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 15/10/59پذيرش:  12/12/59: دريافت:

نگاری بر مدیریت شهری برای نشاان دادن   هدف این مقاله، شناسایی ابعاد مؤثر آینده چکیده:

است. تحقیق حاضر، از نظر هادف،   اقتصادیفرصت و كشف مزایای ابزارهای موجود با رویکرد 

 باشاد.  پیمایشی، از ناو  همسساتگی مای    -ات، توصیفیكاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالع

نفر از خسرگان، در نظر گرفته شاد و بارای    01تعداد نمونه،  گیری، هدفمند است و روش نمونه

باه منظاور سانجو روایای پرسشانامه، از       تلفیقی، استفاده و ها، از پرسشنامه آوری دادهجمع

یی آن، ضاری  آلفاای كرونساام، معااد      آزمون روایی همگرا استفاده شد و برای بررسای پایاا  

یافتاه و  روش میانگین واریاان  توساعه  ، و بارتلت KMOهای  محاسسه گردید و آزمون 397/0

  SPSS01و  PLSافزارهاای  آماره تی، به كار رفت و نیاز بارای انجاام عملیاات آمااری، از نارم      

ساایی شادند و هشات    ها با استفاده از تکنیك دلفی، شنا در این تحقیق، شاخص .استفاده شد

ونقا ، ساازگاری محایط اقتصاادی،      زیستی، حما   شاخص اصلی )كیفیت زندگی، تفکر محیط

ساازی و انار(ی ، انتباا      های اقتصادی جامعه، سالمت اقتصاادی جامعاه، مساکن    زیرساخت

نگاری، ارائه شاد. ایان مقالاه     ها، تأیید و در نهایت، سه نو  سناریو آینده گردید و تمامی فرضیه

نگاری مشاركتی با محوریت اقتصاد شهری در مدیریت شهری )ماورد   در ارائه مد  آینده سعی

هاای   مطالعه شهر قزوین  دارد و سه سناریو با توجه به شرایط اقتصادی شهر قزوین باا عناوان  

پیونادی باا    پیوندی با اقتصاد جهانی و رشد متعااد  و هام   ادامه روند موجود، رشد سریع و هم

ارائه و در نهایت، براساس سناریوها، پیشنهادهای كاربردی در راساتای پویاایی    اقتصاد جهانی،

 هر چه بیشتر اقتصاد شهری قزوین، مطرح گردید.  

 ، شهر قزوینریزی شهری، توسعه پایدار، اقتصاد شهری نگاری، برنامه آیندهواژگان کلیدی: 

 JEL: O01, Q10, N58, L85بندی  طبقه
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 مقدمه -2

باااه دلیااا  اهمیااات زنااادگی شاااهری و  هاااور 

هاااای پیهیاااده،  سیساااتم عناااوان باااهشاااهرها  كاااالن

نگاااری، نقااو بساازایی در سرنوشاات آنهااا دارد.    آینااده

جهاان و  هاور شاهرهای جهاانی، از آثاار       شادن  یشهر

یاار اساات. امااروزه  هااای اخ و تسعااات زناادگی در دهااه 

نیماای از جمعیاات شااو میلیاااردی جهااان، ساااكن      

شااهرها هسااتند. از ایاان رو، رونااد شااتابان افاازایو      

جمعیاااات شااااهری و شهرنشااااینی و نیاااار  هااااور  

خصااوک كشااورهای  شااهرها، جوامااع بشااری بااه  كااالن

نیافتااه را در شاارایط نامتعاااد  و ناااموزونی قاارار  توسااعه

 داده اسااات. ایااان شااارایط نامتعااااد  و نااااموزون،    

دربرگیرنده اناوا  مبااطراتی اسات كاه جواماع ما كور،       

بااا آن دساات بااه گریسااان هسااتند. رویااارویی بااا انااوا    

مباااطرات طسیعاای و انسااانی، بااه صااورت عنصاار  اتاای  

زندگی مادرن، در آماده اساتی زیارا اماروزه مبااطرات،       

گاردد، بلکاه معماو       تنها باه مبااطرات طسیعای برنمای    

د مسااس  آنهااا شااام  مباااطراتی اساات كااه انسااان خااو

 شده است. 

روز در حاا    نقو شهرها در دنیاای جدیاد، روزباه   

 زیست انساان، جهاان شاهری   افزایو است و امروز جهان

شاده، بهساود كیفیات     شده است. در ایان جهاان شاهری    

ها و همهنین توسعه تمدن بشری، منوط به  زندگی انسان

توسااعه شااهری اساات. از ایاان رو، رونااد رو بااه رشااد     

ای را برای فرایند  ها و تهدیدهای ویژه رصتشهرنشینی، ف

هاا،   توسعه جوامع ایجاد كارده اسات كاه اگار از فرصات     

استفاده مناسسی نشود و در برابر تهدیدات، پاسخ مناسسی 

تواند به معنای تشدید  ارائه نگردد، توسعه شهرنشینی، می

هاای اقتصاادی، اجتمااعی، فرهنگای و     ها و آسی  چالو

رو، دانو اقتصاد شاهری باا تأكیاد بار     از این  غیره باشد.

مطلاو  بارای   تواناد شاهری    پارادایم توساعه پایادار مای   

زندگی شهروندان بسازد. دانشی كاه اماروز باا توجاه باه      

های محلی، در كانون  های دولت افزایو سهم و مسئولیت

توجه محاف  علمی و اجرایی قرار گرفته اسات. در ساط    

بار ایان مهام تأكیاد     نظاران    كشور ما نیز اكثریت صاح 

روزرساانی   دارند كه مدیریت شهری در ایران نیازمناد باه  

دانو اقتصاد شهری است. با توجه به اهمیات و ضارورت   

ایم تا به شناسایی و بررسی ابعاد ماؤثر   موضو  بر آن شده

ریزی شاهری باا رویکارد اقتصاادی      نگاری برنامه بر آینده

 بپردازیم.)مطالعه موردی: توسعه پایدار شهر قزوین  

ریااازی شاااهری، یکااای از  ضاااعف نظاااام برناماااه

برانگیاااز در حاااوزه آیناااده مااادیریت  مساحاااا چاااالو

نظااران در  شااهری اساات و اجماااعی در بااین صاااح    

كااركرد مناساا  ایاان نظاام وجااود داردی امااا   ماورد عاادم 

نظار وجاود    در خصوک راهکار پیشانهادی نیاز اخاتالف   

از نگااری در نظااام توسااعه شااهری،   دارد. فقاادان آینااده

ریازی شاهری اسات. از     عوام  عمده ضعف نظاام برناماه  

ریازی نیسات، بلکاه     ح ، صارفا  مساانی برناماه    این رو راه

آنهااه بیشااتر مااورد نیاااز اساات، بررساای انتقااادی       

ریاازی شااهری و تولیااد مسااانی در راسااتای ایجاااد  برنامااه

هاااای شاااناخت و روش .سااااختارهای جدیاااد اسااات 

ی اجتمااعی  هاا  ساخت آینده، نیازمناد كانو باا پدیاده    

باشااند. سااط   ریاازی ماای و سااپ  طاای مساایر برنامااه 

بساتر كانو اجتمااعی، یکای از      عناوان  باه تحلی  شاهر  

باشاد كاه بایاد در     نگاری مای   های آیناده  ترین مؤلفه مهم

 های شهر، نمود یابد. چارچو  برنامه

ریاازی  هااای كلیاادی در برنامااه   یکاای از نگراناای 

بینااای آیناااده و محااادود كاااردن     شاااهری، پااایو 

عیاات اساات. در واقااع، یکاای از اهااداف اصاالی   قط عاادم

گیاری در زماان حااا  اسات تااا     برناماه شاهری، تصاامیم  

هااای شااهری در آینااده بااه نفااع شااهروندان آن،  فعالیاات

باااه درساااتی هااادایت شاااوند. در طلاااو  شهرساااازی، 
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 4و لاای 5 ، لااوئیز5115)  0متفکریناای همهااون دنیاا   

 ، تاااالش كردناااد تاااا آیناااده شاااهروندان را در 5118)

