Autumn 2021. Vol 12. Num 3

Research Paper
An Analysis of Subjective Well-being among the Villagers of Kuhdasht County
Mohammad Reza Bakhshi1, Malihe Falaki1, Kobra Pirdadeh Beyranvand2

*

1. Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran.
2. MSc. Graduated, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran.

Use your device to scan
and read the article online

Citation: Bakhshi, M.R., Falaki, M., & Pirdadeh Beyranvand, K. (2021). [An Analysis of Subjective Well-being among
the Villagers of Kuhdasht County (Persian)]. Journal of Rural Research, 12(3), 482-501, http://dx.doi.org/ 10.22059/
jrur.2021.317430.1606
:

Received: 17 Jan. 2021
Accepted: 09 Aug. 2021

Key words:

Life satisfaction,
Kuhdasht, Rural
areas, Subjective
well-being

: http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.317430.1606

ABSTRACT
The study and measurement of social welfare in order to monitor and reform social welfare policies
and programs, especially in rural settlements facing many challenges and problems, is an undeniable
necessity. The purpose of this study was to evaluate the level of subjective well-being of households
and determine the factors affecting it in rural settlements of Kuhdasht County. The research method is
descriptive-analytic based on Inglehart’s and Easterlin’s theories and utilizing the questionnaire tool. Using the Cochran formula and stratified random sampling method, 375 rural householders were selected
as the sample of the study. The results showed that the level of subjective well-being of 70% of the heads
of households is moderate and lower, and most of the indicators of subjective well-being including "feeling of health", "happiness", "hope for the future" and "social trust" are undesirable. Statistical analysis
indicated that the individual variables (gender, age), population variables (household size, number of
persons employed in the family), and economic variables (type of household head job, land ownership
status) are the most important factors causing differences in the level of welfare of households in rural
settlements of Kuhdasht County. Therefore, improving social welfare in rural areas requires a review of
past policies and adaptation of plans to the needs and expectations of rural communities.
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Extended Abstract

T

1. Introduction
he study and measurement of social
welfare in order to monitor and reform
social welfare policies and programs, especially in rural settlements facing many

challenges and problems, is an undeniable necessity. Subjective welfare is one of the most important social issues
and one of the dimensions of social welfare. Subjective
well-being, or the feeling of well-being, reflects the positive or negative evaluations of people about their lives in
any society. Understanding the factors affecting the subjective well-being of villagers can provide a more comprehensive understanding of the concept of desirability
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and satisfaction from their perspective, and also, based on
this knowledge, policymakers can develop effective policies to improve household welfare and increase happiness
and life satisfaction in rural areas. The purpose of this
study was to evaluate the level of subjective well-being of
households and determine the factors affecting it in rural
settlements of Kuhdasht County.

2. Methodology
The research method is descriptive-analytic based on
Inglehart's (2002) and Easterlin’s (2004) theories. The statis-

tical population of the study includes heads of households
living in rural areas of Kuhdasht County. Using the Cochran formula and stratified random sampling method,
374 rural householders were selected as the sample of the
study. A questionnaire and interview method were used
for data collection. According to theoretical concepts of
measuring subjective well-being, 7 components and 44
items were used in the questionnaire. The validity of the
questionnaire was confirmed by experts of rural development, and Cronbach Alpha coefficient (α = 0.78) was
used to confirm its reliability. In order to analyze data,
SPSS.20 was used. For this purpose, descriptive statistics
such as frequency, percentage, mean and standard deviation were used. In addition, t student test and analysis of
variance were also used for inferential statistical analysis.

3. Results
Classification of the general subjective well-being of
heads of households in terms of three levels (low, medium, high) using the difference of standard deviation
from the average indicates that a significant part of heads
of households have a moderate level of subjective wellbeing (39.70%). In addition, 31% of heads of households
have an unfavorable level of subjective well-being and
only 29.30% of heads of households have a desirable and
high level of subjective well-being. In a general view,
the level of subjective well-being of 70% of the heads of
households is moderate and lower, and most of the indicators of subjective well-being including "feeling of health",
"happiness", "hope for the future" and "social trust" are
undesirable. Statistical analysis indicated that the individual variables (gender, age), population variables
(household size, number of persons employed in the family), and economic variables (type of household head job,
land ownership status) are the most important factors that
cause differences in the level of welfare of households in
rural settlements of Kuhdasht County.

4. Discussion

483

Analysis of variance of subjective well-being of heads
of households by age shows that by moving from the
lower age group to the upper age group, the level of subjective well-being increases and reaches a maximum at
the age of 54-70 years and then decreases. This result
is consistent with the findings of Blanchflower & Oswald
(2008). Also, the level of education does not have a significant effect on people's mental well-being. This research
finding is in accordance with the results of Baradaran and
Hosseinpour (2013). Most of the heads of rural households
have primary education and do not have the professional
knowledge to increase their level of social welfare and
therefore the result seems logical. Findings indicate that
people who own real estate have a higher level of mental well-being than other people. Having land ownership
rights and having personal land ensures job security and
income stability compared to other people, which in turn
leads to life satisfaction.
Based on the research findings, the level of subjective
well-being of female-headed households is lower than the
level of subjective well-being of male-headed households
and they have a statistically significant difference. Therefore, in order to achieve social justice as one of the basic
pillars of social welfare, increasing the level of financial
welfare, improving the employment status of femaleheaded households, and reducing gender differences in
income, power and social status in planning rural areas
should be considered.

5. Conclusion
It seems that the planning and actions taken over the
past few decades have not yet been able to have a positive effect on increasing the well-being of the villagers,
especially in the mental dimension. Therefore, targeted
planning and policy-making based on the needs and expectations of rural people in rural development programs
is required. In other words, improving social welfare in
rural areas requires a review of past policies and adaptation of plans to the needs and expectations of rural communities.
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کلیدواژهها:

رفاه ذهنی ،نواحی
روستایی ،رضایت از
زندگی ،کوهدشت.

مطالعه و سنجش رفاه اجتماعي بهمنظور پايش و اصالح سياستها و برنامههاي رفاه و تأمين اجتماعي بهویژه در سكونتگاههاي روستايي
که با چالشها و مشکالت متعددی مواجه هستند ،ضرورتی انکارناپذیر است .هدف این پژوهش ،ارزیابی و تعیین سطح رفاه ذهنی
سرپرستان خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در سکونتگاههای روستایی شهرستان کوهدشت است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و مبتنی
بر نظریات اینگلهارت و استرلین و بهرهگیری از ابزار پرسشنامه است .نمونه موردمطالعه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگيری
طبقهای با انتساب متناسب به تعداد  375نفر انتخاب شد .بر اساس یافتههای تحقیق ،سطح رفاه ذهنی  70درصد سرپرستان خانوارها
در حد متوسط و پایینتر است و اغلب شاخصهای رفاه ذهنی شامل «احساس سالمت»« ،خوشبختی و شادکامی»« ،امید به آینده» و
ن داد متغیرهای فردی (جنسیت ،سن) ،متغیرهای جمعیتی
«اعتماد اجتماعی» دارای وضعیت نامطلوب هستند .تحلیلهای آماری نشا 
(بعد خانوار ،تعداد افراد شاغل در خانواده) و متغیرهای اقتصادی (نوع شغل سرپرست خانوار ،وضعیت مالکیت اراضی) دارای تأثیر معناداری
بر سطح رفاه ذهنی سرپرستان خانوارها در سکونتگاههای روستایی شهرستان کوهدشت هستند .لذا بهبود رفاه اجتماعی در نواحی
روستایی ،نیازمند درک صحیح از رفاه و بازنگری سیاستهای گذشته و تطابق برنامهها با نیازها و انتظارات جوامع روستایی است.

مقدمه
مفهوم رفاه اجتماعی طی سالیان اخیر بهصورت گستردهای
موردتوجه جامعه شناسان ،اقتصاددانان و سایر رشتههای مرتبط
با توسعه قرارگرفته ) (HezarJaribi & Safari Shali, 2012و شناخت
الگوها و ابعاد آن ،یکی از مؤلفههای اساسی برنامهریزی اجتماعی
و اقتصادی تلقی شده است .در جهان امروز ،رفاه اجتماعي بخشي
از زندگي و فرهنگ انسان تلقي ميشود و اندازهگیری رفاه و نحوه
توزیع و ارتقاء آن در جامعه برای دولتها و عموم مردم از اهمیت
خاصی برخوردار بوده و هدف غایی اغلب برنامهریزیهای توسعه
به شمار میآید .این موضوع بخش قابلتوجهی از زمان ،انرژی و
دغدغه مسئولین سیاسی و برنامهریزان اجتماعی را در جوامع
گوناگون به خود اختصاص میدهد و در شمار مقولههایی است
که بهطور مستقیم با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و از این
جهت نقطه تالقی عموم شهروندان با حاکمیت به شما ر میرود
).(Sam Aram et al., 2015

