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 چکیده
 خصوصی – عمومی مشارکت

خصوصیی   بخی   درگیرکیرد  فایا     بیری   نیوی   روشیی  0
 یز یسیفااده  یصییی  دالیی   .یسیت  جها  کشورها  یز بسیار  درپروژه ها  بخ  عمومی در

 همچنیی   و عمیومی  خیمما   یریئه در کیایت و ور  بهره خصوصی، بهبود-مشارکت عمومی
 بیر  میثرر  عویم  شناسایی پژوه  همف یی  یست. گری  ها  پروژه در گذیر  سرمایه تقویت
 شیهردیر   در شیهر   عمیری   زیرساخت  ها طرح در خصوصی -عمومی مشارکت موفقیت

 یزبام مخاطب تحقیقی کیاربرد ، یز منریر هیمف یکفشیافی و      یزتحقیق حاضر  .تهری  یست
 و )کیایی  که یز طرییق رویریرد یمیخفیه    ردیگ یمبام زمانی در دسفه تحقیقا  مقطای قریر 

 مییهییز ریه مصییاحبه ن یایییهییا در بخیی  ک دیده  یور جمیی صییور  گرففییه یسییت.  کمییی 
 . عویمی  شیمنم   یور جمی   ساخت قپرسشنامه محق یقطر یز یو در بخ  کم اففهیساخفار
با یسیفااده   تهری  شهر  عمری  زیرساخت ها پروژه در خصوصی-عمومی مشارکت بر مثرر
  مییی تأو در بخ  کمی با کمک روش تحییی  عیامیی    ترنیک تحیی  مضمو  شناسایییز 

عامی    هایت  کیه  دهیم  میی  نشا    هر یک یز عویم  مشخص گردیم. نفایجرگذیریتأرمیزی  
عمری  شیهر  تهیری     رساختیز  ها طرحدر  خصوصی -عمومی مشارکت موفقیت برمثرر 
-مشیو   و حمایت ممیری ؛ حمایت و مهار  ن ،شااف؛ دی ها رویه و فریینمها :یز ینم عبار 

 و مشیی  سیاز ؛ خی    ظرفییت  سیاسیی؛  حماییت  و یدیر ؛ ربیا   نرام قانونی؛ سالمت ها 
 گذیر . سیاست

 
 ، میمیریت شیهر ،   مییی تأخصوصی، تحییی  عیامیی   -مشارکت عمومی:  ها کلیدواژه

 تحیی  مضمو .
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 مقدمه

 رونرد  و دارد شرهرها و کشرورها   اقتصراد  در حیاتی و مهم بسیار نقش ها زیرساخت توسعه

 توسرعه ی شرورها ک .اسرت  اقتصادی یها تیفعالسایر  رونق ساز نهیزم هاآن اجرای درست

 جدید هایپرو ه انجام برای فراوانی منابع و دایر کرده پیش از را خود هایزیرساخت ،افتهی 

 بره  توسرعه  درحرال  کشرورهای  ، لیکناند ساخته فراهم قدیم هایپرو ه صحی  نگهداری و

در حروزه عمرران    های متداول انجام پرو هبررسی روشدارند.  نیاز ها زیرساخت در توسعه

دهد کره  نشان می جوامع در حال توسعهدر ی زیرساختی ها حوزهیکی از  عنوان بهشهری 

هرای  و افزایش هزینره  متوالیی رهایبسریار پرایین بروده و برا تأخ در این حوزه وریبهره

 ایرن  شردن  ترر ترر و پیچیرده   با برزرگ همچنین  (.World Bank, 2017)همراه هست  زیاد

کنرد؛ عرالوه برر آن    هرا را تهدیرد مری    هایی برا درجره اهمیرت باالتر آنها، ریسرکپرو ه

-مرالی پاسررخ   نیهای سنتی تأم، استقراض و سایر شیوهعمومیهای سرمایه یریکارگ به

بره همرین    ها نیسرت. پرو ه گونه نیا سرمایه نیتأم گوی نیازهای روزافزون کشورها برای

-بخرش در بهرره   بخش خصوصی و فعال کردن ایرن  یریکارگ برا به بخش عمومیدلیرل 

ی تحت عنوان مشرارکت  حل نوین راه عمران شهری ازجمله های زیر بنایی برداری از پرو ه

 ppp. (1312نوبخرت،  )نمروده اسرت   ارائره   هرا  یایرن کاسرت  رفع  برای خصوصی-عمومی

 نروع   الگرو  اسرت، ایرن   افتهی های اخیر مطرح و توسعهمثثر در سال حل راه کیعنوان  به

رابطره   کیر  آن در که شودمحسوب م  ها پرو ه نگهداشت و تعمیر ساخت، به رویکرد ویژه

 دار عهرده  هرر طررف   و گرردد برقررار مری   خصوصری  و عمرومی  های طرف میان قراردادی

 طرفری  ی پررو ه بره  هرا  سرک یرآید؛ لذا برمی آن عهده از بهتر که شود می هایی مس ولیت

 یهرا  شررکت  ،درواقرع  .کنرد  مدیریت را آن تواندمی کمتری هزینه با که یابدمی تخصیص

 مردیریت  یخروب  بره  خود تجربه و تخصص مال ، از منابع استفاده با هستند قادر خصوص 

 بگیرنرد  برر عهرده  ها را با ریسک کمتری نسبت به بخش دولتی ساخت و نگهداری پرو ه

(Van Den Hurk & Verhoest, 2016در .) نظیرر  متعردد  قروانین  تصرویب  برا  نیرز  ما کشور 

 62 توسعه، ماده ششم برنامه کل  یها استیس اساس ، ، قانون11 کلی اصل یها استیس

 محی  مستمر بهبود قانون ولت،د مقررات مال  از بخش  تنظیم قانون به مواد الحاق قانون

 ... و 1312بودجره سرال    11عمروم ، تبصرره    محاسربات  قرانون  21 مراده  ،وکرار  کسب

 نگهداشرت  یرا  و مردیریت  اجررا،  جهرت  خصوص  مشارکت بخش منظور به الزم بسترهاى
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است )نصیری اقردم، عباسری    شده فراهم pppدر قالب انواع قراردادهای  ی عمران ها پرو ه

پایتخت ایران برا برخرورداری از جمعیتری    عنوان  شهر تهران، به (. کالن1312دره بیدی، 

کیلومترمربرع، بیسرت و    265هشت میلیون و پانصد هزار نفر و مسراحت تقریبری    بر بالغ

شرهر پرجمعیرت جهران بروده و دارای      شرهر برزرگ و شرانزدهمین کرالن     هفتمین کالن

ساله  638یتیکی بسیار حساسی در منطقه خاورمیانه است. تهران پایتخت موقعیت  ئوپل

ایررران، آینرره تمررام نمررایی از تحرروالت سیاسرری، اقتصررادی، اجتمرراعی و کالبرردی ترراریخ 

رو دربرگیرنرده میررام مرادی و معنروی      پرفرازونشیب این سرزمین به شمار رفته و ازاین

و نیز احکام  1151انداز  هداف سند چشمبرابر ا (.1312غنی است )آمار شهرداری تهران، 

انداز توسعه بلندمدت شهر تهران کره   (، چشم1313ساله دوم شهرداری تهران) برنامه پنج

شرهر تهرران و    سیمای مطلوب شهر در افق طررح و میثراقی بررای توسرعه پایردار کرالن      

 ویرت ه و اصالت با شهری تهران؛ -1های ذیل است:  پایتخت کشور است مبتنی بر آرمان

 شرهری  تهرران؛ -3جهرانی   و هوشرمند  پایره،  دانرش  شرهری  تهران؛ -6 اسالمی - ایرانی

