
 

 اقتصوا   مویررر   تحولل  بر اخیر سال چهار عمرانی های پروژه تأثیر

 (قزورنی شهرونیان: ملر ی مطالعه) شهرونیان رضارتمنیی و شهری

 

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه اقتصاد، دانشکده استادیار *صفوی راشد

 بهشگت،،  شگهید  دانشگگاه  شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی رضازاده محمد سید

 ایران تهران،

 

 29/10/39: پذيرش 12/21/39: دريافت
 اند یافته شهری توسعه هایبرنامه در اساس، ضرورت، شهری، عموم، فضاهای امروزه :چکیده

 بگه . دارد شگهر  اجتمگاع،  -فرهنگگ،  وجهگه  تقویگت  در فضاها این نقش از حکایت امر، این که

 و کننگده تعیگین  رفتگاری،  الگوهگای،  و آورد مگ،  وجگود  به را رفتاری الگوهای فرهنگ، عبارت،،

 از اسگتفاده  نحگوه  کگه  است طبیع، پس باشند؛م، فضاها از مردم استفاده چگونگ، کنندهبیان

 که های،فعالیت چگونگ، و ماهیت. باشد متفاوت مختلف، هایفرهنگ در عموم، فضاهای این

محگی    و فرهنگگ  اساسگ،  عامگ   دو بگه  تگوان  مگ،  را گیرنگد مگ،  صگورت  شگهری  فضاهای در

 سگاکن  شگهروندان  تمگام،  نیگز  تحقیگ   آماری جامعه مکان،( نسبت داد. -فضای، خصوصیات)

 هگای  نمونگه  و انگد  برده بهره اخیر سال چند در ها پروژه این مزایای که از باشند م، قزوین شهر

 از پژوهش این. است دست آمده به قزوین، شهروند 524 از گزارش و مصاحبه طری  از آماری،

. است پیمایش، و تحلیل، -توصیف، پژوهش، روش لحاظ از و ای توسعه -کاربردی هدف، لحاظ

 و معیارهگا  خصگو   بگه  کیفگ،  هگای  روش از اسگتفاده  بگا  نیگز  اطالعگات  وتحلیگ   تجزیه روش

 عمرانگ،  هگای پگروژه  بررسگ،  مقاله، این هدف. باشد م، شهروندان از رضایتمندی زیرمعیارهای

 شگهروندان  رضگایتمندی  و شگهری  اقتصگاد  تحگول  و مگدیریت  بگر  آن تگثییر  و اخیر سال چهار

 بگه  بخش، هویت و شهروندان رضایت کالن، های سیاست که دادند تحقی  نشان نتایج. باشد م،

  هستند. عمران، های پروژه احداث در اساس، متغیر سه شهر،

رضگایتمندی   شگهری،  اقتصگاد  مدیریت، عمران،، های پروژه ،های عموم،فضا: کلیدی واژگان

 JEL R21, M11, H99, R21:بندی طبقه

 

 

 

 

 

 

  r.safavi@yahoo.com :مسئول مکاتبات*

 پژوهش، -فصلنامه علم،

 اقتصاد و مدیریت شهری

 2454-2782شاپا: 

، ISC ،SID ،Noormagsنمایه در 

Magiran ،Ensani ،RICeST 
www.Iueam.ir 

 45- 66 سیزدهم، صفحاتسال چهارم، شماره 

 5435 زمستان
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 مقدمه   -2

هگای عمرانگ،،    ترین دالی  ایجگاد پگروژه   یک، از مهم

شهروندان است. شهر تحول اقتصاد شهری و جلب رضایت 

های عمرانگ، شگاخ ،    ریزی و اجرای پروژه برنامه قزوین با

گگوردن   باعث تحول و انقالب عمران، ملموس، شده است.

بار، از مفهوم انقالب شهری استفاده کرد  برای اولین 5چایلد

ای کگگه شگگهروندان، تغییگگرات  گونگگه (؛ بگگه5476)فالمکگگ،، 

دوشد خود در شگهر  حاص  از آن را در زندگ، روزمره و آم

تگوان تغییگرات    احساس کردند و در هر منطقه از شهر، م،

رضگایت شگهروندان از    .مشگاهده کگرد   وضوحعمران، را به 

هگا، بگه    ویژه بگرای برخگ، از فعالیگت    های عمران،، به پروژه

کننگگده،  درجگگه برداشگگت و ادراا نیازهگگای فگگرد اسگگتفاده 

بهینگه کگردن   دانگان، در پگ،    بستگ، دارد. همواره جغرافگ، 

بخشگیدن   رابطه متقاب  انسان و محی  در راستای مطلوبیگت 

دان  جغرافگ،  ،2رونالگد جانسگتون  انگد.   به زندگ، انسان بوده

هگگدف بسگگیاری از  ا،زمگگان مگگ گویگگد: در سرشگگناس مگگ،

دانان در سراسر جهگان ایگن اسگت کگه بگا حگ ف        جغراف،

هگا   های شدید اجتماع، و اقتصادی، همه خگانواده  نابرابری

وانند به شغ  دائم،، مسکن سگالم، بهداشگت و درمگان،    بت

آموزش و امنیت و به طور کل،، به حدی از رضایت نسبت 

 (.  5432به کیفیت زندگ،، دست یابند )شکوی،، 

هگای اخیگر در ادبیگات     ک، از مباحث، که در سگال ی

ریزی شهری، وارد شگده و فقگدان توجگه بگه آن، در      برنامه

هگای ناکارآمگد شگهری،     گرفتگه در بافگت   مداخالت صگورت 

شگود، کیفیگت محگی  و میگزان رضگایتمندی       احساس م،

های شهری است. کیفیت محگی ، بگر    شهروندان از محی 

صگ، و کیفیگت زنگدگ،    دو موضوع، تمرکز دارد: رفگاه شخ 

شهری که رفاه شخص،، به فرد و زندگ، شهری، به محی  

مرتب  است. واژه محی  کگه ریشگه آن بگه قگرن هفگدهم      

گرفته شگده اسگت    Enyironگردد، از واژه فرانسوی  بازم،

                                                           
1- Gordon Childe 

2- Ronald Johnston 

توان محی  و مکان را مگدنرر   (. زمان، م،5478)شکوی،، 

دهنگگدگ، داشگگته باشگگد   پاسگگ کگگه خاصگگیت  قگگرار داد 

دهنگدگ، محگی ، بگه     (. میگزان پاسگ   5435پگور،   هلل)عبدا

های آن بستگ، دارد. کیفیت محی  شهری عبارت  توانای،

محیطگگ،، اجتمگگاع،، فرهنگگگ،،  اسگگت از: شگگرای  زیسگگت

دهنده  فضای، محی  شهری که نشان -اقتصادی و کالبدی

رضگایت از محگی  شگهری اسگت      میزان رضگایت یگا عگدم   

در سگال   4و مارانز نگ(. لنسی5477،  نیا و موسوی حکمت)

بیان کردند محیط، با کیفیت بگاال، رفگاه و رضگایتمندی     5373

را بگگه جمعیتگگ، کگگه در آن سگگاکن هسگگتند، بگگه واسگگطه  

های، که ممکگن اسگت فیزیکگ،، اجتمگاع، یگا       ویژگ،

. چهارده مقولگه از مشگکالت   کند باشد، منتق  م،نمادین 

اند، بگه   شهری و درصد شدت آنها که شهرداران اعالم کرده

ترتیب عبارتند از: بیکگاری، دفگن ناکگاف، زبالگه، فقگر      

آوری ناکاف، زباله، کمبود  شهری، کمبود مسکن، جمن

آب و امکانات بهداشت،، کمبود وسای  تردد عمگوم،،  

شگارکت  م ترافیک، سگرویس درمگان، ضگعیف، عگدم     تراکم

هگگای آموزشگگ،،  کگگاف، شگگهروندان، کمبگگود سگگرویس 

امنیگگت فگگردی و  هگگوا، خشگگونت شگگهری، عگگدم  آلگگودگ،

 (. 5435ها )رضویان،  تبعیض

های عمرانگ، چهگار    هدف از این مقاله، بررس، پروژه

سال اخیر شهر قگزوین و تگثییر آن بگر مگدیریت و تحگول      

منگگدی شگگهروندان ایگگن شگگهر   اقتصگگاد شگگهری و رضگگایت

سع، شده اسگت بگه دو    ،بنابراین در این پژوهشباشد.  م،

 شود:  سؤال زیر پاس  داده 

هگای عمرانگ، در    آیا شهروندان قزوینگ،، از پگروژه   -

 اند؟ چهار سال اخیر، رضایت داشته

هگای   تواند در احداث پروژه م،  آیا بخش خصوص، -

 د؟کنعمران،، رضایت اکثریت جامعه را برآورده 

 

                                                           
3- Lansing and Marans 
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 پیشینه تحقیق   -1

 های خارجی پژوهش( الف

( بگگه بررسگگ، 2227و همکگگارانش ) 5فلئگگوری بگگاه،

اند. در  عوام  تثییرگ ار بر میزان رضایت از محی  پرداخته

این تحقی ، چهار دسته از عوام ؛ شام  تصگور از محگی    

اجتمگاع،، دسترسگگ، بگگه خگگدمات، فضگگای سگگبز و روابگگ   

انگد. هگر یگک از ایگن      اجتماع،، مورد سنجش قرار گرفتگه 

اند که شاخ  فضگای   های، تقسیم شده ، به شاخ عوام 

و کیفیگت فضگای سگبز محگی  بگا       874/2سبز عموم، با 

، به ترتیب بیشترین همبستگ، را با میزان رضایت 845/2

 از محی  داشتند. 

