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Aims The provision of services will not be possible by urban management alone. Therefore, cooperation 
between the private and public sector in form of public-private partnership is necessary. In partnership 
between the private sector and the public sector, common interests are very fundamental. Less researches 
are about urban planning incentives which is addressed to the agreed incentives of both the public and 
private sectors. So, this paper identifies urban planning incentives in public-private partnership in 
accordance with the opinions of the investor and urban management for the first time.
Methodology The present inquiry has been done through a qualitative approach in 2020.  The sampling 
method was non-random and these interviews were continued with 11 people until saturation was 
obtained. Data collection was done through semi-structured interviews with investors and municipal 
employees as public and private sectors. Data analysis and coding was done through sub-coding and 
attribute coding.
Findings The collected data were analyzed in the form of 110 primary codes, 29 sub-codes and 5 
categories such as appropriate environment, increasing users, indirect profitability, direct profitability 
and increasing land and building prices. Sub-coding were about flexibility, site selection and land use.
Conclusion The results of this study show that urban planning incentives are not only limited to financial 
benefit and profitability, but also include factors such as public satisfaction and creating an appropriate 
environment.
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 چکیده

خدمات و  تامین به قادر تنهایی به شهری مدیریت امروزی، شهرهای در اهداف:

ر، همکاری با بخش برای این منظو .نیست شهری توسعه هایطرح پیشنهادات در

وهعنوان یکی از شیخصوصی به-خصوصی مورد توجه قرار گرفته و شراکت عمومی

های عمومی و خصوصی مطرح شده است. از های رایج همکاری میان بخش

هایی که منفعت خصوصی بدون وجود محرک-گیری شراکت عمومیطرفی شکل

ز این رو، مقاله حاضر برای پذیر نخواهد بود. اهر دو بخش را تامین نماید؛ امکان

-ریزی شهری موثر در شراکت عمومیهای برنامهاولین بار به شناسایی محرک

 گذار و مدیریت شهری پرداخت.خصوصی متناسب با نظرات سرمایه

در شهر مشهد انجام شد. روش  ۱۳۹۹این مقاله کیفی و در سال  شناسی:روش

ها تا زمانی که اشباع حاصل احبهگیری به صورت غیرتصادفی بود و این مصنمونه

آوری اطالعات از طریق مصاحبه نفر از مطلعان کلیدی ادامه یافت. جمع ۱۱شد با 

ومی های عمعنوان بخشگذاران و کارکنان شهرداری بهساختاریافته با سرمایهنیمه

ها به کمک و خصوصی انجام شد. تحلیل اطالعات و تولید کدها و مقوله

 عی و انتسابی بود. های فر کدگذاری

مقوله  ۵کد فرعی و  ۲۹کد اولیه،  ۱۱۰شده در قالب های گردآوری: دادههایافته

 ،میمستقر یغ یبرداران، امکان سودآور بهره شیافزا مناسب، طیمح جادیاشامل 

 تحلیل شدند.  و ساختمان نیزم متیق شیافزا م،یمستق یامکان سود آور 

ه تنها ب زانهیربرنامه یمحرکها دهدیشان مبه دست آمده ن جینتا گیری:نتیجه

  هامحدوده نبوده بلکه عالوه بر آن یو سودآور  یمباحث مرتبط با منفعت مال

 .درنیگیدر برم زیمناسب را ن طیمح جادیو ا یعموم یمندتیعوامل موثر در رضا
 ریزی،های برنامههای توسعه شهری، محرکخصوصی، طرح-شراکت عمومیواژگان کلیدی: 

 شهر مشهد
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 مقدمه

شهر مشهد به دلیل وجود مرقد مطهر حضرت رضا (ع) ساالنه میزبان 

زائران زیادی است. اهمیت وجود این مرقد مطهر و داشتن بیشترین 

دمات و وجود زیرساختجمعیت ساکن بعد از شهر تهران، تامین خ

های مناسب را به موضوعی بسیار مهم در این شهر تبدیل کرده 

ها در مشهد به واسطه است. از طرفی ایجاد خدمات و زیرساخت

بودن به تنهایی توسط مدیریت برگستردگی، پیچیدگی، و هزینه

های پذیر نخواهد بود؛ از این رو، همکاری بین بخششهری امکان

در این رابطه حکمروایی خوب  یابد.ی ضرورت میعمومی و خصوص

نفعان اصلی عنوان یکی از ذیشهری به اهمیت بخش خصوصی به

همچنین  .[Ullah, 2014]در کنار بخش دولتی تاکید کرده است 

های دولتی با کارآفرینان و بدون همکاری نهادها و سازمان

 های زیرساختی وگذاران بخش خصوصی اجرای پروژهسرمایه

، [Biygautane et al., 2019]پذیر نخواهد بود مقیاس امکانکالن

های مدیریت عمومی جدید نیز معتقد است که همکاری بخش

شود و خصوصی و عمومی سبب افزایش تعهد مدیران دولتی می

 Heurkens] رساندمیزان خطای بخش خصوصی را به حداقل می
& Homba, 2014]. شراکت میان  گیریدر این بین، برای شکل

ها ضروری دو بخش خصوصی و عمومی وجود منافع مشترک بین آن

-است. در واقع تا این منافع مشترک تامین نشود، شراکت عمومی

در این . [Hodge & Greve, 2017] شودخصوصی محقق نمی

شده تاکنون به بحث تقسیم منفعت ارتباط مقاالت نوشته

 اند. پرداخته

ضوع تقسیم منافع حاصل از کارآفرینی در در مقاله خود به مو چنگ

پردازد مترو پکن می ۴خصوصی در پروژه خط -شراکت عمومی

[Chang, 2013]. و همکاران به انتخاب  بوکبرگای دیگر در مقاله

مدل پیشنهادی برای تقسیم سود و منافع حاصل از شراکت میان 

های زیرساختی اشاره دارند بخش خصوصی و عمومی در پروژه

[Buckberg et al., 2015] .هایی به ارایه روش توریریو  آپیو

های عمومی و برای تخصیص سود حاصل از سرمایه میان بخش

 ,Oppio & Torrieri]پردازند ی پیچیده میهاخصوصی در شراکت
ریزی شهری . این در حالی است که به نقش ابزارهای برنامه[2016

-ورد نیاز شراکت عمومیها در موضوع تولید منفعت منظیر محرک

  خصوصی پیرامون مسائل مقیاس شهری کمتر پرداخته شده است.

