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 :چکیده

ایجاد شهرهای جدید در دهه های اخیر ، به عنوان پایه و اساسی برای ساماندهی شهرهای بزرگ و برنامه ریزی در زمینه های مختلفی 

در ایران ایجاد این شهرها به صورت گسترده ازنیمه دوم دهه .صورت می گیرد... له تمرکز زدایی جمعیت  به همراه ایجاد اشتغال وازجم

مورد توجه قرار گرفته است و یکی از با اهمیت ترین سیاستهایی است که در زمینه شهرسازی و به طور کلی شهرنشینی پی ریزی  0430

در مقایسه با  این شهررضایتمندی در میزان و بررسی بهارستان جدید  شهر اثرات اسکان درهدف ارزیابی  در این پژوهش. شده است 

 خانوارهای ساکن در شهر بهارستان  کلیه تحقیق این آماری جامعه. باشد می تحلیلی –تحقیق توصیفی  روش این.است  مبداء ساکنان

خانوار  471د نمونه های مورد بررسی بر اساس فرمول کوکران بالغ بر تعدا و گیرد می بر در را خانوار 01300 مجموعاً که است

پردازش و مورد تحلیل  SPSSدر محیط ها اطالعات بدست آمده از طریق آزمون ناپارامتری تفاوت ویلکاکسون و مقایسه میانگین .است

رستان از شهر مادر جذب شده اند و مابقی از شهرهای درصد از جمعیت شهر بها 63نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها .قرار گرفته است 

این شهر اگرچه از نظر خدماتی و امکانات آموزشی و به ویژه خدمات حمل و نقل نسبتاً موفق عمل نموده است اما در  .آمده اند ...اطراف و

 .تزمینه ایجاد اشتغال مولد به ویژه در خود شهر بهارستان همچنان با چالش های جدی روبرو اس

 شهرجدید، مادرشهر ، اسکان ، شهر جدید بهارستان: کلمات کلیدی 

 

اما از اواسط قرن گذشته بویژه در دهه های اخیر ، . ایجاد شهرهای جدید سابقه ای به درازای تاریخ شهرنشینی دارد:مقدمه.1

ر شهری زمانی شهر جدید به مسلماً ه.پاالیش شهرهای بزرگ انتخاب شده است  به عنوان پایه و اساسی برای ساماندهی و

حساب می آمده اما آنچه تفاوت بین تعدادی از شهرهای جدید در جهان و تعدادی از سکونتگاههای شهری دیگر شده ، 

هدفمند بودن و تفکر و تدبیر یا برنامه ریزی پیشاپیشی است که در مورد شکل و فرآیند توسعه شهرهایی که شهرهای جدید 

برنامه ریزی برای ایجاد این شهرها در زمینه های مختلفی ازجمله تمرکز زدایی .  [1] استشده  نامیده می شود ، اعمال

سیاست تمرکز زدایی بر اساس ساختن شهرهای جدید ، یکی از مستقیم . صورت می گیرد... جمعیت  به همراه ایجاد اشتغال و
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شهرها و شهرکهای جدید در تمرکز زدایی فضایی ، . ترین اشکال تمرکز زدایی در کشورهای در حال توسعه شناخته می شود 

بعضی از آنها به صورت شهرکهای اقماری یا شهرکهای خوابگاهی برای جمعیت روزافزون .کارکردهای مختلفی را می پذیرند

عضی نیز نزدیکترین مادر شهر ایجاد می شوند ، برخی برای بهره برداری از منابع طبیعی یا تأسیس صنایع بوجود می آیند و ب

گفتنی است که ایجاد بیشتر شهرهای اقماری از الگوهای شهرکهای جدید .نقش پایتخت سیاسی کشورها را بر عهده می گیرند

در بیشتر موارد سعی می شود شهرهای اقماری به شکل شهرهای خوابگاهی در نیایند و انتقال . انگلیس تأثیر پذیرفته اند 

زیرا هدف اصلی ، جلوگیری از . ا ایجاد صنایع در فراهم سازی فرصتهای اشتغال صورت گیردجمعیت به همراه انتقال مشاغل ، ب

مسایل ویژه ای است که اغلب از رشد حوزه های مادرشهری ناشی می شود و این رشد غیرمنطقی ، اداره سالم مادر شهرها را با 

ه های زراعی و طبیعی شهرها ، حل مشکل مسکن و همچنین برای جلوگیری از تخریب پسکران. [6]مشکالتی رو برو می سازد 

در این .[4]نارساییهای خدمات زیربنایی و روبنایی و کاهش بارفعالیتی و اقتصادی آنها ، احداث شهرهای جدید الزامی است 

 و چهمقاله تالش بر اینست که بعد از بررسی کلی شهرهای جدید و عوامل تأثیر گذار در شکل گیری آنها و همچنین تاریخ

ایجاد این شهرها در ایران ، شهر جدید بهارستان به عنوان نمونه ای از این شهرها بررسی شود و  به این نتیجه نایل  اهداف

موفق عمل کرده فیزیکی  –تا چه میزان از نظر ساکنانش در زمینه های اقتصادی ،  اجتماعی و کالبدی شویم که آیا این شهر 

 . است 

 

ست با جمعیت و مساحت مشخص ، فاصله ای معین از مادر شهر ، برنامه ا د، اجتماعی خود اتکاشهر جدی:مبانی نظری.2

قرخلو وعابدینی )ریزی از پیش تعیین شده ، اهداف معین و همچنین برخوردار از تمام تسهیالت الزم برای یک محیط مستقل 

اوینچی برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت و رفع مشکالت نظریه  رسمی ایجاد شهرهای جدید اقماری را اولین بار لئوناردو د.[3]

بود که برای اولین بار طرح باغ شهرها را  هاوارد نظریه پرداز اصلی اینگونه شهرها ابنزر. [1]شهری میالن پیشنهاد کرده بود 

ی شهری در اروپا در آغاز ، تأثیر مهمی بر برنامه ریز 0181برای مادر شهر لندن پیشنهاد کرد و جنبش باغ شهر هاوارد در سال 

مبانی نظریه هاوارد ، بر ساماندهی فضایی لندن و شهرهای بزرگ ، ارائه مسکن ، اسکان شاغالن . [3]داشته است  60قرن 

اما شهرهای جدیدی که  .[7]بخش صنعت ، حد متناسب اندازه جمعیت شهر با مساحت آن ، اشتغال و خودکفا بودن است 

هان به نوعی احداث شده اند بر می گردد به کوشش انجمن برنامه ریزی شهری و روستایی و توجه امروزه در نقاط مختلف ج

