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 ماندگاری جمعیت شهرهای جدید و تبیین آن با تأکید بر کیفیت زندگی شهری

 )مورد مطالعه: شهر جدید صدرا(
 2مرضیه نظری، 1الدین محمودیانیسراج

 05/09/0000تاریخ پذیرش:  25/05/0000تاریخ دریافت: 

 چکیده
ها و تمایل به مهاجرت یکی از مسائل حال حاضر برخی شهرهای جدید عدم ماندگاری جمعیت آن

ه شده است که عدم رضایت از کیفیت زندگی شهری از ساکنان آن است. در همین زمینه نشان داد

مهمترین علل عدم پایداری جمعیت شهرهای جدید است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه میزان 

رضایت از کیفیت زندگی شهری و تمایل به ماندگاری در شهر جدید صدرا انجام شده است. برای این 

نفر  283ای تعداد ای چند مرحلهگیری خوشهو روش نمونه یافتهمنظور با استفاده از پرسشنامه ساخت

ها نشان داد که با افزایش مدت سال و باالتر ساکن شهر جدید صدرا پیمایش شدند. یافته 51از افراد 

زمان اقامت در شهر جدید احتمال ماندگاری بیشتر خواهد شد. همچنین با افزایش میزان رضایت از 

گاری در این افزایش خواهد یافت. افرایش رضایت از کیفیت اجتماعی و کیفیت کالبدی احتمال ماند

داری باال خواهد برد. بنابراین طور معنیاقتصادی زندگی احتمال ماندگاری افراد در شهر جدید را به

های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در شهرهای جدید عدم ماندگاری وضعیت نامناسب زیرساخت

های کالبدی شهرهای جدید و توجه دنبال خواهد داشت و بهبود زیرساختبهها را جمعیت شهری آن

تواند ماندگاری جمعیت شهرهای جدید را به دنبال به مسائل اجتماعی و اقتصادی ساکنان آنها می

 داشته باشد.

کیفیت کالبدی زندگی، کیفیت اجتماعی زندگی، کیفیت اقتصادی زندگی، ماندگاری واژگان کلیدی: 

 شهر جدید صدرا. جمعیت،
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 مقدمه

-گسترش شهرنشینی و مشکالت ناشی از آن بیشتر از هر زمانی توجه به راهبردها و چاره

سازی زندگی شهروندان مهاجر در شهرهای جدید ضروری های سودمندی را برای بهینهاندیشی

در یک  توان بسیاری از شهرها را نام برد که از پایه و اساسساخته است. در این زمینه می

اند. شهری شدن جهان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم محدوده زمانی مشخص ایجاد شده

خیلی سریع بوده و مهاجرت نیروی انسانی را به سمت شهرها سرعت بخشیده و همین موضوع 

 باعث ایجاد شهرهای جدید گشته است.

ستاها به شهرهای البته بعضی از مواقع این جمعیت مهاجر به دلیل کمبود امکانات از رو

باشد که عبارتی زندگی در شهرهای جدید مستلزم رعایت اصولی میکنند، بهجدید مهاجرت می

گیرد. تفکر شهرهای جدید در مجموع زیربنای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ شهری را در بر می

اساسی و ها و مجالی برای تهیه برنامه تواند به صورت یک عملکرد برای ایجاد فرصتفقط می

توان گفت شهرهای جدید برای کمک به حل عبارتی میدراز مدت در شهرنشینی کشور باشد. به

، 5اند )ایدیه و مارفردوجود آمدهمشکالت اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهرهای بزرگ به

ها در مورد کیفیت زندگی توجه زیادی را در کشورهای مختلف به خود پژوهش(. 734: 3002

، 3است که این امر به دلیل زوال محیط شهری و کاهش کیفیت زندگی است )داجیانجلب کرده 

3050 :27.) 

ها همواره به دنبال رسیدن به ریزیگرایانـه خـود، در برنامـهانسـان بـا توجه بـه ذات کمـال

 آسایش بیشتر است و این امر با توجه به شناخت هرچه بیشتر از عوامل مـؤثر بـر کیفیـت زندگی

های محرومیت اجتماعی، محقق شـده اسـت. مناطق شهری همواره با مسائل مهمـی در زمینه

ریزی فیزیکی شهرها، تغییرات بیکاری، کمبود مسـکن و ناامنی مواجه هستند. رشد بدون برنامه

اقتصادی، ترافیک و آلودگی، کیفیـت مسکن، وجـود تشـکیالت مـوازی در  -ساختار اجتماعی

ریت مراکز شـهری و کمبـود یـا توزیـع نامناسـب فضـاهای تفریحی باعث اُفت و زمینـه مـدی

کاهش کیفیـت زنـدگی در مراکـز شهری شده است. با وجود اینکه شهرهای جدید در ایران برای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها اند، اما به دلیل کمبود امکانات، همواره ساکنان آنبینی شده جذب سرریز شهرهای مادر پیش

 های خود ناگزیر از مراجعه به شهرهای مادر هستند.ختن نیازمندیبرای برطرف سا

در حال حاضر عموماً با شهرهایی مواجه هستیم که از نظر کیفیت و رونق در سطح پایینی 

؛ حاتمی نژاد و همکاران، 570: 5235قرار دارند. مطالعات )اکبرپورسراسکانرود و میرزاجانی، 

پور ؛ داداش555: 5235بین، خوش؛ یاران و محمدی 520 :5233؛ وارثی و همکاران، 73: 5233

؛ 520: 5288راد، ؛ بزی و افراسیابی33: 5230؛ جوهری و مرادی مسیحی، 00: 5233و اکبرنیا، 

( 88: 5288؛ کامران و همکاران، 80: 5235؛ شکوهی و همکاران، 551: 5230تیموری و کیوان، 

طور کم و کیف عیت از نقاط مختلف و همیناند که میزان موفقیت در جذب جمنشان داده

ترین عوامل خدمات رفاهی، زیرساختی، دسترسی داشتن به مراکز تفریحی و تجاری از مهم

ها کننده عملکرد جمعیتی موفق یا ناموفق شهرهای جدید و نیز میزان پایداری جمعیت آنتعیین

 آید. به شمار می

شهرها و همچنین جمعیت مهاجر از روستاها، های اسکان جمعیت اضافی در یکی از گزینه

ها در شهرهای جدید با کیفیت زندگی مناسب و باالتر از شهرهای مادر است تا بتواند اسکان آن

این جمعیت را به خود جذب کند. هرچند کیفیت زندگی در برخی از شهرهای جدید روند رو 

های فراوانی که به منظور وجود تالش رسد که باچنین به نظر میبه بهبودی داشته است، اما این

استقرار واحدهای مسکونی و اسکان جمعیت در شهرهای جدید مصروف شده، این شهرها 

 اند به اهداف مورد نظر دست یازند.نتوانسته

دنبال این موضوع هستند که کیفیت زندگی و میزان ماندگاری در های زیادی بهاگرچه پژوهش

ها میزان ماندگاری جمعیت مهاجر کمتر لی در اغلب این پژوهششهرهای جدید را بسنجند، و

طور عنوان شده و از آنجایی که سازگاری و برخورد مهاجران با فرهنگ جوامع شهری و همین

ها مسئله مهمی است، که در ها از کیفیت زندگی و همچنین میزان ماندگاری آنمیزان رضایت آن

سواالت تحقیق حاضر این است که، میزان تمایل به ماندگاری این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. 

