، در . اي نشده بود، تقلب پیمانکار در تنظیم اسناد پروژه استاشاره
 از سوي پیمانکار تنظیم جلسات صورتها و وضعیتمستندات مختلفی نظیر صورت

حال اگر کارفرما غل و غشی در تنظیم این مستندات مشاهده نماید و دریابد . شودمی
که پیمانکار به طریق نامشروعی سعی در کسب درآمد اضافه دارد، اعتمادش به پیمانکار 

اعتمادي به  بی... ":  بیان داشت1شونده ارتباط مصاحبه یندرا. آسیب خواهد دید
 خالف واقع بخواهد چیزي را اثبات این کهگیرد؛  پیمانکار از جاي دیگري نیز نشئت می
 مثالً. ها روراست نباشد وضعیت  در صورتمثالً. کند تا پول بیشتري از ما دریافت کند

 آیتم این کهنجام داد و با علم به برداري ا پیمانکاري خاك، ها دریکی از پروژه
برداري  براي ما خاك،  اختالف قیمت دارندچند برابربرداري دستی و ماشینی  خاك

برداري ماشینی انجام داده بود؛ به این امید  که خاك وضعیت کرد درحالی دستی صورت
و زمانی که ما فهمیدیم گفت این خطا سهوي بوده نه عمدي و کارشناس  میکه تو نفه

هاي ما معمول شده  قدري در پروژه این روند به.  دستی درج کرده استاًمربوطه اشتباه
  "...ها اعتماد ندارم وضعیت است که من کارفرما به بخش عمدهاي از صورت

آخرین مفهوم ذیل مقوله تقلب پیمانکار که در ادبیات اعتماد به صورت محدود 
براي مثال اجمل و همکاران (فتار عدم صداقت در گ(هاي آن در قالب یکی از شاخص

به آن پرداخته شده بود، تقلب پیمانکار در اجراي )) 2016 و جیانگ و همکاران 2012
هاي دیگري نیز عالوه بر تنظیم اسناد، ممکن در حین اجراي پروژه، تقلب. پروژه است

 هاي شایع در میان پیمانکاران،یکی از تقلب. است از سوي پیمانکار مشاهده شود
ی است؛ به این معنا که پیمانکار از کمیت و کیفیت اجراي پروژه در جهت فروش کم

یکی از ....":  اظهار داشت1 شونده مصاحبهارتباط  یندرا. کاهدکسب منافع بیشتر می
زمانی است که از کار ، کند جاهایی که پیمانکار من را نسبت به خودش بدبین می

شوندگان نیز اعتقاد  برخی از مصاحبه"....د بگیرزند تا بتواند پول بیشتري از من می
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کاري نواقص پروژه داشتند و  پنهانواسطه به ها آنداشتند که پیمانکاران سعی در فریب 
. شدبردند، از میزان اعتمادشان کاسته میزمانی که ایشان پی به چنین رفتارهایی می

رخی موارد پیش آمد که در ب ...":  اعتقاد داشت5 شونده مصاحبه نمونه عنوان به
منظور افزایش سرعت در کار در نظر نگرفته بود و در خصوص  کیفیت را به، پیمانکار

لذا در این مورد میزان اعتماد به پیمانکار کاهش . کاري داشت نواقص کار مخفی
هاي ذیل مفهوم تقلب پیمانکار در اجراي پروژه  سایر شاخص1 جدول"...ودپیداکرده ب

توان قضیه پنجم تحقیق را به با توجه به آنچه در فوق بیان شد، می. هددرا نشان می
  :شرح ذیل بیان نمود

با افزایش تقلب پیمانکار شامل تقلب پیمانکار در پذیرش تعهدات؛ : 5قضیه 
تقلب پیمانکار در تنظیم اسناد پروژه؛ و تقلب پیمانکار در اجراي پروژه، میزان اعتماد 

  .یابدهش میکارفرما به پیمانکار کا
  

 حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما و اعتماد کارفرما
پیمانکاري . کنددر اعتماد به او ایفا می میحساسیت پیمانکار به منافع کارفرما، نقش مه

گیرد و یا حتی فراتر از آن، این که براي کسب منافع خود، منافع کارفرما را نادیده می
ی از میزان اعتماد راحت بهکند، فتن منافع کارفرما دنبال میمنافع را به قیمت از دست ر

کارفرمایان همواره به دنبال پیمانکارانی هستند که منافعشان را . کاهدکارفرما به خود می
آمده اقدام  یشپهاي بر منافع کارفرما مقدم نشمارند و در جهت سوءاستفاده از فرصت

، در طول پروژه، حساسیت پیمانکار به شده امانجهاي سازيبا توجه به مفهوم. ننمایند
تالش فعاالنه پیمانکار در جهت :  ازعبارتندشود که منافع کارفرما به سه شکل متبلور می

طلبی پیمانکار؛ و تالش فراتر رفتن از انتظارات عملکردي اولیه پروژه؛ عدم فرصت
این سه مفهوم تشریح در ادامه هر یک از . فعاالنه پیمانکار نسبت به منافع کارفرما

  .گردند می



   
  
  
  

 55  ...     اد کارفرما به پیمانکار بر پایهشناخت منابع اعتم

اولین مفهوم ذیل مقوله حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما که پیش از این 
در ادبیات اعتماد مورد توجه واقع نشده بود، تالش فعاالنه پیمانکار در جهت فراتر 

 توانانتظارات عملکردي در طول پروژه را می. رفتن از انتظارات عملکردي پروژه است
اي؛ به این به سه دسته تقسیم نمود؛ انتظارات زمانی، انتظارات کیفیتی و انتظارات هزینه

شده  بینی یشپمعنا که یک کارفرما از پیمانکار خود انتظار دارد تا اوالً پروژه را در زمان 
شده تکمیل نماید و سوماً پروژه تحویل دهد؛ دوماً پروژه را در ظرف بودجه درنظرگرفته

این موارد، . شده به پایان برساند یفتعرها، مشخصات و استانداردهاي بق خواستهرا مطا
 حداقل عنوان بهترین انتظارات کارفرمایی است که معموالً در اسناد پیمان پروژه بدیهی