 .[1]میالدی یعنی زمانی که بریتانیا به وسیله آلمان بمباران و تخریب شد  0830و  0840دولت انگلستان در دهه های 

در  .[8] است( شهرهای مادر ) ی شهری بزرگ حانگیزه ایجاد شهرهای جدید ، بیشتر به منظور کاهش تراکم جمعیت در نوا

دوره های مختلف تاریخی در اقصی نقاط دنیا شهرهایی با اهداف مختلف احداث شده اند که آنها را می توان شهرهای جدید 

ل این شهرها در الگوهای مختلفی تقسیم بندی می شوند که الگوهای اصلی شهرهای جدید را می توان به سه گروه مستق.نامید

عملکرد اصلی شهرهای جدید مستقل ، ایجاد تعادل منطقه ای است و به عنوان ابزاری در .، اقماری و پیوسته طبقه بندی نمود

مطالعات منطقه ای برای تثبیت جمعیت در حوزه های جدید و یا در جوار قابلیت ها و استعدادهای طبیعی که اقدام به بهره 

دید اقماری مرحله ای است که با گسترش متروپلی و رشد لجام گسیخته و بدون کنترل شهرهای ج .برداری می شود قرار دارد

رفت و . این شهرها با حومه تفاوت دارند . شهرهای بزرگ و بعضاً به دلیل محدودیت های توسعه این شهرها به وجود می آید

به طور کلی شهرهای . ز صورت می گیردآمد روزانه مردم از شهرهای اقماری به شهر مرکزی و برعکس در مقیاس کمتری نی

در زمان جابجایی نباید . جدید اقماری در درون حوزه کالنشهرها هستند و با شهر مرکزی پیوندهای عملکردی مستحکمی دارند

اکثر شهرهای جدید ایران از این گروه می  .[00]اصول حاکم بر این شهرها تراکم زدایی است . دقیقه تجاوز کند 31تا  40از 

هدف از ایجاد آنها رفع . شهرهای جدید پیوسته ، در محدوده شهرهای موجود در اغلب مواقع با رشد کالبدی همراه است .باشند

 .[00]مشکل مسکن ، ساماندهی فضایی و تراکم زدایی از مادر شهر است 



است ، ولی طرح ایجاد این اگرچه سابقه ایجاد شهرهای جدید در کشور ما دارای سابقه طوالنی :شهرهای جدید در ایران

ابتدا طرح ایجاد شهرهای جدید در قالب .[8]مورد توجه قرار گرفته است  0430شهرها به صورت گسترده ازنیمه دوم دهه 

هیأت  6/06/0433کمیته رفاهی کارکنان دولت از طرف وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد شد که در نهایت منجر به مصوبه 

ه در سالهای بعد سازمان و شرکتی به نام شرکت عمران شهرهای جدید در وزارت مسکن و شهرسازی تا اینک. وزیران گردید

حداث شهرهای جدید با هدف ساماندهی ا.  [04]تشکیل و ایجاد شهرهای جدید و طرحهای مطالغاتی و اجرایی آغاز گردید 

عیت در شهرها و آمایش سرزمین در نظام زیستی اد تمرکزگرایی جمبری بهینه منابع طبیعی ، مهار ابعساختار فضایی ، کار

یجاد این شهرها باید در قالب برنامه ریزی های منطقه ای صورت گیرد تا عالوه بر کنترل و ا. [03]کشور صورت می گیرد 

چراکه در بعضی از مناطقی که . هدایت مهاجرین ، در اسکان ساکنین شهرهای جدید نیز ضوابطی خاص در نظر گرفته شود 

یا اینکه اگر هدف از ایجاد . ین شهرها ساخته می شوند ، جوامع عقب مانده روستایی با سطح پایین زندگی وجود دارند ا

همچون ) شهرهای جدید تنها پاالیش شهرهای بزرگ باشد ، یا حتی این هدف مقدم بر هدف ایجاد مراکز جدید رشد صنعتی 

 .از منابع طبیعی قرار گیرد ، شهرهای جدید در خدمت توسعه در نخواهند آمد با بهره برداری( مناطق استقرار صنایع صادراتی 

همچنین در ایجاد . مسأله دیگر قابل توجه در برنامه ریزی و ایجاد شهرهای جدید ، توجه به مشکالت شهرهای فصلی است

با توجه به ضرورت ایجاد . [01] شهرهای جدید باید تدابیر الزم برای جلوگیری از شیوع حاشیه نشینی در آنها به عمل آید

شهرهای جدید به منظور جذب سرریز جمعیت شهرهای بزرگ و رسیدن به اهداف تعیین شده ، در سالهای آتی شهرهای 

عدم .جدید می توانند نقش مهمی در نظام سلسله مراتب شهری ایران ، جذب جمعیت ، اشتغال و موارد دیگر داشته باشند

نی شهرهای جدید و تعریف نشدن منابع تأمین هزینه های ساخت این شهرها و ناهماهنگی و نبود تعیین دقیق جایگاه قانو

همکاری سازمانهای مختلف ، فقدان امکانات زیربنایی و نبود فعالیتهای اقتصادی ، از مهمترین دالیل عدم موفقیت کامل 

ت که اغلب شهرهای جدید کشور در مرحله جمعیت باید دانس.[1]شهرهای جدید برای رسیدن به اهداف تعیین شده بوده است 

بیشتر مجموعه های مسکونی شهرهای جدید ، صرفنظر از ناچیز بودن . پذیری ، با مسایل ومشکالت متعددی مواجه می باشند

سکنه ، . اشتغال ، درآمد و زیرساختهای شهری ، فاقد فضاها ، امکانات ، خدمات و تجهیزات شهری مناسب و ضروری هستند

معموالً برای تامین نیازهای روزانه خویش باتحمل فشارهای روحی ، جسمی و اجتماعی به شهرهای همجوار رجوع می کنند 

[03]. 

