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تاریخ دریافت - 0231/10/32 :تاریخ پذیرش0231/11/33 :
چکیده:
مهاجرت اغلب تصمیمی عقالنی است و با ارزیابی و مقایسۀ شرایط مبدأ و مقصد صورت میپذیرد .بر این اساس
میتوان گفت مهاجرت پدیدهای است که بهشدت تحت تأثیر اوضاعواحوال اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرد.
باتوجهبهاینکه شهر تهر ان ،در مقایسه با سایر مناطق کشور ،از شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسبتری بهرهمند
است ،این شهر به یکی از کانونهای اصلی جذب جمعیت تبدیل شده است ،اما باتوجهبه ویژگیهای مختلف
اجتماعی -اقتصادی مناطق و محلههای شهر تهران ،میزان جذب جمعیت مهاجر در هریک از محلههای این شهر
متفاوت است .در این راستا هدف ما در این پژوهش بررسی مهاجرتهای صورتگرفته به محلههای شهر تهران
و میزان تعیینکنندگی وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،رفاهی و جمعیتی محله در جذب مهاجران بوده است .در این
پژوهش از تحلیل ثانویه دادههای سرشماری  0231در سطح حوزه آماری استفاده شده است .این دادهها با استفاده
از نرمافزارهای  Arc GISو  Spssمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان و
الگوی جنسیتی مهاجرپذیری در محلههای شهر تهران متفاوت است .پسازآن نتایج تحلیل دومتغیره پژوهش
وجود رابطه معنادار میان ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و رفاهی محله و میزان مهاجرپذیری را تأیید کرد .در
مدل نهایی تحلیل چند متغیره تحقیق ،مجموع متغیرهای واردشده توانستند بیش از  46درصد از واریانس میزان
مهاجرپذیری محلههای شهر تهران را تبیین کنند .نتایج حاکی از آن است 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.
واژگان کلیدی :مهاجرت ،میزان مهاجرپذیری ،نابرابری فضایی ،ویژگیهای محله ،تهران.
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Abstract
Migration is a rational decision and it is made based on the comparing of the origin
and destination circumstances. In this respect this phenomenon affected extremely
by economic and social conditions. Tehran has better economic and social
conditions compared to other cities of Iran. Therefore, it has been one of the major
population attraction hubs. However, rate of Immigrant population absorption
differs in each district and more specifically each neighborhood, because of the
variety of socio-economic features in each of them. In this regard, we aim to study
the migrations to different neighborhoods of Tehran and investigate the impact level
of socio-economic conditions in attracting the migrants. We have employed
secondary analysis of the 2011-2012 census data at the statistical domain level
which have been analyzed using arc GIS and Spss. Description results of the
research showed that gender patterns and rates of immigration are different in each
neighborhood. Afterward, two-variable analysis results confirmed a significant
relationship between social, economic and welfare characteristics of the
neighborhood and immigration rate. All variables in the Final model of multiple
regression showed more than 64% of immigration variance in Tehran
neighborhoods. Result showed that Housing ownership, housing price and
educational degree are the most important determinants of immigration in
neighborhoods and have effective role in the attraction of immigrants.
Keywords: Migration, Immigration Rate, Spatial Inequality, Neighborhood
Characteristics, Tehran.
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مقدمه و بیان مسئله
شهر تهران در طول چندین دهۀ گذشته به دالیل مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی از رشد
و توسعۀ گسترده و پرشتاب برخوردار بوده است .انگیزۀ استفاده از امکانات بهتر ،یکی از دالیل
و جاذبههایی است که افراد را بهسمت تهران هدایت میکند .خانوارها و افراد با آگاهی از
فرصتهای موجود در شهر تهران ،به این شهر مهاجرت میکنند و برای برخورداری و استفادۀ
بیشتر از تسهیالت اجتماعی ،اقتصادی و رفاهی در مناطق و محلههای مختلف شهر تهران
ساکن میشوند .این افراد عموماً با دستیابی به رفاه نسبی برای همیشه در این شهر ماندگار می-
شوند .از نتایج مهاجرتهای بدون برنامه به شهر تهران ،برهم زدن نسبت جنسی ،ازدستدادنِ
سرمایۀ انسانی در روستاها و سایر شهرستانها ،فرار مغزهای روستایی ،افزایش مشاغل
غیررسمی ،افزایش فساد و ناهنجاریها در تهران ،توسعه و گسترش کالبدی و فضایی بینظم
این شهر و تمرکز جمعیت در محلههای حاشیهای میتوان اشاره کرد .همچنین مسائل عمدهای
مانند باال رفتن شمار بیکاران شهری ،خانههای کوچک ،امکانات ناکافی آب و برق ،کمبود
امکانات رفتوآمد و کاهش کیفیت زندگی شهری را میتوان ناشی از روی آوردن مهاجران به
شهرهای بزرگی همچون تهران دانست .به مهاجرت همواره از سوی دولتها بهعنوان مسئلهای
پیچیده نگریسته شده است و این پدیده را بهعنوان عامل اساسی ساماندهی و کاهش مشکالت
شهری میدانند .مهاجرت هرچند ساختار اجتماعی و جمعیتی واحدهای همسایگی را شکل
داده و تغییر میدهد ،اما خود نیز توسط ساختار اجتماعی -فضایی موجود شهر مشروط
میشود (نکسو .)070 :0311،0بر این اساس موضوع تحرک در محلههای مختلف شهر تهران
بهدلیل رابطه اجتنابناپذیر علت و معلولی بین مهاجرت و ساختار اجتماعی -فضایی آن نیازمند
توجه و بررسی است.
شهر تهران در سال  0231دارای  276محله با تفاوتهای قابلِمالحظه در ویژگیهای
اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی ،رفاهی و وضعیت مسکن بوده است .ازطرفِدیگر هریک از این
محلهها ،تعداد متفاوتی از مهاجران واردشده به شهر تهران را در خود جای دادهاند .باوجود
این ،بسیاری از مطالعات و بررسیهایی که درباره مهاجرت و شهرنشینی وجود دارد ،تفاوتها
در سطوح خرد که نمایانگر دقیقتری از «بُعد فضایی» آن است را نادیده گرفتهاند ،درحالیکه
مهاجرت اساساً رفتاری فضایی است (موکرجی .)31 :0231 ،3ازاینرو ،بدون توجه به جنبۀ

