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Extended Abstract  

Introduction 

The goal of rural development is to improve the quality of life and achieve a healthy life by 

meeting all the basic needs of rural society. One of the new topics that has attracted the attention 

of researchers in various sciences today is the level of Happiness of rural communities, which 

indicates the degree of prosperity of rural people. Due to the settlement of 44.7% of the world's 

population in rural areas and the existence of rural issues and problems such as population 

evacuation, rural living standards, attention to the Happiness and Happiness of rural areas is part 

of the goals of politicians in different countries. The happiness of the society, especially in rural 

communities, is one of the effective factors in economic, cultural, social and political 

development and reduces family disorders, increases the desire for education, employment and 

increases production. Therefore, given that freshness and Happiness are a function of various 

factors; Economic, social, institutional-managerial, environmental, psychological, physical and 

geographical. The existence of Happiness is considered as one of the criteria for the 

sustainability and development of societies. Therefore, in order to increase Happiness and thus 

achieve sustainable rural development due to the relationship between sustainable rural 

development and Happiness, it is necessary to identify the factors affecting the Happiness and 

Happiness of the study area. 

 

Methodology 

The results of the structural equation model of factors affecting the well-being of rural 

households in Torbat-e Heydarieh show that all economic, social, institutional-managerial, 

personal, psychological-psychological, physical, environmental and geographical factors are 

able to improve the well-being of rural households. To explain. However, the path coefficients 

affected by various factors showed that the economic factor with a path coefficient of 0.41 has 

the highest factor load. Then, respectively, the institutional-managerial factor with a coefficient 

of 0.37, the social factor with a coefficient of 0.28, the personal-psychological factor with a 

coefficient of 0.28, the physical factor with a coefficient of 0.27, the environmental factor with a 

coefficient of 0.21, the enjoyment factor with the path coefficient of 0.18 and finally the 

geographical factor with the coefficient of 0.14 are in the next ranks. 
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Results and Discussion 

The results of one-sample t-test of factors affecting the Happiness of rural households in Torbat-

e Heydarieh show that all economic, social, institutional-managerial, personal, psychological-

psychological, physical, environmental and geographical factors are capable of Happiness. 

Explain rural households. However, the economic factor, with a numerical value of 4.128, has 

the greatest impact on Happiness. Institutional-managerial factor with a value of 3.966, social 

factor with a value of 3.965, enjoyment factor with a value of 3.925, personal-psychological 

factor with a value of 3.675, physical factor with a value of 3.503, environmental factor 

respectively with the value of 2.430 and finally the geographical factor with the numerical value 

of 2.404 are in the next ranks. 

Conclusion 

The results of the study of indicators affecting Happiness showed that among the economic 

indicators, two indicators of income and savings have a greater effect on the Happiness and 

Happiness of rural households. Among the social indicators, the level of health and the 

existence of social security have played the most important role in increasing Happiness. 

Among the institutional indicators, two indicators of institutional trust and institutional support 

and support had the greatest impact on Happiness and Happiness. Given that the level of 

household enjoyment is associated with increased well-being and well-being of households, and 

the provision of rural services and education, in addition to the mental aspect, can also affect the 

objective dimensions. The three indices of texture, rural passages and rural infrastructure related 

to the physical factor also had the greatest effects on the well-being of rural households, 

respectively. Considering that in geographical studies, environment and geographical factors are 

as factors that can affect human nature, soul and psyche, among the indicators of these two 

factors, landscape indicators, green space of the environment Village, rainfall pattern and 

climate in the villages of the region have also affected the Happiness of the people, which is an 

internal factor. 
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 حیدریه تربت شهرستان روستایی خانوارهای شادابی بر موثر های محرک و عوامل تحلیل
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 چکیده
 از یكی شادی اساحس. است سرزندگی و شادابی روستایی پایدار توسعه امروزی مباحث در جدید مفاهیم از

ه عنوان ین شاخص به طوریكه برود، می شمار به انسان روانی نیازهای و فطری هایخواسته  ترینضروری
 به توجه لزوم بر نیز اسالمی جمهوری ساله 20 انداز چشم سند کلیدی وارد مباحث توسعه پایدار شده است. در

 و سالم های انسان شپرور و انسانی استعدادهای تعالی و رشد هایزمینه کردن فراهم و سالم انسانی نیروی
ی در نواح ار بر شادابیهای اثرگذاست. بنابراین شناسایی محرك و پیشران شده تاکید نشاط با و متعهد کارا،

-محرك وعوامل  یش بررسباشد. در این راستا هد  از تدوین این پژوهوارد مهم و مورد توجه میروستایی از م

 آن انجام روش و دیکاربر هد  نظر از حاضر تحقیق. است بوده روستایی ساکنین نواحی شادابی بر موثر های
 از نوارخا 210 بر مشتمل خبمنت اینمونه از مصاحبه و پرسشنامه ها،داده ابزارگردآوری. است تحلیلی -توصیفی
 به و شخصی خمینت از استفاده با (N= 23105) حیدریهتربت  شهرستان روستایی خانوارهای آماری جامعه
 یاختارمدل معادالت س وی فتوصی آمار از هاداده لیو تحل هیتجز ی. برااست بوده ایسهمیه گیرینمونه روش

اتوجه به ب سیوردافشنامه با استفاده از پرس ییروستا خانوارهاییشاداب زانیسنجش م جیاستفاده شده است. نتا
ز ست آمده ابد جینتا .تقرار داشته اس یخانوارها در سطح مطلوب شادابی حاکی از آن است که 361کسب امتیاز 

 بیرتتارها به خانو یو سرزندگ ینشان داد که مدل استاندارد مرتبه دوم شاداب یمعادالت ساختار سازیمدل
 بیبه ترت سپس .باشدیم یبار عامل نیشتریب یدارا 41/0 ریمس بیبا ضر یمتاثر از عامل اقتصاد ریمس بیاضر

 بیبا ضر یوانشناختر -ی، عامل شخص28/0 بیبا ضر ی، عامل اجتماع37/0 بیبا ضر یتیریمد -یعامل نهاد
 ریمس بیا ضرب یوردار، عامل برخ21/0 بیبا ضر یطیمح ستی، عامل ز27/0 بیبا ضر ی، عامل کالبد28/0
دا الم یکلیه پارامترها pر مقدادارند و قرار  یبعد هایدر مرتبه 14/0 بیبا ضر ییایعامل جغراف تایو نها 18/0

  کند.، تمام رواب  را تایید میدر مدل فوق

 حیدریه، معادالت ساختاریشادابی، توسعه پایدار روستایی، تربت کلیدی: گانواژ         

                                                           
 وچستان است.یستان و بلسانشگاه . مقاله مستخرج از رساله خانم صادقی به راهنمایی نویسنده دوم و نویسنده سوم و مشاوره نویسنده چهارم در د 
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 مقدمه

متمرکز است.  یزندگ یجذاب برا یروستا به عنوان مكان جادیبر ا ییروستا هایاستیو س ماتیتصمهای اخیر دههدر 

-تیفعال تیسن، مهاجرت جوانان، اهم شیافزا ت،یمانند: کاهش جمع 21قرن  یهاامر در مواجهه با چالش نیا تیاهم

 ,Kuliesis and Pareigiene) ستا شیرو به افزا ییمناطق روستا یبرا هارساختیرفتن ز نیب زو ا یکشاورز های

