
 

 

 62-1: 1999 بهار، 1، شمارۀ 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی رد اریان، دورۀ 

جدید  شهر ساکنان در میان ی از سکونترضایتمند یشناخت جامعهمطالعۀ 

 ی آنشناس گونهو  پردیس
 1بشیر خادملو
 2ناصرالدین غراب
 3حسنی رضائی رمی

 12/12/89: پذیرش تاریخ  23/4/89 :دریافت تاریخ

 چکیده
به از سرریز جمعیت تهران اسکان بخشی  منظور به 1339در سال شهر جدید پردیس  تأسیس
و اجرای خارج از  «طرح جامع» یها برنامهاجرانشدن بسیاری از  ،ها سالاین  طی .رسیدتصویب 
 طرح در ۀاولیبسیاری از اهداف  سبب شده مسکن مهر یها پروژهاحداث  دمانن ها طرحبرخی  ۀبرنام
 .مواجه کند ییها چالشبا  این شهر را کونت دراز س یرضایتمند و دوق نشپردیس محقشهر 

از یا خودخواسته  ناچار به، ساکناناز  یا عمدههمچنین نزدیکی به تهران و این واقعیت که بخش 
 را یرضایتمندمختلف  یها گونهو شده و نگرشی  ذهنیفرایندهای یچیدگی پموجب  ،اند آمدهتهران 

شامل  از سکونت یرضایتمندر این پژوهش، بیشتر بر ابعاد ذهنی و کیفی مفهوم د .است پدید آورده
کمی  یها داده. روش پژوهش، ترکیب همزمان گردآوری استشده  یدتأک، انگیزه و تمایالت نگرش

 یشناس گونهگروهی برای توصیف و مصاحبۀ پیمایشی و مطالعۀ از  که نحوی بهو کیفی است؛ 
سکونت در شهری مانند  دهد یمژوهش نشان نتایج پ اده شده است.از سکونت استف یرضایتمند
 ۀگون پنج ،منظر این از .و مسائل بسیاری همراه است ها چالشبا  ،یرضایتمنداز لحاظ پردیس، 
و سازگارها  ،ها یدیتبع ،ها خورده توذوقها، دمرد :شده استدر شهر پردیس شناسایی  یسکونت

نوعی  ها خورده توذوقو  ها یدیتبعدر میان  یرضایتمندبط با الگوی کنش مرتهمچنین  .ها خوشحال
 ، مشارکت در اجتماعات محلی است.ها خوشحالو در میان  ،یریگ کنارهو  یریگ فاصله
 از نقش،یری گ شهرهای جدید، فاصله ،شهر خوابگاهی از سکونت، یرضایتمند کلیدی: های هواژ 

 . یشناس گونه

                                                           
 استتخراج  « پردیس محالت شهر جدید نیمرخشناخت جامع اجتماعی و »حاضر از طرح پژوهشی با عنوان  ۀمقال

 .طرح به سفارش شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام شده است این شده است.

 ،(مستتت ول ۀنویستتتند) متتتدر  تربیتتتت دانشتتتگاه سیاستتتی، شناستتتی جامعتتته دکتتتتری دانشتتتجوی. 1
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 ghorab@usc.ac.ir، فرهنگ و علم دانشگاه فرهنگی، تمطالعا استادیار. 2

 hosna.rezaeirami@gmail.com، یئطباطبا عالمه دانشگاه شهری، ریزی برنامه ارشد کارشنا . 3
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 طرح مسئلهمقدمه و 
اسکان بخشی از سرریز  منظور بهمازندران و -تهران ۀجاددید پردیس در امتداد جاحداث شهر 

رسید تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری  به 1339تهران در سال  شهر کالنجمعیت 

 یشهرهاانتظار از احداث اهداف مورد  ینتر مهم. )مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی(

از طریق  شهری مورد نظر ۀمنطقجمعیت در  ۀشد یزیر برنامهو  توزیع مناسباز  است جدید عبارت

قیمت  ۀروی یب افزایشجلوگیری از و همچنین  به شهرهای جدید شهر کالنهدایت سرریز جمعیت 

مهندسین  طرح جامع شهر جدید پردیس،) شهرها نشینی حاشیهایجاد نواحی و  زمین و مسکن

به تصویب شورای عالی  1334پردیس که در سال مطابق طرح جامع شهر  .(5: 1334 مشاور آتک،

سال تهران در شهری منطقۀ میلیون نفری  21هزار نفر از جمعیت  222، رسیدمعماری و شهرسازی 

پردیس دارای  ،1395مطابق سرشماری سال  .(5 )همان:ساکن خواهند بود  پردیس رد 1385

 1382نفر در سال  33،253به  دیدرص 2/8ۀ سالیاننفر بوده که با رشد  25،334 جمعیتی معادل

به افق  شدننزدیکهمچنین با  .(1382و  1395 یها سالنفو  و مسکن  )سرشماری است رسیده

نفر رسیده  1385در سال  33،333 مسکن مهر، جمعیت شهر به ۀنشد بینی یشپ طرح جامع و احداث

 پس از اجرای دیسجمعیت پر، براسا  بازنگری طرح جامع .دهد یمرا نشان  یریچشمگرشد  که

آن است اولیۀ دو برابر جمعیت  حدود کهخواهد رسید هزار نفر  424 به مسکن مهر یها پروژهکامل 

نیمی به این معنا که  .(53: 1394 کده،پی)بازنگری طرح جامع شهر جدید پردیس، مهندسین مشاور 

 بینی پیشاولیه برای  جامع طرح آن در شهر ساکن خواهند شد. بر ظرفیت خدماتی از جمعیت، مازاد

اقلیمی و  های یژگیو .1 است:کرده  تأکیدچهار عامل بر  پردیس،در ساکن  جمعیت های یژگیو

این ظرفیت را  اشتغال شهر که یها جاذبه .2 ،شرق تهران ساکنانبرای  ویژه بهمناسب  های یدسترس

 مالی بورژوازیی گروهشهری و همچنین  یها بوروکراتو ن امتخصصداشت تا بخشی از  دخواه

ای پیرامون که سبب خواهد شد مسکن در قیا  با شهره کمتر ۀهزین .3 ،را در خود جای دهد

تعاونی مسکن در  یها شرکت ۀاولیمتقاضیان  .4 و جذب آن شوند درآمد یانمو  درآمد کم یها گروه

طرح جامع  ،ینابنابر؛ بودند ادارات و مراکز دولتین امتخصصکارگران، کارمندان و شامل  پردیس که

مزدبگیران تولید و  کرده است: بینی پیشدر افق طرح به این ترتیب  پردیس را قشربندی اجتماعی

 13) کسبه و اصناف خدماتی ،(درصد 24) کارمندان اداری و خدمات دفاع ،(درصد 29) خدمات
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 ،(درصد 1/12) مشاغل فنی و تخصصی ،(درصد 14) ونقل حملاصناف تولیدی و  ،(درصد

مهندسین ) (درصد 4/3) سایر و (درصد 5/2) رتبه یعالمدیران و کارمندان  ،(درصد 1) ورزانشاک

مورد نظر طرح  ییزا اشتغال یها برنامهنشدن  محقق رسد یمنظر  به .(113-112 :1334 مشاور آتک،

اری از بسیاز سوی دیگر،  مسکن مهر ۀنشد بینی یشپمازاد بر ظرفیت و  احداثجامع از یک سو و 

تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس »با عنوان  یا مقالهدر  است. هم زده شهر بر ادالت را در اینمع

که شهر پردیس حتی در اهداف  یدندرسمحققان به این نتیجه  ،«تهران شهر کالندر تمرکززدایی از 

ت تهران نیز موفقی، برای جذب سرریز بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از شهر تأسیس ۀاولی

بوده غال اشت های ینهزمنداشتن و  ها یرساختزمتناسب نااحداث  این امر ناشی از و چندانی نداشته

شاغالن خدمات  است کرده بینی پیشطرح جامع همچنین  .(1399 و همکاران، زاده یمابراه) است

ی توریستی نقش اقتصادو  یعنی کارکنان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و مراکز تفریحی اجتماعی

درصد در سال  32از  ضریب خوابگاهی که نحوی به؛ دکرشهر ایفا خواهند  آتی بارزی را در حیات

 یرخوابگاهیغو  ، خودبسندهو با شهری خوداتکا تنزل یافته 1385درصد در سال  23به  1335

اولیه را  ینیب خوششده این  انجاممطالعات اولیه و برخی تحقیقات دانشگاهی  .مواجه خواهیم بود

میان  شده انجام( با بررسی جریان سفرهای 1382)ن پور و همکارا داداش :است یدهکشبه چالش 

 ۀمنطقهنوز وابستگی فراوانی به شهرهای  ،سفرهای کاری ۀزمیندر » :ندکردو تهران عنوان پردیس 

 یک شهر جدید ایفا نکرده و عنوان بهشهر پردیس نقش خود را  درواقع. وجود دارد...  یشهر کالن

مردمی برای فراوان  یهاتقاضا «.کند یمتهران عمل  شهر کالنی در جوار یک شهر خوابگاه عنوان به

گرانی  ،از سوی دیگر .ردگذامی صحه شهر نبودنخوداتکابه نیز متروی تهران به پردیس احداث 

شهرهای را برای سکونت در تهران و  ای یچیدهپوضعیت در تهران،  مسکن و خدمات ۀیندفزا

شهرهای اقماری تهران  یسو بهجمعیتی  های ییجاهجابشاهد  که یطور به؛ استرقم زده  آن فاطرا

 «اواگر» یا گونه به توان یم که رفتهسمتی به گذشتهدهۀ طی  سکونت-کارۀ معادل هستیم.

