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 چکیده 
ب        توجه  وضعبا  کشورها   ت ی ه  بحران   ی خاص  و  توسعه  حال  ا   ی مال  ی هادر  تأم   ن یدر  امکان  مال  ه یسرما  ن یکشورها،  منابع  ن  ی و    ی اجرا   ی برا   از ی مورد 

  ازین ، ینیگذشته و توسعه شهرنش   ی هادر سال   ت یجمع   ش یروند با توجه به افزا   ن ی شده است. ا  ان ی نما ی مشکل ساختار  ک ی بزرگ به عنوان    ی عمران  ی هاپروژه
انتخاب    نروی داده است. از ا  شیافزا   ی ها را در سطوح شهرآن   یهاسرانه   نی و تأم  رهیو غ  یحیو تفر  یتجار  ،یادار   ،یمسکون  یهاپروژه   یخت و اجرا سا  به

شده است    ی سع  زد، ی  ر سنتر شه  ی تی مجتمع س  ی با نمونه مورد  قیتحق  ن ی که در ا  رسدی به نظر م  یها، ضرور در جهت ساخت پروژه  نه ی به  مالی   ن ی تأم  روش 
و    یشی مایپ  روش  با  اطالعات آوری¬ریاضی انجـام شـده اسـت. جمع -و با روش تحلیلی   دیبررکا   فهد نظراز   هش وپژ ین. اردیصورت گ نه یانتخاب به   نیا

با استفاده از    بـ مناس  هـنمون  جم که ح  دهندی م  لی را خبرگان و کارشناسان تشک  ق یتحق  نی ا  یابزار پرسشنامه محقق ساخت انجام گرفته است. جامعه آمار 
م   یپانل دلف الگورداده   لی و تحل  هینفر انتخاب شدند. در جهت تجز  50  زانیبه  از   expertو    excelافزار  آن در نرم   ی سازاده ی و پ  ی سلسه مراتب  تم ی ها، 

choice  اول،  روش ریفاینانس با    تی در اولو  0.170کل    با وزن  نانسیفا   ارهای مع ریز  نی نشان داد که بنابرا  یاضی ر  یهال ی تحل  ج یبهره گرفته شده است. نتا
سنتر   ی تی س یح یو تفر یتجار  یهاجهت ساخت پروژه  نهی به ی مال نی سوم روش تام تی در اولو 0.122با وزن   وزانسیدوم و روش  تی در اولو 142/0وزن کل  

 . باشندی م  زدیشهر 
 

 ی فاز سیتاپس تمیالگور زد،یسنتر، شهر  یتی مع سجتم ،یحیو تفر یتجار یهاپروژه نهیبه مالی نیتأم : گان کلیدی هواژ
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  مقدمه
منابع    نی(. تأم17؛2019بودجه دارد )وسن،  قیبا نظام تزر  یرابطه تنگاتنگ  یعمران  یهامناسب طرح   یو اجرا  یریپذامروزه تحقق    
مال  یابیدم دستها است و عموفق پروژه  یعوامل اجرا  نیتریاز اصل  ی کیپروژه،    از یمورد ن  ی مال ن  ی به منابع    ات یادامه ح  از،یمورد 

اساس چالش  به  را  اگوست  کشاندیم  یپروژه  و  توانا2019ن،ی)ماها  مال   یی(.  منابع  در مشخص نمودن  پروژه  ادامه    نهیبه  یهر  جهت 
و همچن و پ  ی مناسب از عوامل اصل  ی مال  یهابرنامه  هیته  نیطرح  (؛  10؛1396ران،و همکا  یاست )وثوق  یاهر پروژه  شرفتیرشد 

پروژه است )شاشانک و   کی یعوامل شروع و اجرا نیتراز مهم نبهجاهمه دید کیمناسب با  یمال  نیروش تأم کیانتخاب  نیبنابرا
 یدیو کل  یاصل یهااز ارکان یکی ی عمران یهاها و پروژهدر طرح ی مال نیتأم یهاروش ای(. انتخاب درست روش 101؛2018،یپاند

 اجیاحت  یمال  نیخود به تأم  یهات یگسترش فعال  یها برا(. پروژه1211؛2016کور،ی)رومن و و   رودیت به شمار ماخس  یاجرا  تیموفق
را   یپروژه، فاکتورها و عوامل گوناگون  رانی(. مد18؛2017نا،یخود، حق انتخاب دارند )جانسون و پائول  ازیمورد ن  یمال  نیدارند و در تأم

بر    رگذاریتوجه به عوامل تأث  نیاقدام کنند؛ بنابرا  نهیبه  یمال   نیجانبه نسبت به انتخاب روش تأممهه  دید  کیمدنظر قرار دهند تا با  
به  یمال  نیتأم انتخاب روش  و  اصل  یکی  نهیپروژه  اجرادغدغه   نیتریاز  در  مپروژه   یها  (.  6؛1397و همکاران،  یرلوحی)م  باشدیها 
  زاستفاده ا  ندیخاص خود را دارند و فرا  بیو معا  ایمزا  کی جام است که هر  ل انقاب  یمختلف  یهابه روش  یو منابع مال   هیسرما  نیتأم

نآن از    زیها  پروژهدر طرح  یمال  نیتأم  یهااست. روش  گریکدیمتفاوت  و  قب  یعمران  یهاها  از  مؤلفه  اساس چهار  بر    "لیمعموالً 

تأم بودن  ، یدئولوژیا  ن،یمحل  در دسترس  و  هر  شوندیم  یبندمیتقس  "زمان  در   باشندیم  تریفرع  یهاروش  یدارا کدام    که  که 
 .گرددیذکر م کیمشخصات هر  لیادامه به تفض

 یاجرا   ی برا  ازیمورد ن  ه یسرما  نیکشورها امکان تأم  نیدر ا   یمال  یهادر حال توسعه و بحران  یخاص کشورها  تیتوجه به وضع  با
پول از   نیو تأم  مانکاریپول از طرف پ یمختلف تقاضا لی به دالروبه رو است.  یادهیبزرگ ساخت و ساز، با مشکالت عد یهاپروژه

در مورد   نهیبه  یمال   نیانتخاب روش تأم  نیبنابرا  شود؛یها را باعث م پروژه   قی تعو  تاًینداشته و نها  گریکدیطرف کارفرما تطابق با  
  ل یاست که به دل  ی ح یو تفر  یتجار  یهابزرگ، پروژه  یها پروژه  نیاز ا  یکی(.  3؛1397عبد،  یوراست )منص  یها مسئله مهمپروژه

  اد، یو درصد سرانه ز ی طیوسعت مح   ،یتیو امن یاقتصاد ، یاسیمسائل س نظر پروژه از  ی باال تیحساس از،یمورد ن هیسرما ی حجم باال
تما  یعمر نسبتاً طوالن  یچرخه  عدم  خارج  لیو  تأمآن  یگذاره یو سرما  انیحضور  چالش جد  یمال  نیها، مسئله  به  ررو    یرا  و  به 

 (. 7؛1395زاده و همکاران، یساخته است )بخش
ا  به  نرو یاز  پروژه  یمال   نیتأم  نهیانتخاب روش  تفر  یتجار  یهاساخت  امکان  دیبا  ی ح ی و  تا    ردیپروژه صورت گ  یسنج در مرحله 

خواسته تمام  به  مد  ریدرگمختلف    یهابخش  یهابتواند  از  اعم  پروژه  پ  رانیدر  کارکنان،  مشتر  انداریخر  مانکاران، یو    ان، یو 
را به   یحیو تفر  یتجار یهاو ... در زمان مناسب پاسخ الزم را ارائه دهد و ساخت پروژه نیره تأمیمواد و مصالح و زنج  کنندگانه یته
 .دینما لیتبد ایپو  یندی فرآ

ا  کی تفر  یتجار  یهاپروژه   نیاز  زم  زدیسنتر شهر    یتیمجتمع س  ،یح یو  در  با سطح مت  10000به مساحت حدود    ینیکه  رمربع 
در    یربنایز متر  هزار  بزرگ   8حدود هشتاد  به عنوان  تجار  نیترطبقه  تفر  یمرکز  م  زدی  یح یو  احداث  به باشدیدر حال  توجه  با   .
 نیا   لیدال  نیترکه از مهم   دهیکامل نرس  یبردارپروژه به بهره  نیاما هنوز ا  گذردیسال م  نیپروژه، چند  نیاز زمان شروع ا  نکهیا

