
 

 

 

 

 

 
 

 شهر مشهد مقدس  یبخش گردشگر یح یتفر یهادر پروژه  یمنابع مال نیتأم یشناسب یآس

 

 ران ی و بلوچستان، زاهدان، ا   ستان ی و اقتصاد، دانشگاه س   ت ی ر ی دانشکده مد   ، ی استاد گروه اقتصاد کشاورز  یاحمد اکبر

 ران ی ا   ، ی خراسان رضو   ، ی خراسان رضو   ی جهاد دانشگاه   ، ی گروه اقتصاد گردشگر   ی علم   أت ی عضو ه   *خاکسار آستانه  دهیحم

 ران ی و بلوچستان، زاهدان، ا   ستان ی دانشگاه س   ، و اقتصاد   ت ی ر ی دانشکده مد   ، ی اقتصاد کشاورز   ی دکتر   ی دانشجو  رهنما  یعل

 ران ی دانشگاه تهران، تهران، ا   ، ی ن ی دانشکده کارآفر   ، ی ک ی الکترون   ی ها ارشد آموزش ی کارشناس  یاسکندر  میمر

 

 پژوهشینوع مقاله: 

 30/09/98: رشیپذ خیتار 04/06/1398: افتیدر خیتار

های تأمین ماالی کاب بار انت اان ایان های هر یک از روشبر ویژگیهای تفریحی عالوهدر تأمین منابع مالی پروژه چکیده:

های م تلا،، تأییرگاذار ریساک صاورتگذاران دارای اهمیت است، عوامل محیطی و بیرونی نیز بب ها از سوی سرمایبروش

های تفریحی ب ش گردشاگری شاهر مشاهد م اد  شناسی تأمین منابع مالی برای پروژههدف این مطالعب، آسیب هستند.

ایان مطالعاب باب روش هاای تاأمین ماالی پرداختاب شاده اسات. ها برای هر یک از روشبندی این ریسکباشد و بب رتببمی

نفار  33ای و نظرات کارشناسی انجام شده است. جامعب آماری مطالعب تعداد تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب انب -توصیفی

شایوه باشاند. های دولتی مرتبط با ب ش گردشگری میگذاری خصوصی و سازمانهای سرمایباز کارشناسان مالی در شرکت

ریزی در این مطالعب بب منظور تجمیع نظار کارشناساان، از روش برناماب. باشدمینظری اشباع  یا فمندهد از نوع ،گیرینمونب

طبق نتایج، در بین عوامل تأییرگذار محیطی، ریسک فرایند، بیشترین تأییر را بر تأمین مناابع چندمعیاره فازی استفاده شد. 

های بعادی اهمیات اقتصادی، قاانونی و سیاسای در رتبابای ههای تفریحی شهر مشهد م د  دارد و ریسکمالی در پروژه

ها، تأخیر در اجارای شفافیت در فرایندها و ت صیص مسئولیت. فرایندهای سازمانی و بوروکراسی اداری )تغییر یا عدمهستند

ت و امتیااز فرایندها، ضع، هماهنگی و سازماندهی و ...(، رعایت نشدن ح وق مالکیت، وضعیت فسااد اداری، تبعایو و رانا 

ها با ب ش خصوصی در اجارای ها، نحوه مشارکت بانکانحصاری در دسترسی بب منابع مالی، ح ی ی نبودن مناقصات سازمان

های فراینادی در تاأمین ها؛ از جملاب ریساکها و نحوه مشارکت ب ش عمومی با ب ش خصوصی در تأمین مالی پروژهپروژه

 اشند.  بهای تفریحی شهر مشهد میمالی پروژه

های تفریحی، گردشگری، بازار پول، بازار سرمایب، روش چنادمعیاره فاازی، شاهر مشاهد تأمین مالی، پروژهواژگان کلیدی: 

 م د 

 JEL  :D92, L83, C14, N25بندی  طبقه

 

 khaksar@acecr.ac.irنوسنده مسئول: * 

 1-20 ،((29 پیاپی)1)8 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامب

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایب در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

صاانعت گردشااگری بااب عنااوان سااومین صاانعت 

ترین صاانعت در اقتصااد دنیااا شااناختب و فعااال پردرآماد

شود. امروزه ایان صانعت از چناان رشادی برخاوردار می

المللی چیزی حدود یاک شده است کب بر اسا  آمار بین

هفتم جمعیاات کااره زمااین( گردشااگر میلیااارد )یااک

ایاان  المللاای در سراساار دنیااا وجااود دارد. هم نااینبین

میلیاااون نفااار )در حااادود  200صااانعت باااا اشاااتغال 

هاای باا دوازدهم افراد شاغل جهان(، بب یکی از حوزهیک

زایی باال تبدیل شده است )متانی و امیاری، سطح اشتغال

گذاری و تأمین مالی مناساب در (؛ بنابراین سرمایب1397

این ب اش باب کشاورهای دنیاا باب خصاوه کشاورهای 

توجهی در حل مشاکالت نظیار بل، کمک قاتوسعبدرحال

 بیکاری و ف ر خواهد کرد.  

هااای عمراناای، زیربنااایی و در ایااران، اجاارای طر 

یکی از ماوارد مهام و  ،هاای و نحوه تأمین مالی آنتوسعب

هاا در در است. نحوه تأمین ماالی و اجارای آن بحثقابل

طول سالیان م تل،، صرفاً بر پایب منابع محادود بودجاب 

هاا باار اساا  رواباط کارفرمااایی و اجارای آنعماومی و 

و ت صایص  تأمینپیمانکاری استوار بوده است کاب عادم

ی چناادین سااالب در اجاارا و رهااایتأخبودجااب موجااب 

ها شاده اسات کاب باعاث گردیاده برداری این پروژهبهره

از طریاق  ازیا موردنها برای رسیدن بب مناابع ماالی دولت

 اسا ، این ایند. برهای غیردولتی اقدام نممشارکت ب ش

ماالی  تاأمینتصامیمات ماالی، نحاوه  نیتارمهمیکی از 

های اقتصادی است کب ن ش بسازایی در اساتمرار و بنگاه

ها در دستیابی بب ها دارد. توانایی بنگاهرشد سودآوری آن

منااابع ماااالی داخااال و خاااارب از بنگااااه باااب منظاااور 

ای آن، از عوامال های توسعبگذاری و اجرای طر سرمایب

صامیمی شود )جعفریاصلی رشد سودآوری محسون می

 (.1392و همکاران، 

یک از ابزارهاای ماالی باا توجاب باب ماهیات و  هر

 را بب همراه دارندهای متعددی ساختاری کب دارند ریسک

ممکان اسات  هااآن ازیاک  هار یاا اساتفاده از انتشار و

)فادایی واحاد و  دکنایجاد  پروژهوضعیت خاصی را برای 

ها کاب ایان ریساک گیریانادازه و توجاب (.1393مایلی، 

 بسایار ،است مواجب هاآن ند تأمین مالی بافرای شرکت در

ایان  دها بایا مادیران ماالی شارکت و بودهمهم و حیاتی 

)ذاکرنیااا و  درسااتی شناسااایی نمایناااد را بااب هاریسااک

هاا ر تأمین منابع مالی پروژهدر واقع د. (1395همکاران، 

های تأمین مالی کاب های هر یک از روشعالوه بر ویژگی

گاذاران دارای هاا از ساوی سارمایبروشبر انت ان ایان 

اهمیت است، عوامال محیطای و بیرونای نیاز باب شاکل 

 باشند.  های م تل، تأییرگذار میریسک

در ایران نیز باید برای توسعب صنعت گردشاگری و 

های ناشای از ررفیات موجاود، استفاده کامل از فرصات

ریزی شود. اما این صنعت تاکنون باب دلیال وجاود برنامب

نع و مشکالت متعدد اقتصادی و زیرساختی نتوانساتب موا

بب صورت یک صنعت پردرآمد جایگاه مناسبی برای خود 

در اقتصاد کشور باب دسات آورد. ب اش فراوانای از ایان 

گذاری کافی و نبود منابع مالی بارای سرمایبموانع بب عدم

توسعب این صنعت مربوط است؛ بنابراین بب منظور توسعب 

فع موانع، باید ابزارهای مالی و راهکارهایی این صنعت و ر

ویژه و ت صصی جهت تأمین ماالی در ایان ب اش ارا اب 

 شود. 

بااا توجااب بااب برخااورداری شااهر مشااهد م ااد  از 

ساااختار گردشااگری و ورود هرسااالب تعااداد زیاااد زا اار و 

های م تلا، گردشگر باب ایان شاهر، توساعب زیرسااخت

ها و موردنیاز ب ش گردشگری و نیز ایجاد و توسعب جاذبب

کارکردهای م تل، طبیعی، تفریحی، ورزشای، پزشاکی، 

رد مااذهبی دارای تجاااری، صاانعتی و ... در کنااار کااارک

باشد. طبق بررسای اساناد و مطالعاات انجاام اهمیت می

شده در شهر مشهد م د  و بر اسا  نظرات کارشناسی 

های گردشاگری شاهر مشاهد در همواره تعدادی از پروژه

کارکردهای م تل، با مشکل تأمین مناابع ماالی مواجاب 

هااا بااا کااارکرد تفریحاای باشااند. در ایاان بااین، پروژهمی

م نیاز و پتانسیل بسیار باال برای ایجاد و توسعب در رغ علی

ها با مشکالت تأمین شهر مشهد، بیش از سایر انواع پروژه
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منابع مالی مواجب هستند. با توجب بب اینکب موضوع تأمین 

ماااالی، بساااتب بااااب شااارایط اقتصاااادی کشااااور و 

روز انجام شود، برخای های م تل، باید ببگذاریسیاست

ب کاب از جامعیات باب لحاار بررسای از مطالعات گذشات

باشااند در ابزارهااای متعاادد تااأمین مااالی برخااوردار می

اند و نتایج این مطالعات قابال های گذشتب انجام شدهدهب

باشد. هم ناین انطباق با شرایط اقتصادی روز کشور نمی

بر اسا  مطالعاات م تلا، صاورت گرفتاب در خصاوه 

مشهد، یکی مسا ل و مشکالت توسعب گردشگری در شهر 

ترین این مسا ل بب مباحث تأمین مناابع ماالی در از مهم

گردد؛ لذا در این مطالعاب، باب های گردشگری برمیپروژه

شناسی وضعیت فعلی تأمین منابع مالی و عملکارد آسیب

های تفریحی شهر مشاهد ابزارهای مالی م تل، در پروژه

ها و عوامال م تلا، و نیز بررسای میازان تاأییر ریساک

ها حیطی و بیرونی در انت ان ساختار سرمایب این پروژهم

 پرداختب شده است.

 

  پیشینه تحقیق   -2

 های خارجیالف( پژوهش

ی بب بررسی رابطاب باین امطالعب( در 2018) 1بیلی

گاذاری مسات یم هاای سارمایبعوامل نهادی و جاذابیت

خارجی با استفاده از روش متاآنالیز پرداخت. نتایج نشاان 

داد کب عوامل سازمانی چون یبات سیاسی، دموکراسای و 

گذاری خاارجی حاکمیت قانون منجر بب افزایش سارمایب

رخ مالیات خواهند شد. اما در م ابل عواملی چون فساد، ن

گذاری را کاااهش و اختالفااات فرهنگاای ایاان ساارمایب

دهند. اما عواملی مانند ایارات محیطای؛ نظیار ساطح می

گذاری و محایط صانعتی رقاابتی توسعب، م صد سارمایب

گذاری ایرات متفاوتی را بر معناداری و قوت روابط سرمایب

 دارند.  

ایارات  ای باب بررسای( در مطالعاب2017)  2اجیده

گذاری ت نهااادی و عواماال شاارکتی باار ساارمایبکیفیاا 

 
1- Bailey 

2- Ajide 

ها در نیجریب پرداخت. نتایج نشان دادند نظارت بر شرکت

ناچیزی  ریتأیکیفیت، فساد، یبات سیاسی و کنترل فساد 

های بازر  در نیجریاب گذاری شارکتبر تعیین سارمایب

گذاری عوامل شرکتی بر سرمایب ریتأیاند. هم نین داشتب

 .  شد تأییددر نیجریب 

ای باا عناوان قن اش (، در مطالعاب2017) 3گابریال

المللای در توساعب گردشاگریب، باب مؤسسات مالی باین

های گردشگری و اهمیات بررسی ایرات اقتصادی فعالیت

تأمین مالی در این زمینب برای دستیابی بب اهداف توسعب 

نتایج نشان دادناد  اقتصادی بر گردشگری پرداختب است.

