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  ۱۶/۵/۱۳۹۶ :رشيخ پذيتار    ۲۲/۴/۱۳۹۵: افتيخ دريتار

  چكيده

 منـدی  رضـايت ارزش و  بر شناخت بهتر متغيرها و عواملي است که ة حاضرهدف اصلي مطالع
جامعـه آمـاري پـژوهش دانشـجويان     . دگذارن مي وستايي از زندگي در روستا تأثيردانشجويان ر

هـا  آننفـر از   ٢٠٠بودند که تعداد ) N=۴۲۰(روستايي مقطع کارشناسي دانشگاه رامين خوزستان 
بر اساس جدول کرجسـي و مورگـان گـزينش     وبندي تصادفي ساده گيري طبقه نمونهبه روش 

ـ    بـود کـه   هسـاخت  محقق اي ا پرسشنامهه آوري دادهابزار جمع. شدند نلي از اروايـي آن توسـط پ
پايـايي  . تأييـد شـد   اعضاي هيئت علمي دانشگاه کشاورزي و منـابع طبيعـي رامـين خوزسـتان    

نتـايج  . مورد تأييد قـرار گرفـت  ) ۰/۰-۹۰/۶۲(کرونباخ  یبا استفاده از آزمون آلفانيز پرسشنامه 
شـده، رضـايت از    ت درکالقي، تصوير روستا، کيفيـ متغيرهاي هنجار اخ که نشان دادرگرسيون 

دو  ،همچنـين  ودارند؛  شده بر ارزش درک تعهد و هويت مکاني تأثير مثبت، طور کلي به زندگي
دار بـر رضـايت از محـل سـکونت     شده تأثير مثبت و معنـي  و ارزش درک متغير هنجار اخالقي

حقيـق  تنتـايج  از . را تبيين کنند درصد از تغييرات رضايت از محل سکونت ۶۱دارند و قادرند 
روسـتايي در راسـتاي جلـوگيري از کـاهش      ةريـزان توسـع  کمک به برنامه برای توانميحاضر 

  . ردکبه شهرها استفاده  و مهاجرت جمعيت روستايي

  .دانشجويان روستايي، رضايت از محل سکونت، رضايت از جامعه، نيت ماندگاري: هاواژهكليد

                                                           
 يعـ يو منـابع طب  ياه علوم کشاورزدانشگ يج و آموزش کشاورزيگروه ترو استاديارترتيب، نويسندة مسئول و  به ∗

ج، ي، گـروه تـرو  يج و آمـوزش کشـاورز  يتـرو  يدکتر يدانشجو ؛)masoudyazdan@gmail.com( خوزستان
ج و يگـروه تـرو   ،يتوسـعه کشـاورز   يدکتـر  يدانشـجو و ، دانشگاه زنجان، زنجان؛ ييارتباطات و توسعه روستا

  .زي، دانشگاه تبرييعه روستاتوس
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  مقدمه

 اجتمـاعي  -اقتصادي سياسي، شرايط دليل به اقشار جامعه، فقيرترين عنوان به ،روستاييان

 و فقـر  بـا  سـکونتگاهي،  هـاي  عرصـه  بـر  حـاکم  فضايي هاي نابرابري وجود ،همچنين و

، حمـل و  ارتباطات فزاينده رشد ،امروزه. اند بوده رو روبهمعيشتي  تزيس متعدد مشکالت

شدن شکاف بين استانداردهاي زنـدگي   کباعث نزدي شهري -روستايي و مناسباتنقل 

هـاي   اما با وجـود ايـن تحـوالت، بـاز هـم تفـاوت      . است مردم شهري و روستايي شده

 وضعيت مقايسه روستاييان با. زيست آنها وجود دارد ملموس و عيني در درآمد و محيط

 ييـر تغ منظور به تالش در) شهرنشين هاي گروه ويژه به(جامعه  ديگر افراد با خود زندگي

 جمعيتـي  مراکـز  ديگر و شهرها به ،بيشتر رفاه کسب ،همچنين و وضعيت ناخوشايند اين

مهـاجرت   ،در واقـع  ،مهاجرت نظريةيک اصل اساسي در  بر پاية). ۱(کنند  مهاجرت مي

ناشـی از آن تشـخيص   هاي  تر از هزينه افتد که منافع تغيير مکان مهم ين دليل اتفاق ميدب

از  منـدی  رضـايت ميزان  هاي اجتماعي کيفيت زندگي ز شاخصايکي  ).۲( شود داده می

از زنـدگي در   منـدی  رضـايت ميـزان   ،بـراي روسـتاييان   ويـژه  وضع زندگي خـود و بـه  

اصـطالحي کلـي، مفهـومي بـراي نشـان دادن      کيفيت زندگي در قالـب  ). ۳(ست روستا

ارضـايتي  چگونگي برآورده شدن نيازهاي انساني و نيز معياري براي ادراک رضايت يـا ن 

   ).۴(هاست  ها از ابعاد مختلف زندگي در سکونتگاه افراد و گروه

 شـرايط  بـا  منـاطقي  از روسـتايي  مهـاجران  بر اين باورنـد کـه  ) ۵( ردستیها و ونک

 احسـاس  ايجـاد  ،منظـر  ايـن  از .کننـد  مـي  مهـاجرت  بهينـه  شرايط با به مناطقي نامناسب

 هجامعـ  از منـدی  رضايتبنابراين، ). ۶(شود  مي مهاجرت به منجر روستاييان در نارضايتي

ـ . دبررسـی کـر   اجتمـاعي  اقتصـادي و  ي،سياسـ  مختلف ابعاد در توان مي را  رای نمونـه، ب

 شامل تواند مي روستايي جوان براي روستايي جوامع زندگي در و جامعه از مندی رضايت

 و بهداشـتي  خـدمات  تفريحـي،  امکانـات  و هـا  برنامـه  بـه  دسترسي ميزان مواردي مانند

