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  ١*نگرش روستاييان به زندگي شهري و روستايي

  ٢*زاده سيد نورالدين رضوي

  ۸/۵/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۷/۳/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

  چکيده

روسـتا در   ۶۴نفـر در   ۵۲۶بـا   حاصـل مصـاحبه   ايـن مقالـه  هاي تجربي استفاده شـده در   داده

اي چنـد   خوشـه  گيري نمونهروش  ، وهاي آذربايجان غربي، اصفهان، خوزستان و گلستان استان

گويان، وضع مالي، رفاهي، شغلي، مسـكن و   پاسخ بيشتر نتايج تحقيق نشان داد. اي است مرحله

وضـع تأهـل و    سـن، . انـد  تغذيه زندگي روستايي را در حد متوسـط يـا پـايين ارزيـابي كـرده     

اما نگـرش زنـان بـه زنـدگي     . ي در نگرش آنها به زندگي روستايي نداردتأثيرتحصيالت افراد 

ابعـاد زنـدگي شـهري را مثبـت ارزيـابي       بيشترروستاييان . روستايي بهتر از نگرش مردان است

مـردم   اما روابط مردم شهر با يكديگر، وضع روحي و رواني و وضع سـالمت جسـمي  . اند کرده

ي در نگـرش آنهـا بـه زنـدگي     تأثيرسن و تأهل افراد . است  ، بيشتر نامناسب ارزيابي شدهشهر

بـا   .زنان در مقايسه با مردان روستايي نگرش بهتـري بـه زنـدگي شـهري دارنـد     . شهري ندارد

  .افزايش سطح تحصيالت روستاييان شاهد كاهش نسبي نگرش مثبت به شهر هستيم

  .مهاجرت روستايي/روستانشيني/ شهرنشيني/ روستايي گيزند/ شهري زندگي: ها کليد واژه

                                                 
ايـل بـه تغييـر    بررسي تأثير ارتباطات بر تم«هاي تجربي اين مقاله مربوط به رساله دكتراي نگارنده با عنوان  داده *

در گروه ارتباطات اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي دفاع شـد و   ١٣٨٣است كه در سال » سبك زندگي روستايي
 .تحت همين عنوان طرح پژوهشي مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي نيز بوده است

  .ي ارتباطاتادكتر **

* * *
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  مقدمه

عوامـل مـؤثر در    عنـوان  بـه ي اداري هـا  دسـتگاه شهرنشـيني و گسـترش   ، صنعتي شدن

متفكرينـي ماننـد   انـد و   دگرگوني جوامع غربي در قرون اخير مورد توجه قـرار گرفتـه  

  .اند داشتهره اشا بدانيم هريك به نوعي آنهازيمل و م، ماركس، وبر، دوركيم

اي فراگير در يكصـد سـال اخيـر هـم      پديده عنوان بهافزايش جمعيت و شهرنشيني 

پـيش از سـال   . كشورهاي صنعتي و هم كشورهاي در حال توسعه را دربر گرفته است

 اما از ابتداي قرن بيستم، به كشورهاي غربي مربوط بود، ميالدي رشد شهرنشيني ۱۹۰۰

اخيـر   هـاي  حال توسـعه نيـز كشـيده شـد و در دهـه     دردامنه شهرنشيني به كشورهاي 

آنهـا  جمعيت شهرنشين اغلب كشورهاي در حال توسعه بيش از جمعيت روستانشـين  

  ).۱۳۷۳، گيدنز( است

گسترش شهرها نتيجه افزايش جمعيت شـهري و نيـز مهـاجرت از روسـتاها بـوده      

و ايـن   اسـت مهاجرت از روستا به شهر يکـي از داليـل ازديـاد جمعيـت شـهر      . است

مهاجران بـا اوضـاع و احـوال زنـدگي شـهري خـو       ، ست كه در برخي موارداحالي در

  .اند شدهاجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي و دچار مشکالت عديده نگرفته

زيـرا   ،از ابعاد جغرافيايي مورد توجه قرار گيرد صرفاًگسترش زندگي شهري نبايد  

ين اين تر مهميكي از . افته استزندگي شهري به اشكال متفاوت ديگري نيز گسترش ي

تغيير نگرش روستاييان . استگسترش سبك زندگي شهري در مناطق غير شهري ، ابعاد

ين عوامل تر مهماز  توان ميزندگي روستايي و نيز به شهر و شهرنشيني را  هاي به سبك

  .اين تحول اجتماعي قلمداد كرد

  
  مباني نظري تحقيق

افزايش ، ها گسترش رسانه، آموزش و سوادآموزيگسترش ، تحركات جمعيتي روستاها

گسترش سبك زندگي شهري در روستاها در ابعـاد لبـاس پوشـيدن و    ، و ارتباط با شهر
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و نيـز روابـط اجتمـاعي را    ) وسايل زنـدگي (مصرف مادي ، بهداشت و تغذيه، پوشش

   .ترين تحوالت و تغييرات اجتماعات روستايي قلمداد كرد برخي از عمده توان مي

بر تغييرات فردي و اجتماعي  مؤثراز عوامل  توان ميپذيري را  جامعه هاي تغيير الگو

ها بـر فراينـد جامعـه پـذيري در روسـتا      مؤثرنهادها و عوامل ، در گذشته. قلمداد نمود

اما امروزه با گسترش  ؛و ريشه در درون فرهنگ و جامعه روستايي داشتند داخلي بودند

بيـرون از فرهنـگ    عـواملي ، رسـانه هـا   تـأثير تحت  ويژه به، ارتباطات بيروني روستاها

  . اند روستايي در فرايندهاي جامعه پذيري و فرهنگ پذيري مردم روستا وارد عمل شده

مدار يير زندگي روستايي كه عمدتاً شهرهاي در حال تغ در ارتباط با رفتارها و سبك

اي مهـم محسـوب   نوع نگرش روستاييان به شـهر و زنـدگي شـهري از متغيرهـ    ، است

نسـبت  ) ي خاصي از جامعهها گروهيا (هاي اعضاي يك جامعه  بررسي نگرش. شود مي

يشمندان اجتماعي داراي اهميت ويـژه  اند همواره از نظر، ي خاصمسئلها به موضوع يا 

ها از آن جهت داراي اهميت است كه محقق را در  نگرش شناخت و تحليل. بوده است

  . رساند رفتارهاي اجتماعي است ياري مي  ه در پساي ك پي بردن به علل عمده

  نگرش 

مشـتق شـده اسـت و يـك     ) به معنـي تطبيـق  (در زبان التين  Apt usاز لغت  )۱(نگرش

در فرهنـگ  ). Allport, 1973:19(رسـاند   آمادگي ذهني را براي يك عمـل خـاص مـي   

حساسـات و  ا، نگرش يك حالت رواني پيچيده و دربرگيرنده اعتقادات، انگليسي وبستر

در برخـي از متـون از   . هـاي خـاص تعريـف شـده اسـت      براي عمل به شكل، تمايالت

رفتـار و روش نيـز بـراي ايـن واژه     ، طرز نگاه و برخـورد ، گرايش هايي همچون معادل

دهنـده   هاي گوناگون براي يك واژه تخصصي خود نشـان  كاربرد معادل. شود مياستفاده 

  . استپيچيدگي آن واژه 

نظـر   شناسان بـر ايـن تعريـف اتفـاق     بيشتر روان .ي استشناخت روان   يمنگرش مفهو

اي است براي پاسخ دادن بـه چيـزي بـه     شده تمايل از پيش ياد گرفته ، دارند كه نگرش
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اي كـه شـامل    عقيده«برخي نيز معتقدند  ).۴: ۲۰۰۷، دهقان(صورت رفتار مثبت يا منفي 

در مقايسه بـا  . شود ميناميده » نگرش«، كننده و يك جزء هيجاني باشد يك جزء ارزيابي

  ).۹۷: ۱۳۷۳، رونسونآ(» يابند ها به دشواري تغيير مي نگرش، عقايد

و  هـا  ، گـروه احسـاس و رفتـار نسـبت بـه افـراد     ، نگرش روشي نسبتاً ثابت در فكر

