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چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی متغیرهایی است که در موفقیت مشارکتهای عمومي-
خصوصی تاثیرگذارند .در این پژوهش پس از جستوجوی فراوان در میان کارشناسان
و دستاندرکاران آشنا به این حوزه ،بیست و پنج نفر از کارشناسان حوزه زیرساختی
خدماتی کشور شناسایی شده و مورد آزمون قرار گرفتهاند .از اين افراد خواسته شده به
پرسشهای پرسشنامه از دو جنبه پاسخ دهند؛ در یک بعد از آنها خواسته شده بیان کنند
از دید آنها ،متغیرهای شناساییشده در پژوهش تا چه اندازه اهمیت دارند و در بعد دیگر
با استفاده از تجربه خود مشخص کنند این متغیرها تا چه اندازه در پروژههای شراكت
عمومي-خصوصی ایران وجود دارد .پرسشنامه بر اساس مبانی نظری و مقاالت مرتبط
با موضوع پژوهش ،تهیه شده است .همچنین با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،اعتبار
پرسشنامه حاضر  0/934اعالم شده است .در این پژوهش برای اندازهگیری اهمیت
و میزان متغیرهای شناساییشده از تکنیک آنتروپیشانون برای تحلیل محتوا استفاده
شده و در نتیجه آن بیان شده که «میزان اعتماد بین طرفین شراكت» از باالترین
اهمیت و «عدم توانمندی بخش عموميبرای تجدید ساختار متناسب با شراكت عمومي-
خصوصی» از کمترین اهمیت (از دید پاسخدهندگان) برخوردار است.
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توسعه زیرساختها نقش بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها دارد و روند اجرای آن زمینهساز
رونق سایر فعالیتهای اقتصادی است .کشورهای توسعهیافته ،زیرساختهای خود را از پیش دایر
کرده و منابع فراوانی برای انجام پروژههای جدید و نگهداری صحیح پروژههای قدیم فراهم ساختهاند،
لیکن کشورهای در حال توسعه به توسعه در زیرساختها نیاز دارند .طبق برآورد بانک توسعه آسیا،1
زیرساختهای کشورهای منطقه آسیا در یک دهه آینده ،به بیش از يك تریلیون دالر منابع مالی نیاز
خواهد داشت (صیامينمین ،منظور.)1391 ،
شراكت عمومي-خصوصی یک قرارداد بین بخشهای خصوصی و عمومي است به صورتی
که بخش خصوصی مقدار قابل توجهی از مسئولیت تامین مالی و تکنیکی را بر عهده دارد و در
عملیاتی طراحی ،مالی ،ساخت و بهرهبرداری یک پروژه سهیم است (، )Ngcuka, 2010
ریسک
ِ
این نوع شراكت شامل عناصری چون فرآيند قرارداد ،تخصیص ریسک ،مکانیسم پرداخت و غیره
است .حسنزاده ( )1391برای این نوع فعالیت اقتصادی مدلهای مختلف شناختهشدهای را در یک
گروهبندی ،بسته به انواع مختلف قرارداد و انتقال ریسک مطرح ميكند:
 .1خرید ،ساخت ،راهاندازی2؛  .2ساخت ،مالکیت ،راهاندازی3؛  .3ساخت ،مالکیت ،راه اندازی،
انتقال4؛  .4ساخت ،راهاندازی ،انتقال5؛  .5ساخت ،رهن ،راهاندازی ،انتقال6؛ .6طراحی ،ساخت ،تامین
مالی ،راهاندازی7؛ .7تامین مالی تنها8؛ .8قرارداد راهاندازی و نگهداری9؛ .9طراحی ،ساخت10؛ .10

)1. ADB (Asian Development Bank
)2. Buy-Build-Operate (BBO
)3. Build-Own-Operate (BOO
)4. Build-Own-Operate-Transfer (BOOT
)5. Build-Operate-Transfer (BOT
)6. Build-Leas-Operate-Transfer (BLOT
)7. Design-Build- Finance-Operate (DBFO
8. Finance Only
)9. Operate and Maintain (O&M
)10. Desing-Build (DB
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پروانه راهاندازی.1
بسیاری از پروژههاي شراكت عمومي-خصوصی در کشور با عدم موفقیت روبهرو شده است یا
اینکه با مشکالت فراوانی مواجه است .این ناکاميها دالیل متفاوت دارد که از این میان ميتوان به
نتیجه پژوهش ویژه ( )1391اشاره کرد؛ که مشکالت اجرای پروژههای شراكت عمومي-خصوصی
در ایران را عدم هماهنگی در اجرای اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالميایران و تنظیم مقررات
اجرایی سیاست اصل  44قانون اساسی ميداند یا اینکه غمامي ( )1391طی مقالهای پژوهشی،
ریسکها و تهدیدهای شراكت عمومي-خصوصی در ایران را نبود یا عدم کارایی قوانین و مقررات
مورد نیاز ،عدم حمایت دولت از بخش خصوصی و نبود مشوقها و تضامین شراكت ،عدم اشتیاق و
تالش بخش خصوصی برای دستیابی به اطالعات و دستاوردهای نوین فناوری و باالبردن سطح
تخصصها و تواناییهای داخلی برای استفاده از این فناوریهای نوین و در نهایت بوميساختن آنها،
برشمرده است .همچنین اکثر عالمان این حوزه کمبود بودجههای دولتی و عدم توانایی تامین مالی
پروژههای شراكت عمومي-خصوصی را که بسیار پرهزینه و گاهی اوقات بسیار بلندمدت نیز هستند
از دالیل بنیادی این ناکاميها ميدانند .این پژوهش تالش برای شناخت متغیرهای موثر بر توسعه
شراكت عمومي-خصوصی در جمهوری اسالمي ایران را بر اساس ظرفیتهای قانونی ،اقتصادی،
مدیریتی و عملیاتی و سایر ظرفیتهای موجود احتمالی دارد.
آنطورکه بیان شد ایجاد زیرساختها در بلندمدت میسر است .بعض ًا این مدت ،به  30سال هم
ميانجامد و نیاز به سرمایهگذاری اولیه فراوان نیز دارد؛ با توجه به ضعفهای بخش عموميبرای
انجام تمام پروژههای زیرساختی (چه از نظر تامین مالی و چه از نظر تعداد منابع انسانی و تجهیزات
و چه از نظر تخصصهای الزم ممکن است دچار ضعف باشد) .بهنظر ميرسد ميتوان این مشکالت
را با شریک کردن بخش خصوصی در عملیات ایجاد زیرساختها ،برطرف كرد یا حداقل کاهش
داد .این راه حل و مدل در اروپا به خوبی شناخته شده و اهمیت این شیوه برای ایجاد زیرساختها
برای آنان روشن شده است ،همچنان که با تمرکز و دقت در نمودارهای ( ،)1بیان شده است
(.)Economic and Financial Report, 2010

