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چکیده
با توجه به عدم امکان تأمین سرمایه برای پروژههای شهری ،در بسیاری از شهرهای دنیا برای توسعه زیرساختها
نیاز اساسی به حضور سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی و استفاده از تسهیالت بانکها و مؤسسات ایجـاد
می گردد .هدف از پژوهش حاضر که از نوع توصیفی تحلیلی است ،سنجش موانع مشـارکت بخـش خصوصـی در
توسعه و عمران شهری در شهر شیراز هست .جامعه آماری پژوهش حاضر شـامل تمـامی کارشناسـان و مـدیران
مشغول به فعالیت در شرکتهای بخش خصوصی فعال درزمینه توسعه و عمران شهر شیراز هستند ،میباشد100 .
نفر از افراد مذکور بهصورت تصادفی انتخاب و اطالعات الزمه با استفاده از ابـزار تحقیـق جمـعآوری شـد .ابـزار
مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساختهای است که دارای پنج بخش بود .روایی آن بهصـورت
محتوایی (صوری) و سازهای و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی مورد تأیید قرارگرفته است (آلفای کرونبـا =
 .)0/869تحلیل دادهها از طریق تحلیل همبستگی و الگو یابی معـادالت سـاختاری و بـا اسـتفاده از نرمافزارهـای
 SPSSو  Smart PLSانجامشده است .مدل ارزیابیشده در پژوهش از شاخصهای برازندگی قابل قبولی برخوردار
بود .نتایج مطالعه نشان داد که به ترتیب متغیرهای موانع سیاسـتگذاری و تنظـیم مقـررات (،)t = 5/33 ، γ=0/4
تأمین مالی – حمایت مالی ( ،)t = 3/68 ، γ=0/364مطالعه و آمادهسازی ( )t = 3/45 ، γ=0/263و ظرفیتسـازی
و ارتقای دانش ( )t = 2/14 ، γ=0/145دارای بیشترین تأثیر بر عدم مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران
شهر شیراز میباشند .بهصورت کلی ،ایـن عوامـل تبیینکننـده حـدود  47/6درصـد از تغییـرات مشـارکت بخـش
خصوصی در توسعه و عمران در شهر شیراز هستند.
واژگان کلیدی :مشارکت ،توسعه و عمران شهری ،بخش خصوصی ،معادالت ساختاری ،شهر شیراز.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری پژوهش محور شهرسازی آقای احمدرضا نقیبزاده به راهنمایی نویسنده دوم و مشاور نویسنده سوم می باشد که در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج انجام گرفته است.
Email: ali.shamsoddini@yahoo.com
 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
در حال حاضر یکی از اصول توسعه پایدار شهری ،در نظر گرفتن معیارهای اصولی و منطقـی در زمینـه رشـد و گسـترش
فیزیکی شهرهاست .با توجه به اینکه میتوان گفت توسعه پایدار شهری یک توسعهای بـوده کـه در آن نیازهـای واقعـی
انسانها و محی آن در نظر گرفتهشده و به عبارتی تصمیمگیریهای موردنظر با توجه به اینکه در آن مالحظات مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در نظر گرفتهشده ،عقالیی محسوب میشـوند (صـادقی و صـبحخیز زنـوزی:1394،
 .) 157در بین عوامل تأثیرگذار بر توسعه فیزیکی شهر که نوع و میزان توسعه شهری با برنامههای موجود را رقـم خواهـد
زد ،درآمدهای پایدار میباشد (پژویان و همکاران .)10 :1390،بنابراین میتوان گفت ،از مهمترین عوامل پایداری شـهری
دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تهیه و تأمین هزینه جاری و عمرانی شهر میباشـد کـه از ایـن طریـق امکـان
سرمایهگذاری در نظام زیرساختهای توسعه شهر را فراهم خواهد نمود (مظفری و همکاران .)24 :1395،البته نکتـه حـائز
اهمیت در این زمینه این بوده که درآمدها باید عالوه برداشتن قابلیت اتکاء و استمرار پذیری ،تهدیدی برای توسعه پایـدار
شهری نباشد (فیروزی و همکاران .)4 :1395،در حال حاضر ،کم کردن وابستگی به کمکهای دولتـی و گـرفتن یکـی از
رویکردهای اصلی در حوزههای مدیریت شهری در کشور بوده که نتیجه آن حرکت به سمت شناسایی درآمـدهای پایـدار
همانند شناسایی روشهای جلب درآمدهای پایدار و ابزارهای جدید تأمین منابع مـالی در مـدیریت شـهری ،نظیـر جـذب
سرمایهگذاران بخش خصوصی است (هیبتی و احمـدی .)43 :1388،از شـکلهای مهـم رونـد خصوصیسـازی در سـطح
فعالیت های شهری ،همکاری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی است که بسیار رایج بوده و تجربیـات باارزشـی در آن
نوع مشارکتها وجود دارد .این نوع همکاریها و مشارکتها (مشارکت بخش عمومی و خصوصی) به سازمانهای دولتی
و شهری امکان میدهند که هزینهها و سرمایهگذاریهای پرخطر و گرانقیمت را با بخش خصوصـی ،در راسـتای منـافع
مشترک هر دو بخش تقسیم کنند .بر اساس بررسیهای صورت گرفته در این زمینه ،شـیوه مشـارکت بخـش عمـومی و
خصوصی ،زمانی مورد استقبال و استفاده قرار میگیرد که بخش عمومی و خصوصی ،منافع مشترکی داشته باشند و منابع
موجود در دو بخش بهگونهای بر رویهم انباشـته شـوند و تکمیلکننـده همـدیگر باشـند ( .)Bel et al,2010:554در
مطالعهای که بنیاد ریزن )1995(1در این زمینـه انجـام داده ،مشخصشـده کـه شـهرداریها بـهطور روزافزونـی در حـال
مشارکت با بخش خصوصی در زمینه تأمین مالی ،طراحی و ساخت پروژههای بزرگ و زیرسـاختها هسـتند کـه دالیـل
اصلی آن را چنین توصیف کردهاند :مشارکت باع میشود بخشی زا درآمـدهای بخـش خصوصـی وارد عرصـه فعالیـت
اقتصادی شده و گام مهمی در ایجاد و کمک به توسعه بلندمدت شهر برداشته شود.
از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیتهای شهرداریها و باال بردن سطح انتظـارات مـردم از آنهـا و
مشکالت ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز بـه گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداریها را بیشتر میکنـد (قلعـهدار،
 .)2 :1382در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری ،تأمین منابع مالی و درآمدی شـهرداریها دارای اهمیـت ویـژهای
است ،زیرا از یکسو کسب درآمد شهرداریها تأثیر عمدهای در ارائه خدمات به شـهروندان دارد و از سـوی دیگـر فقـدان
درآمد کافی نهتنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر میشود ،بلکه اساسـاً اجـرای تمـامی طرحهـا و برنامـههای
شهری را با مشکل مواجه میسازد (جمشیدزاده .)22 :1387،پایدار بودن منابع درآمدی بـرای شـهرداریها از ایـن حیـ
اهمیت دارد که برای برنامهریزیهای شهری به بـرآورد دقیـق از میـزان و زمـان تحقـق درآمـدها نیـاز اسـت .ازایـنرو
شهرداریها برای اجرای طرحهای فنی و عمرانی خود نیاز به جذب درآمد قابلتوجهی دارند .در مسـیر جـذب درآمـدهای
پایدار شهری بهرهمندی از تجربههای موفق دیگر کالنشهرها و یا سایر کشورهای موفق در این زمینهها میتواند سازنده
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باشد .درآمد حاصل از فروش تراکم در بخش ساختوساز شهری ،هرچند میتواند به نوسازی شهری کمک شـایانی کنـد،
ولی به دلیل هزینه باالی نگهداشت شهری عمالً هزینه فروش تراکم در شهر در بخش ارائه خدمات صرف میشود و در
بخش توسعه عمران با کمبود و کسری بودجه و اعتبار مواجه میشود .پس با توجه به نقش محوری مردم در تأمین مـالی
طرحهای توسعه شهری و با عنایت به اختیارات قانونی حاصل از ماده  22قانون نوسـازی و عمـران شـهری در خصـوص
امکان جلب مشارکت بخش خصوصی با استفاده از واگذاری اراضی تحت تملـک شـهرداری بـه شـرکتهای خصوصـی،
بررسی موانع جلب این مشارکت دارای ضرورت و اهمیت باالیی میباشد .در شهر شیراز بر اساس اطالعات معاونت مـالی
و اقتصادی شهرداری شیراز ( )1398و سازمان برنامهوبودجه استان فارس ( )1398بهصورت کلـی  31شـرکت خصوصـی
فعال در زمینه شهرسازی 2618 ،شـرکت خصوصـی پیمانکـار در زمینـه تمـامی امـور شـهری و همچنـین  153شـرکت
خصوصی فعال در بخشهای مختلف شهری فعال میباشند .الزم به توضیح است که این تعداد شـرکتها از سـال 1395
به بعد مجوز فعالیت برای آنها صادرشده است .بر اساس اطالعات بهدستآمده در سال  1397و  102 ،1398قـرارداد بـا
شرکتهای خصوصی در زمینه آرامستان ،پسماند شهری ،میدانها و فضـای سـبز شـهری امضاشـده و وارد فـاز اجرایـی
شدهاند .همچنین ،بر اساس اطالعات موجود در شکل  ،1مشاهده میشود که در مناطق مختلـف شـهرداری شـهر شـیراز
مجموع قراردادهای انعقاد شده با بخش خصوصی در سال  255 ،1398فقره بوده که این تعداد در سال  690 ،1397فقـره
و در بین سالهای  1395تا  1396این تعداد برابر با  1791فقر بوده است .بنابراین ،بر اسـاس مـوارد گفتهشـده میتـوان
عنوان کرد که روند انعقاد قرارداد و به عبارتی روند مشارکت بخش خصوصـی در زمینـه توسـعه و عمـران شـهری دارای
یکروند نزولی بوده است .بر اساس موارد گفتهشده و در راستای توسعه مشارکت بخش خصوصی در زمینه پایدار شـهری
شیراز ،هدف این مطالعه سنجش موانع مؤثر بر مشـارکت بخـش خصوصـی در توسـعه و عمـران شـهری میباشـد ،کـه
دراینبین ،پژوهش حاضر با سؤال اساسی ذیل مواجه خواهد بود:
 -1چه عواملی بر عدم مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری شیراز تأثیر میگذارنـد و میـزان تأثیرگـذاری
هریک از موانع چگونه است؟

