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دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

خالصه:در این مقاله روش بهینهسازی پرش دایره ها که یک روش فرااکتشافی می باشد ارائه می گردد .در هر مسأله

بهینهسازی یک فضای پاسخ تعریف می شود که الگوریتم-های بهینهسازی 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 دایرهها 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
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 -1مقدمه

بخشهای خصوصی و دولتی است [.]1

شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشورها مستلزم کاهش

رشد تقاضا برای توسعه زیرساختها ،کمبود بودجه دولتی و عدم

سطح حضور دولت در فعالیتهای غیرحاکمیتی است که ممکن است

دسترسی به فناوری روز ،موجب شده است تا بسیاری از دولتهای

در چارچوب خصوصیسازی تعریف شود؛ اما آنچه موضوع مشارکت

کشورهای درحالتوسعه برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی که قب ً
ال

عمومی-خصوصی را از مفهوم خصوصیسازی متمایز میسازد ،این

در انحصار دولت بوده است بخش خصوصی را دعوت به همکاری کنند.

است که در مشارکت عمومی-خصوصی ،دولتها وظایف قانونی و

در حقیقت یکی از روشهای مهم تأمین مالی پروژهها ،جذب مشارکت

مسئولیتهای حاکمیتی خود را حفظ میکنند و با تقبل بخشی از

بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری است [ .]2استقبال دولتمردان

ریسکها پروژه و حداقل کردن آن ،زمینه مشارکت بخش خصوصی

و مدیران شهری از این روش تأمین مالی باعث شده است که امروزه

در توسعه زیرساختها را فراهم میآورند .بنابرین یکی از راهبردهای

شاهد اجرای بسیاری از پروژههای زیربنایی شهری در کشورهای

کاهش حجم خصوصیسازی ،طراحی پروژههای مشارکتی بین

مختلف دنیا با استفاده از مشارکت بخش خصوصی باشیم؛ بهنحویکه
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غ بر  880میلیارد دالر میشود .در ایران
 PPP1انجام شده است بال 

و برنامهریزان پروژههای شهری در جهت جلب مشارکت بخش

نیز ،همواره سرمایهگذاری بخش خصوصی ،پس از انقالب اسالمی و با

خصوصی داده خواهد شد .وجود مشکالت متعدد در پروژههای

ابالغ سیاستهای کلی اصل قانون اساسی در برنامههای توسعه جایگاه

مشارکت عمومی-خصوصی و نیز موانع پیش روی بخشهای عمومی

ویژهای داشته است [ .]3کاهش متوسط هزینه مربوط به ساخت و

و خصوصی در این پروژهها به منظور توسعه زیرساختها ضرورت

بهرهبرداری پروژهها و کاهش مدتزمان متوسط اتمام پروژهها برخی

انجام پژوهش در این زمینه را مشخص میکند.

از مهمترین و برجستهترین مزایای سرمایهگذاری در چارچوب

PPP

میباشند [ .]4تجربه جهاني حاكي از آن است كه مشاركت بخش

 -2پیشینه پژوهش

دولتي با بخش غيردولتي میتواند در اجرا و بهرهبرداری از پروژههای

رفاه اجتماعی در چارچوب فرآیند توسعه ،یکی از اصلیترین

زيرساختي کارآیی بااليي داشته باشد ،لذا بهرهگیری از ظرفیتهای

دغدغه های دولتها در قرن حاضر به شمار میرود .کشورهای مختلف

بخش غيردولتي در پروژههای طرحهای تملك دارايي سرمايهاي بر

ی کوشند با افزایش شتاب فرآیند توسعه ،عالوه بر بهبود سطح
م

اساس يكي از روشهای قراردادي مشاركت عمومی-خصوصی برحسب

رفاه جامعه ،جایگاه و نقش خود را در معادالت جهانی را نیز ارتقا

نوع پروژه ،در برنامه تهيه بودجه دولت ایران در سال  1397در اولويت

دهند .دستیابی به چنین هدفهایی ،مستلزم ایجاد بسترهای مناسب

قرار گرفته است [ .]1از جمله موانع دولتها در توسعه زیرساختها

جهت توسعه زیرساختهای فیزیکی میباشد .یکی از مهمترین

بهویژه در کشورهای در حالتوسعه ،محدودیت منابع مالی مورد نیاز

زیرساختهای توسعه اقتصادی ،شبکههای حملونقل و بهطور خاص،

جهت اجرای طرحهای سرمایهگذاری است .در کنار این مسأله ،عواملی

زیرساختهای حملونقل شهری است .توسعه شبکه حملونقل ،بطور

مانند فقدان تخصص کافی و نیز طوالنی شدن دوران ساخت و اجرای

سنتی از وظایف دولتها به شمار میرود .اهمیت باالی این زیرساخت

پروژهها توسط دولت باعث شده است که دولتها به بهرهگیری از توان

ها در فرآیند توسعه و نقش آن در رشد سایر بخشهای اقتصادی

مالی و تخصص فنی بخش خصوصی رغبت نشان دهند .از سوی دیگر،

از یکسو و افزایش سطح خدمترسانی به عموم و ارتقای شاخص

واگذاری کامل برخی پروژهها به بخش خصوصی ممکن است به جهاتی

های اجتماعی از سوی دیگر ،دولتها را بر آن میدارد تا برای تقویت

به صالح نباشد ،یا عم ً
ال امکانپذیر نباشد ،یا اساساً برای بخش خصوصی

و توسعه این زیرساختها تدابیر مناسب بیندیشند .یکی از روشهای

توجیه اقتصادی نداشته باشد .چنین شرایطی دولتها را به سمت

ممکن ،سرمایهگذاری مستقیم دولت در این حوزه است ،اما محدودیت

بهرهگیری از فنون و مدلهای ترکیبی اجرای پروژههای سرمایهگذاری

منابع مالی ،طوالنی بودن فرآیندهای تصمیمگیری و کارآیی پایین

سوق میدهد [.]5

اجرای پروژهها توسط دولت ،پیشرفت در توسعه این زیرساختها را

در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهای ،مصاحبه با

با موانع جدی روبرو میکند [ .]1روش جایگزین ،استفاده از توانایی

خبرگان و بررسی دقیق اسناد و مدارک مرتبط ،دادههای مورد نیاز

مالی و اجرایی بخشهای غیردولتی اعم از شرکتهای واجد صالحیت

جمعآوری شد .سپس جهت شناسایی موانع سرمایه گذاری بخش

خصوصی ،سرمایهگذاران خارجی ،بانکهای داخلی و بینالمللی و  ...با

عمومی-خصوصی ،پرسشنامهای میان افرادی که تجربه حضور در تیم

توانایی تأمین منابع مالی موردنیاز و نیز برخوردار از کارآیی اجرایی

کارفرما و یا مشارکت پیمانکار را دارند و همچنین افرادی که آشنایی

بیشتر در مقایسه با دولت است .در دوره جدید ،کوشش شده است با

کافی با قراردادهای  PPPرا داشتند توزیع شد .پس از تجزیه و تحلیل

بکارگیری روشهای مختلف ،از ظرفیتهای مدیریتی ،مالی و فنی بخش

موانع شناسایی شده ،به بررسی تأثیرات موانع جلب مشارکت بخش

خصوصی در احداث زیرساختهای اقتصادی استفاده شود .استفاده از

ت بندی و رتبه بندی این موانع ،پرداخته گردید .در
خصوصی و اولوی 

توانبخش خصوصی در توسعه زیرساختهای شهری ،بهطور عمده ،در

این پژوهش پروژه های ساختوساز شهری مورد تأکید و تمرکز بود.

