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  چکیده

 بر فراوانی هایتأثیر نقش زیربنایی داشتن بدلیل و گردد می محسوب ملی اقتصاد مهم اجزاء از یکی نقل و صنعت حمل

 و رشد تصور مطلوب ناوگان و جانبی تجهیزات و تاسیسات نقل، و حمل شبکه وجود دارد. بدون کشور اقتصادی رشد فرآیند

 تحلیل ساختاری و، آینده پژوهی روش دو از استفاده با پژوهش این در .رسد می بنظر غیرممکن کشور عمومی توسعه

سناریوهای آتی پیش  سپس و عوامل کلیدی موثر بر سرمایه گذاری و تامین مالی پرداخته شناسایی به ابتدا سناریونگاری

 دادهخواهند شد.  تدوین خش ماشین آالت و تجهیزات(روی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل ونقل ریلی )ب

با مدیران و خبرگان  صنعت حمل ونقل ریلی و مرور ادبیات و پیشینه ی تحقیق  مصاحبه از استفاده با تحقیق اولیه های

رفت. جمع آوری گردید و در قالب پرسشنامه خبره سنجی و با استفاده از نرم افزار میک مک مورد تجزیه و تحلیل قرار گ

از میان چهل عامل موثر، شانزده عامل با اهمیت شناسایی گردید و با تجزیه و تحلیل نرم افزار میک مک در نهایت سه 

ه پای عوامل عنوان به عوامل این عامل کلیدی موثر تحریم های اقتصادی، تورم و سیاست های پولی و مالی مشخص گردید.

توسط خبرگان  عوامل این محتمل های وضعیت مجموعه. گرفتند قرار استفاده مورد ادامه تدوین سناریو در در اصلی های

 های تحلیل با معین گردید و  هفت حالت عدم قطعیت برای آنها در نظر گرفته شد و وارد نرم افزار سناریو ویزارد گردید.

سپس براساس نظرات خبرگان، دو  ویزارد، پنج سناریو با سازگاری باال ارائه گردید و سناریو افزار نرم توسط شده انجام

عامل کلیدی موثر تحریم های اقتصادی و سیاست های پولی و مالی که دارای اهمیت و عدم قطعیت باال شناسایی شدند 

بعنوان محورهای تدوین سناریوهای آتی قرار گرفته و چهار سناریو برای آینده سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت 

 .ه گردیدحمل و نقل ریلی ارائ

 .تامین مالی، صنعت حمل و نقل ریلی، سناریو نگاری سرمایه گذاری، پژوهی، آینده كلیدي: هاي هواژ
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 مقدمه -1

تمامی  عوامل اثرگذار بر از یکی نقل و امروزه حمل

 یکی به عنوان افراد جامعه می باشد و زندگی بخش های

خاصی  جایگاه و نقش توسعه کشور مهم بسیار ابزارهای از

 جهت از ریلی نقل و حمل چشمگیر مزیت های.  دارد

 کنار در محیطی زیست و ایمنیاقتصادی،  مالحظات

 شیوه این که شده موجب کشورمان خاصگی های ویژ

و  تأکید بیشترین از نقل و حمل شقوق سایر به نسبت

 توسعه های برنامه و کلی سیاست های در اولویت باالترین

(. 1261، نوبختشود ) برخوردار ایران اسالمی جمهوری

 دیگر های روش با مقایسه در ریلی نقل و حمل مزایای

دولت  از بسیاری امروزه که است شده موجب نقل و حمل

 داشته خاص توجه بخش این توسعه به نسبت وکشورها ها

 همواره ها دولت از سوی دیگر،. (1232 ،صفارزاده) باشند

 از .اند بوده تالش در توسعه های زیرساخت ایجاد برای

 در احداث و ساخت ی ها پروژه ها ساخت زیر این جمله

 . است ارتباطات و نقل و حمل انرژی، آب، مثل مادر صنایع

 مشکل با همواره ها پروژه این مالی تأمین که آنجا از

 برداری بهره به تأخیر با است بوده روبرو نقدینگی کمبود

 راه دنبال به نوعی به همیشه ها لذا دولت و اند رسیده می

 اند )حدادی و همکاران بوده مشکل این حل برای حلی

مالی و سرمایه  تأمین روش های انواع (. بررسی1233،

صنعت حمل و نقل  ه های گذاری وبرنامه ریزی درپروژ

 که مشکالتی و ریلی که در حال اجرا در کشور می باشند

 آن با مالی که این پروژه ها تأمین و سرمایه گذاری بخش

هستند و موجب کاهش سرعت اجرای این پروژه  مواجه

 بررسی آینده و ریزی های هم چنین برنامهها شده اند و 

 در نقل ریلی و حمل پتانسیل و کنونی جایگاه

نیرو های موثر  شناخت و آن آتی انداز چشم اقتصادکشور،

مربوط به سرمایه گذاری و تامین  مشکالت و کمبودهاو 

 می ضروری های گام از مالی و برنامه ریزی در این صنعت

برنامه ریزی در این صنعت به آینده پژوهی و  .باشد

شناخت شیوه های مناسب سرمایه گذاری و تامین مالی 

با توجه به شرایط آینده و هم چنین شناسایی نیروهای 

کلیدی و موثر در این صنعت برای تصمیم گیری برای 

 علمی مطالعه پژوهی آیندهاجرای پروژه ها نیاز دارد. 

 آن طراحی هدف با مدنظر و محتمل ممکن، های آینده

پژوهی و  (. آیندهKreibich and Oertel,2011)است 

سازی از مسائل بسیار اساسی مطرح شده چند سال  آینده

ای است که  پژوهی، مطالعاتی فرارشته اخیر است. آینده

نظر بسیاری از محققان و نوآوران حوزه علوم اجتماعی را 

علوم را تحت تأثیر تمام  تواند به خود جلب کرده و می

های  پژوهی، تمام بخش قرار دهد. قلمرو موضوعی آینده

فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و هنر را در برگرفته 

و نظر به تغییرات پیش رو، موضوعات آن رو به افزایش 

های احتمالی  است. با تدوین سناریوهای مختلف، آینده

ی بهتر از بردار هایی برای بهره مشخص شده و استراتژی

تر هم عمل کرد  توان فعاالنه آن تدوین نمود. همچنین می

و دست به خلق آینده زد. این عمل متهورانه از طریق 

(. در 1263گیرد )ملکی،  سازی صورت می رویکرد آینده

واقع مساله اصلی این تحقیق بدین شرح می باشد که 

کلیدی موثر( سرمایه  پیشران های کلیدی )نیروهای"

و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور گذاری 

و ما می خواهیم بدانیم  در آینده به چه صورتی می باشند

که چه سناریو هایی برای آینده ی سرمایه گذاری و 

صنعت حمل ونقل ریلی در بخش ماشین   تامین مالی در

آالت و تجهیزات در کشور، قابل تصور می باشند که با 

ی موثر و تدوین سناریو های شناسایی متغیرهای کلید

مربوطه، زمینه مناسب برای آمادگی در برابر تغییرات 

آینده و برنامه ریزی مناسب فراهم گردد. اهدف حاصل از 

اجرا و پیاده سازی تحقیق پیشنهادی بصورت زیر می 

 باشد:

تعیین عوامل کلیدی تاثیر گذار در سرمایه گذاری  (1

 یران.و تامین مالی صنعت حمل ونقل ریلی ا

تعیین سناریوهای محتمل برای سرمایه گذاری و  (3

 تامین مالی صنعت حمل و نقل ریلی ایران.

تعیین سناریوهای مطلوب)مرجح( برای سرمایه  (2

گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی 

 ایران.