ها نماید و اگر پیمانکار خود را ملزم به رعایت این حداقل. شوند تعریف میقبول قابل
توان گفت که او به تعهدات خود عمل را تحویل دهد، آنگاه می شده خواستههاي حداقل

سازي اما اگر پیمانکار، پا را فراتر از این گذاشته و در جهت بیشینه. نموده است
در . انتظارات عملکردي گام بردارد، به معناي حساسیت او به منافع کارفرما خواهد بود

از پیمانکاران دولتی این پروژه یکی ...":  اظهار داشت12شونده این خصوص مصاحبه
کیفیت اجراي که  يطور  به؛دانست کار می  خودش را صاحب وما بسیار دلسوز کار بود

این رفتار او .  بود و صرفاً به دنبال منافع مالی خودش نبودپروژه او باالتر از استانداردها
  "... بودمؤثردر اعتماد ما 

طلبی نسبت به منافع کارفرما، فرصتدومین مفهوم ذیل مقوله حساسیت پیمانکار 
اعتمادي، مورد تأکید ادبیات طلبی به عنوان یکی از منابع مهم بیفرصت. پیمانکار است

خواهی تحقیق قرار داشت و محققان، تعابیر مختلفی پیرامون آن داشتند؛ نظیر زیاده
 همکاران چیونگ و(؛ سوءاستفاده از دیگري )2009 و پینتو و همکاران 2004کادفورز (

اجمل و (پنهان  ها و مقاصدو برخورداري از انگیزه) 2012 و چاو و همکاران 2003
که  يطور بهطلبی در نقطه مقابل حساسیت به منافع قرار دارد؛ فرصت). 2012همکاران 

در طول اجراي . کننددر کاهش میزان اعتماد ایفا می میطلبانه نقش مهرفتارهاي فرصت
 ادعاهاي مثال عنوان به. شودهاي مختلفی پدیدار میه شکلطلبی بپروژه، فرصت
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شد طلبانه تلقی میشوندگان، رفتاري فرصتقراردادي از سوي پیمانکار از منظر مصاحبه
:  عقیده داشت8شونده در این راستا مصاحبه. که کاهش اعتماد ایشان را در پی داشت

دارند و کار پروژه با اتفاقات  ضعیفی یري پذبینی یشهاي شهري که پ در پروژه ..."
. به پیمانکارانی نیاز است که مورد اعتماد باشند، شود نشده زیادي مواجه می بینی پیش
اي بخواهند کلیم کنند و صرفاً به فکر منافع  ترین مسئله طور نباشد که سر کوچک این

 از منظر هاي قراردادي،برد در طراحی کلیم-  عدم رعایت استراتژي برد"...خود باشند
طلبی به شمار آمده که در تعارض با هاي فرصتشوندگان، از دیگر نشانهمصاحبه

حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما قرار دارد و کاهش اعتماد را به دنبال خواهد 
هایمان گیرهاي  ما در پروژه ...":  اظهار داشت9شونده ارتباط مصاحبه  ینا در. داشت

  ومعارضین ملکی، معارضین تأسیساتی داریم، ث ترافیک داریممختلفی داریم؛ بح
خوب اگر با این اوصاف . کنند زمان پروژه را طوالنی کنیم اشجار که ما را وادار می

قدر باید  قدر و این این، طبق این، پیمانکاري بیاید کاغذ رو بگذارد جلواش و بگوید
لذا .  باید از هم خداحافظی کنیمزنم که ما بقیه کار را دست نمی، بدهی و اگر ندهی

. کند خودش را با واقعیات نزدیک کند با علم به این شرایط سعی می، پیمانکار منصف
بله اگر بخواهد طبق قانون عمل کند که باید ده میلیارد از ما خسارت بگیرد؛ ولی او 

ي را به توانند چنین عدد ها هم که نمی این، قدر که خسارت ندیدیم گوید که ما این می
بنابراین برویم سمت عددهایی که هم ضرر و زیان ما را پوشش دهد و هم ، ما بدهند

این از نقاطی . ها توان پرداخت آن را به لحاظ مالی و قانونی داشته باشند  ایناین که
-هاي فرصت سایر شاخص"...تواند اعتماد را به پیمانکار به وجود بیاورد است که می

  .ن شده است بیا1طلبی در جدول 
آخرین مفهوم ذیل مقوله حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما، تالش فعاالنه 

ادبیات تحقیق، تعابیر مختلف و متنوعی از این . پیمانکار نسبت به منافع کارفرما است
چیونگ و (؛ فداکار بودن )1995  ،میر و همکاران(مفهوم داشتند؛ نظیر خیرخواهی 

 ،خاروف و همکاران(دیگري جوي فعاالنه در جهت منافع؛ جست)2013 ،همکاران
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). 2015 ،نیکوالوا و همکاران(هاي دیگران ؛ و بامالحظه بودن و درك دشواري)2014
 تنها نهکارفرما گویاي این مهم است که پیمانکار پیمانکار نسبت به منافعتالش فعاالنه

کارفرماست و خود عاالنه پیگیر منافع فصورت بهانگارد؛ بلکه منافع کارفرما را نادیده نمی
پیمانکار تأثیربسزایی در اعتمادکارفرما به این ویژگی. نمایدرا وقف رابطه با کارفرما می

 مثال عنوان به. ویژگی پیمانکار داشتندشوندگان تعابیر مختلفی از اینمصاحبه. او دارد
هان مانده از دید کارفرما را پیمانکار در جهت رفع ایرادات کار پن  تالشها آنبرخی از 

شونده در این خصوص مصاحبه. دانستندنشان از تالش فعاالنه او نسبت به منافعشان می
شده بود و بنا بود گواهی رفع  اي پیمانکاري کارش تمام در پروژه ...":  بیان داشت8

. بودازنظر ما کار بدون عیب بود و صدور گواهی رفع نقص بالمانع .  بدهیماونقص به 
دیدم خودش آمد گفت اینجاي کارم ایراد دارد و ، اما بعد که ما به پیمانکار تأیید دادیم

خوب چنین . بایستی برطرف شود و خودش با هزینه خودش آن ایراد را برطرف کرد
کند ایرادات کارش را  اعتمادتر از پیمانکاري است که سعی می پیمانکاري قطعاً قابل

