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هاى خود را از پیش  ها نقش مهمى در پیشبرد اهداف اقتصادى و اجتماعى جوامع دارد. کشورهاى توسعه یافته، زیرساخت توسعه زیرساخت
اند. در مقابل کشورهاى در حال  هاى قدیم فراهم نموده هاى جدید و نگهدارى صحیح پروژه دایر نموده و منابع فراوانى براى انجام پروژه
هاى خود دارند. بر اساس برآوردهاى بانک توسعه آسیا، در یک دهه آینده کشورهاى آسیایى به منظور توسعه  توسعه نیاز به توسعه زیرساخت
هاى بزرگ با  ها براى تامین منابع مالى پروژه هاى به بیش از یک تریلیون دالر منابع مالى نیاز خواهند داشت. بدیهى است دولت زیرساخت
هاى  کند با بکارگیرى و فعال کردن بخش خصوصى در پروژه باشند. به همین دلیل بخش دولتى تالش مى محدودیت هاى جدى مواجه مى
ها را با کندى  زیربنایى تا حد زیادى برخى از این کاستى ها را جبران نماید. با این حال موانعى در این زمینه وجود دارد که روند واگذارى پروژه
اى -کاربردى  باشد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعه مواجه ساخته است که هدف اصلى این تحقیق بررسى و تحلیل چنین موانعى مى
دهد؛ به ترتیب هشت عامل تسهیالت و  هاى آمارى تحلیل عاملى) استفاده شده است.  نتایج نشان مى است و از روش تحقیق کمى(آزمون
ها، نوسانات مالى-اقتصادى، اطمینان  ها و دستورالعمل پشتوانه مالى، دانش و اگاهى طرفین، کارفرمایى  نگرى بخش دولتى، تناقض در سیاست
تواند  و پایبندى به تعهدات طرفین شراکت، فرایندها نظارتى، راهبرى پروژه عواملى هستند که دولت با برطرف ساخت مشکالت هر بخش مى

هاى عمرانى در کشور را تقویت نماید.  زمینه مشارکت بخش خصوصى در فرایند اجراى پروژه
.
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1-مقدمه

پروژه¬هاى  اجراى  گرو  در  جوامع  اقتصادى  توسعه  و  رشد 
1387؛  همکاران  و  است(هیبتى  روبنایى  و  زیربنایى  مختلف 
دولتى همواره  دلیل بخش  به همین  ملکان، 1393).  و  نجفى 
و  توسعه  مسیر  ها  پروژه موقع  به  اجراى  با  تا  نموده  تالش 
پیشرفت جوامع را هموار سازد. وجود محدودیت در منابع مالى 
هاى داخلى و خارجى، بازارهاى مالى  کشورها متاثر از سیاست
و همچنین قوانین جارى آنها موجب شده تا طى سالیان اخیر 
امکان ارائه خدمات عمومى به شکل سنتى توسط بخش دولتى 
Buso, 2017). بدین ترتیب، جذب  et al)وجود نداشته باشد
برنامه در  گذارى  سرمایه براى  خصوصى  بخش  هاى  سرمایه
تواند  ها و فعالیت هاى عمومى رهیافت مناسبى است که مى
الگوواره  این  از  استفاده  نماید.  را جبران  این کمبود  از  بخشى 
عالوه بر تسریع، کاهش خطرپذیرى و کاستن بار مالى اجراى 
ها فراهم مى هاى بزرگ، فرصت بیشترى را براى دولت پروژه
هاى مهم گذارى در حوزه ریزى و سیاست برنامه به  تا  نماید 

تر بپردازند (نوروزى و همکاران، 1394). این الگو که با عنوان 
رویکرد  نوعى  شود  مى شناخته  و خصوصى  عمومى  مشارکت 
هاى زیربنایى محسوب  ویژه به ساخت، تعمیر و نگهداشت پروژه
شود که در آن بخش خصوصى سهم زیادى از بار مالى و  مى
گیرد.  مى عهده  بر  را  عمومى-دولتى  هاى  پروژه خطرپذیرى 
از  استفاده  با  هستند  قادر  خصوصى  هاى  شرکت واقع،  در 
ساخت  مدیریت  خوبى  به  خود  تجربه  و  تخصص  مالى،  منابع 
Van den Hurk and)ها را برعهده گیرند و نگهدارى پروژه

 .(2016 ,Verhoest
این شیوه از دهه 1980 با استقبال چشمگیرى از سوى بسیارى 
به  گردید.  مواجه  توسعه  در حال  و  یافته  توسعه  از کشورهاى 
طورى که به استناد آمارهاى ارائه شده توسط بانک جهانى از 
پروژه در کشورهاى کم  از 5000  تا 2012 بیش  سال 1984 
تا متوسط درآمد به بخش خصوصى واگذار شده تا در سرعت 
صورت  الزم  کمک  آنها  عمرانى  هاى  پروژه اجراى  به  بخشى 

.(2016 ,Teo and Bridge)گیرد
در کشور ما نیز با تصویب قوانین متعدد نظیر سیاست هاى کلى 
اصل 44 قانون اساسى، سیاست هاى کلى برنامه ششم توسعه، 
مقررات  از  بخشى  تنظیم  قانون  به  مواد  الحاق  قانون  ماده 27 
ماده71 کار،  و  بهبود مستمر محیط کسب  قانون  مالى دولت، 

قانون محاسبات عمومى و... بسترهاى الزم به منظور مشارکت 
بخش خصوصى جهت اجرا، مدیریت و یا نگهداشت پروژه هاى 
عمرانى فراهم شده است. از سویى دیگر ضرورت تکمیل بیش 
از 5900 پروژه ملى و 75 هزار پروژه استانى در سراسر کشور 
شرایطى را به وجود آورده که درحال حاضر ضرورت مشارکت 
بخش خصوصى در راستاى تکمیل پروژه هاى عمرانى بیش از 

