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طرح ها و پروژه های دولتی و امکان سنجی آن در شرایط کشور اسعت .بعر ایعن اسعاس بعا
استفاده از روش های توصیفی و از نوع همبستگی همچنین تحلیلی عامل اکتشافی نتایج
حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصعیف تبیعین پعیش بینعی و کنتعرل
متغیرها بیان شده است .جامعه آمعاری مورداسعتفاده در ایعن تحقیعق بعه روش فرمعول
کوکران با سطح اطمینان  %95و درصد خطای  0.05تعداد  36نفر محاسبه گردید .جهت
تبیین بار عاملی متغیرها از آزمون بارتلت و  KMOاستفاده شد که نتایج بدست آمعده
سطح معنیداری آزمون بارتلت ( )Sig= 0.00و مقدار عددی معیار  KMOبرابر بعا 0.671
است که مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می دهد .در تعیین تععداد
عامل های قابل استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه  6عامل بیشتر از  1بعوده و
این عوامل تجمعاً  89.25درصد تغییرات داده ها را تبیین می کنند .بدین ترتیب عاملهای
پنهان به ترتیب عامل اول :تئوری مؤثر بر واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی؛ عامل دوم:
تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی؛ عامل سوم :توازن سیاست هعا؛
عامل چهارم :ایجاد انگیزه بخش خصوصی؛ عامل پنجم :آزادسازی و عامل ششعم :پیشعبرد
پایدار واگذاری طرحها و پروژههای دولتی به دست آمد.

واژه های كلیدی :واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی اصل  44قانون اساسعی ععدالت
اجتماعی بخش خصوصی

مقدمه
وظایف دولت ها ،در هر جامعه ای با توجه به ساختار آن تعریفف شفه اسفت امفا
به طورکلی ایجاد طرح ها و پروژ های دولتی الزم در جهت فراهم نمودن آسایش و
رفا مردم از وظایف اصلی دولت به شمار می رونه این امر زمینه هایی نظیر ایجفاد
امنیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بسفتر مناسف

بفرای فعالیفت هفای مختلفف

اقتصادی ،توسعه همگن مناطق کشور ،توزیع عادالنه ثروت ،تأمین مسکن ،اشتغال،
تحصیل ،بههاشت و درمان و ...را در بر دارد .در این راستا دولت هفا از درآمفههای
ورودی به خزانه به تأمین خهمات مذکور اقهام میکننه .بنابراین ،ایجاد شفرکت هفا،
طرح ها و پروژ ها ،توسط دولت برای رفع نیازهای اساسی آحاد مردم در زمینه های
مختلف زیربنایی و عمرانی ،اقتصادی و  ...امری مستمر و اجتناب ناپذیر اسفت .از
طرفی ،در سنه چشم انهاز جمهوری اسالمی ایران در اففق  1404هجفری شمسفی،
ضمن شرح سیاست های کلی اقتصادی خصوصاً راجع به خصوصی سازی ،تکالیف
سنگینی برای دولت مقرر شه است .برای نمونه ذیل بنه (الفف) از سیاسفت هفای
کلی اصل  44قانون اساسی ،دولت از ورود به هر فعالیت اقتصادی جهیه خارج از
موارد صهر اصل مذکور منع گردیه  ،همچنین دولت ملزم است حفهاکرر تفا پایفان
برنامه چهارم توسعه ،هرگونه فعالیت جاری اقتصادی خارج از مفوارد صفهر اصفل
 44قانون اساسی را به بخش های تعاونی ،خصوصی و عمفومی غیردولتفی واگفذار
کنه (پاکهامن« .)69 -68 :1388 ،خصوصی سازی 1یکی از ابزارهای مهم دولفت هفا
برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتمفاعی ،خصوصفاً طفی دو دهفه اخیفر بفود
1. Privatization.
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است» (پاکهامن .)9 :1388 ،لذا در نظر گرفتن مالحظات تبیین شه جهفت تعیفین
میزان قلمرو دولت در فعالیت هفای اقتصفادی بفرای رففع نیازهفای جامعفه ،امفری
ضروری و اجتناب ناپذیر است .در این میان ،دیهگا امکان سنجی واگذاری طرح ها
و پروژ های دولتی به منظور دستیابی به اههاف سیاست های کلفی اصفل  44قفانون
اساسی ،که بر اساس پیش بینی ،احتمال و تحلیل تبیین مفیشفود ،مفیتوانفه کمف
مؤثری به توسعه طرح ها و پروژ های دولتی موردنیاز کشور با اسفتااد از توانفایی
بخش خصوصی گردد .به طورکلی ههف از پژوهش حاضفر ،اسفتخراج مالحظفات
واگذاری طرح ها و پفروژ هفای دولتفی کشفور در تعیفین چفالش هفا ،راهبردهفا و
دستاوردهای منبعث از به کارگیری بخش خصوصی در توسعه طرح ها و پروژ های
دولتی است به گونه ای که در مرحله عملیاتی بتوان بستر مناسفبی بفرای مشفارکت
بخففش خصوصففی در احففها  ،بهففر بففرداری ،مففهیریت ،حافف و نگهففهاری از
زیرساخت ها فراهم نمود .بر این اساس با استااد از روشهای توصفیای و از نفو
همبستگی ،همچنین تحلیلی عامل اکتشافی ،به منظور منفت شفهن نتفای حاصفل از
تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی پرداخته میشود.
 .1پیشینه شناسی پژوهش
رازاکی 1و همکارانش در مقالهای با عنوان «خصوصیسازی داراییهای زیرساختی»
با استااد از روش تحلیلی-توصفیای سفه نفو روابفط عمفه مفالی خصوصفی و
عمومی را تشریح می کننه .در این میان ،مزایا و مضرات خصوصی سازی دارایی های
عمومی ،به لحاظ تاثیر آن بر دو بخش دولت و خریهاران خصوصفی مفورد بحفث
قرار میگیرد (.)Razaki, Pollastrini, Moreland: 2013
وینستون 2در مقالهای با عنوان «چگونه بخش خصوصی میتوانفه زیرسفاخت
حمل و نقل عمومی را اصالح کنه» با استااد از روشهای مبتنی بر شواهه ،درصهد
بررسی استراتژی پایهاری برآمه است که بتوانفه عملکفرد زیرسفاختهفا را بهبفود
بخشه .نتفای نشفانگر آناسفتکفه بخفش خصوصفی مفیتوانفه تکنولفوژیهفای
1. Razaki.
2. Winston
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زیرساختی را توسعه دهه ( .)Winston, 2014همامی 1و همکفارانش در مقالفهای بفا
عنوان «عوامل تعیین کننه مشارکت عمومی-خصوصی در زیرساخت ها» به وسفیله
اقتصاد سنجی داد های تابلویی ،الگوهای الجیفت 2و پروبیفت 3و داد هفای کشفور
امریکا ،عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصفی را بررسفی کردنفه .نتفای نشفان
میدهه که در درجفه اول میفزان مشفارکت در پفروژ هفای بخفش حمفل ونقفل و
ارتباطات که تکنولوژی برترنه ،بیشتر است و در بخفش تفأمین آب ،کمتفر از بقیفه
صنایع است .در همین حال متغیرهایی ماننه انهاز بازار ،ثبات شاخصهای اقتصفاد
کالن ،جناحبنهی دولت (جناح راستگرا) ،تعهد احزاب در مجلس قفانونگفذاری،
کسری بودجه جاری دولت ،تجزیفه هفای قبلفی دو بخفش عمفومی و خصوصفی،
همبستگی و تأثیر مربتی روی میزان مشارکت بخش خصوصفی ،در تفأمین سفرمایه
پروژ های زیرساختی دارنه و عواملی ماننه بروکراسی 4و فساد نهادهای دخیفل ،از
میزان این مشارکت میکاهه (.)Hammami et al., 2006
در بررسی پیشینه تحقیقات داخلی ،هیبتفی و همکفارانش در مقالفه ای تحفت
عنوان «رابطه آزادی اقتصادی با مشارکت های عمومی-خصوصی و ارائه الگو برای
ایران» ،با استااد از متهولوژی داد های تابلویی و داد های سال های ،1998-2008
نشان دادنه که در ایران ،تنها شاخص حقوق مالکیفت ،دارای رابطفه مسفتقیم و بفه
لحاظ آماری ،معنی دار است و شاخص های آزادی بازرگانی ،آزادی سرمایه گفذاری
و آزادی مالی با مشارکت بخش خصوصی ،رابطه معکوس و معنی دار دارد (هیبتفی
و همکاران .)1387 ،در حوز سیاست هفای اصفل  44قفانون اساسفی ،محنفت ففر
( )1387در مقاله ای تحت عنوان «بررسی خصوصی سازی و اصل  44قانون اساسی
در اقتصاد ایران» به بررسی بخش خصوصی و فعالیت های اقتصفادی آن بفه عنفوان
ی

