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 مشارکت بخش خصوصی - دولتی/ پروژه های زیر بنایی / 

کارفرمایان.

 چکیده
توسعه،  به  دستیابی  برای  دنیا  امروز  مهم  مسائل  از  یکی 

هیچ  که  چرا است،  زیرساختی  و  زیربنایی  تأسیسات  ایجاد 

اقتصادی نه در ایران و نه در صجهان نمی تواند بدون ایجاد 

مشارکت  باشد.  داشته  مناسبی  پیشرفت  الزم  زیرساخت های 

مالی  تأمین  برای  مدلی   ،PPP همان  یا  خصوصی   - عمومی 

پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های 

کارخانه های تولید برق است.  ارتباطاتی، فرودگاه ها و 

با  و  پیمایشی   توصیفی/  روش  از  استفاده  با  مطالعه  این  در 

می شود  نگریسته  ع  موضو به  جدیدی  زاویه  از  تازه  نگاهی 

روی  پیش  موانع  و  چالش ها  بررسی  به  تا  شد  خواهد  سعی  و 

قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های 

کارفرما، مشاوران و پیمانکاران  از منظر  زیر بنایی )بزرگراه ها( 

که بستر الزم  رتبه پرداخته شود. نتایج پرسشنامه ها نشان داد 

کافی و همچنین مسائل  برای تأمین مالی پروژه و تضمین های 

مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم تری چالش ها 

 - خصوصی  بخش  مشارکت  قراردادهای  روی  پیش  موانع  و 

)بزرگراه ها( هستند. در نتیجه  بنایی  زیر  دولتی در پروژه های 

برای حل این مشکات در پروژه های آتی باید بر روی برداشتن 

این موانع و تامین بستر مالی مناسب تمرکز شود.

مقدمه
بین  رابطه  اهمیت  بر  کید  تأ با  اقتصاددانان  از  بسیاری 

در  تأخیر  اقتصادها،  در  خصوصی  بخش  و  عمومی  بخش 

کمبود سرمایه گذاری و  به علت  زیرساختی  تکمیل پروژه های 

وی قراردادهای  رسی چالش ها و موانع پیش ر  بر
وژه های  مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پر

یر بنایی  ز
پذیرش: 96/11/7 دریافت: 96/6/1   

ح اهلل سهرابی رو
استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

علی رستمی
گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسامی واحد همدان دانشجوی دکتری، 
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را  درحال توسعه  کشورهای  در  عمومی  خدمات  پایین  کیفیت 

در  دولت  مستقیم  مداخله  یا  نامناسب  سیاست های  از  ناشی 

همین  از  می دانند.  پشتیبانی  و  مالی  تأمین  ساخت،  طراحی، 

بانک  مانند  بین المللی  اقتصادی  نهادهای  اقتصاددانان  رو 

اقتصاددانان  از  بسیاری  و  پول  بین المللی  صندوق  و  جهانی 

کنار گذارده و برای  دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی را 

کشورها از طریق توسعه  رفع مشکات و افزایش ارائه خدمات 

که  کردند  پیشنهاد  را  راه حل هایی  زیرساختی،  پروژه های 

مشارکت عمومی خصوصی ازجمله پرکاربردترین این راه حل ها 

است.]1[

در نظام تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی به جای 

سرمایه ای  دارایی  تدارک  به  نسبت  دولتی  بخش  اینکه 

خصوصی  بخش  این  کند،  اقدام  عمومی  خدمات  ارائه  و 

ارائه خدمات  به  و نسبت  تدارک  را  نیاز  که دارایی مورد  است 

خدمات  میزان  و  کیفیت  قبال  در  و  می کند  اقدام  عموم  به 

روش،  این  در  می کند.  دریافت  را  خود  حق الزحمه  ارائه شده 

قرارداد مشارکت  از طریق  تا  بود  قادر خواهد  بخش خصوصی 

مدت  طی  در  وسیعی  خدمات  ارائه  به  خصوصی  عمومی- 

قرارداد )معمواًل بین 15 تا 30 سال( بپردازد. بخش عمومی هم 

بخش  نوآوری  و  منابع  تخصص،  از  بهینه  برخورداری  ضمن 

اثربخش  و  کارآ  ارائه خدمات  به  تا  بود  قادر خواهد  خصوصی 

و  زمینه ها  در  از مشارکت های عمومی- خصوصی  کند.  اقدام 

مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیرساخت های فیزیکی تا ارائه 

خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده می شود. ]2[

ایجاد  برای  داخلی  شرکت های  از  حمایت  و  ترغیب 

مشارکت مدنی، کنسرسیوم یا تأسیس شرکت مشترک با شرکای 

توسعه  و  ترویج  گام،  اولین  در  است.  مؤثر  راهبردی  خارجی 

سرمایه گذاری های مشارکتی بخش های دولتی و خصوصی از 

زودبازده ترین سیاست ها است. مفهوم سرمایه گذاری مشارکتی 

 PPP آن  به  اختصارًا  که  عمومی]3[  و  خصوصی  بخش های 

می شود  اطاق  سرمایه گذاری  پروژه های  به  می شود،  گفته 

از زیرمجموعه های دولت مرکزی )یا دولت  که در آن ها، یکی 

محلی( با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی، تأمین مالی 

و ساخت و بهره برداری پروژه را بر عهده می گیرد و درآمدهای 

ناشی از راه اندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک 

از شرکا بین آن ها تقسیم می شود. مشارکت با بخش خصوصی 

فّناوری،  نوآوری،  مهارت ها،  اثربخشی،  مانند  ویژگی هایی 

انگیزش، تأمین مالی و تسهیم ریسک را به همراه دارد.]4[

بازارهای  توسعه  اساسی  پیش نیازهای  زیرساخت ها 

کان  این سرمایه گذاری های  و همچنین سود  رقابتی هستند 

در بخش توسعه زیرساخت ها بسیار زیاد است]5[. توسعه ملی 

کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت اجتماعی  در 

و وفاق  این مشارکت  نبود  وابسته است.  افراد جامعه  فعال  و 

عملکرد  میان  در  را  تضاد  و  اختاف  برخورد،  زمینه  اجتماعی 

فراهم  جامعه  عمومی(  و  )خصوصی  مختلف  بخش های 

افزایش  به  معطوف  باید  دولت  نگرش  قطعًا  ازاین رو  می کند. 