مالی باب گردشاگری و  المللیهای بینسازمانبسیاری از 

ویژه ب ش هتلداری توجب زیادی دارند؛ زیرا این ب ش، بب

پتانساایل باااالیی باارای رشااد درآمااد، ایجاااد اشااتغال و 

دستیابی بب ارز خارجی بیشتر را دارد. مؤسسات ماالی در 

ای و کااهش راستای حمایت از اقتصااد محلای و منط اب

پردازناد. باب ویاژه های مالی میف ر، بب اختصاه حمایت

هایی را کب بب طور مست یم با توساعب این مؤسسات پروژه

هااای پایاادار در ارتباااط هسااتند و بااب بهبااود زیرساااخت

کنناد. بار کنند را تأمین ماالی مایگردشگری کمک می

اسا  نتایج این مطالعب، بانک جهانی در این زمینب بیش 

گاذاری ر سارمایبکشاو 80میلیون یورو در بایش از  2از 

هاای هتلاداری و ویژه در پروژهکرده است. این مؤسسب بب

هاای دارای اولویات گردشاگری و نیاز دارای نیز شارکت

 گذاری کرده است. پتانسیل توسعب، سرمایب

ای بااب (، در مطالعااب2016) 4کاااریلو و ایگناساایو

بررسی میزان تأمین مالی گردشاگری توساط مؤسساات 

المللی در آمریکای التین و کارا یاب پرداختناد. مالی بین

هاای آنها بب این نتیجب دست یافتند کب تأمین مالی پروژه

المللی بب میزان بسایار کمای شاامل ایان گردشگری بین

مناطق شده است. هم نین نتاایج نشاان دادناد کاب باب 

ترتیااب بانااک جهااانی، سااازمان کشااورهای آمریکااایی 

(OAS)5، بانااک توسااعب بااین( الملاال آمریکاااIDB)1 ،

 
3- Gabriela Rădulescu 

4- Carrillo-Hidalgo and Pulido-Fernández 

5- Organization of American States 
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و آژانا  چندجانباب  2(IFCالمللای )مؤسسب ماالی باین

؛ از جملاب 3(MIGAگاذاری چندجانباب )تضمین سرمایب

های مالی گردشگری در آمریکای ترین تأمین کنندهاصلی

 التین و کارا یب هستند.  

ای بااا ( در مطالعااب2015) 4هیسااکی و کروتیکااوف

أمین مالی گردشاگری در عنوان قن ش دولت محلی در ت

لهستانب، بب بررسای ارتبااط میاان تعاداد گردشاگران و 

تأمین مالی جهت خدمات مورد نیااز آنهاا توساط دولات 

انااد. هاادف اصاالی ایاان پرداختااب 2012محلاای در سااال 

های دولتای اختصااه مطالعب، ارزیابی رابطب میان بودجب

یافتب در سطو  م تل، و میزان خادمات ارا اب شاده باب 

دشگران در این منط ب است. نتایج نشان دادناد ساهم گر

زیادی از تسهیالت اختصاه یافتب بب گردشاگری توساط 

 های دولتی بوده است.دولت و بر اسا  بودجب

 داخلی هایب( پژوهش

باب  ای( در م الاب1397سازان و همکاارانش )چیت

برنده استفاده از تأمین مالی جمعی شناسایی عوامل پیش

ها توسط کارآفرینان در صنعت گردشگری پرداختند. داده

نفار از  22سااختاریافتب باا هاای نیمابطریق مصااحبباز 

هاای خادمات گردشاگری و مدیران و کارشناسان شرکت

مسافرتی شاهر تهاران و کارشناساان ب اش گردشاگری 

ماالی داناش و  تاأمیننگی در زمیناب سازمان میراث فره

کااارگیری تکنیااک گلولااب برفاای ، بااا باابتجریااب داشااتند

گردآوری شد و با اساتفاده از کدگاذاری بااز و محاوری، 

باا توجاب باب   وتحلیل قارار گرفات.مورد بررسی و تجزیب

برنده اساتفاده از تاأمین دست آمده، عوامل پیشنتایج بب

تاوان در مایب را میمالی جمعی از دیدگاه جویندگان سار

بندی نماود کاب عبارتناد از: قالب شش محور مجزا طب ب

عوامل مرتبط با جوینادگان سارمایب، عوامال مارتبط باا 

کنندگان سرمایب، عوامل مرتبط باا پلتفارم، عوامال تأمین

مرتبط با پروژه و ایده، عوامل مرتبط با روش تأمین ماالی 

 
1- Inter-American Development Bank 

2- International Finance Corporation 

3- Multilateral Investment Guarantee Agency 

4- Hyski and Krutikov 

هار یاک از  کاب جمعی و عوامل مرتبط با محیط و زمینب

   .این محورها خود شامل م والت و زیرم والتی هستند

ای باب (، در مطالعاب1392صدرآبادی و همکااران )

گذاری و راهکارهاای های سارمایبشناسی سیاساتآسیب

ی ایاران پرداختناد. گردشاگر صانعتجذن سارمایب در 

گذاری، شااناخت نتااایج نشااان داد در فراینااد ساارمایب

ی، ترسایم ن شاب، گردشاگر صانعتروندهای موجود در 

ی شاخصا  توساعبالمللای، های فعاال بینشناسایی ب ش

نهایی، تعری، اهداف، توسعب  نبیگز انت ان، انت ان یبرا

های هادف و های بازاریاابی، تماا  باا شارکتاستراتژی

 باشند.  ارزیابی نتایج دارای اهمیت می

ای بب بررسای چگاونگی (، در مطالعب1392مزینی )

 ب اش تاأمین ماالی در اساالمی ابزارهاای از اساتفاده

 موجود نظری مبانی بب توجب با گردشگری پرداختب است.

 پیشانهاد ب اش تاأمین ماالی جهت م تلفی هایروش

 یک عنوان بب گذاریسرمایب صکوك اوراق  .گردیده است

 یک عنوان بب و تعالیم اسالمی بر مبتنی مالی تأمین ابزار

 گردشاگری، ب اش تاأمین ماالی در بلندمادت رویکارد

 از پ  و گرفت قرار دستورکار در بب طورخاه و انت ان

 صاورت باب اوراق )و ایان از استفاده پذیریامکان بررسی

 انتشاار عملیااتی مادل نهایت در استصناع(، اوراق  خاه

 پیشنهاد ایران اقتصاد کنونی شرایط بب با توجب اوراق  این

   .گردید

ای باا عناوان قشاناخت (، در مطالعب1391)پارسب 

های زیربنایی گردشاگریب، روش بهینب تأمین مالی پروژه

یکی از عوامل مهم در هر صنعت باب ویاژه گردشاگری را 

بینای ریازی و پایشکمک بب صنعت و دولات در برناماب

. هادف داندها بب منظور رشد و موف یت آن میزیرساخت

هااایی اساات کااب بیااانگر ایاان مطالعااب پاساار بااب پرسااش

هااای گردشااگری و شناسااایی مشااکالت مااالی پااروژه

استراتژی مناسب برای تأمین ماالی آنهاسات. بارای ایان 

محااور بااب عنااوان مهاام از یااک سااو تااأمین مااالی پااروژه

های بزر  زیربناایی باا ساختاری برای تأمین مالی پروژه

رویکرد تأمین مالی شرکتی م ایسب شده است و از ساوی 
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 5 اااااااااااااا ااااااااااااااا  یاسکندر  میرهنما، مر  یخاکسار آستانب، عل  دهی حم  ،یاحمد اکبر   /...  یمنابع مال  نیتأم  یشناسب یآس

 

 باارداری و انت االاباازار تاأمین مالیساااخت بهارهدیگار، 

(BOT)1  بین ب ش خصوصی با ایجاد بسترهای مناساب

در م ایسب با سایر ابزارهاای تاأمین ماالی در ایان  دولت

  رویکرد مورد بررسی قرار گرفتب است.

 

 مبانی نظری  -3

باب آن ب اش از داناش ماالی اطاالق تأمین مالی، 

جهت جذن ن دینگی باا های م تل، را شود کب روشمی

یا  کندمی ترین هزینب سرمایب، ابداعبهترین ساختار و کم

در تعریفای (. 1394)امینای،  دهادمورد بررسی قارار می

تأمین مالی، اصطالحاً بب فرایند تمرکز منابع ماالی دیگر، 

ماادت و بلندماادت اطااالق یااا ساارمایب بااب صااورت میان

اقتصااد اسات کاب باب ای از علم شود. هم نین شاخبمی

کارها وموضوع فراهم کردن سرمایب برای اش اه، کساب

هاای (. روش1398پردازد )خاکسار آستانب، ها میو دولت

ل، تأمین مالی؛ شامل تأمین مالی داخلی و خارجی م ت

گاذاران جهات یا ترکیبی از ایان دو ناوع اسات. سارمایب

باب مناابع  ، ابتاداهاپروژهمالی وجوه موردنیاز برای  تأمین

. ایاان منااابع شااامل کنناادیمداخلاای شاارکت رجااوع 

هااای ش صاای سااهامداران شاارکت اناادازها و داراییپ 

تار استفاده از این منابع معماوالً باب دلیال ارزان باشد.می

ریسک بودن، از اهمیت خاصی برخوردار باوده بودن و کم

ی گذاربیسارماهای شرکتاغلب  باشد. امامیو در اولویت 

از مناابع خاارب از شارکت دمدت بب تاأمین ماالی در بلن

توانااد از طریااق . منااابع خااارب از شاارکت میپردازناادمی

گااذاران ح ی اای و ح ااوقی، مشااارکت بااا سااایر ساارمایب

های مشارکت با ب اش عماومی تحات عناوان مشاارکت

یاا از بازارهاای ماالی یعنای  (PPP) 2خصوصی -عمومی

شاود )خاکسارآساتانب،  تاأمینبازار پول و باازار سارمایب 

1398 .) 

بب ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، سااختار 

 ،هاشارکت بدر بررسی ساختار سارمای. گویندسرمایب می

 
1- Build-Operate-Transfer 

2- Public-Private Partnership 

اورد  مناابع ماالی ترکیاب شود تااتالش می اتل، ما م ا

اااتفاد  هاااا وفعالیتهاااا در تاااأمین ماااالی آنه اسا

 . از طرفاایهای مااورد نیاااز، تبیااین شااودگذاریساارمایب

 ،از تعیاااین ساااختار ساارمایب تااوان گفاات کااب هاادفمی

مانظور  بکردن ترکیب منابع مالی هر شرکت با مش ص

اتبیشاینب اهامداران آن اسا اروت سا ارا از ؛ ساازی یا زیا

ازین آنجاا ارمای بکاب ها ای از سااختار  بسا ارکت تابعا شا

مطلون  بانت ان ساختار سرمای، شودل ی میآن ت بسرمای

ازایش ارزش  بسرمای بماوجب کاهش هزین شارکت و افا

 یاکد کب هیچندهها نشان میپژوهش .شودباازار آن می

اب تنهاایی نمیاز نظاریب ای با  تواننادهاا و الگاوهای فعلا

 ها را کاامالًشارکت بعوامل مؤیر در تعیین ساختار سرمای

اون، ؛ زیرا کنند تبیین بارای  هاشارکتدر شارایط گوناگا

را هااای م تلفاای روشهااای خااود تااأمین مااالی فعالیت

 عوامل(. 1386م دم و باغومیان، )خال ی کنندانت ان می

گاذاری و تاأمین مناابع ماالی بسیاری بر فرایند سارمایب

 مؤیرند کب در ادامب بب بررسی آنها پرداختب شده است.