 شرهری  تهرران؛ -1گسرترده   و متنوع عمومی فضاهای با سرزنده و شاداب زیبا، و سرسبز

 شرهری  تهران؛ -0سوان   و مخاطرات برابر در مقاوم و ها آسیب انواع برابر در مقاوم و امن

 شرهری  تهرران؛ -2فراغرت   و فعالیرت  سکونت، برای مناسب ساختاری با منسجم و پایدار

 عادالنره  تأمین و ها نابرابری تعدیل با همراه مناسب، های زیرساخت و عمومی رفاه با روان

 اقتصرادی  برا  و جهانی و ملی عملکردهای با شهری کالن تهران؛-2شهروندی  کلیه حقوق

 سه از یکی حداقل و کشور سط  در سیاسی و پژوهشی - فرهنگی امور مرکزیت و مدرن

راهبرد  21انداز این برنامه  غربی. برای تحقق چشم جنوب آسیای منطقه برتر و مهم شهر

یرابی بره    ساله دوم تعریف گردیرده کره در خصروص دسرت     در سط  کالن در برنامه پنج

راهبردهایی از قبیل مشارکت بخرش خصوصری، دولتری و عمرومی در توسرعه اقتصرادی       

 -های توسعه شرهر و اداره شرهر توسر  شرهروندان؛ تحرول سرازمانی       ین هزینهشهر؛ تأم

ساختاری در نظام مدیریت شهرداری تهران مبتنی برر اصرول حکمرانری خروب شرهری؛      

و سرایر نهادهرا و    بسترسازی برای جلب مشارکت فعاالنره شرهروندان، بخرش خصوصری    

 و قروانین  هرا،  مشری   از خر  یرک  ونقل و ترافیرک هری    های مرتب  با حوزه حمل دستگاه

 تشرری   را خصوصری  بخرش  با مشارکت فرایندهای و ها به شهرداری، رویه مربوط مقررات

 یافرت  اسرناد  ایرن  در قراردادهرا  انواع سایر و مشارکت گذاری، سرمایه حتی عبارت نکرده.
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 اداره سنتی سبک به شهرها که زمانی بوده، قبل چندین دهه برای عمدتاً قوانین .شود نمی

است. بدین منظور  شدهنمی احساس قراردادهای مشارکتی انواع به نیاز هنوز گردیده ومی

 شرهر  کرالن متولی امر عمران شرهری در   عنوان بهمعاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران 

تهران در نظر دارد در راستای اجررای راهبردهرای مردیریت شرهری مبنری برر اسرتفاده        

هررای قررانونی موجررود و امکانررات بخررش خصوصرری در توسررعه    حررداکثری از ظرفیررت

گرری و   های جدید، کاهش تصدی تمام، تعریف پرو ه های نیمه ها، تکمیل پرو ه زیرساخت

و  18و  12های بودجه مصوب سال 65 و 12های  همچنین الزام قانونی در اجرای تبصره

ی زیرساختی ها واگذاری پرو هحوزه فنی و عمرانی را مکلف به  صراحتاًشهرداری که  11

ی هرا  پررو ه نموده، زمینه تسریع فراینرد واگرذاری    pppاز رویکرد با استفاده  عمران شهر

رکت زیرساختی حوزه مربوط به خرود را فرراهم نمایرد. لرذا ضررورت تبیرین مردل مشرا        

انرداز   یابی به چشرم  عمرانی شهری جهت دست  های زیرساختخصوصی در طرح-عمومی

د مردل مشرارکت   در این راسرتا، پرژوهش حاضرر قصرد دار    شود.  شهر تهران مشاهده می

آن را  دهنرده  لیتشرک ی زیرساخت عمران شرهری و عوامرل   ها طرحخصوصی در -عمومی

 ارائه نماید.

 ادبیات تحقیق

 و دولرت  شرامل  عمرومی،  بخرش  آن در که است مکانیزمی صیخصو - عمومی مشارکت

 فاضررالب، و آب از اعررم زیربنررایی خرردمات تررأمین منظررور برره حکومررت نهادهررای سررایر

 خصوصری  بخش های ظرفیت از... و آموزش سالمت، شهری، زیرساخت ایجاد ونقل، حمل

(. World Bank, 2017) کننررد مرری اسررتفاده مررالی منررابع و تجربرره دانررش، از اعررم

 سرو  یک از دولتی نهاد یا دولت میان ای نامه موافقت انعقاد از است عبارت pppدیگر، بیان به

 مالی، تعمیر، نگهرداری  تأمین ساخت، منظور طراحی، به دیگر سوی از خصوصی بخش و

 بخرش  مردیریت  یرا  و گرذاری  سررمایه  برا  عمرومی  خدمات یا و هادارایی از برداری بهره و

 میران  شفاف صورت به فعالیت های ریسک که صورتی به مشخص، زمانی بازه در خصوصی

 مرالی  های پرداخت همچنین. (PPPIRC6, 2017) گردد تقسیم عمومی و خصوصی بخش

 بخرش  توس  یا پرو ه عواید طریق از پرو ه برداری بهره زمان طول در خصوصی بخش به

 از دولرت  نقرش  ،ppp در اساس این بر. گیرد انجام پرو ه خدمات از کننده مصرف عمومی
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و  گرذاری  بره سیاسرت   ارائره خردمات زیربنرایی    در بررداری  بهرره  گرذاری، اجررا و   سرمایه

شرود   مری  تبردیل  شرده،  ارائره  خردمات  کمیرت  و کیفیرت  بر ناظر و مقررات کننده تنظیم

 World) جهرانی  بانرک  خصوصری  - عمرومی  مشارکت مرجع راهنمای(. 1312نوبخت، )

Bank, 2017 )در را خصوصری -عمومی مشارکت موفقیت دنیا، کشورهای تجارب اساس بر 

 هرا،  سیاسرت  برر  مشرتمل  چرارچوب  ایرن . اسرت  نموده بیان کارآمد های چارچوب ایجاد

 سازی پیاده نحوه یکدیگر، با تعامل در که است مقرراتی و قوانین متولی، ها، نهادهای رویه

ppp و تعهررد کرره نیررا بررر عررالوه چررارچوب ایررن ایجرراد. نماینرردمرری تبیررین و تعریررف را 

نظرام   کننده ایجراد  دهد، تضمینمی نشان را ppp توسعه عمومی در طرف گذاری سیاست

 منررابع، ازصرررفه  برره مقرررون و بهینرره اسررتفاده قبیررل از معیارهررایی بررا حکمرانرری خرروب

 حرداکثری  مشارکت و برابری عموم، منافع حفظ شفافیت، پاسخگویی، و پذیری مس ولیت

 اساسی و ضروری زیربنایی خدمات ها شهرداری و ها التیا ازجمله محلی های دولت .است

. دهنرد  مری  ارائره ...  و شرهری  زیرسراخت  شرهری،  ونقل حمل بهداشت، آب، در ویژه به را

 هرای  اسرتان  و برزیرل  اسرترالیا،  کشرورهای  های ایالت همچون محلی های دولت از بعضی

 یتی مرالی، خودکفرا  منتهری  اند؛ نموده هماهنگ یکدیگر با را ppp جامع های برنامه کانادا

 هرای  چرارچوب  از خرارج  محلری  هرای  دولرت  این در اجرایی توانایی و اعتباری بندی رتبه

 کنرد،  نمری  صردق  ها شهرداری مورد در موضوع این که درحالی. نیست مرکزی های دولت

 کره  ندهست هایی پرو ه شناسایی به قادر دلیل همین به و ترند نزدیک مردم عامه بهها  آن