موضو بسیار مهم در اقتصاد ایران اشار کرد و سفسس بفه اهفهاف اصفل 44

قانون اساسی و کلیات آن پرداخته است.
1. Hammami
2. Logit
3. Probit
4. Bureaucracy
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 .2مبانی نظری
 .1-2مفاهیم خصوصیسازی

در سه دهه گذشته ،در سراسر جهان دولتهای بسیاری ،جهت محهود کردن نقش
خود در تنظیم اقتصاد و زنهگی روزمر شهرونهان اعالم آمادگی کرد انه (

Nhema,

 .)2015ههف اصلی خصوصیسازی ،بهبود بهر وری اقتصادی ،رقابفت و پایفهاری
بخش خصوصی در چرخه اقتصاد است .موج خصوصی سفازی سفب

تحریف

و

تشویق نیروی انسانی بخش خصوصی به منظور ارتقفا و ترقفی اقتصفادی و ایجفاد
اشتغال برای گستر وسیعی از جمعیت میشود ( .)Kouser, Azid and Ali, 2011بفه
گاته محققان ،بازگشت میزان سرمایه ای که در بخش دولتی سرمایه گذاری می شود،
در مقایسفه بفا بخفش خصوصفی در حفهود یف سفوم آن اسفت

(2001

.)Piesse,

همچنین حمایت و نوسازی بخش خصوصی باعفث اففزایش بهفر وری اقتصفادی
خواهه شه

(2012

 .)Badulescu and Pacala,از سویی ،طبق اصفول زیفر ،اسفتهالل

میشود که دولت بایه از دخالت در اقتصاد خودداری کنه (:)Piesse, 2001
اصول ایدئولوژیک :سرمایه داری در بازار آزاد ،ضمانتی در جهفت آزادیهفای
فردی است و دخالت دولت در هر شکل ،این ساختار را تههیه میکنه .بفه همفین
ترتی  ،صرف نظر از میزان اهفهاف اجتمفاعی کفه موردبررسفی قرارگرفتفه اسفت،
داشتن توانایی کنترل منابع اختصاصیافته بفهتوسفط مقامفات دولتفی اشفتبا اسفت
(.)Badulescu and Pacala, 2012
اصول مثبت و منطقی :در این اصول فرض بر آن است که انگیز های شخصفی
همیشه بهترین انگیز در اثبات کارایی بازار است که به رویکرد ضه دولتفی منجفر
میشود این اصل توضیح میدهه که منافع دولتی ناشی از تقسفیمکفار و ابتکفارات
شخصی است ،و این وجو به بهر وری اقتصادی ههایت نخواهه شفه و همچنفین
در رویکرد دولتی ابزاری مؤثر برای دستیابی به یف

هفهف خفاص وجفود نفهارد

(.)Badulescu and Pacala, 2012
خصوصی سازی مستلزم واگذاری کامل است که از طریق آن «کلیه یفا اساسفاً
منافع دولت در ی

دارایی یا ی

بخش به بخش خصوصی منتقل میشود» ،حتفی
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اگر نوعی از مقررات یا نظارت دولتی باشه

(2009

 .)OECD,بطور گسترد تر ،ایفن

اصطالح میتوانه هرگونه مشارکت بخش خصوصی در ارائفه خفهمات عمفومی را
تحت پوشش قرار دهه (.)Bayliss andVan Waeyenberge, 2018
 .1-1-2كلیت اصل ( )44قانون اساسی؛ میزان فعالیتهای دولت در حوزههای اقتصادی

به طورکلی ،سیاست های اصل  44قانون اساسی بفر میفزان فعالیفت هفای دولفت در
حوز های اقتصادی تأکیه دارد .رهبر معظم انقالب اسالمی ،سیاست های کلی اصل
 44قانون اساسی را به سران سه قو و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ابالغ
کردنه ( .)khamenei.irاصل  44قانون اساسی ،نظفام اقتصفادی جمهفوری اسفالمی
ایران را بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی استوار دانسته است .بر اساس
این اصل ،تا جایی کفه مالکیت در ایفن سه بخش از محهود قوانین اسالم و دیگر
اصول قانون اساسی خارج نشه و رشه و توسعه اقتصادی کشفور را باعفث شفود،
مورد حمایت قانون قرار خواهه گرفت (منصور .)48 :1385 ،اقتصفاددانان اسفالمی
بر اساس آنچه از مجمو احکام و مقررات فقه دربار مسائل اقتصفادی بفه دسفت
میآیه ،سه گونه مالکیت خصوصی ،عمومی و دولتی را میپذیرنه (دفتر همکفاری
حوز و دانشفگا  .)228 :1371 ،سفهم بهینفه بخفش هفای دولتفی و غیردولتفی در
فعالیت های صهر اصل  ،44با توجه به حا حاکمیت دولفت و اسفتقالل کشفور و
عهالت اجتماعی و رشه و توسعه اقتصادی ،طبق قانون تعیین شه است.
جهت جلوگیری از بزرگ شهن بخش دولتی« ،دولت حفق فعالیفت اقتصفادی
جهیه خارج از موارد صهر اصفل  44را نفهارد و موظفف اسفت هرگونفه فعالیفت
(شامل تهاوم فعالیت های قبلی و بهر برداری از آن) را که مشفمول عنفاوین صفهر
اصل  44نباشه ،حهاکرر تا پایان برنامه پن ساله چهارم (سالیانه حهاقل  %20کفاهش
فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمفومی غیردولتفی واگفذار کنفه ».در
این زمینه بخشهای استراتژی

و صنایع باالدست و نهادهای مؤثر مسفترنا هسفتنه.

واگذاری بنگا ها و فعالیتهای اقتصادی دولت یکی از محورهفای اساسفی و مهفم
در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44اسفت کفه هفهف از آن اففزایش سفهم
بخش خصوصی است (کریم ،شقاقی شهری و نصری .)1394 ،بنابراین ،با اسناد به
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سیاستهای اصل  44قانون اساسی ،فعالیتهایی اعم از تأمین و توسعه طفرحهفا و
نیاز جامعفه مفی توانفه از ابتفهای شفکل گیفری و شفرو

پروژ های دولتی ،حَس

امکانسنجی به بخش خصوصی واگذار شود.
 .2-2واگذاری طرحها و پروژههای دولتی

در طول ادوار گذشته ،ایجاد و نگههاری زیرساختها بفا تفأمین اعتبفار عمفومی و
دولتی انجام میشفه