كلمااات نشااان دهناادی امااا امااروزه، بااه نظاار    تصاااویر و

اناادازهای   هااا و چشاام  بیناای رسااد كااه پاایو   نماای

بلندماادت، توجااه طراحااان شااهری معاصاار را بااه خااود  

جلاا  كننااد. فراموشاای مطالعااات آینااده در زمینااه      

ریاازی شااهری، چناادین سااا  پاایو توسااط      برنامااه

 متبصصان و محققان، محکوم شد

 -اعیتغییاارات اقتصااادی، تکنولااو(یکی و اجتماا   

شااناختی، بااه ساارعت بااا الگوهااای غیرخطاای،   جمعیاات

گاران   بینای را بارای تحلیا     به وقو  پیوستند كاه پایو  

و سااازش بااا آن را باارای شااهروندان، دشااوار كاارده      

اساات. در ایاان زمینااه، طراحااان شااهری بااه ساابتی،    

كننادی زیارا تغییارات سااختاری،       بینای  توانناد پایو   می

ر مواجهااه بااا انااد. د الگوهااای ساانتی را منسااوم كاارده 

ایاان موقعیاات، بساایاری از طراحااان شااهری، ناااتوانی    

هاای قابا  اعتمااد، شناساایی      بینای  خود را بارای پایو  

هااای احتمااالی و  ریاازی انااد و بااه ساامت برنامااه  كاارده

ای  راهای بارای حركات در زمیناه     عناوان  باه مدت،  كوتاه

 . 0415 ،3تور بسیار نامشبص رفتند )دی

ریازی مشاتر ،    ههای اخیار، برتاری برناما    در سا 

منجر به زیان مطالعات آینده شده است. امروزه مشاركت 

شهروندان و همکاری میان مردم و سهامداران خصوصای،  

ریزی اسات. در ایان زمیناه،     نقطه عطفی در قلمرو برنامه

های  گرا با افق ریزی شهری، بیو از یك فرایند عم  طرح

نماایو  هاا و   مدت است. تدوین دیدگاه مدت و میان كوتاه

نظرهاا و   سا رانه، به دلی  نیاز به اتفاا   های فن بینی پیو

ریزی شاهری   مصالحه، منسوم شمرده شدند. وقتی برنامه

ای بااا چااارچو  ساافت و ساابت حقااوقی و    در زمینااه

                                                           
1  - Daniel  

2  - Lewis  

3  - Lee 
4- Dator 

های فردی و عمومی، به روشی ماسهم عما     گیری تصمیم

هاای   كند، پرواض  است كه بسیار دشوار است دیدگاه می

ایت گستره وسیعی از سهامداران محلی ایجاد آینده با حم

 شوند.  

 

 پیشینه تحقیق -1

  در پژوهشااای باااا  0453بابااااغیسی ازغنااادی ) 

پژوهایی رهیاافتی ناو در مادیریت جاامع       آیناده »عنوان 

، ضامن طارح و بررسای دو مع ا      «ونقا  شاهری   حم 

ونقاا   هااای ماادیریت جااامع حماا    عمااده در برنامااه 

فااات ناااوینی پژوهااای را رهیا شاااهری، داناااو آیناااده

ونقا ،   تواناد بارای حا  مع االت حما       دانند كه می می

كارساااز باشااد. همهنااین آنهااا بااا تسیااین قلمروهااای    

پژوهاای، كاام و كیااف تااأثیرات آن باار  مطالعااات آینااده

ونقاا  شااهری و زمینااه كاااربرد ایاان علاام در      حماا 

بار معرفای    ونقا  را بیاان كردناد و عاالوه     مساحا حما  

اولیاااه علااام  اصاااو ، تعااااریف اساسااای و مفااااهیم   

هااای تاارین انااوا  روش  پژوهاای، برخاای از مهاام  آینااده

پژوهاای نیااز مطاارح شاادند. در نهایاات بااا   مطاارح آینااده

ارائااه الگااو، راهکااار مناسااسی باارای كاااربردی كااردن     

ونقاا ، ارائااه  اسااتفاده از ایاان علاام نااو در زمینااه حماا  

 شد.

  در پژوهشاای بااا عنااوان  0435مااافی و نقاادی ) 

و رشااد جمعیاات شااهر نگااری كاااربری اراضاای  آینااده»

 -، از روش توصااایفی«0311فااااروا تاااا افاااق ساااا   

هااای رایاا ،  تحلیلاای، اسااتفاده كردنااد و از طریااق مااد 

 0311بیناای جمعیاات شااهر فاااروا تااا افااق   بااه پاایو

 48پرداختنااد. نتااای  نشااان دادنااد كااه مساااحتی براباار 

هکتار، ساط  ماورد نیااز بارای افاق طارح خواهاد باود         

یااق كاااربری اراضاای و  ریاازی دق كااه در صااورت برنامااه

هااای آتاای، از  توجااه ویااژه بااه ایاان كمسودهااا در سااا  

 مشکالت فراوانی كاسته خواهد شد.
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  بااه بررساای اصااو  0434بیااك بابااایی و نبعاای )

و مسااانی نظااری و مفهااومی توسااعه پایاادار شااهری بااا   

نگااری پرداختنااد. نتااای     تأكیااد باار عملکاارد آینااده   

نظریاه   تحقیق حااكی از آن بودناد كاه در سایر تکاوین     

زیساات پایاادار،   توسااعه پایاادار شااهری، ابعاااد محاایط  

شاارایط اجتماااعی پایاادار، اقتصاااد پایاادار، شااک  پایاادار 

شهری و مادیریت پایادار شاهری، نقاو اساسای دارناد       

زماان باه هماه     و تحقق شهر پایادار، در گارو توجاه هام    

باشاااد. همهنااین افاازایو آگااااهی    ابعاااد فااو  ماای   

ابعااد توساعه و    ماورد در ریازان و مادیران شاهری     برنامه

اجاارای اقااداماتی كااه بااه تعاااد  اكولو(یااك و تعاااد     

سااز اساتقرار توساعه     شاوند، زمیناه   اجتماعی منجار مای  

 پایدار شهری است. 

  در پژوهشاای، 0434پااور و آزادبباات )  ساسااان

هاااای  ساااعی كردناااد راهکارهاااا، ابعااااد و شااااخص   

پژوهاای را  حکمروایاای خااو  شااهری در رویکاارد آینااده 

بااه اعتقاااد آنهااا زمااانی حکمروایاای، كااارا و  ارائااه كننااد.

پژوهای را نیاز    هاای آیناده   مؤثر است كه بتواناد رویکارد  

 مورد استفاده قرار بدهد.

 

 مبانی نظری -0

 نگاری پژوهی و آينده آينده

پژوهی در مادیریت شاهری، مسحاا     تبصص آینده

جدیاادی از اسااتراتژی و رویکردهااای قدرتمنااد باارای    

پژوهاان در  یجاد كرده است. آیندهریزی بلندمدت، ا برنامه

ریازی، از مادیریت اساتراتژیك     هر مرحله از فرایند برنامه

معمااو   . (Lucas et al., 2004)كننااد  حمایاات ماای

ریزان استراتژیك، هنگام انتباا  اهاداف و مقاصاد     برنامه

استراتژیکی توسعه پایدار، بر معیارهاای موفقیات )مانناد    

افزوده اقتصادی از طریق  شنرم برتر بازگشت سرمایه، ارز

اسااتراتژی، سااهم بهینااه بااازار، رشااد متعاااد  و ریسااك 

شناسی آینده نسست باه   كنند. روش قسو   تمركز می قاب 

تواند با هركدام از آنهاا   ها، دوسوگرا است و می این مقیاس

 .(Clark & Dickson, 2003)كار كند 

ريزی شهری استاندارد با محوريتت   فرايند برنامه

 اد شهریاقتص

توانااد بااا دو مجموعااه   ریاازی شااهری ماای  برنامااه

مهاام از عناصاار، تصااور شااود: مجموعااه او  توسااط      

هااای  ریاازی شااهری و بااه روش  زنجیااره ارزش برنامااه 

شااود.  مراتساای، نشااان داده ماای   پاای و سلسااله  در پاای

مجموعااه دوم، از عناصااار افقاای تشاااکی  شااده كاااه    

هاای عملیااتی    ناپا یر بارای هماه روش    حمایتی جادایی 

كناااد.  ریااازی فاااراهم مااای   زنجیاااره ارزش برناماااه 

ریاازی  تاارین عناصاار پشااتیسان فراینااد برنامااه  برجسااته

شااهری مااد  حکااومتی، چااارچو  قااانونی، مسنااای     

 های مدیریتی هستند.   فناوری و مهارت

 تمرکز جهانی بر توسعه اقتصادی خالق در شهرها

هاای   هاا و اساتراتژی   های گ شاته، ماد    طی دهه

یسانی از اقتصااد خاال ، باه وجاود     گونااگونی بارای پشات   

اند تا اهمیات تعااد  و ثساات اقتصاادی یاك شاهر        آمده

نشااان كننااد. یکاای از ایاان نظریااات، نظریااه     را خاااطر

هاای   توسعه اقتصااد و اجتماا  اسات كاه حاامی انگیازه      

باشااد. از ایاان رو،   كننااده آن ماای  فرهنگاای و تقویاات 

اساااس احیااای خااال  اقتصاااد یااك شااهر، حااو  محااور 

فرهنگاای باارای  -هااای اجتماااعی یرساااختگسااترش ز

، 0در جاادو  گااردد.  رساایدن بااه منااافع اقتصااادی ماای

درپای رویکارد پیشانهادی، آورده شاده      پن  مرحلاه پای  

  است.
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 درپی رويکرد پیشنهادی  پنج مرحله پی -2جدول 

