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 2    1هاي شهريهاي تأمین مالي مشاركتي براي پروژهبندي و تحلیل شیوهاولويت

 5رضا نصر اصفهاني،    4علي مريديان پیر دوستي،    3ناصر يارمحمديان

 چكیده

. باشدیممختلف زیرساختی و خدماتی  یهاپروژهرشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو 
ی بزرگ و همچنین تقاضای زیاد مالی هاپروژهین مالی تأمی برا هادولتی ابودجهمحدودیت منابع 
داشته تا تمامی تالش خود را برای  بر آن، کشورها را هاپروژهگذاری در این یهسرماموجود در زمینه 

به  هاآنخصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت  بخشیری از مشارکت فعال گبهره
 خصوصی متبلور شده است.-ی عمومیهامشارکتقالب در  هاتالشکه این  کاربندند

 بر اساس هاآنی تأمین مالی مشارکتی و شناسایی بهترین هاروشبندی در این پژوهش به رتبه
ی هاپروژهگذاری در ، کارایی و سرمایه در گردش برای سرمایهزمانمدتچهار شاخص ریسك، 

شده است. استفاده AHPشنامه و از روش شده است. ابزار گرداوری اطالعات پرسشهری پرداخته
 در 430/0 اولویت با انتقال و عملیات ساخت، روش نشان داد که AHP مراتبسلسهنتایج تحلیل 

 245/0 هایاولویت با ترتیب به اجاره قرارداد و خدمات خرید روش و گرفت قرار بندیرتبه صدر
 با مدیریت و عملیات و امتیازی هایقرارداد روش و گرفتند قرار بعدی هایرتبه در 124/0 و

 گرفتند. قرار پائین هایرده در 093/0 و 108/0 هایاولویت
 

 خصوصی، تحلیل سلسله مراتبی، شهر اصفهان-تأمین مالی، مشارکت عمومی :واژه هاي كلیدي

 G110, G170, O210 بندی موضوعی:طبقه
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 مقدمه

اری از مالیات کافی، درآمد ناکافی شهرد اصلی تأمین مالی شهری، کمبود سرمایه هایچالشاز 

هی، عدم هماهنگی و اشکال دیگر منابع مالی بر پایه بد هاوامعمومی، دستیابی محدود به  و خدمات

ی، ناکافی مختلف، فقدان ظرفیت تکنیکی برای طراحی و اجرای تسهیالت شهرهای سازمانبین 

به علت کمبود قوانین  بخش خصوصی مشارکتتجاری برای  بودن چارچوب قانونی و

یك روش  هست.غیر شفاف  ریزیبرنامهیندهای افر و هاسیاستو  ایتعرفه، قوانین گذاریسرمایه

محلی های تدولخصوصی برای  گذاریسرمایهترویج دسترسی به بازار و کمك به افزایش جریان 

های واسطهی و غیره توسط اعتباری از طریق ارائه تضمین، ادغام روش تأمین مال هایتوسعه تواندمی

 هایشیوهبه  توانندمی، ایتوسعهبلندمدت این نهادهای مالی  هایواممالی تخصصی تجاری باشد. 

، افزایش درآمد و بهبود سیستم انتقال منابع مالی گذاریسرمایهمانند بهبود موقعیت  متعددی

برای افزایش  اد شرایط مناسبامکان دستیابی به ابزارهای مالی دیگر، ایج و ایجاد هاشهرداری

 .محلی کمك کنند هایدولتطریق اصالحات سیاستی، به  مشارکت بخش خصوصی از

ای های محلی در این است که با استفاده از منابع داخلی شامل انواع عوارض و شارژهتالش دولت

د. را تأمین کننهای شهری های شهری و اجرای انواع پروژهماهیانه نیاز مالی برای احداث زیرساخت

معکوس افزایش  ی و اثرناپذیری کدهای درآمدثباتی این منابع درآمدی )کششلیکن به دلیل بی

گونه خدمات باعث از طرف دیگر رشد تقاضا برای این نرخ عوارض بر درآمد مکتسبه شهرداری( و

ند. در چنین جز رو آوردن به منابع بخش خصوصی نداشته باشای بههای محلی چارهشده تا دولت

بایست اعتبار مالی، ثبات رفتاری و شرایطی شهرداری جهت استفاده از منابع بخش خصوصی می

اساس  تی برسایر شرایط الزم برای مشارکت را دارا باشد. اصوالً مشارکت بین بخش خصوصی و دول

جانبه به انجام یكافزوده دوطرفه است که به دنبال آن طرفین قرارداد منافع بیشتری نسبت ایجاد ارزش

 ه کنند.های نسبی یکدیگر استفادامور کسب کنند و از مزیت

های شرکتو ناکارآمدی طرف ازیك هاشهرداریشدید مالی  هایمحدودیتخالصه طور به

سوی دیگر، ضرورت مشارکت بخش خصوصی را در کارایی ارائه خدمات  دولتی از گذاریسرمایه

و  هاویژگیخصوصی در مقایسه با بخش دولتی، دارای  ملکرد بخشع. نمایدمیبرای شهرها توجیه 

منابع متنوع است. تجارب ارزنده  باال و دسترسی به ییآن کارا ترینعمدهخصوصیاتی است که 

 هایپروژهاجرای  بخش خصوصی در جهت هایظرفیتاز  هاشهرداریجهانی در زمینه استفاده 

(. در این مطالعه با توجه به 1390ای و ماجد،رزه)ش باشدمیاین موضوع  مؤیدخدمات شهری 
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مالی در  تأمین هایروش هایمحدودیت( که به بررسی موانع و 1389) شاهنوشیدکتر  یمطالعه

مالی در سطح بین المللی  تأمینهای شده در این مطالعه با توجه به روشپرداختهشهری  هایحوزه

رهای جهان دارند و نیز با توجه به نظر کارشناسان شه هایشهرداریکه بیشترین استفاده را در 

بر این اساس هدف مطالعه حاضر این است  شهرداری و اساتید دانشگاه اصفهان انتخاب گردیدند.

و  شدهشناسایی اصفهانشهری، در شهر  هایحوزهمشارکت در راستای تأمین مالی  هایروشکه 

مورد اهمیت است که  مسئلهمالی، این  تأمین هاییوهششوند. با توجه به ویژگی هر یك از  بندیرتبه

مالی دارای اولویت باالتری است. این کار با  تأمینشهری کدام شیوه  هایحوزهدر هر یك از 

صورت  AHPروش مالی و به کمك  تأمین هایشیوهو معیارهای متناسب با  هاشاخصشناسایی 

 .گرفته است

 مورداستفاده سپس در بخش سوم روش شدهپرداختهنظری  در این مطالعه ابتدا به بررسی مبانی

ه نتایج و پیشنهادها به ارائ درنهایتپژوهش و  هاییافتهدر این پژوهش ارائه گردیده، در بخش چهارم 

 است. شدهپرداخته

 

 مروري بر مباني نظري و پیشینه پژوهش

تدارک تأسیسات و عنوان یك جایگزین در مقایسه با به «طرح مشارکت»توان گفت که می

خدمات فقط توسط بخش عمومی که با استفاده از وجوه حاصل از درآمدهای مالیاتی و یا استقراض 

   1ساخت-مناقصه-باشد. در صورت تدارکات فقط توسط بخش عمومی )که به طراحیعمومی می

به آن شوند(، طرف مذکور مشخصات و طراحی تأسیسات موردنظر را ارائه و با توجه شناخته می

اقدام به برگزاری مناقصه نموده و درنهایت، هزینه ساخت تأسیسات توسط پیمانکار بخش خصوصی 

هزینه پردازد. در این روش، طرف بخش عمومی باید کل هزینه ساخت و حتی هرگونه اضافهرا می

و برداری و نگهداری از تأسیسات تماماً توسط طرف بخش عمومی صورت گرفته را بپردازد. بهره