در هنگام  ی مال نیمستمر و مداوم روش تأم رییو تغ  یطرح مطالعات  هیمناسب در مرحله ته  یمال  ن یروش تأم ینیبشیپ عدم ت،یوضع
در جهت   نهیبه  مالی نیتأم و انتخاب روش ی به بررس قیتحق نیا ررو د نیبوده است. از ا ریچند سال اخ ی اجرا و ساخت پروژه در ط

به شرح    میپاسخ به آن هست  ی که در پ  یسؤال  نیترمهم  نیبنابرا  شود؛یپرداخته م  زدیر  سنت  یتیس  ی ح یو تفر  یتجار  ساخت پروژه
 است؛ ریز

 کدام است؟  زدیسنتر  یتی س یحیو تفر یتجار در جهت ساخت پروژه نهیبه مالی نیروش تأم نیبهتر 
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 ی نظر  یمبان
 

 یمال نی تأم
 مختلف  منابع   و   عوامل  آوردن  دست  به  جهت  الزم  سرمایه  تهیهمالی یا    و افزایش منابع   یرآو به فرآیند ایجاد، جمع   ی مال  نیتأم    

  ند یاز فرآ  یبخش  یمال   نی(. تأم258؛2016)جان و همکاران،  شودیگفته م  ی عمران  ای  ییاجرا   ،یدیاقدام تول  کیبرای انجام    نیاز  مورد
مورد    ینگیرا جهت جذب نقد  ی مختلف  یهاکه روش  شودیاطالق م  ی از دانش مال  ی به عنوان بخش  وپروژه است    کی  یجامع اجرا

و حداقل    هیاستفاده از سرما  نهیحداقل هز   سمیبر اساس مکان  تاًیقرار داده و نها  یو مورد بررس  یپروژه معرف  کی   یو اجرا  هیته  ازین
 (. 116؛2016و همکاران، نای)اکاتر دینمایم یفرا معر نهیبه یهاروش ایروش  ،یتعارضات و تزاحمات جانب

 

 ی عمران ی هادر ساخت پروژه نی بر اساس محل تأم یمال نی تأم یهاروش 
 . شودیم می، به پنج گروه تقس1بر اساس شکل  یعمران  یهادر ساخت پروژه نیبر اساس محل تأم  یمال نیتأم یهاروش

 

 
 ( 1398 ق،یتحق یها افتهی)منبع:  یعمران یهاوژهدر ساخت پر نیبر اساس محل تأم یمال نیتأم یها. روش1 شکل

 

   نانسیفا
که منابع    شودیداخل کشور گفته م  ا یمحل در خارج    کی استفاده از    قیاز طر  ی مال  ن یبه تأم  یگذارهیدر بحث سرما  نانسیفا    
ن  یمال قراردادهاپروژه  یاجرا  یبرا  ازیمورد  وفق  استفاده  با  تسه  یمال  یها  از  استفاده  و  اعتباردهندگان  با  را   یاعتبار  التیمنعقده 
قرارداد 8؛1395همکاران،و    ی)خاکسار  کندیم  نییتع در  به   هیاعتباردهندگان، سرما  نانسی فا  یها(.  را  پروژه  خود  انجام   یهامنظور 

به   یبرا  زین  یکردن آن ندارد و لذا تعهد  نهیهز  یرو   یاخت کرده و در واقع کنترلپرد  یشرکت مشخص  ایبه کشور و    ینیمع  یعمران
 (. 5؛1397،یلی)وک کندی م افتیو فرع آن را از طرف قرارداد دراصل  یاشدهن ییتع یهادیررسثمر نشستن پروژه نداشته و در س

 

   نانسیفایر
اعتبار  ی نوع  ریفاینانس     بانک  باشد یم  یاسناد  تأم  یداخل  یهاکه  از محل  استفاده  خارج  نیبا  تسه  یاز  پرداخت  به   التیاقدام 
  ی الیر  التینسبت به سود تسه  التیگونه تسه  نینرخ سود ا  نکهیو با توجه به ا  کنندیم  نانسیفایر  یدر قالب خطوط اعتبار  یارز
 (. 9؛1396،یم شده پروژه خواهد بود )اسداللهتما یهانه یها جهت کاهش هزپروژه  یجراا یبرا یکم است، کمک مؤثر اریبس
 

   وزانسی
اعتبار  ی نوع   وزانس ی     ب  باشد یم  یاسناد  تجارت  عرف  در  که  اصطالح    ن یتضم  هینس  یمعناه  ب  المللنیاست  در  و  است  شده 

معن  یگذاره یسرما ق  ی به  پرداخت  بر  تجه  یفناور  متیتوافق  خر  افتیدر  زاتیو  فن  آالت،نیو ماش  زاتیتجه  دیشده،  و    یخدمات 
و    وزانسی. در روش  باشدیدار مدر قبال ارائه اسناد مدت  یعمران  یهاپروژه   یاجرا  یبرا  یمهندس   ز ین  یندانش ف  ایبحث خدمات 

 (.2019ن،ی)ماها و اگوست شودیم یداری( خریداخل ای یموسسه خارج ای)کشور  نیاز محل تأم هایفناور نیوارد شده و در واقع ا
 

 خریدار  اعتبار
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  ایمحل در خارج  کیمواد و مصالح و خدمات از  آالت،نیو ماش زاتیجهت خرید تجه انیو کارفرما رانیتسهیالت به مد اعطای
مناسب  ی. این نوع تسهیالت با هدف فراهم نمودن امکان اجرانامندیمالی را اعتبار خریدار م نیوب قرارداد تأمر در چارچداخل کشو

 (.11؛1396زاده،و رسول ی)واحد گرددیها و زمان اعطاء منه یو کاهش هز یرانعم یهاپروژه
 

 ی عمران  ی هادر ساخت پروژه ی دئولوژیبر اساس ا یمال نی تأم یهاروش        
 . شودیم می، به پنج گروه تقس2بر اساس شکل  ی عمران یهادر ساخت پروژه یدئولوژیبر اساس ا  یمال نیتأم یهاروش

  
 ( 1398 ق،یتحق یها افتهی)منبع:  یعمران یهادر ساخت پروژه یدئولوژیبر اساس ا یمال نیمتأ  یها. روش2 شکل

 

 ره جاا
  به که ستا یعقد حصطالدر ا ستا یاسالم یدئولوژیبر اساس ا  یعمران یهادر پروژه مالی تأمین شکل نیترمعمول ره،جاا    

روش   نی(. ا1؛1397،یی)بناء بفرو  شودیم منابع  مالک ،معین ت مد ایبر دهد،یمالک م به که مالی برابردر  ،مستأجرآن  موجب
  به ئهارا ایبر رهجاا قرضهاوراق  رنتشاا به امدقکه در روش اول، ا ردیگیصورت م  شبه دو رو  ی عمران یهادر پروژه بانکتوسط 

در  هیژو  سالمیا یهاصندوق دیجاا به امقدو در روش دوم، ا  دینمایم  مالی تأمین ایبر یحلراه انعنو به  سالمیا گذارانه یسرما
 چنین دیجاا لیلد به  یعمران یهاپروژه سالمیا مالی تأمین مینهدر ز شداز ر دییاز قسمتکه  دینمایم رهجاا مالی تأمین مینهز

 (. 5؛1396و نوغان دوست، ریام ،یاثی)غ ستا هشد حاصل ییهاصندوق

 بحه امر
  موعداز  ترزود ختداپراز  دهستفاا ، یاسالم نیتأم یاسالم یدئولوژیبر اساس ا یعمران  یهادر پروژه مالی تأمین یگرد شکل    

تمام شده امالک   متیملک پروژه ق ایاست که کارفرما  یامعامله ، یاربهره ک ای. مرابحه باشد یم بحهامر یهااردادقر تحت ت،ماالزا
  ایبه صورت نقد  تواندیمرابحه م  ع ی. بدینمایرا به عنوان سود م یدرصد ایمبلغ  یرساند و سپس تقاضایم داریخود را به اطالع خر

 (. 7؛1396،یجوان )نخ  شودیم شتریباشد به طور معمول نرخ سود آن ب هیاقساط منعقد شود که اگر نس

