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Background: In recent years, the metropolitan population has increased due to the migration, 
so new cities have been built with the goals such as reducing the metropolitan populations, 
developing the employment, and so on. 
Objectives: The purpose of this study was to compare the rate of success of the traditional and 
modern cities in the economic and social contexts and these factors were used for the success of 
both the mentioned cities. 
Method: The research method in this study was comparative and based on the analytical 
methods. Questionnaire was used to collect the required information and it was completed 
using the random sampling. Cronbach's alpha coefficient was calculated (0.858). The research 
population consisted of 117571 people in Shāzand city and 20346 people in the new city of 
immigrants. The selected sample size was calculated using Cochran formula as 383 and 377, 
respectively. 
Result: To compare the level of the satisfaction of the citizens with the two-sample t-test and 
the Levon-2 test, Shāzand city with the mean of 13.41 had lower satisfaction compared to the 
new city of immigrants with the mean of 16.25. In this regard, the t-test with a value of -0.473 
and a significance level of 0.000 rejected the null hypothesis and the inequality of variances of 
the two cities was confirmed. Accordingly, the mean of the two cities had a significant difference 
(2.84). Finally, using multiple regression analysis, the analytical model was calculated using the 
standardized coefficients of each criterion in the two cities. 
Conclusion: The results showed that the citizens of Shāzand and the new city of immigrants 
have believed that the success of the new city in terms of the economic status such as 
employment and its operating system in the urban self-sufficiency was more than Shāzand. 

Highlights: 
Using two different methods in the research of Levon's test for comparing two cities with SPSS 
software and structural equation model by multiple regression method using standardized 
coefficients with SmartPLS software. 
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  ،جدید شهرسازی ها:کلید واژه
 شهر  ،جدید شهر  ،سنتی شهرسازی

 شازند

ها افزایش یافت و در همین جهت شهرهای جدید با ا بر اثر مهاجرتهای اخیر جمعیت کالنشهرهدر سالبیان مسأله: 

 اند.اهدافی همانند کاهش جمعیت کالنشهرها، ایجاد اشتغال و غیره احداث شده

های اقتصادی و اجتماعی و از رو هدف پژوهش حاضر، مقایسه میزان موفقیت شهرهای سنتی و جدید در زمینهاز این هدف:

  است.موفقیت هر دو شهر ذکر شده، استفاده شده این عوامل برای

-های تحلیلی است. از ابزار پرسشنامه برای جمعای و در چارچوب روشروش تحقیق در این پژوهش از نوع مقایسه روش:

باخ است. و ضریب آلفای کرونگیری تصادفی تکمیل شدهآوری اطالعات موردنیاز استفاده شده است. با استفاده از روش نمونه
نفر در شهر جدید  55342نفر در شهرشازند و  221212محاسبه گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل  121/5نیز 

 محاسبه گردید. 311و  313ترتیب مهاجران است. که حجم نمونه انتخابی با استفاده از فرمول کوکران به

ای و آزمون لون دو شهر با هم مقایسه و مون تی دو نمونهبرای مقایسه وضعیت رضایت شهروندان با استفاده از آز: هایافته

تری ( از میزان رضایت پایین24)نسبت به میانه  52/22در مقابل شهرجدید مهاجران با میانگین  42/23شهر شازند با میانگین 
ده و عدم برابری فرض صفر را رد کر 555/5و سطح معناداری  -413/4برخوردار است. در همین راستا آزمون تی با مقدار 

بوده است. در  14/5های دو شهر دارای اختالف معنادار برابر با گردد. بر این اساس میانگینهای دو شهر نیز تأیید میواریانس
نهایت با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مدل تحلیلی با استفاده از ضرایب استاندارد شده هریک از معیارها در دو شهر 

 ست.محاسبه شده ا

اند که میزان موفقیت شهر جدید مهاجران در در نتیجه شهروندان شهر شازند و شهرجدید مهاجران بر این باور بودهنتیجه: 

زمینه وضعیت اقتصادی از قبیل، اشتغال و نظام فعالیتی آن هم در زمینه میزان خودکفایی شهری بیشتر از شهر شازند بوده 
 است.

 نکات برجسته:
و مدل معادالت  SPSSو روش مختلف در پژوهش از آزمون لون برای مقایسه دو شهر با یکدیگر با نرم افزار استفاده از د

 .SmartPLSساختاری از روش گرسیون چندگانه و با استفاده از ضرایب استاندارد شده با نرم افزار 

 

 
 .انجام استدر حال در دانشگاه گیالن  اولاست که تحت راهنمایی نویسنده  دومده ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری نویسننامهاین مقاله مستخرج از پایان 1 

دانش  .(. بررسی تطبیقی شهرسازی سنتی با شهرسازی مدرن مورد مطالعه: شهر جدید مهاجران و شهر شازند2331احمدی, حسن, مهرجو, مهرداد. ) ارجاع به این مقاله:
 doi: 10.22124/upk.2020.15101.1342 25-33(، 4)3، شهرسازی
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 مقدمه
شهرسازی بر این اساس، . به قدمت تاریخ استهنر معماری و شهرسازی  سنت و فرهنگ، کننده ملیت،بیاناثر هنری و شهر یک

 از فرهنگ گرفتهارگانیک شکل همان شهرسازی سنتی یا ، ترکیبی از عوامل غیرملموس و ذهنی با عوامل عینی است.ارگانیک
منظور،  بدین .(1991، 1)کاستوف دشناسی مدرن و مفهوم زندگی دارریشه در زیست "ارگانیک"مفهوم  .باشدمی اکشوره دیرین

جیمز ونس از جهت،  همینبهاست. بیان شده "از پیش فرض شده"یا و  "ریزی شدهبرنامه"شهر ارگانیک تضاد با شهر مدرن یا 
هایی است که در یک نقطه فراگیر شهر ارگانیک شامل شهرها و شهرک برنامهکند: گیری شهرهای ارگانیک چنین تعریف میشکل
الگوهای  ازکه  باشدمیگیری شهرها مکان شکل و زمان ی ازابعکننده تعنوان تعیینبه زمانو در گذر اند، افیایی مستقر شدهجغر

 شود، گرفته نظر در مختلف عوامل فیزیکی الگوی عنوانبه شهر بر این اساس، اگر .ها استفاده شده استسنتی در آن فیزیکی
-استخوان دادن نشان برای راهی نظم هندسی .است هندسی نظم دارایو  پیچیده محصولی رشه فیزیکی ساختار که است بدیهی

-به وهندسی  جدیدی از نظم شکل" ؛دارد وجود به شهرسازی ارگانیک دستیابی برای روش بنابراین دو .است شهر ارگانیک بندی

در شهرسازی سنتی، نظم از مفاهیم  .شود انجام ،است "نظم مفهوم به جدید ابعاد افزودن با" یا "نظم تری ازعمیق الگوهای دنبال
 که اصلی مفهومبنابراین،  فضایی است و توان ارائه اصولی برای استفاده در شهرسازی معاصر را دارد. -عوامل اجتماعی برایاصلی 

از نظر  نظمیبی مفهوم حال،این با .است "نظمیبی"مفهوم کند،می متمایزریزی شده از شهرهای برنامه را ارگانیک شهرهای
 "ساختار"و "نظم" بین تمایز توجه بهبا هانسون جولیین .استنشده بیان "ریختگیبهم" یا "مرج و هرج"،"اختالل" پردازاننظریه

 از متشکلو  عمومی شهر ماهیمف بر مبتنی اصول معنای بهشده از نظر وی، پذیرفته "نظم": کندمی معرفی را جدیدی بعد
 طریق از درک قابل هایمکان ایجاد معنای به "ساختار". است...  و هماهنگی تقارن، ریتم، شبکه، هندسه، رار،کت یکنواختی،

 از ارگانیک هایفرم منظم، الگوهای برخالفکه  .پردازدمی کل و جزء بین روابط درکبه هم و هویتبه هم که محلی هایتفاوت
 موازی، عناصر تقارن، تکرار، مانند اساسی خصوصیات فاقد زیرا نیستند، بینیپیش بلاق راحتیکنند و بهنمی پیروی هندسی دستورات

که به شرح  دارد وجود شده ریزیبرنامه و ارگانیک شهر مرزهای کنندهتعییندر  عامل سه .(1999، 2)هانسون هستند غیره و تراز
 توانمیدر مورد ساختار اولیه شهر . توسعه مقیاس سوم، و عی؛طبی رشد روند زمان مدت دوم،. شهر اولیه ساختار اول،: باشندذیل می

و انتقال  اولیه ساختار حفظ برای بیشتری تمایلاند و وجود آمدهمشخصی به های زمانیدوره از بعضی در شهرهاگونه بیان کرد؛ این
خود استفاده  رشد برای طبیعی الگوی از شهرهای ارگانیکاست که  حالی و این در دهند،می نشان بعدی از خود هایدورهآن به 

 طور مثالبه .قرارگیرندبحث  موردتوانند می زمانی بازه یک طی در طبیعی یافتهتکامل محصول عنوانبه ارگانیک ، شهرهایاندکرده
نامه از پیش تعیین گذشت زمان و بدون برها با آنطبیعی همین دلیل رشد و به دارند ارگانیک ساختارهای بیشتری به تمایل روستاها

 هندسی الگوی قدرتی توان کنترل هیچ باشد، داشته وجود طبیعی رشد از توجهی قابل دوره اگربرای شهر، بر این اساس . استدهش
در این . کنند اتخاذ را ارگانیک پس از مدتی برای رشد خود الگوهای توانندمی نیز شده ریزیبرنامه شهرهایبنابراین را ندارد.  شهر

-می تشکیل مقیاس ی کوچکالگو یتعداد از کنندمی رشد طبیعی طوربه که شهرهایی" :است اساسی یتمایز ،توسعه مقیاسن بی

- ریزیبرنامه رشد به منجرهای گوناگونی از سوی مدیریت شهری و برنامه بر اساس طرحممکن است  دراز مدتدر طول  که شوند
در بین سه هستند.  نظم و تمرکز از لحاظ بیشتری اهمیت دارای معموالً هاآن یی ازاهقسمت یا شده ریزیبرنامه شهرهای. شوند