به طوری که . آنچه که در مقوله جمعیتی شهرهای جدید در خور توجه است ، جذب بطئی جمعیت و روند کند آن است

مهاجران در وهله اول برای سکونت در شهر جدید .آن فاصله زیادی داردجمعیت این شهرها با اهداف پیش بینی شده تا افق 

این سوال را مطرح می کنند که در صورت ساکن شدن در یکی از شهرهای جدید ، فعالیت های اقتصادی آنان چگونه خواهد 

جدید به شمار می بود؟ بنابراین ایجاد فعالیت های اقتصادی رکن اصلی جذب جمعیت وتوسعه اقتصادی اجنماعی شهرهای 

 .[03]رود 

 

 :پیشینه تحقیق.3

، مطالعه ذیری اهداف شهرهای جدید در ایران باعنوان ارزیابی میزان تحقق پ ،( 0480) مشکینی و همکاران  مقالهدر -

ین از دو مولفه حس مکان و دسترسی به خدمات  استفاده کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که ا، شهر جدید صدرا  موردی

 .شهر در ایجاد حس مکان در بین شهروندان و ارائه خدمات و امکانات شهری موفق نبوده است



، مطالعه باعنوان ارزیابی چالشها ومشکالت شهرهای جدید و میزان موفقیت آنها در ایران (0411) قرخلو و همکاران مقاله -

 .نها باکمک دولت سرپا ایستاده استمشخص شده که این شهر عملکرد موفقی نداشته و تموردی شهر سهند ، 

همچنین شهر سهند در مقاله دیگری باعنوان بررسی کارکرد شهرهای جدید در جذب وسرریز جمعیت مادر شهرها توسط -

مورد برسی قرارگرفته وطی بررسی به این نتیجه رسیده اند که این شهر از منظر جذب  ( 0480)همکاران حسین زاده دلیر و 

 .ادر شهرها موفق نبوده استجمعیت سرریز م

در مقاله ای با عنوان تحلیل سیر تحول و توسعه عمران شهرهای جدید به بررسی شهر هشتگرد پرداخته ( 0411)هراتی 

است و به این نتیجه رسیده است که ایجاد شهرهای جدید در اطراف تهران از مهاجر پذیذی این شهر نکاسته و شهرهای جدید 

بگاهی به جذب جمعیت از سایر مناطق کمک کرده و توفیق چندانی در جذب جمعیت از شهر تهران به صورت شهرهای خوا

 .بدست نیاورده است

 

 روش تحقیق.4

جمع آوری اطالعات نیز به دو شیوه . توصیفی و تحلیلی است آنروش تحقیق این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی و 

مباحث نظری و ... خانه ای با استفاده از منابع موجود ، سایت های مختلف و در روش کتاب. کتابخانه ای و میدانی می باشد

در روش میدانی با استفاده از پرسشنامه که به روش . بررسی وضع موجود شهر جدید بهارستان مورد بررسی قرار گرفته است

روش توصیفی از شاخص های در .تصادفی ساده تکمیل شده است ، شاخص های مختلف از دید پاسخ گویان بدست آمده است

همچنین در این روش از خطای استاندارد برای مشخص  . تمایل مرکزی همچون میانگین ، میانه و مد استفاده شده است

بررسی همیستگی . در روش تحلیلی از آزمون همبستگی استفاده شده است. نمودن پراکندگی شاخص ها استفاده شده است

رتبه ای از / تیبی با استفاده از آزمون فی و وی کرامر ، بررسی همبستگی متغیرهای رتبه ای تر/اسمی و اسمی/متغیرهای اسمی

برای مقایسه متغیرهای رتبه ای قبل و بعد از اسکان در شهر جدید نیز از آزمون ناپارامتری .آزمون اسپیرمن استفاده شده است

ویان در ارتباط با موارد مختلف بیش از دو گزینه از آزمون همچنین در مورد اخذ دیدگاه پاسخگ.ویلکاکسون استفاده شده است

 .کوکران استفاده شده است

 

 یافته های تحقیق.5

 شهرجدید بهارستان.1-5

شهرجدید بهارستان یکی از شهرهای اقماری است که در پانزده کیلومتری جنوب شرقی شهراصفهان ، در مسیر :موقعیت-

مکانی که هم اکنون به نام . [07] رشته کوه کم ارتفاعی به نام الشتر قرار گرفته است  شیراز و در دامنه شمالی –جاده اصفهان 

در بستر طبیعی آن ، قلعه و باغ بهارستان وجود دارد که . بهارستان شناخته می شود ، قبال روستای حجت آباد نام داشته است

لعات و پیش بینی طرح جامع منطقه اصفهان است که در بهارستان حاصل مطا. [01]نام بهارستان از آن الهام گرفته شده است 

شروع شده است  0437به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده و فعالیتهای اجرایی شهر در سال  0431سال 

 جمعیتی در حدود 0481هکتار طراحی گردیده و بر حسب مطالعات طرح جامع تا سال  3600شهر بهارستان در وسعت حدود 

الزم به ذکر است مکان یابی  . [08]سال است  61تکمیل شهر تقریباً  مدت زمان.نفر را در خود اسکان خواهد داد 000/100

  . [60]شهر بهارستان در فاصله نزدیک از شهر اصفهان ، عمدتاً به منظور جذب سرریز جمعیت این شهر می باشد



در آن . می باشد  0411مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال اولین اطالعات رسمی جمعیت شهر بهارستان  :جمعیت -

 0480در آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال . نفر بوده است  31368سال ، تعداد جمعیت شهر بهارستان بالغ بر 

درصد بوده  3.6که با توجه به این ارقام رشد جمعیت این شهر بالغ بر  [60]نفر رسیده است 30337، جمعیت این شهر به 

در طرح جامع اصفهان و طرح جامع بهارستان ، تا . این ارقام بیانگر عدم تحقق اهداف جمعیتی شهر بهارستان می باشد .است

نفری را برای این شهر جدید برآورد کرده اند که بر اساس ارقام آخرین دوره سرشماری تنها  460000جمعیت  0480سال 

رتی که با همین نرخ رشد جمعیت شهر در سال های آینده افزایش یابد ، در نهایت درصدی هدف فوق است و در صو 08.4

نفر خواهد رسید و این در حالی است که هدف مورد نظر برای جمعیت پذیری این  31338به  0481جمعیت شهر در سال 

هدف فوق تحقق می یابد  درصد از 04تنها  0480تا  0411نفر است که با رشد دوره  100000بالغ بر  0481شهر در سال 

نشان دهنده رشد  0480تا  0411بررسی وضعیت جمعیت شهر اصفهان به عنوان مادر شهر منطقه طی دوره های سرشماری .

