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چكیده

از  بزرگ،  شهرهای  به  مهاجرت  کنترل  و  جمعیت  بی رویه  رشد  مهار  باهدف  ایران  در  جدید  شهرهای  ایجاد  سیاست 
سال1364 تصویب شد. اهداف اصلی ایجاد شهرهای جدید، توزیع متناسب جمعیت در منطقه شهری موردنظر، تمرکززدایی 
از کالن شهر موردنظر، ارتقاء معیارهای زیستی و خدماتی، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت زمین و مسكن می باشد. در 
این تحقیق به منظور تعیین شاخص های ایجاد شهر جدید به روش دلفی نظرات افراد خبره و کارشناسان بررسی و گردآوری 
شد و برای ارزیابی و وزن دهی معیارهای به دست آمده از روش AHP استفاده شده است. برای این کار مقادیر به دست آمده 
را وارد نرم افزار Expert Choice 11 نموده و نتایج استخراج شد. در ادامه به صورت میدانی نظرات جامعه آماری نسبت به 
شاخص هایی که بیشترین وزن را داشتند، با ابزار پرسشنامه و مصاحبه بررسی و در نرم افزار SPSS میزان دستیابی به اهداف 
ایجاد شهرهای جدید بررسی شد. در این تحقیق مشخص شد که اهداف کالبدی در ایجاد شهر جدید بیشترین وزن را نسبت 
به اهداف اقتصادی و جمعیتی داشته و اهداف اقتصادی در رتبه دوم قرار می گیرد. در واقع با ایجاد زیرساخت های الزم در 
شهر جدید در اهداف کالبدی زمینه برای ایجاد اهداف اقتصادی مهیا خواهد شد. با توجه به یافته های تحقیق و نظر کارشناسان 
این امر، درصورتی که اهداف کالبدی و اقتصادی در هر شهر جدید به خوبی ایجاد شود و ساکنین از آن رضایت داشته باشند، 
اهداف جمعیتی به دنبال آن خواهد آمد و می توان امیدوار بود که اهداف ایجاد شهر جدید حاصل شود. نتایج به دست آمده در 
این تحقیق نشان می دهد که شهر جدید پردیس تا حدودی توانسته است به اهداف طرح تفصیلی دست پیدا نموده، ولی ناکافی 
بودن زیرساخت های ایجادشده و عدم تناسب تعداد مشاغل و تعداد خانوار و عدم رونق و پویایی اقتصاد پایه در شهر، سبب 

ایجاد وابستگی به مشاغل خارج شهر شده و به نظر می رسد نتوانسته است به اهداف افق طرح دست پیدا نماید.

واژه های کلیدی: شهر جدید، تكنیک AHP، شاخص کالبدی، اهداف ایجاد شهر جدید
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1- مقدمه
دنیا  نقاط  اقصی  در  تاریخی،  مختلف  دوره های  در 
آن ها  که  احداث  شده اند  مختلف  اهداف  با  شهرهایی 
اجتماعی  جدید،  شهر  نامید.  جدید  شهرهای  می توان  را 
خوداتکا با جمعیت و مساحت مشخص، فاصله ای معین از 
مادرشهر، با برنامه ریزی از پیش تعیین شده، اهداف معین و 
همچنین برخوردار از تمامی تسهیالت الزم برای یک محیط 
دارد.  اساسی  اختالف  حومه  با  جدید،  شهر  است.  مستقل 
زیرا حومه یک ناحیه مجزای مسکونی است که ساکنان آن 
شهر جدید  اما  می کنند،  آمدوشد  دورتر  شهر  به  کار  برای 
باید همه عملکردهای شهری را با اندازه معینی داشته باشد 

)سرور،1396(.

شهرهای جدید پس از جنگ جهانی دوم، الگویی برای 
محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مشکالت  حل  به  کمک 
شهرهای بزرگ بودند، این نظریه نه فقط در کشورهایی که 
به سرعت شهرنشین شدند، بلکه برای اهدافی همچون ایجاد 
قطب رشد، جذب سرریزهای جمعیتی، انتقال مراکز سیاسی 
- اداری، عدم تخریب زمین های کشاورزی، توسعه نواحی 
ایجاد  )اسماعیل زاده،2:1382(.  گرفته شد  به کار  و...  عقب مانده 
ازجمله  متعددی  دالیل  به  تاریخ  طول  در  جدید  شهرهای 
است،  بوده  متداول   ... و  اقتصادی، جمعیتی  امنیتی،  دالیل 
اما پس از انقالب صنعتی شهرهای جدید با سبک و سیاقی 
متفاوت از پیش ساخته شدند )قرخلوو عابدینی،166:1388(. ایجاد 
فرصت های شغلی، نقش مهمی در جذب جمعیت و فرآیند 

توسعه شهرهای جدید دارد.
برای  اساسی  و  پایه  به عنوان  جدید  شهرهای  الگوی 
است.  انتخاب شده  بزرگ  پاالیش شهرهای  و  سازماندهی 
این شهرها در مدل های مختلف اقماری، مستقل، بازسازی 
استرالیا،  آمریکا،  اروپا،  در  اداری - سیاسی  و  پایدار  شده، 
آسیا و آفریقا برنامه ریزی و ساخته شده اند ) زیاری،1:1385(. 
سرریز  جذب  می توان  را  جدید  شهرهای  ایجاد  از  هدف 
جمعیتی شهرها، کاهش بار فعالیت های اقتصادی مادرشهر، 
توسعه ناحیه ای و استفاده از منابع طبیعی و همچنین توزیع 

بهینه جمعیت عنوان کرد. به این ترتیب، در واقع این شهرها 
برای کمک به حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی و محیطی 

شهرهای بزرگ به وجود آمدند. 
از  بیش  تمرکز  مگالوپلیسیا  به  پاسخی  جدید  شهرهای 
حد جمعیت و فعالیت های اقتصادی درون شهرهای بزرگ 
بوده اند (Eddie and Hui.2003:424). در ایران رشد سریع جمعیت 
سرریز  هدایت  لزوم  و  کشور  بزرگ  شهرهای  در  شهری 
جمعیت و فعالیت های اقتصادی در آینده از شهرهای بزرگ 
مانند تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد به سوی شهرهای 

جدید، ایجاد آن ها را ضروری ساخته است )آتش،1377: 1(.
عبارتند  که  تهران  کالن شهر  اطراف  جدید  شهر  چهار 
اهدافی  چنین  با  نیز  هشتگرد  و  اندیشه  پردیس،  پرند،  از 

طرح ریزی و احداث شده اند. 
ناحیه  در  جمعیت  برنامه ریزی شده  و  مناسب  توزیع 
کالن شهر  جمعیت  سرریز  هدایت  طریق  از  تهران  شهری 
عمده  سیاست های  جمله  از  جدید  شهرهای  به  تهران 
است.  بوده  تهران  اطراف  جدید  شهرهای  توسعه  و  ایجاد 
از جمله  و  موفقیت شهرهای جدید  میزان  دیگر،  از سوی 
شهرهای جدید اطراف تهران به عوامل زیادی بستگی دارد 
جدید  شهرهای  موفقیت  درجه  می توان  دیگر  به عبارت  و 
آن ها،  برای  تعیین شده  پیش  از  اهداف  به  دستیابی  در  را 
ارزیابی  این ها  مانند  و  اشتغال  و  اهداف جمعیتی  از جمله 
جدید  شهرهای  در  زندگی  کیفیت های  به  بی توجهی  کرد. 
افراد  تمایل  عدم  سبب  اصلی،  کیفیت های  به خصوص 
از  بسیاری  و  سرزندگی  کاهش  مهاجرت،  سکونت،  به 
مشکالت دیگر خواهد شد. این موضوع از این نظر اهمیت 
سبب  جدید  شهرهای  اصلی  کیفیت های  سنجش  که  دارد 
غیره  و  مکان  حس  هویت مندی،  ایجاد  و  سکونت  ارتقاء 
به  پاسخگویي  پي  تحقیق در  این  )سرور،1396(.  خواهد شد 

سؤاالت اصلي زیر است:
اّول: از نظر کارشناسان خبره برنامه ریزی شهری، کدام یک 
از شاخص ها اهمیت باالتری برای جمعیت پذیری و ایجاد 

سرزندگی و احساس تعلق در شهرهای جدید دارند؟
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دّوم: ازنظر مردم ساکن در شهرهای جدید کدام شاخص ها 
توانسته اند بیشترین اثرگذاری و بازخورد را برای رسیدن به 

اهداف ایجاد شهرهای جدید داشته باشند؟
از  بهره گیری  و  جدید  شهرهای  عملکرد  ارزیابی  البته 
نتایج این امر می تواند در برنامه ریزی شهری و شهرسازی 

شهرهای جدید راهگشا باشد.