. است) هر گونه حادثه در محيط اجتماعي فرد، تر يا قدري وسيع(هاي اجتماعي  موضوع

احساسات و عواطف ، ))۲(مؤلفه شناختي( افكار و عقايد: اند از عبارت رشنگ هاي مؤلفه

به فكـر و  ) شناختي(مؤلفه اول  .))۴(مؤلفه رفتاري(و تمايالت رفتاري  ))۳(مؤلفه عاطفي(

) رفتـاري (به هيجانات منفي يا مثبت و مؤلفه سـوم  ) عاطفي(عقايد خاص و مؤلفه دوم 

از  مي نگـرش نظـا   ،بـه نظـر درور و فـروليش   . به نحوه خاصي از كنش فرد اشـاره دارد 

اين نظـام  . را در برداردهاي محيط خود  عقايد و اعتقادات فرد نسبت به پديده، تمايالت

و كـم و   گيـرد  مـي ات محيطي و تجربيات شـكل  تأثيراز تمايالت در طول زمان در پي 

  ).۵ :۱۳۷۲ ،رفيع پور( باشد ميبيش داراي قوام و دوام 

  دنيـا را  ، كـه بـا محـيط اطرافمـان چگونـه برخـورد كنـيم        كننـد  مـي تعيين  ها نگرش

ــه ببينــيم ــار    ،چگون ــه رفت ــا مــردم چگون   از ديگــران چــه انتظــاراتي داشــته باشــيم و ب

كه ما چگونه بايد باشيم و ديگران و دنيـا چگونـه بايـد     كنند ميها تعيين  نگرش. نماييم

تشـكيل  هايمـان   نگـرش را ي ما احساسات و رفتارها، ها فرض، زيربناي تفكرات. باشند

  . دهند مي

  ، خـواهي  مثـل صـلح  . شـوند  گـذاري مـي   هـا بـر حسـب مصـاديق خـود نـام       نگرش

  موضـوعاتي كـه ممكـن اسـت      .جـويي و ماننـد آن   سـلطه ، پرسـتي ، نژادحميت مذهبي

  خـدا و ابـديت   ، نگرش داشته باشند نامحـدود اسـت و از جنـگ و صـلح     آنهامردم به 

   برخـي . شـود  مـي زده را شـامل   گلـودرد يـا نخودهـاي يـخ    ، هـاي كـوكي   گرفته تا تـرن 

  هـاي فـرد بسـتگي دارد     همـه چيـز زنـدگي بـه نگـرش     ، كه در تحليـل نهـايي   معتقدند

  ).۱۲۵ :۱۳۶۹، اوپنهايم(
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  عوامل مؤثر در تكوين و تغيير نگرش

. رفتـار يـا رويـداد هسـتند    ، شخص، منفي يا خنثي به يك موضوع، ها نگاه مثبت نگرش

هـاي   گيري ند نسبت به يك معنا و هدف كه به طور همزمان جهتتوان ميين مردم همچن

  .منفي و مثبتي دارند نگرشي متزلزل و دو وجهي داشته باشند

، شـناخت . دگيـر  ها نشأت مي از قضاوتو  شود ميايجاد  انساننگرش به تدريج در 

في واكـنش عـاط  . احساس و عاطفه و رفتار نقش اساسي در شکل گيري نگـرش دارنـد  

  .دهد ميشناختي است كه ميل و ترجيح فردي را براي چيزي نشان  پاسخي روان

در دسترس : آورند مي وجود بهرا  )۵(»نگرش محرك رفتار« دو عامل، بر همين اساس

  . ايـن عوامـل سـاده و آشـكار هسـتند     . جـا بـودن نگـرش    بودن نگرش و مناسبت يا بـه 

  پـس بـه احتمـال    ، )سترس يـا فعـال  يا قابل د(اگر نگرش اتخاذ شده در دسترس است 

همچنين اگر نگرش اتخاذ شده بـه جـا و مناسـب باشـد     . زياد محرك رفتار خواهد بود

  .ك رفتار استبه احتمال بسيار زياد محر، )مفيد يا كاربردپذير(

العملـي   اگر نگرش را نوعي حالت آمادگي بدانيم که شامل تمايل به عمل يـا عكـس  

هاي فرد غالبـاً حاضـر امـا راكـد      نگرشگاه،  آن باشد مي خاص در مقابل محركي خاص

بـه  . يابنـد  ميدر بيان و رفتار تجلي ، هستند و تنها در صورت برخورد با موضوع نگرش

مسـافرت بـه خـارج    نسبت به ) له يا عليه( ممكن است نگرشي قوي عنوان مثال، انسان

خارج  به ابطه با سفركه موضوعي در ر شود ميآشكار  مياما نگرش او هنگا، داشته باشد

  ).۱۲۴‐۱۲۵: ۱۳۶۹، اوپنهايم(مطرح گردد 

موضوع تغيير نگرش در چارچوب چهار الگو مورد بحث  ،شناسي اجتماعي در روان

گيري محرك ـ   الگوهاي يادگيري با جهت: ند ازا اين چهار مدل عبارت. قرار گرفته است

و  ؛اي هماهنگي شناختيالگوه؛ الگوهاي شناختي شامل الگوي قضاوت اجتماعي؛ پاسخ

باالخره الگوهاي كاركردي كه تا حـدودي جنبـه بينـابين الگوهـاي يـادگيري محـرك ـ        

   .)۱۳۸۶، پورشهرياري و شعاع كاظمي( دهند ميپاسخي و شناختي را مورد توجه قرار 
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هاي مـا اثـري    هاي ما پيوسته در همه جا و در هر موردي بر احساس و كنش نگرش

هاي مثبت يا منفي از دوران كودكي در اثر هزاران رويداد  ن نگرشاي. گذارند شگرف مي

انـد و   تقويت شده و شكل گرفتـه ، هاي مكرر و عوامل ديگر در ذهن ما معنا يافته و پيام

  .هميشه با ما هستند

نگرش براي توصيف سه بعد رفتاري  ،به عقيدة استروب و برخي ديگر از دانشمندان

  :شود مينسبت به اين ابعاد كاربردي ترسيم نيز  يمو فضاي مفهو رود ميبه كار 

مثالً . هاي بيروني و تبديل آن به عمل بدن براي پذيرش محرك  بعد آمادگي جسمي ‐ ۱

) محـرك ( كنـد  ميشليك  در مسابقات دو و ميداني داور براي آغاز مسابقه وقتي كه

  ).عمل(به دويدن  كند ميدونده شروع 

داند هر چيز به چه علت خـوب   در ذهن خود مي انسانيعني : بعد فكري و آگاهي ‐ ۲

 .است يا بد
نسـبت بـه   ) و نه تفكـر و حسـابگري  (احساس  براساس انسانيعني : بعد احساسي ‐ ۳

، پـور  رفيـع ( دهـد  ميكننده از خود نشان  هاي ارزيابي العمل هاي اطراف عكس پديده

۱۳۷۲ :۶.( 
حلقه ماقبل . آيد مي وجود بهاي از عوامل  در پي زنجيره فيش باين و آيزن رفتار نظر به

آمدن قصد و تصميم به نوبه  وجود به .به انجام يك رفتار است» قصد و نيت«بروز رفتار 

  :خود تابع دو متغير ديگر است

  )۶(نگرش به سوي آن رفتار ‐ ۱

 )Ajzen,1988:116( )۷(هنجار ذهني ‐ ۲
نجـام  ص آن را براي ااشخامنعكس كننده نفوذ و فشار اجتماعي است كه متغير دوم 

هريـك از ايـن دو متغيـر در     تـأثير ميـزان   .كننـد  مـي احساس و ادراك ) رفتاري(كاري 