پیش احساس مى گردد. 
و  تمام  نیمه  شده،  تکمیل  پروژه   4424 تعداد  میان  این  در 
جدید در سطح کشور با اعتبارى بالغ بر471,628 میلیارد جهت 
تاکنون  که  است  شده  شناسایى  خصوصى  بخش  به  واگذارى 
تعداد پروژه 417 پروژه نیمه تمام، 1815 پروژه تکمیل شده، 
خصوصى  بخش  به  پروژه   2301 مجموعا  و  جدید  پروژه   69
به  ها  پروژه  از  نیمى  حدود  تاکنون  گرچه  است.  شده  واگذار 
بخش خصوصى واگذار شده است؛ با این وجود فرایند واگذارى 
با مشکالتى  نیمه تمام و جدید  به ویژه، پروژه هاى  پروژه ها، 
مواجه شده که سرعت واگذارى را به طرز قابل توجهى کاهش 

داده است.
پروژه   500 از  بیش  قم  استان  در   1395 سال  پایان  تا 
از  که  بود  اقدام  دست  در  ملى  و  ویژه  استانى  استانى، 
خصوصى  بخش  به  واگذارى  جهت  پروژه   62 تعداد  این 
شناسایى شده است که تاکنون تنها یک پروژه جهت اجرا 
به بخش خصوصى واگذار شده است. بدیهى است؛ بررسى 
تسریع  زمینه  تواند  مى  راه  این  در  موجود  موانع  رفع  و 
فرایند واگذارى را فراهم نماید. بنابراین، مطالعه حاضر با 
هدف بررسى و رفع موانع موجود در این راه مى تواند زمینه 
تسریع فرایند واگذارى در محدوده مورد مطالعه قم تدوین 

و به نگارش در آمده است. 
2- پیشینه تحقیق 
پژوهش های داخلی

کالنترى  پور  طاهرى  اله  حبیب  و  پور  آبادى  عزت 
(1393)، در مقاله اى با عنوان «اولویت بندى متغیرهاى 
طبقه  به  عمومى-خصوصى»  شراکت  موفقیت  بر  موثر 
بر شراکت عمومى خصوصى  تاثیرگذار  بندى متغییرهاى 
پرداختند. جامعه آمارى این تحقیق 25 نفر از کارشناسان 
66 میان  از  بایست  مى  که  باشد  مى  زیرساختى  حوزه 
شاخص منتخب اهمیت هریک را نسبت به سایر شاخص 
ها مشخص نماید. آنان با استفاده از روش آنتروپى شانون 
باالترین  از  طرفین»  اعتماد  «میزان  متغییر  که  دریافتند 
میزان اهمیت و عدم توانمندى بخش عمومى براى تجدید 
ساختار متناسب با شراکت عمومى-خصوصى» از کمترین 

میزان اهمیت برخوردار است.
بررسى  به  پژوهشى  طى  (1394)؛  همکاران  و  نوروزى 
مشارکت  هاى  پروژه  اجراى  در  موفقیت  حیاتى  عوامل 
ایشان  عمومى خصوصى در حوزه صنعت برق پرداختند. 
زمینه  در  مختلف  کشورهاى  تجارب  بررسى  از  پس 
پیاده سازى شیوه مشارکت عمومى خصوصى، 4 شاخص 
نهادى،  دولتى-نهادى  مالى،  اقتصادى  عوامل  (شامل 
سیاسى-اجتماعى، پروژه اى) و 22 معیار را تعیین کردند. 
در ادامه، با استفاده از روش تاپسیس نسبت به رتبه بندى 
شاخص ها و معیارهاى مذکور اقدام نمودند. نتایج نشان 
اجتماعى(0/61)؛  سیاسى-  عوامل  ترتیب  به  دهد  مى 
عوامل  زیرساختى(0/55)؛  مالى(0/59)؛  اقتصادى  عوامل 
حائز   (0/39) اى  پروژه  عوامل  و  نهادى(0/53)  دولتى 
بیشترین میزان اهمیت مى باشند. در میان این معیارها 
داراى  شفاف»  و  پایدار  اجتماعى  سیاسى-  «وضعیت  نیز 
بخش  هاى  فعالیت  «تنوع  و  اولویت  درجه  باالترین 
زمینه  در  اهمیت  رتبه  ترین  پایین  توانمند»  خصوصى 

کاربست این شیوه برخوردار هستند.
عنوان  با  اى  مقاله  در  همکاران(1394)؛  و  زاده  خلیل 
«شناسایى رابطه على و معلولى و رتبه بندى موانع تحقق 
عمومى- مشارکتى  گذارى  سرمایه  هاى  پروژه  اهداف 
سازمان  مشارکتى  مدل  موردى:  مطالعه  خصوصى، 
اجرایى  مدل  بررسى  به  ایران»  در  صنعتى  توسعه  هاى 
سیاست-هاى کلى اصل 44 قانون اساسى در سازمان هاى 
تاثیرگذار در  تا موانع  ایران پرداختند  توسعه اى صنعتى 
اهداف پروژه هاى مصوب سرمایه گذارى در  عدم تحقق 
مورد  کار  و  کسب  فضاى  و  خصوصى  دولتى،  بخش  سه 

شناسایى قرار گیرد. 
پژوهش یاد شده در باال را مى توان از سه بعد محتوایى، 

ت عمومی- 
شارک
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روش شناسى و نتایج مورد بررسى و تحلیل قرار داد که در 
زیر به آنها اشاره شده است: 

عنوان  با  پژوهش  در  همکاران(1396)؛  و  فر  دانایى 
توسعه مشارکت بخش  موانع  بندى  اولویت  و  «شناسایى 
خصوصى-دولتى» به بررسى موانع توسعه راهبرد مشارکت 
بخش خصوصى-دولتى در پروژه هاى ملى و اولویت بندى 
هریک از موانع است. در واقع نویسندگان بر آن هستند تا 
از طریق شناخت موانع مشارکت بخش خصوصى دولتى 
به مدیران دولتى کمک خواهد کرد تا با شناسایى موانع 
پیشگیرى  ویژه  به  ها  هزینه  کاهش  ضمن  آن،  رفع  و 
در  ها  پروژه  اجراى  عملیات  تسریع  و  هزینه  افزایش  از 
به  را  کیفیت ترى  با  عمومى  خدمات  شده،  تعیین  زمان 
49 پیشین  تحقیقات  بر  تکیه  با  گردد.  ارائه  شهروندان 
الگواره مشارکت  تحقق  در عدم  تاثیرگذار  معیار(پرسش) 