2- منطقه موردمطالعه
در  تهران  شرق  کیلومتری   35 در  پردیس  جدید  شهر 
مسیر جاده ترانزیت ارتباطی تهران به مازندران قرارگرفته و 
از شمال به سلسله جبال البرز، از غرب به منطقه جاجرود، 
از جنوب به روستای کرشت و از شرق به بومهن محدود 
می شود. این شهر دارای حدود 2000 هکتار وسعت بوده و 
پلیس  آتش نشانی،  تجاری،  متعدد  مراکز  همچون  امکاناتی 
شهر  این  در  هم اکنون  و....  رانندگی  و  راهنمایی  انتظامی، 
و  مهم ترین  به عنوان  پردیس  فناوری  پارک  هستند.  فعال 

این  مجاورت  در  ایران  بین المللی  فناوری  پارک  اولین 
سرشماری  در  شهر  این  است.جمعیت  واقع شده  شهر 
 1390 سال  در  و  بوده  نفر   25360 بالغ بر   1385 سال 
است. رسیده  نفر   73363 به   1395 سال  در  و   37257  به 

به این معنا که درصد رشد جمعیت در این شهر از 8 درصد 
در سال 85 به 14/5 درصد در سال 95 رسیده است.

ازجمله طرح های در دست احداث این شهر می توان به 
پروژه مترو به طول 20 کیلومتر اشاره کرد که  آینده ای روشن 

را برای پردیس رقم خواهد زد.

3- مواد و روش پژوهش
روش های  دسته  در  تحقیق  این  در  پژوهش  روش 
روش های  از  آن  در  که  می گیرد  قرار  تحلیلي  و  توصیفي 
استفاده  شده   نیز  مصاحبه  و  پرسشنامه  مبتني بر  پیمایشي 
بوده  میدانی  و  اسنادی  به صورت  داده ها  گردآوری  است. 
جدید  شهر  ساکنان  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه  است. 

نگاره1: موقعیت محدوده موردمطالعه در استان تهران و شهرستان پردیس
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آمار سرشماری73363  براساس آخرین  که  پردیس هستند 
نفر بوده اند. از آنجا که محدوده مورد مطالعه گسترده است و 
جمع آوری اطالعات از همه جامعه آماری ممکن نیست، از 
جامعه آماری نمونه گیری شد. از روش کوکران برای محاسبه 
حجم نمونه استفاده شد که با سطح معناداری 95درصد 450 

محاسبه شد.
و  تکنیک ها  از  تحقیق  شاخص های  انتخاب  برای 
استفاده شده  محتوا  تحلیل  روش  و  کیفی  تحقیق  ابزارهای 
است. به این طریق که با مراجعه به تحقیقات و منابع مرتبط 
با موضوع و مطالعه پیشینه تحقیق، شاخص های پرتکرار و 

مهم جمع آوری شد. 
از  موردنیاز  داده های  و  اطالعات  جمع آوری  از  پس 
پرسشنامه  تهیه  به  اقدام  مربوطه  نهادهای  و  سازمان ها 
این  شد.  معیارها  از  گروه  هر  برای  دودویی  مقایسه ی 
متخصصین  اختیار  در  دلفی  روش  از  استفاده  با  جداول 
بعد  و  قرارگرفته  شهری  برنامه ریزی  و  شهرسازی  خبره 
 EXCEL نرم افزار  از  استفاده  با  ایشان  نظریات   میانگین 
معیارهای  وزن دهی  و  ارزیابی  به منظور  شد.  محاسبه 
کار  این  برای  شد.  استفاده   AHP روش  از  به دست آمده، 
 Expert Choice11 نرم افزار  وارد  را  به دست آمده  مقادیر 
نظر  ارزیابی  برای  همچنین  شد.  استخراج  نتایج  و  نموده 
مردم ساکن در شهرهای جدید، شهر جدید پردیس انتخاب 
شد. در مطالعات پیمایشی و میدانی از پرسشنامه، مصاحبه 
در شهر  اقتصادی  و  اجتماعی  کالبدی  مشاهده وضعیت  و 

جدید پردیس استفاده  شده است. 
جدید  شهر  ساکنین  رضایت مندی  میزان  اینکه  برای 
پردیس را نسبت به معیارهای تهیه شده و اینکه آیا معیارهایی 
که ازنظر افراد خبره از وزن باالتری برخوردارند، در عمل 
خیر،  یا  دارند  بیشتری  بهره مندی  آن  از  نیز  ساکن  افراد 
پنج  امتیازدهی  مدل  از  و  شده  پرسشنامه  تهیه  به  مبادرت 
به وسیله  نتایج  و  شد  استفاده  پرسشنامه  در  لیکرت  کمیتی 

نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.

4- یافته های تحقیق
نظر  از  که  می شود  مطرح  سؤال  این  اول  مرحله  در 
کارشناسان خبره برنامه ریزی شهری، کدام یک از شاخص ها 
جمعیت پذیری  و  ایجاد  برنامه ریزی،  برای  باالتری  اهمیت 
شد تهیه  پرسشنامه ای  بنابراین  دارد.  جدید  شهر   یک 
و از این افراد خواسته شد تا نظرات خود را اعالم نمایند 
مدیران  و  دانشگاه  اساتید  از  نفر   20 شامل  خبره  )افراد 
تحصیلی  مدارک  بودند.  امدادی  و  خدماتی  دستگاه های 
بوده  کارشناسی  و  ارشد  کارشناس  دکتری،  شامل  ایشان 

است(.
در مرحله دوم از روش دلفی  با جمع بندی نظرات ایشان 
در سه مرحله جدول شماره 1 حاصل شد که شامل معیارها 
و زیرمعیارهایی است که این گروه بر روی آن ها اتفاق نظر 

بیشتری داشتند.
در مرحله سوم با استفاده ازروش دلفی پرسشنامه مقایسه ی 
به اخذ  مبادرت  تهیه و  از معیارها  برای هر گروه  دودویی 
این  از  هرکدام  اهمیت  تعیین  به منظور  خبره  افراد  نظرات 

معیارها و زیرمعیارها شد.
و همچنین در مرحله چهارم روش دلفی با استفاده از نرم افزار 
Expert Choice 11 وزن هرکدام از این معیارها و زیرمعیارها 

باهم مقایسه و نظرات مربوطه استخراج شد.
برای مقایسه هرکدام از معیارها و زیرمعیارها در جداول، 
مقایسه های  شد.  استفاده  ال ساعتی  کمیتی   9 مقیاس  از 
دوبه دو در یک ماتریس n*n  ثبت می شوند و این ماتریس، 
 A=[aij] n*n ،ماتریس مقایسه دودویی معیارها و زیرمعیارها 

نامیده می شود. 
عناصر این ماتریس همگی مثبت بوده و با توجه به اصل 
شروط معکوس در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )اگر اهمیت 
i نسبت به j برابر  باشد، اهمیت عنصر j نسبت به i برابر 
با  خواهد بود(. در هر مقایسه دودویی، دو مقدار عددی 
aij و  را خواهیم داشت. در جدول )2( مقایسه دودویی 

معیارها را -در این تحقیق- خواهیم داشت.
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جدول1: هدف، گزینه ها، معیارها و زیرمعیارهای تحقیق
زیر معیارهامعیارهاگزینه هاهدف