ای توسط ابعاد جمعیت در شهر جدید صدرا چقدر است؟ تمایل به ماندگاری جمعیت تا چه اندازه

های کیفیت مختلف رضایت از کیفیت زندگی شهری قابل تبیین است؟ کدام یک از ابعاد شاخص

 دگاری جمعیت شهرهای جدید است؟مانزندگی شهری تبیین کننده مهمتری برای 
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 ادبیات نظری و تجربی 

پرداختند  کشور در مناطق مختلف پژوهشگران آمریکایی به ارزیابی کیفیت زندگی 5320از دهه 

شناسی و مورد توجه دانشمندان علوم روانشناسی، اقتصاد، سیاست، جامعه و بعد از آن مفهوم

(. 5283د توجه قرار گرفت )مختاری و نظری، ای مورپزشکی به صورت یک موضوع میان رشته

گیرد. می شود را در برمفهوم کیفیت زندگی همواره پنج بُعدی که در زیر به آنها اشاره می

های روزمره و مراقبت از خود از این فیزیکی: مفاهیمی مثل قدرت، انرژی، توانایی انجام فعالیت

گیرند. اجتماعی: این س در این حیطه قرار میدسته امور هستند. روانی: اضطراب، افسردگی و تر

بُعد بیشتر به مواردی همچون رابطه فرد با خانواده، دوستان، همکاران و در نهایت جامعه اشاره 

گیرد. ثابت شده است که کند. روحی: درک فرد از زندگی، هدف و معنای زندگی را در بر میمی

آید. این بُعد مفهوم مهم و مستقل به حساب می بُعد روحی زیر مجموعه بُعد روانی نبوده و یک

امروزه بین دو نوع  (.00: 5284گیرد )نجات، بیشتر در ابزارهای اختصاصی مورد توجه قرار می

های ها برای سنجش کیفیت زندگی توافق نظر نسبی وجود دارد، شاخصکامالً مجزا از شاخص

 های رویکرد عینی.رویکرد ذهنی و شاخص

اند و به محیط و شرایط ینی کیفیت زندگی متغیرهایی هستند که قابل سنجشمتغیرهای ع

شوند که این مفهوم خود در دو بُعد فردی و اجتماعی قابل دسته بندی هستند. زندگی مربوط می

باشند. الف( بُعد فردی: در این بُعد متغیرهایی چون رابطه ترین این متغیرها به شرح زیر میمهم

اص زندگی او، از جمله امکانات برای برخورداری از یک زندگی سالم و راحت فرد با شرایط خ

ب( بعد اجتماعی: انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است، که زندگی او در رابطه با  شود.تعریف می

کند و همچنین این بُعد شامل شرایطی است که رابطه فرد با دیگران )در دیگران معنا پیدا می

کند یا عضویت دارد( و درجامعه )در رابطه با دولت آنها کار می هایی که درانخانواده و در سازم

 شود.و حکومت( تعریف می

 گذاران  دیدگاه سیاست

شود با توجه به شرایط غالب های محیطی کشورها منتج میاین دیدگاه  که در اصل از سیاست

ه کشور دیگر در رابطه با اقتصادی، اجتماعی و محیطی مناطق متفاوت است و از یک کشور ب
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های زیادی دارد. براساس این دیدگاه های برخورد یا مسأله کیفیت محیط تفاوتچگونگی روش

مراتبی چند شاخصه  توان مفهوم کیفیت محیط سکونتی را به صورت یک مفهوم سلسلهمی

 معرفی کرد؛ به این صورت که کیفیت زندگی محیط در هر مقیاس فضایی به وسیله چندین

های دیگر پذیری به شاخصها به منظور سنجششود و این شاخصتر، تعیین میویژگی جزیی

 (. 5231نژاد و همکاران، شود )حاتمیتقسیم می

 روان شناختی   –دیدگاه شناختی 

کند و نظر بر این است که این رابطه به وسیله این دیدگاه اصوالً بر رابطه انسان و محیط تأکید می

کنند گیرد. مردم روی محیط زیست خود فعالیت میفردی و محیط تحت تأثیر قرار میهای ویژگی

 گذارد )همان(. و از سوی دیگر، وضعیت و شرایط محیط زیست نیز بر جمعیت آن تأثیر می

 دیدگاه تحقیقات تجربی  

متکی  این دیدگاه بر مبنای تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت محیط استوار است. این دیدگاه

مندی ها رضایتبر مطالعاتی است که بر روی کیفیت محیط سکونت شهری متمرکز باشد. در آن

-گران ساکنان خود محل باشند و محیطاز سکونت و محیط معیار غالب ارزیابی است. مشاهده

ها ارزیابی شوند. در این مطالعات، های سکونتی شهری بر مبنای گستره وسیعی از شاخص

های کیفیت ای از شاخصورد موقعیت و شرایط سکونتی فعلی بر مبنای مجموعهساکنان در م

(. در زمینه کیفیت زندگی نیز 33: 5230گیرند )رفیعیان و همکاران، مورد سؤال قرار می

توان سطح کیفی زندگی در آن محل را اندازه گرفت. در هایی مطرح شده که با آن میشاخص

هرها نیز افزایش سطح کیفیت، عملکرد و کارایی خدمات واقع هدف از توسعه سطح کیفی ش

: 5282حسینی، برای افزایش و ارتقای کیفی سطح زندگی در شهرها است )رهنمایی و شاه

محیط  -الف الذکر شاخص محیطی است که خود دو نوع دارد:های فوق(. یکی از شاخص533

و ساز در شهر جدید اشاره دارد.  کالبدی و فیزیکی؛ این مورد در کل به معماری و نحوه ساخت

های محیطی و دفع زباله و پسماندها و سیستم محیط زیست طبیعی؛ توجه به مسائل زیست -ب

های خانگی و صنعتی و همچنین خطرهای طبیعی مانند سیل، زلزله و ... بازیافت و فاضالب

صوص با توجه به خآنقدر مهم و مشهود است که نیازی به پرداختن به ضرورت آن نیست. به
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توسعه و پیشرفت تکنولوژی و تولید مواد غیرطبیعی و مصنوعی، نیاز به توجه بیشتر به این 

موضوع، مورد تأکید بسیاری از دانشمندان است. حتی برخی محققان این دوره را عصر محیط 

نامند. باید توجه داشت که زندگی و بالندگی شهروند و شهرها به شدت با حفظ زیست می

 یفیت محیط زیست شهری و تضمین و تداوم سالمت آن پیوند خورده است )همان(.ک

های فرهنگ شهروندی نیز به اصول حاکم بر رفتار شهروندان اشاره دارد که باال شاخص

 انجامد. تأمین حداقلهای کیفیت زندگی میبودن آن به افزایش سطح کیفی بیشتر شاخص

های مدیریت کیفیت زندگی شهروندان است. شاخص تریننیازهای اقتصادی شهروندان، از مهم

ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای کاالها، هزینه و درآمد و اشتغال شهروندان بسیاری از 

