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 روستايي جوامع در مهاجرتي هاي گرايش از اي نمونه

  آن بر مؤثر عوامل و ايران

  )تويسركان شهرستان موردي مطالعه(

  

  

 گودرزي سعيد

  

  

  چكيده

 انجـام  مهـاجرت  بـه  روسـتاييان  گرايش ميزان سنجش هدف با ،حاضر پژوهش

 پرسشـنامه  از اسـتفاده  بـا  و پيمايش نوع از توصيفي روش با تحقيق اين .است شده

 شد انجام گيرينمونه اي،چندمرحله ايخوشه روش از گيريبهره با .است شده انجام

 اسـتان  در واقـع ( تويسـركان  شهرسـتان  خانوارهـاي  از نفـر  200 به هانهنمو تعداد و

 جـنس،  ،سـن  ،تحصـيالت  :از بودند عبارت تحقيق مستقل متغيرهاي .رسيد )همدان

 بهتر تصور ،مهاجرت از بعد درآمد نسبي افزايش تصور ،روستا مردم با فرد همبستگي

 ميـزان  ،مهـاجرت  زا بعـد  كـرده  مهـاجرت  آشـنايان  و دوسـتان  اقـوام،  زنـدگي  شدن

 آمـاري  هايروش .شهر تا روستا هفاصل و روستا جمعيت ،روستا از فرد مندي رضايت

                                                           
 عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركز تويسركان، كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي  

Sgoodarzi1355@ yahoo.com  
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 ،اسـتيودنت  تـي  آزمـون  توصـيفي،  هايهآمار فراواني، توزيع جدول نيز استفاده مورد

 بوده چندگانه رگرسيون تحليل و گانهدو رگرسيون تحليل ،طرفهيك واريانس تحليل

  .است

 فرد همبستگي ،سن ،تحصيالت هايمتغير كه دهدمي نشان حاضر تحقيق نتايج

 زنـدگي  شـدن  بهتر تصور ،مهاجرت از بعد درآمد نسبي افزايش تصور ،روستا مردم با

 از فرد مندي رضايت ميزان و مهاجرت از بعد كرده مهاجرت آشنايان و دوستان اقوام،

 مجموعـاً  متغيرهـا  ايـن  .است داشته تأثير مهاجرت به پاسخگويان گرايش بر ،روستا

 باقيمانـده  واريـانس  از 37/0 .كنند مي ينتبي را مهاجرت به گرايش تغييرات از 63/0

 ،انـد  شـده  بررسـي  تحقيـق  اين در آنچه از غير عواملي با ،مهاجرت به گرايش متغير

  .شود مي تبيين

  .روستاييان مهاجرت، گرايش، :كليدي واژگان
  

  مقدمه

 و بـوده  نظـران صـاحب  و انديشـمندان  توجه مورد عاتموضو جمله زا ،شهر به روستا از مهاجرت

 از يكـي  ،توسـعه درحـال  كشـورهاي  در ويـژه به شهرها به روستاييان مهاجرت ،حاضر حال در .هست

 توسـعه درحال كشورهاي اكثر كه است مسايلي جمله از و شودمي محسوب اجتماعي مهم هاي پديده

 بـه  و ارضـي  اصـالحات  زمـان  از ها، شهر به رويه بي مهاجرت هلمسأ ما كشور در .هستند مواجه آن با

 توليـدات  روسـتا،  اجتمـاعي  قشـر  بر ارضي اصالحات .آمد پديد آن خطرناك پيامدهاي از يكي عنوان

 توليـدات  در خودكفـايي  بـراي  مـا  .گذاشـت  تـأثير  روسـتا  در زراعـي  توليـد  هـاي  شـيوه  و كشاورزي

 سامان را خود كشاورزي كه هستيم رناگزي ،ايم داده قرار كشور استقالل محور را آن كه مان كشاورزي

 مهاجرت همسأل به دقيقاً اگر .ستا روستا در روستايي ماندن ،كار اين انجام شرط نخستين ولي دهيم،

 اي سـكه  بلكـه  شـود، نمـي  مربـوط  روسـتا  به صرفاً ،مهاجرت همسأل كه شويممي متوجه كنيم، توجه

 تهـي  .شـود  مي مربوط شهري مسايل به ديگري و روستايي ئلمسا به نآ روي يك كه است دورويه
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 .كنـد مـي  مواجـه  ركـود  بـا  ،است آن استقالل هپاي كه را كشور اقتصاد انساني، نيروي از روستا شدن

ـ  نياز كنندگان،مصرف تعداد بر شدن اضافه ضمن شهر، در جمعيت شدن انباشته با همچنين  منـابع  هب

 انحرافـات  انگلـي،  و كاذب مشاغل افزايش موجب و يابد مي افزايش نيز اورزيكش توليد ويژههب توليد

  .دارد همراه به را مشكالتي و است سازهزينه دولت براي كه شودمي غيره و اجتماعي

 داشـتن  بـدون  .دارند جامعه در فرد زندگي در يمؤثر و اساسي سهم نيز هاگرايش ،ديگر سوي از

 آنهـا  بـدون  و شـود  مـي  سـلب  افراد از امور و وقايع هدربار گيريمتصمي يا واكنش چگونگي گرايش،

 اسـاس  بـر  شـخص  .دارنـد  رابطـه  رفتار با هاگرايش .است تصور غيرقابل عمالً فرد اجتماعي زندگي

 تـر  مشـخص  گـرايش  چـه  هر .كند رفتار خاص اي گونه به كه يابدمي آمادگي چيزي، به خود گرايش

 متعـددي  هايگرايش واجد ،خود زندگي طول در فرد .است بيشتر رفتار آن با آن هرابط احتمال  باشد،

ـ  كـه  دهنـد مـي  توانايي فرد به هاگرايش .كندمي رجوع آنها به پيوسته و شودمي  تجـارب  ارزيـابي  اب

 اساسـي  و كلي هاييگير جهت و دهد نشان منفي و مثبت هايواكنش ،مختلف امور در خود گذشته

 فـراهم  را آنهـا  اعمـال  بينـي پيش امكان تواندمي هاگرايش از دقيق اطالع هك آنجايي از .باشد داشته