 Combs)ای که نیازهای ساکنان خود را برآورده کند برای هر شهروندی مهم است در این راستا جامعه (364 :2014

and Xia, 2000: 44) لم به طوریكه رضایتمندی و نشاط مردم، امروزه به عنوان یكی از موضوعات مهم و برجسته مورد مطالعه در ع

بنابراین در بسیاری از کشورها، افراد به دنبال استانداردهای (. 81: 1393نژاد و همكاران، جغرافیای روستایی مرح گردیده است )حاجی

و درك  (Kyung Jo et al, 2020: 924)زندگی بهتر، استرس کمتر در زندگی روزمره و سطح شادابی باالتر هستند 

-ریزان محلی و همچنین سیاستبود شادابی و سرزندگی جامعه روستایی برای برنامههای الزم برای حفظ یا بهمكانسیم

-شادابی هم به عنوان ین ویژگی تعریف می. (Cook et al, 2009: 115)گذاران دولتی و ملی از اولویت برخوردار است 

 Medvedev)رد است شود و هم به عنوان حالتی که شامل احساسات شخصی و قضاوت و ارزیابی از کیفیت زندگی ف

and Landhuis, 2018: 3) . همچنین شادابی و سرزندگی مفهومی جدید در مباحث امروزی توسعه پایدار روستایی

 .رودمی شمار به انسان روانی نیازهای و فطری هایخواسته ترینضروری از یكی و انسان انحصاری طبیعت است. شادابی

 کندزندگی فرد را معنادار و ارزشمند می که باشدمی افراد روانی و جسمی سالمت جوامع، سرزندگی و شادابی میزان

(Muthuri et al, 2020: 2) . امروزه عالوه بر مباحث مرتب  با ابعاد کمی و عینی مطرح در نگاه توسعه روستایی، توجه

های کمی ها و به ویژه مولفههای کلیدی و موثر که اثرات آن بر سایر مولفهبه ابعاد کیفی و ذهنی نیز در قالب مولفه

 و شادابی به توجه نظران توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته است وچشمگیر و قابل توجه است، نیز از سوی صاحب

 سرزندگی و شادابی همچنین .رودبه شمار می مختلف کشورهای سیاستمداران اهدا  از جزئی روستایی مناطق سرزندگی

به همین دلیل در دو دهه اخیر شادابی به  (.Husar, 2011:2) است روستایی جامعه تغییر و عملكرد از روستایی بخشی

المللی را به خود جلب نموده است. در های بینعنوان ین شاخص کلیدی در مباحث توسعه مطرح گردید و توجه سازمان

بسترهای مناسب جهت پرورش نیروی  ای ایران نیز توجه به مقوله شادابی و فراهم کردناین راستا در مباحث توسعه

انسانی سرزنده و فعال مورد تاکید واقع گردیده است و شادابی به عنوان ین شاخص مهم روانی که بر تمامیت زندگی 

 توسعه که طوری به گردد؛محسوب می آن محرکه موتور ایجامعه هر شادابی و داشته اهمیت انسان اثرگذار است همواره

 و رضوی خراسان استان شود. درمی گیریاندازه اجتماعی شادابی و سرزندگی میزان با جامعه هر افتگینی توسعه و یافتگی

 شد، منتشر مختلف هایدر استان ایران مردم شادکامی میزان اینفوگرافی عنوان با 1394 درسال که اینفوگرافی اساس بر

 به و بودند قرارگرفت، شادابی سطح ترینپایین دارای که استانی سه جزء امتیاز درصد 18/3 میانگین با رضوی خراسان

 مورد که حیدریهتربت شهرستان روستایی است. مناطق داده اختصاص خود به درکشور را غمگینی سوم رتبه عبارتی

 به توجه با. دهدمی تشكیل را استان این جمعیت از بخشی خانوار نیز 23015با جمعیت روستایی  است حاضر پژوهش

 منطقه روستایی مناطق در شادابی و نشاط وجود عدم و است متقابل و سویه دو اجتماعی هایکنش و محی  واب ر اینكه

 و عوامل شناسایی باشد؛ داشته منفی اثرات روستایی توسعه پایداری عدم بر است ممكن و تقلیل را آنها مشارکت روحیه

 وسرزندگی شادی افزایش راستای در مطالعه، مورد منطقه در روستایی خانوارهای وسرزندگی شادابی بر موثر هایمحرك

 راهكارهای ارائه همچنین و شادابی و پایدار توسعه پایداری، ارتباط دلیل به روستایی پایدار توسعه به رسیدن نتیجه در و
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 نظری مبانی

شادابی دانند. ها از ابتدای خلقت جهت دستیابی به شادابی تالش کرده و آن را مهمترین هد  زندگی میانسان 

برای آن از سوی  که معانی مختلفیت اس یمیاز مفاهپیشنهاد شده است و  Happinessاصطالحی است که برای 

است. مبحث شادابی، رفاه و کیفیت زندگی تا پایان قرن بیستم بیشتر در تحقیقات روانشناسان دیده محققان ارائه شده 

های اقتصادی توس  اقتصاددانان به طور گسترده مورد های شادابی و رفاه در کنار شاخصاما به تدریج دادهشود می

شادابی و  و سپس به سایر علوم راه یافت. (Medvedev and Landhuis, 2018: 2)گرفت استفاده قرار 

 1970سرزندگی از زمان ارسطو و افالطون مورد بحث بوده است؛ با این حال شادابی به مفهوم علمی و دانشگاهی از دهه 

 بوجود زمانی دابی، شا 1جهانی بهداشت طبق تعریف سازمان .) ,2017Johnson and Wood :357(آغاز شد 

 کارهای موثری طور به و بیاید، کنار زندگی نرمال هایتنش با بتواند که باشد پتانسیلی دارای فرد هر آن در که آیدمی

های مختلف افراد از زندگی خود و وقایعی که ( شادابی را چتری برای ارزش گذاری2007)2دهد. دینر انجام را روزمره

اصطالح شادابی، را به عنوان رفاه و کیفیت  (2018) 3وینهوون افتد می داند.عینی اتفاق می برای آنها به صورت ذهنی و

 4کند. راسی خود تعریف میزندگ تیفیشخص در مورد ک نی یقضاوت کلشادابی را به عنوان کند و زندگی استفاده می

 احساس ماندن، زنده احساس معنای به ذهنی، و خاص مثبت حالت روانی ین عنوان به( شادابی را 2015و همكاران )

های مختلف دیدگاهتعریف نمودند. با این حال تعریف جامعی از شادابی تا کنون ارائه نشده است؛ و  حیاتی و بودن پرانرژی

لین اند. اودادهارائه معانی گوناگونی از شادابی و نیز عوامل متفاوتی جهت تاثیر بر شادابی  ،های علمی خودبا توجه به زمینه

 یهاتیواقع نیشكا  ب بر اساسعمدتا  ی کهزندگ تیفیک دارد شادابی عبارتند ازبیان می است که سهیمقا هینظردیدگاه 

 5جونز بر اساس دیدگاهعمدتا  شادابی و خوشبختی دگاه،ید نیدر اشوند. زندگی سنجیده میخوب  یو استانداردها یزندگ

دارد که کاهش شكا  بین کیفیت زندگی و . این نظریه بیان می(Nawijn et al, 2010: 37)تعریف شده است  

