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چکیده

پذیذٟٔ ٜبرشت اص ؿٟش ،فشایٙذی دیٙبٔیه اػت و ٝػٛأُ ٔختّفی ٔیتٛا٘ذ ثش آٖ تبحیش داؿت ٝثبؿٙذ .ایٗ حشوت ٌشٞٚی ،حبكُ ثشآیٙذ
٘ظشات  ٚتلٕیٕبت افشادی اػت و ٝرٟت دػتیبثی ث ٝسفب ٚ ٜأىب٘بت ثٟتش الذاْ ثٟٔ ٝبرشت ٔیوٙٙذ .دس ٕٞیٗ ساػتبٔ ،مبِ ٝحبهش ثب
ٞذف ثشسػی ػٛأُ ٔؤحش ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص تذٚیٗ ؿذ ٜاػت .سٚؽ تحمیك تٛكیفی ،تحّیّی  ٚؿبِٛدٌٔ ٜبِؼٔ ٝجتٙی ثش تىٕیُ
 390پشػؾ٘بٔ ٝدس ٔٙبًك ٞفتٌب٘ ٝؿٟش اٛٞاص ثٛد ٜاػت .ثٙٔٝظٛس تزضیٚٝتحّیُ دادٜٞب اص آٔبس تٛكیفی  ٚآٔبس اػتٙجبًی دس لبِت ٘شْ-
افضاسٞبی  Excel ٚ AMOS18 ،SPSS19اػتفبدٜؿذ ٜاػت .ثٙٔ ٝظٛس ؿٙبػبیی ؿبخقٞبی پظٞٚؾ ،وٕیت ٝتلٕیٌٓیشی
ٔتـىُ اص ٘ 10فش اص وبسؿٙبػبٖ  ٚكبحت٘ظشاٖ تـىیُ ؿذ  ٚػٛأُ تؤحیشٌزاس ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص دس  3دػت 13 ٚ ٝصیشٌشٜٚ
ؿٙبػبیی ٔ ٚذَػبصی ؿذ ٜاػت .رٟت تحّیُ دادٜٞبی ثذػت آٔذٜی حبكُ اص ٘ظشات وبسؿٙبػبٖ ،اص ٔذَ تحّیُ ػّؼّٔ ٝشاتجی فبصی
( )FAHPاػتفبد ٜؿذ ٜاػت .دس ساػتبی فشهی  ٝتحمیك ثب اػتفبد ٜاص هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ،ٖٛالذاْ ث ٝػٙزؾ ساثٌ ٝثیٗ ػٛأُ
التلبدی ،صیؼت ٔحیٌی  ٚارتٕبػی ثب پذیذٟٔ ٜبرشت ؿذ ٜاػت .یبفتٞٝبی پظٞٚؾ حبوی اص آٖ اػت و -1 :ٝؿبخق صیؼت ٔحیٌی
ثب أتیبص  0/507ثیـتشیٗ أتیبص سا اص رٟت تبحیشٌزاسی ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص داسد-2 .ؿبخق التلبدی ثب أتیبص  0/254دس ستج ٝثؼذی
لشاس داسد-3 .ؿبخق ارتٕبػی ثب أتیبص  0/240وٓتشیٗ ٔیضاٖ تبحیشٌزاسی سا ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص داسد -4 .تزضی ٚ ٝتحّیُٞبی
ٔؼبدالت ػبختبسی ٔذَ  AMOSرٟت پبػخٍٛیی ث ٝػ ٝفشهی ٝپظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝؿبخق التلبدی ( ،)C.R 2/014صیؼت
ٔحیٌی ( ٚ )C.R 4/816ارتٕبػی (ٞ )C.R 2/156ش وذاْ ثب ػٌح ٔؼٙبداسی  0/05ساثٌٔ ٝؼٙبداسی سا ثب ٟٔبرشت افشاد اص ؿٟش اٛٞاص
داس٘ذ  ٚثذیٗ تشتیت ٞش ػ ٝفشهیٌٔ ٝشح ؿذ ٜدس ایٗ پظٞٚؾ ٔٛسد تؤییذ لشاس ٔیٌیشد.
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پیطینه پضوهص

