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Happiness is a person's judgment and evaluation of satisfaction with their quality of life. Studies have 
shown that there are spatial differences in the Happiness of people between places and regions. There-
fore, this study has investigated the state of Happiness and its spatial dependence in rural areas of Torbat-
e Heydarieh. The present research is descriptive-analytical in terms of applied purpose and method.Data 
collection tools were questionnaires and interviews from selected samples consisting of 380 households 
from the statistical population of rural households in Torbat-e Heydarieh (N = 23105) using Cochran's for-
mula and quota sampling method. Descriptive statistics, Fordyce Happiness Questionnaire, and multiple 
regression were used to analyze the data and GIS was used to analyze the vigor status of the studied vil-
lages in Torbat-e Heydariyeh. The test results and comparison of the means of Happiness obtained from 
the Fordyce questionnaire indicate that the Happiness of the villages was classified into three categories: 
low (average scores 320-355), medium (356-365) and high (366-385). The results of multiple regression 
also showed that out of 18 independent variables related to Happiness, 4 variables were income with a 
correlation coefficient of (0.399), social capital (0.383), the distance of 5 km from the nearest city (0.599) 
and distance of 10 to 15 km. It had the highest correlation with the city with a coefficient of (0.452) with 
the Happiness of rural households. Also, the study of the Happiness map of the studied villages confirms 
the spatial dependence of Happiness due to the cluster Happiness of the villages.
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Extended Abstract

1. Introduction

appiness refers to short-term emotional 
states or long-term cognitive evaluation 
and refers to a person's overall judgment 

of his or her desired life, which is not only a sign of per-
sonal well-being and mental well-being but also a factor 
in assessing community well-being. Happiness rankings 
of populations and attitudes in which there are factors that 
increase Happiness are now increasingly considered by 
the international scientific community, policymakers and H
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the public. Most studies have examined the socioeconom-
ic characteristics of individuals such as age, marital status, 
gender, and income as independent variables to predict 
Happiness or life satisfaction. But environmental and geo-
graphical variables are a relatively new area of research, 
and few economists have examined the relationship be-
tween Happiness and environmental factors. Meanwhile, 
today, attention to research on mental Happiness and 
well-being has increased in international geographical 
studies, and studies have shown that there are spatial dif-
ferences in the Happiness of individuals between places 
and regions. Extensive studies have been done on Hap-
piness and its determining factors, but on spatial changes 
in Happiness, and more research has been done in the ex-
ternal arena at the national and regional levels, and few 
studies have shown spatial differences in Happiness even 
at the level of the city, which has been surveyed but no 
information is available at the village level. Few studies 
have examined the geographical patterns of Happiness. 
In Iran, however, no studies have been conducted in this 
field. Since changes in Happiness at the village level and 
the prediction of rural mobility and migration are useful 
for rural and social planning, it is necessary to pay atten-
tion to the spatial differences between mental well-being 
and Happiness in rural areas. For this purpose, this study 
has investigated the changes in the Happiness of people 
living in rural areas of Torbat-e Heydarieh.

2. Methodology

The present research is descriptive-analytical in terms of 
purpose and method. Theoretical studies were conducted 
using the library method, and field data were collected 
through a Likert scale questionnaire and observation and 
interviews with rural households. Observation and inter-
view methods were used to help analyze the quantitative 
data. The statistical population is rural households in Tor-
bat-e Heydarieh (N = 23105), 380 rural households were 
selected using Cochran's formula. The sample number of 
villages was selected by quota sampling method. Also, 
from 132 inhabited villages of Torbat-e Heydarieh city, 
26 villages (20% of villages) were selected using simple 
random sampling method. Statistical methods were used 
to answer the questions and analyze the data. The Hap-
piness of rural households was assessed using a Fordyce 
Happiness questionnaire. Then the mean Happiness 
scores were entered into the Geographic Information Sys-
tem (GIS) for analysis. Multivariate regression was also 
used to examine the relationship and correlation between 
contextual, spatial, economic and social variables.

3. Results

To assess the Happiness of rural households and in line 
with the first question of the research, first, the Fordyce 
Happiness Questionnaire was used and based on the 
scores obtained from this questionnaire, the Happiness 
levels were divided into three categories: low vigor 
level (average 320-355), medium vigor level (average 
356-365) and high vigor level. According to the scores 
obtained for each village, it was found that the level of 
Happiness in villages that are less distant from the nearest 
city center and also have a plain settlement is higher than 
other villages. Also, the results of the multiple regression 
test showed that among the 16 contextual variables, so-
cio-economic, distance to the city and residential location, 
age (0.362), income (0.399), social capital (0.383), dis-
tance of 5 km (0.599) and distance of 10 to 15 km (0.452) 
were most associated with Happiness. Of course, the two 
variables of gender (0.282) and education (0.210) were 
also correlated with the Happiness of rural households at 
the level of 0.005. The lowest correlation was related to 
the distance above 15 km (0.004) and the location of the 
Dashti settlement (0.009).

4. Discussion

The average Happiness scores for each of the sample 
villages based on the location of the settlement and also 
the distance of each village to the nearest city showed that 
at a high level of Happiness, there is a significant differ-
ence between villages close to the city and villages fur-
ther away from the city. In other words, the villages that 
had a shorter distances from the city had a higher level 
of Happiness. Respondents in rural areas with an aver-
age distance from the city reported an average level of 
Happiness. Although the difference in the level of Happi-
ness between villages with different distances to the near-
est city is not large, the average difference in Happiness 
between the villages closest to the city and the farthest 
villages to the city is 30 points difference. Also, the study 
of average Happiness scores and attention to the output 
map of the Happiness status of villages shows that most 
of the villages with higher Happiness levels are located in 
the Dashti settlement. Also, the results of the multiple re-
gression test indicate that among the contextual variables, 
age had a significant relationship and correlation with the 
Happiness of rural households. The study of socioeco-
nomic variables showed that the variables of income and 
social capital were more correlated with the Happiness 
of rural households. In this regard, rural households ac-
knowledged that the situation of income and social capital 
among households was appropriate. Among the variables 
of the distance, two variables of the distance of 5 km to 
the nearest city and also the distance of 10 to 15 km to the 
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nearest city were more related to the Happiness of rural 
households.

5. Conclusion

Today, Happiness is one of the needs of rural develop-
ment for human societies because citizens, especially 
those living in rural areas, have less opportunity to think 
about themselves and their needs. Geographers believe 
that the Happiness of individuals may be spatially depen-
dent. People's well-being may be spatially related, mean-
ing that happy and dissatisfied people are more likely to 
be in different areas close to each other. Therefore, atten-
tion to spatial factors in addition to economic and social 
factors in research related to Happiness and sustainable 
rural development should be a priority in community 
development programs. Therefore, in this study, the spa-
tial correlation of Happiness was investigated. As stated 
in the research findings section; among the 16 variables 
measured, five variables had the highest correlation with 
individuals' Happiness. These variables are age, income, 
social capital, distance of 5 km to the city and distance of 
5 to 10 km to the city. Also, their employment has been 
effective in the level of Happiness and considering that 
income is also a function of employment, they were satis-
fied with their income status and it was shown that the 
income variable had a significant impact on the level of 
Happiness of residents. However, the highest level of 
Happiness belongs to the distance of five kilometers from 
to the city. According to field observations, these villages 
have more amenities due to their proximity to the city and 
have easier and faster access to facilities and services, as 
well as more job variety and income.
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شادابی قضاوت و ارزیابی فرد از کیفیت زندگی خود است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد تفاوت های مکانی در شادابی افراد بین 
مکان ها و مناطق وجود دارد. تفاوت های بین المللی، بین منطقه ای و بین شهری در شادابی انجام گرفته است، اما تاکنون تفاوت شادابی 
افراد در مناطق روستایی مختلف به ویژه در ایران انجام نگرفته است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی وضعیت شادابی و وابستگی مکانی 
آن در مناطق روستایی شهرستان تربت حیدریه پرداخته است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی 
است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و مصاحبه از نمونه ای منتخب مشتمل بر 380 خانوار از جامعه آماری خانوارهای روستایی 
شهرستان های تربت حیدریه )N = 23105( است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای  محاسبه شده است. 
برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، پرسش نامه شادابی فوردایس، رگرسیون چندگانه و برای تحلیل وضعیت شادابی روستاهای 
موردمطالعه از نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج آزمون و مقایسه میانگین های شادابی حاکی از آن است که میزان شادابی روستاها 
در سه دسته پایین )میانگین نمرات 320-355(، متوسط) 356-365( و باال )366-385( طبقه بندی شدند. نتایج رگرسیون چندگانه نیز 
نشان داد از میان 16 متغیر مستقل مرتبط با شادابی 4 متغیر درآمد با ضریب همبستگی )0/399(، سرمایه اجتماعی )0/383( فاصله 5 
کیلومتر با نزدیک ترین شهر )0/599( و فاصله 10 تا 15 کیلومتر با شهر با ضریب )0/452( بیشترین همبستگی را با شادابی خانوارهای 
روستایی داشته است. همچنین بررسی نقشه وضعیت شادابی روستاهای موردمطالعه نیز باتوجه به خوشه ای بودن شادابی روستاها، 
وابستگی مکانی شادابی را تأیید می کند. نتایج نشان می دهد روستاها بسته به اینکه در چه وضعیتی قرار دارند ازنظر عوامل مختلف مانند 

