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 چكیده

تاًک جْاًی  گضاسؽ تشجوِ  "خلَكی  ٍ هحیظ کؼة ٍکاس –هـاسکت عوَهی  "کتاب
َاى -هیی  "71060دةسال  اةسزابی تداةکات به ش وه مشاةکت عاومی خصوصی "تا عٌ

 تْثیَد  تا ّذف  خلَكی -تاؿذ کِ دس آى هعیاسّایی تشای اسصیاتی ًظام هـاسکت عوَهی

خلَكی اسائِ ؿیذُ اػیتق لثیز اص ؿیشٍ       -عوَهی هـاسکت تشای گزاسی ػیاػت فشایٌذ
تَػظ هعاٍى ٍلت ٍصیش دسخلَف تعشیی  ٍ    "ػخي آغاصیي"فلَل اكلی کتاب اتتذا 
ِ "خلَكی ٍ هعشفی ػاختاس کتاب ٍ تعذ اص آى  -اّویت هـاسکت عوَهی آٍسدُ  "دیثاچی

سدق اهیا  ؿذُ اػتق ّشچٌذ ایشاى دس فْشػت کـیَسّای اسصییاتی ؿیذُ دس کتیاب لیشاس ًیذا      
َاالت هغشح ؿذُ دس کتاب هی َاًذ دس اسصیاتی ٍضعیت )ؿاخق( هتذٍلَطی، هعیاسّا ٍػ ت

َاى هثٌای اٍلیِ هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ ٍ تیَهی  -هـاسکت عوَهی -خلَكی کـَس ِت عٌ

َاى   ػاصی ؿَدق اص آًجا کِ ایي تحث، هَضَعی کاستشدی اػتق ایي کتاب سا هی َاى ِت عٌی ت
-َى عولیاتی ٍ کاستشدی تا یک هتي علوی عثمِ تٌذی ًوَد ّوچٌییي هیی  کتاتی دس صهشُ هت

َاى اص آًْا دس ساػتای آػیة ؿٌاػی هحیظ کؼة ٍکاس هلیی اص هٌظیش هـیاسکت عویَهی      ت
 خلَكی اػتفادُ ًوَدق

 

ؿیاخق هـیاسکت عویَهی     -ٍ کیاس  ؿیاخق کؼیة   -هحیظ کؼة ٍ کیاس  ها: کلیدواژه
 خلَكی
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 اثر یاتیشكلیارزو  ثرا توصیفو  معرفی .1

 ساختاة کتاب 0.0
كیفحِ اٍل آى دس لالیة    ۵۲كفحِ تذٍیي ؿذُ اػت تیذیي تشتییة کیِ     ۹۰۳دسکز کتاب دس 

ی، خالكِ اجشایی ٍ اكغالحات،  كفحِ آى دس تشگیشًذُ ػیِ   ۷۶دیثاچِ، ػخي آغاصیي، لذسدًا
تْای کتاب ػِ  پیَػت   ق  كفحِ تٌظین ؿذُ اػت 1۳1 دسفلز اكلی کتاب ٍ دسًا

تَػظ هعاٍى ٍلت ٍصییش دسخلیَف     "ػخي آغاصیي"ؿشٍ  فلَل اكلی کتاب اتتذا  لثز اص
ویت هـاسکت عوَهی ِ "خلَكی ٍ هعشفی ػاختاس کتاب ٍ تعیذ اص آى   -تعشی  ٍ ّا  "دیثاچی

َپض کیالسٍع دس    َل َلفیي اكلی کتاب السًغ کاستش ٍ آگَػیت آٍسدُ ؿذُ اػتق دیثاچِ تَػظ ه
ِ     -ویَهی هَسد هَضَعاتی ّوچیَى تعشیی  هـیاسکت ع    ین ًتیات، یافتی ّیا ٍ  خلَكیی، ّا
ط ِت ًحَُ اسصیاتی هـاسکت عوَهی خلَكی کـَسّا تذٍیي ؿیذُ اػیتق  دس   -اعالعات هشَت