(2007

 .)Jacobius,برخفی از زیرسفاختهفا عمفالً بفهوسفیله

کارفرمایان خصوصی ساخته می شهنه و مالکیت آنها در دست خودشفان بفود تفا
اینکه بعهها ملی شهنه .بسیاری از خطوط را آهن ،شبکههفای بفرق و مخفابرات از
مهمترین نمونههای آن هستنه .دولت های سر بفرآورد پفس از دوران اسفتعمار در
دهههای  1960و  1970برخورداری از مالکیت و مسئولیت زیرساختهای اساسفی
را طبیعیترین وظیاه خود میدانستنه .اما در طول دهفههفای اخیفر جریفانی کفامالً
مخالف قبل سلطه گسترش یافت .از دهه  1980به ایفن سفو گفرایش جهیفهی بفا
پرسشگری دربار نقش مسلط دولت و تقویت جهانیشفهن ،پیشفرفتهفای فنفی،
توسعه بازارها و افزایش بازیگران بخش خصوصی به صفورتی چشفمگیفر تقویفت
شه .این گرایش عمهتاً خود را در هیئت خصوصیسازی  -طیای از فعالیفتهفایی
که سابقاً در حوز تسلط دولت قرار داشت همرا با مقررات زدایی  -به شکل بفاز
کففردن درهففای صففنایع بففه روی رقابففت کففه قففبالً موردحمایفت بودنففه و کففاهش
محهودیتهای فعالیت شرکتهای خصوصفی -نشفان داد (وایزشفکر-29 :1386 ،
 .)30در کشورهای درحالتوسعه و اروپای شرقی خصوصیسازی غالبفاً بفهعنفوان
بخشی از سیاست های تعهیل ساختاری تحمیلی از سوی بان

جهفانی و صفنهوق

بین المللی پول به صورتی گسترد دنبال میشه .بسیاری از خصوصفیسفازیهفای
ازایندست با موانع فنی ،اقتصادی و سیاسی جهی روبهرو بودنه و نفاگزیر بایفه از
مقیاس آنها کاسته میشه ،بر این اساس یا با اصالحات ساختاری مواجه شفهنه و
یا رونهشان معکوس شه (همان .)390-389 :بهین ترتی
بخش بنهی کلیت ی

نگرش کوچ سفازی و

عملیات زیرساختی ،به عنوان را حلفی بفرای جلفوگیری از

موانع روبهرو مطرح شه.
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 .1-2-2مقررات زدایی و جداسازی

آزادسازی که به معنفی ایجفاد رقابفت در حفهاقل بخشفی از خفهمات زیرسفاختی
میباشه ،به عنوان ابزار خصوصیسازی بسیار مهمتفر از ففروش دارایفیهفا اسفت.
آزادسازی شکلی از مقرراتزدایی است .زیرا نیازمنه تغییر قوانین رقابتی به نحفوی
است که رقابت امکانپذیر گردد .آزادسازی اغل

نیازمنه جهاسازی اسفت کفه بفه

معنی واگذاری مراحل مختلف عرضفه خفهمات بفه سفازمانهفای مختلفف اسفت.
به نحویکه بخش های مناسف

رقابفت جفهای از عناصفر غیررقفابتی (انحصفاری)

زیرساخت موردنظر باشنه .در بخشهای مختلف تااوتهای بسیاری بین آنچفه در
عمل قابل جهاسازی و پیشنهاد برای رقابت اسفت وجفود دارد (وایزشفکر:1386 ،
.)390-391
 .2-2-2چالشهای واگذاری طرحها و پروژههای دولتی

در واگذاری طرحهای عمرانی به بخش غیردولتی هموار چالشها و نارساییهایی
وجود دارد .بهطورکلی این عوامفل مفیتوانفه در حفوز هفای ذیفل بررسفی شفود
(معاونت امور اقتصادی:)1396 ،
 عدم تمایل دستگاهها به واگذاری طرحها

این امر به دو دلیل اسفت .نخسفت ایفن عفهم تمایفل ازآنجفا ناشفی مفیشفود کفه
پروژ های عمرانی نیمهتمام ،بستر مناسبی برای انجام هزینههایی است که در قالف
اعتبارات هزینهای و روالهای رسمی قابل انجام نیسفتنه .بفهعفالو واگفذار شفهن
طرح های عمرانی ،به معنای عهم دریافت بودجه برای آن طرح در سال آینه و بفه
معنای کاهش بودجه در اختیار مهیر مربوطه است .دلیل دیگر ،بین دستگاهی بودن
این موضو است .زیرا برای واگذاری هر طفرح عمرانفی بفه تعامفل سفازنه بفین
دستگا های مرتبط نیاز است .به طور کلی هر ی

از ذیناعفان در مقولفه واگفذاری

انگیز (های) خاص خود را دارنه (.)Razaki, Pollastrini, Moreland: 2013
 نامشخص بودن ارزش اقتصادی طرحهای عمرانی دولت

نظام شناسایی و ارزشگذاری داراییها در ایران به سب

ناکفارایی ،از چفالشهفا و
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نارساییهای عهیه ای برخوردار است لذا تا زمانی که سیستم جفامع و شفاافی در
ارتباط با تعیین ارزش فعلی و آتی طرحهای عمرانی حاکم نگردد ،امکان واگفذاری
طرحهای عمرانی نیمهتمام دشوار خواههبود.
 غیراقتصادی بودن اغلب طرحها

مشکل دیگر واگذاری طرحها ،غیراقتصادی بودن بسیاری از آنها به دلیل انتافاعی
نبودن طرح و فقهان جذابیت الزم بفرای ورود بخفش خصوصفی درزمینفه اجفرای
آنها است .اینگونه طرحها با ساختار فعلی قابلواگذاری نیستنه ،مگر اینکه منطفق
اقتصادی طرح تغییر کنه.
 فقدان اطالعات كافی و جامع در خصوص تعداد طرحهای نیمهتمام

در ارتباط با تعهاد طرحهای عمرانی نیمفهتمفام بفه جهفت عفهم تکفافوی ظرفیفت
قوانین بودجه سنواتی در اتمام آنهفا و ناکفارایی سیسفتمهفای نظفارتی حفاکم بفر
طرحها ،آمار و اطالعات شااف و متمرکزی وجود نهارد .اطالعفات مربفوط صفرفاً
محهود به طرح هایی است که در قوانین بودجه سنواتی ،برای آنها اعتبار پیشبینی
شه است و عمالً اطالعات مشخصی در ارتباط طفرحهفایی کفه در قالف

قفوانین

بودجه درج نمیگردنه ،وجفود نفهارد .نارسفایی مفذکور بفه جهفت اضفافه شفهن
هزینههای تعویق ناشی از زمان بهر برداری ،مشفکل پفیشگاتفه را تشفهیه نمفود
است.
 محدودیتهای بازار سرمایه و تأمین مالی

ازجمله مشکالت و موانع اجرای واگذاری طرحها و پروژ های دولتی ،فقهان و یفا
ناکارایی نهادهای مالی قوی در کشورهای اجراکننه مهل مشارکتی ،است و بفالطبع
بازار مالی غیر جذاب (محهودیت در ارائه تسهیالت با نرخهای ترجیحی و یا عهم
تعریف ابزارهای تأمین مالی) معموالً مانع موفقیت این مهل میشود .در ایفران نیفز
جهت اجرای قراردادهای مذکور با خالء بازار سفرمایه کارآمفه و اثفربخش مواجفه
هستیم در این حوز بخش قابلتوجهی از حمایتهای مالی از محل سیستم بانکی
است که آن هم به دلیل محهودیت منابع و سایر مشکالت ،با تنگنا مواجه است.
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 نبود مهارت و تجربه كافی بخش خصوصی

پروژ های مشارکت عمومی-خصوصی ،گاهی به دلیل ناتوانی بخش خصوصفی در
انجام تعههات ،با موانع جهی روبهرو میشود .دولت در زمان انعقاد قفرارداد ،بایفه
از توانایی و ظرفیت مالی و میزان تخصص بخش خصوصی ()Ismaeil et al., 2011
در اجرای پروژ اطمینان حاصل کنه .لذا به سب

نبود مؤلاههفای تفوان تجربفی و

مهارتی ،واگذاری طرحها به بخش غیردولتی با موانفع زیفادی روبفهرو مفیشفونه.
ر آورد مانع مذکور چیزی جز کاهش انگیز بخفش دولتفی بفرای عقفه قفرارداد بفا
بخش خصوصی نیست.
 تعدد و پراكندگی مقررات در ارتباط با واگذاری طرحهای عمرانی

