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چىیذٌ
اهشٍصُ هـبسکت عوَهي ٍ خلَكي( )PPPثِعٌَاى يک سٍؽ تْيِ خبيگضيي ثشاي اسائِ خذهبت عووَهي ؿولل رشفتوِ ٍ ًقوؾ نى دس تحقو
هؼلي قبثل اػتطبعت دس کـَسّبي دسحبلتَػعِ ثب سٍيلشدي خبهع ضشٍستي اػت کِ کنتش ثِ نى پشداختِ ؿذُ اػت .پظٍّؾ حبضوش اص ًروش سٍؽ
تحقي تَكيفي -تحليلي ٍ اص ًرش ّذف کبسثشدي اػت .دسربم ًخؼت ثِ هٌرَس هفَْمپشداصي هـبسکتّبي عوَهي-خلَكي ٍ ؿٌبػوبيي عَاهول
هَفقيت ( )SFSاص سٍؽ تحليل هحتَا اػتفبدُ رشديذ .ػپغ دس يک فشايٌذ پيوبيـي دس قبلت پشػـٌبهِ اص هتخللوبى کـوَسّبي هختلود دس ايوي
حَصُ دسخَاػت رشديذ تب ّشيک اص عَاهل هَفقيت ؿٌبػبيي ؿذُ سا ثب تَخِ ثِ ػطح ضشٍست يب دسخِ اّويت ستجِثٌذي ًوبيٌذ .دادُّوبي خووعنٍسي
ؿذُ اص طشي اػٌبد ٍ پبػخدٌّذربى هشثَطِ ثِ تشتيت ثب  ٍ NVivoثؼتِ نهبسي ثشاي علَم اختوبعي ( )SPSSتدضيٍِتحليل رشديذ .يبفتِّب ًـوبى
داد کِ اص ثيي  24هعيبس اٍليِ 16 ،هعيبس کفبيت الصم سا ثشاي قشاسريشي دس ليؼت ضبخصَبی ضريری مًفمیت 4ثذػت نٍسدًذ".چبسچَة قوبًًَي
هطلَة ٍ کبسنهذ""،اسادُ ػيبػي ٍ تعْذ ثِ  PPPهؼلي قبثلاػتطبعت" ٍ "تخليق ٍ تقؼين هٌلفبًِ سيؼک" ػِ هعيبسي ّؼوتٌذ کوِ ثوبالتشيي
دسخِ ضشٍست سا هطبث ًرش هتخللبى کـَسّبي هختلد ثِ خَد اختلبف دادُاًذّ .وچٌيي يبفتِّبي حبكل اص تحليل عوبهلي سٍؿوي ًووَد کوِ
چْبس عبهل "ثعذ ػيبػي ،قبًًَيًْ-بدي" ،ثعذ اقتلبدي"" ،قشاسداد هعقوَل" ٍ"هـوَ ّوب ٍ هحوش ّوب" ثوِ تشتيوت ثوب تجيويي ،17/319 ،30/299
 9/650 ٍ11/694دسكذ اص ٍاسيبًغ تأثيشرزاستشيي عَاهل دس تحق الگَي ؿبيؼتِ هـبسکتّبي عوَهي-خلَكي هؼلي قبثلاػتطبعت ّؼتٌذ.
ياژگبن ولیذی :هـبسکت عوَهي-خلَكي ،هعيبسّبي ضشٍسي هَفقيت ،هؼلي قبثل اػتطبعت ،کـَسّبي دسحبلتَػعِ

ممذمٍ

هؼلي يک ًيبص اػبػي ثـش اػتّ .ن ثشاي کيفيت صًذري ٍ ّن ثشاي تَػعِ پبيذاس ضشٍسي اػت ٍ يلوي اص هْونتوشيي پوشٍطُّوبي
صيشػبختي اػت کِ ثب پبيذاسي اختووبعي دس استجوب اػوت) .(Zhang et al., 2018: 2, Winston and Eastaway 2008: 211طجو
نخشيي ثشنٍسدّب ،فـبس خْبًي ثشاي تأهيي اعتجبس هؼلي دس حبل افضايؾ اػت ،صيشا سؿذ خْبًي خوعيوت ٍ ثوِتجوع نى ؿْشًـويٌي ػوشيع،
فشاّن ػبختي هؼلي ؿبيؼتِ سا ثوِ يوک چوبلؾ اػبػوي دس علوش هوذسى تجوذيل کوشدُ اػوت (Kavishe & Chileshe, 2019: 1,
) .Muhammad and Johar, 2018: 2پيؾثيٌي هيؿَد تب ػبل  40 ،2030دسكذ اص خوعيت خْبى ثِ هؼلي ٍ ػبيش صيشػوبختّوبي
اػبػي هشتجط ًيبص داؿتِ ثبؿٌذ؛ کِ ايي ثِ هعٌي ػبخت ٍ 96000احذ هؼلي خذيذ دس سٍص اػت .نًچِ ايي سًٍذ سا غناًگيوض ٍ پشاثلوبتيوک
ًوَدُ دس ايي ٍاقعيت اػت کِ ثيؾ اص  90دسكذ اص ايي ًيبص دس کـوَسّبي دسحوبلتَػوعِ س خَاّوذ داد).(United Nations, 2020
ثٌبثشايي حدن ٍ داهٌِي ايي ًيبص ثِطَسخذي اص ظشفيت اکثش ايي دٍلتّب ثشاي تأهيي هؼلي ؿبيؼتِي قبثل اػتطبعت ٍ صيشػوبختّوبي
 .1داًـيبس خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي ،داًـگبُ صًدبى ،صًدبى ،ايشاىًَ(.يؼٌذُ هؼئَل)
 .2داًـيبس داًـلذُ علَم اًؼبًي ،داًـگبُ تشثيت هذسع تْشاى ،ايشاى
 .3داًـدَي دکتشي خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي ،داًـگبُ صًدبى ،صًدبى ،ايشاى
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هشتجط ثب نى ثشاي ؿْشًٍذاًـبى فشاتش هيسٍد .اصاييسٍ اًحلبس دػتگبُّبي دٍلتي دس تْيِ نى هيتَاًذ فـبس قبثلتَخْي ثِ ثَدخِ ٍ هٌوبثع
هحذٍد هَخَد ٍاسد کٌذ( .)Alteneiji et al., 2020: 2ثِهٌرَس خجشاى کوجَد ػشهبيِرزاسي (فعلي ٍ نيٌذُ) ثوشاي تَػوعِ هؼولي ،اکثوش
دٍلتّب ثِ ػوت هـبسکتّبي عوَهي-خلَكي )PPP(1سٍي هينٍسًوذ (ّ PPP .)Chileshe et al., 2020: 1وب تعشيود اػوتبًذاسدي
ًذاسد ٍ ايي اهش تَػط هحققبى ،ػبصهبىّبي ثييالوللي ٍ دٍلتّب ثِ طش هختلد تعشيدؿوذُ اػوت (Osei-Kyei and Chan, 2018:
) .2806ثباييحبل هيتَاى هدوَعِاي اص خلَكيبت کليذي سا کِ ّ PPPب دس نى هـتش ّؼتٌذ ،ؿٌبػبيي کشد .ايوي هدوَعوِ ؿوبهل
ٍخَد يک قشاسداد طَالًيهذت دس يک دٍسُ هـخق ٍ ّوچٌويي تقؼوين سيؼوکّوب ٍ هؼوئَليتّوب ثويي دٍلوت ٍ ؿوشيک خلَكوي
اػت) .(Sresakoolchai and Kaewunruen, 2020: 2ثشخالف سٍؽ ػٌتي ايدبد هٌبقلِ PPP ،اخبصُ هيدّذ تب سيؼک ثوب تلٌيوک
ّبي ثْتش ثِ ثخـي هٌتقل رشدد کِ تَاى هذيشيت ثْيٌِ نى سا داسد .دس ثِ اؿتشا رزاسي هؼئَليت ًيض ،ثخؾ خلَكي هؼئَل طشاحوي،
اهَس هبلي ،ػبختٍػبص ،ثْشُثشداسي ٍ ًگْذاسي اص يک(ٍ يب چٌذ) صيشػبخت ٍ اسائِ خذهبت هشتجط ثب نى هٌطج ثوش اػوتبًذاسد تَافو ؿوذُ
اػت .دسحبليکِ دٍلت /ؿشيک عوَهي ثِعٌَاى تؼْيلرش ٍ تَاًوٌذػبص ثب ايدبد قَاًيي ٍ چبسچَة ًْبدي صهيٌِ هَفقيوت فشايٌوذ  PPPسا
فشاّن هيػبصد).(Osei-Kyei and Chan, 2018: 2807
طج رفتِّبي اکيٌتَ ٍ کَهبساػَاهيّ PPP )2016(2ب اهلبى تَػعِ ٍ تحَيل پبيذاس پشٍطُّب سا فشاّن هينٍسًذ ٍ ثذيي طشي ًيبصّبي
ًيبصّبي هشدم سا ثِ ؿلل کبسنهذتش ٍ هؤثشتش ًؼجت ثِ سٍؽّبي ػٌتي پبػخ هيدٌّذّ .وچٌيي هطبث روضاسؽ ػوبصهبى خْوبًي اػولبى
ثـشّ PPP ،(2011)3ب ثِ هيضاى قبثلتَخْي دس کبّؾ ّضيٌِّب ٍ افضايؾ ساًذهبى عوليبتي ثشاي پشٍطُّبي عوشاًي ؿْشي دس کـَسّبي
تَػعِيبفتِ کوک کشدُ اػت .تدشثِ دٍلتّبي سفبُ دس کـَسّبي ػَئذ ،داًوبس  ،لْؼتبى ٍ ّلٌذ دس صهيٌِي اػوتفبدُ اص هـوبسکتّوبي
عوَهي-خلَكي ثشاي حل هعضل هؼلي ،ؿبّذي ثش ايي ادعبػت.
عليسغن اخشاي هؤثش هـبسکت عوَهي-خلَكي ثشاي هؼلي عوَهي دس کـَسّبي تَػعِيبفتِ ،اهب ايي پشٍطُّوب دس چٌوذيي کـوَس
دسحبلتَػعِ ؿلؼتخَسدُاًذ .ثب ثشسػي هطبلعبت تدشثي اًدبمؿذُ تَػط تشاًلبًَى )2014( 4هـخق ؿوذ کوِ دس تبيلٌوذ ٍ کـوَسّبي
دسحبلتَػعِ هـبثِ ،اصخولِ ٍيتٌبم ،اًذًٍضي ٍ فيليپيي اکثش پشٍطُّبي  PPPهؼلي قبثل اػتطبعت قبدس ثِ دػتيبثي ثِ اّذاف تعيوييؿوذُ
اصًرش تَاًوٌذػبصي خبًَاسّبي کندسنهذ ثشاي خشيذ خبًًِ ،يؼتٌذّ .وچٌيي ،اثٌضس کوٍَفيّ ٍ 5ولوبساى ( ٍ )2016اکَخوِ ٍ کوبًَ)2014(6
رضاسؽ دادًذ کِ اخشاي سٍؽّبي  PPPثشاي تأهيي هؼلي قبثلاػتطبعت ًتَاًؼتِ اػت هَفقيتي دس کـوَسّبي غٌوب ٍ ًيدشيوِ کؼوت
ًوبيذ .ثشسػي ادثيبت هَضَع ثِ خَثي سٍؿي هيًوبيذ کِ فقذاى يک چبسچَة هـخق ثشاي پشٍطُّبي  PPPثبًي اكولي ؿلؼوت ايوي
پشٍطُّب دس کـَسّبي دسحبلتَػعِ ؿذُ اػت .دس حقيقت هعيبسّبي کليذي کِ هَفقيت هـبسکت عوَهي-خلَكي سا ثوشاي پوشٍطُّوبي
هؼلي قبثل اػتطبعت خْبى خٌَة سقن هيصًٌذ ،يب ٌَّص ًبؿٌبختِ ثبقيهبًذُ اػت ٍ يب ثب کپيثشداسي اص ثشًبهِّبي کـَسّبي تَػعِيبفتِ
ًتَاًؼتِاًذ ثِ اّذاف اص پيؾ تعييي ؿذُ دػت يبثٌذ .ثب علن ثِ ايي هَضَع کِ ؿشايط هتي ٍ صهيٌِاي ايي کـَسّب خَد ثِعٌَاى هْنتشيي
عبهل اثشرزاس دس تعييي ٍ تجييي ؿبخقّبي کليذي هَفقيت هحؼَة هيرشدد؛ ضشٍست اًدبم پظٍّـي دس ايي صهيٌِ احؼوبع هويؿوَد.
ّوچٌيي ؿبيبىرکش اػت کِ دس ثؼيبسي اص کـَسّبي دسحبلتَػعِ_اصخولِ ايشاى_ ٌَّص هطبلعِاي دس ايي صهيٌِ اًدوبمًـوذُ اػوت .لوزا
تحقي حبضش ثشاي پشداختي ثِ ؿلبف علوي هزکَس سػبلت خَيؾ سا پبػخ ثِ ػؤال صيش قشاس دادُ اػت:
چِ عَاهلي ثشاي سػيذى ثِ هَفقيت دس پشٍطُّبي هـبسکت عوَهي-خلَكي ثخؾ هؼلي قبثل اػتطبعت کـَسّبي دسحبلتَػعِ،
ضشٍسي ّؼتٌذ؟
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تجييي الگَي ؿبيؼتِ هـبسکت عوَهي -خلَكي هؼلي قبثل اػتطبعت دس کـَسّبي دسحبل تَػعِ

