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Abstract
One of the dynamics of cities is the residential mobility of families within the city. 
These movements, which occur for a variety of reasons, sometimes cause 
problems in the destination or origin neighborhood. The purpose of this study is 
to find the reasons for the relocation of residents from the center of Tehran, from 
the perspective of the residents in those areas and provide a solution to prevent 
them from leaving. This research is a survey and uses field study. The statistical 
population includes the residents of the neighborhoods around Tehran Bazaar 
selected through multi-stage clustering method. The statistical tool used in this 
research is factor R analysis and the required data has been collected through 
library studies and interviews with experts. After analyzing the questions, 5 
questions were removed and finally the modified questionnaire was distributed 
among 203 residents. After rotating the data with the help of factor R analysis 
tool, 12 factors were identified. After removing the factors with less than three 
questions, 7 factors were finally identified. The results showed that "insecurity 
and social problems", "formation of the pyramid of urban spatial status", "physical 
problems and texture wear and tear", and "lack of tissue responsiveness to new 
needs" were the most important factors affecting the mobility of families and 
"creating a new mental image of texture in the citizens’ minds". 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The old texture of the downtown, which 
was home to prominent families in the 
past, has experienced the departure of the 
original inhabitants from these areas in 
recent decades. Despite the 
implementation of some renovation 
projects in recent years, families are still 
leaving these areas. The departure of these 
people has led to the transformation of 
residential spaces into abandoned spaces 
and warehouses, and the physical 
deterioration of the building, causing 
insecurity.  

The process of relocation of the original 
inhabitants of the old fabric has reduced 
the quality of life in the residential areas in 
these neighborhoods to the lowest 
possible level. It has also provided suitable 
conditions for the replacement of low-
income immigrant groups to the texture. 
As a result, the old residential 
neighborhoods have been transformed 
into closed islands in the recent years 
makingsocial and physical damages 
(Rezazadeh, 2003, p. 6). 

2. Research Methodology 
In this study, a cross-sectional survey 
research method was used to identify the 
effective factors in the user community. 
For this purpose, a group of resident`s 
opinions were collected using a 
questionnaire, and finally, using this 
information, the influential factors were 
identified and analyzed. Field research is a 
process to gather data on topics based on 
what a group of people knows, thinks, or 
does (Delavar, 2020, p. 156). To achieve the 
objectives of the research, first, literature 
review and interviews with experts were 
conducted to collect the required data. 
Then the interviews were openly and 

axially coded. A questionnaire was 
prepared using a goal-content table. After 
analyzing the Q factor of the filled expert's 
questionnaire, the expert's mental 
patterns were achieved. The study 
population of this study included 203 
residents living in the neighborhoods 
around Tehran Bazaar. The basis for 
preparing the questionnaire was the 
results of the experts’ questionnaire and Q 
factor analysis. After conducting the pilot 
or pre-test among 40 people and analyzing 
the questions, 5 questions were removed 
and the questionnaire was distributed 
among 203 residents 

3. Research Findings 
To achieve the goals, the existing concepts 
extracted from the open coding of the 
interviews with experts were turned into 
examples, to make it easier for users to 
understand. After conducting the pilot or 
pre-test among 40 people and analyzing 
the questions, 5 questions were removed 
and the questionnaire was distributed 
among 203 residents of Tehran 
downtown. 
After removing the factors that consisted 
of less than three questions, 7 factors were 
finally identified. At this stage, the 
questions related to each factor were 
identified and according to the content 
and concepts of the questions, a label and 
a title were suggested for each category of 
questions. The suggested questions and 
titles of each category were given to 5 
professors and experts to express their 
opinions regarding the correctness or 
incorrectness of the titles. After applying 
the opinions of the professors, the titles 
were finalized. 

4. Conclusion 
To answer the research question about the 
factors affecting the departure of 
residents from the neighborhoods of 
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Tehran downtown, using factor R analysis 
of the residents' questionnaire, the 
following factors were considered the 
most important factors facilitating the 
departure according to the residents: 
insecurity and social problems, the 
formation of a pyramid of urban spatial 
status, physical problems and texture 
wear, and the lack of response to new 
needs. Numerous problems of old 
buildings such as high maintenance costs, 
lack of new equipment in them, lack of 
earthquake resistance, non-standard 
passages, and high motor and cart traffic 
have also been mentioned to be 
influencing. Most residents considered the 
lack of recreational and educational 
spaces, as well as markets, and the lack of 
car access to the residential unit to be 
effective on migration. 
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از دیدگاه ساکنین مرکز شهر   پیمایش عوامل مؤثر بر تحرک سکونتی. پور صدق صالح  بهرام،  حسینی  سیدباقر  یزدانفر،  سیدعباس   ،جامکلو  طاهره
 (مطالعۀ موردی: مرکز شهر تهران) 

 پژوهشی می عل

ز دیدگاه ساکنین مرکز شهر بر تحرک سکونتی ا مؤثرپیمایش عوامل 
 موردی: مرکز شهر تهران)  ۀ(مطالع

   ۴پور صدق  صالح  بهرام  ،  ۳حسینی سیدباقر ،  *٢ریزدانف سیدعباس  ،1جامکلو  طاهره

 
 ، ایران. تهران ایران، صنعت و علم دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده معماری، دکتری دانشجوی 1
 ، ایران.  تهران ایران، صنعت و علم دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده معماری، گروه دانشیار ۲
 . ایران تهران، ایران، صنعت و علم دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده معماری، گروه دانشیار ۳
 ، ایران.  تهران رجایی، شهید  دبیر بیتتر دانشگاه بیتیتر علوم دانشکده بیتی،تر علوم گروه دانشیار۴
 

10.22080/USFS.2022.3893  

 تاریخ دریافت:
 ١٤٠١فروردین  ٢٧

 : پذیرش تاریخ 
 ١٤٠١تیر  ٢٥

 :تاریخ انتشار
 ١٤٠١مهر  ٣٠

 چکیده
در درون شهر است. این حرکات که به دالیل   هاهتحرک سکونتی خانواد، یکی از عوامل پویایی شهر

شود. هدف از این می  أمقصد یا مبد  ۀ گاهی موجب بروز مشکالت در محل،  دپذیر مختلفی صورت می
روش  از دیدگاه ساکنین آن مناطق است.،  از مرکز شهر تهران هاهخروج خانواد یافتن علل، پژوهش
ی اطراف بازار تهران و هاهجامعه آماری ساکنین محل،  ابیۀپیمایش یا روش تحقیق زمین،  پژوهش

سؤال    ٣٨ای متشکل از  نامهپرسشگیری  ای است. ابزار اندازهای چندمرحلهخوشه،  گیریروش نمونه
پاسخ دهی به آن طیف لیکرت چهار تایی است. ابزار آماری مورد استفاده در این تحقیق   ۀو نحو

احبه با متخصصان گردآوری  و مص  ایکتابخانهاز طریق مطالعات  ی مورد نیاز  هاهو داد  Rتحلیل عامل  
کلیدی مصاحب  .استه شد مفاهیم  استخراج  از  که پس  تشکیل جدول هدف  هاهبدین صورت  - و 

نفر به شکل پایلوت اجرا   ٤٠طراحی و بین    نامهپرسشت  سؤاالای  به منظور پیمایش زمینه،  محتوا
نفر از  ٢٠٣شده بین اصالح ۀنام پرسش د و در نهایت حذف ش سؤال ٥، تسؤاالشد. بعد از تحلیل 

.  شدعامل مشخص    ١٢ ،Rبه کمک ابزار تحلیل عامل    هاه. پس از چرخش دادشدساکنین توزیع  
  ۀ نتیج  عامل شناسایی شد.  ٧در نهایت  ،  بودند  سؤالپس از حذف عواملی که شامل کمتر از سه  

نشان می اجتماعی"تحقیق  معضالت  و  "ناامنی  در شهر""شکل،  دهد:  مکانی  منزلت  هرم  ،  گیری 
" و  بافت"  و فرسودگی  کالبدی  نیازهای جدید"از مهمعدم "مشکالت  به  بافت  بودن  ترین پاسخگو 

تسهیل خروجعوامل  برای  ذهن    کننده  در  بافت  از  جدید  تصویرذهنی  "ساخت  متغیرهای  و 
 در بافت" از عوامل بازدارنده در  فردمنحصربه"مدیریت مشارکتی" و "ایجاد کیفیت  ،  شهروندان"

 است.  هاهک خانوادتر 

 : هاهکلیدواژ 
هستۀ اولیۀ ، تحرک سکونتی

پیمایش ، دهندۀ شهرشکل
 Rتحلیل عامل  ، مقطعی

 

 
 سید عباس یزدانفر  ل:ئومسنویسنده  *

  شهرسازی، و  معماری دانشکده معماری، گروه دانشیار . آدرس:
 .ایران تهران،  ایران، صنعت و علم دانشگاه

 yazdanfar@iust.ac.ir ایمیل:
 ۰۹۱۰۰۲۱۵۰۹۸ تلفن:

 

https://www.orcid.org/0000-0002-6068-9765
https://www.orcid.org/0000-0002-0719-6961
https://www.orcid.org/0000-0001-9067-9392
https://www.orcid.org/0000-0002-3251-2567


 

49 

 ۶۹تا  45 صفحات .۱۴۰۱زمستان  .۳۳ شماره .۹ دوره

از دیدگاه ساکنین مرکز شهر   پیمایش عوامل مؤثر بر تحرک سکونتی. سیدباقر حسینی، بهرام صالح صدق پور  طاهره جامکلو، سیدعباس یزدانفر، 
 (مطالعۀ موردی: مرکز شهر تهران) 

 مقدمه ١
بافت قدیم مرکز شهرها که در گذشته محل سکونت  

ی اخیر شاهد  هاه در ده،  ی سرشناس بودهاه خانواد
این مناطق است.   از  اصیل   رغمعلی خروج ساکنین 

  ها ه ی اخیر خانوادهاسال های نوسازی در  اجرای طرح 
ک این مناطق هستند. خروج این  تر همچنان در حال 

به   سکونت  فضاهای  شدن  تبدیل  به  منجر  افراد 
متروک انبارفضاهای  و  کالبد،  ه  بناهافرسودگی  و    ی 

. این دو متغیر باعث تشدید  استه ایجاد ناامنی شد
به این صورت که مشکالت بافت  ، شوندهمدیگر می 

شود و خروج افراد منجر به  باعث خروج ساکنین می 
می  بافت  در  بیشتر  مشکالت    فرایند شود.  ایجاد 

  ی كیفیت زندگ ،  كنان اصیل بافت قدیمسا   یجای جابه
  ترین ن ییرا به پا  ن مناطقدر ای  یدر محالت مسكون 

شرا و  داده  تنزل  ممكن  برایحد  مناسب    ی ط 
گروه ن یگزیجا كم ی  و  مهاجر  بافت  های  در  را  درآمد 

آورد نتاسته فراهم  در    ی ط،  فرایندن  یا   ۀیج. 
مسكون یاخ  یهاسال  محالت  قدی  یر  به    می بافت 

شدهیتبد  یابسته   هایه ر یجز آسل  كه    ی هاب یاند 
كالبد  ی اجتماع (رضازاده   یو  است  مشهود  آن  ، ١در 
افراد با    فعالیت و ،  ). خروج تدریجی سرمایه۶:  ۲۰۰۳

منجر به جایگزینی  ،  توان مالی باال دارایِ حس تعلق
افراد   مکان    درآمدکم با  به  تعلق  حس  فاقد  و 

همکاران  ٢(قدمی   استهشد این  ۲۰۲۰،  و  اگرچه   .(
،  ها به دلیل داشتن مشکالت متعدد اقتصادیبافت 

