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 چکیده

مدار مشتری سمت رویکرد بازارمحور،محور بهها از رویکرد وظیفهشهرداری اهداف:

گذاران بخش   های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایهالیتکننده در فعّو مشارکت

منظور دستیابی به درآمدهای پایدار روی های مشارکتی، بهخصوصی در احداث پروژه

گذاران به شهرداری در تداوم این حرکت، بسیار میان، اعتماد سرمایهیناند. دراآورده

هشای مششارکتی   گشذاران پشروژه  اساسی است. هدف این مقاله سنج  اعتماد سرمایه

 باشد. می هپروژ 92شاخص در  3مالحظة شهرداری مشهد به شهرداری مشهد با 

. استنامه ات، پرس العتحلیلی و ابزار گردآوری اطّش  روش تحقیق توصیفی روش:

کلیشة  آماری نیز جامعة  استفاده شده است. SPSSافزار ها نیز از نرمبرای تحلیل داده

باشند و حجم نمونشه نیشز   های مشارکتی شهرداری مشهد میگذاران در پروژهسرمایه

 باشد.گذاران میاین سرمایهکلیة برابر با 

هشا از طریشق   معنشاداری ششاخص   ،تشدا رها در اببرای سنج  این متغیّ :/نتایجهایافته

درصشد   33 ها با سطح معنشاداری ص شد که پاسخو مشخّ بررسیاسکوئر آزمون کای

یشت دیشدگاه مششتریان معنشادار     کشردن و اهمّ رهشای خیرخشواهی، سشهیم   درمورد متغیّ

پذیری، اعتبار و بینیجویانه، پی های تمایالت همکاریباشند. همچنین شاخصنمی

 ر بر جلب اعتمادِعنوان عوامل مؤثّ، کیفیت مدیریت و صراحت بهصداقت، صالحیت

 گذاران به شهرداری شناخته شدند. سرمایه
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گشذاران بشا   اعتماد به شهرداری و تمایل به مشارکت سرمایه میان ارتباط گیری:نتیجه

که این ارتباط،  شدو کندال تائوسی سنجیده پیرسون های همبستگی استفاده از آزمون

 درصد معنادار است. 33ح در سط

 شهرداری مشهد  ،های مشارکتیگذاری بخ  خصوصی، پروژهاعتماد نهادی، سرمایه :هاکلیدواژه

 مهمقدّ .1

 ةعمشد های نق  شهرهای بزرگ در رشد اقتصادی و ظرفیت آنها برای متمرکز کردن بخ 

ممفشی،،   جدیشدی نیسشت.   ةپدیشد های اقتصادی، در سرتاسر یش  کششور،   الیت          ّجمعیت و فع 

)سشازمان   ش و قشدرت در طشی هشزاران سشال بودنشد     ن، آموز                              ّاسکندریه، آتن و رم، نشانگر تمد 

خلشدون درمشورد بنیشاد ششهرهای بشزرگ و      ابن. (91ص.، 1111، 1توسعه و مشارکت اقتصادی

 ،های بشزرگ اسشت  ها و عمارتنویسد که چون شهرهای بزرگ دارای ساختمانآنها می ةتوسع

 (.11ص. ، 0921)عابدین درکوش،  نیاز داردوی انسانی زیاد و ثروت هنگفت ایجاد آنها به نیر

ت، شهرها را بشه    ّشد بان  جهانی نیز به و المللی پولالمللی ازقبیل صندوق بینبین هایسازمان

 کننشد میهایشان تشویق تالش برای یافتن مزایای رقابتی برای اطمینان از حیات و حفظ دارایی

گشذاری  حشال بایشد دانسشت کشه رششد ششهری، سشرمایه       البته درعین (.000، ص.1100، 2)شنگ

تنهشا  شهری ویژه، نه ةناحیسازد. رشد برای هر های فیزیکی ضروری میهی را در طرح   ّتوج قابل

گشذاری  هایی است که ممکن است با سشرمایه ی  فرایند مداوم است، بلکه ی  توالی از جه 

سشرمایه یکشی از   (. 10، ص. 0923)زنگنشه،   ه باشداهای ضروری برای رشد همردر زیرساخت

انسشانی   ةسشرمای فیزیکی ندارد.  ةجنبا سرمایه فقط   ّام  ،رشد اقتصادی است        ّهای مهم کنندهتعیین

تولیشد و      ّ  مهشم  جشزو  نیشز   ،یابشد یق مش                                 ّها، آموزش و تعلیم و کارآموزی تحق که به شکل مهارت

تار کننشد کشه سشاخ   اششاره مشی   3و نشانتی  ،ردیتنشام، لوونشا  کلمن و پا. مشابه این، توری اسبهره

روابط بشین   های اقتصادی است.الیت      ّوری فع ارتقای بهره        ّهای مهم اجتماعی یکی از تعیین کننده

خشود موجشب   ایشن  کند که ه تسهیل هماهنگی و همکاری کم  میها بت                   ّافراد، هنجارها و سن 

، 0921، )سشوری  اجتمشاعی اسشت   ةسرمایموسوم به  هسرمایشود. این نوع وری میافزای  بهره

                                                 
1. OECD 

2. Sheng 

3. coleman & puthnam, leonardy & nanti 
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بشر   توانشد یمش صشورت ییرمسشتقیم   ت مستقیم و هم بشه رصواجتماعی هم به ةسرمای (.23ص. 

اجتمشاعی اسشت کشه     ةثیرات سشرمای أتباشد. اثرات مستقیم، آن دسته از ر  ّث ؤمعملکرد اقتصادی 

مستقیم، طشی  شود و در مقابل، اثرات ییرهای اقتصادی میعث بهبود شاخصبا ،طور مستقیمبه

، )علمشی  ششوند یمش های اقتصادی شاخصت، باعث بهبود            ّایلب بلندمد  ت و  ّمد ی  فرایند میان

 (.110، ص. 0921 ،و حسینی ،پورشارع

هشای معقشول بشرای    شهر یکی از آزمونخدمات اصلی شهر به جمعیت روزافزون کالن ةارائ

یکشی  ، حشال درعین (.21. ، ص0933، 1وارد)شابیر و استشهری سنج  کارایی مدیریت کالن

بشه دییشل    فانه    ّش متأس   ا   ّش ام    ،ششهری اسشت   هشای پروژهاساسی مدیران شهری انجام  هایدیدیهاز 

 هشای چشال  همشواره دچشار    ،قبولو سرعت قابل بندینزمابرمبنای  هاپروژهاجرای  ،گوناگونی

. گشردد مین آجام ان ةهزین ترطوینی، زمانی بسیار است شده بینیپی ی بوده و از آنچه که   ّجد 

نقشدینگی در                                   مشالی و وجشود جریشان مناسشب      تأمینعدم  توانمین را آدییل  ترینمهمیکی از 

 مشدیریت ذاتشی ششهرداری کشه     هشای ویژگیدلیل شهری، به هایپروژهویژه در به ؛پروژه نام برد

 ه   ّتوج  روایناز. دهدمیاین موضوع خود را بیشتر نشان  ،گیردباید انجام  توأمانمد و هزینه، آدر

یشت                ّ    حشاکم بشر آن اهم    هشای ویژگشی  ةواسشط شهری، بشه  هایپروژهمالی  تأمینبه سازوکارهای 

، عنصشر  هشا پشروژه نهفتشه در ایشن    هشای ظرفیشت با وجود  متأسفانهفراوانی دارد. از سوی دیگر، 

ت منابع مالی پروژه باید به دس ش بیست که ا مشارکت جایگاه خود را نیافته و فرض بر این

و  هشا پروژه، بررسی جایگاه مشارکت در انجام سانبدینگردد.  تأمینت شهری( ی)مدیر کارفرما

ن، افزون بر فزونی جایگاه این عنصر مهم در فرایندهای شهری، خواهد توانسشت  آق    ّتحق  ةشیو

