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نوبخت

(تاریخ دریافت 1399/4/7 :تاریخ پذیرش)1399/5/1 :
چکيده
هدف این پژوهش ،بررسی وضعیت جابجایی محلهای و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران است .روش
پژوهش ،تحلیل ثانویه دادههای طرح «سنجش کیفیت زندگی در شهر تهران» است که در سال  1395انجام
شده است .جامعه آماری تحقیق را شهروندان باالی  18سال شهر تهران تشکیل داده و حجم نمونه نیز شامل
 45000نفر از  334محله واقع در  22منطقه شهر تهران بوده است .یافتهها نشان میدهند که جابجاییهای
بینمنطقهای و بعد از آن ،جابجاییهای درونمنطقهای و درونمحلهای ،از مهمترین انواع جابجاییها در شهر
تهران بودهاند و بهطور کلی 83 ،درصد از افراد نمونه ،یکی از انواع جابهجاییهای درونشهری را تجربه
نمودهاند .در این بین ،عمومیت با جابجایی بینمنطقهای بوده است .یافتههای تحقیق نشان میدهند که
جابهجایی سکونتی برای افرادی که سطح درآمدی و تحصیالت باالتر دارند و بهدنبال بهبود وضعیت
زندگی/افزایش متراژ منزل مسکونی هستند ،باالتر است .طبق یافتهها ،مهمترین عوامل ماندگاری سکونتی
عبارتند از :افزایش تعداد خویشاوندان در یک محله ،افزایش سن ،تعداد فرزندان بیشتر و افزایش مدت زمان
اقامت .نتایج نهایی تحقیق نشان داد که متغیرهای سن ،مدت اقامت ،وضعیت مسکن ،تعداد خویشاوندان و
تعداد فرزندان ،در احتمال جابجایی درونمحله ای و متغیرهای مدت زمان اقامت ،سن و تعداد خویشاوندان،
در احتمال جابجایی بینمحلهای مؤثر هستند.
کليدواژهها :جابجایی سکونتی ،جابجایی درونشهری ،جابجایی بینمنطقهای ،جابجایی بینمحلهای ،شهر
تهران.

 .1این مقاله م ستخرج از طرح پژوه شی با عنوان "برر سی عوامل مؤثر بر تمایل به جابجایی درون شهری در شهر
تهران" است که در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور انجام شده است.
 استادیار جامعهشناسی توسعه ،مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (نویسنده مسئول).
E-mail: vali.rostamalizadeh@psri.ac.ir; v.rostamalizadeh@gmail.com

 استادیار جمعیتشناسی ،دانشگاه پیام نور.
E-mail: rznobakht@gmail.com

 36دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

مقدمه
امروزه با توجه به افزایش میزان شهرنشینی ،هم در سطح بینالمللی و هم ملّی ،که در نتیجه
مهاجرتهای گسترده رخ میدهد ،انتظار میرود که تنوّع و گوناگونی جمعیت بهویژه برای مراکز
شهری بزرگ که با عنوان مادرشهر (شهرهای جهانی )1شناخته میشوند رخ بدهد .اینگونه
شهرها ،با توجه به اینکه به لحاظ توسعه خدمات ،داشتن اقتصاد بزرگ ،قطب سیاسی و فرهنگی
در سطح بینالمللی ،در سطحی باالتر از دیگر مراکز شهری قرار دارند ،جمعیتها و گروههای
متنوعی را به لحاظ سطوح اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و نیز جغرافیایی جذب نموده و روز به
روز بر گستره این گوناگونی ،فرهنگی-اجتماعی ،کالبدی و فضایی شهر میافزایند.
در ایران ،در دو سرشماری اخیر (سالهای 1390و  ،)1395نسبت مهاجران داخلی به کل
جمعیت ،به ترتیب  7/4درصد و  5/4درصد بوده است که نشاندهنده نقش مهاجرت داخلی در
توزیع جمعیت و نیز افزایش گوناگونی جمعیت مناطق مختلف است .در این میان ،حرکت به
سمت مناطق شهری ،در اولویت مهاجران قرار داشته است (سرشماری عمومی نفوس و مسکن،
 1390و  .)1395با توجه به الگوی حاضر در مهاجرت داخلی و نقش نقاط شهری ،بهویژه مراکز
استانها در جریانهای مهاجرتی ،در مطالعات انجام شده حوزه مهاجرت داخلی در کشور ،کمتر
به مهاجرتهای شهری و یا جابهجاییهای انجام شده در درون شهرها توجه شده است .همدنین
از میان شهرهای مهاجرپذیر ایران ،تهران شهری است که با توجه به پایتخت بودن آن ،وضعیت
متفاوت و استثنایی را در مقایسه با دیگر شهرها و مراکز استانی داراست .جمعیت این شهر ،از
حدود  15هزار نفر در سال  1164شمسی ( قاسمی اردهایی و زنگنه )1396 ،به حدود 8/7
میلیون نفر در سال  1395شمسی افزایش یافته است (مرکز آمار ایران .)1395 ،بنابراین ،پایتخت
شدن و بهدنبال آن ،افزایش جمعیت تهران ،امکانات آموزشی ،خدماتی ،بهداشتی ،رفاهی و تجاری
را در این شهر تجمیع نمود و در نتیجه این نابرابری ،زمینه را جهت شکلگیری جریانهای
مهاجرتی عظیم به پایتخت ایران فراهم کرد.
وجود عوامل جاذبهای در شهر تهران که خود از توزیع نابرابر و ناعادالنه امکانات در تهران
بهوجود آمد ،این شهر را در مقایسه با سایر مناطق کشور ،محلی برای اشتغال کاذب ،آزادیهای
سیاسی و اجتماعی بیشتر و نیز فراهم شدن شرایط شغلی و کاری بهتر ،بهویژه برای زنان تبدیل
1. Global Cities
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نمود و زمینهساز سوق جریانهای مهاجرتی ،بهسوی این شهر شد (قاسمی اردهایی و زنگنه،
 .)1396بین سالهای  1375تا  ،1385ساالنه بهطور متوسط ،صد هزار مهاجر وارد شهر تهران
شده و این وضعیت در دورههای بعد ،البته با تعداد کمتر (حدود  80هزار نفر) ادامه داشته است.
بنابراین ،با توجه به اینکه استان و شهر تهران در سرشماریهای انجام شده ،بیشترین سهم را از
مهاجران وارد شده به خود اختصاص داده است ،نگاه محققان حوزههای مختلف را به خود
جلب نموده است (بالدی موسوی1381 ،؛ کاظمیپور و قاسمی اردهایی1386 ،؛ جمعهپور،
1386؛ حمدی و فتحی1388 ،؛ طیبینیا1388 ،؛ محمودیان و قاسمی اردهایی1391 ،؛ قنبری،
1394؛ قاسمی اردهایی و زنگنه1396 ،؛ محمودیان و محمودیانی .)1396 ،با اینحال ،آنده
مطالعات ذکر شده بر آن تأکید داشتهاند ،نقش جریانهای مهاجرتی (بهخصوص روستا -شهری)
در تغیییرات جمعیت استان یا شهر تهران ،مطالعه علّت مهاجرت و بررسی ویژگیهای اقتصادی-
اجتماعی مهاجران وارد شده در سطح استان و یا شهر تهران بوده است .اما با وجود اهمیت
موضوع جابجاییهای درونشهری ،در تحلیل مسائل شهری ایران از چشمانداز جمعیتی ،توجه
چندانی به تحرکات/جابجاییهای درونشهری نشده و مطالعات اندکی (پوراحمد و همکاران،
18 :1390؛ طبیبیان و همکاران142 :1391 ،؛ سجادی و احمدی دستجردی )99-100 :1387 ،در
این زمینه انجام پذیرفته است .در صورتیکه دالیل چندی وجود دارد که این نوع از جابجاییها
دارای اهمیت هستند.
جابجایی سکونتی در یک بعد ،برخی محالت را دچار فرسایش کرده و تبدیل به محلی برای
فقرای شهری میکند یا به حاشیهنشینی دامن میزند .بهطوریکه جابجاییهای درونشهری،
عمدتاً از هستههای با ارزش قدیم شهری به سمت مناطق نوساز و میانی صورت میگیرد و بر
ساختار اجتماعی  -فضایی نواحی شهری و فرسودگی بیش از پیش بافتهای قدیمی شهرها
تأثیر میگذارند (پوراحمد و همکاران .)18 :1390 ،ناهمگونی اجتماعی و فرهنگی ناشی از این
جابجاییها در پارهای از مناطق شهری منجر به کاهش حس همسایگی و تبعات اجتماعی آن
شده است (صفاییپور و سجادی .)94 :1387 ،همدنین این ناهمگونی ،نه فقط سبب کاهش
حس تعلق به مکان شده بلکه مشارکتهای مردمی در اجرای طرحهای ساماندهی شهری را
کاهش میدهد و دوباره منجر به تشدید انگیزه مهاجرت در جمعیت قدیمی (اولیه) محدوده
میشود.
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همدنین عدم شناخت و درک سازوکار حاکم بر این جابهجاییها که متأسفانه تاکنون به آن
بهعنوان مسأله مهم شهری توجه نشده ،مناطق مختلف تهران را از طریق اعمال سالیق مختلف
در ساخت و سازها ،دچار بیقوارگی و بیهویتی کرده و عامل عمده تغییر و تبدیل سریع
کاربریها شده است (طبیبیان و همکاران142 :1391 ،؛ سجادی و احمدی دستجردی:1387 ،
100؛ صفاییپور و سجادی .)94 :1387 ،در کنار اینها و با عنایت به اینکه میزان جابجایی
درونشهری در تهران به شکل بسیار ناهنجاری گسترش یافته است ،این ویژگی باعث شکلگیری
و بروز پیامدها و آسیبهای اجتماعی متعددی در برخی از مناطق و رشد آبادانی در برخی دیگر
از مناطق شده است .جابجایی درونشهری به مانند مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای
کوچک به شهرهای بزرگ ،منجر به شرایط بیسازمانی اجتماعی میشود که نمونه این موضوع
برای مثال ،محله هرندی است که وضعیت اجتماعی بیسازمان آن بههمراه فقر و تحرک سکونتی،
آسیبهای اجتماعی متعددی نظیر اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ،فحشا ،خودکشی و ...را به دنبال
دارد (پروین و همکاران .)125 :1392 ،حرکت دائم و سیال در کالنشهر فراپاشیده تهران که با
انفجار جمعیتی روی داده است ،باعث میشود تا فرد هیچگاه یک مکان را به مثابه خانه خود
تلقی نکند و همین احساس بیتعلقی و بیمکانی است که مشارکت اجتماعی و یا حتی تمایل به
مشارکت اجتماعی را به سطوح بسیار نازل آن کاهش میدهد (پروین و همکاران.)125 :1392 ،
در نهایت اینکه ،جابجاییهای درونشهری خانوادهها ،پیامدهای آشکاری بر رونق و رکود بازار
زمین ،مسکن و اجاره بها ،ساخت مساکن جدید و نوسازی و تعمیر مساکن موجود ،تغییر در
الگوی استفاده از مسکن و تراکم سکونتی در مناطق مختلف شهر بر جای میگذارد و باعث
شکلگیری و تغییر حوزههای اجتماعی در داخل شهر میگردد (زنگنه و همکاران.)44 :1391 ،
بنابراین ،با توجه به تفاسیر باال ،یکی از مهمترین ابعاد مهاجرت ،دست کم در کشور ایران و
در کالنشهرهایی همدون تهران ،مسئله جابجایی درونشهری است (پروین و همکاران:1392 ،
)108؛ از این رو و در شمار مسائل مهمی که میباید در ساماندهی و تحقق پایداری توسعه
کالنشهر تهران مورد توجه قرار گیرد ،جابجاییهای درونشهری است .جابجاییهای درونشهری
بر ساختار اجتماعی-فضایی نواحی شهری ،اثر گذارند و این نوع جابجاییها دارای
قانونمندیهای خود بوده و از طرفی به جهت پایداری شهری ،توجه به آن بهویژه برای دستیابی
به راهبرد مناسب در برنامهریزی برای مدیران شهری ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است .این
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جابجاییها که بهمنظور تغییر در محل سکونت در شهر ،عمدت ًا بر مبنای تغییر در شرایط
اقتصادی-اجتماعی و تا حدودی فرهنگی است ،موجب تغییر در شیوه زندگی افراد و خانوادهها
گردیده و مناطق و نواحی مختلف را دستخوش تغییرات میکند .از آنجاییکه این نوع از
جابجاییها میتوانند با ایجاد تنوع و گوناگونی جمعیتی در مناطق ،مهاجرتها و جابهجایی را
برای برخی مناطق تشدید نمایند و بر موضوعاتی مانند همبستگی اجتماعی ساکنین محله ،تغییر
حس همسایگی و حتی مسایل اجتماعی در مناطق و محلهها اثرگذار باشند ،دارای اهمیت هستند.
بنابراین ،اگرچه مطالعاتی در این حوزه بهویژه در شهر تهران انجام شده است (سجادی و احمدی
دستجردی1387 ،؛ قاسمی اردهایی و زنگنه )1396 ،اما مطالعات انجامشده ،یا بر دادههای کالن
حاصل از سرشماریها تأکید داشته و یا اینکه تنها یک منطقه خاص از شهر تهران را مورد مطالعه
قرار دادهاند .از این رو ،مطالعه حاضر ،با بهرهگیری از دادههای طرحی که با استفاده از ابزار
پیمایش ،مطالعهای در سطح کل شهر تهران انجام داده است ،سعی کرده تا ابعاد مختلف اجتماعی،
اقتصادی و فردی را در تحرک و جابجایی افراد مورد بررسی قرار دهد .بنابراین ،هدف اساسی
این تحقیق ،بررسی وضعیت مهاجرت و اشکال جابجایی (درونمحلهای و بینمحلهای) در
محالت شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن است.
چارچوب نظری
جابجایی درونشهری 1اشاره به تغییر محل سکونت خانوار در درون محدوده قانونی شهر دارد.
این جابجاییها بهمنظور تغییر مکان صورت میگیرد .این امر ،مناطق شهرها را بیش از