مشکالت شهروندی را حل و فصل خواهد کرد. حل مشکالت و بهبود وضعیت اقتصادی نه تنها 

رساند که به طور مستقیم بر بی میشاخص اقتصادی کیفیت زندگی شهروندان را به سطح مطلو

های دیگری همچون مسکن، فرهنگ و جمعیت تأثیر خواهد باالتر رفتن سطح کیفی شاخص

هایی مانند جمعیت و تراکم آن متمرکز های جمعیتی و اجتماعی نیز بر مؤلفهداشت. شاخص

ها بر ضرورت و اهمیت آموزش در همه های آموزش، تحصیالت و مهارتاست. شاخص

ی کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ و پرتراکم هاترین شاخصسطوح اشاره دارد. یکی از مهم

ها و تأسیسات و تجهیزات شهری است که در صورت عدم وجود آنها کنونی، توسعه زیرساخت

های ارتباطی مهمترین مقیاس قابل زندگی بشری به شکل امروزی اصالً ممکن نیست. ایجاد راه

گیری از آن نیازمند وجود شهروندان سالم خص است. کیفیت زندگی و بهرهبررسی در این شا

هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی و روانی است. بنابراین شاخص بهداشت و سالمت نیز 

 حایز اهمیت است. 

های مهم در این زمینه است. حقوق های حقوق شهروندی از دیگر شاخصشاخص

اند؛ بندی کردهرا به سه بُعد تقسیم بعضی از متفکران غربی آنشهروندی ابعاد متفاوتی دارد که 

بُعد مدنی، بُعد سیاسی و بُعد اجتماعی )همان(. بُعد مدنی عبارت است از حقوق ضروری برای 

های فردی مانند آزادی در بیان، مذهب و اندیشه. بُعد سیاسی حق مشارکت شهروندان در آزادی

ش عضو قدرت و خواه در نقش رأی دهنده و بُعد اجتماعی اعمال قدرت سیاسی، خواه در نق

تفریحات و  ای گسترده از حقوق حداقلی رفاه و تأمین اجتماعی است. شاخصشامل دامنه
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ها و استراحت نیز به این موضوع اشاره دارد که شهروندان در هر شهری برای رفع استرس

 سرگرمی هستند.مشکالت روحی و روانی خود نیازمند امکانات تفریحی و 

مسکن و سرپناه یکی از نیازهای اولیه و ضروری  عنوان شاخصدارا بودن مسکن و سرپناه به

تواند بشری است. مسکن ضمن اینکه سرپناهی برای استراحت و تجدید قوای فیزیکی است، می

محلی جهت آرامش و استراحت روحی، آموزش، اشتغال و ارتقای فرهنگ باشد. شاخص امنیت 

های دیگر باید مد نظر قرار گیرد تا عنوان یک مؤلفه زیر بنایی دیگر جهت همگی شاخصبه 

 ها میسر گردد.وری کامل و کیفی سایر شاخصامکان بهره

 مبانی نظری و شواهد تجربی

 5نظریه مهاجرتی راونشتاین

ودش را بیان های خ، در مقاله ای با عنوان )قوانین مهاجرت( نظریه5881راونشتاین ابتدا در سال 

کنند به تکمیل آن پرداخت. طبق این قوانین کسانی که کوچ می 5883کرد و بعد از آن در سال 

های روند که فرصتهای کمتری برای رشد وجود دارد به مناطقی میاز مناطقی که در آن فرصت

گیرد؛ زیرا بیشتر برای رشد دارد. در واقع پیدا کردن مکان کوچ به وسیله عناصر فاصله انجام می

هایی کوچ کند که نزدیکترند. به عبارتی قوانین مورد بحث در نظریه مهاجر تمایل دارد به مکان

ای بودن مهاجرت، ارتباطات و مهاجرت و راونشتاین شامل قوانین فاصله و مهاجرت، مرحله

 (.5233باشد )عیدی، برتری انگیزه اقتصادی در مهاجرت می

 3نظریه استافر

های جاذب مانند اشتغال و مسکن رابطه نظریه فوق جابجایی بین دو مکان با فرصت با توجه به

 (.5232مستقیم دارد )باالدستیان، 

 نظریه جاذبه و دافعه 

 شود:عامل زیر تبیین می 7های مربوط به این نظریه، مهاجرت تحت عنوان بر اساس فرضیه

 (. عوامل موجود در مبدأ )برانگیزاننده یا بازدارنده5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ravenstein 

2. Staffer 
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 . عوامل موجود در مقصد )برانگیزاننده یا بازدارنده(3

 . موانع موجود در جریان مهاجرت از مبدأ به مقصد2

 . عوامل شخصی7

ها و دانند میزان بیکاری باال میان آنگوید مهاجران به خوبی مینظریه مایکل تودارو می

وقعی که در روستا دستمزدی ها تا مدستمزدهای شهری دیواری را ایجاد کرده است. در واقع آن

دهند. از آنجایی که کنند به مهاجرت ادامه میکمتر از آنچه در شهر انتظارش را دارند دریافت می

ها خیلی بیشتر از درآمد موجود در روستا است، در این صورت مهاجرت درآمد مورد انتظار آن

ر بیشتر از روستا باشد مهاجرت باشد. در واقع تا زمانی که ثروت موجود در شهها میبه سود آن

 از روستا به شهر همچنان تا مدت طوالنی ادامه خواهد داشت.

 1نظریه جان ترنر

های شهری ناآشنای کامالً متفاوت با فرهنگ ترنر معتقد است که عدم سازگاری با محیطجان

زی شهری ریمهاجران باعث شده که عوارض اجتماعی، روانشناختی و مشکالتی در زمینه برنامه

 آورد.وجود مناطق مهاجرپذیر به

اند مرور شوند. جمالی در ادامه تالش خواهد شد مطالعاتی که در این حوزه انجام شده

اشاره کرده است که « مهاجرت، شهرها و سازگاری مهاجر»( در یک بررسی با عنوان 5285)

حوالت سیاسی و سازگاری مهاجران به عوامل متعددی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی، ت

ای که جامعه آماری آن را ساکنان ( در مطالعه5288راد )اجتماعی بستگی دارد. بزی و افراسیابی

اند، دریافته است که میزان رضایت ساکنین شهر جدید صدرا در حد شهر صدرا تشکیل داده

رسی متغیرهای بر»( با عنوان 5283نژاد و همکاران )بسیار پایینی قرار دارد. نتایج پژوهش حاجی

فردی موثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی، مطالعه موردی: مقایسه بافت قدیم 

هایی با کیفیت متفاوت زندگی ها اگرچه در محیطگویای آن است که انسان« و جدید شهر شیراز

از کیفیت  های فردی در ادراک رضایتمندی و یا نارضایتیکنند اما تأثیرات ناشی از ویژگیمی

شود ساکنان بافت جدید بینی میکه در ابتدا پیشطوریپوشی نیست. بهمحیط زندگی قابل چشم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Turner 
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ها خالف آن را تر از ساکنان بافت قدیم باشند اما تحلیلشان بسیار راضیاز کیفیت محیط زندگی

 ثابت کرد.