1 knox
2 Mukherjee
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فضایی مهاجرت و بر اساس شناخت ناکافی حاصل از آن ،برنامهریزیهای صورتگرفته کمتر
مؤثر واقع خواهند شد .لذا برای فهم جامعتر این پدیده ،الزم است که آن را در بستر فضایی-
اش تحلیل کرد .بررسی و شناخت جریانهای غالب جابهجاییها ،ویژگیهای دفع و جذب
مناطق و محلههای و درنهایت پیشبینی الگوهای این تحرکات ،مدیران و برنامهریزان شهری
تهران را قادر میسازد تا سیاستهای مناسبی را بهمنظور کنترل و هدایت مهاجرت و پیامدهای
آن اتخاذ کنند.
اهداف پژوهش حاضر شناخت تفاوتهای محلهای مهاجرپذیری و عوامل تعیینکنندۀ آن
در شهر تهران است که در قالب این سؤاالت که مهاجرپذیری محلههای شهر تهران به چه
صورت است؟ وضعیت اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی محلههای شهر تهران ،چگونه است؟
تعیینکنندههای اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی مهاجرپذیری در محلههای شهر تهران کداماند؟
مبانی نظری
برخالف دهههای گذشته ،اکنون نگاه به پدیدۀ مهاجرت از نگاهی تکساحتی به رویکردی
بینرشتهای تبدیل شده است و رشتههای مختلف علمی و دانشگاهی در تعامل با یکدیگر به
مطالعۀ این پدیده میپردازند .الگوها و روندهای مهاجرتی بیانگر این واقعیت هستند که تنها با
تأکید بر یک رشته یا یک سطح تحلیل نمیتوان این پدیده را بهخوبی تبیین کرد .در یک
تقسیمبندی میتوان نظریههای این پژوهش را در دو دسته نظریههای مهاجرتی و نظریههای
شهری تقسیمبندی کرد.
نظریههای مهاجرتی
مدلهای خرد مهاجرتی بر رفتار افراد و فرایند تصمیمگیری برای مهاجرت تمرکز دارد .در
مقابل ،مدلهای کالن به مباحث فضایی مهاجرت یعنی مکان یا واحد جغرافیایی همچون
کشور ،منطقه و شهر میپردازند و به دنبال این پرسش هستند که افراد مهاجر از چه مناطقی
خارج و به چه مناطقی وارد میشوند .در مدلهای کالن تفاوتهای منطقهای بهعنوان عاملی
مهم برای فشار بر افراد برای مهاجرت از یک مکان و جذب مکان دیگر عمل میکند.
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نظریه جاذبه و دافعه
اورت لی بر نظریه جاذبه و دافعه تأکید کرده و آن را منشأ بروز مهاجرت دانسته است .در
نظریۀ وی چنین فرض شده است که هر یک از مناطق مبدأ و مقصد دارای عوامل مثبت
(جاذبه) و عوامل منفی (دافعه) هستند .عوامل جاذبه ،ماندگاری جمعیت و جذب مهاجر از
مناطق دیگر را موجب میشوند .در مقابل ،عوامل دافعه ،ترک ساکنان به مناطق دیگر را به
همراه خواهند داشت (طاهری.)013 :0274 ،
نظریه شبكهای
به اعتقاد نظریهپردازان این دیدگاه ،شبکههای مهاجرتی مشتمل هستند بر پیوندهای بین افراد
که مهاجران قبلی و غیر مهاجران را در مناطق مبدأ و مقصد ازطریقِ پیوندهای خویشاوندی،
دوستی و یا خاستگاه اجتماعی مشترک به هم مرتبط میسازد .درون شبکههای مذبور
حرکتهای مهاجرتی رو به افزایش است ،زیرا هزینهها ،خطرات ناشی از مهاجرت را کاهش
داده و منافع حاصل از آن را افزایش میدهد .درواقع ،ارتباطات و تماسهای حاصل از اینگونه
شبکهها نوعی سرمایۀ اجتماعی به شمار میآید که افراد بهوسیلۀ آن به موقعیت شغلی بهتری
دست مییابند (حسینی.)63 :0211،
نظریههای شهری
رویكرد بومشناسی انسانی

1

در این دیدگاه تغییرات محله بهعنوان نتیجۀ یک فرایند قطعی طبیعی و بر اساس انتخاب منطقی
اقتصادی در نظر گرفته میشود .افرادی چون ارنست برگس ،)0331( 3رابرت پارک،)0331( 2
رودریک مکنزی )0331( 6و هومر هویت )0322(1از نظریهپردازان این رویکرد بودهاند .آنان
معتقد بودند که محلههای مرکزی شهرها ،بهدلیل دسترسی بهتر باارزشترین محلهها هستند.
همچنین بهدلیل وضعیت رقابتی ،تجارت و کسبوکار صنعتی که در این مناطق وجود دارد،
آنها را به مرکز اشتغال در شهرها تبدیل کرده است .فرض این رویکرد بر این است که
خانوادههای کمدرآمد ترجیح میدهند که در نزدیکی محل کار خود اقامت داشته باشند.

