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ABSTRACT
The present research, which deals with the behavioral geography is objective in terms of its purpose and
is descriptive-analytical in terms of its nature and method and analyzes the factors affecting the decision
to migrate the villagers. The statistical population includes households living in Sina district in Varzeqan
County and the sample size consists of 300 people where sampling is accomplished in a simple random
manner. Likewise, validity of the questionnaire is examined based on formal validity and its reliability with
Gutman coefficient (split half) was 0.88. The analysis of this research, which was based on SEM, was considered using LISREL software. Therefore, a number of behavioral factors in the process of decision making
of migration of the rural were drawn and tested as a conceptual model based on theoretical foundations
and the study of previous studies. The results of fitting goodness assessment illustrates that the proposed
model is compatible with the experimental data. Thus, using the drawn model was considered analyzing
effective factors. The factor load test shows that the individual perception of environmental quality has the
highest impact on the individual as a decision-making factor for migrating from the Rural. Finally, the results
of the study about covariance matrix of independent variables indicate a major level of significance in the
estimation of the Path Analysis of the studied variables. Hence, the designed model can be considered to
be a useful tool in analyzing the rural migration decision making on the territory of behavioral geography.

Extended Abstract

T

1. Introduction

here have always been many socioeconomic problems of concern to scholars due to the different consequences of
migration both in origin and destination
in the process of migrating from a village to a city which is important from many respects. This

research intends to examine the factors affecting the decision to migrate the villagers in the domain of behavioral
geography in order to answer this question. There are
various factors that affect the human imagery in the context of the environment and force him to make decisions
and apply behavior/immigration. These factors led the research to focus on the causes and factors of immigration
with the background of behaviorism in the Sina district,
from the central part of the Varzeqan County, due to the
importance of the subject and very few studies in the field
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of the behavioral geography of immigration. According
to the research question, the questions that this research
seeks to answer is as follows:
Compatibility of the theoretical model of research, using
structural equations?
What is the impact of migratory behavioral factors that
make a person as a decision-maker active in immigration?
Is there a significant relationship between the perceptions of the environment and the behavior of the individual, with his decision to immigration?

2. Methodology
This research is applied in terms of its purpose and in
terms of its nature and method, it is descriptive-analytical.
Data collection has been done in library and field. In the
field method, a researcher-made questionnaire was used.
The statistical population of this study consists of residents of Sina districts of Varzeqan County. The sample
size are 300 people and sampling is in a simple random
manner. The validity of the questionnaire based on formal
validity and its reliability with Gutman coefficient (split
half) was 0.88.

3. Results
As the fitted model shows, the factors affecting the decision to migrate villagers in the territory of behavioral
geography. According to the explanation given in the
analysis of data in the Lisrel program environment, we
conclude that the proposed model is in a desirable level
with experimental data and the indicators have good fit.
According to the results, individual perception of environmental quality which is one of the components of human-environment and ecological thought has the highest
amount of statistical T.
Estimates for the route of «human behavior and spatial
knowledge» and «human-environment and ecological
thought» show that its value is 0.43 with a standard error of 0.05 at a high level, so that its statistics are equal
to 9.09.
Estimates for the «human-environment and ecological
thought» and «perception of perspective and experience»
show that its value is equal to 0.48 with a standard error of
0.04 at a high level, with a T-statistic of 11.55.
Estimates for the «perception of perspective and experience» and «human behavior and spatial knowledge» in-
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dicate that its value is 0.45 with a standard error of 0.04,
which is statistically significant at 10.75.
This means that there is a very strong positive correlation between these variables; that is, there is a significant
relationship between the perceptions of the environment
and the behavior of the individual with his decision to immigrate.

4. Discussion
Depending on the various library studies on migratory
behavior and the perception that person's behavior can be
studied in two physical and psychological environments,
it is examined that the behavioral factors in immigration.
In general, analyzes of this research, which are based on
the SEM using Lisrel software, show that many behavioral factors affect the decision to migrate in Sina. The
relevant and reliable results with reference to structural
equation rules showed that the proposed model is compatible with empirical data at the desired level.

5. Conclusion
Results of this research show that individual perception
of environmental quality has the highest impact on the individual as an active decision maker for migrating from
the Rural. In this context, Lee (1999) & Dee (1994) also
believed that behavioral migration considerations assume
that immigration and mobility of residents are purposeful
and wise actions that are based on the tastes of individuals in order to improve and maintain their environmental and living conditions and immigration is a necessary
choice of conduct. In addition, individual perception of
environmental hazards has the second rank of influence
on the individual as a decision-maker. The high level of
respondent's emphasis on this variable can be attributed to
the earthquake of August 2012 and its increase in migration, in which according to Moure's research and studies
(1986), external events have had an impact on the ability of a household to realize the immigration demand and
have made immigration a necessary choice of conduct.
White (1984) also considered the degree of flexibility or
adaptability of people to the geographical environment in
relation to their degree of experience as a natural hazard.
Cultural values and perspectives have the greatest impact
on the individual as a decision maker in immigration as
well, similarly cultural values and perspectives have been
effective and well-known in influencing individual cognitive maps and have a great influence on the individual as a
decision-maker according to Lynch’s theory (1960).
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 -1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

تاریخ دریافت 07 :مرداد 1394
تاریخ پذیرش 29 :شهریور 1396

کلیدواژهها:

جغرافیای رفتاری،
مهاجرت ،معادالت
ساختاری ،شهرستان
ورزقان.

