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 چکیده 
آسیبارائه به   حاضر پژوهش  بر مؤثر کلیدی عوامل از یکی نعنوا به غیردولتی، و دولتی بخش مساعیِ فرآیند تشریک شناسیی مدل 

 این   پردازد.می هابنیاد برای تجزیه و تحلیل دادهگیری از  ابزار نظریه دادهپروژه با استفاده از روش تحقیق چندموردی و با بهره عملکرد

 باشد. اینمی  BOTه  گوناز   آنها تحویل سیستم که هایی استپروژه اجرای  در مساعی تشریک  کیفیت هایرانه یافتنبه دنبال   پژوهش،

بر این اساس    .بود غیردولتی خواهد و دولتی  بخش مساعی تشریک سازوکارهای کنشگرانِ و فرآیندها، ساختارها،  علّی، شرایط شامل هارانه 
شود.  ررسی مییافته و در حال توسعه و نحوه تعامل طرفین مشارکت در بسترهای مختلف بکشورهای توسعه   در ابتدا با مرور ادبیات، رویکرد

کت از بخش دولتی و غیردولتی و انجام مصاحبه با افراد های موفق و ناموفق در تشریک مساعی بین طرفین مشارسپس با رجوع به مورد
های  گذار در ساخت آزادراههای سرمایهو غیردولتی، شرکت در جلسات کمیته شرکتمختلف از سطوح مدیریتی متفاوت از دو بخش دولتی  

و نحوهیادداشت  ایران  از  خود  مشاهدات  از  دادهبرداری  مشارکت،  طرفین  تعامل  و  رفتار  گفتگو،  نظریه ی  کاربست  جهت  نیاز  مورد  های 
شناسی فرآیند تشریک مساعی مشارکت بین بخش دولتی  ، مدل آسیبهاگاه از طریق تجزیه و تحلیل دادهشود. آن آوری میبنیاد جمعداده

شود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، فقدان احترام، عدم پوشش ریسک، تدوین و ارائه می  BOTی  ی آزادراهی از گونههاژهو غیردولتی در پرو
تصمیم عدم  پدیدهو  علی  شرایط  مشترک  میگیری  تشکیل  را  نامطلوب  مساعی  تشریک  مقایسهد ی  ضمن  نهایت  در  یافتههند.  های  ی 

 شود.  ها و ارتقاء تشریک مساعی موجود ارائه میکاهش آسیب پژوهش با ادبیات موجود، پیشنهادات اجرایی جهت

  یو انتقال، صنعت آزادراه  یبردارمشارکت، ساخت، بهره  ،یمساع  ک یتشر  ، یردولتیو غ  یمشارکت بخش دولت  :دیکلی  کلمات 
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The present study aims at presenting the pathological model of the 

process of collaboration between the public and nongovernmental sectors 

as one of the key factors affecting project performance utilizing multi-case 

research method as well as the grounded theory for data analysis. This 

research tries to find quality partnerships for implementing projects that 

are delivered by BOT. These drivers will include the causal conditions, 

structures, processes, and mechanisms of actors involved in public-private 

partnerships. In this regard, at first step, by reviewing the literature, the 

approach of developed and developing countries, and the way, in which, 

the parties engage in different contexts are investigated. Then, the 

required data is collected to be used in the grounded theory by referring 

to the successful and unsuccessful cases in collaboration between the 

governmental and nongovernmental sections, and conducting interviews 

with different individuals from different levels of management from both 

sectors, attending meetings of the committee of investment companies in 

the construction of Iranian freeways and memorization from our 

observations of how the dialogue, behavior and interaction of the parties. 

Then, by analyzing the acquired data, the Pathology Model of the 

collaborative process between public sector and non-governmental sector 

in BOT freeway projects is developed. According the obtained results in 

this study, the lack of respect, risk coverage, and joint decision making 

constitute the phenomenon of undesirable partnership. Finally, while 

comparing this research findings with those existing in the literature, 

executive suggestions are made to reduce challenges and promote existing 

collaborative efforts. 
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 مقدمه -1

  هاپروژه  اجرای  در   مشارکت  برای  خصوصی  بخش   حضور  از  عمومی،   بودجه  کمبود  جمله  از  و  مختلف  دالیل  به  عمومی  بخش

  و  عمومی  بخش  با  شراکت  برای  را  خود  تمایل  مشارکت،  نوع  این  شدن  مطرح   زمان  از  نیز  خصوصی  بخش  دیگر  سوی  از.  نمایدمی  استقبال

  اتفاق   میان  این  در.  است  داده  نشان  درازمدت،  زمانی  بازه  در  پروژه  اخذ  برای   رقابت  از  خیال  آسودگی  جمله  از  و  آن،  بر  مترتب  منافع  کسب

  مشارکتها  اما، .  است  داده   ماهیت   تغییر  شراکت  نوع  از  روابط  از  جدید   نوعی   به  پیمانکار-کارفرما   قدیم   رابطه  که  است  این   داده   رخ  که  جدیدی

.  [ 2]  اندشده  مواجه  شکست  با  مشارکتها  از  درصد   70  ا ت  30  بین  شده   انجام  مطالعات   اساس  و بر [1]   هستند  برخوردار  باالیی   شکست  نرخ  از

  ان ذینفع  میان  در  تعامل  فقدان  به  مربوط  هلند  نقل  و  حمل  زیربناهای  در  PPP  بر  حاکم  رکود  و  ایستایی  که  نیز دریافت(  2005)  کوپنجان

 . [3] است کلیدی

  بهبود  به  منجر  تواندمی  هاسازمان  دیگر  با  مشارکت.  است  مستقل  شرکتِ  بیشتر  یا   دو   بین  مستحکم  همکاری  رابطه  مشارکت،

  و  یافته  کاربرد  عمومی  زیربنایی  هایدارایی  به  دستیابی  در  ایگسترده  طور  به  خصوصی  –  عمومی  بخش  . مشارکت[4]  شود  شرکتها  عملکرد

 بین مساعی تشریک  شده گفته  خصوصی-عمومی بخش  مشارکت تعریف در.  باشد  تواندمی  1پول   ارزش  از  اطمینان  برای  مؤثری  سازوکار

 و هاهزینه  ریسکها، و داده گسترش را  متقابل خدمات یا و  محصوالت آن  طی  بازیگران  هک دیرپای ویژگی با خصوصی  و عمومی بخش بازیگران

 . [5]شوند  می تسهیم منافع

در دستیابی به اهداف پروژه موفق بوده    PPPی عمل، تشریک مساعی و تعامل بین طرفین مشارکت از نوع  اما تا چه حد در عرصه

  سادگی  به  مشارکت  این  دالیلی  به  که  گرفت  نتیجه  باید  PPP  ظهور  از  دهه  سه  گذشت  از  پس  که  معتقدند(  2002)  تیسمن  و  است؟ کلین

  تنوعی  با   دارند،   متفاوتی  اهداف  بازیگران  احتماالً  که  این  دوم.  است  معضل  یک  خود  نوبه  به  بازیگران  تعدد  هک  این  اول  دلیل .  شودنمی  انجام

  اخذ   متفاوت   هایشبکه  در   و   مجزا  هایصحنه  در  تصمیمات  که   این  سوم.  نمایندمی  دشوار  را  همکاری  تفاوتها  این .  متضاد  سوابق  و   ادراکات  از

  سوءتفاهم و اتخاذ  به  منجر  اغلب  متفاوت  نهادیِ  سوابق.  شودمی  مشترک  سازیتصمیم  از  مانع  نهادی   نشد  تکه  تکه  این  همچنین.  شوندمی

  نقل   و  حمل  زیربناهای  در  PPP  بر  حاکم  رکود  و  ایستایی   که  دریافت(  2005)  از سوی دیگر کوپنجان  .[5]   شودمی  متناقض  هایاستراتژی

  غیردولتی  و   دولتی  بخش  تعامل  های جهانی، نحوهتجربه  اساس  به این ترتیب بر  .است  کلیدی  ذینفعان  میان  در  تعامل   فقدان  به  مربوط  هلند

 . [3] بوده است مؤثر PPPعدم توفیق مشارکتهای نوع  در

بخش    نماید میزان توفیق مشارکتمراجعه به صنعت آزادراهی ایران و مصاحبه با کنشگران این عرصه نیز پژوهشگر را مجاب می

غیردولتی و  رضایت  آزادراهی  های  پروژه  در  دولتی  و  نداشته  مناسبی  نمی  مابینفی  مساعی  تشریک  از  چندانی  وضعیت  بر    شود.مشاهده 

از  صاحبه اساس اظهارات م   شفاف  و  الزم  تضمین  و  حمایت  عدم  وی،  به  دولتی  بخش  نگاه   نوع  در  احترام  فقدان  خصوصی،  بخششوندگان 

دالیل  گذاریسرمایه  مسیر  نبودن جمله  است  نارضایتی   از  خصوصی  بخش.  بخش  کنشگران   بخش  به  اعتماد  فقدان  نیز  دولتی  اظهارات 

از  فنی   مشخصات  کیفیت  کاهش  جوانمردانه،  بازی  و  شفافیت  به  خصوصی  بخش  تمایل  عدم  خصوصی،   روند   بودن  ناموفق  دالیل  جمله  را 

 .  داند می  مشارکت  طرفین مساعی تشریک

 یکدیگر نسبت با  تعامل  نحوۀ به  طرفین نیازمند آن است که نگرش شده و  مواجه جدی  هایبا چالش شراکت رسد مسیربه نظر می

 و   حفظ  مشارکتها،  عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  ردیابی  با  است  ضروری  اساس  این  بر.  شود  نادیبنی  تحول  و  تغییر  دچار  ی پیشامشارکتدوره  به

حاکی از آن است که اجماع  . مرور ادبیات در خصوص عوامل مؤثر بر عملکرد مشارکتها نیز  [ 2]  داد  قرار  توجه  مورد  را  شراکتی  روابط  بهبود

تصمیم بر  مشتمل  عواملی  اساس  این  بر  دارد.  وجود  حوزه  این  پژوهشگران  میان  در   تسهیم   اطالعات،   تسهیم  مشترک،  گیرینسبی 

  اند شده  شناسایی مشارکتها عملکرد بر مؤثر اصلی هایمؤلفه عنوان به  تعهد، و اعتماد  مشارکت و   به یافته تخصیص هایدارایی پاداش،/ریسک

[4]  . 

 
1 Value for Money 
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  شدت   اما،   هستند،  مشابه  هامشارکت  یهمه  در  مشارکت  بر   مؤثر  اصلی   هایمؤلفه  ته حائز اهمیت است کههمچنین ذکر این نک

و      پروژه  مدیریت  رشته  در  کنون  تا  که  نجاآ  از .[6]   باشند  متفاوت  مشارکت  مختلف  هایگونه  در  است  ممکن  آنها  یبالقوه  هایشاخص  و  آنها

مشارکت از دو بخش   طرفین  بین  مساعی  تشریک  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  مستقلی که به  مطالعه  کنون  تا  BOTهای نوع  ساخت و در پروژه

، از جمله عوامل مؤثر اولیه یهایکه مطابق بررسضمن این . نماید پر را مزبور خل  کوشیده  پژوهش انجام نشده این  بپردازد،  دولتی و غیردولتی

  متفاوت،   بسترهای  و  بوده   ...(   و   فرهنگی  اجتماعی،  از قبیل سیاسی،   )  مشارکت  اجرای  شرایط بستری حاکم بر فضای  مشارکت،  بر عملکرد

 است. نبوده توجه مورد چندان کنون اند و تا کنون در میدان مورد نظر پژوهشگر، تا داشته   پی در عملکرد نظرنقطه از متفاوتی هایبرآمده

 چارچوب مفهومی پژوهش-2

گرایی، پژوهش برای این  گرایی یا نوعملشود. در فرض عملگرایی انجام میگرایی یا نوعملپژوهش حاضر بر اساس رویکرد عمل

این رویکرد، حق باشد. در  به مسائل واقعی زندگی  پیشرفت آشنا کند و معطوف  با مقتضیات زندگی و  را  به است که ما  یقت آن است که 

است  کارمان می نتایج  و  مقتضیات  به  آگاهی  علمی،  معرفت  و  اتصال [7]آید  و  ارتباط منطقی  تبیین،  از  است  عبارت  مفهومی  . چارچوب 

گیرند. چارچوب مفهومیِ طرح تحقیق کیفی باید با چهار بعد  باشد که قرار است مورد مطالعه قرار  ها، و عناصری میمفاهیم اساسی، ایده

پذیرد که  . پژوهش حاضر، در محیطی انجام می  [ 8]ها، روش و اعتبار آن ارتباط منطقی و درست داشته باشدتحقیق، شامل اهداف، سؤال

با سرمایهبخش غیردولتی در ساخت و بهره از آزادراه، لزوماً  گذاری، به مشارکت با بخش دولتی ورود نموده، آزادراه را ساخته و به برداری 

و سود سر اصل  بازگشت  تا  مشخصی  بهرهمدت  آن  از  خود  بمایه  به  را  آن  نهایت  در  و  نموده  میبرداری  انتقال  دولتی  این  خش  در  دهد. 