1 Human ecology approach
2 Burgess
3 Robert Park
4 Roderick McKenzie
5 Homer Hoyt
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درحالیکه افراد توانگر ترجیح میدهند که در نزدیکی محیط طبیعی و به دور از شلوغیهای
مرکز شهر زندگی کنند (بکووفن 0و همکاران.)4: 3111،
نظریه پیشنهاد -اجاره

2

در ارتباط با کار برگس و بر اساس تجزیهوتحلیل اقتصادی محلههای سکونتی ،ویلیام آلونسو
 )0373(2نظریۀ پیشنهاد -اجاره را مطرح کرد .ویژگیهای اصلی که در این نظریه موردِتوجه
قرار گرفتهاند« :نزدیکی و هزینه» است .بر اساس این نظریه ،یک مصرفکننده به دنبال تعادل
هزینههای رفتوآمد در برابر استفاده از هزینههای مسکونی است .ازآنجاکه خانوادههای
کمدرآمد از زمین و مسکن با مساحت کم استفاده میکنند ،آنها بهسمت زندگی در مکانهای
مرکزی گرایش پیدا میکنند .بنابراین تراکم جمعیت در محلههای مرکزی باال است .درنهایت
بر اساس این نظریه میتوان بیان کرد که انتخاب محلۀ زندگی متأثر از تصمیمگیریهای فردی
مقرونبهصرفه است.
جمعبندی نظریهها و ارائه مدل تحقیق
انتخابی بودن مهاجرت و تعیینکنندگی ویژگیهای مقصد ،ما را به این سمت سوق میدهد که
ویژگیهای محلههای شهر تهران میتوانند نقش مؤثری در جذب مهاجران داشته باشند .نکتۀ
مهم دیگر ،داشتن ارتباط با مهاجران قبلی برای کاهش هزینهها و ریسکهای مهاجرت است که
در نظریه شبکهای به آن اشاره شد .باتوجهبه نظریههای ذکرشده در حوزه شهری ،الگویی از
سکونت در محلههای شهری مورد انتظار است که بر اساس آن مردم از طبقات پایین و
متوسط ،به زندگی در مرکز شهرها گرایش دارند چراکه این مناطق به محل کار آنها
نزدیکترند و آنها هزینههای رفتوآمد کمتری میپردازند .در مقابل ،افراد از طبقات باالتر به
زندگی در مناطق دورتر از مرکز شهرها تمایل دارند چراکه این مناطق دارای آلودگی و شلوغی
کمتری است .در این رویکرد فضا و سکونت در محلههای شهری با طبقات اجتماعی ارتباط
پیدا میکند.

1 Beckhoven
2 Bid-rent theory
3 Alonso
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پیشینه تحقیق
فان )3111( 0از مدلهای جاذبه در مقاله خود تحت عنوان «مدلهای مهاجرت درون منطقهای
چین» استفاده کرده است .در مطالعۀ وی به تفاوتهای منطقهای و نقش شبکههای اجتماعی
بهعنوان عوامل مؤثر بر مهاجرت پرداخته شده است .یکی دیگر از مطالعاتی که درزمینۀ
مهاجرت و بر اساس مدل جاذبه صورت گرفته است ،مقالـه دنیال بونا )3103( 3است که در آن
مهاجرتهای داخلی رومانی بررسی شده است .در این پژوهش ،میزان مهاجرپذیری بهعنوان
متغیر وابسته و متغیرهای میزان اشتغال و بیکاری ،مالکیت مسکن ،میزان فارغالتحصیالن
دانشگاهی ،امکانات رفاهی ،تراکم جمعیت و میزان جرم و جنایت بهعنوان متغیرهای مستقل در
نظر گرفته شد .حمدی و فتحی ( )0211در تحقیقی به دنبال تعیین عوامل مؤثر بر مهاجرت به
کالنشهر تهران ،مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی در مبدأ و مقصد را
موردِبررسی قرار دادند .فرض اصلی این تحقیق بر اساس مدل ترکیبی اورت لی و تودارو این
بود که هرکدام از این عوامل در مبدأ و مقصد ،در گسترش مهاجرت به شهر تهران تأثیرگذار
هستند .بر اساس ارزیابی حاصل از نتایج آزمون فرضیههای تحقیق ،از میان مؤلفههای ذکرشده،
عوامل اقتصادی شهر تهران رتبۀ اول ،عوامل اقتصادی مبدأ در رتبۀ دوم و عوامل سیاسی شهر
تهران در جایگاه انتهایی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت به شهر تهران قرارگرفتند .مطالعۀ دیگری
1 Fan
2 Daniela Bunea
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نیز توسط محقق ژاپنی بنهام اگاوا )3112( 0انجام شده است .این محقق دریافت که در رابطه با
مهاجرت و تعیینکنندههای آن ،بهتدریج عواملی غیراقتصادی اهمیت یافتهاند .برای نمونه،
قابلیت دسترسی به مسکن بهصورت عامل تعیینکنندهای در مهاجرت درون استانی در دهۀ
 0311تبدیل شده بود .آموزش نیز بهمنزلۀ دلیلی برای مهاجرت در بین جوانان اهمیت پیدا کرد.
همچنین عوامل جاذبه بخشهای غیرکشاورزی شهری نیز قابلِتوجه بوده است.
قاسمی اردهایی ( )0211تمایل به مهاجرت دانشجویان غیرتهرانی دانشگاههای تهران،
شیراز و مازندران را مقایسه کرده است .ازلحاظ تمایل به مهاجرت به تهران ،دانشجویان تمایل
پایینی را نشان دادند ،ولی این تمایل در صورت فراهم بودن امکانات افزایش مییافت .مهم-
ترین عوامل جاذبه تأثیرگذار در تمایل به مهاجرت به تهران ،اشتغال ،امکانات رفاهی و
بهداشتی و امکان ادامه تحصیل بودند .میزان هزینههای مهاجرت به تهران دومین متغیر
تأثیرگذار بر میزان تمایل به مهاجرت بوده است .میزان تمایل به مهاجرت ،با افزایش سطح
شبکه مهاجرتی دانشجو افزایش مییافت .دانشجویان با پایگاه اجتماعی -اقتصادی باال سطح
شبکه مهاجرتی بیشتری را در تهران دارا بودند.
در مطالعهای که توسط آلبرت سیز )3117( 3انجام گرفت نشان داده شد که در شهرهای
آمریکا بین اقتصاد محلی و مهاجرپذیری رابطه وجود دارد .مهاجرت ،تقاضای مسکن در مناطق
مقصد را تحت تأثیر قرار میدهد و رابطه بین مهاجرپذیری و اجاره مسکن میتواند یک رابطۀ
علّی باشد .استفان جیوراج 2و همکارانش ( )3102در پژوهشی در مورد عوامل تعیینکنندۀ
مهاجرت خانوادگی در محلههای انگلستان نشان دادند اجاره مسکن ،بیکاری و مساحت مسکن
در هرکدام از محلهها نقش مهمی در سطوح مختلف مهاجرت در سراسر کشور دارد.
فرضیههای تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرپذیری محلههای شهر تهران است و در این
راستا به بررسی فرضیههای زیر پرداخته میشود.
 .0به نظر میرسد بین نسبت باالی مهاجران طول عمر در محله ،با میزان مهاجرپذیری رابطه
معناداری وجود دارد.

