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Abstract 
Economic growth and development of countries depend on the implementation of various 

infrastructure projects and limited government funding resources to finance large projects 

and also high demand for investment in these projects led countries to use all their efforts to 

take advantage of active participation of the private sector and to create an appropriate 

competitive environment for their activities that these efforts have been made in public-

private partnerships. Identification of critical success factors of public-private partnerships 

in a country like I. R. Iran and also exploring expectations of different stakeholders will have 

a huge impact on the success of these projects. The purpose of this study is to identify the 

critical success factors of public-private partnerships from the perspective of key 

stakeholders based on triple bottom line (TBL) framework and using Delphi method. This 

research has been carried out among the contractor companies of Tehran province, which 

have cooperated in PPP road construction projects. At the first step, 13 critical success factors 

extracted from employees, experts and individuals involved in public-private partnership 

projects. Then, stakeholders were identified by the same experts. 

Keywords: Public – private partnership, Stakeholders, Critical Success Factors (CSFs), 

Project Strategic Management, Delphi Metod, TBL. 
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 چکیده 

 محدودیت و است زیرساختی مختلف هایپروژه اجرای گرو در کشورها اقتصادی توسعه و رشد
 در موجود زیاد تقاضای همچنین و بزرگ هایپروژه مالی مینأت برای هادولت ایبودجه منابع
 ریگیبهره در را خود تالش تمامی تا داشته آن بر را کشورها ها،پروژه این در گذاریسرمایه زمینه

 گیرندب کارهب انهآ فعالیت برای مناسب رقابتی فضای ایجاد و خصوصی بخش فعال مشارکت از
 شناسایی طبعبه. است شده متبلور خصوصی ـ عمومی هایمشارکت قالب در هاتالش این که

 ندمان کشوری شرایط در خصوصی ـ عمومی مشارکتی هایپروژه موفقیت کلیدی عوامل درست
ها وژهپر این موفقیت در زیادی بسیار تأثیر ها،پروژه متعدد نفعانذی هایانتظار از اطالع و ایران

 هدف. داشت خواهد های دخیلهای مرتبط برای نیل به اهداف نهایی سازمانو تدوین استراتژی
ـ  یدولت مشارکتی هایپروژه موفقیت کلیدی عوامل همچنین و نفعانذی شناسایی مقاله این

 استان پیمانکاری هایشرکت بین پژوهش این. است بوده TBL چارچوب اساس بر خصوصی
 انجام اند،داشته همکاری سابقه سازیراه خصوصیـ  دولتی مشارکتی هایپروژه در که تهران
 از دلفی روش به هاپروژه این نفعانذی همچنین و موفقیت کلیدی عوامل آن در و است شده

 ت.اس شده استخراج خصوصیـ  دولتی مشارکتی هایپروژه در درگیر افراد و خبرگان کارکنان،
 
 

نفعان، عوامل کلیدی موفقیت، مدیریت استراتژیک مشارکت دولتی ـ خصوصی، ذیکلیدواژه: 

   .TBLپروژه، روش دلفی، 
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 مقدمه

تارهای ساخ دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نیاز شدیدی بههای اخیر بهدر سال

های های دولتی برای توسعه زیرساختو این در حالیست که بودجه شودزیربنایی در بسیاری از کشورها احساس می

 (.1122)جین،  صورت متعارف محدود و غیربهینه استمورد نیاز یک کشور به

دهد، اما به ها قرار میها در اختیار دولتکاری مناسب برای غلبه بر محدودیتراه ، 2PPP اگرچه قراردادهای

 ودنکند. بلندمدت بنفعان در پروژه تحقق پیدا نمیهای این روش در بسیاری از موارد، اهداف ذیدلیل پیچیدگی

PPP ، های دولتی و بخش خصوصی لزوم سوددهی پروژه برای بخش خصوصی و ارتباط مستمر میان سازمان

ن کشور، قوانین کشور، الشرایط سیاسی، اقتصاد ک)باعث شده این قراردادها نسبت به شرایط محیطی 

و  توندهد )ببهای فنی پروژه بسیار حساس باشمالی پروژه و ویژگیمین أتشیوه و ...(، های دولت گذاریسیاست

 PPPپژوهشگران و همچنین رشد بازار  ، با توجه به عالقهPPP . شکی نیست که تحقیق درباره(1127، همکاران