ه سیستم ما با مشاهده چنین رفتارهایی از سوي پیمانکار به به حدي ک. الپوشانی کند
این نتیجه رسیده بود که این پیمانکار نیاز به نظارت ندارد؛ چون خودش کارش را 

شوندگان انتظار داشتند تا پیمانکار در  برخی دیگر از مصاحبه"...دهد خوبی انجام می به
اي از کند و این رفتارها را نشانهراستاي همسو ساختن خود با اهداف کارفرما اقدام 

-در این خصوص مصاحبه. دانستندتالش فعاالنه پیمانکار نسبت به منافع کارفرما می

هاي شهري  براي کارفرما معیار اصلی و اولی در پروژه ...":  تأکید داشت15شونده 
 خود این ناهمگونی در اولویت. زمان است؛ اما اولویت اول پیمانکار کسب سود است

اما در پروژه ما پیمانکار . تواند منجر به بروز تعارضات و کاهش اعتماد شود اهداف می
سعی کرد تا با کارفرما در خصوص بحث زمان همراه شود و لذا خود این اقدام 

 سایر 1 جدول "... هاي احتمالی و افزایش اعتماد شد پیمانکار باعث کاهش تنش
با توجه .  به منافع کارفرما را برشمرده استهاي تالش فعاالنه پیمانکار نسبتشاخص

  :توان قضیه ششم تحقیق را به شرح ذیل بیان نمودبه آنچه در فوق بیان شد، می
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با افزایش حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما شامل تالش فعاالنه : 6قضیه 
یمانکار پیمانکار در جهت فراتر رفتن از انتظارات عملکردي پروژه؛ تالش فعاالنه پ

طلبی پیمانکار، میزان اعتماد کارفرما به نسبت به منافع کارفرما؛ و کاهش فرصت
  .یابدپیمانکار افزایش می

  
  پذیري پیمانکار و اعتماد کارفرماانعطاف
پژوهشگران عقیده . اعتمادبودن اوستپذیري پیمانکار یکی از صفات مهم قابلانعطاف

رود؛ اما نبایستی در زمان در پروژه به شمار می میمهايرابطهدارند اگرچه قرارداد، مبناي
اجرا، نگاه صلب و فاقد انعطاف به آن داشت؛ چراکه این نگاه، کاهش اعتماد در روابط 

بر پایه ). 2011 ، خان و همکاران؛2007 ،خلفان و همکاران (را به دنبال خواهد داشت
 عام و طور بهي ساخت هاهاي پژوهش نیز مشخص گردید که پروژهتحلیل یافته

این . پذیري پیمانکار هستند خاص، نیازمند انعطافطور بههاي ساخت شهري  پروژه
نشده در طول پروژه ضرورت بینیپذیري گاهی در زمان بروز وقایع پیش انعطاف

یابد که در این حالت اسناد پیمان، پاسخگوي تعامالت کارفرمایی و پیمانکاري  می
اي احساس ن بر پایه مقدورات کارفرمایی و احتیاجات پروژهنیست و گاهی ضرورت آ

ین تر مهمشوندگان، برخورداري پیمانکار از این ویژگی را از عمده مصاحبه. شودمی
ما  ...":  عقیده داشت13شونده براي مثال مصاحبه. دانستنددالیل اعتماد به او می

هایمان بسیار ها روي قضاوتها اهل تعامل کردنیم و نحوه این تعامل کردن ایرانی
ی خوب بهنتواند با شما ، طرف مقابل هرچقدر هم که آدم توانمندي باشد. تأثیرگذار است

هاي ما هم وجود این در پروژه. یکارکنوجه حاضر نیستی با او  یچه بهشما ، تعامل کند
قرارداد و پیمانکاري داشتم که اصالً تعامل کردن را بلد نبود و تمام تمرکزش روي . دارد

شود با این پیمانکار کار کرد و عذرش را ما هم دیدیم که نمی، تعهدات بود
گیرند ، سه مفهوم ذیل این مقوله قرار میشده انجامهاي  با توجه به بررسی"...خواستیم
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سازگاري پیمانکار با شرایط کارفرما؛ سازگاري پیمانکار با شرایط :  ازاند عبارتکه 
در ادامه هر یک از این مفاهیم . ین پیمانکار در تعامل با کارفرماپروژه؛ و رسمیت پای

  .شوندتشریح می
پذیري پیمانکار، سازگاري او با شرایط اولین مفهوم ذیل مقوله انعطاف

شوندگان مصاحبه. بوداي نشدهاعتماد به آن اشارهکارفرماست که پیش از این در ادبیات
کشور عموماً با هايشهري بسان سایر پروژهساختايهاعتقاد داشتند که در اجراي پروژه

؛ از همین روي انتظار اند مواجهمالی منابعیژه با مشکالت تأمینو بهمتعددي مشکالت
. دارند تا پیمانکاران در طول پروژه، خود را با این مشکالت و شرایط سازگار نمایند

نقد مکفی است و لذا تمایل الیمکارفرما از منابعبرخورداريیکی از این مشکالت، عدم
ي مطالبات سازگار نقدیرغپرداخت هايدارند با پیمانکارانی کار کنند که خود را با روش

پیمانکارانی که چنین ویژگی . شوندنمایند و در چنین شرایطی حاضر به همکاري میمی
ارتباط   نیا در. توانند اعتماد کارفرما را به خود جلب کننددارند، تا حد زیادي می

تا شصت درصد بودجه ساالنه ما   حدود پنجاه ...":  اظهار داشت18شونده مصاحبه
این توانایی را داریم که با تهاتر ، چون ما ارگان دولتی نیستیم. منابع غیر نقد است

 نداشته تمایلدر این فضا ممکن است بعضی پیمانکاران . هایمان را پیش ببریم پروژه
شود اعتماد کرد که از چنین  ل با ما کار کنند و لذا به پیمانکارانی میباشند تا به این شک

 داشتند که در قیاس با پیمانکاران نظر اتفاقشوندگان  مصاحبه"... برخوردار باشندامکانی
توانند خصوصی، پیمانکاران دولتی به دلیل برخورداري از منابع مالی قوي، بهتر می

