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 1  یاحذوژاد ريضت محسه

 2 یىیمطى ابًالفضل

 3یطبویم یصبلح ذریح

 چىیذٌ

ٍ   ياسائِ خذهبت عووَه  يثشا ييگضيخب ِيسٍؽ تْ کيعٌَاى  ( ثPPPِ)يٍ خلَك ياهشٍصُ هـبسکت عوَه ًقوؾ نى دس تحقو     ؿولل رشفتوِ 
پظٍّؾ حبضوش اص ًروش سٍؽ    .اػت ؿذُ پشداختِ نى ثِ تشاػت کِ کن يخبهع ضشٍست يلشدسٍي ثب تَػعِدسحبل يهؼلي قبثل اػتطبعت دس کـَسّب

عَاهول   ييٍ ؿٌبػوب  يخلَك-يعوَه ّبيهـبسکت پشداصيهفَْم دسربم ًخؼت ثِ هٌرَس .اػت يٍ اص ًرش ّذف کبسثشد يليتحل -يفيتَك  يتحق
کـوَسّبي هختلود دس ايوي     اص هتخللوبى  پشػـٌبهِدس قبلت  يـيوبيپ ٌذيفشا کي. ػپغ دس ذيسٍؽ تحليل هحتَا اػتفبدُ رشداص ( SFSهَفقيت )
 نٍسيخووع  ّوبي . دادٌُذيًوب يثٌذ ستجِ تيدسخِ اّو بيؿٌبػبيي ؿذُ سا ثب تَخِ ثِ ػطح ضشٍست  تياص عَاهل هَفق کيتب ّش ذيدسخَاػت رشد حَصُ
ًـوبى   ّببفتِي .ذيرشد ليٍتحلِ ي( تدضSPSS) يعلَم اختوبع يثشا يٍ ثؼتِ نهبس NVivoثب  تيدٌّذربى هشثَطِ ثِ تشت اػٌبد ٍ پبػخ  ياص طش ُؿذ

ًَ "ثذػت نٍسدًذ. 4تیمًفم یضرير َبیضبخص ؼتيدس ل يشيقشاسر يالصم سا ثشا تيکفب بسيهع 16 ِ،ياٍل بسيهع 24 ييداد کِ اص ث  يچبسچَة قوبً

 ييّؼوتٌذ کوِ ثوبالتش    يبسيهع ػِ "ؼکيهٌلفبًِ س نيٍ تقؼ قتخلي" ٍ "اػتطبعتهؼلي قبثل PPPٍ تعْذ ثِ  يبػياسادُ ػ"،"کبسنهذٍ  ةهطلَ
ِ  سٍؿوي ًووَد   يعوبهل  ليحبكل اص تحل ّبييبفتِ يي. ّوچٌاًذدُهختلد ثِ خَد اختلبف دا يدسخِ ضشٍست سا هطبث  ًرش هتخللبى کـَسّب  کو

، 319/17، 299/30ثوِ تشتيوت ثوب تجيويي      "ّوب هحوش   ٍ ّوب هـوَ  "ٍ "هعقوَل  قشاسداد"، "ي، ثعذ اقتلبد"يًْبد-يقبًًَ ،يبػيثعذ ػ"چْبس عبهل 
 . اػتطبعت ّؼتٌذهؼلي قبثل يخلَك-يعوَه ّبيهـبسکت ؼتِيؿب يالگَ تحق عَاهل دس  ييشرزاستشدسكذ اص ٍاسيبًغ تأثي 650/9ٍ 694/11

 تَػعِ، کـَسّبي دسحبلهؼلي قبثل اػتطبعت ت،يهَفقضشٍسي  يبسّبيهع ،يخلَك-يهـبسکت عوَه :ياژگبن ولیذی

 

 ممذمٍ

ّوبي   توشيي پوشٍطُ   اص هْون  يلو يٍ  اػت يضشٍس ذاسيتَػعِ پب يٍ ّن ثشا يصًذر تيفيک يثـش اػت. ّن ثشا ياػبػ بصيً کيهؼلي 
 طجو  . (Zhang et al., 2018: 2, Winston and Eastaway 2008: 211)دس استجوب  اػوت   ياختووبع  پبيذاسياػت کِ ثب  يشػبختيص

ِ  تيو خوع يسؿذ خْبً شاياػت، ص ؾياعتجبس هؼلي دس حبل افضا تأهيي يثشا ي، فـبس خْبًنخشيي ثشنٍسدّب ، تجوع نى ؿْشًـويٌي ػوشيع    ٍ ثو
 ,Kavishe & Chileshe, 2019: 1) ُ اػوت کوشد  ليدس علوش هوذسى تجوذ    يچوبلؾ اػبػو   کيو سا ثوِ  ؿبيؼتِ فشاّن ػبختي هؼلي 

Muhammad and Johar, 2018: 2). ّوبي   صيشػوبخت  شيخْبى ثِ هؼلي ٍ ػب تخوعي دسكذ اص 40، 2030ؿَد تب ػبل  ثيٌي هي پيؾ
اًگيوض ٍ پشاثلوبتيوک   نًچِ ايي سًٍذ سا غن .اػتدس سٍص  ذيٍاحذ هؼلي خذ 96000ػبخت  ايي ثِ هعٌيکِ  ؛داؿتِ ثبؿٌذ بصيً هشتجط ياػبػ
 .(United Nations, 2020)دتَػوعِ س  خَاّوذ دا   دسحوبل  يدس کـوَسّب  دسكذ اص ايي ًيبص 90دس  ايي ٍاقعيت اػت کِ ثيؾ اص ًوَدُ 

ّوبي   ٍ صيشػوبخت  ي قبثل اػتطبعتؿبيؼتِهؼلي  تأهيي يّب ثشادٍلتايي اکثش  تيطَسخذي اص ظشف ثِي ايي ًيبص ثٌبثشايي حدن ٍ داهٌِ

                                                      
                          Email ahadnejad@znu.ac.ir - Tel:09122416029)ًَيؼٌذُ هؼئَل(.شاىيداًـگبُ صًدبى، صًدبى، ا ،يؿْش يضسيٍ ثشًبهِ بيخغشاف بسيداًـ .1
 شاىيهذسع تْشاى، ا تيداًـگبُ تشث ،يداًـلذُ علَم اًؼبً بسيداًـ .2
 شاىيداًـگبُ صًدبى، صًدبى، ا ،يؿْش يضيس ٍ ثشًبهِ بيخغشاف يدکتش يداًـدَ. 3

4 - Critical Success Factors (CSFs) 

 

tel:09122416029


2  ِ76سيضي، ؿوبسُ علوي خغشافيب ٍ ثشًبهِ ًـشي 

 

تَخْي ثِ ثَدخِ ٍ هٌوبثع   تَاًذ فـبس قبثل هي نى ِيدس تْ يّبي دٍلت اًحلبس دػتگبُ سٍ اصايي .سٍد ؿْشًٍذاًـبى فشاتش هي يثشا ثب نى هشتجط
، اکثوش  تَػوعِ هؼولي   ي( ثوشا ٌذُيٍ ن ي)فعل يرزاسِيخجشاى کوجَد ػشهب هٌرَس ثِ (.Alteneiji et al., 2020: 2هحذٍد هَخَد ٍاسد کٌذ)

 ياػوتبًذاسد  ديو تعش ّوب  PPP (.Chileshe et al., 2020: 1نٍسًوذ )  هي يسٍ (PPP)1خلَكي-ّبي عوَهيهـبسکتّب ثِ ػوت دٍلت
 :Osei-Kyei and Chan, 2018)اػوت ؿوذُ   ّب ثِ طش  هختلد تعشيدالوللي ٍ دٍلت ثيي يّباهش تَػط هحققبى، ػبصهبى ييا ٍ ًذاسد

هدوَعوِ ؿوبهل    ييو ا کشد. ييّب دس نى هـتش  ّؼتٌذ، ؿٌبػب PPPسا کِ  کليذي بتياي اص خلَك تَاى هدوَعِ هي حبل ثبايي .(2806
 يخلَكو  کيدٍلوت ٍ ؿوش   ييّوب ثو   ٍ هؼوئَليت  ّوب ؼوک يس نيتقؼو هـخق ٍ ّوچٌويي  دٍسُ  کي دسهذت  قشاسداد طَالًي کيٍخَد 
کيو ثوب تلٌ  سيؼک دّذ تب اخبصُ هي PPPهٌبقلِ،  دبديا يثشخالف سٍؽ ػٌت .(Sresakoolchai and Kaewunruen, 2020: 2)اػت
، يهؼئَل طشاحو ي ثخؾ خلَك ،ًيض تيرزاسي هؼئَل دس ثِ اؿتشا  ثخـي هٌتقل رشدد کِ تَاى هذيشيت ثْيٌِ نى سا داسد.ثْتش ثِ  يّب

 اػوتبًذاسد تَافو  ؿوذُ    ب نى هٌطج  ثوش ٍ اسائِ خذهبت هشتجط ث شػبختيصاص يک)ٍ يب چٌذ(  يثشداسي ٍ ًگْذاس ٍػبص، ثْشُ ، ػبختياهَس هبل
سا  PPPصهيٌِ هَفقيوت فشايٌوذ    يٍ چبسچَة ًْبد ييقَاً دبديٍ تَاًوٌذػبص ثب ا رشعٌَاى تؼْيل ثِ يعوَه کيؿش کِ دٍلت/ دسحبلياػت. 