 چ ادر اقتصاادی: هار گاذاریو سیاست ساختار -

 تارقاوی کشاور یاک اقتصاادی هایزیرساخت و ساختار

باب  بیشاتری تمایال خاارجی گاذارانسارمایب باشاد،

 عوامال تاریندارناد. عماده کشاور آن در گذاریسرمایب

 سارمایب جاذن بار مست یم طور بب کب اقتصاد ساختاری

باازار،  گستردگی تجاری، تراز عبارتند از: یبات است مؤیر

 و پاولی بازارهاای ماالی، تاأمین سااختار خارجی، بدهی

 شبکب وجود و ماهر کار نیروی زیربنایی، مالی، تأسیسات

 (.  1385گسترده )موسوی و قا دی،  رسانیاطالع

 ایر ایران در سیاسی عوامل سیاسی: متغیر عوامل -

 باب دارد. خاارجی گاذاریسارمایب بر داریمعنی و منفی

 نسابت در کاهش شاخص باعث این افزایش دیگر عبارت

 ناخالص داخلای تولید بب خارجی مست یم گذاریسرمایب

 عامل شاخص مؤیرترین این کب آنجا از و شودمی ح ی ی

 در بایاد است، خارجی گذاریسرمایب جذن بر تأییرگذار

 هرچاب بیشاتر افازایش و سیاسی شاخص بهبود راستای

 (. 1388کرد )بحرالعلوم،  اقدام کشور سیاسی یبات
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 1398  زمستان  ،نهم وبیست  شماره  /شهری  مدیریت  و  اقتصاد  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اا 6

 

 باار ارز ناارخ نوسااانات ناارخ ارز: تأییرگااذاری -

 نوساانات باشاد. منفای یاا مثبت تواندمی گذاریسرمایب

 منفی یا مثبت تأییر گذاریسرمایب بر تواندمی نیز قیمت

 بب منجر است ممکن قیمت باالی باشد. نااطمینانی داشتب

 خنثی ریسک هایبنگاه توسط گذاریسطح باالتر سرمایب

 باب کننادمی تالش هابنگاه نوع این کب معنا این بب شود؛

 گاذاریسرمایب آینده، در اطمینان عدم از منظور اجتنان

 ارز نرخ در اطمینان عدم افزایش دهند. انجام را بیشتری

 کاب شاودمای هااقیمات در اطمینان عدم باعث افزایش

 گاذاریسارمایب بار منفای تأییر تواندمی قیمت نوسانات

 اطمیناان عادم از ناشای ریساک افازایش .باشاد داشتب

شاود زیارا مای ح ی ی بهره نرخ رفتن باال باعث ها،قیمت

 با گذاریسرمایب هایپروژه انتظار مورد بازگشت زمانی کب

ریسک  گذارانشود، سرمایب مواجب بیشتری اطمینان عدم

 نارخ گاذاری،سارمایب هایپروژه در ریسک دلیل بب گریز

کننااد )سااعیدی و ماای درخواساات را باااالتری سااود

 (.  1390میعادی،

 بار کاب است متغیرهایی جملب از تورم تورم: نرخ -

 مؤیر اسات. ایان خصوصی ب ش گذاریسرمایب ت اضای

را  هااقیمات نظاام آنکاب بار عاالوه باال، سطو  در پدیده

 رفاتن باین از انادازها،پا  کاهش باعث کند،می م تل

 بب دولتی ب ش از فرار سرمایب گذاری،های سرمایبانگیزه

 ریساک گاردد،می داللی و بازیسفتب هایفعالیت سمت

 بارای اماا دهادمای افازایش را اقتصاادی هاایفعالیات

 افازایش بب همراه زودبازده خدماتی و تجاری هایفعالیت

 ایان کب دهدمی افزایش شدت بب را بازدهی نرخ ریسک،

 ارزش تورم، هستند. گردش در نیازمند سرمایب هافعالیت

باب  تاأخیر دوره چناد باا کاب هااییگاذاریسرمایب فعلی

 زیاان و ضارر باعث و دهدمی کاهش را رسندمی بازدهی

 زیاد تغییرات و تورم شود.دیربازده می هایگذاریسرمایب

 تأخیر و انگیزه سلب نتیجب در و اطمینانعدم موجب آن

 ت صیص و شودمی گذاریسرمایب برای گیریدر تصمیم

 ساوددهی بار کناد، هم ناینمای اخالل دچار را منابع

 (.1393دارد )خسروی،  منفی گذاری تأییرسرمایب

نرخ بهره یاا نارخ ساود سارمایب، یاک نرخ بهره:  -

تاوان از آن تحات عناوان متغیر اقتصاادی اسات کاب می

باب دلیال ف ادان قیمت پول یا قیمت سارمایب ناام بارد. 

بازارهای مالی سازمان یافتاب و کارآماد در کشاورهای در 

گاذاری اندازها بب صورت سارمایبحال توسعب، بیشتر پ 

بناابراین افازایش  .گیردهای فیزیکی صورت میدر دارایی

گاذاری خواهاد نرخ سپرده جاری، تأییر مثبتی بر سرمایب

رسد افزایش نرخ داشت. این در حالی است کب بب نظر می

گذاری را کاهش داده مدت، سرمایبسپرده جاری در کوتاه

گاذاری خواهاد ولی در بلندمدت تأییر مثبتی بر سارمایب

انداز مالی پ ها، داشت بب شرطی کب افزایش نرخ سپرده

را تشویق کند و عرضب وجاوه قابال وام را افازایش دهاد. 

گاذاری در انداز مالی و سرمایبمدت، پ بنابراین در کوتاه

شوند اگرچب آنهاا موجودی سرمایب، جایگزین یکدیگر می

   (. 1390در بلندمدت مکمل هم هستند )سعیدی و میعادی، 

 از یگاذاری دولتا گذاری دولتی: سارمایبسرمایب -

باازدهی  روی بار طاور مسات یم باب کاب تاأییری طریاق

 گذاریبر سرمایب گذارد،می جا بب خصوصی گذاریسرمایب

 باعث دولتی گذاریسرمایب .داشت خواهد تأییر خصوصی

 م اارب باب جاای دولات ایسارمایب م اارب جانشاینی

 دولتای ایسارمایب و م ارب شودمی خصوصی ایسرمایب

دولتی  گذاریسرمایب دارد، اما همراه بب رانیبرون نوع یک

 هایها، سیستمفرودگاه ها،بزرگراه مانند زیربنایی امور در

 گذاریسرمایب با مکمل رابطب یک دارای و غیره، آبرسانی

در مواردی  باالتر دولتی گذاریباشد. سرمایبمی خصوصی

 و هاا، بهداشات و ... باازدهیهم ون جااده، بناادر، پال

دهاد و مای افازایش را خصوصای گذاریسرمایب وریبهره

 توسااط خصوصاای گااذاریگااردد ساارمایبباعااث ماای

رانای( رانی )بب جای برونعمالً درون دولتی گذاریسرمایب

 تشاویق باب منجر دولتی گذاریاینگونب سرمایب کب گردد

(. 1393گاردد )خساروی، مای خصوصای گاذاریسرمایب

کشاورهای در حاال توساعب نظریب دیگر این است کب در 

ها ناقص است و موانع فرایندی زیادی برای کب زیرساخت

گاذاری دولات در آنهاا گذاری وجود دارد، سرمایبسرمایب

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.8
.2

9.
1.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.8.29.1.8
https://iueam.ir/article-1-1362-en.html


 7 اااااااااااااا ااااااااااااااا  یاسکندر  میرهنما، مر  یخاکسار آستانب، عل  دهی حم  ،یاحمد اکبر   /...  یمنابع مال  نیتأم  یشناسب یآس

 

گاذاری، زمیناب را بارای تواند با افزایش بازده سارمایبمی

گاذاری ب اش خصوصای مهیاا کناد )کاارمی و سرمایب

 (.1393عربی، 

 تاأییر ماورد درتساهیالت و اعتباارات باانکی:  -

 در خصوصی گذاریسرمایب بر بانکی تسهیالت و اعتبارات

 تردیادی کاالن اقتصااد پاولی سیاسات هایقالب نظریب

 تشااویق در پااولی سیاساات ن ااش و ناادارد وجااود

 ایان بارای اسات. اهمیات حا ز گذاری خصوصیسرمایب

 افازایش زمیناب در الزم تسهیالت ایجاد طریق از منظور

 تغییر مانند گذاری،سرمایب هایهزینب کاهشو  پول حجم

 گاذاریسرمایب مجدد، تنزیل نرخ و قانونی ذخیره نرخ در

 (.1393یابد )کارمی و عربی،می افزایش دراقتصاد

یباااتی یباااتی اقتصااادی: مهمتاارین ایاار باایباای -

ها و در نتیجب وجود نااطمیناانی در ایان زمیناب، سیاست

ی نساابت بااب کاااالی اافاازایش قیماات کاالهااای ساارمایب

باشاد. گذاری کل مایمصرفی و در نتیجب کاهش سرمایب

شواهد تجربای نیاز حااکی از آن اسات کاب ایان امار در 

توسعب منجر باب ایان شاده کاب قیمات کشورهای درحال

ای نسبت بب کاالی مصارفی ت ریبااً ساب کاالهای سرمایب

ها مبنای بار برابر گردد. این مسألب با دیدگاه نئوکالسیک

ای منجار باب کااهش نکب افزایش قیمت کاالی سرمایبای

باشد. از ایان گردد موافق میگذاری و محصول میسرمایب

توان تا حدودی تفاوت سطح درآمد سرانب کشاورها رو می

یبااتی اقتصاادی در بلندمدت را بب تفاوت در میازان بای

های اقتصاد نسبت داد. وجود نااطمینانی در مورد سیاست

توان بب عنوان یک ماانع اساسای بار سار راه میکالن را 

گذاری ب ش خصوصی بب شمار آورد؛ زیرا با وجود سرمایب

ها تاا زماان باب دسات آوردن اطالعاات نااطمینانی بنگاه

گاذاری خاود را باب تعویاق جدید صبر نماوده و سارمایب

 (.  1393اندازد )هادیان و تحویلی، می

 

 روش تحقیق  -4

 تأمینا بب بررسی وضعیت فعلی در این مطالعب، ابتد

های تفریحی شهر مشهد پرداختب شده اسات. مالی پروژه

های تفریحی مورد مطالعاب الزم بب توضیح است کب پروژه

باشاند. دساتب اول، در شهر مشاهد شاامل دو دساتب می

برداری در شهر مشاهد اسات کاب های در حال بهرهپروژه

. کنندیمی رسانخدمتاکنون بب مسافران و شهروندان هم

های تفریحی در حاال سااخت در شاهر دستب دوم، پروژه

ماارتبط بااا  وکارکساابمشااهد بااوده کااب در آینااده وارد 

شوند. بارای دریافات اطالعاات گردشگری و تفریحی می

های تفریحی شهر مشهد، بب سب سازمان تعدادی از پروژه

یراث فرهنگی، صنایع دساتی و مرتبط در استان شامل م

گردشگری، شهرداری مشهد )معاونات اقتصاادی( و اداره 

کل امور ورزش و جوانان استان کاب مباادرت باب ایجااد، 

کنند، ساخت، مشارکت یا اعطای مجوز مراکز تفریحی می

هاای تفریحای در حاال مراجعب حضوری انجام شد. پروژه

ب سب مورد مورد است ک 10برداری شهر مشهد شاملبهره

مجوز اداره کل امور ورزش و جواناان  صادرکنندهآن نهاد 

گذاران آن متعلق بب ب ش خصوصی استان بوده و سرمایب

هستند و هفت مورد دیگر صادرکننده مجاوز و مشاارکت 

های در ساخت آن مرتبط با شهرداری مشهد است. پروژه

مورد اسات کاب هفات ماورد،  13در حال ساخت، شامل 

ی آن شهرداری بوده کب در ساخت آن مشارکت نهاد متول

گاذاران  نیز خواهد کرد. پنج مورد دیگر آن متعلق بب سرمایب 

ب ش خصوصی است کب نهاد متولی آن ساازمان میاراث 

فرهنگی، صانایع دساتی و گردشاگری باوده و اقادام باب 

 (.1398مجوز برای آنها نموده است )خاکسارآستانب، 

مااالی  تااأمینبررساای وضااعیت فعلاای  منظوربااب

هااای تفریحاای شااهر مشااهد، نظاارات کارشناسااان پروژه

منابع مالی برای این نوع  تأمینمربوطب در خصوه نحوه 

ی گردیاد. در ایان آورجماعها در قالب مصاحبب، از پروژه

مناابع ماالی  تأمینی در خصوه نحوه سؤاالتها مصاحبب

هاا ی روشریارگکببهای تفریحی شهر مشهد، علل پروژه

مناابع ماالی  تاأمینهاای و نیز معضالت هر یک از روش

مالی  تأمیندر  هاسکیرپرسیده شد. در مرحلب بعد انواع 

ی تفریحاای باار اسااا  مطالعااات گذشااتب و هاااپروژه

نظرخااواهی از کارشناسااان موردمطالعااب، شناسااایی و در 
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چهااار گااروه اقتصااادی، سیاساای، قااانونی و فرایناادی، 

