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  چكيده
شهرهاي جديد پس از جنگ جهاني دوم الگويي براي كمك به حل مشكالت اجتماعي، اقتصادي و 

اشتغال را در كل فضاي سرزميني ارائه داد؛ اين الگو، توزيع جمعيت و . محيطي شهرهاي بزرگ بودند
در ايران،  .بسرعت در سراسر جهان گسترش يافتاي بدين ترتيب ايده شهر جديد با ابزار توسعه ناحيه

به بعد بدليل تحوالت اقتصادي  1340انديشه ايجاد شهرهاي جديد، به معناي امروزي آن، عمدتاً از سال 
با توجه به گذشت دو دهه از احداث شهرهاي جديد در  .نضج گرفتو اجتماعي كه در كشور بوجود آمد، 

  هاي گزافي كه در اين راه صرف شده است، بررسي ميزان دسترسي به اهداف احداث ايران و هزينه
پذيري اهداف شهرهاي در اين پژوهش هدف ارزيابي ميزان تحقق .باشدگونه شهرها ضروري مياين

پذيري اهداف شهر جديد صدرا با در نظر منظور به ارزيابي ميزان تحقق جديد در ايران بوده، كه بدين
تحليلي و  - روش تحقيق توصيفي. ايمپرداخته گرفتن دو مؤلفه مهم حس مكان و دسترسي به خدمات

جامعه آماري شامل . ايمبراي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده نموده. پيمايشي است
بدين . باشدنفر از ساكنين اين شهر جديد مي 400را و جامعه نمونه شامل شهروندان شهر جديد صد

ها در بعد از وارد كردن پرسشنامه. آوري گرديدپرسشنامه در اين شهر تكميل و جمع 400منظور تعداد 
تك  T هاي تحقيق عالوه بر استفاده از آمار توصيفي، از آزمون براي آزمون فرضيه SPSSافزار محيط نرم

: نتايج تحقيق نشان داد كه. ها، استفاده شده استبراي مقايسه ميانگين ) One-sample T test(ايونهنم
مكان در بين شهروندان و ارائه خدمات و امكانات شهري به ساكنين شهر جديد صدرا در ايجاد حس

 .موفق نبوده است
  سترسي به خدماتمكان، رضايتمندي از دشهر جديد، شهر جديد صدرا، حس :كلمات كليدي

                                           
  استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس  
  دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه خوارزمي  
  نويسنده مسئول(ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس  كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه (azizi.h.66@gmail.com  
  ريزي روستايي دانشگاه پيام نور كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه  
  آباد گاه آزاد نجفريزي شهري دانش كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه  



  1392ي اول، بهار  ريزي شهري، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه..... ......................................30
  
  مقدمه -1

اول، تمركززدايي از مادر : در احداث شهرهاي جديد، دو هدف موازي پيگيري شده است
اين نگرش تا حدي . هاي توسعهشهرها و دوم، تمركزگرايي در مناطق محروم اما داراي قابليت

رو به رشد عنوان تنها راه حل موجود براي اسكان جمعيت پيش رفته كه به نوعي خود را به
 .)31:1388زاده و همكاران،  ابراهيم( شهري، بويژه در ارتباط با مادر شهرها مطرح كرده است

در ايران شركت عمران شهرهاي جديد به عنوان متولّي احداث اين گونه شهرها، اهداف ايجاد 
  :شهرهاي جديد را به شرح زير عنوان كرده است

o  كانونهاي اشتغال در شهر جديدجذب سرريز جمعيت شهرهاي بزرگ با ايجاد 

o جلوگيري از ايجاد حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ 

o جلوگيري از تخريب اراضي كشاورزي حومه شهرهاي بزرگ 

o تنزل بهاي تمام شده واحدهاي مسكوني بعلت پايين بودن بهاي زمين 

o  27،1386نوريان و شايسته پايدار، (هاي توسعه زير بنايي مادر شهر كاهش هزينه .(  
برند و بعضي مواقع در برخي از كشورها، شهرهاي جديد از رشد آهسته جمعيت رنج مي

بسياري از . (Lee & Ahn , 2005: 648) ماندپروژه احداث شهرهاي جديد ناقص باقي مي
هايي شده شهرهاي جديد به سبب مشكالتي كه در آنها به چشم مي خورد، تبديل به خوابگاه

