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چکیده:
سرمایه های بخش خصوصی در ساخت زیرساخت های حمل ونقل که یکی از مهم ترین آنها پروژه های آزادراهی است، در دهه های اخیر 

به شدت در کشورهای درحال توسعه مورداستفاده قرارگرفته است. اما در موارد متعددی به دلیل عدم انجام بررسی ها و مطالعات الزم، 

معیارها به درستی شناسایی نشده و در نتیجه شیوه درست مشارکت در پروژه هاي بزرگ حمل ونقل انتخاب نشده و از این بابت پروژه با 

مشکالت عدیده اي روبرو گردیده و در مواردی منجربه شکست پروژه شده است. طبیعتًا شناسایی درست معیارها در شرایط کشوری مانند 

ایران و بر آن اساس انتخاب روش مشارکت با استفاده از یک روش مناسب، تأثیر بسیاری در موفقیت ساخت پروژه های آزادراهی خواهد 

داشت. هدف این مقاله انتخاب سیستماتیک روش مناسب نوع قرارداد مشارکت خصوصی - دولتی در تأمین مالی پروژه های آزادراهی 

ایران با بهره گیری از علوم تصمیم گیری و آرای خبرگان است. به همین جهت مهم ترین معیارهای موثر درانتخاب روش تأمین مالی از 

 AHP طریق مشارکت در پروژه های آزادراه ایران از دیدگاه خبرگان، از طریق پرسشنامه ومصاحبه شناسایی گردید. سپس از متدولوژی

و نرم افزار Expert Choice برای اولویت بندی و انتخاب روش بهینه تأمین مالی از طریق مشارکت بخش خصوصی - دولتی درپروژه های 

آزادراه استفاده شد. دراین مقاله ابتدا به بررسی و توضیح گزینه های مشارکت قابل استفاده در تأمین مالی ساخت پروژه های آزادراهی 

پرداخته شد. سپس 15معیار مؤثر برانتخاب روش های تامین مالی در پروژه های آزادراه با استفاده از پرسشنامه از دیدگاه جامعه آماری 

متخضصین شامل کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران و افراد آکادمیک تعیین ورتبه بندی شدو بعد از آن تأثیر هر یک از معیارهای تعیین شده 

AHP سنجیده شد ودرنهایت نتیجه گیری شد که روش  با استفاده از روش تصمیم گیری  بر روش های تامین مالی از طریق مشارکت را 

امتیازي  قراردادهاي   ،)BOT( انتقال  و  عملیات  قراردادهاي ساخت،  اولویت  ترتیب  به  ایران  آزادراه  پروژه های  مناسب جهت  تامین مالی 

)DBFO(، قراردادهاي واگذاري)BOO( و قراردادهاي برون سپاري سنتي است.

واژه هاي كليدي: پروژه های آزادراه، مشارکت، روش AHP، بخش خصوصی.
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1. مقدمه
در سال های اخیر به دلیل رشد روز افزون جمعیت و توسعه اقتصادی 

کشور های مختلف نیاز شدیدی به ساختارهای زیربنایی در بسیاری 

از کشورها احساس می شود ]The World Bank, 2008[ و این در 

حالیست که بودجه های دولتی برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز 

 .]Jin, 2011[ یک کشور به صورت متعارف محدود و غیر بهینه است

به همین دلیل دولتها تالش کردند با بکارگیري بخش خصوصي و 

فعال کردن این بخش در پروژه هاي زیربنایي راه حلي نوین براي این 

کاستیها بیابند. یکی از راه حلهای ارائه شده، اجرای پروژه با استفاده 

از قراردادهای مشارکت بخش عمومی- خصوصی است. طبق آمار 

بانک جهانی در سال 2009 در 137 کشور جهان استفاده این روش 

قراردادی مورد استقبال قرار گرفته است. در اوایل دهه 90 بکارگیري 

مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی )PPP( 1 در کشورهاي در 

رو  شدت  به  نقل  و  حمل  پروژه هاي  در  بخصوص  توسعه،  حال 

به رشد بود، به طوري که در اواسط این دهه بین 50 تا 60 پروژه 

در سال اجرایي مي شد و ارزش ساالنه این قراردادها به 10 تا 12 

میلیارد دالر مي رسید؛ اما پس از بحران اقتصادي در شرق آسیا تعداد 

The World Bank, 2008, Har- ]قراردادها به شدت کاهش یافت 

ris, 2003[. در سالهاي بعد مجددا با جلب اعتماد بخش خصوصي 

تعداد  به طوري که در سال 2006  یافت،  افزایش  قراردادها  حجم 

145 پروژه مشارکتي که 71 عدد آن در بخش حمل ونقل بوده، با 

مشارکت بخش خصوصي اجرا شده است. طي سالهاي 1990 الي 

2011، بخش انرژي در حدود 41/3 درصد و بخش حمل ونقل در 

اند.  حدود 27/1 درصد از کل پروژه ها را به خود اختصاص داده 

بررسي پروژه هاي اجرا شده و در حال اجراي PPP در کشورهاي در 

حال توسعه نشان مي دهد که اکثر پروژه ها از نوع نوسازی2 بوده است 

]The World Bank, 2012[. بنابر نظر اتحادیه اروپایي، دولتها باید 

زماني از قراردادهای PPP استفاده کنند که بتوانند اوالً ارزش در برابر 

پول3 را در سطح پروژه افزایش دهند و ثانیا بتوانند منافع ذینفعان را 

تامین کنند ]VFM  .]European Commission, 2003 را مي توان 

نسبت کیفیت به هزینه در دوره حیات پروژه -نسبت ارزش کسب 

.]HM Treasury, 2000[ شده به هزینه- دانست

اگرچه قراردادهاي PPP، راهکاري مناسب براي غلبه بر محدودیتها 

در اختیار دولتها قرار مي دهد، اما به دلیل پیچیدگیهاي این روش در 

بسیاري از موارد، اهداف ذینفعان در پروژه تحقق پیدا نمي کند. بلند 

مدت بودن PPP، لزوم سود دهي پروژه براي بخش خصوصي و 

ارتباط مستمر میان سازمانهاي دولتي و بخش خصوصي باعث شده 

این قراردادها نسبت به شرایط محیطي )شرایط سیاسي،  است که 

اقتصادي کالن کشور، قوانین کشور، سیاست گذاري هاي دولت و 

...(، شیوه تامین مالي پروژه و ویژگیهاي فني پروژه بسیار حساس 

این  در  واگذاري  دوره  و  اولیه  مطالعات  مرحله  رو،  این  از  باشد. 

پروژه ها یک فرآیند بسیار حساس وزمان بر بوده و نیازمند بررسي و 

مطالعات گسترده است.

طبق برنامه پنج ساله پنجم توسعه ماده 214، دولت مجاز است به 

منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی، طرحهای عمرانی را با روش 

برنامه پنج  مشارکت بخش عمومی – خصوصی اجرا نماید. طبق 

ساله پنجم توسعه ماده 214، به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی 

طرحهای عمرانی بکارگیری مشارکت بخش عمومی – خصوصی 

توصیه شده است. در سالهای اخیر با توجه به محدودیتهای مالی 

موجود در بودجه های ساالنه کشور، تمرکز بیشتری بر استفاده از 

بکارگیری  سال 1391  بودجه  در  است؛  شده  قراردادی  شیوه  این 

شیوه مشارکت عمومی خصوصی در انجام پروژه های عمرانی توصیه 

های  دستگاه  تمامی  سال 92  بودجه  ماده 126  طبق  اما  بود،  شده 

دولتی موظف هستند برای شروع اجرای پروژه های بزرگ، از اقسام 

مشارکت عمومی خصوصی استفاده کنند. نظر به اینکه انجام یک 

مشارکت موفق عمومي – خصوصي بدون مطالعات کافي و استفاده از 

تخصیص مناسب ریسک، انتخاب روش انجام و تأمین مالي و قیمت 

گذاري با در نظر گرفتن شرایط کشور امکان پذیر نیست، در پژوهش 

حاضر به ابعاد مختلف مشارکت بخش عمومي – خصوصي با تمرکز 

پرداخته مي شود. مشارکت  مناسب مشارکت،  بر طراحی ساختار 

بخش عمومی- خصوصی، یک قرارداد بلند مدت بین نماینده بخش 

خصوصی و بخش عمومی است که به موجب آن منابع و ریسکها 

بین طرفین قرارداد تقسیم می شود و هدف از این قرار داد ایجاد یک 

.]Opawole, 2003[ تسهیالت برای عموم جامعه است

محمدرضا گالبچی، عصمت اهلل نورزایی
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توسعه،  بکارگیري PPP در کشورهاي در حال  اوایل دهه 90  در 

بود،  رشد  به  رو  به شدت  نقل  و  حمل  پروژه هاي  در  بخصوص 

به طوري که در اواسط این دهه بین 50 تا 60 پروژه در سال اجرایي 

مي شد و ارزش ساالنه این قراردادها به 10 تا 12 میلیارد دالر مي رسید؛ 

اما پس از بحران اقتصادي در شرق آسیا تعداد قراردادها به شدت 

در   .]Harris 2003, The World Bank, 2008[ یافت  کاهش 

سالهاي بعد مجددا با جلب اعتماد بخش خصوصي حجم قراردادها 

افزایش داشت، به طوري که در سال 2006 تعداد 145 پروژه مشارکتي 

که 71 فقره آن در بخش حمل ونقل بوده با مشارکت بخش خصوصي 

اجرا شده است. طي سالهاي 1990 الي 2011، بخش انرژي در حدود 

41/3 درصد و بخش حمل ونقل در حدود 27/1 درصد از کل پروژه ها 

را به خود اختصاص داده اند. بررسي پروژه هاي اجرا شده و در حال 

اجراي PPP در کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد که اکثر 

.]The World Bank, 2012[ پروژه ها از نوع نوسازی4 بوده است

اگرچه استفاده از قراردادهاي PPP در ساخت پروژه های زیرساخت، 

راهکاري مناسب براي غلبه بر محدودیتها را در اختیار دولتها قرار مي 

دهد، اما به دلیل پیچیدگي هاي این روش در بسیاري از موارد اهداف 

ذینفعان در پروژه تحقق پیدا نمي کند. بلند مدت بودن PPP، لزوم سود 

دهي پروژه براي بخش خصوصي و ارتباط مستمر میان سازمانهاي 

دولتي و بخش خصوصي باعث شده است که این قراردادها نسبت به 

شرایط محیطي )شرایط سیاسي، اقتصادي کالن کشور، قوانین کشور، 

سیاست گذاري هاي دولت و ...(، شیوه تامین مالي پروژه و ویژگیهاي 

فني پروژه بسیار حساس باشد. از این رو مرحله مطالعات اولیه و 

انتخاب نوع قرارداد در این پروژه ها یک فرآیند بسیار حساس وزمان 

بر بوده و نیازمند بررسي و مطالعات گسترده است.