از  تر ،  کالبدی،  اجتماعی محیطی  زیست  و  افیکی 
شهر  چالش  بزرگ  بر   هستندهای  کل  و  گسترۀ  ای 
با این حال    .آیندیک تهدید جدی به شمار می   شهری

استمهم برای  شهرها  پتانسیل  زمین  ترین  از  فاده 
فضاهای باز خدماتی و    تأمین ،  جهت اسکان جمعیت

زیست   محیط  بهبود  و    ٣(پوراحمد   هستندنیز 
 . )۲۰۱۹، همکاران

شهر درون  سکونتی  تغ  یتحرکات  به  ر  ییاشاره 
شهر    ی قانون  ۀ خانوار در درون محدود  محل سكونت 

 
1 Rezazadeh 
2 Ghadami 
3 Poorahmad 

سال   در  شکویی  حسین  از  ۱۹۸۶(  ۱۳۶۵دارد.   (
"جغرافیا   کتاب  در  که  بود  محققانی  نخستین 
و   سکونتی  تحرک  ارتباط  به  شهرها"  اجتماعی 

خانواد اجتماعی  و  اقتصادی    پرداخت   هاه وضعیت 
"لی" مدل خود را بر    ۱۹۶۶). در سال  2015،  ٤(شکویی 

منف شرایط  مبد  یاساس:  در  ،  أدر  مثبت  شرایط 
ارائه کرد.  ،  مقصد موانع بازدارنده و عوامل شخصی 

،  تحرک سکونتی انسان بیشتر در مقیاس بین المللی
. اما به تحرکات  استهملی و بین شهری مطالعه شد

پرداخته   کمتر  شهرها  درون  در  سکونتی 
 . Roux, G. H. 2019)(استهشد

شدصفائی  جذاب  علل  به  پژوهشی  در  ن  پور 
پرداخته.   اهواز  اهالی  برای  کیانپارس  منطقه 

ی این تحقیق بیانگر این است که باال بودن  هاهیافت
رس و  محله  فرهنگ  جا یسطح  به  ،  برتر  ی گاه یدن 

اكثر    ییالیو،  هاه باالبودن مساحت خان ،  هاآنبودن 
سطح سواد و درآمد باال  ،  ت باالیامن،  طیآرامش مح

  است ی ساکنین برای تغییر محل سکونت  هاه از انگیز 
  ۀ). در پژوهش دیگری که منطق2008، ٥پور (صفائی 

داده  تهرانپارس قرار  مطالعه  مورد  ،  را 
فیزیک پرسش  نسبی  برتری  ،  کالبدی- یشوندگان 

محل اجتماعی  و  به    ۀ اقتصادی  نسبت  تهرانپارس 
را علت جابه  اند. خود بیان کرده   جایی محالت قبلی 

در  ،  اردسترسی به محل ک،  همچنین نزدیکی به اقوام
محل  ۀزمر انتخاب  توسط ساکنین    موردنظر  ۀ دالیل 

(سجادی بوده  پژوهش  ۲۰۰۸،  ٦دستجردی ،  جدید   .(
تأث سنجش  هدف  با  میدیگری  رضایر    ی مندتیزان 

شان بر تحركات  یط زندگیت محیفیشهروندان از ك
درون  در    آبادخرمدر    یشهرجمعیتی  صورت گرفته. 

رضایتمندی   پژوهش  ار یرمعی ز  ۱۰  صورتبهاین 
،  احساس آرامش،  یو رفاه  یح ی شامل: امكانات تفر

فضاها  اجتماع   یبرا   یی وجود  امكانات  ،  یتعامالت 
آموزش  ی فرهنگ محی هو ،  یو  شهریت  خدمات  ،  یط 

،  و حمل و نقل  یخدمات ارتباط،  یو درمان   ی بهداشت
طا  یشاوندی خو   یهای وابستگ،  تیامن و    یافه یو 

4 Shakoei 
5 Safaeipoor 
6 Sajadi, Dasjerdi 
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ل  یتا تما  استهدر نظر گرفته شد،  یكالبد  یهای ژگیو
.  شودمعلوم    آبادخرم ساكنان به خروج از بافت قدیم  

به این موارد اشاره    توانمی از جمله نتایج این تحقیق  
م مهاجرت یکرد:  شهر  یهاان  و  یدرون    ی هاژگی ی و 

دارد،  یكالبد وجود  معكوس  بهبود    ی عنی  . ارتباط  با 
  ی ت مندیش رضا ی و افزا  هاه محل  یكالبد  ی های ژگیو

از   جا ،  هاآن ساكنان  شهر  یهایی جابه    ی درون 
ساكنان كاهش    ۀلیم به وسیك بافت قدتر   ت ویجمع
(پوراحمدیمی همکاران  ١ابد  در    ).2011،  و  توالیی 

خود   مناطق  پژوهش  در  سکونتی  تحرکات  به 
  های هباالشهر پرداخته. یافتمرکز شهر و  ،  شهرپایین 

نشان   بخش  می تحقیق  از  قابلدهد:  توجهی 
مناطق   تهران    شهرپایین شهروندان  شهر  مرکز  و 

به   هستند.  جاجابه متمایل  باالشهر  سمت  به  یی 
نابرابر (ابعاد    یاحساس  ثروت  و  تحصیالت  بعد  در 

اقتصاد اجتماعی  پایگاه  با  و  یمرتبط  تسهیالت  و   (
)  یشهر  ی تبط با ساختار کالبد(ابعاد مر   هادسترسی 

باالشهر مناطق  نفع  ارزش ،  یبه  بعد  در    ی هاو 
تهران    شهرپایین اجتماعی و فرهنگی به سود مناطق  

(توالیی  به  2011،  ٢است  دیگری  تحقیق  در  زنگنه   .(
در داخل    هاه دنبال بررسی تحرکات سکونتی خانواد

شهر سبزوار و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر این تحرکات  
دهد که بیش از  می ت. نتایج این تحقیق نشان  اس
حداقل یک بار محل سکونت خود را در داخل    می نی

داده  تغییر  بیششهر  جابه   تریناند.  جایی  حجم 
، متوسط  یدر داخل و بین مناطق درآمد  هاه خانواد

تا   پایین  به  گرفت  درآمدکم متوسط  .    استهصورت 
یعنی    همیشه در جهت مثبت  هاجایی البته این جابه 

درآمد مناطق  به سم  یاز  در پایین  مناطق    یآمدت 
بلکه تحرکات سکونتی معکوس به    استه باالتر نبود

.  استهنیز وجود داشت  تر پایین   یمناطق درآمد  یسو
(بهبود وضعیت مالی یا    ی اقتصاد  های ه دالیل و انگیز 

درآمد) اجتماعی  ،  کاهش  و    ی اقتصاد  -سنخیت 
اجتماعی منزلت  به خویشاوندان  ،  احساس  نزدیکی 

عوامل    ترینوآشنایان و محیط ساکت و آرام از مهم 
و سکونت  محل  انتخاب  در  توسط    مؤثر  آن  تغییر 

 
1 Poorahmad 
2 Tavalaei 

در  2012،  ٣(زنگنه  استه بود   هاه خانواد همتی   .(
 می ی قدیهاه پژوهش خود با پرسش از ساکنین محل

ی  هاه ه محلمکان بشهر میزان گرایش به نقلخمینی
عوامل   شناسایی  و  شهر  مورد    مؤثرجدید  را  آن  بر 

داد قرار  نشان  استه سنجش  پژوهش  نتایج   .
حدود  می مناطق    ٪۶۵دهد  ساکنین  از 
جابهخمینی می قدی به  تمایل  دارند.  شهر  جایی 

نبود   به  مربوط  سکونتی  نارضایتی  میزان  بیشترین 
سبز تفریحی،  فضای  و  ،  امکانات  معابر  کیفیت  و 

رضایت بیشت میزان  امنیترین  به  مربوط  ، مندی 
می  اقوام  به  نزدیکی  و  همسایگی  شد. روابط 

کنند که    ویان تمایل داشتند در جایی زندگی پاسخگ 
که    طورآناحساس راحتی بیشتری داشته باشند و  

یافته کنند.  زندگی  دارند  می دوست  نشان  دهد  ها 
و رضامندی از محل سکونت    سرمایۀ اجتماعی هرچه  

جایی کاسته  شود از میزان گرایش به جابه ر می بیشت
شود و هرچه احساس محرومیت و اهمیت حفظ  می

می   حریم بیشتر  ب،  شودخصوصی  گرایش    ه بر 
می جابه افزوده  متغیر جایی  سه  نهایت  در  شود. 

سکونت  محل  از  اجتماعی،  رضامندی  و    سرمایۀ 
وزن بیشتری در تبیین  ،  اهمیت حفظ حریم خصوصی 

جابه  به  محلگرایش  به  و  هاهجایی  دارد  را  جدید  ی 
مشوق  توانمی عامل  و  بازدارنده  عامل  عنوان  به  د 

مورد بررسی مورد    در نمونۀجایی درون شهری  جابه
حیدری    .)2014،  و همکاران  ٤توجه قرار گیرد (همتی 

با  تر   در پژوهش خود  جیحات مسکونی را در ارتباط 
مقیاس مسکونی  سه  و  ،  واحد  مسکونی  ساختمان 

ی مختلفی  هامحله مورد سنجش قرار داده و اولویت 
این شاخص  از  هرکدام  با  ارتباط  در  افراد  در  که  ها 

. نتایج پژوهش نشان  استه ذهن دارند را تحلیل کرد
داد افراد در انتخاب محل زندگی خود ابتدا به انتخاب  

نهایت    محله و سپس به انتخاب واحد مسکونی و در
ویژگی  نشان  هابه  توجه  مسکونی  ساختمان  ی 

هرچه  ،  دهند. همچنین در انتخاب واحد مسکونیمی
تمایل به انتخاب  ،  شودمی   ترکوچک مقیاس شهری  

فضایی   ابعاد  با  اتاق   تربزرگ خانه  تعداد  نیز  ی  هاو 

3 Zangeneh 
4 Hemati 
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در  می افزایش  ،  بیشتر نیز  محله  انتخاب  در  یابد. 
بزرگشهر  به دستبه توجه  ،  های    ۀ شبک  رسی 
و نیز دسترسی به خدمات شهری    می ونقل عموحمل

این در حالی است    .ها قرار دارددر باالترین اولویت 
بافت اجتماعی  ،  ترکوچککه برای ساکنین شهرهای  

ی باالتر  هامحله و نیز شناخت ساکنین آن در اولویت 
(حیدری  دارد  همکاران  ١قرار  پژوهش    .)2018،  و  در 

بر مهاجرت    مؤثری  هامؤلفهدیگری با هدف اکتشاف  
قدیم   بافت  از  الگووار هدستبه ساکنین  ی  هاه بندی 

ذهنی متخصصان پرداخته و پنج دیدگاه در دو دسته  
این   در  شد.  کشف  جذب  راهبرد  و  مهاجرت  علل 

کتابخ مطالعات  انجام  از  پس  برای  ،  یاه انتحقیق 
موضوع آنچه  ،  گسترش  از  موضوع  فراتر  ادبیات  در 

موجود است از روش دلفی استفاده شد تا در قالب  
ختاریافته با متخصصان اعضای  نیمه سا  ۀ مصاحب  ۱۵

ی معماری و  هاه و فعاالن حوز   هاه دانشگا  می علهیئت
شود مشخص  شهری   مفاهیم کنار در مدیریت 

 دیگر مفاهیم کدام، ادبیات موضوع از شدهاستخراج 
به  توانمی   شود  انتخاب  مؤثر متغیرهای عنواند 

 ).2021، ٢(جامکلو

دستخوش   را  شهرها  مناطق  سکونتی  تحرکات 
اجتماعی ناهمگون استه کردکالبدی  - تغییرات    ی . 

