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 چکیده

طق را ن، ایرن منرامحالت مرکز شهر تهررا اصیلِ است: چرا ساکنینِ سؤالاین پژوهش به دنبال پاسخ به این دو 

برپرژوهش بررفت شرود  مانع خروج آنان و جذب اقشار جدید در این با تواندمیترک کردند و چه راهبردهایی  روش روش   پژوهش 

شهر، مدیران شرهردانشگاهدانشگاهدلفی اساتید دلفی اساتید   پیمایش دلفی استوار است  جامعه آماری در هر سه مرحلهپیمایش دلفی استوار است  جامعه آماری در هر سه مرحله کمی وکمی و__کیفی کیفی  ی و ی و ، مدیران 

نفر و در دور دوم و سوم نفر و در دور دوم و سوم   1155حجم نمونه در دور اول دلفی حجم نمونه در دور اول دلفی ؛ ؛ گلوله برفیگلوله برفی  ،،گیریگیریفعاالن این حوزه هستند  روش نمونهفعاالن این حوزه هستند  روش نمونه

اسرت   گیری مصاحبه و پرسشنامه است  ابزار آمراری ایرن تحقیرق تحلیرل عامرل کیروازهندابزار ا نفر هستند نفر هستند   0202

وری شد و وری شد و ای، مصاحبه با متخصصان و دو مرحله پیمایش دلفی گردآای، مصاحبه با متخصصان و دو مرحله پیمایش دلفی گردآاز طریق مطالعات کتابخانهاز طریق مطالعات کتابخانه  موردنیازموردنیازهای های دادهداده

فت  قررار گرفرت    وتحلیلوتحلیلتجزیهتجزیهکدگذاری باز و محوری و تحلیل عامل کیو مورد کدگذاری باز و محوری و تحلیل عامل کیو مورد   با استفاده از روشبا استفاده از روش که کره   صورتصرورتبدینبدینقرار گر

هد های گرروه اول متخصصران و تشر یل جردول هرد پس از استخراج مفاهیم کلیدی مصاحبهپس از استخراج مفاهیم کلیدی مصاحبه جدول  ش یل  صان و ت گروه اول متخص تحترمم-های    سؤاالتسرؤاالتوا، وا، ح

  للییتحلتحل  زیع گردید  نتایجزیع گردید  نتایجطی دو مرحله توطی دو مرحله تو، ، پیمایش دلفی طراحی، و میان گروه دوم متخصصانپیمایش دلفی طراحی، و میان گروه دوم متخصصان  منظورمنظوربهبهپرسشنامه پرسشنامه 

    شدندشدند  ممییتقستقس  ببجذجذ  هایهایراهبردراهبرد  وو  خروجخروج  عللعلل  دودستهدودسته  بهبه  الگوهاالگوها    شدشد  ییذهنذهن  ییالگوالگو  پنجپنج  ییییشناساشناسا  بهبه  منجرمنجر  Q  عاملعامل

سعهو جذابیت توسرعه  طر طر ازیکازیککه مش الت بافت که مش الت بافت   کندکندمیمیشامل دو دیدگاه است به این موضوع اشاره شامل دو دیدگاه است به این موضوع اشاره   کهکه  اولاول  دستهدسته   و جذابیت تو

فهمؤلفرهترین عوامل موثر بر مهاجرت ساکنین از بافت است و دسته دوم ترین عوامل موثر بر مهاجرت ساکنین از بافت است و دسته دوم جدید از طر  دیگر از مهمجدید از طر  دیگر از مهم چون همچرون   هاییهاییمؤل هم

ندهجو، تغییر مدیریت شهری و بهبود تصویر ذهنی را موثر بر نگهداشت سراکنین باقیمانردهروی رد مشارکتروی رد مشارکت ساکنین باقیما جذب و جرذب   جو، تغییر مدیریت شهری و بهبود تصویر ذهنی را موثر بر نگهداشت  و 

 داند داند ساکنین جدید میساکنین جدید می

 

کبافت قدیم مرکر  شهرها،شهرها،  دروندرون  ییخالخال  ییفضاهافضاها  ،،شهریشهریدروندرونهای های مهاجرتمهاجرت  کلیدی:کلیدی:  واژگانواژگان هران، ز شرهر تهرران، بافت قدیم مر شهر ت روش روش ز 

   Qدلفی، تحلیل عامل دلفی، تحلیل عامل 
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 مقدمه

ایرن  در یفرسودگ ود شاهد تنزل و رکو، شهر تهران از محالت مرکز اصیل به دلیل مهاجرت ساکنینِ اخیردر چند دهه 

بروده منطقره  یدرصرد 01.5تهران شاهد رشد  5منطقه  کهدرحالی 65تا  55 هایسال نیب مثالعنوانبه  میابوده ناطقم

  اسرت بره کرردهرا تجر 4.5 یمنفر یعنری شهر مناطق نیدر ب تیکاهش جمع نیشتریمرکز شهر ب میواقع در بافت قد 10

 ارائرهو و   ز مهراجرت آنراناجهت ممانعت  ییهاحلراهشناخت علل ترک ساکنین، یافتن  پژوهشاین  هد )اطلس تهران( 

 است است   راهبرد جهت نگهداشت جمعیت در بافت

هستند که از  روهروببسیاری از شهرهای امروزی با خطر جدی برهم خوردن تعادل جمعیتی و هجوم جمعیت به مناطقی 

 برا یهاهسرته از عمردتاً هک شهریدرون یهامهاجرت کندمیفراهم  هاآنزندگی را برای  ترمناسبدیدگاه مردم فضای 

 شهرها یمیقد هایافتب ییفضا - یاجتماع ساختار بر ،ردیگیم صورت یانیم و نوساز سمت مناطق به یشهر میقد ارزش

های هرویتی شرهرها ها و شاخصکاهش نشانهاز طرفی  ( 1393؛ همتی، 1395؛ شاهوی، 1392)پوراحمد،  گذارندمی ریتأث

 ندگی در هسرتهزبه  ساکنینبا این اوصا  تمایل شده است  سازی تمامی شهرها در یک مسیر همسان موجب قرارگیری

ی از اخیرر، بسریار هایسرالر قردیم د بافرتبه  بستگیدلاست  علیرغم افزایش در حال افزایش  شهر دهندهش لاولیه 

 تیرموفق یون مسر هرایبافت یایراح نرهیزم در اندنتوانسته یالبدک راتییتغ جادیا به بعدیتک ها به خاطر پرداختنطرح

ین و ارائره راهبررد (  به همین منظور، شناخت علرل مهراجرت سراکن1382 رضازاده،؛ 1396باشند )حبیبی،  داشته یچندان

ونت   حضور ساکنین و افزایش عمرر سر رسدیمهای جدید ضروری به نظر جهت حفظ ساکنین باقیمانده و جذب خانواده

حری  بود کیفیرت م  با بهشودمیبهبود وضعیت کالبدی و اجتماعی محله  درنهایتدر محله، موجب افزایش حس تعلق و 

 های جدید فراهم کرد بستر را برای س ونت خانواده توانمیها س ونت در این بافت

یرای جغراف"با عنروان  حسین ش ویی یادزندهکتاب  به این موضوع پرداخته است،مفهومی  ازنظرکتابی که  ترینقدیمی

ا توجره بره میرزان ب  در این کتاب ارتباط انتخاب واحدهای مس ونی منتشر شد 1365است که در سال  "اجتماعی شهرها

  است قرارگرفته موردبررسیدرآمد و جایگاه اجتماعی افراد 

خوشرایند و مطلروب، در  طوربرهکررد  بره نظرر او مهراجرت  ارائره 1966 سرال در را خود مهاجرت مدل 1لی .اس اورت

مقصد، بیشتر از قردرت  بالقوه منطقهشرای  مثبت در  تأثیریا  مبدأ منطقهشرای  منفی در  تأثیرکه  ابدییمشرایطی تحقق 

بره منراطق دیگرر  هراآنو یا بازداشرتن و جلروگیری از مهراجرت  شانیهاخانهعواملی باشد که باعث نگهداری مردم در 

  1 :کررد تقسریم کلی گروه چهار به توانمی است مؤثر مهاجرت یبرا یگیرتصمیم که در را عواملی لی، منظر از  شودمی

 شخصی    عوامل4 بازدارنده   موانع3مقصد  منطقه با مرتب  عوامل  0 مبدأ منطقه با مرتب  عوامل

 جرذب آن سرویبه را یرا دیگرران و دارندیم نگاه محل در را افراد که هستند مثبتی عوامل یدارا مقصد و مبدأ مناطق

و مقصد دارای عوامل منفی نیز هستند کره مرردم را از آن  مبدأ  مناطق ندیگویم 0جذب عوامل هاویژگی این به و کنندمی

نره  رفترههمرویهستند کره  یعوامل خنث یو مقصد دارا مبدأمناطق  نیهمچن ( 3)عوامل دفع کندمی "دفع"محل دور یا 

 بنا بر گانهسهعوامل  نیاز ا کیهستند  اثر هر  تفاوتیکالً ب هاآندافع هستند و افراد نسبت به  یرویجاذب و نه ن یروین

متفراوت  (رهیو غ یقوم هایگروهسطح مهارت، جنس، نژاد،  الت،ی)ازجمله سن، تحص یفرد اتیخصوص ریو سا تیشخص

م ران  کیافراد از مهاجرت از  یکه باعث دلسرد یعوامل ایعبارت است از حوادث  یموانع بازدارنده در مدل ل خواهد بود 