 (.1121)تنگ و همکاران،  سیر صعودی خواهد داشت در سراسر جهان،

ها است )تنگ و نفعان نسبت به سایر پروژه، تعداد بیشتر ذیPPPهای یکی از مشخصات اصلی پروژه

 تواندیمدرستی مدیریت نشود ها را در پی خواهد داشت که اگر بهنفعان تفاوت در سلیقه(. تعدد ذی1121همکاران، 

، وجود PPPهای عامل ناتمام ماندن پروژه نخستینساز شود. طبق گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده، مشکل

 (.1122نفعان بخش دولتی و خصوصی است )دی شپر و همکاران، شکاف بزرگ بین سلیقه ذی

یی، های زیربنااز جمله بخش PPP( در مباحث مختلف مدیریت 1CSFsمفهوم عوامل کلیدی موفقیت )تاکنون 

سازی خالصه ،ارزیابی و (1122کار گرفته شده )لیو و همکاران، وکار پروژه، مدیریت ارتباطات و ... بههای کسبمدل

برای بهبود عملکرد آنها، از ضروریات است  PPPهای عوامل توسط پژوهشگران در پروژهاین و حتی شناسایی 

 .(1126کی و چان، )اوسی

های کنند و روی تکنیکهای سنتی استفاده نمیرزیابی عملکرد خود از روشها برای ابسیاری از سازمان

ختلفی م هایثیرأتآمده توسط سازمان، دستهمیزان ارزش ب عالوه بر محاسبهدر آن  کهشوند ای متمرکز میارزیابی

(. یکی از این 1126نز و کاروالیو، یهای جامعه گذاشته است نیز در نظر گرفته شود )مارتکه سازمان بر سایر بخش

ند کاقتصادی، محیطی و اجتماعی بررسی می بوده که عملکرد را از سه جنبه TBL 3 ها استفاده از چارچوبتکنیک

 .(2991)الکینگتون، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Public-private partnership 

2. Critical success factors 
3. Triple Bottom Line 
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های منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی، طرحدولت مجاز است به، 122ساله پنجم توسعه ماده پنج طبق برنامه

های مالی های اخیر با توجه به محدودیتدر سال .دکن اجرا خصوصیـ عمرانی را با روش مشارکت بخش عمومی 

سال  در بودجه. شده استتمرکز بیشتری کشور، بر استفاده از این شیوه قراردادی  نهالهای ساموجود در بودجه

های عمرانی توصیه شده بود، اما طبق ماده هخصوصی در انجام پروژ ـ کارگیری شیوه مشارکت عمومیهب 2392

های بزرگ، از اقسام مشارکت د برای شروع اجرای پروژهشدنهای دولتی موظف تمامی دستگاه 91بودجه سال  217

 .عمومی خصوصی استفاده کنند

تند و هس PPPهای نفعان متفاوت بازیگران بسیار مهمی در صحنه پروژهطور که در ابتدا اشاره شد، ذیهمان

ی موفقیت عوامل کلید نفعان وذی شود. در این بین شناساییمیمنجر مدیریت مناسب آنها به بهبود عملکرد پروژه 

ازد. ساصلی هموار می راه را برای موفقیت پروژه نفع با دیگریو مقایسه رویکرد هر ذی PPPهای مشارکتی پروژه

و بودن ها، از همسعملیاتی پروژهفرایند در شده بیانتوان با تعریف معیارهای مرتبط با عوامل کلیدی همچنین می

 .کردنفعان اصلی اطمینان حاصل های سازمانی ذیآتی با استراتژیهای اقدام

 پژوهش پیشینه

ای هها و تکنیکدانش، ابزارها، مهارتگیری از مدیریت مناسب مدیریت استراتژیک پروژه عبارت است از بهره

های یک سازمان ه(. تمامی پروژ1112منظور نیل به اهداف بلندمدت و کالن سازمانی )کاالهان و بروکس، پروژه به

در این مقاله  .شودنفعان شده را دنبال کنند تا بیشترین ارزش ممکن نصیب ذیای از معیارهای تعیینباید مجموعه

های های پروژهارائه شده است و در این بخش پس از برشمردن مشخصه TBLبر اساس چارچوب  هاکلیه تحلیل

PPPهای ، عوامل احتمالی اثرگذار در موفقیت پروژهPPP  ها نفعان اصلی این پروژو ذیشده راهسازی معرفی

 آورده خواهد شد. 

