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 چکیده

برنامه نظام ،هاشناسی طرحنظیر ماهیت و روش متعددیاست که به موضوعات  یفرایند های توسعهمحقق نمودن طرح

 میانوابسته است. در این  قبیلاز این  گوناگون و عوامل نفوذانذینفعان و ذیریزی، فرایند تهیه و تصووی  طرح، نظرات  

ند. کهای توسوعه شهری ایفا می حدر موفقیت طرای کنند تعییننفوذان نقش ذینفعان و ذی هایموضووعات مرتب  با گرو  

مرتب  با موضوعات اقتصادی  اثرگذاریکه نقش بسیار مهمی در  است هابخش خصوویوی ی ی از انوام متعدد این گرو   

تاکید بر حضور بخش  برخالفدهد که نشان می پیشینهای بررسی پژوهش .برعهد  داردهای توسعه شهری، تحقق طرح

های توسعه پذیری طرحبه جایگا  این گرو  در تحققهیچ پژوهشوی  تاکنون انجام تحقیقاتی در این زمینه،  خصوویوی و  

لعات ست تا با مرور مطاا تالش. این مقاله در است یتحلیل-توییفیحاضور   مقالهروش تحقیق  اسوت.  شوهری نررداخته 

به هدف خود  تحلیل محتواا استفاد  از ب  Science Directدر پایگا  اطالعاتی 9419تا  1991های انجام شود  بین سال 

 مقالهآوردهای این مقاالت منتخ  و مقایسه دستبرای این منظور از کدگذاری، استخراج مفاهیم و مقوالت از دست یابد. 

مقاله اسووت. که به کمح حذف مقاالت نامرتب  در این زمینه در  1119جامعه آماری ها بهر  برد  شوود. با سووایر پژوهش

تامین منافع بخش خصویی دهد که حاضور نشوان می   مقاله نتایج .گشوت مقاله برای این منظور منتخ   10نهایت تعداد 

                                                           
 "حت عنواناول ت سند ینو یمستخرج از رساله دکتر"یتوسعه شهر یطرحها شنهاداتیپ یریدر تحقق پذ ینقش بخش خصوی نییتب"مقاله 1

 .باشدیم"یتوسعه شهر یطرحها یریپذ تحقق یدر راستا یخصوی-یمدل شراکت عموم نیتدو
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بخش مناسوو  اثرگذاری و  سوواز و کار تعهدات متقابل دولت و بخش خصووویوویتعریف ، های آنبا توانمندیمتناسو   

  های توسعه شهری دارند.پذیری طرحبیشترین تاثیر را بر روی تحقق خصویی در فرآیند تهیه، تصوی  و اجرا

 .های توسعه شهریطرح، تحلیل محتواپذیری، ، تحققبخش خصویی واژگان کلیدی:

 . مقدمه2

در این دانسووت.  1994های پاتریح گدس در سووال توان همزمان با دیدگا های توسووعه شووهری را میپیدایش طرح

ای که در ترین وسوویلهمهم و شوودها لحاظ میرحو نقل شووهری در ط و حمل کاربری زمینمسووایلی همنون تنها دور  

منطقه ، ضووواب  و مقررات گرفتهای جامع شووهر و تحقق بخشوویدن به ایووول آن مورد اسووتفاد  قرار می اجرای طرح

 دور  آن در .یافتنددر جهت بازسووازی پا از جنج جهانی دوم گسووترش های توسووعه بعدی طرح بود. در دور  بندی

و نقل عمومی، نوسوازی شوهری، حقوو و قوانین شوهری، جامعه شوناسی، اقتصاد و      ، حملمسو ن  موضووعاتی نظیر 

راهبردی بسووویار حایز اهمیت -های سووواختاری(. اما امروز  طرح1990ها مطرح شووودندکپاکزاد،و ... در طرحجغرافیا، 

 هاآنترین موضوووم در اند. محوریگرفتهو مشووارکتی شوو ل ارتباطی ارچوب برنامه هها در چاین نوم طرحهسووتند. 

شوند. سط  راهبردی به دو سوط  مهم تقسویم می  -های سواختاری طرح های مختلف اجتماعی اسوت. مشوارکت گرو  

شوند. که موضعی مطرح می-سازی است و در سط  دوم پیشنهادات موضوعیگذاری و تصومیم اول شوامل سویاسوت   

(. از جمله 1994های اجرایی از جمله بخش خصویی استکبهزادفر،پیشونهادات به عهد  ارگان تنها اجرایی نمودن این 

ها ها اشوووار  نمود. در این طرحای مسوووتمر و بازخوردی بودن آنتوان بوه فراینود چرخه  هوا می هوای این طرح ویژگی

ای توسعه شهری و نحو  هنفوذان در طرحنفعان و ذیبرخالف طرح های سونتی به موضووعاتی نظیر سوهیم شدن ذی   