استفاده از این شیوه در پروژه هاي بزرگ حمل و نقل در دنیا حتي 

در کشورهاي توسعه یافته به دلیل عدم مطالعه کافي ابعاد مختلف 

مشکالت  با  انجام،  شیوه  نامناسب  انتخاب  و  ریسک  قراردادي، 

بیشماری روبرو شده و در بعضي مواقع شکست خورده است. 

در کشورهاي در حال توسعه به دلیل شرایط خاص و مشکالتي از 

قبیل عدم وجود دانش و متخصصین کافي، مشکالت دسترسي و 

بکارگیري فنآوریهاي نوین، عدم ثبات در مدیریت ها و عدم وجود 

بخش خصوصي قدرتمند، بکارگیري این روش انجام پروژه را در 

با مسایل پیچیده تري روبرو  پروژه هاي بسیار بزرگ5 حمل و نقل 

مي سازد. ساختار ویژه پروژه هاي حمل و نقل کشور ناشي از حاکمیت 

بخش دولتي نیز به پیچیدگي هاي استفاده از مشارکت بخش خصوصي 

در این پروژه ها مي افزاید. با این وجود، در کشور ما در زمینه مطالعه 

در مورد ابعاد مختلف استفاده از PPP نسبت به سایر کشورها و حتي 

کشورهاي در حال توسعه دیگر، کمتر پرداخته شده است. درس هاي 

ارزشمند آموخته شده از پروژه هاي انجام شده در دنیا مي تواند به 

قراردادی جهت  انتخاب روش صحیح  و  موثر  معیارهای  شناسایی 

جلوگیري از تکرار اشتباهات قبلي در پروژه هاي آتي کمک زیادي نماید.

ریلي،  نامطلوب حمل ونقل هوایي و  به شرایط  توجه  با  ایران  در 

توجه خاصي به توسعه حمل و نقل زمینی وجود دارد و برنامه ریزي 

مناسبي توسط دولت صورت گرفته است. با توجه به سود آوری 

پروژه های آزادراهی در ایران، این پروژه ها مناسب ترین راه جهت 

ساخت  توسعه  گلوگاه  مهم ترین  می شوند.  محسوب  مشارکت 

پروژه هاي  این  ساخت  مالي  تأمین  ایران،  آزادراهی  پروژه های 

تاکید  به  توجه  با   .]Taghizade et al. 2011[ است  زیربنایي 

قانون چهارم و پنجم توسعه کشور بر بکارگیري بخش خصوصي 

دولت  آزادراهی،  پروژه هاي  بویژه  و  و نقل  حمل  پروژه هاي  در 

 – با بکارگیري شیوه هاي مشارکت عمومي  تا  تالش کرده است 

Vice-Presiden- کند  پروژه ها  این  اجرای  به  اقدام  ]خصوصي 

 cy Bureau for Strategic Planning and Supervision,

2010[. پروژه های آزاد راهی دارای ویژگیهای خاصی مانند: تعدد 

پارامترهاي اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر جذب و تولید سفر، الزام 

سود آور بودن پروژه، تخمین میزان تقاضا و هزینه هاي پروژه و 

ارائه طرح توجیهي دقیق، نیاز به توان فني، اجرایي و مالی بسیار 

باالیي در مقایسه با سایر پروژه هاي حمل ونقلي دارد که این مسئله 

همچنین  و  سازنده  و  طراح  باالي  توان  از  اطمینان  نیازمند  خود 

براي  پروژه ها  این  ساخت  و  طراحي  هاي  ریسک  کامل  انتقال 

پایین  تجربه  توانایي و  به  توجه  با  به همین جهت  است.  دولت 

بخش خصوصي و شرایط ناپایدار، شرایط محیطی نامناسب و... 

در ایران، شناسایي شیوه مناسب تأمین مالي این پروژه ها مي تواند 

انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی - دولتی به منظور تامین مالی ...
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در دستیابي به موفقیت در این پروژه ها بسیار تأثیر گذار باشد.

در ایران یکی از مشکالت اصلی پروژه های راهسازی عدم ارزیابی 

کمی در انتخاب روش بهینه تأمین مالی از طریق مشارکت جهت 

این پروژه ها است. کاستی ها و ضعف های موجود در این موضوع 

نه تنها منجر به انتخاب نامناسب طرفین قرارداد شده، بلکه باعث 

ازروش  استفاده درست  و  فهم  در  اجرایی  سردرگمی دستگاههای 

قراردادی انتخاب شده جهت تأمین مالی این پروژه ها و گاهی تفسیرها 

 Ministry of Roads and[ و برداشت های غلطی از آن، می گردد

Urban Development, Iran,  2011[. بنابراین، بررسی و انتخاب 

روش مناسب تأمین مالی پروژه های آزادراهی ایران به دلیل چالشهای 

مربوطه در موفقیت این پروژه ها از اهمیت بسیاری برخورداراست که 

درصورت توجه کافی و بکارگیری آن پیشرفت مناسب در ساخت 

پروژه های آزادراه که به نوعي یکی از زیربناهاي توسعه را تشکیل 

مي دهند، حاصل می گردد و عواید قابل توجهی را برای اقتصاد ایران 

به دنبال خواهد داشت. در یک جمع بندی می توان گفت: ایران دارای 

وضعیتی متفاوت با سایر کشورهای دنیاست. هدف این مقاله انتخاب 

سیستماتیک روش مناسب نوع قرارداد مشارکت خصوصی دولتی در 

تأمین مالی ساخت پروژه های آزادراهی با توجه به شرایط ایران با 

بهره گیری از علوم تصمیم گیری و آرای خبرگان است. سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی که قصد سرمایه گذاری در ساخت پروژه های آزادراه 

ایران را دارند، می توانند نوع قرارداد مشارکت مناسب مورد استفاده را 

با استفاده از نتایج این تحقیق انتخاب نمایند، زیرا این تحقیق بر اساس 

شرایط حاضر ساخت پروژه های آزادراهی ایران انجام شده و به طور 

همزمان از یک ایده خوب جهت استفاده از یک روش تصمیم گیری 

مناسب به منظور انتخاب نوع قرارداد مشارکت با توجه به معیارهای 

موثر در ایران استفاده کرده است.

عمومی-  بخش  مشارکت  قراردادهای  طبقه بندی   .2
خصوصی قابل استفاده درتامین مالی پروژه ها

مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی )PPP(، یک قرارداد بلند 

مدت بین یک سازمان بخش عمومی و نماینده خصوصی است که به 

موجب آن منابع و ریسک های پروژه بین طرفین قرارداد تقسیم می 

شود و هدف از این قرارداد ها توسعه و یا نوسازی تسهیالت عمومی 

است. PPP دارای طیف بسیار وسیعی است و امروزه بسیاری از 

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای اجرای پروژه های زیر 

 Ng et al. 2012,[ استفاده می کنند PPP بنایی خود از انواع مختلف

]Mc quaid, 2000, Takim et al. 2009, Noorzai et al. 2013

به   ،PPP طریق  از  شده  انجام  پروژه های  از  بسیاری  در  اگرچه 

دلیل پیچیدگی قراردادی، عدم توانایی دولت ها و عدم شناخت 

PPP اهداف تعیین شده به صورت  مناسب ساختار قراردادهای 

کامل تأمین نشده است و حتی در برخی موارد پروژه ها به صورت 

کامل با شکست روبرو شده اند؛ اما مزایای بسیار زیاد این روش از 

قبیل استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی و صرفه جویی در 

هزینه های ساخت و مشارکت در مدیریت ریسک ها باعث شده 

ساخت  شیوه های  متداول ترین  از  یکی  عنوان  به  همچنان   PPP

پروژه های زیر بنایی در دنیا شناخته شود.

در نقاط مختلف دنیا تعاریف متفاوتی ازمشارکت ارائه گردیده است. 

در جدول 1 مهم ترین تعاریف موجود در دنیا را مالحظه می کنید.

با توجه به تعاریف متعدد ارائه شده در کشورهاي متفاوت، با توجه 

پروژه هاي  در  خصوصي  بخش  بکارگیري  سوابق  و  تجارب  به 

زیربنایي، اسامي متفاوت و متنوعي براي طیف PPP بکار گرفته 

شده اند. یکي از مباحث بسیار مهم در گستره طیف PPP ، میزان 

افزایش مشارکت  با  پروژه هاست.  در  مشارکت بخش خصوصي 

و  مدیریتي  توان  سرمایه،  بکارگیري  پروژه  در  خصوصي  بخش 

میزان  همان  به  بود،  خواهد  بیشتر  خصوصي  بخش  خالقیتهاي 

انواع  بررسی  ادامه  در  شود.  مي  کمتر  پروژه ها  در  دولت  نقش 

پروژه های  در  استفاده  قابلیت  که  مشارکت عمومی - خصوصی 

حمل و نقل دارند، پرداخته خواهد شد.