منظاااور از ریساااک اقتصاااادی، شااادند. بندی ت سااایم

پاولی و  هایهای اقتصادی شامل: سیاستگذاریسیاست

های بازرگانی و تجااری سیاست های ارزی،سیاست مالی،

ی م تلا، اقتصاادی از جملاب هاشااخصو ... و وضعیت 

باشاد. رکود، تورم، تغییارات نارخ ارز، نارخ بهاره و ... می

و خاارجی  ریسک سیاسی از دو جنباب سیاسات داخلای

دارای اهمیت است. منظاور از ریساک سیاسات داخلای، 

هاای ها در دولتناپایداری دولت و تغییار قاوانین و رویاب

م تل، است. ریسک سیاست خارجی نیز روابط سیاسای 

المللای و ... را ها، مذاکرات بینای، تحریمجهانی و منط ب

. منظااور از ریسااک قااانونی، در درجااب اول ردیاا گیبرمدر 

مناابع  تأمینکیفیت و کارایی قوانین و م ررات مربوط بب 

مالی است. از طرفای یباات ایان قاوانین در بلندمادت و 

باشد. التزام بب اجرای نیز دارای اهمیت می هاآنشفافیت 

منااابع مااالی نیااز از مااوارد  تااأمینقااوانین و م ااررات 

نی اسات. ریساک فراینادی در ریسک قانو دهندهلیتشک

زیاادی را در باردارد. از آن  منابع مالی ماوارد  تأمینفرایند 

ساازمانی و بوروکراسای اداری توان بب فراینادهای  جملب می 

شااافافیت در فراینااادها و ت صااایص )تغییااار یاااا عدم

در اجرای فرایندها، ضع، هماهنگی و  ریتأخها، مسئولیت

ق مالکیات، وضاعیت سازماندهی و ...(، رعایت نشدن ح و

فساااد اداری، تبعاایو و راناات و امتیاااز انحصاااری در 

دسترساای بااب منااابع مااالی، ح ی اای نبااودن مناقصااات 

ها با ب اش خصوصای در ها، نحوه مشارکت بانکسازمان

ها و نحوه مشارکت ب ش عماومی باا ب اش اجرای پروژه

 ها اشاره داشت.مالی پروژه تأمینخصوصی در 

گیاری از نظارات کارشناساان هدر مرحلب بعد با بهر

مورد مطالعب و با تشاکیل مااتری  م ایساات زوجای باب 

ها بارای هار یاک از تعیین اولویت هر یک از انواع ریسک

منابع مالی پرداختب شد. بب ایان منظاور  تأمینی هاروش

فراینادی در مااتری  م ایساات زوجای های پیشگزینب

رای هر یک از نسبت بب یکدیگر ارزیابی و م ایسب شده و ب

آنها وزنی است راب گردید. سپ  نظارات کارشناساان باا 

استفاده از ادبیات فازی بب اعداد فازی مثلثی تبدیل شده 

 روش توساط آماده، دسات باب فاازی و در نهایت اعاداد

AHPتبادیل هاگزیناب و معیارهاا نهاایی اوزان باب فازی 

 اوزانماوزون،  هندسای میاانگین از استفاده با شود ومی

 بنادیرتبب و شاده ترکیب گیرندگانتمامی تصمیم برای

 دست آمد. بب نهایی

های زبانی مربوط بب ارزیابی اهمیات نسابی م یا 

و  1ها توسط کهرماانآمده است. این م یا  1در جدول 

گیری فاازی، برای حل مسا ل تصامیم (2006همکاران )

 اند.پیشنهاد شده

 

 های زبانی برای بیان درجه اهمیت مقیاس  -1جدول 

 معکوس اعداد فازی مثلثی اعداد فازی مثلثی ی زبانی برای درجه اهمیتهااسیمق

 (1و1و1) (1و1و1) یکسان ناًیع

 (3/2و1و2) (2/1و1و2/3) ترجیحبرابر یا عدماهمیت 

 (2/1و3/2و1) (1و 2/3و2) ترمهم نسبتاً

 (3/1و5/2و2/1) (2و2/5و3) ترمهمخیلی 

 (7/2و3/1و5/2) (2/5و3و2/7) (ترمهم کامالً) تینهایب 

 

 

 

 

 

1- Kahraman 
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های فراینادی ایجادکننده ریساک در ادامب، عوامل

نیز بر اسا  مطالعات گذشتب و نظرات کارشناسان خبره 

کلای عوامال فاردی، مادیریت شناسایی و در هفت گروه 

، نظااارت و کنتاارل سااتمیسساازمان دولتاای، ساااختارها، 

ی، ارتباطااات و نیااز عواماال رواناای، فرهنااس سااازمان

ی ایان عوامال بار رگذاریتأیو میزان  اندی شدهبندمیت س

ی تفریحی شاهر مشاهد باا هاپروژهمنابع مالی در  تأمین

 اند.  دو مورد ارزیابی قرار گرفتباستفاده از آماره آزمون خی

در این مطالعب جامعاب آمااری شاامل کارشناساان 

های ها و ادارات دولتی متولی پروژهگذاری سازمانسرمایب

نگی، صنایع تفریحی در شهر مشهد )اداره کل میراث فره

دستی و گردشاگری اساتان خراساان رضاوی، اداره کال 

تربیت بدنی استان خراسان رضوی و استانداری خراساان 

رضوی( و کارشناسان شهرداری )معاونت مالی و اقتصادی 

شااهرداری مشااهد( و نیااز ماادیران مااالی و حسااابداری 

گذاری خصوصاای فعااال در ب ااش های ساارمایبشاارکت

توجب بب محادود باودن جامعاب و با  باشندیمگردشگری 

گیری اشباع نظری استفاده گردیاد. آماری، از روش نمونب

کارشاانا  مااالی در  33نمونااب آماااری مطالعااب شااامل 

کارشانا   23کب  باشندیمی خصوصی و دولتی هاب ش

 10ی خصوصاای و گذاربیساارماهای مربااوط بااب شاارکت

و نهادهااای عمااومی  هاسااازمانکارشاانا  مربااوط بااب 

. روایی پرسشانامب توساط کارشناساان خباره و باشندیم

هم نین تکمیال پایش پرسشانامب ماورد بررسای قارار 

گرفت. پایایی پرسشنامب نیز با استفاده از آلفای کرونبااخ 

 ( بررسی گردید.785/0)

ی چناادمعیاره زیربرناماابدر ایاان مطالعااب از روش 

این روش هر یاک از در استفاده شده است.  1فازی چانس

خویش را با کااربرد  های زوجیگیرندگان، م ایسبتصمیم

اعاداد صورت  این عبارات بب. کنندعبارات زبانی ایجاد می

عملگرهاای  گردناد.تبدیل می M=(l,m,u)ی مثلثی فاز

شاوند ریاضی در زبان فارسی بب صاورت زیار تعریا، می

 (: 1387)اصغرپور، 

 
1- Chang 

M1 + M2 = (l1 + l2, m1 + m2, u1 + u2) 

M1 × M1 = (l1 × l2, m1 × m2, u1 × u2) 

𝑀−1 = (
1

𝑢1
,

1

𝑚1
,

1

𝑙1
) 

(

1) 

ها نسبت باب گام اول: تعیین اوزان معیارها و گزینب

ساطرهای مااتری  م ایساات معیارها بارای هار یاک از 

کب خود عدد فازی مثلثی است و بب صورت زیر  kS زوجی

 (: 1387)اصغرپور،  شودمحاسبب می

(

2) S𝑘 = ∑ 𝑀𝑘𝑙

𝑛

𝑗=1

× [∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

]

−1

 

k سطر شماره بیانگر ،i  وj دهندهنشاان ترتیب بب 

ها هسااتند. در ایاان روش، پاا  از ها و شاااخصگزینااب

نسبت بب هام بایاد باب  هاآنها، درجب بزرگی kSمحاسبب 

 فاازی عادد دو 2M و 1M ی اگارطاور کلا دست آید. بب 

کااب بااا   2M  باار  1M، درجااب بزرگاای باشااند مثلثاای

)2≥M1V(M شود بب صاورت زیار تعریا، نشان داده می

 گردد:می

V (M1≥M2) = 1,        if   m1≥m2 

V (M1≥M2) = 
𝑢1−𝑙2

(𝑢1−𝑙1)+(𝑚2−𝑚1)
, 𝑜. 𝑤           )3( 

عدد فازی  Kمیزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از 

 آید:مثلث دیگر نیز از رابطب زیر بب دست می

(4) V (M1≥M2,…,Mk) = 

Min[V(M1≥M2),…,V(M1≥Mk)] 

ای باارای محاساابب وزن در روش تحلیاال توسااعب

های زوجی بب صاورت زیار ها در ماتری  م ایسبشاخص

 شود:  عمل می

 (5) 𝑊(𝑥𝑖)
̇ = 𝑀𝑖𝑛{𝑉(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘)}, 𝑘

= 1,2, … , 𝑛, 𝑘 ≠ 𝑖 

ها بب صورت زیر خواهاد بنابراین بردار وزن شاخص

 فازی است. AHPبود کب همان بردار ضرایب ناهنجار

 (6) �́� = [�́�(𝑐1), �́�(𝑐2), … , �́�(𝑐𝑛) ]
𝑇

  

: رندگانیگمیتصاام هااایوزن تعیاایندوم؛  گااام

طورکب بیان شد بب هر م ایساب زوجای یاک ساطح همان

شاود. گیرنده اختصااه داده میاطمینان توسط تصامیم

شاده توساط یاک  ارا ابسپ  تمامی ساطو  اطمیناان 

گیرنده، برای بب دست آوردن یک سطح اطمیناان تصمیم
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گیرنده در شوند و بب عناوان وزن تصامیمکلی ترکیب می

 (. 1387شود )اصغرپور، نظرگرفتب می

ام باشاد k رندهیگمیتصاموزن  دهندهنشان kW اگر

 توان آن را تعیین کارد. ابتادا هاری زیر میهاگامبا طی 

 شود. اگر سطح اطمینان زبانی بب م دار عددی تبدیل می

xyka رندهیگمیتصاامعااددی  نااانیاطمسااطح k ام باارای

 گاه:  باشد آن yنسبت بب معیار  xم ایسب زوجی معیار 

(7) 
{

1              𝐻𝑖𝑔ℎ 𝐶𝑜𝑛𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒
0.5 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒
0            𝐿𝑜𝑤 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒

 

مشابب  xyk= ackA های مجزادر ماتری  xykaسپ  

مراتبی های زوجاای تحلیاال سلساالبی م ایسااببناادگروه

شود. در مرحلب بعاد بیشاینب م ادار ویاژه ی میبندگروه

شاود، محاسابب نماایش داده می 𝜆𝑐𝑘 کب با ckA ماتری 

هاا باب 𝝀𝒄𝒌بب وسیلب ترکیاب  kWگردد. سپ  م دار می

تاوان آید. هم نین برای م ایسب م دار ویژه میدست می

    استفاده کرد:از روابط زیر 

(8) |A − λI| = 0

⇒ |

a11 − λ a12 … a1n

a21 a22 − λ … a2n

an1 an2 ann − λ
| 

 

(9) 
bnλn + bn−1λn−1 + ⋯ + b0 = 0 ⇒ {

λ1

λ2

λn

 

λck = max{λ1, λ2, … , λn} 
 ckA بر اسا  اندازه ماتری  𝝀𝒄𝒌با توجب بب اینکب 

از رابطاب   [0,1]در فاصالب 𝝀𝒄𝒌متغیرند، برای قرار گرفتن 

   شود:زیر استفاده می

(10) λ ́_ck = (λ_ck − λ_ck^min)/(λ_ck^max

− λ_ck^min ); λ_ck^max

= size of A_ck, λ_ck^min

= 1 
 شود: طبق رابطب زیر نرمال می �́�𝒄𝒌حال 

(11) 
λck

" =
λck

′

∑ λck
′r

j=1

 

λckبنااابراین بااا ترکیااب تمااامی
 kW هااا م ااادیر ′

 شود.  محاسبب می

ی اول و دوم برای بب دسات هاگامگام سوم؛ تلفیق 

های بب دسات Wmka)/(آوردن اوزان نهایی: با استفاده از 

آمده در گاام دوم بارای دستهای ببwآمده در گام اول و

شااده توسااط هااای زوجاای ارا بهاار یااک از ماتری 

، اوزان نهااایی بااا اسااتفاده از رابطااب رندگانیگمیتصاام

 شود:میمیانگین هندسی موزون بب صورت زیر تعیین 

(12) 
𝑎𝑚 = ∏(𝑎𝑚𝑘)𝑤/

𝑟

𝑘=1

 

ها: در ایان مرحلاب باا بندی گزینبگام چهارم؛ رتبب

 ضارنحاصلمراتبی و ی تکنیک تحلیل سلسالبریکارگبب

ها نسابت باب ها و اوزان گزینبهای اوزان شاخصماتری 

 .  آیدها بب دست میبندی نهایی گزینب، رتببهاشاخص

 