 مسرائل  بیشرتری روبررو هسرتند و    های چالش هرچند با نماید؛ برطرف را محلی نیازهای

 دارنرد، ایرن   محدود تدارکاتی و توسعه های ظرفیت اغلب ها شهرداری .رادارند خاص خود

. شرود  تشدید انتخابات نتایج توس  مدیریت مکرر تغییرات با است ممکن ظرفیت کمبود

 اختصراص  هرا  آن به کمی بخش یا کنند نمی استفاده دولتی اعتبارات از ها شهرداری اکثر

 چرارچوب  اغلرب  بسرازند،  را خرود  اعتبراری  رتبره  تردریج  به زمان طول در باید و یابدمی

 عالقره  کراهش  همین موضوع باعرث  و ندارند را ppp های پرو ه تهیه برای کارآمد حقوقی

 .(World Bank,2016شرود )  مری  هایشران  پررو ه  در حضرور  برای خصوصی گذاران سرمایه

و  ییپاسرخگو  شیاگرر برا افرزا   از دولت  ها یشهردارجوناس و وازکز معتقدند عدم پیروی 

 هرا  آن ازنظرر  کنرد.  تیرا تقو فساد اداریاوقات  یهمراه نباشد، ممکن است گاه تیشفاف

در این حالت کمبود شفافیت در فرایندها، عدم پاسخگویی مطلوب و طوالنی بودن زمران  
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 .(Jonas & Vazquez,2016) گردد یم فساد ، موجب تعمیقارهاانجام ک

-در طررح  بخش خصوصری  مشارکت تسهیل توسعه منظور بهسیاست گذران در ایران 

کره   انرد  نمروده و لوای  مختلف اقردام   ها طرحزیرساختی نسبت به تصویب مصوبات،  های

مرورا   01552 قوا )شماره سران اقتصادی هماهنگی عالی شورای شامل: مصوبه ها آناهم 

 موانرع  رفرع  ، قرانون 1312در بودجه سنواتی دولت از سرال   11(، تبصره 52/50/1312

 به مواد برخی الحاق ، قانون1311سال  مصوب کشور مالی نظام ارتقای و ریپذ رقابت تولید

 به موادی الحاق ، قانون1313سال  ( مصوب6دولت ) مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

 یهرا  استیس اجرای ، قانون1381( مصوب 1دولت ) مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

. همچنرین برا توجره بره قروانین      هسرت اسرالمی   جمهروری  اساسری  قانون 11 اصل کلی

در انرواع قراردادهرای   های شهری مرتب  با خرود   در پرو ه ها یشهردارباالدستی موجود، 

ppp تانرگ  .(1312، وبودجه برنامه)سازمان  شوند یمدر نظر گرفته عنوان طرف عمومی  به

 یهرا  دلیل محی  و فرهنگ متفاوت، تجربره  به کنند ی، خاطرنشان م(6515)و همکاران 

 میتعمر  یسرادگ  به کشور دیگرر بره   کشوریک از  توان یرا نم یخصوص- یمشارکت عموم

 Tang et) انتخراب شرود   موفقیتی دیفی برای بررسی عوامل کلیرد ککروی یک دیداد. با

al.2018 ( در مقاله خود به بررسری موضروع کره    6518همکاران )(. از سوی دیگر وانگ و

. پردازنرد  یمر هسرتند   ترر  موفقدر این حوزه  ها پرو هسایر  از PPP یها پرو هچرا برخی از 

مقاله مرتب  در این حروزه یرک مراتریس وقروع مشرتر  از       182بر اساس مطالعه  ها آن

، نتایج بررسی حاکی از آن است که عوامرل  اند نمودهایجاد  PPPفق عوامل برای اجرای مو

فسراد، اتخراذ    کراهش  مدیریت قرارداد، حمایرت سیاسری، فراینردهای شرفاف و روشرن،     

 دارد pppبیشرتری در موفقیرت    ریتأثشایستگی مدیران از سایر عوامل  و مثثری مش خ 

(wang et al.2018 تحقیرق دیگررری کرره توسرر  آمررووی  و همکرر  .) 6565اران در سررال 

ی زیربنرایی برر   هرا  پررو ه ی از تروجه  قابرل حاکی از آن است که اگرچه تعداد  گرفته انجام

به  ها طرحی از این توجه قابل، منتهی تعداد اجراشدهی اخیر ها سالطی  pppاساس مدل 

 صیتشخ عدمدولت، فساد اداری،  تیحما عدممالی، سیاسی،  ازجملهدلیل عوامل مختلف 

 (.Amovi´c et al.2020پرو ه به شکست منجر شده است ) یها سکیر

خالصرره برخرری از مطالعررات صررورت گرفترره در خصرروص عوامررل  1جرردول شررماره  

ی هرا  سرال خصوصی که توس  پژوهشگران مختلرف طری   -بر مشارکت عمومی رگذاریتأث
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 .دهدرا نمایش می اند شده  ییشناسااخیر 

 در خصوص عواملاز مطالعات صورت گرفته  ییخالصه ا 1جدول 

 یخصوص-یبر مشارکت عموم رگذاریتأث 

 پژوهشگران عامل ردیف

 مثثری مش خ  1
 و همکراران  (، کشرتیبان 1312) انیو عباسر  یرحمران (، 6565و همکاران ) 3آلتنیجی

 (6510) 1(، اوسای کی1310)

6 
شایسرررررررتگی 

 مدیران
(، 1311) همکراران  و (، نروروزى 6512و همکراران )  2(، شریی 6518) 0 ایان و جوهر

 (1310همکاران ) و زاده خلیل

3 
سررالمت نظررام  

 اداری
و همکراران   2(، آمرووی  1312) دانرائی فررد و همکراران    (،1312رحمانی و عباسیان )

(6565) 

1 
ثبررررات نظررررام 

 سیاسی
(، 6565(، احمردآبادی و هرروی )  6518و همکراران )  8(، وانرگ 6518) و جوهر انی ا

 (6511همکاران )و  1کاویشه
 (6511همکاران )(، کاویشه و 6511همکاران ) و 11(، ویبوو6512) 15و جوهار انویزا قوانین و مقررات 0

 مدیریت ریسک 2
(، اوسرای کری   6565) یهرواحمدآبادی و  (،6512) 16یالمر(، 6518) و جوهر انی ا

 (6510) و چان

 تحقیق نظری چارچوب

 -محققین در حین مرور ادبیرات تحقیرق برا کتراب راهنمرای جرامع مشرارکت عمرومی        

بره چرار رسریده     (World Bank,2017) یجهانتوس  بانک  6512خصوصی که در سال 

ی، مشر  خر  شرامل: عوامرل    PPPی جدیدی از بند طبقهاست مواجه شدند. در این کتاب 

د عمومی مدیریت مالی، حمایرت  ، رویکردهاهانی ها تیمس ولچارچوب قانونی، فرایندها، 

 مرثثر به دنبال عوامل  زین روتحقیق پیش  که نیااست. با توجه به  شده ارائهمدیران ارشد 

عمران شهری است، لذا محققین با اسرتفاده از ایرن    رساختیزی ها طرحدر  pppبر مدل 

 .(1)شکل شماره  اند دادهی، چارچوب مفهومی تحقیق را شکل بند طبقه



   1311 زمستان، 25شماره  پانزدهم،سال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 31

 

 

 یقتحق مفهومیچارچوب  .1شکل 

اولیه  سثاالتخود مبنای تشکیل  آمده دست بهمرور ادبیات پژوهش و چارچوب مفهومی  

 هرا  مصراحبه با خبرگان قرار گرفرت و در طری فراینرد انجرام      افتهیساختارمصاحبه نیمه 