                                                           
1 . Everett S. Lee 

2 . Pull factors 

3 . Push factors 
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مهراجر  کیر یمم ن است بررا آنچهو  گذاردمی جایبهبر افراد مختلف  یمتفاوت تأثیرموانع  نی  اشودمی گریبه م ان د

مهراجر  یبررا توانردمیمرفه است(  یمال ازنظرکه  یفرد یبرا ونقلحمل نهیهزمثال  یشود )برا یتلق یبالقوه، مانع جزئ

 ( 1966لی، )مانع عمده باشد  که تنگدست است یگرید

بوده بروده   ننییمحققمحقق  موردتوجهموردتوجههمواره همواره   ییو محلو محل  ییااههییناحناح  ،،ییململ  ،،ییالمللالمللننییببانسان در سطوح مختلف انسان در سطوح مختلف   ییییجاجاجابهجابهمهاجرت و مهاجرت و   بحثبحث

لدر سطح ملر  شترشتریی  مهاجرت ب  مهاجرت باستاست عهموردمطالعره  ،،ییااههییرو ناحو ناح  ییدر سطح م تهقرارگرفتره  موردمطال لو در سرطح محلر  قرارگرف سطح مح شامل کره شرامل   ییو در    ییهاهراهاجرتهاجرتممکه 

 شرهریدرونهرای تاکثر مطالعات در حیطره مهاجر  است است   تهتهصورت گرفصورت گرف  ییکمترکمتر  قاتقاتییاست، مطالعات و تحقاست، مطالعات و تحق  شهریشهریدروندرون

شدن مبعد از جرذاب شردن م  محور این تحقیقات مش التی است کهمحور این تحقیقات مش التی است که  اندپرداختهات ورود مهاجرین به محله مقصد تبعبه جذاب  قه و نطقره و بعد از  نط

له ز این محلره اانین بومی نین بومی استقبال ساکنین در مقصد به وجود آمده و با سرازیر شدن جمعیت از سایر نقاط، موجب خروج ساکاستقبال ساکنین در مقصد به وجود آمده و با سرازیر شدن جمعیت از سایر نقاط، موجب خروج ساک ز این مح

به است  نتایج این تحقیقات بیرانگر ایرن اسرت نوسرازی و بازسرازی نرواحی مختلرف شرهر منجرر بره شده شده  جر  شهر من لف  نواحی مخت سازی  سازی و باز ست نو ین ا یانگر ا   ییهاهراجرتجرتمهامهااست  نتایج این تحقیقات ب

های های لهلرهکالبدی در محکالبدی در مح-فیزی یفیزی ی  ییقوارگقوارگییببرهنگی رهنگی فف-اجتماعیاجتماعی  ییهاهایینابساماننابسامانها سبب ها سبب شده و این نوع مهاجرتشده و این نوع مهاجرت  شهریشهریدروندرون

ت  یرمال،  یت محریفکیتب  با مر یارهایمع رتأثیبرخی محققین به  ((13811381پور، پور، ؛ صفائی؛ صفائی13811381مقصد شده است  )سجادی،مقصد شده است  )سجادی،

به بره   ( و( و13921392اند )پوراحمد، پرداخته شهریدرون یهامهاجرتشان بر س ونت  یساکنان از مح یتمندیرضا زانیمو  ن مس

باال باال  وو شهرشهر مرکزمرکز منطقهمنطقه بهبه شهرشهرپایینپایین منطقهمنطقه دردر شهرشهر محلهمحله یکیک ازاز س ونتس ونت محلمحل تغییرتغییر بهبه دنبال یافتن عوامل موثر بر تمایلدنبال یافتن عوامل موثر بر تمایل

، ، ""شهریشرهریدروندرون  هایهرایمهاجرتمهاجرت  هایهرایانگیزهانگیزها و ا و روندهرونده  ییبررسبررس""در پژوهش دیگری با عنوان، در پژوهش دیگری با عنوان،  ( ( 13921392اند )توالیی، اند )توالیی، ، بوده، بودهشهرشهر

یافتن یق بره دنبرال یرافتن است  این تحقاست  این تحق  تحرکات مس ونی در داخل شهر سبزوار پرداختهتحرکات مس ونی در داخل شهر سبزوار پرداخته بربر تأثیرگذارتأثیرگذار به تحلیل عواملبه تحلیل عواملمحقق  بال  به دن یق 

شنایان،آشرنایان، وو دوستاندوستان بهبه نزدی ینزدی ی درآمد،درآمد، کاهشکاهش یایا متغیرهای بهبودمتغیرهای بهبود  تأثیرتأثیر ماعیاجتمراعی سنخیتسرنخیت آ صاداقتصراد اجت ساسحسراسااو و  ییاقت لتمنزلرت ح  منز

 ( ( 13911391است )زنگنه، است )زنگنه،   هاهاجابجاییجابجایی وو هاهاخانوادهخانواده س ونتس ونت محلمحل اجتماعی بر انتخاباجتماعی بر انتخاب

برر نقرش  توأمران، شرهریدرون یهامهاجرتحوزه  مطالعاتدر پس از مرور ادبیات در حیطه موضوع تحقیق درمیابیم 

در اسرت   شردهختهپردامتغیرهای کالبدی بافت در خروج ساکنین و راهبردهای جذب و نگهداشت ساکنین در بافت کمتر 

نواده از محلره، د از خروج خاس ونتی به علل مختلف )بهبود یا کاهش درآمد، چرخه زندگی و    ( بع ییجاجابهنوع متداول 

طقره خرا  گسترده ساکنین از یک من ییجاجابهمرتب  با این تحقیق،  ییجاجابه  اما نوع شودمیگزین جایبهخانواده مشا

  مشابه است هایگروه( و جایگزین نشدن این ساکنین توس  تهران مس ونی )بافت قدیم مرکز شهر

، 0تراریخی، بافرت 1اسرت: مرکرز شرهر شردهاشارهاین پژوهش با عناوین مختلف  موردمطالعهدر متون علمی به محدوده 

، بافرت 4دارمسرئله، بافرت 3شرهری زوالروبرههای هد  بازآفرینی شرهری، عرصره هایبافتبافت قدیمی، بافت فرسوده، 

 .فرودست شهری یهامحلهناکارآمد و یا 

 

 مبانی نظری

ندگ  زنردگییشراشررا کمکمکمکم شد،شد، شهرهاشهرها دردر تتییجمعجمع ازدحامازدحام وو ییننییشهرنششهرنش ععییسرسر رشدرشد موجبموجب ههکک غربغرب دردر شدنشدن ییصنعتصنعت ندندییفرافرا   رارا  یی  ز

متوس  متوس   وو مرفهمرفه هایهایگروهگروه اندکاندکاندکاندک ههکک شدشد سببسبب آن،آن، ازاز گستردهگسترده استفادهاستفاده وو ییعمومعموم نقلیهنقلیه للییوساوسا رد  ظهوررد  ظهورکک دشواردشوار در شهردر شهر

                                                           
1 . Central city area, Urban core, Heartlands 

2 . Urban historical fabric, Historic city centers. 

3 . Abandoned place. Urban spaces that are problematic or neglected. unattractive empty space. 

4 . Distressed Area 
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هواوهرواآبآب خوشخوش وو خلوتخلوت ییهاهاحومهحومه بهبه شهر،شهر، ززککمرمر پرازدحامپرازدحام وو شلوغشلوغ ییهاهامحلهمحله دردر ونتونت  سس جایجایبهبه جامعهجامعه تهرفتره و بل، در مقابرل،  وو رف در مقا

 ( ( 13811381شوند )حبیبی و مقصودی، شوند )حبیبی و مقصودی،  هاهاآنآن ننییگزگزییجاجا درآمددرآمدکمکم ییاجتماعاجتماع هایهایگروهگروه

کولبی )نخستین بار توس  استاد فیزی ی بره نرام کرولبی )  0: نظریه نیروهای گریز از مرکز: نظریه نیروهای گریز از مرکز1حرکت از مرکز شهر به حومه نام  به  کولبی، کرولبی، نخستین بار توس  استاد فیزی ی 

سمت ها و مشاغل به سرمت جایی فعالیتجایی فعالیتمطرح شد  در جغرافیای شهری این اصطالح برای نیروهایی که منجر به جابهمطرح شد  در جغرافیای شهری این اصطالح برای نیروهایی که منجر به جابه  ((19301930 ها و مشاغل به 

حام، شامل قیمت باالی زمین، ازدحرام،   تواندتواندمیمی  این نیروها   این نیروها استاست  شدهشدهگرفتهگرفته، به کار ، به کار شودشودمیمیخلوت خلوت   پیرامون شهر و مناطقپیرامون شهر و مناطق دور دور شامل قیمت باالی زمین، ازد

مه و را بره سرمت حومره و   شهریشرهریدروندرونکه مناطق شلوغ و پرجمعیت که مناطق شلوغ و پرجمعیت   بدین معنیبدین معنیمالیات باشد؛ مالیات باشد؛   باال بودنباال بودناز محل کار و از محل کار و   بودنبودن سمت حو به  را 

 ( ( 02010201صلواتی و بناسی، صلواتی و بناسی، ))  دهددهدمیمیپیرامون سوق پیرامون سوق 

ست؛ زاسرت؛ ز  ییو انسانو انسان  ییشهرشهر  ییییااییموضوع داغ در مطالعات جغرافموضوع داغ در مطالعات جغراف  ککییحرکت از مرکز به حومه و از حومه به مرکز حرکت از مرکز به حومه و از حومه به مرکز    تأثیرترأثیر  راراییرا

