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Abstract: 
State and local governments provide more than two thirds of highway funding and are 

responsible for developing and delivering most of our transportation infrastructure. But many 

of these agencies do not have enough funds to maintain the existing transportation system, let 

alone expand it. In response, many agencies are looking for public private partnerships (P3s) 

to allow them to get more done with less. FHWA prepared these series of papers to enable 

transportation agencies to make informed decisions with respect to P3s by exploring the myths 

and realities of this complex - but often effective - project finance and delivery approach. 

P3s are contractual agreements between a public agency and a private entity that allow 

greater private sector participation in delivering and financing of transportation projects than 

other 15 approaches, which are traditionally used. With P3s, private firms take on the risks of 

some or all of the financing, constructing, operating, and/or maintaining a transportation 

facility in exchange for a future revenue stream. This is a departure from the traditional model 

where private contractors construct projects based on a public design using public funding, 

after which public agencies take responsibility for long-term operations, maintenance, and 

rehabilitation. 

 

 

Keywords: Government Infrastructure Projects, Ranking Challenges, Public-Private Participation, 

Public-Private Contracts. 

 

                                                      
1. Corresponding author: sohrabi258@yahoo.com 

2. ali.rostami318@yahoo.com 

http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=399488&_au=Qasem++Fouladi&lang=en
http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=352368&_au=Hossein++Dehghani+Poudeh&lang=en


P a g e  | 139 
 

١٣٩ 
 

 
  
  
  
  

  
  

در  یدولت- یمشارکت بخش خصوص يموجود در قراردادها يها چالش يبند رتبه
 زیربنایی يها پروژه

  
  ) 08/08/1396: تاریخ پذیرش 16/12/95: تاریخ دریافت(  
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  چکیده

و  یـران نه در ا ياقتصاد یچچراکه ه ؛است یرساختیو ز یربناییز یساتتأس یجادبه توسعه، ا یابیدست يبرا یااز مسائل مهم امروز دن یکی
بودن  یطوالن ینه،همچون باال بودن هز یلیبنا بر دال. داشته باشد یمناسب یشرفتالزم پ هاي یرساختز یجادبدون ا تواند ینه در جهان نم

بـر عهـده بخـش     ها یرساختز یجاد، همواره ا...و یو مقررات از بخش خصوص ینقوان یتحما و عدم یضعف مال یه،مدت بازگشت سرما
 یتأمین مـال  يبرا ی، مدلPPPهمان  یا یخصوص-یموممشارکت ع. بوده است یو عموم یدولت يها همان دولت و سازمان یا یعموم
مطالعـه بـا    یـن ا در. برق اسـت  یدتول يها ها و کارخانه فرودگاه ی،ارتباطات هاي یستمس يها و زیربنایی مثل پروژه یرساختیز يها پروژه

هـاي   چالشبه موضوع  یديجد یهتازه از زاو یمطالعه قرار دارند و با نگاه یندر چارچوب ا يکه ازنظر ماهو یشیناستفاده از مطالعات پ
از منظـر کارفرمـا،    ها این چالششد تا  یشد و سعیی توجه بناریز يها در پروژه یدولت-یمشارکت بخش خصوصموجود در قراردادهاي 

ها نشان داد که بستر  پرسشنامه نتایج. نفر بود  120ي آماري موردبررسی  در این تحقیق جامعه. شود بررسیرتبه  یمانکارانمشاوران و پ
ع انو م  ترین چالش ابهامات آن مهم یا ینمسائل مربوط به قراردادها و قوان ینو همچن یکاف هاي ینپروژه و تضم یتأمین مال يالزم برا

مشکالت در  ینحل ا براي ،جهیدرنت. هستند) ها بزرگراه( ییبنایرز يها در پروژه یدولت-یمشارکت بخش خصوص يقراردادها يرو یشپ
  .مناسب تمرکز شود یموانع و تأمین بستر مال ینبرداشتن ا يبر رو یدبا یهاي آت پروژه

  : واژگان کلیدي
  .یی؛ کارفرمایانبنایرز يها پروژه ی؛دولت-یمشارکت بخش خصوص
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  مقدمه -1

 یربر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تأخ یدبسیاري از اقتصاددانان با تأک
و کیفیـت پـایین خـدمات عمـومی در      گـذاري  یهزیرساختی به علـت کمبـود سـرما    يها در تکمیل پروژه

نامناسب یا مداخله مسـتقیم دولـت در طراحـی، سـاخت،      هاي یاستتوسعه را ناشی از س کشورهاي درحال
مانند بانک جهانی  المللی یننهادهاي اقتصادي ب اقتصاددانانِ ،رو ینازهم. دانند یتأمین مالی و پشتیبانی م

پول و بسیاري از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی را کنار گذارده  المللی ینو صندوق ب
 ییهـا  حل زیرساختی، راه يها توسعه پروژه یقو براي رفع مشکالت و افزایش ارائه خدمات کشورها از طر

  .]1[ ها است حل خصوصی ازجمله پرکاربردترین این راه-را پیشنهاد کردند که مشارکت عمومی
اینکه بخش دولتـی نسـبت بـه تـدارك دارایـی       يجا به ،خصوصی-در نظام تأمین مالی مشارکت عمومی

ك و و ارائه خدمات عمومی اقدام کند، این بخش خصوصی است که دارایـی موردنیـاز را تـدار    اي یهسرما
الزحمه خـود   شده حق و در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه کند ینسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام م

-قرارداد مشـارکت عمـومی   یقدر این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طر. کند یرا دریافت م
بخـش  . بپـردازد ) سـال  30تـا   15بـین   معمـوالً (خصوصی به ارائه خدمات وسیعی در طی مدت قـرارداد  

عمومی هم ضمن برخورداري بهینه از تخصص، منابع و نوآوري بخش خصوصی قادر خواهد بـود تـا بـه    
و مقاصـد بسـیاري    ها ینهخصوصی در زم-هاي عمومی از مشارکت. ارائه خدمات کارا و اثربخش اقدام کند

  .]2[ شود یفاده مفیزیکی تا ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی است هاي یرساختهمچون ایجاد ز
شرکت مشترك  یسداخلی براي ایجاد مشارکت مدنی، کنسرسیوم یا تأس يها رغیب و حمایت از شرکتت

مشـارکتی   هـاي  گـذاري  یهدر اولین گـام، تـرویج و توسـعه سـرما    . با شرکاي خارجی راهبردي مؤثر است
 يها مشارکتی بخش گذاري یهمفهوم سرما. است ها یاستس ینتر دولتی و خصوصی از زودبازده يها بخش

ـ  گذاري یهسرما يها ، به پروژهشود یگفته م PPPبه آن  که اختصاراً 1خصوصی و عمومی  شـود  یاطالق م
با مشـارکت یـک یـا چنـد شـرکت      ) یا دولت محلی(دولت مرکزي  هاي یرمجموعهیکی از ز ،ها که در آن

 يانـداز  و درآمدهاي ناشـی از راه  گیرد یپروژه را بر عهده م يبردار خصوصی، تأمین مالی و ساخت و بهره
مشارکت با بخش خصوصی . شود یها تقسیم م پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک از شرکا بین آن

، انگیزش، تأمین مـالی و تسـهیم ریسـک را بـه     يها، نوآوري، فنّاور مانند اثربخشی، مهارت هایی یژگیو
  .]2[ همراه دارد

 هـاي  گذاري یهسرما ینسود ا ینهستند و همچن یرقابت يتوسعه بازارها یساسا نیازهاي یشپ ها یرساختز
ـ   يدر کشورها یتوسعه مل .]3[است  یادز یاربس ها یرساختکالن در بخش توسعه ز از  یشجهان سـوم ب

 ینـه زم یمشارکت و وفاق اجتماع یننبود ا. فعال افراد جامعه وابسته است و یبه مشارکت اجتماع یزهر چ
جامعـه فـراهم   ) یو عمـوم  یخصوصـ (مختلـف   يهـا  عملکرد بخش یانبرخورد، اختالف و تضاد را در م
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در  یبخـش خصوصـ   يهـا  نقـش مشـارکت   یشمعطوف به افزا یدقطعاً نگرش دولت با رو، ینازا کند؛ یم

  .]4[ باشد يو اقتصاد یاسیس ی،اجتماع هاي ینهزم در یژهو فرآیند توسعه و به
 يالزم بـرا  یلپتانسـ  يدولـت دارا  یـت بـا حما  یبخش خصوصـ  یران،توسعه مانند ا درحال يکشورها در

تـأثیر  هـا   پـروژه توان برشـمرد کـه بـر     را می یعوامل که ییو ازآنجا استزیربنایی  يها مشارکت در پروژه
کشور  ياقتصاد یاسی،س یطزیربنایی و شرا يها محدود بودن منابع و گسترده بودن پروژه گذارند، نظیر می
 یريپـذ  رقابت یش، افزايبه رشد اقتصاد یدنبا اهداف شتاب بخش( 44 صلبر ا یدولت مبن هاي یاستو س

ـ   یو تعاون یخصوص يها سهم بخش یشو افزا یدر اقتصاد مل و  یـت قـانون حما  یـز و ن )یدر اقتصـاد مل
داده و کمتر بـه   اهشزیربنایی ک يها دارد که مداخله خود را در پروژه یلدولت تما گذاري، یهسرما یقتشو

  .بپردازد یها از بودجه عموم پروژه یتأمین مال
ها و موانـع   چالش یبررسینه زم دري پیشین، تحقیقی مشابه ها پژوهش، در گرفته انجامهاي  یبررسطبق 

زیربنایی از منظر کارفرما، مشاوران  يها در پروژه دولتی–یمشارکت بخش خصوص يقراردادها يرو یشپ
مـاهوي در   ازنظـر یافت نشد؛ لذا در این مطالعـه بـا اسـتفاده از مطالعـات پیشـین کـه        رتبه یمانکارانو پ

چارچوب این مطالعه قرار دارند، با نگاهی تازه و از زاویه جدیدي به موضوع نگریسته خواهد شـد و سـعی   
در  دولتـی –یمشـارکت بخـش خصوصـ    يقراردادها يرو یشها و موانع پ چالش یبررسخواهد شد تا به 