مواجهه با محدودیتهای بودجه ای دولتها و همزمان ،افزایش تقاضا

در انتها مطابق نتایج بدست آمده پیشنهاداتی برای سیاستگذاران

برای زیرساختها رویداده است [ .]2در دنياي امروز ،شهرنشيني در

1

)Public Private Partnership (PPP
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توجه به گسترش شهرنشيني و ضرورت داشتن شهرهايي ايمن ،سبز

انجام شده ایالت آلبرتا را طی سالهای  2004تا  ،2016اخذ نمودند.

و پاك ،تالش میکنند به انتظارات شهروندان و سازمانها ،از شهر و

این مطالعه بر نقش امور مالی و حسابداری پروژهه ای  PPPتمرکز

مديريت شهري ،پاسخ دهند و براي اداره شهر در فضاي متحول شده

دارد و عملکرد با توجه به ماهیت و مقیاس تصمیمگیری انجام شده

امروزي ،برنامه ريزي و فعاليت نمايند .اداره شهرها درگذشته با توجه

و تأثیر آنها بر پایداری مالی در درازمدت مورد ارزیابی قرار گرفته

به وسعت و جمعيت كم آنها ،از طريق كمكهاي دولتي نظير عوارض،

است .نتایج نشان می دهد که محیط سیاسی و ظرفیت سازمانی از

ممكن بود؛ این در حالی است که گسترش شهرنشيني ،باال رفتن

عوامل مؤثر برای اجرای موفقیتآمیز پروژه های مشارکتی است [.]6

توقعات از مديريت شهري ،ضرورت اجراي برنامه هاي جديد توسط

در پژوهش دیگری ،اوپیو و توریوری به مزایای تخصیص مازاد

مديران شهري و استمرار ارائه خدمات به شهر و شهروندان ،نيازمند

ایجاد شده توسط توسعهدهندگان عمومی و خصوصی در مداخله

اعتبارات مالي جديدي است .هماکنون يكي از رويكردهاي اصلي در

توسعه شهری ،متمرکز شدهاند .بدین منظور در این مقاله روشی

حوزه هاي مديريت شهري ایران ،كم كردن وابستگي به کمکهای

پیشنهادی برای اندازه گیری شاخصهایی برای تخصیص سود منصفانه

دولتي و حركت به سمت شناسايي درآمدهاي پايدار و روشها و

به هر دو بخش ارائه میدهد .آنها در پژوهش خود ،پروژههای نوسازی

ابزارهاي جديد تأمین منابع مالي در مديريت شهري است .جذب

شهر میالن را بهعنوان نمونه موردی برای انداز ه گیری پتانسیل های

سرمايه گذاران داخلي و خارجي ،انتشار اوراق مشاركت و استفاده

پشتیبانی از ریسک و عدم اطمینان ،مورد مطالعه قرار دادند [.]7

از تسهيالت بانكي از جمله این روشها است .موفقيت شهرداریها

ونتورا و همکاران اذعان داشتند که امروزه تعامل بین صنعت و

در اين عرصه ،نيازمند قـوانين و مقررات بهروز ،حمایتهای قانوني

فرهنگ یک کشور در بسیاری از کشورها شناخته شده است ،در

از سوي دستگاههای ذیربط و جلب اعتماد سرمایهگذاران و شهروندان

حالیکه در ایتالیا ابتکارات مربوط به میراث فرهنگی هنوز به اندازه

است .بديهي است اجرايي شدن اين شيوه ،مستلزم فراهم كردن زيرساخت

الزم پیشرفتی نداشته است .ایتالیا بیشترین تعداد سایتهای میراث

هاي قانوني و فني ،برقراري تعامل نظاممند بخشهاي عمومي و خصوصي

جهانی یونسکو را ارائه میدهد و همچنین  60درصد از میراث فرهنگی

و فرهنگسازی موضوع مشارکت در سرمایهگذاری در كشور است؛ كه

جهان را شامل میشود [.]8

متأسفانه مشكالت متعـدد در اين زمينه ،راه را براي پيشرفت ،ناهموار
ساخته است [.]3

ویلچبای نیز در پژوهش خود به بررسی شرایط عملیاتی شدن
مشارکت عمومی-خصوصی در حملونقل شهری در کشورهای

چوی و همکاران در پژوهش خود اذعان داشتند که مشارکت

در حال توسعه پرداخت .وی با بررسی پروژه های مشارکت بخش

عمومی و خصوصی رویکردی است که برای افزایش ارزش اقتصادی در

عمومی-خصوصی انجام شده در چندین شهر بزرگ آمریکای جنوبی

خروجی زیرساختها مورد استفاده قرار میگیرد و شامل طیف وسیعی

و آسیای شرقی نشان داد که ،علیرغم تأخیرها و اشتباهاتی که در

از زیرساختهای بخش عمومی میشود .بسیاری از محققان از کاربرد

توسعه بسیاری از پروژه های  PPPایجاد شده است ،ولیکن نتایج

 PPPبرای بهبود کارآیی تحویل زیرساخت استفاده کردهاند .آنها با

ی دهد
آن مثبت میباشد .بررسی شش کشور تحت پژوهش نشان م 

هدف بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه  ،PPPشش تحقیق اصلی

که پروژه های مشارکتی بهتر می توانند به توسعه حملونقل شهری

در مورد پروژه های  PPPرا مورد بررسی قرار دادند [ .]4کاپرچون و

کمک شایانی نماید [ .]9آکریت و همکاران نیز در پژوهش خود نشان

همکاران نیز در پژوهش خود به بررسی مشکالت و مسائل اصالحات

دادند که علیرغم وجود بحران مالی ،پروژه های مشارکت عمومی-

دولتی پرداخته و سپس رهنمودهایی برای مشارکت بخش عمومی و

خصوصی در مراقبتهای بهداشتی برای بهبود رفاه اجتماعی به کار

خصوصی ،ارائه نمودهاند [.]5

میرود .شواهد نشان می دهد که این قراردادها برای ساخت مراکز

اوپارا و همکاران در پژوهشی با هدف شناخت اثرات محیط

بهداشتی در اسپانیا بکار میروند [ .]10همچنین ماسکین و تیرول،

سازمانی بر نتایج پروژه های مشارکت بخش عمومی-خصوصی در

در پژوهش دیگری ،محدودیتهای مالی دولتها را در مشارکتهای

PPP

عمومی-خصوصی مورد ارزیابی قراردادند .در این پروژه ها اختالفات

کانادا ،نظرات متخصصین این پروژهها را در خصوص پروژههای
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و مسائل مالی تغییر پیدا میکند و با هزینه مورد انتظار ،برآورد

پیشینه تحقیق پیرامون موضوع ،دادهها و اطالعات پژوهش از طریق

میشود [ .]11در رابطه با شناسایی موانع و مشکالت جلب مشارکت

مطالعات کتابخانهاي و پایگاههاي اینترنتی استفاده گردآوری گردید.