میزان درآمد، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی  و فاصله تا شهر، از میزان شادابی متفاوتی برخوردار بوده اند.

کلیدواژه ها: 
شادابی، وابستگی مکانی، 

رگرسیون، شهرستان تربت 
حیدریه

تاریخ دریافت: 03 خرداد 1401
تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1401

مقدمه

شادابی نشان دهنده درجه ای است که یک فرد کیفیت کلی 
 .(Veenhoven, 2018: 1001) زندگی خود را مطلوب ارزیابی می کند
شادابی نه تنها نشانه ای از رفاه و بهزیستی ذهنی شخص است 
ارزیابی رفاه جوامع  برای  بلکه عامل کلیدی   ،(Easterlin, 2001)

است (Stiglitz et al., 2009). شادابی از سه منبع حاصل می شود: 
خصوصیات و فعالیت های شخصی )خصوصیات و خلقیات، اوقات 
فراغت، جنسیت، سن و درآمد شخصی(؛ خصوصیات اجتماعی 
)فرهنگ، آزادی سیاسی/ حقوقی، تولید ناخالص ملی(؛ و رابطه 
بین افراد و گروه ها )سرمایه اجتماعی مانند دین، دوستی، انجمن 
و اصناف( (Kozaryn, 2011). شادابی ممکن است به حاالت عاطفی 
باشد  اشاره داشته  ارزیابی شناختی طوالنی مدت  یا  کوتاه مدت 

به  همیشه  با این حال   .(Kahneman, 2000; Veenhoven, 2017)

توانایی فردی برای تشخیص بین محرک های خوب و بد محیط 
بستگی دارد و باعث پاسخ های رفتاری می شود. در این رابطه فری 
اشتورتزر1 )2002( استدالل می کنند که ممکن است افراد  و 

شادتر نسبت به محیط نگرش مثبتی نشان دهند.

اندازه گیری و توضیح رفاه ذهنی افراد به ویژه شادابی، موضوع 
تحقیقات گسترده در رشته هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی 
 .(Diener et al., 1999) است  بوده  اخیر  دهه های  در  اقتصاد  و 
افزایش  رتبه بندی شادابی جمعیت ها و نگرش هایی که عوامل 
شادابی در آن ها وجود دارد، در حال حاضر به صورت روزافزون 
موردتوجه جامعه علمی بین المللی، سیاست گذاران و مردم واقع 

1. Frey & Stutzer

جغرافیای شادابی: تجزیه و تحلیل مکانی شادابی متأثر از عوامل اجتماعی - اقتصادی در سطح 
نواحی روستایی )موردمطالعه: روستاهای شهرستان تربت حیدریه(
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شده است. اغلب مطالعات، ویژگی های اقتصادی، اجتماعی افراد 
مانند سن، وضعیت تاهل، جنسیت و درآمد را به عنوان متغیر 
مستقل برای پیش بینی شادابی یا رضایت از زندگی مورد بررسی 
زمینه  یک  جغرافیایی  و  محیطی  متغیرهای  اما  داده اند.  قرار 
تحقیقاتی نسبتاً جدید است و تعداد کمی از اقتصاددانان رابطه 
ویژگی های  کرده اند.  بررسی  را  محیطی  عوامل  و  شادابی  بین 
محیطی ممکن است آثار مثبتی )مناظر طبیعی، تعامل با گیاهان 
تخریب  )آلودگی،  منفی  تأثیرات  همچنین  و  وحش(  حیات  و 
 (Carbonell & بر روی رفاه ذهنی و شادابی داشته باشد )زیبایی
(Gowdy, 2007. همچنین آن ها نشان دادند که منطقه یا مکانی 

که فرد در آنجا ساکن است بر شادابی و رضایت از زندگی تأثیر 
می گوید  جغرافیا  اول  قانون   .(Bererton et al., 2008) می گذارد 
همه پدیده ها با یکدیگر مرتبط هستند اما پدیده های نزدیک به 
یکدیگر نسبت به پدیده های دورتر، ارتباط و وابستگی بیشتری 
دارند (Tobler, 1970). ایجاد این وابستگی فضایی ازطریق سازوکار 
مقایسه اجتماعی، مقایسه مردم با افراد دیگر در مکان های مجاور 
مانند استان، شهرستان یا دهستان های هم مرز، ایجاد می شود. 
همچنین عوامل تعیین کننده شادابی در یک استان به احتمال زیاد 
مشابه عوامل تعیین کننده در استان های مجاور است؛ در صورت 
بروز این امر میزان شادابی در سطح استان وابسته به یکدیگر 
است. بنابراین شادابی ممکن است ازنظر مکانی همبستگی داشته 
باشد؛ یعنی ممکن است مجموعه ای از استان های شاد یا ناشاد در 
همسایگی هم وجود داشته باشد (Kozaryn, 2011). براین اساس 
نظریه مقایسه، شادابی را باتوجه به عوامل مرتبط با آن اینگونه 
بیان می کند: انسان زمانی احساس شادابی و رضایت از موقعیت 
خود را دارد که در صورت داشتن امکانات، دسترسی ها و موقعیت 
یکسان و برابر با مجاورین خود، با همان امکانات دستاورد بیشتری 
را کسب کند و به عبارتی با مقایسه خود و دیگران احساس کند 
که شرایط بهتری دارد (Sadeghi et al., 2020). معموالً تفاوت قابل 
توجهی در سطح شادابی در کشورهای مختلف و همچنین در 
مناطق مختلف همان کشور وجود دارد به گونه ای که مطالعات 
زیادی شروع به بررسی تغییرات بین منطقه ای از میزان شادابی 
کرده اند. در مقیاس های بین المللی بررسی ها نشان می دهند که 
شادابی مردم می تواند به صورت منطقه ای با خوشه ای باشد و 
اختالفات زیادی در میزان شادابی در مناطق مختلف وجود دارد. 
در این میان اختالفات جغرافیایی نیز سهم چشمگیری در تغییر 
و اختالف میزان شادابی در مناطق مختلف داشته است. برخی 
از مطالعات نیز نشان داده اند که تأثیر برخی عوامل تعیین کننده 
شادابی باتوجه به ویژگی های زمان و مکان شکل می گیرند. بنابراین 
تفاوت های مکانی به لحاظ جغرافیایی خود یکی از عوامل مؤثر 
بر شادابی است. عوامل مکانی و جغرافیایی مانند آب و هوا، دما، 
گرما و سرما، موقعیت سکونتگاهی دشتی، کوهستانی، جلگه ای، 
دور بودن از منابع آلودگی صوتی، آلودگی هوا همچنین دوری و 
نزدیکی به مراکز شهری و جاده های اصلی، برخورداری از امکانات 

و دسترسی راحت به آن و نیز فضای سبز و غیره تأثیر مثبت و 
منفی بر میزان شادابی دارد و هر مکان باتوجه به موقعیت مکانی 

مشابه می تواند سطح شادابی یکسانی به همراه داشته باشد.  