، در این تحقیق تـالش  درواقع. بپردازیمرتبه  یمانکارانزیربنایی از منظر کارفرما، مشاوران و پ يها پروژه
  :شود که به این سؤاالت پاسخ داده شود می

رتبه  مانکارانیزیربنایی بزرگراه از منظر پ يها در پروژه PPP يها و موانع پروژه و قراردادها چالش .1
 ست؟یچ 1

 ؟استچگونه  یدولت در مشارکت با بخش خصوص يها استیو س ارهایمع .2
  ها چگونه است؟ و راهکار کاهش آن يقرارداد يها چالش تیاولو .3

، به بررسی 3در بخش . گیرد هاي پیشین انجام می ، مروري بر پژوهش2در ادامه این تحقیق و در بخش 
ـ ا در یخصوص-یعموم بخش مشارکتهاي  چالش شناسـی   ، روش4در بخـش  . شـود  پرداختـه مـی   رانی

 6شـود و در بخـش    ها پرداخته می به تحلیل داده 5در بخش . شود پایه رویکرد فازي بیان می بر قیتحق
  .شود بندي این تحقیق بیان می گیري و جمع ، نتیجه7در بخش  تیدرنهابحث کرده و 

  
  هاي پیشین مروري بر پژوهش -2

 ؛زیربنـایی و زیرسـاختی اسـت    یسـات به توسعه، ایجـاد تأس  یابییکی از مسائل مهم امروز دنیا براي دست
 پیشـرفت  الزم هـاي  زیرسـاخت  ایجـاد  بـدون  توانـد  یایران و نه در جهان نم چراکه هیچ اقتصادي نه در

تاکنون، بیانگر  هنحوه مشارکت در آن از گذشت ووساز  ساخت وضعیت به گذرا نگاهی. باشد داشته مناسبی
مچون باالبودن هزینه، طوالنی بودن مدت بازگشت سرمایه، ضـعف مـالی و   آن است که بنا بر دالیلی ه
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ها بر عهده بخـش عمـومی    همواره ایجاد زیرساخت ،...قوانین و مقررات از بخش خصوصی و یتحما عدم

تجربه نشـان داد کـه بخـش     یزازآن ن پس .]5[ هاي دولتی و عمومی بوده است یا همان دولت و سازمان
 یسـات تأس مناسـب  و بهینـه  ایجـاد  به باید کهطور  آن تواند ینم ،دولتی هم بدون کمک بخش خصوصی

نبود  ي،مالی قو یهبن نبود همچون عللی به نیز خصوصی بخش طرفی، از. بپردازد ها زیرساخت و زیربنایی
نتوانست مکمـل خـوبی بـراي دولـت در     ) ها نامه ضمانت(ها و نداشتن تعامل با بانک  انسجام میان تشکل
هـاي   ، مدلی براي تأمین مـالی پـروژه  1PPPخصوصی یا همان -مشارکت عمومی. بخش مشارکت باشد

 هاي تولیـد بـرق اسـت    ها و کارخانه هاي ارتباطاتی، فرودگاه هاي سیستم زیرساختی و زیربنایی مثل پروژه
]6[.  

، بسیاري از کشورها بـا مشـکل   است میالدي 1980و  1970هاي بین دهه  در سال PPPاصلی  خاستگاه
هـا و   بود که فشار بـراي گسـترش زیرسـاخت    یدر حال ینرو شدند و ا بخش عمومی روبه یادهاي ز بدهی

 جـاد که معمـوالً در ای  یها به فکر تشویق بخش خصوص دولت. شد روز بیشتر می زیربنایی روزبه یساتتأس
هاي تولیـد بـرق کـه     به این صنایع افتادند؛ صنایعی مثل کارخانه ها دخالتی نداشت، براي ورود زیرساخت

اولین برنامه براي ایجاد چنین قراردادهایی در دولت بریتانیا در سـال  . در انحصار بخش دولتی بود معموالً
ایـن برنامـه   . شـد  جـاد خصوصی ای-هاي مشارکت عمومی براي تشویق برنامه 2PFIتحت عنوان  1992

بسـیاري از   یـز در اسـترالیا ن . بیشتر روي کاهش نیاز بخش عمومی بـراي اسـتقراض تمرکـز کـرده بـود     
  .]7[ آغاز کردند PFIخصوصی بر اساس -هایی براي مشارکت عمومی هاي ایالتی برنامه دولت

خصوصـی اشـاره بـه موافقـت صـورت گرفتـه طـی        -، مشارکت عمومی)1389(به بیان شمس و شمس 
قراردادي بین یک بنگاه عمومی و بخش خصوصی دارد که به بخش خصوصی اجازه مشارکت بیشـتري  

ین مباحث رشـد و  تر مهمسازي به یکی از  یخصوصهرچند امروزه . دهد یمي زیربناي ها پروژهدر تحویل 
سازي دارد،  یخصوصیی که با ها تفاوت باوجودخصوصی -توسعه تبدیل شده است، لیکن مشارکت عمومی

سـازي   یخصوصـ  وکـار  کسـب . سازي نماید یخصوصتواند کمک شایانی براي رسیدن به اهداف اصلی  یم
یجادشده و مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده اي است که توسط دولت وکار کسبشده، فعالیت و 

  .است
ـ  یهموانـع سـرما   تـوان  یکـه مـ   کند می یاندر مقاله خود ب ]8[ محمدباقر نوبخت حضـور بخـش    و ذاريگ

 بنـدي  تقسـیم  یو فرهنگـ  یحقوق یاسی،را به موانع اقتصادي، س یراندر ا یدر کنار بخش دولت یخصوص
ـ  یخـارج  و داخلـی  معتبـر  مجـامع  در ،شـده  ارائه راهکارهاي شده و مطرح موانع اساس بر. کرد  تـوان  یم
 توسعه و. عرصه ارائه داد یندر ا یبا مشارکت بخش عموم یبراي حضور قوي بخش خصوص ییکارها راه

  .استراستا  ینراسخ در ا یمند عزمیازاجراي راهکارها ن
 مـورد  يا ونقل جاده حمل هاي یرساختدر توسعه ز یجلب مشارکت بخش خصوص یچگونگ ]9[ منبعدر 

                                                        
١ Public Private Partnership 
٢ Private Finance Initiative 
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هـا،   بخش در اجراي پـروژه  ینا یینپا اییو کار یمنابع دولت یتها، محدود آن یانبه ب. ی قرار گرفتبررس

 یـزه انگ یجـاد راستا، ا یندر ا. ستجلب کرده ا یبخش خصوص هاي يتوجه دولت را به استفاده از توانمند
برخـوردار   ییباال یتبخش، از اهم ینا هاي یو کاهش مخاطرات و رفع نگران یردولتیمناسب در بخش غ

  .است
در معاونـت   یخصوصـ -یمشـارکت عمـوم   يها و روش یراتمشکالت، تأث یزان،م یبه بررس ]10[مقاله 

و  یراتمشـکالت، تـأث   یف،وظـا  ییمنظور، پس از شناسـا  ینبد. خدمات شهري شهرداري مشهد پرداخت
واگـذاري   یزانم یهاي مختلف خدمات شهري به بررس در سازمان یخصوص-یهاي مشارکت عموم روش

هـاي مشـارکت    و روش یراتمشـکالت و تـأث   يبنـد  رتبه ینو همچن یمختلف به بخش خصوص وظایف
 یافته واگذاري تحقق یزانها، م سازمان یدر تمام یق،تحق ینا یجمطابق نتا .پرداخته شد یخصوص-یعموم
رات یتـأث  ینتر مهم. بوده است) بالقوه(واگذاري  یتقابل یزانکمتر از م) بالفعل( یبه بخش خصوص یفوظا

 بـراي  یفـراهم شـدن فرصـت کـاف     :انـد از  طبـق نظـر کارشناسـان عبـارت     یخصوص-یمشارکت عموم
کمتـر شـدن دغدغـه     ی،رسـان  خـدمات  یـات و کنتـرل عمل  یریتمـد  یت،ها براي نظـارت، هـدا   شهرداري
 ییکارا یشهاي واگذارشده، افزا شاغل در بخش یانسان یرويها در کنترل و اداره حجم باالي ن شهرداري

  .یشتربه منافع ب یابیبراي دست یخصوص یمانکارانها و پ شرکت دهیو باز
ها را موردمطالعـه   روش ینا یريکارگ به یتو قابل یخصوص-یمشارکت عموم يها روشانواع  ]11[مقاله 
ـ   سـهام بـه   یمعرضه مستق ی،مانند عرضه سهام عموم ییها ها از روش آن. ه استقرارداد  یـا  یصـورت کل

 گـذاري  یهواحـدها، سـرما   یکسازمان و تفک یدشرکت، تجد هاي ییفروش دارا ی،به بخش خصوص یجزئ
 یمـان پ ياجـاره، قراردادهـا   يو کارکنـان، قراردادهـا   یریتواحد بـه مـد   يواگذار ی،بخش خصوص یدجد
 یـد خر ي، قراردادهـا BOTساخت، یریتمد یمانکامل، پ یریتمد یمانناقص، پ یریتمد یمانپ یریت،مد

  .برند یخدمات نام م
  
  خصوصی در ایران-ي مشارکت بخش عمومیها چالش -3

 ؛اسـت  یرسـاخت یو ز ییربنـا یز سـات یتأس جـاد یبه توسعه، ا یابیدست يبرا ایاز مسائل مهم امروز دن یکی
 شـرفت یالزم پ يهـا  رسـاخت یز جـاد یبـدون ا  توانـد  یو نه در جهان نم رانینه در ا ياقتصاد چیچراکه ه

 انگریب تاکنون،وساز و نحوه مشارکت در آن از گذشته  ساخت تیگذرا به وضع ینگاه. داشته باشد یمناسب
و  یضعف مـال  ه،یبودن مدت بازگشت سرما یطوالن نه،یهمچون باال بودن هز یلیآن است که بنا بر دال

 یبر عهده بخـش عمـوم   ها رساختیز جادی، همواره ا...و یو مقررات از بخش خصوص نیقوان تیحما عدم
ـ  جربهت زیازآن ن پس. بوده است یو عموم یدولت يها همان دولت و سازمان ای  ینشان داد که بخش دولت