کزمرکرز-ههیی/ حاش/ حاش  ههییحاشحاش-مرکزمرکز  ییییابجاابجاشهر دارد  جشهر دارد  ج  ککییدر در   ییمس ونمس ون  هایهایمحلهمحلهدر ساختار در ساختار   ویژهویژهبهبه  ،،شناسیشناسیریختریختبر بر   ممییمستقمستق   مر

شحاشر  ( به( بهCBD))  ییمرکزمرکز  تجارتتجارت  ههییاز ناحاز ناح  ییعنعنییبه حومه دارند، به حومه دارند،   تتبه مهاجربه مهاجر  للییثروتمند تماثروتمند تما  ییکه خانوارهاکه خانوارها  دهددهدمیمینشان نشان      ههییحا

-ههیی/ حاش/ حاش  ههییاشاشحح-مرکزمرکز  ییییجاجااست  جابهاست  جابه  شدهشدهگزارشگزارش  یافتهیافتهتوسعهتوسعه  ییدر کشورهادر کشورها  نشینینشینیحومهحومه  دهدهییو پدو پد  شدن مرکز شهرشدن مرکز شهر  ییخالخال

لدوالرد  مثالمثالعنوانعنوانبهبهدارد  دارد    ییافراد بستگافراد بستگ  ییهاهاویژگیویژگیمرکز به مرکز به  نجروان و کارکنر  ننییوا شهر را ان، مرکرز شرهر را انICTان ان جوان و کارک کز  خابتخراب، مر ندکننردمیمی  ت     کن

 ( ( 02010201، ،  سیا سیایونیون))  دهنددهندمیمی  ححییافراد مسن حومه را ترجافراد مسن حومه را ترج  کهکهدرحالیدرحالی

برر  ( 0224، پراور، لوپترون، بسیاری از تصمیمات سیاسی طرفدار توسعه حومه شهرها بودند )در اواخر جنگ جهانی دومدر اواخر جنگ جهانی دوم

ل یرش تمایموجرب افرزا، ایحومره ین در نرواح مس ترپایینمت یبهتر و ق یطیت محیفکیج تحقیق گودمن، یاساس نتا

از  یانردهیفزااد (  تعرد1918گرودمن، شرهر شرده اسرت ) یدرون هایبخش هیتخلو  ین نواحیونت در ا شهروندان به س

 یهاخانره از یرشرد به ور تعداد شهرها نیا .اندشهرهای بزرگ، شاهد روند کاهش تعداد ساکنین مناطق مرکز شهر بوده

 افرت جررم، ماننرد یالتمشر  بره منجرر یشرهر یفضاها به یتوجهیب اند؛کرده تجربه را متروک هایساختمان و یخال

 ینگهدار نهیهز هستند، نشده کنترل و آشفته متروکه یفضاها نیا ازآنجاکه ،عالوهبه  شودمی فیضع بهداشت و ،یشهر

   (0201هیون یانگ، جین، )) است باال یمحل یهادولت یبرا هاآن

د  مهاجرت از مرکز شرهر بشرو منجر به تواندمیفرد  هایبرداشتدر س نی گزینی شهری: مطالب حسی و  ییگرامحله

دارنرد   هانآبرابری با  تقریباً اعیکه سطح اجتم کنندمی، مردم در جوامع شهری در مجاورت افرادی زندگی طورمعمولبه

 مهرم و دارای جایگراه یهاتیشخصردارای منزلرت اجتمراعی شرد   عرفی ازلحاظ تهران برخی از نقاط شهر مرورزمانبه

ال عره بره دنبراجتماعی در مناطق خاصی زندگی کردند  س ونت در برخری منراطق دارای ارزش شرد و برخری افرراد جام

پل انی جهرت کسرب منزلرت  یهامهاجرت درنتیجهمنطقه خاصی هستند  شدند تا مطرح کنند ساکن مندعالقهمدگرایی، 

منراطق  طر بره تردریجبهکه به لحاظ مالی ام ان انتخاب محل زندگی خود را داشرتند،  ی صورت گرفت  کسانیاجتماع

 کردند  م اننقلخا  شهر 

کالبدی و اجتماعی از جذابیت خاصی بررای شهرنشرینان  یهافرصتبرخی از محالت به دلیل برخورداری از ام انات و 

برای حرکت به سمت این محالت شده است  افراد با مشاهده،  هاخانوادهتهرانی برخوردار هستند، این امر منجر به تمایل 

، کره محصرول نهرایی آن شروندمیادراک و مقایسه ام انات مناطق مختلف شهر دچار احسراس نرابرابری و محرومیرت 

 مشهودمشهود مس نمس ن شرای شرای  دردر شهرشهر آش ارآش ار اجتماعیاجتماعی ش ا ش ا (  1392)توالیی،  باشدیماس نارضایتی از محله مس ونی خود احس

                                                           
 است  شدهاستفاده Population flight, White flightدر متون علمی از اصطالح     1

2 . Centrifugal Forces 



 1533                            ..       .تهران شهر کزمریم قد بافت ت ساکنین ازمهاجر بر موثر هایمؤلفه اکتشاف /و همکاران  امکلوج

 ازاز جنوبیجنوبی ییهاهابخشبخش بهبه نسبتنسبت غربیغربی شمالی وشمالی و ییهاهابخشبخش کهکه دهددهدمیمی نشاننشان کمیکمی وو کیفیکیفی هایهایشاخصشاخص ازاز ایایمجموعهمجموعه  استاست

فضرایی اسرت  منظرور از  یموجود در شهر، نابرابر هاینابرابریی ی از انواع ( ( 13811381، ، پورپورییمدنمدنبرخوردارند )برخوردارند ) ییبهتربهتر شرای شرای 

و مواضع اجتماعی در فضا است  نابرابری فضایی دارای پیامردهای منفری چرون:  هافرصتنابرابری فضایی، توزیع نابرابر 

تراکم جغرافیای فقر، تضعیف انسجام فضایی و اجتماعی، عدم تخصریص بهینره و داوطلبانره نیرروی انسرانی، بخصرو  

 کندمیایفا  هیرویب یهامهاجرتدر تشدید  مؤثرینیروی انسانی متخصص در فضا و باالخره این ه نابرابری فضایی نقش 

 (1315)چلپی،  سازدیمو از این طریق توزیع بهینه جمعیت در فضا را غیرمم ن 

است است   رهنگ چنان برجستهرهنگ چنان برجستهففعنصری موثر در پایداری، اقتصاد، و عنصری موثر در پایداری، اقتصاد، و   عنوانعنوانبهبهاهمیت مس ن اهمیت مس ن تجدید حیات مبتنی بر مس ن: 

ند ا مسر ن بتوانرد سبب گشته تسبب گشته ت  دانست  همین امردانست  همین امر  تجدید حیاتتجدید حیاتبعدی اساسی در بعدی اساسی در   عنوانعنوانبهبهآن را آن را   توانتوانمیمیکه که  س ن بتوا یک یرک   عنوانعنوانبهبرها م

چون چرون   ییییهاهادهدهییپدپدد د دچار افت شهری در جهت تجدید حیات آن نقشی جدی ایفا کند  رخدادچار افت شهری در جهت تجدید حیات آن نقشی جدی ایفا کند  رخدا  ییهاهامحدودهمحدودهنیروی محرک در نیروی محرک در 

سبکبه وجود آمردن سربک  ووطبقه متوس  طبقه متوس    ییررییگگش لش ل، ، حومه گراییحومه گراییشهرها بعد از دوره شهرها بعد از دوره   سویسویبهبهبمب جمعیتی، بازگشت مردم بمب جمعیتی، بازگشت مردم  مدن    به وجود آ

یداری و حصنعت ساختمان محور، توجه به مسئله پایرداری و ح  سویسویبهبهزندگی جدید، جهش صنعت کاال محور زندگی جدید، جهش صنعت کاال محور  نافرظ زمرین و منراصنعت ساختمان محور، توجه به مسئله پا مین و م بع بع فظ ز

س ن،تنی برر مسر ن،آینده و     همگی سبب شد تا نوع دیگری از تجدید حیات، یعنی تجدید حیات مبآینده و     همگی سبب شد تا نوع دیگری از تجدید حیات، یعنی تجدید حیات مب  ییهاهانسلنسلبرای برای  بر م فی معرفری   تنی  معر

شهری، شهری،   ییهاهارساخترساختییزز  تأمینتأمینخالی پراکنده، وجود عناصر جاذب جمعیت برای طبقه خالق، خالی پراکنده، وجود عناصر جاذب جمعیت برای طبقه خالق،   ییااههننییزمزموجود وجود   به دلیلبه دلیلگردد  گردد  

نزل و نرزل و نجات مراکز شهرها از تنجات مراکز شهرها از ت  ییهاهاراهراهدر مراکز شهرها، ی ی از در مراکز شهرها، ی ی از   ونقلونقلحملحمل، در دسترس بودن ، در دسترس بودن وکاروکارکسبکسبنزدی ی به محل نزدی ی به محل 

اکز اکز هری مرهری مرششمسئله مسئله   چراکهچراکه  ویا است ویا است یک فرآیند پیک فرآیند پ  عنوانعنوانبهبهاز تجدید حیات شهری مبتنی بر مس ن از تجدید حیات شهری مبتنی بر مس ن   ییررییگگبهرهبهرهافت شهری افت شهری 