مطالعات گسترده ای در مورد شادابی و عوامل تعیین کننده آن 
انجام گرفته است اما در مورد تغییرات فضایی و مکانی شادابی 
بیشتر در عرصه خارجی آن هم در سطح کشور و منطقه انجام 
گرفته است و مطالعات کمی تفاوت های مکانی شادابی را حتی 
در سطح شهر بررسی کرده اند اما در سطح روستاها اطالعاتی در 
دست نیست. حتی مطالعات کمی الگوهای جغرافیایی شادابی را 
بررسی کرده اند. در ایران اما هیچ مطالعه ای در این زمینه انجام 
نگرفته است. از آنجا که تغییرات شادابی در سطح روستاها و 
برنامه ریزی  برای  روستایی  مهاجرت های  و  تحرک  پیش بینی 
روستایی واجتماعی مفید است، لذا توجه به تفاوت های مکانی 
رفاه ذهنی و شادابی در مناطق روستایی ضروری است. مطابق 
با آنچه ذکر شد روستاهای شهرستان تربت حیدریه نیز به لحاظ 
موقعیت سکونتگاهی دارای تیپ دشتی و کوهستانی و به لحاظ 
شرایط آب و هوایی متنوع است و همچنین متاثر از موقعیت 
جغرافیایی از  تنوع محیطی، اجتماعی، اقتصادی برخوردار است 
و دسترسی های آنان نیز دارای سطوح مختلف هستند. همچنین 
مطالعات قبلی که در مورد عوامل مؤثر بر شادابی نواحی روستایی 
شهرستان تربت حیدریه انجام شده است نیز نشان داد شادابی 
در نواحی روستایی شهرستان تربت حیدریه از سطوح متخلفی 
برخوردار است بنابراین هدف این پژوهش بررسی پراکنش مکانی 
شادابی در نواحی روستایی این شهرستان بوده است. برای همین 
افراد ساکن در  منظور این مطالعه به بررسی تغییرات شادابی 
مناطق روستایی شهرستان تربت حیدریه پرداخته است. باتوجه به 
مطالب پیش گفته، دو سؤال اساسی مطرح می شود: آیا سطح 
شادابی میان مناطق مختلف روستایی شهرستان تربت حیدریه 
یکسان است؟ آیا میان مناطق مختلف روستایی شهرستان تربت 

حیدریه ازنظر شادابی همبستگی مکانی وجود دارد؟

مروری بر ادبیات موضوع

اقتصاد  و  روان شناسی  در  مهمی  موضوع  شادابی  دیرباز  از 
بوده است که در هر دو علم به لحاظ اندیشه ای الهام گرفته از 
مطالعات   .(Seligman, 1999) است  مثبت  روان شناسی  تفکرات 
اقدامات،  است:  متمرکز  موضوع  سه  بر  عمدتاً  شادابی  تجربی 
به  مطالعات  اول  گروه  شادابی.  تعیین کننده  عوامل  و  الگوها 
اندازه گیری شادابی می پردازند و از آنجایی که اندازه گیری شادابی 
به عنوان یک قضاوت کلی از زندگی فرد دشوار است؛ مقادیری 
جهت اندازه گیری ساخته شده است مانند مقیاس شادابی، مدل 
گروه   .(Diener et al., 1985; Kahneman et al., 2004) روش  و 
دوم مطالعاتی است که الگوهای شادابی را ازنظر تغییر زمانی، 
اختالف بین گروهی و تنوع جغرافیایی بررسی می کنند. مانند 

»خدیجه صادقی و همکاران. جغرافیای شادابی: تجزیه و تحلیل مکانی شادابی متاثر از عوامل اجتماعی- اقتصادی در سطح نواحی روستایی«
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سازگاری  نظریه  براساس  که   )2010( لیوبومیرسکی2  مطالعه 
لذتگرایانه  سازگاری  فرایندهای  براساس  شادابی  مدل  ارائه  به 
پرداخته اند. گروه سوم که بیشترین تحقیقات در مورد شادابی را 
انجام داده اند به شناسایی عوامل تعیین کننده شادابی پرداخته اند؛ 
مانند مطالعه صادقی و همکاران )2020(، تبیین عوامل مؤثر بر 
شادابی خانوارهای روستایی؛ عنبری و حقی )2013(، بررسی 
عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی زنان؛ میرشاه 
آن؛  بر  مؤثر  عوامل  و  شادمانی   ،)2004( همکاران  و  جعفری 
جمعیتی  عوامل  بررسی   )2005( همکاران  و  لیوبومیرسکی 
بر شادابی؛ و دینر3 و همکاران )1999( و دوالن4 و همکاران 
)2008( به بررسی تأثیرات عوامل ژنتیکی، رفتاری و محیطی 
بر شادابی پرداخته اند. پژوهش ها در مورد جغرافیای بهزیستی 
ذهنی و شادابی با الگوهای فضایی و تغییرات شادابی در سطح 
کشورها و مناطق در عرصه خارجی متمرکز شده است که در 
ادامه خالصه ای از این مطالعات آورده شده است؛ اسلم و کورادو5 
از زندگی به بررسی  با استفاده از مدل سازی رضایت   )2012(
آثار تغییرات شادابی در سطح ملی پرداختند و به این نتیجه 
رسیدند که افراد در کشورهای ثروتمند نسبت به کشورهای فقیر 
سطح باالتری از شادابی را گزارش می دهند. استانکا6 )2010( 
در مطالعه ای نشان دادند که تأثیر درآمد و بیکاری بر شادابی 
به لحاظ مکانی به صورت خوشه ای است. همچنین استرلین7 
افزایش درآمد  با  ارائه دادند که  و همکاران )2010( شواهدی 
یک کشور، شادابی افزایش نمی یابد که این نظریه با پارادوکس 
ایسترلین شناخته می شود. رهدانز و مدیسون8 )2008( آب و 
هوا را به عنوان یک عامل جغرافیایی مؤثر بر شادابی می دانند. 
در  را  در شادابی  منطقه ای  تفاوت های   )2010( هو9  و  اسؤالد 
نتیجه رسیدند که  این  به  و  بررسی کرده اند  آمریکا  ایالت های 
ایالت هایی مانند لوئیزیانا و واشنگتن دی سی از شادابی باالیی 
برخوردارند اما کالیفرنیا و ویرجینای غربی سطح شادابی پایینی 
دارند. بال و تانیز10 )2022( عوامل جغرافیایی، فردی و اجتماعی 
و اقتصادی را مؤثر بر شادابی می دانند و نتایج مطالعه آنان نشان 
داد زندگی در یکی از کشورهایی که در دوران بحران اقتصادی و 
اقدامات ریاضتی هستند، تأثیر منفی بر شادابی افراد دارد و این 
آثار منفی شادابی باتوجه به آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت رکود اقتصادی در مقایسه با کشورهای اروپای شمالی بیشتر 

احساس می شود.

