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 هنری-ی اقتصادیگذاری بخشِ خصوصی در توسعهسرمایه

 ی موردی: شهر تبریز()مطالعه
 1علیرضا محمودی

 2*زهره رجبی

 3سیروس شفقی

 چکیده   

ای این پدیده قرنِ حاضر شاهد گسترش شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران بوده است. از یک طرف از پیامده

یز توان به افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات در شهرها اشاره کرد و از طرف دیگر توسعه و عمران شهری، پیش از هر چمی

های ضعیت متفاوت کشورهای در حال توسعه و بحرانبا توجه به وهای دولتی است. اما زمانها و سانیازمند تأمین  مالی شهرداری

های شهری ی الزم پروژه، تأمین  سرمایهها از عوارض محلیاعتبارات و درآمدهای ناچیز شهرداریچنین مالی این کشورها و هم

گذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیالت ها، حضور سرمایهی زیر ساخت. در نتیجه برای توسعهپذیر نیستامکان از راه دولتی

های ز ظرفیتی شهری با استفاده ای بارزی از توسعهشهر تبریز، نمونهکالنرسد. ها و مؤسسات خصوصی ضروری به نظر میبانک

نفر، به  384نمونه  و استفاده از ابزار پرسشنامه و حجمیمایشی پ-پژوهش کاربردی حاضر با روش توصیفیبخش خصوصی است. 

به منظور ورزد. در روند پژوهش نری شهر تبریز اهتمام میهی اقتصادی و گذاری بخش خصوصی در توسعهسنجش نقش سرمایه

تکنیک وصی، گذاری بخش خصها از تکنیک دلفی استفاده شده و برای تحلیل عوامل اثرگذار بر سرمایهتجزیه و تحلیل داده

بی عوامل داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ماتریس ارزیا SWOTراتژیک کمی، مدل ریزی استماتریس برنامه

کند. بنابراین با توجه ی نقاط قوت شهر بر نقاط ضعف آن سنگینی میحاکی از آن است که وزنه QSPMشهر تبریز براساس مدل 

چنین با خارج از منطقه وجود دارد، و هم و تهدیداتی که درها ی مورد مطالعه و فرصتبه شناخت نقاط ضعف و قوت منطقه

نری ه-ی اقتصادیگذاری بخش خصوصی، توسعهتوان نتیجه گرفت که تأکید بر افزایش سرمایهها، میاحتساب جمع امتیاز آن

 شهر تبریز را به دنبال دارد.
 :پژوهشاهداف    

 یز.هنری شهر تبر-اقتصادیی گذاری بخش خصوصی در توسعهسنجش نقش سرمایه .1

 گذاری بخش خصوصی بر توسعه و پیشرفت شهر تبریز.ها و تهدیدهای سرمایهبررسی نقاط قوت و ضعف/ فرصت .2

 :پژوهشسؤاالت 
ی شهر نری و رشد و توسعهه-ی شکوفایی اقتصادیتواند در زمینهگذاری خصوصی میآیا حمایت از سرمایه .1

 تبریز، نقش مؤثری ایفاد کند؟

کدام  ها و تهدیدهای آنی شهر تبریز و فرصتگذاری بخش خصوصی در توسعهقوت و ضعف سرمایه نقاط .2
 است؟

، ماتریس SWOTریز، مدل هنری، شهر تب-ی اقتصادیگذاری بخش خصوصی، توسعهسرمایه واژگان کلیدی:
QSPM. 

  

                                                           
 a@gmail.com1966M.، پروژه، ایرانریزی شهری، پژوهشگاه شاخص دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه. 1

 rajabizohreh@gmail.com، دکتری تخصصصی، استادیار پژوهشگاه شاخص پروژه، ایران)نویسنده مسئول( *.2

 drsschafaghi@yahoo.com دکتری تخصصی، استاد دانشگاه اصفهان، ایران،. 3
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 مقدمه

و مدیران شهری با توجه به گسترش شهرنشینی  استدر دنیای امروز، شهرنشینی در تمام ابعاد، به سرعت در حال گسترش 

ها، از شهر و مدیریت شهری، کنند به انتظارات شهروندان و سازمانو ضرورت داشتن شهرهایی ایمن، سبز و پاک، تالش می

 خیززنوزی،)صادقی و صبح ریزی و فعالیت نمایندامروزی، برنامه یشهر در فضای متحول شده یپاسخ دهند و برای اداره

به  .ها، پایداری منابع درآمدی استو اصالح منابع مالی شهرداری حائز اهمیت در بحث تأمین  یه(. اما نکت154: 1394

 پایدار شهری نیز نباشند یپذیری، تهدیدی برای توسعهبر داشتن قابلیت اتکاء و استمرارطوری که این درآمدها باید عالوه 

ریزی بر نظام درآمد و هزینه پایه ،هاستهای کشور که برگرفته از قانون شهردارینگرش شهرداری .(4: 1395)فیروزی، 

بیند. شده است. این قـانون منابع اصلی درآمد را از راه وصول عوارض و بهای خدمات شهری و موضوعات مرتبط با آن می

اقتصـاد و  یهریج و با ورود پارامترهـای جدیـد در عرصتدها مترقی بود، بهایـن نگـرش کـه در زمان وضع قانون شهرداری

آن کارایی خود را به عنوان بخش اصلی درآمد شهرداری از دسـت  یهمـدیریت شـهری و پیچیدگی عوامل و عناصر سازند

اهمیتی اقتصاد محلی  یهتوسع یهها، به حوزاز این منظر، ورود شهرداری (.211: 1394)رجایی و خراسانی،  داده اسـت

شهرها، اکنون به عنوان موتورهای های نوین علمی و عملی، شهرها و به ویژه کالنویژه دارد. به ویژه آنکه مطابق با دیدگاه

چنین بر شهرها و هم یهای ادارهرشد و توسعه اقتصاد ملی مطرح هستند. به هر ترتیب، جهانی شدن اقتصادی، بر شیوه

 گیردمیانجام  ، در سطح محلی شهرهاگذاریتضمین سرمایهتوافق ت و بارزی داشته اس های شهری، تأثیر نقش حکومت

 (.410 :1396)ارشادمنش، 

های دولتی و کردن وابستگی به کمکهای مدیریت شهری در کشور، کموزهاکنون یکی از رویکردهای اصلی در حهم 

ابزارهای جدید تأمین  منابع مالی در مدیریت شهری، ها و عوارض و حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار و روش

ها گذاران داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از تسهیالت بانکی است که موفقیت شهردارینظیر جذب سرمایه

ات نشان (. نتایج مطالع43: 1388)هیبتی و احمدی،  ها در این عرصه، نیازمند قوانین و مقرارت به روز استو دهیاری

های های اولیه، منحرف شده و برنامهسازی، تا حدود زیادی از اهداف و نیتصیهای خصودهند که اجرای برنامهمی

(. با توجه به اینکه 29: 1382)کمیجانی،  اندبینی نشده، مواجه ساختهسازی را کند، ناموزون و با موانع پیشخصوصی

دهند که نشان می آمده ای است، تجربیات به دستجدید و پیچیده سازی و مشارکت بخش خصوصی، فرآیند خصوصی

 . موانع اقتصادی و سیاسی.2اداری.  -. مسائل و مشکالت اجرایی1اند: سازی، غالبا با دو مانع مواجه بودههای خصوصیتالش

ارآیی اقتصادی نیز کاهش چنین اثرات این سیاست را بر کو هم سازیبرآیند این دو مانع، موجبات کندشدن روند خصوصی

 (.154: 1394خیززنوزی، )صادقی و صبح داده است

گیری یافته که چشم یگذاری و مشارکت بخش خصوصی، توسعهسرمایه یهشهر تبریز در چند سال اخیر زیر سایکالن  

های تقویت و معرفی ظرفیتریزی و مدیریت صحیح شهری است. بر این اساس لزوم شناسایی، ادامه این روند، نیازمند برنامه

گذاری بخش خصوصی در باشد. به طور کلی سرمایهمدیریت شهری امری مهم و ضروری می یهگذاری در حوزسرمایه

گذاری داخلی در سطح حمایت از سرمایهجهشی و پایدار تبریز است.  یهاساس و محور توسع ،مدیریت شهری یهحوز

ی ایفاء نموده و شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه ینه شکوفایی اقتصادیتواند نقشی بی بدیل در زمجامعه می