بخش خصوصی در پروژهها ،مطالع دقیقی صورت گرفت .جدول 1

براساس مطالعه دقیق ادبیات تحقیق ،پرسشنامه اولیه جهت شناسایی

نشاندهنده عوامل و موانع جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژهها،

موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی تدوین شد .سپس طی انجام 3

براساس در پژوهشهای پیشین ،میباشد.

دور روش دلفی و با توزیع پرسشنامه نیمه ساختار یافته موانع نهایی
در سرمایهگذاری بخش خصوصی از دید متخصصان انتخاب شدند.

 -3روش انجام پژوهش

همچنین بهمنظور آشنایی با نحوه تفکر مديران ،انطباق نظرات آنان با

از آنجاییکه این مقاله به شناسایی و ارزیابیراهکارهای جلب مشارکت

ادبيات موضوع و ارائه پيشنهادهاي عمليتر در انتهاي پژوهش ،عالوه

بخش خصوصی جهت اجرای پروژههای ساختوساز شهری میپردازد،

بر پرسشنامه ،براي جمعآوري اطالعات از مديران مصاحبه ساختار

ی باشد .همچنین از آنجا که طیف
پژوهش توصیفی از نوع همبستگی م 

یافته نيز به عملآمد .جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان خبره،

وسیعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی و سیاستگذاران و برنام هریزان

مدیران شرکتها ،مدیران پروژه سازمانهای کارفرما و پیمانکار مشارکت

بخش عمومی ،میتوانند از نتایج تحقیق بهرهمند شوند ،تحقیق حاضر

عمومی-خصوصی و متخصصین فعال که در زمینه پروژههای مشارکت

پژوهشی کاربردی است .در ابتدا و به منظور بررسی ادبیات نظری و

عمومی-خصوصی ساختوساز شهری ،میباشد .جهت برآورد حجم

جدول  .1موانع جذب مشارکت بخش خصوصی بر اساس مطالعه دقیق ادبیات تحقیق
Table 1. Barriers to private sector participation based on coperhensive review the literature
موانع

مراجع

جذب سرمایهداران خارجی و داخلی

[]21

كم كردن وابستگی به كمکهای دولتی و عوارض و شناسایی درآمدهای پایدار

[]21 ،21

روشها و ابزارهای جدید تأمین منابع مالی

[]21 ،21

انتشار اوراق مشاركت و تسهیالت بانكی از استفاده

[]21

ایجاد قوانین و مقررات بهروز جهت جلب مشاركت خصوصی

[]21 ،21

حمایت قانونی دستگاههای ذیربط از بخش خصوصی (مانند بانک مركزی ،وزارت كشور ،وزارت امور اقتصاد و دارایی ،شهرداریها،
استانداری و غیره)

[]21

جلب اعتماد سرمایهگذاران و شهروندان

[]21

فراهم كردن زیرساختهای قانونی و فنی جهت جلب مشاركت بخش خصوصی

[]21

ایجاد تعامل نظاممند بین بخش عمومی و خصوصی

[]21 ،1

ایجاد فرهنگسازمانی در بین سازمانهای ذیربط

[]21 ،21

فرهنگسازی موضوع در كشور

[]21

موانع و مشكالت اجرایی واداری در خصوصیسازی

[]21

موانع اقتصادی و سیاسی

[]21 ،21

كاهش مشاركت بخش عمومی و خصوصی به علت فساد نهادهای دخیل

[]21

پایبندی به قراردادها در بلندمدت

[]12

عدم بروز خطر جنگهای داخلی

[]12

بیاعتنایی دولت به قراردادها

[]12

سالمت اداری و شفافیت قوانین

[]21

اهمیت آزادی اقتصادی با مشاركت عمومی -خصوصی

[ ]1

تضمین دولت برای بازگشت سرمایه با نرخ سود مناسب

[ ]2

كاهش مخاطرات و نگرانیهای بخش خصوصی

[ ]2

كاغذبازی و مقررات اضافی در انعقاد قراردادها و پرداخت حقوق

[]12
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عدم بروز خطر جنگهای داخلی
بیاعتنایی دولت به قراردادها

[]21
[]12
[]12
[]12

موانع
شفافیت قوانین
سالمت اداری و

مراجع
[]21

مجوز توسط
سهولت اخذ
شهرداریی-هاخصوصی
مشاركت عموم
اقتصادی با
اهمیت آزادی

[ []21]1

كسبوكار
بازگشتالزم و
مجوزهای
ی اعطا
نامناسبمناسب
فضاباینرخ سود
سرمایه
دولتیبرای
طوالنین
روند تضم

[ []21]2

مسئولیین ذیربط
مخاطرات وسرما
ابعاد مختلف
آسیبشناسی
توسطخصوص
گذاریبخش
نگرانیهیهای
كاهش

[ []21]2

پرداخت حقوق
قراردادها و
مقررات
موجود
انعقادمقررات
اضافییقواندرین و
روزرسان
كاغذبازی و به

]12
]21
[[

قراردادها
بودنیمبلغ
پرورشپایین
راستایهیگذاری و
در سرما
ینانی در
عدم
تعامل با بخش خصوصی
گفتگو و
مهارتها
اطمدولت
یران
آموزش مسئوالن و مد

]12
]21
[[

اجرای پروژهها
یمانكاران
تخصص
عدم مهارت و
روشدرسنتی
پروژهپها به
اجرای

]12
]21
[[

ینهیهاها
شهردار
توسط
یمانكارینبهمنابع
های تأم
عدممهارت
عدم
یریت هز
مال وی مد
كاهش
توجه پ