 ویژه به، سکونت یها فرصتسمت تهران و بهشغلی  یها فرصتترتیبی که به؛ کرد اش یبند صورت

هرهای بخشی از متقاضیان ش .اند کردهگرایش پیدا  به خارج از آن متوسط رو به پایین، برای طبقات

 اما توان مالی ،هستند ذهنی و عینی، به تهران وابسته معنایی که به دهند یمی را افرادی تشکیل اقمار

یز و ن مانند کار و خدمات هایی یتجذاب؛ شوند یمترک آن  ناگزیر از وندارند  سکونت در آن را
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همچنین احسا  تعلق و نگرش به  وعینی  های یوابستگ گر یاننماپیوندهای خانوادگی و دوستی، 

مجموع این عوامل و . ذهنی هستند های یوابستگ یانگرب ،شهری مطلوب برای زندگی عنوان بهتهران 

 یها گونهو ببریم ما کمک خواهد کرد تا به وضعیت سکونت در پردیس پی به  ها آنترکیب 

از سکونت در  یرضایتمند، بررسی درواقعاز آن را شناسایی کنیم.  یرضایتمندلف سکونت و مخت

و  یساز مسکن یها برنامهو  ها یاستسشهری مانند پردیس، ما را در سنجش موفقیت یا شکست 

و فهم  ساکنان ۀیستزتجربۀ شهرسازی از منظر نوع و ماهیت سکونت یاری خواهد کرد. همچنین 

 .ساختخواهد  یانرا بر ما نما شهر ی در ایناز زندگ ها آن

-اشتغال یت و وضعیت نامتناسبجمعروزافزون پردیس با افزایش  ،شد گفتهکه  طور همان

 مواجهاز حیث سکونت  یزیآم مخاطره یده و، با وضعیت پیچانمجاورت تهرسکونت در 

 2عینیو  1ذهنی های یهسواز  ای یچیدهپپرسش  ،رسش از وضعیت سکونتپ .دشخواهد 

 ۀرشت مختص 3سکونتگاهپرسش از وضعیت سکونت در یک  است. سکونتگاهسکونت در یک 

گوناگون به  یشناخت روشنظری و  یدهایتأکمتفاوت با  یها رشتهو  ی نیستدانشگاهی خاص

 پیش خواهد رفت. 4ای ینارشتهب یا گونه به؛ مطالعاتی که بیش از پیش پردازندمی آن

 تجربیو  چارچوب مفهومی

 ۀدربارنظری علوم مختلف  یها تالشاز سکونت حاصل تطور مفهومی ناشی از  یرضایتمندفهوم م

انسان شهری است. مفاهیمی مانند کیفیت مسکن، کیفیت محیط و کیفیت زندگی شهری با  سکونت

علوم مختلف  که نحوی بهمفاهیم مرتبط با سکونت هستند؛  ۀوممتفاوت، بخشی از این منظ یدهایتأک

 ابیک محیط : »اند گفتهنمونه  ؛ برایاند دهکره رویکردهای متفاوت، ابعادی از آن را مطالعه همرابه

« همراه داشته باشدبهرا برای افراد  یرضایتمنداحساسی از  تواند یمفیزیکی و نمادین  یها شاخص

 یندرضایتمدر موضوع بررسی کیفیت محیط و  ویژه به مطالعات شهری .(1838النسینگ و مارانز، )

 ها شاخصعینی و ذهنی در حرکت بوده است. البته جداسازی این  یها شاخصهمواره در طیفی از 

مرز میان عینیت و ذهنیت را در  تواند یمر شه در بودن ۀتجرب»چرا که  ؛ماهیتی تحلیلی دارد

                                                           
1. Subjective 

2. Objective 

3. Habitation 
4. Interdisciplinary 
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 ،ادر همین راست (.222: 1382 )تانکیس، «مبهم و تار کند شیوه یزترینانگ هرا یا  ینتر بخش لذت

میان ذهنیت و عینیت  ها آنکه  ای یوهششهرها را به  ۀدوگانتصویری از زندگی والتر بنیامین »

 )همان:« دهد یم دستبهو نظم ایستای نقشه  ها یابانخ پرحرکتدر تقابل میان زندگی  ،لغزند یم

علمی خاص مانند  ۀهریک محصول یک حوز ،یرضایتمند مطالعاترویکردهای موجود در  (.183

در  نمونه (؛ برای1398 )رفیعیان و همکاران، «استو غیره  یشناس جامعه ،یشناس روان ماری،مع

که از  استانسان شهری در شدت تحریکات عصبی  یشناخت روانبنیادهای »جورج زیمل اندیشۀ 

 ها حوزهاین تعامل میان ، حال ینباا (.54: 1332 )زیمل، «شود یمناشی  شهرها کالنتغییرات سریع در 

هریک  هرچند ؛تام نشوند گرایی یتذهنیا  گرایی ینیتعدچار ی دیگر مطالعاتچنین بب شده است س

 خواهند بود. تر یکنزدبه یک سر طیف  یشناخت روشو مالحظات  یتماهبسته به  ها آناز 

، اخیر به تحقیقات شهری وارد شده است یها دههکه در  سکونتی یرضایتمندمفهوم 

معیاری عام برای سنجش  ، بهساکناندید  ۀشهری از زاوی یها ونتگاهسکبا نگریستن به  بیشتر

 .(1884 و وبر،ها  ؛1898، آستین بابا و) دراک کیفیت محیط تبدیل شده استا

در  و تعلق مکانی 1ی مانند ماندگاریهایه، مقولها آنکنار متغیرهای عینی و سنجش تأثیر  در

سنجش  مفهومی معتبر در یها مدلاز یکی  .زیادی دارد اهمیت یرضایتمندبررسی 

مدل آمریگو و آراگونز است. این مدل در کنار توجه به ابعاد عینی مانند  ،سکونتی یرضایتمند

ذهنی شرایط  ۀنیز مقایس سکونتی و های آل یدهاعوامل ذهنی مانند  بر ،کیفیت مسکن و خدمات

در مریگو و آراگونز آاست.  ورزیدهتأکید  کنونی با سکونت قبلی و سکونت مورد انتظار

مثال برای و کنند میتوجه  یرضایتمندرفتاری متناسب با سطح  یها مدلبه مطالعات خود، 

 در مقایسه با کمتری دارند، العمل عکس سکونتشانبه مسائل محل  که یساکنان دهند یمنشان 

 تر یققدبرای بررسی  ها آن (.1883)آمریگو و آراگونز،  اند داشتهدیگران، رضایت بیشتری 

از سکونت در مکان  چقدر .1» :اندرا مطرح کرده سکونتی چهار پرسش ضروری یرضایتمند

 ،جایی داشته باشیدهاگر قصد جاب. 3 ؟مانید یم ینجااچه مدت در  .2 ؟کنید یماحسا  رضایت 

را به دوستان خود  ینجااسکونت در  .4 به محیط سکونتی مشابه محیط کنونی خواهید رفت؟

  (.1882)آمریگو و آراگونز،  «؟کنید یمتوصیه 

                                                           
1. Durability 
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 ؛ برایباشنداثرگذار  ساکنان یرضایتمندبر میزان ممکن است عوامل و متغیرهای بسیاری 

ی شاید بتوان گفت افراد که یطور به گذارند؛اثر می یرضایتمندبر مثال جنسیت، شغل یا درآمد 

 توصیف ،حال ینباا .(1339 رد،گیفو)هستند  تر یراض سکونتشانمحل از  دارند، درآمد بیشتر که

بلکه فرایندی چندوجهی  ،یخط تکو  یبعد تک، نه فرایندی از سکونت یرضایتمندو تحلیل 

انتظارات، مقایسه با ، ها ارزش» مانند تری یفیکهنگامی که عوامل  ویژهبه ؛و پیچیده است

را نیز درنظر  (1339 همان:)« و امید یا ناامیدی از آینده دیگران سکونتگاهقبلی یا  سکونتگاه

با  یهدوسو یا رابطهعینی و ذهنی  شرایط ،یرضایتمنددر بررسی گفت  توان یم درواقع بگیریم.

