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 چکیده

ی بختش صصوصتی بترای اجترای هاسترمای شهرداری شیراز چندین سال استت در راستتای جت   
اما در ج   سرمای  گت ارا  چنتدا  مو تب نهتوده  ،یی را تعریف نمودههای زیرساصتی، پروژههاپروژه

 در  تمایت  عتواملی استت کت  ستهج ایعتاد عتدم بندی اولویت و است. هدف این پژوهش، شناسایی
شتهرداری شتیراز شتده انتد.  «صصوصی -عمومیمشارکت »ی هاگ ارا  ب  مشارکت در پروژه سرمای 

عام  از ادبیات استخراج شد و ب  عنوا  پرسشتنام  دور نختتت دل،تی، بت   15برای شناسایی عوام ، 
صهرگا  ک  با روش هد مند قضاوتی انتخا  شده بودند، داده شتد. در پایتا  دور نختتت، عتبوه بتر 

ام  پیشنهاد کردند ک  در دور دوم بر روی هم  ع 13عام ، صهرگا  نیز  13حاص  شد  توا ب بر روی 
آنها توا ب ب  دست آمد. در هر دور، عبوه بر پرسشنام ، از مصاحه  نیم  ساصتار یا ت  نیز برای آگتاهی 

عام  شناسایی شد ک  بر اساس آنهتا  26از تعربیات صهرگا  است،اده شد. در پایا  اجرای روش دل،ی، 
گ ارا  ک  با روش هد مند قضاوتی برگزیده شده بودند، داده  ر از سرمای ن، 20پرسشنام  ای تهی  و ب  

ی دریا تی از سرمای  گ ارا  با روش تحلی  رابط  ای صاکتتری اولویت بندی شتد. هاشد. سپس پاسخ
 در مو قیتت میتزا  استاس بتر وابتتت ، یهاسازما  و شهرداری مدیرا  نشد  ارزیابی»نتایج نشا  داد 

، «وابتت  یهاسازما  و شهرداری در مدیریتی یهامهارت و دانش تعرب ، کمهود»، « ارگ سرمای  ج  
 پتایین»و  «گت اری سترمای  حتوزه در آ  ب  وابتت  یهاسازما  و شهرداری یهامشی صط ثهات عدم»

 یهاستازما  و شتهرداری متدیرا  بین در مدت بلند مصالح ب  نکرد  توج  و نگری آینده میزا  بود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 مقال  حاضر، برگر ت  از پایا  نام  کارشناسی ارشد با همین عنوا  می باشد..  1

  )نویتنده متئول( Mahmood.Management@gmail.com 
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 گ ارا  شده بودند. در سرمای  تمای  مهم ترین عواملی بودند ک  سهج ایعاد عدم ،«وابتت 

(، پروژه مشارکتی، عدم تمای  ب  سرمای  گ اری، PPPصصوصی ) -مشارکت عمومی :کلیدي هايواژه

  (GRAموانع سرمای  گ اری، شهرداری شیراز، روش دل،ی، تحلی  رابط  ای صاکتتری )

 

 مقدمه -1

شهرداری ب  عنوا  یک نهاد عمومی غیر دولتی، وظایف گونتاگونی بتر عهتده دارد 

ی شهروندا  و تتممین هاتوا  گ،ت مهم ترین آنها، برآورده کرد  نیازها و صواست می ک 

گتتردگی وظایف شتهرداری در قهتال شتهروندا  و ا تزایش  ر اه و آسایش آنا  است.

در  ها  از شتهرداری، ستهج شتده کت  شتهرداریروز ا زو  نیازها و انتظارات شهروندا

تممین منابع مالی مورد نیاز برای ارائ  صدمات گوناگو  ب  آنتا ، بتا مشتکبت  راوانتی 

روبرو شوند. از یک طرف درآمد شهرداری بترای بترآورده کترد  تمتامی نیازهتا کتا ی 

شتوند، می نیتت و از طرف دیگر ا زایش عوارض ک  سهج ا تزایش درآمتد شتهرداری

اد مقاومت آنها را ب  دنهتال صواهتد داشتت. در پتی نارضایتی شهروندا  و ب  احتمال زی

تمکیتد داشتت،  هاک  بر استتقبل متالی و درآمتدی شتهرداری 1362قانو  بودج  سال 

نیتز بطتتور چشتمگیری کتاهش یا تتت کت  مشتتک   های دولتت بتت  شتهرداریهتاکمک

در واقتع، رشتد ستریع جمعیتت شتهری، ا تزایش را دو چنتدا  ستاصت.  هاشهرداری

ی محلی )شهرداری(، واگ اری بعضی وظایف دولتت هاروندا  از حکومتانتظارات شه

بدو  واگ اری منابع ب  آنها، و کاهش شدید درآمدهای ناشی از ستاصت  هاب  شهرداری

و در نتیعت ، ا تزایش  هاو ساز، سهج ا زایش شکاف بین درآمدها و مختارج شتهرداری

ی اساستی هتاین یکتی از چالش(. همچن136: 1390نیاز مالی آنها شده است )موسوی، 

ی ناپایتدار ماننتد هابت  درآمتد ها، اتکتای شتدید شتهرداریهانظام درآمتدی شتهرداری

شود. علت ناپایداری این درآمدها این است ک  در می درآمدهای ناشی از ساصت و ساز

نیز بتا مشتک  متالی  هاصورتی ک  بحرانی در بخش ساصت و ساز بروز کند، شهرداری

ایتن وضتعیت ستهج شتد کت   (.2: 1387هند شتد )هاشتمی و طاهرصتانی، روبرو صوا
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ی جدیدی برای تممین منتابع متالی صتود بی،تنتد. هاب   کر است،اده از روش هاشهرداری

را برانگیخت کت  بت  نحتوی  هاوجود منابع مالی  راوا  نزد بخش صصوصی، شهرداری

شتارکت بختش صصوصتی در ارائت  بتوانند از این منابع گتترده است،اده کنند. معموالً م

صدمات عمومی )آنهایی ک  باید توسط دولت ارائ  شوند و آنهایی ک  باید توسط دولت 

 -مشتارکت عمتومی»ارائت  شتوند(، بت  روشتی استت کت  بت  آ   هامحلی و شهرداری

توا  تمثیر مشارکت بخش صصوصی را، در دو سطح ملتی می شود.می گ،ت  1«صصوصی

، ا زایش سرمای  گ اری و مشارکت بختش در سطح ملی بررسی قرار داد:و محلی مورد 

صصوصی، سهج ا زایش تولید ناصالص داصلی، ا زایش اشتغال، ا زایش درآمتد متردم و 

، مشتارکت و سترمای  گت اری بختش سطح محلتیا زایش ر اه عمومی صواهد شد. در 

رداری در تتممین صصوصی سهج ا زایش درآمدهای پایدار شهرداری شده، مشکبت شه

توستع  متتواز  »تواند با اطمینتا  بیشتتری بترای می منابع مالی کاهش یا ت ، شهرداری

 برنام  ریزی کند. «توسع  پایدار شهری»و  «شهری

 

 بیان مسأله پژوهش -2

ی مشتارکتی شتهرداری هاسازما  سرمای  گ اری و مدیریت پروژه» 1386در سال 

آمتار ی بخش صصوصتی استت. امتا هاتمسیس شد ک  وظی،  اش ج   سرمای  «شیراز

شتیراز نتتهت بت  دهد کت  می ی مشارکتی انعام شده، نشا هامربوط ب  سرمای  گ اری

دیگر کبنشهرهای کشور )تهرا ، تهریتز، مشتهد و اصت،ها ( در زمینت  جت   سترمای  

 .گ ارا ، چندا  مو ب نهوده است

 

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Public-Private Partnership (PPP) or (P3) 
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 يهامیزان سرمایه گذاري مشارکتی در شهرهاي کشور در سال: 1جدول 

 1389و  1387 

 شهر رته 
 1387سرمای  گ اری مشارکتی در سال 

 توما (میلیارد )

 3635 تهریز 1

 1115 تهرا  2

 116 مشهد 3

 32 اص،ها  4

 20 قم 5

 18 شیراز 6

 1388 شهرها، گ اری کب سرمای  تخصصی کارگروه دبیرصان : منهع
 

 شهر رته 
 1389سرمای  گ اری مشارکتی در سال 

 توما (میلیارد )

 1142 تهریز 1

 1030 مشهد 2

 818 رشت 3

 702 همدا  4

 168 اص،ها  5

 3 شیراز 11

 1390 کشور، شهرهای کب  گ اریسرمای  کمیت : منهع
 )توج : تنها بخشی از جدول ارائ  شده است(

 

، شتتیراز از نظتتر میتتزا  جتت   ستترمای  گتت اری 1389و هتتم  1378هتتم در ستتال 

، میتزا  89مشارکتی، اصتبف بتیار زیادی با دیگر شهرها داشت. بویژه اینکت  در ستال 

نیز کمتر بتوده استت و شتیراز در ایتن  87ج   سرمای  گ اری مشارکتی حتی از سال 
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و پتیش از آ (  89)ستالهای  90ل زمین  پیشر تی نداشت  است. در معموع، پتیش از ستا

مشتارکتی شتده کت  پتروژه  12سازما  سرمای  گ اری شیراز مو ب ب  عقد قرارداد برای 

 1391با مشتکبتی روبترو شتده و تتا نیمت  دوم ستال  هااجرای چند مورد از آ  پروژه

یک مورد ب  پایا   تنهاپروژه،  12. از میا  این وضعیتشا  بطور کام  مشخص نشده بود

، در مرحل  کلنگ زنی قترار داشتتند. 1391است و حتی تعدادی نیز تا پایا  سال رسیده 

 یتوما  توسط شتهردار اردیلیم 600ب  ارزش  یگ ار  یبتت  سرما کنیز، ی 90در سال 

 1، تنهتا 90ستال  یهتاپروژه نیبود. از بت یپروژه مشارکت 24ک  شام  شد؛ ارائ   رازیش

نشتد.  دایپ یگ ار  ی، سرماهاپروژه گرید یگ ار شد و برا  یپروژه مو ب ب  ج   سرما

بت  صتورت پتروژه  90کت  در ستال  ییهتامورد از پروژه 8ک   دیسهج گرد طیشرا نیا

و  ب  صورت اوراق مشتارکت ارائت  شتوند 91بودند، در سال شده ارائ   یگ ار  یسرما

  .بقی  ب  سازما  قطار شهری شیراز واگ ار شدند

 
ي فعال در حوزه سرمایه گذاري مشارکتی در هاعملکرد تعدادي از شهرداري :2جدول 

 1390سال 

 شهرداری ردیف
قراردادهای  ارزش

 منعقد شده

ی در حال تهدی  هاپروژه ارزش
و در حال م اکره  ب  قرارداد

 اولی 

 رصتهای  ارزش
گ اری شناسایی سرمای 

 شده

 20000 4200 4650 تهرا  1

 15000 2000 2500 تهریز 2

 5000 2000 2000 مشهد 3

 10000 2000 500 اص،ها  4

5/66 شیراز 6  3/42  4/251  

 ( 1392)منهع: سایت سازما  امور سرمای  گ اری و مشارکت شهرداری تهریز، 

 