]11
]21
[[

خواستهها
ی بویان
خارجی
كارآمد برا
نهادهای
مردمجدید به كشور
تكنولوژییهای
ورود
گذاران
وجودسرمایه
افزایش مشاركت با
مشاركت ویسازمانها
ییخصوصی
یریتی بخشها
مدی بین
ارتباط
نارساییهای
قراردادها
كنترل
الزم
استقالل
نهادها
برخورداری
عدم
مصوب
زمانازبندی
طبق
اتمام پروژه
طرحذهایربط
یهای
سازمان
ساختار
عدم تنوع
یرییدردرواگذار
انعطافپذ

]11 ]،11
[[21
]11
]11
[[
]11
]21
[[

]11
]21
[[
[11[،11
]]21

مشاركت
كنترل جذب
كارا برای
یجادمدقوانین
ا
خصوصدریپروژه
بخشییرات
هنگام تغ
تعارض در
یریت و
ضعف در
ایجاد محیط امن برای تشویق سرمایهگذاری
ضعف در مدیریت و برنامهریزی كنترل پروژه در سازمانهای دولتی
شفافسازی سازوكارها در فعالیتها
عدم وجود نقدینگی در بخش خصوصی
اعتماد بین افكار عمومی و شهرداریها (اعتمادسازی)
عدم وجود منابع مناسب (نیروی انسانی ماهر و تجهیزات بهروز) در بخش خصوصی
اطالعرسانی ،تبلیغات و بازاریابی جهت مشاركت بخش خصوصی
عدم تمایل بخش خصوصی به رقابت درگرفتن پروژهها به دلیل عدمحمایت سازمانهای دولتی و دخالت در پروژهها
موانعمقررات
ثبات قوانین و
استفاده از قراردادهای مشاركتی عمومی-خصوصی و انتقال بخشی از ریسک به بخش خصوصی
سهولت اخذ مجوز توسط شهرداریها
عدم توجیهپذیری مالی بخش خصوصی جهت اخذ پروژه
روند طوالنی اعطای مجوزهای الزم و فضای نامناسب كسبوكار
بهروزرسانی پروژه و استفاده از تكنولوژیهای جدید مدیریتی
آسیبشناسی ابعاد مختلف سرمایهگذاری توسط مسئولین ذیربط

[]11
[]21
[]11
[]21
[]11
[]12 ،21 ،21
[]11
[]21
مراجع
[]11
[]21
[]21
[]21
[]21
[]11
[]21

بهروزرسانی قوانین و مقررات موجود

[]21

آموزش مسئوالن و مدیران دولتی در راستای پرورش مهارتهای گفتگو و تعامل با بخش خصوصی

[]21

اجرای پروژهها به روش سنتی

[]21

عدم توجه پیمانكار به كاهش و مدیریت هزینهها

[]21

افزایش مشاركت با سرمایهگذاران خارجی و ورود تكنولوژیهای جدید به كشور

[]11 ،21

كنترل مدیریتی قراردادهای مشاركتی

[]11

اتمام پروژه طبق زمانبندی مصوب

[]21

انعطافپذیری در واگذاری طرحها

[]21

ضعف در مدیریت و كنترل تعارض در هنگام تغییرات در پروژه

[]21

ضعف در مدیریت و برنامهریزی كنترل پروژه در سازمانهای دولتی

[]21

عدم وجود نقدینگی در بخش خصوصی

[]21

عدم وجود منابع مناسب (نیروی انسانی ماهر و تجهیزات بهروز) در بخش خصوصی

[]12 ،21 ،21

عدم تمایل بخش خصوصی به رقابت درگرفتن پروژهها به دلیل عدمحمایت سازمانهای دولتی و دخالت در پروژهها

[]21

استفاده از قراردادهای مشاركتی عمومی-خصوصی و انتقال بخشی از ریسک به بخش خصوصی

[]21

عدم توجیهپذیری مالی بخش خصوصی جهت اخذ پروژه

[]21

بهروزرسانی پروژه و استفاده از تكنولوژیهای جدید مدیریتی

[]11
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شکل  .1فرآیند تحقیق
Fig. 1. Research framework

نمونه در جامعه مورد اشاره ،از روش فرمول کوکران با جامعه نامعلوم

تعدادی از موانع جلب مشارکت بخش خصوصی در پرسشنامه اولیه

استفاد ه شد که در بخش  2-3به تفصیل بیان خواهد شد .در نهایت

حذف و نیز مواردی ،به پرسشنامه نهایی اضافه گردید .به طور مثال

نتایج حاصل از پرسشنامهها در جداول جداگانه مرتب گردید و با

در بخش موانع مالی سه عامل وابستگی مالی پروژه به سایر پروژهها در

استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف به بررسی نرمال بودن دادهها

دوره بهرهبرداری ،عدم اطمینان از هزینههای مالی در دوره نگهداری و

جهت تشخیص پارامتریک بودن یا ناپارامتریک بودن آنها پرداخته

بهرهبرداری بدلیل تورم و عدم بکارگیری روشها و ابزارهای جدید در

شد .پس از تعیین نوع آزمون آماری ،تحلیلها انجام شد و نتایج

تأمین منابع مالی به گروه موانع مالی اضافه گردید .همچنین با توجه

استخراج شدند .شکل  1فلوچارت کلی مربوط به روش تحقیق را

به نظر کارشناسان نام گروه مالی به موانع مالی و اقتصادی تغییر پیدا

نشان میدهد.

کرد .همچنین طبق بررسی پایایی پرسشنامه اولیه و تعیین ضریب
آلفای کرونباخ ،موانع حقوقی ناشی از ذینفعان پروژه به دسته موانع

 -1-3پرسشنامه

سیاسی و حقوقی انتقال پیدا کرد .از طرفی دیگر موانع نیروی انسانی

پرسشنامه یکی از متداولترین ابزارهای تحقیق است که در بیشتر
پژوهشهای حوزه مدیریت ساخت مورد استفاده قرار میگیرد .در این

نیز به علت پایایی کم به بخش موانع سازمانی اضافه گردید و نام این
دسته نیز به موانع فنی و سازمانی تغییر پیدا کرد.

پژوهش پرسشنامه اولیه جهت شناسایی موانع جلب مشارکت بخش

قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است.

خصوصی در پروژههای خصوصی پرداخته تدوین شد .براساس نتایج

پایایی یا قابلیت اعتماد مشخص میسازد که ابزا ر اندازهگیری در

حاصل از توزیع پرسشنامه در راندهای دلفی ،مطابق نظر متخصصین

صورت اجرا در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی دارد .بدین
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جدول  .2آزمون پایایی گروههای اصلی
Table 2. Cronbach's alpha test for main groups

گروههای اصلی پژوهش
موانع مالی و اقتصادی
موانع فنی و سازمانی
موانع سیاسی و حقوقی
جمع کل

تعداد سؤاالت
01
00
7
01

ضریب آلفا کرونباخ
1/907
1/458
1/719
1410

معنی که اگر محقق پرسشنامه خود را دوباره و یا بهصورت موازی اجرا

ل صرف نظر ،تصمیم گرفته
توان آزمون و میزان خطای برآورد قاب 

کند و نتایج هر دو یکسان باشد ،پرسشنامه از پایایی کامل برخوردار

شود .به طور معمول ،سطح اطمینان  95درصد ( )α=0/05و یا 99

است .به گفته ایبل و فریسبی قابلیت اعتماد عبارت است از همبستگی

درصد ( )α=0/01در نظر گرفته میشود (رفرنس) .نمره  zمربوط به

میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون

آن را در منحنی توزیع نرمال تعیین میکنند .در آزمون دو دامنهای

معادل که بهصورت مستقل بر یک گروه آزمودنی بدست آمده است.