ی، خالكِ اجشایی ٍ اكغالحات، هتي اكلی کتاب آٍسدُ ؿذُ اػتق    اداهِ کتاب پغ اص لذسدًا
 فصول کتاب  7.0

 فلز اٍل   
َاى  خلَكیی   -َهی تیِ ؿییَُ هـیاسکت عویَهی    اسصیاتی تذاسکات عو"فلز اٍل کتاب تا عٌ

طی، ًحیَُ تیذٍیي       1۲دس  "۵۰1۶تشای ػال ٍَل كفحِ تذٍیي ؿذُ اػت دس ایي فلیز تیِ هتیذ
ّای تحت پَؿیؾ  ّا، تثییي حَصُآٍسی دادُ پشػـٌاهِ، فْشػت کـَسّای هٌتخة، ًحَُ جوع

َال ٍ َال   ۲۰پشداختِ ؿذُ اػیتق الثتیِ خالكیِ اعالعیات      اهثال آىّش ػ ُ ؿیذُ   پاػی  داد  ػی
 کـَس هٌتخة دس پیَػت اٍل آٍسدُ ؿذُ اػتق    ۲۵تَػظ 

 فلز دٍم    
َاى  یادی تیشای هـیاسکت عویَهی       "فلز دٍم کتاب تا عٌ  -چیاسچَب همشساتیی ٍ تشتیثیات ًْ

َاى ایي فلز تیش هیی   ۶دس  "خلَكی ًَِ کِ اص عٌ -كفحِ ِت سؿتِ تحشیش دسآهذُ اػتق ّواًگ

خلَكیی، ؿییَُ تٌظیین همیشسات      -عویَهی آیذ دس ایي فلز ِت چاسچَب همشسات هـاسکت 
ى هـیاسکت عویَهی   -ًاظش تش هـاسکت عوَهی ، خلَكیی  -خلَكی، دسكذ اػتفادُ اص لاًَ

ادی هختل  اجشای همشسات هـاسکت عوَهی ٍاحیذ هـیاسکت     -تشتیثات ًْ خلَكی ٍ ًمیؾ 
ِ   ؿواسُدس کـَسّای هٌتخة پشداختِ ؿذُ اػتق پیَػت  یذی چیاسچَب   دٍم ِت ًحیَُ عثمی ٌت

 کـَس اختلاف داسدق ۲۵خلَكی دس  -ی تشای هـاسکت عوَهیهمشسات
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 فلز ػَم  
َاى  ّای هفَْهی دسگضاسؽ اسصیاتی تیذاسکات عویَهی تیِ ؿییَُ     حَصُ"فلز ػَم کتاب تا عٌ

تا ّذف تثیییي هفْیَهی اجیضای چشخیِ عویش       "۵۰1۶خلَكی تشای ػال -هـاسکت عوَهی
خلَكیی،   -اسکت عوَهیخلَكی دس چْاس حَصُ آهادُ ػاصی هـ -عشح هـاسکت عوَهی

ییذُ هـییاسکت عوییَهی -تییذاسکات هـییاسکت عوییَهی َاػییت ـً  -خلَكییی، پیـییٌْاد دسخ
كیفحِ تیِ سؿیتِ تحشییش      ۳۹خلَكیی دس   -خلَكی ٍ هذیشیت لشاسداد هـاسکت عویَهی 

 حیَصُ هفْیَهی )آهیادُ ػیاصی،     ۳دسآهذُ اػتق دس پیَػت ػَم ِت سٍؽ اهتیاصدّی  تیِ اییي   

َاػت  پیـٌْادّای تذاسکات، ذُ ٍدسخ  لشاسداد( پشداختِ ؿذُ اػتق هذیشیت ـً
 های فنی، ادبی و اةجاع دهیوزژگی 1.0

ٍاى ٍییشایؾ ادتیی هٌاػیثی      ؿتاسی یتذػت اػت ٍ اص تشجویِ س ِت عَس کلی کتاب ِت لحاػ ًَ

خیَسدق فمیظ   تشخَسداس اػتق اص جٌثِ كفحِ آسایی، حشٍفچیٌی ٍققق  هـیتلی تیِ چـین ًویی    