ف ایجاد شهرهای جدید
میزان دستیابی به اهدا

اهداف کالبدی

کارکردهای مکانی و یکپارچگی

رضایتمندی از دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی

قابلیت دسترسی به بازار و مراکز اقتصادی برتر

فاصله زمانی تا دسترسی به مرکز استان

رضایت از میزان دسترسی به خدمات

تجهیزات و امکانات شهری

تعداد پارک عمومی به ازاء هر 10 هزار نفر

تعداد ایستگاه آتش نشانی به ازاء هر 10 هزار نفر

تعداد کالنتری و پلیس امنیت

تعداد اماکن ورزشی به ازاء هر10  هزار نفر

تعداد مراکز درمانی به ازاء هر 10 هزارنفر

تعداد پمپ بنزین به ازاء هر 10 هزار نفر

اهداف اقتصادی

ایجاد اشتغال

درصد باسوادی

درصد افراد مستأجر

درصد افراد فعال بالقوه)64 - 16ساله(

درصد افراد فعال بالفعل

درصد افراد بیکار

درصد افراد شاغل در بخش خصوصی

درصد افراد شاغل در بخش دولتی

فرصت های اشتغال

درصد مشاغل صنعتی

درصد مشاغل کشاورزی

درصد مشاغل خدماتی

اهداف جمعیتی و اجتماعی

توزیع و جذب جمعیت

مهاجر از تهران

مهاجر از اطراف شهر

مهاجر از سایر استان ها

مشارکت اجتماعی

مشارکت در فعالیت های محلی

مشارکت در فعالیت های مذهبی

مشارکت در فعالیت های فرهنگی و تفریحی

حس تعلق

نشاط در زندگی

رضایت از زندگی
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خبره  افراد  و  کارشناسان  نظرات  میانگین  ماتریس  این 
است که جدول مقایسه دودویی معیارها را تکمیل نموده اند. 
حال این اعداد را با کمک نرم افزار Expert Choice مقایسه 

نموده و وزن هرکدام را به دست می آوریم.
 W1 = 0.315 ضریب اهمیت کارکردهای مکانی و یکپارچگی

W2= 0.361  ضریب اهمیت تجهیزات و امکانات شهری
W3= 0.117 ضریب اهمیت ایجاد اشتغال

W4=0.117 ضریب اهمیت فرصت های اشتغال
W5= 0.055 ضریب اهمیت توزیع و جذب جمعیت

W6=0.034 ضریب اهمیت مشارکت اجتماعی
اهمیت  ضریب  تحقیق  این  در  کارشناسان  ازنظر 
تجهیزات و امکانات شهری شامل زیرمعیارهای پارک های 
عمومی، ایستگاه آتش نشانی، تعداد کالنتری و مراکز پلیس، 
به  نسبت  پمپ بنزین،  تعداد  درمانی،  مراکز  اماکن ورزشی، 
البته  است.  بوده  برخوردار  باالتری  وزن  از  معیارها  دیگر 
معیارهای  زیر  با  مکانی  کارکردهای  معیار  کمی  بافاصله 
بازار، به  دسترسی  حمل ونقل،  وسایل  از   رضایت مندی 

فاصله تا مرکز استان و میزان خدمات ارائه شده در شهر نیز 
از وزن باالیی برخوردار هستند. البته هردوی این معیارها در 
گروه اهداف کالبدی قرار می گیرند. بعد از مقایسه دودویی 
این  تعیین ضریب اهمیت هرکدام، در  معیارهای تحقیق و 
مراحل  مشابه  جداگانه،  به صورت  نیز  زیرمعیارها  مرحله 
تعیین ضریب اهمیت معیارها، ازنظر کارشناسان خبره مورد 
شد.  تعیین  هرکدام  اهمیت  ضریب  و  گرفته  قرار  مقایسه 
زیرمعیار:  از چهار  یکپارچگی،  و  مکانی  کارکردهای  معیار 
رضایت مندی از وسایل حمل ونقل، دسترسی به بازار، فاصله 
تا مرکز استان و میزان خدمات ارائه شده تشکیل  شده است. 
ماتریس مقایسه دودویی برای این چهار زیر معیار براساس 

جدول کمیتی ال ساعتی تشکیل می شود )جدول 3(.
خبره  افراد  و  کارشناسان  نظرات  میانگین  ماتریس  این 
معیار  زیرمعیارها،  دودویی  مقایسه  جدول  در  که  است 
نموده اند. حال  تکمیل  را  یکپارچگی  و  مکانی  کارکردهای 
این اعداد با کمک نرم افزار Expert Choice مقایسه شده و 

وزن هرکدام به دست می آید.

Expert Choice نمودار1: مقایسه وزن معیارهای تحقیق در نرم افزار

جدول2: ماتریس مقایسه دودویی معیارهای تحقیق

مشارکت 

اجتماعی

توزیع و جذب 

جمعیت

فرصت های 

اشتغال
ایجاد اشتغال

تجهیزات و 

امكانات شهری

کارکردهای مكانی 

و یكپارچگی

کارکردهای مکانی و یکپارچگی1/71/71/31/311

تجهیزات و امکانات شهری1/51/51/51/511

ایجاد اشتغال1/51/31153

فرصت های اشتغال1/51/31153

توزیع و جذب جمعیت1/313357

مشارکت اجتماعی135557
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ضریب اهمیت رضایتمندی از دسترسی به وسایل حمل ونقل 
W1 = 0.564 عمومی

اقتصادی  بازار و مراکز  به  قابلیت دسترسی  اهمیت  ضریب 
W2= 0.065 برتر

W3= 0.179 ضریب اهمیت فاصله زمانی تا دسترسی به مرکز استان
W4=0.192ضریب اهمیت رضایت از میزان دسترسی به خدمات
ازنظر کارشناسان در این تحقیق ضریب اهمیت زیرمعیار 
باالتری  وزن  از  عمومی  حمل ونقل  وسایل  به  دسترسی 
به دیگر زیرمعیارها، در معیار کارکردهای مکانی و  نسبت 

یکپارچگی برخوردار بوده است.  
زیرمعیار  شش  از  شهری،  امکانات  و  تجهیزات  معیار 
و  کالنتری  تعداد  آتش نشانی،  ایستگاه  عمومی،  پارک های 
مراکز پلیس، اماکن ورزشی، مراکز درمانی، تعداد پمپ بنزین 
شش  این  برای  دودویی  مقایسه  ماتریس  که  تشکیل شده، 
زیرمعیار، براساس جدول کمیتی ال ساعتی تشکیل می شود 

)جدول 4(. 
خبره  افراد  و  کارشناسان  نظرات  میانگین  ماتریس  این 
که در جدول مقایسه دودویی زیرمعیارها، معیار تجهیزات و 
امکانات شهری را تکمیل نموده اند، می باشد. حال این اعداد 

با کمک نرم افزار Expert Choice مقایسه شده و وزن هرکدام 
به دست می آید.

هزار  10 هر  ازا  به  عمومی  پارک  تعداد  اهمیت  ضریب    
 W1 = 0.028نفر

ضریب اهمیت تعداد ایستگاه آتش نشانی به ازا هر 10 هزار 
                W2= 0.258نفر

     W3= 0.155 ضریب اهمیت تعداد کالنتری و پلیس امنیت
ضریب اهمیت تعداد اماکن ورزشی به ازا هر10  هزار نفر 

            W4=0.031

ضریب اهمیت تعداد مراکز درمانی به ازا هر 10 هزار نفر 
          W4=0.367

نفر   هزار   10 هر  ازا  به  پمپ بنزین  تعداد  اهمیت  ضریب 
                  W4=0.161

ازنظر کارشناسان در این تحقیق، ضریب اهمیت زیرمعیار 
به دیگر  نسبت  باالتری  از وزن  مراکز درمانی  به  دسترسی 
زیرمعیارها، در معیار تجهیزات و امکانات شهری برخوردار 

بوده است.  
معیار ایجاد اشتغال از هفت زیرمعیار: درصد باسوادی،  
درصد افراد مستأجر، درصد افراد بالقوه فعال، درصد افراد 

