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Abstract 

In today's world, urbanization in all its dimensions is expanding rapidly, and city managers are trying to 

meet the expectations of citizens and organizations, from the city and urban management, and to manage 

the city in a changing environment. Today, plan and operate. Administration of cities in the past, due to 

their small size and population, was possible through government assistance such as tolls. Meanwhile, 

government budgets are normally limited and inefficient to develop the infrastructure needed by a 

country. This research identified and prioritized the challenge of such contracts using qualitative and 

quantitative methods, which can be referred to the challenges of construction and operation, the private 

sector and the challenges of the public sector. The results of this study include the public sector challenge 

with a weight of 0.421, the private sector challenge with a weight of 0.391 and the manufacturing and 

exploitation sector challenge with a weight of 0.188, which were placed in the first to third priorities, 

respectively. In addition, four key and effective factors in the successful implementation of public-

private partnership schemes can be mentioned as follows: Ensuring free access to the market and the 

possibility of fair and non-discriminatory competition in the economic context of society, protection of 

the interests of society And maximizing the added value of public-private partnership schemes, defining 

the optimal level of government assistance both to identify necessary and sustainable projects and to 

prevent the misuse of government property for windfall profits and to evaluate the most effective type 

of partnership with regard to The type of project desired. 
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 ( PPP) یو عموم  یبخش خصوص یمشارکت  یوجود در قراردادهام یچالش ها

 یمحمدرضا کرم

 دانشگاه پیام نور، واحد تفلیس، گرجستان

 

 1401 وری شهر 27 :نی آنل  انتشار تاریخ  ؛ 1401 وری شهر 27 :رشیپذ تاریخ ؛1401 وریشهر   27 ی:بازنگر  تاریخ ؛1401 ور یشهر   06 :افتیدر  تاریخ

 چکیده

در دنیای امروز، شهرنشیني در تمام ابعاد، به سرعت در حال گسترش مي باشد و مدیران شهری با توجه به گسترش شهرنشیني   

دهند و برای اداره شهر در فضای متحول   پاسخ  ،  شهری  مدیریت  و  شهر  از  ها،  سازمان  و  شهروندان  انتظارات  به  كنند تلش مي

شده امروزی، برنامه ریزی و فعالیت نمایند. اداره شهرها در گذشته با توجه به وسعت و جمعیت كم آنها، از طریق كمک های  

كشور به   کی  ازیمورد ن  یها¬رساخت یه زتوسع  یبرا  يدولت  یكه بودجه ها  ستیدر حال  نیدولتي نظیر عوارض، ممکن بود. ا 

  یي از قراردادها را شناسا  نگونهیچالش ا  يو كم  يفیك  یپژوهش با استفاده از روشها  نیاست. ا  نهیبه  ریصورت متعارف محدود و غ 

اشاره كرد. از  يبخش عموم  یو چالش ها  يبخش خصوص  ،ی ساخت و بهره بردار ی به چالش ها توانینمود كه م  یبند  تیو اولو

و چالش بخش ساخت و   0.391با وزن  ي، چالش بخش خصوص0.421با وزن   يالش بخش عمومبه چ توانیپژوهش م  نیا جیتان

و مؤثر   یدیچهار عامل كل  ن یاول تا سوم قرار گرفتند، اشاره كرد. علوه بر ا  یها  تیدر اولو  بیكه به ترت   0.188وزن    ا ب  یبهره دار

آزادانه به بازار    ياز دسترس  نان یباشد:حصول اطم  ي قابل ذكر م  ریبه شرح ز  ،يخصوص-يمشاركت دولت  یطرح ها  موفق  یدر اجرا

جامعه، حفاظت از منافع اقشار جامعه و حداكثر نمودن ارزش افزوده    ی بستر اقتصاد  رد  ضیو امکان رقابت عادالنه و بدون تبع 

و بادوام    یضرور  ی پروژه ها  یي شناسا  هم به منظور  يدولت  ی كمک ها  نهیسطح به  فیتعر  ،يخصوص-يمشاركت دولت  یطرح ها

نوع مشاركت با    نیمؤثرتر  ي اب یو ارز  دهبادآور  یكسب سودها  یبرا  ياز امکان سوءاستفاده از اموال دولت  یریو هم به جهت جلوگ

 توجه به نوع پروژه مورد نظر.