 مبانی نظري پژوهش -2

 تامین مالی پروژه ها -2-1

 برای توانی م مختلفی رویکردهای پروژه ای، هر در

 رویکرد گرفت، انتخاب پیش در پروژه مالی تأمین و اجرا

 است تصمیماتی از پروژه مالی تأمین و انجام برای مناسب
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 اصطالح، به و می شود گرفته روژهپ  ابتدای هر در که

 به بسته که است پروژه مدیریت در استراتژیک ازتصمیمات

 و کشور هر سیاسی و فرهنگی قانونی، اقتصادی، شرایط

 ش ها رو این پروژه، هر خاص هایی ویژگ همچنین

 اساسی شش گونه می توان به طورکلی،.می باشد متفاوت

  :کرد تعریف پروژه ها مالی تأمین در

 دولت: مستقیم هزینه و داخلی منابع از استفاده( 1

 دولت: مستقیم هزینه کَرد و داخلی منابع از استفاده

 در دولت مستقیم هزینه کرد و داخلی منابع از استفاده

 و عمرانی ساالنه بودجه منابع از دولت استفاده واقع

 از ناشی درآمدهای یا دولت عمومی درآمدهای همچنین

 .می گردد هزینه زیربنایی ه های پروژ در که است صادرات

 چه و داخلی استقراض چه)دولت  استقراض (3

می  قانون طبق دولت، دولت استقراض (:خارجی استقراض

پروژه  مالی تأمین برای خارجی یا داخلی منابع از تواند

 طریق از می تواند دولت .کند استفاده زیربنایی های

 اوراق انتشار یعنی داخلی منابع از مستقیم استقراض

 مالی تأمین برای مرکزی بانک از استقراض یا مشارکت

 اقدام داخلی فاینانس طریق از اگر اما د.نمای اقدام ه ها پروژ

 اعمال را داخلی غیرمستقیم استقراض کند، مالی تأمین به

 بین دولتی یا وام های از دولت اگر همچنین، .است کرده

 فاینانس)مالی موسسات از اعتبار یا ارزی مشارکت اوراق

 از آنگاه نماید، پروژه مالی تأمین به اقدام یوزانس( خارجی،

 .است کرده استفاده خارجی غیرمستقیم استقراض روش

 .است خارجی فاینانس خارجی، مالی تأمین دیگر روش

 بخش شامل)غیردولتی  مستقیم سرمایه گذاری( 2

 مستقیم گذاری سرمایه (:خارجی بخش و خصوصی

 نوع هر به( :خصوصی و خارجی سرمایه گذاری) غیردولتی

 و خصوصی شرکت های سوی از کشور در سرمایه گذاری

 حقوقی یا دولتی( هایکمک  از غیر) حقیقی افراد

 .می گویند خارجی سرمایه گذاری خارجی،

 ی و انتقال مانند بهره بردار و ساخت قراردادهای (4

 حل جهت در که هایی ممکانیز از یکی :BOT قراردادهای

 کشورهای در زیربنایی ه های پروژ در مالی تأمین معضل

گرفته  قرار توجه مورد اخیر دهه چند در توسعه حال در

 مالی تأمین) BOTاست. روش های تامین مالی در روش

سرمایه  از بخشی که است طریق این به(  BOTپروژه های 

 اعظم قسمت ولی شده تامین پروژه بانیان توسط گذاری

 اوراق وام مثل مالی های اهرم طریق از سرمایه گذاری

 از پس پروژه بانیان. شود می تأمین سهام یا و مشارکت

 پروژه اقدام شرکت تأسیس به نسبت قراردادشدن  قطعی

 وارد اعتباری و مالی موسسات با شرکت این و نموده

 نرخ و پروژه نقدی جریان به توجه با و گردیده مذاکره

 روش مالی تأمین به نظر نسبت مورد سرمایه بازگشت

 .می نماید اقدام پروژه BOT شرکت وام دریافت

 مدنی( از مشارکت)ونچرت جوین یا مدنی مشارکت (5

 در خارجی مستقیمِ سرمایه گذاری تاریخی، لحاظ

 شرکت های قالب در عموماً توسعه، حال در کشورهای

 .است بوده خارجی رصد صدد مالکیت با فرعی

 تجهیزات، و کاال تأمین مهندسی، قراردادهای (9

 اجرای در نوین ش های رو از یکی: مالی تأمین و ساخت

 این در  ساخت است. و تدارک مهندسی، روش ح ها، طر

 تأمین و تدارک مهندسی، پیمانکار، شرکت قرارداد، نوع

 با یا و به طور مستقل را پروژه ساخت و تجهیزات کلیۀ

 انجام هستند، مزبور شرکت با رابطه طرف در که اشخاصی

 (.1263دهد )امین زاده وعبدی، می

 

 پیشینه پژوهش هاي انجام شده -2-2
قراردادهای "( در پژوهشی با عنوان 1261)خرازی 

کم مخاطره جهت تامین  روشی تامین مالی خودگردان،

این بیان نموده است که "ریلی مالی طرح های صنعت

ضرورت در شرایط جامعه ایران که کمتر بانک خارجی 

های ایرانی را دارد  اجازه تسهیالت دهی به شرکت

ع مالی داخلی محسوس تر است و اهمیت استفاده از مناب

خصوصا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را مضاعف 

از سوی دیگر روش های سنتی تامین مالی  .می گرداند

همچون تامین مالی به اتکاء تضامین  پروژه های زیربنائی،

شرکت یا تامین مالی به اتکاء تضامین دولت،دیگر قادر به 

ر برآوردن نیاز و هدف مذکور خصوصا در کشورهای د

( در 1263میرزاخانی و نوری ) .حال توسعه نمی باشند

 افزایش عوامل مهم ترین شناسایی "تحقیقی با عنوان 

 ارائه و ایران صنعت بخش در گذاری سرمایه ریسک

بیان نموده  "آنها منفی آثار کاهش به منظور راهکارهایی

 ها ریسک دامنه افزایش بر اثرگذار عوامل ترین اند که مهم
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 با سپس و شناسایی ایران در صنعتی گذاری سرمایه ی

 به مراتبی سلسله تحلیل روش به ها مؤلفه بندی رتبه

 قوانین در مکرر تغییرات و اجرا در ثباتی بی عوامل ترتیب

 بخش های پرداخت مشکالت صنعت، با مرتبط مقررات و

 عوارض، و گمرکی تعرفه بیمه، حق مالیات، بابت صنعت

 و قبیل تورم از کالن اقتصاد های شاخص نوسان تبعات

 سرمایه ریسک دامنه نوسان بر را تأثیر بیشترین ارز نرخ

اند. جالیی و  نموده ایفا کشور صنعت بخش در گذاری

موانع  بررسی"( در تحقیقی با عنوان 1263صمیمی )

 راستای در)ایران در صی خصو بخش گذاری سرمایه

پاسخگویی به به دنبال   " ابالغی نظام کلی هایسیاست 

این سوال بوده اندکه چه عواملی مانع افزایش سرمایه 

گذاری بخش خصوصی بوده اند؟ در این راستا مدل 

مناسب جهت برآوردعوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری 

بخش خصوصی معرفی و با استفاده از روش 

برآورد  1262-1232خودرگرسیون برداری برای دوره 

ق نشان داده است که افزایش شده است. نتایج این تحقی

اندازه دولت،نوسان نرخ ارز،تورم دائمی،بعنوان مانعی برای 

افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشند. عرب 

اثر "( در تحقیقی با عنوان1261مازار و نظری گوار )

نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی 

رم بر سرمایه به بررسی اثر نااطمینانی نرخ تو "ایران

گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته اند و به منظور 

برآورد رابطه ی بین نااطمینانی نرخ تورم در کنار 

متغیرهای سنتی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ سود 

تسهیالت بانکی و متغیر نرخ تورم بر سرمایه گذاری بخش 

خصوصی بررسی می شود . نتایج این تحقیق حاکی از 

بودن اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه گذاری منفی 

بخش خصوصی در کوتاه مدت و بلند مدت است و هم 

چنین تولید ناخالص داخلی ،اثر مثبت و نرخ سود 

تسهیالت بانکی و نرخ تورم نیزاثر منفی بر سرمایه گذاری 

( در 1264) کاظمی نسب و رجایی بخش خصوصی دارند.

ش اثرات متغیرهای کالن بررسی نق "تحقیقی با عنوان 

نتایج  "(اقتصادی بر سرمایه گذاری )مطالعه موردی ایران

به دست آمده از تخمین مدل می توان بیان کرد که 

مالیات و تورم تأثیر منفی و معنی دار و تولید ناخالص 

ملی تأثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری در ایران 

ی با عنوان ( در پژوهش1262فرزین راجیری ) .دارد

 تشویق سرمایه در ارزی انتقاالت آزادی نقش بررسی"

 دوجانبه های موافقت نامه چارچوب در خارجی گذاری

بیان نموده  "کشورها سایر و ایران میان گذاری سرمایه

 بیشتری آزادی با ارزی انتقاالت که هنگامی است که

 فضای در نیز خارجی گذاری سرمایه ،جذب گیرد صورت

 محدودیت های سکبالع و بود خواهد بیشتر اقتصادی

 رانگذا سرمایه ریسک افزایش موجب ارزی انتقاالت

محدودیت  .دهد می کاهش را آنها تعداد و شده خارجی

هایی مانند الزام به استفاده از ارز خاص، نوسان نرخ ارز، 

وجود ارز با نرخ های متفاوت در کشور میزبان، محدودیت 

در خروج ارز از نظر میزان آن با الزام به ارائه تسویه 

مالیاتی جهت خروج عواید حاصل از سرمایه گذاری ،الزام 

ن قید حداکثر به رعایت تشریفات بانکی در خروج ارز بدو

 خرازیمدت یا تاخیر میزبان در ارائه ی ارز مورد نیاز. 