 ایرساستفاده از  تواند بهمی د وشوبا هدف تأمین مالی پروژه انجام نمی فقطخصوصی  ـمشارکت عمومی 

نه مصرف بهی برایانگیزه  و های مدیریتیهای بخش خصوصی مانند دانش و تجربه تخصصی، مهارتظرفیت

دلیل انتقال ریسک و مسئولیت بیشتر به بخش خصوصی به ـ. البته در مشارکت عمومی توجه شودمنابع نیز 

برای تواند می(. بخش عمومی 1126تأثیر بیشتری خواهند داشت )لوزمور و چئونگ،  یادشدهخصوصی، نتایج عوامل 

ای، انتقال دانش فنی، جلوگیری از فساد اداری، تنوع در های بودجهبهره گیرد. محدودیت PPPاهداف مختلف از 

 ن دالیل باشد )بانکای تواند از جملهوری میگیری، ایجاد رقابت و باالبردن سودآوری و باالبردن بهرهتصمیم

 (.1122جهانی، 

یش به برخی اهداف از پابی تیدس ،اندکه درگیر یک پروژه شدهایی نهآبرای منظور از موفقیت پروژه  معموالً

نیم که . ولی نباید فراموش کاستشده، از قبیل پارامترهایی مانند زمان، هزینه، عملکرد، کیفیت و ایمنی تعیین
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در  هاتظاران از این روای ندارند. شدهچنین اهداف از پیش تعیینپروژه  رابطه بادر عمومی  کنندگان و افکاراستفاده

 (.2999، محمدو لیم ) بود خروجی پروژه و برداشت هر کس از موفقیت یا شکست پروژه متفاوت خواهد رابطه با

 PPPهای عوامل کلیدی موفقیت پروژه

های زیرساختی در سراسر جهان در حال رشد برگزیده برای انجام فعالیت یعنوان روشروز بهروزبه PPPهای پروژه

اند که بوده ای(. از این رو پژوهشگران در پی شناسایی عوامل کلید موفقیتی1121است )گونیگان و راجپوت، 

ه (. در این راستا محققانی توجه خود را ب1121را تضمین کند )چئونگ و همکاران،  PPPهای موفقیت پروژه

سال اخیر شناسایی  11در تحقیقات پژوهشگران عامل کلیدی موفقیتی که  22. اندکردهشناسایی این عوامل معطوف 

 آورده شده است. 2 ، در جدولاندکرده

  اخیرسال  02موفقیت در تحقیقات شده شناختهعوامل کلیدی  .1 جدول

 تخصیص و انتقال مناسب ریسک

 کنسرسیوم قدرتمند بخش خصوصی

 حمایت سیاسی

 ها و مردمحمایت اتحادیه

 سپاری شفافبرون

 چارچوب قانونی مدون

 شرایط اقتصادی پایدار

 سپاری رقابتیبرون

 تعهد پابرجای دو طرف

 بخش ها میان هردوها و مسئولیتشفافیت نقش

 های مالی بخش خصوصیتوانایی

 نوآوری تکنولوژیک

 تحقیقات معتبر

 ارتباطات باز و مداوم

 پروژه ریزی جزء به جزءبرنامه

 های بخش دولتیضمانت

 اعتماد

 انتخاب درست پروژه

 تقاضای بلندمدت برای پروژه

 بهبود طراحی و شفافیت پروژه

 ثبات سیاسی

 مالی رقابتیمین أتمحیط 

 رسیده بازار مالی در دسترس و به بلوغ

 قابل قبول سطح تعرفه

 مشخصیید أیند تافر

 هردو بخشهای مناسب مهارت

 انتخاب درست شریک

 های رهبری و کارآفرینی خوبمهارت

 های منظم اقتصادیسیاست

 یافتهبخش دولتی متعهد و سازمان

 حاکمیت شرکتی خوب

 اهداف مشخص

 ایحرفهن امشاورکارگیری به

 پاسخگویی مالی

 بازخورد مداوم

 رسانی قابل اعتمادخدمت

 محیطی پروژه هایثیرأت

 کردن ضمانت فراهممشارکت دولت در 

 ثرؤمکنترل مدیریتی 

 کنندگان نهاییمستمر استفاده هایانتظارتوجه به 

 شناسایی مناسب پروژه

 PPPهای نفعان پروژهذی

ویکرد گرفتن ر نفع و چندین رابطه. با در نظراین گونه توصیف شود: یک محیط با چند ذی PPP پروژهبهتر است 