عمومى-خصوصى انتخاب گردید. 
ب(پژوهش های خارجی

عنوان  با  پژوهشى  در  ؛   (2011) همکاران  و  اسماعیل 
خصوصى  مشارکت  سازمانى  موفقیت  بر  موثر  «عوامل 
معیارهاى  ارزیابى  به  مالزى»  در   (PPP) خصوصى 
عمومى-خصوصى  مشارکت  الگوى  موفقیت  بر  تاثیرگذار 
جهت پیشبرد اهداف اجرایى در کشور مالزى مى پردازند. 
آنان در این مطالعه از 18 معیار جهت دستیابى به اهداف 
که  دهد  مى  نشان  نتایج  نمودند.  استفاده  خود  تحقیق 
حکمروایى خوب، رعایت تعهدات میان طرفین مشارکت، 
چارچوب قانونى مناسب، سیاست هاى اقتصادى مطلوب 
و دسترسى به تسهیالت مالى پنج فاکتور مهم تاثیرگذار 
بر موفقیت کاربست چنین الگواره اى جهت اجراى پروژه 

هاى عمرانى در کشور مالزى مى باشد.
عنوان«  با  اى  مقاله  طى  ؛  چان(2015)  و  اوسه-کایه 
براى  بحرانى  موفقیت  عوامل  مورد  در  مطالعاتى  بررسى 
هاى  سال  از   (PPP) خصوصى  و  خصوصى  هاى  پروژه 
1990 تا 2013» به بررسى مقاالت معتبر طى 23 سال 
محق جهت  تمایل  ابراز  دهد  مى  نشان  نتایج  پرداختند. 
کشف معیارهاى موثر بر موفقیت اجرایى شیوه مشارکت 
عمومى و خصوصى میان محققان افزایش یافته است. اغلب 
تحقیقات انجام شده در طول مدت یاد شده حکایت از آن 
دارد که تخصیص و تسهیم ریسک، کنسرسیوم قوى بخش 
خصوصى، پشتیبانى سیاسى، حمایت عمومى، شفافیت در 
شراکت  موفقیت  بر  تاثیرگذار  هاى  مولفه  مهمترین  امور 

عمومى خصوصى مى باشد.
عنوان«ارزیابى  با  پژوهشى  در  ؛  همکاران(2016)  و  شى 
عمومى- مشارکت  موفقیت  معیارهاى  میان  ارتباط 
خصوصى پروژه هاى زیربنایى» و با رویکردى متفاوت به 
بررسى ارتباط میان معیارهاى موفقیت مشارکت عمومى 
نتایج نشان مى دهد؛ رابطه میان  اند.  خصوصى پرداخته 
شرکاى دولتى و خصوصى یک رابطه از باال به پایین بوده 
ها،  مسئولیت  ترتیب  بدین  مشارکتى؛  رابطه  یک  نه  و 
قدرت و منابع موجود در میان دو طرف بسیار نابرابر است. 
همچنین تأکید مى-کند که دخالت بخش عمومى تأثیر 
در جریان  و خطرات  ها  هزینه  فرایند خدمات،  بر  منفى 

اجراى پروژه هاى مشارکت عمومى-خصوصى دارد. 
عنوان«اندازه- با  پژوهشى  در  ؛  جوهار(2017)  و  زایانو 
یک  خصوصى:  مشارکتى  هاى  پروژه  موفقیت  گیرى 

ارزیابى  جهت  منطقى  چارچوبى  توسعه  به  کلى»  چارچوب 
میزان موفقیت پروژه هاى مشارکت عمومى-خصوصى پرداخته 
اند. نتایج نشان مى دهد؛ این چارچوب سیاستگذاران قادر مى 
سازد تا میزان موفقیت پروژه هاى مشارکت عمومى-خصوصى 
ارزیابى  موفقیت،  عوامل  از  هریک  سهم  شناسایى  طریق  از  را 
نمایند. همچنین انان مى توانند میزان انطباق اجراى پروژه هاى 
مشارکت عمومى- خصوصى با اهداف مختلف سرمایه گذاران را 

مورد سنجش قرار دهند(جدول شماره1).
4- روش تحقیق 

4-1- شیوه و ابزار گردآوری داده
با توجه به اینکه تحقیق حاضر در پى یافتن موانع و راهکارهاى 
توسعه شیوه مشارکت عمومى و خصوصى در ایران با تاکید بر 
بنابراین نوع تحقیق توسعه  باشد،  نمونه موردى استان قم مى 
اى و کاربردى مى باشد. بر پایه مستندات موجود و با تکیه بر 
مطالعات پیشین 20 شاخص  موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت 
کاربست الگواره مشارکت عمومى-خصوصى جهت اجراى پروژه 
هاى زیربنایى مشخص گردید(جدول شماره 1). به منظور جمع 
آنالین  صورت  به  اى  پرسشنامه  نیز  میدانى  اطالعات  آورى 
طراحى و در اختیار 50 کارشناسان مرتبط و مسئولین دستگاه 
اعتبار  محاسبه  بررسى  منظور  به  گرفت.  قرار  اجرایى  هاى 
پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که میزان 
روایى پرسشنامه 83,2 تعیین گردیده است که نشان از اعتبار 

باالي آن دارد.
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ت عمومی- 
شارک

تحلیلی بر عوامل بازدارنده پیاده سازی الگوی م
خصوصی در ایران

معیارهاى منتخبمولفه هامنابع

نوروزى و همکاران، 1394

انحصار گرایى دولت در کسب درآمد- باال بودن ریسک سرمایه گذارى - فقدان
سیاستهاى کارا به منظور حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصى - ناپایدارى
تغییر از  برنامه مشارکتى پس  توقف  از  ناشى  نگرانى  اقتصادى-  ثبات  و عدم 
فقدان  - خارجى  گذارى  سرمایه  مقررات  و  قوانین  ناکارآمدى   - دولتمردان 
چارچوب حقوقى مناسب و مدون در این حوزه - عدم شفافیت و دانش کافى
دولتى- مدیران  میان  در  خصوصى  عمومى  مشارکت  هاى  روش  مورد  در 