 :شود یماشاره  سثاالتبازنگری و اصالح شد. در ذیل به برخی از این  سثاالت جیتدر به

عمررران  رسرراختیزی هررا طرررحخصوصرری در -وضررعیت فعلرری مشررارکت عمررومی-1

 شهرداری تهران چگونه هست؟

خصوصری در  -بر مشارکت عمرومی  رگذاریتأثی ها شاخصاز دیدگاه شما عوامل و  -6

 عمران شهری تهران کدام هستند؟ رساختیزی ها طرح

عمرران   رسراخت یزی ها طرحخصوصی در -از دیدگاه شما موانع مشارکت عمومی -3

 شهری تهران کدام هستند؟

 روش تحقیق

 .اسرت  شرده  انجام کمی و کیفی فاز دو در که هست ترکیبی یا آمیخته نوع از حاضر تحقیق

 باشرد  یمر مخاطب تحقیقی کاربردی و از منظر هدف در رسته تحقیقات اکتشرافی   ازنظر

عمرران شرهری   ی زیرساخت ها طرحدر  pppبر  مثثرشناسایی و ارائه عوامل  به دنبالکه 

: 1313)نیومن، ردیگ یم قرار مقطعی تحقیقات در دسته بعد زمانی ازنظرهست. همچنین 
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نظرر دانشرگاه    صراحب  دیپژوهش، خبرگان و اسات یفیدر بخش ک یآمار ۀجامع(. 23-12

همچنین مدیران ارشد حوزه مدیریت  حقوق، مالی، اقتصاد ،یدولت تیریمد یها رشته در

 نیر که در خصوص موضوعات مرتب  با ا هستندشهری و پیمانکاران حوزه عمران شهری 

و  یاطالعرات تجربر   نیبراالتر  یدارا ،یرق عم یآگراه  ضمن داشتن وسعت نظر و ،یقتحق

ی جمعیرت شرناختی خبرگران را نمرایش     هرا  یژگر یو 6؛ جدول شرماره  باشند یم یعلم

صورت هدفمنرد بروده    و به یاحتمال ریغ از نوع یفیدر بخش ک یریگ ونهروش نم. دهد یم

 12تعرداد  ( 1312ی )عباسری و همکراران،   علم و با استفاده از اسلوب قیکه درروند تحق

 مصراحبه  از هرا  مصاحبهانجام  فرآیند . درشدند شونده در نظر گرفته عنوان مصاحبه به تن

نشرد و مقولره جدیردی شرکل نگرفرت،       اضافهجدیدی  مضمون و نکته چهاردهم به بعد

 مصاحبه 3 بیشتر اطمینان منظور به اما؛ محققین به نقطه اشباع نظری رسیدند اصطالحاً

 بره  ترا  نردارد  وجرود  مضمون جدیدی که شود حاصل اطمینان صورت گرفت تا هم دیگر

 ،است هافتیساختار مهیمصاحبه ن ،یفیها در بخش ک داده یابزار گردآورشود.  اضافه مدل

 رسراخت یزی هرا  طررح در  ppp یها ها و شاخص مثلفهیی باهدف شناسا مصاحبه سثاالت

با توجه به  یجیطور تدر به. شد هیته یمفهومعمران شهری بر اساس مرور ادبیات و مدل 

 . روایری تر شدند تر و جامع پخته وستهیسثاالت پ نیا ه،یاول یها و انجام مصاحبه شرفتیپ

( Lincoln & Guba, 1985) نکلنیر ل و گوبرا  اعتمراد  رویکرد قابلیرت  اساس بر کیفی بخش

های مصاحبه انیاز م ،باز آزمون محاسبه پایایی منظور به گرفت. قرار تأیید و یبررس مورد

دو  زمرانی مشرخص   فاصرله  کنمونه انتخاب شد و در ی عنوان به مصاحبه 3 گرفته صورت

 مقایسره براهم   هرا  مصاحبهی هرکدام از در دو فاصله زمانی برا بارکدگذاری شدند، سپس

با توجره   درصد است. 85تحقیق  نیدر ا گرفته انجامی ها باز آزمون مصاحبه شدند. پایایی

 یبررا پایرایی مرورد تأییرد اسرت.      درصد اسرت،  25بیشتر از آمده  دست بهمقدار  اینکه به

 ترم  لیتحل پژوهش از روش یها با توجه به اهداف و سثال یفیها در بخش ک داده لیتحل

 یسر ینو و گرزارش  لیر تحل ،ییشناسرا  یبررا  یتم روش لیتحل کیتکن ،شده است استفاده

 یاتیر را برا جزئ  شرده  یآور جمع یها روش مجموعه داده نیا. ستا ها درون دادهی الگوها

مختلف موضروع   یها جنبه فراتر رفته و یو گاه کند یم فیبه حداقل رسانده و توص یغن

برت و  ثرا  یمطالرب مهمر  یرق،  ها در رابطه با سرثال تحق  تم .کند یم ریتفس زیرا ن قیتحق

 & Braunداده هسرتند )  مکنون در مجموعه یپاسخ و معان یالگو انگریو ب کنند یضب  م
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Clarke,2006اسراس  برر  آمراری  نمونره  اعضرای  شامل تعرداد  کمی بخش جامعه (.اعضای 

 صرورت  بره نمونره ایری بره همرین انردازه       تن محاسبه شد بنرابراین  151 کوکران فرمول

 عراملی  ی بخرش کمری از روش تحلیرل   هرا  دادهتحلیل  منظور به .تصادفی انتخاب گردید

 است. شده استفاده AMOS افزار نرمتائیدی با کمک 

 شوندگان )خبرگان( مشخصات دموگرافیک مصاحبه 2جدول 

 رشته تحصیلی مدرك ردیف
 سنوات خدمت

 )سال(

 
 سمت
 

 عضو شورای اسالمی شهر تهران 18 صنایع دکتری 1

 هیات علمی دانشگاه 61 مدیریت دولتی دکتری 2

 هیات علمی دانشگاه 11 اقتصاد دکتری 3

 هیات علمی دانشگاه 13 مدیریت مالی دکتری 4

 دانشگاه یعلم اتیه 11 حقوق دکتری 9

 مشاور شهردار تهران 12 عمران سانسیل فوق 6

 10 عمران سانسیل فوق 7
ی و عملکرد معاونت زیر برنامه رکلیمد

 فنی و عمرانی 
 شهرداری تهران وبودجه برنامه رکلیمد 15 مدیریت استراتژیک دکتری 8

 دکتری 5
توسعه اقتصادی و 

 یزیر برنامه
16 

ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت  رکلیمد
 شهرداری

 62 عمران سانسیل فوق 11
و عمران شهر  یسازمان مهندس رعاملیمد

 تهران

 61 عمران سانسیل فوق 11
مناطق  یسازمان عمران رعاملیمد

 تهران یشهردار

 12 مدیریت سانسیل فوق 12
ی ها مشارکتی و گذار هیسرما رعاملیمد

 مردمی 

 دکتری 13
 یزیر و برنامه ایجغراف

 یشهر
61 

شهر  یزیر مرکز مطالعات و برنامه سئیر
 تهران

 33 ساختمانراه و  سانسیل فوق 14
 یساتیو تأس یشرکت ساختمان رعاملیمد

 ولیسا

 رانیعمران و مسکن ا نگیهلد رعاملیمد 62 معماری لیسانس 19

 شرکت کندوان پارس رعاملیمد 62 عمران سانسیل فوق 16

 شرکت مهندسین مشاور گنو 63 معماری سانسیل فوق 17
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 ها افتهو ی ها دادهتحلیل 

 آن خرالل  در و گیررد  مری  صرورت  ای مرحلره  چنرد  فرآینردی  طری  ها، داده لیوتحل هیتجز

انرد   آمرده  فرراهم  آمراری ( نمونره )جامعره   در آوری جمع ابزارهای محصول که هایی داده

 هرا تحلیل انواع انجام زمینه تا شوند می پردازش تیدرنها و بندی دسته کدبندی، تخلیص،

 شود.این بخش در دو فاز اصلی تقسیم می .ها فراهم شود داده بین ارتباط برقراری و

 رسراخت یزی هرا  طررح خصوصی در -فاز اول )کیفی(: طراحی مدل مشارکت عمومی 

 عمران شهری

هرای  و اساتید این حوزه، مصاحبه شرد و داده  نظران صاحبتن از  12بدین منظور با 

رار حاصل از مصاحبه با خبرگان، برا اسرتفاده از روش تحلیرل مضرمون مرورد تحلیرل قر       

ی ریکرارگ  بهپس از  رهایمتغها و های حاصل جهت شناسایی عوامل، شاخص یافتهگرفت. 