شکل شماره  .1وضعیت قراردادهای انعقاد شده با شرکتهای خصوصی در شهر شیراز

در دهه اخیر اگرچه به نظر میرسد مطالعه خاصی در مورد مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمرانی شهری و موانـع
تأثیرگذار بر آن صورت نگرفته ولی در ادامه سعی شده که به نتایج تعدادی از مطالعات صورت گرفته که نزدیک به اهداف
این مطالعه هستند.
هیبتی و همکاران ( )1387در مقالهای تحت عنوان «رابطه آزادی اقتصادی یا مشـارکتهای عمـومی-خصوصـی و ارائـه
الگو برای ایران» ،با استفاده از متدولوژی دادههای تابلویی و دادههای سالهای  ،1998-2008نشان دادند کـه در ایـران،
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تنها شاخص حقوق مالکیت ،دارای رابطه مستقیم و به لحاظ آماری ،معنیدار است و شاخصهای آزادی بازرگـانی ،آزادی
سرمایهگذاری و آزادی مالی با مشارکت بخش خصوصی ،رابطه معکوس و معنـیدار دارد .ترکـان و شـهبازی ( ،)1389در
مطالعهای با عنوان «بررسی چگونگی جذب مشارکت بخش خصوصـی در توسـعه زیرسـاختهای حملونقـل جـادهای»،
ضمن تأکید بر ارجحیت مشارکت از نوع ساخت ،مالکیت و بهرهبرداری ،عواملی مانند ارائه تضمین از سـوی دولـت بـرای
بازگشت سرمایه با نر سود مناسب ،کاهش مخاطرات و نگرانیهای بخش خصوصـی را از اقـدامات مـؤثر بـرای جـذب
مشارکت سرمایهگذاران خصوصی در تأمین سرمایه آزادراهها دانستهاند .رحمانی و مظهـری ( ،)1390در مطالعـه خـود بـه
بررسی مشکالت ،تأثیرات و روشهای خصوصیسازی در معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد پرداختند .آنها نشـان
دادند که مهمترین موانع خصوصیسازی از دیدگاه پیمانکاران ،وجود بوروکراسی در انعقاد قراردادها و پرداخت حقوق ،عدم
اطمینان در سرمایهگذاری و پایین بودن مبلغ قراردادها میدانند .همچنین از دیدگاه مسئولین شـهرداری ،عـدم توجـه بـه
کیفیت از سوی مسئولین شهرداری ،عدم توجه به کیفیت از سوی بخش خصوصی ،عدم رعایت مسائل بهداشـتی و عـدم
مهارت و تخصص پیمانکاران ،از مهمترین موانع خصوصیسازی میباشند .شرزهای و ماجد ( )1390در مطالعهای با عنوان
«تأمین مالی پایدار شهر؛ چگونگی تأمین مالی بـهمنظور توسـعه پایـدار شـهری» ،نشـان دادنـد کـه بخـش عمـدهای از
درآمدهای حاصله توس شهرداریهای کشور ،با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتاً از منابع ناپایدار
کسب میشوند .درحالی که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی ،مالیات بـر زمـین و مسـتغالت و درآمـدهای حاصـله از
فروش خدمات بهطور نسبی مغفول ماندهاند ،تمرکز بر درآمدهای ناپایدار ازجمله عوارض فروش تراکم ،عـوارض تخلفـات
ساختمانی و جرائم ماده صد سهم خود را در کل درآمدها افزایش دادهاند .صادقی و صبحخیز زنـوزی ( )1393بـه بررسـی
عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی بهعنوان رهیافتی در تأمین منابع پایـدار مـالی پروژههـای شـهرداری پرداختنـد.
نتایج مطالعه آنها حاکی از این امر است که عواملی مانند بهبود فضای کسبوکار و قـوانین کـارای تضـمینکننده سـود
کارگذار خصوصی ،باع افزایش مشارکت بخش خصوصـی ،در اجـرای پروژههـای شـهری میشـوند و متقـابالً ،وجـود
بوروکراسی و نبود ظرفیتسازیهای مناسب ،روند کار را به تعویق میاندازد .رجایی و خراسـانی ( )1394در مطالعـهای بـا
عنوان «شناخت و تحلیل موانع پیشروی سـرمایهگذاری بخـش خصوصـی در پروژههـای عمرانـی شـهری (منطقـه 10
شهرداری تهران)» مهمترین موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاری بخش خصوصی در منطقـه موردمطالعـه را تمایـل بـه
فروش بهجای مشارکت ،تغییر پستها و مشکالت ناشی از آن ،جابجایی و احتیاط ،زمانبر بودن انعقاد قراردادهـا ،شـرای
قراردادها ،مشکالت کارشناسی پروژهها ،مشکالت مالکیت بعد از اختتام پروژهها ،انتقال مالکیت ،تخصص و دید تخصصی
نسبت به سرمایهگذاری ،ارتقای هر چه بیشتر جایگاه سازمان مشـارکت مردمـی ،بسـتههای سـرمایهگذاری ،مـدیریت در
بهرهبرداری از پروژهها ،شناور نبودن قراردادها ،عدم تضمین ،تیپ بودن قراردادها و ناهمخوانی شرای وضعشده با شرای
مندرج در قرارداد معرفی نمودهاند .نثاری و همکاران ( )1394در مقالهای با عنوان «راهبردهای تأمین منـابع مـالی پایـدار
شهرداری تهران در برنامه پنجساله ،با تأکید بر سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی» نشان دادند کـه بخـش عمـدهای از
درآمدهای اصلی شهرداریها ،با مفاهیم پایداری ،سازگار نیستند و از استمرار و مطلوبیت ،برخـوردار نمیباشـند .میربـاقری
هیر و سالح ورزی ( )1395موانع جذب سرمایهگذاری در حوزه شهری در استان لرستان را موردبررسـی قراردادنـد .آنهـا
نشان دادند که وضعیت توسعه زیرسـاختهای سـرمایهگذاری ،وضـعیت ریسـک (عـدم امنیـت) سـرمایهگذاری ،نگـرش
سازمانها و مؤسسات دولتی نسبت به سرمایهگذاری و وضعیت قوانین و مقررات سرمایهگذاری برجذب سـرمایهگذاری در
استان لرستان ،تأثیر زیـادی دارنـد .سروشـان ( )1396در مطالعـهای بـا عنـوان «مـدیریت شـهری و راهکارهـای جـذب
سرمایهگذار جهت نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری بـا رویکـرد جـذب بخـش خصوصـی (منطقـه  20شـهر