و  یک)پرابه نظر بسیار مشکل است  ،نفعنفعان و نقش هر ذیروابط بین ذی درک درستهای اجتماعی، شبکه
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سپاری، های برونبر خالف سایر مدل شناسایی شوند. PPPنفعان از این موارد ذی پیشباید (. البته 1121، اسمیت

شود که دالیل بسیاری از جمله طور مستقیم در دارایی زیرساختی شریک میهبخش خصوصی ب PPPدر 

 (. 1123، ژو و همکارانمسبب آن است ) ،ها و بهبود خدمات اجتماعی و عمومیآفرینی منابع، کاهش هزینهارزش

 دانند. بر خالفنفع را یک دسترسی مربوط )کنترل( بر منابع حیاتی می( قدرت ذی1117اسلی و لنوکس )

 باشد که عالوه بر این دو موضوع، توانایی کند، باید مفهومی وجود داشتهقدرت که بر منابع و ارتباطات تمرکز می

 است. میشل و همکاران رفع کردهاین مشکل را  2را نیز در نظر گیرد. مفهوم ضرورت شدهبیاناستفاده از منابع 

نفع را ضرورت ذیا نهآبرخوردارند.  بیشترینفعان با درجه ضرورت باال از توانایی اثرگذاری ( معتقدند ذی1122)

در این شود. دانند که شامل دو بخش حساسیت به زمان و اهمیت میفوری آن فرد یا سازمان میمطالبه توجه 

 نفع شناسایی شدند.دو مفهوم قدرت و ضرورت ذیدیدگاه سازی ایران از راه PPPهای نفعان پروژهپژوهش ذی

 اند از:عبارت PPPهای (، بازیگران اصلی پروژه1119اساس پژوهش دلمون ) بر

 1نندهاهداک 

 کمپانی پروژه 

 3دهندگانقرض 

 2های چندجانبهآژانس 

 6های دوجانبهآژانس 

 7های اعتباری صادراتیآژانس 

 6خریدار خدمت نهایی 

 1ورودی کنندهتأمین 

 9زیرساخت نکارپیما 

 21گرداننده 

 PPPهای پایداری در پروژه

میان مشارکت بخش خصوصی و مفهوم پایداری مقداری پیچیده است. ممکن است نفس عمل بخش  رابطه

ب هم بهبود فاضال مثال مشارکت بخش خصوصی در یک پروژه طورخصوصی در راستای مفهوم پایداری باشد. به

ث راه از یک شود که از اصول پایداری است. احداموجب بهبود بهداشت در محیط و هم موجب کاهش آلودگی می

د. مخربی بر محیط داشته باش هایاثرولی از سوی دیگر ممکن است  ،شودسو باعث افزایش تحرک و پویایی می

دیریت بخش م شود و به نحوهنمیمنجر تنهایی به پایداری اصلی این است که مشارکت بخش خصوصی به اما نکته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Urgency 

2. Grantor 

3. Lenders 

4. Multilateral Agencies (MLAs) 

5. Bilateral Agencies (BLAs) 

6. Export Credit Agencies (ECAs) 
7. Offtake Purchaser 

8. Input Supplier 

9. Construction Contractor 

10. Operaror 
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های نو بهبود تخصیص منابع و استفاده از ایده مشارکت بخش خصوصی باممکن است دولتی نیز بستگی دارد. 