مهاجرتهای روستایی– شهری دستخوش تغییرات اجتماعی -فضایی نموده است .این
جابجاییها که بیشتر بهدنبال تمایل ساکنین شهر به یافتن فضای مناسب زیستی به تبع تغییر در
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها صورت میگیرد ،جغرافیای اجتماعی شهرها را
دستخوش دگرگونی نموده و جداییگزینی اجتماعی و فرهنگی را حتی در سطح یک منطقه
شهری سبب گردیده و به تبع آن انگیزههای تغییر محل سکونت را تشدید مینماید (صفاییپور
و سجادی.)94 :1387 ،
مفهوم تغییر محله ،از دیدگاههای مختلف مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .دو رویکرد
1. Intra Urban Move/ Migration/ Mobility

 40دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

اساسی را میتوان در این رابطه مورد اشاره قرار داد .رویکرد اکولوژی انسانی 1که بر رقابت
اقتصادی برای مکانهای شهری در میان گروههای مختلف متمرکز است .در این رویکرد،
پاکسازی اجتنابناپذیر مسکنهای فرسوده در محلهها یک مفهوم اساسی است .در دهههای
ابتدایی قرن بیستم ،مدلهایی برای تبیین تغییر محله توسعه یافت .اکولوژیستهای انسانی این
مدلها را تعبیه کردند .در درون چارچوب رویکرد اکولوژی انسانی که خود ریشه در مکتب
شیکاگو دارد ،اینگونه فرض شد که به دلیل فرسوده و پیر بودن مسکن ،محلهها رو به افول
خواهند گذاشت .بنیانگذاران این جنبش مانند ارنست بورگس )1925( 2و رابرت پارک)1925( 3
مک کنزی )1925( 4و هویت ،)1939( 5تغییرات محلهای را بهعنوان نتیجه یک روند طبیعی مبتنی
بر انتخاب اقتصادی منطقی ارائه میکنند .در این چارچوب ،بورگس ( )1925اولین کسی است
که مدلی را برای تبیین تغییر محله در آمریکا طراحی نمود .وی توسعه محلهها را بهعنوان بخشی
از یک فرایند طبیعی قطعی میداند .در این مدل ،تغییر محله ،نتیجه تهاجم (استیال) و جانشینی
است .یک گروه جمعیتی می تواند یک منطقه را اشغال نماید (تهاجم/استیال) و بدین ترتیب،
مکان سکونت یک گروه جمعیتی را در اختیار گیرد (جانشینی) .وی فرض کرد که محل/منطقه
مرکزی شهر بسیار با ارزش است؛ زیرا قابل دسترسی بوده و بهدلیل قدرت رقابتی ،مشاغل و
شرکتهای صنعتی ،این مکان مطلوب را اشغال میکنند؛ بهطوریکه این منطقه به مرکز مهم
اشتغال در داخل شهر بدل میگردد .بر این اساس ،فرض شد که خانوارهای با درآمد پایین
ترجیح میدهند که محل زندگیشان نزدیک محل کارشان باشد؛ درحالیکه افراد غنی ترجیح
میدهند که در محیطی طبیعی ساکن شوند .بنابراین ،بورگس توسعه شهر را از طریق رقابت برای
ایجاد مناطق متحدالمرکز میدید؛ مناطق با فاصله از مرکز شهر به لحاظ تراکم جمعیت کاهش
مییابند.
با توجه به کار برگس و بر پایه تحلیل اقتصادی محل سکونت ،ویلیام آلونسو 6نظریه قیمت-
اجاره را توسعه داد .در این رویکرد ،مجاورت و هزینهها ،ویژگیهای مرکزی هستند .طبق دیدگاه
1. Human Ecology Approach
2. Burgess
3. Robert E. Park
4. McKenzie
5. Hoyt
6. Alonso

