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خالصه:در این مقاله روش بهینه سازی پرش دایره ها که یک روش فرااکتشافی می باشد ارائه می گردد. در هر مسأله 
بهینه سازی یک فضای پاسخ تعریف می شود که الگوریتم-های بهینه سازی با جستجو در آن فضا، پاسخ بهینه را می یابند. 
روش پیشنهاد شده در این مقاله از دو رکن مهم در جستجوی فضای پاسخ بهره می گیرد. رکن اول استفاده از اصول هندسه 
می باشد. در روش پرش دایره ها، از شکل دایره که در طول حل اندازه شعاع آن کاهش می یابد، بهره گیری شده است. 
رکن دوم کاربرد فرا-اکتشافی است. آنچه در الگوریتم های فرااکتشافی مشاهده می شود، پخش شدن تصادفی نقاط مورد 
بررسی در فضای پاسخ است. در روش پرش دایره ها که در این مقاله ارائه می شود، مرکز دایره مورد جستجو به بهینه ترین 
نقطه هر گام پرش می کند. الگوریتم ارائه شده شامل دو فاز می باشد. فاز اول اکتشاف بهینه ترین محدوده و فاز دوم بهره 
برداری از اکتشاف است. در پایان بهینه ترین نقطه گام آخر فاز دوم، پاسخ بهینه مسأله خواهد بود. در این مقاله با توجه 
به اینکه روش پیشنهادی با تأکید بر مسائل مهندسی ارائه می شود، سه مسأله محک خرپا حل شده است. همچنین برای 
نشان دادن توانایی روش پیشنهادی مسأله پیچیده کین نیز با آن حل گردیده است. پاسخ-های این مسأله ها با تعدادی 
از روش های مرسوم مقایسه شده و در جداول جداگانه ارائه می گردد. در نتایج روش پرش دایره ها، بهبود قابل مالحظه 

ای مشاهده می شود.
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1- مقدمه
شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشورها مستلزم کاهش 
سطح حضور دولت در فعالیت های غیرحاکمیتی است که ممکن است 
مشارکت  موضوع  آنچه  اما  شود؛  تعریف  چارچوب خصوصی سازی  در 
این  می سازد،  متمایز  خصوصی سازی  مفهوم  از  را  عمومی- خصوصی 
و  قانونی  وظایف  دولت ها  عمومی- خصوصی،  مشارکت  در  که  است 
از  بخشی  تقبل  با  و  می کنند  حفظ  را  خود  حاکمیتی  مسئولیت های 
ریسک ها پروژه و حداقل کردن آن، زمینه مشارکت بخش خصوصی 
در توسعه زیرساخت ها را فراهم می آورند. بنابرین یکی از راهبردهای 
بین  مشارکتی  پروژه های  طراحی  خصوصی سازی،  حجم  کاهش 

بخش های خصوصی و دولتی است ]1[.
رشد تقاضا برای توسعه زیرساخت ها، کمبود بودجه  دولتی و عدم 
دسترسی به فناوری روز، موجب شده است تا بسیاری از دولت های 
کشورهای درحال توسعه برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی که قباًل 
در انحصار دولت بوده است بخش خصوصی را دعوت به همکاری کنند. 
در حقیقت یکی از روش های مهم تأمین مالی پروژه ها، جذب مشارکت 
بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری است ]2[. استقبال دولتمردان 
و مدیران شهری از این روش تأمین مالی باعث شده است که امروزه 
کشورهای  در  شهری  زیربنایی  شاهد اجرای بسیاری از پروژه های 
مختلف دنیا با استفاده از مشارکت بخش خصوصی باشیم؛ به نحوی که 
در چارچوب  تابه حال   ،1981 مجموع ارزش پروژه هایی که از سال 



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 5، سال 1400، صفحه 1705 تا 1720

1706

در ایران  میلیارد دالر می شود.   880 بر  شده است بالغ   انجام    PPP1

نیز، همواره سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از انقالب اسالمی و با 
ابالغ سیاست های کلی اصل قانون اساسی در برنامه های توسعه جایگاه 
و  مربوط به ساخت  هزینه  کاهش متوسط   .]3[ ویژه ای داشته است 
بهره برداری پروژه ها و کاهش مدت زمان متوسط اتمام پروژه ها برخی 
 PPP برجسته ترین مزایای سرمایه گذاری در چارچوب  و  از مهم ترین 
بخش  مشارکت  که  است  آن  از  تجربه جهاني حاکي   .]4[ می باشند 
دولتي با بخش غیردولتي می تواند در اجرا و بهره برداری از پروژه های 
زیرساختي کارآیی باالیي داشته باشد، لذا بهره گیری از ظرفیت های 
بر  دارایي سرمایه اي  پروژه های طرح های تملک  بخش غیردولتي در 
اساس یکي از روش های قراردادي مشارکت عمومی- خصوصی برحسب 
نوع پروژه، در برنامه تهیه بودجه دولت ایران در سال 1397 در اولویت 
قرار گرفته است ]1[. از جمله موانع دولت ها در توسعه زیرساخت ها 
به ویژه در کشورهای در حال  توسعه، محدودیت منابع مالی مورد نیاز 
جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری است. در کنار این مسأله، عواملی 
مانند فقدان تخصص کافی و نیز طوالنی شدن دوران ساخت و اجرای 
پروژه ها توسط دولت باعث شده است که دولت ها به بهره گیری از توان 
مالی و تخصص فنی بخش خصوصی رغبت نشان دهند. از سوی دیگر، 
واگذاری کامل برخی پروژه ها به بخش خصوصی ممکن است به جهاتی 
به صالح نباشد، یا عماًل امکان پذیر نباشد، یا اساساً برای بخش خصوصی 
سمت  به  را  دولت ها  شرایطی  چنین  باشد.  نداشته  اقتصادی  توجیه 
بهره گیری از فنون و مدل های ترکیبی اجرای پروژه های سرمایه گذاری 

سوق می دهد ]5[.
با  مصاحبه  کتابخانه ای،  مطالعات  از  استفاده  با  پژوهش  این  در 
خبرگان و بررسی دقیق اسناد و مدارک مرتبط، داده های مورد نیاز 
بخش  گذاری  سرمایه   موانع  شناسایی  جهت  سپس  شد.  جمع آوری 
عمومی- خصوصی، پرسشنامه ای میان افرادی که تجربه  حضور در تیم 
کارفرما و یا مشارکت پیمانکار را دارند و همچنین افرادی که آشنایی 
کافی با قراردادهای PPP را داشتند توزیع  شد. پس از تجزیه  و تحلیل 
موانع شناسایی شده، به بررسی تأثیرات  موانع جلب مشارکت بخش 
خصوصی و اولویت  بندی و رتبه  بندی این موانع، پرداخته گردید. در 
این پژوهش پروژه  های ساخت وساز شهری مورد تأکید و تمرکز بود. 
برای سیاست گذاران  پیشنهاداتی  آمده  بدست  نتایج  مطابق  انتها  در 

Public Private Partnership (PPP)  1

بخش  مشارکت  جلب  جهت  در  شهری  پروژه های  برنامه ریزان  و 
پروژه های  در  متعدد  مشکالت  وجود  شد.  خواهد  داده  خصوصی 
مشارکت عمومی-خصوصی و نیز موانع پیش روی بخش های عمومی 
ضرورت  زیرساخت ها  توسعه  به  منظور  پروژه ها  این  در  خصوصی  و 

انجام پژوهش در این زمینه را مشخص می کند.

