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 چكيده

 و نيز يساختمان یهاعوامل پروژه نيآن ب یريگمرتبط با مفهوم اعتماد و روش شكل اتيمقاله ضمن مرور ادب نیدر ا

 از این مطالعه، هدفپردازیم. مي صورت گرفته يدانيم یمطالعه جیحضور اعتماد در روابط، به ارائه نتا یایمزا يبررس

منظور  بدین. است يسه عامل به روش اجراشده ساختِ یهاپروژهعوامل اصلي  ميان يسازمان نيباعتماد ِ زانيم یريگاندازه

 نيز های مسكوني، تجاری، اداری، صنعتي و نظامي وهای مشاور دارای رتبه یک ساختمانهای کارفرما، شرکتسازمان از بين

روابط و  انتخاب شد در دسترس یريگنمونهسازمان و شرکت حاضر بر اساس  11 ،های پيمانكار دارای رتبه یک ابنيهشرکت

موردبررسي قرار  رابطه 01در  پيمانكار و مشاور، از منظر سطح اعتماد بين سازماني -پيمانكار -مشاور، کارفرما -بين کارفرما

اعتماد بين کارفرما و پيمانكار در مقایسه با رابطه بين کارفرما و مشاور و مشاور و پيمانكار  که دهديمنشان  جینتا .گرفت

 قرار گيرد. يموردبررس هاپروژهیكي از عوامل شكست  عنوانبه توانديماست و این امر  ترفيضع
  

 .يسه عامل یقراردادها، ساخت یهاپروژه ،یهمكار تيموفقاعتماد بين سازماني، اعتماد،  :واژگان كلیدی 
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The status of trust between construction project participants 
  

Abstract 
In this paper, an in-depth review has been performed on literature related to the 

concept of trust, its development stages during construction project and the benefits of trust 

in relationships, initially. The main gist of this study is measuring inter-organisational trust 

between the main participants of construction project with Design-Bid-Build project 

delivery method. For this purpose, the present research combined with some case studies 

has been carried out among client organisations, the first grade consultant and the first 

grade contractor companies. 11 companies have been chosen as sample cases and assorted 

kind of possible relationship among client, consultant and contractor have been 

investigated. The inter-organisational trust level has been measured for more than 01 of 

these existing relationships. Results reveal that the level of trust between client and 

contractor is in the weakest level in comparison with the level of trust among client and 

consultant as well as consultant and contractor. This lack of trust between client and 

contractor can be identified as one of the causes for project failures and needs to be studied 

with greater details.  

    

Keywords: Trust, Inter-organisational trust, sucessful collaboration, construction projects, 

Design-Bid-Build contracts. 
 

 

 مقدمه -1

عنوان ابزاری برای مدت به روابط درازمدت و همكارانه یكپارچه، بهتمرکز بر روابط معامالتي و کوتاهطي دو دهه اخير 

پذیری روابط، چابكي و ایجاد ارزش تغيير کرده است. افزایش پيچيدگي محصوالت، فرآیندها و خدمات و ارتقاء انعطاف

ی تغييرات عميق در دو دهه دهندهمحصوالت، نشان همچنين پراکندگي در حال افزایش منابع الزم برای خلق و توليد

گذاری منابع های همكاری و به اشتراکها به نحوی فزاینده نياز به شبكهگذشته است. برای سازگاری با این تغييرات، شرکت

طور بههای همكارانه مانند مشارکت، در طول دو دهه گذشته های دیگر دارند؛ به همين خاطر تمایل به چينشبا شرکت

 .( ,Seppanen and Blomqvist 2112 Gausdal and Hildrum 2112)یافته استتوجهي افزایشقابل

ازپيش احساس ها، نياز به همكاری موفق بين سازماني بيشدر حوزه صنعت ساخت نيز با توجه به پيچيده شدن پروژه 

ها همچنان داده است، پروژهطور خاص در مباحث قراردادی رخرغم تحوالتي که در رشته مدیریت پروژه و بهشود. عليمي

ها ضعف قرارداد عملياتي ترین آندهند که مهمها نسبت ميست پروژهخورند. مطالعات، دالیل مختلفي را به شكشكست مي

جز قرارداد بود. وجود دیدگاهي منفي هایي بهوجوی مكانيسمرسد برای حل این مشكل باید در جستاست و به نظر مي

کيفيت پروژه و  ،ن، هزینههای صنعت ساخت )مثالً کارفرما و پيمانكار( اثراتي منفي بر زمانسبت به روابط بين عوامل پروژه

خصوص اعتماد بين کارفرما و به ،ی منفي نبود اعتمادترین علل این رابطهروابط بلندمدت بين عوامل پروژه دارد. یكي از مهم

پيمانكار است. طي دو دهه اخير اعتماد به کالمي مشترک در صنایع پروژه محور مورداستفاده قرارگرفته بدل شده است. 