با عبور از فیلترهای ذهنی مانند  نیشرایط عی. کنند یمدیگر را مشروط و محدود یکو  رندهم دا

سکونتی را به  یرضایتمندموضوع  یتدرنهاو  دشو یمقضاوت و ارزیابی  ینیب جهاننگرش و 

 (.1385 پور و همکاران،برک) دساز یمامری ذهنی بدل 

این رویکرد  از از سکونت، یرضایتمند یبند طبقهدر این پژوهش، برای توصیف و 

. در این کنیممیندوجهی و متمرکز بر عوامل کیفی و نگرشی استفاده مفهومی و نظری چ

-رابطه ،حال ینباا. شوندنمی کنار گذاشتهرویکرد، عوامل کالبدی، محیطی، اقتصادی و جمعیتی 

 ،به این ترتیب. دبرقرار نخواهد ش یرضایتمندضروری و قطعی نیز میان این عوامل و  ای

یا کارمندان  مستأجراننسبت به مالکان گفت که افراد با درآمد باالتر،  توان ینمقطعی  صورت به

سکونت،  های یزهانگین رویکرد، در ا بیشتری دارند. یرضایتمندنسبت به کارگران صنعتی 

شرایط کنونی با شرایط قبلی و مورد انتظار مقایسۀ تمایل و علت ماندگاری، نگرش به مکان و 

مفهومی  ۀمنظوم ،خواهند گذاشت ها آنتأثیری که بر  دلیل به ،سکونت و نیز دیگر عوامل

ابطی پیچیده و آن رو یکه اجزا یا منظومهاز سکونت را تشکیل خواهند داد؛  یرضایتمند

د. در این ندهمیتشکیل  را سکونتی افراد ۀتجربمشترک از  یو الگوهای نددارچندسویه با هم 

دنبال به ،آن باشیمبر  مؤثریا عوامل  یرضایتمنددادن میزان دنبال نشانبه آنکهرویکرد، بیشتر از 

سطوح و  یانگرب هرکدامسکونتی افراد هستیم که  یها تجربهمختلفی از  یها گونهتوصیف 

 ی سکونتی خواهند بود.رضایتمندکیفیاتی از 

خاص  تمایز تحلیلی با پیچیدگی و در شهرهای اقماری یا شهرهای جدید یرضایتمند ۀمطالع

سکونت در شهرهای  یرضایتمند بر همواره ،خود های یتجذابعلت خود همراه است. مادرشهر به
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گذشته، ذهنی میان شرایط  ۀیسمقافرایندهای  ،شد که گفته طور همان. گذاشتاقماری تأثیر خواهد 

از این زاویه، مادرشهر چه  دارد. یرضایتمندمفهومی  ۀمنظومجایگاه مهمی در  ،کنونی و مورد انتظار

مورد انتظار و مطلوب،  سکونتگاهو چه از حیث  شهرهای اقماری ساکنانسکونت  ۀسابقاز حیث 

مورد باید عامل نگرش به مادرشهر  بنابراینشود؛ میمحسوب  برای مقایسه اره منبع فراگیریهمو

شکاف عمیق  ،شود یمدیگری که در شهرهای اقماری مشاهده  واقعیتهمچنین  .واقع شود توجه

که  داند یمعمومی  ییها خوابگاهرا  ها آنهانری لوفور  که نحوی به؛ میان فعالیت از سکونت است

وضعیتی که (؛ 1831)لوفور،  دهند یمرا در خود جای  شده از مرکز شهرکارگران و کارمندان اخراج

خاطره و نداشتن و مسائلی مانند  دلیل وابستگی شدید شهرهای جدید به مادرشهردر ایران نیز به

 بزرگ تبدیل کرده است ییها خوابگاهآن هستیم و چنین شهرهایی را به  شاهد جمعی های یتهو

، شهرهای جدید که با هدف از منظری دیگر (.1393 وثوقی، و تختی ؛1383شاطریان و همکاران، )

، عمدتاً به اند شدهشهری کشور  یزیر برنامهجذب بخشی از تقاضای سکونت در مادرشهر وارد 

 کنندمی مادرشهر را ترک اجبار بهدلیل مشکالت معیشتی که به انددهمکان سکونت افرادی تبدیل ش

آن منتظر فرصتی برای  ساکنانبعضاً اجباری که  ییها هاقامتگا؛ شوند یماز آن تبعید و به تعبیری 

برای ترسیم وضعیت  سکونت ۀانگیز ،بنابراین (؛1383خروج هستند )شاطریان و همکاران، 

به  نظر برخوردار است. کننده یینتعاز نقشی  ،سکونتی در شهرهای جدید یرضایتمندسکونت و 

 :(1شکل ترتیب زیر است )ت بهاز سکون یرضایتمند یمفهوم ی، اجزاشده گفتهمباحث 

 
 از سکونت ییتمندرضا مفهومی منظومۀ. 1شکل 
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تحقیقاتی با محوریت سنجش کیفیت سکونت و رضایت از آن انجام شده  ها سالطی این 

 ،نواب انجام شدهمحلۀ  ساکنان یرضایتمنددر تحقیقی که با موضوع سنجش میزان  است.

از میان  ساکنان. در حد متوسط بوده است نشا یسکونتافراد از واحدهای  یرضایتمند

از روابط همسایگی نسبتاً  سکونتی، از امنیت مجتمع راضی، یرضایتمندسازندۀ معیارهای 

. تحقیقاتی که به بررسی (1399، و همکاران)رفیعیان  اند بودهراضی و از سایر موارد ناراضی 

این  یها چالشاز این منظر به اً ، عمدتاند پرداختهدر مسکن مهر و شهرهای جدید  یرضایتمند

خاطره و نداشتن با اشاره به  (1383) . شاطریان و همکاراناند پرداختهمناطق مسکونی 

شهر جدید پردیس تا حدود  ساکنانکه گرفتند نتیجه تصنعی  های یطمحجمعی و  های یتهو

ژوهشی دیگر، در پ تعلق دارند.بدون و سکونتی اجباری و کنند میبودن منزویزیادی احسا  

 یها شاخصدر  ویژه بهاز کیفیت محیط  یرضایتمندمیزان ، شهر جدید پرند ساکناندر میان 

رضایی و همکاران، )اقتصادی و اجتماعی، عمدتاً کمتر از متوسط یا کم ارزیابی شده است 

 یرضایتمندنادری که به الگوهای رفتاری مرتبط با  یها پژوهشهمچنین از جمله  (.1383

پرداخته است. مطابق این  در مهرشهر کرج یرضایتمندبه بررسی  ،توجه نشان داده سکونتی

به آن، خروج از منطقه و مشارکت فعال برای حل  اعتنایی یبوفاداری به مکان،  پژوهش،

 .(1385 همکاران،)رفیعیان و  در محدوده هستند یرضایتمند ل، الگوهای رفتاری مرتبط بامسائ

 پژوهش یشناس روش

توصیفی با تشریح  پژوهش است. یشناس گونه یتدرنهاین پژوهش، توصیف و صلی اهدف ا

 ،این حیث از ودهد میرا نشان آن  مکرر و الگوهای منظم های یتوالمورد مطالعه،  ۀپدیددقیق 

از ترکیب روش کمی و کیفی  ،در این پژوهش کند.می یبند طبقهو  یبند مقولهپدیده را 

کمی و کیفی را همزمان و با  روشترتیبی که پژوهشگران شد؛ بههمزمان استفاده  صورت به

متفاوت اما مکمل درمورد مس له و هدف پژوهش  ییها دادهآوردن دستبهوزنی یکسان و برای 

 ،اند دهینیز نام روشیبرون 1یساز مثلثهمسوسازی یا آن را  د. در این روش کهندبر کاربه

 ها آنو نقش یابد نتایج افزایش  پذیری یناناطمدقت و  دشو یمسبب  ها روشهمزمان از  ۀاستفاد

                                                           
1. Triangulation 
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در گردآوری داده به  .(352 :1383 ،)بلیکی کمک کنند ها روشاین است که به کاربرد سایر 

ه به روش کیفی از داد یگردآورو در  ،و تدوین پرسشنامه سازیشاخصاز  ،روش کمی

 ۀدر تفسیر و تعمیق نتایج مطالع تنها نهگروهی  یها مصاحبهنتایج  .استفاده شد گروهی ۀمصاحب

 کیفی و ذهنی یها جنبهشدن در روشن بلکه ،به پژوهشگران کمک کرد یا پرسشنامه

 از سکونت بسیار راهگشاست. یرضایتمند

خانوارهای ساکن در شهر پردیس هستند. با توجه به  ۀآماری این پژوهش کلی ۀجامع

برآورد شده و براسا  فرمول کوکران با  نفر 33222که  1385جمعیت شهر پردیس در سال 

نفر تعیین شد که عمدتاً سرپرستان خانوار را شامل  392درصد، حجم نمونه  85سطح اطمینان 