ای متفگاوت،   ( در مطالعگه 5335و همکارانش ) 2بونز

عوامل، را که بر میزان رضایت از محی ، تثییر منف، دارند؛ 

 جمله تراکم اجتماع، در یک، از محالت شگهر رم را بررسگ،  از 

اند. استنباط ساکنان از مفهوم تراکم، منوط به عوام   کرده

الگوهای ارزیاب، رضایتمندی از محی  در  -5باشد:  زیر م،

 کالبدی مکگان مگورد مطالعگه    -های فضای، ویژگ، -2هر محله 

، تحقیگ  جمعیت، سگاکنان. در ایگن   –های اجتماع، ویژگ، -4

اجتماع،، امنیت  -سه دسته از عوام ؛ شام  تراکم فضای،

 اند.اجتماع، محی  و تسهیالت اجتماع،، بررس، شده

تحقیقات اشاره شده، بیشتر به نگواح، سگکونت، یگا    

 اند های بسیار دور احداث شده فضاهای عموم، که در سال

صگگرفاب بگگه تگگثییر ایگگن نگگواح، در تحگگول اقتصگگادی و      و

بگر   اند. تحقی  حاضر عالوه هروندان پرداختهرضایتمندی ش

چهار سگال   های عمران، وتحلی  پروژه موارد فوق، به تجزیه

کگه در رضگایتمندی شگهروندان     اخیر پرداخته و مگواردی 

تواند مثبت یا منف، واقن شود را بررسگ، کگرده اسگت.     م، 

شگگده اسگگت: آیگگا   بنگگابراین بگگه دو سگگؤال زیگگر پاسگگ  داده

های عمران، چهار سگال اخیگر،    شهروندان قزوین،، از پروژه

توانگد در احگداث    م،  خصوص، اند؟ آیا بخش رضایت داشته

                                                           
1- Fleury - Bahi 

2- Bonnes 

کند؟ ت جامعه را برآورده های عمران،، رضایت اکثری پروژه

رسان،  دادند که اطالع  شده و نتایج، نشان های ایبات فرضیه

در بین شهروندان در سطح شگهر، بسگیار ضگعیف بگوده و     

های عمرانگ، اجگرا    شهروندان، هیچ اطالع، در مورد پروژه

شده در سطح شهر ندارنگد و ایگن امگر موجگب نارضگایت،      

برخگگ، از شگگهروندان شگگده اسگگت، همانگگین واگگگ اری   

آمیز بگوده و   های عمران، به بخش خصوص،، موفقیت پروژه

بر رضایت شهروندان، بگه کیفیگت و زیبگای،     توانسته عالوه

 شهر و باال رفتن استاندارد مسکن مناسب بیفزاید.

 های داخلی ( پژوهشب

هگای انجگام شگده در     تحقیقات، در مورد تثییر پروژه

ندی شهروندان شهرها در زمینه تحول اقتصادی و رضایتم

از محی  مسکون، و همانین، فضگاهای عمگوم، شگهری    

 اند که عبارتند از:  انجام شده

هگا و   ( به بررسگ، شگاخ   5477رفیعیان و خدای، )

معیارهگگای مگگؤیر بگگر رضگگایتمندی شگگهروندان از فضگگاهای 

اند. در این مقاله سع، شگده اسگت    عموم، شهری پرداخته

تگگا بگگا شناسگگای، متغیرهگگای تثییرگگگ ار بگگر رضگگایتمندی  

هگگا و  شگگهروندان از فضگگاهای عمگگوم، شگگهری، شگگاخ   

، و واکگاوی قگرار گیگرد.    معیارهای مؤیر بر آن، مورد ارزیاب

همانین با استفاده از روش اسنادی، به بررس، تعگاریف و  

مفاهیم فضاهای عموم، شهری، عوام  مؤیر بگر محتگوای   

فضای شهری و کارکرد فضاهای عموم، شگهری پرداختگه   

شده است. نتایج، نشان دادند که سه متغیر: دسگتیاب، بگه   

یرترین خدمات، امنیگت اجتمگاع، و هویگت مکگان،، از مگؤ     

عوام  رضایتمندی شگهروندان از فضگای عمگوم، شگهری     

هسگتند. همانگگین قابلیگگت دسترسگگ، در شهرسگگازی، بگگه  

شگود. مگدیریت فرهنگگ، شگهر،      م،  فاصله و زمان، مربوط

رسگان، و اسگتفاده از مبلمگان شگهری      ارتقای نرام اطگالع 

 مناسب، از راهکارهای پیشنهادی این تحقی  هستند. 

( در تحقیقگگ،، بگگرای 5477) رفیعیگگان و همکگگارانش

هگای سگکونت،    بررس، رضگایتمندی شگهروندان از محگی    
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هگای   هگای محگی    هگا و معیگار   شهری، به تحلی  شگاخ  

اند. روش بررس،، براساس طراح،  سکونت، شهری پرداخته

ها بوده  پرسشنامه مصاحبه و در نهایت، تحلی  آماری داده

هگگای  اسگگت. سگگنجش رضگگایتمندی شگگهروندان از محگگی 

های اجتماع،؛ از جمله  کونت، شهری و تقویت مشارکتس

باشند. نتگایج پگژوهش    م، موارد مورد بررس، در این مقاله 

پ یر  حاک، از آن بودند که رضایتمندی شهروندان، اجتماع

بودن فضاها و نرارت اجتماع، بیشتر در سکونت ساکنان، 

بیشترین ارتباط را با میگزان مطلوبیگت فضگاهای عمگوم،     

 ارند. شهری د

( در بررسگگ، 5478حگگاج، اسگگماعیل، و خلیلیگگان )

های شهروندی در ارتقای مدیریت شهری و  نقش مشارکت

سگگطح رضگگایتمندی شگگهروندان، بگگه ارائگگه پیشگگنهادها و   

راهکارهای، به مسئولین در راستای مشگارکت شگهروندان   

های مگرتب  بگا    اند. این تحقی  با استفاده از نرریه پرداخته

شهرسازی، بگه مسگئله پرداختگه و سگطح      مشارکت در امر

هگای مگورد    رضایتمندی شهروندان را با متغیرها و شاخ 

نتایج ایگن  نرر؛ از جمله فرهنگ شهری بررس، کرده است. 

، نقگش  تحقی  نشان دادند کگه در ارتقگای مگدیریت شگهری    

اسگت و یکگ، از    مردم در سطح رضایتمندی، بسگیار مگؤیر   

یتمندی هگگای مگگؤیر بگگر سگگنجش سگگطح رضگگا    شگگاخ 

 باشد. م، شهروندان، نقش مردم در مدیریت شهری 

( در تحقیقگگ،، دیگگدگاه 5432روشگگن و شگگکیبای، )

شهرسازان و شهروندان را از لحاظ معیارهای رضایتمندی، 

اند. این تحقی  در جستجوی نگوع،   مورد بررس، قرار داده

پ یری نگاه  گ اری و تعیین چگونگ، و میزان تطبی  ارزش

سگگاز، بگگه مفهگگوم رضگگایتمندی از فضگگای  شگگهروند و شهر

سگگکونت، اسگگت و از نگگوع تحقیقگگات کیفگگ، و کگگاربردی   

باشد. به اعتقاد روشگن و شگکیبای،، بگه لحگاظ نرگری،       م،

های هویت، بر پایه سه عام  اساس، انسان، محی  و  مقوله

فرهنگ در فضای سکونت،، مطالعه و مصگادی  آن نیگز در   

هگای   ، و ویژگگ، قالب سه عنصر متشکله حس مکان، معن

 اند. کالبدی برای رضایتمندی، ارزیاب، و تحلی  شده

 