 بـراي  فرد يك گرايش از اطالع صرف البته .است برخوردار زيادي اهميت از آنها دقيق سنجش ،كند

 لـوازم  از يكـي  ،آن بـر  مـؤثر  عوامل كشف و گرايش تبيين ،رو اين از .باشد مفيد تواند نمي آن تفسير

 در ولي ،است داشته وجود نيز گذشته در مهاجرت گرچه .است افراد در گرايش تغيير براي ريزي برنامه

 بـراي  را مشـكالتي  و درآمـده  اجتمـاعي  مسـأله  يك صورت به و داشته صعودي روند اخير هده چند

 بـدين  وضع كشور نقاط اكثر مانند نيز تويسركان شهرستان در .است آورده وجود هب جامعه و مسئولين

 نيـز  نفـر  پنجـاه  بـه  آن سـاكنان  كه دارند وجود روستا چندين حاضر حال در كه طوريبه است، گونه

 هاييگام شودمي تالش حاضر مقاله در رو، اين از .اند شده سكنه از خالي امالًك نيز برخي و رسندنمي

   .شود شتهبردا روستاييان مهاجرت داليل بررسي براي كوچك چند هر

   تحقيق فرضيات

   .است بيشتر مهاجرت به يو گرايش باشد، بيشتر فرد تحصيالت چه هر )1

  .است بيشتر مهاجرت به يو گرايش باشد، كمتر روستا مردم با فرد همبستگي چه هر )2

 بـه  يو گـرايش  باشـد،  بيشـتر  مهـاجرت  از پس فرد، براي درآمد نسبي افزايش تصور چه هر )3
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   .است بيشتر مهاجرت

 شـهر،  بـه  آنها مهاجرت و پاسخگو آشنايان و هافاميل يا خانواده اعضاي شدن جدا صورت در )4

 مهـاجرت  به فرد گرايش باشد، بيشتر است، شده بهتر مهاجرت از بعد آنها زندگي اينكه تصور چه هر

  .است بيشتر

   .است بيشتر مهاجرت به يو گرايش باشد، كمتر روستا از فرد منديرضايت چه هر )5

 يو گرايش باشد، كمتر شهر از ،كند مي زندگي آن در پاسخگو فرد كه روستايي هفاصل چه هر )6

   .است بيشتر مهاجرت به

 بـه  وي گـرايش  باشـد،  كمتـر  ،كنـد  مـي  زنـدگي  آن در پاسخگو كه روستايي جمعيت چه هر )7

  .است بيشتر مهاجرت

   .دارد وجود هرابط مهاجرت به گرايش و سن بين )8

  .دارد وجود ابطهر مهاجرت به گرايش و جنسيت بين )9

  متغيرها تعريف

 طوريبه يابد، انتقال ديگر جاي به خود وطن از فرد كه است اين مهاجرت از منظور :1مهاجرت

 تحركـات  از شـكلي  مهـاجرت  ).4457 :1371 معـين، ( باشـد  ثابـت نيمه يا ثابت ،مكان يريتغ اين كه

 يـك  تـرك  شـامل  حركت اين .شودمي انجام جغرافيايي منطقه دو بين كه است مكاني يا جغرافيايي

 ملـي  گـزارش ( گوينـد مـي  دائمي مهاجرت را آن كه است ديگر ايمنطقه در پيوسته اقامت و منطقه

 يـا  افـراد  حركـات  را مهـاجرت  فرانسـوي،  شـناس جمعيـت  )1985( پرسا روالن ).12 :1381 جوانان،

 وي نظـر  بـه  .دارد دنبال به را آنها معمولي اقامت محل دائمي يا طوالني تغيير كه داند مي هايي گروه

  :كرد توجه بايد نكته سه به مهاجرتي حركات تحليل در

 .جديد محل در اقامت مدت بودن طوالني يا دائمي )1

 .محل دو بين مكاني فاصله وجود )2

  ).6 :1380 زنجاني،( مهاجرت انجام زمان و زماني فاصله وجود )3

                                                           
1. Migration 
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 شـغل  دارد، جمعيت نفر 5000 از كمتر كه است انيمك حاضر، مقاله در روستا از منظور :1روستا

 شهرسـتان  روستاهاي از منظور .باشد نشده تأسيس آن در شهرداري و است كشاورزي آن مردم اكثر

 شهرسـتان  فرمانـداري  هحـوز  در بـاال،  شـرايط  بودن دارا بر عالوه كه هستند هايينامك تويسركان،

   .دنباش داشته قرار تويسركان

 مقابـل  در خـاص  العملـي عكـس  يـا  عمـل  بـه  تمايل آمادگي، نوعي از است عبارت :2گرايش

  ).124 :1369 اوپنهايم،( ويژه محركي

 :1376 گيـدنز، ( كنـد مـي  متمايز مردان از را زنان كه آناتوميك و بيولوژيك هايتفاوت :3جنس

  .است پاسخگو بودن زن يا مرد جنسيت از منظور تحقيق، اين در ).814

 :1371تقـوي، ( گـذرد مـي  فرد يك عمر از كه است روزهايي احياناً و هاماه ها،سال تعداد : 4سن

 مشـخص  شمسـي  هجـري  سال حسب بر تولد زمان از پرسشنامه تكميل زمان در پاسخگو سن ).51

 .شد

  .است پرسشنامه تكميل زمان در پاسخگويان زناشويي وضع منظور :تأهل وضعيت

 در و شـود مـي  داده مـردم  به دولت رسمي مختلف هايبرنامه با كه است تعليماتي :تحصيالت

 تحصـيالت،  از منظـور  تحقيـق،  ايـن  در پـس  ).331 :1370 كورمن،( شودمي ارائه مدركي آن پايان

 كـرده  كسـب  كشـور  رسـمي  آموزش مراكز از يكي در شخص كه باشدمي تحصيلي مدرك باالترين

   .است

 خـرج هـم  يا سفرههم دارند، خويشاوندي طهراب يكديگر با كه افرادي مجموعه :خانواده درآمد

 از منظور .دهندمي تشكيل را خانواده يك دارند، سكونت مسكوني واحد يا سقف يك زير در و هستند