 شرده  انجرام هرای  ی مجزا پاالیش و به کار گرفته شدند. مصاحبه مرحلهروش دلفی در دو 

بود بر روی کاغذ پیاده و برا اسرتفاده از روش تحلیرل     شده ضب فایل صوتی  صورت بهکه 

رار گرفت که پرس از کدگرذاری، مضرامین اصرلی و فرعری      کیفی مضمون مورد تحلیل ق

 پردازیم.مورد شناسایی قرار گرفت. در ادامه به ارائه چند مثال در این زمینه می

ارتبراط مفهروم ثبرات سیاسری و      برر  هیر تکبرا   شروندگان  مصراحبه برای نمونه یکی از 

 خصوصی چنین استدالل نمود که:-اقتصادی با مشارکت عمومی

، هرا  پررو ه در برآورد هزینه  ها شرکتی نرا ارز و متعاقب آن عدم توانایی ثبات یب...  "
 هرا  شررکت . باشد یمقراردادها  گونه نیابرای حضور در  ها آنی لیم یبیکی از دالیل اصلی 

پیمانکراری در   صرورت  بهو تمایل به همکاری با دولت  رندیپذ ینمریسک برآورد هزینه را 
ی ثبرات  یبر ایشان همچنین با اشاره به  "...دارند را زودبازدهو  مدت کوتاهقالب قراردادهای 
... با توجه به شرای  حاکم بر سیاست خارجی و مشکالت ناشری  "کند: سیاسی اضافه می

 pppی هرا  پررو ه هی  شرکتی این تضمین را ندارد که در صورت مشارکت در  ها میتحراز 
جی بره تعهردات خرود عمرل کنرد. تررس از ایرن        از طریق قرارداد با شرکای خار بتوانند

تمایلشران بره    هرا  شررکت باعث شرده   شود یم ریتأخموضوع که منجر به جریمه ناشی از 
 "کاهش یابد. شدت به PPPقراردادهای 
دیگری برا اشراره بره اهمیرت موضروع دانرش و خواسرت مردیران در          شونده مصاحبه

 چنین استدالل نمود که: PPPقراردادهای 
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 ی عمرران شرهری  هرا  پررو ه ی تمایرل بره مشرارکت در    گذار هیسرما که یدرصورت... "
بره دلیرل ناآشرنایی مردیران برا       داشرته باشرد، در زمران مرذاکرات اولیره      ppp صورت به

. مواقع زیرادی در همران   شود یمروبرو  ها آنی لیم یب با pppو قوانین  ها مدلاصطالحات، 
ه شرکت در قرارداد از سوی مردیران شرهری   جلسات اولیه کفایت مذاکره و عدم تمایل ب

کاهش این مشکل تورهای بازدید از دیگر  منظور به باتجربهی ها شرکت. ... گردد یماعالم 
که در حین ارائه دستاوردهای خود ذهن مردیران را برا    کنند یمی خود را برگزار ها پرو ه

 "آشنا کنند... . pppمزایای قراردادهای 
ی هرا  پررو ه در  گرذاران  هیسرمادرباره فرایند نحوه مشارکت  نشوندگا مصاحبهیکی از 

 عمران شهری اظهار داشت که:

پرس از مراجعره و بررسری سرایت      گرذار  هیسررما  ام کررده خیلی مشراهده   شخصاً... "
و  ppp صرورت  بهی واگذار قابلی ها پرو هشهرداری به دلیل نامشخص بودن نحوه و تعداد 

یا ابهامات زیاد در اطالعات مندرج به مناطق هدف مراجعه نمروده. در منراطق بره دلیرل     
افرزوده   گرذار  هیسررما نبود فرایند و رویه مشخص خیلی سلیقه ای برخورد و بر ابهامرات  

کره در آن   شرود  یمر ی ارجراع داده  گرذار  هیسررما به سازمان  گذار هیسرما تاًینها. شود یم
مجبرور اسرت درخواسرت     گذار هیسرماد فرایند شفاف و مشخص سازمان هم به دلیل نبو

جلسه کند و پس از طی جلسات متعدد بتوانرد ترا حردودی از ابهامرات خرود را بکاهرد.       
شهرداری بایستی فرایند مشخص و شفاف برای انتخاب، واگذاری و مدیریت  که یدرصورت
 "ذران بگذارد.ی در اختیار سرمایه گراحت بهی مشارکتی خود داشته و ها پرو ه

محقق در رابطه با شفافیت قوانین و مقرررات   سثالیکی دیگر از خبرگان در پاسخ به 

 ، چنین اظهار داشت که:pppی ها پرو هی شهرداری در مش خ و همچنین 

در خصروص شررای  اعطرا وام، مردل خریرد       گرذار  هیسرمای که سثاالت... بسیاری از "
ی، نحوه فروش خدمت توس  گذار متیقخدمت توس  شهرداری، قوانین مربوط به نحوه 

مرجع مشخصی بررای پاسرخگویی در    پرسد یم را سثاالتبخش خصوصی و از این قبیل 
ی کلری و  هرا  جرواب پیگیری کردم منتهی جرز   بار کشهرداری وجود ندارد. بنده خودم ی

و  هرا  خواسرته ...  میدانر  ینمر نیاوردم. احساس کردم خودمران هرم    به دستزی مبهم چی
وجود ندارد یرا جرز    گذاران استیسدر ذهن  اصالً رسد یمبه نظر  نفعان یذمطالبات کلیه 

اعضرای   مرثالً . شرود  یمر نیست و تضاد زیادی در ایرن خصروص دیرده     ها آنی ها تیاولو
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کره   کننرد  یمی مختلف ادعا ها بونیتری در کلید نفعان یذیکی از  عنوان بهشورای شهر 
ی مشرارکتی اسرت   هرا  طررح در قالب  ها پرو هسیاست مدیریت فعلی شهری در واگذاری 

که مدیران شهری هی  الیحه ای در ایرن خصروص بره شرورا      نمیب یمولی از طرف دیگر 
ی و شرورای شرهر و دیگرر    شرهردار ی مشرتر  برین   ها کارگروه... تشکیل کنند ینمارائه 

ی مشرارکت در  گرذار  اسرت یستسرهیل در   باهردف همچرون مجلرس    رگذاریتأثنهادهای 
 "ی شهری به نظر بنده بسیار راهگشا هست... ها پرو ه