 اداره دولت توسط که شودمی تشکیل هاییسازمان از عمومی بخش

هایی نظیر فرمانداری، توان به سازماندر سطح محلی می .شوندمی

استانداری، شورای اسالمی شهر و شهرستان، شهرداری و سایر 

. این بخش با اهداف [Hoggett, 1991]اشاره نمود ها سازمان

اد عدالت و برابری، ها، ایجمختلفی نظیر تامین رفاه، اجرای پروژه

شناسی و غیره، در توسعه محیطی، تامین زیباییحفاظت زیست

. بخش خصوصی شامل [Carmona, 2016] کندشهری مداخله می

ها و منافع متفاوت است. موسسات های مختلف با انگیزهسازمان

 ,Huff-Rousselle & Akuamoah-Boateng]مالی و بیمه 
های ها، بنگاه، بانک[Adair et al., 1999]گذاران ، سرمایه[1998

لکان زمین، سازندگان، ساکنان و متصرفان ساختمانساختمانی، ما

از انواع بخش  [Zhang, 2005]ای و پیمانکاران ها، طراحان حرفه

های توان قابلیتخصوصی هستند. برای بخش خصوصی می

کلیدی (نظیر دولت و انجمن بازیگرانکردن متعددی از جمله متقاعد

های ه در پروژهمسکن (به ویژ  های محلی)، تاثیرگذاری در بازار

 هایآشنایی با راه و هاحلراه در داشتن خالقیت بازسازی مسکن)؛

مالی در نظر گرفت  خطرات مدیریت و شناسایی و درآمد کسب

[Boxmeer & Becckhoven, 2005]خصوصی -. شراکت عمومی

https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=1gsxdv1sb343p.x-ic-live-01?option2=author&value2=Hoggett,+Paul
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Huff-Rousselle%2C+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Akuamoah-Boateng%2C+Joseph
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های عمومی و خصوصی عنوان شیوه همکاری نزدیک بین بخشبه

 . [Hodge & Grave, 2007]مطرح است 

توان سه مدل در نظر گرفت؛ مدل خصوصی می-برای شراکت عمومی

گذاری همشود. در این مدل رویاول، اشتراک مساعی نامیده می

های عمومی و خصوصی بسیار مهم های بخشهای و داراییتوانایی

است. این مدل بر مبانی همکاری مشترک برای خلق سود اضافی 

 برای همکار دو یا چند آید کهید میپد زمانی افزاییاست. این هم

کنند. در این مدل، می یکدیگر همکاری با مشترک هدفی رسیدن به

های جدید نیز وجود یافتن به سیاست یا راه حلابتکار برای دست

شود. در این مدل، بخش دارد. مدل دوم، مدل دگرگونی نامیده می

خل بخش خصوصی به دنبال آوردن موضوعات مرتبط با خود به دا

عمومی است تا آن را مطابق با بازار کرده و کارآیی آن را تضمین 

کند. برخالف آن، بخش عمومی در تالش است تا بخش خصوصی را 

ترغیب به کارهای اجتماعی با اهداف بلندمدت نماید. مدل سوم 

گسترش بودجه نام دارد. در این مدل بخش عمومی با محدودیت 

ها طرف دیگر بخش خصوصی از فرصتمنابع مالی مواجه است. از 

ها عمومی برای کاهش یا غلبه بر ریسک آگاه است اما نیاز به یارانه

دارد. در این مدل یک یا هر دو طرف نیازمند پول هستند که هر 

طرف ممکن است بخواهد آن را از طرف مقابل کسب نماید. 

 لدستکاری بودجه یا تالش برای انتقال ریسک، بخش رایجی در مد

در این بین، خاطر نشان . [Mackintosh, 1992]سوم است 

خصوصی سایر -های شراکت عمومیسازد که عالوه بر مدلمی

های عمومی های کاربرد شراکت و جایگاه بخشها به حوزهپژوهش

و  دوپونت اند.خصوصی پرداخته-و خصوصی در شراکت عمومی

-راکت عمومیهمکاران در مقاله خود به جایگاه بخش خصوصی در ش

گذاری بلندمدت پیرامون رشد هوشمند اشاره خصوصی در سرمایه

ای دیگر، نحوه همچنین در مقاله .[Dupont et al., 2015]اند کرده

خصوصی برای توسعه مسکن ارزان قیمت -انطباق شراکت عمومی

 & Nyein]توسط بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است 
Hadikusumo, 2021] .ساخت هم نیز شیوه هوچیرل 

خصوصی برای -عمومی استفاده از شراکت با عمومی هایساختمان

-Chirl]کاهش بار مالی بخش عمومی را مورد بررسی قرار داده است 
Ho, 2018].  

ها ود. محرکشها استفاده میخصوصی از محرک-در شراکت عمومی

توانند به رفتار خاصی تشویق کرده یا باعث نهی نوعی خاص از می

آن شوند. این موضوع به صورت عمومی بوده و معطوف به رفتار 

 ویتابل. [Schneider & Ingram, 1990]بخشی خاص نیست 

های خوب در توسعه شهری یا باید سبب محرکمعتقد است که 

را افزایش دهند نفع یذ یهاروهگیا درآمد  ها شوندنهیهز کاهش

[Vitale, 2010]کاررفته در شراکت عمومیهای به. محرک-

ود در مقاله خ نیلگنشتایاخصوصی از انواع متعددی برخوردار است. 