. (1 ، ص.0930، مشن  )رسشولی  بیابدشهری  هایپروژهمالی  تأمینپاسخی درخور برای چال  

های اقتصادی که های جزئی در قالب طرحهای کالن و یا طرحاز برنامه       ّای اعم وسعهت اقدامات

جلب مششارکت در            ِعی را جهت            ّتدابیر متنو  ،اندمشارکت را با رویکردی اقتصادی مدنظر داشته

های شهری مطرح تی برای کارگزاران برنامه                ّا آنچه بعد از مد   ّام  ،انداحی کرده             ّسطوح مختلف طر 

 (.2، ص. 0922)قربانی،  ها بوده استدر این قبیل طرحمشارکت  ةفرآوردپایین بودن  ،باشدمی

شهری و تأمین خدمات موردنیاز شهروندان، نیشاز   ةتوسعرسد دستیابی به اهداف به نظر می

ا عوامل چندی نیز بر ایشن مششارکت          ّکند. ام گذاران با شهرداری را طلب میبه مشارکت سرمایه

                                                 
1  . Shabbir & Ward 
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بشه   ،در ایشن پشژوه    بنشابراین  .آنهاسشت گذاران به شهرداری یکی از د سرمایهکه اعتمارند  ّث ؤم

هشای مششارکتی   گذاری بخ  خصوصشی در پشروژه  بررسی تأثیر اعتماد به شهرداری در سرمایه

 شهرداری مشهد پرداخته شده است.

 پژوهش پیشینة .4

اد اعتمشاد مششتریان   بشر ایجش  ر  ّث ؤمبه بررسی عوامل  (0922) بدو روان ،تیریسیاه، امیرشاهی

 و ،یپل به مردم یاجتماع اعتماد زانیم (0922) انیو احمدکامران . اندپرداختهبه بان   هابان 

 ریتشأث ( به بررسی 0931) . امینی و فریدنژاداندکردهاستان ایالم را بررسی  در آن با مرتبط عوامل

( 0930) نعیمی و ،، خداوردیان. شیرازیاندپرداختهشهری  ةفرسود یهابافت یسازبهاعتماد بر 

، پشور . ابشراهیم انشد کشرده را بررسشی   یسشازمان  یشهروند یرفتارها بروز بر یسازمان اعتماد ریتأث

 بشه  یعمشوم  اعتماد نییتب در ر   ّمؤث  ینگرش عوامل یبررسبه ( 0930) و امیری ،روشندل اربطانی

دولتشی و   یهاسازمانتماد به اع ریتأث( 0923) هاشمی و ،، احمدیفردی     ّ. محم اندپرداخته ،یپل

مشردم بشه    اعتماد( به بررسی میزان 0922) شایگان. اندکردهرا بررسی  سطح رضایت شهروندان

اعتمششاد رابطششة ( 0923رانششی )پلششی، در شششهر تهششران پرداختششه اسششت. اسششالمی بیششدگلی و طه 

و  ،لبشدوی ، امنطقشی . انشد کشرده گذاری آنان در بورس را بررسشی  سرمایه مجگذاران و حسرمایه

سشوری  . انشد پرداختشه ی دراهبر یهامشارکت( به ارزیابی اعتماد بین شرکا در 0921) زبردست

اجتمشاعی را   ةسشرمای ابتدا  «اجتماعی و عملکرد اقتصادی ةسرمای»ای با عنوان ( در مقاله0929)

ی گشذار مایهن را بر رشد اقتصشادی و میشزان سشر   آاثر سپ، کرده و  یابیآن ارزبراساس کارکرد 

 ةرابطش  ،اجتمشاعی  ةسشرمای کشه کشاه     دهدیمنتایج حاصل از پژوه  وی نشان  .کندیمن بیا

ی و                               ّش   گذاری دارد. پژوه  وی در سشطح مل    ی و سرمایهداری با رشد اقتصادمنفی و معنی      کامال 

مشالی، اسشتفاده از    ةتوسشع ( 0921) حسشینی  و ،پور، شارع. علمیباشدیمارقام و آمارهای کالن 

ّ         گیری و قشرض از دوسشتان و خویششان، گشردش اط     بد دارایی، وامص سچ ، تخصی العشات و                                       

کشارایی دولشت را از    و انسانی، نشوآوری  ةسرمایجلوگیری از شکست بازار، ساخت و انباشت 

بشه بررسشی    (0921امیری و رحمشانی ) . کندیمفی                      ّاجتماعی بر اقتصاد معر  ةسرمای ریتأث یهاراه

 اندپرداخته رانیا یهااستانگروهی بر رشد اقتصادی و برون وهیگراجتماعی درون ةسرمایآثار 

 نیهمچنش  و دارند یمنف ةرابطگروهی و برون یگروهدرون یاجتماع یةسرماکه  کنندیمو بیان 
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 یةسشرما  و عالمت دارد یاقتصاد رشد بر یداریمعن و مثبت اثر ،یگروهبرون یاجتماع یةسرما

 ایش  توانشد مثبشت  یمش  که است اس  ّحس  یاجتماع یةسرما یهاشاخص به یگروهدرون یاجتماع

 .دباش یمنف

 تحقیق شناسیروش .3

 روش تحقیق. 1. 3

 ،خشوانی های مشتن همچنین از شیوه است.تحلیلی ش   روش تحقیق در این پژوه ، توصیفی

هشای  از شیوه ،ایاز روش کتابخانه ،استفاده از جدول و سندخوانی ،استفاده از فی ، آمارخوانی

العشات اسشتفاده ششده اسشت.                               ّ    روش میدانی بشرای گشردآوری اط    و نیز از نامهاحبه و پرس مص

باشد و حجشم  یمهای مشارکتی شهرداری مشهد گذاران پروژهسرمایه ةکلیآماری، شامل  ةجامع

باششند. در ایشن   یمش نفر یشا ششرکت    19 آنهاگذاران خواهند بود که تعداد سرمایه ةهمنمونه نیز 

تحلیشل   SPSSافشزار  نامه پ، از گردآوری، با استفاده از نرماده از تکنی  پرس تحقیق با استف

تائوسشی و آزمشون    2آزمون همبستگی کنشدال  ،1برای این منظور از آزمون کای اسکوئر اند.شده

 استفاده شده است. ،3همبستگی پیرسون

 موردمطالعه ةمنطق .4. 3

 ششهر کالن دومین جهان و شهر مذهبینکال دومین عنوانبه مشهد مذهبی شهرامروزه کالن

یشت                             ّعملکرد فرهنگی و مذهبی و اهم  نق  و ( و با001 ، ص.0929 و پوراحمد، ور)پیله ایران

ششود.  ششناخته مشی   (12، ص. 0923)مافی و سقایی،  ی     ّفرامل ی و                          ّارتباطی و تجاری در سطح مل 

نفشر بشه    111111درصشد از   2بشا رششدی معشادل     0911شش  0921دورة جمعیت شهر مشهد در 

هایی نیز بینیپی  .(11 ، ص.0923 مهندسین مشاور فرنهاد،) نفر افزای  یافته است 1113111

شهری مشهد، جمعیت ایشن   ةمجموعطرح  :ازجمله ،برای جمعیت شهر مشهد انجام شده است

و طشرح   (03، ص. 0922فرنهشاد،  مهندسین مششاور  ) 0111نفر در افق سال   9111111شهر را 

نفشر   9111911را  0111 ین سناریو جمعیت مششهد در سشال  ترمحتملمشهد که براساس جامع 

دیگشری کشه در   ر  ّث ؤمش عامشل   .(003، ص. 0922فرنهشاد،  مهندسین مشاور ) بینی کرده استپی 

                                                 
1. chi-square 

2. kendall tau-c 

3. pearson correlation 



 ای                                    شمارة بیست و هشتممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                           1

 

 . برطبشق آمشار، سشاینه   استوضعیت گردشگری این شهر  ،فی شهر مشهد باید عنوان شود   ّمعر 