 . (Osei-Kyei and Chan, 2018: 2807)ػبصدفشاّن هي

 يبصّبيًٍ ثذيي طشي  نٍسًذ يفشاّن ه ّب ساُپشٍط ذاسيپب ليتحٍَ ّب اهلبى تَػعِ  PPP (2016)2ي اکيٌتَ ٍ کَهبساػَاهيّبطج  رفتِ
ػوبصهبى خْوبًي اػولبى     ّوچٌيي هطبث  روضاسؽ  ذ.ٌدّيپبػخ ه ّبي ػٌتيًؼجت ثِ سٍؽ کبسنهذتش ٍ هؤثشتش ؿللهشدم سا ثِ  يبصّبيً

3ثـش
(2011) ،PPP يدس کـَسّب يؿْش يّبي عوشاً پشٍطُ يثشا يبتيساًذهبى عول ؾيّب ٍ افضا تَخْي دس کبّؾ ّضيٌِ قبثل ضاىيثِ ه ّب 

ّوبي  ي اػوتفبدُ اص هـوبسکت  ٍ ّلٌذ دس صهيٌِ ، لْؼتبىػَئذ، داًوبس ّبي سفبُ دس کـَسّبي دٍلت تدشثِ کشدُ اػت.يبفتِ کوک  تَػعِ
 ، ؿبّذي ثش ايي ادعبػت.خلَكي ثشاي حل هعضل هؼلي-عوَهي

کـوَس   ييس چٌوذ د ّوب اهب ايي پشٍطُ، يبفتِ تَػعِ يکـَسّب دسعوَهي هؼلي خلَكي ثشاي -عوَهي هـبسکتهؤثش  ياخشاسغن  علي 
 يٍ کـوَسّب  لٌوذ ي( هـخق ؿوذ کوِ دس تب  2014) 4تشاًلبًَى ؿذُ تَػط اًدبم يهطبلعبت تدشث يثب ثشسػ .اًذخَسدُ تَػعِ ؿلؼت دسحبل
ؿوذُ   ثِ اّذاف تعيويي  يبثيدػتهؼلي قبثل اػتطبعت قبدس ثِ  PPPّبي  اکثش پشٍطُ ييپيليٍ ف ي، اًذًٍضتٌبميتَػعِ هـبثِ، اصخولِ ٍ دسحبل

َ   ٍ (2016) اىٍ ّولوبس  5يکوٍَف اثٌضس ، ّوچٌيي .ؼتٌذيً ،خبًِثشاي خشيذ دسنهذ  کن ياصًرش تَاًوٌذػبصي خبًَاسّب ( 2014)6اکَخوِ ٍ کوبً
ِ  غٌوب  ّبيهَفقيتي دس کـوَس  ًتَاًؼتِ اػت اػتطبعتقبثلهؼلي  تأهيي يثشا PPPّبي  سٍؽ ياخشا رضاسؽ دادًذ کِ کؼوت   ٍ ًيدشيو

ؿلؼوت ايوي   اكولي   ثبًي PPP ّبيفقذاى يک چبسچَة هـخق ثشاي پشٍطُ کًِوبيذ ثشسػي ادثيبت هَضَع ثِ خَثي سٍؿي هي .ًوبيذ
ّوبي  پوشٍطُ ثوشاي   خلَكي سا-هيدس حقيقت هعيبسّبي کليذي کِ هَفقيت هـبسکت عوَ ؿذُ اػت.تَػعِ دس کـَسّبي دسحبلّب پشٍطُ

 يبفتِ تَػعِّبي کـَسّبي اص ثشًبهِ يثشداس يکپاػت ٍ يب ثب  هبًذُ يثبقذ، يب ٌَّص ًبؿٌبختِ ٌصًسقن هي خْبى خٌَة هؼلي قبثل اػتطبعت
تشيي هْن عٌَاى ثِخَد  ايي کـَسّباي ثب علن ثِ ايي هَضَع کِ ؿشايط هتي ٍ صهيٌِ اًذ ثِ اّذاف اص پيؾ تعييي ؿذُ دػت يبثٌذ.ًتَاًؼتِ
ؿوَد.  ضشٍست اًدبم پظٍّـي دس ايي صهيٌِ احؼوبع هوي  رشدد؛ هَفقيت هحؼَة هي کليذيّبي اثشرزاس دس تعييي ٍ تجييي ؿبخق عبهل

لوزا   ًـوذُ اػوت.   اي دس ايي صهيٌِ اًدوبم ٌَّص هطبلعِ _اصخولِ ايشاى_تَػعِکـَسّبي دسحبلدس ثؼيبسي اص اػت کِ  رکش ؿبيبىّوچٌيي 
 صيش قشاس دادُ اػت: ػؤالسػبلت خَيؾ سا پبػخ ثِ  ؿلبف علوي هزکَستحقي  حبضش ثشاي پشداختي ثِ 

تَػعِ، کـَسّبي دسحبل قبثل اػتطبعت ثخؾ هؼليخلَكي -ّبي هـبسکت عوَهيچِ عَاهلي ثشاي سػيذى ثِ هَفقيت دس پشٍطُ
 ضشٍسي ّؼتٌذ؟

                                                      
1 - Public- Private Participation 
2 - Akintoye and Kumaraswamy 
3 - UN-Habitat  
4 - Trangkanont 
5 - Ebenezer Miezah Kwofie 
6 - Ukoje and Kanu 



  3 ِتَػع دسحبل يکـَسّب دس اػتطبعت لي قبثلهؼ يخلَك -يعوَه هـبسکت ؼتِيؿب يالگَ يييتج

 

 وظریمببوی 

تأهيي کبالّب ٍ خذهبت عوَهي اػوت. ساّلبسّوبي هتفوبٍتي ثوشاي ايوي       ي َُيؿ ثخؾ عوَهي، هيضاى ٍ ّوَاسُ هْنيلي اص هؼبئل 
ًذ ٍ ثشخي ديگوش ثوب اسائوِ    هؼتقين کبالّب ٍ خذهبت تَػط دٍلت هخبلفت خذي داس اي کِ ثشخي ثب تَليذ ٍ تأهييتأهيي ٍخَد داسد، ثِ رًَِ

دس ايوي   کبسنهذثِ عٌَاى يک ػٌتض  يخلَك-عوَهي ّبي هـبسکت داًٌذ.ضشٍسي هي ّبيي ٍسٍد دٍلت سا ثِ ايي عشكِ ثبيؼتِ ٍاػتذالل
اثتوذا   ،ٍ اسائِ خذهبت هشتجط ثِ ؿلل هوذسى نى  يشػبختيص اهلبًبت ػبختي يثشا يخلَك-عوَهيّبي  هـبسکت. هيبى ظَْس کشدُ اػت
ِ  دٍلت. (Chou and Pramudawardhani, 2015: 2)نهذ ذيپذ 1990دس اًگلؼتبى دس دِّ  ّوبي   اص داسايوي  يبسيثؼو  يطوَس ػوٌت   ّوب ثو

اًدوبم   يثوشا  يخلَكو  يبّو ، دٍلت هولوي اػوت اص ؿوشکت   يػٌتتْيِ  سٍؽ . دساًذ کشدُ تْيِ عوَهي يّبعٌَاى پشٍطُ ثِ سا يشػبختيص
 يتشرؼتشدُ ثؼتگي ٍ يب ثْشُ دلرًَِ  ّيچ ايي هـبسکتاص پشٍطُ اػتفبدُ کٌذ، اهب  يٍ ًگْذاس يثشداس، اخشا، ثْشُِيهـخق دس تْ ديتلبل
هبًوذ.  هي ثبقيّب  ، دٍلت دسًْبيت هؼئَل اسائِ خذهبت هشتجط ثب صيشػبختييًذاسد. عالٍُ ثشا ثشاي ثخؾ خلَكيخبف  ديتش اص تلبلفشا

 کيو  هلًَثوِ خوَد ؿوب    ، ثِيخلَك-عوَهيّبي  هـبسکت .(Valila, 2020: 2)پزيشدثٌبثشايي تقؼين هٌطقي سيؼک دس نى كَست ًوي
 يوي توَخْي دس داسا  حوذاقل حو  کٌتوشل قبثول     بيو  تيهبلل يخلَك کيؿشثِ اػت کِ  يخلَك ًْبد يکدٍلت ٍ  ييقشاسداد ثلٌذهذت ث

