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ABSTRACT 
Rural youth are important sources of rural and agriculture development, and if they remain in 

their rural area, they can help reduce poverty in that area. One of the factors affecting the youth's 
survival in the village is the achievement of social wellbeing. In most studies, only the objective 
dimension of wellbeing has been addressed and the mental dimension of wellbeing has been 
neglected, while the subjective interpretation of youth from the environment and quality of life in 
the village which affects their decision on remaining in the village. Therefore, the aim of this 
research is to evaluate the mental well-being of rural youth and its effect on remain in rural. The 
statistical population of the study consisted of rural youths in Khoramabad Township (N= 1058). 
Research samples were selected using multi-stage cluster sampling method with using the Krejcie 
& Morgan table (n= 281). The results showed that the level of mental well-being of the majority of 
the rural youth was low and girls had a lower mean in terms of self-esteem, emotional intelligence 
and social intelligence. In addition, the results of regression analysis showed that income, 
employment status, access to health services, health status, access to recreational facilities, 
educational level, social Solidarity and distance from the cityare variables that affect the mental 
well-being of rural youth. Also, the results showed that there is a positive relationship between the 
wellbeing of the rural youth and their willingness to remain in the village. 
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Extended Abstract 
Objectives 
Rural youth play a major role in rural and agricultural development, and if they remain in their 
rural area, they can help reduce poverty in that area. However, there has been turmoil over the 
migration of rural youth, which has created chaos in the main labor force in rural areas. One of the 
factors affecting young people's survival in rural areas is their achievement of social welfare. In 
most studies, only the objective dimension of welfare has been addressed, and the mental 
dimension of welfare has been neglected. At the same time, the mental interpretation of young 
people is about the environment and quality of life in the village, which affects their decision-
making on staying in the village. Examining the mental well-being of rural youth can help planners 
and policymakers consider rural communities' welfare in their programs. Therefore, the present 
study aims to find out: what is the level of mental well-being of rural youth in Khorramabad city? 
What factors affect the mental well-being of rural youth? Does the mental well-being of rural youth 
affect their survival in the village? 
 
Methods 
This research is of descriptive-survey type. The statistical population of this study consists of all 
rural youth aged 15 to 24 years in Khorramabad city (N = 1058). The statistical sample size was 
determined using Krejcie and Morgan's table of 281 households (n = 281). To select the samples, 
Three-stage clusters sampling was used. The data collection tool in this study was a questionnaire. 
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The questionnaire consisted of three main parts. The questionnaire was given to seven agriculture 
and rural development experts to assess the content validity. The validity of the questionnaire was 
evaluated by examining Cronbach's alpha coefficients for each of the research scales. Descriptive 
analysis, mean and standard deviation and inferential analysis, correlation test, and multiple 
regression analysis were used. 
 
Results 
After evaluating rural youth's mental well-being level, the distance between the lowest and highest 
scores was calculated and classified into three categories: low, medium, and high after the algebraic 
sum of items. Studies showed that the mental well-being of most rural young was low. The results 
of the Mann-Whitney test showed that young men and women experienced significant differences 
in self-esteem, emotional intelligence, and social intelligence. Rural youth had higher self-esteem, 
emotional intelligence, and social intelligence. The regression analysis results showed that the 
variables of income, level of education, health status, employment status, distance from the city, 
access to health services, social solidarity, and access to recreational facilities together could 
explain 66% of the changes in the research dependent variable. Other changes are related to factors 
that have not been studied in this study. The results also showed that the income variable (B = 
0.513) affects the mental well-being of rural youth more than other variables. 
 
Discussion 
The results showed that the tendency of young people to stay in the village is low. In other words, 
young people prefer to go to the city to stay in the countryside. The research results conducted by 
Rostamalizadeh et al. (2013) and Ango et al. (2014) also show that the tendency of rural youth to 
stay in rural areas is low. Income is one of the most important variables affecting the mental well-
being of rural youth. This finding is consistent with Giuntoli (2015) and Mahdavi (2016). They 
believe that income affects mental well-being because more income increases economic security, is 
valuable to individuals, and thus happiness. The results showed that the level of education affects 
the mental well-being of rural youth. This finding is consistent with the findings of Gardner & 
Oswald (2002) and Jones et al. (2013). Employment status is another variable affecting the mental 
well-being of rural youth. Study by Jones et al (2013); Björklund et al (2015) also confirm this 
finding. They say people with jobs report higher mental well-being and lower mental well-being 
among the unemployed. Regarding the effect of health status on the mental well-being of rural 
youth, the results of studies by Jones et al. (2013) and Gaffin (2014) confirm the finding that there 
is a positive and significant relationship between health status and mental well-being. A weak body 
does not allow a person to perform his plans and activities. Finally, the results showed a positive 
and significant relationship between the mental well-being of rural youth and their desire to stay in 
the village. 
 
Conclusion 
Given the importance of income in the mental well-being of rural youth, and the limited production 
capacity of rural areas, especially in the agricultural sector, it is suggested to use a strategy of 
diversification of economic activities for rural youth employment; Meanwhile, the development of 
small rural industries is more beneficial than other non-agricultural activities in terms of high 
ability to attract labor and the need for low investment. Employment status is one of the factors 
affecting the mental well-being of rural youth. Therefore, it is recommended that rural youth be 
supported from the heart of rural areas to create and produce new businesses. Each village has a 
special capacity and potential in the dimensions of agriculture, tourism, etc. Therefore, youth 
employment opportunities can be provided considering the local and environmental talents and 
abilities and local capabilities. Given the importance of access to health services and recreational 
facilities in the mental well-being of rural youth, the welfare-recreational and health facilities of 
rural areas should also be considered so that the quantitative and qualitative improvement of rural 
life services should be on the agenda of government organizations as a requirement. 
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 چکیده

 
و اگر در منطقه  دارند يو کشاورز ییتوسعه روستااي در نقش عمده ییجوانان روستا

 ییهایبه کاهش فقر در آن منطقه کمک کنند. اما آشفتگ توانندیبمانند م یخود باق ییروستا
کار  يروین نیتریمرج در اصلوشده که باعث هرج جادیا ییمهاجرت جوانان روستا نهیدر زم

آنها به  یابیتا دستجوانان در روس ياز عوامل مؤثر بر ماندگار یکیاست.  شده ییروستا طقمنا
رفاه  یرفاه پرداخته شده، و بعد ذهن ینیاست، در اکثر مطالعات تنها به بعد ع یرفاه اجتماع

در  یزندگ تیفیو ک طیجوانان از مح یذهن ریتفس کهیدر حال .مورد غفلت قرار گرفته است
هدف از  ،گذار است. لذا ریدر روستا تأث يآنان بر ماندگار يریگمیبر تصم هروستا است ک

در روستا است.  يآن بر ماندگار ریو تأث ییجوانان روستا یرفاه ذهن یابیانجام این پژوهش ارز
بود که با  یی شهرستان خرم آبادنفر از جوانان روستا 1058مورد مطالعه شامل  يجامعه آمار

فراد به ا یابیدست يشد و برا نیینفر تع 281و مورگان، حجم نمونه  یاستفاده از جدول کرجس
جهت سنجش ابعاد استفاده شد.  ياچند مرحله ياخوشه يریگمورد مطالعه، از روش نمونه

 زانیم ،نتایج نشان داداستفاده شد.  Fen et al (2013) رفاه ذهنی از پرسشنامه ساختار یافته 
ت در ابعاد عز يکمتر نیانگیم يبود و دختران دارا نییپا ییجوانان روستا تیاکثر یرفاه ذهن