     ساكنان اين شهرها از خانه خود  .زندگي نسبت به آن ندارندكه شهروندان احساس مكان 
كنند و اكثر نيازهاي خود از جمله كار، تفريح، عنوان محلي براي استراحت شبانه استفاده ميهب

 مهديزاده و همكاران،(كنند خريد، تعامالت اجتماعي و غيره را در مادرشهر برآورده مي
مورد موفقيت يا عدم موفقيت اين برنامه اظهارات متفاوتي وجود در حال حاضر، در ). 84:1388

از يك سو مسئوالن و متوليان اين امر يعني وزارت مسكن و شهرسازي و خصوصاً شركت . دارد
عمران شهرهاي جديد بر موفقيت اين برنامه پافشاري كرده و قصد ادامه و توسعه اين سياست 

ريزي هاي مختلف خصوصاً برنامهخصصان در گرايشرا دارند و از سوي ديگر منتقدان و مت
اند شهري در مورد عدم كارايي و عدم موفقيت اين سياست، نظريات متفاوتي ارائه داده

در رابطه  .لذا پژوهش در اين زمينه ضرورتي انكارناپذير است). 6:1386زبردست و جهانشاهلو، (
به ) 1(جدول. شابهي منجر شده استبا شهرهاي جديد مطالعاتي صورت گرفته كه به نتايج م

  .اي از اين مطالعات پرداخته استتشريح پاره
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  پيشينه تحقيق -1جدول 

  
  
  

  نتايج  سال عنوان طرح نام محقق

شهرهاي جديد در نقش  زياري
  1374  روندشهرنشيني منطقه اصفهان

دهد كه نامه نشان مينتيجه اين پايان
تعادل اند شهرهاي جديد اصفهان نتوانسته

فضايي الزم را در استان و منطقه شهري 
در واقع كاركرد . اصفهان بوجود آورند

  .شهرهاي جديد اصفهان خوابگاهي است

  زبردست
و  

  جهانشاهلو

بررسي عملكرد شهر جديد 
هشتگرد در جذب سرريز 

  جمعيت

1386  
  

دهد كه هر هاي اين پژوهش نشان مييافته
از چند شهر جديد هشتگرد از نظر زماني 

بيني شده براي آن عقب هاي پيشبرنامه
بيني شده است اما نقش و عملكرد پيش

براي آن در جذب سرريز جمعيت كالنشهر 
تهران و كرج و تأمين مسكن، هر چند با 

  .روندي كند در حال تحقق است

خاكپور و 
  اميري

كيفيت محيط شهري سنجش
  در شهرهاي جديد

1387  
  

-مقاله نشان مينتيجه بدست آمده از اين 

دهد كه بعد از گذشت دو دهه، طرح ايجاد 
) بعد از انقالب(شهرهاي جديد در ايران 

ناموفق بوده است، كه مهمترين عامل آن، 
مشخص نبودن جايگاه حقيقي اين شهرها 
در نظام سلسله مراتب شهري كشور و 

اي كه باشد، به گونهعملكرد ضعيف آنها مي
هرنشيني در نياز به تدوين سياست ملي ش

  .نمايدايران را ضروري مي

قرخلو و 
پناهنده 
  خواه

جديد عملكرد شهرهايارزيابي
كالنشهرها در جذب جمعيت

شهرهاي جديد : مورديمطالعه(
  ).اطراف تهران

1388  

در اين مقاله، شهرهاي جديد اطراف تهران 
، با )هشتگرد، پرديس، پرند و انديشه(

در » اد شدهامتياز استاند«استفاده از روش 
بيني شده براي مورد جذب جمعيت پيش

-آنها در افق زماني مشخص،  ارزيابي و رتبه

نتايج بدست آمده از عملكرد . اندبندي شده
اين شهرهاي جديد نشاندهنده عدم موفقيت 
. اين شهرها در زمينه جذب جمعيت است

اين شهرهاي جديد تنها پاسخگوي شرايط 
  .گ هستندخوابگاهي شاغالن شهرهاي بزر
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             نظر برخي از كارشناسان شهري اين شهرها مسير مشكل و طوالني را در به
                 پي دارندمتعادل و خودكفا در ،رسيدن به اهداف جمعيتي، ايجاد شهري پويا

