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Abstract: 
Energy-related industries require large financial investments and Financing in this area 

is the one of the country’s most important issues. Using Public-Private Partnership is one of 

the most effective strategies in financing through cooperation with the private sector. 

Successful implementation of PPP in the country requires the identification of critical success 

factors according to the type of industry and through international experiences as well as the 

opinions of experts and professionals in the industry. In this paper, the critical success factors 

in the implementation of PPP projects in the electricity industry is concerned, after extensive 

literature survey and review of documents, as major contributing factors were identified and 

were used to validate the experts. Using a questionnaire survey of relevant experts examined 

the results of the questionnaire were ranked by TOPSIS. The results indicate that socio-

political factors matter most in the critical success factors are identified, financial and 

economic factors and infrastructure were next in rank. While the ranking of individual 

indicators, the political and social situation stable and transparent, healthy economic policy 

and human resources capacity in place first, second and third respectively. 
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خصوصی در حوزه  -هاي مشارکت عمومیسازي پروژهعوامل حیاتی موفقیت در پیاده
  )صنعت برق: مورد مطالعه(انرژي جمهوري اسالمی ایران 

  ) 15/08/1394: تاریخ پذیرش 25/11/93: تاریخ دریافت(  
  

   3سید مصطفی بالدیان ،* 2محمدرضا عاشري، 1 محمد نوروزي
  

  چکیده
هـاي کشـور   ترین دغدغهفراوان هستند و تامین مالی در این حوزه از مهمهاي مالی گذاريصنایع مرتبط با حوزه انرژي نیازمند سرمایه

. کارهاي موثر در تامین مالی از طریق همکاري بخش خصوصـی اسـت  خصوصی  یکی از راه -استفاده از روش مشارکت عمومی. است
نوع صـنعت مربوطـه و از طریـق بررسـی     در کشور، مستلزم شناسایی عوامل حیاتی موفقیت با توجه به  PPPآمیز سازي موفقیتپیاده

در این مقاله که به عوامل حیاتی موفقیـت در  . نظران و متخصصان آن صنعت استتجارب جهانی و همچنین استفاده از نظرات صاحب
ی مـوثر  اي و بررسی اسناد و مدارك، عوامل اصلپردازد، پس از مطالعات کتابخانهدر صنعت برق کشور می PPPهاي سازي پروژهپیاده

نظـران  سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه به نظرسـنجی از صـاحب  . منظور اعتبارسنجی در اختیار خبرگان قرار گرفتشناسایی شد و به
اجتماعی  -گر آن است که عوامل سیاسینتایج پژوهش نشان. بندي گردیدمربوطه پرداخته شد و نتایج پرسشنامه با روش تاپسیس رتبه

هـاي بعـدي قـرار    مالی و زیرساختی در رتبه -را در بین عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده دارند و عوامل اقتصادي بیشترین اهمیت
ها نیز، وضعیت سیاسی و اجتماعی پایـدار و شـفاف، سیاسـت سـالم اقتصـادي و      تک شاخصهبندي تککه در رتبهضمن این. اندگرفته

  .اندهاي اول تا سوم قرار گرفتههبرخورداري از منابع انسانی توانمند در رتب

  :واژگان کلیدي
  ، جمهوري اسالمی ایران(CSF)عوامل حیاتی موفقیت ، انرژيمالی،  ، تامینصنعت برق، (PPP) خصوصی -مشارکت عمومی
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 مقدمه - 1

توان گفت، توسعه که نوع تلقی افراد از توسعه اقتصادي چه باشد میبرخی اندیشمندان معتقدند فارغ از این
، همچنان این تلقی وجود دارد که وجود نیباا]. 11[اقتصادي آرمانی است ملی و مردمی براي تمامی کشورها

حتی  اي کهگونهبه پذیر نیستبدون حضور و نقش فعال دولت امکان یافتگی یابی به مرزهاي توسعهدست
حضور دولت هم از بر این اساس، . لت قبول نداردوجود یک بازار آزاد را به معناي حذف نیاز به دو 1فریدمن
اما  ضروري است،  گیري زمینه تفسیر و اجراي قواعد تصمیم عنوان ناظر در قواعد بازي و هم به نیینظر تع

بنا ها  گونه از مشارکتکه در این ]14[استعمرانی و صنعتی  ل اقتصادي،یدرمسا نکته مهم نحوه حضور آن
- ساحت دولت به که يطور بهحوزه ورود دولت و بخش خصوصی مشخص شده است  به نوع مشارکت، دقیقاً

عنوان بازوي اجرایی، ایفاي نقش گذار وجهت دهنده حفظ شده است و بخش خصوصی به عنوان مقام سیاست
است که دولت به خاطر عواملی چون محدودیت منابع مالی  این حاکی ازمختلف، تجارب کشورهاي  .کندمی

ي دارد و همچنین تقاضاي زیاد موجود در ا دهیعدهاي بزرگ مشکالت براي تامین مالی پروژه اي و بودجه
از گیري ها، کشورها را بر آن داشته است که تمامی تالش خود را در بهرهگذاري در این پروژهزمینه سرمایه

  ].13[کارگیرندفعال بخش خصوصی به مشارکت
اي ورود مستقل سبب شده است که عده ها پروژه موقع و با کیفیتصحیح، به در اجرايکمبود توانایی دولت 

هاي اقتصادي صحیح ندانند و بکوشند با ارایه الگوهاي جدید، مشارکت بخش دولت را براي اجراي پروژه
یل هاي زیرساختی به دل توسعه پروژه این  بر  عالوه هاي توسعه اقتصادي بیشتر نمایند؛خصوصی را در فعالیت

  . کرده استدوچندان ها را ها مشکالت دولت هاي باالي این نوع از پروژه ریسک و هزینه
هاي زیرساختی که نقش بسیار مهم و حیاتی در  پروژه يلی از این دست و همچنین نیاز شدید به توسعهیمسا

ت که نظر به گش طرح مباحثی ساز نهیحال توسعه دارد، زمردخصوص کشورهاي به رشد اقتصادي کشورها
اي گونهبه ،ها داشتهاي خصوصی براي تسهیل در اجراي این پروژهایجاد روابط بین بخش عمومی با بخش

از  کاستن با که دهد یم را امکان نیا هادولت به هامشارکت نوع نیاز ا استفاده .که منافع طرفین تامین شود
ي، دنتوانم از و بپردازد ترمهمي ها در حوزهي گذار استیو سي زیربرنامه به یعموم خدمات نیتامی مال بار
  .]7[دنشو مندبهرهی خصوص بخشي نوآورپذیري و سکیر

هاي هر دو طرف دولت و بخش منظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتکارهاي مطرح شده بهیکی از راه
براي حل مشکالت رایج  -خصوصی   -مشارکت عمومی. خصوصی است -خصوصی، روش مشارکت عمومی

هاي بخش خصوصی گیري از ظرفیت بهره اهاي زیرساختی ب ها، خصوصاً پروژه بخش عمومی در اجراي پروژه
  -هاي بخش عمومیدهد که مشارکت مطالعات نشان میکه ضمن این. گیردمورد استفاده قرار می -

خصوصی،  -استفاده از بستر مشارکت عمومی ].13[اند خصوصی عمدتاً اثرات مثبت و نتایج قابل قبولی داشته
ریزي تا اجرا تضمین ها و شناسایی عواملی است که موفقیت آن را در مراحل برنامهمستلزم وجود زیرساخت

ساز موفقیت هر که به عوامل زمینه» موفقیت] کلیدي[عوامل حیاتی «در این راستا، مطرح شدن مفهوم .نماید
                                                        

1.Milton Friedman 
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و قالب مناسبی براي شناسایی آن دسته از عواملی است که  کند، زمینهه میسازمان یا مجموعه هدفمند اشار

طور عام و در ویژه در حوزه انرژي بهخصوصی در کشور به -سازي موفق مشارکت عمومیبتوانند در اجرایی
  . طور خاص موثر باشندصنعت برق به

خصوصی  -سازي ساختار مشارکت عمومیدر واقع هدف این نوشتار، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده
در صنعت برق جمهوري اسالمی ایران است، لذا کوشیده شده است پس از تبیین اجمالی مفاهیم عوامل 

اي و خصوصی به شناسایی این عوامل با استفاده از مطالعات کتابخانه -حیاتی موفقیت و مشارکت عمومی
بندي عوامل شناسایی شده از تایید و رتبه منظور بهه کهاي پیشین پرداخته شود، ضمن اینبررسی پژوهش
بر این اساس، سوال . اقدام شده است 1نظران و خبرگان این حوزه با استفاده از روش تاپسیسنظرات صاحب

 -هاي مشارکت عمومیسازي پروژهعوامل حیاتی موفقیت در پیاده: کهاصلی این پژوهش عبارت است از این
  اند؟ جمهوري اسالمی ایران کدام خصوصی در حوزه انرژي

  
 مروري بر ادبیات پژوهش - 2

ایجاد فهم و ادبیات مشترك، در ابتدا به تعریف، مفهوم، خاستگاه و مصادیقی از روش مشارکت  منظور به
که تمرکز اصلی این مقاله پیرامون مسایل حوزه شود، سپس با توجه به اینخصوصی پرداخته می -عمومی

در ادامه . شودصنعت برق است، به برخی از مطالعات انجام گرفته در این حوزه نیز اشاره می انرژي با تاکید بر
مقاله مفهوم و فرآیند شناسایی عوامل حیاتی موفقیت با تاکید بر صنعت برق تبیین شده و از این رهگذر به 

صنعت برق  خصوصی در -بخش بعدي مقاله که شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در روش مشارکت عمومی
  .است ورود شده است

  خصوصی -مشارکت عمومی - 2- 1
  یخصوص - مشارکت عمومی و مفهوم تعریف - 2- 1- 1

که برخی براین باورند، این طوريبه وجود ندارد  یخصوصی، توافق مشترک -در تعریف مشارکت عمومی
هاي سنتی رقابتی، جایگزین روش یطیمشارکت یک ابزار سیاسی جدید براي دولت است که در شرا

این مشارکت را در چارچوب ادبیات مدیریت  ،2لیندر نظیر شود و برخی دیگر قراردادهاي خدمات عمومی می
منظور تامین خدمات هاي خصوصی در اقتصاد، بهیافته جهت مشارکت سازمان عمومی، یک نوع رویه سازمان