 مراجعـه  زمان در ديگر منابع و سرمايه كار، برابر در كه است هاييدارايي و هاپول كليه خانواده، درآمد

 شـيراني ( گيـرد مـي  تعلـق  متوسط طوربه و ماهانه شكل به ديگر اعضاي يا خانوار رئيس به پرسشگر

  ).20 :1379 بيدآبادي،

 در و دارند خويشاوندي رابطه يكديگر با كه است افرادي تعداد منظور :خانواده اعضاي تعداد

                                                           
1. Village  
2. Attitude 
3. Sex 
4. Age 
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  .است يكي شانخرج و دخل و كنندمي زندگي خانه يك

  نظري چوبرچا

 نـواحي  ركود از ناشي بيشتر مانده،عقب كشورهاي در روستايي هايمهاجرت است معتقد سعيدي

 آورده پديـد  را ناخواسـته  هـاي مهاجرت كه است روستايي رسانيخدمت در هادولت ضعف و روستايي

 در را شـهر  تـا  فاصـله  اقتصـادي،  عوامـل  جنسـيت،  مسافت، 1راونشتاين ).89 :1377 سعيدي،( است

 چهـار  بـه  را مهـاجرت  داليل لي .اس .اورت ).198-199 :1885 راونشتاين،( داندمي دخيل مهاجرت

  :كندمي تقسيم دسته

  .)روستا( مبدأ هحوز به مربوط خنثي يا منفي مثبت، عوامل )1

  .شهري مهاجرين براي شهري زندگي معايب و امتيازات يا مقصد هحوز به مربوط عوامل )2

 ونقـل، حمل هزينه مهاجرت، قوانين مسافت، مثالً :مهاجرت مقصد و مبدأ بين هبازدارند عوامل )3

   .غيره و اجتماعي ـ فرهنگي هفاصل ،فيزيكي هفاصل

 و مبـدأ  بـين  عوامـل  و مقصد و مبدأ وضع از افراد ادراكات و ها برداشت انندم :شخصي عوامل )4

 جـنس،  سـن،  افـراد،  خـانوادگي  شـرايط  سواد، شهر، در راهنما و آشنا داشتن فردي، تمايالت مقصد،

  .غيره و شهر در ها فرصت و تامكانا از آگاهي

 نفوذ دليل به روستايي هجامع هايدگرگوني و تحوالت از بسياري است معتقد نيز مندراس هانري

 هجامعـ  و روسـتايي  هجامعـ  بين كه شكافي وي، اعتقاد هب .است روستايي هجامع بر كلي هجامع تمدن

 و شـهر  ميـان  سـنتي  متقابل تباطار ،است آمده پديد صنعتي هتوسع و شهرنشيني هپديد دليل هب كلي

 ايـن  در .انـد  گرفته قرار كلي هجامع تمدن تأثير تحت پيش از بيش روستاها و كرده دگرگون را روستا

 بـا  روسـتايي  هجامعـ  نـابرابري  و شـكاف  به روستاييان خودآگاهي در نيز عمومي ارتباط وسايل ميان،

 در را روسـتاها  دارد، وجود روستايي هجامع و كلي هجامع بين كه شكافي .هستند تأثيرگذار كلي هجامع

 بـه  روسـتاييان  امـروزه  .است گذاشته تأثير روستايي هجامع تحوالت بر و داده قرار تضادهايي معرض

 مانـدگي عقب جبران درصدد و انديافته وقوف كلي هجامع به نسبت خود فرهنگي و فني افتادگيعقب

                                                           
1. Ravenstein 
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 تحـت  پـيش  از بـيش  روستايي هجامع است معتقد سمندرا  .)212-213 :1347 گورويچ،( هستند خود

 تغييـر  روسـتايي  هجامع قشربندي نظام تأثيرگذاري اين در .دارد قرار كلي هجامع قشربندي نظام تأثير

 بـه  كنند مي سعي شهر عالي آموزش مؤسسات در تحصيل طريق از روستايي جوانان بنابراين .كند مي

 روسـتايي  جوانـان  منظـور  ايـن  بـراي  .يابند دست كل هعجام قشربندي نظام در اجتماعي هايپايگاه

 كـالم  يـك  در .است اجتماعي تحرك از شكلي واقع در مهاجرت اين كه شوندمي مهاجرت به مجبور

 و باشـد  بيشتر روستايي هجامع و كلي هجامع اجتماعي اقتصادي، حيات شكاف چه هر مندراس نظر هب

 روستايي هجامع يابند، توسعه روستا در تحصيلي باالي عمقاط در ويژهبه آموزشي، مؤسسات چه هر نيز

 هـا شهر به مهاجرت اصلي عامل را روستاييان فقر 1اندرسون .گيرد مي قرار مهاجرت معرض در بيشتر

 كننـد مي مهاجرت شهرها به فقر از ناشي هايآسيب از فرار براي روستاييان كه است معتقد و داندمي

   ).2 :2002 اندرسون،(

 ايـن  .اسـت  شـده  تشكيل متغيرهايي از كه اند كرده تهيه را سيستمي مدل يك 2ناپ و يكمزنار

 تولد محل به وابستگي ،مادر و پدر تحصيالت ميزان ،خانواده هانداز ،ناحيه هتوسع :از اندعبارت متغيرها

ـ  ،مبدأ به مراجعه از قبل مقصد مورد در دانش  ،پاسخگو تحصيالت سطح ،غربت احساس نوع و  شدان

 بـه  مراجعـت  از قبل مقصد در سكونت همنطق ،تأهل وضعيت ،مقصد از مراجعت از بعد مقصد مورد در

 زاده، لهسـايي ( سـن  و جنس جمعيتي متغيرهاي ،مقصد در اقامت مدت ،مبدأ به مراجعت هانگيز ،مبدأ

 پايـدار  تماس به نياز از است عبارت شهرها به روستاييان مهاجرت علت دوركيم نظر به .)205 :1368

 تـراكم  و جمعيتـي  تـراكم  شـدت  شـهرها  در زيـرا  .)299 :1359 دوركـيم، ( يكديگر با افراد نزديك و

 تـدريجي  اضـمحالل  مهـم  عوامـل  از يكي عنوان هب جمعيت حجم از دوركيم .است ترقوي ارتباطي