1. Operation Licence
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نمودار  :1سرمایهگذاری دولتها در شراكت عمومي-خصوصی بر حسب درصد از کل  GDPمیانگینهای پنجساله

1

در ایران نیز تجربیات موفقي در این حوزه صورت گرفته است .در جدول زیر فعالیتهای انجامشده
شش کالنشهر طی سالهای  86-87بر حسب رتبه در حوزه شراكت عمومي-خصوصی به نمایش
درآمده است (دانشجعفری.)1391 ،
با وجود این تجربیات در حوزه شراكت عمومي-خصوصی لیکن ميتوان شکاف و فاصله بسیار
زیادی را با وضع مطلوب این پروژهها در کشور شاهد بود .این نوع شراكتها ،طوالنیمدت و معمو ًال
بسیار پرهزینه هستند و تامین منابع مالی برای آنها بسیار پراهمیت است.

فرانسه =1. FR
دانمارک =DE
ایرلند =EL
اسپانیا =ES
مجارستان =HU
یونان =IE
ایتالیا =IT
هلند =NL
پرتغال =PT
بریتانیا =UK
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جدول  :1شراكت عمومي-خصوصی درشش کالنشهر ایران ()86-87
رتبه

نام شهر

ارزش پروژههای شراكتی (به میلیارد ریال)