های فعالیت یگذاران ایجاد نماید. توسعهرا برای نیروهای انسانی و سرمایههای فراوانی مهیا سازد تا انگیزه اقتصادی و هنری

 یپذیر نخواهد بود. شکی نیست که الزمهامکانها لیتسازی شرایط افزایش تشکیل سرمایه در این فعااقتصادی بدون فراهم

گذاری های سرمایهگذاری است. با توجه به فرصتکردن و مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیند سرمایهاین امر، عمل
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گونه تردیدی نیست که استفاده در سیمای صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی و گردشگری در شهر تبریز امروزه جای هیچ

کارهای ترین راهیکی از اصلیتواند می ،گذاران اعم از داخلی و خارجیگذاری بخش خصوصی و سرمایهسرمایهاز منابع 

منابع برای  کارهای سنتی و کالسیک تأمین راهتوان به چرا که نمی .باشداین شهر اقتصادی و هنری توسعه و پیشرفت 

گذاری شهر تبریز وابسته بود. با توجه به اهمیت و ضرورت سرمایهرو به تزاید خدمات عمومی در کالنگویی به نیازهای پاسخ

  پردازد.شهر تبریز می در ی اقتصادی و هنریگذاری بخش خصوصی در توسعهخصوصی، این تحقیق به نقش سرمایه

( 2010هالکم ) و اردن لطفیاند. هایی مشترک با پژوهش ما انجام شدهپردازیم که در زمینههایی میدر ادامه به بیان پژوهش

 بررسی های پنلداده از استفاده با را  توسعه حال در برای کشورهای چارچوب مدل رشد نئوکالسیک ،خود یدر مطالعه

( 2010) شود. هاتانوگذاری خصوصی میسرمایه تکمیل به منجر گذاری دولتیسرمایه دهدمی نشان مطالعه ایند. انکرده

 این در. دارد وجود دولتی و گذاری خصوصیسرمایه بین مثبت یرابطه یک ژاپن کشور برای داردبیان می در تحقیق خود

ای ( در مطالعه2011. یوده )شده است رد اجباری جایگزینی اثر واقع در گردیده، انجام خطا تصحیح قالب مدل در که مطالعه

نشان این مطالعه گذاری عمومی و رشد بخش کشاورزی در نیجریه پرداخته است. نتایج به بررسی مخارج عمومی، سرمایه

گذاران هر شود سیاستدهد که افزایش در مخارج عمومی، اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. بنابراین توصیه میمی

طمینان حاصل کنند که هم در گذاری خصوصی و دولتی را در یک سیاست ترکیبی اجرا کنند تا بتوانند ادو سرمایه

 به ایمطالعه در نیز (2011شود. کاپلن و جیووانی )وری بخش کشاورزی تضعیف نمیمدت هم در بلندمدت، بهرهکوتاه

 توبین-بامول پول تقاضای کالسیک مدل از استفاده با محرک مالی پرداخت به مصرف پاسخ برای مدل یک بررسی

 الگوی .کند استفاده غیرنقدی و نقدی دارایی نوع دو از تواندخانوار می که شودبیان می مدل این چارچوب در  د.انپرداخته

 کنندنگهداری می زیادی غیرنقدی دارایی و کم نقدی پول، خانوارهای ثروتمند که دهدنشان می بهینه زندگی چرخه ی

ی رابطه تأیید ( ضمن2012) نگوین و کیم .دارند مصرف برای زودگذر از درآمد استفاده به زیادی تمایل ثروتمند افراد و

 طریق از نه رابطه این که رسیدند به این نتیجه ،1980-2006 یدوره طی متحده ایاالت اقتصاد در اجباری جایگزینی

 اثرات بررسی ای بهمطالعه ( در2013)  وی و الینگ .یابدکار تحقق می نیروی کانال از بلکه ت،مالیا نرخ یا بهره نرخ

 مطالعه نتایج د.انپرداخته چین در سوئیچینگ مارکوف مدل از استفاده با خصوصی مصرف بر های مالیسیاست غیرخطی

 1978-1980سال های طی غیرکینزی قوی غیرخطی اثر یک دولت چین، مصرف در مالی سیاست با که است آن گرنشان

گذاری سرمایه اثر و بودهن توجه قابل غیرکینزی مالیات اثر مدت این طول بر مصرف خصوصی دارد. در 1984-1997و 

 چین در دهدنشان می که دادند انجام دیگری آزمون غیرخطی اثرات وجود دالیل برای هاآن .است خطی نامتقارن دولت

 زیادی به توجه باید دولت و نیست مربوط های مالیسیاست از غیرخطی اثرات به مالی، تثبیت میزان و اولیه مالی شرایط

 خان و بلجر .باشد داشته غیرخطی اثرات با ارتباط در رژیم و شرایط شناسایی برای کار نیروی و های بازار کاالویژگی

 ادواری اقتصاد، شرایط مهم، عامل سه به وابسته را توسعه حال در کشورهای خصوصی در گذاری بخشسرمایه (2014)

 ناییبیررزغی گذاری زیربنایی وسرمایه میان آنها اند.هکرد فرض گذاری دولتیسرمایه سطح و اعتبار منابع دسترسی به

 و است خصوصی گذاری بخشسرمایه دولت مکمل گذاری زیربناییسرمایه گرفتند نتیجه و شده قایل تمایز دولت

 از قسمت این که دارد قرار خصوصی گذاری بخشسرمایه با در رقابت زیربنایی غیر امور در گذاری دولتسرمایه

 و مخارج هامالیات بررسی ای بهمطالعه در هم (2015و سن ) کایا .است اجباری جانشینی اثر نمایانگر ،گذاری دولتسرمایه

 2003-2013 زمانی یدوره طی های فصلیداده و SVARمدل ساختاری  از استفاده با ترکیه در خصوصی مصرفی

 بلندمدت و کوتاه مدت در مصرفی مخارج اجزای بر های مالیاتشوک که اثرات دهدنشان می مطالعه نتایج اند.پرداخته
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 تنها بلندمدت در که درحالی دارند، مصرفی مخارج اجزای بر توجهی قابل اثر هاتمام مالیات ،مدتوتاهک در و است متفاوت

( به ارزیابی 1392) فراهانیهستند. ترکی و  گذارتأثیر شخصی( درآمد بر مالیات و افزوده بر ارزش )مالیات مالیات نوع دو

گذاری در کشورهای در حال توسعه پرداختد. برای این منظور مدل رگرسیونی به روش اثر نااطمینانی تورمی بر سرمایه

برآورد شد. نتایج نشان داد که  1357-1387زمانی  یهای پانلی مربوط به کشور منتخب در حال توسعه در دورهداده

( با 1393) دهد. ترکی سمائی و احمدیداری به صورت خطی کاهش میلی را به طور معنیداخگذاری سرمایه ،نااطمینانی

گذاری خصوصی با توجه به بخش نااطمینانی رفتار سرمایه به بررسی ها،تصحیح خطاجمعی و همهای استفاده از مدل

مخارج عمومی دولت به  ،مدهاقتصاد کالن و مخارج دولتی در بخش صنعت ایران پرداختند. بر اساس نتایج به دست آ

چنین نااطمینانی گذاری خصوصی منتهی شده، در حالی که اثر مخارج جاری بر آن منفی بوده است. همتحریک سرمایه

 در (1394) تراب و انصاری نسب گذاری بخش خصوصی تأثیر  منفی گذاشته است.اقتصاد کالن در بلند مدت بر سرمایه

 اقتصاد در خصوصی بخش مصرف بر بر درآمد مالیات و مصرف بر مالیات بلندمدت و مدتهوتاک آثار بررسی ای بهمقاله

 است آن از حاکی واریانسی . تجزیهدانپرداخته(ARDL) های توزیعی وقفه با خودرگرسیونی الگوی از استفاده با ایران

 متغیر ضریب که نحوی به، مصرف است بر مالیات برابر دو تقریباً خصوصی بخش مصرف بر درآمد بر مالیات تأثیر  که

وهابی و همکاران . تسا آمده دست به 116/0و ضریب متغیر مالیات بر مصرف  249/0بلندمدت  در درآمد بر مالیات

های دولت بر مصرف بخش خصوصی را در کشورهای عضو اوپک بررسی کردند. در این تحقیق اثرات غیر بدهی (1395)

با استفاده از  2012-2000صرف بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی های دولتی بر مخطی بدهی

غیرخطی قوی  یحاکی از وجود رابطه ،مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل

 ند.کدرصد را پیشنهاد می 7میان متغیرهای مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه 

را های کارشناسی و کسب و کارها ، گروهگیریدر گام نخست، بر اساس روش نمونه این پژوهش انجامدر فرآیند ما نیز 

زمان استفاده شد. ای و میدانی به طور همهای کتابخانهاز روش در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات شناسایی نمودیم.