شتیراز هتم از نظتر ارزش قراردادهتای  1390شود در ستال می همانگون  ک  دیده
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بتا  یاریی در حال تهدی  ب  قرارداد اصتبف بتتهانظر ارزش پروژه ازهم  منعقد شده و

شت. از بتت  سرمای  گ اری معر تی شتده توستط ستازما  سترمای  دا دیگر کبنشهرها

 شتهریورتتا باشد، تنهتا یتک پتروژه می پروژه12ک  شام   1391گ اری شیراز در سال 

منتهی ب  عقد قرارداد شده است. با توجت  بت  اینکت  شتیراز بت  عنتوا  پایتختت ، 1392

همچنین بدلی  شهرت جهتانی رود و می  رهنگی کشور و سومین حرم اه  بیت بشمار

آ ، عدم استقهال سرمای  گ ارا  از سرمای  گ اری در این شهر، نشا  دهنتده مشتکبتی 

است ک  سرمای  گ ارا  این شهر با آنها روبرو هتتند. اگر بخواهیم عدم سرمای  گ اری 

و مشارکت بخش صصوصی را ب  عوام  کب  ملی همچو  تورم، بی ثهاتی قیمتت دالر 

 کبنشتهر تهترا ، تهریتز، مشتهد و اصت،ها  4ارتهاط دهیم، پتس چگونت   هاتحریمو یا 

ب  ثهتت برستانند  میلیارد توما  قرارداد مشارکتی 14000بیش از معموعاً توانتت  اند ک  

(، در 1391ی اقتصادی شهرداری مشتهد، ها)سازما  مدیریت سرمای  گ اری و مشارکت

میلیتارد تومتانی و در  600بتت   1390یراز در سال نهایت، با توج  ب  اینک  شهرداری ش

ی هامیلیارد تومانی را تعریف کرده، اما در بودج  ستال 1000بخشی از بتت   1391سال 

میلیارد تومتا  تتممین بودجت  از طریتب  200و  150، ب  ترتیج تنها روی 1392و  1391

ری نیتز امیتد دهتد صتود شتهردامی سرمای  گ اری مشارکتی حتا  کرده است، نشتا 

هدف این پژوهش، کمک ب  شتهرداری شتیراز از باالیی ب  ج   سرمای  گ اری ندارد. 

 باشد:می پرسش زیر 2ب   طریب پاسخگویی

عوام  مؤثر بر عدم تمای  سرمای  گ ارا  بت  مشتارکت و سترمای  گت اری در  -1

 صصوصی شهرداری شیراز، چیتت؟ -ی مشارکت عمومیهاپروژه

 از چ  اولویتی برصوردار هتتند؟ عوام  شناسایی شده -2
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 ادبیات و پیشینه تحقیق -3

 خصوصی -تعریف مشارکت عمومی 1-3 
 1صصوصتی آمریکتا -تعریف ارائ  شتده توستط شتورای ملتی مشتارکت عمتومی

 هاصصوصی در بر گیرنده طیف گتترده ای از پروژه -مشارکت عمومی»(: 8-1: 2002)

 بت  عمتوم متردم، بکتار گر تت  هاو صدماتی است ک  منابع بخش صصوصی در ارائ  آ 

شوند. این نوع مشارکت، هم  چیز را از برونتتپاری صتدمات گر تت  تتا صصوصتی می

شتود و در آ  بختش صصوصتی و عمتومی، می ی دولتی، شتام هاسازی کام   عالیت

در ایتن مشتارکت کت  در واقتع . «ارندگ می را ب  اشتراک 2هاو پاداش هاریتک، دارایی

رود، نقاط قوت هر دو بخش ترکیج شده تتا می بشمار 3«سرمای  گ اری مشترک»نوعی 

صصوصی، بت   -مشارکت عمومی 4بیشترین ارزش را برای عموم ایعاد کنند.  رض اولی 

یی است، ک  بطور معمول بر عهده دولتت و مراجتع محلتی هااشتراک گ اری متئولیت

را  هادولت محلی نهاید انتظار داشت  باشد ک  بخش صصوصی تمام متتئولیت است. پس

 (. 5: 2011، 5را پوشش دهد )برنام  توسع  شهرهای آسیا هابر دوش بگیرد و تمام هزین 

 

 خصوصی -فواید مشارکت عمومی 2-3
صصوصتتی )پلتترلملن و  -چهتتار  ایتتده کلتتی استتت،اده از روش مشتتارکت عمتتومی

 (:3-2: 2012، 6پولیدیندی

 دسترسی ب  منابع مالی (1

 پیاده سازی سریعتر و کم هزین  تر پروژه (2

 یی برای سرمای  گ اریهاتوسع  اقتصادی و  رصت (3

 و تعرب  بخش صصوصی هادسترسی ب  مهارت (4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- National Council for Public-Private Partnership 

2 - Rewards 

3- Joint Venture 

4 - Premise 

5- CDIA: Cities Development Initiative for Asia  

6 - Perlman & Pulidindi 
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 صتر  %  40 ستهج صصوصتی -عمومی مشارکت از است،اده موارد، از بتیاری در

 حتتی یتا مانتدمی ثابتت یا کی،یت درحالی ک ؛ شودمی پروژه اولی  یهاهزین  در جویی

 یکتی(. 5-6: 2002 آمریکتا، صصوصتی -عمتومی مشارکت ملی شورای) یابدمی بههود

. باشدمی «عملکرد ازای در پرداصت» صصوصی، -عمومی مشارکت یهاویژگی از دیگر

 آنهتا بت  کت  استت هاشتهرداری دست در ن،وذی ابزار عنوا  ب  پرداصت حالت، این در

 صواهنتد دریا تت ،(شریک) صصوصی بخش از را دلخواهشا  نتایج ک  دهدمی اطمینا 

 «دسترستی قابلیتت» و «عملکترد» دلیت  ب  ،(دولتی) عمومی شریک حالت، این در. کرد

 رستاند  پایتا  بت  دلیت  ب  ن  و کندمی پرداصت پول صصوصی شریک ب  هازیرساصت

 یهاستال بتین (.13 -15: 2011 ،1کانتادا صصوصتی -عمومی مشارکت شورای) پروژه

 یتورو منطقت  در صصوصتی -عمتومی مشتارکت قرارداد 1300 از بیش ،2009 تا 1990

. رستدمی دالر میلیتارد 250 از بتیش بت  قراردادهتا، ایتن تمام کلی ارزش ک  شده بتت 

 اتحادیت  در صصوصتی -عمتومی مشتارکت مشتتری بتزر  تترین انگلتتتا  پادشاهی

 صتنعت. آنهاستت بت  متعلب منطق ، این در شده منعقد قراردادهای ک  %67 و اروپاست

 اروپا اتحادی  در صصوصی -عمومی مشارکت یهاپروژه از بخش بیشترین نق  و حم 

ن)داده استت.  اصتصاص صود ب  را،  یهتاژورنال از (. یکتی9: 2012 ،2پلترلرا و کالولرستل

 ستال از کت  داد نشتا  کترد، منتشتر 2010 سال در ک  گزارشی در( 2: 2010) 3معروف

 5/59 ارزش بت  صصوصتی -عمتومی مشتارکت پتروژه 362 ، معموعتا2010ً تا 1985

 .است شده انعام آمریکا در دالر میلیارد

 

 

 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- The Canadian Council for Public Private Partnerships 

2- Colverson & Perera 

3- PWF: Public Works Financing  



 ...  شناسایی و اولویت بندی عوام  مؤثر بر عدم تمای  

 

121 

، 2)واژه نامت  اداره کت  حتتابداری آمریکتاخصوصی  -مشارکت عمومی 1انواع 3-3

1999): 
: پیمانکتار تمسیتتاتی را بترای 3«بهره برداری )راه اندازی( -مالکیت -ساصت» (1

کند، بدو  آنک  مالکیت ب  بخش عمتومی می ارائ  صدمات عمومی ساصت  و راه اندازی

تمسیتات ایعاد شده، بت  بختش  4)دولتی( داده شود. در این حالت، سند مالکیتل قانونی

 صصوصی تعلب دارد.

 : بختش صصوصتی تمسیتتات متورد نظتر را5«انتقتال -راه انتدازی -ساصت» (2

کند ]و از می سازد، آنها را برای دوره زمانی مشخصی ک  در قرارداد آمده، راه اندازیمی

خش دولتتی شود[ و پس از پایا  دوره، تمسیتات را ب  بمی سود راه اندازی آ  بهره مند

پروژه را بر عهده  6دهد. معموالً بخش صصوصی تمام یا بخشی از تممین مالیمی تحوی 

شود ک  ب  اندازه کا ی طوالنی باشد تا می دارد، بنابراین طول دوره قرارداد طوری تنظیم

 بخش صصوصی بتواند نرخ بازگشت سرمای  معقولی بدست آورد.

احتتی، ستتاصت و راه انتتدازی : طر7«راه انتتدازی -ستتاصت -طراحتتی»روش  (3

شود، اما مالکیت تمسیتتات بت  نتام می تمسیتات عمومی توسط بخش صصوصی انعام

 بخش دولتی صواهد بود.