3

مببوی وظری

يلي اص هؼبئل ّوَاسُ هْن ثخؾ عوَهي ،هيضاى ٍ ؿيَُي تأهيي کبالّب ٍ خذهبت عوَهي اػوت .ساّلبسّوبي هتفوبٍتي ثوشاي ايوي
تأهيي ٍخَد داسد ،ثِ رًَِاي کِ ثشخي ثب تَليذ ٍ تأهيي هؼتقين کبالّب ٍ خذهبت تَػط دٍلت هخبلفت خذي داسًذ ٍ ثشخي ديگوش ثوب اسائوِ
اػتذاللّبيي ٍسٍد دٍلت سا ثِ ايي عشكِ ثبيؼتِ ٍ ضشٍسي هيداًٌذ .هـبسکتّبي عوَهي-خلَكي ثِ عٌَاى يک ػٌتض کبسنهذ دس ايوي
هيبى ظَْس کشدُ اػت .هـبسکتّبي عوَهي-خلَكي ثشاي ػبختي اهلبًبت صيشػبختي ٍ اسائِ خذهبت هشتجط ثِ ؿلل هوذسى نى ،اثتوذا
دس اًگلؼتبى دس دِّ  1990پذيذ نهذ) .(Chou and Pramudawardhani, 2015: 2دٍلتّوب ثوِطوَس ػوٌتي ثؼويبسي اص داسايويّوبي
صيشػبختي سا ثِعٌَاى پشٍطُّبي عوَهي تْيِکشدُاًذ .دس سٍؽ تْيِ ػٌتي ،دٍلت هولوي اػوت اص ؿوشکتّوبي خلَكوي ثوشاي اًدوبم
تلبليد هـخق دس تْيِ ،اخشا ،ثْشُثشداسي ٍ ًگْذاسي اص پشٍطُ اػتفبدُ کٌذ ،اهب ايي هـبسکت ّيچرًَِ دلثؼتگي ٍ يب ثْشُ رؼتشدُتشي
فشاتش اص تلبليد خبف ثشاي ثخؾ خلَكي ًذاسد .عالٍُ ثشايي ،دٍلت دسًْبيت هؼئَل اسائِ خذهبت هشتجط ثب صيشػبختّب ثبقي هيهبًوذ.
ثٌبثشايي تقؼين هٌطقي سيؼک دس نى كَست ًويپزيشد) .(Valila, 2020: 2هـبسکتّبي عوَهي-خلَكي ،ثًَِثوِ خوَد ؿوبهل يوک
قشاسداد ثلٌذهذت ثيي دٍلت ٍ يکًْبد خلَكي اػت کِ ثِ ؿشيک خلَكي هبلليت يوب حوذاقل حو کٌتوشل قبثولتوَخْي دس داسايوي
صيشػبخت اعطب هيکٌذ) .(Ferreira and Marques, 2020: 1-3ايي قشاسداد چگًَگي اؿتشا سيؼکّوب ثويي ؿوشکب سا ًيوض هـوخق
هيکٌذ) .(Palaco et al., 2019: 5هتٌبػت ثب هيضاى هؼئَليت ّش يک اص ؿشکب هيتَاى ؿؾ الگوَي هختلود اص هـوبسکت سا ؿٌبػوبيي
ًوَد.
جذيل(  (1ممبیسٍ مسئًلیت ضریه خصًصی در اوًاع مذل مطبروت
مسئًلیتَبی ضریه خصًصی

مذل مطبروت
طشاحي ،هٌبقلِ ،ػبخت()DBB
قشاسداد خلَكي خشيذ خذهت()PCFS
طشاحي ،ػبخت()DB
ػبخت ،ثْشُثشداسي ،اًتقبل()BOT
طشاحي ،ػبخت ،تأهيي هبلي ،ثْشُثشداسي()DBFO
ػبخت ،هبلليت ،ثْشُثشداسي()BOO