بررسی عملکرد واگذاری طرحها نشفان مفیدهفه کفه عمفالً از وضفعیت مطلفوبی
برخوردار نبود و این امر منجر بفه آن گردیفه تفا دولفتهفا در دور هفای زمفانی
مختلف و در راستای رفع مشفکالت و همچنفین ابهامفات موجفود در رویفههفا و
سازوکارهای واگذاری آنها به بخش غیردولتی ،نسبت به تفهوین چفارچوبهفای
قانونی متعهد اقهام نماینه .لذا مجموعه مقررات و قوانینی که در این خصوص طی
سال های اخیر به تصوی

رسیه به جهت عهم جامعیت ،تعهد و پراکنهگی ،عمفالً

خود بهعنوان مانعی بفر اجفرای مطلفوب واگفذاری طفرحهفای نیمفهتمفام قلمفهاد
میگردنه .از آن جمله میتوان به بنه (هف) ماد ( )18و همچنین بنه (ح) ماد ()19
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی ،ماد ( )24و مفاد ( )27از
مقررات مالی دولت ( )2و دستورالعملهفای اجرایفی مربفوط بفه آن ،پفیشنفویس
الیحه مشارکت عمومی-خصوصی و ...اشار کفرد .همچنفین هنگفامیکفه قفرارداد
واگذاری منعقه میشود ،بایه قواعه رقابت نیز رعایت شود (.)Binczak,2000:76
 بٌعد سیاسی

با توجه به آنکه «واگذاری طرح ها و پروژ هفای دولتفی» ماهیفت رففاهی عمفومی
دارنه ،لذا ناگزیر در معرض بحثوجهل ،سلطه و تفاثیرات سیاسفی (

Wong et al.,

 )2006فراوانی قرار دارنه .درصورتیکه اراد سیاسی مستحکمی بر مقامفات بخفش
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عمومی طرف قرارداد حاکم نبود و توانائی ابالغ پفروژ بفرای پیگیفری روشفن و
منصاانه آن وجود نهاشته باشه ،جریانات سیاسی بهراحتی میتواننه ،فراینه کفار را
ازهمپاشیه و موفقیت برنامه را دچار مشکالت جهی نماینه.
 .3-2-2راهکارهای واگذاری طرحها و پروژههای دولتی

با توجه به چفالشهفا و موانفع موجفود در حفوز اجفرای پفروژ هفای عمرانفی و
واگذاری آنها به بخش خصوصی ،برای بهبفود وضفعیت فعلفی سفازوکارهایی را
میتوان مهنظر قرارداد که به شرح ذیل است:
 اجماع قوانین :یکی از چالشهای این حفوز  ،تعفهد و پراکنفهگی قفوانین و
مقررات و عهم وجود چارچوب جامع اسفت لفذا یکفی از رویکردهفای مفؤثر آن
است که تمامی قوانین موضوعه ذیل ی

قانون جامع در یف

سفاختار هماهنف ،

مشتمل بر تمام ارکان مشارکت و با پیشبینی ضمانتهای اجرایی الزم مهنظر قفرار
گیرد .از طرفی بخش خصوصفی در فرآینفه قفانونگفذاریهفای مفرتبط مشفارکت
داد شود (مرتضوی و دیگران.)1391 ،
 افزایش جذابیت های سرمایه گذاری در قالب تدوین بسته جاام مشاو هاای

سرمایهگذاری بخش خصوصی :اگرچه اقهامات اخیر دولفت در کفاهش نفرخ سفود
بان ها و پیشبینی استمرار آن بهموازات کفاهش نفرخ تفورم تفا حفهودی انگیفز
سرمایه گذاری بخش خصوصی را بهبود بخشیه اسفت امفا بفا توجفه بفه گسفتر
پروژ های عمرانی نیمهتمام و ناکافی بودن اعتبفارات موردنیفاز بفرای اتمفام آنهفا،
مسففتلزم مشففارکت بیشففتر بخففش خصوصففی از طریففق افففزایش جففذابیتهففای
سرمایهگذاری در قال

تهوین بسته جامع مشوقهای سرمایهگذاری است.

 ایجاد پایگاه جام اطالعات طرح های عمرانی اعم از بهاره بارداری شاده یاا

نیمه تمام :وجود اطالعات مهون و شااف از تعهاد طرحهفای عمرانفی بفه تاکیف
طرحهای سود د قابلواگذاری ،طرحهای غیرانتااعی (غیر سود د و حفاکمیتی) و
همچنین طرح هایی کفه از سفودآوری برخفوردار نبفود و از جنبفه حفاکمیتی نیفز
برخوردار نمیباشه ،از الزامات و مؤلاههای ضروری جهت تعیین تکلیف آنهفا از
منظر واگذاری به بخش غیردولتی است.
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 تمرکززدایی :در صورت تمرکززدایی و رفع برخی محهودیتهفای اداری و
اجرایی از طرحهای عمرانی و تاویض اختیفار تصفمیم گیفری آن هفا بفه مسفئولین
استانی ،به نظر میرسه نسبت به شرایط حال از عملکرد و وضفعیت مطلفوبتفری
برخوردار گردد .البته الزمه این امر ارائه سازوکارهای نظارتی در سطح کالن کشور
است.
 ثبات در تصمیمگیریها :از ضرورتهای اساسی مشارکت بخشخصوصفی،
ایناستکه اقتصاد کشور از ثبات در تصمیمگیری در بخش ارزی ،گمرکی ،قفوانین
کار ،محیط سیاسی باثبات ( )Chan et al., 2008و  ...برخوردار باشفه .بفیثبفاتی در
بخشهای مذکور ،تصمیمگیری را برای مشارکت بخش خصوصی با مشکل مواجه
ساخته و ریس

را افزایش میدهه.

 امنیت فضای کسبوکار :به نظر میرسه تسریع در تصوی

الیحفه الزامفات

ارتقای امنیت فضای کس وکار در قانون برنامه ششم توسعه (موضو بنه ب مفاد
 )22و تففهاوم سففایر اقففهامات دولففت جهففت بهبففود فضففای کس ف وکففار و رفففع
محهودیتهای بینالمللی در حوز تعامالت پولی و بانکی ،میتوانه بسترهای الزم
جذب ظرفیتهای فنی و مالی بخشخصوصی و همچنین سرمایهگفذاران خفارجی
در اجرای طرحهای عمرانی را فراهم نمایه .بهین ترتی  ،حاف نوآورانفه شفرکای
خصوصففی ( )Larocque,2008:52جففذب و مففذاکر بففا شففرکای آینففه و پیونففه
استراتژی

با سازمانهای خارجی

(93

 )Downes,2006:از رموز موفقیت واگفذاری

است.
 استفاده از ابزارهاای باازار پاول و سارمایه :در شفرایطی کفه مقفرر اسفت
ظرفیتهای بخش غیردولتی در تکمیل طرحهای عمرانی مورداستااد قفرار گیفرد،
ضروری است چارچوب و بسترهای الزم در قال

استااد از ایفن ابزارهفا مفهنظر

قرار گیرد .در این صورت بخش خصوصی مقهار قابل توجهی از مسفئولیت تفامین
مالی و تکنیکی را بر عهه دارد و در ریس
بهر برداری ی

عملیفاتی طراحفی ،مفالی ،سفاخت و

پروژ سهیم است (.)Ngcuka, 2010
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عمومی و همچنین طرف خصوصی جهت انجام تعههات از دیگر راهکارهای رففع
چالشها در واگذاری مربوطه میباشه .بهنظر میرسه مهیریت روابفط بفین بخفش
خصوصی و بخش عمومی بسیار ضروری است ،تا بتوانفه بفا مفهیریت قفوی ایفن
روابط به موفقیتی قابل توجه برسه (.)Abdul, 2011
 ارتقای سازوکارهای نظارتی :دیگر رویکردها و اولویتهای مهنظر ،ارتقفای
سازوکارهای نظارتی حاکم بر اجفرای طفرح هفای عمرانفی و تفهوین مؤلافههفا و
مشخصههای آن با توجه به استانهاردها و تجربیات بینالمللی است.
 .4-2-2دستاوردهای واگذاری طرحها و پروژههای دولتی