هـوخق  ًيوض  سا  ؿوشکب  ييثو  ّوب سيؼکاؿتشا   يقشاسداد چگًَگ يي. ا(Ferreira and Marques, 2020: 1-3)کٌذ اعطب هي شػبختيص
هختلود اص هـوبسکت سا ؿٌبػوبيي     الگوَي  ؿؾتَاى شکب هيهتٌبػت ثب هيضاى هؼئَليت ّش يک اص ؿ .(Palaco et al., 2019: 5)کٌذ هي
 .ًوَد

 ممبیسٍ مسئًلیت ضریه خصًصی در اوًاع مذل مطبروت )1 )جذيل

 مذل مطبروت
 ضریه خصًصی یَب تیمسئًل

 وگُذاری برداریبُرٌ سبخت طراحی

   * * (DBBت)ػبخ ،طشاحي، هٌبقلِ

   * * (PCFS)قشاسداد خلَكي خشيذ خذهت

   * * (DBطشاحي، ػبخت)

 * * * * (BOTثشداسي، اًتقبل)ػبخت، ثْشُ

 * * * * (DBFOثشداسي)هبلي، ثْشُ تأهييطشاحي، ػبخت، 

 * * * * (BOOثشداسي)ػبخت، هبلليت، ثْشُ

Yusuf et al., 2006: 5 

 در اوًاع مذل مطبروت ديلتیممبیسٍ مسئًلیت ضریه (:2)جذيل

 هذل هـبسکت
 دٍلتيؿشيک  ّبي هؼئَليت

 ًربست هبلي ًگْذاسي ثشداسيثْشُ

 کن * * * (DBBطشاحي، هٌبقلِ ػبخت)

 کن *   (PCFSقشاسداد خلَكي خشيذ خذهت)

 کن * * * (DBطشاحي، ػبخت)

 هتَػط *   (BOTثشداسي، اًتقبل)ػبخت، ثْشُ

 صيبد    (DBFOثشداسي )هبلي، ثْشُ تأهييطشاحي، ػبخت، 

 کن    (BOOثشداسي)ػبخت، هبلليت، ثْشُ

Yusuf et al., 2006: 5 

ّب اػوت ٍ   PPPثخؾ خلَكي دس اسائِ خذهبت عوَهي ّذف اكلي  هؤثش ( خبطشًـبى کشدًذ کِ هـبسکت2009ٍ ّولبساى ) 1نلفي 
ّوب   ٍيظروي  ييو توبم ا ؛رشددي هيهٌبفع عوَه يدٌّذُ خذهبت ثِ خشيذاس ٍ هتَل ايي اهش هٌدش ثِ تحَل ًقؾ ثخؾ دٍلتي اص هبلک ٍ اسائِ

                                                      
1 - Alfen  
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ّبي ّوش دٍخْوبى    ّب ٍعذُ اسائِ ثْتشيي PPPدسٍاقع،  اػت. ػٌتي دٍلتي ِيثب تْ ؼِيّب دس هقب صيشػبخت تأهييٍسي  ثْشُ ؾيهٌرَس افضا ثِ
نهيض خبسج اص کٌتشل ثخؾ  فبخعِ ّبيسيؼکدٍلت دس حول  ييسا ثب تَاًب يثخؾ خلَكاًذيـي ػَدهحَسي ٍ نيٌذُ ذربُيد ّب نىسا داسًذ: 
ثوِ هٌوبفع    تَاًٌوذ  هوي  يٍ دٍلتو  يدس خالل هـبسکت كَست رشفتِ، ّش دٍ ثخؾ خلَك .(Valila, 2020: 2)کٌٌذ هي تيتشک يخلَك
استقوب   ،يعوللوشد  يّوب اص ثْجَد ؿوبخق  اًذ عجبستاص هـبسکت  يهٌبفع ثخؾ دٍلتکِ  داسد هيثيبى  (2002)1يشيػپًَگ ثشػٌذ.  دٍطشفِ
 (2002)2پيتوش ؿوبسل   اػوتذالل  ثوب  ؛ ٍ هطوبث  ييٍ پبػخگَ ؼکػت سيهٌب عيتَص، ثْتش اسائِ خذهبت تيفيک ،ياثشثخـ ٌِيّض يّبؿبخق
ٍ  ٍکوبس  کؼتاهلبى تَػعِ  ٍ فشاّن نهذى رزاسي ػشهبيِفشكت هٌبػت  ،ػَد يهٌطقؿبهل حلَل  يثخؾ خلَك يهـبسکت ثشاهٌبفع 
 .ثبؿذهيػْن ثبصاس  ؾيافضا

: هتوشکوض ّؼوتٌذ  هحَس  چْبسعوذتبً دس  هؼلي قبثل اػتطبعتّبي ساثطِ ثب پشٍطُّب دس  PPPدس ػطح خْبى، اکثش هطبلعبت دس هَسد  
هؼوئلِ   ييتوش ياكول  ثويي  دسايوي ؛ کوِ  اعتجوبس  تأهييالگَّبي  PPP ( ٍ4) يّبچبلؾ(3) ؛(CSF)تيهَفق ضشٍسيعَاهل (2) ّب؛ؼکيس(1)

هحؼوَة   "عَاهل ضشٍسي هَفقيت"ؿٌبػبيي ، خلَكي-هـبسکت عوَهي کبسنهذٍ  اخشا چبسچَة قبثل کيثحث دس ساثطِ ثب تَػعِ  قبثل
کليوذي کوِ ثوشاي     عَاهول عٌَاى  ٍ ثِ يهعشف 1982دس ػبل  3ساکبتثبس تَػط  يياٍل يثشا ّبي ضشٍسي هَفقيتؿبخقهفَْم . رشددهي
ّوبي  حوَصُ  ّوب ايوي ؿوبخق   دس حقيقت .(Oyebanji et al., 2017: 217)هَسدتَخِ قشاسرشفتِ اػت ضشٍسي ّؼتٌذ ثِ اّذاف يبثيدػت

 قطعوبً ًگشفتي،  يٍ دس كَست خذًوَدُ  ييپشٍطُ سا تضو بيػبصهبى  کي تيکِ دس كَست هَخَد ثَدى، هَفق ٍ ثٌيبدي ثَدُ ياكلکليذي، 
چوبسچَة ايوي تحقيو  دس فلول هـوتشکي اص هفوبّين       دس ايي ساػوتب   (.Muhammad & Johar, 2018: 3) صًٌذسا سقن هي نىؿلؼت 

 .يبثذ، هَخَديت هيػتطبعت ٍ فبکتَسّبي ضشٍسي هَفقيت، هطبث  ؿلل صيشخلَكي، هؼلي قبثل ا-هـبسکت عوَهي
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 ضىبسی  َب ي ريشدادٌ

اػت. ثٌوبثشايي   دس خْبى خٌَةهؼلي دس ثخؾ  يخلَك-عوَهيهـبسکت  يشيپز تحق کليذي عَاهل  تجييي يپظٍّؾ حبضش دس پ
روشداٍسي  سٍؽ  اػت. اکتـبفيکوي ثَدُ ٍ سٍيلشد کلي تحقي  -ريشد. هبّيت پظٍّؾ کيفيّذف خضء تحقيقبت کبسثشدي قشاس هي اصًرش
ُ  تَاى هي صهبًي سا تشکيجي پظٍّؾ» .اػت يذاًيٍ ه ايکتبثخبًِ کبسّبيؿبهل  پظٍّؾ تشکيجي ٍ ّب دس اييدادُ ِ  قوشاس داد  هَسداػوتفبد  کو

  .(Creswell, 2014: 269) «ثٌب ًْذ سا ثعذي هشحلِ پظٍّؾ اص هشحلِ يک ّبييبفتِ اػبع ثش داسد قلذ پظٍّـگش

ثب سٍؽ تحليول   "بتيادث کيؼتوبتيػ هشٍس "دس ربم ًخؼت  ( طشاحي ؿذُ اػت.1اكلي)هطبث  ؿلل  دس اًدبم ايي پظٍّؾ ػِ ربم
 ليو تحل لوشد يسٍاص ، هوب  ليو تحل ييدس ا قشاس رشفت.اػتفبدُ  هَسد ،هٌتـشؿذُّبي دادُ تشکيتٍ  لياًتخبة، اػتخشاج، تحل ٌِيدس صههحتَا 
-خلَكوي هؼولي قبثول   -عووَهي  هـوبسکت هشتجط ثب  اػٌبد يهٌرن ثشا يخؼتدَّب ؿبهل  ًتخبة دادُا تلخيلي ثْشُ ثشدين. يهحتَا

 " يي کوِ دس ايوي ثشسػوي هوَسد اػوتفبدُ قوشاس رشفوت ؿوبهل        ّب ذٍاطُيکل. اًدبم پزيشفت 2020تب  2000ّبي کِ ثيي ػبل ثَداػتطبعت 
اًوذ.  ثِ ؿلل تشکيجي اػتفبدُ ؿوذُ  ثبؿٌذ کِهي "اػتطبعتقبثل هؼلي" ٍ "فبکتَسّبي ضشٍسي هَفقيت"، "خلَكي-عوَهي هـبسکت

