
  
  
  
  
   

  
  
  
  

بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل 
 اجتماعی مؤثر بر آن

 )با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهاي دینداري، وضعیت قومی و احساس آزادي(

  هاي کردستان و سمنان شهروندان استان: مطالعه موردي

 **  ،  نادر مروتی*محمد سعید ذکایی
  20/7/1398: تاریخ پذیرش     24/4/1398: تاریخ دریافت

  
 چکیده
هـاي   اي اقتـصادي و در قالـب شـاخص    عنوان مقولـه   به رفاه به1960تا اوایل  

  با تأکید بـر نارسـایی      . شد  ی همچون درآمد و مصرف نگریسته می      عینی و کم
هایی براي ساخت  هاي اقتصادي براي توضیح وضع اجتماعی، کوشش شاخص

 بررسی رفاه ذهنی و انطباق آن  1990از سال   . هاي اجتماعی آغاز شد     صشاخ
شک این امر در ایران نیز محتمل  بی. اي شد با رفاه عینی وارد تحقیقات توسعه  

ریزي براي ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، اشراف بر دو مقوله رفـاه   است و برنامه 
امـا شـاخص رفـاه    . بـد طل عینی و ذهنی و انطباق یا عدم انطباق این دو را می       

بـراي شـناخت مـسئله    . هاي ایران بسیار متفاوت است     اجتماعی در بین استان   
                                                

 saeed.zokaei@gmail.com            .)نویسنده مسئول(  .شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی  استاد جامعه*

 morovati.nader@gmail.com           . دانشجوي دکتري رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی**
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اسـتان  . تحقیق دو استان سـمنان و کردسـتان بـراي بررسـی انتخـاب شـدند               
یافته ایـران بـوده و اسـتان سـمنان،       استان کمتر توسعه 3 ءهمیشه جز   ناکردست

نیـز  . یافته بوده اسـت  وسعه دو استان اول تءهاي گذشته جز خصوصاً طی سال 
هاي فرهنگی، قومی، مذهبی و جغرافیایی اسـتان کردسـتان بـا              به دلیل تفاوت  

سایر مناطق ایران خصوصاً استان سمنان، این دو استان براي بررسی انتخـاب             
 18 – 60روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماري شامل کلیه افراد      . شدند

 حجـم نمونـه مـورد    درمجمـوع . باشد  می1397ساله ساکن دو استان در سال   
 ابـزار گـردآوري اطالعـات نیـز         . نفر بوده است   1200بررسی براي دو استان     

دهـد، در اسـتان سـمنان بـین متغیرهـاي           نتایج نـشان مـی     .اي است   پرسشنامه
وضعیت قومی و دینداري رابطه معناداري با میزان انطباق رفاه عینـی و ذهنـی         

 رابطـه  ،تحصیالت و احساس آزادي با این انطباقوجود دارد و بین متغیرهاي     
اسـت کـه بـین    آن نتایج در خصوص کردستان بیانگر . معناداري تأیید نگردید  

متغیرهاي تحصیالت، وضـعیت قـومی، دینـداري، احـساس آزادي بـا متغیـر               
همبستگی مربوط به متغیـر       نابیشترین میز . وابسته رابطه معناداري وجود دارد    

 دینـداري   ،با توجه به مدل رگرسیونی در استان سـمنان        . وضعیت قومی است  
شده  بیشترین میزان اثر را بر انطباق رفاه عینی و ذهنی داشته و متغیرهاي وارد      

براي اسـتان  . دن درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کن 16 ندا در مدل توانسته  
ه و کردستان، احـساس آزادي بیـشترین اثـر را بـر روي متغیـر وابـسته داشـت                 

  .کنند  درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می24 ،متغیرهاي مدل

 رفاه اجتمـاعی، رفـاه ذهنـی، وضـعیت قـومی، دینـداري،              : کلیدي هاي  هواژ
  احساس آزادي