 به رمضا
 بهرا  لپو( ابخو شریک یا للما)رب ا فطر یکدر آن  که ستا جعهامر حق ون بد  ر،محو وژهپر یاسالم مالی  تأمین بهرمضا    

  مثًال) دینمایم دهستفاا هشد فقتامو ریمنظو ایبر  رمزبو نقد هجواز و  مین. اسپردیم مانتا به( مینا مدیر یا یبرمضا) ییگرد
رب   به را  هشد فقتامو مانیدوره ز یک طیدر  دسواز  یاشده  فقاتو قبلاز  سهمو  لپو صلا سپس( و یژه عمرانرو پ یک ساخت

 (. 2؛1393،یفی)عطرکار روشن و س گرداندیم  زبا للماا

 كصکو
 دییمورد تأ یهارداد از قرا یکی یه یهستند که بر پا یمال  یو قابل معامله در بازارها  کسانی یاوراق بهادار با ارزش مال صُکوک،   

.  باشندیها مو منافع حاصل از آن هاییاز دارا یامجموعه ای کیاند و دارندگان اوراق به صورت مشاع، مالک شده  یاسالم طراح
به شکل   یاآن رابطه داریصادرکننده اوراق قرضه و خر نیب گرید ان یمشخص است به ب ییدارا کی تیدهنده مالکصکوک نشان

 (. 1؛1397و جوانمرد، سیهر یبرقرار ست که در آن نرخ بهره وام ثابت است )رزاق رندهیوام گ وام دهنده و 
 

 بر اساس زمان یمال نی تأم یهاروش 
 . شودیم می، به پنج گروه تقس3بر اساس شکل  یعمران  یهادر ساخت پروژه نیبر اساس محل تأم  یمال نیتأم یهاروش
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 ( 1398 ق،یتحق یها افتهی)منبع:  یعمران یهات پروژهن در ساخاس زمابر اس یمال نیتأم یها. روش3 شکل

 

 متقابل  تجارت
  ریو اعتبار( و منابع غ هی)سرما  یکه منابع نقد دینمایتعهد م  ن،یزمان مشخص و مع کیدر  گذارهیروش، موسسه سرما نیا در   
پروژه، موسسه  ی. پس از اجرادینما یسازژه را فراهمرو پ یاجرا یبرا ازیو ...( مورد ن یدانش فن ،یتکنولوژ زات،ی)تجه ینقد

  یدر برخ ایو  گرید یداخل یهاطرح ا یاز محل پروژه  ی( خود را به همراه سود انتظاریرمالیو غ ی )مال هیاصل سرما گذاره یسرما
 (. 27؛1395و همکاران، ی)اقاحمد دینمایم افتیآن در یموارد به صورت معادل ارز

 

   یاقساط فروش 
 ای یمزبور به اقساط مساو  یاز بها یقسمت ایکه تمام  یبیبه ترت  ریمعلوم به غ یبه بها نیع یعبارت است از واگذار یاقساط شو رف
و   یدولت یهابه کار برده شده در بانک التیتسه نیاز پرکاربردتر یکی یگردد. فروش اقساط افتیدر ینیدر زمان مع یمساو  ریغ

 یکننده افت ی. فرد درشودیمونتاژ اختصاص داده م ایو  دیساخت، تول ندیها به منظور فراوام  لیقب نیاست. ا رانیکشور ا یخصوص
به بانک    یرمساو یغ ایو  یمساو  یهادیزمان سر رس یشده از بانک را در ط افتیدر یکل بها ستیبایم یوام فروش اقساط

 (. 11؛1396،ییبازگرداند )برزگر و برزگربرفو

   کی شرط تمل به اجاره
به شرط تملیک عقدی است که در آن شرط شود مستأجر در پایان زمان اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد  اجاره

توسط   رمنقولیاموال منقول و غ یو واگذار هیته یبرا ی قرارداد تواندی م کیعین مستاجره را مالک شود. قرارداد اجاره به شرط تمل
مالک اموال   داریشده مسترد گردد، خر نیچنانچه مبلغ قرارداد در اقساط با زمان مع نکهیبر ا مشروطگردد  یتلق داریفروشنده به خر

است )سرمست درگاه و قنبر زاده   یو صنعت  یعمران یهاطرح یاجرا یبرا  مدتانینوع اعتبار م کی ی مزبور خواهد شد. از لحاظ زمان
 . (10؛1396،یبهمبر

 پروژه   سهام
ها است که روش نیتر. روش سهام پروژه یکی از موفقباشد یمالی پروژه محور، روش سهام پروژه م نیتأم یهادیگر از روش یکی

طراحی و اجرا    نیزمان مشخص و مع کیو به صورت خاص در   یعمران یهامختلف به ویژه در پروژه یهامالی پروژه نیبرای تأم
که از طریق جذب   باشد یمالی بر مبنای سرمایه و انتفاعی م نیبر تأم (. این روش مبتنی2؛1394ه و همکاران،گردیده است )جعفرزاد 

مالی بر اساس سهام   نی. تأمگردندیجدید در سود یا زیان پروژه شریک م دارانهیانجام و صاحبان شرکت و سرما دارانه یسرما
شامل؛ تشکیل شرکت؛ ترتیبات   یژگیپنج و  نیا گرددین م یپروژه تدو  کیپروژه، شامل پنج ویژگی است که در طول زمان ساخت 

و    یزدانی) شودیمالی پروژه م یریپذه یو توج یامالی خارج ترازنامه نیقراردادی گسترده بین ذینفعان، حق رجوع محدود، تأم
 (. 10؛1396پور،حسن 

 

 بودن  یبر اساس در دسترس یمال نی تأم یهاروش 
 . شودیم می، به پنج گروه تقس1بر اساس شکل  یعمران  یهادر ساخت پروژه نیبر اساس محل تأم  یمال نیتأم یهاروش
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 (1398 ق،یتحق یها افتهی)منبع:  یعمران یهابودن در ساخت پروژه یبر اساس در دسترس یمال  نیتأم یها. روش4 شکل

 

   یداخل وام
شده و  فی تعر یبه مبادجامعه،  سرگردان یهاینگیها نقدآن قیها هستند که از طربانک یاصل یهایهمان خروج یداخل وام     

  ریسا ایو حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و  هیمنابع )شامل سرما زیبانک با تجه کیکه  یمعن نی. بدشودیم قی هدفمند تزر
  نیابه  ی. دسترسرساند ی( به مصرف میعمران یهاپروژه یشده )ساخت و اجرا نییاز قبل تع افاهد یها را در راستا( آنهایبده

 (. 1397عبد، ی)منصور ردیگیها به سهولت انجام مشرکت یروش برا

   یالملل نی ب یهاوام
شدن وام در  نهیاستفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام دهنده بر نحوه هز یمشروط و مشخص برا یروش به برقرار نیا      

 هیالزم، توسط وام دهنده به انجام شود و توج یسنج انات امکمطالع ستیبایگونه موارد م  نی. در اگرددیپروژه برم یزمان اجرا
مشروط و   یتفاوت عمده دارد و آن هم به برقرار کی نانسیروش با روش فا نی. اردیگ رقرا یپروژه مورد قبول و  یو اقتصاد یفن

 ی. دسترسگرددیپروژه برم  یراشدن وام در زمان اج نهیاستفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام دهنده بر نحوه هز یمشخص برا
 (.5؛1396زاده،و رسول یخود همراه است )واحد خاص یهاتیو محدود یهایدگیچ یبا پ ،یداخل یهاشرکت یروش برا نیبه ا

   می مستق ی گذارهیسرما
 وهیش نی. اردیگیصورت م میبه آن به صورت مستق یدسترس وهیاست که ش یمال  نیروش تأم کی میمستق یگذارهیسرما    

است که با اتکا به دانش و مهارت خود اقدام به  گذارهیتوسط سرما ی عمران یهاطرح یالزم جهت اجرا هیسرما نیعبارت از تأم
و   یفن یرا از لحاظ اقتصاد یگذارهیطرح موضوع سرما م،یمستق یگذاره یبه سرما دامقبل از اق گذارهی. سرماکندیم یگذاره یسرما

طرح از لحاظ   ی ابیو ارز  یبررس  جهیمجاز است که نت ی ها در صورتطرح لیقب نیدر ا یگذارهی. سرماندینما  یابیو ارز یبررس  یمال
 (. 1395و همکاران،  یانیباشد )سان هیقابل توج یمال