 18مضرمون پایره،    23 تیشده انجام و درنها های مصاحبه روند ارائهبرای تمامی متن

تم اصلی( اسرتخراج گردیرد کره    ) ریفراگمضمون  2مضمون سازمان دهنده )تم فرعی( و 

 است. شده دادهنمایش  3در جدول شماره 

 شده ییشناسامضامین  3 جدول

 مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر )عامل( شماره عامل

1 
هررای فرآینرردها و رویرره

 شفاف

 یسنج امکانمطالعات 
 سنجی مالی امکان
 سنجی اجتماعی امکان
 فنیسنجی  امکان

 شناسایی
 شناسایی ریسک

 ها فرایند شناسایی پرو ه
 شرای  فورس ما ور

 مالی

 مدل تعیین تعرفه
 مدل دریافت بهای خدمت

 مدل تعیین تضمین
 نامه مالی شهرداری آئین

 فنی و حقوقی
 گذار هیسرماارزیابی صالحیت 

 استانداردهای فنی و حقوقی
 قراردادهاچارچوب 

6 
دانررررش و مهررررارت و 

 مدیران

 دانش و آگاهی مدیران

 دانش مدیران شهری
 های آموزشی برنامه

 مهارت مذاکره
 توافق در تعاریف

مهررارت نظررارت، اجرررا و  
 ی مدیرانزیر برنامه

 مدیریت دانش
 میزان ظرفیت مالی پیمانکار
 توانایی مدیریت قراردادها

 ارزیابی ظرفیت مالیتوان 

3 
ی هرا  مشروق حمایت و 

 قانونی و مالی
 ها مشوق

 ها کارآمدی نظام مشوق
 های مالیاتی معافیت

 لوای  حمایتی دولت
 خرید تضمینی
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 مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضامین فراگیر )عامل( شماره عامل

 ی قانونیها تیحما
 قوانین باالدستی

 کارآمدی قوانین و مقررات
 قوانین دادرسی

 سالمت نظام اداری 1

 شفافیت
 شفافیت قوانین

 گذار شفافیت انتخاب سرمایه
 شفافیت در فراخوان

 نظارت
 های نظارتی شهرداری دستگاه
 های نظارتی کشور دستگاه

 نظارت کارآمد

 اطمینان بخشی
 تقسیم عادالنه ریسک
 صرفه و صالح شهر

 انصاف در رسیدگی قضایی

 ثبات و حمایت سیاسی 0

سیاسرررری و همسررررویی 
 خواست مدیریتی

 همسویی سیاسی شورا و مجلس
 عزم مدیران شهری در واگذاری

 همسویی سیاسی شورا و شورای عالی
 همسویی سیاسی شورا و دولت

 عزم شورا در واگذاری
 ی شوراها ونیسیکمپیگیری 

 اولویت مدیران شهری

 ثبات
 تغییرات مدیریت شهری

 المللی های بین تحریم
 ها یمش خ ثبات 

 سازی ظرفیت 2

 مالی نیتأم

 تسهیالت بانکی
 جذابیت مالی

 نرا بازگشت سرمایه
 بازاریابی

 ترویج

 های شهر ها و ظرفیت فرصت
 رسانی اطالع

 ها بازدید از پرو ه
 ها پرو هروزرسانی فهرست  به

2 
مشرررررری و  خرررررر 
 گذاری سیاست

 نهادی
 ساختار حقوقی شهرداری

 جایگاه و نقش واحدهای شهرداری

 راهبرد

 استراتژی شهرداری
 گذار استراتژی جذب سرمایه

 های کالن مالی سیاست
 ها مشی شفافیت خ 

 وضع قوانین
 اصالح مجوزهای قانونی

 اصالح قوانین ملی
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 مضرامین  این. است شده دادهنمایش  6 شماره شکل قالب در مثثر عوامل مضامینشبکه 

 تحقیق این در که است ییها داده تحلیل و یبند طبقه از سط  نیتر یانتزاع دهندۀ نشان

 در خصوصری -عمرومی  مشارکت بر که است اصلی عامل هفت و گویای اند شده یآور جمع

 .گذارد یم تأثیر شهری عمران رساختیز یها طرح

 

 ی عمران شهریها طرحدر  pppبر  عوامل مؤثر نیمضام شبکه 2شکل 

 :شده ییشناساعوامل  ریتأثکمی(: بررسی میزان دوم )فاز 

و  شرده  ییشناسرا ی عوامرل  رگرذار یتأثبررسی میزان  منظور بهپس از اتمام مرحله کیفی، 

. اسرت  شرده  اسرتفاده از تکنیک تحلیل عراملی تائیردی    آمده دست بهسنجش روایی سازه 

مضرمون   تحلیرل  از حاصرل  نترایج  اسراس  بر سنجه 23 شامل یا پرسشنامه منظور بدین

 توزیرع  ترن  151و برین   طراحری  پیشرنهادی  مردل  نهایی هایشاخص سنجش منظور به

 هرای  پرو ه در میزان چه به متغیر هر که داردمی بیان گویه هر برای دهنده پاسخ. گردید

 سرثاالت . اسرت  مرثثر  شرهری  عمرران  زیرساختی های طرح خصوصی -عمومی مشارکت

 -مروافقم  خیلری ) ترایی  پرنج  لیکررت  طیرف  از سرثاالت  به پاسخ برای و بسته پرسشنامه

 روایری  بررسری  جهرت . است شده استفاده( مخالفم خیلی -مخالفم -ندارم نظری -موافقم

اساتید راهنمرا، مشراور و    تیرؤبا استفاده از روش روایی محتوا، پرسشنامه به  پرسشنامه

ایشران قررار گرفرت. برا      دیر تائنهرایی مرورد    لیوتعد جرحگان رسیده و پس از سایر خبر
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استفاده از آلفای کرونباا به سنجش میزان پایایی پرسشرنامه اقردام شرده اسرت. مقردار      

بزرگتر است  5,2که از مقدار  باشد یم 5,115برای پرسشنامه مذکور  آمده دست بهآلفای 

 .باشد یمبنابراین پرسشنامه از اعتبار قابل قبولی نیز برخوردار 

خصوصری در  -بر روی مشارکت عمومی شده ییشناساآیا عوامل  که نیابرای تشخیص 

ی زیرر را بررسری   هرا  فررض هستند یا خیرر   رگذاریتأثعمران شهری  رساختیزی ها طرح

 :کردیم

 دارد.مثبت بر مدل  ریتأثهای شفاف ندها و رویهفرضیه اول: عامل فرآی

 مثبت بر مدل دارد. ریتأثفرضیه دوم: عامل دانش، مهارت و حمایت مدیران 

 مثبت بر مدل دارد. ریتأث قانونیهای مشوقفرضیه سوم: عامل حمایت و 

 مثبت بر مدل دارد. ریتأث ادارینظام  سالمتفرضیه چهارم: عامل 

 مثبت بر مدل دارد. ریتأث سیاسیو حمایت  ثباتفرضیه پنجم: عامل 

 مثبت بر مدل دارد. ریتأث گذاریی مش خ فرضیه ششم: عامل 

 مثبت بر مدل دارد. ریتأثی ساز تیظرففرضیه هفتم: عامل 

بررسی این فرضیات، معنادار بودن بارهای عاملی مدل که میزان برار عراملی    منظور به

. این جدول مربوط به کردیماستفاده  1، از جدول شماره دهند یممتغیر مستقل را نشان 

برآورد( مربوط به برار عراملی اسرت. سرتون     اول )بارهای عاملی برآورد شده است. ستون 

دهرد. برا اسرتفاده از دو مقردار بررآورد و      دوم نیز خطای استاندارد بار عاملی را نشان می

مخفف  C.Rعاملی ساخت. شاخص  اطمینان برای بار فاصله کتوان یخطای استاندارد می

critical ratio این شاخص از تقسیم باشد یم .estimate  برS.E. استفاده شد. 