انواع قراردادهای مشارکت بخش عمومی- خصوصی عبارتند از:

الف( قراردادهاي ساخت، عملیات و انتقال6:

در این روش پس از اتمام دوره قرارداد مالکیت پروژه )عمومًا به 

قیمت غیر واقعی یا رایگان( توسط سرمایه گذاران به دولت منتقل 

می گردد. همچنین تمام یا قسمتی از تأمین مالی نیز در این روش 

به عهده طرف خصوصی است و بنابراین دوره قرارداد، باید دراز 

محمدرضا گالبچی، عصمت اهلل نورزایی
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مدت باشد تا اطمینان الزم برای بازگشت سرمایه و سود طرف 

 .]HDR, 2005[ خصوصی حاصل شود

این قراردادها در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و بیشتر 

به قراردادهاي )BOT( معروف است. این قراردادها از زمان طراحي 

تا زمان پایان عملیات، ممکن است بیست سال و یا حتي بیشتر بطول 

بیانجامند. آشکار است که بخش وسیعي از قدرت کنترل سنتي دولت 

بر پروژه ها در این نوع قراردادها به بخش خصوصي واگذار مي شود. 

ب ( قراردادهاي امتیازي7:

این  در  برداری«  بهره  ـ  مالی  تأمین  ـ  ـ ساخت  طراحی   « روش 

قراردادها بخش خصوصي مستقیماً پروژه بخش عمومي را تامین 

مالي می کند و کلیه مسئولیت ها را از طراحي تا عملیات مربوط به 

پروژه را به عهده مي گیرد. در عوض، درآمد پروژه نیز تا زمان مورد 

توافق با بخش دولتي در اختیار بخش خصوصي مجري طرح، قرار 

خواهد گرفت. این قراردادها ممکن است براي ساخت تاسیسات 

و  کردن  روز  به  کردن(،  )مدرنیزه  نوسازي  منظور  به  یا  و  جدید 

یا توسعه تأسیسات موجود بکار گرفته شود. قراردادهاي امتیازي 

انجامند. در BOT  پس  به طول مي  تا 30 سال  بین 25  معموالً 

از اتمام عملیات احداث، مالکیت به طرف دولتی منتقل می شود، 

ولی در DBFO اساساً و از ابتدا مالکیت در اختیار طرف دولتی 

است و سود طرف خصوصی فقط در حق انحصاری بهره برداری 

از پروژه و اخذ درآمد از این راه است )طرف خصوصی از تملک 

و فروش تأسیسات سودی نمی برد(. در واقع الگوهای BOT و 

امکان را به  این  BTO و DBFO در کشورهای در حال توسعه 

دولت می دهند که بودجه مورد نیاز جهت احداث پروژه ها را بدون 

چشم پوشی از اعمال حق کنترلی خود بر پروژه  تأمین نماید.

ج( قراردادهاي واگذاري8:

در این قراردادها، در راستاي اجراي طرح هاي خصوصي سازي، 

به بخش خصوصي فروخته مي شود.  دارایي هاي بخش دولتي 

انتقال مالکیت بخش دولتي در یک پروژه خاص مي تواند تمام 

شود  شامل  را  پروژه  دارایي هاي  از  دولت  سهم  از  بخشي  یا  و 

.]Golabchi and Noorzai, 2013[

د( قراردادهاي برون سپاري سنتي9:

در این قراردادها، مالکیت داراییها و پروژه به بخش دولتي اختصاص 

دارد و کمترین سهم مسئولیت از بخش دولتي به بخش خصوصي 

منتقل مي شود. همچنین، مسئولیتها و وظایف منتقل شده، معموالً در 

این حالت کاماًل مجزا10 از دیگر بخش هاي پروژه اصلي است که به 

.]Yescombe, 2007[ :سه دسته به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد

- قرارداد خرید خدمات11:

معموالً این گونه قراردادها براي اجرا و یا تکمیل یک فعالیت و 

وظیفه مشخص در یک پروژه، بین دولت و بخش خصوصي بسته 

نمایند، ساخت پروژه هاي آزادراه ایران را دارند، می توانند نوع قرارداد مشارکت مناسب مورداستفاده را با استفاده از نتایج این تحقیق انتخاب
استفاده از طور همزمان از یک ایده خوب جهته زیرا این تحقیق بر اساس شرایط حاضر ساخت پروژه هاي آزادراهی ایران انجام شده و ب

.ده استکریک روش تصمیم گیري مناسب به منظور انتخاب نوع قرارداد مشارکت با توجه به معیارهاي موثر در ایران استفاده 

هاي مالی پروژهاستفاده درتامینخصوصی قابل-بندي انواع قراردادهاي مشارکت بخش عمومیطبقه.2
حمل و نقل

-کهبهموجبآنمنابعوریسکاستقراردادبلندمدتبینیکسازمانبخشعمومیونمایندهخصوصیکی،(PPP)مشارکتبخشهایعمومیوخصوصی 

.یانوسازیتسهیالتعمومیاستهایپروژهبینطرفینقراردادتقسیممیشودوهدفازاینقراردادهاتوسعهو
PPPختلفوامروزهبسیاریازکشورهایتوسعهیافتهودرحالتوسعهبرایاجرایپروژههایزیربناییخودازانواعماستدارایطیفبسیاروسیعیPPP استفادهمیکنند

[Ng et al. 2012, Mc quaid, 2000, Takim et al. 2009, Noorzai et al. 2013]
،بهدلیلپیچیدگیقراردادي،عدمتواناییدولتهاوعدمشناختمناسبساختارقراردادهاي PPPاگرچهدربسیاریازپروژههایانجامشدهازطریق

PPPدپروژههابهصورتکاملباشکستروبروشدهاند؛امامزایایبسیارزیاداینروشازقبیالستفادهازتاهدافتعیینشدهبهصورتکاملتامیننشدهاستوحتیدربرخیموار
همچنانبهعنوانیکیازمتداولترینشیوههایساختپروژههایزیPPPوانوسرمایهبخشخصوصیوصرفهجوییدرهزینههایساختومشارکتدرمدیریتریسکهاباعثشده

.ربناییدردنیاشناختهشود
.مهمترین تعاریف موجود در دنیا را مالحظه می کنید1در جدول .استمشارکت ارائه گردیدهدر تقاط مختلف دنیا تعاریف متفاوتی از

تعاریف متفاوت ارائه شده در رابطه با مشارکت عمومی خصوصی.1جدول 

IMF]صندوق بین المللی پول 2004]
، بخش خصوصی در آنهاخصوصی را به مناسباتی اطالق می نماید که در -مشارکت عمومی

.ی و خدماتی مشارکت می نماید که به طور سنتی توسط دولت عرضه می شدیتامین دارا
ADB[بانک توسعه آسیا 2008[

The]بانک جهانی  World Bank 2003]
د که در حوزه زیرساخت ها و نخصوصی را به طیفی از روابط نسبت می ده-مشارکت عمومی

دولت شکل می گیردسایر خدمات بین بخش خصوصی و

OECD]سازمان همکاري اقتصادي وتوسعه 2012]
PPP بین دولت و یک شریک خصوصی تعریف می کند که بر بلند مدتمانامهصورت توافقرا به

با استفاده از دارایی هاي سرمایه اي و اشتراك گذاري ریسک ها، خصوصی شریکطبق آن 
.خدمات دولتی را تامین مالی و ارائه می کند

Canadian]خصوصی در کانادا -انجمن مشارکت عمومی 

Council for PPP 2004]

یک همکاري مشارکتی بین بخش خصوصی و عمومی بر اساس تخصیص هاي هر یک از 
طرفین بطوریکه بتوان نیازهاي بخش عمومی را با تخصیص مناسب ریسکها و منابع به بهترین 

وجه تامین کند

HM]خزانه داري انگلستان  Treasury 1998]
Europe]اتحادیه اروپا  Commission 2003]

را قادر به همکاري آنهاتوافقی میان دو یا بیش از دو سازمان که از طریق ایجاد اهداف مشترك 
همچنین بر اساس این توافق مسئولیتها و اختیارات، منابع مورد نیاز براي سرمایه .خواهد ساخت

.نافع مشترك به تسهیم گذاشته خواهد شدگذاري و ریسک ها بر اساس م

،د ارائه شده، در کشورهاي متفاوت با توجه به تجارب و سوابق بکارگیري بخش خصوصی در پروژه هاي زیربناییدبا توجه به تعاریف متع
میزان مشارکت بخش ، PPPکی از مباحث بسیار مهم در گستره طیف ی.گرفته شده اندبکار PPPاسامی متفاوت و متنوعی براي طیف 

با افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه بکارگیري سرمایه، توان مدیریتی و خالقیتهاي بخش خصوصی .ستخصوصی در پروژه ها

جدول 1. تعاریف متفاوت ارائه شده در رابطه با مشاركت عمومي خصوصي

انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی - دولتی به منظور تامین مالی ...
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مي شود. این قراردادها براي تأمین ماشین آالت، کار کردن با آنها 

و یا تعمیرات و نگهداري مرتبط مورد استفاده قرار مي گیرد. براي 

.]Noorzai, 2010[ مثال در جمع آوري عوارض بزرگراهها

- قراردادهاي عملیات و مدیریت12:

بخش  از  مدیریت  و  عملیات  مسئولیت  قراردادها،  نوع  این  در 

دولتي به بخش خصوصي منتقل مي شود. این قراردادها با توجه به 

پیچیدگیهاي پروژه هاي عمومي مرتبط، زماني براي جلب همکاري 

بخش خصوصي بکار مي رود که سطح فنآوری مورد استفاده در 

طرح،  بسیار باال است و همچنین اثر بخشي به شدت تحت تأثیر 

از  تر  طوالني  معموالً  قراردادها  این  دارد.  قرار  آن  پیچیدگیهاي 

.]Golabchi et al. 2013[ قراردادهاي خرید خدمات است

- قراردادهاي اجاره13:

فراهم  خصوصي  بخش  واحدهاي  براي  فرصتي  قراردادها  این 

مي کند تا با پرداخت اجاره بهایي ثابت و همچنین با این تعهد که 

دارایي هاي بخش عمومي را به خوبي مدیریت کنند و عملیات  

مربوطه را به درستي انجام دهند براي خود جریان هاي درآمدي 

ایجاد کنند. در این حالت میزان سود بخش خصوصي)مستاجر(، 

وابسته به توانایي این بخش در پایین آوردن هزینه هاي عملیاتي 

است. به عبارت دیگر، ریسک بازرگاني پروژه به بخش خصوصي 

منتقل مي شود. در عین حال، واحدي که این قرارداد را با بخش 

دولتي مي بندد، متعهد مي شود تا سطح استاندارد مورد نظر دولت 

.]Noorzai et al. 2013[ را در ارائه خدمات رعایت کند

3. پیشینه تحقیق
بار در جهان، تورگوت اوزال نخست وزیر ترکیه در دهۀ  اولین 

توسعه  جهت   BOT قراردادهاي  مجموعه  از  میالدي   1980

نمود. استفاده  برق  صنعت  بخصوص  انرژي  زیرساخت هاي 

تعیین  راستای  در  زیادی  بسیار  تالش های  اخیر  سال های  در 

ریسک های این نوع قرارداد انجام شده است، به عنوان مثال گالیمور 

و  گریمسی  و   ]2008[ همکاران15  و  زو   ،]1997[ همکاران14  و 

لویس16 ]2002[ به بررسی ریسک های پروژه های مشارکت بخش 

جهت  در  بسیاری  های  تالش  پرداختند.  خصوصی  عمومی- 

شناسایی و ساختاربندی عوامل مؤثر در قراردادهای PPP انجام 

 CSF 17شده است. برای نمونه در سال 2005 لی و همکارانش

های پروژه های PPP در بریتانیا را بررسی کردند. در سال 2010 

چن و همکارانش18 با توسعه پرسش نامه لی، تحقیقات مشابهی 

انجام  توسعه  حال  در  کشور  عنوان  به  کنگ  هنگ  و  چین  در 

دادند، به بررسی عوامل موثر در پروژه های PPP در کشور چین 

پرداختند، و توانستند 18 عامل موثر را شناسایی کنند و نتایج را با 

تحقیقات لی مقایسه کردند. ان جی و همکارانش19 در سال 2012 

پروژه های  برای  امکان سنجی  مرحله  در  موثر  بررسی عوامل  به 

موضوعی  ادبیات  گسترده  بررسی  از  پس  آنها  پرداختند.   PPP

این  نهایت  تعداد زیادی عوامل را شناسایی کنند و در  توانستند 

عوامل را به پنج دسته کلی عوامل فنی، عوامل مالی و اقتصادی، 

عوامل سیاسی و اجتماعی و مابقی عوامل تقسیم بندی کردند و 

در ادامه تالش کردند اختالف نظر بین نظران بخش خصوصی و 

دولتی و مصرف کنندگان را بررسی کنند. آنها در ادامه  به بررسی 

معیارهای رضایت فعالین در پروژه های PPP بپردازد و در نهایت 

تنها توانستند ارتباط میان 6 معیار از معیارهای شناسایی شده را 

سال  در  همکارانش20  و  ازرهون  دهند.  نشان  فعالین  رضایت  با 

در  عملکرد  ارزیابی  در  متفاوت  جنبه های  تا  کرد  تالش   2010

پروژه های جوینت ونچر را شناسایی کنند. آنها در نهایت توانستند  

و  کنند  شناسایی  قراردادها  این  برای  را  مهم  عملکرد  معیار   17

قراردادهای  به طور مشخص ریسک های  آیر و ساقیر21 ]2010[ 

راهسازی  پروژه های  در  را  عمومی- خصوصی  بخش  مشارکت 

و  موفقیت  معیارهای  شناخت  به  مربوط  بحث  کردند.  بررسی 

اخیر  قراردادهای مشارکتی در سال های  نهایی  ارزیابی عملکرد 

مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، برای مثال به پژوهش 

درسال  کرد.  اشاره  توان  می  زمینه  این  در   ]2006[ جفریز22 

ارزیابی  برای  یافته  ساختار  مدل  یک  همکاران23  و  یوان   ،2012

کردند.  ارائه  خصوصی  عمومی-  مشارکت  پروژه های  عملکرد 

بخش  "شراکت  مدیریتي  رویکرد  بکارگیري  بررسي  به  کشتیبان 

پروژه هاي   BOT قراردادهاي  مجموعه  در  دولتي"  خصوصي- 

و  نورزایی  همچنین   .]Kashtiban, 2008[ پرداخت  نیروگاهي 

محمدرضا گالبچی، عصمت اهلل نورزایی
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واحدی به بررسی نحوه انتخاب بهینه مشارکت خصوصی دولتی 

 Ministry of[ .در پروژه های وزارت راه و شهرسازی پرداختند

چه  اگر   ]Roads and Urban Development, Iran, 2011

قرارداد های  بر روی  بسیار زیادی  اخیر تحقیقات  در سال های 

PPP انجام شده است، اما بررسی های انجام شده بر روی این 

منظور  موثربه  معیارهای  ارزیابی  و  داد، شناسایی  نشان  مطالعات 

ساخت  مالی  تامین  جهت   استفاده  مورد  قرارداد  نوع  انتخاب 

قرار گرفته است.  ایران  کمتر مورد توجه  آزاد راهی  پروژه های 

به دلیل تفاوت های اساسی که میان اهداف بخشهای مختلف در 

قراردادهای PPP نسبت به سایر قراردادها وجود دارد، معیارهای 

موثر و ساختار آنها از تفاوتها و پیچیدگی های بیشتری برخوردار 

انتخاب صحیح  به  منجر  معیارها  این  و شناسایی صحیح  هستند 

نوع قرارداد مشارکت در ساخت این گونه پروژه ها خواهد گردید. 

همچنین تحقیقات مختلفی در مورد روش مناسب تصمیم گیری 

در پروژه های ساخت صورت گرفته است. والدمیر ازرنوی24 در 

سال 1988 استدالل کرد یک سیستم خبره می تواند طراحی شود 

که به تصمیم-گیرنده در توجیه انتخاب روش MCDM مناسب 

در شرایط یک مسئله مفروض کمک  کند. او با بیان اینکه انتخاب 

کرد  فرض  است،   MCDM مسئله  یک  خود    MCDM روش 

کاربر فهرستی از پیش تعیین شده از روش های در دست دارد و 

قصد دارد مناسب ترین آنها را برای اعمال در مسئله خود انتخاب 

کند. در این پژوهش یک چارچوب مفهومی برای سیستم خبره 

قاعده محور ایجاد شد و اهداف، ساختار و کاربردهای احتمالی 

بیان  با   1998 سال  در  مارتل25  و  گیوتونی  شدند.  بیان  سیستم 

و  دارند  وجود  متنوعی  تصمیم گیری  روش های  که  موضوع  این 

هیچ یک از آنها به عنوان روش برتر در همه شرایط شناخته نشده 

است، سعی در پاسخ دهی به این سوال می کند که چگونه روش 

مفروض  و  مشخص  مسئله   یک  برای  را  مناسب  تصمیم گیری 

پیدا کنیم. او طی چارچوبی مفهومی به بیان 7 راهنمای مقدماتی 

ایشیزاکا  پرداخت.  مناسب  تصمیم گیری  روش  انتخاب  برای 

در  گرفته  توسعه های صورت  مرور  به   2011 سال  در  لبیب26  و 

آنها  پژوهش  تمرکز  پرداختند.  آن  پیدایش  از زمان   AHP روش 

بیشتر روی توسعه های متدولوژیکی تا کاربردهای AHP متمرکز 

بود. حوزه های مهم AHP از جمله مقایسات زوجی، مقیاس های 

آنالیز حساسیت  وزن ها،  ترکیب  پیوستگی،  اندیس های  قضاوت، 

و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آنها در پایان با بیان اینکه 

بعضی روش های تصمیم اگر چه دقیق تر، ولی پیچیده و ناملموس 

استفاده  قابلیت  بی نقص و  بین مدل کردن  تعادلی  باید  هستند و 

مدل صورت پذیرد، روش AHP را روشی مناسب در این تعادل 

دانستند که در موارد بسیاری از گذشته تاکنون کاربرد دارد. در سال 

2009، وانگ و همکاران27 برای انتخاب تامین کننده، از ترکیب 

روش فازی تاپسیس سلسله مراتبی استفاده کردند و نتیجه گرفتند 

که هنوز موفق به مدلسازی عدم قطعیت ها در پروژه نشده اند.

به طور کلی فرآیند پروژه های PPP به مراحل تامین، طراحی و 

 Li[ انتقال تقسیم می گردد انتقال و پس از  ساخت، بهره برداری، 

et al. 2005; Zhang, 2005[. با توجه به شرایط PPP چنان که 

در مرحله شناسایی، معیارها به خوبی شناسایی و برآورد گردد، 

دستیابی به موفقیت در پروژه ها به شدت افزایش خواهد یافت. در 

این مقاالت تمرکز بیشتر بر شناسایی و ارزیابی معیارها و محرک 

بوده و در نهایت تالش کردند عوامل اصلی موثررا شناسایی کنند 

]Li et al. 2005 and Zhang, 2005[. در اکثر پژوهشهای انجام 

شده از این نوع، با معرفی تعداد زیادی از معیارها تالش شده آنها 

را در یک ساختار مناسب ارائه دهند.