موجب بهبود پایداری شود. در این میان طراحی قراردادها نقش بسیار مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت پروژه ایفا 

 (.1119کند )کپنجان و انسرینک، می

محیطی و  دیدگاهاز  ،اقتصادیدیدگاه عالوه بر ها این است که اگر پروژه را مهم در پایداری پروژه نکته

اقتصادی،  گاهدیدشوند. برای مثال بررسی پروژه از تغییر میوش تخدسنفعان پروژه نیز اجتماعی بررسی کنیم، ذی

 یدگاهداز پروژه گیرد. ولی اگر نفع در نظر نمیعنوان ذیسازمانی را که متولی محیط زیست در کشور است، به

TBL یل در در تحلباید به نحوی با محیط زیست وجامعه پروژه تعامل دارند، نفعانی که تحلیل شود، تمامی ذی

در چارچوب  PPPهای در این پژوهش نیز عوامل کلیدی موفقیت پروژه (.1126و کاروالیو،  ینزنظر گرفته شوند )مارت

TBL .شناسایی شدند 

 شناسی پژوهشروش

شده توجه به مطالعات انجام گیرد. باای صورت میمنابع کتابخانه مطالعاتآوری داده از طریق نخست جمع گام در

تعیین و مدل مفهومی پژوهش مشخص  نفعان رایجو ذی PPPی هابر موفقیت پروژهثر ؤمنخست، عوامل  در مرحله

 و تجزیه ،بررسی روش دلفیسپس اطالعات حاصل از  .شدطراحی  دلفی امهشنپرسآوری داده، برای جمعو  هدش

 .دشتحلیل 

 دست اجرای سه گرفته و درانجامسازی راه PPPهایوژهکارکنان و مدیران پر پژوهش حاضر جامعه آماری

 ، رویکردگیری در این پژوهشروش نمونهبودند.  تهران استانهای پیمانکاری فعال در سال گذشته شرکت

بدین . است بوده ای دانش مربوطه هستند،کسب اطالعات از افراد خاصی که دار در راستایقضاوتی  ـ غیرتصادفی

نظر و دارای تجربه در موضوع  نفع با روش قضاوتی تعدادی از افراد صاحبهای ذییک از گروه صورت که از هر

 شد.بر موفقیت پروژه استخراج ثر ؤمدر خصوص عوامل کلیدی ا نهآو دیدگاه شده تحقیق انتخاب 

وجود ندارد و تعداد آن وابسته به قانون صریحی  2در روش دلفین امتخصصنحوه انتخاب و تعداد  بارهدر

 ها، منابع در دسترس،آوری دادهفاکتورهای زیادی از جمله هدف دلفی، وسعت مشکل، کیفیت تصمیم، زمان جمع

نفر بوده  11تا  26 بیشتر بیننفر و  61کمتر از  کنندگان معموالًو پذیرش پاسخ است. تعداد شرکتله ئمسدامنه 

گروه یا حوزه دانش مد نظر باشند، اعتبار محتوا  کننده در مطالعه در روش دلفی، نمایندهاگر اعضای شرکتاست. 

د درص ،شودروشی که برای تعیین پایایی در روش دلفی استفاده می(. 1112شود )کینی و همکاران، تضمین می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Delphi 



 61  نفعانسازی براساس رویکرد ذیدر بخش راه PPPهای تعیین عوامل کلیدی موفقیت پروژه

 

کنترل تحلیل )اطالعات  رابطه باشود( در میدرصد یا بیشتر فرض  71نفر کدگذار )که  توافق درون موضوعی دو

 شده توسط روش دلفی( است.پیمایش

سافت افزار ماکرودر نرم نظریات آنهاو  هدششده توزیع در این روش ابتدا پرسشنامه بین خبرگان شناسایی

اطالع شده در دور قبل به تحلیل هاینظربندی بار توزیع، جمع و پس از هر شدتجزیه و تحلیل  2اکسل

درصد( مرحله گردآوری داده  71به اجماع رسید )بیش از  کنندگان رسید. زمانی که نظر تمامی خبرگان تقریباً شرکت

 خاتمه یافت.

 های پژوهشیافته

نفع اصلی در ذیده و عامل کلیدی موفقیت  22های پیشین، گرفته در سالهای صورتبا مروری بر پژوهش

سازی که از سه شرکت تخصصی برگزیده شده بودند، در صنعت راه PPPهای ژهخبرگان پروپرسشنامه دلفی به 

صورت دلفی، از خبرگان به حاضر پژوهش گردآوری داده درانجام  دلیلذکر است به شایان .دشسه نوبت عرضه 

 نفعذیده و  عامل کلیدی موفقیت 22)عالوه بر  نفع دیگریاگر عامل کلیدی موفقیت یا ذیشد  درخواست