ستی ا بایسرتی شهرها کاهش جمعیت و جمعیت گریزی آن است و مس ن نیروی محرکه قوی در جهت جذب جمعیت است  امشهرها کاهش جمعیت و جمعیت گریزی آن است و مس ن نیروی محرکه قوی در جهت جذب جمعیت است  ام ا بای

نی مبتنری   یاتیراتتجدید حتجدید حمختلف مختلف   ییهاهاگونهگونهاین ن ته را یادآوری کرد که در کنار بحث مس ن اشتغال نیز اهمیت باالیی دارد  این ن ته را یادآوری کرد که در کنار بحث مس ن اشتغال نیز اهمیت باالیی دارد   مبت

  ییااقهوهقهوههای های استفاده از زمیناستفاده از زمین، هاهاساختمانساختماناستفاده مجدد از استفاده مجدد از   ،،وتعدیلوتعدیلجرحجرحدسته خالصه کرد: دسته خالصه کرد:   در ششدر شش  توانتوانمیمیبر مس ن را بر مس ن را 

 ((02130213تالون، تالون، ))  اعیانی سازیاعیانی سازیمحصور، محصور،   ییاامحلهمحلهدانشجویی سازی، افزایش تراکم، اجتماعات دانشجویی سازی، افزایش تراکم، اجتماعات 

کره  در محرالت دارد نردگانیبازو  برنردگان، شماربییک فرآیند پیچیده با پیامدهای  اعیان سازیفرآیند  :اعیان سازی

برای  سازی اعیاناخت  مفهوم و به تقویت پیامدهای مثبت آن پردداد با تمهیداتی، پیامدهای منفی آن را کاهش  توانمی

های مردیریت ز سیاسرتروی ردی انتقادی مطرح شرد، اکنرون ی ری ا عنوانبه 1962اولین بار توس  روث گلس در دهه 

ار مندی شهروندان از ارتقای وضرعیت محلره، حقری آشر بهره چراکهاست   ده سازیزنتحقق اهدا  باز  منظوربهشهری 

و کراهش  گرفتهشر لهای ، برای منتفع شردن آنران از توسرعههاگیریتصمیماست  وظیفه مدیریت شهری است که در 

 هرایگروهو  تنزل کیفیرت محرالت منجرر بره خرروج سررمایه اعیان سازیعواقب منفی احتمالی تالش کند  در تئوری 

ر وضرع داجراره کراربری اراضری  خواهد شد  زمانی که اختال  برین درآمدکمفقیر و  هایگروهدرآمدی باال و جایگزینی 

برداری از هبه دلیل حداکثر بهر دهندگانتوسعه، شوندفرسوده  کامالًموجود و وضع مطلوب به حداکثر برسد، یعنی محالت 

 (1315دند  )رهنما، گرش ا  اجاره و قیمت وارد محالت می

شرای  زندگی  یسازنهیبهبه دنبال  عموماًکنشگران انسانی،  عنوانبه، یشهردرون: مهاجران شهریدرونهای مهاجرت

این مهاجران در پی به حداکثر رساندن میزان برخرورداری از تسرهیالت و ام انرات شرهری و  دیگرعبارتبهخود هستند  

به این سبب متمایل به ترک مس ن قبلی خود هستند که نیازهرای خرانواده و  هاخانواده  اغلب باشندیممنزلت اجتماعی 

از عدم رضایت و احسراس کمبرود در منطقره  حالدرعینو  شودمی تأمیناحساس رضایت خانواده در محله مقصد بیشتر 

ذکرر کررده اسرت، از قبیرل؛  گاهسر ونت از ییجاجابهگیفورد دالیل مختلفی را برای  (1394)ش ویی،  گردندیمرها  مبدأ

تنش یا عدم رضایت از س ونتگاه فعلی، تغییرات مثبت یا منفی در امور مالی و یرا حرفره و طری کرردن مراحرل مختلرف 
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خانره را تررک  هابچره ازاین رهپسزندگی مانند رفتن به دانشگاه، اضافه شدن کودک به خانواده یا کوچک شدن خانواده 

 ( 1999، گیفورد  )کنندمی

سبت عالقه به موضوع تحرک مس ونی و زاویه دیرد نسربت : : تحرک مس ونی و تنوع روی ردهاتحرک مس ونی و تنوع روی ردهاتمرکز بر موضوع تمرکز بر موضوع   ات درات درتغییرتغییر ید ن عالقه به موضوع تحرک مس ونی و زاویه د

هه ا، در اواخرر دهره   در آمریدر آمری  است است   یافتهیافتهت املت املبه این موضوع، با توجه به تغییر در جوامع و تقاضای اجتماعی، به این موضوع، با توجه به تغییر در جوامع و تقاضای اجتماعی،  خر د ثر ، اکثرر 19121912ا، در اوا ، اک

صلی ار دغدغره اصرلی ککنیروی نیروی جابجایی جابجایی   ککز شد و درز شد و درککمتمرمتمر  شهریشهریبینبینو و   ایایمنطقهمنطقهبین بین   ککارهای تجربی و تئوری ی بر تحرارهای تجربی و تئوری ی بر تحرکک غه ا ار دغد

شی اگو شری اگو   دردر  تحقیقاتتحقیقات، ، حالحالبااینبااین است است   یافتهیافتهتوسعهتوسعه  19121912از دهه از دهه   عمدتاًعمدتاً  شهریشهریبینبینبود  تحقیقات در مورد تحرک مس ونی بود  تحقیقات در مورد تحرک مس ونی 

فزایشافرزایشدر فرانسه، به دلیل در فرانسه، به دلیل   0202در اواس  قرن در اواس  قرن     دارددارد  تأکیدتأکیدو رشد شهر و رشد شهر   شهریشهریدروندروندر ابتدا بر رابطه بین تحرک مس ونی در ابتدا بر رابطه بین تحرک مس ونی    ا

به ، توجره بره 19821982بود  سپس در دهه بود  سپس در دهه   متمرکزشدهمتمرکزشدهخروج روستاییان، مطالعات در مورد تحرک مس ونی در ابتدا بر مهاجرت خروج روستاییان، مطالعات در مورد تحرک مس ونی در ابتدا بر مهاجرت  جه  ، تو

تین، تغییر یافرت  در آمری رای الترین،   شهریشهریدروندرونبر نابرابری در دسترسی به منابع شهری، به تحرک بر نابرابری در دسترسی به منابع شهری، به تحرک   تأکیدتأکیدو و   بحران شهریبحران شهری فت  در آمری ای ال تغییر یا

ید علمی است اما تحقیقات در مورد تحرک مس ونی در شهرها نسربتاً جدیرد   موردعالقهموردعالقهمهاجرت داخلی موضوع مهاجرت داخلی موضوع   کهکهدرحالیدرحالی سبتاً جد علمی است اما تحقیقات در مورد تحرک مس ونی در شهرها ن

بهخرروج روسرتایی بره  رابطه بارابطه بابررسی مهاجرت در بررسی مهاجرت در   جایجایبهبهتحقیقات تحقیقات است  بیشتر است  بیشتر  ستایی  سیبررسری  خروج رو س ونی تحررک مسر ونی   برر حرک م   شهریشرهریدروندرونت

هاجرت نسربت بره مهراجرت   شهریشرهریدروندرونمس ونی مس ونی انتقال جمعیت و شهرنشینی، تحرک انتقال جمعیت و شهرنشینی، تحرک   زمینهزمینه  با پیشرفت کشورها دربا پیشرفت کشورها در    پردازدپردازدمیمی به م سبت  ن

ههدر فرانسه، ایده تحررک مسر ونی در دهره ((19111911)زلینس ی، )زلینس ی،   یابدیابداهمیت بیشتری میاهمیت بیشتری می س ونی در د حرک م ماعیدر علروم اجتمراعی  19921992 در فرانسه، ایده ت لوم اجت   طورطوربهبره در ع

   ((02190219روکس و اروم، روکس و اروم، آورده شده است )آورده شده است )  ((جدولجدول))در ادامه انواع روی ردها در تحرک مس ونی در در ادامه انواع روی ردها در تحرک مس ونی در گسترده گسترش یافت  گسترده گسترش یافت  

 
 (2019)روکس و اروم، انواع رویکردها در تحرک مسکونی  .1جدول

 
 

، شرودمیکره مشراهده  طورهمرانآورده شرده اسرت   اختصاربهانواع روی ردها در موضوع تحرک مس ونی ( جدولدر )

برر خرروج سراکنین، یرا  تأثیرگرذار هایمؤلفرهدر این تحقیق به  دیگرعبارتبهتحقیق حاضر با روی رد اول مطابقت دارد  

است  سایر روی ردها به تحرک س ونتی که در تمرامی محرالت همرواره  شدهپرداخته مبدأنیروهای دافعه در  دیگربیانبه

یرک  کهدرصرورتی مثالعنوانبرهپرردازد  کنرد، میایجراد نمی مبدأو لزوماً مش لی در محالت  دهدمیطبیعی رخ  طوربه

با  یاخانوادهبگیرند،  ییجاجابهسازگاری مس ن با وضعیت جدید تصمیم به  منظوربهد فرزندشان خانواده دونفره پس از تول

در بسرتر  کرهدرحالی  دهدینم  درنتیجه تغییر خاصی در محله رخ شودمیهمان طبقه اقتصادی و فرهنگی جایگزین آنان 