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

تبریز
تهران
مشهد
اصفهان
قم
شیراز

36350
11150
1160
320
200
180
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با توجه اهمیت و ضرورت این حوزه ،این پژوهش در پی آن است که به منظور مرتفع کردن
مشکالت شراکتهای عمومي-خصوصی و دستیابی به اصول و الزاماتی که منجر به موفقیت آنها
ميشوند ،متغیرهای موثر بر موفقیت شراکتهای عمومي-خصوصی را شناسایی کرده و براساس
اهمیت و اولویت این متغیرها از دید کارشناسان این حوزه ،پیشنهادهايي را ارائه دهد.
تعريف شراكت عمومي-خصوصي
لغتنامه مشهور آکسفورد تزاروس برای واژه « »Partnershipتعریف« :یک مالکیت تجاری که
مزایای آن توسط دو یا چند نفر تسهیم شده است» و برای واژه « »Participationتعریف« :عمل
شرکت کردن در یک فعالیت یا رویداد» را ارائه داده است .شراكت عمومي-خصوصي يك قرارداد
بين بخشهاي خصوصي و عمومي است كه در آن به منظور ارائه يك خدمت و اجراي يك پروژه،
شريك بخش خصوصي بيشترين سهم را از تامين مالي پروژه برعهده ميگيرد (.)Brown, 2009
براساس تعريف باال نحوه ورود و دخالت بخش خصوصي را در تدارك و تهيه يك زيرساخت ،از
دريچه تامين منابع مالي تعريف كرده است .در تعريفي كه اداره حمل و نقل آمريكا ارائه كرده است،
اين دامنه بسيار وسيعتر تعريف شده است :يك شراكت عمومي-خصوصي ،توافقي قراردادي است
كه بين بخش عمومي و بخش خصوصي منعقد ميشود و در آن به بخش خصوصي اجازه داده
ميشود تا نسبت به قراردادهاي معمولي ،شراكت بيشتري داشته باشد .اين توافقنامه حاوي توافقي بين
آژانسي دولتي (عمومي) كه صاحب قرارداد تلقي ميشود و يك بخش خصوصي است كه مسئوليت
نوسازي ،ساخت ،بهرهبرداري ،نگهداري يا اداره يك تاسيسات را برعهده میگیرد .در شرايطي اين
شراكت شكل ميگيرد كه بخش عمومي يا دولتي ،مالكيت تاسيسات را براي خود حفظ ميكند و در
عوض بخش خصوصي اين امتياز را دارد كه پيرامون چگونگي تكميل پروژه ،آزادي عمل داشته باشد
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( .)U.S.Department of Transportoction, 2004پروژهها و قراردادهاي مرسومي كه دولتها از
آنها براي توسعه خدمات و زيرساختها از آن بهره ميگيرند چند تفاوت اساسي با قراردادهاي شراكت
عمومي-خصوصي دارد كه در زير به چند تفاوت اصلي آنها اشاره شده است:
1 .1پروژههاي شراكت عمومي-خصوصي از ابعاد و جنبههاي ايجاد ،راهاندازي و مديريت پروژه
با پروژههاي ساخت معمولي تفاوت دارند .در اين نوع قراردادها و مشاركتها ،فرآيندهاي
اداري و فرآيندهاي تاييدي و مجوزها با قراردادهاي مرسوم نيز متفاوت هستند.
2 .2زماني كه بحث بر سر ايجاد يك كسبوكار قوي است ،مدل  ،PPPبراي پروژههاي
زيرساختي بسيار خودنمايي ميكنند.
3 .3در پروژههاي شراكت عمومي-خصوصي ،تمركز پروژه تنها بر روي ارائه و تحويل يك
خدمت نيست بلكه در آنها تمركز براي ارائه خدماتي ويژه كه از نظر كميت و كيفيت بسيار
تعريف شده و مشخص هستند ،است.
4 .4قلب هر پروژه  PPPدر مرحلة طراحي پروژه ،تقسيم و تخصيص ريسك است و اين عامل
به نسبت پروژههاي ساخت معمولي بسيار متفاوت است .هر دو طرف شراكت بايد ريسكها
را به درستي درك كنند و بر سر نحوه تخصيص آنها بين خودشان به توافق برسند.
عموم ًا قراردادهاي شراكت عمومي-خصوصي به نسبت قراردادهاي ساخت مرسوم روند بسيار
طوالنيتري دارند و بههمين دليل مديريت روابط بين شركت خصوصي و آژانس مجري قرارداد (بخش
عمومي) بسيار ضروري به نظر ميرسد ،تا بتواند با مديريت قوي اين روابط به موفقيتي قابل توجه
برسد ( .)Abdul Quium, 2011خصيصه اصلي تمام تصميمات اقتصادي و مديريتي ،ارزيابيهاي
آن است .در علم اقتصاد هيچ تصميمي بدون ارزيابي و تجزيه و تحليل هزين ه-فايده ،از اعتبار كافي
برخوردار نيست .به همين منوال نيز در علم مديريت هر تصميمي در جهت كارايي و اثربخشي معنا
ميگيرد و چشمپوشي از معايب يك تصميم ممكن است كل يك تصميم را با خطر شكست مواجه
كند .بحث مشاركتهاي عمومي-خصوصي نيز از اين مقوله مستثني نیست .به نظر بسيار عاقالنه
ميآيد كه براي اتخاذ تصميمي مبني بر بهكارگيري يك مدل  PPPتمام جنبههاي منفي و مثبت آن
در نظر گرفته شود .به همين دليل در ادامه نكاتي براي روشن شدن معايب و مزيتهاي اين مدل
بيان شده است.
( Sorg )2010نكات مثبت  PPPرا اینگونه بیان داشته است:
1 .1برنامهريزي قابل اطمينان در طول مدت اجراي پروژه
2 .2هزينههاي روشن و ضمانتشده
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3 .3وجود انضباط براي كاركنان
4 .4تركيب و ادغام مراحل ساخت و خدمترساني
5 .5همكاري مناسب مديريان و مديريتها در فاز ساخت
6 .6وجود اطمينان از كيفيت اقدامات در مرحله نگهداري
7 .7نبود دغدغههای پروژههای کوتاهمدت.
) Virginiatan, Allen, Overy (2012نكات منفي  PPPرا برشمرده است:
 .1امكان ورشكستگي سرمايهگذار
 .2روند بلندمدت قرارداد ،فرآيند قرارداد را پيچيده ميسازد و شرايط را براي پيشبيني و تخمين
نتايج بسيار سختت ر ميكند ،پس محيطي مخاطرهآميزتر را ایجاد ميكند.
 .3تعداد طرفين درگير در اين پروژهها ماهيت اين نوع قراردادها را پيچيدهتر ميسازد به هـمين
دليل هزينه معامالت و تراكنشها نسبت به قراردادهاي مرسوم نیز باالتر ميرود.
 .4پروژههاي  PPPسالهاي زيادي براي تكميل شدن و به سرانجام رسيدن نياز دارند.
 .5در طول مدت طوالني پروژه به دليل وجود مسائل سياسي در طرف دولتي ،احتمال مواجهه
بخش خصوصي با ورشكستگي يا برعکس ،کسب سودهاي بيش از حد ،هميشه وجود دارد.
 .6باز هم به دليل ماهيت بلندمدت قراردادهای شراكت عمومي-خصوصي ،بدهيها (وامها) قبل
از اينكه پروژه به مرحلة سوددهي برسد بسيار پرهزينه و زيانآور هستند.
 .7گاهي اوقات بخش عمومي به دلیل دسترسي به منابع مالي و وامهاي ارزان ،بسیار آسانتر
تامین مالی پروژه را انجام ميدهد و نیازی به شراكت بخش خصوصی نیست.
عوامل موثر بر موفقيت شراكت عمومي-خصوصي
( Abdul, Quium (2011شراكتهاي عمومي-خصوصي را بر اساس تفاوتهاي زير تفكيك و
دستهبندي کرده است :مالكيت داراييهاي سرمايهاي ،تعهدات و مسئوليتها در قبال سرمايهگذاري،
ريسكهاي تقبل شده ،مدت زمان قرارداد.
براساس اين تفاوتها انواع شراكتهاي عمومي-خصوصي به پنج طبقه و گروه اصلي تقسيم
ميشوند.

1. Discipline

27
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.1قراردادهاي عرضه و مديريت 1؛  .2قراردادهاي كليد در دست2؛  .3اجاره/كرايه زمين كشاورزي3؛
 .4امتياز4؛  .5ابتكار و طرح تامين مالي بخش خصوصي5؛ و  .6مالكيت خصوصي.6
برینک ،فقدان اعتماد بین دو بخش عمومي و خصوصی ،عدم سرمایهگذاری
خارجی ،مقررات دست و پاگیر بوروکراسی ،فقدان رهبری ،مدیریت ضعیف فریب و فساد
7
(انحراف) ،سلطه سیاسی و چالشهای شناختهشده در شراكت عمومي-خصوصی شهری
را موانع و مشکالت موجود در شراكت های عمومي-خصوصی ميداند .برینک این عوامل را در
پژوهشی با عنوان «حاکمیت شرکت در شراکتهای عمومي-خصوصی :یک بع ِد مدیریت بخش
عمومی» در سال  2006به آزمون گذاشته است ) .(Brink, 2006پژوهشی در هندوستان 10 ،عامل
اصلي و بسيار ارزشمند براي كسب موفقيت در پروژههاي شراكت عمومي –خصوصي احصاء نموده
كه در شکل  2ترسيم شده است (.)Mital, Kalampukatt, 2010

شکل  :2عوامل موثر بر موفقیت شراكت در هند

1. Supply and Nanagement
2. Turnky Contracts
3. Affermage/Lease
4. Concession
)5. Private Finance Investment (PFI
6. Private Finance Initiative & Private Ownership
7. Municipal Public- Private