قابل توجه این شهر در دوره های مختلف می باشد و عمالً می توان گفت احداث شهرهای جدید پیرامون این مادر شهر 

 .ن شهر بکاهدنتوانسته است از بار جمعیتی ای
 .وضعیت جمعیت سایر شهرهای جدید پیرامون اصفهان شامل فوالدشهر ، شاهین شهر و مجلسی نیز به شرح زیر است

 شهر اصفهان و شهرهای جدید پیرامون آن در دوره های مختلف سرشماریو نرخ رشد جمعیت تعداد جمعیت : 1جدول 

جمعیت  شهر

0411 

جمعیت 

0431 

نرخ رشد 

31-11 

جمعیت 

0471 

نرخ رشد 

71-31 

جمعیت 

0411 

نرخ 

رشد 

11-71 

جمعیت 

0480 

نرخ رشد 

80-11 

 0.8 0713063 6.3 0306000 6.1 0633076 3 813714 330100 اصفهان

 3.6 30337 - 31368 - - - - - بهارستان

 4.7 33804 4.3 11333 - 48633 - - 1030 فوالد شهر

شاهین 

 شهر

1460 38406 08.1 13167 1.3 067306 3.6 034401 6.3 

 - 3014 - - - - - - - مجلسی

 [60]: مأخذ

 :یافته های توصیفی.2-5

از . درصد زن بوده اند 30.0درصد مرد و  11.8خانوار پاسخگو ،   471از مجموع :بررسی کلی وضعیت پاسخگویان -

ساله و بیشتر بوده  10درصد  66و  ساله 10تا  30درصد  68ساله ،  30تا  40درصد  44ساله ،  40تا  60درصد  03نظر سنی 

درصد کارشناسی ارشد و  3درصد فوق دیپلم و کارشناسی و  41درصد دیپلم و زیر دیپلم ،  18از نظر میزان با سوادی نیز .اند

 .باالتر بوده اند

ن از جمله مهمترین اهداف شکل گیری شهر بهارستان ، جذب سرریز جمعیت شهر اصفها:بررسی مبداء پاسخگویان -

جدول . بر این اساس یکی از کلیدی ترین سواالت تحقیق ، مشخص نمودن مبداء مهاجران به این شهر می باشد. بوده است 

 .ادامه نتایج این پرسش را نشان می دهد

 بررسی مبداء اولیه خانوارهای پاسخگو:  2جدول 

 درصد فراوانی شرح



 63 81 مهاجرت از شهر اصفهان

 40 003 ی استان اصفهانمهاجرت از سایر شهر ها

 08 70 مهاجرت از روستاهای استان اصفهان

 63 80 مهاجرت از خارج از استان اصفهان

 000 471 کل

 یافته های تحقیق: ماخذ 

درصد از شهر اصفهان بوده اند  63همانگونه که اطالعات جدول فوق نشان از مجموع خانوار های ساکن شهر بهارستان تنها 

است این ارقام با هدف شکل گیری شهر بهارستان مبتنی بر جذب سرریز جمعیت این شهر متناقض است و  و این در حالی

 .نشان دهنده عملکرد ناموفق این شهر در این زمینه می باشد

از جمله مشکالت بسیاری از شهرهای جدید پیرامون کالن شهرها ، خوابگاهی بودن :بررسی محل اشتغال پاسخگویان -

و ضعف مشاغل مناسب برای جذب ساکنان این شهرها و در نتیجه وابسته بودن آنها از نظر معیشت و اشتغال به این شهرها 

جدول ادامه . در این خصوص بررسی وضعیت ساکنان شهر بهارستان نیز همین وضعیت را نشان می دهد. شهر مادر می باشد

 .وضعیت مشاغل خانوارهای پاسخگو را نشان می دهد

 ررسی وضعیت اشتغال خانوارهای پاسخگوب:  3جدول 

 درصد فراوانی شرح

 48 033 شاغل در شهر بهارستان

 36 011 شاغل در شهر اصفهان

 04 38 شاغل در سایر شهرهای استان

 3 66 بازنشسته

 000 471 کل

 یافته های تحقیق: ماخذ 

ارستان نسبت به سایر مناطق باالتر است و از همانطور که ارقام نشان می دهد سهم شهر اصفهان در جذب شاغالن شهر به

آنجا که جمعیت ساکن در شهر بهارستان عمدتاً از شهر اصفهان نبوده اند ، بنابراین جذب شاغالن این شهر به سمت اصفهان 

 .باعث بار بیشتر جمعیت در شهر مادر شده است

 یافته های تحلیلی.5-3

در زمینه اولویت بندی انگیزه :مهاجرت به شهر بهارستان  اولویت بندی انگیزه خانوارهای پاسخگو برای-

مواردی نتایج نشان می دهد . از آزمون ناپارامتریک کوکران استفاده شده استپاسخگویان برای مهاجرت به شهر بهارستان 

ترین بهتر بیش بهداشتی و درمانیهمچون دسترسی به شغل مناسب ، دسترسی به امکانات رفاهی ، دسترسی به خدمات 

 .جدول ادامه نتایج نظرات پاسخگویان را در این زمینه نشان می دهد. را به خود اختصاص داده است ها میانگین

 اولویت بندی انگیزه خانوارهای پاسخگو برای مهاجرت به شهر بهارستان:  4جدول 

 شرح تعداد میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

 سی به شغل بهتردستر 471 3.0067 0.86846 0.00 1.00



 امکانات آموزشی بهتر 471 6.1844 0.87100 0.00 1.00

 دسترسی به مسکن بهتر 471 6.3367 0.83371 0.00 1.00

 امکانات بهداشتی و درمانی 471 4.3460 0.83660 6.00 1.00

 مهاجرات سایر اعضای فامیل 471 6.3114 0.87633 0.00 1.00

 مکانات رفاهی بهترا 471 4.3760 0.81140 0.00 1.00

 سایر موارد 471 6.0760 0.80081 0.00 3.00

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 aدر ارتباط با دالیل پاسخگویان از مهاجرت به شهر جدید بهارستان  آزمون آماری فریدمن:  5جدول 

 تعداد

 کای اسکوئر

 درجه آزادی

 معنی داری

471 

106.017 

3 

000. 

a. آزمون فریدمن 

 افته های تحقیقی: ماخذ 

 بررسی رضایتمندی از وضعیت اقتصادی-

 و مدت زمان اسکان پاسخگویان و درآمد اشتغالرضایتمندی از بررسی رابطه بین 

از جمله موارد قابل توجه مورد بررسی ، همبستگی بین تعداد سال هایی که از اسکان خانوارها می گذرد و رضایتمندی از 

به ترتیبی بودن هر دو متغیر، برای مشخص نمودن همبستگی از آزمون اسپیرمن استفاده شده  با توجه. اشتغال آنان می باشد

همچنین مثبت بودن جهت (. 0.000)نتایج این آزمون نشان دهنده همبستگی معنا دار دو متغیر است. است