سازمان ملل متحد رفاه اجتماعی را دامنه وسیعی از فعالیتها
و برنامههایی میداند که تحت نظارت و با کمک دولت برای
بهزیستی افراد جامعه انجام میشود ) .(Midgley, 2000رفاه
اجتماعي به مجموعه شرایط و کیفیتهایی گفته میشود که
نیازهای فردی ،جسمی ،روانی و اجتماعی آحاد جامعه را تأمین
کرده و در همه مردم احساس امنیت زیستی ،اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی به وجود آورد ).(HezarJaribi & Safari Shali, 2012
مطالعه و سنجش رفاه اجتماعي بهمنظور پايش سياستها
و برنامههاي رفاه و تأمین اجتماعی ،ضروری به نظر میرسد،
زيرا تصميمگيرندگان بر مبناي يافتههاي حاصل از آن و با
درك نيروهايي كه در سکونتگاههای انسان و حكومتها عمل
ميكنند ،بهتر ميتوانند كنشها و سياستهايي را شکل دهند
كه باعث بهبود وضعیت زيست و پايداري در اين مناطق شود
).(Courvisanos & Martin, 2005
به اعتقاد نیلی و بابازاده خراسانی ( )2012اغلب سیاستگذاران
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تمایل به اجراي سیاستهایی دارند که منجر به بهبود رفاه افراد
جوامع آنها شود .لذا داشتن تعریف دقیق از رفاه و معیاري که
بتواند به درستی آن را اندازهگیری کند ،الزمه کامیابی در تدوین
و اجراي سیاستهایی است که بتواند سیاستگذار را در دستیابی
به هدف مذکور کمک کند.
بررسی ادبیات مربوط به رفاه اجتماعی نشان میدهد دو رویکرد
سنتی و نوین جهت اندازهگیری و ارزیابی سطح رفاه فردی و
اجتماعی وجود دارد .در رویکرد سنتی ،اندازهگیری رفاه در قالب
شاخصهای عینی همانند داشتن شغل و درآمد انجام میپذیرد.
لیکن پس از انتقادهای فراوان سیاستمداران و اقتصاددانان از
ناکارآمدی این روش در اندازهگیری سطح رفاه فردی و اجتماعی،
روش نوین که رویکرد رفاه ذهنی نامیده میشود ،موردتوجه قرار
گرفته است .این روش که درک و احساس فرد را نسبت به رفاه
خود با استفاده از شاخصهای ذهنی میسنجد ،به قضاوت انسان
از رفاه خود اصالت میدهد و در مقابل ترجیحات آشکارشده(آنچه
برای اقتصاددانان مهم است) بر مفهوم ترجیحات بیانشده
بهوسیله انسانها تکیه میکند.
در واقع گفتمان مسلط رفاه اجتماعی تا دهههای اخیر و تا قبل
از «چرخش فرهنگی» در نظریه اجتماعی در دهه  ،1970گفتمان
کمی ،عینی ،سنجشپذیر و
مادی بوده و تنها مقوالت مادیّ ،
اقتصادی به مثابه عوامل مولد یا مانع رفاه اجتماعی جامعه یا
گروههای اجتماعی خاص در نظر گرفتهشدهاست و پس از آن
به واسطه چرخش پارادایمی در گفتمان رفاه در سطح جهانی در
نتیجه تحوالت اجتماعی و معرفتی ،کاربرد شاخصهای ذهنی در
سنجش رفاه اجتماعی مورد استقبال واقع شده است & (Fazeli
).Kardouni, 2008
لی )2008( 1معتقد است که شاخصهای ذهنی برای اهداف
برنامهریزی و سیاستگذاری نسبت به شاخصهای عینی ارجح
است ،زیرا این شاخصها بازخوردهای ارزشمندی را برای
برنامهریزان و سیاستگذاران فراهم میکنند و قابلیت اطمینان
بیشتری دارند .الیارد )2005( 2بر این باور است که اقتصاد
نیازمند تحولی انقالب گونه است که در نتیجه آن ارتقاي رفاه
ذهنی هدف تمام سیاستگذاریها قرار گیرد .بر همین اساس
در چند دهه اخیر توجه به مؤلفههای رفاه ذهنی افراد از قبیل
سالمت روان ،امنیت ،احساس آرامش و رضایت از زندگی به
علت تأثیر مستقیم آن بر کیفیت زندگی انسان اهمیت ویژهای
یافته است ) .(Alexandrova, 2005این موضوع در مورد جوامع
ساکن در نواحی روستایی نیز صادق است .چرا که بخش مهمی
از برنامهریزیهای توسعه رفاه اجتماعی در کشور ما معطوف
به سکونتگاههای روستایی و جمعیت موجود در آنها است.
بدیهی است که سياستهای اجتماعي در توسعه روستایی

هرگز به رفاه عيني محدود نبوده و اندازهگیری و ارزیابی مداوم
میزان شاخصهای ذهنی رفاه اجتماعی میتواند به تصمیمگیران
دولتی در برنامهريزي و سياستگذاريهای مربوط به بهبود
کیفیت زندگی و ارتقای وضعیت رفاه اجتماعی در سکونتگاههای
3
روستایی ،کمک شایانی بنماید .در واقع همانطور که نارایان
و همکاران ( )2000بیان میدارند اینکه از نگاه مردان و زنان
روستایی چه عواملی رفاه آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ،درک
بهتری را برای سیاستگذاران جهت تغییرات مطلوب و اثربخش
فراهم مینماید.
پژوهش حاضر با هدف سنجش ميزان رفاه ذهنی سرپرست
خانوارها در نواحي روستايي شهرستان کوهدشت در استان
لرستان ،به تحليل شاخصهاي رفاه ذهنی پرداخته است.
انجام مطالعه پیرامون رفاه ذهنی در نواحي روستايي شهرستان
کوهدشت كه عالوه بر قرار گرفتن در يك منطقه خاص جغرافيايي،
از خصوصيات فرهنگي و مذهبي و تنوع طایفهای و قومی ویژهای
برخوردار است ،میتواند حائز اهميت باشد .از سوی دیگر آمارهاي
مختلف اقتصادي و اجتماعي منطقه (همانند مهاجرت گسترده و
رشد منفی  23/8درصدی جمعیت شهرستان در بازه سرشماری
سالهای  1390و  ،1395نرخ باالی بیکاری و محدود بودن
ظرفیت اشتغال در صنعت) و برخی مطالعات اقتصادی انجامیافته
در حوزه مذکور (نظیر خراسانی و همکاران )2018 ،از سطح
نسبتاً پايين توسعهیافتگی روستاهای شهرستان بهویژه به لحاظ
اقتصادي و بر اساس شاخصهاي عيني رفاه اجتماعی حكايت
دارد .لذا در فرآیند برنامهریزی و توسعه نواحی روستایی ،شناخت
این نواحی از لحاظ وضعیت موجود رفاه بهویژه رفاه ذهنی (یعنی
درک رفاه بر اساس واقعیتها و دیدگاه روستائیان) ،تبیین عوامل
مؤثر در و نهایتاً تالش برای ارتقاء رفاه ذهنی در راستای تعدیل
نابرابریهای موجود بین شهر و روستا و تأمین عدالت اجتماعی
بهمنظور برخورداری عادالنه و مناسب مناطق مختلف از امکانات
از اهمیت ویژهای برخوردار است .اين پژوهش بر آن است تا ضمن
اندازهگيري ميزان رفاه ذهنی سرپرست خانوارها ،تأثير و معناداري
هركدام از شاخصها را از لحاظ آماری بررسی نموده و عوامل
مؤثر بر تفاوت سطح رفاه ذهنی را در سکونتگاههای روستایی
تبیین نماید .بهمنظور دستیابی به اهداف ذكرشده پرسشهای
ذیل مطرح شدهاند:
 -1ميزان رفاه ذهنی سرپرست خانوارها در نواحي روستايي
موردمطالعه در چه سطحي است؟
 -2شاخصهاي رفاه ذهني در جامعه موردمطالعه در چه
وضعیتی قرار دارند؟
 -2عوامل فردی ،زمینهای و حرفهای مؤثر بر سطح رفاه ذهنی
سرپرست خانوارها چیست؟