 

 :کلیدی  کلمات

 چالش  ،يدولت  ،يبخش خصوص ، يمشاركت یقراردادها
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 مقدمه  . 1

مالي مشترک بین بخش   نیتأمامریکا نشات گرفته و مربوط به    از كشورمعني و مفهوم مشاركت بخش عمومي و خصوصي  

گذاری بین بخش  ای پیدا كرد و برای نوسازی شهری به سرمایهاین روش كاربرد گسترده  1960.در سال  هستعمومي و خصوصي  

های امداد و بخش خصوصي در  ابتکاری مشترک توسط دولت، آژانسالملل به كارهای  عمومي و خصوصي گردید.در توسعه بین

و    سات یتأسی  برداربهرهاندازی و  مالي، ساخت و راه  ن یتأمیا پیشبرد عمومي توسعه اقتصادی اشاره كرد. طراحي،    بهداشتحوزه  

  لیوفاده بخش عمومي  است. در مدت قرارداد مشاركت در قبال است  گرفتهشکلتسهیلت زیربنایي عمومي توسط بخش خصوصي  

یا از ابتدا در    جادشده یازیربنایي    ساتیتأسشود.مالکیت  هایي به بخش خصوصي انجام ميپرداخت   جادشده یا  ساتیتأسمردم از  

گردد. مشاركت  بین بخش عمومي و خصوصي به بخش عمومي انتقال مي  مشاركتدست بخش عمومي بوده یا در اتمام قرارداد  

جهت ارائه خدمات دولتي از طریق مشاركت بخش دولتي با یک یا چند    بلندمدتیک قرارداد    بخش دولتي با بخش خصوصي

زمان و   ازنظر  بلندمدتي برای انجام یک پروژه بزرگ و  راحتبه. زماني كه یک بخش خصوصي یا دولتي  هستمؤسسه خصوصي  

  PPPنماید كه به قراردادهایسرمایه و مهارت نتواند آن را انجام دهد نیاز به همکاری و مشاركت با بخش خصوصي یا دولتي مي

بلند با شکل ساده باشد.این نوع مشاركت    قراردادباشد هم یک    مدتكوتاهتواند هم یک قرارداد  مي  PPPمعروف است. قراردادهای  

 میتواند عمومي و خصوصي بخش منابع مالي یک پروژه باشد. مشاركت  نیتأمپروژه بزرگ یا نگهداری یا  تواند ساخت یک  هم مي

 طرحهای مالي تامین و شهری زیرساختهای خلء  كردن پر زمینه  در شهری پروژههای مالي تامین پایدار مکانیزم یک  عنوان به

 مهم.نماید فراهم را عمومي بخش ارتقای موجبات داده، افزایش را شده ارائه عمومي خدمات كیفیت و نماید عمل شهری توسعه

 مشاركت . دانست  خصوصي بخش توسط  پروژهها انجام اثربخشي و كارایي توان مي را خصوصي – عمومي مشاركت مزایای ترین

)هیبتي    .دارد را لشچا تسهیم و مالي تامین انگیزش، تکنولوژی، نوآوری، مهارتها، اثربخشي، مانند هایي ویژگي خصوصي بخش با

 دلیل به اما دهد، مي قرار دولتها اختیار محدودیتها در بر غلبه برای مناسب راهکاری ، PPP قراردادهای (. اگرچه1389و احمدی  

 سود لزوم ، PPP بودن بلند مدت .كند نمي پیدا تحقق پروژه در ذینفعان اهداف موارد، از در بسیاری روش این هایپیچیدگي

 قراردادها این كه شده است باعث خصوصي بخش و دولتي سازمانهای میان مستمر و ارتباط خصوصي بخش برای پروژه دهي

 مالي تامین و شیوه ) دولت های گذاری سیاست كشور، قوانین كشور، كلن سیاسي، اقتصادی شرایط( محیطي شرایط به نسبت

 فرآیند یک ه ها این پروژ در واگذاری دوره و اولیه مطالعات مرحله رو، این از .حساس باشد بسیار پروژه فني ویژگیهای و پروژه

 .است گسترده و مطالعات بررسي نیازمند و بوده بر وزمان حساس بسیار

 بر شده انجام های بررسي اما است، شده انجام  PPP های قرارداد روی بر زیادی بسیار تحقیقات اخیر های سال اگرچه در

 مالي تامین جهت استفاده مورد قرارداد نوع منظورانتخاب به  موثر معیارهای ارزیابي و شناسایي داد، نشان مطالعاتاین   روی

در  مختلف بخشهای اهداف میان كه اساسي های تفاوت دلیل به  .است گرفته قرار توجه مورد ه های عمراني كمتر ساخت پروژ

برخوردار  بیشتری های پیچیدگي و تفاوتها از  آنها ساختار  و معیارهای موثر دارد، وجود قراردادها سایر به نسبت  PPP قراردادهای

   .گردید خواهد پروژه ها گونه این ساخت در مشاركت قرارداد صحیح نوع انتخاب به منجر معیارها این صحیح شناسایي و هستند

 مرور ادبیات  . 2

 21 در موضوع بررسي به پانل دادگان از با استفاده  دكتر نامه پایان در 1389 سال در احمدی موسي و هیبتي فرشاد ایران در

 صادرات منابع میزان  و بودجه كسری اقتصادی، ثبات كشورها، درآمد كه  است آن از تحقیقات حاكي نتایج . پرداختند دنیا كشور