گونه مسئولیتی در قبال عملکرد بلندمدت این تأسیسات بعد از مقتضی شدن دوره پیمانکار هیچ

، قرارداد بلندمدتی مابین «مشارکت»آنکه در قالب طرح تضمین، بعد از ساخت را ندارد. حال

منظور طراحی، ساخت، تأمین طرف از بخش عمومی و طرف دیگری از بخش خصوصی، بهیك

برداری تأسیسات و تسهیالت زیربنایی عمومی توسط طرف بخش دازی و بهرهانمالی و راه

                                                                                                          
1  . Design – Bid– Build 
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و در « مشارکت»که در طول مدت قرارداد  (2002،   1شود )گریم زی و لویزخصوصی، منعقد می

طرف بخش هایی بهقبال استفاده طرف بخش عمومی و یا عامه مردم از تأسیسات ایجادشده، پرداخت

ها با خالص ترین مزایای مشارکت این است که شهرداریی از مهمگیرد. یکخصوصی انجام می

گذاری، توانند بدون محدودیت سرمایهای پیش رو، میهای سرمایهشدن از مسئولیت مالی هزینه

ها تمایل یا توان (. بسیاری از شهرداری1997،     2ها را در زمان مقرر بسازد )تاسونیزیرساخت

های ساخت تسهیالت بدون ایجاد بدهی برای شهرداری است. از راه یکی pppاستقراض ندارند و 

 ،   3که مطابق با )یسکومب مند شود؛تواند از تجربه و مهارت بخش خصوصی بهرهبخش عمومی می

 اند از:های بخش خصوصی عبارت( برخی از مهارت2007

صوصی )که منبع پرداخت به بخش خ «کارمزدهای خدمات»گزینش پروژه: ازآنجاکه 

ن فرض که طرف بخش عمومی لزوماً یباشد و با اباشند(، وابسته به تقاضا برای خدمات پروژه میمی

نماید. لذا طبیعتاً بخش خصوصی انگیزه مشارکت و تحت هر شرایطی این کارمزدها را تضمین نمی

 کند.اری میهای فاقد توجیه اقتصادی خوددهای اقتصادی را دارد و از ورود به طرحفقط در پروژه

های شود که بخش خصوصی تخصص باالتری را در مدیریت پروژهمدیریت پروژه: گفته می

دهد و شده تحویل میموقع و در چارچوب بودجه در نظر گرفتهرو، پروژه را بهپیچیده دارد و ازاین

ریت خش عمومی در مدیبکند. اغلب سابقه خوبی ارائه میخدمات نگهداری بعدازآن را نیز به

، اعمال مدیریت «مشارکت»های های پروژهرو، یکی از مزیتهای مهم نامطلوب است و ازاینپروژه

 کارا توسط بخش خصوصی است.

برداری ، متضمن تمرکز مسئولیت در ساخت و بهره«مشارکت»تمرکز مسئولیت: قراردادهای 

شود هر که سبب میها رو، مسئله تداخل مسئولیتباشد و ازاینبرای طرف بخش عمومی می

 گردد.پیمانکاری مشکالت را بر گردن دیگری بیندازد، منتفی می

گردد، لذا کارایی: فرض بر این است که با توجه به اینکه عامل سود، انگیزه اصلی برای کارایی تلقی می

و  بخش خصوصی اساساً کاراتر از بخش عمومی است. زیرا کامالً آشکار است که تلقین دو عامل جریمه

شده از سوی های اعمالشده در قرارداد در مقابل کوتاهی در کار و نیز کنترلبینیکسر پرداخت پیش

دهندگان بر شرکت مجری پروژه، اطمینان الزم نسبت به تشخیص و برخورد فوری با گذاران و وامسرمایه

                                                                                                          
1  . Grimsey, Lewis 

2  . Tassonyi 

3  . Yescombe 
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ه توسط فقط بخش عمومی که ناپذیر )در مقایسه با اجرای پروژهای مدیریتی و سایر قصور جبرانناکارایی

 آورد.میرا به وجود  شود(میپوشانده  هاییسادگی چنین کوتاهیبه

شود، این است که مطرح می «مشارکت» هایپروژهنکته دیگری که در ارتباط با : نوآوری

های گوناگون حلقراردادهای مربوطه، برای پیشنهاددهندگان بخش خصوصی فرصت رسیدن به راه

گیری از رویکردهای نوآورانه را در رابطه با طراحی تأسیسات و یا روش عمومی بهره و برای بخش

موجب است که به «مشارکت»نماید. این امر ناشی از ویژگی کلیه قراردادهای ارائه خدمات فراهم می

آن، طرف بخش عمومی، معموالً به هنگام درخواست از بخش خصوصی جهت شرکت در 

، طرف دیگربیانبه. کندرا مشخص می هاموردنظر خود از پروژه و نه داده هایها، خروجیمناقصه

اینکه چگونه  تأسیسات و خدمات نیاز دارد و نه ازنظرکه چه چیزی را  کندمیبخش عمومی مشخص 

 .و به چه طریقی این خدمات ارائه شوند

ژه ممکن است ، شرکت مجری پرو«مشارکت» در برخی از انواع قرارداد :طرف سوم درآمدهای

برداری کامل از تأسیسات زیربنایی بخش عمومی، بتواند درآمدهای اضافی تحت شرایط عدم بهره

های مدیریتی تواند انجام دهد ولی مهارتتولید کند. هرچند که این کار را طرف بخش دولتی نیز می

مد اضافی هرحال، هرگونه درآبخش خصوصی ممکن است بتواند در این رابطه مؤثر باشد. به

 .1کمك بنماید «قدرت خرید پول»تواند به کاهش میزان کارمزد خدمات و نتیجتاً بهبود چنینی میاین

شود، چنانچه سپاری میسرمایه در معرض ریسك: در مواردی که ارائه خدمات عمومی برون

خود  شدههای بخش خصوصی عملکرد مطلوبی نداشته باشند، فقط منابع حاصل از کار انجامشرکت

، سرمایه «مشارکت»های گری را. لکن در چارچوب طرحدهند و نه چیز دیرا از دست می

جتاً انگیزه مالی باالتری برای یباشد و نتگذاران در معرض خطر و ریسك میدهندگان و سرمایهوام

ندمدت ترین فواید بلیکی از مهمشده، وجود دارد. شاید اینتضمین ارائه خدمات مطابق آنچه خواسته

لندمدت را، بباشد. زیرا این امر پایه انتقال ریسك نگهداری تأسیسات در  «مشارکت»یك قرارداد 

 نماید.مستحکم می

دهندگان در قراردادهای شده توسط طرف سوم: دخیل بودن واممداقه و مراقبت اعمال

( سرپا ماندن گذاران و بخش عمومی، به مفهوم آن است که طرف سومی )جدا از سرمایه«مشارکت»

                                                                                                          
گیرد، برداری پروژه توسط بخش خصوصی صورت میدر چارچوب برخی از قراردادهای مشارکت که بهره. 1

دادن تأسیسات در اختیار طرف  اضافی از طریق قرار درآمدهایشرکت مجری پروژه ممکن است مجاز به کسب 

 .برداری خصوصی اجاره داده شودرهسوم باشد. برای مثال، پروژه در اوقات عصر جهت به
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دهد. تواند به نفع طرف بخش عمومی باشد، موردبررسی و مراقبت الزم قرار میپروژه را که می

ای )برگزاری مناقصه های مناقصهو پروژه    1سازیهای مشارکتی، در بینابین خصوصیگذاریسرمایه

ن بخش خصوصی( های مختلف شهری به پیمانکارابرداری از پروژهبرای واگذاری ساخت و بهره

، بخش PPP هایسازی این است که در پروژهها با خصوصیگیرند. تفاوت این نوع پروژهقرار می

اندازی پروژه، به ای از دولت ملی یا دولت محلی است، پس از راهعمومی که اغلب زیرمجموعه

. همچنین تفاوت عهده دارد دلیل سهامدار بودن در پروژه، نقش تأثیرگذاری را در مدیریت پروژه بر