طراحی

سبخت

بُرٌبرداری

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

وگُذاری

*
*
*
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جذيل(:)2ممبیسٍ مسئًلیت ضریه ديلتی در اوًاع مذل مطبروت
هذل هـبسکت
طشاحي ،هٌبقلِ ػبخت()DBB
قشاسداد خلَكي خشيذ خذهت()PCFS
طشاحي ،ػبخت()DB
ػبخت ،ثْشُثشداسي ،اًتقبل()BOT
طشاحي ،ػبخت ،تأهيي هبلي ،ثْشُثشداسي ()DBFO
ػبخت ،هبلليت ،ثْشُثشداسي()BOO

هؼئَليتّبي ؿشيک دٍلتي
هبلي
ًگْذاسي
ثْشُثشداسي
*
*
*
*
*
*
*
*

ًربست
کن
کن
کن
هتَػط
صيبد
کن

Yusuf et al., 2006: 5

نلفيّ ٍ 1ولبساى ( )2009خبطشًـبى کشدًذ کِ هـبسکت هؤثش ثخؾ خلَكي دس اسائِ خذهبت عوَهي ّذف اكلي ّ PPPب اػوت ٍ
ايي اهش هٌدش ثِ تحَل ًقؾ ثخؾ دٍلتي اص هبلک ٍ اسائِدٌّذُ خذهبت ثِ خشيذاس ٍ هتَلي هٌبفع عوَهي هيرشدد؛ توبم ايوي ٍيظرويّوب

- Alfen

1

4
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ثِهٌرَس افضايؾ ثْشٍُسي تأهيي صيشػبختّب دس هقبيؼِ ثب تْيِ ػٌتي دٍلتي اػت .دسٍاقعّ PPP ،ب ٍعذُ اسائِ ثْتشييّبي ّوش دٍخْوبى
سا داسًذ :نىّب ديذربُ ػَدهحَسي ٍ نيٌذُاًذيـي ثخؾ خلَكي سا ثب تَاًبيي دٍلت دس حول سيؼکّبي فبخعِنهيض خبسج اص کٌتشل ثخؾ
خلَكي تشکيت هيکٌٌذ) .(Valila, 2020: 2دس خالل هـبسکت كَست رشفتِّ ،ش دٍ ثخؾ خلَكي ٍ دٍلتوي هويتَاًٌوذ ثوِ هٌوبفع
دٍطشفِ ثشػٌذ .پًَگػيشي )2002(1ثيبى هيداسد کِ هٌبفع ثخؾ دٍلتي اص هـبسکت عجبستاًذ اص ثْجَد ؿوبخقّوبي عوللوشدي ،استقوب
ؿبخقّبي ّضيٌِ اثشثخـي ،کيفيت ثْتش اسائِ خذهبت ،تَصيع هٌبػت سيؼک ٍ پبػخگَيي؛ ٍ هطوبث ثوب اػوتذالل پيتوش ؿوبسل)2002(2
هٌبفع هـبسکت ثشاي ثخؾ خلَكي ؿبهل حلَل هٌطقي ػَد ،فشكت هٌبػت ػشهبيِرزاسي ٍ فشاّن نهذى اهلبى تَػعِ کؼتٍکوبس ٍ
افضايؾ ػْن ثبصاس هيثبؿذ.
دس ػطح خْبى ،اکثش هطبلعبت دس هَسد ّ PPPب دس ساثطِ ثب پشٍطُّبي هؼلي قبثل اػتطبعت عوذتبً دس چْبس هحَس هتوشکوض ّؼوتٌذ:
()1سيؼکّب؛ ()2عَاهل ضشٍسي هَفقيت()CSF؛ ()3چبلؾّبي  )4( ٍ PPPالگَّبي تأهيي اعتجوبس؛ کوِ دسايويثويي اكوليتوشيي هؼوئلِ
قبثلثحث دس ساثطِ ثب تَػعِ يک چبسچَة قبثلاخشا ٍ کبسنهذ هـبسکت عوَهي-خلَكي ،ؿٌبػبيي "عَاهل ضشٍسي هَفقيت" هحؼوَة
هيرشدد .هفَْم ؿبخقّبي ضشٍسي هَفقيت ثشاي اٍليي ثبس تَػط ساکبت 3دس ػبل  1982هعشفي ٍ ثِعٌَاى عَاهول کليوذي کوِ ثوشاي
دػتيبثي ثِ اّذاف ضشٍسي ّؼتٌذ هَسدتَخِ قشاسرشفتِ اػت) .(Oyebanji et al., 2017: 217دس حقيقت ايوي ؿوبخقّوب حوَصُّوبي
کليذي ،اكلي ٍ ثٌيبدي ثَدُ کِ دس كَست هَخَد ثَدى ،هَفقيت يک ػبصهبى يب پشٍطُ سا تضويي ًوَدُ ٍ دس كَست خذي ًگشفتي ،قطعوبً
ؿلؼت نى سا سقن هيصًٌذ ( .)Muhammad & Johar, 2018: 3دس ايي ساػوتب چوبسچَة ايوي تحقيو دس فلول هـوتشکي اص هفوبّين
هـبسکت عوَهي-خلَكي ،هؼلي قبثل اػتطبعت ٍ فبکتَسّبي ضشٍسي هَفقيت ،هطبث ؿلل صيش ،هَخَديت هييبثذ.
شکلگیری ایذه
تحقیق
شناسایی شکاف
نظری
نثود چارچوب جامع
ترای  PPPتخش مسکن
تعیین تناسة،
روایی و جامع-
تودن

مرور نظاممنذ ادتیات

شناسایی فاکتورهای موفقیت ترای PPP

مسکن
مطالعه آزمایشی

تهیه پرسشنامه
اصلی
تحلیل توصیفی و
استنثاطی

گام اول
کیفی

گام دوم
کیفی
گام سوم
کمی

تثیین "شاخصهای ضروری
موفقیت"  PPPترای مسکن قاتل-
استطاعت
ضىل)  (1مذل مفًُمی تحمیك

1

- Nutavoot Pongsiri
- Peter Scharle
3
- Rockart
2
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دادٌَب ي ريشضىبسی

پظٍّؾ حبضش دس پي تجييي عَاهل کليذي تحق پزيشي هـبسکت عوَهي-خلَكي دس ثخؾ هؼلي دس خْبى خٌَة اػت .ثٌوبثشايي
اصًرش ّذف خضء تحقيقبت کبسثشدي قشاس هيريشد .هبّيت پظٍّؾ کيفي-کوي ثَدُ ٍ سٍيلشد کلي تحقي اکتـبفي اػت .سٍؽ روشداٍسي
دادُّب دس ايي پظٍّؾ تشکيجي ٍ ؿبهل کبسّبي کتبثخبًِاي ٍ هيذاًي اػت« .پظٍّؾ تشکيجي سا صهبًي هيتَاى هَسداػوتفبدُ قوشاس داد کوِ
پظٍّـگش قلذ داسد ثش اػبع يبفتِّبي يک هشحلِ اص پظٍّؾ هشحلِ ثعذي سا ثٌب ًْذ» ).(Creswell, 2014: 269
دس اًدبم ايي پظٍّؾ ػِ ربم اكلي(هطبث ؿلل  )1طشاحي ؿذُ اػت .دس ربم ًخؼت " هشٍس ػيؼتوبتيک ادثيبت" ثب سٍؽ تحليول
هحتَا دس صهيٌِ اًتخبة ،اػتخشاج ،تحليل ٍ تشکيت دادُّبي هٌتـشؿذُ ،هَسد اػتفبدُ قشاس رشفت .دس ايي تحليول ،هوب اص سٍيلوشد تحليول
هحتَاي تلخيلي ثْشُ ثشدين .اًتخبة دادُّب ؿبهل خؼتدَي هٌرن ثشاي اػٌبد هشتجط ثب هـوبسکت عووَهي-خلَكوي هؼولي قبثول-
اػتطبعت ثَد کِ ثيي ػبلّبي  2000تب  2020اًدبم پزيشفت .کليذٍاطُّب يي کوِ دس ايوي ثشسػوي هوَسد اػوتفبدُ قوشاس رشفوت ؿوبهل "
هـبسکت عوَهي-خلَكي"" ،فبکتَسّبي ضشٍسي هَفقيت" ٍ "هؼلي قبثلاػتطبعت" هيثبؿٌذ کِ ثِ ؿلل تشکيجي اػتفبدُ ؿوذُاًوذ.
تعذاد کل اػٌبد هَسد ثشسػوي  174هوَسد ثوَد؛ کوِ اص پبيگبّوبي علووي Google ٍ Science Direct, Springer, Taylor Francis
 scholarرشداٍسي ؿذُاًذ .ثعذ اص حزف هَاسد تلشاسي ٍ ًبهشتجط ،ثب خَاًذى چليذُ ٍ هقذهِ اػٌبد 26 ،هقبلِ تَػوط توين پوظٍّؾ ثوشاي
ّذف هَسدًرش هٌبػت تـخيق دادُ ؿذ .دس ايي فبص ضوي هفَْمپشداصي هَضَع ٍ ؿٌبػبيي ؿلبف داًؾ ثِ کـد هعيبسّوبي هَفقيوت
ثشاي هـبسکت عوَهي-خلَكي هؼلي قبثلاػتطبعت پشداختِ ؿذ .دس صهيٌِي اػتخشاج هعيبسّبي هَسدًرشًَ ،يؼوٌذربى چْوبس فعبليوت
اػبػي سا ثشاػبع تدضيٍِتحليل کبساليّ ٍ 1ولبساى ( )2004ؿٌبػبيي کشدُاًذ؛ کوِ ؿوبهل هشاحول صيوش اػوت )1 :تعشيود هحوذٍدُ)2 ،
خوعنٍسي دادُّب  )3اػتخشاج ؿبخقّب ٍ  )4تدضيٍِتحليل سٍاثط ؿبخقّب .الصم ثِ رکش اػت کِ توبهي هشاحل ثبال دس ًشمافضاس Nvivo
ًؼخِ  10ثِ عٌَاى يلي اص ثْتشيي ًشمافضاسّبي هذيشيت تحليلّبي کيفي كَست پزيشفتِ اػت.