 ییربنایز ساتیو مناسب تأس نهیبه جادیبه ا دیطور که با آن توانست ینم یبخش خصوصهم بدون کمک 
نبود انسـجام   ،يقو یمال هیهمچون نبود بن یبه علل زین یبخش خصوص ،یاز طرف. بپردازد ها رساختیو ز
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دولـت در بخـش    يبـرا  ینتوانست مکمـل خـوب  ) اه نامه ضمانت(ها و نداشتن تعامل با بانک  تشکل انیم

 یرساختیز يها پروژه یتأمین مال يبرا ی، مدلPPPهمان  ایخصوصی -مشارکت عمومی. مشارکت باشد
ـ تول يهـا  ها و کارخانه فرودگاه ،یارتباطات يها ستمیس يها و زیربنایی مثل پروژه  کیشـر . بـرق اسـت   دی

ـ  تواند یم زین یخصوص کیباشد و شر یا محلی یالتیا ،یدر سطح مل تواند یم یبخش عموم شـرکت   کی
خصوصی -مشارکت عمومی. مختلف باشد يها با تخصص ییها از شرکت یومیکنسرس ای یکامالً خصوص

 تیریمد يمدت واگذار قرارداد ساده کوتاه کیاز  تواند یگسترده است که م يبا معنا یلغت ،PPPهمان  ای
ـ ر برنامـه  ،یتأمین منـابع مـال   شاملقرارداد بلندمدت  کیتا  يبردار بهره و اجـرا،   اتیـ سـاخت، عمل  ،يزی
اسـت کـه بـه     یزمـان  PPP يمهم قراردادها ياز کاربردها یکی. ردیرا در برگ... و ينگهدار ،يبردار بهره

 یحت ای یشرکت خصوص کی که ينحو باشد، به ازیگسترده ن یمال يگذار هیو به سرما شرفتهیپ يها مهارت
  .شود یدر بحث مشارکت مطرح م يگریکه خأل د نجاستیا .دیایانجام آن برنپس  از یراحت به یدولت

ـ در ا یو خصوصـ  یمختلف سد راه مشارکت بخش عموم يها چالش یبه معرف ،بخش نیدر ادامه ا  رانی
 .شود یپرداخته م

اصـل   يساز ییدر اجرا یزدگ در کشور و شتاب یخصوص يها موفق پروژه ياز اجرا یقبل يها تجربه نبود
ـ در مراحل مختلف چرخه ح یاساس يها ها با چالش شرکت شدموجب  ،یقانون اساس 44 هـا از   پـروژه  اتی
زیربنـایی   یصوصـ خ يها ازجمله مشکالت عمده در تقبل پروژه. مواجه شوند يبردار تا بهره يریپذ هیتوج

ور کشـ  یو قـانون  یاسیس ،يها با توجه به بستر اقتصاد پروژه یو تأمین مال هیجذب سرما ،ها مانند بزرگراه
 ياقتصـاد  يهـا  میو تحـر  یاسـ یس يفضا ران،یدر ا یمال يعدم رشد بازارها، نهادها و ابزارها. بوده است

در  گـذاران  هیرا بر سرما يادیز سکیر ،ییراو اج یحقوق ستمینابالغ در س نیکشور و قوان هیشده عل اعمال
 .]12[ کرده است لیکشور تحم یخصوص يها پروژه

ـ  يهـا  بودن تعرفه آزادراه نییپا ،رانیموضوعات در ا نیتر از مهم یکی ـ ا. اسـت  یدولت مسـئله باعـث    نی
اضـافه   يشـنهاد یپ ینگینقـد  انیخود را بر اساس جر يها نتوانند تعرفه یمشارکت يها که آزادراه شود یم

ـ ا. اسـت  مانده یهاست که ثابت باق سال یافتیتعرفه در ران،یا یدولت يها از آزادراه یدر برخ. ندینما در  نی
کنندگان بـا   مصرف. ها است از درآمد آن شیمراتب ب آزادراه به نیا يو نگهدار ریتعم نهیاست که هز یحال

ـ   یمشارکت يها که در آزادراه ستندیکم حاضر ن رضعوا نیمشاهده ا را پرداخـت کننـد و    یعـوارض واقع
ـ  يهـا  ها، با توجه به ثابت ماندن تعرفـه آزادراه  متعارف تعرفه شیافزا يرایاذهان مردم پذ . سـت ین یدولت

داده شـود،   حیمردم توضـ  يبرا حیطور صح به دیبا دیجد يها استفاده از آزادراه یو اجتماع يمنافع اقتصاد
ـ گ میخصـوص تصـم   و به یانتخاب روش تأمین مال ،گرید انیب به ؛شود رفتهیدرك و پذ که يطور به در  يری
ـ قـرار گ  یدرآمد راه موردبررسـ  و مسئله کاربران کم شود هیمردم توج يبرا دیعوارض با يورد برقرارم  ردی
]13[. 

ـ بـه ب  .استمشارکت  يقراردادها ،این موضوع گرید يها چالش ازجمله  يبـرا  ،)1389(پـور   انیـ جالل انی
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قرارداد توجه  يکه در آن به دو سو مینظام مناسب هست کی يریکارگ به ازمندین ،نهیقرارداد به کیانعقاد 

در انعقـاد   ینـدگ ینما يهـا  نـه یو هز ینـدگ ینما نظریـه هـا، اسـتفاده از    نظـام  نیا نیتر از مهم یکی. شود
 :است ریاز قرار ز یندگیقرارداد نما کیمشکالت در  ی،طورکل به. قراردادهاست

 ؛ندهیمالک و نما انیتضاد منافع م  •
 ؛ندهیمالک و نما انیم یعدم تقارن اطالعات  •
 ی؛خطر اخالق  •
 ؛خطر انتخاب نادرست  •
 .مناسبنا سکیر میتسه  •

 يسـاز  خصوصـی از عوامـل توسـعه    یکی. هستند نهیزم نیدر ا یدچار نواقص زیو مقررات کشور ن نیقوان
در  یول است، یبخش خصوص يبرا یقیو تشو کننده بیترغ نیوجود قوان شرفته،یپ يها در کشورها آزادراه

 که يطور به ؛کند قیتشوها  پروژه تیرا در بهبود وضع یوجود ندارد که بخش خصوص ینیقوان رانیکشور ا
 نییها و پا آزادراه تیاز بهبود وضع یدر سود ناش یقیصورت تشو به ،یاز کشورها، بخش خصوص یدر بعض

ـ  نیقوان نیبنابرا. شود یم میآمدن آمار تصادفات سه بخـش   يبـرا  يشـتر یب تیجـذاب  سـت یبا یموجود م
آشـفته و   يکشور و وجود بازارها یکنون يفضا. بخش داشته باشند نیدر ا يگذار هیسرما يبرا یخصوص

جذّاب ساخته  ریغ یداخل گذاران هیسرما يونقل کشور را برا حمل يها در بخش يگذار هیزودبازده که سرما
و کسب سود دلخواه نسـبت   يگذار هیسرما يبرا یخارج گذاران هیسرما يبرا یمحل مناسب تواند یاست، م

ـ  تامنظور الزم است  نیبه هم. کشورها باشد ریسابه  اقـدام بـه    ،یوزارت راه همانند قانون مشارکت داخل
است و  یکل اریبس FIPPAچراکه قانون  ؛دینما یخارج يگذار هیدر جهت جذب سرما BOTقانون  هیته

 یکـ ی. دهد یبا آن روبروست را پوشش نم ییربنایمختلف ز يها در بخش گذار هیرا که سرما یهمه مسائل
 ییجامع قضا ستمیس کیبه اختالفات و فقدان وجود  یدگیزمان رس نبود یمشکالت، طوالن نیتر از مهم
 ییربنـا یز يها بخش ریمشکل در سا نیا. استاختالفات در حداقل زمان  نیبه ا یدگیرس يبرا یو حقوق
بـا مشـارکت    يها پروژه یدر رابطه با مسائل اختالف ،یسازمان ایست ساختار وجود دارد و الزم ا زیکشور ن

راجع  يصلح دعاو ،یقانون اساس 139بر اساس اصل . را انجام دهد یینها يریگ میتصم یبخش خصوص
ـ وز ئـت یه بیدر هر مورد، موکول به تصو يارجاع آن به داور ای یو دولت یبه اموال عموم و اطـالع   رانی
مجلس  بیبه تصو دیبا یدر موارد مهم داخل زیباشد و ن یخارج يکه طرف دعو يدر موارد. مجلس است

ـ  جـاب یا BOT يهـا  در پـروژه  یو عمـوم  یروابط گسترده مشارکت بخش خصوص. سدبر کـه   کنـد  یم
 ییقضا یو مراجع عموم ردیوفصل قرار گ مورد حل طرفانه یو ب عیسر ،بین دو طرفمشکالت و اختالفات 

  .]13[ راه هستند يهنوز در ابتدا ،موارد گونه نیدر ا ،کشور
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  پژوهش شناسی روش -4

آن بخـش   موجـب  بـه خصوصی قراردادي بین بخش عمـومی و خصوصـی اسـت کـه     -مشارکت عمومی
شـود را   یمـ دولتی و عمومی ارائه  مؤسساتنماید خدماتی را که در حالت عادي توسط  یمخصوصی تعهد 

یجـه  درنتیله بخش دولتی را خود بر عهده گیـرد کـه   وس بههاي صورت گرفته  گذاري یهسرماانجام داده یا 
پژوهش حاضر در نظـر دارد کـه بـه    ). 1390شایگان، (شود  یماین امر منافعی براي هر دو بخش حاصل 

زیربنـایی   يها پروژه در دولتی-خصوصی بخش مشارکت قراردادهاي پیش روي موانع وها  چالش بررسی
  .گذاران بپردازد یهسرما منظر کارفرما و از )ها راهبزرگ(

 ییربنایز يها در پروژه PPP يها و موانع قراردادها چالش یلیتحل یو بررس ییشناسا ق،یتحق نیا کردیرو
ـ یتحل یبررسـ  کـرد، یرو نیبه ا دنیرس يدر راستا. است گذاران هیبزرگراه از منظر کارفرما و سرما  نـوع  یل