 از سازمان یک بر مبتنی محدود هایایده محصولی از عنوانبه است و شهر دارای اهمیت بیشتر برای اولیه شهر ساختارعامل فوق، 
 زمانی بازه یک طی در و تصادفی طوربه شمار است کهبی یاهایده از محصولی عنوانبه که شهراین یا ،باشدمی شده تعیین پیش

ای جدید و گستردههای همراه توسعهبه شدگذشته آغاز  هایسدهاز دوره معاصر، تحوالتی سریع و وسیع از  .شوندایجاد می طوالنی
واهر؛ از جمله سیمای ز ظی اهای استوار بین برخگسیختگی رشتهاز همموجب توجهی به فرهنگ غنی شهرسازی سنتی، با بی

شد تا مفاهیم شهرسازی  سبب مدن غربی وارد شهرسازی ایران گشتاست. بدین منظور با گسترش روندی که از تشده شهرها
-های جدید آن را بیابد مورد بیآوریشنایی با فنبا شهرسازی مدرن، مدرنیسم و آ انطباقفرصت مناسبی برای که سنتی پیش از آن

گسیختگی خوانی نداشتند بیش از پیش باعث از همگرگونی در شکل شهرها که با قواعد پیشین همرفت که این دتوجهی قرار گ
رو شهای پیبا توجه به دگرگونی ،رواست. از ایناز بین رفتن نظم و معنای پیشین شهرهای امروزی شدهدر نهایت سبب انسجام و 
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های قوی و عدم درک گرایی و گسست از گذشته، و فقدان اندیشهغرب با دومسئله عمده؛ در کشورسیمای شهرهای امروزی 

گیری آن از درون یک فضای فرهنگی است. ترین مشخصه شهر سنتی، شکلمهم از صحیح اصول و مفاهیم شهرسازی سنتی.
درک  ناخت وبدون شها دارد. درک مفاهیم شهرسازی سنتی در فرهنگ و اندیشه های عمیقاصول حاکم شهرسازی سنتی ریشه

درک کلی از نظامی  محیط اجتماعی و دیدگاه خاص فرهنگی که زمینه رشد این مفاهیم است، ممکن نبوده و منوط به شناخت و
است که در آن وجود دارد، نظامی که در درون خود همواره این اندیشه را پرورانده که انسان با محیط و همه اجزای زندگی در 

در تی غیر قابل اجتناب است. ارای نظامی هماهنگ و نظم و وحدبرد. شهرسازی سنتی دسر میتناسب و هماهنگی ذاتی به
ها و یابی کاربریهای شهری باافراط و تفریط در مکانها و طرحشهرسازی امروزی یا همان شهرسازی مدرن برخی از برنامه

محیطی، ت و مشکالت زیستو تعادل، معضال چنین عدم توازنری روبرو است. اینهچگونگی تشکیل، ساخت بافت فضاهای ش
رویه زمین و اسراف در زمین امروزه شهرسازی مدرن عرضه بیوجود آورده است. ی را در فضاهای شهری بهاقتصادی و اجتماع

ر اثر رویه وسایل نقلیه موتوری و تضعیف روابط اجتماعی دتوجه کمبود و استفاده بیاتالف انرژی از جمله منابع باشهری موجب 
های از هم گسسته شهری، فروپاشی چنین مشکالت و مسائل از جمله بافتاین است. کیفیت نامطلوب فضاهای عمومی شهر شده

اند و موجب نیاز شدید به اتومبیل برای دسترسی به خدمات شهری و کاهش روابط وجود آوردهای را بههای شهری و محلهساختار
)شیندلر  استمحیطی شدهی زیستهاهای فسیلی موجب افزایش آلودگیف انرژیافزایش مصر است. همچنیناجتماعی سالم گشته

های بصری با آشفتگی منظر شهری از جمله دیگر هویتی در فضاهای شهری، کاهش امنیت شهری و آلودگیبی (.2113، 1و کیشور
های فضایی و تخریب روزی، باعث گسستگیمسائل شهرسازی مدرن در نواحی شهری است. رشد و توسعه نامتوازن شهرهای ام

های سنتی و گیری مناسب از شیوهاست. عدم توجه به شناخت و بهرههویتی در شهرهای شدهزیست، کاهش امنیت و بیمحیط 
اجتماعی شده است. بنابراین تلفیق دانش و تجربیات بومی با مدرن  -مدرن موجب گسستگی کالبدی، گسستگی فرهنگی، اقتصادی

رو در پژوهش از اینبخشد. یی، توسعه پایدار شهری را تحقق تواند ضمن حفظ هویت شهری، ایمنی، زیبااست که میروریاتی از ض
ی چرایی و چگونگی موفقیت شهرسازی سنتی با شهرسازی مدرن از طریق شهری با برنامه سنتی تطبیق حاضر برای مطالعه

 و این مهم،گیرد. ین شده )شهرجدید مهاجران( استان مرکزی مورد بررسی قرار می)شهرستان شازند( و شهری با برنامه از پیش تعی
 تشهرهای جدید راهبردی برای فرار از مشکال شود؛ها پرداخته میبرای شناخت شهرهای موجود به بیان خصوصیات هر یک از آن

تراکم و پرجمعیت و مراکز شهرهای پر جمعیتجایی بهجاتأثیرات سرریز جمعیت شهرهای بزرگ، های موجود و درمانی برای شهر
شهرهای جدید از آنجایی که . (1491)علیپور و سبحانی،  شوندهای بزرگ تعریف میمهار رشد شهرو کار  ای و نیز سازهرشد منطق

شده، فاصله  ریزی از پیش تعیینریزی تهیه شده، اجتماعی خود اتکا با مساحت و جمعیتی مشخص، برنامهاز لحاظ سندهای برنامه
صورت اقماری و چه خوابگاهی و برخوردار از تمهیدات الزم برای محیطی مستقل چه بهها از شهر مادر، با اهدافی معین و آنمعین 

ها در منطقه را سرریز های توسعه، مراکزی برای جذب جمعیت هستند که قسمتی از جمعیت اعظم آنیا با اشکالی از قبیل قطب
الت و مسائل سکونتی و مدیریتی فراوانی ایجاد با افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، مشکدهد. بنابراین شکل میجمعیت شهر مادر ت

چنین مسائل، احداث شهرهای جدید برای تحقق اهدافی از قبیل؛ های ارائه شده در راستای مقابله با اینشد که یکی از این سیاست
های مناسب و ر شهرهای بزرگ، عدم وابستگی به شهر مادر، تأمین زیرساختجذب و ماندگاری جمعیت، اشتغال، موفقیت در مها

، راکی در هدف، موقعیتهای اشتکه براساس سیاست (.1499فیت زندگی ساکنان موفق نبوده است )قرخلو و عابدینی، ارتقای کی
-های مالی و سرمایههای دولتی و بودجهریزیبا برنامه با این وجود شهرهای جدیدشوند. های فیزیکی ایجاد میو خصیصه هانقش

 ده استدرآمد تبدیل شو کم توجه به یک شهرک خوابگاهی و با امکانات و خدمات متوسط برای اقشار متوسطقابل  یهاگذاری
ت افت کیفیمحیطی و اجتماعی و زیست-دنبال پیدایش مسائل اقتصادی. در حالی که این شهرها به(1493نژاد و شریفیان، )حمزه

منظور ایجاد توازن در پراکندگی و توزیع جمعیت و فعالیت، و از سوی دیگر بهدلیل تراکم بیش از حد در کالنشهرها بهزندگی 
 استجمعیت کشور و با هدف تمرکززدایی از مادرشهرها و شهرهای بزرگ، سیاست و راهبرد ایجاد شهرهای جدید انتخاب شده

-برنامهتوجهی به بحث بیتواند مورد بحث قرار گیرد. با لحاظ ابعاد مختلف میهدید ایران برو شهرهای جاز این .(1499)شماعی، 

شهری همانند  ها در برخی موارد در حوزهاین تفاوتو بدون برنامه قبلی، شهرهای جدید نسبت به شهرهایی با رشد ارگانیک  ریزی
سالمت شهروندان، روابط تصادی، اماکن تفریحی و بهداشتی، اقونقلی، امکانات و تسهیالت، های حملمسکن، امنیت، زیرساخت

                                                           
1 Schindler & Kishore 
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 فرصت مناسبی است تا عملکرد گذرد،بیش از دو دهه از آغاز این سیاست می امروزه همسایگی و مدیریت شهری نمایان است.

اساس در این پژوهش،  اینبر مورد ارزیابی قرار گیرد. ریزی از پیش تعیین شده برنامه ارگانیک در رابطه با شهرهای با شهرهای
اند های ذکر شده موفق بودهشوند تا مشخص گردد که شهرهای جدید و سنتی در کدام یک از زمینهدیگر مقایسه مییکشهرها با 

ن بدیتا کرد. عنوان مکملی برای موفقیت هر دو شهر استفادهها بهاند تا بتوان از آنها ناموفق عمل کردهو در کدام یک از این زمینه
های ی در پیرامون مرکز شهرستان اراک جلوگیری شود، اما با اسکان تعداد زیادی از جمعیت در حاشیهنشینوسیله از استقرار حاشیه

دلیل عدم نظارت اصولی بر ضوابط حفظ حریم شهر سبب شد تا نرخ رشد جمعیت حاشیه نشینی بهشهر اراک و گسترش حاشیه
است. از سوی دیگر شهر جدید مهاجران نقش مؤثری داشتهو این عامل در عدم جذب جمعیت نشین اراک بسیار افزایش یابد 

است. این مهم سیستم مدیریتی شهرهای جدید پیچیده و دست و پا گیر بوده و مانع از توسعه فیزیکی مناسب شهرها گردیده
رآمد را در خود دهای متوسط و کمشد تا گروه های شهر شازند ساختهشهرجدید مهاجران در اراک برای اسکان کارکنان کارخانه

ها، پتروشیمی و نیروگاه حرارتی است ها، پاالیشگاهجایی دهد. با توجه به رویکرد اقتصادی که شهر شازند دارد دارای کارخانه
-ه و بودجه دولتی بودهباشد که بدون برنامه از پیش تعیین شده و عدم برنامارگانیک می همچنین شهر شازند اراک شهری با برنامه

هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان موفقیت  کیلومتر فاصله دارد. 13کیلومتر و با شهر جدید مهاجران  33با شهر اراک است که 
های موفقیت هر دو شهر در ابعاد کردن زمینههای مختلف از قبیل اقتصادی و اجتماعی و مشخصشهرهای سنتی و جدید در زمینه