2- پیشینه پژوهش
اصلی ترین  از  یکی  توسعه،  فرآیند  چارچوب  در  اجتماعی  رفاه 
دغدغه  های دولت ها در قرن حاضر به شمار می رود. کشورهای مختلف 
سطح  بهبود  بر  عالوه  توسعه،  فرآیند  شتاب  افزایش  با  کوشند  می  
ارتقا  نیز  را  معادالت جهانی  در  را  نقش خود  و  جایگاه  جامعه،  رفاه 
دهند. دستیابی به چنین هدف هایی، مستلزم ایجاد بسترهای مناسب 
مهم ترین  از  یکی  می باشد.  فیزیکی  زیرساخت های  توسعه  جهت 
زیرساخت های توسعه اقتصادی، شبکه های حمل ونقل و به طور خاص، 
زیرساخت های حمل ونقل شهری است. توسعه شبکه حمل ونقل، بطور 
سنتی از وظایف دولت ها به شمار می رود. اهمیت باالی این زیرساخت-

اقتصادی  بخش های  سایر  رشد  در  آن  نقش  و  توسعه  فرآیند  در  ها 
ارتقای شاخص- و  عموم  به  افزایش سطح خدمت رسانی  و  یک سو  از 

های اجتماعی از سوی دیگر، دولت ها را بر آن می دارد تا برای تقویت 
روش های  از  یکی  بیندیشند.  مناسب  تدابیر  زیرساخت ها  این  توسعه  و 
ممکن، سرمایه گذاری مستقیم دولت در این حوزه است، اما محدودیت 
پایین  کارآیی  و  تصمیم گیری  فرآیندهای  بودن  مالی، طوالنی  منابع 
را  زیرساخت ها  این  توسعه  در  پیشرفت  دولت،  توسط  پروژه ها  اجرای 
با موانع جدی روبرو می کند ]1[. روش جایگزین، استفاده از توانایی 
مالی و اجرایی بخش های غیردولتی اعم از شرکت های واجد صالحیت 
خصوصی، سرمایه گذاران خارجی، بانک های داخلی و بین المللی و ... با 
توانایی تأمین منابع مالی موردنیاز و نیز برخوردار از کارآیی اجرایی 
بیشتر در مقایسه با دولت است. در دوره جدید، کوشش شده است با 
بکارگیری روش های مختلف، از ظرفیت های مدیریتی، مالی و فنی بخش 
خصوصی در احداث زیرساخت های اقتصادی استفاده شود. استفاده از 
توان  بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های شهری، به طور عمده، در 
مواجهه با محدودیت های بودجه  ای دولت ها و هم زمان، افزایش تقاضا 
برای زیرساخت ها روی  داده است ]2[. در دنیاي امروز، شهرنشیني در 
با  ابعاد، به  سرعت در حال گسترش می باشد و مدیران شهري  تمام 



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 5، سال 1400، صفحه 1705 تا 1720

1707

توجه به گسترش شهرنشیني و ضرورت داشتن شهرهایي ایمن، سبز 
انتظارات شهروندان و سازمان ها، از شهر و  و پاک، تالش می کنند به 
مدیریت شهري، پاسخ دهند و براي اداره شهر در فضاي متحول شده 
امروزي، برنامه  ریزي و فعالیت نمایند. اداره شهرها درگذشته با توجه 
به وسعت و جمعیت کم آن ها، از طریق کمک هاي دولتي نظیر عوارض، 
رفتن  باال  شهرنشیني،  گسترش  که  است  حالی  در  این  بود؛  ممکن 
توقعات از مدیریت شهري، ضرورت اجراي برنامه  هاي جدید توسط 
مدیران شهري و استمرار ارائه خدمات به شهر و شهروندان، نیازمند 
اعتبارات مالي جدیدي است. هم اکنون یکي از رویکردهاي اصلي در 
به کمک های  وابستگي  ایران، کم کردن  حوزه  هاي مدیریت شهري 
و  روش ها  و  پایدار  درآمدهاي  شناسایي  سمت  به  حرکت  و  دولتي 
جذب  است.  شهري  مدیریت  در  مالي  منابع  تأمین  جدید  ابزارهاي 
استفاده  و  مشارکت  اوراق  انتشار  خارجي،  و  داخلي  گذاران  سرمایه  
موفقیت شهرداری ها  است.  این روش ها  از جمله  بانکي  تسهیالت  از 
قانوني  به روز، حمایت های  و مقررات  قـوانین  نیازمند  این عرصه،  در 
از سوي دستگاه های ذی ربط و جلب اعتماد سرمایه گذاران و شهروندان 
است. بدیهي است اجرایي شدن این شیوه، مستلزم فراهم کردن زیرساخت-

هاي قانوني و فني، برقراري تعامل نظام  مند بخش هاي عمومي و خصوصي 
و فرهنگ سازی موضوع مشارکت در سرمایه گذاری در کشور است؛ که 
متأسفانه مشکالت متعـدد در این زمینه، راه را براي پیشرفت، ناهموار 

ساخته است ]3[.
مشارکت  که  داشتند  اذعان  خود  پژوهش  در  همکاران  و  چوی 
عمومی و خصوصی رویکردی است که برای افزایش ارزش اقتصادی در 
خروجی زیرساخت ها مورد استفاده قرار می گیرد و شامل طیف وسیعی 
از زیرساخت های بخش عمومی می شود. بسیاری از محققان از کاربرد 
با  آنها  کرده اند.  استفاده  زیرساخت  تحویل  کارآیی  بهبود  برای   PPP

هدف بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه PPP، شش تحقیق اصلی 
در مورد پروژه  های PPP را مورد بررسی قرار دادند ]4[. کاپرچون و 
همکاران نیز در پژوهش خود به بررسی مشکالت و مسائل اصالحات 
دولتی پرداخته و سپس رهنمودهایی برای مشارکت بخش عمومی و 

خصوصی، ارائه نموده اند ]5[.
محیط  اثرات  شناخت  هدف  با  پژوهشی  در  همکاران  و  اوپارا 
در  عمومی- خصوصی  بخش  مشارکت  پروژه  های  نتایج  بر  سازمانی 
 PPP کانادا، نظرات متخصصین این پروژه ها را در خصوص پروژه های