 1خصوصي -مانند مشارکت عمومي ؛ت زنجيره تأمين، مشارکت و همكاریصوص در رابطه با اتحاد، مدیریخاعتماد به

 ,Pryke and Smyth 2112)مورداستفاده قرارگرفته و نقش حياتي اعتماد در چنين روابطي تصدیق گردیده است 

Khan, Gul et al. 2111, Jiang, Zhang et al. 2114). 

 

 مرور ادبیات -2

 اعتماد چیست؟ -2-1

                                                 
1 Public–private partnership 
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ای بين به همين خاطر تعاریف بسيار گستردهو  اندارائه تعریف اعتماد پرداختههای مختلف علمي به محققان در رشته

های مختلف تعریف دقيق اعتماد دشوار است و هيچ تعریفي که موردتوافق رشتهارائه های علمي مختلف وجود دارد. رشته

 Anderson and Narus 1991, Mayer, Davis et al. 1991, Pryke and)باشد تاکنون ارائه نگردیده است. 

Smyth 2112, Khan, Gul et al. 2111, Hauswald 2113) 

رض آسيب ناشي از اقدام دیگری طرف به در معتمایل یک»در حوزه مدیریت و رفتار سازماني مایر و همكاران اعتماد را 

رود طرف مقابل اقدام مورد اهميت برای طرف اعتماد کننده را بدون مورد نظارت و قرار گرفتن بر مبنای آنكه انتظار مي

تواند برای تنها به فرد اشاره ندارد بلكه مينه« طرف»کنند. در این تعریف اصطالح تعریف مي« کنترل قرار گرفتن انجام دهد

ها نيز به کار رود؛ بنابراین این تعریف هم برای روابط بين فردی و هم برای روابط بين سازماني ای از افراد یا شرکتعهمجمو

 Mayer, Davis et al. 1991, Rousseau, Sitkin et al. 1991, McEvily and)قابل انطباق و استفاده است. 

Tortoriello 2111, Schilke and Cook 2113) 

تصميم برای در معرض آسيب دیگران قرار گرفتن و یا وابسته شدن به دیگران »، اعتماد را مونس در صنعت ساخت

استفاده ها نيز قابلتعریف کرده است. این تعریف برای پروژه« شترکپذیر ساختن کسب یک نتيجه مثبت ممنظور امكانبه

آميز پروژه است. برای دستيابي به این نتيجه کارفرما و پيمانكار ی مثبت مشترک در مورد پروژه تكميل موفقيتاست. نتيجه

ای تكميل پروژه و پيمانكار در شوند. کارفرما در معرض آسيب ناشي از عدم مهارت کافي پيمانكار بربه یكدیگر وابسته مي

 Munns 1991, Pryke and Smyth)گيرد معرض ریسک عدم پرداخت هزینه و دستمزد از سوی کارفرما قرار مي

2112). 

صورت به اعتماد را Ganesan (1994)ی مطالعه است. برای مثال ذکرشدهاعتماد ابعاد متفاوتي در مطالعات برای 

برخي محققان معتقدند که اعتماد باید توسط  کهيدرحال کندگيری مياندازه «خيرخواهي و اعتبار»از دوبعدی و با استفاده 

های گيریسنجيده شود. اندازه «شایستگي ،خيرخواهي، صداقت» یا «توانایي ،خيرخواهي معتمد، صداقت»سه بعد 

اعتماد مورد تمرکز در یابد که شود. این موضوع خصوصاً زماني اهميت ميگيری ميدقت بيشتر در اندازهچندبعدی منجر به

 .(Ebert 2119)یا مدل پژوهش است  هشسؤال پژو

صورت گرفت مشخص شد که چهار بعد قابليت اتكا، صداقت،  2112توسط دلبوفالو در سال  که 2مندیدر مرور نظام

اند حسن نيت و خيرخواهي و اعتبار، ابعادی هستند که در مطالعات بين سازماني بيشترین تكرار را به خود اختصاص داده