ضىل( :)1فرایىذ اوتخبة ضبخصَبی ولیذی بر اسبس طرح وبرالی ي َمىبران ()2004

ربم دٍم تحقي ؿبهل اعتجبسػٌدي ،تبئيذ سٍايي ٍ ػفبسؿيػبصي فبکتَسّبي اػتخشاجؿذُ دس هشحلِ ًخؼت هويثبؿوذ؛ کوِ اص طشيو
اًدبم هلبحجِّبي ًيوِ ػبختبسيبفتِ ثب ّفت کبسؿٌبع ؿبهل :دٍ اػتبد داًـگبُ ،چْبس داًـدَي دکتوشا ٍ يوک هوذيش ؿوشکت خلَكوي
ثبػبثقِ  18ػبلِ کِ ّوِ ًؼجت ثِ هَضَع تحقي نربّي کبهل داؿتٌذ ،كَست رشفت .ثشاي خوذا کوشدى هلوبحجِؿوًَذربى ،اػوتشاتظي
1 - Richard Caralli
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"ًوًَِريشي ّذفوٌذ" هَسد اػتفبدُ قشاس رشفت .ليؼت اٍليِ ؿبخقّب دس اختيبس هلبحجِؿًَذربى قشاس رشفت ٍ اص نىّب خَاػوتِ ؿوذ توب
ضوي تعييي سٍايي اثضاس تحقي ً ،رشات خَد سا دس هَسد ّش هعيبس دس ػِ ػطح هَاف  ،هخبلد ٍ يب تَكيِ اكوال ثيوبى داسًوذ؛ ّوچٌويي
نىّب ثشاي اًدبم تغييشاتي اصخولِ افضٍدى ،حزف يب تشکيت هعيبسّب نصاد ثَدًذ .ايي سًٍذ هٌدش ثِ اكال ؿبخقّبي اٍليِ ؿذ .ػشاًدبم 24
هعيبس اص ًرش کبسؿٌبػبى ؿشايط الصم سا ثشاي قشاسريشي دس پشػؾًبهِ اكلي ثِ عٌَاى ؿوبخقّوبي ضوشٍسي هَفقيوت ثوشاي هـوبسکت
عوَهي-خلَكي هؼلي قبثل اػتطبعت دس خْبى خٌَة ،داسا ثَدًذ(خذٍل  .)3ثذيي تشتيت سٍايي كَسي ،تٌبػت ٍ خبهع ثوَدى هعيبسّوب
ثشاي قشاسريشي دس پشػـٌبهِ اكلي تبئيذ رشديذ.
جذيل( :)3فبوتًرَبی مًفمیت مطبروت ػمًمی-خصًصی برای مسىه لببلاستطبػت در وطًرَبی درحبلتًسؼٍ
 CSFبرای  PPPدر بخص مسىه
.1
.3
.5
.7
.9
.11
.13
.15
.17
.19
.21
.23

ؿفبفيت دس سًٍذ تْيِ پشٍطُّبي PPP
نطاًغّبي عوَهي ػبصهبىدّي ؿذُ ٍ هتعْذ
اعتوبد ٍ كشاحت ثيي ثخؾّبي عوَهي ٍ خلَكي
چبسچَة قبًًَي هطلَة ٍ کبسنهذ
ثبصاس هبلي هٌبػت ٍ کبفي
ػيؼتن ػيبػي پبيذاس
ػيؼتن اقتلبدي پبيذاس
سًٍذ تْيِ سقبثتي
حلوشٍايي خَة
پـتيجبًي خبهعِ اص طش ّبي  PPPهؼلي قبثلاػتطبعت
اسادُ ػيبػي ٍ تعْذ ثِ  PPPهؼلي قبثلاػتطبعت
فشايٌذ نػبى تلَيت طش ّبي  pppهؼلي

 CSFبرای  PPPدر بخص مسىه
.2
.4
.6
.8
.10
.12
.14
.16
.18
.20
.22
.24

ًربست هذاٍم ثخؾ عوَهي
تخليق ٍ تقؼين هٌلفبًِ سيؼک
كالحيت فٌي ثخؾ خلَكي
تَاًبيي هبلي ثخؾ خلَكي
تدشثِ ّولبسي
دػتشػي ثِ ٍام هؼلي کنثْشُ ثشاي تَػعِدٌّذربى
ػيبػتّبي کبسنهذ اقتلبدي حبکن ثش ثبصاس هؼلي
ثشطشف کشدى ؿلبف ثيي اًتربسات ثخؾ دٍلتي ٍ خلَكي
عشضِ صهيي نهبدُؿذُ اسصاى تَػط دٍلت
اهلبىػٌدي خبهع ٍ دقي پشٍطُ
هـَ ّبي هبليبتي ثشاي تَػعِدٌّذربى هؼلي قبثلاػتطبعت
تعشيد سٍؿي ٍظبيد ٍ هؼئَليتّب دس قشاسداد PPP

دس ربم ػَم پظٍّؾ" ،هعيبسّبي هَفقيت ثشاي ّ PPPب هؼولي قبثولاػوتطبعت " دس پشػـوٌبهِاي هحقو ػوبختِ رٌدبًوذُ ؿوذ.
پشػؾًبهِ ؿبهل دٍ ثخؾ اكلي اػت .دس ثخؾ ًخؼت اطالعبت تَكيفي پبػخدٌّذربى ؿوبهل ًوبم کـوَس ،سؿوتِ تحلويلي ٍ تعوذاد
هقبالت هٌتـش ؿذُ نىّب دس صهيٌِ هَسدهطبلعِ خَاػتِ ؿذ ٍ دس ثخؾ دٍم اص پبػخدٌّذربى تقبضوب رشديوذ کوِ ثوب اػوتفبدُ اص هقيوبع 5
اهتيبصي ليلشت ضشٍست ٍ دسخِ اّويت هعيبسّب سا هـخق ًوبيٌذ.
خبهعِ نهبسي ايي تحقي ؿبهل کليوِي افوشادي اػوت کوِ دس پبيگبّوبي علووي هعتجوش Taylor ٍ Science Direct, Springer