آمدن قصد و نيت هميشه يكسان نيست و به شخصيت فرد و شرايط اجتمـاعي   وجود به

   تـأثير نگـرش بيشـتر باشـد و گـاه      تـأثير گـاهي ممكـن اسـت     از اين رو،. بستگي دارد

  ).۹: ۱۳۷۲، پور رفيع(هنجار ذهني 
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انتظار فايـده  . دانند هاي رفتاري را تابع دو عامل مي قصد يا نگرش باين و آيزن فيش

انتظار فايده درك اين نكته است كه هر چيز يا هر رفتاري نتايج معينـي  . و ارزيابي فايده

ارزشـيابي منفـي يـا    . دارد آنهاخواهد داشت و يك شخص تا چه حد انتظار فايده را از 

 :۱۳۷۶، وينـدال و همكـاران  (نتيجه مورد انتظار وابسته است به ويژگي يا  ومثبت است 

  ).۲۷۷‐۲۷۶ص 

. ي محيط پيرامون استها پديدهاز تمايالت نسبت به  مينظا، نگرش، به طور خالصه

نگرش روستاييان نسبت به زندگي روستايي و شهري مورد بررسـي قـرار   ، در اين مقاله

بر همين اساس نگرش ، خاص باشداگر نگرش يک آمادگي ذهني براي عملي . گيرد مي

 اين گونهبه زندگي روستايي و شهري به معناي آمادگي ذهني و تمايل عملي افراد براي 

بيننـد؟ آيـا    مـي زندگي شهري و روستايي را چگونـه   آنهااينکه . دهد ميرا نشان   زندگي

 يـا  هـا  نگـرش تمايالت شان به اين زندگي مثبت است يا منفي؟ در افراد مختلـف ايـن   

بـه شـهر    آنهاد با مهاجرت توان مياين مسايل به نوعي  ،تمايالت چگونه است؟ در واقع

را تشكيل چنين نگرشي زير بناي رفتار روستاييان در چگونه زيستن . نيز در ارتباط باشد

نهـد و   مـي  ميمستقي تأثيرنيز  ها فعاليتساير  بر آنهادر انگيزه  ها نگرشزيرا اين  دهد، مي

   .استناخت آن از اهميتي اساسي برخوردار به همين جهت ش

  ها و رفتارها انسجام نگرش

ها را به عنوان يكي از اجزاء يك نظام سـه جزئـي    شناسان اجتماعي معموالً نگرش روان

و اعمال جزء رفتاري  ،ها جزء عاطفي شناختي، نگرش كنند كه اعتقادات جزء مطالعه مي

هـاي   فرض بنيادي در نظريه) ۳۴۴: ۱۳۷۵، نو همكارا اتكينسون(دهند  آن را تشكيل مي

ها و رفتارشان از انسـجام و   كوشند باورها، نگرش انسجام شناختي اين است كه همه مي

انگيـزد   همسازي برخوردار باشد و عدم انسجام آنها عامل محركي است كه مـا را برمـي  

يك مجموعه  اي تغيير دهيم كه به صورت ها و رفتارهاي خود را به گونه باورها، نگرش

طبيعـي اسـت كـه هـر يـك از اجـزاء ايـن        ). ۳۴۵: همـان (منطقي يـا منسـجم درآينـد    
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. بايسـت از انسـجام و يكدسـتي برخـوردار باشـند      شناختي در درون خود نيـز مـي   نظام

ها و رفتارها نيز الزاماً  هاي باورها، نگرش بنابراين انسجام در درون هر يك از خرده نظام

  .وجود دارد

يافتگي هميشه مبتنـي بـر    اند، اما اين سازمان  يافته  شكلي منسجم سازمان ها به نگرش

نوعي منطق صوري دقيق نيست، بلكه در اينجا نوعي منطـق روانـي در كـار اسـت كـه      

. انـد  شناسان آن را تحت عنوان انسجام يا همسازي شناختي مورد بررسي قـرار داده  روان

  شود معموالً انتظار بر ايـن اسـت كـه     ر ميبه دليل انسجامي كه بين اجزاء شناختي تصو

يان يبنابراين مطالعه نگرش روستا. بيني شوند ها، رفتارها پيش با مطالعه و شناخت نگرش

  هـاي زنـدگي شـهري كمـك      به زندگي شهري به شناخت رفتـار آنهـا در زمينـة سـبك    

  .خواهد كرد

و ايـن عوامـل    البته رفتار ناشي از عوامل متعددي است كه نگرش يكي از آنهاسـت 

عوامل ميزان محدوديت اين يكي از . گذارند همگي بر انسجام بين نگرش و رفتار اثر مي

هـا در   بنابراين، بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه قدرت نگـرش . خود موقعيت است

به گفتـة فـيش بـاين و    . بيني رفتار بستگي به درجه نيرومندي و همسازي آنها دارد پيش

سـازند، در   پذير مـي  بيني رفتار را از روي نگرش امكان از عواملي كه پيش آيزن، بسياري

انسـجام و همسـازي    .)۳۵۲‐۳۵۰: همـان (انـد   يك چارچوب نظري در هم تنيـده شـده  

توانـد بـه    نگرش و رفتار به اين معناست كه نه تنها نگرش به رفتار، بلكه رفتار نيـز مـي  

ناهمـاهنگي شـناختي لئـون فسـتيجر     اين روند به خصـوص در نظريـة   . نگرش بينجامد

   .توضيح داده شده است
  

  شناسي تحقيق روش

هاي آن از پرسشـنامه   آوري داده و براي جمع استاين تحقيق از نوع تحقيقات پيمايشي 

  . استفاده شده است
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  گيري جامعه آماري و شيوه نمونه

خوزسـتان و  ، ناصـفها ، آذربايجان غربي هاي استانروستا در  ۶۴نفر در  ۵۲۶مصاحبه با 

  .دهد را تشكيل مي ي تحقيقها داده )روستا ۱۶ استاندر هر (گلستان 

ابتـدا   گيـري  نمونه. استاي  چند مرحلهاي  تحقيق مبتني بر روش خوشه گيري نمونه

همچنـين  . در سطح روسـتاها انجـام شـد    نهايتاًسپس شهرستان ها و ها،  استاندر سطح 

  .صورت گرفت مند نظامتصادفي  انتخاب خانوار و فرد روستايي با روش

  
  آزمون آماري

از آزمـون آمـاري تحليـل واريـانس و مقايسـه       هـا  دادهبراي بررسي و تجزيه و تحليـل  

  .استفاده شده است) ANOVA(ها  ميانگين

  
  ها نتايج و يافته

در بخش نخسـت نگـرش بـه زنـدگي     . شوند ميدر سه بخش کلي ارائه  ها يافتهنتايج و 

در اين بخش تفاوت نگرش به زندگي روستايي در . گيرد ميسي قرار روستايي مورد برر

مـورد ارزيـابي قـرار خواهـد      تأهـل وضع  براساستحصيلي و ، جنسي، ي سنيها گروه

، جنسـي ، ي سنيها گروهدر بخش دوم نگرش به زندگي شهري و تفاوت آن در . گرفت

تمايـل  هـا،   افتـه يدر سومين بخـش از  . شود ميارزيابي تأهل وضع  براساستحصيلي و 

  روستاييان به مهاجرت و رابطه آن بـا نگـرش بـه زنـدگي شـهري و روسـتايي بررسـي       

  .خواهد شد

  نگرش به زندگي روستايي

 گويـان از  اكثـر پاسـخ   .دهد مييان را به زندگي روستايي نشان گو پاسخنگرش  ۱جدول 

، )درصـد  ۸۲(روابط مردم روستا بـا يكـديگر   ، ي مختلف زندگيها شاخصميان ابعاد و 

و وضـع  ) درصـد  ۶۸( آنهاوضع روحي و رواني ، )درصد ۸۷(دين و ايمان مردم روستا 

همچنـين نشـان    هـا  يافتـه . انـد  را خوب ارزيابي كرده) درصد ۶۴( آنهاسالمت جسماني 
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مسكن و تغذيه زندگي روسـتايي  ، شغلي، رفاهي، اكثر روستاييان وضع ماليدهند كه  مي