در حمایت از رشه و نیز بهبود عرضه خفهمات اجتمفاعی بفه فقفرا زیرسفاختهفا
نقشی اساسی ایاا میکننه .دستیابی به اهفهاف کفاهش ابعفاد فقفر مطلفق ،فقفط در
صورتی عملی میگردد که خهمات زیفر بنفایی اساسفی در دسفترس فقفرا باشفنه.
بسیاری از نظریهپردازان نابرابری ،دسترسی به خهمات اولیه زیرساختها را چالش
بنیادی توسعه میداننه (وایزشکر .)524-523 :1386 ،ازایفنرو اهفم دسفتاوردهای
بهبود زیرساختها کاهش نابرابری و ارتقا عهالت اجتماعی است.
دستاوردهای واگذاری طرحها و پروژ های دولتی در حوز هایی اعم از منفافع
بخش عمومی (تزریق سرمایه بخش خصوصی ،مهیریت بهتر بر تأمین مالی بخفش
عمومی ،اطمینان از بودجه ،اسفتااد کفاراتر از منفابع بخفش عمفومی و  ،)...منفافع
بخش خصوصی (توسعه بازارهای جهیه ،بازد هفای جفذاب ،تضفامین حقفوقی و
مالی از جان

دولت و )...طبقهبنهی میشود .امکفان تفأمین مفالی بفرای مشفارکت

بخش خصوصی ،موج

میشود تا پروژ ها ازنظر مالی قابل مهیریت شونه .بخش

خصوصی ریس های مربوط به هزینه چرخه عمر را میپذیرنه و این شامل امکان
استااد از مهارتهای بخش خصوصی ،الفزام طفرفین بفه قیمفتگفذاری ریسف ،
تمرکز بخش عمومی به نتای از ابتهای کار ،ایجفاد انگیفز الزم جهفت بهینگفی در
طول پروژ میشود(هیبتی و احمهی .)1388 ،یکی دیگر ،از دالیل منطقفی دولفت
برای واگذاری داراییهای زیرساختی این است که از طریق واگذاری دارایفیهفای
غیر مرمفر ،بهفر وری بهبفود یافتفه و جریفان درآمفه تقویفت مفیشفود (

Razaki,
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« .)Pollastrini, Moreland: 2013از نظر ایهئولوژی

 ،طرفهاران استهالل میکننه که

بخش خصوصی در تولیه و ارائه بسیاری از کاالها و خهمات برتر از بخش دولتفی
سرمایه بخفش خصوصفی ،چفابکی بیشفتر در انجفام

 .)Savas,جل

است»

(2000

کارهفا

(commission directorate- genera; regional policy, 2003:9

 )Europeanو

برخورداری از حمایت سیاسی از جمله حمایتهای دولت برای اجرای پروژ  ،باال
بردن ظرفیت نظارتی دولت ،تضامین حقوق مالی از طرف دولت و بهسفت آوردن
تخصص مهیریت عملیات و نوآوری بخش خصوصفی از مهفمتفرین مزایفای ایفن
شیو است ( .)Fussell & Beresford, 2009: 64با توجه به ههف تحقیق حاضفر کفه
استخراج مالحظات واگذاری طرح ها و پروژ های دولتی کشور در تعیین چالش ها،
راهبردها و دستاوردهای منبعث از به کارگیری بخش خصوصی ،با در نظفر گفرفتن
سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی است لذا پس از جمع بنهی ادبیات نظفری
پژوهش ،جهت نزدی

کردن ذهنیات به عینیات گزار های تحقیق براساس فراوانی

در تحقیقات گذشته و مبانی نظری تبیین شفه .گفزار هفای مفورد نظفر تحقیفق در
جهول  1نشان داد شه است.
جدول  .1گزارههای تحقیق حاضر
عامل منف
*

منبع
(( ،)Abdul, 2011معاونت امور اقتصادی،)1386،

گزارهنای تیق ق
عدم تاایل دستگاهنا به واگذاری
طرحنا
نامشرص بودن ارزش اقتصادی
طرحنای عاران دولت

عامل مثبت

( .)Razaki, Pollastrini, Moreland: 2013

*

(معاونت امور اقتصادی)1386،

ا راقتصادی بودن ااضب طرحنا

*

(معاونت امور اقتصادی)Abdul, 2011( ،)1386،
(وایزشکرRazaki, Pollastrini, ( )1386 ،
.)Moreland: 2013

فقدان اط عات کاف در مورد تعداد
طرحنای ن اهتاام

*

(معاونت امور اقتصادی)1386،

میدودیتنای بازار سرمایه و تام ن مال

*

نوموری برش خصوص

*

(معاونت امور اقتصادی(Abdul, 2011)،)1386،
(Badulescu, and ( )Jacobius, 2007

تارکز زدای در ارتباط با واگذاری
طرحنای عاران
عدم ثبات در برش ارزی ،گارک ،
قوان ن کار ،نرخنای تعرفه مربوط به
خدمات

( ،)Pacala, 2012معاونت امور اقتصادی،)1386،

*
*

()Larocque,2008:52( )Abdul, 2011
( )Fussell & Beresford, 2009: 64
(معاونت امور اقتصادی(Abdul, 2011)،)1386،

(وایزشکر)1386 ،
(معاونت امور اقتصادی)1386،
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قوان ن واگذاری ذیل یک قانون جامع
تدوین بسته جامع مشوقنای
سرمایهگذاری برشخصوص
ایجاد پایگاه جامع اط عات طرحنای
عاران اعم از بهرهبرداری شده یا
ن اهتاام
ثبات در تصا مگ ری
بهبود فضای کسبوکار و رفع
میدودیتنای ب ن الاضض در تعام ت
پول و بانک
اراده س اس مستیکم
ارتقای سازوکارنای نظارت حاکم
تب ن مولفهنای سنجش توانای
برش خصوص

*

(( )Binczak,2000:76معاونت امور
اقتصادی( ،)1386،وایزشکر( )1386 ،مرتضوی و
دیگران.)1391 ،

*

(معاونت امور اقتصادی(Abdul, 2011)،)1386،

*

(معاونت امور اقتصادی)1386،

*

(( )Wong et al., 2006معاونت امور
اقتصادی)Chan et al., 2008( ،)1386،

*

(معاونت امور اقتصادی.)Ngcuka, 2010( ،)1386،
()Downes,2006: 93

*
*
*

(معاونت امور اقتصادی(Abdul, 2011)،)1386،

(معاونت امور اقتصادی)1386،
(معاونت امور اقتصادیIsmaeil et al., ( ،)1386،
)2011

(( )Jacobius, 2007معاونت امور اقتصادی،)1386،
تزریق سرمایه برشخصوص

*

کارای عاض ات

*

به نهسازی ترص ص ریسک

*

مدیریت بهتر بر تام ن مال
برشعاوم

*

استفاده کاراتر از منابع برشعاوم و
جضوگ ری ازحدررفت

*

رقابت

*

ارتقای پاسرگوی دستگاهنای اجرای
کانش بودجه الزم جهت اتاام طرح
نزینهنای تعویق ناش از زمان
بهرهبرداری

*
*
*

بازگشتسرمایه

*

اقدامات ورای مرزنای مض

*
*

)European commission ( (Abdul, 2011
directorate- genera; regional policy,
)2003:9
(( )Jacobius, 2007معاونت امور اقتصادی،)1386،
)( (Abdul, 2011وایزشکر)1386 ،
(معاونت امور اقتصادی(Abdul, 2011)،)1386،
(وایزشکر( )Abdul, 2011( )1386 ،معاونت امور
اقتصادیEuropean commission ( ،)1386،
directorate- genera; regional policy,
)2003:9
(( )Jacobius, 2007معاونت امور اقتصادی،)1386،

(وایزشکر)1386 ،
(وایزشکر( )Abdul, 2011( )1386 ،معاونت امور
اقتصادی،)1386،
(( .)Abdul, 2011معاونت امور اقتصادی،)1386،
(معاونت امور اقتصادی( ،)1386،وایزشکر)1386 ،
(معاونت امور اقتصادی،)1386،
(معاونت امور اقتصادیJacobius, ( ،)1386،
( .)2007وایزشکر)1386 ،
(( )Downes,2006: 93معاونت امور