 شود.استاندارهای زندگی باعث ایجاد شادابی و سرزندگی می

کند که شادابی ین صفت است و رویكردی پایدار باشد. این نظریه استدالل میای مینقطه میتنظدومین دیدگاه نظریه 

 نیدر ا. (Cummins, 2005: 702)رسد به نقطه پایانی خود نمینیست و هر کاری هم انجام دهیم میزان شادبی 

توانند در یمزندگی )مانند برخورد با برخی کارها و انجام برخی کارها، گردش، تفریح و غیره( خاص  اتیتجرب دگاه،ید

 ,Kerstetter)خواهیم گشت  خود باز اولیهپس از آن ما به نقطه ولی ، شادابی شوند موقت شیافزاباعث حالت  نیبهتر

کند که شادابی و خوشبختی نقطه پایانی ندارد و هرچقدر ما به خوشبختی بیشتری . این نظریه بیان می(170 :2022

دست پیدا کنیم باز خواهان خوشبختی و شادابی بیشتری خواهیم شد. طبق این نظریه کیفیت زندگی نیز مانند شادابی 

 مل اقتصادی متكی است.نطقه پایانی ندارد. اساس این نظریه بر عوا
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از  یبازتاب شتریبو شادابی  یکه خوشبخت ر این امر تاکید داردب ازین هینظر باشد.نهایتا و سومین نظریه؛ نظریه نیاز می

 Nawijn)نیاز هستند که به شادی دست یابیم مورد  یخاص یازهاین ایاست که آ نیاحساس عموم و نشانگر ا یچگونگ

et al, 2010: 3) .و برای رسیدن به شادابی رفع نیازها مورد تاکید  انجامد، یمن یتجارب تنها به شاد دگاه،ید نیدر ا

قرار گرفته است. در این دیدگاه رفع نیازهای زندگی منجر به افزایش کیفیت زندگی و در نتیجه افزایش شادابی و 

ماعی و روانشناختی مانند امنیت، های مورد نظر و بررسی این دیدگاه عوامل اجتگردد. شاخصخوشبختی افراد می

در  مشارکت، عزت نفس و خودآگاهی و امید به آینده عالوه بر نیازهای اولیه مانند تامین مسكن و امنیت غذایی است.

مباحث جغرافیایی شادابی و سرزندگی به مفاهیمی مانند: پویایی، تحرك، قابل تحمل بودن، بهزیستی ذهنی، بهبود 

 طیف وسیعی از عوامل اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی ، فرهنگی،شود. براین اساس دگی تعبیر میکیفیت و رضایت از زن

نیاز است که در سطح کافی رعایت و در دسترس باشد تا بتوان شادابی و سرزندگی  محیطی و جغرافیاییزیست -کالبدی

دانان که دیدی سیستمی دیدگاه جغرافی(. همانطور که مشخص است از 256: 1399را احساس کرد )صادقی و همكاران، 

توانند بر میزان شادابی افراد تاثیرگذار باشند و در صورت به مسائل پیرامون دارند مجموعه عوامل مختلف فوق می

 باشند.دسترسی به هر کدام، جوامع و افراد با شادابی بیشتری نیز روبرو می

توان گفت تعابیر و مفاهیم شادابی گوناگون و مختلف میبر اساس نظرات محققان مختلف و همچنین نظرات علوم 

توان اند. با این حال میباشند و هر ین از محققان این علوم عوامل مختلفی در در رابطه با شادابی بیان داشتهمتفاوت می

اخته و هرین های مطرح شده با توجه به زمینه کاری خود به بحث و بررسی در این زمینه پردگفت که هرین از دیدگاه

اند. البته محققانی که ها و نظریات عوامل و متغیرهایی را در افزایش و یا کاهش شادابی جامعه مطرح نمودهاز این دیدگاه

و  1اند. به عنوان مثال: هانگ نگاماند نیز بر ین سری عوامل تاکید داشتهبه طور جداگانه در زمینه شادابی مطالعاتی داشته

وامل اقتصادی و اجتماعی مانند سرمایه انسانی، سرمایه فیزیكی و دسترسی به سرمایه اقتصادی را ( ع2022همكاران )

ها، دسترسی به سرمایه اقتصادی، داشتن عزت نفس، حفظ های صرفه جویی در هزینهمورد بررسی قرار دادند و شاخص

ای موثر بر میزان شادابی در نظر گرفتند. هرواب  با اعضای خانواده و همسایگان و حفظ سبن زندگی را مهمترین شاخص

( مولفه رفاه مالی و مالكیت خانه، سالمت، محی  فیزیكی و اجتماعی و رواب  بین فردی را 2022و همكاران ) 2کرستتر

( عوامل تامین نیازهای 2021و همكاران ) 3مهمترین عوامل موثر بر شادابی ساکنان شنزن چین ذکر نمودند. مینارو

دانند و اظهار نمودند های سالم و انسجام اجتماعی را مهمترین عوامل موثر بر شادابی میرسی به محی اساسی، دست

شود اما هرچند رشد و توسعه اقتصادی را به عنوان ین گام اساسی در بهبود رفاه انسان در جوامع در حال توسعه تلقی می

یر داد و ثابت کرد در جوامع خودکفا شادابی با تاثیر مادی کم هم شادابی را تغی -ها، دیدگاه مبتنی بر ارتباط درآمدیافته

های اساسی های اساسی در مورد محركآید و جوامعی که دارای حداقل درآمد هستند ممكن است بینشبدست می

 ( عوامل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی، رضایت از سطح درآمد و2021) 4شادابی داشته باشند.  کراسالن

 داند. رضایت از زندگی اجتماعی را موثر بر شادابی افراد می

( عوامل اقتصادی و میزان برآورده شدن نیازهای اساسی را از عوامل مهم شادابی 2017چاگالیان آکای و تیمور )

و  ( عوامل مكانیف تراکم و اندازهكونتگاه )شهرهای بزرگ، شهر کوچن2013) 5برشمردند. بری و اوکولیز کوزاریان

                                                           
1. Hong-ngam 

2. Kerstetter 

3. Miñarro 

4. KARAASLAN 

5. Berry and Okulicz-Kozaryn 
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روستا( را موثر بر شادابی دانستند و اذعان نمودند هر اندازه از تراکم و ناهمگونی جمعیت کاسته شود میزان شادابی نیز 

 یابد.کاهش می

 ور شادابی ز میان هشت عامل مورد بررسی مهمترین عامل موثر بامدیریتی را  -( عامل نهادی1399صادقی و همكاران )

و  یاجتماع تیو مقبول تیوب( عامل مطل1396حصار )یاریساربان و یدریحاند. ی ذکر نمودهسرزندگی خانوارهای روستای

علقات و ت یماعاجت یتسیهزی، ببرخوردار زانیم یو ارتقا یبهداشت روانی، دواریام یفضا تیو حاکم یاقتصاد عوامل

امل ( عو1394مكاران )هن منصور و محمدیا اند.ذکر کرده یدر بهبود نشاط اجتماعترین عوامل موثر ی، را مهممذهب

مل همترین عوامهای مذهبی و سطح تحصیالت را جتماعی از قبیل درآمد سرانه و نرخ بیكاری، محدودیتا -اقتصادی

 موثر بر شادابی در نظر گرفتند.