فرهنگ   ی اجتماع جابه   ی ناش   ی و  این  در  یی جااز  ها 
تنها منجر به كاهش حس  نه   ی از مناطق شهر  یاپاره

اجتماع  یگ یهمسا  تبعات  شده  ی و  بلكه  ،  آن 
سلعدم  از  جد  ۀقیشناخت  سبب  یساكنین  د 

ارای (افزا،  های كاربر  یآشفتگ   ی های كاربر  ئۀ ش 
کاربری ،  غیرضروری مشکالکاهش  ضروری)  ت  های 

- کالبدی  قوارگیدسترسی به خدمات و در نهایت بی 
فضایی (تراکم بیش از حد در بعضی نقاط و خالی و  

د  یدتر ی . ب استهشدمتروکه شدن برخی نقاط دیگر)  
قانونمند  ی شهردرون   یهایی جاجابه   یی هایتابع 

ح  یت صحیریو اعمال مد   ها آن است كه با شناخت  
جه  یانات و در نتین جری ت ا ی به هدا  توانمی ،  یشهر

).  ۲۰۰۸،  پور(صفائی   د کر كمك    یاجتماع شهر  یدار یپا
تاثیرات   مسکونی  محالت  در  خالی  فضاهای  وجود 

 
1 Haydari 

زیان آوری بر ساکنین دارد و منجر به مشکالتی مانند  
شهری،  جرم می ،  افت  ضعیف  بهداشت  به  و  شود 

از آنجا که این فضاهای متروکه آشفته و کنترل ،  عالوه
  های برای دولت   ها آن هزینه نگهداری  ،  نشده هستند

فضاها به عنوان منبعی برای    محلی باال است و این 
شناخته    یاحیا که  می بافت  شهرهایی  در  شوند. 

اند ی خالی را تجربه کرده هاهرشدی از خانتعداد روبه 
خان  ۀاستفاد از  زمین رهای  هاه مجدد  و  های  شده 

مک،  خالی از  نامطلوب  رهان اادراکات  را  های  شده 
تصویر   بهبود  موجب  و  داده  ذهنی ساکنان  کاهش 

 ).Hyun-Young Jin, 2021( استهشد

این مشکالت راستای حل  مطرح    سؤال این  ،  در 
جابمی علل  که  مناطق  ه شود  این  از  ساکنین  جایی 

د مانع از آن شود.  توانمی چیست و چه متغیرهایی  
علل شناخت  پژوهش  این  هدف  واقع  ک  تر   در 

تهران بازار  اطراف  محالت  کمک  ،  ساکنین  به 
محقق ساخت و روش پیمایش مقطعی    ۀپرسشنام

عامل   تحلیل  عوامل  است.    Rو  تحقیق  این  در 
  ؛ بندی شدندصورت دو وجهی طبقه آمده به دست به

ا تسهیل هم  لحاظ  بازدارندز  و  از  کنندگی  هم  و  گی 
 لحاظ جنسشان به کالبدی و روانشناختی. 

 

 مبانی نظری  ٢
ر محل  ییاشاره به تغ  یتحرکات سکونتی درون شهر 

شهر دارد.    یقانون   ۀنوار در درون محدودسكونت خا
در  می تغییر محل سکونت در درون شهرها نقش مه

شهری و ساختار فضای شهری دارد.    هاینظامتغییر  
مه فردی  میعوامل  سطح  ،  کالبدی،  اجتماعی،  در 

و ،  اقتصادی،  فضایی از  تر فرهنگی    ها آن کیبی 
). این  ۲۰۱۴،  ست (همتیا   هایی جاجابه ساز این  زمینه
بر رونق و رکود    یها پیامدهای آشکاریی جاجابه نوع  

ساخت مساکن جدید  ،  مسکن و اجاره بها ،  بازار زمین
الگو،  و تعمیر مساکن موجود  یو نوساز   ی تغییر در 

اکم سکونتی در مناطق مختلف  تر استفاده از مسکن و 
جا بر  باعث شکلمی   ی شهر  و  تغییر   یگیرگذارد  و 

2 Jamakloo  
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از دیدگاه ساکنین مرکز شهر   پیمایش عوامل مؤثر بر تحرک سکونتی. پور صدق صالح  بهرام،  حسینی  سیدباقر  یزدانفر،  سیدعباس   ،جامکلو  طاهره
 (مطالعۀ موردی: مرکز شهر تهران) 

و    ١(زنگنه  شود اجتماعی در داخل شهر می   های هحوز 
مسکن۲۰۱۲،  دیگران انتخاب  ترین  مهم ،  ). 
  را   خانوار   ۀای از بودجاست که بخش عمدهمی تصمی

دهد و به معنی توانایی خانوار  به خود اختصاص می 
برای یافتن خانه مقرون به صرفه با کیفیت متناسب  

،  اغلبا اولویتهای هر خانوار از جمله نزدیکی به مش
زندگی   تمام مراحل  امکانات در  ونقل و دیگر  حمل 

 ).۲۰۱۸و همکاران  ٢است (فرجی 

بر تحرک سکونتی خصوصیات    مؤثراولین عامل  
خانوارها ساختار  ،  جمعیتی  و  خانوار  سن  یعنی 

  حیات روسی   ۀچرخ  ۀی. با توجه به نظراست  ه خانواد
زندگی   مراحل  بین  گذار  و  جدید  رخدادهای  وقوع 

نجر به تغییر نیازها در شرایط مسکن  ممکن است م
ها  در نتیجه باعث تحریک خانواده ،  و همسایگی شود
برای    .Rossi, P. Hود (شیی می جاجابه در تصمیم 

بزرگ  ،  زندگی شامل تولد  ۀوقایع معمول چرخ).  1955
  ۀ خانواد،  طالق،  ازدواج،  خانواده شدن یا کوچک شدن  

نفره است.    دار بچه ،  تک  بازنشستگی  و  شدن 
خانوادهاه خانواد از  بیشتر  جوان  مسن  هاه ی  ی 

اوج تحرک در گروه سنی جوان  می   جاجابه و  شوند 
می  ویژگیرخ  دوم  عامل  است.  دهد.  مسکن  های 

تغییر  مورد  در  گیری  تصمیم  در  خانوارهای مختلف 
خود ویژگی ،  مکان  با  را مسکن  مختلف  جیح  تر   های 

های  مسکن از ویژگی   ۀانداز دهند. نوع مسکن و  می
می   اصلی نشان  تحقیقات  به است.  که  طور  دهد 

واحدهای مسکونی  ،  مکانخانوارها بعد از نقل ،  کلی
می تربزرگ  اشغال  را  سوم  ی  عامل  بر    مؤثرکنند. 

سکونتی منطق،  تحرک  و  خانواداست  همحله    هاه . 
،  ممکن است برای دسترسی بهتر به خدمات عمومی

به مکانی که کار  ،  حمل و نقل بهتر  و،  امکانات رفاهی
می می درس  یا  برای    جاجابه ،  خوانند کنند  شوند. 

یی  جاجابه عوامل کلیدی تصمیم  ،  هاه برخی از خانواد
ویژگی  تغییر از  محله  بافت  به  مسکن  های 

را  استه کرد مسکونی  تحرک  که  عاملی  آخرین   .
 ه کند تغییر فضایی بین مرکز شهر و حومتعیین می

کت از مرکز به حومه و از حومه به مرکز  . حر است
و   شهری  جغرافیایی  مطالعات  در  داغ  موضوع  یک 

است محل  ویژه به زیرا  ،  انسانی  ساختار  ی  هاه در 
شهر یک  در  مستقی،  مسکونی  بر    می تأثیر 

مرکزجاجابهدارد.    شناسیریخت    /حاشیه-یی 
دور ویژگی   مرکز-حاشیه در  را  مختلفی  و    هاههای 

می هاهزمین ارائه  مختلف  مدل  ی  برخالف  دهد. 
  Hoyt’s Sectorمدل  ،  Burgessمتمرکز    ۀمنطق

به   تمایل  ثروتمند  خانوارهای  که  است  آن  بیانگر 
به   تمایل  عبارتی  به  دارند.  حومه  به  مهاجرت 

  یۀ به حاش )CBD( تجارت مرکزی ۀیی از ناحیجاجابه
شهر  مرکز  شدن  خالی  دارند.  پدید  شهر    ۀ و 

ک نشینی  حومه توسعدر  گزارش ۀشورهای  افته 
مرکز به  -حاشیه /حاشیه- یی مرکزجاجابه . استهشد
به گی ویژ  دارد.  بستگی  نیز  افراد  مثال های  عنوان 

کارکنان   و  انتخاب  ،  ICTوالدین جوان  را  مرکز شهر 
رامی حومه  مسن  افراد  که  درحالی  جیح  تر   کنند. 
 ). Yunxia, 2021, 3دهند (می

کشورهای مختلف عبارات مختلفی برای اشاره   در 
رود که تقریباً معنایی  به بافت مرکز شهر به کار می 

در کشور    ویژهبه ی شمالی و  آمریکامشابه دارند. در  
برای این    Downtownاز واژه    آمریکاایاالت متحده  

می  استفاده  کاربرد  منظور  استرالیا  در    CBDشود. 
شهرهای بزرگ مانند  در    ویژهبه تجاری مرکزی    ۀناحی

است  ،  ملبورن،  سیدنی رایج  کامالً  آدالید  و  بریزبن 
(Richards, 2014). Inner City    در اصطالحی 

شهر   مرکزی  بخش  معنی  به  در    ویژه به انگلستان 
بخش  مرکزیمورد  فقیرنشین  گرفته ،  های  کار  به 

بازار می شامل  ایران  شهرهای  مرکز  مناطق    شود.  و 
شهر را    ۀو اولی  می قدی  ۀشود که هستاطراف آن می 

 دهد. تشکیل می 
 
 

 
1 Zangeneh 2 Faraji 
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 ). ۲۰۱۷،  ٣حبیبی ). ( ۲۰۱۰،  ٢ان ی ). (معمار ۲۰۱۸،  و همکاران   ١ان ی (شاطر : انواع بافت در شهرهای ایران منبع:  ۱جدول  

 
 

.  استه انواع تحرکات سکونتی آورده شد  :۲جدول  در  
افراد بنابر خواست خود به شکل اختیاری یا باالجبار  
کشورها   بین  و  شهر  و  روستا  بین  شهرها  درون 

می جابه تحرکات  جا  این  یتوانمی شوند.  قانونی  ا  د 
فردی یا خانوادگی باشد و در طول زمان  ،  غیرقانونی

شکل پلکانی به خود بگیرند. نوع تحرک سکونتی که  
در این پژوهش مطالعه شده بدین شکل است که  

بافت  قدی هادر  شهر  می ی  اول ،  مرکز  مرحله  ،  در 

ساکنان   میل  مبنای  بر  اختیاری    صورتبهمهاجرت 
می  کاربری صورت  تغییر  از  پس  اما  و  گیرد  ها 

گیری فضاهای متروکه و در نتیجه تنزل منزلت  شکل
میل    رغمعلی   هاه در مراحل بعد خانواد،  مکانی محله

  شوند. این مهاجرت   ک محله میتر   باطنی مجبور به 
 ً شهری    خانوادگی هستند از نوع درون   ها که عموما

به   پلکانی  زمان شکل  مرور  به  دارد  امکان  و  است 
 خود بگیرد. 