آنها از اشتغال هم افزایش می بدان مفهوم است که با گذشت زمان و پایداری اسکان خانوارها میزان رضایت ( 0.463)همبستگی

به عبارت دیگر خانوارهایی که مدت طوالنی تری در شهر بهارستان اسکان یافته اند شرایط اشتغال بهتری نسبت به تازه . یابد

 .واردان دارند

آزمون همبستگی اسپیرمن در ارتباط با شاخص های سال اسکان و رضایت از اشتغال و :  6جدول 

 درآمد

      

 سکانسال ا

رضایت از اشتغال و 

 درآمد

ضریب همبستگی 

 اسپیرمن

سال تعداد

 های اسکان
 

ضریب 

 همبستگی

0.000 **0.463 

 .000 . معنی داری

 471 471 تعداد

رضایتمندی 

و از اشتغال 

 درآمد

ضریب 

 همبستگی

**0.463 0 

 . .000 معنی داری



 471 471 تعداد

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 :قبل و بعد از اسکان در شهر جدید خود  و اشتغال از درآمد یزان رضایتمندی پاسخگویانبررسی م

در . بررسی میزان رضایت پاسخگویان از وضعیت درآمد از شاخص های مهم اقتصادی است که مورد توجه قرار گرفته است

همانگونه که نتایج . رد بررسی قرار گرفته استاین زمینه وضعیت درآمد قبل و بعد از اسکان با استفاده از آزمون ویلکاکسون مو

جداول زیر نشان می دهد ارتباط معنی داری بین رضایتمندی درآمد قبل و بعد از اسکان در شهر جدید وجود دارد و جهت 

 .پاسخ ها نشان دهنده افزایش میزان رضایت پاسخگویان از درآمد خود بعد از اسکان در شهر جدید است

ماری ویلکاکسون در ارتباط با رضایتمندی از درآمد قبل و بعد از آزمون آ:  7جدول 

 bاسکان

 بعد از اسکانرضایت از درآمد  - قبلرضایت از درآمد  
Z 

 معنی داری
a8.060- 

000. 

.a بر اساس طبقات منفی b .ویلکاکسون آزمون 

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 :بررسی میزان رضایتمندی پاسخگویان از وضعیت اشتغال زنان  قبل و بعد از اسکان در شهر جدید

نتایج آزمون آماری ویلکاکسون در ارتباط با معنی داری رضایت از اشتغال زنان قبل و بعد از اسکان در شهر جدید حاکی از 

منفی ، اسکان در شهر جدید باعث بهبود وضعیت اشتغال معنی داری این رابطه است و با توجه به مجموع پاسخ های مثبت و 

 .زنان شده است

bآزمون آماری ویلکاکسون در ارتباط با رضایتمندی از اشتغال زنان قبل و بعد از اسکان:  8جدول 
 

 اشتغال زنان بعد از اسکان - اشتغال زنان قبل از اسکان  

Z 

 معنی داری
a03.010- 

000. 

.a بر اساس طبقات منفی b .ویلکاکسون آزمون 

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 :خود  قبل و بعد از اسکان در شهر جدید هزینه مسکنبررسی میزان رضایتمندی پاسخگویان از 

. بررسی نتایج مربوط به هزینه های مسکن نشان دهنده معنی داری اختالف میانگین های قبل و بعد از اسکان است

ز اسکان در شهر جدید هزینه های مسکن افزایش یافته و همین امر رضایت مندی از هزینه همچنین نتایج نشان می دهد بعد ا

 .های مسکن بعد از اسکان را پایین آورده است 

 bآزمون آماری ویلکاکسون در ارتباط با رضایتمندی از هزینه مسکن قبل و بعد از اسکان:  9جدول 

 سکانهزینه مسکن بعد از ا – هزینه مسکن قبل از اسکان 

Z 

 معنی داری
 a00.067- 

000. 

.a منفی طبقات اساس بر  b.  .ویلکاکسون آزمون 



 یافته های تحقیق: ماخذ 

 وضعیت رضایتمندی از گویه های اقتصادی قبل و بعد از اسکان در شهر جدید بهارستان:  11جدول 

    

 تعداد

میانگین 

 مجموع طبقات طبقات

ضایت از درآمد ر – رضایت از درآمد قبل از اسکان

 بعد از اسکان

 1071.00 000.10 10 طبقات منفی

 60814.00 060.36 016 طبقات مثبت

 034 برابر

 471 مجموع  

رضایت از  – رضایت از اشتغال قبل از اسکان  

 اشتغال بعد از اسکان

 00047.10 047.10 74 طبقات منفی

 43466.10 017.63 640 طبقات مثبت

 70 برابر

 471 مجموع  

رضایت  – رضایت از هزینه مسکن قبل از اسکان  

 از هزینه مسکن بعد از اسکان

 30831.00 018.30 634 طبقات منفی

 7378.00 033.31 10 طبقات مثبت

 30 برابر

 471 مجموع  

رضایت از  – رضایت از اشتغال زنان قبل از اسکان  

 اشتغال زنان بعد از اسکان

 .00 .00 0 ات منفیطبق

 33013.00 016.00 404 طبقات مثبت

 76 برابر

 471 مجموع  

 یافته های تحقیق: ماخذ   

 بر و است اسکان از بعد شاخص تر مناسب روند از حاکی باشد بیشتر مثبت طبقات میانگین چقدر هر آزمون این نتایج در

بر این اساس ، رضایت مندی از .باشد می اسکان از بعد شاخص بدتر شرایط دهنده نشان منفی طبقات بودن باالتر عکس

هزینه های مسکن وضعیت نامناسب تری بدست آورده اشتغال زنان ، اشتغال و درآمد شرایط بهتری بعد از اسکان یافته اما 

 .است

قبل و بعد از ..(  .مفاسد ، طالق، بزهکاری ، اعتیاد و)بررسی میزان رضایتمندی پاسخگویان از امنیت اجتماعی -

 :اسکان در شهر جدید

بررسی نتایج مربوط به بررسی رضایتمندی از امنیت اجتماعی نشان دهنده معنی داری اختالف میانگین های قبل و بعد از 

همچنین نتایج نشان می دهد بعد از اسکان در شهر جدید رضایتمندی از وضعیت امنیت اجتماعی  کاهش یافته . اسکان است

 .در مقایسه شرایط رضایتمندی از این متغیر قبل از اسکان در شهر جدید شرایط بهتری داشته استاست و 



 bآزمون آماری ویلکاکسون در ارتباط با رضایتمندی از امنیت اجتماعی قبل و بعد از اسکان:  11جدول 

رضایتمندی از امنیت بعد از  -رضایتمندی از امنیت قبل از اسکان 

 اسکان

Z 

 یمعنی دار
 a03.060- 

000. 