تحقیق حاضر که در قلمرو جغرافیای رفتاری ،به تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم به مهاجرت روستاییان پرداخته ،از نظر هدف ،کاربردی و
به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری شامل خانوارهای ساکن دهستان سینا در شهرستان ورزقان میباشد.
حجم نمونه  300نفر و نمونهگیری به شیوه تصادفی ساده است .روایی پرسشنامه بر اساس اعتبار صوری و پایایی آن با ضریب گاتمن
(تقسیم نصفی) 0/88 ،به دست آمده است .تجزیهوتحلیلهای این پژوهش که مبتنی بر روش مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار
لیزرل مورد توجه قرار گرفت .برای این منظور با استناد به مبانی نظری و بررسی مطالعات پیشین ،از بین عوامل رفتاری متعدد در تصمیم
به مهاجرت روستائیان ،یک مدل مفهومی ترسیم و مورد آزمون قرار گرفت .نتایج ارزیابی نیکویی برازش نشان داد که مدل ارائه شده در
سطح مطلوب با دادههای تجربی سازگاری دارد و لذا با استفاده از مدل ترسیم شده ،به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر پرداخته شد .آزمون
بارهای عاملی ،نشان میدهد «ادراک فردی از کیفیت محیطی» بیشترین اثرگذاری را در فرد به عنوان عامل فعال تصمیمگیرنده برای
مهاجرت از روستا دارد .نهایتاً نتایج بررسی ماتریس کوواریانس متغیرهای مستقل ،بیانگر سطح باالی معنیداری در تخمینهای مربوط
به «تحلیل مسیر» متغیرهای مورد مطالعه با هم میباشد .لذا میتوان گفت که مدل طراحی شده بهعنوان ابزار مفیدی در زمینه تحلیل
تصمیم مهاجرت روستاییان در قلمرو جغرافیای رفتاری قابل طرح است.

مقدمه
مطالعات جغرافیای رفتاری نقش مهمی در زمینه تجربیات
علمی و عملی اخیر و در حیطه جغرافیای انسانی معاصر ایفا کرده
است )(Arbabi, 2000: 11؛ در جغرافیای رفتاری ،کاوشگران فضایی
ممکن است که خود از نوع انتخاب ،مشاهده عینی نداشته باشند
و یا به نقاط دوردست سفر نکرده باشند اما تصمیمگیریشان
تنها از طریق اطالعاتی باشد که در دسترس آنها قرا میگیرد؛
بنابراین کیفیت تصمیمگیری به مقدار زیادی به نقش و میزان
اطالعات قابلدسترسی بستگی دارد ).(Shakuie, 2008: 131
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﺒﻴﻴﻦ کند که ﭼﺮا روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت میکنند؟ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ
در تصمیمگیری آﻧﺎن ﺑﺮاي مهاجرت چیست؟ بیتردید در ﻓﺮاﻳﻨﺪ
تصمیمگیری ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ،بهطور نسبی ﻋﻮاﻣﻞ تأثیرگذار در

ً
ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ؛ چراکه طیفی
اﺷﺨﺎص و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
ﮔﺴﺘﺮده از اﻓﺮاد و ﻗﺸﺮﻫﺎ وجود دارند ﻛـﻪ زمینههای ﻣﺘﻔـﺎوتی
ﺑـﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت دارﻧﺪ ).(Taherkhani, 2002: 68
ویژگی روابط دیدگاه -رفتار منجر به کاربرد تحقیقات و نظریات
1
مربوط به تصمیمگیری انسانی میشود که بر اساس نظر سیمون
( )1980یکی از حوزههای پیشرو کارهای علمی بینرشتهای
در نیمه دوم قرن بیستم است .در این مسئله ،چهارچوب
زمینهای تحقیق تصمیم به مهاجرت شامل عناصر اصلی عوامل
پسزمینهای (شخصی و ساختاری) ،درک کاربری مکان ،خواست
جابجایی و رفتار مهاجرت بوده و برهمکنش میان این چهار عنصر
اصلی منجر به شکلگیری مجموعهای ویژه از مشکالت شامل:
رابطه میان عوامل پسزمینهای و خواست جابجایی؛ رابطه میان
1.- Simon
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عوامل پسزمینهای و درک کاربری زمین؛ رابطه میان عوامل
پسزمینهای و رفتار مهاجرت؛ رابطه میان خواست جابجایی و
رفتار مهاجرت؛ رابطه میان خواست جابجایی و درک کاربری
زمین؛ رابطه میان درک کاربری مکان و رفتار مهاجرت برای
پژوهشهای تصمیم مهاجرت میشود ).(Jong et al., 1986: 42-43
با عنایت به آنچه مطرح شد در جریان مهاجرت از روستا به
شهر ،همواره مشکالت متعدد اجتماعی و اقتصادی موردتوجه
محققان بوده که این امر به دلیل پیامدهای متفاوتی که مهاجرت
هم در مبدأ و هم در مقصد به دنبال دارد که بسیاری جهات
حائز اهمیت و قابلبررسی است .به خاطر این مهم و با توجه
به اینکه مهاجرت و عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه برای تصمیم
مهاجرت از شخصی به شخص دیگر و از روستایی به روستای
دیگر تفاوت دارد ،این تحقیق برای یافتن پاسخی مناسب به
این مسئله ،قصد دارد تا عوامل مؤثر در تصمیم به مهاجرت
روستاییان را در قلمرو جغرافیای رفتاری موردبحث و بررسی
قرار دهد .با قبول اینکه انسان بهعنوان موجودی اندیشمند
در تحلیلهای جغرافیایی مطرح است که با دریافت آگاهی از
محیط اطراف خود ،نقشپردازی نموده و با رفتار خود به نظارت
و کنترل محیط در جهت رسیدن به اهداف با دگرگونسازی
محیط میپردازد؛ عواملی مانند پایگاه اجتماعی -اقتصادی،
عامل ترس ،رنجها ،امیدها ،سن ،جنسیت ،شغل ،تخصصیابی،
میزان تحصیالت ،تجربه شخصی ،یادگیری و (Shakuie, 2008: ...
) 129عواملی هستند که در زمینههای تصویر شناختی انسان
از محیط تأثیر گذاشته و او را مجبور به تصمیمگیری و اعمال
رفتار (مهاجرت) مینمایند .عواملی ازایندست نگارندگان را بر
آن داشت تا به دلیل اهمیت موضوع و تحقیقات بسیار اندک در
زمینه جغرافیای رفتاری مهاجرت ،در جستجوی علل و عوامل
مهاجرت با پسزمینه رفتارگرایی ،در روستاییان دهستان سینا از
توابع بخش مرکزی شهرستان ورزقان باشند.
با توجه به مسئله تحقیق ،سؤاالتی که این پژوهش درصدد
پاسخ به آن است به شرح ذیل میباشد:
 سازگاری مدل نظری تحقیق ،با استفاده از معادالت ساختاریچگونه میباشد؟
 میزان تأثیر عوامل رفتاری مهاجرت که باعث میشوند فردبهعنوان عامل فعال تصمیمگیرنده ،اقدام به مهاجرت نماید ،چقدر
میباشد؟
 آیا بین ادراکات محیطی و رفتاری فرد ،با تصمیم وی بهمهاجرت ارتباط معناداری وجود دارد؟