بررسی وضعیت جابجایی درونشهری در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

41

آلونسو ( )1972یک مصرفکننده ،بهدنبال تعادل هزینه رفت و آمد در مقابل مزایای هزینههای
کمتر سکونتی است (تمکین و رو 1996 ،1و موت .)1969 ،2از آنجاییکه خانوادههای با درآمد
کم ،زمین کمتری (متراژ) استفاده میکنند؛ آنها به سمت زندگی در مناطق مرکزی که قیمت زمین
کمتر است ،گرایش مییابند .از اینرو ،تراکم در مرکز شهر افزایش مییابد .در نتیجه ،در نظریه
قیمت-اجاره ،تغییر محله ،نتیجه تصمیمات اقتصادی فردی است.
در سال  ،1933هویت ،3مدل-بخش را در درون رویکرد اکولوژی انسانی و بر اساس نظریه
فیلترینگ (پالودن) توسعه داد .ایده این نظریه بر اساس مدل بورگس استوار است ،اما هویت،
حرکت خانوارها را بهطور مستقیم به درآمد آنها مرتبط نمیکرد .از منظر او ،ترکیبی از شرایط
نامساعد مرکز شهر و شکلگیری مسکن و تسهیالت جدید در مناطق دورافتاده منجر به مهاجرت
میگردد .هویت ،تمایل مالکان و صاحبخانهها را برای سرمایهگذاری در امالک خود بهعنوان یک
علّت مهم تغییر محله میداند .او بیان میکرد که فرسوده شدن مسکن و شکلگیری سکونتگاه
جدید و با کیفیت باالتر ،برای افراد جذاب خواهد بود .بر خالف برگس که حرکت از مرکز به
حاشیه را غیرجذاب می دانست (دفع) هویت این فرایند را بر اساس جذابیت حومه (جذب)
تحلیل نمود.
در نهایت ،مدلهای مرزی یا حاشیهای 4نیز مدلهاییاند که در چارچوب رویکرد اکولوژی
انسانی قرار میگیرند .این مدلها دارای اجزایی از نظریه تهاجم/جانشینی هستند .حرکت به
خارجِ شهر توسط خانوادههای با درآمد متوسط برای منازل مدرن حاشیه شهر ،نتیجه مهاجرت
به داخل خانوادههای کمدرآمد یا خانوادههایی با گروههای قومی/نژادی متفاوت است .به همین
ترتیب ،انتظار میرود که مهاجرت به داخل شهر ،بیشتر و بیشتر توسط خانوادههای با وضعیت
اقتصادی -اجتماعی پایین مشخص شود .انتقال اقتصادی-اجتماعی یا قومی/نژادی یک محله بر
تصمیمگیری ساکنان فعلی و بعدی محله تأثیر دارد (پیتکین 2001 ،5و تمکین و رو.)1996 ،
مهاجرت به خارج از شهر میتواند بهعنوان یک حرکت همهگیر 6مورد توجه قرار گیرد .این
1. Temkin & Rohe
2. Muth
3. Hoyt
4. Tipping Border
5. Pitkin
6. Pandemic

 42دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

حرکت ممکن است عواقب بیشتری داشته باشد؛ مانند کاهش ارزش مسکن که میتواند باعث
هجوم بیشتر خانوادههای کمدرآمد شود .در کل ،در رویکرد اکولوژی انسانی و نظریات و
مدل های موجود در آن ،عوامل اقتصادی همدون درآمد افراد ،قیمت و اجاره منزل مسکونی،
ویژگی محله همدون دسترسی به محل کار و مشاغل ،جذابیت محیطی محله ،کیفیت مسکن و
مواردی از این دست ،حرکت خانوارها به سمت مناطق مختلف شهر را تفسیر میکنند.
رویکرد دوم ،رویکرد خردهفرهنگی 1است که تبیینهایی را برای پایداری محلهای علیرغم
عملکرد نیروی اقتصادی فراهم میکند .از اینرو ،طرفداران این رویکرد بر اهمیت دلبستگی و
پیوستگی محله متمرکز است .فیری )1947( 2استدالل میکند که انگیزه اصلی خانوادهها برای
رفتن یا ماندن در یک محل ،ممکن است تنها عوامل اقتصادی صرف نباشد .مکانی که در آن
زندگی میکنند ،میتواند روابط احساساتی و نمادین را برانگیزاند که فرد را به محله متصل
میکند (پیوند میزند) .آلبرانت و برافی )1975( 3چندین متغیر را مشخص نمودند که بر تقاضای
مسکن محله اثر میگذارد :جنبههای جمعیتی ،روان شناختی ،و اجتماعی منطقه .بر اساس این
دیدگاه ،مشخصههای نگرشی اجتماعی در تفسیر دالیل برای تغییرات در شاخصهای اقتصادی
مفید است.
طبق دیدگاه محققان در چارچوب رویکرد خرده فرهنگی ،محلهها در طول زمان مسیر
مشابهی را دنبال نمیکنند و به همین دلیل محکوم به زوال نیستند (تمکین و رو .)1996 ،در اینجا
چندین موضوع تأثیر گذار قلمداد میگردد :اعتماد به نفس ،رضایت ،تعهد و شبکه اجتماعی .از
این منظر ،خردهفرهنگگرایان تصور میکنند که دلبستگی ساکنان به محله خود و اراده آنها برای
بهبود منطقه ،تعیینکنندههای مهمی برای تغییر یا تثبیت محلهای بهشمار میروند (آلبرانت و
کانینگهام .)1979 ،4تفکیک روابط اجتماعی میتواند بهعنوان عامل اصلی و اساسی نزول (کاهش)
همسایگی تلقی گردد .همگنی کاهش یافته به تضعیف پیوندهای اجتماعی منجر میشود که پایه
و اساس یک محله پایدار را نادیده میگیرد و افراد ممکن است بیشتر عالقه (یا حتی احساس

1. Subcultural Approach
2. Firey
3. Ahlbrandt & Braphy
4. Ahlbrandt and Cunningham
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اجباری بودن) به حرکت داشته باشند (وارادی1986 ،1؛ کالرک .)1992 ،2بهطور کلی ،رویکرد
خردهفرهنگی بر اهمیت شاخص های اجتماعی و فرهنگی ،چون دلبستگی و پیوستگی به محله
یا تعلق به محله تأکید دارد .پیوندهای اجتماعی که فرد با محله ایجاد میکند ،باعث ماندگاری و
مشارکت فرد در محله میشود و میتواند در آینده محله مؤثر باشد.
در نهایت مدل همانندسازی یا شبیهسازی فضایی 3مدلی برای تعیین دستیابی به محل زندگی
است که برای تحلیل رفتار گروههای مختلف قومی /نژادی مورد استفاده قرار گرفته است .افراد
سعی در انتخاب محلههایی دارند که قبالً از گروه قومی آنها در آن ساکن شدهاند.
پيشينه تحقيق
الرنس و رز ،)2003( 4در تحقیقی با عنوان دالیل تغییر محل سکونت و حرکت از /به مناطق
مرکزی شهر به این نتایج رسیدهاند :جابهجایی و تغییر محل سکونت ،با متغیرهایی از قبیل بعد