بوروکراسى ادارى عمیق

عوامل از متاثر اقتصادى نوسانات  •
کشور خارجى و داخلى سیاسى-اقتصادى

ارائه جهت مالى منابع کمبود  •
ها پروژه اجراى هنگام تسهیالت

بخش دانش و مهارت عدم  •
عمومى-خصوصى مشارکت اجرایى نظام با خصوصى

از خصوصى بخش اطمینان عدم  •
دولتى بخش توسط تعهدات ایفاى

(اوراق بازار  ظرفیت از استفاده عدم  •
تامین در و...) سرمایه بهادار اوراق بورس مشارکت،

مشارکتى قراردادهاى مالى منابع

ایجاد جهت کافى تضمین عدم  •
بهره¬بردارى دوران در محصول خرید براى پشتوانه

کافى ظرفیت¬هاى وجود عدم  •
هاى طرح در معافیت¬ها و ها مشوق تعریف جهت

مشارکتى

فایناس از استفاده امکان عدم  •
و...)  جهانى بانک اسالمى، توسعه خارجى (بانک

دستورالعمل و قوانین در ابهام  •
بخش به پروژه¬ها واگذارى زمینه در موجود هاى

خصوصى

با نظارتى دستگاه¬هاى آشنایى عدم  •
اجرایى نظام و پروژه¬ها واگذارى و موضوع و اهمیت

مشارکت

و سیاست¬ها همخوانى عدم  •
اجرایى شیوه این با دستگاهى درون برنامه¬هاى

به اجرایى دستگاه¬هاى وابستگى  •
عمرانى هاى پروژه اجراى زمینه در دولتى اعتبارات

و کارشناسى مختلف سطوح نگرانى  •
نظارتى دستگاه¬هاى از اجرایى دستگاه مدیریتى

دریافت به اجرایى دستگاه پافشارى  •
واگذارى جریان در معمول از بیش هاى مزیت

زمینه در اجرایى دستگاه ضعف  •
واگذارى قابل هاى پروژه معرفى و انتخاب

در اجرایى دستگاه¬هاى ضعف  •
ریسک¬ها بهینه تخصیص و ساختن مشخص زمینه

شده تهیه مالى و فنى مطالعات ضعف  •
اجرایى دستگاه توسط ها پروژه براى

مختلف سطوح پایین آگاهى و دانش  •
واگذارى براى کارشناسى مدیریتى

جهت مشخص کار و ساز عدم  •
اجرایى دستگاه توسط پروژه راهبرى

خلبل زاده و همکاران،
1395

فقدان پذیرش و نقش کارشناسان در اجراى طرح ها - ضعف کمى و کیفى
نیروى انسانى - ضعف در تخمین صحیح زمان و هزینه اجرا -  ضعف تخصصى
و مهارتى مدیران و کارشناسان - ضعف توان اجرایى و مدیریتى پروژه ها -
ضعف در پایندى تعهدات - نوسانات نرخ ارز - تغییرات قوانین و دستورالعمل
ها - دشوارى اخذ مجوزها از دستگاه هاى اجرایى و خدمات رسان- عدم توان
به پایبندى  عدم   - بانکى  تضامین  و  مالى  منابع  تامین  در  خصوصى  بخش 

...وظایف و تعهدات و فرایندهاى بخش دولتى و

کشتیبان و همکاران،
1395

تعهدات- به  عمل  و  پاسخگویى  مناسب-  ملى  قوانین  کالن-  اقتصاد  ثبات 
کارایى پروژه (نسبت ستانده هاى پروژه بر داده هاى آن) - سودهى مناسب
با حفظ کیفیت پروژه  براى طرفین-  تغییر در ذهنیت بخش عمومى(دولتى)
- جلوگیرى از فساد و تبانى در فرایند مناقصه گذارى- مدیریت بهینه ریسک-
افزایش توانایى ها و قابلیت طرفین شراکت- مدیریت مناسب ذینفعان- انتخاب

...مناسب پروژه - مهندسى مالى مناسب و

دانایى فر و همکاران،
1396

در بخش مناقصات-عدم شفافیت  در  رقابت شرکت کنندگان  بودن  ناعادالنه 
کار- و  کسب  فضاى  بودن  مقررات-نامناسب  و  قوانین  ثبات  دولتى-عدم 
ناکارآمدى سیاست هاى نقدینگى بخش خصوصى-  مشکالت مالى و کمبود 
پولى بانک مرکزى- نرخ باالى بهره بانک ها- تعداد اندك شرکت هاى خصوصى
فعال- عدم تمایل بانک ها به مشارکت- فقدان نظارت بر مباحث فنى پروژه
ها- برآوردهاى اشتباه و غیر واقعى-ریسک باالى عدم بازگشت سرمایه بخش
فرهنگى-عدم مشکالت  خصوصى-  بخش  محورى  مالک  تمایل  خصوصى-  
انگیزه اعتماد میان بخش عمومى و خصوصى-نگاه کارفرمایى بخش دولتى- 
کم بخش خصوصى-عدم ثبات مدیریتى- مقاومت مدیران دولتى در کاربست
دولت تغییر  پى  در  دولتى  توافقات  لغو  و خصوصى-  شیوه مشارکت عمومى 
ها- ریسک هاى سیاسى اجتماعى و قانونى- فقدان چارچوب قانونى مشخص-
عدم وجود قرارداد مشخص- عدم وجود فضاى رقابتى- نامناسب بودن شرایط

...کسب و کار و

Ismaeil et al., 2011

عدم اعتماد میان طرفین شراکت- تسهیم و تخصیص ریسک میان طرفین-
چارچوب قانونى مناسب - ثبات شرایط اقتصاد کالن- میزان تخصص و توانایى
بخش خصوصى- پشتیبانى اقتصادى(تضمین) و سیاسى از شراکت- شفافیت
در فرایندهاى پروژه مشارکتى- امکانسنجى فنى-اقتصادى پروژه- تحلیل دقیق