 مالی تأمین فرایند تسهیل"( در پژوهشی با عنوان 1262)

 رویکرد با سرمایه بازار ریلی در نقل و حمل صنعت

 بیان نموده است که طی "سرمایه گذاری بانکداری

 منابع محل از اعتبارات تخصیص نزولی روند اخیر سنوات

 تخصیصی ارقام همچنین کاهش و آهن راه شرکت داخلی

 منجر اعتباری و فنی کمک های طرح اعتبارات محل از

 نوسازی و خرید حوزه در روند سرمایه گذاری کاهش به

 و همکاران وزیرزاده .است شده راه آهن شرکت در ناوگان

رویه های تامین مالی "در پژوهشی با عنوان  (1263)

 "زیربنایی باتاکید برحوزه آزادراه و راه آهنپروژه های 

دهه اخیر تغییرات عمده ای  دو دربیان نموده اند که 

امکانات  درشیوه تامین مالی ساخت و بهره برداری از

و زیربنایی درکشورهای درحال توسعه اتفاق افتاده است 

گسترش ساختارهای  و راس این تحوالت رشد در

نتایج تحقیق  بیانگر  می باشد و مشارکت بخش خصوصی

های  روش تعداد باتوجه به محدودیت درآن است که 

تامین مالی درکشور انجام اصالحات قانونی به منظور 

هدف جذب سرمایه گذاران  با های مذکور گسترش روش

( در 1263) ملکشاه ابراهیمینظر می رسد.  ضروری به

 گذاری سرمایه های ریسک تحلیل "تحقیقی با عنوان 

 مطالعه) ریلی نقل و حمل های پروژه در خصوصی بخش

 شرکت اختصاصی ریلی ارتباط محور احداث موردی
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( بیان راهان کار کوه – گهرسیرجان گل صنعتی و معدنی

 بخش گذاری سرمایه که اعتقاد ایننموده است که 

 ریسک از سرشار ریلی نقل و حمل های پروژه در خصوصی

 که کند می تقویت را واقعیت این است، اطمینان عدم و

 منافع، اهداف به دستیابی در ها پروژه قبیل این از بسیاری

 می شکست انتظارشان مورد محدوده و زمان هزینه،

( در تحقیقی با عنوان 1262قهرمانی و همکاران ) .خورند

 آهن راه شرکت در باری ریلی نقل و حمل بازار بررسی "

 دیدگاه پویایی از استفاده با ایران اسالمی جمهوری

 برای ، مدلVENSIM  افزار نرم از استفاده با " سیستم

 شده ارائه مقایسه، نتایج با و گردیده سازی شبیه سال 22

 ارائه مدل ارزیابی به است داده رخ واقعیت در آنچه و مدل

( در تحقیقی با 3212مولر و آراگونس ) .پرداخته اند شده

جزئیات آرزوهای مشابه: راه آهن خصوصی سازی "عنوان 

شده در آرژانتین، راه آهن مقررات زدایی شده در آمریکا 

به تجزیه و تحلیل مقایسه ای از معرفی وستاده های  "

اصالحات مطابق  با بازار در آرژانتین و ایاالت متحده 

عملکرد راه آهن در دو کشور و آمریکا پرداخته اند و 

تفاوت های اساسی را مرور و بیان کرده اند که مقررات 

زدایی در ایاالت متحده آمریکا به بخش های راه آهن 

اجازه داد تا از ورشکستگی، بازیابی نمایند و خصوصی 

سازی در آرژانتین، نتایج ترکیب شده ای را حاصل داد که 

یاتشان را بهبود دهند و خطوط را ه آهن توانستند که عمل

بهره وری را افزایش دهند اما هنوز از دستیابی به پایداری 

( در مقاله ای 3214بلند مدت دور می باشند. چانگ )

تامین مالی متروهای جدید: مطالعه قابلیت "تحت عنوان 

بیان نموده است که  "پایداری تامین مالی مترو شهر پکن

مترو برای آماده کشور چین بطور متمرکز در سیستم 

سرمایه گذاری نموده  3222سازی مناطق شهری از سال 

است. این مقاله بدنبال دانستن آن می باشد چگونه 

حکومت های محلی این سرمایه گذاری ها را تامین مالی 

می نمایند و آیا استراتژی های تامین مالی معاصر برای 

سال های پیش رو پایدار می باشند؟ در این تحقیق 

چنین از ماهیت سازوکار تامین مالی مترو و استفاده هم

های سیستم مترو پکن به عنوان یک مورد مطالعه برای 

بررسی قابلیت پایداری تامین مالی بحث شده است. 

چارچوب برای  "( در مقاله ای با عنوان3215گانگوار )

ساختاردهی مشارکت های عمومی خصوصی در خطوط 

ه ساختاردهی مشارکت بیان نموده است ک "راه آهن

عمومی خصوصی در خطوط راه آهن مفروض با  

تکنولوژی آن و الزام آن بعنوان یک حالت با قابلیت تهیه 

 و عمومی حمل ونقل یک چالش می باشد. 

 

 روش شناسی تحقیق -3
هدف تحقیق حاضر درک و آگاهی بیشتر در زمینه ی 

سرمایه گذاری  و تاامین ماالی در صانعت ریلای و ارائاه      

باشد، در نتیجاه تحقیاق    پیشنهاداتی برای این صنعت می

فعلی پژوهشی کاربردی است. پاژوهش حاضار باه دلیال     

کسب آگاهی و آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی 

، رویکرد این پژوهش اکتشافی در صنعت حمل ونقل ریلی

و  پرسشانامه  روش از اطالعاات  آوری جمع برایمی باشد. 

مصاحبه با خبرگان صنعت حمل ونقل ریلی استفاده مای  

استفاده  متقابل برای تحلیل اثرات تحلیل شود و از تکنیک

صارفاً باا متخصصاین و مادیران      ها پرسشنامه و می شود

مایه گاذاری و  سار  مساائل  به صنعت حمل ونقل ریلی که

تکمیل می گردد و مصااحبه نیاز    دارند احاطه تامین مالی

 تأثیر متقابل جهات تحلیل  ماتریس روش. انجام می شود

 روش و هماادیگر باار عواماال تااأثیر میاازان بررساای

 از مطلوب سناریوهای تعیین روش عنوان به سناریونویسی

 مطلوب سناریوهای تدوین در که هستند روش هایی جمله

 .استفاده خواهد شد آنها صنعت حمل ونقل ریلی از آینده

 
 روايی وپايايی ابزار گردآوري داده  -3-1

ایاان پااژوهش شااامل سااه پرسشاانامه بااا عناااوین     

پرسشنامه خبره سنجی تعیاین عوامال ماوثر، پرسشانامه     

تحلیل ساختاری )تحلیل تااثیر متقابال( و پرسشانامه ی    

عدم قطعیت می باشد. در پرسشنامه خبره سنجی، روایای  

محتوا )صوری( توسط خبرگان صنعت ریلای ماورد تاییاد    

با محاسبه ضریب آلفای  قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه

مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه  2832کرونباخ و با مقدار

ی دوم، از آنجایی که پرسشنامه استاندارد ماورد اساتفاده   

در روش تحلیل ساختاری با نرم افزار میک مک می باشد، 

روایی و پایایی آن تایید شده است. پرسشنامه شماره سه، 

سانجی عادم قطعیات مای      که پرسشنامه استاندارد خبره

www.edub.irwww.edub.ir
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باشد، که در فرآیند تادوین ساناریو در تحقیقاات آیناده     

پژوهی بکار می رود. هم چنین حالت های عادم قطعیات   

تشخیص داده شده مورد تاییاد تماامی خبرگاان در ایان     

 پژوهش قرار گرفت.

 

 جامعه و نمونه آماري -3-2
 موضاوعی  قلمرو به توجه با پژوهش این آماری جامعه

خبرگان و متخصصاان و فعااالن و در    و مدیران شامل آن

 محاسابۀ  بارای  صنعت حمل ونقل ریلی کشور می باشد.

 خباره محاور،   روشاهای  در خبرگاان  آماری جامعۀ تعداد

 هاا  روش ناوع  این در. ندارد وجود دقیقی رابطۀ یا فرمول

 اما دارد، ارجحیت آنها کمیت بر خبرگان تخصص و دانش

 کمتر نباید خبرگان تعداد عموماً سناریونگاری در مطالعات

در این پاژوهش   (.3223و همکاران، باشد )گوده نفر 35 از

نفر از خبرگان  22مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها  توسط

 صنعت ریلی انجام گرفته است.

 

 

 

 

 تجزيه و تحلیل داده ها -4

در این قسمت در ابتدا عوامال کلیادی کاه باا مارور      

صنعت ریلی شناسایی شاده   ادبیات و مصاحبه با خبرگان

اند معرفی می گردناد و ساپس تجزیاه و تحلیال صاورت      

گرفته بر روی داده هاای گاردآوری شاده در هار یاک از      

مراحل تحقیق تشریح خواهند شاد و در نهایات خروجای    

های مربوط به نرم افزار های میک مک و ساناریو ویازارد   

 ارائه می شوند.
 