خانوار ،پایگاه اقتصادی – اجتماعی ساکنان محله ،دالیل زیبایی شناختی و سلیقهای ،نزدیکی به
محل کار ،محل تحصیل و جز اینها مرتبط است.
ویپینگ ،)2006( 5در تحقیقی با عنوان مهاجرت درونشهری و تحرک سکونتی در مناطق
شهری چین به نتایج زیر رسید :متغییرهایی از جمله سن و تحصیالت و وضعیت مهاجرت در
تحرک سکونتی خانوادهها مؤثرند .مهاجرین نسبت به ساکنان محلی ناپایداری سکونتی بیشتری
را تجربه کردهاند .همدنین مهاجرینی که در ابتدا مسکن عمومی اجاره کردهاند ،تمایل کمتری به
تغییر محل سکونت خود داشتهاند.
کرودر و همکارانش )2006( 6در مطالعه خود در آمریکا ،به آزمون این موضوع پرداختند که
آیا تفاوتهای قومی و نژادی در ثروت ،تفاوتهای قومی در تفکیک و جداییسازی سکونتی و
دستیابی به منطقه و محله زندگی را تعیین میکند؟ یافتههای مطالعه نشان داد ثروت والدین و
خانواده بر تحرکات بینمنطقهای و محلهای در شهر ،اثرات متوسطی دارند .با توجه به مدل
طبقهبندی مکانی از دستیابی به مکان ،اثرات ثروت والدین و خانوار ،در میان نژاد سیاه در مقایسه
1. Varady
2. Clark
3. Spatial Assimilation
4. Laurence & Ross
5. Weiping
6. Crowder et al
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با سفیدهای غیربومی قویتر است.
نظیر )2015( 1به بررسی نقش تسلط نسبی یک شهر در مقایسه با شهرهای دیگر برای جذب
مهاجران آن شهرها در پاکستان میپردازد .وی بیان میکند که متغیرهای بازار کار (دستمزدهای
مورد انتظار ،اشتغال و میزان بیکاری) و سهم اقتصاد منطقهای ،اثر معنادار قوی بر جریانهای
مهاجرت درونشهری دارد .همدنین ،فاصله ،همانگونه که در مدل جاذبه مورد اشاره است ،و
سالهای تحصیل بهعنوان منعکسکننده سرمایه انسانی ،اثر مثبت و معنیداری بر جریانهای
مهاجرت در شهرها دارد .همدنین جریانهای مهاجرت درونشهری ارتباط معنیداری با امکانات
مثبت و منفی منطقه یا ناحیه دارد که در چارچوب نظریههای موقعیت مکانی مورد تحلیل قرار
میگیرند.
ووجیازیدیس و چیهایا  )2018( 2به زمان و طول دورههای سکونتی مهاجران بینالمللی در
محلههای و مناطق شهری سوئد با توجه به سطوح متفاوت فقر پرداختهاند .نتایج مطالعه آنها
نشان داد که  81درصد از مهاجران بهطور مداوم در همان محله ساکن هستند و  12درصد
مسیرهایشان را از مناطق محروم شروع و به محلههای با درآمد باال (محلههای متوسط و مرفه)
ادامه میدهند.
سجادی و احمدی دستجردی ( )1387در مطالعهای با عنوان بررسی علل و پیامدهای
اجتماعی-فضایی مهاجرتهای درونشهری (مطالعه موردی :بافت قدیم تهرانپارس در منطقه 8
شهرداری تهران) به این نتیجه رسیدند که با شناخت چرایی و چگونگی و پیامدهای این نوع
مهاجرتها میتوان به کاهش نابسامانیهای اجتماعی  -فضایی ناشی از این نوع حرکات در
نواحی مختلف شهری کمک نمود .همدنین نتایج دیگر تحقیق آنها نشان داده که عالوه بر
نقشآفرینی تصمیمات مدیریتی و بخش خصوصی در امر تولید مسکن ،تصمیم خانوادهها از
نواحی مختلف تهران در مهاجرت به این بافت عمدتاً با هدف تغییر در شیوه زندگی و ارتقای
پایگاه اجتماعی ،صورت گرفته است.
زنگنه و همکارانش ( )1391در مطالعهای با عنوان بررسی روندها و انگیزههای مهاجرتهای
درونشهری (مطالعه موردی :سبزوار) به موارد زیر اشاره کردهاند :یکی از جنبههای پویایی شهر،
1. Nazeer
2. Vogiazides & Chihaya
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حرکت خانوادهها از یک محل مسکونی به سایر محلهها در داخل شهر است .این جابهجاییها
که به دالیل و انگیزههای فردی ،اجتماعی و اقتصادی صورت میگیرند ،نقش عمدهای در
شکلگیری و یا تغییر ساختار اجتماعی-فضایی شهر ایفا میکنند .نتایج تحقیق آنها نشان داده که
بیش از نیمی از خانوادههای مورد بررسی ( 56/4درصد) ،حداقل یک بار محل سکونت خود را
در داخل شهر تغییر دادهاند .بیشترین حجم جابهجایی خانوادهها در داخل و بین مناطق درآمدی
متوسط ،متوسط به پایین تا کمدرآمد صورت گرفته است .البته این جابهجاییها همیشه در جهت
مثبت یعنی از مناطق درآمدی پایین به سمت مناطق در آمدی باالتر نبوده ،بلکه تحرکات سکونتی
معکوس به سوی مناطق درآمدی پایینتر نیز وجود داشته است .از دیگر نتایج این تحقیق وجود
رابطه معنادار بین شاخصهای اجتماعی-اقتصادی ،بهویژه سطح درآمد و تحصیالت با چگونگی
تحرکات سکونتی خانوادهها است .دالیل و انگیزههای اقتصادی (بهبود وضعیت مالی یا کاهش
درآمد) ،سنخیت اجتماعی  -اقتصادی و احساس منزلت اجتماعی ،نزدیکی به خویشاوندان و
آشنایان و محیط ساکت و آرام از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب محل سکونت وتغییر آن
توسط خانوادهها بوده است.
محمودیان و خواجه نژاد ( )1398در تحقیقی با عنوان بررسی سطح ،الگو و تعیینکنندههای
مهاجرپذیری در محلههای شهر تهران طی سالهای  1389تا  1390به این نتایج رسیدند که
مالکیت مسکن ،میزان تحصیالت عالی ،و قیمت مسکن مهمترین تعیینکنندههای مهاجرپذیری
در محلههای شهر تهران بوده و نقش تأثیرگذاری در جذب مهاجران به محلههای مختلف این
شهر داشتهاند.
بهطور کلی ،مرور ادبیات و پیشینه تحقیق نشان میدهد که عوامل مؤثر در جابجاییهای
سکونتی در شهرها ،در قالب عوامل مختلف اجتماعی ،اقتصادی و جمعیتی قرار دارند .عوامل
اجتماعی ،خود را در متغیرهایی چون تحصیالت ،نزدیکی به خویشاوندان ،تعلق و پیوستگی به
محله ،احساس منزلت اجتماعی و مواردی از این دست نشان میدهند .عوامل اقتصادی ،اشاره
به متغیرهایی چون پایگاه اقتصادی ،درآمد و وضعیت و کیفیت مسکن و محیط مسکونی دارند
و در متغیرهای جمعیتی عواملی چون سن و بعد خانوار مورد بررسی قرار گرفتهاند که در این
تحقیق متغیرهای تحصیالت ،نزدیکی به خویشاوندان ،مدت اقامت ،درآمد ،وضعیت مسکن ،و
متغیرهای جمعیتی و اثرات آنها بر جابجاییهای سکونتی در شهر تهران آزمون میشود.
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روش تحقيق
این پژوهش با اتکاء به روش «تحلیل ثانویه» ،به تجزیه و تحلیل دادههای مستخرج از طرح
«سنجش کیفیت زندگی در شهر تهران» ،که توسط «اداره کل مطالعات شهرداری تهران» انجام
شده است میپردازد .اطالعات این طرح از  45000نمونه از  334محله واقع در  22منطقه شهر
تهران (کل شهر تهران) و در سال  1395جمعآوری شده است .جامعه آماری تحقیق ،شامل
سرپرستان خانوار باالی  18سال شهر تهران بودهاند .توصیف و تحلیل آماری دادهها با استفاده
از نرم افزار  SPSS 24انجام شده است و جهت مشخص نمودن ارتباط متغیرها و نیز تبیین
میزان و نحوه اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با توجه به نوع متغیر وابسته (اسمی
دو وجهی) از رگرسیون لجستیک استفاده شده است .متغیر وابسته تحقیق یعنی جابجایی سکونتی،
بر اساس محل سکونت قبلی مشخص شده است که جابهجایی و تحرک در محلهها و مناطق
شهر را نشان میدهد.
یافتهها
در جدول  ،1ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی نمونه مورد مطالعه ارائه گردیده است.
حدود نیمی از پاسخگویان بیان کردهاند که دارای خویشاوندانی در محله زندگی خود هستند.
متغیر تحصیالت نشان میدهد حدود  32درصد از نمونه مورد مطالعه دارای مدرک دانشگاهی
(کاردانی و باالتر) است و تنها  6/3درصد از پاسخگویان بیسواد هستند .مدت زمان اقامت
بهعنوان یکی از متغیرهای مورد بررسی و مهم ،بیانکننده این است که بیش از  40درصد از افراد
نمونه ،اقامتی بیش از  10سال در محله دارند .متغیر وضعیت منزل مسکونی نشان میدهد20 ،
درصد از پاسخگویان در منازلی با متراژ کمتر از  60متر و حدود  28درصد نیز در منازلی با متراژ
 80-60متر زندگی میکنند .بهطور کلی ،میتوان گفت که بیش از  45درصد از افراد در منازلی
با متراژ کمتر از  80متر زندگی میکنند .همدنین 22 ،درصد از پاسخگویان بیان کردهاند که
فرزندی ندارند و میانگین سنی پاسخگویان  50سال است .عالوه بر این ،نزدیک به  65درصد از
پاسخگویان در طبقه متوسط و متوسط پایین قرار میگیرند.
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جدول  :1ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی و جمعيتی نمونه مورد مطالعه
متغير