  
  مقدمه و بیان مسئله

 خصلتی پویا ، فردي و جمعی و هم از جنبه ذهنی و عینی آن            جنبۀ رفاه اجتماعی هم از   
. شود  با تغییرات جوامع و رشد انتظارات و نیازها دگرگون می        و متحول دارد و متناسب    
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ـ   اي اقتصادي و در قالب شاخص       عنوان مقوله    به رفاه به   1950تا دهه    ی هاي عینـی و کم
گونه از  اما تفسیر این). 1391نیلی و بابا زاده، (شد  همچون درآمد و مصرف نگریسته می 

ن درك عامـه مـردم از مفهـوم بنیـادین     رفاه، محدودیت نگرش و ایجاد فاصله عمیق میا 
گذاران از ایـن مفهـوم را در     رفاه و درك اقتصاددانان و اندیشمندان اجتماعی و سیاست        

 و اوایل دهه 1950هاي اجتماعی از اواخر دهه  کوشش براي ساخت شاخص. پی داشت
  آغاز شد و در سیر تکاملی خود مفاهیم گوناگونی را به جامعه متخصـصان ارائـه         1960

ترازنامـه  «،  »حـسابداري اجتمـاعی   «: تـوان بـه مفـاهیمی نظیـر         داد که از آن جملـه مـی       
از .  اشاره نمود»اقتصاد شادکامی« و »مطلوبیت«،  »تابع رفاه «،  »کیفیت زندگی «،  »اجتماعی

استرن در ). Gasper, 2007(اي شد  نوعی رفاه ذهنی وارد مطالعات توسعه  به1990سال 
سـطوح  : هـا را مطـرح کـرد    ساسی را مطرح نمود و این سؤال ایده نیازهاي ا 1989سال  

باشـد؟ اگـر ایـن     هـا چقـدر مـی    حداقلی و ضروري نیازهاي اساسی و حداقل مقدار آن 
گیرد کـه کـدام نیازهـا اساسـی و           سطوح غیرقابل اجرا باشند چه؟ چه کسی تصمیم می        

هـاي   ابمناسب هستند و در چه سطحی؟ آیا افراد در صورت عـدم دسـتیابی بـه انتخـ             
اسـترن،  (نمایند؟  ها را انتخاب می پذیري که برایشان مهم است، بازهم آن اساسی و معنی  

1989 :645.(  
در بسیاري از تحقیقات این رابطه وجود دارد که هرچه درآمد افراد باالتر برود 

ویژه درزمینه کیفیت زندگی و  این ارتباط به. رود مقدار رفاه عینی نیز باالتر می
توان نسبت درآمد  باشد و بر اساس آن می  برخورداري اجتماعی صادق میهاي شاخص

توان صددرصد مطمئن بود که  ولی نمی). 2003 بالوچ و ماسیت،(و رفاه را سنجید 
هاي اقتصادي در   الزم است، در این زمینه مؤلفهپس. اي همیشه برقرار است چنین رابطه

به موضوع را همراه با تحقق شایستگی کنار برخورداري از آزادي و حق انتخاب آزاد 
 ,Gasper(برد  این امر همخوانی صددرصد درآمد و رفاه را زیر سؤال می. اضافه نمود

در ارتباط با بعدي از رفاه » گالوپ«المللی  مثال، نظرسنجی مؤسسه بین عنوان به). 2007
ده در اکثر ش  کند که سطح رفاه ذهنی اعالم بیان می) احساس شادي و شادکامی(ذهنی 
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تر از سطح رفاه ذهنی کشورهاي آمریکاي  کشورهاي آمریکاي التین فقط اندکی پایین
تري   بسیار پایینGNPکه این کشورها از  شده درحالی شمالی و اروپاي غربی گزارش