   می رمستقی غ  ی گذارهیسرما
تأم  کی   میرمستقیغ  یگذارهیسرما    که ش  یمال  نیروش  به صورت مستق  یدسترس   وهیاست  آن  نهاد  ردیگینمصورت    میبه   یو 
در   دهدیانجام م   گذارهیاز سرما  ابتیرا به ن  یگذارهیسرما  ندیو فرا  کندیعمل م  گذارهیرماو س  ریپذ  هیسرما  انیعنوان واسطه مبه
.  دینمایپروژه مشارکت م  یمال   نیسهام، اوراق قرضه بلندمدت و ... در تأم  رینظ  یاوراق بهادار  قیاز طر  یگذاره ینوع از سرما  نیا

ندارد و    ی نشده و نظارت  لیپروژه دخ  یدر روند اجرا  گذارهیسرما  نجایاست که در ا  نیدر ا  میمستق  یگذارهیروش با سرما  نیتفاوت ا
)بزرگ   کندیم افتیالشراکه داده شده، سود درپروژه، بر اساس سهم انیز ا ی ودتنها در صورت س سپارد؛ینم  یتعهدات زین ی از نظر مال

 (. 10؛1397پور،
 

 روش پژوهش    
 تجزیهدر    لذا  ریاضی انجـام شـده اسـت  -  روش تحلیلیبه صورت توصیفی و پیمایشی با  و    دیبررکا  فهد  نظراز    هشو پژ  ینا      

 ست. ا هشد دهستفاا بیشتر( میک تحلیل) ریماهای آ(، از روشکیفی تحلیل) عقالیی  تحلیل به ءاـتکا بر وهعال هاداده تحلیلو 
ا و    هاداده  آوریجمع   ر منظو  به   هشو پژ  یندر  تجاری  پروژه  اجرای  و  تأمین مالی جهت ساخت  روش  بهترین  انتخاب  در خصوص 

های تأمین مالی  باشد که روشمی "محقق ساخت"پرسشنامه این تحقیق . ستا هشده دتفاـسا نامهپرسشاز  تفریحی سیتی سنتر یزد،
اساس   در چهار گروه،  بر  ذکر شده  تأمین مهالف؛ روشمبانی نظری  )فا  یالای  تأمین  اساس محل  و    وزانسی  نانس،یفایر  نانس،یبر 
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  ی های تأمین مال(، ج؛ روشکصکو  ع،ستصناا  ،به رمضا  ،بحهامر  ره،جا)ا  یدئولوژیبر اساس ا  یهای تأمین مالاعتبار خریدار(، ب؛ روش
 یبر اساس در دسترس ی الهای تأمین م ؛ روشو سهام پروژه(، د کیاجاره به شرط تمل ، یاقساطبر اساس زمان )تجارت متقابل، فروش 

)وام بینبودن  داخل  ،المللیهای  قرار گرفته   گذاری غیرمستقیم(سرمایه   م،یگذاری مستقسرمایه   ،یوام  ارزیابی  و مورد  بتقسیم    ی رااند. 
ت، از نظرات خبرگان  الامبهم در طرح سؤجمالت  عدم استفاده از    و  ی شقواعد نگار  تی، ضمن رعاپرسشنامه  ییمحتوا  ییروا  نیتضم

سنجیده شده است که مقدار ضریب، در   spssافزار  در محیط نرم  کرونباخ  یآلفا  بیضر  با  زیپرسشنامه ن  ییایاست. پا  دهیگرد   استفاده
 .(1397میرزداه،) استپژوهش  پرسشنامه یقابل قبول برا ییا یکه نشان دهندة سطح پا هبود  948/0آزمون برابر با پیش  مرحله

 سترسی د  یتودمحد  به  توجه  با  احاطه دارند.  قیکه بر موضوع تحق  دهندی م  لیکارشناسان تشک  را خبرگان و   قیتحق  نیا  یارجامعه آم
  در   صریحی  و   یقو  قانون  اند. در این روش، هیچبا استفاده از پانل دلفی انتخاب شده  بـمناس  هـنمون  ،و کارشناسان  نخبرگا  به تمام

 یا  دلفی  هدف  ،نمونه  بودن  ناهمگنی  یا همگنی:  فاکتورهای  به  وابسته  هاآن  تعداد  و   ندارد  وجود  ینمتخصص و تعداد  انتخاب  نحوه  مورد
  است  پاسخ  پذیرش  و   مسئله  دامنه  ،دسترس  در  منابع   و   هاداده  آوریجمع  زمان  ،خارجی  و   داخلی  اعتبار  ،تصمیم  کیفیت  ،مشکل  وسعت

بیشتر  ماا(  4؛1397رمضانی،) رضائی  )  اندگرفته   نظردر    کنندهشرکت  40  تا  4  بینرا    نه نمو  ادتعد  هشی،و پژ  نمتو  در  و  آرانی  آذری 
  در جهت باال بردن روایی بیرونی تحقیق، افزایش کیفیت نتایج و کاهش خطاهای آماری و ...   قیتحق  نیدر ا  نیبنابرا  ؛(8؛1398نور،

 شدند. هبرگزید یطاشر جدوا ادفراز ا نفر 50 ادتعد به فمندهد روشبا و  غیراحتمالی گیرینمونه رتصو به لفید پانل یعضاا

بهره گرفته   expert choiceو   excel افزار  سازی آن در نرمها، از الگوریتم سلسله مراتبی و پیادهدر جهت تجزیه و تحلیل داده 
 شده است.

 
 

 سلسله مراتبی  تمیسلسله مراتب الگور. 5شکل 
 

 ی پژوهشغرافیایو جمرلق

طبقه در سطح   5سه طبقه زیرزمین و  )  طبقه  8مترمربع در    84176.73کل    یربنایز  یسنتر دارا  یتیس  یح یرو تف  یتجار  مجتمع      
واحد   700در این مجتمع، کاربری تجاری با  .  باشدتفریحی یزد در حال احداث میو    ترین مرکز تجاریعنوان بزرگ)باالی همکف( به

بینی شده است. پیش  نگیواحد پارک  500مترمربع( و  700تا  11وع مساحت )از نتبا مترمربع  35000از  شیب یخالص تجار یبناریبا ز
تاالر به مساحت  ،  مترمربع   4395وع مساحت  مهای متنوع با مج شاپرستوران و کافیهمچنین کاربری تفریحی نیز با در نظر گرفتن  
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ظرفیت  آمفی،  مترمربع   3325 به  مفید    350تئاتر  زیربنای  با  شمترمربع   765نفر  مدرن،  تجهیزات  با  مفید   هربازی  زیربنای   3556با 
 (.1398،شهیشرکت طرح و ساخت بام رمترمربع طراحی شده است )

 

 
 ( 1398فته های تحقیق، : یامنبع) زدیسنتر شهر  یتیس یحیو تفر یارمجتمع تج. نمایی از 6شکل 

 
 و بحث  هاهافتی

 باشد. ، می1ها به شرح جدول های این تحقیق شامل خبرگان و کارشناسان بوده است که جزئیات آماری آننمونه
 
 

 ها . مشخصات نمونه1جدول 

 درصد تجمعی  درصد  تعداد  مشخصات عضو  ردیف 

 20 20 10 ازی و معماری در رشته؛ مدیریت مالی و عمران، شهرس دانشگاه دیاسات 1

 30 10 5 پروژه مورد مطالعه و کارشناسان رانیمد 2

 36 6 3 بودجه  تیریریزی و مدکارشناسان سازمان برنامه 3

 56 20 10 یکارشناس راه و شهرساز 4

 76 20 10 یمسکن انقالب اسالم ادیکارشناس بن 5

 96 20 10 دایره عمران مهندسینظام انکارشناس 6

 100 4 2 در امور بیع متخصص یفقها 7

 - 100 50 مجموع 

 
 

 های تأمین مالی منتخب فرایند بررسی و تائید روش
  ی ح ی و تفر  یپروژه تجار  یجهت ساخت و اجرا  مالی   تأمین  هایروش  ع پس از تعیین حجم نمونه در مرحله اول فهرستی از انوا     

قرار گرفت تا میزان کارایی هر یک را تعیین کنند. عالوه بر این از   هانمونهار  که استخراج شده بودند، در اختی  زدیسنتر در شهر    یتیس
داشت را نیز اضافه کنند پس از پایان این مرحله بایست در این فهرست قرار میها میآنان خواسته شد، که موارد دیگری که از نظر آن

ایی سازی شد. سپس برای تعیین اطمینان آماری به اتفاق و نه  تکمیل  مالی  تأمین  هایروش  عانواو دستیابی به اتفاق نظر، فهرست  
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(. این ضریب مقیاسی برای تعیین درجه هماهنگی 1« اسـتفاده شـد)فرمول شماره  *، از »ضریب هماهنگی کنـدال هانمونهنظر میان  

از فرمول زیر محاسبه    ( با استفادهwت. ضریب هماهنگی کندال )شیء یا فرد اسـ  Nو موافقت میان چندین دسته رتبهی مربوط به  
صفر   برابر  هماهنگی  کامل  نبود  زمان  در  و  یک  برابر  کامل  هماهنگی  زمان  در  مقیاس  این  مقدار  احمدی )  ستامیشود. 