تهران)» ،نشان داد که عوامل قانونی و اداری ،عوامل اقتصادی ،عوامـل مربـوط بـه دولـت ،عوامـل فرهنگـی و عوامـل
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منطقهای ،پنج عامل اثرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و عمومی در پروژههای شهری میباشد ،و وجود قـوانین و
مقررات مزاحم سرمایهگذاری ،رشد حباب گونه بخش خدمات ،فقدان نقشه جامع سرمایهگذاری و همچنین نر تورم باال،
نوسانات ارزی و ناکارآمدی بازار سرمایه در تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری از موانع عمده حضور بخش خصوصی در
پروژههای شهری میباشد .سجادی آل هاشم و عاقلی ( ،)1396به بررسـی و ارائـه راهکارهـایی بـهمنظور جـذب بخـش
خصوصی برای مشارکت در سرمایهگذاری و اجرای پروژههای شهری پرداختند .آنها راهکارهـای ردیـف بودجـه قطعـی
برای پروژه ،تضمین تقاضا و تسهیم منافع و پوشش افزایش هزینهها توس دولت در جـذب بخـش خصوصـی را معرفـی
نموده و حائز اهمیت دانستند.
مبانی نظری
تأمین منابع مالی ،یکی از مهمترین وظایف نهادهای عمومی ،از قبیل شهرداریهاست .هرچند منابع مالی شهرداریها بـه
صورتهای مختلف ،قابل حصول میباشند ،اما ،همه آنها از خصوصـیات درآمـدهای پایـدار برخـوردار نیسـتند .پایـداری
درآمدها مستلزم آن است که اوالً از استمرار نسبی برخوردار بوده و ثانیاً شرای کیفی شهر را در معرض تهدیـد و تخریـب
قرار ندهد (صادقی و صبحخیز زنونی .)157 :1394،هرروز بیشازپیش مشخص میگردد که دولتهـا بـهتنهایی قـادر بـه
رویارویی با تقاضای مداوم خدمات نیستند و الزم است که به دنبال جلب یاری سایر بخشهای جامعـه باشـند .مشـارکت
خصوصی با بخش عمومی (دولتی) ،یکی از امیدبخشترین شکلهای چنین همکاریهایی است .این مشارکت بر مبنـای
درک این نکته است که هـر دو بخـش عمـومی و خصوصـی میتواننـد از بـه اشـتراک گذاشـتن منـابع مـالی ،دانـش و
تخصصشان بهمنظور بهبود ارائه خدمات پایه به همه شهروندان ،سود ببرند (محمدیان و همکاران .)113 :1393،مشارکت
عمومی با خصوصی متدولوژی است که برای تدارکات پروژههای عمومی بهخوبی بنانهاده شده اسـت .بـا مشـارکت دادن
تخصص ،کارایی ،نوآوری ،دید تجاری ،تسهیم ریسک ،تأمین مالی و فوایدی که بخش خصوصی در پروژههـای عمـومی
دارد ،کیفیت خدمات و تسهیالت عمومی رو به افزایش مینهد .مفهوم سرمایهگذاری مشـارکتی بخشهـای خصوصـی و
عمومی ،که اختصاراً به  pppگفته میشـود ،بـه پروژههـای سـرمایهگذاری اطـالق میگـردد کـه در آنهـا ،یکـی از آن
زیرمجموعههای دولت مرکزی (و یا دولت محلی) با مشارکت یک یا چنـد شـرکت خصوصـی ،تـأمین مـالی و سـاخت و
بهرهبرداری پروژه را بر عهده میگیرد و درآمدهای ناشی از راهاندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک از شـرکا
بین آنها تقسیم میشود (هیبتی و احمدی .)3 :1388،هدف از شراکت بخش عمومی و خصوصی؛ همکاری میان ایـن دو
بخش برای خدماترسانی به عموم مردم میباشد .شراکت بخش عمومی و خصوصی ،به هرگونه توافق عملی بـر مبنـای
تعهد دوجانبه و وظایف میان بخش عمومی و شریکانی که خارج از بخش عمومی عمل میکنند گفته میشود و در حیطه
واژگان علمی برای نشان دادن دخالـت یـا درگیـری بخـش خصوصـی در توزیـع خـدمات عمـومی بـهکاربرده میشـود
( .)Poggesi,2007:32همچنین ،یکی از کاربردهای مهم قراردادهای خصوصی عمومی ،به زمانی مربوط میشـود کـه
نیاز به تواناییها و مهارتهای پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایهگذاریهای مالی گسترده باشـد ،بهنحویکـه یـک
شرکت خصوصی یا حتی دولتی ،بهراحتی از عهده انجام آن برنیاید ( .)World Bank,2012:1بـدیهی اسـت کـه ایـن
مشارکت ،بر اساس اصول توسعه پایدار و زیر نظارت بخـش عمـومی و در چـارچوب اهـداف و سیاسـتهای مصـوب در
طرحهای توسعه شهری صورت میگیرد .دهه هشتاد (میالدی) ،سرآغاز عصـر شـراکت بخـش عمـومی  -خصوصـی در
عرصه برنامهریزی و طراحی شهری است که از یکسو ،بیانگر دوری از برنامـهریزی متمرکـز و آمرانـه و از سـوی دیگـر،
بیانگر جلوگیری از سوءاستفاده بازار آزاد از توسعه و عمران شهری و منطقهای است .مشارکتهای عمومی  -خصوصی ،از
طریق عوامل متعددی ،شهرت و رونق یافتهاند .مؤثرترین عامل ،مواجـه بـا محـدودیتهای بودجـهای اسـت کـه توسـ
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مقامات محلی و بخش دولتی تأمین میشوند ( .)Norment,2007:15با توجه به اینکه ،توسعه پایدار شهری ،توسعهای
مبتنی بر نیازهای واقعـی و تصـمیمگیریهای عقالیـی بـا در نظـر گـرفتن مالحظـات مختلـف اقتصـادی ،اجتمـاعی و
زیستمحیطی بوده و دراینبین ،درآمدهای پایدار نوع و میزان توسعه شهری با برنامههای منسجم و قوی را رقـم خواهـد
زد (صادقی و همکاران .)157 :1394،بنابراین بر اساس آنچه که گفته شـد ،هـرروز بیشازپـیش مشـخص میگـردد کـه
دولتها بهتنهایی قادر به رویارویی با تقاضای مداوم خدمات نیستند و الزم است که به دنبال جلب یاری سایر بخشهـای
جامعه باشند .شراکت عمومی ـ خصوصی ،یکی از امیدبخشترین شکلهای چنین همکاریهایی است .این مشـارکت بـر
مبنای درک این نکته است که هر دو بخش عمومی و خصوصی میتوانند از به اشتراک گذاشـتن منـابع مـالی ،دانـش و