و پوراحمد ( )1389در کتاب قلمرو و فلسفه جغرافیا بحثهایی
(نه به گستردگی سایر مکاتب) ،مطرح نمودهاند .مقالهای که در
این زمینه کارشده است مربوط به بهفروز ( )1370با عنوان
«بررسیهای ادراک محیطی و رفتار در قلمرو مطالعات جغرافیای
رفتاری و جغرافیای انسانی معاصر» ،در زمینه مهاجرت ،علل و
عوامل آن ،پیامدها و سایر زمینههای مربوطه نیز طیف وسیعی
از تحقیقات و پژوهشها انجامگرفته اما تحقیقی که به بررسی
عوامل مؤثر در تصمیم به مهاجرت روستاییان در قلمرو جغرافیای
رفتاری بپردازد یا وجود ندارد و یا از دید نگارندگان پنهان مانده
است .بههرحال به چند مورد از کارهایی که به بررسی مهاجرت
روستایی میپردازند اشاره میکنیم (جدول .)1

مروروی بر ادبیات موضوع
رفتارگرايي نوعي نظريه روانشناختی يا مكتب روانشناسي
است و از اين لحاظ كه درباره طبيعت آدمي هم نظر خاص دارد و
جامعه ،ارزشها ،زندگي خوب و ماهيت واقعيت را موردبحث قرار
میدهد ،به حوزه فلسفه وارد میشود ).(Shoari Nejad, 2005: 517
ریشههای رفتارگرايي به ديدگاه فلسفي افرادي مانند جان الك
برمیگردد كه ذهن را لوح سفيدي میدانست كه میتوان آن را
به دو شکل درآورد؛ اما رفتارگرايي بهطور رسمي در سال 1913
با سخنراني معروف واتسون )1879-1958( 2بنیانگذاری شد
(Hamza, 2009: 74-73 quoted from Watson, 1913 & Heydari,

) .2003در جغرافیای رفتاری ،کل مکان عالوه بر اینکه صحنه
عملکردهای اقتصادی ،تاریخی و اجتماعی است ،درعینحال
فضای روانشناختی است .این فضا هویت ،ساختار و مفهوم خاص
خود را دارد که بهمقتضای خصوصیات فردی و برحسب شرایط
زندگی تغییر پیدا میکند؛ بنابراین جغرافیای رفتاری ،فضای
رفتاری و کرداری افراد را در نظر میگیرد و کاربردی را که انسان
از فضای زندگی خود دارد ،مطالعه مینماید (Pourahmad, 2010:
).178
به عالوه مهاجرت یک استراتژی تجدید امرارمعاش خانواده در
محیطزیست است که جوامع آسیبپذیر برای تنوع بخشیدن به
معیشت خویش و در جستجوی درآمد ،منابع و نیز غلبه بر موارد
مخل رفاه و محدودیتهای اجتماعی ،اقتصادی و نهادی در مکان
خود به آن دست میزنند ) (Nguyen et al, 2015: 79که دراینباره
فوکویاما و نیتو )2007( 3سیاستهای زیستمحیطی را در قالب
مدل مهاجرتی هاریس -تودارو بررسی کردهاند که در آن بخش
کاالهای صنعتی در نواحی شهری با یک بازار رقابتی مواجه بوده
و مدل از ترکیب سه عامل :بازار دوگانه مرکب ،اقتصاد دوگانه و
عوامل محیطی ساخته شده است ).(Naito, 2012: 85-86

پیشینه تحقیق

در زمینه مکتب رفتارگرایی و جغرافیای رفتاری ،شکوئی
( )1387در کتاب فلسفههای محیطی و مکتبهای جغرافیایی
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جدول  .1مروری بر پیشینه تحقیقات انجامیافته.
پژوهشگر

یافتههای تحقیق

طاهرخانی ()2002

اگرچه انگیزههای اقتصادي در مهاجرت جوانان روستايي نقش مهمي دارند ،عوامل غیراقتصادی نيز اثرات مستقيم بر رفتار آنان میگذارند .براي
مثال ،تسهيالت محلي ،رضايت از محل سكونت ،رفاه اجتماعي ،استانداردهاي زندگي ،نياز به پيشرفت ،زندگي بهتر و هدفهای ارزشي بهطور
معناداري انگيزه مهاجرت جوانان روستايي استان قزوين را افزايش دادهاند.