ی ارتباط بخش دولتی و بخش غیردولتی از زمان آغاز مشارکت تا زمان تحویل آزادراه  پژوهش منظور ابتدایی از مفهوم تشریک مساعی، نحوه

مابین است. در عین فی  های حل مسائل ی گفتار، رفتار، و روشاز ارتباط نیز شیوه  باشد. مقصودبرداری به بخش غیردولتی میپس از بهره

فی ارتباط  از  مشارکت  طرفین  رضایت  میزان  به  مساعی  تشریک  کیفیت  مفهوم  پارادایمی کدگذاری حال  مدل  مطابق  دارد.   اشاره  مابین 

ن و مفاهیم  بنیاد، مضامیگیری از راهبرد دادهها با بهرهآوری دادهمحوری اشتراوس و کوربین به نقل از کرسول، پس از انجام مصاحبه و جمع

داده از  طبقهحاصل  میها  تعیین  کدگذاری  مختلف  مراحل  طریق  از  مفاهیم  بین  ارتباط  و  شده  راهبردِ بندی  خروجی  نهایت  در  شود. 

ای، تعامالت و ای، شرایط زمینه شرایط مداخله   ی مرکزی،ی مرکزی، شرایط علّی موجد پدیدهکدگذاری محوری عبارت از شناسایی پدیده

 باشد.  ا، و پیامدها میهاستراتژی 

 پژوهش  یروش شناس-3

روش مبانی  به  پژوهش،  از  بخش  این  تکنیکدر  و  پژوهش  روش  جمعشناختی،  دادههای  تحلیل  و  تجزیه  و  پرداخته آوری  ها 

اندرکاران دست  باشد. در این پژوهش ازشود رویکرد کیفی میر شرح داده میشود. رویکرد انتخابی برای این پژوهش به دالیلی که در زیمی

دیدگاهدرباره  BOTهای  پروژه میی  سوال  پروژه  شراکت  فضای  در  آنها  تعامل  سازوکارهای  و  معانی  سوالها،  قالب  شود؛  در  عمیق  هایی 

ن  ی اسناد و مدارک و قراردادهای تبادل شده بیاحبه، مطالعهدهد. عالوه بر مصهای باز، هسته و محور اصلی پژوهش را تشکیل میمصاحبه 

های حاصل شده، توصیف و تفسیر  ی رفتار کنشگران در دستور کار قرار دارد. آنگاه بر اساس دادهی آگاهانهطرفین مشارکت و نیز مشاهده

ی  ها ناششود. در این پژوهش، نظریه عمدتاً از دادهرائه میها اای مبتنی بر دادهها و ادراک آنها از تشریک مساعی تبیین شده و نظریهدیدگاه

های نظری و ذهنی محقق. محقق کیفی در مورد نتایج مطالعات خود فاقد دانش پیشین بوده و هر لحظه ممکن ادراکشود و نه از پیشمی

 . [8]ای روبرو شود های غیرمترقبهاست با استنتاج

بررسی پژوهش کنونی در  لذا  و  کیفی  نمونههای  نوع  از دو  می،  نظری  و  به صورت همگیری هدفمند  از  توان  استفاده کرد.  زمان 

های مورد نیاز و  گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل دادهگیری هدفمند برای گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونه نمونه 

بنیاد به جای این که معرف آماری باشد، هدفمند و نظری است. هدفمند  . چارچوب نمونه در داده[8]شود  فتن مسیر پژوهش استفاده مییا

گروه تحقیق،  موقعیت  و  مسئله  و  موضوع  بتواند حسب  که  معنا  اطالعبدین  هدف  تعرهای  را  آن رسان  از  بکند،  حامل  یف  و  درگیر  که  ها 
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نظری بودن نمونه نیز به این معنی که کفایت الزم را برای این که ما را به سطح   .داند و هستندیشیده در موقعیت بودههای زیسته و انتجربه 

ها، بلکه معرف مفهومی از  بنیاد باید معرف باشد اما نه معرف آماری از اشخاص و گروهی دادهانتزاع نظری برساند، دارا باشد. نمونه در نظریه 

م و  موضوع  تحقیق  سئلهابعاد  به محک می[7]ی  معیار  دو  با  نیز  نمونه  داده1خورد:  . چارچوب  )اشباع  ورودی  و  (  )اشباع  (2ها(  خروجی 

ها باید  یق ما هستند. دادههای تحقهای مرتبط با موضوع و مسئله و پرسشنظری(. معیار ورودی این است که چه کسانی حامل انواع تجربه 

های  ای مفرط و انحرافی را بازتاب بدهند. معیار خروجی نیز اشباع نظری است. باید با نمونهههای متوسط و متعارف و هم حالتتهم حال

وع و مسئله را ای که ظرفیت کافی توضیحی در باب موضای که به سطح اکتشاف برسیم و به نظریهدیگری و بیشتری مصاحبه بکنیم تا نقطه

های باز، مشاهده، دیدن اسناد  ی عمیق اکتشافی، پرسشبنیاد عبارتند از: مصاحبهها در تحقیق داده. ابزارهای گردآوری داده[7]دارا باشد  

های  های دیگران از تحلیلتها، یادداشآیند تحلیل مداوم دادههای فنی محقق در طول فرمکتوب و غیرمکتوب، تامالت شخصی، یادداشت

گر صرفاً نویسنده نیست، یک  های بحث کانونی. ابزارها در این تکنیک مهم هستند اما در این میان پژوهشهای موضوعی و گروهنلخود، پ 

بیننده یا  پرسشگر و مفهوم شنونده  اندیشنده و  بهرهو تحلیل دادهروش تجزیه   ساز و معناپرداز است.ی  از نظها،  بنیاد است. ریه دادهگیری 

ها  بنیاد، این نظریه حتماً الزم است به صورت سیستماتیک به کار گرفته شود، دادهتراوس و کوربین در طرح سیستماتیک دادهمطابق نظر اش

مدل از نتیجه نیز دست آخر در چارچوب یک    مند شامل باز، محوری و انتخابی( بشوند و های مرحلهدر چند مرحله، کدگذاری )کدگذاری 

ی چندموردی است. در اینجا . روش تحقیق کیفی منتخب در این پژوهش مطالعه[7]رتب و بازنمایی شود  پیش تعیین شده، یکنواخت، م

ی منتخب است. چند پروژه موفق و ی موردی )موردکاوی( در چند پروژهمطالعه   مندی از روش تحقیقمنظور از چند موردی در واقع بهره

نماییم. در این تحقیق بر یک موضوع مشخص واکاوی میناموفقِ خاص را عمیقاً و از هر جهت و به طور کامل در خصوص موضوع تحقیق  

از آزادراه( تمرکز می)تشریک مساعی بخش دولتی و غیردولتی( در یک کسب و کار مشخص )ساخت و بهره کنیم و با مراجعه به برداری 

ها به اشباع برسد، به ، در حدی که دادهی یک مورد مطالعهها دربارهها و ناگفته تمامی اسناد و منابع اطالعاتی و مدارک و خاطرات و گفته

ی موردی به حساب تحقیق از نوع مطالعه   کنیم. شرط این کهبندی میی آن موضوع، دانش موثق معتبری صورت طور سیستماتیک درباره

اعتباریابی  بندی روشی دانشی صورتچه به دست آمده در یک بستهی آن آید آن است که همه آگاهی  مند و منضبطی بشود و  و  بشود 

 . [7]نیستیم ی موردی ما به دنبال تعمیمی موثقی فراهم بیاورد. ضمناً در مطالعهذهنی عمومی قابل تکرار و قابل مقایسهمیان

ابتدا  این  به   با   و  موجود  مدارک  و   اسناد  بررسی  با  ی چندموردی،مطالعه  کیفی  شیوه  به  پژوهش  انجام  با   ترتیب در این پژوهش 

عرصه   با  اکتشافی   هایمصاحبه   از  استفاده پروژهکنشگران  به  BOTهای  ی  موضوع   مفاهیم  و  ابعاد  مضامین،  تبیین  و  شناسایی  آزادراهی 

های حاصل از میدان پرداخته و در نهایت پاسخ  بنیاد، به تجزیه و تحلیل دادهی دادهگیری از نظریهگاه با بهرهنآ.  شودمی  پژوهش پرداخته

ب پارادایمی،  مدل  یک  قالب  در  پژوهش  میسواالت  ارائه  نظریه  صورت  مرحله ه  بررسی  نیز  و  پایایی  بررسی  برای  دربارهشود.  روایی  ای  ی 

کنندگان در تحقیق و همتایان علمی خبره در موضوع و وش چک کردن توسط اعضای تیم تحقیق، مشارکت تحقیق، اعتبار خود مقوالت با ر

 شود. موقعیت تحقیق کنترل می

 پژوهش یهاهدف و پرسش -4

 راستا   این  در.  است  مساعی  تشریک  کیفیت  پدیده  شناسیآسیب   خصوص  در  بنیاد  داده  ای  نظریه  خلق  پژوهش،  این  انجام  از  هدف

 :است زیر شرح به پژوهش   هایپرسش

   چیست؟  غیردولتی  و دولتی  بخش  مساعی شناسی تشریکآسیب یمدل نظر •

گر، راهبردهای کنش و کنش متقابل، و پیامدها( فرآیند  مداخله)مقوله اصلی، شرایط علی، زمینه، شرایط  دهندهعناصر تشکیل •

 مزبور کدامند؟ 

    تخرج از این فرآیند کدامند؟های راهبردی مسهای حکمی )قضایا( و فرضیه گزاره •
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 ق یتحق  نهی شیپ-5

از دیدگاه صاحب ابتدا به مفهوم تشریک مساعی  ادبیات،  ی مشارکت بخش  نظران  به خصوص در محدودهدر این بخش با مرور 

ی مترتب بر آنها  های انجام شده در مورد عوامل مؤثر بر تشریک مساعی و نیز پیامدهاگاه به پژوهششود. آنخصوصی پرداخته می-عمومی

ی ادبیات موجود در خصوص موضوع تحقیق، شناسایی شکاف دانشی در چارچوب موضوع پژوهش  رسی نقادانهشود. در نهایت با براشاره می

 گیرد.  در دستور کار قرار می

 که ایرپ دی ویژگی با خصوصی و  عمومی بخش بازیگران بین مساعی تشریک شده گفته خصوصی-عمومی بخش مشارکت تعریف در

ز این پژوهش بر  تمرک .[ 5]  شوند می تسهیم منافع و ها هزینه ریسکها، و  داده گسترش را قابلمت خدمات یا و محصوالت آن طی بازیگران

رود این مفهوم دچار  برد پژوهش انتظار میباشد. هر چند با پیشاز تعریف ارائه شده توسط کلین و تیسمن می  "تشریک مساعی"مفهوم  

 ی تعامل، شراکت، ی اولیه، منظور این پژوهش از مفهوم تشریک مساعی، نحوهقبض و بسط عمیق گردد اما در حال حاضر و بر اساس ایده

 باشد.  آزادراهی ایران می BOTی حل مسئله، و ... بین دو بخش دولتی و غیردولتی در قرارداهای نوع  گو، رفتار، شیوهگفت

عمومی   بخش  مشارکت  در  مساعی  تشریک  بر  مؤثر  عوامل  به  موجود،  ادبیات  مرور  با  ادامه  می  –در  پرداخته  شود. خصوصی 

رقابتی ذکر  تواند منجر به افزایش سرمایه شود، اما در درازمدت، قیود غیراه مدت میتکو  در  PPP( معتقد است که مدل  2010شیمیاتیکی )

انعطافشده در موافقت   .[9]گویی به شرایط در حال تغییر را با محدودیت مواجه خواهد نمودپذیری بخش عمومی در پاسخنامه امتیازی، 