اقتصادی،)1386،
(معاونت امور اقتصادی( ،)1386،وایزشکر)1386 ،

کانش ابعاد فقر مطضق
کانش نابرابری در دسترس به
خدمات
گسترش عدالت اجتااع
تضام ن حقوق و مال از جانب دولت

*

(وایزشکر)Abdul, 2011( )1386 ،

*
*

()Abdul, 2011( )Jacobius, 2007

سرمایهداری در بازار مزاد

*

(معاونت امور اقتصادی،)1386،
)( .)Ngcuka, 2010( (Abdul, 2011وایزشکر،
)1386
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 .3روششناسی تحقیق
به طورکلی حوز مسئله موردبررسی در تحقیق ،واگفذاری طفرح هفا و پفروژ هفای
دولتی در راستای سیاست های اصل ( )44قانون اساسفی در خصفوص چفالش هفا،
راهبردها و دستاوردهای آن است به طور کلی ،این تحقیق در پی شناسایی ارتبفاط
بین متغیرهای مشفاهه شفه در مطالعفات اسفت .در ایفن تحلیفل متغیرهفایی کفه
همبستگی باالیی (چه منای و چه مربت) باهم دارنه ،احتمفاالً تحفت تفأثیر عوامفل
یکسانی هستنه ،امفا متغیرهفایی کفه نسفبت بفه هفم تقریبفاً همبسفتگی نهارنفه ،از
عاملهای متااوتی تأثیر میپذیرنه .پژوهش حاضر به روش توصیای-تحلیلفی و بفا
توجه به وضعیت موجود جهت ترسیم وضع مطلفوب و ارائفه راهکفار ،از نظفرات
متخصصان و صاح نظران استااد شه است بهین ترتیف

روش پفژوهش ازنظفر

اجرا توصیای از نو همبستگی است .ابزار تحلیل داد ها تحلیلفی عامفل اکتشفافی

1

است و بهمنظور منت شهن نتای حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به
توصیف ،تبیین ،پیشبینی و کنترل متغیرها میپردازد .ابزار گردآوری داد هفا شفامل
دو بخش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میهانی اسفت .بفهین منظفور متغیرهفای
کیای تحقیق در قال

فرآینههای کمی (پرسشنامه) موردبررسفی واقفع مفی شفونه.

سسس با بررسی جامعه آماری ،تحلیل داد ها و مقایسفه و نتیجفهگیفری (بفه کمف
نرمافزارهای آماری ماننه  Excelو  )SPSSانجام مفیشفود .همچنفین ،مقفهار آلافای
کرونباخ سنجش پایایی تحقیق در جهول 2نشان داد شفه اسفت .همفان طفور کفه
مشاهه میشود مقهار آلاای کرونباخ برابر با  0.78بهدستآمه است .مقهار آلافای
به دست آمه بیشتر از مقهار  0.70است و بهین معناست که مقیاس اعتبار سفؤاالت
پژوهش از پایایی قابلقبولی برخوردار است.
جدول  .2مقدار آلفای کرونباخ سنجش پایایی تحقیق
N of Items
32

Cronbach's Alpha
.781

)1. Exploratory Factor Analysis (EFA
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 .4تحلیل دادههای پژوهش
برای تحلیل داد های پژوهش ،از روش تحلیل بار عامل اکتشافی و جهت تبیفین بفار
عاملی متغیرها ،از آزمون بارتلفت و  KMOیفا انفهاز کاایفت نمونفهگیفری اسفتااد
میشود .این آزمون مقهار واریانس درون داد هاست که میتوانه توسط عوامل تبیفین
شود .این آزمون نشان میدهه که آیا تحلیل عاملی برای آن مجموعه متغیرها مناسف
است یا خیر بهبیاندیگر این آزمون عامل پذیر بودن داد ها را نشان میدهه.
 .1-4سیمای مشاركتكنندگان

جهت ترسیم وضع مطلوب و ارائه راهکار ،از نظرات متخصصان و صفاح نظفران
استااد میشود .با توجه به ویژگیهای مطفرحشفه بفرای جامعفه ،تعفهاد  40نافر
موقعیت حضور در جامعه را داشته که از این میفان بفه روش فرمفول کفوکران ،بفا
سطح اطمینان  %95و درصه خطای  0.05تعهاد  36نافر بفهعنفوان نمونفه انتخفاب
جهاول  3تا  5به آنها اشار شه است.

شهنه .ویژگیهای این جامعه در قال

جدول  .3فراوانی ،درصد فراوانی و فراوانی تجمعی در شاخص تحصیالت جامعه نمونه
ردیف
1
2
3

فراوان
15
21
36

متغ رنا
کارشناس ارشد
دکتری
کل

درصد فراوان
41.6
58.3
100

فراوان تجاع
41.6
100

جدول  .4فراوانی ،درصد فراوانی و فراوانی تجمعی در شاخص سابقه کاری جامعه نمونه
ردیف
1
2
3
4
5

متغ رنا
کاتر از  10سال
 10تا  20سال
 20تا  30سال
ب ش از  30سال
کل

فراوان
7
15
11
3
36

درصد فراوان
19.4
41.6
30.5
8.3
100

فراوان تجاع
19.4
61
91.5
100

جدول  .5فراوانی ،درصد فراوانی و فراوانی تجمعی در شاخص نوع فعالیت کاری جامعه نمونه
ردیف
1
2
3
4
5
6

متغ رنا
کارشناس
مدیریت
س استگذاری
استاد دانشگاه
پژونش
کل

فراوان
11
9
3
9
4
36

درصد فراوان
30.5
25
8.3
25
11.1
100

فراوان تجاع
30.5
55.5
63.8
88.8
100
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 .2-4تحلیل گزارههای تحقیق

روش تحلیل عاملی با  32شاخص نهایی ،از طریق نرمافزار  ،SPSSمفورد سفنجش
قرار گرفت .برای کنترل داد ها مقهار عفهدی
محاسبه شه این آزمونها نشانگر تناس

KMO

1

و آزمفون کرویفت بارتلفت

2

کلی نمونهها برای انجفام تحلیفل عفاملی

است.
سطح معنیداری آزمون بارتلفت ( )Sig= 0.000و مقفهار عفهدی معیفار
برابر با  0.671است و مناس

KMO

بودن داد هفا بفرای انجفام تحلیفل عفاملی را نشفان

میدهه (جهول .)6
جدول  .6آزمون بارتلت و مقدار عددی KMO
.671
784.806
171
.000

KMO and Bartlett's Test
) KOMمزمون( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
(مزمون بارتضت)
Sig.

با استااد از روش تجزیه به مؤلافههفای اصفلی ،جهفت تعیفین تعفهاد عامفلهفای
قابل استخراج ،ابتها از معیار کایسر استااد شه .بر اساس این معیار ،تنها عامل هفای
دارای مقهار ویژ ی  1یا بیشتر ،به عنوان منبع ممکفن تغییفرات در داد هفا پذیرفتفه
میشونه .در جهول  7عوامفل اسفتخراجشفه و درصفه تغییفرات آنهفا مشفخص
شه است .این جهول نشان میدهه که مقهار ویژ  6عامل بیشتر از  1بفود و ایفن
عوامل تجمعاً  89.25درصه تغییرات داد ها را تبیین میکننه.
جدول  .7عوامل استخراج شده برای امکانسنجی واگذاری طرحها و پروژههای دولتی و درصد تغییرات آنها
Extraction Sums of Squared Loadings

(درصد تغ رات تجاع )
Cumulative %
50.266
65.258
73.047
79.408
84.818
89.254

% of Variance

Total

50.266
14.992
7.790
6.361
5.410
4.435

16.085
4.797
2.493
2.036
1.731
1.419

(مقدار ویژه) Initial Eigenvalues
% of Variance Cumulative %
50.266
65.258
73.047
79.408
84.818
89.254
92.294
94.446