 بـه  .كنـد مـي  يـاد  جديد اجتماعات گيريشكل متقابالً و اي قطعه ساخت بر مبتني كوچك اجتماعات

 تراكم و مادي تراكم :از اندعبارت زمينه اين در مؤثر عوامل ساير جمعيت، حجم بر عالوه وي، اعتقاد

 خـاك  از معينـي  سـطح  بـه  نسـبت  افـراد  تعداد از است عبارت مادي تراكم .جامعه اخالقي يا معنوي

 در يو اعتقـاد  بـه  .افراد بين ارتباطات شدت :از است عبارت اخالقي يا معنوي تراكم و )نسبي تراكم(

 ميـان  مناسبات ميزان يافته، افزايش مشخص همنطق يك در افراد تعداد آنكه ضمن جديد، اجتماعات

                                                           
1. Anderson 
2. Meznaric and Knap 
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 بـه  نسـبت  واكنشـي  بيشـتر  مهاجرت تودارو اعتقاد به ).335 :1364 آرون،( است شده زيادتر نيز نهاآ

 تـأثير  مهـاجرت  در الاشـتغ  ي،و اعتقـاد  هب همچنين .است روستا و شهر در انتظار مورد درآمد تفاوت

 جريان و فردي هايانگيزه ،مدل اين در البته .است كرده تلفيق را درآمد و اشتغال عامل بنابراين دارد،

 قـرار  توجـه  مـورد  شـهر  در درآمد ميزان و اشتغال كيفيت و كميت از روستايي دقيق آگاهي و ارتباط

 احتمـال  روسـتا،  و شـهر  بين درآمد ختالفا بر عالوه تودارو .)393 -396 : 1367 تودارو،( است گرفته

 تبيـين  در 1زيپـف  ).135 :1380 زنجـاني، ( داندمي مهم مهاجرين گيريتصميم در را شهر در كاريابي

 اصـل  اسـاس  بـر  ي،و اعتقـاد  بـه  .اسـت  كرده توجه مسافت همسأل به روستايي هاي مهاجرت هپديد

 ديگـري  بـه  يكـي  از جمعيت انتقال مكانا باشد، كمتر جامعه دو بين مسافت چه هر تالش، كمترين

 و مبدأ بين هبازدارند عوامل بين در نيز لي .اس .اورت .است فاصله تابع افراد انتقال يعني .است بيشتر

   .كند مي اشاره مسافت به ،مهاجرت مقصد

 هكننـد تعيـين  عامـل  اسـتوفر  اعتقاد به .كرد توجه مسافت همسأل به كه بود 2استوفر زيپف، از بعد

 اگـر  .نقطه دو بين مسافت نه است مهاجرت مبدأ از مشخص هفاصل در مطلوب هاي فرصت اجرت،مه

 مهـاجرت  بـود  معتقد ستوفرا .يابدمي كاهش مهاجرت شدت ،باشد مقصد و مبدأ راه در ها فرصت اين

 و مكـان  در كنندهمداخله هايفرصت از معكوسي تابع مكان، در موجود هاي فرصت از مستقيمي تابع

   .است مكان در موجود هاي فرصت براي كنندهرقابت مهاجران ساير از معكوسي عتاب

  تحقيق روش

 از نيـز  اطالعـات  آوري جمـع  در .است 3پيمايش نوع از توصيفي تحقيق روش حاضر، پژوهش در

 اي خوشـه  نيـز  حاضـر  تحقيـق  گيـري نمونـه  روش .شـد  اسـتفاده  سـاخته  محقـق  پرسشنامه تكنيك

 در تويسـركان  شهرسـتان  هسـال  15-64 روستايي مردان و زنان نيز آماري همعجا .است اي چندمرحله

  :است ذيل شرح به تحصيالت و سن تفكيك به آن اطالعات كه هستند 1381 سال

  

                                                           
1. Zipf 
2. Stauffer 
3. Survey 
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  سن تفكيك به تحقيق هاينمونه تعداد ):1( جدول
  سن ميانگين درصد فراواني سن

24-15  75  5/37%  

32  

34-25  47  5/23%  

44-35  32  16%  

54-45  18  9%  

64-55  28  14%  

  %100  200  مجموع

  
  تحصيالت تفكيك به تحقيق هاينمونه تعداد ):2( جدول

  درصد فراواني تحصيالت

  %13  26  سوادبي

  %5/19  39  ابتدايي

  %5/20  41  راهنمايي

  %5/38  77  متوسطه

  %5/8  17  دانشگاهي

  %100  200  مجموع

  

 .شـد  انتخـاب  نمونـه  عنـوان  به نفر يك خانوار هر از كه بود ارخانو نيز پژوهش اين تحليل واحد

 شهرسـتان  روسـتايي  جمعيت تعداد ،1385 سرشماري طبق .بود خانوار 200 تحقيق، هاينمونه تعداد

 هاينمونه بگيريم، نظر در نفر پنج متوسط طوربه را خانوار هر اگر .است نفر 50000 حدود تويسركان

  .شوندمي شامل را روستايي خانوارهاي از )200÷10000=02/0( 02/0 تحقيق

  پرسشنامه سؤاالت اعتبار و اعتماد قابليت تأمين نحوه

 از و ثبـات  و دقـت  دهنـده نشـان  سـو،  يك از اعتماد قابليت :1پايايي يا اعتماد قابليت )الف

 هايگويه اداعتم قابليت ميزان سنجش براي .است گيرياندازه وسيله اشتباه ميزان بيانگر ديگر سوي

  :است شده بيان زير در آن نتايج كه شد استفاده نباخوكر آلفاي از پرسشنامه

  

                                                           
 1. Reliability 
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  بررسي مورد متغيرهاي نباخوكر آلفاي مقدار ):3( جدول
  نباخوكر آلفاي مقدار سازه

  91/0  مهاجرت به گرايش

  83/0  مهاجرت دراثر درآمد افزايش تصور

  83/0  روستا از فرد منديرضايت

  74/0  روستا مردم با همبستگي

  

  .هستند برخوردار بااليي ثبات و دقت از متغيرها براي استفاده مورد هاي گويه كه دهند مي نشان نتايج