 برابر شدن درآمد سرانه 6عکس این قضیه در ژاپن وجود دارد که باوجود . برخوردارند
ها اتفاق نیفتاده  حال اما تغییر محسوسی در خوشبختی ژاپنی  تابه1960ها از سال  ژاپنی
  . است

عنوان  ها به هاي این موسسه مردم ایران را در کنار عراقی بر اساس نتایج نظرسنجی
. هاي منفی روزانه معرفی کرده است ترین مردم دنیا و مردمی با بیشترین تجربه عصبانی

 درصد جمعیت عصبانی 50نیز مردم ایران با همچنین در آخرین نظرسنجی این مؤسسه 
ترین کشورهاي دنیا   درصد عصبانی47 درصد و سودان جنوبی با 49و عراق با 

عنوان دومین کشور غمگین دنیا   نیز ایران را به2018این مؤسسه در سال . اند شده معرفی
بی که در الزم به ذکر است که بر اساس تحقیق تجر. در لیست کشورهاي ناشاد قرار داد

اند، شاخص رفاه اجتماعی در بین   محققی کمال و همکاران انجام داده2015سال 
هاي مرزي ایران نسبت به سایر  استان. هاي ایران نیز بسیار متفاوت بوده است استان
در این تحقیق استان کردستان . اند تري بوده ها داراي شاخص رفاه اجتماعی پایین استان

 درصد رفاه اجتماعی قبل از سیستان آخرین استان ایران بوده 52/13با داشتن نمره 
هاي عمدتاً سنی و کردنشین آذربایجان غربی، ایالم، کرمانشاه  ها، استان است و بعد از آن

هاي این تحقیق اما  بر اساس داده. اند هاي آخر را به خود اختصاص داده به ترتیب رده
فاه اجتماعی در رده دوم ایران قرار داشته  درصد ر74/26سمنان بعد از یزد با داشتن 

  ). 2015محققی کمال، (است 
 به بعد استان کردستان با توجه به 1365هاي مرکز آمار از سال  بر اساس داده

بهداشتی درمانی، فرهنگی آموزشی، اقتصادي، ورزشی و زیربنایی (هاي توسعه  شاخص
در . یافته ایران بوده است  توسعه استان کمتر3 ءهاي آخر و همیشه جز در رده) و مسکن

ها در کنار تهران طی  کنار استان کردستان، استان سمنان با توجه به همین شاخص
یافته ایران بوده  دو استان اول توسعهجزء هاي گذشته و خصوصاً بعد از انقالب  سال
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 در 1396هاي مرکز آمار ایران در سال  همچنین بر اساس داده). مرکز آمار ایران(است 
 کمترین نرخ بیکاري را داشته و استان 1/7مورد نرخ بیکاري استان سمنان با نرخ 

 باز هم 1394سال . ده استان برتر درزمینه بیکاري بوده استجزء  8/11کردستان با 
بر اساس همین آمار و با توجه به  . بوده است5/12 بوده و کردستان 2/7بیکاري سمنان 

توان نتیجه  هاي رفاه عینی دارد می یادي با شاخصهاي توسعه که قرابت ز شاخص
گرفت که بر اساس آمار موجود، دو استان کردستان و سمنان ازلحاظ سطح 

. باشند تبع آن میزان رفاه عینی تفاوت زیادي را با یکدیگر دارا می یافتگی و به توسعه
توان با  مینکته مهم همخوانی در میزان انطباق دو نوع رفاه ذهنی و عینی است، که 

هاي فرهنگی، قومی، مذهبی و جغرافیایی استان کردستان با سایر مناطق  توجه به تفاوت
  .ایران خصوصاً استان سمنان، به بررسی این مهم پرداخته

 در مورد تفاوت در -با توجه به نتایج متناقضی که در بین کشورهاي مختلف 
 وجود دارد و همچنین - رفاه ذهنییافتگی اقتصادي و میزان انطباق آن با میزان توسعه

هاي مختلف ایران ازجمله سمنان و  هاي اساسی که بین استان با توجه به تفاوت
زمینه  کردستان ازنظر اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و با در نظر گرفتن تفاوت در