؛ واحد مس ونی تبدیل به کارگاه، انبرار، کندمیله خانواده ساکن در بافت قدیم اقدام به ترک مح زمانی کهرو تحقیق پیش

منجر به برروز مشر الت  هاییجاجابه  بنابراین این نوع شودمیو یا به ش ل متروکه رها  شودمیمحل اس ان مهاجرین 

  شودمی مبدأکالبدی و اجتماعی در محله 

 

 

 

 انواع رویکردها در تحرک مسکونی

 تئوری جاذبه و دافعه رویکرد اول

factors Push–pull 

 زیاد یا کم بودن منابع )شغل. خانه. ام انات(

 انتخاب گزینه های منطقی  توس  افراد رویکرد دوم

Individuals make rational 
choices 

 آگاهی به عواقب جابجایی، هزینه های جابجایی

 روی رد رفتاری رویکرد سوم

Behavioral approach 

 سازگاری مس ن با وضعیت جدید خانواده

 روی رد دوره زندگی رویکرد چهارم

Life-course approach 

 تعامل بین مسیرهای مس ونی، خانوادگی و حرفه ایتاکید بر 
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 پژوهش روش

مرحلره  سرهبرای رسیدن به اهدا  تحقیق  روش تحقیق این پژوهش روش آمیخته )ترکیب روش کمی و کیفی( است 

  مصراحبه برا متخصصران و تحلیرل بره روش کدگرذاری براز و 0ای و تحلیل محتوای اسناد   مطالعات کتابخانه1شامل: 

 آورده شده است  ش ل   اجرای دو مرحله پیمایش اکتشافی دلفی انجام شد  مراحل کار در 3محوری 
 

 
 مراحل انجام تحقیق .1شکل 

 

در ادبیات  ازآنچهای در حوزه پژوهش، برای گسترش موضوع فراتر ساخت ابزار پژوهش: پس از انجام مطالعات کتابخانه

ها و دانشگاه علمیهیئتمتخصص از اعضای  15ش دلفی استفاده شد  این مرحله با مصاحبه با موضوع موجود است از رو

شخصهای نیمه ساختاریافته مشرخصالب مصاحبهالب مصاحبهققتا در تا در های معماری و مدیریت شهری آغاز شد، فعاالن حوزه نارکنرار دردر شودشرود های نیمه ساختاریافته م  ک

 گردد گردد  انتخابانتخاب موثرموثر متغیرهایمتغیرهای عنوانعنوانبهبه تواندتواندمیمی دیگردیگر مفاهیممفاهیم کدامکدام موضوع،موضوع، ادبیاتادبیات ازاز شدهشدهاستخراجاستخراج مفاهیممفاهیم

ای و برای انتخاب بقیه گیری نظریه: در انتخاب متخصصان برای نفر اول از روش نمونهو حجم نمونه گیریروش نمونه

ها تا رسیدن به اشباع نظری و کامل شدن شب ه دانش، ادامره گیری گلوله برفی استفاده شد  مصاحبهافراد از روش نمونه

توسر   شدهارائهو یا مفاهیم  ت راری شوند شدهمعرفیکه یا افراد  شودمیت که مصاحبه زمانی متوقف یافت  به این صور

 شد  واقع تائیددر مراحل بعدی مورد  KMOبا توجه به آزمون  شوندگانمصاحبهمتخصصان؛ تعداد 

شرد:  لسرؤااز متخصصران  نیمه ساختاریافته انجام شد  دو یا سه پرسش صورتبهسه مصاحبه اول به ش ل باز و بقیه 

راهبردها  شته؟ر بافت دابقبل و بعد از فرسودگی( ترک ساکنین چه اثراتی )چرا مردم بافت قدیم مرکز شهر را ترک کردند؟

 ؟اندکدامبرای حفظ و جذب ساکنین 
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 مرحله اول دلفی .2جدول

دلفی-اکتشافی روش  

حوزه یندانشگاه و فعاالن ا یداسات جامعه آماری  

گیریروش نمونه وله برفیلگ   

 15 حجم نمونه

 مصاحبه نیمه ساختاریافته ابزار

به روش کیفی دو کدگذاری روش تحلیل  

 

ها صرورت صراحبه، کدگرذاری براز و محروری مایکدگذاری باز و محوری: در مرحله بعد به کمک روش نظریه زمینره

 ینبطره بررا یجرادا گرفت  در مرحله کدگذاری باز مفاهیم اولیه و ن ات کلیدی استخراج شد  در کدگذاری محوری هد 

معنایی  مراتبهسلسلم بر اساس و رسیدن از مفاهیم اولیه به مقوله یا محتوا است  بدین منظور مفاهی شدهاستخراج مفاهیم

 پیوسرتارها، دودوبره تایی، تنظیم شد  سپس در مرحله کدگذاری محوری، برا تنراظر 9شد و پیوستارهایی با طیف  چیدمان

شرد  برا  گذارینامم از هر محور که تقاطع مفاهی صورتبدینشد   هاآنی دودوبهمفاهیم مشترک از تناظر  دریافتنسعی 

محتروا تشر یل -ا در جردول هرد کره محتواهرا ر شرودمیبرای کل محور ایجاد  گذارینامام ان  هاناممراجعه به این 

 گامدر  ی مجدد شد تائید بازنگر منظوربه  در ادامه پیوستارها و عناوین محورها توس  اساتید این حوزه بازبینی و دهندمی

حتواهرا مبراز هسرتند و  در کدگرذاری شردهاستخراجحتوا ش ل گرفت؛ در این جدول اهدا ، مفاهیم م-بعد جدول هد 

ه ب سؤاالتراحی پرسشنامه اول متخصصان فراهم شد  طمحتوا ام ان -حاصل کدگذاری محوری  با تش یل جدول هد 

تحقیق، از پنج استاد این  بررسی روایی منظوربهطراحی شد  در این مرحله  9ش ل جمالت خبری طیف لی رت از صفر تا 

 هاسرؤال؟ آیرا دهدمیشش ؟ آیا اهدا  محتواها را پودهدمیضوع تحقیق را پوشش پرسیده شد: آیا محتواها مو سؤالسه 

 یپس از اجرراشد   واصالححکطی چند مرحله  سؤاالتتغییرات در اهدا ، محتوا و  درنهایت ؟دهدمیاهدا  را پوشش 

 یرلجهرت تحل یاپرسشنامه یمایشمتخصص و در بخش پ 15 مصاحبهبخش    درشد یینها سؤال 55یلوت پرسشنامه، پا

  کردندمتخصص شرکت  Q ،02عامل 
 

 مرحله دوم دلفی .1جدول

دلفی-اکتشافی روش  

حوزه یندانشگاه و فعاالن ا یداسات جامعه آماری  

 02 حجم نمونه

9ا تایی از صفر ت 12پرسشنامه محقق ساخت  طیف لی رت  ابزار  

 Qتحلیل عامل نوع  روش تحلیل

 

 موردمطالعهموردمطالعه  محدوده

اسرت کره روزگراری  10منطقره یعنری شهر تهران و محالت اطرا  آن  دهندهش لتمرکز این تحقیق بر هسته اولیه 

توسر   هراآنشد اما امروزه در حال از دست دادن ساکنین اصریل و جرایگزین شردن خودگردان اداره می کامالً صورتبه

 پذیر و مهاجرین و تغییر کاربری از مس ونی به انبار و فضاهای متروکه هستند اقشار آسیب

 



 1537                            ..       .تهران شهر کزمریم قد بافت ت ساکنین ازمهاجر بر موثر هایمؤلفه اکتشاف /و همکاران  امکلوج

 
 موردمطالعهمحدوده  .2شکل 

 

 هابحث و یافته

 لتحلیر .قررار گرفرت Qتر طی دو مرحله نهایی شد، در این مرحله مورد تحلیرل عامرل پیش کهآنپرسشنامه متخصص

 واسرتیلمن ) ی اسرتفررد هایدیردگاه گونره شناسریو  هانگرانی ها،سلیقه ،هاارزشتوانا جهت درک  یابزار یو،عامل ک

  شوندمی بندیطبقه دهندگانپاسخشوند،  بندیطبقه هاپاسخآن ه  جایبهمعمول  برخال  یل،تحل ینا در(  1999مگوایر، 

 شردهتش یل متخصصران از یاباشرد، از مجموعره شدهتش یل هاپرسش از ایمجموعهآن ه از  جایبهدر واقع هر عامل، 

 نسبت به موضوع دارند  ی مشترکیف ر یدگاهاست که د

 
 (2013تی اولری، )ک ،Qبندی الگوی ذهنی متخصصان به کمک تحلیل عامل دسته .1شکل 

 

  برایبررای  موردنظرمروردنظر  هایهرایدادهدادهداد داد اطمینان یابیم که آیا تعاطمینان یابیم که آیا تع  مسئلهمسئلهدر انجام تحلیل عامل ابتدا باید از این در انجام تحلیل عامل ابتدا باید از این : : کفایت حجم نمونه

 spss افزارافزارنرمنرمتلت در تلت در و آزمون بارو آزمون بار KMO از شاخصاز شاخص  ییعنعنیی  ییبدین منظور از دو روش آماربدین منظور از دو روش آمار   خیرخیر  یایا  انداندمناسبمناسب  عاملعامل  تحلیلتحلیل

 25/2از  ترکوچکمعناداری  اگراگر نیزنیز بارتلتبارتلت کرویتکرویت آزمونآزمون دردراست   قبولقابلو  6/2باالتر از  KMOعدد  .شودشودمیمیاستفاده استفاده 