های تحلیل محتوا و بررسی آمار و اسناد و مدارک و در روش میدانی، از پرسشنامه استفاده ای، از شیوهدر روش کتابخانه

ن مرتبط با موضوع تحقیق ریزان و کارشناساوهش حاضر بر اساس مدیران، برنامهآماری پژ یجامعهچنین گردیده است. هم

در میان ، پرسشنامه 400ها، تعداد آوری دادهبه منظور جمعثری دارند. ؤمباحث مورد بررسی نقش م یاست که در زمینه

 6چنین تعداد آوری گردید. همتوسط پرسشگر جمععدد پرسشنامه  390ها ی آماری توزیع شد که از بین آنجامعه

پرسشنامه در این پژوهش به دست آمد که از  384نبودن، حذف شد. بدین ترتیب، تعداد  پرسشنامه نیز به دلیل کامل

هش ی آماری این پژوجامعه یفرمول کوکران،  حجم نمونهسپس بر اساس  ها در تجزیه و تحلیل استفاده شد.های آنداده

کارشناس  30دا پرسشنامه در اختیار . جهت بررسی پایایی پرسشنامه در ابتگردیدمحاسبه  نفر 384تعداد  %5با خطای 

از مقدار قابل قبولی برخوردار بودند. در روش تحلیل عوامل  یقرار گرفت و سپس آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که همه

های تحلیل عامل و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در ادامه بر اساس چارچوب مدل ماتریس استراتژیک ها از روشداده

SWOT، های مورد نظر به منظور تدوین استراتژی ها توزیع شد و نهایتا دادهای طراحی و در میان این گروهپرسشنامه

 تبریز به دست آمد. ی اقتصادی و هنریهای توسعههایی در جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح

 بخش خصوصیگذاری سرمایه

رشد اقتصادی بوده  یکنندهنتوان نتیجه گرفت که انباشت سرمایه عامل تعییمی یکهای کالسدر یک بررسی کوتاه از ایده

گوید: انداز صورت گیرد. در این راستا آدام اسمیت چنین می، تنها الزم است پسگذاریو برای انباشت سرمایه و سرمایه
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های کاهش تولید واقعی صنعت، تعداد دست، به طور طبیعی تمایل به افزایش یا سرمایهزان هرگونه افزایش یا کاهش در می»

زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنان کشور را دارد.  یتولید ساالنه یمولد و در نتیجه ارزش مبادله

یابد. هر آدم ولخرجی دشمنی برای جامعه و راف کاهش میسشود و با ولخرجی و اجویی افزایش داده میسرمایه با صرفه

گذاری توان دریافت که در دیدگاه اسمیت، سرمایهاز این عبارت به خوبی می «مفید برای جامعه است. ،جوم صرفههر آد

 (.85: 1392انداز صورت گیرد )خلیفه سلطانی، گذاری، پستنها کافی است برای انجام سرمایه .اندازیعنی پس

 شودخصوصی می بخش اجباری مخارج جایگزین کوتاه، نسبتاًی هدور یک از پس دولت مخارج گسترش پولیون، دیدگاه از

 اوراق بازار در های خصوصیبنگاه .است تجهیزات و ماشین آالت یزمینه ها درگذاری بنگاهسرمایه کاهش آن کلی اثر و

 باال رفتن باعث پول، یعرضه تغییر بدون دولت مخارج افزایش د.کننرقابت می دولت با محدود منابع حجم برای ،قرضه

 تقاضای افزایش باشد، ثابت پول یعرضه چهچنان .شودمی پول معامالتی تقاضای نتیجه در و درآمد و محصول تقاضای

 آالتماشین بخش در هاشرکت مخارج کاهش باعث برده و  باال بهره را نرخ بازار، بدهی میزان در افزایش و پول معامالتی

 گسترش که است این جایگزینی اجباری یفرضیه نهایی استنباط د.شوبادوام می کاالهای خرید و ساختمان و تجهیزات،

 صورت به پول یعرضه که این مگر ،گذارداثر می بخش خصوصی مخارج بر ناپذیری اجتناب به طور دولتی بخش مخارج

 (.199: 1384)بختیاری، شود  زیاد ارزهم

 مدیریت شهری

ی شهر یعنی انسان، به آن ترین جز و عامل پدیدآورندهترین عنصر و اصلیشهری توسط مهمشهر جایی است که تعامالت 

های آینده در رو توجه به انسان و تأمین نیازهای امروزی، بدون آن که توانایی نسلشود. از اینروح و معنا بخشیده می

(. به همین 191: 1398یی و دیگران، ست )قهیهای برخوردار اتأمین امنیت اجتماعی به مخاطره بیافتد، از اهمیت ویژه

( مدیریت شهری به طور کلی به عنوان UNCHSاز نظر ) سزایی دارد.دلیل است که مدیریت شهر و انسان اهمیت به

 یشود و همههای شهری، اعم از شهرهای کوچک و بزرگ و مادر شهرها مطرح میگاهالگویی برای مدیریت و توسعه سکونت

هایی که در دولتی، مجامع مدنی و دیگر افراد و گروههای خصوصی، مجامع غیرنظیر شرکت بازیگران فعال در امور شهری

 ،یک سازمان گسترده»نظام مدیریت شهری از دیدگاه سیستمی عبارتست از:  گیرد.کنند را در بر میشهر، کار و زندگی می

ثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات ؤربط و ممی ذیناصر و اجزای رسمی و غیررسمتشکل از تمام ع

فرآیند شهری  (.3: 1395)اصغری زمانی،  «همه جانبه و پایدار شهر مربوطه یشهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه

های اقتصادی و مصرف یتی اقتصادی است و منجر به تمرکز قابل توجهی از منابع انسانی، فعالی کلیدی توسعهیک پدیده

های های آینده از جمله دغدغهتوان این گونه اظهار داشت که مدیریت بر شهرها در سالشود. بنابراین میمنابع در شهرها می

 (.165: 1398حسینی، دلیر و ملکرحمتیبزرگ نظام مدیریت در کشور خواهد بود )

 توسعه اقتصادی و هنری 

جوامع شیفتگی خاصی نسبت به تغییر و تحول و توسعه از خود است.  ی باالترتر به مرحلهپایینای انتقال از مرحلهتوسعه 

رو انسانی گسترده شده و آن راه، راهی جز توسعه نیست. از این یدهند و گویی تنها یک راه پیش روی جامعهنشان می

های آن معطوف داشته و ضرورت ه، ابعاد و زمینهشناسان و هنرشناسان توجه خود را به سؤاالت توسعشناسان، مردمجامعه

های دنیای امروز و تنوع نیازهای اند. در واقع در پاسخ به پیچیدگیهای رسیدن به توسعه را مورد کنکاش قرار دادهو راه

زاده، مهدیاند )نظران، توسعه را به ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری تقسیم نمودهجوامع انسانی، صاحب

گوی واالترین ترین پیوند را با انسان داشته و پاسخناپذیر زندگی انسان، طوالنی(. فرهنگ به عنوان جزء جدایی30: 1388
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ها و هنجارهای یک ها، نگرشبخش باورها، ارزشقوام و دوام جوامع انسانی است. فرهنگ سامان ینیازهای انسان و مایه

رو و به دلیل بروز مشکالت اجتماعی کند. از اینهای مردم آن جامعه را مشخص میگیریجهتجامعه است و نوع رفتار و 

ی فرهنگی و هنری در هایی که تنها به توسعه اقتصادی می اندیشند، بحث فرهنگ و توسعهو زیستی برای جوامع و ملت

توان گفت هنر از ناپذیر هستند و میدایی(. فرهنگ و هنر، دو جزء ج30: 1388زاده، مرکز توجه قرار گرفته است )مهدی

تواند آگاهی و شخصیت ی فرهنگ، میترین مؤلفهرود. هنر به عنوان مهمعناصر اصلی و تأثیرگذار در فرهنگ به شمار می

جزء توان دو ی هنری و اقتصادی را میجوامع را ارتقا دهد و تدوام و شکوفایی یک ملت را به ارمغان آورد. بنابراین توسعه