 
 انواع تحرکات سکونتی   : ۲جدول  

 بر مبنای خواست فرد 
 اجباری
 اختیاری 

 بر مبنای قلمرو سیاسی 
 درون و برون مرزی 
 بین روستا و شهر 

 درون شهری 

 بر مبنای قانونمندی 
 قانونی

 غیرقانونی 

 خانوادگی بر مبنای فردی یا 
 فردی

 خانوادگی 

 زنجیره ای 
 مرحله ای یا پلکانی

 روستا به شهر کوچک 
 شهرکوچک به شهر بزرگ 

 درون شهر از یک محله به محله دیگر 

 
1 Shaterian 
2 Memarian 
3 Habibi 

کیفیتزمان شکل گیری

شکل گیری بر اساس ارتباطات غیرموتوری و پیاده

رشد تدریجی بر اساس نیازھای ساکنینھستھ اولیھ شکل دھنده شھربافت تاریخیبافت قدیم

توازن بین کاربری-ھای مسکونی و غیرمسکونی
تفکر تعمیر در مقابل تعویض مسکن
شکل-گیری در اطراف بافت تاریخی

حدفاصل گذر از شھرنشینی آرام بھ شھرنشینی سریعاوائل سده اخیر شمسیبافت قدیمبافت میانی
ایجاد اولین خیابان-ھا بھ منظور تامین سواره

شکل گیری شتابزده و بی ھویت
شبکھ شطرنجی خیابان-ھاچھار دھھ اخیربافت جدیدبافت بیرونی

در اغلب شھرھا مشابھ و یکنواخت

انواع بافت در شھرھای ایران
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  های تحرکات سکونتی و مدل   ها هبه نظری  ۳  جدول در  

اشاره شده. روانشتین اوّلین فردی است که معتقد 
به قانونمند بودن حرکات مهاجرتی است. او معتقد  
مهاجرت   کوتاه  مسافت  در  مهاجرین  بیشتر  است 

  صورت   پلکانی  یا  ایمرحله   مهاجرت.  کنندمی
  شهرها   سمت   به   مهاجرت  که  همچنان.  گیردمی

از  ،  گیردمی   انجام  (مهاجرت  ضدجریانی  حرکات 
می  صورت  هم  در  مه.  گیردشهرها)  که  اجرینی 

ً ،  کنندبیشتر مهاجرت می   ۀ مسافت یا فاصل   احتماال
.  نمایندشهرهای بزرگ را به عنوان مقصد انتخاب می 

. کنندمی   مهاجرت   روستایی   از   کمتر  شهری   ساکنین
کوتاه  ،  مردان  به   نسبت   زنان  مهاجران مسافت  در 

می  پیشگصورت  یا  افزایش  با  مهاجرت  رفت  یرد. 
 .  )(Coulter, 2016یابدتکنولوژی افزایش می 

برا  ۀینظر فیلترینگ  یا  در  پاالیش  بار  اولین  ی 
(  ۀوسیلبه  ۱۹۴۹سال   ارائه  Rutcliff«راتکلیف»   (

تعریف  استهشد نحو  این  به  را  «فیلترینگ»  او   .
به   :استه کرد قبالً  مسکونی   ۀوسیلواحدهای 

مشخص  خانوارهایی  درآمدی  گروه  یک  اشغال ،  در 
،  هاآن   یشده و در اثر کاهش قیمت مسکن و یا اجاره 

پایین برای خانو دسترس  قابل  ترارهای گروه درآمدی 
جمعی    صورت به فردی و چه    صورت به افراد چه  ،  شود

یرند  گاختیار می   واحد مسکونی در ،  در قالب خانوار
نقطه با  است  حرکت   آغاز   یکه  توان  .  افزایش 
بعد  اقتصادی مراحل  تهی،  در  به  با    ۀاقدام  مسکن 

نتیجه مهاجرت به مسکن    در  و  کنندقیمت باالتر می 
دیگر محل  در  شهردرو ،  جدیدتر  خانوار  ،  ن  توسط 

  سکونت   محل   بهبود   دیگر  عبارتبه  .گیردصورت می 
که    است  جدیدتر  مسکونی  واحدهای  احداث  و

 ً منطق  معموال طبق  ۀدر  اتفاق    ۀمسکونی  متوسط 
است  أمنش  و  افتدمی تحرکات   ,Johnston( این 

  ۱۹۷۳پرندان برای اوّلین بار در سال    ۀ نظری  .)2004
دیوید کشور  ها  توسط  بزرگ  شهرهای  برای  روی 

یه  این نظر،  . به عبارت سادهاستهمطرح شد  آمریکا
نقطه  نظری،  شروع  یدر  .  استپاالیش    ۀ برعکس 

نظری در  اف  ۀچون  باالترپاالیش  درآمد  با  ،  راد 

مهاجرتی    ۀدهندجهت  این    هستندحرکت  در  ولی 
افراد با درآمد پایین با استفاده از توان منفی    نظریه

باال،  خود درآمد  با  در شهرهای  ،  باعث حرکت قشر 
زیرا معموالً افراد با توان اقتصادی و  ،  شوندبزرگ می 

ر کنار  تمایل به سکونت د،  موقعیت اجتماعی باالتر
  ۀ را ندارند و به ناچار با مشاهدپایین جامعه  طبقه  

این   هر    خوددر محل سکونت    طبقهحضور  تحت 
  منطقۀخروج از آن منطقه و سکونت در  ،  شرایطی

ضروری   را  تحت دای مدیگر  و  و    تأثیرنند  فشارها 
را،  پایین  ۀطبق  اجتماعی  های شورش ک  تر   منطقه 

  شکل  شهریدرون   هایمهاجرت ،  سانبدین   و  کنندمی
 ). 1999،  (دانشپور گیردمی

الویت و  تغییر محل سکونت  تعدد  های    ابولقد 
مراحل   تابع  را  جدید  محل سکونت  انتخاب  مکانی 
،  مختلف زندگی افراد و اهمیت دسترسی به امکانات

از   تسهیالت و فضای سکونت مناسب در هر کدام 
. وی نیازهای متفاوت افراد  استهاین مراحل دانست

  ها آن جایی    ی مختلف زندگی را عامل جابههاه دور در  
مختلف شهر نقاط  بین  و  ،  مرکزی  ۀحلق،  در  میانی 

افرادی    ).Abu_ Lughod, 1989(   ندمبدأبیرونی  
و  ،  فوربس،  راسی،  کادوالر،  همچون ماسلو رابرسون 

متغییرهای   به  بردن  پی  خصوص  در  در    مؤثردارلو 
اند.   تحقیقاتی انجام داده  شهریهای درون   مهاجرت

به   یافتن  دست  از  پس  انسان  ماسلو  اعتقاد  به 
(غذا اولیه  دنبال  ،  نیازهای  به  مسکن)  و  پوشاک 
ارزش به  عالی  دستیابی  معیارهای  و  چون    ها  تری 

پایگاه  و  منزلت  همین    کسب  به  و  است  اجتماعی 
تبع آن محل سکونت خود را  زندگی و به   ۀدلیل شیو
). طبق مدل کالرک و  Maslow, 1971دهد (  تغییر می

  مسألۀ با    یدر پی سازگار  یاوناکا مهاجران درون شهر
(فضا تغییر ،  کیفیت،  طراحی،  مسکن  و  هزینه 

تصرف) و  (کیفیت،  مالکیت  محیط  ،  همسایگی 
عمو،  یکالبد و  تر ومی خدمات  اجتماعی)  کیب 

خانواده  ،  مرکز خرید،  مدرسه،  (محل کار  هادسترسی 
کنند تغییر محل زندگی خود می و دوستان) اقدام به  

(Clark, & Onaka, 1983) . 
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 روش تحقیق ٣
ک  دنبال  به  زیرا  است  بنیادی  نوع  از  شف  پژوهش 

تاثیرگذار   روش   ست.اعوامل  از  پژوهش  این  در 
شناخت   جهت  مقطعی  نوع  از  پیمایشی  تحقیق 

جامع   مؤثرعوامل   طریق  گرفته  ،  کاربرانۀ  از  بهره 
کمک  استهشد به  ساکنین  از  گروهی  نظرات   .

استفاده    جمع آوری شده و در نهایت با   نامهپرسش 
ثیرگذار شناسایی و تحلیل  أاز این اطالعات عوامل ت

شد زمیناستهعامل  تحقیق    فرایند یک    ییاۀ . 
جمع پژوهشی   منظور  درباربه  اطالعات    ۀ آوری 

این بر  مبنی  چه  موضوعاتی  مردم  از  گروهی  که 

 
1 Delavar 

می ،  دانندمی فکر  انجام  چه  کاری  چه  یا  کنند 
 ).۱۵۶:  ۲۰۲۰، ١شود (دالورانجام می ، دهندمی

داده  ابتدا  تحقیق  اهداف  به  رسیدن  های  برای 
مرور   طریق  از  نیاز  با  مورد  مصاحبه  و  ادبیات 

جمع  مصاحبمتخصصان  سپس  شد.    ها هآوری 
- کمک جدول هدف  کدگذاری باز و محوری شده و به

تهیه    ۀپرسشنام،  محتوا بعد شدمتخصصان  از    . 
پرسشنام برای  کیو  عامل  به  ،  متخصصان  ۀتحلیل 

صصان دستیابی حاصل شد.  ی ذهنی متخهاهالگووار 
به  محتوا  -جدول هدف،  کاربران  ۀپرسشنامۀ  برای تهی

دلفی تبدیل به    ۀ شکل زیر تشکیل شد: اهداف مرحل

توضیحاتنظریھ پردازسالنظریھ ھا و مدل ھا
نظریھ ی روانیشتین 

 Ravenstein)
(Theory

1880
ارنست جورج 

E.G.Ravenstein)رانشتین
قانونمند بودن تحرکات سکونتی

روانشتین1885
ویلیام رایلی1929

نظریھ ی فرآیند 
 Filtering)پاالیش

(Process

1949(Rutcliff) راتکلیف
احدھای مسکونی بین طبقات مختلف خانوارھا   

بھ روش ماتریسی

اورت اس. لی
Everett S. Lee

مدل مراحل مختلف 
 life           زندگی

cycle Model

ابولقد1969
ش نیازھای متفاوت افراد در دوره-ھای مختلف 

ندگی در جابھ-جایی آن-ھا در بین نقاط مختلف شھر 
(حلقھ مرکزی، میانی و بیرونی)

کسب منزلت و پایگاه اجتماعی و تغییر محل سکونتمازلو1970مازلو

 The) نظریھ ی پراندن
(Blow-out Theory

دیوید ھاروی1973
رآمد پایین با استفاده از توان منفی خود، باعث    
 قشر با درآمد باال، در شھرھای بزرگ می شوند

رابسون1975مدل رابسون
ش آرزوھا و انتظارات خانواده-ھا در جابھ-جایی 

سکونتی
ربس، رابرستون و 

دارلو
فوربس، رابرستون و دارلو1978

غیرھایی چون وسعت شھر، وضعیت مالکیت   
 درآمد و قومیت در سکونت ھای درون شھری

مسکن و انتخاب آن در روند تحرکات سکونتیمدل کالرک و اوناکا1983مدل کالرک و اوناکا

استارک

Stark

HI-LIFE2009Fontaine & Rounsevellتحرک سکونتی در رابطھ با تغییرات در چرخھ زندگی

‘life course’ notion2017Clark & Lisowski
 این حال، مفھوم «مرحلھ چرخھ زندگی» بھ تدریج با 