28
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استر چیونگ در سال  2009در مقاله خود با عنوان «توسعه بهترین چارچوب عملی برای اجرای
شراكت عمومي-خصوصی در هنگکنگ» ،طی مصاحبههای نیمهساخت یافتهای که با سه گروه
خبرگان ،بخش خصوصی و بخش عموميانجام داده است ،عوامل موثر را نیز در  3دسته طبقهبندی
کرده است.(Cheung, 2009) :
دسته اول :عوامل کلیدی از دید بخش خصوصی .1 :ثبات اقتصادی؛  .2عدم تداخل شورای
قانونگذاری؛  .3روابط خوب/روح مشارکت؛  .4اهداف و خط زمانی روشن؛  .5تخصص پردازش
در بخش خصوصی؛  .6تخصیص مناسب ریسک؛  .7پشتیبانی دولتی (رقابت)؛  .8فرآيند شفاف؛ .9
انعطافپذیری برای نوآوری؛  .10قرارداد ترغیبکننده؛  .11رسانههای مثبت.
دسته دوم :عوامل کلیدی از منظر بخش عمومی .1 :رقابت؛ .2پروژه باارزش سرمایهای بزرگ؛ .3
اسناد و قرارداد فراهمشده خوب؛  .4اعتماد ،تعهد و روح مشارکت؛  .5فرآيند شفاف؛  .6تعریف مناسب
اهداف پروژه؛  .7مشاوره عمومي؛ .8تخصیص مناسب ریسک؛ .9عناصر عملیاتی زیاد و بزرگ؛ .10
توانمندسازی؛  .11ثبات اقتصادی؛  .12مذاکرات اثربخش بین بخشها؛  .13فرآيند تامین و تدارک
رقابتی؛  .14پشتیبانی دولتی.
دسته سوم :عوامل کلیدی از منظر خبرگان و پژوهشگران .1 :اهداف روشن پروژه؛ .2خط زمانی
و مراحل قابل پیشبینی؛  .3فرآيند شفاف؛  .4مشاوره عمومي؛ .5وابستگی و تعلق پروژه؛  .6ساختار
قانونی و مکانیسم مقرراتی روشن؛  .7نیاز بازار؛  .8توانایی تکنیکی و مالی صاحب امتیاز؛  .9رقابت با
صالحیت؛  .10نقشهای تعریف شده روشن و مرتبط با یکدیگر؛  .11نیاز به بودجه پولی متناسب با
حجم پروژه؛  .12زمانبندی درست؛  .13قرارداد قوی و محکم؛  .14تعهد شرکا.
در مقالهای تحت عنوان «در مسیر فهم جامع از شراكت عمومي-خصوصی در توسعه زیرساختها»،
در سال  2009که توسط یونگ هونکواک ،یینگ ییچی و ویلیام ایبس انجام شد عوامل زیر به عنوان
عوامل تاثیرگذار بر شراكت عمومي-خصوصی شناخته شدند .1 :مسئولیت و نقش دولت؛  .2انتخاب
حق امتیاز؛  .3ریسکهای موجود در شراكت عمومي-خصوصی؛  .4تامین مالی پروژههای شراكت
عمومي-خصوصی (استراتژیهای تامین مالی و حمایتهای دولتی).
چارچوب نظری و مدل مفهوميپژوهش
پس از مطالعات بسیار در متون و پیشینههای مرتبط پژوهشی و احصای متغیرهای موثر
شناساییشده توسط  13پژوهشگر زير ،چارچوب نظری حاضر حاصل شد .در این چارچوب  66متغیر
معرفیشده که بسیاری از این متغیرها توسط چندین نفر از این پژوهشگران مورد تاکید قرار گرفته است

29

و تعدادی دیگر ،تنها توسط برخی از آنها شناسایی شده همگی در جدول ( )2بیان شدهاند.
جدول  :2چارچوب نظری پژوهش
رديف