 کنندمیسفر  مشهد به مسلمان کشورهای سایر و کشور سطح از زائر میلیون 03 از بی  حداقل

، حجازی جوششقانی ) برسد نفر میلیون 11 تا 91 حدود به 0111 سال افق در شودمی برآورد که

   .(011، ص. 0931

 مبانی نظری تحقیق .2

، از آن سشود بشردن و   افتنی یزیچی در سهمی معنابه  کردنمشارکت ،یاجتماعدر فرهنگ علوم 

تعریشف   . در(113، ص. 0911)بیشرو،   داششتن اسشت  یهمکشار جستن و با آن شرکتی گروهدر  ای

ی اششخاص در  عشاطف ی و ذهنش ی ریش درگ، مششارکت دیگری از مششارکت عنشوان ششده اسشت کشه      

را  گریکشد ی ،یگروهی هاهدفی به ابیدستی براتا  زدیانگیبرمآنان را  کهی است گروهی هاتیموقع

 (.19، ص. 0931)طوسی،  شوند  یشر کار تیمسوولی دهند و در اری

 مششارکت . ی وجشود دارد ریپشذ تیمسوولدادن و یارشدن، یریدرگ    ّمهم  وجزسه  ،فیتعر نیادر 

 تیمسشوول ی و وابسشتگ ی خود را به احسشاس  جای تیمسوولیبی و تفاوتیب که ابدییمق      ّی تحق هنگام

 (.  90، ص.0933 ر،تبایعلوبدهد)

اعتمشاد بشه    ،دهشد. بشه نظشر او   ه قشرار مشی                        ّش اد و مشارکت را موردتوج   بین اعتم ةرابط 1اینگلهارت

ششود کشه   بینی مشی پی رفتارها قابل ،اعتماد ةواسطزیرا به ؛در مشارکت استر  ّث ؤمیکدیگر از عوامل 

(. 001 ، ص.0922، ششیبانی  و ،، زاهدیپور)علی گیری استتصمیمکن  و  ةحوزآن تقویت  ةنتیج

 به رسیدن برای کنندگانمشارکت ای ازمجموعه بین توافق از است عبارت ،اعتماد بر مبتنی همکاری

از  (192 ص.، 1111، 2)هولسشاپل و جوششی   مششترک  فرایند ی  در خاص ةنتیج یا مشترک اهداف

یافتشه  شخصی، اعتماد تعمیمکم سه شکل از اعتماد مشتمل بر اعتماد بینشناختی دستدیدگاه جامعه

؛ رضشوی و  001، ص. 0922 ششیبانی،  و ،زاهشدی  ،پشور )علشی  خیص اسشت تشش و اعتماد نهادی قابل

   شود:که در ذیل به آنها اشاره می (1 ص.، 0922حجازی جوشقانی، 

   ؛شودچهره شناخته میبهشخصی: براساس روابط مستقیم و چهرهالف( اعتماد بین

هشای  ه گشروه ق آنهشا بش                                   ّظن نسبت به افراد جامعه جدا از تعل داشتن حسنیافته: تعمیمب( اعتماد 

 ؛ایقومی و قبیله

                                                 
1. Englehart 

2. Holsapple & Joshi 
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 ،پشور )علشی  ج( اعتماد نهادی: میزان مقبولیت و کارایی و اعتمادی کشه مشردم بشه نهادهشا دارنشد      

آششنا  فردی یا اعتماد بشه افشراد   عا کرد که اعتماد بین  ّاد  توانمی (.001، ص. 0922، و شیبانی ،زاهدی

تشوان آن  رو میخورد و ازاینچشم میبه ،کم استگرایی در آن حاتی که الگوی خاص           ّدر جوامع سن 

 ،خورنشد چششم مشی                                          سوم کشه عمومشا  در جوامشع مشدرن بشه      تی نیز خواند و انواع دوم و            ّرا اعتماد سن 

 (.011 .، ص0921)زاهشدی و اوجشاقلو،    ششود مشی اعتماد مضمونی یا کارکردی خوانشده   اصطالحبه

بشه   هشا سشازمان ششود.  قالب اعتماد نهادی بررسی مشی  ها دراعتماد به سازمان ،که بیان شد طورهمان

یشت اعتمشاد در                     ّ  بیششترین ارزش و اهم  نگرنشد.  یمعنوان راهنمای مدیریت اثربخ  روابط به ،اعتماد

   .(01ص. ، 0312، 1)اندرسون و ناروس گرددیممدیریت، به ایجاد روابط دوجانبه باز 

 کشه  اسشت  روابشط  از ایجنبه و نیست شخصیتی ةخصیص ی  اعتماد اگرچه ،اعتقاد جانسون به

صشراحت،   صشداقت،  شش 0اسشت:   زیشر  ششرایط  واجد اعتماد بر مبتنی ةرابط است، حال تغییر در مدام

 مطالعشات  (.01، ص.0312)اندرسشون و نشاروس،    اطمینانجویانه و همکاری کردن، تمایالتسهیم

ای مختصشر اششاره   طوربه ،ادامه در هک است کرده ص   ّمشخ  را آن ابعاد از زیادی تعداد اعتماد، ةدرزمین

 را صشراحت  وفشاداری و  ثبشات،  صالحیت، صداقت، (0321) 2کانترل و باتلرداشت.  خواهیم آنها به

 فشی    ّمعر  اعتمشاد  بشرای  را ابعشاد  همشین  ( نیشز 1119) 3رابینز شناسند.می اعتماد کلیدی عنوان عناصربه

 عنشوان بشه  را انگیشزه  و صشالحیت  (،0320) 5رمنلیب و توانایی، و ت  ّنی  (0321) 4و وال کوک .کندمی

 عشد   ب  چهشار  (،1111) 7هارتوگ و دایتز (.113، ص. 1111 ،6)لی اندفی کرده   ّمعر  اعتماد اصلی عوامل

 اعتماد ةدهندتشکیل عناصر ترینمهم عنوانهب را بینیپی  قابلیت و صداقت صالحیت، خیرخواهی،

 (0331) 10، و ششورمن 9، دیوی، 8مایر(. 093، ص. 0930، و نعیمی ،، خداوردیانشیرازی) دانندمی

، ششیرازی ) کننشد مطرح می اصلی اعتماد ابعاد عنوانبه را خیرخواهی و صالحیت اعتبار، ةف   ّمؤل  سه نیز

بنشدی نظشرات فشوق،    در تحقیق حاضشر بشا جمشع    بنابراین .(093 ، ص.0930، و نعیمی ،خداوردیان

                                                 
1. Anderson & narus 

2. Butrel & kuntrell 

3. Rubins 

4. kook & vall 

5. Liberman 

6. Lee 

7. Dietz & Hartog 

8. Mayer 

9. Davis 

10. Schoorman 
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گذاران بخش  خصوصشی(،   )سرمایه دیدگاه مشتریان  ِت ی          ّکردن و اهم های خیرخواهی، سهیمشاخص

پشذیری، اعتبشار و صشداقت، صشالحیت، کیفیشت مشدیریت و       بینشی جویانشه، پشی   تمایالت همکاری

. مشدل  اندشدهگذاران به شهرداری مشهد بررسی سرمایه       ِاعتماد های جلب عنوان شاخصصراحت به

 .(0 )شکل تنظری و مفهومی این تحقیق، در زیر نشان داده شده اس
 

 
 مدل نظری و تحلیلی پژوهش ـ1شکل

 برگرفته از مبانی نظری تحقیق: خذأم
 

ها از سشازمان  برخی عوامل ازجمله کسب درآمدهای پایدار، تغییر ماهیت شهرداریبا بروز 

ه                      ّش گذاران بخ  خصوصی، توج   ها به مشارکت با سرمایهشهرداری محور،محور به بازارخدمات

 بنشابراین  .ا این مششارکت بشا اعتمشاد بشه ششهرداری ارتبشاط متقابشل دارد         ّام خاصی نشان دادند. 