 سؤاالت زیر ی برایدر پی پاسخ این پژوهش شده است. مکمل برای هر دو شهر ذکرعنوان تفاده از این عوامل بهمختلف و اس
 : است که سواالت زیر بر این اساس است

 شده است؟ مهاجران چه عواملی سبب موفقیت شهر جدید -

 شده است؟شازند چه عواملی سبب موفقیت شهر سنتی  -

 زیر مورد آزمون قرار گیرد: ا فرضیاتژوهش حاضر سعی بر آن است تدر پ

 است. وضعیت اقتصادی آن در مقایسه با شهر ارگانیک مهاجران شهر جدید موفقیت عامل رسدنظر میبه -

 در مقایسه با شهر جدید وضعیت اجتماعی آن است.شازند رسد عامل موفقیت شهر سنتی نظر میبه -

 ژوهشپپیشینه 
شهرهای جدید، شهرهای  (.2111، 1)بتیاست برای پاسخ به اهداف از پیش تعیین شدهای ریزی شدهشهر جدید، اجتماع برنامه

منظور از (. 2112، 2)چان و لیاست ها آغاز شدههای توسعه پیش از ساخت آنریزی شده و اجتماعی هستند که تمام جنبهبرنامه
)خو، وانگ و  استلحاظ خدمات نیز، تا حد امکان خودکفا اشند و بهکه از نظر اشتغال، به شهر مادر متکی نب استشهرجدید؛ شهری 

؛ زیرا اکثر شهرهای استدهنده اصلی تاریخ شهرگرایی بشر مطرح ی شهرهای جدید به مثابه شکلایجاد و توسعه(. 2114، 4تسی
بیشتر  (.2112،  3)شن و وُاست  ای به نام شهر جدید در برداشت شهرگرایی مدرناند. پدیدهبودهروی زمین روزی جدید و جوان 

یابند: نخست، راهبرد شهرهای جدید برای تمرکززدایی جمعیت و ع تکوین میدو نوشهرهای جدید در کشورهای در حال توسعه به 
و بزرگ که از این رو، شهرهای اقماری جدیدی برای جذب سرریز جمعیت شهرهای  مستقلهای اقتصادی از مناطق شهری فعالیت
تا جمعیت و یافته اند و دوم، راهبرد شهر جدید برای بهبود توسعه و وضع نواحی کمتر توسعهها ساخته شدهپیرامون آن مادر در
های شهر جدید نظریه .(2111، 3)وانگ، کوندو و چن که توان رشد را دارا هستند نمودمتمرکز های اقتصادی را در مناطقی فعالیت

اش را برخاسته و نظریه اصلی از خاستگاه خود انگلستان زپرداعنوان نظریهابنزر هاوارد بهمشتق از نظریات گوناگونی است که 
گیرد برمی ها را درای از سکونتگاهاصطالح شهرجدید انواع گسترده (.2111، 1یال)باتچیری و سانمطرح ساخت  "باغشهر"باعنوان 

اطقی ن. احیا م4دوباره جمعیت .  توزیع 2. کاهش تراکم شهری 1د: شدنکه در گذشته شهرهای جدید با دالیل گوناگونی ساخته می

                                                           
1 Batty 
2 Chan & Li  
3 Xue, Wang & Tasi 
4 Shen & Wu 
5 Wang, Kundu & Chen  
6 Bhattacharya & Sanyal 
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، 1)کیم. تأمین مسکن مورد نیاز 1های جدید . ایجاد پایتخت3گرفتن از منابع طبیعی . بهره3اند اقتصادی بودهکه دارای رکود 

نیاز و زمین برای ن مسکن مورد اند از؛ تأمیاهداف نخستین شهرهای جدید طبق مصوبه هیئت دولت از یک طرف عبارت(. 2112
عنوان یک سیاست منطقی در هدایت سرریز درآمد شهری و از سوی دیگر بهدرآمد و متوسط اسکان کارکنان دولت و اقشار کم

از مهمترین اهداف ایجاد شهرهای جدید بعد از انقالب در ایران  .(2113، 2)هوی و لم بود جمعیت شهرهای بزرگ و مادرشهرها
ها از شهرهای مادر به شهرهای مادرشهرها، انتقال کارگاهشهر شدن رویه کالنت از: جلوگیری از توسعه پیش از حد و بیعبارت اس

علت توسعه نامحدود شهرهای مادر، جلوگیری جذب سرریز جمعیت، جلوگیری از افزایش قیمیت زمین در شهرهای مادر بهجدید، 
)جوناس و  جدید جلوگیری از خوابگاهی شدن شهرهاید اشتغال در شهرهای جدید و نشینی در شهرهای مادر، ایجاایجاد حاشیه

اند و در واقع، شهرهای جدید برای حل مسائل و مشکالت اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهرهای مادر ایجاد شده .(2112، 4وارد
 (.2112، 3)لی و شیناست ای مادر بودههای اقتصادی درون شهرهپلیس یا تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیتبرای مگا پاسخی

. شهرهای 1شوند: بندی میهای اقتصادی در چند الگو طبقهشهرهای جدید بر اساس وسعت، فاصله، جمعیت، نوع و سطح فعالیت
و این مهم، وظایف  .(2111، 3)تان(1499)خرقلو و عابدینی،  .شهرهای جدید پیوسته4. شهرهای جدید اقماری؛ 2جدید مستقل؛ 

شکلی است که بهترین و بیشترین نقش را در تداوم و انتشار توسعه به یابی فضاهای توسعه بهریزان شهرهای جدید، مکانبرنامه
از  (.2113، 1شیندلر و کیشور) فضاهای مجاور دورافتاده داشته باشند و بخش بزرگتری از منطقه و جمعیت بیشتری را منتفع سازند

عوامل بسیار مهم و محور رشد و توسعه شهر است و سایر  های صنعت و معدن یکی ازدر بخش سویی دیگر، تولید و اشتغال
  (.2111، 2)تلن هند بوداهای اقتصادی تابعی از رشد بخش صنعتی خوبخش

  نظری بانیم

طی شهرهای با توجه به مطالب بیان شده در مبانی نظری شهرهای جدید برای حل مسائلی از قبیل اقتصادی، اجتماعی و محی
علت توسعه شهرهای و بهرویه کالنشهرهای جدید به منظور جلوگیری از توسعه بیش از حد و بیاند. همچنین مادر ایجاد شده

دلیل برنامه ریزی نادرست در مورد است. بر این اساس، بهنامحدود شهرهای مادر، این چنین شهرها برای بدین منظور احداث شده
های بصری با آشفتگی در فضاهای شهری، کاهش امنیت شهری و آلودگی هویتیان این شهرها سبب بیشهرهای جدید در ایر

منظر شهری و ابعاد اقتصادی و اجتماعی و ... شهرسازی مدرن در نواحی شهری است. بدین ترتیب، برای بررسی تطبیقی 
مطالعاتی برای شهر سنتی و  عنوان نمونهزند بهمدرن در پژوهش حاضر سعی بر آن است که شهر شا شهرسازی سنتی با شهرسازی

عنوان مطالعه موردی برای شهر مدرن با توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی که متغیرهای مستقل همچنین شهر جدید مهاجران به
ها بهتر ین زمینهپژوهش نیز هستند مورد بررسی قرار گیرند تا در این مقایسه مشخص گردد که کدام یک از شهرها در هر یک از ا

است تا بتوان از میزان موفقیت هر یک از شهرها در زمینه مورد نظر برای شهر دیگر مورد استفاده قرار گیرد بنابراین، ل کردهعم
متغیرهای وابسته مورد مطالعه در هر دو شهر؛ اشتغال، ارزش ملک، نظام فعالیتی، همبستگی اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت 

 ی است.اجتماع

                                                           
1 Kim 
2 Hui & Lam 
3Jonas & Ward 
4 Lee & Shin 
5 Tan 
6 Schindler & Kishore 
7 Talen 
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 مدل مفهومی پژوهش .8 شکل

ایجاد شهرهای جدید بعد از جگ جهانی دوم شدت بسیاری یافت که شهرهای جدید توانایی تغییر شکل منطقه شهری و 
-ر میاکهمچنین حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و محیطی شهرهای مادر و توزیع مجدد مردم و اشتغال در کشورهای مختلف به

موضوع سرعت در سراسر جهان گسترش یافت که جدید با ابزار توسعه ناحیه به بدین منظور ایده شهرهای(. 1992، 1)هاروی روند
مشی مدون برای مقابله با مشکالت اسکان جمعیت در ایران مورد توجه قرار گرفته عنوان یک خطبه 1411شهرهای جدید در دهه 

گیری شهرهای جدید امروزی شهرها متفاوت از شکلگیری این رو ماهیت شکلاز این (.1491ران، زاده دلیر و همکا)حسیناست 
است که در شهرهای جدید امروزی جذب سرریز جمعیت و کاهش تمرکز از شهرهای بزرگ هدف اصلی احداث است ولی در 

 است.ل مراکز مهم بزرگ صنعتی بودهدلیبه دالیلی سیاسی، نظامی و یاتر عمدتاً بهشهرهای جدید مذکور اهداف کمی متفاوت
های صورت گرفتهپژوهشبررسی شهرسازی ارگانیک و مدرن بررسی شهرهای جدید و در ادامه آن نیز بهنابراین در جدول ذیل بهب

 اختصار قابل بیان است:است که به
 پیشینه تجارب شهرهای جدید. 8 جدول

 مأخذ روش یا نتیجه هاصشاخ عنوان پژوهش

میزان احساس امنیت شهروندان در ارزیابی 
 شهرهای جدید، مورد پژوهی: شهرجدید اشتهارد

ها، سرمایه اجتماعی، عملکردی رسانه
 نقش نیروی انتظامی، پایگاه اجتماعی

های ضریب همبستگی آزمون
پیرسون، تحلیل واریانس، تفاوت 

و رگرسیون چند  (t.test)هامیانگین
 متغیره

همکاران احسانی فرد و 
(1492) 

های فضایی در شهرهای جدید با ارزیابی کیفیت
استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

AHP نمونه موردی: شهرجدید بهارستان 

تعلق، حصورپذیری، سرزندگی، حس
پذیری، معنا و کارایی، خوانایی، انعطاف

... 