استفاده  یا خوشه یریگ نمونهاز  ،مورد مطالعه ۀعلت بزرگی و وسعت جامعبهد. همچنین وشمی

مختلف است و  ۀاب چند نموننهایی متضمن انتخ ۀکسب نمون ،یریگ نمونه. در این روش شد

 (.34: 1393 دوا ،برسد )نهایی به حداقل  ۀمصاحب ۀکه هزین شود یمانجام  یا گونه به
های شهری، زبه فا، از کل به جزء، شهر پردیسکه  گرفت به ترتیبی انجام یریگ نمونه

 با ،مسکونی و خانوارهای مختلف تقسیم شده و در هر مرحله یها مجتمعشهری،  یها بلوک

ه اهمیت همچنین با توجه ب .است هگرفتانجام  یریگ نمونهسیستماتیک،  یریگ نمونهاستفاده از 

شهر و  تر یمیقد یها محدودهمسکن مهر در شهر پردیس و الگوهای فضایی متفاوت آن با 

با جامعه  فضایی ۀدوگانانتخابی از لحاظ این  ۀنمون ینکهاافزایش ضریب اطمینان از  منظور به

نسبت جمعیت مسکن مهر به را براسا   شده محاسبه ۀدر ابتدا حجم نمون ،داشته باشدمطابقت 

 همچنین .یمکرد بندی یهسهمدرصد(  53به  43) شهر تر یمیقد یها محدودهجمعیت 

 از سکونت یرضایتمند کهطوریبه گرفت؛کمی به روش پیمایشی انجام  اطالعات یآور جمع

شد  یساز شاخصکتشافی ا ۀمطالع همچنین و ری پژوهشچارچوب مفهومی و نظ با استفاده از

پرسشنامه و آموزش  یساز آماده(. با 1)جدول ند شدآن نیز طراحی متناسب با  یها پرسشو 

تجزیه و  SPSS افزار نرم وسیلۀبه، اطالعات یتدرنهاشد و ی آور جمعاطالعات  ،پرسشگران

 .ندشدتحلیل 
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 از سکونت ییتمندرضا یها شاخص. 1 جدول
 ها پاسخ پرسش شاخص

 سکونت ۀانگیز
برای انتخاب پردیس چه  تان یزهانگ

 ؟بود

 مسکن در شهر قبلی برنیامدم ۀاجار عهدۀاز 
 موشنه اخصاحب خواستم یم
 در محیط بهتری زندگی کنم خواستم یم
 خاطر خانواده و اقوام به اینجا آمدمبه

 آمدم برای یافتن شغل

 ؟مانید یمپردیس در آینده در  تمایل به ماندگاری

 بلی
 خیر

 ماههنوز تصمیم نگرفت
 مانم یم شودامکاناتش بهتر  رگا

 ؟چرا مانید یماگر  علت ماندگاری

 است ارزان تاًنسب

 ی ندارمردیگ ۀچار

 است مناسب آن یوهوا آب

 ی داردآرامش محیط

 نگرش به مکان سکونت
زندگی در پردیس  بارۀنظرتان در

 ؟چیست

 ر اینجا دارماحسا  خوبی از زندگی د
 کنم یمنگاه  محل استراحت عنوان بهبه اینجا فقط 

فرصتت بهتتری    رگت ااز سر ناچاری اینجا هستم و 
 مورد از اینجا مییپیش بیا

 نیستبرای زندگی بد 

 ها دادهگردآوری کیفی 

 گروهی ۀمصاحب

تا فاده از شش گردآوری داده است که با است ۀینبهکیفی  یها روشگروهی یکی از  ۀمصاحب

غلط و  های یدگاهد یگر غربال، کنترل و یلوتعد جرحاز مزایای گروه در  یریگ بهرههشت نفر و با 

سر اجماع نسبی بر سریع و مناسب به  یا گونه به توان یم که نحوی به؛ شود یمافراطی انجام 

گروهی انجام  ۀسه مصاحب ،در این پژوهش(. 212: 1399 فیلیک،) یدرس ترکمش های یدگاهد

با توجه به نسبت جنسی شهر  .و برای مصاحبه استفاده شدپاسخگ 9که در هریک، از  تگرف

همچنین با  .است مساوی ها مصاحبه شد،ی که با آنزنان و مردان تعداد 1(1211391) پردیس

 است،پلم و زیر دیپلم به تحصیالت عالی( )دی 5/29 به 5/31 که توجه به وضعیت تحصیلی شهر

                                                           
  1385 الس مسکن و نفو  آماری سرشماری .1
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 مشاغل با صاحبان همچنین نفر با تحصیالت دانشگاهی استفاده شد. 2م و دیپلزیر نفر  3از 

شرکت واحد، دانشجو، مهند   ۀ، کارمند اداری، بنگاه مسکن، معلم، راننددار خانهمتنوعی مانند 

 از آنجاکلی، طور به. صورت گرفت مصاحبه یردولتیغو کارمند یک سازمان  دار مغازهساختمان، 

نحوی گزینش به شوندگان مصاحبه رد،دا ای کننده یینتعنقش  ها مصاحبهج در این پژوهش نتایکه 

 هدف مطابقت داشته باشد. ۀجامعتا حد زیادی با خصوصیات  هایشان یژگیوند که دش

 یشناس گونه

سکونت، تمایل به ماندگاری، علت ماندگاری  ۀانگیز یها شاخصسکونتی از ترکیب  یها گونه

آیا در »که در واکنش به پرسش  را یساکنان؛ ساخته شده استبه زندگی در پردیس  گرایشو 

همچنین  .یمکردمشخص « خوردهتوذوق» ۀگونبا  ،اند دادهصراحتاً پاسخ منفی « مانید یمپردیس 

واکنش نشان « بستگی به امکانات دارد»و « ام نگرفتههنوز تصمیم » که با پاسخ را ییها آن

 ،اند دادهپاسخ مثبت  مذکور که به پرسش را ها و آن ؛یمکرد یبند گونه« مردد» عنوان به ،اند داده

 «سازگار» ،«تبعیدی» ۀگونبا سه  ،به پردیسگرایش  ، علت ماندگاری وسکونت ۀانگیز بسته به

 .(2)جدول  یمکردمشخص « خوشحال» و

 ها شاخص ترکیب. 2 جدول

 سکونتی گونۀ
 ها شاخص

 پردیس به نگرش ریماندگا علت ماندگاری به تمایل سکونت انگیزۀ

 سازگار
 بد نیست گزینۀ دیگرارزانی و نداشتن  مانم یم ای یزهانگبا هر 
 احسا  خوب گزینۀ دیگرارزانی و نداشتن  مانم یم ای یزهانگبا هر 
 بد نیست /محل استراحت /آرامشی مناسبوهوا آب مانم یم ای یزهانگبا هر 

 خوشحال
 احسا  خوب /آرامشی مناسبوهوا آب مانم یم شدن/ محیط بهترخانهصاحب

 احسا  خوب /آرامشی مناسبوهوا آب مانم یم اجارۀ کمتر

 تبعیدی

 گزینۀ دیگرارزانی و نداشتن  مانم یم اجارۀ کمتر
از سر ناچاری/محل 
 استراحت

 گزینۀ دیگرارزانی و نداشتن  مانم یم شدنخانهصاحب
از سر ناچاری/محل 
 استراحت

 گزینۀ دیگرارزانی و نداشتن  ممان یم محیط بهتر
از سر ناچاری/محل 
 استراحت

   مانم ینم  خورده توذوق

 مردد
   ماهتصمیم نگرفت 
   بستگی دارد به امکانات 
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 تحقیق های یافته
-نشاندر  ای ینهزم صورت بهمستقیم بلکه  به شکلاشتغال، نه سکونت و مکان سابقۀ دو متغیر 

 ۀیسمقاگفته شد، که  طور همان .کنندمیکمک به ما از آن  یندرضایتمدادن وضعیت سکونت و 

 برذهنی وضعیت سکونت فعلی با سکونت قبلی و همچنین سکونت مطلوب و مورد انتظار، 

با استانداردهای  یسکونتگاهفرد از  ینکهااثرگذار خواهد بود؛  ساکنان یرضایتمندماهیت 

چه تصوری را از سکونت مطلوب  سکونتگاهآن  هینکاآمده باشد و  تری یینپاخدماتی باالتر یا 

درمورد  احتماالً این فرضیه .رگذار باشداو اث یرضایتمندبر  ، ممکن استبرای او ساخته باشد

 ،بینند یممنبع مقایسه و مبدأ سکونت در مجاورت خود  عنوان بهشهر را شهرهای جدید که مادر