1. Lee
2. Layard
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مروری بر ادبیات موضوع
مبانی نظری

علیرغم گستردگی مبحث رفاه اجتماعی و عدم وجود اجماع
در تعریف آن و نبود شاخصها و معیارهای مشخص اندازهگیری
رفاه اجتماعی ،در چند دهه اخیر صاحبنظران نشان دادهاند که
رفاه اجتماعی تنها موضوعی اقتصادی نیست بلکه مفاهیمی نظیر
«احساس شادکامی و سرزندگی»« ،امید به آینده»« ،احساس
محرومیت نسبی»« ،رضایتمندی»« ،احساس امنیت»« ،اعتماد
و مشارکت اجتماعی» و موارد مشابه را در برمیگیرد که تحت
عنوان بعد غیرمادی رفاه اجتماعی قابل بررسی است (HezarJaribi
).& Safari Shali, 2012
از دهه  1990به بعد رفاه اجتماعی «به مجموعه شرایطی اطالق
میشود که در آن خشنودی انسان در زندگی مطرح است» .بر
اساس این نگرش ،رفاه اجتماعی مجموعه شرایطی است که در
آن مسائل اجتماعی حل یا کنترل شدهاند ،نیازهای اولیه انسانی
ارضاء شده است و فرصتهای اجتماعی به حداکثر رسیدهاند.
لیکن از سال  2000به بعد ،ابعاد جدیدی از رفاه مثل شادکامی،
سالمت روان و ...موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته است که از
آنها تحت عنوان رفاه ذهنی یاد میشود (Maleki & Baradaran,
) .2015بر همین اساس ،امروزه یکی از مهمترین مباحث در حوزه
رفاه اجتماعی ،رفاه ذهنی است .این امر بهویژه با توجه به نظریه
کنش متقابل نمادی که فهم ما را از محیط اطراف و احساس ما
نسبت به واقعیتهای پیرامون خودمان را عنصر اصلی شناخت ما
میداند و همین شناخت است که مبنای قضاوتها و رفتارهای
روزمره ما را تشکیل میدهد ،از اهمیت مضاعفی برخوردار میشود
) .(Sam Aram & Mahboubi, 2014راسل )2008( 4معتقداست که
رفاه ذهنی به دریافتهای شخص از خود و بینش ذهنی از تجربه
زندگی خود اشاره دارد و ارزیابیهای احساسی و شناختی افراد را
در برگرفته و حالت پیشرفته خوشایند روانشناختی را ارائه میکند
) .(Sam Aram et al, 2015به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،رفاه
ذهنی مفهومی چندبعدی است و شامل دو حوزه وسیع است:
رفاه احساسی و کارکرد مثبت .رفاه احساسی بعدی از رفاه ذهنی
است که شامل ادراکات از شادکامی و رضایت از زندگی و تعادل
عواطف و احساسات مثبت و منفی است .به معنای دیگر رفاه
ذهنی شامل عناصری از شادکامی دریافت شده و رضایت از
زندگی ،تعادل احساسات مثبت و منفی ،رفاه روانشناختی و رفاه
اجتماعی میشود که بیارتباط با رفتار روزمره افراد نیست (Lucas
) .et al., 1996; Diener et al., 1995داینر )2006( 5بهعنوان یکی
از صاحبنظران حوزه رفاه معتقد است که رفاه ذهنی دربرگیرنده
تمام ارزیابیهای مثبت و منفی افراد در مورد زندگیشان است

که شامل ارزیابیهای بازتابی شناختی همانند رضایت از زندگی،
رضایتمندی شغلی ،ترجیحات و تعهدات و به عالوه واکنشهای
عاطفی در برابر واقعیتهای زندگی همچون شادی و غم است.
آنچه در تعریف دینر حائز اهمیت است دو جنبه از رفاه ذهنی
است که میبایست از یکدیگر متمایز گردد :نخست جنبه شناختی
که معموالً بهصورت رضایت فرد از زندگی تصور میشود و دیگری
جنبه عاطفی که معموالً بهصورت احساس شادی یا ناراحتی افراد
یا تعادل میان احساسات خوشایند و ناخوشایند در نظر گرفته
میشود ).(HezarJaribi & Safari Shali, 2012
برای سنجش رفاه ذهنی ،محققان معموالً بر پرسشهای خود
اظهاری مربوط به شادی یا رضایت از زندگی تکیه میکنند.
بر این اساس پرسشهایی درباره شادی ،رضایت از حوزههای
مختلف زندگی ،کفایت خود اظهاریها از حوزههای زندگی،
فراوانی احساسات بد و خوب و ...عموماً در پیمایشها مدنظر
قرار میگیرند و بهعنوان شاخصهای رفاه ذهنی استفاده میشوند
) .(Maleki & Baradaran, 2015در تحقیقات متعددی برای بررسی
رفاه ذهنی یعنی درک و احساس فرد نسبت به رفاه خود از
8
دیدگاه استرلین ،)2003( 6فیتزپاتریک )2004( 7و اینگلهارت
( )2002و شاخصهای «احساس سالمت»« ،عزتنفس»،
«ترجیحات»« ،استحقاق نسبی»« ،مقایسه نسبی»« ،احساس
برابری و عدالت»« ،خوشبختی و شادکامی»« ،تأمین» و «اعتماد
و مقبولیت اجتماعی» استفاده شده است .لیکن همانگونه که
سام آرام و همکاران ( )2015بیان میدارند این مفاهیم هیچ یک
به تنهایی ما را در درک رفاه یاری نمیکنند بلکه تمامی آنها در
کنار یکدیگر درک رفاه ذهنی افراد را آشکار میسازند و احساسات،
تجارب و شناخت افراد از این مؤلفهها پایههای رفاه ذهنی افراد را
شکلمیدهند .لذا در این قسمت به تبیین و توصیف شاخصهای
مذکور جهت اندازهگیری رفاه ذهنی میپردازیم.
تبیین و توصیف ابعاد چندگانه رفاه ذهنی
احساس سالمت :بر طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت،
سالمتي عبارت است از يک حالت آسودگي کامل جسمي،
رواني ،اجتماعي و تنها به نبود بيماري يا ناتواني اطالق نميشود
) .(Maleki & Baradaran, 2015این احساس با استفاده از گویههایی
در زمینه اندازه سالمتی و تندرستی ،وضعیت سالمتی نسبت به
گذشته ،مشکل در انجام فعالیتهای روزانه ،مشکالت عاطفی و
روحی ،میزان سالمتی روحی و روانی خانواده و میزان رضایت از
وضعیت سالمتی خانواده سنجیده میشود.
عزت نفس :از نظر مفهومي ،فرهنگ توصيفي علوم تربيتي
عزت نفس را «احساس ارزش قائل بودن براي خود يا ميزان
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ارزشمندی ،احترام ،شايستگي ،توانايي ،شناختشان و خصايص
فردي و برخورداري از رضايت و خشنودي دروني» تعریف ميكند
) .(Farmahini Farahani, 1999در این پژوهش به تبعیت از سام
آرام و محبوبی ( )2014بخشهای از مقیاس کوپر اسمیت و
روزنبرگ بهمنظور شناخت میزان عزت نفس جامعه موردمطالعه
استفاده شده است که مشتمل بر گویههای همانند احساس
باارزش بودن ،چند ویژگی خوب داشتن ،انجام دادن کارها،
نسبت به خود نگرش مثبت داشتن ،از خود راضی بودن ،احساس
شکست خوردن است.
ترجیحات :بیانگر میزان اهمیت و ارجحیت اشخاص برای هر
یک از آرزوهای آنها است و به میزان تمایل افراد جهت پرداخت
هزینه در زمینهای خاص اشاره دارد .مسلماً این فرض معقولی
است که بگوییم شخصی که ترجیحاتش تحقق یافته است،
از شخصی که آرزوهایش برآورده نشده است ،از رفاه بیشتری
برخوردار است ).(Fitzpatrick, 2004
استحقاق :به معنای شایستگی و صالحیت دریافت پاداش
است .این احساس زمانی حاصل میشود که بین مشارکت فرد در
جامعه و پاداشی که دریافت میکند تعادلی برقرار باشد.چرا که در
این معنا فرد پاداش استحقاقی خود را در مقایسه با دیگران که
غالباً هم ردیف او هستند ،برآورد میکند ).(Sam Aram et al., 2015
مقایسه نسبی (محرومیت نسبی) :مفهوم محرومیت نسبی به
ف میشود،
معنای تفاوت بین میزان توقعات و میزان تواناییها تعری 
میزان توقعات به نوبه خود به معنای کاالها و وضع زندگی است
که مردم اعتقاد دارند استحقاق آن را دارند و میزان تواناییها به
معنای کاالها و وضعیتی است که مردم فکر میکنند توانایی به
دست آوردن و حفظ آن را دارند ).(Sam Aram et al., 2015
احساس برابری و عدالت :در واقع مفاهیم استحقاق و
مقایسههای نسبی روی دیگر سکه «عدالت توزیعی» هستند.
عدالت توزیعی ناظر به تکالیف دولت در برابر مردم است و
چگونگی توزیع مشاغل ،مناصب و اموال عمومی را معین میکند.
خوشبختی و شادکامی :حالتی که غالباً بهعنوان رضایت یا
خرسندی از آن یاد میشود .احساس خوشبختی و شادکامی
به احساسات مثبت فرد و رضایت خاطر او از زندگی مربوط
میشود .پرسشنامههای گوناگونی وجو د دارد که برای اندازهگیری
خوشبختی و شادکامی به کار میروند که در اغلب مطالعات
داخلی با تغییراتی متناسب با وضعیت حاکم بر زندگی مردم ایران
در پرسشنامههای مذکور بهویژه پرسشنامه آکسفورد استفادهشده
است.
تأمین (امی د ب ه آینده) :از دیدگاه فیتزپاتریک که یکی از
صاحبنظران رفاه اجتماعی به شمار میرود ،یکی از شاخصهای
بارز در عرصههای رفاهی« ،تأمین» است که با مفهوم امی د به
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آینده قرابت بسیار نزدیکی دارد .از دیدگاه وی ،تأمین به معنای
پیش آگاهی از این امر است که اوضاع و احوال یک فرد در آینده
نزدیک ،دستخوش نابسامانی نخواهد شد ).(Fitzpatrick, 2004
اعتماد و مقبولیت اجتماعی :مقبولیت اجتماعی بیانگر ارزش،
احترام و منزلتی است که برای یک فرد از سوی خانواده و جامعه
در نظر گرفته میشود ) .(Sam Aram & Mahboubi, 2014اعتماد
اجتماعی حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه است که عناصر و
جنبههاي یک رابطه مبتنی بر اعتماد شامل صداقت ،صراحت،
سهی م کردن دیگران در اطالعات و عقاید و افکار و احساسات،
احترام و ارزش قائل شدن براي طرف مقابل ،حمایت از تواناییها
و شایستگیهاي طرف مقابل ،تمایالت همیارانه و یاریگرایانه و
رفتارهاي اعتمادآمیز است.
پیشینه تحقیق