انجام شده ایالت آلبرتا را طی سال های 2004 تا 2016، اخذ نمودند. 
تمرکز   PPP ای  پروژه ه  مالی و حسابداری  امور  نقش  بر  این مطالعه 
دارد و عملکرد با توجه به ماهیت و مقیاس تصمیم گیری انجام  شده 
ارزیابی قرار گرفته  بر پایداری مالی در درازمدت مورد  تأثیر آن ها  و 
است. نتایج نشان می  دهد که محیط سیاسی و ظرفیت سازمانی از 
عوامل مؤثر برای اجرای موفقیت آمیز پروژه  های مشارکتی است ]6[. 
مازاد  تخصیص  مزایای  به  توریوری  و  اوپیو  دیگری،  پژوهش  در 
مداخله  در  خصوصی  و  عمومی  توسعه دهندگان  توسط  شده  ایجاد 
روشی  مقاله  این  در  منظور  بدین  شده اند.  متمرکز  شهری،  توسعه 
پیشنهادی برای  اندازه  گیری شاخص هایی برای تخصیص سود منصفانه 
به هر دو بخش ارائه می دهد. آنها در پژوهش خود، پروژه  های نوسازی 
شهر میالن را به  عنوان نمونه موردی برای  اندازه  گیری پتانسیل  های 

پشتیبانی از ریسک و عدم اطمینان، مورد مطالعه قرار دادند ]7[.
تعامل بین صنعت و  امروزه  اذعان داشتند که  ونتورا و همکاران 
در  است،  شده  شناخته   کشورها  از  بسیاری  در  کشور  یک  فرهنگ 
حالی که در ایتالیا ابتکارات مربوط به میراث فرهنگی هنوز به  اندازه 
میراث  سایت های  تعداد  بیشترین  ایتالیا  است.  نداشته  پیشرفتی  الزم 
جهانی یونسکو را ارائه می دهد و همچنین 60 درصد از میراث فرهنگی 

جهان را شامل می شود ]8[. 
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برآورد  انتظار،  مورد  هزینه  با  و  می کند  پیدا  تغییر  مالی  مسائل  و 
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براساس در پژوهش های پیشین، می باشد. 
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دور روش دلفی و با توزیع پرسشنامه نیمه ساختار یافته موانع نهایی 
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حجم  برآورد  جهت  می باشد.  ساخت وساز شهری،  عمومی- خصوصی 

 موانع مراجع

 یو داخل یخارج دارانیهجذب سرما [21]

 یدارپا یدرآمدها ییو عوارض و شناسا یدولت یهابه كمک یكم كردن وابستگ [21، 21]

 یمنابع مال ینتأم یدجد یها و ابزارهاروش [21، 21]

 از استفاده انتشار اوراق مشاركت و تسهیالت بانكی [21]

 یروز جهت جلب مشاركت خصوصهو مقررات ب ینقوان یجادا [21 ،21]

[21] 
 ،هایشهردار یی،وزارت كشور، وزارت امور اقتصاد و دارا ی،)مانند بانک مركز یاز بخش خصوص ربطیذ یهادستگاه یقانون یتحما

 ی و غیره(استاندار

 و شهروندان گذارانیهجلب اعتماد سرما [21]
 یجهت جلب مشاركت بخش خصوص یو فن یقانون هاییرساختفراهم كردن ز [21]
 یو خصوص یبخش عموم ینمند بتعامل نظام یجادا [21، 1]
 ربطیذ یهاسازمان یندر ب یسازمانفرهنگ یجادا [21، 21]

 موضوع در كشور یسازفرهنگ [21]
 سازییدر خصوص یوادار ییموانع و مشكالت اجرا [21]

 یاسیموانع اقتصادی و س [21، 21]
 یلدخ یبه علت فساد نهادها یو خصوص یكاهش مشاركت بخش عموم [21]
 به قراردادها در بلندمدت یبندیپا [12]
 یداخل یهاعدم بروز خطر جنگ [12]
 دولت به قراردادها اعتنایییب [12]
 ینقوان یتو شفاف یسالمت ادار [21]
 یخصوص- یبا مشاركت عموم یاقتصاد یآزاد یتاهم [1]
 با نرخ سود مناسب یهبازگشت سرما یدولت برا ینتضم [2]
 یبخش خصوص هاییكاهش مخاطرات و نگران [2]
 در انعقاد قراردادها و پرداخت حقوق یو مقررات اضاف یكاغذباز [12]
 بودن مبلغ قراردادها یینو پا گذارییهدر سرما ینانعدم اطم [12]
 هاپروژه یدر اجرا یمانكارانعدم مهارت و تخصص پ [12]
 هایتوسط شهردار یمنابع مال ینتأم یهاعدم مهارت [11]
 مردم یهاخواسته یانب یكارآمد برا یوجود نهادها [11]
 هاو سازمان یخصوص یهابخش ینب یارتباط هاییینارسا [11]
 نهادها از استقالل الزم یعدم برخوردار [11]
 ربطیذ یهادر سازمان یعدم تنوع ساختار [11]

 یجذب مشاركت بخش خصوص یكارا برا ینقوان یجادا [11 ،11]
 گذارییهسرما یقتشو یامن برا یطمح یجادا [11]
 هایتسازوكارها در فعال یسازشفاف [11]
 (ی)اعتمادساز هایاعتماد بین افكار عمومی و شهردار [11]
 یجهت مشاركت بخش خصوص یابیو بازار یغاتتبل ی،رساناطالع [11]
 و مقررات ینثبات قوان [11]

جدول 1. موانع جذب مشارکت بخش خصوصی بر اساس مطالعه دقیق ادبیات تحقیق
Table 1. Barriers to private sector participation based on coperhensive review the literature
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 هاطرح یدر واگذار یریپذانعطاف [21]
 در پروژه ییراتو كنترل تعارض در هنگام تغ یریتضعف در مد [21]
 یدولت یهاكنترل پروژه در سازمان یزیرو برنامه یریتضعف در مد [21]
 یدر بخش خصوص ینگیعدم وجود نقد [21]
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 یبه بخش خصوص یسکاز ر یو انتقال بخش یخصوص-یعموم یمشاركت یاستفاده از قراردادها [21]
 جهت اخذ پروژه یبخش خصوص یمال پذیرییهعدم توج [21]
 یریتیمد یدجد هاییپروژه و استفاده از تكنولوژ یروزرسانبه [11]
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نمونه  در جامعه مورد اشاره، از روش فرمول کوکران با جامعه نامعلوم 
استفاده  شد که در بخش 3-2 به تفصیل بیان خواهد شد. در نهایت 
با  و  گردید  مرتب  جداگانه  جداول  در  پرسشنامه ها  از  حاصل  نتایج 
استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف به بررسی نرمال بودن داده ها 
ناپارامتریک بودن آن ها پرداخته  یا  جهت تشخیص پارامتریک بودن 
نتایج  و  شد  انجام  تحلیل ها  آماری،  آزمون  نوع  تعیین  از  پس  شد. 
را  تحقیق  روش  به  مربوط  کلی  فلوچارت   1 شکل  شدند.  استخراج 

نشان می دهد.