نقش مشارکت های بخش خصوصی در فرآیند توسعه و به ویژه 

در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد. ]6[

هزینه  محسوس  کاهش  برای  می توان  که  دالیلی  از  یکی 

بخش  بیشتر  بسیار  حساسیت  کرد،  بیان   ppp پروژه های 

طبیعتًا  و  است  سرمایه گذاری ها  سوددهی  روی  خصوصی 

کلیه  در  سوددهی  افزایش  پایه های  کلیدی ترین  از  یکی 

است،  تمام شده  هزینه  کاهش  برای  تاش  سرمایه گذاری ها، 

)مشارکت  مناقصه ای  پروژه های  بین  کلیدی  تفاوت  یک  اما 

بخش خصوصی، صرفًا در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس 

تحویل آن به بخش عمومی( و پروژه های مشارکتی )مشارکت 

ساخت،  مالی،  تأمین  در  عمومی  بخش  با  خصوصی  بخش 

بهره برداری و کسب درآمد از بابت راه اندازی پروژه( وجود دارد: 

خصوصی  بخش  هم  مناقصه ای  پروژه های  در  اینکه  به رغم 

اما ممکن است در  کاهش هزینه ها دارد،  برای  زیادی  انگیزه 

کاهش هزینه های ساخت و تکمیل پروژه، به  چنین شرایطی 

کیفیت پروژه و درنتیجه افزایش چشمگیر  کاهش شدید  قیمت 

هزینه های تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده به دست آید. 

پیمانکار  اینکه  به  توجه  با  مناقصه ای،  پروژه های  در  درواقع 
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را  خود  قرارداد  به  مربوط  مبلغ  پروژه  اتمام  از  بعد  خصوصی 

کارفرمای بخش عمومی دریافت می کند و بعدازآن  مستقیمًا از 

بسیار  حساسیت  لذا  ندارد،  مذکور  پروژه  با  کاری  دیگر  هم 

آتی  هزینه های  همچنین  و  پروژه  کیفیت  به  نسبت  ناچیزی 

مربوط به تعمیر و نگهداری آن خواهد داشت.

کشورهای درحال توسعه مانند ایران بخش خصوصی با  در 

حمایت دولت دارای پتانسیل الزم برای مشارکت در پروژه های 

محدود  مانند  عواملی  ازآنجایی که  و  می باشد  بنایی  زیر 

شرایط  و  بنایی  زیر  پروژه های  بودن  گسترده  و  منابع  بودن 

بر اصل  کشور و سیاست های دولت مبنی  اقتصادی  سیاسی، 

افزایش  اقتصادی،  رشد  به  بخشیدن  شتاب  اهداف،  با   44

بخش های  سهم  افزایش  و  ملی  اقتصاد  در  رقابت پذیری 

خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی و نیز قانون حمایت و تشویق 

از سرمایه گذاری، بر پروژه ها تأثیر می گذارند، دولت تمایل دارد 

کمتر  کاهش داده و  که مداخله خود را در پروژه های زیر بنایی 

به تأمین مالی پروژه ها از بودجه عمومی بپردازد.

طبق بررسی های انجام گرفته، در پژوهش های پیشین با 

تحقیقی مشابه در زمینه بررسی چالش ها و موانع پیش روی 

قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های 

کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه برخورد  زیر بنایی از منظر 

نشده است. لذا در این مطالعه با استفاده از مطالعات پیشین 

که ازنظر ماهوی در چارچوب این مطالعه قرار دارند و با نگاهی 

سعی  و  شد  خواهد  نگریسته  ع  موضو به  جدیدی  زاویه  از  تازه 

خواهد شد تا به بررسی چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای 

مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی از 

کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه بپردازیم. منظر 

در ادامه این تحقیق در )1( مروری بر پژوهش های پیشین 

انجام می گیرد، در )2( به بررسی چالش های مشارکت بخش 

عمومی- خصوصی در ایران پرداخته می شود، در بخش )3( 

متدلوژی تحقیقبر پایه رویکرد فازی بیان می شود، در بخش 

)4( به تحلیل داده ها پرداخته می شود و  در نهایت در بخش    

جمع بندی وماحظات این تحقیق بیان می شود.

1. مروری بر پژوهش های پیشین
توسعه،  به  دستیابی  برای  دنیا  امروز  مهم  مسائل  از  یکی 

هیچ  که  چرا است،  زیرساختی  و  زیربنایی  تأسیسات  د  ایجا

ایجاد  بدون  نمی تواند  جهان  در  نه  و  ایران  در  نه  ادی  اقتص

نگاهی  باشد.  داشته  مناسبی  پیشرفت  الزم  اخت های  زیرس

گذشته  گذرا به وضعیت ساخت  و ساز و نحوه مشارکت در آن از 

بودن  باال  همچون  دالیلی  بر  بنا  که  است  آن  بیانگر  کنون،  تا

و  مالی  ضعف  سرمایه،  بازگشت  مدت  بودن  طوالنی  ه،  هزین

عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی و...، همواره 

ایجاد زیرساخت ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و 

سازمان های دولتی و عمومی بوده است. پس  از آن نیز تجربه 

کمک بخش خصوصی  که بخش دولتی هم بدون  نشان داد 

نمی توانست آن طور که باید به ایجاد بهینه و مناسب تأسیسات 

زیربنایی و زیرساخت ها بپردازد. از طرفی، بخش خصوصی نیز 

میان  انسجام  نبود  قوی،  مالی  بنیه  نبود  همچون  للی  ع به 

تشکل ها و نداشتن تعامل با بانک )ضمانت نامه ها( نتوانست 

مشارکت  باشد.  مشارکت  بخش  در  دولت  برای  خوبی  مکمل 

مالی  تأمین  برای  مدلی   ،PPP همان  یا  خصوصی   - ی  عموم

پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های 

کارخانه های تولید برق است. ارتباطاتی، فرودگاه ها و 

خاستگاه اصلی PPP در سال های بین دهه 1970 و 1980 

کشورها با مشکل بدهی های زیاد  میادی می باشد، بسیاری از 

که فشار برای  بخش عمومی روبه رو شدند و این در حالی بود 

بیشتر  روزبه روز  زیربنایی  تأسیسات  و  زیرساخت ها  رش  گست

که معمواًل در  می شد. دولت ها به فکر تشویق بخش خصوصی 

ایجاد زیرساخت ها دخالتی نداشت، برای ورود به این صنایع 

در  معمواًل  که  برق  تولید  کارخانه های  مثل  صنایعی  ادند؛  افت

چنین  ایجاد  برای  برنامه  اولین  بود.  دولتی  بخش  صار  انح

 PFI قراردادهایی در دولت بریتانیا در سال 1992 تحت عنوان

ایجاد  خصوصی  عمومی-  مشارکت  برنامه های  تشویق  برای 

برای  عمومی  بخش  نیاز  کاهش  روی  بیشتر  برنامه  این  شد. 