 Science Direct, Springer, Taylor Francis  ٍGoogleپبيگبّوبي علووي   کوِ اص  هوَسد ثوَد؛    174ثشسػوي   هَسدتعذاد کل اػٌبد 

scholar ُثوشاي   هقبلِ تَػوط توين پوظٍّؾ    26اًذ. ثعذ اص حزف هَاسد تلشاسي ٍ ًبهشتجط، ثب خَاًذى چليذُ ٍ هقذهِ اػٌبد، رشداٍسي ؿذ
هَفقيوت   هعيبسّوبي پشداصي هَضَع ٍ ؿٌبػبيي ؿلبف داًؾ ثِ کـد هٌبػت تـخيق دادُ ؿذ. دس ايي فبص ضوي هفَْم هَسدًرشّذف 
 تيو چْوبس فعبل  ؼوٌذربى يًَ ،هعيبسّبي هَسدًرش اػتخشاجي پشداختِ ؿذ. دس صهيٌِاػتطبعت خلَكي هؼلي قبثل-عوَهي هـبسکتثشاي 
 (2هحوذٍدُ،   ديو تعش( 1اػوت:   شيو کوِ ؿوبهل هشاحول ص    ؛اًذ کشدُ يي( ؿٌبػب2004) ولبساىٍ ّ 1يٍتحليل کبسال سا ثشاػبع تدضيِ ياػبػ
 Nvivoافضاس  توبهي هشاحل ثبال دس ًشم الصم ثِ رکش اػت کِ .ّب ؿبخق سٍاثط ٍتحليل ( تدضي4ِ ٍ ّب اػتخشاج ؿبخق( 3ّب  نٍسي دادُ خوع
 ّبي کيفي كَست پزيشفتِ اػت.افضاسّبي هذيشيت تحليل ثِ عٌَاى يلي اص ثْتشيي ًشم 10ًؼخِ 

 

 (2004) مىبراني َ یوبرالبر اسبس طرح  یذیول َبیاوتخبة ضبخص ىذیفرا  (:1)ضىل

ِ  ًخؼت هوي ؿذُ دس هشحلِ  فبکتَسّبي اػتخشاجػبصي  ػفبسؿي ربم دٍم تحقي  ؿبهل اعتجبسػٌدي، تبئيذ سٍايي ٍ   يو اص طش ثبؿوذ؛ کو
ٍ يوک هوذيش ؿوشکت خلَكوي     دکتوشا   ياًـدَد چْبس، داًـگبُدٍ اػتبد ؿبهل:  عکبسؿٌب ّفتػبختبسيبفتِ ثب  وِيّبي ً اًدبم هلبحجِ

ِ    ي. ثشاي کبهل داؿتٌذ، كَست رشفتنربّ  يهَضَع تحق ًؼجت ثِکِ ّوِ  ػبلِ 18ثبػبثقِ   يػوتشاتظ ، اؿوًَذربى  خوذا کوشدى هلوبحج

                                                      
1 - Richard Caralli 
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 خَاػوتِ ؿوذ توب    ّب نى اصقشاس رشفت ٍ ؿًَذربى  هلبحجِ اختيبس ّب دس ؿبخق ِياٍل ؼتيل قشاس رشفت.اػتفبدُ هَسد  "ريشي ّذفوٌذ ًوًَِ"
داسًوذ؛ ّوچٌويي    بىيو اكوال  ث  ِيتَك بيدس ػِ ػطح هَاف ، هخبلد ٍ  هعيبسًرشات خَد سا دس هَسد ّش  ضوي تعييي سٍايي اثضاس تحقي ،

 24. ػشاًدبم ؿذ ِيّبي اٍل سًٍذ هٌدش ثِ اكال  ؿبخق ييا. نصاد ثَدًذ هعيبسّب تيتشک بياصخولِ افضٍدى، حزف ثشاي اًدبم تغييشاتي  ّب نى
ّوبي ضوشٍسي هَفقيوت ثوشاي هـوبسکت      ًبهِ اكلي ثِ عٌَاى ؿوبخق دس پشػؾ يشيقشاسرهعيبس اص ًرش کبسؿٌبػبى ؿشايط الصم سا ثشاي 

هعيبسّوب  خبهع ثوَدى   سٍايي كَسي، تٌبػت ٍ ثذيي تشتيت .(3)خذٍل داسا ثَدًذ، اػتطبعت دس خْبى خٌَةخلَكي هؼلي قبثل -عوَهي
 رشديذ.تبئيذ  دس پشػـٌبهِ اكلي يشيقشاسرثشاي 

 تًسؼٍدرحبل وطًرَبی در استطبػتمسىه لببل یبرا یخصًص-یمطبروت ػمًم تیمًفم یفبوتًرَب(: 3)جذيل

CSF یبرا PPP  مسىهبخص در CSF یبرا PPP  مسىهبخص در 

 ثخؾ عوَهي هذاٍم ًربست .PPP 2ّبي  پشٍطُ ِيسًٍذ تْيت دس ؿفبف .1

  هٌلفبًِ سيؼک نيٍ تقؼ قيتخل .4 ٍ هتعْذدّي ؿذُ  ػبصهبى يعوَه ّبي نطاًغ .3

 ي ثخؾ خلَكيفٌ تيكالح .6 ّبي عوَهي ٍ خلَكيثخؾ ييث كشاحتٍ  اعتوبد .5

 ي ثخؾ خلَكيهبل ييتَاًب .8 کبسنهذچبسچَة قبًًَي هطلَة ٍ  .7

 يّولبس تدشثِ .10 ٍ کبفي هٌبػت يهبل ثبصاس .9

 دٌّذربى تَػعِ يثْشُ ثشاثِ ٍام هؼلي کن يدػتشػ .12 ذاسيپب يبػيػ ؼتنيػ .11

 اقتلبدي حبکن ثش ثبصاس هؼلي کبسنهذّبي ػيبػت .14 ذاسيپب ياقتلبد ؼتنيػ .13

 يٍ خلَك ياًتربسات ثخؾ دٍلت ييث ؿلبف کشدى ثشطشف .16 يسقبثت ِيتْ سًٍذ .15

 اسصاى تَػط دٍلت ؿذُ نهبدُعشضِ صهيي  .18 خَة حلوشٍايي .17

 پشٍطُخبهع ٍ دقي   يػٌداهلبى .20 اػتطبعتهؼلي قبثل PPPّبي اص طش  خبهعِ يجبًيپـت .19

 اػتطبعتدٌّذربى هؼلي قبثلّبي هبليبتي ثشاي تَػعِهـَ  .22 اػتطبعتهؼلي قبثل PPPاسادُ ػيبػي ٍ تعْذ ثِ  .21

 PPPّب دس قشاسداد تعشيد سٍؿي ٍظبيد ٍ هؼئَليت .24 هؼلي  pppّبي طش فشايٌذ نػبى تلَيت  .23

ِ  " اػوتطبعت قبثول هؼولي   ّب PPPثشاي  هعيبسّبي هَفقيت"، دس ربم ػَم پظٍّؾ ؿوذ.  رٌدبًوذُ  اي هحقو  ػوبختِ   دس پشػـوٌبه
دٌّذربى ؿوبهل ًوبم کـوَس، سؿوتِ تحلويلي ٍ تعوذاد       . دس ثخؾ ًخؼت اطالعبت تَكيفي پبػخاػتًبهِ ؿبهل دٍ ثخؾ اكلي پشػؾ

ِ  رشديوذ تقبضوب  دٌّذربى  اص پبػخخَاػتِ ؿذ ٍ دس ثخؾ دٍم  هَسدهطبلعِدس صهيٌِ  ّب نىهقبالت هٌتـش ؿذُ   5 بعيو ثوب اػوتفبدُ اص هق   کو
 سا هـخق ًوبيٌذ. ٍ دسخِ اّويت هعيبسّب ضشٍست  لشتيل يبصياهت

 Science Direct, Springer ٍ Taylorهعتجوش  کوِ دس پبيگبّوبي علووي     اػوت  فوشادي ي اِيو کلؿبهل  ايي تحقي  خبهعِ نهبسي 

Francis ٌِ( دس سٍيلوشدي  2018)1ٍ چوبى  يکو  ياٍػو  .ثبؿوذ هي دس دػتشع  ّب نىٍ ايويل  اًذاًدبم دادُ ، پظٍّـيهَسدهطبلعِي دس صهي
 417دسهدووَع  اًوذ.  هٌبػوت تـوخيق دادُ   ٍػوبص  ػوبخت دس ثحوث   PPPهـبثِ ايي ػِ پبيگبُ علوي سا ثوشاي پَؿوؾ کبهول هَضوَع     

 .دسيبفت رشديوذ  تحليل قبثل ًؼخِ 106دس يک فشايٌذ چْبسهبِّ، ، ايي تعذاداص . ؿذاسػبل  _خبهعِ تحقي توبم افشاد ثِ عٌَاى _پشػـٌبهِ
( 2017ّولوبساى)  ٍ 3اٍيبثبًدي چٌييّو( ٍ 2020ٍ ّولبساى) 2اداثشُ هطبث  اػتذالل؛ کِ اػتدسكذ  41/25ثٌبثشايي ًؼجت پبػخ ثشاثش ثب 