ها و رعایت بندی کاربریقابل توجهی در منطقه اثراتاگرچه  هاطرحاین  (.1،9414گرددکفریمنها تاکید میتعوامول آن  

فراهم  هانآ اهداف مورد نظر پیشوونهادات و ام ان تحقق بخشوویدن به همه امااند، ضووواب  و مقررات سوواختمانی داشووته

در مرحله شهری های توسعه با پیشونهادات طرح متفاوت  ؛شوود اجرا میآننه امروز  در شوهرها   در واقع. نشود  اسوت  

های ترین  چالشی ی از مهم به های توسعه شهریطرح پیشنهادهاینمودن  محقق رو باشد. از اینمیتهیه و تصووی   

پدید نفوذ نفع و ذیو مشو التی را برای مردم، مدیریت شهری و گرو  های ذی  حوز  شوهرسوازی تبدیل شود  اسوت    

ای انجام شوود  و دالیل متعددی از جمله های گسووترد های پژوهشآورد  اسووت. در ارتباب با دالیل عدم تحقق طرح

ی و ... ذکر گیری، مشو الت در حوز  مدیریت شهری و نظام اجرای سوازی و تصومیم  های تصومیم ناکارآمدی در حوز 

؛ 1،9419؛ هسیمجا0،9419، جعفر و بدرالزمانمنش؛ رسوولی 9،9411تیان و شون   ؛9،1991راچال و موریاکشود  اسوت  

                                                           
1. Freeman 

2. Rachelle & Morris 

3. Tian & shen 

4. Rasoolimanesh, Jaafar & Badarulzaman 

5. Hasimja 

http://fekrebozorg.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-land-use-planning/
http://fekrebozorg.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-land-use-planning/
http://fekrebozorg.ir/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-zoning/
http://fekrebozorg.ir/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-zoning/
http://fekrebozorg.ir/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-zoning/
http://fekrebozorg.ir/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85/
http://fekrebozorg.ir/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85/
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ریزی شووهری نشووان مطالعه سوویر تحول نظریات برنامه (.9،9449خان؛ فرهودی، قراخولو وپناهند 1،9419انجم و احمد

ریز . در این دور  برنامهندشووودتهیه میگرایانه نخبهاز باال به پایین و دیدگا  ها با طرح 1994 دهه دهود که تا پیش از می

. شدنداجرا میها توسو  بخش دولتی  این طرح ،و پا از تصووی   د کرگیری میدر مورد تمامی موضووعات تصومیم  

پذیری را با تحقق شد  و های توسووعه شووهریهای اثرگذار در طرحسوب  نادید  گرفتن گرو   ریزیاین شویو  از برنامه 

و سوورردن آن در به تنهایی  ریز تهیه طرح توسوو  برنامه دهد کهنتایج این دور  نشووان می مشوو ل مواجه کرد  اسووت.

با مطرح شدن که  . این در حالی استنخواهد بود هانآپذیری تحققضمانت  های اجرایینهایی به دسوت ارگان  مرحله

ریزی شووهری و به ویژ  در ر برنامهد اثرگذارهای توجه به گرو  به بعد 1914دهه در  و ارتباطی ریزی مشووارکتیبرنامه

به عنوان  گذار خصوییو سرمایه بخش خصوییو شد های توسوعه شوهری به ی ی از موضوعات ایلی تبدیل   حطر

؛ 9،9411؛ سوونج1990کرفعیان و اجاللی،ندنقش بارزی پیدا نمود در توسووعه شووهرنفوذ نفع و ذیهای ذیی ی از گرو 

 های بعدی با بیان شوودن دیدگا ور در د از طرفی(. 9411، 1، هفناوی و رفیعی؛ حسووان9411، 0اسووموردال و هم اران

به عنوان ی ی از اعضای ایلی و  گذارو سرمایه ریزی شوهری دوبار  یحبت از بخش خصویی در برنامه یسوم نئولیبرال

 (.1،9411؛ساگر9،9411؛ رومینج1،9419تنس وک و بیتنکبه میان آمدشهری اثرگذار در بازار و اقتصاد 

های انجام شود  به ضورورت استفاد  از بخش خصویی تاکید شد  و به جایگا  آن در فرایند طرح   در اکثر پژوهش

های های یورت گرفته بر این باورهستند که امروز  نقش بخش عمومی در فعالیتای نشد  است. سایر پژوهشاشوار  

ای اقدام کنند تا بر رفتار ریزان باید به گونهکنند که برنامهرو به کاهش هسووت. این مطالعات پیشوونها میتوسووعه شووهری 

(. این در حالی اسوت که در موضووعات اقتصادی و بازارمحور نوم   9،9411هومبا، هفناوی و بازار اثر بگذارندکهیورکین

(. همننین نحو  تعامل 14،9410کین و هومبادکهیورگیرها مد نظر قرار میتوقعات بخش خصووویووی و نحو  تامین آن 

(. البته در 11،1991باشدکاسترییتندولت و بخش خصوویوی در موضووعات بازار محور بحثی بسویار مهم و اساسی می    