Francisدس صهيٌِي هَسدهطبلعِ ،پظٍّـي اًدبم دادُاًذ ٍ ايويل نىّب دس دػتشع هيثبؿوذ .اٍػوي کوي ٍ چوبى )2018(1دس سٍيلوشدي
هـبثِ ايي ػِ پبيگبُ علوي سا ثوشاي پَؿوؾ کبهول هَضوَع  PPPدس ثحوث ػوبختٍػوبص هٌبػوت تـوخيق دادُاًوذ .دسهدووَع 417
پشػـٌبهِ_ثِ عٌَاى توبم افشاد خبهعِ تحقي _ اسػبل ؿذ .اص ايي تعذاد ،دس يک فشايٌذ چْبسهبًِّ 106 ،ؼخِ قبثلتحليل دسيبفت رشديوذ.
ثٌبثشايي ًؼجت پبػخ ثشاثش ثب  25/41دسكذ اػت؛ کِ هطبث اػتذالل اداثشُّ ٍ 2ولبساى(ّ ٍ )2020وچٌيي اٍيبثبًديّ ٍ 3ولوبساى()2017
هقذاس کبهالً هٌبػجي ثشاي ايي قجيل تحقيقبت هحؼَة هيرشدد .ػپغ ثِهٌرَس تدضيٍِتحليل نهبسي ًشمافوضاس  SPSSهَسداػوتفبدُ قوشاس
رشفت .دس ايي صهيٌِ اثتذا الصم ثَد کِ پبيبيي يب قبثليت اطويٌبى پشػـٌبهِ هحبػجِ رشدد .پبيبيي يلي اص هْنتشيي ٍيظريّب ثشاي اثضاسّبي
ػٌدـي اػت کِ خْت اًذاصُريشي هتغيشّب يب ػبصُّبي پٌْبى طشاحيؿذُاًذ .ثذٍى داؿتي يک اثضاس پبيب ًوويتوَاى ثوِ ًتوبيح پوظٍّؾ
اعتوبد کبفي داؿت .ثذيي هٌرَس ضشيت نلفبي کشًٍجب هحبػجِ رشديذ کِ ثشاثش ثب  0/804اػت .هقذاس ضشيت نلفبي کشًٍجب ًـوبىدٌّوذُ
تٌبػت ثبالي پشػـٌبهِ دس ثشسػي ّذف هَسدًرش اػت .ػپغ يبفتِّبي تَكيفي دس قبلت خوذاٍل ٍ ًوَداسّوبي فشاٍاًوي تشػوين ؿوذ ٍ
نصهَى  Tتک ًوًَِاي ثِ ّوشاُ تبثع ًشهبليضاػيَى ثشاي اػتخشاج ٍ تجييي هعيبسّبي ضشٍسي ،هَسد اػتفبدُ قشاس رشفت .ارشچوِ دس ادثيوبت
پظٍّؾ ثشاي ؿٌبػبيي هعيبسّبي ضشٍسي هَفقيت دس هجحث پشٍطُّبي ػبختٍػبص نصهَىّبي هتعذدي هَسد اػوتفبدُ قوشاس رشفتوِ؛ اهوب
1 - Osei-Kyei and Chan
2 - Adabre
3 - Oyebanji
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7

نصهَى  Tپشتلشاستشيي نصهَى ثَدُ ٍ ّوچٌيي هطبث اػتذالل اداثشُّ ٍ 1ولبساى(ٌّ )2020گبهي کِ پبػخّبي پشػؾًبهِّوبي دسيوبفتي
ًؼجتب ّوگي ثَدُ ٍ يب تَصيع دادُّب ًشهبل ثبؿذ ،نصهَى  Tدس تشکيت ثب تبثع ًشهبليضاػيَى ثوشاي اػوتخشاج هعيبسّوبي ضوشٍسي هَفقيوت،
ثْتشيي اًتخبة اػت .ػشاًدبم تحليل عبهلي اکتـبفي ثب سٍيلشد هؤلفِّبي اكلي ٍ ثب اػتفبدُ اص چوشخؾ ٍاسيووبکغ ثوِهٌروَس کوبّؾ
هٌطقي هعيبسّب ،ؿٌبػبيي عبهلّبي اكلي ٍ ّوچٌيي تعييي سٍاثط دسًٍي ؿبخقّب هَسداػتفبدُ قشاس رشفت؛ تب چوبسچَثي ؿبيؼوتِ ثوشاي
هَفقيت هـبسکت عوَهي-خلَكي دس ثخؾ هؼلي قبثل اػتطبعت کـَسّبي دسحبلتَػعِ فشاّن ؿَدّ .وچٌيي پيؾ اص نصهَى تحليل
عبهلي اًؼدبم دسًٍي دادُّب ثِ کوک نصهَىّبي  ٍ KMOثبستلت 2ثشسػي رشديذ .ايي نصهَىّب هٌبػوت ثوَدى دادُّوب سا ثوشاي تحليول
عبهلي هيػٌدٌذ .ؿبخق نصهَى  KMOثشاثش ثب  ٍ 0/779نصهَى ثبستلت ثب هقذاس  2262/20دس ػطح  0/000هعٌبداس ثَد.
وتبیج ي بحث
یبفتٍَبی تًصیفی

خذٍلّبي (ّ ٍ )3( ،)2وچٌيي ؿلل ( )2هـخلبت افشادي سا کِ دس ايي پظٍّؾ ثِعٌَاى پبػخگًَ ،رشاتـبى هَسد تدضيوٍِتحليول
قشاسرشفت ًـبى هيدّذ .اصنًدبکِ توشکض هقبلِ ثش سٍي کـَسّبي دسحبلتَػعِ ثَد ،ثٌوبثشايي ثيـوتش هتخللوبى اص ايوي قجيول کـوَسّب
اًتخبةؿذُاًذ .ثباييٍخَد ثِ هتخللبًي اص کـَسّبي تَػعِيبفتِ کِ يب دس استجب ثب هَضوَع هَسدهطبلعوِ ،دس کـوَسّبي دسحوبلتَػوعِ
پظٍّـي اًدبم دادُاًذ ٍ يب ثِ ؿلل ثٌيبدي دس صهيٌِ هَسدثحث هقبلِاي چبح ًوَدُاًذ ،پشػـٌبهِ اسػبل رشديذ.
جذيل ( :)4تؼذاد پبسخگًیبن از وطًرَبی مختلف
ًبم کـَس

ايشاى

تبيلٌذ

چيي

هبلضي

اػتشاليب

تعذاد

12

4

15

7

4

8

4

2

عشا

غٌب

عشثؼتبى

اهشيلب

7

5

9

8

4

6

3

5

3

اًگلؼتبى

کشُ خٌَثي

ًيدشيِ

افشيقبي خٌَثي

ثشصيل

ٌّگکٌگ

اهبسات

تبًضاًيب

هدوَع
106

جذيل( :)5تؼذاد ممبالت چبپ ضذٌ پبسخگًیبن
تؼذاد ممبلٍ چبپضذٌ

تؼذاد

درصذ

1
2
 ٍ 3يب ثيـتش
هدوَع

74
25
7
106

69/81
23/58
6/60
100

ضىل( :)2رضتٍ تحصیلی پبسخدَىذگبن
1 - Adabre
2
- Bartlett's Test

8
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هطبث ثب خذٍل ؿوبسُ( )2چيي ثب  ،15ايشاى ثب ً ٍ 12يدشيِ ثب  9پبػخگَ ثِ تشتيت ثيـوتشيي ؿوشکتکٌٌوذربى دس هطبلعوِ پيوبيـوي
ثَدًذ .دس تَضيح ايي اسقبم ثبيذ ارعبى داؿت کِ ثحث هـبسکت عوَهي-خلَكي دس صيشػبختّبي ؿوْشي دس کـوَس چويي ثوب خوذيت
ثؼيبسي دس حَصُ ًرشي ٍ عولي دًجبل هيؿَد .ثٌبثشايي هقبلِّبي صيبدي سا هيتَاى اص هتخللبى ايي کـوَس پيوذا کوشدّ .وچٌويي ايوي
هؼئلِ دس يک دِّ اخيش هَسد اقجبل ثشًبهِسيضاى ،هذيشاى ٍ اقتلبدداىّبي کـَس ًيدشيِ ٍاقع رشديذُ اػوت .دػتشػوي نػوبىتوش يلوي اص
هْنتشيي داليل تعذاد صيبد پظٍّـگشاى ايشاًي دس ايي تحقي اػتّ .وچٌويي  69/81دسكوذ اص ايوي افوشاد تٌْوب يوک هقبلوِ دسصهيٌوِي
هَسدهطبلعِ داؿتِاًذ ٍ ً 7فش اص هحققبى 3 ،هقبلِ يب ثيـتش سا چبح کشدُاًذ .ثش اػبع دادُّبي ؿلل( )1کِ سؿتِ تحليلي پبػوخگَيبى سا
ًوبيبى هيػبصدً 21 ،فش اص هدوَع ؿشکتکٌٌذربى دس سؿتِ ثشًبهِسيضي ؿْشي تحليل ًوَدُاًذّ .وچٌيي سؿتِّبي عووشاى ٍ هوذيشيت
صهيي ٍ هؼتغالت ثِ تشتيت ثب  12 ٍ 15ؿشکتکٌٌذُ دس ستجِّبي ثعذي قشاس داسًذ.
محبسبٍ درجٍ اَمیت فبوتًرَب