تا نظر تمامی خبرگان پیرامون آن  بنویسندنیست، آن را  شدهبیانکه در میان عوامل د ندارشده( در نظر گزارش

  پرسیده شود. یزن در دور بعدی دلفی عامل

با توجه نفع ذیشش ( و TBL) اقتصادی، اجتماعی و محیطی دیدگاهعامل کلیدی موفقیت از  23در پایان 

 انشای. ندانتخاب شد باال هایگزینهاز میان  انهآنفعان و قدرت اعمال نظر ذین کرد به دو معیار ضرورت مطلع

ها و مردم، چارچوب قانونی مدون و همچنین تقاضای بلندمدت برای ذکر است سه عامل کلیدی حمایت اتحادیه

 عامل 11اند. اشتراک بودهمعیار دارای  دیدگاهاز نفع شرکت )کمپانی( پروژه و وزارت راه و شهرسازی دو ذیو پروژه 

در  درصد خبرگان را جلب کنند. 71که از سوی خبرگان انتخاب نشدند، نتوانستند نظر حداقل  نفعیذیچهار و 

 نفع منتخب آورده شده است.ذیشش عامل کلیدی موفقیت و  23ترتیب به 3و  1 هایجدول

 شده توسط خبرگان عوامل کلیدی موفقیت انتخاب .0 جدول

 اقتصادی اجتماعی محیطی

 حمایت سیاسی

 ها و مردمحمایت اتحادیه

 نوآوری تکنولوژیک

 محیطی پروژه هایثیرأت

 چارچوب قانونی مدون

 ها و مردمحمایت اتحادیه
 سپاری شفافبرون

 چارچوب قانونی مدون
 تقاضای بلندمدت برای پروژه

 مالی رقابتیمین أتمحیط 
 کنندگان نهاییاستفادهمستمر  هایانتظارتوجه به 

 تخصیص و انتقال مناسب ریسک

 شرایط اقتصادی پایدار

 های بخش دولتیضمانت

 تقاضای بلندمدت برای پروژه

 قابل قبول سطح تعرفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Microsoft Excel 
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 شده توسط خبرگان در مرحله دومنفعان انتخابذی .3 جدول

 نفعضرورت مطلع ساختن ذی نفعقدرت اعمال نظر ذی

 شرکت پروژه

 کنندگان پروژهمینأت
 وزارت راه و شهرسازی

 بردارپیمانکار بهره

 شرکت پروژه
 وزارت راه و شهرسازی

 وسازپیمانکار ساخت
 ریزیسازمان مدیریت و برنامه

 گیریبحث و نتیجه

ذکر است که متولی اصلی ترویج آن، سازمان مدیریت و شایان  PPPهای نفعان پروژهذیرابطه با در این نکته 

مثال وزارت راه و  طورگیرد. بهآن را به عهده می یریزی کشور است و وزارتخانه مربوطه وظیفه اجرابرنامه

پروژه  Grantorهای سدسازی و ساخت نیروگاه در نقش سازی و وزارت نیرو در پروژههای راهشهرسازی در پروژه

ر خورد و بام هیچ نهاد محیطی به چشم نمیشده ننفعان شناساییشوند. شایان ذکر است در میان ذیظاهر می

( هیچ نهاد متولی محیط زیست در پروژه 1126کاروالیو )مارتینز و  های مشابه از جمله پژوهشخالف پژوهش

ریزی در حال های اجرایی جدید که توسط سازمان مدیریت و برنامهچند در دستورالعمل ندارد. هرقدرت اجرایی 

ر پروژه نفع اصلی دعنوان یک ذیتر از قبل خواهد شد و بهحیط زیست بسیار پررنگتدوین است، نقش سازمان م

 دخیل خواهد بود.