های اقتصادی را در یک جامعه بهبود های هنری، شاخصزمان با ارتقای شاخصالینفک یک روند واحد پنداشت و هم

ای دو طرفه بین شود و رابطهی اقتصاد ملی هر کشور میهای هنری باعث رونق و توسعهد. در حقیقت افزایش فعالیتبخشی

 (.152: 1398ی هنری و اقتصادی وجود دارد )دهدهجانی، توسعه

 شهر تبریز

. (3)شکل استتبریز قرار گرفته یشرق جلگهالیه شرق و جنوبشهر تبریز در غرب استان آذربایجان شرقی و در منتهی

های گوزنی و باباباغی، از سمت شرق به کوهعلی، از سمت شمالچین و عون بنهای پکهمال به کوهاین شهر از سمت ش

شهر تبریز از سمت شمال،  است.کوه سهند محدود شدههای رشتهپایان و از سمت جنوب به دامنه  یشرق به گردنه

چای( محدود شده و به رود )آجیزارهای تلخههای هموار و شورهجنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به زمین

متر در  1348ین شهر از سطح دریا از ارتفاع ا است.کوهی درآمدهبین ینسبتاً بزرگ یا یک جلگه یشکل یک چاله

های تبریز به سمت مرکز شهر و سپس زعفرانیه متغیر بوده و شیب عمومی زمین یمتر در محله 1561راهی مرند تا سه

 به سمت غرب است.
 موقعیت منطقه مورد مطالعه (:3شماره )کل ش
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 1397محاسبات تحقیق نگارندگان،  منبع:

 شهر تبریز بانکی و پولی سیستم

ها نشان هدسپر جذب زمینه در 1393-1385های سال طی شرقی آذربایجان استان و های کشوربانک عملکرد بررسی

 سال در میلیارد ریال 35918 از درصد 61 ساالنه رشد متوسط با استان ها دربانک نزد های مردمسپرده حجم که دهدمی

 های کلسپرده مانده میزان از استان سهم کاهش که نشانگر است رسیده 1393 سال در ریال میلیارد 212760 به 1385

 استان در نفر هر به ازای استان سپرده مانده میزان باشد. درصد می 6/2 به درصد 83/2 از مورد بررسی یدوره طی کشور

های استان بین در و بوده پایین بسیار ریال میلیون 106 با متوسط کشور با مقایسه در که است ریال میلیون 8/55 حدود

 شکل به اندازیا پس و گذاریسپرده یانگیزه بودن پایین گرنشان امر این ت.اس شده واقع سیزدهم یرتبه در کشور

 باشد. استان می داخل گذاری درسرمایه

 ها،بانک نزد های مردمسپرده مجموع از دهد کهنشان می 1392 سال ها دربانک نزد های مردمسپرده ترکیب بررسی

های سپرده به درصد 34انداز، پس یالحسنههای قرضسپرده به درصد 6 های دیداری،سپرده به درصد 13 حدود

 .است داشته اختصاص سایر به درصد 96/5و  گذاری بلندمدتهای سرمایهسپرده به درصد 7/37 مدت،گذاری کوتاهسرمایه

 ریال میلیارد 35918 از درصد 43 رشد ساالنه متوسط ها بابانک اعطای تسهیالت یمانده 1393-1385 زمانی یهدور در

 یمانده از استان سهم فاصله همین در و است یافته افزایش 1393 سال در میلیارد ریال 160745 به1385 سال در

 2/42 حدود استان در نفر هر ازای تسهیالت به میزان ت.اس رسیده درصد 39/2 به درصد 83/2 از کشور کل تسهیالت
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 در بین پانزدهم یرتبه حائز و بوده پایین بسیار ریال میلیون 5/87 با کشور با متوسط مقایسه در که است ریال میلیون

 باشد.های کشور میاستان

 هایکمیت از یکی و گرفته قرار استفاده کالن مورد سطح در های اقتصادیفعالیت شاخص به عنوان داخلی ناخالص تولید

 ریال میلیارد 334784 استان نفت بدون داخلی ناخالص تولید 1392 سال در .است اندازه گیری تولید برای اقتصادی مهم

های استان بین در ششم یرتبه حائز و دهدتشکیل می را نفت کشور بدون داخلی ناخالص تولید از درصد 82/3 که بوده

ت. اس برخوردار داری معنی یفاصله از باشد،درصد می 5 حدود که استان جمعیتی سهم با مقایسه در باشد کهکشور می

سال  باشد. درکشور می سرانه تولید از درصد 78 معادل که استریال  هزار 88567 استانی سرانه تولید سال همین در

 میلیارد 130169 کشاورزی، درصد( به  بخش 56/16ریال ) میلیارد 58055 شده، ایجاد یهارزش افزود مجموع از 1392

 همین درد. اختصاص دار خدمات بخش به درصد( 22/46) ریال میلیارد 161977 و بخش صنعت به درصد( 13/37 ریال )

 و صنعت بخش ارزش افزوده از درصد 43/4 بخش کشاورزی، ارزش افزوده از درصد 89/4 شرقی آذربایجان استان سال

 تولید ناخالص رشد نرخ بررسی ت.اس داده اختصاص خود به را کشور کل خدمات ارزش افزوده بخش از درصد 29/3

های سال اغلب در که است آن بیانگر ملی سطح با مقایسه آن و 1392-1384های سال طی جاری قیمت به استان داخلی

 .است بوده کشور تولید رشد نرخ از کمتر شرقی و به طبع آن شهر تبریز آذربایجان استان در رشد تولید نرخ ،بررسی مورد

 نرخ از کمتر که بوده درصد 31/22 حدود های فوق درسال طی شرقی آذربایجان استان در تولید رشد میزان که به طوری

 استان تولید نرخ رشد بودن پایین در تواندمتعددی می عوامل . هرچنداست درصد 67/24 یعنیملی  سطح در تولید رشد

 میزان بودن ناکافی به مطمئناً تنزل این یهعمد قسمت ولی ،باشد مؤثر استان اقتصاد سهم تنزل و ملی سطح به نسبت

 کند. تأیید می را آن ها نیزسال این در بیکاری نرخ افزایش روند که موضوعی ؛گرددباز می های قبلگذاری در سالسرمایه

 اشتغال میزان و داخلی ناخالص تولید وضعیت ولی نیست خصوصی قابل دسترس گذاری بخشسرمایه میزان رقم هرچند

)فاصله 90و 85 هایسال بین در بخش شاغلین این مطلق میزان کاهش و صنعت بخش در ویژهبه، بیکاری نرخ و افزایش

 بین یآن )فاصله از های قبلسال ها وسال این گذاری درسرمایه میزان با ارتباط مستقیم که سرشماری( دو بینی 

  .است مانده  عقب کشوری متوسط استان از نیز بخش این در که دهدنشان می، تولید( دارد گذاری تاسرمایه

گذاری سرمایه میزان محاسبه امکان لذا گرددمحاسبه می افزوده ارزش روش ای و شهری بههای منطقهحساب که آنجا از

توانند نسبی می به طور که نمود مراجعه اطالعاتی و آمار به باید گذاریسرمایه میزان از اطالع برای بنابراین .ندارد وجود

 در غیرمسکونی فعالیت ساختمان یهارزش افزود مقادیر از توانمی جمله از د.نماین تبیین گذاری راسرمایه از بخشی

 انتقال و سد راه، همانند هازیرساخت گذاری درسرمایه از نمادی متغیر عمدتاً  این البته .نمود ای استفادههای منطقهحساب

 وجود مناسبی جایگزین کشاورزی یا صنعت در گرفته گذاری انجامسرمایه تبیین در ولی بوده دولتی اکثراً که است نیرو

 صورت آن در باشد جذاب خارجی سرمایه گذار برای استان کار و کسب فضای اگر که گفت تواندیگر می طرف از .ندارد

 و کم و گذاری خارجیسرمایه میزان اطالعات و آمار از استفاده با صورت آن در است همچنین داخلی گذار سرمایه برای

 تبیین حدودی تا را استان داخل گذاری درسرمایه وضعیت -دارد وجود ثبتی آمارهای به صورت  بیش و کم که -آن کیف

 (.68: 1394کرد ) گزارش کار استان آذربایجان شرقی، 

های هیئت پذیرش و اعزام و گذاریهای سرمایههای فرصتهمایش برگزاری یحوزه در آذربایجان شرقی استان هرچند