درصد

خویشاوندان

متغير

درصد

مدت زمان اقامت

بدون خویشاوند

49/7

 1تا  2سال

17/8

 1تا  2خویشاوند

29/5

 3تا  5سال

18/1

 3تا  5خویشاوند

14/6

 6تا  10سال

18/1

 6تا  10خویشاوند

5

 10تا  20سال

20/5

1/2

بیش از  20سال

25/4

44878

تعداد کل

44940

بيش از  10خویشاوند
تعداد کل

ميزان درآمد

سطح تحصيالت
بیسواد

6/3

فقیر

25/7

ابتدایی

13/7

متوسط پایین

46/4

راهنمایی و دبيرستان

15/7

متوسط

18/1

دیپلم

32/6

باال

9

دانشگاهی

31/7

خیلی باال

0/9

تعداد کل

43998

تعداد کل

36950

متراژ منزل مسکونی

سن
 18-30سال

6/3

کمتر از  60متر

20/6

 31-40سال

20/7

 60-80متر

27/8

 41-50سال

24

 90-100متر

20/1

 51-60سال

24/7

 101-150متر

22

باالی  60سال

24/2

 150متر و باالتر

9/5

تعداد کل

44325

تعداد کل

42937

تعداد فرزند
فرزندی ندارد

22/3

 1-2فرزند

62

 3-4فرزند

11/7

 5فرزند و باالتر

0/8

تعداد کل

43581
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وضعیت مهاجرت در شهر تهران با توجه به متغیر محل سکونت قبلی در جدول  2ارائه شده
است .بر اساس متغیر محل سکونت قبلی ،مشخص میگردد که جابهجایی و تحرک در محلهها
و مناطق شهر و نیز جریانهای مهاجرتی به شهر تهران از بیرون چگونه است .ارقام جدول بیان
میکند که حدود  23درصد از افراد مورد بررسی ،در محله یا منطقه خود جابهجا شدهاند و 38
درصد از جابهجاییها مربوط به جابهجاییهای بینمنطقهای در شهر تهران است .عالوه بر این،
 10درصد از جابهجاییها به مهاجرانی مرتبط میشود که از شهر/استان و یا خارج از کشور به
تهران وارد شدهاند .همدنین 7 ،درصد از نمونه مورد مطالعه را افرادی شامل میگردد که از زمان
تولد تاکنون تغییری را در وضعیت سکونت خود تجربه ننمودهاند و در همان خانه زمان تولد
ساکن هستند .بنابراین ،بهطور کلی 83 ،درصد از نمونه یکی از انواع جابهجاییهای درونشهری
(جابهجایی درونمحلهای ،جابهجایی بینمحلهای ،جابهجایی بینمنطقهای) را تجربه نمودهاند و
به نظر میرسد جابهجایی بین منطقهای از عمومیت بیشتری برخوردار است.
جدول  :2توزیع نسبی پاسخگویان بر اساس محل سکونت قبلی
محل سکونت قبلی

تعداد

درصد

از زمان تولد در همين خانه بودهام

3244

7/2

مکان دیگر در این محله

101169

22/7

محله دیگر در این منطقه

9902

22/1

منطقه ای دیگر در تهران

17164

38/3

شهر/کشور دیگر

4310

9/6

کل

44789

100

نمودار  ،1توزیع نسبی پاسخگویان را با توجه به وضعیت مهاجرتی (غیرمهاجر ،مهاجران
درونشهری ،و مهاجران از شهر /کشور دیگر) در مناطق  22گانه شهر تهران را نشان میدهد.
نسبت افرادی که تا کنون محل زندگی/سکونت خود را تغییر ندادهاند ،در مناطق  18 ،1 ،20و
 ،14در مقایسه با دیگر مناطق بیشتر است .توزیع نسبی جابهجاییهای درونشهری تهران ،تغییر
محل سکونت در یک محله ،تغییر محل سکونت بینمحلهای در یک منطقه ،و تغییر منطقه،
بیانکننده این است که در مناطق  11 ،14 ،4 ،2 ،1 ،5بیشترین جابهجاییهای درونشهری رخ
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داده است .تغییر محل سکونت بهصورت واردشده از شهر یا کشور دیگر ،نوعی دیگر از
جابهجاییهای جمعیتی مورد توجه بوده است .بر این اساس ،مناطق  5 ،15 ،18و  19در مقایسه
با دیگر مناطق ،بیشترین جذب را در ارتباط با این مناطق داشتهاند.
نمودار :1توزیع نسبی مهاجرت و جابجایی بر اساس وضعيت مهاجرتی /جابجایی در مناطق
22گانه شهر تهران
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