 ه شد از آزمون بارتلت، این انتظار برآورد sig:0باشد تحلیل عاملی مناسب است که با دریافت نتیجه 
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 حجم نمونه یتکفا یبرا Bartletو  KMOآزمون  .2جدول

گیریاندازه کفایت نمونه KMOآزمون   651/2  

 

 آزمون کرویت بارتلت
Chi2 16/365  

 192 درجه آزادی

 2 معناداری

 

  عددعدد  ینیناا  ازآنجاکهازآنجاکهاست  است    شدهشدهاستفادهاستفاده  ی کرونباخی کرونباخآلفاآلفا  یبیبو محاسبه ضرو محاسبه ضر  ییثبات درونثبات درون  روشروش  پرسشنامه ازپرسشنامه از  یایییاییدر سنجش پادر سنجش پا

سبناسربمم  یایییاییاز پااز پا  سؤاالتسؤاالتکه که   یان نمودیان نمودبب  توانتوانمیمیاست، لذا است، لذا   آمدهآمدهدستدستبهبه 91/2  برابربرابر خورداربرخروردار  یینا ستندهسرتند  بر نین از روهمچنرین از رو   ه ش ش همچ

راد مشابه که با ت رار آزمون در اف صورتبدینه شد  جهت بررسی اعتبار پرسشنامه استفاد Test-Retest  بازآزمونبازآزمون-آزمونآزمون

 ی سان کسب شد  تقریباًنتایج 
 

 پرسشنامه یاییسنجش پا .3جدول

91/2 آلفای کرونباخ  

هاتعداد گویه  55 

 

این به این  است  شدهشناساییعامل  1متخصص،  02آن است که از مجموع  دهندهنشانها پس از چرخش تحلیل داده

ن بیشرتری وع دارنرد دسته قرار گرفتند  افراد در هر دسته دیدگاه مشترکی نسبت به موضر 1معنی است که متخصصان در 

، چهرارم 6/9وم ، عامرل سر1/10است  عامل دوم  6/15 )دسته اول متخصصان( واریانس تبیین شده مربوط به عامل اول

اسرت کره نشران  0/69های بعدی قرار دارند  درصد تجمعی کل عوامرل در رتبه 4/6و هفتم  1/6، ششم 4/8، پنجم 5/9

آن تف رات فردی است که مم ن است  %8/32 وداًحددهندگان مشترک بوده است و تف ر پاسخ %0/69 در حدود دهدمی

 وانسته استهای فردی باشد  این بدان معناست که واقعیت بیرونی وجود داشته و تو رغبت هایگرایشها، ناشی از آگاهی

 را ش ل دهد  هاآنو نظریات مشترک  دهندگان را به خود جلب کنداز تف ر پاسخ 0/69%
 

 عامل 7ی برا شده نییتب انسیوار کل مقدار .4جدول
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15.20326.01626.0165.20326.01626.0163.12515.62315.623

22.06710.33536.3512.06710.33536.3512.55212.76128.384

31.7058.52744.8781.7058.52744.8781.9359.67338.057

41.4277.13652.0151.4277.13652.0151.919.54847.605

51.2096.04358.0571.2096.04358.0571.6878.43556.04

61.1575.78663.8431.1575.78663.8431.3596.79462.834

71.0855.42769.271.0855.42769.271.2876.43669.27

عامل

مجموع مجذورات بارهای عاملیمقادیر اولیه
مجموع مجذورات بارهای 

عاملی  بعد از چرخش
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بهشرده و شرروع بره  به بعد ش ستهبه بعد ش ستهششم که در نمودار اس ری نیز مشخص است، خ  فرضی نمودار از عامل که در نمودار اس ری نیز مشخص است، خ  فرضی نمودار از عامل   طورطورهمانهمان شروع    شده و 

پنجم و ش  عامل اول بسیار بزرگ و معنادار است  عامل دوم، سوم، چهارم، پرنجم و شکندکندمیمیمسطح شدن مسطح شدن  بلقابرلشم شرم   عامل اول بسیار بزرگ و معنادار است  عامل دوم، سوم، چهارم،  نا معنرا و و   تعریفتعریفقا مع

 هستند هستند   کردنکردن

 
 نمودار اسکری .4شکل 

 

به و بار عاملی مربروط بره   شدهشدهدادهدادههای چرخش های چرخش ، جدول ماتریس داده، جدول ماتریس داده1جدول جدول  بوط  کدامهرکردامو بار عاملی مر ست بعرد از چررخش اسرت   هاهراآنآن  ازاز  هر چرخش ا عد از    ب

از  امهرکردصورت گرفت  به این معنی که در هرر سرتون،  یزان بار عاملییزان بار عاملیبندی متخصصان در هر دسته بر اساس مبندی متخصصان در هر دسته بر اساس مگروهگروه

ه بعردی همرین رونرد و برای گررو شدصا  داده بودند به آن گروه اخت _+22//33متخصصانی که دارای بار عاملی باالتر از 

قدار   ایرن مقردار شودشودمیمیآن عامل تبیین آن عامل تبیین   وسیلهوسیلهبهبهدرصد از واریانس متغیر درصد از واریانس متغیر   99بیانگر آن است که بیانگر آن است که   22//33  بار عاملیبار عاملیادامه پیدا کرد   ین م   ا

جتوجه به موارد فوق و جر  ست که بتوان بار عاملی را چشمگیر دانست  باست که بتوان بار عاملی را چشمگیر دانست  بااا  ایایاندازهاندازهبهبهاریانس تبیین شده، اریانس تبیین شده، وو عاملی، دول برار عراملی، توجه به موارد فوق و  بار  دول 

مان عامل اول کره همران  که ه قه طبقره عامل اول  سخاول پاسرخطب مل دوم از متخصرص و عامرل دوم از   11ست از سرت از دهندگان ادهندگان ااول پا صص و عا صص،متخصرص،  33متخ سوم ازعامرل سروم از  متخ مل    00  عا

ست  اسرت    شدهشردهتش یلتش یلاز دو متخصص از دو متخصص   هرکدامهرکداممتخصص، عامل پنجم و ششم متخصص، عامل پنجم و ششم   33متخصص، عامل چهارم از متخصص، عامل چهارم از  جاآنجرااز از ا کهئی کرهآن   ئی 

 د د ذ  شذ  شعامل یا دسته هفتم حعامل یا دسته هفتم ح  عمالًعمالًن نبود، ن نبود، همگهمگمتفاوت بود و های نفر بیستم های نفر بیستم پاسخپاسخ
 شدهدادههای چرخش ماتریس داده .5جدول 
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از هریک از متخصصان  9و  8یا  1و  2هایی با نمره برای یافتن الگوواره ذهنی مشترک متخصصان در هر عامل، پاسخ

بهسرپس برهگرردد  در آن عامل، که دارای ت رارهای نصف یا بیشتر در افراد سازنده آن عامل هستند انتخاب می   سؤاالتسرؤاالت  سپس 

صمتخصر  55برای تائید به برای تائید به   هاهاعنوانعنوان    شودشودمیمیهر عامل، عنوان پیشنهادی لحاظ هر عامل، عنوان پیشنهادی لحاظ   شدهشدهانتخابانتخاب ئه ص ارائره متخ ایرن عنراوین     شودشرودمیمیص ارا

ان و دوبراره پرسشرنامه متخصصر   پس از اجررایمانندمیهستند که باقی  سؤاالتیدا  و اه دهندمیمحتواها را تش یل 

 رسد ی سان کار در این مرحله به پایان می تقریباًرسیدن به جواب ی سان و یا 

ساکنین و عوامل موثر برر خرروج سراکنین و   عنوانعنوانبهبهدر هر طبقه در هر طبقه   شدهشدهاستخراجاستخراج  سؤاالتسؤاالتبر روی مفهوم اصلی بر روی مفهوم اصلی   گذاریگذارینامنام  ،،در انتهادر انتها خروج  بر  عوامل موثر 

نهشد ترا زمینره  متخصص اصالحمتخصص اصالح  چندمتخصصان انتخاب شد و توس  متخصصان انتخاب شد و توس    ازنظرازنظرراهبرد جهت حفظ و جذب ساکنین، راهبرد جهت حفظ و جذب ساکنین،  تا زمی برای ای بررای شد  ای 

مربروط بره دو گرروه  سؤاالتبا توجه به این ه از کاربران، فراهم شود  از کاربران، فراهم شود    سؤالسؤال  منظورمنظوربهبهمحتوای دوم محتوای دوم -تش یل جدول هد تش یل جدول هد 

الگروواره ذهنری  دیردگاه یرا بره پرنج درنهایتقائل بود،  هاآنتوان تفاوتی بین و نمی ندکنمیآخر به یک مضمون اشاره 

 شد  یافتهدست

 تأکید افتبر مش الت الگوی ذهنی اول که بیشترین آراء را به خود اختصا  داده است، ب دیدگاه اول؛ مش الت بافت:

و  یرکی، ترافسر ونبره واحرد م یرلاتومب یعدم دسترسرین، ساکن یازهاین تأمین عدم ازجمله  این دیدگاه مفاهیمی دارد

 هایتمانساخ یو نگهدار راتیتعم ینهبودن هز یمی، باالقد هایخانهدر  یزاتو تجه یالتتسه یطی، نبودمح هاییآلودگ