کرده بود. در استرالیا نیز بسیاری از دولت های  استقراض تمرکز 
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ایالتی برنامه هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی بر اساس 

کردند. را PFI آغاز 

مشکات،  میزان،  بررسی  به   )1390( مظهری  و  رحمانی 

معاونت  در  عمومی-خصوصی  مشارکت  روش های  و  تأثیرات 

خدمات شهری شهرداری مشهد پرداختند. به این منظور، پس 

از شناسایی وظایف، مشکات، تأثیرات و روش های مشارکت 

عمومی-خصوصی در سازمان های مختلف خدمات شهری به 

خصوصی  خش  ب به  مختلف  وظایف  گذاری  وا میزان  بررسی 

روش های  و  تأثیرات  و  مشکات  رتبه بندی  همچنین  و 

این  نتایج  ق  مطاب شد.  پرداخته  عمومی-خصوصی  مشارکت 

تحقق یافته  ذاری  گ وا میزان  سازمان ها،  تمامی  در  تحقیق 

قابلیت  میزان  از  کمتر  )بالفعل(  خصوصی  بخش  به  وظایف 

مشارکت  تأثیرات  مهم ترین  است.  بوده  )بالقوه(  گذاری  وا

فراهم  از:  کارشناسان عبارت اند  عمومی-خصوصی طبق نظر 

هدایت،  نظارت،  برای  شهرداری ها  برای  کافی  فرصت  شدن 

کمتر شدن دغدغه  کنترل عملیات خدمات رسانی،  مدیریت و 

انسانی  نیروی  باالی  حجم  اداره  و  کنترل  در  شهرداری ها 

بازدهی  و  کارایی  افزایش  گذارشده،  وا بخش های  در  شاغل 

منافع  به  دستیابی  برای  خصوصی  پیمانکاران  و  شرکت ها 

دیدگاه  از  خصوصی سازی  موانع  و  مشکات  مهم ترین  بیشتر. 

کار  کیفیت  نه  و  بیشتر  اقتصادی  به منافع  کارشناسان، توجه 

مسائل  همه جانبه  رعایت  عدم  خصوصی،  بخش  سوی  از 

و تسلط  برخی خدمات، عدم تخصص  گذاری  وا بهداشتی در 

پیمانکاران بخش خصوصی به فعالیت های خود، بوده است. 

از  خصوصی  عمومی-  مشارکت  موانع  و  مشکات  مهم ترین 

بوروکراسی  و  موانع  وجود  از:  عبارت اند  پیمانکاران  دیدگاه 

در  اطمینان  عدم  حقوق ها،  پرداخت  و  قراردادها  انعقاد  در 

سرمایه گذاری، پایین بودن مبلغ قراردادها با بخش خصوصی 

امور و مناسب ترین روش های  گذاری  رقابتی بودن وا به دلیل 

شهری  خدمات  معاونت  در  عمومی-خصوصی  مشارکت 

عبارت اند از: قرارداد پیمانکاری، رقابت مدیریت شده.

اثنی عشری و اعتماد نیا )1390( انواع روش های مشارکت 

را  روش ها  این  به کارگیری  قابلیت  و  عمومی-خصوصی 

موردمطالعه قراردادند. آن ها از روش هایی مانند عرضه سهام 

به  جزئی  یا  کلی  به صورت  سهام  مستقیم  عرضه  عمومی، 

بخش خصوصی، فروش دارایی های شرکت، تجدید سازمان 

خصوصی،  بخش  جدید  سرمایه گذاری  واحدها،  تفکیک  و 

اجاره،  قراردادهای  کارکنان،  و  مدیریت  به  واحد  گذاری  وا

پیمان  ناقص،  مدیریت  پیمان  مدیریت،  پیمان  قراردادهای 

قراردادهای   ،BOT،ساخت مدیریت  پیمان  کامل،  مدیریت 

خرید خدمات نام می برند. آن ها این گونه نتیجه گیری می کنند 

که برای انتخاب یک روش مشارکت عمومی-خصوصی جهت 

دقیق  بررسی  و  مطالعه  به  نیاز  دولتی  سازمان  در  پیاده سازی 

تحمیل  از  و  گردد  فراهم  بهینه  روش  انتخاب  امکان  تا  دارد 

و  آورد  عمل  به  پیشگیری  نادرست  روش  اجرای  هزینه های 

نمی توان یک روش را به عنوان بهترین روش خصوصی سازی 

از  متفاوت  هدف های  و  ساختارها  با  سازمان ها  تمام  برای 

اجرای فرآیند خصوصی سازی تعیین نمود.

جلب  چگونگی  خود  مقاله  در   )1389( شهبازی  و  ترکان 

مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل ونقل 

منابع  محدودیت  آن ها،  بیان  به  می کنند.  بررسی  را  جاده ای 

توجه  پروژه ها،  اجرای  در  بخش  این  پایین  آیی  کار  و  دولتی 

توانمندی های بخش خصوصی جلب  از  استفاده  به  را  دولت 

بخش  در  مناسب  انگیزه  ایجاد  راستا،  این  در  است.  کرده 

غیردولتی و کاهش مخاطرات و رفع نگرانی های این بخش، از 

اهمیت باالیی برخوردار است. برای تشویق مشارکت عمومی-

که به این  خصوصی، در این پژوهش پیشنهاد هایی ارائه شد 

ح می باشند:  شر

ارائه تضمین از سوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه با 	 

سود مناسب در دوره معین.

دولت با سهم معین بدون انتظار سود در دوره قرارداد.	 

عدم مداخله دولت در قیمت گذاری.	 

استفاده از همه ظرفیت های سرمایه گذاری.	 
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توجه به حفظ توجیه اقتصادی آزادراه احداث شده یا در 	 

حال احداث.

عمومی-  مشارکت   ،)1389 شمس،  و  )شمس  بیان  به 

قراردادی  طی  گرفته  صورت  موافقت  به  اشاره  خصوصی 

که به بخش  بنگاه عمومی و بخش خصوصی دارد  بین یک 

پروژه های  تحویل  در  بیشتری  مشارکت  اجازه  خصوصی 

از  یکی  به  خصوصی سازی  امروزه  هرچند  می دهد.  زیربنای 

لیکن  است،  گردیده  تبدیل  توسعه  و  رشد  مباحث  مهم ترین 

با  که  تفاوت هایی  باوجود  خصوصی  عمومی-  مشارکت 

کمک شایانی برای رسیدن به  خصوصی سازی دارد، می تواند 

اهداف اصلی خصوصی سازی نماید. کسب وکار خصوصی سازی 

که توسط دولت ایجادشده  کسب وکاری است  شده، فعالیت و 

گردیده است. گذار  و مالکیت آن به بخش خصوصی وا

که  کرد  بیان  خود  مقاله  در   )1388 نوبخت،  )محمدباقر 

در  خصوصی  بخش  حضور  و  سرمایه گذاری  موانع  می توان 

سیاسی،  اقتصادی،  موانع  به  را  ایران  در  دولتی  بخش  کنار 

ح  مطر موانع  اساس  بر  کرد.  طبقه بندی  فرهنگی  و  حقوقی 

خارجی  و  داخلی  معتبر  مجامع  در  ارائه شده،  راهکارهای  و 

با  خصوصی  بخش  قوی  حضور  برای  راه کارهایی  می توان 

و  توسعه  داد.  ارائه  عرصه  این  در  عمومی  بخش  مشارکت 

اجرای راهکارها نیازمند عزمی راسخ در این راستا می باشد.