ي هـا  مولفـه و  ها شاخصدر مقايسه با ديگر . اند زيابي كردهرا در حد متوسط يا پايين ار

وضع رفاهي مردم و وضع مالي مردم روسـتا  ، کار و شغل يان ازگو پاسخزندگي ارزيابي 

  . چندان مثبت نبوده است

  

  نگرش به زندگي روستايي ‐۱ جدول

  جمع  خوب  متوسط  بد  موضوع

  وضع سالمت جسمي
  ۵۲۲  ۳۳۴  ۱۵۱ ۳۷ تعداد

  ۱۰۰  ۶۴  ۹/۲۸ ۱/۷ درصد

  وضع روحي و رواني
  ۵۲۰  ۳۵۵  ۱۲۹ ۳۶ تعداد

  ۱۰۰  ۳/۶۸  ۸/۲۴ ۹/۶ درصد

  دين و ايمان مردم
  ۵۱۶  ۴۵۰  ۶۳ ۳ تعداد

  ۱۰۰  ۲/۸۷  ۲/۱۲ ۶/۰ درصد

  وضع مالي مردم
  ۵۱۸  ۱۱۰  ۲۸۹ ۱۱۹ تعداد

  ۱۰۰  ۶/۲۱  ۸/۵۵ ۲۳ درصد

  روابط مردم
  ۵۱۶  ۴۲۵  ۷۲ ۱۹ تعداد

  ۱۰۰  ۴/۸۲  ۱۴ ۷/۳ درصد

  ع تغذيهوض
  ۵۱۳  ۱۹۰  ۲۵۲ ۷۱ تعداد

  ۱۰۰  ۳۷  ۱/۴۹ ۹/۱۳ درصد

  وضع مسكن
  ۵۱۸  ۱۷۳  ۲۵۹ ۸۶ تعداد

  ۱۰۰  ۴/۳۳  ۵۰ ۶/۱۶ درصد

  كار و شغل
  ۵۱۶  ۱۳۴  ۲۲۱ ۱۶۱ تعداد

  ۱۰۰  ۲۶  ۸/۴۲ ۲/۳۱ درصد

  وضع رفاهي مردم
  ۵۱۴  ۱۱۲  ۲۶۶ ۱۳۶ تعداد

  ۱۰۰  ۸/۲۱  ۸/۵۱ ۵/۲۶ درصد

  به طور كلي  لذت از زندگي
  ۵۰۷  ۲۳۹  ۱۹۳ ۷۵ عدادت

  ۱۰۰  ۱/۴۷  ۱/۳۸ ۸/۱۴ درصد

  هاي پژوهش يافته :منبع
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از . دهـد  مـي نگرش روستاييان بـه زنـدگي روسـتايي را نشـان      بندي جمع ۲جدول 

درصد افراد نگرش  ۳۱در مجموع كه  شود ميي دريافت شده مشخص ها پاسخمجموع 

همين ميزان نيز نگـرش خـوبي بـه     به تقريباً. اند داشتهنامناسبي به زندگي روستايي ابراز 

  .است درحد متوسط زندگي روستايياکثر افراد به   اند اما نگرش زندگي روستايي ابراز كرده

  

  بندي نگرش روستاييان به زندگي روستايي جمع ‐۲جدول 

  درصد معتبر  تعداد  نگرش روستاييان به زندگي روستايي

  ۳۰/۹  ۱۵۱ نامناسب

  ۳۷/۸  ۱۸۵ متوسط

  ۳۱/۳  ۱۵۳ خوب

  ۱۰۰  ۴۸۹ جمع

  هاي پژوهش يافته:منبع 
  

  نگرش به زندگي روستايي و سن

. دهـد  مـي ي سني مختلف نشان ها گروهنگرش به زندگي روستايي را در  ۴و  ۳ول اجد

ي سني مختلف در ها گروهآزمون آماري تحليل واريانس بيانگر عدم تفاوت معنادار بين 

ي در تـأثير گفـت سـن افـراد     تـوان  مـي  بر اين اساس. نگرش به زندگي روستايي است

  .به زندگي روستايي ندارد آنهانگرش 
  

  نگرش به زندگي روستايي و سن ‐۳جدول 

  انحراف معيار  تعداد  ميانگين  سن

  ۱۱/۸۲۵۶۲  ۲۰۸ ۶۲/۱۳۹۴ ساله۱۵‐ ۲۹

  ۱۴/۲۷۱۳۷  ۱۷۰ ۶۰/۷۳۵۳ ساله۳۰‐ ۴۹

  ۱۰/۵۷۳۷۶  ۹۵ ۶۱/۳۶۸۴ ساله۵۰‐ ۶۴

  ۱۲/۵۲۶۵۹  ۴۷۳ ۶۱/۴۷۹۹ جمع

  هاي پژوهش يافته:منبع
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  نگرش به زندگي روستايي و سن ‐۴جدول 

  نگرش به زندگي
  روستايي و سن

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

F  سطح
  معنادار

  ۵۵۴/۰  ۵۹۱/۰  ۹۲/۹۵۴  ۲  ۱۸۵/۹۰۹  ها گروهبين 

      ۱۵۷/۱۸۸  ۴۷۰  ۷۳۸۷۸/۱۵۰  ها گروهداخل 

        ۴۷۲  ۷۴۰۶۴/۰۵۹  جمع

  اي پژوهشه يافته :منبع

  

  نگرش به زندگي روستايي و جنسيت

آزمون . بيانگر نگرش به زندگي روستايي در بين زنان و مردان روستاست ۶و  ۵ول اجد

آماري تحليل واريانس بيانگر تفـاوت مـردان و زنـان در نگـرش بـه زنـدگي روسـتايي        

وسـتايي  به زندگي ر و مردان ميانگين نگرش زنان، بر روي مقياس صفر تا صد. باشد مي

نگرش زنان به زنـدگي روسـتايي   ، در مجموع ،اينبنابر. است ۵۸/۵۹و  ۵۷/۶۳به ترتيب

  .بهتر از نگرش مردان است

  

  نگرش به زندگي روستايي و جنسيت ‐۵جدول 

  انحراف معيار  تعداد  ميانگين  جنسيت

  ۱۲/۴۵۷۱۶  ۲۵۹  ۵۹/۵۸۴۹  مرد

  ۱۲/۲۶۳۴۷  ۲۳۰  ۶۳/۵۷۶۱  زن

  ۱۲/۵۱۳۶۹  ۴۸۹  ۶۱/۴۶۲۲  جمع

  هاي پژوهش يافته:نبعم
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  نگرش به زندگي روستايي و جنسيت ‐۶ جدول

نگرش به زندگي 
 روستايي و جنسيت

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
  مجذورات

F  سطح
  معنادار

  ۰۰۰/۰  ۱۲/۶۸۹  ۱۹۴۰/۵۰۰  ۱  ۱۹۴۰/۵۰۰  ها گروهبين 

      ۱۵۲/۹۲۲  ۴۸۷ ۷۴۴۷۶/۵۵۰  ها گروهدرون 

        ۴۸۸ ۷۶۴۱۷/۰۵۰  جمع

  هاي پژوهش يافته :منبع
  

  نگرش به زندگي روستايي و وضع تأهل

افـراد نشـان    تأهـل وضـع   براسـاس نگرش به زندگي روستايي را  ۸و  ۷ول شماره اجد

آزمون آماري تحليل واريانس بيانگر عدم تفـاوت معنـادار بـين افـراد مجـرد و      . دهد مي

ي در تـأثير فـراد  ا تأهـل بر اين اساس وضع . در نگرش به زندگي روستايي است متأهل

  .به زندگي روستايي ندارد آنهانگرش 
  

  