 

 خصوصی -درباره مشارکت عمومی هاسوء برداشت 4-3
، «منهع ]اصلی[ ستودآوری بختش صصوصتی»، «ساصتار شراکت»موضوعاتی مانند 

ارزش ایعتاد شتده بترای عمتوم متردم و »و  «هامشتارکتنقش بخش عمومی در این »

، همگی ابعاد پیچیده ای هتتند ک  محتدودیت و «ی دولتی و نهادهای عمومیهاسازما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Types 

2- GAO: United States General Accounting Office Glossary 

3- BOO: Build-Own-Operate 

4- Legal Title 

5- BOT: Build-Operate-Transfer 

6- Financing 

7- DBO: Design-Build-Operate 
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کمهود دانش در آنها منعر ب  سوء برداشت صواهد شد. الهت  انتقادهتایی نیتز نتتهت بت  

ب  انگیزه  ی صصوصی ک هاصصوصی وجود دارد. یکی اینک  شرکت -مشارکت عمومی

کنند، اهدا ی متضاد با اهداف دولتت دارنتد کت  وظی،ت  اش می دستیابی ب  سود  عالیت

ی صصوصتی بترای ستودآوری، بت  هاتممین ر اه عمومی جامع  است. بنابراین شترکت

صواهند بود ک  این کار ب  قیمت از دست داد  صتدمات  هادنهال صر   جویی در هزین 

شتود کت  می باشد. عده ای نیز معتقدند ک  این مشارکت سهجمی عمومی با کی،یت باال،

کارکنا  بخش دولتی شغ  صود را از دست دهند، بیکاری ا زایش یابد و اینکت  روابتط 

جود آید )شتورای ملتی ب  و های صصوصی و اتحادی هاغیرمولد و زیانهاری بین شرکت

 (.6: 2002صصوصی آمریکا،  -مشارکت عمومی

 

 خصوصی -ي مشارکت عمومیهاریسک 5-3
ی مربتوط بت  مشتارکت هاریتتک 1«سیتتتم حتتابداری اروپتا»بر اساس اعتبم 

 (:2: 2011، 2شوند )موزورو و کلرزیزانوسکامی دست  تقتیم 3صصوصی ب   -عمومی

]بتیش از بودجت [،  هاهنگام پروژه، ا زایش هزین : تحوی  دیر 3ریتک ساصت (1

  نی 4ایرادها و نواقص

: ناتوانی پیمانکار در ارائ  صدمات در حعم توا ب شده یا بتا 5ریتک دسترسی (2

 کی،یت توا ب شده، ناتوانی پیمانکار در برآورده کرد  استانداردهای ایمنی

ج از تتوا  بختش : نوسانات در تقاضا ک  برآورده سازی آ  صار6ریتک تقاضا (3

 صصوصی است. مانند:

 ایعاد روندهای جدید در بازار، منتوخ شد  تکنولوژی

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- European System of Accounts 

2- Moszoro & Krzyzanowska 

3- Construction Risk 

4- Deficiency  

5- Availability Risk 

6- Demand Risk 
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خصوصیی بایید در  -مواردي که هنگام تصمیم گیري درباره مشارکت عمومی 6-3

 :(6: 2009، 1) اسل  و بلرلس،وردنظر گرفته شوند 
 هد ما  برسیم؟(توانیم ب  می نیازها )آیا با انواع دیگری از قراردادها هم .1

 منابع )تممین منابع چقدر زما  نیاز دارد؟ چ  هزین  ای دارد؟ و ...( .2

ریتک )ریتک بخش عمومی چقدر صواهد بتود؟ ریتتک بختش صصوصتی  .3

 چقدر صواهد بود؟ و ...(

متئولیت )بخش عمومی چگون  بر قرارداد نظارت صواهد کترد؟ اگتر کی،یتت  .4

تتوا  از امنیتت شتغلی کارکنتا  بختش می )چگونت شود؟( مشاغ  می کاهش یابد، چ 

 عمومی ح،اظت کرد؟(

عوض شوند، آیا دولت محلتی انعطتاف پت یری هاانعطاف پ یری )اگر سیاست .5

 الزم را، صواهد داشت؟(

استراتژی صروج )اگر در حین اجرای پروژه، مشخص شود ک  پروژه از منتا ع  .6

 عمومی ح،اظت نمی کند، استراتژی صروج چیتت؟(

 

 پیشینه تجربی -4
ی انعام شده در زمین  موانع سرمای  گ اری و یتا عوامت  هاتعداد زیادی از پژوهش

مؤثر بر آ ، شرایط را از دید کب  و ملی مورد بررستی قترار داده و بت  عتواملی ماننتد 

ی مالی دولت و یا درآمد ن،تی کشور و ... توجت  کترده انتد. همچنتین هاتورم، سیاست

پرداصت  انتد کت  بت   2«سرمای  گ اری متتقیم صارجی»ب  موضوع  هابتیاری از پژوهش

همین دلی  در قتمت مرور ادبیات و پیشین  پژوهش آورده نشدند. در پتژوهش حاضتر 

نیتز قابت   هاتنها ب  عوام  صردی ک  ب  نحوی ممکن است ک  در ارتهتاط بتا شتهرداری

 (.3شود )جدول می کاربرد باشند، توج 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Fussell & Beresford 

2- FDI: Foreign Direct Investment 
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 عوامل احتمالی مؤثر بر عدم تمایل سرمایه گذاران :3 جدول

 پژوهشگر عام  

 هاپیش بینی ناپ یری تغییرات در قوانین و سیاست 1

 

حتین زاده بحرینی 

و ملک التاداتی 

(1390) 

 ی اعبم شدههامتعهد و پایهند نهود  دولت ب  سیاست 2

ی جدید هاقوانین و سیاستبی صهر ماند  سرمای  گ ارا  از  رایند وضع  3 
 مرتهط با آنها

 
 لغو بدو  مقدم  قوانین و مقررات جاری، توسط دولت 4

 ، در صورت تغییر دولتهابروز تغییرات اساسی در قوانین و سیاست 5 

 هاسلیق  ای و غیرقاب  پیش بینی بود  احکام صادره توسط دادگاه 6 

 شیوع  تاد اداری در کشور 7 

نهود ش،ا یت و روشنی قوانین و در نتیع ، بروز اصتبف نظر میا  سرمای   8

 ی مختلفهاوجود استعبمات متعدد از سوی سازما  9 گ ارا  و متئوال  بر سر ت،تیر قوانین
 (1390، ا یدیحم)

 هاعدم پاسخگویی در زمانی مشخص ب  استعبم 10

 زیاد بتیار مقررات و قوانین ضوابط، 11

 
 (1389)مهربانی، 

 ت،تیرهای مت،اوت و سلیق  ای از قوانین و مقررات 12

 

 (1389)امیدوار، 

 تغییر و اصبح قوانین بدو  اطبع رسانی 13

 ی مدو  و معین اقتصادیها قدا  یا ضعف استراتژی 14 

 دشواری و کندی  رایندهای اقتصادی )مانند گر تن معوزها( 15 

 نهادها و مراکز متعددل موازیل تصمیم گیرندهوجود  16 

 (1388)نصیری،  تعداد زیاد تصمیم گیرا  17 

 عدم امنیت سرمای  گ اری و سرمای  گ ارا  18

 ناکارآمد بود  قوانین مربوط ب  حوزه کتج و کار 19 (1387)حتنی،  

)بروکراسی، تشری،ات  رسوده بود  مکانیزم اجرایی در حوزه کتج و کار  20

 غیرضروری و ...(

 گ اری سرمای  امنیت 21 

)رههر، مظ،ری 

صامن  و محمدی، 
1386) 
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 پژوهشگر عام  

 بروکراسی اداری 22

)کشاورزیا  

پیوستی و عظیمی 

 (1385چنزق، 

کن،رانس تعارت و   رایند طوالنی سرمای  گ اری 23
توسع  سازما  مل  

 و مؤستات دصی  در سرمای  گ اری هاتعدد سازما  24 )آنکتاد(

 از برصی در برق و آ  جمل  از زیرساصتی عوام  از برصی کمهود 25
 استا   ی صنعتیهاشهرک

سامان   -)هم ا زا 
مدیریت دانش و 

 (1391 ناوری، 

 در زمین  سرمای  گ اری ی مدیریتی هاکمهود دانش و مهارت 26
 بخش دولتیطرف عدم پرداصت ب  موقع مطالهات بخش صصوصی از  27

 ی دولتیهاارگا همکاری )تعام ( عدم  28 

 تدول اقتصادی و تعاری یهاعدم ثهات نتهی در سیاست گ اری 29 

 کشور یهاحقوق صود در دادگاه دریا ت ازاطمینا  بازرگانا  پایین بود   30

 سرمای  گ اری( امنیت)

 

 ...( وجود  تاد اقتصادی )همانند رانت صواری، رابط  گرایی و 31

 گیر ج   سرمای  گ ارا  پا قوانین دست و 32 
در  ،توج  ب  مصالح بلند مدت و میزا  آینده گرایی در کارهاپایین بود   33

  قدا  نظام اطبع رسانی 34 بین مدیرا 

 یگ ار حمایت از سرمای نحوه مربوط ب  عدم ش،ا یت قوانین  35

نگرش من،ی نتهت ب  سرمای  گ ارا  از سوی متئوال  )نگاه سرمای  داری  36  

 یگر واسط  یهاپایین بود  نرخ سود بخش صنعت نتهت ب  بخش 37 ب  سرمای  گ ارا (

 

38 

 ضعف تهلیغات
) رقاندوست 

 حقیقی، رضوانی و

شمیل سلیمانی، ها

1388) 
 مدیرا  و کارکنا  آموزش دیدهعدم تربیت 

)یوس،ی و عزیز  متائ  حقوقی و قضایی 39

 نهود  امنیت سرمای  گ اری ) تاد و رانت( 40 (1388نژاد، 



 1392 پاییزدومشماره سال اول                   

 

  126 

 پژوهشگر عام  

 کارا و قوی اجرایی مدیریت سطح از برصورداری عدم 41
)شاکری و سلیمی، 

1385) 
 مقررات و قوانین از پاره ای ناکارایی و ش،ا یت نهود 42

 عمومی صدمات و زیربنایی امکانات کمهود 43

 ی پژوهشگر بر اساس مرور ادبیات(ها)منهع: یا ت 

 

 روش شناسی پژوهش -5

 روش تحقیق 1-5
و هتم اثهتات  2)پدیدارشناستان ( 1)پارادایم(، پتژوهش هتم ت،تتیری  لت، از نظر 

، هتم 4رویکترد، کاربردی و از نظتر جهت گیریباشد. متمل  پژوهش از نظر می 3گرایان 

ی ترکیهی هادر دست  پژوهش نظر کمیت پ یریاست. پژوهش از  قیاسیو هم  استقرایی

گیرد. بخش نختت پژوهش ک  شتام  مصتاحه  بتا صهرگتا  و می )کی،ی و کمی( قرار

و بختش دوم کت  شتام  پرسشتنام  سترمای  گت ارا  و  کی،تیشود، می پرسشنام  دل،ی

شود، می رات آنها با روش تحلی  رابط  ای صاکتتریمصاحه  با آنها و اولویت بندی نظ

قلمترو ، اکتشا ی استت. هدفگیرد. پژوهش از نظر می قرار کمیی هادر دست  پژوهش

 باشند.می 1392و  1391پژوهش، سالهای  زمانی

 