 نیز به (  2002)  تیسمن  و  بر دیدگاه وی، این نوع قرارداد این استعداد را دارد که بخش دولتی را در فضای مشارکت محدود نماید. کلین بنا

  و  افزوده   ارزش  کسب  توقع  به   ،   PPP  مدل  در   همکاری  عرصه  آفرینان   نقش  دستیابی   نظر،  در  و   عمل   در   آیا   که  پرداختند  پرسش   این  طرح

می  .[5]دارند  مطابقت  یکدیگر  اب  ریسکها  تسهیم واقع  در  و  آنها  دولتی  بخش  بین  الزم  آیا سنخیت  که  دهند  پاسخ  سوال  این  به  خواهند 

تحلیل با  ایشان  خیر.  یا  دارد  وجود  شراکت  فضای  به  ورود  برای  گرفتند  هلند  در  PPP  مورد  سه  خصوصی   در   آفرینان  قشن  که  نتیجه 

 سنتی   روشهای  به  خود  تعامالت  سازماندهی   در  که  دارند   تمایل  و  شده  مواجه   مشکالتی   با   مشترک  سازماندهی   و   سازیتصمیم  به  دستیابی

ذات ( این نوع مشارکت را در  2012در مقابل ویلوبی ).  مجزا  هایمسئولیت  طریق  از  و  قرارداد  از چارچوب  های خارجیعنی روش  آورند؛   روی

  کوتاه  قراردادهای  با   مقایسه  در  PPP  ترتیبات  یت زم  مهمترین داند. وی معتقد است کهخود عاملی مؤثر بر ارتقاء تعامل طرفین مشارکت می

اثربخش   تعامل   و   عمومی   و   خصوصی  های بخش   بین  دوجانبه   ظرفیت   ایجاد  خصوص  به   و   توسعه  مدیریتی،   و   فنی   هایمتعارف، نوآوری  مدت

 . [ 10]باشد می آنها بین تر

ها اجماع نسبی وجود دارد. بر این اساس در خصوص عوامل مؤثر بر تشریک مساعی در مشارکت که  است  آن  از  حاکی  ادبیات  مرور

  عنوان   به  تعهد،  و   اعتماد،  2مشارکت  به  یافته  خصیصت  هایدارایی  پاداش،/ریسک  تسهیم  اطالعات،  تسهیم  مشترک،  گیریهای تصمیممؤلفه 

همچنین شدت[11]  اند شده  شناسایی  ها مشارکت  رد لکعم  بر  مؤثر  اصلی  هایمؤلفه  تأثیر   هامشارکت  عملکرد  بر  ممستقی  بطور  هامؤلفه  . 

می   استقرار  هامشارکت  بهبود  و  حفظ  منظور  به  شرکا  توسط  که  هستند  مشترکی  هایفعالیت  و   فرآیندها  بیانگر  ها مؤلفه   . این[ 4]  گذارند می

  از   پژوهش  یک  . انجام[6]   رساند  یاری  موجود  مشارکت   بهبود  و  حفظ  در  تواند می  مشارکت   هایمؤلفه  تنظیم  و   ارزیابی   . به عالوه،[12]  یابند 

 .  [13] دارد وجود مثبت  همبستگی مشارکت  هایمؤلفه   و 3تشریک مساعی  بین که نمود مشخص نیوزیلند در شرکت 73

  بر  که  مشترکی  هایفعالیت  بر  تمرکز  با  است  ضروری  [2](  %70  تا  30)  مشارکتها  در  شکست  باالی  ریسک  اهشک  منظور  به

به[4]  نمود  اقدام  مستقر  هایمشارکت  ارتقاء  و  حفظ  به  نسبت  هستند،   مؤثر  مشارکت  عملکرد   یا   [14]  شریک  بهترین  انتخاب  منظور  . 

یافته  چند  مدل  چندین  [15]  مشارکت  استقرار توسعه    و(  1996)  همکاران  و  لمبر  توسط  پیشنهادی  معیاره   چند   مدل.  است  معیاره 

  هایمدل  در  که  موضوعی  نماید؛ می  ترکیب  را  آنها  متقابل   وابستگی   و  اهمیت  و  مشارکت  اصلی  هایمؤلفه  ، (2005)  سریهاران  و  سیماتوپانگ

 .[15] است شده  گرفته نادیده  مشابه

 
2 Relationship-specific assets 
3 Collaboration 
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پژوهش فوق  در  شده  ذکر  پیشموارد  خصوص  در  شده  انجام  مشارکتهای  در  مساعی  تشریک  سازمان  آیندهای  دو  بین  های 

شود. بر اساس بین دو سازمان هستند، ذکر می  آیندها یا پیامدهای تشریک مساعیردی از ادبیات که در ارتباط با پسهستند. در ادامه، موا

 ، محصوالت [ 16]  باشند   رقابتی  وضعیت  در  ماندن  برای  شرکتها  رسانیاری  کارائی،   افزایش  با   توانندمی   مشارکتها  تحقیقات صورت پذیرفته،

  عدم   کاهش  با  مشترک  گیری. به عالوه، تصمیم[ 19]  یابند  دست  جدید  منابع  به  و   [18]  شوند  وارد  نو  بازارهای  ، به[17]  نمایند  ایجاد  جدید

 و  پریمو  پژوهش  . همچنین طی[21]بخشد  می  بهبود  را  مشارکت  دانش، عملکرد  انتقال  و  سازمانی  یادگیری  ، افزایش [20]  اطالعاتی  تقارن

 ی توسعه  در  پروژه   هزینه  و   پروژه  یتوسعه  زمان  محصول،  کیفیت  بر  گیری،تصمیم  در   کنندگانتأمین  نمودن  درگیر  مثبت  تأثیر  آماندسون

 یاری   شرکاء  هماهنگی   به  اطالعات  . از سویی تسهیم[22]  است  شده   مشاهده  الکترونیک  صنایع  در  مشترک  پروژه  38  در  جدید  محصول  یک

 . [24] دارد مشارکت نوع  به بستگی  شده تسهیم اطالعات . البته نوع[23] رساند می

-کنندهتأمین  قراردادی  شیوه  در  خصوص  به  و  عمومی  مدیریت  گستره  در  که  دهدمی  نشان  فوق   شرح  به  تحقیق  ادبیات  مرور

 این است که در  اوالً  بررسی،  این  در  شده  مشاهده  دانشی  شکاف.  است  شده  انجام  مشارکت  بر  مؤثر  عوامل  زمینه  در  خوبی  مطالعات  خریدار،

 بر   مؤثر  ایزمینه   عوامل  که  معنی  این  به  شده،  معطوف  مشارکت  درون  فضای  چارچوب  به  عمدتاً  گرانپژوهش   نگاه  شده،  انجام  مطالعات

ی نژاد، عامل جامعه بر کیفیت تشریک مساعی طرفین مشارکت در آن جامعه بر اساس نظر غنی.  است  نبوده  کنکاش   مورد  مساعی   تشریک

 از   خود  که  خاصی  اجتماعی  نظم   به  مربوط  است  موضوعی  جامعه،   کی  در  مشارکت  ظرفیت  داشتن  که  است  معتقد  خاص مؤثر است. وی

  و  شده  متحول  باید  ارزشها  و  هااندیشه.  دارد  جدید  ارزشهای  و  هااندیشه  در  ریشه  قواعد   این  و   گیردمی  نشأت  انسانها  یویژه  رفتاری  قواعد

ی این پژوهش )کشور ایران( به ی مورد مطالعهشود که احتماالً در جامعهترتیب نتیجه گرفته می. به این  [25]آید  پدید   نوینی  اجتماعی  نظم

 رموز و معاشرت نحوۀ" را ملتها پیشرفت و تحول وجه مهمترین القلم پا را فراتر نهاده و   نتایج متفاوتی دست پیدا کنیم. بر همین سیاق سریع

 دشواری از حکایت که کندمی معرفی را معاشرتی و رفتاری ویژگیهای قاجار، عهد در ایرانیان رفتار بررسی اداند. وی بمی "آنها میان تعامل

  مطالعات   از  افتادن  دور  خصوصی،  بخش  برای  عام  مشارکت  استراتژی  و  عام  نظریه  ارائه  اینکه  . ضمن[26]دارد   ایرانیان  میان شراکت و تعامل

گردد   ارائه  آن  مناسب  و   خاص   حلهایراه  و   گرفته  صورت  مشخصی  موردی  مطالعات   جامعه   هر   برای  است  ضروری  و   شده   محسوب  علمی 

[25] . 

 شیوه  عمدتاً   و   محصول  یک   تولید  در  مشارکت   به   معطوف  موجود  کارهای   و   کسب  میان  از  گفته،محققین پیش  توجه  که این  دوم

 بررسی   BOTنوع    قراردادهای  را در  مشارکت  فضای  بر  مؤثر  عوامل  جستجوی  در  حاضر،  پژوهش  اما.  باشدمی  خریدار-کنندهتأمین  قراردادی

انجام شده، هر چند ممکن    که بر اساس مطالعاتسوم این.  باشد  جریان  در  غیردولتی  و   دولتی   بخش   دو  بین  مساعی  تشریک  که  نمایدمی

گونه  در   است  ممکن  آنها  یبالقوه  هایشاخص   و   آنها   شدت  اما  باشند،   مشابه  ها مشارکت  یهمه  در   مشارکت  بر  مؤثر  اصلی  هایمؤلفه  است

های آزادراهی  . به این ترتیب ضروری است که برای مشارکت بخش دولتی و غیردولتی در پروژه[ 6]  باشند  متفاوت   مشارکت  مختلف  های

های خاص این جامعه ارائه حلراهها و  ای صورت پذیرفته و چالشنمایند پژوهش تازهاستفاده می  BOTی  ایران که نوعاً از قراردادهای گونه

   گردد.

 هاتجزیه و تحلیل داده -6

داده تحلیل  منظور  دادهبه  نظریۀ  اساس  بر  گردآوری شده  کیفی  مرحلههای  انجام  بنیاد سه  انتخابی  و  محوری  باز،  ی کدگذاری 

ای دقیق و  هصورت آزاد گردآوری و در قالب گزاره ها بهی کدگذاری باز ابتدا دادهشود. در مرحله شود و در نهایت صورت نظریه آشکار میمی

فهرست می به نحویصریح  گزاره  شوند  باشند. سپس  معنارسان  و  کوتاه  امکان  تا حد  آنکه  مفاهیم  و  به مضامین  توجه  با  مقولهها  ای  ها 

با هم مقایسه، ترکیب، ادغام، تقلیل و  ی کدگذاری باز را  ی کدگذاری محوری، مقوالت و مفاهیم به دست آمده از مرحلهشوند. در مرحلهمی

مرتب و  نموده  میتلخیص  در  سازی  پدیدهمرحلهکنیم.  فهم  با  انتخابی،  کدگذاری  هستهی  مفصلی  و  محورها  قضایا،  مرکزی  و  را  ای  ها 

بنیاد، در  ی دادهظریه دهد. بر اساس مدل سیستماتیک اشتراوس و کوربین از ندریافته که در نهایت انتخاب نهایی و اکتشاف نظری رخ می

.  [7]شود  شود که به نام الگوی پارادایمی شناخته میاخت مرتب و بازنمایی میچارچوب یک مدل از پیش تعیین شده یکنو  انتها نتیجه در
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ها  ی و به عنوان نتیجه گردآوری و تحلیل دادهبندی الگوی پارادایمدر ادامه، حاصل کار مراحل کدگذاری باز و محوری در چارچوب صورت 

از اطالهارائه می ارائهشوند. الزم به ذکر است که به منظور پرهیز  از  به مراحل مختلف تجزیه و تحلیل دادهی مطلب،  ها  ی جداول مربوط 

 و به بیان نتایج بسنده شده است.   ی شده خوددار

گیری مشترک را  کنندگان در تحقیق، سه مفهوم فقدان احترام، عدم پوشش ریسک، و عدم تصمیمبراساس دیدگاه مشارکت  شرایط عّلی: 

می  وح توضیح داده  ی تشریک مساعی نامطلوب شناسایی کردیم. در ادامه، هر یک از این مفاهیم به طور مشربه عنوان شرایط علی پدیده

  شود.