هَسداػوتفبدُ قوشاس    SPSSافوضاس   ًشم يٍتحليل نهبس تدضيِ هٌرَس ػپغ ثِ رشدد.هٌبػجي ثشاي ايي قجيل تحقيقبت هحؼَة هي کبهالًهقذاس 
ّب ثشاي اثضاسّبي تشيي ٍيظري هْنپبيبيي يلي اص الصم ثَد کِ پبيبيي يب قبثليت اطويٌبى پشػـٌبهِ هحبػجِ رشدد. ايي صهيٌِ اثتذا  دس .رشفت

توَاى ثوِ ًتوبيح پوظٍّؾ     اًذ. ثذٍى داؿتي يک اثضاس پبيب ًووي  ؿذُ ّبي پٌْبى طشاحي ريشي هتغيشّب يب ػبصُ ػٌدـي اػت کِ خْت اًذاصُ

دٌّوذُ  ًـوبى  جب نلفبي کشًٍاػت. هقذاس ضشيت  804/0هحبػجِ رشديذ کِ ثشاثش ثب  نلفبي کشًٍجب  ضشيت. ثذيي هٌرَس اعتوبد کبفي داؿت
ٍ  ؿوذ ّبي تَكيفي دس قبلت خوذاٍل ٍ ًوَداسّوبي فشاٍاًوي تشػوين     يبفتِتٌبػت ثبالي پشػـٌبهِ دس ثشسػي ّذف هَسدًرش اػت. ػپغ 

قشاس رشفت. ارشچوِ دس ادثيوبت    اػتفبدُهَسد  ،ٍ تجييي هعيبسّبي ضشٍسي اػتخشاجثشاي  تبثع ًشهبليضاػيَى ثِ ّوشاُاي تک ًوًَِ Tنصهَى 
ِ    ّبينصهَى ٍػبص ػبختّبي هجحث پشٍطُپظٍّؾ ثشاي ؿٌبػبيي هعيبسّبي ضشٍسي هَفقيت دس  اهوب   ؛هتعذدي هَسد اػوتفبدُ قوشاس رشفتو

                                                      
1 - Osei-Kyei and Chan 

2 - Adabre 

3 - Oyebanji 
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ّوبي دسيوبفتي   ًبهِپشػؾّبي پبػخٌّگبهي کِ ( 2020ٍ ّولبساى) 1اداثشُپشتلشاستشيي نصهَى ثَدُ ٍ ّوچٌيي هطبث  اػتذالل  T نصهَى
 ،ثوشاي اػوتخشاج هعيبسّوبي ضوشٍسي هَفقيوت      دس تشکيت ثب تبثع ًشهبليضاػيَى Tنصهَى ، ثبؿذشهبل ًّب دادُتَصيع  ًؼجتب ّوگي ثَدُ ٍ يب

ِ ّبي اكلي ٍ ثب اػتفبدُ اص چوشخؾ ٍاسيووبکغ    ثب سٍيلشد هؤلفِ تحليل عبهلي اکتـبفيػشاًدبم  .اػتثْتشيي اًتخبة   هٌروَس کوبّؾ   ثو
ّب هَسداػتفبدُ قشاس رشفت؛ تب چوبسچَثي ؿبيؼوتِ ثوشاي    ّبي اكلي ٍ ّوچٌيي تعييي سٍاثط دسًٍي ؿبخقؿٌبػبيي عبهلهٌطقي هعيبسّب، 

تحليل پيؾ اص نصهَى ّوچٌيي ؿَد. تَػعِ فشاّن خلَكي دس ثخؾ هؼلي قبثل اػتطبعت کـَسّبي دسحبل-هَفقيت هـبسکت عوَهي
ّوب سا ثوشاي تحليول    ّب هٌبػوت ثوَدى دادُ  . ايي نصهَىثشسػي رشديذ 2ٍ ثبستلت KMOّبي کوک نصهَى ّب ثِعبهلي اًؼدبم دسًٍي دادُ

 هعٌبداس ثَد. 000/0دس ػطح  20/2262ثب هقذاس  ٍ نصهَى ثبستلت 779/0ثشاثش ثب  KMOػٌدٌذ. ؿبخق نصهَى عبهلي هي

 ي بحث وتبیج

 َبی تًصیفییبفتٍ

ِ  هـخلبت افشادي سا کِ دس ايي پظٍّؾ ثِ (2(  ٍ ّوچٌيي ؿلل )3(، )2ّبي )خذٍل ٍتحليول   عٌَاى پبػخگَ، ًرشاتـبى هَسد تدضيو
تَػعِ ثَد، ثٌوبثشايي ثيـوتش هتخللوبى اص ايوي قجيول کـوَسّب       . اصنًدبکِ توشکض هقبلِ ثش سٍي کـَسّبي دسحبلدّذقشاسرشفت ًـبى هي

تَػوعِ  کِ يب دس استجب  ثب هَضوَع هَسدهطبلعوِ، دس کـوَسّبي دسحوبل     يبفتٍِخَد ثِ هتخللبًي اص کـَسّبي تَػعِ اًذ. ثبايي ؿذُ اًتخبة
 اًذ، پشػـٌبهِ اسػبل رشديذ.اي چبح ًوَدُاًذ ٍ يب ثِ ؿلل ثٌيبدي دس صهيٌِ هَسدثحث هقبلِپظٍّـي اًدبم دادُ

 مختلف یاز وطًرَب بنیتؼذاد پبسخگً (:4)جذيل 
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 بنگًیتؼذاد ممبالت چبپ ضذٌ پبسخ (:5)جذيل

 درصذ تؼذاد ضذٌ تؼذاد ممبلٍ چبپ
1 74 81/69 
2 25 58/23 

 60/6 7 ثيـتشٍ يب  3

 100 106 هدوَع

 

 دَىذگبن پبسخ یلیرضتٍ تحص (:2)ضىل

                                                      
1 - Adabre 
2 - Bartlett's Test 
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کٌٌوذربى دس هطبلعوِ پيوبيـوي    پبػخگَ ثِ تشتيت ثيـوتشيي ؿوشکت   9ٍ ًيدشيِ ثب  12، ايشاى ثب 15( چيي ثب 2هطبث  ثب خذٍل ؿوبسُ)
ّبي ؿوْشي دس کـوَس چويي ثوب خوذيت      خلَكي دس صيشػبخت-اسقبم ثبيذ ارعبى داؿت کِ ثحث هـبسکت عوَهيثَدًذ. دس تَضيح ايي 

تَاى اص هتخللبى ايي کـوَس پيوذا کوشد. ّوچٌويي ايوي      ّبي صيبدي سا هيؿَد. ثٌبثشايي هقبلِثؼيبسي دس حَصُ ًرشي ٍ عولي دًجبل هي
توش يلوي اص   ّبي کـَس ًيدشيِ ٍاقع رشديذُ اػوت. دػتشػوي نػوبى   اى ٍ اقتلبدداىسيضاى، هذيشهؼئلِ دس يک دِّ اخيش هَسد اقجبل ثشًبهِ

ِ        81/69تشيي داليل تعذاد صيبد پظٍّـگشاى ايشاًي دس ايي تحقي  اػت. ّوچٌويي  هْن ي دسكوذ اص ايوي افوشاد تٌْوب يوک هقبلوِ دسصهيٌو
( کِ سؿتِ تحليلي پبػوخگَيبى سا  1ّبي ؿلل)ًذ. ثش اػبع دادُاهقبلِ يب ثيـتش سا چبح کشدُ 3ًفش اص هحققبى،  7اًذ ٍ هَسدهطبلعِ داؿتِ

ّبي عووشاى ٍ هوذيشيت   اًذ. ّوچٌيي سؿتِسيضي ؿْشي تحليل ًوَدُکٌٌذربى دس سؿتِ ثشًبهًِفش اص هدوَع ؿشکت 21ػبصد، ًوبيبى هي
 ّبي ثعذي قشاس داسًذ.کٌٌذُ دس ستجِؿشکت 12ٍ  15صهيي ٍ هؼتغالت ثِ تشتيت ثب 

 درجٍ اَمیت فبوتًرَبمحبسبٍ 

اصنًدبکِ  (.4)خذٍلؿذُ اػت اي ٍ ؿبخق ًشهبليضاػيَى اػتفبدُتک ًوًَِ T، تشکيجي اص نصهَى ي دسخِ اّويت فبکتَسّبثشاي هحبػجِ
عٌوَاى   ثِ 3ّب سا هـخق ًوبيٌذ ثٌبثشايي عذد ػطحي ليلشت دسخِ اّويت ؿبخق 5ؿذُ ثَد کِ دس قبلت طيد  دٌّذربى خَاػتِاص پبػخ