 موضـوع  سـنجش  بـراي  كـه  گيـري انـدازه  وسيله آيا كه است اين اعتبار از منظور :1اعتبار )ب

 سـؤاالت  اعتبـار  افـزايش  ايبـر  .سنجدمي خوبي به را موضوع و باشدمي مناسب است، شده انتخاب

  :شد انجام زير امور پرسشنامه

 .گيرند قرار گيرياندازه مورد و شوند تعريف دقيق طوربه وابسته و مستقل متغيرهاي كه شد تالش )1

 تا نباشد جريان حال در تحقيق طرح با ايمشابه رويداد تحقيق، اجراي طول در كه شد تالش )2

  .باشند داشته اثر وابسته رمتغي بر مستقل هايمتغير فقط

  .باشند داشته شدن انتخاب براي برابري شانس آماري، جامعه افراد همه شد تالش )3

 .نكند تغيير طرح اجراي زمان در گيرياندازه ابزار شد تالش )4

 .نشود تلقين پاسخگويان به ناخواسته يا خواسته پرسشگران، و محقق افكار شد تالش )5

 .دارند بااليي اكتشافي قدرت كه شود استفاده هاييآزمون و درست آماري هايروش از شد تالش )6

   .شوند تهيه اطمينان قابل و معتبر مجالت و كتب تحقيقاتي، هايپروژه از هاگويه شد تالش )7

  .شود كنترل زمان عامل شد تالش )8

  .شد استفاده عاملي تحليل از تحقيق، ايسازه اعتبار تأمين براي )9

  وابسته متغير 2عاملي يلتحل

 موسـوم  متغيرها از كمتري تعداد به متغيرها اصلي همجموع كاهش ،عاملي تحليل مهم اهداف از

                                                           
1. Validity 
2. Factor Analysis 
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 هـاي واريـانس  كـه  هسـتند  فرضي متغيرهاي يا ها سازه ،عوامل ).114 :1378 كيم،( ستا هاعامل به

ـ  در .كنند مي منعكس را سؤاالت از حاصله هايپاسخ و هامقياس ها،آزمون مشترك  بـا  ،تحقيـق  ناي

   :گرفت قرار توجه مورد زير سؤال دو به پاسخگويي عاملي، تحليل از استفاده

   د؟نده مي تشكيل را مهاجرت به گرايش هوابست متغير زيربناي عامل چند )1

  چيست؟ حاصله عوامل ماهيت )2

 مناسـب  يعامل تحليل يبرا ،همبستگي ماتريس در تحقيق اين يمتغيرها مجموعه ببينيم اينكه رايب

 اسـت  903/0 تحقيـق،  اين در آمده دست هب KMO هآمار مقدار .شد استفاده KMO آماره از خير يا هستند

 زمـون آ مقـدار  همچنين .ندهست مناسب بسيار يعامل تحليل براي ودجمو هاي همبستگي دهد مي نشان كه

  .شود مي رد همبستگي ضرايب ماتريس با واحد ماتريس برابري فرض دهد مي نشان 1بارتلت

  
  مهاجرت به گرايش هوابست متغير KMOهآمار مقدار جدول ):4( جدول

9  

03/0  

607/2714  

528  

000/0  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 

Bartlett’s Test of Approx.chi-square 

 

Sphericity df 
 
Sig 

  

 اسـتفاده  مـورد  چرخش روش .شد استفاده 2اصلي هايمؤلفه اب تحليل روش از عاملي، تحليل در

 از .دهـد  مي نشان چرخش از قبل را ويژه مقادير واريانس ،فوق جدول .دوب  3متعامد چرخش روش نيز

 هفـت  فقـط  )بـود  رفته كار به وابسته متغير سنجش براي كه متغيرهايي تعداد( عامل سه و سي ميان

 هفـت  توانـد  مـي  اصـلي  هايعامل تعداد هبيشين پس .ندبود يك از تربزرگ 4ويژه مقادير داراي عامل

 جـدول  سـپس  .بـود  درصـد  62/66 واريـانس  كـل  تبيين لحاظ از ،عامل هفت اين سهم .باشد عامل

   :است شده بيان زير در آن نتايج كه شد داده چرخش عاملي تحليل

                                                           
1. Bartlett 
2. Principal Components 
3. Varimax Rotation 
4. Eigenvalue 
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  چرخش از بعد وابسته متغير يعامل تحليل جدول ):5( جدول

  متغيرها  اول عامل  دوم عامل مسو عامل چهارم عامل

  مهاجرين زندگي وضع شدن بهتر  783/0      

  مهاجرين درآمد افزايش  754/0      

  مهاجرين به روستا مردم بيشتر احترام  576/0      

  بودن موفق و شهر در كاركردن به اطمينان  740/0      

  مهاجرين موفقيت ميزان از ارزيابي  847/0      

  شهر در زندگي بودن بهتر  779/0      

  شهر در كارها ترين پست انجام و روستا در  نكردن كار  609/0      

  شهر در كردن زندگي راحت  761/0      

  هايش بچه و فرد براي شهر در زندگي بودن مفيد  820/0      

  شهر در زندگي شدن بدتر  -421/0      

  شهر در درآمد كاهش  600/0      

  رمهاج فرد به هاشهري احتراميبي  -441/0      

  روستا در زندگي بودن بهتر  741/0      

  شهر در زندگي بودن سخت  757/0      

  روستا در زندگي داشتن دوست  681/0      

  شهر در دردسر افزايش  698/0      

  شهر در زندگي وضعيت از فرد ارزيابي  816/0      

  شهر در كار داشتن خوب آمد در  776/0      

  شهر در زندگي پيشرفت  811/0      

  شهر در زندگي اثر در احترام  668/0      

  تأهل      542/0  

  مهاجرت بارهدر همسر نظر      653/0  

  همسر نظر براي شدن لئقا اهميت    657/0    

  مهاجرت بارهدر فرزندان نظر      474/0  

  فرزندان نظر براي شدن ئلقا اهميت    623/0    

  مهاجرت بارهدر روستا در دوستان نظر      525/0  

  روستا در دوستان نظر براي شدن لئقا اهميت    758/0    

  رتجمها بارهدر شهر در دوستان نظر        576/0

  شهر در دوستان نظر براي شدن ئلقا اهميت    673/0    

  مهاجرت بارهدر روستا در خويشان و اقوام نظر      -616/0  

  روستا در خويشان و اقوام نظر براي  شدن ئلقا اهميت    733/0    

  مهاجرت بارهدر شهر در ويشانخ و اقوام نظر        473/0

  شهر در خويشان و اقوام نظر براي شدن ئلقا اهميت    730/0    
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 عامـل  :شـدند  نامگذاري زير صورت به و بندي دسته عامل هر متغيرهاي ها،عامل چرخش از بعد