ها را شامل ها پرداخته و آنبه معرفی انواع متنوعی از محرک

 اقداماتی نظیر عوامل موثر در ارتقای رضایت از شراکت و افزایش

داند. همچنین اقداماتی که سبب کاستن از میزان گذاری میسرمایه

شود نیز ها میقرض از بخش عمومی، ارتقای کارآیی و کاهش هزینه

بندی در دسته. [Ilgenstein, 2022] ها هستنداز جمله محرک

ها قابل دستهمعتقد است که در توسعه شهری محرک کرمونادیگر، 

فرآیند مدیریت، پاداش، یارانه و  بندی به چهار دسته کلی

 . [Carmona, 2016]گذاری مستقیم هستند سرمایه
 

به موضوعاتی نظیر حقوقی مورد استفاده در شراکت  هایمحرک

، ، اعطای وام[Golubchikov, 2004]های مالیاتی معافیت

 De Clerck]پردازند میتسهیالت مرتبط با تخصیص زمین و تهاتر 
& Demeulemeester, 2016; Schifnagel Avrichir, 

زیرساختی شیوه و عمرانی هایپروژه های مرتبط بامحرک. [2018

. [Yang et al., 2019]های کاهش هزینه را مد نظر دارد 

 ,Li]مدیریتی به موضوع اعطای اختیارات سیاسی  هایمحرک
نفعان حل مشکالت از طریق مذاکره و گفتگو با ذیو  [2011

[Ditmar & Falk, 2016] سازمانی نیز  هایاشاره دارد. محرک

کاری و مقررات زاید، سیاست اهرم بروکراسی حذف پیرامون

[Ditmar & Falk, 2016] نامهفرآیندها، ضمانت سازیساده و

صحبت  [Ika Wahyuni et al., 2019] کاهش ریسک برای هایی

ه ها نیز در حوز ترین پژوهش. مشابه[Averkieva, 2017]کنند می

اعطای تراکم توان شامل ریزانه را میهای برنامهشهرسازی محرک

بردای از موضوعی های انتفاعی یا امتیاز بهرهویژه، ایجاد کاربری

های از جمله سایر محرک. [Carmona et al., 2017] دانست

توان به مناطق بهبود مشاغل اشاره کرد. در مناطق ریزانه میبرنامه

سازی، زمینه مساعدی بهبود وضعیت مکان بهبود مشاغل به کمک

ها گذاریشود. به کمک این سرمایهگذاری فراهم میبرای سرمایه

جذب افراد بیشتر برای کار و خرید و حتی تغییر تصویر ذهنی 

افتد. اقتصادی اتفاق می-پیرامون محله با مشکالت اجتماعی

برای  ها بیشترها عمومی نبوده و از آناستفاده از این محرک

 ,Lee]شود هایی با مشکالت اجتماعی و ناایمن استفاده میحوزه
2015; Richer & lessen, 2018].  

 

شده تاکنون بیشتر در ارتباط با موضوعاتی نظیر های انجامپژوهش

خصوصی، ضرورت و مزایا استفاده -های کاربرد شراکت عمومیحوزه

شده های استفادهکاند. در ارتباط با محر از این شراکت تبیین شده

های خصوصی نیز بیشتر مقاالت به محرک-در شراکت عمومی

اند؛ در حالی که اقدامات و قانونی، حقوقی و سازمانی اشاره کرده

های عمومی و ریزان شهری روی منافع بخشپیشنهادات برنامه

ت توان یافخصوصی اثرگذار است. در این میان کمتر پژوهشی را می

-ریزانه موثر در شراکت عمومیهای برنامهمحرککه به شناسایی 

 در حیطه شهرسازی هاترین پژوهشخصوصی پرداخته باشد. مشابه

کاربری انتفاعی، تراکم ویژه، امتیاز  کلیاتی نظیر بیان نیز به

سازی اکتفا کردند و به تاثیر این اقدامات روی برداری و مکانبهره

. در این ی نشده استاهای عمومی و خصوصی اشارهمنافع بخش

شده آن است که چارچوب مدون و تفصیلی بین مشکل اصلی مطرح

-ریزی شهری در شراکت عمومیهای برنامهکه به معرفی محرک

خصوصی بپردازد، وجود ندارد. این در حالی است که اقدامات 

http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER6802003237
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است و ریزان و پیشنهادات آنان روی توسعه شهری اثرگذار برنامه

های کننده منفعت بخشزان از ابزارهای تامینریآگاهی برنامه

تواند سبب عمومی و خصوصی در توسعه شهری و مراعات آن می

خصوصی شود. از این رو، هدف این مقاله -تسهیل شراکت عمومی

های مورد اتفاق نظر این دو بخش به صورت شناسایی محرک

 همزمان بود.

 