 عمومي های مشاركت از توسعه حال كشورهای در گیری بهره  میزان بر  اثرگذار مهم عوامل جمله از  سوخت مثل  زیرزمیني

 تحقیقات نتایج . اند پرداخته موضوع بررسي به پانل دادگان از استفاده با همکاران  2006و همامي مونا  .رود مي شمار به خصوصي

 اندازه و تقاضا از و بوده مواجه سنگین های بدهي كهبا كشورهایي در خصوصي عمومي های مشاركت كه است این از حاكي ها آن

 گونه پروژه این  فعالیت زمینه در موجود مقررات  و قوانین  میزان اقتصادی، ثبات همچنین .بیشتراست ، ارند برخورد  بزرگي بازار
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  (1389باشد. )هیبتي و احمدی   مي این خصوص  در مهم عوامل  جمله  از ها پروژه این اجرای در كشورها پیشین  تجربه و ها

 با سازی خصوصي  كه رسید نتیجه این به ایران، در سازی خصوصي سیاست  عملکرد ارزیابي زمینه در خود تحقیق در كمیجاني

 رابطه  عنوان تحت های مقال در همکارانش، و هیبتي  (.1382)كمیجانيدارد معناداری  رابطه قوانین، شفافیت و اداری سلمت

 - دادند نشان ایران، برای الگو ارائه و  »، های داده متدولوژی از استفاده  با  « خصوصي-عمومي تهای مشارک با اقتصادی آزادی

 آماری، لحاظ به و مستقیم رابطه دارای مالکیت، حقوق  شاخص تنها ایران، در كه 2008 -1988های سال های داده و  تابلویي

 و معکوس  رابطه خصوصي، بخش مشاركت با مالي آزادی  و گذاری سرمایه آزادی بازرگاني، آزادی های شاخص  و است دار معني

 مالي، منافع آزادی كار، و كسب آزادی بین رابطه بودن دار معني عدم از حاكي مقاله این های یافته همچنین .دارد دار معني

 (. 1387 وهمکاران، هیبتي( باشند مي خصوصي - عمومي مشاركت  از گیری ه بهر و فساد از آزادی  و پولي آزادی  دولت، اندازه

 حمل های برزیرساخت تأكید ضمن توسعه در خصوصي بخش مشاركت جذب چگونگي عنوان با ای مطالعه در شهبازی و تركان

  بازگشت  برای دولت سوی از تضمین ارائه مانند عواملي؛  برداری، بهره  و مالکیت ساخت، نوع  از مشاركت ارجحیت   ای جاده نقل و

 سرمایه مشاركت  جذب برای مؤثر اقدامات از را خصوصي بخش های نگراني  و مخاطرات كاهش ، مناسب سود نرخ با سرمایه

 تحت ای مقاله در « در مالي تأمین نوین نظام  (1389 شهبازی، و  تركان) اند دانسته ها راه آزاد  سرمایه تأمین در خصوصي گذاران

 بخش  خصوصي بخش به »، بین مشاركتي ای ه پروژه میزان  محلي و  مركزی های دولت زیرساختي های پروژه واگذاری  عنوان

 شده نشان خاطر معرفي و نیز بخش  دو این های مشاركت مختلف  انواع  .است  شده مقایسه ایران، و دنیا در  خصوصي و عمومي

 موفقیت الینفک جزء خصوصي، بخش  و دولت میان مند م  نظا تعامل و فني و قانوني  های زیرساخت كردن فراهم كه است

 های روش و تأثیرات مشکلت، بررسي  عنوان با خود تحقیق در مظهری و رحماني.  (1388 احمدی، و هیبتي)  هاست مشاركت

 های روش  و موانع و مشکلت بندی رتبه به پیمایشي، و  آنتروپي  مشهد شهرداری شهری خدمات معاونت در  سازی خصوصي

 و قراردادها انعقاد در  بوروكراسي وجود را پیمانکاران دیدگاه از  سازی  خصوصي  موانع ترین مهم آنها .پرداختند سازی  يصخصو

 شهرداری، مسئولین  دیدگاه از  همچنین  .دانند مي قراردادها مبلغ  بودن پایین و  گذاری سرمایه  در اطمینان  م عد حقوق، پرداخت

  ترین  مهم از پیمانکاران، تخصص و مهارت عدم و بهداشتي  مسائل رعایت م عد خصوصي، بخش سوی از  كیفیت   به توجه م عد

 قرارداد  خصوصي، -عمومي مشاركت را  سازی خصوصي های روش  بهترین آنها، همچنین .باشند مي سازی خصوصي موانع

 بهینه انتخاب نحوه بررسي به  نورزایي (. همچنین .1390 مظهری، و رحماني)  اند كرده معرفي شده، مدیریت رقابت و پیمانکاری

 های مقال در همکارانش و آلباالت.   (1388پرداخت )نورزایي   شهرسازی و راه وزارت های پروژه در  دولتي خصوصي مشاركت