-مشـارکت عمـومی   ردولـت د  يارهـا یو مع ها استیس ییشناسا ،یخصوص یمشارکت عموم يقراردادها
موانـع و مشـکالت مشـارکت     يبنـد  و طبقـه  ییسـاخت بزرگـراه، شناسـا    يها پروژه يواگذار ،خصوصی

ـ  يسـاز  راه گـذاران  هیسـرما  دیـ خصوصی از د-عمومی ـ کارفرما نیو همچن ـ و اولو یبررسـ  ان،ی  يبنـد  تی
. اسـت کـاهش مشـکالت از اهـداف پـژوهش      راهکارهايخصوصی و ارائه -مشارکت عمومی يها چالش
  :توان به موارد زیر اشاره کرد اهداف این تحقیق می ازجمله
زیربنایی بزرگراه از  يها در پروژه PPP يها و موانع قراردادها چالش یلیتحل یو بررس ییشناسا .1

  ؛1رتبه  مانکارانیمنظر کارفرما، مشاوران و پ
  ی؛خصوص یمشارکت عموم يقراردادها نوع یلیتحل یبررس .2
 يهـا  پـروژه  يواگـذار  یخصوصـ  یدولت در مشارکت عموم يارهایو مع ها مشی خط ییشناسا .3

  ؛ساخت بزرگراه
 يساز راه مانکارانیپ دیاز د یخصوص یموانع و مشکالت مشارکت عموم يبند و طبقه ییشناسا .4

  و مشاوران؛ انیکارفرما نیو همچن
ـ و ن شـده  نیـی تع يو فازها ریدرگ يها ها بر اساس رسته موانع و چالش يبند طبقه .5 اسـتاندارد   زی

  ه؛پروژ تیریمد
کـاهش   يو ارائـه راهکارهـا   یخصوصـ -یمشـارکت عمـوم   يها چالش يبند تیو اولو یبررس .6

  .مشکالت
هـدف   ازلحـاظ پیمایشـی و  -کار رفته، توصیفی در جهت رسیدن به اهداف این تحقیق، روش پژوهش به

ي و ا کتابخانـه ي این تحقیق روش ها دادهیق در چارچوب تحقیقات کاربردي بوده و روش گردآوري تحق
ي هـا  شـرکت است؛ جامعه و نمونه آماري نیز واحدهاي قراردادي، مهندسی،  نامه پرسشروش پیمایش یا 

-عمـومی ینه مشارکت با دولـت، کارشناسـان حقـوقی قراردادهـاي مشـارکت      درزمو متخصص  باتجربه
ي مشـاور در  هـا  شـرکت و همچنین مهندسین ناظر و ) بزرگراهی يها کارکنان مرتبط با پروژه(خصوصی 
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. ي مهندسـی و حقـوقی سـازمان کارفرمـا اسـت     هـا  رسـته ي زیربنایی بزرگراهی به همـراه  ها پروژهامور 
هـاي   تهنوشـ  روش گالسـر و اسـتراوس شـامل کدگـذاري دسـت     از  ها دادهوتحلیل  یهتجزیت، براي درنها

شده برحسب مفاهیم کلیدي که در اصل، در طول خـود کـار ظهـور     يآور جمعهاي  مصاحبه یا دیگر داده
  .است شده استفادهاند،  یداکردهپ

ـ مصـاحبه از طر  ،در ابتدا ،قیتحق نیاطالعات در ا يآور روش جمع مصـاحبه بـا متخصصـان و افـراد      قی
در آن  یتخصـص و اطالعـات   ،تجربـه  يدارا این افراد. شود انجام مینظر در موضوع موردپژوهش  صاحب

مصـاحبه   قیـ سـپس از طر  .نیست سریم گریاز اشخاص د ها که امکان کسب آنحوزه هستند؛ اطالعاتی 
شده است  يبند رده قیطور دق و به شده نیاز قبل مع ،مطرح کند دیکه پرسشگر با یموضوعات افته،یتارساخ
ـ یها از قبل در قالـب کلمـات مع   مصاحبه پرسش نیدر ا. شوند یخود مطرح م يدر جا کیهر که قـرار   ین
 خگوکند و از پاس میطرح  کسانیمخصوص و  یهر پرسش را با کلماتو پرسشگر محدود است  .رندیگ یم

 يا برنامـه  ينوع مصاحبه دارا نیا. دیو مختصر پاسخ گو قیطور دق ها را به از سؤال کیکه هر  خواهد می
ازنظر  ،یفیک يها داده سهیو مقا شیآزما ،با استفاده از پرسشنامه قیروش تحق ،نیبنابرا ؛است افتهی ساخت
  .خواهد بود يو ازنظر اهداف کاربرد) یروش دلف( یشیمایپ-یفیها توص داده يگردآور

در  .صفت مشترك باشـند  کیحداقل  يواحدها که دارا ایاست متشکل از افراد  ییها جامعه ،يجامعه آمار
و بخـش  ) کارفرمـا ( يوشهرسـاز  شـامل مهندسـان و کارشناسـان وزارت راه    آمـاري جامعـه   ،قیتحق نیا

  .خواهند بود ،اند شرکت داشته یخصوص-یمشارکت دولت ییربنایز يها در پروژهکه ) کارگزار( یخصوص
 :اند از عبارت قیتحق نیدر ا یفهرست موردبررس

 عمرانی؛جامعه  ازیها طبق ن پروژه یو معرف ییشناسا  .1
 ؛گذار هیانتخاب سرما طیشرا  .2
 ی؛کاف يها نیپروژه و تضم یتأمین مال يبستر الزم برا  .3
 ؛ابهامات آن ای نیمسائل مربوط به قراردادها و قوان  .4
 ؛آن دیو خر ياز پروژه و مشکالت واگذار يبردار بهره  .5
  .نیزم دیخر/تملک نهیهز  .6

ـ حداقل  يواحدها که دارا ایاست متشکل از افراد  ییها جامعه ،يجامعه آمار صـفت مشـترك باشـند     کی
و ) کارفرمـا ( يوشهرسـاز  شـامل مهندسـان و کارشناسـان وزارت راه    يجامعه آمار ،قیتحق نیدر ا .]13[

شـرکت  ) هـا  بزرگـراه ( یخصوصـ  -یتـ مشارکت دول ییربنایز يها در پروژهکه ) کارگزار( یبخش خصوص
 .خواهند بود ،اند داشته

ـ ساده در ا یتصادف يریگ از روش نمونه يو قرارداد يساز با توجه به تعدد مهندسان و کارشناسان راه   نی
 گـذار  هیسـرما  يها که با مراجعه به وزارتخانه مربوط و اکتشاف نام شرکت سان نیبد شد؛پژوهش استفاده 

ـ  شـد مشـخص   يارآمجامعه  ،ییکارفرما ریدرگ يو واحدها يساز راه يها در حوزه مشارکت پروژه  نیو ب
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 .شد عیپرسشنامه توز نفر بود، 120ها  که تعداد آن شده اشخاص انتخاب

در  لیبه نظرات متخصصان قرارداد جهت تسـه  یابیپژوهش دست نیا يها از هدف یکی نکهیتوجه به ا با
نظـر   از متخصصـان صـاحب   افتـه یمناسب پژوهش است، از روش مصاحبه سـازمان نا  يها داده ییشناسا

 یو زبان وشکامل تمام مطالب را به ر يشونده با آزاد نوع از مصاحبه، مصاحبه نیدر ا. استفاده خواهد شد
روش به کشـف   نیا يریپذ انعطاف یژگیگر با استفاده از و مصاحبه. دارد یم انیب ،کند یکه خود انتخاب م

 یدر ادامه بـا طراحـ   .]13[ پردازد یم یفیاطالعات ک يآور و به جمع برد یم یپ یقیو دق قیاطالعات عم
اسـتفاده خواهـد    شده تیهدا ای افتهیاز مصاحبه ساختار ا،ه ها بر اساس شاخص آن يبند پرسشنامه و دسته

ـ گ یشونده قـرار مـ   مصاحبه اریاند و در اخت شده فراهم شیها از پ پرسش افتهیدر مصاحبه ساختار. شد و  ردی
  ).1375 ،یخاک( پاسخ هستند صورت بسته ها به پرسش

و روابـط موجـود    طیشرا ها، دهیامور و پد اء،یاش يها یژگیو ای تماهیمطالعه  يبرا یشیمایپ قیروش تحق
ـ   تیوضـع  یچگونگ ایها  آن انیم  يهـا  داده. رود یسـنجش آراء و افکـار بـه کـار مـ      نیموجـود و همچن

منظـور تحقـق    به ها آندار کردن  معنی يکه از آمار برا هستند یبدون معن یاعداد و ارقام ،شده يآور جمع
ها  داده لیها و تحل داده آوري جمع ي دو مرحله نیها ب پردازش داده. شود یکمک گرفته م قاتیاهداف تحق

بـه   دیها قبل از همه با در پردازش داده. است لیتحل يها برا داده يساز و هدف از آن آماده ردیگ یم يجا
ـ عنوان پرسشنامه تکم تصور کرد هر آنچه به دینباهرگز  گر،ید انیب به. ها پرداخت داده شیرایکار و  شـده  لی

آمـار   وهیآمده با استفاده از شـ  دست اطالعات به ،حاضر قیدر تحق. است يبردار قابل بهره د،یآ یبه دست م
اسـتفاده   SPSSافزار  نرمبا استفاده از  يآمار روشقرار خواهند گرفت و از  لیوتحل هیمورد تجز یاستنباط

  .خواهد شد
  
  ها تحلیل داده -5

هاي موجود در آمـار   دهندگان از روش پاسخ یعموم يها یژگیو فیو توص یجهت بررس ،پژوهش نیدر ا
ـ م ،یدرصد، درصد تجمع ،یمانند فراوان یفیتوص ـ نشـان دادن هـر چـه بهتـر نحـوه توز      يبـرا  نیانگی  عی

اطالعـات   فیخالصه کردن و توصـ  ،آوري جمع یفیآمار توص نقشدرواقع،  .شود استفاده می انیپاسخگو
ـ اطالعـات پا  فتوصی با را خود کار معموالً، محقق، اما است،ها  جامعه ایها  آمده از نمونه دست به یکم  انی