 ديگـران  انتظـارات  از پيـروي  هانگيـز  ،دوم عامـل  .شـد  نامگـذاري  فايـده  انتظار و فايده ارزيابي ،اول

 ديگـران  انتظارات ،چهارم عامل .شد نامگذاري روستا در ديگران انتظارات ،سوم عامل .شد امگذارين

 فـيش  تئـوري  يعني وابسته متغير براي تحقيق اين در هاستفاد مورد تئوري در .شد نامگذاري شهر در

 انتظارات از پيروي هانگيز و ديگران انتظارات ،فايده انتظار ،فايده ارزيابي بعد چهار گرايش آيزن -باين

 و گرفتنـد  قرار بعد يك در فايده انتظار و فايده ارزيابي بعد دو ،تحقيق اين در ولي .بود دارا را ديگران

 ديگران انتظارات و روستا در ديگران نتظاراتا :از اندعبارت كه شد تجزيه بعد دو به ديگران انتظارات

   .دنده مي تشكيل را ما هابستو متغير زيربناي باال، عوامل بنابراين .شهر در

  هايافته

 درصــد 5/69 .انــدبــوده مــرد درصــد 5/52و زن ،پاســخگويان درصــد 1/47 حاضــر، مطالعــه در

 كمترين و ديپلم مدرك ،اسخگويانپ بيشترين .بودند مجرد آنها درصد 5/30 و متأهل نيز پاسخگويان

  .بود 66/7 نيز اسخگويانپ تحصيالت ميانگين و بودند دارا را ابتدايي دوم مدرك آنها

  :از بودند عبارت روستاييان ديد از مهاجرت داليل مهمترين )2
  

  روستاييان ديد از مهاجرت داليل مهمترين ):6( جدول

 داليل  فراواني  فراواني درصد

  امكانات كمبود  102  51%

  خشكسالي و آبي كم  67  5/33%

  شهري زن با ازدواج  21  5/10%

  درآمد كمي  120  60%

  روستاييان از دولت حمايت عدم  48  24%

  كشاورزي شغل به عالقه عدم  15  5/7%

  شهر در كردن پيشرفت  22  11%

  كافي كشاورزي زمين نداشتن  25  5/12%

  شهر در داشتن آسايش  42  21%

  روستا در چشميهم و چشم  12  6%

  كشاورزي محصوالت قيمت بودنكم  60  30%

  روستا در بيكاري  107  5/53%

  روستا در سرگرمي و تفريح نداشتن  21  5/10%

  مردم توقع افزايش  17  5/8%
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 كمي :دانستندمي مؤثر مهاجرت در را زير داليل بيشتر پاسخگويان ،دندهمي نشان نتايج كه طورهمان

  .كشاورزي محصوالت قيمت بودن كم و خشكسالي و آبيكم ،امكانات كمبود ،روستا در بيكاري ،درآمد

 مهاجرت به گرايش كه دهدمي نشان كه بود 07/3 مهاجرت، به پاسخگويان يشگرا ميانگين )3

 گـرايش  پاسـخگويان،  درصد 5/8 هايافته طبق همچنين .است باال به رو متوسط پاسخگويان بين در

 درصد 5/6 و زياد گرايش درصد 5/33 متوسط، گرايش درصد 5/29 كم، گرايش درصد 22 كم، بسيار

   .اند داشته مهاجرت به زياد بسيار گرايش نيز

  :است زير شرح به آن نتايج كه گرفت قرار بررسي مورد تحقيق هاي فرضيه استنباطي، آمار قسمت در

 
  مهاجرت به گرايش و مستقل متغيرهاي معناداري سطح و F نسبت تعيين، ضريب بتا، مقدار ):7( جدول

  R 
spuare Beta  F  Sig  رگرسيون معادله  

  x 35/0+89/69 =Y  000/0  34/28  35/0  12/0  تحصيالت )1

  x 45/0 - 95/110=Y  000/0  61/50  -45/0  20/0  روستا مردم با فرد همبستگي )2

 براي درآمد نسبي افزايش تصور )3

  مهاجرت از پس فرد،
52/0  72/0  68/217  000/0  x 72/0+49/49=Y  

  x 50/0 -34/118=Y  000/0  14/90  -55/0  31/0  روستا از فرد منديرضايت )4

  x 33/0 -73/97=Y  000/0  74/24  -33/0  11/0  سن )5

  
  گرايش و روستا هفاصل و روستا جمعيت جنسيت، متغيرهاي بين استيودنت تي آزمون ):8( جدول

  مهاجرت به

 لون آزمون  

 سطح    

 معناداري
 T مقدار

 سطح

  معناداري
 F مقدار

074/0  

076/0  

796/1-  

785/1-  
043/0  153/4  

  هاواريانس برابري
  تجنسي

  هاواريانس نابرابري

319/0  

315/0  

999/0  

008/1  
272/0  215/1  

  هاواريانس برابري
  روستا جمعيت

  هاواريانس نابرابري

243/0  

239/0  

170/1-  

182/1-  
322/0  986/0  

  هاواريانس برابري
  اروست هفاصل

  هاواريانس نابرابري
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 آشـنايان  يـا  هـا فاميـل  ،خـانواده  اعضـاي  نـدگي ز شدن بهتر تصور فرضيه آزمون براي همچنين

  :است زير شرح به آن نتايج كه شد استفاده واريانس تحليل از كرده، مهاجرت

  
 يا هافاميل يا خانواده اعضاي زندگي شدن بهتر تصور متغيرهاي بين استيودنت تي آزمون ):9( جدول