 

 
 . مدل مفهومی1شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 روش تحقیق

ای با استفاده از روش تحلیلی است. مطالعات نظریه -جام آن توصیفیپژوهش حاضر از نظر هد ، کاربردی و روش ان

آوری گردید. ای، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه با طیف لیكرت و مصاحبه با خانوارهای روستایی جمعکتابخانه

با استفاده از تجربه خانوار روستایی  210 .(N=23105)حیدریه است جامعه آماری، خانوارهای روستایی شهرستان تربت

نویسندگان به روش تخمین شخصی انتخاب شد. انتخاب تعداد نمونه هر روستا و دهستان نیز به روش نمونه گیری 

ها با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه محاسبه شد. تعداد ای انتخاب شد. برای تعیین نمونه هرین از دهستانسهمیه

 هایروش از هاداده لیو تحل هیبه سؤاالت و تجز ییپاسخگو یبرا  انتخاب شد. نمونه هر روستا نیز به همین شكل
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 زانیبا استفاده از پرسشنامه سنجش م ییروستا یخانوارها یشاداب زانی)توصیفی و استنباطی( استفاده شد. م یآمار

بعد مختلف برای  16 پرسش و 48 یقرار گرفت. پرسشنامه سنجش شادی فوردایس، دارا یمورد بررس  سیفوردا یشاداب

شده است. در  بندیفیط 10است که از صفر تا  اسیمق 11 یپرسشنامه دارا نیشده است. ا یسنجش میزان شادی طراح

 ترنینزد 480فرد به  ازینمره صفر است که در آن هر چقدر امت نترینییو پا 480نمره  نیپرسشنامه مجموع باالتر نیا

ی بررس یراتجربه کرده است. برا یکمتر یفرد شادکام باشد، كتریصفرنزد هب ازیامت نیا و هر مقدار شتریب یباشد، شادکام

  یمعادالت ساختار سازیپژوهش از مدل یخانوارها و ارائه مدل ساختار عوامل موثر بر شادابی نتریمهم و شناسایی

(SEM) افزارو نرم Amos Graphics و  یحاصل از مطالعات نظر هایفتهایمنظور مطابق با  نیا ی. برادیاستفاده گرد

قرار گرفت و مدل  یمورد بررس ییروستا ینواح یشاداب یشاخص در راستا 30عامل و  8پژوهش،  یمدل مفهوم زین

در  دیپانزده نفر از اسات دییو مورد تا دهیسنج وامحت ییپرسشنامه با استفاده از روا ییشد. روا میپژوهش ترس یساختار

پرسشنامه  40قرار گرفت. به منظور سنجش پایایی، از ین نمونه اولیه شامل  ایو جغراف یروانشناس ،یحوزه علوم اجتماع

 باشد،یم 79/0آمده کل دستبه آلفای. شد محاسبه  کرونباخ آلفای روش با اعتماد ضریب میزان و شد گرفته آزمونپیش

 (.1)جدول برخوردار بوده است یل قبولقاب ییایاز پا اسیگفت که مق توانیاست، لذا م 70/0که باالتر از 

 . میزان آلفای محاسبه شده برای هر یک از عوامل مورر بر شادابی و سرزندگی1جدول  
 میزان آلفای کرونباخ تعداد گویه عوامل

 71/0 10 اقتصادی

 72/0 22 اجتماعی

 93/0 9 یتیریمد -ینهاد

 75/0 12 یبرخوردار

 84/0 12 یروانشناس -یشخص

 88/0 25 یکالبد

 82/0 12 یطیمح ستیز

 73/0 8 (یعی) طبییایجغراف

 79/0 110 کل

 (. 1400 تحقیق، های)یافته: منبع

 

 محدودۀ مورد مطالعه

در  هیدریتربت ححیدریه واقع در استان خراسان رضوی است. شهرستان منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان تربت

)فرمانداری  باشدیم ایمتر از سطح در 1333تهران است و ارتفاع آن  یومترلیک 1005جنوب مشهد و  یلومتریک 145

از سمت غرب با شهرستان  شابور،یمشهد و ن یهااز شمال با شهرستان هیدریتربت ح (.1398شهرستان تربت حیدریه، 

)زنگنه و باشدیم هیمه والت و رشتخوار همسا یهاکاشمر، از سمت شرق با شهرستان زاوه و از سمت جنوب با شهرستان

نفر جمعیت روستانشین  75740، شهرستان تربت حیدریه دارای 1395طبق نتایج سرشماری سال  .(198: 1398همكاران، 

اند. از تعداد کل روستای دارای سكنه استقرار یافته 132این تعداد جمعیت روستایی در  باشدخانوار روستایی( می 23105)

ی امرار معاش اکثر خانوارهاباشند. زن می 36683نفر مرد و  39057( تعداد 75740) جمعیت روستانشین این شهرستان

. است یطور سنت کشت و تولید زعفران و به و عمدتا به ،یو دامدار یوابسته به کشاورز روستایی شهرستان تربت حیدریه

-مكانی شهرستان و ویژگی -ضاییدرصد  است که به دلیل موقعیت ف 12/41بیشترین تراکم فعالیت مربوط به زراعت با 
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های محی  طبیعی آن، بستر محیطی جهت رونق فعالیت در بخش زراعت بخصوص کشت محصول زعفران بیشتر مهیا 

های دام حیدریه بنا به موقعیت تقریبا کوهستانی آن به فعالیتبوده است. در مراتب بعدی کشاورزان شهرستان تربت

 (.1399حیدریه، جهادکشاورزی شهرستان تربتدرصد، اشتغال دارند ) 30کوچن با 

 

 . نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه2شکل 

 (1400منبع: )ترسیم نگارندگان، 

 

 هابحث و یافته

درصد  5/30سال  با  40تا  31ای پاسخگویان نشان داد که بیشترین فراوانی گروه سنی، های فردی و حرفهتوزیع ویژگی

اند. از نظر تحصیالت بوده درصد مرد و بقیه زن 8/84پاسخگو،  210یان نشان داد، از بین است. فراوانی جنسیت پاسخگو

درصد  4/58اند و ودهدرصد پاسخگویان متاهل ب 3/94درصد مربوط به مدرك ابتدایی تا راهنمایی بوده است.  1/37

 اری مسكن شخصی هستنداند که ددرصد پاسخگویان نیز بیان داشته 8/94اند. پاسخگویان به کشاورزی اشتغال داشته

 (. 2)جدول 

 . توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه2جدول   
 درصد تعداد بیشترین پاسخگو دهندهمشخصات پاسخ

 5/30 64 سال 40تا 31 سن

 8/84 178 مرد جنسیت

 1/37 78 ابتدایی تا سوم راهنمایی تحصیالت

 3/94 198 متاهل تاهل

 4/58 123 کشاورز شغل اصلی

 8/94 199 شخصی نوع مالکیت مسکن

 (1400 تحقیق، هاییافته): منبع



 1401 تابستان ،73 شمارۀ ،20 دورۀ جغرافیا، فصلنامه                                                                                                       70

  

 حیدریهمیزان شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی شهرستان تربت بررسی
نامه از پرسش همانطوری که در قسمت روش تحقیق توضیح داده شد، برای بررسی میزان شادابی خانوارهای روستایی

تواند بین نامه از فرد سواالتی پرسیده که نمره نهایی آن فرد میده شد. در این پرسشاستفا سیفورداسنجش شادابی 

