پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی
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موانع حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژهها در سازمانهای
زیرساختهای راه کشور

متولی
رضا فلسفی ،1محمدحسین صبحیه ،*2سیدحمید خدادادحسینی ،3محمدباقر نوبخت ،4سید
مهدی الوانی
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 -1دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه مدیریت پروژه و ساخت ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -3استاد ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -4استاد ،گروه اقتصاد ،معاونت پژوهشهای اقتصادی ،مرکز تقیییزاا اسزتراتژیج مجتزخ تشز ی
مصلقت نظام ،تهران ،ایران .
 -5استاد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
دریافت1335/11/11 :

پذیرش1330/61/60 :

چکیده
طرحهای زیرساخت دولتی در ارتیزای رشزد ناخزال
نیش کلیدی 

ملزی و نیز بزه توسزعهیزافتگی و

هتچنین حجم عظیم سرمایهگذاری مورد نیازِ این دست پروژهها ،اهتیت اجرای کارا و اثرب ش آنهزا را
دوچندان ساخته است .مدیریت موفق این پروژهها و خلق ارزش مطلوب از آنها در جهت منافخ عتومی
میباشد که در سطقی کالنتر از تزج پزروژه و در قالز
پروژههایی 

در گرو حاکتیت خوب مجتوعه
پورتفولیوها اعتال میشود .بهرهگیری از اصول حاکتیت خوب در این سطح ،منجر به ارتیزای عتلکزرد
پورتفولیو و نتایجی چون ت صی

بهینه منابخ به پروژههزا در راسزتای مل ومزاا اسزتراتژیج سزازمان

میشود .اما اعتال چنین حاکتیتی در بستر پیچیده دولتی با موانعی اف ونتر از ب ش خصوصزی مواجزه

* نویسنده مسئول میاله:

E-mail: sobhiyah@modares.ac.ir
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سیستمهای حاکتیتی متناس

است که شناسایی و تقلی این موانخ راه را برای طراحی

هتوار میسازد.

مسزئولیتهزای

برای تقیق این امر از تجارب  11نفر از صاحبان تجربه با سابیۀ  25 - 15سال تصزدی
کلیدی تأثیرگذار بر حاکتیت پورتفولیوهای زیرساخت بهر هگیری شد که به عنوان جامعۀ پزژوهش و بزا
توسزعهای و از نزو

نتونهگیری هدفتند انت اب شزدند .پزژوهش حا زر از لقزاف هزدب کزاربردی-

مصاحبههزای

پژوهش کیفی بوده و با استراتژی پدیدارشناسی انجام شده است .دادههای مورد نیاز از راه
نیتهساختار یافته جتخآوری و سپس تقلی شدند .براسزاس نتزای پزژوهش ،موانزخ حاکتیزت خزوب

پورتفولیوهای پروژههای زیرساخت در پن گروه شام موانخ کالن راهبزردی ،موانزخ کزالن سزاختاری،
دستهبندی و در قال
موانخ رفتاری ،موانخ سازمانی و موانخ اعتباری 

یج الگوی سزاختاری سزه هیزهای

ترسیم شدند.
پروژههای زیرساخت راه ،منابخ دولتی.

واژ ههای کلیدی :حاکتیت خوب ،پورتفولیوی پروژهها،

 -1مقدمه
گذاریها در پروژههای زیرساختی و نیش پررنز

نظر به حجم عظیم سرمایه
رشد ناخال

آنهزا در افز ایش

پزروژههزای زیرسزاخت و

ملی و نی به توسعهیافتگی ،بسیاری از مقییان نتای

پژوهشها تا سال  ،2664اغل

کالن ملی را مورد ارزیابی قرار دادهاند .نتای این

نشان از عزدم

حصول نتای و اهداب مورد انتظار بود که در مطالعاا موریس و هزاب [ ]1و فالیزوبرگ []2
بهروشنی قاب مشاهده است .در ایران نی با و عیت مشابهی رو به رو هستیم ،چنانکزه اغلز

ژههای زیرسزاخت دولتزی کشزور دچزار انبزوهی از پزروژههزای
سازمانهای دولتی مجری پرو 

تعریف شده و کلید خورده هستند که ه ینۀ اجرای آنها معادل چندین برابر بودجۀ در دسترس

میباشد [ .]3پیامزد ایزن و زعیت ،افز ایش چشزتگیر میزانگین مزدا اجزرای
این سازمان ها 
پروژههای عترانی بوده که براساس آمار رستی سازمان برنامه [ ]4به  11/7سال رسزیده اسزت

(شک  .)1چنین و عیتی بازدهی سرمایهگذاری دولتی را بهشدا کزاهش داده [ ]5و عواقز
جبرانناپذیری را چه برای کاربران نهایی این پروژهها و چه برای پیتانکزاران و سزایر یینفعزان

پروژه داشته است .هتچنین از لقاف راهبردی ،قدرا تصتیمگیزری و انعطزاب سزازمان را در
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واکنش به تغییراا مقیطی و تعریف پروژههای جدید برای رفخ نیازهای ظهوریافتزۀ مردمزی و
کالن ملی مقدود کرده است.

شکل  1میانگین وزنی مدت اجرای پروژههای عمرانی ملی در سالهای مختلف []4

هرچند پژوهشهای گذشته نیصان در روشهای اجرای پروژ ههزا را ریشزۀ ایزن مشزکالا
میدانستند ،پژوهشهای اخیر هتچزون میلزر و هزاب ( )2665دلیز اغلز


ایزن معضزالا را

کاستیهای مراح ِ پیش از آغاز پروژهها و فرایند تعریف آنها تبیین [ ]0و ایعان کردند که ایزن

پروژههزا نشزأا گرفتزه اسزت .براسزاس

کاستیها از وجود نداشتن راهبری و حاکتیت خوب

مبانی نظری ،حاکتیت پروژهها وظایفی چون ارزیابی پزروژههزای پیشزنهادی ،برقزراری پیونزد
راهبردی بین پزروژه و سزازمان ،تعریزف پزروژه و تزأمین منزابخ آن را برعهزده دارد [ .]7البتزه
برجسزتهتزری

پروژهها ،نیزش

پروژهها در شرایط مواجهۀ سازمان با تعداد زیاد

حاکتیت خوب
جهتگیری راهبزردی اثرب شزی را بزرای

پیدا میکند .در این شرایط حاکتیت پروژهها باید )1
پروژهها تنظیم کند؛  )2تعداد پروژهها را با ظرفیت منابخ سازمان متناس سازی نتایزد

مجتوعۀ
پروژهها اعتال کند تا پروژهها در قال

و  )3کنترل و نظارا نظاممندی بر اجرای یکایج

زمان

برنامهری ی شده به اتتام برسند .حاکتیزت پزروژههزا در ایزن سزطح کزالن بزا عنزوان

و ه ینۀ
«حاکتیت پورتفولیوی پروژهها» در مبانی نظری مطزرح اسزت کزه نیشزی کلیزدی در بزازدهی
سرمایهگذاری و ت صی


مؤثر منابخ سازمانی بزر عهزده دارد .دسزتیابی بزه حاکتیزت خزوب

پورتفولیو مستل م سازگاری چارچوب آن با بستر اجرای پروژهها است [ ]1که حصول آن را با
چالشها و موانعی خاصِ بسترهای م تلف مواجه میکند [3؛ .]16
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و عیت پروژههای زیرساختِ حوزۀ راه کشور مؤیزد آن اسزت کزه حاکتیزت پورتفولیزوی
پروژهها در این ب ش ،عتلکرد مناسبی نداشته و در ایفای هر سزه وظیفزۀ فزو نزاموفق بزوده

گونهای که )1 :جهتگیری راهبردی در این حوزه که بایزد از طریزق اسزناد باهدسزتی
به 
است؛ 
هتچون طرح جامخ راههای کشور تنظیم شود ،به تصوی