 تاؿٌذقا ًؼخِ اكلی التیي اص کیفیت خَتی تشخَسداس ًویاؿتال دسٍى کتاب دس همایؼِ ت

اسجا  دّی کتاب اػتاًذاسد ٍ هٌاػة اػت ٍ اهتاى دػتشػی ِت ػیایت ّیای هعشفیی ؿیذُ اص     

 عشیك ایٌتشًت ٍجَد داسدق

 
 ارزیاتی محتوایی اثر  .2

خلَكیی   -تا تَجِ ِت ایٌتِ کتاب حاضش تا ّذف تثییي ًحَُ اسصیاتی ًظام هـیاسکت عویَهی  

ٍ ػٌجؾ آى تشای کـَسّای هٌتخة تذٍیي ؿذُ اػت ِت ًحَی هفیاّین ٍهعیاسّیای اسصییاتی    

یذاف    دّذق اها هغالة کتیاب چٌیذاى    خلَكی سا آهَصؽ هی -هـاسکت عوَهی تٌاػیة تیا ّا

گاّی ًذاسدق هغالیة کتیاب تلیَیشی اص لاتلییت     ّاّای هلَب سؿتِ شفلزٍ ػ دسػی ی داـً

ٍلتتذاسکاتی اى هیّا دس اجشای پشٍطُد دّذکِ تیـتش جٌثِ کیاستشدی داسد ٍ  ّای هـاسکتی سا ـً

ٍلیِ عاللِ هٌیذاى ٍ پظٍّـیگشاى دس حیَصُ هثاحیث هـیاسکت عویَهی         –پاػخگَِت ًیاصّای ا

 تاؿذقخلَكی هی

دس اتتذای کتاب ٍ تثیییي چْیاس حیَصُ هفْیَهی      ؿذُ ی تعشی ّاٍاطُ ٍ تخللی اكغالحات
ٍ   پیـیٌْادّای  تذاسکات، )آهادُ ػاصی، یذُ  َاػیت ـً دسفلیز چْیاسم    لیشاسداد(  هیذیشیت  دسخ

ذُ کتاب هی َاًٌ  دّذقکتاب، دیذجاهعی ِت خ
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ط هٌاتع دسضوي، تا ٍجَدی کِ اها ّوچٌیاى هغالیة    ٍ لثز اصآى اػت ۵۰1۶ِت ػال  کتاب هشَت
 تاؿذق هیکاستشدی ٍِت سٍص 

 
 نتیجه گیری   .3

 
 نظرزه کلی   0.1

َاى تِ عٌَاى کتاتی دس صهشُ  اص آًجا کِ ایي تحث، هَضَعی کاستشدی اػتق ایي کتاب سا هی ت

هتَى عولیاتی ٍ کاستشدی تا یک هتي علوی عثمِ تٌذی ًوَد تِ عثاستی کتاب تیـتش یک 

هعیاسّایی "اػت عثاستٌذ اص دػتَسالعوز اػت ٍ هْوتشیي هَضَعاتی کِ تِ آى پشداختِ ؿذُ 

خلَكی تشحؼة ادتیات علوی هَضَ  ٍ  -ّای هـاسکت عوَهیتشای اسصیاتی ًظام

 -هالحظات الصم جْت هَفمیت دس پشٍطُ ّای هـاسکت عوَهی "، "تجاسب کـَسّا

هشاحز هـاسکت عوَهی خلَكی ٍ لَاًیي  "، "ّای تذاسکاتیٍظای  دػتگاُ"، "خلَكی

،  "ّای هـاسکتیّا دس اجشای پشٍطُهمایؼِ لاتلیت تذاسکاتی دٍلت"، "هَسد ًیاص ّش هشحلِ