نامه هراندازه نمره شود. در این پرسشمتغیر باشد. همچنین برای کل افراد نمونه نیز همین نمره اعمال می 480صفر تا 

د و هراندازه نمره نهایی به صفر نزدیكتر باشد نزدیكتر باشد، آن جامعه از شادابی باالتری برخوردار هستن 480نهایی به 

نامه در گانه این پرسش 16پاسخگو و ابعاد  210نشان دهنده عدم شادابی و سرزندگی ین جامعه است. میانگین نمرات 

حیدریه نشان نمونه مورد مطالعه در روستاهای شهرستان تربت 210( آورده شد. بررسی میزان میانگین نمرات 3)جدول 

نزدین است. با توجه به امتیاز کسب  480باشد که به می 361پاسخگوی نمونه  210که میانگین نمرات کسب شده داد 

حیدریه مطلوب توان گفت که میزان شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی نمونه در شهرستان تربتمی 361شده 

حیدریه و امتیاز سواالت و ابعاد ایی شهرستان تربتارزیابی شده است. سنجش میزان شادابی و سرزندگی خانوارهای روست

توان گفت که خانوارهای در جدول مزبور به طور کامل آورده شده است. با توجه به تفاسیر فوق می سیفوردا نامهپرسش

 حیدریه از شادابی و سرزندگی مطلوبی برخوردار هستند.روستایی در شهرستان تربت

 

 (سیفوردا حیدریه )پرسشنامههای روستایی شهرستان تربت. میزان شادابی خانوار3جدول 
 نمره )امتیاز( ابعاد ردیف

 22 شادکامی کلی 1
 22 فعالیت 2

 23 رواب  اجتماعی 3
 21 از بین بردن احساسات منفی 4

 23 خوش بینی 5

 20 بیان احساسات 6

 22 سط  توقع 7
 25 خود بودن 8
 23 صمیمیت 9

 23 ریزیبرنامه 10

 25 توجه به زمان حال 11

 26 اولویت دادن شادی 12
 23 خالقیت 13

 16 دوری از نگرانی 14
 22 پرورش شخصیت سالم 15
 25 پرورش شخصیت اجتماعی 16

 361 جمع کل امتیاز

 (.1400تحقیق،  های)یافته: منبع

 

 عوامل مورر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی بررسی
یل تبیین مدل مرتبه دوم شادابی و شناسایی عوامل پنهان شادابی و سرزندگی در مناطق روستایی برای بررسی و تحل

اقدام گردید. برای این   Amosافزار و با استفاده از نرم (SEM)ی معادالت ساختار یسازمدلشهرستان تربت حیدریه از 

شادابی خانوارهای روستایی تشكیل گردید. در  ها و عوامل موثر برمدل مفهومی پژوهش بر مبنای شاخص منظور ابتدا 

( استفاده Amosفزار  های معادالت ساختاری هستند )در نرماین راستا از مدل عاملی مرتبه دوم که خود نوعی از مدل

 نیا .و اعتبار مدل است های برازشبارهای عاملی شاخص داریبرای سنجش معنی فرض شیمدل پ مدل، این درشد. 

اگر  آید.بدست میی توس  مدل ساختاری فعل هایمجموعه دادهبر  (Chi-square) رئاسكوعمال آزمون کایآزمون از ا
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باشد و مدل دار میها و مدل معنیباشد، خروجی داده 05/0داری این مدل )پیش فرض( برابر یا کمتر از سطح معنی

-Chi)دو رده شد که با توجه به مقدار کای( آو4ه مدل در )جدولحداقل به دست آمدباشد. عاملی قابل قبول می

square= 6149.301) داری و سطح معنی(Probability level =0 .000)از اعتبار و توان گفت که مدل ، می

 باشد.معناداری قابل قبولی برخوردار می

 
 ه(حداقل به دست آمدمرتبه دوم شادابی ) فرض  یمدل پ جهینت. 4جدول 

 داریمعنی درجه آزادی رئاسكوکای

301/6149  30 000/0 

 (.1400های تحقیق، منبع: )یافته

 

نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش و برآوردهای استاندارد عوامل موثر بر شادابی خانوارهای روستایی در شهرستان 

ی، روانشناس -یشخصی، برخورداری، تیریمد -ینهادی، اجتماعی، اقتصاددهد که هر هشت عامل: حیدریه نشان میتربت

پارامترهای المدای  (3شكل )یی قادرند شادابی خانوارهای روستایی را تبیین نمایند. در ایجغرافی و طیمحستیزی، کالبد

دارای بیشترین بار  41/0مدل شادابی در حالت استاندارد نشان داده شد. در این مدل عامل اقتصادی با ضریب مسیر 

 -یشخص، عامل 28/0، عامل اجتماعی با ضریب 37/0مدیریتی با ضریب  -باشد. به ترتیب عامل نهادییعاملی م

، عامل برخورداری با 21/0ی با ضریب طیمح ستیز، عامل 27/0، عامل کالبدی با ضریب 28/0ی با ضریب روانشناخت

اند. همانطور که در این شكل ی قرار گرفتههای بعددر مرتبه 14/0و نهایتا عامل جغرافیایی با ضریب  18/0ضریب مسیر 

باشد اقتصادی بیشترین اثرگذاری را برمتغیر وابسته )شادابی( داشته است. با این حال با توجه به آنچه تاکنون مشخص می

توان به طور قطعی به این حكم رسید که بار عاملی بعد اقتصادی نسبت به عوامل مشخص شده است تا این مرحله، نمی

یی( ایجغرافی وطیمح ستیزی، کالبدی،روانشناس -یشخصی، برخورداری، اجتماعمدیریتی،  -ان دیگر نظیر)نهادیپنه

داری است از اینرو باید در مراحل آتی و نتایج مراحل بعدی به این قطعیت یا عدم قطعیت رسید که در دارای تفاوت معنی

 ها شرح داده شده است.جدول غیر استاندارد تفاوت عامل
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 .  برآوردهای استاندارد مدل شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی شهرستان تربت حیدریه3شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

، ضریب (p)ی معیار، نسبت بحرانی و سطح تحت پوشش غیراستاندارد، خطاریمقادعالوه بر (5جدول) در

نشان داده های موثر بر شادابی خانوارهای روستایی شهرستان تربت حیدریه وامل وشاخصمسیرغیراستاندارد هرین از ع

 تحت پوششبا مقدار  یداریتفاوت معن یالمدا دارا یاز آن است که کلیه پارامترها یحاک (5جدول) جینتا. شده است

توان گفت که بارعاملی بعد . لذا میباشدها با یكدیگر متفاوت می. همچنین مقدار برآورد شده هر ین از عاملباشندیم

 ستیزی، کالبدی، روانشناس -یشخصی، برخورداری، اجتماعمدیریتی،  -ی نسبت به عوامل پنهان دیگر )نهادیاقتصاد

است که نشان  05/0 در کلیه رواب  فوق کمتراز p مقدارداری است. ( دارای تفاوت معنییعیطب) ییایجغرافی و طیمح

غیراستاندارد مدل . همچنین براساس جدولاندقرارگرفته یتجرب یهاداده تیمدل موردحمارسیونی دهدکلیه رواب  رگمی