معادل  87؛1395کهنعلی، پژوهش  ایـن  برای  کنـدال  همـاهنگی  ضـریب  ز  0.91(.  جدول  به  توجه  با  که  آمد  دست  مقدار  به  به  یر 
 (. 45؛1396اصفهانی،) دانتخاب شده اعتماد کر مالی تأمین هایتوان به روشزیاد و اتفاق به نظر بسیار قوی می اطمینان خیلی

Sمحاسبه شده توسط نرم: حاصل جمع مربعات انحراف( افزار های از میانگینspss ) 

K( 50: تعداد اعضای گروه نمونه ) 

N( 17)  الیم تأمین های: تعداد روش 
 

 
 ترهای تحلیل ضریب کندال . پارام2جدول 

 اطمینان به انتخاب عوامل  تحلیل میزان اتفاق نظر  ( wمقدار ضریب کندال )

 عدم اطمینان اتفاق نظر بسیار ضعیف  3/0تا  1/0

 اطمینان کم ضعیف  اتفاق نظر  5/0تا  3/0

 اطمینان متوسط اتفاق نظر متوسط 7/0تا  5/0

 اطمینان زیاد اتفاق نظر قوی 9/0تا  7/0

 1تا  9/0
 )موقعیت ضریب کندال در این تحقیق( (91/0)

 اطمینان خیلی زیاد  اتفاق نظر بسیار قوی

 

 تحلیل سلسه مراتبی اده از با استفسیتی سنتر  پروژهساخت و اجرای  یبرا مالی تأمین  نهیبه  روشانتخاب 
 

استفاده شده است. مراحل   (AHP)مراتبی    های مدل از تکنیک تحلیل سلسلهدر این پژوهش برای تعیین وزن معیارها و شاخص   
 انجام تحلیل به صورت زیر است: 

 بندی معیارهای اصلی براساس هدف از طریق مقایسه زوجی اولویت -1
 ا در خوشه مربوط به خود از طریق مقایسه زوجیبندی هریک از زیرمعیارهاولویت -2
 ها. محاسبه وزن کلی و تعیین اولویت نهائی شاخص -3

اصلی    در گام معیارهای  است.  انتخاب شده  معیارهای اصلی  بر  ،  نیتأم  محل  اساس  بر  یمال  نیتأم  یهاروششامل   تحقیقنخست 
وم وزن هر کدام از زیر معیارها بر اساس معیار اصلی مشخص  و بر اساس دسترسی است و گام د  زمان ی، بر اساس  دئولوژیاساس ا

که   اند تا در جریان تحقیق به سادگی قابل ردیابی و مطالعه باشدددی نام گذاری شده با اندیس عو زیر معیارهای    معیارها   شده است.
 .  آمده است 3این نماد گذاری در جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Kendall coefficient 
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 معیارها و زیرمعیارها . 3جدول 

 زیر معیارها  مادن هامعیار  نماد

location 

 نیتأم یهاروش
  اساس بر  یمال

 ن یتأم محل

L1 نانس یفا 

L2  ریفاینانس 

L3 وزانسی 

L4 خریدار  اعتبار 

Ideology 

های تأمین روش
بر اساس   یمال
 یدئولوژیا

E1 ره جاا 

E2 بحه امر 

E3 بهرمضا 

E4 ک صکو 

Time 

های تأمین روش
مالی بر اساس  

 زمان 

T1  تجارت متقابل 

T2 یفروش اقساط 

T3 ک یبه شرط تمل اجاره 

T4 سهام پروژه 

Access 

 نیتأم یهاروش
  در اساس بر  یمال

 بودن یدسترس

A1 ی وام داخل 

A2 المللیهای بین وام 

A3  میگذاری مستقسرمایه 

A4  میرمستقیگذاری غسرمایه 

 

 

 براساس هدف  تعیین اولویت معیارها

از این عمل باید زیر    ن اقدامی که باید صورت گیرد، اولویت بندی معیارهای اصلی تحقیق نسبت به هدف می باشد و پساولی      
 معیارها را نسبت به معیار خود رتبه بندی نموده و در نهایت به اولویت بندی زیر معیارها رسید.

بندی است و  یک تکنیک رتبه   AHPاند. تکنیک  ایسه شده براساس هدف بصورت زوجی مق   مراتبی معیارهابرای انجام تحلیل سلسله 
گیرد. مقایسه زوجی بسیار ساده است و تمامی عناصر هر خوشه باید  های زوجی صورت میهبندی در این تکنیک براساس مقایسرتبه 

مقایسه صورت خواهد گرفت. چون   عنصر وجود داشته باشد   nبه صورت دو به دو مقایسه شوند. بنابراین اگر در یک خوشه  
 ر است با: های انجام شده برابمعیار وجود دارد بنابراین تعداد مقایسه 4

 
مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان انجام شده است و با استفاده از تکنیک میانگین هندسی دیدگاه خبرگان تجمیع   6  بنابراین

 ارائه شده است.   4جدول تجمیع دیدگاه خبرگان در  گردیده است. ماتریس مقایسه زوجی حاصل از
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 تحقیق نسبت به هدفای ماتریس مقایسه زوجی معیاره. 4جدول 

 
 

جدول زیر اولویت و رتبه معیارهای اصلی نسبت به هدف تحقیق را نشان می دهد. همانطور که در جدول مشاهده می شود، معیار    
 یتیسی  ح یتفر  و   یتجار  یهاپروژه   ساخت  جهت  دربیشترین اولویت را    0.518وزن  با    نیتأم  محل  اساس  بر  یمال  نیتأم  یهاروش
 را دارا می باشد.  زدی شهر سنتر

 در اولویت دوم قرار دارد. 0.303با وزن  یدئولوژیا اساس بر ی مال نیتأم یهاروشمعیار 
 ارد. در اولویت سوم قرار د 0.128با وزن  نیز زمان اساس بر ی مال نیتأم یهاروشمعیار 

 چهارم قرار دارد.در رتبه   0.052بودن نیز با وزن  دسترسی در اساس بر  مالی تأمین هایروش عیار م
.  باشدمی  1/0  حد مرزی    بدست آمده است که کوچکتر از  0.09های انجام شده  نرخ ناسازگاری مقایسه همچنین الزم بذکر است که  

 .د کردهای انجام شده اعتمابه مقایسهلذا میتوان گفت که 
 

 . رتبه بندی معیارهای اصلی نسبت به هدف 5جدول 

 به عواملرت وزن عوامل هامعیار  نماد

location 1 0.518 تأمین  محل اساس بر  مالی تأمین هایروش 

Ideology 2 0.303 ایدئولوژی  اساس بر  مالی تأمین هایروش 

Time 3 0.128 زمان  اساس بر  مالی تأمین هایروش 

Access 4 0.052 بودن  دسترسی در اساس بر  مالی تأمین هایروش 

 0.09 نرخ ناسازگاری 

 
از بعدی  کامال    گام  گرافیکی  بصورت  زیر  نمودارهای  در  که  باشد  می  شده  استخراج  بارهای  اساس  بر  معیارها  بندی  رتبه  تحلیل 

 مشخص شده است. 