بندی  فرمو 

 های آینده بینو

 -یانو آیناده و زمیناه گساترده اجتمااعی     نگاری سنتی مث  طراحی سناریو، بارای ایجااد ب   ابزارهای آینده

شوند. این مرحله باید به طور طسیعی برای ابزارهای كیفی استفاده  اقتصادی آن در قال  روایت، استفاده می

 كند. شود كه مشاركت با سهامداران را تسهی  می

تعیین پیامدهای 

 عملکردی

دهند كه ممکان اسات    سیستم را نشان میشوند، پیامدهای عملکردی برای  بندی می ها، فرمو  وقتی بینو

اقتصادی و سهامداران محلی را نشاان دهاد. ایان مرحلاه بایاد باا ابزارهاای         -های اجتماعی عناصر، جریان

 كیفیتی انجام شود و معمو   باید به متبصصان شهری محدود شود. نیمه

تعیین پیامدهای 

 پارامتری

هاای پاارامتری كاه     ای از شااخص  ها را برای ایجاد مجموعاه  هپیامدهای پارامتری باید میزان زیادی از نشان

كنند، فاراهم ساازد. پارامترهاایی كاه باه طاور گساترده در میاان          گیری می تأثیرات توسعه شهری را اندازه

شوند )مث  رشد جمعیت، موقعیت شغلی، مصرف زمین شاهری، تاراكم    های شهری استفاده می ریزی برنامه

سازی انتقا  و استفاده زمین را پرورش  های شسیه د روشنتوان می ،سست تحر  شهری، پراكندگی شهری و ن

 دهندی بنابراین مرحله سوم باید برمسنای ابزارهای كمّی باشد و محدود به متبصصان شهری باشد.

تعیین پیامدهای 

 مکانی

(GIS)ی توانند برای یك سیستم اطالعات جغرافیای شوند، می وقتی پیامدهای پارامتری ثابت می
، دریافات  0

ای از  ، طیف گساترده GISشوند تا پیامدهای شهری آینده را از منظر مکانی مشاهده كنند. امروزه، فناوری 

، اطالعاات  GISآورد.  ای دیجیتالی فراهم مای  های الفسایی بر روی نقشه ها را برای نمایو دادن داده ویژگی

. این مرحلاه، نیازمناد   دهد میارائه  ،ای زیرساختیه گرافیکی درباره رشد شهری، پراكندگی شهری و شسکه

ی پیهیده است كه باید توسط متبصصان اداره شود. با این وجود، محصو  نهایی به ابزارهای گرافیکی و كمّ

 آسانی توسط سهامداران و همهنین عموم مردم قاب  در  خواهد بود.

 تدوین استراتژی

گر باید قاادر باه در  شاکاف میاان بیانو       ر سیستم، تحلی پ  از تعیین همه نو  از پیامدهای موجود د

را  SWOTتحلیا    و هاای موجاود در تجزیاه    آینده پیشنهادی و موقعیت فعلی قلمرو باشد تا بتواناد یافتاه  

پ یر باشد تاا توساعه    ها امکان تحلی ، این امر باید برای تدوین استراتژی و كند. با خروا از یك تجزیه تركی  

 بار دیگر، این مرحله نیازمند دخالت سهامداران است. ت كند. یكآینده را هدای

 ( ,2102Miguel Fernández Güell & Redondo)منبع: 
 

ريتزی   نگتاری و برنامته   ايجاد ارتباط میان آينتده 

 شهری در اقتصاد شهری

 هنگامی كه رویکرد پیشنهادی برای ارتسااط ابزارهاای  

شاود،   ری ایجاد مای ریزی شه نگاری با فرایند برنامه آینده

 شاود.  سنجی ارائه می كاربردی عملی برای ارزیابی ابزار و امکان

توسعه پایدار بدین دلی  انتبا  شده اسات كاه چالشای    

كلیدی برای جوامع معاصر است و همهنین چون ممکان  

ریازی شاهری    هایی در زنجیره ارزش برناماه  است تبری 

نگااری،   آینده القا كند، طرح سناریو از میان همه ابزارهای

 قطعیات و پیهیادگی   انتبا  شدی چون مدیریت كافی در عدم

 كه در همان زماان آیناده جاایگزین    آورد، در حالی فراهم می

. طرح (,Eames & Adebowale 2002)افتد  اتفا  می

طاور گساترده    نگاری اسات كاه باه    سناریو، تکنیك آینده

مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه و هدفمنااد شااده اساات     

(Schwartz, 1991; van der Heijden, 1991 )   كاه

تحلیا  منطقای و    و ای كیفی است، تجزیه طور برجسته به

كناد و نیازمناد همکااری گاروه      شهودی را تركیا  مای  

نگاری،  متبصصان است. برای بسیاری از متبصصان آینده

الگویی مطالعات آینده استی   توسعه سناریو محصو  كهن

ت، خال  و تواناست. تمرین قطعی زیرا در رسیدگی به عدم

شناساای طاارح سااناریوی  شااده، روش نگاااری بیااان  آینااده

پی سااخته شاده اسات را     در معمولی كه از سه مرحله پی

 كند: دنسا  می

 مشبص كردن مفهوم توسعه پایدار -

شناسایی و ارزیابی روند تغییر كاه ممکان اسات     -

 توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار دهد.  

1- Geographic Information System 
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یوهای آیناده بارای تکاما  توساعه     طراحی سنار -

 پایدار.  

 

 روش تحقیق -4

ایان تحقیاق، تعیاین تجربای      از آنجایی كه هادف 

روابااط اساات، از نظاار هاادف، كاااربردی و از نظاار نحااوه  

پیمایشاای و از نااو    -گااردآوری اطالعااات، توصاایفی  

باشد. در ضمن با توجه باه اینکاه از روش    همسستگی می

آزماون فرضایات    ساازی معااد ت سااختاری بارای     مد 

اسااتفاده شااده اساات، در میااان تحقیقااات همسسااتگی،  

تحقیق، از نو  تحلی  ماتری  همسساتگی یاا كواریاان     

باشد. در این تحقیق، جامعاه آمااری شاام  خسرگاان      می

نگااری در   ریازی راهساردی و آیناده    فعا  در حوزه برنامه

گیاری در   روش نموناه  باشد. مدیریت و اقتصاد شهری می

یکای از  گیری هدفمند تصادفی است.  و، نمونهاین پژوه

گیاری   گیری غیرتصادفی یاا هدفمناد، نموناه    اقسام نمونه

گیری از خسرگان، شاام    خسرگانی یا ق اوتی است. نمونه

انتبا  از بین افرادی است كه تجربه یا خسره بودن آنهاا  

هاا،   در یك حوزه، محرز شاده باشاد. در برخای از حاوزه    

 ها روش مفیدی برای ساؤا ت پاژوهو  گیری خسره تن نمونه

باا توجاه باه    . ((Berger & Luckmann, 1911اسات  

تاری   اینکه خسرگان دانشگاهی، نگااهی انتزاعای و نظاری   

ای به موضو  دارناد و در مقابا ،    نسست به خسرگان حرفه

تر باه مساائ     گرایانه ای و تجربی، نگاهی عم  حرفهخسرگان 

ی از هاار دو طیااف دارنااد، وجااود نمایناادگان كااار و كساا 

تواند این اطمینان را به پژوهشگر بدهد كاه از هار دو    می

مسئله نگریسته شده است. بررسی مقا تی در ایان  زاویه به 

 اناد  نفر را پیشنهاد داده 03تا  3خصوک، تعداد خسرگان بین 

(Bhattacharya et al., 5104) ،(Kannan et al., 

)5113 ،)2001Narasimhan et al., (. 5جادو    در ،

 مشبصات خسرگان آورده شده است.

 

 تحقیق مشخصات خبرگان -1جدول 

 سابقه کار  تخصص سابقه کار مدرک تحصیلی

 سا  01 مدیریت و اقتصاد شهری  51 دكتری

 سا  8 ریزی راهسردی برنامه  01 ارشد كارشناس

 سا  1 مدیریت و اقتصاد شهری  00 ارشد كارشناس

 سا  1 یت و اقتصاد شهریمدیر  03 ارشد كارشناس

 سا  3 مدیریت و اقتصاد شهری  01 ارشد كارشناس

 سا  5 مدیریت و اقتصاد شهری  03 دكتری

 سا 00 ریزی راهسردی برنامه  05 دكتری

 سا  3 ریزی راهسردی برنامه  08 دكتری

 سا  8 اقتصاد شهری  00 ارشد كارشناس

 سا  1 ریزی راهسردی برنامه  03 ارشد كارشناس

 های نگارندگان( )يافته منبع:              

 

هاای پیمایشای،    ها در پژوهو آوری داده ابزار جمع

پرسشنامه است. در طراحی پرسشنامه، تالش گردیاد تاا   

تعریف عملیاتی ابعااد ایان متغیار، باا اساتفاده از مناابع       

سنجو روایای پرسشانامه،    منظور بهمعتسر صورت گیرد. 