ای های مناقصههای عمومی، یعنی پروژهبا شیوه سنتی ساخت پروژه PPP هایگذاریسرمایه

)برگزاری مناقصه برای ساخت یك پروژه توسط بخش خصوصی و واگذاری پروژه به بخش دولتی 

، بخش خصوصی عالوه برساخت، در تأمین PPP هایپس از اتمام ساخت(، این است که در پروژه

، برعکس PPPهای برداری از پروژه نیز مشارکت دارد. از طرف دیگر در پروژهمالی و بهره

برداری، تعمیر المقدور بخش دولتی یا عمومی در بهرهای، هدف این است که حتیهای مناقصهپروژه

و نگهداری و نیز بازاریابی کاال و خدمات و کسب درآمد برای پروژه درگیر نشود و با واگذاری 

های کلی گذاریترین کارکرد خود؛ یعنی سیاستاین قبیل کارها به بخش خصوصی، صرفاً بر مهم

 (.2003،     2متمرکز گردد )برودبنت و الئولین

گروه کلی  پنجنمود، به تعریف  هاآن اساس بر توانمیرا  PPP هاپروژهکه ی انواع قراردادهای

 (:2008،     3)بانك توسعه آسیا است هح شدیتشرو  یکه به شرح ذیل بررس باشدتفکیك میقابل

 

 :   4قرارداد خريد خدمات

ژه، گونه قراردادها برای اجرا و یا تکمیل یك فعالیت و وظیفه مشخص در یك پرومعموالً این

صورت مناقصه در اختیار بخش شود این قراردادها معموالً بهبین بخش عمومی و خصوصی بسته می

باشد. در این مدت بوده و دوره زمانی آن چند ماه تا چند سال متغیر میوتاهخصوصی قرارگرفته، ک

حال از تخصص، ماند و درعینتوجهی در اختیار بخش عمومی میروش مدیریت و سرمایه تا حد قابل

  شود.و نیروی کار بخش خصوصی استفاده می فنّاوری

                                                                                                          
1  . privatization 

2  . Broadbent & Laughlin 

3  . Asian Development Bank 

4  . Service contracts 
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 1قراردادهاي عملیات و مديريت

تقل ولیت عملیات و مدیریت از بخش عمومی به بخش خصوصی مندر این نوع قراردادها مسئ

های عمومی مرتبط، زمانی برای جلب های پروژهشود. این قراردادها با توجه به پیچیدگیمی

سیار باال بوده و مورداستفاده در طرف ب فنّاوریرود که سطح همکاری بخش خصوصی بکار می

ته باشد. این قراردادها معموالً های آن قرار داششدت تحت تأثیر پیچیدگیهمچنین اثربخشی به

 تر از قراردادهای خرید خدمات است.طوالنی

 

 2قراردادهاي اجاره

جاره بهایی تا با پرداخت ا کنداین قراردادها فرصتی برای واحدهای بخش خصوصی فراهم می

مربوطه  عملیاتند و کنهای عمومی را مدیریت میخوبی داراییثابت و همچنین با این تعهد که به

های درآمدی ایجاد کنند. در این حالت میزان سودبخش درستی انجام دهند، برای خود جریانرا به

 های عملیاتی است.خصوصی )مستأجر(، وابسته به توانایی این بخش در پایین آوردن هزینه

 

 3قراردادهاي ساخت، عملیات و انتقال 

یا  طراحی، ساخت و عملیات یك مجموعه مستقل و قراردادهای مشارکت یکپارچه، مسئولیت

کند. این قراردادها در کشورهای های بخش دولتی را به بخش خصوصی منتقل میگروهی از دارایی

 ( معروف است.BOTمختلف مورداستفاده قرارگرفته و بیشتر به قراردادهای )

 

 4قراردادهاي امتیازي

شود. مزیت این قراردادها خش خصوصی، انجام میدر این قراردادها تأمین مالی پروژه توسط ب

ها در ها دیگر الزم نیست مدتشود که برای اجرای آنبرای بخش عمومی از آنجایی آشکار می

قیمت دولتی دار و گرانهای اولویتها بمانند. درنتیجه پروژهانتظار تصویب بودجه مربوط به طرح

                                                                                                          
1  . Operation and management contracts 

2  . Leasing contracts 

3  . build- operate- transfer 

4  . Concessions 
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اقتصاد کشورها از اهمیت باالیی برخوردارند، در زمان  که نیاز فراوانی به تأمین مالی داشته و در

 کنند.دهی خود را آغاز میمناسب اجرا و خدمات

 ایمقاله ( در2013) 1. بیساداشودمیدر ادامه برخی مطالعات پیشین در ارتباط با موضوع بررسی 

 ناسازگاریو  منابع طبیعی عنوانبه خصوصی بخش: ضعیف در کشورهای گذاریسرمایه» عنوان با

 درجه مالکیت، ریسك سلب تأثیر تحت شدتبه خصوصی گذاریگیرد سرمایهمی نتیجه ،«آفریقا در

مالکیت و عدم  سلب ریسك از متأثر نیز اقتصادی رشد و قرار داشته بوروکراسی و شهروندی آزادی

( در 2014)    2اگبنیو، آکینوا، اوناچنجی-پایبندی به قراردادها در بلندمدت است. فاماکین، کوما

بررسی عوامل حیاتی موفقیت و مزایای مشارکت عمومی خصوصی در »مطالعه خود با عنوان 

مزایای  تواندمیمشارکت عمومی خصوصی  هایپروژهنشان داد که « وسازساخت هایپروژه

ه وفادار البته اگر شرکا به توافق اولی باشدمیهزینه و بهبود کیفیت خدمات  اثربخشیمانند  توجهیقابل

( در پژوهشی به دنبال شناسایی عوامل پنهان در گسترش 2015)    3باقی بمانند. موتا و موریرا

گذاری بخش خصوصی با تأکید بر اهمیت عوامل غیرمالی )مانند سیاسی، حقوقی و اقتصاد سرمایه

 اقتصاد محیط که داد نشان مطالعه این از حاصل کالن( در چارچوب کشورهای اروپا پرداختند. نتایج

 خصوصی-مشارکت عمومی برای -بیکاری نرخ و رقابت اقتصادی، آزادی نمایندگی- کالن

 اجرای با قانون مؤثر حاکمیت و نظارتی هایکیفیت آن در که حقوقی نظام و همچنین است ضروری

 خصوصی همراه هستند.-مشارکت عمومی ارتباط یك از مؤثر

 که عمومی اجتماعی رفاه وتحلیلتجزیه ه چارچوب( با توسع2016)    4روحانی و همکاران

 هایطرح ارزیابی برای( خصوصی بخش و دولت کاربران، ساکنان،) عمده سهامداران

 از ناشی اجتماعی رفاه تغییر به دنبال بررسی باشند،می خصوصی و دولتی مشارکتی گذاریسرمایه

است و به این نتیجه  ریشه ونقلحمل شبکه یك برای خصوصی-طرح مشارکت عمومی اجرای

کوستسیلنیاکا و انجامد. گذاری مشارکتی به بهبود وضع رفاه میاند که طرح سرمایهرسیده

 توسعه مالی تأمین روش عنوانبه PPPسبز، را با عنوان شهرهای ایمطالعه( 2016)    5گورکاب

 مشارکت فرایندهای تماهی و مقیاس دادن نشان مقاله این از . هدفانددادهشهری انجام  پایدار

                                                                                                          
1  . Besada 

2  . Famakin, I. O. Kuma-Agbenyo, M. Akinola, J. A. Onatunji, O. O 

3  . Mota & Moreira 

4  . Rouhani et al 

5  . Kościelniaka & Górka 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516306366#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516306366#!
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 در گیرینتیجه مبنای. است سیلسیا منطقه پایدار توسعه گیریشکل در( PPP) خصوصی و عمومی