 تشریحبعد از    آمریکا زیرساختي های پروژه  در خصوصي  بخش  مشاركت و قرارداد  نوع  انتخاب كننده تعیین عوامل  عنوان تحت

 مدل سنجي اقتصاد  و با تکیه بر  2008-1985داده های سال های   بر تکیه با آنها، معایب و مزایا  و مشاركتي قراردادهای انواع

 مستقل هایژهپرو در خصوصي  بخش بزرگ های مشاركت كه رسیدند نتایج این به  پروبیت، و الجیت الگوی گسسته، های

 مالیات بار و دارند خصوصي گذاری سرمایه جذب  به بیشتری رغبت زیاد، بدهي فشار با هالتدو دهند،همچنین يم رخ عملیاتي، 

 با ای مقاله در بیسادا  ,Albalate et al).2010(یکاهد م مشاركت خصوصي جذب از ، مالیات طریق  از دولت، درآمدهای  و زیاد

 درجه مالکیت، سلب  ریسک تأثیر تحت شدت به خصوصي گذاری سرمایهگیرد  مي نتیجه ، كشورهایسرمایه گذاری در    عنوان

 در قراردادها به پایبندی عدم  و  مالکیت، سلب ریسک از متأثر نیز  اقتصادی رشد و  داشته  قرار بوروكراسي  و شهروندی آزادی 

 قراردادها  به اعتنایي بي و دیوانساالری چگونگي داخلي،  های جنگ بروز خطر  كه كند مي نشان خاطر همچنین  وی  .تاس بلندمدت

 اوزال تورگوت جهان، در بار اولین  (Besada, 2013).دارند اقتصادی و رشد گذاری هسرمای عملکرد در اساسي نقش دولت، توسط

 برق  صنعت بخصوص انرژی هایتوسعه زیرساخت جهت BOT قراردادهای مجموعه از میلدی 1980دهة در وزیر تركیه نخست

 عنوان به است، شده  انجام قرارداد نوع این های تعیین چالش راستای در دیزیا بسیار هایتلش اخیر هایسال در  .نمود استفاده

بخش   مشاركت های  پروژه های چالش  بررسي به  2002  و لویس گریمسي و  2008  همکاران و زو1997  ,همکاران گالیمور و مثال

 انجام شده PPP قراردادهای در مؤثر  عوامل ساختاربندی و جهت شناسایي در  بسیاری های تلش .پرداختند خصوصي -عمومي

 و چن 2010 سال در .كردند بررسي را بریتانیا در PPP هایه  پروژ های CSF همکارانش و لي 2005 سال در نمونه برای .است
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چین   كشور در PPP های ه پروژ در موثر عوامل بررسي به هنگ و چین مشابهي در تحقیقات لي، نامه پرسش توسعه با  همکارانش

 سال در  همکارانش و جي ان .كردند مقایسه لي با تحقیقات را نتایج و كنند شناسایي را موثر عامل 18 توانستند و پرداختند،

موضوعي   ادبیات گسترده بررسي از  پس آنها .پرداختند  PPP ههای پروژ  برای  سنجي امکان مرحله در  موثر عوامل بررسي به  2012

اقتصادی،   و مالي عوامل فني، عوامل كلي دسته  پنج به را  این عوامل نهایت در و كنند شناسایي را  عوامل زیادی تعداد توانستند

و   خصوصي بخش نظران بین نظر اختلف كردند تلش ادامه و در كردند بندی تقسیم عوامل مابقي  و اجتماعي و سیاسي عوامل

نهایت  در و  بپردازد PPP ههای  پروژ در فعالین رضایت بررسي معیارهای به ادامه  در  آنها .كنند بررسي  را  كنندگان مصرف و دولتي

 2010سال در  همکارانش و ازرهون .دهند نشان فعالین رضایت را با شده شناسایي معیارهای از معیار 6 میان ارتباط توانستند تنها

 17توانستند نهایت در آنها .كنند شناسایي را ونچر جوینت  ههای در پروژ عملکرد ارزیابي در متفاوت های جنبه تا كرد تلش

 قراردادهای مشاركت های چالش مشخص به طور  2010  ساقیر و وآیر كنند شناسایي قراردادها این برای را مهم عملکرد معیار

 عملکرد و ارزیابي موفقیت معیارهای شناخت به مربوط بحث .كردند راهسازی بررسي های پروژه در را خصوصي -عمومي بخش

 در 2006  پژوهش جفریز به  مثال برای است، گرفته  قرار  پژوهشگران توجه  اخیر مورد های سال در مشاركتي قراردادهای نهایي

 مشاركت هایپروژه عملکرد ارزیابي برای یافته ساختار مدل یک  همکاران و یوان  ،2012درسال .كرد اشاره توان  مي زمینه این

 .كردند ارائه خصوصي -عمومي

 روش تحقیق  . 3

 اطلعاتي، هایسایت شامل ایكتابخانه روش.  خواهد شد  استفاده روش  دو از اطلعات آوری  جمع برای پژوهش این در