)اعتمشاد نهشادی( بشر تمایشل بشه مششارکت        های اعتمشاد بشه ششهرداری   تأثیر شاخص ،درنهایت

 ششده بررسشی   ،مشارکتی شهرداری مشهد ةتوسعهای گذاران بخ  خصوصی در پروژهسرمایه

 است.

 تحقیقهای یافته .5

 های مشارکتی شهرداری مشهدگذاران و پروژهمنتخب سرمایه هایویژگی. 1. 5

گشذاران  قرارداد مشارکتی بین شهرداری مششهد و سشرمایه   92 ،0930تا سال  0921از سال  

 ةمرحلش پشروژه نیشز در    9قرارداد فسخ و  9بخ  خصوصی منعقد شده است که از این تعداد، 
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 9گشذار در  سشرمایه  0ال اسشت.           ّش   نیشز ییرفع     پروژه 0باشد و یمگذار ط سرمایه          ّ  زمین توس    ّتمل 

 .انشد گشذاری کشرده  پروژه سشرمایه  0گذار نیز در سرمایه 00پروژه و  1گذار در سرمایه 1پروژه، 

گذار کشه در  سرمایه 03باشد که تعداد فرد و شرکت می 19آماری این پژوه ،  ةجامع بنابراین

     ِدرصد  1/21بنابراین نظرات  .اندبرگشت داده ها رانامهپرس  اند،گذاری کردهپروژه سرمایه 11

 های مشارکتی شهرداری مشهد، مورداستفاده قرار گرفته است.پروژه        گذاران سرمایه

 1/90مورد، در قالب ششخص حقشوقی و    09یعنی  ،درصد 1/12گذاران، سرمایه          از مجموع 

داری مششهد  هشای مششارکتی ششهر   مورد هم در قالب شخص حقیقی در پشروژه  1یعنی  ،درصد

انشد کشه دفتشر    مشورد عنشوان کشرده    01یعنی  ،گذاراندرصد سرمایه 1/21 اندگذاری کردهسرمایه

اند کشه دفتشر اصشلی آنهشا در تهشران      مورد نیز گفته 1یعنی  ،درصد 1/01اصلی آنها در مشهد و 

 .(0 )جدول در ذیل نشان داده شده است هاپروژهمجموع                  ای از آمار اصلی خالصه باشد.می
 

 های مشارکتی شهرداری مشهدپروژه       منتخب  یهاشاخص ـ1جدول

 0930، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد :خذأم
تعداد 

 پروژه

مجموع متراژ زمین 

 ع(        ّ)متر مرب 

مجموع زیربنا 

 ع(        ّ)متر مرب 

 حجم کل

 گذاری )ریال(سرمایه

میانگین سهم 

 گذارانسرمایه

میانگین سهم 

 شهرداری

13 10/930139 12/1111001 01111912111111 91/11 11/91 

 

ع و             ّش     هشزار متشر مرب      11ع بوده که بیشترین متراژ حدود        ّمتر مرب  1103ها پروژه              میانگین زمین 

اسشت  ع        ّمتر مرب  31110ها ط زیربنای پروژه          ّباشد. متوس ع می       ّمتر مرب  0191کمترین مقدار آن نیز 

باششد. میشانگین   ع مشی        ّش   متشر مرب     0121131ز و بیشترین زیربنا نی 0111که کمترین مقدار زیر بنا 

کشه بیششترین میشزان    حشالی در اسشت،  میلیارد تومشان بشوده   11ها حدود گذاری در پروژهسرمایه

میلیشارد   0گشذاری نیشز حشدود    میلیارد تومان و کمترین میزان سشرمایه  93گذاری حدود سرمایه

 باشد.تومان می

 )مشارکت( یگذارگذاران به سرمایهتمایل سرمایه .4. 5

ششهرداری                   هشای مششارکتی   گشذاری در سشایر پشروژه   گذاران به سرمایهدرمورد تمایل سرمایه

گذاران نسبت به این موضشوع،  درصد سرمایه 1/22گویان به این گویه، مشهد، از مجموع پاسخ

زان میش           تفصشیلی  انشد. نتشایج   را انتخاب کرده «خیر» ةگزیندرصد  2/1اند و تنها ابراز تمایل کرده

 ارائه شده است. (1) جدولجا در صورت ی به تمایل به این مشارکت
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 های شهرداری مشهدبخش خصوصی در پروژه        گذاران تمایل به مشارکت سرمایه ـ4جدول

  0931 ،های تحقیقیافته: خذأم
 فراوانی خیلی کم کم ط    ّمتوس  زیاد خیلی زیاد مجموع

 تعداد ش 0 01 1 1 03

 درصد ش 9/1 1/11 1/90 1/01 011

 

 گذاران به شهرداریاعتماد سرمایه. 3. 5

بخش             گشذاران  سشرمایه           ِ    بشر مششارکت   ر  ّث ؤمتر مطرح شد، یکی از عوامل طور که پی همان

هشای  فشه                             ّگذاران به شهرداری است که مؤل شهری، اعتماد سرمایه ةتوسعهای خصوصی در پروژه

هشا  باشد که ایشن گویشه  گویه می 19شاخص و  3 موردبررسی برای سنج  این موضوع، شامل

گذاران مورد سشؤال قشرار   مقیاسی لیکرت از بسیار زیاد تا بسیار کم، از سرمایه 1در قالب طیف 

در ذیل ارائه ششده اسشت.    ،های هر شاخصهمراه گویهها بهگرفت. نتایج تفصیلی این شاخص

هشای  هشی بشه گزینشه   دهر گویشه و هشر ششاخص، از وزن    #یزم به ذکر است که میانگین وزنی

دسشت  هسؤال، ب شده به هرهای دادهپاسخ * شده برای هر گویه و تقسیم آن بر مجموعانتخاب

 باشد.می 1 ش 0ترتیب از خیلی کم تا خیلی زیاد، ها بهآمده است. بدیهی است که وزن گزینه

 عهدبهشاخص اعتبار و صداقت و وفای .1. 3. 5

هشای  همشراه پاسشخ  هشا بشه  طرح شده کشه ایشن گویشه   گویه مسه برای سنج  این شاخص، 

زیاد،              ّگذاران در حد ارائه شده است. مطابق با جدول زیر، سرمایه (9)گذاران در جدول سرمایه

ششهرداری و ششورای    ةمجموعش های خود برای تصویب پروژه )در به اینکه شهرداری به وعده

های ششهرداری تشا   ق                ّدرمورد اعطای مشو ا این اعتماد،   ّام  ،شهر( عمل خواهد کرد اطمینان دارند

ها برای رفشع مسشائل   گذار در سایر سازمانط و درمورد همکاری شهرداری با سرمایه    ّمتوس    ّحد 

 کند.ل پیدا می       ّکم، تنز                             ّقانونی مرتبط با پروژه تا حد 
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 عهدبهی شاخص اعتبار و صداقت و وفایهانتایج گویهـ 3جدول

 0931 ،های تحقیقیافته: خذأم

 رضایت

 گذارانسرمایه

نی
وز
ن 
گی
یان
م

# 

* 
وع

جم
م

یاد 
 ز
لی
خی

 

یاد
ز

 

وس 
مت

ّ  
  

ط
 

کم
کم 
ی 
خیل

 

نی
اوا
فر

 

 گویه

 زیاد

برای   هایشهرداری به وعده تعداد 0 0 1 2 0 03 10/9

تصویب و اجرای پروژه عمل 

 خواهد کرد.
 درصد 3/1 3/1 9/91 0/13 3/1 011 ش

 ط    ّمتوس 

برای   هایوعده ی بهشهردار تعداد 1 1 1 1 0 03 31/1

های پروژه عمل ق         ّاعطای مشو 

 خواهد کرد.
 درصد 1/19 1 9/91 9/91 1 011 ش

 کم

برای   هایشهرداری به وعده تعداد 1 1 1 9 0 03 13/1

ها مسائل پروژه در سازمان   ّحل 

 عمل خواهد کرد.
 درصد 9/91 2/00 1/13 1/03 3/1 011 ش

شده های انتخابزینهتعداد گ تعداد 00 9 03 03 9   

ط       ّها توس برای مجموع شاخص

 گذاران سرمایه

 
 میانگین 11/9 0 11/1 11/1 0  

 