 جامعه آماري  2-5
باشتد: جامعت  آمتاری نختتت، شتام  تمتامی می جامع  آمتاری 2پژوهش دارای 

صهرگانی در محدوده جغرا یایی شهر شیراز ک  دارای دانش و تعرب   راوا  در رابط  بتا 

باشند. جامع  دوم، شام  تمام ا رادی می صصوصی و سرمای  گ اری -مشارکت عمومی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Interpretative 

2- Phenomenological 

3- Positivistic 

4- Approach 
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در محدوده جغرا یایی شهر شیراز ک  از روی می ، مای  ب  سرمای  گ اری مشتارکتی در 

تعداد آنهتا برابتر بتا  «سازما  سرمای  گ اری شیراز»باشند ک  با توج  ب  اسناد می شیراز

 ن،ر بود. 130
 

 روش نمونه گیري و حجم نمونه )براي خبرگان و سرمایه گذاران( 3-5
مرته  نمون  گیری انعام شد، یک بار بترای انتختا  صهرگتا  و یتک بتار بترای  2

دور استت،اده شتد.  1مرته ، از روش هد منتد قضتاوتی 2انتخا  سرمای  گ ارا . در هر 

بت  منظتور انتختا  سترمای   .اجرا شتد صهره 10با  دور دوم و هصهر 12 ی بانختت دل،

از  دیگتریو  راز((یشت ی  گت اریسترما ))ستازما  یاز اعضتا یکک  ی صهره 2گ ارا ، 

ن،تر  30 ،یبا روش هد مند قضاوت ی(( بود،گ ار  یدر حوزه سرما یمشاورا  شهردار))

 ن،ر حاضر ب  پاسخگویی شدند. 20از سرمای  گ ارا  را برگزیدند ک  از میا  این ا راد، 

 

 مراحل و فرایند اجراي پژوهش 4-5

 

 

 

 

 

 

 

 
 مراحل کلی پژوهش :1 شکل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Judgmental / Purposeful = Purposive 

بررسی ادبیات 

و استخراج 

 عوامل

 احتمالی

ایجاد پرسشنامه 

دریافت نظرات برای 

 سرمایه گذاران

اولویت بندی 

نظرات دریافتی 

از سرمایه گذاران 

 GRAبا روش 

تعیین مهم ترین 

عواملی که سبب ایجاد 

عدم تمایل در سرمایه 

 شده اند گذاران

ارائه راهکارهایی 

برای افزایش تمایل 

 سرمایه گذاران

توزیع پرسشنامه بین 

خبرگان برای تکمیل 

و تأیید  فهرست عوامل

 عوامل شناسایی شده

تدوین مدل 

 مفهومی

 پژوهش

 ویرایش و ترکیب

عوامل شناسایی 

 شده، متناسب با

شرایط شهرداری 

 شیراز 
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  هاابزار گردآوري داده 5-5
پرسشنام  برای صهرگا  و  2پرسشنام :  3هم از پرسشنام  )، هابرای گردآوری داده

، است،اده 1یک پرسشنام  برای سرمای  گ ارا ( و هم از روش مصاحه  نیم  ساصتار یا ت 

صهتره(  10شد. روایی محتوا و صوری پرسشنام  سرمای  گ ارا  توسط تمامی صهرگا  )

  محاسه  شد. 83/0کرونهاخ برابر با تمیید شد. پایایی آ  هم بر اساس آل،ای 

 

 هاابزار تجزیه و تحلیل داده 6-5
برای تعزی  و تحلی  نظترات صهرگتا ، از روش دل،تی و بترای تعزیت  و تحلیت  

 نظرات سرمای  گ ارا ، از روش تحلی  رابط  ای صاکتتری است،اده شد.

 

 ي پژوهشهاتحلیل و بررسی پرسش -6

 پرسش نخست پژوهش 1-6

عوام  مؤثر بر عتدم تمایت  سترمای  گت ارا  بت  مشتارکت و سترمای  گت اری در 

 صصوصی شهرداری شیراز، چیتت؟ -ی مشارکت عمومیهاپروژه

ادبیات استتخراج شتد  ابتدا تعدادی عام  احتمالی ازبرای یا تن پاسخ این پرسش، 

تغییتر داده شتدند (. سپس عوام  مشاب  با یکدیگر ترکیج شده و ب  گون  ای 3)جدول 

ی شهرداری و سازما  سرمای  گ اری شیراز باشتند. در نهایتت، هاک  متناسج با  عالیت

 از روش دل،ی برای دستیابی ب  توا ب بر روی این عوام ، است،اده شد.

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Semi-Structured 
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 ترکیب عوامل استخراج شده از ادبیات :4 جدول

اشاره پژوهشگرانی ک  ب  نحوی ب  این عام   عام  ترکیهی

برق، گاز و ...(  )آ ، ساصتی زیر عوام  از برصی . کمهود1 کرده اند

 در مناطقی ک  در آنها پروژه مشارکتی تعریف شده است.
 . شاکری و سلیمی2  . سامان  هم ا زا1

شهرداری  ی مدیریتی درهادانش و مهارتتعرب ، کمهود . 2

سرمای  ی وابتت  ب  آ  در زمین  مشارکت و هاو سازما 

گ اری )عدم تربیت مدیرا  و کارکنا  آموزش دیده و با 

 تعرب (

 . سامان  هم ا زا1

شمیل ها.  رقا  دوست حقیقی، رضوانی و2

 سلیمانی 

 . شاکری و سلیمی3

 یهاسازما  و . انعام نشد  ب  موقع تعهدات شهرداری3
 گ ارا  آ ، ب  سرمای  وابتت 

 . حتین زاده بحرینی و ملک التاداتی 1
 . سامان  هم ا زا2

ی مرتهط با  رایند مشارکت ها. عدم همکاری میا  سازما 4
 واحد مدیریت نهود)و سرمای  گ اری در شهر شیراز 

 (شهری

 . سامان  هم ا زا1

ی( شهرداری و های )صط مشیها. عدم ثهات سیاست5

 سرمای  گ اریی وابتت  آ  در حوزه هاسازما 

 . حتین زاده بحرینی و ملک التاداتی 1

 . سامان  هم ا زا3  . امیدوار2

 دریا تبرای  سرمای  گ ارا میزا  اطمینا  . پایین بود  6
کشور در صورت بروز  هایدر دادگاه ،حقوق صودحب و 

 اصتبف با شهرداری )متائ  حقوقی و قضایی(

 . حتین زاده بحرینی و ملک التاداتی 1
 . سامان  هم ا زا2

 . یوس،ی و عزیز نژاد 3

رانت ب  دالیلی چو  ) . پایین بود  امنیت سرمای  گ اری7
ی ها...( در شهرداری و سازما  صواری، رابط  گرایی و

 وابتت  

 . حتین زاده بحرینی و ملک التاداتی 1
 . رههر، مظ،ری صامن  و محمدی3  . حتنی2

 . یوس،ی و عزیز نژاد5  . سامان  هم ا زا4

بود  قوانین مربوط ب  مشارکت  گیر پا دست وو  . پیچیده8
در آنها )کارایی پایین ش،ا یت  و سرمای  گ اری و یا نهود

 مقررات( و قوانین از برصی

 . حتین زاده بحرینی و ملک التاداتی 1
 . حتنی3 . امیدوار2
 . شاکری و سلیمی5  . سامان  هم ا زا4
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اشاره پژوهشگرانی ک  ب  نحوی ب  این عام   عام  ترکیهی

ب  مصالح نکرد  توج  و  نگریمیزا  آینده . پایین بود  9 کرده اند

 ی وابتت هاشهرداری و سازما بلند مدت در بین مدیرا  
 . سامان  هم ا زا1

ی هادرباره پروژهو تهلیغات نامناسج اطبع رسانی . 10

صصوصی تعریف شده، توسط شهرداری  -مشارکت عمومی

 رازیش یشهردار یگ ار  یسازما  سرماو 

 . حتین زاده بحرینی و ملک التاداتی1

 . سامان  هم ا زا3  . امیدوار2
شمیل ها.  رقا  دوست حقیقی، رضوانی و4

 سلیمانی

ی دصی  هاسازما .  رایند طوالنی سرمای  گ اری و تعدد 11

 در آ  )بروکراسی و تشری،ات غیرضروری(

 . نصیری4 امیدوار. 3 مهربانی. 2 ا یدیحم. 1
.کشاورزیا  پیوستی و عظیمی 6 . حتنی5

. کن،رانس تعارت و توسع  سازما  7 چنزق
 . سامان  هم ا زا8 مل  )آنکتاد(

 رسانی ب  سرمای  گ ارا  اطبع بدو  قوانین . تغییر12
 حتین زاده بحرینی و ملک التاداتی. 1

 . سامان  هم ا زا3  . امیدوار2

 ا یدیحم. 1 دریا ت معوزها و استعبمات زما . طوالنی بود  13

. نگرش من،ی نتهت ب  سرمای  گ ارا  از سوی متئوال  14

ی وابتت  )نگاه سرمای  داری ب  هادر شهرداری و سازما 
 سرمای  ((گ ارا (

 سامان  هم ا زا. 1

ی ها. پایین بود  سود در نظر گر ت  شده برای پروژه15

( در مقایت  با %30صصوصی )حدوداً  -مشارکت عمومی
 ریتک پ یر ت  شده توسط سرمای  گ ار

 . سامان  هم ا زا 1

 )منهع: پژوهشگر(
 

گویت   15، پرسشتنام  ای شتام  4در دور نختت دل،ی، بر اساس عوامت  جتدول 

 از برصتی کمهتود»عامت   2در پایا  این دور، ب  غیتر از طراحی و ب  صهرگا  داده شد. 
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ی مشتارکت هتاو تهلیغات نامناستج دربتاره پروژهاطبع رسانی »و « ساصتی زیر عوام 

در ایتن پتژوهش، در بدستت آمتد.  عام  دیگر توا ب 13، بر روی «صصوصی -عمومی

( 4( یتا زیتاد )5% صهرگا  ب  عاملی درج  اهمیت صیلتی زیتاد ) 70صورتی ک  حداق  

نتهت دهند، ب  این معنی است ک  بر روی آ  عام  توا ب میا  صهرگتا  وجتود داشتت  

بنابراین آ  عام ، دیگر در پرسشنام  دور دوم دل،تی آورده نشتده و متتتقیماً در  است.