در سطح  α=0/05اندازه  z ،1-2/αبرابر  1/96و در سطح α=0/01

با توجه به این امر معموالً دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم

اندازه  z ،1-2/αبرابر  2/575است .در آزمون یک دامنهای در سطح

ارتباط) تا ( 1ارتباط کامل) است .اگر مقدار ضريب آلفای کرونباخ

 α=0/05اندازه  z ،1-αبرابر  1/645و در سطح  ،α=0/01اندازه

بيشتر از  0/7باشد پايايي خوب و اگر بين  0/5تا  0/7باشد پايايي

 -αبرابر  2/33است .مقدار  βیا خطای نوع دوم را اغلب برابر 0/20

متوسط و اگر کمتر از  0/5باشد پرسشنامه فاقد پايايي الزم است

میگیرند تا توان آزمون یعنی  1– β=0/80باشد.

[ .]13برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزاراندازهگیری شیوههای

فرمول کوکران بهصورت فرمول ( )1است .در فرمول کوکران  pو

مختلفی بهکاربرده میشود .در این پژوهش از آلفای کرونباخ برای

qنسبت موفقیت و شکست هستند که  0/5در نظر گرفته میشوند.

تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید .طبق جدول  3پایایی برای

مقدار 2 Zα/در سطح خطای  0/5برابر  1/96است .مقدار خطای  dنیز

 30سؤال پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .مقدار آلفای کرونباخ

 0/5در نظر گرفته میشود .مقدار  Nمعرف حجم جامعه مورد نظر

برابر  0/801محاسبه شد .با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای

است .مطابق محاسبه انجام شده براساس فرمول کوکران میزان حجم

پایایی از مقدار  0/7بیشتر است ،بنابرین پایایی پرسشنامه خوب

نمونه  60نفر تعیین گردید.

ارزیابی میشود [ .]13جدول  ،2آلفای کرونباخ مربوط به سه گروه
اصلی پرسشنامه را بهصورت مجزا نشان میدهد.
 -2-3جامعه و نمونه آماری پژوهش
ش عمومی و
جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصان هر دو بخ 
خصوصی را شامل میشود .جهت محاسبه حجم نمونه پژوهش ،از
فرمول کوکران با جامعه نامعلوم استفاده گردید .فرمول کوکران یکی

z 2 pq
d2
=n
1  z 2 pq 
1 +  2 − 1
N  d


()1

 -4نتایج

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

پروژههای ساختوساز شهری

از پرکاربردترین روشها برای محاسبه حجم نمونه آماری است .با

ی دقیق پژوهشهای پیشین و نیز نتایج حاصل
مطابق با بررس 

استفاده از این فرمول میتوان حداقل حجم نمونه الزم را از یک جامعه

از توزیع پرسشنامه در راندهای دلفی موانع مختلف جلب مشارکت

آماری برآورد کرد .برای برآورد حجم نمونه الزم است اوالً واریانس
جامعه یا برآوردی از آن معلوم باشد .ثانیاً در مورد سطح اطمینان،

بخش خصوصی در اجرای پروژههای ساختوساز شهری شناسایی
شدند .در حقیقت طی راندهای دلفی موانع شناسایی شده براساس
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Table 3. Identifying barriers to private sector participation

22
23
24
25
26
27
28
29
31

فنی و سازمانی

مالی و اقتصادی

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21

نارساییهای ارتباطی بین بخشهای خصوصی و سازمانها
عدم تمایل بخش خصوصی به رقابت درگرفتن پروژهها
ضعف دانش مدیریت و کنترل پروژههای ساخت در شرکتهای خصوصی
ضعف تجهیزاتی و تکنولوژیکی بخش خصوصی در اجرای پروژه
عدم امکان/توانایی در بکارگیری متخصصین خارجی در اجرای پروژهها
نبود/کمبود منابع انسانی باتجربه و کارآمد در بخش خصوصی
کمتجربگی بخشهای خصوصی در زمینه قراردادهای مشارکتی
عدم اعتماد متقابل بخشهای عمومی و خصوصی
عدم سازمانیافتگی شرکتهای فعال در بخش خصوصی
عدم ایجاد تعامل نظاممند بین بخش عمومی و خصوصی
ضعف دانش علمی کارکنان بخش عمومی در اجرای پروژههای عمرانی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

سیاسی و حقوقی

گروه

ردیف

موانع در جلب مشارکت بخش خصوصی

عدم مهارتهای تأمین منابع مالی توسط بخش عمومی
عدم بکارگیری روشها و ابزارهای جدید در تأمین منابع مالی
عدم حمایتهای مالی و مالیاتی مناسب از سوی بخش عمومی
عدم تضمین دولت برای بازگشت سرمایه با نرخ سود مناسب
وابستگی مالی پروژه به سایر پروژهها در دوره بهرهبرداری
عدم وجود نقدینگی در بخش خصوصی
عدم توجه پیمانکار به روشهای اجرا جهت کاهش هزینهها
عدم توجیهپذیری مالی بخش خصوصی جهت اخذ پروژه
عدم اطمینان از هزینههای مالی در دوره نگهداری و بهرهبرداری به دلیل تورم
عدم اطمینان در سرمایهگذاری و پایین بودن مبلغ قراردادها

نبود یک قرارداد واضح و روشن برای سرمایهگذاری پروژههای مشارکتی
فراهم نبودن زیرساختهای قانونی و فنی جهت جلب مشارکت
وجود تعارضات و اختالفات زیاد میان ذینفعان پروژه
نبود بخش سوم (میانجیگر) در صورت بروز اختالفات
عدم تضمین پایبندی به قراردادها در بلندمدت از سوی طرفین
تغییرات سیاسی و قانونی مداوم در بخش عمومی
فقدان مدیران الیق در سایت گذاریهای سازمانهای عمومی
رابطهگرایی شدید سیاسی در واگذاری پروژهها
عدم تخصیص ریسک مناسب میان بین بخشها

ادبیات تحقیق پایش شد و تعدادی از موانع حذف و مواردی نیز

 -2-4تحلیل آماری دادهها

اضافه گردید .سپس پرسشنامه نهایی براساس موانع شناسایی شده

در این بخش به بررسی شاخصهای آماری توصیفی متغیرها

ندوین شد .پرسشنامه مذکور میان متخصصان انتخاب شده از هر دو

میپردازیم .واضح است که از دادههای خام ب ه تنهایی نمیتوان

بخش عمومی و خصوصی توزیع گردید .در نهایت پس از جمعآوری

اطالعات جامع و اساسی کسب کرد و باید تا حد توان آنها را به

پرسشنامه ،نتایج موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفت .جدول

وسیله شاخصها خالصه نمود .در این قسمت شاخصهای رایج جهت

 3نشان دهنده دستهبندی موضوعی موانع جلب مشارکت بخش

توصیف دادهها و اطالعات ارائه شده است .جدول  4نشاندهنده

خصوصی در اجرای پروژههای ساختوساز شهری میباشد.