ثشاي هحبػجِي دسخِ اّويت فبکتَسّب ،تشکيجي اص نصهَى  Tتک ًوًَِاي ٍ ؿبخق ًشهبليضاػيَى اػتفبدُؿذُ اػت(خذٍل .)4اصنًدبکِ
اص پبػخدٌّذربى خَاػتِؿذُ ثَد کِ دس قبلت طيد  5ػطحي ليلشت دسخِ اّويت ؿبخقّب سا هـخق ًوبيٌذ ثٌبثشايي عذد  3ثِعٌوَاى
هجٌبي هقبيؼِ هيبًگييّب اًتخبة رشديذً .تبيح نصهَى حبکي اص ايي اػت کِ توبم هعيبسّب هيبًگيي ثوبالي  3سا دس ػوطح اطويٌوبى ثؼويبس
ثباليي کؼت ًوَدُاًذ .دس ربم ثعذ ثشاي ايٌلِ ثتَاًين ؿبخقّبي کليذي سا دس ثيي هعيبسّبي هَفقيوت اًتخوبة ًووبيين يوب ثوِ عجوبستي
هـخق رشدد کِ کذام ؿبخقّب ثشاي تجييي الگَي هطلَة هـبسکت عوَهي-خلَكي هؼلي ضشٍسي اػتً ،شهبليضاػيَى هيبًگييّوب
اًدبم پزيشفت .ثش اػبع ايي تبثع ّشکذام اص ؿبخقّب کِ هقبديشي هؼبٍي يب ثضسگتش اص  0/50داؿتِ ثبؿوذ ثوِعٌوَاى ؿوبخق ضوشٍسي
اًتخبة هيرشدد( .)Adabre and Chan, 2019: 206ثشايي اػبع  16هعيوبس کفبيوت الصم سا ثوشاي قشاسريوشي دس ايوي ليؼوت ثذػوت
نٍسدًذ".چبسچَة قبًًَي هطلَة ٍ کبسنهذ""،اسادُ ػيبػي ٍ تعْذ ثِ  PPPهؼلي قبثلاػتطبعت"" ،تخليق ٍ تقؼين هٌلفبًِ سيؼک"،
"ػيؼتن ػيبػي پبيذاس" ٍ "دػتشػي ثِ ٍام هؼلي کنثْشُ ثشاي تَػعِدٌّذربى هؼلي قبثلاػتطبعت"پٌح هعيبسي ّؼتٌذ کِ ثوبالتشيي
دسخِ ضشٍست سا هطبث ًرش هتخللبى کـَسّبي هختلد ثشاي هَضَع هَسدپظٍّؾ ثِ خَد اختلبف دادُاًذ .يبفتِّبي ايي ثخؾ ثوِ
ؿلل قبثل تبهلي ثيبى هيداسًذ کِ ؿللريشي ٍ هَفقيت الگَي هـبسکت عوَهي-خلَكي دس ثخؾ هؼلي ،ثيؾ اص ّش چيض ٍاثؼتِ ثِ
ؿشايط صهيٌِ ٍ يب هتي خبهعِاي اػت کِ قشاس اػت دس نى پشٍطُ عوليبتي رشدد .دس حقيقت عذم ؿفبفيت دس ػيؼتن تْيوِي پوشٍطُ ،PPP
تغييشات هلشس دس ػيبػتّبي عوَهيً ،بپبيذاسي ػيبػي ٍ اقتلبدي ،حلوشٍايي ضعيد ،فؼوبدًْ ،وبدرشايي ًبکبسنهوذ ٍ ثخوؾ خلَكوي
ًبثبلغ اص خلَكيبت هتٌي اػت کِ دس کـَسّبي دسحبلتَػعِ ثش هيضاى ضشٍست فبکتَسّبي هَفقيت تأثيش هيرزاسد .دس هقبثلٍ ،خَد ثجبت
ػيبػي ،ػيبػترزاسي كحيح دٍلت ،حلوشٍايي پبيذاس ٍ ؿشايط اقتلبد کالى ثبعوث خوزة ؿوشکبي خلَكوي قذستوٌوذ دس کـوَسّبي
تَػعِيبفتِ ؿذُ اػت .ثِ ّويي دليل ،الگَي  PPPهؼلي ايي کـَسّب کبهالً هتفبٍت ثب يبفتِّبي ايي ثخؾ اػت( هشاخعِ ؿَد ثوِLi :
.)et al, 2005; UN-Habitat, 2011
جذيل(  :)6لیست مؼیبرَبی مًفمیت برای پريژٌَبی  pppمسىه لببل¬استطبػت
CSFsکذّبي

هيبًگيي

اًحشاف هعيبس

ًشهبليضاػيَى

4F
11F
14F
6F
18F
19F
1F
13F
3F
7F
8F
16F
21F
15F
9F

4/63
4/60
4/58
4/57
4/54
4/42
4/40
4/32
4/25
4/18
4/16
4/10
4/08
4/06
3/91

0/77
0/70
0/78
0/79
0/90
0/81
0/87
0/85
0/89
0/54
0/95
0/66
0/83
0/63
0/69

1
0/98
0/97
0/96
0/94
0/86
0/85
0/80
0/76
0/72
0/70
0/67
0/65
0/64
0/54

*

Sig
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
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2F
5F
20F
12F
10F
22F
23F
17F
24F

1/05
0/98
0/78
0/64
0/85
0/54
0/95
0/66
0/83

3/84
3/77
3/74
3/64
3/55
3/47
3/10
3/07
3/04

9

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

0/50
0/46
0/44
0/38
0/32
0/27
0/04
0/02
0/00

* -ؿبخق اػتبًذاسدػبصي; (هيبًگيي ّش هعيبس -کَچکتشيي هيبًگيي)(/ثضسگتشيي هيبًگيي -کَچکتشيي هيبًگيي)

دس ربم ثعذ تحقي ّ ،ذف دس استجب دسًٍي ثيي هعيبسّب ٍ ّوچٌيي کبّؾ ؿبخقّب ثِ عبهلّوبيي اػوت کوِ ثوِ ثْتوشيي ؿولل
تجيييکٌٌذُ هذل هَسدًرش ثبؿٌذ .دس ايي ساػتب تحليل عبهلي اکتـبفي هَسداػتفبدُ قشاس رشفت .تحليل عبهلي(ّ1)FAتعذاد صيبدي اص هتغيشّوب
سا ثش اػبع ًوشات پبػخدٌّوذربى ،ثوِ روشٍُّوبي کَچوکتوشّ ،وجؼوتِ ٍ ثباّويوتتوش تجوذيل هويکٌوذ( .)Li et al., 2011: 1159اص
تدضيٍِتحليل عبهلي ثشاي ؿٌبػبيي هتغيشّبي اػبػي اػتفبدُ هيؿَد کِ سًٍوذ هـوبثْي اص ّوجؼوتگي سا دس هدوَعوِاي اص هتغيشّوبي
هـبّذُؿذُ تَضيح هيدّذ .پيؾ اص نصهَى تحليل عبهلي دس ًشمافضاس  SPSSاًؼدبم دسًٍي دادُّب ثِ کوک نصهَىّبي  ٍ KMOثبستلت
هـخق رشديذ .ػپغ تحليل عبهلي ثب سٍيلشد هؤلفِّبي اكلي ٍ ثب اػتفبدُ اص چشخؾ ٍاسيوبکغ اًدبم پزيشفت .دس ايي فشايٌذ هـوخق
رشديذ کِ تٌْب هعيبسّبيي کِ "هقبديش ٍيظُ "2ثضسگتش اص يک داسًذ ،ثبقي ثوبًٌذ .دسًتيدِ تٌْب  14هعيبس هقذاس ٍيظُ ثضسگتش اص يک ثذػوت
نٍسدًذ کِ دس قبلت  4عبهل اكلي" :ثعذ ػيبػي ،قبًًَيًْ-بدي؛ ثعذ اقتلبدي؛ قشاسداد هعقَل؛ ٍ هـَ ّب ٍ هحش ّب" تَػط ًگبسًوذربى
دػتِثٌذيؿذُاًذ(خذٍل .)5
جذيل ( :)7وتبیج تحلیل ػبملی
 CSFثشاي  PPPهؼلي قبثلاػتطبعت
عبهل اٍل (ثعذ ػيبػي ،قبًًَيًْ-بدي)
نطاًغّبي عوَهي ػبصهبىدّي ؿذُ ٍ هتعْذ
چبسچَة قبًًَي هطلَة ٍ کبسنهذ
ػيؼتن ػيبػي پبيذاس
حلوشٍايي خَة
اسادُ ػيبػي ٍ تعْذ ثِ  PPPهؼلي قبثلاػتطبعت
عبهل دٍم(ثعذ اقتلبدي)
ػيؼتن اقتلبدي پبيذاس
ػيبػتّبي کبسنهذ اقتلبدي حبکن ثش ثبصاس هؼلي
تَاًبيي هبلي ثخؾ خلَكي
عبهل ػَم ( قشاسداد هعقَل)
ؿفبفيت دس سًٍذ تْيِ پشٍطُّبي PPP
سًٍذ تْيِ سقبثتي
تخليق ٍ تقؼين هٌلفبًِ سيؼک
عبهل چْبسم (هـَ ّب ٍ هحش ّب)
اعتوبد ٍ كشاحت ثيي ثخؾّبي عوَهي ٍ خلَكي
دػتشػي ثِ ٍام هؼلي کنثْشُ ثشاي تَػعِدٌّذربى
عشضِ صهيي نهبدُؿذُ اسصاى تَػط دٍلت
هقذاس ٍيظُ
ٍاسيبًغ()%
ٍاسيبًغ تدوعي()%