2. Lyubomirsky
3. Diener
4. Dolan
5. Aslam & Corrado
6. Stanca
7. Easterlin
8. Rehdanz & Maddison
9. Oswald & Wu
10. Balls & Thanis

وانگ و وانگ11 )2015( به بررسی تفاوت شادابی در مناطق 
مختلف شهر پکن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شادابی 
تفاوت  و حومه شهر  بین ساکنان شهری  زندگی  از  و رضایت 
مطالعه ای  در   )2019( وسلباوم12  و  جرمیز  دارد.  معناداری 
تحت عنوان حرکت به سوی شادابی به بررسی نابرابری شادابی 
در کشورهای مبدا و مقصد مهاجران پرداختند و به این نتیجه 
رسیدند که شادابی یکی از عوامل و انگیزه های مهاجرت است. 
اریفویدودو و پریرا13 )2011( در مطالعه ای با عنوان »کیفیت 
زندگی و سیاست های توسعه فشرده در باندونگ اندونزی« به 
بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و تراکم جمعیت و فاصله با 
مرکز شهر پرداختند که نتایج آن نشان داد افرادی که در مرکز 
شهر و یا نزدیک به مرکز زندگی می کنند سطح باالتری از رضایت 
از زندگی و شادابی دارند که این معموالً به این دلیل است که 
دسترسی به امکانات شهری مانند توقف و حمل و نقل بیشتر 
است. بررسی مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد در ایران 
تاکنون مطالعه ای در زمینه وابستگی مکانی شادابی به طور اعم و 

شادابی در سطح روستاها به طور اخص انجام نگرفته است. 

مبانی نظری

مطالعات شادابی معاصر با تحقیقات ریچارد ایسترلین آغاز شد. 
وی در تحقیقات خود استدالل می کند که عملکرد شادابی از 
آرزوها و دستاوردها تشکیل شده است؛ بدین گونه که مردم دارای 
آرزوهایی هستند که سعی در ارضای آن ها دارند. هنگامی که 
آرزوها برآورده می شوند، باید شادابی و رضایت به دنبال داشته 
باشد. در این راستا شادابی غالبا شامل سه مولفه است: رضایت از 
زندگی، تأثیر مثبت و تأثیر منفی (Diener et al., 1999)؛ این سه 
مولفه با هم همبسته و مرتبط هستند. بنابراین اصطالح شادابی، 
تأثیر مثبت مکرر، رضایت از زندگی باالتر و تأثیر منفی کمتر 

تعریف می شود. 

باتوجه به موضوع مورد مطالعه و نظریات موجود در خصوص 
سؤاالت تحقیق، دو نظریه مرتبط در این زمینه را می توان بررسی 

کرد: 

الف( نظریه سازگاری )انطباق(

احساس شادابی  عینی،  با وضعیت  آرزو  تطابق  الگوی  طبق 
بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت اوست. زمانی که 
به فرد  با آرزوها و توقعاتش تطابق پیدا می کند،  وضعیت فرد 
احساس رضایت باالیی دست می دهد. همچنین وقتی وضعیت 
فرد از سطح توقعاتش تنزل یابد، دچار نارضایتی شدید می شود و 
رفته رفته با کاهش توقعات و تطابق آن با وضعیت فرد از شدت 

11. Wang & Wang
12. Grimes & Wesselbaum
13. Arifwidodo & Perera
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نارضایتی اش کاسته می شود (Naibi, 1995). اگرچه ارضای یک 
نیاز خاص موجب خرسندی فراوان می شود، اما شخص پس از 
مدتی آرزوی چیزهای بیشتر یا متفاوتی می کند، زیرا احساس 
باالی خرسندی موقت و زودگذر است و بعد از چندی از شدت 
آن کاسته می شود (Inglehart, 1994). بنابراین توازن بین نیازها 
با آرزوها از یک سو و انجام آن ها از سوی دیگر پیوسته برهم 
خورده، مجدداً تطابق می یابد. براساس این نظریه هنگامی که 
یک فرد بهبودی در شرایط زندگی خود را تجربه می کند، او 
در ابتدا با آن احساس شادی می کند. با این حال، پس از مدتی به 
آن شادی عادت می کند، که شادی او را به سمت سطح شادی 
اولیه و قبل برمی گرداند (Vendrik, 2013). این دیدگاه ابتدا توسط 
روان شناسان و اخیراً توسط اقتصاددانان موردبررسی و توجه قرار 
گرفته است. طبق این دیدگاه، بررسی ادبیات تجربی در رابطه بین 
رضایت از زندگی فرد و درآمد، نشان دهنده این است که رضایت 
از زندگی یک فرد نه تنها نسبت به سطح فعلی درآمد خود مثبت 
است  منفی  گذشته اش  درآمدی  سطح  به  نسبت  بلکه  است، 
(D’Ambrosio & Frick, 2012). این بدان معنا است که سازگاری 

لذتگرایانه با تغییرات وضعیت حاصل می شود.

در این راستا طبق گفته بسیاری از اقتصاددانان، در صورت 
کنترل خصوصیات اقتصادی - اجتماعی، سطح متوسط شادابی 
باشد  مشابه  مختلف  مکان های  در  باید  زندگی  از  رضایت  و 
(Morrison, 2007). از طرفی مردم هنگام تصمیم گیری در مورد 

محل زندگی خود، مزایا و معایب مکان های مختلف را بررسی و 
مورد نظر قرار می دهند. مکان های نزدیک به شهر ممکن است 
مناسب تر  و خدمات  امکانات  از  برخورداری  و  دسترسی  ازنظر 
باشند اما از فضای سبز و طبیعت بکر کمتری برخوردار باشند. از 
طرف دیگر مردم معموالً رجحان های متفاوتی برای محل سکونت 
خود دارند: برخی آسایش از لحاظ دسترسی به امکانات را مهم 
می دانند و محیط شهری یا نزدیک به شهرها را ترجیح می دهند 
و  هوا، صوتی  آلودگی های  از  دور  و  آرام  محیط های  برخی  اما 
محیط طبیعی را برمی گزینند. در این دیدگاه، مردم می توانند با 
کاهش خواسته های خود یا تغییر شناخت خود از محیط زندگی، 
با محیط های مختلف سازگار شوند. در جدول شماره 1، عوامل و 
شاخص های برگفته ازنظریه سازگاری آورده شده است. بنابراین 
نظریه سازگاری )انطباق( پشتوانه سؤال اول در این تحقیق است.

ب( نظریه مقایسه

جغرافیدانان معتقدند شادابی افراد ممکن است به لحاظ مکانی 
وابسته باشد. زیرا مطابق با قانون اول جغرافیا، پدیده های نزدیک به 
یکدیگر مرتبط و وابسته هستند (Tobler,1970). در نتیجه شادابی 
افراد ممکن است به لحاظ فضایی مرتبط باشد یعنی افراد شاد و 
ناراضی به احتمال بسیار در مناطق مختلف نزدیک به یکدیگر قرار 
می گیرند. از طرف دیگر طبق نظریه مقایسه که استدالل می کند 

افراد خود را با دیگران که در همان مناطق یا مناطق همسایه 
زندگی می کنند مورد قیاس قرار می دهند، شادابی افراد با دیگران 
 (Okulicz-Kozaryn, در همان منطقه یا مناطق همسایه مرتبط است

.2011)

نظریه مقایسه یکی ازنظریات مرتبط با شادابی است که هم 
در زمره نظریات اجتماعی و هم اقتصادی شادابی به کار گرفته 
شده است. براساس این نظریه در ارتباط با عوامل مؤثر بر شادابی، 
انسان زمانی شادابی و خوشبختی را تجربه می کند که به چیزی 
بیشتر از همسایه اش یا بیشتر از آنچه دیروز داشته است، دست 

 .(Okenfels, 2009) یابد

نظریه مقایسه مبتنی برمشاهدات انسان است که بر آن اساس 
این  و  می کند  ایجاد  جامعه  در  را  لذت های خود  و  خواسته ها 
 (Stutzer, & خواسته ها در ارتباط با جامعه اندازه گیری می شود
(Fery, 2003. این نظریه بیان می دارد که کیفیت زندگی عمدتاً 

بر اساس شکاف بین واقعیت های زندگی و استانداردهای خوب 
زندگی سنجیده می شوند. در صورتی که مقایسه مطلوب باشد، 
احساس شادی تسهیل و در غیر این صورت این احساس دچار 
وفقه خواهد شد (Anbari & Haghi, 2013). در این دیدگاه، شادابی 
و خوشبختی عمدتا بر اساس دیدگاه جونز14 تعریف شده است  
(Nawijn et al., 2010). طبق این دیدگاه کاهش شکاف بین کیفیت 