.a منفی طبقات اساس بر b.  .ویلکاکسون آزمون 

    

 تعداد

میانگین 

 مجموع طبقه

رضایتمندی از امنیت اجتماعی 

رضایتمندی  – قبل از اسکان

از امنیت اجتماعی بعد از 

 اسکان

 61701.00 066.70 643 طبقات منفی

طبقات 

 مثبت

00 007.1 0071.00 

     040 برابر

     471 عمجمو

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 

از مجموع . بررسی نظرات پاسخگویان در این زمینه حاکی از بدتر شدن شرایط از نظر شاخص امنیت اجتماعی است

درصد اذعان نموده اند که شرایط امنیت اجتماعی قبل از اسکان در این شهر بهتر بوده ولی با اسکان در این  36.3پاسخگویان 

 .چندان مناسبی از این نظر در مقایسه با دوره قبل از اسکان وجود نداردشهر شرایط 

 بررسی شاخص های کالبدی و فیزیکی-

 :بررسی میزان رضایتمندی پاسخگویان از دسترسی به امکانات آموزشی  قبل و بعد از اسکان در شهر جدید

سترسی به امکانات آموزشی قبل و بعد از اسکان ، مقایسه میانگین پاسخ های میزان رضایتمندی پاسخگویان در ارتباط با د

و نتایج نشان دهنده افزایش میزان رضایتمندی از خدمات آموزشی بعد .معنی داری پاسخ ها در این دو دوره دارد نشان دهنده

 (01جدول ).از اسکان در شهر جدید در مقایسه با مبداء مهاجران است

 bقبل و بعد از اسکانامکانات آموزشی باط با رضایتمندی از آزمون آماری ویلکاکسون در ارت:  12جدول 

رضایتمندی از امکانات آموزشی بعد از  - رضایتمندی از امکانات آموزشی قبل از اسکان 

 اسکان

Z 

 معنی داری
 a01.800- 

000. 

.a منفی طبقات اساس بر   b.  .ویلکاکسون آزمون 

 یافته های تحقیق: ماخذ 

دی پاسخگویان از دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی  قبل و بعد از اسکان در شهر بررسی میزان رضایتمن

 :جدید



در ارتباط با امکانات بهداشتی و درمانی ، اسکان باعث بهتر شدن دسترسی خانوارها به اینگونه خدمات و در نتیجه افزایش 

 .اسکان است تفاوت میانگین های قبل و بعد از  نتایج نشان دهنده معنی داری. میزان رضایتمندی پاسخگویان شده است

 (01جدول )

 bآزمون آماری ویلکاکسون در ارتباط با رضایتمندی از امکانات بهداشتی و درمانی قبل و بعد از اسکان:  13جدول 

رضایتمندی از امکانات آموزشی بعد از  - رضایتمندی از امکانات آموزشی قبل از اسکان 

 اسکان

Z 

 معنی داری
 a04.163- 

000. 

.a منفی طبقات اساس بر  b.  .ویلکاکسون آزمون 

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 :بررسی میزان رضایتمندی پاسخگویان از کیفیت مسکن  قبل و بعد از اسکان در شهر جدید-

آموزشی بررسی این شاخص نشان دهنده جهت مثبت بعد از اسکان است ، هر چند نسبت به خدمات بهداشتی ، درمانی و 

سطح رضایتمندی پایین تر است ، اما در مجموع بین میانگین پاسخ های این متغیر قبل و بعد از اسکان تفاوت معنی دار می 

 (01جدول ) .باشد

 bآزمون آماری ویلکاکسون در ارتباط با رضایتمندی از کیفیت مسکن قبل و بعد از اسکان:  14جدول 

رضایتمندی از کیفیت مسکن بعد از  - کانرضایتمندی از کیفیت مسکن قبل از اس 

 اسکان

Z 

 معنی داری
a6.770- 

000. 

.a منفی طبقات اساس بر  b.  .ویلکاکسون آزمون 

 :بررسی میزان رضایتمندی پاسخگویان از امکانات اوقات فراغت قبل و بعد از اسکان در شهر جدید

سی به امکانات گذران اوقات فراغت همچون پارکها ، سینما ، از دیگر مزایای اسکان در شهر جدید بهارستان ، افزایش دستر

بررسی میانگین نظرات پاسخگویان نشان دهنده تفاوت معنی دار بین پاسخ های قبل و بعد از اسکان . شده است... کتابخانه و

 .ائه کرده انددرصد رضایتمندی مناسبی از دسترسی به اینگونه خدمات ار 71همچنین از مجموع پاسخگویان حدود . است

 (01جدول )

 bآزمون آماری ویلکاکسون در ارتباط با رضایتمندی از امکانات گذران اوقات فراغت قبل و بعد از اسکان:  15جدول 

رضایتمندی از امکانات گذران اوقات  - رضایتمندی از امکانات گذران اوقات فراغت قبل از اسکان 

 فراغت بعد از اسکان

Z 

 معنی داری
a04.043- 

000. 

.a منفی طبقات اساس بر  b.  .ویلکاکسون آزمون 

 یافته های تحقیق: ماخذ 

قبل و بعد از اسکان در شهر ...(  آب ، برق ، گاز ، جاده و )بررسی میزان رضایتمندی پاسخگویان از زیرساختها

 :جدید



همچنین از . بل و بعد از اسکان استبررسی نتایج نظر پاسخگویان در این زمینه نشان دهنده تفاوت معنی دار پاسخ های ق

 (01جدول ) .درصد به بهتر شدن شرایط خود از نظر زیرساختها بعد از اسکان نظر داده اند 73مجموع پاسخگویان 

 bآزمون آماری ویلکاکسون در ارتباط با رضایتمندی از دسترسی به زیرساختها قبل و بعد از اسکان:  16جدول 

رضایتمندی از دسترسی به زیرساختها بعد از  - یرساختها قبل از اسکانرضایتمندی از دسترسی به ز 

 اسکان

Z 

 معنی داری
a04.643- 

000. 