 يرهاینشان داد متغ ونیرگرس لیتحل جیبودند. نتا یو هوش اجتماع ینفس، هوش احساس
دسترسی به امکانات  ،یسالمت تیوضع، دسترسی به خدمات بهداشتی، اشتغال تیدرآمد، وضع

 ییجوانان روستا یفاصله از شهر بر رفاه ذهن همبستگی اجتماعی و الت،یتحص تفریحی،
و  ییجوانان روستا یرفاه ذهن نیب يداد که رابطه مثبت و معنادار نشان جینتا نیمؤثرند. همچن

 در روستا وجود دارد. يبه ماندگار لیتما
 

 در روستا يماندگار ،ییجوانان روستا ،یرفاه ذهن ،ییتوسعه روستا واژه هاي کلیدي: 

 
   مقدمه

شان در محل سکونت انییروستا يماندگار زانیم
مربوط به  يهابا نرخ یسمعکو رابطه تنگاتنگ و غالباً

از  یکی ،وزهمردارد. ا يشهر-مهاجرت روستا دهیپد
 ستاییرو جامعۀ ارويفر ديقتصاا-جتماعیا يهاساییرنا
 يهاونیراز  ستاهارو تخلیۀو  یهروبی فرستیمهاجر ان،یرا

 )(Ghadiri Masom et al., 2012ست ا انجوو  مدرآکا
در  همو  یافته توسعه يهارکشودر  هممهاجرت پدیده 

 ماهیتو  عنو مادارد؛ ا دجوو توسعه لحادر  يهارکشو
 اركمد شتریب ل،حاینا با. ستا وتمتفا هارکشوآن در 
 يهاوهگر یگراز د بیش ننااجو که ستاز آن ا حاکی
 Rostamalizadeh et( هنددمی  تمهاجر به تن ،سنی
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al., 2013 .(اي است که در ایران به یک مهاجرت پدیده
بدیل شده و بسیاري از روستانشینان با ترك امر عادي ت

در سال  .شوندزادگاه خود راهی شهرهاي بزرگ می
نفر ساکن  625هزار و  730و  ونیلیم 20معادل  1395

 772معادل  1390اند که نسبت به سال در روستاها بوده
 تیدرصد جمع 2 زانیمبه یعنینفر  383هزار و 

 Statistical Center of( است افتهی کاهش ییروستا

Iran, 2017(. 
هاي غربی عنوان یکی از استانبه لرستان استان

باشد درصد می 9/15داراي نرخ بیکاري  کشور،
)Statistical Center of Iran, 2018 که در مجموع (

-درصد جمعیت آن را روستاییان تشکیل می 38حدود 
قابل  يکشور نیانگیبا م سهیدر مقا زانیم نیکه ا دهند

را  ییروستا تیجه است و ضرورت توجه به حفظ جمعتو
کل  زانیم 95سال  يبر سرشمارنابکند. یم شتریب

هزار  2روستا است که  415استان سه هزار و  يروستاها
 یخال زیآن ن يروستا 430سکنه و  يروستا دارا 985و 

استان  ییو روستا يشهر تیجمع سهیاز سکنه است. مقا
 دهدینشان م 95و  90ل سا يلرستان در دو سرشمار

نسبت  95سال  ياستان در سرشمار ییروستا تیجمع
 افتهینفر کاهش 520هزار و  53 زانیبه م 90به سال 

 . )Statistical Center of Iran, 2017( است
و در  ستارو رکا وينیر ،ستااز رو انمهاجر وجخر با
 باعث مرا همینو  یابدمی کاهش ستاییرو تولید ،نتیجه

 ،ترتیببدین. ددگریکار م وينیر برانابر يلگوا دیجاا
از  محیط ایرز ،ماندمی زبا ساسیا لتحواز  ستارو
-یم تخلیه) ستاییرو گررکازا (از جمله تحول يهاونیر

 بین فضایی دلتعا ،ستاییرو شدید يهاتمهاجرشود. 
و  ییاشهرگرو  ندزمی برهمرا  يشهرو  ستاییرو حیانو

 ستا یندافر ینا رزبا دنمو یزن شهرها یۀرویب شگستر
)Mekaneiki & Ghalibafan, 2003 .( که ملیاعواز 

 ننااجو ريماندگا معد ،ستاییرو اريناپاید باعث
شود، یم ستاییرو يهامحیط پایین بیتاجذو  ستاییرو

 يهاشاخصاست.  انیرا ستاییرو معاجودر  پایینرفاه 
از  يترنییپا ضعیتدر و انیرا ستاییرو جامعۀرفاه 
 که دشومی سبب مرا همیندارد و  ارقر يشهر جامعۀ
 شتهاند ادفرا ايبررا  زمال يهابیتاجذ ستاییرو مناطق
 ).Rostamalizadeh & Saliani, 2012(باشد 

کاستن آثار  يبرا یمختلف يها و راهبردهااستیس
در  یزندگ يازهایمشکالت و پاسخ به ن نیا یمنف

در حال  يکشورهادر  ییو روستا يشهر يهاسکونتگاه
گرفته شده است  شیدر پ رانیتوسعه و از جمله ا

)Rezvani et al., 2009.( نیا یاما با وجود تمام 
 ییاز مناطق روستاي اریراهکارها، باز هم امروزه در بس

بهبود  يمختلف در راستا راتییتغ جادیا رغمیکشور، عل
وجود دارد.  ییروستا يهاهنوز مهاجرت ،یزندگ تیفیک

بر  شتریب دیمسأله را در تأک نیعمده ا لیبتوان دل دیشا
و  انییروستا یزندگ تیفیک یرفاه در بررس ینیبعد ع

دانست. با توجه  یهنو ذ یفیک يهانپرداختن به شاخص
ها با تیافراد جامعه فهم خودشان را از واقع نکهیبه ا

آورند و با استفاده یدست مخود به یذهن ریتوجه به تفس
-یها و رفتار خود را سامان مقضاوت ریفساز همان ت

 دیام« ،»ياحساس شاد«مانند  نیذه يهادهند، شاخص
، »تیاحساس محروم« ،»تیاحساس امن« ،»ندهیبه آ

 »یاعتماد اجتماع«و  »یو ســرزندگ یاحساس شادکام«
-شاخص نیترجمله مهم از یکم يهادر کنار شاخص

را  یاعتوانند احساس رفاه اجتمیهستند که م ییها
 ،گرید ي). از سوEllis ,2016( مورد سنجش قرار دهند

مورد غفلت  یکه در رفاه ذهن ییهااز جنبه یکی
بر حسب  ژهیوقرارگرفته است نقش بعد مکان، به

ساختار  باشد.یموجود در شهر و روستا م يهاينابرابر
متفاوت  از مناطق  ییمناطق روستا یو اجتماع ياقتصاد

 يساختار بیبا معا ییروستا يهااست. اقتصاد يشهر
محدود  یمحدود بازار کار، دسترس يهمچون فرصت ها
و آموزش و پرورش و .... روبرو  یبه خدمات بهداشت

در کنار این  .)Shucksmith et al., 2009( هستند
جامعه،  تیهمچون حما ییایاز مزا ها روستاهامحدودیت

وت متفا يهايگذارو ارزش ستیزطیاثرات مثبت مح
 که )Ray  & Ward, 2006( برخوردارندنسبت به شهرها 

توانند بر تفاوت ذهنی ساکنین شهري و روستا هر دو می
 تاثیرگذار باشند. 