زندگی و استانداردهای زندگی باعث ایجاد شادابی و خوشبختی 
می شود. پیروان این نظریه معتقدند رفاه ذهنی و شادابی بستگی 
به اختالف درآمد واقعی و مقایسه های افراد از این درآمدها دارد 
(Senik, 2009; Frey & Stuzer, 2002). ژائو و فان15 معتقدند: »شادی 

از مقایسه نسبی به دست می آید. با افزایش درآمد، آرمان های مردم 
برای هدف جدید، افزایش می یابد« (Zhu & Fan, 2018). در واقع، 
هنجارهای اجتماعی، مقایسه های اجتماعی و ارزش های مرجع 
بر ارزیابی ذهنی افراد از وضعیت اقتصادی آن ها تأثیر می گذارند. 
بنابراین چگونگی احساس افراد در مورد رفاه آن ها بستگی به 
فاصله بین درآمد واقعی آن ها از یک ارزش مرجع دارد. هنگامی 
که این نگرش اجتماعی مرجع افزایش می یابد و درآمد شخصی 
ثابت باقی می ماند، فرد بیشتر احتمال دارد احساس »محرومیت 
نسبی« داشته باشد، هرچند وضعیت شخصی اش تغییر نکرده 
است (Schimmel, 2009). باتوجه به تمایل انسان نسبت به مقایسه 
خود با دیگران، مقایسه ها افزایش می یابد که خود منجر به ایجاد 
نظریه  این  باتوجه به  افراد می شود.  و کاهش شادابی  نارضایتی 
می توان گفت که شادابی و نشاط نسبی است. چون اگر یک فرد 
خورد را با دیگری مقایسه کند و ازنظر دسترسی به یک مجموعه 
شاخص ها و عوامل )مانند درآمد و پس انداز( اگر در سطح پایین 
تری از فرد دیگر باشد به نوعی بر میزان شادابی آن فرد اثرگذار 
است. در جدول شماره 2، عوامل و شاخص های برگرفته از این 

14. Joneses
15. Zhu & Fan
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نظریه آورده شده است. در این راستا سؤال دوم این تحقیق نیز با 
اتکای به نظریه مقایسه مطرح و پاسخ داده می شود. تصویر شماره 
1، بر اساس نظریات ارائه شده در پژوهش و متغیرهای مهم مرتبط 
با شادابی خانوارهای روستایی در قالب مدل مفهومی پژوهش 

ترسیم و ارائه شد.

منطقه مورد مطالعه

حیدریه  تربت  شهرستان  روستاهای  مطالعه  مورد  منطقه 
واقع در استان خراسان رضوی است. شهرستان تربت حیدریه 
تهران  کیلومتری  و 1005  مشهد  جنوب  کیلومتری  در 145 
است و ارتفاع آن 1333 متر از سطح دریا است. و دارای چهار 
بخش مرکزی، بایگ، کدکن و جلگه رخ است که 2 دهستان 
باال والیت و پایین والیت در بخش مرکزی، 1 دهستان بایگ 
بایگ؛ و 2 دهستان کدکن و رقیچه در کدکن و 3  در بخش 
دهستان باالرخ، میان رخ و پایین رخ در بخش جلگه زاوه قرار 
گرفته اند. طبق نتایج سرشماری سال 1395، شهرستان تربت 
حیدریه دارای 75740 نفر جمعیت روستانشین )23105 خانوار 

روستایی( است این تعداد جمعیت روستایی در 132 روستای 
دارای سکنه استقرار یافته اند. از تعداد کل جمعیت روستانشین 
این شهرستان )75740( تعداد 39057 نفر مرد و 36683 زن 
هستند. امرار معاش اکثر خانوارهای روستایی شهرستان تربت 
حیدریه وابسته به کشاورزی و دامداری، و عمدتا به کشت و تولید 
زعفران و به شیوه سنتی است. بیشترین تراکم فعالیت مربوط به 
زراعت با 41/12 درصد است که به دلیل موقعیت فضایی - مکانی 
شهرستان و ویژگی های محیط طبیعی آن، بستر محیطی جهت 
رونق فعالیت در بخش زراعت به خصوص کشت محصول زعفران 
شهرستان  کشاورزان  بعدی  مراتب  در  است.  بوده  مهیا  بیشتر 
تربت حیدریه بنا به موقعیت تقریباً کوهستانی آن به فعالیت های 
دام کوچک با 30 درصد، اشتغال دارند، که این عوامل متأثر از 
موقعیت مکانی و تیپ های مختلف روستایی موجود در شهرستان 
 (Agricultural Jihad of Torbat-Haydariah, تربت حیدریه هستند
(2019. تصویر شماره 2، موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان 

می دهد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی. منبع: یافته های تحقیق، 1401

جدول 1. عوامل و شاخص های نظریه سازگاری.

نظریه سازگاری

شاخص هاعوامل

درآمد، پس انداز، مالکیتاقتصادی
امکانات آموزشی، بهداشتی، خدمات اداری، کیفیت زندگیاجتماعی

موقعیت سکونتگاهی، چشم انداز طبیعی، فضای سبز، بارندگیجغرافیایی )محیطی(
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1401                                                                                                  

جدول 2. عوامل و شاخص های نظریه مقایسه.

سه
نظریه مقای

شاخص هاعوامل

اشتغال، درآمد، پس اندازاقتصادی
کیفیت زندگی، تعلق مکانی، امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعیاجتماعی

موقعیت سکونتگاهی، چشم انداز طبیعی، فضای سبز، موقعیت نسبیجغرافیایی )محیطی(
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1401                                                                                                  

»خدیجه صادقی و همکاران. جغرافیای شادابی: تجزیه و تحلیل مکانی شادابی متاثر از عوامل اجتماعی- اقتصادی در سطح نواحی روستایی«



708

فصلنامه پژو  هش های روستایی زمستان 1401 . دوره 13. شماره 4

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی 
- تحلیلی است. مطالعات نظریه ای با استفاده از روش کتابخانه ای، 
داده های میدانی نیز از طریق پرسش نامه با طیف لیکرت و مشاهده 
روش  از  گردید.  جمع آوری  روستایی  خانوارهای  با  مصاحبه  و 
مشاهده و مصاحبه جهت کمک به تحلیل داده های کمی استفاده 
شده است. جامعه آماری، خانوارهای روستایی شهرستان تربت 
حیدریه است )N=23105(، در مرحله اول 380خانوار روستایی 
با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. در مرحله دوم به روش 
نمونه گیری سهمیه ای )بر اساس تعداد خانوار هر هر دهستان( با 
ستفاده از فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد نمونه های هر دهستان 
مشخص شد. همچنین از 132 روستای دارای سکنه شهرستان 
تربت حیدریه 26 روستا )20 درصد روستاها( با استفاده از روش 
نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای این منظور و برای 
مشخص کردن روستاهای نمونه، ابتدا سهم پرسش نامه هر یک از 
دهستان ها مشخص و در مرحله بعدی و برای انتخاب روستاهای 
هر دهستان، به هر یک از روستاها کدی اختصاص داده شد و با 
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به روش قرعه کشی، 
روستاهای نمونه هر دهستان تعیین گردید. نهایتاً برای تعیین 
تعداد پرسش نامه روستاهای هر دهستان نیز با استفاده از فرمول 
تعیین حجم نمونه، تعداد پرسش نامه هر روستا نیز تعیین گردید 

)جدول شماره 3(. 

برای پاسخ گویی به سؤاالت و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های 
آماری استفاده شد. میزان شادابی خانوارهای روستایی با استفاده 

از پرسش نامه سنجش شادابی فوردایس مورد بررسی قرار گرفت. 
این پرسش نامه، دارای 48 گویه و 16 بعد مختلف برای سنجش 
شادابی طراحی شده است و دارای 11 مقیاس که از صفر تا 10 
طیف بندی شده است. میانگین نمرات شادابی جهت تحلیل وارد 
سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( شد. همچنین برای بررسی 
 - اقتصادی  مکانی،  زمینه ای،  متغیرهای  همبستگی  و  ارتباط 

اجتماعی از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. 