هزینه و فایده

Osei-Kyei and 
Chan, 2015

تسهیم و تخصیص مناسب ریسک - کنسرسیوم قوى بخش خصوصى - حمایت
و ثبات سیاسى - حمایت عمومى و اجتماعى- شفافیت در عمل -چارچوب
قانونى مناسب- ثبات در شرایط اقتصاد کالن- رعایت تعهدات توسط طرفین
مالى توانایى  شراکت-  طرفین  ها  فعالیت  و  ها  نقش  بودن  واضح  مشارکت- 
مطالعات فنى-  دانش  گیرى  کار  به  در  و خالقیت  نوآورى  بخش خصوصى- 
امکانسنجى مناسب و دقیق- برنامه ریزى دقیق پروژه- اعتماد- فراهم نمودن
ضمانت توسط بخش دولتى- انتخاب مناسب پروژه - تقاضاى بلند مدت براى
...پروژه - بورکراسى ادارى کوتاه - نظارت مستمر- انتخاب مشاوران حرفه اى و

Shi et al, 2016

نظارت معقول بخش دولتى - آمادگى و تمایل بخش دولتى- توانایى ادارى-
بخش خصوصى- مالى-اجرایى  توانایى  عمومى-  بخش  توسط  قرارداد  اجراى 
تجربه شراکت عمومى- خصوصى توسط بخش خصوصى- مدیریت موثر براى
رضایت میزان  کارآمد-  و  مناسب  قانونى  چارچوب  کیفیت-  و  زمان  هزینه، 
عمومى- ثبات اقتصاد کالن- ضمانت مالى و حمایت سیاسى دولت- قیمت-

گذارى معقول خدمات- تخصیص بهینه ریسک

Zayyanu and Johar, 
2017

اعتماد میان طرفین- ثبات نظام سیاسى- سیستم اقتصادى مطلوب- چارچوب
قانونى عادالنه و کارامد- امکان تحصیل اعتبار بازار مالى- حمایت عمومى و
اجتماعى- ضمانت بخش عمومى(دولتى)- نظارت مستمر- تسهیم ریسک میان
طرفین- توانایى بخش خصوصى- تجربه کافى در زمینه همکارى و مشارکت
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4-2- روش تجزیه تحلیل داده
تحلیل عاملى به عنوان روش برگزیده جهت تحلیل داده 
هاى پژوهش حاضر انتخاب گردید؛ این نوع نوع تحلیل از 
جمله روش هاى چند متغییره است که در آن متغییرهاى 
مستقل و وابسته مطرح نیست. زیرا این روش جزء تکنیک 
هاى وابسته محسوب مى گردد و کلیه متغییرها نسبت به 
هم وابسته محسوب مى گردد و کلیه متغییرها نسبت به 
هم وابسته لحاظ گردیده و سعى مى-شود تا تعداد زیادى 
متغییر در چند عامل اصلى خالصه شوند و این امر یکى 
از مزایاى اصلى این روش در مقایسه با روش هاى مشابه 
تمامى  بین  پنهان  ارتباط  آن  در  که  ترتیب  بدین  است. 
که  عوامل  موثرترین  نهایت  در  و  شده  برقرار  متغییرها 
دارند؛  به سایرین  نسبت  بیشترى  تبیین کنندگى  قدرت 
تحلیل  بدون  که  به طورى  و شناسایى مى شوند.  کشف 
پیچیده  روابط  این  به شناسایى  قادر  انسان  عاملى، ذهن 
نمى باشد. از سوى دیگر متدهاى نیرومند موجود در این 
روش، آن را از اعمال نظرهاى سلیقه اى کارشناسى مجزا 
دقیق  آمارى  هاى  آزمون  و  ریاضى  هاى  منطق  و  نموده 
جایگزین آن مى سازد(زبردست، 1392). تحلیل عاملى با 
اهداف اکتشافى و تاییدى تحلیل مى شود. در صورتى که 
پژوهشگر درباره تعداد عامل ها فرضیه اى نداشته باشد؛ 
از تحلیل اکتشافى و در صورت داشتن فرضیه از تحلیل 

عاملى تاییدى استفاده مى کند.
فرایند و مراحل انجام تحلیل عاملى به طور معمول شامل 
عاملى،  تحلیل  براى  داده ها  تناسب  ارزیابى  مرحله  چهار 
استخراج عامل ها، چرخش عامل ها و نامگذاري عوامل مى 

باشد.
            

5- یافته های تحقیق
دهندگان های فردی پاسخ 5-1-بررسی ویژگی

بررسى وضعیت تحصیالت پاسخ دهندگان نمونه تحقیق 
نشان مى دهد که 20 درصد آنها داراى مدرك کارشناسى، 
64 درصد کارشناسى ارشد، 16 درصد دکترى مى باشند. 
در  درصد)   50 از  (بیش  دهندگان  پاسخ  اکثر  بنابراین 
همچنین  اند.  نموده  تحصیل  ارشد  کارشناسى  مقطع 
بررسى وضعیت محل فعالیت حرفه (محل اشتغال) پاسخ 
دهندگان بیانگر آن است که 38 درصد از آنان در ادارات 
4 دولتى،  غیر  عمومى  نهادهاى  در  درصد   42 دولتى، 
درصد شرکت هاى دولتى و 16 درصد در بخش خصوصى 
مشغول به کار مى باشند. بنابراین در میان جامعه نمونه 
این پژوهش کارکنان نهادهاى عمومى-غیردولتى اکثریت 
نیز  پاسخ دهندگان  را تشکیل مى دهند. وضعیت سابقه 
مورد بررسى قرار گرفت و مشخص گردید که  درصد پاسخ 
تا 10  5 بین  درصد   8 سال،   5 از  کمتر  افراد  دهندگان 
سال، 40 درصد بین 10 تا 20 سال و 48 درصد باالى 20

سال سابقه کار دارند. 

5-2-تحلیل مؤلفه هاى مؤثر در واگذارى پروژهاى عمرانى 
به بخش خصوصى

حاضر  تحقیق  در  شد  اشاره  سوم  فصل  در  که  همانگونه 
هاى  پروژه  واگذارى  در  مؤثر  هاى  مؤلفه  تحلیل  براى 
با  عاملى  تحلیل  روش  از  خصوصى،  بخش  به  عمرانى 
به  از  پیش  است.  شده  استفاده  ها  داده  تلخیص  رویکرد 

کارگیرى  به  براى  الزم  شرایط  عاملى  تحلیل  روش  کارگیرى 
این روش، با استفاده از آزمون بارتلت و معیار کایسر - مه یر 
- اولیکن (KMO)، در مورد تناسب کلى نمونه ها کنترل شد.