 همچنین و نشریات  و  ها روزنامه، ها پروژه به مربوط مدارک و  اسناد  انگلیسي، و فارسي و بروز معتبر مقاالت  و  مجلت كتاب،

استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي .  خواهد بود متخصصان  و مدیران كارشناسان، خبرگان، از تعدادی با مشورت و مصاحبه

  بر اساس  گذشته  تجربیات  اساس  بر  است كه  سواالتي  شامل  خواهد شد. پرسشنامهجمع آوری اطلعات در این پژوهش استفاده  

و افزون بر آن مصاحبه با مدیران اجرائي و ناظران پروژه جهت   تهیه خواهد شد   اجرای موفق پروژه های عمرانيعوامل دخیل در 

 صورت   به  شده  مبادله  مطالب  تنوع  ایجاد   و   كیفیت  حفظ  دلیل  به  نیز  مي پذیرد. مصاحبهافزایش تجارب و اطلعات محقق صورت  

 تحلیل خواهند شد. AHPداده های جمع آوری شده نیز به روش    فت.خواهد گر نشده( صورت پیشبیني قبل از )سواالت آزاد

 جمع آوری داده و تحلیل  . 4

  10مصاحبه با خبرگان این حوزه با حداقل    PPPآوری اطلعات كیفي برای شناسایي چالش های قراردادهای  به منظور جمع

كه یک روش غیر تصادفي است،    هدفدارگیری  سال سابقه در دستور كار قرار گرفت. به جهت تشکیل جامعه آماری روش نمونه

  های ساخت و قراردادهای مشاركتي بودندو كارشناسان حوزه پروژه   مدیراننفر كه همگي از    14انتخاب شد. پس از مصاحبه با  

   چالش ها شدند.  ها منجر به شناسایي ها فرا رسید. نتایج حاصل از مصاحبهزمان تحلیل مصاحبه

چالش های شناسایی شده  .1جدول  

 چالش ساخت و بهره برداری  چالش بخش خصوصي  چالش بخش عمومي 

ها سلب مالکین یا ملي سازی دارایي پروژه برداری از تغییر در بهره تغییر قانون مالیات    

گیری دولتي ضعیف فرایند تصمیم  افزایش زمان و هزینه ساخت  تغییر دیرهنگام طراحي  

 مناقشات و نواقص در قرارداد  چالش پسماند  تضاد قوی سیاسي 

 هزینه زیاد در نگهداری  تورم  ثبات دولت 

برداری بهرهافزایش هزینه  كمبود روال تدارک خصوصي خدمات دولتي سطح پشتیباني دولتي   

 كاهش كیفیت  كم تجربگي نیروی انساني  موافقت و تصویب پروژه 

 كشش مالي پروژه  انحراف قرارداد

 حوادث مؤثر اقتصادی  PPPكمبود تجربه در قراردادهای 

  ورشکستگي سازمان  
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هایي هستند كه عامل  های بحراني چالششود. چالشها مي، تنها راهي است كه منجر به عملکرد بهتر پروژهشناسایي چالش

اهمیت تشخیص داده  های كمهای بحراني از چالشكه چالشها نیز هستند؛ بنابراین درصورتياصلي به وجود آمدن سایر چالش

روشني درک نشده و درنتیجه فرایند مدیریت چالش و تخصیص صحیح چالش اثربخشي  های بحراني و مؤثر بهنشوند اهمیت چالش

ها زودتر و تا حد ممکن در مراحل اولیه چرخه حیات پروژه شناسایي شوند فرآیند مدیریت  الزم را نخواهد داشت. هر چه چالش

های مناسب برای و موانع پروژه و تخمین هزینه ها  تنها تشخیص محدودیتتر و مؤثرتر خواهد بود؛ زیرا این موضوع نه چالش ساده

ترین گام  گردد . شناسایي چالش، مهمسازد بلکه باعث افزایش توان مدیر پروژه در تخصیص مناسب چالش ميآن را ممکن مي

ت از لیسها تهیه چکهای شناسایي چالششیوه   بهترینریزی و مدیریت چالش است . یکي از  در مدیریت چالش و اساس برنامه

دهد.  ها را پیشنهاد ميبندی چالشهای متفاوتي برای دستهها با توجه به عوامل داخلي و خارجي پروژه است. وایدمن روشآن 

های موجود بندی دوم، چالشگرفته است. روش تقسیمبندی با توجه به ماهیت و نوع عدم قطعیت پدیده شکلروش اول دسته

ها و سرچشمه علت وقوع ها با توجه به طبیعت آندر پروژه هستند. در رویکرد سوم چالش  در هر گروه دارای محل اثر یکساني

ها باشد.  بندی چالشتواند راهکاری مناسب جهت شناسایي و دسته گردند. توجه به منابع تولید چالش ميبندی ميها تقسیمآن 

بر اساسمنابع تولید چالش در پروژه ها در مراحل مختلف چرخه حیات پروژه، وقوع چالش  های مشاركتي تنوع زیادی دارند. 