ٌٔبِؼبت ا٘ذوی ،دس صٔیٟٔ ٝٙبرشت اص ؿٟش  ٚتـخیق تؼییٗ وٙٙذٞ ٜبی ٟٔبرشت  ٚث ٝػجبستی ػٛأُ ٔٛحش ثش آٖ  ٚتئٛسی ٞبیی دس
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ثب سؿذ رٕؼیت  ٚثٝتجغ آٖ سؿذ ؿتبثبٖ ؿٟش٘ـیٙی  ٚؿٟش ٌشاییٙٔ ،بػجبت ارتٕبػی دس ؿٟشٞب دٌشٌٔ ٖٛیؿٛد  ٚسٚاثي ػٙتی ٌزؿتٝ
تحت تؤحیش ؿشایي پٛیبی ؿٟش٘ـیٙی ػؼت  ٚدٌشٌٔ ٖٛیٌشدد و ٝایٗ دٌشٌ٘ٛی ،ثبفت ؿجى ٝؿٟشٞب سا تحتت تتؤحیش لتشاس ٔتیدٞتذ
(كفبیی پٛس ٕٞ ٚىبساٖ .)146 :1390 ،اص ٔیبٖ پذیذٜٞبی ٔختّف رغشافیبیی ،پذیذ ٜرٕؼیت ثِ ٝحبٍ كفبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛخٛد ٕ٘بیتبٖتتشیٗ
ٔـخل ٝوّی ٞش ػشصٔیٙی اػت ،رٕؼیت ٘مٌ ٝػٌفی اػت و ٝتٕبٔی ػٙبكش دیٍش اص آٖ ؿىُ ٔیٌیش٘ذ ٔ ٚتتؤحش ٔتیؿت٘ٛذ .ثٙتبثشایٗ
رٕؼیت ٟٔٓتشیٗ ػٙلش اػبػی  ٚتحّیّی ٔ ٚتٕبیضوٙٙذٔ ٜىبٖ  ٚتـىیالت فوبیی اػت وٛٔ ٝهٛع اكّی رغشافیب سا تـىیُ ٔتیدٞتذ.
ٞش ٘ٛع ثش٘بٔٝسیضی  ٚتؼییٗ خئـیٞبی التلبدی  ٚارتٕبػی دس ػٌٛح ٔختّف ٘بحیٝایٌٙٔ ،متٝای ّٔ ٚتیٔ ،ؼتتّضْ آٌتبٞی اص وتٓ
ٚویف پذیذٜٞبی دٌٔٛشافیىی اػت .تغییشات اخیش دس اًالػبت  ٚاستجبًبت تىِٛٛٙطی ث ٝافضایؾ چـٍٕیش دس ادغبْ ٚ ٚاثؼتٍی ٔتمبثتُ
وـٛسٞب ،ثبصاسٞب ٔ ٚشدْ وٕه وشد ٜاػت (ٟٔ )Docquier & Schiff, 2008: 1برشت ٟٔٓتشیٗ ؿىُ تحشن ٔىتب٘ی رٕؼیتت
اػت  ٚیىی اص پذیذٜٞبی ٔ ٟٓرٕؼیتی ٔٛسدثحج رٕؼیت ؿٙبػبٖ ،پذیذٜی ٟٔبرشت ٘ ٚمُٚا٘تمبَ رٕؼیت اػتتٞ .شچٙتذ ربثتٝرتبیی
رٕؼیت اص ٔىب٘ی ثٔ ٝىبٖ دٌش سٚیذاد رذیذی ٘یؼت  ٚث ٝؿىُ اثتذایی ا٘ؼبٖ ثشای تؤٔیٗ غزا ٔ ٚىبٖ أٗ آٖ سا دس ً َٛلتشٖٞتب ثتٝ
ا٘زبْ سػب٘یذ ٜاػت .أب ثٔ ٝفٌ ْٟٛؼتشدٜی آٖ ،دس دٚسٜی ا٘تمبَ ربٔؼ ٝاص ٘ظبْٞبی ٔبلجُ كٙؼتی ث ٝكتٙؼتی ،حشوتتٞتبی وال٘تی اص
ٔٙبًك سٚػتبیی ث٘ ٝمبى ؿٟشی  ٚاص وـٛسٞبی تٛػؼ٘ٝیبفت ٝث ٝوـٛسٞبی تٛػؼٝیبفتت ٝكتٛست ٌشفتت ٝاػتت ،ثتًٝتٛسیوتٟٔ ٝتبرشت
ثٝكٛست یه ٔؼئّ ٟٓٔ ٝارتٕبػی دس رٟبٖ أشٚص ثٝحؼبة ٔیآیذ  ٚأشٚص ٜثٝػٛٙاٖ ٔٛهتٛػی پبیتذاس دس سؿتتٞٝتبی ػّت ْٛا٘ؼتب٘ی ٚ
ارتٕبػی تٛرٔ ٝؼئٛالٖ  ٚپظٞٚـٍشاٖ صیبدی سا رٟت تؼذیُ  ٚوٙتشَ آٖ ث ٝخٛد رزة  ٚرّت وشد ٜاػت (حؼتبْ ٔمتذْ ٕٞ ٚىتبساٖ،
 .)1 :2014اص ػٛیی دیٍش ،دس ٚالغ ٟٔبرشت ٔیتٛا٘ذ ٔٛرت تـىیُ ؿجىٞٝبی ارتٕبػی ؿٛد  ٚث ٝسفغ وبػتیٞبی ٟٔبستی ٔٛرٛد وٕه
ٕ٘بیذ .ث ٝخبًش ٌؼتشدٌی ٟٔبرشت دس د٘یبی أشٚص ٕٝٞ ،رٛأغ ثـشی ث٘ ٝحٛی ثب چتبِؾٞتبی ٔشثتٛى ثتٟٔ ٝتبرشت سٚثتٝسٞ ٚؼتتٙذ
ثًٛٝسیوٞ ٝیچٌبٟٔ ٜبرشت دس ػٌح ثیٗإِّّی ٔب٘ٙذ پبیبٖ لشٖ ثیؼتٓ  ٚاثتذای ٞضاس ٜرذیذ ٔیالدی پٛیبییٚ ،ػؼت ،ػٕك  ٚچتبِؾ سا
دس ثش٘ذاؿت ٝاػت ( .)Totomorn & Alicea، 2004: 15دس ػٛیی دیٍش رٟبٖ یؼٙی رٛأغ رٟبٖ ػ ْٛدس لشٖ ثیؼتتٓ ثتب ٚسٚد
ػّ ٚ ْٛوـفیبت رذیذ ،خلٛكبً دسصٔیٝٙی ثٟذاؿتی ٔیضاٖ ٔشئٚیش دس آٖٞب وبٞؾ  ٚسؿذ رٕؼیت افضایؾ یبفتٚ .سٚد كٙبیغ ٔ٘ٛتبط ٚ
ٌؼتشؽ ٌشایؾ ث ٝؿٟش٘ـیٙی ث ٝس٘ٚذ ٟٔبرشت ػشػت ثیـتشی داد (ٌٙزی.)2 :1376 ،
ثًٛٝسوّیٟٔ ،برشت دس وـٛسٞبی ٔٛػ ْٛث ٝرٟبٖ ػ ْٛثٝكٛست ٟٔبرشت ٘یشٚی ا٘ؼتب٘ی اص ٔٙتبًك وٕتتش تٛػتؼٝیبفتت ٝثتٙٔ ٝتبًك
تٛػؼٝیبفتٝتش اػت .ثذیٟی اػت دس ایٙزب ٔف ْٟٛتٛػؼ ،ٝاثؼبد وٕی  ٚویفی  ٚتٛػؼٝی التلبدی ،ارتٕبػی ،فشٍٙٞی  ٚػیبػی سا ؿتبُٔ
ٔیؿٛد .چٚ ٖٛر ٝغبِت ایٗ ربثٝربیی رٕؼیت اػبػبً ٟٔبرشت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی اػت ،اصایٗسً ٚجك ٘ظشیٌ ٝضیٙـی ثٛدٖ ٟٔبرشت ثیـتتش
٘یشٚی ا٘ؼب٘ی وبسآٔذ (اصِحبٍ فىشی  ٚثذ٘ی) دس ٔمٟٔ ِٝٛبرشت دس وـٛسٞبی رٟبٖ ػ ْٛربی ٔیٌیشد .دس ٔٛسد ایتشاٖ اٍِتٛی ٔتزوٛس
ٔیتٛا٘ذ ؿبُٔ ًیف ٌؼتشدٜای اص ٟٔبرشت اص سٚػتب ث ٝؿٟشٞبی وٛچه ٔ ٚتٛػي  ٚػپغ ٟٔبرشت اص ؿٟشٞبی ٔتٛػي ثت ٝؿتٟشٞبی
ثضسيتش  ٚدسٟ٘بیت ث ٝتٟشاٖ ٟٔ ٚبرشت الّیتی اص آٖٞب ث ٝخبسد اص وـٛس ؿٛد (اسؿبد ٕٞ ٚىبساٖ .)2 :1384 ،دس وـٛس ایشاٖ  ٓٞثٙتب ثتٝ
ٕٞیٗ دالیُ ٘ ٚیض اكالحبت اسهی  ٚغیشٟٔ ٜبرشت اص ػبَ  1335ؿذت ٔیٌیشد و ٝدس فبكّ ٝػبَٞبی  1335تتب  1355ثت ٝاٚد ختٛد
( 22/6دسكذ) ٔیسػذ .پغ اص ا٘مالة اػالٔی ٘یض ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝػیبػتٞبیی دس رٟت سفب ٜسٚػتتبییبٖ ا٘زتبْ ٌشفتت أتب ٟٔتبرشت
ثبص ٓٞس٘ٚذ ٔؼتٕش خٛد سا ًی ٕ٘ٛد (ٌٙزی .)42 :1376 ،اص آ٘زبیی و ٝدس سػب٘ٞٝبی رٕؼی  ٚافىبس ػٕٔٛی دس خٛصػتبٖ  ٚثٚ ٝیظ ٜؿٟش
اٛٞاص ایٗ ٍ٘شا٘ی اثشاص ٔیؿٛد و ٝرشیبٖ ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص دس ٔمبیؼ ٝثب رشیتبٖ ػىتغ آٖ لتٛت ثیـتتشی یبفتت ٝاػتت .دس ایتٗ
ٚهؼیت ث٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝأٛاد ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ثیـتش ؿبُٔ افشاد آٔٛصؽ دیذٜتشٔ ،زشةتش  ٚثب ػٌح آٔٛصؽ ٟٔ ٚبست ؿتغّی
ثبالتش ثشرؼتٔ ٝیٕ٘بیذ  ٚآٔبسٞبی ٔٛرٛد  ٚپظٞٚؾٞبی ٔؼذٚد ایٗ ٍ٘شا٘ی سا تب ا٘ذاصٜای تبییذ ٔیوٙذِ .زا ایٗ پظٞٚؾ ثب ٞذف ثشسػتی
ػٛأُ ٔؤحش ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص تذٚیٗ ؿذ ٜاػت .دس ٌٔبِؼٝی حبهش ،ػؼی ٌشدیذ ٜاػت تب ثتب ا٘تختبة ؿتبخقٞتبی ثبیؼتت ٝدس
صٔیٝٙی ػٛأُ ٔٛحش ثش ٟٔبرشت  ٚثب ٘ظشػٙزی اص ٘ 10فش وبسؿٙبع ثٔٛی ٌٔٙم ،ٝث ٝاِٛٚیتػٙزی ؿبخقٞبی تبحیشٌزاس ثش ٟٔبرشت اص
ؿٟش اٛٞاص پشداخت ٝؿٛد.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت از شهر با استفاده از مدل معادالت ساختاری و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی :شهر اهواز)
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حٛصٞ ٜبی ٔختّف ارتٕبػی  ٚالتلبدی ،كٛست ٌشفت ٝاػت .ثیـتش ٌٔبِؼبت دس صٔیٟٔ ٝٙبرشت اختلبف ث ٝػ ٝحٛصٟٔ ،ٜبرشت  ٚاثؼبد
فشٍٙٞیٟٔ ،برشت اص سٚػتب ث ٝؿٟش ٟٔ ٚبرشت ٘خجٍبٖ داؿتٝا٘ذ و ٝؿبیذ ٘مٌ ٝلٛت پظٞٚؾ حبهش ،ا٘تخبة ایٗ ٔٛهٛع ثبؿذ .دس ادأٝ
٘تبیذ تؼذادی اص تحمیمبت ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیٌیشد.
سئیغ دا٘ب دس ٌٔبِؼٝای و ٝدس ػبَ ( )1376ث ٝا٘زبْ سػب٘یذ ٜاػت ٘یشٚی اكّی  ٚتؼییٗ وٙٙذٟٔ ٜبرشت سا ا٘جبؿت ػشٔبی ٚ ٝث ٝد٘جبَ
آٖ تغییش ػبختبس تِٛیذ ،فمش ٘ ٚبٔٛص٘ٚی ٘بؿی اص آٖ دا٘ؼت ٚ ٝث ٝػمیذٚ ٜی اختالفبت ػبد ،ٜثخـی  ٚغیشػبختبسی ػٌح دػتٕضدٞب
ػبُٔ ٕٟٔی دس ایٗ صٔیٕ٘ ٝٙی ثبؿذ.
پبِٛد ( )1380دس ثشسػی پذیذٟٔ ٜبرشت ،ػّت ٞب  ٚسا ٜحُ ٞب دس ثخؾ وزٛس اص ؿٟشػتبٖ ٘ٛؿٟش ٔؼتمذ اػت و ٝػٛأُ ارتٕبػی ٚ
وٕجٛد یب فمذاٖ أىب٘بت صیش ثٙبیی  ٚػ ٛأُ التلبدی  ٚفشٍٙٞی تٛأٔبٖ دس ٟٔبرش فشػتی ٌٔٙمٔ ٝؤحش٘ذ .دس ایٗ ٌٔٙم ْ ٝٔ ٝتشیٗ
ٔؼؤِ ،ٝػذْ أىبٖ ٌزساٖ ػبدی ص٘ذٌی ٔ ٚؼیـت ٘ ٚجٛد اؿتغبَ  ٚدسآٔذ ٔیثبؿذ.
اػىٙذسی ( )1386پظٞٚـی ثب ػٛٙاٖ ٟٔبرشت دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ دس ٔٛسد ػٛأُ تبحیش ٌزاس ثش پذیذٟٔ ٜبرشت ا٘زبْ داد ٜاػت٘ .تبیذ
پظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔیداد و ٝدس ثشسػی ساثٌ ٝثیٗ ٟٔبرشت  ٚػٛادٛ٘ ،ع ؿغُ  ٚویفیت و ٝفشهیٞ ٝبی خشد ثشای ػٙزؾ ٔتغیش ٚاثؼتٝ
تحمیك ثٛد٘ذ ،ساثٌٔ ٝؼٙی داس ٚرٛد داؿت .فشهی ٝوالٖ تحمیك یؼٙی ساثٌ ٝثیٗ ٟٔبرشت  ٚتٛػؼ ٝارتٕبػی ؿٟش ٌشٌبٖ ثب ػٌح ٔؼٙی
داسی ثبال  ٚهشیت ٕٞجؼتٍی  r =+ 0/440تؼییٗ ٌشدیذ  ٚهشیت تؼییٗ ث ٝدػت آٔذ ٜدس تحّیُ سٌشػی٘ٛی ایٗ دٔ ٚتغیش 0/182
٘ـبٖ دٙٞذ ٜتجییٗ  18/2دسكذ تغییشات ٔتغیش ٚاثؼت( ٝتٛػؼ )ٝثش ٟٔبرشت ثٛد ٜاػت.