 دارد، کشاورزی حتی و معدنی صنعتی، های گردشگری،فعالیت در یهای مناسبظرفیت ت واس بوده پیشرو ،خارجی

 گذاری خارجیسرمایه جذب خصوص درد. نمای عمل موفق چندان خارجی و گذاری داخلیسرمایه جذب در است نتوانسته
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 در 1394 سال اول ماه شش تا 1366 سال از یافته انجام گذاری خارجیسرمایه کل ت.اس منوال همین به وضعیت نیز

گذاری سرمایه از استان سهم نسبت .است رسیده بهره برداری به طرح 51 جمعاً و باشددالر می میلیون 400 حدود استان

 بوده 24/0 حدود 1392 سال در کشور (نفت بدون) تولید ناخالص از استان سهم به نفت( کشور ) بدون خارجیمستقیم 

گذاری سرمایه ورودی جریان از کشور اقتصاد از خود سهم میزان به استان صورت آن در ،برسد یک به آن میزان اگر .است

 سهم که است حالی در آن هم و باشدیک می از کمتر بسیار نسبت این که حالی رد ت.اس برده سهم نیز خارجی مستقیم

  .است کمتر بسیار نیز کشور از آن جمعیتی سهم به نسبت استان اقتصاد

 حیث از یکشور متوسط با مقایسه در استان این کار و کسب فضای خصوص در های مجلسپژوهش مرکز در گزارش

 ست.ا داده اختصاص خود ها بهاستان سایر بین در را ام 21 رتبه و نبوده برخوردار مناسبی وضعیت از کار و کسب فضای

 استان کار و کسب محیط یگانه 22های مؤلفهی درباره های اقتصادیتشکل ها وبنگاه از نظرخواهی نتایج که طوریبه

 .دارد قرار نامناسبی وضعیت در 10 از 24/7 متوسط امتیاز کسب با استان آذربایجان شرقی دهدکهنشان می

 اعمال ها، کبان از تسهیالت دریافت مشکل ،اولیه مواد قیمت در های بی ثباتیشاخص شده، بررسی شاخص 22 از

 ترین مشکلبه عنوان مهم ای،هتعرف موانع و ارز مدیریت ضعف و سرمایه بازار ضعف، کشور ایران المللی علیههای بینتحریم

ی همه دهدکهنشان می در تبریز کار و کسب شاخص بررسی اند. لذاشده شناخته شهر تبریز در اقتصادی هایبنگاه

 وضعیت از حاکی ملی( گانه 22شاخص های و های ترکیبیشاخص جهانی، های بانک)شاخص استفاده های موردشاخص

 در و است شهرهای بزرگ کشور متوسط به تبریز نسبت در کار و کسب فضای بهبود و تولید اشتغال، وضعیت نامناسب

 .دارد قرار نامطلوبی وضعیت در کشور میانگین به نسبت در تبریز کار و کسب فضای که گرفت نتیجه توانکلی می حالت

های قابلیت دارای های اقتصادیزیرساخت لحاظ به شرقی و شهر تبریز آذربایجان استان که است حالی در وضعیت این

 مختلف مناطق در اقتصادی یویژه یمنطقه چهار ارس، صنعتی و تجاری آزاد یمنطقه وجود  از جمله است. توجه درخور

 یهسابق و فعال خصوصی بخش وجود ،4CIS کشورهای بازارهای به دسترسی غیرفلزی، و فلزی غنی معادن وجود استان،

 بخش در آن مهم و قوت نقاط از که استان در مختلف نقاط در متعدد صنعتی نواحی و هاشهرک وجود تجارت، طوالنی

 .آید شمارهب توانداقتصاد می

مام تتر از همه تأمین  مالی نیمهگذاری و نیز مهمهای مهم سرمایهها و پروژهمالی واحدهای تولیدی و طرح تأمینموضوع 

به ، نطقهاقتصادی و هنری در م ییابی به توسعهز موضوعات مهم به منظور دستا ،ق مختلفاستان و شهر تبریز از طر

  آید.شمار می

تسهیالت، میزان بخشودگی  های تمدیدتوان به نبود اختیارات بیشتر از جمله مجوزهای این حوزه میترین چالشاز مهم

عدم وجود نمایندگی صندوق توسعه ملی  ،یزبانکی استان و به تبع آن شهر تبر یها و غیره است. در شبکهخیر وامأجرائم ت

از قبیل اخذ )و متمرکز بودن امور مربوط به صندوق توسعه ملی کشور در تهران، طی مراحل و فرآیندهای طوالنی اداری 

صاحب پروژه و  ، بررسی موضوع استفاده از منابع مالی خارجی در خود وزارتخانه62مجوز شورای اقتصاد، اخذ مجوز ماده 

 باشد.استفاده از تسهیالت مالی خارجی می غیره( در

 گذاری بخش خصوصیی اقتصادی و هنری شهر تبریز از نظرگاه سرمایهعوامل تأثیرگذار در توسعه

االتی پیرامون سن، جنسیت، مدرک تحصیلی و... از پاسخگویان پرسیده ؤبه منظور بررسی نمونه مورد مطالعه در ابتدا س

 . در واقعنفر مرد بودند 231نفر زن و  153 ،گوپاسخ 384. از شودبه تفصیل شرح داده میمده آبه دستهای شد که یافته

                                                           
4Commonwealth of independent states)   
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 ،گویاندر رابطه با سن پاسخ .شوندگویان را شامل میاز پاسخ %60.2گویان و مردان از پاسخ %39.8در این پژوهش زنان 

 %14.4سال و  50تا  40بین  %17.4سال،  40تا  30بین  %36.2، سال 30از ایشان کمتر از  %32نشان داد که  هایافته

افراد دارای  13.5های پژوهش در ارتباط با مدرک تحصیلی افراد نشان داد که %سال سن دارند.  از سویی یافته 50باالتر از 

از افراد  %14.3افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و  %26.6،  افراد کارشناسی %45.6مدرک دیپلم و فوق دیپلم، 

  .باشندداری مدرک دکتری می

از میزان قابل قبولی برخورداراست.  0.76االت مربوط به بررسی نقاط قوت با مقدار ؤنتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد س

باالی  باشد که میزان ضریب پایاییمی "0.713تا  0.505"ها بین چنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که بار عاملی آیتمهم

االت مربوط به بررسی نقاط قوت از میزان روایی و پایایی قابل ؤباشد متغیرها از پایایی مطلوبی برخوردارند در نتیجه س 0.7

از میزان قابل  0.823ها با مقدار که عامل فرصت دادایج آزمون آلفای کرونباخ نشان نتچنین هم .هستندقبولی برخوردار 

بنابراین  است. "0.757تا  0.56"ها بین چنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که بار عاملی آیتمقبولی برخورداراست. هم

 .برخوردارند تمامی متغیرهای این پژوهش از پایایی مناسبی

از میزان قابل قبولی  0.877نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که سواالت مربوط به بررسی نتایج با مقدار از طرف دیگر 

در نتیجه  .باشدمی "0.855تا  0.635"ها بین چنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که بار عاملی آیتماست. هم خورداربر

 از میزان روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. ،االت مربوط به بررسی تهدیدهاؤس

از میزان قابل قبولی  0.676ها با مقدار عفاالت مربوط به بررسی ضؤکه س حاکی از آن استمون آلفای کرونباخ نهایتا، آز

بنابراین تمامی  است. "0.709تا  0.626"ها بین چنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که بار عاملی آیتماست. هم برخوردار

بررسی االت مربوط به ؤبا توجه به نتایج به دست آمده، سمتغیرهای این پژوهش از پایایی مناسبی برخوردارند، در نتیجه 

 ها از میزان روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است.ضعف

 صورت گرفت: SWOT های قبلی، تجزیه و تحلیل بر اساس ماتریسدر گام بعدی با توجه به یافته

یکدیگر، ها با ی این مؤلفهه میزان اهمیت هر مؤلفه و مقایسهدر تکمیل جدول تحلیل عوامل داخلی، در ستون دوم با توجه ب

ای باشد که مجموع مقدار این ضرایب باید به گونه .شودضریب اهمیت بین صفر و یک به آن مؤلفه اختصاص داده می

و به لحاظ جدی  3یا  4به ترتیب رتبه  ،هاها، یک باشد. در ستون سوم با توجه به عالی یا معمولی بودن قوتضرایب مؤلفه

شود. در صورتی که جمع کل امتیاز نهایی عوامل داخلی اختصاص داده می 2یا  1تبه به ترتیب ر ،هایا معمولی بودن ضعف