 شناسیروش

کرد کیفی و راهبرد تحلیل ای، رویمقاله حاضر با ماهیت توسعه

 ۱۱به انجام رسید. در مجموع  ۱۳۹۹محتوا در شهر مشهد و در سال 

عنوان نماینده بخش نفر از کارشناسان شهرداری به ۶نفر شامل 

عنوان بخش گذاران حوزه شهری بهنفر از سرمایه ۵عمومی و 

خصوصی به صورت هدفمند و غیرتصادفی انتخاب شدند. نمایندگان 

شده برای مصاحبه از بخش عمومی همگی جزو کارشناسان انتخاب

سال را با این  ۸خبره شهرداری بودند که سابقه همکاری بیشتر از 

گذاران منتخب در این مقاله دارای بخش داشتند. همچنین سرمایه

 ساله در حیطه توسعه شهری در مشهد بودند.۱۰گذاری تجربه سرمایه

هکتار مساحت  ۳۵٫۱۴۷ی، با ضومرکز استان خراسان ر ، شهر مشهد

جمعیت این شهر بر اساس سرشماری  .در شمال شرقی ایران قرار دارد

این شهر به واسطه وجود نفر است.  ٣٫٥٧٦٧٩، بالغ بر ١٣٩٥سال 

های گردشگری ساالنه حرم مطهر حضرت رضا (ع) و سایر جاذبه

. [www.amar.org.ir, 2017] میلیون گردشگر است ٢٠پذیرای 

ر، ریزی بهتبه سبب وسعت و جمعیت زیاد و امکان برنامهن رو، از ای

این ). ۲ریزی تقسیم شده است (شکل حوزه برنامه ۷این شهر به 

ریزی با یکدیگر یکسان نیستند. بیشترین تراکم های برنامهحوزه

جمعیتی در حوزه میانی شرقی وجود دارد. همچنین به لحاظ پایگاه 

غربی در ای میانی غربی و جنوبهاجتماعی و اقتصادی حوزه

 ترین حالت و حوزه شمال شرقی در شرایط نامطلوب قرار دارد.مطلوب

خصوصی غالبًا -گیری شراکت عمومیاز طرفی در حال حاضر، شکل

های توسعه شهری به کمک برای موضوعات مرتبط با طرح

گیرد و پراکنش ریزی شهری صورت میهای غیربرنامهمحرک

 در سطح شهر مشهد به صورت پراکنده و اندک است.ها وضعیت آن

ساختاریافته با هدف تحلیل ها از طریق مصاحبه نیمهگردآوری داده

خصوصی انجام -ریزی شهری در شراکت عمومیهای برنامهمحرک

یافتن به اشباع نظری ادامه یافت. سئواالت ها تا دستحبهمصاشد. 

های عمومی و خصوصی پیرامون تامین با بخش مصاحبهاصلی 

خصوصی مانند انواع -تولید آن در شراکت عمومی همنفعت و نحو

 گذاری موفق صورت گرفت. های توسعه و سرمایهمحرک
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و های عمومی شده با بخشهای انجاممصاحبه فایل صوتی

ترین زمان ممکن در قالب متن پس از انجام، در کوتاه خصوصی

ها نیز به صورت دستی دهی و کدگذاری آنمانسازی شدند. سازپیاده

بود. بررسی کدها به روش استقرایی (مبتنی بر داده) و با توجه به 

ها بود. تحلیل محتوا در دو مرحله انجام شد؛ در معنای ظاهری داده

این شیوه از کدگذاری  دگذاری فرعی استفاده شد.مرحله اول از ک

-برای اولین بار در مقاله حاضر به منظور تحلیل شراکت عمومی

کاربرد کدگذاری فرعی برای تجزیه خصوصی مورد استفاده قرار گرفت. 

 ,Saldana] ی استیبندی جزموضوعات کالن به خرد و تولید مقوله
تامین منفعت و نحوه به کمک این شیوه، از موضوع کلی . [2016

ریزانه شناسایی شدند. در مرحله دوم، های برنامهتولید آن، محرک

ی با استفاده از کدگذار کدگذاری انتسابی مورد استفاده قرار گرفت. 

هر  بودنفرعی، دالیل محرک ها از کدهایانتسابی ضمن تولید مقوله

 های عمومی و خصوصی موردیک از کدهای فرعی از دیدگاه بخش

نی آمده با اطالعات مبادستو در نهایت نتایج به بررسی قرار گرفتند

ها، سنجش پایایی کدگذاری نظری مورد مقایسه قرار گرفت. برای

 آمده از روشدستروش بازآزمون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به

بوده که  %٨٤بازآزمون نشان داد در مجموع وضعیت پایایی کدها 

 ابل قبول است.حاکی از وضعیت ق

 
 هایافته

را کارشناسان خبره شهرداری  %٥٤٫٥٥از بین افراد مصاحبه شونده، 

 %٢٧گذاران تشکیل دادند. همچنین در مجموع را سرمایه %٤٥٫٤٥و 

کارشناسی  %٥٤شونده دارای مدرک تحصیلی دکترا، از افراد مصاحبه

  کارشناسی بودند. %١٨ارشد و 

های انجام شده در گام اول از صاحبهدر ادامه به منظور تحلیل م

 هایکدگذاری فرعی استفاده شد. به کمک کدگذاری فرعی محرک

خصوصی استخراج شد. -منفعت در شراکت عمومی ریزانه مولدبرنامه

در کدگذاری فرعی، تحلیل سطر به سطر و معاینه دقیق متن 

 ٥٠ کد، ١١٠کد اولیه شد. از این  ١١٠ها، منجر به استخراج مصاحبه

کد مربوط به  ٦٠) و %٤٥٫٥کد مربوط به مصاحبه بخش عمومی (

) بود. سپس این کدهای اولیه %٥٤٫٥مصاحبه با بخش خصوصی (

 قالبهایشان در ها و تفاوتبا هم مقایسه و پس از بررسی شباهت

پذیری زمانی (انطباق فضا و دسته کد فرعی به شرح انعطاف ۲۹

نای چند عملکردی)، دسترسی ساختمان با تغییرات در آینده، ب

کارآمد (توسعه شریانی درجه یک، سهولت تردد برای سواره و پیاده، 

آوری های اصلی)، زیرساخت مناسب (جمعنزدیکی به شریان

فاضالب، پاسخ به نیازهای موقت)، کاربری زمین (محل استقرار 

های صحیح، قشر مخاطب، ساعت طوالنی فعالیت، نوع کاربری

ها، طبقات ساختمان، تراکم ع و اهمیت فعالیتانتفاعی، نو

یابی مناسب (حمل و نقل عمومی ساختمانی، کاربری مکمل)، مکان

کارآمد، همجواری با کاربری فرامقیاس، دید و منظر مطلوب)، 

فضاسازی (فضای نشستن، نمای مطلوب، نورپردازی فضا، 

های پذیری کالبدی (تنوع گونهمنظرسازی با فضای سبز)، انعطاف

پذیری فضایی (برپایی ساختمانی، حد کوچک تفکیک) و انعطاف

ندی شدند بدسته نمایشگاه، برپایی رویداد، استفاده مجد از پارکینگ)