باشد  خريد براي امکانات يا و کافي درآمد آوردن دست به براي امن محيط پزشکي، ايجاد

 اي مؤلفـه  تواند مي) ۹(و رضايت از جامعه ) ۸(سکونت  محل از رو، رضايت از اين). ۷(
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در واقـع، رضـايت از محـل    . باشـد  روسـتاييان  مهـاجرت عـدم   يا مهاجرت براي کليدي

در تعادل با محـل سـکونت   ها و نيازهاي خانواده  که آرمانافتد  سکونت زماني اتفاق مي

رضايت از محل سکونت به درجه يا ميزان مطابقت جامعه بـا نيازهـا و   ). ۲( فعلي باشد

ميزان اين تطابق به ارزيابي فرد از عناصر فيزيکـي،  ). ۱۰(شود  هاي فرد گفته مي خواسته

محيط فيزيکي با کيفيـت بـاال، در   کند، مانند  اجتماعي و شخصي که آن جامعه تأمين مي

هـاي تعـاملي، احسـاس تعلـق و      دسترس بودن خدمات اجتماعي، کيفيت مسکن، شبکه

رو  رضايت از محـل سـکونت از ايـن   . داردهاي ارزشي بستگي  پذيرش، هنجارها و نظام

را کاهش  ت که نارضايتي از جامعه در افراد سالمت رواني و کيفيت زندگي آنهامهم اس

 ،همچنـين ). ۱۱(گـذارد   براي تغيير مکان از آن جامعه تأثير مـي  آنهابر تصميم  دهد و مي

جامعه اغلب به عنوان شاخص کيفيت زندگي در يک جامعه محلـي در نظـر    رضايت از

ارزيابي کلـي  عبارت است از رضايت از جامعه  ،)۱۲( برنارد بنا به تعريف. شود گرفته مي

هـاي مختلـف    تعريف به ويژگـي  اين ؛کنان آناز شرايط زندگي در يک جامعه توسط سا

فردي، کيفيت خـدمات محلـي،    اجتماعي، مانند کيفيت روابط بين از جمله عوامل جامعه

نارضـايتي   ،نتايج تحقيقات گذشـته بر پاية . محيط زيست طبيعي و ظاهر زيبا اشاره دارد

اغلـب، بـراي    .دگذاربتأثير  ای ديگر از جامعه ممکن است بر ميل به نقل مکان به جامعه

هاي آن بـر   ح رضايت از جامعه و ويژگياند، سط افرادي که از جامعه فعلي خود ناراضي

اي ديگـر   سکونت و رفتن به جامعـه  برایجوي مکان ديگري و افراد براي جست تصميم

محـل سـکونت فعلـي    در صورت رضـايت از  مردم اغلب  در واقع،). ۹(د گذار مي تأثير

يافتـه   تحقيقات در کشورهاي توسـعه  ،همچنين). ١٣(بمانند ا آنجدوست دارند در  ،خود

 ؛که رابطه قابل توجهي بين رضايت و نيت مهاجرت در آينده وجود دارد روشن ساخت

احتمال داشـت کـه ميـل و آرزوي    بيشتر  ،کساني که از زندگي فعلي خود راضي نبودند

افزون . زدند به مهاجرت ميدست  نزديک، واقعاً ةجا شدن را داشته باشند و در آيند جابه

 دارای ويژه افـراد  هکاهش جمعيت مناطق روستايي اغلب به مهاجرت جوانان و ب بر اين،

ي کـه گفتـه   ا گونـه  ، بـه )١٤(هاي شغلي باال نسبت داده شـده اسـت    تحصيالت و آرمان



  ... پناه، طاهره زبيدی، مسعود يزدان                          ۱ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۵۲

و احتمـال   افتـد  سال اتفـاق مـي   ۲۹تا  ۱۶يان افراد شود، باالترين ميزان تحرکات در م مي

بـا   ،بنـابراين ). ۱۵(د شـو  همزمان با افزايش سن، بيشتر مي ،رک خانه در اين گروه سنيت

گيري در مورد محـل سـکونت،    و تصميم» رضايت از جامعه« توجه به رابطه آشکار بين

ويژه در  اين مهم به .دگذارن مي رضايت از جامعه تأثيربر مهم است که بدانيم چه عواملي 

جمعيت رو به کاهش و يـا داراي رشـد    خاطر به جا،که در آن بسياري از مناطق روستايي

روسـتاييان در مقايسـه بـا     به عالوه،). ٩(کند  ، صدق مينگرانی زيادی وجود دارد راکد

دربـاره رضـايت    آنهـا ارزيابي ذهني  روی که ،نددارتري  ها شرايط زندگي سخت شهري

هـا و منـاطق   بـه شهرسـتان   روسـتاييان هجـوم  با توجه به  ،همچنين). ۱( گذار استتأثير

کـه   اسـت، بـاالتر از حـد متوسـط     جوامع روستاييميزان فقر و مهاجرت ، ة شهرهاحوم

هـاي   کننـده  بينـي رو، پـيش  از ايـن . دشو ه کاهش سطح رضايت از جامعه ميمنجر بخود 

کـار   بـه افزايش رضـايت سـاکنان    رایدر جوامع روستايي ب توان را مي رضايت از جامعه

تواننـد باعـث ترغيـب     رسد عواملي وجود دارند که مـي  نظر مي به ،چنينهم). ١٣( بست

توانـد بـا حفـظ     هاي روستايي شـوند کـه دولـت مـي     افراد براي کار و زندگي در محيط

يي آنهـا و افـزايش امکانـات    آوري و کـار  نيروهاي روستايي ساکن و ارتقاي سطح بهـره 

غيـب افـراد بـه زنـدگي در     رضايت از زندگي روسـتايي، موجـب تر  در نتيجه،موجود و 

رو، رضايت از جامعه  از اين). ١٧و  ١٦(به شهرها شود  آنها روستاها و مانع از مهاجرت

ويژه براي جوامع روستايي اهميت دارد، چرا که عملکرد اقتصادي جامعه غالباً توسـط   به