 شود.از این شاخص برای آزمون فرض پارامتر استفاده می 

{
       
      

 

( بره  Pآخرر )  سرتون  همان ضرایب عراملی یرا بررآورد اسرت.     βکه در اینجا منظور از 

)سرط    5,50مقردار آن کمترر از    کره  یدرصرورت ل معنراداری اسرت.   معنای مقدار احتما

درصد( باشد به معنرای رد فررض صرفر و اگرر بیشرتر از آن باشرد بره         10اطمینان برابر 

 معنای پذیرش فرض صفر است.
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 عوامل انسیوار 4جدول 

 
Estimate S.E. C.R. P 

 *** 7.321 053. 388. های شفاففرآیندها و رویه

 *** 11.098 051. 566. حمایت مدیران دانش، مهارت و

 *** 6.622 111. 735. قانونیهای مشوقحمایت و 

 *** 20.207 029. 586. ادارینظام  سالمت

 *** 13.000 026. 338. سیاسیو حمایت  ثبات

 *** 13.147 034. 447. گذاریسیاستی و مش خ 

 *** 7.745 047. 364. یساز تیظرف

 
شود مقدار احتمال معناداری در تمام موارد کمترر  مشاهده می 1که در جدول  گونه همان

تمرام عوامرل برر    شده و  دیتائ زمان هم صورت بهتمام فرضیات  جهیدرنتباشد. می 5,50از 

 بررازش  نیکرویی  بررسری منظور  به پژوهش این دارد. در ریتأثخصوصی -مشارکت عمومی

 ،RMSEA، CMIN/DF، CFI،NFI، RFI، IFI، TLI، PCFI، PNFI یهررا شرراخص از مرردل

PRATIO اسرت شرده   استفاده (Dexin Shi, 2019) 0کره در جردول شرماره     طرور  . همران 

 عراملی  تحلیرل  بررای  فرضری  مردل  کره  است آن از حاکی حاصله نتایج شده دادهنمایش 

 یبارهرا  بررای آمرده   دسرت  بره  مقرادیر  اساس بر و بوده برخوردار خوبی برازش از تأییدی

 سرازه  روی برر  راشده  مشاهده متغیرهای ازهرکدام  اهمیت و تأثیر میزان توانمی عاملی

 .نمود بررسی و تحلیل یکدیگر با مقایسه در مربوطه
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 ی نیکویی و برازش مدلها شاخص 9جدول 

 حد پذیرش مقادیر برازش شاخص

RMSEA 0.047 Lower than 0.05 

CMIN/DF 2.955 Lower than 5 
CFI 0.902 Greater than 0.9 
NFI 0.934 Greater than 0.9 
RFI 0.913 Greater than 0.9 

IFI 0.904 Greater than 0.9 

TLI 0.984 Greater than 0.9 

PCFI 0.576 Greater than 0.5 
PNFI 0.511 Greater than 0.5 

PRATIO 0.957 Greater than  0.5 

 پیشنهادها: ارائه و گیری نتیجه

 مشارکت مدل قالب در ژهیو به وانحاءمختلف  به خصوص  بخش گذاری سرمایه و مشارکت

 و اقتصررادی شرکوفایی  بررراى تأثیرگرذار  شاخصرری عنروان  برره همرواره  خصرروص-عمرومی 

 در خصوصر   بخرش  مشرارکت  میرزان  افزایش. شود می محسوب کشور هر در کارآفرینی

 یرک  در حقروق   مناسرب  نظام و اقتصادی سیاسی، ثبات مستلزم عموم  خدمات نیتأم

 بره  سرمایه بازدهی و کاهش گذاری مخاطرات سرمایه از هراس ترتیب این به تا است کشور

 خرود  هرای سررمایه  یریکرارگ  بره  نسربت  آسروده  خیرالی  با گذار سرمایه و رسیده حداقل

 11 اصرل  هرای  سیاسرت  ابالغ ی دولت شاملها استیزمان باس هم و همراه. نماید مبادرت

 بودجره  قرانون  11 تبصرره  خصوصی؛ تصویب-عمومی مشارکت الیحه ارائهاساسی؛  قانون

 خصوصر   مشارکت افزایش زمینه...  و دولت مال  مقررات از بخش  تنظیم قانون ؛1312

شررای    دیگرر  سروى  از. اسرت  گردیرده  فراهم کشور در حدودى تا گذاری سرمایه امر در

 را ppp ضررورت شرور  ک برر ی ظالمانره حراکم   هرا  میتحرر اجتمراع  و   اقتصادى، سیاس ،

 .کرده است شیازپ شیبشهر کشور را  نیتر بزرگدر تهران پایتخت و  الخصوص یعل

ی عمرانری  ها طرحمشارکت بخش خصوصی در انداز  چشم یپژوهش به بررس نیدر ا 

-موثر برر توسرعه مردل مشرارکت عمرومی      عوامل نیتدوو  ییشناسا شهر تهران با هدف

 نیتردو  . پس از مررور ادبیرات،  میپرداخت عمران شهری رساختیزی ها طرحخصوصی در 

دانشرگاه )مردیریت    دیاسرات  ترن از  هفرده برا   پژوهش و سثاالت مصاحبه یچارچوب نظر
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ی هرا  طررح ی و مشرارکت در  گرذار  هینظرران حروزه سررما    و صاحبدولتی، اقتصاد، مالی( 

مرانری در  ی عها طرحی پیمانکار ها شرکتمدیران ارشد شهرداری، مدیران ارشد ) یشهر

سرپس، برر    .صورت گرفت افتهیساختار مهین یها مصاحبهشهر تهران، عضو شورای شهر( 

ی عمرران  هرا  طررح در  pppی هرا  هرا، مثلفره   مصاحبه لیتحل و یمطالعه نظر یجنتا اساس

 یاصرل  یها شاخص شدند و ئیو شناسا بیترک ش،یپاالی دلف کیاستفاده از تکن شهری با

 مردل،  برازش و شده ییشناسا عوامل اثرگذاری بررسیمنظور  به. دیگرد نیتدوپرسشنامه 

ی ریکرارگ  بره تائیدی استفاده شد، این اقدام با  عاملی تحلیل ابزار و ساختاری معادالت از

 یشرنهادها یپ و یجنترا  هئبخش به ارا نیدر اصورت گرفته است.  AMOS و SPSSافزار  نرم

 :میپرداز یم ها یخروج نیبرگرفته از ا

قروانین و   انرد  دادهدر تحقیقرات خرود نشران     (6512و جوهرار )  انویزاکه  طور همان 

 مرذکوره ، عامل آمده دست بهنتایج  بر اساس، باشد یم pppدر  رگذاریتأثمقررات از عوامل 

عامل در مردل تبیرین    نیمثثرتر، باشد یمی قانونی ها مشوقو  ها تیحما مثلفهشامل دو 

مخررتص  13خصوصری  –قررانون مشرارکت عمررومی   و تصرویب ترردوین شرده اسررت؛ لرذا   

 در شرهرداری دارد.  pppی در انعقراد انرواع قراردادهرای    مرثثر ی نقرش  شرهر  یهرا  پرو ه

 پررو ه،  نحروه پیردایش   مشرارکت،  یهرا  روش این قانون شامل انواعکلیدی  یها سرفصل

 مترولی،  واحردهای  و گذار هیسرما انتخاب نحوه ی،نیآفر ارزش یسنج امکان مدل مطالعات

 صررالحیت واجرردمتقاضرریان  ای شررر پرررو ه، در مراحررل یررک هررر وظررایف وهررا  نقررش