1 Ogawa
2 Albert saiz
3 Stephen Jivraj
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 .3به نظر میرسد بین وضعیت آموزشی در محله ،و میزان مهاجرپذیری محله رابطه معناداری
وجود دارد.
 .2به نظر میرسد بین وضعیت اقتصادی در محله و میزان مهاجرپذیری محله رابطه معناداری
وجود دارد.
 .6به نظر میرسد بین وضعیت مسکن در محله و میزان مهاجرپذیری محله رابطه معناداری
وجود دارد وجود دارد.
 .1به نظر میرسد بین وضعیت رفاهی محله و میزان مهاجرپذیری رابطه معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای تحلیل ثانویه دادههای سرشماری  0231برای
 4111حوزه آماری شهر تهران است .دادههای این حوزههای آماری با استفاده از نرمافزار
 Arc GISبه دادههای محلهای ( 276محله) شهر تهران تبدیل شدهاند .متغیر وابسته در این
پژوهش میزان مهاجرپذیری محلههای شهر تهران طی سالهای  0211-31و متغیرهای مستقل
وضعیت اقتصادی ،جمعیتی ،آموزشی ،رفاهی و مسکن محلههای شهر تهران در سال 0231
(جدول  )0میباشند .تحلیل روابط بین متغیرها در سطوح دومتغیره و چندمتغیره با استفاده از
شاخصها و آزمونهای آماری نظیر همبستگی و رگرسیون خطی در محیط نرمافزار SPSS
انجام میگیرد .واحد تحلیل در این پژوهش ،محله و متغیر وابسته میزان مهاجرپذیری محله
است.
مهاجران واردشده :در هر سرشماری ،آن دسته از اعضای خانوارهای معمولی ساکن،
گروهی و مؤسسهای (دستهجمعی) که طی فاصله بین دو سرشماری متوالی (که معموالً ده یا
پنج سال است) به شهر یا آبادی وارد شده و در آن اقامت گزیدهاند بهعنوان مهاجران واردشده
طی دوره موردِنظر شناخته شدهاند (مرکز آمار ایران.)01:0231،
میزان مهاجرپذیری :عبارت است از نسبت همۀ افرادی که طی دوره زمانی مشخص به
منطقهای خاص وارد میشوند به تعداد کل جمعیت آن منطقه در میانه همان دوره زمانی.
بهمنظور سنجش و عملیاتی کردن میزان مهاجرپذیری محلهها از فرمول زیر استفاده شده است:
011

تعداد کل مهاجران وارد شده به محله مورد نظر طی دوره
جمعیت میان دوره محله مورد نظر

میزان مهاجرپذیری محله
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جدول  .1متغیرهای مستقل و مؤلفههای تشكیلدهنده آنها

متغیر مستقل
جمعیتی

مؤلفه
نسبت جمعیت مهاجر طول عمر(سهم جمعیت افرادی که محل تولد آنها غیر از شهر تهران است) از کل
جمعیت محله

وضعیت آموزشی

میزان باسوادی زنان ،نسبت جمعیت با تحصیالت عالی

وضعیت اقتصادی

میزان فعالیت اقتصادی مردان ،میزان فعالیت اقتصادی زنان ،نسبت شاغلین دارای مشاغل ردهباال

وضعیت مسکن

نسبت واحدهای مسکونی ملکی ،نسبت واحدهای مسکونی با مساحت بیش از  011متر

وضعیت رفاهی

نسبت خانوارهای دارای رایانه ،نسبت خانوارهای دارای خودروی سبک ،متوسط قیمت مسکن

یافتههای پژوهش
میزان مهاجرپذیری در محلههای شهر تهران
نقشۀ  0میزان مهاجرپذیری محلههای شهر تهران را نشان میدهد .چنانچه مشاهده میشود
بیشترین میزان مهاجرپذیری مربوط به محلههای واقع در مناطق مرکزی شهر تهران است.
پسازآن محلههای نیمۀ شمالی و شمال غربی میزان نسبتاً باالی مهاجرپذیری دارند .کمترین
میزان مهاجرپذیری نیز مربوط به محلههای واقع در نیمۀ شرقی و جنوبی شهر تهران است.
نقشه  .1میزان مهاجرپذیری محلههای شهر تهران طی 1911-30

منبع :بر اساس یافتههای محقق

محله میدان ولیعصر واقع در منطقه  4تهران با میزان مهاجرپذیری  331به ازای هر هزار
نفر ،مهاجرپذیرترین محله در میان محلههای شهر تهران است .پسازآن محلۀ کوهسار در
منطقه  3تهران با میزان مهاجرپذیری  311در هزار ،در رتبه دوم محلههای مهاجرپذیر شهر
تهران قرار دارد .محلههای پارک الله ،بهجتآباد و فردوسی نیز بهترتیب در مرتبۀ سوم ،چهارم
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و پنجم قرار دارند .در مقابل محله ولیآباد واقع در منطقه  31شهرداری تهران ،با میزان
مهاجرپذیری  0.7در هزار پایینترین میزان مهاجرپذیری در بین محلههای شهر تهران را دارد.
عبدلآباد نیز با میزان مهاجرپذیری  1.1در هزار ،در رتبۀ دوم کمترینها قرار دارد .محله حافظ
در مرتبۀ سوم ،شهرک دانشگاه تهران در مرتبۀ چهارم و محلۀ کوثر در مرتبۀ پنجم محلههای با
پایینترین میزان مهاجرپذیری قرار دارند.
الگوی جنسیتی مهاجرپذیری در محلههای شهر تهران
نقشۀ  3نسبت جنسی مهاجران در محلههای شهر تهران را نشان میدهد .نسبت جنسی
مهاجران واردشده به محلههای شهر تهران ،از  34تا  761متغیر است .پایینترین نسبت جنسی
به محلههای ونک با  ،37خانیآباد نوجنوبی با  ،33ایرانشهر با  ، 61.1باغصبا-سهروردی با
 ، 63.7کاووسیه با  ، 17.6فاطمی با  41.2و میدان جهاد با  41.4تعلق دارد .بهعبارتِدیگر
محلههای ذکرشده دارای الگوی مهاجرت زنانه میباشند و مهاجرین زن بیشتر در این محلهها
ساکن شدهاند.
نقشه  :2نسبت جنسی مهاجران در محلههای شهر تهران طی 1911-30