مفھوم «سیر زندگی» جایگزین شده است

2022Anna PAGANI
ب خانوارھا بر اساس محدودیت  ھای مالی و 

فرصت ھای شغلی

ظریھ ی محرومیت 
 Relative) نسبی
(Deprivation

گذاری محرومیت بر تصمیم بھ جابھ جایی1984

مدل جاذبھ
رابطھ ی مستقیم تحرکات سکونتی با جمعیت شھرھا و 

رابطھ ی معکوس آن با مسافت

نظریھ ی مھاجرت لی، 
نظریۀ جذب و دفع

1966
ثیر شرایط منفی در منطقھ ی مبداء یا تأثیر شرایط 

مثبت در منطقھ ی بالقوه ی مقصد

 یسکونت تحرکات یهامدل و هاهینظر :٤ جدول
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الگووار  و  شده  متخصصان  هاهمصادیق  ذهنی  ی 
بدین  و  دادند  شکل  را  ت  سؤاالتیب  تر محتواها 

تهیه    ۀپرسشنام اجرا  و  شد کاربران  و مراحل   روش 
  توضیح داده شده است.  کار 

نفر از اهالی ساکن در    ۲۰۳مورد پژوهش    ۀجامع
گیری الت اطراف بازار تهران هستند. روش نمونه مح

چندمرحله خوشه است.ای  آنجا  ای  تعداد  یی  از  که 
است و کالین حجم نمونه را    ۳۸ت (متغیرها)  سؤاال

متغیر   هر  ازای  هر    ۴۰-۲۰به  برای  یا  و    سؤال نفر 
می   ۵الی    ۲٫۵  نامهپرسش  پیشنهاد  را   (  دهدنفر 

kline, 2012: 31(  ، از    ۲۰۳بین    نامهپرسش نفر 
محدود  شد.  توزیع  این  مورد  ۀساکنین  در  مطالعه 

در   که  است  تهران  بازار  اطراف  محالت  پژوهش 
توجهی را تجربه  قابل ی اخیر تحرک جمعیتی  هاسال 
اند. تاریخ شروع و پایان پژوهش از ابتدای مهر  کرده 
 است.  ۱۴۰۰تا اسفند   ۱۴۰۰

 
 : روش تحقیق ۵  جدول 

 
 

 

 و بحث هاهیافت ٤
پژوهش: ابزار  تهی  ساخت   ۀنامپرسش   ۀمبنای 

از   حاصل  نتایج  و   ۀنامپرسش کاربران  متخصصان 

ت  سؤاالتحلیل عامل کیو است. به منظور رسیدن به  
گوی هدف،  نامهپرسش ی  هاه یا  محتوا شکل  -جدول 

الگووار  محتواها  مرحله  این  در  ذهنی  هاه گرفت.  ی 
متخصصان هستند که در فاز یک از تحلیل عامل کیو  

پیمایشیروش

ساکنین محالت اطراف بازار تھرانجامعھ آماری
203حجم نمونھ

پرسشنامھ محقق ساخت. طیف لیکرت 4 تاییابزار
تحلیل عامل از نوع Rروش تحلیل

 )قیتحق فرایند( اجرا مراحل: ۱ شکل



 

57 

 ۶۹تا  45 صفحات .۱۴۰۱زمستان  .۳۳ شماره .۹ دوره

از دیدگاه ساکنین مرکز شهر   پیمایش عوامل مؤثر بر تحرک سکونتی. سیدباقر حسینی، بهرام صالح صدق پور  طاهره جامکلو، سیدعباس یزدانفر، 
 (مطالعۀ موردی: مرکز شهر تهران) 

اهداف نیز مفاهیم    استخراج شدند. برای رسیدن به
استخراج  مموجود  باز  کدگذاری  از  با  شده  صاحبه 

تا درک آن برای  ،  تبدیل به مصادیق شد،  متخصصان
آسان  یا   ترکاربران  پایلوت  اجرای  از  بعد   Preشود. 

Test    حذف    سؤال   ۵ت  سؤاالنفر و تحلیل    ۴۰بین
نفر از ساکنین محالت    ۲۰۳بین    نامهپرسش شد و  

 مرکز شهر تهران توزیع شد. 

گوی شامل    هاه جواب  چهارتایی  طیف  شکل  به 
 ً "کامال مخالفم"  ،  "مخالفم"،  "موافقم"،  موافقم"  "کامال

پنج  این طیف عموما  یا هفت تنظیم شد.  تایی  تایی 
افراد  اما  ،  است اکثر  اینکه  به  توجه  بدون    گاهی با 

کنند طیف چهارتایی  انتخاب می  اسط ر تفکر جواب و
تر باشد و  ها به واقعیت نزدیک انتخاب شد تا جواب 

 افراد با دقت بیشتری پاسخ دهند. 

پایایی    :نامهپرسش پایایی   سنجش  در 
ضریب    ۀاز روش ثبات درونی و محاسب  نامهپرسش 

شد استفاده  کرونباخ  این  استه آلفای  که  آنجا  از   .
نتیجه    توانمی ست،  اهآمد  دستبه   ۰٫۸۶عدد برابر  

که   برخوردار  سؤاالگرفت  مناسبی  پایایی  از  ت 
  هستند.

روایی  نامهپرسش روایی   بررسی  منظور  به   :
محتوایی  نامهپرسش  روایی  روایی  ،  از  و  صوری 

 ای (تحلیل عاملی) استفاده شد. سازه

روایی محتوایی: برای اطمینان از روایی محتوایی  
گونه  به  باید  ابزار  ساختن  که  هنگام  شود  عمل  ای 

تشکیل سؤال  قسمت م،  ابزار  ۀدهندهای  های  عرف 
،  و همکاران  ١شده باشد (سرمدمختلف محتوای تعیین

ه به کمک جدول هدف/محتوا  ) این مرحل۱۷۱:  ۲۰۰۹
 نظری انجام شد. مبانی  ۀو مطالع

 
 

 ساکنین   نامه پرسش : سنجش پایایی  ۶  جدول 

 
 

ی ابزار با کمک متخصصان  روایی صوری: اعتبار صور
  سؤال بدین صورت که از پنج متخصص    .انجام شد

گویکه    شد سنجیدن  هاه آیا  برای  شده  طراحی  ی 
همچنین    موردنظراهداف   خیر.  یا  هستند  مناسب 

در اختیار    نامهپرسش ،  برای اطمینان از روایی صوری 
چند تن از ساکنین قرار گرفت تا با خواندن هر گویه  

از    توانمی برداشت خود را بیان کنند. بدین صورت  
 ت اطمینان حاصل کرد.  سؤاالفهم بودن قابل

ای (تحلیل عاملی): برای انجام تحلیل  روایی سازه 
عامل ابتدا باید از کافی بودن حجم نمونه اطمینان  

 حاصل کنیم.  

کفایت حجم نمونه: در انجام تحلیل عامل ابتدا  
این از  تعداد    مسأله  باید  آیا  که  یابیم  اطمینان 

 
1 Sarmad  

نظر برای تحلیل عامل مناسبند یا خیر. ی مورد هاه داد
از   منظور  آماربدین  روش  شاخص  ی عنی  یدو   از 

KMO و آزمون بارتلت در نرم افزار SPSS   استفاده
-Kaiser) مخفف  که KMO شاخص  .شود می

Meyer-Olkin Measure of sampling 
adequacy) از،  است  گیرینمونه  کفایت  شاخصی 

  متغیرها   بین  جزئی  همبستگی  بودن  کوچک  که  است
  آیا   کندمی   مشخص  طریق این  از  و  کندمی   بررسی  را

  واریانس   ثیرتأتحت ،  پژوهش   متغیرهای  واریانس
  یا   است  اساسی   و   پنهانی   ی هاعامل  برخی  مشترک

  در  شاخص   این.)۱۳۹۹و همکاران،   ٢پور (اعتمادی خیر
  نزدیک   شاخص  مقدار  اگر .  دارد  قرار  یک  تا  صفر  بازۀ

  برای )  نمونه  اندازه(  موردنظر  یهاه داد،  باشد  یک   به
  تحلیل  نتایج   نه   اگر  و   هستند  مناسب  عاملی   تحلیل

2 Etemadipour 

0.86آلفای کرونباخ

38تعداد گویھ ھا
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  مناسب   چندان   موردنظر  یهاه داد  برای  عاملی 
قبول است.  قابل و    ۰٫۶باالتر از    KMOعدد    .نیست

  ترکوچک اگر معناداری   نیز بارتلت کرویت آزمون در

با    ۰۵/۰از   که  است  مناسب  عاملی  تحلیل  باشد 
نتیجه   بارتلت  sig:0دریافت  آزمون  انتظار  ،  از  این 

 برآورده شد. 

 
 برای کفایت حجم نمونه   Bartletو    KMO: آزمون  ۷جدول 

 
 

 : Rتحلیل عامل ، ابزار آماری
جمع  از  نتایج  بعد  ،  کاربر  ۲۰۳  ۀنامپرسشآوری 

تجزیه و تحلیل شد.    SPSSها به کمک نرم افزارپاسخ 

. پس از  است  ه مشاهدقابل   ۸همانطور که در جدول  
 عامل مشخص شد.    ۱۲ هاه چرخش داد

 

 عامل   ۱۲شده برای  مقدار کل واریانس تبیین :    ۹جدول 

 
 

،  ار اسکری نیز مشخص استدنمو همانطور که در  
ار از عامل دوازدهم به بعد شکسته  کردخط فرضی  

کند. عامل اول تا  شده و شروع به مسطح شدن می 

ششم بسیار بزرگ و معنادار هستند. عامل هفتم تا  
 دن هستند.  تعریف و معناکر قابل دوازدهم 

 

KMO 0.752اندازه کفایت نمونھ گیریآزمون

Chi23018

666درجھ آزادی

0معناداری

آزمون کرویت بارتلت

مجموع
درصد 
واریانس

مجموعدرصد تجمعی
درصد 
واریانس

مجموعدرصد تجمعی
درصد 
واریانس

درصد تجمعی

16.07416.41716.4176.07416.41716.4173.1918.6258.625
24.95313.38629.8034.95313.38629.8032.8197.61916.244
32.5726.95136.7532.5726.95136.7532.5957.01423.259
41.9755.33742.0901.9755.33742.0902.4856.71629.975
51.7984.85946.9491.7984.85946.9492.3436.33236.307
61.3983.77850.7281.3983.77850.7282.0745.60541.912
71.3063.53154.2581.3063.53154.2582.0265.47747.388
81.2693.42857.6871.2693.42857.6871.8164.90952.298
91.1533.11660.8031.1533.11660.8031.8124.89757.195
101.0732.89963.7021.0732.89963.7021.6364.42161.616
111.0212.76066.4611.0212.76066.4611.4994.05165.667
121.0052.71669.1781.0052.71669.1781.2993.51169.178

مجموع مجذورات بارھای عاملیمقادیر اولیھ
وع مجذورات بارھای عاملی بعد از 

چرخش
عوامل
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 ار اسکری کرد   : ۲  شکل 

 

تشکیل    سؤال پس از حذف عواملی که از کمتر از سه  
د. در این  عامل شناسایی ش ۷شده بودند در نهایت 

می  مشخص  تحلیل  چه    شودنوع  شامل  عامل  هر 
 مفاهیم یا متغیرهایی است. ، هاپرسش 

 
 عاملی هریک   ی چرخش داده شده و بار ها ه ماتریس داد   : ۱۰جدول  

 
 