3-1- پرسشنامه
پرسشنامه یکی از متداول ترین ابزارهای تحقیق است که در بیشتر 
پژوهش های حوزه مدیریت ساخت مورد استفاده قرار می گیرد. در این 
پژوهش پرسشنامه اولیه جهت شناسایی موانع جلب مشارکت بخش 
خصوصی در پروژه های خصوصی پرداخته تدوین شد. براساس نتایج 
حاصل از توزیع پرسشنامه در راندهای دلفی، مطابق نظر متخصصین 

تعدادی از موانع جلب مشارکت بخش خصوصی در پرسشنامه اولیه 
حذف و نیز مواردی، به پرسشنامه نهایی اضافه گردید. به طور مثال 
در بخش موانع مالی سه عامل وابستگی مالی پروژه به سایر پروژه ها در 
دوره بهره برداری، عدم اطمینان از هزینه های مالی در دوره نگهداری و 
بهره برداری بدلیل تورم و عدم بکارگیری روش ها و ابزارهای جدید در 
تأمین منابع مالی به گروه موانع مالی اضافه گردید. همچنین با توجه 
به نظر کارشناسان نام گروه مالی به موانع مالی و اقتصادی تغییر پیدا 
تعیین ضریب  اولیه و  پایایی پرسشنامه  بررسی  کرد. همچنین طبق 
آلفای کرونباخ، موانع حقوقی ناشی از ذی نفعان پروژه به دسته موانع 
سیاسی و حقوقی انتقال پیدا کرد. از طرفی دیگر موانع نیروی انسانی 
نیز به علت پایایی کم به بخش موانع سازمانی اضافه گردید و نام این 

دسته نیز به موانع فنی و سازمانی تغییر پیدا کرد.
است.  اندازه گیری  ابزار   فنی  ویژگی های  از  یکی  اعتماد  قابلیت 
در  اندازه گیری  ابزار   که  می سازد  مشخص  اعتماد  قابلیت  یا  پایایی 
صورت اجرا در شرایط یکسان تا چه  اندازه نتایج یکسانی دارد. بدین 

 

شکل 1. فرآیند تحقیق
Fig. 1. Research framework



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 5، سال 1400، صفحه 1705 تا 1720

1711

معنی که اگر محقق پرسشنامه خود را دوباره و یا به صورت موازی اجرا 
کند و نتایج هر دو یکسان باشد، پرسشنامه از پایایی کامل برخوردار 
است. به گفته ایبل و فریسبی قابلیت اعتماد عبارت است از همبستگی 
میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون 
معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی بدست  آمده است. 
با توجه به این امر معموالً دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر )عدم 
کرونباخ  آلفای  مقدار ضریب  اگر  است.  کامل(  )ارتباط   1 تا  ارتباط( 
از 0/7 باشد پایایي خوب و اگر بین 0/5 تا 0/7 باشد پایایي  بیشتر 
است  الزم  پایایي  فاقد  پرسش نامه  باشد   0/5 از  کمتر  اگر  و  متوسط 
]13[. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار  اندازه گیری شیوه های 
برای  کرونباخ  آلفای  از  پژوهش  این  در  می شود.  به کاربرده  مختلفی 
تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید. طبق جدول 3 پایایی برای 
آلفای کرونباخ  قرار گرفت. مقدار  بررسی  30 سؤال پرسشنامه مورد 
برابر 0/801 محاسبه شد. با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای 
خوب  پرسشنامه  پایایی  بنابرین  است،  بیشتر   0/7 مقدار  از  پایایی 
ارزیابی می شود ]13[. جدول 2، آلفای کرونباخ مربوط به سه گروه 

اصلی پرسشنامه را به  صورت مجزا نشان می دهد.

3-2- جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصان هر دو بخش  عمومی و 
از  پژوهش،  نمونه  محاسبه حجم  می شود. جهت  شامل  را  خصوصی 
فرمول کوکران با جامعه نامعلوم استفاده گردید. فرمول کوکران یکی 
با  است.  آماری  نمونه  حجم  محاسبه  برای  روش ها  پرکاربردترین  از 
استفاده از این فرمول می توان حداقل حجم نمونه الزم را از یک جامعه 
واریانس  اوالً  است  نمونه الزم  برآورد حجم  برای  برآورد کرد.  آماری 
اطمینان،  در مورد سطح  ثانیاً  باشد.  از آن معلوم  برآوردی  یا  جامعه 

گرفته  تصمیم  نظر،  صرف  قابل   برآورد  خطای  میزان  و  آزمون  توان 
شود. به طور معمول، سطح اطمینان 95 درصد )α=0/05( و یا 99 
درصد )α=0/01( در نظر  گرفته می شود )رفرنس(. نمره z مربوط به 
آن را در منحنی توزیع نرمال تعیین می کنند. در آزمون دو دامنه ای 
 α=0/01 برابر 1/96 و در سطح z ،1-2/α اندازه α=0/05 در سطح
 اندازه z ،1-2/α برابر 2/575 است. در آزمون یک دامنه ای در سطح 
α=0/01،  اندازه  سطح  در  و   1/645 برابر   z  ،1-α اندازه   α=0/05
α- برابر 2/33 است. مقدار β یا خطای نوع دوم را اغلب برابر 0/20 

می گیرند تا توان آزمون یعنی β=0/80 –1 باشد.
فرمول کوکران به صورت فرمول )1( است. در فرمول کوکران p و 
 qنسبت موفقیت و شکست هستند که 0/5 در نظر گرفته می شوند. 

مقدار /Zα 2در سطح خطای 0/5 برابر 1/96 است. مقدار خطای d نیز 
نظر  مورد  مقدار N معرف حجم جامعه  نظر گرفته می شود.  در   0/5
است. مطابق محاسبه انجام شده براساس فرمول کوکران میزان حجم 

نمونه 60 نفر تعیین گردید.