)Atash & Beheshtiha,1998:11.(  در اين راستا، ارزيابي عملكرد و نقش شهر جديد صدرا   
و درك ميزان موفقيت آن در دستيابي به اهداف ) ن يكي از شهرهاي جديد در ايرانعنوابه(

بر اين اساس، نتايج اين . اوليه جهت هدايت و رشد و توسعه آتي شهر ضرورتي انكارناپذير است
تواند در جهت بهبود وضعيت شهر جديد صدرا و ساكنان آن و بالتبع، در شهر شيراز پژوهش مي

در اين راستا . ريزان قرار گيردجهات گوناگون مؤثر باشد و مورد استفاده مديران و برنامهاز 
است تا بدين سؤال اساسي كه شهرهاي جديد تا چه اندازه در تحقق اهداف  محقق بر آن بوده

فرهنگي و اقتصادي خود يعني ايجاد حس مكان و ارضاي نياز شهروندان در  - اجتماعي
  .اند پاسخ مستدل ارائه نمايندموفق بودهدسترسي به خدمات 

  
  روش شناسي تحقيق -2

روش مطالعه اسنادي، تحليلي و . باشداي ميتوسعه - پژوهش حاضر بصورت كاربردي
براي بدست آوردن اطالعات الزم، از منابع دسته اولي چون پرسشنامه استفاده . پيمايشي است

شهر جديد صدرا است و برآورد حجم نمونه با  جامعه آماري مورد مطالعه شهروندان. شده است
اين جدول با توجه به تعداد جمعيت منطقه مورد . استفاده از جدول مرگان صورت گرفته است

گيري بهتر تعداد كند كه براي نتيجهعدد تعيين مي 370ها را مطالعه حداقل تعداد پرسشنامه
ها در اين پژوهش، ابزار گردآوري داده. پرسشنامه در بين شهروندان اين منطقه توزيع شد 400

 SPSSافزار هاي پرسشنامه از نرمو براي تحليل داده. اي استاي و پرسشنامهمنابع كتابخانه
  .استفاده شده است

 
  مباني نظري -3

باشند كه بر اساس برنامه هاي نوپا و فاقد هسته اوليه قبلي ميشهرهاي جديد، سكونتگاه
احداث شهرهاي جديد  ).241:1383نريماني، (اند شده ايجاد شدهساختاري از پيش فكر 

در . حركتي جديد نيست و سابقه تاريخي طوالني را چه در شرق و چه در غرب پشت سر دارد
توان در اواخر دوره باستان يا در قرون وسطي شهرنشيني و تمدن بشر فرايند اين پديده را مي

اولين تجربه شهرهاي جديد در همسايگي ايران يعني  ).227:1383ميريان، . (نيز مالحظه كرد
نظريه رسمي ايجاد شهرهاي جديد ). 113:1385پيران، (النهرين صورت گرفته است بين

اقماري را اولين بار لئوناردو داوينچي براي جلوگيري از ازدياد جمعيت و رفع مشكالت شهري 
 ). 260:1373مزيني، (ميالن پيشنهاد كرده بود 
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اما امروزه مفهوم . شهرهاي جديد در دنياي جديد از قرن هفدهم به بعد عملي شد ايجاد
بعد از انقالب صنعتي، با افزايش رشد جمعيت و . شهرهاي جديد با گذشته به كلي متفاوت است

همچنين تغييرات اساسي در نوع زندگي و اهميت مسئله محيط زيست، ايجاد شهرهاي جديد 
هاي از اين شهرها مراكز اجتماعي جديدي هستند كه با برنامه. ر كردريزان خطوبه فكر برنامه

پيش تعيين شده براي پاسخ به اين مشكالت در اطراف شهرهاي بزرگ و با اهداف معين ايجاد 
). 1:1353شكويي، (چنين شهرهاي جديدي ابتدا در انگلستان بوجود آمده است . اندشده

  :آيدبدانسان كه در زير مي
اين دانشمند . توسط ابنزر هوارد مطرح شد 1898در سال ) باغشهر(اي جديد ايده شهره

هاي سالم كند و اهميت ايجاد محيطآلودگي هواي شهرهاي صنعتي انگلستان را محكوم مي
آورد كه وي شهرهاي جديد را به مثابه يك واحد اجتماعي بشمار مي. شودشهري را يادآور مي