و  حومه(و تهران ) پردیس از ساکنانز درصد ا 95 دهد یمنتایج نشان د. رمصداق بیشتری دا

 درصد 55 همچنین .اند کردهمهاجرت  آنجااز خارج از استان تهران به  ها آندرصد از  11تنها 

در پردیس و حومه  ها آندرصد  42و حدود هستند در تهران شاغل  مشغول به کار ساکنان

این آمارها نشان  است. 55 گاهی شهر پردیس مرتبط با تهرانضریب خواب ،به عبارتی .اندشاغل

 هراندر ت ها آنزیادی از  تعداد که یدرحالمتفاوت و  های یزهانگبا  بسیاری های یتهران دهند یم

 یرضایتمنداز وضعیت  و اولیه نمایی کلی این آمار در پردیس سکونت دارند. اند،شاغل

 کشد.میدر پردیس را به تصویر  یسکونت

 مسکن بوده ۀمس ل ها یسیپردنیمی از سکونت بیشتر از  ۀیزانگ دهد یمهمچنین نتایج نشان 

در شهر قبلی، عمدتاً  اند نتوانستهبه این علت که  ساکناننیمی از  ،. به عبارتی(3)جدول  است

پس از آن، افزایش کیفیت  .اند آمدهبه پردیس  ،خانه بپردازنداجارۀ شوند یا  دار خانهتهران، 

دیگر افراد برای سکونت بوده است.  های یزهانگغل از زندگی در محیطی بهتر و یافتن ش

حل انگیزۀ سکونت با در مقایسه با شغلی و کیفیت زندگی  های یزهانگسکونت با گفت  توان یم

انگیزۀ  هرچندبیشتری خواهد بود؛  یرضایتمندمشکل مسکن، احتماالً پایدارتر و همراه با 

 پیچیده و جالبی منتهی خواهد شد. یشناس نوعبه  ها شاخصسکونت در ترکیب با دیگر 

در  ،آن خواهند داد چه پاسخی به تمایل به ماندن در سکونتگاهیک  ساکنان ینکهاهمچنین 

تمایل به  را مشخص خواهد کرد. سکونتگاهآن  ۀیندآبه اکنون و  ها آن نگرش اول، ۀوهل

و پیچیدگی  اهمیت ،در شهرهای جدید و بنا به ماهیت و خصوصیات آن ویژه بهماندگاری 



 19    سی آنشنا در میان ساکنان شهر جدید پردیس و گونه رضایتمندی از سکونتی شناخت جامعهمطالعۀ 

 

 ییها پاسخو ممکن است  دوشمینمثبت یا منفی منتهی  یها پاسختنها به چرا که ؛ دداربیشتری 

 بار لزوماًپیچیدگی دیگر آن است که تمایل فرد به ماندگاری  و تردیدآمیز داشته باشد. یرقطعیغ

؛ باشد امیدیو ماندگاری توأم با نارضایتی و ناو ممکن است نوعی اجبار  ردندامثبت  معنایی

 ۀینگز به این دلیل که بلکه ،فرد در مکان ماندگار است نه به این علت که به آن حس تعلق دارد

کیفیات  دن دارند،ی که تمایل به مانساکناندرصد از  32 دهد یمنشان  نتایج. ندارددیگری 

 34مچنین حدود ه .اند ماندهدر پردیس  اجبار بهبقیه و  نددانمیماندگاری خود انگیزۀ محیطی را 

و تصمیم به  رنددا تردیدآمیزی به وضعیت کنونی و آتی خود نگرش ساکناندرصد از 

 (.4جدول ) اند انداخته را به تعویق یا ترک پردیس ماندگاری

 پردیس در سکونت انگیزۀ. 3 جدول

 درصد یزهانگ

 5/29 مسکن کمتر ۀاجار

 23 خرید خانه

 24 زندگی در محیط بهتر

 5/13 لپیداکردن شغ

 9 خاطر خانواده و اقوامبه

 122 مجموع

 

 پردیس شهر در آن علل و ماندگاری به یلاتم .4 جدول

س 
در پردی

 یم
مانید
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خیر 
 

صمیم نگرفت
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ط
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مجموع دالیل ماندن
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 به و سازدمی روشن را ها آنوضعیت ذهنی دیگر از  ییها جنبه، پردیس به ساکنان گرایش

پاسخگو فارغ از انگیزه و علت ماندگاری، نگرش  ینجاادر  .دنکمیکمک  سکونت یشناس گونه

-می و تدقیق قبلی را تکمیل یها شاخصو اطالعات مرتبط با  کندمیبیان  کلی خود را به شهر

مرتبط مختلف سکونتی نیز  یها گونهنگرش مثبت، منفی و بینابینی پاسخگویان که با  د.ساز

ت ذهنی« برای زندگی بد نیست» ۀینگز نمونه، ؛ براینشان داده شده است 5بوده در جدول 

 ند.کن خود را با شرایط سازگار کنند یمکه تالش  دهد یمافرادی را نشان 

پردیس  ساکنانذهنی برای مقایسۀ مبنای  ینتر بزرگبرای پیرامونش  مانند هر مرکزی تهران

و هم به شکل مکانی شده از این منظر، تهران هم در قامت مکان زندگی مطلوب ظاهر . است

 توان یمنیت دوگانه را هم . این ذهآید یدرم و باید از آن دور شد که دیگر جای زندگی نیست

یک  ۀدوگان و نگرش پردیس و هم در احسا  یسکونتمختلف  یها گونهدر ذهنیت متفاوت 

پردیس  ساکنان یرضایتمنداین مشغولیت ذهنی بر  .مشاهده کرد به تهران پردیسساکن 

سکونتی  یها گونه ،خواهیم دیدسکونت  یشناس گونهدر بخش  که طور هماناست. اثرگذار 

پیوندهای  ینکهادر کنار  ساکناناز  . گروهیبه تهران هستند متفاوتی های یشگرادارای  فمختل

رها  خود را از تهران اند نتوانستهلحاظ ذهنی و نگرشی نیز به ،دارندعینی مشخصی با تهران 

در  چهاین افراد هرنامید. « عشق تهران» توان یمرا  ها آن. درگیر آن هستند ینوع بهو  کنند

بار خود را برای  گاه یچه ها آن. دانند یمگذرا و موقتی  را سکونتشانباز هم  ،بمانند پردیس

 ینتر بزرگاین سکونت موقتی و ناپایدار یکی از  .اند رفتن ۀآمادو همواره  کنندنمیهمیشه باز 

همچنین . آید یمشمار به محلی 1اجتماعاتبه  شدن یلتبدجدید برای  یشهرها یها چالش

به این (. 3)جدول  از تهران باشند نسبی یا فاصلهدر  دهند یمترجیح  ساکناناز  حدود نیمی

 بهره یباز آن دور شوند که از مواهبش  آنقدرمعنا که نه تمایل دارند در تهران زندگی کنند و نه 

 اسب با تغییراتو متن اندمرزی تهران واقع شده ۀنقطذهنی در  یا گونه بهاین افراد  بمانند.

 اگرچه ها آنسکونت  .شوند یم یا از آن دورمتمایل سمت تهران به محیطی نیز نگرشی و

 وجود ندارد. ها آنهرگز تضمینی بر ماندگاری قطعی  ،اول ناپایدار و گذرا نیست گروه ۀانداز به

 اند،شده از تهران رهااز لحاظ نگرشی  تنها نه ها آن. اند فراری تهراناز  شهر نیز ساکناناز بخشی 

                                                           
1. Community 
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فراری از  یهااین افراد عمدتاً از بازنشسته .آن دارنددر برابر منفی نیز  یبعضاً موضع بلکه

 هستند. بد تهران یوهوا آب ترافیک، ازدحام و

 پردیس در زندگی به ساکنان نگرش. 5 جدول

 درصد نگرش نوع

 5/35 احسا  خوبی از زندگی در پردیس دارم

 5/4 کنم یم محل استراحت نگاه عنوان بهبه پردیس فقط 

 5/23 روم یمد از اینجا یپردیس هستم و اگر فرصت بهتری پیش بیا در از سر ناچاری

 5/33 برای زندگی بد نیست

 122 مجموع

 

 تهران به یسپرد ساکنان نگرش .6 جدول

 درصد نگرش نوع

 28 روم یمتهران  به اگر شرایط مساعد باشد، برای زندگی

 43 از آن دور شد شود ینمولی خیلی هم  ،یستی خوبی نتهران برای زندگی جا

 13 هرچه بیشتر از تهران دور باشم دهم یمترجیح 

 9 نظر خاصی ندارم

 122 مجموع

 یرضایتمندوضعیت سکونت از حیث  یشناس گونه
 تبعیدی سکونتیۀ گون

شدن دار خانه را در تهران نداشته، فردی که قصد مسکن ۀاجار فردی که دیگر توان پرداخت

را فروخته تا  اش خانهدر تهران خانه بخرد، فردی که  توانسته ینمداشته و با پولی که داشته 