تخصصشان بهمنظور بهبود ارائه خدمات پایه به همه شهروندان ،سود ببرند .عالوه بر این ،شراکت عمومی ـ خصوصـی،
گزینهای در مقابل خصوصیسازی کلی ،از طریق ترکیب مزیتهای هر دو بخش در موارد زیر به شمار میآید:
 مسئولیت اجتماعی ،آگاهی زیستمحیطی و پاسخگویی بخش خصوصی در قبال عموم مردم؛ تأمین مالی ،فناوری ،کارآمدی مدیریتی و روحیه کارآفرینی بخش خصوصی (.)Tsenkova,2002:12الزم به توضیح است در دنیا ،روشهای مختلفی برای خصوصیسازی پیشنهادشده و مورد آزمایش قرارگرفتهاند و در ایـن
زمینه عمومیت دارند که عبارتاند از :الف) قراردادهای پیمانکاری؛ ب) خصوصیسـازی کامـل؛ ج) مشـارکت عمـومی ـ
خصوصی؛ د) رقابت مدیریتشده؛ هـ) فـروش داراییهـا یـا رهـن (صـادقی و همکـاران .)158 :1394،تنـوع ترتیبهـای
مشارکتی ،منافع قابلتوجهی را برای مدیریت و اجـرای مراحـل نـوزایی ،ارائـه میکنـد؛ بهطوریکـه هـدف از ایـن نـوع
مشارکتها تولید یک نتیجه سودبخش دوطرفه است که بخش خصوصی و عمومی ،بهتنهایی قـادر بـه دسـتیابی بـه آن
نخواهند بود ( .)Ministry for the Environment,2007:1ازنظر سنکووا مشارکتهای عمومی ـ خصوصی ،منافع
زیر را عرضه میکنند -1 :اطمینان از تجهیز مؤثرتر منابع؛  -2قدرت حمایت بیشتر با تکیهبر نکات قوی شرکای مختلـف؛
-3پرداختن به مشکالت شهری در یک روش همهجانبهتر؛  -4تضمین ارائه خدمات منصفانه به افراد مختلف ذی مـدخل
و  -5دستیابی به هماهنگی در برنامهها و پروژههای متفاوت و جزء جزء شده ( .)Tsenkova,2002:13در راستای ذکر
مزایای مشارکت خصوصی  -عمومی ،نورمنت در ابتدا نقاط قوت هر بخش را برمیشمرد؛ به این صـورت کـه قوتهـای
بخش خصوصی را شامل مدیریت کارا ،بهرهمندی از تکنولوژیهای جدید ،محلها و فعالیتهـای کـارا ،مـدیریت جریـان
نقدی پول ،توسعه شخصی (برنامهریزی استخدامی) و منابع مشترک میداند و قوتهای بخش عمـومی را شـامل اعتبـار
قانونی ،حمایت از سیاستهای مصوب ،اهداف وسیع ،متعادل و دروننگر برای دستیابی به نیازهای عموم و نهایتاً منـابع و
سرمایههای عمده و بزرگ میداند و سپس راز موفقیت یک مشارکت عمومی -خصوصی را در برقراری تعادل بـین نقـاط
قوت هر دو بخش معرفی کرده (محمدی و همکاری )114 :1393،و مزایای زیر را بـرای آن قائـل میشـود -1 :حـداکثر
بهرهگیری از نقاط قوت هر بخش  -2کاهش یافتن ریسک توسعه  -3بسیج داراییهایی که اضافی یا کمکـاربرد هسـتند
 -4بهبود در تکمیل امور و کارها بهصورت مؤثرتر و سریعتر  -5اقبال بهتر نسبت به محی  -6بهبود خدماترسـانی بـه
جامعــه  -7بهبــود اثربخشــی هزینــهها  -8اشــتراک منــابع  -9اشــتراک در زیانهــا  - 10منــافع و ســودهای دوطرفــه
( .)Ghobadian et al,2004:47در بررسی و جمعبندی مطالعات مختلف میتوان بـه متغیرهـای مختلفـی در زمینـه
جذب مشارکتهای بخش خصوصی اشاره نمود .اولین مورد در این زمینـه ،زیرسـاختها میباشـد .بـر اسـاس مـدلهای
تئوریک اقتصاد کالن ،سیاستهای پولی و مالی میتوانند از طریق افزایش و کـاهش میـزان نـر بهـره ،سـرمایهگذاری
خصوصی را تحت تأثیر قرار دهند .بهعبارتیدیگر میتوان عنوان کرد که سرمایهگذاری دولتی ازیکطرف باعـ کـاهش
سرمایهگذاری بخش خصوصی شده و از طرفی دیگر ،باع کاهش تولید کاالهایی که توس بخش خصوصی در رقابت با
بخش دولتی تولید میشود ،خواهد شد و درنتیجه باع جایگزینی شدن کاالهـای جبـری میشـود (صـادقی و صـبحخیز
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زنونی .)159 :1394،البته الزم به ذکر است ،در کشورهای کمتر توسعهیافته با توجه به اینکه زیرساختهای در بسیاری از
بخش آنها ازجمله مناطق شهری ،دارای نقص و کمبود میباشند و موانع اداری زیادی برای سرمایهگذاری در این بخش
(زیرساختی) وجود دارد ،لذا سرمایهگذاری دولت در این بخش باع توسعه و افزایش یازدهی در این بخش شده و زمینـه
مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز آماده خواهد شد (نادران و همکاران .)208 :1382،دومـین بحـ در زمینـه
مشارکت بخش خصوصی ،قوانین کار میباشد .در زمینه نقش سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلـی و اثـر آن بـر رشـد
اقتصادی ،نتیجه مطالعه لوین و تادلیس ( )2010نشاندهنده ارتباط مثبت سهم سرمایهگذاری با حاکمیت قـانون اسـت .از
این شاخص میتوان در زمینه وضعیت امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری در یک کشور استفاده نمود و نشان داد که کشـور
موردنظر در چه وضعیتی قرار داشته و آیا زمینه مساعد برای جذب سرمایههای بخش خصوصی در آن کشور وجـود دارد؟
( .)Levin & Tadelis,2010:508در زمینه قوانین کار ،پیستر1و همکاران ( )2004عنوان کردهاند کـه عـواملی ماننـد
حاکمیت قوی از طریق داشتن قانون مشخص و شفاف (کارا) قطعاً بـر امنیـت تـأمین مـالی بهوسـیله بخـش خصوصـی
تأثیرگذار میباشد .سومین عامل در زمینه جذب مشارکت بخش خصوصی ،رواب عمومی میباشد .از این عامـل میتـوان
به عنوان یکی از مواردی که باع اتصال مردم به حکومت باشـد .ایـن عامـل ،تحقـق اصـل مهـم پاسـخگویی دولـت و
سازمانهای ذیرب آن به شهروندان و نظارت مردم بر عملکرد سازمانها و امور اجرایی کشور است ( Shafiul Azam