هـاي مشـابه    به گـروه  ،گروه نمونه به دست آورده است یکند آنچه را که از بررس می یدهد، بلکه سع نمی
 ،رو ازاین ؛جامعه ناممکن است کی يدر اغلب موارد مطالعه تمام اعضا ،گریاز طرف د. دده میتعمتر  بزرگ

هـاي   آمـده از مطالعـه گـروه    دسـت  بـه  جیها نتا دارد که بتواند با استفاده از آن اجیهایی احت محقق به شیوه
بزرگ  هاي گروههاي  ها ویژگی آن قیاز طرکه هایی  به شیوه. دهد میتر تعم هاي بزرگ کوچک را به گروه

 شـود  گفته می یشود، آمار استنباط هاي کوچک استنباط می ها در گروه گیري همان ویژگی بر اساس اندازه
  ).120: 1383ولسون،یش(
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ـ ي پرسشـنامه  هـا  سـؤال وتحلیل توصـیفی   یهتجزاین بخش به   ازنظـر ترکیـب پاسـخگویان   . پـردازد  یم

قسمت پایانی ایـن بخـش نیـز بـه     . شود یممشخص یان گو پاسخجایگاه سازمانی، سابقه کار  یالت،تحص
  .پردازد یمي مرکزي و پراکندگی نمرات متغیرها، عوامل و سؤاالت پرسشنامه ها شاخصتوصیف 

درصـد داراي تحصـیالت    3/53درصـد از پاسـخگویان داراي تحصـیالت لیسـانس،      30در این تحقیق، 
جایگـاه سـازمانی    ازنظـر همچنـین  . ودنـد درصد داراي تحصیالت دکتري و باالتر ب 6/16و  سانسیل فوق

هـا نیـز    درصـد از آن 6/46درصـد مشـاور و    20مهنـدس نـاظر،    انیپاسـخگو درصد  33/33پاسخگویان،
  .کارشناس قرارداد بودند

هـا نسـبت بـه متغیرهـاي اصـلی پـژوهش،        در مورد ادعاي موضوع شغلی افـراد پاسـخگو و دیـدگاه آن   
اسـت و نتـایج    شـده  استفاده) t-test(مقایسه میانگین دو جامعه که دوسطحی هستند، از آزمون  ییازآنجا

 :حاصل از اجراي این آزمون در جداول زیر آمده است
  

 آزمون مقایسه جامعه مربوط به موضوع شغلی پاسخگویان و متغیرهاي اصلی پژوهش -1جدول 

  
  

  آزمون برابري میانگین  آزمون تساوي واریانس

 .F  Sigآماره 
Sig 

  حداکثر  حداقل دوطرفه

  یجامعه عمران یازن
  تساوي واریانس

758/2  085/0  852/0  
763/0  

215/0-  
187/0-  

254/0  
  ي واریانستساو عدم  236/0

انتخـــــاب   یطشـــــرا 
  گذار یهسرما

  175/0  441/0  565/0  تساوي واریانس
134/0  

014/0-  
080/0-  

449/0  
  ي واریانستساو عدم  438/0

  تأمین مالی پروژه
  تساوي واریانس

221/2  168/0  510/0  
459/0  

116/0-  
139/0-  

331/0  
  ي واریانستساو عدم  304/0

ــه    ــوط بـ ــائل مربـ مسـ
  قراردادها

  893/0  672/0  256/0  تساوي واریانس
841/0  

254/0-  
243/0-  

253/0  
  ي واریانستساو عدم  243/0

  183/0  232/0  354/0  تساوي واریانس  ي پروژهمشکالت واگذار
169/0  

067/0-  
065/0-  

531/0  
  ي واریانستساو عدم  476/0

  583/0  142/0  917/1  تساوي واریانس  خرید زمین/هزینه تملک
438/0  

151/0-  
134/0-  

371/0  
  ي واریانستساو عدم  289/0
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بـراي متغیرهـاي اصـلی     1دهد که سطح معناداري مربوط بـه آزمـون لـوین    یمنشان  1اطالعات جدول 

؛ شود ینمرد ) H0(ها  یانسواریجه، فرض برابري درنتدرصد است و  5از سطح معناداري  تر بزرگپژوهش 
سطح معناداري آزمـون تسـاوي   . گیرد یمی قرار موردبررسگیري  یجهنتبنابراین، اطالعات سطر اول براي 

و ادعـاي تسـاوي میـانگین     درصد است 5متغیرها بیشتر از  همهمیانگین با فرض تساوي واریانس براي 
کـدام از متغیرهـاي    یچهـ شود و متغیر تحصیالت بر  یمتحصیالت افراد پاسخگو بر این متغیرها پذیرفته 

زیـر   صورت بهاطمینان براي تفاضل میانگین دو گروه  ین بازهچن هم. اصلی پژوهش تأثیرگذار نبوده است
  :است شده محاسبه

254/0 ≤ 2µ - 1µ ≤ 215/0-  یجامعه عمران یازنمتغیر 
449/0 ≤ 2µ - 1µ ≤ 014/0-  گذار یهانتخاب سرما یطشرامتغیر  
331/0 ≤ 2µ - 1µ ≤ 116/0-  تأمین مالی پروژهمتغیر  
253/0 ≤ 2µ - 1µ ≤ 254/0-  مربوط به قراردادهامسائل متغیر 
531/0 ≤ 2µ - 1µ ≤ 067/0-  پروژه يمشکالت واگذار یازنمتغیر  
371/0 ≤ 2µ - 1µ ≤ 151/0-  خرید زمین/ هزینه تملک متغیر 

براي متغیرهاي چند سطحی جمعیت شناختی پرسشنامه، شامل میزان تحصیالت و سابقه کار، از آزمـون  
شده را بر متغیر  يبند گروهتأثیر یک متغیر مستقل  درواقعکه ) ANOVA(مقایسه میانگین چند جامعه 

به شـرح زیـر    3و  2است و نتایج حاصل از اجراي این آزمون در جداول  شده استفادهوابسته بررسی کند، 
  :آمده است

  
 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه مربوط به تحصیالت پاسخگویان و متغیرهاي اصلی پژوهش -2جدول 

تحصیالت 
  پاسخگویان

جامعـــه  یـــازن
  یعمران

انتخــاب  یطشــرا
  گذار یهسرما

ــالی  ــأمین مـ تـ
  پروژه

مسائل مربوط به 
  قراردادها

ــکالت  مشـــــ
  پروژه يواگذار

ــه ه زینــــــــ
خریـــد /تملــک 

  زمین
ــاره آ م

F  Sig. 
ــاره آ م

F  Sig. 
ــاره آ م

F  Sig. 
ــاره آ م

F  Sig. 
ــاره آ م

F  Sig. 
ــاره آ م

F  Sig. 

321/1  046/0  637/1  048/0  351/1  061/0  191/0  037/0  781/0  029/0  735/1  094/0  

  
مـالی پـروژه و    تـأمین شود، مقدار سطح معناداري براي متغیرهاي  یممشاهده  2که در جدول  طور همان 

توان نتیجه گرفت که بین نظرات درمورد این دو  یمپس . است 05/0از  تر بزرگخرید زمین /هزینه تملک
چنـد  ، با توجه به میزان تحصیالتشان، اختالفی وجود نداشته و بین میانگین دهندگان پاسخمتغیر درمیان 

                                                        
١ Levene 
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یگر، بین میانگین این دو متغیر با توجه به میزان تحصـیالت،  د عبارت به. تفاوت معنادار وجود ندارد جامعه

از طـرف  . شود؛ بدین معنا که تحصیالت افراد بر این متغیرها تأثیرگـذار نیسـت   یمنمشاهده  نظر اختالف
گـذار، مسـائل    یهسـرما دیگر، مقدار سطح معناداري براي متغیرهاي نیاز جامعه عمرانـی، شـرایط انتخـاب    

توان نتیجه گرفت که در  یماست؛ پس  05/0از  تر کوچکمربوط به قراردادها و مشکالت واگذاري پروژه، 
. ، با توجه به میزان تحصیالتشـان، اخـتالف وجـود دارد   دهندگان پاسخظرات نسبت به این متغیرها بین ن

گذار، مسائل مربـوط   یهسرماتوان گفت در متغیرهاي نیاز جامعه عمرانی، شرایط انتخاب  یمیگر، د عبارت به
یرگـذار بـوده   تأث دهندگان پاسخبه قراردادها و مشکالت واگذاري پروژه، میزان تحصیالت افراد بر نظرات 

  .است
. گیرند یمی قرار موردبررسسابقه کار  ازنظر، متغیرهاي مربوط به پرسشنامه 3در جدول  2مشابه با جدول 

چنـد جامعـه    یـانگین م یسـه سـابقه کـار، از آزمـون مقا    یچند سطح یرهايمتغ يبرادر این آزمایش نیز 
)ANOVA (کنـد،   مـی  یوابسـته بررسـ   یـر را بر متغ شده يبند وهمستقل گر یرمتغ یکتأثیر  ،که درواقع

  .شده است استفاده
 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه مربوط به سابقه کار پاسخگویان و متغیرهاي اصلی پژوهش -3جدول 

سابقه کـار  
  پاسخگویان

ــازن ــه  یـ جامعـ
  یعمران

انتخـــاب  یطشـــرا
  گذار یهسرما

ــالی  ــأمین مـ تـ
  پروژه

مســائل مربــوط 
  به قراردادها

مشـــــــکالت 
  پروژه يواگذار

زینــــــــــه ه
خریــد /تملــک

  زمین
مــاره آ

F  Sig. 
مــاره آ

F  Sig. 
مــاره آ

F  Sig. 
مــاره آ

F  Sig. 
مــاره آ

F  Sig. 
مــاره آ

F  Sig. 