و  آن توانسته ملکی در پردیس تهیه کندماندۀ  یباقا و ب یندازدبراه  یوکار کسببرای فرزندش 

؛ به پردیس بیاید شدهمجبور  تربرای داشتن مسکن بزرگ شدن فرزندانتر بزرگفردی که با 

 کرد. شان یبند طبقهسکونتی تبعیدی گونۀ در  توان یمافرادی هستند که از  ییها نمونه ها ینا

ناتوانی برای تغییر  دوم از سکونت ونارضایتی شدید اول اصلی دارد: مشخصۀ تبعیدی دو گونۀ 
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اولی ریشه در مسائل و کمبودهای محیطی و البته  از آن. ناامیدی یجهدرنتشرایط سکونت و 

که  ها یدیتبع .مرتبط است رشی دارد و دومی با مسائل مالی و توان پایین اقتصادیذهنی و نگ

از وضعیت سکونت خود راضی نیستند.  ،اند آمدهحل مشکل مسکن به پردیس انگیزۀ عمدتاً به 

شهر  از لحاظ ذهنی خود را از اند نتوانسته کهاست  به این دلیل ها آنبخشی از نارضایتی 

 ها یدیتبع، به تهران ساکناننگرش از این منظر و از لحاظ  .تهران( رها کنند و عمدتاً) یشینشانپ

را بیشتر تقویت  ها آن یدشدگیتبعاما چیزی که حس . گیرند یمقرار  عشق تهراندستۀ افراد در 

از  با آنکه ها یدیتبع تغییر وضعیت خود است.از ، رو یشپحداقل در افق  ها آنناامیدی  ،کند یم

 در ترک پردیس صراحتاً یمشانتصمکه  ها خورده توذوقبرخالف  ،اراضی هستندعیت خود نوض

 ها آنماندگاری  اما .دهند یمپاسخ مثبت « مانید یمآیا در پردیس » سؤالاولین فرصت است، به 

محسوب  ها آن ۀگزین پردیس در حال حاضر تنهارا زی نیست؛ یرضایتمند و تعلق حس از روی

در امید  ها آنتفاوت و تنها  اند یناراض یتشانوضعهردو از  ها خوردهوقتوذو  ها یدیتبع .شود یم

امیدوار  یتشانوضعبه تغییر  آنقدرنه  ها آن .استنزدیک  ای یندهآدر  عیتتغییر وضامکان  و

ناامیدند که خود را برای  آنقدرو نه نزدیک در تهران تصور کنند  ای یندهآدر  خود را کههستند 

که  هستند یفرصتمنتظر  همواره ها یدیتبعوجود ناامیدی، . با ور کنندهمیشه در پردیس تص

همچنان سکونت خود را موقتی  ،در پردیس بمانند ها سالحتی اگر  ها آن. پردیس را ترک کنند

و  ،گفت نارضایتی شدید، سکونت اجباری و موقتی توان یم یطورکل به .دانند یمو گذرا 

 .افراد رقم زده است ینارا برای  ای یچیدهپناامیدی از تغییر شرایط، وضعیت 

 خوشحال سکونتیۀ گون

، فردی که شده استفردی که برای یافتن شغل از شهرستان به تهران آمده و در پردیس ساکن 

شدن فرزندانش تر بزرگپس از بازنشستگی پردیس را برای زندگی انتخاب کرده و فردی که با 

واقعی از  یها نمونه؛ این موارد داند ینم ها آنو تربیت رشد  دیگر تهران را محیطی مناسب برای

و  خاطر یترضاسکونتی،  ۀگون ینا ۀمشخصجه و. آیند یم حساب بهسکونتی خوشحال گونۀ 

مختلفی مانند یافتن  های یزهانگبا  ها خوشحال از زندگی در پردیس است. ها آناحسا  خوب 

وضع این خوشحالی لزوماً به . اند آمده به پردیس و محیط مناسباجارۀ مسکن، شغل، خرید و 

 ویژه بهفرایندهای ذهنی  هاز آن بو بخشی  گردد یبرنم بودن خانهصاحبمالی مناسب یا 
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سکونتی  ۀدر محدود مستأجرانبرخی از  ،مثالط است؛ برای ومرب ای یسهمقافرایندهای ذهنی 

؛ احسا  رضایت دارند این وضعیت نیزاما از  ،دهستن ساکنامکانات و خدمات نامناسب با 

یا حداقل بخشی از  ها خوشحال، بنابراین؛ است تر سالمو  تر آرامکه  اند آمدهچرا که به محیطی 

 ها آندیگر جای زندگی نیست.  ها آنتهران از نظر . ، بیشتر موضعی منفی به تهران دارندها آن

شده  اخالق یبکثیف و حتی شلوغ، گران،  ها آن زعم بهعمدتاً دیگر تاب زندگی در تهران را که 

 و به وقت نیاز به سراغش بروند. کننداز دور نظاره  تهران را دهند یمترجیح  ها آن ندارند. است

 یها شبکهو هم پیوند خود را با  اندکافی از تهران دور شده ۀانداز بههم  ،زندگی در پردیس اب

 .اند کردهارتباطی دوستانه و خانوادگی حفظ 

اما مجذوب  ،از روی اجبار به پردیس آمده باشنداست بعضاً حتی  ممکن ها خوشحال

 ها یدیتبع برخالف ها آنتصمیم به ماندن دارند. ماندگاری  و اندآن شده یوهوا آبآرامش و 

سکونت  بنابراین؛ دارد ها آنو دلبستگی  تعلقا  حسا، ریشه در است که از ناامیدی و ناچاری

مهمی که در این میان وجود دارد آن است که نکتۀ  ت است.در پردیس پایدار و باثبا ها آن

همان  ،نیست. به عبارت دیگر شده ینتضمهمیشگی و با وجود پایداری،  ها آنسکونت 

را از  ها آن رخ دهد، احتماالً اگر در پردیس ،کند یماز تهران دور را  ها خوشحالکه  ییها علت

روزافزون جمعیت و نابسامانی احتمالی شهر افزایش  ،مثال؛ برای دهدمیپردیس نیز فراری 

 شوند. خورده توذوق ها خوشحالآورد که میشرایطی را فراهم 

 سازگار سکونتیۀ گون

  احسا یانجایی م: است رضایت کامل و نارضایتی کامل ۀیانماین افراد در  ۀیصخص

ن نگرشی به تهرا ها آنهمچنین نگرش  از زندگی در پردیس. خوشحالیاحسا   و یدشدگیتبع

که به  ای یزهانگبا هر  سازگارهادور و نزدیک از آن قرار دارد.  یا فاصلهو در  استبینابینی 

و امید دارند که یا وضعیت شهر  اند آمده، فعالً با زندگی در پردیس کنار پردیس آمده باشند

که  آنقدره اما ن ،سازگارها ناراضی هستند خودشان بتوانند به محیط بهتری بروند. د یاوبهتر ش

مانند  که آنقدراما نه  ،در پردیس اذیت شوند. همچنین راضی هستند زندگیاز  ها یدیتبعمانند 

تا بهترشدن  که کنند یمتالش  ها آن .تصور کنند ینجااخود را برای همیشه در  ها خوشحال
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 ودناشی از کمبممکن است هم  ،زیاد سازگارها چندان نه. رضایت بیایندبا آن کنار  شرایط

 وضعیت مطلوب. ای سکونت قبلیذهنی با  های یسهمقاپردیس باشد و هم ناشی از  امکانات در

بیم و  هاآنموقعیت بینابینی  است. سکونتی چشمگیر ۀگون یناآینده در  سازگاری و امید به

 وضعیت شهر چگونه شود و به چه سمت و سویی حرکت کند، آنکه بسته به است. امید

-یا در صورت ازدستد ونمتمایل ش ها خوشحالیا  ها یدیتبع یسو به سازگارها ممکن است

آیا »به پرسش  پاسخ سازگارها .تبدیل شوند ها خورده توذوقبه  ،سازگاریو  تحملرفتن قوای 

داکثری و همیشگی ، نه حماندگاری اما این ،ت استدر حال حاضر مثب« مانید یمدر پردیس 

 است. حداقلی سست و بلکه

 خورده توذوق سکونتیۀ گون

ناامیدی از بهبود وضعیت شهر،  بودن از وضعیت،ناراضی سکونتی در ۀگون ینا وجه تمایز

که نه از روی ناچاری  ها آنت. اس به بهبود وضعیت خود واریامیدقطعیت در ترک پردیس و 

 ،اند آمدهشهر مانند آرامش و شرایط اقلیمی به پردیس ویژۀ بلکه با انتخاب و براسا  کیفیات 