ترین دالیل گسترش  وفق دهند و لذا یکی از اصلیخودشان را با این شرایط کارفرما
-دیگر شاخص. استهاي ساخت شهري، این مهم حضور پیمانکاران دولتی در پروژه

  . ذکر شده است1هاي سازگاري پیمانکار با شرایط کارفرما در جدول 
پیمانکار که محققان پیشین به آن توجهی پذیريدومین مفهوم ذیل مقوله انعطاف

-ساخت هاي شد که پروژهازاین بیان یشپ. پروژه استسازگاري او با شرایطنداشتند، 

بسیاري هاي قطعیتشوند و لذا با عدممینشده زیادي مواجه بینی پیششهري با اتفاقات
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کنند که براي مواجهه با در چنین فضایی کارفرمایان به پیمانکارانی اعتماد می. اند همراه
یکی از مصادیق چنین . اشند و خود را با آن سازگار نمایندچنین شرایطی آماده ب

نکردن پروژه از سوي پیمانکار در زمان بروز مشکالت سازگاري، عبارت است از رها
 ...":  عنوان داشت9شونده راستا مصاحبهدر این. نشده حین اجراي پروژهبینیپیش

نشده سه  بینی ا به اتفاقات پیش اما بن؛شد ماهه انجام می بایست شش پروژه ما در اصل می
براي پیمانکار بسیار سخت است که براي شش ماه آمده باشد اما . سال به طول انجامید

، که این پیمانکار پایمردي کرد و پروژه را رها نکرد همین. سه سال درگیر کار باشد
شتند که در شوندگان عمدتاً اعتقاد دا مصاحبه"...دبسیار در اعتماد ما به او اثرگذار بو

قیاس با پیمانکاران خصوصی، پیمانکاران دولتی، سازگاري بیشتري با شرایط پروژه از 
یکی از  ...":  عقیده داشت11شونده در این خصوص مصاحبه. دهندخود نشان می

هاي اخیر ما به سمت یکی از پیمانکاران دولتی این است   پروژهندالیل اصلی سوق یافت
، ها در یک پروژه معطل شود تواند مدت صوصی نمیکه هر پیمانکار بخش خ

 دیگر "...اش را بخواباند و با مشکالت مالی پروژه بسازد آالتش و نیروي انسانی ماشین
  . آمده است1هاي ذیل مفهوم سازگاري پیمانکار با شرایط پروژه در جدول شاخص

اد به آن توجهی پذیري پیمانکار که در ادبیات اعتممفهوم ذیل مقوله انعطافآخرین
 هايزمان، اهمیت بسزایی در پروژه. پایین او در تعامل با کارفرماستنشده بود، رسمیت

 تأمین رضایت ساکنین مجاور این نوع ازجملهشهري دارد و بنا به دالیل متعدد ساخت
اي شوندگان باالتر از سایر اهداف پروژهها حتی اهمیت آن از منظر مصاحبهاز پروژه

شوندگان انتظار داشتند تا پیمانکاران در زمان اجراي پروژه از رو مصاحبه ینزاا. بود
بهره را از صرفه تري در تعامالت خود برخوردار باشند تا بتوانند نهایت رسمیت پایین

پیمانکار، عدم تکیه پایین از نمودهاي رسمیت . بروکراسی ببرندزمانی ناشی از کاهش 
اي آغاز تعهداتش است؛ به این معنی که جهت انجام کارهاي بر میهاي رساو به رویه

و   میپروژه، پیمانکار نیازي به طی تشریفات قانونی، مراحل قراردادي، مکاتبات رس
هاي شفاهی کارفرما، خواسته او را صدور دستور کارها نداشته باشد و بر پایه قول
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گیرند و اعتمادش را قرارمیتر مورد وثوق کارفرما چنین پیمانکاري آسان. اجابت کند
هاي ما مسائل  در پروژه...":  عقیده داشت18شونده ارتباط مصاحبه یندرا. کنندجلب می

توانیم صبر  زمانی نمیها به دلیل فورس وقتبعضی. آید زیادي پیش مینشده بینی پیش
ر را انجام گوییم که برو این کالذا به پیمانکار می. کار طی شودتشریفات میکنیم تا تما

اگر پیمانکار حاضر شود بدون طی . کنم من بعداً مسائل قراردادي آن را حل می، بده
شود و  جویی می اوالً در زمان اجراي پروژه صرفه، کار را انجام دهد، تشریفات قانونی

 1 جدول"...کند شود و دوماً اعتماد من به او را تقویت می پیشرفت پروژه تسهیل می
با توجه به آنچه در فوق بیان شد، . دهدذیل این مفهوم را نشان میهاي دیگر شاخص

  :توان قضیه هغتم تحقیق را به شرح ذیل بیان نمودمی
پذیري پیمانکار شامل سازگاري پیمانکار با شرایط با افزایش انعطاف: 7قضیه 

ا کارفرما؛ سازگاري پیمانکار با شرایط پروژه؛ و کاهش رسمیت پیمانکار در تعامل ب
  .یابدکارفرما، میزان اعتماد کارفرما به پیمانکار افزایش می

  
  ثبات پیمانکار و اعتماد کارفرما

هاي پژوهش، ثبات پیمانکار به معناي ثبات داشتن فعل و رفتار و نفرات بر پایه یافته
. کرددر اعتماد کارفرما ایفا می میپیمانکار است که به ویژه در بستر این تحقیق، نقش مه

ی از دالیل اهمیت یافتن ثبات به عنوان یکی از منابع اعتماد در بستر تحقیق حاضر، یک
هاي هاي ایران به طور عام و محیط پروژههاي بسیار در محیط پروژهوجود ناپایداري

شوندگان اعتقاد در چنین محیطی، مصاحبه. ساخت شهري تهران به طور خاص است
مانکار را ندارند و لذا اعتماد کردن براي آنها دشوار بینی رفتار پیداشتند که امکان پیش

این به ویژه در بخش پیمانکاري دولتی نمود بیشتري داشت؛ چرا که پیمانکاران . است
با ناپایداري سیاسی نیز مواجه بودند که یکی از  میهاي عمودولتی عالوه بر ناپایداري