عدم اعتماد بین دو طرف شراكت
میزان سرمایهگذاری خارجی در پروژه شراكتی

(Brink et al., 2006). (Wong et al.,
)2006

3

چارچوب قوانین و مقررات موجود برای شراكت

)(Helmy, 2011). (Ismaeil et al., 2011

4

رهبری (فقدان رهبری یا رهبری هدفمند) در
شراكت

)(Brink et al., 2006). (Agrawal, 2010

5

مدیریت پروژه

)(Brink et al., 2006). (Li et al., 2001

6

سلطه و تاثیرات سیاسی بر پروژه شراكتی

(Brink et al., 2006). (Wong et al.,
)2006

7

ارتباطات موثر بین طرفین شراكت

(Ismaeil et al., 2011). (Chiung et al.,
)2009

1
2
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8

همکاری بین اعضا و طرفهای شراكت

)(Mital, Kumar, 2010

9

حل مسائل به صورت اشتراکی

(Wong et al., 2006). (Mital, Kumar,
)2010

10

اهداف (تنوع اهداف ،روشن بودن اهداف ،اهداف
چندمزیتی) در پروژه

(Ismaeil et al., 2011). (Mital, Kumar,
)2010

11

سازگاری و سازشپذیری ( روح مشارکت) بین
طرفین

)(Mital, Kumar, 2010). (Agrawal, 2010

12

مدیریت قرارداد

)(Helmy, 2011). (Li et al., 2001

13

تسهیم و تخصیص ریسک بین طرفین

(Kwoak et al., 2009). (Ismaeil et al.,
)2011

14

پشتیبانی و حمایت از مدیریت پروژه

)(Helmy, 2011

15

تعریف نقشها و مسئولیتهای طرفین و افراد

)(Kwoak et al., 2009

16

توازن قدرت بین طرفین شراكت

)(Mital, Kumar, 2010

17

تعهد طرفین

)(Ismaeil et al., 2011). (Helmy., 2011

18

میزان ثبات اقتصادی در دوره زمانی اجرای پروژه

)(Ismaeil et al., 2011). (Helmy., 2011

19

میزان تخصص بخش خصوصی

(Ismaeil et al., 2011). (Hardcastle et al.,
)2007) (Agrawal., 2010

پشتیبانی دولتی و سیاسی از شراكت

(Ismaeil et al., 2011). (Hardcastle et
)al., 2007

شفافیت در فرآيندهای پروژه شراكتی

)Ismaeil et al., 2011). (Helmy, 2011

20
21

30

عوامل موثر

منبع
(Brink et al., 2006). (Ismaeil et al.,
)2011

ادامه جدول  :2چارچوب نظری پژوهش
رديف

عوامل موثر

منبع

23

رسانههای مثبت و موثر در محیط

)(Chiung et al., 2009

24

مشاوره عموميبرای شراكت

)(Chiung et al., 2009

25

تعداد عناصر عملیاتی پروژه

)(Chiung et al., 2009

26

قابل پیشبینی بودن خط زمانی و مراحل پروژه

)(Chiung et al., 2009). (Agrawal, 2010

27

میزان نیاز بازار به خدمت و تولیدات پروژه
شراكتی

)(Chiung et al., 2009). (Agrawal, 2010

28

میزان در دسترس بودن بازارهای مالی ( تامین
حجم پول موردنیاز پروژه)

)(Kwoak et al., 2009). (Agrawal, 2010

29

زمانبندی درست

)(Chiung et al., 2009). (Agrawal, 2010

30

فرآيند تدارکات رقابتی و فرآيند انتخاب رقابتی
کنسرسیوم

)(Kwoak et al., 2009). (Agrawal, 2010

31

سیاستهای اقتصادی سالم و مستدل در کشور
میزبان پروژه شراكتی

(Wong et al., 2006). (Hardcastle et al.,
)2007

32

حکمرانی خوب در کشور میزبان

)(Hardcastle et al., 2007

33

امکانسنجی فنی پروژه

)(Hardcastle et al., 2007

34

تسهیم و تقسیم اختیارات بین بخش خصوصی
و عمومی

(Wong et al., 2006). (Hardcastle et al.,
)2007

35

حمایت و پشتیبانی اجتماعی از شراكت

(Wong et al., 2006). (Chan et al.,
2008).

36

آژانسهای عموميسازماندهیشده برای شراكت

)(Hardcastle et al., 2007

37

ارزیابی درست و واقعی هزینهها و منفعتها
در پروژه

)(Hardcastle et al., 2007

38

سرعت فرآيندهای پروژه شراكتي

)(Helmy, 2011

39

وجود مهارتهای مکمل و متنوع در شراكت

)(Helmy, 2011). (Agrawal, 2010

40

مشوقهای قوی برای بخش خصوصی طرف
شراكت در پروژه

)(Helmy, 2011). (Li et al., 2001

41

استفاده بهینه از داراییها و امکانات در شراكت

)(Wong et al., 2006). (Agrawal, 2010

42

ارائه خدمات ابتدایی و اولیه برای شروع پروژه

)(Li et al., 2001

43

رفتارها و تدابیر خارج از حیطه قرارداد شراكت

)(Li et al., 2001

44

نگرانیها و مالحظات محیطی

)(Li et al., 2001). (Wong et al., 2006
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22

انعطافپذیری برای نوآوری در اجرا پروژه یا حل
مساله در پروژه

)(Chiung et al., 2009). (Agrawal, 2010

31

ادامه جدول  :2چارچوب نظری پژوهش
رديف
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32

عوامل موثر

منبع

45

میزان عوارض و تعرفهها

)(Wong et al., 2006). (Agrawal, 2010

46

امکان وجود یک مکانیسم کنترل اثربخش در
پروژه

)(Wong et al., 2006

47

تکرارهای زیاد و موازیکاریهای زائد در پروژه
شراكتی

)(Wong et al., 2006

48

محیط سیاسی باثبات

)(Wong et al., 2006). (Chan et al., 2008

49

ایجاد فرصتهای شغلی زیاد توسط پروژه

)(Wong et al., 2006

50

ارائه خدمات با ثبات و قابل اطمینان توسط پروژه
شراكت

)(Wong et al., 2006

51

میزان ارزش پروژه شراكت

)(Wong et al., 2006

52

اندازه پروژه شراكت

)(Wong et al., 2006

53

تجربه قبلی شرکا در همکاری با یکدیگر

)(Lihong, 2008

54

عملکرد صحیح شریک انتخابی (بخش
خصوصی)

(مرتضوی و دیگران)Lihong, 2008( .)1391،

55

وجود توافق کامل بین طرفین شراكت

(مرتضوی و دیگران)Lihong, 2008( .)1391،

56

دوره ساخت کوتاه برای پروژه

(مرتضوی و دیگران)Agrawal, 2010( .)1391،

57

ساختارهای اثربخش سازمانی برای کنسرسیوم
بخش خصوصی

)(Agrawal, 2010

58

مالحظات ایمنی در شراكت

)(Agrawal, 2010

59

وجود فناوریهای آزمایششده برای پروژه
شراكتي

)(Agrawal, 2010

60

امنیت سرمایهگذاری در پروژه شراكتی

(مرتضوی و دیگران)1391،

61

دخالت حوزه حاکمیتی در امور تصدیگری
مرتبط با مورد شراكت

(مرتضوی و دیگران)1391،

62

مشارکت بخش خصوصی در فرآيند
قانونگذاریهای مرتبط با شراكت

(مرتضوی و دیگران)1391،

63

نظام شایستهساالری در بخش عمومی

(مرتضوی و دیگران)1391،

64

دیوانساالری کهنه در کشور میزبان شراكت

(مرتضوی و دیگران)1391،

65

موانع فرهنگی مانع پذیرش پروژه شراكت

(مرتضوی و دیگران)1391،

66

عدم توانمندی بخش عموميبرای تجدید ساختار
متناسب با شراكت

(مرتضوی و دیگران)1391،
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شکل  :3مدل مفهوميپژوهش