123456789101112
0.032-0.0730.1280.054-0.0090.0430.0640.0380.0200.057-0.8340.012گویھ 15
0.1030.175-0.0290.107-0.002-0.8250.0520.0480.1460.0870.0680.024گویھ 16
0.2440.0200.2180.0670.3120.061-0.0630.0990.0100.108-0.4910.305گویھ 17
0.087-0.0920.140-0.013-0.1790.323-0.1080.2260.4180.113-0.043-0.471گویھ 12
0.209-0.1380.1950.1720.1830.0100.0190.2280.426-0.009-0.4700.117گویھ 10
0.127-0.2370.0330.2420.3030.1020.2560.2560.1980.081-0.222-0.437گویھ 09
0.0020.0080.0470.0450.101-0.104-0.0610.0010.0230.128-0.1230.812گویھ 18
0.1850.026-0.059-0.0590.004-0.0860.1450.1540.049-0.195-0.1210.755-گویھ 13
0.1940.0060.2700.2390.2670.133-0.0030.047-0.0400.6730.0760.022گویھ 19
0.0530.1530.0810.0470.3330.089-0.234-0.0150.144-0.058-0.3410.513گویھ 20
0.1070.1330.1480.1250.0090.0080.091-0.002-0.1350.7950.193-0.084-گویھ 27
0.1070.7540.2710.0280.0380.0790.2340.0590.1840.1380.039-0.068-گویھ 28
0.136-0.304-0.066-0.1360.1540.1470.0080.410-0.023-0.1550.0830.602گویھ 26
0.0890.433-0.0370.1590.0540.499-0.5050.0750.0830.010-0.0920.100-گویھ 22
0.200-0.0010.0460.0200.125-0.0200.0840.187-0.0280.0470.0240.800گویھ 36
0.0550.095-0.0160.0990.1370.0080.150-0.0680.2640.7510.041-0.032گویھ 37
0.0450.149-0.062-0.032-0.0400.0300.0850.227-0.0380.0530.683-0.180گویھ 35
0.1300.3090.061-0.110-0.0710.4090.151-0.151-0.0810.2690.473-0.036گویھ 32
0.1600.0710.1410.0730.215-0.1060.6460.2980.197-0.130-0.0050.125گویھ 04
0.2410.093-0.1110.005-0.0990.026-0.113-0.0170.612-0.3190.1530.210گویھ 01
0.110-0.2550.0580.1480.2890.187-0.0410.1200.5650.050-0.177-0.372گویھ 03
0.1260.1980.0550.121-0.2370.5480.3500.1410.132-0.135-0.0390.414گویھ 05
0.095-0.0080.170-0.040-0.087-0.026-0.0160.5300.400-0.004-0.0360.468گویھ 06
0.016-0.1160.0800.0580.0540.159-0.0330.1540.0690.1150.0680.803گویھ 08
0.1390.0490.369-0.1130.0010.2210.5550.2610.1760.083-0.2060.056گویھ 11
0.1030.2670.0770.111-0.121-0.064-0.0320.1970.525-0.048-0.3810.170گویھ 07
0.0060.002-0.055-0.0290.1110.8020.0810.036-0.1610.1330.243-0.055گویھ 34
0.075-0.1840.7400.0540.2040.1360.178-0.0450.1700.2620.037-0.120-گویھ 33
0.0500.0210.055-0.0230.7220.092-0.0520.035-0.0730.0130.2950.132گویھ 30
0.130-0.0290.2320.071-0.0300.0660.1220.635-0.0300.313-0.0860.054گویھ 31
0.017-0.090-0.049-0.0270.3020.5390.246-0.1340.4580.0500.128-0.042-گویھ 29
0.1020.0240.005-0.0240.0760.831-0.050-0.0270.136-0.1270.0390.086-گویھ 21
0.0250.071-0.1790.0780.1850.0450.7210.084-0.0980.1240.1870.020گویھ 25
0.002-0.005-0.0170.673-0.107-0.010-0.024-0.3300.0500.0850.0950.316گویھ 02
0.108-0.0640.5670.046-0.0480.2000.0470.252-0.037-0.3300.1560.086گویھ 23
0.0280.7020.164-0.035-0.0610.1030.0220.0830.0190.2250.1190.026گویھ 14
0.0230.1440.748-0.0830.032-0.044-0.0550.1800.0550.0200.0660.084گویھ 24
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تشکیل    ۹و    ۱۰،  ۱۲،  ۱۷،  ۱۶،  ۱۵ت  سؤاالعامل اول از  
  ۲و  ۱۹، ۱۳،  ۱۸ت  سؤاال. عامل دوم شامل  استهشد

و معکوس    ۲۶،  ۲۸،  ۲۷ت  سؤاالو عامل سوم شامل  
،  ۳۷،  ۳۶ت  سؤاالاست. عامل چهارم مربوط به    ۲۲
  ۵،  ۳،  ۱،  ۴ت  سؤاالشود. عامل پنجم را  می   ۳۲و    ۳۵
،  ۸ت  سؤاالدهد. عامل ششم شامل  تشکیل می   ۶و  
،  ۳۰ت  سؤاالاست. در نهایت عامل هفتم را    ۷و    ۱۱
می   ۲۹و    ۳۱ مرحله  تشکیل  این  در  ت  سؤاالدهد. 

شود و با توجه به  مربوط به هر عامل مشخص می 
از  برای  ت  سؤاالمحتوا و مفاهیم   ت  سؤاالهر دسته 

می  پیشنهاد  عنوانی  و  و  سؤاالشود.  برچسب  ت 
اختیار   در  دسته  هر  پیشنهادی  و  استاد    ۵عناوین 

می  قرار  تا  متخصص  در    هاآنگیرد  را  خود  نظرات 

رابطه با درستی یا نادرستی عناوین بیان کنند. بعد  
 از اعمال نظرات اساتید عناوین نهایی شد. 

توصیف متغیرها: آمار توصیفی در جداول فراوانی  
به دو دسته   توانمیعوامل را  ،  دهدعوامل نشان می 

نده تقسیم کرد.  کننده و عوامل بازدار عوامل تسهیل
اجتماعی معضالت  و  ناامنی  شامل:  اول  ،  دسته 

شهرشکل در  مکانی  منزلت  هرم  مشکالت  ،  گیری 
پاسخگو بودن بافت  عدمکالبدی و فرسودگی بافت و  

به نیازهای جدید است. دسته دوم شامل: ساخت  
مدیریت مشارکتی بافت و ایجاد  ،  تصویر ذهنی جدید

است. بافت  در  فرد  منحصربه  اول   کیفیت  ،  عامل 
و    پنجم از دید ساکنین بیشترین اثر  چهارم و،  سوم

 اند.  عامل ششم و هفتم کمترین اثر را داشته

 
 R: عوامل استخراج شده از تحلیل عامل  ۱۱جدول 

 
 

عوامل تسهیل    ۀاز دست، ل اولعام ۴٫۱
ناامنی و معضالت    :کتر ۀ  کنند

 اجتماعی 
را در خروج   اثر  از دید ساکنین بیشترین  این عامل 

داشتخانواده  از استهها  بعد  از  تر   .  بخشی  ک 
ساکنین و تبدیل شدن برخی واحدهای مسکونی به  

محله به پاتوق معتادها و  ،  فضاهای خالی و متروکه
همچنین  خوابکارتن  شد.  تبدیل  فضای  ها  تسری 

مسکونی موجب خالی شدن    ۀبه منطق  تجاری و انبار
 محله در شب و افزایش ناامنی شد. 

معضالت  سؤاالدر   و  ناامنی  عامل  به  مربوط  ت 
آمد که در مجموع  به  مؤلفهشش  ،  اجتماعی دست 

). این  ۸جدول کند (درصد واریانس را تبیین می  ۸٫۶
میزان توانایی این عامل در تبیین    ۀدهندعدد نشان 

حله  . دو متغیر "تبدیل شدن ماست  ه موضوع مربوط
ها" و"معضالت  خواب به محل تجمع معتادها و کارتن

حضور مانند  به بزهکار   اجتماعی  بار    تیبتر ان"  با 
تبیین    ۸۲/۰و    ۰/ ۸۳عاملی   را  واریانس  ببشترین 

تیب عبارتند از: "ورود  تر کنند. متغیرهای بعدی بهمی
و  هاه خانواد مهاجر  عاملی  ،  "درآمدکمی  بار    ۰/ ۴۹با 

"ترافیک و آلودگی" و "وجود فضاهای خالی و متروکه  
عاملی   بار  با  با  بافت"  شدن    ۴۷/۰در  "تبدیل  و 

ب تجاریواحدهای مسکونی  بار  ،  ه  با  کارگاه"  و  انبار 
  ۱۱جدول  ). با توجه به اطالعات  ۹جدول  / (۴۳عاملی  

ناامنی و    ۹۴دریافت حدود    توانمی درصد ساکنین 

بیشینھکمینھانحراف معیارمیانگینتعداد
20314.58133.122433.0018.00نا امنی و معضالت اجتماعی1
2036.70442.946950.0012.00شکل گیری ھرم منزلت مکانی در شھر2
2039.69952.444101.0013.00ساخت تصویرذھنی جدید3
2039.67002.033003.0012.00مدیریت مشارکتی بافت4
2039.69463.306962.0015.00مشکالت کالبدی و فرسودگی بافت5
2036.07882.106970.009.00عدم پاسخگو بودن بھ نیازھای جدید6
2037.40391.577810.009.00ایجاد کیفیت منحصربھ فرد در بافت7

عوامل
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خروج افراد    مؤثرمعضالت اجتماعی را یکی از عوامل  
 نند.  مبدأاز بافت 

عامل    ۱۱جدول  در   این  به  مربوط  توصیفی  آمار 
ارائه می اکتر فراوانی درصدی و فراوانی ،  شامل فراوانی

. با توجه به کمترین و بیشترین حد کسب  استهشد
عامل این  برای  کم  توان می ،  شده  توافق  ،  میزان 

دهندگا پاسخ  زیاد  و  عامل  متوسط  این  در  را  ن 
طور که مشخص است افراد با  . همان کردمشخص  

کمترین توافق را به  ،  ۶٫۴با درصد  ،  ۱۳عدد فراوانی  
با درصد    ۴۷اند. افراد با فراوانی  خود اختصاص داده 

نفر    ۱۲۳توافق متوسط با این عامل را دارند.  ،  ۲۳٫۲
 باقیمانده نیز بیشترین توافق را با این عامل داشتند. 

