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 چکیده:

ها، و به تبع آن، گسترش استفاده از توان مالی و تخصصی بخش زیرساخت توسعهنیاز کشورها به  ندهیفزادلیل رشد به

به  خصوصی-دولتیمشارکت بخش  یهاپروژهعوامل کلیدی موفقیت در های زیرساخت، شناسایی خصوصی در انجام پروژه

موضوع  مرتبط با تمطالعا سیستماتیک، به مرور اخیر بدل گردیده است. این مقاله هایسالدر موضوعات  نیترمهمیکی از 

 پرداخته اندشدهانجام  2017تا  1990 یهاسالبین که  خصوصی-دولتیمشارکت بخش  یهاپروژهعوامل کلیدی موفقیت در 

سیر افزایشی داشته  1990که چگونه رغبت پژوهشگران به تحقیق در این موضوع از سال  دادنتایج این پژوهش نشان  .است

بیشترین مقاالت چاپ شده در این  ،غنا، نیجریه، اندونزی و انگلستانکشورهای که  نشان دادها بررسی ،عالوه بر این است.

مورد توجه قرار در مطالعات انجام شده  ،بیش از دیگر عواملکه  یموفقیت. عوامل کلیدی انددادهبه خود اختصاص را موضوع 

( 3)کنسرسیوم خصوصی قوی، ( 2)تقسیم و تخصیص مناسب ریسک، ( 1) عبارت بودند از: به ترتیب فراوانی ،اندگرفته

که روش پرسشنامه و مطالعه موردی،  دادنتایج این پژوهش همچنین نشان حمایت سیاسی. ( 4)و چارچوب قانونی مناسب، 

وهشگرانی پژ مسیری روشن را پیش روی تواند. این پژوهش میاندبوده هاپژوهشمورد استفاده در این  یهاروشبیشترین 

ها و به شرکت نماید باز مند هستندعالقه خصوصی-دولتیمشارکت بخش  یهاپروژهکه به موضوع عوامل کلیدی موفقیت در 

در این نوع قراردادها هستند کمک نماید تا پیش از ورود به  مشارکتدنبال های دولتی و خصوصی که بههای بخشو سازمان

 ها و الزامات این نوع همکاری را برآورده نمایند.این عرصه، توانمندی

 های زیرساخت، پروژهخصوصی-دولتیعوامل کلیدی موفقیت، مشارکت بخش  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه: .1

چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای  هادولت، 2008و  2007 یهاسالصادی در بحران جهانی اقت پس از

ها در پیدا کردند. بسیاری از دولت خصوصی-دولتیاستفاده از سیاست مشارکت بخش  رغبت زیادی برای ،در حال توسعه

برای به حداقل رساندن کمبودهای زیرساختی خود، به دنبال استفاده از سرمایه و تجربیات بخش خصوصی  ،سراسر دنیا

همچون مدیریت  ییهاحوزهدر  زیادی ، تحقیقاتهای اخیردر سال هامشارکتبا توجه به افزایش استفاده از اینگونه  هستند.

 است. های مشارکتی انجام شدهپروژه [5]و تدارکات [4]، پایداری اقتصادی[3]، مدیریت روابط[2, 1]ریسک

که مورد توجه زیادی واقع شده است، عوامل کلیدی  خصوصی-دولتیمشارکت بخش  یهاحوزهدر دهه اخیر، یکی از 

بر روی مطالعات  [6]کی و همکارانتوسط  ی انجام شدهمرور مطالعهاست. این موضوع در  بوده هاپروژهاینگونه موفقیت در 