ها خصوویی مطالعاتی پراکند  وجود دارد. این پژوهش -ارتباب با نحو  مداخالت این بخش در قال  شوراکت عمومی 

، شووون و ؛ تنج19،9440های بخش خصوووویوووی در حوز  های متعدد اشوووار  دارندکخاننمندیها و توابوه قوابلیوت   

توان قدرت اثرگذاری باال بر های این بخش می(. از جمله سایر قابلیت10،9441؛ نلسوون و پری اسو ات  19،9414چنج

                                                           
1. Anjum & Ahmad 

2. Farhoodi, Gharakhlou, & Panahandeh khah 

3. Seng 

4. Smørdal et al 

5. Hassan, Hefnawi, & Refaie 

6. Tasan-Kok & Baeten 

7. Ruming 

8. sager 

9. Heurkens, Adams & Hobma 

10. Heurkens & Hobma 

11. Streeten 

12. khan 

13. Tang, Shen & Cheng 

14. Nelson & Prescott 
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(. 1990جلیلی، های اقتصووادی را برشوومرد. از این رو بخش دولتی در پی هم اری با این بخش اسووتککاومیان ومولفه

، هیت، تیزدل و کرموناباشووودکدر عین حوال بوه حوداکثر رسوووانودن سوووود از جملوه مهمترین توقعات این بخش می     

های توسوعه شووهری  پذیری طرح(. همانگونه که ذکر شود در ارتباب با جایگا  بخش خصوویوی در تحقق   1991،تیزدل

 مطالعاتی پراکند  و جزیی وجود دارد.

ریزی بر حضور بخش خصویی تاکید نظریات برنامه برخالف دهد کهمواجه هسوتیم نشان می ای که با آن مسواله  

های توسعه شهری طرحتهیه و اجرای ارچوب مدونی در ارتباب با جایگا  بخش خصوویی در  هچدر توسوعه شوهری   

. از اندوم داشتههای یوورت گرفته تاکنون نگاهی جزیی، بخشوی و پراکند  به موضوو  . در واقع اکثر پژوهشوجود ندارد

در حالی که با توجه رو است. های توسعه شهری با ابهام روبهجایگا  بخش خصوویوی در مراحل مختلف طرح   رواین

؛ 91،ص.1،9410؛ اسوووتورن1991،، رفیعیان و تقواییکسووورخیلیهای مطرح شووود  برای این بخشها و قابلیتبه دیدگا 

و نظریات برنامه ریزی ( 1991،؛ ثقفی ایوول، زبردسووت و ماجدی1990کاومیان و جلیلی،  ؛9،9411الیویا و هرسووررچر

روشوون  رسوود، به نظر میمبنی بر مطرح کردن بخش خصووویووی به عنوان ی ی از نهادهای تاثیرگذار یا بخشووی از بازار

پذیری را فراهم برای تحقق زمینه الزمتوسوووعه بتواند  یهاآفرینی این بخش در مراحول مختلف طرح نمودن نحو  نقش

طرح پذیریتحققجایگا  بخش خصویی در ارتباب با "سوال که  این پاسخ بهدر تالش است تا با مقاله حاضور  آورد. 

با توجه به وجود مقاالت های توسوعه شهری را فراهم آورد.  پذیری طرححققت زمینه. "های توسوعه شوهری چیسوت    

های پژوهشوووگران در زمینه بررسوووی دیدگا  به ی متونتحلیل محتوااز روش  مقالهاین متعدد و پراکند  در این زمینه، 

بهر   واحدارچوب نظری هچیابی به یح های توسوعه شوهری و دست  پذیری طرحدر تحقق جایگا  بخش خصوویوی  

 برد.  می

ریزی برای موضووووعاتی نظیر کاربری زمین، تسوووهیالت عمومی و هوای توسوووعه شوووهری معمواله برنامه در طرح

ها، نوسوازی و بهسوازی، مقابله با خطرات طبیعی، مسو ن و پرداختن به جهات توسعه شهری یورت می   زیرسواخت 

های توسووعه شووهری  پذیری طرح(. از این رو به واسووطه گسووتردگی این موضوووعات ارزیابی تحقق 9،9414گیردککلی

یزی کارآمد مطرح اسوت. در واقع فقدان  رموضووعی بسویار پینید  اسوت. این امر به عنوان عاملی مهم در مسویر برنامه    

ها بدون لحاظ گردد. اما اغل  این طرحهای جدید میهای توسوووعه شوووهری دایماه منجر به تهیه طرحپذیری طرحتحقق

پذیری طرح و عوامل رو فقدان درک درجه تحققشووووند. از اینها، تهیه و به روز میپوذیری آن نمودن موقعیوت تحقق 

(. در ارتباب با عدم تحقق11،ص. 9411داردکتیان و شووون،ریزی بهتر باز میریزان را از برنامهبرنوامه  موثر بر اجرای آن،