33

روش پژوهش
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این پژوهش در زمره پژوهشهای کاربردی و میدانی است .همچنین در این پژوهش برای
گردآوری اطالعات از شیوه مطالعات اکتشافی استفاده شده است .جامعه آماري پژوهش حاضر مشتمل
بر خبرگان ،كارشناسان و دستاندركاران حوزه شراكت عمومي-خصوصي در حوزههاي عمراني و
زيرساختي ايران است لكن از آنجا که مفهوم شراكت عمومي-خصوصی در ایران بحثی نو و جدید
است دسترسی به افراد آشنا به این حوزه بسیار مشکل بوده است .از اين رو از روش نمونه در دسترس
به منظور انتخاب نمونه استفاده شد و به اجبار در این پژوهش پرسشنامهای که حاوی  66گویه
احصاشده از متون و مبانی نظری است ،در اختیار  25نفر از دستاندرکاران و کارشناسان حوزه شراكت
عمومي-خصوصی قرار گرفت .دستاندركاران و كارشناسان منتخب ،مشتمل بر  10نفر كارشناس
امور قراردادهاي بينالمللي شركت نفت 10 ،نفر از دستاندركاران قراردادهاي داخلي در دپارتمان
امور زيربنايي و زيرساختي استانداري استان تهران و پنج نفر كارشناسان بخش حقوقي وزارت راه و
شهرسازي است .میزان تحصیالت این کارشناسان در جدول  4بیان شده است.
پرسشنامه بر اساس مبانی نظری و مقاالت مرتبط با موضوع تهیه خواهد شد همچنین برای
کسب اطمینان از اعتبار 1ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که بر اساس نتایج این آزمون
در محیط نرمافزار  ،SPSSمقدار اعتبار پرسشنامه  0/934بیان شده است.

جدول  :4مشخصات و ترکیب کارشناسان و دستاندرکاران پژوهش

تحصیالت

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

کارشناسی

8

32/0

32/0

کارشناسیارشد

13

52/0

84/0

دکترا

4

16/0

100

در این پژوهش از تکنیک آنتروپیشانون برای اولویتبندی و تعیین اهمیت متغیرهای شناساییشده
توسط کارشناسان و خبرگان حوزه شراكت عمومي-خصوصی ،استفاده شده است.
یک مفهوم اساسی در علوم فیزیکی ،علوم اجتماعی و سیستمها ،آنتروپی است .آنتروپیدهنده
1. Reliability

34

مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام است .بهعبارت دیگر ،آنتروپی در تئوری اطالعات،
شاخصی است برای اندازهگیری عدم اطمینان که به وسیله یک توزیع احتمال بیان ميشود .این عدم
اطمینان به صورت زير نوشته ميشود:
()1
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به طوریکه  kیک عدد ثابت مثبت است .رابطه ریاضی ( )1با این فرض که محتوای یک پیام
از نقطه نظر  mپاسخگو در  nمقوله طبقهبندی شده است ،مورد بحث قرار ميگیرد .برای تشخیص
الگوریتم روش آنتروپیشانون الزم است ابتدا پیام بر حسب مقولهها و به تناسب هر پاسخگو در قالب
فراوانی شمارش شود .نتیجه جدول عموميفراوانیها خواهد شد که شكل کلی آن در جدول  6آمده
است.
جدول  :6توزیع دادههای پاسخدهندگان در تکنیک آنتروپيشانون
Xn

…

X2

X1

مقوله پاسخگو

F1n

…

F12

F11

1

F22

F21

2

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Fmn

…

Fm2

Fm1

M

F2n

بر اساس دادههای جدول ( ،)6مراحل الگوریتم به شرح زیر بیان ميشود:
()2
مرحله اول :ماتریس فراوانی جدول را بهنجار کنید .به این منظور از رابطه  1استفاده ميشود.
()3
مرحله دوم :بار اطالعاتی مقوله  jرا محاسبه کنید .به این منظور از رابطه  2استفاده ميشود.

35

به طوری که عدد ثابت  Kبه صورت زیر تعریف ميشود:
مرحله سوم :با استفاده از بار اطالعاتی مقولهها ( )n ،… ،2 ،1 =jضریب اهمیت هر یک از
مقولهها را محاسبه کنید .هر مقولهای که دارای بار اطالعاتی بیشتری است باید از درجه اهمیت ()wj
()4
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یافتههای پژوهش
پرسش پژوهش

 .1اهمیت متغیرهای موثر بر موفقیت شراكت عمومي-خصوصی در ایران به چه صورت است؟

جدول  :7نتایج تحلیل محتوای آنتروپیشانون
رتبه

36

بیشتری برخوردار باشد .محاسبه ضریب اهمیت مقوله  jام طبق رابطه  3محاسبه ميشود.
 Wjشاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله  jام را در یک پیام با توجه به کل پاسخدهندگان
مشخص ميکند (آذر.)1380 ،
در هنگام تشریح الگوریتم شانون ،مقوله  jام از دید پاسخدهندگان در باالترین ،پایینترین یا تامین
اولویت یا اهمیت قرار دارد.

بار متغیر

وزن متغیر

متغیر

1

0/997323

0/015289

میزان اعتماد بین دو شریک (بخش خصوصی و عمومی)

25

0/991464

0/015199

میزان سرمایهگذاری خارجی

7

0/995669

0/015263

چارچوب قوانین و مقررات موجود

11

0/994495

0/015245

رهبری (فقدان رهبری یا رهبری هدفمند)

9

0/994733

0/015249

مدیریت پروژه

54

0/981335

0/015043

سلطه و تاثیرات سیاسی

13

0/994446

0/015244

ارتباطات موثر

5

0/995752

0/015264

همکاری

8

0/995059

0/015254

حل مسائل به صورت اشتراکی

44

0/985594

0/015109

اهداف (تنوع اهداف ،روشن بودن اهداف ،اهداف چندمزیتی)

16

0/993445

0/015229

سازگاری و سازشپذیری (روح مشارکت)