گیری از نرم و با بهره AHPروش 
 Expert Choiceفزار ا

ایرانشاهی و همکاران 
(1493) 

شهرهای جدید  -ارزیابی کیفیت زندگی در روستا
 مطالعه موردی: شهربانوره

فرهنگی،  -اقتصادی، اجتماعی
 محیطیفضایی و زیست -کالبدی

 تک نمونه Tآزمون کای اسکوئر و 
دربان آستانه و 

 (1493محمودی )
ر در مطلوبیت های اثرگذاتطبیقی مؤلفه بررسی

شهرهای خودرو و جدید با استفاده از سکونتی 
معادالت ساختاری )نمونه موردی:  تحلیل

 شهرهای قدیم و جدید هشتگرد(

محیطی، اجتماعی،زیست -اقتصادی
 کالبدی، فرهنگی.

 Tمعادالت ساختاری، آزمون 
رفیعیان و همکاران 

(1493) 

ارزیابی کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید 
رضایتمندی مردم)مطالعه موردی: جه به با تو

 شهرالوند در استان قزوین(

مسکونی، کالبدی، عملکردی، 
فرهنگی و اجتماعی، طبیعی، رفاهی و 

 خدماتی

های آماری همبستگی روش
 رگرسیون چند متغیره

سامی و همکاران 
(1491) 

سبک زندگی در روستاهای تبدیل شده به شهر 
 ی جدیددر ایران )مورد مطالعه: شهرها

های خواف و رُشتخوار در استان شهرستان
 خراسان رضوی(

سبک زندگی، عوامل اجتماعی، 
 فرهنگی، اقتصادی

 آزمون همبستگی
مهاجرانی و یوسف نیا 

(1493) 

                                                           
1 Harvey 
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 .../احمدی و مهرجوبررسی تطبیقی شهرسازی سنتی با شهرسازی مدرن

 
به بررسی و مطالعه شهر جدید « تحلیلی از شهرسازی معاصر ایران؛ مطالعه موردی: شاهین شهر»(، در پژوهش 1423احمدی )
در منطقه اصفهان احداث شد که از آن به 1431باشد که در دهه که یکی از تجربیات یاران در زمینه نوشهرسازی میر شاهین شه

عنوان یکی از تجارب ناموفق در زمینه احداث شهرهای جدید و مقایسه آن با یکی از تجربیات شهرسازی معاصر بریتانیا که در این 
است. یکی از علل پرداختن به این دو شهر در پژوهش نی شهرجدید میلتون کینز پرداختهعیتری است؛ زمینه دارای سوابق طوالنی

دلیل همزمان بودن احداث این دوشهر است. که هدف این پژوهش از این مقایسه شناخت نقاط قوت و ضعف کشور یاد شده به
 ود:منتوان به موارد ذیل اشاره ایران در این زمینه است. از نتایج این پژوهش می

ای قرار دارد و در یک زمینه های ملی فرادست ملی و منطقهدر بریتانیا احداث شهرهای جدید در چهارچوب طرح -
شوند. شهرجدید میلتون کینز در چهارچوب مطالعات ای است که شهرهای جدید مطرح میمطالعات جامع ملی و منطقه

ن در چنین وضعیتی شهرهای جدید جایگاه مشخصی در ایبنابر ای جنوب شرقی بریتانیا مطرح گردیده و احداث شد.منطقه
های ملی عنوان برنامه مقطعی و نه در چهارچوب برنامهنظام شهری کشور دارند. اما در ایران برنامه احداث شهرهای جدید به

ندارند. شهر  اند جایگاه مشخصی در نظام شهری کشوراند و لذا شهرهای جدیدی که احداث شدهای مطرح شدهو منطقه
طعی برای حل مشکل اسکان مهاجران به شهر اصفهان احداث شد. قعناون یک برنامه مبه 1431جدید شاهین شهر در سال 

 ای صورت گرفته باشد. بدون اینکه از قبل مطالعات منطقه

شود. نظیر ای انجام میمنطقههای ای و با پیشنهاد طرحدر بریتانیا مکانیابی شهرهای جدید پس از انجام مطالعات منطقه -
( احداث شدند. مکان شهر جدید میلتون 1933ای لندن بزرگ )سال شهرهای جدید اراف لندن که با پیشنهاد طرح منطقه

 انتخاب گردید. 1913ای جنوب شرقی بریتانیا در کینز نیز پس از مطالعات منطقه

د و یا افراد رای و توسط فیک تصمیم لحظه که باای بلهای منطقهحدر ایران مکانیابی شهرهای جدید نه توسط طر -
تواند واجد تمامی خصوصیات یک مکانیابی مطلوب باشد. از این گذشته گونه مکانیابی نمیشود و طبعاً اینمحدودی انجام می

ر نفر دهزار  231مکانیابی شهرهای جدید با اهداف جمعیتی بزرگ نظیر همین شهر جدید شاهین شهر با هدف جمعیتی 
له نزدیک با مادر شهرهای موجود مکانیابی درستی نیست. زیرا خطر پیوستن شهر جدید به مادر شهر و عدم خوداتکایی فاص

 شهر جدید وجود دارد.

های اخیر شهرهای جدید در محل یک سکونتگاه موجود نکته دیگر اینکه در بریتانیا در بسیاری از موارد خصوصاً در سال
یلتون کینز مهمترین نمونه این موارد است. اما در ایران شهرهای جدید همیشه در نقاط بکر و فاقد هرجدید مشوند و شیمکانیابی م

های ای بر روی وجود اشتغالدلیل اهمیت امر خوداتکایی شهرهای جدید در بریتانیا تأکید عمدهگردند. بهسکونت مکانیابی می
اش ایجاد اشتغال برای ساکنین آن کینز نیز یکی از اهداف عمده دید میلتونود و شهر جشفراوان و متنوع در شهرهای جدید می

عنوان یکی از اهداف شهر اعالم است و در شهرجدید شاهین شهر نیز ایجاد اشتغال بهاست. این امر در ایران مورد توجه بودهبوده
ید در بریتانیا با در نظر گرفتن ی شهرهای جدریزی و طراحبرنامهاست اما در عمل هیچگاه چنین امری محقق نشده است. شده

ریزی و طراحی شهر است. خصوصاً در برنامهریزی و طراحی شهری و در نهایت دقت و ظرافت صورت گرفتهتمامی اصول برنامه
نحو شهر بهیز تقسیمات کالبدی ریزی کاربری زمین و نجدید میلتون کینز که در آن اصل انعطاف به خوبی رعایت شده است. برنامه

است ریزی و طراحی شهری رعایت نشدهبرنامه است. اما در شهر جدید شاهین شهر نه تنها اصل انعطاف درای انجام شدهشایسته
 است و از سلسله مراتب تقسیمات کالبدی در شهر اثری نیست.ای نادرست انجام شدهگونهریزی کاربری زمین نیز بهبلکه برنامه

ها و تجزیه باتوجه به یافته« ستانلمنطق فضایی شهرهای ارگانیک در ایران و انگ» عنوانبا  1(9219ریمی)کیوان ک یدر پژوهش
های از شهرهای ایرانی )شیراز، کرمان، قزوین، همدان، کرمانشاه و سمنان( و انگلستان )نورویچ، بریستل، یورک، هرفورد، و تحلیل

ین رشد شهری مبتنی بر اولیه شهرها اصول و قوانیل عمیق در مورد ساختار مشخص شد که هرچه با تحل وینچستر(کانتربری و 
شهرهای ارگانیک در همه  این اساس، بر .شودآشکار می شهرهاگیری فضایی نیازهای ساکنان در طی فرایند شکل تحقق تکامل

که بدون  ارگانیک شهرهای این حال، طول زندگی مدنی آنان قرار دارد. باادوار مورد تحسین هنرمندان و مهندسان شهرسازی در 
  توانایی تولید نوع نظم خود را دارند. ،خود ظاهری نظمیبی با و زمانگذر  برنامه و حاصل

                                                           
1 Kayvan Karimi 
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 8331 زمستان ،25-33، 4شماره  ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 

 پژوهش روش
-ای و اسنادی مبانی نظری تحقیق گردآوری شدهای و با استفاده از روش کتابخانهتوسعه -ف از نوع کاربردیپژوهش حاضر براساس هد

آوری اطالعات های تحلیلی است. از ابزار پرسشنامه برای جمعای و در چارچوب روشوهش از نوع مقایسهیق در این پژاست. روش تحق
مورد بازبینی  ریزی شهریو اساتید برنامه کارشناساننفر از  3توسط  نوبتها پس از تدوین چندین است. پرسشنامهموردنیاز استفاده شده

صورت تصادفی تکمیل شد. همچنین در پرسشنامه این پژوهش معیارهای اشتغال، ارزش ملک، گیری بهوش نمونهقرارگرفته و با استفاده از ر
زیاد( از مردم و کم تا خیلیای )خیلیو مشارکت اجتماعی در قالب طیف لیکرت پنج گزینه نظام فعالیتی، همبستگی اجتماعی، سرمایه اجتماعی

جامعه آماری تحقیق شامل  است.محاسبه گردیده 939/1ها نیز ریب آلفای کرونباخ پرسشنامهو ض است.شهروندان مورد سوال قرار گرفته
. که حجم نمونه انتخابی با استفاده از است 1493بر اساس سرشماری سال  نفر در شهر جدید مهاجران 21431و  نفر در شهرشازند 112321

و متغیرهای مستقل پژوهش  بود SPSSها در محیط نرم افزاری ل این پرسشنامهمحاسبه گردید. تحلی 422و  494ترتیب فرمول کوکران به
ابعاد اقتصادی و اجتماعی و متغیرهای وابسته نیز اشتغال، ارزش ملک، نظام فعالیتی، همبستگس اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت 

مدل شاخص در این است. ها برآورد شدهسنجی پرسشنامهواییو با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی میزان اعتبار و ر اجتماعی است
ای و است. برای مقایسه وضعیت رضایت شهروندان با استفاده از آزمون تی دو نمونهگیری و همچنین آزمون بارتلت محاسبه شدهکفایت نمونه

شده  ردگانه مدل تحلیلی با استفاده از ضرایب استاندااست. در نهایت با استفاده از روش رگرسیون چندآزمون لون دو شهر با هم مقایسه شده
باشد میانگین و انحراف معیار تمامی است. و همچنین در جدول ذیل که مربوط به پرسشنامه میهریک از معیارها در دو شهر محاسبه شده