دغدغه اغلب ، PPPهای در بعد اقتصادی پروژهخبرگان قابل مشاهده است،  2طور که در جدول همان

د دو طرف برای عمل دولتی تعهـ  یکی از نکات مهم در قراردادهای خصوصی را داشتند.های بخش دولتی ضمانت

گونه  تواند از هرمی PPPقراردادهای جزئیات به مفاد قرارداد است. در شرایط نامساعد اقتصادی کشور عمل به 

را به حداقل  PPP در یک پروژهتأخیر تواند احتمال شکست یا تنش جلوگیری کند. هرچند یک اقتصاد پایدار می

ریک شدن ها، شمالی پروژهتأمین طور که در بخش پیشینه پژوهش نیز به آن اشاره شد، بعد از نیاز به برساند. همان

. این عامل در پژوهش کننده استعاملی تعیین PPPگیری قراردادهای در شکل PPPهای در ریسک انجام پروژه

شده در . این نتایج با موارد اشارهدشومیقلمداد  PPPهای عنوان یک عامل کلیدی موفقیت در پروژهحاضر نیز به

از  1122های ضروری برای اخذ تسهیالت از بانک جهانی در یک راستا بوده و در گزارشی که در سال نیازمندی

 است.شده ذکر  PPPهای ترین عوامل موفقیت پروژه، ثبات اقتصادی از مهمشدسوی بانک جهانی منتشر 

متمرکز بودند. اما دو عامل کلیدی تقاضای بلندمدت برای پروژه  PPPبر مرحله عقد قرارداد یادشده سه عامل 

ست. برداری از آن متمرکز اقابل قبول شامل نکاتی است که به توجیه اقتصادی پروژه پس از بهره و سطح تعرفه

ضای اقتبرای آن پروژه  است کهمشتاق همراه بخش دولتی زمانی به مشارکت در یک پروژه بهفقط بخش خصوصی 

های ، هزینهشودای که قرار است بر کاالها و خدمات نهایی پروژه اعمال و سطح تعرفه باشد بلندمدت وجود داشته
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 وزهدر حد شومیپیشنهاد و به مرحله سوددهی در یک برنامه زمانی مدون برسد. بدهد بخش خصوصی را پوشش 

های و با کاهش بدهید شومعطوف  PPPهای گذاری در پروژهیهاقتصادی تمرکز بیشتر بر کاهش ریسک سرما

 .دشوتشویق ها دولت به پیمانکاران، بخش خصوصی به مشارکت بیشتر در این پروژه

 شده توسط خبرگانانتخاب اقتصادی توافق عوامل کلیدی موفقیت درصد .4 جدول

 میزان توافق عامل کلیدی موفقیت منتخب

 % 11 های بخش دولتیضمانت

 % 66 شرایط اقتصادی پایدار

 % 61 تخصیص و انتقال مناسب ریسک

 % 76 تقاضای بلندمدت برای پروژه

 % 71 قابل قبول سطح تعرفه

 

ها از اهمیت خاصی برخوردار سپاری پروژهشفافیت برون، PPPهای پروژه اجتماعیدر بعد ، 6با توجه به جدول 

تواند یک چارچوب قانونی مدون و برگزاری مناقصه برای واگذاری حق امتیاز مشارکت در یک پروژه دولتی می .است

، عمل به PPPهای . نکته دوم پیرامون عوامل کلیدی موفقیت از بعد اجتماعی در پروژهشودتلقی  یراه حل مناسب

ی های مختلف با کمپانمکاری نزدیک اتحادیهنیروی کار محلی، هتأمین مشتریان است. انتظارهای ها و درخواست

ار اثرگذار ها بسیخصوص مشتریان نهایی( در موفقیت پروژهنفعان )بهپروژه و توجه مستمر به بازخوردها از سوی ذی

اقتصادی و محیطی و مطالعه پیرامون  ،ساختن عوامل اجتماعی با تالش در راستای همگراد شومیپیشنهاد است. 

هبود . برای بدشوسه حوزه با یکدیگر، توازنی مورد انتظار در حوزه پایداری مدیریت پروژه ایجاد  همگراسازی این

سئولیت پذیری و مپیوند میان مزیت رقابتتوان از مفهوم خلق ارزش مشترک مایکل پورتر )ایجاد شرایط فعلی می

 ( بهره گرفت.اجتماعی شرکتی

 شده توسط خبرگانانتخاب اجتماعی توافق عوامل کلیدی موفقیت درصد .5 جدول

 میزان توافق عامل کلیدی موفقیت منتخب

 % 91 سپاری شفافبرون

 % 16 چارچوب قانونی مدون

 % 66 ها و مردمحمایت اتحادیه

 % 76 کنندگان نهاییمستمر استفاده هایانتظارتوجه به 

 % 76 تقاضای بلندمدت برای پروژه

 % 71 مالی رقابتیمین أتمحیط 
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سازی که مسائل محیطی در آن های راهویژه پروژهبه، PPPهای پروژه محیطیدر بعد  7با توجه به جدول 