و شناخت عوامل موثر بر رفاه از  یبررس ،نیبنابرا
اوالً، به درك   ،یرفاه ذهن يهاداده لیتحلویهتجز قیطر

که با  ج،یرا وگسترش نگاه تیاز مفهوم مطلوب يترجامع
درآمد و فراغت  ریمعدود نظ یآن به عوامل یوابستگ انیب

ورزد، یاثرگذار بر آن غفلت م یعوامل احتمال ریاز سا
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بر اساس  ،اً ی)؛ ثانBarbosa et al., 2015( کندیکمک م
 نییتب قیگذاران را از طراستیتوان سیشناخت م نیا

 يازسکه بر اساس آن بتوان با حداکثر یتوابع ارزش
پندارند، یها آن را رفاه متر به آنچه انسانکینزد یتیکمّ
 بررسی ،نیکرد. بنابرا دوارتریها اماستیس یاثربخش بر

-برنامه به تواندمی روستاییجوانان  یذهن رفاه وضعیت
 رایطـش تا یانیکندشا کمک گذارانسیاست و ریزان
 توجه مورد خود هايبرنامه در روستایی را جوامع رفاهی

 رفاه سطح ارتقاي جهت در که فعالیتی هر. دهند قرار
 نتایج ،گیرد صورت روستایی خانوارهاي و روستاها
منتفع  آناز  جامعه کل که داشت دـیخواهـپ در مثبتی

حاضر آن است که  قیهدف از تحق ،نیخواهد شد. بنابرا
شهرستان  ییجوانان روستا یرفاه ذهن زانی: مابدیدر

 یبر رفاه ذهن یزه است؟ چه عواملخرم آباد تا چه اندا
جوانان  یرفاه ذهن ایمؤثر است؟ آ ییجوانان روستا

 دارد؟ ریآنان در روستا تأث يبر  ماندگار ییروستا
 
 قیتحق اتیبر ادب يمرور

١یسازمان بهداشت جهان عنوان سالمت روان را به 
کند که یم فیتعر یروان يهايماریاز ب ییرها تیوضع

خود را کامل کند،  یازد تا زندگسیفرد را قادر م
را در  تیو رضا يکند و شاد یرشد خود را عمل لیپتانس

 ,Keyes & Annas( تجربه کند یزندگ ریطول مس

عنوان در حال حاضر به یرفاه ذهن ن،یعالوه بر ا ).2009
 يماریخود و مستقل از ب يدر راستا کپارچهی ندیفرا کی

است و  ياز شاد شتریب یشود. رفاه ذهنیدرك م یروان
و  ییشامل مفهوم رشد به سمت توسعه مطلوب، شکوفا

 باشد یدشوار م طیدر شرا یحت يریانعطاف پذ
)Hefferson & Boniwell, 2011.( به حالت  یرفاه ذهن

-ینشان م نیاشاره دارد؛ ا یو عاطف یمثبت سالمت روان
به  یو عاطف یفرد قادر به عملکرد شناخت کیدهد که 

 ،نیاست. بنابرا افتهیه سازنده و تحقق است ک ياوهیش
 )Seligman, 2011است ( يساختار چند بعد کیرفاه 

احساس  ایاز فقط داشتن حال خوب و  شیکه شامل ب
 قیاست. عالوه بر احساسات مثبت، رفاه از طر یخوشحال

از  تیمعنادار و رضا یتوسعه مطلوب، داشتن زندگ

                                                                                  
1. World Health Organization 

و  یستگیاستقالل، شا يانسان برا یاساس يازهاین
رفاه ). Ryan & Deci, 2000( دیآیدست مبه یوابستگ

 یو مؤثر فرد از زندگ یشناخت یابیعنوان ارزشبه یذهن
فقدان توافق  رغمیاست. عل دهخودش در نظر گرفته ش

 یطور کلبه یدو بعد اصل ،یدر مورد تعداد ابعاد رفاه ذهن
از  تیرضا يمعناکه به یاند: بعد شناختشناخته شده

و  ندیکه به احساسات خوشا یاست و بعد عاطف یدگزن
 نیبرا ).Diener et al., 2005(افراد اشاره دارد  ندیناخوشا
است که  نیا است تأملقابل  نجایکه ا یپرسش ،اساس

 متصور شد.  یرفاه ذهن يتوان برا یرا م ییهاچه شاخص
 يشده برا یطراح يهااسیتعداد مق ،حال حاضر در
-است و شاخص شیدر حال افزا یذهن رفاه يریگاندازه

از محققان همچون  ياریبس ياز سو یمختلف يها
 ،ینیبخوش ،يعزت نفس، خودکارآمد ،يریپذانعطاف

ادراك و تصورات در مورد  ،يدواریام ،یاز زندگ تیرضا
 یاجتماع یکپارچگیو  یو معنا در زندگ یحس وابستگ

)Parkinson 2008( دبیات ادر  . در نظر گرفته شده است
بعدي براي سنجش مربوط به رفاه ذهنی، ساختار چند

 ;Ryff & Singer, 1989رفاه ذهنی پیشنهاد شده است (

Keyes, 2002; Fen at al, 2013 ساختار، رفاه ). در این
ذهنی با استفاده از پنج بعد معنادار: کارایی شناختی، 

-عزت نفس، هوش اجتماعی، هوش هیجانی و انعطاف
شود. با توجه به اینکه ابعاد این مدل می پذیري سنجیده

یی همچون چین، هند و سنگاپور نیز ایچند کشور آسدر 
استفاده یابی شده است، در مطالعه حاضر مورد اعتبار

یک از این ابعاد پنجگانه تعریف در ادامه، هر. قرار گرفت
 :شده است

 یستگیو شا یشناخت يها: به مهارتیشناخت ییکارا
دهد تا جهان را به یدارد که به فرد امکان ماشاره  يفرد

موثر  ماتیدرك کند و بتواند تصم نانهیبواقع ياوهیش
اتخاذ کند و شامل  یزندگ يدادهایرو تیریمد يبرا

گرفتن  ییتوانا ،یتفکر واضح، تفکر منطق ییتوانا
 ,Keyesباشد (یار بودن میخوب و هوش ماتیتصم

2002.( 
و  یکل یابیده ارزدهننفس: عزت نفس نشان عزت

 نکهیفرد در مورد ا میفرد از ارزش خود است. تصم یذهن
 ,Hewittداشته باشد ( ینسبت به خودش چه نگرش

 یزندگ تیفیمربوط به درك افراد از ک نیا ).2009
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عنوان (به یشناخت یابیتواند شامل ارزیآنهاست که م
(همچون  یاحساس يها) و واکنشیاز زندگ تیمثال رضا

  ).Du et al, 2017باشد (مثبت)  ریثات
-ها، مهارتیستگیاز شا يا: مجموعهیاجتماع هوش

خود،  انیاست که به درك و ب یاجتماع يها و رفتارها
ها، و ارتباط با آنها و مقابله با درخواست گرانیدرك د

 ).Bar-On, 2012کند (یمشکالت و فشار روزانه کمک م

 کیمنجر به  ،تیدر نها یو اجتماع یعملکرد موثر عاطف
 شود. یم یروانشناخت یحس کل

فرد در درك، فهم،  یی: اشاره به توانایجانیه هوش
 ییاحساسات دارد که شامل توانا تیریاستفاده و مد

ها و آن نیب زیو تما گرانینظارت بر احساسات خود و د
تفکر و عمل است  تیهدا ياستفاده از اطالعات برا

)Shaheen & Shaheen, 2016 .( 
 یتیشخص یژگیو کی يریپذ: انعطافيریپذانعطاف

تواند با یفرد م زانیدهد چه میاست که نشان م
روبرو شود و در مورد مشکالت و  طیدر شرا راتییتغ