معیارهای موثر در PPP به دلیل تفاوت های اساسی آن نسبت به سایر 

قراردادها از قبیل طوالنی مدت بودن پروژه، اهمیت دوره بهره برداری 

و حضور بخش خصوصی با هدف سودآوری در پروژه های زیربنایی 

می تواند نسبت به نتایج به دست آمده برای سایر پروژه ها متفاوت 

باشد. محققان تاکنون شاخص های متفاوتی شناسایی کرده اند و در 

 Yuan et[ موارد محدودی روش هایی جهت ارزیابی نیز ارائه کرده اند

al, 2009, 2010, 2012 & Ng et al. 2012 [. شناسایی معیارهای 

موثر در PPP با توجه به دوره های متفاوت در پروژه و اختالف نظر 

میان ارکان فعال در پروژه می تواند به عنوان اولین گام جهت بهبود 

مدیریت عملکرد این پروژه مورد استفاده قرار گیرد.

انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی - دولتی به منظور تامین مالی ...
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4. روش انجام تحقیق
4-1 تعیین حجم نمونه و مهم ترین عوامل مؤثر بر انتخاب 

قراردادهای مشارکت 
در این پژوهش، با توجه به معیارهای تعیین شده، بهترین قرارداد 

مشارکت در پروژه های آزادراهی تعیین شد. به این منظور مهم ترین 

معیارهای تأثیرگذار بر انتخاب قرارداد مشارکت جهت پروژه های 

آزادراه، از طریق مصاحبه با خبرگان، تعیین و میزان اثر هر معیار بر 

هر گزینه تعیین شد. سپس قرارداد مشارکت بهینه جهت پروژه های 

فرآیند  گیری چند شاخصه  تصمیم  از روش  استفاده  با  آزادراهی 

تحلیل سلسله مراتبی28 انتخاب گردید.

با توجه به فرضیات و محدودیتها و قلمرو پژوهش، جامعه آماری 

مورد نظر این تحقیق به تمامی ذینفعان پروژه های آزادراهی که به 

نوعی مرتبط با تأمین مالی این پروژه ها از طریق مشارکت عمومی 

خصوصی هستند، محدود می گردد. این گروه شامل سازمان های 

دولتی مرتبط با احداث پروژه های آزادراهی بخش خصوصی مرتبط  

مانند نهادها و سازمانهای پولی و مالی عالقه مند به سرمایه گذاری در 

این نوع پروژه ها است و مشاوران و پیمانکاران فعال در طراحی و 

اجرای این نوع از پروژه ها خبرگان بکار گرفته شده در این مرحله، 

حداقل دارای 15 سال سابقه کار در صنعت ساخت بوده و حداقل 

در 2 پروژه PPP به صورت مستقیم مسئولیت داشتند یا دارای نقش 

مدیریتی مرتبط بوده یا ازخبرگان آکادمیک بودند، به نوعی با مطالعه 

موردی مورد نظردر ارتباط بودند. این خبرگان در سه دسته اشاره 

شده قرارداشتند.

گرفت.  قرار  استفاده  مورد  اصلی  پرسشنامه  دو  پژوهش  این  در 

در پرسشنامه اول 43 عامل موثر بر انتخاب قراردادهای مشارکت 

درپروژه-های آزادراهی تعیین شد و با مراجعه به آرای خبرگان 

19 عامل استخراج گردید و در پرسشنامه دوم اثر هریک از 19 

عامل تعیین شده بر قراردادهای مشارکت تعیین شده  )گزینه ها( 

و مقایسه زوجی بین معیارها صورت گرفت. سپس نتایج حاصل 

با استفاده از فرآیند AHP تحلیل گردید.

تقسیم بندی در زمینه چالش های موثر بر قراردادهای مشارکت در 

پروژه های آزادراهی در محدوده تحقیق تعیین و میزان اهمیت آن 

به صورت کمی طبق مقیاس عددی جدول 2 مشخص گردید:

جدول 2. ترجيحات )قضاوت شفاهی(

بط با توجه به فرضیات و محدودیتها و قلمرو پژوهش، جامعه آماري مورد نظر این تحقیق به تمامی ذینفعان پروژه هایآزادراهی که به نوعی مرت
مرتبط با این گروه شامل سازمان هاي دولتی .با تامین مالی این پروزه هاي از طریق مشارکت عمومی خصوصی  هستند، محدود می گردد

عالقه مند به سرمایه گذاري در این نوع پروژه ها و مالیي پولیآنهانهادها و سازماحداث پروژه هاي آزادراهی بخش خصوصی مرتبط  مانند
ل سا15حداقل داراي ،ومشاوران و پیمانکاران فعال در طراحی و اجراي این نوع از پروژه ها خبرگان  بکار گرفته شده در این مرحلهاست

راي نقش مدیریتی مرتبط بوده یا ابه صورت مستقیم مسئولیت داشتند یا دPPPپروژه 2سابقه کار در صنعت ساخت بودند و حداقل در 
.این خبرگان در سه دسته اشاره شده قرارداشتند.ه موردي مورد نظردر ارتباط بودندعبه نوعی با مطالبودند،ازخبرگان آکادمیک 

هاي عامل موثر بر انتخاب قراردادهاي مشارکت درپروژه43در پرسشنامه اول .نامه اصلی مورد استفاده قرار گرفتدر این پژوهش دو پرسش
عامل تعیین شده بر 19عامل استخراج گردید و در پرسشنامه دوم اثر هریک از 19آزادراهی تعیین شد و با مراجعه به آراي خبرگان 

تحلیل AHPسپس نتایج حاصل با استفاده از فرآیند .و مقایسه زوجی بین معیارها صورت گرفت(ه هاگزین)قراردادهاي مشارکت تعیین شده  
.گردید
صورت ه هاي آزادراهی در محدوده تحقیق تعیین و میزان اهمیت آن بهاي موثر بر قراردادهاي مشارکت در پروژهبندي در زمینه چالشتقسیم

:مشخص گردید2کمی طبق مقیاس عددي جدول 
(شفاهیقضاوت)ترجیحات.2جدول 

9کامال مرجح یا کامال مهم ترو کامال مطلوبتر
7ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي

5ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي
3کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
8و6و4و2اصل فوقترجیحات بین فو

حجم نمونه و چگونگی برآورد آن 4-1-1
ی که توسط لوي و رابطهدر این پژوهش به منظور انتخاب تعداد مصاحبه شوندگان و یا به عبارت دقیق تر براي محاسبه تعداد جامعه آماري از 

رابطهبا بکارگیري ينفر25نمونه حجمنفر بود،120از جامعه آماري پژوهش که حجم آن برابر با .ستارایه شده، استفاده شده ا29لمشو
.که در زیر به چگونگی برآورد نمونه پرداخته شده استآمدبه دست(2011)نمونه گیري لوي و لمشو 

:نمونه گیري لوي و لمشورابطه

(1)2 2

2 2 2) 1(
X

X

Z NVn
N Z V


 

:رابطهدر این 

(2)X
X

SV
X



Vx= ،ضریب تغییرات= Sx ،میانگین، =انحراف استانداردn= ،حجم نمونهZ= ،عدد مربوط به سطح اطمینان= N ،حجم جامعه= ضریب
Sx(است08/0در این پژوهش برابر )خطا  = 0.66, X = 2.77, Vx = 0.24, Z = 1.96, N = 120

n:از این رو حجم نمونه بدین صورت تعیین شده است ≥ 24.69

.نفر با در نظر گرفتن ضریب اطمینان براي جمع آوري پرسش نامه طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد37که تعداد 

4-1-1 حجم نمونه و چگونگی برآورد آن 

یا  و  تعداد مصاحبه شوندگان  انتخاب  منظور  به  پژوهش  این  در 

به عبارت دقیق تر برای محاسبه تعداد جامعه آماری از رابطه  که 

توسط لوی و لمشو29 ارایه شده، استفاده شده است. از جامعه آماری 

پژوهش که حجم آن برابر با 120 نفر بود، حجم نمونه 25 نفری با 

بکارگیری رابطه نمونه گیری لوی و لمشو )2011( به دست آمد که 

در زیر به چگونگی برآورد نمونه پرداخته شده است.

رابطه نمونه گیری لوی و لمشو: 

بط با توجه به فرضیات و محدودیتها و قلمرو پژوهش، جامعه آماري مورد نظر این تحقیق به تمامی ذینفعان پروژه هایآزادراهی که به نوعی مرت
مرتبط با این گروه شامل سازمان هاي دولتی .با تامین مالی این پروزه هاي از طریق مشارکت عمومی خصوصی  هستند، محدود می گردد

عالقه مند به سرمایه گذاري در این نوع پروژه ها و مالیي پولیآنهانهادها و سازماحداث پروژه هاي آزادراهی بخش خصوصی مرتبط  مانند
ل سا15حداقل داراي ،ومشاوران و پیمانکاران فعال در طراحی و اجراي این نوع از پروژه ها خبرگان  بکار گرفته شده در این مرحلهاست

راي نقش مدیریتی مرتبط بوده یا ابه صورت مستقیم مسئولیت داشتند یا دPPPپروژه 2سابقه کار در صنعت ساخت بودند و حداقل در 
.این خبرگان در سه دسته اشاره شده قرارداشتند.ه موردي مورد نظردر ارتباط بودندعبه نوعی با مطالبودند،ازخبرگان آکادمیک 

هاي عامل موثر بر انتخاب قراردادهاي مشارکت درپروژه43در پرسشنامه اول .نامه اصلی مورد استفاده قرار گرفتدر این پژوهش دو پرسش
عامل تعیین شده بر 19عامل استخراج گردید و در پرسشنامه دوم اثر هریک از 19آزادراهی تعیین شد و با مراجعه به آراي خبرگان 

تحلیل AHPسپس نتایج حاصل با استفاده از فرآیند .و مقایسه زوجی بین معیارها صورت گرفت(ه هاگزین)قراردادهاي مشارکت تعیین شده  
.گردید
صورت ه هاي آزادراهی در محدوده تحقیق تعیین و میزان اهمیت آن بهاي موثر بر قراردادهاي مشارکت در پروژهبندي در زمینه چالشتقسیم