 شنام  سرمای  گ ارا  قرار گر ت  است. پرس

 2عام  )گوی ( ب  صهرگا  داده شد، ک   15در دور دوم دل،ی، پرسشنام  ای شام  

 13عام  آ ، هما  عواملی بودند ک  در دور نختت بر رویشا  توا ب بدست نیامد و 

 عام  نیز توسط صهرگا  پیشنهاد شد. 

 
 فهرست عواملی که در دور دوم به خبرگان داده شد :5جدول 

 عوام  دور دوم )ک  در دور نختت، توسط صهرگا  پیشنهاد شدند(

 و اعضتای شتورا و میتا  شتورا میتا  اصتتبف . وجود1
 بتتا شتتهرداری نامناستتج ر تتتاری یهتتا. برصورد8 شهرداری شیراز

  گ ارا  سرمای 
 شهردارا . متتمرل . تغییرات2

توستتط  گتت اری، موضتتوع ستترمای  بتت  سیاستتی نگتتاه. 3

 متئوال  شهری و استانی 

 گت اری سترمای  بتا قوانین مترتهط اجرای . عدم9

 وابتتت  یهاستازما  و شهرداری توسط مشارکتی،
 آ . ب 

 ستترمای  حامیتتا  بتت  تهمتتت و اتهامتتات داد  . نتتتهت4 
 شیراز در گ اری

 ستترمای  در من،تتی ذهنیتتت و نگتترش . ایعتتاد10
 بتا شتهرداری بتد یهتابرصورد علتت بت  گ ارا ،

 بتا شتهرداری پتروژه گ شتت  در گت ارانی سرمای 
 اند. داده انعام مشارکتی

 -مشتارکت عمتومی ریتتک منصت،ان  تخصیص . عدم5
 شهرداری و گ ار سرمای  میا  صصوصی

 وابتت ، یهاسازما  و شهرداری مدیرا  نشد  . ارزیابی6

 گ ارا  سرمای  ج   در ک  ییهامو قیت میزا  اساس بر
  اند آورده دست ب  مشارکتی،

 شهرداری متئوال  پایین بتیار پ یری . ریتک11

 گت اری سترمای   راینتد بتا مترتهط یهاسازما  و
 ناصوشتاید عواقتج از تترس علتت بت  مشارکتی،

 احتمالی.
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 عوام  دور دوم )ک  در دور نختت، توسط صهرگا  پیشنهاد شدند(

 منعقتد اسناد با  راصوا ، در شده اعبم شرایط . مغایرت7
 پایهنتدی عتدم) شتهرداری و گت ارا  سترمای  میتا  شده

 در هنگتام  راصتوا ، آگهتی و اولی  توا قات شهرداری ب 
 (قراردادها تنظیم

 

 جت   بترای انگیزشتی اقتدامات اجرای . عدم12

 شتهرداری: مثال) شهرداری توسط گ ارا ، سرمای 
 ... ( دهد،می شرکا ب  بازار قیمت ب  را زمین

 تکلیتف قتدرت و تعیتین موضع از شریک )برصورد عنوا  ب  ن  و پیمانکار عنوا  ب  گ ار سرمای  ب  نگاه. 13
 گ ارا ( سرمای  برای

 ی پژوهش(ها)منهع: یا ت 

 

عام  اصتلی توا تب  13پس از گردآوری نظرات صهرگا  در دور دوم، بر روی هر 

بدست آمده است. اما هیچ کدام از صهرگا ، نظرشتا  را در صصتوص دو عامت  توا تب 

(، تغییر ندادند ک  سهج شد این دو عام  بطور کام  10و  1نشده دور نختت ،)عوام  

 از پرسشنام  نهایی ح ف شوند. 

 

 امه نهایی )پرسشنامه سرمایه گذاران(تدوین پرسشن •

داد عتاملی ممکتن متی گوی  بود ک  هر گوی  آ ، نشتا  26پرسشنام  نهایی شام  

ی هتااست بر عتدم تمایت  سترمای  گت ارا  بت  مشتارکت و سترمای  گت اری در پروژه

صصوصیل شهرداری شیراز مؤثر باشد.این پرسشنام  بر استاس متدل  -مشارکت عمومی

 ( ب  دست آمد. 2)شک   م،هومی پژوهش
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 ی مدیریتی در شهرداریهاکمبود دانش و مهارت

 ی شهرداریهانبود ثبات در خط مشی
 مدیران شهرداری نگریمیزان آینده پایین بودن 

 تعهدات شهرداریبه موقع نشدن  انجام
 مسائل حقوقی و قضایی

 (فساد اقتصادی )رانت خواری، رابطه گرایی
 نگرش منفی نسبت به سرمایه گذاران

 شهرداری شیراز و اعضای شورا و میان شورا میان اختالف وجود

 و غیر شفاف ، پیچیدهگیر پا قوانین دست و
 ی دخیلهافرایند طوالنی سرمایه گذاری و تعدد سازمان

 طوالنی بودن زمان دریافت مجوزها
 رسانی اطالع بدون قوانین تغییر

 با سرمایه گذاری ی مرتبطهاهمکاری نکردن سازمان

 شهرداران مستمر   تغییرات

 گذاری  سرمایه موضوع به سیاسی نگاه
 به حامیان سرمایه گذاری اتهامات دادن نسبت

 موفقیت در جذب سرمایه گذار میزان اساس بر مدیران نشدن ارزیابی

 گذاران و شهرداری سرمایه میان شده منعقد اسناد با فراخوان، در شده اعالم شرایط مغایرت

 گذاران با سرمایه شهرداری نامناسب رفتاری یهابرخورد
 توسط شهرداری مشارکتی گذاری سرمایه قوانین مرتبط با اجرای عدم

 نامناسب گذشته یهابرخورد علت گذاران به سرمایه در منفی ذهنیت و نگرش ایجاد

 گذاران سرمایه جذب برای انگیزشی اقدامات اجرای عدم

 شریک عنوان به نه و پیمانکار عنوان به گذار سرمایه به نگاه

 میان سرمایه گذار و شهرداریعدم تخصیص منصفانه ریسک 

 ( %30)حدودًا خصوصی  -ی مشارکت عمومیهاپروژهسود در نظر گرفته شده برای پایین بودن 

  ی مرتبط با سرمایه گذاریهاو سازمان شهرداری مسئوالن پایین بسیار پذیری ریسک

عدم تمایل به سرمایه گذاری در 

 یهاپروژه

 خصوصی -مشارکت عمومی

هاي پژوهشمنبع: یافته - : مدل مفهومی پژوهش2 شکل  
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 دوم پژوهشپرسش  2-6
 شناسایی شده از چ  اولویتی برصوردار هتتند؟عوام  

بدستت  «تحلی  رابط  ای صاکتتری»اولویت نهایی عوام  شناسایی شده، با روش 

برای عاملی بیشتر باشد، یعنتی آ   «ای صاکتتری درج  رابط »آمد. در این روش، هرچ  

 عام  از اهمیت بیشتری برصوردار است.
 

 اولویت بندي نهایی عوامل شناسایی شده در پژوهش :6جدول 

 عام 
 درج  
ای  رابط 

 صاکتتری

شماره 
 عام 

اولویت 
 عام 

ی وابتت ، بر اساس میزا  هاارزیابی نشد  مدیرا  شهرداری و سازما 

 مو قیت در ج   سرمای  گ ارا  
0.81 24 1 

ی هاسازما ی مدیریتی در شهرداری و هاکمهود تعرب ، دانش و مهارت
  وابتت  آ 

0.80 1 2 

ی وابتت  های( شهرداری و سازما های )صط مشیهاعدم ثهات سیاست
 آ  در حوزه سرمای  گ اری

0.77 4 3 

پایین بود  میزا  آینده نگری و توج  نکرد  ب  مصالح بلند مدت در 

 ی وابتت هابین مدیرا  شهرداری و سازما 
0.77 8 3 

ی  راوا  ب  حامیا  سرمای  گ اری در هااتهامات و تهمتنتهت داد  

 شیراز.
0.75 16 5 

نگرش من،ی نتهت ب  سرمای  گ ارا  از سوی متئوال  در شهرداری و 
 ی وابتت  آ  هاسازما 

0.74 12 6 

عدم اجرای اقدامات انگیزشی برای ج   سرمای  گ ارا ، توسط 

 شهرداری 
0.73 25 7 

 7 11 0.73 طوالنی بود  زما  دریا ت معوزها و استعبمات

 9 14 0.72 شهرداری شیراز و اعضای شورا و میا  شورا میا  اصتبف وجود
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 عام 
 درج  
ای  رابط 

 صاکتتری

شماره 
 عام 

اولویت 
 عام 

 10 19 0.71 نگاه ب  سرمای  گ ار ب  عنوا  پیمانکار و ن  ب  عنوا  شریک 

 -مشارکت عمتومیی هاپروژهپایین بود  سود در نظر گر ت  شده برای 
 (%30صصوصی )حدوداً 

0.71 13 10 

ی مترتهط بتا  راینتد مشتارکت و سترمای  هاعدم همکاری میا  سازما 
 مدیریت واحد شهری(گ اری در شهر شیراز )نهود 

0.70 3 12 

 13 21 0.69 ی ر تاری نامناسج شهرداری با سرمای  گ ارا  هابرصورد

ی بد هاایعاد نگرش و ذهنیت من،ی در سرمای  گ ارا ، ب  علت برصورد

 و نامناسج شهرداری با سرمای  گ ارا 
0.69 23 13 

در آ  ی دصیتت  ها راینتتد طتتوالنی ستترمای  گتت اری و تعتتدد ستتازما 

 )بروکراسی و تشری،ات غیر ضروری(
0.69 9 13 

ی مترتهط بتا هاریتک پ یری بتیار پایین متئوال  شهرداری و سازما 

  رایند سرمای  گ اری مشارکتی
0.69 20 13 

توستط متتئوال  شتهری و  گت اری، سترمای  موضتوع بت  سیاسی نگاه
 استانی 

0.68 15 17 

پیچیده و دست و پا گیر بود  قتوانین مربتوط بت  مشتارکت و سترمای  

 گ اری و یا نهود ش،ا یت در آنها 
0.68 7 17 

پایین بود  امنیت سرمای  گ اری )ب  دالیلی چو  رانت صواری، رابطت  

 گرایی و ...( 
0.67 6 19 

ی وابتتت  آ ، بت  هاانعام نشد  ب  موقع تعهدات شتهرداری و ستازما 

 سرمای  گ ارا 
0.65 2 20 

پایین بود  میزا  اطمینا  سرمای  گ ارا  برای دریا تت حتب و حقتوق 

 ی کشور هاصود، در دادگاه
0.64 5 21 

 21 17 0.64 تغییرات متتمرل شهردارا  در شیراز



 1392 پاییزدومشماره سال اول                   

 