منبع :بر اساس یافتههای محقق

در مقابل محلههای اراج با نسبت جنسی  ، 767.3زنجان با  ، 173.2اسماعیلآباد با، 611
جمالزاده-حشمت الدوله با  ، 234.4بهجتآباد با  ، 271.1شمشیری با  203.3و فرودگاه با
 313.1از باالترین نسبت جنسی مهاجران برخوردار هستند .بهعبارتِدیگر این محلهها دارای
الگوی مردانۀ مهاجرت بودهاند و تعداد مردان مهاجر واردشده به این محلهها باالتر از مهاجرین
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واردشده زن بوده است .سکونت مردان مهاجر در محلههای مرکزی شهر تهران بیشتر بوده
است .در مقابل ،زنان مهاجر عالوهبر سکونت در محلههای مرکزی ،در نیمۀ شمالی شهر تهران
نیز ساکن شدهاند .الزم به ذکر است که این وضعیت تا حدودی به نوع مهاجرتهای (فردی یا
خانوادگی) بستگی دارد.
وضعیت اقتصادی محلههای شهر تهران
بهمنظور رتبهبندی محلههای شهر تهران ازلحاظ وضعیت اقتصادی از شاخصهای میزان
فعالیت اقتصادی مردان ،میزان فعالیت اقتصادی زنان و نسبت جمعیت شاغل در مشاغل ردهباال
استفاده شده است .با استفاده از مدل تاپسیس محلههای شهر تهران ازلحاظ برخورداری از
وضعیت اقتصادی ،در  1سطح رتبهبندی شدهاند.
چنانچه در نقشۀ  2مشاهده میشود محلههای مرکزی ،نیمۀ شمالی و شمال شرقی شهر
تهران ،بهترتیب برخوردارترین محلهها ازلحاظ وضعیت اقتصادی هستند .محلههای جنوبی
شهر تهران نیز در پایینترین سطوح قرار دارند .محلههای غربی شهر تهران ،ازلحاظ وضعیت
اقتصادی و اشتغال شرایط قابلِتوجهی دارند .چراکه محلههای این منطقه در سطوح مختلف
برخورداری از وضعیت اقتصادی قرار دارند و الگوی یکسان و مشابهی در بین این محلهها
دیده نمیشود.
نقشه  .9توزیع محلههای شهر تهران برحسب وضعیت اقتصادی1930،

منبع :بر اساس یافتههای محقق
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وضعیت آموزشی محلههای شهر تهران
برای سطحبندی محلههای شهر تهران بهلحاظ برخورداری از وضعیت آموزشی ،از شاخصهای
میزان باسوادی مردان ،میزان باسوادی زنان و نسبت جمعیت با تحصیالت عالی استفاده شد .با
استفاده از مدل تاپسیس محلههای شهر تهران ازلحاظ برخورداری از وضعیت آموزشی ،در 1
سطح رتبهبندی شدهاند.
نقشۀ  6تفاوت فضایی در بین محلههای شمالی و جنوبی تهران را تأیید میکند .بهطوریکه
باالترین سطوح مربوط به محلههای شمالی و پایینترین سطوح مربوط به محلههای جنوبی
شهر تهران است .مناطق در منتهیالیه شرق و غرب شهر تهران با وضعیت متفاوتی (غالباً در
سطوح متوسط) روبهرو هستند.
نقشه  .1توزیع محلههای شهر تهران برحسب وضعیت آموزشی1930،

منبع :بر اساس یافتههای محقق

وضعیت رفاهی محلههای شهر تهران
وضعیت رفاهی محلههای شهر تهران با استفاده از شاخصهایی چون نسبت خانوارهای دارای
رایانه ،نسبت خانوارهای دارای خودروی سبک و متوسط قیمت مسکن در محله ،موردِبررسی
قرار گرفته است .با استفاده از مدل تاپسیس محلههای شهر تهران ازلحاظ برخورداری از
وضعیت رفاهی ،در  1سطح رتبهبندی شدهاند .همانطورکه نشان داده شده است ،نابرابری
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فضایی ازلحاظ برخورداری از وضعیت رفاهی در بین نیمۀ شمالی و جنوبی شهر تهران بسیار
چشمگیر است .نیمۀ شمالی شهر در بهترین وضعیت و نیمۀ جنوبی شهر در بدترین وضعیت
قرار دارد.
نقشه  .1توزیع محلههای شهر تهران برحسب وضعیت رفاهی1930،

منبع :بر اساس یافتههای محقق

وضعیت مسكن در محلههای شهر تهران
محلههای شهر تهران ازنظر شاخص مسکن (مالکیت مسکن ،نسبت واحدهای مسکونی با
مساحت بیش از 011متر) ،در  1سطح متفاوت تقسیمبندی شدهاند .شدت نابرابری فضایی بین
محلههای شهر تهران ازنظر برخورداری از مسکن ،زیاد است .چنانچه در نقشه  4نشان داده
شده است محلههای برخوردار در نیمۀ شمالی شهر تهران قرار دارند .پسازآن ،محلههای
مرکزی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند .اکثر محلههای شرقی و جنوبی شهر تهران در
سطوح پایین برخورداری از وضعیت مسکن مناسب قرار دارند.
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نقشه  :6توزیع محلههای شهر تهران برحسب برخورداری از مسكن مناسب1930،