(Delbufalo 2112) . دهد.يمنتایج مطالعه دلبوفالو را نشان  1جدول 

 

 

 (Delbufalo 2112)ابعاد اعتماد بر اساس مرور  1جدول 

 بعد اعتماد تعداد تکرار در مقاالت
 قابليت اتكا و اطمينان 21

 صداقت و روراستي 19

 خيرخواهي و حسن نيت 12

 بيني بودنقابل پيش 0

 اعتبار 2

 صالحيت 3

 عدالت و انصاف 2

 

 سطوح اعتماد -2-2

درواقع اعتماد یک سازه چندبعدی و چندوجهي است. اما  شودعنوان یک مفهوم یكپارچه تعریف مياعتماد اغلب به

. (Banerjee, Bowie et al. 2112)توان در سطوح مختلف و روابط اعتماد متعدد موردبررسي قرارداد اعتماد را مي

                                                 
2 Systematic review 
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کننده است: اعتماد کننده و معتمد. در ادبيات، تعامل بين اعتماد کننده و معتمد ی اعتماد داری حداقل دو شرکتسازه

ها و ها، شرکتها، گروهتوانند افراد، سازمانشده است. هر دو طرف اعتماد کننده و معتمد ميی اعتماد تعریفعنوان رابطهبه

توان در سه سطح فردی، سازماني و جامعه موردبررسي . بر این اساس رابطه اعتماد را مي(Muehl 2113)ها باشند انجمن

ی اعتماد رابطه 9تواند در یک سطح و یا بين سطوح مختلف اتفاق بيفتد. بر این اساس ی اعتماد ميقرار داد. رابطه

 .(Banerjee, Bowie et al. 2112) خواهد بودتعریف قابل

شوند ی اعتماد ميهای فعال در پروژه همچون کارفرما و پيمانكار وارد رابطهوساز سازمانهای ساختدرروند انجام پروژه

ی های دیگری از رابطهی اعتماد، شكلگيرد. عالوه بر این سطح از رابطهو به این صورت اعتماد بين سازماني شكل مي

فرد یا اعتماد فرد به سازمان نيز وجود دارد؛ بنابراین طي انجام یک پروژه سطوح مختلفي از اعتماد هاعتماد مثل اعتماد فردب

 های ساخت است.اعتماد بين سازماني در پروژه بررسيگيرد. تمرکز ما در این مقاله شكل مي

 

 گیری اعتمادروند شکل -2-3

( است. در این 2113های ساخت، مدل کوک و شيلک )شده، باقابليت استفاده برای پروژههای ارائهترین مدلیكي از تازه

با اتخاذ رویكرد چرخه اند که مدل نویسندگان، چارچوبي بين سطحي از روند تكامل اعتماد در روابط بين سازماني ارائه داده

 (.1)شكل کند گيری اعتماد بين سازماني را توصيف ميروند شكلچهار مرحله متوالي  حيات در

شده، واسط بين مرزی سازمان کانوني )سازمان اعتماد کننده(، آغازگر فرایند اعتماد است. واسطان بين در مدل ارائه

باشند و ميها هستند که در درجه اول ارتباطات بين سازماني ها و یا نمایندگان آنمرزی، اغلب مدیران پروژه، رؤسای بخش

نسبت به سایر افراد سازمان، تمایل بيشتری به درگير شدن در این روابط دارند. هنگام ارزیابي یک شریک بالقوه در مرحله 

آوری کند تا درجه قابليت اعتماد شرکا را ارزیابي کند. بدین منظور، شروع به جمعشروع رابطه، واسط بين مرزی تالش مي

شهرت عمومي  و تماد بودن سازمان شریک، مثل اطالعات مربوط به تعامالت سازماني پيشيناعاطالعاتي در مورد قابل

 .شدخواهد سازماني ایجاد  -توسعه اعتماد فردی اساسآمده، دستکند. از نتيجه اطالعات بهسازمان شریک مي

سازمان شریک به تعامل ی دوم، واسط بين مرزی با درگير شدن در مذاکرات، با فرد همتای خود در در مرحله

فردی  -دهد )سطح فردیتوجهي باورهای اعتماد واسط بين مرزی را شكل ميپردازد. این مذاکرات فردی تا حد قابلمي

 اعتماد(.