ادامه جدول  :7نتایج تحلیل محتوای آنتروپیشانون
رتبه

بار متغیر

وزن متغیر

متغیر

17

0/993238

0/015226

مدیریت قرارداد

40

0/986802

0/015127

تسهیم و تخصیص ریسک

48

0/983913

0/015083

55

0/981282

0/015043

توازن قدرت

23

0/992319

0/015212

تعهد طرفین

3

0/99599

0/015268

میزان ثبات اقتصادی

21

0/99256

0/015216

میزان تخصص بخش خصوصی

6

0/995691

0/015264

پشتیبانی دولتی و سیاسی

15

0/993511

0/01523

شفافیت در فرآيندها

53

0/98182

0/015051

انعطافپذیری برای نوآوری در اجراي پروژه یا حل مساله

58

0/974048

0/014932

رسانههای مثبت و موثر

61

0/969082

0/014856

مشاوره عمومی

62

0/968683

0/01485

تعداد عناصر عملیاتی پروژه

59

0/972173

0/014903

قابل پیشبینی بودن خط زمانی و مراحل پروژه

31

0/990431

0/015183

میزان نیاز بازار

4

0/995753

0/015264

میزان در دسترس بودن بازارهای مالی (تامین حجم پول مورد نیاز پروژه)

26

0/991016

0/015192

زمانبندی درست

27

0/990774

0/015188

رقابت (فرآيند تدارکات رقابتی و فرآيند انتخاب رقابتی کنسرسیوم بخش
خصوصی)

17

0/993238

0/015226

سیاستهای اقتصادی سالم و مستدل

26

0/991016

0/015192

حکمرانی خوب

18

0/993204

0/015225

امکانسنجی فنی پروژه

46

0/984607

0/015094

تسهیم و تقسیم اختیارات بین بخش خصوصی و عمومی

39

0/987482

0/015138

حمایت و پشتیبانی اجتماعی

30

0/990573

0/015185

آژانسهای عموميسازماندهیشده

22

0/992532

0/015215

ارزیابی درست و واقعی هزینهها و منفعتها

32

0/989946

0/015175

سرعت فرآيند

10

0/994577

0/015246

وجود مهارتهای مکمل و متنوع

19

0/99281

0/015219

مشوقهای قوی برای بخش خصوصی

12

0/994474

0/015245

استفاده بهینه از داراییها و امکانات
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28

0/990725

0/015187

پشتیبانی و حمایت از مدیریت
تعریف نقشها و مسئولیتهای طرفین و افراد

37
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رتبه

بار متغیر

وزن متغیر

متغیر

41

0/986061

0/015116

ارائه خدمات ابتدایی و اولیه برای شروع پروژه

52

0/982034

0/015054

رفتارها و تدابیر خارج از حیطه قرارداد

51

0/983065

0/01507

نگرانیها و مالحظات محیطی

50

0/983091

0/01507

میزان عوارض و تعرفهها

14

0/993632

0/015232

امکان وجود یک مکانیسم کنترل اثربخش

56

0/977804

0/014989

تکرارهای زیاد و موازیکاریهای زائد

37

0/988868

0/015159

محیط سیاسی باثبات

45

0/985256

0/015104

ایجاد فرصتهای شغلی زیاد توسط پروژه

35

0/989033

0/015161

ارائه خدمات باثبات و قابل اطمینان

34

0/989161

0/015163

میزان ارزش پروژهها

43

0/985775

0/015112

اندازه پروژه

42

0/985883

0/015113

تجربه قبلی شرکا در همکاری با یکدیگر

17

0/993238

0/015226

عملکرد صحیح شریک انتخابی

20

0/99257

0/015216

وجود توافق کامل

36

0/988897

0/015159

دوره ساخت کوتاه

29

0/990588

0/015185

ساختارهای اثربخش سازمانی برای کنسرسیوم بخش خصوصی

47

0/984571

0/015093

مالحظات ایمنی

38

0/98799

0/015145

فناوریهای آزمایششده

2

0/996368

0/015274

امنیت سرمایهگذاری

49

0/9831

0/015071

دخالت حوزه حاکمیتی در امور تصدیگری

60

0/971738

0/014896

مشارکت بخش خصوصی در فرآيند قانونگذاری

7

0/995669

0/015263

نظام شایستهساالری در بخش عمومی

33

0/989491

0/015168

دیوانساالری کهنه

24

0/991545

0/0152

موانع فرهنگی مانع پذیرش پروژه شراكتی

57

0/974283

0/014935

عدم توانمندی بخش عموميبرای تجدید ساختار متناسب با ppp

بر اساس نتایج حاصله از تکنیک آنتروپیشانون ،میزان اعتماد بین دو شریک عموميو خصوصی
درگیر در پروژه شراكتی از باالترین اهمیت و اولویت برخوردار است .بر همین اساس کارشناسان و
خبرگان پاسخدهنده به این پژوهش عامل مشاوره عموميو عامل تعداد عناصر عملیاتی پروژه را در
ي ایران بسیار کماهمیت معرفی کردهاند .نکته جالب توجه در این تحلیل این
محیط جمهوری اسالم 