  مهاجرت به گرايش و كرده مهاجرت آشنايان
  سطح

 معناداري
 F نسبت

ميانگين

 مجذورات

 يدرجه

  آزادي

 مجموع

 مجذورات
  

000/0  72/26  
627/8992  

458/336  

2  

196  

198  

254/17985  

709/65945  

963/83930  

  گروهيبين

  گروهيدرون

  كل

  

 آزمون از نظر مورد هفرضي بنابراين ،باشدمي معنادار آماري نظر از كه است 72/26 با ابربر Fمقدار

 .دارد وجود معناداري هرابط متغير دو اين بين گفت توانمي پس .كند مي عبور رد

 گانهچند رگرسيون از ،تحقيق اين در .شد استفاده گانهچند رگرسيون از نيز چندمتغيري تحليل در

 در را قـدرت  بيشـترين  ،زيـر  متغيرهـاي  كه دندهمي نشان ها يافته .گرديد استفاده 1گامبهگام روش با

 متغيـر  هفت جز هب مستقل متغيرهاي هكلي .اند داشته مهاجرت به گرايش هوابست متغير واريانس تبيين

  :اند شده خارج رگرسيون همعادل از ،مشترك واريانس داشتن دليل به زير مستقل

  
 تعديل تعيين ضريب و چندگانه تعيين ضريب چندگانه، همبستگي ضريب بتا، ،B مقدار ):10( جدول

  مهاجرت به گرايش وابسته تغيرم و مستقل متغيرهاي بين چندگانه شده
Adjusted  
R spuare  R spuare R  Beta  B  

 مبدأ از عرض 870/78     

  درآمد نسبي افزايش تصور 644/2  489/0  721/0 519/0 517/0

  روستا از فرد منديرضايت  -603/0  -256/0  765/0 585/0 580/0

  مهاجرت از دبع زندگي بهترشدن تصور  146/2  121/0 776/0 602/0 596/0

605/0 613/0 783/0  172/0  03- E093/6  روستا فاصله  

  روستا مردم با فرد همبستگي  -683/0  -139/0 793/0 628/0 619/0

  روستا مردم ديد از مهاجرت علل  -119/1  -104/0 798/0 637/0 626/0

  سن  -158/0  -111/0 804/0 646/0 633/0

                                                           
1. Stepwise 
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 مهـاجرت  به گرايش تغييرات از 63/0 مجموعاً گانه،دچن رگرسيون همعادل در شده وارد متغيرهاي

ـ  ،مهاجرت به گرايش متغير واريانس از باقيمانده 37/0 و كنند مي تبيين را  از غيـر  عـواملي  هوسـيل  هب

 مستقل متغير مترينمه كه دنده مي نشان ها يافته .شود مي تبيين اند، شده بررسي تحقيق اين در آنچه

 نشـان  بتـا  ضـريب  .اسـت  ) Beta=489/0( اسـت  درآمد نسبي افزايش رتصو وابسته، متغير تبيين در

 489/0 ت مهـاجر  بـه  گـرايش  شـود،  افزوده درآمد نسبي افزايش رتصو به واحد يك اگر كه دهد مي

   :است چنين متغير هفت براي رگرسيون همعادل .يابد مي افزايش واحد

 7x
104/0- 6x

 111/0 -5x
121/0 + 4x

 139/0- 3x
172/0+ 2x

256/0 -1x
489/0=y )مهاجرت به گرايش(  

  1x= درآمد نسبي افزايش تصور    5x= مهاجرت از بعد مهاجر زندگي بهترشدن تصور

  2x= روستا از فرد منديرضايت              6x = سن   

  3x= روستا هفاصل                                 7x =روستاييان ديد از مهاجرت داليل

  4x = روستا مردم با فرد همبستگي

  پيشنهادات و گيرينتيجه

 تـأثير  مهـاجرت  بـه  آنهـا  گـرايش  بـر  روسـتاييان  تحصيالت افزايش تحقيق، هاييافته طبق )1

 آنهـا  در را شـهري  آرزوهـاي  و تمـايالت  ،كنـد  مـي  آمـاده  را روسـتايي  انجوان تحصيالت، .گذارد مي

 شـهر  و روستا اجتماعي -فرهنگي هفاصل ،طريق اين از و آموزدمي آنها به را شهري زبان ،پروراند مي

 از هايي،برنامه با بايد مسئولين بنابراين، .افزايدمي آنها مهاجرت نرخ بر ،نهايت در و دهدمي كاهش را

 وضـعيت  بهبود و كشاورزي در جديد تكنولوژي و نوآوري پذيرش براي روستاييان تحصيالت يشافزا

 روسـتاييان  آمـوزش،  بهبـود  بـا  زيـرا  .كننـد  استفاده مطلوب طور به روستا، افراد فرهنگي -اقتصادي

 هـاي ظرفيت و هاشايستگي و شوند تبديل روستايي بخش در پيشرو و مترقي كشاورزاني به توانند مي

  .گردد شكوفا آنها كريف

 بـه  نيـاز  كـاهش  موجـب  ،روستاها در وابسته صنايع توسعه بدون كشاورزي وريبهره افزايش )2

 بيشتر مهاجرت و هاآن روزافزون فقر و روستاييان اشتغال كاهش مسأله، اين كه شودمي انساني نيروي

 كـار  ايجاد و روستاييان سازينمندتوا براي شودمي پيشنهاد بنابراين .دارد همراه به را شهرها ويس به
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 كشـاورزي  جنبي صنايع گسترش با و يابند توسعه هاروستا در وابسته صنايع آنها، براي بيشتر درآمد و

 به صنايع نوع اين بر نظارت همچنين .شود ايجاد درآمد و اشتغال روستايي، نواحي در دستي صنايع و

 در و صنايع نوع اين كردن تجاري منظور به مؤثري گام تواندمي كشاورزي جهاد مانند اداراتي وسيله

  .باشد روستاييان درآمد افزايش نتيجه

 مطالعـه  .بخشـيد  بهبـود  را روسـتاييان  كشاورزي وضعيت بايد روستاييان درآمد افزايش براي )3

 امر اين كه دارد كمي بازده كشاورزي، محصوالت اغلب كه دهدمي نشان روستاها كشاورزي وضعيت