دس ػوطح اطويٌوبى ثؼويبس     سا  3هيبًگيي ثوبالي  ّب ّب اًتخبة رشديذ. ًتبيح نصهَى حبکي اص ايي اػت کِ توبم هعيبسهجٌبي هقبيؼِ هيبًگيي
ّبي کليذي سا دس ثيي هعيبسّبي هَفقيوت اًتخوبة ًووبيين يوب ثوِ عجوبستي       . دس ربم ثعذ ثشاي ايٌلِ ثتَاًين ؿبخقاًذکؼت  ًوَدُثباليي 

ّوب  خلَكي هؼلي ضشٍسي اػت، ًشهبليضاػيَى هيبًگيي-ّب ثشاي تجييي الگَي هطلَة هـبسکت عوَهيِ کذام ؿبخقهـخق رشدد ک
ِ   50/0تش اص  ّب کِ هقبديشي هؼبٍي يب ثضسگاًدبم پزيشفت. ثش اػبع ايي تبثع ّشکذام اص ؿبخق عٌوَاى ؿوبخق ضوشٍسي     داؿتِ ثبؿوذ ثو

ثذػوت   ؼوت يلهعيوبس کفبيوت الصم سا ثوشاي قشاسريوشي دس ايوي       16ثشايي اػبع  (.Adabre and Chan, 2019: 206رشدد)اًتخبة هي
 ،"ؼکيهٌلفبًِ س نيٍ تقؼ قيتخل"، "اػتطبعتهؼلي قبثل PPPٍ تعْذ ثِ  يبػياسادُ ػ"،"کبسنهذهطلَة ٍ  يچبسچَة قبًًَ".نٍسدًذ

پٌح هعيبسي ّؼتٌذ کِ ثوبالتشيي  "اػتطبعتهؼلي قبثل دٌّذربى تَػعِ ثشاي ثْشُثِ ٍام هؼلي کن يدػتشػ"ٍ  "ذاسيپب يبػيػ ؼتنيػ"
ّبي ايي ثخؾ ثوِ  اًذ. يبفتِدسخِ ضشٍست سا هطبث  ًرش هتخللبى کـَسّبي هختلد ثشاي هَضَع هَسدپظٍّؾ ثِ خَد اختلبف دادُ

ش چيض ٍاثؼتِ ثِ خلَكي دس ثخؾ هؼلي، ثيؾ اص ّ-ريشي ٍ هَفقيت الگَي هـبسکت عوَهيداسًذ کِ ؿللؿلل قبثل تبهلي ثيبى هي
ِ  ؼتنيدس ػ تيعذم ؿفبفاي اػت کِ قشاس اػت دس نى پشٍطُ عوليبتي رشدد. دس حقيقت ؿشايط صهيٌِ ٍ يب هتي خبهعِ ، PPPي پوشٍطُ  تْيو

 يٍ ثخوؾ خلَكو   ًبکبسنهوذ رشايي ، فؼوبد، ًْوبد  ديضع حلوشٍايي، ياقتلبد ًبپبيذاسي ػيبػي ٍ، يّبي عوَه هلشس دس ػيبػت شاتييتغ
دس هقبثل، ٍخَد ثجبت  .رزاسدهي شيتأثفبکتَسّبي هَفقيت ضشٍست  ضاىيثش ه تَػعِکـَسّبي دسحبلدس  ي اػت کِهتٌ بتيخلَك اص ًبثبلغ
ّبي قذستوٌوذ دس کـوَس   يخلَكو  ياقتلبد کالى ثبعوث خوزة ؿوشکب    طيٍ ؿشا، حلوشٍايي پبيذاس دٍلت حيرزاسي كح ، ػيبػتيبػيػ

 Liّبي ايي ثخؾ اػت) هشاخعِ ؿَد ثوِ:  هتفبٍت ثب يبفتِ کبهالًايي کـَسّب  هؼلي PPP، الگَي ليدل ييؿذُ اػت. ثِ ّو يبفتِتَػعِ

et al, 2005; UN-Habitat, 2011). 

 استطبػت¬مسىه لببل ppp َبیپريژٌ یبرا تیمًفم یبرَبیمؼ ستیل (:6 )جذيل

CSFsَىيضاػيًشهبل اًحشاف هعيبس هيبًگيي کذّبي * Sig 

F4 63/4 77/0 1 .000 
F11 60/4 70/0 98/0 .000 
F14 58/4 78/0 97/0 .000 
F6 57/4 79/0 96/0 .000 
F18 54/4 90/0 94/0 .000 
F19 42/4 81/0 86/0 .000 
F1 40/4 87/0 85/0 .000 
F13 32/4 85/0 80/0 .000 
F3 25/4 89/0 76/0 .000 
F7 18/4 54/0 72/0 .000 
F8 16/4 95/0 70/0 .000 
F16 10/4 66/0 67/0 .000 
F21 08/4 83/0 65/0 .000 
F15 06/4 63/0 64/0 .000 
F9 91/3 69/0 54/0 .000 
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F2 84/3 05/1 50/0 .000 
F5 77/3 98/0 46/0 .000 
F20 74/3 78/0 44/0 .000 
F12 64/3 64/0 38/0 .000 
F10 55/3 85/0 32/0 .000 
F22 47/3 54/0 27/0 .000 
F23 10/3 95/0 04/0 .000 
F17 07/3 66/0 02/0 .000 
F24 04/3 83/0 00/0 .000 

 تشيي هيبًگيي(کَچک -هيبًگيي ييتش ثضسگتشيي هيبًگيي(/)کَچک -ػبصي; )هيبًگيي ّش هعيبسؿبخق اػتبًذاسد -*

اػوت کوِ ثوِ ثْتوشيي ؿولل       يّوبي عبهلّب ثِ دس ربم ثعذ تحقي ، ّذف دس  استجب  دسًٍي ثيي هعيبسّب ٍ ّوچٌيي کبّؾ ؿبخق
 شّوب ياص هتغ يبديتعذاد ص1(FA)ّتحليل عبهلي هذل هَسدًرش ثبؿٌذ. دس ايي ساػتب تحليل عبهلي اکتـبفي هَسداػتفبدُ قشاس رشفت. کٌٌذُ يييتج

ِ ، توش  کَچوک  يّوب دٌّوذربى، ثوِ روشٍُ    سا ثش اػبع ًوشات پبػخ . اص (Li et al., 2011: 1159)کٌوذ  هوي  ليتوش تجوذ   ثباّويوت  ٍ ّوجؼوت
ْ   اػتفبدُ هي ياػبػ يشّبيهتغ ييؿٌبػب يثشا يٍتحليل عبهل تدضيِ ِ  ياص ّوجؼوتگ  يؿَد کِ سًٍوذ هـوبث  يشّوب ياص هتغ ياسا دس هدوَعو
 ٍ ثبستلت KMOّبي ّب ثِ کوک نصهَىاًؼدبم دسًٍي دادُ SPSSافضاس  تحليل عبهلي دس ًشمپيؾ اص نصهَى  .دّذ هي حيؿذُ تَض هـبّذُ

يي فشايٌذ هـوخق  ٍ ثب اػتفبدُ اص چشخؾ ٍاسيوبکغ اًدبم پزيشفت. دس ا ّبي اكلي تحليل عبهلي ثب سٍيلشد هؤلفِرشديذ. ػپغ هـخق 
2هقبديش ٍيظُ"رشديذ کِ تٌْب هعيبسّبيي کِ 

تش اص يک ثذػوت   هعيبس هقذاس ٍيظُ ثضسگ 14تش اص يک داسًذ، ثبقي ثوبًٌذ. دسًتيدِ تٌْب  ثضسگ "
تَػط ًگبسًوذربى   "ّبّب ٍ هحش ًْبدي؛ ثعذ اقتلبدي؛ قشاسداد هعقَل؛ ٍ هـَ -ثعذ ػيبػي، قبًًَي"عبهل اكلي:  4قبلت  نٍسدًذ کِ دس

 (.5اًذ)خذٍل  ؿذُ ثٌذي دػتِ

 یػبمل لیتحل جیوتب (:7)جذيل 

CSF يثشا PPP اػتطبعتقبثل هؼلي 
 ّبعبهل

1 2 3 4 

     ًْبدي(-قبًًَيعبهل اٍل )ثعذ ػيبػي، 

    714/0 ٍ هتعْذدّي ؿذُ  ػبصهبى يعوَه ّبي نطاًغ

    813/0 کبسنهذچبسچَة قبًًَي هطلَة ٍ 

    711/0 ذاسيپب يبػيػ ؼتنيػ

    695/0 خَة ييحلوشٍا

    809/0 اػتطبعتهؼلي قبثل PPPٍ تعْذ ثِ  يبػيػ اسادُ

     عبهل دٍم)ثعذ اقتلبدي(

   821/0  ذاسيپب ياقتلبد ؼتنيػ

   801/0  اقتلبدي حبکن ثش ثبصاس هؼلي کبسنهذّبي ػيبػت

   698/0  ي ثخؾ خلَكيهبل ييتَاًب

     عبهل ػَم ) قشاسداد هعقَل(

  PPP   805/0ّبي  پشٍطُ ِيسًٍذ تْيت دس ؿفبف

  735/0   يسقبثت ِيتْ سًٍذ

  789/0   هٌلفبًِ سيؼک نيٍ تقؼ قيتخل

     ّب( ّب ٍ هحش )هـَ عبهل چْبسم 

 794/0    ّبي عوَهي ٍ خلَكيثخؾ ييث كشاحتٍ  اعتوبد

 698/0    دٌّذربى تَػعِ يثْشُ ثشاثِ ٍام هؼلي کن يدػتشػ

 71/0    اسصاى تَػط دٍلت ؿذُ نهبدُعشضِ صهيي 

 03/1 64/1 94/2 32/5 هقذاس ٍيظُ

 650/9 694/11 319/17 299/30 ٍاسيبًغ)%(

 959/70 974/57 749/44 299/30 تدوعي)%(ٍاسيبًغ 

ًَ  چوبسچَة "، "ؿوذُ ٍ هتعْوذ   يدّو  ػبصهبى يعوَه يّب نطاًغ"اػت: يعبهل اػبػ پٌحؿبهل  1هؤلفِ  ، "کبسنهوذ هطلوَة ٍ   يقوبً
 يعَاهل استجب  تٌگوبتٌگ  يي. ّوِ ا"اػتطبعتهؼلي قبثل PPPٍ تعْذ ثِ  يبػيػ اسادُ"ٍ  "خَة ييحلوشٍا"، "ذاسيپب يبػيػ ؼتنيػ"