شد. روایی همگارا زماانی     گرا استفادهاز آزمون روایی هم

شود كه نمرات )مقادیر  به دست آماده توساط    ایجاد می

نمایناد،   گیاری مای   دو ابزار متفاوتی كه مفهاوم را انادازه  

 . باا انجاام   0431دارای همسستگی با یی باشند )خاكی، 
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محاسااسات مربوطااه، همسسااتگی میااان دو مجموعااه     

ه مؤیاد روایای   دسات آماد كا    به 515/1 پرسشنامه، عدد

با ی پرسشنامه تدوین شده باود. بارای بررسای پایاایی     

پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن، ضاری  آلفاای كرونساام،    

محاسسه گردید. برای محاسسه ضری  آلفای كرونسام ابتدا 

هااای  هااای هاار زیرمجموعااه سااؤا  بایااد واریااان  نمااره

پرسشنامه و واریان  ك  را محاسسه نمود و سپ  مقدار 

 . 0411ری  آلفا را محاسسه كرد )سارمد و همکااران،   ض

 134/1دهد كه پایایی پرسشنامه برابر  نشان می 4جدو  

 باشااد و از پایااایی بساایار بااا یی برخااوردار اساات.   ماای

همهنااین جهاات انجااام عملیااات آماااری ماا كور، از     

 استفاده شده است. SPSS 01و PLSافزارهای  نرم

 فرضیات تحقیق

نگااری   زیستی با آینده فکر محیطفرضیه او : بین ت

 راستایی وجود دارد. ریزی شهری، هم برنامه

H1: ریازی   نگاری برنامه آیندهبر  زیستی تفکر محیط

 تأثیر مثست و معناداری ندارد. شهری،

H0ریازی   نگاری برنامه آیندهبر  زیستی : تفکر محیط

 تأثیر مثست و معناداری دارد. شهری،

ریازی   نگاری برنامه آینده فرضیه دوم: بین جامعه با

 راستایی وجود دارد. شهری، هم

H1: ریازی شاهری،    نگااری برناماه   آیناده بر ، جامعه

 تأثیر مثست و معناداری ندارد.

H0 :ریازی شاهری   نگااری برناماه   آیناده بر  ،جامعه، 

 تأثیر مثست و معناداری دارد.

نگااری   ساازی باا آیناده    فرضیه سوم: باین مساکن  

 راستایی وجود دارد. همریزی شهری،  برنامه

H1: تااأثیر مثساات و  سااازی بااا عملکاارد،   مسااکن

 معناداری ندارد.

H0 :ریازی   نگااری برناماه   آیناده بار  ساازی،   مسکن

 تأثیر مثست و معناداری دارد.شهری، 

فرضیه چهارم: بین سازگاری محایط اقتصاادی باا    

 راستایی وجود دارد. ریزی شهری، هم نگاری برنامه آینده

H1:  نگااری   آیناده بار   محایط اقتصاادی   ساازگاری

 تأثیر مثست و معناداری ندارد.ریزی شهری،  برنامه

H0 :   نگااری   آیناده بار   ساازگاری محایط اقتصاادی

 تأثیر مثست و معناداری دارد.ریزی شهری،  برنامه

ریزی  نگاری برنامه فرضیه پنجم: بین انر(ی با آینده

 راستایی وجود دارد. شهری، هم

H1:  تأثیر ریزی شهری،  نگاری برنامه هآیندبر انر(ی

 مثست و معناداری ندارد.

H0 :تأثیر ریزی شهری،  نگاری برنامه آیندهبر  انر(ی

 مثست و معناداری دارد.

فرضیه ششام: باین ساالمت اقتصاادی جامعاه باا       

 راستایی وجود دارد. ریزی شهری، هم نگاری برنامه آینده

H1:  نگاااری  آیناادهباار سااالمت اقتصااادی جامعااه

 تأثیر مثست و معناداری ندارد.ریزی شهری،  رنامهب

H0 : نگاااری  آیناادهباار سااالمت اقتصااادی جامعااه

 تأثیر مثست و معناداری دارد.ریزی شهری،  برنامه

نگاااری  ونقاا  بااا آینااده فرضاایه هفااتم: بااین حماا 

 راستایی وجود دارد. ریزی شهری، هم برنامه

H1:  ریزی شاهری،  نگاری برنامه آیندهبر ونق   حم 

 تأثیر مثست و معناداری ندارد.

H0 : ریزی شاهری،   نگاری برنامه آیندهبر ونق   حم

 تأثیر مثست و معناداری دارد.

نگااری   فرضیه هشتم: بین كیفیت زندگی باا آیناده  

 راستایی وجود دارد. ریزی شهری، هم برنامه

H1:  ریازی   نگااری برناماه   آیناده   بار كیفیت زندگی

 ری ندارد.تأثیر مثست و معناداشهری، 

H0 : ریازی   نگااری برناماه   آیناده بار  كیفیت زندگی

 تأثیر مثست و معناداری دارد.شهری، 
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 مدل مفهومی پژوهش

پاا  از بررساای مقااا ت میگاا  فرناناادز گوئاا  و  

 ، در راساتای  5100) 5  و ایماز و اگماوز  5105) 0ردوندو

ها، از ادبیات موضاوعی و نظار    انجام تحقیق ابتدا شاخص

تفاده از تکنیك دلفی، اساتبراا شادند. در   خسرگان با اس

ادامه، عوام  به دست آمده با استفاده از تکنیاك تحلیا    

عاملی اكتشافی، بررسای شادند و ماد  مفهاومی اولیاه      

  به دست آمد و در نهایت، نتای ، باا اساتفاده از   0)شک  

 عاملی تأییدی، آزمون شدند.  تحلی 

تکنیاك   با اساتفاده از ها،  پ  از شناسایی شاخص 

نظران این حوزه،  نظر توسط صاح  دلفی، متغیرهای مورد

بررسی و هشت عاما  اصالی، شناساایی شادند. عواما       

بندی آنها ایجا   باشند و لزوم دسته موردنظر، پراكنده می

هاا و   ای بارای سانجو آن   نمود كه به طراحی پرسشنامه

عااملی   بندی آنهاا باا اساتفاده از تحلیا      در نهایت، دسته

ساؤا    30شاده، دارای   خته شود. پرسشنامه طراحیپردا

دهندگان، گزیناه   ای از طیف لیکرت بود و پاسخ گزینه پن 

انتباا    ،با اهمیات  اهمیت تا كامال  را از كامال  بیمناس  

های  وتحلی  داده كردند.  زم به  كر است كه برای تجزیه

دست آمده از پرسشنامه نهایی، ابتدا مااتری  ضارای     به

ستگی، محاسسه شد و متغیرهایی كه با سایر متغیرها همس

وتحلی  شادند. ماد     همسستگی نشان داده بودند، تجزیه

ارائه گردید. میگ  فرناندز  0مفهومی نیز به صورت شک  

های جمعیت، مهااجرت،     شاخص5105گوئ  و ردوندو )

ونق ، بیکااری و   ی و وسای  حم جای رشد اقتصادی، جابه

انتباا    ،ریازی شاهری   را در برنامه ستمواردی از این د

نگاااری در  هااای آینااده ، شاااخص4 نمودنااد. در جاادو 

مدیریت شهری با محوریت اقتصاد شهری، طسق مطالعات 

   و ایماز و اگماوز  5105میگ  فرناندز گوئ  و ردونادو ) 

 اند.   بیان شده5100)

 

 شهری نگاری در مديريت شهری با محوريت اقتصاد های آينده شاخص -0جدول 

 نگاری در مديريت شهری های آينده شاخص

(Eames & Egmose, 2100) 

 نگاری در مديريت شهری های آينده شاخص

(Miguel Fernández Güell & Redondo, 2102) 

 عوام  اقتصادی

 عوام  محیطی

 ونق  حم 

 یریپ  تطابق

 جامعه

 بهداشت

 رفاه

 انر(ی

 جمعیت جامعه

 رشد تراكم شهری

 نرم مهاجرت

 وابستگی نسست

 نرم باروری جایگزین

 اقتصادی

 نرم بیکاری

 های اقتصادی غال  ببو

 مصرف انر(ی بر 

 محیط رشد اقتصادی

 های انتبابی ای از ثابت مجموعه

 هدر دادنتقسیم معین 

 جایی با وسای  شبصی جابه

 نزدیکی به شسکه دوچرخه

 مصرف آ  و زمین شهری

 پابرجایی اجتماعی

 (Miguel Fernández Güell & Redondo, 1121; Eames & Egmose, 2100)منبع: )