 شاخص صالحیت)اطمینان، شایستگی( .4. 3. 5

گذاران پرسیده شده کشه  سؤال از سرمایهسه برای سنج  میزان شایستگی شهرداری مشهد، 

هشای مششارکتی اسشت. در ایشن     پشروژه  سؤال هم در ارتبشاط بشا   دوی و        ّصورت کل به سؤال ی 

گذاران برای هر سه گویه معتقدند کشه توانمنشدی و شایسشتگی ششهرداری، در     شاخص، سرمایه

 .(1 )جدولباشدط می    ّمتوس    ّحد 
 

 های شاخص صالحیت)اطمینان، شایستگی(نتایج گویه ـ2جدول 

 0931، های تحقیق: یافتهخذأم

 گویه

نی
اوا
فر

کم 
ی 
خیل

 

وس  کم
مت

ّ  
  

ط
 

یاد
ز

یاد 
 ز
لی
خی

 

وع
جم

م
نی 
وز
ن 
گی
یان
م

 

 رضایت

سرمایه 

 گذاران

صی    ّتخص  شهرداری، توانایی علمی و

یزم برای انجام امور مربوط به شهر 

 را داراست.

 00/9 03 1 2 1 1 9 تعداد

 ط    ّمتوس 
 ش 011 1 0/13 9159 1 1/03 درصد
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 2ادامه جدول 

 گویه

نی
اوا
فر

کم 
ی 
خیل

 

ط کم
وس 

مت
 
ّ  

  
 

یاد
ز

یاد 
 ز
لی
خی

 

جم
م

نی وع
وز
ن 
گی
یان
م

 

 رضایت
سرمایه 
 گذاران

صی                            ّشهرداری، توانایی علمی و تخص 
های یزم برای تعریف پروژه
 مشارکتی را داراست.

 01/9 02 1 01 1 0 9 تعداد
 ط    ّمتوس 

 ش 011 1 1/11 1/11 1/1 3/01 درصد

صی    ّتخص  شهرداری، توانایی علمی و
یزم برای عقد قرارداد عادینه را 

 داراست.

 31/1 02 0 1 1 1 9 ادتعد
 ط    ّمتوس 

 ش 011 1/1 9/99 9/99 0/00 3/01 درصد

شده های انتخابمیانگین تعداد گزینه
ط       ّها توس برای مجموع شاخص

 گذارانسرمایه

    0 11 01 9 3 تعداد

   99/1 2 99/1 0 9 میانگین
 

 

 شاخص خیرخواهی .3. 3. 5

گذاران معتقدند ه به جدول زیر، سرمایه   ّتوج برای این شاخص، دو گویه مطرح شده بود. با 

کم نیز معتقدند که                          ّگذار دارد و همچنین در حد ه کمی به حفظ اعتبار سرمایه              ّکه شهرداری توج 

شراکت خود، این شکست را نخواهشد       سهم      ِنسبت قیت پروژه، شهرداری به              ّدرصورت عدم موف 

 .(1 )جدول گذار افزای  خواهد دادگذاری را برای سرمایهبنابراین ریس  سرمایه .پذیرفت
 

 های شاخص خیرخواهینتایج گویهـ 5جدول 

 0931، های تحقیقیافته: خذأم

 گویه
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 گذارانسرمایه

اجرای                    ِدرصورت تغییر شرایط 
پروژه، شهرداری ضوابط اجرای 

تغییر خواهد داد  ایگونهپروژه را به
ای گذار نیز لطمهکه به اعتبار سرمایه

 وارد نشود.

 1 03 1 1 1 9 2 تعداد

 کم
 ش 011 1 2/00 1/19 1/03 0/13 درصد

شدن تغییر یا تعطیل باشهرداری 
دلیل مخالفت مردم یا پروژه به

سهم خود از  ،مقامات دولتی
 خواهد پذیرفت. شکست را

 13/1 03 1 9 9 3 1 تعداد

 کم
 ش 011 1 1/03 1/03 1/10 1/19 درصد
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 5ادامه جدول 
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 گذارانسرمایه

شده های انتخابتعداد گزینه

ط       ّها توس برای مجموع شاخص

 گذارانسرمایه

 1 1 3 01 01 تعداد

 
 1 1/1 1/9 1 1 میانگین

 

 شاخص صراحت .2 .3. 5

سؤال پرسیده شده بود که ایشن  دو گذاران،   میزان صراحت شهرداری با سرمایهبرای سنج

کشردن  ص                 ّ    گذار و همچنشین مششخ   احداث پروژه به سرمایه                              ّسؤایت درمورد انتقال ضوابط محل 

گذاران درمورد هشر دو سشؤال معتقدنشد    شهرداری از پروژه بود که سرمایه هایدرخواستکلیة 

 .(1 )جدول متوسط، این موارد را انجام داده است           ّداری در حد شهر
 

 های شاخص صراحتنتایج گویه ـ6جدول 

  0931های تحقیق، : یافتهخذأم

 گویه
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 گذارانسرمایه

اجرای                   ّشهرداری ضوابط محل 

 طور کامل بهپروژه را به

 گذار منتقل کرده است.سرمایه

 11/9 03 1 1 01 0 1 تعداد

 ط    ّمتوس 
 ش 011 1 2/00 1/21 2/1 1 درصد

را های خود شهرداری خواسته

به       کامال از پروژه در ابتدا 

 گذار منتقل کرده است.سرمایه

 03/9 03 1 1 1 0 9 تعداد

 ط    ّمتوس 
 ش 011 2/00 9/19 1/13 3/1 1/03 درصد

شده های انتخابهتعداد گزین

ط       ّها توس برای مجموع شاخص

 گذارانسرمایه ةکلی

    1 2 03 1 9 تعداد

   0 1 1/3 0 1/0 میانگین
 

 

 کردنشاخص سهیم .5. 3. 5

ّ           کشردن، بشه بررسشی میشزان انتقشال اط      در شاخص سشهیم  العشات موجشود در ششهرداری بشه                                  

جمعیتشی، اقتصشادی، کالبشدی و     العشات                                        ّ    گذار پرداخته شده است. این مشوارد ششامل اط   سرمایه
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ل، رضایت        ّسؤال او  سهباشد که درمورد اجرای پروژه می    ّمحل  ةآیندهای شهرداری از بینیپی 

 .(3 )جدولباشدط می    ّمتوس                           ّکم و برای سؤال آخر، در حد            ّگذاران، حد سرمایه
 

 کردنهای شاخص سهیمنتایج گویه ـ7جدول 

 0931های تحقیق، : یافتهخذأم

فر گویه
نی
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رضایت 

 گذارانسرمایه

العات جمعیتی           ّشهرداری اط 

اجرای پروژه را در اختیار     ّمحل 

 گذار گذاشته است.سرمایه

 13/1 03 1 1 2 9 1 تعداد

 کم
 ش 011 1 2/00 0/13 1/03 1/19 درصد

العات اقتصادی           ّشهرداری اط 

پروژه را در اختیار  اجرای    ّمحل 

 گذار گذاشته است.سرمایه

 13/1 03 1 0 2 9 1 تعداد

 کم
 ش 011 1 3/1 0/13 1/03 1/13 درصد

العات کالبدی           ّشهرداری اط 

اجرای پروژه را در اختیار     ّمحل 

 گذار گذاشته است.سرمایه

 12/1 03 1 1 1 1 9 تعداد

 کم
 ش 011 1 1/19 1/13 1/13 1/03 درصد

های ضوابط طرح شهرداری

اجرای پروژه را در     ّمحل  ةآیند

گذار گذاشته اختیار سرمایه

 است.