تحلیل وضعیت رفاه ذهنی در نظامهای رفاهی دنیا (با تأکید بر
ن داد میزان رفاه ذهنی
ایران) توسط ملکی و برادران ( )2015نشا 
در کشور فنالند بیشتر از سایر کشورهاست و از این نظر عراق
در پایینترین سطح قرار دارد .همچنین ایران از نظر رفاه ذهنی
با کشورهایی که دارای دولت رفاهی بالقوه هستند (کشورهای
آسیای جنوب شرقی) تقریباً برابر است .بر اساس نتایج این
تحقیق در حدود  61درصد افراد موردبررسی از سطح رفاه ذهنی
باالیی برخوردارند و در حدود  31درصد میزان رفاه ذهنی خود
را «متوسط» و  8درصد نیز آن را «کم» عنوان کردهاند .بعالوه
بررسی رابطه متغیرهای زمینهای با رفاه ذهنی و شاخصهای آن
نشان میدهد که فقط متغیرهای طبقه اجتماعی و جنسیت رابطه
معنیداری با شادکامی دارند .از بین این دو متغیر ،متغیر طبقه
بیشترین تأثیر را بر رفاه ذهنی افراد داراست و رابطه سن با رفاه
ذهنی معکوس است.
تجزیه و تحلیل دادههاي رفاه ذهنی خرد مربوط به 4620
مشاهده جمعآوريشده در دو سال ( 2003و  ،)2005نشان داد
که متغیرهای درآمد ،وضعیت شغلی ،سالمت فردی ،اعتقادات
مذهبی ،روابط و پیوندهاي خانوادگی ،سن و جنسیت از جمله
عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران هستند (Nili & Babazadeh
) .Khorasani, 2012در مطالعهای مشابه ،نیلی و همکاران ()2015
با استفاده از دادههای رفاه ذهنی  44کشور درحالتوسعه،
وابستگی رفاه ذهنی مردم این کشورها را به متغيرهاي کالن
اقتصادي بررسی نمودند .نتایج نشان داد افزایش متغیرهای نرخ
بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردم این کشورها تأثیر
منفی دارد.
بررسی رفاه ذهنی و تأثير اعتماد اجتماعي بر آن در بین جوانان
 29-20سال ساکن شهر تهران نشان داد بین اعتماد اجتماعی
با رفاه ذهنی و شاخصهای آن یعنی شادکامی ،احساس امنیت،
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ترجیحات ارزشی ،استحقاق ،نیاز و رهایی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد در حالی که بین شاخص مقایسه نسبی (احساس
محرومیت) با اعتماد رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
همچنین بیشترین مقدار ضریب همبستگی متعلق به اعتماد
اجتماعی است و لذا هرگونه نوسان در متغیر مذکور میتواند به
تغییر رفاه ذهنی و شاخصهای آن منجر شود (Bargahi & Kabiri,
) .2015همچنین تحقیق سام آرام و همکاران ( )2015پیرامون
رفاه ذهنی در میان شهروندان جوان شهر تهران نشان داد که
تعداد کثیری از افراد احساس رفاه ذهنی متوسطی را در ذهن
خود تجربه میکنند ،در حالی که تعداد کمی احساس رفاه ذهنی
باال یا پایینی ابراز داشتهاند.
مطالعه تفاوتهای جنسیتی در رفاه ذهنی ایرانیان نشان داد
که رفاه ذهنی زنان بیشتر از مردان است و در هر دو جنس ،بین
متغیرهای درآمد ،اشتغال ،وضعیت تأهل ،وضعیت سکونت و رفاه
ذهنی ارتباط معنادار وجود دارد ).(Modiri & Azad Armaki, 2014
درویشی و همکاران ( )2017در بررسی وضعیت رفاه ذهنی
کارکنان دانشگاه ایالم بیان میدارند که عدم رضایت از زندگی
را نمیتوان تنها با مؤلفههای درآمدی تبیین کرد و رضایتمندی
کارمندان از زندگی تابعی از رضایتمندی در حوزههای مالی،
سالمت و محیط زندگی است .در مطالعهای مشابه ،برهانی
و هادیزاده مقدم ( )2016در بررسی عوامل اثرگذار بر رفاه
ذهنی کارکنان بخش عمومی گزارش نمودند که طراحی شغل
و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی از عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی
کارکنان هستند.
برادران و حسین پور ( )2013در بررسي رابطه سرمایه
اجتماعي و رفاه ذهنی كاركنان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
گزارش نمودند که رفاه ذهني رابطه معنيداري با سن ،تعداد
اعضاي خانوار ،ميزان درآمد ماهیانه ،جنسيت ،وضعيت تأهل ،نوع
استخدام ،محل سكونت ،تحصيالت ،طبقه اجتماعي و قوميت
ندارد لیکن ميزان رفاه ذهني افراد تحت تأثير سرمایه اجتماعي
آنان است و افزايش ميزان سرمایه اجتماعي افراد به افزايش رفاه
ذهني آنان منجر میشود.
نارایان و همکاران ( )2000در بررسی جامع وضعیت فقر و
رفاه و توسعه در کشورهای درحالتوسعه تالش نمودهاند روشی
جدید برای دیدن رفاه ارائه نمایند .محققین مذکور با بهرهگیری
از روشهای تحقیق مشارکتی و تحقیق کیفی و گوش فرادادن و
شنیدن صدای مردمان فقیر و همچنین دیدن واقعیتهای زندگی
آنها از نزدیک ،سعی داشتهاند روشی جدید برای درک صحیح
از فقر و رفاه ارائه نمایند .بر اساس نتایج این تحقیق ،برخورداری
از مادیات به تنهایی برای یک زندگی رضایتبخش کافی نیست و
جهت احساس رفاه ذهنی ،داشتن امنیت ،آزادی انتخاب و عمل،
صلح و آرامش ،عزت نفس و احترام ،داشتن فرزندان شاد و سالم

و توانایی مراقبت و تربیت الزم است.
بررسی سطح رفاه ذهنی و عوامل تعیینکننده آن در خانوارهای
روستایی چین نشان داد متغیرهایی که بر اساس نظریات
اقتصادی برای شاد بودن اهمیت دارند ،در جامعه موردمطالعه
نسبتاً بیاهمیت هستند و شناخت رفاه ذهنی خانوارها نیازمند
درک عوامل روانشناختی و جامعهشناسی است .بر اساس
یافتههای این تحقیق ،درآمد نسبی در روستا و درآمد نسبی در
طول زمان ،تأثیر معناداری بر شادکامی افراد دارد در حالی که
تأثیر درآمد فعلی کمتر است .بعالوه در میان خانوارهای فقیر
روستایی ،نگرشها ،مقایسههای اجتماعی و آرمانها بر سالمت
ذهنی تأثیر میگذارند ).(Knight et al., 2009
اسداهلل و چادوری )2012( 9در بررسی رفاه ذهنی و فقر
نسبی در خانوارهای روستایی بنگالدش گزارش نمودند که
پاسخدهندگان هنگامی که افزایش درآمد خانوار خود را نسبت به
سالهای گذشته تجربه میکنند ،میزان رضایت باالتر را گزارش
میدهند .بعالوه افرادی که درآمد خود را کمتر از همسایگان
خود در روستا گزارش میکنند نیز رضایت کمتر از زندگی را
ابراز میدارند .در عین حال ،شواهد نشان میدهد که تأثیر ثروت
نسبی بر سطح رفاه ذهنی برای ثروتمندان قویتر است .بهطور
مشابه ،در روستاهای با نابرابری باالتر ،افراد رضایت کمتر زندگی
را گزارش میدهند.
بررسی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی در کشور پرتغال نشان داد که
اعتماد به نهادهای دولتی ،رضایت از شرایط مادی ،فعالیتهای
داوطلبانه و وضعیت اشتغال تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت
از زندگی دارد .همچنین رضایت از خانواده ،رضایت از شرایط
مادی ،مشارکت در فعالیتهای ورزشی ،خوشبینی و وضعیت
ازدواج ،از جمله عوامل تعیینکننده میزان شادکامی شهروندان
است ).(Ramos & Soukiazis, 2014
تحقیق پیرامون اثرات درآمد نسبی و مصرف خودنمایانه (مصرف
تجملی) بر سطح رفاه ذهنی خانوارهای کمدرآم د روستایی در
هندوستان نشان داد افرادی که هزینه بیشتری را صرف مصرف
تجملی کردهاند ،سطح رفاه ذهنی پایینتری را گزارش میدهند.
به عالوه بهطور شگفتانگیزی ،موقعیت نسبی درآمد فرد ،بر
احساسات رفاه تأثیر نمیگذارد ).(Linssen et al., 2011
مارکوسن 10و همکاران ( )2018تأثیر خوداشتغالی را بر
رفاه ذهنی کشاورزان در نواحی روستایی ویتنام موردبررسی
قرار دادند .نتایج نشان میدهد اوالً سطح رفاه ذهنی در بین
خانوارهای روستایی ویتنام بسیار پایین است و حدود  48درصد
از پاسخدهندگان گزارش میدهند که «بسیار زیاد» یا «بهطور
کلی» از زندگی خود راضی نیستند .ثانیاً خوداشتغالی در مزارع
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خانوادگی نسبت به خوداشتغالی در فعالیتهای غیر کشاورزی و
کار دستمزدی تأثیر مثبتی بر رفاه ذهنی زارعین دارد.