شد برمبناي واردکردن  طورکه گفتهخصوصی همان  -اصل مشارکت عمومی ،حال هر به]. 39[دانند عمومی می
  .هاي اقتصادي استعنوان نهادي مستقل در فعالیتبخش خصوصی به

خصوصی را بر مبناي مدت زمان آن و   -مشارکت عمومی ،3گریم سی و لویز مثل گروهی دیگر از محققین
توان  کنند؛ براي مثال گفته شده مشارکت مذکور را می شود تعریف می هایی که از آن استفاده می زمینه

عنوان یک نهاد مستقل،  هاي خصوصی بههایی دانست که در آن، بخش عمومی با بخشترتیبات و موافقت
                                                        

١ TOPSIS 
٢.Linder 
٣.Grimsey and Lewis 
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ها هاي مربوط به ساخت یا مدیریت زیرساختمدت در زمینه متعهد به انجام تعهدات در قالب قراردادهاي بلند

 -اند که مشارکت عمومی ین عقیدهبر ا ،1ساواس مثل و همچنین برخی دیگر] 29[شوند و یا تامین خدمات می
هاي زیرساختی؛ همچون ساخت تونل، احداث بزرگراه، احداث اندازي پروژهخصوصی روشی جدید براي راه

پذیرد؛  قراردادها صورت می نیکه در ا است، ناظر بر تقسیم کاري فیاز تعار گریبرخی د]. 44[است...بندر و
تا بلندمدت بین  مدت انیخصوصی را هرگونه ارتباط م -مشارکت عمومی 2اند پورز    براي مثال شرکت استاندارد

منابع مالی  و هاها، تخصصهاي خصوصی و عمومی که شامل تقسیم ریسک و بازدهی، مهارتبخش
توان  می ،بر همین اساس .نماید هاي مورد نظر است، تعریف می مشیطیابی به خدست منظوربهچندبخشی 

ها دو بخش دولتی و  را طیف وسیعی از قراردادهایی در نظر گرفت که در آن خصوصی  -مشارکت عمومی
ها و هاي مورد نظر دارند، ولی میزان این مسئولیت ها و تعهداتی در قبال اجراي پروژهخصوصی مسئولیت

نگ پرر ،که در بعضی از قراردادها نقش دولت ايگونهبه .تعهدات در هر نوع از این قراردادها متفاوت است
مهم  نکته به این یروشن به رینمودار ز. شود تر می نقش بخش خصوصی پررنگ گرید یاست ولی در بعض

  .شودد که با اضافه شدن فاکتورهاي مختلف انواع مختلف مشارکت مطرح میاشاره دار
 هاي سنتی گذشتهجایگزین روش نیبهتر عنوانبه را، آنمشارکت نوعي این هاتیمز برشمردن بای، برخ
 نیتام همچونی مختلف لیدال بهی خصوص -یعموم مشارکت که کندیم اشاره الوسربراي مثال، . دانندمی

 نظر مورد اهداف به دنیرس ها،پروژه در انیبن دانش و بهتري آور از فن استفاده کمتر،ی نانینا اطم با خدمات
 نیتامی سنتي هاروش بر  سک،یر مناسب صیتخص و ،بلندمدتي قراردادها ازي مندبهره ،قرارداد نیطرف

مدیریت جدید «ی عمومی تحت عنوان طلب اصالحبرخی دیگر هم جنبش  ]37[ دارندي برتر خدماتی عموم
  .]14[آورند حساب میبه 3»مشارکت«هاي نظري قراردادهاي را یکی از زمینه» عمومی 

در اي دارد؛ چرا که عدیدههاي سازي تفاوتخصوصی با خصوصی–باید توجه شود که مشارکت عمومی 
 شود،یمی عموم بخش] به منتقل ای و[ اریدر اختی کیزیفي هاییدارا تیمالک معموالً  مشارکت،ي  ها طرح
   .هستندی خصوص بخشی دائم تیمالک در هاییدارا نیاي ساز یخصوص در برنامه لکن

 یخصوص برنامه کی دری ول گردد،یمي برانحصار خدمت کی هیارا به، مشارکت طرح کطور معمول، یبه
  .است مطرح خدمات در عرضه رقابت جادیاي، ساز
 ،یخصوص وی عمومي هابخش نیماب یف نیمع قرارداد کی در خدمات نهیهز و دامنه، مشارکت برنامه کی در

 ای و مجوز صدور شکل در باشد، ها بر آن همی اگر کنترل ،يسازیخصوص ندآیفر در اما شود،یمی قطع و ثابت
 دستبه رهایمتغ نیا اساساً کهنیا ای و دهندیم را نهیهز مندنظام راتییتغ زهااج که استی میتنظ مقررات

  .]14[ شودیم سپردهی رقابت بازاري روهاین
هاي عمومی نوین براي تدارك و اجراي پروژه روشخصوصی را یک   -توان مشارکت عمومی می یطورکل به

منظور تسهیم مشارکت دادن تخصص، نوآوري، کارایی و چابکی بخش خصوصی و بهو زیربنایی، بر اساس 

                                                        
١.Savas 
٢.S&P 
٣New Public Management  NPM 
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که [آوري   ها و ایجاد دید تجاري و سودپروژه 2مالی  بین بخش خصوصی و دولتی، تسهیل تامین 1ریسک

اي هاي بودجهکه محدودیتطوريبه. گیرد، تعریف نمودانجام می] معموالً از طرف بخش خصوصی است
  .دهدی را پوشش میبخش عموم

  خصوصی - خاستگاه مشارکت عمومی 2- 1- 2
هاي باالي میالدي، بسیاري از کشورها با مشکالتی همچون بدهی  1980 و 1970 هاي بین دههدر سال

ها و تاسیسات زیربنایی روز به روز رو بودند و از طرفی فشار براي گسترش زیرساختبخش عمومی روبه
 .ها افتادندگونه فعالیت ورود به این منظوربهها به فکر تشویق بخش خصوصی دولتترتیب  شد؛ بدینبیشتر می

  .بخش دولتی درهاي تولید برق منحصر  هایی نظیر نیروگاهفعالیت
اي بخش عمومی در قالب مشارکت با  ترین عامل اصلی رشد مذکور، مقابله با محدودیت بودجهدر واقع، مهم

کار بریتانیا  اولین برنامه براي ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه ].14[هاي خصوصی بوده استبخش
 -هاي مشارکت عمومیبراي تشویق برنامه PFI[3[مالی پیشگام  برنامه تامین تحت عنوان 1992در سال 

  .این برنامه بیشتر روي کاهش نیاز بخش عمومی براي استقراض، تمرکز کرده بود. خصوصی ایجاد شد
   خصوصی -هاي انجام گرفته پیرامون مشارکت عمومیوري بر پژوهشمر - 2- 1- 2

هاي  که از جنبه انجام گرفته استخصوصی   -مشارکت عمومی رامونیپ هاي گوناگونیهر چند پژوهش
که در ادامه مشخص است تاکنون پژوهش داخلی پیرامون  گونه هماناند ولی پرداختهمختلفی به این موضوع 

خصوصی در صنعت برق کشور انجام نشده است البته  -ی موفقیت در مشارکت عمومیشناسایی عوامل حیات
  .هاي مشابه در برخی از کشورها وجود داردنمونه

کشور  21خصوصی در بین  -موضوع عوامل موثر در مشارکت عمومیدر پژوهشی با ] 13[هیبتی و همکاران
درآمد کشورها، ثبات اقتصادي، کسري بودجه و  کهبه این نتیجه رسیده است دنیا با استفاده از دادگان پنل 

گیري  عوامل مهم اثرگذار بر میزان بهره  فسیلی ازجمله هايمیزان صادرات منابع زیرزمینی مثل سوخت
   .خصوصی است -عمومی يها کشورهاي در حال توسعه از مشارکت

 یخصوص _ یعموم يها ارکتمش توسعه موانع يبند تیاولوطی پژوهشی به ] 7[صادقی شاهدانی و همکاران
اند و نتایج پژوهش بیانگر آن است که پرداخته MCDM يها روش از استفاده با رانیا نقل و حمل بخش در

 شناخته انعوم نیتر مهم عنوان بهی مال نیتام به یدسترس و هیسرما بازار يها تـیمحدود به مربوط عوامل
 کننده نییتع عوامل یبررس به، ]30[ همکاران و یهمام 4مونادر پژوهش انجام گرفته توسط . شوندمی

 درکشورها  نیشیپ تجربه و بودجه يکسر سک،یر ،ياقتصاد ثبات جمله از یخصوص _ یعموم يها مشارکت

                                                        
١.Risk 
٥.finance 
٣.Private Finance Initiative 
٤ . Mona Hammami et al 
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 از و تهپرداخ یپانل دادگان کردیرو با جهان يکشورها از یبرخ در یخصوص _ یعموم يها مشارکت ياجرا

  .است شده نامبرده یخصوص _ یعموم يها مشارکت در کننده نییتع عواملعنوان  به عوامل نیا
سازي و مشارکت بخش خصوصی در ، در پژوهشی ضمن تبیین موانع فراروي خصوصی]3[امیري و همکاران 

اند، نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع مدیریتی، بندي این موانع پرداختهتوسعه ورزش به اولویت
مانع مشارکت بخش  عنوان بهحقوقی به ترتیب بیشترین وزن را  -و سیاسی اجتماعی، اقتصادي - فرهنگی

 .خصوصی در توسعه ورزش دارند
خصوصی در خارج از  -هاي مشارکت عمومیهاي متعددي پیرامون پروژهکه اشاره شد، پژوهش گونه همان

  . شوداجمالی به برخی از این موارد اشاره می صورت بهکشور انجام گرفته است که 
. اشاره نمود ،اند پرداخته خصوصی -بررسی موانع و مشکالت مشارکت عمومی ها بهاین پژوهشاز  ايدسته

گروهی دیگر به ]. 48[اند اي عنوان کرده مالی و سرمایه يها تیمحدود موانع اصلی را برخیدر این دیدگاه 
به  يصورت مورد کاو یگر نیز بهبرخی د ].38[اند مطالعه و بررسی موانع سیاسی، اجتماعی و نهادي پرداخته

 -مشارکت عمومی يها عوامل مشوق پروژه«عنوان  با دیگري اند؛ در مقاله این بحث ورود پیدا کرده
عامل محرك  15به شناسایی » دیدگاه بخش عمومی: نقل شهري و حمل يها خصوصی چین در دستگاه