د هاي توسعه و رضايت افـرا  لويتدر نتيجه، او. شود گذاري ميعملکرد اقامتي آن ارزش

  ).۱۸(رضايت از جامعه است  ،هاي مسکوني و در نتيجه طور عمده مربوط به جذابيت به

در زمينـه رضـايت از جامعـه روسـتايي و      های گوناگون ، پژوهشدر اغلب کشورها

اي بـا   در مطالعـه ) ۹(، فيلکينـز و همکـاران   رای نمونهمحل سکونت انجام شده است؛ ب

 »ن ساکنان روستايي نبرسـکا در ايـاالت متحـده   بيني رضايت اجتماعي در بي پيش«عنوان 

هـاي   از جامعه اغلـب بـا رضـايت از زنـدگي، زيرسـاخت      مندی رضايت که نشان دادند

مـدل يکپارچـه    ،همچنـين . هاي اجتماعي ارتباط دارد هاي شغلي و شبکه جامعه، فرصت



   ۵۳  �۱ة ر، شما۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام           ... مندی دانشجويان عوامل مؤثر بر رضايت

  

ز ا منـدی  رضـايت بينـي   اين مطالعه نشان داد که روابط اجتماعي نقش بيشتري در پـيش 

ــين «بــا عنــوان  ،)۱۹(وگــت و همکــاران در مطالعــة  .جامعــه روســتايي دارد روابــط ب

، يک مقايسه جمعيتـي بـين   »از جامعه و قصد مهاجرت روستاييان نبراسکا مندی رضايت

ريزي کردند تا  ريزي کردند تا در اجتماع خود بمانند و کساني که برنامه کساني که برنامه

 کـه  نتـايج نشـان داد  . دشم و يک مدل چندمتغيره تدوين انجا ،جامعه خود را ترک کنند

اعي جامعـه، عوامـل اقتصـادي و    هـاي اجتمـ   وضعيت سکونت، ويژگي از مندی رضايت

نتـايج تحقيقـات   بـر پايـة    .ردپذي تأثير میمحيطي، درآمد خانوار و سابقه سکونت  زيست

تمـاعي،  دلبسـتگي اج  ،احسـاس تعلـق   شـامل  عوامل اجتماعي و فيزيکي ،)۱۱(اسميت 

ريزي و طراحي جامعه و تـراکم مسـکن   مشارکت اجتماعي، حداقل ترس از جرم، طرح

اي با عنـوان   در مطالعه ،)۱۸(برنارد  .شود مي رضايت از محل سکونت بودن منجر به باال

، ، عوامل مؤثر بر رضايت را ارزش، کنتـرل »رضايت از جامعه در جوامع روستايي چک«

فشـان و   آسـتين  .شده توسط روسـتاييان بيـان کـرد    درک بيني رضايت از زندگي و خوش

در بررسي تأثير ميزان تعلق خاطر و رضايت از زندگي روستايي بـر ميـزان    ،)۲۰(همکاران 

ميـزان تعلـق    ند کههاي کشاورزي نشان داد مشارکت جوانان شهرستان کرمانشاه در فعاليت

گي روسـتايي در حـد   زنـد  از هـا آن منـدی  رضـايت خاطر جوانان به روستاي خود و ميزان 

درصـد از تغييـرات متغيـر وابسـته مشـارکت در       ۴۳دو متغير اين  ،همچنين ؛متوسط است

   .کنند امور کشاورزي را تبيين مي

بررسـي عوامـل مـؤثر بـر ارزش و      ة حاضـر ، هدف مطالعگفته شد آنچهبا توجه به 

  .ستدانشجويان روستايي از زندگي در روستا مندی رضايت

  ميچارچوب مفهو
از جامعـه را   منـدی  رضـايت سه زمينه مهـم از  محققان  ،طور کلي بههاي پيشين، بررسي در

و  ۲۱(يک جنبه از وابستگي بـه جامعـه    در قالب مندی رضايت - ۱ :توجه قرار دادند مورد
 منـدی  رضـايت  - ۳و ، )۲۴و  ۲۳(کننده مهاجرت  بيني پيش در قالب مندی رضايت - ۲، )۲۲

، ۲۴، ۲۳، ۱۲(دگي و کيفيت محيط اجتمـاعي و طبيعـي خـود    شاخص کيفيت زن در قالب
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بيني مهـاجرت و   ثيري که بر پيشأبه علت ت مندی رضايت، حاضر در پژوهش ؛)۲۶و  ۲۵
کيفيت خدمات محلي در ميـان اولـين   . است مورد توجه قرار گرفته ،عدم مهاجرت دارد

در  ،طور قطع بهکه  توان گفت و مي ؛استبررسی شده اي رضايت از جامعه  عوامل زمينه
عاملي مهم و مؤثر بـر   مثابه ، از کيفيت خدمات بهمندی رضايتهاي مربوط به  همه نوشته
هـاي   هـا و ارزش  کليتي از ويژگي »کيفيت«). ۲۹و  ۲۸، ۲۷( شده استياد  مندی رضايت

هاي مشتري را بـرآورده سـازد    تواند نيازها و خواسته موجود در محصوالت است که مي
ها يا امتيازات کلي  خدمات را ارزيابي فرد از برتري ةشد کيفيت درک) ۳۱(تامل زي ).۳۰(

 نـه  و اسـت بعـدي  اي چند پديـده  ،همچنـين  ،کيفيـت خـدمات  . کند خدمات تعريف مي
  .)۳۲( بعدي تک

 رضـايت افـراد   بـر  طور مسـتقيم  تصوير محل به که دهند تحقيقات مختلف نشان مي
ادراک کلي فرد از يک مکـان   عبارت است ازير محل تصوبنا به تعريف، . دگذار ميتأثير 

ــز تصــوير محــل و ؛خــاص ــل از  ني ــينعوام ــد تعي ــراي انتخــاب مکــان و   ةکنن مهــم ب
ارزش  بـر  تصـوير  ،نتـايج تحقيقـات  بر پاية  ،همچنين. نيت رفتاري است ةکنند بيني پيش
اين  بر. )۳۳(رضايت است  ةکنند شده تعيين د و ارزش درکگذار ميافراد تأثير  ةشد درک
ارزش  رویخـود   ةتصـوير افـراد از جامعـ    کـه فـرض شـده    ة حاضر،مطالع ، دراساس
 ،)۳۰(بگرام و خـان   بنا به تعريف افزون بر اين،. گذار استاز روستا تأثير هاآن ةشد درک