شمس الدینی و عوامل متعدد اقتصادي ،اجتماعي و طبيعي در مهاجرت روستائيان دهستان مؤثر بودهاند .در اين ميان ،حدود  80درصد از مهاجرين موردمطالعه عوامل
اقتصادي ازجمله جستجوي شغل و دستيابي به درآمد بيشتر را مهمترین دليل کوچ خود ذکر کردهاند.
()2010
گرجیان
تشديد دامنه ارتباطات و تشويق و کمک مهاجران پيشگام ،باعث شده که مهاجرتهای شبکهای از استان آذربايجان شرقي (بيشتر با مبدأ روستايي)
محمودیان و قاسمی
به استان تهران آغاز گردد .اين امر موجب شده تا به رفتار مهاجرتي بهعنوان يک اصل در جهت پيشرفت و بهبود وضعيت اقتصادي -اجتماعي
()2012
خانوارهاي روستايي توجه شود.
 Sandu and Deبه بررسی نیت مهاجرت و رفتار در رومانی پرداخته نتایج نشان میدهد که رفتار انتخاب مهاجرت با جستجو برای مکانهای اداره با بزرگترین
Jong
)(1996
فرصت در شرایط بازار و دموکراسی برمیگردد .مفاهیم نتایج برای نظام سیاسی و تصمیمگیری سیاست عمومی مطرح است.
 De Jong et al.به بررسی نیت و رفتار مهاجرت و تصمیمگیری در روستا پرداخته و نتایج حاکی از آن است که در مطالعات مهاجرت مهم است برای مقابله با هر
)(1984
دو «تصمیم به حرکت» و «تصمیم به حرکت به کجا».
)Bailey (1993

به بررسی رابطه بین تاریخ مهاجرت و رفتار مهاجرت در بین جوانان پرداخته و نتیجه میگیرد که مهاجرت یک فرایند انتخابی است .یافتهها نشان
میدهد که سهام مهاجر از عوامل مهم چگونه تابع بازار کار است.

)Lu (1999

به بررسی تناقضات رفتاری در مهاجرت میپردازد .نتیجه میگیرد که میزانی که افراد بهطور مداوم با نیت قبلی مهاجرت میکنند نیز متفاوت و
همراه با ویژگیهای خود (بهعنوانمثال ،سن ،تحصیالت و جنسیت) است .این مقاله در مورد امکان وجود دالیل تناقضات رفتاری در مهاجرت بر
اساس تحوالت اخیر در نظریههای روانشناختی اجتماعی رفتار انسان است.

)Ma et al. (2017

به بررسی رفتار مهاجرت دانشجویان و فارغالتحصیالن تحت دوگانگی غالب منطقهای پرداخته نتایج تجربی نشان میدهد که کیفیت بهتر دانشگاه،
باالترین احتمالی است که فارغالتحصیالن برای تصمیم به مهاجرت اتخاذ کنند که چنین پدیدهای در مناطق کمتر توسعهیافته ،بسیار قابلتوجه
است.
فصلنامه پژوهشهای روستایی

نظریه سرمایه انسانی که توسط سجاس تاد )1962( 4و گری
بکر )1964( 5مطرح شد ،بهعنوان متداولترین نظریه مهاجرت در
سطح خرد محسوب میشود )(Foroutan, 2012: 77؛ اما نظریات
رفتاری مهاجرت ،چنین فرض میکنند که مهاجرت و قابلیت
تحرک ساکنان اعمالی هدفمند و عاقالنه هستند که بر اساس
سالیق افراد بهمنظور بهبود و حفظ کیفیت زندگی خودشان،
شکل میگیرند ) . (Lu, 1999: 468-469افراد تنها زمانی جابجا
میشوند که منافع مورد انتظار آنها (حداقل مطلوب) از
هزینههای احتمالی فراتر رود ) . (Bailery, 1993: 317در مطالعات
مربوط به تصمیم مهاجرت ،بررسی روابط میان خواست و رفتار
در سطح خرد ،اساس کار است .بههرحال ،عوامل تعیینکننده
در مهاجرتهای داخلی و بینالمللی یکسان نیستند (Jong et
) .al, 1986: 41-42بیلی 6متغیرهای سابقه مهاجرت ،جنسیت،
نژاد ،تأهل ،تحصیالت دانشگاهی ،موقعیت شهر ،بیکاری در آغاز
سکونت ،نرخ بیکاری آغازین در محل سکونت بهشرط بیکاری
فرد ،بیکاری در پایان سکونت ،نرخ بیکاری پایانی در محل
سکونت و تعداد مهاجرین واردشده را بهعنوان مدل پیشنهادی

مطرح میکند )(Bailey، 1993: 317-321؛ همچنین سندا 7و دی
جانگ )1996( 8موارد شکل ( )1را بهعنوان مدل مفهومی در
تصمیم به مهاجرت معرفی میکند.
ویلیامز 9و همکاران به مقایسه رفتار مهاجرتی در بین زنان
و مردان میپردازند و اظهار میکنند که زنان مهاجر گرایش
بیشتری برای ارزش دادن به توجهات غیراقتصادی و تصمیمگیری
دموکراتیکتر در مقایسه با مردان دارند؛ عدم رضایت مردان از
مهاجرت به خاطر درآمد پایینتر یا حتی عدم توانایی در حفظ
درآمد قبلی نبوده ،زنان بیشتر متأثر از کیفیت زندگی هستند،
چراکه این پیامد منطقی نقش جنسیتی و اجتماعی آنان است.
لذا زنان تمایل بیشتری برای مهاجرت از شهر به روستا دارند
).(Williams et al, 1986: 629 - 641
نتایج تحلیل طوالنی روابط متقابل میان سابقه مهاجرت و رفتار
مهاجرت در بین جوانان نیز میتواند در  6مورد ذیل خالصه شود
):(Bailey, 1993: 324
 -مشابه تحقیقات پیشین ،سابقه مهاجرت منجر به نرخ باالتر