 بر 17شونده در این ارتباط مصاحبه. دترین آثار آن، جابجایی زیاد مدیران آنها بوابتدائی
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از اتفاقاتی که خاص کشور ماست این است که وقتی مدیري در  ...": این باور بود
شود؛  کلی عوض می ها به ها و برنامه سیاست، شود هاي پیمانکاري ما عوض می مجموعه

ر دانی که با چه کسی قرا لذا در این شرایط اعتماد کردن سخت است؛ چون شما نمی
دهد، ثبات پیمانکار در قالب دو ها نشان می تحلیل یافته"...یاست طرف حساب باش

در ادامه هر . ثبات نیروي انسانی پیمانکار و ثبات سازمانی پیمانکار: یابدمفهوم تجلی می
  .شوندیک از این دو مفهوم تشریح می

ه پیش از این اولین مفهوم ذیل مقوله ثبات پیمانکار، ثبات نیروي انسانی اوست ک
این شکل از ثبات به معناي ثبات نفرات . محققان حوزه اعتماد به آن نپرداخته بودند

شوندگان عقیده داشتند که مصاحبه. اي و نفرات سازمانی پیمانکار استپروژه
شان با  که از چنین ثباتی چه در طول اجراي پروژه مشتركاعتمادند قابلپیمانکارانی 

. آن برخوردار باشند و کمترین تغییرات از این حیث را دارا باشندایشان و چه پیش از 
تر  یناناطم قابلاز این منظر معموالً پیمانکاران خصوصی نسبت به پیمانکاران دولتی 

 در کار با یک پیمانکار خصوصی ...":  بیان داشت2شونده براي مثال مصاحبه. بودند
طرف هستید؛ اما در عموماً با نفرات ثابتی تر است چون   راحتمقایسه با پیمانکار دولتی

پیمانکار   بهمن اعتماد بیشتريیجه درنت. د وجود نداراین ثبات، سمت پیمانکار دولتی
 شرکت دولتی ممکن است سرپرست کارگاهی براي نمونه در.  خواهم داشتخصوصی

ت برود و کنم را بنا به دالیلی عوض کند و یا او از آن شرک که دارم با او خوب کار می
   "...لذا اطمینانی به ماندگاري نفرات نیست

این شکل از ثبات، . دومین مفهوم ذیل مقوله ثبات پیمانکار، ثبات سازمانی اوست
-مصاحبه. مشی و ثبات کلیت سازمان پیمانکار استدربردارنده ثبات کاري، ثبات خط

براي . دانستندار میبراي اعتماد خود به پیمانک میشوندگان ثبات سازمانی را عامل مه
 با اشاره به مشکالتی که در ازاي انحالل شرکت پیمانکار در حین 9شونده مثال مصاحبه

آمده که با  اي پیش بعضاً در پروژه...": شود، عنوان داشتاجراي تعهداتش حاصل می
آن تشکیالت یا بنیاد . یک پیمانکاري کار را شروع کردیم و او در حین کار منحل شد



   
  
  
  

 63  ...     اد کارفرما به پیمانکار بر پایهشناخت منابع اعتم

. اآلن شما بیا با این شرکت جدید کارکن. ردیمگفته آقا این شرکت را ما منحل کآمده 
آیا ، با توجه به این. دآی ها به ما می این وسط معلوم نیست چه بالیی بر سر تعهد آن

 با توجه به آنچه در فوق بیان شد، "...شود به آن تشکیالت یا نهاد اعتماد داشت؟ می
  : به شرح ذیل بیان نمودتوان قضیه هشتم تحقیق رامی

 سازمانیانسانی پیمانکار؛ و ثباتنیرويپیمانکار شامل ثباتثباتبا افزایش: 8قضیه 
  .یابدپیمانکار، میزان اعتماد کارفرما به پیمانکار افزایش می

  
  پذیري پیمانکار و اعتماد کارفرماسلطه

د که پیش از این در ادبیات پذیري پیمانکار از جمله مقوالتی بوآخرین مقوله یعنی سلطه
در اعتماد به  میشوندگان نقش مهاي نشده بود؛ اما از نظر مصاحبهاعتماد به آن اشاره

پیمان در اجراي  میجایگاه ممتازي که شرایط عمو. کردپیمانکار در این بستر ایفا می
ت به ها به کارفرمایان ایرانی بخشیده و نیز دست باالتر این کارفرمایان نسبپروژه

پیمانکاران بر پایه موقعیت ممتاز قراردادي، موجب شده بود تا کارفرمایان همواره 
پذیري از نگاهی باال به پایین به پیمانکاران داشته باشند و بر پایه این نگاه، انتظار سلطه

به همین سبب کارفرمایان، پیمانکارانی را مورد اعتماد . سوي پیمانکار را داشته باشند
 از تسلط کافی ها آن که اصطالحاً تحت امرشان باشند و بتوانند در رابطه با بینندمی

از این منظر هرچه پیمانکاران، بیشتر تابع نظر کارفرمایان باشند و . برخوردار باشند
پذیرتر باشند، بیشتر مورد وثوق تحت سلطه ایشان قرار داشته باشند و اصطالحاً سلطه

هاي صورت گرفته، دو مفهوم در ذیل این مقوله قرار بر اساس تحلیل. گیرندقرار می
هاي کارفرما؛ و رعایت شأن کارفرمایی متابعت پیمانکار از خواسته: داشتند که عبارتند از

  . شونددر ادامه هر یک از این دو مفهوم بیشتر تشریح می. از سوي پیمانکار
هاي  خواستهپذیري پیمانکار، متابعت او ازاولین مفهوم ذیل مقوله سلطه

هایی دارند که بعضی در عموماً در طول اجراي پروژه، کارفرمایان خواسته. کارفرماست
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چارچوب تعهدات پیمانکار و برخی فراتر از تعهدات پیمانکار است؛ اما انتظار دارند 
 از سوي وکاست کمهاي قراردادي، بی خواستهمانند بهي نیز فراقراردادهاي این خواسته

هاي پژوهش گویاي آن است که هر چه یافته. ن مورد اطاعت قرار گیردپیمانکارا
ها کمتر تبعیت کنند، به همان میزان، اعتماد کارفرما به پیمانکار پیمانکاران از این خواسته