غیر مهاجر

جابجایی درون شهری

8

7

6

5

4

3

2

مهاجر از شهر /کشور دیگر

شکل  :1پراکنش وضعيت مهاجرتی /جابجایی در مناطق  22گانه شهر تهران

1
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جدول  ،3وضعیت مهاجرت و اشکال جابهجایی نمونه مورد بررسی را با توجه به متغیرهای
اقتصادی -اجتماعی و جمعیتی آنها نشان میدهد .درآمد و وضعیت منزل مسکونی به لحاظ
متراژ ،بهعنوان متغیرهای اقتصادی ،بیانگر این است که اگرچه جابهجایی بین منطقهای برای افراد
فقیر در مقایسه با دیگر انواع جابهجاییها عمومیت بیشتری دارد ،اما  9درصد از این افراد محل
زندگی خود را تغییر نداده و در همان محل تولد خود زندگی میکنند که در مقایسه با دیگر
سطوح درآمد ،درصد باالتر و قابلتوجهی است .از طرفی ،متغیر درآمد بیانگر این است که حدود
 13درصد از افرادی که از شهر/کشور دیگر وارد تهران شدهاند به لحاظ درآمدی ،فقیر و در این
مورد نیز آمار باالتری در مقایسه یا سطوح درآمدی دیگر وجود دارد .همدنین برای طبقه متوسط،
الگوی تحرک ،جابهجایی بینمنطقهای است و این نوع جابهجایی برای این طبقه درآمدی
عمومیت باالتری دارد .این الگو را میتوان برای افراد با درآمد باال و نیز خیلی باال مشاهده نمود.
در میان افراد با درآمد خیلی باال ،افرادی که محل تولد خود را تغییر ندادهاند یا از شهر /کشور
دیگر به شهر تهران وارد شدهاند بسیار کمتر است .وضعیت منزل مسکونی به لحاظ متراژ بهعنوان
متغیر اقتصادی دیگر نیز نشاندهنده این است که  14/5درصد از افرادی که از شهر/کشور دیگر
به شهر تهران وارد شدهاند ،مسکنی کمتر از  60متر دارند .جابهجاییهای بینمنطقهای برای
افرادی که متراژ منزل مسکونی آنها باالتر از  100متر است ،بیشتر است اما برای جابهجاییهای
درون محلهای ،عمومیت برای افرادی است که منزل مسکونی آنها کمتر از  80متر مربع است.
قابل ذکر است ،در ارتباط با جابهجاییهای بینمحلهای در یک منطقه ،نمیتوان الگوی شفاف و
واضحی ارائه نمود.
سطح تحصیالت و داشتن/نداشتن خویشاوند در محله ،دو متغیر اجتماعی ارائه شده در
جدول  3هستند .همانطور که مشاهده میشود ،حدود  21درصد از افراد با تحصیالت کمتر از
ابتدایی ،کسانی هستند که در محل تولد خود باقی ماندهاند .از طرفی ،جابهجاییهای بینمحلهای
در یک منطقه و نیز بینمنطقهای برای افرادی که دارای تحصیالت باالتری هستند ،بیشتر رخ
میدهد .نکته قابلتوجه دیگر در رابطه با تحصیالت و نوع مهاجرت این است که مهاجرانی که
از شهر/کشور دیگر وارد تهران شدهاند عموماً دارای تحصیالت پایین هستند .ارتباط تعداد
خویشاوندان و الگوی جابهجایی پاسخگویان ،بیانکننده این است که  5درصد از افرادی که
دارای خویشاوندی نبودهاند در محل تولد خود باقی ماندهاند .درحالیکه درصد قابلتوجهی از
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جابهجایی بینمنطقهای ( 44درصد) و جابهجایی از یک محله به محله دیگر در یک منطقه (22
درصد) برای این گروه از افراد رخ داده است .این روند برای افراد ،با افزایش تعداد خویشاوندان
در محله شکلی عکس به خود میگیرد .این به این معنا است که ماندگاری در محل تولد برای
افرادی باالتر خواهد بود که تعداد خوشاوندان بیشتری در محله خود دارند .به نظر میسد هر
چه تعداد خویشاوندان در محله باالتر باشد ،وابستگی و دلبستگی افراد به محله مورد نظر افزایش
یافته و در نتیجه احتمال جابهجایی و ترک آن محله کاهش مییابد.
متغیرهای سن ،تعداد فرزند و مدت اقامت در محله ،بهعنوان متغیرهای جمعیتی ،در جدول
 3ارائه شده است .با توجه به متغیر سن میتوان بیان کرد که با افزایش سن ،احتمال جابهجایی
افراد کمتر است 16 .درصد از افرادی که باالی  50سال دارند ،محل تولد خود را تغییر ندادهاند
و به نظر میرسد در آینده نیز چنین تجربهای نخواهند داشت درحالیکه در سنین پایین ،این
درصد کمتر است .اما برای تمامی گروههای سنی ،الگوی جابهجایی بینمنطقهای در مقایسه با
الگوهای جابهجایی دیگر ،عمومیت بیشتری دارد .نکته قابلتوجه اینکه مهاجران از شهر/کشور
دیگر به شهر تهران عموماً در سنین کمتر از  40سالگی قرار دارند .متغیر تعداد فرزند نیز بیانگر
این است که  11درصد از افرادی که  5فرزند و باالتر داشتهاند ،محل سکونت خود را تغییر
ندادهاند درحالیکه  7درصد از افرادی که فرزندی نداشته یا کمتر از دو فرزند داشتهاند ،محل
سکونت خود را تغییر ندادهاند؛ اما نمیتوان الگوی خاص دیگری برای سن و انواع جریانهای
مهاجرتی دیگر در شهر تهران ارائه نمود .میزان ارتباط دو متغیر نیز نشان میدهد که اگرچه ارتباط
معنیدار است اما رابطه قوی بین دو متغیر وجود ندارد.
مدت زمان اقامت بهعنوان متغیر جمعیتی دیگر نشان میدهد ،اقامت بیشتر فرد در یک محله،
احتمال جابهجایی او را درآینده کاهش میدهد .حدود  26درصد از افرادی که بیش از  10سال
در یک محل زندگی میکنند ،محل زندگی خود را تغییر ندادهاند .همدنین جابهجایی از یک
منطقه به منطقه دیگر تهران برای افراد با سابقه بیش از  20سال زندگی در یک محله ،در مقایسه
با دیگران ،پایینتر است.
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جدول  :3وضعيت مهاجرتی پاسخگویان بر اساس متغيرهای اقتصادی-اجتماعی و جمعيتی
وضعيت مهاجرتی نمونه در شهر تهران
مکان دیگر در
بدون جابهجایی
محله

محله دیگر در
منطقه

منطقه دیگر در
تهران

کل
شهر/کشور
دیگر

خویشاوندان در محله
بدون خویشاوند
 1تا  2خانواده
 3تا  5خانواده
 6تا  10خانواده
بيشتر از 10
آماره
مدت زمان اقامت

4/9
7/2
11
16/1
23/7

9/8
44/3
21/8
19/2
9/1
36
23/3
24/4
10
29
21/9
28/1
9
23/1
21/5
30/4
12/5
20/7
15/5
27/6
**Phi&Cramer,s V=0.289**chi-squer=31.12

22230
13171
6538
2222
536

 1تا  2سال
 3تا  5سال
 6تا  10سال
 10تا  20سال
بيش از  20سال
آماره
سن

0/6
1/2
1/6
3/9
22/9

12
39/9
24/9
22/6
7/5
40/7
26
24/6
8/3
41/7
25/8
22/6
9/1
42/6
22/2
22/2
10/8
29/7
14/7
21/9
**Phi&Cramer,s V=0.469** chi- square=24.5

7982
8114
8102
9176
11366

 30-18سال
 40-31سال
 50-41سال
 60-51سال
باالی  60سال
آماره
تعداد فرزند

6/9
6/3
6/4
7/2
9/2

18/1
34/7
18/8
21/3
11/6
35/8
22/1
24/1
7/9
37/8
23/9
24
8
40/2
22/2
22/4
9/1
39/6
21
21/1
**Phi&Cramer,s V=0.207** chi-square=26.4

2806
9156
10607
10868
10687

فرزندی ندارد
 2-1فرزند
 4-3فرزند
 5فرزند و باالتر
آماره
تحصيالت

7/2
7/1
8/4
10/9

10/7
39/5
21/3
21/3
9/1
38
22/9
22/9
10/1
35/2
22/3
24
11/2
30/6
20/9
26/5
**Phi&Cramer,s V=0.088** chi-square=11.8

9974
27791
5267
340

بی سواد
ابتدایی
راهنمایی و دبيرستان
دیپلم
دانشگاه
آماره

11/3
9/4
8/4
6/9
5/4

15/9
12/4
11
8/1
8/2

2776
5979
6870
14264
13892

25/7
20/3
26/8
30/9
21/5
25/9
33/1
22/7
24/8
38/6
22/9
23/5
45/6
22/1
18/7
**Phi&Cramer,s V=0.254** 30.4
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درآمد
فقير
متوسط پایين
متوسط
باال
خيلی باال
آماره
متراژ منزل مسکونی
کمتر از  60متر
 80-60متر
 100-90متر
 101- 150متر
بيش از  150متر
آماره

9/1
7
6/2
5/2
4/8

13/3
31
20/8
25/8
10/1
36/7
23/1
23/2
7/2
44/8
20/7
21/1
7/3
48
20/9
18/6
6/7
45/1
24/4
19
**Phi&Cramer,s V=0.234
**chi-square=27.8

9444
17057
6643
3315
315

6/9
7/2
7/6
6/6
8/5

14/5
30/4
21/2
26/9
9/9
34/7
23/2
25
8
40/3
21/5
22/6
7/4
45/1
22/4
18/5
6/9
45/6
22/1
16/9
**Phi&Cramer,s V=0.249** chi-square=29.5

8798
11866
8585
9416
4072

اثرگذاری متغیرهای اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی بر احتمال جابهجایی افراد در شهر تهران
بر اساس دو نوع جابهجایی (جابهجایی درونمحلهای و جابهجایی بینمحلهای) در جداول  4و
 5و بر اساس رگرسیون لوجستیک دووجهی ارائه شده است .متغیرهای سن ،تحصیالت ،درآمد،
مدت زمان اقامت ،تعداد فرزند ،متراژ منزل مسکونی ،تعداد خویشاوندان در محله یا همسایگی
از جمله متغیرهای مورد نظر در این مطالعه بوده است .در جابهجایی درونمحلهای با توجه به
معنادار نبودن اثرگذاری متغیرهای درآمد و تحصیالت ،از تحلیل کنار گذاشته شد و در جابهجایی
بینمحلهای نیز عالوه بر متغیرهای تحصیالت و درآمد ،متغیر تعداد فرزند و متراژ منزل مسکونی
نیز اثرگذاری معنادار نداشت و از آن صرفنظر گردید .بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  4و
 ،5با احتمال  84درصد و  84.2درصد با استفاده از متغیرهای اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی
مدلهای ارائه شده قادر هستند تغییرات متغیر وابسته یعنی احتمال جابهجایی در دو سطح
درونمحله و بینمحلهای را تبیین نمایند .از اینرو ،مدلها مناسب و از برازش الزم برخوردار
است .ضرایب تعیین نیز نشان میدهند ،در مدل اول متغیرهای مستقل  40درصد از تغییرات
متغیر وابسته را تبیین میکنند و در مدل دوم نیز  50درصد از تغییرات متغیر وابسته تبیین شده
است .با توجه به ضرایب تعیین در جدول  ،4میتوان بیان نمود که تغییرات ضریب تعیین با
ورود متغیر سن ،در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است .همدنین در احتمال جابهجایی
بینمحلهای نیز متغیر سن در مقایسه با دیگر متغیرهای مدل ،اثرگذاری بیشتری بر ضریب تعیین
دارد.
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جدول  :4نتایج تحليل رگرسيون لوجستيک دو وجهی از تأثير متغيرهای اقتصادی-اجتماعی و
جمعيتی بر احتمال جابهجایی درونمحلهای در شهر تهران
احتمال جابهجایی درون محلهای
مدل1