توزیع  و  بوده،  فاصله ای  و  ترتیبی  داده ها  مقیاس  و  سطوح 
متغیرها نرمال بود. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوا 
علوم  حوزه  در  استادان  از  نفر  پانزده  تأیید  مورد  و  سنجیده 
اجتماعی، روان شناسی و جغرافیا قرار گرفت. به منظور سنجش 
پایایي، از یک نمونه اولیه شامل 40 پرسش نامه پیش آزمون گرفته 
شد و میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ16 محاسبه شد. 
آلفای به دست آمده کل 0/77 است، که باالتر از 0/70 است، لذا 
می توان گفت که مقیاس از پایایی قابل قبولی برخوردار بوده است 

)جدول شماره 4(. 

ویژگی های فردی و زمینه ای پاسخ گویان

توزیع ویژگی های فردی پاسخ گویان نشان داد که بیشترین 
فراوانی گروه سنی، که به چهار گروه، بین 21 تا 30 ، 31 تا 40، 
41 تا 50 و 50 سال به باال تقسیم شده است؛ متعلق به گروه 31 
تا 40 سال با 31/5 درصد است. فراوانی جنسیت پاسخ گویان 
نظر گرفته شده، 86/3  پاسخ گو در  بین380  از  داد، که  نشان 

16. Cronbach’s alpha

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه. منبع: نگارندگان، 1401
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جدول 3. ویژگی های جمعیتی و تعداد نمونه دهستان های شهرستان تربت حیدریه.

روستاهای انتخاب شدهتعداد نمونهتعداد خانورهاروستا دارای سکنهدهستانبخش

مرکزی
منظر- دوغشک- بنهنگ- اسفیوخ- آغویه- 287978131باالوالیت

سریشا- کامه علیا- آبرود- کسگک
مورشک- کاج درخت- فدرد- بوری آباد27372661پایین والیت

جلگه رخ
شیرآباد- سرهنگ- کل قری192,45940باالرخ

نظامیه- رودخانه161,76529میان رخ
اسدیه- رباط میان دشت- نسر- سرباال173,14152پایین رخ

کدکن
دافی- برس41,78330کدکن
حصاریزدان1398516رقیچه

رودمعجن81,27021بایگبایگ
81322301538026مجموع

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: مرکز آمار ایران، 1395 و یافته های تحقیق، 1401                                                                                                  

جدول 4. میزان آلفای محاسبه شده برای هر یک از عوامل.

میزان آلفای کرونباختعداد گویهابعاد

50/71اقتصادی
50/72اجتماعی
50/83موقعیت
50/75فاصله

50/84زمینه ای
250/77کل

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1401                                                                                                  

درصد   40/7 تحصیالت  ازنظر  بوده اند.  زن  بقیه  و  مرد  درصد 
مربوط به مدرک دیپلم بوده که اکثر این تعداد در سنین باالیی 
بوده اند. 46/3 درصد پاسخ گویان در فعالیت های بخش کشاورزی 

اشتغال داشته اند. ازنظر تأهل، 95/2 درصد پاسخ گویان متأهل و 
بقیه مجرد بوده اند. 91/3 درصد پاسخ گویان نیز بیان داشتند که 

دارای مسکن شخصی هستند )جدول شماره 5(.

جدول 5. توزیع فراوانی جمعیت موردمطالعه یا جمعیت هدف.

درصدتعداد پاسخ گوبیشترین پاسخ گومشخصات پاسخ دهنده

4012031/5- 31سالسن
32886/3مردجنسیت

15540/7دیپلمتحصیالت
36295/2متاهلتأهل

17646/3کشاورزشغل اصلی
34791/3شخصینوع مالکیت مسکن

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1401                                                                                                  
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یافته ها
برای بررسی شادابی خانوارهای روستایی و در راستای سؤال 
فوردایس  شادابی  سنجش  پرسش نامه  از  ابتدا  پژوهش  اول 
موردمطالعه  نمونه  نمرات 380  میانگین  بررسی  شد.  استفاده 
در 26 روستای شهرستان در جدول شماره 6 نشان داده شده 
است. سطح شادابی جامعه آماری براساس نمرات کسب شده 
نمره  ده  امتیازی  فاصله  با  فوردایس  شادابی  پرسش نامه  در 
)پرسش نامه شادابی فوردایس دارای 48 گویه با مجموع 480 
امتیاز است، هر واحد امتیاز در این پرسش نامه 10 امیتاز محسوب 
می شود. به عبارتی امتیاز کامل تعلق گرفته به یک پرسش( به سه 

طبقه: سطح شادابی پایین )میانگین 320-355(، سطح شادابی 
متوسط )میانگین 356- 365( و سطح شادابی زیاد )میانگین 
366- 385( تقسیم بندی شده است، الزم به ذکر است در رابطه 
با طبقه اول یا همان سطح شادابی پایین باتوجه به اینکه تنها 
میانگین شادابی دو روستا زیر امتیاز 345 بوده است و در این 
پژوهش طبقه بندی براساس میانگین امتیازی با فاصله ده امتیاز 
بوده است امتیازات زیر 355 در سطح پایین شادابی طبقه بندی 
شده است و در نهایت میانگین های به دست آمده جهت تحلیل 
وارد محیط نرم افزاری سیستم اطالعات جغرافیایی شد )تصویر 

شماره 3(. 

جدول 6. بوضعیت شادابی روستاهای نمونه.

فاصله تا نزدیک ترین شهر )کیلومتر(موقعیت سکونتگاهیمیانگین شادابیروستا

15+کوهپایه ای354رود معجن
15+کوهپایه ای368دافی
15- 10دشتی 344برس

15+دشتی364حصار یزدان
5دشتی355منظر

10- 5دشتی334دوغشک
5دشتی 374بنهنگ
10- 5دشتی374اسفیوخ
5دشتی378آغویه
15-10کوهپایه ای359سریشا

15- 10کوهپایه ای372کامه علیا
15+دشتی356آبرود

15+کوهپایه ای374کسگک
5دشتی380مورشک

10- 5دشتی361کاج درخت
15- 10دشتی366فدرد

10- 5دشتی365بوری آباد
15+دشتی366اسدیه

15+دشتی351رباط میان دشت
15+کوهپایه ای363نسر

15+کوهپایه ای361سرباال
15+دشتی353نظامیه
15- 10دشتی360رودخانه
15+دشتی324شیرآباد
15+دشتی349سرهنگ
10- 5کوهپایه ای350کل قری

فصلنامه پژوهش های روستایی                        Deputy of Rural Development of the Presidential Institution, 2015 منبع: یافته های تحقیق، 1401 و
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جدول شماره 6 و تصویر شماره 3، میانگین نمرات شادابی 
برای هر یک از روستاهای نمونه مورد مطالعه را بر اساس موقعیت 
سکونتگاهی و همچنین فاصله هر روستا با نزدیک ترین شهر ارائه 
می دهد. به طورکلی، نشان داده شده است که در سطح باالی 
فاصله  با  روستاهای  و  به شهر  نزدیک  روستاهای  بین  شادابی 
بیشتر از شهر اختالف معناداری وجود دارد. به عبارتی روستاهایی 
باالتری  شادابی  سطح  داشته اند  شهر  تا  کمتری  فواصل  که 
داشته اند. پاسخ دهندگان در روستاهایی با فاصله متوسط از شهر 
از شادابی را گزارش داده اند.  به طور میانگین سطح متوسطی 
هرچند اختالف سطح شادابی میان روستاها با فواصل مختلف تا 
نزدیک ترین شهر زیاد نیست اما میانگین اختالف شادابی میان 
به شهر 30  روستاها  و دورترین  به شهر  روستاها  نزدیک ترین 
امتیاز اختالف است. همچنین بررسی نمرات میانگین شادابی 
نشان  نیز  روستاها  شادابی  وضعیت  نقشه خروجی  به  توجه  و 
می دهد بیشترین روستاهای با سطح شادابی باالتر در موقعیت 
پراکندگی  نقشه  به  نگاهی  شده اند.  واقع  دشتی  سکونتگاهی 
وضعیت شادابی روستاهای مورد مطالعه نشان می دهد طبق قانون 
اول جغرافیا که پدیده های نزدیک به یکدیگر ارتباط بیشتری با 
یکدیگر  کنار  در  بیشتر  با سطح شادابی  روستاهای  دارند؛  هم 
واقع شده اند و به نوعی می توان گفت شادابی آن ها متأثر از اصل 
همسایگی است و همچنین روستاهای با سطح شادابی پایین نیز 
در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند. بنابراین باتوجه به نتایج بدست 
آمده از پرسش نامه سنجش شادابی فوردایس و خروجی آن به 
صورت نقشه، نشان می دهد سطح شادابی در روستاهای مختلف 