جدول3: ماتریس مقایسه دودویی زیر معیارهای معیار کارکردهای مكانی و یكپارچگی
رضایت از 

میزان دسترسی 
به خدمات

فاصله زمانی 
تا دسترسی به 

مرکز استان

قابلیت دسترسی 
به بازار و مراکز 

اقتصادی برتر

رضایتمندی از 
دسترسی به وسایل 
حمل ونقل عمومی

رضایتمندی از دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی1/51/31/51
قابلیت دسترسی به بازار و مراکز اقتصادی برتر5315
فاصله زمانی تا دسترسی به مرکز استان111/33
رضایت از میزان دسترسی به خدمات111/55

 Expert Choice نمودار2:مقایسه وزن زیر معیارهای معیارکارکردهای مكانی و یكپارچگی تحقیق در نرم افزار
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فعال با فعل، درصد افراد بیکار، درصد افراد شاغل در بخش 
خصوصی، درصد افراد شاغل در بخش دولتی تشکیل شده، 
که ماتریس مقایسه دودویی برای این هفت زیرمعیار براساس 

جدول کمیتی ال ساعتی تشکیل می شود )جدول 5(.
این ماتریس میانگین نظرات کارشناسان و افراد خبره که 
در جدول مقایسه دودویی زیرمعیارها، معیار ایجاد اشتغال را 
تکمیل نموده اند، می باشد. حال این اعداد با کمک نرم افزار 
Expert Choice مقایسه شده و وزن هرکدام به دست می آید.

 W1 = 0.277 ضریب اهمیت درصد باسوادی
      W2= 0.161 ضریب اهمیت درصد افراد مستأجر

W3= 0. 274 )ضریب اهمیت درصد افراد فعال بالقوه)64-16ساله
 W4=0.188 ضریب اهمیت درصد افراد فعال بالفعل

 W4=0.039 ضریب اهمیت درصد افراد بیکار

خصوصی  بخش  در  شاغل  افراد  درصد  اهمیت  ضریب 
 W4=0.030

W4=0.03 ضریب اهمیت درصد افراد شاغل در بخش دولتی
ازنظر کارشناسان در این تحقیق ضریب اهمیت زیرمعیار 
درصد باسوادی، از وزن باالتری نسبت به دیگر زیرمعیارها 
در معیار، ایجاد اشتغال برخوردار بوده است. البته زیرمعیار 
درصد افراد فعال بالقوه )64 - 16 ساله ( نیز بافاصله کمی 

از وزن باالی برخوردار است.
معیار فرصت های اشتغال از سه زیرمعیار: درصد مشاغل 
صنعتی، درصد مشاغل کشاورزی، درصد مشاغل خدماتی 
سه  این  برای  دودویی  مقایسه  ماتریس  که  تشکیل شده، 
زیرمعیار براساس جدول کمیتی ال ساعتی تشکیل می شود 

)جدل 6(.

Expert Choice نمودار3: مقایسه وزن زیرمعیارهای معیار تجهیزات و امكانات شهری تحقیق در نرم افزار

جدول4: ماتریس مقایسه دودویی زیرمعیارهای معیار تجهیزات و امكانات شهری
تعداد پمپ بنزین 

به ازاء هر 
10هزار نفر

تعداد مراکز 
درمانی به ازاء 
هر 10هزار نفر

تعداد اماکن 
ورزشی به ازاء 
هر10 هزار نفر

تعداد 
کالنتری و 
پلیس امنیت

تعداد ایستگاه 
آتش نشانی به ازاء 

هر 10 هزار نفر

تعداد پارک 
عمومی به ازاء 
هر 10 هزار نفر

391771
تعداد پارک عمومی به ازاء هر 

10هزار نفر

5/115/1117/1
تعداد ایستگاه آتش نشانی به 

ازاء هر 10هزار نفر

تعداد کالنتری و پلیس امنیت5/115/1117/1

391551
تعداد اماکن ورزشی به ازاء 

هر10هزار نفر

9/119/1119/1
تعداد مراکز درمانی به ازاء هر 

10هزار نفر

193/1553/1
تعداد پمپ بنزین به ازاء هر 

10هزار نفر
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جدول 6: ماتریس مقایسه دودویی زیرمعیارهای معیار 
فرصت های اشتغال

درصد مشاغل 
خدماتی

درصد مشاغل 
کشاورزی

درصد مشاغل 
صنعتی

1/71/31
درصد مشاغل 

صنعتی

713
درصد مشاغل 

کشاورزی

11/77
درصد مشاغل 

خدماتی

این ماتریس میانگین نظرات کارشناسان و افراد خبره که 
فرصت های  معیار  زیرمعیارها،  دودویی  مقایسه  جدول  در 
اشتغال را تکمیل نموده اند، می باشد. حال این اعداد با کمک 
نرم افزار Expert Choice مقایسه شده و وزن هرکدام به دست 

می آید.
 W1 = 0.669    ضریب اهمیت درصد مشاغل صنعتی
W2= 0.088 ضریب اهمیت درصد مشاغل کشاورزی

                             W3= 0. 243 ضریب اهمیت درصد مشاغل خدماتی

Expert Choice نمودار4: مقایسه وزن زیرمعیارهای معیار فرصت های ایجاد اشتغال تحقیق در نرم افزار

Expert Choice نمودار5: مقایسه وزن زیرمعیارهای معیار فرصت های اشتغال تحقیق در نرم افزار

جدول5: ماتریس مقایسه دودویی زیرمعیارهای معیار ایجاد اشتغال
درصد افراد 
شاغل در 
بخش دولتی

درصد افراد 
شاغل در بخش 

خصوصی

درصد 
افراد بیكار

درصد افراد 
فعال بالفعل

درصد افراد 
فعال بالقوه

)16 - 64ساله(

درصد افراد 
مستأجر

درصد 
باسوادی

درصد باسوادی1/31/31/711/31/51
درصد افراد مستأجر1/31/31/531/315

1/71/71/91/7133
درصد افراد فعال بالقوه

)16 - 64ساله(
درصد افراد فعال بالفعل1/91/91/5171/31
درصد افراد بیکار1/31/315957

1139733
درصد افراد شاغل در بخش 

خصوصی

1139733
درصد افراد شاغل در بخش 

دولتی
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ازنظر کارشناسان در این تحقیق ضریب اهمیت زیرمعیار 
دیگر  به  نسبت  باالتری  وزن  از  صنعتی«  مشاغل  »درصد 

زیرمعیارها، در معیار فرصت های اشتغال برخوردار بوده است. 
معیار توزیع و جذب جمعیت، از سه زیرمعیار، جذب 
مهاجر از تهران، جذب مهاجر از اطراف شهر، جذب مهاجر 
دودویی  مقایسه  ماتریس  که  تشکیل شده،  استان ها  سایر  از 
ساعتی  ال  کمیتی  جدول  براساس  زیرمعیار  سه  این  برای 

تشکیل می شود )جدول7(.

جدول7: ماتریس مقایسه دودویی زیرمعیارهای معیار توزیع 
و جذب جمعیت 

مهاجر از 
سایر استان ها

مهاجر از 
اطراف شهر

مهاجر 
از تهران

مهاجر از تهران1/91/51

مهاجر از اطراف شهر1/315

مهاجر از سایر استان ها139

افراد خبره،  و  کارشناسان  نظرات  میانگین  ماتریس  این 
و  توزیع  معیار  زیرمعیارها،  دودویی  مقایسه  در جدول  که 

جذب جمعیت را تکمیل نموده اند، می باشد. حال این اعداد 
با کمک نرم افزار Expert Choice مقایسه شده و وزن هرکدام 

به دست می آید.
 W1 = 0.751 ضریب اهمیت مهاجر از تهران

W2= 0.178 ضریب اهمیت مهاجر از اطراف شهر
W3= 0. 070 ضریب اهمیت مهاجر از سایر استان ها