  نگرش به زندگي روستايي و وضعيت تأهل ‐۷جدول 

  انحراف معيار  تعداد  ميانگين  وضعيت تأهل

  ۹/۹۷۱۹۲  ۱۱۹  ۶۳/۰۸۸۲  مجرد

  ۱۳/۲۱۳۹۱  ۳۶۹  ۶۰/۹۴۸۵  متأهل

  ۱۲/۵۲۵۲۴  ۴۸۸  ۶۱/۴۷۰۳  جمع

  هاي پژوهش يافته:منبع
  

  روستايي و وضعيت تأهل نگرش به زندگي ‐۸جدول 

نگرش به زندگي روستايي
 تأهلضعيتوو

مجموع
 مجذورات

درجه
 آزادي

ميانگين 
  مجذورات

F  سطح
  معنادار

  ۱۰۵/۰ ۲/۶۳۵  ۴۱۱/۹۷۴ ۱ ۴۱۱/۹۷۴ هاگروهبين 

      ۱۵۶/۳۵۷ ۴۸۶ ۷۵۹۸۹/۳۴۵ هاگروهداخل

       ۴۸۷ ۷۶۴۰۱/۳۱۹ جمع

  هاي پژوهش يافته :منبع



  زاده  سيدنورالدين رضوي                              ۷۲

 
  يي و تحصيالتنگرش به زندگي روستا

ي تحصـيلي مختلـف نشـان    هـا  گـروه نگرش به زندگي روستايي را در  ۱۰و  ۹ول اجد

ي هـا  گـروه آزمون آماري تحليل واريـانس بيـانگر عـدم تفـاوت معنـادار بـين       . دهد مي

بنابراين تحصيالت افـراد در  . تحصيلي مختلف از جنبه نگرش به زندگي روستايي است

  .ندارد ثيرتأبه زندگي روستايي  آنهانگرش 

  

  نگرش به زندگي روستايي و تحصيالت ‐۹جدول 

  انحراف معيار  تعداد  ميانگين  تحصيالت

  ۱۲/۳۳۲۰۷  ۱۳۰  ۶۰/۴۴۲۳  سواد بي

  ۱۲/۵۵۹۵۷  ۲۴۱  ۶۲/۱۱۶۲  ابتدايي و سيكل

  ۱۲/۷۸۲۱۷  ۱۰۰  ۶۰/۵۰۰۰  متوسطه و ديپلم

  ۱۱/۹۵۴۷۸  ۱۶  ۶۵/۶۲۵۰  باالتر از ديپلم

  ۱۲/۵۳۸۲۹  ۴۸۷  ۶۱/۴۵۲۸  جمع

  هاي پژوهش يافته:نبعم

  

  نگرش به زندگي روستايي و تحصيالت ‐۱۰ جدول

نگرش به زندگي

 روستايي و تحصيالت

مجموع

 مجذورات

درجه

 آزادي

ميانگين 

  مجذورات
F 

سطح 

  معنادار

  ۲۷۷/۰  ۱/۲۹۲  ۲۰۲/۷۰۰  ۳  ۶۰۸/۱۰۰  ها گروهبين 

      ۱۵۶/۹۲۶  ۴۸۳ ۷۵۷۹۵/۳۱۴  ها گروهداخل 

        ۴۸۶ ۷۶۴۰۳/۴۱۴  جمع

  



  ۷۳    نگرش روستاييان به زندگي شهري و روستايي
 

  گرش به زندگي شهرين

در . دهـد  ميبه ابعاد مختلف زندگي شهري نشان  نسبت نگرش روستاييان را ۱۱جدول 

، تغذيه، وضع رفاهي، وضع مالي مردم، ي مختلف زندگي شهريها شاخصميان ابعاد و 

ها بيش از سـاير ابعـاد نـزد اكثـر روسـتاييان خـوب        كار و شغل و وضع مسكن شهري

وضع روحي و روانـي و وضـع   ، روابط مردم شهر با يكديگر، ابلدر مق .اند ارزيابي شده

  .اند مردم شهر بيش از ساير ابعاد نزد روستاييان نامناسب ارزيابي شده ميسالمت جس
  

  نگرش به زندگي شهري ‐۱۱جدول 

  موضوع  بد  متوسط  خوب  جمع

  وضع سالمت جسمي تعداد ۵۱  ۲۰۵ ۲۲۸  ۴۸۴
 درصد سطري ۵/۱۰  ۴/۴۲ ۱/۴۷  ۱۰۰

  وضع روحي و رواني تعداد ۵۱  ۲۲۷ ۲۰۴  ۴۸۲
 درصد سطري ۶/۱۰  ۱/۴۷ ۳/۴۲  ۱۰۰

  دين و ايمان مردم تعداد ۴۴  ۲۱۵ ۲۱۳  ۴۷۲
 درصد سطري ۳/۹  ۶/۴۵ ۱/۴۵  ۱۰۰

  وضع مالي مردم تعداد ۵  ۸۶ ۳۸۹  ۴۸۰
 درصد سطري ۱  ۹/۱۷ ۸۱  ۱۰۰

  روابط مردم تعداد ۶۲  ۲۲۷ ۱۸۰  ۴۶۹
 درصد سطري ۲/۱۳  ۴/۴۸ ۴/۳۸  ۱۰۰

  وضع تغذيه تعداد ۷  ۹۵ ۳۷۹  ۴۸۱
 درصد سطري ۵/۱  ۸/۱۹ ۸/۷۸  ۱۰۰

  وضع مسكن تعداد ۱۶  ۹۷ ۳۷۱  ۴۸۴
 درصد سطري ۳/۳  ۲۰ ۷/۷۶  ۱۰۰

  كار و شغل تعداد ۱۲  ۹۵ ۳۷۷  ۴۸۴
 درصد سطري ۵/۲  ۶/۱۹ ۹/۷۷  ۱۰۰

  وضع رفاهي مردم تعداد ۱۳  ۶۴ ۳۹۶  ۴۷۳
 درصد سطري ۷/۲  ۵/۱۳ ۷/۸۳  ۱۰۰

  به طور كلي لذت از زندگي تعداد ۲۸  ۱۳۶ ۳۰۴  ۴۶۸
 درصد سطري ۶  ۱/۲۹ ۶۵  ۱۰۰

  هاي پژوهش يافته :منبع



  زاده  سيدنورالدين رضوي                              ۷۴

 
 ۲۵حدود . دهد مينگرش روستاييان را به زندگي شهري نشان  بندي جمع ۱۲جدول 

يان ارزيابي گو پاسختر از ديگر  زندگي شهري را نامناسب، يان در مجموعگو پاسخدرصد 

انـد نزديـك    عداد كساني كه زندگي شهري را خوب ارزيابي كردهدر حالي كه ت. اند كرده

  .اند به دو برابر كساني است كه آن را نامناسب دانسته
  

  بندي نگرش روستاييان به زندگي شهري جمع ‐۱۲جدول 

  نگرش روستاييان به زندگي شهري  تعداد  درصد معتبر

 نامناسب ۹۳  ۲۴/۶

 متوسط ۱۱۲  ۲۹/۶

 خوب ۱۷۳  ۴۵/۸

 جمع ۳۷۸  ۱۰۰

  هاي پژوهش يافته :منبع 
  

  نگرش به زندگي شهري و سن

ي سـني مختلـف نشـان    هـا  گـروه نگرش به زندگي شهري را در بـين   ۱۴و  ۱۳ل جداو

بيـانگر عـدم تفـاوت    ، هـا  آزمون آماري تحليل واريانس براي مقايسـه ميـانگين  . دهد مي

عبـارت ديگـر   به . ي سني مختلف در نگرش به زندگي شهري استها گروهمعنادار بين 

  .به زندگي شهري ندارد آنهاي در نگرش تأثيرسن افراد 
  

  نگرش به زندگي شهري و سن ‐۱۳جدول 

  سن  ميانگين  تعداد  انحراف معيار

 ساله۱۵‐۲۹ ۶۷/۹۴۹۷  ۱۸۹  ۱۱/۰۱۸۴۳

 ساله۳۰‐۴۹ ۶۹/۱۶۶۷  ۱۴۴  ۹/۶۰۷۶۹

 ساله۵۰‐۶۴ ۶۹/۸۶۸۴  ۷۶  ۱۱/۷۴۶۵۹

 جمع ۶۸/۷۳۴۷  ۴۰۹  ۱۰/۶۸۸۷۸

  هاي پژوهش افتهي :منبع



  ۷۵    نگرش روستاييان به زندگي شهري و روستايي
 

  