یی در تحقق بررسی و ارائه راهکارها»( در پژوهشی با عنوان 5235رزمی و رحیمیون )

نتیجه « پذیری و مانایی جمعیت شهرهای جدید اقماری، مطالعه موردی: شهر جدید صدراجمعیت

و نقل و فاصله زمانی مناسب، اند که مواردی چون مسکن ارزان قیمت، اشتغال پایدار، حمل گرفته

ضای های شهری مناسب و پایدار، امنیت، هویت و امکانات تفریحی و فتجهیزات و زیرساخت

های جدید از جمله شهر صدرا بوده است. حقانی و پذیری شهرسبز را از عوامل بارز در جمعیت

ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید و بررسی »ای با عنوان ( در مطالعه5233برزگر )

جه به اند که با توبه این نتیجه رسیده« ها و مشکالت آنها مطالعه موردی: شهر جدید صدراچالش

عدم وجود خودکفایی و استقالل شهر در برآورده کردن نیازهای ساکنان و خوابگاهی بودن آن، 

شهر همواره در ارتباط و وابستگی نزدیکی با کالنشهر شیراز است، بنابراین رضایت ساکنان شهر 

این  درصد ساکنان قصد و تمایل به ماندگاری در 47صدرا در حد بسیار پایینی قرار دارد. حدود 

مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی »( با عنوان 5232شهر را ندارند. مطالعه مرصوعی و الجوردی )

نشان داده که کیفیت زندگی شهری در شهرهای مرکزی و شمال کشور در تمامی « شهری در ایران

ها، بهتر از سایر شهرهای کشور است، شهرهای نیمه شمالی و نیمه غربی کشور از لحاظ بخش

 اجتماعی، وضعیت بهتری از شهرهای نیمه شرقی و جنوبی کشور دارند. -فرهنگی

بررسی کیفیت زندگی و رضایتمندی »( در مطالعه خود با عنوان 5237سعیدپور و همکاران )

اند که افزایش دریافته« های جدید، مطالعه موردی: شهرک امیریه اصفهانساکنین شهرک

-رضایتمندی از کیفیت زندگی همراه است. اسماعیلش رضایتمندی از خدمات زیربنایی با افزای

اند که مجموعه کیفیت زندگی و محیط ( نیز نشان داده5237زاده )پور و اسماعیلزاده، صالح

شهری ابعاد اجتماعی، جسمانی، فرهنگی، محیطی و کیفیت محیط شهری در مشارکت 

داری ها رابطه مثبت و معنیو بین آنشهروندان در امور شهری تاثیر مستقیم و غیر مستقیم داشته 

ارزیابی »ای با عنوان ( در مطالعه5237نژاد )پور و رحمتیوجود دارد. باجولوند، جمشیدی، ولی

دریافتند که « های ذهنی کیفیت زندگی، مطالعه موردی: شهر جدید سهندو سنجش شاخص

موضوعاتی همچون اقتصاد،  ها دارد که در برگیرندهگذاریکیفیت زندگی نقش مهمی در سیاست
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-اجتماع، فرهنگ، نیازهای اساسی مردم و زندگی سالم است. تالش برای کیفیت زندگی از مهم

 گذاران اجتماعی بوده است.ریزان و سیاستهای برنامهترین اولویتترین و اصلی

سنجش میزان کیفیت زندگی در »( در یک بررسی با عنوان 5231و همکاران ) نژادحاتمی

به این نتیجه رسیدند که شهروندان از کیفیت « شهرهای جدید، نمونه موردی شهر جدید اندیشه

زندگی در شهر جدید اندیشه رضایت ندارند. به منظور افزایش کیفیت در شهرهای جدید باید 

ارزیابی »( با عنوان 5230شغل مناسب برای اهالی فراهم کرد. نتایج مطالعه شماعی و  شهسوار )

از آن حکایت دارد که « زندگی در شهرهای جدید، نمونه موردی شهر جدید پرندکیفیت 

های شهری، درآمد پایدار ساختوضعیت کیفیت زندگی در شهر مورد مطالعه در زمینه زیر

های کالبدی فرهنگی از نظر شهروندان مطلوب نیست و تنها ویژگی-شهری و توسعه اجتماعی

( 5234شهرکی و همکاران )لوب ارزیابی شده است. زنگنهدر قلمرو مکانی تحقیق، در حد مط

بررسی تاثیر بازار زمین و عملکرد اقتصادی مسکن بر احساس امنیت »ای با عنوان در مطالعه

دریافتند که عملکرد اقتصادی شهر « سکنه در شهرهای جدید، نمونه موردی: شهر جدید صدرا

با ایجاد محیطی با احساس امنیت باال  جدید صدرا در بخش مسکن و بازار زمین در رابطه

-ناموفق بوده، و این موضوع باعث تعلق عمدتاً کم شده که مانع پیشرفت شهر و سکنه آن می

باشد و همچنین باعث شده که شهر صدرا به محیطی غیرپویا و صرفاً خوابگاهی تبدیل شود. 

پذیری کالبدی تاثیرگذار در زیستارزیابی معیارهای »ای با عنوان ( در مقاله5234دمی و پاکشیر )

اندازهای زیبا طبیعی و دسترسی به مراکز آموزش عالی اند که چشمنشان داده« شهر جدید صدرا

ها در کالبد شهر و فقدان تأسیسات زیر بنایی و ترین توانمندیهای تخصصی از مهمو بیمارستان

( در 5234شاهگلی و همکاران )انترین ناکارآمدی آن است. باستانیتجهیزات شهری مناسب مهم

ها قدیم و جدید شهر تبریز، های کیفیت زندگی در بافتارزیابی شاخص»پژوهشی با عنوان 

های کیفیت زندگی در این به مطالعه و بررسی شاخص« نمونه موردی: مرزداران و کوچه باغ

های محیط یفیت مؤلفهها پرداختند. نتایج حاصل از آن پژوهش بیانگر آن است که ارتقاء کمحله

محله، روابط اجتماعی و دسترسی به خدمات به عنوان پارامترهای مهم در ارتقا سطح کلی 

 کیفیت زندگی شهری و باال بردن میزان رضایت در محالت مورد مطالعه قابل طرح است.
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تأثیر رضایتمندی سکونتی بر ماندگاری »ای با عنوان ( در مطالعه5233آروین و همکاران )

های مندی از شاخصدریافتند که میزان رضایت« های مسکن مهر شهر بهبهانجمعیت در طرح

نتایج پژوهش  .داری دارندکالبدی، اجتماعی، اقتصادی بر ماندگاری جمعیت تاثیر مثبت و معنی