: از نداعوامل برتر شناسایی شده عبارت. استشده   عمومی پرداخته هاي این نوع مشارکت از دید بخش  پروژه
ها در خدمات عمومی باکیفیت، تکمیل پروژه ارایهبرداري،  هاي مراحل ساخت و بهره جویی در هزینهصرفه

  .مالی بخش عمومی موقع، حل کمبود منابعهزمان مقرر و ب
خصوصی در  -عمومی ، در پژوهش خود به توسعه چارچوب بهترین روش براي اجراي مشارکت]22[چئونگ

 چارچوب توسعهدر بخشی از پژوهش خود به این موضوع اشاره دارد که . کنگ پرداخته استکشور هنگ
-فرصت و شتریب توسعه قیتشو قیطر از ،یکنون ياقتصاد بحران حل به تواندیم یخصوص-یعموم مشارکت

 مشارکت لهیوسبه توانندیم درست، يهاپروژه عالوه،به .دینما کمک یخصوص بخش يبرا کار و کسب يها
 عموم و شود حداکثر تواندیم ی،خصوص – یعموم مشارکت يایمزا. شوند يگذارهدف ی،خصوص– یعموم
  .گردند منتفع و مندبهره یخصوص بخش مشارکت از توانندیم مردم

 یعموم مشارکت يهاپروژه يبرا تیموفق یاساس عوامل، در پژوهش دیگري به شناسایی ]38[لی و همکاران
 تیقابل بخش، اثر تدارکاتکه در نهایت  عوامل لیتحل کردیرو :انگلستان وساز ساخت صنعت در یخصوص–

ترین عوامل ی را مهممال يهابازار به یدسترس و ياقتصاد مناسب تیموقع ،یدولت يهانیتضم پروژه، ياجرا
  .داندموفقیت در این امر می

 يادار ژهیو شـبخ در یخصوص -یعموم مشارکت ياجرا، در پژوهشی با عنوان ]21[چان و همکاران 
 یتیموفق یاتیح عوامل. ستین مهم پروژه عتیطبدارند که ي بیان میانتقاد دگاهید: )HKSAR( کنگهنگ

 خواهد ترریپذانعطاف مشخصات و اتیخصوص نییتع به نسبت دولت: کهنیا از نداعبارت اندشده ییشناسا که
 صاحب یمال و یکیتکن تیظرف کار، و کسب حفظ مشخص، و روشن یمقررات کار و ساز و یقانون ساختار. شد
 دیبا یخصوص -یعموم مشارکت که دادند شنهادیپ نیهمچن یقانون مشاوران. سکیر عادالنه اداره و ازیامت
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 و واضح یزمان چارچوب و 1یخروج يهایژگیو ،یکاف یعموم یزنیرا روشن، نگرش مشخص، اهداف يدارا

 -یعموم مشارکت يهاپروژه مشکالت ریسا. کردند يادار و یمال خدمات به منجر و یاسیس طیمح روشن،
-پروژه یبرخ تا دارد وجود لیتما کنگهنگ در که دانست نیا به مربوط توانیم را کنگ هنگ در یخصوص

چنین  يهایژگیو و عتیطب واقعا آنها کهیدرصورت شوند شناخته یخصوص -یعموم مشارکت عنوانبه ها
  .ستندین دارا را هاییپروژه

 عوامل حیاتی موفقیت - 2- 1
کنند و حیات عوامل حیاتی موفقیت، عوامل محدودي هستند که در موفقیت سازمانی نقشی حیاتی ایفا می

که توسط رونالد دانیل در مفهوم عوامل موفقیت . سازي و توجه به این عوامل استسازمان مستلزم فراهم
توسط جان راکارت به عوامل حیاتی  1981تا  1979هاي مطرح شد در سال 1961شرکت مکینزي در سال 

کار ، جیمز جانسون و مایکل فرایسن این مفاهیم را در حوزه سالمت به1996موفقیت تغییر یافت و در سال 
هاي اداري، اقدام براي تعیین نیازهاي سازمان به سیستمدارد که قبل از هرگونه ، بیان می]5[رضائیان . بردند

هاي اداري دو روش عوامل حیاتی موفقیت شناخت آن ضروري است و براي شناخت محیط سازمانی سیستم
 .کندو نمودار محتوایی را مطرح می

یابی به تعوامل حیاتی موفقیت، عواملی هستند که در تحقق منافع نهفته در فرصت نقش کلیدي داشته و دس
گران ابتدا تحلیل]. 12[شود به این عوامل، عوامل حیاتی موفقیت گفته می. هایی همراه استها با پیچیدگیآن

که معموالً در هنگام تعیین نیازها، این در حالی است .   هاي سازمان را بشناسندها و محدودیتباید هدف
شناخت نوع نیازهاي سازمان به . شودها میسیستمها معطوف به شناخت برخی از خرده بیشترین توجه آن

هاي ها و خطمشیهاي خرد و کالن سازمان، استراتژيهدف: طراحی سیستم، مبتنی بر چهار عامل است
، عوامل حیاتی موفقیت تعداد کمی از عوامل ]5[سازمان، ساختار سازمان و عوامل حیاتی موفقیت سازمان 

دهد و در واقع ها اطمینان الزم را براي موفقیت سازمان به مدیر مینهستند که توجه و تمرکز بر روي آ
ها براي بایست تمرکز و دقت خاص بر روي آنهاي مدیریتی و اجرایی هستند که میگر آن حوزهنشان

که عوامل حیاتی موفقیت هم ناظر بر مسایل کنونی سازمان و هم ضمن این. عملکرد بهتر انجام گیرد
  ].20[ی آن هستند هاي آتموفقیت

خصوصی در ایران با توجه به مطالعات  - شناسی موانع موفقیت مشارکت عمومیآسیب - 2- 1
  گذشته

خصوصی در ایران صورت نگرفته است ولی  -هرچند که تاکنون پژوهش زیادي در حوزه مشارکت عمومی
خصوصی  -مشارکت عمومی سازيهاي گذشته در ایران نشان از آن دارد که موانعی براي پیادهمرور پژوهش

هاي صورت گرفته بنديالزم به ذکر است که دسته.   توان به موارد زیر اشاره کرددر کشور وجود دارد که می

                                                        
١ Output 
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-گران مختلف بوده است، در نتیجه، امکان طبقهبندي موانع و مباحث ارایه شده توسط پژوهشبر اساس جمع

  .هاي دیگر نیز وجود داردبندي
   اقتصادي بعد: ول موانعدسته ا - 2- 3- 1

 یخصوص یعموم مشارکت کمک با یساخت ریز يهاپروژه ياجرا نگرفتن نظر دردر این دسته، مواردي نظیر 
 توانمند، مبادالتی و معامالتی هايهزینه بودن باال، کشور یعمران و اقتصادي سیاست از بخشی عنوانبه

 مالی منابع مستمر و صحیح انتقال و نقل و متشکل سرمایه بازار گسترش و تقویت عدم ،سرمایه بازار نبودن
، اقتصاد کالن سطح در آن توزیع و تخصیص و درآمدها کسب در دولت ییانحصارگرا ، بازار این طریق از

 تشویق براي اقتصادي رشد تضمین، رانیا در صادرات و يگذار هیسرما مراحل بودنبر  زمان و يدشوار
 وجود ، هیسرما صاحبان نیب در یرساختیز يها پروژه در یسودده و درآمدزایی نگاه کاهش، هیسرما صاحبان

 منظوربه کارا هايسیاست فقداني، گذار هیسرما ریسک بودن باال و خارجی گذاران هیسرما ادیز مشکالت
ي، اقتصاد تیامن و ثبات نبود و کشور ياقتصاد تیوضع يداریناپا، خصوصی بخش گذارانسرمایه از تیحما

 بودن باالیه، سرما بازگشت عدم و یرساختیز يهاپروژه حوزه در ياقتصاد يهاتیفعال بودن يراقتصادیغ
 انطباق عدمو  اقتصادي ثبات عدم ی،عموم بخش به نسبت یخصوص بخش توسط یمال نیتام هانهیهز

که مشخص گونه همان]. 9و  7[به آن مربوط  يهااستیس و 44 اصل یکل يهااستیس با دولت عملکرد
. ها و فضاي سالم اقتصادي حکایت دارداست عموم موارد مذکور در این دسته، از نبود زیرساخت

ایران به دالیل  متأسفانهدهد که ، تحقق هر رشد اقتصادي در یک فضاي سالم اقتصادي رخ میگرید عبارت به
  .زیرساختی اقتصادي استهاي متعدد داخلی و خارجی که مجال بحث آن در این مقاله نیست داراي ضعف

  بعد سیاسی : دسته دوم موانع - 2- 1- 2
توان ارتباط مستقیم سیاست و می صراحت بهدر این دسته که اشاره به محیط و جو با ثبات سیاسی دارد 

 سیاسی مشاوران از استفادههاي گسترده و پایدار، ضعف در ، تحریمسیاسی ثباتنبود . اقتصاد را مشاهده کرد
 يهاپروژه ياجرا حوزه در یخصوص یعموم مشارکت برنامه توقف، بیم خارجی و داخلی  اقتصادي و
 نامناسبی، دولتشبه و یدولت بخش توسط ياقتصاد هابنگاه تیفعال انحصار، هادولت تغییرتبع  به یرساختیز

     بر درست نظارت امکان ی، نبودخصوص یعموم مشارکت يتوسعه يهاروش و هااستیس فقدان ای و بودن
و وجود  هاپروژه گونه نیا در بیش از حد دخالت و تسلط در دولت لیتما ،بخش نیا در دولت يهاتیفعال

نکته قابل توجه در این محور آن است که هرچند به ]. 9و  7 [هاي سیاسی گسترده با برخی کشورها تنش
ها توان روابط و مناسبات سیاسی عادي با آنسبب مالحظات ایدئولوژیک و بنیادین با برخی از کشورها، نمی

  .ترین مالحظات در این حوزه استبرقرار کرد ولی ایجاد محیط باثبات و تامین امنیت سیاسی از جمله مهم
  قانونی  - موانع حقوقی: دسته سوم موانع - 2- 1- 2