 
1- Miguel Fernández Güell & Redondo 

2- Eames & Egmose 
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 مدل مفهومی - 2شکل 

 )Eames et al., 1121& Redondo  Miguel Fernández Güell ;1115(منبع: 

 

 های پژوهش  يافته -9

بیناای بااودن آینااده، باادین   اصاا  غیرقاباا  پاایو 

معنا نیست كاه نگاران آیناده نساشایم و تنهاا باه ببات        

و اقسا  یا سرنوشت تکیاه كنایم یاا اینکاه بنشاینیم تاا       

ای ایجااد شاد، بادون     هاای ناگهاانی تاازه    هر وقت بحران

هااا  خااود را بااه امااواا بحااران   ،طاارح و برنامااه قسلاای 

كناد كاه نساست باه      ی بلکه این اصا  حکام مای    بسپاریم

تااری اتبااا  كناایم. در ایاان     آینااده، موضااع مناساا   

نگاااری در  یناادههااای مااؤثر باار آ تحقیااق ابتاادا شاااخص

ماادیریت شااهری، شناسااایی و در مرحلااه بعااد براساااس 

های شناساایی شاده، ماد  اولیاه، ارائاه گردیاد        شاخص

شااده، سااه سااناریو   و در نهایاات براساااس مااد  ارائااه  

 مطرح شد.  

باارای دسااتیابی بااه ایاان پرسشاانامه، پاا  از      

بررسی مقاا ت و ادبیاات موضاو  و همهناین اساتفاده      

 یتیهااای ماادیر سااابقه پسااتاز نظاارات خسرگااانی كااه 

اسااتبراا  ،مؤلفااه 81هااا،  انااد، از بااین شاااخص  داشااته

افاازار  هااای پرسشاانامه بااا اسااتفاده از ناارم  گردیااد. داده

SPSS ،عاااملی  وتحلیاا  شاادند. نتیجااه تحلیاا   تجزیااه

هااای  اكتشااافی كااه بااه منظااور تأییااد روایاای شاااخص  

آمااده اساات. بااا    3باشااد، در جاادو    پرسشاانامه ماای 

و ایاان بااه باشااد  ماای KMO>1.3 ،3توجااه بااه جاادو 

ای پرسشااانامه تحقیاااق  منزلاااه تأییاااد روایااای ساااازه

   باشد. می

شااااخص از میاااان  31عااااملی،  پااا  از تحلیااا 

ها بر اسااس   های اولیه، تأیید شدند و این شاخص شاخص

بندی گردیدناد.   در هشت بعد، دسته ،چرخو واریماك 

نگاریدهآین
ریزیشهریبرنامه

بارویکرد
 اقتصادی

کیفیت

 زندگی

سازیمسکن  

سالمت

اقتصادی

 جامعه

 انرژی

سازگاری
محیط
 اقتصادی

تفکر
 زیستیمحیط

ونقلحمل  

هایزیرساخت

 اقتصادیجامعه
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به  ،از ترسیم ماتری  نهایی حاص  از چرخو واریماك 

پوشی شده استی اما ابعاد  ت محدودیت صفحات، چشمعل

اند. باید خاطرنشاان   بیان شده ،های آن گانه و مؤلفه هشت

مؤلفاه تأییاد شاده از چارخو      31كرد كاه باار عااملی    

 SMART-PLSافازار   واریماك ، در ادامه از طریق نارم 

مشابص شاده    0نیز مورد تأیید قرار گرفت كه در شک  

 است.

 لتو بارت KMOآزمون 

كااه مقاادار آن   KMOبراساااس نتیجااه آزمااون   

هااا، قاباا  تقلیاا  بااه   ، دادهباشااد ماای 305/1براباار بااا 

هاااای زیربناااایی و بنیاااادی هساااتند.  تعااادادی عامااا 

  كااه در 135/0811نتیجااه آزمااون بارتلاات )همهنااین، 

دار اساات، بیااانگر  معناای 111/1سااط  خطااای كمتاار از 

هااا،  بااین گویااه  آن اساات كااه ماااتری  همسسااتگی   

ی  همااانی و واحااد نسااوده و از یااك طاارف، بااین  ماااتر

هاای داخا  هار عاما ، همسساتگی باا یی وجاود         گویه

هااای یااك عاماا  بااا  دارد و از طاارف دیگاار، بااین گویااه

 شاود.  های عاما  دیگار، همسساتگی مشااهده نمای      گویه

هااای  ، پایااایی و روایاای سااؤا  8همهنااین در جاادو   

 پژوهو آورده شده است.

 

 های پرسشنامه ارتلت در مورد شاخصو ب KMOآزمون  -4جدول 

 

 

 

 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

 های پژوهش پايايی و روايی سؤال -9جدول 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 های نگارندگان(  منبع: )يافته

                                                           
1- Kaiser-Meyer -Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO) مایر كایزر -نمره آزمون كفایت اولکین
0 305/1 

 آزمون كرویت بارتلت
 

Approx. Chi-Square 135/0811 

 051 درجه آزادی

 111/1 داری معنی

 AVE CR کرونباخ آلفای تعداد سؤاالت ابعاد

زیستی تفکر محیط  4 5530/1 8543/1 5345/1 

 5354/1 8113/1 8314/1 1 جامعه

 5141/1 8001/1 1118/1 3 سازی مسکن

 5130/1 8134/1 1485/1 4 سازگاری محیط اقتصادی

 5833/1 8411/1 1135/1 1 انر(ی

 5331/1 8331/1 5383/1 1 سالمت اقتصادی جامعه

 5311/1 1453/1 5184/1 3 ونق  حم 

 5413/1 8151/1 5181/1 5 كیفیت زندگی
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يافتته و آلفتای    روش میانگین واريتان  توستعه  

 کرونباخ

در این پژوهو، از مد  معاد ت ساختاری تأییدی 

استفاده شد كه ، SMART PLSافزار  گیری از نرم با بهره

(AVE)یافتاه   میانگین واریان  توسعهدر آن، روش 
0

باه   

منظور بررسی روایی همگرایی پاژوهو، باه كاار گرفتاه     

 8/1، استاندارد با ی 5شود كه طسق نظر فورن  و  كر می

 باشد.   یافته مناسسی می برای این میانگین، واریان  توسعه

هااای  همهنااین باارای ساانجو روایاای، از روش  

، اساتفاده شاده اسات.    آلفای كرونساام و پایاایی تركیسای   

را باارای آلفااای  1/1كرونسااام، میاازان اسااتاندارد بااا ی  

را باارای پایااایی  1/1، مقاادار بااا ی 4كرونسااام و باگااازی

 انااد تركیساای بااه منظااور ساانجو پایااایی، بیااان كاارده  

(1991Cronbach, .)  شااده، در  مقاادار ضاارای   كاار

آمااده اساات كااه بیااانگر پایااایی و روایاای      8جاادو  

 ای پژوهو است.ه مناس  سؤا 

 گیری اندازه

مد  مفهومی پژوهو، با اساتفاده از روش حاداق    

، آزمون SMART PLSافزار  مربعات جزئی به وسیله نرم

باارای اكثاار مساایرها، از میاازان   T-valueشااد. مقااادیر 

با تر است و گواهی بار وجاود    31/0استاندارد قدرمطلق 

نماودار   دار بین ابعاد پژوهو است كه در های معنی رابطه

، ضرای  مسیر كه بیاانگر  0آورده شده است. در نمودار  0

اناد. اعاداد روی مسایرها،     شدت رابطه هستند، بیان شده

دهنااده ضااری  مساایر، اعااداد داخاا  دوایاار باارای  نشااان

هااای  و اعااداد روی فلااوR5 زا بیااانگر  متغیرهاای درون 

، 0متغیر مکنون، بیانگر بارهای عاملی هستند و در شک  

 مشبص شده است. ،های عاملی سؤا ت هر بُعد بارمقدار 

 

 مدل تحقیق در حالت تخمین ضرايب استاندارد - 2نمودار 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

1-Average Variance Extracted 

2- Fornell and Larcker  

3- Bagazi 
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تقسیم  ،در این نمودار، اعداد یا ضرای ، به دو دسته