 ( نشان داد که وجود شرایط آموزشی مناسب، موقعیت اقتصادی3002) 5باجما، میلر و ویلیامز

 3لی .های اجتماعی از عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جمعیت استرش فعالیتمطلوب وگست

نشان داده است که سن، « سنجش کیفیت ذهنی زندگی در تایپه»ای با عنوان ( در مطالعه3008)

گذارند. خدمات مدنی، وضعیت ازدواج و تحصیالت بر رضایت از محیط زندگی تأثیر می

رزیابی زیست محیطی محله مستقیماً بر رضایت فرد از محیط رضایت محله، وضعیت جامعه، ا

شواهد -کیفیت زندگی در شهرها»ای با عنوان در مقاله (3050) 2گذارند. بایلووسکاتأثیر می

شهر اروپا نظر سنجی شده نشان  43هزار نفر از ساکنان  75که از « تجربی از مقایسه مناظر اروپا

هنگامی که شهروندان از وسایل حمل و نقل  قارن است.داده است که رضایت شهروندان نامت

کارایی  کیفیت هوا، در دسترس بودن مراکز خرده فروشی، امکانات فرهنگی، فضای سبز، عمومی،

به طورکلی از زندگی در یک  مدیریت دولتی و قابل اعتماد بودن مدیریت عمومی راضی نبودند،

مکانی که در آن  شهر احساس امنیت کنند و از ثانیاً اگر شهروندان در یک شهر راضی نبودند.

 احتماالً از زندگی در شهر راضی خواهند بود و بالعکس.  کنند راضی باشند،زندگی می

دهد که با توجه به اهمیت و ضرورت کیفیت های مطرح شده نشان میتحقیقات و دیدگاه

اما مطالعات انجام  زندگی تحقیقات و مطالعات زیادی در این زمینه در حال گسترش است.

گرفته در زمینه ماندگاری جمعیت بسیار کم بوده و حتی در زمینه تحقیقات داخلی این امر 

ها تجربی دریافت کرد این است که توان از مشاهده پیشینهمشهودتر است. نکته دیگری که می

ایران شهرهای جدید امروزی با اهداف از پیش تعیین شده فاصله دارند. شهرهای جدید در 

ای به این شهرها از سوی اند و نگاه ویژهچون متناسب با استاندارهای مطرح شده ساخته نشده

های انجام اند. در پژوهشمسئوالن صورت نگرفته لذا معموالً به شهرهای خوابگاهی تبدیل شده

گرفته عمدتاً موضوع کیفیت زندگی و ماندگاری جمعیت به صورت جداگانه مطرح شده است و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Bajema, Miller  & Williams 
2. Lee 
3. Bialowolska  
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که در این تحقیق تالش خورد، در حالیها به چشم نمییوستگی این دو مفهوم در پژوهشپ

عالوه، در تحقیق خواهد شد که کیفیت زندگی در رابطه با ماندگاری جمعیت بررسی شود. به

حاضر ابعاد مختلف کیفیت زندگی یعنی کیفیت اقتصادی، محیطی، اجتماعی و کالبدی مد نظر 

 خواهد بود.

وهشمدل پژ  

با توجه به مبانی نظری و نیز مطالعات پیشین که در سطور پیشین مرور شد در نهایت مدل 

 ارائه شده است. 5نظری تحقیق در شکل 

 
مدل نظری تأثیر رضایت از کیفیت زندگی شهری بر ماندگاری جمعیت  -1شکل   

 روش پژوهش

ساخته استفاده شده های محققها از پرسشنامهوری دادهنوع مطالعه حاضر کمی و برای گردآ

گیری متغیرهای تحقیق ای برای اندازهاست. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین پرسشنامه

سال به باالتر ساکن شهر جدید صدرا است. برای به  51جمعیت طراحی شد. جامعه آماری 

                            

            

                        

                     

 

                              

                  

               

      

 
                              

             

           

 
                            

           

            

          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماندگاری مجعیت 
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فرمول کوکران استفاده شده است. جمعیت شهر دست آوردن حجم نمونه از کل جامعه آماری از 

 45281سال آن نیز برابر با  51نفر بوده که جمعیت باالتر از  35818برابر با  5231صدرا در سال 

 نفر برآورد شد.  283نفر بوده است و بر این اساس حجم نمونه 

ید صدرا ای انجام شد. شهر جدای چند مرحلهگیری در مطالعه حاضر با روش خوشهنمونه

عنوان خوشه اول انتخاب شد. به 5طور تصادفی فاز فاز است که در گام نخست و به 3متشکل از 

شهر مذکور بلوار زاگرس، بلوار امام خمینی و فلکه  5در گام دوم از بین محالت موجود در فاز 

مندی یتها انتخاب شدند در پرسشنامه مورد استفاده رضاسنگی ورودی صدرا برای گردآوری داده

گویه،  7مندی از کیفیت اجتماعی زندگی با گویه، میزان رضایت 4از کیفیت کالبدی زندگی با 

 1گویه، میزان رضایت از کیفیت محیطی زندگی با  1میزان رضایت از کیفیت اقتصادی زندگی با 

آلفای های مورد اشاره با استفاده از ساخته مورد سنجش قرار گرفتند. پایایی شاخصگویه محقق

کرونباخ آزمون و تأیید شد. مقدار آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف رضایت از کیفیت زندگی 

دست آمد. اعتبار صوری پرسشنامه نیز توسط متخصصان )اساتید راهنما و مشاور به 4/0باالتر از 

تحقیق( بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. الزم به توضیح است که برای سنجش شاخص کیفیت 

ها و وسایل حمل ها، پزشکان، کتابخانهسازی، بیمارستانکالبدی کمیّت و کیفیت معماری و مسکن

ها، و نقل عمومی مد نظر بوده است. کیفیت محیطی نیز در این تحقیق به فضای سبز و پارک

های صوتی و  بحث ترافیک در سطح شهر تمیزی و نظافت سطح شهر، تمیزی هوای شهر، آلودگی

های سینما، امنیت شهر، کیفیت حضور رد. کیفیت اجتماعی نیز توسط کیفیت سالناشاره دا

نیروهای انتظامی و نیز تعامل با دیگر ساکنان شهر مورد سنجش قرار گرفته است. رضایت از 

وضعیت شغل و درآمد و نیز قیمت زمین مسکونی، قیمت منزل مسکونی و هزینه رهن و اجاره 

 زندگی شهری مورد استفاده قرار گرفته است.برای سنجش کیفیت اقتصادی 

 هایافته

سال  8/22ساله و با میانگین سنی  43تا  51ها نشان داد که نمونه مورد بررسی بین تحلیل داده

درصد پاسخگویان را مردان و در مقابل  23دهد که حدود نشان می 5های جدول هستند. یافته

درصد  33درصد نمونه افراد شاغل، حدود  77مچنین اند. هدرصد را زنان تشکیل داده 00حدود 