آمار توصیفی گروههای 3گانه است؛ که ستونهای جدول به ترتیب
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Table 4. Descriptive statistics of data
گروه

میانگین

انحراف معیار

موانع مالی و اقتصادی در جلب مشارکت بخش خصوصی

83/52

5/38

موانع فنی و سازمانی در جلب مشارکت بخش خصوصی

25/52

3/83

موانع سیاسی و حقوقی در جلب مشارکت بخش خصوصی

82/23

8/99

جدول  .5نتایج مقدار معناداری آماری طبق آزمون کولموگروف اسمیرنف
Table 5. Results of statistical significance according to Kolmogorov-Smirnov test
گروه

مقدار معناداری

موانع مالی و اقتصادی در جلب مشارکت بخش خصوصی

0/000

موانع فنی و سازمانی در جلب مشارکت بخش خصوصی

0/000

موانع سیاسی و حقوقی در جلب مشارکت بخش خصوصی

0/000

میانگین و انحراف معیار دادهها (میزان پراکندگی نسبت به میانگین

توزيع کلیه دادهها و دستههای مختلف غیرنرمال است .با توجه

دادهها) را نشان میدهند .جدول  4نشان میدهد که میانگین مربوط

به اینکه توزیع دادهها غیر نرمال است ،میبایست از آزمونهای

به گروه موانع فنی و سازمانی در جلب مشارکت بخش خصوصی بیش

ناپارامتریک استفاده نمود.

از  42است؛ یعنی نظر افراد در مورد آن متغیر متمایل به زیاد و خیلی
زیاد است .همچنین میانگین مربوط به گرو ه موانع مالی و اقتصادی و
سیاسی و حقوقی در جلب مشارکت بخش خصوصی به ترتیب 38/25

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

و  35/51است.

معادل ناپارامتری برای آنالیز یکطرفه ( ،)ANOVAآزمون
کروسکال-والیس است که نتایج آن در جدول  6ارائه شده است.

 -1-2-4بررسی نرمال بودن دادهها

این آزمون برای بررسی برابری میانگین  3گروه پرسشنامه از نظر

براي اين منظور از آزمون کولموگروف -اسميرنوف استفاده شده

کارشناسان در سه گروه مشاور ،کارفرما و پیمانکار میباشد .با توجه

است .اين آزمون يکي از آزمونهای نيکويي برازش است و براي

به نتیجه بدست آمده ،فرض برابری میانگین سه گروه پرسشنامه از

بررسي اينکه توزيع متغيري با توزيع نظري خاصي همگون است

نظر کارشناسان در سه گروه مشاور ،کارفرما و پیمانکار در گروه موانع

ي گيرد .در اين پژوهش با استفاده از
يا خير مورد استفاده قرار م 

مالی و اقتصادی در جلب مشارکت بخش خصوصی در سطح  0/05رد

اين آزمون ،نرمال بودن دادههای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.

میشود؛ بنابراین براساس نتایج بدست آمده ،سه گروه مشاور ،کارفرما

فرضيه مورد استفاده در اين آزمون بهصورت زير است:

و پیمانکار نظرات متفاوتی در گروه موانع مالی و اقتصادی داشتهاند،
H0 : P >0/05

ولی در گروههای موانع فنی و سازمانی و موانع سیاسی و حقوقی

توزيع دادهها نرمال است

H1 : P <or=0/05

در جلب مشارکت بخش خصوصی نظر سه گروه با یکدیگر اختالف

با توجه به نتايج جدول  5سطح معناداري تمامي دستههای

معنادار نداشته است؛ یعنی سه گروه مشاور ،کارفرما و پیمانکار نظرات

پژوهش از  0/05کوچکتر بوده (فرض صفر رد میشود) و در نتیجه

یکسانی نسبت به این دو گروه داشتهاند .به منظور آگاهی از اینکه

توزيع دادهها نرمال نيست
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جدول  .6نتایج 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
گروه

مقدار معناداری

مربع کای

موانع مالی و اقتصادی در جلب مشارکت بخش خصوصی

3/310

8/6

موانع فنی و سازمانی در جلب مشارکت بخش خصوصی

3/350

5/8

موانع سیاسی و حقوقی در جلب مشارکت بخش خصوصی

3/131

4/5

کدامیک از گروهها با یکدیگر اختالف معنیدار دارند از آزمون تعقیبی

است .پس از آن نیز به ترتیب موانع مالی و اقتصادی و موانع سیاسی

من-ویتنی استفاده میشود.

و حقوقی دارای اهمیتهای بعدی هستند .جهت اولویتبندی موانع
نیز از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج آن در جدول  9ارائه
شده است.

 -3-2-4نتایج آزمون من ویتنی و ویلکاکسون
آزمونهای من ویتنی و ویلکاکسون در حقیقت معادلهای آزمون
 Tدو نمونهای مستقل در آزمونهای پارامتریک هستند .فرض صفر
در این آزمون برابری و یکسان بودن نظرات دو گروه میباشد و در

 -3-4نتایج و بحث ارتباط بین متغیرهای تحقیق

 -1-3-4بررسی همبستگی اسپیرمن برای ارتباط خطی بین

متغیرهای تحقیق

صورت رد فرض صفر یعنی نظرات دو گروه در گروه موانع مالی و

ضریب همبستگی ،یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین

اقتصادی یکسان نبوده است .بنابراین طبق نتایج آزمون من-ویتنی و

همبستگی دو متغیر است .جهت همبستگی بین متغیرهای این

ویلکاکسون ارائه شده در جدول  ،7میتوان نتیجه گرفت که نظرات

پژوهش به دلیل غیرنرمال بودن دادهها از همبستگی اسپیرمن

گروه کارفرما و پیمانکار یکسان بوده است و نظرات یکسانی در مورد

ف شده است که بین
استفاد ه شده است .این ضریب ب ه گونهای تعری 

موانع مالی و اقتصادی داشتهاند ،ولی گروههای کارفرما و مشاور و

 -1و  +1میباشد .هر چه این ضریب به یک نزدیکتر باشد یعنی دو

پیمانکار و مشاور نظرات متفاوتی در مورد موانع مالی و اقتصادی

متغیر رابطه قویتری با یکدیگر دارند .ضریب همبستگی شدت رابطه

داشتهاند.