ها داری تفاوت و ضریب مسیر شاخصها بر شادابی خانوارها و بررسی معنیبه بررسی اثرات غیرمستقیم هرین ازشاخص

 پرداخته شد.
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د نسبت به اخص درآمایی، شبی و سرزندگی خانوارهای روستها نشان داد از میان سه شاخص اقتصادی موثر بر شادایافته

دریه وابسته حیتربت هرستانکنند. درآمد روستاییان شدو شاخص دیگر نقش مهمی در تبیین متغیر عامل اقتصادی ایفا می

س  توارندگی مبیزان مبه بخش کشاورزی است که با توجه به قرارگیری این شهرستان در منطقه خشن و نیمه خشن با 

ه این منطق های زراعیمیلیمتر و شرای  مساعد کشت محصوالت مقاوم به کم آبی  بخش وسیعی از زمین 4/257ساالنه 

د. شوته مین شناخحیدریه قطب تولید زعفران جهابه کشت گیاه زعفران اختصاص دارد به طوریكه شهرستان تربت

ستند و همناسبی  درآمد روستاییان این شهرستان دارایبنابراین با توجه به اشتغال و تولید محصول کشاورزی خاص، 

ن نیز نشان ایج آزموچه نتاند.  چنانطبق مشاهده و مصاحبه با مردم محلی رضایت مطلوبی از وضعیت درآمدی خود داشته

امل های عاخصشبه عنوان  اشتغالانداز و پسدرآمد دارای اثرات متفاوتی نسبت به دو شاخص  دهد، شاخصمی

ز نسبت به انداپس تغال وانداز قرار دارند. دو شاخص اشدی داشته است. در مرتبه بعدی دو شاخص اشتغال و پساقتصا

حیدریه ربتهرستان تشی در درآمد اثر غیرمستقیم کمتری در تبیین عامل اقتصادی شادابی و سرزندگی خانوارهای روستای

رآمد به دو شاخص  اوت بودهای اقتصادی برشادابی روستایی متفهتوان گفت که اثرگذاری شاخصاند، از اینرو میداشته

 شته است.یه داصورت غیر مستقیم اثر بیشتری بر تبیین شادابی خانوارهای روستایی در شهرستان تربت حیدر

ثر عامل، ا گر اینهای دیهای اجتماعی موثر برشادابی خانوارها، شاخص سطح سالمت نسبت به شاخصدر بین شاخص

باشد که یی مجتماعا -یردف تیامنو متفاوتی در تبیین عامل اجتماعی شادابی داشته است.  در مرتبه دوم شاخص بیشتر 

ین ی در تبیقش مطلوبی نمكان تعلقی و زندگ تیفیکی، اجتماع هیسرماهای اثر غیرمستقیم این شاخص نسبت به شاخص

بیین تی بر تماعاجخص اثرگذاری غیرمستقیم پنج شا شادابی خانوارهای روستایی شهرستان تربت حیدریه داشته است.

 داری با یكدیگر دارند. شادابی و سرزندگی خانوارهای تفاوت معنی

های صریه، شاخبت حیدخانوارهای روستایی شهرستان تراز میان سه شاخص عامل نهادی مرتب  با شادابی و سرزندگی

 سرزندگی ویین شادابی ی اثرات غیرمستقیم متفاوتی بر تبانبیپشت و تیحمای و شاخص نهاد اعتمادی، نهاد مشارکت

ابی روستایی هادی شادنن عامل ی بیشترین اثر غیرمستقیم را در تبییاعتماد نهاداند. با این حال شاخص خانوارها داشته

ذاری ثرگحاظ ای از لمشارکت نهادی در مرتبه دوم قرار گرفته است. اما شاخص بانیو پشت تیحماداشته است. شاخص 

 ت.شته اسداری با دو شاخص دیگر دارد و کمترین اثر غیرمستقیم را بر تبیین شادابی داتفاوت معنی

رداری امل برخور تبیین عبی بیشترین اثر غیرمستقیم را آموزش خدماتی شاخص ارائه برخوردارهای عامل از بین شاخص 

د. دلیل باشمی اتخدمه است و در مرتبه دوم شاخص ارئ شادابی و سرزندگی روستایی در شهرستان تربت حیدریه داشته

ی  محیطی و ی از شرای تابعاتوان در این دید که دسترسی به خدمات آموزشی و سایر خدمات در هر منطقهاین امر را می

یه در حیدرتربتتانشهرس موقعیت سكونتگاهی و دور و نزدیكی به شهرها و مراکز باالدستی است. بسیاری از روستاهای

های میدانی ه برداشتبتوجه  راهی شهر مشهد قرار دارند لذا بامجاورت و نزدین به جاده اصلی و به نوعی مسیرهای بین

های عامل صبین شاخ ما ازااند. اکثر روستاها از خدمات و امكانات مناسبی برخوردار بوده و نیز اظهار رضایت داشته

ورت کلی اشد. به صبمی بیین عامل برخوراری شادابی مربوط به شاخص بهداشتبرخورداری کمترین اثر غیرمستقیم بر ت

 های این عامل نیز با یكدیگر متفاوت بوده است. توان گفت که اثرگذاری شاخصمی

نسبت  تیشخصموثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی، شاخص  یروانشناختهای چهارگانه عامل از بین شاخص

ی قرار داشته است. دو نداریدیگر نقش بیشتری در تبیین شادابی داشته است و در مرتبه بعدی شاخص های دبه شاخص

ی شادابی خانوارهای روستایی روانشناختکمترین اثر غیرمستقیم را بر تبیین عامل  عزت نفسو  ندهیبه آ دیامشاخص 
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داند و منطقه را تابع اقلیم همان منطقه میاند. چنانچه منتسكیو خصوصیات اخالقی و روحیات روانی مردم هر داشته

تر دست خلدون نیز معتقد است شادی انبساط روح است و شادابی و فرح به ساکنان مناطق گرمسیر سریعابن ،همچنین

دهد و خودآگاهی، شجاعت، امید به آینده و عزت نفس انسان را نتیجه مستقیم توانایی و سالمتی ناشی از آب و هوا می

توان علت اثراگذاری حیدریه در منطقه نیمه خشن و گرم میتوان گفت با توجه به قرارگیری شهرستان تربتد میداننمی

های عامل روانشناختی در شادابی ساکنان این منطقه را متاثر از موقعیت جغرافیایی آن است. با این نسبتا باالی شاخص

سرزندگی خانوارهای روستایی در شهرستان تربت حیدریه نیز  های این عامل در تبیین شادابی وحال اثرگذاری شاخص

 متفاوت بوده است. 