 های تحقیقیافته  -5

های در پروژه بررسی وضعیت فعلی تأمین منابع مالی

 مقدس مشهد شهر تفریحی

های دهد، پروژهها نشان مینتایج حاصل از مصاحبب

باشند کاب تفریحی شهر مشهد دارای سب ویژگی کلی می

هاا تأییرگاذار بر انت ان روش تأمین مالی برای این پروژه

باودن اکثار است. ویژگی اول، کوچک و متوسط م یاا  

های تأمین مالی خاه خاود را هاست کب روشاین پروژه

های تفریحی در شهر مشاهد طلبد. بب این دلیل پروژهمی

زیارا بیشااتر زا ااران و  ؛باشااندم یااا  نمیمعماوالً بزر 

قیمت هستند. البتاب باا مجاوران مت اضی تفریحات ارزان

ب توجب بب افزایش ورود زا ران از کشورهای عربی همساای

م یاا  و های تفریحی بزر نیاز بب ایجاد و توسعب پروژه

هاا آن شود. ویژگی دوم این پروژهقیمت احسا  میگران

است کب با توجب بب کمباود مناابع ماالی ب اش دولتای، 

شاوند. گذاری و اجارا میتوسط ب ش خصوصای سارمایب

ویژگی سوم، بب وضعیت مالکیات زماین در شاهر مشاهد 

ترتیااب کااب مالکیاات ب شاای از ماارتبط اساات، بااب ایاان 

های دولتاای و بااب هااای مشااهد در اختیااار سااازمانزمین

باشاد و لاذا خصوه نهادهای عمومی مانند شهرداری می

هااای تفریحای در شااهر مشاهد باارای تهیاب زماین پروژه

گذاری بااب یااک مشااکل های ساارمایببساایاری از شاارکت
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تبدیل شده است؛ زیرا تهیب زمین در شهر مشهد بب دلیل 

 50باشاد و بایش از بر میمت باالی آن بسایار هزینابقی

های یاک پاروژه را باب خاود اختصااه درصد کل هزینب

دهد. این مسئلب نیز بر روش تأمین ماالی ایان ناوع از می

 ها تأییرگذار است.پروژه

با توجب بب کوچک و متوساط م یاا  باودن اکثار 

های تفریحی شاهر مشاهد، بیشاترین روش تاأمین پروژه

استفاده از منابع مالی داخلای  ،هامالی در این پروژه منابع

انادازهای هاا و پ گذاری بب شکل داراییشرکت سرمایب

باشد. البتب دالیل دیگاری بارای )منابع مالی( ش صی می

هااای گااذاران از منااابع مااالی و داراییاسااتفاده ساارمایب

تاوان باب ش صی آنان نیاز وجاود دارد. از آن جملاب می

و سااریع بااودن فراینااد  هزینااب بااودنکمریسااک و کم

 ها اشاره داشت. کارگیری منابع مالی داخلی شرکتبب

گذاری یا با نبود دارایی بب شکل های سرمایبشرکت

زمین و تجهیازات یاا باا کمباود ن ادینگی بارای پاروژه 

های باشااند. شاارکتگذاری خااود مواجااب میساارمایب

حای نیازمناد گذاری، اگر برای اجرای پاروژه تفریسرمایب

دارایی بب شکل زمین باشند، از دو طریق زمین موردنیااز 

توانند با ها مینمایند. در حالت اول، آنپروژه را تأمین می

گذاری بزر  و معتبر و دارای برند کب های سرمایبشرکت

از دارایی زمین در وسعت بسیار زیاد برخاوردار هساتند، 

زماین باا  وارد شراکت با درصد سهم مشا ص شاوند یاا

ها قارار گیارد و در صاورت اجاره بلندمدت در اختیار آن

برخورداری از ایده با بازدهی باال از ت فیفات در اجاره نیز 

هاای کارگیری روشگردناد. حالات دوم، باببرخوردار می

خصوصی و تأمین زمین پروژه از سوی  -مشارکت عمومی

برد باشد. البتب این روش با وجود پرکاارب ش عمومی می

بودن در شهر مشهد دارای ایراداتی است. بارای مثاال در 

این روش زماین دارای مالکیات دولتای بایاد در اختیاار 

ب ش خصوصای قارار گیارد؛ لاذا ایاده پاروژه تفریحای 

موردنظر باید طبق قانون بب مناقصب گذاشتب شاود و ایان 

مسئلب ساب ایاراد دارد: اول اینکاب اگار پاروژه نوآوراناب و 

اولیاب باشاد، ایان ایاده در حاین مناقصاب در  دارای ایده

های رقیب ب ش خصوصی قرار گرفتب اختیار سایر شرکت

و حتی ممکن است در حین مناقصب ایده اولیب بب شرکت 

دیگری سپرده شاود. ایاراد دوم مرباوط باب تهیاب طار  

های فرهنگی، اجتماعی و توجیهی پروژه همراه با پیوست

ی خصوصای در هامحیطی جهات حضاور شارکتزیست

ها های توجیهی برای شارکتباشد. تهیب طر مناقصب می

های باالست کب در فرایند قاانونی مناقصاب و دارای هزینب

گاردد. ها تحمیال میقبل از دریافت مجوز بب این شرکت

بر اسات و تعاداد سوم آنکب فرایند مناقصاب بسایار زماان

اجرا  های بب مناقصب گذاشتب شده بب مرحلبکمی از پروژه

رسند؛ زیرا بعد از گذشت زمان طاوالنی برداری میو بهره

شرکت خصوصی مت اضی زمین در ب ش دولتای ممکان 

است بب دلیل تغییر شرایط اقتصادی و ساقط شدن پروژه 

از توجیب اقتصادی، از اجرای پاروژه تفریحای ماورد نظار 

 خود منصرف گردد.  

 -موارد بیان شده، ایرادات روش مشاارکت عماومی

باشاد و ایان خصوصی در مرحلب قبل از اجرای پروژه می

بارداری از در حالی است کب در حین اجرای پروژه و بهره

آن نیز مساا لی بارای هار دو طارف دولتای و خصوصای 

وجود دارد. برای مثال گاهی ب اش خصوصای باب دلیال 

بارداری د سال از زمان بهرهواگذاری پروژه بعد از تنها چن

و گاهی ب ش عمومی بب دلیل کاهش بازدهی پروژه بعاد 

شوند. مورد دیگر غیرشافاف باودن از واگذاری متضرر می

ساختار این قراردادهاست کب بب نحوه اجرای قراردادهاای 

گردد کب گااهی اوقاات خصوصی برمی -مشارکت عمومی

صوصای هاای دولتای و خپ  از ع د قرارداد باین ب ش

شود. البتب ممکن است ایان عمالً مفاد قراردادها اجرا نمی

شفافیت از جانب ب ش خصوصی نیز اتفاق بیفتد کب عدم

در این صورت ب ش دولتای متضارر خواهاد شاد. بارای 

بارداری از شاود تاا زماان بهرهمثال در قرارداد ارهار می

پروژه، اجاره زمین از شارکت خصوصای دریافات نگاردد. 

الی است کب بب محاو شاروع مرحلاب سااخت این در ح

پروژه، اجاره زمین از شرکت خصوصی توسط نهاد دولتی 

شااود. مساائلب دیگاار در اجاارای قراردادهااای دریافاات می
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خصوصی آن است کب از انواع قراردادهاایی کاب  -عمومی

ها واگذاری مالکیت زمین از ب ش دولتی بب ب اش در آن

د مناع قاانونی افتاد، باب دلیال وجاوخصوصی اتفااق می

شوند. در م ابل تنهاا از قراردادهاایی کاب در استفاده نمی

پایان مدت قرارداد، واگذاری پروژه از ب ش خصوصی باب 

ب ش دولتی وجود دارد، از سوی ب ش دولتای اسات بال 

 شود.  می

 -هااای مشااارکت عمااومیدر حااال حاضاار روش

هاای شاهر مشاهد ماورد خصوصی کاب بیشاتر در پروژه

، BOTگیرناد شاامل ساب ناوع قارارداد ار میاستفاده قر

و سااخت،  1(BLOT) برداری و انت الساخت اجاره، بهره

باشند. برای مثال از روش می 2(ROTوری )انت ال و بهره

ROT های قادیمی باا قادمت برای احیا و بازسازی خانب

بارای بازساازی پاارك  BLOTباالی صد سال و از روش 

های تفریحی نیز اگار است. برای پروژه ملت استفاده شده

 BOTدر مرحلااب ساااخت و شااروع پااروژه باشااند، روش 

استفاده شده و اگر نیاز بب بازسازی پروژه تفریحی باشد از 

 ه است. استفاده شد BLOTروش 

گذاری، اگر برای اجارای پاروژه های سرمایبشرکت

تفریحی با کمبود منابع مالی و ن دینگی مواجب باشاند، از 

هاای م تلا، جهات تاأمین مناابع ماالی اسااتفاده روش

توانناد از طریاق شاراکت باا نمایند. در درجب اول میمی

گذاران ح ی ای و ح اوقی دارای مناابع ماالی در سرمایب

کمبود ن دینگی خود را جباران نمایناد.  ب ش خصوصی،

های معتباار و دارای برنااد از هم نااین برخاای از شاارکت

هاای غیرمن اول بارای تاأمین روش تهاتر ملاک و دارایی

گذاری خصوصی های سرمایبهای سایر شرکتمالی پروژه

نمایند. باب ایان ترتیاب کاب ملاک و دارایای استفاده می

در اختیااار غیرمن ااول از شاا ص ح ی اای یااا ح ااوقی 

های معتبر قرار گرفتب و معادل با مبلغ آن دارایای شرکت

های تفریحی شارکت این افراد ح ی ی و ح وقی در پروژه

 ها ب شای ازشاوند. هم ناین شارکتبزر  شاریک می

 
1- Build Lease -Operate and Transfer 

2- Refurbish-Operate- Transfer 

نمایناد کمبود منابع مالی خود را از بازار پاول تاأمین می

کب این کار از طریق دریافات تساهیالت در قالاب ع اود 

گیارد. در حاال ای و ع اود مشاارکتی صاورت میمبادلب

ها در پروژه تأمین مالیکب برای  اوراق تجاریانواع حاضر 

گیارد شهر مشاهد در اختیاار ب اش خصوصای قارار می

در قالااب ع ااود  روش اقساااطیابحااب و مر عبارتنااد از:

در قالب ع ود مشاارکتی؛ لاذا  ای و مشارکت مدنیمبادلب

تاارین منااابع تااأمین مااالی در بااازار پااول یکاای از مهم

گذاران باشد کب سرمایبهای تفریحی شهر مشهد میپروژه

گذاری خاود باب جهات تاأمین ب شای از وجاوه سارمایب

سهم بازار پاول در  کنند.دریافت انواع تسهیالت اقدام می

تأمین منابع مالی کشور بسیار دارای اهمیت است؛ زیرا بر 

درصد  90 حدود های اخیرطبق آمار کل کشور طی سال

 گرفتابمالی کشور از طریق سیستم بانکی انجام  تأمیناز 

 تاأمیندرصاد از  6/7است کاب تنهاا حالی . این در است

درصاد از  2/3مالی از طریق بازار سرمایب انجام گرفتاب و 

اسات  شاده تاأمینمالی کشور از مناابع خاارجی  تأمین

(. این م ادیر باا درصاد ساهم 1396)نادعلی و همکاران، 

تعمیم باب تاأمین ماالی در بیشتری بب نفع بازار پول قابل

 شهر مشهد است.

هااای تفریحاای فاااز بااب فاااز بااب کااب پروژهاز آنجایی

هی بارای های مبتنای بار بادرسند، روشبرداری میبهره

تر اسات. باب ایان ها مناسابتأمین منابع مالی این پروژه

رساند برداری میگذار یک فاز را بب بهرهترتیب کب سرمایب

و سااپ  از محاال درآمااد فاااز اول، ساارمایب موردنیاااز 

کناد. البتاب تاأمین اندازی فازهای بعدی را تاأمین میراه

 گذاری خصوصی از طریاقهای سرمایبمنابع مالی شرکت

دریافت تسهیالت بب دلیل باال بودن نارخ بهاره از توجیاب 

های تولیدی اقتصادی کمی برخوردار است؛ زیرا در ب ش

درصاد  25تاا  20و خدماتی میزان ساود حاداکثر باین 

گذار مادت بارای سارمایباست؛ لذا دریافات وام در کوتاه

باشد اما در بلندمدت باب دارای توجیب اقتصادی اندك می

تواند از توجیاب اقتصاادی تورم در اقتصاد میدلیل وجود 

رو دریافات تسااهیالت بااانکی در برخاوردار باشااد. از ایاان
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هااایی بااا ریسااک پااایین و درصااد بااازدهی باااال پروژه

 کننده است.کمک

ها و مؤسسات مالی بب دلیال کمباود از طرفی بانک

منابع مالی و وجود معوقات از تسهیالت پرداخت شده در 

هااای خاادماتی حمایاات اری از طر گذشااتب، از بساای

هاا و مؤسساات ماالی در ازای کنند. هم ناین بانکنمی

کنناد های سانگین دریافات میپرداخت تسهیالت ویی ب

کااب ایاان مساائلب ممکاان اساات ریسااک از دساات دادن 

های شرکت را افزایش دهاد. در خصاوه دریافات دارایی

بنادی بازپرداخاات نیاز بساایار در تساهیالت برنامااب زمان

ریزی پروژه حاا ز اهمیات اسات، هار چ ادر دوره نامببر

تر باشد تأمین مالی از بازار بازگشت سرمایب پروژه طوالنی

 پول از توجیب بیشتری برخوردار است. 