 ٍ اهثال آىق  "خلَكی -تثییي چشخِ عوش پشٍطُ ّای هـاسکت عوَهی

َایی کتاب تِ  دس ایي لؼوت  تا تیاى ًماط لَت ٍ ضع  هتي کتاب، تلَیشی اص ٍضعیت هحت

 ؿشح ریز اسائِ هی ؿَد۴

 نقاط قوت:-

  تشخَسداس اػتق  ًظن هٌغمی هغالة کتاب اص 

 ُگیشی هیضاى ایي اثش یک کتاب علوی تا پیَػتگی الصم اػت کِ دس آى ًحَُ اًذاص

 ای تَضیح دادُ ؿذُ اػتق خلَكی تِ سٍؽ پشػـٌاهِ -هـاسکت عوَهی
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 ُگیشی هیضاى هـاسکت کتاب ِت دلیز تیاى هفاّین، پیؾ ًیاصّا، الضاهات ٍ ًحَُ اًذاص

َاًذ دس پشٍط خلَكی هی -عوَهی  ّای ٍالعی کاستشد داؿتِ تاؿذقُ ت

 ّا کِ ِت تفلیز  ّا اعالعات اػتخشاج ؿذُ اص پشػـٌاهِ ِت سغن حجن تاالی پیَػت

تَاًذ اعالعات هفیذی اصکـَسّای هَسد تشسػی ّا آٍسدُ ؿذُ اػت هیدس پیَػت

 هٌذاى حَصُ هـاسکت عوَهی خلَكی لشاس دّذق دس اختیاس فعالیي ٍ عاللِ

 ٍلَطی آى تَػظ  اب لاتز تَهیالگَی پیـٌْادی کت ػاصی تشای کـَس اػتق صیشا هتذ

ٍ ّوچٌیي  ؿذُتذٍیي  ۵کاسؿٌاػاى تاًک جْاًی، ًْادّای هعتثش ٍ هـاٍساى خثشُ

 کـَس تا ػغح تَػعِ یافتگی هختل  تؼت ؿذُ اػتق ۲۵سٍؽ هزکَس تشای 

  ،اص عشفی ایي اسصیاتی تشای تشخی اص کـَسّای هٌغمِ ّوچَى کـَسّای پاکؼتاى

افغاًؼتاى، عشاق، تاجیتؼتاى، لضافؼتاى، لشلیضػتاى، لثٌاى، هلش ٍ اسدى ٍ کـَسّای 

 اػتق  ؿذُ صیادی)هـاتِ کـَس ایشاى( اًجام  تَػعِ دسحال

 ای هغشح ؿذُ ّتَاى تا سٍؽ سٍؽ ٍ هعیاس تاًک جْاًی دس کتاب حاضش سا هی

 ۲اکًََهیؼت اعالعات ٍاحذ، ESCAP۳ ، ۹اسٍپا هتحذ هلز التلادی کویؼیَى تَػظ

 خلَكی تاّن همایؼِ ًوَدق -دسخلَف اسصیاتی هحیظ هـاسکت عوَهی

 ّا ٍ هعایة سٍؽ اسصیاتی دس پایاى فلز اٍل تغَسخالكِ کوثَدّا، هحذٍدیت

 پیـٌْادی تَػظ ًَیؼٌذگاى اكلی کتاب هغشح ؿذُ اػتق

                                                                                              
   آًْب رکش ضذُ است. اسبهی 13تب  ۹دس لسوت لذسداًی کتبة صفحبت  2

3
 UNECE, "National PPP readiness self-assessment_english," 2010 

4
 ESCAP, "Public-Private Partnerships Readiness Assessment," 2011. 

5
 The Economist, "Evaluating the environment for public-private 

partnerships in Latin America and the Caribbean," 2014. 
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  اعتثاس »ٍ  «تاسی  اساِئ»، «ّای هَسدتشسػیحَصُ»سٍؽ ٍ هعیاس تاًک جْاًی اص  هٌظش

 -ّای هغشح دسخلَف اسصیاتی هحیظ هـاسکت عوَهیاص گضاسؽ «ػٌجی

 ۷تش اػتقخلَكی هٌاػة

 :نقاط ضعف-

  ُاص آًجا کِ ایشاى جض کـَسّای هَسد اسصیاتی دس کتاب  ًثَدُ اػت تشای خَاًٌذ

 ٍضعیت ایشاى چگًَِ اػتق آیذػَال پیؾ هی

                                                                                              
6

ّبی هَسد بشسسی دس اسصیببی هحیط هطبسکت بب دس خصَظ پَضص حَصُ ضذُ هطشحی ّب گضاسشاکثش  