گرفته است، واسط بين مرزی اعتماد خود را به همتای شریک خود در سازمان ی سوم که مشارکت شكلدر مرحله

سازماني(. بعدازآن در مرحله چهارم، زماني که رابطه وارد مرحله عملياتي  -عتماد فردیدهد )آغاز اشریک انتقال مي

بازخورد  در صورت تكرار رابطه اعتماد،. درنهایت افتدسازماني اتفاق مي -سازماني ایجاد و نهادینه شدن اعتماد، گرددمي

 .(Schilke and Cook 2113) اثرگذار خواهد بوداعتماد در سطح سازماني بر اعتماد رابط بين مرزی، 

 

 

 مدل فرایندی توسعه اعتماد در روابط بین سازمانی -1شکل 

 

 مزایای اعتماد -2-4
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های موفق در ی همكاریاست که اعتماد شرطي بسيار مهم درزمينه تجربيات عملي و تحقيقاتي روشن ساخته

های ذینفع ترویج داده و انگيزش، خالقيت و ها و گروهها و بين سازمانهاست. اعتماد، رفتار همكارانه را در سازمانشبكه

ها به کار گرفته عنوان منشأ ایجاد مزیت رقابتي برای شرکتتواند بهد ميرو اعتمادهد. ازایننوآوری و تبادل دانش را رشد مي

شود. عالوه بر این اعتماد، به ایجاد ارتباطات باز، تعهد، تمایل به روابط بلندمدت، مدیریت تعارضات کمک کرده و منجر به 

گردد. به لحاظ تجربي نيز، اعتماد با مي پذیری استراتژیکبيني، قابليت توافق و سازش و تسهيل انعطافافزایش قابليت پيش

کنندگان و بر، منجر به افزایش درآمد مشارکتکاهش هزینه مبادالت از طریق دور شدن از مذاکرات و قراردادهای هزینه

 Anderson and Narus 1991, Hansen, Morrow Jr et al. 2112, Lam)شود افزایش سطح رضایت آنان مي

and Chin 2111, Seppanen and Blomqvist 2112, Bachmann and Inkpen 2111, Gardet and 

Mothe 2111, Gausdal and Hildrum 2112, Hauswald 2113). 

عنوان ترین عوامل موفقيت در حفظ رابطه همكاری و بهعنوان یكي از مهموساز نيز اعتماد متقابل بهدر صنعت ساخت

های ویژه برای پروژهی کاهش ریسک و بهبود تبادالت، بهشده است. طرفين قرارداد براعامل بهبود عملكرد شناخته

وساز پيچيده که با عدم اطمينان و ریسک باال و مشكالت ناشي از اطالعات ناقص همراه هستند، نياز به اعتماد به ساخت

رک و انتظارات تواند دعامل اعتماد ساز اساسي است و ميبر اساس مدیریت دانش  گذاری اطالعاتدارند. به اشتراکیكدیگر 

به نحوی مؤثر موفقيت و  طلبي را کاهش دهدفرصتتواند کننده را بهبود بخشد. اعتماد ميمتقابل بين اعضای مشارکت

 .Wong, Cheung et al)پيش برد. پروژه را از طریق مشارکت، تخصيص کارآمد ریسک و طراحي شرایط قرارداد به

2111, Wang and Yin 2113, Jiang, Zhang et al. 2114) با توجه به اهميت حضور اعتماد در روابط بين عوامل .

مشاور و  یهاشرکتهای کارفرمایي، وساز، پژوهشي ميداني انجام شد که در آن ميزان اعتماد بين سازمانهای ساختپروژه

 پيمانكار موردبررسي قرار گرفت.

 

 روش تحقیق -3

های مشاور دارای رتبه یک (، شرکتگذارمناقصهدستگاه  1020های کارفرما )جامعه آماری پژوهش سازمان

های پيمانكار دارای رتبه یک ابنيه شرکت مشاور( و شرکت 10های مسكوني، تجاری، اداری، صنعتي و نظامي )ساختمان

در این . گرفته شدوساز هستند، در نظر اختپيمانكار( که در حال حاضر مشغول به فعاليت در صنعت س شرکت 211)

مشاور، از منظر سطح اعتماد بين سازماني موردبررسي  -پيمانكار و پيمانكار -مشاور، کارفرما -پژوهش روابط بين کارفرما

 قرار گرفت.