 
 نسبت به هدف  ای تحقیقنمایش گرافیکی اولویت معیاره .7شکل 

 
 و تعیین اولویت زیر معیارها مقایسه

 نیتأم محل اساس بر یمال نیتأم یهاروشالف( تعیین اولویت زیر معیارهای 
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و میانگین هندسی دیدگاه خبرگان وری  آکارشناسان گرد  گروهی ازاز خبرگان استفاده شده است. دیدگاه    ی از نظر گروه  در اینجا نیز
در جدول ارائه   نیتأم محل  اساس بر ی مال نیتأم یهاروشن اولویت زیر معیارهای . محاسبات انجام شده برای تعییشده استمحاسبه 

 ست.شده ا
 

 نیتأم محل اساس بر یمال نیتأم یهاروش معیارهای زیر ماتریس مقایسه زوجی . 6جدول 

 
 

طور که در جدول نمایان  را نشان می دهد. همان  نیبر اساس محل تأم  یمال  نیتأم  یهاروشجدول زیر اولویت و رتبه زیر معیارهای  
 در اولویت دوم قرار دارد.  0.241با وزن    ریفاینانسمعیار  وردار است. زیر  از بیشترین اولویت برخ  0.288با وزن    نانسی فااست زیر معیار  

ر دارد.  همچنین در رتبه چهارم قرا  0.135با وزن    خریدار  اعتبار زیر معیار    در اولویت سوم قرار دارد.  0.206با وزن    وزانسیمعیار  زیر  
. لذا میتوان باشدمی  1/0  حد مرزی    آمده است که کوچکتر ازبدست    0.04های انجام شده  نرخ ناسازگاری مقایسهالزم بذکر است که  

 های انجام شده اعتماد کرد.  به مقایسهگفت که 
 

 نیتأم محل اساس بر یمال نیتأم یهاروش . رتبه بندی زیر معیارهای 7جدول 

 رتبه زیر معیار  وزن زیر معیار  هاعیار مزیر  نماد

L1 1 0.288 نانس یفا 

L2  2 0.241 ریفاینانس 

L3 3 0.206 وزانسی 

L4 4 0.135 خریدار  اعتبار 

 0.04 نرخ ناسازگاری 

 
  را بصورت گرافیکی کامال مشخص شده   نیتأم  محل  اساس  بر  یمال   نیتأم  یهاروشدر نمودار زیر اولویت و اهمیت زیر معیارهای  

 .است

 
 نیتأم لمح اساس بر یمال نیتأم یهاروش ای معیارهزیر نمایش گرافیکی اولویت  .8شکل 

 
 یدئولوژیا اساس بر  یمال نیتأم یهاروش( تعیین اولویت زیر معیارهای ب
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دیدگاه خبرگان و میانگین هندسی  وری  آکارشناسان گرد  گروهی ازاز خبرگان استفاده شده است. دیدگاه    ی از نظر گروه  در اینجا نیز
ی در جدول ارائه  دئولوژیا  اساس   بر   یمال   ن یتأم  یهاروش  . محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیر معیارهایشده استمحاسبه  

 شده است.
 

 یدئولوژیا اساس بر یمال نیتأم یهاروش معیارهای زیر ماتریس مقایسه زوجی  .8جدول 

 
 
 

ن  همانطور که در جدول نمایا  را نشان می دهد.  یدئولوژیبر اساس ا  یمال  نیتأم  یهاروش   یارهایجدول زیر اولویت و رتبه زیر مع

وزن    بحهامرمعیار  از بیشترین اولویت برخوردار است. زیر    0.357با وزن    رهجاااست، زیر معیار    در اولویت دوم قرار دارد.  0.299با 

های نرخ ناسازگاری مقایسهالزم بذکر است که  قرا دارند. و چهارم  در رتبه سوم 0.138به و صکوک با وزن رمضامعیار همچنین زیر 

های انجام شده  به مقایسه. لذا میتوان گفت که  باشدمی  1/0  حد مرزی    بدست آمده است که کوچکتر از  0.06  با برابر    انجام شده

 اعتماد کرد. 

 

 ی ژدئولویا اساس بر یمال نیتأم یهاروش  یارهایمع زیر. رتبه بندی 9جدول 

 رتبه زیر معیار  وزن زیر معیار  هامعیار زیر  نماد

E1 1 0.357 ره جاا 

E2 2 0.299 بحه امر 

E3 3 0.138 بهرمضا 

E4 4 0.138 ک صکو 

 0.06 نرخ ناسازگاری 

 
اهمیت   و  اولویت  زیر  نمودار  کامال مشخص شده    یدئولوژیا  اساس  بر  یمال  نیتأم  یهاروش  یارهایمع  زیردر  گرافیکی  را بصورت 

 است.

 
 ی ئولوژدیا اساس بر یمال نیتأم یهاروش  یارهایمع زیرنمایش گرافیکی اولویت  .9شکل 
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 زمان  اساس بر  یمال نیتأم یهاروشج( تعیین اولویت زیر معیارهای 
خبرگان و میانگین هندسی دیدگاه  وری  آکارشناسان گرد  گروهی ازاز خبرگان استفاده شده است. دیدگاه    ی از نظر گروه  در اینجا نیز

در جدول ارائه شده    زمان   اساس  بر   ی مال  نیتأم  یهاروش. محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت زیر معیارهای  شده استمحاسبه  
 است.

 زمان اساس بر یمال نیتأم یهاروشمعیارهای زیر ماتریس مقایسه زوجی . 10جدول 

 
 
 

را نشان می دهد. یافته های تحقیق در خصوص اولویت   زمان  اساس بر  ی لما نیتأم یهاروش معیارهای زیرجدول زیر اولویت و رتبه 
معیار  از بیشترین اولویت برخوردار است. زیر    0.488با وزن    متقابل  تجارتا در جدول حکایت از آن دارد. زیر معیار  بندی زیرمعیار ه

در رتبه سوم زیر معیار    0.116با وزن  کیتمل شرط به اجارهمعیار همچنین زیر  در اولویت دوم قرار دارد. 0.206با وزن  یاقساط فروش
بدست    0.06  برابر با  های انجام شدهنرخ ناسازگاری مقایسهتبه چهارم قرار دارند. الزم بذکر است که  در ر  0.102سهام پروژه با وزن  

 .اعتماد کرد های انجام شدهبه مقایسه . لذا میتوان گفت که باشدمی 1/0 حد مرزی  آمده است که کوچکتر از
 

 زمان  اساس بر یمال نیتأم یهاروش . رتبه بندی زیر معیارهای 11جدول 

 رتبه زیر معیار  وزن زیر معیار  هامعیار زیر  نماد

T1  1 0.488 تجارت متقابل 

T2 2 0.206 یفروش اقساط 

T3 3 0.116 ک یبه شرط تمل اجاره 

T4 4 0.102 سهام پروژه 

 0.06 نرخ ناسازگاری 

 
 

 گرافیکی کامال مشخص شده است.را بصورت  زمان اساس بر ی مال نیتأم یهاروشودار زیر اولویت و اهمیت زیر معیارهای در نم

 
 زمان اساس بر یمال نیتأم یهاروش  معیارهای زیرنمایش گرافیکی اولویت  .10شکل 

 
 بودن یدسترس در اساس بر  یمال نیتأم یهاروشد. تعیین اولویت زیر معیارهای 
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و میانگین هندسی دیدگاه خبرگان وری  آردکارشناسان گ  گروهی ازاز خبرگان استفاده شده است. دیدگاه    ی از نظر گروه  اینجا نیز  در
استمحاسبه   معیارهای  شده  زیر  اولویت  تعیین  برای  انجام شده  در    بودن  یدسترس  در  اساس  بر   یمال   نیتأم  یهاروش. محاسبات 

 جدول ارائه شده است.
 