 مبانی نظری   -9

انگد کگه در مدیترانگه شگرق، و      تحقیقات نشگان داده 

( 5245227خاورمیانه، شهرهای، مثگ  دمشگ  )جمعیگت    

( در قبرس، ناکاف، 567722در سوریه و نیکوزیا )جمعیت 

. مشک  استترین  ونق  عموم،، جدی بودن امکانات حم 

( در فلسگطین،  557422های رفه و غزه )جمعیت در شهر

تگرین مشگک  شگهرهای ایگن      ها به عنوان جدی زیرساخت

و شهرداران این شگهرها بگر کمبگود جگاده     باشد  کشور م،

انگد.   صاف و آماده، به عنوان یک مشک  جدی اشاره کگرده 

( در کگگره، ازدحگگام 4455837در شگهر پوسگگان )جمعیگت   

(. در 5435ترین مشک  شهر است )رضویان،  ترافیک، مهم

بیشگگتر شگگهرهای اروپگگای،؛ مثگگ  بولونیگگا، ورشگگو و پگگرا ، 

اشگد. بگا وجگود ایگن     ب ترین مشک  شهر، ترافیگک مگ،   مهم

تواننگد   مگ،  هگای عمرانگ،    مشکالت در سراسر دنیا، پگروژه 

مؤیرترین نقش را در از بین بگردن ایگن مشگکالت داشگته     

هگای متنگوع و    شگهرها، معمگوالب جاهبگه   باشند و همانین 

هگگا، بناهگگای یگگادبود، تئاترهگگا،     بزرگگگ، شگگام : مگگوزه  

، هگا، شگهربازی، مراکگز خریگد     های ورزش،، پارا استادیوم

های، مربوط به حوادث  مناطق، با معماری تاریخ، و مکان

مهم با افراد مشهور را دارند که باعگث جگ ب گردشگگران    

در تعیین بنابراین  .(Timothy, 1991)شوند  بسیاری م،

های شهری باید در مگوارد   های توسعه و سیاست استراتژی

های بیشتری انجام شود. در آغاز هر  بیان شده باال، بررس،

، الزم اسگت  توسگعه  ریزی شگهری در اسگتراتژی   نوع برنامه

عوام  زیر به طور اساس، تحلی  شوند و تعاریف مختلف،، 

 بررس، شوند:  
توانگد رضگایت    مگ،   ( استراتژی انتخاب،، تا چه حد5

 اکثریت مردم شهری را فراهم کند؟
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توانند نیازهای اساسگ،   م، ( اکثریت مردم، چگونه 2

 خود را برطرف کنند؟

 و توجگه  هگا،  دگرگگون،  ایگن  با همگام از یک طرف،

دیگر  زمان هر از بیش شهرها، مدیریت و ریزان برنامه تثکید

 شهری، معطگوف  زندگ، ملموس ابعاد و تر پایین سطوح بر

 و مسگائ   پیایگدگ، . (Fridman, 1993)اسگت   شگده  

 ایگن  وجگودی  واقعیت با را ریزان برنامه تنها نه آن، اهمیت

 هگای  روش دارد وا مگ،  را آنهگا  بلکگه  ،کگرده  رو روبه پدیده

 و نو افکار با و کنند رها را شهری و اقتصاد مدیریت پیشین

 بپردازنگد. امگروزه،   مسائ  این با مقابله به نوین، های روش

 نگوین،  اتخاه مگدیریت  و شهریاقتصاد  مدیریت در تحول

 پایگدار  رشگد  منرگور  بگه  شهری امور اداره از: است عبارت

 تبعیت و داشتن نرر در محل، )با سطح در شهری مناط 

 ایگن  اجتمگاع،(.  و اقتصگادی  هگای ملگ،   سیاست اهداف از

 اجتماعگات  بگر  تثکید با اقتصاد شهری مدیریت نوین روش

 تمرکززدایگ،  ثلهمسگ  از ناگسستن، بخش توان م، را محل،

(. از طرف 5432دانست )فن، و صارم،،  اخیر های سال در

 هگر  بدین معناست که ای، محله مقیاس در پایداریدیگر، 

 برخوردار محله آن در زندگ، مزایای و حقوق از شهروندی،

 بگر  کگه  هگای،  گیگری  تصمیم و عملکردها مقاب  در و است

 مسگئول  اسگت،  تثییرگگ ار  اش محلگ،  سرنوشگت اجتمگاع  

 تگا  مگوارد  تگرین  گسگترده  از توانگد  م، حقوق این د.باش م،

واحد مسکون،، تا مگدیریت  در  امنیت جمله ترین؛ از جزئ،

را نیگگز شگگام  شگگود    5در سگگطح واحگگدهای همسگگایگ،  

(Barton, 2003). 
تواند در میان شهروندان  م، ، زمان، 2رضایت همگان،

 شگادکام،، گیر شود که رفاه اجتماع را در پ، داشته باشگد.   همه

و  هگا  ها، برتگرین  تثمین امنیت، اشتغال، مسکن، نیازها و ضرورت

انداز رفاه اجتماع،  ها و عدالت، اجزای اصل، چشم ارجحیت

نامه دهخگدا،   در لغت(. 5478دهند )صفری،  م، را تشکی  

                                                           
1- Neighborhood 

2- Social Welfare 

 رضایتمندی؛ به معنای خوشگنودی و بگرآورده شگدن تمگایالت،    

تواند به عنوان حالت،  م،  ،تعریف شده است و به طور کل،

مطرح شود که در آن، توقعات یک فگرد، در حگد مطلگوب،    

ترین مفاهیم، کگه بگا کلمگه     یک، از مهمشود.  م، برآورده 

شهر رابطه تنگاتنگ، دارد و ابعاد اجتماع، و سیاس، آن را 

کنگد، واژه شگهروندی اسگت. شگهروندی بگه       تر مگ،  نمایان

رد در واحگد سیاسگ،   به معنای تابعیت یک ف ،صورت کل،

است؛ امگا امگروزه ایگن      شهر و حقوق مترتب بر آن -دولت

 بیشتری یافتهمفهوم در ادبیات مطالعات شهری، گسترش 

 (UNESCO Institude for Education, 2002). اسگت 

مفهوم شهروندی و مفاهیم منفک از آن؛ ماننگد مشگارکت،   

مسگگتلزم برخگگورداری از حگگ  وسگگیله، فضگگا، فرصگگت و در 

صورت لزوم، پشتیبان، و حمایت برای حضور، تثییرگ اری 

هگای اجتمگاع،،    ها و نیز درگیر شدن در فعالیگت  و تصمیم

 Eryica, 2003).)ای بهتر است  برای ساختن جامعه

 بهینه شرای  به دستیاب، برای آگاه،، و دانش اهمیت

 مدیریت و تحگوالت  به مسائ  مربوط جمله از ؛ای زمینه هر در

 در قگدرت  واقن، در .است آشکار همگان بر ،شهراقتصادی 

 حضگور  آنجگا  در و اطالعات دانش که یابد م، ظهور جای،

 مشگارکت  و سازی ظرفیت توانمندی، این، بر افزون باشد. داشته

 اهمیگت  بگه  باشگند،  م، مطلوب  شهر اصل، های پایهاز  که

دارند  تثکید فراوان، متعددی، های زمینه در آگاه، و دانش

(Frick et al., 2002) اقتصگادی  دانش ارتقای ،ترتیب بدین 

 موانگن  رفگن  مؤیری بگرای  عام  تواند م، شهری مسائ  در

 عبگارت  باشگد؛ بگه   شهر امور اداره در شهروندان مشارکت

 شهروندان های آگاه، رشد بر اقتصادی، افزون دانش دیگر،

  زنگدگ،  آن در کگه  اداره محیطگ،  چگگونگ،  بگه  نسگبت 

 مشارکت جمع،، و فردی های ظرفیت افزایش با کنند، م،

توسگعه و بهبگود    بگه  دستیاب، های زمینه و تسهی  کرده را

  .(Butler et al., 2228)آورد  م، فراهم  را کیفیت زندگ،
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 05 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگ رضازاده محمد صفوی، سید راشد / ... و شهری اقتصاد مدیریت تحول بر اخیر سال چهار عمران، های پروژه تثییر

 