اي که فرد  تفاوت در مناسب بودن يک خدمت و هزينه عبارت است ازشده  ارزش درک
ـ  شده تا اندازه ، ارزش درکرو از اين. دوش متحمل مي دانبراي رسيدن ب هـاي   ه جنبـه اي ب
 بـه ديگـر  . اشاره دارد) سود و هزينه(اقتصادي  ،شده و به عبارتي هاي صرف مادي و هزينه

شـده و مـواردي    اي مادي، تالش، وقت و هزينه صرفه ، ارزش دريافتي بيشتر جنبهسخن
نيـز   منـدی  رضـايت افزايش يابـد،  شده  اگر ارزش درک). ۳۴(گيرد  ميرا دربر دست از اين

شده از روستا و  اي درباره رابطه بين ارزش درک عهاگرچه مطال). ۳۵(يافت  افزايش خواهد
ـ  ،از جامعه روستايي انجام نشده استرضايت  ؛ دين حـوزه وجـود دار  دمطالعاتي نزديک ب

بـه  ) ۳۶( کـيم و پـارک   و ،)۳۳( فيليـپس و همکـاران   ،)۲۸( بـاجس  مطالعات برای نمونه،
   .پردازند شده، رضايت و وفاداري به مکان مي بررسي رابطه بين ارزش درک
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. دلبسـتگي اجتمـاعي اسـت    هـاي رضـايت از جامعـه    کننـده  بينـي يکي ديگر از پيش
يـک جامعـه    .)۳۸و  ۳۷( »تعهد فرد به محل سکونتش اشاره دارد«دلبستگي اجتماعي به 

ه ضعف باشد، امـا ممکـن اسـت بـر     روستايي ممکن است از نظر منافع مالي داراي نقط
اين عوامل  يکي از. قادر به حفظ ساکنان خود باشد ،اساس ديگر عوامل مؤثر بر رضايت

کساني کـه مـدت   . هاي خود دارد هاي دوستي باشد که فرد با همسايه ممکن است شبکه
 هاي اجتماعي تري براي ايجاد شبکهزمان بيش ،بيشتري در يک منطقه خاص زندگي کنند

اين نوع از روابط و ارتباطات بـا جامعـه بـه     .هاي کاري دارند شبکهنيز شردوستانه و ب و
يزور د مانند يک کاتـال توان يت از جامعه خواهد شد، و ميباعث افزايش رضا احتمال زياد

با رفتن بـه مدرسـه و    ،روابطي که کودکان. ها عمل کندبراي کاهش رضايت در غياب آن
توانـد از   دهنـد، مـي   تشـکيل مـي   در جامعـه خـود   ،برنامـه هاي فوق  درگيري در فعاليت

 ةاگر اعضاي خـانواد  ،همچنين. مهاجرت جلوگيري کند و منجر به افزايش رضايت شود
اگر اعضاي خانواده آنهـا در سـني    ويژه زندگي کنند و يا به در همانجا منطقه سکنان يک

ميـزان   وجـود دارد و  اآنهـ  کمتر احتمـال مهـاجرت   ،باشند که نياز به کمک داشته باشند
هـاي   بکهنيـز معتقـد اسـت کـه سـاختار شـ       )۳۷(کـرو  . )۱۳( اسـت  بيشتر رضايت آنها

که افراد داراي روابـط  چرا  ،هاي رضايت از جامعه است کننده بينياجتماعي يکي از پيش
 ،رسمي بيشتر با جامعه نسبت به کساني که روابط اجتماعي کمتـري دارنـد  رسمي و غير

رضـايت از زنـدگي يـک     ،طـور کلـي   بـه  ،همچنـين  .ي بيشتري دارنـد دلبستگي اجتماع
داوري  -که به عنوان يک فراينـد شـناختي   ،)۳۸(ارزشيابي شناختي از زندگي فرد است 

ارزيـابي جهـاني از کيفيـت زنـدگي     « :ذين صورت تعريف شده اسـت گرفته و ب نظر در
بعـدي   يت از زندگي تـک رضا). ۳۹( »هاشده توسط آن معيارهاي انتخاب توجه به افراد با
 درک کلي افراد از زندگي در بايد هنگام ارزيابي رضايت از زندگي، ؛ برای نمونه،نيست

 و »نظريـه هويـت اسـترايکر   «از برگرفتـه   »هويـت فـردي  «مفهوم ). ۴۰(شود نظر گرفته 
دهـد شـخص تـا     که نشان مي ،اجتماعي ةيافتهاي ساختار از مجموعه نقش است عبارت

بينـد کـه بـراي اداي يـک نقـش اجتمـاعي        مسئول تحقق معيارهايي ميچه حد خود را 
طور کلي، هويت فردي عبارت اسـت از برچسـبي کـه مـردم      به ).۴۱( خاص الزم است
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در زنـدگي همـة مـا     ،بـه عـالوه  ). ٤٢(کننـد   براي تعريف خودشـان از آن اسـتفاده مـي   
هـا  از آن کـدام نـيم؛ هـر   توانيم تصور ک ها نميود را بدون آنهايي وجود دارند که خ مکان

 شـناختي هويـت مکـاني    مفهـوم روان  ،در واقع. سازند ما را مي» خود«يا » من«بخشي از 
هـا حاصـل    واسـطة تجربـة مکـان    هايي از هويت شخصي فرد اسـت کـه بـه    معرف جنبه

 ۱۹۸۷و  ۱۹۸۳در سـال  مفهوم هويت مکـاني اولـين بـار توسـط پروشانسـکي      . شود مي
ساختار شناختي اسـت کـه   بسياري اشاره دارند که هويت يک  دانشمندان). ۴۳(مطرح شد 
هويـت مکـاني   . دشـو  بنـدي جهـاني مـي   اعي و خود طبقهيندهاي هويت اجتمامنجر به فر