نرسیده و اجرا نتیشزود؛  )2تعزداد

پروژههای سازمان با منابخ در دسترس آن تناسبی ندارد ،بهطوری که مجتو بودجۀ مورد نیزاز

پروژههای تعریف شده در حوزۀ راه کشور معادل سالی  25،666میلیارد تومان اسزت کزه تنهزا

میشزود و  )3نظزارا و
پروژههای مربوطه ت ریق 

 0،666میلیارد تومان (رُبخ مبلغ موردنیاز) به
کنترل اثرب شی بر پروژهها اعتال نتیشود که در میزاها سزازمان پزژوهشهزای مجلزس در
خصوص پروژههای عترانی به کراا به آن اشاره شزده اسزت [5؛  .]11پیامزد ایزن و زعیت،
تأخیر و سرری ه ینۀ زیاد آنها و معض پروژههای ناتتام در کشور بوده که ارائزه راهکارهزای
بهزرهگیزری از چزارچوبهزای

بهبود را روری ساخته است .اما بهبزود ایزن و زعیت از راه
وسعهیافته که متناس
حاکتیتیِ کشورهای ت 

با شرایط آن کشورها تدوین شده است ،امکانپزذیر

پژوهشهای پیشزین بزر لز وم سزازگاری چزارچوب

نتیباشد که در این راستا تعداد زیادی از

کردهاند [1؛ 3؛ 16؛  .]12از ایزن رو شناسزایی
حاکتیت پورتفولیو با بستر اجرای پروژهها تأکید 
چالشها و موانخ موجود در بستر اجرای پروژههای زیرساختی ،امزری زروری بزرای تزدوین

چارچوب حاکتیتی متناس

با شرایط آنها بوده و گام مهتی در راستای تیویزت پزژوهشهزای

پیشین مقسوب میشود .به این منظور هزم است با تقلی و مفهومسزازی تجزارب کنشزگرانِ
حوزۀ پورتفولیوی پروژههای زیرساختی ،موانخ پدیدارشده در تجربۀ آنان را شناسایی و ماهیت
این موانخ شناخته شود .بنابراین در اینجا با استراتژی کیفی پدیدارشناسی به واکاوی این موانزخ
و تدوین الگوی ساختاری آنها در بستر پروژههای زیرساخت راه کشور پرداخته میشود.

 -2مرور مبانی نظری
پروژههای زیرساخت که به منظور تقیزق اهزداب کزالن توسزعهای کشزورها تعریزف و اجزرا

میشوند [ ،]3عتوماً جریان نیدینگی غیرمعتول ،ه ینزههزای کوتزاهمزدا بزاه و جریزانهزای

درآمدی کند و بلندمدا دارنزد و اغلز

بزا تعزداد بیشزتاری از یینفعزان بزا تزأثیراا خزاص
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اجتتاعی ،تجاری و سیاسی مواجهند [ .]13سطوح باهی عدم قطعیت ،پیچیدگی و اثرگذاری بر
جامعه ،اقتصاد ،توسعۀ فناوری و مقیط زیست ،این پروژهها را از سایر پروژههای ساخت مج ا
ساخته و حای اهتیت چشمگیری کرده است [.]14
پروژههای زیرساختی در کشورهای در حال توسعه ،موفییت کتتری در بهبود توسعهیافتگی

داشتهاند [ ]3و پژوهشزگران بیشزتاری دهیز عزدم

داشته و تأثیر کتتری بر رشد این کشورها
پروژهها را

موفییت آنها را مورد مطالعه قرار دادهاند .مطالعاا قدیتیتر ،دستیابی نداشتن به آثار
اغل

میکردند [ ،]15امزا مطالعزاا
پروژهها تلیی 

برنامهری ی اجرای

ناشی از حوزۀ طراحی و

جدیدتری هتچون فالویبرگ [ ،]2میلر و هاب [ ،]0کالکز

[ ]10و گرهنزد [ ،]17ریشزۀ ایزن

مشک را حاکتیت عیف پروژه دانستهاند .براساس نظر آنها ،عف حاکتیت پروژه منجر بزه
عدم تقیق منافخ گروههای هدب و عدم تناس

پروژهها با نیازها و اولویتهای عتزومی و در

بهطور کلی ،مبانی نظری بر حاکتیت خوب
پروژهها میشود [ .]3از این رو 

نهایت نفخ نداشتن
پروژه تأکید دارد .اما اعتال حاکتیت خوب پروژه در سازمانهایی کزه هت مزان تعزداد زیزادی
ویژهای هتچون همراستاسازی اسزتراتژیج هزر یزج از
چالشهای 

پروژه را هدایت میکنند ،با
پروژهها با اهداب کالن سازمان ،تسهیم مؤثر منابخ سازمان بین پروژهها و متناس سازی تعزداد

پروژهها با منزابخ موجزود مواجزه اسزت [ .]11بزرای مرتفزخ سزاختن ایزن مشزکالا ،مفهزوم

پورتفولیوی پروژهها با هدب بیشینهسازی اثرب شی و ت صی

مؤثر منابخ سازمان به پروژههزا

و هتچنین دستیابی به اهداب استراتژیج سازمان از راه تعریف پزروژههزای صزقیح در مبزانی
نظری شزک گرفتزه اسزت .براسزاس تعریزف «پورتفولیزو» مشزتت بزر پزروژههزا ،طزرحهزا،
زیرپورتفولیوها و عتلیاتی است که در قال

یج گروه برای دسزتیابی بزه اهزداب اسزتراتژیج

هدایت شده [ ]13و منابخ سازمان شام پول ،افراد ،اطالعزاا و تکنولزوژی بزین آنهزا تسزهیم
میشود [.]12

رورا اعتال حاکتیت بر پورتفولیوی پزروژههزا در پزژوهشهزای آلزونن و آرتزو [،]26
سندرسون [ ،]21اونگر [ ]22و برخی دیگر مورد تأکید قرار گرفته است .از نظر آنها حاکتیزت
خوب پورتفولیو مانخ از مشکالتی به شرح زیر است:
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تصتیمهای نادرست در زمینۀ منابخ سازمان و عزدم تغییزر در اولویزتبنزدی پزروژههزا

-1
علیرغم ا افه کردن پروژههای جدید؛

 -2هتپوشانی پروژهها در پورتفولیو؛
هماف ایی و ارتباط نتای پروژهها در یج پورتفولیو؛
 -3عدم 
 -4عدم شفافیت نیشها و مسئولیتهای تصتیمگیران پورتفولیو؛
 -5عدم اعتال بازخوردها از سطح پورتفولیو به سطح پروژه؛
-1

عدم تتای به توقف پروژه علیرغم زیاندهی و عدم تناس

آن با اهداب پورتفولیو.