371/1  046/0  418/1  039/0  071/2  036/0  761/0  034/0  032/1  031/0  376/2  036/0  

 
است؛ پس نتیجه گرفته  05/0از  تر کوچکتمامی متغیرها  Sigدهد که مقدار  یمنشان  3اطالعات جدول 

یگر، بین میـانگین  د عبارت به. شود که در این عوامل بین میانگین چند جامعه تفاوت معنادار وجود دارد یم
، تأمین مالی پروژه، مسائل مربوط به قراردادها، مشـکالت  گذار یهانتخاب سرما یطشرا ی،جامعه عمران یازن

وجـود دارد و   نظـر  اخـتالف سابقه کار متفاوت،  دامنهبا توجه به  خرید زمین/پروژه، هزینه تملک يواگذار
دهـد کـه    یمي این جدول نشان ها دادههمچنین  .سابقه افراد بر متغیرهاي اصلی پژوهش تأثیرگذار است

 يمشـکالت واگـذار   و مسائل مربوط بـه قراردادهـا  را بر دو متغیر  تأثیربیشترین  دهنده پاسخسابقه افراد 
  .اند داشته پروژه

ي مرکـزي و پراکنـدگی هـر    ها شاخصاین آمار شامل . ، آمار توصیفی تحقیق ارائه شده است4در جدول 
دهـد،   یمـ که جدول زیر نشـان   طور همان. است ها آنلی پژوهش و همبستگی بین یک از متغیرهاي اص

مـالی پـروژه بـا میـانگین      تأمینین متغیر چن هم. است 3میانگین نمره شش متغیر اصلی پژوهش باالي 
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بیشـترین مقـدار   . اند دادهترین نمره را به خود اختصاص  یینپاباالترین و متغیر نیاز جامعه عمرانی  898/3

 مربوط 619/0گذار است و کمترین مقدار آن  یهسرمابه متغیر شرایط انتخاب  مربوط 690/0 یارمعحراف ان
یه متغیرهاي اصلی، منفی است؛ بدین معنا کـه  کلضریب چولگی براي . خرید ملک است/به هزینه تملک

  .چوله به چپ است
 آمار توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش -4جدول 

انحراف   میانگین  متغیر اصلی پژوهش
مد   میانه  معیار

حداقل   کشیدگی  چولگی  دامنه  )نما(
  مقدار

حداکثر 
  مقدار

  5  2  000/1  -856/0  09/2  86/3  606/3  623/0  898/3 مالی پروژه تأمین
  5  1  876/0  -002/1  33/3  17/4  667/3  690/0  501/3 گذار یهانتخاب سرما شرایط

  5  1  983/0  -832/0  45/3  55/3  455/3  646/0  402/3 یعمران  جامعه یازن
  5  1  342/0  -678/0  22/3  67/3  500/3  635/0  384/3 مربوط به قراردادها مسائل
  5  2  321/0  -731/0  12/3  38/3  201/3  619/0  231/3 خرید زمین/ تملک  هزینه

  4  1  278/0  -562/0  13/3  79/2  641/2  631/0  741/2 پروژه يواگذار مشکالت
  

 4توان نمـرات   یمقرار دارد، لذا  ها آن، دقیقاً، در میانه 3است و گزینه  5تا  1از  ها پاسخکه طیف  ییازآنجا
 بـالطبع از متغیر مربوطه تلقـی کـرد و    دهندگان پاسخبرخورداري باالي نظرات  نشانه عنوان بهو باالتر را 

 مـرز  هـم  4و  3بین  نمره. آورد حساب بهاز متغیر مربوطه  ها آنبرخورداري پایین  نشانهرا  3نمره کمتر از 
 3نمرات میانگین تمامی متغیرهاي اصـلی کمتـر از    ازآنجاکهیا نمره متوسط تلقی خواهد شد و  ها آنبین 

یک از متغیرهاي مـذکور   یچه ازنظر دهندگان پاسخگیري کرد که  یجهنتنیست، بنابراین شاید چنین بتوان 
یر پـذ  امکـان ز طریق آزمون میانگین یـک جامعـه   تأیید این ادعا ا. در سطح برخورداري پایین قرار ندارند

  آمده است 5و سطح معناداري متغیرهاي پژوهش در جدول  3-نتایج آزمون براي میانگین جامعه. است
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 3نتایج آزمون میانگین یک جامعه و سطح معناداري متغیرهاي اصلی پژوهش میانگین  -5 جدول

  

  3-آزمون برابري میانگین نمرات

 درجه آزادي  tآماره 

ــطح  ســــــ
 اطمینـــــان 

(Sig.) 
  دوطرفه

اخــــــتالف 
بین (میانگین 

نمونه و مقدار 
  )مورد آزمون

ي درصد 95فاصله اطمینان 
  اختالف میانگین

  حد باال  حد پایین

  572/0  285/0  442/0  000/0  119  634/6  یجامعه عمران یازن
  682/0  377/0  567/0  000/0  119  963/7  گذار یهانتخاب سرما یطشرا

  458/0  176/0  234/0  000/0  119  326/5  تأمین مالی پروژه
  499/0  270/0  374/0  000/0  119  538/6  مسائل مربوط به قراردادها

  637/0  342/0  436/0  000/0  119  751/7  پروژه يمشکالت واگذار
  406/0  171/0  282/0  000/0  119  653/5  خرید زمین/ هزینه تملک 

  
 05/0کلیـه متغیرهـاي اصـلی پـژوهش کمتـر از       ).Sig(شود سطح معناداري  یمکه مالحظه  طور همان

ـ  هـم . بودن میانگین نمرات متغیرها را رد کرد 3توان ادعاي برابر  یماست؛ بنابراین،  حـد   ازآنجاکـه ین چن
توان نتیجه گرفت که میانگین نمره این متغیرها باالتر  یمپایین و حد باالي این متغیرها عدد مثبت است، 

نتایج اجراي این آزمون در جدول . ی قرار گیردموردبررس 4با  ها آناست؛ بنابراین، الزم است برابري  3از 
 .آمده است 6

 4نتایج آزمون میانگین یک جامعه و سطح معناداري متغیرهاي اصلی پژوهش میانگین  -6جدول 

  

  4-آزمون برابري میانگین نمرات

 درجه آزادي  tآماره 

ســــــــطح 
ــان   اطمینـــ

(Sig.) 
  دوطرفه

اخـــــــتالف 
بـین  (میانگین 

نمونه و مقـدار  
  )مورد آزمون

ي درصـد  95فاصله اطمینان 
  اختالف میانگین

  حد باال  حد پایین
  -491/0  -767/0  -571/0  000/0  119  - 351/10  یعمران جامعه یازن

  -316/0  -647/0  -483/0  000/0  119  -213/7  گذار یهانتخاب سرما یطشرا
  -581/0  -834/0  -751/0  000/0  119  - 451/12  پروژهتأمین مالی 

  -501/0  -719/0  -671/0  000/0  119  - 741/10  مسائل مربوط به قراردادها
  -397/0  -661/0  -438/0  000/0  119  -671/7  پروژه يمشکالت واگذار

  -519/0  -789/0  -675/0  000/0  119  - 689/11  خرید زمین/هزینه تملک
 

 05/0کلیه متغیرهـاي اصـلی پـژوهش کمتـر از     ) .Sig(شود، سطح معناداري  یمکه مالحظه  طور همان
ـ  هـم . بودن میانگین نمرات متغیرها را رد کرد 4توان ادعاي برابر  یماست؛ بنابراین،  حـد   ازآنجاکـه ین چن
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توان نتیجه گرفت که میانگین نمره این متغیرها کمتر  یمپایین و حد باالي این متغیرها عدد منفی است، 

انتخاب کرد  4و  3توان مقدار مورد آزمون را بین عدد  یم 6و  5لذا با توجه به اطالعات جدول . است 4ز ا
تکرار شده است و نتـایج   4/3و با توجه به میانگین متغیرهاي اصلی پژوهش این آزمون، مجدداً، با مقدار 

  :به شرح زیر آمده است 7آن در جدول 
 

 4/3یانگین مجامعه و سطح معناداري متغیرهاي اصلی پژوهش  نتایج آزمون میانگین یک -7جدول 

  

  4/3-آزمون برابري میانگین نمرات

 درجه آزادي  tآماره 

ســــــــطح 
 اطمینـــــان 

(Sig.) 
  دوطرفه

اخــــــتالف 
بین (میانگین 

نمونه و مقدار 
  )مورد آزمون

ي درصـد  95فاصله اطمینان 
  اختالف میانگین

  حد باال  حد پایین

  119/0  -116/0  007/0  987/0  119  027/0  یجامعه عمران یازن
  228/0  -029/0  109/0  118/0  119  626/1  گذار یهانتخاب سرما یطشرا

  012/0  -225/0  -112/0  071/0  119  -781/1  تأمین مالی پروژه
  098/0  -128/0  -019/0  779/0  119  -269/0  مسائل مربوط به قراردادها

  216/0  -031/0  113/0  121/0  119  577/1  پروژه يمشکالت واگذار
  021/0  -221/0  -118/0  088/0  119  -738/1  خرید زمین/ هزینه تملک 

 
اسـت؛   05/0دهد که سـطح معنـاداري کلیـه متغیرهـاي پـژوهش بیشـتر از        یمنشان  7اطالعات جدول 

لذا، این متغیرها در سـطح جامعـه را   . بودن میانگین متغیرها را پذیرفت 4/3توان ادعاي برابر  یمبنابراین، 
ین حد پایین منفی و حد باال مثبت شده است و صفر در این بازه همچن. توان در حد متوسط تلقی کرد یم

متغیر در جامعـه   نمرهکه  ي پیدا کردا فاصلهتوان  یمبا حد پایین و باال  4/3عدد  کردن جمعقرار دارد و با 
  .قرار گیرد ها آندرصد بین  95در سطح اطمینان 

  
  بحث  -6

  سایر منابع ازنظرهاي قراردادهاي بخش خصوصی  بررسی چالش -6-1
اصـل   يساز ییدر اجرا یزدگ در کشور و شتاب یخصوص يها موفق پروژه ياز اجرا یقبل يها نبود تجربه

از  ،هـا  پروژه اتیدر مراحل مختلف چرخه ح یاساس يها ها با چالش شرکت شدهموجب  ،یقانون اساس 44
زیربنـایی   یصوصـ خ يها ازجمله مشکالت عمده در تقبل پروژه. مواجه شوند ي،بردار تا بهره يریپذ هیتوج