ها نظیر سازد در مصاحبه به سایر محرک). خاطر نشان می١(جدول 

گذاری، امور اداری و بین سازمانی و غیره هم سرمایهتسهیل 

های بودن محرک. اما به سبب مدنظرهایی صورت گرفتاشاره

 ریزانه، این موارد بررسی نشدند. برنامه

دسته با عناوین  ۵عمومی  های بخشکدگذاری مصاحبهدر 

پذیری زمانی، دسترسی کارآمد، زیرساخت مناسب، کاربری انعطاف

یابی مناسب شناسایی شدند. همچنین در کدگذاری زمین و مکان

های دسته با عنوان ٧ی بخش خصوصی نیز هامصاحبه

دی، پذیری کالبپذیری فضایی، انعطافپذیری زمانی، انعطافانعطاف

یابی مناسب، کاربری زمین و فضاسازی به دسترسی کارآمد، مکان

پذیری زمانی، انعطاف دست آمد. در این بین کدهای فرعی نظیر

های ین بخشیابی مناسب بدسترسی کارآمد، کاربری زمین و مکان

عمومی و خصوصی مشترک بودند. اما هر یک از این کدها به 

 یفرع عنوان مثال کدبهای متفاوت از موضوع اشاره داشتند. جنبه

 رینظ یبه موارد یبا بخش عموم یهادر مصاحبه نیزم یکاربر 

اما  پردازدیم حیقشر مخاطب و محل استقرار صح ت،یساعت فعال

م به تراک یدر مصاحبه با بخش خصوص نیزم یکاربر  یفرع یکدها

مکمل اشاره  یهایو کاربر  تینوع فعال ،ینوع کاربر  ،یساختمان

در گام دوم از کدگذاری انتسابی استفاده شد. به کمک این  دارد.

بندی کدهای فرعی به دالیل شیوه از کدگذاری تالش شد ضمن دسته

د. با استفاده آمده؛ اشاره شودستهای بهبودن هر یک از گذارهمحرک

. کاهش یافتند دسته مقوله ۵از این شیوه تعداد کدهای فرعی به 

های دهد که اکثر محرکنتایج کدگذاری انتسابی نشان می

خصوصی با بحث کسب -شده در شراکت عمومیریزانه مطرحبرنامه

رتباط ا ای نظیر ایجاد محیط مناسبانتفاع مرتبط هستند. اما مقوله

 شده در این مقولهفعت دارند. کدهای فرعی اشارهکمتری با کسب من

های افزایش تنها از دیدگاه بخش عمومی هستند. از طرفی مقوله

کنندگان، افزایش قیمت زمین و ساختمان و برداران و استفادهبهره

ی هاامکان سودآوری غیرمستقیم به صورت مشترک توسط بخش

اند. در هخصوصی بیان شد-عمومی و خصوصی در شراکت عمومی

کنندگان به مواردی اشاره شده برداران و استفادهمقوله افزایش بهره

شود. میها باعث جذب مخاطبان بیشتر به محدوده که مراعات آن

امکان سودآوری غیرمستقیم موضوعاتی اشاره  مقولههمچنین در 

کننده زمینه مناسب برای جذب اقشار مختلف فراهم اند کهشده

 هایی که به صورتسایر مقولهاز جمله  صادی هستند.اجتماعی و اقت

های عمومی و خصوصی اشاره شده است، مشترک توسط بخش

افزایش قیمت زمین و ساختمان است. این مقوله به نوع خاصی از 

توان به آن دست انتفاع اشاره دارد که تنها از طریق فروش مال می

بخش  از طرفی امکان سودآوری مستقیم فقط توسط یافت.

توان به صورت مستقیم خصوصی اشاره شده است. در این مقوله می

به سود دست یافت. این سود در قالب دریافت اجاره یا پول نقدی 

پذیری زمانی و شده، انعطافز میان کدهای حاصلایابد. نمود می
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یابی مناسب نسبت به سایر کدهای فرعی از اهمیت بیشتری مکان