برخی از  از جمله. قانونی است -ها و مناسبات حقوقیاین دسته از موارد مربوط به مالحظات، زیرساخت
 تیفیک کنترلمنظور  به ینظارت نهادهاي نبود: توان به موارد زیر اشاره کردهاي موجود در کشور را میضعف
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 اجراي و تعیین عدم ،]تنظیمی و انضباطی نهادهاي ایجاد[ یخصوص بخش توسط هاپروژه گونه نیا ياجرا

ی، خارج مالکیت مجاز حد تعیین عدمصی، خصو یعموم يها پروژه کنترلمنظور  به مفصل و مشروح چارچوب
 در بهادار اوراق موثر و را بورسکا ینیآفرنقش عدم، جدید بازیگران ورود از يریجلوگ و يانحصار يفضا وجود

، ضعف و مشکالت خارجی يگذار هیسرما مقررات و قوانین يناکارآمد، تجارت قانون بودنن بروزی، مال نیتام
-امنیت سرمایه نیتأمي، ضعف نهادهاي نظارتی متخصص، مشکالت موجود در گذار قانون در ثباتو عدم 

، مشکالت موجود در تبادالت و معامالت کشور از خارج ایرانی يها هیسرما جذب در گذاري خارجی، ضعف
 و مناسب یحقوق چارچوب نبودی، جدید بودن این حوزه و دولت ییتمرکزگرا بر منطبق نیقوان وجود، گمرکی
ی، رساختیز يها پروژه بخش در یخصوص يگذار هیسرما از تیحما نیقوان فقدانحوزه،  نیا در مدون

ناگفته نماند هر چند در برخی ]. 9و  7[ي گذار هیسرما مخل يها هیرو و قوانین وجود و قانونی يها تیمحدود
ه زیادي وجود ها و اصالحاتی صورت گرفته است ولی هنوز با وضعیت آرمانی فاصلاز موانع مذکور، پیشرفت

  .انددارد لذا جزء موانع برشمرده شده
  ابعاد نهادي و سازمانی : دسته چهارم موانع - 2- 1- 2

این دسته از موانع به مواردي که نیازمند تجدید ساختار، اصالحات زیرساختی و سازمانی جهت تسهیل فرآیند 
 نوع نیا گسترش يراستا در جدید هاياستراتژيضعف در . خصوصی است اشاره دارد -مشارکت عمومی

مالی، [ عملیاتی یندهايآفر بازسازي عدمی در کشور، عمران و ییاجرا مدیریت نظام يمدآناکار، مشارکت
 هايدستگاه و افراد دخالت هايحوزه و هانقش از یمشخص تعریف نبود ، ]حقوقی، فنی و نیروي انسانی

ی، خصوصبخش  ارکتـمش مدل از تیحما ياـراست در نهادي چارچوب ضعف، اجرا ندـفرای در مختلف
 و بانکداري توسعه عدم، گمرك ها،بیمه بانکی، نظام همچون ریدرگ نهادهاي هماهنگی هاي موجود درضعف
 شفاف ،صالحذي مسئوالن و نهادها بین هماهنگینا ،مدآناکار و فیضع ايبیمه خدمات، ضعف در مالی نظام

 ی،دولت يهاسازمان رانیمد نیب در یخصوص یعموم مشارکت يهاروش مورد در الزم یآگاه نبود و نبودن
 اتخاذ ي،گذارهیسرما تیریمد نظام در يساختار مشکالت وجود ي،کاغذباز و قیعم يساالروانید وجود

  .]4و  9و  7[ واگذاري از حاصل درآمدهاي از استفاده در نادرست هايتصمیم
 در حوزه انرژي و برق PPPهاي پیرامون پروژهمروري بر مطالعات انجام گرفته  - 2- 1

انداز  توسعه پایدار براي جهان که،  مصرف رو به رشد انرژي با چشم، با بیان این]24[کراوینهو و همکاران 
-سازگار نیست، در پژوهشی به بررسی تجربه کشور پرتغال در استفاده از قراردادهاي مشارکت عمومی

. کنندهاي بادي را در این مسیر ارزیابی میانرژي ساتیتأسزند و توسعه پرداخصوصی در بخش انرژي می
، ساختار قرارداد و توافق بین تقسیم ریسک ]طرف دیگر قرارداد[هاي ارزیابی انتخاب شریک کاري روش

هاي دهد ریسکنتیجه این پژوهش نشان می. برخی از مسایلی هستند که در این پژوهش مد نظر بوده است
اند از ریسک خصوصی بخش انرژي در حوزه صنعت برق در کشور پرتغال عبارت -مشارکت عمومی اصلی در

  .ها را ارایه کرده استاي از این ریسک، خالصه1جدول شماره . داريمالی و ریسک تعمیرات و نگه
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  ]24[بخش انرژي  PPPي اصلی در ها سکیر -1جدول 

میزان   احتمال  ریسک  توصیف ریسک  نوع ریسک
  عمومی  خصوصی  تاثیر

ي و زیر برنامه
  طراحی

  ي پروژه؛ها یخروجتعریف 
و ساز با طراحی  هاي ساختتناسب کافی میان پروژه

  .انجام گرفته
  متوسط  کم  *  

  
  

  ساخت و ساز

  ي مزارع بادي؛انداز راهتاخیر در 
  ریسک شکست منابع بادي؛

  ی؛شناس نیزمعدم اطمینان پیرامون شرایط محیطی و 
مخاطرات تجهیزات درطول عملیات یا در طول 

  ي؛انداز راه
  .هاي تهیه مواددشواري

*     
  متوسط  کم

 متوسط  متوسط    *  .حوادث در طول ساخت و ساز و مراحل عملیات  امنیت

  ریسک عدم تولید نیروي برق از پیش تعیین شده؛  اتصال شبکه
  زیاد  کم    *  .از دست دادن حق دسترسی به انرژي

  ي موجود؛ها جادهي ها بیآسریسک   دسترسی
  متوسط  متوسط    *  .ریسک آسیب زدن به مالکیت خصوصی افراد

و  مجوزها
  سلب مالکیت

  پذیرش سلب مالکیت؛
  متوسط  کم    *  .اخذ مجوزها براي ساخت و ساز و عملیات

  محیطی
  اخذ مجوز تاثیر محیطی؛

پذیر هاي بادي در مسیرهاي مهاجرتموقعیت مزرعه
هاي خاصی از پرندگان و ریسک گونه موانعی براي[

  ].ها آنمرگ و میر 
  متوسط  کم  *  *

عملیات و 
تعمیر و 

  نگهداري

از دست دادن به [وضعیت نامشخص دسترسی به باد 
  ؛]علت تناوب باد، کاهش درآمد

  وضعیت امکانات؛
  قابلیت اطمینان به سیستم؛

  قابلیت دسترسی به تجهیزات؛
  ي نگهداري؛ها سیسروعدم اطمینان نسبت به کیفیت 

 .ها رساختیزدسترسی به  تیقابلریسک 

  زیاد  متوسط    *

  متوسط  متوسط    *  .عدم اطمینان نسبت به تغییرات فنی  فنی

  عدم اطمینان در مورد کیفیت سرویس براي نگهداري؛  کارایی
  متوسط  متوسط    *  .افزایش تقاضا در کیفیت سرویس

تقاضا و 
  رقابت

  شرکت؛موقعیت و از دست دادن مکان 
  زیاد  کم    *  .تهدید ورود یک رقیب جدید به کسب و کار
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میزان   احتمال  ریسک  توصیف ریسک  نوع ریسک
  عمومی  خصوصی  تاثیر

  مالی

  ریسک عدم توان بازپرداخت قرض دهندگان؛
  عدم اطمینان از افزایش تورم؛

  تکامل تدریجی بار مالی؛
ي اولیاي  لهیوس بهي تنظیم شده  تعرفهاصالح شرایط 

  .امور

  زیاد  متوسط    *

  هزینه ساختار؛احتمال قانون جدید با تاثیر بر   حقوقی
  زیاد  کم  *    .رانهیگ سختمقررات 

  زیاد  کم  *  *  .ریگ همههاي بالیاي طبیعی، خرابکاري، جنگ، بیماري  فورس ماژور
  

، به بررسی جایگاه مشارکت ارایه دادند در کنفرانس آینده انرژي عراق اي کهمقاله در، ]45[و فارلیسایمون 
-که مهم دهدنتیجه این پژوهش نشان می. اندعراق پرداختهنعت برق و الکتریسته صخصوصی در  -عمومی

اند که عبارت هاي توسعه سرمایهچالش -1در صنعت برق عراق در دو دسته  PPPهاي توسعه ترین چالش
اي، گستره توسعه اثرات مالی ناشی از تامین مالی سرمایه مالی؛ظرفیت  سرمایه نیروي انسانی و سازمانی؛: از

و  تاثیرات محیطی و اجتماعی، سوخت، آب، عرضه مواد و محصوالت و صنعت مواردي نظیر ها درزیرساخت
ها، ، پایداري مالی در بخشهاو عملیات داري تاسیساتظرفیت نگه: اند ازکه عبارت هاي عملیاتیچالش -2

کارهاي ارایه شده توسط استالپ که راهضمن این. شوندبندي میي طبقهدرآمد و الزامات ساختارهاي عوارض
کارها در بندي این راهگران با طبقهپژوهش. در صنعت نفت عراق، قابل توجه است PPPو فارلی براي توسعه 

سازي، مدیریت ظرفیتو  نهاديتوسعه  :اندهاي مذکور ارایه کردهشناسی مناسبی از چالشچند طبقه، سنخ
ویژه نهادهاي ها، استفاده از ظرفیت موسسات بهخانهبا سایر وزارت اي هماهنگتاثیرات مالی، توسعه سرمایه

المللی و همچنین ایجاد سازوکارهاي استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیند مشارکت مالی بین
  .خصوصی -عمومی

1IFC  ومی خصوصی ـوزه مشارکت عمـت برق در حـایل صنعـ، به بررسی مس]2013[در گزارشی مفصل
در این گزارش آمده است، طی دو دهه گذشته، بسیاري از کشورهاي در حال توسعه در تالش . پردازدمی

براي عرضه انرژي کافی و بهبود کیفیت و اطمینان خدمات الکتریکی، با معرفی و آزادسازي موانع مشارکت 
اور مورد اطمینان یک مش IFCبراي بیش از بیست سال، . اندخصوصی در بازارهاي انرژي خود بوده-عمومی
کشور که شامل  99پروژه در  350خصوصی با کار بر روي بیش از -در ساختار مشارکت عمومی ها دولتبراي 