كاه  هساتند  گیاری   او ، معاد ت انادازه   شوند: دسته می

ه  و متغیرهاای آشاکار   روابط بین متغیرهای پنهان )دایر

باشند، این معااد ت را اصاطالحا  بارهاای     )مستطی   می

دوم، معاد ت سااختاری هساتند     گویند. دسته عاملی می

باشاند و بارای آزماون     كه روابط بین دو متغیر پنهان می

باه ایان ضارای ، اصاطالحا       شاوند.  فرضیات، استفاده می

در حالات  شود. با توجه باه ماد     ضرای  مسیر گفته می

توان بارهای عاملی و ضرای  مسیر را  تبمین ضرای ، می

باارآورد كاارد. باار اساااس بارهااای عاااملی، شاخصاای كااه 

گیری متغیار   بیشترین بار عاملی را داشته باشد، در اندازه

مربوطااه، سااهم بیشااتری دارد و شاخصاای كااه ضاارای   

گیاری   تری داشته باشد، سهم كمتری را در اندازه كوچك

 كند.   ، ایفا میسازه مربوطه

باشند.  ضری  تعیین می  اعداد داخ  دوایر، شاخص

كند كه چند درصد از واریاان    ضری  تعیین، بررسی می

یك متغیر وابسته توسط متغیر)های  مساتق ، تسیاین و   

شودی بنابراین طسیعی است كه این مقدار  توضی  داده می

برای متغیر مستق ، برابار صافر و بارای متغیار وابساته،      

باشد. هر چه این میازان، بیشاتر باشاد،     بیشتر از صفر می

ضااری  تااأثیر متغیرهااای مسااتق  باار وابسااته، بیشااتر   

تاوان گفات كاه     باشد. بنابر ضری  تعیاین ماد ، مای    می

ریاازی شااهری )تفکاار  نگاااری برنامااه تمااامی ابعاااد آینااده

ساازی، ساازگاری محایط     زیستی، جامعه، مساکن  محیط

ونقا  و   ادی جامعه، حما  اقتصادی، انر(ی، سالمت اقتص

درصاد از   0/33اناد   كیفیت زندگی ، در مجمو  توانساته 

ریزی شهری را توضای    نگاری برنامه واریان  متغیر آینده

مانااده، مربااوط بااه خطااای   درصااد باااقی 3/81دهنااد و 

تواناد دربرگیرناده دیگار عواما       باشد و می بینی می پیو

 ی باشد.ریزی شهر نگاری برنامه گ ار بر آینده تأثیر

 

 
 مدل تحقیق در حالت معناداری ضرايب - 1نمودار 

 های نگارندگان( منبع: )يافته
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های متفااوت تحقیاق در حالات     ، مد 5در نمودار 

اناد. در واقاع ایان     قدرمطلق معناداری ضرای ، نشان داده

گیاری )بارهاای عااملی  و     مد ، تماامی معااد ت انادازه   

را با اساتفاده از آمااره   معاد ت ساختاری )ضرای  مسیر  

Tكند. طسق این ماد ، ضاری  مسایر و باار      ، آزمون می

باشد. اگار   درصد معنادار می 38عاملی در سط  اطمینان 

باشد، در نتیجه بار عااملی   31/0بزرگتر از  T  مقدار آماره

بیشاتر   Tیا ضری  مسیر، معنادار نیست. اگر مقدار آماره 

عاااملی در سااط  باشااد، ضااری  مساایر و بااار   85/5از 

باشد. نو  دیگار از رواباط    درصد معنادار می 33اطمینان 

بین متغیرهای پنهان در مد  معاد ت ساختاری، از ناو   

باشد. اثر مستقیم، یکی از اجزای ساازنده   اثر مستقیم می

داری را  های معاد ت ساختاری است و رابطه جهات  مد 

رواباط   دهاد. معماو   ایان ناو      میان دو متغیر نشان می

شوند. در واقع  طرفه، ارزیابی می توسط آنالیز واریان  یك

این نو  اثر، بیانگر تأثیر خطی علّی فرض شده یك متغیر 

بر متغیر دیگر است. در درون یك مد ، هر اثر مساتقیم،  

ای را میان یاك متغیار وابساته و متغیار مساتق ،       رابطه

 كند. همهنین یك متغیار وابساته در   مشبص و بیان می

تواناد متغیار مساتق  باشاد و      یك اثر مستقیم دیگر مای 

این در یك مد  رگرسیون چندگانه، یك  بر برعک . عالوه

تواند با چندین متغیار وابساته، مارتسط     متغیر وابسته می

 -شاااود و همهناااین در تحلیااا  واریاااان  چندگاناااه 

تواند با چندین متغیار   چندمتغیره، یك متغیر مستق  می

 .وابسته، مرتسط باشد

تواند در برخای از   این موضو  كه متغیر وابسته می 

مواقع، متغیر مستق  شود، باعا ایجاد رابطاه ساومی، باا    

شود. در واقع این اثر، تأثیر یك  مستقیم می عنوان اثر غیر

ای از طریق یاك یاا چناد     متغیر مستق  بر متغیر وابسته

متغیر میانجی است. در این اثر، متغیر میانجی نسست باه  

متغیر، نقو متغیر مستق  و نسست به متغیار دیگار،    یك

، تاأثیرات  1در جادو    كند. نقو متغیر وابسته را ایفا می

های تحقیق، آورده شده  و نتیجه فرضیه Tمستقیم، آماره 

 است. 

 های تحقیق( منبع: )يافته

 و نتیجه فرضیه تحقیق Tاثرات مستقیم، آماره  -0جدول 

 محقق نتیجه فرضیه tآماره  (βضريب مسیر) جهت فرضیات تحقیق

نگاری  آینده ←زیستی  تفکر محیط

 ریزی شهری برنامه
 شود تأیید می 185/5 453/1 مستقیم

 شود تأیید می 185/1 /111 مستقیم ریزی شهری نگاری برنامه آینده ←جامعه 

ریزی  نگاری برنامه آینده ← یساز مسکن

 شهری
 شود تأیید می 553/3 851/1 مستقیم

نگاری  دهآین ←سازگاری محیط اقتصادی 

 ریزی شهری برنامه
 شود تأیید می 851/1 184/1 مستقیم

 شود تأیید می 348/00 153/1 مستقیم ریزی شهری نگاری برنامه آینده ←انر(ی 

نگاری  آینده ←سالمت اقتصادی جامعه 

 ریزی شهری برنامه
 شود تأیید می 130/03 143/1 مستقیم

ریزی  نگاری برنامه آینده ←ونق   حم 

 شهری
 شود تأیید می 814/5 434/1 ستقیمم

ریزی  نگاری برنامه آینده ←كیفیت زندگی 

 شهری
 شود تأیید می 035/8 803/1 مستقیم
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 05 اااااااااااااااااااا فر / حسام زندحسامی، شیوا شهرام ... ریزی شهری با رویکرد اقتصادی نگاری برنامه دهشناسایی ابعاد مؤثر بر آین

 

نگااری باا محوریات     در نهایت، ساناریوهای آیناده  

 شوند: اقتصاد شهری به شرح  ی  مطرح می

  ادامه روند موجود

سا  آینده اقتصااد   01انداز  در سناریوی او ، چشم

مطلو  به نظر چندان شهر در صورت ادامه وضع موجود، 

رسد. باا اداماه روناد فعلای، رشاد ساا نه محصاو          نمی

درصااد خواهااد بااود.   4/3ناخااالص داخلاای كشااورمان،  

های اصالی اقتصااد كشاور     بینی، ببو براساس این پیو

مانند: كشااورزی، نفات، صانعت و معادن و خادمات باه       

رشد خواهناد كارد.    ،درصد 3/3و  8/1صفر،  ،4/0ترتی  

درصاد و نارم    4/3گ اری به  در این شرایط، رشد سرمایه

درصااد خواهااد رسااید. همهنااین،    04/0بیکاااری بااه  

و صاادرات   1/3انداز نرم رشد صادرات كاا  صارفا     چشم

درصاد خواهاد باود. رشاد صاادرات       8/1غیرنفتی معاد  

رساد كاه    صد میدر 8/1كا های صنعتی نیز در حالی به 

درصاادی برخااوردار خواهااد شااد.    4/3واردات از رشااد 

بناابراین، تااراز تجاااری خاارجی در صااورت ادامااه وضااع   

گ اری خارجی از  موجود، منفی خواهد بود و رشد سرمایه

ساا  آیناده،    01درصد فراتر نبواهاد رفات، اماا در     4/3

درصاد   51/4رشد نقدینگی ایران به طور متوسط معاد  

در ایان   .درصاد خواهاد باود    55در حادود   و نرم تاورم 

توجهی از همه نو  منابع، با توجه باه   سناریو، كمسود قاب 

بازگشات باه   »یك ركود اقتصاادی طاو نی وجاود دارد.    