 سیلسیا در پایدار توسعه کنندهتعیین عوامل عنوانبه PPP هایحلراه مطالعه فوق، موضوع مورد

 ارائه را شهری پایدار اتتدارک برای موردمطالعه منطقه در PPP هایپروژه ارائه مطالعه این. است

 منابع از که هاییپروژه از زیادی تعداد با سیلسیا PPP بازار که داشت اظهار باید درنهایت .دهدمی

 از بینیپیش و( ساکنان از زیادی تعداد) خوب پروژه محل هایویژگی ،شودمی تأمین اروپا اتحادیه

 ازجمله سودآور، هایپروژه الیم تأمین جذاب منابع عنوانبه مجدد مالی هایمکانیسم

مالکیت دولتی و  تأثیر ( به بررسی1392جلیلی و قنواتی ) .باشدمیسبز را دارا  هایگذاریسرمایه

از منظر چهار رویکرد مالی، اقتصادی، حسابداری و تلفیقی، بررسی  هاشرکتخصوصی بر عملکرد 

 هایشرکتاین شد که کیفیت سود در حاکی از  آمدهدستبهنتایج  اندپرداختهو کیفیت سودهای 

دارند؛ در پایان نیز با استفاده از  داریمعنینسبی با یکدیگر اختالف  طوربهدولتی و خصوصی 

از  ترقویدولتی  هایشرکتساختاری کیفیت سود بر عملکرد در  تأثیرمعادالت ساختاری، 

 با استفاده از ،(1394) وزیزن خیز صبح و زاده محمد صادقی، .خصوصی نشان داده شد هایشرکت

 هاییافته .اندپرداخته خصوصی بخش مشارکت بر مؤثر عوامل بررسی به پروبیت و الجیت روش

 کارای قـوانین و وکارکسب فضای بهبود مانند عواملی؛ که هستند این گویای پژوهش این

 اجرای در خصوصی، بخش مشارکت افزایش باعث خصوصی، سود کارگذار کنندهتضمین

 کار روند مناسب، هایسازیظرفیت نبود و بوروکراسی وجـود متقابالً، و شوندمی شهری هایپروژه

 ازجمله هاییشاخصبا استفاده از  ایمقاله( در 1396ارضاء و قاسم پور ) .اندازدمی تعویق به را

ش تحلیل ، نقدینگی و ریسك با استفاده از روسودآوریکفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، 

خود به  نامهپایان( در 1395محمدی ). اندکردهدر صنعت بانکداری  بندیرتبهسلسله مراتبی اقدام به 

 وعمومی  توسعه شهری بر اساس رویکرد مشارکت هایطرحمالی  تأمین هایآسیببررسی 

 یهاطرحمالی  تأمین هایمقوله زیرکیفی مشخص کرد که  هایدادهتحلیل پرداخته که  خصوصی

 هدفمند، ریزیبرنامهاز:  اندعبارت خصوصی ورویکرد مشارکت عمومی  اساس برتوسعه شهری 

 دجهوب مالی مطلوب، تأمین ساختار بهینه سرمایه، ،ترمطلوب هایزیرساخت ایجاد وخدمات  ارائه

هری ش نیازهای ،هابودجهکمبود  بنایی،زیر هایپروژهفعال کردن  ؛هاشهرداریمتعارف و غیر بهینه 

نوسازی  تقسیم ریسك، توصیه شدن رویکرد مشارکت خصوصی و عمومی در بودجه، زیاد،

 خصوصی،مدیریت کارآمد و بهینه بخش تخصص و کارایی بخش خصوصی، تسهیالت عمومی،

 .هاهزینهکاهش و  شفافیت نقش ،بلندمدتقرارداد  پذیریتوجیه نوآوری بخش خصوصی،



 1397 پائیز، دومت و سال ششم، شماره بیس، مديريت مالي راهبرد                                                   90

 

در  مالی نتأمیمتداول  هایروشآثار استفاده از ررسی ( در مطالعه خود به ب1395) ثابتی

 فاینانس مالی تأمین هایروشاستفاده از  پرداختند با توجه به نتایج شهرداری تهران هایپروژه

زمانی  و ایهزینه اهداف ازنظر تریقبولقابلنتایج  ،رفتههمروی BOLT( و همچنین گیریوام)

نحو  تعهدات شرکا به ایفای به دلیل عدم امکان مجموعدرخواهند داشت. روش مشارکت مدنی 

 .دهدنمیمناسب، در حال حاضر نتایج قابل قبولی به دست 

منابع تأمین مالی جهت اجرای  بندیاولویتارزیابی و خود با عنوان  نامهپایان( در 1396) حسینی

در  هاپروژهمنابع مالی  مینتأ هایشیوهدر  مؤثرعوامل  بندیرتبهبه  صدرای استان بوشهر هایپروژه

تفاده از رویکرد تالش با اس پژوهشدر این  اندپرداخته صدرا در استان بوشهر شرکت صنعتی دریایی

 پژوهشنتایج ه شد بندیاولویتمالی شناسایی و  تأمینبر انتخاب روش  مؤثر سلسله مراتبی عوامل

در شرکت صدرا  هاپروژهمنابع مالی  تأمیندخیل در انتخاب شیوه  هایشاخص بندیرتبهحاکی از 

به نتیجه رسیدن پروژه  زمانمدتمورد انتظار از پروژه،  بازده ،موردنیازحجم مالی  که دهدمی نشان

 هایسیاستجی، عوامل و سه عامل وضعیت ارتباطات خار ترینمهم به ترتیب رتبه اول تا سوم از

 تأمیندر انتخاب شیوه  میزان اهمیت ترینپایین به ترتیب دارای هامالیاتپولی بانك مرکزی و نرخ 

 .باشندمی هاپروژهمالی 

 

 فرضیه هاي پژوهش

 سوال اصلی پژوهش به این صورت می باشد: 

 برای پروژه های شهری به چه صورت  های مختلف تأمین سرمایهبندی روشاولویت

 است؟

 شوند: برای پاسخ به سوال اصلی، سواالت فرعی زیر نیز پاسخ داده می 

  ارمعیارهایی در رتبه بندی شیوه های تامین مالی پروژه های شهری اثر گذچه 

 است؟

 هری چه وزن هر یك از معیارها برای رتبه بندی شیوه های تامین مالی پروژه های ش

 مقدار است؟ 

 های تامین مالی در هر یك از معیارها چگونه است؟ هر یك از شیوه رتبه  
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 ي پژوهششناسروش

بندی لویتگیری که در آن انتخاب یك راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اوم تصمیمدر عل

 چندگانههای با شاخص گیریتصمیم هایروشچند سالی است که  راهکارها مطرح است،

(MADM ) از این میان روش تحلیل سلسله مراتبیاندبازکردهجای خود را . (AHP) ش از سایر بی

یکی از  است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی قرارگرفته مورداستفادهیت در علم مدیر هاروش

. ساعتی عراقی است که اولین بار توسط توماس ال چندمنظوره گیریتصمیمفنون  ترینمعروف

رفتار طبیعی و تفکر  کنندهمنعکسابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی  1970االصل در دهه 

دهد و قرار می موردبررسی هاآنسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل انسانی است. این تکنیك، م

 پردازد.را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل آن می هاآن

با چند گزینه رقیب و معیار  گیریتصمیمعمل  کههنگامیفرایند تحلیل سلسله مراتبی در 

تواند کمی و کیفی باشند. می هشدمطرحتواند استفاده گردد. معیارهای روبروست می گیریتصمیم

آوردن درخت  فراهمبا  گیرندهتصمیمبر مقایسات زوجی نهفته است.  گیریتصمیماساس این روش 

های تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه مراتبسلسلهکند. درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می

گیرد. یسات زوجی انجام میدهد. سپس یك سری مقارقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می

های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را این مقایسات وزن هر یك از فاکتورها را در راستای گزینه

حاصل از مقایسات  هایماتریس ایگونهبهمراتبی  منطق فرآیند تحلیل سلسله درنهایتدهد. نشان می

 د.یسازد که تصمیم بهینه حاصل آزوجی را با یکدیگر تلفیق می

 

 اصول فرآيند تحلیل سلسله مراتبي

تحلیل سلسله  اصول فرآیند عنوانبهزیر را  چهاراصلبنیان گزار این روش( ) توماس ساعتی

ت. این اصول اس بنانهادهقوانین و مقررات را بر این اصول  ،مراتبی بیان نموده و کلیه محاسبات

 از: اندعبارت

 برراب Aبر عنصر  Bباشد، ترجیح عنصر  nبرابر  Bبر عصر  Aشرط معکوسی: اگر ترجیح عنصر 
1

𝑛
 خواهد بود.  