  نگرش به زندگي شهري و سن ‐ ۱۴جدول 

سطح 

  معنادار
F 

ميانگين 

  مجذورات

درجه

 آزادي

مجموع

 مجذورات

نگرش به زندگي

 و سن شهري

  ها گروهبين   ۲۴۱/۰۱۰  ۲  ۱۲۰/۵۰۵  ۱/۵۵  ۳۴۹/۰

  ها گروهداخل   ۴۶۳۷۲/۹۵۷  ۴۰۶  ۱۱۴/۲۱۹    

  جمع  ۴۶۶۱۳/۹۶۷  ۴۰۸      

  هاي پژوهش يافته :منبع

  

  گرش به زندگي شهري و جنسيتن

. دهـد  مينگرش زندگي شهري را در بين زنان و مردان روستايي نشان  ۱۶و  ۱۵ول اجد

بـه  ميانگين نگرش بـه زنـدگي شـهري در مـردان و زنـان      ، بر روي مقياس صفر تا صد

ي مـذكور را  هـا  گـروه تفاوت بين ، ها آزمون مقايسه ميانگين. است ۱/۷۰ و ۴/۶۷ترتيب 

گفت زنان در مقايسـه بـا مـردان روسـتايي      توان ميبر اين اساس . دهد ميان معنادار نش

  .نگرش بهتري به زندگي شهري دارند

  

  نگرش به زندگي شهري و جنسيت ‐ ۱۵ جدول

  جنسيت  ميانگين  تعداد  انحراف معيار

  مرد ۶۷/۳۸۳۵ ۲۳۶  ۱۰/۳۹۴۴۶

  زن ۷۰/۱۴۸۶ ۱۸۵  ۱۰/۷۷۵۵۴

  جمع ۶۸/۵۹۸۶ ۴۲۱  ۱۰/۶۴۰۰۱

  هاي پژوهش تهياف :منبع



  زاده  سيدنورالدين رضوي                              ۷۶

 
  نگرش به زندگي شهري و جنسيت ‐۱۶جدول 

سطح 
  معنادار

F  ميانگين
  مجذورات

درجه 
 آزادي

  مجموع 
 مجذورات

نگرش به زندگي 
 جنسيتو شهري

  ها گروهبين   ۷۹۲/۹۵۱  ۱  ۷۹۲/۹۵۱  ۷/۱۰۶  ۰۰۸/۰

  ها گروهداخل   ۴۶۷۵۵/۲۰۸  ۴۱۹  ۱۱۱/۵۸۸    

  جمع  ۴۷۵۴۸/۱۵۹  ۴۲۰      

  شهاي پژوه يافته: منبع

  

  نگرش به زندگي شهري و وضع تأهل

. دهـد  مـي افراد نشـان   تأهلوضع  براساسنگرش به زندگي شهري را  ۱۸و  ۱۷ول اجد

و مجرد نسبت  متأهلآزمون آماري تحليل واريانس بيانگر عدم تفاوت معنادار بين افراد 

 نهـا آي در نگرش تأثيرافراد  تأهل ،به عبارت ديگر. باشد ميبه نگرش به زندگي شهري 

  .به زندگي شهري ندارد

  

  نگرش به زندگي شهري و وضعيت تأهل ‐۱۷ جدول

  وضع تأهل  ميانگين  تعداد  انحراف معيار

 مجرد ۶۷/۷۰۸۳  ۱۰۸  ۱۰/۶۷۸۶۴

 متأهل ۶۸/۹۰۵۸  ۳۱۳  ۱۰/۶۲۶۴۵

 جمع ۶۸/۵۹۸۶  ۴۲۱  ۱۰/۶۴۰۰۱

  هاي پژوهش يافته :منبع



  ۷۷    نگرش روستاييان به زندگي شهري و روستايي
 

  نگرش به زندگي شهري و وضعيت تأهل ‐۱۸ جدول

سطح 

  ادارمعن
F  

ميانگين 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

  مجموع

  مجذورات

و  شهرينگرش به زندگي 

  تأهل وضعيت

  ها گروهبين   ۱۱۵/۱۲۷  ۱  ۱۱۵/۱۲۷  ۱/۰۱۷  ۳۱۴/۰

  ها گروهداخل  ۴۷۴۳۳/۰۳۲  ۴۱۹  ۱۱۳/۲۰۵    

  جمع ۴۷۵۴۸/۱۵۹  ۴۲۰      

  هاي پژوهش يافته :منبع

  

  نگرش به زندگي شهري و تحصيالت

ي تحصيلي مختلـف نشـان   ها بين گروهه زندگي شهري را در نگرش ب ۲۰و  ۱۹ول اجد

هـاي   آزمون آماري تحليل واريانس بيانگر وجود تفاوت معنـادار بـين ميـانگين   . دهد مي

  .است ۰۰۵/۰مورد بررسي در سطح 

ميـانگين نگـرش بـه زنـدگي     ، روي مقياس صفر تا صـد  كه بر دهند ميها نشان  داده

در افراد سطوح متوسـطه  ، ۴/۶۹ابتدايي و سيكل  در سطوح، ۱/۷۰ها سواد بيشهري در 

شاهد كـاهش نسـبي    ،بر اين اساس. باشد مي ۶۵و در افراد باالتر از ديپلم  ۵/۶۵و ديپلم 

به نوعي كه بهتـرين  . نگرش مثبت به شهر با افزايش سطح تحصيالت روستاييان هستيم

افراد بـاالتر از ديـپلم   ترين آن در بين  ها و پايينسواد بينگرش به زندگي شهري در بين 

سطح نگرش به زندگي شهري باالتر ، اگر چه در همه سطوح تحصيلي شود؛ ميمشاهده 

  .است) ۵۰يعني (از حد متوسط 



  زاده  سيدنورالدين رضوي                              ۷۸

 
  نگرش به زندگي شهري و تحصيالت ‐۱۹جدول 

  تحصيالت  ميانگين  تعداد  انحراف معيار

  سواد بي  ۷۰/۱۱۹۰  ۱۰۵  ۱۰/۵۲۳۴۵

  سيكل ابتدايي و  ۶۹/۴۴۴۴  ۲۰۷  ۱۰/۰۰۵۷۳

  متوسطه و ديپلم  ۶۵/۵۱۶۳  ۹۲  ۱۱/۵۲۲۴۲

  باالتر از ديپلم  ۶۵/۰۰۰۰  ۱۵  ۱۱/۱۸۰۳۴

  جمع  ۶۸/۵۹۱۹  ۴۱۹  ۱۰/۶۵۲۳۷

  هاي پژوهش يافته :منبع

  

  نگرش به زندگي شهري و تحصيالت ‐۲۰جدول 

سطح 

  معنادار
F 

ميانگين 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

مجموع 

  مجذورات

و  شهرينگرش به زندگي 

  تحصيالت

  ها گروهبين   ۱۴۵۹/۱۱۴  ۳  ۴۸۶/۳۷۱ ۴/۳۹۱  ۰۰۵/۰

  ها گروهداخل   ۴۵۹۷۲/۵۹۹  ۴۱۵  ۱۱۰/۷۷۷    

  جمع  ۴۷۴۳۱/۷۱۲  ۴۱۸      

  هاي پژوهش يافته :منبع
  

  تمايل به مهاجرت

ميزان تمايل روستاييان به مهاجرت مورد سـنجش  ، در اين قسمت با استفاده از سه گويه

  .و ارزيابي قرار گرفته است

. دهـد  مـي را نشـان   آنهايان در خصوص هريك از گو پاسخا و نظر ه گويه ۲۱جدول 

اند كه هركدام سطوحي از تمايـل بـه مهـاجرت يـا عـدم       اي تنظيم شده ها به گونه گزينه