 هاشدن آنتر بوده و فراهمقع این کدها کالنبرخوردار هستند. در وا

پذیری فضای، سبب کارآیی و عملکرد بهتر کدهای انعطاف

ان های این نوشتار نششود. یافتهفضاسازی، کاربری زمین و غیره می

خصوصی را -در شراکت عمومی ریزی شهریهای برنامهداد که محرک

 بندی نمود:توان به سه دسته نقسیممی

کننده بخش عمومی به ریزانه ترغیبهای برنامه، محرکدسته اول

ها موضوعات تاثیرگذار در شراکت شراکت هستند. با درنظرداشتن آن

ده دهنشود. کدهای فرعی تشکیلاز دیدگاه بخش عمومی تامین می

 پذیری زمانی و زیرساخت مناسب است.این دسته شامل انعطاف

عنوان ایجاد محیط مناسب  شده تشکیل مقوله مهمی باکدهای اشاره

 دهند؛را می

کننده بخش خصوصی به ریزانه ترغیبهای برنامهدسته دوم، محرک

ریزانه های برنامهکردن این دسته از محرکشراکت هستند. منظور

شود. در این سبب تضمین سودآوری مورد نظر بخش خصوصی می

ای ن جپذیری فضایی و کاربری زمیدسته نیز کدهای فرعی انعطاف

 ای با عنواندارند. کدهای فرعی در این دسته سبب پدیدآمدن مقوله

 شود؛امکان سودآوری مستقیم می

های دسته سوم دربردارنده موضوعات مشترک مورد توجه بخش

ها به عمومی و خصوصی در شراکت هستند. این دسته از محرک

های عمومی و خصوصی موضوعات مورد توجه مشترک بخش

 پذیری زمانی،زمین، انعطافکاربری شامل کدهایی نظیر  پرداخته و

یابی مناسب، دسترسی کارآمد، کاربری زمین و فضاسازی، مکان

سازد کنار هم پذیری کالبدی هستند. خاطرنشان میانعطاف

های الزم در شود تا ضمانتقرارگرفتن این کدها سبب می

 ).٣ود (شکل ریزی شهری فراهم شگذاری از دیدگاه برنامهسرمایه

 
 نتایج کدگذاری فرعی و انتسابی )١جدول 

فراوانی  کدهای اولیه

 )(تعداد

 کدگذاری انتسابی (مقوله) کدهای فرعی

    مصاحبه با بخش عمومی

کاربری ؛ تغییر ای باارزشهها؛ حفظ ساختمانها؛ استفاده مجدد از ساختمانمرمت ساختمان

 توسعه ساختمان در آینده؛ توسعه فضا در آینده؛ امکان تغییرات.
انطباق فضا و ساختمان پذیری زمانی: انعطاف ٦

 با تغییرات در آینده

 ایجاد محیط مناسب

 

تقاطع غیرهمسطح؛ احداث پل؛ احداث بزرگراه؛ ارتباط بهتر/ دسترسی مناسب پیاده به ساختمان؛  

پذیر/ دسترسی مناسب سواره به پارکینگ؛ کاستن از ترافیک؛ تعداد زیاد ی اقشار آسیبدسترس

 خودرو.

توسعه شریانی درجه یک؛ دسترسی کارآمد:  ٩

 سهولت تردد برای سواره و پیاده

پاسخگویی به نیاز؛ های شهری؛ تاسیسات و تجهیزات شهری کارآمد/ خدمات رفاهی؛ زیرساخت

 اطالع رسانی. سرویس بهداشتی؛ کیوسک

آوری فاضالب؛ پاسخ جمع زیرساخت مناسب: ٦

 به نیازهای موقت

به  پاسخگوییتنوع کاربری؛ کاربری انتفاعی؛ کاربری تجاری؛ کاربری اداری؛ هتل؛ مرکز تفریحی/ 

اقشار مختلف های دیرپا در خیابان؛ ساعت کاری طوالنی/ ها؛ فعالیتتداوم زمانی کاربرینیاز؛ 

 یاختالط کاربر جذب قشرهای مختلف؛ متنوع اجتماعی؛ اقشار مختلف جنسی؛ سنی؛ اقشار 

ی؛ نس یرده ها یازهایمتناسب با ن یاختالط کاربر ی؛ مختلف اجتماع یقشرها یازهایمتناسب با ن

های متنوع های یکسان در محدوده/ فعالیتعدم تمرکز کاربری/ کنندگانعابران؛ ساکنان؛ استفاده

 .های چندگانه در ساختمان؛ چند کاربری/ کاربریدر کاربری

محل استقرار صحیح؛ قشر  کاربری زمین: ٢٤

مخاطب؛ ساعت طوالنی فعالیت؛ نوع 

ها؛ های انتفاعی؛ اهمیت فعالیتکاربری

 طبقات ساختمان

برداران و افزایش بهره

امکان کنندگان؛ استفاده

 سودآوری غیرمستقیم

 های تاکسی/ مجاورت ساختمان بازدیکی به ایستگاهنزدیکی به مسیرهای حمل و نقل عمومی؛ ن

 های مهم مقیاس منطقه یا شهر.؛ فراغتی؛ مجاورت با ساختمانهای تفریحیکاربری

حمل و نقل عمومی  یابی مناسب:مکان ٥

 کارآمد؛ همجواری با کاربری فرامقیاس

افزایش قیمت زمین و 

 ساختمان

 
    مصاحبه با بخش خصوصی

افزایش قیمت زمین و  های اصلینزدیکی به شریاندسترسی کارآمد:  ٣ های مهم؛ مسیرهای اصلی.های اصلی؛ خیاباننمجاورت با شریا

 دید و منظر مطلوب یابی مناسب:مکان ٥ مجاورت با دید و منظر مطلوب؛ دید به فضای سبز؛ دید به کوه؛ هوای مطبوع؛ منظره عالی. ساختمان

ها؛ بنای قابل ام روزهای هفته؛ بنای قابل استفاده برای تمام ماهبنای قابل استفاده برای تم

 استفاده برای فصول سال.

برداران و افزایش بهره بنای چند عملکردی پذیری زمانی:انعطاف ٣

 کنندگاناستفاده

رو/ رو؛ نیمکت در پیاده؛ چیدمان میز و صندلی در پیادهفضاسازی نشستن؛ چیدن میز و صندلی

محیط زیبا؛ نورپردازی ساختمان؛ ها؛ نمای مطلوب/ ویترین ها؛ زیباسازیی ساختمانطراحی نما

روها؛ روی؛ فضاسازی پیادهبردن از فضا/ محیط مناسب برای پیادهروها؛ لذتنورپردازی پیاده

 اصالح درختان. کفسازی، مبلمان، کاشت و

فضای نشستن؛ نمای مطلوب؛  فضاسازی: ١٦

 منظرسازی با فضای سبزنورپردازی فضا؛ 

های تنوع گونه پذیری کالبدی:انعطاف ٦ .آمدگی/ حد تفکیک کوچکنشینی فضایی؛ بالکن؛ پیشتعداد طبقات؛ تنوع سطح اشغال؛ عقب