احترام: از دغدغه  فقدان  غیردولتی،  یکی  احترام به سرمایه"های بخش  از مدیران بخش    "گذارفقدان  از سوی بخش دولتی است. یکی 

را نمیاز نظر فرهنگی سرمایه  "گوید  خصوصی می به  پذیرند. سرمایهدار داخلی  را  تا منابع خارجی  احترام خوبی دارد  داخل گذار خارجی 

برداری از دو آزادراه مشارکت داشته و اخیراً نیز از سوی بخش گذاران بخش خصوصی که در ساخت و بهرهاما یکی دیگر از سرمایه  "بیاورد.

به موضوع می برخورد نمی  "نگرد:  دولتی دعوت به همکاری مجدد شده قدری متفاوت  احترام  با  با ما  شود کم لطفی است. همه  این که 

از پیش ببرد.وضع طوری است که کسی نمیارت راه با حسن نیت و مودب هستند. ولی  آقایان وز از نظر ایشان   "تواند کاری  بر این مبنا 

 آمیز است اما آنچه بیش از احترام اهمیت دارد وضعیت اقتصاد کالن کشور است. برخورد بخش دولتی احترام 

توانم  نمی"شود:  ذار گذاشته نمیگ قبول دارد که احترام الزم به سرمایه  نکته قابل توجه این که یکی از مدیران بخش دولتی نیز

 .  "کنند احترام کم است. اقشار مختلف جامعه مثل پزشک و هنرمند هم همین احساس را دارندنفی کنم که احساس می

فضای همکاری از رابطه  همچنین از نظر بخش غیردولتی، نگاه بخش دولتی به وی دارد نگاه یک شریک نیست. او معتقد است  

داند. در این خصوص گذاری از سوی بخش غیردولتی تغییر یافته و بنابراین خود را شریک ماجرا میپیمانکار به سرمایه  –  قراردادی کارفرما

ی از مدیران در تایید بحث، یک  "داند. از سرمایه، حق خود را مطلق می  %20بخش دولتی با تامین  "گوید:  یکی از فعاالن بخش خصوصی می

بینیم، البته همه ادارات این گونه است ولی سعی داریم اینجا  گوید ما آنها را به چشم شریک نمییردولتی میبخش غ "دارد:  دولتی اظهار می

 .  "کمتر باشد

همه روشنی است که در    هایی که مربوط به دولت است وظیفهپوشش آن بخش از ریسک   از نظر بخش غیردولتی  عدم پوشش ریسک:

های انجام شده، ظاهراً تجزیه و تحلیل باشد اما در کشور ما مغفول مانده است. بر اساس مصاحبه میجای دنیا پذیرفته شده و در حال اجرا  

گیری و اقدام جهت مدیریت ریسک اساساً  شود. تصمیمهای محتمل و مشخص نمودن نحوه مدیریت آنها در قرارداد جدی گرفته نمیریسک 

های اقتصاد کالن و نیز نحوه تصویب و اجرای  شرایط موجود کشور از نظر شاخصوقوع موکول شده است. به خصوص با توجه به  به پس از  

اتفاق میقوانین و مقررات، و نیز با توجه به ویژگی درازمدت این نوع مشارکت، ریسک افتند و فضای تشریک مساعی را مسموم  ها عمدتاً 

گذاری است. این باید بشود ولی در  یسک از اصول اولیه سرمایهپوشش ر"دارد:  رکاران بخش خصوصی اظهار می اندنمایند. یکی از دستمی

 .  "کنند قراردادها قبول نمی

ریسک پوشش  غیردولتی،  بخش  فعاالن  از  مییکی  را  خود  عملکرد  چارچوب  به  مربوط  میهای  اما  باید  پذیرد  نیز  دولت  گوید 

 . "بپذیریم و نه ریسکهای اقتصاد کالن و قوانین و مقررات را های اجرا راما باید ریسک"ود را بپذیرد:  ی خهای مربوط به حوزه ریسک 

گذاری بیشتر نسبت به دولت، همچنان دولت رغم آورده و سرمایهبخش غیردولتی بر این نظر است که علی گیری مشترک: عدم تصمیم

نماید. یکی از مدیران بخش غیردولتی  فاً به ابالغ تصمیمات خود جهت اجرا اقدام میجانبه عمل نموده و صردر اتخاذ تصمیم به صورت یک 

را کاهش دادند. بعد ما نامه    [ پروژه]ای  بدون حضور ما تشکیل دادند و قیمت  دیم. جلسهشش ماه کار کر  "گوید:  در این خصوص چنین می

دادیم انصراف  و  بهره"نوشتیم  و  احداث  فعاالنِ  از  یکی دیگر  آزادراه.  از  اظهار میبرداری  از بخش خصوصی  مشترکی که  را"نماید:  ها  هکار 

شر هم  با  تصمیمبتوانیم  طرفه  یک  که  است  این  کنیم  می  اکت  جلسات  در  مینگیریم.  تصمیم  خودشان  از  "گیرندنشینیم  یکی  مدیر   .
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پیمانکار نیز هستند معتقد است که  های خصوصی سرمایهشرکت آید  گویم وقتی مشکلی پیش میوزارت راه می  من همیشه در"گذار که 

 .  "کنیم  گوییم به ما مربوط نیست. نصفش به ما و نصفش به شما مربوط است. کمک کنیم و حلنمی

بینی نشده است. با توجه به آید، پیشنکته دیگر این است که سازوکاری برای حل مسائل و تغییراتی که در حین کار پیش می

آید و باید  رسد یکی از مهمترین علل اصطکاک بین طرفین مشارکت، مسائل جدیدی است که پیش میده به نظر میهای انجام شمصاحبه 

اظهار میاز مصاحبه به نحوی حل شود. یکی   از بخش خصوصی  پروژه]اولیه    [یبینی شدهپیش] زمان  "دارد:  شوندگان  اجرای  زیاد    [برای 

افزامی اولیه با توجه به تورم  از این دست نیازمند ساز"یابدیش میشود، قیمت  وکاری است که مورد قبول طرفین مشارکت . حل مسائلی 

 باشد.  

 ای شرایط مداخله 

تبیین  در قوانین و مقررات،  اساس مدل کدگذاری محوری، مدیریت دولتی سنتی و ضعف  بر  کننده شرایط مداخلهبر  ای حاکم 

 ند.  تشریک مساعی نامطلوب بخش دولتی و غیردولتی هست

ش دولتی در چارچوب  ی رفتار بخها، نگرش و نحوهاند که به دیدگاهبندی شدهدر این عنوان، موضوعاتی دسته  مدیریت دولتی سنتی:

می باز  غیردولتی  بخش  با  میتعامل  بخش  این  از  ویژگیگردد.  و  توان  نمود  تعیین  را  آزادراهی  مشارکت  بر  حاکم  دولتی  مدیریت  های 

ول  وندگان به این مقوله به کمک جدشدیریت دولتی مطرح در ادبیات مقایسه نمود. با توجه به فراوانی ارجاعات مصاحبههمچنین با انواع م

مضمون    44شوندگان بخش دولتی و غیردولتی تعداد  ، بر اساس اظهارات مصاحبه 1مطابق جدول  شود.  به شرح و بسط آن پرداخته می  1

تداعی جملگی  که  است  ایدهکنناستخراج شده  به  سنتی هستند؛  دولتی  مدیریت  مفهوم  آزادراه ی  خبرگان صنعت  دیدگاه  از  که  معنی  ن 

ی سیستم دولتی، مدیران و کارکنان آن در فضای های مربوط به نگرش و رفتار ویژهها و آسیببیانگر چالش  1مضامین ذکر شده در جدول  

های بوروکراسی دولتی بوده که تابعی از کارکنان  ها مربوط به ویژگیلشتشریک مساعی بخش دولتی و غیردولتی هستند. بخشی از این چا

ان مدیر یا کارمند وارد شود سیستم، مستقل از فرد، کار خود را پیش خواهد برد. بخش دیگر  دولت نبوده و هر کس در این سیستم به عنو

متغیر بوده و به میزان  ها حاصل نگرش و رفتار فردی اشخاص حقیقی شاغل در سیستم دولتی است و  آسیب  فرد    "یافتگیتوسعه "عمدتاً 

 بستگی دارد.  

بوروک به  معترف  خود  دولتی  بخش  کارکنان  از  است:  یکی  دولت  ناکارآمد  سرمایه"راسی  اداری  سرخورده شدن  ساختار  در  گذار 

در مملکت ما  "شود این است که:  می  . مطلبی که به تکرار شنیده"گذار در سیکل معیوب آن را شاهد هستیمدولت و تلف شدن وقت سرمایه

که افراد دلسوز  . و در خصوص این"پذیر هستندط فرمانعمدتاً به خاطر مصیبت نفت که عمده درآمدهاست همه کاره دولت بوده و بقیه فق

گونه به  اما سیستم  شد:  هستند  شنیده  بخش خصوصی  از  اظهارنظر  این  ندارد  مسئله  قابلیت حل  که  است  به  "ای  را  و  ما میحق  دهند 

می نتیجهدلسوزی  ولی  نداردکنند  یک ."ای  دولتی  مدیران  فردی  نظر  به  مساعی  تشریک  وابستگی  سرمایهدر خصوص  از  بخش ی  گذاران 

ویژگی دیگر نظام فعلی دولتی این   ."افتندگوید خصوصی سازی خوب است بقیه در این مسیر میآید مییک مدیری می"گوید: خصوصی می

د هر  در سیستم اداری موجو "دارد:  ز مدیران دولتی در این خصوص اظهار میزه کافیِ سیستمی جهت کار بیشتر ندارد. یکی ااست که انگی

 . "تر هستیم، هزار مانع در سیستم اداری باید رد کنم تا آزادراه ساخته شودچقدر آزادراه ساخته نشود ما راحت

توجه به بعد  "شمارد:  رمیک مدیر دولتی برای هدایت مشارکت را این چنین بهای الزم ییکی از کارشناسان ارشد دولتی ویژگی

نرم   زبان  و  کار  باشد]روانشناسی  می[ داشته  که  کسی  باشد،  .  یافته  توسعه  آدم  یک  باید  خودش  دهد  انجام  کالن  کار  مدیریت  خواهد 

 .  "شناسی بداند که بتواند شراکت را به سرانجام برساندروانشناسی و جامعه

را وجود سیستمی می  یرمد راه مشارکت  بر سر  از مهمترین مسائل  بر کارهای  ارشد یک شرکت خصوصی، یکی  داند که تمرکز 

شود مگر این که یک روز یک مدیری را  مملکت ما اصالح نمی"توانسته انجام شود و انجام نشده است:  نجام شده دارد و نه کارهایی که میا

. و از نظر یکی از  "کنندبگوید و میلیاردها به مملکت خسارت بزند هیچ وقت او را بازخواست نمی  اگر نه  بابت نه گفتن )بازخواست کنند(. 
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. و  "مدت بودن پروژه، ممکن است کل پروژه زیر سوال برود با عوض شدن مدیر دولتی، با توجه به طوالنی"گذاران بخش خصوصی:  سرمایه

شود. همه اینها از جلوی خالقیت بخش خصوصی گرفته می"قیت بخش خصوصی وجود ندارد:  که در مشارکت فعلی جایی برای بروز خالاین

در  "داند:  گیری از سوی مدیران دولتی میدولتی از جمله موانع تشریک مساعی را وجود اختالل در تصمیم. یک مدیر  "نیافتگی استتوسعه 

. یکی از فعاالن بخش "شود مدیر دست به عصا حرکت کندم باعث میگیری وجود دارد. عدم ثبات مدیریت هساختار کشور ترس از تصمیم 

. از "گذار است و بودجه عمدتاً در اختیار بخش خصوصی استدولتی صرفاً سیاست  در بعضی کشورها اصالً بخش"غیردولتی معتقد است:  

یستم محوری است. در این خصوص یکی  دهد موضوع فردمحوری به جای س جمله مسائلی که تشریک مساعی را تحت الشعاع خود قرار می 

آیند و )بعد از مدتی(  هایی که میکننده هستند. آدمتعیینمتاسفانه در مملکت ما سیستم نیست، افراد  "گوید:  از مدیران بخش غیردولتی می

 . "گذارند جای دیگردارند و میکنند آنها را بر میمشکالت را درک می

مؤثر بر کیفیت تشریک مساعی بخش دولتی و غیردولتی، فقدان اسناد باالدستی، شفاف   هایچالشاز جمله   ضعف در قوانین و مقررات:

ها ذکر  ها و دستورالعمل نامهدد و تناقض، غیرضروری بودن، تغییرات مکرر، و عدم آشنایی با قوانین و مقررات، آئین نبودن، ساکت بودن، تع