:مشخص گردید2کمی طبق مقیاس عددي جدول 
(شفاهیقضاوت)ترجیحات.2جدول 

9کامال مرجح یا کامال مهم ترو کامال مطلوبتر
7ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي

5ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي
3کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
8و6و4و2اصل فوقترجیحات بین فو

حجم نمونه و چگونگی برآورد آن 4-1-1
ی که توسط لوي و رابطهدر این پژوهش به منظور انتخاب تعداد مصاحبه شوندگان و یا به عبارت دقیق تر براي محاسبه تعداد جامعه آماري از 

رابطهبا بکارگیري ينفر25نمونه حجمنفر بود،120از جامعه آماري پژوهش که حجم آن برابر با .ستارایه شده، استفاده شده ا29لمشو
.که در زیر به چگونگی برآورد نمونه پرداخته شده استآمدبه دست(2011)نمونه گیري لوي و لمشو 
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Vx= ،ضریب تغییرات= Sx ،میانگین، =انحراف استانداردn= ،حجم نمونهZ= ،عدد مربوط به سطح اطمینان= N ،حجم جامعه= ضریب
Sx(است08/0در این پژوهش برابر )خطا  = 0.66, X = 2.77, Vx = 0.24, Z = 1.96, N = 120

n:از این رو حجم نمونه بدین صورت تعیین شده است ≥ 24.69

.نفر با در نظر گرفتن ضریب اطمینان براي جمع آوري پرسش نامه طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد37که تعداد 
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راي نقش مدیریتی مرتبط بوده یا ابه صورت مستقیم مسئولیت داشتند یا دPPPپروژه 2سابقه کار در صنعت ساخت بودند و حداقل در 
.این خبرگان در سه دسته اشاره شده قرارداشتند.ه موردي مورد نظردر ارتباط بودندعبه نوعی با مطالبودند،ازخبرگان آکادمیک 

هاي عامل موثر بر انتخاب قراردادهاي مشارکت درپروژه43در پرسشنامه اول .نامه اصلی مورد استفاده قرار گرفتدر این پژوهش دو پرسش
عامل تعیین شده بر 19عامل استخراج گردید و در پرسشنامه دوم اثر هریک از 19آزادراهی تعیین شد و با مراجعه به آراي خبرگان 

تحلیل AHPسپس نتایج حاصل با استفاده از فرآیند .و مقایسه زوجی بین معیارها صورت گرفت(ه هاگزین)قراردادهاي مشارکت تعیین شده  
.گردید
صورت ه هاي آزادراهی در محدوده تحقیق تعیین و میزان اهمیت آن بهاي موثر بر قراردادهاي مشارکت در پروژهبندي در زمینه چالشتقسیم

:مشخص گردید2کمی طبق مقیاس عددي جدول 
(شفاهیقضاوت)ترجیحات.2جدول 

9کامال مرجح یا کامال مهم ترو کامال مطلوبتر
7ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي

5ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي
3کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
8و6و4و2اصل فوقترجیحات بین فو

حجم نمونه و چگونگی برآورد آن 4-1-1
ی که توسط لوي و رابطهدر این پژوهش به منظور انتخاب تعداد مصاحبه شوندگان و یا به عبارت دقیق تر براي محاسبه تعداد جامعه آماري از 

رابطهبا بکارگیري ينفر25نمونه حجمنفر بود،120از جامعه آماري پژوهش که حجم آن برابر با .ستارایه شده، استفاده شده ا29لمشو
.که در زیر به چگونگی برآورد نمونه پرداخته شده استآمدبه دست(2011)نمونه گیري لوي و لمشو 

:نمونه گیري لوي و لمشورابطه

(1)2 2

2 2 2) 1(
X

X

Z NVn
N Z V


 

:رابطهدر این 

(2)X
X

SV
X



Vx= ،ضریب تغییرات= Sx ،میانگین، =انحراف استانداردn= ،حجم نمونهZ= ،عدد مربوط به سطح اطمینان= N ،حجم جامعه= ضریب
Sx(است08/0در این پژوهش برابر )خطا  = 0.66, X = 2.77, Vx = 0.24, Z = 1.96, N = 120

n:از این رو حجم نمونه بدین صورت تعیین شده است ≥ 24.69

.نفر با در نظر گرفتن ضریب اطمینان براي جمع آوري پرسش نامه طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد37که تعداد 

                                                                 )2(

میانگین،   =

بط با توجه به فرضیات و محدودیتها و قلمرو پژوهش، جامعه آماري مورد نظر این تحقیق به تمامی ذینفعان پروژه هایآزادراهی که به نوعی مرت
مرتبط با این گروه شامل سازمان هاي دولتی .با تامین مالی این پروزه هاي از طریق مشارکت عمومی خصوصی  هستند، محدود می گردد

عالقه مند به سرمایه گذاري در این نوع پروژه ها و مالیي پولیآنهانهادها و سازماحداث پروژه هاي آزادراهی بخش خصوصی مرتبط  مانند
ل سا15حداقل داراي ،ومشاوران و پیمانکاران فعال در طراحی و اجراي این نوع از پروژه ها خبرگان  بکار گرفته شده در این مرحلهاست

راي نقش مدیریتی مرتبط بوده یا ابه صورت مستقیم مسئولیت داشتند یا دPPPپروژه 2سابقه کار در صنعت ساخت بودند و حداقل در 
.این خبرگان در سه دسته اشاره شده قرارداشتند.ه موردي مورد نظردر ارتباط بودندعبه نوعی با مطالبودند،ازخبرگان آکادمیک 

هاي عامل موثر بر انتخاب قراردادهاي مشارکت درپروژه43در پرسشنامه اول .نامه اصلی مورد استفاده قرار گرفتدر این پژوهش دو پرسش
عامل تعیین شده بر 19عامل استخراج گردید و در پرسشنامه دوم اثر هریک از 19آزادراهی تعیین شد و با مراجعه به آراي خبرگان 

تحلیل AHPسپس نتایج حاصل با استفاده از فرآیند .و مقایسه زوجی بین معیارها صورت گرفت(ه هاگزین)قراردادهاي مشارکت تعیین شده  
.گردید
صورت ه هاي آزادراهی در محدوده تحقیق تعیین و میزان اهمیت آن بهاي موثر بر قراردادهاي مشارکت در پروژهبندي در زمینه چالشتقسیم

:مشخص گردید2کمی طبق مقیاس عددي جدول 
(شفاهیقضاوت)ترجیحات.2جدول 

9کامال مرجح یا کامال مهم ترو کامال مطلوبتر
7ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي

5ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي
3کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
8و6و4و2اصل فوقترجیحات بین فو

حجم نمونه و چگونگی برآورد آن 4-1-1
ی که توسط لوي و رابطهدر این پژوهش به منظور انتخاب تعداد مصاحبه شوندگان و یا به عبارت دقیق تر براي محاسبه تعداد جامعه آماري از 

رابطهبا بکارگیري ينفر25نمونه حجمنفر بود،120از جامعه آماري پژوهش که حجم آن برابر با .ستارایه شده، استفاده شده ا29لمشو
.که در زیر به چگونگی برآورد نمونه پرداخته شده استآمدبه دست(2011)نمونه گیري لوي و لمشو 

:نمونه گیري لوي و لمشورابطه

(1)2 2

2 2 2) 1(
X

X

Z NVn
N Z V


 

:رابطهدر این 

(2)X
X

SV
X



Vx= ،ضریب تغییرات= Sx ،میانگین، =انحراف استانداردn= ،حجم نمونهZ= ،عدد مربوط به سطح اطمینان= N ،حجم جامعه= ضریب
Sx(است08/0در این پژوهش برابر )خطا  = 0.66, X = 2.77, Vx = 0.24, Z = 1.96, N = 120

n:از این رو حجم نمونه بدین صورت تعیین شده است ≥ 24.69

.نفر با در نظر گرفتن ضریب اطمینان براي جمع آوري پرسش نامه طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد37که تعداد 

استاندارد، انحراف   =Sx تغییرات،  ضریب   =Vx

N= حجم  اطمینان،  به سطح  مربوط  عدد   =Z نمونه،  n= حجم 

است(                           0/08 برابر  پژوهش  این  )در  خطا  ضریب   =

بط با توجه به فرضیات و محدودیتها و قلمرو پژوهش، جامعه آماري مورد نظر این تحقیق به تمامی ذینفعان پروژه هایآزادراهی که به نوعی مرت
مرتبط با این گروه شامل سازمان هاي دولتی .با تامین مالی این پروزه هاي از طریق مشارکت عمومی خصوصی  هستند، محدود می گردد

عالقه مند به سرمایه گذاري در این نوع پروژه ها و مالیي پولیآنهانهادها و سازماحداث پروژه هاي آزادراهی بخش خصوصی مرتبط  مانند
ل سا15حداقل داراي ،ومشاوران و پیمانکاران فعال در طراحی و اجراي این نوع از پروژه ها خبرگان  بکار گرفته شده در این مرحلهاست

راي نقش مدیریتی مرتبط بوده یا ابه صورت مستقیم مسئولیت داشتند یا دPPPپروژه 2سابقه کار در صنعت ساخت بودند و حداقل در 
.این خبرگان در سه دسته اشاره شده قرارداشتند.ه موردي مورد نظردر ارتباط بودندعبه نوعی با مطالبودند،ازخبرگان آکادمیک 

هاي عامل موثر بر انتخاب قراردادهاي مشارکت درپروژه43در پرسشنامه اول .نامه اصلی مورد استفاده قرار گرفتدر این پژوهش دو پرسش
عامل تعیین شده بر 19عامل استخراج گردید و در پرسشنامه دوم اثر هریک از 19آزادراهی تعیین شد و با مراجعه به آراي خبرگان 