نخستين گويه احتمـال  . دهند ميقسمتي مورد سنجش قرار  ۵مهاجرت را بر روي طيفي 

  . دهد ميمورد بررسي قرار را  مهاجرت افراد به شهر



  ۷۹    نگرش روستاييان به زندگي شهري و روستايي
 

  

  مهاجرت به شهر ‐ ۲۱دول ج

 جمع
كامالً 

  موافق
 مخالف  مردد موافق

ــامالً ك

 مخالف
  موضوع

ــراي    تعداد  ۷۱  ۷۸  ۶۱  ۲۶۴  ۴۷  ۵۲۱ ــده ب ــايد در آين ش

  درصد سطري  ۶/۱۳  ۱۵  ۷/۱۱  ۷/۵۰  ۹  ۱۰۰  زندگي به شهر بروم

اگر بتوانم براي زنـدگي    تعداد  ۷۰  ۷۹  ۳۳  ۲۳۰  ۱۰۹  ۵۲۱

  درصد سطري  ۴/۱۳  ۲/۱۵  ۳/۶  ۱/۴۴  ۹/۲۰  ۱۰۰  روم به شهر مي

حتماً بـراي زنـدگي بـه      تعداد  ۱۰۰  ۱۳۸  ۱۰۴  ۱۰۴  ۷۲  ۵۱۹

  درصد سطري  ۵/۱۹  ۶/۲۶  ۲۰  ۲۰  ۹/۱۳  ۱۰۰  روم شهر مي

  هاي پژوهش يافته :منبع
  

يان با اين گويه كه احتمـاالً در آينـده بـراي    گو پاسخدرصد  ۶۰حدود  ،بر اين اساس

با اين گزينـه مخالفـت    آنهادرصد  ۲۹و فقط زندگي به شهر خواهند رفت موافق بودند 

در آينده به شهر مهاجرت كنند دو  دهند ميتعداد كساني كه احتمال  ،به عبارتي. اند كرده

در همـين زمينـه   . دهنـد  مـي برابر كساني است كه هيچ احتمالي براي مهاجرت به شهر ن

  .اند يان اظهار ترديد كردهگو پاسخدرصد  ۱۲حدود 

 ۶۵كـه   نيز مشخص شد) روم اگر بتوانم براي زندگي به شهر مي( درمورد گويه دوم

درصـد افـراد    ۶و فقط  هستنددرصد با آن مخالف  ۲۹درصد افراد با اين گويه موافق و 

تعـداد  ، گيري امكان و توانايي مهـاجرت  با شكل ،بنابراين. اند اظهار شك و ترديد نموده

  .يابد هستند افزايش مييا با مهاجرت موافق  كنند ميكساني كه مهاجرت 

قطعيت مهاجرت به شهر را بدون ، »روم حتماً براي زندگي به شهر مي«سومين گويه 

  بـر ايـن اسـاس،    . دهـد  مـي احتماالت و امكانات و به صورت قطعي مورد سنجش قرار 

كـه بـا    آنهـا درصد  ۴۶درصد افراد به طور قطعي در فكر مهاجرت به شهر هستند و  ۳۴

  .پذيرند اند قطعيت مهاجرت به شهر را نمي كرده اين گزينه مخالفت



  زاده  سيدنورالدين رضوي                              ۸۰

 
يان در خصـوص نگـرش بـه مهـاجرت را نشـان      گو پاسخنظر  بندي جمع ۲۲جدول 

يان گو پاسخدرصد  ۳۴، با توجه به سه گويه مطرح شده دهد كه ميها نشان  داده. دهد مي

 درصـد  ۳۷ ،كم اسـت و در مقابـل   آنهاو احتمال مهاجرت در  هستندمخالف مهاجرت 

  ،در ايـن ميـان  . اسـت زيـاد   آنهـا موافق مهاجرت هسـتند و احتمـال مهـاجرت در     آنها

  .كه در خصوص مهاجرت مردد هستند دهند ميدرصد افراد را كساني تشكيل  ۲۹ 

  

  گويان در خصوص نگرش به مهاجرت بندي نظرات پاسخ جمع ‐۲۲جدول 

  گويان درخصوص نگرش به مهاجرت نظرات پاسخ  تعداد  درصد معتبر

  مخالف  ۱۷۵  ۳۳/۸

  مردد  ۱۵۳  ۲۹/۵

  موافق  ۱۹۰  ۳۶/۷

  جمع  ۵۱۸  ۱۰۰

  هاي پژوهش يافته :منبع

  

  نگرش به زندگي شهري و تمايل به مهاجرت 

به زندگي شهري نشان  آنهانگرش  براساستمايل افراد به مهاجرت را  ۲۴و  ۲۳ول اجد

نگـرش بـه    راسـاس بآزمون تحليل واريانس بيانگر تفاوت معنـادار بـين افـراد    . دهد مي

  .زندگي شهري و تمايل به مهاجرت است

ميانگين تمايل به مهاجرت در كساني كه نگرش خوبي ، بر روي مقياس صفر تا صد

اند  در كساني كه زندگي شهري را متوسط ارزيابي كرده، ۹۸/۴۸ به زندگي شهري ندارند

  .است ۴/۶۰دانند  و در كساني كه زندگي شهري را مناسب مي ۳/۵۶
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شان به زنـدگي   تمايل به مهاجرت در افرادي كه نگرش شود كه ميمشاهده  ،براينبنا

يابد و بالعكس در كساني كه نگـرش مناسـبي بـه زنـدگي      شهري بهتر است افزايش مي

  .يابد تمايل به مهاجرت كاهش مي، شهري ندارند

  

  نگرش به زندگي شهري و تمايل به مهاجرت ‐۲۳جدول 

  ينميانگ  تعداد  انحراف معيار
  تمايل به مهاجرت و 

  نگرش به زندگي شهري

  نامناسب  ۴۸/۹۸۱۵  ۹۰  ۲۸/۳۷۲۰۸

  متوسط  ۵۶/۳۲۴۴  ۱۱۲  ۲۸/۸۲۹۴۷

  مناسب  ۶۰/۴۱۶۷  ۱۷۲  ۲۷/۵۰۰۴۴

  جمع  ۵۶/۴۳۹۴  ۳۷۴  ۲۸/۴۰۴۸۷

  هاي پژوهش يافته :منبع 
  

  نگرش به زندگي شهري و تمايل به مهاجرت ‐۲۴جدول 

سطح 

  معنادار
F 

ميانگين 

  مجذورات

ه درج

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

تمايل به مهاجرت و 

 نگرش به زندگي شهري

  ها گروهبين   ۷۷۲۸/۱۳۸  ۲  ۳۸۶۴/۰۶۹  ۴/۸۸۹  ۰۰۸/۰

  ها گروهداخل   ۲۹۳۲۲۱/۹۸۸  ۳۷۱  ۷۹۰/۳۵۶    

  جمع  ۳۰۰۹۵۰/۱۲۶  ۳۷۳      

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  نگرش به زندگي روستايي و تمايل به مهاجرت 

بـه زنـدگي روسـتايي     آنهـا نگرش  براساسبه مهاجرت را  تمايل افراد ۲۶و  ۲۵ول اجد

 براساسآزمون تحليل واريانس بيانگر تفاوت افراد در تمايل به مهاجرت . دهد مينشان 

  . به زندگي روستايي استآنها نگرش 
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ميانگين تمايـل بـه مهـاجرت در افـرادي كـه زنـدگي       ، بر روي مقياس صفر تا صد

داننـد   در كساني كه زندگي روستايي را متوسط مـي ، ۳/۶۱دانند  روستايي را نامناسب مي