 ,Landstra et al( خالقانه و فکر کند يهابه راه فیوظا

2013.( 
  یکننده رفاه ذهننییعوامل تع

گذار بر رفاه ریتأث يرهایمتغ نیتربه مهم ،ادامه در
مربوط  یمطالعات قبل Larson. شودپرداخته می یذهن

ساله خالصه کرد و  30دوره  کی یرا ط یبه رفاه روان
 تیخاطرنشان ساخت که ساختار به شدت با وضع

-یو عوامل اجتماع يعملکرد تیوضع ،یکیزیسالمت ف
درآمد، سطح  ل،همراه است، از جمله اشتغا یدموگراف

 ,.Iwasa et al( یتعامل اجتماع و درجه التیتحص

 نیب يرابطه قو حیمختلف در توض نیمحقق ).2006
سلسله مراتب  ياز تئور یو رفاه ذهن ياقتصاد تیوضع

 تیوضع ياهیاثر حاش نطوریکنند و همیمازلو استفاده م
 شیعنوان درآمد و ثروت افزابه یبر رفاه ذهن ياقتصاد

اند دد نشان دادهمطالعات متع ).Diener, 2000( ابدییم
که از در دسترس بودن غذا، مسکن،  ییکه خانوارها

دارند،  یتیپوشاك نارضا ایو  یبهداشت، خدمات سالمت
اند را گزارش کرده نییپا یرفاه ذهن یطور قابل توجهبه
)Fuentes & Rojas, 2001; Diener, 2000 .(تیوضع 

افراد  یبر رفاه ذهن تواندیاست که م يریمتغ یشغل
 یمدت یرابطه طوالن يکاریکه ب يطورگذار باشد، بهریثتأ

تر نییو سطح پا یو مشکالت سالمت ذهن یبا رفاه ذهن
 ).Evans & Repper, 2000دارد ( یاز زندگ تیرضا

 یبر رفاه ذهن رگذاریتأث يرهایمتغ گریهم از د تیجنس
 میاز عال يرنرخ باالت یتوجهطور قابلاست. زنان به

و اضطراب را  یشترك همچون افسردگم یاختالالت روان
کمتر روشن است  تیاما اثر جنس ،نسبت به مردان دارند

مطالعات  شتری. بدیآیم یکه صحبت از رفاه ذهن یزمان
 اندرا نشان داده یتیاز تفاوت جنس یمدارك کم

)Helliwell, 2003ننشا تتحقیقا برخی ،). همچنین 
و  هستند يترباال هنیذ هفاداراي ر متاهل ادفرا هنددمی

 هنیذ هفار هاهبیو یا هامطلقهو  یندمجراز  بیش نیشاا
). Modiri & Azad Armaci, 2013د (ـکننمی ارشگزرا 

اکثر مطالعات از رابطه مثبت میزان تحصیالت با رفاه 
). ارتباط Dolan et al., 2008کنند (ذهنی حمایت می

هاي بین سن و رفاه ذهنی نیز پیچیده است. پیمایش
شکل را بین رفاه و سن یافت  Uزرگ معموال رابطه ب

هاي باالتري از رفاه تر نمرهاند. افراد جوان تر و مسنکرده
ذهنی را نسبت به افراد درسطح متوسط سنی گزارش 

کنند اگرچه رفاه ذهنی در بین افراد خیلی مسن می
). Blanchflower and Oswald, 2008یابد (کاهش می

هاي در درآمد با رفاه ذهنی و بیمارينابرابري مخصوصاً 
). نابرابري در Pickett et al., 2006روانی ارتباط دارد (

هاي ذهنی ارتباط دارد و هر کشوري با شیوع بیماري
هاي پایینی در رفاه ذهنی دارند مردم آن کشور، نمره

)Alesina et al, 2004 ،از  يشواهد). همچنین
در قالب داوطلبانه  تیه حمایوجود دارد که ارا ینظرسنج

همراه باشد.  ذهنیاز رفاه  يممکن است با سطح باالتر
 ,Greenfield and Marks( مطالعه نتایجعنوان مثال، به

مثبت  راتیکه مشارکت داوطلبانه با تأث نشان داد )2004
 است. همراه  یدر زندگ شتریبداري یو معن

دهد، شواهد یکه مطالب فوق نشان م همانطور
و  اجتماعی-يدر رابطه با اثر عوامل اقتصاد يادیز یتجرب

وجود دارد. اما در  یبر رفاه ذهن یتیشخص يهایژگیو
به خود جلب  يتوجه کمتر ییایعوامل جغراف انیم نیا

-یدر حال نیا). Schwanen & Wang, 2014(کرده اند 
وجود  ییایافاز عوامل جغر ياگسترده فیکه ط ستا

 رگذاریافراد تاث یرفاه ذهن نزایتواند بر م یدارد که م
منطقه،  تیتوانند شامل محرومیعوامل م نیباشد. ا
به  یدسترس ،یبه خدمات و امکانات رفاه یدسترس
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 ،یطیمحستیو خطرات ز یآلودگ عت،یسبز و طب يفضا
مرتبط با  یاجتماع مسایلاز  ییهاو جنبه یمنیجرم و ا
 Brereton et al., 2011; Schwanen( اشندبیمکان م

and Wang, 2014.( يهااز جنبه ییمناطق روستا 
متفاوت از مناطق  ستیزطیو مح یاجتماع ،ياقتصاد

رود منجر به تفاوت در یهستند که انتظار م يشهر
). Phimister et al., 2000( شود یرفاه ذهن زانیم

 يهاتر و فرصتنییبه درآمد پا لیتما ییمناطق روستا
 نیدر ا یآموزش يهافرصت شتریدارند، ب ياشتغال کمتر

 ینقل عموموبه حمل یو دسترس هستندمناطق محدود 
 ,.Brereton et al( است فیضع یو خدمات بهداشت

2011; Smith et al., 2008(که مناطق ی. در حال
تواند محروم باشد، اما آنها یم طیشرا نیدر ا ییروستا

 یو همبستگ یاجتماع هیاز سرما ياغلب از سطوح باالتر
نرخ جرم کمتر و  يباشند و دارایبرخوردار م یاجتماع
در  یحیتفر امکاناتو  ،یعیطبطیبه مح شتریب یدسترس

 طیمرتبط با مح یطیمح يهاباز و فقدان استرس يفضا
 Onyx and Bullen, 2000; Scottish( باشندیم يشهر

Government, 2012.( 
ت در تفاو نیا ایکه آ دیآیم پیشسوال  نیا ،نیبنابرا

رفاه  يهادر تفاوت يو ماد یاجتماع ،یطیمح طیشرا
شود. در یمنعکس م ییو روستا يشهر نیساکن یذهن
در  یاز رفاه ذهن يمطالعات سطح باالتر یبرخ کهیحال

 ,.Shucksmith et al(د ندهیرا  نشان م ییمناطق روستا
2009; Knight & Gunatilaka, 2010; Davern & 

Chen, 2010 .(ندکنیالگو مخالفت م نیبا ا گرید یبرخ 
 يمناطق شهر انیدر م یاند که رفاه ذهنو نشان داده
 Millward and Spinney, 2013; Murray)(باالتر است 

et al., 2004ییایاختالف جغراف چیه زین گرید يا) و عده 
 . مطالعات)Best et al, 2000( اندنداده صیرا تشخ

در سالمت  ییروستا-يتفاوت شهر یالمللنیب یقیتطب
-ییروستا ایاثرات متقابل جغراف یمل اسیدر مق یذهن
دهد. در ینشان م يرا با سطوح توسعه اقتصاد يشهر