اثشاٞیٓ صادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( )1390پظٞٚـی ثب ٞذف پیثشدٖ ث ٝػُّ ٟٔبرشت اص ؿٟش ٘ٛسآثبد ا٘زبْ داد٘ذ.یبفتٞ ٝبی تحمیك ػال ٜٚثش
ایٙىٕ٘ ٝبیبٍ٘ش ساثٌ ٝثیٗ وٕجٛد خذٔبت ث ٝػٛٙاٖ اٍ٘یض ٜػٕذ ٜدس ٟٔبرشفشػتی سٚػتبٞبی ٔٛسد ٌٔبِؼ ٝاػت ،ثّى٘ ٝمؾ ٔٛحش فبكّٚ ٝ
دػتشػی اص ؿٟش سا دس وٕجٛد خذٔبت سٚػتبیی ٘ ٚتیزتب ٟٔبرشت ٔحشص ٔی ػبصد.
صاٞذ صاٞذا٘ی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1390دس تحمیمی ػؼی دس ثشسػی ٔیضاٖ سهبیتٕٙذی اص ٟٔبرشت ٟٔبرشاٖ ؿٟش ٘ٛس آثبد ٕٔؼٙی داؿتٚ ٝ
 ٓٞچٙیٗ ٘ؼجت آٖ ثب دیٍش ػٛأُ التلبدی ،ارتٕبػی  ٚرٕؼیتی داؿت ٝاػت .دس تحّیُ سٌشػی ٖٛچٙذٔتغیش٘ ٜیض پٙذ ػبُٔ داؿتٗ
الٛاْ دس ٔملذ ،أىب٘بت آٔٛصؿی ٔملذ ،أىب٘بت ثٟذاؿتی ٔملذ ،دسآٔذ  ٚسفتبس ٔشدْ ؿٟش ٔجذا ثش ٔتغیش سهبیتٕٙذی ٟٔبرشاٖ
ثیـتشیٗ تبحیش سا داؿتٙذ.
ٌٔبِؼِٛ ٝس ٕٞ ٚىبساٖ ( )2009ثش سٚی  16وـٛس ػو ٛػبصٔبٖ ٕٞىبسیٞبی التلبدی ٘ـبٖ دٙٞذ ٜتبحیش ٔؼٙیداس ٔتغیشٞبی دسآٔذ ،
رٕؼیت  ٚػٛأُ رغشافیبیی ثش ٟٔبرشت ثٛد ٜاػت .دس اٍِٛی اسائ ٝؿذ ٜتٛػي ٔحممبٖ ؿبخق ٞبی ویفیت ص٘ذٌی ثش ٟٔبرشت تبحیش
ٔؼٙیداسی ٘ذاؿت ٝاػت.
ثٔ ٚ ًٙیتشا ( )2011ث ٝثشسػی احش ٟ٘بدٞبی وـٛس ٔجذا ثش ػٌح ٟٔبس ٟٔبرشاٖ دس آٔشیىب پشداختٙذ .دس ایٗ ٌٔبِؼ ٝاص ٔ 15تغیش ٟ٘بدی
ثشای ثشسػی احش ویفیت  ٚحجبت ٟ٘بدٞب ثش ػٌح ٟٔبست ٟٔبرشاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تؼذاد ٟٔبرشاٖ دس آٔشیىب اػتفبد ٜؿذ ٜاػت٘ .تبیذ ایٗ
ٌٔبِؼ٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ ٔتغیشٞبی حجبت ػیبػی دِٚت ،ؿىُ ػشٔبیٌٝزاسی دس وـٛسٞبی ٔجذا ثًٛ ٝس لبثُ تٛرٟی ثش رشیبٖ ٟٔبرشت ثٝ
آٔشیىب تبحیش داسد.
وِٛیش ٕٞ ٚىبساٖ ( )2012دس تحمیك خٛد دسثبسٜی ػٛأُ ٔٛحش ثش ا٘تمبَ ػشٔبیٟٔ ٚ ٝبرشت ث ٝوـٛسٞبی ٔشاوؾ ،اِزضایش  ٚت٘ٛغ
دسیبفتٙذ و ٝاحتٕبَ ٚسٚد ػشٔبی ٝث ٝایٗ وـٛسٞب تٛػي ٟٔبرشاٖ چشخـی ٘ؼجت ثٟٔ ٝبرشاٖ ٔؼىٛع دائٕی ثیؾتش اػت.
ٍ٘ٔٛب ٕٞ ٚىبساٖ ( ) 2013ث ٝثشسػی ػٛأُ ٔٛحش ثش تلٕیٕبت ٟٔبرشتی ٟٔبرشاٖ ٔبٞش  ٚچشایی ٟٔبرشت وبسٌشاٖ ٔتخلق اص
وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٔ ٚ ٝب٘ذٖ ًٛال٘ی آٖٞب دس خبسد ،ػّیسغٓ ٘یبص ٔجشْ ایٗ وـٛسٞب ث ٝپشػ ُٙثب تخلق ثبال پشداختٙذ٘ .تبیذ ایٗ
پظٞٚؾ حبوی اص آٖ ثٛد و ٝیه ساثٌ U ٝؿىُ ٚاسا٘ ٝثیٗ ٔیضاٖ ٟٔبرشت ٔتخللبٖ ،تفبٚتٞبی دػتٕضدی ٌٓٞ ٚشایی دسآٔذی ثب
وـٛسٞبی ٔملذ سا ٘ـبٖ داد.
سیجیبسٕٞ ٚ ٚىبساٖ (ٚ ) 2013هؼیت ٟٔبرشت ٔتخللبٖ حٛص ٜثٟذاؿت  ٚپضؿىی سا دس وـٛس پشتغبَ ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ٘ .تبیذ ایٗ
پظٞٚؾ حبوی اص آٖ اػت و ٝثشخی اص ٟٔبرشتٞبی حٛص ٜپضؿىی وـٛس پشتغبَ ٔخُ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ سؿت ٝپشػتبسی  ٚد٘ذاٖ پضؿىبٖ
ث ٝدِیُ یبفتٗ ؿغُ ،دػتٕضدٞبی پبییٗ دس حٛصٜٞبی دِٚتی  ٚخلٛكی ،ػٍٙیٙی حزٓ وبس ،پبداؽ غیشٔتٙبػت ثب ػّٕىشد  ٚدٚسٕ٘بی
ؿغّی هؼیف كٛست ٔیٌیشد.
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ٟٔ-1برشت دائٕی :ث ٝآٖ دػت ٝاص ٟٔبرشتٞب ٌفتٔ ٝیؿٛد و ٝسٚػتبییبٖ ث ٝدالیُ ثؼیبس ،سٚػتب  ًٗٛٔ ٚختٛد سا تتشن وتشد ٚ ٜثتشای
ٕٞیـ ٝثب خب٘ٛاس خٛد ث ٝؿٟشٞب ٔیس٘ٚذ  ٚدس آ٘زب اػىبٖ ٔییبثٙذ و ٝدس ثیـتش ٔٛاسد ثب تشن فؼبِیت وـبٚسصی ٕٞشا ٜاػت.
ٟٔ -2تتبرشت فلتتّیٔ :فٟتتٟٔ ْٛتتبرشت چشخـتتی یتتب فلتتّی ثتتشای اِٚتتیٗ ثتتبس دس دٞتتٝی  1970ثیتتبٖ ؿتتذ (ػتتّٕب٘ی ٕٞ ٚىتتبساٖ،
 .)112 :1390اٌشچتت ٝلجتتُ اص آٖ تتتٛداس ٚثتتًٝتتٛس ٌتتزسا ثتت ٝآٖ اؿتتبسٜوتتشد ٜثتتٛدٟٔ .تتبرشت فلتتّی تفتتبٚتٞتتبیی ٘یتتض ثتتب ػتتبیش ا٘تتٛاع
ٟٔتتبرشت داسد .ایتتٗ ٘تتٛع ٟٔتتبرشت ،تتتبحیش ثیـتتتشی سا دس ؿتتىٛفبیی  ٚپیـتتشفت  ٚتٛػتتؼٙٔ ٝتتبًك سٚػتتتبیی داسد (رٕؼتتٝپتتٛس ٚ
ٕٞىتتبساٖ٘ .)114 :92 ،ظشیتت ٝأٟ َٚتتبرشت  ٚؿٟش٘ـتتیٙی دس وـتتٛسٞبی دسحتتبَتٛػتتؼٔ ٝتتذَ ٔتتبصاد ٘یتتشٚی وتتبس اػتتت .دس ایتتٗ
ٔتتذَ فتتشم ٔتتیؿتتٛد وتت ٝد ٚثختتؾ دس التلتتبد دسحتتبَتٛػتتؼٚ ٝرتتٛد داسد :یىتتی ثختتؾ ػتتٙتی سٚػتتتب  ٚدیٍتتشی ثختتؾ ٔتتذسٖ
ؿٟشی ).(Zhang & shunfeng, 2003: 391
ا٘ٛاع ٟٔبرشت پیتشػ ٖٛث ٝؿشح صیش اػت:
ٟٔبرشت اثتذایی :ایٗ ٘ٛع ٟٔبرشت ث ٝایٗ ٔٙظٛس كٛست ٔی ٌیشد و ٝافشاد لبدس ث ٝادأ ٝص٘ذٌی دس ٔحیي خٛد ٘جٛد ٚ ٜثشای ادأ ٝص٘ذٌی
خٛد ث ٝػشصٔیٗ دیٍش ٟٔبرشت ٔیوٙٙذ.
ٟٔبرشت ارجبسی :دس ایٗ ٟٔبرشت ربثٝربیی  ٚا٘تمبَ ٔشدْ ثٚٝػیّٝی دِٚت یب ٘یشٞٚبی ػیبػی التلبدی  ٚثبالرجبس كٛست ٔیٌیشد.
ٟٔبرشت اختیبسی :ایٗ ٟٔبرشت ثب ا٘تخبة افشاد  ٚثباٍ٘یض ٜیبفتٗ چیضٞبی رذیذ  ٚثٟجٛد ص٘ذٌی فشد كٛست ٔیٌیشد.
ٟٔبرشت تٛدٜای یب رٕؼی :رشیبٖٞبی ٟٔبرشت فشآیٙذی اػت و ٝافشاد ٟٔبرش آٖ سا ثٝػٛٙاٖ اٍِٛی ا٘تمبَ  ٚربثتٝرتبیی ختٛد دس ٘ظتش
ٔیٌیش٘ذ (حؼبْ ٔمذْ ٕٞ ٚىبساٖ.)2 :2014 ،
٘ظشیٞٝبی ٔختّفی دس خلٛف ٟٔبرشت ٔٛسداؿبس ٜلشاسٌشفت ٝاػت و ٝدس رذ )1( َٚث ٝثشخی اص آٖٞب اؿبسٔ ٜیؿٛد:
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اصرّٕٔ ٝؼبئّی و ٝثب تٛر ٝث ٝس٘ٚذ س ٚث ٝتضایذ ؿٟش٘ـیٙی وـٛسٔ ،یثبیؼت دس ػبٔب٘ذٞی  ٚتحمك پبیذاسی تٛػؼ ٝارتٕبػی ؿتٟشٞبی
ثضسي ٔٛسدتٛر ٝرذی لشاس ٌیشد ،ؿٙبخت  ٚدسن چٍتٍ٘ٛی ٔىب٘یؼتٓ ٟٔتبرشت اػتت (كتفبیی پتٛس ٕٞ ٚىتبساٖ .)93 :1387 ،پذیتذٜ
ٟٔبرشت دس وـٛسٞبی تٛػؼٝیبفت ٓٞ ٚ ٝدس وـٛسٞبی دسحبَ تٛػؼٚ ٝرٛد داسدِ ،یىٗ ٘ٛع ٔ ٚبٞیت ایٗ ٘ٛع ٟٔبرشتٞب ٔتفتبٚت اػتت.
رض دس ٔٛسد ٟٔبرشتٞبی ارجبسی و ٝدس احش ٔؼبئُ ػیبػی یب حٛادث كٛست ٔیٌیشد .دس ٞش ٟٔبرشت ثٔ ٝجذأ ٔ ٚملذ تؼتذادی ػٛأتُ
ایزبدوٙٙذٚ ٜرٛد داسد.
دس خلٛف ػٛأُ ٔؤحش ثش رشیبٖ ٟٔبرشت دس یه تمؼیٓثٙذی وّی ث ٝدٚدػت ٝدافؼ ٚ ٝربرث ٝتمؼتیٓ ٔتیؿتٛد .ایتٗ ػٛأتُ ثتب اثؼتبد
التلبدی ،ارتٕبػی ،ػیبػی  ٚتخللی استجبى داس٘ذ (ؿبٜآثبدی ٕٞ ٚىبساٖ .)43 :1393 ،تؼشیف پزیشفتتٝؿتذ ٚ ٜرتبٔغ ثتشای ٟٔتبرشت
ٚرٛد ٘ذاسد .تؼشیفٞب دس ایٗ ٔٛسد اغّت ٔج ،ٟٓثحجثشاٍ٘یض یب ٔتٙبلن اػت  ٚایٗ سیـ ٝدس ایٗ حمیمت داسد و ٝاػتفبد ٜاص ٚاطٟٔ ٜبرشت
اص وـٛسی ث ٝوـٛسی دیٍش  ٚیب حتی دس ٖٚیه وـٛس ٘یض ٔتفبٚت اػت (صسلب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ.)9 :1396 ،
تبث ٝحبَ تؼشیف ٔختّفی اص ٟٔتبرشت ؿتذ ٜاػتت وت ٝدس ایٙزتب ثت ٝروتش چٙتذ ٕ٘٘ٛت ٝاص آٖ ثت ٝؿتشح صیتش ثؼتٙذٔ ٜتیؿتٛدٞ :شٌ٘ٛتٝ
حشوت  ٚربث ٝربیی ٔىب٘ی رٕؼیت ثٞ ٝش ٔٙظٛس ،ثٞ ٝش ٞذف ،ثتٞ ٝتش ٔتذت  ٚثتٞ ٝتش فبكتّٟٔ .ٝتبرشت یؼٙتی ربثتٝرتبیی افتشاد یتب
ٌشٞ ٜٚب ؤ ٝتوٕٗ تغییش دائٕتی یتب ٘یٕت ٝدائٕتی ٔحتُ ػتى٘ٛت دائٕتی اػتت (ثیته ٔحٕتذی ٕٞ ٚىتبساٖ .)28 :1389 ،اٚست ِتی
ٟٔبرشت سا تغییتش دائٕتی یتب ٘یٕت ٝدائٕتی ٔؼتىٗ ثتذٞ ٖٚتیچ ٔحتذ ٚدیتی دس ٔتٛسد فبكتّ ٝحشوتت ٔ ٚبٞیتت ارجتبسی یتب اختیتبسی
ٟٔبرشت ٕٞ ٚچٙیٗ ،ثتذٞ ٖٚتیچ تٕتبیضی ثتیٗ ٟٔتبرشت داخّتی  ٚختبسری ٔتیدا٘تذ (صسلتب٘ی ٕٞ ٚىتبسأٖٟ .)9 :1396 ،تبرشت ثتٝ
ٔؼٙبی ػبْ وّٕ ٝػجبست اػتت اص تتشن ػتشصٔیٗ اكتّی  ٚػتبوٗ ؿتذٖ دس ػتشصٔیٗ دیٍتش ثتًٝتٛس دائتٓ ٛٔ ٚلتت ِٚتی ثتٔ ٝؼٙتبی
اخق وّٕ ٝوٟٓٔ ٝتشیٗ ٘ٛع تحشن رٕؼیتت ٔتیثبؿتذ ،ػجتبست اػتت اص ربثتٝرتب ؿتذٖ دػتتٝرٕؼتی یتب ا٘فتشادی ا٘ؼتبٖ ثتًٝتٛس
دائٓ ثذ ٖٚللذ ثبصٌـت ثٔ ٝجذأ (رٛاٖ.)306 :1383 ،
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رذٟٓٔ -1 َٚتشیٗ ٘ظشیٞٝب دس صٔیٟٔ ٝٙبرشت
دیدگاهها