با توجه به نیزش کلیزدی حاکتیزت خزوب در پیشزگیری از مشزکالا مزذکور ،شناسزایی
ویژگیهای آن در مبزانی نظزری مزورد توجزه قزرار گرفتزه اسزت و شزش ویژگزی شزفافیت،

سئولیتپذیری ،کارایی ،اثرب شی و راهبردمقوری مورد تأکید واقخ شدهاند [.]10

پاس گویی ،م
تجلی این ویژگیها سب

گونهای
به 
بهطور شفاب تنظیم شوند؛ تصتیمگیری 
میشود که اهداب 

اثرب ش و کارا صورا پذیرد؛ شفافیت و پاسخگویی تزأمین شزود؛ و منزافخ تتزام یینفعزان در
فرایند تصتیمگیری تضتین شود [3؛  .]17اسزتاندارد  )2664( APMو بزه دنبزال آن دونزووی
( )2616و ترنر ( )2614و هتچنین استاندارد حاکتیت آمریکا ( )2610منابخ مقزدودی هسزتند
ویژگیها ارائه دادهاند [7؛1؛ 12؛  .]14این سزازوکارها از

که سازوکارهایی برای دستیابی به این
ویژگیهای حاکتیت خوب را در عتز تبیزین

بهدست آوردن
آن جهت اهتیت دارند که نقوۀ 
دستهبندی و در قال
ویژگیهای متناظر با آنها 

میکنند .برای ادراک بهتر تتام این سازوکارها و

جدول  1ارائه شدهاند.
جدول  1سازوکارهای دستیابی به معیارهای حاکمیت خوب در ادبیات موضوع
سازوکارهای دستیابی به حاکمیت خوب
 تعریف و ابالغ شفاب نیشها و معیارهای عتلکرد حاکتیت پروژهها
 فرایند تعریف نیشها و مسئولیتهای شفاب متناس
 اختیارهای متناس

با اختیارها

با منابخ ت صیصی و شایستگیهای تصتیمگیری در جهزت تقویز

معیار حاکمیتی
شفافیت
پاسخگویی

مؤثر پروژهها

و

 سبج رهبری انعطابپذیر ،انطبا پذیر و پاس گو نسبت به تغییراا مقیطی سازمان

مسئولیت پذیری
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سازوکارهای دستیابی به حاکمیت خوب

معیار حاکمیتی

 ساختار تأمین منابخ تضتین شده
 فرایند تفویض اختیار متناس

با منابخ

بهوسیله هیأا مدیره
 تیب مسئولیت حاکتیت پروژهها 
مشارکتدهی اعتتادساز

 فرایند متعهدسازی یینفعان نسبت به چارچوب حاکتیتی از راه
 ساختار و چارچوب حاکتیتی سازگار با ساختار سازمان مادر ،دارای حزداق نهادهزای
حاکتیتی و متناس

پروژهای

با استراتژیها و مالحظ ههای

اهززای حززاکتیتی بززراسززاس
 سززاختار نظززارا و متیز یهززای مسززتی بززهوسززیله هیزأ 
استانداردهای کیفی
 سبج رهبری انعطابپذیر ،انطبا پذیر و پاس گو نسبت به تغییراا مقیطی سازمان
 فرایند بازبینیهای دورهای پروژهها و طرحها بر مبنزای نیزاط اقزدام مجزاز مصزوب در
برنامه آنها
زمانمند بدنه حاکتیت و تنظیمهی حاکتیتی تقت کنترل در دوره حیاا
 جلس ههای 
 فرایند متی ی و نظارا زمانمند بزر پزروژههزا و میز ان تقیزق منزافخ آنهزا بزراسزاس

کارایی و اثربخشی

استانداردهای کیفی
 فرایند تعریف و سنجش شاخ های کلیدی عتلکرد اثرب شی در جهت گ ارشدهزی
مؤثر
 اجتا سازی بر فرایندهای اولویتبنزدی پزروژههزا ،ارجزا مو زوعاا مهزم بزه بدنزه
حاکتیتی و فرایندهای منت

مدیریت پورتفولیو

 فرایندهای پشتیبان شام ارتباطاا ،گ ارشدهی ،مدیریت دانش و اطالعاا و آمزوزش
پروژهها

 ساختار تدوین اهداب استراتژیج پورتفولیو برآمده از استراتژیهای بهروز شده سازمان
 سبج رهبری انعطابپذیر ،انطبا پذیر و پاس گو نسبت به تغییراا مقیطی سازمان
نهادینهسازی مدیریت تغییر سازمانی و فرایند توسعه و بهبود حاکتیت



راهبردمحوری

 فرهن سازی بهبود مستتر ،گ ارشدهی و یادگیرندگی
 فرایند بهروزرسانی استراتژیها و همراستاسازی استراتژیج پورتفولیو با آنها

بهزرهگیزری از

ویژگزیهزای حاکتیزت خزوب از راه

براساس نظر گرهند ( )2663دستیابی به
سازوکارهای فو با چالشها و موانعی روبهروست [ .]17شیفرا و کالک

( )2612این موانزخ را

دانسته و بهطور کلی به وجود

پروژههای زیرساختی پیچیدهتر و اف ونتر از سایر پروژهها

در بستر
کردهانزد [.]3
برخی موانخ سیاسی ،فرهنگی ،ساختاری و چالشهای تأمین منابخ و مهاراها اشاره 
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این موانخ با اختالل در عتلکرد سازوکارهای جدول ( )1مزانخ از تجلزی ویژگزیهزای حاکتیزت
خوب میشوند .هتچنین مقییان م تلفی معتیدند که برای دستیابی به حاکتیت خوب هزم است
چارچوبهای حاکتیتی با بستر اجرای پروژهها سازگار باشد [1؛ 3؛ 16؛  ]12که خزود مسزتل م

تا
مزیباشزد .شناسزایی ایزن موانزخ در بسزتر
شناسایی موانخ حاکتیت خزوب در بسزتر مزورد نظزر 
بینیپذیری مانخ از تعجی و سزطقینگزری در
پروژههای زیرساختی از یج طرب با تیویت پیش 

میشود و از طرب دیگر مدیران ارشد را کتج مزیکنزد تزا
اجرای فرایندهای حاکتیت پورتفولیو 
چارچوبهای حاکتیتی را متناس


با مؤلفهها و شرایط واقعی بستر موجزود طراحزی کزرده و بزا

لقاف راهکارهایی در این چارچوبها از انفعال سازوکارهای حصول حاکتیت خوب جلزوگیری
کنند.از این رو در حال حا ر با در دست داشتن سازوکارهای دستیابی به حاکتیت خزوب کزه از
نتای مرور مبانی نظری (جدول  )1حاص شد ،قادر هستیم از راه یج پژوهش کیفزی عزواملی را
که از عتلیاتیسازی هر یج از این سازوکارها در بستر پروژههای زیرساختی متانعت کزرده و یزا
در اجرای صقیح آنها اخالل ایجاد میکنند ،شناسایی کنیم.

 -3طرح پژوهش
در پژوهش حا ر با رویکردی کیفی و با بهرهگیری از استراتژی پدیدارشناسزی 1بزه شناسزایی
موانخ حاکتیت خوب پورتفولیوهای پروژه زیرساخت حوزۀ راه ایران پرداخته شزده اسزت .در
هتین راستا ،پژوهش در قال

پارادایم تفسیری جای گرفته و بزر هسزتیشناسزی یهنزیگرایزی

استوار است .انت اب استراتژی پدیدارشناسی به این سب

انجام شد که هزم بزود مشزکالا و

پزروژههزای

مسائلی که در شرایط واقعی و در میان فرایند تعریف و تصتیمگیری در خصوص
زیرساختی رخ داده و مانخ از اجرای هر یزج از سزازوکارهای دسزتیابی بزه حاکتیزت خزوب
(جدول  )1شدهاند ،درک شود تا بتوان به ماهیت و جزوهرۀ موانزخ حصزول حاکتیزت خزوب
دستاندرکارانی میسر بود که موانزخ

ربههای
بهرهگیری از تج 
دست پیدا کرد .این امر تنها از راه 
چنانکه پدیدارشناسی تقلیز یزج پدیزدۀ مقلزی
مربوط را لتس کرده و با آن درگیر بودهاند ،
نظامدار و دقیق به نشزاندادن ادراکزاا تجربزه انسزانی در مزورد آن پدیزده
است که با روشی 
1. Phenomenology
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میپردازد [ .]23دلی انت اب حوزۀ راه در این پژوهش نی از یجسو دسترسی بزه افزراد مطلزخ

پروژههای راه و از سوی دیگر عدم بزازدهی سزرمایهگزذاری در پزروژههزای راه و عزدمالنفزخ