ازنظر کارشناسان در این تحقیق ضریب اهمیت زیرمعیار 
دیگر  به  نسبت  باالتری  وزن  از  تهران،  از  مهاجر  جذب 
زیرمعیارها، در معیار فرصت های اشتغال برخوردار بوده است. 
مشارکت  زیرمعیار:  شش  از  اجتماعی  مشارکت  معیار 
مذهبی،  فعالیت های  در  مشارکت  محلی،  فعالیت های  در 
تعلق،  تفریحی، حس  و  فرهنگی  فعالیت های  در  مشارکت 
که  تشکیل شده،  زندگی  از  رضایت  زندگی،  در  نشاط 
ماتریس مقایسه دودویی برای این شش زیرمعیار، براساس 

جدول کمیتی ال ساعتی تشکیل شد. )جدول 8(.
خبره  افراد  و  کارشناسان  نظرات  میانگین  ماتریس  این 
و  توزیع  معیار  زیرمعیارها،  دودویی  مقایسه  در جدول  که 

Expert Choice نمودار6: مقایسه وزن زیرمعیارهای معیار توزیع و جذب جمعیت تحقیق در نرم افزار

جدول8: ماتریس مقایسه دودویی زیرمعیارهای معیار مشارکت اجتماعی

رضایت 
از زندگی

نشاط در 
زندگی

حس 
تعلق

مشارکت در 
فعالیت های 

فرهنگی و تفریحی

مشارکت در 
فعالیت های 

مذهبی

مشارکت در 
فعالیت های 

محلی
مشارکت در فعالیت های محلی3351/31/51
مشارکت در فعالیت های مذهبی797315
مشارکت در فعالیت های فرهنگی و تفریحی33311/33
حس تعلق1111/31/71/5
نشاط در زندگی1111/31/91/3
رضایت از زندگی1111/31/71/3
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جذب جمعیت تکمیل نموده اند، می باشد. حال این اعداد با 
کمک نرم افزار Expert Choice مقایسه شده و وزن هرکدام 

به دست می آید.
 W1 = 0.112 ضریب اهمیت مشارکت در فعالیت های محلی
W2= 0.029 ضریب اهمیت مشارکت در فعالیت های مذهبی
ضریب اهمیت مشارکت در فعالیت های فرهنگی و تفریحی 

W3= 0. 073

W1 = 0.283 ضریب اهمیت حس تعلق
W2= 0.026 ضریب اهمیت نشاط در زندگی

            W3= 0. 048 ضریب اهمیت رضایت از زندگی
ازنظر کارشناسان در این تحقیق ضریب اهمیت زیرمعیار 
حس تعلق از وزن باالتری نسبت به دیگر زیرمعیارها، در 

معیار مشارکت اجتماعی برخوردار بوده است.  
سؤال دوم تحقیق به دنبال پیدا کردن این مطلب است 

که، ازنظر مردم ساکن در شهرهای جدید، کدام شاخص ها 
رسیدن  برای  را  بازخورد  و  اثرگذاری  بیشترین  توانسته اند 
به اهداف ایجاد شهرهای جدید داشته باشند و حس تعلق 
و رضایت از زندگی را در این شهرها ایجاد کنند. به منظور 
جدید  شهر  جدید،  شهرهای  در  ساکن  مردم  نظر  ارزیابی 
از  میدانی  و  پیمایشی  مطالعات  در  شد.  انتخاب  پردیس 
پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده وضعیت کالبدی اجتماعی و 
اقتصادی، در شهر جدید پردیس استفاده  شده است. برای 
اینکه میزان رضایت مندی ساکنین شهر جدید پردیس را نسبت 
معیارها و زیرمعیارهایی  آیا  اینکه  تهیه شده و  معیارهای  به 
که ازنظر افراد خبره از وزن باالتری برخوردارند، در عمل 
افراد ساکن نیز از آن بهره مندی و رضایت دارند یا خیر، و 
اینکه این شاخص ها در شهر توانسته اند، ایجاد حس تعلق 
زندگی  از  مردم  و  نموده  ایجاد  را  جدید  شهر  به  ساکنین 

جدول9: جمع پاسخ های ساکنین در شهر پردیس به پرسشنامه تحقیق
جمع نظراتخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادمحورهای مورد پرسشردیف

رضایت از کارکردهای مکانی و یکپارچگی 1
171542144421450)حمل ونقل، بازار، خدمات(

رضایت از تجهیزات و امکانات شهری)پارک عمومی، 2
291861694224450آتش نشانی، پلیس، مراکز درمانی، پمپ بنزین(

رضایت از میزان اشتغال و میزان درآمد)درصد 3
باسوادی، درصد مستأجر، درصد بیکاری و شاغل، 

اشتغال در بخش خصوصی و دولتی(
8920714590450

74189157273450میزان فرصت های اشتغال)صنعتی، کشاورزی، خدماتی(4
841741392429450رضایت از محل اسکان و سکونت در شهر5
تمایل به مشارکت های اجتماعی )فعالیت های محلی، 6

541731514527450مذهبی، فرهنگی(

27213174297450میزان حس تعلق و رضایت از زندگی در شهر7

Expert Choice نمودار7: مقایسه وزن زیرمعیارهای معیار مشارکت اجتماعی تحقیق در نرم افزار
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در شهر احساس رضایت دارند، مبادرت به تهیه پرسشنامه 
شده و از مدل امتیازدهی پنج گزینه ای لیکرت در پرسشنامه 
استفاده شد. پرسشنامه بین 450 نفر از افراد ساکن در شهر 
توزیع تصادفی  به صورت  فازها  کلیه  در  پردیس،   جدید 
مرد  درصد   62 پاسخ دهندگان  ویژگی های  بررسی  در  شد. 
ویژگی جمعیتی 34 درصد  ازنظر  بودند.  زن  و 38 درصد 
 22 سال،   40 تا   30 بین  درصد   26 سال،   30 تا   20 بین 
درصد بین 40 تا 50 سال و مابقی باالتر از 50 سال بودند. 
ازنظر وضعیت تأهل 73 درصد متأهل و 27 درصد مجرد 
 57 دیپلم،  زیر  درصد   11 تحصیالت  سطح  ازنظر  بودند. 
درصد   6 لیسانس،  درصد   26 فوق دیپلم،  و  دیپلم  درصد 
دارای  درصد   19 شغل  ازنظر  بودند.  باالتر  و  فوق لیسانس 
شغل دولتی و 43 درصد شغل آزاد، 23 درصد خانه دار، 4 
درصد دانشجو، 6درصد بازنشسته و 5 درصد بیکار بودند. 
به  محور  در هفت  پردیس،  ساکنین شهر  پاسخ  جمع بندی 
سؤاالت پرسشنامه، براساس معیارهایی که توسط افراد خبره 
تعیین شده و سپس وزن آن ها ازنظر اهمیت تعیین  شده بود، 

به شرح جدول )9( می باشد.
پردیس  شهر  در  موجود  خدمات  و  امکانات  بررسی   
از مهم ترین مراحل  این شهر یکی  نگاه مردم ساکن در  از 
ارزیابی میزان اعمال و اثربخشی و رضایت از شاخص های 
شهرهای اهداف  اثربخشی  و  جمعیت پذیری  و   ایجاد 

جدید بوده است:.
1- کارکردهای مکانی و یکپارچگی)رضایت از حمل ونقل، 

دسترسی به بازار و مراکز تجاری و خدمات شهری(

نمودار8: کارکردهای مكانی و یكپارچگی )رضایت از 
حمل ونقل، دسترسی به بازار و مراکزتجاری و خدمات شهری(

)نمودار8(  شهر  در  ساکن  مردم  نظرات  بررسی  طبق 

رضایت  شهر  خدمات دهی  میزان  از   )%83( افراد  اکثریت 
هر  در  انجام شده،  میدانی  بررسی  به  توجه  با  دارند.  نسبی 
فاز از شهر پردیس حداقل یک یا دو بازار خرید در حال 
مراکز  این  از  را  خود  مایحتاج  مردم  اکثر  و  بوده  فعالیت 
تهیه می کنند. البته تعدادی نیز با توجه به نظر شخصی خود 
تمایل به خرید از مراکز پایتخت را داشتند. از میزان نحوه 
به سمت  متوسط  در حد  سرویس دهی حمل ونقل عمومی 
قابل قبول رضایت داشتند. البته از تعداد اتوبوس های عمومی 
اصلی  از مشکالت  یکی  و همچنین  نداشته  کامل  رضایت 
شهر را نداشتن خط مترو دانسته و به این دو علت بسیاری 
از ساکنان ترجیح می دهند تا از خودروی شخصی استفاده 
نمایند. در حال حاضر یکی از علل سکونت در شهر جدید 
پردیس ترافیک کم و عدم آلودگی هوا بوده و در صورت 
عدم رفع مشکل حمل ونقل عمومی ممکن است این عامل 