پناهگاهي است كه مردم شهرنشين مايلند در آنها پناه گيرند و . در آنها مشاغل كافي وجود دارد
در سال . ها و شرارتهاي اجتماعي شهرهاي بزرگ در امان بمانندبا زندگي آرام خود از نارسايي

كار ساختماني  1920و در سال . كيلومتري لندن بنا نهاد 46باغشهر لچورث را در  1902
احداث اين دو نوشهر در اطراف لندن و تعداد سي شهر ). 2همان، (باغشهر ولوين را آغاز كرد 

عنوان پيشتاز حركت در ايجاد جديد در ساير نقاط انگلستان طي چندين سال، اين كشور را به
نظريه هوارد ). 25:1386نوريان و شايسته پايدار، (شهرهاي جديد در جهان مطرح ساخت 

ي زيادي بعد از نظريه باغشهر هوارد در رابطه هانظريه. هاي بعد از خود قرار گرفتاساس نظريه
اند، كه هر كدام در زمان خود از عوامل با احداث شهرهاي جديد با اهداف متفاوت ارائه شده

  . گوناگوني تأثير پذيرفته است
زاده، رضا(احداث شهرهاي جديد پس از جنگ جهاني دوم شدت و سرعت بيشتري يافت 

وانند براي تغيير شكل منطقه شهري و براي حل مشكالت تشهرهاي جديد مي). 236:1385
اجتماعي، اقتصادي و محيطي شهرهاي بزرگ و همچنين توزيع مجدد مردم و شغل در 

اي بسرعت در بدين ترتيب ايده شهر جديد با ابزار توسعه ناحيه. كشورهاي مختلف بكار بروند
در ايران از انقالب مشروطيت شهرنشيني ). Leonard, 1993:23(  سراسر جهان گسترش يافت

به اين سو و همگام با ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد ملّي و پيدايش نهاد دولت در مديريت 
كشور رو به گسترش نهاد و روند شهرنشيني از آن پس به پيروي از روند افزايش جمعيت و 

عنوان كالنشهر هتهران ب. شهرنشيني ملّي و قطبي شدن انجاميدگسترش جوامع شهري به كالن
. شان، در همه ابعاد رشد كردنداي، بيش از ظرفيتهاي واقعيملّي و نيز چند مادرشهر منطقه

نتايج و پيامدهاي اين وضعيت، تهي شدن جمعيت در پيرامون و تمركز رشد جمعيت در مركز 
لذا . است كه در نهايت شبكه و نظام شهري شكسته و عدم تعادل فضايي را پديد آورده است

هاي گوناگوني از قبيل انتقال پايتخت، ساخت شهرهاي جديد در دوره پيش از تاكنون انديشه
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انقالب و بنيانگذاري شهرهاي جديد در سالهاي پس از انقالب، مهمترين تدبير براي هدايت 
  ). 100:1385زياري، (شهرنشيني و ساماندهي زندگي شهري بوده است 

شهر جديد  28. رهاي جديد به تصويب مجلس رسيداحداث شه 1368بنابراين در سال 
عنوان متولّي احداث شهرهاي جديد قرار گرفت مصوب و غير مصوب در برنامه شركت عمران به

بر اساس اطّالعات بدست آمده از وزارت . كه قرار بود در اطراف مادرشهرها مكانيابي شوند
فده شهر جديد با آستانه جمعيتي احداث ه 1395، تا سال 1374مسكن و شهرسازي در اسفند 

شركت عمران (مشخص به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور رسيده است 
  ).1389شهرهاي جديد، 

  :توان از لحاظ عملكرد به سه گونه كلي تقسيم كردشهرهاي جديد را مي
  صنعتي/ شهرهاي سازماني 

  خوابگاهي/ شهرهاي اقماري 

   226:1383، زيادلو، 321:1373زارع، (شهرهاي جديد با هويت مستقل . ( 

با گذشت نزديك به يك قرن . خوابگاهي است/منطقه مورد مطالعه داراي عملكرد اقماري
تجربه احداث شهرهاي جديد در نقاط مختلف جهان، برخي از اين شهرها در رسيدن به هدف 

و در صورت عدم (عوامل مؤثر در موفّقيت  ترينعمده .اند خود موفق و برخي ديگر ناموفق بوده
: توان عوامل ذيل دانست شهرهاي جديد را مي) تحقق و عدم توجه به آنها، عدم موفّقيت

  ).246:1383نريماني،(
  

  عوامل مؤثر در موفقيت شهرهاي جديد - 2جدول 

  
حس : ايمدر اين پژوهش ما به بررسي دو عامل مؤثر در موفّقيت شهرهاي جديد پرداخته

  ).گيردكه زير مجموعه خودكفايي و خود اتكايي قرار مي( مكان و دسترسي به خدمات
 باشدحس مكان راهي براي توصيف رابطه عاطفي بين يك شخص با يك مكان خاص مي .