هاي انرژي به افزایش دسترسی به در پروژه IFCتوصیه . ، نقش داشته استاند بودهدر جهان  ها آن نیرتریفق
هاي لیست شده پروژه. شودخارج بودجه دولت مینیروي برق، بهبود کیفیت عرضه و بهبود توزیع و کاهش م

از استقرار مشارکت با بخش خصوصی در بهبود شرایط زندگی و  IFCدهند که چگونه جا نشان میدر این

                                                        
١International Finance Corporation 
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در این گزارش، تجارب کشورها و مناطقی نظیر . کندصورت یک آینده پایدار، حمایت میوري، بهافزایش بهره

در صنعت برق  PPPآلبانی، کوزووو، هند، فیلیپین، اندونزي، کامرون، لیبی، پاناما، برزیل، پرو و گابن در حوزه 
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

رکز بر با تم خصوصی در صنعت برق -، در پژوهش خود به بررسی مشارکت عمومی]27[راجش و میشرا 
] mundra[ و ماندرا] sasan[هاي ساسان تمرکز اصلی در این مقاله بر روي مگاپروژه.اندها پرداختهمگاپروژه

نتایج پژوهش حاکی . هاي دسته دو انجام گرفته استي مفهومی از دادهبند صورتدر کشور هند است و با 
هاي درگیر در ق از وظایف وزارت نیرو هند و شرکتها، باید بازتعریفی دقیموفقیت پروژه منظور بهاست که 

  .فرآیند انجام کار صورت گیرد
از : هاي نیروگاهی ایراناي با عنوان مشارکت عمومی خصوصی در پروژهدر مقاله] 36[ کشتیبان و همکاران 

قاله در این م. پرداندهاي خدمت محور به بررسی مسایل این حوزه میهاي مالی محور به سیاستسیاست
 توان یو افزایش ارزش پول را م ها سیتأمین مالی از بخش خصوصی، باال بردن کیفیت سروآمده است، 

 یده نقشنهاي صحیح و بالانتخاب سیاست .دانست PPPزمینه دولتی در  يها استیس نیتر عنوان مهم به
 دهدمینشان  این پژوهشي هایافته. خصوصی دارد-هاي مشارکت عمومیسازي پروژهدر پیاده کنندهتعیین

موجب اتالف هاي مالی محور در مشارکت با بخش خصوصی خروجی مناسبی ندارد و انتخاب سیاست
هاي مالی را از منابع بخش فرصتنه تنها محور خدمت هاي تغییر راهبرد به سمت سیاست. شودبسیاري می

هاي نیروگاهی در پروژه سطح خدماتیش واند شرایط بهتري را براي افزایتکند، بلکه میخصوصی فراهم می
هاي مالی محور تر از سیاستمحور مناسب خدمتهاي سیاست. خصوصی ایجاد کند-مشارکت عمومی

  .شوندهاي مالی و همچنین بهبود خدمات نهایی میهستند؛ زیرا باعث فراهم آوردن فرصت
  

  ]36[ در ایران PPPهاي نیروگاهی پروژهمروري بر  -2جدول
  وضعیت  نوع قرارداد  ظرفیت  شرکت  نیروگاه
  تکمیل شده BOO  مگاوات 528  صبا انرژي  1عسلویه
  تکمیل شده  BOO  مگاوات 942  مپنا  2عسلویه
  در دست ساخت  BOT  مگاوات 422  مپنا  بهبهان

  تکمیل شده  BOT  مگاوات 954  اصفهان جنوب  چهل ستون
  در دست ساخت  BOO  مگاوات 414  فاراب  دالهو
  تکمیل شده  BOT  مگاوات 954  فارسشرکت آتش گاز   فارس

  تکمیل شده  BOO  مگاوات 528  سامان انرژي  1هرمزگان
  در دست ساخت  BOO  مگاوات 484  مهتاب گستر  کهنوج
  در دست ساخت  BOO  مگاوات 324  رهاورد  کاشان

  در دست ساخت  BOO  مگاوات 1156  تولید انرژي خرم آباد  خرم آباد
  در دست ساخت  BOO  مگاوات 314  صبا انرژي  خرم شهر

  تکمیل شده  BOT  مگاوات 956  پاره سر  پاره سر
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  وضعیت  نوع قرارداد  ظرفیت  شرکت  نیروگاه
  تکمیل شده  BOO  مگاوات 792  مهتاب گستر  رودشور
  در دست ساخت  BOO  مگاوات 548  شمس سرخس  سرخس

  تکمیل شده  BOO  مگاوات 954  طوس مپنا  طوس
  در دست ساخت  BOO  مگاوات 410  فاراب  1یزد
  در دست ساخت  BOO مگاوات 410  ایران سرمایه  2یزد

در حوزه انرژي در یکی از  PPPهاي هاي کلیدي در پروژهاي به بررسی ریسک، در مقاله]18[آذر و همکاران
گران با ترکیب نقشه ریسک و ساختار فازي، به در این مقاله، پژوهش. پردازندهاي مربوطه در ایران میپروژه

 3ریسک اصلی موجود در جدول  68اقدام و  PPPها در حوزه ریسکشناسی جدیدي براي ارزیابی ارایه روش
  .اندرا شناسایی کرده

  ]18[عوامل و گروه هاي ریسک کلیدي  -3جدول 
  فاکتورهاي ریسک کلیدي  گروه  ریسک کلیدي  سطح متاریسک

  سطح کالن.1

  ریسک هاي سیاسی. 1,1

  تغییرات مقررات مالیاتی. 1,1,1
  فورس ماژور سیاسی. 2,1,1
  تغییر در قانون. 3,1,1
  دولت ناپایدار. 4,1,1
  فعالیت مضر دولت یا سستی دولت. 5,1,1

ریسک هاي اقتصادي و . 2,1
  مالی

  ریسک تورم. 1,2,1
  ریسک نرخ بهره. 2,2,1
  ریسک پول خارجی. 3,2,1
  دسترسی مالی. 4,2,1

  سیستم حقوقدانان نابالغ. 1,3,1  ریسک هاي حقوقی. 3,1

  درآمد و بازار ریسک هاي. 4,1

  درآمد ناکافی. 1,4,1
  ]حق انحصاري[رقابت. 2,4,1
  تغییر تعرفه. 3,4,1
  نوسان تقاضاي انرژي تولید شده. 4,4,1
  تاخیر پرداخت در قرارداد. 5,4,1
نوسان قیمت و دسترسی به سوخت و زغال . 6,4,1
  سنگ

هاي سطح ریسک.2
  متوسط

  به موقع وام هادریافت . 1,1,2  ریسک هاي سرمایه گذاري. 1,2
  هزینه باالي سرمایه گذاري. 2,1,2

  ریسک هاي ساخت و ساز. 2,2
  مصالح/ریسک واردات تجهیزات. 1,2,2
  فورس ماژور طبیعی. 2,2,2
  افزایش بیش از حد هزینه ساخت و ساز. 3,2,2
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  فاکتورهاي ریسک کلیدي  گروه  ریسک کلیدي  سطح متاریسک

  ریسک پشتیبانی آب و برق. 1,3,2  ریسک هاي عملیاتی. 3,2
  عملیاتیافزایش بیش از حد هزینه . 2,3,2

  ریسک هاي نسبتی. 1,3  هاي سطح خردریسک.3
  فساد. 1,1,3
  هماهنگی و سازماندهی. 2,1,3
  تاخیر در حل مسائل مربوط به قراردادها. 3,1,3

  
 خصوصی -هاي مشارکت عمومیعوامل حیاتی موفقیت در پروژه - 2

ادبیات در شناسایی این عوامل در طور اجمالی شرح داده شد، به مرور حال که مفهوم عوامل حیاتی موفقیت به
نکته قابل توجه این است که شناسایی عوامل حیاتی . شودخصوصی پرداخته می -هاي مشارکت عمومیپروژه

صورت خاص انجام گرفته است که خصوصی در برخی از کشورها به -هاي مشارکت عمومیموفقیت در پروژه
  .گشا باشدجمهوري اسالمی ایران نیز راه تواند در شناسایی این عوامل درها میبررسی آن

  
  PPPهاي تجارب سایرکشورها در شناسایی عوامل حیاتی موفقیت پروژه - 2- 1

تواند خصوصی می -هاي مشارکت عمومیتجارب برخی کشورها در شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه
ها و خش از مقاله به برخی از این پژوهشبر این اساس، در این ب. تر موضوع را فراهم آوردزمینه فهم عمیق

  .شوداي از نتایج حاصل از آنها، اشاره میخالصه
  

 مطالعه انگلستان - 2- 1- 1
هاي طور گسترده در امکانات عمومی و تامین خدمات انگلستان از میان طرحمشارکت عمومی خصوصی به

ها با ها، بسیاري از این پروژهاین پروژهها در با وجود برخی شکست. شودتامین مالی خصوصی استفاده می
اي نامههاي پرسشو با پژوهش] 31[و همکاران  1در پژوهشی که توسط هاردکستل. شوندموفقیت همراه می
هاي ساختمانی انگلستان انجام شده است این در پروژه PPPعامل موفقیت حیاتی براي 18به بررسی اهمیت 

عوامل تدارك و پشتیبانی مناسب، اجراي مناسب پروژه، ضمانت دولت،  نتیجه حاصل شده است که پنج دسته
هاي هاي عوامل موفقیت در پروژهترین گروهوضع اقتصادي مناسب و بازار مالی مناسب و پایدار مهم

گونه توان با جزئیات بیشتر اینپنج دسته مذکور را می. خصوصی در انگلستان هستند -مشارکت عمومی
تدارك و پشتیبانی مناسب، مواردي نظیر شفافیت در فرایند تهیه، : زیر گروه عوامل یک مطرح کرد که در

رانی خوب، سازمان عمومی متعهد و به خوبی سازماندهی شده، حمایت اجتماعی، فرایند تهیه رقابتی، حکم
در . ار دارندسود قر/ بینانه هزینه هاي عمومی و خصوصی و برآورد دقیق و واقعتقسیم حق امتیاز بین بخش

توان به مواردي نظیر چهارچوب قانونی مناسب، سازي مناسب پروژه میزیر گروه عوامل دو یعنی اجرایی
پذیري  گذاري ریسک، تعهد و مسئولیتامکان سنجی فنی پروژه، اختصاص توزیع ریسک و به اشتراك