 Aبرتری عنصر  گریدانیببهباشند.  سهیمقاقابلباید همگن و  Bبا عنصر  Aعنصر اصل همگنی:

 یا صفر باشد. تینهایبتواند نمی Bبر عنصر 
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 صورتبهباشد و  تواند وابستهوابستگی: هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح باالتر خود می

 باشد. تواند ادامه داشتهخطی این وابستگی تا باالترین سطح می

ارزیابی باید مجدداً انجام  پروسه: هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد    1انتظارات

 (.1381. )قدسی پور،گیرد

 

 فرايند تحلیل سلسله مراتبي

 باشد:یر میه زعمداین روش مستلزم چهار قدم  یریکارگبه

 یسازمدلالف( 

 هم بایم که سلسله مراتبی از عناصر تصم صورتبه یریگمیتصمو هدف  مسئلهدر این قدم، 

 «یریگمیتصم یهاشاخص»یم شامل شود. عناصر تصممی درآوردهباشند، در ارتباط می

 با لهمسئحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یك باشد. فرایند تمی« های تصمیمگزینه»و 

 یریگمیتصمچندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح باال بیانگر هدف اصلی فرایند 

های فرعی و ن است به شاخصکه ممک)های عمده و اساسی شاخص دهندهنشاناست. سطح دوم، 

کند ه میهای تصمیم را ارائباشد. سطح آخر گزینهدر سطح بعدی شکسته شود( می تریجزئ

 .(1383مهرگان،)

 مقایسات زوجی( ) ب( قضاوت ترجیحی

خص و قضاوت در مورد اهمیت بر اساس هر شا های مختلف تصمیم،انجام مقایساتی بین گزینه

 رندهیگمیتصم تصمیم، مسئله مراتبسلسلهشاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بعد از طراحی 

ها را نسبت به نسبی شاخص ارجحیت عددی اهمیت یا طوربهکه  ییهاسیماتربایست مجموعه می

 نماید،گیری میها اندازهها نسبت به سایر گزینهیکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص

و از طریق تخصیص  مقایسه زوجی()بین عناصر تصمیم  دودوبهایجاد کند. این کار با انجام مقایسات 

 گیرد.ت میبین دو عنصر تصمیم است، صور ارجحیت یا اهمیت دهندهنشانامتیازات عددی که 

 هایها یا شاخصام نسبت به گزینه iهایها با شاخصاز مقایسه گزینه معموالًبرای انجام این کار 

j ها نسبت به هم نشانشاخص یگذارارزشنحوه  زیر شود که در جدولام استفاده می 

 است. شدهداده

                                                                                                          
1  . Expectations 
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 ها نسبت به همشاخص گذاریارزش .1جدول 
ارزش 

 ترجیحی

 iوضعیت مقایسه

 jنسبت به 
 توضیح

 اهمیت برابر 1
هم  اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

 ندارند.

 تر است.کمی مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  ترنسبتاً مهم 3

 تر است.مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  ترمهم ۵

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iزینه یا شاخص گ ترخیلی مهم ۷

 نیست. jمقایسه با تر و قابلمهم jاز  iگزینه یا شاخص مطلقاً  کامالً مهم ۹

و  ۶و  4و 2

۸ 
 

، بیانگر اهمیتی ۸دهد مثالً های ترجیحی را نشان میهای میانی بین ارزشارزش

 است. Iبرای  ۹تر از و پایین ۷زیادتر از 

 

 های نسبیمحاسبات وزن (ج

قدم بعدی در .ای از محاسبات عددینسبت به هم از طریق مجموعه« عناصر تصمیم»تعیین وزن 

صر تصمیم با فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات الزم برای تعیین اولویت هر یك از عنا

در این مرحله  های مقایسات زوجی است. خالصه عملیات ریاضیاستفاده از اطالعات ماتریس

 زیر است. صورتبه

ون را مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ست

آید، می به دست صورتنیبد کنیم. ماتریس جدیدی کهبر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می

 شود.نامیده می« ماتریس مقایسات نرمال شده»

کنیم. این میانگین وزن اتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه میمیانگین اعداد هر سطر از م

 کند.نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه می

 نسبی یهاوزن( ادغام د

های تصمیم، در این مرحله بایستی وزن نسبی هر عنصر را در وزن عناصر باالتر بندی گزینهمنظور رتبهبه

 آید.هایی به دست مینست آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن ضرب کرد تا وزن نهایی آن به د

 

 هاسازگاري در قضاوت

تقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه 

خطا  هرگونهپذیرد و شود، صورت میکه در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر می رندهیگمیتصم
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از  آمدهدستبهها نتیجه نهایی ها و شاخصناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه و

که در ادامه با نحوه محاسبه آن آشنا خواهیم شد،    1سازد. نرخ ناسازگاریمحاسبات را مخدوش می

 یهاتیاولوتوان به دهد که تا چه حد میای است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان میوسیله

 B( و 5ارزش ترجیحی ) ترمهم Bنسبت به  Aحاصل از مقایسات اعتماد کرد. برای مثال اگر گزینه 

ارزش ) ترمهمخیلی  Cنسبت به  A( باشد، آنگاه باید انتظار داشت 3ارزش ترجیحی ) ترمهم نسبتاً

باشد  C، 3ه نسبت ب Bو  B ،2نسبت به  Aیا بیشتر( ارزیابی گردد یا اگر ارزش ترجیحی  7ترجیحی 

را ارائه کند. شاید مقایسه دو گزینه امری ساده  4باید ارزش ترجیحی  Cنسبت به  Aآنگاه ارزش 

میسر نبوده و  یراحتبهتعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات  کهیوقتباشد، اما 

ان داده است که اگر نرخ . تجربه نشافتیدستنرخ سازگاری به این اعتماد  یریکارگبه با باید

ها مقایسه صورت نیابوده و در غیر  قبولقابلباشد سازگاری مقایسات  10/0سازگاری کمتر از ان

 شود:های زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری به کار گرفته میشود. قدم دنظریتجدباید 

وزن »دار ستونی ماتریس مقایسات زوجی را در بر ( :WSV( محاسبه بردار حاصل جمع موزون ) 1

 بنامید. 2آورید، بردار مجموع وزنیمی دست بهضرب کنید بردار جدیدی را که به این طریق « نسبی

WSV = W × A                                                                                                    (1)      

اصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم عن ( :CV( محاسبه بردار سازگاری ) 2

 شود.نامیده می 3کنید. بردار حاصل بردار سازگاری

CV = 
WSV

W
                                                                                                                 (2)  

 دهد.را به دست می maxمیانگین عناصر برداری سازگاری :)maxλ (( محاسبه مقدار ویژه 3

 λmax = 
∑ cvi

n
                                                                                                                )3( 

 هاست.تعداد گزینه nکه 

 ( :CI( محاسبه شاخص سازگاری ) 4

ری انفرادی باشدگیاگر تصمیم  CI = 
λmax−n

n−1
                                                                    (4)

  

گیری گروهی باشداگر تصمیم  CI = 
λmax−n

n
                                                                (5    )  

                                                                                                          
1  . Inconsistency Ratio (I.R) 

2  . Weighted sum Vector=WSV 

3  . Consistency Index = CI 
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 شاخص برنسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری  ( :CR( محاسبه نرخ ناسازگاری ) 5

 آید.می دست به   1تصادفی

 (6                                                                                                                    ) CR = 
CI

RI
 

-تخراج میها اسبه تعداد گزینه دهنده شاخص تصادفی است که با توجهنشان RIفوق  رابطهدر 

 شود.