 31/1 03 0 1 1 3 1 تعداد

 ط    ّمتوس 
 ش 011 3/1 1/13 2/00 1/10 2/00 درصد

های میانگین تعداد گزینه

شده برای مجموع انتخاب

-سرمایه ةکلیط       ّها توس شاخص

 گذاران

    0 01 19 02 01 تعداد

   11/1 9 31/1 1/1 1/9 میانگین

 

 

 جویانهشاخص تمایالت همکاری .6. 3. 5

      ّ  در حشد   رضایت گذاران،سرمایهل،   ّاو  ةگویدر  :گویه مطرح شده بود دواین شاخص،  برای

 .(2 )جدول همکاری هستند ةادامزیاد، مایل به              ّگذاران در حد دوم، سرمایه ةگویدر  وط     ّمتوس 
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 جویانههمکاری        تمایالت  های شاخصنتایج گویه ـ8جدول 

 0931 ،های تحقیق: یافتهخذأم

 گویه
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 گذارانسرمایه

با شهرداری در مواجهه 

ای گونهبه ،گذارانسرمایه

کند که آنان را به می برخورد

های بعدی مشارکت در پروژه

 کند.مجاب می

 11/9 03 1 1 2 0 1 دتعدا

 ط    ّمتوس 
 ش 011 1 9/91 0/13 3/1 2/00 درصد

تفاوت هدف برای با 

گذار طرفین)سود برای سرمایه

و رفع مشکالت برای 

توان به همکاری شهرداری( می

 ادامه داد.

 12/9 03 0 2 2 1 1 تعداد

 زیاد
 ش 011 3/1 13//0 0/13 1 1 درصد

های میانگین تعداد گزینه

شده برای مجموع بانتخا

 گذارانط سرمایه      ّها توس شاخص

    0 01 01 0 1 تعداد

   1/1 3 2 1/1 0 میانگین
 

 

 شاخص کیفیت مدیریت .7. 3. 5

سشؤال پرسشیده   سشه  های مششارکتی،  برای سنج  کیفیت مدیریت شهرداری درمورد پروژه

د میزان توانشایی مشدیریت   درمور .ارائه شده است( 3) جدولتفکی  در شده بود که نتایج آن به

زیاد معتقدند کشه ششهرداری                ّگذاران در حد نفعان پروژه، سرمایهمشکالت ذی   ّحل شهری برای 

را داراست. درمورد قانونمندی در تصویب و اجرای پروژه و همچنشین درمشورد    این توانمندی

ری در گشذاران معتقدنشد ششهردا   وجود رانت در عقد قرارداد مششارکت بشا ششهرداری، سشرمایه    

معتقدنشد کشه    سوی دیگشر ولی از است،  ط قانونمند بوده    ّمتوس                           ّتصویب و اجرای پروژه در حد 

    ّ      مؤث ر است.زیاد در عقد قرارداد،                                     ّهای شخصی بین افراد و شهرداری، در حد شناخت
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 های شاخص کیفیت مدیریتنتایج گویه ـ9جدول 

 0931های تحقیق، : یافتهخذأم

 گویه

نی
اوا
فر

کم 
ی 
خیل

 

وس  مک
مت

ّ  
  

ط
 

یاد
ز

یاد 
 ز
لی
خی

 

وع
جم

م
ین 

نگ
میا

 

 
نی
وز

 

رضایت 

 گذارانسرمایه

توانمندی مدیریت شهری 

مشکالت             ّیزم برای حل 

نفعان را مابین ذیفی

 داراست.

 زیاد 10/9 03 0 3 2 1 0 تعداد

 ش 011 3/1 1/10 0/13 1 3/1 درصد

 ش

مدیریت شهری 

گرایی یزم را در قانون

 فرایند تصویب و اجرای

 های شهری داراست.پروژه

 ط    ّمتوس  19/9 03 0 1 2 9 1 تعداد

 ش 011 3/1 1/13 0/13 1/03 1 درصد

- 

شخصی و روابط  شناخت

بین افراد، تأثیری در اخذ 

های قرارداد در پروژه

 شهرداری ندارد.

 کم 10/1 03 0 0 1 1 1 تعداد

 درصد

 ش 011 3/1 3/1 9/91 1/13 1/19

 ش

های نهمیانگین تعداد گزی

شده برای مجموع انتخاب

 ةکلیط       ّها توس شاخص

 گذارانسرمایه

    9 09 11 2 1 تعداد

   0 99/1 2 11/1 3/0 میانگین

 

 

 یت دیدگاه مشتریانشاخص اهمّ .8. 3. 5

کشه نتشایج    سؤال پرسیده شده بشود  دوگذاران( نیز سرمایه) یت دیدگاه مشتریان          ّدرمورد اهم 

 .  (01 )جدول رائه شده استتفصیلی آن در جدول زیر ا
 

 یت دیدگاه مشتریان            ّهای شاخص اهم نتایج گویه ـ11جدول 

    0931 ،های تحقیق: یافتهخذأم
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شهرداری در تدوین ضوابط 

گذار شراکت، به نظرات سرمایه

 دهد.یت می   ّاهم 

 03/1 03 0 1 3 0 9 تعداد

 زیاد
 ش 011 3/1 1/13 1/10 3/1 1/03 درصد
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 11ادامه جدول 
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شدن از سوی مجاب باشهرداری 

 ةالشرکگذار، نسبت سهمسرمایه

 دهد.میخود را تغییر 

 13/1 03 1 9 1 9 1 دتعدا

 کم
 ش 011 1 3/01 9/99 3/01 9/99 درصد

-های انتخابمیانگین تعداد گزینه

ها شده برای مجموع شاخص

 گذارانسرمایه ةط کلی   ّتوس 

    0 2 09 1 3 تعداد

   1/1 1 1/1 1 1/1 میانگین
 

 

 پذیری یا ثباتبینیشاخص پیش .9. 3. 5

 دو ،ششود مند شهرداری ایجاد مشی ضابطه با رفتاری که پذیربینیبرای سنج  شاخص پی 

 گذاران در جدول زیر ارائشه ششده اسشت   های سرمایهها و پاسخکه گویه سؤال پرسیده شده بود

 .(00 )جدول
 

 )ثبات( پذیریبینیهای شاخص پیشنتایج گویه ـ11جدول 

 0931های تحقیق، : یافتهخذأم
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 گذارانسرمایه

شهرداری در مشکالت 

های یکسان در پروژه

مختلف، رفتار یکسانی 

 مشکل دارد.        ّبرای حل 

 11/1 02 1 9 00 1 1 تعداد

 کم
 ش 011 1 1/01 0/10 0/00 0/00 درصد

با تغییر مدیران شهرداری، 

مابین خللی در قرارداد فی

و شهرداری  گذارسرمایه

 د.وشنمیایجاد 

 00/9 02 1 1 2 9 1 تعداد

 ط    ّمتوس 
 ش 011 1 2/13 1/11 3/01 0/00 درصد

های میانگین تعداد گزینه

شده برای مجموع انتخاب

 ةکلیط       ّها توس شاخص

 گذارانسرمایه

    1 2 03 1 1 تعداد

   1 1 1/3 1/1 1 میانگین
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 گذاران به شهرداریمایهمون معناداری شاخص اعتماد سرآز .2. 5

گشذاران  اعتمشاد سشرمایه   ةزمین های فوق دربرای بررسی معناداری شاخص ،در این پژوه 

استفاده شده است کشه    SPSSافزار در نرم chi-squareبخ  خصوصی به شهرداری از آزمون 

 ششاخص  3از  ،طور که از ایشن جشدول پیداسشت   زیر ارائه شده است. همان نتایج آن در جدول

یشت دیشدگاه             ّ  کشردن و اهم  خیرخشواهی، سشهیم   :نشد از اششاخص کشه عبشارت    9موردبررسی، در 