سکونت در شهر پردیس دستخوش تغییر شود.
پارک  )تعداد  شهری  امکانات  و  تجهیزات  از  رضایت   -2
عمومی، آتش نشانی، مراکز پلیس، مراکز درمانی، پمپ بنزین(

نمودار9: رضایت از تجهیزات و امكانات شهری )تعداد پارک 
عمومی، آتش نشانی، مراکز  پلیس، مراکز درمانی، پمپ بنزین( 

پردیس  شهرداری  آمار  و  میدانی  بررسی های  براساس 
میدان ها،  و  بلوارها  سبز  فضاهای  به غیراز  حاضر  حال  در 
به طور متوسط به ازای هر فاز از شهر پردیس دو فضای سبز 
عمومی وجود دارد، که البته افراد ساکن به خصوص بانوان 
از فقدان پارک اختصاصی بانوان ناراضی بودند. همچنین در 
فازهای 1-3-6-8-11 ایستگاه آتش نشانی فعال وجود دارد 
نیز شهرستان  که در حال خدمت رسانی به شهر پردیس و 
ورزشی  مجموعه  چهار  حاضر  حال  در  می باشند.  پردیس 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
 تعیین شاخص های ایجاد شهر جدید با استفاده از روش AHP و  ... / 201 

در شهر پردیس فعال است، که رشته های مختلف ورزشی 
در آن اجرا می شود، ولی ساکنین از تعداد آن راضی نبودند.
مراکز درمانی شهر پردیس در حد مطلوب بود. 10 درمانگاه 
حال  در  بستری  تخت   64 با  خصوصی  بیمارستان   1 و 
ترجیح  از ساکنین  قابل توجهی  البته درصد  فعالیت هستند. 
و  نمایند  پیگیری  پایتخت  در  را  خود  درمان  که  می دهند 
عده ای نیز از کمبود مراکز درمانی دولتی ناراضی بودند. با 
در  امنیت  پلیس  مرکز  یک  و  کالنتری  یک  به وجود  توجه 
شهر و همچنین نورپردازی مناسب سطح شهر، ساکنین از 
امنیت خوبی برخوردار بودند. همچنین در حال حاضر دو 
پمپ بنزین و دو پمپ گاز در شهر پردیس فعال هستند. از 
جمع بندی نظرات ساکنین شهر پردیس نتیجه گیری می شود 
از نحوه خدمات رسانی و  افراد ساکن در شهر  اکثریت  که 
نسبی  رضایت  شهری  امکانات  و  تجهیزات  بودن  مناسب 

داشتند ولی آن را کامل نمی دانستند.
3- رضایت از میزان اشتغال و میزان درآمد) درصد باسوادی، 
درصد مستأجر، درصد بیکاری و اشتغال، تناسب اشتغال در 

بخش خصوصی  و دولتی(

نمودار10: رضایت از میزان اشتغال و میزان درآمد )درصد 
باسوادی، درصد مستأجر، درصد بیكاری و اشتغال، تناسب 

اشتغال در بخش خصوصی و دولتی( 

براساس سرشماری سال 1395، 40 درصد افراد ساکن 
در شهر پردیس فعال و 60 درصد غیرفعال هستند. از بین 
فعال 36 درصد شاغل در بخش خصوصی و دولتی  افراد 
و 4 درصد جویای کار می باشند. نرخ بیکاری 8/7 درصد 
است.  پایین تر  کشوری  بیکاری  نرخ  میانگین  از  که  بوده، 
و محصلین هستند.  افراد خانه دار  نیز شامل  غیرفعال  افراد 

درصد باسوادی نیز در شهر پردیس 98 درصد می باشد که 
بسیار درصد مناسبی در کشور است. همچنین میزان رضایت 
ساکنین از شکل و دسترسی های منازل و خدمات ارائه شده 
افزایش  از  ایجادشده  تورم  به  توجه  با  ولی  بوده،  خوب 
قیمت های خرید و اجاره در این شهر ناراضی بودند. یکی 
از دالیل اکثر افراد ساکن در این شهر درخصوص مهاجرت 
مسکن  اجاره  و  خرید  مناسب  بسیار  قیمت  شهر،  این  به 
نسبت به تهران بوده که اخیراً با افزایش تورم اقتصادی این 

مزیت به خطر افتاده است. 
4- میزان فرصت های اشتغال)صنعتی، کشاورزی، خدماتی(

نمودار11: میزان فرصت های اشتغال )صنعتی، کشاورزی، خدماتی( 

با توجه به فضای کالبدی شهر پردیس کشاورزی در این 
شهر وجود نداشته و در صورتی که کسی حرفه ی کشاورزی 
داشته و در این شهر ساکن باشد، محل کارش خارج شهر 
نتیجه  این  پرسشنامه های جمع آوری شده  ارزیابی  از  است. 
خارج  شهر  ساکنین  درصد   40 به  نزدیک  که  شد  حاصل 
از شهر، مشغول به کار هستند و کسانی که شاغل در شهر 
می باشند، تقریبًا به قسمت مساوی در زمینه مشاغل خدماتی 
و صنعتی مشغول هستند. اکثر کسانی که برای کار از شهر 
خارج می شوند، به تهران مراجعه می کنند و کمتر از نیمی از 
آن ها در شهرهای اطراف مشغول هستند. این قضیه تهدیدی 
مسئولین و  می باشد  شهر  در  ساکنان  اسکان  ادامه   برای 
کاری  سفرهای  از  اشتغال  زمینه های  ایجاد  با  باید  محلی 
ساکنین کم نمایند. البته با توجه به نظرخواهی که از ساکنین 
نوع  از  هستند  شاغل  شهر  در  که  افرادی  بود،  انجام شده 
نیز  متوسط  حد  در  درآمد  از  و  بوده  راضی  خود  فعالیت 

برخوردارند.
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5- رضایت از محل اسکان و سکونت در شهر

نمودار12: رضایت از محل اسكان و سكونت در شهر

شهر  این  در  که  افرادی   95 سال  آمار سرشماری  طبق 
 33 تهران،  استان  شهرهای  از  درصد   63 شده اند  ساکن 
از  درصد   4 و  پردیس  شهرستان  شهرهای  سایر  از  درصد 
سایر استان های کشور می باشند. همچنین خانواده های ساکن 
بوده  مستأجر  درصد   66 و  مالک  درصد   46 شهر  این  در 
 100 تا   80 بین  مساحتی  خانه ها  درصد   70 به  نزدیک  و 
پردیس  شهر  ساکنین  درصد   40 از  بیش  داشتند.  مترمربع 
خارج از این شهر مشغول به کار می باشند و بیشتر از 15 
به علت  ولی  هستند.  به کار  مشغول  تهران  در  آن ها  درصد 
ونیز  تهران  به  نسبت  اجاره  و  قیمت مسکن  بودن  ارزان تر 
راه های دسترسی و آب وهوای  تهران و راحتی  به  نزدیکی 
بودن  ارزان تر  همچنین  و  هوا  آلودگی  نداشتن  و  خوب 
عرضه  لباس و دیگر مایحتاج زندگی، از دالیلی است که 
اکثر افرادی که پرسشنامه ها را تکمیل نمودند، از زندگی در 
شهر پردیس اظهار رضایت کردند. این امر نشان دهنده این 
وظیفه جذب  حدودی  تا  است  توانسته  پردیس  که  است، 

سرریز جمعیت تهران را انجام دهد.
محلی،  )فعالیت های  اجتماعی  مشارکت های  به  تمایل   -6