و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد .مقدار

 -4-2-4اولویتبندی موانع جلب مشارکت بخش خصوصی

جهت اجرای پروژههای ساختوساز شهری

یک نشاندهنده رابطه خطی همجهت و کامل و مقدار صفر حاکی از
عدم وجود رابطه خطی است .در جدول  10ضرایبی که در سطح 0/05
و  0/01معنیدار هستند به ترتیب با یک ستاره و دوستاره مشخص

براساس آزمون فریدمن دستههای اصلی موانع جلب مشارکت

شدهاند .رگرسیون و همبستگی بر اساس هدف با هم متفاوت هستند.

بخش خصوصی جهت اجرای پروژههای ساختوساز شهری

هدف مدلهای همبستگی بررسی میزان رابطه دو یا چند متغیر است؛

اولویتبندی گردید .در جدول  8هر سه گروه مورد بررسی ،براساس

درحالیکه رگرسیون به دنبال پیشبینی یک یا چند متغیر بر اساس

اهمیت اولویتبندی شدهاند .طبق آزمون فریدمن موانع فنی و

یک یا چند متغیر دیگر است .جدول  11ضریب همبستگی دوبهدو،

سازمانی بیشترین اهمیت را در جلب مشارکت بخش خصوصی داشته

مهمترین موانع (موانع  1تا رتبههای  1تا  )4بدستآمده مطابق نظر
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Table 7. Mann-Whitney Wilcoxon statistic test results for two-way comparison of financial and economic barriers to
private sector participation
گروه

آماره من-ویتنی

آماره ویلکاکسون

مقدار معناداری

گروه کارفرما و پیمانکار

381

888/5

0/143

گروه کارفرما و مشاور

31/5

81/5

0/000

گروه پیمانکار و مشاور

335/5

383/5

0/005

جدول  .8اولویتبندی گروهها بر اساس آزمون فریدمن
Table 8. Prioritize groups based on Friedman test
گروه

رتبهبندی معیارهای اصلی

موانع فنی و سازمانی در جلب مشارکت بخش خصوصی

1

موانع مالی و اقتصادی در جلب مشارکت بخش خصوصی

2

موانع سیاسی و حقوقی در جلب مشارکت بخش خصوصی

3

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

رتبه

ضعف دانش مدیریت و کنترل پروژههای ساخت در شرکتهای خصوصی

A--1

عدم توجه پیمانکار به روشهای اجرا جهت کاهش هزینهها

B --2

عدم ایجاد تعامل نظاممند بین بخش عمومی و خصوصی

C--3

عدم بکارگیری روشها و ابزارهای جدید در تأمین منابع مالی

D--4

رابطهگرایی شدید سیاسی در واگذاری پروژهها

5

فراهم نبودن زیرساختهای قانونی و فنی جهت جلب مشارکت

6

ضعف تجهیزاتی و تکنولوژیکی بخش خصوصی در اجرای پروژه

7

عدم اطمینان از هزینههای مالی در دوره نگهداری و بهرهبرداری به دلیل تورم

8

فقدان مدیران الیق در سیاستگذاریهای سازمانهای عمومی

9

ضعف دانش علمی کارکنان بخش عمومی در اجرای پروژههای عمرانی

11

وجود تعارضات و اختالفات زیاد میان ذینفعان پروژه

11

نارساییهای ارتباطی بین بخشهای خصوصی و سازمانها

12

عدم وجود نقدینگی در بخش خصوصی

13
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جدول  .10بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن برای مهمترین موانع
Table 10. Investigation of Spearman correlation coefficient for the most important barriers
D

C

B

A

-0/1

-0/181

-0/151

1

A

1

-0/151

B

0/090



-0/181

C

0/000



-0/1

D

0/000
0/888





1

0/090



1
0/888



شهری شده است ،عدم بکارگیری روشها و ابزارهای جدید در تأمین

کارشناسان را نشان میدهد.
طبق نتایج جدول  ،10عدم توجه پیمانکار به روشهای اجرا جهت

منابع مالی در بخش خصوصی بوده است .لذا میتوان نتیجه گرفت

کاهش هزینهها با عدم ایجاد تعامل نظاممند بین بخش عمومی و

که یکی ازراهکارهای دیگر و اساسی جلب مشارکت بخش خصوصی

خصوصی رابطه خطی مستقیم و معنادار باالیی دارد ،بنابراین طبق

استفاده از روشها و ابزارهای جدید در تأمین منابع مالی میباشد.

این همبستگی باال بین این دو متغیر میتوان نتیجه گرفت که طبق

در آخرین بررسی همبستگی دوبهدو متغیرهای پژوهش ارتباط

نظر کارشناسان ،توجه پیمانکار به روشهای اجرای مناسب و نوین

مستقیم و معنادار بین عدم توجه پیمانکار به روشهای اجرا جهت

جهت کاهش هزینهها موجب ایجاد تعامل نظاممند بیشتر بین بخش

کاهش هزینهها و عدم بکارگیری روشها و ابزارهای جدید در تأمین

عمومی و خصوصی میگردد .همچنین میتوان نتیجه گرفت که یکی

منابع مالی مجدد مورد تأیید قرار گرفته است که یکی ازراهکارهای

از علل عدم تعامل نظاممند بین بخش عمومی و خصوصی ،ناشی

جلب مشارکت بخش خصوصی جهت اجرای پروژههای ساختوساز

از عدم توجه پیمانکاران به روشهای اجرا و استفاده از روشهای

شهری ،توجه پیمانکاران بخش خصوصی به روشهای اجرایی نوین

سنتی و غیر کارآمد در پروژههای عمرانی بوده است؛ بنابراین یکی

و مناسب جهت کاهش هزینهها و همچنین استفاده از روشها و

از راهکارهای مهم جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای

ابزارهای جدید در تأمین منابع مالی بوده است .واضح است که اگر

پروژههای ساختوساز شهری ،آگاه ساختن پیمانکاران به استفاده از

روشها و ابزارهای قدیمی جوابگو بودند ،در حال حاضر مشارکت

روشهای نوین اجرا و همچنین ارائه روشهای مدیریتی مناسب جهت

بخش خصوصی در اجرای پروژههای ساختوساز شهری به میزان

کاهش هزینهها در پروژههای ساختوساز شهری است .در نتیجه با

فعلی در سطح پایینی نبود؛ بنابراین الزم است در اجرای روشها و

استفاده پیمانکار از روشهای اجرایی مناسب ،هزینهها در پروژهها

ابزارها تجدیدنظر گردد تا بتوان با تغییر رویه به جلب هرچه بیشتر

کاهش مییابد و در نتیجه بخش عمومی ،رغبت بیشتری به تعامل

بخش خصوصی در اجرای پروژههای ساختوساز شهری دست یافت.