بخشی از مشکالت کالن است مثل طرح جامع حمل و نقل. با    "دارد:  باره یکی از مدیران ارشد بخش خصوصی اظهار میشده است. در این

راهی می نمیتردنفر    4سازیم که  فشار  غیردولتی مطرح"کنندد  از سوی بخش  که  مالیاتی  می . موضوع دیگر  تکلیف  به  مربوط  شود گره 

 در زمان عقد قرارداد اساس بر این بود که از مالیات معاف  "گذاران است. ایشان معتقدند از ابتدا قرار نبوده مالیات پرداخت نمایند: سرمایه

 

 ]مرجع: پژوهشگر[   .)مدیریت دولتی سنتی(  ر مشارکت آزادراهیهای مدیریت دولتی حاکم بویژگی :  1جدول

 گیری تعدد مراجع تصمیم مدیران دلسوز    ی حل مسائل روند پیچیده 

 اقتصاد نفتی مدیریت تغییر در غیاب بخش غیردولتی محوراقتصاد دولت 

 تغییر مکرر مدیران   ای مدیریت سلیقه  گذار خارجی رجحان سرمایه 

 پاک کردن صورت مسائل  گذار عدم بسترسازی مناسب برای ورود سرمایه  ران عدم گردش نسلی مدی

 اختیارات محدود شرکت ساخت   نارضایتی کارکنان دولتی از وضعیت خود  تفوق فرد بر سیستم

توجهی به تجربیات خارجی  بی

 در خصوص نحوه واگذاری پروژه 
 خصولتی و خصوصی رفتار دوگانه با بخش   مدیران میانی به مشارکتمیلی برخی  بی

 دولت اقتدارگرا  کار کمتر پاسخگویی کمتر گذار دولت فراسیاست 

 عدم بازخواست از مدیران بابت نه گفتن گریزی مدیران تصمیم فقدان نگاه جامع 

 تعدد قوانین دست و پاگیر  بوروکراسی ناکارامد  ای اقتصاد جزیره 

 عدم شفافیت قوانین مالیاتی  ملکرد ها بر اساس ععدم واگذاری پروژه  تمایل به وجود ابهام 

   های خاص کارکنانویژگی

 دولتی
 عطف به ماسبق قوانین  سازی عدم باور به خصوصی

 گروکشی دولتی  استفاده ابزاری از قوانین  اعتمادی به مدیران نسل دوم کم

 دخالت دولت در تعیین نرخ عوارض  سیستمتفوق فرد بر   فضای امنیتی

 تراشی  مانع  غیبت بخش خصوصی در انتخاب مدیران دولتی  انتظارات فراقراردادی 

  مدیریت فاقد صداقت  نیافتگی شیوه مدیریت توسعه

 .  "گیرندهای سنگین از ما میاست. حاال مالیات
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از مدیران دولتی تدوین چارچوبی برای   توصیف    "کار دقیق و معموالً فنی"طرفین مشارکت را    "تنظیم روابط فی ما بین"یکی 

تعدد قوانین، تضاد قوانین و    "گذاران  . همچنین سرمایه"شودکه اگر درست تنظیم شود حقوق طرفین و منافع مردم تأمین می"ند  کمی

دانند. یکی از مدیران دولتی نیز اجرای دقیق قانون فعلی را از عوامل  گذاری میا از علل ریسک باالی سرمایهر  "تغییرات خیلی زیاد قوانین

کند. گاهی مدیر دولتی برای پیشرفت کار باید خارج از اجرای مرّ قانون کار را سخت می"داند. بر اساس نظر وی:  رکت میکندی حرکت مشا

نماید عمل  قانون  عدم  "حدود  اجراییآشن  ".  فنی  نظام  مقررات  با  مقابل  چالش  "ایی طرف  از  یکی  عنوان  به  برشمرده  نیز  مشارکت  های 

 شود.  می

زمینه  زمینه شرای  ای:شرایط  پدیدهط  بر  حاکم  شراکت ای  قراردادی،  ضعف  اولیه،  مطالعات  در  ضعف  از:  عبارتند  مساعی  تشریک  ی 

نابالغی تامین مالی پروژه، فشارهای بیرونی و تشریک مساعی ناسالم. در   اجباری، ضعف ساختاری در سطح کالن، نابالغی بخش خصوصی، 

 ود. شمیادامه هر یک از مفاهیم به طور مبسوط تشریح 

رغم مزایای  شود. علیبرای انعقاد قرارداد و آغاز سریع عملیات اجرایی اشتیاق زیادی در بخش دولتی دیده می  ضعف در مطالعات اولیه:

برداری از پروژه به  شود اختالل در روند تشریک مساعی به سبب بروز مسائلی است که حین اجرا یا بهرهاین نگرش، آنچه در عمل دیده می

ریسک   "گوید:  دهد. یکی از مدیران بخش دولتی میی مطالعات اولیه رخ میدقتی یا تمایل به عبور سریع از مرحلهتوجهی یا کمت بیعل

 .  "آید شود و ادعا از ریسک به وجود میهای کار درست شناسایی نمی

خصوص   در  آمده  وجود  به  مشارکت  روند  در  که  جدی  معضالت  از  درپروژهیکی  که  است  بهره  هایی  و  مرحله  هستند  برداری 

گذاران بخش خصوصی ی نگهداری آزادراه اختالفاتی را بین طرفین مشارکت دامن زده است. یکی از سرمایهها و مسائل مربوط به نحوههزینه

گذرد تکافو  خصوص وقتی از عمرش میدر نظر گرفته شده که در محورهای سردسیر و کوهستانی به    %15برای راهداری  "دارد:  اظهار می

سرمایه "ندارد سوی  از  ادعا  به  منجر  شد  اشاره  که  ضعفی  است:  .  شده  دوازدهم  "گذار  سال  روکش  مالی  منابع  تامین  در  دولت  مشارکت 

 . "ضروری است

قراردادی: مصاحبه   ضعف  سوی  چالشاز  خصوص  در  مختلفی  موضوعات  واسطهشوندگان  به  مشارکت  حین  در  که  ضعفهایی  های  ی 

ق در  گریبان موجود  میرارداد  مطلوب  مساعی  تشریک  میگیر  مطرح  قبیل  شود  از  موضوعاتی  قرارداد"شود.  بستن  در  صلبیت "تعجیل   ،

  "، "گذار در متن قراردادسازی جایگاه سرمایهشفاف "،  "قرارداد باید انعطاف پذیر باشد چون در فضای پیچیده و بی نظمی هستیم  "قرارداد: 

، مطلبی که  "قرارداد را شفاف کنیم  "، شفاف نمودن موضوع نگهداری:  "رارداد و تعیین آنها از مطالعات ترافیکی های مالی در قیت مدلشفاف

افزایش    "شود:  بینی نمیافتد افزایش هزینه و زمان پروژه است و با این وجود تمهیدی برای آن پیشی قراردادها اتفاق میتقریباً در کلیه

 .  "اد دیده نشده. مجبور شدیم در چارچوب یک قرارداد متمم کار را پیش ببریمهزینه و زمان پروژه در قرارد

این مؤلفه به این معنی است که حداقل یکی از طرفین مشارکت، نه از سر اشتیاق و عالقه، بلکه به علت برخی الزامات و  : شراکت اجباری

ا در  دولتی  بخش  مدیران  از  یکی  است.  نموده  ورود  مشارکت  به  ناچار  می به  زمینه  سرمایه "گوید:  ین  ریسک  کاهش  ما  شدت  به  را  گذار 

اندرکاران دولتی اذعان دارد:  "دولت زیر ساطور بوده است  ایم؛ تقریباً صفر. زیرا دستداده  30ای به جای  در پروژه  ". یکی دیگر از دست 

میلیارد   900ارزد. اآلن با  . در هر صورت برای دولت میمیلیارد تومان سهم دولت را پرداخت کردیم  120میلیارد تومان تعهد اولیه در نهایت  

  هایت به نفع دولت تمام خواهد شد. گذار غیردولتی در نپولی دولت، ورود سرمایهنی که با توجه به بی. به این مع"شودتومان هم تمام نمی

 یردولتی اظهار شده مؤید این مطلب است:بخش غیردولتی نیز از این موضوع آگاه است. عبارات زیر که توسط دست اندرکاران بخش غ 

 .  "کنندشراکت را از سر ناچاری تحمل می"  

 . "ورود دولت به مشارکت، پس از جنگ، بی پولی دولت بوددلیل  "

این کاسه کوزه  200اگر نفت  " را جمع میدالر شود دولت همه  از قدرتش کم  کند. خصوصی سازی در روح دولت نیست. نمیها  خواهد 

 ."شود
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شوندگان  ه است. یکی از مصاحبهگذاری و ساخت آزادراه ورود نموداز سوی دیگر بخش خصوصی نیز به عللی و به ناچار به سرمایه

. چرا که پیمانکاری که "شودگاهی پیمانکار صرفاً برای حفظ پرسنل خود و برای زنده ماندن وارد مشارکت می"گوید:  از بخش خصوصی می

و داراییهی ماشیندارنده تعداد قابل توج انسانی  اقتصاآالت و منابع  با توجه به وضعیت رکود  قابل  های معطل دیگر است و  دی و کاهش 

پروژه دولت  عمرانی  بودجه  سرمایهتوجه  شرایط  با  ناچار  به  ندارد  پیمانکاری  صورت  به  اجرا  جهت  ورود  ای  دولت  با  مشارکت  به  گذاری 

 نماید.  می

های پروژه  شرکتگذاری است. مدیرعامل یکی از  ها به سرمایهبر آن حاکم بوده نحوه ورود بانک  حالت دیگری که شرایط اجباری

.  یا  "شده است  [ گذاری و مشارکتبه سرمایه]بانک ملی در مقاطعی با دستور حکومتی موظف  "گوید:  اهی در این خصوص چنین میآزادر 

 .  "شارکت شدند، آن موقع بانکها دولتی بودند در ابتدا بانکها با فشار سیاسی وارد م "این اظهار نظر 

است. یک مدیر دولتی این اجبار به ورود به    لت به ناچار تن به شراکت اجباری با نهادها دادهحالت دیگری نیز وجود دارد که دو

مشارکتها با نهادهاست.    %80ستند. االن  ها پولدار ه ناچار شدیم با نهادها کار کنیم. این  "نماید:  مشارکت با نهادها را با این جمالت بیان می

 .  "توان از نهاد داشتها نگاه کارمندی دارند. انتظار رفتار بخش خصوصی را نمیینها نه خصوصی هستند و نه دولتی. ااین

ها و  دگاهای بود و طرفین با دی ی تازهها شکل گرفت پدیدهاز سوی دیگر مشارکت بخش دولتی و غیردولتی به شکلی که در آزادراه

تواند سهمی در تشریک مساعی نامطلوب داشته باشد. به اذعان یکی  های متفاوت و از ظن خود وارد گود شدند. این تفاوت دیدگاه مینگرش

دولتی،   بخش  اندرکاران  دست  کند "از  پیدا  تعادل  جایی  باید  دارند  انتظارات  هم  از  تباین  "طرفین  علت  به  مشارکت  طرفین  انتظارات   .

 ها قابل توجه بوده و الزم است شفاف شود.  دیدگاه

کالن: سطح  در  ساختاری  از  ضعف  زمینه   یکی  ضعف شرایط  وجود  به  مشارکت  طرفین  مساعی  تشریک  روند  در  اساسی  ای  های 

ای، مسئله  گذارد. یکی از این شرایط زمینهگردد که خواه ناخواه اثر خود را بر کیفیت تشریک مساعی بر جای میساختاری در کشور بازمی

های اقتصادی از شرایط آینده را برای ورود به یک مشارکت بینیپیشتورم قابل توجه مبتال به در کشور است که عموماً کلیه محاسبات و  

می باطل  سرمایهبلندمدت  از  یکی  می نماید.  اظهار  در  "دارد:  گذاران  راهداری  شده  107سال    20متوسط  شرکت "برابر  یک  عامل  مدیر   .