.a منفی طبقات اساس بر  b.  .ویلکاکسون آزمون 

 فیزیکی قبل و بعد از اسکان در شهر جدید بهارستان -وضعیت رضایتمندی از گویه های کالبدی :  17جدول 

    

 تعداد

میانگین 

 مجموع بقاتط

 730.00 73.00 00 طبقات منفی – رضایت از امکانات آموزشی قبل از اسکان

طبقات  رضایت از امکانات آموزشی بعد از اسکان

 مثبت

443 071.48 11110.00 

     40 برابر  

     471 مجموع  

 0471.00 36.10 66 طبقات منفی – رضایت از امکانات بهداشتی و درمانی قبل از اسکان

طبقات  رضایت از امکانات آموزشی بعد از اسکان

 مثبت

634 038.74 48410.00 

     80 برابر  

     471 مجموع  

رضایت از کیفیت  - رضایت از کیفیت مسکن قبل از اسکان

 مسکن بعد از اسکان

 03141.00 031.81 004 طبقات منفی

طبقات 

 مثبت

076 048.07 64860.00 

     80 برابر

     471 موعمج

 3133.10 033.33 40 طبقات منفی – رضایت از امکانات گذران اوقات فراغت قبل از اسکان

طبقات  رضایت از امکانات

 مثبت

684 033.01 31004.10 

 10 برابر گذران اوقات فراغت بعد از اسکان
    

     471 مجموع  

 1000.00 000.60 10 نفیطبقات م – رضایت از دسترسی به زیرساخت ها قبل از اسکان



طبقات  رضایت دسترسی به زیرساختها بعد  از اسکان

 مثبت

611 078.18 10670.00 

     30 برابر  

     471 مجموع  

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 بررسی وضعیت مالکیت مسکن قبل و بعد از اسکان-

 36از مجموع پاسخگویان ، حدود . از اسکان شده استبررسی نتایج تحقیق نشان دهنده افزایش سهم افراد اجاره نشین بعد 

درصد بوده است و این در  40درصد قبل از مهاجرت و اسکان در این شهر مالک مسکن بوده اند و سهم اجاره نشین ها حدود 

 همانگونه که در قسمت. درصد به صورت اجاره نشین بوده اند 46درصد مالک مسکن و  13حالی است که بعد از اسکان 

رضایتمندی از وضعیت هزینه های مسکن نیز اشاره شد سهم قابل توجهی از پاسخگویان از این وضعیت رضایت چندانی ندارند 

 .در این زمینه تاثیر قابل توجهی داشته استو باال بودن اجاره نشینی و یا پرداخت اقساط وام های مسکونی 

     نوع مسکن قبل و بعد از اسکان:  18جدول 
 نوع مسکن بعد از اسکان ع مسکن قبل از اسکاننو    

 درصد فراوانی

درصد 

 معتبر

درصد 

 درصد فراوانی تجمعی

درصد 

 معتبر

درصد 

 تجمعی

Valid 13.3 13.3 13.3 603 36.3 36.3 36.3 643 ملکی 

اجاره 

 ای

000 68.3 68.3 86 060 46.4 46.4 13.7 

 83.7 1 1 40 87.4 1.4 1.4 60 سازمانی

 000 1.4 1.4 60 000 6.7 6.7 00 سایر

   000 000 471   000 000 471 کل

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 

 بررسی نظر پاسخگویان در مورد تمایل به مهاجرت از شهر بهارستان-

ده بر این اساس از جمله گزینه های پرسیده ش. از جمله موارد قابل توجه پایداری اسکان خانوارها در شهر بهارستان است

برای بررسی نتایج از . مهاجرت به شهر اصفهان ، بازگشت به مبداء ، مهاجرت به سایر نقاط و یا ماندن در بهارستان بوده است

همچنین بر اساس جدول ادامه ، . نتایج نشان دهنده معنی دار بودن تفاوت گزینه ها است. آزمون فریدمن استفاده شده است

البته تمایل به مهاجرت به شهر اصفهان نیز باال است و . ر بهارستان اختصاص داشته استشترین میانگین به ماندن در شهیب

در ارتباط با بازگشت به مبداء و یا مهاجرت . بخش قابل توجهی از پاسخگویان انگیزه باالیی برای مهاجرت به شهر اصفهان دارند

 .به سایر نقاط میانگین ها ضعیف تر بوده است

 انگین پاسخ های مرتبط با مهاجرتبررسی می:  19جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد  

مهاجرت به شهر 

 اصفهان

471 6.7744 0.03340 0 1 



 1 0 0.04601 4.0367 471 ماندن در بهارستان

 1 0 0.01416 6.6117 471 بازگشت به مبداء

 4 0 0.18140 0.1707 471 مهاجرت به سایر نقاط

 ته های تحقیقیاف: ماخذ 

 aنتایج آزمون فریدمن در ارتباط با تمایل پاسخگویان به مهاجرت :  21جدول 

 تعداد

 کای اسکوئر

 درجه آزادی

 معنی داری

471 

410.778 

4 

000. 

a. آزمون فریدمن 

 یافته های تحقیق: ماخذ 

ارستان نشان دهنده همبستگی در شهر بهمقایسه تعداد سال هایی که از اسکان پاسخگویان می گذرد و تمایل به ماندن 

با توجه به نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن ، هر چقدر اسکان در شهر جدید طوالنی . مستقیم و معنی دار این متغیر ها است

 .تر می شود ، تمایل برای ماندگاری و عدم مهاجرت از بهارستان نیز افزایش می یابد

سال اسکان و تمایل به ماندن در شهر جدید  ضریب همبستگی اسپیرمن در ارتباط با:  21جدول 

 بهارستان

   

 ماندن در بهارستان سال اسکان

ضریب  سال اسکان ضریب همبستگی اسپیرمن

 همبستگی

0.000  **400. 