منبع :بر اساس یافتههای محقق

مهاجرپذیری و وضعیت محلههای شهر تهران
در این قسمت سعی میشود تا رابطه بین وضعیتهای مختلف محلههای شهر تهران با میزان
مهاجرپذیری موردِبررسی قرار گیرد .سؤال اصلی این است که آیا روابط معنیداری بین
مهاجرپذیری و وضعیت خاص محلههای شهر تهران وجود دارد .بهمنظور بررسی روابط
دومتغیره از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است (جدول  .)3چنانچه مشاهده میشود
رابطۀ مثبت و معنیداری بین نسبت جمعیت مهاجران طول عمر در محله و میزان مهاجرپذیری
وجود دارد .این رابطه نشاندهندۀ نقش تأثیرگذار مهاجران قدیمی در مهاجرت افراد جدید به
شهر تهران است .همبستگی قوی میان نسبت جمعیت با تحصیالت عالی با میزان مهاجرپذیری
در محله میتواند انعکاسدهندۀ وضعیت مهاجران واردشده باشد .چنین مهاجرانی یا بهطور
نسبی از سواد و آموزش برخوردار بوده و به دنبال دستیابی به تحصیالت عالی به شهر و
محلههای مشخصی از تهران مهاجرت کردهاند و یا مهاجرانی انتخابی و با تحصیالت عالی بوده
که به دنبال سکونت در محلههایی بودهاند که ساکنین آن ازلحاظ سطح تحصیالت عالی در
شرایط مطلوبی قرار داشته و همتراز آنان بودهاند.
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جدول  .2نتایج ضریب همبستگی رابطه ویژگیهای مختلف محلهها با میزان مهاجرپذیری
ویژگیهای محله

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

نسبت جمعیت مهاجر طول عمر

1.64

1.110

میزان باسوادی

1.03

1.110

نسبت جمعیت با تحصیالت عالی

1.40

1.110

میزان فعالیت اقتصادی مردان

-1.234

1.110

میزان فعالیت اقتصادی زنان

1.323

1.110

نسبت جمعیت شاغل در مشاغل ردهباال

1.320

1.110

نسبت خانوارهای دارای مسکن ملکی

-1.32

1.110

نسبت واحدهای مسکونی بیش از  011متر

1.36

1.110

نسبت خانوارهای دارای خودروی سبک

1.06

1.111

نسبت خانوارهای دارای رایانه

1.03

1.110

متوسط قیمت مسکن

1.32

1.110

با افزایش میزان فعالیت و مشارکت اقتصادی مردان در محلههای شهر تهران ،میزان
مهاجرپذیری کاهش مییابد .این میتواند تاحدی ناشی از تفاوت اقتصادی و اجتماعی محلهها
و گزینشی بودن مهاجران باشد .مثالً میزان مهاجرپذیری در محلههای جنوبی شهر کمتر از
مقدار مشابه در محلههای شمالی است ،درحالیکه احتماالً سن شروع به کار در محلههای
جنوبی (بهعلت تحصیالت کمتر) پایینتر است .ورود مهاجران با تحصیالت باالتر (و سن
شروع به کار باالتر) به محلههای شمالی نیز میتواند موجب تقویت چنین اثرگذاری باشد.
دیگر متغیرهای مربوط به فعالیت و اشتغال رابطۀ مثبتی با میزان مهاجرپذیری دارند .میزان
فعالیت اقتصادی زنان و نسبت شاغلین در مشاغل ردهباال در محلههای شهر تهران به یک
اندازه با میزان مهاجرپذیری در ارتباط است که میتوان جایگاه اجتماعی-اقتصادی مناسب
مهاجران و اهمیت اشتغال برای زنان مهاجر و نقش آنان در انتخاب محل سکونت را از آن
استنباط کرد .رابطۀ نحوه مالکیت مسکن در محلههای شهر تهران با میزان مهاجرپذیری،
معکوس و معنادار است .به تعبیر دیگر محلههایی که نسبت واحدهای مسکونی ملکی آنان زیاد
بوده است ،تأثیر معکوسی بر جذب مهاجران داشتهاند .این رابطه میتواند طبیعی و به اقتضای
شرایط اجتماعی-اقتصادی و خانوادگی مهاجران باشد .بسیاری از مهاجران به شهر تهران یا
فاقد قدرت خرید مسکن بوده و یا بهدلیل عدم آشنایی کامل با شهر و محله اقدام به خرید
مسکن نکردهاند .ازطرفی ممکن است برخی مهاجران واردشده قصد اقامت طوالنیمدت و
دائمی در این شهر را نداشته ،لذا در مسکن استیجاری اسکان پیدا کردهاند.
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به موازات افزایش در واحدهای مسکونی با مساحت بیش از  011متر در محلههای شهر تهران،
میزان مهاجرپذیری نیز با شدت متوسطی افزایش یافته است .هرچند شدت رابطه بین این دو
متغیر زیاد نیست اما رابطۀ مثبت و قابلتأملی بین میزان مهاجرپذیری و مساحت واحدهای
مسکونی محله برقرار است .بنابراین به نظر میرسد که مهاجران واردشده ،افراد کمتوانی نبوده
و بهسمت اقامت در محلههایی با واحدهای مسکونی با مساحت نسبتاً باال و باال سوق پیدا
کردهاند .بین وضعیت رفاهی محله و میزان مهاجرپذیری رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
هریک از متغیرهای موجود در تحلیل این رابطۀ مثبت و معنادار را نشان میدهند .بهعبارتی به
نظر میرسد وضعیت رفاهی مطلوب در محلههای شهر تهران توانسته است عاملی در جذب
مهاجران به این محلهها باشد و مهاجران به دنبال بهبود شرایط زندگی خود و سکونت در
محلههایی با شرایط مطلوب و برخوردار بودهاند.
همانطورکه در اهداف تحقیق مطرح شد این مقاله به دنبال بررسی تأثیر ویژگیهای
جمعیتی ،آموزشی ،اقتصادی ،وضعیت مسکن و وضعیت رفاهی محله بر میزان مهاجرپذیری
است .باتوجهبهاینکه نتایج تحلیل دومتغیره وجود تأثیر ویژگیهای محله بر میزان مهاجرپذیری
آن را تأیید کرده است ،در این بخش تأثیرگذاری همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
(میزان مهاجرپذیری محله) با استفاده از تحلیل چندمتغیره موردِبررسی قرار میگیرد.
جدول  2ضرایب رگرسیونی ( )Betaتأثیر متغیرهای مستقل بر میزان مهاجرپذیری را
نشان میدهد .در مدل رگرسیونی بهترتیب ویژگی جمعیتی (نسبت مهاجران طول عمر) ،متغیر-
های مربوط به وضعیت آموزشی ،اقتصادی ،مسکن و وضعیت رفاهی محله وارد شدهاند.
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جدول  .9ضرایب رگرسیون چندمتغیره نشاندهنده تأثیر ویژگیهای منتخب محلهها بر میزان مهاجرپذیری
ویژگی محله