 .  "ریزی شده بود که تقریبا بعدا به هم خوردبیزنس پلن بر یک اصولی پایه"ی از بخش خصوصی نیز معتقد است: گذاری و پیمانکاریهسرما

شوندگان جاری شده است راندمان پایین عوامل مختلف از قبیل نیروی انسانی،  ای دیگری که بر زبان یکی از مصاحبهعوامل زمینه

از وضعیت موجود می  روی در مصرففقدان بهره اثرگذار میباشد که بر رونو نارضایتی عمومی  عالی  د تشریک مساعی طرفین  باشد. مدیر 

 .  "آیدتر از کشورهای دیگر در نمیهایی که داریم راه در ایران ارزان رغم مزیتعلی"گوید:  یکی از شرکتهای بخش خصوصی چنین می

ع نگرش ذینفعان آزادراه  در اینجا منظور از فرهنگ، تاثیر نو جود در کشور است.های ساختاری موضعف فرهنگ نیز از جمله ضعف

در فرهنگ مملکتی که آن "شود:  بر کیفیت تعامل طرفین مشارکت است. در این خصوص یکی از مدیران ارشد بخش خصوصی متذکر می

 .  "کند؟  کند صالحش است که کارتری دارد تا آن که کار میخوابد خیلی حاشیه امنکه می

است معتقد  غیردولتی  بخش  فعاالن  از  دیگر  نگرش  یکی  دارد:  که  اصالح  به  نیاز  بخش    "ها  و  مردم  که  فرهنگی شود  کار  باید 

شوندگان در فرهنگ ما گرفتن . و به گفته یکی از مصاحبه "خصوصی همه چیز را از دولت نخواهند و دولت همه چیز را برای خودش نخواهد

برند. معضل فرهنگی دیگری که توسط یکی از مدیران بخش رت میبوده که مال مسافران را به غا "قطاع الطریق"اه نوعی پول بابت عبور از ر

پیمانکار و    "کند:  دولتی مطرح شد این است که در فرهنگ ما هیچ کس از شفافیت، مکتوب کردن و روشن بودن موضوعات استقبال نمی

 .  "کنندتقبال میگذار همه از ابهام اسدولت و سرمایه

الیل مختلف از ظرفیت و توان کامل برای ورود به مشارکت برخوردار نیست. طبق نظر یکی  بخش خصوصی به د نابالغی بخش خصوصی:

اعتباری دولت   -های آزادراهی بسیار دیربازده، پرهزینه و با دوره ساخت طوالنی بوده و باید از کمکهای فنیپروژه"از فعاالن بخش خصوصی  
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. و اما نظر یک مدیر دولتی نیز در "آالت خود را بگذاریم وسطاز سود و ماشین  %40تا    30در توان ما هست که  ". و اینکه  "ستفاده نماییما

 .  "آیدورود بخش غیردولتی به مشارکت با معادالت و حسابهای ظاهری جور در نمی"این خصوص شنیدنی است: 

 .  "ل داریمشود بخش خصوصی ضعیف است. ما هم قبوعضی جاها صحبت میب "بخش خصوصی به ضعف خود اذعان دارد: 

را در مقابل دولت زیر سوال   بالذات مفهوم شریک  ابتدا و  از  مربوط به ضعف مالی بخش خصوصی است که  اشاره شد  باال  مطالبی که در 

ممی مالحظه  خصوصی  بخش  مدیران  اظهارات  در  که  نیز  خصوصی  بخش  ضعف  از  دیگری  وجه  حل  یبرد.  در  آنها  مشارکت  عدم  شود 

پیشنهادی  رویم و آنها میبین ما نیز کاری نشده است. گاهی پیش دولت می":  باشدهای موجود میچالش گویند شما پیشنهاد بدهید. ما 

 .  "گرانه با بخش دولتی صحبت کنیمنداریم. سوابق و تجربیات را به اشتراک بگذاریم. مطالبه

ای است که از سوی ذینفعان ردولتی فشارهای عمدهای مؤثر بر روند تشریک مساعی بخش دولتی و غیل زمینه از عوام  فشارهای بیرونی:

نماید. البته این فشارها  شود و ادامه کار را مختل میگذار وارد میآزادراه که عمدتاً هم ابواب سیاسی قدرت هستند بر طرف دولتی یا سرمایه

شخصی امضاء نموده و متعهد به رعایت بندهای آن شود. اما طرفین مشارکت با یکدیگر قرارداد مانجام میعموماً با برای جلب رضایت مردم  

از آزادراههستند. فشار بیرونی روند تشریک مساعی را دچار اختالل می بهرههانماید. مدیرعامل یکی  مقامات  "گوید:  برداری میی در حال 

. در این گونه مواقع عمدتاً  "لکت استها مال ممگویند عوارض نگیریم اینکنند؛ مینگاه می  سیاسی متعددی در استان ج، شهرستان وطنی

هایش برنگردد و ما  اگر پیمانکار هزینه"دارد:  طرفین مشارکت در کنار هم هستند. در این خصوص یکی از مدیران بخش دولتی اظهار می

   ". ی کنندگذارعهدشکنی کنیم چه تضمینی وجود دارد بیایند سرمایه

گذاری به شکل مفهوم سرمایه"جان کالم این مقوله در این عبارت از زبان یک مدیر دولتی بیان شده است:    نابالغی تامین مالی پروژه:

ها به درآمد حاصل از عوارض است. در  ی نگاه. هنوز دانش کافی جهت ثروت آفرینی از آزادراه وجود ندارد و همه"دقیق عملیاتی نشده است

. مدیرعامل یک شرکت  "هزینه باشد-هزینه است باید درآمد -االن تفکر در راهداری اعتبار"  گوید:ین خصوص مدیر عالی بخش دولتی میا

خیر اینها  "دهد:  گذاری را تحلیل نماید؟ پاسخ میخصوصی هم در پاسخ به این سؤال که آیا شما بخش تخصصی اقتصادی دارید که سرمایه

 .  "یدآاد کاربرد ندارد بیشتر روی تجربه میاالن در جامعه ما زی

را مدیرعامل یک شرکت خصوصی سرمایه اظهار میمسئله مهم دیگر  پیمانکاری  -15در خارج بخش خصوصی  "دارد:  گذاری و 

ارتباط مناسب "  . در حال حاضر"هایی آمادگی ندارندها برای همراهی با یک چنین پروژهگیرد. اینجا بانکاز بانک می  %80پول دارد و    20%

و   مالی  نهادهای  دولتیبین  که    "بخش  چرا  ندارد  بی"وجود  بانکی  سیستم  کردهدر  ایجاد  مسئله"اندرغبتی  برای .  مالی  منابع  کمبود  ی 

ای  هسپرده "ی یکی از مدیران ارشد یک شرکت خصوصی  ها در حالی وجود دارد که به گفته برداری از آزادراه گذاری در ساخت و بهرهسرمایه

از مدیران دولتی  . نکته دیگر این که به گفته"گذاری این هم باید بازار قابل رقابت پیدا کندیهبانکی مردم کم نیستند. برای سرما ی یکی 

ن . سازوکار دیگری که در دنیا وجود دارد و بر اساس آ"هنوز مکانیزمی نداریم که پروژه انجام شده را به عنوان وثیقه قبول کند و وام دهد "

نهاد اعتبارسنجی   [ما در کشور] "نهادهای اعتبارسنجی است. اما بر اساس اعالم نظر یک مدیر دولتی  گیرد وجود  وام به شرکتها تعلق می

 .  "نداریم که اعتبار شرکتها را اعتبارسنجی نماید

ناسالم: مساعی  از  تشریک  م  منظور  طرفین  بین  مساعی  تشریک  نامساعد  فضای  ناسالم،  مساعی  و  تشریک  دولتی  بخش  شارکت 

های مختلفی به خود گرفته است. به اظهار یکی از مدیران دولتی این نوع مشارکت سالم نیست ن فضای نامساعد جنبه غیردولتی است. ای

یز  . مدیر ارشد یک شرکت خصوصی ن"کنندراه دارند که آن را تبدیل به پول    200کافیست دولت بدترین قرارداد را ببندد. بعد  "چرا که:  

شود. هر کسی  شود ولی مسائل ما حل نمیان هزاران قرارداد بست و ادامه داد چون مسائلشان بعداً حل میتودر پروژه اجرایی می"گوید:  می

  ."اینجا به امید هوسی آمده است

شان  خاب مدیریتها و بنیادها چون انتبانک"گوید:  ها میدر خصوص مسائل خاص خصولتی  مدیر یکی از بنیادهای طرف مشارکت

. این نقض غرض فضای تشریک "دهیم چون اختیار نداریمتوانیم بگوییم انجام نمیدست دولت است نقض غرض شده است. اگر نصرفد نمی
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های خصوصی هم نگاه خود در خصوص فضای مشارکت بین بخش دولتی و خصولتی را  ر ارشد یکی از شرکتنماید. مدیمساعی را ناسالم می

.  یکی از مدیران بخش خصوصی نیز تقدم روابط بر ضوابط "کنندشان را حل مینهادها با قدرت سیاسی مسائل"دهد:  توضیح میاین چنین  

یچیدگی وضع موجود عامل انسانی بسیار دخیل است. روابط بین انسانها از ضوابط  در پ "داند:  را از عوامل ناسالم شدن فضای مشارکت می

 . "مهمتر است

با توجه به فضای نامطلوب تشریک مساعی بخش دولتی و غیردولتی، هر یک برای رسیدن به   ها )راهبردها(:ستراتژی تعامالت و ا 

مایند به منافع حداکثری خود دست یابند. عدم پایبندی به تعهدات،  نهای خاصی را در پیش گرفته و تالش میمقاصد و اهداف خود شیوه

ب دو  هر  توسط  انتخابی  مشترک  بخش استراتژی  خاص  منتخب  استراتژی  غیردولتی،  بخش  توقعات  رفتن  باال  و  غیردولتی  و  دولتی  خش 

 باشد.  غیردولتی می

رفت از وجب شده ایشان به عنوان راهکاری برای برونتشریک مساعی نامطلوب بخش دولتی و غیردولتی م  عدم پایبندی به تعهدات: 

بین را در جهت کاستن از پیامدهای ناگوار تشریک مساعی نامطلوب در  ماو تعهدات فی توجهی به قول و قرارها اوضاع نامطلوب، استراتژی کم

و توجهی به نگهداری آزادراه    "باشدیپذیر نممسئولیت "پیش گیرند. بخش دولتی معتقد است که بخش غیردولتی در قبال تعهدات خود  

ندارد:   استانداردها  رع"طبق  دولت  مثل  را  نگهداری  سطح  مشارکت  نمیطرف  میایت  و  را کند  کیفیت  ولی  آورد  پایین  را  هزینه  خواهد 

 کند.  . همچنین بخش غیردولتی درآمد واقعی را اعالم نمی"زندمی

می اظهار  چنین  نیز  غیردولتی  دوبخش  بخش  که  ندارد:  کند  شده  منعقد  قرارداد  مفاد  به  پایبندی  خصوص  در  تعهدی  لتی 

پایبندی دو" . مدیر ارشد دولتی خود نیز در این زمینه مواردی را  "دانیملت به مفاد قرارداد امضا شده میبزرگترین مشکل را همین عدم 

. و این اظهار نظر از طرف  "افتدی اعالم نشده یا تاخیر میاالن بدقولی ما این است که افزایش نرخ طبق طرح توجیه اقتصاد"نماید:  تایید می

از فعاالن بخش خصوصی:   فی  "یکی  پیشرفت  باالی  وقتی  به  افتتاح فشار میمی  %90زیکی  برای  فدا میرسد  شود و بخش آورند، کیفیت 

در زمان عقد  "عدم تعهد بخش دولتی است:  شود نظرات بخش غیردولتی در خصوص  . عبارتی که در ادامه آورده می"کندمیادعا    خصوصی  

مالیات است. حاال  مالیات معاف  از  بود که  این  بر  اساس  ما میهای سقرارداد  از  عقیده جدید  وزیر که عوض می"،  "گیرندنگین  با  و  شود 

 . "شودقوانین مصوب مجلس هم اجرا نمی"، "آید آن قرارداد دیگر برایشان محترم نیستمی

هایی  مطابق آن چه از فضای تعامل بخش دولتی با بخش غیردولتی تشریح شد یکی از استراتژی   بخش غیردولتی:باال رفتن توقعات  

خواهی نسبت به ش غیردولتی برای بقاء و گرفتن امتیاز در پیش گرفته این است که در فضای مشارکت با بخش دولتی سیاست افزونکه بخ

می انتخاب  را  قرارداد  اینچارچوب  در  می  نماید.  اظهارنظر  چنین  دولتی  مدیران  از  یکی  آماده  "کند:  خصوص  خصوصی  به  ]بخش  ورود 

ی مدیر دیگری از بخش دولتی:  . و این گفته"قانه کار کند. فضای سوداگری به هدفی باالتر مثال ملی برودنیست مگر بخواهد عاش   [مشارکت

غیردولتی ]انتظاراتشان  " است؛ می  [بخش  مالیزیاد  و  بیمه  ندهندخواهند  از "ات  دولتی که  مدیران بخش  از  یکی دیگر  نظر  نهایت  در  و   .