 بودن  یدسترس در اساس بر یمال نیتأم یهاروشمعیارهای زیر اتریس مقایسه زوجی م .12جدول 

 
 

را نشان می دهد. یافته های   بودن   یدسترس  در   اساس  بر  ی مال  ن یتأم  یهاروش  یارهایمعول زیر اولویت و رتبه زیر معیارهای  جد
زیر   دارد  آن  از  در جدول حکایت  ها  زیرمعیار  بندی  اولویت  در خصوص  وزن  داخل  واممعیار  تحقیق  با  اولویت   0.261ی  بیشترین  از 

با وزن    میمستق  یگذارهیسرمامعیار  همچنین زیر    در اولویت دوم قرار دارد.  0.259با وزن    یالمللنیب  یهاواممعیار  برخوردار است. زیر  
نرخ ناسازگاری ارند. الزم بذکر است که  در رتبه چهارم قرار د  0.184با وزن    میرمستقیغ  یگذاره یسرمادر رتبه سوم زیر معیار    0.219
مقایسه. لذا میتوان گفت که  باشدمی  1/0  حد مرزی    مده است که کوچکتر ازبدست آ  0.04  برابر با   های انجام شدهمقایسه های به 

 .انجام شده اعتماد کرد
 

 دن بو یدسترس  در  اساس بر یمال نیتأم یهاروش  یارهایمع. رتبه بندی زیر معیارهای 13جدول 

 رتبه زیر معیار  وزن زیر معیار  هامعیار زیر  نماد

A1 1 0.261 ی وام داخل 

A2 2 0.259 المللیهای بین موا 

A3  3 0.219 میگذاری مستقسرمایه 

A4  4 0.184 میرمستقیگذاری غسرمایه 

 0.04 نرخ ناسازگاری 

 
را بصورت گرافیکی کامال    بودن  یدسترس  در  اساس   بر  یمال  نیتأم  یهاروش  یارهایمعدر نمودار زیر اولویت و اهمیت زیر معیارهای  

 مشخص شده است. 

 
 بودن  یدسترس در اساس بر یمال نیتأم یهاروش ای معیارهزیر ایش گرافیکی اولویت نم. 10شکل 
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 AHPتعیین وزن نهائی عناصر با تکنیک 
اصلی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. نتایج  در این بخش از تحقیق وزن نهایی زیر معیارهای شناسایی شده را نسبت به هدف

از بیشترین اهمیت   0.170با وزن کل  نانسیفاط به زیر معیارها در زیرآمده است. بنابراین زیر معیارها محاسبه انجام شده و اوزان مربو
  وزانس باشد یاز اولویت دوم برخوردار می  142/0با وزن کل     ریفاینانس  در میان تمامی زیر معیارها موجود برخوردار است. زیر معیارها

با وزن    الزم بذکر است که آخرین رتبه و اهمیت نیز مربوط به زیر معیار مضاربه و صکوک  در اولویت سوم قرار دارد.  0.122با وزن  
 می باشد.  0.007نهایی 

 
 AHP.  تعیین اولویت نهائی زیرمعیارها با تکنیک 14جدول 

 نماد
های معیار 

وزن نسب به   زیر معیارها  ادنم اصلی
 معیارهای خود 

وزن  
 نهایی 

رتبه 
 نهایی 

lo
catio

n
 

 نیتأم یهاروش
  اساس بر  یمال

 ن یتأم محل

L1 نانس یفا  0.288 0.170 1 

L2  2 0.142 0.241 ریفاینانس 

L3 وزانسی  0.206 0.122 3 

L4 خریدار  اعتبار  0.130 0.076 5 

Id
eo

lo
gy

 

های تأمین روش
ساس  بر ا یمال
 یدئولوژیا

E1 ره جاا  0.357 0.017 13 

E2 بحه امر  0.299 0.014 14 

E3 بهرمضا  0.138 0.007 15 

E4 ک صکو  0.138 0.007 16 

Tim
e

های تأمین روش 
مالی بر اساس  

 زمان 

T1  4 0.099 0.488 تجارت متقابل 

T2 یفروش اقساط  0.206 0.042 6 

T3 ک یبه شرط تمل اجاره  0.116 0.024 11 

T4 12 0.021 0.102 سهام پروژه 

A
ccess

 نیتأم یهاروش 
  اساس بر  یمال

  یسدستر در
 بودن

A1 ی وام داخل  0.261 0.042 7 

A2 المللیهای بین وام  0.259 0.041 8 

A3  میگذاری مستقسرمایه  0.219 0.035 9 

A4  میرمستقیگذاری غسرمایه  0.184 0.029 10 

 

 گیری نتیجه
های تأمین منابع مالی جهت ســاخت های تجاری و تفریحی در مشخص نمودن روشسازی با جنبههای ساختمانیی پروژهتوانا      

بنابراین انتخاب یــک روش تــأمین مــالی مناســب بــا یــک دیــد ؛ باشدها میو اجرا، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت این گونه پروژه
های تجاری و تفریحی است. در این تحقیق با استفاده از الگــوریتم اری رسیدن پروژهبردترین عامل در جهت به بهرهجانبه، مهمهمه

تحلیل سلسله مراتبی به ارزیابی و انتخاب روش تأمین مالی بهینه در مجتمع سیتی سنتر شهر یزد پرداخته شد. نتایج نشان می دهد 
 یتیســ  یحــ یتفر و  یتجار پروژه ساخت جهت در  را  لویتاو   بیشترین  0.518  وزن  با  نیتأم  محل  اساس  بر  یمال  نیتأم  یهاروشکه  

نیــز حــاکی از آن اســت کــه  AHP کیتکن با ارهایرمعیز  ینهائ  تیاولو  نییتعبه خود اختصاص داده است. همچنین    زدی  شهر  سنتر
ــ  خارج در محل کی از یمال نیتأم بیشتری مقدار را دارا می باشد در این روش سرمایه جهت  0.170روش فاینانس با وزن    داخــل ای

ی در اختیار مالــک یــا اعتبار التیتسه از استفاده و  اعتباردهندگان با منعقده یمال  یقراردادها  از  استفاده  با  تامین می شود که  کشور
 پیمانکار پروژه قرار میگیرد. 
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از روش فاینــانس  درصــد انجــام شــده 70طبق بررسی میدانی انجام گرفته در پروژه سیتی سنتر که عملیــات اجرایــی آن بــیش از 
 بیشترین بهره را برده است که با نتیجه تحقیق همسو می باشد که نشان دهنده کارایی این روش در این گونه روش ها می باشد

ــ نــرس ســود ا نکــهیوجــه بــه اتبا قرار گرفته است که   0.142البته در اولویت دوم زیر معیارها، نیز روش ریفاینانس با وزن   گونــه  نی
می تواند به عنوان روش کمکی یــا جــای گــزین بــرای مواقــع بحرانــی و   کم است  اریبس  یالیر  التیبه سود تسه  نسبت  التیتسه

ترین قرار دارد که مهم 0.122ضروری جهت ادامه ساخت پروژه سیتی سنتر مورد استفاده قرار گیرد. در اولویت سوم یوزانس با وزن 
ت و یا دانش فنی است که عالوه بر منابع مالی از موسسه یا کشور دریافــت ها، بحث خدمامزیت روش یوزانس نسبت به سایر روش

ها از محل تأمین به ســطح پــروژه ســیتی ســنتر، انتقــال پیــدا گیرد در واقع این فناوریکننده، در سطح پروژه مورد استفاده قرار می
ها از ایــن دانــش فنــی اســتفاده توان در سایر پروژهشود که در آینده نیز میکنند و باعث ارتقای کیفی اجرای و ساخت پروژه میمی

 نمود.
قرار دارد. نکته قابل تــامین  زمانهای تأمین مالی بر اساس از گروه روش های روش 0.099در اولویت چهارم تجارت متقابل با وزن 

 رتبه بندی قرار گرفته اندی در آخرین رده های این دئولوژیبر اساس ا  یهای تأمین مالروشدر این اولویت این می باشد که 

 
 

 منابع
های صنعت  بررسی علیت متقابل بین زیرساخت(، 1395اقاحمدی، آرزو، ولیزاده، رضا، تقی پور، علی و قریشی، مهسا ) -

نمونه مورد مطالعه: محور ارتقاطی زنجان   و نقل و تجارت در توسعه اقتصادی منطقه:  ،  تبریز  -حمل 

المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین سومین کنفرانس
 .28-1(، دانشگاه جامع علمی کاربردی، ص IFIAالمللی مخترعان جهان )بین

- ( رضا  کهنعلی،  داده(  1395احمدی  تحلیل  و  تحقیق  روش  کاربردی  با  راهنمای  دانشگاه SPSSها  انتشارات   ،

 گان.هرمز

نور، جالل ) - آرانی، قاسم و رضائی  توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از  (،  1398آذری 

 . 16-1(، ص 3) 13، فصلنامه فناوری آموزش های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیریترکیب روش