نظزیهها

ٟٔبرشت پذیذٜای چٙذ ثؼذیؼت و ٝسیـٝای ًجمبتی داسد  ٚػُّٞبی آٖ اص ٘تبیزؾ رذا پزیش ٘یؼت .دس ایٗ دیذٌبٟٔ ،ٜبرشت ٘بؿی اص تٛػتؼٝ
٘بثشاثش دس ٘ظبْ ارتٕبػی اػت وٟٓٔ ٝتشیٗ ٔظٟش آٖ ،تٛػؼ٘ ٝبٔٛص ٖٚػشٔبیٝداسی اػت (ؿبٜآثبدی ٕٞ ٚىبساٖ.)43:1393،

توبد
ػیؼتٕی

2

پذیذٟٔ ٜبرشت سا دس ساثٌ ٝثب ػٛأُ ػبختبسی  ٚتغییشات ػبختبسی ٔٛسدثشسػی  ٚتجتیٗ لتشاس ٔتیدٞتذً .شفتذاساٖ ایتٗ ٘ظشیتٟٔ ،ٝتبرشت سا
ثٝكٛست فشآیٙذی دس ٘ظش ٔیٌیش٘ذ و ٝدس ػٌٛح ٔختّف ٘ظبْ ارتٕبػی اتفبق ٔیافتذ (سثب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ.)95:1390،

ٚاثؼتٍی

3

ٟٔبرشت اص یهػٔ ،ٛؼّ َٛتٛػؼ٘ ٝبثشاثش ثیٗ ٔٙبًك ٔختّف اػت ٚ ،اص ػٛیی دیٍش ایٗ رشیبٖ ٔٛرت ٌؼتشؽ  ٚتؼٕیك ٘بثشاثشی ثیٗ ٔٙبًك
ٔختّف ٔیؿٛد .آٖٞب ػمیذ ٜداس٘ذ ػُّ ٟٔبرشت سا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝوّی اص پیبٔذٞبی آٖ رذا وشد (اسؿبد ٕٞ ٚىبساٖ.)111:1384،

رزة  ٚدفغ

4

ػٛأُ ٔیب٘ی

ثش اػبع ایٗ ٘ظشی ،ٝافشاد دس ثیـتش ٚلتٞب ثش احش ػبُٔٞبی رزاة ٘مٌٞٝبی ٟٔبرشپزیش  ٚػبُٔٞبی دفغ وٙٙذ٘ ٜمٌٞٝبی ٟٔبرش فشػتت،
ٔجبدست ثٟٔ ٝبرشت ٔیوٙٙذٌٔ .بثك ثب ایٗ ٘ظشیٔ ٝزٕٛػٝای اص ػُّ  ٚػٛأُ ٔحیٌی دس ٚ ٖٚثشٔ ٖٚتشصی ثت ٝػٙتٛاٖ ػّتُ وــتی ٚ
سا٘ـی ،ث ٝتغییش س٘ٚذٌ ،ؼتشؽ  ٚتذأٟ ْٚبرشت ػشٔبیٌ ٝزاساٖ اص یه وـٛس  ٚیب یه ٌٔٙمٔ ٝیا٘زبٔذ (وٞٛی ٕٞ ٚىبساٖ.)102 :1392 ،
است .اعِ .ی ربٔؼٝؿٙبػی اػت و ٝػٛأُ صیش سا دس تلٕیٌٓیشی ثشای ٟٔبرشت ٔؤحش دا٘ؼت ٝاػت :ػٛأُ ٔشتجي ثب ٌٔٙمٔ ٝجذأ ٟٔتبرشت-
ػبُٔ ٔشتجي ثب ٌٔٙمٔ ٝملذ ٟٔبرشت -ػٛأُ دخبِت وٙٙذ ٚ ٜػٛأُ ؿخلی و ٝدسایٗثیٗ ػٛأُ ؿخلی ثٛٞ ٝؽ ،آٌبٞیٞبی ارتٕبػی،
تٕبعٞبی فشدی ،داؿتٗ آؿٙب دس ؿٟش  ...ٚاؿبسٔ ٜیوٙذ (.)Hagen-zanker,2008,9

ساٜحُٞبی ٔحّی

ٔب٘ذٖ

ٟٔبرشت

فٟشػت
ساٜحُٞب

ساٜحُٞبی خبسد اص
ٔحُ

ًشح ٔؼئّٝ

ػٛأُ ٔحیي

تلٛیش ٔ -1ذَ تلٕیٓ ث ٝحشوت یب ٔب٘ذٖ فِٛش
1- Migration Functional Theory
2- Migration Systemic Theory
3- Migration Dependence Theory
4- Pull and Push Theory

شماره بیستودوم /سال ششم /زمستان 1396

تلٕیٓ

ٔمبیؼ ٝثٟتشیٗ
ساٜحُٞبی ٔحّی
 ٚخبسد اص ٔحّی

عوامل فشدی

مطالعات محیطی هفت حصار

سا٘ٚـتبیٗ اص پیـٍبٔب٘ی اػت وٛٔ ٝهٛع ٟٔبرشت سا ٔٛسدتٛر ٝلشاس داد ٚ ٜلٛاػذی ثذیٗ ؿشح ثشای ٟٔبرشت ٔـخق وشد ٜاػت:
-1ػٛأُ التلبدی ٟٔٓتشیٗ ػبُٔ ثشاٍ٘یض٘ذٟٔ ٜبرشتٞبػت ،اٌشچ ٝػٛأُ ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی دیٍشی ٘یض ٔؤحش ٚالغ ٔیؿ٘ٛذ.
-2دس اغّت ٔٛاسد ٟٔبرشت ثٝكٛست ٔشحّٝای اتفبق ٔیافتذ یؼٙی ٟٔبرشت اص سٚػتب ث ٝؿٟشٞبی ٘ضدیهتش  ٚوٛچهتش  ٚػپغ ثٝ
ؿٟشٞبی ثضسيتش  ٚلٌتٞبی كٙؼتی  ٚخذٔبتی ا٘زبْ ٔیٌیشد (ص٘زب٘ی.)131 :1380 ،
-3ػال ٜٚثش رشیبٖ غبِت ٟٔبرشت اص سٚػتب ث٘ ٝمبى ؿٟشی  ٚاص ؿٟشٞبی وٛچه ث ٝثضسي رشیبٖ ٚاسٝ٘ٚای اص ٟٔبرشت اص ؿٟشٞب ثٝ
٘مبى سٚػتبیی ٚرٛد داسد.
-4ساثٌٝی ٔؼتمیٕی ثیٗ استجبًبت ٟٔ ٚبرشت ٚرٛد داسد.
-5ؿذت ٟٔبرشت ثیٗ د٘ٚمٌ ٝثبفبكّ ٝآٖ د ٚساثٌٔ ٝؼىٛع داسد (ارا٘ی ٕٞ ٚىبساٖ.)91 :1392 ،
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وبسوشدٌشایی

1

وبسوشدٌشایبٖ ٔؼتمذ٘ذ و ٝتٕبْ ٘یبصٞبی ارتٕبػی دس چبسچٛة ٘ظبْٞبی ارتٕبػی آٔٛختٔ ٝیؿ٘ٛذ .دسن ٘بٕٞبٍٙٞیٞبی ثیٗ خلبئق فشد ٚ
٘ظبْ ارتٕبػی ٔٙزش ثٟٔ ٝبرشت ؿخق رٟت وبٞؾ ٘بٕٞبٍٙٞیٞبی ػبختبسی ٔیؿٛد (ِٟؼبئی صاد.)50،1386،ٜ