های نه. نموشوندطور کامل مطالعه و بررسی همحیطی پس از اجرای پروژه ب هایتأثیر بایداهمیتی دوچندان دارند، 

رند که بعد از اجرای پروژه محیط زیست قلمرو در کشورهای در حال توسعه وجود دا PPPهای بسیاری از پروژه

(. تدوین قوانین مختلف پیرامون مباحث 1122اند )بانک جهانی، شده یپروژه دستخوش تغییرات بسیار خطرناک

 PPP هایمحیط زیست از تخریب گسترده آن خواهد کاست. شایان ذکر است نقش نوآوری تکنولوژیک در پروژه

ط زیست بسیار کلیدی است. مثال بارز این عامل نصب فیلترهای تصفیه هوا در برای جلوگیری از تخریب محی

ی مانند های ایجابگیری از روششود بخش دولتی با بهرهپیشنهاد میآالت صنعتی مربوط به پروژه است. ماشین

ر توجه د های برترمحیطی و همچنین تشویق و معرفی پروژهآموزش هرچه بیشتر و مفیدتر پیرامون مسائل زیست

 توجه به عوامل مخرب محیطهای بیهای سنگین بر پروژههای سلبی مانند وضع جریمهزیست و روش به محیط

یست ز کننده هوا وضع کرده است، از شدت تخریب محیطزیست، مشابه جرایمی که اتحادیه اروپا بر عوامل آلوده

ای را که از های زیرساختیمالی تابع، پروژه مینأتبکاهد. شایان ذکر است بانک جهانی و سایر نهادهای 

 کند.مالی نمیمین أتاستانداردهای روز محیط زیست تبعیت نکنند، 

 شده توسط خبرگانانتخاب محیطی توافق عوامل کلیدی موفقیتدرصد .6جدول 

 میزان توافق عامل کلیدی موفقیت منتخب

 % 96 محیطی پروژه هایثیرأت

 % 16 چارچوب قانونی مدون

 % 66 حمایت سیاسی

 % 76 نوآوری تکنولوژیک

 % 76 ها و مردمحمایت اتحادیه

 

. کما ها بوده استکنندگان نهایی در موفقیت پروژهیکی از نکات مهم در نتایج این پژوهش نقش استفاده

ی است. به کنندگان نهایمستمر استفاده هایانتظارنیز توجه به  بعد اجتماعی عامل کلیدی موفقیت چهارمیناینکه 

کنندگان نهایی استفاده هاینظرهای زمانی و اطالعاتی، در این پژوهش قادر به انعکاس علت محدودیت

 ایم.ها( نبودهمانند راه PPPهای برداران نهایی پروژه)بهره

های پروژه غالب بوده است. با تغییر جامعه سازی دیدگاه اقتصادی بر سایر جنبههای راهدر پروژه هعمدطور به

توان عوامل کلیدی موفقیت منتخب این تحقیق را به سایر که آیا مید کربررسی  شودمیهدف این پژوهش، 

 )مخابرات، انرژی و ...( تعمیم داد یا خیر؟ PPPهای پروژه
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زیست، با  کنندگان کاال و خدمت به حمایت از محیط، گرایش مصرف1127در سال  بر اساس پژوهش دنیز

تی دارد. در تحقیقات آمستقیمی  رابطهمحیطی آن کاال یا خدمت زیست هایاثرآگاهی از پیامدهای مثبت و منفی 

برای عوامل ا نهآنفعان و اهمیتی که بر ذی PPPهای محیطی پروژهاثر آگاهی از پیامدهای زیستتوان می

 اندازه گرفت. را محیطی قائل هستندزیست

در  پایداری کاربردی پژوهش حاضر، ایجاد همگرایی میان سه حوزه هایپیشنهادبا توجه به اینکه یکی از 

 اهدیدگاین سه حوزه از رایی مگهبر ثر ؤمشود در تحقیقات آتی عوامل مدیریت پروژه بوده است، پیشنهاد می

 .دشوررسی نفعان پروژه بذی
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