یابد و این کاهش اعتماد ممکن است موجب قطع رابطه همکاري در طول کاهش می
 با چنین پیمانکارانی را با تردید مواجه هاي آتی کارفرماپروژه شده و حتی همکاري

داد که معموالً پیمانکاران بخش خصوصی در شوندگان نشان میتجربه مصاحبه. کند
در این راستا . دهندقیاس با پیمانکاران بخش دولتی، متابعت بیشتري از خود نشان می

نکار دولتی در واقعیت را بخواهید میزان چالش با پیما...":  بیان داشت5شونده مصاحبه
ازآنجاکه پیمانکار خصوصی پشتوانه محکم و باالتري غیر از . این پروژه بیشتر بود
لذا کارفرما با صرف انرژي کمتر . ها معموالً بیشتر بود شنوي آن خودش ندارد؛ حرف

  "...رسیداش میبراي پیمانکار خصوصی به نسبت پیمانکار دولتی به خواسته
 پیمانکار، پذیرش خواسته کارفرما از سوي پیمانکار در هاي متابعتیکی از نشانه

تجارب . یري افراد مورد وثوق کارفرما در مناصب کلیدي پروژه استکارگ بهخصوص 
 ها آنکاري مطلوب کارفرمایان با افراد مختلف در حوزه پیمانکاري، نوعی اطمینان براي 

 در پروژه کاهش دهند، رو براي آنکه سطح ریسک خود را ینازاآورد و به همراه می
هاي پیمانکاري که هاي خود با نفرات به خصوصی از شرکتکنند تا در پروژهتالش می

هاي پیمانکاري دولتی بیشتر مصداق این مهم در شرکت. مورد وثوقشان هستند کار کنند
هاي ها نسبت به شرکتگونه شرکت ینایابد؛ چراکه تغییرات نفري زیادي در می

ها  بعضی وقت ....":  بیان داشت8شونده بر همین مبنا مصاحبه. دهدخصوصی رخ می
کنند که شرط اصلی مدیران ما براي  قدري خوب کار می بعضی نفرات پیمانکار به

مسئولیت انجام کار را بر عهده ، واگذاري کار به پیمانکار این است که آن شخص
ست کارگاهی را مشغول به کار سرپر، پیمانکاري در اولین کاري که با ما داشت. بگیرد

قدري خوب عمل کرد که در پروژه بعدي به پیمانکار گفته شد اگر این آقا  کرد و او به
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  "....ما با شما کارخواهیم کرد، گذاري را براي سرپرست کارگاهی می
ها، کارفرمایان انتظاراتی شد که در طول اجراي پروژهها دیده میگاهاً در مصاحبه

 کارفرمایان مثال عنوان به. هاي قراردادي بودن داشتند که فراتر از چارچوباز پیمانکارا
شد و از پیمانکار انتظار داشتند تا اگر در خارج از محدوده پروژه مشکالتی ایجاد می

در . بایست بدون درنگ پاسخگوي آن انتظارات باشند میها آنکردند، طلب کمک می
اي اتفاق افتاد  در پروژه ...": الی اظهار داشت با ذکر مث9شونده این خصوص مصاحبه

. که در حین کار به یک پست برق در کنار پل برخورد کردیم که براي اداره برق بود
را بیایید چند متر ، کنید اداره برق به ما گفت خوب اینی که دارید اینجا خراب می

 که این کار را انجام ما هم به پیمانکارمان گفتیم. تر براي من جایگزین بسازید طرف آن
دهد؛ اما پیمانکارمان گفت که ببینید من در محدوده پروژه موظف به انجام کار هستم و 

. توانم آنجا کارکنم من نمی، گویید چون خارج از محدوده پروژه من استآنجایی که می
 از  شما چنین کاري رااین که. بهاي ابنیه است بهاي کار من بر پایه فهرست ثانیاً فهرست

توانم؛ چه  بهاي دیگري است و من نمی خواهید کار سیویل است و در فهرست من می
کند که شما که  یعنی یک کاري با شما می. خواهید پول من را بدهیدطوري می

اگر کاري از او بخواهید او بالفاصله چشم ، کردید کارفرماي او هستید و فکر می
اآلن باید التماسش را بکنید تا ، دهید او میوبیش به  گوید و حاال شما پولش را کم می

 دیگر "...؟خواهد با چنین پیمانکاري کار کند خوب کی دلش می. این کار را انجام دهد
 نشان داده 1هاي کارفرما در جدول هاي ذیل مفهوم متابعت پیمانکار از خواستهشاخص

  .شده است
کارفرمایی از سوي أنپذیري پیمانکار، رعایت شدومین مفهوم ذیل مقوله سلطه

ساخت ایران هايپایین کارفرما به پیمانکار در پروژهجوغالب نگاه باالبه. پیمانکار است
 خاص موجب شده است تا کارفرمایان طور بهشهري ساختهاي عام و در پروژهطور به

این . دهندنسبت به متزلزل شدن جایگاه خود از سوي پیمانکاران واکنش نشان
قدرت باالتري برخوردار باشند اعمالدارند تا در برابر پیمانکار از توان تمایلکارفرمایان
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عدم احترام پیمانکار به چنین . و بتوانند همواره دست باالتري در رابطه داشته باشند
جایگاهی و اقدام او در جهت مخدوش ساختن این معادله قدرت، کاهش اعتماد 

شوندگان اعتقاد داشتند که عمده دلیل  مصاحبهالبته. کارفرما را در پی خواهد داشت
هاي اعمال قدرت پیمانکار و عدم توجه او به شأن کارفرمایی، برخاسته از محدودیت

شان در هاي مالی و نقدینگیایشان بر این باور بودند که به دلیل محدودیت. کارفرماست
- که به دلیل قدرت چند سال اخیر، ناگزیر به همکاري با پیمانکاران قدرتمندي شدند

هاي کارفرما تبعیت کرده و کمتر خود را ملزم به زنی باالترشان، کمتر از خواستهچانه
دهد که پیمانکاران خصوصی از ها نشان مییافته. دانستندرعایت شئونات کارفرمایی می