 های توسعه رامش الت طرح هاهای گسوترد  ای به انجام رسوید  است. این پژوهش  های توسوعه پژوهش پذیری طرح

، بهاالدین، عبداله و دانندکمقصووودی تیالکیو حوز  سووازمانی می شوویو  و فرآیند تهیه طرح های نظری،حوز  مرتب  با

                                                           
1. Sturm 

2. Oliveria   & Hersperger 

3. Kelly 
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توان به های توسوووعه را میپذیری طرحاز دیدگاهی دیگر عوامل موثر بر عدم تحقق (.114 ،ص.1،9410هودایتی مرزبال 

بندی ریزی طبقههای طرح و عدم توجه به موضوعات موثر در سیستم برنامهسویاسوی، ویژگی  -های عوامل نهادیحوز 

ها،  به بیان (. عالو  بر این معموال این تحقیقات عالو  بر ذکر دالیل عدم تحقق طرح99 ،ص.9411،نمودکتیان و شووون

اند و در این زمینه های توسوووعه شوووهری پرداختهپذیری طرحهای گوناگونی برای ارزیابی میزان تحققهوا و مدل روش

؛ 1،9449؛ مینج0،9419، یژن و هایوینجالنج؛ 9،9411؛ ژاهنج9،9411های ارزیابی ارایه کردندکتانج و ژاهنجشوواخ 

ها و تجارب عملی به دسوووت آمد  در ارتباب با دالیل عدم تحقق(. در نهایت نتایج پژوهش1،9441یوانهوا و هم واران  

هایی نظیر ها شود و سب  گشت بح  های توسوعه شوهری منجر به بروز تغییراتی در فرآیند تهیه این طرح  پذیری طرح

ها و بح  ارزیابی در ای از حوز ریزی، در نظر گرفتن طیف گسووترد نفوذان در فرایند برنامهو ذی نفعانمشووارکت ذی

های توسعه شهری نحو  ارتباب چرخشوی این عوامل را در فرایند طرح  1های توسوعه شوهری لحاظ گردد. شو ل   طرح

 دهد.نمایش می

 

 

 

 

 

 

؛ سازمان 8،1128؛ پوک ما و وینه ترن7،1111مورا و سیلوا)آمادو، ویترونی، های توسعه. فرآیند تهیه طرح2شکل 

 (1،1117ملل

 

ورود بخش خصوویوی به توسوعه شوهری هم زمان با مطرح شودن دیدگا  نئولیبرال و نگرانی در ارتباب با توسعه      

ین ا اقتصوادی به وقوم پیوسوت. در دیدگا  نئولیبرال اعتماد به بازار و بخش خصویی دو موضوم بسیار اساسی هستند.  

تر برای دولت و تاثیرگذاری بیشوتر برای بخش خصوویی در موضوعات مختلف است.   دیدگا  خواهان نقش کم رنج

در این دیدگا  کسو  سوود و چشم اندازهای پاداش و خطرات همرا  با آن موضوعاتی بسیار حایز اهمیت برای بخش   

                                                           
1. Maghsoodi Tilaki, Bahauddin,, Abdullah & Hedayati Marzbal 

2. Tong & Zhang 

3. Zhang 

4. Long, Yizhen & Haoying 

5. Ming 

6. Yanhua  et al 

7. Amado, Vitorine, Moura & Silva 

8. Phuc Ma & Vinh Tran 

9. UN HABITAT 
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(. بخش خصویی 1991،هیت، تیزدل و تیزدل ،کرمونا؛  1990و اجاللی،؛ رفیعیان 1،9440خصوویوی هسوتندکمیرافتاب   

های هزار  سووووم  نظیر آموزش ابتدایی همگانی، به عنوان ابزاری کارآمد اسوووت که از آن جهت تحقق اهداف و آرمان

توانمندسوازی زنان، بهبود وضوعیت بهداشت، تضمین پایداری محی  زیست و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه یاد   

(. همننین قدرت و ایجاد ارزش در فرایند توسعه شهری وابسته به نظر بازیگران 9441س ات،شوودکنلسون و پری ا می

(. از طرفی سویر تحول تاریخی استفاد  از بخش خصویی از سال  91  ،ص.9،9419بخش خصوویوی اسوتکهیورکن   

ق جنج زد  های متعددی نظیر توسعه و بازسازی مناطتا کنون بیانگر حضوور این بخش در موضووعات و حوز    1914

(، توسعه اراضی بایر و فاقد 9،9449؛ اروتا و فینسوتین 911،ص. 1919در اثر جنج جهانی دوم کوی وارد و کالین ورس،

پووذیری (، اجرایی نمودن مفهوم کووارآفرینی و رقووابووت041 ،ص.1919پویشوووینووه عمرانکوی وارد و کووالین ورس، 

( است. همننین از این 0،9444هریکسازمان ملل( و موضووعات مرتب  با ح مروایی شو  114-199،ص.1919ککاکرین،