ها نیز به همین صورت گیرد. چالشاندازی را در برميریزی و طراحي، اجرا و راهسنجي، برنامهازآنجاكه انجام پروژه، مراحل امکان

ها در دو  ت. از این منظر، چالشها اسها بر اساس عوامل مؤثر بر آنبندی چالششوند. یکي دیگر از معیارها، دستهبندی ميتقسیم

گیرند. با شناسایي چالش ها و دسته بندی آنها به  های ناشي از عوامل داخلي پروژه قرار ميگروه ناشي از عوامل خارجي و چالش

مه  (. با جمع آوری پرسشناGuidence et al., 2014نفر قرارگرفت)  5سه دسته پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبي تهیه و در اختیار  

  AHPو روش میانگین هندسي، داده ها به روش    2019ها و تبدیل آنها به یک پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اكسل ورژن  

 تحلیل شد كه نتایج آنها به قرار زیر است.

دهی چالش های اصلی  وزن .2جدول   

 
 وزن  چالش بخش عمومي  چالش بخش خصوصي  چالش ساخت و بهره برداری 

بهره برداری چالش ساخت و    1.000 0.803 0.267 0.188 

 0.391 1.552 1.000 1.246 چالش بخش خصوصي 

 0.421 1.000 0.644 3.744 چالش بخش عمومي 

و چالش بخش ساخت و    0.391، چالش بخش خصوصي با وزن  0.421در دسته بندی اصلي چالش بخش عمومي با وزن  

اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند. همچنین شاخص ناسازگاری در این ماتریس برابر با  به ترتیب در    0.188بهره داری با وزن  

در دسته چالش یخش عمومي فرایند تصمیم گیری دولتي ضعیف،    بودن قابل قبول است.  0.1است و به دلیل كمتر از    0.045

همچنین ثبات دولت و سلب مالکین دارای تضاد قوی سیاسي و موافقت تصویب پروژه به ترتیب دارای بیشتری چالش بودند و  

   كمترین چالش هستند. 

اولویت بندی چالش های عمومی .3جدول   

 وزن نهایي  وزن سرگروه  وزن  چالش بخش عمومي 

گیری دولتي ضعیف فرایند تصمیم  0.282 0.421 0.119 

 0.084 0.421 0.199 تضاد قوی سیاسي 

 0.072 0.421 0.171 موافقت و تصویب پروژه 

 0.054 0.421 0.129 انحراف قرارداد

 PPP 0.085 0.421 0.036كمبود تجربه در قراردادهای 

 0.025 0.421 0.060 سطح پشتیباني دولتي 

ها سلب مالکین یا ملي سازی دارایي  0.043 0.421 0.018 

 0.013 0.421 0.031 ثبات دولت 
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اولویت بندی چالش های بخش خصوصی   .4 جدول  

 وزن نهایي  وزن سرگروه  وزن  چالش بخش خصوصي 

 0.093 0.391 0.2374 تورم 

 0.068 0.391 0.1731 تغییر دیرهنگام طراحي 

 0.057 0.391 0.1455 چالش پسماند 

 0.046 0.391 0.1178 تغییر قانون مالیات 

 0.036 0.391 0.0908 كم تجربگي نیروی انساني 

دولتيكمبود روال تدارک خصوصي خدمات   0.0718 0.391 0.028 

 0.028 0.391 0.0714 كشش مالي پروژه 

 0.020 0.391 0.0507 حوادث مؤثر اقتصادی 

 0.016 0.391 0.0414 ورشکستگي سازمان 

و چالش پسماند با وزن    0.068، تغییر دیر هنگام طراحي با وزن  0.093در دسته چالش های بخش خصوصي تورم با وزن  

 بیشترین وزن و حوادث موثر اقتصادی و ورشکستگي سازمان دارای كمترین چالش هستند.دارای  0.057

اولویت بندی چالش های بخش ساخت و بهره برداری  .5جدول   

 وزن نهایي  وزن سرگروه  وزن  چالش ساخت و بهره برداری 

 0.064 0.188 0.339 مناقشات و نواقص در قرارداد 

 0.042 0.188 0.225 كاهش كیفیت 

 0.026 0.188 0.139 افزایش زمان و هزینه ساخت 

برداری افزایش هزینه بهره  0.129 0.188 0.024 

 0.018 0.188 0.096 هزینه زیاد در نگهداری 

برداری از پروژه تغییر در بهره  0.072 0.188 0.014 

دارای بیشترین چالش بوده و پس از   0.064وزن در دسته چالش های ساخت و بهره برداری مناقشات و نواقص در قرارداد با 

در اولویت های بعدی هستند. همچنین   0.026و    0.042آن چالش كاهش كیفیت و افزایش زمان و هزینه ساخت با وزنهای  