توقع معافیت مالیاتی و نرخ پایین سود بانکی دارند که هنوز درگیر این "گوید: لتی سخن میتوقعات خارج از چارچوب قراردادی بخش غیردو

 ."موضوع هستیم

ن  پیامدها: و  آثار  شده  اتخاذ  راهبردهای  و  علّی  موجبات  داشتهمجموع  پی  در  کهتایجی  سرمایه،  عبار  اند  بازگشت  در  تاخیر  از:  تند 

 شود.   ها. در ادامه به تشریح هر یک از این موارد پرداخته میولتیاعتمادی و جایگزین شدن بخش خصوصی با خصبی

گذاری انجام شده  مهمترین پیامد تشریک مساعی نامطلوب برای بخش غیردولتی تاخیر در بازگشت سرمایه تاخیر در بازگشت سرمایه: 

مصاحبه است اظهار  به  بنا  بخش .  جدیت  عدم  حاصل  پیامد  این  غیردولتی،  بخش  از  برای   شوندگان  غیردولتی  بخش  با  تعامل  در  دولتی 

شوندگان علت اصلی این معضل را مسائل  گذاری انجام شده است. اغلب مصاحبههدستیابی به راهکارهایی به منظور بازگشت به موقع سرمای

تعیین نرخ "که  یکی این  دانند. بر اساس نظرات کنشگران بخش غیردولتی، مسئله عوارض چند وجه جداگانه دارد.مربوط به نرخ عوارض می

های موجود برای تعیین نرخ محدودیت  ". موضوع دیگر این که  "بدعوارض به موقع تغییر یا"که  . دیگر این"عوارض متناسب با سرمایه باشد
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ر ایران و خارج هزینه راه د"گوید: . اظهار نظر دیگر که می"عوارض مانند رعایت قانون و فشارهای اجتماعی و نیز کندی مراحل تصویب است

های بخش .  مدیرعامل یکی از شرکت"تولید کنیم  شود محصول را به یک پنجم قیمت بفروشیم ولی به همان قیمتخیلی فرق ندارد. نمی

االن در پروژه الف سرمایه ما مادام العمر گیر "گاه مستهلک نخواهد شد:  گذاری انجام شده توسط ایشان هیچخصوصی معتقد است سرمایه

 . "شود. هیچ وقت مستهلک نمیاست

ماد ما بین طرفین مشارکت است. بخش دولتی اعتمادی به بخش  از جمله پیامدهای تشریک مساعی نامطلوب زایل شدن اعت  اعتمادی:بی 

ب  پا  سته  غیردولتی ندارد و به همین علت مدام به دنبال کنترل آن است. بر این اساس حتی مدیر دولتی نیز بخش غیردولتی را دست و 

و میمی باشد بگذاریم دست سرمایه  "گوید:  داند  باز  غیردول"گذار خصوصی  بخش  از سوی دیگر  به گفته.  نیز  ی مدیران بخش دولتی  تی 

بر خالف نسل اول مدیران، نسل دوم اعتماد الزم در بخش "بیند:  اعتماد سابق خویش را به مدیران نسل جدید دولتی از دست رفته می

 . "کنندمیخصوصی را ایجاد ن

ی و بخش خصوصی این بوده که  ی دیگرِ تشریک مساعی نامطلوب بخش دولتنتیجه  ها:جایگزین شدن بخش خصوصی با خصولتی 

بخش خصوصی تمایل به مشارکت مستقیم با بخش غیردولتی را از دست داده و برای تداوم فعالیت خود به ناچار پروژه را در نقش پیمانکار 

ه ب را نهاد الف، پروژ  "گوید:  کند. در این خصوص مدیر یک شرکت خصوصی میبخش خصولتی گرفته و کار می  و به صورت دست دوم از

پیمانکارش هستیم به ما.  اقتدار خود به مشارکت ورود می"گرفته داده  توان مالی و  به پشتوانه  ادامه می. بخش خصولتی  دهد:  نماید. وی 

سال قرارداد پیشرفت کمی داشته. االن قیمت   4د. در پروژه ب قیمت پایین دادند. االن طی  آینها با حساب و کتاب دیگری میخصولتی "

روز کردهقراردا به  را  افزایش حضور خصولتی  ."اندد  از  بخش دولتی  است:  ها گلهمدیر  در  "مند  نهادها هستند  که طرف دولت  مواقعی  در 

 .  "گیرددولت دقیقاً سازمان خود را تشریح کند که در کجا قرار میبسیاری موارد دولت در مقام تنزل قرار گرفته و الزم است 

 های راهبردی پژوهش )قضایا( و فرضیههای حکمی گزاره -7

 شوند:  های پاردایم کدگذاری محوری مطرح شد، قضایای زیر حاصل میبر اساس آنچه در بسط مؤلفه 

مؤلفه1قضیه   تصمی.  عدم  و  ریسک  پوشش  عدم  احترام،  فقدان  نامطلوب مهای  مساعی  تشریک  ایجاد  برای  علّی  شرایط  مشترک،  گیری 

 شوند.  محسوب می

عدم پایبندی به تعهدات، راهبرد طرفین مشارکت و باال رفتن توقعات بخش غیردولتی راهبرد خاص بخش غیردولتی برای جبران    .2قضیه  

 مسائل منبعث از تشریک مساعی نامطلوب است.

خصوصی،3قضیه   بخش  نابالغی  ا  .  مطالعات  در  ضعف  ناسالم،  مساعی  تشریک  پروژه،  مالی  تامین  نابالغی  بیرونی،  ضعف فشارهای  ولیه، 

 نمایند. قراردادی، شراکت اجباری و ضعف ساختاری در سطح کالن، زمینه و بستری خاص را برای تشریک مساعی نامطلوب فراهم می

بر مدیریت دولتی سنتی و ض . شرایط مداخله4قضیه   نامطلوب ای مشتمل  برای تشریک مساعی  را  عام  قوانین و مقررات، بستری  عف در 

 نمایند.  فراهم می

اعتمادی و جایگزین شدن . عدم پایبندی به تعهدات و باال رفتن توقعات بخش غیردولتی، پیامدهای تأخیر در بازگشت سرمایه، بی5قضیه  

 ها را به دنبال خواهد آورد.  بخش خصوصی با خصولتی

ی ذکر شده، ادعایی اولیه دربارۀ ارتباط ها شوند. الزم به ذکر است فرضیه های راهبردی زیر استخراج می قضایای ذکر شده، فرضیهبر اساس  

 دهند:  میان اجزای مدل پژوهش بوده و خود را در معرض ابطال قرار می

 ر تشریک مساعی نامطلوب اثر دارد.  . شرایط علّی عدم پایبندی به تعهدات و باال رفتن توقعات بخش غیردولتی د1فرضیۀ 

 . فقدان احترام در تشریک مساعی نامطلوب اثر دارد.1.1فرضیۀ 
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 . عدم پوشش ریسک در تشریک مساعی نامطلوب اثر دارد.2.1فرضیۀ 

 ر تشریک مساعی نامطلوب اثر دارد.گیری مشترک د. عدم تصمیم3.1فرضیۀ 

 به تعهدات اثر دارد.   . تشریک مساعی نامطلوب در عدم پایبندی2فرضیۀ 

 . تشریک مساعی نامطلوب در باال رفتن توقعات بخش غیردولتی اثر دارد. 3فرضیۀ 

 . زمینۀ عدم پایبندی به تعهدات در این نوع تعامل اثر دارد. 4فرضیۀ 

 خصوصی در عدم پایبندی به تعهدات اثر دارد.  . نابالغی بخش1.4فرضیۀ 

 پایبندی به تعهدات اثر دارد.   . فشارهای بیرونی در عدم2.4فرضیۀ 

 . نابالغی تامین مالی پروژه در عدم پایبندی به تعهدات اثر دارد. 3.4فرضیۀ 

 . تشریک مساعی ناسالم در عدم پایبندی به تعهدات اثر دارد. 4.4فرضیۀ 

 ف در مطالعات اولیه در تشریک مساعی نامطلوب اثر دارد. . ضع5،4فرضیۀ 

 ی در تشریک مساعی نامطلوب اثر دارد.  . ضعف قرارداد6،4فرضیۀ 

 . شراکت اجباری در تشریک مساعی نامطلوب اثر دارد.  7،4فرضیۀ 

 . ضعف ساختاری در سطح کالن در تشریک مساعی نامطلوب اثر دارد.8،4فرضیۀ 

 رفتن توقعات بخش غیردولتی در این نوع تعامل اثر دارد.   . زمینۀ باال5فرضیۀ 

 ش خصوصی در باال رفتن توقعات بخش غیردولتی اثر دارد.  . نابالغی بخ1.5فرضیۀ 

 . فشارهای بیرونی در باال رفتن توقعات بخش غیردولتی اثر دارد. 2.5فرضیۀ 

 . نابالغی تامین مالی پروژه در باال رفتن توقعات بخش غیردولتی اثر دارد.  3.5فرضیۀ 

 غیردولتی اثر دارد.  . تشریک مساعی ناسالم در باال رفتن توقعات بخش 4.5فرضیۀ 

 در باال رفتن توقعات بخش غیردولتی اثر دارد. . ضعف در مطالعات اولیه 5،5فرضیۀ 

 . ضعف قراردادی در باال رفتن توقعات بخش غیردولتی اثر دارد.6،5فرضیۀ 

 . شراکت اجباری در باال رفتن توقعات بخش غیردولتی اثر دارد.7،5فرضیۀ 

 طح کالن در باال رفتن توقعات بخش غیردولتی اثر دارد.. ضعف ساختاری در س8،5فرضیۀ 

 گر عدم پایبندی به تعهدات در این نوع تعامل اثر دارد.  . شرایط مداخله6رضیۀ ف

 . مدیریت دولتی سنتی در عدم پایبندی به تعهدات اثر دارد.1.6فرضیۀ 

 د.. ضعف در قوانین و مقررات در عدم پایبندی به تعهدات اثر دار2.6فرضیۀ 

 غیردولتی در این نوع تعامل اثر دارد. گر باال رفتن توقعات بخش  . شرایط مداخله 7فرضیۀ 
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 . مدیریت دولتی سنتی در باال رفتن توقعات بخش غیردولتی اثر دارد.1.7فرضیۀ 

 . ضعف در قوانین و مقررات در باال رفتن توقعات بخش غیردولتی اثر دارد.2.7فرضیۀ 

 ه تعهدات در پیامدهای این نوع تعامل اثر دارد.. عدم پایبندی ب8فرضیۀ 

 . عدم پایبندی به تعهدات در تأخیر در بازگشت سرمایه اثر دارد.1.8ۀ فرضی

 اعتمادی اثر دارد. . عدم پایبندی به تعهدات در بی2.8فرضیۀ 

 ها اثر دارد. . عدم پایبندی به تعهدات در جایگزین شدن بخش خصوصی با خصولتی3.8فرضیۀ 

 ن نوع تعامل اثر دارد. . باال رفتن توقعات بخش غیردولتی در پیامدهای ای9ۀ فرضی

 باال رفتن توقعات بخش غیردولتی در تأخیر در بازگشت سرمایه اثر دارد. 1.9فرضیۀ 

 اعتمادی اثر دارد.. باال رفتن توقعات بخش غیردولتی در بی2.9فرضیۀ 

 ها اثر دارد.جایگزین شدن بخش خصوصی با خصولتی. باال رفتن توقعات بخش غیردولتی در 3.9فرضیۀ 

 رسی پایایی و روایی پژوهش بر-8

بنیاد( الزم است اعتبار خود مقوالت کنترل بشود تی )دادهی روایی تحقیق جیای دربارهبررسی پایایی و نیز بررسی مرحله   برای

 زیر انجام پذیرفت:  توسط افراد آنها تفسیرفرآیند تحلیل و به دست آمده و  ت مقوالکنترل   در این پژوهش،. [7]

 همکاران و اعضای تیم تحقیق •

 کنندگان در تحقیق مشارکت •

 سه تن از دانشجویان دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت به عنوان همتایان علمی خبره در موضوع و موقعیت تحقیق  •