)1(

2

2

2

2
11 1

z pq
dn
z pq

N d

=
 

+ − 
 

4- نتایج
4-1- شناسایی موانع جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای 

پروژه های ساخت وساز شهری
حاصل  نتایج  نیز  و  پیشین  پژوهش های  دقیق  بررسی   با  مطابق 
موانع مختلف جلب مشارکت  راندهای دلفی  پرسشنامه در  توزیع  از 
شناسایی  شهری  ساخت وساز  پروژه های  اجرای  در  خصوصی  بخش 
شدند. در حقیقت طی راندهای دلفی موانع شناسایی شده براساس 

جدول 2. آزمون پایایی گروه های اصلی
Table 2. Cronbach's alpha test for main groups

 کرونباخ آلفا ضریب سؤاالت تعداد پژوهش اصلی هایگروه
 907/1 01 اقتصادی و مالی موانع
 458/1 00 سازمانی و فنی موانع
 719/1 7 حقوقی و سیاسی موانع

 1410 01 کل جمع
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جدول 3. شناسایی موانع جلب مشارکت بخش خصوصی
Table 3. Identifying barriers to private sector participation

نیز  مواردی  و  حذف  موانع  از  تعدادی  و  شد  پایش  تحقیق  ادبیات 
براساس موانع شناسایی شده  نهایی  اضافه گردید. سپس پرسشنامه 
ندوین شد. پرسشنامه مذکور میان متخصصان انتخاب شده از هر دو 
بخش عمومی و خصوصی توزیع گردید. در نهایت پس از جمع آوری 
جدول  گرفت.  قرار  تجزیه وتحلیل  و  موردبررسی  نتایج  پرسشنامه، 
بخش  مشارکت  جلب  موضوعی  موانع  دسته بندی  دهنده  نشان   3

خصوصی در اجرای پروژه های ساخت وساز شهری می باشد.

4-2- تحلیل آماری داده ها
متغیرها  توصیفی  آماری  شاخص های  بررسی  به  بخش  این  در 
نمی توان  تنهایی  به   خام  داده های  از  که  است  واضح  می پردازیم. 
به  را  آن ها  توان  حد  تا  باید  و  کرد  اساسی کسب  و  جامع  اطالعات 
 وسیله شاخص ها خالصه نمود. در این قسمت شاخص های رایج جهت 
نشان دهنده   4 جدول  است.  ارائه  شده  اطالعات  و  داده ها  توصیف 
آمار توصیفی گروه های 3گانه است؛ که ستون های جدول به ترتیب 

 خصوصی بخش مشارکت جلب در موانع ردیف گروه

لی
ما

 و 
دی

صا
اقت

 

 عمومی بخش توسط مالی منابع تأمین هایمهارت عدم 1
 مالی منابع تأمین در جدید ابزارهای و هاروش بکارگیری عدم 2
 عمومی بخش سوی از مناسب مالیاتی و مالی هایحمایت عدم 3
 مناسب سود نرخ با سرمایه بازگشت برای دولت تضمین عدم 4
 برداریبهره دوره در هاپروژه سایر به پروژه مالی وابستگی 5
 خصوصی بخش در نقدینگی وجود عدم 6
 هاهزینه کاهش جهت اجرا هایروش به پیمانکار توجه عدم 7
 پروژه اخذ جهت خصوصی بخش مالی پذیریتوجیه عدم 8
 تورم دلیل به برداریبهره و نگهداری دوره در مالی هایهزینه از اطمینان عدم 9
 قراردادها مبلغ بودن پایین و گذاریسرمایه در اطمینان عدم 11

نی
ف

  و 
نی

زما
سا

 

 هاسازمان و خصوصی هایبخش بین ارتباطی هاینارسایی 11
 هاپروژه درگرفتن رقابت به خصوصی بخش تمایل عدم 12
 خصوصی هایشرکت در ساخت هایپروژه کنترل و مدیریت دانش ضعف 13
 پروژه اجرای در خصوصی بخش تکنولوژیکی و تجهیزاتی ضعف 14
 هاپروژه اجرای در خارجی متخصصین بکارگیری در توانایی/امکان عدم 15
 خصوصی بخش در کارآمد و باتجربه انسانی منابع کمبود/نبود 16
 مشارکتی قراردادهای در زمینه خصوصی هایبخش تجربگیکم 17
 خصوصی و عمومی هایبخش متقابل اعتماد عدم 18
 خصوصی بخش در فعال هایشرکت یافتگیسازمان عدم 19
 خصوصی و عمومی بخش بین مندنظام تعامل ایجاد عدم 21
 عمرانی هایپروژه اجرای در عمومی بخش کارکنان علمی دانش ضعف 21

سی
سیا

 و 
قی

حقو
 

 مشارکتی هایپروژه گذاریسرمایه برای روشن و واضح قرارداد یک نبود 22
 مشارکت جلب جهت فنی و قانونی هایزیرساخت نبودن فراهم 23
 پروژه نفعانذی میان زیاد اختالفات و تعارضات وجود 24
 اختالفات بروز صورت در( گریانجی)م سوم بخش نبود 25
 طرفین سوی از بلندمدت در قراردادها به پایبندی تضمین عدم 26
 عمومی بخش در مداوم قانونی و سیاسی تغییرات 27
 عمومی هایسازمان هایگذاری سایت در الیق مدیران فقدان 28
 هاپروژه واگذاری در سیاسی شدید گراییرابطه 29
 هابخش بین میان مناسب ریسک تخصیص عدم 31
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جدول 4. آمار توصیفی اطالعات اولیه در مورد داده ها
Table 4. Descriptive statistics of data

جدول 5. نتایج مقدار معناداری آماری طبق آزمون کولموگروف اسمیرنف

Table 5. Results of statistical significance according to Kolmogorov-Smirnov test

 معیار انحراف میانگین گروه

 38/5 52/83 خصوصی بخش مشارکت جلب در اقتصادی و مالی موانع

 83/3 52/25 خصوصی بخش مشارکت جلب در سازمانی و فنی موانع

 99/8 23/82 خصوصی بخش مشارکت جلب در حقوقی و سیاسی موانع

 

 معناداری مقدار گروه

 000/0 خصوصی بخش مشارکت جلب در اقتصادی و مالی موانع

 000/0 خصوصی بخش مشارکت جلب در سازمانی و فنی موانع

 000/0 خصوصی بخش مشارکت جلب در حقوقی و سیاسی موانع

 

میانگین و انحراف معیار داده ها )میزان پراکندگی نسبت به میانگین 
داده ها( را نشان می دهند. جدول 4 نشان می دهد که میانگین مربوط 
به گروه  موانع فنی و سازمانی در جلب مشارکت بخش خصوصی بیش 
از 42 است؛ یعنی نظر افراد در مورد آن متغیر متمایل به زیاد و خیلی 
زیاد است. همچنین میانگین مربوط به گروه  موانع مالی و اقتصادی و 
سیاسی و حقوقی در جلب مشارکت بخش خصوصی به ترتیب 38/25 

و 35/51 است.

4-2-1- بررسی نرمال بودن داده ها
براي این منظور از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده 
براي  و  است  برازش  نیکویي  آزمون های  از  یکي  آزمون  این  است. 
است  همگون  خاصي  نظري  توزیع  با  متغیري  توزیع  اینکه  بررسي 
از  استفاده  با  پژوهش  این  در  گیرد.  مي   قرار  استفاده  مورد  خیر  یا 
این آزمون، نرمال بودن داده های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. 