تفاوتهايي در رضايت پاسخدهندگان ديده میشود
).et al., 2013

مدین و واکس )1988( 11در مطالعهای رابطه بین عوامل
روانشناختی و رفاه ذهنی را در میان سالمندان روستایی بررسی
نمودهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که همانند عموم
مردم ،ارتباط معنیداری بين معيارهای رفاه ذهنی و عوامل
روانشناختی سالمندان روستایی برقرار است .تحليل همبستگی
کانوني نشان داد که رابطه بين رفاه ذهنی سالمندان و متغيرهای
روانشناختی بسيار قوی است .همچنین تجزیهوتحلیل رگرسیون
نشان داد شاخصهای رفاه ذهنی تحت تأثیر متغیرهای روانی و
اجتماعی شامل تسلط ،خودکامگی ،خودارزیابی سالمت ،حوادث
زندگی منفی و حمایت ادراک شده است .در مطالعهای مشابه
وزنونین و وزنونیس )2014( 12مؤلفههای رفاه ذهنی سالمندان
در مناطق روستایی لیتوانی را واکاوی نمودهاند .تجزیهوتحلیل رفاه
ذهنی سالمندان نشان داد که رضایت آنها از زندگی کنونی و
همچنین احساس خوشبختی در سطح متوسط به باال است .رفاه
ذهنی مردان کمتر از زنان است و بهترین وضعیت رفاه ذهنی
پاسخگویان ،مربوط به افراد در طبقه سنی 60-69سال است.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد متغیرهای اجتماعی تأثیر
اساسی بر رفاه ذهنی سالمندان دارد به نحوی که داشتن روابط
قوی با محیط اجتماعی نزدیک (خانواده ،بستگان ،دوستان،
همسایگان ،و غیره) تأثیر مثبتی بر رفاه ذهنی و رضایتمندی از
زندگی دارد.

فاضلنیا ( )2015در سنجش و مقایسه تطبيقي شاخصهاي
كيفيت زندگي در خانوادههاي گسترده و هستهاي بخش
پشتآب زابل بیان میدارد که بین میزان رضایتمندی و احساس
رفاه مرتبط با شاخصهای كيفيت زندگي (كيفيت محيطي و
تسهيالتي روستاي محل زندگي ،كيفيت كالبدي مسكن و
ِ
بهزيستي عاطفي) تفاوت معناداری در بین خانوادهها وجود
ندارد .اما زوجهای جوان در دو خانواده در خصوص دو شاخص
خودمختاري و آزادي عمل ،و بهزيستي روحي و رواني با هم
تفاوت معناداري داشتند و احساس خوشبختي ،رفاه و آسايش
نميكردند.

در برخی از مطالعات

(Rezvani et al., 2013; Alizadeh et al.,

& 2013; Fazelniya, 2015; Barani Pesian et al., 2014; Barimani

) ،Baluchi, 2013; Eftekhari et al., 2011سنجش كيفيت زندگي
براي ترسيم رفاه اجتماعی در جامعه مورداستفاده قرار گرفته
است .نتایج مطالعه رضوانی و همکاران ( )2013در بررسی سطح
کیفیت زندگی سالمندان در مناطق روستايي شهرستان نيشابور
نشان داد حدود  36درصد سالمندان روستاي موردمطالعه كيفيت
زندگي خود را خوب و بسيار خوب 55 ،درصد افراد كيفيت
زندگي را متوسط و حدود  9درصد كيفيت زندگي را بد و بسيار
بد ارزيابي كردهاند .بر اساس یافتههای این پژوهش ،سرزندگي،
بهزيستي ذهني و توانايي جسمي و ذهني ،مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و رفاه سالمندان روستایی موردمطالعه
است .سنجش و ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي
دهستان میانده در استان فارس نشان داد روستاي ميانده با توجه
به موقعيت مركزياش در سطح دهستان ،در تمامي سنجههاي
كيفيت زندگي وضعيت بهتري از روستاهاي ديگر دهستان دارد.
در بين روستاهاي موردمطالعه ،در سنجههاي مختلف سالمت
محيط ،سالمت اجتماعي ،اقتصادي ،رواني و جسمي افراد،
11. Meddin & Vaux
12. Vaznonienė & Vaznonis
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(Alizadeh

بهطور کلی و همانگونه که بارگاهی و کبیری ( )2015و
سام آرام و محبوبی ( )2014بیان میدارند پژوهشهای داخلی
صورت گرفته پیرامون رفاه ذهنی اندک است و عمده تحقیقات
صورت گرفته در سالهای اخیر به رفاه ذهنی شهرنشینان توجه
کرده است (Zokaai & Morovati, 2019; Hezarjaribi & Safari shali,
) 2012; Rabbani et al., 2019و به رفاه ذهنی روستائیان و عوامل
مؤثر بر آن توجه چندانی نشده است و همین موضوع مطالعه
حاضر را از مطالعات گذشته متمایز میکند.

روششناسی تحقیق
این تحقيق از نظر ماهيت از نوع تحقيقات کمی است و با توجه
به هدف ،از نوع تحقيقات کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها،
جزو تحقيقات توصيفی (غیرآزمایشی) از نوع پیمایشی است.
جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوارهای ساکن در مناطق
روستایی شهرستان کوهدشت ( )N = 15781در استان لرستان
است که حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگيری کوکران
برابر با  375نفر محاسبه شد .روش نمونهگيری طبقهای تصادفی
با انتساب متناسب جهت انتخاب نمونهها در بین دهستانهای
شهرستان کوهدشت مورداستفاده قرار گرفت (جدول شماره .)1
ابزار تحقیق ،پرسشنامه محققساخته بوده که روایی صوری و
محتوایی آن توسط کارشناسان و صاحبنظران حوزههای علوم
اجتماعی و پایایی سؤاالت آن نیز با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ ( )α = 0/78ارزیابی گردید که بیانگر قابلیت اعتماد
و پایایی مناسب ابزار سنجش تحقیق است .بهمنظور سنجش
سطح رفاه ذهنی سرپرستان خانوارها و ابعاد مختلف آن بر اساس
مطالعات انجامشده داخلی و خارجی (Sam Aram & Mahboubi,
2014; Baradaran & Hosseinpour, 2013; HezarJaribi & Safari

Shali, 2012; Alexandrova, 2005; Inglehart, 2002; Easterlin,

) 2004مفاهیم مناسب جهت توصیف وضعیت بعد غیرمادی رفاه
اجتماعی (رفاه ذهنی) در سکونتگاههای روستایی انتخاب گردید
و در قالب  44گویه به شرح جدول شماره  2مورد سنجش قرار
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گرفت.
همچنین بهمنظور سنجش هر یک از ابعاد رفاه ذهنی سرپرست
خانوار از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده شد که در آن عدد
یک نشانگر کمترین میزان و عدد پنج بیانگر بیشترین میزان است
و جهت توصیف کیفی آنها و همچنین تعیین سطح رفاه ذهنی
سرپرست خانوار از روش تفاوت انحراف معیار از میانگین ()ISDM
استفاده شد ) .(Gangadharappa et al., 2007در این روش نحوه
تبدیل امتیازات کسبشده به سطح بهصورت زیر است:
: A<Mean- 1 Sdکم

: 12 Mean- Sd<B<Mean+ 12متوسط
: C>Mean+ 12 Sdزیاد

که در فرمول مذکور mean ،مقدار میانگین و  sdانحراف معیار
میانگین است .برای انجام تجزیهوتحلیل و بهکارگیری روشهای
آماری ،ابتدا دادهها در نرمافزار آماری علوم اجتماعی ()SPSS
پردازش گردید ،سپس تحلیل دادهها متناسب با سطح سنجش
متغیرها انجام گرفت.