عبهلّب
1

2

3

4

0/714
0/813
0/711
0/695
0/809
0/821
0/801
0/698
0/805
0/735
0/789

5/32
30/299
30/299

2/94
17/319
44/749

1/64
11/694
57/974

0/794
0/698
0/71
1/03
9/650
70/959

هؤلفِ  1ؿبهل پٌح عبهل اػبػي اػت":نطاًغّبي عوَهي ػبصهبىدّوي ؿوذُ ٍ هتعْوذ"" ،چوبسچَة قوبًًَي هطلوَة ٍ کبسنهوذ"،
"ػيؼتن ػيبػي پبيذاس"" ،حلوشٍايي خَة" ٍ "اسادُ ػيبػي ٍ تعْذ ثِ  PPPهؼلي قبثلاػتطبعت"ّ .وِ ايي عَاهل استجب تٌگوبتٌگي
- Factor Analysis
- eigenvalues

1
2
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ثب ؿشايط ػيبػي ،قبًًَي ٍ ًْبدي هلبًي کِ قشاس اػت پشٍطُ  PPPدس نى اًدبم پزيشد داسد .ثٌبثشايي ،ايي هؤلفِ نى ساًت هوبًع ّويـوگي
تحق ايي ضشٍست اػتّ .وچٌيي تخليق هٌبػت سيؼک ٍ تقؼين سيؼک دس قشاسداد  PPPاصًرش اّويت ثِعٌَاى "بؼدذ سیبسدی
لبوًوی-وُبدی" ًبمرزاسي ؿذُ اػت .کل ٍاسيبًغ ثِدػتنهذُ تَػط ايي هؤلفِ  30/299دسكوذ اػوت کوِ ثيوبًگش ًقوؾ ثٌيوبدي ٍ
صهيٌِاي ايي عبهل دس تجييي الگَي هٌبػت  PPPهؼلي دس کـَسّبي دسحبلتَػعِ داسد .چبسچَة قبًًَي هطلَة ٍ کبسنهذ دس کٌبس تعْذ،
حوبيت ٍ ثجبت ػيبػي ستجِ ثشتش فبکتَسّبي ضشٍسي هَفقيت دس ثيي  14هقبلِ اص هدوَع  26هقبلِ هَسد ثشػي ثَدُ اػت .اًٍگ)2003( 1
اظْبس داؿت کِ حوبيتّبي دٍلت ٍ ًيض ثجبت ػيبػي پيـشاى اكلي ثشًبهِّبي ثخؾ خلَكي ثٍِيظُ دس کـَسّبي دسحبلتَػعِ ّؼتٌذ
ٍ ادعب کشد کِ ثيثجبتي ػيبػي يک اضطشاة عوذُ دس طش ّبي  PPPايدبد خَاّذ کشد .ثب تَخِ ثوِ ايٌلوِ دٍسُّوبي اعطوبي اهتيوبص دس
طش ّبي هـبسکت عوَهي-خلَكي ثِطَسهعوَل اص  2تب  4دِّ اًدبم هيؿَد ،هْن اػت کِ اص هٌرش ػيبػي ،قبًًَيًْ-وبدي پبيوذاسي
ٍخَد داؿتِ ثبؿذ .هؤلفِ  2ؿبهل ػِ عبهل اػت" :ػيؼتن اقتلبدي پبيذاس"" ،ػيبػتّبي کبسنهذ اقتلوبدي حوبکن ثوش ثوبصاس هؼولي" ٍ
"تَاًبيي هبلي ثخؾ خلَكي" ايي عَاهل دس حقيقت ًبظش ثش ؿشايط اقتلبدي حبکن ثش پوشٍطُ ّون اصًروش تَاًوبيي ثخوؾ خلَكوي ٍ
عوَهي ٍ ّن ؿشايط کالى ثبصاس هؼلي دس تأهيي ّضيٌِ هَسدًيبص ثشاي تحق پشٍطُ  PPPهؼلي قبثل اػوتطبعت اػوت .ثٌوبثشايي تَػوط
ًگبسًذربى ثِعٌَاى "بؼذ التصبدی" ًبمرزاسي رشديذ .ايي هؤلفِ  17/319دسكذ اص کل ٍاسيبًغ هوذل سا تجيويي هويًوبيوذ .هـوبسکت
ثخؾ خلَكي دس قبلت طش ّبي  PPPثب تعْذ ثِهشاتت ثيـتش ٍ دسًرش داؿتي ٍػيعتش سيؼکّب ًؼجت ثِ يک پيوبًلبس كوشفً ،قوؾ
ثيـتشي دس اخشاي هَف پشٍطُّبي  PPPايفب هيکٌذ( .)Muhammad & Johar, 2018: 9الصهِ حضَس ثخؾ خلَكي دس طوش ّوبي
 PPPهؼلي قبثل اػتطبعت ػَدنٍسي نى اػت .ثٌبثشايي داؿتي ثبصاس هٌبػت ٍ ػيؼتن اقتلبدي ثبثجبت ٍ ثوِدٍساص توَسمّوبي ػوبختبسي ٍ
ّيدبًي کليذ هَفقيت خَاّذ ثَد .اص ديگش ػَ يلي اص هـخلِّبي اكلي پشٍطُّبي  PPPهؼليّ ،ضيٌِ ثؼيبس ثبالي نى اػوت .ثٌوبثشايي
ٍخَد يک ؿشيک خلَكي داساي تَاى هبلي ثشاي دػتيبثي ثِ هَفقيت پشٍطُ ضشٍسي اػت .هؤلفِ ً 3يض ػِ هتغيش اكلي داسد" :ؿوفبفيت
دس سًٍذ تْيِ پشٍطُّبي " ،"PPPسًٍذ تْيِ سقبثتي" ٍ "تخليق ٍ تقؼين هٌلفبًِ سيؼک" .هدوَع ايي فبکتَسّب دس قبلت "لدرارداد
مؼمًل" ًبمرزاسي ؿذ کِ  11/694دسكذ اص کل ٍاسيبًغ سا تجييي هيًوبيذ .ؿفبفيت ٍ سقبثتطلجي دس سًٍوذ تْيوِ پوشٍطُ دس کـوَسّبي
دسحبلتَػعِ اص اّويت ثباليي ثشخَسداس اػت؛ چشاکِ پيؾؿش اًتخبة يک ؿشيک هعتجش(تَاًوٌذ اصًرش هبلي ٍ داساي تخلق فٌوي ثوبال)
هيثبؿذ .حبلنًلِ دس ثؼيبسي اص ايي کـَسّب فؼبد دػتگبُ اداسي ٍ ثِتجع دس ستجِ اٍل تَػط اٍػي-کيئي ٍ چبى )2015( 2قشاس رشفت .يک
هـبسکت هَف هجتٌي ثش تخليق سيؼکّبي خبف ثشاي ؿشکب ،هتٌبػت ثب تَاًبيي نىّب اػت (يعٌي ثشاي کؼبًي کِ قبدس ثوِ هوذيشيت
نىّب ثشاي کبّؾ سيؼک کلي ثِ ػطح قبثلقجَلي ّؼتٌذ)( .)Ong, 2003: 77هؤلفِ  4ؿبهل ػِ عبهل اػبػي اػت" :اعتوبد ٍ كشاحت
ثيي ثخؾّبي عوَهي ٍ خلَكي"" ،دػتشػي ثِ ٍام هؼلي کنثْشُ ثشاي تَػعِدٌّذربى"ٍ "عشضوِ صهويي نهوبدُؿوذُ اسصاى تَػوط
دٍلت"ّ .ش ػِ ي ايي هعيبسّب ايدبدکٌٌذُ اًگيضُ ثشاي هـبسکت ثخؾ خلَكي دس ايي حَصُ خبف يعٌي هؼلي قبثل اػتطبعت خَاٌّوذ
ثَد .ثٌبثشايي ًگبسًذربى ايي هعيبسّب سا دس قبلت عبهل "مطًقَب ي محرنَب" دػتِثٌذي ًوَدُاًوذ .اعتووبد يلوي اص اسکوبى هَفقيوت
ؿشاکت هحؼَة هيرشددّ .وچٌيي اعتوبد ٍ استجب هؤثش ثيي ثخؾ عوَهي ٍ خلَكي ثِ ّش ؿشيک کوک هيکٌذ تب عالي ديگشي سا
اسصيبثي ٍ دس کٌذ ٍ هٌدش ثِ تلويوبت کبسنهذتشي ؿَد کِ ثِ هَفقيت پشٍطُّبي  PPPکوک هيکٌذّ .وچٌيي ٍاقعًگشي دس پوشداختي
ثِ هَضَع هؼلي قبثلاػتطبعت ثِخَثي سٍؿي هيًوبيذ کِ ثخؾ خلَكي ثِ خبطش ًگبُ کَتبُ هذت ثِ ثشرـت ػشهبيِ ٍ ػوَدهحَسي
توبيلي ثشاي حضَس دس ايي عشكِ سا ًذاسد؛ ثٌبثشايي تٌْب ثب داؿتي هحش ّبي قَي هبًٌذ صهيي نهبدُ ٍ دػتشػي ثِ ٍام کنثْشُ هؼولي -
اػت کِ دٍلت هيتَاًذ صهيٌِ حضَس هؤثش ثخؾ خلَكي سا فشاّن ًوبيذ.