مسعود صفاییپور ،یوسف محلی

فزضیههای تحقیق

روش تحقیق

مطالعات محیطی هفت حصار
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پظٞٚؾ حبهش ثٝػٛٙاٖ یه ٌٔبِؼٝی وبسثشدی  ٚثب سٚیىشد تٛكیفی-تحّیّی ا٘زبْؿذ ٜاػت .ثشای تزضیٚٝتحّیُ دادٜٞب اص آٔبس
تٛكیفی  ٚآٔبس اػتٙجبًی دس لبِت ٘شْافضاسٞبی  Excel ٚ AMOS18 ،SPSS19اػتفبدٜؿذ ٜاػت .ثٙٔ ٝظٛس ؿٙبػبیی ؿبخقٞبی
پظٞٚؾ ،وٕیت ٝتلٕیٌٓیشی ٔتـىُ اص ٘ 10فش اص وبسؿٙبػبٖ  ٚكبحت٘ظشاٖ تـىیُ ؿذ  ٚػٛأُ تؤحیشٌزاس ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص
دس  3دػت 13 ٚ ٝصیشٌش ٜٚؿٙبػبیی ٔ ٚذَػبصی ؿذ ٜاػت .رٟت اسصؽٌزاسی ؿبخقٞب ٌٛ ٚیٞٝبی پظٞٚؾ اص تىٙیه تحّیُ ػّؼّٝ
ٔشاتجی فبصی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .آٔبس تٛكیفی دسثشٌیش٘ذ ٜدسكذ فشاٚا٘ی ٔتغیشٞبی رٕؼیت ؿٙبختی ٞؼت  ٚآٔبس اػتٙجبًی ؿبُٔ
آصٖٔٞٛبی سٚایی ٔ ٚذَ ٔؼبدالت ػبختبسی 1ثشای آصٔ ٖٛفشهیٞٝبٔ ،یثبؿذ .ربٔؼ ٝآٔبسی پظٞٚؾ ؿبُٔ ؿٟش٘ٚذاٖ ػبوٗ ٔٙبًك
ٞفتٌب٘ ٝوالٖؿٟش اٛٞاص ٔیثبؿذ و ٝث ٝسٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی احتٕبِی (ث ٝسٚؽ تلبدفی ػبد )ٜدس ٌٔٙمٞ ٝفت ٌب٘ ٝؿٟش اٛٞاص تٛصیغؿذٜ
اػت و ٝاص ًشیك فشٔ َٛوٛوشاٖ حزٓ ٕ٘ 390 ،ٝ٘ٛتؼییٗ ؿذ .ثشای تذٚیٗ ادثیبت تحمیك ثٌٔ ٝبِؼٙٔ ٝبثغ وتبثخب٘ٝای ؿبُٔ وتت ٚ
ٔمبالت ٔشثٛى ثٛٔ ٝهٛع تحمیكٌٔ ،بِؼٙٔ ٝبثغ ایٙتش٘تی ،پشػؾ اص اػبتیذٔ ،ـبٚس  ٚكبحت٘ظشاٖ ث ٝایٗ ٔم ِٝٛپشداختٔ ٝیؿٛد  ٚرٟت
دػتیبثی ث ٝاٞذاف پظٞٚؾ (ؿبخقٞبی ارتٕبػی ،التلبدی ،صیؼتٔحیٌی )،دس ٘ظش ٌشفتٝؿذ ٜاػت .دس ایٗ پظٞٚؾ  ٚسٚؽ
رٕغآٚسی اًالػبت ثب اػتفبد ٜاص د ٚسٚؽ ٌٔبِؼبت وتبثخب٘ٝای ٘ ٚیض سٚؽ ٔیذا٘ی (ٔـبٞذٔ ،ٜلبحج ٚ ٝتىٕیُ پشػـٙبٔ )ٝا٘زبْؿذٜ
اػت ،ث ٝایٗ كٛست و ٝپشػـٙبٔ ٝتذٚیٗؿذ ٚ ٜدس ربٔؼ ٝآٔبسی تٛصیغ ٔیؿٛدٔ .میبع ا٘ذاصٌٜیشی پشػـٙبًٔ ٝیف ِیىشت (وبٔالً
ٔخبِفٔ ،خبِفٔ ،تٛػيٛٔ ،افك  ٚوبٔالً ٔٛافك) ٔیثبؿذ .رٟت رٌّٛیشی اص تىشاس ػٛأُ ٔؤحش ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ،ثش اػبع
وذٞبی  s1اِی ٘ s13بٌْزاسی ؿذٜا٘ذ .دس ادأ ٝفشآیٙذ ا٘زبْ ایٗ پظٞٚؾ دس تلٛیش ؿٕبس )2( ٜآٔذ ٜاػت.

تلٛیش ٔ -2ذَ ٔفٟٔٛی پظٞٚؾ
1- Structural Equation Modeling
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 فشهی ٝا :َٚث٘ ٝظش ٔیسػذ ثیٗ ػٛأُ التلبدی ٔ ٚیضاٖ ٟٔبرشت افشاد اص ؿٟش اٛٞاص ساثٌٚ ٝرٛد داسد. فشهی ٝد :ْٚث٘ ٝظش ٔیسػذ ثیٗ ػٛأُ صیؼتٔحیٌی ٔ ٚیضاٖ ٟٔبرشت افشاد اص ؿٟش اٛٞاص ساثٌٔ ٝؼٙبداسی داسد. -فشهی ٝػ :ْٛث٘ ٝظش ٔیسػذ ثیٗ ػٛأُ ارتٕبػی-فشٍٙٞی ٔ ٚیضاٖ ٟٔبرشت افشاد اص ؿٟش اٛٞاص ساثٌٚ ٝرٛد داسد.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت از شهر با استفاده از مدل معادالت ساختاری و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی :شهر اهواز)

نوآوری در پضوهص

مؼزفی اجمالی محدوده موردمطالؼه

ؿٟش اٛٞاص ،ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ؿٟشٞبی ثضسي ایشاٖ ٔ ٚشوض ؿٟشػتبٖ اٛٞاص  ٚاػتبٖ خٛصػتبٖ ،ثب ٔؼبحت تمشیجی  220ویّٔٛتشٔشثغ
ٚػیغتشیٗ ؿٟش اػتبٖ اػتٛٔ .لؼیت ایٗ ؿٟش اص٘ظش رغشافیبیی دس  31دسر 20 ٚ ٝدلیم ٝػشم ؿٕبِی  48 ٚدسر 40 ٚ ٝدلیمٝی ًَٛ
ؿشلی لشاسٌشفت ٝاػت  ٚدس رٍّٝای ثب استفبع ٔ 18تش اص ػٌح دسیب لشاس داسد (رٛوبس .)66 :1390 ،ایٗ ؿٟش داسای ٞـت ٌٔٙمٝی
ؿٟشداسی اػت وٞ ٝش یه ػ ٝیب چٟبس ٘بحی ٝسا ؿبُٔ ٔیؿذ ِٚی دس ػبَ ٌٙٔ ،1391م ٝپٙذ آٖ اص دیٍش ٔٙبًك ؿٟشی رذا  ٚؿٟش
اٛٞاص ثٞ ٝفت ٌٔٙم ٝؿٟشی تمؼیٓ ؿذ ٜاػت (أبٖپٛس ٕٞ ٚىبساٖ .)59 :1396 ،دس تلٛیش (٘ )3یض ٔٛلؼیت رغشافیبیی ؿٟش اٛٞاص ثٝ
كٛست ؿٕبتیه ٘ـبٖ دادٜؿذ ٜاػت.

مطالعات محیطی هفت حصار
دس یه ٍ٘ب ٜوّی ػٛأُ ٔؤحش ثش ٟٔبرشت دس چٟبس ثخؾ ػٕذ ٜلشاس ٔیٌیشد :ػٛأتُ التلتبدی ،ػٛأتُ ارتٕتبػی-فشٍٙٞتی ،ػٛأتُ
ٔحیٌی (ؿفیؼی وبخىی .)92 :1390 ،دس پظٞٚؾ حبهش رٟت ثشسػی ػٛأُ تبحیش ٌزاس ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ،پغ اص ٌٔبِؼبت اِٚیٝ
ثش سٚی ٘ظشیبت ،دیذٌبٜٞبی ٔختّفٙٔ ،بثغ دس دػتشع دس صٔیٝٙی ادثیبت ٔ ٚجتب٘ی ٘ظتشی ٔشثتٛى ثتٛٔ ٝهتٛع  ٚپتغ اص ٌٔبِؼتبت دس
ٔحذٚدٜی ٔٛسد ٌٔبِؼ ٚ ٝثشاػبع ٘یبصٞب  ٚؿشایي ٔٛرٛد دس ٌٔٙم ٝدس ساػتبی تـخیق  ٚتؼییٗ ؿبخقٞبی پظٞٚؾ هٕٗ اػتفبد ٜاص
دادٜٞبی ٔٙذسد دس ػبِٙبٔٝی آٔبسی اػتبٖ ٙٔ ٚبثغ آٔبسی اػتب٘ذاسی اػتبٖ خٛصػتبٖ اص ٌٛ 13یت ٝدس لبِتت  3ؿتبخق وّتی التلتبدی،
ارتٕبػی  ٚصیؼت ٔحیٌی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت و ٝدس رذ َٚؿٕبس )2( ٜرضئیبت ؿبخقٞب ٌٛ ٚیٞٝبی ٔٙتخت پظٞٚؾ آٔذ ٜاػت.

شماره بیستودوم /سال ششم /زمستان 1396

مؼزفی ضاخصهای تحقیق

تلٛیش ٛٔ -3لؼیت رغشافیبیی ؿٟش اٛٞاص
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دس ساثٌ ٝثب ٚیظٌیٞبی ٘ٛآٚسا٘ ٝپظٞٚؾ حبهش ٔیتٛاٖ ثیبٖ داؿت وٚ ،ٝیظٌی و ٝایٗ پظٞٚؾ سا اص ػبیش تحمیكٞبی ٔشتجي ٔتٕبیض
ٔیوٙذ ،پیبد ٜػبصی ٔذَ ٔؼبدالت ػبختبسی  ٚ AMOSاػتفبد ٜاص ٔذَ تحّیُ ػّؼّٔ ٝشاتجی فبصی  AHP-FUZZYث ٝكٛست
تشویجی اص ٘ٛآٚسی ٞبی ایٗ پظٞٚؾ ثٛد ٜو ٝدس ػبیش تحمیمبت ٔشتجي ثب ثشسػی ػٛأُ ٔٛحش ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش ،ثٙذست ٔٛسد تٛر ٝلشاس
ٌشفت ٝاػت .ػال ٜٚثش ایٗ تب و ٖٛٙتحمیم ی ثب ٔٛهٛع ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص كٛست ٍ٘شفت ٝاػت .اص ایٗ س ٚایٗ پظٞٚؾ ثش آٖ ثٛدٜ
اػت تب دس ایٗ حٛصٌٔ ٜبِؼبتی ٌبْ ثشداسد.

مسعود صفاییپور ،یوسف محلی

رذ -2 َٚؿبخقٞب ٌٛ ٚیٞٝبی ٔٙتخت تحمیك

A1

التلبدی

A2

دیذٌب ٜارتٕبػی

A3

دیذٌب ٜصیؼتٔحیٌی

گویه

اؿتغبَ

S1

دسآٔذ

S2

ویفیت ؿغُ

فشكتٞبی ػشٔبیٌٝزاسی  ٚوبسآفشیٙی
ػٌح ثبػٛادی  ٚفشًٙٞ

S4
S5

ویفیت فشاغت  ٚتفشیح

S6

٘بٙٞزبسیٞبی ارتٕبػی

S7

٘بأٙی

S8

لٔٛیتٞبی ٔتفبٚت

S9

الّیٓ ٌشْ  ٚخـه

S10

سیض ٌشدٞب

S11

وٕجٛد ٔٙبثغ آة

S12

خـهػبِی
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88

S3

S13

تجشیهوتحلیل و یافتههای پضوهص
نتایج توصیفی

دس ایتتٗ ثختتؾ ثتت ٝثشسػتتی چٍتتٍ٘ٛی تٛصیتتغ ٕ٘٘ٛتتٞٝتتبی آٔتتبسی ٔتغیشٞتتبی رٙؼتتیت ،تحلتتیالت ،ػتتٗ ثتتب اػتتتفبد ٜاص ٘تتشْافتتضاس
ٔ SPSSیپتشداصد .ثتٙٔٝظتٛس ؿتٙبخت ثیـتتش ٔتغیشٞتبی تحمیتك ٔیتبٍ٘یٗ ،ا٘حتشاف ٔؼیتبس  ٚهتشایت ٕٞجؼتتٍی ثتیٗ ٔتغیشٞتبی
تحمیتتك ٔٛسدثشسػتتی لتتشاس ٌشفتتت٘ .تتتبیذ تحّیتتُ ٕٞجؼتتتٍی ٘ـتتبٖدٙٞتتذ ٜاستجتتبى دس٘ٚتتی  ٚثیش٘ٚتتی ٔتغیشٞتتبی تحمیتتك دس ػتتٌح
ٔؼٙتتبداسی  0/01اػتتتٕٞ .چٙتتیٗ ثتتب تٛرتت ٝثتتٔ ٝیتتبٍ٘یٗ ٕ٘تتشات ٔتغیشٞتتب ٔتتیتتتٛاٖ ااٟتتبس وتتشد وتتٚ ٝهتتؼیت ٔتغیشٞتتبی ػٛأتتُ
تؤحیشٌزاس (ثؼتذ التلتبدی ،ثؼتذ صیؼتتٔحیٌتی  ٚثؼتذ ارتٕتبػی) ٟٔ ٚتبرشت ؿتٟش٘ٚذاٖ دس ٚهتؼیت ٔٙبػتجی ٔتیثبؿتذ .دس رتذَٚ
( )3اًالػبت تٛكیفی پبػخٍٛیبٖ ث ٝپشػـٙبٔ ٝآٚسد ٜؿذ ٜاػت.
رذ -3 َٚاًالػبت تٛكیفی پبػخدٙٞذٌبٖ
رٙؼیت

جدول اطالػات توصیفی

درصد فزاوانی

صٖ

24

ٔشد

صیش  25ػبَ

تٛصیغ ػٙی

تحلیالت

76

2/5

 26تب  35ػبَ

48/5

ثیـتش اص  45ػبَ

11/5

ِیؼب٘غ

57/5

 36تب  45ػبَ
فٛقدیپّٓ

فٛقِیؼب٘غ  ٚثبالتش

دس ادأٌٔ ٝبثك ثب رذ٘ )4( َٚتبیذ هشایت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔتغیشٞب آٚسد ٜؿذ ٜاػت.