 نده، افرزایشیماباق تیبر جمع ینترک ساکن یمنف یروان ، اثربافت یرفتن حس تعلق با خروج صاحبان اصل ینب یمی، ازقد

  شودمیرا شامل  نشینانحاشیهو هجوم و فشار  یندر اثر ترک ساکن یجرم و ناامن

گفرهنگر  هایهاییهیهماماتوجه به بنتوجه به بنشامل مفاهیم: شامل مفاهیم:  :جومشارکتدیدگاه دوم؛ نگاه  ماعاجتمراع  ییفرهن له  هرر محلرهخاخرا  ییاجت هر مح   گیریگیریش لشر ل، ،   

له، در محلره،   بودجهبودجه  ینهینهراجع به نحوه هزراجع به نحوه هز  ینینساکنساکن  گیریگیریتصمیمتصمیم، ، قدرتمندقدرتمند  ییمردممردم  یینهادهانهادها صمیمتصرمیمدر مح جع راجرع   ینینساکنسراکن  گیریگیریت ه ه ببررا

سعه دم و توسرعه مرمر  ییه با هم اره با هم اراشتغال در محلاشتغال در محل  ییخرد براخرد برا  ییمنابع مالمنابع مال  تأمینتأمینیلگری، یلگری، دفاتر تسهدفاتر تسه  ی، وجودی، وجودخالخال  هایهایینینزمزم  ییکاربرکاربر دم و تو

 ی است ی است محلمحل  ییهاهاوکاروکارکسبکسب

و و   ینیناناناصالح قواصالح قوگذاری و مدیریت شهری، گذاری و مدیریت شهری، از دیدگاه متخصصان در حوزه سیاستاز دیدگاه متخصصان در حوزه سیاست دیدگاه سوم؛ تغییر در مدیریت شهری:

سدسردر در   ینیینیزآفرزآفرکردن فرهنگ باکردن فرهنگ با  یقی، نهادینهیقی، نهادینهتشوتشو  هایهاییاستیاستسس  ین، اعطاءین، اعطاءبه نفع ساکنبه نفع ساکن  ینینقوانقوان  ییدر اجرادر اجرا  یلیلتسهتسه   اندرکاراناندرکارانتتد

شهردارکرردن شرهردار  ینهینههزهز  دو برابردو برابر  یریرمثبت نظمثبت نظ  یضیضتبعتبع  ییاستراتژاستراتژ  یران، اعمالیران، اعمالو مدو مد حالت،محرالت،  ینیرندر ادر ا  ییکردن  های اهبردهرای رراز از   م ذب ذب ججراهبرد

اصول اصول   یتیتضمن رعاضمن رعا  ییخالخال  ییاهااهاورود به فضورود به فض  ییمردم برامردم برا  یقیقمهاجر و تشومهاجر و تشو  هایهایفرهنگفرهنگخردهخرده  پذیرشپذیرشهمچنین همچنین   است است   ساکنینساکنین

جرایی، اجررایخصوصخصوص  گذارانگذارانیهیهسرماسرما  ازاز  یانجی، استفادهیانجی، استفادهو مو م  گذارگذارسیاستسیاستبه به   گرگرمداخلهمداخلهو و   ییمجرمجر  یگاهیگاهدولت از جادولت از جا  ی، تبدیلی، تبدیلحفاظتحفاظت   ی، ا

  یتیرتهوهو  ناختناختی، شی، شجهانجهانو و   ییململ  یاسیاسدوباره به بافت با مقدوباره به بافت با مق  ، نگاه، نگاههاهازیرساختزیرساختو و   ییعمومعموم  ییفضاهافضاها  ی، بهبودی، بهبودبر ملک خالبر ملک خال  یاتیاتمالمال

له( و لره( و محمحخرد )خررد )  یاسیاسمقمق  دردر  توأمانتوأمان  یزییزیبرنامه ربرنامه ر  ی، انجامی، انجاممس ونمس ون  ییکاربرکاربر  یزانیزانمم  یم، حفظیم، حفظبافت قدبافت قد  فردفردمنحصربهمنحصربه  یتیتو شخصو شخص

   شهر(شهر(کالن )کالن )

قاتمرکب بره طبقرات  هایهایمحلهمحلهاز از   ساختار شهرساختار شهر  ییرییرتغتغبه مفاهیمی مانند به مفاهیمی مانند  دیدگاه چهارم؛ جذابیت توسعه جدید: به طب   گیریگیریش لشر ل  ی،ی،مرکب 

 پردازد پردازد میمی  قدرت و ثروت در خارج از بافتقدرت و ثروت در خارج از بافت  هایهایهستههسته  گیریگیریش لش لو و   باال شهرنشینیباال شهرنشینی  یدهیدهپدپد

شناس ماس ونت افرراد سرشرناس ماو و استقرار محل کار استقرار محل کار   متخصصانمتخصصان  ازنظرازنظردیدگاه پنجم؛ بهبود تصویر ذهنی:  فراد سر ندانننرد هنرمنردانس ونت ا ند هنرم در در   ن

شا، تماشراهاهراگالریگالریکافه کافه   اندازیاندازیراهراهمانند مانند   هاییهاییمحرکمحرک  ، ایجاد، ایجادشبانهشبانه  یاتیاتحح  ، تزریق، تزریقبافتبافت صخصوصر  هایهایخانهخانه، تما یتعریری، ی، خصو گاهیگراهجاجا  ففتعر   ی

ید ید جدجد  یریروومحله و ساخت تصمحله و ساخت تص  شانشانبازیابیبازیابییست موجب یست موجب نن  یگریگردر محالت ددر محالت د  کهکهآنآندر در   یفیتییفیتیکک  یجادیجاداا  ییبافت به معنبافت به معن  ییبرابرا  ییرقابترقابت

   شودشودمیمیدر ذهن ساکنین شهر در ذهن ساکنین شهر 
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که منجر به مهاجرت ی که بر عواملبندی کلی اول با عنوان علل ترک، بندی کلی اول با عنوان علل ترک، دستهدسته  کلی جای گرفتند دودستهاین پنج الگو در 

ستهدسرته  شرودمیساکنین شد، تمرکز دارد، الگوهای ذهنی گروه اول و چهارم معماران را شامل  نوان بندی کلری دوم برا عنروان د با ع لی دوم  بندی ک

 راهبردهای جذب ساکنین شامل دیدگاه دوم، سوم و پنجم است راهبردهای جذب ساکنین شامل دیدگاه دوم، سوم و پنجم است 
 

 متخصصان آراینتایج حاصل از تحلیل عامل و استخراج  .8 جدول

 
 

 گیریجهینت

  میامحررالت برروده نیرردر ا یو فرسررودگ دشرراهد تنررزل و رکررو نیمهرراجرت سرراکن لیرردر چنررد دهرره گذشررته برره دل

 دیرربرره نقرراط جد هیرراول یسرر ونت یاز نررواح یمهررم شررهر هررایکاربری جاییآن جابرره تبعبررهشررهروندان و  یجایبررهجا

مفاهیم مربوطهالگوی ذهنیشماره افراددیدگاهدسته

عدم دسترسی اتومبیل به واحد مس ونی 

ترافیک و آلودگی های محیطی 

عدم تامین نیازهای ساکنین

نبود تسهیالت و تجهیزات در خانه های قدیمی

باال بودن هزینه تعمیرات و نگهداری ساختمانهای قدیمی

از بین رفتن حس تعلق با خروج صاحبان اصلی بافت

اثر روانی منفی ترک ساکنین بر جمعیت باقیمانده

افزایش جرم و ناامنی در اثر ترک ساکنین

جریان وسیع مهاجرت از روستا به شهر و هجوم و فشار حاشیه نشینان

جذابیت توسعه جدید شهری

تغییر ساختارشهر از محله های مرکب به طبقاتی، ش ل گیری پدیده باالشهرنشینی

ش ل گیری هسته های قدرت و ثروت در خارج از بافت

توجه به بن مایه های فرهنگی اجتماعی خا  هر محله

ش ل گیری نهادهای مردمی قدرتمند

تصمیم گیری ساکنین راجع به نحوه هزینه بودجه

تصمیم گیری ساکنین راجع به کاربری زمین های خالی

وجود دفاتر تسهیلگری

تامین منابع مالی خرد برای اشتغال در محله با هم اری مردم و توسعه کسب و کارهای محلی

اصالح قوانین و تسهیل در اجرای قوانین به نفع ساکنین

نهادینه کردن فرهنگ بازآفرینی در دست اندرکاران و مدیران

اعطاء سیاست های تشویقی

اعمال استراتژی تبعیض مثبت نظیر دوبرابر هزینه کردن شهرداری در این محالت

پذیرش خرده فرهنگ های مهاجر و تشویق مردم برای ورود به فضاهای خالی ضمن رعایت اصول حفاظتی