فرضیه مورد استفاده در این آزمون به صورت زیر است:
H0 : P >0/05           توزیع داده ها نرمال است

 H1 : P <or=0/05    توزیع داده ها نرمال نیست
دسته های  تمامي  معناداري  سطح   5 جدول  نتایج  به  توجه  با 
پژوهش از 0/05 کوچک تر بوده )فرض صفر رد می شود( و در نتیجه 

توجه  با  غیرنرمال است.  مختلف  دسته های  و  داده ها  کلیه  توزیع 
آزمون های  از  می بایست  است،  نرمال  غیر  داده ها  توزیع  اینکه  به 

ناپارامتریک استفاده نمود.

داری  معنی  جهت  کروسکال-والیس  آزمون  نتایج   -2-2-4
عوامل مؤثر

آزمون   ،)ANOVA( یک طرفه  آنالیز  برای  ناپارامتری  معادل 
است.  شده  ارائه   6 جدول  در  آن  نتایج  که  است  کروسکال-والیس 
نظر  از  پرسشنامه  گروه   3 میانگین  برابری  بررسی  برای  آزمون  این 
کارشناسان در سه گروه مشاور، کارفرما و پیمانکار می باشد. با توجه 
به نتیجه بدست  آمده، فرض برابری میانگین سه گروه پرسشنامه از 
نظر کارشناسان در سه گروه مشاور، کارفرما و پیمانکار در گروه موانع 
مالی و اقتصادی در جلب مشارکت بخش خصوصی در سطح 0/05 رد 
می شود؛ بنابراین براساس نتایج بدست آمده، سه گروه مشاور، کارفرما 
و پیمانکار نظرات متفاوتی در گروه موانع مالی و اقتصادی داشته اند، 
حقوقی  و  سیاسی  موانع  و  سازمانی  و  فنی  موانع  گروه های  در  ولی 
با یکدیگر اختالف  در جلب مشارکت بخش خصوصی نظر سه گروه 
معنادار نداشته است؛ یعنی سه گروه مشاور، کارفرما و پیمانکار نظرات 
یکسانی نسبت به این دو گروه داشته اند. به  منظور آگاهی از این که 
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کدام  یک از گروه ها با یکدیگر اختالف معنی دار دارند از آزمون تعقیبی 
من-ویتنی استفاده می شود.

4-2-3- نتایج آزمون من ویتنی و ویلکاکسون
آزمون های من ویتنی و ویلکاکسون در حقیقت معادل های آزمون 
T دو نمونه ای مستقل در آزمون های پارامتریک هستند. فرض صفر 
برابری و یکسان بودن نظرات دو گروه می باشد و در  این آزمون  در 
و  مالی  موانع  گروه  در  گروه  دو  نظرات  یعنی  فرض صفر  رد  صورت 
اقتصادی یکسان نبوده است. بنابراین طبق نتایج آزمون من-ویتنی و 
ویلکاکسون ارائه شده در جدول 7، می   توان نتیجه گرفت که نظرات 
گروه کارفرما و پیمانکار یکسان بوده است و نظرات یکسانی در مورد 
و  مشاور  و  کارفرما  گروه های  ولی  داشته اند،  اقتصادی  و  مالی  موانع 
اقتصادی  و  مالی  موانع  مورد  در  متفاوتی  نظرات  مشاور  و  پیمانکار 

داشته اند.

خصوصی  بخش  مشارکت  جلب  اولویت بندی  موانع   -4-2-4
جهت اجرای پروژه های ساخت وساز شهری

مشارکت  جلب  اصلی  موانع  دسته های  فریدمن  آزمون  براساس 
شهری  ساخت وساز  پروژه های  اجرای  جهت  خصوصی  بخش 
اولویت بندی گردید. در جدول 8 هر سه گروه مورد بررسی، براساس 
و  فنی  موانع  فریدمن  آزمون  طبق  شده اند.  اولویت بندی  اهمیت 
سازمانی بیشترین اهمیت را در جلب مشارکت بخش خصوصی داشته 

است. پس از آن نیز به ترتیب موانع مالی و اقتصادی و موانع سیاسی 
و حقوقی دارای اهمیت های بعدی هستند. جهت اولویت بندی موانع 
نیز از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج آن در جدول 9 ارائه 

شده است.

4-3- نتایج و بحث ارتباط بین متغیرهای تحقیق
ارتباط خطی بین  برای  4-3-1- بررسی همبستگی اسپیرمن 

متغیرهای تحقیق
تعیین  در  استفاده  مورد  معیارهای  از  یکی  همبستگی،  ضریب 
این  متغیرهای  بین  همبستگی  جهت  است.  متغیر  دو  همبستگی 
اسپیرمن  همبستگی  از  داده ها  بودن  غیرنرمال  دلیل  به  پژوهش 
استفاده  شده است. این ضریب به  گونه ای تعریف  شده است که بین 
1- و 1+ می باشد. هر چه این ضریب به یک نزدیک تر باشد یعنی دو 
متغیر رابطه قوی تری با یکدیگر دارند. ضریب همبستگی شدت رابطه 
و همچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان می دهد. مقدار 
یک نشان دهنده رابطه خطی هم جهت و کامل و مقدار صفر حاکی از 
عدم وجود رابطه خطی است. در جدول 10 ضرایبی که در سطح 0/05 
و 0/01 معنی دار هستند به ترتیب با یک ستاره و دوستاره مشخص 
 شده اند. رگرسیون و همبستگی بر اساس هدف با هم متفاوت هستند. 
هدف مدل های همبستگی بررسی میزان رابطه دو یا چند متغیر است؛ 
درحالی که رگرسیون به دنبال پیش بینی یک یا چند متغیر بر اساس 
یک یا چند متغیر دیگر است. جدول 11 ضریب همبستگی دوبه دو، 
مهم ترین موانع )موانع 1 تا رتبه های 1 تا 4( بدست  آمده مطابق نظر 

 کای مربع معناداری مقدار گروه
 6/8 310/3 خصوصی بخش مشارکت جلب در اقتصادی و مالی موانع

 8/5 350/3 خصوصی بخش مشارکت جلب در سازمانی و فنی موانع

 5/4 131/3 خصوصی بخش مشارکت جلب در حقوقی و سیاسی موانع

 

جدول 6. نتایج آزمون کروسکال-والیس برای آزمون برابری میانگین سه گروه پرسشنامه از نظر کارشناسان سه گروه مشاور، کارفرما و پیمانکار