شهروندان  انیم یدر حال توسعه رفاه ذهن ياقتصادها
توسعه  يکه در کشورها یحالدر ؛است شتریب يشهر

از مناطق  شتریب ییدر مناطق روستا یرفاه ذهن افتهی
 Easterlin et al, 2011; Shucksmith et(ست ا يشهر

al., 2009.( از حوزه  يارتباط شواهد نیدر ا ،نیهمچن
 یروان يهایشانیوجود دارد که سطوح پر یسالمت عموم

 يشهر یاغلب در نواح یسالمت روان يهاو نرخ اختالل
 یزندگ که شنهادیپ نیبه اد شو یاست و منجر م شتریب

است، اما  ریفق یسالمت ذهندر مقابل  يسپر ییروستا
 ,.Weich et alاست ( دهیچیپ نجایشواهد در ا مجدداً

2006; Verheij et al., 2008 .( 
بنابراین، تفاوت رفاه ذهنی بین ساکنین شهري و 

تواند به مهاجرت از روستا به شهر و یا روستایی می
 ءتقاار ه،فار دیجاا رمنظوبه شتالبالعکس منجر گردد. 

 افهدا جملهاز  بهتر ندگیز به یابیستو د معیشت
از  ارفر براي ادفرا ،رویناز امیباشد.  بشر جتماعیا

و  خویش محل سکونتدر  دوـموج يتنگناهاو  تمشکال
 يفضا خوشبختی بهاز  رداريبرخو ،همچنین

 shamsoddini andمیکنند ( تمهاجر یگرد سکونتگاهی

Gorjian, 2010.( 
Erlinghagen )2011که مهاجران  دهد) نشان می

روستایی بعد از مهاجرت ارزیابی بهتري از موقعیت 
 Bartram (2013, 2015) خودشان دارند. نتایج تحقیق

ی ر کلطوها بهدر مورد مهاجرین در اروپا نشان داد که آن
، عبارت دیگرنسبت به قبل از مهاجرت شادتر هستند. به

ین مهاجرت رفاه ذهنی آنها را افزایش داده است. در هم
ز به این نتیجه رسید که بسیاري ا Melzer (2011)راستا 

کنند. افراد براي دستیابی به رفاه ذهنی مهاجرت می
نیز نشان داد که  Stillman et al. (2015)نتایج تحقیق 

ي بسیاري از مهاجرین بعد از مهاجرت رفاه ذهنی بیشتر
 نیز در مطالعه خود Switek (2016)اند. را گزارش کرده

ی هاي مهاجرین روستایکند که یکی از انگیزهن میبیا
 دستیابی به رفاه ذهنی بیشتر در مکان دیگر است. 

انجام  قاتیضر با توجه به تحقدر مطالعه حا ،نیبنابرا
 ي، عوامل اقتصاد ،یتیجمع يهایژگیو ریشده، تأث

 یبر رفاه ذهنو عوامل جغرافیایی  یعوامل اجتماع
ر گرفت. با توجه به موارد قرا یمورد بررس انیپاسخگو

 قیتحق نیا يکه برا یاشاره شده، در چارچوب مفهوم
 در يگاربه ماند لیو تما یشده است، رفاه ذهن یطراح

وابسته فرض شده است (شکل  ریروستا به عنوان متغ
عوامل  ،یتیجمع يهایژگیو يرهای) و متغ1شماره 
 مستقل يرهایعنوان متغبه یو عوامل اجتماع ياقتصاد

 اند.در نظر گرفته شده
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 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 
 

 روش تحقیق
 يهاپژوهش  عنواز  فهد نظراز  هشوپژ نیا

 رهایمتغ لکنتر زانیو م تیو اهم جهاز نظر در دي،بررکا
ها داده ياز نظر گردآور ،یدانیم يهااز نوع پژوهش

-یفیها از نوع توصداده لیتحل هویو از لحاظ ش یشیمایپ
 هیبوده است. جامعه آماري این تحقیق را کل یهمبستگ

آباد ساله شهرستان خرم 24 ات 15 ییجوانان روستا
)1058 (N=دهند. حجم نمونه با استفاده از  یم لیتشک

شد. جهت  نیینفر تع 281و مورگان  یجدول کرجس
 ياوشهخ يریگاز روش نمونه قیتحق يهاانتخاب نمونه

طوري که ابتدا از میان ؛ بهاستفاده شد يارحلهسه م
آباد، دو بخش مرکزي و پاپی چهار بخش شهرستان خرم

انتخاب شدند. سپس، از میان دوازده دهستان این دو 
شش  یصورت تصادف، بهآبادخرمشهرستان  بخش

آبادي این  182و در مرحله دوم، از میان  دهستان
انتخاب  یصورت تصادفها بهندرصد از آ10ها دهستان

 يمنتخب اعضا يروستا هجده نیاز بین ا ،شدند. سپس
 ی ساده مشخص شدند. تصادف يگیرنمونه با روش نمونه

پژوهش پرسشنامه بود.  نیها در اداده يابزار گردآور
این پرسشنامه شامل سه قسمت اصلی به شرح زیر بود: 

تماعی، هاي فردي، اجالف) سواالت مربوط به ویژگی
اقتصادي و جغرافیایی جوانان روستایی؛ ب) سواالت 

پرسشنامه مربوط به بررسی رفاه ذهنی: در این بخش 

مورد استفاده قرار گرفت  Fen et al. (2013)استاندارد 
 5عزت نفس ( یبررسکه رفاه ذهنی را در پنج بعد 

 10( ی)، هوش احساسهیگو 6( ی)، هوش اجتماعهیگو
 یشناخت یی) و کاراهیگو5( يریپذ)، انعطافهیگو
سوال  10دهد)؛ ج) مورد سنجش قرار می )هیگو5(

محقق ساخت جهت سنجش تمایل جوانان روستایی 
اي. گزینه 5براي ماندن در روستا در قالب طیف لیکرت 

 رختیادر ا پرسشنامه ،ییامحتو ییروا سنجش رمنظوبه
و  یعلوم اجتماع يهارشته ناـمتخصصاز  نفرهفت 
و بر اساس نظرات و  قرار گرفت ییروستا توسعه

عمل پیشنهادهاي آنان اضالحات الزم در پرسشنامه به
کرونباخ  ياز آزمون آلفایی ایپا نییتع منظوربه آمد.