 دارای كمترین وزن بوده و كمترین چالش در قراردادهای مشاركتي است.  0.014چالش تغییر در بهرهبرداری از پروژه با وزن 

بزرگترین چالشي است   0.119شود فرایند تصمیم گیری دولتي ضعیف با وزن مشاهده مي صفحه بعدهمانطور كه در جدول 

قرار دارد كه این روزها اكثر پروژه ها با آن دست و پنجه نرم   0.093كه در این حوزه وجود دارد. پس از این چالش تورم با وزن  

جای گرفته است. در میانه این اولویت بندی كمبود روال تداركات   0.084زن  كنند. در اولویت سوم تضاد قوی سیاسي با ومي

خصوصي خدمات دولتي، كشش مالي پروژه، افزایش زمان و هزینه ساخت، سطح پشتیباني دولتي قرار گرفته اند. كمترین چالش  

 ها نیز ورشکستگي سازمان، تغییر در بهره برداری از پروژه و ثبات دولت قرار دارند.  
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اولویت بندی چالش ها .6دول ج  

 وزن  چالش پسماند  اولویت 

گیری دولتي ضعیف فرایند تصمیم 1  0.119 
 0.093 تورم  2
 0.084 تضاد قوی سیاسي  3
 0.072 موافقت و تصویب پروژه  4
 0.068 تغییر دیرهنگام طراحي  5
 0.064 مناقشات و نواقص در قرارداد  6
 0.057 چالش پسماند  7
 0.054 انحراف قرارداد 8
 0.046 تغییر قانون مالیات  9
 0.042 كاهش كیفیت  10
 PPP 0.036كمبود تجربه در قراردادهای  11
 0.036 كم تجربگي نیروی انساني  12
 0.028 كمبود روال تدارک خصوصي خدمات دولتي 13
 0.028 كشش مالي پروژه  14
 0.026 افزایش زمان و هزینه ساخت  15
 0.025 سطح پشتیباني دولتي  16
برداری افزایش هزینه بهره 17  0.024 
 0.020 حوادث مؤثر اقتصادی  18
ها سلب مالکین یا ملي سازی دارایي 19  0.018 
 0.018 هزینه زیاد در نگهداری  20
 0.016 ورشکستگي سازمان  21
برداری از پروژه تغییر در بهره 22  0.014 
 0.013 ثبات دولت  23

 جمع بندی و نتیجه گیری . 5

های  است؛ از راهنفع بودن مردم  شهری با محوریت ذی  –پروژه های عمراني یکي از مسائل مهم امروز دنیا برای توسعه، ایجاد 

بروندرون و  زیرساختشهری  تا  گرفته  نميشهری  دنیا  در  اقتصادی  هیچ  امثالهم.  و  اطلعات  فناوری  ایجاد  های  بدون  تواند 

های الزم پیشرفت مناسبي داشته باشد. از گذشته تا به امروز بنا به دالیلي نظیر باال بودن هزینه، طوالني بودن مدت  زیرساخت 

ها بر عهده بخش عمومي  بنیه ضعیف مالي و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصي، ایجاد زیرساخت  بازگشت سرمایه،

های دولتي و عمومي بوده است. اما امروزه، واضح است كه بخش دولتي نیز بدون كمک بخش خصوصي  و یا همان دولت و سازمان

تر است و ها نزد بخش خصوصي قوی زد، چرا كه بسیاری از تخصص بپردا  پروژه های مختلفتواند به ایجاد بهینه و مناسب  نمي

 .ها داردبخش خصوصي معموال توانایي باالتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه

ها در بخش عمومي  استفاده از تمام تخصص  پروژه های مختلفتوان نتیجه گرفت، بهترین حالت برای ایجاد بهینه  پس مي

های قانوني بخش عمومي و از همه ها( و در بخش خصوصي، استفاده از حمایتمحلي و نیز شهرداری )شامل دولت ملي، دولت  

خصوصي« از چنان   - تر منابع مالي در هر دو بخش است. برای همین امر است كه امروزه بحثي به نام »مشاركت عموميمهم

به    . اندهای آموزشي برای آن كردهام به ایجاد دورهاهمیتي برخوردار شده كه بسیاری از موسسات مالي و دانشگاهي بزرگ اقد

منظور ارضای اهداف این پژوهش بر این اساس و با توجه به آنچه در فوق مورد بررسي قرار گرفت، چهار عامل كلیدی و مؤثر در  

 خصوصي، به شرح زیر قابل ذكر مي باشد: -طرح های مشاركت دولتي اجرای موفق
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 زادانه به بازار و امکان رقابت عادالنه و بدون تبعیض در بستر اقتصادی جامعهحصول اطمینان از دسترسي آ •

 خصوصي-حفاظت از منافع اقشار جامعه و حداكثر نمودن ارزش افزوده طرح های مشاركت دولتي •

تعریف سطح بهینه كمک های دولتي هم به منظور شناسایي پروژه های ضروری و بادوام و هم به جهت جلوگیری از  •