2

جدول  .1تعداد خانوار روستاهای موردمطالعه و مقدار حجم نمونه در هر روستا.
دهستان

کوهدشت شمالی

روستا

تعداد خانوار

تعداد نمونه

نامجو

101

15

چال آب مرادعلی

36

9

داود رشید

138

25

کیله

201

36

قبر موسی

181

32

هاشم بگ

228

41

پشته ساری

103

18

سرخه لیژه کرمعلی

122

22

شورابه کریمخان

145

26

کت کن

153

27

گراب کوچک

126

20

باویله

50

11

چغاپیتپایین

203

34

قلندر

33

8

سیاه چشمه

111

18

بره انار

26

7

چم قلعه

118

18

چم زرشک

28

8

2013

375

کوهدشت جنوبی

گل گل
زیرتنگ
کونانی
طرهان شرقی
طرهان غربی
بلوران
دربگنبد
جمع
مأخذ Statistical Center of Iran (2018) :و محاسبات نگارندگان
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جدول  .2مؤلفهها ،گویهها و مقیاس اندازهگیری متغیر رفاه ذهنی.
مؤلفه

گویهها

مقیاس اندازهگیری

میزان برخورداری از سالمت جسمانی
میزان تغییر سالمتی شما نسبت به گذشته
احساس سالمت

میزان مشکل جسمانی در انجام فعالیتهای روزانه
میزان مشکالت عاطفی و روحی در انجام کارهای روزمره

رتبهای

میزان سالمتی خانواده از نظر روحی و روانی
میزان رضایت کلی از وضعیت سالمت خانواده
احساس باارزش بودن
احساس داشتن چند ویژگی خوب
توانایی انجام کارها به خوبیِ اکثر مردم
احساس عزت نفس

داشتن نگرش مثبت نسبت به خود

رتبهای

از خود راضی بودن
احساس شکست خوردن
احساس بیفایده بودن
توانایی رسیدن به خواستهها در زمان گذشته
ترجیحات

عدم دستیابی به خواستهها

رتبهای

غیرممکن بودن دستیابی به خواستهها و آرزوها در شرایط امروز
محقق شدن حقوق در جامعه
بدون استحقاق به مراتب باال رسیدن برخی از افراد
استحقاق نسبی

رسیدن شما به خواستهها بر اساس شایستگیها
دلیل نداشتن مرفه بودن برخی از افراد

رتبهای

وجود رابطه مستقیم بین زندگی بهتر با تالش بیشتر
رسیدن افراد جامعه به خواستههایشان بر اساس شایستگیها
قرار داشتن در وضعیت مطلوبتر در مقایسه با اطرافیان
مقایسههای نسبی

وضعیت اقتصادی بهتر دیگران نسبت به شما

رتبهای

ناراحت شدن دیگران از سطح باالی زندگی دیگران
دسترسی مردم به حداقل درآمد الزم برای زندگی آبرومند
احساس برابری و عدالت

ناتوان بودن افراد بانفوذ در پایمال کردن حق و حقوق مردم

رتبهای

فرار کردن مجرمین از دست قانون با پارتی یا پول
لذت بردن از وضعیت کنونی
احساس خوشبختی

با احساس راحتی از خواب بیدار شدن
احساس داشتن انرژی بیپایان

رتبهای

تأثیرگذاری خوب بر روی دیگران
خوشایند بودن تمام وقایع گذشته
احساس داشتن توانایی انجام هر کار
تأمین (امید به آینده)

تنظیم کردن زمان
وضعیت بهتر آینده نسبت به حال
وضعیت بهتر حال نسبت به گذشته

492

«محمدرضا بخشي و همکاران .تحلیل وضعیت رفاه ذهنی روستاییان در شهرستان کوهدشت»

رتبهای

پاییز  . 1400دوره  .12شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

ادامه جدول  .2مؤلفهها ،گویهها و مقیاس اندازهگیری متغیر رفاه ذهنی.
گویهها

مؤلفه

مقیاس اندازهگیری

همکاری و مشارکت کردن در کارهای خانه
شرکت در تصمیمگیریهای مربوط به مشکالت روستا
همکاری در اجرای طرحها و پروژههای توسعه روستا
اعتماد و مقبولیت اجتماعی

با صداقت و اعتماد رفتار کردن مردم در سطح جامعه با یکدیگر

رتبهای

اعتماد متقابل شما با اعضای خانواده و نزدیکان
کمک گرفتن از دیگران در تصمیمات مهم زندگی
میزان مقبولیت در جامعه
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

یافتهها
ویژگیهای فردی و حرفهای سرپرست خانوارها

نتایج بهدستآمده بیانگر آن است که میانگین سنی نمونه
موردمطالعه  47سال است و  32/8درصد پاسخگویان بین22
تا  38سال و  37/3درصد بین  38تا  54سال و مابقی بیشتر
از  54سال سن دارند 41/6 .درصد پاسخگویان بیسواد26/9 ،
درصد دارای تحصیالت زیر دیپلم و  31/5درصد دیپلم و باالتر از
آن بودهاند .همچنین تعداد افراد خانوار  65/3درصد پاسخگویان
بین  1تا  5نفر و  34/7درصد آنان بین  5تا  10نفر است66/7 .
درصد افراد در فعالیتهای کشاورزی و  20درصد در فعالیتهای
غیرکشاورزی (صنایعدستی ،خدماتی و  )...شاغل بوده و 13/3
درصد نیز فاقد شغل (بیکار) هستند .نظام بهرهبرداری از زمین در
مورد  72/5درصد پاسخگویان از نوع ملکی 15/5 ،درصد از نوع
اجارهای و سهم نظام بهرهبرداری سهمبری و اوقافی به ترتیب 8
و  4درصد است.
وضعیت رفاه ذهنی و شاخصهای آن در جامعه موردمطالعه

براي پاسخگویی به اين سؤال كه شاخصهاي رفاه ذهني جامعه
مطالعه شده در چه سطحي قرار میگیرند ،میانگین کل هر کدام
از مؤلفههای رفاه ذهنی با استفاده از آزمون  tتک نمونهای با
مقدار متوسط مورد مقایسه قرار گرفت (جدول شماره  .)3نتايج
نشاندهنده اين واقعیت است که مؤلفههای احساس سالمت ،عزت
نفس ،خوشبختی و شادکامی ،امید به آینده و اعتماد اجتماعی با
مقدار استاندارد آزمون تفاوت معنیداری دارند به نحوی که میزان
احساس سالمت ،خوشبختی و شادکامی ،امید به آینده و اعتماد
اجتماعی سرپرستان خانوارها کمتر از حد متوسط بوده و فقط
سطح عزت نفس آنان بیشتر از حد متوسط جامعه است.
بررسی وضعیت کلی رفاه ذهنی سرپرستان خانوارها بر حسب
سطوح سه گانه (کم ،متوسط ،زیاد) با استفاده از تفاوت انحراف

معیار از میانگین ( )ISDMبیانگر آن است که بخش مهمی از
سرپرستان خانوارها از سطح رفاه ذهنی متوسطی برخوردار
هستند ( 39/70درصد) و  31درصد سرپرستان خانوارها دارای
سطح رفاه ذهنی نامطلوب و فقط  29/30درصد سرپرستان از
سطح رفاه ذهنی مطلوب و باالیی برخوردار هستند (جدول شماره
 .)4بهطور کلی ،میزان رفاه ذهنی بیش از  70درصد از سرپرستان
خانوارها در سطح متوسط و پایینتر از حد مطلوب قرار دارد.
بررسی عوامل مؤثر بر سطح رفاه ذهنی سرپرست خانوار

در این بخش تالش شده است با توجه به ادبیات مربوط به
رفاه ذهنی بهویژه نظریات اینگلهارت ( )2002و استرلین
( ،)2004رابطه بین متغیرهای فردی ،جمعیتی و اقتصادی
با سطح رفاه ذهنی سرپرست خانوار موردبررسی قرار گرفته و
تفاوت تأثیرگذاری این متغیرها بر سطح رفاه ذهنی سرپرستان
خانوارهای روستایی مورد آزمون قرار گیرد.
تأثیر متغیرهای فردی (سن ،جنسیت ،تأهل ،تحصیالت)
بر سطح رفاه ذهنی
آنالیز واریانس سطح رفاه ذهنی سرپرستان خانوار بر حسب
سن نشان میدهد که بین طبقات مختلف سنی اختالف معنادار
وجود دارد و رفاه ذهنی سرپرستان خانوارهای در محدوده سنی
 54الی  70سال بیشتر از سایر افراد است (جدول شماره .)5
همچنین با حرکت از طبقه سنی پایین به طبقه سنی باالتر،
سطح رفاه ذهنی افزایش مییابد و در سنین  54الی  70سالکی به
حداکثر میرسد و بعد از آن تقلیل مییابد .بررسی بالنچ فالور و
اسوالد )2008( 13نشان میدهد رابطه سن و رفاه ذهنی ،میتواند
غیرخطی و از نوع درجه دوم باشد .ملکی و برادران ( )2015در
تحلیل رفاه ذهنی در ایران رابطه معکوس بین سن و رفاه ذهنی
را بیان نمودهاند.
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جدول  .3مقایسه میانگین مؤلفههای رفاه ذهنی سرپرستان خانوارها با حد متوسط.
استاندارد آزمون= 3
مؤلفه

مقدار میانگین

آماره t

سطح معنیداری

احساس سالمت

2/93

-2/41

0/01

عزت نفس

3/11

2/73

0/00

ترجیحات

2/92

-1/49

0/13

استحقاق نسبی

2/97

-0/62

0/53

مقایسه نسبی

2/96

-0/73

0/46

برابری

3/03

0/73

0/46

خوشبختی و شادکامی

2/78

-4/38

0/00

تأمین (امید به آینده)

2/88

-2/67

0/00

مشارکت اجتماعی

2/93

-1/24

0/21

اعتماد اجتماعی

2/82

-3/76

0/00
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،
جدول  .4توزیع فراوانی سطح رفاه ذهنی سرپرستان خانوارها.
سطح رفاه ذهنی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کم (نامطلوب)