شده براي . مقدار ضریب آلفاي محاسبهشد استفاده
تا  78/0هاي مختلف پرسشنامه بین متغیرهاي بخش

مناسب آن براي محاسبه شد که بیانگر اعتبار  92/0
 یفی(توص يمحاسبات آمار ،سپسهاست. گردآوري داده

-هانجام شد. ب SPSS) با استفاده از برنامه یو استنباط
و در  اریو انحراف مع نیانگیاز م یفیتوص لیمنظور تحل
و  یاز آزمون همبستگ زین یاستنباط لیبخش تحل

 استفاده شد. چندگانه ونیرگرس لیتحل
 
 
 

 رفاه ذهنی

اضی، وضعیت اشتغال، میزان ارعوامل اقتصادي: 
 میزان درآمد، فاصله از شهر 

ستگی اعتماد اجتماعی، همبعوامل اجتماعی: 
ضویت در شبکه ع، اجتماعی، مشارکت اجتماعی

 استفاده از اینترنت،هاي اجتماعی، مراجعه به شهر، 
   

هل، جنس، سن، تحصیالت، تآفردي: ویژگی هاي 
 تعداد فرزندان، وضعیت سالمتی

 

تمایل به 
ماندگاري 
 در روستا

 عزت نفس

 هوش اجتماعی

 هوش احساسی

 انعطاف پذیري

 کارایی شناختی

عوامل مکانی: دسترسی به آموزش، دسترسی به خدمات 
بهداشتی، دسترسی به حمل و نقل، دسترسی به امکانات 

 ی به فضاي سبزتفریحی، دسترس
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 هایافته
 کشاورزان يفرد يهایژگیو

نشان داد  جوانان روستاییدر توزیع فراوانی جنسیت 
نفر از آنان مرد و  124جوان مورد نظر  281که از بین 

دهد. از لحاظ وضعیت نفر از آنان را زن تشکیل می 157
ها نشان داد سالمتی نیز، تمام جوانان سالم بودند. یاقته

باشند. ینفر متأهل م 103نفر از جوانان مجرد و  178
 281دست آمده از مجموع همچنین، بر اساس آمار به

نفر  98نفر داراي تحصیالت ابتدایی،  12نفر پاسخگو، 
نفر داراي مدرك دیپلم و فوق  126داراي مدرك سیکل، 

نفر داراي  7نفر داراي مدرك لیسانس و  38دیپلم، 
درصد از جوانان  87اند. مدرك باالتر از لیسانس بوده

-ها داراي شغل میدرصد آن 13تند و تنها بیکار هس
 باشند.  

 ییجوانان روستا یرفاه ذهن زانیم یبررس
پس  ،ییجوانان روستا یرفاه ذهن زانیم یبررس يبرا

و  نیکمتر نیها، حد فاصل بهیگو ياز جمع جبر
دست آمده محاسبه و به سه دسته به ازیامت نیشتریب

ها نشان داد یبررسشد.  يطبقه بند ادیکم، متوسط و ز
در حد  ییاکثر جوانان پسر روستا یرفاه ذهن زانیکه م

 ).1بود (جدول نییپا
 

جوانان پسر  یرفاه ذهن زانیم یفراوان عیتوز -1جدول 
 ییروستا

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان رفاه ذهنی
 2/13 2/63 79 )96-113کم (

-130متوسط (
113( 

29 7/23 3/76 

 100 2/13 16 )130-147زیاد (
)57/0 ,  SD=89/120M=             ( 
 
 

دهد، ی) نشان م2جدول ( يها افتهیگونه که همان
 نییدر حد پا ییزنان روستا تیاکثر یرفاه ذهن زانیم

 بود.
 
 
 
 
 
 

دختران جوانان  یرفاه ذهن زانیم یفراوان عیتوز -2جدول 
 ییروستا

درصد  درصد فراوانی میزان رفاه ذهنی
 تجمعی

 4/25 1/65 102 )96-113کم (
-130متوسط (
113( 

40 4/25 5/90 

 100 5/9 15 )130-147زیاد (
 

بر حسب  ییجوانان روستا نیدر ب یرفاه ذهن یبررس
 تیجنس

جوانان مقایسه میانگین رفاه ذهنی منظور به
 یتنیوااز آزمون من ،یی در دو گروه جنیستیروستا

 ). 3استفاده شد (جدول 
 

در دو  ییجوانان روستا یرفاه ذهن نیانگیم سهیمقا -3جدول 
 یستیگروه جن

میانگین  جنسیت ابعاد
 رتبه اي

Z S 

 عزت نفس
 73/43 زن

297/3- 001/0 
 05/63 مرد

هوش 
 احساسی

 19/45 زن
574/2- 010/0 

 63/60 مرد
هوش 
 اجتماعی

 60/46 زن
969/1- 049/0 

 30/58 مرد
انعطاف 
 پذیري

 71/49 زن
574/0- 566/0 

 14/53 مرد
کارایی 
 شناختی

 40/47 زن
 97/59 مرد 110/0 -600/1

         
 نیانگیم سهیمقا یبررس يبرا یتنیواآزمون من جینتا

نشان  یستیدر دو گروه جن ییجوانان روستا یرفاه ذهن
ابعاد عزت نفس، هوش دختر و پسر از لحاظ داد، جوانان 

ا تجربه ر يفاوت معناداراحساسی و هوش اجتماعی ت
متغیرها کمتر از سطح  نیا يبرا P-valueاند. مقدار کرده
دهد تفاوت میدرصد است و نشان  5داري معنی

معناداري بین رفاه ذهنی جوانان دختر و پسر وجود 
دارد. جوانان پسر روستایی در رابطه با ابعاد عزت نفس، 
هوش احساسی و هوش اجتماعی داراي میانگین باالتري 

 داري وجود نداشت. بقیه موارد اختالف معنی بودند. در
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 بررسی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی جوانان روستایی
 مستقل تحقیق تأثیر متغیرهاي بینی پیش منظوربه

 گام از رگرسیون گام به رفاه ذهنی جوانان روستایی بر

 ورود از دهد پساستفاده شد. تحلیل رگرسیون نشان می

متغیرهایی (درآمد، سطح تحصیالت، وضعیت سالمتی، 
وضعیت اشتغال، فاصله از شهر، میزان زمین دیم، 
دسترسی به امکانات بهداشتی، همبستگی اجتماعی، 

 که دسترسی به امکانات تفریحی و دسترسی به آموزش)

هشت متغیر  بودند، شده دارمعنی تحلیل همبستگی در
هشت  تا و تحلیل رگرسیون انددر این معادله باقی مانده

) در Rرفت. مقدار ضریب همبستگی چندگانه ( پیش گام
-به 664/0و ضریب تعیین برابر   815/0گام هشتم برابر 

 ).4دست آمد (جدول 
 

 یضرایب تعیین متغیرهاي تاثیرگذار بر رفاه ذهن -4جدول 
 ییجوانان روستا

ضریب  متغیر گام

 Rهمبستگی 

ضریب 

 R2تعیین 

 152/0 391/0 درآمد 1

 202/0 450/0 وضعیت اشتغال 2

دسترسی به خدمات  3

 بهداشتی

521/0 271/0 

 383/0 695/0    همبستگی اجتماعی 4

دسترسی به مکانات  5

 تفریحی

678/0 456/0 

 586/0 623/0 وضعیت سالمتی 6

 603/0 777/0 سطح تحصیالت 7

 664/0 -815/0 فاصله از شهر 8

 
 
 
 
 
 
 

رفاه  براي گام به گام چندمتغیره رگرسیون تحلیل -5جدول 
 مستقل متغیرهاي توسط ذهنی

متغیرهاي 
 مستقل

ضریب 
غیراستاندارد 

)B( 

ضریب 
استاندارد 

)ß( 
آماره 

t 

سطح 
معنی 
 داري

 000/0 20/3 513/0 389/0 درآمد
وضعیت 
 اشتغال

325/0 509/0 83/3 001/0 

دسترسی به 
خدمت 

 بهداشتی

205/0 407/0 31/4 001/0 

همبستگی 
    اجتماعی

214/0 388/0 74/2 000/0 

دسترسی به 
امکانات 
 تفریحی

253/0 380/0 87/2 000/0 

وضعیت 
 سالمتی

315/0 376/0 40/3 001/0 

سطح 
 تحصیالت

148/0 330/0 66/2 002/0 

 000/0 46/4 276/0 278/0 فاصله از شهر
عرض از مبدأ 

)a( 
211/3 - 30/3 000/0 

 
 يرهاینشان داد که متغ ونیرگرس لیتحل جینتانتایج 

 تیوضع ،یسالمت تیوضع الت،یدرآمد، سطح تحص
دسترسی به خدمات بهداشتی، اشتغال، فاصله از شهر، 