( 191 ،ص.1،9449ای برای رهایی دولت محلی از فشووارهای مالی شوودید دولت مرکزیکالندر بخش به عنوان وسوویله

ها و منافع مختلف است؛ که از آن جمله های مختلف با انگیز شوود. بخش خصویی معمواله شامل سازمان اسوتفاد  می 

و  ؛ کرمونا1 ،ص.1،9444ی کاری شوهرسازی، پیمان ارانکمح کویید ی سواختمانی مرتب  با حوز  هاتوان به شورکت می

ها، (، بانح911 ،ص.1919(، عمرانگران خصوویی، موسسات مالی وام دهند  کوی وارد و کالین ورس، 1994،هم اران

( 9،9441بوکسیمر و بخ خون؛ 1-9،ص. 1990؛ کرمونا و تیزدل،99 ، ص.1999گذارانکحاتمی نژاد و شوورچه، سورمایه 

گذاری (. همننین معیار ایوولی موفقیت سوورمایه 1990و فعاالن بازار زمین و مسوو ن اشووار  نمودککاومیان و جلیلی، 

(. 91،ص.1994،و هم اران ککرموناباشدبخش خصوویوی در محی  انسوان سواخت، ارزش مالی و سود بازگشتی می    

(. سود 1991، هیت، تیزدل و تیزدل،کرموناشوخصوی خویش اسوتک   این بخش دنبال به حداکثر رسواندن سوود و زیان   

هایشان در هر داران دایماه به دنبال ایجاد بازد  و بازگشوت سرمایه داری اسوت. از این رو سورمایه  منطق پایه نظام سورمایه 

توان شد  می(. با توجه به توضوویحات بیان 1999گذاری خود از تولید کاال هسوتندکحاتمی نژاد و شوورچه،   بار سورمایه 

ریزی شهری باید به بندی نمود که به منظور اسوتفاد  از بخش خصوویی به عنوان ابزاری کارامد در برنامه  اینگونه جمع

های های این بخش با مراحل مختلف فرآیند طرحبررسوی ارتباب الزمات حضوور بخش خصوویی، توقعات و قابلیت   

پذیری را فراهم رداخت. تا از این طریق بتوان زمینه تحققتوسوووعوه نظیر شووونواخوت، تحلیول، پیشووونهواد و ارزیوابی پ      

 (.  9نمودکش ل

 
 

                                                           
1. Miraftab 

2. Heurkens 

3. orueta & Fainstein 

4. UN Development Group 

5. Elander 

6. McQuaid 

7. Boxmeer & Becckhoven 
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 (2911پژوهش، یها افتهیپژوهش حاضر)مآخذ:  یمدل مفهوم. 1 شکل

 متدولوژی. 1

این پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و اسوتدالل منطقی است. تحلیل محتوا روشی پژوهشی برای تفسیر داد  

(. از این 1،2005بندی منظم، کدگذاری و شوناسوایی مقوالت و مفاهیم اسوتکهسویه و شانون    متنی از طریق دسوته های 

های توسعه پذیری طرحروش با هدف دسوتیابی به چهارچوبی مدون برای شوناخت جایگا  بخش خصویی در تحقق  

با جایگا  بخش خصوویی در تحقق مقاالت مرتب  برای انجام تحلیل محتوا در گام اول شوهری اسوتفاد  شود  اسوت.     

انتخاب  9419تا  1991های( در طول سووال9سوواینا دایرکتهای توسووعه شووهری؛ در پایگا  اطالعاتیک پذیری طرح

. در این پایگا  علمی جسووتجو با واژگانی نظیر تحقق پذیری، طرح های توسووعه شووهری و بخش خصووویووی  شوودند

مقاله یافت شود. در ادامه به منظور مدیریت بهتر نتایج به دست   1152یوورت پذیرفت. در این راسوتا در مجموم تعداد  

مقاله  111های نامرتب  با موضووووم حذف گردید. در گام دوم چ ید  آمد  عناوین مقاالت بررسوووی گشوووت و حوز 

ای روی مسوایل زیسوت محیطی، حقوقی و سویاسی داشتند از ادامه بررسی کنار    مطالعه شود  و مقاالتی که تمرکز ویژ  

های توسعه بودند؛ گزینش شدند. و در مقاله که مرتب  با مسایل شهری و طرح 09ذاشوته شودند. در مرحله بعد تعداد  گ

نهوایوت با مطالعه کامل موارد انتخابی، تنها مقاالت مرتب  با مقیاس شوووهری انتخاب شووود و آن دسوووته از مقاالت که   

مه بررسوووی حذف گردیدند. الزم به ذکر اسوووت مقاالت موضووووعات مقیاس منطقه ای و کالن را در برداشوووتند، از ادا

در گام دوم پا از انتخاب این مقاالت برای انجام  .ت مروری و ژورنالی انتخاب شووودندمنتخو  نهوایی از میوان مقاال   