Bartlett و KMO جدول 1: آزمون                
KMO 0/830مقدار
18520/754آزمون بارتلت

(.sig) معناداری 0/000سطح
همانگونه که در جدول 1 مشاهده مى شود مقدار عددى برابر 
با0/830 است. مقدار KMO نشان دهنده آن است که واریانس 
مشترك  واریانس  تأثیر  تحت  اندازه  چه  تا  تحقیق  متغییرهاى 
عوامل است. به عبارت ساده تر این عدد نشان دهنده آن است 
که داده هاى تحقیق تا چه اندازه قابل تقلیل به تعدادى عامل 
هاى زیربنایى و بنیادى هستند. لذا این مقدار هر اندازه به عدد 
بدست  ترى  اطمینان  قابل  و  تر  دقیق  نتایج  باشد،  نزدیکتر   1
خواهد آمد؛ همچنین اگر این عدد پایین تر از0/60 باشد انجام 
نیز  بارتلت  آزمون  نمى شود. همچنین  پیشنهاد  عاملى  تحلیل 

عدد  
معنى   0/01 از  کوچکتر  خطاى  سطح  در  که   18520/754
گویه  بین  همبستگى  ماتریس  که  دهد  مى  نشان  است،  دار 
ها، ماتریس همانى و واحد نمى باشد. یعنى، از یک طرف بین 
از  و  دارد  وجود  باالیى  همبستگى  عامل  هر  داخل  هاى  گویه 
طرف دیگر بین گویه هاى یک عامل با عامل دیگر، هیچ گونه 

همبستگى مشاهده نمى شود. 
بارتلت  آزمون  شده  عنوان  مطالب  به  توجه  با  و  نتیجه  در 
مناسب با0/830 برابر KMO عددى مقدار و  (0.05<Sig)
تعیین  براى  دادند.  نشان  را  شده  انجام  عاملى  تحلیل  بودن
تعداد عامل هایى که باید براى مجموعه داده ها در این تحلیل 
تنها عامل هاى  استفاده شد و  از معیار کایسر  استخراج شوند 
بیشترین  عاملى  و  پذیرفته شده  بیشتر  و  ویژه 1  مقدار  داراى 
اولویت را دارد که بیشترین مقدار ویژه را داشته باشد. هنگامى 
که تحلیل عاملى با استفاده از روش چرخش واریماکس و اعمال 
دارا  را  یک  از  باالتر  ویژه  مقدار  عامل   8 انجام شد،  معیار  این 
بودند که تجمعاً 75/33 درصد کل تغییرات داده ها را توضیح 
واریانس و درصد  مى دهند. در جدول زیر مقدار ویژه، درصد 

تجمعى واریانس مربوط به هر عامل نشان داده شده است.
در تحقیق حاضر بر اساس معیار کیسر (پذیرفته شدن عواملى با 
مقدار ویژه باالتر از 1)، از مجموع 19 شاخصى که مورد بررسى 
حذف  عوامل  مابقى  و  آمد  بدست  عامل   8 است،  گرفته  قرار 
از  15/62درصد   ،3/125 ویژه  مقدار  با   1 شماره  عامل  شدند. 
واریانس کل را تبیین مى نماید که در بین سایر عوامل باالترین 
میزان است. کمترین میزان نیز عامل شماره 8 مى باشد که با 
از واریانس کل را تبیین مى  مقدار ویژه 1/060، 5/29 درصد 

نماید.
برسد،  حداکثر  به  عامـلهـا  و  آیتمها  بین  رابطه  اینکه  براى 
بایـد محورها چرخانده شوند. از طریق چرخش عاملها بهترین 
ترکیـب آیتم ها و ساختار عاملی ایجاد میشود. عمدهترین هدف 
در چرخش عاملهـا، تحول ساختار عاملى به یک ساختار ساده 
از بار عاملى است که بـه سـادگی بتوان مورد تفسیر قرار داد. 

در جدول3 چرخش هریک از مولفه ها نشان داده شده است.
در گام بعدى با توجه به ماهیت شاخص ها که در هر عامل قرار 
جدول ۴ عوامل گرفته اند، عوامل بدست آمده نامگذارى شد. . در
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ت عمومی- 
شارک

تحلیلی بر عوامل بازدارنده پیاده سازی الگوی م
خصوصی در ایران

                        جدول شماره 2: مقدار ویژه و واریانس مربوط به عوامل 
مقدار تجمعى واریانسواریانس (درصد)مقدار ویژهعامل

13/12515/6215/62
22/71613/5729/20

32/39811/9941/19
41/8659/3250/51
51/4527/2657/77
61/2536/2664/04
71/1985/9970/03
81/0605/2975/33

جدول شماره 3 : ماتریس چرخش عامل ها
مولفه ها0087654321

0/2590/1010/3470/3100/6310/0330/053-0/069Q1
0/0020/1860/0420/1860/0180/8140/035-0/079Q2
0/0270/6370/294-0/0470/0520/168-0/2310/325Q3
0/8430/0900/217-0/0740/141-0/030-0/1370/072Q4
-0/0350/2760/002-0/037-0/5870/2080/352-0/353Q5
-0/126-0/108-0/036-0/242-0/1430/775-0/0380/164Q6
-0/0680/0160/068-0/0540/1190/0700/9370/003Q7
0/128-0/265-0/4720/0590/0990/5400/2010/057Q8
0/0150/1710/6110/0770/2370/1340/2750/198Q9
0/4770/2670/208-0/338-0/5530/0490/135-0/24Q10
0/0440/049-0/0420/8200/2900/020-0/2350/086Q11
0/1910/011-0/135-0/004-0/0320/0250/1280/815Q12
-0/1260/0620/030-0/1180/0760/0900/933-0/004Q13
0/177-0/2360/7550/0420/082-0/096-0/006-0/121Q14
0/0930/0250/2050/049-0/0490/4730/0830/659Q15
-0/0710/0350/2070/730-0/291-0/0020/0830/394Q16
0/0730/340-0/0650/1680/456-0/272-0/1170/548Q17
-0/225-0/1120/0460/2950/0050/005-0/0400/808Q18
-0/026-0/1350/050-0/0360/834-0/0810/0720/11Q19