آن مفهومي پر ارزش است كه احساسات، ادراكات، تمايالت و رفتارهاي انساني نسبت به مكان 
عامل مهمي در هماهنگي فرد با محيط است و  اين حس. shamai, 1991:348) :(را با هم دارد 

ترين عوامل مؤثر در  عمده
  موفقيت شهرهاي جديد

 - مديريت اجرايي كارآمد -خوداتكايي خودكفايي و-ايجاد حس مكان
ارائه  -تدوين قوانين و مقررات - مشاركت مالي بخش خصوصي

تداوم  - مديريت شهري واحد و يكپارچه -تسهيالت مالي و اعتباري
ارزيابي  - مشاركت مردمي -مكانيابي بهينه - فرايند رشد و توسعه

ركت مشا - وجود طرح ساماندهي كالبدي سرزمين -نگرمستمر و جامع
  مالي بخش خصوصي 
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كنندگان و در نهايت احساس تعلق آنها با محيط و  برداري بهتر از محيط، رضايت استفاده بهره
  .(Steele,2001:12)داوم حضور در آن را در پي دارد ت
 عنوان فعاليتهاي اقتصادي كه منفعت عمومي و كلي دارند و بطور كلي به: خدمات عمومي

 .(Cho, 2003:378)شود در ابتكار عمل نهادهاي عمومي هستند، تعريف مي

  كيفيت دسترسي جغرافيايي ساكنين به خدمات عمومي شهري يكي از مهمترين عناصر
جويي در هزينه سفر تأثير زيادي در رفاه ساكنين نزديك بودن به خدمات و صرفه. زندگي است

دسترسي، وابستگي زيادي به فرم فضايي شهر، شبكه دسترسي و نوع سفر  .)Ibid:30( دارد
شود كه شهروندان شهر جديد سفر كمتري را به شهر مادر  دسترسي به خدمات سبب مي .دارد

و در نتيجه . د و احساس تعلق و آسايش بيشتري نسبت به شهر خود داشته باشندداشته باشن
 ).1383: 246نريماني، (شود  باعث افزايش جذب جمعيت و ماندگاري آن در شهر جديد مي

هاي اساسي در تحقق  و ارزيابي از جمله گام) مرور و بازبيني(ريزي، پايشدر فرآيند برنامه
توان به مثابه ابزاري  نظام پايش و ارزيابي را مي. ها است و طرحها  اهداف و موفقيت برنامه

ها تلقي  ها و نيز حصول اطمينان از تحقق اهداف برنامه مديريتي براي تقويت يا تصحيح  فعاليت
ريزي در كشور، رغم پيشينه نسبتاً طوالني برنامهتوان گفت كه پايش و ارزيابي، علي مي. كرد

مند  هاي مسير توسعه به نحو نظام بنابراين ضعف. الزم را نيافته استتاكنون جايگاه مناسب و 
از اين روست . ريزي و توسعه انعكاس نيافته استشناسايي نشده و بازخورد آن در نظام برنامه

، كمبودهاي مزبور كه ناشي از )بخشي و فرابخشي(هاي مختلف توسعه  كه با وجود تهيه طرح
عزيزي و (ريزي كشور است همچنان پابرجا مانده است  ند برنامهحلقه مفقوده ارزيابي در فراي

  ). 32: 1387همكاران،
  

  منطقه مورد مطالعه -4
درجه و  51دقيقه عرض شمالي و  47درجه و  29شهر جديد صدرا در عرض جغرافيايي 

صدرا با بافت ارگانيك و شطرنجي نامنظم با هدف جذب . دقيقه طول شرقي قرار دارد 31
كيلومتري شمال غرب  15خوابگاهي، در فاصله - سرريزجمعيت شهر شيراز، با عملكرد اقماري