جلب  چگونگی  خود  مقاله  در   )1389 شهبازی،  و  )ترکان 

مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل ونقل 

منابع  محدودیت  آن ها،  بیان  به  می کنند.  بررسی  را  جاده ای 

توجه  پروژه ها،  اجرای  در  بخش  این  پایین  آیی  کار  و  دولتی 

توانمندی های بخش خصوصی جلب  از  استفاده  به  را  دولت 

بخش  در  مناسب  انگیزه  ایجاد  راستا،  این  در  است.  کرده 

کاهش مخاطرات و رفع نگرانی های این بخش،  غیردولتی و 

از اهمیت باالیی برخوردار است.

مالی  تأمین  مورد  در   )1390 آرانی،  شایان  )شاهین   

ح ها  که در این طر کرد  ح های زیربنایی )زیرساختی( اظهار  طر

درگیر  کان  سرمایه گذاری  به  نیاز  به دلیل  کمیت  حا و  دولت 

صنایع  بزرگ،  اسکله های  و  بندرها  ساخت  راه سازی  است. 

)زیرساختی(  زیربنایی  ح های  طر و...شامل  پتروشیمی  بزرگ 

می شود.

در ادامه این فصل به معرفی چالش های مختلف سد راه 

مشارکت بخش عمومی و خصوصی در ایران پرداخته می شود.

پروژه های  موفق  اجرای  از  قبلی  تجربه های  نبود 

 44 اصل  اجرایی سازی  در  شتاب زدگی  و  کشور  در  خصوصی 

اساسی  چالش های  با  شرکت ها  گردید  موجب  اساسی،  قانون 

تا  توجیه پذیری  از  پروژه ها  حیات  چرخه  مختلف  مراحل  در 

تقبل  در  عمده  مشکات  ازجمله  شوند.  مواجه  بهره برداری 

بزرگراه ها جذب سرمایه  مانند  بنایی  زیر  پروژه های خصوصی 

و  سیاسی  اقتصادی،  بستر  به  توجه  با  پروژه ها  مالی  تأمین  و 

کشور بوده است. عدم رشد بازارها، نهادها و ابزارهای  قانونی 

اقتصادی  تحریم های  و  سیاسی  فضای  ایران،  در  مالی 

حقوقی  سیستم  در  نابالغ  قوانین  و  کشور  علیه  اعمال شده 

پروژه های  در  سرمایه گذاران  بر  را  زیادی  ریسک  اجرایی،  و 

کرده است. ]7[ کشور تحمیل  خصوصی 

وام دهندگان  و  سرمایه گذاران  اعتماد  مهم،  موارد  از  یکی 

ارائه شده  بزرگراه ها و تضمین های  گذارکننده پروژه  به مقام وا

توسط وی است. یکی از مهم ترین موضوعات در ایران پایین 

باعث  مسئله  این  است.  دولتی  آزادراه های  تعرفه  بودن 

را بر  آزادراه های مشارکتی نتوانند تعرفه های خود  که  می شود 

برخی  در  نمایند.  اضافه  پیشنهادی  نقدینگی  جریان  اساس 

که  سال هاست  دریافتی  تعرفه  ایران،  دولتی  آزادراه های  از 

تعمیر  هزینه  که  است  حالی  در  این  است.  باقی مانده  ثابت 

است.  آن ها  درآمد  از  بیش  به مراتب  آزادراه  این  نگهداری  و 

نیستند  حاضر  کم  عوارض  این  مشاهده  با  مصرف کنندگان 

کنند  پرداخت  را  واقعی  عوارض  مشارکتی  آزادراه های  در  که 

به  توجه  با  تعرفه ها،  متعارف  افزایش  پذیرای  مردم  اذهان  و 

ثابت ماندن تعرفه آزادراه های دولتی نیست. منافع اقتصادی 

صحیح  به طور  باید  جدید  آزادراه های  از  استفاده  اجتماعی  و 
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پذیرفته  و  درک  به طوری که  شود،  داده  توضیح  مردم  برای 

به خصوص  و  مالی  تأمین  روش  انتخاب  به بیان دیگر  شود. 

تصمیم گیری در مورد برقراری عوارض باید برای مردم توجیه 

گیرد.]8[ کم درآمد راه موردبررسی قرار  کاربران  گردد و مسئله 

ازجمله چالش های دیگر، قراردادهای مشارکت می باشند. 

به بیان )جالیان پور، 1389(، برای انعقاد یک قرارداد بهینه 

به  آن  در  که  هستیم  مناسب  نظام  یک  به کارگیری  نیازمند 

نظام ها،  این  مهم ترین  از  یکی  شود.  توجه  قرارداد  سوی  دو 

انعقاد  در  نمایندگی  هزینه های  و  نمایندگی  تئوری  از  استفاده 

نمایندگی  قرارداد  یک  در  مشکات  به طورکلی  قراردادهاست. 

از قرار زیر است:

تضاد منافع  میان مالک و نماینده.	 

عدم تقارن اطاعاتی  میان مالک و نماینده.	 

خطر اخاقی .	 

خطر انتخاب نادرست .	 

تسهیم ریسک  مناسب.	 

2. متدلوژی تحقیق
عمومی  بخش  بین  قراردادی  خصوصی  عمومی-  مشارکت 

تعهد  خصوصی  بخش  آن  به موجب  که  می باشد  خصوصی  و 

می نماید خدماتی را که در حالت عادی توسط مؤسسات دولتی 

سرمایه گذاری های  یا  و  داده  انجام  را  می شود  ارائه  عمومی  و 

گیرد  عهده  بر  خود  را  دولتی  بخش  به وسیله  گرفته  صورت 

حاصل  بخش  دو  هر  برای  منافعی  امر  این  درنتیجٔه  که 

چالش ها  بررسی  که  دارد  نظر  در  حاضر  پژوهش  می گردد. ]9[ 

خصوصی-  بخش  مشارکت  قراردادهای  روی  پیش  موانع  و 

کارفرما و سرمایه گذاران  دولتی در پروژه های زیر بنایی از منظر 

بپردازد.

رویکرد این تحقیق، شناسایی و بررسی تحلیلی چالش ها 

از  بزرگراه  زیربنایی  پروژه های  در   PPP قراردادهای  موانع  و 

رسیدن  راستای  در  می باشد.  سرمایه گذاران  و  کارفرما  منظر 

مشارکت  قراردادهای  تیپ  تحلیلی  بررسی  رویکرد،  این  به 

دولت  معیارهای  و  سیاست ها  شناسایی  خصوصی،  عمومی 

ساخت  پروژه های  گذاری  وا -خصوصی،  عمومی  مشارکت  در 

مشارکت  مشکات  و  موانع  طبقه بندی  و  شناسایی  بزرگراه، 

عمومی- خصوصی از دید سرمایه گذاران راه سازی و همچنین 

مشارکت  چالش های  اولویت بندی  و  بررسی  کارفرمایان، 

از  مشکات  کاهش  راهکارهای  ارائه  و  خصوصی   - عمومی 

اهداف پژوهش می باشد.