 کوربین  -اشتراوس   کدگذاری محوریهای پارادایمی مؤلفه -9

مدل پارادایمی کدگذاری محوری که بر اساس نظر اشتراوس و کوربین و به نقل از کرسول تنظیم شده، آورده شده    1در شکل  

داده حاصلِ  مدل  این  شرکتاست.  کمیته  جلسات  در  شرکت  ایران،  آزادراهی  صنعت  باکنشگران  مصاحبه  از  آمده  دست  به  های  های 

 باشد.   ی گفتگو، رفتار و تعامل طرفین مشارکت میبرداری از مشاهدات خود از شیوه های ایران و یادداشتزادراهگذار در ساخت آسرمایه
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 ]مرجع: پژوهشگر[ . کوربین –اشتراوس   مدل پارادایمی کدگذاری محوری : 1شکل

 

 گیری:نتیجه -10

راهبرد   مندی از روش تحقیق چندموردی و با کاربستبا بهرهپژوهش و سؤاالت مطرح شده،  در این پژوهش به منظور دستیابی به هدف  

پروژهسازی پدیدهضمن مفهوم بنیاد،  پژوهشی نظریۀ داده ایران، مدل کیفی ی تشریک مساعی بخش دولتی و غیردولتی در  های آزادراهی 

 شریک مساعی مطلوب ارائه شد.  ی موانع تکنندهتبیین 

مسا نامطلوب،  تشریک  نحوهپدیدهعی  اصلی  بهرهی  و  ساخت  در  آنها  مشارکت  جریان  در  غیردولتی  و  دولتی  بخش  تعامل  از ی  برداری 

ی نداشته و ی تعامل خود با طرف مقابل رضایت کافباشد. بر اساس این پدیده، هر دو بخش دولتی و غیردولتی از نحوههای کشور میآزادراه

 باشد؛ هر چند میزان این نارضایتی در بخش غیردولتی بیشتر است.  ز کیفیت مطلوبی برخوردار نمیمعتقد هستند که این شراکت ا

فقدان احترام، عدم پوشش ریسک و عدم    هایبا مؤلفه  ی تشریک مساعی نامطلوب،بروز پدیده  شرایط علّیهای این پژوهش،  بر اساس یافته

از بخش دولتی دریافت    بخش غیردولتی در بستر موجود، احترام مناسب  ن معنی که ایفقدان احترام به  .  استی مشترک مرتبط  گیرتصمیم

شود ش داده نمیهایی که مربوط به دولت است به درستی پوشریسکهمچنین بخش دولتی به وی نگاه یک شریک نیست.  نماید و نگاه  نمی

حل مسائلی که حین مشارکت  از سوی دیگر،  انده است.  های محتمل و مشخص نمودن نحوه مدیریت آنها مغفول متجزیه و تحلیل ریسک و  

 حل در خالل مشارکت سازوکاری وجود ندارد.  برای رسیدن به راه و اتخاذ تصمیم به صورت مشترک است امانماید نیازمند تعامل  رخ می

 فقدان احترام  -

 عدم پوشش ریسک  -

 گیری مشترک  عدم تصمیم  -

 

 ی مرکزی( )پدیده  

 تشریک مساعی نامطلوب

 

 

 

 نابالغی بخش خصوصی • 

 فشارهای بیرونی •

 نابالغی تامین مالی پروژه •

 تشریک مساعی ناسالم  •

 ضعف در مطالعات اولیه •

 ضعف قراردادی  •

 شراکت اجباری •

ضعف ساختاری در  •

 سطح کالن
 

 مدیریت دولتی سنتی •

ضعف در قوانین و   •

 مقررات
 

 

 
 

•  

•  

 

پایبندی به عدم  •

 اتتعهد

•  

بخش   باال رفتن توقعات •

 غیردولتی

•  

 
 

 

 

 

بازگشت تاخیر در  •

 سرمایه

 ی اعتماد بی •

جایگزین شدن   •

بخش خصوصی با 

 ها خصولتی
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عیت خود هبردی برای بهبود وضرااز طرفین  آیند تشریک مساعی بخش دولتی و غیردولتی، هر یک  ب و ناخوش در پاسخ به وضعیت نامطلو

  نیز مختص بخش غیردولتی    . راهبرد  عدم پایبندی به تعهدات، راهبرد انتخابی مشترک توسط هر دو بخش استگزیند.  در این تعامل برمی

 .استزنی نسبت به چارچوب قرارداد خواهی و چانهاست افزونسی و اتخاذ  باال بردن توقعات خود از طرف مقابل

از   ، فشارهای بیرونیدر تامین مالی پروژه  نابالغی بخش خصوصی شامل بسترساز این تعامل  دهد شرایطاین پژوهش نشان می ازنتایج حاصل 

)از نظر دانش، فقدان سازوکار هدایت نقدینگی سرگردان، و فقدان نهادهای اعتبارسنجی   نابالغی تامین مالی پروژه  سوی ذینفعان سیاسی،

ناس متخصص( مساعی  تشریک  واسطه  الم،  به  سرمایهعمدتا  انتخاب  نامناسبی  اوگذار  مطالعات  در  ضعف  ضعف،  در لیه،  موجود  های 

)اقتصاد کالن،    و ضعف ساختاری در سطح کالن  و نه از سر شوق و رغبت برای ورود به مشارکت،   ، شراکت اجباریقراردادهای منعقد شده 

 باشند. میبر شفافیت( گزینی در برافرهنگ پرداخت عوارض از سوی مردم، ابهام

پژوهش،   ی سیستم دولتی، مدیران و کارکنان آن در فضای تشریک های مربوط به نگرش و رفتار ویژهها و آسیبچالشمطابق نتایج این 

ی . بخشباشندی تشریک مساعی میمؤثر بر پدیده  گرشرایط مداخلهمضمون استخراج شده و بیانگر    44در  مساعی بخش دولتی و غیردولتی  

که تابعی از کارکنان دولت نبوده و موجب    استهای بوروکراسی دولتی  مربوط به ویژگی  ،به نفتاقتصاد دولتی وابسته  ، مانند  ها از این چالش

های حاصل از نگرش و رفتار فردی اشخاص حقیقی شاغل در سیستم پذیر باشند. بخش دیگر، آسیبشده همه کاره دولت باشد و بقیه فرمان

اس تصمیمتدولتی  از  ترس  مانند  که ،  میزان    گیری،  به  و  بوده  متغیر  دارد" یافتگیتوسعه "عمدتاً  بستگی  و    .فرد  قوانین  در  وجود ضعف 

است. فقدان اسناد باالدستی، شفاف نبودن، ساکت    شریک مساعی بخش دولتی و غیردولتی های مؤثر بر کیفیت تاز جمله چالشنیز  مقررات  

مله نقاط ضعفی  ها از جها و دستورالعمل نامهوری بودن، تغییرات مکرر، و عدم آشنایی با قوانین و مقررات، آئینبودن، تعدد و تناقض، غیرضر

   .نمایندمینامطلوب را ای، تشریک مساعی هستند که به عنوان عوامل واسطه

از سوی دیگر    ورا در پیش گرفته  هدات  راهبرد عدم پایبندی به تعتشریک مساعی  طرفین مشارکت در جریان    بر اساس پژوهش انجام شده،

باالتر  راهبرد    ،به طور خاصنیز  بخش غیردولتی   انتظارات و توقعات خود در سطح  انتخاب نمودهرطرح  این راهبردها سه  است  ا  انتخاب   .

  .ها را به دنبال داشته استصی با خصولتیاعتمادی و جایگزین شدن بخش خصوپیامد تاخیر در بازگشت سرمایه، بی

 مقایسه نتایج پژوهش با ادبیات موجود: 

پیشینه  تحقیقهمان طور که در بخش  مؤلفه   ی    پاداش،/ریسک  تسهیم  اطالعات،  تسهیم  مشترک،  گیریهای تصمیممطرح شد 

ی مقایسه اند.  شده  شناسایی  هامشارکت  عملکرد  بر  مؤثر  اصلی  هایمؤلفه  عنوان  به  تعهد،  و   اعتماد  مشارکت،  به  یافته  تخصیص  هایدارایی

گیری های تصمیمشده حاکی از آن است که در این پژوهش نیز مؤلفهنتایج حاصل از پژوهش حاضر با آنچه پیش از این در ادبیات مطرح  

مشترک، تسهیم ریسک، اعتماد و تعهد به صورت آشکار به عنوان مفاهیم مرتبط با تشریک مساعی مشارکت رخ نشان دادند. تفاوت بارزی  

شود این است که در پژوهش حاضر،  مالحظه میها  ج این پژوهش با مطالعات پیشین در خصوص عوامل مؤثر بر عملکرد مشارکتکه در نتای

 ای از خود نشان دادند که ناشی از محیط تحقیق و میدان پژوهش است. ای حضور عمدهای و مداخلهشرایط زمینه 

 

 پیشنهادات اجرایی:

گردد.  مطرح می  ش، پیشنهادات اجرایی به منظور ارتقاء تشریک مساعی بخش دولتی و غیردولتیهای این پژوهبا عنایت به یافته

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ی تاریخی دارد و نیازمند تغییرات بنیادین در سطح کالن و در زیرساخت ها صبغهبرخی از آسیب 

بلندمدت    ریزیاند، نیازمند برنامهها شناسایی شدهود را نمایان نموده و از دادههایی که در سطح کالن خو ... است. اصالح این نوع آسیب

است. به این منظور الزم است مدیریت دولتی سنتی تغییرات بنیادین را تجربه نماید. بر اساس این پژوهش، در حال حاضر مدیریت دولتی  

هایی در جهت گذار به مدیریت دولتی نوین دیده  ی برخی مدیران، کوششای موارد و با عنایت به عالئق شخصاز نوع سنتی است و در پاره

در  شومی که  ممکن  تغییرات  خصوص  در  است.  پژوهش  این  چارچوب  از  خارج  چیست،  کشور  مناسب  دولتی  مدیریت  نوع  که  این  د. 



 انجمن مهندسی سازه ایران                                                                                                                                                                                                                 امتیازصاحب 

 

 128 129تا  109، صفحه 1399، سال  3 ژهی، شماره و7خت، دوره سازه و سا ی مهندس یپژوهش – یعلم هینشر

 

سازی نقش بخش خصوصی و زدودن ابهام  افها در جهت شفنامهسازی است در گام اول اصالح قوانین و مقررات و آئینمدت قابل پیادهکوتاه

آئین  آنها می  هانامهاز قوانین، مقررات و  ثبات  باید معطوف به حضور غالب بخش خصوصی و  و همچنین  این اصالح، توجه  انجام  در  باشد. 

ق مطالعات اولیه تقویت آن و خروج تدریجی بخش خصولتی از مشارکت باشد. در این چارچوب، تخصیص زمان مناسب جهت تکمیل و تدقی

ها و نحوه مدیریت آنها  ای به شناسایی ریسکنماید و ثانیاً توجه ویژهسئله را روشن میای که اوالً سازوکار حل منامهو قرارداد و تدوین آئین

نیافته در  وسعهی تشریک مساعی نامطلوب، حاصل مدیریت برخی افراد ترسد. تعدادی از شرایط علّی موجد پدیدهدارد، ضروری به نظر می

یران به بلوغ فردی ایشان توجه شود. مطابق نتایج پژوهش، از جمله صفات باشد که ضروری است در انتخاب مد ها میگیریارکان تصمیم

  داده و درایت در برابر فشارهای سیاسی واردهگیری برای حل اختالفات رویبارزی که مدیر انتخابی باید واجد آن باشد جسارت در تصمیم

از تغییر مکرر ایشمی انتخابی فرصت اجرای برنامه باشد. نکته قابل توجه دیگر ثبات مدیران و اجتناب  های مورد نظر ان است تا اوالً مدیر 

از تغییر سیاست ذینفعان مشارکت  ها و توافقات با تعویض زودهنگام مدیران نگرانی نداشته باشند. راهکار مهم  خود را داشته باشد و ثانیاً 

ها و  های آزادراه ای سرگردان مردم به بخش زیرساخت هیگر، توجه به تاسیس نظام مالی توانمند در بخش خصوصی جهت هدایت سرمایهد

 باشد.  گذار جهت تخصیص اعتبارات میهای سرمایهنیز اقدام برای اعتبارسنجی شرکت

 های این پژوهش انجام شود.  رضیه های کمّی با هدف آزمون فشود پژوهشدر ادامه پژوهش حاضر پیشنهاد می
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