 اسصیببی گضاسش دس« لبًًَی ٍ حمَلی چبسچَة» حَصُ ًوًَِ، بخص خصَصی، تمشیببً هطببِ ّستٌذ. بشای

 فشآیٌذ ٍ لَاًیي» ّبیحَصُ بب -هعبدل اکًََهیست اطالعبت ٍاحذ -خصَصی بخص بب هطبسکت هحیط

 ٍ ESCAP- - خصَصی بخص بب هطبسکت آهبدگی اسصیببی گضاسش اص« خصَصی -هطبسکت عوَهی

 هطبسکت آهبدگی اسصیببی گضاسش اص« پشٍطُ هذیشیت/ لبًًَی چبسچَة/ دٍلت» ّبیحَصُ هطببِ ّوچٌیي

همشساتی ٍ تشتیببت  چبسچَة»ٍ هطببِ حَصُ  -اسٍپب بشای هتحذ هلل التصبدی کویسیَى -خصَصی بخص بب

 .ببضذ یه -یجْبً ببًکاص گضاسش  «ًْبدی

سٍصتش است. ّبی هَجَد بِی دس خصَظ تبسیخ اسائِ ًسبت بِ  توبم گضاسشجْبً ببًک گشٍُاهب گضاسش  

تش ّستٌذ، چشاکِ ی اسجحجْبً ببًکاکًََهیست ٍ گضاسش  اطالعبت اص جٌبِ اعتببسسٌجی، گضاسش ٍاحذ

گزاسی چٌذجبًبِ ٍ هتذٍلَطی الگَی گضاسش تین ٍاحذ اطالعبتی اکٌَهیست بب هطَست بب صٌذٍق سشهبیِ

ّبی گضاسش ببًک جْبًی ببکوک کبسضٌبسبى ببًک جْبًی ٍ ّوچٌیي گشٍّی اص ریٌفعبى هبًٌذ آطاًس

ست ٍ ّوچٌیي دس ّشدٍ گضاسش سٍش اسصیببی ا ضذُ جبدیاخصَصی  -سبصی هطبسکت عوَهیجْبًی پیبدُ

است. البتِ گضاسش  ضذُ صیبدی تست  تَسعِ دسحبلخصَصی بشای کطَسّبی  -هحیط هطبسکت عوَهی

ببًک جْبًی اص اعتببس بیطتشی دس همبیسِ بب گضاسش اکًََهیست بشخَسداس است چَى دس گضاسش 

است،   ًُوَد  استفبدُی ٍ کوتش اص پشسطٌبهِ وللال يیبّبی اکًََهیست جْت اسصیببی کطَسّب بیطتش اص دادُ

 سئَال پشسطٌبهِ تْیِ ضذُ است.  ۰0اهب اطالعبت گضاسش ببًک جْبًی فمط اص طشیك 

 

 