رفته،  به کار  تحقیق  روش  تحقیق،  این  در  همچنین 

چارچوب  در  تحقیق  هدف  ازلحاظ  و  پیمایشی  توصیفی/ 

این  داده های  گردآوری  روش  و  بوده  کاربردی  تحقیقات 

پرسش نامه  یا  پیمایش  روش  و  کتابخانه ای  روش  تحقیق 

مهندسی،  قراردادی،  واحدهای  آماری  نمونه  و  جامعه  و 

دولت؛  با  مشارکت  درزمینه  متخصص  و  باتجربه  شرکت های 

کارشناسان حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی 

)پرسنل مرتبط با پروژه های بزرگراهی( و همچنین مهندسین 

ناظر و شرکت های مشاور در امور پروژه های زیربنایی بزرگراهی 

کارفرما بوده و  به همراه رسته های مهندسی و حقوقی سازمان 

گاسر و استراوس  درنهایت برای تجزیه وتحلیل داده ها روش 

کدگذاری دست نوشته های مصاحبه و یا دیگر داده های  شامل 

در  اصل  در  که  است  کلیدی  مفاهیم  برحسب  جمع آوری شده 

کرده اند، استفاده شده است. کار ظهور پیدا طول خوِد 

روش جمع آوری اطاعات در این تحقیق در ابتدا مصاحبه 

ع  از طریق مصاحبه با متخصصان و افراد صاحب نظر در موضو

و  تخصص  و  تجربه  دارای  زمینه  آن  در  که  موردپژوهش 

از اشخاص  کسب آن اطاعات  امکان  که  اطاعاتی می باشند 

دیگر میسر نمی باشد، انجام می شود. سپس از طریق مصاحبه 

قبل  از  کند  ح  باید مطر پرسشگر  که  ساختاریافته، موضوعاتی 

در  هریک  گردیده اند،  رده بندی  دقیق  به طور  و  معین شده 

ح می شوند. در این مصاحبه پرسش ها از قبل  جای خود مطر

کلمات معینی قرار می گیرند، پرسشگر محدود است هر  در قالب 

کند و از پاسخگو  ح  کلماتی مخصوص و یکسان طر پرسش را با 

که هر یک از سؤال ها را به طور دقیق و مختصر پاسخ  بخواهد 
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است.  ساخت یافته  برنامه ای  دارای  مصاحبه  ع  نو این  گوید. 

و  آزمایش  و  پرسشنامه  از  استفاده  با  تحقیق  روش  بنابراین 

توصیفی-  داده ها  گردآوری  ازنظر  کیفی،  داده های  مقایسه 

کاربردی خواهد بود. پیمایشی )روش دلفی( و ازنظر اهداف 

جامعه آماری، جامعه هایی است متشکل از افراد یا واحدها 

تحقیق  این  در  باشند  مشترک  صفت  یک  حداقل  دارای  که 

و  راه  وزارت  کارشناسان  و  مهندسان  شامل  آماری  جامعه 

شهرسازی )کارفرما( و بخش خصوصی )کارگزار( در پروژه های 

زیربنایی مشارکت دولتی- خصوصی شرکت داشته اند خواهند 

بود.

طراحی  پرسش نامه  شاخص ها  از  هریک  بررسی  به منظور 

بود  نفر   30 آن ها  تعداد  که  کارفرمایان  یعنی  خبرگان  بین  و 

قبل  از  که  سؤال هایی  برای  چهارچوبی  سپس  و  شد  توزیع 

نشده اند  کدبندی  قبل  از  که  سؤال هایی  و  کدبندی شده اند 

بررسی  با  پس ازآن  و  شد  تشکیل  اطاعات  بررسی  به منظور 

تکنیک هایی به ارزیابی شاخص ها پرداخته شد.

از  استفاده  با  به دست آمده  اطاعات  حاضر  تحقیق  در 

گرفت  خواهند  قرار  تجزیه وتحلیل  مورد  استنباطی  آمار  شیوه 

و از تکنیک آماری با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده خواهد 

شد.

3. تحلیل داده ها
پرسشنامه  سؤال های  توصیفی  تجزیه وتحلیل  به  بخش  این 

جایگاه  تحصیات،  ازنظر  پاسخگویان  ترکیب  می پردازد. 

قسمت  می شود.  مشخص  پاسخ گویان  کار  سابقه  سازمانی، 

و  مرکزی  شاخص های  توصیف  به  نیز  بخش  این  پایانی 

پرسشنامه  سؤاالت  و  عوامل  متغیرها،  نمرات  کندگی  پرا

می پردازد.

نشان  را  پاسخ دهندگان  تحصیات  میزان  فراوانی   )1( جدول 

می دهد.

 جدول  1- فراوانی میزان تحصیالت پاسخ گویان بخش
جمعیت شناختی پرسشنامه

درصدفراوانی
درصد 

داده های معتبر
درصد 
تجمعی

9303030کارشناسی

1653.353.383.3کارشناسی ارشد

تر 516.616.6100.0دکترا و باال

30100.0100.0مجموع

همچنین جدول )2( فراوانی جایگاه سازمانی پاسخگویان به 

پرسشنامه را نشان می دهد.

 جدول 2- فراوانی جایگاه سازمانی پاسخ گویان بخش
جمعیت شناختی پرسشنامه

درصدفراوانی
درصد داده های 

معتبر
درصد 
تجمعی

1033.333.333.3مهندس ناظر

6202063.3مشاور

کارشناس 
قرارداد

1446.646.6100.0

30100.0100.0مجموع

پرسشنامه  به  پاسخ دهندگان  کار  سابقه  بررسی  به   )3( جدول 

می پردازد.