 با كشاورزان آشنايي عدم آبياري، هايشبكه كشاورزي، هايزمين پراكندگي جمله از عواملي از ناشي

 عوامل اين كه است غيره و شده اصالح بذرهاي آفات، دفع سموم از موقع به و صحيح استفاده نحوه

 هايوهشي با را روستاييان بايد پس .شوندمي روستاييان درآمد كاهش نتيجه در و بازده كاهش موجب

 بيشـتر  كـه  ميوه درختان انواع جاي به بايد همچنين .كرد آشنا آب صحيح مديريت و كشاورزي نوين

 دولـت  همچنـين  .داد گسترش را )غيره و بادام گردو،( تجاري سودآور باغات دارند، خودمصرفي جنبه

 قطعـات  بـه  زمـين  تقسـيم  .كنـد  فـراهم  خاطراطمينان روستاييان براي قيمت، حداقل تضمين با بايد

 و وريبهـره  كاهش توليد، هزينه افزايش زمين، ميزان كاهش موجب جمعيت، افزايش اثر بر كوچك

 هـاي زمـين  تعـويض  بـا  تـوان مي باره اين در .شودمي روستايي جامعه سرانه درآمد كاهش نتيجه در

  .داد افزايش را توليد راندمان يكديگر، با كشاورزان پراكنده

 اسـت،  شده مهاجرت به افراد گرايش رشد موجب تحقيق اين در كه وامليع ترين مهم از يكي )4

 ماننـد  ارزشي مقياس يك اي،جامعه در اگر .است شهر به مهاجرت از پس درآمد نسبي افزايش تصور

 احسـاس  دليـل  بـه  پديـده  آن گيـرد،  قـرار  تشـويق  مورد آن نمايش و شود گذاشته نمايش به ثروت

 تـدريج  بـه  طريـق  ايـن  از و يابـد مـي  گسـترش  جامعـه  در غيـره  و هنجاري فشار نسبي، محروميت

 آن جـايگزين  ثـروت  و ماديـات  و شـود مـي  دگرگـون  غيـره  و زيستيساده قناعت، مانند هايي ارزش

 روسـتاييان  در تصـور  ايـن  ندارد، وجود باال درآمد كسب براي جايي روستا در كه آنجايي از .گردد مي

 شـهرها  بـه  مهـاجرت  داليل از يكي اين و است شهرها در شتربي درآمد، كسب محل كه آيد مي پديد

 اگـر  واقع، در .دهند نشان روستا و شهر از درستي تصوير كه است اين جمعي هايرسانه وظيفه .است

 پديـد  روسـتاييان  در تصـور  اين تا بگويند نيز را آن معايب دهند،مي نمايش را شهري زندگي مزاياي
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  .هستند شهرها همان فاضله، مدينه كه نيايد

 به آنها گرايش بر روستا، از روستاييان نارضايتي كه دهندمي نشان تحقيق هاييافته همچنين )5

  :داد انجام را زير اقدامات توانمي روستاييان منديرضايت افزايش براي بنابراين .دارد تأثير مهاجرت

 روسـتاهاي  دادن قرار پوشش تتح و هادهستان مراكز در درماني و بهداشتي امكانات ايجاد )الف

  .آن اطراف

 در غيـره  و بـرق  بهداشـتي،  آشـاميدني  آب جـاده،  ماننـد  زيربنـايي  و رفـاهي  خـدمات  ايجاد )ب

  .پرجمعيت روستاهاي

 در .روسـتايي  توسـعه  هـاي برنامـه  پيگيري و روستا و شهر بين ساالنه بودجه عادالنه تقسيم )پ

 و پيشـنهادات  نظـرات،  از و كـرد  مشـخص  را وسـتاييان ر جايگـاه  بايـد  روسـتايي،  توسعه هايبرنامه

 .گرفت بهره آنها مشاركت

 در دبيرسـتان  احـداث  و پرجمعيـت  روسـتاهاي  در راهنمـايي  حـد  در آموزشي امكانات ايجاد )ت

 .دهند قرار پوشش تحت را خود اطراف روستاهاي بتوانند كه روستاهايي
  

  

  منابع

  

  فارسي )الف

 انتشـارات  :تهـران  پرهـام،  باقر ترجمه شناسي،جامعه در انديشه سير اساسي مراحل )1364( ريمون آرون،

  .فرهنگي علمي

 آستان انتشارات :مشهد نيا،كريم مرضيه ترجمه ها،نگرش سنجش و پرسشنامه طرح )1369( ان اوپنهايم،

  .قدس

  .ستوده انتشارات :تبريز شهري، -روستا هايمهاجرت )1371( اهللانعمت تقوي،

  .انتشار سهامي شركت :تهران آن، نيازهاي و روستايي جامعه )1370( فرامرز پور، رفيع

   .سمت انتشارات :تهران مهاجرت، )1380( اهللاحبيب زنجاني،
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 .سمت انتشارات :تهران روستايي، جغرافيايي مباني )1377( عباس سعيدي،

 :تهـران  .آمـاري  طالعـات ا آوريجمـع  و پرسشـگري  اصول بر ايمقدمه )1379( پرويز بيدآبادي، شيراني

  .ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا ايبرنامه سنجش و مطالعات تحقيقات، مركز

 ،spss افـزار نـرم  دستورات با همراه اجتماعي پژوهش در عاملي تحليل كاربرد )1378( چارلز ان جي كيم،

  .سلمان انتشارات :تهران كوثري، مسعود ترجمه

  .رسته انتشارات :تهران شكرشكن، حسين ترجمه صنعتي، اسيروانشن )1370( آبراهام كورمن،

 اهـل  انتشارات :تهران جوانان، ملي سازمان جوانان، جمعيت وضعيت بررسي )1381( جوانان ملي گزارش

  .قلم

  .نشرني :تهران كاشاني، صبوري منوچهر ترجمه شناسي، جامعه )1376( آنتوني گيدنز،

-جمعيت مركز :شيراز شهر، به روستا از مهاجرت شناختيجامعه هايهديدگا )1368( عبدالعلي زاده،لهسايي

  .نويد انتشارات .شيراز دانشگاه شناسي

  .اميركبير انتشارات :تهران فارسي، جلديشش فرهنگ )1371( محمد معين،
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