4.- Sjaastad
5.- Gary Bakker
6.-Bailey
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مهاجرت مجدد میشود؛
 ارائه این اثر سابقه مهاجرت با یک متغیر دووجهی نسبت بهبرآورد مدلهای پراکنده در خصوص تصمیمات موفق مهاجرت،
از آموزندگی کمتری برخوردار است؛
 تحصیلکردگان دانشگاهی نسبت به سایرین ،اولین مهاجرتخود را سریعتر انجام میدهند اما در انجام مهاجرتهای سوم و
پس از آن ،نسبت به سایرین کندتر عمل میکنند؛
 میزان بیکار بودن وقتیکه سابقه مهاجرت افراد افزایش یابد،سبب کاهش گرایش به مهاجرت میشود؛
 نرخهای باالی بیکاری در سطح ملی ،همیشه توأم با مهاجرتبیکاران است؛ اما این اثر همچنین با افزایش سابقه مهاجرت تقلیل
مییابد؛ و
 بیکار شدن در پایان دوره اقامت نسبت به بیکار بودن در بدواقامت ،اثر قویتری بر روی مهاجرت دارد .بعالوه طوالنی شدن
بیکاری در محل اقامت ،اثر بسیار زیادی بر روی رفتار مهاجرت
برجای میگذارد.

رفتاری در چهار قلمرو اصلی صورت میگیرد:
 رفتار انسانی و معرفت فضایی؛ انسان -محیط و اندیشه اکولوژیک ؛ ادراک چشمانداز و تجرب؛ و مطالعه تطبیقی ).(Shakuie, 2008: 139-143چنین فرض میشود که فرایند واقعی تصمیمگیری مهاجرت،
شامل زنجیرهای از تصمیمات هدفمند باشد .تفاوت میان مسکن
معمول آنها و شرایط سکونتی فعلی ایشان یا آنچه تحت عنوان
نقصان مسکن 10نامیده میشود ،ممکن است منجر به عدم رضایت
سکونتی شود تصمیم به جابجایی ممکن است در بازگشت منجر
به قابلیت تحرک شود  .بر اساس نظر مور )1986( 11توانایی
یک خانوار برای واقعیت بخشیدن به خواست مهاجرت ،تحت
تأثیر چند عامل به شرح زیر قرار میگیرد .مور ( )1986برای
نمونه نشان داده است که روابط میان سکونت و رضایت از محله،
خواست جابجایی و قابلیت تحرک در میان گروههای مختلف

در زمان ما ،مطالعات مربوط به ادراک محیطی و جغرافیای

شکل  .1مدل مفهومی تصمیم به مهاجرت( .مأخذ)Sandu and De Jong, 1996: 440 :
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جمعیتی تغییر میکند که در این امر ،متغیرهای اجتماعی-
جمعیتشناختی متعددی را مؤثر دانسته و مطالعه وی دالیل
ممکن برای ناسازگاری رفتار مهاجرتی را بهویژه در زمینه
ناسازگاری ذاتی قابلیت تحرک مشخص نموده و اظهار میکند
که مهاجرت یک رفتار انتخاب الزامی است ).(Lu, 1999: 469-486

روششناسی تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش،
توصیفی ـ تحلیلی است .جمعآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای
و میدانی بوده است .در روش میدانی ،از ابزار پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شده است .جامعه آماری 12این پژوهش شامل
ساکنان دهستان سینا از توابع شهرستان ورزقان میباشد .حجم
نمونه  300نفر و نمونهگیری به شیوه تصادفی ساده است .روایی
پرسشنامه بر اساس اعتبار صوری و پایایی آن با ضریب گاتمن
 .112ترکیب جمعیتی جامعه آماری در جدول  3گنجانده شده است.

(تقسیم نصفی) 0/88 ،به دست آمده است .جدول شماره 2
خروجی نرمافزار  spssرا در این ارتباط نشان میدهد.
منطقه موردمطالعه

شهرستان ورزقان با مساحت حدود  2368/12کیلومترمربع در
 38درجه و  23دقيقه تا  38درجه  47دقيقه عرض جغرافيايي و
 46درجه و  2دقيقه تا  46درجه و  52دقيقه طول جغرافيايي در
قسمت شمالي استان آذربایجان شرقی واقع شده است (شکل .)2
ارتفاع متوسط اين شهرستان از سطح دريا  1670متر ميباشد
).(Mahdavi & Karimzadeh, 2006: 205
بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال
 ،1390جمعيت شهرستان ورزقان  45هزار و  708نفر (1/2
درصد جمعيت استان) و جمعيت مرکز اين شهرستان 5385 5
نفر سرشماری شده است .جمعيت شهري اين شهرستان 6758
نفر و جمعيت روستايي آن  38950نفر و تعداد خانوار آن