 .)& Syed Mansoor,2006:782الزم به توضیح است که اگر این عامل بـهطور مناسـب و شـفاف صـورت نگیـرد،
اعتماد مردم و به عبارتی افکار عمومی به دولت و بهصورت ویژه در زمینه هدف این مطالعه ،شهرداریها ،صورت نخواهد
گرفت.

شکل شماره  .2مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها ،پیمایشی است .در این مطالعـه بـرای بررسـی هـدف
اصلی (یا سؤال تحقیق) ،با تدوین ابزار اندازهگیری به مشاهده متغیرهای کمی پرداختهشده است .بـهمنظور تبیـین نقـش
عوامل تأثیرگذار بر موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر شیراز مدل معـادالت سـاختاری استفادهشـده
است .جمعآوری اطالعات میدانی از طریق پرسشنامه بسـته پاسـخ بـا مقیـاس لیکـرت پنجبخشـی ارائهشـده بـه نمونـه
موردمطالعه (کارشناسان و مدیران شهری) انجامشده است .ابزار تحقیق پرسشنامهای محقق سـاخته بـوده ،روایـی آن بـا
نظرخواهی از کارشناسان و اساتید دانشگاه (روایی صوری) و همچنین ،بهصورت همگرا مورد ارزیـابی و تأییـد قرارگرفتـه
است .برای سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی (بزرگتر از  )0/7و آلفای کرونبا (بزرگتر از  )0/7اسـتفاده میشـود
1 . Pistor
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که در صورت مناسب بودن این ضرایب میتوان گفت ،ابزار پژوهش پایاست .همانطور که در جدول  1مشاهده میشـود،
وضعیت پایایی ترکیبی و آلفـای کرونبـا متغیرهـای موردبررسـی در سـطح مناسـبی بـوده و نشـاندهنده پایـایی ابـزار
موردتحقیق است.
جدول شماره  .1شاخصها و مؤلفهها موانع مشارکت بخش خصوصی و شاخصهای تأثیرپذیر از آن و پایایی ابزار تحقیق
مؤلفه