50.266
14.992
7.790
6.361
5.410
4.435
3.040
2.152

Total
16.085
4.797
2.493
2.036
1.731
1.419
.973
.689

Component
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Kaiser-Meyer-Olkin
2. Bartlett
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95.940
97.102
98.055
98.803
99.300
99.616
99.825
99.892
99.951
99.993
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

1.494
1.162
.953
.748
.497
.317
.209
.067
.060
.041
.007
3.679E-15
1.083E-15
7.983E-16
7.415E-16
6.781E-16
1.531E-16
-1.542E-17
-2.507E-17
-2.513E-16
-4.167E-16
-6.865E-16
-8.069E-16
-2.690E-15

.478
.372
.305
.239
.159
.101
.067
.021
.019
.013
.002
1.177E-15
3.465E-16
2.554E-16
2.373E-16
2.170E-16
4.900E-17
-4.935E-18
-8.021E-18
-8.042E-17
-1.333E-16
-2.197E-16
-2.582E-16
-8.609E-16

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

برای تعیین قطعی تعهاد عوامل که بایه استخراج کرد ،نمودار دامنه کو (نمودار )1
نیز موردبررسی قرار میگیرد .در نمودار دامنه کو  ،دو شکست قابلمشاهه اسفت
اولی در نقطه  3و دومی در نقطه  .7بهعبارتدیگر در نقطه شکسفت دوم تعفهاد 6
عامل بایه استخراج شود.
1

نمودار  .1نمودار دامنه کوه برای تعیین تعداد عوامل

استخراج مقهماتی عاملها (قبلاز چرخش) مشخص نمیکنه که چه متغیرهایی بفه
1. Scree plot
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چه عاملهایی تعلق دارنه .غالباً در ماتریس قبلاز چرخش ،بسیاری از متغیرها بفار
چنه عامل میشونه و برخی عاملها هم تقریباً حامل تمفام متغیرهفا هسفتنه .بفرای
تشخیص اینکه چه متغیرهایی به چه عاملی تعلق دارنه و نیز بفرای تاسفیرپذیرتفر
کردن عاملها از «چرخش عامل» و روش چرخش واریمفاکس اسفتااد مفیکنفیم.
بارهای عاملی ،همبستگی های متغیرها با عامل هاست .چنانچفه ایفن همبسفتگیهفا
بیشتر از  0.6باشنه (بهون توجه به عالمت منای یا مربت) ،بهعنوان بارهای عفاملی
باال و چنانچه بیشتر از  0.3باشنه بهعنوان بارهای عاملی نسبتاً بفاال در نظفر گرفتفه
میشونه و بارهای کمتر از  0.3را میتوان نادیه گرففت (کالیفن .)12 :1380 ،بفا
اجففرای تحلیففل عففاملی ،ایففن بففار بففا دوران متعامففه و بففا اسففتااد از روش دوران
واریماکس 6 ،عامل استخراج شه و ارتباط آنها با شاخصهای  32گانه مشفخص
میشود (جهول .)8
جدول  .8عوامل دوران یافته و بار عاملی آنها برای تحلیل امکانسنجی واگذاری طرحها و پروژههای دولتی
6

(عاملنا) Component
3
4
5
.378

2

1
.841
-.830
-.830
.820

.337

.820

.337
.352
-.376

.809

.352

.809

-.380

-.758

.391

.380

.752

.391

.380

.752

.305

.394

.750

.305

.394

.750
.434

.701

.434

.701

.508
.508
.937
.937
.937
.369

.833

.369

.833

پایگاه جامع اط عات طرحنای عاران
ا راقتصادی بودن ااضب طرحنا
تب ن مولفهنای سنجش توانای برش خصوص
نزینهنای تعویق ناش از زمان بهرهبرداری
مدیریت بهتر بر تام ن مال برش عاوم
تزریق سرمایه برش خصوص
تضام ن حقوق و مال از جانب دولت
میدودیتنای بازار سرمایه و تام ن مال
به نهسازی ترص ص ریسک
نامشرص بودن ارزش اقتصادی طرحنای عاران دولت
فقدان اط عات کاف در مورد تعداد طرحنای ن اه تاام
سرمایهداری در بازار مزاد
رقابت
کارای عاض ات

 .626عدم ثبات در برش ارزی ،گارک  ،قوان ن کار ،نرخنای تعرفه مربوط به خدمات
.626
جضوگ ری از ندر رفت منابع
چارچوبنای قانون جامع
کانش بودجه الزم جهت اتاام طرح
گسترش عدالت اجتااع
بازگشت سرمایه
عدم تاایل دستگاهنا به واگذاری طرحنا
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-.540

-.352

.423

-.935
-.904

-.330

-.904

-.330

-.889

-.362

.889
.889
.909
.909
.897
.529

.312

.479

بهبود فضای کسب و کار
اقدامات ورای مرزنای مض
کانش ابعاد فقر مطضق
ارتقای پاسرگوی دستگاه نای اجرای
اراده س اس مستیکم
مشوقنای سرمایه گذاری برش خصوص
کانش نابرابری در دسترس به خدمات
تارکز زدای در ارتباط با واگذاری طرحنای عاران
نوموری برش خصوص
ثبات در تصا مگ ری
سازوکارنای نظارت

دو نکته در ارتباط با این جهول قابلذکر است :اول اینکفه بعفه از دوران برخفی از
متغیرها با بیش از ی

عامل ،بار عاملی باالی  0.4دارنه که این متغیرها را در ذیفل

عاملی در نظر میگیریم که بیشترین مقهار عهدی بار عاملی را با آن عامل دارنفه و
ارتبففاط ایففن متغیرهففا بففا سففایر عوامففل (کففه در جففهول بففا فونففت پررن ف تففر
مشخصشه انه) را در نظر نمیگیریم .دوم اینکه ،عالمت منای در این جهول فقط
نشاندهنه جهت مخالف این شاخص با بقیه شاخصها است و نه مقفهار عفهدی
کمتر .بنابراین 6 ،عامل و شاخصهای ذیل هر عامل مشخص میشونه (جهول .)9
جدول  .9عوامل استخراجشده ،بار عاملی و نامگذاری آنها در جهت واگذاری طرحها و پروژههای دولتی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

شاخص
پایگاه جامع اط عات طرحنای عاران
ا ر اقتصادی بودن ااضب طرح نا
تب ن مولفه نای سنجش توانای برش خصوص
نزینه نای تعویق ناش از زمان بهره برداری
مدیریت بهتر بر تام ن مال برش عاوم
تزریق سرمایه برش خصوص
تضام ن حقوق و مال از جانب دولت
میدودیت نای بازار سرمایه و تام ن مال
به نه سازی ترص ص ریسک
نامشرص بودن ارزش اقتصادی طرح نای عاران دولت
فقدان اط عات کاف در مورد تعداد طرح نای ن اه تاام
سرمایه داری در بازار مزاد
رقابت
کارای عاض ات
عدم ثبات در تصا م گ ری
جضوگ ری از حدر رفت منابع
چارچوب نای قانون جامع
کانش بودجه الزم جهت اتاام طرح

بار عامض
0.841
-0.830
-0.830
0.820
0.820
0.809
0.809
-0.758
0.752
0.752
0.750
0.750
0.701
0.701
0.626
0.626
0.937
0.937

عنوان عامل

عامل اول:
تئوری مؤثر بر واگذاری طرحنا و
پروژهنای دولت

عامل دوم:
تب ن سرمایه مؤثر بر واگذاری طرحنا و
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

گسترش عدالت اجتااع
بازگشت سرمایه
عدم تاایل دستگاه نا به واگذاری طرح نا
بهبود فضای کسب و کار
اقدامات ورای مرزنای مض
کانش ابعاد فقر مطضق
ارتقای پاسرگوی دستگاه نای اجرای
اراده س اس مستیکم
مشوق نای سرمایه گذاری برش خصوص
کانش نابرابری در دسترس به خدمات
تارکز زدای
نوموری برش خصوص
ثبات در تصا مگ ری