کار پاسخ گویان بخش جمعیت شناختی جدول 3-فراوانی سابقه 

درصد تجمعیدرصد داده های معتبردرصدفراوانی

1413.313.313.3 تا 5 سال

5516.616.629.9 تا 10 سال

106202049.9 تا 15 سال

15826.626.676.5 تا 20 سال

20723.323.3100.0 و به باال

30100.0100.0مجموع

آن ها  دیدگاه  و  پاسخگو  افراد  شغلی  ع  موضو ادعای  مورد  در 
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دوسطحی  ازآنجایی که  پژوهش  اصلی  متغیرهای  به  نسبت 

 )t-test( جامعه  دو  میانگین  مقایسه  آزمون  از  هستند 

در  آزمون  این  اجرای  از  حاصل  نتایج  و  است  استفاده شده 

جداول زیر آمده است:

جدول 4: آزمون مقایسه جامعه مربوط به موضوع شغلی پاسخگویان و متغیرهای اصلی پژوهش

آزمون برابری میانگینآزمون تساوی واریانس

F آماره.Sigدوطرفه Sigکثرحداقل حدا

نیاز جامعه عمرانی
تساوی واریانس

2.7580.085
0.852
0.763

-0.215
-0.187

0.254
0.236 عدم تساوی واریانس

شرایط انتخاب سرمایه گذار
تساوی واریانس

0.5650.441
0.175
0.134

-0.014
-0.080

0.449
0.438 عدم تساوی واریانس

تأمین مالی پروژه
تساوی واریانس

2.2210.168
0.510
0.459

-0.116
-0.139

0.331
0.304 عدم تساوی واریانس

مسائل مربوط به قراردادها
تساوی واریانس

0.2560.672
0.893
0.841

-0.254
-0.243

0.253
0.243 عدم تساوی واریانس

گذاری پروژه مشکات وا
تساوی واریانس

0.3540.232
0.183
0.169

-0.067
-0.065

0.531
0.476 عدم تساوی واریانس

هزینه تملک / خرید زمین
تساوی واریانس

1.9170.142
0.583
0.438

-0.151
-0.134

0.371
0.289 عدم تساوی واریانس

که سطح معناداری مربوط  اطاعات جدول )4( نشان می دهد 

بزرگ تر  پژوهش  اصلی  متغیرهای  برای  لوین]10[  آزمون  به 

برابری  فرض  درنتیجه  و  است  درصد   5 معناداری  سطح  از 

اول  سطر  اطاعات  بنابراین  نمی شود؛  رد   )H0( واریانس ها 

معناداری  سطح  می گیرد.  قرار  موردبررسی  نتیجه گیری  برای 

همٔه  برای  واریانس  تساوی  فرض  با  میانگین  تساوی  آزمون 

ادعای تساوی میانگین  و  از 5 درصد می باشد  بیشتر  متغیرها 

و  می شود  پذیرفته  متغیرها  این  بر  پاسخگو  افراد  تحصیات 

پژوهش  اصلی  متغیرهای  از  هیچ کدام  بر  تحصیات  متغیر 

تفاضل  برای  اطمینان  بازه  هم چنین  است.  نبوده  تأثیرگذار 

گروه به صورت زیر محاسبه شده است: میانگین دو 

 

1 
 

 

  
  

  آزمون برابري ميانگين  آزمون تساوي واريانس

 .F  Sigآماره 
Sig 

  حداكثر  حداقل دوطرفه

  يجامعه عمران يازن
 تساوي واريانس

2,758  0,085  0,852  
0,763  

0,215-  
0,187-  

0,254  
  ي واريانستساوعدم  0,236

  0,175  0,441  0,565 تساوي واريانس  گذاريهانتخاب سرما يطشرا
0,134  

0,014-  
0,080-  

0,449  
 ي واريانستساوعدم  0,438

  تأمين مالي پروژه
 تساوي واريانس

2,221  0,168  0,510  
0,459  

0,116 -  
0,139-  

0,331  
  نسي وارياتساوعدم  0,304

  0,893  0,672  0,256 تساوي واريانس  مسائل مربوط به قراردادها
0,841  

0,254-  
0,243-  

0,253  
 ي واريانستساوعدم  0,243

  0,183  0,232  0,354 تساوي واريانس  ي پروژهمشكالت واگذار
0,169  

0,067 -  
0,065 -  

0,531  
 ي واريانستساوعدم  0,476

  0,583  0,142  1,917 تساوي واريانس  نهزينه تملك / خريد زمي
0,438  

0,151-  
0,134-  

0,371  
 ي واريانستساوعدم  0,289

  
از  تربزرگبراي متغيرهاي اصلي پژوهش  1دهد كه سطح معناداري مربوط به آزمون لوينيمنشان  4اطالعات جدول 
بنابراين اطالعات سطر اول براي ؛ شودينم ) ردH0ها (يانسواريجه فرض برابري درنتدرصد است و  5سطح معناداري 

 ٔ◌ همهگيرد. سطح معناداري آزمون تساوي ميانگين با فرض تساوي واريانس براي يمي قرار موردبررسگيري يجهنت
شود يمو ادعاي تساوي ميانگين تحصيالت افراد پاسخگو بر اين متغيرها پذيرفته  باشديمدرصد  5متغيرها بيشتر از 

ين بازه اطمينان براي تفاضل چنهمكدام از متغيرهاي اصلي پژوهش تأثيرگذار نبوده است. يچهالت بر و متغير تحصي
  است: شدهمحاسبهزير  صورتبهميانگين دو گروه 

0,254 ≤ 2 µ  - 1 µ يجامعه عمران يازنمتغير  -0,215 ≥   
0,449 ≤ 2 µ  - 1 µ گذاريهانتخاب سرما يطشرامتغير  -0,014 ≥   
0,331 ≤ 2 µ  - 1 µ تأمين مالي پروژهمتغير  -0,116 ≥   
0,253 ≤ 2 µ  - 1 µ مسائل مربوط به قراردادهامتغير  -0,254 ≥   
0,531 ≤ 2 µ  - 1 µ پروژه يمشكالت واگذار يازنمتغير  -0,067 ≥   
0,371 ≤ 2 µ  - 1 µ هزينه تملك / خريد زمينمتغير  -0,151 ≥   

                                                 
1 Levene  پرسشنامه شناختی  جمعیت  سطحی  چند  متغیرهای  برای 

کار، از آزمون مقایسه میانگین  شامل میزان تحصیات و سابقه 

مستقل  متغیر  یک  تأثیر  درواقع  که   )ANOVA( جامعه  چند 

استفاده شده  کند،  بررسی  وابسته  متغیر  بر  را  گروه بندی شده 

است و نتایج حاصل از اجرای این آزمون در جداول )5( و)6( 

به آمده است:
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جدول 5- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه مربوط به تحصیالت پاسخگویان و متغیرهای اصلی پژوهش