شاخص

موانع مشـارکت بخـش
خصوصــی در توســعه و
عمران شهر

سیاستگذاری و تنظـیم
مقررات

مطالعات ،آمادهسـازی و
فرآیند ارجاع پروژهها

تــأمین مــالی و حمایــت
مالی

ظرفیتسازی و ارتقـای
دانش و مهارت

آلفای کرونبا کل

طراحی و ساخت ()M1
اجرا و نگهداری ()M2
ساخت و بهرهبرداری ـ انتقال ()M3
تأمین مالی ()M4
نبود عزم جدی در سطوح مختلف مدیریتی ()S1
نبود بسترهای قانونی باالدستی ()S1
تداخل و ناهماهنگی در سیاستهای اتخاذشده ()S2
نبود برنامههای بلندمدت ()S3
نبود ظرفیتهای کافی در جهت تعریف مشوقها و معافیتها ()S4
عدم وجود چارچوبهای حقوقی و قراردادی برای حفظ حقوق طرفین ()S5
عدم اطمینان سرمایهگذاران به مطالعات فنی و مالی انجامشده ()A1
عدم انجام مطالعات ریسک ()A1
غیر شفاف بودن فرآیندها و مقررات در انتخاب و تصویب پروژه ()A2
غیر شفاف بودن فرآیندها و مقررات در انتخاب سرمایهگذار ()A3
ضعف در بازاریابی و عدم ارائه اطالعات مناسب به سرمایهگذاران ()A4
کمبود منابع مالی جهت ارائه تسهیالت ()T1
نبود منابع مالی پایدار جهت ایجاد پشتوانه ()T2
عدم سازگاری شرای اعطای تسهیالت بانکهای تجـاری بـا سـاختار پروژههـای
مشارکتی ()T3
عدم بهرهگیری کافی از ظرفیتهـای بـازار سـرمایه در تـأمین مـالی قراردادهـای
مشارکتی ()T4
کمبود دانش و مهارت ()Z1
نبود اطمینانبخش خصوصی به ایفای تعهدات بخش عمومی ()Z2
تلقی نادرست مدیران دستگاههای اجرایی از آثار حقوقی مترتب بر واگذاری پـروژه
()Z3
عدم آشنایی کافی دستگاههای نظارتی بااهمیـت و موضـوع واگـذاری پروژههـا و
نظام اجرایی مشارکت ()Z4
کمبود دانش و مهارت بخش خصوصی با نظام اجرایی مشارکت ()Z5

پایــــــایی
ترکیبی

آلفـــــای
کرونبا

میـــانگین
واریانس

0/93

0/88

0/79

0/82

0/83

0/64

0/91

0/89

0/69

0/86

0/84

0/65

0/87

0/87

0/58

0/869

منبع( :شرزهای و ماجد ( ،)1390رجایی و خراسانی ( )1394و میرباقری هیر و سالح ورزی ())1395

در این مطالعه ،پرسشنامه شامل شش بخش بوده که در بخش اول به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی (سـن ،جـنس،
سطح تحصیالت ،سابقه و  )...و بخشهای دیگر پرسشنامه نیز به بررسی متغیرهای موردنظر مطالعه که بهصورت کلی در
جدول  2نشان دادهشدهاند ،پرداختهشده است .بهمنظور تجزیـهوتحلیل دادههـا از نرمافزارهـای  Smart PLSو SPSS

استفادهشده است .جامعه آماری مطالعه حاضر را کارشناسان و مدیران مربوطه در شهر شیراز تشکیل میدهند .کارشناسان
در این مطالعه ،شامل افرادی بوده که در شرکتهای خصوصی در زمینه توسعه و عمران شـهری فعـال هسـتند ،و دارای
پست سازمانی کارشناسی میباشند .در انتخاب حجم نمونه در بین کارشناسان و مـدیران مـوردنظر ،بـا توجـه بـه قـانون
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حداقل حجم نمونه در تحقیقات همبستگی و پیمایشی (حافظنیـا 100 ،)165 :1391 ،نفـر از بـین کارشناسـان بهصـورت
نمونهگیری کامالً تصادفی در دسترس انتخاب و ابزار تحقیق در اختیار آنها قرار داده شد.
بحث و یافتهها
بر اساس نتایج بهدستآمده ،میانگین سنی افراد موردمطالعه ( 78درصد مرد و  22درصد زن) برابر با  35/94سال بـوده و
اکثریت آنها در رده سنی  35تا  40سال قرار دارند .عالوه بر اینها ،کمترین و بیشترین سن مربوط به پاسخگویان 27 ،و
 53سال بود .نتایج بررسی وضعیت تحصیالت افراد موردمطالعه نشـان داد ،سـطح تحصـیالت اکثریـت پاسـخگویان (39
درصد) در حد فوقلیسانس است .همچنین 34 ،درصـد لیسـانس و  27درصـد از کارشناسـان موردمطالعـه دارای مـدرک
دکتری بودند.
قبل از بررسی بخش اندازهگیری و ساختاری مدل معادالت ساختاری ،بـرای اطمینـان از طبقهبنـدی صـحیح متغیرهـای
تحقیق ،به بررسی اعتماد و اعتبار مدل پرداخته میشود .برای بـرآورد اعتبـار تشخیصـی (واگـرا) 1مـدل از روش مـاتریس
فورنل و الرکر2استفاده شد .طبق این معیار جذر شاخص  ،AVEیک متغیر پنهـان بایـد بیشـتر از همبسـتگی آن متغیـر
پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد این امر نشانگر آن (سیدعباسزاده و همکاران )54 :1391،اسـت کـه همبسـتگی آن
متغیر پنهان با مشاهده پذیرهای خود بیشتر از همبستگیاش با دیگر متغیرهای موردمطالعه است .همانطور که در جدول
 2مشاهده میشود ،بر اساس نتایج ماتریس فورنل و الرکر ،مقادیر جذر  ،AVEبرای تمامی متغیرهای پنهان (ابعـاد) کـه
در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار دارند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زیـرین قطـر اصـلی
قرارگرفتهاند ،بیشتر است؛ بنابراین می توان اذعان نمود که متغیرهای مکنون در مدل حاضر ،تعامل بیشـتری بـا مشـاهده
پذیرهای خوددارند تا با سازه های دیگر ،به عبارتی اعتبار واگرای مدل در حد مناسبی بوده و مورد تأیید میباشد.
جدول شماره  .2روایی افتراقی متغیرهای موردمطالعه
متغیرها

1

2

3

4

موانع مشارکت

0/77

سیاستگذاری و تنظیم مقررات

0/346

0/84

مطالعات ،آمادهسازی و فرآیند ارجاع پروژهها

0/221

0/33

0/821

تأمین مالی و حمایت مالی

0/16

0/41

0/164

0/791

ظرفیتسازی و ارتقای دانش و مهارت

0/366

0/465

0/181

0/508

5

0/745

با توجه به اینکه مقدار بار عاملی شاخصها در مدل ساختاری پـژوهش بـاالتر از  0/7اسـت (شـکل  ،)1لـذا مـدل اولیـه
قابلتأیید است .تأیید پایایی و روایی ابزار تحقیق نیاز به بررسی سایر شاخصهای تأثیرگذار دارد ،برای تأیید پایـایی بایـد
بارهای عاملی باالتر از  0/7باشد که بر اساس نتایج موجود در شکل  ،1این مورد نیز مورد تأیید قرار میگیـرد .همچنـین،
برای تأیید روایی باید :الف) همه بارهای عاملی معنیدار باشند؛ ب) همه بارهای عاملی باالتر از  0/7باشـند؛ ج) میـانگین
واریانس استخراجشده همه سازههای موردمطالعه باالتر از  0/5باشد و د) پایـایی ترکیبـی بزرگتـر از میـانگین واریـانس
استخراجشده باشد که همانطور در جدول  2و شکل  3مشاهده میشود ،تمامی شاخصهای مورداستفاده در این پژوهش
شرای الزم برای تأیید روایی را نیز دارند و درنتیجه میتوان عنوان نمود روایی ابزار تحقیق نیز مورد تأیید است.
در بخش ساختاری ،ارتباط متغیرهای پنهان با یکدیگر بررسی میشود .در این زمینه بار عاملی بین متغیرهـا نشـاندهنده
1 . Discriminant Validity
2 . Fornell & Larcker