جدول  .2آزمون پایایی.
آلفای کرونباخ

قسمت 1

ارزش

0/683

قسمت 2

ارزش

0/982

ارتباط بین فرمها
ضریب اسپیرمن -براون

ضریب گاتمن تقسیم نیمی

0/811
طول برابر

0/896

طول نابرابر

0/896
0/880
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منبع :یافتههای تحقیق
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تصمیم به مهاجرت روستاییان در قلمرو جغرافیای رفتاری است،
از دید روستاییان محدوده موردمطالعه که حجم نمونه آن 300
نفر تعیین شده است به بررسی موضوع پرداخته شد؛ بنابراین بر
اساس مبانی نظری ارائهشده و با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،در
خصوص عوامل مؤثر در مهاجرت در قلمرو مکتب رفتاری ،تعداد
 12متغیر آشکار را در قالب سه متغیر پنهان یا عامل (مکنون)،

 12244خانوار است ) .(Statistical Center of Iran, 2011دهستان
سینا یکی از دهستانهای شهرستان ورزقان است که در بخش
مرکزی آن واقع شده است و شامل  28روستا میباشد .بنا بر نتایج
سرشماری ،مشخصات جمعیت روستایی دهستان سینا مطابق
جدول شماره  3میباشد.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر در
جدول  .3ترکیب جمعیتی دهستان سینا.
دهستان

خانوار

سينا

1377

وضعيت سواد

جمعيت

جمعيت بیسواد

جمعيت باسواد
كل

مرد

زن

كل

مرد

زن

كل

مرد

زن

6549

3222

3227

3616

2093

1523

2237

765

1472
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منبع)2011 ,Statistical Center of Iran( :
جدول  .4عاملها و شاخصها برای تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم به مهاجرت روستاییان.

ابعاد

)Behfrooz (1991

)Shakuie (2008

)Taherkhani (2002

)(2010

Shamseddini and Ghorjiyan

)Pourahmad (2010

)De Jong et al. (1986

)Lu (1999

)Bailey (1993

)Sandu and De Jong (1996

)Williams et al. (1986

)Knight and Gunatilaka (2012

رفتار انسانی و معرفت فضایی
انسان -محیط و
اندیشه اکولوژیک
ادراک چشمانداز
و تجربه

یادگیریهای محیطی

SPAT1

عامل فضا -زمان

SPAT2

محیط

SPAT3

فاصله

SPAT4

مجاورت

SPAT5

جستجوی فرصتهای شغلی

SPAT6

ادراک فردی از محیط

ECO1

ادراک فردی از کیفیت محیطی

ECO2

ادراک فردی از خطرات محیطی

ECO3

چشمانداز طبیعی یا روستایی

EXP1

چشمانداز محیط انسانساخت یا شهری

EXP2

ارزشهای فرهنگی و چشمانداز

EXP3

منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  .3مدل تحلیلی تحقیق

مدنظر قرار دادهایم که پس از جمعآوری پرسشنامهها ،اطالعات
گردآوریشده در نرمافزار آماری  SPSSوارد شدند .با عنایت به
اینکه پرسشنامه بر اساس طیف رتبهای لیکرت تنظیم شده است
رتبههای  1تا  5برای هر یک از شاخصها اختصاص یافته است.
شکل شماره  3مدل تحلیلی تحقیق را نشان میدهد:

یافتهها
س از
برای اعتبارسنجی از طریق مدل معادالت ساختاری ،پ 
کدگذاری و ورود دادهها به سیستم ،در محیط نرمافزار لیزرل
به تجزیهوتحلیل دادهها پرداخته شد .شکل شماره  4خروجی
نرمافزار بهصورت مدل استاندارد نشده و شکل شماره  5مدل
استانداردشده را نشان میدهد.
همانطور که از مدل برازش شده مشخص است ،بارهاي عاملي
استانداردشده ،حاکي از آن است که ابزار اندازهگیری از اعتبار
سازهای بسیار مناسبي برخوردار است .همچنين نتایج حاصل
از ضرایب معنیداری و میزان کای اسکوئر نسبت به درجه
آزادی نشان میدهد روابط بین متغیرهای پنهان با هم و ارتباط
متغیرهای آشکار دارای همبستگی قوی است.

فصلنامه پژوهشهای روستایی

هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود
تا چه حد کل مدل با دادههای تجربی مورداستفاده سازگاری
و توافق دارد ) .(Kalantari, 2009: 129برای ارزیابی برازش مدل
در این تحقیق ،برنامه  ،LISREELشاخصهای برازش را محاسبه
نموده است که در جدول شماره  5نشان داده میشود:
با توجه به توضیحات ارائهشده در تحلیل دادهها در محیط
برنامه لیزرل به این نتیجه میرسیم که مدل ارائهشده ،در سطح
مطلوب با دادههای تجربی سازگاری داشته و شاخصها از نیکویی
برازش برخوردار میباشند.
در ادامه به بررسی میزان تأثیر عوامل رفتاری مهاجرت که
باعث میشوند فرد بهعنوان عامل فعال تصمیمگیرنده ،اقدام به
مهاجرت نماید ،میپردازیم .در این خصوص به مقادیر تی حاصل
از خروجی نرمافزار لیزرل رجوع میکنیم .شکل شماره  6مقادیر
تی را نشان میدهد.
با عنایت به شکل شماره  6به بررسی مقادیر تی متغیرهای
آشکار در جدول شماره  6میپردازیم:
مقدار  tبرای هر کدام از متغیرهای آشکار تعریفشده در جدول
شماره  7آورده شد .با توجه به نتایج حاصل ،ادراک فردی از
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شکل  .4بارهای عاملی استاندارد نشده ،منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  .5بارهای عاملی استاندارد شده ،منبع :یافتههای تحقیق
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جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش مدل.
و ضعیت
مد ل