 روش تحقیق   -9

ای و از  توسعه -این پژوهش، از لحاظ هدف، کابردی

تحلیلگ، و نیگز پیمایشگ،     -لحاظ روش پژوهش، توصگیف، 

است و براساس ماهیت از نوع کمّ، است. چارچوب نرری 

ای و میگدان، و مگرور    پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه

 دسگت آمگده اسگت.    های عمران،، به ادبیات مربوط به پروژه

مندی شهروندان قزوین، از  در این راستا، به بررس، رضایت

های اخیر، پرداخته شد و براساس چارچوب مفهوم،  پروژه

های موجود، راهکارهای، بگرای مسگثله فگوق، ارائگه      و یافته

شده است. جامعه آماری تحقیگ  نیگز تمگام، شگهروندان      

 هگا در  باشند که از مزایای این پروژه م،  ساکن شهر قزوین

های آمگاری از طریگ     اند و نمونه چند سال اخیر بهره برده

نفری بگا اسگتفاده از فرمگول     524ای  پرسشنامه و با نمونه

دست  کوکران و مصاحبه و گزارش از شهروندان قزوین،، به

هگای   آمده است. روش گردآوری اطالعات، از طریگ  یافتگه  

  روش تحقیگ  پیمایشگ،   ،تحلیلگ، و همانگین   –توصیف،

وتحلی  اطالعات نیگز بگا اسگتفاده از     د. روش تجزیهباش م،

های کیف، به خصو  متغیرهای وابسته و مسگتق ؛   روش

  شام  معیارها و زیرمعیارهگای رضگایتمندی از شگهروندان   

هگای   کند از طری  یافتگه  م،  باشد. تحقی  حاضر تالش م،

تحلیلگ، و همانگین روش تحقیگ  پیمایشگ،،      –توصیف،

ی عمران، چهار سگال اخیگر در شگهر    ها تثییر احداث پروژه

و همانین تثییر این انقالب عمرانگ،   کندقزوین را بررس، 

منگدی شگهروندان و افگزایش یگا کگاهش آن در       در رضایت

تواننگد در   مگ،   کیفیت زندگ، شهروندان و نیز عوامل، کگه 

رضایتمندی شهروندان مگؤیر باشگند را بررسگ، و ارزیگاب،     

توانند مدیران شهری  م،  های پژوهش حاضر کند. یافته م،

منگگدی شگگهروندان و مشگگارکت    را در افگگزایش رضگگایت 

های عمران،، رفاه،، فرهنگگ، و   شهروندان در اجرای طرح

هگای   غیره، یاری رسانند. با توجه بگه حجگم عرگیم پگروژه    

عمران، در چهار سال اخیر در شهر قزوین و تثییر آنهگا بگر   

سگاختن   زندگ، روزمره شگهروندان ایگن شگهر و دگرگگون    

کالبد شهر، ضرورت چنین تحقیقات، بگا ایگن مضگامین در    

 شود.  م،  شهر قزوین، بیشتر احساس

 

 های تحقیق   يافته -0

 محدوده مورد مطالعه 

استان قزوین، در حوزه مرکگزی ایگران بگا مسگاحت،     

 دقیقگه  54درجه و  54کیلومترمربن و در بین  54725معادل 

 48درجگه و   44دقیقه طگول شگرق، و    42درجه و  42تا 

دقیقه عرض شگمال، قگرار گرفتگه    54 درجه و 46دقیقه تا 

های مازندران و گیالن، از غرب به  است. از شمال به استان

زنجان، از جنوب به اسگتان مرکگزی و    های همدان و استان

جبگال   شگود. سلسگله   مگ،  از شرق به استان تهران، محدود 

کزی و کوه هیرامند و خرقان، از سه جهت، استان البرز مر

اند کگه از   وجود آورده ای را به را فرا گرفته و دشت گسترده

کیلومتر و از شرق بگه غگرب، حگدود     84شمال به جنوب، 

کیلومتر است. محگدوده مرکگزی و شگرق اسگتان کگه       34

دشت پهناور قزوین را تشکی  داده، دارای شیب، است که 

ترین  شرق، امتداد یافته و در پایین جنوب غرب، به از شمال

متر است. کمترین نقطه استان از سطح دریگا   5542نقطه 

های دریاچه سد  سفل، و کناره ارمدر منطقه ط ،متر 422با 

بگه   سفیدرود واقن شده که تفاوت آشکاری را از نرر توپگوگراف، 

 (. 5474، شهر قزوین است )سند هویت وجود آورده

 عمرانی چهار سال اخیر های شاخص پروژه

بگا توجگه بگه افگزایش      :ساط   هاای ییاره    تقاطع

روزافزون اتومبی  و افگزایش جمعیگت شگهر و در نتیجگه،     

افزایش ترافیک معابر سطح شهر و ضرورت ح  معضگالت  

مرتب  با آن، حجگم بگاالی تگردد وسگای  نقلیگه، احگداث       

شود. از آنجگای، کگه    م،  های عمران،، بیشتر احساس پروژه

خواهنگد از آن اسگتفاده    مگ،   تقاطن، تمام، کسان، کگه  در

انگگد بایگگد در طراحگگ، آن، کگگارای،، ایمنگگ،،  کننگگد، سگگهیم
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برداری و ظرفیت، در نرر گرفته شگود.   سرعت، هزینه بهره

سگطح،   هگای غیگرهم   ترین دالی  ایجاد تقگاطن  یک، از مهم

عبور حجم باالی ترافیک با حفظ ایمنگ، و کگارای، اسگت.    

هگای مختلگف یگک     گ، و تگوازن بگین بخگش   فقدان هماهن

هگا یگا    شبکه ترافیک،؛ اعگم از گنجگایش مسگیر یگا تقگاطن     

نامناسب بودن پارکینگگ مگورد نیگاز، قگدرت پلگیس را در      

دهد. با توجه به رشد  م،  کنترل و مدیریت ترافیک، کاهش

شهرنشگگین، در ایگگران و گسگگترش فرهنگگگ شهرنشگگین،،  

تفاده از خودروی افزایش سطح تمایالت شهرنشینان به اس

ترافیک و مشکالت ناشگ، از افگزایش    ،شخص، و در نتیجه

سرانه خودرو، نیگاز بگه احگداث مسگیرها و معگابر مختلگف       

ازپگیش،   منرور ایجاد سهولت تردد و عبور و مگرور بگیش   به

های  ترین بخش ترین و جدی شود. یک، از مهم م،  احساس

(. در 5434هاسگت )زیگاری،    یگاب، راه  فرایند طراح،، مکان

  یاب،، از اطالعات زیگر اسگتفاده   ریزی مکان طراح، و برنامه

کاربری زمین، توزین جمعیت و تگراکم جمعیگت،    شود: م،

های توسعه صنعت،،  شناس، منطقه، استعداد ساختار زمین

تثسیسگات تگدارکات، و   ، کشاورزی، مسگکون، یگا تفریحگ،   

هگای   هگای، از ویژگگ،   تسهیالت موجود در ناحیگه، عکگس  

 ی فتوگرامتری ناحیه.ها نقشهو  کننده ساز و کنترل محدودیت

مقوله مسکن، : های مسکونی، تجاری و اداری پروژه

 توان تعریف گسترده و پیایده است، ابعاد متنوع، دارد و نم،

واحدی از آن ارائه کرد. مسکن، یک مکان فیزیک، است و 

 آیگد.  م،  به عنوان سرپناه، نیاز اولیه و اساس، خانوار به حساب

( کگه در اسگتانبول   5336)در دومین اجالس اسکان بشگر  

سگرپناه   برگزار شد، مسکن مناسب چنین تعریف شده اسگت: 

تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شگخ    ،مناسب

نیست؛ سرپناه مناسب؛ یعن، آسایش مناسب، فضای مناسب، 

دسترس، فیزیک، و امنیت مناسب، امنیت مالکیگت، پایگداری   

ای، روشنای،، تهویه و سیستم گرمای، مناسب،  دوام سازه و

رسان،، بهداشت و  های اولیه مناسب؛ از قبی  آب زیرساخت

محیط،، عوامگ    آموزش، دفن زباله، کیفیت مناسب زیست

بهداشت، مناسب، مکان مناسب و قابگ  دسترسگ، از نرگر    

کار و تسهیالت اولیه است که همه این موارد باید با توجه 

در (. 5432استطاعت مردم، تثمین شگود )پورمحمگدی،   به 

 ، اجزای مسکن مدرن نشان داده شده است.5شک  

بگا افگزایش جمعیگت،     :های اداری و تجااری  سرانه

احگداث   های گسگترده،  وساز توسعه روزافزون شهرها و ساخت

های اداری و تجاری جهت ایجاد فضای، مناسب برای  پروژه

اقتصگادی   -دمات اجتمگاع، مراجعه شهروندان و ارائگه خگ  

یابد. تعگداد و نگوع ادارات    ضرورت م، ،ازپیش مناسب بیش

در کشگگورهای مختلگگف، متفگگاوت اسگگت و از نرگگر نحگگوه   

پراکندگ، و نوع واحدهای اداری و حتگ، شگعبات آنهگا در    

سطح شهر، با یکدیگر فرق دارند. با توجه به نگوع و تعگداد   

مترمربن زمین را برای انگواع تثسیسگات    4/5ادارات، سرانه 

 یشنهاد کرد.  توان پ م،  ،اداری شهرها
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  های اصلی آن با مؤلفه اجزای مسکن مدرن -2شکل 
 ( 2931منبع:)پورمحمدی، 

دسترس، به 

 شغل،  هایفرصت
، به مراکز سدستر

 آموزش،

مالقات با دوستان و 

 خویشان

دسترس، به مراکز 

 گ ران اوقات فراغت
دسترس، به مراکز 

 خرید

 ها و مراکزپارا

 ورزش،

 خوابیدن

 پخت و پز        خرید

 کار        تفریح
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متوس  استاندارد انواع واحگدهای تجگاری شگهر بگه     