ـ   ،ين سؤال که من چه هستمدب »حس خود«اي از  جنبه مثابه به ين سـؤال  داز طريق پاسـخ ب
هاي محيطي  د در بافتخو تعيين محلهويت مکاني از . دهد جواب مي ،که من کجا هستم

  ). ٤٤(آيد  دست مي هدر طول شرايط استثنايي ب ،هاي روزمره و همچنين در طول برنامه
شده در ميان روسـتاييان وجـود    رد تأثير هويت مکاني بر ارزش درکاي در مو مطالعه
ني جوانـان روسـتايي بـر    به توصيف تـأثير هويـت مکـا    )۴۵( الدر و همکارانندارد، اما 

هويـت  . انـد  پرداختـه  ،اي که در آن ريشه دارند ها در مورد ماندن در جامعهنترجيحات آ
 ،از زنـدگي در روسـتا و همچنـين    هـا آن ةشـد  ن روسـتاها نيـز ارزش درک  امکاني سـاکن 

  . دهدرضايت افراد را از زندگي در روستاها افزايش مي
ـ   ارزش اند از عبارت هنجارهاي اخالقي پـاداش يـا    اها يا قوانين اخالقي دروني کـه ب

هنجارهـاي   سـخن،  بـه ديگـر  ). ۴۶(شـوند   فرد براي خود برانگيخته مي مورد نظر تنبيه
اخالقي به باورهاي فرد در مورد اينکه چه چيزي براي انجام دادن درست يا غلط است، 

   ).۴۷(کنند  اشاره مي
رضايت از زنـدگي، هويـت   «ين گونه بيان کرد که دتوان ب هاي پژوهش را مي فرضيه

شـده،   از روسـتا دارد، کيفيـت خـدمات درک    ني، هنجار اخالقي، تصويري کـه فـرد  مکا
يی شده و رضايت از زندگي در جامعه روستا تعهد بر ارزش درک هاي اجتماعي و شبکه
از جامعـه   منـدی  رضـايت بـر  توانـد   مـی شده  ارزش درک« ،همچنينو  ؛»ندگذار می تأثير

هاي يادشـده، چـارچوب مفهـومي تحقيـق      هبا توجه به فرضي. »دگذار باشثيرتأروستايي 
  .خواهد بود ۱شکل  صورت به
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  از زندگي در روستا مندی رضايتچارچوب مفهومي سنجش  -۱شکل 

 روش تحقيق

از لحـاظ هـدف،    و هـاي کمـي  ها، از نـوع پـژوهش  ت دادهپژوهش حاضر، از نظر ماهي
ها، از نوع پيمايشي است کـه در پـي يـافتن    ر نحوه گردآوري دادهو از نظبوده کاربردي 

جامعه . ستها و رضايت دانشجويان روستايي از زندگي در روستا عوامل مؤثر بر ارزش
آماري پژوهش را دانشجويان روستايي مقطـع کارشناسـي دانشـگاه کشـاورزي و منـابع      

که بر اساس جدول کرجسـي  دادند  نفر تشکيل مي ۴۲۰طبيعي رامين خوزستان به تعداد 
صـورت  گيري بهروش نمونه. دشها انتخاب نفري از بين آن دويستاي  نمونه ،و مورگان

ده  شـامل  هپرسشـنامه محقـق سـاخت    هـا  آوري داده ابزار جمع و بندي تصادفي ساده طبقه
 و اي دانشـجويان روسـتايي   هاي فردي و حرفـه  بخش اول به سنجش ويژگي :خش بودب

ا دهم بـه سـنجش متغيرهـاي هويـت مکـاني، تصـوير روسـتا، هنجـار         دوم ت های بخش

مندي  يترضا

از جامعه 

 روستايي

هويت 

 مكاني
 تعهد

 

 رضايت از زندگي

 

هاي شبكه

 اجتماعي

كيفيت خدمات 

شده درك  

 هنجار اخالقي

 

 تصوير

  شده ارزش درك
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شده، رضايت از زندگي، کيفيـت   از جامعه روستايي، ارزش درک مندی رضايتاخالقي، 
بخـش دوم  . هاي اجتماعي اختصاص داشـت و شبکه) دلبستگي يا تعلق(خدمات، تعهد 

در دامنه (يلي زياد قسمتي ليکرت از خيلي کم تا خ اساس طيف پنج تا دهم پرسشنامه بر
روايي پرسشنامه بر اساس نظر اعضاي هيئـت علمـي دانشـگاه    . سنجيده شد) يک تا پنج

 بـا اسـتفاده از طـرح    نيـز  کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان و پايايي پرسشـنامه 
با ) دانشگاه چمران اهواز(نفر در خارج از جامعه مورد بررسي  سیآزمون به حجم  پيش

 ۱کـه نتـايج آن در جـدول     ،کرونباخ اندازه گيري و تأييـد شـد   یآزمون آلفااستفاده از 
براي . صورت گرفت SPSS (V20)افزار  ها با استفاده از نرم تحليل داده. گزارش شده است

 از توزيع فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار در بخش توصيفي واز  ها دادهتحليل 
  .شدباطي استفاده ناست همبستگي و تحليل رگرسيون در بخش

  ضريب آلفا کرونباخ متغيرهاي تحقيق - ١جدول 

  متغير
تعداد 
  گويه

ضريب 
  یآلفا

  کرونباخ
  متغير

تعداد 
  گويه

 یضريب آلفا
  کرونباخ

  ٨٥/٠  ٧  رضايت از زندگي  ٦٦/٠  ٥  هويت مکاني
  ٩٠/٠  ٤  کيفيت خدمات  ٧٤/٠  ٤  تصوير روستا
  ٨٥/٠  ٥  )دلبستگي(تعهد   ٦٣/٠  ٥  هنجار اخالقي