 هزار هكتار  5000مساحت شهر در حدود . شيراز درحوالي روستاي گويم واقع شده است
بالغ بر حدود ) 1395(نهايي توسعه  پذيري شهر در مرحلهبيني شده و ظرفيت جمعيتپيش

بر اساس ). 2: 1389شركت عمران شهرهاي جديد، (است  بيني شدهنفر پيش 300000
  ).1385مركز آمار ايران، (نفر جمعيت بود  9994شهر جديد صدرا  1385سرشماري سال 
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  موقعيت شهر شيراز و شهر جديد صدرا -  1شكل 
  

  
  

  1389سايت شركت عمران شهر جديد صدرا،: كاربري اراضي شهر جديد صدرا، منبع - 2شكل
  
  نتايج و بحث - 5

هاي پذيري اهداف شهرهاي جديد در دو سطح و گويههاي ارزيابي ميزان تحققمؤلفه
اي طراحي و مورد ارزيابي قرار گزينه 5در طيف ) 2(كننده آن نيز مطابق با جدول تبيين
گويه و براي بررسي ميزان رضايتمندي از  12براي بررسي مؤلفه حس مكان . اندگرفته

هاي مطرح شده مستخرج از مطالعات   گويه(اند گويه طراحي شده 7ات دسترسي به خدم
  ).(Berry, 2005:145)آوري شده است  باشد كه توسط بري جمع نظر مي انديشمندان صاحب
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  هاهاي مربوط به مؤلفهتعاريف عملياتي و گويه – 3جدول 

  
با توجه به . شهر جديد صدرا در ايجاد حس مكان در بين شهروندان موفق نبوده است - 

دهد ميزان ايجاد حس ها نشان ميحاصل از جمع گويه Tهمانگونه كه نتايج آزمون ) 4(جدول 
معنادار  05/0تر از حد متوسط را نشان داده و در سطح آلفا مكان اختالف ميانگيني پايين

 . برآورد شده است

  
  در خصوص ايجاد حس مكان Tآزمون : 4جدول 

 
توان ميزان حس مكان آنها را همچنين بر اساس نوع تملك ساكنين شهر جديد صدرا مي - 

  . تشخيص داد
   داراي مسكن ) درصد 36( شود كه بيشتر افراد ، معلوم مي3با مالحظه شكل شماره 

در ازاي  خانه پدري يا خانه(درصد از نوع مجاني  9و كمترين نوع تملك با . اي هستنداجاره
تملك رهني و . باشددرصد مي 28درصد افرادي كه مالك مسكن هستند . باشدمي) خدمت
اي  اجاره(اين دو نوع تملك . اندها را به خود اختصاص دادهدرصد تملك 63اي بر روي هم اجاره

در شهر جديد صدرا نشان از آن دارد كه ساكنين آن يا قصد اقامت دائم ندارند يا ) و رهني
 .نكه قدرت مالي كافي براي خريد مسكن ندارنداي

  گويه مؤلفه

  حس مكان

ميزان شركت مردم در مكانهاي عمومي، ميزان خودكفايي در ارائه مايحتاج روزانه، 
شادابي و تحرك روحيه شهر، زيبايي شهر، ميزان امنيت، صميميت بين ساكنين، 

روها، نسبت  تكراري بودن روزها، ميزان عالقه از زندگي در شهر، كميت و كيفيت پياده
  فضاهاي ساخته نشده به ساخته شده، ميزان مشاركت مردم، ميزان رفت و آمد به شيراز

رضايتمندي از 
دسترسي به 

  خدمات

رضايتمندي از دسترسي به خطوط حمل و نقل عمومي، دسترسي به مراكز آموزشي، 
درماني، دسترسي به - دسترسي به مراكز خريد، دسترسي به مراكز بهداشتي

مراكزتفريحي، رضايتمندي از خدمات امنيتي و انتظامي، دسترسي به تأسيسات و 
  ...)آوري زباله و گازرساني، جمع(تسهيالت شهري 

تعداد   مؤلفه
  نمونه

ميانگين
مورد 
  آزمون

انحراف 
  استاندارد

حد 
  متوسط

 T مقدار
محاسبه 

  شده

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

ايجاد
حس 
  مكان

400  975/28  042/7 36 524/18 -  399  000  
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(Shamai, 199.