پورتفولیوی پروژههای زیرسزاختی در ایزن حزوزه بزوده اسزت کزه براسزاس مبزانی نظزری از
پیامدهای نبود حاکتیت خوب قلتداد شدهاند.
اجرای پژوهش حا ر در سه مرحلۀ تعلیق ،تیلی و هتدلی هوسرل انجام شد [ .]24به این
شیوه که در نیش یج مشاهدهگر هتدل و بدون اعتال کنتزرل بزر مشزارکتکننزدگان [ ]25بزا
طراحی سؤاهتی به تجربۀ مشارکتکنندگان ورود کردیم تا با درک معناهای یهنی کنشگران بزه
درک عتیقتری از موانخ حاکتیت خوب نائ شوند [ .]20با توجه به اینکه سؤالهای پزژوهش
باید متترک بر گزردآوری داده هزایی باشزد کزه توصزیفی مقتزوایی و سزاختاری از تجزارب و
درنهایت درکی از تجارب مشارکت کنندگان فراهم کند [ ،]27برای طراحزی ایزن سزؤالهزا از

بهرهگیزری شزد کزه نتیجزه آن در جزدول سزازوکارهای دسزتیابی بزه
نتیجۀ مرور مبانی نظری 
معیارهای حاکتیت خوب ارائه شده است (جدول  .)2این سؤالها به این صورا مطرح شدند
که در تجارب متولیان پورتفولیوی پروژههای زیرساخت راه )1 :اجرای هریج از سزازوکارهای
حاکتیت خوب با چه مشکالتی روبهرو بوده است؟  )2این مشزکالا چگونزه مزانخ از ظهزور
معیارهای حاکتیت خوب شدهاند؟  )3ماهیت این موانخ در بیزنش صزاحبان تجربزه چیسزت؟.
بهمنظور گردآوری دادهها برای پاسخ بزه ایزن سزؤالهزا ،از مصزاحبههزای نیتزهسزاختار یافتزه

بهرهگیری شد که اغل


در پژوهشهای پدیدارشناسی توصیه شده است .بزه ایزن منظزور هزم

گروههای دخی در راهبری مجتوعه پروژههزای زیرسزاخت دولتزی شناسزایی و از هزر

بود تا
بهطور هدفتند برای مصاحبههای عتیق انت اب شوند .براساس نظر
گروه ،تعداد مکفی از افراد 
موستاکاس ( ،)1334مصاحبهشوندگان باید افرادی باشند که تجربۀ کاملی از پدیدۀ مورد نظر را
بررسزیهزا ،چهزار گزروه در حاکتیزت پورتفولیزوی پزروژ ههزای

منعکس کنند [ .]27براساس
زیرساخت راه دخی  به نظر میرسزند :مزدیران سزازمان برنامزه ،نتاینزدگان مجلزس ،مزدیران
پورتفولیوی پروژههای راه و مدیران وزارا راه .افراد صاح

تجربزه از چهزار سزنخ فزو بزا

بزهدسزت آوردن
نتونهگیری به روش گلوله برفی انت اب شدند (جدول  .)2مصاحبهها تا زمان 
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اشبا

1

دقییهای به پایان رسزید کزه بزا نظزر

دادهها ادامه پیدا کرد و با  11مصاحبۀ 36 - 45
در 

کرسول مبنی بر کفایت  16نفر [ ]21و هتچنین نظر پ کین

هورن مبنزی بزر کفایزت 25 - 5

نفر مطابیت داشت [.]25
جدول  2نقش و سوابق افراد مصاحبه شده در پژوهش
سنخشناسی مصاحبهشوندگان


میانگین سابقه

مجموع مصاحبهها

مدیران وزارا راه

 10سال

5

مدیران سازمان برنامه

باهی  26سال

5

نتایندگان مجلس

 11سال

3

مدیران پورتفولیوهای راه

 23سال

5

تیلی پدیدارشناختی در هر مصاحبه با تأسی از مراحز روش کزوهی ی 2مشزتت بزر ثبزت
برداریهای میدانی ،مطالعۀ مکرر آنها ،گ ینش جتزالا مهزم ،اسزت راق میولزههزای


یادداشت
فرمولبندی شده و دستهبندی میولهها انجام شد که در ب ش تقلی یافتهها تشریح شده است.

شایان یکر است که به منظور اطتینان از یکپارچگی مصاحبهها و سؤالهایی که در هر مصاحبه
پرسیده شد ،یج طرح اجرایی پژوهش (پروتک ) طراحی شزد و مزورد اسزتفاده قزرار گرفزت.
پژوهشهای کیفی و هدایت پژوهشزگر در طزول

چنانکه نیش پروتک در ارتیای درجه اعتبار

پژوهش توسط ین ( )2663مورد تأکید قرار گرفته است [ .]23ایزن پروتکز پزیش از اجزرای
بهوسیله تیم پژوهش تأیید و مراح پژوهش ،گامبه گام براساس ایزن طزرح
گامهای پژوهش 

اجرایی دنبال شندد .برای برازش روایی پزژوهش  -بزه معنزای دقیزق بزودن یافتزههزا از منظزر
پژوهشگر ،مشارکتکنندگان یا خوانندگان گ ارش پژوهش [ ،]21از دو روش استفاده شد:
بهوسیله اعضا 3که از راه چندین مرحله بازبینیِ فرآیند تقلی  ،گ ارهها و میزوها
 -1تطبیق 
مصاحبهشوندگان و اخذ نظرهای آنها در هر مرحله انجام شد.

بهوسیله تعدادی از
حاص 
 -2بررسی هتکار 4که در آن تیم پژوهش به هتراه دو مقیق مستی  ،یافتههزای پزژوهش را
بررسی و نتای را مورد تأیید قرار دادند.
1. saturation
2. Colaizzi
3. Member checking
4. Peer examination

131

موانع حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژهها در  _____________________ ...رضا فلسفی و همکاران

 -4تحلیل یافتهها
مفهومسازی از دادههای گردآوری شده و ماهیتب شی به پدیدارها با برجسته کردن گ ارههای

بازتابدهندۀ تجارب مصزاحبهشزوندگان در خصزوص

مهم آغاز شد و جتل هها و عبارا های
افیزیسزازی»
موانخ اجرای سازوکارهای حاکتیت خوب تعیین شدند که در بیزان موسزتاکاس « 
نامیده شده است [ .]25پس از این مرحله ،توسعۀ دستهها و خوشهها از درون گ ارههای مهم و
با معنا در قال

میولههایی غیرتکراری و غیرهتپوشان انجزام شزد کزه نتونزهای از نتزای ایزن


میشود.
مرحله در جدول  3مشاهده 
جدول  3موانع کالن راهبردیِ حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژههای زیرساخت راه کشور
مقولههای فرعی


مقولههای اصلی

عدم تفکیج بین نگاه ب شی و ملی در یهن عوام مجلس و دولت و ابهام در تعریف منافخ ملی
عدم توجه به فرهن سازی در زمینه تعریف پروژهها با رویکرد حرفهای و ملی
ترجیح منافخ اقتصادی بر منافخ اجتتاعی و زیستمقیطی و امنیتی در زمان تعریف پروژهها
بهوسیله نتایندگان شهرستانها در جهت توسعهب شی
ایجاد نیاز کایب به طرحهای عترانی 
نگاه خطی به حاکتیت پورتفولیوی پروژههای زیرساختی و هیههای ساختاری و فلسفی آن
پروژهها و تأثیر آنها در حصول اهداب کالن و آتی توسعه ملی

عدم شفافیت فلسفه وجودی

ابهام در
فلسفه توسعه
ملی

عدم شفافیت فلسفه پروژهها و نتای مورد انتظار آن در آینده و اهداب کالن ملی و توسعهای
اف ایش جتعیت و مدرنیته افسارگسی ته و نیازهای رو به رشد زیرساختها علیرغم کتبود منابخ
علیرغم تغییر نیازهای میدانی
دولتها بر اتتام پروژههای تعریف شده در دوره حیاا آنان 