36/5
25

17/5
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ضناسه
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3

4

1
0/48

1

دس پظٞٚؾ حبهش ػٛأُ تؤحیشٌزاس ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش ث ٝوٕه ٌٔبِؼبت ٌؼتشد ٜوتبثخب٘ٝای ً ٚشح پشػـٙبٔٔ ٚ ٝلبحج ٝثب ٔؼئِٛیٗ
ؿٙبػبیی ٌشدیذ .ػٕذ ٜػؤاالت دس پشػـٙبٔ ٝتحمیك ثش اػبع ًیف ِیىشت ( .1وبٔالً ٔخبِفٔ .2 ،خبِفٔ .3 ،تٛػيٛٔ .4 ،افك .5 ٚ
وبٔالً ٔٛافك) ًشاحی ٌشدیذ .دس رذ َٚؿٕبس )5( ٜوٕیت  ٚویفیت ػٛأُ تؤحیشٌزاس ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص آٔذ ٜاػت.
رذ -5 َٚاسصیبثی وٕیت  ٚویفیت ػٛأُ تؤحیشٌزاس ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص
ؿبخق

التلبدی

تکنیک AHP-FUZZY

پغ اص تؼیتیٗ ؿتبخقٞتب ٌٛ ٚیتٞٝتبی پتظٞٚؾ ،ثتشای ػتٙزؾ ٔیتضاٖ اِٛٚیتت ؿتبخقٞتب ٔ ٚتغیشٞتبی ٌٔتشح ؿتذ ،ٜدس اثتتذا
پشػـتٙبٔٔ ٝمبیؼتٝی صٚرتی دس اختیتبس تتیٓ تلتٕیٌٓیتشی لتشاس ٌشفتت  ٚاص آٖٞتب خٛاػتت ٝؿتذ تتب ٚصٖ  ٚإٞیتت ؿتبخقٞتب ٚ
ٌٛیٞٝبی تؼییٗؿتذ ٜسا ثتٝكتٛست ٔمبیؼت ٝصٚرتی  ٚثتش ٔجٙتی ًیتف  1تتب  9ػتبػتی ) (Thomas L.Saatyتؼیتیٗ ٕ٘بیٙتذ وتٝ
حبكُ ایتٗ ٔشحّتٔ ٝتبتشیغ اِٚیتٔ ٝمبیؼتبت صٚرتی اػتت .اصآ٘زبوت ٝدس ایتٗ سٚؽ ثتشای ٔمبیؼت ٝوتشدٖ ثتًٛٝسٔؼٕت َٛاص دا٘تؾ
ٔتخللبٖ ثٟشٌ ٜشفتٔ ٝتیؿتٛد ،ا٘تختبة ٔتخللتبٖ اص إٞیتت ٚیتظٜای ثشختٛسداس اػتت ثٙتبثشایٗ دس ایتٗ پتظٞٚؾ ثتشای ا٘زتبْ

شماره بیستودوم /سال ششم /زمستان 1396

ارتٕبػی ٚ
فشٍٙٞی

وٕجٛد اؿتغبَ
٘جٛد فشكتٞبی ػشٔبیٌٝزاسی  ٚوبسآفشیٙی
دسآٔذ پبییٗ ٔشدْ
ویفیت اؿتغبَ
ثبال ثٛدٖ لیٕت صٔیٗ ٔؼى٘ٛی
٘بثشاثشی أىب٘بت ؿٟش اٛٞاص ٘ؼجت ث ٝؿٟشٞبی دیٍش
خـهػبِی
آِٛدٌی ٛٞا
آِٛدٌی آة
پیـشٚی سیًٞبی ثیبثبٖ  ٚپذیذ ٜسیض ٌشدٞب
ثذی آةٛٞٚا
وٕجٛد ٔٙبثغ آة
وٕجٛد أىب٘بت تفشیحی ٌ ٚزساٖ اٚلبت فشاغت
اٍ٘یض ٜپیـشفت دس ؿٟشٞبی دیٍش
٘بأٙی
ٚرٛد لٔٛیتٞبی ٔختّف ػبوٗ دس ؿٟش
٘بٙٞزبسیٞبی ارتٕبػی
ػٌح ثبػٛادی  ٚفشًٙٞ

وبٔالً ٔخبِفٓ
3
3
7
3/5
2/5
7
5
3
5
1/5
5
1
3/5
4/5
0
1
0
1

ٔخبِف
22
22
18
21/5
19/5
19/5
20/5
17/5
18
23/5
26/5
18/5
24
20
21/5
18
20
17/5

ٔتٛػي
30/5
22/5
22/5
17/5
34
37/5
29/5
29
33/5
29
29
33
29/5
26
27
31
25/5
32/5

ٔٛافك
34/5
40/5
45
48
34
29/5
35/5
44
35/5
34/5
34/5
39
36/5
44/5
41/5
38
42/5
37

وبٔالً ٔٛافك
10
12
7/5
9/5
10
6/5
9/5
6/5
12/5
11/5
9/5
8/5
6/5
5
10
12
12
12

مطالعات محیطی هفت حصار

صیؼت
ٔحیٌی

ٌضیٝٙ

تٛصیغ فشاٚا٘ی ػٛأُ تؤحیشٌزاس ثش ٔیضاٖ ٟٔبرشت ث ٝدسكذ
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ٔتغیش
ٟٔبرشت
التلبدی
صیؼتٔحیٌی
ارتٕبػی

رذ٘ -4 َٚتبیذ هشایت ٕٞجؼتٍی ثیٗ ٔتغیشٞب
2
1
ٚاسیب٘غ
ا٘حشاف ٔؼیبس
1
0/65
0/81
1
0/58
0/49
0/70
0/62
0/69
0/71
0/84
0/58
0/51
0/59
0/77

مسعود صفاییپور ،یوسف محلی

ایٗ ٔمبیؼتبت اص ٘ظتش  ٚدیتذٌب٘ 10 ٜفتش اص وبسؿٙبػتبٖ خجتش ٜدس ایتٗ صٔیٙت٘ ٝؼتجت ثتٔ ٝؼتئّ ٝاػتتفبدٌ ٜشدیتذ ٜاػتتٌٔ .تبثك ثتب
رذ َٚؿٕبسٔ )6( ٜمبیؼ ٝصٚری ٔؼیبسٞب ثب اػذاد فبصی تـشیح ؿذ ٜاػت.
٘بْ ٔؼیبس
التلبدی

1/2 ،1/3 ،1/4

1،1،1

3،4،5

ارتٕبػی

1،1،1

2،3،4

6،7،8

صیؼتٔحیٌی

دس ٔشحّ ٝثؼذ پغ اص تـىیُ ٔبتشیغ ٔمبیؼبت ٔضدٚد ثٝػٛٙاٖ ٔؼیبسٞبی اكّیٔ ،حبػج si ٝا٘زبْ ؿذ.
رذٔ -7 َٚحبػجٞ si ٝب

Si
()0/215، 0/192، 0/174
()0/287، 0/294، 0/300
()0/497، 0/514، 0/526

مطالعات محیطی هفت حصار
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90
90

()3/9، 4/1، 4/3
()5/2، 6/3، 7/4
()9، 11، 3

()0/055، 0/047، 0/040

A1
A2
A3

دس ایٗ ٔشحٌّٔ ،ٝبثك ثب رذ َٚؿٕبس )8( ٜدسر ٝثضسٌی  siسا ثش ػٙبكش دیٍش ٔحبػجٔ ٝیؿٛد:
رذٔ -8 َٚحبػج ٝدسر ٝثضسٌی ٔؼیبسٞب
Answer
0/501

)V(S1≥S3

Answer
0/524

)V(S1≥S2

0/474

)V(S2≥S3

1

)V(S2≥S1

1

)V(S3≥S2

1

)V(S3≥S1

پغ اص ٔحبػج ٝدسر ٝثضسٌی ٞ Siبی ٔؼیبسٞب ٘ؼجت ثٕٞ ٝذیٍش ،ثٔ ٝحبػجٚ ٝصٖ ٘شٔبَ ٘ـذٚ ٚ Wi ٜصٖ ٘شٔبِیض ٜؿذٟ٘ ٜبیی ثشای
ؿبخقٞبی پظٞٚؾ الذاْ ؿذ ٜاػت٘ .تبیذ ایٗ ٔشحّ٘ ٝیض دس رذ َٚؿٕبس )9( ٜآٔذ ٜاػت:
رذٚ -9 َٚصٖ ٘شٔبَ ٘ـذ٘ ٚ ٜشٔبِیض ٜؿذ ٜفبصی ثشای ؿبخقٞبی پظٞٚؾ
Wi

w

ٕ٘بد

٘بْ ؿبخق

0/254

0/501

C1

التلبدی

0/240

0/474

C2

ارتٕبػی

0/507

1

C3

صیؼتٔحیٌی

1

1/974

SUM

ٔزٕٛع

ٔحبػجٚ ٝصٖ ٟ٘بیی تٕبْ ٔؼیبسٞب ٌ ٚضیٞٝٙب ،دس ایٗ لؼٕت ٞش یه اص ٌضیٞٝٙب دس ٔؼیبس ٔشثٛى ث ٝخٛد هشة ٔیؿٛد و ٝدسٟ٘بیت رذَٚ
أتیبصات ثشای ٔمبیؼ ٝأتیبص ٟ٘بیی ؿبخقٞب ٌٛ ٚیٞٝب ث ٝدػت ٔیآیذ .دس رذ َٚؿٕبس )10( ٜأتیبص ٟ٘بیی ؿبخقٞب ٌٛ ٚیٞٝب ،تـشیح
ؿذ ٜاػت:
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صیؼتٔحیٌی
1/6 ،1/7 ،1/8

رذٔ -6 َٚمبیؼ ٝصٚری ٔؼیبسٞب ثب اػذاد فبصی
التلبدی
ارتٕبػی
1،1،1
1/3 ،1/4 ،1/5

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت از شهر با استفاده از مدل معادالت ساختاری و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی :شهر اهواز)

موضوع

رذٔ -10 َٚحبػج ٝأتیبص ٟ٘بیی ؿبخقٞب ٌٛ ٚیٞٝب

التلبدی

0/254

0/472
0/224
0/002
0/237
1
0/178

S1
S2
S3
S4
SUM
S5

ثشسػی ػٛأُ تبحیشٌزاس ثش ٟٔبرشت
اص ؿٟش ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ ٔؼبدالت
ػبختبسی  ٚ AMOSتىٙیه
FAHP