اط را با رین ارتبیی بیشتروستا معابرو   بافتاز میان پنج شاخص عامل کالبدی مرتب  با شادابی، به ترتیب دو شاخص 

وقعیت اثر از مها متوستااند. شكل، بافت و معابر رشادابی خانوارهای روستایی در شهرستان تربت حیدریه داشته

ز مصالح ان متاثر عابر آحیدریه اکثرا دارای موقعیت دشتی و بافت و مسكونتگاهی آن است. روستاهای شهرستان تربت

که مطابق با  و معابر بافت موجود، امكانات موجود و شرای  اقلیمی حاکم بر منطقه شكل گرفته است بنابراین دو متغیر

تغیر ماین دو  تری ازاست از نظر آنان دارای مطلوبیت بیشتری است و احساس خرسندی بیشخواسته مردم شكل گرفته 

ادابی وثر بر شمکالبدی  ها و مسكن روستایی اثر چندانی بر تبیین عامل، مجاورترساختیز اند. اما سه شاخصداشته

 اند.حیدریه نداشتهخانوارهای روستایی در شهرستان تربت

امل عر تبیین باثر را  انداز روستایی و فضای سبز روستایی بیشترینچشمل محیطی، دو شاخص های عاماز بین شاخص 

ها اخصایر شسمحیطی موثر بر شادابی روستایی داشته است. اثر شاخص کیفیت محی  و آسیب پذیری نسبت به 

فضاهای سبز  ست. وجودااشته ه دحیدریکمترین اثر غیرمستقیم را بر تبیین شادابی خانوارهای روستایی در شهرستان تربت

گردد. یماکنان ساندازی دلپذیر و جذاب است و موجب القای حس سرزندگی و شادابی و تفریحی نمود عینی چشم

دریه مانند حیتربت هرستاناندازی سبز برای روستاهای عمدتا دشتی شبنابراین ایجاد فضاهای سبز بیشتر و ایجاد چشم

 تواند افزایش شادابی و سرزندگی روستاییان را فراهم آورد.یهای کودك مبوستان و پارك

 سرزندگی دابی واثرات مطلوبی بر شا بارش یالگودر بین سه شاخص جغرافیایی موثر بر تبیین شادابی، شاخص 

ا این اند. بهایی داشتی روستها نیز اثرگذاری متفاوتی بر شادابی خانوارهاخانوارهای روستایی داشته است. سایر شاخص

 تیموقع و هوا وآب ، بارش یالگو هایحال به ترتیب بیشترین اثرگذاری غیرمستقیم این عامل مربوط به شاخص

دگی ساالنه گین بارنا میانبای کم بارش حیدریه به لحاظ شرای  اقلیمی در منطقهسكونتگاهها بوده است. شهرستان تربت

هرستان به شتایی این حی روسبستگی بخش زیادی از اشتغال ساکنان نوامیلیمتر واقع گردیده است و با توجه به وا 4/257

ندگی بی و سرزشادا بخش کشاورزی و نیز وابستگی کشاورزی به میزان  و زمان بارندگی ، احساس رضایتی که موجب

اده شده است دلی نشان نان محگونه که در نتایج آزمون و نیز اظهارات ساکآنان گردد متاثر از الگوی بارش است و همان

یل اهمیت د. از دالیی دارهای عامل جغرافیاشاخص الگوی بارش بیشترین اثر غیر مستقیم بر شادابی را در میان شاخص

حصول مز تولید ستان اتوان به این مورد اشاره کرد که عمده درآمد ساکنان نواحی روستایی این شهراین شاخص می

ارندگی کاهش برا کاهش ارد زیت و زمان بارندگی اثر مستقیمی بر درآمد آنان دآید بنابراین میزان، شدزعفران بدست می

اد و ازبین موجب فس ن نیزبارندگی نابهنگام با توجه به فصل برداشت زعفرا ،تولید محصول را به دنبال دارد همچنین

بی را برای ایش شاداا افزیش هرگونه تغییری در الگوی بارش تبعات روحی از جمله کاه ،گردد، بنابراینرفتن محصول می

 ساکنان نواحی روستایی که معیشت آنان وابسته به کشاورزی است به دنبال دارد. 
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رستان تربت یی در شهروستا ها و عوامل مرتب  با شادابی و سرزندگی خانوارهایبا توجه به این تفاسیر و بررسی شاخص

ستان ی در شهرروستای عوامل موثر بر شادابی خانوارهای ها وتوان گفت که اثرگذاری غیرمستقیم شاخصحیدریه می

 متفاوت بوده است.

ت ترتیب تح به یدریهحشادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی در شهرستان تربت مدل توان گفت که به طور کلی می

مل ارتباط این عوا ست وشته ایی قرار داایجغرافی و طیمحی، کالبدی، اجتماعی، روانشناخت نهادی، اقتصادی، تاثیر عوامل

 اند.حیدریه داشتهبیشتری با شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی در شهرستان تربت

 

   مدلبرآوردهای غیراستاندارد با سط  تحت پوش.  5جدول 

ضریب مسیر )بار    
 عاملی(

 داریمعنی آماره رگرسیونی خطای استاندارد

 000/0 333/18 108/0 251/1 درآمد <---- اقتصادی

 031/0 265/9 157/0 941/0 اندازپس <---- اقتصادی

 009/0 618/2 110/0 789/0 اشتغال <---- اقتصادی

 003/0 980/2 076/0 426/0 سرمایه اجتماعی <---- اجتماعی

 000/0 758/3 094/0 425/0 جتماعیا-امنیت فردی <---- اجتماعی

 015/0 428/2 095/0 331/0 کیفیت زندگی <---- اجتماعی

 000/0 757/5 052/0 397/0 تعلق مكانی <---- اجتماعی

 000/0 072/8 069/0 657/0 سالمت <---- اجتماعی

 011/0 545/2 057/0 246/0 مشارکت نهادی <---- نهادی

 000/0 298/19 061/0 182/1 اعتماد نهادی <---- نهادی

 000/0 834/5 084/0 588/0 حمایت و پشتیبانی <---- نهادی

 000/0 460/14 069/0 005/1 آموزش <---- برخورداری

 008/0 375/0 058/0 322/0 بهداشت <---- برخورداری

 038/0 179/1 105/0 423/0 خدمات <---- برخورداری

 023/0 629/1 067/0 210/0 دینداری <---- روانشناختی

 000/0 456/15 072/0 107/1 شخصیت <---- روانشناختی

 036/0 492/1 072/0 207/0 عزت نفس <---- یروانشناخت

 011/0 822/0 046/0 138/0 امید به آینده <---- روانشناختی

 041/0 048/2 079/0 262/0 زیرساخت <---- کالبدی

 000/0 284/12 067/0 927/0 بافت <---- کالبدی

 000/0 887/5 072/0 521/0 معابر <---- کالبدی
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 097/0 659/1 065/0 207/0 هامجاورت <---- کالبدی

 041/0 040/2 091/0 286/0 مسكن <---- کالبدی

 091/0 960/1 088/0 249/0 کیفیت محی  <---- محیطی

 000/0 068/11 094/0 036/1 اندازچشم <---- محیطی

 042/0 029/2 074/0 250/0 آسیب پذیری <---- محیطی

 000/0 628/6 073/0 583/0 فضای سبز <---- محیطی

 211/0 250/1 068/0 185/0 آب و هوا <---- جغرافیایی

 026/0 488/0 056/0 127/0 سكونتگاهموقعیت <---- جغرافیایی

 000/0 192/16 063/0 027/1 الگوی بارش <---- جغرافیایی

 000/0 917/16 010/0 172/1 اقتصادی <---- شادابی

 001/0 732/10 012/0 869/0 اجتماعی <---- شادابی

 000/0 978/13 011/0 085/1 نهادی <---- دابیشا

 021/0 038/8 12/0 543/0 برخورداری <---- شادابی

 000/0 173/11 012/0 874/0 روانشناختی <---- شادابی

 001/0 822/9 012/0 745/0 کالبدی <---- شادابی

 012/0 488/8 011/0 649/0 محیطی <---- شادابی

 014/0 129/4 012/0 439/0 جغرافیایی <---- شادابی

 (.1400های تحقیق، یافته)منبع: 