های گردشااگری الزم باب ذکار اسات اکثار شارکت

های تفریحی در شهر مشهد از بازار سارمایب مجری پروژه

کنناد و ستفاده نمیبرای جبران کمبود منابع مالی خود ا

باشاند. ایان های فعال در باور  نمیزیرمجموعب شرکت

گذاری گردشاگری های سارمایبمسئلب بب انادازه شارکت

م یا  نبوده و بب لحاار گردد کب بزر شهر مشهد برمی

باشند؛ بنابراین نیاز بب منابع م یا  متوسط و کوچک می

های متوسط همالی زیاد ندارند. البتب در بازار سرمایب پروژ

کاب توانند تأمین مالی شوند اما ازآنجاییو کوچک نیز می

بر و قاوانین بر و هزینابفرایند در این باازار بسایار زماان

هاای کوچاک و گذاران پروژهبسیار پی یده است، سرمایب

تر و هزینب کمتار متوسط از منابع مالی با دسترسی آسان

هااای باازر  معمااوالً پروژهنماینااد؛ زیاارا اسااتفاده می

زیرساختی دولتی یا خصوصی کاب نیااز باب مناابع ماالی 

 شوند.هنگفت دارند در بازار سرمایب تأمین مالی می

هااای تااأمین مااالی در بااازار ساارمایب البتااب روش

ماادت هااای کوتاهبلندماادت و در بااازار پااول جااز  روش

از تر تر و ساریعباشند و تأمین مالی از بازار پول راحتمی

باشااد؛ زیاارا قااوانین در بااازار ساارمایب بااازار ساارمایب می

باشد، فرایند انتشار ساهام و اوراق بادهی و غیرشفاف می

بر است. این نوع مساا ل بر و هزینباوراق مشت ب نیز زمان

گذاری گردشاگری های سارمایبحضور شارکتنیز بر عدم

 الزم بابباشاند. شهر مشهد در بازار سرمایب تأییرگذار می

های گذشاتب انتشاار ساهام از توضیح است کب طی ساال

های خصوصاای بااب منظااور تااأمین مااالی سااوی شاارکت

های تفریحی شهر مشهد بب کار رفتب کاب در برخای پروژه

رعایت مساا ل قاانونی و ح اوقی باا موارد بب دلیال عادم

اند؛ زیرا دارای مجوز و پشاتوانب باازار شکست مواجب شده

 اند.  سرمایب نبوده

هااای گذاری مجااری پروژههای ساارمایبتشاارک

کب نیاز بب تاأمین سارمایب در گاردش تفریحی در صورتی

پروژه خود بب اشکال تهیب تجهیزات و وسایل و نیز تأمین 

برداری و نگهداری پروژه داشتب باشاند، از های بهرههزینب

باازار پاول و ابزارهاای پااذیرش باانکی، اساناد تجاااری و 

 نمایند.می خطوط اعتباری استفاده

های بالفعل تاأمین مناابع در مجموع، بررسی روش

دهاد، های تفریحی شهر مشاهد نشاان میمالی در پروژه

های محادودی اساتفاده شاده اسات کاب تاکنون از روش

های جدید تأمین مالی یا ایر اطالع از روشدلیل آن، عدم

منفاای شاارایط عمااومی جامعااب و کااالن کشااور باار روی 

گذار را برای تأمین مالی است کب سرمایب انت ان ابزارهای

تنوع انت اان در ابزارهاای تاأمین ماالی باا محادودیت، 

ها در پنج گروه کلای تاأمین این روشرو کرده است. روبب

منااابع مااالی از منااابع داخلاای شاارکت، مشااارکت بااا 

 -گااذاران ح ی اای و ح ااوقی، مشااارکت عمااومیساارمایب

 شود.بندی میسیمخصوصی، بازار پول و بازار سرمایب ت 

هاای مناابع ماالی در پروژه تأمین یشناسبیآس

 مقدس مشهد یگردشگر تفریحی بخش

ها از منابع با توجب بب اینکب تأمین منابع مالی پروژه

گاذاران ح ی ای و داخلی شارکت و شاراکت باا سارمایب

ح وقی از ریسک انادکی برخاوردار اسات، در اینجاا باب 

هاای تاأمین های مربوط بب ساایر روشبندی ریسکرتبب

هاای تفریحای شاهر مشاهد یعنای مشاارکت مالی پروژه

خصوصی، بازار پاول و باازار سارمایب پرداختاب  -عمومی 

 شود.  می
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نتایج مربوط بب م ایسات زوجای اناواع ریساک در 

خصوصاای در  -مین مااالی مشااارکت عمااومیروش تااأ 

آماده اسات.  2های تفریحی شهر مشهد در جادول پروژه

از نظار کارشناساان باب شاود، طورکاب مشااهده میهمان

های فرایندی، اقتصادی، قاانونی و سیاسای ترتیب ریسک

 باشند.  در این روش تأمین مالی دارای اهمیت می

های تفریحی  خصوصی در پروژه  -عمومیبندی انواع ریسک در روش مشارکت ماتریس مقایسات زوجی اولویت  -2جدول 

 شهر مشهد

 اوزان ریسک فرایندی ریسک قانونی ریسک سیاسی ریسک اقتصادی ریسک

 466/0 (2/1و1و2/3) (1و2/3و2) (2و2/5و3) (1و1و1) ریسک اقتصادی

 128/0 (2/1و1و2/3) (2/1و1و2/3) (1و1و1) (2/1و1و2/3) ریسک سیاسی

 285/0 (2/1و1و2/3) (1و1و1) (1و2/3و2) (2/1و1و2/3) ریسک قانونی

 583/0 (1و1و1) (2و2/5و3) (2/5و3و2/7) (1و2/3و2) ریسک فرایندی

 

نتایج ماتری  م ایسات زوجی مربوط باب  3جدول 

هاای بندی انواع ریسک در روش تأمین مالی پروژهاولویت

طور کاب همااندهاد. تفریحی از باازار پاول را نشاان می

های از نظر کارشناسان بب ترتیب ریسکشود، مشاهده می

فرایندی، اقتصادی، قانونی و سیاسی در این روش، تأمین 

 باشند.  یت میمالی دارای اهم

 

 های تفریحی شهر مشهد بندی انواع ریسک تأمین مالی از بازار پول در پروژه ماتریس مقایسات زوجی اولویت  -3جدول 

 اوزان  ریسک فرایندی ریسک قانونی ریسک سیاسی ریسک اقتصادی ریسک

 589/0 (2/1و1و2/3) (1و2/3و2) (2و2/5و3) (1و1و1) ریسک اقتصادی

 386/0 (2/1و1و2/3) (2/1و1و2/3) (1و1و1) (2/1و1و2/3) ریسک سیاسی

 452/0 (2/1و1و2/3) (1و1و1) (1و2/3و2) (2/1و1و2/3) ریسک قانونی

 736/0 (1و1و1) (2و2/5و3) (2/5و3و2/7) (1و2/3و2) ریسک فرایندی

 

نتایج ماتری  م ایسات زوجی مربوط باب  4جدول 

بناادی روش تااأمین مااالی از بااازار ساارمایب را در اولویت

دهاااد. هاااای تفریحااای شاااهر مشاااهد نشاااان میپروژه

شاود، از نظار کارشناساان باب طورکب مالحظاب میهمان

های قانونی، سیاسی، فراینادی و اقتصاادی ترتیب ریسک

 باشند.  ت میدر این روش تأمین مالی دارای اهمی

 

های  بندی انواع ریسک در روش تأمین منابع مالی از بازار سرمایه در پروژه ماتریس مقایسات زوجی اولویت -4جدول 

 تفریحی شهر مشهد 

 اوزان ریسک فرایندی ریسک قانونی ریسک سیاسی ریسک اقتصادی ریسک

 227/0 (2/1و1و2/3) (2/1و1و2/3) (2/1و1و2/3) (1و1و1) ریسک اقتصادی

 423/0 (1و2/3و2) (2/1و1و2/3) (1و1و1) (2و2/5و3) ریسک سیاسی

 652/0 (2و2/5و3) (1و1و1) (1و2/3و2) (2/5و3و2/7) ریسک قانونی

 389/0 (1و1و1) (2/1و1و2/3) (2/1و1و2/3) (1و2/3و2) ریسک فرایندی

 

های فراینادی، بندی، بب ترتیب ریسکدر یک جمع

اقتصادی، قانونی و سیاسی، بیشاترین تأییرگاذاری را در 

هاای تاأمین ماالی ماورد مطالعاب دارناد استفاده از روش

های (. بب این دلیل کب ریسک فرایندی در روش5)جدول 

خصوصی و نیز باازار  -تأمین منابع مالی مشارکت عمومی

ل و در بازار سارمایب دارای رتباب ساوم پول دارای رتبب او

هااای مشااارکت باشااد. ریسااک اقتصااادی در روشمی

خصوصی و بازار پول، دارای رتبب دوم و در باازار  -عمومی

سرمایب دارای رتبب چهارم است. ریساک قاانونی در باازار 

 –ساارمایب دارای رتبااب اول و در روش مشااارکت عمااومی
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باشد. در نهایات یخصوصی و بازار پول دارای رتبب سوم م

ریسااک سیاساای در بااازار ساارمایب دارای رتبااب دوم و در 

خصوصی و بازار پول دارای رتبب  –روش مشارکت عمومی

 چهارم است. 

 

 های تفریحی شهر مشهدهای تأمین منابع مالی در پروژه بندی تأثیر انواع ریسک بر روش رتبه  -5جدول 

 بازار سرمایه  بازار پول خصوصی -ت عمومیمشارک  ریسک

 4 2 2 ریسک اقتصادی

 2 4 4 ریسک سیاسی

 1 3 3 ریسک قانونی

 3 1 1 ریسک فرایندی

 

های اقتصادی، سیاسای و عوامل ایجادکننده ریسک

هاای تفریحای شاهر مشاهد مرباوط باب قاانونی در پروژه

هستند. اما در م ابل عوامل تأییرگذار سطو  کالن کشور 

تارین ناوع های فراینادی کاب مهمو ایجادکننده ریساک

ریسک تأمین منابع مالی در این مطالعب شناسایی شادند، 

باشاند؛ لاذا قابل مدیریت در سطو  استانی و شاهری می

های فراینادی ماورد در ادامب عوامل ایجادکنناده ریساک

اسااا  مطالعااات اماال برانااد. ایان عوسای قاارار گرفتببرر

گذشتب و نظرات کارشناسان موردمطالعب، در هفت گاروه 

کلی عوامل فردی، مدیریت ساازمان دولتای، سااختارها، 

ی، ارتباطاات و فرهناس ساازمان، نظارت و کنترل ستمیس

بب منظاور بررسای اند. بندی شدهنیز عوامل روانی، ت سیم

های فراینادی ریساکمیزان تأییرگذاری این عوامال بار 

های تفریحی شهر مشهد، هار تأمین منابع مالی در پروژه

یک از این موارد بب صورت یک فرضیب، آزمون شدند و از 

، میازان 6جادول ( اساتفاده گردیاد. آمااره خای دو )

های فراینادی جهات  تأییرگذاری عوامل ایجادکننده ریساک 

 دهد.  می های تفریحی شهر مشهد را نشان تأمین مالی پروژه 

 

 های تفریحی شهر مشهد های فرایندی جهت تأمین مالی پروژه میزان تأثیرگذاری عوامل ایجادکننده ریسک  -6جدول 

 های فرایندی عوامل ایجادکننده ریسک عامل
 آماره

 خی دو

سطح 

 معناداری 

 عوامل فردی

21/ 301 کارکنانتجربب بودن ساب ب کار اندك و کم  032 /0 

15/ 615 تناسب رشتب تحصیلی و مهارت کارکنان با ورای، و امور محولبعدم   062 /0 

21/ 115 تناسب روحیات کارکنان با ورای، و امور محولب بب آنانعدم   105 /0 

18/ 212 باال بودن سن کارکنان  030 /0 

27/ 326 جنسیت  107 /0 

36/ 527 وجدان کاری و اخالقیات*برخورداری کارکنان از عدم   002 /0 

16/ 427 گرایی و نبود روحیب کار تیمی و گروهی در بین کارکنان***خودمحوری و ضع، فرهنس جمع   072 /0 