 07 کسة وکاد  طو مح  خصوصی – یکتاب مشادکت عةوم واتینقد و ادا

  دس فلز دٍم تِ هَضَ  چاسچَب همشساتی ٍ تشتیثات ًْادی تشای هـاسکت

 -خلَكی ٍ دسكذ تتاسگیشی همشسات هشتثظ تا هـاسکت عوَهی -عوَهی

خلَكی دس کـَسّای هٌتخة پشداختِ ؿذُ اػت  اها تِ هعشفی ٍ تحلیز خَد 

ٌوا، سٍیِ حمَلی ٍ اهثال آى ّا، اكَل ساّهحتَی داخز لَاًیي، همشسات، ػیاػت

 پشداختِ ًـذُ اػتق 

 ،دسخَاػت  پیـٌْادّای تذاسکات، دس فلز ػَم تِ چْاسحَصُ هفَْهی )آهادُ ػاصی

لشاسداد( دسحذ آؿٌایی تا ّش حَصُ هغالثی تَضیح دادُ ؿذُ اػت ٍ  هذیشیت ًـذُ ٍ

ؼة گیشی ّش یک تَضیح دادُ ؿذُ اػت اها تشای کدس پیَػت ػَم ًحَُ اًذاصُ

 تاؿذق تش هیاعالعات تیـتشدس هَسد ّش یک،  ًیاص تِ هغالعِ عویك

 خلَكی پشداختِ ًـذُ  -دسکتاب ِت توام هَضَعات حَصُ هـاسکت عوَهی

ا  سٍؿْای هـاسکتی، دالیز اًتخاب  اػتق تشای ًوًَِ هَضَعاتی ّوچَى۴ اًَ

سکتی، ّای هـاسکتی، ًحَُ تٌظین لشاسداد هـاعشحسٍؽ هـاسکتی، ًحَُ تشسػی

ّا، تجشتیات هَفك ًٍاهَفك کـَسّا، ًحَُ سٍؿْای تاهیي هالی، هذیشیت سیؼک

ّا، ًحَُ تشسػی تاصاس جْت پزیشؽ ػٌجی عشحتشگضاسی هٌاللات، ًحَُ اهتاى

، خلَكی -ّای هـاسکت عوَهیاسصیاتی اسصؽ پَل تشای پشٍطُسٍؽ  ّا،سیؼک

 هـاسکتیققق ًحَُ سفع اختالف دس لشاسدادّای 

 کاةبردها  7.1

هغالة کتاب تا گزؿت چٌذ ػال اص تذٍیي آى ّوچٌاى تِ سٍص ٍ کاستشدی اػتق هْوتشیي 

 -ّای هـاسکت عوَهی هٌذاى ٍ ریٌفعاى عشحکاستشدّای کتاب تشای پظٍّـگشاى، عاللِ

 خلَكی ِت ؿشح ریز اػت۴

 خلَكی، پیؾ ًیاصّا ٍ هشاحز اًجام آى -آؿٌایی تا هفَْم هـاسکت عوَهی 
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  خلَكی -ّای هـاسکت عوَهی هعیاسّای اسصیاتی ًظامهعشفی 

 هغالعِ تغثیمی کـَسّا تا کوک هعیاس اسصیاتی ًظاهْای هـاسکت عوَهی- 

 خلَكی

 ُّای تذاسکاتیهعشفی ًمؾ ٍ ٍظای  دػتگا 

 یي هَسد ًیاص  تیاى لًَا

 اتپ شنهاد  1.1

  طی، ّشچٌذ ایشاى دس فْشػت کـَسّای اسصیاتی ؿذُ دس کتاب لشاس ًذاسدق اها هتذٍَل

تَاًذ دس اسصیاتی ٍضعیت )ؿاخق( هعیاسّا ٍػَاالت هغشح ؿذُ دس کتاب هی

ٍلیِ هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ ٍ  -هـاسکت عوَهی َاى هثٌای ا خلَكی کـَس تِ عٌ

تَاى اص آًْا دس ساػتای آػیة ؿٌاػی هحیظ کؼة ػاصی ؿَدق ّوچٌیي هیتَهی

 ادُ ًوَدقٍکاس هلی اص هٌظش هـاسکت عوَهی خلَكی اػتف

 ّای اػٌاد تاالدػتی تَاًذ دس عولیاتی ًوَدى ػیاػتضوي ایٌتِ ایي کتاب هی

ّای کالى تَاًذ دس پشٍطُکاستشد داؿتِ تاؿذ، اص هَضَعات هغشح ؿذُ دس کتاب هی

ٍلت التتشًٍیتی،ققق اػتفادُ ًوَدق  صیشػاختی ؿْشداسی، هخاتشات، د

 

 نامه کتاب

َالفضز عثاػی، ًلیشی الذم هعاًٍیت اهیَس   ، چیاج اٍل،  خلَكی -هـاسکت عوَهی(ق 1۹۳۷)علی ٍ ات

ٍصاست اهییییییییَس التلییییییییادی ٍ داساسیییییییییی۴ پیییییییییک ًییییییییَسق    -التلییییییییادی





 