رخوردارند. قبول بباشد، مقایسات زوجی از سازگاری قابل 1/0چنانچه نرخ ناسازگاری کمتر از 

 (.1383)مهرگان، صورت در انجام مقایسات زوجی باید تجدیدنظر شودین ا یرغدر 

 شود.ستخراج میل زیر اشاخص تصادفی از جدو

 

 تصادفی شاخص .2جدول 
1۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ 4 3 2 1 N 

۵1/1 4۵/1 41/1 32/1 24/1 12/1 ۹/۰ ۵۸/۰ ۰ ۰ RI 

 (13۸3منبع: )مهرگان،

 

 پژوهش يهاافتهي

صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که باهم در به یریگمیدر این قدم، مسئله و هدف تصم

های گزینه»و « یریگمیتصم یهاشاخص»شود. عناصر تصمیم شامل باشند، درآورده میارتباط می

ندین شاخص به سلسله . فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یك مسئله با چباشندیم« تصمیم

م، است. سطح دو یریگمیمراتبی از سطوح است. سطح باال بیانگر هدف اصلی فرایند تصم

سطح در  تریهای فرعی و جزئه ممکن است به شاخصهای عمده و اساسی کدهنده شاخصنشان

مراتب یك فصل سوم  کند. درهای تصمیم را ارائه می. سطح آخر گزینهباشدیمبعدی شکسته شود 

 (.1383)مهرگان،  است شدهدادهمسئله تصمیم نشان 

، کارایی و میزان سرمایه در زمانمدتریسك ،  یهاشاخصبندی پژوهش حاضر بر اساس رتبه

در خصوص  یانکته، الزم است هادادهحلیل گردش صورت گرفته است. پیش از ورود به بخش ت

                                                                                                          
1  . Random Index = RI 
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خواهیم  هادادهبیان شود. هرچند در جای خود به بررسی سازگاری  هاپاسخسازگاری و ناسازگاری 

که تعدادی از  دادیمو دریافت نتایج هرکدام، نشان  هاپرسشنامهپرداخت. تحلیل اولیه اطالعات 

 ازآنجاکه، AHPاصول روش  بر اساسست؛ ولی دارای ناسازگاری، هرچند ناچیز ا هاپرسشنامه

 یهاداده، مالک ارزیابی است، بر ناسازگاری هاستپاسخماتریس نهایی که حاصل ترکیب تمام 

، به دلیل خنثی هاپاسخدر بسیاری از موارد، در ترکیب  چراکهتعدادی پرسشنامه نباید توقف کرد. 

ه، در این پژوهش نیز ناسازگاری سیستم و خوشبختان شودیمشدن اختالفات، ناسازگاری حذف 

 گونهیچهت گفت: أبه جر توانیماست و  AHPاز حد مجاز روش  تریینپا، هاپاسخترکیب 

 ناسازگاری وجود ندارد. 

 

 سطح ريسک ازنظربندي رتبه جينتا

 گذاری با توجه به معیار ریسك،رمایههای سبندی گزینهبرای رتبه آمدهدستبهبر اساس نتایج 

اصلی  در صدر قرار گرفت که شاید از دالیل 399/0روش ساخت، عملیات و انتقال با اولویت 

راحی مشکالت طو همچنین و فروش  عدم ارتباط کافی میان سودآوریافزایش ریسك در این روش 

و  ریتمدی وعملیات  ،320/0گذاری امتیازی با اولویت های سرمایه. روشباشدمی مزایده

بندی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایجدر اولویت 083/0و  127/0 اره با اولویتقراردادهای اج

 محاسبه شد. 09/0است. نرخ ناسازگاری در این خصوص  شدهداده( نشان 1) نمودار
 

 
 نسبت به معیار ریسک هاگزینه بندیرتبه .1نمودار 

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0/09نرخ ناسازگاری

0.071
0.127

0.083
0.399

0.32

امتیازی ساخت، عملیات و انتقال اجاره عملیات و مدیریت خرید خدمات
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 تحلیل حساسیت بر اساس معیار ریسک .2 نمودار

 

 عملیات ساخت،»، «ریسك»ممکن برای معیار  یبازه تمام دردریافت که  توانمین نمودار از ای

در اولویت دوم قرار دارد. لذا حتی با کاهش یا افزایش « قرارداد امتیازی»در اولویت اول، « و انتقال

چند پیش نخواهد آمد؛ هر هاگزینهوزن معیار مذکر از صفر تا یك تغییری در اولویت اول و دوم 

در نمودار  A. با توجه به موقعیت نقطه کندمیاول و دوم، تغییر  هایگزینه، حتی هاگزینهوزن تمام 

عملیات » هایگزینه، بندیاولویتبشود، در  26/0معادل  تقریباً موردبررسیفوق، چنانچه وزن معیار 

. با توجه یابدمیتری و عملیات و مدیریت، اولویت باال کندمیتغییر « خرید خدمات»و « و مدیریت

 هایگزینه بندیاولویت، شودمی 47/0بیش از  تقریباً که وزن معیار ازآنپس، Bبه موقعیت نقطه 

. با توجه به گیردمیباالتر قرار  هایاولویتدر « عملیات و مدیریت»و  شودمی جاجابهسوم و پنجم 

تغییر وزن این معیار دارد؛ و دیگر  ، بیشترین حساسیت را نسبت به«قرارداد امتیازی»شیب خطوط، 

. با توجه به شیب مثبت دهندنمی، حساسیت چندانی نسبت به تغییر وزن این معیار نشان هاگزینه

، با افزایش وزن این معیار، وزن «عملیات و مدیریت»و « قرارداد امتیازی» هایگزینهخطوط مربوط به 

 .یابدمیافزایش  هاگزینهاولویتی این 

 

 زمانمدت ازنظربندي رتبه جينتا

، زمانمدتگذاری با توجه به معیار های سرمایهبندی گزینهبرای رتبه آمدهدستبهبر اساس نتایج 

گذاری های سرمایهدر صدر قرار گرفت و روش 402/0روش ساخت، عملیات و انتقال با اولویت 

و  123/0 مدیریت با اولویت ، خرید خدمات و قراردادهای عملیات و264/0امتیازی با اولویت 

است. نرخ  شدهداده( نشان 3بندی در نمودار )رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایجدر اولویت 108/0

 محاسبه شد. 06/0ناسازگاری در این خصوص 

  
A B 
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 زمانمدتنسبت به معیار  هاگزینه بندیرتبه .3نمودار 

 

 
 مانزمدتتحلیل حساسیت بر اساس معیار  .4نمودار 

 

و جهت شیب  Aنکات زیر را دریافت نمود که با توجه به موقعیت نقطه  توانیماز این نمودار 

بیشتر شود، گزینه سوم و پنجم تغییر اولویت  56/0از  یموردبررسخطوط، چنان چه وزن معیار 

زان شیب . با توجه به میردیگیمقرار « اجاره»در اولویت باالتری نسبت به « خرید خدمات»و  دهندیم

 رییتغاین معیار،  با توجه به تغییر وزن« ساخت، عملیات و انتقال»و « امتیازی» یهانهیگزخطوط، 

 .دهندینم تیاولو

 

 كارايي ازنظربندي نتايج رتبه

های تأمین بندی گزینهنتایج رتبه AHP به روش تحلیل چند معیاره شدهانجامبر اساس محاسبات 

( نشان داده 5) نمودارمعیار کارایی در  ازنظرخصوصی -شارکت عمومیگذاری ممالی برای سرمایه