 ن سوءاستفاده از اموال دولتي برای كسب سودهای بادآورده امکا

 ارزیابي مؤثرترین نوع مشاركت با توجه به نوع پروژه مورد نظر •

قرار داده است،    خصوصي، راهکارهایي را مورد بحث و بررسي-خبرگان و مسئوالن برای انجام موفق طرح های مشاركت دولتي

 كه در ذیل به آنها اشاره مي شود: 

روژه ها زماني باید انجام شوند كه احتمال یکي شدن و همسویي منافع مجری و صاحب طرح درحد باالیي وجود  این پ  •

داشته باشد. در این حالت شناسایي مشاركت كنندگان )با توجه به نوع پروژه های نیازمند به مشاركت( از اولویت بسیار باالیي  

 برخوردار خواهد بود. 

 انجام شوند كه منافع حاصل از اجرای آنها از قبل به طور شفاف مشخص شده باشد. این پروژه ها زماني  •

این پروژه ها باید زماني اجرا شوند كه در حد امکان عوامل تأثیر گذار بر روند اجرای آنها از قبل شناسایي و راه حل   •

 رفع موانع احتمالي برای آنها طراحي شده باشد. 

بخش خصوصي( باید به نحو مؤثر و فعاالنه در جهت اجرای موفق پروژه تلش و   تمامي شركاء )چه بخش دولتي و چه •

 با یکدیگر همکاری كنند. 

اهداف باید برای تمامي شركاء )چه بخش دولتي و چه بخش خصوصي( به طور شفاف مشخص باشد. درضمن نقش هر   •

 یک از شركاء در رسیدن طرح به نتایج آن باید به دقت تعریف شده باشد. 

چالش های مربوط به پروژه به نحوی به هر یک از ذینفع های پروژه تخصیص داده شود كه در مجموع )چالش    باید  •

 پروژه( به حداقل كاهش یابد. 

باید كیفیت اجرای طرح و همچنین عملکرد بخش های عمومي و خصوصي با طراحي سیستمي خاص اندازه گیری و   •

 انحرافات تصحیح شود. 

 منابع . 6

 زیرساختي های پروژه واگذاری  در مالي  تامین نوین نظام عنوان ارزیابي با مالي مدیریت دكتری اخذ  جهت نامه ، پایان1389احمدی،  

 .هیبتي فرشاد دكتر آقای راهتمای با ،  تحقیقات و علوم واحد اسلمي آزاد آن دانشگاه برای مناسب الگوی ارائه و خصوصي بخش به دولتي

 فصلنامه ، ای جاده نقل و  های حمل زیرساخت توسعه در خصوصي بخش جذب مشاركت  چگونگي بررسي1389شهبازی، تركان، ؛

 ( 57)19 راهبرد،

؛  اولین  مشهد، شهرداری خدمات شهری معاونت در یسازی خصوص  شهای رو و مشکلت، تأثیرات بررسي1390مظهری، رحماني 

 .شهری  اقتصاد همایش

صنعتي   دانشگاه انتشارات اول، چاپ ایران، زیربنایي قراردادهای در  آن وكاربرد BOT (1385(سهیل،  شایق، محمدحسن؛ سبط،

 امیركبیر 
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 اقتصادی  امور معاونت : تهران .( اول )چاپ ایران در سازی خصوصي سیاست عملکرد ارزیابي .1382 .كمیجاني،

  رویکرد   با  ایران  آزادراه  های  پروژه   مالي  تأمین   منظور  به  دولتي-خصوصي  مشاركت  مناسب  روش  انتخاب".  1393  نورزایي,  گلبچي

AHP."  537-523(:  3)6  نقل  و  حمل  مهندسي  پژوهشي-علمي  فصلنامه . 

 سومین همایش ، شهری های پروژه  در خصوصي ، عمومي  مشاركت روش  به مالي تامین شناسي ،آسیب1389فرهادی، احمدی، موسوی،

 تهران  راهکارها، و  مشکلت و شهرداریها مالیه

 درحال در كشورهای زیرساخت ههای پروژ مالي منابع افزایش هدف با گذاری خارجي سرمایه جذب روش" 1388  اهلل عصمت نورزایي،

 گلبچي  محمود :راهنما استاد  تهران، دانشگاه مدیریت پروژه، ارشد، كارشناسي نامه پایان "توسعه

 و مركزی تهای دول ههای زیرساختي پروژ واگذاری در مالي تأمین نوین نظام :خصوصي   -عمومي مشاركت .1388 .احمدی، هیبتي، ؛

 .ایران در تأمین مالي نظام توسعه المللي بین  كنفرانس اولین .بخش خصوصي به محلي

ایران،   برای ارائه الگو و خصوصي عمومي های مشاركت با اقتصادیآزادی   ،رابطه1388، نیکومرام رودپشتي ، رهنمای هیبتي ، احمدی ،
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