 ساختمانی؛ حد کوچک تفکیک

 امکان سودآوری غیرمستقیم

های فعالیت تراکم ساختمانی بیشتر؛ تعداد طبقات/کاربری انتفاعی خالص؛ تجاری/خدمات و

 های وابسته و مکمل؛ رستوران.ها و کاربریفرد/ فعالیتمنحصربه

 کاربرینوع تراکم ساختمانی؛  کاربری زمین: ٧

 ها؛ کاربری مکمل(انتفاعی)؛ نوع فعالیت

 امکان سودآوری مستقیم

صه/ ر برپایی نمایشگاه؛ ایجاد فضا؛ فضای موقت؛ عرضه محصوالت و کاال؛ استفاده چندمنظوره از ع

فضای موقتی؛ برپایی مراسم تعزیه؛ ایستگاه صلواتی؛ برپایی مراسم اعیاد مذهبی؛ برگزاری مراسم؛ 

قابل تغییر؛ برپایی رویداد؛ برگزاری های ملی؛ مذهبی؛ مراسم آیینی استفاده موقت از فضای جشن

 دی.فستیوال؛ برگذاری جشنواره؛ زائران؛ ساکنان/ استفاده مجدد پارکینگ؛ چند عملکر 

برپایی نمایشگاه؛  پذیری فضایی:انعطاف ٢٠

 برپایی رویداد؛ استفاده مجدد از پارکینگ
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 شهر مشهد یدر توسعه شهر  یخصوص-یشراکت عموم یبرا زانهیربرنامه یهامحرک )٣شکل 

 

 بحث

ریزانه در شراکت های برنامهتدوین چارچوبی مدون پیرامون محرک

یابی به این هدف خصوصی هدف عمده این مقاله بود. دست-عمومی

-اکت عمومینیازمند بررسی نحوه تامین و تولید منفعت در شر 

ریزانه نظیر کاربری زمین، عوامل خصوصی پیرامون ابزارهای برنامه

دسترسی، منظر شهری و فرم کالبدی بود. از این رو، در این قسمت 

های این مقاله در خصوص از پژوهش به بحث پیرامون یافته

خصوصی پرداخته -ریزانه در شراکت عمومیهای برنامهمحرک

 شود.می
گونه که همانهای کاربرد آن: وصی و حوزهخص-شراکت عمومی

-پیشتر اشاره شد، مقاالتی در ارتباط با حوزه کاربرد شراکت عمومی

خصوصی در مسائل شهری نظیر رشد هوشمند شهری، توسعه 

های جدید ها و ساخت بناها و ساختمانمسکن، تامین زیرساخت

 & Dupont et al., 2015; Nyein]اند نگاشته شده
Hadikusumo, 2021] . نتایج این مقاله ضمن تایید

-آوردهای محققان قبلی و تاکید بر کاربرد شراکت عمومیدست

ریزی ها در فرآیند طرحخصوصی در توسعه شهری به کاربرد محرک

 کند. های توسعه شهری نیز اشاره میو تهیه طرح
های عمومی و خصوصی: خصوصی و منفعت بخش-شراکت عمومی

و  [Biygautane et al., 2019]و همکاران  تانبیگو در پژوهش

های دخیل در تنها بر یکی از جنبه [Chirl-Ho, 2018] هو چریل

شراکت تاکید شده است. همچنین تقسیم منافع حاصل از شراکت 

و  بوکبرگو  [Chang, 2013] چنگموضوعی است که توسط 

 Oppio] توریریو  ویپاو  [Buckberg et al., 2015] همکاران
& Torrieri, 2016] .اما نتایج این مقاله ضمن  اشاره شده است

های دخیل در شراکت و بحث منفعت، تاکید بر اهمیت گروه

ریزانه را در ارتباط با تولید منفعت برای هر دو های برنامهمحرک

 دهد. مورد تاکید قرار میبخش عمومی و خصوصی 
 

های این یافتهریزانه: های برنامهخصوصی و محرک-شراکت عمومی

 نیلگنشتایاو  [Vitale, 2010] ویتابلپژوهش با نتایج 

[Ilgenstein, 2022]  همسویی کامل دارد. نتایج این مقاله

نفع و افزایش های ذیتری را در ارتباط با درآمد گروهمصادیق جزیی

 هایمطابق با بررسیعالوه بر این،  دهد.گذاری ارایه میسرمایه

 اعطایریزانه شامل های برنامهشده در بخش مقدمه محرکانجام
 موضوعی از بردایبهره انتفاعی و امتیاز هایکاربری ویژه، ایجاد تراکم

های تحقیق که یافته [Carmona et al., 2017]خاص هستند 

برداری و بیان موارد ق امتیاز بهرهضمن تایید موارد فوق به تدقی

یابی در مجاورت دید و منظر مطلوب، همجواری تر نظیر مکانجزیی

های فراغتی و حمل و نقل عمومی کارآمد پرداخت. از جمله با کاربری

های توان به بحث کیفیتشده در مبانی نظری میسایر موارد اشاره

 & Lee, 2015; Richer]سازی اشاره نمود محیطی و مکان
Lessen, 2018] سازی را که بررسی کدهای مصاحبه موضوع مکان

ع کند. البته اشاره به این موضودر قالب کد فرعی فضاسازی تایید می

عنوان های محیطی بهضروری است که در مبانی نظری از کیفیت

عاملی مهم در تغییر تصویر ذهنی مناطق دارای مشکل استفاده شده 

عنوان شده فضاسازی بیشتر بههای انجامحبهاست. اما در مصا

ح شد. کنندگان مطر کننده برای حضور بیشتر استفادهعاملی تضمین

های پیشین تاکنون به بحث از طرفی هیچ یک از پژوهش

 ریزانه درعنوان محرکی برنامهپذیری و دسترسی کارآمد بهانعطاف

 خصوصی اشاره نکردند. -شراکت عمومی
 

های عمومی و خصوصی: ریزانه و وظایف بخشههای برناممحرک

دسترسی  شهری،   هایپروژه نظیر اجرای  مصاحبه   بخش  کدهای

http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER6802003237
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شده کارآمد، تامین زیرساخت مناسب و فضاسازی با اهداف مطرح