ارتٕبػی

صیؼتٔحیٌی

0/507

1
3
4
2
--2

0/171
0/134
0/351
0/166
1
0/233
0/469
0/060
0/239
1

S6

0/240

وسن نسبی

S7
S8
S9
SUM
S10
S11
S12
S13
SUM

3
5
1
4
--3
1
4
2
---

مدل انداسهگیزی

رذ٘ -11 َٚتبیذ ثشاصؽ ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی

ٔذَٞب

X2/df

IFI

CFI

RMSEA

ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی

1/609

0/95

0/95

0/055

سنجص ضزیب همبستگی میان ضاخصهای مهاجزت اس ضهز

دس اوخش ٌٔبِؼبت ارتٕبػی  ٚا٘ؼب٘ی ٔحمك ٔؼٕٛالً ثب د ٚ ٚیب چٙذ ٔتغیش ػشوبس داؿت ٚ ٝدسكذد ثشسػی سٚاثي ثیٗ آٖٞب اػت .دس تحّیُ
ایٌٗ ٝ٘ٛسٚاثي استجبى ثیٗ ٔتغیشٞب ٔٛسدتٛر ٝاػت .یىی اص اثضاسٞبی ٔٙبػت رٟت تحّیُ ٔیبٖ ٔتغیشٞب ،هشیت ٕٞجؼتتٍی پیشػتٖٛ
اػت و ٝدس ایٗ تحمیك ٔٛسداػتفبد ٜلشاسٌشفت ٝاػت .ایٗ آصٔ ٖٛیىی اص ٔتتذاَٚتتشیٗ آصٔتٖٞٛتبی تؼیتیٗ هتشیت ٕٞجؼتتٍی ثتیٗ
ٔتغیشٞبی داسای ا٘ذاصٜٞبی فبكّٝای ٘ ٚؼجی اػت( .كبِحی ٕٞ ٚىبساٖ .)16 :1393 ،هشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ٖٛاص سٚؽٞبی پشوبسثشد
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دس ایٗ پظٞٚؾ ثب وبسثشد ٘شْافضاس  AMOSا٘زبْ ؿذ  ٚلجُ اص ٚاسد ؿذٖ ثٔ ٝشحّ ٝآصٔ ٖٛفشهیٞٝتب ٔ ٚتذَ ٔفٟتٔٛی پتظٞٚؾ الصْ
اػت اص كحت ٔذَٞبی ا٘ذاصٌٜیشی ٔتغیشٞبی تحمیك إًیٙبٖ حبكُ ؿٛد .ثذیٗ ٔٙظٛس ٔتغیشٞبی تحمیك دس لبِت ٔذَ ا٘ذاصٌٜیشی (-
ؿبُٔ ٔتغیشٞبی پٛیبیی ٌشٞٚی ،تؼبسم وبس -خب٘ٛاد ٚ ٜتٙیذٌی ؿغّی  ٚللذ ربثٝربیی) و ٝاٌش ٔمذاس آٔبسٔ ٜززٚس خی ( )χ2وٓ ثبؿذ
(٘ ،)p<0.05ؼجت  χ2ث ٝدسر ٝآصادی ( )dfوٛچهتش اص  RMSEA ،3وٛچهتش اص ٘ ٚ 0/1یض  CFI ٚ IFIثضسيتتش اص  0/90ثبؿتٙذ،
ٔی تٛاٖ ٘تیزٌ ٝشفت ؤ ٝذَ ثشاصؽ لبثُ لجِٛی داسد .ثب ٍ٘بٞی ث٘ ٝتبیذ ایٕتٛع دس رتذٔ )3( َٚتیتتٛاٖ ٔالحظتٕ٘ ٝتٛد وتٔ ٝتذَ
ا٘ذاصٌٜیشی ؿشایي روشؿذ ٜسا ثشآٚسدٔ ٜیوٙٙذ ٔ ٚذَٞبی ٔٙبػجی ٞؼتٙذ.

مطالعات محیطی هفت حصار

ؿبخقٞب ٌٛ ٚیٞٝبی ٔٙتخت  ٚتؤحیشٌزاس ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ثش اػبع أتیبصات ثٝدػتآٔتذ ٜاص ؿتبخقٞتب ٌٛ ٚیتٞٝتب دس ٔتذَ
ػّؼّٔ ٝشاتجی فبصی ثب یىذیٍش ٔمبیؼ ٝؿذ .اص٘ظش ػ ٝؿبخق ٔٛسد٘ظش ،ثؼذ صیؼتٔحیٌی ثب ٔیضاٖ  0/507ثیـتشیٗ تتؤحیش سا دس ٔیتضاٖ
ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ث ٝخٛد اختلبف داد ،ػپغ ثؼذ التلبدی ثب ٔیضاٖ  0/254دس ستج ٝثؼذی لشاس ٔیٌیشد  ٚدسٟ٘بیت ثؼذ ارتٕبػی ثب
ٔیضاٖ  0/240وٓتشیٗ أتیبص سا ث ٝخٛد اختلبف داد.
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ضاخص

وسن نسبی

نماد گویهها

رتبه

مسعود صفاییپور ،یوسف محلی

رٟت تؼییٗ ٔیضاٖ ساثٌ ٝثیٗ دٔ ٚتغیش ٔحؼٛة ٌشدیذ ٚ ٜثب ػالٔت ٘ rـبٖ دادٔ ٜیؿٛد .اسصیبثیٞب ثب تٛر ٝث ٝرذ َٚؿٕبس٘ )12( ٜـبٖ
ٔیدٞذ و ٝثیٗ ؿبخقٞبی ٟٔبرشت (التلبدی ،صیؼتٔحیٌی ،ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی) ٕٞجؼتٍی ٔخجت ٚرٛد داسد .ث ٝایٗ ٔؼٙتب وت ٝثتب
افضایؾ ٞش ؿبخق ،ؿبخق دیٍشی ٘یض افضایؾ ٔییبثذ  ٚثب وبٞؾ ٔمذاس ٞش ؿبخق ٘یض ٔمذاس دیٍش ؿبخق وبٞؾ ٔییبثذ.

0/000
390
1
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دس ادأٌٔ ٝبثك ثب تلٛیش (ٔ )4ذَ اكالحؿذٔ ٜؼبدالت ػبختبسی دس حبِت اػتب٘ذاسد ٘ـبٖ دادٜؿذ ٜاػت.
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صیؼتٔحیٌی
ارتٕبػی ٚ
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ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی
0/511
0/000
390
0/578
0/000
390
0/480

رذ -12 َٚػٙزؾ هشیت ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ ؿبخقٞبی ٟٔبرشت اص ؿٟش
ٟٔبرشت
التلبدی
صیؼتٔحیٌی
1
0/587
0/693
Pearson Correlation
0/000
0/000
)Sig. (2-tailed
390
390
390
N
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1
0/624
Pearson Correlation
0/000
0/000
)Sig. (2-tailed
390
390
390
N
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0/624
1
Pearson Correlation

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت از شهر با استفاده از مدل معادالت ساختاری و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی :شهر اهواز)

صیؼت ٔحیتتتتٌی ← ٟٔبرشت
ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی ← ٟٔبرشت