در همبستگی اجتماعی و دسترسی به امکانات تفریحی 
وابسته  ریمتغ راتییدرصد از تغ 66مجموع توانسته اند 

 یبه عواملمربوط  راتییتغ ری. ساندینما نییرا تب قیتحق
مورد مطالعه قرار نگرفته است. با  قیحقت نیاست که در ا

)، معادله رگرسیونی برابر است 5توجه به نتایج جدول (
 با:

Y= 211/3  + 389/0  X1 + 325/0  X2 + 205/0 X3 + 

214/0 X4 + 253/0  X5+ 315/0  X6 + 148/0 X7 

+278 X8 

Y  :ییجوانان روستا یرفاه ذهن، 
X1 : درآمد، زانیم 

: X2 اشتغال، تیعوض 
: X3دسترسی به خدمات بهداشتی، 

: X4 همبستگی اجتماعی، 
: X5 دسترسی به امکانات تفریحی، 
: X6 یسالمت تیوضع، 
: X7 الت،یسطح تحص  
: X8.فاصله از شهر 
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شود ی) مشاهده م5حاصل از جدول ( جیبر اساس نتا
 ریاز سا شیب) =513/0Bدرآمد ( زانیم ریکه متغ

گذارد و  یم ریتأث ییجوانان روستا ینبر رفاه ذه رهایمتغ
دسترسی به  ،اشتغال تیوضع يرهایبعد از آن متغ

دسترسی به ، همبستگی اجتماعی، خدمات بهداشتی

و  التی، سطح تحصیسالمت تیوضعامکانات تفریحی، 
 .  رندیگیفاصله از شهر قرار م

بررسی اثر رفاه ذهنی بر تمایل به ماندگاري جوانان در 
 روستا
 اب ییجوانان روستا یرفاه ذهن رابطه یبررس يبرا
 رمنیاسپ یها در روستا از آزمون همبستگآن يماندگار

 استفاده شد.
 

 بین رفاه ذهنی و ماندگاري در روستا همبستگی تحلیل -6جدول  
 در روستا يماندگار رفاه ذهنی   

ضریب همبستگی 
 اسپیرمن

 

 **Correlation Coefficient 000/1 130/0 رفاه ذهنی

Sig. (2-tailed) - 002/0 
N 281 281 

 Correlation Coefficient 301/0** 000/1 ماندگاري در روستا
Sig. (2-tailed) 002/0 - 

N 281 281 
 معنی دار است 01/0**. همبستگی در سطح 

 
دهد، ی) نشان م6جدول ( يهاافتهیگونه که همان

 ییجوانان روستا یفاه ذهنر نیب يرابطه مثبت و معنادار
عبارت در روستا وجود دارد. به يبه ماندگار لیو تما

 يشتریب یاز رفاه ذهن ییهرچه جوانان روستا گر،ید
ماندن در روستا  يبرا يشتریب لیبرخوردار باشند تما

 دارند. 
 يریگجهینت

 ییجوانان روستا یرفاه ذهن زانیم یبررس جینتا
 تیسالمت روان اکثر ای ینشان داد که سطح رفاه ذهن

دهد ینشان م افتهی نیقرار داشت. ا نییجوانان در حد پا
از  تیو رضا یاحساس شادکام ییکه جوانان روستا

 جیتوسط نتا افتهی نیخود ندارند. ا طیو مح یزندگ
 Ghadiri masom et al (2012) ،Barbosa et قاتیتحق

al (2015)  شود.یم دییتأ 
در  يجوانان به ماندگار لینشان داد که تما جینتا

جوانان رفتن به  ،گریعبارت دباشد. بهیم نییروستا پا
 جیدهند. نتایم حیشهر را بر ماندن در روستا ترج

 Rostamalizadeh et alانجام شده توسط  قاتیتحق

(2013) ،Ghadiri masom et al  (2012)  وAngo et al 

 ییستاجوانان رو لیدهد که تمایم ننشا زین  (2014)
 است.  نییدر روستاها پا يماندگار يبرا

تفاوت  یبررس يبرا یتنیواآزمون من جینتا عالوه،هب
نشان داد،  تیبر حسب جنس ییجوانان روستا یرفاه ذهن

جوانان دختر و پسر از لحاظ ابعاد عزت نفس، هوش 
را تجربه  يتفاوت معنادار یو هوش اجتماع یاحساس

 ،ییبا پسران روستا سهیر مقاد ،گریعبارت دکرده اند. به
در ابعاد عزت نفس،  يکمتر نیانگیم يدختران دارا
مطالعات  جیبودند. نتا یو هوش اجتماع یهوش احساس

Joshi & Srivastava (2009) ،Kamboj (2016)  نیا زین 
توان در یمساله را م نیکنند. علت ایم دییرا تأ افتهی

از  یفرهنگ و یخاص و موانع اجتماع يهاضیوجود تبع
 نییپا سطحپسران،  حیترج ،يجمله فرهنگ مردساالر

ه شده به دختران و زنان، عدم اعتماد یخدمات ارا زانیم
گیري در ها، عدم اختیار زنان براي تصمیمبه توانایی آن

 موارد مختلف، جستجو نمود. 
 لیدست آمده از تحلهب جینتا ،يگام بعد در
 تیرآمد، وضعد يرهاینشان داد که متغ ونیرگرس

، دسترسی به خدمات بهداشتی، همبستگی اشتغال
 تیوضعاجتماعی، دسترسی به امکانات تفریحی، 

 ییرهایفاصله از شهر متغ الت،یسطح تحص ،یسالمت
دست آمده بر هب ونیهستند که بر اساس معادله رگرس

درآمد  نکهی. ضمن ادمؤثرن ییجوانان روستا یرفاه ذهن
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جوانان  ینقش را بر رفاه ذهن نیشتریاست که ب يریمتغ
 يهادارد. در ادامه، به تبیین هریک از یافته ییروستا

 شود.یطور مجزا پرداخته مپژوهش به
گذار بر رفاه ریتأث يرهایمتغ نیتراز مهم یکی درآمد

 جیبا نتا افتهی نیباشد. ا یم ییجوانان روستا یذهن
       Headey & Wooden (2004) ،Giuntoliقاتیتحق

همسو است که معتقدند   Mahdavi (2016) و (2015)
 تیامن شتریموثر است چون درآمد ب یدرآمد بر رفاه ذهن

است و در  زشمندافراد ار يبرد که برایرا باال م ياقتصاد
در  یرفاه ذهن ،نیدنبال دارد. بنابرارا به يشاد جهینت

 تر است. نییبا درآمد کم، پا يافراد
 یبر رفاه ذهن التیحصنشان داد سطح ت جینتا

 قیتحق جیبا نتا افتهی نیدارد. ا ریتاث ییجوانان روستا
Gardner & Oswald (2002)  و Jones et al. (2013)  

با آموزش بهبود  یرفاه ذهن گر،یعبارت دهمسو است. به
باشد که افراد  لیدل نیممکن است به ا نی. اابدییم

ا کنترل دارند؛ آنه يشتریب يهانهیگزکرده لیتحص
را در  يشتریب تیخود دارند و امن یبر زندگ يشتریب

 کنند.یتجربه م یزندگ
بر رفاه  رگذاریتأث يرهایمتغ گریاشتغال از د تیوضع

است. مطالعه انجام شده توسط  ییجوانان روستا یذهن
Jones et al (2013) ؛Björklund et al (2015)  نیا نیز 