 و تصمیم به ترک آن دارند. شوندمیاز آن ناامید  ها ینابسامانمشاهدۀ با گذشت زمان و 

اما خود را محکوم به ماندن در  ،به بهبود وضعیت پردیس امیدی ندارند ها خورده توذوق

پردیس  در ترک چرا که ؛ندارندنیاز مانند مرددها به رصد تحوالت شهر  ها آن .دانند ینمپردیس 

-پیش، افق امیدبخشی نارضایتی رغم یعل ها یدیتبع که یدرحالهمچنین  .اند یدهرست به قطعی

 .اند ندادهامیدشان را به نجات از دست  ها آن ،بینند ینم یشانرو

 مردد سکونتیۀ گون

 از وضعیت ها آنهمخوانی دارد.  آن ثباتی یبو  شهر ۀیندفزابا تغییرات آمار باالی مرددها 

مرددها  .اند یدهنرس به قطعیتهنوز اما برای ترک آن  ،ن راضی نیستنددر پردیس چندازندگی 

ریشه در دو عامل عمده دارد:  ها آنرا بگیرند. تردید  یمشانتصمتا  اند یتوضعدر حال رصد 

از طرفی . زنند یمشهر با بیم و امید حرف آیندۀ شهر و ذهنیت خودشان. مرددها درمورد آیندۀ 

دیگر هم از افزایش  از طرف ،قبولی پیدا کندقابلو کیفیت  بدبود یاامیدوارند امکانات شهر به

 توان یمزمانی  ،ها آن زعم به .کنند یمرو با بیمناکی یاد پیشجمعیت، ازدحام و شرایط اجتماعی 
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-قدرتاز  ها یسیپرد .پر شوند شده ساخته یها خانه ۀهمدرمورد پردیس به قطعیت رسید که 

این شهر  یهارا یکی از ناامیدی ها آننظارت کافی روی بود نمسکن و  یهاگرفتن واسطه

که  کنند یمیکی از امیدهای خود یاد  عنوان بههمچنان از رسیدن مترو به پردیس  ها آن .دانند یم

ریشه در  ها آن. از سوی دیگر، تردید دهد یمعمق وابستگی پردیس را به تهران نشان این امر 

 اند نتوانستههنوز  ها آنشغلی و خانوادگی،  های یوابستگجدا از  عوامل ذهنی نیز دارد.

الگوی  و با زندگی در آن کنار بیایند. نندذهنی، کامالً خود را در پردیس تصور ک یا گونه به

دور و نزدیک به تهران هماهنگی بیشتری دارد. حتی اگر شرایط ش ذهنی مرددها نیز با نگر

تثبیت  بماند و دیر یا زود و همیشگی پایدار تواند یمنعینی تغییر چندانی نکند، این تردیدها 

با گذشت زمان محتمل  و نیستممکن  مدت یطوالنچرا که سکونت تردیدآمیز در ؛ خواهد شد

 متمایل شوند. ها خورده توذوقسمت بهد یا ونشرایط سازگار ش است که مرددها با

 ۀگون ینتر کوچک ها یدیعتبو  ینتر بزرگ دهامرد، از حیث آماری 3همچنین مطابق جدول 

، سازگارها و ها خوشحال ها آنمیانۀ در  .اند دادهاختصاص  را به خودشهر  سکونتی

 (.3)جدول  روند یمشمار به ها گونه ینتر بزرگترتیب، به ها خورده توذوق

 یسدر پرد یسکونت یها گونه یفراوان توزیع. 7 جدول

 درصد سکونت ۀگون

 2/13 خوردهتوذوق

 3/34 مردد

 4/8 تبعیدی

 22 سازگار

 1/21 خوشحال

 122 مجموع

 یا مشارکت یریگ فاصله؛ یسکونت یرضایتمندبه ط والگوی کنش مرب
 یزان ارتباطات وم ویژه بهاجتماعی و  یها کنشدر  توان یماز سکونت را  یرضایتمندبازنمود 

و  ها خورده وقتوذترتیبی که بهتلف مشاهده کرد. سکونتی مخ یها گونهمشارکت محلی 

و  رنددامحلی را ات اجتماعدر  مشارکتو  یریگ ارتباطتمایل به  کمتر از دیگران ها یدیتبع
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به  اعتنایی یب: رددااشکال مختلفی  یریگ فاصلهاین  .ندیرگ می فاصله اجتماعبیشتر از دیگران از 

قات و تحوالت به اتفااعتنایی  یبدر فضاهای عمومی،  نیافتنو حضور یشینن خانههمسایگان، 

 ترتیب،بدین مکان زندگی. عنوان بهپردیس  نپذیرفتنو  یا بهانهرفتن به تهران به هر  محیطی،

دیگری تعلق دارند.  یجا بهنیست و  ینجاا یشانجاکه  کنند یمبه خود و دیگران یادآوری  ها آن

از آن  ،ایییکآمر شنا  جامعه ،اروینگ گافمن است که بسیار شبیه آن چیزی یریگ فاصلهاین 

که  است یا درجهاز نقش  گیری فاصله به بیان گافمن، .کند یمیاد  1«از نقش گیری فاصله»به 

کلیدی گافمن آن  های ینشبیکی از . کنند یمتند جدا که در آن هس ییها نقشافراد خود را از 

اصب با منکه افرادی طوری؛ بهتابع منزلت اجتماعی شخص است ،از نقش یریگ فاصلهاست که 

 )ریتزر، ندده یمبروز را  تریدفاعی موضع ،از نقش یریگ فاصلهدادن نشانرتبه معموالً با مپایین

قرار  در آنود و جایگاهی که از منزلت خ دهنگامی که افرا ،گافمن زعم به .(254: 1398

 ها نآ از آن است. گیری فاصله گیرند یمکار بهکه  ییها روشیکی از  ،رضایت ندارند اند گرفته

داده شده  ها آنبه  ناچار بهاز جایگاهی که خودخواسته یا  خود را یرضایتنا، گیری فاصلهین با ا

 شان باالتر از حال حاضرشان است.جایگاه و منزلت واقعی کنند یماعالم  و دهندنشان می

و  اچارن به که ها آن فهمید.در همین راستا  توان یمرا نیز  پردیس ساکناناز  برخی یریگ فاصله

-مشارکت ،نگرفتنتباطاربا  ،در پردیس ساکن شوند اند شدهمالی مجبور  دلیل مسائلبهبیشتر 

اعالم  اند گرفتهکه در آن قرار مکانی را از  شان یتینارضابه دیگران، هم  یاعتنای یبو  نکردن

 .کنند یمجایگاه واقعی خود را گوشزد  و هم کنند یم

و  اندجایگاه و موقعیت خود را پذیرفته سازگارهادی و تا ح ها خوشحالدیگر،  سویاز 

چون خود را در پردیس ماندگار  ها آن .دهند یمرا از خود نشان  2و مشارکت ارتباطبیشترین 

در اجتماعات محلی حضور  تر فعاالنه ،و رضایت بیشتری از سکونت در پردیس دارند بینند یم

فضاهای عمومی  در بیشتر ،گیرند یمارتباط  ها یههمسابا  یرانگ فاصلهبرخالف  ها آن .یابند یم

و به اتفاقات و تحوالت محیطی واکنش  کنند یم، در امور محلی مشارکت شوند یمحاضر 

 .دهند یمبیشتری نشان 

 
                                                           
1. Role distance 

2. Participation 
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 گیری یجهنتبحث و 
 ینکهانظر بدیهی اما مهم در خود دارد.  ساده و به فرض یشپیک  یسکونت یرضایتمندمفهوم 

و مسکن و محیط سکونت باید ندارد از آن ارتباط  یرضایتمندیط لزوماً با کیفیت مسکن و مح

این مفهوم و  درواقعمنطبق باشد.  ها آنو با نیازها و خواست  کندرا جلب  ساکنانرضایت 

 1و کالبدگرایی حاکم بر گفتمان گرایی ینیعبرای عبور از  پرداختن به ابعاد گوناگونش، تالشی

که خود است و شهرسازی  یساز مسکندر  مدار انسانگفتمانی شدن به نزدیکمهندسی و 

هدف ، درواقع است. ای رشته یانممختلف و تعامالت  یها رشتهبیانگر تحوالت درونی 

و پیچیده است  یچندبعدو اتخاذ رویکردی  ینیو ع یخط، یبعد تک هایی یلتحلفراتررفتن از 

، ها نگرشل ذهنی مانند مو محیط، عواکه در کنار توجه به عوامل عینی همچون کیفیت مسکن 

 دکن یم کمک اتخاذ این رویکرد از لحاظ تحلیلی .کند مطالعهو تمایالت را نیز  ها یزشانگ

 یها جنبهبه  توجه یب، غیرمشارکتی و از باال به پایین یا گونه بهکه را  ییها برنامهو  ها یاستس

در این معنا،  ها انتقاد کنیم.بی و از آن، ارزیاشوند یممختلف اجتماعی اجرا  یها گروهانسانی 