مقادیر استاندارد*

قضاوت

1

Minimum Fit Function Chisquare

آماره کای اسکویر

163/3

هرچقدر به صفر نزدیک باشد نشان
برازش کامل است

برازش خوب

2

Estimated Non- Centrality Pa)rameter (NCP

تخمین پارامتر غیر مرکزی

91/77

نبود خطا در انتهای متن خروجی نرمافزار

قانعکننده

3

 Root Mean Square Error ofریشه میانگین توان دوم
Approximation
)(RMSEA
خطای تقریب

0/049

زمانی که مقدار این آماره کمتر از 0/05
و
نیکویی
باشد برازش قابلقبول ،اگر بین  0/08و
قابلقبول بودن
 0/1باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر
بر ا ز ش
از  0/1باشد برازش ضعیف است

4

Akaike’s Information Crite)rion (AIC

5

Consisten

ردیف

6

شاخصها

AIC

Vesion of
)(CAIC

معیار اطالعات

156/000

نسخه سازگار با AIC

127/16

 Root Mean Square Residualریشه میانگین
)(RMR
با قیما ند ه

مجذور

0/019

7

)Goodness of Fit Index (GFI

8

Adjusted Goodness of Fit In)dex (AGFI

شاخص برازندگی تعدیلیافته

9

 Parsimony Goodness of Fitشاخص برازندگی امساک
)Index (PGFI
(صرفهجویی)

0/64

10

شاخص هنجار شده برازندگی

0/97

شاخص برازش غیر نرم

0/96

12

)Comparative Fit Index (CFI

شاخص برازش مقایسهای

0/97

13

)Relative Fit Index (RFI

شاخص متناسب نسبی

96/0

11

Index

Non-Normed
Fit
)(NNFI

زمانی که مقدار این آماره کمتر از 0/05
برازش
باشد بیانگر قابلقبول بودن برازش مدل
خوب
است.

بسیار
مدل

0/92

شاخص برازندگی

)Normed Fit Index (NFI

مقادیر کوچک برای  AICو  CAICسازگاری برازش
مدل
بیانگر برازش بهتر برای مدل است.

0/897

مقدار بزرگتر از  0/9حاکی از برازش برازش خوب و
قا بلقبو ل
قابلقبول مدل است

مقادیر برابر یا بزرگتر از 0/9

برازش قابلقبول
برازش قابلقبول
برازش قابلقبول

باالتر از  0/9میباشند

Researchers, 2018 Using: Kalantari, 2009, 134-128; Hooman, 2009, 244-253; Karimzadeh et al., 2014; 287-

برازش قابلقبول
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288; Ghasemi Siyani, 2009; 147
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شکل  .6مقادیر تی منبع :یافتههای تحقیق

جدول  .6اولویت اثرگذاری متغیرها.
متغیر پنهان

رفتار انسانی و معرفت فضایی

انسان -محیط و اندیشه اکولوژیک

ادراک چشمانداز و تجربه
مأخذ :یافتههای تحقیق

54

متغیر آشکار

مقادیر

قضاوت

اولویت

یادگیریهای محیطی

-

در اصالح مدل به خاطر ناهمگونی حذف شد

-

عامل فضا -زمان

20/90

تائید (باالتر از )1/96

9

محیط

41/23

تائید (باالتر از )96/1

8

فاصله

78/24

تائید (باالتر از )96/1

7

مجاورت

52/26

تائید (باالتر از )96/1

5

جستجوی فرصتهای شغلی

63/5

تائید (باالتر از )96/1

10

ادراک فردی از محیط

-

در اصالح مدل به خاطر ناهمگونی حذف شد

-

ادراک فردی از کیفیت محیطی

54/13

تائید (باالتر از )1/96

1

ادراک فردی از خطرات محیطی

49/98

تائید (باالتر از )1/96

2

چشمانداز طبیعی یا روستایی

-

در اصالح مدل به خاطر ناهمگونی حذف شد

-

چشمانداز محیط انسانساخت یا شهری

25/75

تائید (باالتر از )1/96

6

ارزشهای فرهنگی و چشمانداز

04/34

تائید (باالتر از )96/1

3
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جدول .7ماتریس کوواریانس متغیرهای مستقل.
ادراک چشمانداز و تجربه

انسان -محیط و اندیشه اکولوژیک

رفتار انسانی و معرفت فضایی

43/0
05/0

رفتار انسانی و معرفت فضایی

09/9
50/0

46/0

0/04

0/04

11/57

11/03

0/46

0/48

0/45

0/04

0/04

0/04

10/41

11/55

10/75

انسان -محیط و اندیشه اکولوژیک

ادراک چشمانداز و تجربه
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق

کیفیت محیطی که جزو مؤلفههای انسان -محیط و اندیشه
اکولوژیک است دارای بیشترین مقدار آماره تی است که اهمیت
آن را در اولویتبندی نشان میدهد .سایر مقادیر در جدول شماره
 6نشان داده شدهاند .نهایتاً اینکه ،نتایج بررسی و تحلیل ماتریس
کوواریانس متغیرهای مستقل در جدول شماره  7نشان داده
شده است:
با توجه به نتایج حاصل در جدول شماره :7
تخمینهای مربوط به مسیر «رفتار انسانی و معرفت فضایی» و
«انسان -محیط و اندیشه اکولوژیک» نشان میدهد که مقدار آن
برابر  0/43با خطای استاندارد  0/05در حد باالیی معنیدار بوده
بهطوریکه آماره تی آن برابر با  9/09است.
تخمینهای مربوط به مسیر «انسان -محیط و اندیشه
اکولوژیک» و «ادراک چشمانداز و تجربه» نشان میدهد که مقدار
آن برابر  0/48با خطای استاندارد  0/04در حد باالیی معنیدار
بوده بهطوریکه آماره تی آن برابر با  11/55است.
تخمینهای مربوط به مسیر «ادراک چشمانداز و تجربه» و
«رفتار انسانی و معرفت فضایی» نشان میدهد که مقدار آن
برابر  0/45با خطای استاندارد  0/04در حد باالیی معنیدار بوده
بهطوریکه آماره تی آن برابر با  10/75است.
این بدان معنی است که همبستگی مثبت بسیار قوی بین این
متغیرها وجود دارد؛ یعنی بین ادراکات محیطی و رفتاری فرد ،با
تصمیم وی به مهاجرت ارتباط معناداری وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
با عنایت به مطالعات کتابخانهای متعدد در زمینه رفتار در
مهاجرت و درک این مطلب که رفتار شخص را میتوان در دو