که  يکنند افرادیم انیها بکند. آنیم دییرا تأ افتهی
را  یاز رفاه ذهن يشغل هستند سطح باالتر يدارا

کمتر است.  کارانیب نیدر ب یاند و رفاه ذهنگزارش کرده
جوانان  یبر رفاه ذهن یسالمت تیوضع ریدر رابطه با تاث

  و Jones et al (2013)مطالعات جینتا ز،ین ییروستا
Gaffin (2014) نیه بکنند کیم دییرا تأ افتهی نیا 

او رابطه مثبت و  یفرد و رفاه ذهن یسالمت تیوضع
به فرد اجازه انجام  فیعوجود دارد. جسم ض يداریمعن

 یکیدهد. فاصله از شهر یرا نم شیهاتیها و فعالنقش
جوانان  یگذار بر رفاه ذهنریتأث يرهایاز متغ گرید

 ییجوانان روستا یچه محل زندگباشد. هریم ییروستا
 يکمتر یداشته باشد، از رفاه ذهن يشتریله باز شهر فاص
محدود آن  یسترسد لیدلبه تواندیم نیو ا برخوردارند

   مطالعه  جیباشد. نتا التیها به منابع، امکانات و تسه
Meng & Xue (2017)  کند. یم دییرا تأ افتهی نیا زین 

عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و امکانات 
 یگذار بر رفاه ذهنریتأث يرهایمتغتفریحی از دیگر 

دهنده عدم این متغیرها نشان است. ییجوانان روستا
باشد که میشهر و روستا  نیامکانات ب عیدر توز عدالت

            .Marmot et alو   Ludemir (2008)مطالعه جینتا
 يهايکند که نابرابریم دییرا تأها افتهی نیا نیز  (2008)
و  یمربوط به افسردگ یت اصلمنجر به احساسا یاجتماع

عدم کنترل بر  ،یپست ر،یمانند تحق یروان تاختالال ریسا
افراد را  یرفاه ذهن جهیشود که در نتیم یو ناتوان طیمح

ناعادالنه قدرت،  عیو توز يدهد. وجود نابرابریکاهش م
افراد  یتواند به کاهش سطح رفاه ذهنیپول و منابع م

 جامعه منجر شود. 
 ریتأث يرهایاز متغ گرید یکی اجتماعیهمبستگی 

 نیاست. در هم ییجوانان روستا یگذار بر رفاه ذهن
 Shahpasand et al. (2017), Ganjiمطالعه جیراستا، نتا

et al. (2012), Kawachi &  Berkman (2000)    نشان
با رفاه  انسجام و وحدت جامعه نیب يداد ارتباط قو

دوستان و قبال در که  يوجود دارد. افراد یذهن
احساس مسئولیت، همدلی و همنوایی  خود گانیهمسا
افرادي که در  برخوردارند. يشتریاز سالمت روان بدارند 

جامعه اي با همبستگی اجتماعی باال زندگی می کنند 
 یبه زندگ دیامشوند و کمتر به افسردگی دچار می

 باالتري دارند.
ن داد که نشا زین یآزمون همبستگ جینتا ت،یدر نها و

 يها براآن لیو تما ییجوانان روستا یرفاه ذهن نیب
وجود  يداریدر روستا ارتباط مثبت و معن يماندگار
 يشتریب یکه از رفاه ذهن یجوانان ،گریعبارت ددارد. به

به ترك روستا و مهاجرت  لیبرخوردار باشند کمتر تما
 Ostrachshenkoمطالعات جین راستا، نتایدارند. در هم

& Popova (2014), ،Chindarkar (2014)، Alibaygi et 

al. (2009) يکمتر یکه رفاه ذهن ينشان داد افراد 
هستند  یراض یکمتر از زندگ ،گریعبارت ددارند و به

که  ییدر روستاها ،نیپردازند. بنابرایبه مهاجرت م شتریب
 يشتریب لیتر هستند، تمایناراض یها از زندگجوانان آن

ادعا روند  نیتا و مهاجرت دارند. گواه ابه ترك روس
 يهاسال یط نکهیباشد؛ با وجود ایروستاها م هیتخل

 يماندگار يدولت برا ياز سو يشماریگذشته اقدامات ب



 33 ...ییجوانان روستا یرفاه ذهن بررسیو همکاران:  قنبري موحد 

در کشور انجام شده است، اما نتوانسته مانع  انییروستا
 مهاجرت آنان به شهرها شود.

 هیراا دشنهایعنوان پبه ریمطالب باال موارد ز هیپا بر
 شود: یم

جوانان  یدرآمد در رفاه ذهن تیبا توجه به اهم -
 دیتول تیمحدود بودن ظرف ،گرید يو از سو ،ییروستا

 شنهادیپ يبه خصوص در بخش کشاورز ییمناطق روستا
 ياقتصاد يها تیفعال يگردد از راهبرد متنوع ساز یم

 نیاستفاده گردد؛ در ا ییاشتغال جوانان روستا يبرا
 البا ییبه لحاظ توانا ییستاکوچک رو عیسعه صناتو انیم

ت اندك نسب يگذارهیبه سرما ازیکار و ن يرویدر جذب ن
 است.  دتریمف يکشاورز ریغ يهاتیفعال ریبه سا
 ریاز عوامل تأث یکیاشتغال  تیاز آنجا که وضع -

 هیتوص ،لذا .است ییجوانان روستا یگذار بر رفاه ذهن
 دیو تول جادیدر جهت ا ییگردد از جوانان روستایم

 ییاز دل خود مناطق روستا دیجد يکارهاوکسب
 ياژهیو لیو پتانس تیظرف يگردد. هر روستا دارا تیحما

ا ب ،نیو ... است. بنابرا يرگردشگ ،يدر ابعاد کشاورز
و  یطیو مح یبوم يهاتیتوجه به استعدادها و ظرف

ا ران اشتغال جوان يهاتوان فرصتیم ،یمحل يهاتیقابل
 فراهم نمود.

دسترسی به خدمات  تیبا توجه به اهم -
جوانان  یدر رفاه ذهن بهداشتی و امکانات تفریحی

تراز با توسعه شهرها و گردد که همیم شنهادیپ ،ییروستا
تفریحی و بهداشتی -امکانات رفاهیشهرها به  کالن

 یکم يارتقاکه طوريهتوجه گردد. ب زین ییمناطق روستا
الزام در  کیعنوان در روستاها به یمات زندگخد یفیو ک

 . ردیبگقرار  یدولت يهادستور کار سازمان
از عوامل مؤثر بر  گرید یکی یسالمت تیوضع -

از  ییاست، جوانان روستا ییجوانان روستا یرفاه ذهن
هستند که سالمت  ییجامعه روستا یاصل يهاهیسرما

گردد یم هیتوص ،برخوردار است. لذا تیها از اولوآن
جوانان  یدر روستاها فراهم شود که دسترس یطیشرا

بهداشت  گاهیپا ،یدرمان-یرا به امکانات بهداشت ییروستا
 ییهاداروخانه، پزشک، دندانپزشک، آموزش ،ییروستا

 دهد. شیو ... افزا رانهیشگیاقدامات پ يبرا
بر رفاه  التیسطح تحص تیبا توجه به اهم -
 یطیگردد شرایم شنهادیپ ؛ییجوانان روستا یذهن

 يهابه فرصت ییجوانان روستا یفراهم گردد که دسترس
به  یرسمریغ يها. و به آموزشابدی شیافزا یآموزش

 ییدر مناطق روستا یرسم يهامثابه مکمل آموزش
 مبذول شود. يشتریتوجه ب
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