Table 6. Results of Kruskal-Wallis test for the equality test of three groups of questionnaires from the point of view of 
experts of three groups of consultant, employer and contractor
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جدول 7. نتایج آزمون آماره من-ویتنی ویلکاکسون برای مقایسه دوگانه گروه موانع مالی و اقتصادی در جلب مشارکت بخش خصوصی
Table 7. Mann-Whitney Wilcoxon statistic test results for two-way comparison of financial and economic barriers to 

private sector participation

جدول 8. اولویت بندی گروه ها بر اساس آزمون فریدمن
Table 8. Prioritize groups based on Friedman test

 جدول 9. اولویت بندی موانع بر اساس نتایج آزمون فریدمن
Table 9. Prioritize barriers based on Friedman test results

 معناداری مقدار ویلکاکسون آماره ویتنی-من آماره گروه
 143/0 5/888 381 پیمانکار و کارفرما گروه

 000/0 5/81 5/31 مشاور و کارفرما گروه

 005/0 5/383 5/335 مشاور و پیمانکار گروه
 

 اصلی معیارهای بندیرتبه گروه

 1 خصوصی بخش مشارکت جلب در سازمانی و فنی موانع

 2 خصوصی بخش مشارکت جلب در اقتصادی و مالی موانع

 3 خصوصی بخش مشارکت جلب در حقوقی و سیاسی موانع

 

 رتبه موانع
 A--1 خصوصی هایشرکت در ساخت هایپروژه کنترل و مدیریت دانش ضعف

 B --2 هاهزینه کاهش جهت اجرا هایروش به پیمانکار توجه عدم

 C--3 خصوصی و عمومی بخش بین مندنظام تعامل ایجاد عدم

 D--4 مالی منابع تأمین در جدید ابزارهای و هاروش بکارگیری عدم

 5 هاپروژه واگذاری در سیاسی شدید گراییرابطه

 6 مشارکت جلب جهت فنی و قانونی هایزیرساخت نبودن فراهم

 7 پروژه اجرای در خصوصی بخش تکنولوژیکی و تجهیزاتی ضعف

 8 تورم دلیل به برداریبهره و نگهداری دوره در مالی هایهزینه از اطمینان عدم

 9 عمومی هایسازمان هایگذاریسیاست در الیق مدیران فقدان

 11 عمرانی هایپروژه اجرای در عمومی بخش کارکنان علمی دانش ضعف

 11 پروژه نفعانذی میان زیاد اختالفات و تعارضات وجود

 12 هاسازمان و خصوصی هایبخش بین ارتباطی هاینارسایی

 13 خصوصی بخش در نقدینگی وجود عدم
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جدول 10. بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن برای مهم ترین موانع

Table 10. Investigation of Spearman correlation coefficient for the most important barriers

کارشناسان را نشان می دهد.
طبق نتایج جدول 10، عدم توجه پیمانکار به روش های اجرا جهت 
و  عمومی  بخش  بین  نظام مند  تعامل  ایجاد  عدم  با  هزینه ها  کاهش 
بنابراین طبق  باالیی دارد،  خصوصی رابطه خطی مستقیم و معنادار 
این همبستگی باال بین این دو متغیر می توان نتیجه گرفت که طبق 
نوین  و  اجرای مناسب  به روش های  پیمانکار  نظر کارشناسان، توجه 
جهت کاهش هزینه ها موجب ایجاد تعامل نظام مند بیشتر بین بخش 
عمومی و خصوصی می گردد. همچنین می توان نتیجه گرفت که یکی 
ناشی  خصوصی،  و  عمومی  بخش  بین  نظام مند  تعامل  عدم  علل  از 
روش های  از  استفاده  و  اجرا  روش های  به  پیمانکاران  توجه  عدم  از 
بنابراین یکی  است؛  بوده  پروژه های عمرانی  کارآمد در  و غیر  سنتی 
اجرای  در  مهم جهت جلب مشارکت بخش خصوصی  از  راهکارهای 
پروژه های ساخت وساز شهری، آگاه ساختن پیمانکاران به استفاده از 
روش های نوین اجرا و همچنین ارائه روش های مدیریتی مناسب جهت 
با  کاهش هزینه ها در پروژه های ساخت وساز شهری است. در نتیجه 
پروژه ها  در  هزینه ها  مناسب،  اجرایی  روش های  از  پیمانکار  استفاده 
تعامل  به  نتیجه بخش عمومی، رغبت بیشتری  کاهش می یابد و در 
افزایش  موجب  امر  این  نهایت  در  و  پیدا می کند  با بخش خصوصی 

مشارکت بخش خصوصی در پروژه های ساخت وساز شهری می گردد.
عدم  پژوهش،  متغیرهای  دوبه دو  همبستگی  رابطه  در  همچنین 
ایجاد تعامل نظام مند بین بخش عمومی و خصوصی با عدم بکارگیری 
روش ها و ابزارهای جدید در تأمین منابع مالی نیز رابطه مستقیم و 
بسیار قوی داشته است. این نشان گر این است که یکی از دالیل اصلی 
عدم تعامل نظام مند بین بخش عمومی و خصوصی که موجب کاهش 
پروژه های ساخت وساز  اجرای  جلب مشارکت بخش خصوصی جهت 

شهری شده است، عدم بکارگیری روش ها و ابزارهای جدید در تأمین 
منابع مالی در بخش خصوصی بوده است. لذا می توان نتیجه گرفت 
که یکی از  راهکارهای دیگر و اساسی جلب مشارکت بخش خصوصی 

استفاده از روش ها و ابزارهای جدید در تأمین منابع مالی می باشد.
ارتباط  پژوهش  متغیرهای  دوبه دو  بررسی همبستگی  آخرین  در 
اجرا جهت  به روش های  پیمانکار  بین عدم توجه  مستقیم و معنادار 
کاهش هزینه ها و عدم بکارگیری روش ها و ابزارهای جدید در تأمین 
منابع مالی مجدد مورد تأیید قرار گرفته است که یکی از  راهکارهای 
پروژه های ساخت وساز  اجرای  جلب مشارکت بخش خصوصی جهت 
نوین  شهری، توجه پیمانکاران بخش خصوصی به روش های اجرایی 
و  روش ها  از  استفاده  همچنین  و  هزینه ها  کاهش  جهت  مناسب  و 
ابزارهای جدید در تأمین منابع مالی بوده است. واضح است که اگر 
مشارکت  حاضر  حال  در  بودند،  جوابگو  قدیمی  ابزارهای  و  روش ها 
میزان  به  شهری  ساخت وساز  پروژه های  اجرای  در  خصوصی  بخش 
فعلی در سطح پایینی نبود؛ بنابراین الزم است در اجرای روش ها و 
ابزارها تجدیدنظر گردد تا بتوان با تغییر رویه به جلب هرچه بیشتر 
بخش خصوصی در اجرای پروژه های ساخت وساز شهری دست یافت. 
این تغییر نیازمند افزایش دانش مدیریت و کنترل پروژه های ساخت 
در شرکت های خصوصی می باشد. طبق نظر کارشناسان و عوامل پروژه 
مهم ترین عامل تأثیرگذار در پایین بودن ایجاد جلب مشارکت بخش 
خصوصی در پروژه ها، ضعف دانش مدیریت و کنترل پروژه های ساخت 
توصیفی  آمار  طبق  همچنین  است.  بوده  خصوصی  شرکت های  در 
مالحظه گردید که کمترین میزان مشارکت در بین افراد پاسخ دهنده 
در پروژه های عمرانی حاضر مربوط به عدم استفاده و استخدام مدیران 
حرفه ای ساخت جهت مدیریت کنترل پروژه های ساخت بوده است، 