همبستگی اجتماعی و مذهب و قومیت بین این دو استان، این سؤال مطرح است که آیا 
تواند به  می) داشتن درآمد و شغل خوب: همچون(ودن سطح باالتري از رفاه عینی دارا ب

همان نسبت سبب ایجاد احساس رفاه ذهنی در بین شهروندان دو استان موردمطالعه 
گردد؟ همچنین اگر این امر صادق است روند آن چگونه است؟ ) کردستان و سمنان(

ا رفاه عینی علل این عدم انطباق کدام نیز در صورت عدم انطباق دو بعد رفاه ذهنی ب
ریزي براي ارتقاء سطح رفاه اجتماعی جز در نظر گرفتن  است؟ در این راه برنامه

تحلیل رفاه ذهنی بنابراین . جامعیت آن و بررسی دو بعد عینی و ذهنی آن مقدور نیست
بررسی در این راستا الزم است ابتدا به . رسد هاي رفاهی ضروري به نظر می در نظام

وضعیت میزان رفاه عینی، میزان رفاه ذهنی و انطباق این دو پرداخته شود و سپس با 
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کننده انطباق یا عدم انطباق رفاه ذهنی با عینی، در  شناسایی عوامل تأثیرگذار و تبیین
  .ریزي مدون و جامع در جهت ارتقاء سطح رفاه جامعه کوشید راستاي برنامه

  
  سؤاالت تحقیق

شهروندان دو استان کردستان و (و رفاه عینی در جامعه موردمطالعه  رفاه ذهنی -
 به چه میزان است؟) سمنان

   میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی در جامعه موردمطالعه در چه سطحی است؟-
 میزان احساس آزادي در جامعه موردمطالعه در چه سطحی است و تأثیر آن بر -

  فاه عینی چگونه است؟میزان انطباق رفاه ذهنی با ر
 میزان دینداري در جامعه موردمطالعه در چه سطحی است و تأثیر آن بر میزان -

  انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی چگونه است؟
در جامعه موردمطالعه در چه  دهنده متغیر وضعیت قومی هاي تشکیل  میزان مؤلفه-

  اه عینی چگونه است؟سطحی است و تأثیر آن بر میزان انطباق رفاه ذهنی با رف
  

  رفاه اجتماعی
اندازهایی چون  ها و چشم فیتز پتریک در تعریف خود از رفاه اجتماعی شاخص

کند  شادکامی، تأمین، ترجیحات، نیازها، استحقاق و مقایسه نسبی را براي آن تعریف می
رفاه اجتماعی مجموعه اقدامات و تدابیري است که براي ). 20-26: 1383فیتزپتریک، (

کاستن، تخفیف یا از بین بردن مسائل و مشکالت ناشی از رشد اقتصادي و رشدهاي 
هاي اجتماعی  اي امور و پدیده هاي تربیتی، بهداشتی، درمانی و پاره ناهماهنگ درزمینه

رود  مانند اقتصاد، عدم توسعه متعادل اقتصادي ـ اجتماعی در سطح جامعه به کار می
هاي رفاهی، تقسیم رفاه به دو بعد عینی و  بندي  تقسیماما در). 5: 1379آراسته خو، (

هاي رفاه از منظر روانی خود فرد با توجه به  رفاه ذهنی به ویژگی. شود ذهنی انجام می
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در این وضعیت . گیرد کند مورد توجه قرار می تفسیري که از وضعیت خود منعکس می
نی است، پس به احساسات، بعدي از رفاه ذه«کند،  طور که فیتزپتریک اشاره می همان
شود که وي را موضوع رفاه قرار  ها و تجارب همان فردي مربوط می ها، شناخت ادراك

به رفاه ذهنی به خویشتن فرد بستگی دارد و معقوالنه ). 27: 1383فیتزپتریک، (» ایم داده
  ) 28:همان. (رسد که رفاه را تنها عینی بررسی نماییم نمینظر 