، با شکست ماد  توساعه قسلای نشاان داده     «اصو  اولیه

های اجتمااعی   ها و سرخوردگی شود كه منجر به تنو می

وصی، از نیاز به توساعه  شود. نمایندگان عمومی و خص می

پاساخ توساط قلماروی اقتصاادی و      پایدار با توجه به عدم

 فناوری، آگاهی كام  دارند.

  پیوندی با اقتصاد جهانی رشد سريع و هم

در سناریوی دوم، به منظور تسریع در روند توساعه  

اقتصاد شهر، پیشانهاد شاده اسات كاه پا  از ورود باه       

(WTO) سازمان تجاارت جهاانی  
قتصااد جهاانی،   ، باا ا 0

پیوند برقرار كند. در این صورت، رشد اقتصاادی شاهری   

درصاد و رشاد درآماد سارانه باه       5/1به طور متوسط به 

درصااد خواهااد رسااید. در صااورت تحقااق    1/5حاادود 

هاای كشااورزی، نفات،     بینی شده، ببو های پیو برنامه

و  00/1، 5/0، 3/3صنعت و معدن و خدمات باه ترتیا :   

شاود نارم    بینی می هند داشت. پیودرصد رشد خوا 3/8

بیکاری در ایران، در صورت پیوند با اقتصااد جهاانی، باه    

درصد تغییر یاباد. ایان در    8درصد و نرم تورم، به  04/0

حالی است كه آمارهاای رسامی دولات، نارم بیکااری را      

و نارم تاورم را    01/4ماهه ابتادای ساا  معااد      3برای 

رت ورود باه ساازمان   اند. در صاو  درصد اعالم كرده 03/5

درصااد  01تجااارت جهااانی، ناارم رشااد نقاادینگی نیااز  

بینی شده استی در حاالی كاه در مادت یااد شاده،       پیو

درصد باود. صاادرات    05/5میزان رشد نقدینگی، بیو از 

نفتی نیز در این شرایط به طور متوسط، رشدی حدود  غیر

درصد را تجربه خواهاد كارد. ایان ساناریو زماانی       08/5

افتد كه همه نو  منسعی وجود داشته باشدی ولی  یاتفا  م

در همین زمان، نمایندگان دولتی و خصوصای، واكنشای   

آهسته یا منفع  به مع الت پایداری دارند. این ساناریو،  

بر ارتقای عالئم بازار، باه عناوان راهنماایی بارای بهساود      

تبصیص منابع متمركز است. اغل  در عم ، این ساناریو  

شود كه تثسیت و  میكار گرفته  ی بحرانی بها در طو  دوره

و در  اسات  ، از اولویات باا یی برخاوردار   تعدی  اقتصادی

های نسسی همراه با  نتیجه، معمو   معیارهای بهسود قیمت

هاا   معیارهای كنتر  نرم افازایو ساط  عماومی قیمات    

گیااری اقتصاااد خااارد اسااتی امااا    اساات و دارای جهاات

كند. وجه اصالی ایان      میهای اقتصاد كالن را دنسا هدف

ای به ببو خصوصی است  سناریو، اعطای ف ای گسترده

نکته مهم آن است كه ببو  .تا در آن به فعالیت بپردازد
                                                           
1- World Trade Organization 
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شود و  خصوصی، به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می

گیارد و مسائو     نقو ببو پویا را در اقتصاد به خود می

یشرفته اقتصاد مانده و پ های عق  ایجاد ارتساط بین ببو

شود. اساسا  روح این سناریو،  های اقتصاد می با دیگر ببو

گرایانه است و بر ناوآوری و كاارآفرینی )بارای     غیرمداخله

 پیشسرد اقتصاد شهری  استوار است.

  پیوندی با اقتصاد جهانی رشد متعادل و هم

توسعه براساس رشد متعاد ، سناریوی سومی است 

شاود. در ایان    ز آن نام برده مای سا  آینده ا 01كه برای 

درصاد   1گزینه، رشد محصو  ناخالص داخلی به میازان  

های  بینی شده است، اما برای تحقق این رشد، ببو پیو

كشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات، سا نه باید به 

درصد رشد كنند. همهناین،   1و  01/1، 5/0، 3/3ترتی  

تای و صاادرات   نف نرم رشد صاادرات كاا ، صاادرات غیار    

درصد خواهاد باود.    05/3و  01/0، 3/1صنعتی به ترتی  

های رشد نقدینگی و تورم باه ترتیا     در این سناریو، نرم

تاوان گفات ایان     درصد خواهناد رساید. مای    5و  01به 

شود كه سناریوی رشاد ساریع و    سناریو از جایی آغاز می

 یابدی یعنی با هدف پیوندی با اقتصاد جهانی خاتمه می هم

مستقیم بهسود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی 

هااای  دهاای بااه ضااوابطی كااه مسااتقیما  گااروه باا اولویاات 

و باا  ر در كناد، بارای برخاورد رو    درآمد را منتفع مای  كم

مسأله فقر، طراحی شده است. سه رویکرد در این سناریو 

وجود دارد: نبست، تأكیاد بار ایجااد اشاتغا  بیشاتر یاا       

تولیاادی بیشااتر باارای طسقااات فقیاار و    زایاای اشااتغا 

دوم، توزیع مجادد ببشای از درآماد اضاافی      زحمتکو،

دهای باه    و ساوم، اولویات   حاص  از رشد شهر باین فقارا  

هاای   تأمین نیازهای اساسی )غ ا، لساس، مسکن و برناماه 

بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه  كاه باه   

را در  طور ضامنی قادرت سیاسای و اقتصاادی بیشاتری     

تصور غال  این اسات كاه ایان     .دهد اختیار فقرا قرار می

ویاژه   های مولد )به استراتژی، نیازمند توزیع مجدد دارایی

عاالوه بایاد مشااركت فقارا در      اصالحات ارضی  است. به

هاای   اداره جامعه را افزایو داد و آناان را در قالا  گاروه   

در  سازماندهی كارد. ایان اساتراتژی    ،اجتماعی و سیاسی

هاای رشادمحور در    واكنو نسست به شکست اساتراتژی 

كاهو فقرا یا ارتقای سط  زنادگی آناان،  هاور نماوده     

است. هدف اصلی این استراتژی، بهساود توزیاع درآماد و    

دهای باه    ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت و اولویات 

 تر است.  ای عاد نه نیاز فقرا و ایجاد جامعه

 

 ادگیری و پیشنه نتیجه -0

گسترش شهرها و افزایو جمعیت آنها ضمن اینکه 

ریزی تأمین مسکن و تعیین جهت مناس    ضرورت برنامه

ریازان   برای توسعه را در اولویت كاری مسئو ن و برناماه 

دهد، ایجاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناس   قرار می

برای حفظ اراضی كشاورزی، باغات، سایر منابع طسیعی و 

كناد. ایان    و اقتصاد شهرها را الزامای مای   محیطی زیست

رویاه   شود كاه باا گساترش بای     ضرورت از آنجا ناشی می

شهرها به سمت اراضی باغات و كشاورزی، تاأمین غا ا و   

سایر مایحتاا جوامع انسانی كه به محصو ت كشااورزی  

افتد و هماین امار    ، به مباطره میهستندو دامی وابسته 

انساان و تاأمین ساالمت و     تواند تهدیدی برای آیناده  می

رویاه و   هاای بای   نیازهای او باشد. از طرف دیگار، توساعه  

برناماه بافات جواماع شاهری، تهدیادی بارای تاأمین         بی

نیازهای رفاهی و خدماتی این جوامع و ایجاد مشاکالت و  

های ناشی از آن برای ساكنان این جوامع است. رفاع   گره

زی و طراحای  ری هاست كه با برنامه چنین مشکالتی، مدت

های توساعه و عماران پیگیاری     شهری در چارچو  طرح

 شود. می

های این پژوهو قاطع نیستندی چون رویکارد   یافته

ای از  شااناختی بایااد بیشااتر در طیااف گسااترده     روش

ها، به شناساایی   موضوعات شهری بررسی شوند. این یافته

نگاری شاهری در مادیریت شاهری،     عوام  مؤثر بر آینده
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طور خالصاه، پاژوهو زیربناایی بارای      ند. بهشو منجر می

ریزی شاهری   نگاری با فرایند برنامه های آینده ادغام روش

اسات تاا ماد  توساعه پایادارتری را در اقتصااد شاهری        

دست آورد. در نهایت، باید گفت كه كشور ماا در ماورد    به

این موضو ، در مرحله ابتدایی قارار دارد و باا توجاه باه     

ن به این مقوله به شادت احسااس   اینکه ضرورت پرداخت

آماوزی از تجاار  جهاانی و     ای جاز درس  شود، چااره  می

هاای جااری و ترسایم     باومی كاردن آنهاا و بهساود روناد     

انداز بهتر برای آینده شهرمان نباواهیم داشات. در    چشم

دسات آماده    این مقاله سعی شده با توجاه باه نتاای  باه    

 پیشنهادهایی براساس سه سناریو ارائه گردد:

پیشنهادهای کاربردی سناريوی اول: ادامه رونتد  

 موجود

راهسرد او : سو  دادن اقتصاد پایه شهر از اقتصااد  

صاانعتی بااه ساامت اقتصاااد خاادماتی )خاادمات برتاار و  

 تبصصی  با محوریت ببو خصوصی

های وابساته باه    سیاست او : توانمندسازی فعالیت

 خدمات برتر و ایجاد عوام  انگیزشی در ببو مزبور

 رنامه پیشنهادی:ب

الف  ایجاد كریدور و پار  علم و فنااوری در شاهر   

 قزوین )احداث انکوباتور برای مراكز تحقیقاتی 

هااا و مراكااز     ایجاااد زمینااه پشااتیسانی دانشااگاه

 تحقیقاتی از خدمات برتر

سیاست دوم: تمركز كلیه امور مالی، باانکی، بیماه،   

یسان صانایع و  نمایشگاهی، دفاتر مركزی و مانند آنها پشت

 خدمات عمده در شهر قزوین

سیاست سوم: اصالح الگوی كاار، فعالیات و عرضاه    

در شهر قزوین به سامت تولیاد كاا  و خادمات برتار از      

 طریق عوام  انگیزشی

 برنامه پیشنهادی:

الف  تغییر الگاوی فاروش اناوا  كا هاا باا هادف       

ویژه در   كاهو نیاز به خودروی شبصی در سط  شهر به

تاریبی قزوین )فروش كا  در مح  و تحویا  كاا     مركز

 با ت مین در منز  

هااا و صاانوف در      حمایاات و تشااویق اتحادیااه 

مجموعاه شاهر قازوین و اهاادای امتیاازات خااک باارای      

ها و صنوف برتر در حمایت و اجرای برنامه توسعه  اتحادیه

 راهسردی شهر

: رشد سريع  پیشنهادهای کاربردی سناريوی دوم

 پیوندی با اقتصاد جهانی و هم

راهسرد او : سو  دادن تولیدات كا  و خادمات باه   

 ای سمت تولیدات دارای مزیت منطقه

سیاست او : اتباا  سیاسات جاایگزینی صاادرات     

سااخته باه سامت كا هاای      استان از ماواد خاام و نیماه   

 شده  تمام

 برنامه پیشنهادی:

 ای تدوین و اجرای طرح آمایو منطقه

تشااویق و حمایاات از كلیااه صاانایع سیاساات دوم: 

 ساخته تکمیلی از مواد خام و نیمه

كننادگان   سیاست سوم: اخ  عوارض بیشتر از صادر

 ساخته از استان قزوین مواد خام و نیمه

سیاست چهارم: ایفای نقو تکاملی طولی و عرضی 

صنعت و خدمات قزوین با سایر مراكاز تولیادی كشاور و    

جهاات ادغااام در اقتصاااد آساایای میانااه و خاورمیانااه در 

 جهانی

راهسرد دوم: برقراری شسکه ارتساط گسترده، ایمن و 

 سریع خدمات ترانزیتی در سط  ملی و فراملی

سازی پیوند ف ایی شهر قزوین  سیاست او : زمینه

 پایانه ملی با سایر نقاط داخ  و خارا از كشور عنوان  به

 :برنامه پیشنهادی

خطاه باا    السایر دو  عالف  برقراری ارتساط ریلی سری

ای و ریلای باا    تهران و برقاراری ارتسااط اساتاندارد جااده    

 های شمالی و غربی استان
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ساازی بارای سااخت        برنامه پیشنهادی: زمیناه 

بندی بین شهرهای مهام   ای با روش مثلا فرودگاه منطقه

 اطراف

هااای  سیاساات دوم: تااأمین خاادمات و زیرساااخت 

 ینپشتیسان ترانزیت كا  در شهر قزو

پیشتنهادهای کتتاربردی ستناريوی ستتوم: رشتتد   

  پیوندی با اقتصاد جهانی متعادل و هم

رسانی گسترده در سط  ملای و   سیاست او : اطال 

گا اری شاهر    های سرمایه المللی جهت معرفی فرصت بین

 قزوین  

  برنامه پیشنهادی:

رساانی عماومی در    الف  استقرار یاك نظاام اطاال    

ری در مجموعاه شاهری   گا ا  هاای سارمایه   مورد فرصات 

 قزوین

شناسااایی     اسااتقرار كااارگروه دائماای باارای باااز

های مبتلف در  گ اری در ببو های جدید سرمایه فرصت

طاور   چارچو  برنامه توساعه راهساردی و اعاالم آنهاا باه     

 گسترده و شفاف

ا  اخ  تمام یا حداق  نیمی از عوارض مارتسط باا   

مرزی مشاابه   های كارخانه عظیم سیمان آبیك و كارخانه

هاای   برای قزوین، با هدف توسعه استان و جسران خسارت

 محیطی  زیست

سیاساات دوم: ایجاااد عواماا  انگیزشاای و حمااایتی 

شاهر قازوین در ساطوح     هاا در كاالن   جهت جل  سرمایه

 داخلی و خارجی

 برنامه پیشنهادی:

هاای   الملا  و كنساولگری   ایجاد دفاتر ارتسااط باین  

 كشورهای خارجی

المللای و ارتسااط باا     رسانی بین اطال  سیاست سوم:

گا ران   ها برای جا   كارآفریناان و سارمایه    خانه سفارت

 از كشورهای اسالمی یژهو بهخارجی 

: ایجااد صانایع تکمیلای و فارآوری      سیاست چهارم

 محصو ت غ ایی و باغی

سیاست پنجم: تشویق و حمایت از صنایع تسادیلی  

و كشااورزی )باا   بندی مربوط باه تولیادات بااغی     و بسته

 توجه به شرایط قیمت مواد غ ایی در دنیا 

های ناوین و   گیری از تکنولو(ی سیاست ششم: بهره

علوم (نتیکی و مکانیزاسیون آبیااری و مراحا  كاشات و    

 داشت و برداشت محصو ت زراعی و باغی در منطقه

 :های پیشنهادی برنامه

با  الف  ایجاد ارتساط بین دانشگاه و مراكز تحقیقاتی

 ببو كشاورزی و صنایع وابسته

های شهر با     صیانت از منابع آبی و به ویژه قنات

هاا و مراكاز    اتکا به فنااوری برتار در تعاما  باا دانشاگاه     

 تحقیقاتی

هاای گردشاگری    : استفاده از  رفیت سیاست هفتم

حفا ات، صایانت و توساعه ایان      بارای ببو كشاورزی 

 منابع

 :برنامه پیشنهادی

گاردی و تسادی  باغاات     رهاای طسیعات  برگزاری تو

 های عمومی مستعد به تفرجگاه

سیاساات ششاام: تشااکی  بااازار باازر  )بااورس    

محصو ت باغی و كشاورزی و ابزار، تجهیزات و كا هاای  

 مرتسط با كشاورزی، باغداری و دامداری.

 

 منابع   -5

پژوهاایی   . آینااده0453باباااغیسی ازغناادی، علیرضااا. )  

ونقا  شاهری.    جامع حما   رهیافتی نو در مدیریت

 .01، شماره مجله مطالعات ترافیك

اصو  و مسانی  . 0434بیك بابایی، بشیری نبعی، مهدیه. )

نظری و مفهومی توساعه پایادار از منظار پایاداری     

، كنفران  شناسی شهری با تأكید بر عملکرد آسی 

 .ملی معماری و منظر شهری پایدار
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نشسات   ینده شاهرها. پژوهی و آ آینده . 0451پایا، علی. )

ریازی   پژوهی، مركز مطالعاات و برناماه   علمی آینده

راهساردی شاهر تهاران، كمیتاه آماوزش و نیااروی      

 .انسانی

شناخت روش علمی در علوم  . 0453حیدرعلی، هومن. )

 ، چاپ یازدهم، تهران: سمت.رفتاری

روش تحقیق باا رویکاردی باه     . 0431خاكی، غالمرضا. )
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، ششامین  پژوهی در حکمروایی خو  شهری آینده

باا  ریازی و مادیریت شاهری     كنفران  ملی برناماه 

 های شهر اسالمی.   تأكید بر مؤلفه

 . 0411سرمد، زهرهی بازرگانی، عسااسی حجاازی، الهاه. )   

، تهاران: نشار   های تحقیاق در علاوم رفتااری    روش

 .آگاه

نگری كاربری  آینده . 0435اهللی نقدی، آمنه. ) مافی، عزت
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 .و توسعه پایدار
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