  ٧٣/٠  ۴  ارزش درک شده
هاي  شبکه

  اجتماعي
٨٧/٠  ٣  

از جامعه  مندی رضايت
  روستايي

۶  ٦٢/٠        

  های پژوهش يافته: مأخذ

  نتايج و بحث

  شناختي تهاي جمعي ويژگي

زن ) درصـد  ۵/۵۵(نفـر   ۱۱۱مـرد و  ) درصد ۵/۴۴(نفر  ۸۹، گويان پاسخاز نظر جنسيت 
ها آنسن ترين که کم ،بود ۲۰/۳انحراف معيار سال با  ۲۴ گويان پاسخميانگين سن . بودند
ميـانگين تعـداد    ،دسـت آمـده   بر اساس آمار به ،همچنين. سال بود ۳۱و بيشترين  هجده
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نفـر و   دوکـه کمتـرين آن    بـود،  ۵۵/۲نفر با انحراف معيار  فتهاً اعضاي خانواده تقريب
کمتـر از  ) درصـد  ۵/۲۸(نفـر   ۵۷از نظـر درآمـد خـانواده،    . نفر بود چهاردهبيشترين آن 

هزار تا يـک ميليـون تومـان     پانصدبين ) درصد ۵/۴۳(نفر  ۸۶هزار تومان در ماه،  پانصد
از نظـر  . باالتر از يک ميليون تومان در ماه درآمد داشتند) درصد ۵/۲۸(نفر  ۵۷و  ،در ماه

 ۵/۲۴(نفـر   ۴۹داراي زمين يا بـاغ بودنـد و   ) درصد هفتاد(نفر  ۱۴۶زمين يا باغ،  شتندا
) درصـد  ۵/۶۰(نفـر   ۱۲۱ ةاعضاي خانواد ،از نظر مهاجرت. زمين يا باغ نداشتند) صددر

از لحـاظ   .ندبود مهاجرت نکرده) درصد ۵/۳۹(نفر  ۷۹ ةاعضاي خانوادو  کردهمهاجرت 
هکتـار بـا    ۴۹/۵ گويـان  پاسـخ ، ميانگين زمـين آبـي   گويان پاسخهاي  هاي خانواده دارايي

ميانگين زمين ديم آنهـا  . هکتار بوده است پنجاهرين آن که بيشت ،بود ۵۵/۹انحراف معيار 
 ۴۷/۱ گويـان  پاسـخ ميانگين ميـزان بـاغ    ،و همچنين ۲۹/۶۲هکتار با انحراف معيار  ۶۵/۷

از  ،همچنـين . هکتار بوده اسـت  ۱۵۰که بيشترين آن  ،بود ۳۹/۱۲هکتار با انحراف معيار 
کـه   ،بود ۵/۳۱أس با انحراف معيار ر ۹/۱۰ گويان پاسخنظر تعداد دام، ميانگين تعداد دام 

 ،دسـت آمـده   آمـار بـه  در نهايـت، بـر اسـاس    . رأس بوده اسـت  دويستبيشترين تعداد 
کـه   ،بـود  ۳۹/۲۰کيلـومتر بـا انحـراف معيـار      ۰۹/۲۵ميانگين فاصله روستاييان تا شـهر  

  .کيلومتر بوده است ۱۵۰کمترين آن يک کيلومتر و بيشترين آن 

 در چارچوب مفهوميمتغيرهاي تحقيق همبستگي 

ــق در چــارچوب مفهــومي ســنجش    ــين متغيرهــاي تحقي ــه منظــور بررســي رابطــه ب ب
نشـان   ۲گونه کـه جـدول    همان. همبستگي پيرسون استفاده شداز آزمون  ،مندی رضايت

بـا متغيرهـاي    دار يان داراي رابطه مثبـت و معنـي  روستاي ةشد دهد، متغير ارزش درک مي
، )٦٧/٠(از جامعه روستايي  مندی رضايت، )۵۳/۰(القي ، هنجار اخ)٤٧/٠( مکاني هويت

هاي اجتماعي  و شبکه) ۴۲/۰(، تعهد )٢٥/٠(، کيفيت خدمات )٤٨/٠(رضايت از زندگي 
ه از جامعـ  منـدی  رضـايت متغير  که نشان داد ،همچنين ،آزمون همبستگي. است) ٢٤/٠(

تصـوير روسـتا    ،)٥٣/٠(بـا متغيرهـاي هويـت مکـاني      دار روستايي رابطه مثبت و معني
، )٣٩/٠(، رضـايت از زنـدگي   )٦٧/٠(شده  ، ارزش درک)۶۸/۰(، هنجار اخالقي )٢٣/٠(

  .دارد) ٢٤/٠(هاي اجتماعي  و شبکه) ۴۵/۰(تعهد 
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  مندی رضايتسنجش  در ماتريس همبستگي متغيرها - ٢جدول 

  ددرص ۹۹داري در سطح  معني ∗∗

  های پژوهش يافته: مأخذ

  روستاييان ةشد رگرسيون عوامل مؤثر بر ارزش درک

از تحليـل رگرسـيون بـه     ،روستاييان ةشد عيين اثر عوامل مؤثر بر ارزش درکبه منظور ت
هويت، تصوير روستا، هنجار اخالقي، رضـايت از   ،بدين ترتيب .دشروش اينتر استفاده 
ارزش مستقل و  هایمتغير در قالبهاي اجتماعي  ات، تعهد و شبکهزندگي، کيفيت خدم

 نتيجه رگرسيون نشـان داد . ون شدندمتغير وابسته وارد معادله رگرسي در قالبشده  درک
متغيرهاي هويت، تصوير روستا، هنجار اخالقي، رضايت از زندگي، کيفيت خـدمات   که

؛ به ديگر ندکنبيني  شده را پيش درکغير ارزش درصد از تغييرات مت پنجاهو تعهد قادرند 
تـوان   ند و با تغيير در آنهـا مـي  رابطه دارشده  بيني ارزش درک با پيش متغيرهااين  سخن،

، متغير رضايت از ۴با توجه به جدول  ،چنينهم. ستاييان را تغيير دادرو ةشد ارزش درک
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         ۱ هويت مکاني