گذاران به ششهرداری  گذاران معنادار نبوده و در جلب اعتماد سرمایههای سرمایهمشتریان، پاسخ

گشذاران بشه ششهرداری، ششاخص     بر اعتمشاد سشرمایه  ر  ّث ؤمهای ا از میان شاخص          ّنیستند. ام ر  ّث ؤم

( بایترین سشطح معنشاداری    =111/1sig) درصد 33جویانه با سطح معناداری اریتمایالت همک

پذیری، اعتبار و صداقت، صالحیت، کیفیت مدیریت و بینیپ، از آن نیز، پی  .باشدرا دارا می

-ر بر جلب اعتماد سشرمایه                ّعنوان عوامل مؤث ترتیب بهدرصد، به 31صراحت، با سطح معناداری 

 .  (01 )جدول اندفی شده   ّمعر  گذاران به شهرداری

 

 chi-Squareگذاران به شهرداری با استفاده از آزمون بر اعتماد سرمایهر   ث ؤمهای فه    مؤل بررسی  ـ14جدول 

 0931 ،های تحقیقیافته: خذأم

sig 
 یمعنادار بیضر

df  
 آزادی درجة 

 اسکوئریکا بیضر
تعداد 

 نمونه
 ر ّی متغ

 عهدبهت و وفایاعتبار و صداق 03 323/00 1 103/1

 صالحیت )اطمینان، شایستگی( 03 111/00 1 111/1

 خیرخواهی 03 211/1 9 *010/1

 صراحت 03 311/3 1 111/1

 کردنسهیم 03 130/9 9 *911/1

 جویانهتمایالت همکاری 03 002/11 1 111/1

 کیفیت مدیریت 03 002/3 9 112/1

 یت دیدگاه مشتریان   ّاهم  03 113/1 9 *032/1

 پذیری)ثبات(بینیپی  03 999/01 1 111/1

                                        عدم معناداری *   
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 SPSSدر   Computeهای مربشوط بشه هشر ششاخص پش، از اجشرای دسشتور       فراوانی گویه

بیشان   (09)در جشدول   آنهشا د         ّکردن مجد  Recodeو  های ی  شاخصکردن گویهمنظور یکیبه

 شده است.  
 

کردن  Recodeو   Computeگذاران به شهرداری پس ازهای اعتماد سرمایهشاخص میانگین ـ13دول ج

 های هر شاخصهیگو

    0931 ،های تحقیقیافته: خذأم
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خیلی 

 کم

 0 0 1 0 1 0 1 0 0 تعداد

 9/1 9/1 1 9/1 1/01 9/1 0/10 9/1 9/1 درصد

 کم
 0 1 0 0 1 9 2 0 0 تعداد

 9/1 1/90 9/1 9/1 9/11 2/01 0/11 9/1 9/1 درصد

 ط    ّمتوس 
 0 3 1 9 3 2 1 1 9 تعداد

 9/1 2/91 1/01 2/01 2/91 0/11 0/10 1/90 2/01 درصد

 زیاد
 1 1 3 00 9 1 0 2 3 تعداد

 1/90 0/10 1/13 3/13 2/01 0/10 9/1 0/11 1/13 درصد

خیلی 

 زیاد

 3 1 1 0 1 0 1 1 1 تعداد

 1/13 1 9/11 9/1 1 9/1 1 1/01 9/11 درصد

مجموع 

 معتبر

 02 02 03 03 03 03 03 02 03 تعداد

 3/31 3/31 1/23 1/23 1/23 1/23 1/23 3/31 011 درصد

 1/1 ش* 1 1/9 ش* 9 ش* 1/9 2/9 میانگین وزنی

             کوئر ساعدم معناداری در ضریب کای*
 

ها محاسشبه  های هر شاخص، میانگین وزنی شاخصکردن گویهدر جدول فوق، پ، از یکی

هشایی کشه بشا آزمشون     از بشین ششاخص   ،ص است                      ّطور که در این جدول مشخ شده است. همان

بیششترین   1/1پذیری بشا میشانگین وزنشی    بینیشاخص پی  ،ار شناخته شدنداسکوئر، معنادکای

های کیفیت مشدیریت  نیز شاخص ،پ، از آن .باشدگذاران دارا مییت را برای سرمایه         ّمیزان اهم 
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یششت را دارنششد.            ّ  بیشششترین اهم  2/9و شششاخص اعتبششار بششا میششانگین وزنششی  1بششا میششانگین وزنششی 

 های بعدی قرار دارند.، صالحیت و صراحت نیز در ردهجویانههای تمایالت همکاریشاخص

 گذاران به شهرداری با تمایل به مشارکتارتباط شاخص اعتماد سرمایه .5. 5

میان اعتماد به شهرداری و تمایل به مشارکت با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن  ةرابط

 .گرددمییید أتدرصد  31ح بوده و معناداری در سط 111/1گرفته شد که ضریب همبستگی آن 

اعتمشاد بشه ششهرداری و تمایشل بشه      ) ر                          ّش         بشودن رابطشه بشین ایشن دو متغی       دلیل متقارنهمچنین، به

و معنشاداری آن   111/1مشارکت( از آزمون همبستگی کندال نیز استفاده گردید که ضشریب آن  

ییشد  أتآمشده  تدسش هر براسشاس نتشایج بش                                 ّباشد که ارتباط بین این دو متغی درصد می 31در سطح 

ر موردبررسی، مثبت و مستقیم                   ّارتباط بین دو متغی  ،زیر پیداست شکلطور که از همان گردد.می

گشذاران  اعتماد به شهرداری، تمایل به مشارکت سشرمایه                موازات افزای  به ،درواقع است و بوده

 .(1 )شکل های مشارکتی شهرداری مشهد نیز افزای  یافته استبخ  خصوصی در پروژه
 

 
 گذاران ارتباط بین اعتماد به شهرداری و تمایل به مشارکت سرمایه ـ4شکل

 0931، های تحقیقیافته: خذأم
 

 گذاران در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداریتفاوت اعتماد سرمایه. 6. 5

های مشارکتی شهرداری مشهد، در قالب اششخاص  گذاران در پروژهه به اینکه سرمایه      ّبا توج 

تفاوت میزان اعتماد این دو گروه به شهرداری نیز مورد سنج  قرار  ،اندحقیقی و حقوقی بوده

تفاوت میانگین اعتماد این دو گشروه   کردنص   ّمشخ  برای 1ویتنیمنمنظور، آزمون گرفت. بدین

                                                 
1. Mann _Whitney 
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ر بشرای دو                               ّش     نشان از عدم تفشاوت در ایشن متغی      از آن، حاصلمورد استفاده قرار گرفت که نتایج 

تشوان گفشت سشطح اعتمشاد اششخاص حقیقشی و حقشوقی نسشبت بشه          بنابراین می .داشت گروه

 ارائه شده است. (01) جدولویتنی در نتایج آزمون من شهرداری، تفاوتی با یکدیگر ندارد.
 