 سرمايه مراحل  انجام تحلیل ساختاري  -4-1

 ريلی نقل و حمل صنعت در مالی تامین و گذاري

 ايران

 گام اول 
 تاامین  و گاذاری  سارمایه  پژوهی جهت تحلیل آینده

ایاران ابتادا از طریاق     ریلای  نقال  و حمل صنعت در مالی

عامال کلیادی    42روش مرور پیشینه تحقیق و  مصاحبه 

استخراج گردید، سپس این عوامل به صاورت پرسشانامه   

برای تعیین میزان اهمیت هر کدام از این عوامل در میاان  

 خبرگان توزیع گردید. 
 

 ريلیفهرست عوامل موثر بر سرمايه گذاري و تامین مالی در صنعت  -1جدول 
دشواری ورود و خروج 

 سرمایه به بخش ریلی

تقاضای  روزافزون حمل 

 محصوالت سایرصنایع
 وایستگی به خرید خارجی میزان ظرفیت تولید تحریم های اقتصادی

 رونق و رکود اقتصادی
نرخ سرمایه گذاری در سایر 

 صنایع
 تاخیر در اجرای پروژه ها بازار روبه رشد صنایع ریلی نرخ ارز

 قیمت مواد اولیه ناکارآمدی نظام تامین مالی

فضای رقابتی برای 

ورودبخش خصوصی و 

 سرمایه خارجی

جامع نگری به مسائل حمل 

 نقل و
 میزان توسعه یافتگی صنعت

میزان سرمایه گذاری در 
 صنایع وابسته

 نبود سیاست مدیریت تقاضا منابع ذخیره ارزی
میزان حمایت دولت از 

سرمایه گذاری صنایع ریلی و 

 خارجی

 کاهش سرمایه گذاری دولت

ابهام در فضای سرمایه 

گذاری  و سودآوری بخش 
 خصوصی

 آزادسازی قیمت سوخت
سهم صنعت ریلی از بخش 

 حمل ونقل کشور

ضعف در تنظیم قراردادها و 

 ریسک سرمایه گذاری

 

 فرسودگی تجهیزات
 

 افزوده صنعت ریلی ارزش انحصاری بودن صنعت ریلی سیاست های پولی و مالی
دسترسی به فناوری های 

 نوین
 زمان بر بودن اجرای پروژه ها

 

 تغییر در قوانین
 تغییرات مدیریتی سرمایه بر بودن صنعت ریلی

میزان بودجه سرمایه ای راه 

 آهن ومنابع مالی

کارآیی و اثربخشی در صنعت 

 ریلی

 قیمت نفت نامناسببهره وری  کمبود ناوگان وتجهیزات تورم درآمد دولت
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 گام دوم 
عامل کلیدی استخراج شده، باا   42پس از وارد کردن 

مرور ادبیات و مصاحبه باا خبرگاان، عوامال کلیادی وارد     

پرسشنامه خبره سنجی گردید و از خبرگان خواسته شاد  

نمایناد.  تا میزان اهمیت هر عامل را از یک تا پنج انتخاب 

نتایج پرسشنامه حاصل از  سی پرسشنامه خباره سانجی    

تحلیل گردید و شانزده عامل کلیدی، باا   Spss با نرم افزار

توجه به فرض های اماری مربوط به آنها در سطح خطاای  

خروجای نارم    ، براساس نظر خبرگان انتخاب گردید.2825

 ( ارائاه 1برای تعدادی از متغیار هاا در شاکل )    Spssافزار 

 شده است.

دشاواری ورود و  "بارای متغیار   sig رای مثال میازان  ب

مای باشاد و    28229برابر با  "خروج سرمایه به بخش ریلی

تایید مای   H1  ، فرض225بنابراین با توجه سطح خطای .

شود. به همین ترتیب سایر عوامل کلیادی نیاز اساتخراج     

ادامه فهرست عوامل  موثر برسرمایه گاذاری  می گردد. در 

و تااامین مااالی در صاانعت ریلاای ارائااه ماای گردنااد.     

 

 
 spssخروجی نرم افزار  -1شکل 

 

  spssبا نرم افزار فهرست عوامل موثر بر سرمايه گذاري و تامین مالی در صنعت ريلی -2جدول 

دشواری ورود وخروج سرمایه  (1

 به بخش ریلی

گذاری ابهام در فضای سرمایه  (3

 و سودآوری بخش خصوصی
 دسترسی به فناوری های نوین (4 تحریم های اقتصادی (2

 انحصاری بودن صنعت ریلی (9 رونق و رکود اقتصادی (5

فضای رقابتی ورود بخش  (3

خصوصی و سرمایه گذاری 

 خارجی

میزان بودجه ی سذمایه ای  (3

 راهآهن و منابع مالی

 یسرمایه بر بودن صنعت ریل (12 ناکارآمدی نظام تامین مالی (6
میزان حمایت دولت از بخش  (11

خصوصی و سرمایه گذاری 

 خارجی

 سیاست های پولی و مالی (13

میزان سرمایه گذاری در  (12
 صنایع وابسته

 تورم (14
ضعف در تنظیم قراردادها و  (15

 ریسک سرمایه گذاری
 نرخ ارز (19
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 گام سوم 

پس از مشخص شدن فهرست عوامل موثر، برای 

شناسایی و رتبه بندی  آنها، متغیرها  وارد ماتریس 

تحلیل تاثیر متقابل می گردند و با تدوین پرسشنامه 

استاندارد تحلیل تاثیر متقابل در اختیار خبرگان قرار 

گرفت. سپس میانگین پاسخ های جمع آوری شده، برای 

 .به شر ح زیر می باشد Mic Macورود به نرم افزار 

 

 ماتريس تاثیرات متقابل عوامل كلیدي -3جدول 
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 عامل كلیدي

 دشواری ورود و خروج سرمایه  به صنعت ریلی × 1 0 1 2 0 2 1 1 2 2 2 0 0 0 1

 رونق ورکود اقتصادی 2 × 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 0 1

 ناکارآمدی نظام تامین مالی 2 2 × 2 1 1 1 1 1 2 2 0 1 0 0 1

 میزان سرمایه گذاری در صنایع وابسته 0 1 0 × 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 × 1 0 1 3 
ابهام در فضای سرمایه گذاری و سودآوری 

 بخش خصوصی

 سیاست های پولی ومالی 2 3 3 2 1 × 1 1 1 2 2 1 2 2 0 1

 خصوصیفضای رقابتی برای ورود بخش  2 1 0 1 2 0 × 1 1 2 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 2 2 1 × 2 1 1 1 0 1 2 
میزان حمایت دولت از صنعت ریلی وسرمایه 

 گذاری خارجی

1 0 0 1 1 1 1 × 0 1 0 2 1 0 1 2 
ضعف در تنظیم قراردادهاو ریسک سرمایه 

 گذاری

 دسترسی به فناوری های نوین 0 0 0 1 0 0 1 1 1 × 2 1 1 0 0 1

 میزان بودجه سرمایه ای ومنابع مالی راه آهن 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 × 0 0 0 0 0

 انحصاری بودن صنعت ریلی 2 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1 × 0 0 0 1

 تورم 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 0 × 3 0 2

 نرخ ارز 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 × 0 2

 تحریم های اقتصادی 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 × 2

 سرمایه بر بودن صنعت ریلی 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 ×
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  گام چهارم )تحلیل خروجی هاي نرم افزار میک

 مک( 

پس از اینکه داده های پرسشنامه وارد نرم افازار شاد.   

تاثیرات عوامل سرمایه گذاری و تاامین ماالی در صانعت    

حمل و نقل ریلی ایران به صورت مستقیم و غیر مساتقیم  

محاسبه شد. که در زیر ماتریس تااثیرات عوامال سارمایه    

گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران به 

م و غیر مستقیم و امتیاز هر عامل در ستون صورت مستقی

و ردیف ماتریس نشان داده شده است. الزم به ذکر اسات  

که محاسبات و اعداد براساس معادالت ریاضی توسط نارم  

شود و بیشتر جهات مقایساه عوامال باه      افزار محاسبه می

باشاد و ارزش واقعاای اعاداد را نشااان    صاورت نسابی ماای  

 دهد. نمی

 

 ماتريس تاثیرات مستقیم عوامل سرمايه گذاري و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ريلی ايران -4جدول 
 مجموع ستونها مجموع رديفها شاخص رديف