با یکدیگر اختالف دارد و سه سطح از شادابی را میان روستاها 
با مضمون  پژوهش  اول  راستا سؤال  این  در  مشاهده می شود. 
اینکه آیا سطح شادابی میان مناطق مختلف روستایی شهرستان 
تربت حیدریه یکسان است؟ پشتیبانی نمی شود؛ و نشان داده شد 
که سطح شادابی میان مناطق مختلف روستایی متفاوت است. 
اختالف منطقه در سطح شادابی افراد می تواند ناشی از تفاوت 
در ویژگی های اقتصادی - اجتماعی پاسخ دهندگان در مناطق 
و نواحی مختلف روستایی باشد. بنابراین برای آشکار کردن تأثیر 
واقعی عوامل جغرافیایی، الزم است تأثیر خصوصیات شخصی، 
اقتصادی - اجتماعی و مکانی مورد بررسی قرار گیرد. برای این 
منظور و در راستای سؤال دوم پژوهش، آزمون رگرسیون چندگانه 
انجام گرفت. جدول شماره 7، نتایج آزمون رگرسیون چندگانه و 
رابطه و همبستگی هر یک از متغیرهای مستقل با شادابی را نشان 
می دهد. نتایج باتوجه به سطح معنی داری 0/001 نشان داد که از 
میان 18 متغیر تحقیق، 4 متغیر )با عالمت **( ارتباط معنی داری 
با شادابی خانوارهای روستایی شهرستان تربت حیدریه داشته اند. 
نتایج این آزمون نشان دادکه از بین متغیرهای زمینه ای، متغیر 
خانوارهای  شادابی  با  معنی داری  همبستگی  و  ارتباط  سن 
روستایی داشته است. بررسی متغیرهای اقتصادی - اجتماعی 
نشان داد که متغیر درآمد و سرمایه اجتماعی همبستگی بیشتری 
با شادابی خانوارهای روستایی داشته اند. در این زمینه خانوارهای 
روستایی اذعان داشتند که وضعیت درآمد و سرمایه اجتماعی در 
بین خانوارها مناسب بوده است. از بین متغیرهای عامل فاصله، 
دو متغیر فاصله 5 کیلومتر تا نزدیک ترین شهر و همچنین فاصله 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. نقشه وضعیت شادابی منطقه مورد مطالعه. منبع: نگارندگان، 1401
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10 تا15 کیلومتر تا نزدیک ترین شهر ارتباط بیشتری با شادابی 
خانوارهای روستایی داشته است. 

یافته های مدل در زمینه متغیرهای مرتبط با شادابی خانوارهای 
روستایی نشان می دهد که از بین 16 متغیر زمینه ای، اقتصادی- 
سن  متغیر  سکونتگاهی،  موقعیت  و  شهر  تا  فاصله  اجتماعی، 
)0/362(، درآمد )0/399(، سرمایه اجتماعی )0/383(، فاصله 5 
کیلومتر )0/599( و فاصله 10 تا 15 کیلومتر )0/452( بیشترین 
ارتباط را با شادابی داشته اند. البته دو متغیر جنس )0/282( و 
تحصیالت )0/210( نیز در سطح 0/005 با شادابی خانوارهای 
روستایی همبستگی داشته اند. کمترین همبستگی نیز مربوط 
باالی 15 کیلومتر )0/004( و موقعیت سکونتگاهی  به فاصله 
دشتی )0/009( بوده است. از جدول شماره 7 در می یابیم که 

ضریب درآمد و سرمایه اجتماعی همبستگی باالیی با شادابی 
نشان می دهد و این می تواند به دلیل تفاوت امکانات و کیفیت 
زندگی در مناطق مختلف روستایی باشد و مناطقی که از درآمد 
باالتر و امکانات رفاهی بیشتری برخوردار بوده اند سطح باالتری از 
شادابی را گزارش داده اند. همچنین نتایج جدول نشان می دهد 
حالی  در  است  مهم  و  باال  شهر،  به  نزدیک  روستاهای  ضریب 
که ضریب روستاهای با فاصله زیاد از شهرها پایین است و این 
نشان می دهد سطح شادابی ساکنان روستاهای نزدیک به شهر 
به صورت قابل مالحظه ای بیشتر از ساکنان روستاهای دور از 
شهرها است. همان گونه که مالحظه می شود همبستگی شادابی 
در مناطق روستایی یک شهرستان می تواند به صورت خوشه ای 
و ازنظر مکانی وابستگی داشته باشد، لذا سؤال دوم پژوهش نیز 

پاسخ داده شد.
جدول 7. متغیرهای اثرگذار بر شادابی خانوارهای روستایی.

سطح معناداری مدل 4 )عامل موقعیت( مدل 3 )عامل 
فاصله(

مدل 2 )عوامل اقتصادی 
- اجتماعی( مدل 1 )عوامل زمینه ای( توصیف متغیر متغیر

0/000
0/004
0/000
0/223
0/116
0/537

**0/362
*0/210
*0/282
0/082
0/103
0/041

سن
تحصیالت

جنس
شغل
تاهل

مالکیت مسکن

زمینه ای

0/000
0/030
0/546
0/482
0/000
0/191

*0/399
0/145
0/050
0/047

**0/383
0/082

درآمد
اشتغال
پس انداز

امنیت اجتماعی
سرمایه اجتماعی
کیفیت زندگی

اقتصادی- اجتماعی

0/000
0/018
0/000
0/962

**0/599
0/086

**0/452
0/004

فاصله 5 کیلومتر تا شهر
فاصله تا 10 کیلومتر
فاصله تا 15 کیاومتر

فاصله باالی 15

فاصله

0/891
0/668

0/009
0/038

دشتی
کوهپایه ای

موقعیت

**سطح معنی داری 1 درصد، * سطح معنی داری 5 درصد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1401                                                                                                  

بحث و نتیجه گیری

شادابی یکی از مسائلی است که همواره طی سال های اخیر 
از  یکی  شادابی  است. امروزه  گرفته  قرار  محققان  موردتوجه 
نیازهای توسعه روستایی برای جوامع بشری است زیرا شهروندان 
به ویژه ساکنین نواحی روستایی فرصت کمتری برای اندیشیدن 
یه خود و نیازهایشان دارند. جغرافیدانان معتقدند شادابی افراد 
ممکن است به لحاظ مکانی وابسته باشد. شادابی افراد ممکن 
است به لحاظ فضایی مرتبط باشد یعنی افراد شاد و ناراضی به 