باشد، بیانگر  2.5که این امتیاز کمتر از های آن غلبه خواهند داشت و چنانهای پیش رو بر ضعفقوت باشد، 2.5بیش از 

 .( ارائه گردیده است3ها خواهد بود. نتایج در جدول )ها بر قدرتغلبه ضعف
 زشهری شهر تبری-های توسعه عمرانگذاری خصوصی در طرحعوامل داخلی استراتژیک )نقاط قوت و ضعف( جذب سرمایه (:3شماره ) جدول

ضریب  عوامل داخلی استراتژیک)نقاط قوت و ضعف( نماد

 اهمیت

-امتیاز وزنی رتبه

 رتبه×ضریب

S1 0.819 3.9 0.21 .گذاری وجود دارددر شهر تبریز امکان سرمایه 

S2 0.173 3.85 0.045 .گذاری وجود داردعزم و اراده دولتی در شهر تبریز به منظور سرمایه 

S3 
گذاری بخش های اقتصادی به منظور سرمایهریزی احیای زیرساختبرنامه

 .شودخصوصی به خوبی اجرا می
0.063 3.3 

0.207 

S4  0.505 3.61 0.14 .استبخش خصوصی موجب ایجاد اشتغال برای مردم محلی شده 

W1 0.335 3.42 0.098 .در شهر تبریز بانک اطالعاتی جامع توسعه شهری وجود ندارد 
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W2 در شهر تبریز به  های سازمان شهرداریموریتأرسانی شهری از ممیزان اطالع

 .شودخوبی انجام نمی
0.12 3 

0.360 

W3 گذاری در شهر تبریز سرمایههای موازی شهری باعث کاهش تمایل به فعالیت

 .شده است
0.13 3.91 

0.508 

W4 گذاری بخش خصوصی در فاصله از پایتخت موجب کاهش تمایل به سرمایه

 شودشهر تبریز می
0.099 3.6 

0.356 

W5 گذاری در تبریز شده ها موجب کاهش تمایل به سرمایهعدم حمایت بانک

 .است
0.095 3.8 

0.361 

 3.626  1 جمع نهایی نمرات 

 1397محاسبات تحقیق نگارندگان،  منبع:

ها این مؤلفه یدر تکمیل جدول تحلیل عوامل خارجی، در ستون دوم جدول با توجه به میزان اهمیت هر مؤلفه و با مقایسه

باشد که مجموع  گیرد. مقدار این ضرایب باید به نحویبا یکدیگر، ضریب اهمیت بین صفر تا یک به آن مؤلفه تعلق می

و نیز با  3یا  4ها به ترتیب رتبه ها، یک باشد. در ستون سوم با در نظر گرفتن عالی یا معمولی بودن فرصتضرایب مؤلفه

خارجی  شود. در صورتی که امتیاز عواملاختصاص داده می 2یا  1توجه به جدی یا معمولی بودن تهدیدها به ترتیب رتبه 

چه های پیش رو بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد و چنانباشد، به این معنی است که فرصت 2.5در این جدول بیش از 

ارایه گردیده  (4ها خواهد بود. نتایج در جدول )ی غلبه ی تهدیدها بر فرصتباشد، نشان دهنده 2.5از کمتر از این امتی

 است.
شهری -های توسعه عمرانگذاری خصوصی در طرحعوامل خارجی استراتژیک )فرصت و تهدید( جذب سرمایه (:4شماره )جدول 

 زشهر تبری

ضریب  ها و تهدیدها(عوامل خارجی استراتژیک)فرصت نماد

 اهمیت

-امتیاز وزنی رتبه

 رتبه×ضریب
O1 0.296 4 0.074 .شهر تبریز شودی هنری در توسعهتواند موجب توسعه اقتصادی  می 

O2 0.2556 3.6 0.071 .های استفاده از منابع در شهر تبریز شودتواند موجب بهبود روشتوسعه اقتصادی می 

O3 0.3042 3.9 0.078 .تواند موجب افزایش کارایی اقتصادی تبریز شودتوسعه اقتصادی  می 

O4 0.26358 3.82 0.069 .شود فرهنگی و هنریتواند موجب افزایش سطح امکانات توسعه اقتصادی  می 

O5 0.31372 3.41 0.092 .تواند موجب تقویت نهادهای مردمی در شهر تبریز شودتوسعه اقتصادی  می 

O6 تواند موجب افزایش امکانات بهداشتی و رفاهی در سطح شهر تبریز توسعه اقتصادی  می

 .شود
0.075 3.52 

0.264 

O7 گذاران بخش خصوصی افزایش تمایل سرمایه تواند موجبمیزان توسعه اقتصادی  می

 .شود
0.07 3.72 

0.2604 

O8 0.25146 3.81 0.066 .تواند موجب افزایش مزیت رقابتی شهر تبریز شودتوسعه اقتصادی می 

O9 0.1335 1.5 0.089 .شودتواند موجب حفظ معماری تبریز میتوسعه اقتصادی  می 

T1 0.0742 1.4 0.053 .شهر تبریز باال استگذاری بخش خصوصی در ریسک سرمایه 

T2 0.1445 1.7 0.085 .های دولتی در شهر تبریز ناهماهنگی وجود داردبین ارگان 

T3 0.1056 1.6 0.066 .در شهر تبریز بروکراسی اداری وجود دارد 

T4 گذاری تا چه میزان یکسو های بخش خصوصی و شهرداری در زمینه سرمایهبرداشت

 .نیست
0.06 1.9 

0.114 
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T5 گذاری اعتماد توان به تصمیمات دولتی به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایهنمی

 .کرد
0.052 1.8 

0.0936 

 2.874  1 جمع نهایی نمرات 

 1397محاسبات تحقیق نگارندگان،  منبع:

 

آمده از ماتریس ارزیابی به دست ینمره( و بر اساس نتایج مصاحبه و استخراج اطالعات پرسشنامه، 3با نگاهی به جدول )

کند روی منطقه بر نقاط ضعف غلبه می این عدد بیانگر آن است که نقاط قوت پیشِ  .است 3.626عوامل داخلی برابر 

نتیجه گرفته  2.874آمده ی به دستو نمره( 4چنین با بررسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی جدول )(. هم2.5≤3.626)

ها توان در انتخاب استراتژی(. از این نتایج می2.5≤2.874روی منطقه بر تهدیدها غلبه دارند ) های پیشِصتشود که فرمی

 و تشکیل ماتریس از عوامل داخلی و خارجی استفاده کرد.

. دهدمی قسمت جداگانه قرار 4های مختلف سیستم را به صورت نمودار در های اجرایی، بخشها و اولویتماتریس استراتژی

آورد که اثرهای مورد انتظار تصمیمات استراتژیک ی ماتریس، چنین امکاناتی را به وجود میهای قبل و بعد از تهیهبررسی

ها در دو بعد اصلی شکل های اجرایی بر اساس استقرار دادهها و اولویتبینی گردد. ماتریس استراتژیبر سیستم پیش

 گیرد:می

 شود.ها نشان داده میXماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محور جمع امتیاز نهایی  .1

 شود.ها نوشته میYجمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر محور  .2

( 2.5 تا1) ( و ضعیف4تا  2.5) های اجرایی، این نمرات در یک طیف دو بخشی قویها و اولویتدر ماتریس استراتژی

ات عوامل خارجی و داخلی در مورد مطالعه از نظر نمر یچه موقعیت منطقهدر این ماتریس، چنان شوند.میبندی طبقه

سوم باشد،  یچه در خانهچنان ،رقابتی دوم باشد، استراتژی یاگر در ناحیه ،ی اول نمودار باشد، استراتژی تهاجمیناحیه

(، با 4در شکل ) گردد.چهارم باشد، استراتژی تدافعی پیشنهاد میی و سرانجام، اگر در ناحیه کارانهمحافظه استراتژی

های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بر روی آن، استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و استقرار نمرات ماتریس

و  3.626ها، Xگردد. چون جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بر روی محور موقعیت استراتژیک یک منطقه مشخص می

است؛ طبق اصول مدیریت استراتژیک،  2.874ها، Yآمده از عوامل خارجی بر روی محور چنین جمع امتیاز به دستهم

کارانه ه متناسب با آن، استراتژی محافظهگردد کسوم تعیین می یمورد مطالعه در ناحیه یموقعیت استراتژیک منطقه