 درصد نیز بیکار و جویای کار هستند. 4درصد محصل و بیش از  30دار، حدود را خانه
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 های اجتماعی و جمعیتی. توزیع نسبی نمونه بر حسب مشخصه1جدول 

 درصد فراوانی وضعیت تأهل درصد فراوانی مدرک تحصیلی درصد فراوانی جنس

 5/20 528 مجرد 0/5 0 سوادبی 1/23 515 مرد

 2/5 1 بیوه 8/1 33 ابتدایی/نهضت 1/00 325 زن

 2/5 1 مطلقه 1/1 35 راهنمایی 500 283 جمع

وضعیت 

 اشتغال
 2/05 327 دارای همسر 5/52 10 متوسطه درصد فراوانی

 77 508 شاغل
دیپلم/پیش 

 دانشگاهی
 500 283 جمع 3/23 532

 3/75 500 اهیدانشگ 2/33 553 دارخانه
نحوه تصرف 

 مسکن
 درصد فراوانی

 8/77 545 شخصی 500 283 جمع 0/53 41 محصل/دانشجو

بیکار جویای 

 کار
 15 531 رهن/استیجاری    5/4 34

 3/7 50 سازمانی    500 500 جمع

 500 283 جمع      

باسواد  درصد دیگر 38سواد و درصد نمونه بی 3دهد که حدود نشان می 5اطالعات جدول 

درصد مدرک دیپلم  23درصد از پاسخگویان دارای مدرک دانشگاهی، حدود  73هستند. حدود 

ها گویای درصد نیز متوسطه هستند. از نظر وضعیت تأهل نیز یافته 52دانشگاهی و حدود یا پیش

درصد را دارای  05درصد از نمونه مورد بررسی را مجرد و بیش از  20آن است که حدود 

درصد نمونه مسکن  71بر آن داللت دارد که حدود  5اند. آمار مندرج جدول کیل دادههمسر تش

ویژگی مهاجرتی  3درصد در منازل رهن و استیجاری سکونت دارند. جدول  15شخصی و 

درصد نمونه برای دستیابی به  27ها از آن حکایت دارد که دهد. یافتهپاسخگویان را نشان می

درصد برای دستیابی به  3درصد برای پیدان کردن شغل، حدود  53تر، حدود مسکن مناسب

اند. درصد برای پیروی از خانوار به شهر جدید صدرا مهاجرت کرده 23شغل بهتر و بیش از 

اند که قبل از مهاجرت به شهر جدید صدرا دوستان و درصد از نمونه اظهار داشته 43حدود 
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اند که قصد مهاجرت درصد از پاسخگویان اظهار کرده 45اند. حدود آشنایانی در این شهر داشته

 از شهر جدید صدرا را ندارند.

های مهاجرتی. توزیع نسبی نمونه برحسب ویژگی2جدول   
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دستیابی 

مسکن به 

 ترمناسب

 4/40 340 بله 8/70 510 بله 5/43 203 بله 27 520

جستجوی 

 کار
 2/33 553 خیر 3/13 330 خیر 3/30 80 خیر 8/55 71

جستجوی 

 کار بهتر
 500 283 جمع 500 283 جمع 500 283 جمع 0/8 22

انتقال 

 شغلی
15 7/52  

      

پیروی از 

 خانوار
532 3/23 

       

 500 283 جمع
 

 

ای و ابعاد رضایت از کیفیت زندگی شهری رای بررسی رابطه چند متغیری متغیرهای زمینهب

آمده است. متغیر وابسته  2از تحلیل رگرسیون لجستیک بهره برده شده که نتایج آن در جدول 

قصد ماندگاری در شهر جدید صدرا است که بصورت متغیر دو وجهی )ماندگاری با کد صفر و 

دهد که مدت اقامت با ها نشان می( وارد معادله شده است. یافته5با کد  قصد مهاجرت کردن

دار دارد. با افزایش مدت زمان اقامت در احتمال مهاجرت از شهر جدید صدرا رابطه منفی معنی

شهر جدید صدرا احتمال ماندگاری در این شهر بیشتر خواهد شد. سن، جنس، وضعیت اشتغال، 
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ک تحصیلی، علت مهاجرت به شهر جدید صدرا، داشتن دوستان وضعیت تأهل، وضعیت و مدر

و آشنایان قبل از مهاجرت به شهر جدید صدرا، ترغیب دوستان و آشنایان به مهاجرت به شهر 

جدید صدرا، نحوه تصرف مسکن بر احتمال ماندگاری یا مهاجرت از شهر جدید صدرا تأثیر 

فیت کالبدی در شهر جدید صدرا احتمال دار ندارند. با افزایش میزان رضایت از کیمعنی

ماندگاری در این شهر افزایش خواهد یافت. افرایش رضایت از کیفیت اجتماعی و اقتصادی 

زندگی نیز احتمال ماندگاری افراد در شهر جدید صدرا را باال خواهد برد. روابط فوق از نظر 

 دار هستند.آماری معنی

 های کیفیت زندگی بر احتمال ماندگاری جمعیتاخصای و ش. تأثیر متغیرهای زمینه3جدول 

 داری معنی B متغیر
کسر 

 برتری

 387/0 223/0 -054/0 سن )به سال(

 384/0 000/0 -052/0 مدت اقامت )به ماه(

 جنس
 184/5 301/0 703/0 زن

    مرد )مرجع(

 وضعیت اشتغال

 450/5 273/0 170/0 شاغل

 307/5 433/0 327/0 دارخانه

 070/5 310/0 023/0 صل یا دانشجومح

بیکار جویای کار 
 )مرجع(

   

 وضعیت تأهل

 423/0 740/0 -202/0 مجرد

 000/0 333/0 -103/30 بیوه

 133/0 002/0 -137/0 مطلقه

    دارای همسر )مرجع(

 وضعیت و مدرک تحصیلی

 027/2 703/0 550/5 سوادبی

 887/0 847/0 -532/0 ابتدایی یا نهضت

 132/0 785/0 -132/0 راهنمایی

 404/0 744/0 -274/0 متوسطه

-دیپلم یا پیش

 دانشگاهی
555/0 425/0 558/5 

    دانشگاهی )مرجع(
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 های کیفیت زندگی بر احتمال ماندگاری جمعیتای و شاخص. تأثیر متغیرهای زمینه3دول ادامه ج

 داری معنی B متغیر
کسر 

 برتری

 علت مهاجرت

به مسکن  دستیابی

 مناسب
340/0- 703/0 402/0 

 707/0 502/0 -308/0 جستجوی کار

 237/5 112/0 385/0 جستجوی کار بهتر

 307/0 857/0 -505/0 انتقال شغلی

پیروی از خانوار 

 )مرجع(
   

داشتن آشنایان و بستگان در شهر جدید صدرا 

 قبل از مهاجرت

 135/5 733/0 337/0 خیر

    بله )مرجع(

مهاجرت به شهر جدید صدرا بواسطه ترغیب 

 آشنایان و بستگان

 800/0 057/0 -577/0 خیر

    بله )مرجع(

 نحوه تصرف مسکن

 730/0 312/0 -457/0 شخصی

 000/0 152/0 -700/0 رهن یا اجاره

    سازمانی )مرجع(

 353/0 025/0 -032/0 رضایت از کیفیت کالبدی زندگی

 880/0 022/0 -534/0 اعی زندگیرضایت از کیفیت اجتم

 532/5 004/0 -550/0 رضایت از کیفیت اقتصادی زندگی

 353/0 080/0 -033/0 رضایت از کیفیت محیطی زندگی

 Nagelkerke R2 ضرایب تعیین مدل

=0.264 

Cox & Snell R2 = 

0.185 

ری در این دار بر احتمال ماندگارضایت از کیفیت محیطی در شهر جدید صدرا تأثیر معنی

درصد از احتمال ماندگاری  30تا  58شهر ندارد. نتایج از آن حکایت دارد که در مجموع حدود 

 یا رفتن از شهر جدید صدرا به وسیله متغیرهای تحقیق قابل پیش بینی است.