                                                        
١ Hardcastle 
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یر گروه عوامل سه که در ز. هاي عمومی و خصوصی و همچنین کنسرسیوم خصوصی قوي اشاره کردبخش

وسیله ارایه ضمانت، اهداف به ضمانت و پشتیبانی قانونی دولت اشاره داشت مواردي همچون دخالت دولت به
در زیرگروه چهار که مربوط به اوضاع اقتصادي مساعد بود . با منافع چندگانه و پشتیبانی سیاسی اشاره کرد

ست اقتصادي پایدار قرار دارند و در نهایت زیرگروه پنج که مواردي نظیر اوضاع کالن اقتصادي با ثبات و سیا
  .به بازار مالی مناسب اشاره دارد

  
 کنگمطالعه چین و هنگ - 3- 1- 1

، با عنوان مطالعه تطبیقی از عوامل حیاتی موفقیت براي ]22[و همکاران  1در مطالعه دیگري که توسط چانگ
چین و منطقه ویژه اجرایی هنگ کنگ انجام  بین سرزمین اصلی] PPP[خصوصی -هاي عمومیمشارکت

هاي این نتیجه حاصل شده است که هر دو منطقه اصلی، اشتیاق فراوانی به ارایه بیشتر پروژه. شده است
، با هدف به عهده گرفتن تقاضاهاي در حال رشدي است که درتوسعه  PPPخدمات زیرساختی از طریق

کنگ به دهد که هنگنتایج نشان می. اندها مورد توجه قرار گرفتههوري بیشتر در این زمینها و بهرهزیرساخت
از جمله نکات قابل توجه در این پژوهش، تشریح . این اهداف با منافع گوناگون به اندازه چین توجه ندارد

اي در دو نامههاي پرسشاین مقاله از یافته:ها در چند دسته استبندي آنعوامل حیاتی موفقیت و طبقه
چارچوب «ترین عامل حیاتی موفقیت در هر دو منطقه عبارت بوده است از مهم. طقه نشان داده استمن

در هر دو منطقه، عواملی . بندي سایر عوامل در دو منطقه متفاوت بوده استدر حالی که رتبه» قانونی مناسب
صی و شرایط هاي عمومی و خصوپذیري بخشنظیر تخصیص و توزیع مناسب ریسک، تعهد و مسئولیت

اند، ضمن اینکه ترین عوامل حیاتی موفقیت جاي گرفتههاي بعدي مهمپایدار اقتصاد کالن در رتبه
. برخورداري از یک بازار مالی مناسب از جمله مواردي بود که متخصصان چینی آن را مدنظر قرار داده بودند

دهنده وجود تفاوت در بازارهاي مالی نکنگ به این مورد حتی اشاره نشده است که نشادر حالی که در هنگ
تشکیل کنسرسیوم : کنگ عبارت بوده است ازیک عامل حیاتی موفقیت در هنگ. کنگ استچین با هنگ

  . قوي در بخش خصوصی
  

 مطالعه مالزي - 4- 1- 1
، در پژوهشی با عنوان عوامل حیاتی موفقیت مشارکت بخش عمومی و ]32[ 3و روهماتول 2اسماعیل

که اسماعیل، در ضمن این. در مالزي،  به بررسی این موارد در این کشور پرداخته است] PPP[خصوصی 
ها آمده در نتایج این پژوهش. تر به این موضوع پرداخته استصورت دقیقنیز به 2013پژوهشی دیگر در سال 

د ولی طی در برنامه نهم مالزي اعالم ش 2006صورت رسمی از سال خصوصی به -است که مشارکت عمومی
-در بررسی عوامل حیاتی موفقیت در مالزي می. صورت فزاینده مورد استفاده قرار گرفته استها، بهاین سال

                                                        
١Cheung 
٢ Ismail 
٣ Rohmatul 
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پذیري رانی خوب، تعهد و مسئولیتاند از حکمتوان پنج دسته اساسی را شناسایی کرد که این پنج مورد عبارت

هاي اقتصادي مناسب و بازار مالی استهاي عمومی و خصوصی، چارچوب قانونی قابل پذیرش، سیبخش
هر چند . خصوصی در مالزي است -سازي مشارکت عمومیترین عوامل حیاتی موفقیت در پیادهمساعد مهم

  .گیرندها قرار میها در همین دستهترین آنکه برخی دیگر از عوامل نیز وجود دارند ولی مهم
  

 مطالعه نیجریه - 5- 1- 1
هاي مشارکت براي پروژه 3، در پژوهشی با عنوان تحلیل عوامل فرعی حیاتی موفقیت]25[ 2و االدکون 1دادا  

در نتایج این پژوهش آمده . پردازندخصوصی در نیجریه، به بررسی این موضوع در این کشور می-عمومی
 .خصوصی اقبال فراوانی از خود نشان داده است - است که نیجریه نسبت به استفاده از روش مشارکت عمومی

دهندگانی که پرسشنامه که توسط پاسخ 120گویی در این پژوهش که به روش پیمایشی و با توزیع و پاسخ
هاي پژوهش نشان یافته. بودند تکمیل شده است PPPهاي مستقیما مسئول مدیریت و اداره ساخت پروژه

هاي ها در پروژهSSFبندي هاي معناداري در درك بخش عمومی و بخش خصوصی از رتبهدهد که تفاوتمی
PPP یک کاربرد مهم یافته هاي این تحقیق، شکاف ادراکی بین بخش خصوصی و  . در نیجریه وجود دارد

این شکاف ادراکی، پتانسیل اثرگذاري بر قابلیت . بخش عمومی از عوامل فرعی حیاتی براي موفقیت است
شود که افراد ذي نفع مربوطه ین، توصیه میبنابرا. در این کشور را دارد PPPهاي پذیرش و عملکرد پروژه

هاي ها در پروژهاقداماتی در جهت حذف این شکاف ادراکی در هنگام فرموله کردن و یا اجرایی کردن سیاست
ppp هاي کلی بندياز جمله عوامل فرعی مطرح شده در این پژوهش که در دسته. در نیجریه انجام دهند

گذاري، کارآیی اقتصادي، ائتالف ي نظیر تامین محیط مناسب براي سرمایهتوان به مواردارایه شده که می
صاحب امتیازان قابل اطمینان با قدرت فنی کافی، بسته مالی خوب و تخصیص ریسک مناسب از طریق 

  .ترتیبات قراردادي قابل اعتماد اشاره کرد
  

 مطالعه اوگاندا - 6- 1- 1
مشارکت بخش ] هايپروژه[عنوان عوامل موفقیت براي اجراي ، در پژوهش دیگري با ]17[5و ایسگا 4الیناتو

در نتایج . پردازندخصوصی در صنعت ساخت و ساز در اوگاندا به بررسی این عوامل دراین کشور می-عمومی
هایی تالش کرده است راه] finance[این پژوهش آمده است که در اوگاندا، وزرات مربوط به تامین مالی 

گذاري شده سرمایه] PPP[خصوصی -هایی که با قراردادهاي مشارکت بخش عمومیبراي اجراي پروژه
هایی براي تقسیم ریسک در تولید کاالها وخدمات عمومی هستند که گذاريها سرمایه PPP. باشند، بیابد

بینند که با توجه به بودجه در گذاري میهاي سرمایهها آن را به عنوان ابزاري براي اجراي برنامهدولت
                                                        

1 Dada 
2 Oladokun 
3Critical success sub- factors 
4Alinaitwe 
5Ayesiga 
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با این . قابل اجرا نخواهد بود] به تنهایی توسط دولت[دسترس بخش عمومی در یک ظرف زمانی معقول 

در کشورهاي در حال توسعه  PPPهاي توانند بر موفقیت پروژهوجود، تجزیه تحلیل عمیقی از عواملی که می
پایه دانش عوامل ] تکمیل[ررسی این شکاف و کمک به هدف مطالعه حاضر ب. اثرگذار باشند وجود ندارد

-اي براي جمععنوان پایهدر کشورهاي در حال توسعه است که از اوگاندا به PPPهاي موفقیت براي پروژه
در این پژوهش پس از شناسایی عوامل موفقیت از ادبیات موضوع، به بررسی . آوري داده استفاده شده است

کارانی که نماینده بخش در صنعت ساخت و ساز؛ یعنی پیمان 1نفعبا سه دسته گروه ذياعتبار آنها با مصاحبه 
هاي نهادهاي مالی و دوایر دولتی، که تا حد زیادي مسئول ساخت تاسیسات خصوصی هستند و نماینده

] rate[بندي با استفاده از پرسشنامه عوامل مختلف نرخ. دست آمده است پرداخته استعمومی هستند، به
، 2رقابتی بودن فرآیند تهیه و تحویل خدمات: اند از بندي نهایی این عوامل به ترتیب عبارتکه در رتبه. شدند

بخش خصوصی خوب سازماندهی شده، در دسترس بودن نیروي کار توانمند براي مشارکت در اجراي پروژه 
  . 3رانی خوب، و حکمPPPهاي 

  
 در صنعت برق خصوصی - هاي مشارکت عمومییت در پروژهبندي اولیه عوامل حیاتی موفقجمع - 3- 1

خصوصی در برخی از کشورها  -هاي مشارکت عمومیکه به مرور اجمالی عوامل حیاتی موفقیت در پروژهحال
اشاره شد و برخی از مطالعاتی که در حوزه انرژي و برق انجام شده بود نیز بررسی گردید، به سبب محدودیت 

 4هاي پیشین در قالب جدول شماره بندي اولیه عوامل در تجارب کشورها و پژوهشحجمی مقاله به جمع
هاي هاي پیشین در انواع حوزهشود، در این جدول، تمامی عواملی حیاتی موفقیت که از پژوهشپرداخته می

نظران که مواردي که از طریق گروه کانونی و نظرات صاحبضمن این. گردداند ذکر میانرژي شناسایی شده
اند، هر چند به علت غناي موارد شناسایی شده در ادبیات و اند در این فهرست گنجانده شدهنیز شناسایی شده

هاي مختلف، به نظران ارایه نشد و در بسیاري از موارد، به بیانپیشینه پژوهش، نکته جدیدي از سوي صاحب
  .شدموارد شناسایی شده، اشاره می