اصرار
نبود طرح جامخ برای زیرساختها
پیشبینی شده حاص از طرحها در دولت و مجلس
عدم هتسویی منافخ 
چشماندازهای غیر واقعی و دست نیافتنی


ضعف

سیاستها ،اهداب استراتژیج و برنامههای توسعه پن ساله

قطخ زنجیره بین چشمانداز،

مدیریت

ارزیابی غلط و خوشبینانه ظرفیتهای داخلی و منابخ مالی دولت و دستگاههای اجرایی

استراتژیک ملی

به روز نبودن طرحهای آمایش سرزمین و فیدان متولی برای این امر
کالننگری نظام برنامهری ی کشور به روابط بین پروژههای زیرساختی دستگاههای م تلف
عدم 
اجرایی
ابهام در تعریف شفاب منفعت به حق و منفعت ناحق برای یینفعان کلیدی
بهوسیله برخی نتایندگان شهرستانها برای رأیآوری و توسعهب شی
ایجاد نیاز کایب به پروژههای عترانی 

عدم لقاف شراکت دستگاه اجرایی در منافخ حاص از پروژه
عدم اشتراک دیدگاه یینفعان در مورد منافخ ملی
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انجام شده 117 ،میولۀ فرعی و 17

در نهایت از تیلی و مفهو مپردازی دادههای  11مصاحبه
میولۀ اصلی است راق شد که در پن گروه موانخ کالن راهبردی ،موانخ کالن سزاختاری ،موانزخ
دستهبندی شدند (شک .)2
رفتاری ،موانخ اعتباری و موانخ سازمانی به شرح زیر 
موانع کالن راهبردی
راهبردی

موانع کالن ساختاری
موانع سازمانی

موانع رفتاری

حاکمیت خوب پورتفولیو

موانع اعتباری

(پروژه های زیرساخت راه)

شکل  2شمای کلی الگوی ساختاری موانع حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژههای راه کشور

 -1-4موانع کالن راهبردی
براساس تجارب مصاحبهشوندگان ،ابهام در نو نگاه و رویکرد حاکتیت کالن کشور به اصز
آرمزانهزا و ارزشهزای

توسعه و می ان توسعهیافتگی هزم برای کشور در جهزت دسزتیابی بزه
اجتتاعی ،سیاسی ،اقتصادی و مسیر دستیابی به آن است راق شد .یکی از شرکتکننزدگان بیزان
کرد« :با چه روایتی از آینده به فکر توسزعه و اجزرای پزروژههزا هسزتیم؟ خوداتکزایی؟ رشزد
ظرفیتها ،عفها

بینانهی از
مصاحبهشوندگان ،ارزیابی واقخ 

اقتصادی؟  .»...هتچنین به عییدۀ
و قواهای کشور از ابعاد م تلف صورا نتیگیزرد و فرصزتهزا و تهدیزدهای بزالیوه درک
نشده و استراتژیها با نگاه به چشماندازهای واقخبینانه تدوین نتیشود .یکی از خبرگان اظهزار
کرد« :در ارزیابی ظرفیتهای داخلی توهم داریم و ارزیابی صقیح از قابلیتها و نیاط زعف
سازمان پیش از تعریف پروژهها انجام نتیشود» .از نظر برخزی مصزاحبهشزوندگان نیز منزافخ
عتومی فردی و سیسزتتی در سزطوح م تلزف اجتتزاعی بزدون شزفافیت و جامعیزت اسزت
نتیبینزد .یکزی از
ونهای که هر فرد و سازمان و نهادی منافخ خود را در کنار سایر یینفعان 
بهگ 

خبرگان چنین اظهار کرد که ...« :هزم است منافخ یینفعان ج ء (نتایندهها) تقت منافخ یینفعان
ک (مردم) قرار گیرد».
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 -2-4موانع کالن ساختاری
تعداد زیادی از مصاحبهشوندگان به نبود اثرب شی سازمانها ،نهادهای دولتی و روابط غیزر
مؤثر بین سازمانهای متولی پورتفولیوی زیرساخت راه اشاره داشتند ... «:هزرکس خزود را
فیط متولی ب ش خودش میداند و به سایر مسائ بینب شی اهتیت نتیدهزد» .هتچنزین
بیتوجهی به توا نتندسازی ب ش خصوصی در راسزتای توسزعۀ ملزی از مسزائلی بزود کزه
مصاحبهشوندگان به آ ن اشاره داشتند ....« :تعریف مجدد ب ش عتومی -دولتی -خصوصی
و تعاونی و سهم هر یج و ترسزیم نیشزه راه امزری زروری اسزت» و « ....قزوانین بزرای
حضور ب ش خصوصی که پاس گو ،مردمی و رقابتپذیر باشد ،باید اصزالح شزود» .نکتزه
دیگر اینکه با توجه به عتر چهار ساله مجالس ،دولت ها و تغییر وزرا و نتایندگان مجلزس
در ادوار م تلف ،بستری برای پاسز گویی افزراد نسزبت بزه ناموفییزت پزروژههزا فزراهم
نتیشود .هر یج از مسئوهن به راحتزی مسزئولیت تصزتیمهزای نادرسزت خزود در حزوزۀ
پروژههای ملی را به مسئول پیشین خود منتس

میکند .بهعالوه ،مصاحبهشوندگان بر ایزن

باور بودند که بیتوجهی به سیاست گذاری صقیح اقتصادی برای تزأمین مزالی پزروژههزای
زیرساخت دولتزی از طریزق راهکارهزای مشزارکت بزا ب زش خصوصزی از موانزخ جزدی
ح اکتیت پورتفولیو قلتداد میشود ....« :با تواناییها و مقدودیت های مالی موجزود کشزور
باید یا سرمایه گذار خارجی جذب کرد و یا  PPPکار کرد» .سزاختارها و فراینزدهای غیزر
اثرب ش و شایستگیهای اندک نیروی انسانی سازمانهای دولتی نی در زمرۀ عواملی قزرار
گرفت که نیش م ربی بر راهبری مجتوعه پروژههای دستگاه های اجرایی دارد ....« :تعزداد
کارمندان شرکت (الف) حدود  1666نفرند که بسیاری دیپلم هستند» یا « ....افزراد شزرکت
(ب) کفایت هزم برای تصتیم گیری مدیریتی ندارند و اعتتاد به نفزس و نگزاه مناسز

بزه

بازار هم در آنها نیست» .در نهایت ،از نظر مصاحبه شوندگان عالوه بر تعزالی سزازمانهزای
دولتی ،تعالی کم شرکت های خصوصی که بزا مطالعزاا زعیف امکزانسزنجی پزروژههزا،
شرایط انت اب اشتباه پروژههای زیرساختی را فراهم میکنند ،مانخ از تأمین بهموقزخ منزابخ
مالی سایر پروژهها شده است ....« :مشاور میگوید پول کم میدهید ولی خودش مسلط بزه
کار نیست».
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 -3-4موانع رفتاری
در تجارب مصاحبهشوندگان ،به طیف وسیعی از مو وعاا اخالقی اشاره شد که از یزجسزو
قوانین و سیستمهای نامالزم با اخال و از سوی دیگزر بزازیگران نهادهزای م تلزف را در بزر
گیزریهزای

میگیرد که با نو عت خود در برابر مو وعاا اخالقی ،تأثیراا جدی بر تصتیم

ذاشتهاند ....« :وزیر به علت تزرس از استیضزاح برخزی پزروژههزا را از

حاکتیتی پورتفولیوها گ
نتایندهها میپذیرد« یا » ....براساس قانون تا مطالعاا توجیهی تتام نشود نباید اجزرا را شزرو