 

 
 ی مربوط به عامل اول ها ه : توصیف داد ۱۲جدول  

 
 

عوامل تسهیل    ۀاز دست، ل دومعام ۴٫۲
گیری هرم منزلت  شکل  :کتر ۀ کنند

 در شهر  مکانی
پیمایش شد آیا میل به سکونت    در قالب چندگویه

د باعث شود  توانمی در مناطق خوب شهر (باالشهر)  
برای توضیح بیشتر به    ؟ک کنندتر   که افراد محله را

اشاره می  آرزوها  این  بین  فاصله  که  زمانی  که  شود 
ود)  آل) و واقعیت (وضعیت موج (محیط سکونت ایده 

یابد کاهش ،  افزایش  به    رضایتمندی  تمایل  و 
. زمانی که شهروند تهرانی  یابدمی   ایی افزایش ججابه

حضور در محالت جدید را تجربه  ، ساکن بافت قدیم
ایده ،  کندمی سکونت  محیط  از  در  تصویری  آل 

گیرد و انتظاراتش از مسکن تغییر ذهنش شکل می 
توقع و آرمان با وضعیت فعلی  ،  کند. این تصویرمی

احساس   بنابراین  دارد.  فاصله  سکونتش  محیط 
گیرد و تصمیم به جستجو  ارضایتی در او شکل می ن

کند. به  جایی می و جابه   موردنظربرای یافتن مسکن  
اینکه برخی    رغمعلی این مورد هم باید اشاره کرد که  

اما توان مالی    از افراد تمایل به خروج از محله را دارند
ای جز  ندارند. در واقع این افراد چاره   جایی برای جابه 

 د.  ماندن ندارن

شکل سؤاالدر   عامل  به  مربوط  هرم  ت  گیری 
آمد که    دست به  مؤلفهپنج  ،  منزلت مکانی در شهر

مجموع   می   ۷٫۶در  تبیین  را  واریانس  کند.  درصد 
های باالشهر" با بار  ی به سکونت در محله مندعالقه "

می ،  ۸۱/۰عاملی   تبیین  را  واریانس  کند.  بیشترین 
ساختممندعالقه " سبک  به  و    ی هانای  مدرن 

"تمایل به سکونت در  ،  ۷۵/۰آپارتمانی" با بار عاملی 
خانوادهاهمحل از سکونت  ی  هاه ی جدید شهر پس 

  ۶۷/۰سرشناس و متمول در آن مناطق" با بار عاملی  
تمایل به سکونت در محله به علت تصویر  عدم و "

ذهنی ناخوشایندی که به علت معروفیت محله به  
در ذهن شهروندان   بزه  و  بار  جرم  با  گرفته"  شکل 

خانواد  ۵۱/۰عاملی   مهاجرت  به  بافت    هاه منجر  از 
جدول  شود. با توجه به اطالعات  قدیم مرکز شهر می 

حدود    توانمی   ۱۲ ساکنین    ۸۵دریافت  درصد 

عامل اول - نا امنی و معضالت اجتماعیماره گویھ ھا
مشکالت بافت - با تبدیل شدن محلھ بھ پاتوق معتادھا و کارتن خواب ھا و نا امن شدن محلھ تصمیم بھ ترک محلھ می گیرم.گویھ 15
معضالت اجتماعی مانند حضور چاقوکش ھا، بزه کاران و ... تصمیم بھ ترک محلھ می گیرم.گویھ 16 مشکالت بافت - باوجود 
مشکالت بافت - بھ علت ورود خانواده ھای مھاجر و کم درآمد بھ محلھ، تمایل بھ سکونت در محلھ را ندارم.گویھ 17
 مشکالت کالبدی- بھ علت ترافیک و آلودگی از محلھ مھاجرت میکنم.گویھ 12
  مشکالت کالبدی-وجود فضاھای خالی و متروکھ در بافت، باعث می شود از محلھ برومگویھ 10
مشکالت کالبدی محلھ- با تبدیل شدن واحدھای مسکونی بھ تجاری، انبار و کارگاه، محلھ را ترک میکنم.گویھ 09

میزان توافق فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تراکمی
کم 13 6.4 6.4

متوسط 47 23.2 29.6
زیاد 123 70.4 100
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از دیدگاه ساکنین مرکز شهر   پیمایش عوامل مؤثر بر تحرک سکونتی. پور صدق صالح  بهرام،  حسینی  سیدباقر  یزدانفر،  سیدعباس   ،جامکلو  طاهره
 (مطالعۀ موردی: مرکز شهر تهران) 

از  گشکل یکی  را  شهر  در  مکانی  منزلت  هرم  یری 
 نند.  ادی مخروج افراد از بافت  مؤثرعوامل 

 

 ی مربوط به عامل دوم ها ه : توصیف داد ۱۳جدول  

 

 
 

از دسته عوامل  ، مل سومعا ۴٫۳
  ساخت تصویرذهنی : کتر ۀ بازدارند

 جدید از بافت در ذهن شهروندان 
کاربری چنانچه  ساکنین  نظر  کافهاز  مانند  ،  هایی 

،  سینما و غیره در محله ایجاد شود  ۀ رستوران و خان
شکل  ذهن  موجب  در  جدیدی  ذهنی  تصویر  گیری 

شود که به عنوان عامل بازدارنده  شهروندان شهر می 
از خروج ساکنین جلوگیری میکند. اما از نظر ساکنین  

خانت قدیهاه بدیل  موزه  می ی  تقویت    به  به  کمکی 
 کند.سکونت در بافت نمی 

ت مربوط به عامل ساخت تصویرذهنی  سؤاالدر  
شهروندان ذهن  در  بافت  از    مؤلفه سه  ،  جدید 

مجموع    دست به در  که  را    ۷آمد  واریانس  درصد 
می ن تبیین  عدد  این  توانایی    ۀدهندشانکند.  میزان 

تبیین موضوع   در  عامل  نظر  است  ه مربوطاین  از   .
معرفی   و  هویت  "شناخت  متغیرهای  ساکنین 
شخصیت منحصر به فرد بافت قدیم به شهروندان"  

/. "ایجاد تصویر ذهنی جدید (مثبت)  ۷۹با بار عاملی  
بار با  شهروندان"  ذهن  در  محله  ،  ۷۵/۰عاملی    از 

کاربری  م"ایجاد  رو هایی  و  رستوران  و  کافه  ق  نانند 
در   شبانه  عاملی  زندگی  بار  با  در  ،  ۰/ ۶محله" 

از و تر جلوگیری  ساکنین  به  تر ک  شهروندان  غیب 
). با توجه به  ۹جدول  است (  مؤثر سکونت در بافت  

)   ۵۵حدود  ،  دریافت  توانمی )  ۱۳جدول  اطالعات 
ذهنی جدید    درصد از ساکنین با اثر ساخت تصویر

بر جذب افراد توافق زیاد دارند.  ،  در ذهن شهروندان
درصد    ۹۷گر آن است که حدود  این اطالعات نشان 

یرذهنی جدید از بافت در ذهن  ساکنین ساخت تصو
مهم  از  یکی  را  بازدارنده  شهروندان  عوامل  ترین 

 . میدانند
 

 سوم  ی مربوط به عامل ها ه : توصیف داد ۱۴جدول  

 
 

عامل دوم- شکل گیری ھرم منزلت مکانی در شھر
مشکالت بافت - عالقمندم در محلھھای "باالشھر" زندگی کنم، بنابراین محلھ را ترک میکنم.گویھ 18
سبک ساختمانھای مدرن (آپارتمانی) رو بیشتر میپسندم، از بافت قدیم مھاجرت میکنم.گویھ 13 مشکالت کالبدی محلھ- چون 
مشکالت بافت - پس از سکونت خانواده ھای سرشناس و متمول در محلھ ھای جدید شھر، من ھم عالقمند شدم بھ این محالت مھاجرت کنم.گویھ 19
ناخوشایندی کھ بھ علت معروفیت محلھ بھ جرم و بزه در ذھن شھروندان  شکل گرفتھ، عالقھ ای بھ سکونت در این مناطق ندارم.گویھ 20 مشکالت بافت - بھ علت تصویر ذھنی 

میزان توافق فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تراکمی
کم 31 15.3 15.3

متوسط 105 51.7 67
زیاد 67 33 100

میزان توافق فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تراکمی
کم 6 3 3

متوسط 85 41.9 44.8
زیاد 112 55.2 100
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از دیدگاه ساکنین مرکز شهر   پیمایش عوامل مؤثر بر تحرک سکونتی. سیدباقر حسینی، بهرام صالح صدق پور  طاهره جامکلو، سیدعباس یزدانفر، 
 (مطالعۀ موردی: مرکز شهر تهران) 

از دسته عوامل  ، ل چهارمعام ۴٫۴
  مدیریت مشارکتی  : کتر ۀ  بازدارند

 بافت 
  ۷/۶عامل چهارم با عنوان "مدیریت مشارکتی بافت"  

تبیین را  کل  واریانس  از  می   درصد  عامل  این  کند. 
های تشویقی و اعمال  سیاست   یچهار متغیر "اعطا

معافیت عاملی  برخی  بار  با  ریزی  "برنامه ،  ۸/۰ها" 
،  ۷۵/۰زمان در مقیاس محله و شهر" با بار عاملی  هم

ها" با بار عاملی  و زیرساخت   می "بهبود فضاهای عمو
قدرتمند در محله"    می"تشکیل نهادهای مرد ،  ۶۸/۰

 ). ۹جدول ( استهتشکیل شد ۴۷/۰با بار عاملی  

این عامل    ۱۴جدول  در   آمار توصیفی مربوط به 
فراوانی فراوانی ،  شامل  و  درصدی    می اک تر   فراوانی 

. با توجه به کمترین و بیشترین حد  استهارائه شد

،  میزان توافق کم  توانمی ،  کسب شده برای این عامل
عامل   این  در  را  دهندگان  پاسخ  زیاد  و  متوسط 

طور که مشخص است افراد با  . همان کردمشخص  
به  ،  ۶٫۹با درصد  ،  ۱۴عدد فراوانی   را  توافق  کمترین 

با درصد    ۷۲اند. افراد با فراوانی  خود اختصاص داده 
نفر    ۱۱۷توافق متوسط با این عامل را دارند.  ،  ۳۵٫۵

با این عامل داشتند.   باقیمانده نیز بیشترین توافق را
متوسط و زیاد  ،  درصد توافق را بر حسب کم،  ۵شکل  

 دهد. نشان می 

یافت اساس  معتقدند  هاهبر  ساکنین  تحقیق  ی 
مرد نهادهای  تشکیل  می چنانچه  محله  در  قدرتمند 

مربوط به محل    یهاگیریشود و ساکنین در تصمیم
سکونتشان سهیم باشند میل به ماندن در محله در  

می   هاآن خروج  افزایش  از  عامل  این  واقع  در  یابد. 
  کند.افراد از محله ممانعت می 

 

 
 ی مربوط به عامل چهارم ها ه : توصیف داد ۱۵جدول  

 
 

از دسته عوامل  ،  عامل پنجم ۴٫۵
مشکالت   : کتر ۀ  کنندتسهیل 

 کالبدی و فرسودگی بافت 
عامل پنجم با عنوان "مشکالت کالبدی و فرسودگی  

کند  ل را تبیین می درصد واریانس ک  ۶٫۳/۰بافت" که  
متغیرهای هزینه  شامل  و  "باالبودن  تعمیرات  های 

بار عاملی  هان انگهداری ساختم با  ،  ۶۴/۰ی قدیمی" 
عاملی    زلزله" با بار قابلدر م   هان ا"امن نبودن ساختم

خان،  ۶۱/۰ در  تسهیالت  و  تجهیزات  ی  هاه "نبود 
با توجه به اطالعات  است.    ۵۶/۰قدیمی" با بار عاملی  

اثر    ۴۳گفت    توان می   ۱۵جدول   با  ساکنین  درصد 
مهاجرت   در  بافت  فرسودگی  و  کالبدی  مشکالت 

 توافق زیاد دارند. 