تحصیالت 
پاسخگویان

نیاز جامعه عمرانی
شرایط انتخاب 

سرمایه گذار
تأمین مالی پروژه

مسائل مربوط به 
قراردادها

گذاری  مشکالت وا
پروژه

هزینه تملک / خرید 
زمین

F آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.Sig

1.3210.0461.6370.0481.3510.0610.1910.0370.7810.0291.7350.094

سطح  مقدار  می شود  مشاهده   5 جدول  در  که  همان طور 

تأمین مالی پروژه و هزینه تملک/ معناداری برای متغیرهای 

خرید زمین بزرگ تر از 0.05 است، پس می توان نتیجه گرفت که 

نظرات نسبت به این دو متغیر بین پاسخ دهندگان ازنظر میزان 

تحصیات اختافی وجود نداشته و بین میانگین چند جامعه 

این  میانگین  بین  به عبارت دیگر  ندارد.  وجود  معنادار  تفاوت 

مشاهده  اختاف نظر  تحصیات،  میزان  به  توجه  با  متغیر  دو 

متغیرها  این  بر  افراد  تحصیات  که  معنا  این  به  نمی شود 

برای  معناداری  سطح  مقدار  دیگر  طرف  از  یست.  ن تأثیرگذار 

سرمایه گذار،  انتخاب  شرایط  عمرانی،  جامعه  از  نی متغیرهای 

پروژه  گذاری  وا مشکات  و  قراردادها  به  مربوط  مسائل 

که نظرات  گرفت  کوچک تر از 0.05 است، پس می توان نتیجه 

میزان  ازنظر  پاسخ دهندگان  بین  متغیرهای  این  به  نسبت 

گفت  می توان  به عبارت دیگر  دارد.  وجود  اف  اخت تحصیات 

در متغیرهای نیاز جامعه عمرانی، شرایط انتخاب سرمایه گذار، 

پروژه میزان  گذاری  وا قراردادها و مشکات  به  مسائل مربوط 

تحصیات افراد بر نظرات پاسخ دهندگان تأثیرگذار بوده است.

به  مربوط  متغیرهای   )6( جدول  در   )5( جدول  با  مشابه 

این  در  می گیرند.  قرار  موردبررسی  کار  سابقه  ازنظر  پرسشنامه 

کار، از آزمون  آزمایش نیز برای متغیرهای چند سطحی سابقه 

که درواقع تأثیر یک   )ANOVA( مقایسه میانگین چند جامعه

کند،  بررسی  وابسته  بر متغیر  را  گروه بندی شده  متغیر مستقل 

استفاده شده است.

کار پاسخگویان و متغیرهای اصلی پژوهش جدول 6- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه مربوط به سابقه 

کار  سابقه 
پاسخگویان

نیاز جامعٔه عمرانی
شرایط انتخاب 

سرمایه گذار
تأمین مالی پروژه

مسائل مربوط به 
قراردادها

گذاری  مشکالت وا
پروژه

هزینه تملک / 
خرید زمین

F آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.Sig

1.3710.0461.41800392.0710.0360.7610.0341.0320.0312.3760.036

تمامی   Sig مقدار  که  می دهد  نشان   )6( جدول  اطاعات 

گرفته می شود  کوچک تر از 0.05 می باشد، پس نتیجه  متغیرها 

معنادار  تفاوت  جامعه  چند  میانگین  بین  عوامل  این  در  که 

عمرانی،  جامعٔه  نیاز  میانگین  بین  به عبارت دیگر  دارد.  وجود 

شرایط انتخاب سرمایه گذار، تأمین مالی پروژه، مسائل مربوط 

خرید   / تملک  هزینه  پروژه،  گذاری  وا مشکات  قراردادها،  به 

کار متفاوت، اختاف نظر وجود  زمین با توجه به دامنٔه سابقه 

دارد و سابقه افراد بر متغیرهای اصلی پژوهش تأثیرگذار است. 

که سابقه افراد  همچنین داده های این جدول نشان می دهد 

به  مربوط  مسائل  متغیر  دو  بر  را  تأثیر  بیشتری  پاسخ دهنده 

گذاری پروژه داشته اند. قراردادها و مشکات وا

است.  شده  ارائه  تحقیق  توصیفی  آمار   )7( جدول  در 
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از  یک  هر  کندگی  پرا و  مرکزی  شاخص های  شامل  آمار  این 

می باشد.  آن ها  بین  همبستگی  و  پژوهش  اصلی  متغیرهای 

نمره  میانگین  می دهد  نشان  زیر  جدول  در  که  همان طور 

شش متغیر اصلی پژوهش باالی سه می باشد هم چنین متغیر 

نیاز  متغیر  و  باالترین   3.898 میانگین  با  پروژه  مالی  تأمین 

جامعه عمرانی پایین ترین نمره را به خود اختصاص داده اند. 

شرایط  متغیر  به  مربوط   0.690 معیار  انحراف  مقدار  بیشترین 

مربوط   0.619 آن  مقدار  کمترین  و  است  سرمایه گذار  انتخاب 

برای  چولگی  ضریب  می باشد.  ملک  تملک/خرید  هزینه  به 

که چوله به چپ  کلیه متغیرهای اصلی منفی است به این معنا 

است.

جدول  7- آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

میانگینمتغیر اصلی پژوهش
انحراف 

معیار
کشیدگیچولگیدامنهمد )نما(میانه

حداقل 
مقدار

کثر مقدار حدا

0.8320.98315-3.4020.6463.4553.553.45نیاز جامعٔه عمرانی

1.0020.87615-3.5010.6903.6674.173.33شرایط انتخاب سرمایه گذار

0.8561.00025-3.8980.6233.6063.862.09تأمین مالی پروژه

0.6780.34215-3.3840.6353.5003.673.22مسائل مربوط به قراردادها

گذاری پروژه 0.5620.27814-2.7410.6312.6412.793.13مشکات وا

0.7310.32125-3.2310.6193.2013.383.12هزینه تملک / خرید زمین

موانع قراردادهای PPP در پروژه های زیربنایی بزرگراه از منظر 

کارفرما و سرمایه گذاران بود. در راستای رسیدن به این رویکرد، 

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی،  تیپ  بررسی تحلیلی 

عمومی  مشارکت  در  دولت  معیارهای  و  سیاست ها  شناسایی 

و  شناسایی  بزرگراه،  ساخت  پروژه های  گذاری  وا -خصوصی، 

از  خصوصی  عمومی-  مشارکت  مشکات  و  موانع  طبقه بندی 

کارفرمایان، بررسی و  دید سرمایه گذاران راه سازی و همچنین 

اولویت بندی چالش های مشارکت عمومی - خصوصی و ارائه 

روش  بود.  پژوهش  اهداف  از  مشکات  کاهش  راهکارهای 

جمع آوری اطاعات در این تحقیق در ابتدا از طریق مصاحبه 

که  ع موردپژوهش  با متخصصان و افراد صاحب نظر در موضو

می باشند،  اطاعاتی  و  تخصص  و  تجربه  دارای  زمینه  آن  در 

بود. 