مدیریت 

سازمان  

 دولتی

36/ 527 مکفی نبودن میزان ح وق و مزایا جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان*   002 /0 

21/ 115 پرداخت ح وق و مزایا بین کارکنانتبعیو در   105 /0 

13/ 425 های شغلی و ارت ای توسط مدیران*ساالری در تشویق و تنبیب و توزیع فرصترعایت شایستبعدم   004 /0 

14/ 950 جایی کارکنان* کارگیری و جاببساالری در نحوه گزینش، است دام، ببرعایت شایستبعدم   014 /0 

21/ 354 توفیق مدیران در افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش کارکنان*عدم   014 /0 

12/ 675 پایین بودن دانش شغلی و مهارت مدیران در رهبری و هدایت کارکنان*  026 /0 

29/ 310 ها و اداره امور سازمانگیریمشارکت کارکنان در تصمیم عدم   104 /0 

11/ 057 امکانات بین کارکنانتبعیو در توزیع وسایل و   213 /0 

29/ 310 ها توسط مدیراننامناسب بودن سازماندهی و ت سیم ورای، و مسئولیت  104 /0 

21/ 341 ریزیاستفاده مدیران از اطالعات مناسب جهت برنامبعدم   151 /0 

18/ 212 گیری مدیران**های تصمیم ضع، در مهارت   030 /0 
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29/ 310 های پایینی ساالری در انتصان مدیران رده شایستبرعایت عدم   104 /0 

21/ 354 شفافیت در شر  ورای، کارکنان*عدم   014 /0 

ای برای کارکنان )محیط سازمانی، آدان، اصول، شر  ورای،، های آموزشی ت صصی و حرفببرگزاری دوره عدم 

 قوانین و م ررات حاکم بر سازمان و ...(
450 /18  217 /0 

شناسی، احترام و توجب، انصاف و های آموزشی اصول اخالق کاری بب کارکنان )صداقت، وریفببرگزاری دوره عدم 

 عدالت، ...(
471 /20  094 /0 

11/ 057 عدم توجب مدیران بب ایمنی و بهداشت روانی محیط کار کارکنان   213 /0 

 ساختارها 

21/ 354 موجود درآنها و عدم درك کارکنان* ها و ابهامات تعدد قوانین و پی یدگی  014 /0 

12/ 675 های انجام کار*طوالنی بودن فرایندها و تعدد مراحل کاری و روش  026 /0 

11/ 057 ن صان و عدم جامعیت قوانین و م ررات و ضع، در اجرای قوانین  213 /0 

15/ 615 کارکنان**ای قوانین و م ررات توسط مدیران و اعمال سلی ب  062 /0 

20/ 471 عدم تسلط و مهارت مدیران و کارکنان در انجام ورای، محولب  094 /0 

29/ 310 های انجام کار گذاران( از فرایندها و روشعدم اگاهی اربان رجوع )سرمایب  104 /0 

36/ 527 تشکیالت و ساختار اداری ناکارآمد*   002 /0 

21/ 115 های متعدد توسط یک فرد سمتها و دار بودن پستعهده   105 /0 

سیستم 

نظارت و 

 کنترل

13/ 425 زیاد بودن تعداد کارکنان تحت کنترل و سرپرستی یک مدیر   004 /0 

15/ 615 ها و مراکز نظارتی**نبود همکاری مناسب و تبادل اطالعات بین سازمان   062 /0 

28/ 131 هنگام بودن***استمرار و ببنامناسب بودن نحوه نظارت در سازمان از حیث دقت،   091 /0 

21/ 301 ها، ...(**فعال نبودن سیستم نظارت عمومی )مردم، نهادهای مدنی، رسانب  032 /0 

28/ 131 نامناسب بودن مجازات مت لفین بب لحار شدت جرایم، بب موقع، متناسب و قاطع بودن***  091 /0 

27/ 326 گذاران و کارکنان( در مورد عوامل بازدارنده و نحوه برخورد با آنها*** )سرمایب پایین بودن سطح اگاهی عمومی    107 /0 

16/ 427 های کارکنان***سکوت یا ابهام قانون در تش یص و ایبات برخی از مصادیق کارشکنی   072 /0 

14/ 950 های کارکنان* کارشکنی کننده از کارکنان و مدیران در قبال گذاران مراجعبخواهی سرمایبپاسرعدم   014 /0 

28/ 131 آوری اطالعات و اتوماسیون پیشرفتب اداری***گیری نظام اداری از فنبهره عدم   091 /0 

18/ 451 رسانی بب لحار شفافیت، کامل بودن، سرعت و صحتهای اطالع نامناسب بوده پایگاه   214 /0 

فرهنس 

 سازمانی 

15/ 615 های اخالقی و دینی***ارزش پایین بودن سطح باورها و   062 /0 

20/ 471 اعتماد بیش از حد مدیران بب کارکنان و عدم نظارت بر عملکرد آنها   094 /0 

28/ 131 خواهی کارکنان و قانع نبودن آنها بب دلیل رقابت جهت ارت ای سطح زندگی***زیاده   091 /0 

15/ 615 مدیران و عدم معرفی مت لفین بب مراجع***پوشی یا توجیب اقدامات خالف قانون توسط چشم  062 /0 

20/ 58 گرفتاری و مشغلب مدیران و کمبود فرصت برای نظارت بر عملکرد کارکنان   042 /0 

14/ 950 شناسی و احسا  مسئولیت(*پایین بودن فرهنس کار )وجدان کاری، وریفب  014 /0 

18/ 212 ها**افشای مصادیق م تل، کارشکنیهمکاری کارکنان در کاری و عدمپنهان  030 /0 

 ارتباطات 

20/ 471 ها در سازمان***بندی و باندبازی بندی، جنا وجود گروه   094 /0 

15/ 615 وجود تبعیو و مستثنی بودن برخی کارکنان از قوانین بب دلیل اتصال آنها بب مجاری قدرت***  062 /0 

28/ 131 منافع و اهداف سازمانی و منافع جامعب***ترجیح منافع و اهداف فردی بر   091 /0 

21/ 301 های نظارتی م تدر برای کنترل رفتار مدیران**اختیارات بیش از حد مدیران و ف دان مکانیزم  032 /0 

21/ 115 سازمانی مدیران و کارکنان رابطب محوری و شفاف نبودن تعامالت و ارتباطات برون  105 /0 

 روانیعوامل 

28/ 131 گذاران زیاد بودن ارتباطات رودررو بین کارکنان و سرمایب  091 /0 

13/ 425 فشار ناشی از گرفتاری ش صی کارکنان و اتفاقات غیرمترقبب زندگی  004 /0 

20/ 471 یبات و امنیت شغلی کارکنان و مدیرانفشار ناشی از عدم   094 /0 

21/ 115 گذاران در یک موضوعت اضاهای همکاران، مدیران و سرمایبفشار ناشی از متعدد یا متضاد بودن   105 /0 

27/ 326 زیاد بودن روابط غیررسمی بین کارکنان و مدیران***  107 /0 

 درصد 90درصد ***با احتمال  95درصد ** با احتمال  99* با احتمال  

 

طبق نظرات کارشناسان، بیشترین عامل تأییرگاذار 

هاای های فرایندی در تأمین مناابع ماالی پروژهبر ریسک

تفریحی شهر مشهد، مربوط بب سیستم نظاارت و کنتارل 

های دولتی، ساختارها باشد. هم نین مدیریت سازمانمی

تارین و فرهنس سازمانی نیاز دارای اهمیات هساتند. کم
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ارتباطات، عوامال فاردی و عوامال  تأییرگذاری مربوط بب

 باشد.روانی می

برخورداری کارکناان نتایج آزمون برای عوامل عادم

از وجاادان کاااری و اخالقیااات در گااروه عواماال فااردی و 

عوامل مکفی نبودن میزان ح اوق و مزایاا جهات بهباود 

رعایت وضاااعیت معیشاااتی و رفااااهی کارکناااان، عااادم

های وزیاع فرصاتساالری در تشویق و تنبیاب و تشایستب

رعایت شااااغلی و ارت ااااای توسااااط ماااادیران، عاااادم

کارگیری و ساالری در نحوه گزینش، است دام، ببشایستب

توفیق مدیران در افزایش ساطح جایی کارکنان، عدمجابب

رضایت شغلی و انگیازش کارکناان، پاایین باودن داناش 

شغلی و مهارت مادیران در رهباری و هادایت کارکناان، 

شافافیت گیری مدیران، عدمهای تصمیمضع، در مهارت

در گااروه ماادیریت سااازمان  در شاار  ورااای، کارکنااان،

درصااد  95از نظاار آماااری بااا اطمینااان باایش از دولتاای 

 دار است.معنی

ها تعدد قوانین و پی یادگیهم نین عواملی مانند 

درك کارکناان، طاوالنی و ابهامات موجود در آنها و عادم

هاای انجاام حال کااری و روشبودن فرایندها و تعدد مرا

کااار، تشااکیالت و ساااختار اداری ناکارآمااد در گااروه 

ساختارها و عوامل فعال نبودن سیساتم نظاارت عماومی 

خواهی پاسارها، ...(، عدم)مردم، نهادهاای مادنی، رساانب

کننااده از کارکنااان و ماادیران در گااذاران مراجعبسارمایب

نظاارت و سیساتم های کارکنان در گاروه قبال کارشکنی

درصاد  95از نظار آمااری باا اطمیناان بایش از کنترل، 

 دار است.معنی

کاری، پااایین بااودن فرهنااس کااار )وجاادانعواماال 

کاااری و شناساای و احسااا  مساائولیت(، پنهانوریفب

همکاری کارکنااان در افشااای مصااادیق م تلاا، عاادم

ها در گروه عوامل فرهنس سازمانی و اختیاارات کارشکنی

های نظاارتی م تادر بیش از حد مدیران و ف دان مکانیزم

در گااروه باارای کنتاارل رفتااار ماادیران در گااروه عواماال 

ارتباطات و زیاد بودن روابط غیررسامی باین کارکناان و 

مدیران در گروه عوامل روانی، از نظر آماری باا اطمیناان 

دار است. بب عبارت دیگر نتایج بب درصد معنی 95بیش از 

دست آمده در خصاوه تأییرگاذاری عوامال ماذکور بار 

هاای تفریحای شاهر های فرایندی در پروژهایجاد ریسک

 باشد.  تعمیم بب کل میدار بود و قابلمعنیمشهد 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

های تفریحای در نتایج مطالعب نشان داد اکثر پروژه

باشند. باا شهر مشهد از نوع کوچک و متوسط م یا  می

توجب بب افزایش چشمگیر ورود زا ران از کشورهای عربی، 

م یاا  و های تفریحی بزر نیاز بب ایجاد و توسعب پروژه

 شاود.قیمت با صارفب اقتصاادی بااالتر احساا  میگران

های نتایج این مطالعب نشان داد، بیشتر شارکتهم نین 

های گذاری در گردشگری شهر مشاهد را شارکتسرمایب

دهند کب از برند معتبر برخوردار نبوده کوچک تشکیل می

و در بازار سرمایب و بور  نیز عضویت ندارند. باب هماین 

های تفریحای شاهر مشاهد از مناابع در اکثر پروژه دلیل

شاود شود. لذا پیشنهاد میمالی بازار سرمایب استفاده نمی

گذاری در گردشااگری و مجاااری های ساارمایبشاارکت

های های تفریحی باا تجمیاع و تبادیل باب شارکتپروژه

بزر  در بور  فعال شده و با انتشار سهام و اوراق بدهی 

م یا  باا های تفریحی بزر ی پروژهبتوانند بب تأمین مال

 صرفب اقتصادی باالتر اقدام نمایند.  