-0/0180/251-0/713-0/0990/0730/098-0/1660/218Q20
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جدول شماره 4: نامگذارى عوامل
عاملیشاخص درصد بار

تغییرات
عامل

عدم استفاده از ظرفیت بازار )اوراق مشارکت، بورس اوراق بهادار و...( سرمایه در تامین 
منابع

0/659

تسهیالت و پشتوانه مالى15/62 0/815کمبود منابع مالى جهت ارائه تسهیالت هنگام اجراى پروژه ها
عدم وجود ظرفیت هاى کافى جهت تعریف مشوق ها و معافیت ها در طرح هاى 

مشارکتى
0/548

0/808عدم امکان استفاده از فایناس خارجى
0/933عدم مهارت و دانش بخش خصوصى با نظام اجرایى مشارکت عمومى-خصوصى

دانش و اگاهى طرفین13/57 0/937ضعف دستگاه اجرایى در زمینه انتخاب و معرفى پروژه هاى قابل واگذارى
0/352ضعف مطالعات فنى و مالى تهیه شده براى پروژه ها توسط دستگاه اجرایى

0/775ضعف دستگاه هاى اجرایى در زمینه مشخص ساختن و تخصیص بهینه ریسک ها
کارفرمایى نگرى بخش 11/99

دولتى
0/814وابستگى دستگاه هاى اجرایى به اعتبارات دولتى در زمینه اجراى پروژه هاى عمرانى
0/540پافشارى دستگاه اجرایى به دریافت مزیت هاى بیش از معمول در جریان واگذارى

تناقض در سیاست ها و 0/6319/32عدم همخوانى سیاست ها و برنامه هاى درون دستگاهى با این شیوه اجرایى
دستورالعمل ها 0/834ابهام در قوانین و دستورالعمل هاى موجود در زمینه واگذارى پروژه ها به بخش خصوصى

نوسانات مالى-اقتصادى0/8207/26نوسانات اقتصادى متاثر از عوامل سیاسى-اقتصادى داخلى و خارجى کشور
0/730عدم تضمین کافى جهت ایجاد پشتوانه براى خرید محصول در دوران بهره بردارى

 عدم اطمینان دستگاه اجرایى از توانایى فنى و مالى بخش خصوصى جهت اجراى پروژه 
ها

اطمینان و پایبندى به 0/6116/26
تعهدات طرفین شراکت

0/755عدم اطمینان بخش خصوصى از ایفاى تعهدات توسط بخش دولتى

0/6735/99نگرانى سطوح مختلف کارشناسى و مدیریتى دستگاه اجرایى از دستگاه هاى نظارتى
فرایندها نظارتى عدم آشنایى دستگاه هاى نظارتى با اهمیت و موضوع و واگذارى پروژه ها و نظام اجرایى 

مشارکت
0/251

5/29 راهبرى پروژه0/843دانش و آگاهى پایین سطوح مختلف مدیریتى و کارشناسى براى واگذارى
0/477عدم ساز و کار مشخص جهت راهبرى پروژه توسط دستگاه اجرایى
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در  عوامل  مهمترین  که  است  آن  از  حاکی  عاملی  تحلیل  نتایج 
واگذارى پروژهاى عمرانى به بخش خصوصى به ترتیب از عوامل 
1 تا 8 دسته بندى مى شوند که عامل اول(تسهیالت و پشتوانه 
مالى) با مقدار ویژه 125/3 و درصد تغییرات 62/15 درصد نسبت 
به سایر متغییرها تاثیر قابل توجهى در واگذارى پروژه ها به بخش 
خصوصى در استان قم مى باشد در مقابل  و عامل هشتم به عنوان 
عامل راهبرى پروژه که متاثر از دانش و آگاهى سطوح مختلف 
مدیریت در زمینه واگذارى و مدیریت امور مى-باشد با مقدار ویژه 
060/1 و درصد تغییرات 29/5  از کل واریانس کمترین تاثیر در 

    شماره نهمزمینه واگذارى پروژه ها دارد.
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6- نتیجه گیري و پیشنهاد
مشارکت و سرمایه گذاري بخش خصوصى همواره به عنوان 
عاملی تأثیرگذار براى شکوفایی اقتصادی و کارآفرینی در 
مشارکت  میزان  افزایش  و  می شود  محسوب  کشور  هر 
بخش خصوصى در تامین خدمات عمومى مستلزم ثبات 
نظام مناسب حقوقى در یک کشور  و  اقتصادی  سیاسی، 
است تا به این ترتیب هراس از مخاطرات سرمایه گذاري 
و کاهش بازدهی سرمایه به حداقل رسیده و سرمایه گذار 
خود  سرمایه-هاي  کارگیرى  به  نسبت  آسوده  خیالی  با 

مبادرت نماید. 
با ابالغ سیاست هاى اصل 44 قانون اساسى و قانون تنظیم 
بخشى از مقررات مالى دولت و ... زمینه افزایش مشارکت 
خصوصى در امر سرمایه گذارى تا حدودى در کشور فراهم 
اقتصادى،  سیاسى،  مسائل  دیگر  سوى  از  است.  گردیده 
به  عمومى- خصوصى  مشارکت  کشور ضرورت  اجتماعى 
هدف  با  حاضر  تحقیق  ترتیب  بدین  است.  آورده  وجود 
بازدارنده واگذارى پروژه هاى  شناسایى مهمترین عوامل 
عمرانى به بخش خصوصى به رشته تحریر در آمده است.