های توسووعه شووهری به عنوان واحد تحلیل  های مرتب  با جایگا  بخش خصووویووی در طرح تحلیل محتوا پاراگراف

                                                           
1. Hsieh & shannon 

2. Science Direct 
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های بخش ها تالش شوود تا بر طبق مدل مفهومی الزامات، توقعات و قابلیتبررسووی این پاراگرافانتخاب شوودند. در 

های توسوعه شوهری شوناسوایی و کدگذاری شووند. در گام سوم از طریق      خصوویوی در مراحل مختلف فرآیند طرح  

شدند. در گام چهارم و پنجم های تحلیلی از میان متن اسوتخراج و با ی دیگر مقایسوه   ها و زیرمقولهکدگذاری باز مقوله

بندی مقوالت مشوابه و دسوتیابی به مفاهیم از طریق کدگذاری محوری یووورت پذیرفت. در نهایت نیز مضامین   دسوته 

 (.  9های انجام شد  تا کنون مقایسه شدندکش لاستخراج شد  معرفی و با نتایج سایر پژوهش

 

 
 (2911پژوهش، یهاافتهیمحتوا  )مآخذ:  لیانجام تحل ندیفرا. 9شکل

 هایافته .9

 91که بیش از  نگاشووته شوودند. 9419تا  1998های در این نوشووتار مقاالت منتخ  برای تحلیل محتوا در بین سووال

، 9اینترنشنال هبیتات ،1سیتیزباشند. این مقاالت عموماه از مجالت می 9419تا  9414های دریود از آنان  مربوب به سال 

این مقاالت کشوووورهای آسووویایی نظیر ایران، اندونزی، ترکیه و دهلی نو در  %14همننینهسوووتند.  9لنودیوز پالیسوووی 

از مقاالت مرتب  با این موضوم  %11سازد که هندوسوتان را به عنوان نمونه موردی خود انتخاب کردند. خاطر نشان می 

مقوالوه مرتب  با بخش    1مقوالوه منتخو  برای تحلیول محتوا      10از مجموم از روش تحقیق کیفی اسوووتفواد  نمودنود.   

این مقاالت پیرامون موضوووعاتی بودند.  پذیریمقاله در ارتباب با تحقق 1مقاله مرتب  با طرح توسووعه و  0خصووویووی، 

یابی به های مالی در شو ل دادن به فرم شهری، جایگا  بخش خصویی در نوسازی شهری و دست نظیر نقش سورمایه 

های جامع سنتی و نیاز به بهبود وضعیت بافت فرسود ، انتقادات به طرحگذاری بخش خصوویی در  پایداری، سورمایه 

های ریزی شووهری و چگونگی تعامل گرو ای جایگزین برای آن در شوورای  معایوور، جایگا  مشووارکت در برنامهشوویو 

باب انتخاب کدهای مسوتخرج از مقاالت بر اسواس موضووعات استن    سوازد هسوتند. خاطر نشوان می  ها اثرگذار در طرح

های های بخش خصووویووی در مراحل مختلف فرآیند طرحالزامات، توقعات و قابلیتشوود  از مدل مفهومی به شوورح 

   .(1انجام شدکجدول توسعه شهری
 

                                                           
1. Cities 

2. Habitat International 

3. Land use policy 



  9                                        ...    یریدر تحقق پذ یبخش خصوی گا یجا نییتب                                     سال نهم            

 

 مشخصات کدهای حاصل از مقاالت منتخب .2جدول

 نام نویسنده کد
درصد 

 فراوانی کدها
 مضمون مقوله/زیرمقوله

مورد  امتیازات اداری-1

 .نیاز بخش خصویی

مورد  امتیازات سیاسی-9

 .نیاز بخش خصویی

ی ناش اقتصادی منافع-9 

 از عمل رد بازار.

ترکیبی از تمامی -0

 .اشار  شد  منافع

 1ژوهانج و هم اران

45.71% 

نوم منفعت مورد -1

 توجه بخش خصویی

تامین -1

منافع 

بخش 

خصویی 

متناس  با 

توانمندی

 های آن

اقتصادی و مالی مربوب به بخش تامین منافع -1

 .خصویی
 2استینبرگ و میراندا

 های گران قیمت.فروش خانه-1

 های ساختمانی.افزایش اشتغال در پروژ -9
 3کورکماز و باالبان

های تامین منافع را -9

 بخش خصویی

 .های توسعهبهر  بردن از محرک-1
، میرزایی و اعظمی

 4محمودی

 .امالک،  وسایل نقلیه گرفتن مالیات از-9

کس  درامد از  تجارت، ساخت و ساز، توریست -14

 و ...