انجام شرکت و سازمان  11ها با همكاری آوری دادهدر دسترس صورت گرفت و جمع يریگنمونهبه روش  يریگنمونه

های سازه و دهنده خدمات مهندسي مشاور با حداقل دو رتبه یک در زمينه. دو سازمان کارفرمایي، سه شرکت ارائهشد

انكاری با رتبه یک ابنيه دهنده خدمات پيمهای مسكوني، تجاری، اداری، صنعتي و نظامي و هفت شرکت ارائهساختمان

پرسشنامه در مورد روابط بين کارفرما و مشاور،  21مجموعه آوری شد که در این پرسشنامه معتبر جمع 01بودند. درنهایت، 

شكل پرسشنامه در مورد روابط بين کارفرما و پيمانكار بوده است.  22پرسشنامه در مورد روابط بين مشاور و پيمانكار و  24

رابطان بين مرزی  عنوانبهکه  هاسازمانتوسط مدیران ارشد  هاپرسشنامه دهد.را نمایش مي هانمونهوزیع فراواني نمودار ت 2

 تكميل شدند. اندشدهيمعرفدر مدل کوک و شيلک 
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 هانمونه فراوانینمودار توزیع  -2شکل 

 

معرفي گردید، سه بعد اصلي اعتماد بين سازماني،  مرور ادبيات با توجه به ابعاد اعتماد بين سازماني که در بخش

گيری اعتماد بين سازماني از قابليت اتكا، صداقت و حسن نيت و خيرخواهي معرفي گردید. بر همين اساس برای اندازه

 در دو فرم ليست بلند و ليست کوتاه توسط و 1992 شده است. این پرسشنامه در سالاستفاده OTIپرسشنامه ليست کوتاه 

Cummings  وBromiley 12آیتم و پرسشنامه ليست کوتاه دارای  22شده است. پرسشنامه ليست بلند دارای طراحي 

اعتماد در  کند و برای سنجشيميری اعتماد استفاده گاندازهتایي برای  0از طيف ليكرت  آیتم اصلي است. این پرسشنامه

های صورت گرفته در صنعت های متفاوت ازجمله پژوهشژوهشسازماني مكرراً و در پسازماني و برونروابط درون

 .(Cummings and Bromiley 1992) وساز مورداستفاده قرارگرفته استساخت

بررسي قرار گرفت با نظر اساتيد این حوزه و خبرگان مورد شدهيطراحپيش از استفاده از پرسشنامه، روایي پرسشنامه 

 گيری متغيرهای پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.و پس از انجام اصالحات نهایي، برای اندازه

. این روش برای محاسبه هماهنگي دروني ابزار استفاده شدلفای کرون باخ همچنين برای بررسي پایایي از آ

 (1) یاز رابطه .رودکند به کار ميگيری ميهای مختلف را اندازههایي که خصيصهها یا آزمونگيری ازجمله پرسشنامهاندازه

 شد.محاسبه  کرون باخی مقدار ضریب آلفا

Ra =
j

j−1
(1 −

∑sj
2

s
2
)         

 (1)  

 

j: های پرسشنامهی سؤالتعداد زیرمجموعه 

Sj2واریانس نمرات هر زیرمجموعه : 

S2واریانس کل : 

ی پایایي باال است. بدیهي دهندهنشان 1/1از قبول و باالتر قابل 1/1 تا 2/1پایایي ضعيف،  2/1فای کمتر از معموالً آل

 ز پایایي خوبي برخوردار خواهد بود.تر باشد پرسشنامه اآمده به یک نزدیکدستاست که هر چه ضریب به

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

مشاور-كارفرما پیمانکار-مشاور پیمانکار-كارفرما
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گردید و ضریب آلفای کرون باخ  SPSS افزارها وارد نرمداده ها از نمونه آماری،آوری دادهدر این تحقيق پس از جمع

 آمده که حاکي از پایایي باالی پرسشنامه مورداستفاده است.دستبه 929/1برای اعتماد بين سازماني 

 

 نتایج -4

 یتدرنهاو  شدهیبنددسته کنندهيلتكمبر اساس فعاليت طرفين  آمدهدستبه یهاداده، هاپرسشنامه يلاز تكمپس 

 یبا محاسبهصورت گرفت و  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهکلي مورد تحليل قرار گرفت. تحليل  یدستهدر سه  هاداده

 :(2)جدول  برای هر گروه نتایج زیر حاصل شد هادادهميانگين و انحراف از معيار 

 

 SPSSنتایج حاصل از تحلیل  -2جدول 

 لقحدا حداكثر
انحراف 

 معیار
  تعداد میانگین

11/2  20/2  93/1  11/1  كارفرما مشاور 21 

 مانکاریمشاور پ 24 12/4 19/1 92/1 1/2

 مانکاریكارفرما پ 22 43/4 1/1 23/2 92/1

 

نمره امتياز ممكن  0از  پرسشنامه، 21ي برای مشاور ميانگين عدد اعتماد در روابط بين سازمان -کارفرما یدستهبرای 

 11/2تا  20/2بود و نمرات اعتماد در این گروه بين  93/1انحراف معيار برای این گروه  کهيدرحال. را به دست آورد 11/1

 قرار داشت.