مترمربن در نرگر گرفتگه    4نسبت هر ساکن شهری، حدود 

 ،)شام  فضاهای باز، ارتباط، و پارکینگ( و گگاه، شده است 

مترمربگن   55تجاری، اداری و آموزشگ،، تگا    مجموعه سرانه

نیز بیان شده است. با توجه بگه تنگوع مشگاغ  تجگاری در     

ای از  تگوان مجموعگه   م، و انواع مختلف آن، های ایران  شهر

 ،5های تجگاری را تحگت عنگاوین منگدر  در جگدول      واحد

نسگبت آنهگا در   های زمگین را بگه    بندی کرد و سرانه تقسیم

(.5434سگگطوح مختلگگف شگگهر، پیشگگنهاد کگگرد )شگگیعه،      

 

 انواع سرانه واحدهای تجاری برحسب مترمربع -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 ( 2939منبع: )شیعه، 

 

 های در حال تملک و احیا  پروژه

های فرسوده در نقاط مختلف شهر سبب  وجود بافت

های مگرتب  بگا توسگعه و نوسگازی در ابعگاد       شده که بحث

مختلف کالبگدی و فرهنگگ، و اجتمگاع،، بگیش از پگیش،      

های نوسازی، نقش  مطرح شوند. مشارکت مردم، در طرح

کگه   یشبرد آنها خواهگد داشگت. حگال آن   بسیار مهم، در پ

هگای   هگای مردمگ، و طگرح    هماهنگ، میگان خواسگته   عدم

درپ، است.  گیری مشکالت پ، اجرای،، یک، از عوام  شک 

هگای   های مختلگف، از نشگانه   مشارکت شهروندان در زمینه

مهم شهروندی است. بدون همکاری و مشارکت شهروندان 

در اداره امور شهر، شهرداری، در دستیاب، به اهداف خگود،  

های چندان، نخواهد داشت. اکنون در سراسر دنیا،  موفقیت

ندان های شهرداری، بر دوش شگهرو  بار اصل، تثمین هزینه

هگای   است و این ح  آنهاست که بر چگونگ، هزینه درآمد

شهرداری، نرارت داشته باشند. اگگر شگهروندان بگه طگور     

های گوناگون،  های انجام شده و هزینه پروژه کام  از پروژه

هگا و عگوارض متعلقگه را بگا      رضایت داشته باشند، مالیگات 

شگهرداری،   85خاطر پرداخت خواهند کرد. در مگاده   طیب

ه ضگگرورت آگگگاه، مگگردم از چگگگونگ، گگگردش مگگال،   بگگ

شهرداری، تصریح شده است که: شهرداری مکلف است هر 

بار منته، تا پانزدهم ماه بعد، صورت جگامع،   ماه یک شش

از درآمد و هزینه شهرداری را به تصویب انجمن شهر و به 

 (. 5474اطالع عموم برساند )حسین،، 

تگوان بگه پگروژه     ،مگ  ، های تملگک و احیگا   از دیگر پروژه

واحد مسکون،، پروژه تملگک و احگداث    442و احداث  تملک

فرهنگ، امامزاده حسین، پروژه تملگک و احگداث    مجموعه

 ، اشاره کرد. مجتمن تجاری حا  چروا، پروژه باغستان سنت،

 گذاری های سرمايه پروژه

در حال حاضر، یک، از بهترین راهکارهای درآمگدی،  

هگای   استفاده از تگوان بخگش خصوصگ، در اجگرای پگروژه     

نفر 11111سرانه بر حسب مترمربع  نوع واحد تجاری 

 فروش، خرده / .6

 فروش، عمده / .6

 مشاغ  خدمات عموم، / .2

 دفاتر خصوص، / .5

 ونق  خدمات حم  / .44

 ها بانک / .2

 های سبک صناین و کارگاه / .4

 های غ اخوری ها و سالن هت  / .24

 جمن 7/2
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عمران، و زیربنای، شهر است که در صورت اعمال مدیریت 

بگر سگرعت    هگا، عگالوه   و نرارت صحیح از سوی شگهرداری 

های عمران،، از انتقگال بگار مگال،     بخشیدن به اجرای پروژه

زاده  ان نیز کاسته خواهد شد )مشهدیآن به عموم شهروند

(. اقبال بخش خصوصگ، بگه مشگارکت در    5432دهاقان،، 

های عمران، و خدمات، شهر، فرصگت، طالیگ،    اجرای پروژه

برای متولیان اداره امور شهرهاست تا بگا اسگتفاده از تگوان    

منگدی   روز ایگن بخگش، میگزان رضگایت     مال، و تخص  به

های م کور را نیز ارتقا  هشهروندان از کمیت و کیفیت پروژ

سازی، تقویت بگازار، بگه بهگای     وجه اصل، خصوص،دهند. 

در معنگای   سگازی  جایگاه اقتصادی دولت اسگت. خصوصگ،  

بسیار عام، به این معناست که برای تثمین نیازهای جامعه، 

هر چه بیشتر به نهادهای خصوصگ، و هگر چگه کمتگر بگه      

 (.5478نهاهای عموم،، تکیه شود )صفری، 

 مندی ها و معیارهای رضايت خصشا

منگگدی در مگگورد رضگگایت  5جگگان اسگگتوارت میگگ  

کند: آن چیزی خوب اسگت کگه    م،  شهروندان چنین بیان

رضایت اکثریت جامعه را فگراهم آورد. در مجمگوع، شگهر،    

آورد؛ امگا مگا بگه عنگوان      مگ،   محی  پایداری را بگه وجگود  

شگگهروند، تنهگگا بخگگش کگگوچک، از آن را در ههنمگگان،     

کنیم؛ این بخش، محی  رفتاری  م، تر و محدودتر  مشخ 

باشد؛ مث  اینکه همه ما، محی  رفتاری خا  خگود   م،  ما

ها، باورها، عقایگد و   را داریم که به شدت تحت تثییر نگرش

(. 5474گیگرد )حسگین،،    م، های قاب  قبول ما قرار  ارزش

منگگدی  ، معیارهگگا و زیرمعیارهگگای رضگگایت  2در جگگدول 

 های مختلف، ارائه شده است. ن در حوزهشهروندا

 

 های مختلف معیارها و زيرمعیارهای رضايتمندی شهروندان در حوزه -1جدول    

 

 

 

 

 

 
 های نگارندگان( )يافتهمنبع: 

 

های شگهروندان و شهرسگازان،    بررس، تفاوت دیدگاه

در وهله اول، نیازمند شناسای، و تدوین معیارهای یکسگان  

باشد. این پگژوهش   برای ارائه هر یک از دو گروه م کور م،

ای و سگگپس بگگه صگگورت    ابتگگدا بگگه صگگورت مصگگاحبه   

تهیگه   2شده در جگدول   ای، با معیارهای معرف، پرسشنامه

ت، توسگ  تعگدادی از شگهروندان،    شده و به صورت پگایلو 

درا درست و  دهنده عدم تکمی  گردید و نتیجه آن نشان

آگاه، مردم نسبت به معیارهای ارائه شده بود. به عبگارت  

دیگر، معیارهگای شگناخته شگده در ادبیگات شهرسگازی و      

ریگگزی شگگهری و همانگگین اقتصگگاد شگگهری بگگرای   برنامگگه

بگود. بگه   دهنگدگان، چنگدان ملمگوس و قابگ  درا ن     پاس 

همین دلی  بگا تغییگر در رونگد پگژوهش و پرسشگنامه، از      

 معیارها زيرمعیارها

 ونق  وضعیت ترافیک و شبکه حم 

 دسترس، به مرکز شهر، خدمات محل، کالبدی

 کیفیت ابنیه در محله

 امنیت اجتماع،، همبستگ، اجتماع،
 اجتماعی -فرهنگی

 خاطر منزلت اجتماع،، هویت و تعل 

 اقتصادی قیمت زمین و مسکن، هزینه زندگ، و اشتغال

 آوری زباله سیستم جمن

 صوت،  آلودگ، آسایش و عدم محیطی زيست

 دفن فاضالب، آلودگ، هوا

1- John Stuart Mill 
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شگگهروندان خواسگگته شگگد مهمتگگرین مسگگائ  و مشگگکالت  