 33 15 دشواری ورود و خروج سرمایه به بخش ریلی 1

 16 34 رونق ورکود اقتصادی 3

 13 13 نظام تامین مالیناکارآمدی  2

 16 9 میزان سرمایه گذاری در صنایع وابسته 4

 13 13 ابهام در فضای سرمایه گذاری و سودآوری بخش خصوصی 5

 12 34 سیاست های پولی ومالی 9

 32 12 فضای رقابتی برای ورود بخش خصوصی 3

 15 15 میزان حمایت دولت از صنعت ریلی وسرمایه گذاری خارجی 3

 13 13 ضعف در تنظیم قراردادهاو ریسک سرمایه گذاری 6

 33 6 دسترسی به فناوری های نوین 12

 34 5 میزان بودجه سرمایه ای ومنابع مالی راه آهن 11

 12 11 انحصاری بودن صنعت ریلی 13

 11 36 تورم 12

 6 13 نرخ ارز 14

 2 23 تحریم های اقتصادی 15

 19 12 سرمایه بر بودن صنعت ریلی 19

 222 222 كل 

 

 سرمايه گذاري و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ريلی ايران عوامل غیر مستقیم تاثیرات ماتريس -2جدول 
 مجموع ستونها مجموع رديفها شاخص رديف

 4970 2158 دشواری ورود و خروج سرمایه به بخش ریلی 1

 2889 4707 رونق ورکود اقتصادی 3

 1391 3134 تامین مالیناکارآمدی نظام  2

 3350 1001 میزان سرمایه گذاری در صنایع وابسته 4

 3493 1905 ابهام در فضای سرمایه گذاری و سودآوری بخش خصوصی 5

 1142 4888 سیاست های پولی ومالی 9

 4206 1991 فضای رقابتی برای ورود بخش خصوصی 3

 2995 2391 خارجیمیزان حمایت دولت از صنعت ریلی وسرمایه گذاری  3

 3375 2107 ضعف در تنظیم قراردادهاو ریسک سرمایه گذاری 6

 5334 1409 دسترسی به فناوری های نوین 12

 4905 738 میزان بودجه سرمایه ای ومنابع مالی راه آهن 11

 2499 1594 انحصاری بودن صنعت ریلی 13

 1508 5578 تورم 12

 1019 3350 نرخ ارز 14

 0 6988 های اقتصادیتحریم  15

 2867 2004 سرمایه بر بودن صنعت ریلی 19
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با هر بار تکرار ارتباط بین متغیرهاا، نارم افازار میاک     

مااک شااکل جدیاادی از سلسااله مراتااب  متغیرهااا ارائااه  

و  Iهای متغیار   دهد. مقایسه بین تعداد تکرار جایگشت می

باشاد.   نشان دهنده پایداری در قالب درصد مای  I-Iتکرار 

درصد باه معنای ایان اسات کاه تعاداد        122برای نمونه 

در  Iهای ضروری برای دسته بندی تکرار متغیار   جایگشت

باشد و این به معنی این اسات   ضروری می I-Iتکرار متغیر 

تواند در حدود صد  باشد. نتایج می برد آن پایدار میرکه کا

 درد صد باشد. 

 

میزان سازگاري تاثیرات مستقیم عوامل سرمايه  -6جدول 

 گذاري و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ريلی ايران

 تاثیرپذيري تاثیرگذاري تکرار

1 95 % 88 % 

2 98 % 93 % 

 

نرم افزار، عوامل را در دو حالت تاثیرگذار و تاثیرپاذیر باه   

بنادی  صورت مستقیم و غیرمستقیم طبقه بنادی و رتباه   

 می کند که نتیجه آن در ادامه نشان داده شده است.

 

 تاثیرگذاري مستقیم                                                         تاثیرگذاري غیرمستقیم    

 
 مستقیم و غیر مستقیمطبقه بندي متغیرها بر اساس میزان تاثیرگذاري آنها به صورت  -2شکل 

 

( مشاااهده ماای شااود، 3همااان طااور کااه در شااکل )

مساتقیم وغیار    "میزان تاثیرگاذاری "براساس رتبه بندی 

تحاریم   "مستقیم  متغیرها،  بطور مثاال عوامال کلیادی   

در رتبه بندی تاثیرات مساتقیم   "تورم "و"های اقتصادی 

تبه های مشابهی قرار گرفتاه اناد. اماا    و غیرمستقیم  در ر

رتبه سوم در تاثیرات مساتقیم و   "رونق و رکود اقتصادی"

رتبه چهارم را در تاثیرات غیر مساتقیم دارد. بارای ساایر    

 متغیرها نیز این مقایسه مشهود می باشد.
 

 تاثیرپذيري مستقیم                        تاثیرپذيري غیرمستقیم                      

 
 طبقه بندي متغیرها بر اساس میزان تاثیرپذيري آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم -3شکل 

www.edub.irwww.edub.ir
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( مشاهده می شود که برای مثال 2در شکل )

 "و "دشواری ورود وخروج سرمایه به بخش ریلی"

در تاثیرپذیری مستقیم  "دسترسی به فناوری های نوین

در رتبه اول و در تاثیرپذیری غیرمستقیم در رتبه دوم 

قرار گرفته اند. با توجه به اعداد پرسشنامه که به صورت 

افزار رابطه آنها را محاسبه  ماتریس تکمیل شده اند. نرم

کرده و در نهایت برای هر عامل یک امتیاز عددی در نظر 

می گیرد. سپس براساس این امتیاز عوامل را براساس 

تاثیرگذاری و تاثیرپذیری به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم رتبه بندی می کند. که در این حالت عواملی 

یرگذاری و که بیشترین امتیاز را کسب کنند میزان تاث

تاثیرپذیری آنها نیز بر این اساس تغییر می کند. در 

( عوامل موثر بر سرمایه گذاری و تامین مالی در 3جدول )

صنعت حمل و نقل ریلی ایران را به بر اساس تاثیرپذیری 

و تاثیرگذاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم رتبه بندی 

 .کرده است
 

 امتیاز تاثیر گذاري و تاثیر پذيري عوامل به صورت مستقیم و غیرمستقیم -7جدول 

 عامل رتبه
تاثیرگذاري 

 مستقیم
 عامل

ري تاثیرپذي

 مستقیم
 عامل

تاثیرگذاري 

 غیر مستقیم
 عامل

تاثیرپذيري 

 غیر مستقیم

 1161 دسترسی به 1521 تحریم های 1098 دشواری ورو 1254 تحریم های 1

 1081 دشواری ورو 1214 تورم 1058 دسترسی به 1137 تورم 2

 1067 میزان بودج 1063 سیاست های 941 میزان بودج 941 رونق ورکود 3

 915 فضای رقابت 1024 رونق ورکود 784 فضای رقابت 941 سیاست های 4

 760 ابهام در ف 729 نرخ ارز 745 رونق ورکود 705 نرخ ارز 5

 734 ضعف در تنظ 682 ناکارآمدی 745 میزان سرما 666 ناکارآمدی 6

 729 میزان سرما 520 میزان حمای 705 ابهام در ف 588 دشواری ورو 7

 651 میزان حمای 469 دشواری ورو 666 ضعف در تنظ 588 میزان حمای 8

 628 ورکودرونق  458 ضعف در تنظ 627 سرمایه بر 509 فضای رقابت 9

 624 سرمایه بر 436 سرمایه بر 588 میزان حمای 509 سرمایه بر 10

 543 انحصاری بو 433 فضای رقابت 470 ناکارآمدی 470 ابهام در ف 11

 328 تورم 414 ابهام در ف 431 تورم 470 ضعف در تنظ 12

 302 ناکارآمدی 346 انحصاری بو 392 سیاست های 431 انحصاری بو 13

 248 سیاست های 306 دسترسی به 392 انحصاری بو 352 دسترسی به 14

 221 نرخ ارز 217 میزان سرما 352 نرخ ارز 235 میزان سرما 15

 0 تحریم های 160 همیزان بودج 0 تحریم های 196 میزان بودج 16

 

 

 تفسیر تاثیرپذيري و تاثیرگذاري متغیرها 
محل قرار گرفتن متغیرها در خروجی نرم افزار میاک  

مک براساس تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها می باشاد  

 که به صورت زیر نشان داده شده است.  