محیط فیزیکی و روانشناختی (ذهنی) مورد مطالعه قرار داد ،به
بررسی عوامل رفتار در مهاجرت پرداخته شده است.
بهطورکلی تجزیهوتحلیلهای این پژوهش که مبتنی بر
روش مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل است
نشان میدهد که عوامل رفتاری متعدد در تصمیم به مهاجرت
روستائیان در دهستان سینا در شهرستان ورزقان مؤثر هستند.
در این رابطه با عنایت به مبانی نظری و بررسی مطالعات پیشین،
یک مدل مفهومی برای تجزیهوتحلیل و ارائه نتایج ترسیم شد که
در این مدل ارتباط بیرونی بین سه متغیر پنهان «رفتار انسانی و
معرفت فضایی»« ،انسان -محیط و اندیشه اکولوژیک» و «ادراک
چشمانداز و تجربه» و ارتباط درونی بین متغیرهای آشکار آنها
جهت تشخیص نیکویی برازش مدل ارائه شده ،مورد آزمون قرار
گرفت .نتایج قابلقبول و مورد اعتماد در جدول شماره  5با استناد
به قوانین معادالت ساختاری – که نشان میداد ،مدل ارائهشده
در سطح مطلوب با دادههای تجربی سازگاری دارد -به محققین
این اجازه را داد تا با بهرهگیری از دادههای جمعآوریشده با
استفاده از همین مدل به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم
به مهاجرت روستاییان در قلمرو جغرافیای رفتاری اقدام شود.
پس از اطمینان از نیکویی برازش مدل طراحیشده ،در بخش
آزمون بارهای عاملی ،نتایج حاصل نشان میدهد «ادراک فردی
از کیفیت محیطی» بیشترین اثرگذاری را در فرد بهعنوان عامل
فعال تصمیمگیرنده برای مهاجرت از روستا دارد که در این زمینه
لو ( )1999و دیجانگ و همکاران ( )1986نیز معتقد بودند
نظریات رفتاری مهاجرت ،چنین فرض میکنند که مهاجرت و
قابلیت تحرک ساکنان اعمالی هدفمند و عاقالنه هستند که بر
اساس سالیق افراد بهمنظور بهبود و حفظ کیفیت محیطی و
زندگی خودشان ،شکل میگیرند و مهاجرت یک رفتار انتخاب
الزامی است .بهعالوه «ادراک فردی از خطرات محیطی» دارای
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رتبه دوم اثرگذاری روی فرد بهعنوان عامل تصمیمگیرنده است
که میزان باالی تأکید پاسخگویان به این متغیر را میتوان به
وقوع زلزله مرداد سال  1391و مهاجرت افزایی آن نسبت داد
که بر طبق نتایج تحقیقات و مطالعات مور ( )1986نیز وقایع
بیرونی در توانایی یک خانوار برای واقعیت بخشیدن به خواست
مهاجرت مؤثر بوده و مهاجرت بهعنوان یک رفتار انتخاب الزامی
نمود پیدا نموده است و همچنین وایت ( )1984نیز درجه
انعطاف یا سازگاری مردم با محیط جغرافیایی را در ارتباط با
میزان تجربه آنها نسبت به یک خطر طبیعی را دانسته بود.
«ارزشهای فرهنگی و چشمانداز» نیز دارای بیشترین تأثیر
روی فرد بهعنوان عامل تصمیمگیرنده در امر مهاجرت میباشد؛
همچنین ارزشهای فرهنگی و چشمانداز -که طبق نظریه لینچ
( )1960نیز در زمینه تأثیرگذاری نقشههای شناختی فرد ،عاملی
مؤثر و شناخته شده هستند -دارای شدت اثرگذاری زیادی بر
روی فرد بهعنوان عامل تصمیمگیرنده میباشند .نهایتاً اینکه نتایج
بررسی ماتریس کوواریانس متغیرهای مستقل در مدل معادالت
ساختاری نشان میدهد که کلیه تخمینهای مربوط به مسیر
متغیرهای «رفتار انسانی و معرفت فضایی»« ،انسان -محیط و
اندیشه اکولوژیک» و «ادراک چشمانداز و تجربه» باهم در سطح
باالیی معنیدار میباشند .بهعبارت دیگر مدل طراحیشده،
ابزار مفیدی در زمینه تصمیم به مهاجرت روستاییان در قلمرو
جغرافیای رفتاری قابل طرح است.
تشکر و قدردانی

ین مقاله در دانشگاه تبریز انجام یافته و بر حسب وظیفه از
مسئولین محترم دانشگاه که زمینه ساز انجام چنین پژوهش
هایی هستند ،نهایت تشکر را داریم .همچنین از مسئولین محترم
نشریه پژوهش های روستایی که زحمت بررسی مقاله در مراحل
مختلف و نیز چاپ آن را متقبل شده اند سپاسگزاریم.
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