 A B C D 

A 1 151/0- 181/0- 1/0- 

B 151/0- 1 090/0 000/0 

C 181/0- 090/0 1 888/0 

D 1/0- 000/0 888/0 1 
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از  درحالی که ضعف مدیریتی در پروژه های ساخت وساز شهری یکی 
علل کاهش جذب مشارکت بخش خصوصی بوده است.

5- نتیجه گیری
تحقیق،  ادبیات  دقیق  مطالعه  با  گردید  پژوهش حاضر سعی  در 
کلیه موانع جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی 
شناسایی گردد و با استفاده از اخذ نظر متخصصان پروژه های مشارکت 
بخش خصوصی  موانع جلب سرمایه گذاری  عمده  عمومی-خصوصی، 
گردد.  استخراج  شده  شناسایی  موانع  براساس  شهری  پروژه های  در 
به صورت روشنی مشخص است که ماهیت پروژه های شهری با سایر 
پروژه های زیربنایی از قبیل راه ها، آب و فاضالب، نفت و گاز و مخابرات 
راه های  و  پل ها  جمله  از  شهری  زیربنایی  پروژه های  است.  متفاوت 
درون شهری پروژه های تجاری و تفریحی و طرح های کالن اقتصادی، 
اجتماعی و زیستی محیطی از نظر نوع خدمات و نحوه بهره برداری و 
نیز تضمین در بازگشت سرمایه موردنظر با سایر پروژه های زیرساختی 
میان  بارزی  تفاوت  که  گفت  می توان  اساس  براین  هستند.  متفاوت 
بررسی ها  دارد.  وجود  زیربنایی  پروژه های  سایر  و  شهری  پروژه های 
نشان می دهد که جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی، 
مالی  منابع  تأمین  مهم  روش های  از  شهری  پروژه های  اجرای  برای 
تأمین  روش  این  از  استفاده  با  می باشد.  شهری  مدیریت  حوزه  در 
مالی بدون تردید می توان منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه ها و 
طرح های شهرداری ها را که نسبت به گذشته متنوع تر و حجیم تر  هم 
شده است، را تأمین نمود. در حال حاضر با توجه به مشکالت متعدد 
در حوزه های  اصلی  رویکردهای  از  یکی  تحریم ها،  و وجود  اقتصادی 
ساخت وساز  پروژه های  وابستگی  کاهش  ایران،  در  شهری  مدیریت 
شهری به کمک های دولتی و حرکت به سمت شناسایی درآمدهای 
پایدار و روش ها و ابزارهای جدید تأمین منابع مالی در مدیریت شهری 
مشارکت  اوراق  انتشار  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران  نظیر جذب 
از  حاضر  پژوهش  نتایج  طبق  است.  بانکی  تسهیالت  از  استفاده  و 
موانعی  رفع  خصوصی  بخش  مشارکت  جلب  مهم ترین  راهکارهای 
مانند ضعف دانش مدیریت و کنترل پروژه های ساخت در شرکت های 
جهت  کارآمد  مدیران  بیشتر  هرچه  آموزش  و  استخدام  و  خصوصی 
است.  عمرانی  پروژه های  در  مدیریت  و  برنامه ریزی  دانش  افزایش 
همچنین عدم توجه پیمانکار به روش های اجرا جهت کاهش هزینه ها 

و استفاده از روش های سنتی و ناکارآمد، عدم ایجاد تعامل نظام مند 
ابزارهای  و  روش ها  بکارگیری  عدم  خصوصی،  و  عمومی  بخش  بین 
است؛  شناسایی شده  موانع  مهم ترین  از  مالی  منابع  تأمین  در  جدید 
به  تنهایی نمی توانند مشارکت بخش خصوصی را در  این موانع  ولی 
پروژه های ساخت وساز شهری بهبود دهند. طبق نتایج پژوهش حاضر 
پروژه ها،  واگذاری  در  سیاسی  شدید  رابطه گرایی  مانند  متغیرهایی 
مشارکت،  جلب  جهت  فنی  و  قانونی  زیرساخت های  نبودن  فراهم 
پروژه ها،  اجرای  در  خصوصی  بخش  تکنولوژیکی  و  تجهیزاتی  ضعف 
عدم اطمینان بخش خصوصی از هزینه های مالی در دوره نگهداری و 
بهره برداری به دلیل تورم های ناپایدار در ایران، فقدان مدیران الیق در 
سیاست گذاری های سازمان های عمومی، اجرای سیاست های نادرست 
در  عمومی  بخش  مدیران  و  کارکنان  علمی  دانش  ضعف  دلیل  به 
اجرای پروژه های عمرانی، عدم مهارت های مدیران اجرایی در کنترل، 
درنتیجه  و  پروژه  ذی نفعان  میان  زیاد  اختالفات  و  تعارضات  وجود 
نارسایی های ارتباطی بین بخش های خصوصی و سازمان ها با یکدیگر 
نیز موانع مهمی در راه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های 
بر  مبنی  اساسی  قانون  اصل 44  تصویب  ایران  در  می باشند.  شهری 
راستای  در  بلندی  گام  بخش خصوصی،  مشارکت  و  خصوصی سازی 
جلب مشارکت بخش خصوصی بوده است. همچنین از آنجا که یکی 
از مهم ترین معیارهای موفقیت پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی، 
انتخاب بخش خصوصی یا پیمانکار متناسب با معیارهای سازمان های 
این  در  موفقیت  لذا  می باشد؛  پروژه  پیچیدگی های  و  ابعاد  و  دولتی 
پروژه ها نیازمند دید سیستمی مدیران است تا با برطرف کردن موانعی 
را  شرایط  پروژه ها،  واگذاری  در  سیاسی  شدید  رابطه گرایی  همچون 
مشارکتی  پروژه های  بدست گیری  در  بخش خصوصی  موفقیت  برای 
فراهم آورند. مهیا نمودن بسترهای مناسب جهت برطرف نمودن موانع 
شناسایی شده در این تحقیق، از جمله راهکارهای مناسب جهت جلب 
هرچه بیشتر مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی می  باشد. 
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