                                                      
1 - Factor Analysis 
2 - eigenvalues 
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نى ساًت هوبًع ّويـوگي   هؤلفِ  يي، ايي. ثٌبثشادس نى اًدبم پزيشد داسد PPPؿشايط ػيبػي، قبًًَي ٍ ًْبدي هلبًي کِ قشاس اػت پشٍطُ ثب 

بؼدذ سیبسدی    "عٌَاى  ثِ تياصًرش اّو PPPدس قشاسداد  ؼکيس نيٍ تقؼ ؼکيهٌبػت س قيتخلتحق  ايي ضشٍست اػت. ّوچٌيي 

ٍ       299/30هؤلفِ  يينهذُ تَػط ا دػت ثِ بًغيؿذُ اػت. کل ٍاس رزاسي ًبم "وُبدی-لبوًوی  دسكوذ اػوت کوِ ثيوبًگش ًقوؾ ثٌيوبدي 

دس کٌبس تعْذ،  کبسنهذهطلَة ٍ  يچبسچَة قبًًَ تَػعِ داسد. هؼلي دس کـَسّبي دسحبل PPPاي ايي عبهل دس تجييي الگَي هٌبػت صهيٌِ
( 2003) 1اًٍگ هقبلِ هَسد ثشػي ثَدُ اػت. 26هقبلِ اص هدوَع  14دس ثيي  فبکتَسّبي ضشٍسي هَفقيتستجِ ثشتش  يبػيٍ ثجبت ػحوبيت 

تَػعِ ّؼتٌذ  دس کـَسّبي دسحبل ٍيظُ ثِخلَكي ثخؾ ّبي  ثشًبهِ پيـشاى اكليّبي دٍلت ٍ ًيض ثجبت ػيبػي  بيتاظْبس داؿت کِ حو
ِ يثب تَخِ ثوِ ا ايدبد خَاّذ کشد.  PPPّبي  ثجبتي ػيبػي يک اضطشاة عوذُ دس طش  ٍ ادعب کشد کِ ثي دس  بصيو اهت يّوبي اعطوب   دٍسُ ٌلو

ًْوبدي پبيوذاسي   -اص هٌرش ػيبػي، قبًًَيؿَد، هْن اػت کِ  دِّ اًدبم هي 4تب  2طَسهعوَل اص  ثِخلَكي -ّبي هـبسکت عوَهيطش 
ٍ  "حوبکن ثوش ثوبصاس هؼولي     ياقتلوبد  کبسنهذ ّبيبػتيػ"، "ذاسيپب ياقتلبد ؼتنيػ"ؿبهل ػِ عبهل اػت:  2هؤلفِ  ٍخَد داؿتِ ثبؿذ.

ثخوؾ خلَكوي ٍ    ايط اقتلبدي حبکن ثش پوشٍطُ ّون اصًروش تَاًوبيي    ايي عَاهل دس حقيقت ًبظش ثش ؿش "يثخؾ خلَك يهبل ييتَاًب"
هؼلي قبثل اػوتطبعت اػوت. ثٌوبثشايي تَػوط      PPPّضيٌِ هَسدًيبص ثشاي تحق  پشٍطُ  تأهييعوَهي ٍ ّن ؿشايط کالى ثبصاس هؼلي دس 

 هـوبسکت  .ًوبيوذ ذل سا تجيويي هوي  دسكذ اص کل ٍاسيبًغ هو  319/17هؤلفِ  ييا رشديذ. رزاسي ًبم "بؼذ التصبدی" عٌَاى ًگبسًذربى ثِ

كوشف، ًقوؾ    وبًلبسيپ کيًؼجت ثِ ّب تش سيؼکعيٍػ دسًرش داؿتيٍ  ـتشيهشاتت ث ثب تعْذ ثِ PPPّبي دس قبلت طش   يثخؾ خلَك
ّوبي  الصهِ حضَس ثخؾ خلَكي دس طوش   .(Muhammad & Johar, 2018: 9)کٌذ هي فبيا PPPّبي  هَف  پشٍطُ يدس اخشا يـتشيث

PPP هؼلي قبثل ِ ّوبي ػوبختبسي ٍ   دٍساص توَسم  اػتطبعت ػَدنٍسي نى اػت. ثٌبثشايي داؿتي ثبصاس هٌبػت ٍ ػيؼتن اقتلبدي ثبثجبت ٍ ثو
 ييثٌوبثشا هؼلي، ّضيٌِ ثؼيبس ثبالي نى اػوت.   PPPّبي ّبي اكلي پشٍطُّيدبًي کليذ هَفقيت خَاّذ ثَد. اص ديگش ػَ يلي اص هـخلِ

 تيؿوفبف "داسد:  اكلي شيهتغ ًيض ػِ 3هؤلفِ  .اػت يپشٍطُ ضشٍس تيثِ هَفق يبثيدػت يثشا يتَاى هبل يداسا يخلَك کيؿش کيٍخَد 

لدرارداد  "هدوَع ايي فبکتَسّب دس قبلت  ."ؼکيهٌلفبًِ س نيتقؼٍ  قيتخل" ٍ "يسقبثت ِيتْ سًٍذ"، "PPPّبي  پشٍطُ ِيدس سًٍذ تْ

طلجي دس سًٍوذ تْيوِ پوشٍطُ دس کـوَسّبي     ًوبيذ. ؿفبفيت ٍ سقبثتدسكذ اص کل ٍاسيبًغ سا تجييي هي 694/11رزاسي ؿذ کِ  ًبم "مؼمًل

ؿش  اًتخبة يک ؿشيک هعتجش)تَاًوٌذ اصًرش هبلي ٍ داساي تخلق فٌوي ثوبال(   تَػعِ اص اّويت ثباليي ثشخَسداس اػت؛ چشاکِ پيؾدسحبل
 يک ( قشاس رشفت.2015) 2ٍ چبى يئيک-يتَػط اٍػاٍل دس ستجِ تجع  سي اص ايي کـَسّب فؼبد دػتگبُ اداسي ٍ ثِنًلِ دس ثؼيب ثبؿذ. حبلهي

)يعٌي ثشاي کؼبًي کِ قبدس ثوِ هوذيشيت    اػت ّب نى، هتٌبػت ثب تَاًبيي خبف ثشاي ؿشکب ّبيسيؼکهـبسکت هَف  هجتٌي ثش تخليق 
اعتوبد ٍ كشاحت " :اػت يعبهل اػبػ ػِؿبهل  4 هؤلفِ .(Ong, 2003: 77)قجَلي ّؼتٌذ( ثشاي کبّؾ سيؼک کلي ثِ ػطح قبثل ّب نى
ِ "ٍ "دٌّذربى تَػعِ ثشاي ثْشُثِ ٍام هؼلي کن يدػتشػ"، "يخلَكٍ  يعوَه ّبيثخؾ ييث ؿوذُ اسصاى تَػوط    نهوبدُ  ييصهو  عشضو

ي ايي هعيبسّب ايدبدکٌٌذُ اًگيضُ ثشاي هـبسکت ثخؾ خلَكي دس ايي حَصُ خبف يعٌي هؼلي قبثل اػتطبعت خَاٌّوذ  . ّش ػِ"دٍلت

ى هَفقيوت  اًوذ. اعتووبد يلوي اص اسکوب    ثٌذي ًوَدُدػتِ "بَمحرن ي َبمطًق"ثَد. ثٌبثشايي ًگبسًذربى ايي هعيبسّب سا دس قبلت عبهل 