0.937
0.833
0.833
-0.540
-0.935
-0.904
0.904
-0.889
0.889
0.889
0.909
0.909
0.897

32

سازوکارنای نظارت

0.529

با توجه به ارتباط هری

پروژهنای دولت

عامل سوم:
توازن س استنا
عامل چهارم:
ایجاد انگ زهبرش خصوص
عامل پنجم:
مزادسازی
عامل ششم:
پ شبرد پایدار واگذاری طرحنا و
پروژهنای دولت

از عوامفل اسفتخراجشفه بفا شفاخصهفا بیفانگر امکفان

واگذاری طرح ها و پروژ های دولتی و هماهنگی با متون نظری و تجربفی در ایفن
زمینه ،و مطالبی که در ارتبفاط بفا شفیو نفام گفذاری عوامفل مطفرح شفه ،عوامفل
استخراجشه به شرح ستون چهارم در جهول  9نامگذاری شهنه.
در نام گذاری عوامل ،تالش شه اسفت تفا نکفات مطفرحشفه در واگفذاری
طرحها و پروژ های دولتی موردتوجه قرار گیرد .بهین ترتیف  ،عامفل اول ارتبفاط
باالیی (بیشتر از  )0.6با  16متغیر ذیل این عامل دارد ،ازآنجفاکفه ایفن متغیرهفا بفر
حوز تئوری متمرکز هستنه ازایفنرو مفیتفوان ایفن عامفل را «تئفوری مفؤثر بفر
واگذاری طرحها و پروژ های دولتی» نامگذاری کرد .عامل دوم نیز با هفر  6متغیفر
ذیل این عامل ارتباط باالیی دارد ،این متغیرها در حوز تخصیص سفرمایه متمرکفز
هستنه ازاین رو می توان این عامل را «تبیین سرمایه مؤثر بفر واگفذاری طفرحهفا و
پروژ های دولتی» نام گذاری نمود .عامل سفوم دارای  4متغیفر اسفت کفه پفس از
بررسی به عنوان «توازن سیاستها» نامیه شه .همچنین عامل چهفارم بفا دو متغیفر
ذیل این عامل ارتباط باالیی دارد که بفه عنفوان «ایجفاد انگیفز بخفش خصوصفی»
نامگذاری شه .عامل پنجم با دو متغیر ذیل آن به عنوان عامل «آزادسفازی» و عامفل
ششم با دو متغیر ذیل آن بفه عنفوان عامفل «پیشفبرد پایفهار واگفذاری طفرحهفا و
پروژ های دولتی» نام گذاری شه.
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نتیجهگیری
حَس

نیاز کشور ی

طرح یا پروژ شکل می گیرد .اگر فرض بر آن باشه که ایفن

طرح در راستای تأمین نیاز کشور تشکیل شه  ،این مسئله مطرح اسفت کفه توجیفه
اقتصادی آن ،چه میزان است؟ درواقع زمانی ی

پروژ می توانفه توجیفه اقتصفادی

داشته باشه که از طریق مشارکت صورت گیرد و از ابتها بفا مشفارکت و واگفذاری
به مردم انجام شود .به بیان دیگر ،الزم است پروسه واگذاری و فروش آن در هنگفام
شکلگیری ،صورت گیرد .از طرفی ،دولت در نگههاری از دارایی و پروژ ها بعضفاً
به خوبی عمل نمیکنه .و اگر عملکرد نگههاری خوبی هم داشته باشفه ،بفر اسفاس
اصل  44قانون اساسی که بایه بهنه دولت کوچ

شود نمفی توانفه در ایفن حفوز

فعالیت کنه.
البته این نکته نیز حائز اهمیت است که بخفش خصوصفی بایفه از تفوان الزم
برخوردار باشه .در حال حاضر بخش خصوصی تقویت نشه است و نمی توانه در
خصوصی سازی مؤثر باشه و به دلیل آن که توانفایی مفالی آن ضفعیف اسفت و یفا
توانایی ادار کردن و بهر برداری را نفهارد ،نمفیتوانفه پفذیرا باشفه .امفا صفاحبان
سرمایه و بخش خصوصی بایه حمایت ببیننه تا کس

وکار خود را گسترش دهنه.

در شرایط فعلی بخش خصوصی به دلیل چالش های پیش رو ،تفرجیح مفی دهفه بفه
تقبل داراییهای قابلواگذاری دولت ورود نکنه.
در بخش مطالعفات ادبیفات پفژوهش چفالش هفا ،راهکارهفا و دسفتاوردهای
واگذاری طرح ها و پروژ های دولتی بررسفی شفه .بفر ایفن اسفاس بفا اسفتااد از
روش های توصیای و از نو همبستگی ،همچنین تحلیلی عامل اکتشافی ،بفهمنظفور
منت شهن نتای حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف ،تبیفین،
پیش بینی و کنترل متغیرها پرداخته شه .جهت تبیین بار عفاملی متغیرهفا ،از آزمفون
بارتلت و  KMOیا انهاز کاایت نمونه گیری استااد شه در نتفای بفه دسفت آمفه ،
سطح معنیداری آزمون بارتلت ( )Sig= 0.00و مقهار عهدی معیفار  KMOبرابفر بفا
 0.671است و مناس

بودن داد ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان داد .در تعیین

تعهاد عامل های قابل استخراج با استااد از معیار کایسر مقهار ویژ  6عامل بیشفتر
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از  1بود و این عوامل در مجمو  89.25درصه تغییرات داد ها را تبیین می کننفه.
بهین ترتی

عامل های پنهان به ترتی

عامل اول :تئوری مؤثر بر واگذاری طرح هفا

و پروژ های دولتی عامل دوم :تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح ها و پروژ های
دولتی عامل سوم :توازن سیاستها عامل چهارم :ایجاد انگیفز بخفش خصوصفی
عامل پنجم :آزادسازی و عامل ششم :پیشبرد پایهار واگذاری طرحها و پفروژ هفای
دولتی ،به دست آمه .بهین ترتی
نیز مشخص شهنه.

متغیرهایی که ذیل بار هر یف

از عوامفل بودنفه

منابع
پاکهامن ،رضا ( .)1388رویکردهفای اجرایفی و مبفانی قفانونی خصوصفی سفازی ،مرکفز
آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ،تهران.
خامنفففه ای ،سفففیه علفففی (رهبفففر انقفففالب اسفففالمی) http://farsi.khamenei.ir/ :و
http://leader.ir/

دفتر همکاری حوز و دانفشگا ( ،)1371مبفانی اقتفصاد اسفالمی ،قفم :سفازمان مطالعفه
و تهوین کت دانشگاهی (سمت) ،اول.
کریم ،محمفه حسفین شفقاقی شفهری ،وحیفه نصفری ،لفیال ( .)1394ارزیفابی فرآینفه
خصوصیسازی در راستای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی (ارتقای سهم
بخش خصوصی در اقتصاد ایران) ،فصلنامه سیاستهای راهبفردی و کفالن ،سفال
سوم ،شمار یازدهم ،صاحات .62-49
کالین ،پل ( .)1380راهنمای آسان تحلیل عاملی ،ترجمه حالل صهرالسفادات ،اصفغری
مینایی .تهران :سازمان مطالعه و تهوین کت علوم انسانی دانشگا ها (سمت).
کیانسور ،سعیه ( .)1388بررسی اجمالی خصوصیسازی در چنه کشور منتخ با اشار ای
بر سیاستهای کلی اصل  ،44بررسیهای بازرگانی ،شمار  ،38صص .20-2
مرتضوی ،مههی زار پور ،فیضاله غارانفی ،فهیمفه ( .)1391بررسفی الزامفات و موانفع
اجرایی و اداری توسعه مشفارکت عمفومی-خصوصفی ( )pppدر ایفران .مقفاالت
همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت .صص .95-81
محنت فر ،یوسف جعاری ،احمه (« .)1387بررسی خصوصیسفازی و اصفل  44قفانون
اساسی در اقتصاد ایران» ،پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ،شفمار  ،48صفص
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