تی این منظر، بیشتر از پیمانکاران دولتی مورد وثوق قرار داشتند؛ چراکه پیمانکاران دول
به دلیل روابط، منابع و امکاناتی که در اختیار داشتند و نیز ماهیت سازمانی و 

زنی باالتري نسبت به کارفرما برخوردار شان به قواي حاکمیتی، از قدرت چانه وابستگی
ما وقتی با پیمانکاران بخش  ...":  بیان داشت10شونده  مصاحبهمثال عنوان به. بودند

وقتی در . شود وجه در قدرت ما مشکلی ایجاد نمی هیچ هب، خصوصی سروکار داریم
 ها هم ملزم هستند که آن، کنیم نشینیم و تصمیماتی منطقی اتخاذ می جلسات می

اما . اي ما را قبول کنند و در جهت پیشبرد اهداف پروژه قدم بردارند  حرفهتصمیمات
 مثالًآوردند یا وقتی با پیمانکاران دولتی سروکار داریم که سرمایه را خودشان 

شویم که انتظاراتشان از ما  متوجه می، هاي خاصی در پروژه از خود نشان دادند انعطاف
ها تحکم کنیم و رفتاري که با پیمانکار خصوصی  توانیم به آن باالست و دیگر ما نمی

ها خواهش کنیم تا یک کاري را براي  مجبوریم که از آن. ها داشته باشیم داشتیم را با آن
شود  بعضاً دیده می. رساند خوب این قدرت ما را بسیار به سطح پایین می.  انجام دهندما

توانیم چیزي  کنند و ما نمی که با عصبانیت و بدون خداحافظی جلسات ما را ترك می
هاي ذیل  دیگر شاخص"...ندها در رابطه با ما حاکم شد درواقع آن. ها بگوییم به آن

با .  نشان داده شده است1 از سوي پیمانکار در جدول کارفرماییمفهوم رعایت شأن
  :توان قضیه نهم تحقیق را به شرح ذیل بیان نمودتوجه به آنچه در فوق بیان شد، می
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هاي پذیري پیمانکار شامل متابعت پیمانکار از خواستهبا افزایش سلطه: 9قضیه 
ماد کارفرما به پیمانکار کارفرما؛ و رعایت شأن کارفرمایی از سوي پیمانکار، میزان اعت

  .یابدافزایش می
  
  گیريبندي و نتیجهجمع

ها، نگاه محققان حوزه تکامل تحقیقات پیرامون بهبود عملکرد پروژهدر روند روبه
مدیریت پروژه از مباحث سخت فاصله گرفته و کانون تمرکز ایشان به مباحث نرم این 

دایم بروز یافته و با توجه به نقش در نتیجه این تغییر پارا. حوزه معطوف شده است
غیرقابل انکار پدیده اعتماد در ارتقاي عملکرد پروژه، در سالیان اخیر، تحقیقات پیرامون 

اي با رشد نسبی همراه شده است؛ با این وجود، همچنان موضوعات آن در روابط پروژه
یکی از . استمتعددي در این ناحیه مغفول مانده که نیازمند توجه بیشتر پژوهشگران 

چنین موضوعاتی، شناخت منابع اعتماد در روابط میان ارکان پروژه، به طور عام و در 
روابط میان کارفرما و پیمانکار، به طور خاص است که چندان شفاف و روشن نیست و 

رغم ماهیت وابسته به بستر پدیده اعتماد، تحقیقات کیفی اندکی در این خصوص علی
نجا که تاکنون تحقیقی در خصوص شناخت منابع اعتماد در روابط از آ. انجام شده است

اي متمایز آن، انجام رغم خصوصیات زمینههاي ساخت ایران، علیمیان ارکان پروژه
گیري از رویکرد کیفی و با درنظر داشتن نشده بود، این تحقیق تالش داشت تا با بهره

ان اعتمادشونده، منابع اعتماد کارفرما به کارفرما به عنوان اعتمادکننده و پیمانکار به عنو
هاي ساخت هاي قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژهپیمانکار را از دریچه ویژگی

هاي دانشی مذکور را برطرف شهري تهران جستجو نماید و از این رهگذر شکاف
 18با هاي عمیقی اي مصاحبهبراي این منظور به کمک  متدولوژي نظریه زمینه. نماید

هاي ساخت شهري صورت اندرکاران بخش کارفرمایی پروژهنفر از مطلعین و دست
 مقوله منحصر به فرد 9 مفهوم و 28 کد باز، 148گرفت و از طریق کدگذاري باز، 
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سپس به ). 1جدول (کرد هاي پیمانکار قابل اعتماد را توصیف میحاصل شد که ویژگی
اعتماد کارفرما (ی شده در پیوند با مقوله هسته هاي شناسایکمک کدگذاري نظري، مقوله

 گانه تحقیق، توصیف و در قالب 9قرار گرفت و از این طریق، قضایاي ) به پیمانکار
  .به تصویر کشیده شد) 1شکل(مدل نظري 

هاي قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر  مقوله حاصل شده تحقیق حاضر که ویژگی9
توانایی پیمانکار، دارایی : دادند، عبارت بودند ازهاي ساخت شهري را شکل میپروژه

پیمانکار، آگاهی پیمانکار، تعهد پیمانکار، تقلب پیمانکار، حساسیت پیمانکار نسبت به 
این . پذیري پیمانکارپذیري پیمانکار، ثبات پیمانکار و سلطهمنافع کارفرما، انعطاف

هایی دسته اول مقوله. جزا تقسیم کردبندي به سه دسته متوان در یک طبقهها را میمقوله
 منحصر به بستر تحقیق حاضرند؛ به نحوي که تاکنون نه خود و نه کامالًهستند که 

از جمله این . مفاهیم و نه کدهاي ذیل آنها مورد توجه پژوهشگران پیشین قرار نداشت
 دلیل پذیري، ثبات و آگاهی پیمانکار اشاره داشت که بهتوان به سلطهها میمقوله

هایی هستند که دسته دوم مقوله. خصوصیات متمایز بستر این پژوهش پدیدار شدند
خود منحصر به فرد نبوده و محققان قبلی به آنها اشاره داشتند؛ اما در بستر پژوهشی 