کرد ولی برای دور زدن آن ،لفظ مطالعه و اجرا را اخترا کردهانزد» .هتچنزین از نظزر بسزیاری
مصاحبهشوندگان ،تعام نامتوازن مدیران سیاسی و مدیران کارشناسی و دخالزت بزیش از حزد

مدیران سیاسی در امور فنی و هتچنین مسائلی چزون سزوء اسزتفاده از قزدرا و اهزرم فشزار
پروژههای زیرساخت شده است؛ « ....ت صی

سیاسی منجر به معضالتی برای
پیشرفت کار باشد ولی گاهی از باه دستور میدادند که باید ت صی

باید متناس

با

شزود» یزا « ...در دولزت

نهم و دهم ،نظارا و اطال رسانی را کنترل کردند تا گ ارشها منتشزر نشزود» .معضز دیگزر
اینکه اعتتاد بین فرد و سیستم در سازمانهای دولتی ایران به دهیز م تلفزی خدشزهدار شزده
گونهای که عدم اطتینان نسبت به حتایت سیستم از تصتیمهای اخالقی منجر به ترس
به 
است ،
از بیان نظرهای کارشناسی و حرفهای در خصوص ارزیابی پروژههای پورتفولیو میشود .اعتتاد
نداشتن سیستم به فرد نی منجر به دخالتهای مدیریتی فراتر از حزد در کزار کارشناسزان و در
سازیهای حاکتیت پورتفولیو شده است ....« :عدم پایبنزدی دولزت بزه


تصتیم
نتیجه اخالل در
تعهداا پیتانکاران ،معض و مانخ مهتی است که باعث شده است تا اعتتاد آنان کزاهش پیزدا
کرده و نگاه ملی آنان به نگاه ش صی تغییر پیدا کند».

 -4-4موانع اعتباری
براساس تجارب مصاحبهشوندگان ،تأخیر در ت صی

اعتبارها منجر به تأخیر شدید در اتتزام

پروژهها در این مدا زمان طوهنی ،پزروژه

پروژهها شده است و به دلی تغییر نیازهای کاربران

منفعتی را به هتراه ندارد ...« :به ازای هر سال طوهنی شدن پروژه حزدود  30 - 36درصزد بزه
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اراهزا و
قیتت پروژه اف وده میشود و شاید از توجیه اقتصادی هم خارق شود» .هتچنین نظز 
استفادههای مالی مؤثر بوده و قادر نیست

بازرسیهای متداول دولتی فیط برای بازداری از سوء

بودجزهریز ی بایزد عتلیزاتی باشزد» .در زتن

نفخ یا عدمالنفخ پروژهها را ارزیزابی کنزد....« :
پروژهها را از راه مقاسبۀ ه ینۀ واقعزی

سیستتی که قادر باشد تغییر و اف ایش بیرویۀ مقدودۀ
این تغییراا کنترل کند و آثار منفی آن را بر سایر پروژههای دستگاه اجرایی برآورد کند ،وجود
ندارد ...« :در برخی موارد ،قیتت تتام شدۀ پروژه چندین برابر قیتت برآورد شدۀ اولیه است»

 - 5-4موانع سازمانی
براساس تجارب مصاحبهشوندگان ،درک منافخ یینفعان سازمان مانند پیتانکاران و مشزاوران
بر تصتی مهایقاکتیتی پورتفولیزو مزؤثر اسزت .یکزی از مصزاحبهشزوندگان ابزراز داشزت....« :
مشارکت دادن یینفعان در نتای پروژه مهم است» یا « ...و می ان دستت د مشاوران باید متناس
نهسازی مفاهیم مدیریت پروژه در
با حجم کار مطالعاا امکانسنجی باشد» .در تن عدم نهادی 
دستگاههای اجرایی و نبود ساختارهای قاب انطبا با مفاهیم پورتفولیوی پروژهها مزانخ مهتزی

میباشد ...« :شرطی که هر معاونت یج
گیریهای صقیح حاکتیتی پورتفولیو 
بر سر راه تصتیم 
دفتر مدیریت پروژه داشته باشزه» یزا « ...در نقزوۀ تعامز ارکزان و مشزارکت آنهزا در اجزرای
بهرهگیری نتزیشزود» .در نهایزت مصزاح شزوندگان
پروژههای ملی ،از تجارب موفق گذشته 

قواها و عفهای وزارا راه و عزدم تزدوین اسزتراتژی وزارت انزه در

بیاعتنایی به تقلی

قال

طرح جامخ راه کشور و در نتیجه تعریف پروژهها بدون درک صقیح ظرفیتهای مزالی و

تصزتیمهزای

انسانی را از موانخ اجرای سزازوکارهای حاکتیزت خزوب قلتزداد کردنزد....« :
سازمان براساس رویکرد استراتژیج صورا نتیگیرد» یا « ....مالک اولویتبنزدی پزروژههزا و
معیارهای آن در سازمان تعریف شده نیست».
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 -5نتیجهگیری
در این ب ش ،ن ست به نگارش توصیفی از میولزههزای برآمزده از تجزارب واکزاوی شزدۀ
مطلعان کلیدی پرداخته شده و سپس الگویی ساختاری از موانخ حاکتیت خوب پورتفولیوی
پروژه های زیرساختی ارائه می شود .چنان که در مرور مبانی نظری نیز اشزاره شزد ،حصزول
معیارهای حاکتیت خوب شام شفافیت ،پاس گویی ،اثرب شی و کارایی ،مسئولیتپذیری و
راهبردمقوری منجر به ارتیای عتلکرد پورتفولیو و نتایجی چون ت صی

بهینزه منزابخ بزه

پروژه ها در راستای مل وماا استراتژیج سازمان میشود ،اما اعتال چنین حاکتیتی در بستر
پروژههای زیرساخت دولتی با موانعی مواجه است [3؛  ]17که در اجرای مؤثر سازوکارهای
حاکتیت خوب (جدول  )1اخالل کزرده اسزت کزه بزه تبزخ آن مزانخ از حصزول معیارهزای
حاکتیت خوب میشوند .براساس نتای مصاحبههای انجام شده با افراد صزاح

تجربزه در

زمینۀ پروژههای زیرساخت راه کشور و مفهومپردازی دادههای حاص  ،موانخ حاکتیت خوب
پورتفولیو در پن گروه موان خ کالن راهبردی ،موانخ کالن سزاختاری ،موانزخ رفتزاری ،موانزخ
اعتباری و موانخ سازمانی دستهبندی شدند که در ادامه تشریح میشوند.
موانع کالن راهبردی :براساس تیلی پدیدارشناختی انجام شده  ،ابهام در فلسزفۀ توسزعۀ
ملی و عف مدیریت استراتژیج ملی باعث شده است تا نظام راهبردی ملی به طور کامز
انفعالی و غیرراهبردی شده و به ستت کوتاهمدا نگری می کند .چنین و زعیتی بزا ایجزاد
اختالل در عتلیاتیسازی راهبردهای توسعه ،برنامهری ی راهبردی پورتفولیزوی پزروژههزای
زیرساخت راه را با چالشهای جدی رو به روکرده اسزت .براسزاس شزواهد ارائزه شزده در
تجارب ،نبود اجتا هزم بر فلسفۀ توسعه ملی بین ارکان قدرا باعث چند دستهگی در نظام
تصتیمگیری پروژهها شده است که توسط رنانی ( )1315و شیفرا ( )2612نیز مزورد اشزاره
قرار گرفته است [3؛  .]36از طرب دیگر ،اسناد باهدسزتی مبنزایی چزون آمزایش سزرزمین و
لجستیج ملی که مب نای تش ی