متغیر

مدل 1

مدل 2

مدل 9

مدل 1

مدل 1

جمعیتی

نسبت جمعیت مهاجران طول عمر

**

**

**

**

**

آموزشی

اقتصادی

مسکن

رفاهی

1.22

1.342

1.332

1.333

میزان باسوادی

_

**1.226

**1.230

**1.212

**1.261

1.644

نسبت جمعیت با تحصیالت عالی

_

**1.113

**1.334

**1.364

**1.317

میزان فعالیت مردان

_

_

*-1.321

**-1.333

**-1.013

**

**

**

میزان فعالیت زنان

_

_

1.330

1.203

1.034

نسبت مشاغل ردهباال

_

_

**1.341

**1.641

**1.363

نسبت خانوارهای دارای مسکن ملکی

_

_

_

**-1.313

**-1.332

نسبت واحدهای مسکونی بیش از  011متر

_

_

_

**1.310

**

نسبت خانوارهای دارای خودروی سبک

_

_

_

_

*-1.063

نسبت خانوارهای دارای رایانه

_

_

_

_

*

-1.331

متوسط قیمت مسکن (در مترمربع)

_

_

_

-

**1.631

1.644

1.742

1.710

1.732

1.110

01211

01119

01603

01623

01611

ضریب همبستگی جمعی ()R
ضریب تعیین ()R2

** معناداری کمتر از 1.10

*

1.216

معناداری بین  1.10و 1.11

باتوجهبه جدول شماره  2مالحظه میشود که مدل  0یعنی نسبت مهاجران طول عمر
بهتنهایی حدود  33درصد از واریانس میزان مهاجرپذیری در محلههای تهران را تبیین کرده
است .در مدل  3و با ورود ویژگیهای آموزشی ،قدرت تبیین مدل به  11درصد افزایش یافت.
از میان متغیرهای آموزشی ،بیشترین اثرگذاری مربوط به نسبت جمعیت با تحصیالت عالی در
محله بوده است .این در حالی است که از میزان اثرگذاری نسبت جمعیت مهاجران طول عمر
کاسته شده است .در مدل  2با ورود ویژگیهای اقتصادی قدرت تبیین مدل به رقم  41درصد
افزایش یافت .پس از ورود متغیرهای اقتصادی به مدل ،نسبت جمعیت با تحصیالت عالی
همچنان بیشترین اثرگذاری را در مدل دارد .قدرت تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی تقریباً
یکسان بوده است و تنها میزان فعالیت مردان رابطۀ معکوسی با متغیر وابسته مدل داشته است.
در مدل  6با اضافه شدن وضعیت مسکن قدرت تبیین مدل به  43درصد افزایش یافت .در این
مدل از اثرگذاری متغیرهای جمعیتی و آموزشی کاسته و بهاستثنای میزان فعالیت اقتصادی
مردان ،سایر متغیرهای اقتصادی با افزایش اثرگذاری همراه بودهاند .در این مدل ،مالکیت
مسکن قویترین عامل تأثیرگذار بوده است که رابطهای معکوس با میزان مهاجرپذیری
محلههای تهران داشته است.
در کل ،مجموع متغیرهای واردشده در مدل نهایی ( )1توانستند بیش از  46درصد از
واریانس میزان مهاجرپذیری را تبیین کنند ،هرچند از میان متغیرهای مربوط به وضعیت رفاهی
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محله ،تنها قیمت مسکن تأثیر قویتری داشته است .متغیرهای میزان فعالیت مردان و مالکیت
مسکن تأثیر کاهنده و سایر متغیرها تأثیر افزایندهای بر میزان مهاجرپذیری داشتهاند .مالکیت
مسکن و نسبت جمعیت با تحصیالت عالی ،بهترتیب ،قویترین عوامل تأثیرگذار بر میزان
مهاجرپذیری محلههای تهران بودهاند .ازآنطرف ،کمترین اثرگذاری ،بهترتیب ،به نسبت
واحدهای مسکونی بیش از  011متر و میزان فعالیت مردان تعلق داشته است .نحوۀ اثرگذاری
متغیرهای واردشده ،نشاندهندۀ درجه اهمیت متفاوت ویژگیهای مقصد در شکلگیری
حرکات جمعیتی بهسوی شهر تهران و سطوح خردتری چون محلههای این شهر است.
بحث و نتیجهگیری
مهاجرت در یک خأل فضایی صورت نمیگیرد ،بلکه تصمیمگیری درزمینۀ مهاجرت ،با
ویژگیها ،شرایط و امکانات محیط در ارتباط است .وجود شرایط مناسب و دسترسی به
امکانات و ویژگیهای مربوط به مقصد یکی از عمدهترین انگیزههای مهاجران برای مهاجرت
به شهر تهران است .ازآنجاکه مهاجرت رفتاری حسابگرانه است مهاجران واردشده به شهر
تهران ،در انتخاب محلۀ مناسب برای سکونت خود رفتار عقالنی و حسابشدهای داشتهاند .اما
باوجود این ،تحلیل مهاجرتهای پایتخت بهدلیل پیچیدگیهای پدیدۀ مهاجرت و همچنین
موقعیت و جایگاه تهران در بین سایر شهرستانهای کشور با دشواریها و چالشهای گسترده-
ای مواجه است.
چنانچه در مدلهای کالن مهاجرت (بهویژه مدل جاذبه و دافعه اورت لی) عنوان شد؛
تفاوتهای منطقـهای بهعنوان عـاملی مهـم بـرای فـشار بـر افـراد بـرای مهاجرت از یک
مکان و جذب در مکان دیگر عمـل مـیکنـند که این مهم بهخوبی در نتایج بهدستآمده در