مدل3

مدل2

نسبت-
نسبت-
آماره -نسبت-
آماره والد
آمارهوالد
بختها
بختها
والد بختها
مدت زمان اقامت
 2-1سال
 5-3سال
 10-6سال
 20-10سال
بيش از  20سال
سن سرپرست
 30-18ساله
 40-31ساله
 50-41ساله
 60-51ساله
باالی  60ساله
متراژ منزل مسکونی
کمتر از  60متر
 80-60متر
 100-90متر
 150-101متر
بيش از  150متر
خویشاوندان در محله
بدون خویشاوند
 2-1خانواده
 5-3خانواده
 10-6خانوداه
بيشتر از  10خانواده
تعداد فرزند
فرزندی ندارد
 2-1فرزند
 4-3فرزند
 5فرزندو باالتر
B Constant
)Correct predicted (%
)Pseudo R2(%

**10/6
10/1
**14/7
9/4
**35/7
2/3
**40/1
1/01
®

مدل4
آمارهوالد

نسبت-
بختها

**32/1
**41/8
**18/9
**21/1
®

16/7
13/5
8/6
4/3

**41/1
**60/6
**43/1
**72/1
®

9/8
8/1
5/6
1/2

**51/5
**42/3
**25/8
*17/1
®

3/2
2/1
0/86
0/91

**56/5
**65/6
**37/6
*4/55
®

4/1
3
0/85
0/87

**51/9
**58/1
**33/1
*3/8
®

**10/6
*4/3
ns1/7
ns1/15
®

1/4
1/2
1/1
1/1

**10/5
*4/1
ns1/7
ns1/03
®

1/42
1/2
1/1
1/1

**7/6
**8/9
**5/1
ns2/8
®

4/2
3/1
1
0/88

مدل5
آمارهوالد

نسبت-
بختها

**52/2
**29/3
**18/6
**6/8

14/2
8/4
3/1
1/5

**52/7
**29/5
**24/5
**41/8
®

18/1
13/4
9/1
4/2

4/3
2/1
0/63
0/86

**54/3
**53/3
**25/6
**25/6

3/4
2/7
0/66
0/89

**10/4
*3/9
ns1/6
ns1/0
®

1/5
1/3
1/1
1/1

**7/4
**8/8
*5/1
ns2/9

3
2/1
0/88
1/3

**1.97
77

**2.67
78/9

**0.840
78/9

**3.57
79

24/1

37/2

37/8

38/3

**6/7
*8/2
ns0/269
®
**1.02
84
41/3

1/1
1/2
0/9
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در مدل اول جدول  ،4احتمال جابهجایی افراد با توجه به مدت اقامت در یک خانه یا یک
کوچه ،بیانگر این است که احتمال جابهجایی برای افرادی که مدت زمان بیشتری در یک خانه
بودهاند ،کمتر است .از اینرو ،احتمال جابهجایی برای افرادی که  1-2سال در یک خانه یا کوچه
بودهاند 10 ،برابر بیشتر از افرادی است که اقامت طوالنی مدت بیشتر از  20سال داشتهاند و
افرادی که مدت اقامت آنها  10-20سال بوده است ،بیشتر از گروه مرجع یعنی سکونت بیشتر
از  20سال است .متغیر مدت اقامت 24 ،درصد از تغییرات احتمال جابهجایی درونمحلهای را
تبیین می نماید .با ورود متغیر سن در مدل دوم ،ضریب تعیین افزایش قابل مالحظهای دارد و
بیانگر اثرگذاری متغیر سن بر احتمال جابهجایی افراد است .بر این اساس ،احتمال جابهجایی
افراد واقع در گروه سنی  18-30و نیز  31-40ساله در مقایسه با افراد باالی  60سال به ترتیب
سه و دو برابر است .بنابراین ،هرچه افراد سن کمتری داشته باشند ،احتمال جابهجایی آنها در
درون محلهها بیشتر خواهد بود .وضعیت مسکن بهعنوان متغیر اقتصادی در مدل سوم وارد شده
است .بر اساس متراژ منزل مسکونی ،احتمال جابهجایی افرادی که متراژ منزل آنان کمتر از 80
متر است ،بیشتر از افراد با مسکن دارای متراژ باالتر است .دو متغیر تعداد خویشاوندان در
مجاورت افراد و نیز تعداد فرزند نشان میدهد ،احتمال جابهجایی افرادی که خویشاوندان کمتری
در مجاورت خود دارند (در کوچه یا آپارتمان یا فاصله بسیار کم زمانی) و نیز افرادی دو یا کمتر
فرزند دارند در مقایسه با دیگر افراد بیشتر است.
با توجه به نتایج جدول  ،5با ورود متغیر مدت زمان اقامت در مدل اول 46 ،درصد از
تغییرات متغیر وابسته ،یعنی احتمال جابهجایی بینمحلهای تبیین میگردد و مهمترین متغیر در
تبیین متغیر وابسته است .بنابراین ،هر چه تعداد سالهای حضور افراد در یک محله بیشتر باشد،
با توجه به شکلگیری احساس تعلق به محله که با توجه به زمان سپری شده در یک مکان
حاصل می گردد ،احتمال جابهجایی کمتر خواهد بود .بر این اساس ،افرادی که  1تا  2سال در
یک محله بودهاند ،احتمال جابهجایی آنها بیش از  10برابر بیشتر از افرادی است که زمان حضور
آنها در محله بیشتر از  20سال است .در مدل دوم که متغیر سن بهعنوان یک متغیر اثرگذار وارد
میشود ،ضریب تعیین نیز افزایش مییابد .بر اساس متغیر سن ،احتمال جابهجایی افرادی که در
سنین پایین تر قرار دارند بیشتر از افرادی است که در سنین باالتر قرار دارند .احتمال جابهجایی
افراد  18-30ساله 5 ،برابر بیشتر از افرادی است که باالی  60سال هستند .متغیر تعداد
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خویشاوندان در محله ،بهعنوان یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار در مدل سوم وارد شده است و
اثر معناداری در جابهجایی بینمحلهای دارد ،بر این اساس ،افرادی که از تعداد خویشاوند کمتری
در هر محله برخوردارند ،با احتمال بیشتری محلههای سکونت خود را تغییر میدهند.
جدول  : 5نتایج تحليل رگرسيون لوجستيک دو وجهی از تأثير متغيرهای اقتصادی-اجتماعی و
جمعيتی بر احتمال جابهجایی بينمحلهای شهر تهران
احتمال جابهجایی بين محلهای
مدل1
آمارهوالد