از  آمده  دست  به  داده های  تحلیل  و  تجزیه  از  پس 

مشخص  پرسشنامه های  به  شده  داده  پاسخ های  طریق 

میانگین 3.898  با  پروژه  مالی  تامین  برای  الزم  بستر  که  شد 

مشارکت  قراردادهای  روی  پیش  مانع  و  چالش  مهم ترین 

بخش خصوصی- دولتی در پروژه های زیر بنایی )بزرگراه ها ( 

گذاری  وا مشکات  و  دیگر  طرف  از  می باشد.  کارفرما  منظر  از 

را  اهمیت  کمترین  کارفرمایان  نظر   از  را  تاثیر  کمترین  پروژه 

این  اول  آنالیز داده های پرسشنامه  از  داشته است. همچنین 

که میزان تحصیات افراد در متغیرهای نیاز  نتیجه حاصل شد 

جامعه عمرانی، شرایط انتخاب سرمایه گذار، مسائل مربوط به 

گذاری پروژه، بر نظرات پاسخ دهندگان  قراردادها و مشکات وا

متغیرهای  بر  تحصیات  میزان  ولی  است.  بوده  تأثیرگذار 

و  قراردادها  به  مربوط  مسائل  سرمایه گذار،  انتخاب  شرایط 

گذاری پروژه تاثیر گذار نبوده است. مشکات وا

بدون شک پژوهشگران در مسیر انجام پژوهش های خود 

نتایج  است  ممکن  که  می شوند  مواجه  محدودیت هایی  با 

محدودیت ها  این  شناخت  دهد.  قرار  تاثیر  راتحت  پژوهش 

سطح  ارتقا  همچنین  و  پژوهش  نتایج  بهتر  تفسیر  قابلیت 

کیفی پژوهش های آتی را امکان پذیر می سازد. پژوهش حاضر 
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جمع بندی و مالحظات
نقل  و  حمل  زیانبار  و  منفی  اثرات  برخی  تشدید  یا  و  بروز 

سالیان  در  کشور  بخش های  ترین  اساسی  از  یکی  نوان  به ع

گرفته  قرار  برنامهریزان  و  ارشناسان  ک کثر  ا توجه  مورد   ، اخیر

در  نقلیه  وسایل  فراوان  کم  را ت نمونه،  به عنوان  است. 

فسیلی،  سوختهای  باالی  رف  مص و  شهری  بین  جاده های 

معضل نزدیک شدن به آستانه اتمام این منابع غیرجایگزین 

آن ها  از  ناشی  زیست  محیط  رب  مخ آالیندههای  تشار  ان و 

و  نقل  و  حمل  باالی  اهمیت  دیگر  وی  س از  می کند.  داعی  ت را 

اجتماعی،  اقتصادی،  از حوزه های  بر بسیاری  آن  تاثیرگذاری 

شده  باعث  زیست  محیط  ذاری،  سیاستگ راهبردی،  ه  توسع

را  نقل  و  حمل  کنند  تاش  مدیران  دنیا،  تمام  در  که  است 

با  و  کنند؛  سازماندهی  نقل  و  مل  ح جامع  مدیریت  الب  ق در 

با  و  ریزی  برنامه  و  طراحی  وش های  ر جدیدترین  از  اده  استف

زمینه  آوردن  فراهم  و  ممکن  ابزارهای  تمام  گرفتن  اختیار  در 

برای  را  راه  مختلف،  ته های  رش متخصصان  بین  ری  همکا

رسیدن به یک راه حل پایدار و متعادل در زمینه مسائل حمل 

کنند. و نقل بین شهری هموار 

بین  رابطه  اهمیت  بر  کید  تأ با  اقتصاددانان  از  ری  بسیا

در  تأخیر  اقتصادها،  در  خصوصی  بخش  و  عمومی  بخش 

کمبود سرمایه گذاری و  تکمیل پروژه های زیرساختی به علت 

را  درحال توسعه  کشورهای  در  عمومی  خدمات  پایین  کیفیت 

در  دولت  مستقیم  مداخله  یا  ناسب  نام سیاست های  از  ناشی 

همین  از  می دانند.  پشتیبانی  و  مالی  تأمین  ساخت،  طراحی، 

بانک  مانند  بین المللی  اقتصادی  ی  نهادها قتصاددانان  ا رو 

اقتصاددانان  از  بسیاری  و  پول  للی  بین الم صندوق  و  ی  جهان

کنار گذارده و برای  دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی را 

کشورها از طریق توسعه  رفع مشکات و افزایش ارائه خدمات 

که  کردند  پیشنهاد  را  راه حل هایی  زیرساختی،  ه های  پروژ

مشارکت عمومی خصوصی ازجمله پرکاربردترین این راه حل ها 

است

رویکرد این تحقیق، شناسایی و بررسی تحلیلی چالش ها و 

به موردبحث  ادامه  که در  بوده  بامحدودیت هایی مواجه  نیز 

گیرد. قرارمی 

چالش های . 1 بررسی  پژوهش  این  در  محدودیت  اولین 

کارفرمایان  از  محدودی  تعداد  توسط  تنها  شده  ح  مطر

ی  همه  به  دسترسی  عدم  و  می باشد  گذران  سرمایه  و 

محدودیت  حوضه  این  در  گذران  سرمایه  و  کارفرمایان 

کات  ادرا است  ممکن  که  می آید.چرا  حساب  به  بزرگی 

ونگرش های افراد متفاوت باشد.

گرفته . 2 نظر  در  متغیر های  به  مربوط  محدودیت  دومین 

شده در این پژوهش است. 

در . 3 معیارهای  و  سنجه ها  به  مربوط  دیگر  محدودیت 

این  در  ح  متغیرهای مطر برای سنجش  گرفته شده  نظر 

توسط  نیز  دیگری  معیارهای  و  سنجه ها  است.  پژوهش 

گرفتن آنها  که درنظر  ح شده است  سایر پژوهشگران مطر

تحت  را  پژوهش  نتایج  تواند  متغیرهامی  سنجش  برای 

تاثیر قرار دهد.

تنها . 4 استفاده  پژوهش،  این  دیگر  بیان  قابل  محدودیت 

داده ها  آوری  جمع  جهت  مصاحبه  و  پرسشنامه  ابزار  از 

درک  و  عمیق تر  بررسی های  جهت  درحالیکه  می باشد، 

بهتر متغیر ها و روابط آنها بهتر است از روش های مختلف 

کانون یا متمرکز و مشاهدات  مصاحبه همچون مصاحبه 

گردد. کتبی و شفاهی نیز استفاده  میدانی، اسناد 

می توانند  پژوهشگران  آتی  تحقیقات  در  اعتباریابی،  برای 

به کار  دیگر  قشرهای  و  حوضه ها  رادر  شده  ح  مطر چالش های 

کار برد: گیرند و می توان موارد زیر را در تحقیقات آتی به 

مصاحبه، . 1 مانند  داده ها  آوری  ابزارجمع  سایر  از  استفاده 

کتبی و شفاهی و مشاهده میدانی جهت استخراج  اسناد 

نتایج دقیق تر توصیه می شود.

بحث . 2 به  مربوط  سایرمتغیر های  کردن  وارد  با  الگو  بسط 

چالش های موجود.
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انجام پژوهش حاضر در میان سایر جوامع آماری به ویژه . 3

در میان شرکت های خصوصی فعال در این حوزه.
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