  136 

 عام 
 درج  
ای  رابط 

 صاکتتری

شماره 
 عام 

اولویت 
 عام 

، با اسناد منعقد شده میا  سرمای  هامغایرت شرایط اعبم شده در مزایده
 گ ارا  و شهرداری 

0.50 18 23 

صصوصتی میتا   -عدم تخصیص منصت،ان  ریتتک مشتارکت عمتومی

 سرمای  گ ار و شهرداری
0.49 26 24 

 24 10 0.49 تغییر قوانین بدو  اطبع رسانی ب  سرمای  گ ارا 

مشارکتی، توسط شتهرداری عدم اجرای قوانین مرتهط با سرمای  گ اری 

 ی وابتت  آ هاو سازما 
0.43 22 26 

ی پژوهش(ها)منهع: یا ت   

 

 نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد -7

 ي پژوهشهایافته 1-7

ارزیتابی نشتد  »عامت   5عامت  نختتت، بت   10شتود، از می هما  گون  ک  دیده

مو قیتت در جت   سترمای  ی وابتت ، بتر استاس میتزا  هامدیرا  شهرداری و سازما 

 عتدم»، «گت اری سترمای  حامیتا  ب   راوا  یهاتهمت و اتهامات داد  نتهت»، «گ ارا 

اعضتای  میتا  اصتتبف وجتود»، «گ ارا  سرمای  ج   برای انگیزشی اقدامات اجرای

نگاه ب  سرمای  گ ار ب  عنوا  پیمانکار و ن  ب  عنوا  »و  «شهرداری و شورا و میا  شورا

 داد  نتتهت»عامت   4عامت ،  10، در ادبیات اشاره نشده بود. همچنین از ایتن «شریک

نگرش من،ی نتهت ب  سترمای  »، «گ اری سرمای  حامیا  ب   راوا  یهاتهمت و اتهامات

 «شهرداری و اعضای شورا و میا  شورا میا  اصتبف وجود»، «گ ارا  از سوی متئوال 

باشند ک  می علل نگرشی، دارای «عنوا  پیمانکار و ن  شریکنگاه ب  سرمای  گ ار ب  »و 

تتوا  مشتکبت می ی آموزشتی و  رهنگتی،هابا تغییر این نگرش توسط برگزاری دوره

 و دانتش تعربت ، کمهتود»بتیاری را ح  کرد. جالج اینک  دومین عام  از نظر اولویت، 
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همانگونت  کت   باشتد،می «آ  وابتتت  یهاستازما  و شهرداری در مدیریتی یهامهارت

تتوا  می ی آموزشتیهتامربوط است و با برگتزاری دوره «آموزش»پیداست، باز هم ب  

تغییرات دلخواه را در آ  ایعاد کرد. وجود ایرادها و کمهودها در اندازه گیری اثربخشتی 

صتود را  ب  آ  اشاره شده بود، ب  روشنی تمثیر 3-4ی برگزار شده ک  در قتمت هادوره

در این عوام  نمایا  ساصت  است. همچنین باید توج  کرد ک  مهم ترین عام  شناسایی 

ی وابتتت ، بتر استاس میتزا  هاارزیابی نشد  مدیرا  شتهرداری و ستازما »شده یعنی 

، عاملی نیتت ک  متتقیماً ب  سرمای  گت ارا  مربتوط «مو قیت در ج   سرمای  گ ارا 

ت ک  چو  مدیرا  بر اساس میتزا  مو قیتت در جت   سترمای  باشد. زیرا اینگون  نیت

آیتد، بلکت  می گ ارا  ارزیابی نمی شوند، پس در سرمای  گ ارا  عدم تمای  بت  وجتود

شود ک  بروز آنها، ستهج عتدم تمایت  در می این عام  سهج ایعاد شرایط یا ر تارهایی

توا  این عام  را ب  عنوا  علتت ریشت  ای عوامت  می شود. در واقعمی سرمای  گ ارا 

پایین بود  میزا  اطمینا  سرمای  گ ارا  برای دریا ت حب »دیگر بشمار آورد. ب  عبوه 

عاملی نیتتت کت  بت  شتهرداری مربتوط بتوده و  «ای کشوره و حقوق صود، در دادگاه

ی الزم را هایشتگیریتوانتد پمی متتقیماً در کنترلش باشد. شهرداری در این زمینت  تنهتا

انعام داده، از کشیده شد  کار ب  مراجع قضایی جلوگیری کند. در نهایت باید گ،ت کت  

در اولویتت  «صصوصتی -پایین بود  سود در نظر گر ت  شده برای مشتارکت عمتومی»

، عوامل مالی و اقتصاديدر مقایت  با  عوامل رفتاريدهد، می دهم قرار گر ت  ک  نشا 

دهد آنها چنتدا  هتم بت  می االتری برای سرمای  گ ارا  قرار دارد ک  نشا در اولویت ب

در مقایتت  بتا  «ر تتار متتئوال »دنهال سود و من،عت شخصی نیتتند و یا حداق  اینک  

تمثیر بیشتری در ایعاد تمای  یا عدم تمای  سرمای  گ ارا  بت  انعتام  «سودآوری پروژه»

توانتد بترای متتئوال  می رد کت  ایتن نکتت صصوصتی دا -ی مشارکت عمومیهاپروژه

شهرداری و سازما  سرمای  گ اری شیراز، امیدوار کننده باشد. بت  ایتن صتورت کت  بتا 

 توانند سرمای  گ ارا  را ب  صود ج   کنند.می تغییر برصی ر تارها،
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 پیشنهادها 2-7
پیشتنهادها، در راستتای دهنتد کت  هتر یتک از ایتن می اعداد در درو  پرانتز نشا 

باشند. شماره عام ، هما  شماره ای است کت  در می برطرف کرد  کدام عام  )عوام (

 ب  آ  عام  داده شده است: 6جدول 

ی مشتارکتی هتادر سایت ب  طور رسمی اعبم شود ک  هر یتک از ایتن پروژه (1

منتا ع تعریف شده، در راستای طرح ت،صیلی شتیراز، اهتداف بلنتد متدت شتهرداری و 

ی مشارکتی، بدو  هاشهروندا  است. تصور بتیاری از سرمای  گ ارا  این بود ک  پروژه

هیچ هدف صاص بلند مدتی، تعریف شتده انتد. شتهرداری و ستازما  سترمای  گت اری 

ی صود اعبم کننتد و همچنتین هابایدب  طور رسمی اهداف بلند مدت صود را در سایت

سرمای  گ اری تعریف شده، در راستای دستتیابی بت  کتدام نشا  داده شود ک  هر پروژه 

 (.8هدف بوده است )عام  

 مشک  گ شت  در ک  کتانی تمامی ب  طور رسمی از صود سایت در شهرداری، (2

 کنتد دعتوت هتتند، دلخور شهرداری از ای گون  ب  یا داشتند، شهرداری با مشکبتی یا

 در. شهردار ب  صورت متتقیم مطرح کنندبا  را صود مشکبت در جلت  یا جلتاتی، ک 

 صواهد پاک گ شت  من،ی تصویر تنها ن  متلماً ،هادلخوری و مشکبت این ر ع صورت

 (.23گر ت )عام   صواهد شک  گ ارا  سرمای  ذهن در مثهتی تصویر بلک  شد،

  راینتد کت  شتود اعتبم در سایت سازما  سرمای  گ اری ب  صتورت رستمی (3

 کتار گتردش از صارج  عالیتی هیچ و شده تدوین «سرمای  گ اری»در زمین   کار گردش

 .کننتد اعتبم  راینتد هتر بترای هتم تقریهتی زما  یک است بهتر. نیتت نیاز شده، تهی 

گت ارا   همچنین اعبم شود ک  شیوه نام  توسط وزارت کشور اببغ شتده کت  سترمای 

، 7، 4، 2کار در شیراز، بی پای  و اصول بوده است )عوامت   گردش  کر نکنند ک   رایند

 (.22و  11

عده ای از سرمای  گ ارا  از این ناراضی بودند ک  چرا میزا  پیشر ت  یزیکتی  (4

ش الزامی است. کا ی است کت  در ستایت ستازما  سترمای  برای پیش  رو %30حداق  
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 ، متن ))قانو  پتیش  تروش ستاصتما ((%30گ اری توضیح داده شود علت تعیین عدد 

قتانو  پتیش  4باشد و ارتهاطی ب  سازما  ندارد. تنها الزم است ک  بت  تهصتره متاده می

  ستازما  سترمای  در سایت اعبم شود کت  روش ساصتما  اشاره شود. نکت  دیگر اینک 

دهد و می هم اجازه پیش  روش %25یا  %20گ اری شیراز در شرایطی حتی با پیشر ت 

و  19رود )عوامت  متی کند ک  امتیاز مثهتی بشتمارمی کمتری سخت گیری زمین  این در

25 .) 

پندارنتد کت  شتیوه محاسته  می با توج  ب  اینکت  بتتیاری از سترمای  گت ارا  (5

ت و اصول و قواعدی ندارد، کتا ی استت یتک نتتخ  رایگتا  از عوارض سلیق  ای اس

کتابچ  ))معموع  قوانین، مقررات و مصوبات مربوط ب  محاسه  عوارض(( ک  قیمتتش 

توما  است، در سایت شهرداری و سازما  سرمای  گ اری شتیراز قترار داده  3000کمتر 

اصتیارشا  قرار گیترد و شود و هنگام مراجع  سرمای  گ ارا ، یک نتخ  چاپی از آ  در 

را بت  همتراه  هاهنگام محاسه  عوارض، ب  صورت دقیب و با جزئیتات  هرستت هزینت 

ی مورد است،اده برای برآورد هزین ، در اصتیتار سترمای  گت ار قترار هاو تهصره ها رمول