نتایج نشان مى دهد؛ به ترتیب هشت عامل تسهیالت و 
نگرى  کارفرمایى  آگاهى طرفین،  و  دانش  مالى،  پشتوانه 
ها،  و دستورالعمل  ها  در سیاست  تناقض  دولتى،  بخش 
پروژه  راهبرى  نظارتى،  فرایندها  مالى-اقتصادى،  نوسانات 
هر  مشکالت  برطرف ساخت  با  دولت  که  غومال هستند 
بخش مى تواند زمینه مشارکت بخش خصوصى در فرایند 
اجراى پروژه هاى عمرانى در کشور را تقوبت نماید. این 
در حال است که نتایج به دست آمده از آزمون آمارى من 
و  دولتى  بخش  دو  هر  که  است  آن  از  نیز حاکى  ویتنى 
خصوصى به اهمیت هریک از عوامل فوق نظرات مشابهى 
مهمترین  زیر  در  منظور  به  بنابراین  اند.  نموده  بیان  را 
به  عمرانى  هاى  پروژه  واگذارى  پیشبرنده  پیشنهادات 

بخش خصوصى بیان شده است:

روى بر دقیق مطالعه انجام و انتفاعى هاى پروژه •انتخاب
مشارکت طرفین براى مترتب مزایاى

واگذارى براى تصمیم از قبل ریسک جامع مطالعات •انجام
ها پروژه

توان و ها ظرفیت اساس بر ها ریسک بهینه •تخصیص
طرفین اجرایى هاى

دستگاه مسئولین و مدیران نگرى کارفرمایى •پرهیزاز
گذاران سرمایه با اجرایى هاى

سرمایه جلب براى مالى هاى معافیت و ها مشوق •ارائه
مشارکتى هاى پروژه اجراى فرایند در گذاران

بهره نرخ با مدت بلند و مناسب مالى تسهیالت •ارائه
مناسب

توسط خارجى فاینانس جذب زمینه نمودن •فراهم
مشارکتى قردادهاى در گذار سرمایه

اوراق توزیع امکان و ملى توسعه صتدوق از •استفاده
پروژه اجراى از هایى بخش براى مشارکت

ماهیت براساس مشارکتى قراردادهاى تنظیم و •تهیه
قراردادهاى استفاده از پرهیز و ها پروژه از هریک

تیپ(یکسان)
دستگاه-هاى الزام جهت در مدت میان ریزى •برنامه
دستگاهها از هریک ارزیابى و ها پروژه واگذارى به اجرایى

خصوص این در موفقیت میزان براساس
بردارى بهره دوران در دولتى بخش توسط خرید تضمین •ارائه

خصوصى بخش درآمد کاهش از اطمینان صورت در
سود و سرمایه اصل کسب راستاى در قردادها در انعطاف •ایجاد

قرارداد انعقاد زمان در نظر مورد
اهداف تغییر با هماهنگى منظور به قردادها در انعطاف •ایجاد

پروژه بر آتى هاى نظارت و احتمالى
طریق از خصوصى بخش به سازى اعتماد و بخشى •اطمینان

مناسب قردادهاى انعقاد
به واگذارى فرایند در نظارتى هاى دستگاه از نماینده •تعیین

اقدامات سازى شفاف منظور
پرهیز و اجرایى دستگاه پروژه  توسط مناسب نظارت و •راهبرى

پروژه اجرایى امور در بجا نا و مکرر هاى دخالت از
توسط گذار سرمایه مالى و اجرایى فنى، سوابق مناسب •بررسى

دولتى بخش
دستگاه اى سرمایه هاى دارایى تملک اعتبارات سالیانه •کاهش
سمت به حرکت جهت آنان ترغیب منظور به اجرایى هاى

خوداتکایى
واگذارى زمینه در مقطعى و زده شتاب اقدام هرگونه از •پرهیز

دولتى بخش توسط ها پروژه

منابع

داود،  زاده،  صدیقى  مرتضى،  واسعى،  محمد،  زاده  1.خلیل 
عزیزیان، آروین( 1394). شناسایى رابطه على و معلولى و رتبه 
بندى موانع تحقق اهداف پروژه هاى سرمایه گذارى مشارکتى 
عمومى-خصوصى، مطالعه موردى: مدل مشارکتى سازمان هاى 
توسعه صنعتى در ایران. نشریه علمى پژوهشى دانشکده علوم 
انسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد سنندج، شماره 33. ص 33-

.17
پریسا(1396)؛  کیانى،  جلیل،  دلخواه،  حسن،  فر،  2.دانایى 
شناسایى و اولویت بندى موانع توسعه مشارکت بخش خصوصى-
بازرگانى. شماره 29. ص  انداز مدیریت  دولتى. فصلنامه چشم 

.33-49
3.زیردست، اسفندیار، خلیلى، احمد، دهقان، مصطفى(1392)؛ 
فرسوده  هاى  بافت  شناسایى  در  عاملى  تحلیل  روش  کاربرد 
ص  شماره2.  زیبا.  هنرهاى  پژوهشى  و  علمى  نشریه  شهرى. 

.27-42
4.عزیزى، نعمت اهللا، جعفرى، پریوش، فرزاد ولى اهللا صنوبرى 
بخش  و  دولت  مشارکت  راهکارهاى  محمد(1391)؛بررسى 
خصوصى در آموزش و پرورش و انتخاب مناسب ترین مکانیسم 
فصلنامه   .AHPمراتبی سلسله  تحلیل  فرایند  از  استفاده  با 
مطالعات برنامه ریزى آموزشى. سال اول. شماره اول. ص7-31.

حسن،  فرد،  دانائى  محمدحسین،  صبحیه،  یاسر،  5.کشتیبان، 
موفقیت چندسطحى  داوود(1395)؛ چارچوب  دانش جعفرى، 
در پروژه هاى مشارکت بخش عمومى ـ خصوصى. مجله علمى 
و پژوهشى مهندسى صنایع و مدیریت.سال 25. شماره 1. ص 

.127-138
حبیب  یونسى،  اکبر،  نجفى،  مرضیه،  اوغانى،  6.مهتابى 

اهللا(1392)؛ مقایسه دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى و 
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شهرى  پسماندهاى  دفن  محل  مکان یابى  در  تاپسیس 
(مطالعه موردى: انتخاب محل دفن پسماند شهرى کرج). 
فصلنامه علمى و پژوهشى انجمن علمى بهداشت محیط 

ایران. شماره 9، ص 341-352.
مشارکت  یوسفعلى(1393)؛  ملکان،  غالمرضا،  7.نجفى، 
عمومى-خصوصى یا PPP: راهبردى نو براى تامین مالى 
آهن  راه  تحقیقات  و  آموزش  مرکز  زیربنایى.  هاى  پروژه 

شماره 271. ص 1-6.
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