 گیریبحث و نتیجه

مشکل بسیاری از جمعیت و در واقع خالی از سکنه شدن شهرهای جدید و عدم تمایل به 

ندگاری در شهرهای جدید، میزان رضایت پایین از کیفیت زندگی در این شهرها است. بنابراین ما
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های اصلی، مهم و اساسی در شهرهای تالش برای افزایش و باالبردن کیفیت زندگی یکی از دغدغه

جدید است. عالوه بر این، با توجه به ضرورت وجود شهرهای جدید در جوامع امروزی، مطالعه 

های مختلف جهت بهبود و ها در زمینهها و مشکالت آناین شهرها و بررسی چالش عملکرد

که قابل چشم پوشی نیست. بررسی عملکرد شهرهای جدید ایران و  پیشرفت آن امری است

اند مقایسه آن با اهداف در نظر گرفته شده حاکی از آن است که برخی از این شهرها هنوز نتوانسته

ه خود را جذب نمایند. سؤاالتی در این زمینه مطرح است؛ اینکه چه عواملی بینی شدجمعیت پیش

های بسیاری که غیر قابل برگشت نیز هست، برخی از گذاریباعث شده که با وجود سرمایه

شهرهای جدید ایران در رسیدن به اهداف پیش بینی شده موفق نباشند؛ و همچنین کیفیت زندگی 

های پیشین ذکر شد، وردار نباشد. براساس مطالعات قبلی که در بخشها از سطح باالیی برخدر آن

توان در پاسخ به سؤال فوق به عدم تعیین دقیق جایگاه قانونی شهرهای جدید و تعریف نشدن می

های مختلف، فقدان های ساخت این شهرها، ناهماهنگی، نبود همکاری سازمانمنابع تأمین هزینه

هویتی شهرهای  های اقتصادی، عدم خودکفایی و استقالل، بیفعالیتامکانات زیربنایی و نبود 

 یابی نامناسب اشاره کرد. جدید، خوابگاهی بودن و مکان

شهر جدید صدرا در استان فارس نه تنها با هدف جذب سرزیر جمعیت از استان فارس و 

فرهنگی و  -خصوصاً شهر شیراز احداث شده، بلکه اهداف دیگری همچون ایجاد هویت سبز

گذاران بوده ریزان و سیاستبرنامه نظرعلمی و تحقیقاتی نیز مد-ایجاد عملکردهای فرهنگی

 شهری ناحیه در جدید شهر اولین عنوان شهر جدید صدرا بهتوان گفت، است. در واقع می

 بار از کاستن و شیراز مادرشهر جمعیتی سرریز و جذب سکونت نظام ساماندهی منظور به شیراز

با استفاده از تکینک پیمایش و پرسشنامه  تحقیق این است. در شده ایجاد شهر این التمشک

محقق ساخته به بررسی میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهر جدید صدرا و رابطه آن با 

 تمایل به ماندگاری پرداخته شد. 

ا مردان درصد پاسخگویان ر 23سال است. حدود  27نمونه مورد بررسی حدود میانگین سن 

درصد نمونه افراد شاغل، حدود  77درصد را زنان تشکیل دادند. همچنین  00و در مقابل حدود 

درصد نیز بیکار و جویای کار بودند.  4درصد محصل و بیش از  30دار، حدود درصد خانه 33

-درصد نمونه بی 3پایین بودن نسبت افراد بیکار جویای کار در این شهر قابل تأمل است. حدود 
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درصد مدرک دیپلم  23درصد از پاسخگویان دارای مدرک دانشگاهی، حدود  73سواد، حدود 

درصد از نمونه مورد بررسی  20درصد نیز متوسطه بودند. حدود  52دانشگاهی و حدود یا پیش

درصد نمونه  71ها نشان داد که حدود ها دارای همسر بودند. یافتهدرصد آن 05مجرد و بیش از 

درصد نمونه  27درصد در منازل رهن و استیجاری سکونت دارند.  15صی و در مسکن شخ

درصد  3درصد برای پیدان کردن شغل، حدود  53تر، حدود برای دستیابی به مسکن مناسب

درصد برای پیروی از خانوار به شهر جدید صدرا  23برای دستیابی به شغل بهتر و بیش از 

نمونه اظهار داشتند که قبل از مهاجرت به شهر جدید  درصد از 43بودند. حدود  مهاجرت کرده

اند درصد از پاسخگویان اظهار کرده 45اند. حدود صدرا دوست یا آشنایانی در این شهر داشته

که قصد مهاجرت از شهر جدید صدرا را ندارند یعنی تمایل به ماندگاری دارند که رقم نسبتاً 

اند ( که نشان داده5233حقانی و برزگر، پیشین ) قابل توجهی است و با نتایج برخی مطالعات

تواند از باشد. گذر زمان میتمایل به ماندگاری در شهر جدید صدرا پایین است همسو نمی

 دالیل اختالف نتایج این دو مطالعه باشد.

نتایج تحلیل چند متغیری با استفاده از تکنیک رگرسیون لجستیک نشان داد که با افزایش 

داری بیشتر طور معنیقامت در شهر جدید صدرا احتمال ماندگاری در این شهر بهمدت زمان ا

خواهد شد. افرایش میزان رضایت از کیفیت اجتماعی و اقتصادی و نیز کالبدی زندگی احتمال 

دار رضایت داری باال خواهد برد. تأثیر معنیطور معنیماندگاری افراد در شهر جدید صدرا را به

ی شهری بر تمایل به ماندگاری در شهرهای جدید در برخی مطالعات پیشین از کیفیت زندگ

( نشان داده شده است. نتایج از آن حکایت دارد که در مجموع حدود 5233آروین و همکاران، )

درصد از احتمال ماندگاری/رفتن از شهر جدید صدرا به وسیله متغیرهای تحقیق قابل  30تا  58

 نسبی متغیرهای این تحقیق حکایت دارد. پیش بینی بود که از اهمیت

توان چنین نتیجه گرفت که شهرها و مشخصاً های این تحقیق میدر مجموع براساس یافته

شهرهای جدید برای نگهداشت جمعیت خود نیاز به توجه جدی در موضوع ارتقاء کیفیت 

تواند مانع هری میزندگی ساکنان آن دارد. افزایش کیفیت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محیط ش

تردید شهرهای جدید، برای نمونه شهر که بیاز مهاجرت افراد از شهرهای جدید شود. از آنجایی

شهرها طراحی شده است بنابراین جدید صدرا، به منظور جذب سرریز جمعیت از کالن
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در شهرها خواهد بود و لذا مسائل متعدد موجود مهاجرت از شهرهای جدید به سوی همان کالن

شهرها مانند تراکم باالی جمعیت، ترافیک و آلودگی را دو چندان خواهد نمود. برای کالن

جلوگیری از این رخداد باید ارتقاء کیفیت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آن شهرها در دستور کار 

 مسئوالن قرار گیرد.