مذهبی، فرهنگی(

نمودار13: تمایل به مشارکت های اجتماعی  )فعالیت های 
محلی، مذهبی، فرهنگی(

شهر  ساکنین  نظرات  از  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 
طبق نمودار )13( افراد شرکت کننده در این تحقیق به این 
محیط  بهسازی  و  توانمندسازی  که،  داشتند  اعتقاد  نظر 
و  داشت  خواهد  سریعی  رشد  مردم  مشارکت  با  شهر،  و 
تعاونی های  تشکیل  برای  را  خود  تمایل  نیز  افراد  اکثریت 
و  فرهنگی  شرایط  اصالح  و  امور  پیشبرد  به منظور  محلی، 
مشارکت کنندگان  از  بسیاری  البته  داشتند.  اذعان  اجتماعی 
گفتند که فعالیت های فرهنگی و تفریحی در شهر کافی نبوده 

و این امر سبب مراجعه مردم به تهران می شود.
7- میزان حس تعلق و رضایت از زندگی در شهر

نمودار14: میزان حس تعلق و رضایت از زندگی در شهر

ساکنین  اکثریت  که  می دهد  نشان  شماره)14(  نمودار 
شهر پردیس از زندگی در این شهر رضایت داشته و درصد 
زندگی قبلی  مکان  به  برگشتن  درصدد  ساکنین  از   پایینی 

خود هستند. 
به  نزدیکی  را  شهر  این  در  اسکان  و  مراجعه  علت 
پایتخت و راحتی حمل ونقل و نیز مناسب بودن راه ارتباطی 
دانسته و همچنین آب وهوای خوب و نداشتن آلودگی هوا 
و صوتی و همچنین نداشتن ترافیک و از همه مهم تر ارزان 
باعث  که  است  عللی  از  پایتخت،  به  نسبت  مسکن  بودن 
شده افراد ساکن در این شهر از محل زندگی خود رضایت 
داشته و احساس تعلق به شهر داشته باشند. البته با بررسی 
اکثریت  که  گرفت،  نتیجه  می توان  تحقیق  پرسشنامه های 
افرادی که به شهر پردیس مهاجرت کرده اند از استان تهران 
قومیت  و  فرهنگ  ازنظر  که  باعث شده  امر  این  و  بوده اند 
خوبی احساس  هم  کنار  در  و  بوده  یکسان  تقریبًا  نژاد   و 

داشته باشند.
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5- بحث و نتیجه گیری
توزیع  شامل:  جدید  شهرهای  ایجاد  از  اصلی  اهداف 
تمرکززدایی  موردنظر،  شهری  منطقه  در  جمعیت  متناسب 
از کالن شهر موردنظر، ارتقاء معیارهای زیستی و خدماتی، 
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن می باشد. 
بنابراین برای رسیدن به اهداف جمعیتی، اقتصادی و کالبدی 
بایستی  موردنظر  جمعیت  نگهداشت  و  جذب  جهت  در 
شاخص ها و معیارهایی تعیین نمود، تا به وسیله آن ها بتوان 
از  مناسبی  سطح  ارائه  اشتغال،  ایجاد  برای  بالقوه  امکانات 
خدمات شهری در قیاس با کالن شهر و داشتن جذابیت های 
و  زیست محیطی  باالی  استانداردهای  و  طبیعی  و  فیزیکی 
اجتماعی را ایجاد کنیم. در این تحقیق به روش دلفی و با 
وزن  آوردن  به دست  و  امر  این  خبره  کارشناسان  از  کمک 
هرکدام از معیارهای که در مقاالت و منابع مختلف بیشترین 
تکرار را داشتند، مشخص شد که اهداف کالبدی در ایجاد 
و  اقتصادی  اهداف  به  نسبت  را  بیشترین وزن  شهر جدید 
جمعیتی دارد. ازنظر ایشان تا زیرساخت های الزم در شهر 
جدید ایجاد نشده باشد، نمی توان انتظار مهاجرت و اسکان 
افراد جدیدی را در شهر جدید داشت. طبق یافته های تحقیق 
زیرمعیارهای  شامل  شهری  امکانات  و  تجهیزات  معیار 
از  باالتری  وزن  از  فراقت،  اوقات  و  درمان  امداد،  امنیت، 
معیار کارکردهای مکانی، با زیرمعیارهای دسترسی به سیستم 
حمل ونقل و نزدیکی به مرکز استان دارد. اهداف اقتصادی 
این  می گیرد.  قرار  دوم  رتبه  در  ازنظر وزن  تحقیق  این  در 
اهداف شامل معیار ایجاد شغل با زیرمعیارهای درصد سواد، 
فرصت های  معیار  و  اشتغال  ایجاد  برای  فعال  بالقوه  افراد 
اشتغال با زیرمعیار شغل های صنعتی، کشاورزی و خدماتی 
است. درواقع با ایجاد زیرساخت های الزم در شهر جدید در 
اهداف کالبدی زمینه برای ایجاد اهداف اقتصادی مهیا خواهد 
شد. با توجه به یافته های تحقیق و نظر کارشناسان این امر، 
درصورتی که اهداف کالبدی و اقتصادی در هر شهر جدید 
به خوبی ایجاد شود و ساکنین از آن رضایت داشته باشند، 
اهداف جمعیتی به دنبال آن خواهد آمد و می توان امیدوار 

با  ایجاد شهر جدید حاصل شود. همچنین  اهداف  بود که 
توجه به نظر کارشناسان و تعیین وزن زیرمعیارهایی که در 
تحقیق بررسی شد، زیرمعیار دسترسی به حمل ونقل عمومی 
را  بیشتری  وزن  یکپارچگی  و  مکانی  کارکردهای  معیار  از 
به دست آورد و زیرمعیار دسترسی مناسب به مراکز درمان 
باالتری  وزن  نیز  شهری  امکانات  و  تجهیزات  زیرمعیار  از 
و  باسوادی  درصد  زیرمعیار  اقتصادی  اهداف  در  داشت. 
درصد افراد بالقوه فعال شهر از وزن باالتری برخوردار شد 
و در معیار فرصت های اشتغال زیر معیار مشاغل صنعتی از 
وزن باالتری برخوردار شد. همچنین در اهداف جمعیتی و 
اجتماعی زیر معیار حس تعلق به شهر باالترین وزن را از 

آن خود کرد.
جدید  شهر  میدانی  بررسی  با  تحقیق  دوم  قسمت  در 
پردیس به عنوان مطالعه موردی، از طریق تکمیل پرسشنامه 
و مصاحبه با جامعه آماری این نتیجه حاصل شد که در شهر 
جدید پردیس با توجه به راه های ارتباطی مناسب تا پایتخت 
و شهرهای مجاور و نیز سیستم حمل ونقل عمومی و همچنین 
بازارهای متعدد، بیش از 82 درصد از ساکنین از کارکردهای 
باال  به  متوسط  پردیس، رضایت  یکپارچگی شهر  مکانی و 
دارند. همچنین با توجه به تعداد پارک ها، مراکز درمانی و 
امدادی و اماکن ورزشی در شهر پردیس بیش از 80 درصد 
از ساکنین از تجهیزات و امکانات شهری رضایت متوسط 
به باال دارند. در اهداف اقتصادی نیز با توجه به اینکه نرخ 
افراد  فقط 4 درصد  و  بوده  پایین  به کشور  نسبت  بیکاری 
درصد   98 نیز  باسوادی  نرخ  و  هستند  بیکار  شهر  فعال 
محل  مالک  خود  ساکنین،  درصد   46 همچنین  و  می باشد 
سکونت می باشند، 86 درصد ساکنین از محل سکونت خود 
اظهار رضایت نموده اند، شهر جدید پردیس توانسته است به 
اهداف اقتصادی شهرهای جدید دست پیدا نماید. البته طبق 
طرح تفصیلی شهر پردیس، جمعیت پذیری این شهر در سه 
دوره زمانی می بایست، تا سال 75 جمعیت این شهر به 50 
هزار نفر، تا سال 85 جمعیت به 100 هزار نفر و تا سال 95 
به 200 هزار نفر برسد،که طبق آمار سرشماری سازمان آمار 
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ایران، در سال 85 جمعیت شهر 25360 نفر، در سال90 به 
37257 نفر و در سال 95 به 73363 نفر رسیده است. البته 
ایجاد زیرساخت های  به سرعت  توجه  با  اخیر  در سال های 
حمل ونقل، عمرانی، ارتباطی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی، 