  .است ۴/۴۸دانند  و در كساني كه زندگي روستايي را مناسب مي ۹/۵۴

، داننـد  افرادي كه زندگي روستايي را نامناسب مي شود كه ميمشاهده  ،بر اين اساس

در  نگرش به زنـدگي روسـتايي   ،به عبارتي. بيشتر از ديگران متمايل به مهاجرت هستند

  .تمايل افراد به مهاجرت اثرگذار است

  

  نگرش به زندگي روستايي و تمايل به مهاجرت ‐۲۵جدول 

  تمايل به مهاجرت و نگرش به زندگي روستايي  ميانگين  تعداد  انحراف معيار

  كم  ۶۱/۳۵۳۵  ۱۴۹  ۲۵/۰۹۷۶۸

  متوسط  ۵۴/۸۹۱۳  ۱۸۴  ۲۸/۴۴۷۸۱

  زياد  ۴۸/۴۴۴۴  ۱۵۰  ۳۱/۲۶۰۸۹

  جمع  ۵۴/۸۸۲۷  ۴۸۳  ۲۸/۷۸۵۵۱

  هاي پژوهش يافته :منبع

  

  نگرش به زندگي روستايي و تمايل به مهاجرت ‐۲۶جدول 

سطح 

  معنادار
F 

ميانگين 

  مجذورات

درجه

 آزادي

مجموع

 مجذورات

تمايل به مهاجرت و

 روستاييزندگي به نگرش

  ها گروهبين   ۱۲۴۵۶/۴۳۸  ۲  ۶۲۲۸/۲۱۹  ۷/۷۲۶  ۰۰۰/۰

  ها گروهداخل   ۳۸۶۹۳۱/۳۵۸  ۴۸۰  ۸۰۶/۱۰۷    

  جمع  ۳۹۹۳۸۷/۷۹۶  ۴۸۲      

  هاي پژوهش يافته :منبع 
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  خالصه نتايج

  نگرش به زندگي روستايي

، دين و ايمـان،  روابط مردم روستا با يكديگر يانگو پاسخر كه اكث نتايج تحقيق نشان داد

. انـد  و وضع سالمت جسماني مردم روستا را خوب ارزيابي كـرده وضع روحي و رواني 

مسكن و تغذيـه زنـدگي   ، شغلي، رفاهي، وضع ماليآنها زيادي از  تعداد، از سوي ديگر

  . اند روستايي را در حد متوسط يا پايين ارزيابي كرده

. به زندگي روستايي ندارد آنهاي در نگرش تأثيرافراد  تأهلتحصيالت و وضع ، سن

نگرش زنان به زنـدگي  . است مؤثرجنسيت در نگرش به زندگي روستايي ، اما در مقابل

  .وستايي بهتر از نگرش مردان استر

  نگرش به زندگي شهري

تعداد كساني كه زندگي شهري را كه  خصوص نگرش به زندگي شهري مشخص شددر

در . انـد  اند نزديك به دو برابر كساني است كه آن را نامناسب دانسـته  مثبت ارزيابي كرده

، تغذيه، رفاهي وضع، وضع مالي مردم، ي مختلف زندگي شهريها شاخصميان ابعاد و 

ها بيش از ساير ابعـاد نـزد اكثـر روسـتاييان مثبـت و       كار و شغل و وضع مسكن شهري

وضع روحي و روانـي و  ، روابط مردم شهر با يكديگر، در مقابل. اند مناسب ارزيابي شده

نزد روسـتاييان نامناسـب ارزيـابي    ، وضع سالمت جسماني مردم شهر بيش از ساير ابعاد

  .اند شده

به زنـدگي شـهري نـدارد امـا سـطح       آنهاي در نگرش تأثيرافراد  تأهلضع سن و و

شـاهد کـاهش    ،با افـزايش تحصـيالت  . است مؤثرنگرش اين تحصيالت و جنسيت بر 

زنـان در مقايسـه بـا مـردان     ، همچنـين . نسبي نگرش مثبت به زنـدگي شـهري هسـتيم   

  .به زندگي شهري دارند نسبت روستايي نگرش بهتري
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  جرتتمايل به مها

كـم اسـت و    آنهاو احتمال مهاجرت در  هستنديان مخالف مهاجرت گو پاسخدرصد  ۳۴

. اسـت زياد  آنهاموافق مهاجرت هستند و احتمال مهاجرت در  آنهادرصد  ۳۷ ،در مقابل

كه در خصوص مهاجرت مـردد   دهند ميدرصد افراد را كساني تشكيل  ۲۹ ،در اين ميان

  .هستند

، شان به زندگي شهري بهتـر اسـت   افرادي كه نگرش همچنين تمايل به مهاجرت در

، به زندگي شهري ندارند نسبت يابد و بالعكس در كساني كه نگرش مناسبي افزايش مي

افـرادي كـه زنـدگي روسـتايي را     از سـوي ديگـر،   . يابـد  هاجرت كاهش مـي تمايل به م

نگـرش بـه    ،بـه عبـارتي  . دارنـد بيشتر از ديگران به مهاجرت تمايـل  ، دانند نامناسب مي

  .زندگي روستايي در تمايل افراد به مهاجرت اثرگذار است

  

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه

رسد روسـتاييان از   مي نظر بهچنانچه زندگي را به ابعاد مادي و معنوي تقسيم نماييم   •

رضـايت  خـود  ابعاد معنوي زندگي خود مانند دين و ايمان و وضع روحي و روانـي  

، شـغلي ، رفاهي، به ابعاد مادي زندگي مانند وضع مالي آنهاي دارند اما بيشتر نارضايت

 شود مياين موضوع به خصوص از اين مسئله ناشي . شود ميمسكن و تغذيه مربوط 

امـا بـا توجـه بـه      .دارنـد که روستاييان اگر چه نگرش مثبتي بـه زنـدگي روسـتايي    

در ايـن  . ستشان به مهاجرت باال تمايل، کمبودهاي مادي و رفاهي زندگي روستايي

زيرا امور مادي و رفاهي مردم روستا توجه بيشتري مبذول شود بايد نسبت به  ارتباط 

منفي به زندگي روستايي احتمال افزايش تمايـل بـه مهـاجرت در     با گسترش نگرش

  .روستاييان وجود خواهد داشت
بـه  . ي نـدارد تـأثير و تحصيالت بر نگـرش بـه زنـدگي روسـتايي      تأهلوضع ، سن  •

سن و تحصيالت افراد بر نگرش به زنـدگي روسـتايي بيـانگر آن     تأثيرعدم  ،تيعبار

نگـرش مثبتـي بـه    ) ي سـني روسـتا  هـا  گـروه مانند ديگر (است که جوانان روستايي 
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اگر . زندگي روستايي دارند و اين نوع زندگي براي جوانان روستايي قابل قبول است

 هاي ند که جوانب منفي و کمبودچه در جايي ديگر برخي از جوانان روستا نشان داد

 .به شهر بينجامد آنهازندگي روستايي ممکن است به مهاجرت 
به زندگي ، رسد بيشتر روستاييان همزمان با نگرش مثبت به زندگي شهري مي نظر به  •

يعني اين دو زندگي را نه در برابر هم بلکه در کنار . روستايي نيز نگرش مثبتي دارند

 .کنند ميهم ارزيابي 
نگرش مثبتي به شهر و شهر نشيني دارند آمـادگي ذهنـي بيشـتري بـراي      يي کهآنها  •

شکل گيري چنين نگرشي از عوامل متفـاوتي  . اند دادهمهاجرت به شهر از خود نشان 

از ، از عوامـل مختلـف  اي  ترکيـب پيچيـده   قالـب  درتـوان آن را   ميپذيرد و  مي تأثير

گرفتـه   نگرش مثبت به زندگي شـهري  گيري ها در خصوص شکل رسانه گذاري تأثير

  . دادقرار جداگانه مورد بررسي و تحليل  ،تا اوضاع نامساعد مالي و شغلي افراد

  

  ها  يادداشت
1. attitude 
2. cognitive 
3. affective 
4. behavioral 
5. Behavior Drive Attitude 
6. Attitude toward the Behavior 
7. subjective norm 
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