بر اساس تعریف و تفسایر متغیرهاا در نماودار میاک     

مک، موقعیت و وضعیت هر یک از عوامل کلیدی سارمایه  

رگیری متغیرها که گذاری و تامین مالی براساس نحوه قرا

توسط گوده ارائه شده در صنعت ریلی مورد بررسای قارار   

 ( نشان داده شده است.5گرفت که نتیجه آن در شکل )
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 نمودار وضعیت عوامل كلیدي در خروجی نرم افزار میک مک -4شکل 

 

 
 نمودار موقعیت عوامل كلیدي بر اساس وضعیت آنها -2شکل 
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 وضعیت هر يک از متغیرها بر اساس تحلیل در نرم افزار میک مک -8جدول 

 متغیر نوع متغیر رديف

1 

 تاثیرگذار

 تحریم های اقتصادی

 تورم 3

 سیاست های پولی و مالی 2

 رونق و رکود اقتصادی وجهیدو  4

 - ریسک 5

 - هدف 9

 تاثیرپذیر 3

 خارجی گذاری وسرمایه ریلی صنعت از دولت حمایت میزان

 ریلی صنعت به  سرمایه خروج و ورود دشواری

 گذاری سرمایه ریسک قراردادهاو تنظیم در ضعف

 وابسته صنایع در گذاری سرمایه میزان

 ریلی صنعت بودن بر سرمایه

 خصوصی بخش سودآوری و گذاری سرمایه فضای در ابهام

 خصوصی بخش ورود برای رقابتی فضای

 آهن راه مالی ومنابع ای سرمایه بودجه میزان

 نوین های فناوری به دسترسی

 مستقل 3

 نرخ تورم

 انحصاری بودن صنعت ریلی

 ناکارآمدی نظام تامین مالی

 مالی تامین نظام ناکارآمدی تنظیمی 6

 - اهرمی ثانویه 12

 

 

پس از مشخص کردن وضعیت هر یک از عوامل موثر 

بر سرمایه گذاری و تامین مالی در صانعت حمال و نقال    

ریلی ایران، روابط این عوامل در نرم افزار میک مک ماورد  

باه صاورت   بررسی قرار گرفت که روابط تااثیرات عوامال   

مستقیم و غیرمستقیم در اشکال زیر نشان داده شده اناد.  

چگونگی روابط عوامل موثر بار سارمایه گاذاری و تاامین     

مالی در صنعت حمل و نقل ریلای در پانج ساطح نشاان     

 داده شده اند :

 تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی 

 تاثیرات ضعیف تا بسیار قوی 

 تاثیرات نسبتاً قوی تا بسیار قوی 

 تاثیرات قوی تا بسیار قوی 

 تاثیرات بسیار قوی 

الزم به ذکر است کاه پانج ساطح باودن تااثیرات در      

گردد کاه پدیاد    برمی  Mic Macقالب نمودار به نرم افزار 

اناد و تغییار در    آوردندگان آن برای تحلیل مناسب دانسته

مده را آبدست  های ماتریسباشد.  آن در اختیار کاربر نمی

ودار متنااظر آن نیاز نماایش داد کاه در آن     می توان با نم

نمودار جهت تاثیرگذاری هر پیشاران بار دیگاری توساط     

و میزان تاثیر گاذاری باه صاورت عاددی، در      "پیکان ها"

باالی پیکان نماایش داده مای شاود. در نهایات براسااس      

ها ایان نارم افازار قاادر اسات، عوامال        توپولوژی پیشران

 ,Godet) تباه بنادی کناد   نهاا را ر آکلیدی را استخراج و 

(. نمودار مربوط به سطح تاثیرات مستقیم عوامال از   1991

بسیار ضاعیف تاا بسایار قاوی  رواباط باین متغیرهاا در        

 در ادامه ارائه می گردد. Mic Macخروجی نرم افزار
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 سیار ضعیف تا بسیار قوينمودار تاثیرات مستقیم عوامل )تاثیرات ب -6شکل 

 

 
 نمودار تاثیرات  مستقیم بسیار قوي بین متغیرهاي كلیدي -7شکل 
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 نمودار تاثیرات غیر مستقیم  )تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوي( -8شکل 

 

 
 با مشخص شدن سه عامل کلیدی که عبارتند از :

 ( تورم 1 

 های اقتصادی( تحریم 3

 ( سیاست های پولی ومالی 2

که از بین شانزده عامل کلیدی توسط نرم افزار میاک  

مک بعنوان عوامل تاثیر گذار کلیدی بر سرمایه گاذاری و  

تامین مالی در صنعت حمل ونقال ریلای ایاران شاناخته     

شدند. بنابراین برای تدوین سناریو وضعیت هاای مختلاف   

توسط  خبرگاان  مشاخص   برای هر یک از عوامل کلیدی 

گردید و بصورت پرسشنامه عدم قطعیت در بین خبرگاان  

توزیع گردید. سپس پس از امتیازدهی آنها وارد نرم افازار  

 سناریو ویزارد گردید.

وضعیت هاي مختلف عوامل كلیدي براساس  -9جدول 

 نظرات خبرگان

عامل موثر 

 كلیدي

تحريم هاي 

 اقتصادي
 تورم

سیاست هاي 

 پولی ومالی

 وضعیت اول
تشدید تحریم های 

 اقتصادی
وجود 
 تورم

سیاست های پولی 
 مناسب

 وضعیت دوم
کم شدن تحریم های 

 اقتصادی

عدم 

 تورم

سیاست های پولی 

 نامناسب

 وضعیت سوم
برداشتن  تحریم های 

 اقتصادی
* * 
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  :ینو تاام  يگذار يهسرما يوهايسنارگام پنجم 

يلی با بهره گیري از در صنعت حمل و نقل ر یمال

 ScenarioWizardنرم افزار 

مرحله شناسایی عوامل تاثرگذار بر سارمایه گاذاری و   

تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران باه وسایله   

نرم افزار میک مک به پایان رسید و در نهایت ساه عامال   

 هاای  ( سیاست2( تورم 3اقتصادی،  های ( تحریم1اصلی 

مالی به عنوان مهم ترین و تاثیرگاذارترین عوامال    و پولی

موثر برسرمایه گذاری و تامین ماالی در صانعت حمال و    

نقل ریلی ایران که همه عوامل دیگر به شایوه مساتقیم و   

باشد، شناساایی   غیر مستقیم تحت تاثیر این سه عامل می

شدند. در این مرحله با استفاده از نرم افزار ساناریونگاری،  

شاوند. باه طاوری کاه      به شیوه کمی تدوین می سناریوها

برای این سه عامل اصلی تاثیرگذار با توجه به وضعیت هر 

هاا و حالات هاای     کدام از آنها در دنیای واقعی جایگشات 

شود.  مختلفی بر اساس نظرات خبرگان  در نظر گرفته می

  قطعیات،  عادم  دارای کلیدی عوامل موثر انتخاب از پس

 ایان  و شاده  بنادی  طبقه مختلف وضعیت های به عوامل

ماتریسی در  صورت به کلیدی عوامل تمام برای ها وضعیت

اختیار خبرگان قرار گرفات.   در پرسشنامه ی عدم قطعیت

 گاذاری  تاأثیر  توانناد  مای  ها وضعیت پرسشنامه، در این

  -2  تاا  2 از پرسشانامه  اعاداد  و دهند نشان نیز را منفی

 " کاه  اسات  این پرسشنامه این محوری سؤال. است متغیر

 بیافتد، اتفاق آینده در A کلیدی عامل از A1 وضعیت اگر

 عامل از B2 وضعیت وقوع عدم یا وقوع بر مثالً تأثیری چه

 از طیفای  صورت به آن جواب که داشت خواهد B کلیدی

 ماذکور  افازار  نارم  نهایات،  در و شده ذکر  -2  تا 2اعداد 

ماتریس متقاطع عوامال کلیادی در نارم     .شود می تحلیل

 ( ارائه شده است.6افزار سناریو ویزارد به شکل )

نشاان   ScenarioWizardنتایج تحلیل در نارم افازار   

 حمال  صنعت در مالی تامین و گذاری دهد که سرمایه می

باشاد. کاه    رو مای  تاا ساناریو روباه    5ایران با  ریلی نقل و

 داده شده است.جزئیات آنها در جدول زیر نشان 

 و گاذاری  ترین عوامل مهم در سارمایه  از جمله مهم

هاای   ایران تحریم ریلی نقل و حمل صنعت در مالی تامین

هاای پاولی و ماالی در داخال کشاور       اقتصادی و سیاست

تواناد آیناده    باشد. بنابراین این دو نیروی پیشاران مای   می

 ریلی نقل و حمل صنعت در مالی تامین و گذاری سرمایه

را تحت تاثیر قرار دهد و عوامال کلیادی دیگار نیاز      ایران

متاثر از وضعیت متغیر این دو نیرو خواهند باود. بناابراین   

این دو نیرو به عنوان محورهای ساناریو شناساایی شادند    

که برای هر کدام از حالتهاای احتماالی آنهاا ساناریوهای     

متفاوتی قابل تدوین است که در زیر باه آنهاا اشااره مای     

 بنابراین استخوان بندی اصالی ساناریوهای سارمایه    د.شو

ایاران   ریلای  نقال  و حمل صنعت در مالی تامین و گذاری

هاای اقتصاادی( و عوامال     شامل عوامال بیرونای )تحاریم   

ای کاه   باشد. نکتاه  مالی( می و پولی های درونی )سیاست

باید بدان اشاره کرد این است که در مرحله تحلیال تااثیر   

به عنوان عوامل تاثیرگذار شناسایی « تورم»متقاطع عامل 

های پولی  شد، اما چون تورم خود نشات گرفته از سیاست

 باشد در منطق سناریو گنجانده نشد.  و مالی داخلی می

 

 
 (-3+ تا 3ماتريس متقاطع متغیرهاي اصلی ) -9شکل 
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 در هر سناريوپايداري و میزان تاثیر  -11جدول 