116

31

31

متوسط

149

39/70

70/70

زیاد (مطلوب)

110

29/30

100

جمع کل

375

100

میانگین= 2/94

حداقل=  1/11حداکثر=  4/68انحراف معیار=0/78
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،
جدول  .5آنالیز واریانس سطح رفاه ذهنی سرپرستان خانوار بر اساس سن.
متغیر

رفاه ذهنی

طبقه سنی

*میانگین

انحراف معیار

 ≤ 38سن > 22

2/82 b

0/75

 ≤ 54سن > 38

2/90 b

0/87

 ≤ 70سن > 54

3/23 a

0/79

 ≤ 86سن > 70

2/86 b

0/77

میانگین= 47

آماره F

4/96

سطح معناداری

0/002

حداقل=  22حداکثر=  86انحراف معیار=14/33

* حروف غیر یکسان نشاندهنده تفاوت معنادار آماری بر اساس آزمون دانکن است.
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

یافتههای تحقیق نشان میدهد سطح رفاه ذهنی مردان
سرپرست خانوار بیشتر از سطح رفاه ذهنی زنان سرپرست خانوار
است و از لحاظ آماری دارای تفاوت معنادار است (جدول شماره
 .)6در مناطق روستایی معموالً مردان از سطح رفاه مالی و وضعیت
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شغلی باالتری برخوردار هستند و تفاوتهای جنسیتی در درآمد،
قدرت و جایگاه اجتماعی وجود دارد و لذا این تفاوت میتواند
محتمل باشد .ملکی و برادران ( )2015در تحلیل وضعیت رفاه
ذهنی در نظامهای رفاهی با تأکید بر ایران نشان دادند که مردان

«محمدرضا بخشي و همکاران .تحلیل وضعیت رفاه ذهنی روستاییان در شهرستان کوهدشت»

پاییز  . 1400دوره  .12شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

از سالمت ذهنی باالتری نسبت به زنان برخوردارند ولی میزان
رضایت از زندگی در بین زنان بیشتر از مردان است.
گرچه یافتههای اکثر مطالعات انجامیافته در حوزه اقتصاد
شادکامی نشان میدهد که ازدواج در افرایش شادکامی افراد مؤثر
است (Easterlin, 2003; Gerdtham & Johannesson, 2000; Mayer,
) ،2001لیکن مقایسه وضعیت رفاه ذهنی افراد مجرد (مطلقه ،بیوه
و  )...و متأهل در جدول شماره  7نشان میدهد که بین سطح
رفاه ذهنی افراد متأهل و مجرد از لحاظ آماری تفاوت معنیداری
وجود ندارد.
همچنین اطالعات مندرج در جدول شماره  ،8بیانگر این واقعیت
است که در مناطق روستایی موردبررسی ،سطح تحصیالت بر رفاه
ذهنی افراد تأثیر معناداری ندارد و تفاوتی بین سرپرست خانوارها
در این زمینه مشاهده نمیشود .این یافته تحقیق در تطابق با
نتایج برادران و حسین پور ( )2013است .بخش عمدهای از
سرپرستان خانوارهای روستایی دارای تحصیالت ابتدایی و فاقد

دانش تخصصی و حرفهای کاربردی در جهت افزایش سطح رفاه
اجتماعی خود هستند و لذا نتیجه بهدستآمده منطقی به نظر
میرسد.
تأثیر متغیرهای جمعیتی (بعد خانوار ،تعداد افراد شاغل
خانواده) بر سطح رفاه ذهنی
نتایج آنالیز واریانس سطح رفاه ذهنی سرپرستان خانوارها بر
حسب بعد خانوار و مقایسه آنها با استفاده از آزمون دانکن نشان
داد که بین تعداد افراد خانوارهای روستایی و سطح رفاه ذهنی
سرپرست آنها ارتباط معنادار وجود دارد و با افرایش بعد خانوار
سطح رفاه ذهنی سرپرست خانوار افزایش مییابد (جدول شماره
 .)9لیکن نتایج مطالعه برادران و حسین پور ( )2013که در
سکونتگاههای شهری انجام یافته ،نشان داد بین سطح رفاه ذهنی
کارکنان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تعداد افراد خانوار رابطه
معنادار آماری وجود ندارد.

جدول  .6مقایسه میانگین سطح رفاه ذهنی زنان و مردان سرپرست خانوار.
متغیر

رفاه ذهنی

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

زن

2/75

0/66

مرد

2/98

0/80

آماره t

سطح معناداری

-2/24

0/028
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

جدول  .7مقایسه سطح رفاه ذهنی سرپرست خانوارها بر حسب وضعیت تأهل.
متغیر

رفاه ذهنی

وضعیت تأهل

میانگین

انحراف معیار

مجرد

2/88

0/76

متأهل

2/96

0/79

آماره t

سطح معناداری

-1/17

0/24
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،
جدول  .8آنالیز واریانس سطح رفاه ذهنی سرپرست خانوارها بر اساس سطح تحصیالت.
متغیر

رفاه ذهنی

سطح تحصیالت

میانگین

انحراف معیار

بیسواد

2/98

0/73

کمتر از دیپلم

2/93

0/80

دیپلم

2/88

0/83

کاردانی

2/93

0/91

کارشناسی و باالتر

2/93

1/84

آماره F

0/19

سطح معناداری

0/94

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .9مقایسه سطح رفاه ذهنی سرپرست خانوارها بر حسب بعد خانوار.
متغیر

رفاه ذهنی

بعد خانوار

*میانگین

تعداد

انحراف معیار

 ≤ 2تعداد افراد خانوار

2/63 a

47

0/71

 ≤ 4تعداد افراد خانوار > 2

2/98 b

128

0/81

 ≤ 6تعداد افراد خانوار > 4

2/98 b

123

0/76

 < 6تعداد افراد خانوار

3/03 b

77

0/78

2/990

*حروف غیر یکسان نشاندهنده تفاوت معنادار آماری بر اساس آزمون دانکن است.

مقایسه میانگین رفاه ذهنی افراد در جدول مذکور نشان میدهد
سرپرستان خانوارهای که افراد خانواده آنان بیکار بودهاند ،دارای
سطح رفاه ذهنی پایینتری نسبت به خانوادههای دارای افراد
شاغل هستند .همچنین بیشترین سطح رفاه ذهنی مربوط به
سرپرستان خانوارهایی است که بیش از  2نفر از افراد خانوار آنان
مشغول به کار بودهاند .همانگونه که نیلی و همکاران ()2015
ن میدارند ادبیات اقتصاد شادکامی از تأثیر منفی متغیر
بیا 
بیکاری بر رفاه ذهنی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه
حکایت دارد.
تأثیر متغیرهای اقتصادی (نوع شغل سرپرست خانوار،
وضعیت مالکیت اراضی) بر سطح رفاه ذهنی
بر اساس اطالعات جدول شماره  ،11بین سطح رفاه ذهنی
افراد شاغل و بیکار (فاقد شغل) تفاوت آماری معنادار وجود دارد
و کمترین سطح رفاه ذهنی مربوط به افرادی است که فاقد شغل

0/031

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

بین سطح رفاه ذهنی سرپرستان خانوارها و تعداد افراد شاغل
در خانوار ارتباط معناداری مشاهده شد به نحوی که با افزایش
تعداد افراد شاغل در خانواده ،سطح رفاه ذهنی سرپرستان
خانوارها افزایش مییابد (جدول شماره .)10

آماره F

سطح معناداری

بوده و بیکار محسوب میشوند .بیکار بودن عالوه بر کاهش درآمد
افراد ،موجب کاهش رضایت از زندگی میشود که در نتیجه
تأثیری منفی بر رفاه ذهنی افراد میگذارد ) .(Wolfers, 2003: 22به
بیان دیگر وضعیت شغلی افراد سبب تفاوت درآمدي و در نتیجه
تفاوت سطح رفاه اجتماعی افراد میشود (Nili & Babazadeh
) .Khorasani, 2012: 40در واقع نوع شغل سرپرست خانوار به نوعی
وضعیت درآمدی سرپرست خانوار را توصیف میکند و با انتقال
از یک طبقه شغلی به طبقه دیگر ،میزان درآمد کسبشده تغییر
نموده و بر سطح رفاه ذهنی افراد تأثیر میگذارد.
تأثیر نوع مالکیت اراضی بر سطح رفاه ذهنی سرپرستان خانوار
در جدول شماره  12تحلیل شده است که نشان میدهد نوع
مالکیت اراضی در سکونتگاههای روستایی بر سطح رفاه ذهنی
سرپرستان خانوارها تأثیر معناداری دارد و افرادی که دارای زمین
ملکی هستند از سطح رفاه ذهنی باالتری نسبت به افراد دارای
زمین اجارهای ،سهم بری و اوقافی برخوردار هستند .برخورداری
از حقوق مالکیت زمین و دارا بودن زمین شخصی باعث تضمین
امنیت شغلی و پایداری درآمد در مقایسه با سایر افراد میشود که
به دنبال خود رضایت از زندگی را به همراه دارد.