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،4زمستان 1398

124

میزان ارتباط و بیشتر بودن عدد معناداری دلیل وجود ارتباط معنادار بین متغیرها در سطح اطمینان  95درصد است .بـرای
بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود ،ابتداییترین معیار سنجش رابطه بـین سـازهها در
مدل (بخش ساختاری) ،اعداد معناداری  tاست .درصورتیکه که مقدار این معیار از  1/96بیشـتر باشـند ،نشـان از صـحت
رابطه بین سازهها و درنتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  %95است .البته باید توجه داشت که اعداد معیار
 tفق صحت رابطه را نشان میدهند و شدت رابطه بین سازهها را نمیتوان با آنها سنجید .برای این کار باید از معیاری
دیگری مانند ضریب تبیین ( )R2استفاده نمود .جدول  4مقادیر  tرواب مدل را نشان میدهد .همانطور که در جـدول 4
مشاهده میشود ،ضریب  tبهدستآمده بـرای تمـامی روابـ مـوردنظر ایـن مطالعـه بزرگتـر از  1/96بـوده و ایـن امـر
نشاندهنده معنیداری آن رواب در سطح اطمینان  95درصد است.
جدول  4نتایج کلی بخش ساختاری مدل را نشان میدهد .بر اساس نتایج جدول  ،3ارتباط بین متغیر موانـع مشـارکت و
سیاستگذاری و تنظیم مقررات به میزان  0/4است که با توجه به مقدار  ،5/33 tایـن ارتبـاط معنـیدار اسـت .همچنـین،
ارتباط بین متغیر موانع مشارکت و مطالعه و آمادهسازی به میزان  0/263و مقدار  ،3/45 tارتباط بـین موانـع مشـارکت و
متغیر تأمین مالی – حمایت مالی به میزان  0/364و مقدار  2/68 tو ارتباط بین متغیر موانع مشـارکت و ظرفیتسـازی و
ارتقای دانش به میزان  0/145و مقدار  2/14 tبهدستآمده و این نتایج نشاندهنده معنیداری رواب مـوردنظر اسـت .بـر
اساس نتایج بهدستآمده ،باالترین ارتباط مربوط به متغیرهای موانع مشارکت و سیاسـتگذاری و تنظـیم مقـررات ()0/4
بوده و ضعیفترین ارتباط کلی در این مدل مربوط به ارتباط دو متغیـر مطالعـه و آمادهسـازی و موانـع مشـارکت بخـش
خصوصی در توسعه و عمران شهر شیراز ( )0/145است .مدل ساختاری مطالعه همراه با ضریب استاندارد بارهای عاملی و
اثرات کلی سازههای اصلی در شکل  3قابلمشاهده است.
جدول شماره  .3نتایج رابطه مستقیم و ضرایب معنیداری مدل ساختاری
مسیر
تأمین مالی – حمایت مالی > -موانع مشارکت
سیاستگذاری و تنظیم مقررات > -موانع مشارکت
ظرفیتسازی و ارتقای دانش > -موانع مشارکت
مطالعه و آمادهسازی > -موانع مشارکت
تأمین مالی – حمایت مالی > -سیاستگذاری و تنظیم مقررات
مطالعه و آمادهسازی > -سیاستگذاری و تنظیم مقررات
تأمین مالی – حمایت مالی > -ظرفیتسازی و ارتقای دانش
R2 = 0/476

اثـــرات
کلی
0/364
0/4
0/145
0/263
0/366
0/106
0/161

خطـــــــای
استاندارد
0/056
0/075
0/068
0/058
0/06
0/073
0/068

t
3/68
5/33
2/14
3/45
3/67
1/45
2/99

ســـــطح
معنیداری
0/000
0/000
0/033
0/000
0/000
0/14
0/05
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شکل شماره  .3مدل ساختاری مطالعه همراه با ضریب استاندارد بارهای عاملی و اثرات کلی سازههای اصلی