 وضعیت سناريو
ارزش 

 پايداري

میزان تاثیر 

 كلی

 1سناريو 

 اقتصادی های تحریم تشدید: اقتصادی های تحریم

 تورم وجود: تورم

 نامناسب مالی و پولی های سیاست:  مالی و پولی های سیاست
11 12 

 2سناريو 

 اقتصادی های تحریم شدن کم: اقتصادی های تحریم

 تورم وجود: تورم

 نامناسب مالی و پولی های سیاست: مالی و پولی های سیاست
8 11 

 3سناريو 

 اقتصادی های تحریم برداشتن: اقتصادی های تحریم

 تورم وجود: تورم

 نامناسب مالی و پولی های سیاست: مالی و پولی های سیاست
1 7 

 4سناريو 

 اقتصادی های تحریم برداشتن: اقتصادی های تحریم

 تورم وجود:  تورم

 مناسب ومالی پولی های سیاست: مالی و پولی های سیاست
1 2 

 2سناريو 

 اقتصادی های تحریم شدن کم: اقتصادی های تحریم

 تورم عدم: تورم

 مناسب ومالی پولی های سیاست: مالی و پولی های سیاست
1 4 

 

 
 نمودار مربوط به سناريوها -11شکل 

 

 سناريو ها و ارائه   تدوين -4-2

  )هااي پاولی و    سیاسات  –سناريو اول )سیمرغ

 هاي اقتصادي عدم تحريم –مالی مناسب 

 تاامین  و گاذاری  در این سناریو شرایط برای سارمایه 

ریلی بسیار ایده آل و مناسب  نقل و حمل صنعت در مالی

باشد. باه طوریکاه هام عوامال داخلای و هام عوامال         می

کنناد. باه    گذاری شرایط را مهیا مای  خارجی برای سرمایه

های پولی و مالی در کشور مناسب و مهیا  طوریکه سیاست

باشد و بخش خصوصی و دولتی از لحاظ شرایط پاولی   می

ویت روبااه رو نخواهنااد شااد و ساارمایه و بااانکی بااا محااد

تواند بدون محدویت های سیاسی و اقتصاادی   خارجی می

در صنعت حمل و نقل ریلی فعالیت کند. در ایان ساناریو   

شود و این وضعیت به ارتقاء کیفیت  فضای رقابت مهیا می

کند و رقابت برای اساتفاده از   حمل و نقل ریلی کمک می

سناريو 

 اول

سناريو 

 دوم

 عدم تحريم هاي اقتصادي

 

پولی و مالی سیاست هاي 

 مناسب

سیاست هاي پولی و مالی 

 نامناسب

 
سناريو 

 سوم

سناريو 

 چهارم

 

 تحريم هاي اقتصادي
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گذاران ایجاد خواهاد شاد. و    های نوین بین سرمایه فناوری

به طور کلی در ایان ساناریو وضاعیت سارمایه گاذاری و      

تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی خوب و ایاده آل  

 باشد.   می

   

 هاي پولی و  سناريو دوم )گنج گم شده(  سیاست

 هاي اقتصادي عدم تحريم –مالی نامناسب 
در ایاان سااناریو شاارایط باارای اسااتفاده از فرصااتهای 

 در ماالی  تاامین  و گاذاری  یرونی و خارجی برای سرمایهب

هاای   باشد اماا سیاسات   ریلی مهیا می نقل و حمل صنعت

پولی و ماالی در داخال کشاور شارایط مناسابی را بارای       

کننااد. بنااابراین همااه    گااذاری فااراهم نماای   ساارمایه

گذاران نمی توانند از این شرایط بهره ببرناد بلکاه    سرمایه

توانند فعالیات داشاته باشاند کاه      می گذارانی تنها سرمایه

گاذاران خاارجی و اساتفاده از     توانایی همکاری با سارمایه 

سرمایه خارجی را داشته باشاند. در ایان ساناریو فرصات     

باشد. اماا در    استفاده از فناوریهای نوین خارجی فراهم می

گاذاری در بخاش ریلای     این سناریو دولت بارای سارمایه  

شاود. در کال    را موجاب مای   های پولی و مالی محدودیت

گاذاری در بخاش    توان گفت که در این سناریو سرمایه می

ریلی با محدودیت داخلی و وجود فرصت خارجی روباه رو  

 خواهد شد.  

 

 هاي پولی و مالی  سناريو سوم )خرابات( سیاست

 هاي اقتصادي وجود تحريم –نامناسب 
 و گذاری سناریو سوم بدترین وضعیت را برای سرمایه

دهاد.   را نشان می ریلی نقل و حمل صنعت در مالی مینتا

های پولی  به طوریکه هم شرایط داخلی که شامل سیاست

باشد و هم شارایط خاارجی کاه     و مالی است نامناسب می

های اقتصاادی اسات، شارایط را بارای      شامل وجود تحریم

سرمایه گذاری به بدترین وضعیت خود خواهند رساند. در 

گذاران هیچ گونه تمایلی به فعالیت در  این شرایط سرمایه

دهند و دولت نیز علناا   بخش حمل و نقل ریلی نشان نمی

گذاری و تامین ماالی در صانعت حمال و نقال      از سرمایه

عاجر خواهد بود و هیچ گونه فعاالیتی در بخاش حمال و    

 گیرد.   نقل ریلی انجام نمی
 

 هاي  سناريو چهارم)وضعیت خاكستري( سیاست

هاااي  وجااود تحااريم –پااولی و مااالی مناسااب 

 اقتصادي
در این سناریو وضعیت سیاسات هاای پاولی و ماالی      

 نقال  و حمل صنعت در مالی تامین و گذاری برای سرمایه

ریلی در وضعیت مناسب می باشند. به طوری که شارایط  

اسات مناساب   های پولی و مالی  داخلی که شامل سیاست

هاای   باشد  اما شرایط خارجی که شامل وجود تحاریم  می

اقتصادی است ، شرایط را برای سرمایه گاذاری بخصاوص   

سرمایه گذاری خارجی  در وضاعیت مناسابی قارار نمای     

دهد ، زیرا در این شرایط  دولت تمامی قوانین و سیاسات  

های  پولی و مالی خود را برای رشد صنعت ریلی در نظار  

است اما  وجود تحریم ها ماانع از سارمایه گاذاری     گرفته

خارجی و دسترسی باه فنااوری هاای ناوین مای باشاد و       

شاارایط را باارای تولیدکنناادگان داخلاای  و عاادم تااامین  

گاذاران هایچ    قطعات مورد نیاز و  در این شارایط سارمایه  

گونه تمایلی به فعالیت در بخش حمل و نقل ریلی نشاان  

می تواند به رشد مناسب دست دهند و صنعت ریلی ن نمی

 یابد.

 

 گیري   نتیجه -2
با توجه به اهمیت حمل و نقل ریلی در توسعه کشاور  

و ارتباط آن با سایر بخش های اقتصادی، برناماه ریازی و   

سیاست گذاری در این صانعت از اهمیات بسایار زیاادی     

برخوردار می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهناده چهاار   

وضعیت محتمل برای آینده سرمایه گذاری و تامین ماالی  

 باه  کارآمد استراتژیک مدیریتباشد.  در صنعت ریلی می

 رونادها،  تفسایر  و بینای  پایش  در سازمان توان و ظرفیت

 . زیارا دارد ناخواساته  و خواسته تغییرات دیگر و ها ریسک

 داشاتن  زمیناه،  هار  در پیشرفت و توسعه الزامات از یکی

 داشاتن  و موقاع  به تصمیم گیری محیط، به نسبت بینش

 شاود  نمای  میسار  این و است مانع و جامع هدفمند برنامۀ

 موفاق  و صاحیح  صاورت  به پژوهی آینده امر که این مگر

 هاای  ساازمان  از بسیاری آنکه با وجود این با .گیرد انجام

 از یکای  عناوان  باه  را آیناده  پیراماون  پاژوهش  دولتای 

استراتژی  توسعۀ و گذاری سیاست امر در اصلی فرایندهای

 ایجاد دانش از مؤثری نحو به توانند می کمتر اما دانند، می
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 استفاده سیاست گذاری امر در ها پژوهش این توسط شده

نیال    از سوی  دیگر صنعت حمل و نقل ریلی برای .کنند

 در مطلاوب  اناداز  چشام  ساوی  به اهداف مورد انتظار باه 

 بینای  پیش و محیطی شناسایی متغیرهای نیازمند آینده،

 توجه با است. الزم آمادگی منظور به ها فرصت و تهدیدات

 و زیساتی  فناوری، اقتصادی، و علمی پرشتاب تحوالت به

رشد وتوسعه ی  و حفظ ایجاد، برای برنامه ریزی جمعیتی،

کارآمد و نگاه باه   اثربخش و برنامه ریزی صنعت ریلی باید

آینده پژوهاناه و قابلیات درک    رویکردیبا  آینده و جامع 

اساتراتژی هاای   تغییرات محیطی ایجاد نمود تا با انتخاب 

مناسااب و ایااده آل در جهاات رساایدن بااه اهااداف گااام   

 باه  پژوهای  آیناده  از تحقیق این در راستا این در برداشت.