مق و نو سرمایهگذاری در کشزور مقسزوب مزیشزود،

سالها است که در مرحلۀ تدوین در سازمان برنامه باقی مانزده و اجرایزی نشزده اسزت ،در
نتیجه مبنای صقیقی برای تعریف پروژه های متناس
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تغییر دورهای قوای مجریه و میننه در زمان مدیریتِ برخی مصاحبهشوندگان بر پزروژههزای
راه به علت عدم ثبزاا و اخزتالل در نظزام اسزتراتژیج ملزی منجزر بزه تغییزراا رادیکزالی
سیاستهای کالن شده و جهتگیری این پروژهها را دچار تشتت کرده است .این موانزخ بزر
تتام عوام دیگر سزایه انداختزه اسزت و نیزش تأثیرگزذاری نیز بزر تعیزین سیاسزتهزا و
ساختارهای کالن دولتی دارد ،در نتیجه در سطح کالن مانخ از تجلی ویژگی راهبرد مقزوری
حاکتیت خوب میشود.
موانع کالن ساختاری :گ اره های برآمزده از تجزارب مصزاحبهشزوندگان حزاوی مسزائ
بسیاری در زمینۀ ساختارها و سیاسزتهزای دولزت و تعزالی پزایین شزرکتهزای دولتزی و
خصوصی بود .عدم احراز صالحیت کارشناسان سازمان متولی پروژههزا و ناکارآمزدی نظزام
حیو و دستت د کارکنان آن که ناشی از عدم تعالی ب ش دولتی است ،تعریف پزروژههزای
زیرساختی صقیح و نظارا بر آنها را با چالشهایی رو به رو میکند .اهداب و نیاط تترک
و رویکرد سازمانهای نظارتی هتچون دیوان مقاسباا و سازمان بازرسزی کز کشزور نیز
اغل

بر تطبیق صوراهای مالی و کشف ت لف در انتیال بودجه از طرحی به طزرح دیگزر

استوار است و کنترل اثرب شی پروژه ها و یا نظارا بر عتلکرد پروژههای زیرسزاختی را در
بر نتی گیرد .چنین امری در پورتفولیوی پروژههای راه که وابسته به بودجه عتزومی بزوده و
تقت حاکتیت یکپارچهای نی قرار ندارد ،منجر بزه نزوعی ولنگزاری در راهبزری مجتوعزۀ
پروژهها شده که اثرب شی و کارایی حاکتیت را کاهش داده است و ج و نتای منقصر بهفرد
این پژوهش مقسوب میشود .بهعالوه ،عدم رعایزت اصزول حاکتیزت شزرکتی در شزرکت
توسعه زیرساختهای حت ونی کشور که متولی پورتفولیوی پروژه های زیرسزاختی راه در
کشور میباشد ،م ید بر علت شده است .در این شرکت به دلیز آنکزه مزدیرعام هت مزان
ستت معاونت وزیر راه را نی بر عهده دارد ،هیأا مدیره تا حدی تقزت تسزلط مزدیرعام
قرار گرفته و از قدرا عت آن کاسته شزده اسزت و ایزن امزر تزأمین ویژگزی پاسز گویی
حاکتیت خوب را با چالش مواجه کر ده است که این مفهوم در دسزتورالعت نظزام راهبزری
شرکتهای د ولتی نی مورد توجه واقزخ شزده اسزت [ .]31در عزین حزال ،اقتصزاد نفتزی و
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تصدیگری دولت بر اقتصاد باعث بیاعتنایی به و خ میرراا و سیاستهای تسزهی کننزدۀ
تأمین مالی غیرسنتیِ پروژههای عترانی بهوسیله ب ش خصوصی راه را بر اسزتفاده از منزابخ
غیردولتی بسته است .عف شرکت های خصوصی در ارزیابی پروژههای توجیهپذیر نی مانخ
از تعریف پروژههای مفید شده است که از حصول ویژگی اثرب شی حاکتیت خوب متانعت
میکند .این معضالا از سویی مربوط به احراز صالحیت این شرکت ها برای انجام مطالعاا
امکانسنجی صقیح تلیی میشود و از سوی دیگر متوجه مشکالا مالی آنها و هتچنین نبود
استیالل نظری در تأیید و رد پروژههاست .وابستگی مالی مشاورین به دستگاه اجرایی سزب
شده است تا نظراا کارشناسی آنها بیش از آنکه متضتن منافخ ملی باشد ،برآورندۀ خواستۀ
کارفرما بوده و استیالل نظری مشاورین را دچار خدشه کرده است .هتچنین عف بنیه مالی
آنها منجر به مطالعاا امکانسنجی بیکیفیتی شده که نیزش مهتزی در تعریزف پزروژههزای
بیفایده داشتهاند .این مشک آنجا نتود پیدا می کند که تأیید مشاور به من له اطتینزان خزاطر
یینفعان پروژه تلیی شده و در پی آن فشار سیاسی به کتیسزیون  215سزازمان برنامزه بزرای
تأیید و به دستگاه های اجرایی برای درخواسزت بودجزه افز ایش پیزدا مزیکنزد .از ایزن رو
استیالل مالی و نظری مشاوران و احراز صالحیت آنها از طریق رویههای قزانونی منجزر بزه
بهبود کارایی و اثرب شی حاکتیت خوب پورتفولیو خواهد شد که تاکنون در پزژوهشهزای
موجود مطرح نشده است .مجتوعۀ موانخ فو که تقت تأثیر جهتدهیهای استراتژیج ملی
از تجلی ویژگی های حاکتیت خوب متانعزت مزیکننزد ،در قالز

موانزخ کزالن سزاختاری

دستهبندی شدند.
عالوه بر میوها کالن فو  ،در تجارب مصاحبهشوندگان به مزوانعی اشزاره شزد کزه در
سطقی عتلیاتی و بی واسطه و تقت تزأثیر موانزخ کزالن سزاختاری و راهبزردی ،حاکتیزت
پورتفولیوی پروژه های زیرساختی را تقت تأثیر قرار داده بودند .این عوامز در حزوزههزای
م تلف تأمین بودجه ،مسائ انسانی و امور سازمانی اختالهتی در تصتیمگیریها و تعریزف
و اجرای پروژه های زیرساختی ایجاد میکنند که در ادامه تشریح میشوند.
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موانع اعتباری :عدم تأمین بهموقخ منابخ پروژههای زیرساختی بهخصوص در اقتصاد نفتی
ایران که بودجه عتومی دولت با نوسانهای غیرقاب پیشبینی مواجه اسزت ،یکزی از موانزخ
کلیدی راهبری موفق آنهاست .در تجارب مصاحبه شوندگان مطرح شد که ایزن چزالشهزای
اعتباری نه تنها در حوزۀ تأمین اعتباراا بلکه در حوزۀ ت صزی

اعتبزاراا نیز معضزالا

جدی ایجاد کرده است ،چنانکه نبود شاخ  های میبول برای اولویت بندی بین پورتفولیوها
باعث ت صی

سلییه ای اعتباراا شده است که منجر به کاهش کارایی و اثرب شی حاکتیت

پورتفولیو نی میشود .این مسئله در گ ارشهای م تلف مرک پژوهشهای مجلس نی مورد
اشاره قرار گرفته است [32؛  .]33در چنین شرایطی ،تیا ای ی ینفعان پزروژه بزرای تغییزر و
ازدیاد بی قاعدۀ حجم پروژه در طول سالهای اجرا ،انباشت تعهداا پروژههای ناتتام قبلزی
به دلی عدم ت صی

بهموقخ و بهاندازۀ منابخ عتومی و نبود سزازوکارهای تزأمین مزالی از

منابخ غیر عتومی منجر به ناتوانی مدیران در پاس گویی نسبت به عتلکرد پورتفولیزو شزده
است .هتچنین تصتیمگیری های غیر مشارکتی در خصوص ت صزی