های عمران، در چهگار سگال اخیگر و نیگز مهمتگرین       پروژه

خصوصیات محی  سکونت خود را بیان کنند، سپس موارد 

تگر و در قالگب    جزئیات مطروحه توس  آنان به صورت کل،

فرهنگ،، اقتصادی –ق  کالبدی، اجتماع،چهار متغیر مست

 بندی شد. محیط،، طبقه و زیست

ها بگه ایگن    از طرف دیگر، معیار تئوریک زیرمجموعه

باشد که براساس یک نررسگنج، کگه در سگال     صورت م،

در دانشگاه کارولینای شمال، انجام شد، مهمتگرین   2224

عوام  مؤیر بر خوشنودی و رضایت شهروندان و سگاکنین  

له که به ویژه در نتیجه مالکیت خصوصگ، حاصگ    یک مح

شود که این موارد نیز جزو متغیرهای وابسگته تحقیگ     م،

هگگا و  باشگگند کگگه عبارتنگگد از: ظگگاهر مناسگگب خیابگگان  مگگ،

ها، منزلت و وجه اجتمگاع،، مطلوبیگت خگدمات     ساختمان

روزانه، امنیت و کیفیت خدمات، ارتباطات قوی و همیاری 

 اقتصادی. های مختلف میان پروژه

همانین جین جاکوبز به الگوهای مناسب فعگالیت،،  

پ یری بگه عنگوان    ها، نفوهپ یری و انعطاف اختالط کاربری

ها و کیفیت محی  سکونت و رضگایت از   عوام  ارتقا ارزش

 5کند. این عوام  در نرر کگوین لیگنچ   شهروندان اشاره م،

جای خود را به سرزندگ،، سگازگاری، دسترسگ،، کنتگرل،    

دهگگد کگگه در نهایگگت بگگا   نرگگارت، عگگدالت و کگگارای، مگگ، 

بندی نرریات موجود در ارتباط با مدیریت اقتصگاد و   جمن

توان عوام  مؤیر بگر موضگوع را بگه     رضایت شهروندان، م،

برشمرد که جزو عوام  و متغیرهای وابسته  2شرح جدول 

 باشند.   حاضر م،اصل، در پژوهش 

شگهرها؛ هماگون ترانسگفورماتورهای     ر،از سوی دیگ

دهند،  م، هستند؛ یعن، قدرت انتقال را افزایش   شبکه برق

کنند و چرخش سیک  زنگدگ،   م، جریان تبادل را تشدید 

مگور  مشگهور    ؛2فرناند برودل .نمایند م، تقویت  را مستمراب

                                                           
1- Kevin Lynch 

2- Fernand Braudel 

هگای   فرانسوی، با بیان مطالب فوق، توسعه و تکامگ  شگهر  

داند )رضویان،  م، اولیه را نقطه حیات، در تاری  تمدن بشر 

(. امروزه با افزایش جمعیت شگهرها و رشگد سگاالنه    5435

هگگای اخیگگر و افگگزایش  جمعیگگت شگگهرها نسگگبت بگگه سگگال

مشگکالت شهرنشگین،؛ نریگگر مسگکن، ترافیگک، بیکگگاری،     

هگای   یح،، مشکالت مربوط به سگرویس کمبود وسای  تفر

خدمات، و ...، نیگاز بگه ایجگاد فضگاهای عمگوم، و احگداث       

شود و شهرها  م،  های عمران، بیش از پیش، احساس پروژه

، نیگاز بگه توسگعه، تغییگر و      برای پاسخگوی، به شگهروندان 

شگهرها، مرگاهر    ،4اعتقگاد آنتگون، کینگگ   تحول دارند. به 

و این امر، توجه مسئولین را  تغییر و توسعه جهان، هستند

   طلبد. م، بیشتر از هر زمان دیگری 

 یهگا  از آن هستند که وجود پتانسی  ها حاک، یافته

چون: واقن شدن در شاهراه مواصالت، در غرب  یارزشمند

هگای صگنعت، و    کشور و همجواری با پایتخت، وجود قطب

کشاورزی، ضرورت تغییر در نگاه به شگهر را ایجگاد کگرده    

هگای   هگا و پگروژه   است و شگهر را در راسگتای تهیگه طگرح    

هگا،   گرا سوق داده که حاص  آن، نمود بیشتر فعالیت تحول

گگ ار و  نریگر، جگ ب سگرمایه    های عمران، کم پروژه اجرای

تغییر چهره شهر به شک  مدرن است و بخش اعرگم ایگن   

شروع شده است و شگهر قگزوین امیگد     77اقدامات از سال 

میلیگگارد ریگگال، مصگگوب خگگود و   4585ه دارد، بگگا بودجگگ

تگگرین  اجتمگگاع، بگگه عنگگوان بگگزر -رویکردهگگای فرهنگگگ،

سگگرمایه شگگهر و اعتمادسگگازی از طریگگ  جلگگب مشگگارکت 

، در تحق  توسعه شهری پایگدار بیگرون آیگد. از    شهروندان

بنگدی، نررسگنج، و    کگه اولویگت   سوی، بگا توجگه بگه ایگن    

نرر بوده  نمونه آماری که در این پژوهش مدمندی  رضایت

ریگزان   است؛ شام  شهروندان قزوین،، شهرسگازان، برنامگه  

اقتصاددانان و عمرانیان شهری در فرایند طراح، و شهری، 

پگ یر   باشگند، بگه منرگور امکگان     ریزی برای شهر م، برنامه

گیگری از ایگن جوامگن بگه      نمودن فرایند نررسنج،، نمونه

                                                           
3 - Anthony King 
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 بگه ایگن ترتیگب کگه جامعگه آمگاری در      عم  آمده اسگت،  

ای  گیری خوشگه  نفر با استفاده از روش نمونه 522مجموع 

ای، در هر یک از مناط  شهر قگزوین، یکگ، از    چند مرحله

محالت به عنوان نمونه، انتخاب شده و در هر مرحله، صگد  

گری و مصاحبه با برخگ، از   نفر از ساکنان آن مورد پرسش

و در جامعگه آمگاری شهرسگازان و     افراد خبره قرار گرفتند

نفر به طور تصادف،  222مرانیان شهری قزوین نیز تعداد ع

 4انتخاب شده است. نتایج پرسشگگری بگه شگرح جگدول     

 باشد. م،

 های، ز آن هستند که وجود پتانسی ها، حاک، ا یافته

واقن شدن در شاهراه مواصگالت، در غگرب کشگور و     :چون

هگگای صگگنعت، و   همجگگواری بگگا پایتخگگت، وجگگود قطگگب  

انگد   تغییر در نگاه به شهر را ایجاد کردهکشاورزی، ضرورت 

گگرا،   های تحگول  ها و پروژه و شهر را در راستای تهیه طرح

ها، اجگرای   اند که حاص  آن، نمود بیشتر فعالیت سوق داده

گگ ار و تغییگر    نریر، جگ ب سگرمایه   های عمران، کم پروژه

چهره شهر به شک  شهری مدرن است کگه بخگش اعرگم    

شروع شده اسگت و شگهر قگزوین     77این اقدامات از سال 

میلیگارد ریگال، مصگوب خگود و      4585امید دارد با بودجه 

اجتمگاع،، بگه عنگوان بزرگتگرین      -هگای فرهنگگ،   رویکگرد 

سگگرمایه شگگهر و اعتمادسگگازی از طریگگ  جلگگب مشگگارکت 

 شهروندان، توسعه شهری پایدار را تحق  بخشد.

 

 های مختلف شهری ج نظرسنجی و رضايتمندی شهروندان در حوزهنتاي -9جدول 

 فراوانی معیار )درصد( فراوانی زيرمعیارها )درصد( زيرمعیارها معیار

 کالبدی

 4/45 نق  و وضعیت ترافیک و شبکه حم 

55/44 
 27 دسترس، به مرکز شهر

 24/22 خدمات محل،

 24/54 کیفیت ابنیه در محله

 فرهنگ،اجتماع، و 

 57/47 امنیت اجتماع،

58/45 
 55/26 همبستگ، اجتماع،

 24 منزلت اجتماع،

 27/52 هویت و تعل  خاطر

 اقتصادی

 45 قیمت زمین و مسکن

74/24 

 24 هزینه زندگ،

 8/58 اشتغال

 8/54 مالکیت

 4/3 هزینه دسترس، به مح  کار، فعالیت و ...