 5چیسانو و مینری

 .سرمایه مالیمندی از بهر -11

 .های کالن مقیاسبرعهد  گرفتن پروژ  -19
 6شات ین

های بخش توانمندی-9

 خصویی

 .های جاری و سرمایه ایپیش بینی هزینه-19
جعفر رسولی منش، 

 بدرالزمانو 

 7ژوهو، ژوهو و لیو .منابع مالی موثر و پایدار دسترسی به -10

 .بازاریابی یهااستراتژی تسل  بر-11

 .شناسایی روند تمایالت بازار-11

کلوگ و تودس، نیل

 8ماالزا

 شات ین .گذار بر بازیگران دولتیتاثیرگذاری سرمایه-1

37.14% 

تعامل بخش -1

در خصویی با دولت 

ارتباب با موضوعات ملی 

 و منطقه ای

ساز و -9

کار 

تعهدات 

متقابل 

دولت و 

بخش 

 خصویی

خصویی، ابزاری برای تحقق -عمومیشراکت-9

 ریزیپیشنهادات برنامه
 9خلیفا

های رابطه بین بودجه ساالنه شهرداری وگزارش-9

 .مالی بخش خصویی

جعفر رسولی منش، 

 و بدرالزمان

تعامل بخش -9

خصویی با دولت در 

 خلیفاخصویی، ابزاری برای تحقق -عمومیشراکت-0 مقیاس محلی

                                                           
1. Zhuang et al 

2. Steinberg   & Miranda 

3. Korkmaz & Balaban 

4. Azami, Mirzaee & Mohammadi 

5. Chissano & Minnery 

6. Shatkin 

7. Zhou, Zhou & Liu 

8. Todes, NeilKlug & Malaza 

9. Khalifa 
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 نام نویسنده کد
درصد 

 فراوانی کدها
 مضمون مقوله/زیرمقوله

 .ریزیپیشنهادات برنامه

 .تضمین سوداوری از سوی دولت-1
، میرزایی و اعظمی

 محمودی

تعهدات دولت در -9

 قبال بخش خصویی

کارآمدی بخش امالک جهت فروش و عرضه -1

 پیشنهادات.
 1بن  

 2پاموک و کاوالیر .های دولتیاز وام استفاد م ان ا-9

 ژوهو، ژوهو و لیو .هاازحمایت دولتی جهت کاهش ریسحمندیبهر -1

 .عدم دخالت یا کنترل مستقیم دولت-9
کلوگ و تودس، نیل

 ماالزا

های مشخ  مشارکتووایف و مسئولیت-14

 .کنندگان
 ژوهو، ژوهو و لیو

شفافیت در روند -0

 اجرایی

 وم نمودن موضوعات مهم برای انجام.معل-11

های اجرایی نمودن راهبردهای قابل اجرا و پروژ -19

 .هابا حمایت مالی بانح

 .نفعاناشتراک گذاشتن اطالعات بین ذی-19

 3هاال

توس   های درآمدزاییفریتام ان تعریف نمودن -1

 بخش خصویی.
 پاموک و کاوالیر

17.14% 

 در ارتباب-

با 

محصوالت 

 طرح
قابلیت -1

بیان 

نظرات 

بخش 

 خصویی

 اثر-9

گذاری 

بخش 

 خصویی

در فرآیند 

تهیه، 

تصوی  و 

 اجرا

 .شناسایی تغییرات در طرح های توسعه-9

 .پاسخ مناس  به این تغییرات -9

کلوگ و تودس، نیل

 ماالزا

 سازی و تصمیم گیریبرابری تمام اعضا در تصمیم-0
جعفر رسولی منش، 

در ارتباب - بدرالزمان و

با فرایند 

تصوی  و 

 اجرا طرح

نفوذان در نفعان و ذیگیری ذیام ان تصمیم-1

 موضوعات مختلف
 استینبرگ و میراندا

پذیری فراهم آوردن زمینه ای مساعد برای تحقق-1

 های توسعه به کمح تمرکززداییطرح
 هاال

   %144 مجموم

 (1999پژوهش،های کمآخذ: یافته

 

های تامین منافع بخش خصویی متناس  با توانمندیبیانگر آن اسوت که وجود سه مضمون اساسی   1نتایج جدول

اثر گذاری بخش خصوویوی در فرآیند تهیه، تصوی  و   و  سواز و کار تعهدات متقابل دولت و بخش خصوویوی    ،آن

توسووعه  هایاثرگذاری بخش خصووویووی در طرح ها زمینهاز جمله عوامل کلیدی هسووتند که با فراهم شوودن آن اجرا

                                                           
1. Bon 

2. Pamuk & Cavallieri 

3. Halla 
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نوم منافع و  های آنتامین منافع بخش خصویی متناس  با توانمندیشوود. در پرداختن به موضووم   شوهری فراهم می 

 45.71ها موضوووعاتی حایز اهمیت هسووتند. مجموم فراوانی کدهای اختصوواص یافته به این مضوومون   نحو  تامین آن

در این مضمون موضوعات سواز و کار تعهدات متقابل دولت و بخش خصوویووی   ون دومین مضوم  باشود. می دریود 