 .استها و ابعاد نیز محاسبه شدهشاخص

 سشنامه پژوهشکار رفته در پرمیانگین و انحراف معیار به .5 جدول

میانگین 

 کل
 SD میانگین

اختصاری نام 

 متغیرها
 هاگویه

معیارها
 

بعد
ضیه 

فر
 

222/2 

399/2 112/1 E1 رضایت از موقعیت شغلی در شهر 

اشتغال
 

ی
صاد

اقت
 

ضیه 
فر

1 

191/2 124/1 E2 های زندگی در شهررضایت از هزینه 

122/2 139/1 E3 نزدیکی شهر به محل کار و اشتغال 

191/4 191/1 E4  در شهرسابقه و دوام شغلی 

112/4 

213/4 124/1 PV1 ک وضعیت ارزش ملک در شهر
ش مل

ارز
 

223/4 123/1 PV2 )قیمت زمین تجاری و مسکونی)ارزش افزوده و سودآوری مناسب 

321/4 192/1 PV3 نوسان قیمت زمین در شهر نسبت به منطقه 

919/2 

112/4 194/1 OS1 ساکنانها بانوع نیاز ارتباط فعالیت 

ی
نظام فعالیت

 

931/2 123/1 OS2 های مختلف به مسکونینسبت مناسب کاربری 

131/2 124/1 OS3 میزان خودکفایی شهر 

992/2 131/1 OS4 هایابی صحیح کاربریمکان 

223/4 119/1 OS5 نسبت مناسب سطح تجاری به مسکونی 

121/4 

339/4 114/1 SS1  ارتباط و مراودات اجتماعی با همسایگانرضایت از 

ی اجتماعی
همبستگ

 

ی
اجتماع

 

ضیه 
فر

2 

341/4 112/1 SS2 شهریانوضعیت اعتماد به همسایگان و هم 

424/2 121/1 SS3 میزان رضایت از وضع همکاری مسئوالن برای رفع مشکالت شهر 

992/2 199/1 SS4 شهردان نسبت به تعلق شهرون وضعیت احساس 

293/2 423/1 SS5 های باز برای گفتگو جمعیوضعیت فضاها و عرصه 

391/4 331/1 SS6 امید به پیشرفت شهر و بهبود وضع زندگی 

321/2 

213/2 121/1 SC1 سرمایه اجتماعی هاونیازهای اجتماعی شهروندانهمگنی ارزش
 

293/2 111/1 SC2 شهر)پیوندهای کاری، دولتی و خانوادگی(اجتماعی در  یوندهایوضعیت پ 

123/2 149/1 SC3 وضعیت عملکرد مدیران و مسئوالن برای توسعه شهر 

112/2 119/1 SC4 وضعیت اعتماد عمومی شهروندان به نهادها موجود در شهرها 

939/2 

911/2 119/1 SP1 میزان مشارکت در شهروندان 

ت اج
مشارک

تماعی
 

992/2 111/1 SP2 مشارکت شهروندان در امور مشترک 
191/4 231/1 SP3 میزان همکاری شهروندان با نهادهای مسئول در شهر 
492/2 119/1 SP4 میزان استفاده از نظرات شهروندان در امور شهر توسط شهرداری و مدیران مسئول 
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 مطالعهورد نمونه م

مهاجران یکی از شهرهای جدید و تازه تأسیس در شهرستان شازند، استان مرکزی است. این شهر با موقعیت مناسب جغرافیایی و 
درجه شرقی و عرض  23/39اراک در طول جغرافیایی  کیلومتری غرب شهر 23زیبایی در  هایاندازهای محیطی و با چشمجاذبه

جهت سکونت کارکنان پتروشیمی و پاالیشگاه شهرستان شازند از سال  (.231، 1424است )شاملو، شمالیدرجه  2/43جغرافیایی 
ریزی وزارت مسکن و شهرسازی در در آن اسکان یافتند. این شهرک با برنامه 1421آغاز و اولین ساکنان آن در سال  1419
کیلومتری، مجتمع پتروشیمی و پاالیشگاه  2و  1صله در فا بروجرد و -ی اراکتباطکوهستانی و سرد در کنار شبکه ارای منطقه

منظور دستیابی با اهدافی همچون تأمین نیازهای سکونتی کارکنان پتروشیمی، پاالیشگاه و است. این شهر بههفتم ایجاد شده
اه های سکونتگجموعه نیروگاه حرارتی، تأمین فضای زیستی صنایع جانبی، جذب سرریز جمعیتی شهر اراک، تأمین خدمات پایه م

، 1499است )شرکت عمران شهر جدید مهاجران، برنامه ریزی و طراحی شدهپیرامون و رفع محدودیت توسعه کالبدی شهر اراک 
جزء  شمال به جنوب و غرب ایران ایجاد شده و بیشتر یک شهرک مسکونی با کاربرد خوابگاهی است و تجارت در آن به (.2

  شود.ت، رونق ندارد. امور اصلی ساکنان این شهرک بیشتر از طریق شهر اراک انجام میبوط اسنان مرمواردی که به معیشت ساک
 

 
 د و شهر جدید مهاجرانشازن شهرستان . نقشه موقعیت5 شکل
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 هاافتهی
بین، بیشترین  در ایندهند. درصد آنان را زنان تشکیل می 3/21درصد را مردان و  1/29 شهر شازند از بین پاسخگویان

 درصد 1/9سال به باال با  31درصد قرار دارند و کمترین آن مربوط به رده سنی  2/43سال با  43-21پاسخگویان در رده سنی بین 
درصد آنان  1/2دارای شغل آزاد هستند. و همچنین مدت اقامت در بین پاسخگویان در شهر شازند درصد پاسخگویان  4/39است. 

  است.سال بوده 11تا بین یک ماه 
 

 شازند شهر پاسخگویان مشخصات فراوانی و درصد. 3 جدول

 درصد فراوانی طبقه متغیر

 نسیتج
 1/29 411 مرد
 3/21 92 زن

 111 494 مجموع

 سن

13-23 11 2/12 
21-43 143 2/43 
41-33 113 3/22 
31-33 31 12 

 1/9 41 باال به سال 31
 111 494 مجموع

 لشغ

 4/39 199 آزاد
 9/1 2 کارمند

 2/3 11 بازنشسته
 1/33 121 سایر

 111 494 مجموع

 شهر در اقامت مدت

 1/2 9 سال11 -ماه1
11-21 32 1/14 
21-41 134 4/42 
41-31 114 9/21 

 1/21 22 سال به باال31
 111 494 مجموع

 
دهند. در این بین، بیشترین درصد آنان را زنان تشکیل می 22ان و درصد را مرد 29 جدید مهاجراناز بین پاسخگویان شهر 

درصد  9/1سال به باال با 31درصد قرار دارند و کمترین آن مربوط به رده سنی  1/31سال با  43-21پاسخگویان در رده سنی بین 
 9/19قامت در بین پاسخگویان دارای شغل آزاد هستند. و همچنین مدت ا جدید مهاجراندرصد پاسخگویان در شهر  4/21است. 

  است.سال بوده 11درصد آنان بین یک ماه تا 
 

 درصد و فراوانی مشخصات پاسخگوبان در شهر جدید مهاجران .5 جدول

 درصد فراوانی طبقه متغیر

 جنسیت
 29 293 مرد
 22 94 زن

 111 422 مجموع

 سن

13-23 21 2/21 
21-43 133 1/31 
41-33 91 2/21 
31-33 39 1/13 

 9/1 2 باال به سال 31
 111 422 مجموع
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 درصد فراوانی طبقه متغیر

 شغل

 4/21 213 آزاد
 3 13 کارمند

 2/23 92 بازنشسته
 111 422 سایر

 9/19 214 مجموع

 شهر در اقامت مدت

 4/9 43 سال11 -ماه1
11-21 42 9/9 
21-41 32 1/11 
41-31 422 111 

 29 293 باال به سال31
 22 94 مجموع

 
سال در شهر جدید مهاجران نسبت به شهر شازند  43-21های توصیفی مشخص گردید که جمعیت رده سنی با تحلیل یافته

شهر جدید مهاجران افرادی با شغل درصد درحالی که در  2/3بیشتر است. همچنین نشبت اشتغال در طبقه بازنشسته در شهر شازند 
افراد  نسبت به شهر جدید مهاجران وجود دارد. درصد 1/21سال به باال با  31مدت اقامت در شهر شازند  شت.بازنشسته وجود ندا

 دارای شعل آزاد در شهر جدید مهاجران به علت جوان بودن جمعیت بیشتر از شهر شازند است.

 بحث
زش ملک، نظام فعالیتی، همبستگی ال، ارهای اشتغر با توجه به هدف تحقیق و فرضیات بیان شده معیاردر پژوهش حاض

منظور تعیین میزان روایی و است. و بهاجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته
 است که معموالًطورکلی تحلیل عاملی، تکنیکی است. بهفاده گردیدهاعتبارسنجی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی است

کند، مورد های اولیه را بیان میهای مشاهده شده در مجموع دادهواریانس برای استخراج زیرمعیارهای غیر همبسته، که معرف
و همچنین نتیجه آزمون بارتلت که در سطح  931/1در این پژوهش برابر با  (KMO)گیری شاخص کفایت نمونهاست. استفاده

باشد. بنابراین در شهر شازند ها ماتریس واحدی نمید که ماتریس همبستگی بین دادهدهاست نشان می 13/1خطای کوچکتر از 
دست آمده است. امل استخراجی بهع 1درصد در قالب  99/29عامل استخراجی و در شهر جدید مهاجران  1درصد در قالب 13/91

بندی است، هرچند تغییراتی در دستهحذف نشده هایک از معیارها برای تحقیق است و اینکه هیچ که نشان از مناسب بودن داده
 است. معیارها صورت گرفته

ال در نظر گرفته است چهار شاخص برای مطالعه سنجش وضعیت رضایت از اشتغنشان داده شده 3گونه که در جدول همان
 99/11شتغال در شهر شازند گین رضایت از افرض شود. میان 9میزان متوسط رضایت بر اساس این چهار شاخص است. چنانچه شده