 4/4 مسکن در محلهتنوع درآمدی و تنوع 

 محیط، زیست

 4/48 آوری زباله سیستم جمن

43/55 
 47/45 های صوت، و ... آلودگ، آسایش )عدم 

 24 های سطح، آوری آب دفن فاضالب و جمن

 32/4 آلودگ، هوا

 های تحقیق( منبع: )يافته
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
4.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.4.1
https://iueam.ir/article-1-315-fa.html


 59 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگ رضازاده محمد صفوی، سید راشد / ... و شهری اقتصاد مدیریت تحول بر اخیر سال چهار عمران، های پروژه تثییر

 

متغیرهای شود معیارها و  همان گونه که مشاهده م،

مستق  کالبدی، اجتماع، و اقتصگادی بگا فاصگله کمگ، از     

 ،انگد. از طرفگ،   های اول تا سوم قرار گرفته یکدیگر در رتبه

رضگایت  در میان متغیرهای کالبدی، مهمترین عوامل، کگه  

و شگبکه   کنند، وضعیت ترافیک خاطر شهروندان را تثمین م،

منیگت  فرهنگگ،، ا –. از منرر اجتماع، باشند دسترس، م،

اجتماع، و از منرر اقتصادی، قیمت زمگین و مسگکن بگه    

عنوان مهمترین متغیر وابسته در ایجاد مطلوبیگت فضگای   

هگای عمرانگ، چهگار سگال اخیگر       سکونت در اجرای پروژه

اند. در میان متغیرهای وابسته؛ از جمله متغیگر   مطرح شده

ترین عام ، مرتب  با چگگونگ،   محیط، نیز برجسته زیست

های خانگ، بوده است. با توجه به نتایج به  ی زبالهآور جمن

دست آمده، سؤاالت تحقی  که مبنگ، بگر دو سگؤال بگوده     

 گردند. است، تثیید م،

 های شاخص عمرانی در چهار سال اخیر پروژه

وجگود دو   :ساط   هاای ییاره    پروژه تقاطع -الف

تگرین   توانگد مهگم   مگ،  وزارتخانه در شهر قزوین در آینگده،  

های عمران، باشد. متوس  رشد سگاالنه،   دلی  احداث پروژ

نفر در هگر   88درصد جمعیت و تراکم نسب، جمعیت  یک

و  74نفگگر در سگگال  85کیلومترمربگگن در حگگال حاضگگر و  

افزایش می  شهروندان به اسگتفاده از اتومبیگ  شخصگ، و    

نبگگال آن، افگگزایش وسگگای  نقلیگگه در سگگطح شگگهر و  بگگه د

مشگگکالت ناشگگ، از افگگزایش سگگرانه خگگودرو و همانگگین   

تگرین دالیگ  ایجگاد     دگرگون کگردن کالبگد شگهر، از مهگم    

زمگان در   پگ  هگم   54باشند. ساخت  م،  های عمران، پروژه

هگا   پ  در حومه 6چهار سال اخیر در شهر قزوین و ساخت

دهنگده انقگالب    تان، نشانپ  در سطح اس 25و در مجموع 

هگای   انگد کگه تقگاطن   عمران، اسگت. تحقیقگات نشگان داده   

سطح، بیشترین رضایت شهروندان را نسبت به سایر  غیرهم

  انگد و از دالیگگ  رضگگایتمندی، هگگای عمرانگ، داشگگته  پگروژه 

توان به روان، ترافیک در سگطح شگهر، توزیگن وسگای       م،

محیطگ،،   نقلیگه و بگه دنبگال آن، کگاهش آلگودگ، زیسگت      

بخش، بگه شگهر، کگاهش آلگودگ، صگدا و      زیبای، و هویت

ها و  های عصب،، دسترس، مناسب و ... اشاره کرد. راه فشار

دهنگگده تثسیسگگات مختلگگف  هگگای ارتبگگاط،، ارتبگگاط شگبکه 

هگای   درصگد از سگرانه   42تگا   24شهری هستند و معموالب 

هگای ارتبگاط، دارنگد     هگا و شگبکه   شهری، اختصا  به راه

(. بیشترین بودجه شهر نیز با اعتباری بگال   5434)شیعه، 

هگای   پ ، به احداث تقگاطن  54میلیارد ریال برای  654بر 

 اختصا  یافته است. ،سطح غیرهم

مسگکن،  : های مسکونی، اداری و تجااری  پروژه -ب

های در حال توسعه است. فقدان  یک، از مسائ  حاد کشور

ریگزی   منابن کاف،، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه

هگای   های، کگه در زیرسگاخت   جامن مسکن و سایر نارسای،

سو و افزایش جمعیت شهرنشین از سگوی   اقتصادی از یک

به شکل، غگامض و  دیگر، تثمین سرپناه در این کشورها را 

 (. شگگهر5432بعگدی در آورده اسگگت )پورمحمگدی،    چنگد 

قزوین نیز از مشکالت و مسائ  فوق، مستثن، نیسگت؛ امگا   

ای به بخگش مسگکن    مالحره های اخیر، توجه قاب  در سال

ای که بگیش از سگایر عوامگ  در توسگعه      نموده است. نکته

مسکن مؤیر بوده، استفاده از توان بخش خصوصگ، اسگت.   

های جدید سگاختار سگازمان،    : شیوهگوید م،  5کاپیلینسک،

شگک بگر سیسگتم اجرایگ، و اداری      در بخش خصوص،، ب،

تثییر گ اشته؛ زیرا متخصصان بخش خصوص، که اغلب از 

شود تا دولت را برای تولیگد بخگش دولتگ،،     م،  آنها دعوت

های جدید، تثکیگد   کمک و یاری کنند، بر استفاده از شیوه

یقگگات انجگگام شگگده، (. طبگگ  تحق5478دارنگگد )رهنمگگای،، 

بخگش خصوصگگ، در شگگهر قگزوین، بیشگگترین نقگگش را در   

احداث مساکن دارد و موجب توسعه شهر به سمت شگمال  

االحگداث،   هگای مسگاکن جدیگد    شهر شده است. از ویژگگ، 

طبقگه، رعایگت اصگول مهندسگ،،      4-5توان به تگراکم   م، 

تر استفاده از نمای مناسگب   زیربنای مناسب و از همه مهم

اشاره کرد. ساخت مساکن توسگ    ه زیبای، شهر و کمک ب
                                                           
1- Kapilinsky 
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نیروهای دولت،، بگه دلیگ  کنگدی کارهگا و لگزوم رعایگت       

مراتب،، نارضگایت، شگهروندان را بگه همگراه داشگته       سلسله

 ،هگگای ایگگن مسگگاکن یگگا بگگه عبگگارت،    اسگگت. از ویژگگگ، 

هگای   های بگا تگراکم بگاال، زیربنگای کگم، آلگودگ،       آپارتمان

سگب و اسگتفاده از مصگالح    دسگت و نامنا  صوت،، نمای یک

باشگد کگه در زیباسگازی     سیمان، در نمای ساختمان، مگ، 

توان با راهکارهای،  م، شهر، تثییر منف، داشته است، البته 

 مناسب، سازندگان را ملزم به ایجاد بناهای زیبا کرد.  

تحقیقات نشان  :های در حال تملک و احیا پروژه-ج

میگان شگهروندان،   اند کگه بیشگترین رضگایتمندی در    داده

هگای   هگا و پگروژه   آیگد کگه در طگرح    مگ،  هنگام، به وجود 

دهند که  م،  ها نشان عمران،، مشارکت داشته باشند. یافته

های فرسوده در جنوب شگهر قگزوین، نیگاز بگه      وجود بافت

اکنگون بخشگ، از آن در    نوسازی و بهسگازی دارد کگه هگم   

کگ،  واحد مسگکون، در ی  442غالب پروژه تملک و احداث 

های شهر قزوین، در حال اجراست. مشارکت مردم  از محله

در این زمینه، از عوام  بسیار مهم و تثییرگ ار در موفقیت 

موفقیگگت پگگروژه، شناسگگای، شگگده اسگگت کگگه     یگگا عگگدم 

هگای   هگای مردمگ، و طگرح    هماهنگ، میگان خواسگته   عدم

پگ، اسگت. از    در گیری مشکالت پ، اجرای،، عامل، در شک 

هگا   توان به پروژه تملک باغ م، در این زمینه، ها  دیگر پروژه

هگای تجگاری    ها، پروژه تملک و احداث مجموعگه  و بوستان

 و... اشاره کرد.

بوستان بانوان بگه دلیگ  پدیگد     :ها پروژه بوستان -د

آوردن محیط، سالم، پرنشاط و امن برای ورزش، تفریح و 

 های مخصو  بانوان در چهار سال اخیر، بگه  انجام فعالیت

شدت مورد توجه قرار گرفته و موجب رضگایتمندی قابگ    

هگای لحگاظ شگده در     ترین کاربرد توجه، شده است. عمده

طراح، بوسگتان بگانوان؛ شگام  چهگار سرفصگ  ورزشگ،،       

 اداری، تجاری، خدمات، و رفاه، است.

بعد از موفقیت بخگش  : گذاری های سرمايه پروژه -ه

ر قگزوین،  های مسگکون، در شگه   خصوص، در اجرای پروژه

های دیگری نریر احداث شهربازی بوستان بگاراجین   پروژه

)بزرگترین شهربازی منطقه( توس  بخش خصوص،، اجگرا  

میلیگارد ریگال و    522شد که این پروژه با اعتباری بال  بر 

هزار مترمربن با مشارکت شگهرداری قگزوین و    62با عرصه 

بگه  گگ اری   بخش خصوص، بوده، با این قرارداد که سرمایه

عهده بخش خصوص، باشد و این مجموعه بگه مگدت پگنج    

سال در اختیار ایگن بخگش باشگد و بعگد از آن در اختیگار      

بگر  شهرداری قرار گیرد. از کاربردهای ایگن بوسگتان عگالوه   

هگای اداری،   مراکز تفریح،، گردشگگری و ورزشگ،، بخگش   

باشگگد و از مشخصگگات آن، در   فرهنگگگ، و خگگدمات، مگگ،  

وهوای مناسب و  طر شهروندان، آبدسترس بودن، تعل  خا

اسگت. ایگن عوامگ ، بگه رضگایت       کوهستان، بودن آن و ... 