احتمال بسیار در مناطق مختلف نزدیک به یکدیگر قرار می گیرند. 
بنابراین توجه به عوامل مکانی عالوه بر عوامل اقتصادی، اجتماعی 
در تحقیقات مرتبط با شادابی و توسعه پایدار روستایی باید در 
اولویت برنامه های توسعه جوامع قرار گیرد. لذا در این پژوهش به 
بررسی همبستگی مکانی شادابی پرداخته شد. چنانچه در قسمت 
یافته های پژوهش بیان شد؛ از میان 16 متغیر مورد سنجش، 
پنج متغیر بیشترین همبستگی را با شادابی افراد داشته است. 
این متغیرها عبارت اند از سن، درآمد، سرمایه اجتماعی، فاصله 5 
کیلومتر تا شهر و فاصله 5 تا 10 کیلومتر تا شهر، بیشترین فراوانی 
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بوده اند  سال  تا 40  سنی 31  دسته  در  موردمطالعه  جمعیت 
که دارای فعالیت شغلی هستند که این نشان می دهد جوانی 
بوده  آنان در سطح شادابی مؤثر  اشتغال  جمعیت و همچنین 
است و باتوجه به اینکه درآمد نیز تابعی از اشتغال است، بنابراین از 
وضعیت درآمدی خود رضایت داشته و نشان داده شد که متغیر 
درآمد تأثیر بسزایی در سطح شادابی ساکنان داشته است. اما 
باالترین سطح شادابی متعلق به فاصله پنج کیلومتر تاشهر است 
این روستاها باتوجه به مشاهدات میدانی به دلیل نزدیکی به شهر 
از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار هستند و دسترسی سهل و 
سریعتری به امکانات و خدمات دارند و همچنین از تنوع شغلی و 
درآمدی بیشتری برخوردار هستند. در نهایت می توان گفت: نتایج 
پرسش نامه شادابی فوردایس نشان داد میزان شادابی در مناطق 
مختلف روستایی دارای سطوح متفاوتی است. میزان شادابی در 
سه سطح: پایین، متوسط و زیاد تقسیم بندی شد. اختالف میانگین 
سطوح شادابی میان پایینترین امتیاز کسب شده برای روستای 
شیرآباد با امتیاز 324 و باالترین امیتاز کسب شده برای روستای 
مورشک با 380 امتیاز نشان می دهد شکاف امتیازی زیادی نیست 
و با یک واحد امتیاز کسب شده سطح شادابی از پایین به متوسط 
و باال تغییر می کند. این تغییرات می تواند با تغییر سطح رفاه افراد 
تغییر یابد اما سطح شادابی افراد می تواند با شرایط اجتماعی - 
اقتصادی و مکانی سازگار شود. یعنی سطح شادابی افراد باتوجه به 
هر گونه تغییرات رفاهی ممکن است افزایش یابد اما پس از نیاز 
به امکانات دیگر شادابی به سطح قبلی برگردد. بنابراین باتوجه به 
مصاحبه های انجام گرفته می توان گفت میزان شادابی گزارش 
شده افراد در زمان های مختلف تحت تأثیر شرایط درونی و بیرونی 
افراد متغیر است. همچنین نتایج بررسی رابطه متغیرهای مختلف 
اقتصادی - اجتماعی، زمینه ای و مکانی با شادابی نیز نشان داد، 
شهر  به  نزدیک  فاصله  و  اجتماعی  سرمایه  درآمد،  متغیرهای 
همبستگی باالیی با شادابی دارند. فاصله نزدیک به شهر باالترین 
تأثیر را بر شادابی خانوارهای روستایی داشته است. و به هر میزان 
فاصله روستا با شهر بیشتر شده است از میزان شادابی کاسته شده 
است. این می تواند به دلیل تفاوت برخورداری از امکانات و خدمات 
رفاهی باتوجه به فاصله از شهر باشد. روستاهایی که در مجاورت 
شهر واقع شده اند طبیعتاً دسترسی بیشتری به امکانات و خدمات 
رفاهی دارند بنابراین میزان بیشتری از نیازهایشان مرتفع می شود. 
همچنین بررسی نتایج و خروجی نقشه و آزمون ها نشان می دهد، 
میزان شادابی روستاها به صورت خوشه ای و در وابستگی مکانی 
شکل گرفته است. به عبارتی روستاهایی که سطح شادابی باالتری 
داشته اند در مجاورت هم قرار دارند و روستاهای با سطح شادابی 
پایین در یک محدوده واقع شده اند. این نتیجه گویای این امر 
هست که شادابی افراد با مقایسه خود با دیگران شکل می گیرد. 
افراد برخورداری از امکانات خود را با یکدیگر مقایسه می کنند و 
زمانی که احساس کنند از این نظر مورد بی عدالتی قرار گرفته اند و 
از برخورداری کمتری نسبت به دیگرانی که در مجاورت و با همان 

شرایط و موقعیت آنان هستند باشند احساس نارضایتی می کنند 
و شادابی کمتری دارند. نتایج این پژوهش با مطالعه فلوریدا17 و 
وانگ  و  کوریزن18 )2011(، وانگ  و  باری  همکاران )2013(، 
)2015(، بال و تانیز )2022( در زمینه وابستگی مکانی شادابی 

همسو بوده است. 

افراد خود را با دیگران که در همان مناطق یا مناطق همسایه 
زندگی می کنند مورد قیاس قرار می دهند، شادابی افراد با دیگران 
در همان منطقه یا مناطق همسایه مرتبط است. هرچه برخورداری 
و دسترسی به امکانات بیشتر باشد رضایت و سطح شادابی باالتر 
باید  نیازهای جدیدتر احساس می شود که  از طرفی  و  می رود 
برای ارضای آن و تجربه احساس خوشایند تالش و برنامه ریزی 
کرد. ساکنان مناطق مختلف روستایی با شرایط برابر اجتماعی، 
اقتصادی از سطح شادابی یکسانی برخوردارند. اما در عین حال 
نیاز به مطالعات بیشتری است تا بتوان تأثیر عوامل اقتصادی، 
اجتماعی و مکانی را بر شادابی سنجید. اگر شادابی را وابسته به 
مکان تفسیر کنیم می توان تغییرات رفتاری و تحرک های افراد را 
پیش بینی کرد. از آنجایی که ساکنین روستاهای نزدیک به شهر از 
شادابی باالتری برخوردار بودند ممکن است ساکنان روستاهای 
دورتر از شهر پس از مهاجرت به شهرها حتی حاشیه شهر که 
دسترسی به برخی امکانات رفاهی را برای آن ها آسان تر می کند 
سطح شادابی باالتری را تجربه کنند. در نهایت می توان گفت 
امکانات سطوح متفاوتی  از  برخورداری  و  تفاوت سطح زندگی 
از شادابی را ارائه می دهد. از آنجایی که ساکنین روستاهای دور 
برخودار هستند،  نیز  امکانات کمتری  از  از شهرها که طبیعتاً 
سطح شادابی پایین تری دارند و امکان مهاجرت آنان به شهرها 
عادالنه  توزیع  و  رضایت  احساس  به  توجه  است،  بیشتر  نیز 
باشد.  مهاجرت ها  کنترل  برای  خوبی  ایده  می تواند  امکانات 
بنابراین سیاست گذاران برای کاهش مهاجرت های ناشی از عدم 
برخورداری روستائیان به شهرها، الزم است عوامل اصلی نارضایتی 
و عدم شادابی را شناسایی کنند. همچنین تفاوت های منطقه ای 
میزان شادابی به سیاست گذاران یادآوری می کند که نه تنها باید 
سیاست های فایده گرایانه بلکه سیاست های عدالت محورانه را در 
برنامه ریزی ها به ویژه برنامه ریزی روستایی اتخاذ کنند. برنامه ریزان، 
سیاست گذاران و طراحان برنامه های توسعه باید سرمایه گذاری 
بیشتری جهت بهبود کیفیت زندگی و شادابی روستائیانی که 

دارای سطح پایین شادابی هستند انجام دهند.  
تشکر و قدردانی

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری نویسنده اول است. در پایان 
از تمامی روستائیان عزیز شهرستان تربت حیدریه که با صبر و 
شکیبایی پاسخ گوی سؤاالت نویسندگان بودند و همکاری بسیاری 
داشتند صمیمانه تشکر می نمایم. به امید روزهای شاد و زندگی 

هرچه با کیفیت تر روستائیان کشورم. 

17. Florida
18. Berry & Okulicz-Kozaryn
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