مدل2

نسبتبختها

آمارهوالد

مدل3

نسبتبختها

آماره والد

نسبتبختها

مدت زمان اقامت
 2-1سال

**36/1

 5-3سال

**29/3

 10-6سال

**20/5

 20-10سال

**38/2

بيش از  20سال

12/3
9/4
8/3
4/2

®

**68/1

14/1

**54/0

12/3

**43/6

9/8

**36/3

3/2

®

**65/7

8/2

**85/1

7/4

**90/6

5/2

**86/4

2/4

®

سن سرپرست
 30-18ساله

**88/1

 40-31ساله

**73/4

 50-41ساله

**56/1

 60-51ساله

**43/8

باالی  60ساله

®

5/1
4/4
2/1
1/1

**94/7

7/1

**90/3

5/4

**46/8

2/1

*5/6

0/8

®

خویشاوندان در محله
بدون خویشاوند

**21/8

 2-1خانواده

**23/7

 5-3خانواده

**10/2

 10-6خانوداه

*6/1

B Constant
)Pseudo R2(%

2/7
1/9
1/7

®

بيشتر از  10خانواده
)Correct predicted (%

2/6

**2.26
81

**1.96
83/1

**1.10
83/5

46/1

48/4

48/8
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بحث و نتيجهگيری
در تحلیل مسائل شهری ایران و از چشمانداز مهاجرتی و تحرکات سکونتی ،تاکنون بیشترین
تأکید بر روی مهاجرتهای روستا -شهری بوده است و بنابراین به تحرکات و جابجاییهای
درونشهری توجه کافی نشده است .درحالیکه این جابجاییهای درونشهری بر ساختار
اجتماعی-فضایی نواحی شهری اثرگذارند و در حال افزایش بوده و همدنین دارای قانونمندی
خاص خود هستند .بنابراین ،بهمنظور پایداری شهری ،توجه به این جابجاییها برای دستیابی به
راهبردهای مناسب در برنامهریزی شهری ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که جابجاییهای بینمنطقهای و بعد از آن جابجاییهای
درونمنطقهای و درونمحلهای ،از مهمترین انواع جابجاییها در شهر تهران بودهاند .یافتهها
همدنین نشان میدهند که بهطور کلی 83 ،درصد از افراد نمونه ،یکی از انواع جابهجاییهای
درونشهری (جابهجایی درون محلهای ،جابهجایی بینمحلهای ،جابهجایی بینمنطقهای) را در
شهر تهران تجربه نمودهاند و به نظر میرسد که جابهجایی بین منطقهای در تهران از عمومیت
بیشتری برخوردار است .از این رو ،میتوان گفت که جابجایی و تحرک سکونتی یکی از ارکان
مهم در زندگی افراد در شهرهای بزرگ شده است.
نتایج این تحقیق همدنین نشان میدهد که نسبت افرادی که تاکنون محل زندگی/سکونت
خود را تغییر ندادهاند ،در مناطق  18 ،1 ،20و  ،14در مقایسه با دیگر مناطق تهران بیشتر است.
همدنین بیشترین جابهجاییهای درونشهری در مناطق  11 ،14 ،4 ،2 ،1 ،5رخ داده است .تغییر
محل سکونت از شهر یا کشور دیگر ،نوعی دیگر از جابهجاییهای جمعیتی مورد توجه در این
تحقیق بوده است .بر این اساس و بر پایه یافتههای این تحقیق ،مناطق  5 ،15 ،18و  19در مقایسه
با دیگر مناطق شهر تهران ،بیشترین جذب مهاجر را داشتهاند .یعنی مهاجران ،اغلب جذب مناطق
جنوبی شهر ،یعنی مناطق  15 ،18و  19و همدنین منطقه  5در شمالغرب شهر تهران میشوند.
بخش مهمی از یافتههای این تحقیق نقش متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی در تعیین
وضعیت مهاجرت و اشکال جابجایی در شهر تهران بوده است .در متغیرهای اقتصادی ،درآمد و
متراژ منزل مسکونی مورد نظر قرار گرفته است .بررسی نقش درآمد نشان میدهد الگوی جابجایی
برای طبقه متوسط ،جابجایی بینمنطقهای است و این نوع جابجایی برای این طبقه درآمدی،
عمومیت باالتری دارد .این الگو را میتوان برای افراد با درآمد باال و نیز خیلی باال مشاهده کرد.
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در میان افراد با درآمد باال ،کسانی که محل زندگی خود را تغییر ندادهاند و یا از جایی دیگر وارد
شهر تهران شدهاند ،بسیار کمتر است .جابجاییهای بینمنطقهای برای افراد با منزل مسکونی
متراژ باال (باالی  100متر) بیشتر است .اما جابجاییهای درونمحلهای برای افراد با منزل مسکونی
متراژ کمتر (کمتر از  80متر) عمومیت دارد .نکته مهم در یافتههای متغیرهای اقتصادی این است
که افراد با افزایش درآمد و همدنین با افزایش متراژ واحد مسکونیشان ،راغب به تغییر منطقه
محل زندگی خود میشوند اما افراد با درآمد کمتر و منزل مسکونی کوچکتر ،در محله خود
جابجا میشوند .بنابراین ،افزایش درآمد و بهبود وضعیت زندگی و مسکن ،افراد را به تغییر محله
راغب مینماید .این یافته تأییدی بر رویکرد اکولوژی انسانی است و همدنین با نتایج کارهای
الرنس و رز ( )2003و سجادی و احمدی دستجردی ( )1387و تأکید آنها بر پایگاه اجتماعی و
اقتصادی و زنگنه و همکاران ( )1391و تأکید آنها بر درآمد و محمودیان و خواجه نژاد ()1398
و تأکید آنها بر مالکیت مسکن و قیمت مسکن و نقش آنها در جابجاییهای درونشهری همخوان
است.
در متغیرهای اجتماعی ،تحصیالت و خویشاوندان در محل بهعنوان متغیرهای مهم ،مورد
بررسی قرار گرفتند .در خصوص تحصیالت ،نتایج این تحقیق نشان میدهد که جابجاییهای
بینمحلهای و بینمنطقهای برای افرادی که دارای تحصیالت باالتری هستند ،بیشتر رخ میدهد.
همدنین مهاجرانی که وارد شهر تهران شدهاند عموماً دارای تحصیالت پایینتری هستند .همدنین
یافتههای این تحقیق نشان داد که بین تعداد خویشاوندان در یک محله و ماندگاری در محله
رابطه مثبتی وجود دارد .یعنی با افزایش تعداد خویشاوندان در یک محله ،احتمال جابجایی و
تحرک محله کمتر میشود .بهطور کلی ،یافته این تحقیق ،در خصوص وجود خویشاوندان در
محله ،رویکرد خردهفرهنگی را تأیید میکند .این یافته همدنین تأییدی بر نتایج کارهای زنگنه
و همکاران ( )1391در خصوص نقش نزدیکی به خویشاوندان و آشنایان در جابجاییهای
درونشهری است .همدنین یافتههای این بخش با تأکیدی که نظیر ( ،)2018ویپینگ ( )2006و
محمودیان و خواجه نژاد ( )1398بر تحصیالت دارند همخوان است.
در میان متغیرهای جمعیتشناختی ،سن ،تعداد فرزند و مدت اقامت در محله ،مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که با افزایش سن افراد ،احتمال جابجایی افراد کمتر میشود و
نکته پراهمیت اینکه در تمامی گروههای سنی ،الگوی تحرک ،جابجایی بینمنطقهای است .الگوی
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سنی مهاجران وارد شده به شهر تهران ،عموماً به سنین کمتر از  40سالگی مربوط است .همدنین
تعداد فرزندان بیشتر نیز تحرک در شهر را کمتر میکند .عالوه بر این ،اقامت بیشتر فرد در یک
محله ،احتمال جابهجایی او را در آینده کاهش میدهد .بهطوریکه جابهجایی از یک منطقه به
منطقه دیگر تهران ،برای افراد با سابقه بیش از  20سال زندگی در یک محله ،در مقایسه با دیگران،
پایینتر است .نتایج این کار با کارهای ویپینگ ( )2006و زنگنه و همکاران ( )1391و تأکید آنها
بر سن و نقش آن در جابجایی درونشهری منطبق است.
بهطور کلی ،اثرگذاری متغیرهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و جمعیتی بر احتمال جابجایی
افراد بر اساس دو نوع جابجایی درونمحلهای و بینمحلهای نشان داد که متغیرهای سن ،مدت
اقامت ،وضعیت مسکن ،تعداد خویشاوندان و تعداد فرزندان ،احتمال جابجایی درونمحلهای را
تحت تأثیر قرار میدهند و در جابجاییهای بینمحلهای ،مدت زمان اقامت ،سن و تعداد
خویشاوندان ،در احتمال جابجایی بینمحلهای مؤثر هستند.
این نتایج نشان میدهند که در شهر تهران ،متغیرهای مهم تأثیرگذار بر تغییر سکونتی/
جابجایی سکونتی ،افزایش درآمد ،بهبود وضعیت زندگی /افزایش متراژ منزل مسکونی و
ت حصیالت باالتر بوده است و متغیرهای مهم مرتبط با ماندگاری سکونتی نیز ،افزایش تعداد
خویشاوندان در یک محله ،افزایش سن ،تعداد فرزندان بیشتر و مدت زمان اقامت بوده است.
متغیرهای اثرگذار نامبرده در ماندگاری ،در گذر زمان ،باعث تعلق و پیوستگی فرد به محله
میشوند.
با عنایت به نتایج تحقیق میتوان پیشنهادهای سیاستی زیر را ارائه کرد .عمده جابجاییها در
شهر تهران به صورت جابجایی منطقهای هستند و بنابراین ،هویتبخشی به مناطق و محالت و
در کنار آن تعادل در امکانات و تسهیالت میتواند بخشی از جابجاییها را تعدیل نماید .همدنین
محالت نیاز به هویتیابی دارند تا افراد با تغییرات شرایط خود چون افزایش درآمد و تحصیالت
و بهبود وضعیت زندگی خود راغب به مهاجرت از محله نشوند؛ چرا که افزایش مدت زمان
اقامت در یک محله و همدنین افزایش تعداد خویشاوندان ،باعث ماندگاری فرد در محله
میشوند.
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