 ویتنی تفاوت اعتماد اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به شهرداریآزمون من نتایج ـ12جدول 

    0931، های تحقیقیافتهمأخذ: 

 سطح معناداری ویتنیضریب من میانگین رتبه گروه هدف ر    ّمتغی 

 اعتماد به شهرداری
 13/3 شخص حقوقی

111/91 ns 219/1 
 03/3 شخص حقیقی

: Ns  عدم معناداری 

 پیشنهادهاو  گیرینتیجهـ 6

یسششات تأسین امکانششات و تششأمهششای نگهششداری و هزینششه ،بششا افششزای  جمعیششت شششهرها 

هشا ناچشار   یشهرداراین مشکل،        ّرای حل ت. بت افزای  یاف  ّشد شهرها نیز به رسانی درخدمات

ین خشدمات موردنیشاز ششهروندان    تشأم  دنبشال آن، بههای نوینی برای کسب درآمد و شدند شیوه

گشذاران  ها به جلب مششارکت سشرمایه  یشهردارآوردن اختیار کنند. همین موضوع، باعث روی

ت تمایشل بشه کسشب      ّش عل   گذاران نیز بشه ری شد. سرمایهین تسهیالت شهتأمبخ  خصوصی در 

ا در کنار این تمایل، عوامشل چنشدی                    ّهای شهری شدند. ام گذاری در پروژهسود، مایل به سرمایه

از میشان   .کندیمآن تشویق و ترییب  ةادامگذاران را برای مشارکت و نیز وجود دارد که سرمایه

به شهرداری، در این پژوه  موردبررسی قرار گرفشت.   گذارانر اعتماد سرمایه               ّاین عوامل، متغی 

در قالب شاخص اعتماد به شهرداری، نتایج ایشن تحقیشق نششان داد کشه هرچشه میشزان اعتمشاد        

هشای  میزان تمایشل آنشان بشه مششارکت در پشروژه      ،ی افزای  پیدا کندشهردارگذاران به سرمایه

 یابد.یممشارکتی نیز افزای  

زیشر کشه مسشتخرج     هایپیششنهاد گشذاران بشه ششهرداری،    د سرمایهبرای افزای  سطح اعتما

 شوند:های موردبررسی هستند، ارائه میشاخصاز

گذاران را در ابتدا برای آنشان ششرح   های خود به سرمایهشهرداری چگونگی انجام وعده ش0

 دهد.
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ط                                       ّش           تعریشف پشروژه و تشدوین قشرارداد مششارکت توس                   ص مسوولین               ّافزای  سطح تخص  ش1

هشای گونشاگون قراردادهشای مششارکتی بشرای      منظشور تعریشف و تشدوین ششیوه    رداری بهشه

 ؛گذارانسرمایه

بشه  ل محش ة ششد بینشی هشای پشی   اجشرای پشروژه و همچنشین طشرح                     ّانتقال ضوابط محل  ش9

 گذارانسرمایه

کشردن مسشوولین مشرتبط بشا     منظشور ملشزم  گشذاران بشه  تکشریم سشرمایه   ةاساسشنام تدوین  ش1

 ؛گذارانان بخ  خصوصی در شهرداری در برخورد با سرمایهگذارسرمایه

سشازی  اف                                ّ         ط ششهرداری و انتششار آن و همچنشین ششف                           ّش     تدوین ضشوابط مششارکت توس      ش1

محشوری و  منظور جلوگیری از ایجاد احساس ارتششا،، ششخص  چگونگی عقد هر قرارداد به

   ؛استفاده از رانت

گشذار و  سشرمایه                  ِ      ق بشا نظشرات مششترک    مطشاب  هشا تغییر و اصشالح پشروژه   ةکمیتتعریف  ش1

 .شهرداری

 کتابنامه

ر در تبیین بررسی عوامل نگرشی مؤثّ (.0930پور، ح.؛ روشندل اربطانی، ط.؛ و امیری، ع.)ابراهیم. 0

های مدیریت انتظامی)مطالعات پژوه  (.موردی: پلی، تهران ةمطالعاعتماد عمومی به پلی،)

 .913ش910،(9)3، مدیریت انتظامی(

در  «اعتماد»ر بر ایجاد ثّؤشناسایی عوامل م (.0922تیری، و.؛ و روانبد، ف.)سیاه ؛امیرشاهی، م. .1

های مدیریت در پژوه . مشتریان کلیدی بان : مشتریان کلیدی بان  کارآفرین در شهر تهران
 .31ش10،(1)09، س علوم انسانی(ایران)مدرّ

گروهی بر رشد اجتماعی درون و برونسرمایة (. بررسی آثار 0921رحمانی، ت. ) .؛امیری، م .9

 .011ش000 (،1)9 ،پژوهشی جستارهای اقتصادیش  علمیفصلنامة  دوهای ایران. اقتصادی استان

 تهران: انتشارات کیهان.باقر ساروخانی. ترجمة  .فرهنگ علوم اجتماعی(. 0911بیرو، آلن. ). 1

. (موردی: شهر مشهد)مطالعة شهرهای کشورکالنتوسعة و  (. روند رشد0929)ا. پوراحمد،  ا.؛ ع.ور، پیله. 1

 .010ش019(، 12)91 .های جغرافیاییپژوه 

پرویز زاهدی. تهران: انتشارات شرکت پردازش و  ةترجم .مدیریت شهر(. 0933) .، سوارد شابیر، ج.؛. 1

 ریزی شهری.برنامه
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توسعة های گذاران بخ  خصوصی در پروژهبر مشارکت سرمایهمؤثّر عوامل (. 0931)م. حجازی جوشقانی، . 3

جغرافیا و ارشد کارشناسی ةمنتشرنشد نامة)پایان(های مشارکتی شهرداری مشهدموردی: پروژهنمونة شهری)

 ریزی شهری(، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.برنامه

مالیه ». پنجمین همای  B.O.T های شهری با استفاده از روش(. تأمین مالی پروژه0930. )م .من ، سرسولی. 2 

 . 3ش0تهران: شهرداری تهران.  «.شهرداری، مشکالت و راهکارها

ت مشوردی: محشالّ  نمونشة  ای)همحلّش توسعة اجتماعی و سرمایة (. 0922حجازی جوشقانی، م. ) .؛م م.رضوی، . 3 

  .1ش0 تهران: دانشگاه تهران. .مجموعه مقایت چهارمین همای  دانشجویان جغرافیاب مشهد(. طالّ

مجلّة زنجان. بر آن در شهر مؤثّر تماعی و عوامل (. بررسی اعتماد اج0921) .اوجاقلو، س ؛.ج م.زاهدی، . 01
 0115ش31 (،1)1 ،شناسی ایرانجامعه

 . تهران: انتشارات آذرخ .درآمدی بر اقتصاد شهری(. 0923) ی.زنگنه، . 00

 (،13) ،تحقیقات اقتصادیفصلنامة  ی.اداجتماعی و عملکرد اقتصسرمایة (. 0921ع. )، سوری. 01

 0125ش23

فصلنامة شهر تهران(.  :موردیمطالعة (. بررسی میزان اعتماد مرم به پلی، )0922ف. )، شایگان. 09

 .11ش93(، 1)01 ،دان  انتظامی

ی (. تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروند0930. )مو نعیمی،  .؛خداوردیان، ا ؛.شیرازی، ع. 01

 0115ش099 (،3)1 ،لمدیریت تحوّ ةنامپژوه . (موردمطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی)سازمانی

 . تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.مشارکت در مدیریت و مالکیت(. 0931. )ع م.طوسی، . 01

 گاهی.. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشدرآمدی به اقتصاد شهری(. 0921عابدین درکوش، س. ). 01

 د.آن بر اقتصاتأثیر اجتماعی و چگونگی سرمایة (. 0921ا. )، و حسینی.؛ م، پورشارع.؛ ز، علمی. 03

 .131ش193 (،30) ،تحقیقات اقتصادی

. تهران: انتشارات سازمان امور شهرهاادارة بررسی الگوی مشارکت شهروندان در (. 0933تبار، ع. )علوی .02

 های کشور.شهرداری

بررسی رابطه بین اعتمشاد و مششارکت   ) (. اعتماد و مشارکت0922شیبانی، م. )و  ج؛ م.؛ زاهدی، پر، پوعلی. 03

 0915ش013 (،1)01 ،شناسی ایرانجامعهمجلّة اجتماعی در شهر تهران(. 

. تحقیقاتی اصالح و بهبود وضعیت اقتصادی شهرداری مشهدش  طرح جامع مطالعاتی(. 0922) م.قربانی، . 11

 داری مشهد.مشهد، شهر

(. بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلی، و عوامل مشرتبط بشا   0922ا. )، احمدیان.؛ ف، کامران. 10

 115ش03(، 1)1 ،پژوه  اجتماعیفصلنامة آن در استان ایالم. 
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