 گیرینتیجه
های توسعه پایدار توجه به بحث شادابی و سرزندگی در جوامع روستایی با توجه به اهمیت موضوع شادابی، در برنامه

های ا مطابق یافتهریزان و مدیران روستایی تبدیل شود. لذشادابی باید به عنوان ین دغدغه اصلی و هد  نخست برنامه

پژوهش الزم است به منظور رسیدن به شادابی و سرزندگی و توسعه پایدار روستایی، عوامل مختلف موثر بر شادابی در 

گیری مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع شادابی در جوامع روستایی تحقیق حاضر با هد  فرآیند تصمیم

متغیر در نظر  30حیدریه صورت گرفت. از بین نین نواحی روستایی در شهرستان تربتبررسی عوامل موثر بر شادابی ساک

های عامل اقتصادی، سالمت انداز به عنوان شاخصمتغیر، درآمد، پس 19گرفته شده، نتایج اثرات غیر مستقیم نشان داد 

نفس، بافت، معابر، زیرساخت، عزتاجتماعی، اعتمادنهادی، آموزش، خدمات، شخصیت، دینداری، امیدبه آینده، و امنیت

های عوامل اجتماعی، نهادی، روانشناختی، انداز، فضای سبز، الگوی بارش و آب و هوا )شاخصمجاورت، مسكن، چشم

محیطی، کالبدی و جغرافیایی و برخورداری( بیشترین تاثیر را بر شادابی و سرزندگی ساکنین نواحی روستایی منطقه زیست

های بررسی عوامل موثر بر شادابی نیز نشان داد از میان هشت عامل در نظر ه است. همچنین یافتهمورد مطالعه داشت

 حیدریه داشته است. سپسگرفته شده، عامل اقتصادی بیشترین اثر را بر شادابی ساکنین نواحی روستایی شهرستان تربت
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 ی،طیمح ستی، عامل ز ی، عامل کالبدیتروانشناخ -ی، عامل شخصی، عامل اجتماعیتیریمد -یعامل نهاد بیبه ترت

 . اندرفتهقرار گ یبعد هایدر مرتبه ییایعامل جغراف تایو نها یعامل برخوردار

بی و سرزندگی بر شادا االتریهای عامل اقتصادی، درآمد، اثر بچنانچه نتایج اثرات غیرمستقیم نشان داد از میان شاخص
شتغال روستاییان ه درصد اه اینكباشد، با توجه ب. درآمد تابعی از اشتغال میخانوارهای روستایی مورد مطالعه داشته است

رچند که درآمد هبوده و  ز مناسباند بنابراین درآمد ساکنان نیحیدریه نسبتا در وضعیت مطلوبی قرار داشتهشهرستان تربت
ن و نیز ند زعفرااسب مانافزوده منشود. در عین حال با توجه به کشت محصوالت با ارزش انداز نمیحاصل منتج به پس

 د. همچنینشومی باشندهای کشاورزی میپرورش کرم ابریشم درآمد مناسبی نصیب روستاییانی که مشغول فعالیت
یع پذیری سرفساد شاغالن در بخش خدمات که کارگران روزمزد هستند در فصل برداشت محصول زعفران با توجه به

به با افراد ی و مصاحوداظهارخکنند. سریع و کمبود نیروی کار، درآمد باالیی را کسب میآوری این محصول و نیاز به جمع
رچند از ر شدند هلی متذکهای انجام شده، افراد محکند. طبق شواهد و مصاحبهمحلی نیز صحت این ادعا را تایید می

ن کشور صادی کالاقت جه به وضعیتداشتن درآمد مناسب احساس خوشایندی دارند و موجب انبساط خاطر هست اما با تو
اظهار  تغال نیزر مورد اشدماند. همچنین گذاری باقی نمیانداز و سرمایههای باالی زندگی مجالی برای پسو هزینه

-خشكسالی هوایی و وت آب نمودند کشاورزی و دامداری اشتغال غالب روستاییان بوده است اما با گذشت زمان و تغییرا

تغییر  مت خدماتسال به ها شده است، اشتغن قوانینی مانند ارث که موجب خرد شدن میزان مالكیتهای مدام و همچنی
یج این مطالعه دابی نتابر شا مقایسه نتایج تحقیق با مطالعات گذشته نشان داد در زمینه نقش عامل اقتصادی  کرده است.

منصور و همكاران  انیمحمدو  ( 2017) موریو ت یآکا انیچاگال، ( 2022هانگ نگام  و همكاران )با نتایج مطالعه 
و   نارویمعه تایج مطالابی، با نکند. در زمینه نقش عامل اجتماعی بر شادها را تایید میهمسو بوده  و نتایج آن( 1394)

یاری  و ی ساربانطالعه حیدرمهمسو بوده است. در در زمینه نقش عامل روانشناختی بر شادابی با نتایج ( 2021همكاران )
 کند. ( همسو بوده و نتایج آنان را تایید می 1396حصار) 

 ه شد: های پژوهش و در جهت ارتقای شادابی جوامع روستایی پیشنهادات زیر ارائدر راستای یافته
 بوده  روستایی وارهایچنانچه در نتایج پژوهش مشخص شد عامل اقتصادی تاثیرگذارترین عامل در شادابی خان

لی و ایع تبدیری در صنگذاهای اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار از طریق سرمایهبه زیرساختاست لذا توجه 
تواند یمود که شتكمیلی و همچنین صنایع دستی و کسب و کارهای کوچن در نواحی روستایی پیشنهاد می

 ردد؛ وستاها گریداری ضمن افزایش سطح رضایت از زندگی و شادابی خانوارهای روستایی موجب ماندگاری و پا

 ریتی نی و مدیی عمراهامشارکت وایجاد احساس مفید بودن شهروندان از طریق نظرخواهی از آنان در برنامه
راحل و ردم در ممگیری از مشارکت گردد لذا توجه و بهرهروستا خود موجب حس سرزندگی و عزت نفس می

 گردد؛می های روستایی پیشنهادریزیهای مختلف طراحی و برنامهمقیاس

 ندگی با بی و سرزینكه شادااهای روستایی با توجه به ریزیها و برنامهتوجه به فرهنگ بومی ساکنان در طراحی
 گردد؛ییشنهاد مپصر مهم کند لذا توجه به این عنتوجه به فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف معنا پیدا می

  اماندهی ز طریق ساتوان شود بنابراین میرضایت مینمای بصری روستاها خود موجب ایجاد حس خوشایند و
د در وستا بخشیرای به آوری و دفن زباله ظاهر آراستهمعابر روستایی از طریق بهسازی، دفع فاضالب و جمع

باله زاضالب و فتم دفع گردد مدیران روستایی نسبت به بهسازی معابر و توجه به سیساین راستا پیشنهاد می
 یند؛توجه بیشتری نما

 های تانو بوس با توجه به القای حس سرزندگی با مشاهده نماهای سرسبز طراحی و ایجاد فضاهای سبز
 گردد؛روستایی متناسب با جمعیت و شرای  آب وهوایی منطقه پیشنهاد می

 

 تقدیر و تشکر

 شته است.حامی مالی نداکه گرفته شده از رساله دکتری است بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله 
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