ای، تعامل بخش خصویی با متعددی از جمله تعامل بخش خصوویوی با دولت در ارتباب با موضوعات ملی و منطقه  

 .دهسووتن حایز اهمیتدولت در مقیاس محلی، تعهدات دولت در قبال بخش خصووویووی و  شووفافیت در روند اجرایی 

های مختلف اهمیت بسزایی نسبت مضومون حاکی از آن است که تعامل میان دولت و بخش خصویی در مقیاس  این

. و در باشووددریوود می 99.10. مجموم کدهای اختصوواص یافته به این مضوومون اسووتهای اثرگذار دارا به سووایر گرو 

یت بیان قابلدررابطه با  ن مضووموناثر گذاری بخش خصووویووی در فرآیند تهیه، تصوووی  و اجرا به عنوان آخرینهایت 

باشد. میزان کدهای ها میهای توسعه و فرایند تهیه و تصوی  این طرحدر محصووالت طرح نظرات بخش خصوویوی   

 درید است.   19.10اختصاص یافته به این مضمون از مجموم کل کدها 

 . بحث0

تاکنون جایگا  بخش خصویی به دلیل های یورت گرفته همانگونه که پیشوتر اشوار  شد برخالف وجود پژوهش  

ها رو اسوت. سواز و کار تعهدات متقابل دولت و بخش خصویی در سایر پژوهش  وجود مطالعات پراکند  با ابهام روبه

های موثر طرح با ی دیگر مورد اشار  قرار در قال  نیاز هم اری و تعامل دولت به بخش خصوویی، یا ارتباب سازمان 

(. اما هیچ یح از پژوهش991 ، ص.1919؛وی وارد و کالین ورس،9414؛ کیلی،111،ص.1،9991گرفته اسووتکاشووویلیر

اند. همننین به منظور هم اری دولت و بخش هوا موضووووعوات مرتب  بوا آن را بوه تفصووویل مورد مطالعه قرار نداد     

اف ار شووفخصووویووی باید موضوووعات مقیاس ملی و محلی، معلوم بودن تعهدات دو بخش در قبال ی دیگر و سووازک

هوای پیشوووین قدرت و اثرگذاری بخش خصوووویوووی را تنها در بح   اجرایی مورد نظر قرار بگیرد. از طرفی پژوهش

، هیت، ؛ کرمونا1990؛ رفیعیان و اجاللی،2004 دانندکمیرآفتاب،تمرکززدایی و مشووارکت در فرایند تهیه و تصووووی  می 

تایید این موارد اختیاراتی برای بخش خصووویووی در تعریف  (. در حالی که مقاله حاضوور عالو  بر1991،تیزدل و تیزدل

ها جهت شوناسایی و پاسخ مناس  به تغییرات محیطی نیز در نظر می درآمدزایی و داشوتن انعطاف در فرآیند تهیه طرح 

های توان گفت که تاکید پژوهشهای آن میگیرد. در ارتباب با تامین منافع بخش خصوووویوووی متناسووو  با توانمندی

؛ 9440های هم اری این بخش استکخان،های سود و هزینه بخش خصویی  و حوز ن بیشوتر بر روی موضوم پیشوی 

تسل  ها محدود  نبود  و های بخش خصوویوی تنها به این موضووم   در حالی که توانمندی (.1994،و هم اران کرمونا

 شود.بازار را نیز شامل می های بازاریابی و قابلیت شناسایی و تاثیرگذاری بر روند تمایالتبر راهبرد

                                                           
1. Eschweiler 
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 گیرینتیجه .5

های توسووعه پذیری طرحجایگا  بخش خصووویووی در ارتباب با تحقق"پاسووخ به سوووال  تالش برایاین مقاله در 

این اسخ به در پ بود. که به کمح تحلیل محتوا و بررسی مقاالت مرتب  به این سوال پاسخ داد  شد. "شوهری چیسوت   

ناخت کلیه مراحل شبیان نظرات و قابلیت اثرگذاری بخش خصوویی در  که نتیجه گیری نمود گونه توان اینسووال می 

اید بضروری است. همننین در طرح توسوعه، تحلیل در طرح توسوعه، پیشنهاد در طرح توسعه و ارزیابی طرح توسعه   

فراهم آوردن و ها مراحل شناخت و تحلیل طرح درهای این بخش تامین منافع بخش خصوویوی متناس  با توانمندی  

ه سب  . در انتها بمورد توجه قرار گیرد ارزیابی و پیشنهادمراحل سوازکار تعهدات متقابل دولت و بخش خصوویی در   

های توسوووعه شوووهری تویووویه طرحفرآیند ای بر روی ی دیگر و ماهیت چرخهاثرگذاری و ارتباب متقابل این مراحل 

تنها  شاین بخجانبه به جایگا  دنظر قرار گرفته و از پرداختن یحشوود جایگا  بخش خصوویی در تمامی مراحل م  می

   .(0کش لهای توسعه شهری خودداری گردداز طرح در یح مرحله
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