از جمله . تر شده بودحاضر انسجام بیشتري یافته و حلقه مفاهیم و کدهاي آنها کامل
له توانایی پیمانکار بود که پیش از این نیز مورد اشاره هاي این دسته، مقومقوله

هاي آن را توانایی سازي، سازهپژوهشگران قبلی قرار داشت و ایشان در پروسه عملیاتی
هاي پروژه و توانایی حل مسأله برشمرده بودند؛ اما به فنی، توانایی دستیابی به مایلستون

، برخی مفاهیم نظیر )سازيمفهوم(به کل گیري از رویکرد کیفی و نگاه جز دلیل بهره
نفعان، مهارت مذاکره و کارآمدي اداري به عنوان مفاهیم خاص توانایی مدیریت ذي

البته . بستر این پژوهش پدیدار شدند و اجزاي مقوله توانایی پیمانکار را کامل نمودند
ان قبلی، هاي مورد اشاره محققالزم به ذکر است که در سطح کدهاي باز، ذیل سازه

هاي توان به مقولههاي این دسته میاز دیگر مقوله. کدهاي منحصر به فردي حاصل شد
رغم اشاره سطحی ادبیات پذیري پیمانکار اشاره داشت که علیتعهد، تقلب و انعطاف
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دسته سوم . شان منحصر به فرد بودندپیشین به آنها، اما اغلب مفاهیم و کدهاي ذیل
 هرچند به صورت موردي، به برخی از مفاهیم و کدهاي هایی هستند کهمقوله

اي انسجام دهنده در رأس زیرمجموعه آنها در ادبیات پیشین اشاره شده بود؛ اما مقوله
صورت گرفته در کدگذاري باز، ضمن  میزنی مفهوآنها وجود نداشت و لذا با برچسب

ر سطح باالتري از انتزاع، پدیدار شدن مفاهیم و کدهاي جدیدِ مرتبطِ برآمده از بستر، د
توان به براي مثال می. فردي حاصل گردیددهنده نوپا و منحصربههاي انسجاممقوله

مقوله حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما اشاره داشت که پیش از این در ادبیات 
در طلبی اشاره شده بود؛ اما این مفهوم تحقیق، به یکی از مفاهیم ذیل آن، یعنی فرصت

کنار مفاهیم منحصر به فردي چون تالش فعاالنه پیمانکار در جهت فراتر رفتن از 
انتظارات عملکردي پروژه و نیز تالش فعاالنه پیمانکار نسبت به منافع کارفرما، مقوله 
جدید حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما را شکل دادند؛ ضمن آنکه کدهاي 

همچنین در این . طلبی در این تحقیق شناسایی شدمنحصر به فردي ذیل مفهوم فرصت
توان از مقوله دارایی پیمانکار نام برد که با وجود اشاره ادبیات پیشین به برخی دسته می

از کدهاي باز زیرمجموعه آن، اما کلیه مفاهیم و اغلب کدهاي باز ذیل این مقوله، 
  . منحصر به فرد بودند
ها در یافته بودن وق که شاهدي است بر بدیعشده ف ارائه بنديفارغ از طبقه

بکارگیري رویکردهاي کیفی در حاضر و تأییدي است بر ضرورتبسترپژوهشی
ها و بسترهاي پژوهشی متفاوت؛ از دیگر خصوص موضوعات پیرامون اعتماد در محیط

سلسله مراتبی از خصوصیات  میدستاوردهاي مهم و بدیع این پژوهش، تنظیم نظا
ها به مفاهیم و اعتماد پیمانکاران است که طی آن با یک نظم مشخص، مقولهقابلیت 

توانند با تحقیقات آتی می). 1جدول (مفاهیم به کدهاي باز قابل شکسته شدن است 
اصالح و تعدیل این مهم به کمک رویکردهاي کمی، از آن در جهت توسعه ابزار 

 و بر این اساس، زمینه توسعه سنجش قابلیت اعتماد پیمانکاران بهره گیرند میبو
  .اي را فراهم آورندتحقیقات اعتماد در روابط پروژه
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اي بود که بر پایه شواهد حاصل از هاي مقایسهدستاورد دیگر این پژوهش، تحلیل
از . ها، میان پیمانکاران بخش دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی پدید آمدمصاحبه

هاي ساخت شهري  دولتی و خصوصی در پروژهآنجا که طیفی گسترده از پیمانکاران
حضور داشتند، تالش شد تا دریافته شود که کدام دسته از این پیمانکاران بیشتر مورد 

هاي انجام شده با بر این اساس، بر پایه تحلیل مصاحبه. اعتماد کارفرما قرار دارند
ن داشتند، چنین کنندگانی که سابقه همکاري با هر دو دسته از این پیمانکارامشارکت

هاي قابلیت اعتماد نظیر توانایی پیمانکار، پیمانکاران استنباط شد که از منظر برخی مقوله
پذیري هاي دیگر نظیر انعطافاعتمادتر بودند و از منظر برخی مقولهخصوصی قابل

پیمانکار، این پیمانکاران دولتی بودند که بیشتر مورد اعتماد قرار داشتند؛ لذا برآیند 
 کدام دسته این کهتوان حکم کلی در خصوص ها به این مهم منتهی شد که نمیتحلیل

بایست یا آنها را از از این پیمانکاران قابل اعتمادترند، ارائه داد و براي این منظور می
ها و شاید حتی از حیث هر یک از مفاهیم حاصل شده، به حیث هر یک از مقوله

هاي بایست آنها را به کمک سیستمار داد و یا میصورت جداگانه، مورد مقایسه قر
  .گیري چندمعیاره مقایسه نمودتصمیم

هاي کیفی، محدود بودن ترین محدودیت این تحقیق، به مانند دیگر پژوهشمهم
توانند پذیري مدل حاصل شده است؛ لذا تحقیقات آتی میجامعه تحت بررسی و تعمیم

اي تحقیق حاضر، در جامعه میایاي مدل مفهوبا رویکرد کمی، در راستاي آزمون قض
هاي این ها انجام شوند و نتایج آنها، با یافتهها و زمینهتر و یا در سایر پروژهوسیع

  . پژوهش، مورد مقایسه قرار گیرد
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