38
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است که متغیرهایی چون «چارچوب قوانین و مقرراتی موجود» و «نظام شایستهساالری در بخش
عمومی» هر دو در یک سطح از اهمیت و با اولویت بسیار باالیی در موفقیت شراکتهای عمومي-
خصوصی قرار دارند .نتایج تحلیل باال با آنچه در پیشینه پژوهشها دیده ميشود ،مشابه است ،دلیل
این ادعا نیز اولویتهایی است که در باال بیان شده است؛ عالوه بر آنها در نتایج تحلیل آنتروپیشانون
این پژوهش سه عامل بسیار مهم در رتبه  17قرار گرفتهاند که در میان  66عامل شناساییشده این
پژوهش در جایگاه باال و بااهمیتی قرار ميگیرند و این سه عامل عبارتند از:
 مدیریت قرارداد سیاستهای اقتصادی سالم و مستدل عملکرد صحیح شریک انتخابی برای شراكتهمانطور که در چارچوب نظری گفته شده ،تمامياین متغیرها در عوامل و متغیرهای شناساییشده
توسط پژوهشگران موجود در چارچوب نظری قرار گرفته است.
به عنوان نمونه متغیر «عدم اعتماد بین دو طرف شراكت» که در رتبه اول تحلیلهای انجامشده
این پژوهش قرار دارد قب ً
ال توسط ) Brink et al. (2006و ) Lihong (2008و Ismail et al.
) (2011شناسایی شده است یا عوامل حقوقی که با عنوان متغیر «چارچوب قوانین و مقررات
موجود برای شراكت» پیش از بررسیهای پژوهش حاضر ،در سال  2006توسط  Wong et al.در
آمریکا و هنگکنگ ،در سال  2007توسط  Hardcastleدر بریتانیا ،مجدداً در سال  2008توسط
 Lihong et al.در هنگکنگ ،در سال  2009به صورت مشترک در هنگکنگ و استرالیا توسط
 Kwak et al.و در  2011توسط  Helmyدر کشور مالزی ،مورد آزمون قرار گرفته و به تایید رسیده
است.
بحث و نتيجهگيري
برای بهتر و مناسبتر شدن شرایط پروژههای شراكت عمومي-خصوصی نهادها و افراد بسیاری
باید تالش کنند؛ از آن جمله ميتوان به نهادهای دولتی ،انجمنها و شرکتهای خصوصی ،قانونگذاران
و سیاستگذاران حوزههای عمرانی و زیرساختی و ...اشاره کرد .همچنين پیشنهاد ميشود دو طرف
شراكت در جو و محیطی با هم همکاری کنند که در آن بین دو طرف اعتماد ،همکاری و سازگاری
باشد و ارتباطات به نحو موثری صورت گیرد ،زیرا تحلیلها نشان داده بيشتر پروژههای شراكتی در
ایران با این مشکالت مواجه هستند .از طرفی طرفین شراكت باید ترتیباتی را در نظر بگیرند تا در آن
مسائل و مشکالت بین آنها به صورت شراكتی بررسی و حل و فصل شوند .از آنجا که تاکنون قانون و
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مقررات جامعی پیرامون شراكت عمومي-خصوصی وجود نداشته و تنها در حد یک بخشنامه در سطح
معاونت ریاست جمهوری و آن هم تنها در زمینه یکی از مدلهای شراكت عمومي-خصوصی یعنی
ساخت ،بهرهبرداری و انتقال بوده است؛ قانونگذاران در سطح پارلمانی باید در جهت تصویب چارچوبی
قانونی برای انواع شراکتهای عمومی-خصوصی اهتمام ورزند« .مدیریت پروژه» موضوع و مفهومي
ي است که همگان با اهمیت آن آشنا هستند اما متاسفانه مدیریت پروژه در پروژههای شراكت
علم 
عمومی-خصوصی ایران بسیار ضعیف عمل ميکند .به همین دلیل پیشنهاد ميشود از مدیران برجسته
در پروژه بهره برده شود یا اینکه با کمک گرفتن از استاداندانشگاهی یا خبرگان مدیریت پروژه برای
پرورش و بالندگی مدیران پروژه حاضر استفاده شود.
عالوه بر موارد گفته شده پیشنهاد ميشود که ریسکهای موجود در پروژه به درستی و با انصاف
به طرفین تخصیص یابد و نقشها و مسئولیت هر کدام در موافقتنامه به روشنی مشخص شود.
قرارداد باید توان این را داشته باشد که طرفین شراكت را ملزم سازد تا به تعهداتشان جامه عمل
بپوشانند .قرارداد یک شراكت عمومي-خصوصی از آنجا که معموأل بلندمدت هستند و منابع مالی
بسیاری را ميطلبد ،باید به نحوی صحیح مدیریت شود .قرارداد باید مواردی چون اهداف شراكت،
تعهدات ،زمانبندیها را به روشنی تبیین کرده باشد .و در نهايت از آنجا که حجم ،اندازه و مدت
اجرای شراکتهای عمومي-خصوصی زیاد و قابل توجه است این بسیار مهم است که پشتیبانیها
و حمایتهایی از طرف دولت و نهادهای سیاسی برای موفقیت پروژه صورت گیرد .تا مدیر با قدرت
بیشتری بتواند به سمت موفقیت در پروژه قدم بردارد.
به ساير پژوهشگران نيز پيشنهاد ميشود براي تكميل پژوهش حاضر ،عوامل و متغيرهاي
شناساييشده را در جامعه آماري كه سطح تحليل آن را ،مديران پروژهها تشكيل ميدهند توزيع و بر
اساس اطالعات و نظرات منتشره از ايشان ،اولويتهاي حاصله از نظرات خبرگان را تاييد يا تعديل
كنند .همچنين پيشنهاد ميشود پژوهشگران عالقهمند به حوزه شراكت عمومي-خصوصي در ايران،
پس از احصاي پروژههاي شراكت عمومي-خصوصي در ايران ،آنها را بر اساس متغيرهاي شناسايي
شده آسيبشناسي كنند تا به اين صورت مشخص شود در قراردادهاي شراكت عمومي-خصوصي
ايران ،چه مقدار از متغيرها و عوامل موثر بر موفقيت اين نوع شراكتها لحاظ ميشود.

منابع:
الف) فارسی
آذر ،عادل ( .)1380بسط و توسعه روش آنتروپیشانون برای پردازش دادهها در تحلیل محتوی .فصلنامه علمی-
پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س) ،سال یازدهم ،شماره ( )37و (.)38
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دانشجعفری ،داوود ( .)1391بررسی الگوی جمهوری اسالميایران در ترتیبات شراكت عمومی-خصوصی در
چارچوب چشمانداز  20ساله کشور .مجموعه مقاالت همایش ملی مشارکت عموميو خصوصی در توسعه
زیرساخت .صص .143-168
غمامی ،محمد ( .)1391مشارکت عموميخصوصی در توسعه زیرساختها در ایران بر اساس مبانی مذکور
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