( است، و 13/1که بزرگتر از  921/1دلیل عدم معناداری آزمون لون ) سطح معناداری در شهر جدید مهاجران است. اما، به 44/11و 
 روندان ندارند،شود و دو شهر تفاوت خیلی زیادی با هم در بحث اشتغال شهگیریم که فرض برابری دو نمونه پذیرفته مینتیجه می

( در شهر جدید مهاجران از شهر شازند بیشتر است و رضایت شهروندان از اشتغال در 33/1نمره ) 3/1هر چند میزان رضایت حدود 
است، آن هم به این دلیل که اکثر شهروندان شهر جدید مهاجران شاغالن بخش صنایع  این شهر تا حدودی باالتر از شهر شازند

 هستند.  واقع در شهر شازند
 های دو شهر در حوزه اشتغالارزش شاخص. 3 جدول

 هاشاخص
 شهر

 نتایج آزمون
 شهرجدید مهاجران شهر شازند

 T سطح معناداری Fمقدار  انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 19/1 23/2 11/1 34/2 رضایت از موقعیت شغلی در شهر

111/1 921/1 291/1- 
 14/1 22/2 12/1 11/2 های زندگی در شهررضایت از هزینه

 11/1 13/2 21/1 11/2 نزدیکی شهر به محل کار و اشتغال
 22/1 21/4 11/1 12/4 سابقه و دوام شغلی در شهر

 33/3 44/11 39/3 99/11 جمع
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رضایت از ارزش ملک در هر دو شهر سنجش میزان ته شده، برای شاخص در نظر گرف 3دهد که نتایج بررسی شده نشان می

است که  1طورکلی اختالف میانگین حدود باالتر از حد متوسط است که این نشان از رضایت شهروندان هر دو شهر دارد. اما، به
دید مهاجران درشهر ج 29/11و  3/11نشان از برابری رضایت شهروندان از ارزش ملک در شهرها دارد. در شهر شازند میانگین کل 

تر بوده و بزرگ 13/1باشد؛ که از می 133/1با سطح معناداری  111/1( است. مقدار آزمون تی برابر 11)تاحدودی باالتر از میانه 
 است. فرض صفر )عدم معناداری تفاوت دو شهر نسبت به ارزش ملک( را تأیید کرده

 
 ارزش ملک حوزه در شهر ود یهاشاخص ارزش .4 جدول

 هاشاخص

 شهر
 نتایج آزمون

 شهرجدید مهاجران شهر شازند

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 T سطح معناداری Fمقدار 

 11/1 91/4 243/1 11/4 وضعیت ارزش ملک در شهر

211/4 133/1 111/1 
 افزوده وومسکونی)ارزشزمین تجاریقیمت

 وری مناسب(سودآ
11/4 14/1 93/4 912/1 

 12/1 13/4 244/1 19/4 منطقه به نسبت شهر در زمین قیمت نوسان
 14/4 29/11 39/4 3/11 جمع

 
در مقابل  31/14است، نمایانگر این امر است که شهر شازند با میانگین بیان شده 1نتایج نمونه که شامل پنج شاخص در جدول 

تری برخوردار است. در همین راستا آزمون تی با ( از میزان رضایت پایین13)نسبت به میانه  23/11ن با میانگین اجراشهرجدید مه
گردد. بر این می تأییدنیز  های دو شهربرابری واریانسعدم کرده و  ردفرض صفر را  111/1و سطح معناداری  -324/3مقدار 

 است.بوده 93/2ار برابر با عناددو شهر دارای اختالف م هایاساس میانگین

 
 یتیفعال نظام حوزه در شهر دو یهاشاخص ارزش. 2 جدول

 هاشاخص

 شهر
 نتایج آزمون

 شهرجدید مهاجران شهر شازند

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری
T 

 19/1 41/4 13/1 92/2 ساکنان نیازها بانوع ارتباط فعالیت

33/13 111/1 324/3- 

های مختلف به نسبت مناسب کاربری
 مسکونی

22/2 11/1 12/4 993/1 

 22/1 99/2 12/1 34/2 میزان خودکفایی شهر
 11/1 43/4 11/1 34/2 هایابی صحیح کاربریمکان

نسبت مناسب سطح تجاری به 
 مسکونی

91/2 11/1 33/4 14/1 

 39/3 23/11 49/3 31/14 جمع

 
نشان از نتایج نمونه انتخابی در حوزه همبستگی اجتماعی دارد. در شهر شازند رضایت از ارتباط و مراودات اجتماعی با  2جدول 

شهر فت همسایگان باالتر از وضعیت اعتماد، رضایت از وضع همکاری مسئوالن، احساس تعلق، وضعیت فضاهای باز و امید به پیشر
در  31/1با اختالف میانگین  ( نسبت به شهر سنتی19یانه)م 13/12با میانگین  ن، شهرجدیدایاست. بنابر کمتر از میانه و شهر سنتی

و مقدار آزمون  13/1بیشتر از129/1است. نتیجه آزمون فرضیه برابری واریانس دو شهر )سطح معناداری سطح پایین تری قرار گرفته
 دهد.را نشان مید( باشمی 314/1تی 
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 همبستگی اجتماعی حوزه در شهر دو یهاشاخص ارزش. 6 جدول

 هاشاخص

 شهر
 نتایج آزمون

 شهرجدید مهاجران شهر شازند

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری
T 

 11/1 21/4 11/1 49/4 ا همسایگانی برضایت از ارتباط و مراودات اجتماع

111/4 129/1 314/1 

 12/1 11/4 192/1 23/4 شهریانوضعیت اعتماد به همسایگان و هم
میزان رضایت از وضع همکاری مسئوالن برای رفع 

 مشکالت شهر
11/2 191/1 14/2 921/1 

 12/1 23/2 19/1 14/4 وضعیت احساس تعلق شهروندان نسبت به شهر
 49/1 39/2 23/1 99/2 های باز برای گفتگو جمعیعیت فضاها و عرصهوض

 33/1 4 29/1 91/4 امید به پیشرفت شهر و بهبود وضع زندگی
 99/1 13/12 91/1 21/19 جمع

 
ز حد ا کمتر جدیدبین چهار شاخص در نظر گرفته شده برای سنجش میزان وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر  نتایج بررسی شده

رسد؛ که نشان می 29/1ترین میزان یعنی متوسط است. در شاخص وضعیت عملکرد مدیران و مسئوالن برای توسعه شهر به پایین
مایه اجتماعی در شهر دهد که رضایت از سرنشان می 34/1اختالف میانگین طور کلی باشد. بهاز نارضایتی شهروندان از این امر می

 13/1باشد؛ که از می 314/1با سطح معناداری  423/2رسد. مقدار آزمون تی ( می11)نسبت به میانه  99/11 باالتر بوده و به سنتی
در  99/11در شهرجدید به  33/9مقدار تفاوت از  است، اینبزرگتر بوده و فرض صفر )عدم معناداری تفاوت دو شهر( را تأیید کرده

 رسد. می شهر سنتی
 

 های دو شهر در حوزه سرمایه اجتماعیارزش شاخص. 7 جدول

 هاشاخص

 شهر
 نتایج آزمون

 شهرجدید مهاجران شهر شازند

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری
T 

 13/1 99/2 911/1 32/2 هاونیازهای اجتماعی شهروندانهمگنی ارزش

213/1 314/1 423/2 

وضعیت پیوندهای اجتماعی در شهر)پیوندهای 
 کاری، دولتی و خانوادگی(

91/2 11/1 19/2 13/1 

وضعیت عملکرد مدیران و مسئوالن برای 
 توسعه شهر

31/2 19/1 29/1 933/1 

وضعیت اعتماد عمومی شهروندان به نهادها 
 موجود در شهرها

4 12/1 21/2 12/1 

 11/3 33/9 22/3 99/11 جمع

 
شهروندان در امور مشترک، میزان همکاری در مجموع پس از بررسی هر دو شهر از نظر میزان مشارکت شهروندان، مشارکت 

نظرات شهروندان در امور شهری مشخص شد که در شهر جدید مهاجران با شهروندان با نهادهای مسئول و میزان استفاده از 
-که شهری با ساختار سنتی و کهن می 24/11ست و همچنین شهر شازند با میانگین ا به دلیل اینکه شهری نو پا 39/11میانگین 

قرار گیرند. نتیجه  11باالتر از میانه باشد بر این اساس باال بودن روابط مشارکتی مردم در هر دو شهر سبب شده که در سطح 
کند که ، مبنی بر برابری واریانس دو شهر، بیان میولبا تأیید فرضیه ا 492/1برابر  Tو آزمون 493/1آزمون لون با سطح معناداری 

 شهر شازند در وضعیت بهتری نسبت به شهر جدید مهاجران در بحث مشارکت اجتماعی از سوی مردم است.
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 های دوشهر در حوزه مشارکت اجتماعیارزش شاخص. 1 جدول

 هاشاخص

 شهر
 نتایج آزمون

 مهاجراند شهرجدی شهر شازند

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری
T 

 991/1 91/2 22/1 11/4 میزان مشارکت در شهروندان

211/1 493/1 492/1 

 921/1 23/2 13/1 12/4 مشترک امور در شهروندان مشارکت
میزان همکاری شهروندان با نهادهای مسئول 

 در شهر
14/4 42/1 23/2 19/1 

میزان استفاده از نظرات شهروندان در امور 
 شهر توسط شهرداری و مدیران مسئول

12/2 11/1 21/2 12/1 

 13/3 39/11 29/3 24/11 جمع

 

 اقتصادی وضعیت  مدل تحلیلی
ها ها و معرفکنش بین قلمرومها برای شناسایی سهم هر قلمرو و ایجاد مدل علی که بر هروش رگرسیون چندگانه یکی از روش

همبستگی را دهد. در مجموع هدف اصلی این کاربری رگرسیون چند متغیره ایجاد یک ترکیب خطّی است، که حداکثر را نشان می
نی مقادیر متغیر وابسته و اهمیت بیتوان جهت پیشخطی ایجاد شده در این مدل می از ترکیبدهد. با متغییر وابسته نشان می

وضعیت اقتصادی مستقل را در پیش بینی مورد نظر استفاده نمود. به همین دلیل برای تعیین مؤثّرترین معیار بر  ز متغیرهایاهریک 
وضعیت است. ضرایب رگرسیون به دست آمده، سهم نسبی هر معیار را در از این مدل استفاده شدهو مهاجران  هر دوشهر شازند