با بخش خصوصی پیدا میکند و در نهایت این امر موجب افزایش

این تغییر نیازمند افزایش دانش مدیریت و کنترل پروژههای ساخت

مشارکت بخش خصوصی در پروژههای ساختوساز شهری میگردد.

در شرکتهای خصوصی میباشد .طبق نظر کارشناسان و عوامل پروژه

همچنین در رابطه همبستگی دوبهدو متغیرهای پژوهش ،عدم

مهمترین عامل تأثیرگذار در پایین بودن ایجاد جلب مشارکت بخش

ایجاد تعامل نظاممند بین بخش عمومی و خصوصی با عدم بکارگیری

خصوصی در پروژهها ،ضعف دانش مدیریت و کنترل پروژههای ساخت

روشها و ابزارهای جدید در تأمین منابع مالی نیز رابطه مستقیم و

در شرکتهای خصوصی بوده است .همچنین طبق آمار توصیفی

بسیار قوی داشته است .این نشانگر این است که یکی از دالیل اصلی

مالحظه گردید که کمترین میزان مشارکت در بین افراد پاسخدهنده

عدم تعامل نظاممند بین بخش عمومی و خصوصی که موجب کاهش

در پروژههای عمرانی حاضر مربوط به عدم استفاده و استخدام مدیران

جلب مشارکت بخش خصوصی جهت اجرای پروژههای ساختوساز

حرفهای ساخت جهت مدیریت کنترل پروژههای ساخت بوده است،
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درحالیکه ضعف مدیریتی در پروژههای ساختوساز شهری یکی از

و استفاده از روشهای سنتی و ناکارآمد ،عدم ایجاد تعامل نظاممند

علل کاهش جذب مشارکت بخش خصوصی بوده است.

بین بخش عمومی و خصوصی ،عدم بکارگیری روشها و ابزارهای

 -5نتیجهگیری

جدید در تأمین منابع مالی از مهمترین موانع شناساییشده است؛
ولی این موانع به تنهایی نمیتوانند مشارکت بخش خصوصی را در

در پژوهش حاضر سعی گردید با مطالعه دقیق ادبیات تحقیق،

پروژههای ساختوساز شهری بهبود دهند .طبق نتایج پژوهش حاضر

کلیه موانع جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای زیربنایی

متغیرهایی مانند رابطهگرایی شدید سیاسی در واگذاری پروژهها،

شناسایی گردد و با استفاده از اخذ نظر متخصصان پروژههای مشارکت

فراهم نبودن زیرساختهای قانونی و فنی جهت جلب مشارکت،

عمومی-خصوصی ،عمده موانع جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی

ضعف تجهیزاتی و تکنولوژیکی بخش خصوصی در اجرای پروژهها،

در پروژههای شهری براساس موانع شناسایی شده استخراج گردد.

عدم اطمینان بخش خصوصی از هزینههای مالی در دوره نگهداری و

به صورت روشنی مشخص است که ماهیت پروژههای شهری با سایر

بهرهبرداری به دلیل تورمهای ناپایدار در ایران ،فقدان مدیران الیق در

پروژههای زیربنایی از قبیل راهها ،آب و فاضالب ،نفت و گاز و مخابرات

سیاستگذاریهای سازمانهای عمومی ،اجرای سیاستهای نادرست

متفاوت است .پروژههای زیربنایی شهری از جمله پلها و راههای

به دلیل ضعف دانش علمی کارکنان و مدیران بخش عمومی در

درون شهری پروژههای تجاری و تفریحی و طرحهای کالن اقتصادی،

اجرای پروژههای عمرانی ،عدم مهارتهای مدیران اجرایی در کنترل،

اجتماعی و زیستیمحیطی از نظر نوع خدمات و نحوه بهرهبرداری و

وجود تعارضات و اختالفات زیاد میان ذینفعان پروژه و درنتیجه

نیز تضمین در بازگشت سرمایه موردنظر با سایر پروژههای زیرساختی

نارساییهای ارتباطی بین بخشهای خصوصی و سازمانها با یکدیگر

متفاوت هستند .براین اساس میتوان گفت که تفاوت بارزی میان

نیز موانع مهمی در راه سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای

پروژههای شهری و سایر پروژههای زیربنایی وجود دارد .بررسیها

شهری میباشند .در ایران تصویب اصل  44قانون اساسی مبنی بر

نشان میدهد که جذب سرمایههای بخش خصوصی داخلی و خارجی،

خصوصیسازی و مشارکت بخش خصوصی ،گام بلندی در راستای

برای اجرای پروژههای شهری از روشهای مهم تأمین منابع مالی

جلب مشارکت بخش خصوصی بوده است .همچنین از آنجا که یکی

در حوزه مدیریت شهری میباشد .با استفاده از این روش تأمین

از مهمترین معیارهای موفقیت پروژههای مشارکت عمومی-خصوصی،

مالی بدون تردید میتوان منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژهها و

انتخاب بخش خصوصی یا پیمانکار متناسب با معیارهای سازمانهای

طرحهای شهرداریها را که نسبت به گذشته متنوعتر و حجیمترهم

دولتی و ابعاد و پیچیدگیهای پروژه میباشد؛ لذا موفقیت در این

شده است ،را تأمین نمود .در حال حاضر با توجه به مشکالت متعدد

پروژهها نیازمند دید سیستمی مدیران است تا با برطرف کردن موانعی

اقتصادی و وجود تحریمها ،یکی از رویکردهای اصلی در حوزههای

همچون رابطهگرایی شدید سیاسی در واگذاری پروژهها ،شرایط را

مدیریت شهری در ایران ،کاهش وابستگی پروژههای ساختوساز

برای موفقیت بخش خصوصی در بدستگیری پروژههای مشارکتی

شهری به کمکهای دولتی و حرکت به سمت شناسایی درآمدهای

فراهم آورند .مهیا نمودن بسترهای مناسب جهت برطرف نمودن موانع

پایدار و روشها و ابزارهای جدید تأمین منابع مالی در مدیریت شهری

شناسایی شده در این تحقیق ،از جمله راهکارهای مناسب جهت جلب

نظیر جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی ،انتشار اوراق مشارکت

هرچه بیشتر مشارکت بخش خصوصی در پروژههای عمرانی میباشد.

و استفاده از تسهیالت بانکی است .طبق نتایج پژوهش حاضر از
مهمترین راهکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی رفع موانعی
مانند ضعف دانش مدیریت و کنترل پروژههای ساخت در شرکتهای
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