ان به دنبال درك این سؤال هستند که زندگی خوب چیست و  متفکر،به نظر دینر
ی چون یها براي پاسخگویی به این سؤال روي معیارها باشد؟ آن ی مییشامل چه چیزها

ورزیدن به دیگران، لذت بردن از زندگی و شناخت  دوست داشتن دیگران و عشق
 زندگی تمرکز هاي کیفیت عنوان یکی از مالك درست خود یا دستیابی به خودآگاهی به

در واقع ازنظر دینر؛ رفاه ذهنی به ارزیابی مردم از زندگی خودشان اشاره دارد، . اند نموده
تجارب مردم از . باشند هاي شناختی و عاطفی را دارا می هایی که جنبه خودارزیابی

دانند یا چندان از زندگی خود  زندگی خود زمانی که بسیار زندگی را خوشایند می
هاي خوشایند و  که مردم در فعالیت ند بیانگر رفاه ذهنی است، وقتیخرسند نیست

نمایند  که تجربه بسیار خوب و کم دردي را تجربه می شوند، وقتی بخش درگیر می لذت
براي رفاه ذهنی معیارهاي . صورت کلی رضایتی از زندگی خود دارند که به و وقتی

سالمت روانی و غیره، اما تمرکز چون زندگی با ارزش و داشتن هم ،زیادي وجود دارد
اصلی رفاه ذهنی بر روي برآوردهاي شخصی مردم از زندگی خودشان تمرکز دارد 

)Diner, 1998.(  
  

  پیشینه تجربی
در رساله خود سعی نموده براي ساخت شاخصی بومی براي ) 1393(رضا محبوبی 

را انجام ) عیاحساس رفاه اجتما(سنجش رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رفاه ذهنی 
آمده  دست ترین نتایج به مهم. زمان تأثیرات میزان دینداري بر آن را بررسی کند داده و هم
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 که اینفرض اولیه و اساسی مبنی بر : اند از صورت خالصه عبارت از این تحقیق به
. است به تأیید رسیده است تأثیرگذار» احساس رفاه اجتماعی«در » میزان دینداري«

دهد که  گذاري توأمان ابعاد دینداري بر احساس رفاه اجتماعی نیز نشان میبررسی تأثیر
) عقاید، ایمان، اخالق و مناسک(از بین عوامل چهارگانه سازندة میزان دینداري افراد 

در مقایسه با سایر عوامل، بیش از همه در احساس رفاه اجتماعی » اخالق«عاملِ 
در مقایسه با » ایبندي به شریعت و احکام دینمناسک دینی و پ«تأثیرگذار است و عاملِ 

  .سایر عوامل کمترین تأثیر را در احساس رفاه اجتماعی افراد دارد
تحلیل رفاه اجتماعی در "در تحقیقی با نام ) 2015(محققی کمال و همکاران 

هاي سالمتی،   به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی بر اساس شاخص"مناطق مختلف ایران
در این . اند اد، امنیت اجتماعی، مسکن و استخدام در ایران پرداختهتحصیالت، اقتص

 داراي سطح رفاه ،هاي مرزي و حاشیه اند که استان ن به این نتیجه رسیدهاتحقیق محقق
یزد و سمنان دو استان . باشند تري نسبت به سایر مناطق مرکزي ایران می اجتماعی پایین

تان در کنار سیستان و بلوچستان دو استان انتهاي اند و کردس داراي سطح رفاه باال بوده
تحلیل آماري مبناي کار و تحلیل بوده است و کل . باشند رفاه اجتماعی در ایران می

 ،بر اساس نتایج حاصل از تحقیق. اند هاي ایران نیز جامعه آماري تحقیق بوده استان
  .ستدوري و نزدیکی به مرز عامل مهمی در سطح رفاه اجتماعی بوده ا