 .به صورت زیر است 11در جدول وضعیت اقتصادی ی بین معیارها و لدهد. ارتباط عنشان میاقتصادی را 
 

 اقتصادی شهر شازند گام به گام ابعادرگرسیون چندگانه . 3 جدول

 اثر مستقیم
ضریب 

 رگرسیون

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 2Rیافته 
 F Sig fنمره 

ضریب 

 بتا
 T Sig Tنمره 

 112/1 314/19 912/1 113/1 392/999 131/1 132/1 912/1 اشتغالوضعیت اقتصادی
ارزش وضعیت اقتصادی
 ملک

113/1 429/1 413/1 221/429 111/1 113/1 332/13 111/1 

نظام وضعیت اقتصادی
 فعالیتی

292/1 143/1 113/1 134/129 111/1 292/1 943/29 111/1 

 

های وضعیت اقتصادی بین متغیرباشدکه مقدار ضریب همبستگی می مزمانرگرسیونی بکار رفته در این پژوهش روش همدل
درصد و نظام 11درصد، ارزش ملک 91طوری که اگر مقدار این ابعاد افزایش یابد، میزان بعد اشتغال شهر شازند محاسبه شد به

نجام رگرسیون، بررسی رای اهای الزم بیکی از پیش شرطشود. سبب بهبود وضع اقتصادی شهر شازند میدرصد  29فعالیتی 
 13کمترین و بیشترین آن اشتغال با درصد  42لک به میزان متغیر ارزش م 11معناداری آنوای رگرسیون است که با توجه با جدول 

یر رات متغسطح معناداری مؤید مناسب بودن معیارها جهت تعیین تغییبینی وضعیت اقتصادی شهر شازند را دارد. توانایی پیشدرصد 
و  نسبت به بقیه ابعاد تی کمتردست آمده، از آزمون مشخص شد که متغیر ارزش ملک با مقدار ی است. با توجه به نتیجه بهقتصادا

های اشتغال و نظام فعالیتی با بیشترین ضریب بتا تأثیر را بر متغیر اقتصادی دارد. همچنین متغیر ینترضریب بتای استاندارد کمبا 
 است.تی و سطح معناداری بیشترین تأثیر را در بعد اقتصادی شهر شازند داشتهماره استاندارد و مقدار آ
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 شازند شهر یاقتصاد تیوضع یلیتحل مدل .3 شکل

 
برآورد شد که نتیجه آن قابل ( RMSEA= 12/1)مقدار  Amos24مدل در نرم افزار دست آمده از خروجی با توجه به نتایج به

مدل مطلوب و قابل قبول باشد تا مدل مورد نظر  19/1باشد. که این مقدار باید کمتر از مدل اقتصادی شهر شازند می بودن قبول
نظر که از این نظر مدل مدل خوبی به =CFI) 93/1به دست آمد) 9/1)برازش تطبیقی( آن باالتر از  CFIذکر گردد. و همچنین 

 رسد.می
های وضعیت مقدار ضریب همبستگی بین متغیرمهاجران  جدیدبرای وضعیت اقتصادی شهر رفته در مدل رگرسیونی بکار      

 33درصد، ارزش ملک  23طوری که اگر مقدار این ابعاد اگر افزایش یابد، میزان بعد اشتغال اقتصادی شهر جدید محاسبه شد به
بین مجموعه معیارهای دهد ین مقدار نشان میود. اشدرصد سبب بهبود وضع اقتصادی شهر جدید می 29درصد و نظام فعالیتی 

ه های الزم برای انجام رگرسیون، بررسی معناداری آنوای رگرسیون است که با توجه بهمبستگی وجود دارد. یکی از پیش شرط
ضعیت ینی وبتوانایی پیش درصد 11کمترین و بیشترین آن را نظام فعالیتی با  درصد 41متغیر ارزش ملک به میزان  12جدول 

تعیین تغییرات اقتصادی شهر است. با توجه به سطح معناداری نشان از مناسب بودن معیارها جهت را دارد.  اقتصادی شهر جدید
و بوده  کمتر 13/1و سطح معناداری آن از با مقدار تی کمتر  ارزش ملکدست آمده، از آزمون مشخص شد که متغیر نتیجه به
با بیشترین ضریب بتا استاندارد و مقدار  اشتغال و نظام فعالیتیی دارد. همچنین یر را بر متغیر اقتصادن تأثتریکم بتا استانداردضریب 

 است.آماره تی و سطح معناداری بیشترین تأثیر را در بعد اقتصادی شهر جدید مهاجران داشته
 

 ر جدید مهاجرانشه یاقتصاد یارهایمع چندگانه یخط ونیرگرس. 81 جدول

 ثر مستقیما
ضریب 

 رگرسیون

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 2Rیافته 
 F Sig fنمره 

یب ضر

 بتا
 T Sig Tنمره 

 121/1 293/42 239/1 111/1 121/319 339/1 339/1 239/1 اشتغالوضعیت اقتصادی
ارزش وضعیت اقتصادی
 ملک

331/1 413/1 239/1 119/123 112/1 331/1 134/23 111/1 

نظام وضعیت اقتصادی
 فعالیتی

293/1 113/1 399/1 213/132 149/1 293/1 213/32 139/1 

است که این نیز برآورد شده CFI=0/94است. مقدار برآورد شده RMSEA=0/06مقدار  در مدل وضعیت اقتصادی شهر جدید
در این بین مردم شهر جدید مهاجران از  مهاجران است.دهنده مطلوبیت مدل تحلیلی وضعیت اقتصادی شهر جدید مقادیر نشان
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ن موضوع است که مردم از آن به نسبت . و معنادار نبودن معیار ارزش ملک مؤید ایدارند ضعیت ملک در شهر خود رضایتارزش و و

 هستند. ناراضی

 
 مهاجران دیجد شهر یاقتصاد تیوضع یلیتحل مدل. 4 شکل

 

 عیاجتمابعد یلی مدل تحل

های مقدار ضریب همبستگی بین متغیراز نتایج رگرسیونی همزمان بکار رفته در وضعیت اجتماعی شهر شازند مشخص شد که 
درصد، سرمایه  91طوری که مقدار این ابعاد اگر افزایش یابد، بعد همبستگی اجتماعی وضعیت اجتماعی شهر شازند محاسبه شد به

این دهد شود. این مقدار نشان میدرصد سبب بهبود وضع اجتماعی شهر شازند می 92ارکت اجتماعی درصد و مش 21اجتماعی 
های الزم برای . یکی از پیش شرطتری وجود دارددهد بین مجموعه معیارهای مستقل و وابسته همبستگی قویمقدار نشان می

کمترین درصد  31یر سرمایه اجتماعی به میزان متغ 12ا جدول یون است که با توجه بانجام رگرسیون، بررسی معناداری آنوای رگرس
بینی وضعیت اجتماعی شهر شازند را دارد. سطح معناداری نشان از توانایی پیشدرصد  92و و بیشترین آن را همبستگی اجتماعی با 

تعیین تغییرات معیارها جهت  ی نشان از مناسب بودنسطح معنادار مناسب بودن معیارها جهت تعیین تغییرات اجتماعی شهر است.
با بیشترین ضریب بتا استاندارد و  هر سه شاخص مذکوراجتماعی شهر است. با توجه به نتیجه به دست آمده، از آزمون مشخص شد 

 است.داشته شازندشهر  اجتماعیمقدار آماره تی و سطح معناداری بیشترین تأثیر را در بعد 

 
 شازند شهر یاجتماع یارهایمع چندگانه یخط ونیرگرس. 88 جدول

 
در نتایج مدل تحلیلی وضعیت اجتماعی شهر شازند هر دو برآورد مورد نیاز مطلوبیت و قابل قبول است. این درحالی است که 

باید باالتر از  CFI. مقدار  19/1باید کمتر از RMSEAاست. که مقدار برآورد شدهCFI= 0/93و   RMSEA= 0/06شاخص 
 باشد. 9/1حد مجاز 

 مستقیماثر 
ضریب 

 رگرسیون

ضریب 

 ینتعی

ضریب تعیین 

 2Rتعدیل یافته 
 F Sig fنمره 

ضریب 

 بتا
 T Sig Tنمره 

همبستگی  وضعیت اجتماعی
 اجتماعی

912/1 924/1 921/1 111/1114 111/1 912/1 122/34 
111/1 

 119/1 992/41 219/1 111/1 912/339 399/1 311/1 219/1 سرمایه اجتماعیوضعیت اجتماعی
مشارکت وضعیت اجتماعی
 عیاجتما

923/1 191/1 129/1 494/392 114/1 923/1 112/31 122/1 
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 شازند شهر یاجتماع تیوضع یلیتحل مدل. 5 شکل

 
جتماعی شهر های وضعیت اتگی بین متغیرمقدار ضریب همبسنتایج وضعیت اجتماعی شهر جدید مهاجران مشخص شد که  از

درصد و  93سرمایه اجتماعی درصد،  91طوری که مقدار این ابعاد اگر افزایش یابد، بعد همبستگی اجتماعی جدید محاسبه شد به
دهد بین مجموعه معیارهای شود. این مقدار نشان میدرصد سبب بهبود وضع اجتماعی شهر جدید می 99مشارکت اجتماعی 

های الزم برای انجام رگرسیون، بررسی معناداری آنوای رگرسیون است که با کی از پیش شرطتری وجود دارد. یستگی قویهمب
درصد توانایی  29درصد کمترین و بیشترین آن را مشارکت اجتماعی با  24تغیر سرمایه اجتماعی به میزان م 14توجه با جدول 

مناسب بودن معیارها جهت تعیین تغییرات اجتماعی شهر سطح معناداری نشان از  د. را دار جدیدبینی وضعیت اجتماعی شهر پیش
است. با توجه به نتیجه به دست آمده، از آزمون مشخص شد هر سه شاخص مذکور با بیشترین ضریب بتا استاندارد و مقدار آماره 

 ست.اشتهتی و سطح معناداری بیشترین تأثیر را در بعد اجتماعی شهر جدید مهاجران دا
 

 جدید مهاجران شهر یاجتماع یارهایمع چندگانه یخط ونیرگرس. 85 جدول

 اثر مستقیم
 ضریب

 رگرسیون

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 2Rتعدیل یافته 
 F Sig fنمره 