  ]هاي پیشیندي از پژوهشبنجمع[خصوصی  -هاي مشارکت عمومیفقیت در پروژهعوامل حیاتی مو -4جدول 

  منابع مرتبط  توضیح مختصر CSF  دسته کلی

 - اقتصادي
  مالی

امکان سنجی 
  اقتصادي پروژه

هاي تعریف شده مورد ارزیابی اقتصادي قرار بگیرند که بایست پروژهمی
  .گیردهاي پروژه در زمان مناسب صورت بازپرداخت هزینه

45 ،38 ،36 
48 

وجود بازارهاي 
 مالی مناسب

آورند و بازارهاي مالی مناسب، زمینه الزم براي تامین مالی را فراهم می
 .کندفقدان آنها، در عموم موارد بخش خصوصی را دچار مشکل می

38 ،18  
48 ،46 ،45 ، 

وضع کالن 
 اقتصادي مناسب

کالن اقتصاد، ضمن ایجاد ساختارهاي سالم اقتصادي به ویژه در حوزه 
 .هاي اقتصادي استساز  فعالیتگذاران، زمینهاعتماد در سرمایه

24،32 

                                                        
١Stakeholder  
٢Competitive procurement process 
٣Good governance 



 1394پاییز ، 29 بهبود مدیریت، شماره     100

 
  منابع مرتبط  توضیح مختصر CSF  دسته کلی

سیاست سالم 
  اقتصادي

مستلزم برخورداري از  PPPگذاري بخش خصوصی و ایجاد زمینه سرمایه
 18، 32، 36  .یک نظام سالم اقتصادي است

هاي تنوع فعالیت
بخش خصوصی 

  توانمند

هاي بخش خصوصی نیازمند وجود تنوع در فعالیت  PPPهايعموم پروژه
  24، 46،45 .هاي مورد نیاز در پروژه را پوشش دهنداست به نوعی که بتوانند تخصص

  زیرساختی

وجود زمینه 
تدارکات و 

  پشتیبانی مناسب

هاي هاي الزم جهت انجام پروژهامکان تامین مواد اولیه، ابزارها و پشتیبانی
PPP 38، 24، 15  .ها دانستن یکی از عوامل حیاتی موفقیت این پروژهتوارا می 

46 ،47 

وجود بخش 
 32، 36  .بر دوش بخش خصوصی است PPPهاي بیشتر بار اجرایی پروژه   خصوصی توانمند

منابع انسانی 
  توانمند

ها را برخورداري از منابع انسانی توانمند و متنوع که نیازهاي انجام پروژه
  18  ,45  .آورند، ضروري استفراهم 

  نهادي -دولتی

قانونی  حمایت
چارچوب و تدول

 .قانونی مطلوب

هاي الزم حقوقی جهت اجراي ها و زیرساختنامهبرخورداري از قوانین، آیین
 PPP.  48 ،38 ،24هاي پروژه

ثبات شفافیت و 
  قوانین

را براي بخش  ابهام نداشتن قوانین و برخورداري از ثبات کافی، اعتماد الزم
 .کندخصوصی فراهم می

24 

پشتیبانی مناسب 
 اجرایی دولت

است لذا  PPPهاي دولت بزرگترین همکار بخش خصوصی در انجام پروژه
 .پشتیبانی مناسب دولت در انجام پروژه، امري ضروري است

27 

 اعتماد و تعهد
بخش متقابل 

  خصوصی ودولتی
- تواند به عنوان یکی از مهملذا می پذیر نیستمشارکت بدون اعتماد امکان

 .ها تلقی شودترین عوامل حیاتی موفقیت در انجام پروژه
48 ،32  

 - سیاسی
  اجتماعی

و وضعیت سیاسی 
اجتماعی پایدار و 

 شفاف

 -گذاري مستلزم برخورداري از شرایط شفاف و ثبات کافی سیاسیسرمایه
 .اجتماعی است

24 ،18 

وجود زیرساخت 
  فرهنگی الزم

هاي تولیدي و گذاري در فعالیتبرخورداري از فرهنگ حامی سرمایه
اجتماعی در  -هاي سیاسیترین زیرساختبلندمدت در میان مردم از مهم

 .است PPPانجام 
45 

  ايپروژه

ائتالف خصوصی 
 قوي

بایست چند هاي سنگین از نظر مالی و اجرایی، میدر بسیاري از پروژه
الزم  ائتالفی عمل کنند لذا وجود زیرساختمجموعه خصوصی به صورت 

 .تواند به عنوان عامل موفقیت تلقی شودبنا به اقتضاي هر پروژه، می
46 ،48 

سنجی الزم امکان
براي گزینش 

  پروژه مناسب
با لحاظ کردن شرایط سیاسی، محیط زیستی و  دقت کافی در انتخاب پروژه

 33  .بکاهد تواند  از ریسک عدم بازگشت سرمایهمی... 

پوشش و توزیع 
ریسک مناسب در 

 پروژه

هاي بزرگ، نیازمند پوشش ریسک مناسب هستند لذا لحاظ کردن پروژه
 .ها ضروري استچنین تمهیدي در این پروژه

48 ،45 ،32 

 18، 24ها، نااتمام ماندن آنها به علت عدم فهم انتظارات ترین مشکالت پروژهاز مهمتعریف دقیق 
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  منابع مرتبط  توضیح مختصر CSF  دسته کلی

و  خروجی ها
  انتظارات از پروژه

ها به منظور ارزیابی دقیق مراحل طرفین است لذا فهم انتظارات از پروژه
 .ضروري است

 نفعانذي مشارکت
در برنامه ریزي 

 پروژه

ریزي و ارزیابی پروژه نفعان پروژه در برنامهحضور و مشارکت همه ذي
 .کندموفقیت آن را بیشتر می

46 

 سیاست ارزیابی
شفاف و  کارآمد،

  روشن پروژه
ها در ایجاد اعتماد ارزیابی پروژه و فازبندي بازپرداخت هزینه تعیین شاخص

 .متقابل و شفافیت اجرا موثر است
18،45 

مشورت با کاربر 
نهایی و لحاظ 
 کردن خواسته

  يمشتر

براي موفقیت پروژه توان تضمینی لحاظ کردن انتظارات مصرف کننده را می
 .هاي پروژه موثر استدر مرحله استفاده دانست که در تامین هزینه

18 

بینی شرایط پیش
  فورس ماژور

کند، لذا باید ها،روند اجرا را دچار مشکل میوقوع فورس ماژور در پروژه
 .بینی شرایط، منافع طرفین لحاظ گرددضمن پیش

24 

 
 موفقیتبندي عوامل حیاتی رتبه - 3

ها توسط چند نفر بندي عوامل در مرحله قبل و اعتبارسنجی آندر این بخش از مقاله، پس از شناسایی و جمع
گذاري اقتصادي سازي، سیاستخصوصی، خصوصی -از خبرگان دانشگاهی و اجرایی آشنا با مشارکت عمومی

بندي عوامل مذکور با ت برق، رتبههاي مالی و اقتصادي وزارت نیرو و صنعاجرایی حوزه اندرکاران دستو 
  .روش تاپسیس انجام گرفت

  
 معرفی روش تاپسیس - 3- 1

شاخص مورد n  لهیوس گزینه به m ،در این روش. گردید ارایه ،2ویون 1توسط هوانگ1981این روش در سال 
 nدر یک فضاي  نقطه mعنوان یک سیستم هندسی شامل توان بهگیرند و هر مساله را میارزیابی قرار می

ترین فاصله را با ي انتخابی باید کماین تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه. بعدي در نظر گرفت
+Aبهترین حالت ممکن ، [حل ایده آل مثبت  راه

i[ آل منفی حل ایده و بیشترین فاصله را با راه] بدترین حالت
  .در ادامه آمده است TOPSISمراحل حل مساله به روش ] 1. [اشته باشدد ]،A-i ممکن

گیرند نیازي هاي تحقیق در عملیات انجام میها با روشنامه آنهایی که پرسشالزم به ذکر است در پژوهش
آلفاي «و روش ] همتا[، روش موازي]روش بازآزمایی[به محاسبه پایایی با توجه به ابزارهاي معمول یعنی 

ها بر اساس نظرات آوري و تجزیه و تحلیل دادهها، تنها به جمعنامهچرا که در این پرسشنیست، » کرونباخ
ها مالك نیست لذا ها در این روشنامهکنندگان پرسششود و چون تعداد زیاد تکمیلخبرگان پرداخته می

                                                        
١.Hwang 
٢ Yoon 
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ینجا کاربرد چندانی گیرند در اهاي آماري مورد استفاده قرار میهاي معمول محاسبه پایایی که در روشروش
  .ندارند

مقیاس که نرم اقلیدسی نام دارد به یک ماتریس بی] 1[را به کمک رابطه  Dگیري ماتریس تصمیم :گام اول
  .شود ینامیده م NDدست آمده هکه ماتریس ب 1]مقیاس سازيبی[کنیم شده تبدیل می

  
푛푖푗  ]1[رابطه  =

∑ [ ]21
  

  . آوریمدست میهب، ]2[مقیاس موزون را براساس رابطه ماتریس بی :گام دوم
Ai[حل ایده آل مثبتراه :گام سوم

Ai[حل ایده آل منفی  و راه] +
زیر ] 4[و ] 3[هايرا با استفاده از رابطه] -

  .کنیممشخص می
A+ ={(풎풂풙 풗풊풋|풋Є푱ퟏ)،[풎풊풏 풗풊풋│풋Є푱ퟐ]│풊 = ퟏ،ퟐ، … ،풎}=ایده آل مثبت ي نهیگز 

  ]3[رابطه

A-={풎풊풏 풗풊풋|풋Є푱 ퟏ)،(풎풂풙 풗풊풋|풋Є푱ퟐ)│풊 = ퟏ،ퟐ، … ،풎}=گزینه ي ایده آل منفی  
  ]4[رابطه

퐽
퐽2 =

آل منفی و گزینه مثبت و همین اندازه را اندازه فاصله براساس نرم اقلیدسی به ازاي راه حل ایده :گام چهارم
  .آیددست میهب ،]6[و ] 5[به ازاي راه حل ایده آل مثبت و گزینه منفی با استفاده از رابطه  

  ]5[رابطه

  ]6[رابطه       

      