هگای   ازپیش افزوده اسگت. از دیگگر پگروژه    شهروندان بیش

هگای تجگاری و مسگکون،،     توان به پروژه م، گ اری،  سرمایه

پروژه پارکینگ طبقات،، پروژه عریم چندمنروره تجگاری،  

، اشگاره کگرد. پگس از پگروژه     پ یرای، و اقامت، و پارا آب

گگ اری   های سرمایه توان پروژه م،  سطح، های غیرهم تقاطن

 ترین پروژه دانست. را موف 

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -5

های عمران،  این مقاله درصدد آن بوده است تا پروژه

چهار سال اخیر در شهر قزوین را مورد ارزیاب، قرار دهد و 

اقتصادی و رضایتمندی شهروندان معیارهای، که در تحول 

تگرین   مؤیرند را تحلی  کند. با بررسگ، انجگام شگده، مهگم    

های عمران، در شهر قگزوین، حضگور دو    عام  ایجاد پروژه

هگای اجگرا شگده،     وزارتخانه در آینده است که ایگن پگروژه  

شوند که  م،  بین، نیازهای شهر در آینده، تلق، نوع، پیش

کالن، نقش شگهر قگزوین را    ها در سطح وجود این سیاست

بگر نقگش صگنعت، و تجگاری، نقگش      گسترش داده و عالوه

سیاس، را هم به آن اضافه خواهد کرد که این امر موجگب  

افزایش جمعیت و گسترش و توسعه شهر در آینده خواهد 

شد و شهر قگزوین را در مسگیر تحگول و کالنشگهر شگدن      
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ن، در بگین  رسا کند. نتایج نشان دادند که اطالع م، هدایت 

شهروندان در سطح شهر، بسیار ضعیف بوده است. در ماده 

قانون شهرداری، بر ضرورت آگاه، مگردم از چگگونگ،    85

گردش امور مال، شگهرداری، تصگریح شگده اسگت. نتگایج      

هگای عمرانگ، بگه     نشان دادند که واگ اری برخ، از پگروژه 

بگر   آمیگز بگوده و توانسگته عگالوه     بخش خصوص،، موفقیگت 

شهروندان، به کیفیت و زیبای، شگهر و بگاال رفگتن    رضایت 

اسگگتاندارد مسگگکن مناسگگب بیفزایگگد. همانگگین بخگگش    

خصوص، در مدت زمگان کمتگری بگه دلیگ  تقسگیم کگار       

هگا موفگ  بگوده     های دولت،، در اتمام پروژه نسبت به بخش

است؛ در نتیجه، تلفیگ  دو بخگش خصوصگ، و دولتگ، در     

بگگر رضگگایت عگگالوهتوانگگد  مگگ، هگگای عمرانگگ،  اجگگرای پگگروژه

ازپگیش بگه کیفیگت زنگدگ، شگهروندان       شهروندان، بگیش 

نتایج نشان دادند که شهروندان، به زمگان  عالوه  بیفزاید. به

و زیبای، اجرای پروژه، بگیش از هگر عامگ  دیگگری توجگه      

آگاه، شگهروندان   اطالع، و عدم دارند و این موضوع به ب،

ر شگهر  گردد. زمان تعیگین شگده بگرای هفگت پگ  د      م، باز

مگاه زودتگر از    5ماه اسگت کگه    25قزوین به طور میانگین 

زمان موعد به اتمگام رسگیده اسگت کگه ایگن امگر موجگب        

هگا نیگز در    رضایتمندی شهروندان شده است. برخ، از پ 

حال اتمام و برخ، از آنها نیز به دلی  سرما و بارندگ،، بگه  

دولت های  اند. با تحقیقات انجام شده، حمایت تعوی  افتاده

مشگکالت   های عمرانگ، و عگدم   موجب تسرین اجرای پروژه

پگردازان، اگگر    مال، شده است. به اعتقاد بسیاری از نرریگه 

ای زودتر از موعد تعیگین شگده بگه پایگان رسگد، آن       پروژه

 رو است. پروژه حتماب با مشکل، اساس، روبه

بخشگ، بگه شگهر،     ها در زمینه شگاخ  هویگت   یافته

حگگاک، از آن هسگگتند کگگه ایگگن متغیگگر، بگگر رضگگایتمندی  

 شهروندان از طری  معیارهای زیگر، تثییرگگ ار اسگت:   

الف( خصوصیات فردی: شام  درآمد، شغ ، انگیزه و... ب( 

عینیت فضا: شام  نقشه شهر، سیمای شگهر، نگوع مگردم،    

هگای   ها و ...  ( ههنیت فضا: شام  فرصت پراکنش کاربری

ساختگ،، خوانای،، معنگ،   ری، ارزش زیباشناخت،، همرفتا

دسگت آمگده از مشگکالت     فرهنگ، نمادین و غیره. نتایج به

عمران، از دید شهروندان عبارتند از: تمرکز امکانات اداری، 

های عمرانگ،   تجاری و خدمات، در منطقه دو، تمرکز پروژه

چهار سال اخیر در برخگ، از منگاط ، تبعگیض در اجگرای     

هگگگای فرسگگگوده و   ای فرسگگگوده، زیرسگگگاخت هگگگ بافگگگت

هگای   ها، آسفالت های مکرر، کم بودن پارکینگ کاریدوباره

های عمرانگ، و   پخش پروژهنامناسب در برخ، مناط ، عدم

هگای   تمرکز آنهگا در منگاط ، دفگن ناکگاف، زبالگه، جریمگه      

سازی و از  ها به علت تخلف خانه سنگین از سوی شهرداری

وسگازها،   ، جهگت سگاخت  بین رفتن میگ  بخگش خصوصگ   

هگا در صگدور مجگوز سگاخت و بگه       همکاری شهرداریعدم

هگای تنگگ و باریگک،     ها و خیابان تعوی  افتادن آن، کوچه

و بگه دنبگال    4و2قیمت باالی زمین و مسگکن در منگاط    

آن، افزایش فاصله طبقات، و ... . نتایج این تحقیگ  نشگان   

 هگگای کگگالن، رضگگایت شگگهروندان و  دادنگگد کگگه سیاسگگت 

بخشگگ، بگگه شگگهر، سگگه متغیگگر اساسگگ، در احگگداث  هویگگت

باشگند؛ در حگال، کگه در تحقیقگات      م،  های عمران، پروژه

هگای کگالن،    بخشگ، و سیاسگت   دیگران، بگه عامگ  هویگت   

هگای عمرانگ،، برخگ،     ای نشده است. با اجرای پروژه اشاره

باشگند، از   نمادهای مهم شهر که برگرفته از شگهیدان مگ،  

اند که به علگت   شهر انتقال داده شدهمرکز شهر به حاشیه 

عالقه خا  شهروندان به این شهیدان، موجگب نارضگایت،   

آنها شده است که این موضوع در تحقیقات دیگران، نادیده 

انگاشگته شگگده اسگگت. بنگگابراین، پیشگگنهادها و راهکارهگگای  

 شوند:  کاربردی زیر ارائه م،

 توزین عادالنه منابن در فضاهای شهری  -

 ها  استفاده از مشارکت شهروندان در اجرای پروژه -

 ها  استفاده از توان بخش خصوص، در اجرای طرح -

 جلوگیری از انتقال نمادها به حاشیه شهر  -

 رسان، میان شهروندان ارتقای نرام اطالع -
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تشکی  نهگاد بگرای جلگوگیری از تفگاوت نماهگای       -

 ساختمان،

روندان در مقتدرسازی شهروندی و مشگارکت شگه   -

 حکمران، شهر 

 ارتقا و بازنمای، فرهنگ محل،   -

 ایجاد ج ابیت در فضاهای عموم،.   -
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 ملگ،  همگایش  نخسگتین  ،سطح رضایتمندی شگهروندان 
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ریگزی   ای بگر مبگان، برنامگه    مقدمگه  (.5434شیعه، اسگماعی . ) 

 . تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.شهری

ریگگزی.  (. توسگگعه اقتصگگادی و برنامگگه 5478صگگفری، عبگگاس. )

 اصفهان: انتشارات بهار علم.

کیفیت زندگ، شهری: تعاریف، ابعاد  (.5435پور، مریم. ) عبداهلل

چهگارمین همگایش علمگ،    ی سگنجش آن.  هگا  و شاخ 

 سراسری دانشجوی، جغرافیا.

فرهگاد.   نژادایرانگ،،  علیرضگا؛  علوی متین، یعقگوب؛ دادجویگان،  

(. ارزیاب، عملکرد شورای اسگالم، شگهر تبریگز و    5477)

: موردی مطالعه) های شهرداری نقش آن در اجرای پروژه
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