(WOانتخاب خواهد شد و ماتریس برنامه ) های های این منطقه با ترکیبی از استراتژیکمی استراتژیک، استراتژیریزی

 ( قرار خواهند گرفت.SOو  WTدو منطقه احتمالی آن )
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 SWOT  های اجراییها و اولویتماتریس استراتژی -4ل شک

 1397محاسبات تحقیق نگارندگان،  منبع:

 SWOTها بر اساس مدل ی استراتژیهئارا

و  IFEهای ها از ماتریسها( آنو ضعفها ها و تهدیدها( و عوامل درونی )قوتپس از شناسایی عوامل محیطی )فرصت

EFE  وارد ماتریسSWOT ؛شوندشده و راهبردهای ترکیبی تعیین می 

 تدوین راهبردها  SWOTالف. تشکیل ماتریس

آورد. البته در جریان عمل، برخی از راهبردها دوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهم میت امکان SWOTماتریس 

آیند. در واقع، بر حسب وضعیت سیستم زمان هماهنگ با یکدیگر به اجرا در میداشته، یا به طور هم پوشانیبا یکدیگر هم

 توان تدوین کرد:گری متفاوت هستند، میکنش یچهار دسته راهبرد را که از نظر درجه

 :((SOراهبردهای رقابتی/ تهاجمی

SO1  :ی اقتصادی و هنریتوسعهگذاری بخش خصوصی به منظور عمران شهری و کید بر افزایش سرمایهأت. 

SO2 :اقتصادی و های و تسریع دادن به برنامه کاری سازمان ی اقتصادیشهری از طریق توسعه یشناسایی مسائل عمده

 .شهریهنری 

SO3 :ردمیایجاد بانک اطالعات جامع عمران شهری و تقویت نهادهای م. 

SO4 :فرصت  گیری ازشهری با بهره یتالش در جهت توانمندسازی شهروندان در تأمین و حفظ سالمت خود و جامعه

 .وجود رابطین بهداشت در شهر

 :(STراهبردهای اقتضایی)

:ST1  های مختلف برای کاهش آلودگی هوا و صدا در سطح شهرگیری از پوشش گیاهی در مقیاسبهره. 

:ST2  محیط با مشارکت جامعه شناسانهزیبایی سازی و بهبودمحیط، خانه بهسازی. 

ST3  :در سطح شهر اقتصادی و هنری های نیمه تمامپیگیری طرح. 

:ST4  کل آموزش  یهای همگانی در زمینه بهداشت و سالمت اجتماعی )سالم زیستی( با همکاری ادارهتوسعه آموزش

 توانمندسازی شهر. ندی تالش در جهتوشهرهای و مشارکت

 :((WOراهبردهای  انطباقی
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WO1بخش خصوصیگذاری های اقتصادی به منظور سرمایهریزی احیای زیرساخت: برنامه. 

WO2  :و گذاری در شهر تبریزهای موازی به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایهکاهش بروکراسی اداری و فعالیت 

 .های خالی در سطح شهربا استفاده از زمینو هنری اقتصادی  یبه منظور توسعه پذیرمناسب و امکانهای تهیه برنامه

WO3  :ها افزایش اختیارات آن یکردن زمینهاهای مناطق و محالت شهری و فراهمحمایت و پشتیبانی از انجمن شور

 .در مدیریت خدمات شهری

WO4گذاری بخش خصوصیتمایل به سرمایههای دولتی به منظور افزایش : ایجاد هماهنگی بین دستگاه.  

WO5گذاری در منطقه: ارائه تسهیالتی به بخش خصوصی به منظور افزایش سرمایه. 

 :((WTراهبردهای تدافعی

WT1همکاری  یمند شدن از شیوهمدیریت و حل مشکالت شهری با بهرههای مقامات دولتی در اعمال : افزایش توانایی

 .مدیریت شهری در تحقق توسعه شهری یدر راستای کاهش نقش یک جانبه )بین بخشی( و همیاری مردم

WT2 :مندی شهروندان از مدیریت شهریتالش در جهت افزایش میزان رضایت. 

WT3 :ها و نهادهای مسئول به رسانی و آگاه نمودن مردم از ضوابط و معیارهای طرح تفضیلی شهر توسط دستگاهاطالع

 محیطی و منطقی نمودن روند توسعه شهری.یست زمنظور کاهش تخریب 

 ب. انتخاب راهبردهای قابل قبول:

گردد. بنابراین با توجه به شناخت نقاط ضعف و قوت  راهبردهای قابل قبول از میان راهبردهای جدول فوق انتخاب می

گذارد و با جمع فراوانی که میتهدیداتی که در خارج از منطقه وجود دارد و تأثیرهای  ها ومطالعه و فرصتمورد یمنطقه

 در منطقه ارائه داد.   اقتصادی و هنری یبرای توسعهتوان راهبرد مناسبی را می ،هاامتیازات آن

های شهری منطبق با شرایط مناطق میزبان، کانون یبرای توسعه ،SWOTآمده از تحلیل با توجه به نتایج به دست

 گردد.ی( ارائه م5راهبردهای زیر در جدول )
  QSPMهای انتخاب شده براساس استراتژی (:5شماره )جدول 

 های انتخاب شدهاستراتژی ردیف

1 WO1گذاری بخش خصوصیهای اقتصادی به منظور سرمایهریزی احیای زیرساخت. برنامه.  

2 SO1اقتصادی و هنریی توسعهگذاری بخش خصوصی به منظور عمران شهری و کید بر افزایش سرمایهأ. ت. 

3 SO3. ایجاد بانک اطالعات جامع عمران شهری و تقویت نهادهای مردمی. 

4 WO4. بخش خصوصیگذاری های دولتی به منظور افزایش تمایل به سرمایهایجاد هماهنگی بین دستگاه. 

5 WO5. گذاری در منطقهارائه تسهیالتی به بخش خصوصی به منظور افزایش سرمایه. 

 1397محاسبات تحقیق نگارندگان،  منبع:
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 گیرینتیجه

قانون  این .است شده ریزیهپای هزینه و درآمد نظام بر هاستشهرداری قانون از برگرفته که های کشورشهرداری نگرش

 در زمان که نگرش این د.بینآن می با موضوعات مرتبط و شهری خدمات بهای و عوارض وصول راه از را درآمد اصلی منابع

 و پیچیدگی شهری مدیریت و اقتصاد یعرصه در جدید پارامترهای ورود با اکنون بود، کارآمدها شهرداری قانون وضع

 این زمینه، در ست.ا داده دست از شهرداری درآمد اصلی بخش عنوان به را خود کارایی آن یسازنده عناصر و عوامل

 که باعث شده است، اقتصادی رکود و های رونقدوره تأثیر تحت بسیار که درآمدی منابع به شهر و شهرداری وابستگی

 و به باشند گیریتصمیم قدرت فاقد های مختلفحوزه در اقدامات اجرای ریزی وبرنامه گذاری، سرمای ها درشهرداری

خود  های جاریهزینه پرداخت به قادر حتی شرایط برخی در که طوری به کنند؛ اقدام آن عوامل و بازار از متأثر شدت

چند  در درآمد تولید عدم از ناشی اقتصادی مشکالت د.کنن پرداخت طوالنی تأخیرهای با را خود پرسنل حقوق و نبوده

های دوره از یکی نقدینگی، کاهش همراه به شهرها یدهمحدو در وسازساخت کاهش و زمین قیمت رکود مانند اخیر سال

 منظور به گیریتصمیم یهنقط به رسیدن برای گذارسرمایه یک از سویی .است های کشورشهرداری برای فعالیت سخت

 د.کن حاصل اطمینان خود یهسرمای به تعرض عدم و مالکیت حق و خود فعالیت سودآوری از بایستگذاری میسرمایه

 طوری به کند؛بررسی می را خود آتی زیان گذاری سود وسرمایه به خود یسرمایه تخصیص از قبل گذارسرمایه چنینهم

 حداکثر ،پروژه فعالیت یدوره کل در دهد که اختصاص هایی فعالی چه به را خود منابع که گیردتصمیم می وی که

چشم چهچنان که معنا بدین د.گذاری تأثیر گذارنسرمایهنوع  در های اقتصادیمؤلفه منظر این باشد. از داشته را بازدهی

 سوق بلندمدت و گذاری فیزیکیسمت سرمایه به گذارهسرمای باشد، اقتصادی ثبات و سرمایه امنیت از حاکی آینده انداز