                                                        
1.Normalize. 
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صورت زیر به] 7[به راه حل ایده آل  با استفاده از رابطه ] براي هر گزینه[Aiنزدیکی نسبی  :گام پنجم

  .شودمحاسبه می
  ]7[رابطه 

퐶푖

آن به یک  Ciتر باشد مقدار آل نزدیکحل ایده به راهAiهر گزینه  ،بنابراین. صفر و یک است Ci مقدار
  .تر خواهد بودنزدیک

 بندي نهاییرتبه - 3- 1

بندي نهایی عوامل حیاتی هاي نهایی با استفاده از روش تاپسیس، اولویتپس از انجام تجزیه و تحلیل
هاي تدوین شده همراه با پرسشنامه. زیر به دست آمد صورت بهدر صنعت برق کشور  PPPموفقیت در اجراي 

نظران آشنا به مسایل نفر از صاحب 30اعتبارسنجی توسط متخصصان، در اختیار توضیحات کافی، پس از 
اي و اي در صنعت برق فعال در وزارت نیرو، سازمان توانیر، شرکت برق منطقهمالی و تامین مالی پروژه

ها به کنندگان پرسشنامهشناختی تکمیلاطالعات جمعیت. معاونت عمرانی استانداري زنجان قرار گرفت
  :ورت زیر استص

  هاکنندگان پرسشنامهشناختی تکمیلاطالعات جمعیت -5جدول 
  هاکنندگان پرسشنامهتکمیل  محور

  نفر مرد 22نفر زن و  8  جنسیت
  نفر دکتري 2ارشد و نفر کارشناسی 14نفر کارشناسی،  14  تحصیالت

  سال 15نفر باالي  20سال،  15تا  10نفر بین  6سال،  10نفر زیر  4  سابقه کاري
  نفر مدیریتی 10نفر کارشناسی و  20  پست سازمانی

ابتدا در جدول شماره . ارایه شده است 7و  6در ادامه، نتایج حاصل از نظرسنجی خبرگان در قالب دو جدول 
بندي مربوط به رتبه 7هاي مربوط به عوامل حیاتی موفقیت و در جدول شماره تم شاخصهبندي تک، رتبه6

 ها وبندي شاخصهنتایج نشان از آن دارد که انطباق نسبی بین رتبه. هاي کلی آورده شده استبنديدسته
-هاي مناسبی کسب کردهها     رتبهتک شاخصهدیگر، مواردي که در تک عبارتهاي کلی وجود دارد بهدسته

  .اند و بالعکسمناسبی داشته هاي کلی نیزرتبهاند، در دسته
  صنعت برق کشور PPPهاي عوامل حیاتی موفقیت در اجراي پروژهبندي رتبه -6جدول 

 نمره تاپسیس عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده

 76/0 وضعیت سیاسی و اجتماعی پایدار و شفاف

 73/0 سیاست سالم اقتصادي
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 نمره تاپسیس عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده

 68/0 برخورداري از منابع انسانی توانمند

 68/0 مطلوب هاي قانونی دولتی و چارچوب قانونیحمایت ها و ضمانت

 67/0 امکان سنجی اقتصادي پروژه

 67/0 وضع کالن اقتصادي مناسب

 66/0 وجود بازارهاي مالی مناسب

 61/0 هاي غیراقتصادي پروژه به منظور گزینش پروژه مناسبسنجیامکان

 6/0 شفافیت و ثبات قوانین

 58/0 پشتیبانی مناسب اجرایی دولت

 57/0 انتظارات از پروژهتعریف دقیق خروجی ها و 

 56/0 وجود زمینه تدارکات و پشتیبانی مناسب

 56/0 مشارکت همه طرفهاي کلیدي در برنامه ریزي پروژه

 55/0 وجود بخش خصوصی توانمند در کشور

 52/0 سیاست ارزیابی کارآمد، شفاف و روشن پروژه

 5/0 ائتالف خصوصی قوي

 5/0 هاي مشتریانخواسته مشورت با کاربران نهایی و لحاظ کردن

 47/0 هاي فرهنگی الزم  وجود زیرساخت

 47/0 توزیع و پوشش ریسک مناسب در پروژه

 47/0 بینی شرایط فورس ماژورپیش

 46/0 نسبت به یکدیگر] بخش خصوصی و دولتی[اعتماد و تعهد کافی طرفین 

 34/0 هاي بخش خصوصی توانمندتنوع فعالیت

است وضعیت سیاسی و اجتماعی پایدار و شفاف و همچنین سیاست سالم اقتصادي،  گونه که مشخصهمان
گذاري بخش خصوصی در امور کالن واقعیت این است که سرمایه. اندهاي اول و دوم را به دست آوردهاولویت

اي ههاي مناسب است و به همین جهت عموم عواملی که حائز رتبهنیازمند احساس امنیت و تامین زیرساخت
  .انداند جنبه زیرساختی داشتهبرتر بوده

نامه در بخشی که براي اظهارنظر آزاد کنندگان پرسشالزم به ذکر است یکی از محورهاي مورد تاکید تکمیل
بندي رتبه. گذاري و همکاري بودتعیین شده بود، مساله اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی براي سرمایه
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، ارایه شده است این امر  6که در قالب جدول  PPPهاي یاتی موفقیت در پروژهنهایی ارایه شده از عوامل ح

  .کندرا تایید می
، 7پرداخت که گزارش آن در جدول شماره هاي اصلی میبندي دستهبندي دیگر که به اولویتدر یک رتبه   

اند و نکته جالب دست آوردههاي کلی بهارایه شده است، عوامل سیاسی اجتماعی، بیشترین اولویت را در دسته
اند و بیشتر با مسائل مستقیم با خود ها که خاص هر پروژه بودهتوجه آن است که عوامل مرتبط با خود پروژه

عبارت دیگر، مالحظات سیاسی و اجتماعی و وجود به. اندترین نمره را کسب کردهها درگیر هستند، کمپروژه
  .داراست PPPهاي نقش را در موفقیت پروژه ترینگذاري مهمفضاي امنیت سرمایه

  صنعت برق کشور PPPهاي هاي کلی مربوط به عوامل حیاتی موفقیت در اجراي پروژهدسته - 7جدول 

  نمره تاپسیس  دسته هاي کلی

 61/0  اجتماعی -سیاسی

 59/0  اقتصادي مالی

 55/0 زیرساختی

 53/0 نهادي -دولتی

 39/0 ]خاص هر پروژه[ پروژه ايعوامل 

 

  گیريبندي و نتیجهجمع - 4
. ها در امر توسعه استهاي امروز دولتتامین مالی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی یکی از اولویت

هایی است که در این راستا مورد توجه بوده است و در یکی از روش] PPP[خصوصی  -مشارکت عمومی
شناسایی عوامل حیاتی . گیردخدماتی مورد استفاده قرار میهاي صنعتی و تولیدي و حتی بسیاري از حوزه

گیري هر چه بیشتر تواند به عنوان گامی واسط براي بهرهمی PPPها با روش منظور اجراي پروژهموفقیت به
  . از این روش باشد

ودجه کافی براي ها در تامین بهاي حوزه انرژي که نیازمند تامین سرمایه فراوانی هستند و معموالً دولتپروژه
شوند که استفاده از مشارکت بخش خصوصی ها دچار مشکالتی میاندازي و اجراي این دسته از پروژهراه
در این مقاله که با هدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در . تواند در مرتفع کردن این مشکالت موثر باشدمی

ق به عنوان یکی از انواع انرژي در کشور خصوصی در حوزه صنعت بر -هاي مشارکت عمومیاجراي پروژه
منظور پس از بدین. هاي بخش خصوصی را داراست، پرداخته شده استگذاريکه زمینه الزم براي سرمایه

هاي تامین مالی با استفاده ها و پروژهمطالعه ادبیات و بررسی تجارب کشورهاي مختلف در حوزه اجراي طرح
اصلی شناسایی شد و با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طریق خصوصی، عوامل  -از مشارکت عمومی

  . بندي شدنظرسنجی از خبرگان این حوزه و با روش تاپسیس رتبه
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اجتماعی باالترین اولویت را در عوامل  -بندي کلی، عوامل سیاسیدهد که در دستهنتایج پژوهش نشان می

هاي بعدي نهادي در رتبه-عوامل زیرساختی و عوامل دولتیمالی،  -حیاتی موفقیت دارند و عوامل اقتصادي
تک آنهاست در نکته قابل توجه آن است که عوامل خاص هر پروژه که ناظر به شرایط تک. اندقرار گرفته

  . آخرین درجه اولویت از دیدگاه صاحبنظران بوده است
اجتماعی پایدار و شفاف  -سیاسیها نیز، نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت تک شاخصاز نظر تک

و همچنین سیاست اقتصادي سالم  در باالترین درجه اولویت از نظر عوامل حیاتی موفقیت قرار دارند که 
-اندرکاران سیاستی و اجرایی کشور به این امر مهم دارد که زمینهگذاران و دستنشان از لزوم توجه سیاست

. گذاري بخش خصوصی فراهم گرددی سالم براي سرمایههاي الزم جهت ایجاد فضاي فرهنگی و سیاس
ناگفته نماند برخورداري از منابع انسانی توانمند نیز از مواردي است که از نظر عوامل حیاتی موفقیت درجه 

ترین منبع هر دهند، منابع انسانی مهمهاي متعدد نشان میگونه که پژوهشهمان. باالیی را کسب کرده است
در  PPPهاي روند و کسب رتبه باال در بین عوامل حیاتی موفقیت در اجراي پروژهار میسازمانی به شم

نیز قابل مشاهده است، عوامل مربوط به  6آنچه که در جدول . صنعت برق کشور نیز چندان دور از ذهن نبود
د که عموم مواردي ها در بین عوامل حیاتی موفقیت، رتبه چندان باالیی ندارند که نشان از آن دارخود پروژه

در کل . اي دارند موثر است به مواردي مربوط است که صبغه غیر پروژه PPPهاي که موفقیت اجراي پروژه
گذاري بخش خصوصی و ایجاد مشارکت با بخش توان گفت، ایجاد فضاي اعتماد براي ورود و سرمایهمی

اي گذاري پدیدهجتماعی است و امنیت سرمایها -دولتی، نیازمند توجه به تمامی ابعاد به ویژه مسائل سیاسی
  .شودهاي بخشی  محقق نمیچند بعدي است که با نگاه
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