اعتبزاراا پزروژههزا،

ویژگی مشارکت جویی حاکتیت خوب پورتفولیو را خدشهدار کرده است.
موانع رفتاری :در تجارب مصاحبهشوندگان به موانعی از نو فرهنگزی و رفتزاری اشزاره
شد که بهگونه ای بیواسطه از راهبری خوب پروژههای پورتفولیو جلوگیری میکننزد .عزدم
نهادینگی قانونمداری و اخال  مداری فردی و سیستتی در فرهنز
هتچنین رواق قومگرایی در فرهن

سزازمانهزای دولتزی و

عتومی ،منفعت طلبزی سیاسزی از پزروژههزای عترانزی

بهوسیله افراد یینفوی و تتای های توسعهای ناآگاهانه در شهرهای کوچزج نتونزههزایی از
موانخ فرهنگی اشاره شده در تجارب مصاحبه شوندگان بوده اسزت کزه باعزث شزده تعزداد
زیادی از پروژه های زیرساختی راه به دلی فرهن
منابخ بیشتر برای استانها تعریف و تصوی

قومگرایی و به واسطه رقابت بر سر جذب

شود که حتی پزس از اتتزام پزروژه هزی گونزه

منفعتی را عاید استان نکردهاند که حالق ( ،)1314توکلی ( ،)1315کرافورد ( ،)2663گرهنزد
( )2663و شیفرا ( ) 2612اشاراتی به آنهزا داشزتهانزد [5؛ 3؛ 16؛ 11؛  ]17هتچنزین دخالزت
غیر رستی در امور اجرایی و استفاده نابه جا از استیضاح برای تصزوی
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برخی نتایندگان مجلس ،نشانهای از نبود تزوازن سیاسزی -اداری اسزت و از موانزخ مزؤثری
است که با نتای پژوهش نفری ( )1331نی هت وانی دارد [ .]34بهعالوه ،بی اعتنایی به انجام
مطالعاا مفید و گاهی اوقاا مطالعاا صوری به وسزیله برخزی مشزاوران و تأییزد صزوری
مطالعاا تقویلی مشاورین به وسیله مدیران نی به عنوان موانخ رفتاری از حصول ویژگیهای
مسئولیتپذیری و شفافیت حاکتیت خوب پورتفولیو متانعت میکنند.
موانع سازمانی :تقلی پدیدارشناختی تجارب ،هتچنین نشان از وجود موانعی در حیطزۀ
مو وعاا سازمانی بود .عف مدیریت استراتژیج در سطح سازمانی از جتلۀ ایزن موانزخ
است .کتاکان تعریف پروژه ها بزدون درک صزقیح ظرفیزت هزای درونزی سزازمان صزورا
میگیرد و طرح جامعی از راه های کشور که بتواند با قابلیت پیش بینی پیامدها در سناریوهای
م تلف ،مبنای تعریف پروژهها در مناطق م تلف کشور قرار گیرد ناق

مانده و مورد تأیید

تتام تصتیم گیران و تصتیمسازان نتیباشد .نبود ایزن طزرح کزه ناشزی از زعف مزدیریت
استراتژیج و بلوغ فرایندهای آن در وزارا راه میباشد ،باعث گسسزت رابطزۀ پزروژههزا و
استراتژیهزای و زارت انزه و در نتیجزه تعریزف پزروژه هزای فاقزد اولویزت در پورتفولیزوی
پروژههای زیرساختی راه میشود .چنانکه بیا ی ( )1334نی تأثیر نظاممندی ایزن فراینزدها
بر مدیریت صقیح منابخ سازمان را که یکی از اهداب حاکتیت خزوب مقسزوب مزیشزود،
تأیید کرده است [ .]35هتچنین عدم لقاف منافخ یینفعان سزازمان ماننزد مشزاوران یکزی از
چالش های کلیدی دستیابی به حاکتیت خوب میباشد .عدم لقاف حقال حتزه مکفزی بزرای
مشاوران منجر به مطالعاا امکان سنجی عیفی می شود که پیش نیاز ورود پروژههای غیرمفید
به پورتفولیوی دستگاه های اجرایزی مزیباشزند .در نهایزت ،براسزاس نتزای پزژوهش ،عزدم
نهادینهسازی سازوکارهای هدایت پروژهها در دستگاه های اجرایی و عف ساختارهای قاب
انطبززا بززا سززازوکارهای حاکتیززت پورتفولیززوی پززروژههززا نی ز موانززخ مهتززی بززر سززر راه
تصتیمگیری های صقیح حاکتیتی پورتفولیو میباشند.
بنابراین باید گفت که صاحبان تجربه  ،موانخ حاکتیت خوب را در سطوح م تلفی ادراک
میکن ند و معتیدند که دستیابی به حاکتیت خوب پورتفولیوی پزروژه هزای زیرسزاخت راه و
تدوین چارچوب آن ،ن ست مستل م درک ساختار چند سطقی موانزخ و دوم نیازمنزد ارائزه
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راهکارهایی متناس

با هر سطح میباشد .به منظور درک این ساختار ،موانخ واکاوی شده در

این پژوهش در قال

یج الگوی ساختاری سه سطقی ترسیم شده است (شک .)3
ابهام در فلسفه توسعه ملی

ناکارآمدی ساختار

عدم پایبندی به اصول حاکمیت سازمانهای دولتی

دولتی

سنتی

ضعف مدیریت استراتژیک سازمانی

نابالغی مدیریت پروژه سازمانی

حاکمیت خوب پورتفولیو

اختالالت اعتباری تغییرات
بی اعتمادی متقابل فرد و سیستم

ضعف مدیریت ذینفعان سازمانی
بودجهریزی غیرعملیاتی

(پروژه های زیرساخت)

اضمحالل اخالق فردی و سیستمی
عدم توازن سیاسی -اداری

عدم تعالی
سازمانهای دولتی

مدیریت دولتی

عدم تعالی
شرکتهای خصوصی

سیاستهای سنتی تأمین مالی پروژه
های عمرانی

ضعف مدیریت استراتژیک ملی

فقدان نقشه منافع عمومی
( موانع تأثیرگذار بیواسطه )

( موانع کالن ساختاری)

( موانع کالن راهبردی)

شکل  3الگوی ساختاری موانع حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژههای زیرساخت راه کشور

براساس الگوی ساختاری فو  ،رفخ موانخ به طزور مزوردی و انفزرادی ال امزاً منتهزی بزه
حصول ویژگی های حاکتیت خوب نتی شود .به عنوان نتونه ،رفخ مانخ اعتبزاری پزروژه هزا
که گاهگاهی نی به وسیله متولیان امر انجام می شود می گیرد ،به تنهایی مزؤثر ن واهزد بزود،
زیرا موانخ کالن راهبردی و ساختاری در سطقی فراتر از موانخ اعتباری بر تتام سزاختارها
و فرا یندهای حاکتیت اثرگذار بوده و موفییزت هرگونزه برنامزه ریز ی ،سیاسزت گزذاری و
تصتیم گیری در حوزۀ پروژه هزای زیرسزاختی در گزرو عتلیزاتی سزازی راهکارهزای رفزخ
آنهاست .از این رو برای ارتیای کیفیت حاکتیت پورتفولیزوی پزروژه هزای زیرسزاخت راه
کشور هزم است برنامه ای یکپارچه مشتت بر راهکارهزای رفزخ موانزخ در هزر سزه سزطح
تدوین شده و در فازهای معینی به اجرا گذارده شود تزا  )1فراینزد تصزتیم گیزری منطیزی
شود؛  )2تعریف پروژه ها متناسز
ت صی

بزا ظرفیزت هزای مزالی و سزازمانی صزورا گیزرد؛ )3

منابخ مالی از راه اولویت بندی اثرب ش پروژه ها بهینه شود؛  )4نظزارا و کنتزرل
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) امکان سنجی پروژه ها کارآ مد شود و در نتیجه از سزرری زمزان5 سازمان یافته اعتال شود؛
.و ه ینه پروژه ها و در مرتبۀ باهتر از عدم النفخ آنها اجتناب شود
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