ٔؼتمیٓ
ٔؼتمیٓ

0/382
0/136

0/079
0/063

4/816
2/156

0/000
0/031

تؤییذ
تؤییذ

نتیجهگیزی
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ٞذف اص ا٘زبْ ایٗ پظٞٚؾ ثشسػی ػٛأُ تبحیشٌزاس ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ثٛد ٜاػت .دس ایٗ پظٞٚؾ هٕٗ ٔلبحج ٝثب وبسؿٙبػتبٖ ٚ
افشاد كبحت ٘ظش ػٛأُ تؤحیشٌزاس ثش ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ؿٙبػبیی ٌشدیذ .ربٔؼ ٝآٔتبسی پتظٞٚؾ ؿتبُٔ ؿتٟش٘ٚذاٖ ػتبوٗ ٔٙتبًك
ٞفتٌب٘ ٝوالٖؿٟش اٛٞاص ٔیثبؿذ و ٝث ٝسٚؽ تلبدفی ػبد ٜدس ٔٙبًك ٞفت ٌب٘ ٝؿٟش اٛٞاص تٛصیغؿذ ٜاػتت وت ٝاص ًشیتك فشٔتَٛ
وٛوشاٖ حزٓ ٕ٘ 390 ،ٝ٘ٛتؼییٗ ؿذ .ثٙٔ ٝظٛس پبػخٍٛیی ث ٝفشهیبت پظٞٚؾ اص سٚؽ ٔؼبدالت ػبختبسی ٘ ٚشْ افضاس  ٚ Amosرٟت
اسصؽٌزاسی  ٚستجٝثٙذی  3ؿبخق  13 ٚصیشٌش ٜٚپظٞٚؾ اص ٔذَ تحّیُ ػّؼّٔ ٝشاتجتی فتبصی ( )FAHPاػتتفبد ٜؿتذ .دس ساػتتبی
پبػخٍٛیی ث ٝػ ٝفشهی ٝپظٞٚؾ ،ثب اػتفبد ٜاص تزضی ٚ ٝتحّیُٞبی ٔؼبدالت ػبختبسی ٔذَ ٘ AMOSـبٖ داد و ٝؿبخق التلبدی
(ثب  ،)2/014 C.Rصیؼت ٔحیٌی (ثب  ٚ )4/816 C.Rارتٕبػی (ثب ٞ )2/156 C.Rش وذاْ ثب ػٌح ٔؼٙبداسی  0/05ساثٌٔ ٝؼٙتبداسی سا
ثب ٟٔبرشت افشاد اص ؿٟش اٛٞاص داس٘ذ  ٚثذیٗ تشتیت ٞش ػ ٝفشهیٌٔ ٝشح ؿذ ٜدس ایٗ پظٞٚؾ ٔٛسد تآییذ لشاس ٔیٌیشدٕٞ .چٙیٗ دس ٔیبٖ
ػ ٝؿبخق تذٚیٗؿذ ،ٜثؼذ صیؼتٔحیٌی ( )C3ثب ٔیضاٖ  0/507ثیـتشیٗ تؤحیش سا دس ٔیضاٖ ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ثت ٝختٛد اختلتبف
داد٘ .تبیذ ایٗ پظٞٚؾ ٘ـبٖ داد و ٝػّیشغٓ فشا ٓٞثٛدٖ ثؼتش التلبدی ٔٙبػت دس ؿٟش اٛٞاص ،ػٛأُ صیؼتٔحیٌی تؤحیش چـٍٕیشی سا
دس ٟٔبرشت اص خٛد ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ثًٛٝسیو ٝػبوٙبٖ ؿٟش ث ٝدِیُ ٚلٛع پذیذ ٜسیض ٌشدٞب  ٚخـهػبِیٟٔ ،برشت سا ثش ٔب٘تذٖ تتشریح
ٔیدٙٞذ .ػٛأّی ٔخُ آِٛدٌیٞبی ٘بؿی اص فؼبِیتٞبی ٘فتی  ٚػٛختٞبی فؼیّی آِٛدٌیٞبی لبثُتٛرٟی سا ث ٝؿٟش تحٕیُ ٔیوٙٙتذ.
دس ایٗ تحمیك ػّتٞبی ٔختّف ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص دس ػ ٝثؼذ :التلبدی ،صیؼتٔحیٌی  ٚارتٕبػی-فشٍٙٞتی ؿٙبػتبیی  ٚخالكتٝ
ؿذ و ٝاص ٔیبٖ ایٗ ػُّ ،ػّت صیؼتٔحیٌی ( )C3ثیـتشیٗ ػٌح ٔؼٙبداسی ( 99دسكذ) سا ثب ٟٔبرشت داؿتٕٞ .چٙیٗ استجبى ٔؼٙبداسی
ٔیبٖ ٔـىالت التلبدی ٟٔ ٚبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ٚرٛد داسد .یؼٙی ػٛأّی ٔب٘ٙذ اؿتغبَ  ٚدسآٔذ دس فشآیٙذ ٟٔبرشت تؤحیش ٔؼتمیٓ داس٘تذ.
دس ثیٗ ػٛأُ التلبدی اؿتغبَ  ٚدسآٔذ اص ثمیٟٓٔ ٝتش ٞؼتٙذ .ػٛأُ صیؼتٔحیٌی ٕٞچٙیٗ تؤحیش چـٍٕیشی دس ٟٔبرشت ؿٟش٘ٚذاٖ اص
خٛد ٘ـبٖ داد٘ذ .آصٖٔٞٛبی فشهی ٝتذٚیٗؿذ ٜؤ ٝیضاٖ دسػتی ٘ ٚبدسػتی آٖٞب ث ٝوٕه ػٌح ٔؼٙبداسی آصٕٔٞ ٖٛجؼتتٍی پیشػتٖٛ
ثشسػی ؿذ ،حبثت ٔیوٙذ و ٝثیٗ ؿشایي صیؼتٔحیٌی ،ؿشایي التلبدی ثٝػٛٙاٖ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ثب ٔؼتئّٟٔ ٝتبرشت اص ؿتٟش اٞتٛاص
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دس فشهی ٝا َٚپظٞٚؾٌ ،فتٝؿذ ٜثٛد ثؼذ التلبدی ثش ٟٔبرشت ؿٟش٘ٚذاٖ تؤحیش ٔخجت ٔ ٚؼٙبداسی داسد ،تزضیٚٝتحّیُ آٔبسی ثیٗ ایٗ د،ٚ
ػذد ٔؼٙیداسی ٔؼیش ٔبثیٗ دٔ ٚتغیش ثشاثش ( ٚ )2/014چ ٖٛایٗ ٔمذاس ثضسيتتش اص  1/96اػتت ،اصایتٗس ،ٚثتشای ایتٗ فشهتی ٝدس ػتٌح
ٔؼٙبداسی ٘ 0/05ـبٖ ٔیدٞذ ایٗ فشهیٛٔ ٝسد تؤییذ لشاس ٔیٌیشد.
دس فشهی ٝد ْٚپظٞٚؾٌ ،فتٝؿذ ٜثٛد ثؼذ صیؼتٔحیٌی ثش ٟٔبرشت ؿٟش٘ٚذاٖ تؤحیش ٔخجت ٔ ٚؼٙبداسی داسد ،تزضیٚٝتحّیُ آٔتبسی ثتیٗ
ایٗ د ،ٚػذد ٔؼٙیداسی ٔؼیش ٔبثیٗ دٔ ٚتغیش ثشاثش ( ٚ )4/816چ ٖٛایٗ ٔمذاس ثیـتش اص  1/96اػت ،اصایٗس ،ٚثشای ایٗ فشهتی ٝدس ػتٌح
ٔؼٙبداسی ٘ 0/05ـبٖ ٔیدٞذ ایٗ فشهیٛٔ ٝسد تؤییذ لشاس ٔیٌیشد.
دس فشهی ٝػ ْٛپظٞٚؾٌ ،فت ٝؿذ ٜثٛد ثؼذ ارتٕبػی  ٚفشٍٙٞی ثش ٟٔبرشت ؿٟش٘ٚذاٖ تؤحیش ٔخجت ٔ ٚؼٙبداسی داسد ،تزضیٚٝتحّیُ آٔبسی
ثیٗ ایٗ د ،ٚػذد ٔؼٙیداسی ٔؼیش ٔبثیٗ دٔ ٚتغیش ثشاثش ( )2/156اػت  ٚچ ٖٛایٗ ٔمذاس ثتضسيتتش اص  1/96اػتت ،اصایتٗس ،ٚثتشای ایتٗ
فشهی ٝدس ػٌح ٔؼٙبداسی ٘ 0/05ـبٖ ٔیدٞذ ایٗ فشهیٛٔ ٝسد تؤییذ لشاس ٔیٌیشد.
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ثب تٛر ٝثٕٛ٘ ٝداسٞبی فٛق ٔ ٚیضاٖ هشایت ٔؼٙبداسی ،اصآ٘زبو ٝثشای سد یب تبئیذ فشهیٞٝب ٔمتذاس  CRثبیتذ ثیـتتش اص  1/96یتب وٕتتش اص
 -1/96ثبؿذٔ ،مذاس پبسأتش ثیٗ د ٚدأ ٝٙدس اٍِ ٟٓٔ ٛؿٕشدٕ٘ ٜیؿٛدٕٞ ،چٙیٗ ٔمبدیش ثیٗ ایٗ دٔ ٚمذاس حتبوی اص ػتذْ ٚرتٛد تفتبٚت
ٔؼٙبداس ٔمذاس ٔحبػجٝؿذ ٜثشای ٚصٖٞبی سٌشػی٘ٛی ثب ٔمذاس كفش دس ػٌح  95دسكذ داسد٘ .تبیذ ٔشثٛى ث ٝفشهیٞٝبی تحمیك دس رذَٚ
ؿٕبس )13( ٜاسائٝؿذ ٜاػت.
رذ٘ -13 َٚتبیذ آصٔ ٖٛفشهیٞٝب
ثشآٚسد
٘ؼجت ثحشا٘ی
٘تیزٝ
خٌبی ٔؼیبس
رٟت
ساثٌٝ
P
()C.R
اػتب٘ذاسد
تؤییذ
0/044
2/014
0/079
0/159
ٔؼتمیٓ
ثؼذ التتتتتتتلبدی ← ٟٔبرشت

مسعود صفاییپور ،یوسف محلی

ثٝػٛٙاٖ ٔتغیش ٚاثؼت ٝساثٌٝی ٔؼٙیداسی ٚرٛد داؿت ٝاػت .ث ٝػجبست سٚؿٗتش ػٛأُ ٔضثٛس ٔیتٛا٘ٙتذ ٞشوتذاْ ثتٌ٘ٛٝتٝای دس تمٛیتت
تٕبیُ ثٟٔ ٝبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ٔؤحش ثبؿٙذ.
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ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ فٛق ،ثشای آساْتش وشدٖ تٕبیُ ثٟٔ ٝبرشت اص ؿٟش اٛٞاص  ٚثٝخلٛف ٘یشٚی ا٘ؼتب٘ی ٔتبٞشتش  ٚثبػتٛادتش ٘ ٚیتض ثتشای
ایٗو ٝتٕبیُ ٔضثٛس دس آیٙذ ٜؿذیذتش ؿٛدٔ ،ی تٛاٖ پیـٟٙبدٞبیی اسائ ٝداد ،الصْ ث ٝروش ایٗ ٘ىت ٝاػت وٞ ٝشچٙذ ؿشایي الّیٕی  ٚثٚٝیظٜ
ٌشٔبی ًبلتفشػب  ٚتبثؼتبٖ ًٛال٘ی ٌٔٙم ،ٝثًٛٝس ًجیؼی ػبّٔی ٔ ٟٓدس تمٛیت ٟٔبرشت اص ؿٟش اٞتٛاص ٔتیثبؿتذِٚ ،تی ایتٗ ؿتشایي
دسدٜٞبی لجُ ٚ ٓٞرٛد داؿت ٝاػتِٚ ،ی ثب ؿذت أشٚص تـذیذوٙٙذٜی تٕبیُ ثٟٔ ٝبرشت اص ؿٟش اٛٞاص ٘جٛد ٜاػت .دس صیش پیـٟٙبدٞبیی
دس ساػتبی تؼذیُ ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص اسائٔ ٝیٌشدد:
 ثب تٛر ٝث ٝفشهی ٝا ٚ َٚد ْٚپظٞٚؾ ،تلٛس ٔیؿٛد ثب ثبالتش ثشدٖ ػٌح سفب ٜػٕٔٛی  ٚثٟجٛد ؿشایي اداسی ٔ ٚبِی-ؿغّیٔ ،یتٛاٖ اصؿذت تٕبیُ ثٟٔ ٝبرشت اص ؿٟش اٛٞاص وبػت.
 تٛصیغ  ٚتزٟیض أىب٘بت  ٚخذٔبت دس ػٌح ؿٟش اٛٞاص ثب تٛر ٝث٘ ٝیبص ؿٟش٘ٚذاٖ ٔب٘غ ػٕذٜای دس رٌّٛیشی اص تـذیذ تؼتبسمٞتبیؿٟشی  ٚدس٘تیز ٝفشػبیؾ سٚاثي ا٘ؼب٘ی دس ػٌح ؿٟشٞبػت.
 تٛر ٝثٔ ٝم ِٝٛتؼبدَ فوبیی  ٚػذاِت ارتٕبػی دس ؿٟش اٛٞاص  ٚتؼذیُ ٘بثشاثشیٞب  ٚدٌٚبٍ٘یٞبی دسٖٚؿٟشی ٔ ٚیبٖ ؿٟشی ػبّٔیرٟت تٛػؼ ٝپبیذاسی ارتٕبػی دس ؿٟش اػت.
 دس ػٌح ٌؼتشد ٚ ٜوالٖ ،چٙب٘چٔ ٝؼئٛالٖ أٛس ٘ ٚیض سػب٘ٞٝبی رٕؼی دس ثبال ثشدٖ ػٌح آٌبٞی ٔتشدْ ثت ٝد٘جتبَ وتشدٖ  ٚپتبییٗآٚسدٖ ػٌح تؼبسمٞبی فشٍٙٞی الذاْ وٙٙذٔ ،یتٛاٖ ٔحیي سا ثشای ص٘ذٌی ارتٕبػی ٌّٔٛةتش فشا ٓٞوشد.
 سیـٝیبثی آػیتٞبی ارتٕبػی  ٚثشخٛسد ػبختبسی ثب آٖ  ٚوـف سیـٞٝبی رشْ ٘ ٝثشخٛسد ثب ٔزتشْ  ٚتٛرت ٝثت ٝثحتج آٔتٛصؽ ٚآٌبٞی خب٘ٛادٜٞب  ٚالـبس ٔختّف ارتٕبػی اص آػیتٞب ،ػبُٔ وبٞؾ ا٘حشافبت  ٚافضایؾ ٕٞجؼتٍیٞبی ؿٟشی اػت.
 تٛر ٝثٔ ٝمٟٙٔ ِٝٛذػی ارتٕبػی ٘ ٚیبصٞبی ػٙی ،رٙؼی ،سٚحی  ٚسٚا٘ی ،رؼٕی  ٚرٙٞی ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚثش٘بٔٝسیضی ارتٕبػی ٕٞؼٛثب ثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی ػال ٜٚثش تحشیه دیٙبٔیضْ ؿٟشی  ٚحوٛس الـبس ٔختّف ربٔؼ ٝدس فوتبی ؿتٟشٞب ،ػبٔتُ ثتبال سفتتٗ ٔیتضاٖ
سهبیتٕٙذی ؿٟش٘ٚذاٖ اص ٔٙبػتػبصی ٔحیي ؿٟشٞب ٔیؿٛد  ٚدسٟ٘بیت الذأی اػت دس رٟت وبٞؾ ٟٔبرشت اص ؿٟش اٛٞاص.
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