 

 

 

 

عامل چھارم- مدیریت مشارکتی بافت
راھبردھای جذب - اعطاء سیاست ھای تشویقی و اعمال برخی معافیت ھا باعث کاھش موانع در مسیر حل مشکالت و بھ بھبود وضعیت سکونت در محلھ می شود.گویھ 36
راھبردھای جذب - برنامھ ریزی ھمزمان در مقیاس محلھ و شھر بھ حل مشکالت بافت و بھبود شرایط زندگی کمک میکند.گویھ 37
راھبردھای جذب - بھبود فضاھای عمومی و زیرساخت ھا، منجر بھ افزایش کیفیت محیط سکونت در محلھ می شود.گویھ 35
راھبردھای جذب - چنانچھ نھادھای مردمی قدرتمند در محلھ تشکیل شود، میل بھ ماندن در آن افزایش می یابد.گویھ 32

میزان توافق فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تراکمی
کم 14 6.9 6.9

متوسط 72 35.5 42.4
زیاد 117 57.6 100
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از دیدگاه ساکنین مرکز شهر   پیمایش عوامل مؤثر بر تحرک سکونتی. پور صدق صالح  بهرام،  حسینی  سیدباقر  یزدانفر،  سیدعباس   ،جامکلو  طاهره
 (مطالعۀ موردی: مرکز شهر تهران) 

 
 پنجم عامل   ی مربوط به ها ه : توصیف داد ۱۶جدول  

 
 

از دسته عوامل  ، عامل ششم ۴٫۶
پاسخگو  عدم  :کتر ۀ  تسهیل کنند

 بودن بافت به نیازهای جدید 
اسخگو بودن بافت به  پعدم مطابق با نظر ساکنین  

جدید  فضاهای  عدم مانند    نیازهای  به  دسترسی 
اتومبیل به واحد    دسترسی، عدم تفریحی و آموزشی

تسهیل عوامل  جزء  در مسکونی  افراد  تر   کننده  ک 
" عنوان  با  ششم  عامل  بودن  عدم است.  پاسخگو 

درصد واریانس کل    ۵٫۶/۰بافت به نیازهای جدید"  
می ترا   "بیین  متغیر  از  عامل  این   تأمینعدم کند. 

عاملی  کاربری  بار  با  آموزشی"  و  تفریحی  های 
پشتیب  تأمینعدم " ۸/۰ بار  خدمات  با  سکونت"  ان 

"   ۰/ ۵عاملی   واحد  عدم و  به  اتومبیل  دسترسی 
عاملی   بار  با  شد  ۵/۰مسکونی"  با  استه تشکیل   .
درصد    ۴۸دریافت    توانمی توجه به اطالعات جدول  

عامل بر این  اثر  با  زیاد  تر از ساکنین  توافق  افراد  ک 
 دارند.  

 

 
 عامل ششم  ی مربوط به ها ه : توصیف داد ۱۷جدول  

 
 

از دسته عوامل  ، مل هفتمعا ۴٫۷
ایجاد کیفیت   : کتر ۀ  بازدارند

 منحصربه فرد در بافت 
با ایجاد کیفیت و امکان منحصر   ساکنین معتقدند 

بافت   در  فرد  شد.  تر   مانع   توانمی به  ساکنین  ک 
راه و مسیر دوچرخه. عامل  عنوان مثال ایجاد پیاده به

کیفیت   "ایجاد  عنوان  با  در    فرد منحصربه هفتم 

تبیین می   ۵٫۳/۰بافت"   را  واریانس کل  کند.  درصد 
گویسؤاال شامل  عامل  این  به  مربوط  با    هاهت 

متغیرهای "ایجاد کیفیت منحصر به فرد در بافت"  
عیض مثبت"  "اعمال استراتژی تب،  ۰/ ۷۲با بار عاملی  

عاملی   بار  "راه  ۰/ ۶۳با  گالری و  کافه  و  اندازی  ها 
است. با توجه به    ۵۳/۰" با بار عاملی  هاهتماشاخان
کیفیت    ۷۳،  ۱۷جدول   ایجاد  ساکنین  درصد 

 اند.دانسته  مؤثرد را در جذب افراد فر منحصربه 

 

عامل پنجم - مشکالت کالبدی بافت
مشکالت کالبدی محلھ - چون ھزینھ تعمیرات و نگھداری ساختمانھای قدیمی باالست از محلھ مھاجرت میکنم.گویھ 04
 مشکالت کالبدی محلھ -چون ساختمانھای محلھ در برابر زلزلھ امن نیستند تمایلی بھ زندگی در اینجا ندارم.گویھ 01
مشکالت کالبدی محلھ - بھ علت تردد زیاد گاری و موتور در معابر، محلھ را ترک میکنم.گویھ 03
مشکالتی کھ خانھ ھای قدیم دارند تمایلی بھ زندگی در محلھ ندارم.گویھ 05  مشکالت کالبدی محلھ - بھ علت 
نبود تسھیالت و تجھیزات (مانند سیستم ھای جدید سرمایش و گرمایش و ...) در خانھ ھای قدیمی از محلھ خارج میشوم.گویھ 06 بھ علت 

میزان توافق فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تراکمی
کم 37 18.2 18.2

متوسط 78 38.4 56.7
زیاد 88 43.3 100

عامل ششم - عدم پاسخگو بودن بافت بھ نیازھا
عدم تامین کاربری ھای مورد نیاز (مانند فضاھای تفریحی و آموزشی) منجر بھ خروج ساکنین از محلھ می شود.گویھ 08
تامین نمیشود ترجیح میدھم از محلھ مھاجرت کنم.گویھ 11 چون نیازھایم مانند بازار تره بار، فضای سبز و ...در محلھ 
عدم دسترسی اتومبیل، بھ واحد مسکونیم محلھ را ترک میکنم.گویھ 07 مشکالت کالبدی محلھ- بھ علت 

میزان توافق فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تراکمی
کم 13 6.4 6.4

متوسط 93 45.8 52.2
زیاد 97 47.8 100
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 عامل هفتم  ی مربوط به ها ه : توصیف داد ۱۸جدول  

 
 

 گیرینتیجه ۵

، گیری فضاهای متروکهی اخیر شاهد شکلهاه در ده
تبدیل فضاهای مسکونی به تجاری و انبار و مشکالت  
کالبدی دیگر در مناطق مرکز شهر هستیم که این امر  

بود مناطق  این  از  ساکنین  خروج  .  استه حاصل 
و   محله  به  تعلق  حس  با  اصیل  ساکنین  خروج 
ساکنین   روزه  همه  شده  باعث  دیگر  مشکالت 

ک کرده و مشکالت تشدید  تر بیشتری این مناطق رو 
 شود. 

به   پاسخ  و  مشکل  این  حل  راستای    سؤال در 
بر خروج ساکنین   مؤثر تحقیق پیرامون چرایی عوامل 

با استفاده از تحلیلِ عامل    ت مرکز شهر تهراناز محال
R   معضالت    عوامل،  ساکنین  ۀنامپرسش و  ناامنی 

شهرشکل ،  اجتماعی در  مکانی  منزلت  هرم  ،  گیری 
و   بافت  و فرسودگی  کالبدی  و  خگ پاسعدم مشکالت 

جدید نیازهای  به  بافت  عوامل  به ،  بودن  عنوان 
 ک تبیین شد.تر  کننده در تسهیل

خان متروکههاهوجود  و  خالی  شدن  ،  ی  تبدیل 
خواب  کارتن  و  معتادها  پاتوق  به  حضور  ،  هامحله 

و  ،  انبزهکار  مهاجران  ورود  و  اصیل  ساکنین  خروج 
تجاری به  واحدهای مسکونی  و  ،  تبدیل شدن  انبار 

در مو،  کارگاه و  منطقه  ناامنی  افزایش    جب  نتیجه 
شد مهاجرت  به  خانواداسته میل  سکونت  ی  هاه . 

محل در  متمول  و  و  هاهسرشناس  شهر  جدید  ی 
پدیدشکل و    ۀ گیری  طرف  یک  از  باالشهرنشینی 

،  معروفیت محالت قدیم به جرم و بزه از طرف دیگر

شکل  شهر  موجب  در  مکانی  منزلت  هرم  گیری 
ای برای رسیدن  ساکن در هر منطقه. افراد  استهشد

در بافت    مسأله  کنند و اینبه مناطق باالتر تالش می 
قدیم مرکز شهر که شاهد افت و تنزل بوده شدت  

یی افراد را به دنبال  جاجابه بیشتری دارد و افزایش  
 دارد. 

ساختم متعدد  قدی هان امشکالت  مانند    می ی 
هیزات  نبود تج ،  تعمیرات و نگهداری  ۀباالبودن هزین

در   عدم هاآن جدید  زلزله،  برابر  در  معابر ،  مقاومت 
و  مهم تر غیراستاندارد  از  گاری  و  موتور  زیاد  ترین  دد 
از دیدگاه ساکنین است.  تر ۀ  کنندعوامل تسهیل ک 
های موردنیاز مانند  کاربری  تأمینعدم اغلب ساکنین  

آموزشی و  تفریحی  و  ه تر   بازار ،  فضاهای  بار 
در    مؤثره واحد مسکونی را  دسترسی اتومبیل بعدم 

 اند.  مهاجرت از بافت دانسته 

داد عامل  تحلیلِ  ادامه  خروجی  هاه در  ی 
بازدارند،  نامهپرسش  عامل  سکونتی    ۀسه  تحرک 

جدید" ذهنی  تصویر  "ساخت  شدند:  ،  شناسایی 
کیفیت   "ایجاد  و  بافت"  مشارکتی  "مدیریت 

 منحصربه فرد". 

گالری  کافه  ایجاد  رونق  با  و  شها  و  زندگی  بانه 
منحص شخصیت  مردم  بهر معرفی  به  بافت  فرد 

شهروندان    توان می ذهن  در  جدید  ذهنی  تصویر 
ا کرد.  اعمال  سیاست   یعطاایجاد  و  تشویقی  های 

باعث کاهش موانع در مسیر حل    هابرخی معافیت
محله   در  سکونت  وضعیت  بهبود  و  مشکالت 

عامل ھفتم -  ایجاد کیفیت منحصر بھ فرد و مزیت رقابتی
 ایجاد کیفیتی در محلھ کھ در محالت دیگر نیست ( مانند اجرای مسیرھای مناسب برای دوچرخھ و پیاده و ...) باعث جذابیت محلھ برای سکونت می شود.گویھ 30
 اعمال استراتژی تبعیض مثبت، نظیر دوبرابر ھزینھ کردن شھرداری در این محالت باعث باالرفتن کیفیت محیط سکونت می شود.گویھ 31
راھبردھای جذب - راه اندازی کافھ گالری ھا، تماشاخانھ ھا، میل بھ زندگی در محلھ را افزایش می دھد.گویھ 29

میزان توافق فراوانی فراوانی درصدی فراوانی تراکمی
کم 13 6.4 6.4

متوسط 42 20.7 27.1
زیاد 148 72.9 100
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مردمی نهادهای  تشکیل  ، قدرتمند  می شود. 
زمان در مقیاس محله و شهر و بهبود  ریزی هم برنامه

عمو زیرساخت   می فضاهای  بهبود  ،  هاو  به  منجر 
منطقه   در  ماندن  میل  افزایش  و  سکونت  محیط 

 شود. می

له که در مناطق دیگر شهر  ایجاد کیفیتی در مح 
نیست مانند اجرای مسیرهای مناسب برای پیاده و  

یکپارچد سیستم  اجرای  و  نقل  وحمل   ۀ وچرخه 
شود.  باعث جذابیت محله برای سکونت می   می عمو

برابر هزینه    نظیر دو،  اعمال استراتژی تبعیض مثبت
باال باعث  محالت  این  در  شهرداری  رفتن    کردن 

افزایش میل به زندگی در  کیفیت محیط سکونت و  
 شود. محله می 

نتایج   نهایت  در    توانمیرا    آمده  دستبه در 
  بدین صورت که عوامل را در ،  خالصه کرد۱۸جدول  

تسهیل  بازدارندوجه  و  و  کنندگی  کالبدی  و  گی 
طبقه  جدول  روانشناختی  این  اساس  بر  کرد.  بندی 

 مدلی را طراحی و ارائه کرد.   در تحقیقات آتی   توان می
 

 بندی دو وجهی عوامل : طبقه ۱۹جدول  
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