برازش کلی مدل ساختاری

برای تأیید کیفیت مدل تحقیق تعیین برازش مدل کلی پژوهش ضروری است ،به عبارتی برای محاسبه شـاخص تناسـب
در مدل پی ال اس میتوان از روش  GOFکه در ادامه نشان دادهشده اسـت (رابطـه  ،)1اسـتفاده نمـود .ایـن شـاخص
( ،)GOFمجذور ضرب دو مقدار متوس مقادیر اشتراکی و متوس ضرایب تعیین است .مقـادیر  0/25 ،0/36و  0/01بـه
ترتیب قوی ،متوس و ضعیف برای مدل موردنظر توصیفشدهاند.
رابطه ()1
بر اساس نتایج بهدستآمده ،متوس مقادیر اشتراکی و ضرایب تعیین به ترتیب  0/868و  0/16اسـت .همچنـین ،مقـدار
بهدستآمده برای تعیین برازش مدل کلی  0/372بوده که این مقدار بیشتر از مقدار  0/36بوده و درنتیجـه بـرازش قـوی
برای مدل پژوهش تأیید میشود.
برای ارزیابی مدل ساختاری تحقیق ،از ضریب تعیین ( )R2که معیار اصـلی ارزیـابی مـدل سـاختاری مـوردنظر بـوده و
نشاندهنده میزان واریانس تبیین شده متغیر پنهان درونزا توس متغیرهـای بـرونزای دیگـر اسـت ،اسـتفاده میشـود.
همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،ضریب تعیین متغیر پنهان درونزا موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و
عمران شهری شیراز  0/476بوده و به عبارتی بیش از  47درصد از واریانس متغیر وابسته تبیین شده و این به ایـن معنـی
است که قدرت توضیحی مدل در سطح مناسب و قابل قبولی (چین )19981قرار دارد.
برای تأیید کیفیت مدل تحقیق تعیین برازش بخشهای مختلف مدل ازجمله بخش ساختاری پـژوهش ضـروری اسـت.
یکی از معیارهای بررسی برازش بخش ساختاری مدل ،معیار سنگیگایسر  Q2است .این معیـار قـدرت پیشبینـی مـدل
ساختاری را مشخص مینماید .هنسلر2و همکاران ( )2009در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا
سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را تعیین کردهاند و اعتقاددارند ،اگـر مقـدار  Q2در مـورد یـک سـازه درونزا در محـدوده
نزدیک به  0/02باشد ،نشان از آن دارد که مدل قدرت پیشبینی ضعیفی در قبال شـاخصهای آن سـازه داشـته 0/15 ،و
 0/35به ترتیب مدل قدرت پیشبینی متوس و قوی خواهد داشت .بـر اسـاس نتـایج بهدسـتآمده مقـدار معیـار قـدرت
1. Chin
2. Henseler
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پیشبینی سازه درونزای موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری شیراز برابر  0/34بوده و ایـن نتیجـه
نشان از قدرت پیشبینی مناسب و باالی مدل در خصوص این سازه دارد و میتوان گفت برازش مناسب مـدل سـاختاری
پژوهش بار دیگر تأیید میشود.
نتیجهگیری
جذب سرمایههای بخش در پروژههای شهرداریها ،با توجه به سرمایههای مادی و معنوی متعدد و منحصربهفرد موجـود
در کشور مزیتهای مختلفی همچون بهبود وضعیت اقتصادی شهرها ،کارآفرینی ،ورود شهرداریها به عرصـههای جدیـد
کار و تالش و خدماترسانی و ارتقاء سطح رفاه شهروندان را در پی خواهد داشت .مشـارکت بخـش خصوصـی ،بـهعنوان
یکی از شیوههای واگذاری فعالیتهای دولت به بخش خصوصی در راستای اصل  44قانون اساسی ،کمک بـه سـزایی در
خصوصیسازی و ارتقای کیفی فعالیتهای دولت خواهد داشت .البته الزم به ذکر اسـت کـه نهـایی شـدن ایـن اصـل و
بهعبارتیدیگر ،اجرایی شدن این امر در کشور ،مستلزم فراهم نمودن زیرسـاختهای الزمـه و فرهنگسـازی موضـوع در
کشور بوده که متأسفانه در این زمینه بروز مشکالت متعددی راه را برای پیشرفت در این زمینه ناهموار ساخته است .لـذا،
با توجه به خاص بودن این عامل در توسعه پایدار شهری ،در این مطالعه به بررسی موانـع تعیینکننـده مشـارکت بخـش
خصوصی در فعالیتهای توسعه و عمران شهری شیراز پرداخته شد .در این مطالعه متغیرهای تعیینکننده عـدم مشـارکت
بخش خصوصی در زمینههای موردنظر (سیاستگذاری و تنظیم مقررات ،مطالعات ،آمادهسازی و فرآینـد ارجـاع پروژههـا،
تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیتسازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمـومی و خصوصـی) بـرای بررسـی ایـن
موضوع مورداستفاده قرار گرفت و با استفاده از روش مدل ساختاری هدف موردنظر تحلیلشده است.
در مدل ساختاری این مطالعه ،متغیرهای سیاستگذاری و تنظیم مقررات ،مطالعات ،آمادهسازی و فرآیند ارجـاع پروژههـا،
تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیتسازی و ارتقـای دانـش و مهـارت در بخـش عمـومی و خصوصـی بـهعنوان موانـع
تعیینکننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای توسعه و عمران شهری شیراز تأیید شد .الزم به ذکـر اسـت ،نقـش
عامل سیاستگذاری و تنظیم مقررات بر موانع دیگر برتری داشته و دارای اثـری قـویتر ( )0/4بـوده اسـت .ایـن نشـان
میدهد که مؤلفههای عامل سیاستگذاری و تنظیم مقررات مانند نبود برنامههای بلندمدت ،نبـود ظرفیتهـای کـافی در
جهت تعریف مشوقها و معافیتها و نبود بسترهای قانونی باالدستی باع عدم مشـارکت مناسـب بخـش خصوصـی در
فعالیتهای توسعه و عمران شهری شیراز شدهاند .بهعبارتیدیگر ،به دلیل عدم پیشبینی مناسـب و بلندمـدت وضـعیت و
نوع مشارکت بخش خصوصی در بح های عمرانی و توسعه شهری ،بخش خصوصی بـه دلیـل عـدم قطعیـت در زمینـه
فعالیتهای خود در آینده با سردرگمی مواجه شده و ترجیح خواهد داد در زمینههایی که دارای آینده مشخصتری هسـتند
واردشده و سرمایهگذاری نمایند .همچنین ،عوامل دیگری که در زمینه عامل سیاستگذاری و تنظـیم مقـررات قابلتوجـه
است ،نبود ظرفیتهای کافی در جهت تعریف مشوقها و معافیتها و نبود بسترهای قانونی باالدستی بوده اسـت .در ایـن
زمینه با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان عنوان کرد ،اصلیترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرحهـای
عمرانی و توسعه شهری ،چرخش سرمایه و سودهی مناسب و متناسب با میزان سرمایهگذاری انجامشده میباشد که ایـن
امر در بسیاری از مواقع ازجمله در شرای موجود اقتصاد کشور ،ارتباط مستقیم باوجود معافیتهـای الزمـه و مشـوقهای
کافی برای سرمایهگذاران دارد و (پیشنهاد میشود) در صورت وجود عوامل موردنظر بهصـورت شـفاف و واقعـی میتـوان
شاهد مشارکت هرچه بیشتر شرکتهای خصوصی بیشتر در زمینه عمران و توسعه شهری بود.
عامل تعیینکننده دیگری که در این مطالعه ارتباط آن با عدم مشارکت بخش خصوصی در زمینـههای مـوردنظر توسـ
مدل ساختاری مورد تأیید قرار گرفت ،عامل تأمین مالی و حمایت مالی بود .در این زمینه میتوان به مواد مهمـی از عـدم
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بهرهگیری کافی از ظرفیتهای بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی ،کمبود منابع مالی جهت ارائه تسهیالت
و نبود منابع مالی پایدار جهت ایجاد پشتوانه اشاره نمود .بهصورت کلی ،در پایان میتوان گفت یکی از عناصر کلیدی کـه
نقش مهم و حیاتی در توسعه جوامع بهویژه جوامع شهری ایفا میکند ،توجه به جذب و افزایش مشارکت بخش خصوصی
در توسعه و عمران شهری است .رشد روزافزون جوامع شهری و نیاز مبرم به مشارکت مردم جامعه در توسعه آن ،بـهویژه
مشارکت بخش خصوصی در جهت سرمایهگذاری برای توسعه و عمران شهری و کوچـک شـدن نقـش دولـت در زمینـه
موردنظر و رسیدگی بهتر به سایر وظایفش ،ضرورت شناخت موانع دخیل در مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران
شهری (شیراز) را بیشتر نمایان میسازد.
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