  

تمنوع  - 3شكل 

كردن شهروندان
T نتايج آزمون

خدمات اختالف مي

براي مؤلفه رضايت
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در نتيجه شهر جديد صدرا نتوانسته حس مكان را . باشدمي) 36(است كه كمتر از حد متوسط 
هاي تحقيق مشخص گرديد كه شهر در بخش دوم از يافته. د ايجاد كنددر بين ساكنين خو

جديد صدرا نيز در مورد راضي كردن شهروندان از دسترسي به خدمات شهري موفق نبوده 
با توجه به نتايج آزمون ميانگين جامعه، ميانگين وضع موجود براي شهر جديد صدرا . است
  .است 21سط بوده است كه كمتر از مقدار حد متو 08/15

توان بيان نمود كه با توجه به هاي تحقيق ميبندي نهايي از نتايج و يافتهدر يك جمع
د كه شهر جديدي صدرا در ايجاد مطالعات صورت گرفته در شهر جديد صدرا مشخص گردي

درصد ناموفّق بوده  95در سطح اطمينان ) فرضيه دوم(رساني و خدمات) فرضيه اول(مكان حس
  .بايست مد نظر مسئولين قرار گيردمي كه. است

  
  پيشنهادات -7

با توجه به نتايج پژوهش انجام شده براي دستيابي به موفّقيت بيشتر شهرهاي جديد در 
  :رسيدن به اهداف خود الزم است به موارد زير توجه بيشتري مبذول گردد

 فروشي و غيره و همچنين هاي مواد غذايي، پوشاكي، نانوايي، ميوه افزايش تعداد فروشگاه
 هاي شهر بمنظور دسترسي آسان مردم به مايحتاج روزانه خودها در تمام قسمتاستقرار آن

 هاي برقراري بيشتر امنيت در سطح شهر با استقرار پليس محله و افزايش تعداد چراغ
 روشنايي درتمام قسمتهاي شهر

 بمنظور افزايش  غيره در شهرهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و برگزاري برنامه
 هاتعامالت اجتماعي بين ساكنين و صميميت بين آن

 روهاي شهر بمنظور تشويق بيشتر مردم به توجه ويژه به هم كميت و هم كيفيت پياده
روي و استفاده كمتر از خودرو تا اين نتيجه حاصل آيد كه تعامالت اجتماعي و صميميت پياده

 .دبين ساكنين شهر افزايش ياب

 تمام درون شهر هاي نيمهتكميل ساختمان 

 اندازي اتوبوس خط واحد در سطح شهرونقل عمومي و راهتقويت حمل 

  افزايش تعداد مدارس 

   ايجاد درمانگاهي جديد و مجهز 

 هاي ورزشي و هاي متعدد گذران اوقات فراغت از قبيل پارك، سينما، مكاناحداث مكان
 غيره

 ها از تمام سطح شهرزباله آوري با برنامه منظمجمع  
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  و مĤخذ منابع
تحليلي بر نقش شهر جديد ) 1388(زاده، عيسي، قرخلو، مهدي و شهرياري، مهدي،  ابراهيم )1

 .27- 46پرديس در تمركز زدايي از مادر شهر تهران، مجله جغرافيا و توسعه، 
يابي، مجموعه مسئله هويت: تاريخ و بدون فرهنگشهرهاي جديد، بي) 1385(پيران، پرويز،  )2

 .112- 117مقاالت هويت شهرهاي جديد، انتشارات شركت عمران شهرهاي جديد، 

، شهرهاي جديد ايران، اهداف اوليه، واقعيت امروز، )1387(خاكپور، براتعلي و اميري، عقيل،  )3
 .30- 41، 50نشريه شهرنگار، شماره 

نه به هويت مكاني در شهرهاي ، رويكردي روانشناسانه و جامعه شناسا)1385(زاده، راضيه، رضا )4
 .235- 241جديد، مجموعه مقاالت هويت شهرهاي جديد، انتشارات شركت عمران شهرهاي جديد، 

، نگرشي نوين بر ساختار اقتصادي، اجتماعي و كالبدي شهرهاي جديد در )1373(زارع، جمال،  )5
ه در كنفرانس بين ايران، شهرهاي جديد، فرهنگي جديد در شهرنشيني، مجموعه مقاالت ارائه شد

- 326، انتشارات شركت عمران شهرهاي جديد، 1372المللي توسعه شهري و شهرهاي جديد، اصفهان 
320. 
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