        ۱ ۳۷/۰∗∗ تصوير روستا

       ۱ ۳۳/۰∗∗ ۶۵/۰∗∗ هنجار اخالقي

از جامعه  مندی رضايت

 روستايي

∗∗۵۳/۰ ∗∗۲۳/۰ ∗∗۶۸/۰ ۱        

      ۱  ۶۷/۰∗∗ ۵۳/۰∗∗ ۰۷/۰ ۴۷/۰∗∗ شده ارزش درک

        ۱  ۴۸/۰∗∗  ۳۹/۰∗∗  ۳۶/۰∗∗  ۲۲/۰∗∗  ۲۵/۰∗∗  ايت از زندگيرض

      ۱  ۲۶/۰∗∗  ۲۵/۰∗∗  ۱۰/۰  ۰۱/۰  ۰۰۲/۰  ۰۲/۰  کيفيت خدمات

    ۱  ۲۳/۰∗∗  ۲۴/۰∗∗  ۴۲/۰∗∗  ۴۵/۰∗∗  ۴۵/۰∗∗  ۲۱/۰∗∗  ۳۷/۰∗∗  )دلبستگي(تعهد 

  ۱  ۵۲/۰∗∗  ۲۵/۰∗∗  ۲۸/۰∗∗  ۲۴/۰∗∗  ۲۴/۰∗∗  ۲۹/۰∗∗  ۰۸/۰  ۲۳/۰∗∗  هاي اجتماعي شبکه
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، تصـوير  )=۲۵/۰β(در مقايسه با متغيرهـاي هويـت مکـاني    ) =۳۰/۰β(زندگي روستايي 
و تعهـد  ) =β ۱۴/۰(، کيفيـت خـدمات   )=۲۹/۰β(، هنجـار اخالقـي   )=β -۲۱/۰(روستا 

)۱۹/۰β= (که يـک   یبدين معن ،ه داردشد بيني متغير ارزش درک قدرت بيشتري در پيش
، ۲۹/۰، -۲۱/۰، ۲۵/۰، ۳۰/۰ ،ترتيـب  بـه توانـد   مياز اين متغيرها  کدام واحد تغيير در هر

 .روستاييان تغيير ايجاد کند ةشد ارزش درکدر ميزان  ۱۹/۰و  ۱۴/۰

  شده روستاييان از زندگي در روستا بر ارزش درک خالصه رگرسيون متغيرهاي مؤثر - ٣جدول 
  داری معنیسطح   )β(ضريب استاندارد  خطای معيار  )B(ضريب غيراستاندارد   متغير

  ۰۰۰۱/۰  ۲۵۷/۰  ۰۵۷/۰  ۲۰۶/۰  هويت مکاني
  ۰۰۱/۰  - ۲۱۷/۰  ۰۴۸/۰  - ۱۶۶/۰  روستا تصوير

  ۰۰۰۱/۰  ۲۹۶/۰  ۰۶۵/۰  ۲۵/۰  هنجار اخالقي
  ۰۰۰۱/۰  ۳۰۵/۰  ۰۳۸/۰  ۱۷/۰  رضايت از زندگي

  ۰۲۰/۰  ۱۴۴/۰  ۰۱۸/۰  ۰۳۱/۰  کيفيت
  ۰۰۹/۰  ۱۹۶/۰  ۰۵۶/۰  ۱۵/۰  تعهد

  ۱۰۱/۰  - ۱۱/۰  ۰۷/۰  - ۱۲/۰  هاي اجتماعي شبکه
Constants ۶۱۳/۰  =                        F ۳۳۳/۲۲  =                                    Sig. ۰۰۰۱/۰  =  

R۲ 
Adjust ۴۸/۰  =                          R  ۵۰/۰  =۲                                         Multiple R ۷۱/۰  =  

  های پژوهش يافته: مأخذ

  از جامعه روستايي مندی رضايترگرسيون عوامل مؤثر بر 

شـده،   ر روسـتا، هنجـار اخالقـي، ارزش درک   ويهويت مکاني، تصـ براي تعيين اثر متغيرهاي 
 ،از جامعه روسـتايي  مندی رضايتبر  هاي اجتماعي رضايت از زندگي، تعهد، کيفيت و شبکه

شـود، متغيرهـاي    مشاهده مي ۴گونه که در جدول  همان. از تحليل رگرسيون اينتر استفاده شد
درصـد از   ۶۱متغير در مجموع اين دو . داشتند دار اثر معني شده درک هنجار اخالقي و ارزش

بينـي   پـيش  ۰۰۰۱/۱ داري از جامعه روستايي را در سـطح معنـي   مندی رضايتتغيير در متغير 
 شـده  درک در مقايسـه بـا متغيـر ارزش   ) =۳۸/۰β(از طرفي، متغير هنجـار اخالقـي    .ندکن مي
)۳۷/۰β= (ـ . از جامعه روستايي دارنـد  مندی رضايتبيني  قدرت اثر بيشتري بر پيش  ه ديگـر ب

در ميـزان   ۳۷/۰و  ۳۸/۰توانـد   ترتيب مي از اين متغيرها به کدام ، يک واحد تغيير در هرسخن
  .از جامعه روستايي تغيير ايجاد کند مندی رضايت
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  روستاييان از جامعه روستايي مندی رضايتخالصه رگرسيون عوامل مؤثر بر  - ٤جدول 
  داری سطح معنی  )β(تاندارد ضريب اس خطای معيار  )B(ضريب غيراستاندارد   متغير

  ۱۶۴/۰  ۰۹۲/۰  ۰۶۶/۰  ۰۹۳/۰  هويت مکاني
  ۷۸۳/۰  - ۰۱۶/۰  ۰۵۶/۰  - ۰۱۵/۰  تصوير روستا
  ۰۰۰۱/۰  ۳۸۴/۰  ۰۷۶/۰  ۴۱۱/۰  هنجار اخالقي

  ۰۰۰۱/۰  ۳۷۸/۰  ۰۹/۰  ۴۷۶/۰  شده ارزش درک
  ۵۶۸/۰  ۰۳۵/۰  ۰۴۵/۰  ۰۲۶/۰  رضايت از زندگي