سا  يگشيد  يکٌذ تب عال کوک هي کيثِ ّش ؿش ثخؾ عوَهي ٍ خلَكي يياستجب  هؤثش ثّوچٌيي اعتوبد ٍ رشدد. ؿشاکت هحؼَة هي
ًگشي دس پوشداختي  ٍاقع. ّوچٌيي کٌذ کوک هي PPPّبي  پشٍطُ تيؿَد کِ ثِ هَفق يکبسنهذتش وبتيٍ دس  کٌذ ٍ هٌدش ثِ تلو يبثياسص

هذت ثِ ثشرـت ػشهبيِ ٍ ػوَدهحَسي   ًوبيذ کِ ثخؾ خلَكي ثِ خبطش ًگبُ کَتبُخَثي سٍؿي هي اػتطبعت ثِثِ هَضَع هؼلي قبثل
-ثْشُ هؼولي   ّبي قَي هبًٌذ صهيي نهبدُ ٍ دػتشػي ثِ ٍام کنتوبيلي ثشاي حضَس دس ايي عشكِ سا ًذاسد؛ ثٌبثشايي تٌْب ثب داؿتي هحش 

 خلَكي سا فشاّن ًوبيذ.تَاًذ صهيٌِ حضَس هؤثش ثخؾ اػت کِ دٍلت هي

 

                                                      
1 - Ong 
2 - Osei-Kyei and Chan 
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 وتبیج

تَػوعِ يعٌوي کـوَسّبيي کوِ ًوش  خوعيوت ٍ       هؼلي هٌبػت ٌَّص ّن يک چبلؾ ثضسگ ثشاي ثؼيبسي اص کـوَسّبي دسحوبل   تأهيي
ّب دس ثعضي اص ايي کـَسّب ثوشاي   اي دٍلتطَس فضايٌذُّبي اخيش ثِؿَد. دس ػبلطَس پيَػتِ دسحبل سؿذ اػت، هحؼَة هي ؿْشًـيٌي ثِ

هبًوذُ ٍ  خوبي خوَد ثوبقي   اًذ. ثبٍخَدايي، هـلل ٌَّص ثِ خلَكي سا ثِ کبس ثؼتِ-ّبي عوَهيکشدى ًيبص هؼلي خَيؾ هـبسکت ثشطشف
تَػوعِ   دس کـَسّبي دسحوبل  PPPّبي  ي هَضَعبتي سا کِ ًتبيح ضعيد دس اسائِ پشٍطُکٌذ. هطبلعبت هختلفي داهٌِػشعت پيـشفت هي ثِ

فبکتَسّبي ضشٍسي هَفقيوت ثوشاي     يثٌذي ٍ تطج ٍتحليل، طجقِ ، تدضيِييؿٌبػباًذ. دس ايي هيبى س دادُايدبد کشدُ اػت، هَسدثشسػي قشا
ّب ؿٌبػبيي ؿذُ اػت. ثٌبثشايي تحقي  حبضش دس تشيي هَاًع هَفقيت دس ايي قجيل طش عٌَاى يلي اكلي ثخؾ هؼلي ثِ PPP ّبيپشٍطُ

کوِ  ي تلخيلوي  تحليول هحتوَا   هٌذ ادثيبت ثب سٍيلوشد هشٍس ًربم ايي هٌرَس اص سٍؽثشاي پزيشد. ساػتبي پش کشدى ايي ؿلبف كَست هي
ثبؿوذ،  ّوبي کليوذي هوي   تشيي سٍؽ دس اػتخشاج ؿوبخق ( هطلَة2019کبٍيؾ ٍ ّولبساى)( ٍ 2020ّبي اداثشُ ٍ ّولبساى)هطبث  يبفتِ

ريشي اص سٍؽ هلبحجِ ًيوِ ػبختبسيبفتِ ثب کبسؿٌبػوبى هشثَطوِ   ػپغ ثب ثْشُ ( اػتفبدُ ؿذ.SFSهَفقيت )ضشٍسي ؿٌبػبيي عَاهل  ثشاي
دس يوک فشايٌوذ پيوبيـوي دس قبلوت     ػشاًدبم  رشديذ.تبئيذ  دس پشػـٌبهِ اكلي يشيقشاسرهعيبسّب ثشاي خبهع ثَدى  سٍايي كَسي، تٌبػت ٍ

ثب تَخوِ ثوِ ػوطح ضوشٍست يوب دسخوِ        پشػـٌبهِ اص هتخللبى ايي حَصُ دسخَاػت رشديذ تب ّشيک اص عَاهل هَفقيت ؿٌبػبيي ؿذُ سا
ٍ ثؼتِ نهبسي ثشاي علوَم   NVivoدٌّذربى هشثَطِ ثِ تشتيت ثب  نٍسي ؿذُ اص طشي  اػٌبد ٍ پبػخّبي خوعثٌذي ًوبيٌذ. دادُ اّويت ستجِ
شاي قشاسريوشي دس ليؼوت   هعيبس کفبيوت الصم سا ثو   16هعيبس اٍليِ،  24ّب ًـبى داد کِ اص ثيي ٍتحليل رشديذ. يبفتِ ( تدضيSPSSِاختوبعي )
، "اػوتطبعت هؼلي قبثل PPPٍ تعْذ ثِ  يبػياسادُ ػ"،"کبسنهذهطلَة ٍ  يچبسچَة قبًًَ" ّبي ضشٍسي هَفقيت ثذػت نٍسدًذ.ؿبخق

هعيوبسي ّؼوتٌذ کوِ ثوبالتشيي دسخوِ ضوشٍست سا هطوبث  ًروش          چْوبس  "ذاسيو پب يبػيػ ؼتنيػ" ،"ؼکيهٌلفبًِ س نيٍ تقؼ قيتخل"
ِ ص هقبلوِ  ًتوبيح ايوي ثخوؾ ا    اًوذ. ختلد ثِ خَد اختلوبف دادُ هتخللبى کـَسّبي ه التٌيدوي ٍ  (، 2018هحووذ ٍ خوَّش )  ّوبي  يبفتو

 -ّبي هتٌي ّوچَى چبسچَة هطلَة قبًًَي ٍ ثجبت ػيبػياًذ کِ ٍيظريکِ ثيبى داؿتِ سا (2020ٍ چيلـِ ٍ ّولبساى)  (2019ّولبساى)
ًتبيح حبكل اص تحليل عبهلي دس ايي پظٍّؾ سٍؿي ّوچٌيي  ًوبيذ.هي ذييتأداسًذ،  PPPّبي سا دس هَفقيت پشٍطُ شيتأثاقتلبدي ثيـتشيي 
ِ  "ّوب ّب ٍ هحش هـَ "ٍ "قشاسداد هعقَل"، "، ثعذ اقتلبدي"ًْبدي-ثعذ ػيبػي، قبًًَي"ًوَد چْبس عبهل  ّوبيي ّؼوتٌذ کوِ دس    هَلفو
. ًوبيٌوذ هوي تجييي  سا تَػعِدسحبل ياػتطبعت دس کـَسّبهؼلي قبثل يثشا يخلَك-يعوَهّبي هـبسکت ؿبيؼتِ يالگَ استجب  ثب ّن

کوِ هـوتول ثوش پوٌح      اٍلهؤلفوِ  دس ايوي هيوبى   . اًوذ ثِ خَد اختلبف دادُسا  کل دسكذ اص ٍاسيبًغ 959/70ايي چْبس عبهل دس هدوَع 
 يوي حلوشٍا"، "ذاسيو پب يبػو يػ ؼوتن يػ"، "کبسنهوذ هطلوَة ٍ   يقبًًَ چبسچَة"، "ؿذُ ٍ هتعْذ يدّ ػبصهبى يعوَه يّب نطاًغ"هعيبس؛
هوذل   بًغيٍاسکل  دسكذ اص 299/30تٌْبيي  ثِ 32/5اػت، ثب هقذاس ٍيظُ  "اػتطبعتهؼلي قبثل PPPٍ تعْذ ثِ  يبػيػ اسادُ"ٍ  "خَة

هؼولي   PPPتِ ريشي الگَي ؿبيؼًقؾ ثٌيبدي دس ؿلل "ًْبدي-ثعذ ػيبػي، قبًًَي"تَاى ارعبى ًوَد کِ کٌذ. ثٌبثشايي هيسا تجييي هي
ّوبي  دس ساثطوِ ثوب ؿوبخق   ( 2005لوي ثيٌوگ ٍ ّولوبساى)   ّبي  يبفتِدس  ايي دس حبلي اػت کِ تَػعِ ثِ عْذُ داسد. دس کـَسّبي دسحبل

ِ    ثٌوبثشايي اًوذ.  قشاس ًگشفتِّب ّيچ کذام اص ايي ؿبخقدس اًگلؼتبى  ٍػبص ػبختّبي ضشٍسي هَفقيت ثشاي پشٍطُ  ًگبسًوذربى هعتقذًوذ کو
دسکـوَسّبي  هؼولي قبثول اػوتطبعت     PPPّوبي  ايي هطبلعِ ثِ رؼتشؽ دس  دس هَسد عَاهل تجييٌي هؤثش دس هَفقيت پوشٍطُ ّبي يبفتِ
  کٌذ. هيؿبيبًي کوک تَػعِ  دسحبل
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