ضریب 

 بتا
 T Sig Tنمره 

همبستگی  وضعیت اجتماعی
 اجتماعی

911/1 231/1 239/1 334/332 111/1 911/1 993/43 
111/1 

 111/1 319/21 939/1 111/1 124/329 241/1 241/1 939/1 سرمایه اجتماعیوضعیت اجتماعی
مشارکت اعیوضعیت اجتم

 اجتماعی
992/1 291/1 292/1 431/112 111/1 992/1 321/32 

111/1 

برای مدل ست که این مقدار برآورد شده ا 19/1 از کمتر RMSEAدر مدل تحلیلی وضعیت اجتماعی شهر جدید مهاجران مقدار 
مدلی مطلوب و خوب  CFIباشد. این در حالی است که مدل از نظر مقدار ودن مدل میده و بیانگر مطلوب و قابل قبول ببومناسب 

 برآورد شوند.ی قابل قبول و مطلوب محسوب شود، باید هر دو مقدار نیز در حد مطلوب شود که برای این که مدل، مدلمحسوب می
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 مهاجران دیجد شهر یاجتماع تیوضع لیتحل مدل. 6 شکل

 یجهتن
شهرهای است. بر این اساس، تبدیل شدهو مدیریت شهری  ریزیبرنامه ترین موضوعاتیدییکی از کلبه امروزه شهرهای جدید 

ین در حالی است که، تمامی موضوعات شهرهای د. انرا ارائه دهای د راهکارهای بهینهنبتوان تا مدیران شهری ندشدسبب جدید 
است آن هم بدون مطالعه پیشینه این نوع شهرها که آیا این تحمیل شدههای در حال توسعه جدید از سوی دنیای غرب به کشور

بی این شهرها در رابطه با مکانیا موضوعات مطالعاتی در مورد آیاکه و ایند. ند موفق عمل کننتوانکشور ایران می شهرها در
دارای خصوصیات و کیفیت زندگی  شهروندان کشور ایران،است. گرفتهقی و کیفیت زندگی شهروندان صورت وصیات اخالخص

کشور ایران با ورود طور، و همینساختار سنتی است. دارای رها و کشورهای دیگر هستند. اکثر شهرهای ایران متفاوتی نسبت به شه
تمدن غربی وارد شهرسازی سنتی ایران و این نوع شهرسازی از ن با شهرها و شهرسازی جدید و مدرنی مواجه شد، به دنیای مدر
با شهرسازی مدرن،  منطبق شدنکه فرصت مناسبی برای سبب شد تا مفاهیم شهرسازی سنتی پیش از آن موضوعشد. همین 

-با قواعد پیشین هم این دگرگونی در شکل شهرها .توجهی قرار گیردیهای جدید آن را بیابد مورد بآوریمدرنیسم و آشنایی با فن

و سبب از بین رفتن نظم و معنای پیشین شهرهای امروزی شد. با توجه گسیختگی انسجام خوانی نداشتند بیش از پیش باعث از هم
های ست از گذشته، و فقدان اندیشهگرایی و گسرو سیمای شهرهای امروزی در کشور با دومسئله عمده؛ غربهای پیشبه دگرگونی

گیری آن از شهر سنتی، شکل هایترین مشخصهاز مهمحیح اصول و مفاهیم شهرسازی سنتی مواجه شد. قوی و عدم درک ص
ها دارد. درک مفاهیم عمیق در فرهنگ و اندیشه اییک فضای فرهنگی است. اصول حاکم شهرسازی سنتی ریشهبا درون 

-بر این اساس برنامهزمینه رشد این مفاهیم است.  گیناخت و درک محیط اجتماعی و دیدگاه خاص فرهنشهرسازی سنتی بدون ش

هستند تا با ارائه راهکارهای مطلوب در مورد شهرهای جدید ساخته شده سطح کیفیت زندگی ساکنان و شهروندان ریزان در تالش 
درصد، و  91اجتماعی شهروندان شهر شازند  همبستگیشد که  در مقایسه هر دو شهر مشخص را به وضعیت مطلوبی هدایت کنند.

توان وضعیت اجتماعی که نقطه قوتی برای شهر در همین جهت می باشد.درصد می 91اجتماعی شهروندان شهرجدید همبستگی 
ها با آزمون لون بنابراین، در پژوهش حاضر، در مقایسه واریانس. بکار بردشازند است برای تقویت وضعیت اجتماعی شهر جدید 

در مقابل شهرجدید  31/14نگین شهر شازند با میاکه  و مهاجران نمایانگر این امر است، معیار نظام فعالیتی در دو شهر شازند
تری برخوردار است. در همین راستا آزمون تی با مقدار ( از میزان رضایت پایین13)نسبت به میانه  23/11مهاجران با میانگین 

گردد. بر این اساس های دو شهر نیز تأیید میفرض صفر را رد کرده و عدم برابری واریانس 111/1طح معناداری و س -324/3
بوده است. این در حالی است که، معیار ارزش ملک در مدل تحلیلی  93/2های دو شهر دارای اختالف معنادار برابر با میانگین

 نیز نمایانمدل و در ( است( 121/1بوده )کمتر  13/1ن )سطح معناداری آن از ودان به دلیل معنادار باقتصادی شهرجدید مهاجر
استان مرکزی هستند و  های همجوارشهر شازند وجود دارد تمامی کارکنان این صنایع از استان با وجود صنایع بزرگی که دراست. 
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ل، مردم شهر شازند بر . با این حاشازند نیستند بوده که چرا کارکنان صنایع از مردم بومی شهر معترض مردم نسبت به این موضوع

پیشرفت زیادی نسبت به شهر  یگیر،ا با وجود مسئوالن دلسوز و پمعروف بوده بعده این باورند که شهر جدید که اوایل به شهرک
که باعث  دانندمیری گدارای روحیه مطالبهرا ردم و شهروندان شهر جدید مو اینکه در مقابل مردم شهر شازند، داشته است.  شازند

که شهر جدید به  این باور بودند؛ برشهروندان شهر شازند  همانند شهر جدید پاسخگو بودن مدیران شهری شده است. شهروندان
به گفته یکی از شهروندان شهر جدید؛  مرور زمان پیشرفت کرده و امید به بهبود وضع زندگی شهروندان نیز در آن وجود دارد.

-یا هندرود است که دولت می ترین شهر به شازند شهر کوچکی به نام توره وبوده است، در حالی که نزدیک اشتباهکامالًاحداث آن 

توانست مکانیابی شهر جدید را در این شهرها انجام دهد و متحمل این همه هزینه نشود و از طرفی هم باعث پیشرفت و آبادانی هر 
را  توان دلیل این امراست. که مییشرفت نکرده بلکه از میزان موفقیت آن نیز کاسته شدهتنها پ شد.دو شهر هم توره و شازند می

شهر سنتی از لحاظ اقتصادی در مقایسه با شهر جدید از قبیل، اشتغال و نظام فعالیتی موفقیت  .دانست مکانیابی نامناسب شهرجدید

عی، سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی دارای تفاوت قابل چندانی نداشته است اما در بحث وضعیت اجتماعی؛ همبستگی اجتما
همچنین پس از بررسی میزان مشارکت شهروندان، مشارکت شهروندان در امور مشترک، میزان همکاری ای است. مالحظه

ن با شهروندان با نهادهای مسئول و میزان استفاده از نظرات شهروندان در امور شهری مشخص شد که در شهر جدید مهاجرا
-که شهری با ساختار سنتی و کهن می 24/11ا میانگین به دلیل اینکه شهری نو پا است و همچنین شهر شازند ب 39/11میانگین 

بنابراین با قرار گیرند.  11باشد بر این اساس باال بودن روابط مشارکتی مردم در هر دو شهر سبب شده که در سطح باالتر از میانه 
جتماعی شهر جدید گام توان با مطالعه در وضعیت اجتماعی شهر سنتی در جهت ارتقا وضعیت اهش، میدر نظر گرفتن هدف پژو

عنوان مکملی برای تقویت وضعیت توان از آن بهبرداشت و همچنین با بررسی و مطالعه در مورد وضعیت اقتصادی شهر جدید می
 اقتصادی شهر سنتی استفاده کرد.

  نابعم
 شهرسازی و معماری تاریخ کنگره مقاالت مجموعهتحلیلی از شهرسازی معاصر ایران؛ مطالعه موردی: شاهین شهر. (. 1423احمدی، حسن )

 .322-341، 2، کشور فرهنگی میراث سازمان ن،ایرا
(، 42) 9، شهری مدیریت مطالعات .تحلیل جایگاه شهرهای جدید در نظام فضایی کالنشهر تهران. (1491علیپور، حسین و سبحانی، نوبخت )

111-111. 
رت ایجاد شهرهای جدید در نظام شهری ایران. (. بررسی ضرو1491زاده دلیر، کریم و پورمحمدی، محمدرضا و سیدفاطمی، سیدمجید )حسین

 .19-1(، 49)11، ریزیبرنامه و جغرافیا
 فصلنامهها و مشکالت شهرهای جدید و میزان موفقیت آنها در ایران: شهر جدید سهند. رزیابی چالش(. ا1499قرخلو، مهدی و عابدینی، اصغر )

 .191-113(، 1)14، انسانی علوم مدرس
پذیری و تحقق آن در دو محله سنتی و جدید؛ (. ارزیابی تطبیقی معیارهای سنتی و جدید اجتماع1493نژاد، مهدی و شریفیان، زهرا )حمزه

 .99-21(، 21) 2، اسالمی شهرایرانیدی: محله جلفا، سپاهان شهر اصفهان. مطالعه مور
 مطالعات(. سنجش سطح پایداری محالت شهر اردبیل با تأکید بر محالت با هسته های روستایی. 1494محمدی، علیرضا و پاشازاده، اصغر )

 .13-31(، 11)4، شهری
(. نقش نوشهرها در توسعه منطقه ای) مطالعه موردی: شهر جدید مهاجران در منطقه اراک(. پایان نامه کارشناسی ارشد 1424شاملو، خالقعلی )

 رافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.جغ
 مهاجران.(. بروشور طرح های در دست مطالعه و اجرای شرکت عمران شهر جدید 1499شرکت عمران شهرهای جدید )

 .113-94  ،(1)1 ،اسالمی ایرانی شهر .یزد شهر مدرن شهرسازی در سنتی شهرسازی الگوهای نقش .(1499) علی شماعی،
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