 (.7و  4دهند )عوام  

 زمتین در آ  مالکیتت ی مشارکتی کت هاپروژه ب  طور رسمی اعبم شود ک  در (6

 معر ی یک شهرداری برق، و آ  مانند معوزها از برصی برای باشد، شهرداری ب  متعلب

 متدت در کتارش و بدهتد نظتر متورد اداره بت  را آ  شریک ک  دهدمی شریک ب  نام 

 آگتاهی ای نامت  چنتین وجود از گ ارا  سرمای  از متمس،ان  بتیاری. شود انعام کوتاهی

 .(19و  11، 9، 3، 2نداشتند )عوام  

 -عمتومی ی مشتارکتهتاپروژه بترای پروانت  صتدور با توج  ب  اینک   راینتد (7

شود تتا شتریک می دارند و پیگیری آ  از متیر صاصی انعام صاصی اولویت صصوصی،

از طریتب ستایت شتهرداری و ستازما   هرچ  سریعتر بتواند اجرای پروژه را آغاز کنتد،

 شود. گ،ت  گ ارا  سرمای  سرمای  گ اری شیراز، این موضوع ب 

ی هاساز و کارهایی طراحی شوند ک  تنها ا رادی در  رایندهای مرتهط با پروژه (8

صصوصی بکار گر ت  شوند ک  سلتل  مراتج را طی کترده باشتند و  -مشارکت عمومی
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سال( و آشنایی کام  با م،اهیمی چو  سترمای   5دارای سابق  تعربی معین )مثبً حداق  

)مشارکتی و دیگر انواع آ (، بازاریابی، متدیریت، موضتوعات مترتهط بتا ر تتار گ اری 

ی نتام هاسازمانی )مانند ادراک، نگرش و ...( و ... باشتند و دارا بتود  تمتامی شتاصص

 (.25و  21، 19، 16، 12، 8، 6، 1برده، برای تصدی پتت مورد نظر الزم باشد )عوام  

جزو تصمیم گیرندگا  نهایی در رابط  بتا  برای مدتی هر چند کوتاه، ا رادی ک  (9

باشند را ب  عنوا  ممموریت ب  کشورهایی چتو  دبتی و ترکیت ، می ی مشارکتیهاپروژه

ی مشارکت بخش صصوصی در ارائ  هاانگلتتا ، و ... ب،رستند تا از نزدیک با هم  جنه 

نگترش و صدمات شهری آشنا شوند چنین تعرب  ای، تغییرات مثهتت و ستازنده ای در 

 (.25و  21، 19، 16، 15، 12، 8، 1کند )عام  می دیدگاه تصمیم گیرا  ایعاد

چند تن از معروف ترین متخصصا  بازاریابی را ک  در سطح کشور شتناصت    (10

ی کتامبً پیشتر ت  بترای تمتامی تصتمیم گیرنتدگا  هادعوت کرده تا دوره شده هتتند،

شود تا در آنها ذهنیتت یکتتانی شتک   حوزه سرمای  گ اری )و ن   رد صاصی( برگزار

 (.25و  21، 19، 16، 15، 12، 8، 1گیرد )عام  

ی آموزشی انعتام شتده تنهتا بتا روش هادر شهرداری شیراز، اثربخشی دوره  (11

 شود. با توجت  بت  نتتایج پتژوهش کت  نشتا می ، سنعیده«دوره از کارآموزا  رضایت»

ی نگرشی هتتتند، شتهرداری هانیازمند دورهدهد کارکنا  شهرداری شیراز ب  شدت می

نیتز، بترای  «نتتایج بررستی»و  «کتارآموز ر تتار تغییتر بررسی»ی هاشیراز باید از روش

 (. 21، 19، 16، 15، 14، 12، 1ارزیابی اثربخشی آنها است،اده کند )عام  

ا زایش اشتغال،  برای تواندمی گ اری سرمای  چقدر گ،ت  شود ک  ب  کارکنا   (12

بایتد . باشتد مردم و همچنین توسع  پایدار و متواز  شهری، م،ید آسایش و ا زایش ر اه

ب  تمامی ا راد آموزش داده شود. متئوال   1سرمای  گ ارت،اوت دو م،هوم سرمای  دار و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

یعنتی  materialistدر اینعا، معانی من،ی واژه سرمای  دار مورد نظر است. گاهی این واژه ب  معنتای  -1
یعنی کتی کت  moneymakerی مادی قائ  است و گاه ب  معنی هاکتی ک  ارزش بتیاری برای دارایی

  و تتب استتت، متتی باشتتد. بتت  لینتتک روبتترو مراجعتت  شتتود:در گتتردآوری و انهاشتتت ثتتروت، بتتتیار م
http://www.thefreedictionary.com/capitalist 

http://www.thefreedictionary.com/materialist
http://www.thefreedictionary.com/moneymaker
http://www.thefreedictionary.com/capitalist
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دریا ت نمایتد. اگتر قترار بتر  غیر متعارفسود  بایدب  یاد داشت  باشند ک  سرمای  گ ار 

تواند در بانک سپرده گت اری کنتد و می سود متعارف باشد، در آ  صورت سرمای  گ ار

بدست آورد یا سرمای  صود را بت  را بصورت روز شمار و بدو  هیچ ریتکی  %20سود 

، 19، 16، 15، 14، 12، 1بازارهای غیرمولد ماننتد بتازار ستک  و دالر وارد کنتد )عامت  

21.) 

بایتد متتتئوال  را در ستتود و زیتتا  حاصتت  از جتت   ستترمای  گتت ار بتترای   (13

صصوصی، شریک کرد. ابتدا بررسی شتود کت  ایتن ا تراد  -ی مشارکت عمومیهاپروژه

ینی برای شهر و شهروندا  داشت  اند، سپس در پایا  ستال، مهلغتی کت  چقدر ارزش آ ر

میزانش ب  گون  ای متناسج با ارزش ایعاد شده برای شهر و شهروندا  باشد، ب  عنتوا  

در  راینتد سترمای  گت اری مشتارکتی داده شتود. بترای  تک تک افراد درگیرپاداش ب  

نظر گر ت  نشود. بلک ، ب  عواملی چتو   تعیین میزا  پاداش، تنها ارزش ریالی پروژه در

میزا  ر اه ایعاد شده برای شهروندا ، میزا  اشتغال ایعاد شده، تمثیر در کاهش ترا یتک 

، 21، 20، 19، 18، 16، 13، 12، 11، 10، 8، 6، 5، 4، 2و ... نیتتز، توجتت  شتتود. )عوامتت  

22 ،24 ،25 ،26.) 

استانی(، روزنام  صهر و ... از یی چو  صدا و سیما )سطح ملی و هادر رسان   (14

در جت   سترمای  گت ار، ستپاس  سازمان سرمایه گذاري شیرازی کارکنتا  هامو قیت

ی مالی، تمثیر بتیاری در روحیت  های غیرمالی در کنار پاداشهاگزاری کنند. زیار پاداش

 (.24، 20و انگیزش کارکنا  صواهد داشت )عوام  

ی شتهرداری شتیراز هتا  در پروژهکت سیرمایه گیذارانیب  طتور رستمی از  (15

کنند، سپاسگزاری شود و اسامی آنها هتم در ستایت شتهرداری و ستازما  می مشارکت

 (.25و  23، 21، 19، 16، 12اعبم شود. )عوام   هاسرمای  گ اری شیراز و حتی رسان 

ی شتهرداری شتیراز را هتابرای سرمای  گ ارانی ک  سابق  مشارکت در پروژه  (16

ی بعتدی هتااز ویژه ای در نظر گر تت  شتود کت  ستهج شتود آنهتا در پروژهدارند، امتی

 (. 25شهرداری، در مقایت  با دیگر سرمای  گ ارا ، دارای اولویت باالتری شوند )عام  
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 رد یا ا رادی را برای ج   سترمای  گت ار و بت  عنتوا  بازاریتا  ستازما    (17

شهرداری ج   نمایند. شناساند  منا عی ک  سرمای  گ اری، تربیت کنند یا از صارج از 

برای شهروندا  دارند ب  سرمای  گ ارا  و تبش برای ج   آنها، یکی از مهتم  هاپروژه

ترین اجزای بازاریابی است.  ارغ التحصیب  رشت  مدیریت کت  در بازاریتابی تخصتص 

ا هتتتند، در ی دولتتی آشتنهاداشت  و هم ب  سرمای  گ اری و هم ب  شیوه کار ستازما 

، 20، 19، 16، 12، 1شهرداری و سازما  سرمای  گ اری شیراز استخدام شتوند )عوامت  

 (25و  21

طوری طراحی شوند ک  متتق  از  ترد باشتند و آمتد   هااستراتژی و برنام   (18

نگ ارد. اگتر برنامت   ها رد جدید )در شورا، شهرداری و استانداری( تمثیری روی برنام 

گون  ای باشد ک  همگی متئوال  ملزم پیروی از آ  باشند، تغییر متئوال  استراتژیک ب  

 تمثیری نخواهد داشت. هابر روی سیاست

شهرداری بداند اگر یک سرمای  گ ار از رابط  با شتهرداری ناراضتی بتوده و   (19

شکایاتی داشت  باشد، دیگر سرمای  گ ارا  نیز تمایلی نخواهند داشت کت  بتا شتهرداری 

ن،تر  15تتا  9مشتریا  ناراضی، بطتور میتانگین بت   1دهدمی د. آمارها نشا شریک شون

 گویند. می دیگر، تعرب  صود را

شهرداری، هنگام محاسته  آورده صتود، قیمتت زمتین را زیتر قیمتت بتازار   (20

محاسه  کند تا با این کار، سهم صود کمتر و سهم شریک بیشتتر شتود. اینگونت  کارهتا، 

هتتند ک   واید بلند مدت بتیاری دارند. زیترا متردم شتیراز بت  ی کوتاه مدتی هاهزین 

هزینت  پرداصتت کننتد کت  ایتن  «ت،ریح»ی  رهنگی صود، حاضرند برای هادلی  ویژگی

دهد. چو  در شیراز رکود می ی آینده شهرداری را ا زایشهاپرداصت هزین ، درآمد سال

صصوصتی( وجتود دارد، شتهرداری بایتد در کوتتاه  -سرمای  گ اری )مشارکت عمومی

مدت، سود صود را پایین آورد و کاری کند کت  ستود شتریک بت  ستود عترف صتنعت 

( برسد. پس از مدتی ک  شهر شیراز ب  عنوا  یتک مکتا  جت ا  %50ساصتما  )حدود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- http://returnonbehavior.com/2010/10/50-facts-about-customer-experience-for-2011/ 
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و متقاضیا  سرمای  گ اری معهور شوند برای شتراکت برای سرمای  گ اری شناصت  شد 

با شهرداری، با یکدیگر ب  رقابت بپردازند، شتهرداری ستود صتود را ا تزایش دهتد، تتا 

 (.25و  23، 20، 13، 12، 8جایی ک  نیازی ب  داد  تخ،یف نهاشد )عوام  

شهرداری ب  جای سهم صود، از شریک بخواهد ک  ب  جای پول عوارض، در  (21

و  8مناطب کمتر توسع  یا ت  شهر، بنای مورد نیاز آ  منطقت  را، بتتازد )عوامت   یکی از

25.) 