 و احتکاری های خدماتی،گذاریاقتصادی، سرمایه ثباتیبی گذاری وسرمایه امنیت نبود تصور در و کرد خواهد پیدا

 گرفت.  خواهد شکل معامالتی

گیر نبوده شهری چشم تصادی و هنریقی اهگذاری بخش خصوصی در رشد و توسعهر چند میزان سرمایه ،از سوی دیگر

ترین دلیل گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، مبین آن است که عمدهاما مطالعه و بررسی سرمایه ،است

بخش ترینبخش خصوصی بوده است. از مهمگذاری گذاری، به ویژه سرمایهکاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه

 ی اقتصادی و هنریههای توسعثر واقع شود، تأمین  مالی پروژهؤمگذاری تواند از طریق سرمایههایی که بخش خصوصی می

ها و شوراهای اسالمی در کشور ما با حفظ اصول و مبانی اسالمی و ایرانی بر باشد. اگرچه شهرداریها میتوسط شهرداری

دولتی و شخصیت حقوقی ی و درآمدی با توجه به ماهیت غیریعنی از دو دهه پیش، از نظر مال 1362اساس قانون سال 

و تصویب  های علمی و اجرایی دقیقی برای تحقق این هدف راهبردی تدویناند، ولی متاسفانه برنامهخود مستقل اعالم شده

های اعتبار از محل تأمیندولتی ربینی منابع غیپیش و مالی و درآمدیاستقالل برای م شرط الزنشد. به عبارت دیگر پیش

ها در راستای انجام خدمات که در شرایط فعلی منبع اصلی تأمین درآمد شهرداری. با اینفراهم نشده است غیر دولتی

یت این است که این باشد ولی واقععمومی، تصویب عوارض و بهای خدمات با استفاده از اختیارات شوراهای اسالمی می

ها و منابع درآمدی، شهرداری یهمنبع و راهکارها کافی نبوده و در آینده و در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسع

شده و اهند شد. با بررسی الگوهای تجربهخوی اقتصادی و هنری شهرها مواجه در توسعهشوراهای اسالمی با مشکل جدی 

های جدید ها باید شیوهرسد که این نهادها به نظر میها و دهیاریفعالیت و تأمین  اعتبار و ارائه خدمات شهرداری ینحوه

. موارد ذکر شده اهمیت و ضرورت این تحقیق را نشان را در پیش بگیرندگذاری اعم از داخلی و خارجی و حمایت از سرمایه
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گذاری ی سرمایهاستراتژی در حوزه ن که شهرداری کالن شهر تبریز، موارد ذیل را به عنوانعالوه بر این با توجه به ای .دهدمی

 دهیم:پیشنهادات پژوهشی خود را ارائه می ،و مشارکت در نظر گرفته است

  .اقتصادی و هنری شهریهای ویژه به منظور افزایش کیفیت پروژههای اقتصادی منطقه بهاز پتانسیلبررسی استفاده  -1

 آن.اصلی های های موازی در شهر تبریز و شناسایی ریشهبررسی علل برورکراسی اداری و سیستم -2

 .بندی جغرافیاییالگوی شهری برمبنای زون یارائه -3

 .های اقتصادی و هنریها در عرصهو کار کسب مجوزهای صدور یکپارچه مدیریت و دهی سامان -4

 .های مرتبطدستگاه یکلیه در کار و کسب فضای های بهبودکمیته تشکیل -5

استان و مرکز  یرتبه منطقی جهت ارتقای خصوصی های بخشتشکل همکاری با کار و کسب محیط مستمر پایش -6

 .آن
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 و مآخذ:  منابع

 ها:کتاب

 .انتشارات دانشگاه اصفهان :اصفهان .اقتصاد کالن .(1384) .بختیاری، صادق

 .وزارت اقتصادی و دارایی تهران: .سازی در ایرانارزیابی عملکرد سیاست خصوصی .(1382) .کمیجانی، اکبر

 .گذاری شهرداری تبریزمعاونت اقتصادی و سرمایه. (1394) .ریزی استان آذربایجان شرقیگزارش کار برنامه

های نوین تأمین مالی در واگذاری پروژهنظام  خصوصی: -مشارکت عمومی .(1388) .هیبتی، فرشاد، احمدی، موسی

 المللی توسعه نظام تأمین  مالی در ایران.اولین کنفرانس بین .های مرکزی و محلی به بخش خصوصیزیرساختی دولت

 مقاالت:

امل )مورد صیانت از جمعیت شهری در برابر تهدیدات دشمن با رویکرد پدافند غیرع" .(1396) .ارشادمنش، حمیدرضا

 .409-429، صص49مدیریت شهری، شماره  کالنشهر تهران(.مطالعه 

بررسی عملکرد مدیریت شورایی در پایداری کالبدی و فیزیکی " .(1395) .، ابراهیمزاده اقدامشریف ؛اکبر ،اصغری زمانی

 .1-17صص(، 56) 20شریزی، نشریه جغرافیا و برنامه ."محالت شهری پیرانشهر

 بر درآمد بر و مالیات مصرف بر مالیات بلندمدت و مدت کوتاه آثار بررسی" (.1394) .فاطمه تراب، م؛مسل ب،انصاری نس 

 .57-78صص(، 12) 3 ش اقتصادی، و های مالیسیاست نامهفصل ."ایران اقتصاد در خصوصی بخش مصرف

خصوصی واقعی در بخش صنعت گذاری ثابت اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه" (.1393. )لیال، احمدی ؛قیهر ،ترکی سمائی 

 .93-111صص، 70 شماره نامه بازرگانی،پژوهش ."اقتصاد ایران

گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه، مجله اطمینانی بر سرمایه تحلیل اثر نا" .(1392) .مریم ،فراهانی ؛لیال ،ترکی 

 .151-167 صص (،20) 5شماره ."ایاقتصاد و توسعه منطقه

گذاری تأثیر  رقابت بازار بر تصمیمات سرمایه" .(1392) .، مجید و عزیزاللهی، بهمنرحیمیسیداحمد،  ،سلطانیخلیفه 

 81- 96 صص ،1شماره های حسابداری، فصلنامه بررسی ."های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

، 33ه شمارطالعات هنر اسالمی، ، م"نقش آموزش در توسعه کارآفرینی صنایع دستی ایران" (.1398. )دهدهجانی، جواد

 .148-163صص

گذاری بخش خصوصی در شناخت و تحلیل موانع پیش روی سرمایه" .(1394) .امینخراسانی، محمد ؛رجایی، عباس

 شماره ریزی شهری،ای جغرافیای برنامههپژوهش ."شهرداری تهران(10های عمرانی شهری )مطالعه موردی: منطقه پروژه

 .191-210صص ،2

پذیری مدیریت شهری ایران با اصول حکمروایی بررسی میزان انطباق" (.1398. )حسینی، عباسملک دلیر، ثریا؛رحمتی

 .164-189صص  ،33اسالمی، شماره مطالعات هنر  ."خوب شهری )مطالعه موردی: شهر کنگاور(

ثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان رهیافتی در تأمین  ؤعوامل م" .(1394) .خیز زنوزی، شاللهصبح ؛صادقی، کمال

 .153-171 صص ،11شمارهفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری،  ."های شهرداریمنابع پایدار مالی پروژه

ریزی معیارهای نظریه برنامه اولویت سنجی کاربست" .(1395) .هادی ،علیزاده و ناهید ،سجادیان ؛محمدعلی ،فیروزی

پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسالمی -فصلنامه علمی ."ریزی شهری ایرانغیراقلیدسی جان فریدمن در برنامه

 .1-21صص ، 16ش واحد اهر،
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های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت بررسی کتیبه" (.1398)رحمانی، بیژن.  حسینی، عباس وملک یی، بهناز؛قهیه

 .199-219، صص 33مطالعات هنر اسالمی، شماره  ".اجتماعی )نمونه موردی: شهر اراک(در ایجاد پایداری 

ماهنامه مهندسی  ."هنری و جایگاه نهاد آموزش در آنلی پیرامون توسعه فرهنگی، توسعه تأم" (.1388. )زاده، علیرضامهدی

 .29-36صص ، 36و  35فرهنگی، شماره 

های دولتی بر مصرف بخش ای بدهیتأثیر آستانه" .(1395) .حسن ،خداویسی و کیومرث، شهبازی ؛نگار ،وهابی اردکلو

 .111-135صص ،13شماره فصلنامه اقتصاد مقداری،  ."خصوصی در کشورهای عضو اوپک
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