 منابع

ی سکونتی بر ماندگاری جمعیت تأثیر رضایتمند(. 5233آروین، محمود؛ فرجی، امین؛ آژند، مرتضی ) -

 .82-38(: 75) 55، شماره ریزی شهری پژوهش و برنامههای مسکن مهر شهر بهبهان،  در طرح

(. تحلیل کیفیت زندگی شهری 5237زاده، یعقوب )پور، شمسی؛ اسماعیلزاده، حسن؛ صالحاسماعیل -

جغرافیا و آمایش ده(، و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری )مورد شناسی شهره نق

 .334-370(: 54)  1، شماره ایسرزمین منطقه

(. تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام 5283اکبرپورسرسکانرود، محمد؛ میرزاجانی، مهدیه ) -

 .525-510(:5) 5، شماره ریزی شهریپژوهش و برنامهشهری کشور، 

ارزیابی و (. 5237تی نژاد، فاطمه )اهلل؛ جمشیدی، سمیه؛ ولی پور، معصومه؛ رحمباجولوند، روح -

های ذهنی کیفیت زندگی )مطالعه موردی شهر جدید سهند(،  اولین کنفرانس ساالنه سنجش شاخص

 .های معماری وشهرسازی و مدیریت شهری، یزدپژوهش

های کیفیت ارزیابی شاخص(. 5234زاده طرف، اکبر )شاهگلی، مریم.، پناهی، علی.، عبدالهباستانیان -

نشریه های قدیم و جدید شهر تبریز )نمونه موردی مرزداران و کوچه باغ(، گی شهری در بافتزند

 .24-83(: 23) 50، شماره شناسیجامعه

ارشد ، پایان نامه کارشناسیبررسی عوامل مهاجرت ازشهرستان بیجار (.5232باالدستیان، محمدباقر ) -

 شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.جمعیت

(. سنجش و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی 5288.، افراسیابی راد، محمدصادق )بزی، خدارحم -

، ایهای شهری و منطقهمطالعات و پژوهششهرهای جدید )مطالعه موردی شهرجدید صدرا(، 

 .555-527(: 3) 5شماره 

 عملکرد شهرهای جدید و تمرکززدایی جمعیت از منطقه(. 5230تیموری، پرویز؛ و کیوان، نسرین ) -

 . 503-537: 58، شماره فصلنامه آمایش محیطشهری تهران )مطالعه موردی شهر اندیشه(، 
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نشریه دانشکده ادبیات و علوم مهاجرت، شهرها و سازگاری مهاجرین.  (.5285جمالی، فیروز ) -

 .05-85(: 583) 71شماره  )تبریز(، انسانی

جاد شهرهای جدید در تعادل بخشی (. بررسی تاثیر ای5230جوهری، زهرا؛ و مرادی مسیحی، واراز ) -

 2، شماره آمایش سرزمینای )مطالعه موردی شهر جدید اندیشه(، به فضای سکونت و اشتغال منطقه

(1 :)550-32.  

شناسی شهرهای آسیب (.5233صادق؛ قضایی، محمد ) نژاد،نژاد، حسین؛ زمانی، زهرا؛ حاجیحاتمی -

 .74-14(: 88) 33شماره ، اطالعات جغرافیایی سپهرجدید در ایران، 

سنجش میزان (. 5231فرد، هاشم؛ آسرایی، محمدباقر )نژاد، حسین؛ مرادپور، نبی؛ نوروزیحاتمی -

جدید )نمونه موردی شهر جدید اندیشه(، تهران: کنفرانس بین المللی  کیفیت زندگی در شهرهای

 مهندسی مهماری و شهرسازی.

بررسی متغیرهای فردی موثر بر رضایت (. 5283، حسین )حاجی نژاد، علی؛ رفیعیان، مجتبی؛ و زمانی -

مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی )مطالعه موردی مقایسه بافت قدیم و جدید شهر شیراز(، 

 .02-83(: 54) 8، شماره نشریه جغرافیا و توسعه

بررسی ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید و (. 5233حقانی،گیتی؛ برزگر، محمدرضا ) -

ها و مشکالت آنها )مطالعه موردی شهر جدید صدرا(، تهران: اولین کنفرانس معماری چالش

اسالمی و هویت  -وشهرسازی اسالمی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی

 گمشده آن. 

کالنشهری (. تحلیل خود اتکایی شهرهای جدید در مناطق5233پور، هاشم؛ و اکبرنیا، مریم )داداش -

 2، شماره آمایش جغرافیایی فضاییکالنشهری تهران(، )مطالعه موردی شهر جدید پردیس درمنطقه

(50 :)01-77. 

پذیری شهر ارزیابی معیارهای کالبدی تاثیرگذار در زیست(. 5234دمی، مهدی؛ پاکشیر، عبدالرضا ) -

 در آغاز هزاره سوم.بین المللی عمران و شهرسازی  جدید صدرا، تهران: چهارمین همایش

-بررسی و ارائه راهکارهایی در تحقق جمعیت(. 5235رزمی، محمدهادی؛ رحیمیون، علی اصغر ) -

مطالعات پذیری و مانایی جمعیت شهرهای جدید اقماری )مطالعه موردی شهر جدید صدرا(، 

 .24-70(: 3) 5، شماره محیطی هفت حصار

سنجش کیفیت محیط شهری در  ،(5230مهدی ) رفیعیان، مجتبی؛  مولودی، جمشید؛ پورطاهری، -

ریزی و برنامه –فصلنامه مدرس علوم انسانیشهرهای جدید مطالعه موردی )شهر جدید هشتگرد(، 

 .53-28(: 2) 51، شماره آمایش فضا
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 سمت.

بررسی تاثیر بازار زمین و (. 5234هرکی، سعیده؛ کالنتری، محسن؛ بدیهی، بهامین السادات )شزنگنه -

عملکرد اقتصادی مسکن بر احساس امنیت سکنه در شهرهای جدید )نمونه موردی شهر جدید 
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های جدید )مطالعه موردی شهر امیریه اصفهان(، آباده: اولین کنفرانس بین المللی ساکنین شهرک
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