های ، امتیازی و اجاره با داشتن اولویتانتقال و عملیات کارایی روش ساخت، ازنظرشوند. می

 BOT قراردادهای .انددادههای اول تا سوم را به خود اختصاص رتبه 162/0 و 182/0، 421/0

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0/06نرخ ناسازگاری
0.123

0.108
0.103

0.402
0.264

امتیازی ساخت، عملیات و انتقال اجاره عملیات و مدیریت خرید خدمات

A 
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 هازیرساخت منابع مالی بخش خصوصی در احداث و نوسازی برای جذب ایگسترده صورتبه

کاربرد دارند و بنابراین بالقوه وسیله مناسبی  ایپروژه صورتبه BOT قراردادهای اندشدهاستفاده

. بر اساس تأثیرگذارندبر کارایی کلی سیستم  به همین دلیلمشخص هستند،  گذاریسرمایهبرای یك 

، 127/0های رید خدمات و قراردادهای عملیات و مدیریت با اولویتقراردادهای خ بندیاین رتبه

بندی نرخ ناسازگاری سؤاالت کمترین کارایی را به خود اختصاص دادند. در این رتبه 111/0

 برآورد شده است. 08/0پرسشنامه 
 

 

 نسبت به معیار کارایی هاگزینه بندی. رتبه۵نمودار 

 

 
 س معیار کاراییتحلیل حساسیت بر اسا.6نمودار 

 

 یبازهدر تمام  گفت، توانمیکه در شکل مشخص است  گونههمان( و 6با توجه به نمودار )

پیش  هاینهگزاین  بندییتاولوممکن برای این معیار، تغییری در  یهاوزنصفر و یك، یعنی در تمام 

عملیات و » و« اتخرید خدم»، «ساخت، عملیات و مدیریت». با توجه به شیب، سه گزینه آیدینم

 .باشندینمبه شاخص کارایی زیاد حساس « مدیریت

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0/08نرخ ناسازگاری
0.127

0.111
0.162

0.421
0.182

امتیازی ساخت، عملیات و انتقال اجاره عملیات و مدیریت خرید خدمات
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 گذاري خارجي بر اساس معیار سرمايه در گردشهاي سرمايهبندي گزينهرتبه

ردش است. نتایج گبرای تحلیل چند معیاره، معیار سرمایه در  شدهگرفتهچهارمین معیار در نظر 

شهری در  هایپروژهخش تأمین مالی مشارکتی در بهای بندی گزینهتحلیل چند معیاره برای رتبه

و  ملیاتع شود که روش ساخت،است. بر اساس نمودار مشاهده می شدهداده( نشان 7نمودار )

سرمایه  میزان ی اول را به خود اختصاص داده است که یکی از دالیلرتبه 414/0مدیریت با اولویت 

ین مالی امتیازی با . روش تأمباشدمیر این روش د زمانمدتدر این روش طوالنی بودن  موردنیاز

است. روش  سرمایه در گردش با نظر متخصصین به دست آورده ازنظری دوم را رتبه 292/0اولویت 

وش عملیات و ری سوم را به دست آورده است. رتبه 129/0بندی با اولویت اجاره نیز در این رتبه

ت. برای مایه در گردش را به خود اختصاص داده اسکمترین مقدار سر 063/0مدیریت با اولویت 

در گردش نرخ ناسازگاری  های تأمین مالی مشارکتی بر اساس معیار سرمایهبندی گزینهنتایج رتبه

 محاسبه شد. 09/0سؤاالت پرسشنامه 

 

 
 نسبت به معیار سرمایه در گردش هاگزینه بندیرتبه .7نمودار 

 

 
 ساس معیار سرمایه در گردشتحلیل حساسیت بر ا .8 نمودار

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0/09نرخ ناسازگاری
0.102

0.063
0.129

0.414
0/292

امتیازی ساخت، عملیات و انتقال اجاره عملیات و مدیریت خرید خدمات
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صفر و یك، یعنی در تمام  یبازهموارد زیر را دریافت نمود که در تمام  توانمیاز این نمودار 

. با توجه به شیب، آیدینمپیش  هاینهگزاین  بندییتاولوممکن برای این معیار، تغییری در  یهاوزن

 .باشندینمگردش زیاد حساس به شاخص سرمایه در « خرید خدمات»و « اجاره»دو گزینه 

 

 متخصصین ازنظراهمیت معیارها 

، کارایی و زمانمدتی چهار شاخص ریسك، پرسشنامه مربوط به مقایسه هایخروجییکی از 

 9 تا 1یت های تأمین مالی مشارکتی، در طیف ارجحمیزان سرمایه در گردش، برای ارزیابی شیوه

 :است شدهارائهشکل زیر  از این قسمت در آمدهدستبههست. نتایج 

 

 
 معیارها نسبت به هم بندیرتبه .9نمودار 

 

ولویت ااست. شاخص کارایی با  قرارگرفتهدر صدر  389/0شاخص سرمایه در گردش با اولویت 

ی سوم رتبه در 202/0نیز با اولویت  زمانمدتاست. شاخص  قرارگرفتهی دوم در رتبه 351/0

سازگاری است. نرخ نا قرارگرفتهیت چهارم ودر اول 058/0ولویت و شاخص ریسك با ا قرارگرفته

 1/0ز ادر نظر گرفته شد. نتایج برآوردی نرخ ناسازگاری مقایسات کمتر  08/0در این خصوص 

 ها است.هبودن مقایسات و پایایی پرسشنام سازگار یدهندهنشانبرآورد شده است که 

 

 كلي صورتهبمالي مشاركتي  نیتأم يهاوهیشبندي رتبه

 نشان 3ل کلی در جدو صورتبه مشارکتی مالی تأمین هایگزینه بندینتایج رتبه

 اند.شدهداده

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0/08نرخ ناسازگاری

0.058
0.202

0.351
0.389

سرمایه در گردش کارایی مدت زمان ریسک
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 کلی صورتبههای تأمین مالی مشارکتی بندی روشنتایج رتبه .3 جدول

 اولویت روش تأمین مالی رتبه

 413/۰ ساخت، عملیات و انتقال 1

 2۵۰/۰ قراردادهای امتیازی 2

 132/۰ های اجارهقرارداد 3

 112/۰ خرید خدمات 4

 ۰۹2/۰ قراردادهای عملیات و مدیریت ۵

 

 
 کلی صورتبهمالی مشارکتی  تأمین هایروش بندیرتبه .10نمودار 

 

انتقال با  وبا توجه به نتیجه نهایی و با در نظر گرفتن تمامی معیارها، روش ساخت، عملیات 

ترتیب با  گرفت و روش خرید خدمات و قرارداد اجاره به قرار بندیدر صدر رتبه 430/0اولویت 

امتیازی و عملیات  تند و روش قراردادهایهای بعدی قرار گرفدر رتبه 124/0و  245/0های اولویت

ك، ترین سطح ریسن قرار گرفتند و پایینهای پائیدر رده 093/0و  108/0های و مدیریت با اولویت

ری را به خود اختصاص گذاهای سرمایهگردش را در بین روش ، کارایی و سرمایه درزمانمدت

 دادند.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0/08نرخ ناسازگاری

0/108 0.092
0.132

0.413

0.25

خرید خدمات عملیات و مدیریت اجاره ساخت، عملیات و انتقال امتیازی
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 نمودار کارایی سیستم درخت تصمیم .11 نمودار

 

عیار، نشان داده مبر اساس آن  هاگزینه بندیاولویتدر این نمودار، وزن هر معیار و ترتیب 

تغییرات  توانیمدر یك تصویر،  ذکرشده. همچنین به دلیل تجمیع کلیه نمودارهای شودمی

 جش قرار دارد.را با اضافه شدن معیارهای دیگر، مورد ارزیابی و سن هاگزینه بندیاولویت

بیشتری دارد؛  مراتببه هایقابلیتو در حال اجرای برنامه،  افزارینرمالبته این نمودار، در حالت 