کشـور   یو قـانون  یاسیس ،يها با توجه به بستر اقتصاد پروژه یو تأمین مال هیجذب سرما ،ها مانند بزرگراه
 ياقتصـاد  يهـا  میو تحـر  یاسـ یس يفضا ران،یدر ا یمال يعدم رشد بازارها، نهادها و ابزارها. بوده است

در  گـذاران  هیرا بر سرما يادیز سکیر ،ییراو اج یحقوق ستمینابالغ در س نیکشور و قوان هیشده عل اعمال
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ـ  يکردهـا یشـناخت رو  ،رو نیازا. کرده است لیکشور تحم یخصوص يها پروژه  يهـا  پـروژه  یأمین مـال ت

 یتأمین مـال  يها چالش ییشناسا نیصورت خاص، همچن به رانیصورت عام و در ا در جهان به یبزرگراه
هـا و   الـزام  ییشناسـا  ،یمناسب تأمین مـال  يها زمیموفق مکان يجهت اجرا. ابدی یها ضرورت م در شرکت

 يبـه نهادهـا   یکه تأمین مال رایز است؛ یاتیها الزم و ح پروژه ياجرا طیمشکالت موجود در بستر و مح
در  يگـذار  هیکـاال، سـرما   دیخر يدر دست داشتن پول نقد از اعتبار برا يجا تا به دهد یاجازه م گفته شیپ

 ازیموردن يبه مجموعه راهکارها زیپروژه ن یتأمین مال. خود استفاده کنند ياقتصادمبادالت  گرید ایپروژه 
هـا بـر    پـروژه  یتأمین مال يکردهایرو. شود یپروژه اطالق م ياجرا يبرا ازیموردن یجذب منابع مال يبرا

 یو منابع تأمین مال یتأمین مال يابزارها ،یتأمین مال هاي روشبه سه بخش  کننده نیاساس شخص تأم
 .]12[ شود یم میتقس

هـا و   گـراه دهنـدگان بـه مقـام واگذارکننـده پـروژه بزر      و وام گـذاران  هیاز موارد مهم، اعتمـاد سـرما   یکی
ـ موضـوعات در ا  نیتـر  از مهـم  یکـ ی. اسـت  يشده توسط و ارائه يها نیتضم بـودن تعرفـه    نییپـا  ،رانی

خـود را بـر    يهـا  نتوانند تعرفه یمشارکت يها که آزادراه شود یمسئله باعث م نیا. است یدولت يها آزادراه
ـ  يهـا  از آزادراه یدر برخ. ندیاضافه نما يشنهادیپ ینگینقد انیاساس جر ـ ا یدولت ـ تعرفـه در  ران،ی  یافتی

مراتـب   آزادراه به نیا يو نگهدار ریتعم نهیاست که هز یدر حال نیا. است مانده یهاست که ثابت باق سال
 يهـا  کـه در آزادراه  سـتند یکم حاضر ن رضعوا نیکنندگان با مشاهده ا مصرف. ها است از درآمد آن شیب

ها با توجه به ثابـت   متعارف تعرفه شیافزا يرایرا پرداخت کنند و اذهان مردم پذ یعوارض واقع یمشارکت
طور  به دیبا دیجد يها استفاده از آزادراه یو اجتماع يمنافع اقتصاد. ستین یدولت يها ماندن تعرفه آزادراه

روش تـأمین   انتخاب ،گرید انیب به. شود رفتهیدرك و پذ که يطور داده شود، به حیمردم توض يبرا حیصح
و مسـئله کـاربران    شود هیمردم توج يبرا دیعوارض با يدر مورد برقرار يریگ میخصوص تصم و به یمال
 .ردیقرار گ یدرآمد راه موردبررس کم

ـ به ب. استمشارکت  يقراردادها گر،ید يها چالش ازجمله ـ انعقـاد   ي، بـرا )1389(پـور   انیـ جالل انی  کی
 یکی. قرارداد توجه شود طرفکه در آن به دو  مینظام مناسب هست کی يریکارگ به ازمندین نهیقرارداد به

. در انعقـاد قراردادهاسـت   ینـدگ ینما يهـا  نـه یو هز ینـدگ ینما نظریهها، استفاده از  نظام نیا نیتر از مهم
 :است ریاز قرار ز یندگیقرارداد نما کیمشکالت در  ی،طورکل به

 ؛ندهیمالک و نما انیتضاد منافع م  •
 ؛ندهیمالک و نما انیم یتقارن اطالعاتعدم   •
 ی؛خطر اخالق  •
 ؛خطر انتخاب نادرست  •
 .مناسبنا سکیر میتسه  •

ـ گـرا م  چنـدان هـم   التیتمـا  ،معموالً ،یخصوص یقرارداد مشارکت عموم کی در ـ مجر انی بخـش  ( انی
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هـا،   محـدوده  ازهـا، ین کننـده  نییتع یبخش عموم. وجود ندارد) یبخش عموم(کاران  و صاحب) یخصوص

ـ کل يارهایمع نییو تع يگذار متیق ها، يبند زمان کننـده   ارائـه  خصوصـی بـرون داده اسـت، بخـش     يدی
 .است یبخش عموم ازیبه ن ییپاسخگو يبرا ازیموردن يها تخصص

کـه   ییهـا  سکیها و عقد قراردادها، شناخت مناسب از انواع ر مشارکت نیمسائل در چن نیتر از مهم یکی
قـرارداد   نیطـرف  انیم سکیمناسب ر میخصوصی با آن مواجه است و تسه-پروژه مشارکت عمومی کی

 .)1389، پور انیجالل( است
 :کند یم يبند میتقس ریصورت ز بهرا پروژه  کیموجود در  يها سکیر) 2003(فارل 

است کـه از ناشـناخته بـودن موضـوع سرچشـمه       ینانیمنظور عدم اطم: هیاول يانداز راه يبها سکیر  •
 نـان یعـدم اطم . شـود  یپروژه م يزیر و برنامه یمنظور سامانده به هیاول يبها شیو باعث افزا ردیگ یم

 :مرتبط دانست ریز لیبه دال توان یرا م هیاول يانداز مربوط به راه
ـ ماهر، تورم  یانسان يرویکمبود ن(مرتبط با شناخت   -1 مـرتبط بـا    يهـا  تیرکـود و محـدود   ای

 ؛)یطراح
 ی؛سازمانده سکیر  -2
 ؛هیکمبود سرما سکیر  -3

پوشش مخارج و  يبرونداد ارزش پروژه برا تیکفا از عدم یناش سکیر نیا: پروژه ياجرا يبها سکیر  •
 ای سکیر نیا. انتظار مستهلک شود تر عیسر اریبرونداد پروژه بس نکهیا ای استپروژه  ياجرا يها یبده

 :باشد ریاز موارد ز یناش تواند یم نانیعدم اطم
 ؛نادرست یابیارز  -1
 ی؛مهندس يها تخصصکمبود   -2
 ؛نییپا يور بهره  -3
 ؛محصوالت متینوسان در ق  -4
 .نرخ ارز سکیر  -5

نسـبت بـه مناسـب بـودن      انیاست که مجر ینانیعدم اطم يفنّاوري به معنا سکیر: يفنّاور سکیر  •
 .دارند ازیبرونداد ن جادیا يبرا ازیاتکا بودن سطح فنّاوري موردن و قابل زاتیتجه یسطح فن

ـ کـه در ا  یعامل مهمـ . عقب ماندن در رقابت است لیشکست پروژه به دل يبه معنا: بازار سکیر  •  نی
ـ بـه ب . بازار اسـت  يمورد تقاضا يبند موضوع زمان ،موردتوجه باشد یستیبا نانیعدم اطم  ،گـر ید یانی

 .کاهد یم نانیعدم اطم نیاز ا يادیبودن پروژه تا حد زهنگام  به
نمونـه وضـع    يبرا. کند یم لیبر پروژه تحم زبانیکشور م ایکه دولت  ینانیعدم اطم: یاسیس سکیر  •

ـ گ سطح سخت ،يو اقتصاد يتجار يبودن راهبردها ریو متغ یاسیعدم ثبات س ثبات، یمقررات ب  يری
 توانند یدسته هستند که م نیاز ا یعوامل یالملل نیو ثبات ب یسطح تعامالت خارج ،ییگرا یمقررات، مل
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 .ندایافزیشرکت ب یکل نانیبر عدم اطم

. هستندها بعضاً متفاوت  آن ي،گذار به اشتراك ای ها سکیر لی، با توجه به نوع قراردادها تحم]13[ انیب به
و از مشـارکت سـود    کنـد  یرا طلـب مـ   يکه منافع بـاالتر  نیاز طرف یکه آن بخش دارد یمنطق حکم م

هر چه سطح سود مـورد   ،گرید یانیبه ب ؛ردیاز مخاطرات را بپذ زین يشتریسهم ب یستیبا ،برد یم يباالتر
ـ  یمال زبانبه . دینما یافزون زانیبه همان م زین سکیسطح ر یستیبا ،انتظار باالتر باشد ـ  تـوان  یم  نیچن

 .باشد يمساو یستیمشارکت با نیطرف هیابل خطر کلگفت که نرخ سود در مق
کـه بخـش    سـت ین يا گونـه  کشـور بـه   یاسیس يداریکه فضا و پا رسد یبه نظر م ،)1384( فیس انیب به

 ران،یا ریاخ يها در سال یاسیقدرت س يها ییجابجا یط. کند تیهدا ییربنایز يها را به پروژه یخصوص
 یاسیس يها هدر عرص یکامالً متفاوت بر سرکار آمدند که نظرات متفاوت یاسیس يها یمش دو دولت با خط

 يگـذار  هیبر اقتصـاد و جـذب سـرما    میباعث تأثیر مستق یاسیس يداریناپا نیا. داشته و دارند يو اقتصاد
مسائل . شود یقراردادها مشاهده م يوضوح رو آن به راتیکه تأث شود یم ییربنایز يها در پروژه یخصوص

 ایو استانداران مربوط به هر استان  ندگانیفشار نما. نقش دارند زیها ن آزادراه يها تعرفه میر تنظد یاسیس
با آن مواجه اسـت و الزم اسـت    یاست که بخش آزادراه یها از مسائل مهم کاهش تعرفه يهر شهر برا