جدول  .10آنالیز واریانس سطح رفاه ذهنی بر اساس تعداد افراد شاغل در خانوار.
متغیر

تعداد افراد شاغل در خانوار

*میانگین

انحراف معیار

(0بیکار)

2/73 a

0/78

یک نفر

2/92 ab

0/81

دو نفر

3/09 bc

0/65

بیشتر از  2نفر

3/35 c

0/68

رفاه ذهنی

*حروف غیر یکسان نشاندهنده تفاوت معنادار آماری بر اساس آزمون دانکن است.
مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،
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4/90

سطح معناداری

0/00
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جدول  .11مقایسه سطح رفاه ذهنی سرپرست خانوارها بر حسب نوع شغل سرپرست خانوار.
نوع شغل

*میانگین

انحراف معیار

متغیر

کشاورزی

3/05 b

0/72

تجاری (واسطهگری)

3/04 b

0/82

صنایعدستی

2/59 b

0/73

خدماتی

2/95 b

0/85

سایر موارد

2/72 b

1/01

فاقد شغل (بیکار)

2/53 a

0/86

رفاه ذهنی

آماره F

4/43

*حروف غیر یکسان نشاندهنده تفاوت معنادار آماری بر اساس آزمون دانکن است.

سطح معناداری

0/00

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،
جدول  .12آنالیز واریانس سطح رفاه ذهنی سرپرست خانوارها بر اساس وضعیت مالکیت اراضی.
متغیر

رفاه ذهنی

مالکیت اراضی

*میانگین

انحراف معیار

ملکی

3/02 a

0/75

اجارهای

2/65 b

0/87

سهمبری

2/83 ab

0/79

اوقافی

2/92 ab

0/77

آماره F

3/90

سطح معناداری

0/009

*حروف غیر یکسان نشاندهنده تفاوت معنادار آماری بر اساس آزمون دانکن است.
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1398 ،

بحث و نتیجهگیری
اندازهگیری رفاه در قالب شاخصهای عینی موردانتقاد
اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و رویکرد جایگزین آن یعنی
شاخصهای مبتنی بر رویکرد ذهنی که با سؤال مستقیم از
جوامع آماری و درک ترجیحات بیانشده به دست میآید ،به
نحو مطلوب و قابل قبولی رفاه حقیقی پاسخدهندگان را منعکس
میسازد ).(Narayan et al., 2000; Nili et al., 2015
رفاه ذهنی یا احساس برخورداري از رفاه ،بیانگر ارزیابیهای
مثبت و منفی مردم در مورد زندگیشان در هر جامعه است.
شناخت عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی روستائیان اوالً میتواند درك
جامعتری از مفهوم مطلوبیت و رضایتمندی از دیدگاه آنها فراهم
نماید و ثانیاً بر اساس این شناخت میتوان سیاستگذاران را در
تبیین مؤلفههای سیاستهای اثربخش بهمنظور بهبود شرایط
رفاهی خانوارها و افزایش شادکامی و رضایت از زندگی در نواحی
روستایی کمک نمود .این پژوهش تالش نموده است سطح رفاه
ذهنی سرپرستان خانوارها و عوامل مؤثر بر آن را در سکونتگاههای
روستایی شهرستان کوهدشت با استفاده از ابزار پرسشنامه و
مصاحبه مورد ارزیابی قرار دهد .نتایج این تحقیق نشان میدهد
میزان رفاه ذهنی بیش از  70درصد از سرپرستان خانوارها در

سطح متوسط و پایینتر از حد مطلوب قرار دارد که مشابه نتیجه
اینگلهارت ( )2002و راستی و جهانتیغ ( )2015و بر خالف
نتایج ملکی و برادران ( )2015است که  61درصد خانوارها دارای
سطح رفاه ذهنی خیلی زیاد هستند .به نظر میرسد استفاده
از تعداد شاخصهای اندک رفاه ذهنی در مطالعه مذکور و
تفاوتهای جغرافیایی (پژوهش ملی) و جمعیتی عامل این تفاوت
باشد .با توجه به یافته تحقیق به نظر میرسد برنامهريزيها و
اقدامات انجامشده در طی چند دهه گذشته هنوز نتوانستهاست
تأثير مطلوبی بر افزايش رفاه روستائیان بهویژه در ابعاد ذهنی
داشته باشد .از اين رو تدبير و سیاستگذاری هدفمند مبتني بر
نيازها و انتظارات مردم روستايي در برنامههای توسعه روستایی
الزامي مينمايد .یافتههای تحقیق نشان داد متغیرهای فردی
ی جمعیتی (بعد خانوار ،تعداد افراد
(جنسیت ،سن) ،متغیرها 
شاغل در خانواده) و متغیرهای اقتصادی (نوع شغل سرپرست
خانوار ،وضعیت مالکیت اراضی) مهمترین عوامل مؤثر بر تفاوت
سطح رفاه ذهنی سرپرستان خانوارها در سکونتگاههای روستایی
شهرستان کوهدشت است.
یافتههای تحقیق نشان داد سطح رفاه ذهنی زنان سرپرست
خانوار کمتر از سطح رفاه ذهنی مردان سرپرست خانوار بوده و
از لحاظ آماری دارای تفاوت معنادار است .این نتیجه تحقیق در
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تطابق با یافتههای ملکی و برادران ( ،)2015یینگ پروکساوان
و همکاران ( )2012و اینگلهارت ( )2002و در تضاد با نتیجه
تحقیق مدیری و آزاد ارمکی ( )2014است .لذا پیشنهاد میگردد
جهت تحقق عدالت اجتماعی بهعنوان یکی از ارکان اساسی رفاه
اجتماعی ،در برنامهریزی نواحی روستایی افزایش سطح رفاه مالی
و بهبود وضعیت شغلی زنان سرپرست خانوار و کاهش تفاوتهای
جنسیتی در درآمد ،قدرت و جایگاه اجتماعی مدنظر قرار گیرد.
14

نوع مالکیت اراضی در سکونتگاههای روستایی بر سطح رفاه
ذهنی سرپرستان خانوارها تأثیر معناداری دارد و افرادی که
دارای زمین ملکی هستند از سطح رفاه ذهنی باالتری نسبت
به افراد دارای زمین اجارهای ،سهم بری و اوقافی برخوردار
هستند .این نتیجه تحقیق همسو با یافتههای نارایان و همکاران
( )2000است که نشان میدهد در نواحی روستایی کشورهای
درحالتوسعه ،داشتن دارایی ثابت بهویژه از نوع زمین زراعی
تأثیر مثبتی بر احساس رفاه ذهنی دارد .لذا پیشنهاد میگردد
سیاستگذاری در زمینه نظامهای بهرهبرداری از زمین در مناطق
روستایی به صورتی طراحی گردد که انگیزه اقتصادی افراد را
جهت واگذاری اراضی بهصورت اجاره یا سهمبری کاهش دهد و
نظام بهرهبرداری مبتنی بر احساس تعلق و مالکیت بهویژه از نوع
تعاونی گسترش یابد.

ثالثاً مبنایی برای برنامهریزان و سیاستگذاران بخش روستایی
جهت برنامهریزی اثربخش در آیندهنگاری قرار گیرد ،بررسی و
مقایسه تطبیقی روند تغییرات رفاه ذهنی در نقاط روستایی بهویژه
در طی برنامههای توسعه در پژوهشهای آینده میتواند مفید و
راهگشا واقع گردد.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.

نتایج نشان میدهد بین سطح رفاه ذهنی افراد شاغل و بیکار
(فاقد شغل) تفاوت آماری معنادار وجود دارد و کمترین سطح
رفاه ذهنی مربوط به افرادی است که فاقد شغل بوده و بیکار
محسوب میشوند .همچنین سرپرستان خانوارهایی که افراد
خانواده آنان بیکار بودهاند ،دارای سطح رفاه ذهنی پایینتری
نسبت به خانوادههای دارای افراد شاغل هستند .یافتههای تحقیق
در این زمینه مشابه نتایج نیلی و بابازاده خراسانی (،)2012
مدیری و آزاد ارمکی ( ،)2014مارکوسن و همکاران ()2018
است .همانگونه که مارکوسن و همکاران ( )2018بیان میدارند
زارعینی که در مزارع خانوادگی به کشاورزی مشغول هستند،
احساس قویتری به لحاظ خودمختاری ،شایستگی و عدم
وابستگی داشته و همین منجر به اثر مثبت و مستقیم بر سطح
رفاه ذهنی افراد میشود.
با توجه به یافته مذکور پیشنهاد میگردد در راستای افزایش
رفاه اجتماعات روستایی ،تسهیالت ایجاد اشتغال در مناطق
روستایی با اولویت باالتری به خانوارهای فاقد شغل و دارای تعداد
افراد بیکار بیشتر در خانواده اختصاص یابد.
با توجه به اینکه نتایج اینگونه تحقیقات اوالً میتواند بیانگر
وضعیت سالمت و شادکامی اجتماعی جوامع روستایی باشد و ثانیاً
تأثیر برنامهها و سیاستهای اتخاذشده را بر وضعیت رفاه جامعه
روستایی و به نوعی موفقیت یا عدم موفقیت آنها نمایان سازد.
14. Yiengprugsawan
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