حراف معيار ن. اکسب شد 12/4امتياز ممكن نمره  0از  شدهیآورجمعنامه پرسش 24پيمانكار برای  -مشاور یدستهدر 

 بود. شدهواقع 1/2و  92/1بود و عدد اعتماد در این گروه بين  19/1این گروه 

کمترین ميزان اعتماد  شدهيلتكمپرسشنامه  22برای  0از  43/4با کسب نمره پيمانكار  -کارفرما یدسته یتدرنها

و بيشترین  23/2بوده و کمترین ميزان اعتماد با مقدار  1/1این دسته  یهادادهبين سازماني را نشان داد. انحراف معيار 

 گزارش شد. 92/1ميزان اعتماد 

 

 گیرییجهنتبحث و  -5

انجام  ساخت یهاپروژه، مشاور و پيمانكار در کارفرما نيببررسي وضعيت اعتماد بين سازماني  باهدفپژوهش این 

ساخت ميزان اعتماد با استفاده از پرسشنامه  یهاپروژهرابطه بين سازماني بين عوامل اصلي  01برای این منظور در  .شد

روابط بين نشان داد که ميزان اعتماد بين سازماني در  شدهانجامنتایج مطالعه  قرار گرفت. يریگمورداندازه OTIاستاندارد 

بين مشاور و پيمانكار و همچنين رابطه بين کارفرما و پيمانكار از وضعيت بهتری  یرابطهکارفرما و مشاور نسبت به دو 

 رسديم. به نظر کنديمبرخوردار بوده است. این در حالي است که رابطه بين کارفرما و مشاور کمترین حد اعتماد را تجربه 

یكي از دالیل این موضوع ماهيت رابطه مشاور با سایر عوامل است. اعتماد در روابطي که با مراحل اجرایي فاصله دارد 

. از سوی شوديممنجر به کاهش اعتماد  هاچالشافزایش  شویميم تریکنزدوضعيت بهتری دارد و هرچه به مراحل اجرایي 

قرار دارد و  یترحساسن موضوع یافت. در شرایطي که پروژه در شرایط را در همي هاپروژهدليل شكست  توانيمدیگر 

دارد وضعيت اعتماد بين کارفرما و پيمانكار مطلوب نيست و همين فقدان  پروژهبيشتری بر موفقيت  يرتأثکيفيت روابط 

 بر عدم تكميل موفق پروژه داشته باشد. يتوجهقابلاثر  توانديماعتماد 

 دهد که:نشان مي هاین مطالع يطورکلبه
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 یجعوامل پروژه و ترو ينجهت بهبود رابطه ب يحلبه ارائه راه يازن ،وساز در کشورصنعت ساخت يکنون يتبا توجه به وضع -1

 ينو بهبود سطح اعتماد ب یاعتمادسازکه  دهدينشان م مطالعات اینو  رسدمي نظر به یرناپذاجتناب یهمكارانه امر یكردرو

 .گردد پيشنهاد ی،موفق شدن همكار یهااز روش یكي عنوانبهتواند مي یعوامل همكار

 ی،قرارداد هایینهشده و با کاهش هزوساز شناختهساخت یهاپروژه يتاز عوامل اثربخش جهت موفق یكيعنوان به اعتماد -2

عوامل  ينو روان ساختن ارتباطات ب يطلباز فرصت يناش یسکعوامل، کاهش ر يناطالعات ب یگذاربه اشتراک يلتسه

 سازد. يلها را تسهپروژه يتبه موفق یابيدست توانديم

 يتوضع يمانكارکارفرما و پ یژهوبه ي،عوامل اصل يناعتماد ب یرانصورت گرفته مشاهده شد که در صنعت ساخت ا همطالع در -3

 .کندينمرا تجربه  يخوب
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