- Ong
- Osei-Kyei and Chan

1
2

تجييي الگَي ؿبيؼتِ هـبسکت عوَهي -خلَكي هؼلي قبثل اػتطبعت دس کـَسّبي دسحبل تَػعِ
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تأهيي هؼلي هٌبػت ٌَّص ّن يک چبلؾ ثضسگ ثشاي ثؼيبسي اص کـوَسّبي دسحوبلتَػوعِ يعٌوي کـوَسّبيي کوِ ًوش خوعيوت ٍ
ؿْشًـيٌي ثِطَس پيَػتِ دسحبل سؿذ اػت ،هحؼَة هيؿَد .دس ػبلّبي اخيش ثِطَس فضايٌذُاي دٍلتّب دس ثعضي اص ايي کـَسّب ثوشاي
ثشطشف کشدى ًيبص هؼلي خَيؾ هـبسکتّبي عوَهي-خلَكي سا ثِ کبس ثؼتِاًذ .ثبٍخَدايي ،هـلل ٌَّص ثِخوبي خوَد ثوبقيهبًوذُ ٍ
ثِػشعت پيـشفت هيکٌذ .هطبلعبت هختلفي داهٌِي هَضَعبتي سا کِ ًتبيح ضعيد دس اسائِ پشٍطُّبي  PPPدس کـَسّبي دسحوبلتَػوعِ
ايدبد کشدُ اػت ،هَسدثشسػي قشاس دادُاًذ .دس ايي هيبى ؿٌبػبيي ،تدضيٍِتحليل ،طجقِثٌذي ٍ تطجي فبکتَسّبي ضشٍسي هَفقيوت ثوشاي
پشٍطُّبي  PPPثخؾ هؼلي ثِعٌَاى يلي اكليتشيي هَاًع هَفقيت دس ايي قجيل طش ّب ؿٌبػبيي ؿذُ اػت .ثٌبثشايي تحقي حبضش دس
ساػتبي پش کشدى ايي ؿلبف كَست هيپزيشد .ثشاي ايي هٌرَس اص سٍؽ هشٍس ًربمهٌذ ادثيبت ثب سٍيلوشد تحليول هحتوَاي تلخيلوي کوِ
هطبث يبفتِّبي اداثشُ ٍ ّولبساى( ٍ )2020کبٍيؾ ٍ ّولبساى( )2019هطلَةتشيي سٍؽ دس اػتخشاج ؿوبخقّوبي کليوذي هويثبؿوذ،
ثشاي ؿٌبػبيي عَاهل ضشٍسي هَفقيت ( )SFSاػتفبدُ ؿذ .ػپغ ثب ثْشُريشي اص سٍؽ هلبحجِ ًيوِ ػبختبسيبفتِ ثب کبسؿٌبػوبى هشثَطوِ
سٍايي كَسي ،تٌبػت ٍ خبهع ثَدى هعيبسّب ثشاي قشاسريشي دس پشػـٌبهِ اكلي تبئيذ رشديذ .ػشاًدبم دس يوک فشايٌوذ پيوبيـوي دس قبلوت
پشػـٌبهِ اص هتخللبى ايي حَصُ دسخَاػت رشديذ تب ّشيک اص عَاهل هَفقيت ؿٌبػبيي ؿذُ سا ثب تَخوِ ثوِ ػوطح ضوشٍست يوب دسخوِ
اّويت ستجِثٌذي ًوبيٌذ .دادُّبي خوعنٍسي ؿذُ اص طشي اػٌبد ٍ پبػخدٌّذربى هشثَطِ ثِ تشتيت ثب  ٍ NVivoثؼتِ نهبسي ثشاي علوَم
اختوبعي ( )SPSSتدضيٍِتحليل رشديذ .يبفتِّب ًـبى داد کِ اص ثيي  24هعيبس اٍليِ 16 ،هعيبس کفبيوت الصم سا ثوشاي قشاسريوشي دس ليؼوت
ؿبخقّبي ضشٍسي هَفقيت ثذػت نٍسدًذ" .چبسچَة قبًًَي هطلَة ٍ کبسنهذ""،اسادُ ػيبػي ٍ تعْذ ثِ  PPPهؼلي قبثلاػوتطبعت"،
"تخليق ٍ تقؼين هٌلفبًِ سيؼک"" ،ػيؼتن ػيبػي پبيوذاس" چْوبس هعيوبسي ّؼوتٌذ کوِ ثوبالتشيي دسخوِ ضوشٍست سا هطوبث ًروش
هتخللبى کـَسّبي هختلد ثِ خَد اختلوبف دادُاًوذً .توبيح ايوي ثخوؾ اص هقبلوِ يبفتوِّوبي هحووذ ٍ خوَّش ( ،)2018التٌيدوي ٍ
ّولبساى( ٍ )2019چيلـِ ٍ ّولبساى( )2020سا کِ ثيبى داؿتِاًذ کِ ٍيظريّبي هتٌي ّوچَى چبسچَة هطلَة قبًًَي ٍ ثجبت ػيبػي-
اقتلبدي ثيـتشيي تأثيش سا دس هَفقيت پشٍطُّبي  PPPداسًذ ،تأييذ هيًوبيذّ .وچٌيي ًتبيح حبكل اص تحليل عبهلي دس ايي پظٍّؾ سٍؿي
ًوَد چْبس عبهل "ثعذ ػيبػي ،قبًًَيًْ-بدي" ،ثعذ اقتلبدي"" ،قشاسداد هعقَل" ٍ"هـَ ّب ٍ هحش ّوب" هَلفوِّوبيي ّؼوتٌذ کوِ دس
استجب ثب ّن الگَي ؿبيؼتِ هـبسکتّبي عوَهي-خلَكي ثشاي هؼلي قبثلاػتطبعت دس کـَسّبي دسحبلتَػعِ سا تجييي هويًوبيٌوذ.
ايي چْبس عبهل دس هدوَع  70/959دسكذ اص ٍاسيبًغ کل سا ثِ خَد اختلبف دادُاًوذ .دس ايوي هيوبى هؤلفوِ اٍل کوِ هـوتول ثوش پوٌح
هعيبس؛"نطاًغّبي عوَهي ػبصهبىدّي ؿذُ ٍ هتعْذ"" ،چبسچَة قبًًَي هطلوَة ٍ کبسنهوذ"" ،ػيؼوتن ػيبػوي پبيوذاس"" ،حلوشٍايوي
خَة" ٍ "اسادُ ػيبػي ٍ تعْذ ثِ  PPPهؼلي قبثلاػتطبعت" اػت ،ثب هقذاس ٍيظُ  5/32ثِ تٌْبيي  30/299دسكذ اص کل ٍاسيبًغ هوذل
سا تجييي هيکٌذ .ثٌبثشايي هيتَاى ارعبى ًوَد کِ "ثعذ ػيبػي ،قبًًَيًْ-بدي" ًقؾ ثٌيبدي دس ؿللريشي الگَي ؿبيؼتِ  PPPهؼولي
دس کـَسّبي دسحبلتَػعِ ثِ عْذُ داسد .ايي دس حبلي اػت کِ دس يبفتِّبي لوي ثيٌوگ ٍ ّولوبساى( )2005دس ساثطوِ ثوب ؿوبخقّوبي
ضشٍسي هَفقيت ثشاي پشٍطُّبي ػبختٍػبص دس اًگلؼتبى ّيچ کذام اص ايي ؿبخقّب قشاس ًگشفتِاًوذ .ثٌوبثشايي ًگبسًوذربى هعتقذًوذ کوِ
يبفتِّبي ايي هطبلعِ ثِ رؼتشؽ دس دس هَسد عَاهل تجييٌي هؤثش دس هَفقيت پوشٍطُّوبي PPPهؼولي قبثول اػوتطبعت دسکـوَسّبي
دسحبلتَػعِ کوک ؿبيبًي هيکٌذ.

76 ُ ؿوبس،ًـشيِ علوي خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي
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