 0 . معنی داری

 471 471 تعداد

 

ماندن در 

 بهارستان

ضریب 

 همبستگی

 **400. 0 

 . .000 معنی داری

 471 471 تعداد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 

بررسی همبستگی بین سال های اسکان و بازگشت به مبداء دارای همبستگی معکوس است و نتایج نشان می دهد افرادی 

به مبداء دارند اما پس از مدتی و عادت کردن به  که در سال های آغاز اسکان در بهارستان هستند تمایل بیشتری برای بازگشت

 .شرایط موجود تمایل آنان برای بازگشت به مبداء کاهش می یابد

ضریب همبستگی اسپیرمن در ارتباط با سال اسکان و تمایل به بازگشت به :  22جدول 

 مبداء



      

 سال اسکان

بازگشت به 

 مبداء

ضریب  سال اسکان ضریب همبستگی اسپیرمن

 مبستگیه

0.000  **333.- 

 0 . معنی داری

 471 471 تعداد

بازگشت به 

 مبداأ

ضریب 

 همبستگی

 **333.- 0 

 . 0 معنی داری

 471 471 تعداد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 :ل به مهاجرت از شهر جدیدبررسی رابطه بین جنسیت پاسخگویان و تمای

برای مشخص نمودن همبستگی دو متغیر جنسیت و تمایل مهاجرت از شهر جدید بهارستان ، با استفاده از ضریب 

نتایج نشان می دهد بین جنس پاسخگویان و تمایل به مهاجرت از شهر . همبستگی فی و وی کرامر استفاده شده است

به عبارت دیگر افراد اسکان ( ضریب فی کرامر 0.073-=و  n=375و   p=0.155) بهارستان رابطه معنا داری وجود ندارد

.  یافته در این شهر تمایل چندان باالیی برای مهاجرت ندارند و وضعیت اسکان آنها به شرایط نسبتاً پایداری رسیده است

( 03.6)بیشتر از زنان ( درصد 66.6)همچنین جدول تقاطعی نشان می دهد که درصد تمایل مردان به مهاجرت از شهر جدید 

 .درصد می باشد

نتایج آزمون همبستگی فی و وی کرامر بین متغیر های جنسیت و تمایل به :  23جدول 

 مهاجرت

 معنی داری ارزش   

 .011 -0.074 فی اسمی-اسمی

 .V 074. 011 کرامر

 471 تعداد داده معتبر

 یافته های تحقیق: ماخذ  

 طعی جنس پاسخگویان و تمایل به مهاجرتجدول تقا:  26جدول 

 جنس      

 زن مرد       جمع

تمایل به 

 مهاجرت

 400 068 076 تعداد خیر

 %10.40 %14.10 %77.10 درصد

 73 61 38 تعداد بله

 %08.70 %03.60 %66.60 درصد

 471 013 660 تعداد جمع



 %000 %000 %000 درصد

 یافته های تحقیق: ماخذ 

 

 مع بندی و ارائه پیشنهاداتج.6

از جمله دالیل مکان یابی شهر های جدید پیرامون شهرهای مادر ، جذب سرریز جمعیت شهرهای مادر و جلوگیری از 

شهر بهارستان نیز در فاصله نزدیک از شهر اصفهان با این هدف مکان یابی شده . گسترش بی رویه این گونه شهرها می باشد

با توجه به اهمیت ارزیابی این . نفر را در خود جای داده است30337تا کنون جمعیتی بالغ بر  ر این شهرآغاز اسکان داست و از 

شهرها در رسیدن به اهداف خود و بررسی وضعیت رضایتمندی مردم ساکن در این شهر در مقایسه با دوره قبل از اسکان خود 

فیزیکی ، برخی از جنبه های -ماعی ، اقتصادی و کالبدی، در این تحقیق با طرح پرسش های مختلف در زمینه های اجت

نتایج نشان می دهد شهر جدید بهارستان در جذب سرریز جمعیت شهر اصفهان موفق عمل .رضایتمندی مورد توجه قرار گرفت

م تازه درصد از شهر اصفهان به این شهر وارد شده اند و این در حالی است که سه 63ننموده است و از مجموع پاسخگویان 

درصد خارج از استان وارد این شهر  63درصد از روستاهای استان و  08درصد از سایر شهرهای استان ،  40واردان به این شهر 

درصد از پاسخگویان محل اشتغالشان شهر اصفهان است ، جذب این افراد باعث ورود تعداد  36شده اند و با توجه به اینکه 

بررسی مهمترین دالیل مهاجرت افراد به شهر بهارستان نشان .خصوص در طول روز است زیادی جمعیت به شهر اصفهان به

و مهاجران اولویت اول مهاجرت به این شهر را بدست آوردن شغل بهتر عنوان کرده . دهنده سهم باالی اشتغال و درآمد است

گین های باالیی را به خود اختصاص داده البته مواردی همچون امکانات رفاهی ، بهداشت و درمان و آموزشی نیز میان. اند

نتایج نشان می دهد ، . پایداری اسکان نکته قابل توجهی است که بخشی از مطالعات به آن اختصاص یافته است.است

پاسخگویان در سال های آغاز اسکان در بهارستان تمایل بیشتری به مهاجرت به شهر اصفهان و یا بازگشت به مبداء دارند ، اما 

مقایسه وضعیت خدمات ، امکانات ،امنیت  .ذشت زمان این تمایل کمتر شده و اسکان آنها با گذشت زمان تثبیت می گرددبا گ

اجتماعی ، شرایط اشتغال و درآمد قبل و بعد از اسکان از جمله مواردی بوده است که میزان رضایتمندی افراد در این زمینه ها 

ن می دهد میزان رضایتمندی افراد از مواردی همچون امکانات گذران اوقات فراغت ، نتایج نشا. مورد بررسی قرار گرفته است

دسترسی به زیرساختها ، امکانات آموزشی ، امکانات بهداشتی و درمانی و اشتغال زنان در مقایسه با قبل از اسکان بهبود قابل 

مسکن هر چند رضایتمندی بهتر شده اما  در زمینه هایی همچون وضعیت اشتغال  و درآمد و کیفیت. توجهی یافته است

. همچنان سهم قابل توجهی از افراد این وضعیت را مناسب نمی دانند و یا آن را مشابه شرایط قبل از اسکان ارزیابی کرده اند

ز اسکان نیز شرایط بدتری بعد ا...( طالق ، بزهکاری ، اعتیاد و )مواردی همچون هزینه های مسکن و به ویژه معضالت اجتماعی 

در مجموع می توان گفت شهر جدید بهارستان .در این شهر یافته و افراد پاسخگو رضایتمندی پایینی در این زمینه ها دارند

در زمینه اشتغال و درآمد شرایط . شرایط مناسبی از نظر امکانات و خدمات کالبدی و فیزیکی برای افراد ایجاد کرده است

ر اجتماعی و معضالت اجتماعی شرایط چندان مناسبی برای افراد و خانوارها فراهم ننموده متوسطی داشته و در نهایت از نظ

 .است

 پیشنهادات

 برنامه ریزی برای جذب افراد واجد شرایط اسکان با تاکید بر مادر شهر اصفهان در شهر جدید بهارستان-

 شهر اصفهانبرنامه ریزی برای ایجاد اشتغال پایدار در شهر جدید و کاهش وابستگی به -

 برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت مسکن در شهر جدید-

 برنامه ریزی برای کاهش معضالت اجتماعی-
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