از مداخله بخش عمومی در توسعه شهری نظیر نظیر  کرمونااز سوی 

 ,Carmona]شناسی ها و تحقق زیباییتامین رفاه، اجرای پروژه
همچنین کدهای فرعی کاربری زمین، همسویی دارد.  [2016

ده شپذیری فضایی با اهداف اشارهپذیری کالبدی و انعطافانعطاف

برای بخش خصوصی در مداخله توسعه  بکهوون و بوکسیمراز سوی 

سازگاری دارد.  [Boxmeer & Becckhoven, 2005]شهری 

های یرامون هدف بخشآمده، پدستنتایج بهسازد خاطرنشان می

های اول و دوم شراکت عمومی و خصوصی از شراکت با مدل

منطبق است. شراکت  [Mackintosh, 1992]خصوصی -عمومی

توان تلفیقی از مدل اول و خصوصی در توسعه شهری را می-عمومی

های یادشده به صورت عام بیان دوم دانست. با این تفاوت که مدل

های موضوعات بر اساس اهداف بخش شدند. اما در مقاله حاضر

عمومی و خصوصی در توسعه شهری با جزییات تدقیق شدند. از 

های عمومی و شده در مصاحبه با بخشمیان موضوعات مطرح

 مواردی نظیر کمتر درنظرگرفتن حد تفکیک کاربری خصوصی

خدماتی نسبت به استاندارد، احداث تقاطع غیرهمسطح و پل برای 

های دو سمت کمربندی پیرامون مشهد و کونتگاهارتباط بهتر س

های ملی و بومی متناسب با تاکید بر فضایی برای برگذاری آیین

نیازهای زائران و شرایط مجاورین، مواردی خاص شهر مشهد بودند 

های پیشین اشاره نشده است. تعمیم که پیش از این در پژوهش

ر ممکن خواهد شهرهای گردشگرپذینتایج پژوهش حاضر برای کالن

شهرهایی که طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی در آن بود. کالن

های سکونت داشته و مباحث تامین نیازهای مالی و جذابیت

  گذاری درآن حائز اهمیت باشد.سرمایه

مده آدستهای بههای آتی بر اساس یافتهشود در پژوهشتوصیه می

ریزی در شهر برنامه گانههای هفتدر این مطالعه، وضعیت حوزه

ریزانه موثر در شراکت های برنامهمندی از محرکمشهد به لحاظ بهره

بندی شوند تا از این طریق بتوان زمینه خصوصی رتبه-عمومی

های توسعه خوصی در طرح-مساعدتری را برای شراکت عمومی

ترین محدودیت قابل ذکر در انجام این شهری فراهم نمود. عمده

 گذاران خبره بود؛ کارشناسانسایی کارشناسان و سرمایهمطالعه، شنا

گذارانی که از تجربه کافی برخوردار بوده و با شرایط متفاوت و سرمایه

 های مختلف آشنایی داشته باشند.شهر مشهد در بخشکالن
 

  گیرینتیجه
ریزانه مورد های برنامهدهد محرکآمده نشان میدستنتایج به

تری نسبت به تر و وسیعشهری دامنه جزیی توسعهاستفاده در 

های انتفاعی و اعطای فروش تراکم و موضوعات کلی ایجاد کاربری

برداری دارند. نتایج این مقاله تنها به مباحث مرتبط با امتیاز بهره

منفعت مالی و سودآوری محدوده نبوده بلکه متناسب با کدهای 

مندی در رضایتحاصل از مصاحبه با بخش عمومی، عوامل موثر 

گیرند. در واقع در عمومی و ایجاد محیط مناسب را نیز در برمی

خصوصی بخش خصوصی با هدف کسب انتفاع به -شراکت عمومی

منظور به  شود. اما بخش عمومی بهبخش عمومی نزدیک می

آوردن رضایت شهروندان و اعضای جامعه، ایجاد محیط مناسب دست

کمک خود از بخش خصوصی و کمک در انجام وظایف اجرایی 

ریزان شهری نیز به واسطه نقش خواهد. در این بین برنامهمی

خصوصی باید به کمک -عمومی کننده خود در شراکتتعیین

های فرم شهری زمینه ایجاد محیط مناسب، سودآوری مولفه

گذاری را برای تولید منفعت مورد نیاز در مستقیم و ضمانت سرمایه

 را فرآهم آورند.خصوصی -شراکت عمومی

 

های عمومی و خصوصی نظران بخشاز همکاری صاحب: تشکر و قدردانی

 اند، کمال تشکر را داریم.که در این مطالعه ما را همراهی نموده
 وجود ندارد.گزارش برای  سندگانینو یاز سو یمورد :یاخالق هیدییتأ

موضوع  با نگارنده اول دکتری رساله از برگرفته مقاله این :منافع تعارض

های پذیری طرحخصوصی در راستای تحقق-"تدوین مدل شراکت عمومی

 توسعه شهری" است.

)؛ %۵۰اصلی ( پژوهشگر اول)، نویسنده(ی مستوف نیآذ :نویسندگان سهم

 ییحنا تکتم)؛ %۳۰مقدمه ( نگارنده دوم)، (نویسنده یسرور  یهاد

 نویسنده( اینیمهد یمحمدهاد)؛ %۱۵شناسی (روش سوم)، (نویسنده
 ).%۵چهارم)، پژوهشگر کمکی (

 های پژوهش توسط نویسنده اول تامین شده است.هزینه: مالی منابع
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