تبدیل دولت از جایگاه مجری و مداخله گر به سیاست گذار و میانجی

استفاده از سرمایه گذاران خصوصی

اجرای مالیات بر ملک خالی

بهبود فضاهای عمومی و زیرساخت ها

نگاه دوباره به بافت با مقیاس ملی و جهانی

شناخت هویت و شخصیت منحصر به فرد بافت قدیم

حفظ میزان کاربری مس ونی 

انجام برنامه ریزی توامان در مقیاس خرد)محله( و کالن)شهر(

س ونت و استقرار محل کار افراد سرشناس مانند هنرمندان در بافت

ابی شان محله و ساخت تصویر جدید بازی

تزریق حیات شبانه

ایجاد محرکهایی مانند راه اندازی کافه گالری ها، تماشاخانه های خصوصی

تعریف جایگاه رقابتی برای بافت به معنی ایجاد کیفیتی در آن که در محالت دیگر نیست

ت
ت باف

ال
مش 

19, 12, 4, 15, 9, 13, 6

دیدگاه اول 

دسته اول 

علل مهاجرت

دیدگاه چهارم

1, 14,10

ت توسعه جدید
جذابی

دیدگاه سوم

17، 3 دیدگاه پنجم

ی
ت شهر

تغییر در مدیری

دسته دوم

راهبرد جذب

ت جو
نگاه مشارک

دیدگاه دوم

2، 7، 11

ی
صویر ذهن

بهبود ت

8، 16، 5، 18
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شرده، بره  یاساسر راتییرازنظرر کالبرد و عمل ررد دچرار مشر الت و تغ یسر ونت هیراول هایهسرته تدریجبه باعث شد

پرژوهش حاضرر بره دنبرال شناسرایی عوامرل مروثر برر  رفتنرد  شیسر ونت پر  یمحر تیرفیو افت ک یسمت فرسودگ

برروده اسررت  بررر اسرراس  در ایررن خصررو  بندی ذهنیررت متخصصررانو دسررتههررای جررذب افررراد ترررک سرراکنین و راه

آنچه از تحلیل عامل کیو پرسشنامه متخصصران بره دسرت آمرد، پرنج الگروی ذهنری در میران آنران مشرخص گردیرد  

  شدندتقسیم علل مهاجرت و راهبرد جذب  دودستهکلی خود به  بندیتقسیماین الگوها در 

شان نتایج ایرن تحقیرق نشران   یق ن ین تحق هددهردمیمینتایج ا عه دو عامرل مشر الت بافرت یعنری نیروهرای دافعره   د های داف نی نیرو فت یع ش الت با مل م بدأمبردأدو عا صد اذبره مقصرد ججو و   م به مق نییعنریاذ   یع

حالت محررالت ذابیت ذابیت ججرر یدجدیرردم شترین ، بیشررترین جد ست  را در مهرراجرت سرراکنین اصرریل داشررته اسررت    تأثیرتررأثیر، بی شته ا صیل دا ساکنین ا هاجرت  ش التی مشرر التی  مثالعنوانبررهرا در م م

قدیم همچون عدم دسترسری اتومبیرل بره واحرد مسر ونی در بافرت قردیم  فت  س ونی در با حد م به وا یل  سی اتومب یکازیرکهمچون عدم دستر شب ه دو وجرود شرب ه د  طر طر از جود  منظم دسترسری مرنظم دو و سی  ر ر ستر

حالت محررالت  ید، اجدیررد، ام شار ز طررر  دیگررر؛ فشررار جد گر؛ ف طر  دی شیناننشررینانحاشیهحاشیهز  مددرآمرردکمکم  هایهررایگروهگروهو و   ن قدیم در بافررت قرردیم   درآ فت  یکازیررکدر با س ونت سرر ونت و و   طر طر از

ید افراد سرشرناس در محرالت جدیرد  حالت جد شناس در م ش لو شر لافراد سر یده گیری پدیرده و  شینیبراال شهرنشرینیگیری پد گاز طرر  دیگر  باال شهرن طر  دی ج؛ همره ایرن عوامرل موجررراز  مل مو ین عوا مه ا ب ب ؛ ه

کردبا مقایسه محی  سر ونت خرود برا منراطق جدیرد احسراس عردم رضرایت کررد  قدیمقدیم  تتشد ساکنین بافشد ساکنین باف ضایت  عدم ر ساس  ید اح ناطق جد با م خود  س ونت  صمیتصرمی  ه وه وبا مقایسه محی   به م بره ت م 

ند خروج از بافرت بگیرنرد  فت بگیر سبت عردم مشرارکت سراکنین در محلره، تصرویر ذهنری منفری شرهروندان نسربت   خروج از با شهروندان ن فی  نی من صویر ذه له، ت ساکنین در مح شارکت  عه بافرت، عرببرعدم م فت،  دم دم ه با

 باشند باشند ییبر ترک ساکنین مبر ترک ساکنین م  تأثیرگذارتأثیرگذاروجود مدیریت متناسب با تغییرات در بافت، از عوامل دیگر وجود مدیریت متناسب با تغییرات در بافت، از عوامل دیگر 

به در پاسررخ برره  سخ  ساکنین،دیگررر تحقیررق مبنرری بررر دسررتیابی برره راهبردهررای جررذب و نگهداشررت سرراکنین،  سؤالسررؤالدر پا شت  جذب و نگهدا های  به راهبرد ستیابی  بر د نی  یق مب گر تحق شان نتررایج نشرران   دی تایج ن ن

هددهرردمیمی یقبررا تزریررق  د جاد، ایجررادشبانهشرربانه  یاتیرراتحح  با تزر ند ماننررد   هاییهرراییمحرکمحرک  ، ای ندازیانرردازیراهراهمان فه کافرره   ا شا، تماشرراهاهرراگالریگالریکا صخصوصرر  هایهایخانهخانه، تما ی ی خصو

نین تصویر محله را در ذهرن سراکنین شرهر بهبرود بخشرید  همچنرین   توانتوانمیمی شید  همچ بود بخ شهر به ساکنین  هن  قبرا تعریرف جایگراه رقر  توانتروانمیمیتصویر محله را در ذ گاه ر یف جای برای ی بررای ابتابتبا تعر ی 

تی در محله و ایجاد کیفیتری در  ندگی هندر محرالت دیگرر نیسرت و اسرتقرار محرل کرار و زنردگی هن  کهکرهآنآنمحله و ایجاد کیفی کار و ز حل  ستقرار م ست و ا گر نی حالت دی ندان، رمنردان، در م له را حلره را مم  شأنشرأنرم ح

کرد بازیررابی کرررد  یابی  مل عامررل   باز گذارتأثیرگررذارعا گاه دیگررر تقویررت نگرراه   تأثیر یت ن گر تقو شارکتمشررارکتدی ش لاسررت  چنانچرره بررا شرر ل  جوجوم با  چه  ست  چنان مگیری نهادهررای مردمررا های مرد ی ی گیری نهاد

کاربری زمینقدرتمنررد، سرراکنین در نحرروه هزینرره بودجرره و کرراربری زمین جه و  نه بود حوه هزی ساکنین در ن ند،  خالی، هررای خررالی، قدرتم صمیمتصررمیمهای  های آباشررند نیازهررای آ  گیرندهگیرندهت شند نیاز نان در نرران در با

   خواهد شدخواهد شد  تقویتتقویت  هاهادر آندر آنمیل به ماندن میل به ماندن   درنتیجهدرنتیجه، ، تأمینتأمینمحله محله 

تاترمدیریت تغییرمدیریت تغییربا با  ش لی کره در محلره در حرال شر لا حال  له در  که در مح ستگیری اسرتی  ند ماننرد   گیری ا بودبهبرودمان ضفضر  به یات ی، اجررای مالیرات موممرومعع  ییاهااهاف جرای مال ر ر ببری، ا

مالاعمرالامالک خالی و امالک خالی و  ستراتژاسرتراتژ  اع عتبعر  ییا بتمثبرت  ضضییتب بردو برابرر  ررییرنظنظ  مث   توانتروانمیمی، ، حالتحرالتمم  ننییراا  دردر  ییشهردارشرهردار  کردنکرردن  نهنرهییهزهز  دو برا

لوب برررای رسرریدن از وضررع موجررود برره وضررع مطلرروب  ضع مط به و جود  ضع مو سیدن از و گذارتأثیرگررذاربرای ر تاررفتررار  ییهاهرراقرارگاهقرارگاه  جادجررادییاا  بابررا    بودبررود  تأثیر فتبافررت  دردر  ییرف   وشوشرر  بابررا  با

ضاهافضراها  ییبازطراحبرازطراح  وو  افزاافزا  انانییمم  توسعهتوسعه ضاهافضراها  بهبره  توانتروانمیمی  ،،ییشهرشرهر  ییف سبمناسرب  ییف ملتعامرل  ییبرابررا  منا   ددییرجدجد  وو  ممییقدقرد  ننییاکناکنسسر  تعا

ستدسررت ضافضررا  ننییرراا    یافتیافتد جدواجررد  ددییرربابا  ف شدباشررد  ییتتررییففییکک  وا ستقراراسررتقرار  وو  جذبجررذب  دردر  کهکرره  با گذاریرگررذارتأثتأث  ددییررجدجد  ننییساکنسرراکن  ا شدباشررد  یر فعرفررع  بابررا    با   ر

لهمحلره  دردر  س ونتسر ونت    ییمحمح  مش التمش الت ستقراراسرتقرار  شاهدشراهد  توانتروانمیمی  مدتمردتمیانمیان  ییندنردییفرآفرآ  دردر  مح ماعاجتمراع  خا خرا   ییهاهراففییطط  ا ندماننرد  اجت   مان

   بودبود  بافتبافت  دردر  هاهااولیاولی  خانهخانه  وو  جوانجوان  ییهاهازوجزوج

 

 و قدردانیشکر ت

احبه ه وقت خود را برای مصربخصو  متخصصانی ک اندداشتهمقاله نقش  نیتدو که در یکسان از دانیموظیفه خود می

 تش ر کنیم یا ت میل پرسشنامه در اختیار ما گذاشتند 
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