این شهر شاهد رشد سریع ترجمعیت پذیری بوده است.
طبق یافته تحقیق و جمع بندی نظر جامعه آماری، از علل 
خود  ساکنین  رضایت  جلب  در  پردیس  شهر  بودن  موفق 
می توان نزدیک بودن به پایتخت، راه های مناسب ارتباطی، 
آب وهوای خوب، نداشتن ترافیک، مسکن مناسب و ارزان تر 
انتظارات  اینکه  به  توجه  با  ولی  دانست،  تهران  به  نسبت 
کسانی که در تهران زندگی می کردند از امکانات رفاهی و 
خدماتی چیزی نزدیک به تهران هست، می بایست در این 
زمینه اقدامات بیشتری انجام شود تا بتوان به افق طرح شهر 
اشتغال  ایجاد  و  نفر  هزار   200 حداقل  جذب  که  پردیس 
مجبور  کار  برای  ساکنین  تا  شد،  نزدیک  است،  شهر  در 
یافته های  طبق  حاضر  حال  در  نشوند.  روزانه  سفرهای  به 
از شهر خارج می شوند  تحقیق، 40 درصد شاغلین روزانه 
و این سبب نارضایتی و ایجاد بار اضافی هزینه های خانوار 
در ماه می شود و البته این شهر را تبدیل به مکان خوابگاهی 

می نماید و نمی تواند یک شهر مولد باشد.
حاضر  تحقیق  در  نظری  حوزه  در  که  آنچه  استناد  به 
میزان  از  که  شناختی  همچنین  و  گرفت  قرار  تحلیل  مورد 
شهرهای  مدنیت  سطح  و  جمعیت پذیری  پویایی،  رونق، 
جدید داریم، به نظر می رسد نگاه بخشی، تکنوکراتیک بر پایه 
عقالنیت ابزاری در یک اقتصاد رانتی، درنهایت سبب شده 
که امروزه طرح های بزرگ شهرسازی، به یکسری پروژه های 
مسکن سازی تقلیل یابند. لذا امروزه مسائل متعدد اجتماعی 
مسئله  یک  به  پویایی شهرهای جدید،  و  هویت  معضل  و 
بزرگ در نظام شهری تبدیل شده است و توجه به سرزندگی 
بازتعریف  و  بازبینی  همچنین  و  اجتماعی  پایدار  توسعه  و 
و  عطف  نقطه  یک  به  حال حاضر  در  رویه ها،  و  الگوها 
ظرفیت مهم در فرآیند مدیریت و آینده نگری توسعه شهری 
تبدیل شده که ضرورت دارد آن را به فال نیک گرفته و در 

بسط زوایای آن و تدوین و ارائه یک برنامه اجرایی مفید در 
راستای توسعه مبنای نظری و عملی آن بکوشیم. 

6- پیشنهاد ها و راهكارها
از عملکرد شهر  آمده  به دست  نتایج  ارزیابی  و  بررسی 
جدید پردیس نشان دهنده عدم موفقیت و یا موفقیت نسبی 
به طور کلی  بوده است.  این شهر در زمینه جذب جمعیت 
شهرجدید پردیس تنها پاسخگوی شرایط خوابگاهی شاغالن 
تهران بوده و نه تنها بدون کارکردهای اقتصادی و اجتماعی 
و همچنین تنوع شغلی استقرار یافته، بلکه نتوانسته باری را 
از دوش کالن شهر تهران بردارد و بنابراین نقش مورد انتظار 
تعادل فضایی،  ایجاد  مازاد جمعیت کالن شهر و  در جذب 
موارد  از  یکی  پژوهش  یافته های  طبق  است.  نکرده   بازی 
مهمی که باعث کاهش جمعیت پذیری از سرریز تهران در 
شهر پردیس شده است، کافی نبودن زیرساخت های ایجاد 
امر،  این  به  توجه  با  است.  پردیس  شهر  در  پایدار  شغل 

پیشنهاد می شود:
پارک  به وجود  توجه  با  دانشگاهی  ایجاد قطب  - سازوکار 

علم و فناوری پردیس، در شهر پردیس ایجاد شود.
- با ایجاد مراکز صنعتی، گردشگری و انتقال بعضی از صنایع 
از تهران به اطراف شهر پردیس، شرایط ایجاد مشاغل جدید 
به وجود آید، تا سکونت در شهر همراه با اشتغال شده و از 

مسافرت های اجباری روزانه جلوگیری شود.
- توسعه مراکز تجاری و بانک ها

در  ساکن  مردم  که  شد  مشخص  پژوهش  یافته های  از 
امور  در  حضور  برای  زیادی  تمایل  پردیس  جدید  شهر 

اجرایی شهردارند، پس پیشنهاد می شود:
- بسترهایی برای حضور خودجوش مردم در امور شهر و 

ایجاد نهادهای غیردولتی به وجود آید.
- عدم تمرکز مدیریت شهر در نهادهای دولتی و تفویض آن 

به نهادهای مردمی و محلی
از  یافته های پژوهش عدم رضایت کافی مردم  از دیگر 
امکانات رفاهی و خدماتی شهر می باشد، پس پیشنهاد می شود:
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9- داداش پور، هاشم و همکاران، 1392، تحلیل خوداتکایی 
شهرهای جدید در مناطق کالن شهری، مطالعه موردی شهر 
آمایش  مجله  تهران،  کالن شهری  منطقه  در  پردیس  جدید 

جغرافیایی فضا، سال سوم، شماره 10، صص62-43.
10- دالکه، حسن و همکاران،1394، ارزیابی کیفیت فضایی 
در شهرهای جدید با استفاده از مدل فرآیند تحلیلی سلسله 
مراتبی AHP مطالعه موردی شهر جدید بهارستان، فصلنامه 

آمایش محیط ، شماره 36، صص54-35.
11- ذبیحی، حسین و همکاران، 1398، ارائه مدل ارزیابانه 
از چالش های نظام مدیریت شهری شهرهای جدید ایرانی 
 ،)ISM(تفسیری  – ساختاری  مدل سازی  رویکرد  برمبنای 
 ،75 شماره   ،16 دوره  نظر،  باغ  پژوهشی  علمی  نشریه 

صص46-33.
12- زبردست، اسفندیار و همکاران، 1386، بررسی عملکرد 
فصلنامه  جمعیت،  سرریز  جذب  در  هشتگرد  جدید  شهر 
جغرافیا و توسعه، زاهدان، دوره 5، شماره10، صص 22-5.
13- زیاری، کرامت اله، 1388، برنامه ریزی شهرهای جدید ، 

انتشارات سمت، چاپ شانردهم، قم، 221صفحه.
14- سرشماری نفوس و مسکن، 1395، مرکز آمار ایران، 
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میزان  ارزیابی   ،1397 همکاران،  و  رحیم  سرور،   -15
موفقیت طرح های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های 
غیررسمی زاهدان، فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش های نو 

در جغرافیای انسانی، سال 11 شماره 2، صص214-201.
و  برنامه ریزی   ،1396 همکاران،  و  رحیم  سرور،   -16
مدیریت شهرهای جدید )توسعه اجتماعی و سرزنده سازی 
شهری( انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ 

اول، تهران، 756صفحه.
میزان  ارزیابی   ،1391 همکاران،  و  رحیم  سرور،   -17
موفقیت احداث شهر پردیس در جذب سرریزهای جمعیت 
کالن شهر تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دوره 4، 

شماره5، صص25-15.
ارزیابی چالش ها و مشکالت  18- قرخلو، مهدی، 1387، 

پارک ها،  درمانی،  عمومی،  )فضاهای  شهری  سرانه های   -
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- افزایش و ارتقاء سیستم حمل ونقل عمومی و ایجاد خط مترو
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