پژوهش حاضر قابلِمشاهده است .نتایج نشان داد که وضعیت مطلوب محلههای شهر تهران
ازلحاظ ویژگیهای آموزشی ،اقتصادی ،مسکن و رفاهی دارای نقش تعیینکنندهای در جذب
مهاجران به این محلهها است .نسبت باالی مهاجران طول عمر در برخی محلههای تهران و
رابطۀ مثبت و قوی آن با میزان مهاجرپذیری در دورۀ اخیر بهصراحت تأییدکنندۀ نظریۀ
شبکهای است .ازسویِدیگر ،الگوی استقرار مهاجران در محلههای شهر با نظریۀ بومشناختی
شهری پارک و نظریۀ پیشنهاد-اجاره آلونسو مطابقت دارد .بهاینصورتکه محلههای مرکزی
شهر بهدلیل انتخاب عقالنی افراد هنگام مقایسۀ هزینههای مسکن و رفتوآمد و دسترسی
مطلوب به محل زندگیشان ،دارای باالترین تراکم مهاجران هستند .همچنین این امر که
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تحصیالت باالتر یک عامل جاذبه برای مهاجران به تهران بوده است مؤید انتخابی بودن
مهاجران به شهر تهران است ،زیرا تنها در صورت عقالنی بودن مهاجرت میتوان تصور کرد
که مهاجران ترجیح میدهند در بین هممحلهایهایی با تحصیالت بیشتر زندگی کنند و در
مقابل هزینه بیشتری برای مسکن خود بپردازند .تحلیل رابطۀ فعالیت اقتصادی مردان و زنان با
مهاجرپذیری در دو سطح فردی و خانوادگی امکانپذیر است ،در سطح فردی میتوان گفت که
مردان بهدلیل محدودیت کمتر نسبت به زنان ،میتوانند مسافت بیشتری را بین خانه و محل کار
طی کنند و قطعاً نیز به دنبال مناطقی هستند که فرصت شغلی در آن بیشتر باشد .اما نزدیک
بودن محل اشتغال زنان به محل سکونت آنان ممکن است بهدلیل اهمیت وظایف خانگی
(نزدیک بودن به خانه) و همچنین سکونت آنها در مناطقی است که اشتغال زنان در آنجا
بیشتر و یا نگرش نسبت به اشتغال زنان مثبتتر بوده باشد.
نتایج بهدستآمده در این پژوهش نشان داد که تکتک ویژگیهای مربوط به محلههای
شهر تهران ،نقش تأثیرگذاری در جذب مهاجران به محلههای مختلف این شهر داشتهاند.
بنابراین اگر پدیده مهاجرت در بافت فضایی آن موردِبررسی قرار نگیرد ،توصیف و تبیین
فرایند مهاجرت ،کامل نخواهد بود .بدون توجه به جنبه فضایی مهاجرت ،برنامهریزیهای
صورت گرفته کمتر مؤثر واقع خواهند شد .لذا برای فهم جامعتر این پدیده ،الزم است که آن
را در بستر فضایی خود تحلیل کرد .در این رابطه بررسی و شناخت جریانهای غالب جابه-
جاییها ،ویژگیهای دفع و جذب مناطق و محلهها و درنهایت پیشبینی الگوهای آیندۀ این
تحرکها ،مدیران و برنامه ریزان شهری را قادر میسازد تا سیاستهای مناسبی را بهمنظور
کنترل و هدایت پدیدۀ مهاجرت و پیامدهای جمعیتی -فضایی آن اتخاذ کنند.
پیشنهادهای تحقیق



کالنشهر تهران فاقد وحدت کالبدی بوده و ناهمگونیهای فضایی بین شمال و

جنوب آن به ویژگی اصلی ساختار فضایی کالنشهر تهران تبدیل شده است .ادامۀ روند کنونی
چالشی اساسی در دستیابی به توسعۀ پایدار شهری است .بنابراین ضروری است مدیریت
شهری تهران برای شناخت بهتر و مطلوبتر این پدیده و بهکارگیری راهحلهای نو و کارآمد
برای کاهش اثرها و جنبههای مختلف نابرابری و دوگانگی فضایی گامهای تازهای بردارد.



یکی از دالیل اصلی تمایل به مهاجرت به شهر تهران ،احساس نابرابری فضایی

است .جلوگیری از مهاجرت به تهران ،مستلزم کاستن جاذبههای مقصد و دافعههای مبدأ است.
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بهعالوه نتایج پژوهش حاکی از انتخاب عقالنی مهاجران واردشده به محلههای شهر تهران
است .تفاوت امکانات شغلی و سایر امکانات اجتماعی و اقتصادی محلههای شهر تهران نقش
بسزایی در جذب مهاجران داشته است .لذا توزیع برابر امکانات و کاستن از شکاف موجود بین
مناطق و محلههای فقیر و غنی ،به میزان زیادی از تراکم مهاجران در برخی محلههای شهر
تهران خواهد کاست.

 ارائه و در دسترس بودن داده و اطالعات مربوط به سالمت ،آلودگی هوا ،درآمد و ..توسط
سایر مراکز میتواند در روشن شدن سایر زوایای مسائل شهری مؤثر باشند.

 رویکرد تصمیمگیری از باالبهپایین و یکجانبهنگری و عدم همخوانی طرحها و برنامهها با
شرایط موجود ،باعث گسست در ساختار فضایی محله و عدم توفیق برنامهها و سیاستهای

اعمالشده شدهاست .بنابراین توجه و تأکید برنامهریزان و مدیران شهری بیش از هر زمان
دیگر به سـطوح پایینتر زندگی شهری امری انکارناپذیر است.
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