، اولین  های بورسی تهرانمزایای تسهیالت ارزی فاینانس و ریفاینانس در شرکت(،  1396فرتاش )اسداللهی،   -

 . 11-1همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، مالیر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، ص 

 ، انتشارات دیباگران تهران.SPSSطرح آزمایش های کاربردی با (  1396اصفهانی، امین ) -

  BOTمقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد  (،  1395الماسی، نجادعلی و امارتی موسوی، سید محمد ) -

 . 26-1(، ص 1) 2های حقوقی گواه ، دوفصلنامه آموزههای دولتیدر اجرای پروژه

بفرویی،   - )بناء  اجاره(   (، 1397محمدرضا  اجاره )صکوك  اوراق  رویکرد  با  اسالمی  مالی  همایش ابزارهای  دومین   ،

 . 16-1تصاد در توسعه پایدار، مشهد، موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش، ص المللی مدیریت، حسابداری و اقبین

ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت  (  1395بخشی زاده، علیرضا، کردنائیچ، اسداهلل و خداد حسینی، سید حمید ) -

 . 13-1ص  76، مجله بررسی های بازرگانی، شماره مجتمع های تجاری در کشور

، اولین کنفرانس ملی  چالش های حقوقی در قرارداد فروش اقساطی(،  1396و برزگربرفویی، کاظم )  برزگر، عبدالرضا -

کاربردی   دانشگاه علمی  اجتماعی، شیراز،  و علوم  تربیتی، حقوق  علوم  و  روانشناسی  در  و جهان  ایران  نوین  پژوهش های 
 .20-1شوشتر، ص 

، کنفرانس  ی در توسعه کشورهای در حال توسعه گذاری مستقیم خارج نقش سرمایه(،  1397)  یعلبزرگ پور،   -

آزاد اسالمی زرقان  حسابدار  ملی اندیشه های نوین و خالق در مدیریت،  -ی مطالعات حقوقی و اجتماعی، خوی، دانشگاه 
 . 14-1آموزش عالی عالمه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ص 
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تحلیلی بر روش تأمین مالی سهامدار پروژه در بهسازی (،  1394ا )جعفرزاده، مرتضی، برجی، معصومه و جنتی، مین -

بافت فرسوده شهری مبتنی بر مدل سوات مطالعه موردی پروژه سارا، نرجس رضوان در  و نوسازی 

امام   مطهر  حرم  اطراف  فرسوده  )بافت  شهرسازی،  ع(،رضا  کنفرانس  شیراز،   تیریمد  اولین  شهری،  توسعه  و 

 . 6-1ری خوارزمی، ص موسسه عالی علوم و فناو 

های حمل و  های فاینانس پروژهبندی روشرتبه(،  1395خاکساری، علی، معصومی فر، امیرحسین و آسایش، مریم ) -

تهران، بین   نقلی شهرداری  کنفرانس  تهران،شانزدهمین  ترافیک،  و  نقل  و  حمل  مهندسی  سازمان    المللی  و  معاونت 

 . 17-1ص حمل و نقل ترافیک، 

)رزاقی هریس، مح  - اله  حبیب  جوانمرد،  و  ابزاری مناسب در تأمین مالی اسالمی طرح(،  1397مدعلی  های صکوك 

دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد    تولیدی و اقتصادی کشور،

 . 15-1صنعت، مالیر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، ص 

و   - جواد )رضوانی، حمید رضا  در  (،  1397صفویه،  هایپر مارکت  امکان سنجی پروژه احداث فروشگاه زنجیره ای 

( فازی  تاپسیس  فرآیند تحلیل  از  استفاده  با  کرج  و    (،Fuzzy Topsisشهر  دانش  ملی  کنفرانس  دومین 

 . 13-1یرانیان، فناوری علوم مهندسی ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ا

)رمضانی،   - برای پیش(،  1397اعظم  فازی  دلفی  بین  بینی،متد  تهران،  کنفرانس  ایران،  مکانیک  و  کامپیوتر  برق،  المللی 

 . 15-1ص دبیرخانه دایمی کنفرانس، 

ر گذاری مستقیم دکارگیری مدل اقتصادی سرمایهبه(،  1395سانیانی، علیرضا، پور امیر، پروانه و فیروزکوهی، رضا ) -

و نقل هوشمند، قم، شرکت مشاوران   پیش برد معماری سیستم های حمل  کنفرانس ملی شهر هوشمند،  اولین 

 . 11-1شهر هوشمند، ص 

، اولین کنفرانس  بررسی و تحلیل عقد اجاره به شرط تملیک  (،1396سرمست درگاه، زینب و قنبر زاده بهمبری، میالد ) -

 . 18-1م انسانی و بانکداری اسالمی، تهران، موسسه پیشاهنگان دانش، ص المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوبین

 طراحی مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر شهر یزد.(، 1398شرکت طرح و ساخت بام ریشه ) -

طراحی یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه  (،  1398صالحیان، فرهاد، رزمی، جعفر و جوالی، فریبرز ) -

  ، فصلنامه مهندسی حمل جهت ارزیابی عملکرد استانها در حوزه حمل و نقل جادهای ایرانو دیمتل فازی  

 . 530-513، ص 40ونقل، سال دهم، شماره سوم شمراه 

- ( علی  ثانی،  مصطفوی  و  مجید  ریزی،  کریمی  محمدمهدی،  پروژه(،  1396عسکری،  مالی  بر  تأمین  زیرساختی  های 

ص انتشار  طریق  از  ریسک  تسهیم  الگوی  دولتمبنای  توسط  استصناع  مالی  کوك  تحقیقات  دوفصلنامه   ،

 . 25-1(، ص 1) 7اسالمی 

- ( و سیفی، زهره  آن در اقتصاد (،  1393عطرکار روشن، صدیقه  و کاربرد  ابزاری برای تأمین مالی  اوراق مضاربه، 

و سرمایهاسالمی مالی  مدیریت  کنفرانس ملی حسابداری،  و حرفه  ، سومین  انجمن علمی  و  گذاری، گرگان،  ای مدیران 

 . 13-1حسابداران ایرانیان گلستان، ص 

- ( نوغان دوست، مهسا  و  امیر  در   (، 1396غیاثی،  انطباق سیاست های مسکن اجاره ای در کشورهای  و  ارزیابی 

دبی، پژوهشکده فرهنگ و   -المللی مهندسی و فن آوری اطالعات، امارات، کنفرانس بینحال توسعه و توسعه یافته

 . 16-1فرهنگ و هنر، ص  فناوری پژوهشگاه

انتخاب مناسب ترین روش آموزش توسعه پایدار بر  (  1396قسامی، فاطمه، شبیری، سید محمد و فرهمند شهریار ) -

تحلیل شبکه و تاپسیس با رویکرد فازی )مطالعه موردی مدارس فنی    -اساس الگوریتم ترکیبی دیمتل

 . 12-1ص ، 21ره فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شما و حرفه ای(،
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- ( حسین  ذبیحی،  و  مهدی  پروژه  (،1398کلهر،  تاخیرات  پژوهی  های آینده  الیه  تحلیل  رویکرد  با  های شهری 

صص  ،  116فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال سی ام، شماره    ها، سناریونویسی، تاپسیس فازی و سوات،علت

185-199 . 

های ساخت مترو با  تعیین تاخیر در پروژه(  1398دی عرفان )مسلمان یزدی، حسنعلی، مسلمان یزدی محمدرضا، محم -

 . 156تا  143، صفحات 1398، سال 1، شماره 51، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره روش چند معیاره فازی

- ( هادی  عبد،  سرمایه(،  1397منصوری  مالی  پروژهتأمین  در  مقاومتیگذاری  اقتصاد  رویکرد  با  شهری  ،  های 

کنفرانس آزاد   -ملی حسابداری  دومین  دانشگاه  در رشد صنعت، مالیر،  آن  پایدار نقش  اشتغال  رویکرد  با  اقتصاد  مدیریت 
 . 10-1اسالمی واحد مالیر، ص 

 ، انتشارات تایماز. SPSSافزار (، تجزیه و تحلیل آماری با نرم1397میرزاده محمدرضا ) -

بررسی ساختار و فرآیندهای تأمین مالی  (، 1397زهرا )میرلوحی، سیدمجتبی، تهرانی، مصطفی، تیموری، مهال و امینی،  -
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