سارمایه گاذاری و    آینده انتظار در آنچه از شناخت منظور

تامین ماالی در بخاش ماشاین آالت و تجهیازات صانعت      

صنعت  روی پیش سناریوی چهار اساس بر و استفاده ریلی

تحاریم   اول ساناریو  در گاردد.  مای  ارائه راهبردهاییریلی 

های اقتصادی وجود ندارد و سیاسات هاای پاولی وماالی     

 ساناریو  این بر حاکم شرایطمناسب در کشور وجود دارند. 

 مطاابق  صنعتی رقابتی و روبه رشد می باشد. بیانگر وجود

سناریو تحاریم هاای اقتصاادی برداشاته شاده اناد        این با

، ماشاین آالت وتجهیازات، فنااوری هاای     بنابراین قطعات

پیشرفته و سرمایه گذاری خاارجی و سارمایه گاذاری در    

صنایع وابسته و پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری و رفع 

ابهام در فضای سرمایه گذاری در این صنعت و ثبات نارخ  

ارز وشرایط اقتصادی مناسب فراهم می گردد. هم چناین  

لی دولت ،بخش ریلای باا   با وجود سیاست های پولی و ما

ورود بخش خصوصی به این صنعت مای تواناد از انحصاار    

خارج شود و با بوجودآمدن فضای رقابتی و شفاف شدن و 

اقتصادی شدن پروژه ها وحمایت دولت از صنعت ریلی  با 

توجه به نیاز باه سارمایه گاذاری کاالن در ایان صانعت،       

 در زمینه رشد و توسعه ایان صانعت فاراهم مای گاردد.      

دوم تحاریم هاای اقتصاادی وجاود ندارناد ولای        ساناریو 

سیاست هاای پاولی و ماالی در وضاعیت نامناسابی قارار       

صانعتی   بیاانگروجود  ساناریو  ایان  بر حاکم شرایط. دارند

سناریو تحاریم   این با مطابق. رقابتی و روبه رشد می باشد

های اقتصادی برداشته شده اند بنابراین قطعاات، ماشاین   

آالت وتجهیزات، فناوری های پیشرفته و سارمایه گاذاری   

خارجی و سرمایه گذاری در صنایع وابسته و پایین آمادن  

ریسک سارمایه گاذاری و رفاع ابهاام در فضاای سارمایه       

گذاری در این صنعت و ثبات نرخ ارز و شارایط اقتصاادی   

مناسب فراهم می گردد. هم چنین با وجود سیاست هاای  

پولی و مالی دولت، بخش ریلی با ورود بخش خصوصی به 

این صنعت می تواند از انحصار خارج شود و با بوجودآمدن 

فضای رقابتی و شفاف شدن و اقتصادی شدن پروژه هاا و  

حمایت دولت از صنعت ریلی  با توجه به نیاز باه سارمایه   

در این صنعت، زمینه ی رشد و توساعه ایان    گذاری کالن

در ساناریو ساوم سیاسات هاای      صنعت فراهم می گردد.

پولی و مالی در شرایط مناسبی قرار ندارناد و هام چناین     

تحریم ها فشارها را بر صنعت دو چندان نماوده اسات. در   

 و گاذاری  این سناریو  بادترین وضاعیت را بارای سارمایه    

دهاد.   را نشان می ریلی نقل و حمل صنعت در مالی تامین

هاای   به طوری که هم شرایط داخلی کاه شاامل سیاسات   

باشاد و باعاث کااهش     پولی و ماالی اسات نامناساب مای    

سرمایه گذاری در صنعت ریلی و با توجه باه سارمایه بار    

بودن صنعت ریلی، ریسک سرمایه گذاری در این صانعت  

  را افاازایش داده و کاااهش انگیاازه ساارمایه گااذاران باارای

سرمایه گذاری در این صنعت می گردد. شارایط خاارجی   

های اقتصادی است، شرایط را برای  که شامل وجود تحریم

سرمایه گذاری به بدترین وضعیت خاود خواهناد رسااند.    

تحریم های اقتصادی معموال باعث باال رفتن نارخ ارز مای   

گردد و با توجه باه ایان کاه بیشاتر تجهیازات و قطعاات       

جی صورت می پذیرد، سابب بااالرفتن   بصورت خرید خار

هزینه تمام شده قطعات وتجهیزات می گاردد. عاالوه بار    

این، خود تحریم های اقتصادی ممکن است شامل تحاریم  

محصوالت و قطعات شرکت های معتبر خارجی نیز باشاد  

که این وضعیت موجب عدم دسترسی صنعت باه فنااوری   

ن هیچ گوناه  گذارا های نوین می گردد. این شرایط سرمایه

تمایلی باه فعالیات در بخاش حمال و نقال ریلای نشاان        

گاذاری و تاامین ماالی     دهند و دولت نیز توان سرمایه نمی

در صاانعت حماال و نقاال ریلاای و بخااش ماشااین آالت و 

تجهیزات را نخواهد داشت، بنابراین شارایط انحصااری در   

صنعت ریلی تشادید گردیاده و  رشاد و توساعه ی ایان      

گردد. در سناریو چهارم، سیاست هاای  صنعت متوقف می 

پولی ومالی مناسب می باشد، اما کشاور باا تحاریم هاای     
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اقتصادی مواجه می باشد. در این سناریو وضعیت سیاست 

 در ماالی  تاامین  و گذاری های پولی و مالی  برای سرمایه

ریلی در وضعیت مناسب مای باشاند.    نقل و حمل صنعت

های پولی و  سیاست به طوری که شرایط داخلی که شامل

باشد بنابراین تاامین ماالی شارکت     مالی است مناسب می

های تولید کننده قطعات از منابع داخلی به آسانی صورت 

هاای   می گیرد اما شرایط خارجی که شامل وجود تحاریم 

اقتصادی است، تامین مالی خارجی و هم چناین سارمایه   

ط گذاری خارجی را با مشکل مواجه مای ساازد. در شارای   

تحریم ها، درآمد دولت نیز کااهش مای یاباد کاه باعاث      

کاهش میزان سرمایه گذاری دولات در بخاش ریلای مای     

گردد.  باوجود شرایط مناسب سیاست های پولی و ماالی،  

دولت تمامی قوانین و سیاست های  پولی و مالی خاود را  

برای رشد صنعت ریلای در نظار  مای گیارد اماا  وجاود       

ایه گذاری خاارجی و دسترسای باه    تحریم ها مانع از سرم

فناااوری هااای نااوین ماای باشااد و شاارایط را باارای       

تولیدکنندگان داخلی و عدم تامین قطعات مورد نیاز و در 

گذاران هیچ گونه تمایلی به فعالیت در  این شرایط سرمایه

دهند و صنعت ریلی باا   بخش حمل و نقل ریلی نشان نمی

دد که خود موجب تاخیر در اجرای پروژه ها مواجه می گر

 افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد.
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Abstract 
Transportation  industry  is  considered  as  one of the most important  elements  of  national  

economy  and because  of  possessing  basically  role, has abundant  effects  on  process  of  
economic  growth  of  the  country. Thus, without  existence of  transportation network, 
installations and  lateral equipment and desired fleet, imagination  of  growth and  general  
development  of country  sounds  impossible. in  this research with  applying  two  methods  of  
futures study  including structural  analysis  and  scenario  planning  at  first   proceed  to  
identifying  and  analyzing  key effective  factors  and  then  futures  scenarios  of  investing  
and  financing  in  railway transportation  industry (machinery and equipment sector) will be 
wrote. First data of this research are gathered with using interview with managers and experts of 
railway industry, literature review and review antecedent researches and   analyzed in the form 
of expert questionnaire and using Mic-mac software. among 40 effective factors, 16 important  
factors  are  identified  and with analyzing Mic-mac software, eventually 3 effective key factors  
including  economic  sanctions, inflation  and  monetary  and   financial   policies specified. 
These factors used as basically foundations in writing scenarios. Set of probable conditions of 
these factors specified by experts and then 7 uncertain conditions considered for them and 
entered to Scenario wizard software. with analysis of Scenario wizard  software, 5 scenarios 
with high consistency  presented and  then  with  regard  to  experts viewpoints, 2  effective  key  
factors  including  economic sanctions and monetary and financial  policies that have high  
uncertainty  and  high  importance, identified as pivots of  writing future scenarios  and then 4 
scenarios for future of investing and financing in railway  transportation  industry  presented.  
 
Keywords: Futures study, Investment, Financing, Railway transportation industry, writing 
scenarios 

 
 

 
 
 
 