های تأمین منابع ماالی بررسی وضعیت فعلی روش

های تفریحی شهر مشاهد نشاان داد، تااکنون از در پروژه

اطالع های محدودی استفاده شده کب دلیل آن عادمروش

های جدیاد تاأمین ماالی یاا ایار منفای شارایط از روش

ی جامعب و کالن کشاور بار روی انت اان ابزارهاای عموم

گذار را برای تنوع انت ان در تأمین مالی است کب سرمایب

رو کرده است. این ابزارهای تأمین مالی با محدودیت روبب

های ابراهیمی ساروعلیا و عظیمای نتایج با نتایج پژوهش

(، 1393(، شاهیدی نساب )2012) 1(، دو و گیرما1396)

باشاد؛ راساتا می( هم1392جعفری صمیمی و همکاران )

لااذا بایااد نساابت بااب برگاازاری جلسااات مشااترك بااین 

 
1- Du and Girma 
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گذاران و کارفرمایان ب ش دولتی اقدام شاود و در سرمایب

های مناسب تأمین مناابع ماالی بارای این جلسات، روش

ساازی اههای تفریحی شر  داده شده و نسبت بب آگپروژه

 گذاران در این خصوه اقدام شود. سرمایب

های تفریحی با بازده طبق نتایج مطالعب، اکثر پروژه

های نوآورانب هستند، تأمین مالی اقتصادی باال دارای ایده

هاای تفریحای دارای اهمیات اسات. در این نوع از پروژه

ای نوآوراناب باب های نوآورانب، فرد یاا افارادی، ایادهپروژه

ان یک پروژه تفریحی دارند اماا از مناابع ماالی برخاوردار  عنو 

 سااز و همکااران نیستند کب این نتایج با نتاایج مطالعاب چیت 

گاردد ( مطاب ت دارد. در این رابطب پیشانهاد می1397)

 پاذیر های جساورانب و م اطره نسبت بب فعال نمودن صاندوق 

ام  اقد ها در شهر مشهد جهت تأمین مالی این نوع از پروژه

باا  ساازی شود. در همین راستا ایجاد و توساعب مراکاز تجاری 

 باشد.هدف حمایت از صاحبان ایده الزم می

طبااق نتااایج مطالعااب در بااین عواماال تأییرگااذار 

محیطی، ریسک فرایند دارای بیشترین تاأییر بار تاأمین 

باشد. از های تفریحی شهر مشهد میمنابع مالی در پروژه

های فراینادی نیاز ایجاد ریسک طرفی، طبق نتایج، دلیل

های مربوط بب سیستم نظارت و کنترل، مدیریت ساازمان

باشااند. دولتاای و ساااختارها و فرهنااس سااازمانی می

های فراینادی، هم نین طبق نتاایج باب ترتیاب ریساک

اقتصادی، قانونی و سیاسی دارای بیشاترین تأییرگاذاری 

اشاند. بهای تفریحی شهر مشهد میبر تأمین مالی پروژه

های فراینادی در تاأمین دلیل اهمیت بسیار زیاد ریسک

های تفریحی شهر مشاهد، باب ن اش منابع مالی در پروژه

گاردد؛ زیارا ب ش خصوصی و جایگاه ب ش دولتی برمی

باشاد. در ایران ن ش و حضور دولت در اقتصاد پررنس می

هااا بااب عنااوان ن ااش در کشااورهای موفااق، ن ااش دولت

ای عری، شده و عمومااً ن اش مداخلابگر و نارر تتسهیل

گردد. ندارند کب این امر باعث ت ویت ب ش خصوصی می

بزر  بودن ب ش دولتای و وجاود تشاکیالت عاریو و 

طویل و تنظیم شر  ورای، متعدد برای کارمندان ب ش 

گااذاران ب ااش دولتاای در مراجعااب فعاااالن و ساارمایب

فراینادی اداری های خصوصی زمینب را برای بروز ریسک

 نماید.فراهم می

وپاگیر وجود آمده در ایر قوانین دستبوروکراسی بب

های های شارکتتواند روی فعالیتگیرانب میو گاه س ت

گذاری، تأییر منفی بگذارد. اگرچب قاوانین تاأمین سرمایب

ای عمل منابع مالی در تمام کشور یکسان است اما سلی ب

مشااکالتی را باارای  کااردن در اجاارای ایاان قااوانین،

بازی و باال بودن میازان کاغاذگذار بب همراه دارد. سرمایب

بوروکراسی اداری از طریق طوالنی شادن پروساب تاأمین 

تواند باعث کاهش گذاران میمالی و گرفتن انرژی سرمایب

هاای تفریحای گاردد. انگیزه ایان افاراد در اجارای پروژه

 دهد.نشان می ( نیز همین نتایج را2018مطالعب بیلی )

تواناد در طوالنی بودن فرایند تأمین ماالی نیاز می

های تفریحی، اختالل ایجاد کند و منجار باب اجرای پروژه

شکساات آنهااا شااود؛ باادین ترتیااب کااب در ابتاادای اماار، 

گذار بب تأمین مناابع ماالی باب عناوان ب شای از سرمایب

 های اداری درنماید ولی بروکراسایسرمایب الزم اقدام می

شود کب تأمین مالی گاه تا چند ساال این زمینب باعث می

گذار باب علات بب تعویق بیفتاد. در ایان صاورت سارمایب

کاهش ارزش پول در ایان مادت زماان پا  از دریافات 

وجوه مالی قادر بب تأمین ماالی ن واهاد شاد و پاروژه باا 

مطالعاب گاردد کاب مطاابق باا نتاایج شکست مواجاب می

 باشد.( می1393شهیدی نسب )

تأمین مناابع ماالی گذار برای یک سرمایب هم نین

نساابت بااب هماااهنگی بااین کلیااب ش صاااً بایااد  پااروژه

های اجرایی اقدام نماید کاب فراینادی طاوالنی و دستگاه

از قبال و  دکب این هماهنگی بای در حالی ؛فرساستطاقت

و حاداقل اطالعاات  یدتوسط مسئولین استانی بب وجود آ

 گذارسارمایبصحیح پروژه در اختیار  انجامالزم بب منظور 

 قرار داده شود. 

از طرفاای، موضااوع حراساات از ح ااوق مالکیاات، 

ها گااذاران و صاااحبان ایاادهتاارین دغدغااب ساارمایبمهم

اذ کنناد باا ات ا باشد. بب همین دلیل افاراد ساعی میمی
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هاای تاأمین مناابع ماالی تدابیر مناسب در انت ان روش

 پروژه، نسبت بب حفظ ح وق مالکیت خود اقدام نمایند.  

فساد و ت لفات اداری اغلب بب عنوان پیامد محایط 

شااود و ن ااش آن باار فرایناادی نامناسااب تصااور می

های اقتصادی از اهمیت خاصای برخاوردار اسات. فعالیت

های باااال و نااطمینااانی موجااب هزیناابفساااد بااا ایجاااد 

گاذاران شاده و گذاری برای سارمایبجذابیت سرمایبعدم

باارد. مفاسااد گذاری را از بااین میهااای ساارمایبانگیزه

ها، افازایش اقتصادی باعث ناامنی اقتصادی، فرار سارمایب

های رساامی، گسااترش قلماارو اقتصاااد هزینااب معاملااب

شاود. ع رشد رقابات میزیرزمینی و اتالف منابع و نیز مان

های اداری بارای بب طورکلی فساد و ت لفات و کارشاکنی

گذاری و تاااأمین ماااالی عامااال هاااای سااارمایبجریان

باشد. در جریاان تاأمین مناابع ماالی، ای میکنندهتعیین

هاای گاذاران و نهادهاایی کاب قادرناد رانتتعامل سرمایب

راب کنناد اسات  هابنگاهی غیرقانونی از هارشوهقانونی یا 

های شود؛ لذا جهت کاهش ریساکموجب ایجاد فساد می

مناابع  تاأمینهای م تلا، ی روشریکارگببفرایندی در 

هااای تفریحاای شااهر مشااهد مااوارد و مااالی در پروژه

 گردد:راهکارهای ذیل پیشنهاد می

در نظاام اداری مانناد  هااروشاصال  و بهباود  -

ها و شاار  ورااای، مشاا ص نمااودن نااوع مساائولیت

 های م تلاا،، تعیااین دقیااق مساایر و مراحاال وازمانساا 

ی افراد از فرایند، کوتااه نماودن و سازآگاهمدارك الزم و 

های دولتاای، در دسااتگاه در ارزیااابی مسااتمر فرایناادها

قوانین و م اررات،  اطالعات مربوط بب دادن قرار دستر 

ی فرایندهای پی یده اداری، سازسادهاتوماسیون اداری و 

یی زدااستیسایجاد نظام تشویق و تنبیب مناسب اداری و 

 از نظام اداری.

ارزیابی عملکرد، نظاارت و کنتارل بار فراینادها  -

ی کنترلای تشا یص ت لا، و ساازوکارهامانند طراحی 

اتوماتیاک، اعماال نظاارت،  طوربابکاری کارشکنی و کم

دولتای  ادارات ها ودر سازمان کنترل و حسابرسی مستمر

ی ناارر، ارزیاابی عملکارد کارکناان؛ هاساازماناز سوی 

ی دولتای از طریاق هادساتگاهت ویت کارایی و ایرب شی 

 هاایبرقاراری مکانیزم داخلای و نیاز هاایبهباود کنترل

 شکایات برای شهروندان.معتبر 

 

 منابع  -7

(.  1396؛ عظیماای، ماشاااا . )محمدحسنابراهیمی سرو علیا، 

های ایران  مالی در تعاونی تأمینهای نوین بررسی روش

(،  38)10فصلنامب بور  اوراق بهااادار، )رویکرد کیفی(. 

85-55. 

  .چناادمعیاره هایگیریتصمیم(.  1387حمدجواد. )م اصغرپور،

 .تهران دانشگاه  تهران:  پنجم، چاپ

مااالی دولاات باار   تأمینهای تأییر روش(. 1394امینی، الهام. )

نامب کارشناسی ارشااد، دانشااگاه آزاد  پایان بودجب نسلی.

 آباد.اسالمی واحد نج،

مفهااومی    طراحی یک ماادل(. 1388بحرالعلوم، محمدمهدی. )

هااای  در پااروژه  خااارجی  گااذاریجهاات جااذن ساارمایب

المللاای توسااعب نظااام  دومین کنفران  بااین. گردشگری

 .مین مالی در ایرانأت

  مااالی تااأمین بهینااب روش شااناخت(. 1391) مهاادی. پارسب،

  نامااابپایاااان.  گردشاااگری  زیربناااایی  هاااایپاااروژه

حسااابداری،    و  ماادیریت  دانشااکده  ارشااد،کارشناساای

 طباطبا ی.  عالمب  دانشگاه

صمیمی، احمد؛ خزا ی، ایااون؛ منتظااری شااورک الی،  جعفری

(. بررسی ایر روش تأمین مااالی باار رشااد  1392جالل. )

فصلنامب راهباارد اقتصااادی،  ها در ایران. سودآوری بنگاه

2(7  ،)106-81. 

(.  1398سازان، هستی؛ کولجی، ساااره؛ باااقری، افسااانب. )چیت

برنااده اسااتفاده از تااأمین مااالی  شناسایی عواماال پیش

جمعاای توسااط کارآفرینااان )مااورد مطالعااب: صاانعت  

 .40-21(،  1)12نشریب توسعب کارآفرینی،  گردشگری(.  

  شناسااایی  و  بررساای(.  1398خاکسااار آسااتانب، حمیااده. )

  هااایپروژه  در  مااالی  منااابع  تااأمین  مناسااب  هااایروش

طر  پژوهشی، جهاااد دانشااگاهی   مشهد. شهر تفریحی

 خراسان رضوی.

(. مااروری باار  1386م دم، حمید؛ باغومیااان، رافیااک. )خال ی

 . 58-82(،  4) 5نشریب پیک نور،  های ساختار سرمایب.  نظریب 
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گذاری ب ش عمومی باار  (، تأییر سرمایب1391خسروی، تانیا. )

گذاری ب ااش خصوصاای بااا حضااور مالیااات باار  سرمایب

 . 167-185(،  10) 3گذاری،  دانش سرمایب   نشریب ها.  شرکت 

واحد، میثم.  زاده دزفولی، مهدی؛ فداییذاکرنیا، احسان؛ خواجب

بندی عواماال مااؤیر باار انت ااان شاایوه  (. اولویت1395)

در   TOPSISمالی در ایران با اسااتفاده از روش  تأمین

مهندسی  مجلب محیط فازی مبتنی بر متغیرهای کالمی. 

 . 53-70،  27شماره    مالی و مدیریت اوراق بهادار، 

. بررساای موانااع عمااده  (1390سعیدی، علی؛ میعادی، زهاارا. )

گذاران  گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایبسرمایب

 . 181-200(،  2) 11نشریب پژوهشنامب اقتصادی،  خارجی.  

شناساای تااأمین مااالی  (. آسیب1393نسب، مصطفی. )شهیدی

هایی برای طراحاای نظااام  های ایران: در خرد در بانک

جسااتارهای  دوفصاالنامب  تااأمین مااالی خاارد اسااالمی.  

 .97-124(،  21)11  اقتصادی ایران،

صدرآبادی، ناصر؛ ده ان دهنوی، حسن؛ بذرافشااان، مرتضاای؛  

های  شناسی سیاساات(. آسیب1392آذرنوش، حسین. )

گذاری و راهکارهای جااذن ساارمایب در صاانعت  سرمایب

المللاای اقتصااادی در  کنفااران  بینگردشااگری ایااران.  
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