چراکه ممکن است با کاهش تعرفـه   ؛مدت خود ارجح بدانند مصالح جامعه را بر اهداف کوتاه ندگانیکه نما
مراتـب   بـه  يمـردم فـراهم شـود، امـا جامعـه بهـا       يظـاهر  افقتتعرفه، مو شیمقاومت در مقابل افزا ای

الزم است کـه   نیبنابرا. پرداخت خواهد کرد ندهیآزادراه در آ نیهم ریو تعم ينگهدار يرا برا يتر نیسنگ
 يهـا  قیو تشـو  هـا  تیبا حما ین صورت و حتبه هما یطرف خصوص يشنهادیپ ینگینقد انیجر ياجرا

در رابطـه بـا    یاسـ یموانـع س  نیتر از مهم یکی. ردیصورت پذ مورد یب تاز طرف دولت و عدم دخال شتریب
 هیجذب سـرما  یمقامات ارشد کشور بر سر چگونگ یعدم اجماع داخل ران،یدر ا یخارج يها هیجذب سرما

 . شده است ییمختلف اجرا يها دستگاه نیالزم ب یعامل باعث عدم انسجام و هماهنگ نیا. است یخارج
. اسـت هـا   پـروژه  يساز پروژه، مستند تیریعوامل توسعه در مد نیتر از مهم ،)1386( انیدهدشت دهیعق به

 يمشابه بعد يها در پروژه يریگ میتصم يو الزم برا يضرور اریبس يامر ،یقبل يها از پروژه يمستندساز
 يهـا  قسـمت  ریبجا در سـا  يریگ میآمار و ارقام و کمبود اطالعات، تصم نیبا عدم وجود ا نیبنابرا است؛

 کـه  یدرصورت. ابدی یآن کاهش م ییکارا بیترت نیو به هم شود یتر م سخت یبخش خصوص يپروژه برا
ـ هـا   از کمبـود آزادراه  یناشـ  یطـ یمح ستی و زیجانی، به هدر رفتن منابع مال انگریب قیآمار و ارقام دق  ای

صـورت کـامالً    بـرد کـه بـه    میخـواه  یپ یفاجعه بزرگ هها وجود داشته باشد، ب آن تیمطلوب نبودن وضع
ها  شدگان در جاده تنها آمار کشته. کند یبه آن توجه نم یدر اطراف ما در حال رخ دادن است و کس یعیطب

آمدن بازده  نییپا ،یاجتماع يها یاز آن همچون افسردگ یناش يعواقب بعد یول ،شود یهرساله منتشر م
مسلماً . قرار نگرفته است یموردبررس يصورت جد به گاه چیه... و  ها مهیب خسارتافراد، زمان به هدررفته، 

هـا و   از کمبود آزادراه یبا خسارت ناش دید میخواه رد،یصورت گ عیوقا نیا يرو یاجتماع لیتحل کیاگر 
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 يریوگجل ییمدهااشیپ نیآزادراه ساخت و از چن لومتریهزاران ک توان یم ،ها وضع موجود آن تیعدم مطلوب

  .نمود
 یمتقاضـ  ییاست، نحوه احـراز توانـا   یآن خال يجا ياکنون در وزارت راه و ترابر که هم ياز موارد یکی

  .است یآزادراه يها در پروژه يگذار هیسرما
  ارزیابی نتایج تحقیق -6-2

ـ   و چالششد زمان استفاده  طور هم از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه به قیتحق نیدر ا  شیها و موانـع پ
 ،از منظـر کارفرمـا  ) ها بزرگراه( ییربنایز يها در حوزه یتدول–یمشارکت بخش خصوص يقراردادها يرو

 :موردبررسی قرار گرفت ریهاي ز ازنظر شاخص
 عمرانی؛جامعه  ازیها طبق ن پروژه یو معرف ییشناسا  -1
 ؛گذار هیانتخاب سرما طیشرا  -2
 ی؛کاف يها نیپروژه و تضم یتأمین مال يبستر الزم برا  -3
 ؛ابهامات آن ای نیمسائل مربوط به قراردادها و قوان  -4
 ؛آن دیو خر ياز پروژه و مشکالت واگذار يبردار بهره  -5
  .نیزم دیخر/تملک نهیهز  -6

ـ مصـاحبه از طر  ،در ابتدا ،قیتحق نیاطالعات در ا يآور روش جمع مصـاحبه بـا متخصصـان و افـراد      قی
که امکان  باشند یتجربه و تخصص و اطالعات يدارا نهینظر در موضوع موردپژوهش که در آن زم صاحب

 افته،یمصـاحبه سـاختار   قیطر زسپس ا .شود میانجام  ،نیست سریم گریکسب آن اطالعات از اشخاص د
در  کیهر و اند دهیگرد يبند رده قیطور دق و به شده نیاز قبل مع ،ندمطرح ک دیکه پرسشگر با یموضوعات

ـ یها از قبـل در قالـب کلمـات مع    پرسش ،مصاحبه نیدر ا. شوند یخود مطرح م يجا ـ   ین  رنـد، یگ یقـرار م
طرح کند و از پاسخگو بخواهد که هر  کسانیمخصوص و  یپرسشگر محدود است هر پرسش را با کلمات

. اسـت  افتهی ساخت يا برنامه ينوع مصاحبه دارا نیا. دیو مختصر پاسخ گو قیطور دق ها را به از سؤال کی
ها  داده يازنظر گردآور ،یفیک يها داده سهیو مقا شیبا استفاده از پرسشنامه و آزما قیروش تحق نیبنابرا
 .خواهد بود يو ازنظر اهداف کاربرد) یروش دلف( یشیمایپ-یفیتوص
گـروه اول   يهـا  شـده بـه پرسشـنامه    داده يها پاسخ قیآمده از طر دست به يها وتحلیل داده از تجزیه پس

 يرو شیترین چالش و مانع پ مهم ،898/3 نیانگیپروژه با م یتأمین مال يمشخص شد که بستر الزم برا
  .استکارفرم نظراز م) ها بزرگراه(هاي زیربنایی  در پروژه یدولت–یمشارکت بخش خصوص يقراردادها
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  گیري نتیجه -7

هـاي کشـور در    ترین بخش از اساسی یکیعنوان  ونقل به حمل بار انیو ز یاثرات منف یبرخ دیتشد ایبروز 
عنـوان نمونـه، تـراکم فـراوان      به ؛قرار گرفته است زانیر موردتوجه اکثر کارشناسان و برنامه ر،یاخ انیسال
شدن به آستانه  کینزدمعضل  ،یلیفس يها سوخت يو مصرف باال يشهر نیب يها در جاده هینقل لیوسا

از . کند می یها را تداع از آن یزیست ناش مخرب محیط يها ندهیو انتشار آال نیگزیرجایمنابع غ نیاتمام ا
توسعه  ،یاجتماع ،يهاي اقتصاد از حوزه ياریونقل و تأثیرگذاري آن بر بس حمل يباال تیاهم گرید يسو

ونقل را  تالش کنند حمل رانیمد ا،یتمام دن درزیست باعث شده است که  محیط ،گذاري ستسیا ،يراهبرد
ـ کننـد و بـا اسـتفاده از جد    یونقل سـازمانده  جامع حمل تیریدر قالب مد و  یهـاي طراحـ   روش نیدتری

ـ  يهمکـار  نهیممکن و فراهم آوردن زم يگرفتن تمام ابزارها اریریزي و با در اخت برنامه متخصصـان   نیب
ـ  به دنیرس يهاي مختلف، راه را برا رشته ـ حـل پا  راه کی ونقـل   مسـائل حمـل   نـه یو متعـادل در زم  داری

 .هموار کنند يشهر نیب
 ییربنایز يها در پروژه PPP يها و موانع قراردادها چالش یلیتحل یو بررس ییشناسا ق،یتحق نیا کردیرو

ـ به ا دنیرس يدر راستا. بود گذاران هیبزرگراه از منظر کارفرما و سرما ـ یتحل یبررسـ  کـرد، یرو نی  نـوع  یل
-عمـومی  ارکتدولـت در مشـ   يارهایو مع ها مشی خط ییشناسا ،یخصوص یمشارکت عموم يقراردادها
موانـع و مشـکالت مشـارکت     يبنـد  و طبقـه  ییسـاخت بزرگـراه، شناسـا    يها پروژه يواگذار ،خصوصی

ـ  يسـاز  راه گـذاران  هیسـرما  دیـ خصوصی از د-عمومی ـ کارفرما نیو همچن ـ و اولو یبررسـ  ان،ی  يبنـد  تی
روش . کاهش مشکالت از اهداف پژوهش بود يخصوصی و ارائه راهکارها-مشارکت عمومی يها چالش
در  ينظـر  مصاحبه با متخصصـان و افـراد صـاحب    قیاز طر ،در ابتدا ،قیتحق نیاطالعات در ا يآور جمع

 . داشتند یتخصص و اطالعات، تجربه نهیکه در آن زمبود موضوع موردپژوهش 
ها مشخص شد کـه   شده به پرسشنامه هاي داده پاسخ قیآمده از طر دست به يها وتحلیل داده از تجزیه پس

ـ    مهم ،898/3 نیانگیپروژه با م یتأمین مال يبستر الزم برا  يقراردادهـا  يرو شیترین چـالش و مـانع پ
 ،گـر یاز طرف د. سترمااز منظر کارف) ها بزرگراه(هاي زیربنایی  در پروژه یدولت–یمشارکت بخش خصوص

ـ . داشـته اسـت   انیرا ازنظر کارفرما تیاهم نیکمترو تأثیر  نیپروژه کمتر يمشکالت واگذار از  نیهمچن
 ازین يرهایافراد در متغ التیتحص زانیحاصل شد که م جهینت نیپرسشنامه اول ا يها داده وتحلیل تجزیه
پـروژه، بـر    يبه قراردادها و مشـکالت واگـذار   وطمسائل مرب گذار، هیانتخاب سرما طیشرا ،یعمران جامعه

ـ  ،بـوده اسـت   رگـذار یدهنـدگان تأث  نظرات پاسخ ـ م یول انتخـاب   طیشـرا  يرهـا یبـر متغ  التیتحصـ  زانی
  .نبوده است رگذاریپروژه تأث يمسائل مربوط به قراردادها و مشکالت واگذار گذار، هیسرما
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