 پرو ه، مالی تأمین نحوه ضروری، یها پروانه و مجوزها ارزیابی، معیارهای و یگذار هیسرما

هرا،   ریسرک برین طررفین قررارداد، مشروق      تسرهیم  نحوه و ریسک تعریف یها چارچوب

 .باشد یتناسب با هر نوع روش واگذاری منامه م و تسهیالت، چارچوب موافقت ها تیحما

برر عامرل ثبرات     دیتأک( با 6511همکاران )( و کاویشه و 6565) یهرواحمدآبادی و 

. در این پژوهش نیز این عامرل  دانند یم مثثربسیار  pppسیاسی این عامل را در موفقیت 

ثبرات مردیریت نشران     نیهمچنر کلیه احزاب و ذینفعان و  یاسیس ییهمسو مثلفهبا دو 

است. مدیران شهری اعم از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری بایستی برا   شده داده

ی و دوری از دخالررت سیاسرری در انتصررابات، بسررتر سرراالر سررتهیشای از نظررام ریررگ بهررره

ی مردیران شایسرته   ریکارگ بهی افراد شایسته را فراهم نمایند. از این طریق و با ریکارگ به

در  گرذاران  هیسرماهدف استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت نیل به 
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ی ها کارگروه. همچنین شهرداری از طریق تشکیل شود یمی شهری میسر ها طرحاجرای 

ان متنفذ گذار استیسمشتر  تخصصی با مجلس و دولت سعی در ایجاد همسویی میان 

 در این حوزه نماید.

ی شرفاف در ایرن   ها هیروی عامل فرایندها و ها مثلفهیکی از  عنوان بهمدیریت ریسک 

 ی عمران شهری شناسایی گردیده.ها طرحدر  pppبر  رگذاریتأثتحقیق از عوامل 

 یتکقررارداد مشرار   کیر د کنند یم( در مقاله خود اشاره 1318بهمنی و عالی پناه ) 

و  یدو طررف عمروم   نیب نهیبهو به نح اتطراو مخکه وظایف  است نیبر ا الشمناسب ت

هرا   پررو ه  گونره  نیر ا یتماه وی دگیچیپ، اندازه توجه به با نیبنابرا شود. میتقس یخصوص

 یاساسر  ی. مبنرا ابرد ی یمر  توجره  قابل یتیپرو ه اهم سکیر یتریاز فنون مدی ریکارگ به

 ایر بره افرراد    دیبا سکیه رک است نیا یخصوص یعموم یها در مشارکت سکیریت ریمد

مسرتندات  اظهار دارنرد   ها ند. آنک دایپ صیتخص سکیتحمل ر ییها بر اساس توانا گروه

نیرز   و داشرته  ppp پرو ه کی نیطرف نیب فیظر  رواب نیا جادیدر ا ینقش مهم یحقوق

نقرش اساسری ایفرا     ها آن یاجرا تو ضمان نیاز طرف کیهر  فیتعهدات و وظا نییتع در

 یدیر کل از عوامرل  یکی عنوان به، نظارت، شود یمکه در مدل مالحظه  طور همان. کند یم

 .ی بستر نظام اداری نقش بسزایی داردساز سالمدر 

 موفررق ینظررارت، احتمررال اجرررا   ( معتقدنررد،1318حمیرردی زاده و همکرراران )  

 لیر از قب یمانع مشکالت دقیق. نظارت دهد یم شیرا افزا یخصوص- یعموم یها مشارکت

 شرنهاد یهرا پ  آن نی. همچنر شرود  یمر  هرا  نهیهز شیو افزا ریپرو ه، تأخ یطراحضعف در 

از  نران یدر کسرب اطم  ینقرش مرثثر   بخش عمومینظارت درست از جانب  که دهند یم

 کیر عنروان   دارد. نظرارت مسرتمر بره   ی عموم حفاظت از منافع و ها پرو هاجرای  تیفیک

را  یخصوصر  کیکره عملکررد شرر    دهرد  یاجازه مر  یدولت ندگانیبه نما یسازوکار کنترل

 یخرود کره در ابتردا    یاز تعهردها  یخصوصر  کیکره شرر   ابندی نانیکنترل کنند و اطم

 .شده، عدول نکرده است نامه مشخص توافق

خصوصری در  -برر مشرارکت عمرومی    رگرذار یتأثی هرا  مثلفره  عنروان  بهتعهد و اعتماد 

زاده و همکراران  اسرت. بره اعتقراد حمیردی      شرده  گرفتهی عمران شهری در نظر ها طرح

احتمرال   توانرد  یم PPP یها پرو ه تیدر ماهعدم قطعیت باال و  بودن بلندمدت( 1318)

اعتماد و تعهرد   ارتقا سط  منجر بهمثثر که  یرفتار ن،یبنابرا .دهد شیتضاد منافع را افزا
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طرفین در ایرن   اعتماد .از بروز مشکالت متعدد جلوگیری نماید تواند یشرکا شود، م نیب

برا آن   مررتب  ی هرا  نره یو به کاهش کنتررل و هز  کرده لیتبادل اطالعات را تسه رواب ،

 مناسرب و نا کیشرر  انتخراب  دانش، ، تسهیم نامطلوبرسد یمبه نظر  رو نیازا .انجامد یم

 نی. ارتباطرات مرثثر بر   شود یم pppبه عدم موفقیت در اجرای  منجر یاخالق یها مخاطره

و  PPPموفررق  یاجرررا ده،منجررر شرر طرررفینم از اطالعررات هرکرردا شیافررزا شرررکا برره

 .کند یم لیمدتر را تسهآکار یریگ میتصم

ایرن پرژوهش در    شرود  یم خاطرنشانبه نتایج برگرفته از تحقیق حاضر  با توجهحال 

مخرتص آن اسرت؛ بنرابراین     شرده  ییشناساشهرداری تهران صورت گرفته است و عوامل 

-برر مشرارکت عمرومی    رگذاریتأثگردد محققان با بررسی و شناسایی عوامل پیشنهاد می

با یکدیگر به  ها آنعمران شهری دیگر شهرها و ترکیب  رساختیزی ها طرحخصوصی در 

ی کرل  هرا  یشرهردار ی بیشتری برخوردار باشد برای ریپذ میتعمتبیین مدل جامع که از 

 کشور اقدام کنند.

 ها   نوشت پی
1. Public Private Partnership(PPP) 

2. Public-private-partnership legal resource center 

3. Alteneiji 4. Osei-Kyei 

5. Zayyanu  & Johar 6. Shi 

7. Amovi´c 8. Wang 

9. Kavishe 10. Zayyanu & Johar 

11. Vibovo 12. Almarri 

13. PPP Law 
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Abstract 

Public-Private Partnership (PPP) is a new way to actively 

involve private sector in public sector projects and services 

worldwide. The main reason for this partnership is to improve 

productivity and quality in public services and to fund public 

major projects. This study aims to identify the factors affecting 

the success of public-private partnership in urban development 

infrastructure projects in Tehran Municipality. This mixed 

study from audience dimension is applied, in terms of purpose 

exploratory and in terms of duration is cross-sectional. Data in 

qualitative phase collected through a semi-structured interviews 

and in quantitative phase through the researcher-made 

questionnaire. We used thematic analysis to identify factors 

affecting public-private participation in urban development 

infrastructure projects. Then, to determine the effectiveness of 

each factor, we adopted a confirmatory factor analysis. The 

results show that factors affecting the success of public-private 

partnership in Tehran urban development infrastructure projects 

are transparent processes and procedures; Knowledge, skills 

and support of managers; Legal support and incentives; 

administrative system decency; Political stability and support; 

Capacity Building; Policy-making. 
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