 هاگزینهنهایی  بندیاولویتتغییرات وزن هر معیار و  زمانهم یمشاهدهبرای  اصوالً چراکه

اثرات آن  توانمیوزن هر معیار است،  یدهندهنشانکه  است و با تغییر ارتفاع معیارها شدهطراحی

 مشاهده نمود. هاگزینهنهایی  بندیاولویترا بر 

 

 گیري و بحثنتیجه

رشد و توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مستلزم توسعه سیستمها و خدمات زیرساختی و 

عظیم و دانش فنی ویژه است. شیوه یا مدل ثابتی  هایگذاریسرمایه، نیازمند هاسیستم وسعه اینت

در کشورهای مختلف وجود ندارد ولی تمایل بخش خصوصی به ارائه  هازیرساختبرای توسعه 

 هادولتدنبال دارد،  کمتری به هایریسكمواردی که  در ویژهبه، گذاریسرمایهخدمات عمومی و 

خصوصی را برای توسعه  -مشارکت عمومی الگوی ویژهبهمختلفی،  هایمدلبر آن داشته است تا  را

 هایشرکتاز روابط میان  ایگستردهخصوصی طیف  -مشارکت عمومی. کارگیرندبه هازیرساخت

، دارای تعاریف رودمیکار  به کشوری که در آن به و بسته گیردبرمیخصوصی و دولتی را در 

میان نهادها و  هاتوافقنامه از ایمجموعه، این اصطالح برای توصیف درواقعست. متعددی ا

 -عمومی . معموالً، یك مشارکتگیردمیقرار  مورداستفادهبخش خصوصی و عمومی  هایشرکت
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دولتی و بخش خصوصی برای ایجاد دارایی یا خدمات عمومی  نهادیكخصوصی، یك قرارداد بین 

 د.دار عهده برمدیریتی را  هایمسئولیتو  هاریسكقسمت اعظم  که در آن بخش خصوصی است

زیابی شاخصه جهت کمك به ار چند گیریتصمیمسعی داشت با ارائه یك مدل  پژوهشاین 

 گذاریسرمایه هایروش بندیاولویت، به شدهتعریف تصمیم با چندین معیار تصمیم هایگزینه

بتوانند تحت هر  نیستند که ایپیچیدهاز قبل  ینسخهمالی  تأمین هایروشبه اینکه  بپردازد. با توجه

مرسوم  هایشروبه کار گرفته شوند، در این پژوهش سعی شده تا  هاپروژهشرایطی و برای تمامی 

ی بخش مشارکت از دیدگاه کارشناسان شهردار هاروش تأمین مالی و میزان مطلوبیت هر یك از این

، گذاریسرمایه یط هر روشبا توجه به نوع و شرا ایتدرنهبررسی شود که  خصوصی-عمومی

 .از منافع و فواید مشارکت برخوردار شوند توانندمی هاشهرداری

ر رتبه اول، د 389/0ها نشان داد شاخص سرمایه در گردش با امتیاز نتایج درباره اهمیت شاخص

ی سوم در رتبه 202/0امتیاز  نیز با زمانمدتی دوم، شاخص در رتبه 351/0شاخص کارایی با امتیاز 

 08/0یز است. نرخ ناسازگاری آن ن قرارگرفتهدر رتبه چهارم  058/0شاخص ریسك با امتیاز  و

مقایسات و پایایی  بودن سازگار یدهندهنشانبرآورد شده است  1/0محاسبه شد که چون کمتر از 

 ها است.پرسشنامه

نشان  یمشارکت هایروش بندیاولویتدرباره  با در نظر گرفتن تمامی معیارها، نتیجه نهایی

است و روش  تهقرارگرف بندیدر صدر رتبه 430/0روش ساخت، عملیات و انتقال با امتیاز  دهدمی

عدی قرار گرفتند های بدر رتبه 124/0و  245/0خرید خدمات و قرارداد اجاره به ترتیب با امتیازهای 

های پائین در رده 093/0و  108/0های دیریت با اولویتامتیازی و عملیات و م و روش قراردادهای

 قرار گرفتند.

ی ارائه شود که هایپروژهشهری، باید  هایپروژهمشارکت بخش خصوصی در  افزایش منظوربه

ای تشویق و جذب هبه روشسرمایه برآورده شود. روی آوردن  کنندگانتأمین موردنظر معیارهای

شهری؛  هایپروژهمتنوع سازی تأمین مالی شهری و اجرای  بخش خصوصی برای گذاریسرمایه

اتخاذ کرد.  تواننمیتأمین مالی مشابهی  هایروشمختلف شهری،  هایحوزهالبته برای هر یك از 

 گذاریایهسرمخاص هر حوزه باید روش تأمین مالی خاصی را جهت  هایویژگیبلکه با توجه به 

 آن حوزه اتخاذ نمود.

قرار  مدنظرنیز باید  هاگذاریسرمایهشهری مطلوبیت اجتماعی و اقتصادی  هاییگذارسرمایهدر 

از طرف شهرداری و مردم در یك حوزه ویژه دارای مطلوبیت  هاگذاریسرمایهکه  درجاییگیرد. 
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از بازده عادی  ترپایینفرهنگی(، اما بازده آن -)مانند علمی باشدمیاجتماعی و اقتصادی مفیدتری 

الزم برای جذب  هایمشوقساماندهی شود که  ایگونهبهمذکور باید  هایگذاریسرمایهت، بازار اس

دولت مرکزی و محلی باید با در پیش گرفتن  درواقعدر این حوزه فراهم شود.  گذاریسرمایه

در  خصوصبهشهری  گذارانسرمایهتشویقی مانند تخفیف یا حذف مالیات برای  هایسیاست

.فرهنگی( موجب توسعه سرمایه در حوزه مزبور گردد-ده پایین )علمیبا باز هایحوزه

شواهد  وکه این پژوهش با آن مواجه بود عدم دسترسی به اطالعات  هاییمحدودیتبرخی 

 هایپژوهشدر  تواندمیشهری بوده است که  هایپروژهمالی  تأمین هایشیوهواقعی برای تحلیل 

مالی و  تأمینشهری شیوه  هایحوزها توجه به اینکه هر یك از قرار گیرد. همچنین ب موردتوجهآتی 

ب با هر یك از مالی مناس تأمین، الزم است شیوه طلبدمیروش اجرای پروژه، متناسب با خود را 

 آید. دست بهشهری  هایحوزه
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 منابع

 ( 1396ارضاء، امیرحسین و قاسم پور، شیوا ،)«س مدل خصوصی ایران بر اسا یهابانك یبندرتبه

مدیریت مالی،  ، راهبرد«کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و اراس

 .99-118(، ص، 3(، شماره )5سال )

  ،شهرداری  هایروژهپمالی در  ینتأممتداول  یهاروشتحلیل آثار استفاده از (. 1395نگار )ثابتی

 گاه تربیت مدرس.ی دکتر امام جمعه زاده، دانشکارشناسی ارشد به راهنمای نامهیانپاتهران. 

 ( 1392جلیلی، صابر و قنواتی، هادی .)«ود، مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت س یرتأث

الی  1385 یهاسالپتروشیمی ایران طی  یهاشرکتعملکرد و مسیر ساختاری سود؛ عملکرد 

ص  ؛20ماره سال چهارم، ش. یانگلیس –ماهنامه نفت و گاز و پتروشیمی به زبان فارسی ، "1391

17-25. 

  ،هایپروژهی منابع تأمین مالی جهت اجرا بندییتاولو(. ارزیابی و 1396محبوبه )حسینی 

سه آموزش عالی موس کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر رهجو، نامهیانپا .صدرای استان بوشهر

 خرد.

 مالی  ینتأمدار شهر: چگونگی مالی پای ینتأم» .(1390وحید ) ،شرزه ای، غالمعلی و ماجد

انشگاه فردوسی مشهد، د اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، ،«یشهر یدارپاتوسعه  منظوربه

 .مشهد
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