تحلیل AHPسپس نتایج حاصل با استفاده از فرآیند .و مقایسه زوجی بین معیارها صورت گرفت(ه هاگزین)قراردادهاي مشارکت تعیین شده  
.گردید
صورت ه هاي آزادراهی در محدوده تحقیق تعیین و میزان اهمیت آن بهاي موثر بر قراردادهاي مشارکت در پروژهبندي در زمینه چالشتقسیم

:مشخص گردید2کمی طبق مقیاس عددي جدول 
(شفاهیقضاوت)ترجیحات.2جدول 

9کامال مرجح یا کامال مهم ترو کامال مطلوبتر
7ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي

5ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي
3کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
8و6و4و2اصل فوقترجیحات بین فو

حجم نمونه و چگونگی برآورد آن 4-1-1
ی که توسط لوي و رابطهدر این پژوهش به منظور انتخاب تعداد مصاحبه شوندگان و یا به عبارت دقیق تر براي محاسبه تعداد جامعه آماري از 

رابطهبا بکارگیري ينفر25نمونه حجمنفر بود،120از جامعه آماري پژوهش که حجم آن برابر با .ستارایه شده، استفاده شده ا29لمشو
.که در زیر به چگونگی برآورد نمونه پرداخته شده استآمدبه دست(2011)نمونه گیري لوي و لمشو 

:نمونه گیري لوي و لمشورابطه

(1)2 2

2 2 2) 1(
X

X

Z NVn
N Z V


 

:رابطهدر این 

(2)X
X

SV
X



Vx= ،ضریب تغییرات= Sx ،میانگین، =انحراف استانداردn= ،حجم نمونهZ= ،عدد مربوط به سطح اطمینان= N ،حجم جامعه= ضریب
Sx(است08/0در این پژوهش برابر )خطا  = 0.66, X = 2.77, Vx = 0.24, Z = 1.96, N = 120

n:از این رو حجم نمونه بدین صورت تعیین شده است ≥ 24.69

.نفر با در نظر گرفتن ضریب اطمینان براي جمع آوري پرسش نامه طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد37که تعداد 

جامعه، 

Sx= 0/66 ، 

بط با توجه به فرضیات و محدودیتها و قلمرو پژوهش، جامعه آماري مورد نظر این تحقیق به تمامی ذینفعان پروژه هایآزادراهی که به نوعی مرت
مرتبط با این گروه شامل سازمان هاي دولتی .با تامین مالی این پروزه هاي از طریق مشارکت عمومی خصوصی  هستند، محدود می گردد

عالقه مند به سرمایه گذاري در این نوع پروژه ها و مالیي پولیآنهانهادها و سازماحداث پروژه هاي آزادراهی بخش خصوصی مرتبط  مانند
ل سا15حداقل داراي ،ومشاوران و پیمانکاران فعال در طراحی و اجراي این نوع از پروژه ها خبرگان  بکار گرفته شده در این مرحلهاست

راي نقش مدیریتی مرتبط بوده یا ابه صورت مستقیم مسئولیت داشتند یا دPPPپروژه 2سابقه کار در صنعت ساخت بودند و حداقل در 
.این خبرگان در سه دسته اشاره شده قرارداشتند.ه موردي مورد نظردر ارتباط بودندعبه نوعی با مطالبودند،ازخبرگان آکادمیک 

هاي عامل موثر بر انتخاب قراردادهاي مشارکت درپروژه43در پرسشنامه اول .نامه اصلی مورد استفاده قرار گرفتدر این پژوهش دو پرسش
عامل تعیین شده بر 19عامل استخراج گردید و در پرسشنامه دوم اثر هریک از 19آزادراهی تعیین شد و با مراجعه به آراي خبرگان 

تحلیل AHPسپس نتایج حاصل با استفاده از فرآیند .و مقایسه زوجی بین معیارها صورت گرفت(ه هاگزین)قراردادهاي مشارکت تعیین شده  
.گردید
صورت ه هاي آزادراهی در محدوده تحقیق تعیین و میزان اهمیت آن بهاي موثر بر قراردادهاي مشارکت در پروژهبندي در زمینه چالشتقسیم

:مشخص گردید2کمی طبق مقیاس عددي جدول 
(شفاهیقضاوت)ترجیحات.2جدول 

9کامال مرجح یا کامال مهم ترو کامال مطلوبتر
7ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي

5ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي
3کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
8و6و4و2اصل فوقترجیحات بین فو

حجم نمونه و چگونگی برآورد آن 4-1-1
ی که توسط لوي و رابطهدر این پژوهش به منظور انتخاب تعداد مصاحبه شوندگان و یا به عبارت دقیق تر براي محاسبه تعداد جامعه آماري از 

رابطهبا بکارگیري ينفر25نمونه حجمنفر بود،120از جامعه آماري پژوهش که حجم آن برابر با .ستارایه شده، استفاده شده ا29لمشو
.که در زیر به چگونگی برآورد نمونه پرداخته شده استآمدبه دست(2011)نمونه گیري لوي و لمشو 

:نمونه گیري لوي و لمشورابطه

(1)2 2

2 2 2) 1(
X

X

Z NVn
N Z V


 

:رابطهدر این 

(2)X
X

SV
X



Vx= ،ضریب تغییرات= Sx ،میانگین، =انحراف استانداردn= ،حجم نمونهZ= ،عدد مربوط به سطح اطمینان= N ،حجم جامعه= ضریب
Sx(است08/0در این پژوهش برابر )خطا  = 0.66, X = 2.77, Vx = 0.24, Z = 1.96, N = 120

n:از این رو حجم نمونه بدین صورت تعیین شده است ≥ 24.69

.نفر با در نظر گرفتن ضریب اطمینان براي جمع آوري پرسش نامه طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد37که تعداد 

= 2/77 ،Vx = 0/24 ،Z = 1/96، N = 120

از این رو حجم نمونه به این صورت تعیین شده است:                   

n ≥ 24/69       

که تعداد 37 نفر با در نظر گرفتن ضریب اطمینان برای جمع آوری 

پرسش نامه طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.

4-1-2  شناسایی معیارها

در پرسشنامه اول 43 معیار موثر در تامین مالی ساخت پروژه های 

آزادراهی ایران با استفاده از مجموعه ای از مطالعات کتابخانه ای، 

محمدرضا گالبچی، عصمت اهلل نورزایی



مهندسی حمل و نقل / سال ششم / شماره سوم / بهار 1394 531

مصاحبه ها و انجام مطالعات موردی شناسایی شد و بر اساس آن 

یک پرسشنامه در بین خبرگان توزیع گردید. پس از تحلیل پرسشنامه 

اول، با استفاده از روش آماره تی، 19 معیار مهم در انتخاب روش 

مالی  تامین  در  دولتی  قرارداد مشارکت خصوصی -  نوع  مناسب 

پروژه های آزادراهی ایران مطابق زیرتعیین گردیدتا به عنوان عوامل 

موثر درپرسشنامه شماره AHP( 2( مورد استفاده قرار گیرد:

1- تغییر در قوانین

2- عدم پرداخت صورت حساب به دالیل منتسب به دولت

3- میزان اجرایي بودن تضمین هاي دولتي

4- اخذ وام بانکي

5- بیمه هاي مربوطه

6- تورم در هزینه هاي بهره برداري

7- چگونگي تملک موضوع پروژه

8- آشنایي با قوانین بین المللي

9- تأمین کیفیت و استانداردها

10- مدیریت و برنامه ریزي پروژه 

11- انتخاب بخش خصوصي مناسب

12- مسایل زیست محیطي

13- بازدهي

14- نگهداري و تعمیر

15- توزیع نامناسب اختیارات و مسئولیت ها بین طرفین

16- بهره مندي از تعهدات سیاسي و قانوني مکفي

17- وجود تقاضاي کافي براي محصول نهایي پروژه

18- بهره مندي از درآمد مناسب وکافي درطول دوران بهره برداري

19- سود دهي قابل قبول پروژه

4-2  گزینه های قراردادهای مشارکت
قرارداد  نوع  مناسب  روش  جهت  تحقیق  این  در  که  گزینه هایی 

مشارکت خصوصی - دولتی در تامین مالی پروژه های آزادراهی 

ایران در نظر گرفته شده اند عبارتند از:

1. قراردادهاي ساخت، عملیات و انتقال

2. قراردادهاي امتیازي

3. قراردادهاي واگذاري

4. قراردادهاي برون سپاري سنتي

پروژه های  جهت  بهینه  مشارکت  قرارداد  انتخاب    3-4
AHP آزادراهی با رویکرد

در این مرحله پس از جمع آوری پرسشنامه شماره دو، امتیاز هر 

تامین  انواع قراردادهای مشارکت خصوصی - دولتی در  از  یک 

مالی پروژه های آزادراهی ایران تعیین و بر اساس باالترین امتیاز 

کسب شده دسته بندی و مرتب گردید.

4-3-1  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

چند  گیری  تصمیم  فنون  ترین  معروف  از  یکی   AHP روش 

ابداع  ال ساعتی  توماس  توسط  در سال 1970  که  است  منظوره 

با چند گزینه  این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری  گردید. 

رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست می تواند مورد استفاده قرار 

گیرد. فرآیند AHP ترکیب معیارهای کیفی همراه با معیارهای کمی 

بر   AHP روش  اساس  می سازد.  پذیر  امکان  همزمان  طور  به  را 

مقایسه های زوجی یا دو به دوی گزینه ها و معیارهای تصمیم گیری 

است. برای چنین مقایسه ای نیاز به جمع آوری اطالعات از تصمیم 

گیرندگان است. این امر به تصمیم گیرنده این امکان را می دهد که 

فارغ از هرگونه نفوذ و مزاحمت خارجی، تنها روی مقایسه دو معیار 

یا گزینه تمرکز کند. عالوه بر این مقایسه دوبه دویی، به دلیل اینکه 

پاسخ دهنده، فقط دو عامل را نسبت به هم می سنجد و به عوامل 

دیگر توجه ندارد، اطالعات ارزشمندی را برای مسئله مورد بررسی 

 Saaty[ فراهم می آورد و فرآیند تصمیم گیری را منطقی می سازد

and Vargas, 2000[. پس از بررسی اطالعات پرسشنامه ها باید 

از صحت اطالعات اطمینان جست که این مهم با محاسبه ضریب 

 Mahdi[ باشد  کمتر  از 0/1  باید  که  به دست می آید  ناسازگاری 

مراتبی  سلسله  تحلیل  گفت  می توان   .]and Alreshaid, 2005

یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با 

معیارهای چندگانه است و امکان رابطه ای کردن مسائل با در نظر 

گرفتن معیارهای کمی و کیفی دارد که مبنای آن مقایسه زوجی بوده 

انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی - دولتی به منظور تامین مالی ...
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فراهم  را  معیارها  زیر  و  معیارها  تحلیل حساسیت روی  امکان  و 

نشان  را  ناسازگاری تصمیم  و  میزان سازگاری  می آورد. همچنین 

می دهد که از مزایای مهم این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره 

.]Saaty, 2000[ است و براساس اصول بدیهی بنا نهاده شده است

4-3-2  بررسی داده ها

پس از تعیین 19 معیار موثر در پرسشنامه اول، پرسشنامه دوم توزیع 

گردید. این پرسشنامه شامل دو بخش الف و ب بود. در قسمت 

)الف( از خبرگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از 19 عامل 

تعیین شده را در هر یک از قراردادهای مشارکت با انتخاب عدد 

مناسب تعیین کنند. در قسمت )ب( نیز از خبرگان خواسته شده 

تا عوامل تعیین شده را به صورت دو به دو مقایسه نمایند. بعد از 

ارسال 37 پرسشنامه، 31 عدد از آنها تکمیل و بررسی شد. نمونه ای 

از یک پرسشنامه )ب( تکمیل شده در جدول 3 قابل مشاهده است 

که مربوط به مقایسه 19 معیار برای انتخاب قرارداد مشارکت بهینه در 

پروژه های آزاد راهی است. نحوه تکمیل جدول به این صورت است 

که مثال معیار تورم در هزینه هاي بهره برداري نسبت به معیار تغییر در 

قوانین کمی مهم تر است و از این رو عدد 2 در ماتریس وارد شده 

است، اما اگر این نسبت برعکس باشد، باید عدد معکوس وارد شود. 

به عنوان مثال معیار بیمه هاي مربوطه نسبت به معیار اخذ وام بانکي 

کمی مهم تر است و از این رو عدد 1/2 در ماتریس وارد شده است.

در نهایت ضریب ناسازگاری برای پرسش نامه 0/06 است که کمتر 

از 0/1 است ودرنتیجه اطالعات پرسش نامه قابل اطمینان است.

4-3-3  تحلیل حساسیت مربوط به معیارها

با ترسیم نمودارهای تحلیل حساسیت یک بعدی می توانیم قابلیت فهم  

 Nikmardan,[ نتیجه کار را ممکن تر و نتیجه گیری را آسان تر کنیم

2007[. شکل 1 میزان تأثیر هر عامل بر هر گزینه )قرارداد مشارکت( 

را نشان می دهد. با استفاده از این نمودار می توان با تغییر هرعامل از 

%0 تا%100 تغییر در گزینه انتخاب شده را مشاهده نمود.

به خروجی شکل 2،  برای گزینه ها  توزیعی  اعمال سنتز  از   پس 

می رسیم. در این حالت وزن معیارها نسبت به وزن گزینه ها تقسیم 

هر  تحت  گزینه ها  نسبی  وزن  مجموع  ترتیب  این  به  و  می شوند 

معیار برابر با وزن معیار مربوطه می شود که نشان دهنده وزن چهار 

قرارداد مشارکت )چهار گزینه( با توجه به معیارهای به دست آمده 

در پروژه های آزادراه است. در این شکل اعداد روی نمودار رتبه هر 

گزینه )قرارداد مشارکت( را نشان می دهند.

همچنین اهمیت معیارهای موثر در انتخاب شیوه مشارکت جهت 

در  را  آمده  به دست  وزن  اساس  بر  آزادراهی  پروژه های  ساخت 

شکل 3 مالحظه می کنید.

5. نتیجه گیري
در این تحقیق با مطالعه منابع کتابخانه ای، شرایط تأمین مالي و 

براي  قراردادی  ساختار  و  انجام  روش  کشور،  در  جاري  قوانین 

پروژه هاي حمل و نقل مهم ترین معیارهای موثر در انتخاب روش 

تامین مالی جهت ساخت پروژه های آزادراهی به شیوه پرسشنامه 

یک  در  سپس  است.  شده  شناسایي  خبرگان  آراء  از  استفاده  با 

جمع بندی کلی تأثیر هر یک از معیارهای به دست آمده بر چهار 

شیوه قراردادی شامل ساخت ـ تملک ـ بهره برداری، قراردادهاي 

امتیازي، قراردادهاي واگذاري و قراردادهای برون سپاری سنتی 

مناسب  بعد  مرحله  در  شدند.  بررسی  آزادراه  ساخت  پروژه  در 

ترین شیوه جهت مشارکت خصوصی دولتی در ساخت پروژه های 

آزاد راهی با توجه به محدودیتها و شرایط کشور پیشنهاد شد و در 

انتها رتبه بندی معیارهای موثر ارائه گردید. در این مقاله بسیاری 

از منابع مؤثر مورد نیاز بررسی و در کنار آن از تحقیقات میدانی 

گسترده ای نیز استفاده شده است. قلمرو این پژوهش، مشارکت 

بخش خصوصي در پروژه هاي زیرساختي بزرگ بخش حمل ونقل 

با تمرکز بر پروژه هاي آزاد راه ایران است.

:AHP نتایج حاصل از روش

برای  مؤثر  معیارهای  ترین  مهم  مقاله  این  در  اساس،  این  بر 

تصمیم گیری جهت انتخاب روش مشارکت در ساخت پروژه های 

ادامه متدولوژی  آزاد راهی از طریق پرسشنامه شناسایی شد. در 

AHP و نرم افزار Expert Choice برای انتخاب بهترین روش 

مشارکت جهت ساخت پروژه های آزاد راهی ایران مورد استفاده 

محمدرضا گالبچی، عصمت اهلل نورزایی
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جدول 3. نمونه ای از یک پرسش نامه دوم تکميل شده 

معیارهای  تمامی  اعمال  شرایط  در  بررسی  این  در  گرفت.  قرار 

دولتی  ترین روش مشارکت خصوصی-  مناسب  شناسایی شده، 

زیر  صورت  به  ایران  در  آزادراهی  پروژه های  ساخت  منظور  به 

مشخص گردید.

روش ساختـ  تملکـ  بهره برداری )BOT( با امتیاز 371 بهترین 

قراردادهاي  روش  و  است  آزادراهی  پروژه های  جهت  گزینه 

امتیازي )DBFO(  با امتیاز 268 جایگاه دوم را دارد و در نهایت 

قراردادهاي واگذاري )BOO( و قراردادهای برون سپاری سنتی 

به ترتیب اولویت های بعدی را تشکیل می دهند.

معیارهای موثر به ترتیب اولویت در تأثیرگذاری بر انتخاب روش 

مشارکت در ساخت پروژه های آزاد راهی عبارتند از:

1. انتخاب بخش خصوصي مناسب

2. عدم پرداخت صورت حساب به دالیل منتسب به دولت

3. چگونگي تملک موضوع پروژه

4. تغییر در قوانین

5. بیمه هاي مربوطه

6. تأمین کیفیت و استانداردها

7. میزان اجرایي بودن تضمین هاي دولتي

8. بازدهي

9. بهره مندي از درآمد مناسب وکافي درطول دوران بهره برداري

نامه دوم تکمیل شده اي از یک پرسشنمونه.3جدول 
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تحلیل حساسیت مربوط به معیارها4-3-3
,Nikmardan]تر کنیم گیري را آسانتر و نتیجهنتیجه کار را ممکنبا ترسیم نمودارهاي تحلیل حساسیت یک بعدي می توانیم قابلیت فهم

%0ر هرعامل از یتوان با تغیبا استفاده از این نمودار می.را نشان می دهد(قرارداد مشارکت)میزان تاثیر هر عامل بر هر گزینه 1شکل [.2007
.تغییر در گزینه انتخاب شده را مشاهده نمود%100تا

نمودارهاي تحلیل حساسیت یک بعدي.1شکل 

شوند و در این حالت وزن معیارها نسبت به وزن گزینه ها تقسیم می.، می رسیم2ها به خروجی شکل از اعمال سنتز توزیعی براي گزینهپس 
چهارقرارداد مشارکت ي وزن دهندهبه این ترتیب مجموع وزن نسبی گزینه ها تحت هر معیار برابر با وزن معیار مربوطه می شود که نشان

قرارداد )در این شکل اعداد روي نمودار رتبه هر گزینه .استآمده در پروژه هاي آزادراه به دستبا توجه به معیار هاي (گزینهچهار)
.دهندرا نشان می(مشارکت

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
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شکل 1. نمودارهای تحليل حساسيت یک بعدی

شکل 2. نتایج به دست آمده از سنتز ایده آل جهت آزاد راه

شکل 3. اولویت بندی معيارها درانتخاب روش مشاركت جهت ساخت پروژه های آزادراهی بر اساس وزن به دست آمده
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10. سود دهي قابل قبول پروژه

11. بهره مندي از تعهدات سیاسي و قانوني مکفي

12. مسایل زیست محیطي

13. توزیع نامناسب اختیارات و مسئولیت ها بین طرفین

14. مدیریت و برنامه ریزي پروژه

15. وجود تقاضاي کافي براي محصول نهایي پروژه

16. اخذ وام بانکي

17. تورم در هزینه هاي بهره برداري

18. آشنایي با قوانین بین المللي

19. نگهداري و تعمیر
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