متر مربع( پروانت  ستاصت  50000ب  کتانی ک  بیش از میزا  مشخصی )مثبً  (22

ی مختلتف شتهرداری و یتا هتاگر ت  اند، کارت ویژه ای داده شود تا هر بتار بت  بخش

معطلی وارد اتاق شود، حتی اگر قرار قهلتی  کنند، بدو  هیچگون می ادارات ک  مراجع 

  (.25 و 23 ،21 ،19 ،11 ،9 ،8 عوام )هم نداشت  باشد 

 ایتن بتا. شود انعام صصوصی بخش د اتر توسط پروان  صدور ک  است بهتر (23

، 9، 7شتود )عوامت  می برداشت  شهرداری دوش از نیز باری و یا ت  ا زایش کارایی کار،

11.) 

دیگر برای پیش  روش نیاز ب  پیشر ت  یزیکی نهاشتد و شتریک برای اینک   (24

توا  پول مشتتری را بت  یتک حتتا  می بتواند از هما  آغاز کار، اقدام ب  پیش  روش

زیر نظر نماینده شهرداری، میا  شریک و مشتری  «قرارداد  روش»مشترک واریز کرد یا 

تتوا  از می تنظیم شود تا متناسج با پیشر ت کار، شریک بتوانتد از متردم پتول بگیترد.

 (.26، 25، 19،20، 12ی بانکی یا س،ت  نیز است،اده کرد )عوام  هاضمانت

ی ها راینتد ستازی ستاده بترای 1«مهندسی معدد  رایندهای کتج و کار»از   (25

نظریت  »ز ا استت،اده و بتا شتود است،اده صصوصی -ی مشارکت عمومیهامرتهط با پروژه

شتوند و راههتایی بترای  شناستایی ی موجتود در هتر  راینتد،هاگلوگاه 2«هامحدودیت

 (.11و  9، 7ا زایش ظر یت آنها شناسایی شوند )عوام  

 متثبً) را روز از معینتی ساعات یا( هاپنعشنه  مثبً) ه،ت  در صاص روز یک  (26

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- BPR: Business Process Reengineering 

2- TOC: Theory of Constraints 
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پروانت ،  متائ  مربوط ب  آنهتا )ماننتد: صتدور و گ ارا  سرمای  ب ( عصر 7 تا 4 ساعت

داده شتود. جلتتات بطتور متتتمر برگتزار  تخصیص شکایات، پیشنهادها، نیازها و ...(

یی پتیش آمتده و هاشوند، ن  اینک  تنها زمانی ک  مشکلی پیش آید. زیرا گتاهی  رصتت

توانند بتیار ب  ن،تع شتهر و شتهروندا  باشتند می نهادهایی دارند ک سرمای  گ ارا  پیش

  (.21و  19، 11، 9، 7)عوام  

کارکنتانی کت  در . نهاشتند وابتتت  ا تراد  رایندها طوری طراحی شوند ک  ب   (27

، هاتربیت شوند ک  در صورت عدم حضور آ  1سرمای  گ اری نقش دارند، چند مهارتی

 (.13، 7دیگرا  بتوانند کارها را انعام دهند )عوام  

طرح جامع استانی برای حمایت از سترمای  گت اری تتدوین شتود و تمتامی   (28

ب  منظتور ا تزایش سترمای  گت اری  هاادارات ک  استانی، ملزم ب  همکاری با شهرداری

رابط  با سرمای  گت اری  را ک  در «استانی نام  میثاق»  توامی «طرح»شوند. برای تدوین 

استت، بت  عنتوا  الگتویی بترای  تهریزصصوصی شهر  -ی مشارکت عمومیهادر پروژه

 (.25و  15، 14، 12، 11، 9، 8، 7، 3استا   ارس قرار داد )عوام  

گتر تن ی آنها، ب  نحوی در  رایند هاتیمی متشک  از هم  ا رادی ک  سازما   (29

معوزها دصی  هتتند، ایعاد شتود. بت  ایتن صتورت کت  هتر ستازما ، نماینتده ای بت  

شهرداری یا سازما  سرمای  گ اری شیراز، معر ی کند ک  او وظی،  رسیدگی بت   راینتد 

صدور معوز از طرف سازما  مربوط  را، دارا باشد و سرمای  گت ار معهتور نهاشتد کت  

 (.25و  11، 9، 7، 3صودش شخصاً اقدام کند )عوام  

برای رزوم  اصبقی و ر تاری سرمای  گ ارا  امتیاز مشخصی قائت  شتوند و   (30

بر اساس آ  سرمای  گ ارا  احتمالی را اولویت بندی کننتد. متتئوال  از صتود بپرستند 

و شهرهای گونتاگو  کشتور انعتام داده، یتا  ها))کتی ک  تعداد زیادی پروژه در استا 

آید صود را صترا  کنتد و پتولی بگیترد و می رس  ساز است، آیاکتی ک  نیکوکار و مد

 (. 23و  21، 19، 16، 12 رار کند؟(( )عوام  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Multiskilled 
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 .25-55 :59 ،بازرگانی پژوهشنام   صلنام  ایرا . در کتج وکار و گ اری

 یدر  تارس مهنتا یگت ار  یاز استعبمات سرما یبرص(. 1390) محمد صادق، ا یدیحم

 http://www.mehrnews.com/fa، برگر تت  از: صهرگتزاری مهتر. نتدارد یقانون

/newsdetail.aspx?NewsID=1504601 

شتهرها بندی کب رته (. 1388) شهرها گ اری کب دبیرصان  کارگروه تخصصی سرمای 

 http://www.tabnak.ir ، برگر تتتت  از:تابنتتتاک. 44از نظتتتر اجتتترای اصتتت  

/pages/?cid=42899 
 و گت اری سرمای  موانع(. 1386) .شاپور، محمدی و  رشید صامن ، مظ،ری  رهاد؛ رههر،

 .111-138 :81 ،اقتصادی تحقیقات معل . ایرا  در اقتصادی رشد بر آ  تمثیر

(. شتیوه 1391) رازیشت یشهردار یمشارکت یهاپروژه تیریو مد یگ ار  یسازما  سرما

 کت شهرداری شیراز.نام  امور سرمای  گ اری و مشار

(. 1391) مشتهد یشتهردار یاقتصتاد یهاو مشتارکت یگ ار  یسرما تیریسازما  مد

. ستال 3در  یقطعت یمشارکت یگ ار  یتوما  قرارداد سرما اردیلیهزار م 14از  شیب

 http://www.investment.mashhad.ir/index.php?moduleبرگر تتتتت  از:

=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_vie
w.php&cnt_id=10634&ctp_id=2&id=246&sisOp=view 

برنام  راههردی صنعت، معتد  و تعتارت استتا  »(. 1391) علم هم ا زا تیریسامان  مد

 امتمله-استا -قتصاداhttp://www.bsmt.ir/1472 برگر ت  از:«.  ارس

(. مراجعت  شتود 1392سایت سازما  امور سرمای  گ اری و مشارکت شهرداری تهریز، )

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/394333?sta=%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%db%8c%20%d8%a7%d8%b3%d9%81%20%d8%a8%d8%a7%d8%b1&sto=&ste=
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/394333?sta=%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%db%8c%20%d8%a7%d8%b3%d9%81%20%d8%a8%d8%a7%d8%b1&sto=&ste=
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 http://investment.tabriz.ir ب :

 گت اری در سترمای  جت   بر مؤثر (. عوام 1385) . ریدو ، شاکری، عهاس و سلیمی

. AHPریاضتی  از تکنیتک استت،اده بتا آنهتا بنتدی و اولویتت چابهتار آزاد منطقت 

 .95-130، اقتصادی پژوهشنام 

(. 1388) .دیها،شتمی ستلیمانیها رقا  دوست حقیقی، کامهیز؛ رضوانی، علی اصتغر و

بررسی موانع توسع  سرمای  گ اری بخش صصوصی در صنعت جهانگردی ایترا . 

 .129-154، پژوهشنام  حتابداری مالی و حتابرسی

 - اداری) نهادی موانع بررسی(. 1385) .علی، چنزق عظیمی و اکهر پیوستی، کشاورزیا 

  صتلنام . غربتی آذربایعتا  استا : موردی مطالع  صنعتی گ اری سرمای ( اجرایی
 .3-50 :100 ،بودج  و برنام 

رتهتت  اول  زیتتتهر یشتتهردار»(. 1390ر )شتتهرهای کشتتو گ اری کتتب کمیتتت  ستترمای 

 .http://www ، برگر تتت  از:بنتتا نیتتوز«. کشتتور را کتتتج کتترد یگ ار یستترما

bananews .ir/labor/labor-company/4201-2011-05-03-06-45-17 
 تتممین آستیج شناستی(. 1389) .روح ال ، موسوی، محتن؛ احمدی، موسی و  رهادی

 همتایش سومینشهری.  یهاپروژه صصوصی در -روش مشارکت عمومی مالی ب 

 .885 -907کارها،  راه و مشکبت شهرداری، مالی 
گزارشتتی از پتتروژه طراحتتی الگتتوی صتتدمات  اینتتانس  (.1390) .موستتوی، مصتتط،ی

ی شهر تهرا  با رویکرد استت،اده از صتدمات بتانکی، بیمت  ای و بتورس. هاپروژه

 .137-141 (:هار)ب 9 ،معل  اقتصاد شهر

 یهتاپروژه متالی تتممین متالی در نهادهتای و ابزارهتا (. کارکرد1389) .مهربانی،  اطم 

کارهتا،  راه و مشتکبت شتهرداری، مالیت  همایش سومین مقاالت معموع  .شهری
1000-983. 

 ی شتهری.هتا(. ابزارهتا و نهادهتای متالی در تتممین متالی پروژه1388) .نصیری، کریم

 . را یدر ا یمال نیممکن،رانس ساالن  توسع  نظام ت نیمقاالت اول
 یدر منتابع درآمتد یداریتپا عتادیا(. 1387) .الت  جیتحه، یطاهرصتانو  منافی، هاشم
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 همایش مقاالت نختتین معموع . )راهکارها، موانع و مشکبت( تهرا  یشهردار

 .کارها راه و مشکبت شهرداری، مالی 

(. بررستی عوامت  تعیتین کننتده سترمای  1388) .صتمد، یوس،ی، محمدقلی و عزیزنژاد

ی هتا صتلنام  پژوهشگ اری صصوصی در ایرا  با روش صتود توزیتع بترداری. 
 .79-100 (:1) 9، اقتصادی
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