  ۶۶۸/۰  - ۰۲۴/۰  ۰۲/۰  - ۰۰۹/۰  کيفيت
  ۱۳۷/۰  ۰۹۹/۰  ۰۶۴/۰  ۰۹۶/۰  تعهد

  ۴۵۲/۰  - ۰۴۶/۰  ۰۸۵/۰  - ۰۶۴/۰  هاي اجتماعي شبکه
Constants ۰۰۲/۴  =                  F ۶۸۱/۳۰  =                                           Sig. ۰۰۰۱/۰  =  

R۲ 
Adjust  ۵۹۶/۰  =                            R  ۶۱۶/۰  =۲                                             Multiple ۷۸۵/۰  =  

  های پژوهش يافته: مأخذ

  گيري و پيشنهادها نتيجه

از ميزان باالي فقر رنـج   ،اي به دليل مهاجرت به شهرها و مناطق حاشيه ،جوامع روستايي
از  رضـايت  روستاييان مهاجرت عدم يا مهاجرت براي کليدي هاي مؤلفهيکي از  .برند مي

توانـد در   هـاي رضـايت از جامعـه مـي     کننـده  بينيپيش .استآنهسکونت  محل جامعه و
 ،بـدين منظـور  . دمورد استفاده قرار گيـر افزايش رضايت ساکنان  رایب ،جوامع روستايي

با هدف تعيين عوامل مؤثر بر رضايت دانشـجويان روسـتايي از جامعـه و     ة حاضرمطالع
  . زندگي روستايي انجام شده است

متغيـر   تـرين  متغيرهـاي رضـايت از زنـدگي قـوي     کـه  دنشان دا ة حاضرنتايج مطالع
 شـامل افرادي که از زندگي خـود   سخن، به ديگر. شده است ارزش درک ةکنند بيني پيش

خـود راضـي بودنـد،      ، دوسـتان و شـرايط خـانواده    شرايط زندگي، وضـعيت تحصـيلي  
  .دانستند ارزشمندي زندگي روستايي را باالتر مي

کـه تـأثير مثبـت بـر      نـد ني و اخالقي از عـواملي بود متغيرهاي هويت مکا ،همچنين
روسـتاي محـل   افرادي که خود را روسـتايي و   ديگر سخن،به . ندشده داشت ارزش درک

افـرادي کـه از مانـدن در روسـتا     و يـا   دانسـتند،  را بيانگر هويت خود مـي  خود زندگي
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د و درون احساس بهتر و آرامش دروني بيشتري داشتند و ماندن در کنـار خـانواده خـو   
  .شده باالتري داشتند دانستند، ارزش درک تري مي روستاي خود را کار بهتر و درست

 سـخن،  ديگـر  ؛ بـه شده داشت که تأثير منفي بر ارزش درک بودي تصوير روستا از عوامل
وجود ندارد و وجهـه   ديد مناسب در جامعه نسبت به روستايياني که معتقد بودند گويان پاسخ

  .شده بااليي داشتند ارزش درک ،روستا پايين استظاهري زندگي در 
 ،بـه عبـارتي  . شـده داشـت   دار بـر ارزش درک  دلبستگي تأثير مثبت و معنـي تعهد يا 

ن احسـاس تعلـق   داند و با نوعي به روستاي خود وابسته کردند به افرادي که احساس مي
ارزش  ،نـد وقت و هزينه صرف کن ،کردند و يا حاضر بودند براي رشد روستاي خود مي

  .شده باالتري داشتند درک
به عبارت . بودشده  ارزش درک های کننده بيني شده يکي از پيش ککيفيت خدمات در

افرادي که از کيفيـت امکانـات و خـدمات مختلـف روستايشـان ماننـد امکانـات         ،ديگر
خدمات تلفـن و اينترنـت، فضـاهاي رفـاهي و تفريحـي، امکانـات ورزشـي، خـدمات         

آب، گاز و برق روستا و امکانات آموزشي، پزشکي و بهداشتي، حمـل   آموزشي، کيفيت
شـده در   ارزش درک ،در روسـتاي خـود رضـايت بيشـتري داشـتند      مانند اينهاو نقل و 

هی اين نتيجه با نتايج تحقيقات . دانستند هاي پرداختي باالتر مي روستا را نسبت به هزينه
برادلــی و  و )۵۰( گيــل و همکــاران ،)۴۹(تــام ، )۴۸( کــو و همکــاران ،)۲۷(و ســانگ 
هنجـار اخالقـي و    کـه  نتايج تحقيـق نشـان داد   ،همچنين .مطابقت دارد) ۵۱( اسپارکس

در  .ي رضايت از جامعه روستايي هستندبين شده دو متغير قدرتمند براي پيش ارزش درک
ارزش  کــه نشــان داد )۵۲( گــاالرزا و ســورا و )۴۹( تــام تحقيقــات ايجنتــ ،ايــن زمينــه

پيشـنهاد   ،ايـن اسـاس   بـر . گـذارد  مـی رضايت افراد تـأثير   بر شده به شکل مستقيم کدر
ارزش بـر  هاي زندگي در روستا و بهبـود کيفيتـي امکانـات،     با کاهش هزينه که شود مي

که يک  ،افزايش هنجار اخالقي در افراد رایب ؛ همچنين،دافزوده شوزندگي در روستاها 
  .دصورت گيرکيد أو مزاياي ماندن در روستا ت، بر بعد اخالقي استاحساس دروني 

 و دار شـده تـأثير معنـي    کيفيـت خـدمات درک  کـه  نشـان داد   تحقيق نتايج ،همچنين
بـاجس   اتتحقيق ايجاين نتيجه با نت. سکونت ندارد بر رضايت از جامعه و محل مستقيم
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 و سـانگ هـی   مطالعات ايجو با نت ردمطابقت دا )۴۹(تام  و ،)۴۸( کو و همکاران، )۲۸(
ثير أت ،دست آمده هنتايج ببر پاية  ،با اين حال ؛مغاير است) ۲۹( لوريرو و گونزالز و )۲۷(

مشـاهده شـده   شده بر رضايت افراد  گر ارزش درک يم آن از طريق متغير تعديلقغيرمست
ثيري بر رضايت نداشته که با نتيجـه تحقيـق لـوريرو و    أتصوير روستا ت ،همچنين. است

 .غاير استم) ٢٩(گونزالز 
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