 یها برنامهو  ها پروژهاساسی در بررسی موفقیت یا شکست  یها شاخصاز  یرضایتمند

 است. یساز مسکن

همچنین مسکن مهر در و  1332و  1332 یها دههجدید در  یشهرهاسیاست ساخت 

جدید  یشهرهابوده است. شهری ایران  یزیر برنامهنظام  یها چالشاز جمله  1392دهۀ اواخر 

مانند جذب مازاد جمعیت مادرشهرها و تعدیل قیمت مسکن در  یا بلندپروازانهکه با اهداف 

 روروبه سکونتی جدی یها چالش ، بااند شدهشهری ایران ریزی  برنامهمادرشهرها وارد نظام 

تأمین متناسب  هویژ به شهرهاطرح جامع در این  یها برنامهبسیاری از  نیافتنتحقق .ندشو یم

و تمرکزگرایی و افزایش سو ( از یک 1382 ،پور و همکاراناشتغال و خدمات )داداش

به شکاف جدی در  از سوی دیگر، هران(در ت ویژه بهروزافزون قیمت مسکن در مادرشهرها )

از آن به منتقدان منتهی شده است. این شکاف همان چیزی بوده که  اشتغال و سکونت

واقعیتی که در شهر پردیس با ضریب خوابگاهی  .کنند یمهرهای اقماری یاد شدن شخوابگاهی

همچنین  .دارداز سکونت  یرضایتمندو ناگزیر تأثیر زیادی بر است  مشاهده قابل درصد نیز 55

                                                           
1. Discourse 
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کشانده  آنجاپردیس را به  ساکنانکه حداقل نیمی از  است ای یزهانگمسکن  ۀعبور از مس ل

 دهد یم. این نتایج نشان اند بودهقبل از پردیس ساکن تهران  ها آندرصد  92ی که ساکنان؛ است

ی که پیوندهای ساکنان؛ کند یمش را به درهای خروجی خود دعوت ساکنانبیش از پیش  تهران

 دلیل بهنیز پردیس را  ساکنانبزرگی از  چندان نهبخش  با آن دارند. ای یناگسستنعینی و ذهنی 

اصلی سکونت در انگیزۀ  عنوان بهکه طرح جامع آن را  ای یزهانگ؛ دان کردهمحیط بهتر آن انتخاب 

 کرده است. بینی یشپپردیس 

که ریشه در عوامل عینی در پردیس وجود دارد کلی سکونت  یریگ جهتدو  رسد یمنظر به

و  ،: سکونت اجباری و ناپایداریافته است سکونتی نمود یرضایتمندو در دارد و ذهنی مختلفی 

، مقایسه میان یرضایتمندذهنی  های یشهر ینتر مهمیکی از  .خواسته و پایدارسکونت خود

سکونت ناپایدار در کنار عوامل عینی  یجهدرنتمکان فعلی با مکان گذشته و مورد انتظار است. 

دارد که تکلیفش را با سکونت قبلی و آتی خود مشخص نکرده  یانیافتهریشه در ذهنیت تثبیت

کننده خواهد داشت؛ چرا ثبات یبپردیس نقشی  انتهران همواره برای ساکن از این منظر، باشد.

پردیس زنده نگه  انساکنذهن رفتن را در  ۀو همواره وسوس استکه مرجع مهمی برای مقایسه 

یا ترجیح  هستندرفتن به تهران  صدیا متر ها آندرصد  92نیست که حدود  جهت یب .دارد یم

 در نزدیکی آن باشند. دهند یم

در شهر پردیس سکونت دارند. تفاوت این  یرضایتمندپنج گونه از منظر  رسد یمنظر به

یزۀ انگدر  ها آنبلکه در وجوه کیفی و ذهنی آن است.  ،یرضایتمندنه در میزان  ها گونه

و  ،سکونت، علت ماندگاری، نگرش به پردیس، نگرش به تهران، امیدواری یا ناامیدی از تغییر

از لحاظ آماری، مرددها  معناداری با هم دارند. یها تفاوتخود،  سکونتی اراتو انتظ ها مطلوب

. اند دادهسکونتی پردیس را به خود اختصاص گونۀ  ینتر کوچک ها یدیتبعو  ینتر بزرگ

در طرف  ها خوشحالو  ،طرف یکدر  ها خورده توذوقو  ها یدیتبعاز لحاظ کیفی  ،حال ینباا

موقتی هستند که با گذشت  یها گونهچرا که مرددها و سازگارها ؛ هستند ها آن ینتر مهم ،مقابل

برای  گیری یمتصم منظور بهمرددها وضعیت را  زمان به یک سر طیف نزدیک خواهند شد.

اخراج  شان یقبل سکونتگاهاز  کنند یماحسا   ها یدیتبع، کنند یمرصد  شهرماندن یا ترک 

از زندگی در پردیس  ها خورده توذوق ،دانند یم ینجااو خود را محکوم به ماندن در  اندشده
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را با شرایط کنونی  سازگارها خود هستند، امیدوار به تغییر شرایط خود البته و رندرضایت ندا

که خودخواسته به پردیس  ها خوشحالمنتظر بهبود وضعیت هستند و و فعالً  اندتطبیق داده

 ارند.زندگی در آن د را از رضایت ترین یفیک ،اند آمده

. در پردیس مشاهده کرد توان یمدو نوع کنش محوری را نیز  ،متناسب با دو نوع سکونت

و  آورد یمهمراه به (یریگ فاصله) یریگ کنارهو  یاعتنای یبسکونت موقتی و اجباری با خود 

همراه  پذیری یتمس ولو  یریپذ مشارکتنوعی خودخواسته و پایدار، عمدتاً با  سکونت

از  ،امور عمومی به مداخله در میلی یبو  ینینش خانه، ها یههمساارتباط با ن نداشت .شود یم

نشده تثبیتذهنیت همراه با  یریگ فاصلهکنش . شود یممحسوب  یریگ کنارهمصادیق مهم کنش 

به  مادرشهرهادر مجاورت شهرهای جدید  شدن یلتبدوابگاهی، خزندگی  همچنین و

و تقویت  یریگ شکل کرده است. یزتربرانگ چالشتر و اجتماعات محلی را بیش از پیش دشوار

سکونت  ماهیتاست که حداقل با  یافتگیثباتاجتماعات محلی مستلزم حدی از مشارکت و 

 .گیرد یمدر تعارض قرار  از شهربخشی 

، روابط همسایگی و هاآنیا ضعف  اجتماعات محلی نگرفتن شکل رسد یمنظر به

در مجاورت  ویژه بهجدید  یشهرهااساسی  یها الشچمحلی را باید از  یها مشارکت

 نداشتناجتماعی و همچنین  یها پشتوانهبدون  یساز مسکنمادرشهرها درنظر گرفت. سیاست 

در اطراف تهران  ییها سکونتگاهاشتغال، به پیدایش  یها فرصتتوجه کافی به تأمین خدمات و 

 تبدیل شده است. ان شاغل در تهراناستراحت کارمندان و کارگر نمنجر شده که بیشتر به مکا

حالت مدعی باشیم که در تأمین مسکن  ترین ینانهب خوش، اگر در ها یاستساین مجموعه 

که با  ، زنده و اجتماعیفعالدر ایجاد یک حیات شهری  ،موفق بوده یمتق ارزانناسب و م

 .وده استچندان موفق نبو پویا همراه باشد  قدرتمنداجتماعات محلی و فضاهای عمومی 

اجتماعی و مسکن  یساز مسکن های یاستسدنبال رد بهنقدها  گونه ینااشیم که توجه داشته ب

نقد  ،دشوتوجه  به آن دبای. اما امری که داند یمآن را ضروری  ،و بالعکس نیست یمتق ارزان

ی و نوع و ماهیت سکونت و تعامالت انسانی و اجتماع یرضایتمنداز منظر  ها یاستس گونه ینا

زار مفهومی و تحلیلی قدرتمندی را برای این سکونتی اب یرضایتمنددر آن است.  گرفته شکل

. آورد یممرتبط با آن فراهم  یها برنامهو  ها یاستسانسانی و  یها سکونتگاهنوع نگریستن به 
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و مهاجرت خواسته یا ناخواسته به تهران و  1382دهۀ موج افزایش قیمت مسکن در 

در غرب و شرق، تهران بزرگ را به  ویژه بهفضایی آن توسعۀ ماری آن و اق یها سکونتگاه

نظر بهکه  ای یدهپد؛ سکونتی فراوان تبدیل کرده است های یچیدگیپو  ها چالشبا  یسکونتگاه

و محققان ساختن ابزارهای مفهومی کارآمد، باید بیش از پیش مورد توجه دلیل  به رسد یم

 تبدیل شود. ضوعی جدی برای پژوهشو به مو یرددانشگاهیان قرار گ
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