بررسی رابطه بین شادکامی، رفاه «در تحقیقی با نام ) 2005(گلوین روي و والزکو 
هایی از روستاهاي تایلند، به بررسی وضعیت رفاه ذهنی و   بر اساس داده»عینی و ذهنی

هاي ذهنی رفاه چون ارضاء نیازهاي  این تحقیق شاخص. اند عینی از دو دیدگاه پرداخته
 خوشبختی و نوعی شادکامی جهانی را مالك عمل خود اساسی، رضایت از زندگی،

اند  هاي رفاه عینی که بر ارضاء نیازهاي اساسی تمرکز داشته شاخص. قرار داده است
اند که تأثیر  هاي مزمن و ثروت بوده هایی چون کمبود مواد غذایی، بیماري شاخص

ي تایلند داري بر احساس خوشبختی و رضایت خانوار در تایلند و روستاها معنی
درك فرد از . هاي وجود داشته است البته در بین مناطق مختلف تفاوت. اند داشته
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داري بر میزان خوشبختی  موقعیت اقتصادي خانواده در مقایسه با بقیه جامعه تأثیر معنی
هاي اصلی ارتباط  این تحقیق سبب شده است که زمینه. و رضایتمندي افراد داشته است

اي اساسی و رضایت از وضعیت خود در جوامع فقیر روستایی هاي نیازه بین شاخص
  .بررسی گردد

هاي  رفاه ذهنی و درك فرصت" عنوان با) 2017(تحقیق زیمنا سانچز و همکاران 
. گرفته است  در کشور شیلی انجام")شهروندان محله پالیاآنچا: مطالعه موردي(سالمت 

 زندگی و سرمایه اجتماعی هاي کیفیت در این تحقیق آمده است که تقویت شاخص
در این . عنوان یک فاکتور کلیدي در کاهش استرس و افزایش ادراك اعتماد هستند به

رفاه ذهنی فردي و رفاه ذهنی : تحقیق از دو بعد به رفاه ذهنی توجه شده است
 که به رفاه ذهنی فردي مبتنی "گالوپ"براي رفاه فردي از شاخص شادي . اجتماعی

شده است و براي رفاه ذهنی   شود استفاده  احساسی مربوط می-تیارزیابی شناخبر 
 نهاد دولتی، 10شده است که در آن   اجتماعی از یک شاخص اعتماد نهادي استفاده

هاي این تحقیق زنان نمره  بر اساس یافته. اند شده  مذهبی، سیاسی و جامعه مدنی ارزیابی
ه است که با باال رفتن سن شاهد افزایش شد  همچنین نشان داده. بیشتري از مردان دارند

تري   مردم این محله سطح پایینکه این نیز باوجود. سطح عمومی شاخص شادي هستیم
. توان ناشاد قلمداد کرد از شادي را در مقایسه با میانگین شیلی دارند اما این مردم را نمی

اي اجتماعی اعتماد دهد که مردم به نهاده هاي بخش رفاه ذهنی اجتماعی نشان می یافته
  .بیشتري دارند و نهادهاي سیاسی داراي کمترین اعتماد هستند

. باشد ها می ترین نکات در این بخش نگاه جامع به تحقیقات و تئوري یکی از مهم
در تحقیق محققی کمال و محبوبی متغیرهاي دین و دینداري در کنار قومیت و دوري و 

اند و تحقیق  ن از آن استفاده نمودهاي که محققاند امر نزدیکی به مرکز اهمیت داشته
. باشند روین و الزکو نیز درزمینه کاربست فقر و تأثیر آن بر احساس رفاه ذهنی مهم می

ها و تحقیقات تجربی پوشش تحقیق و توان استخراج  اما نکته مهم در استفاده از تئوري
توان  ن تحقیق نمیاما در ای. فرضیات و دادن فرض مقطعی براي پاسخ موقتی است
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هم شاید نبود  ها و یا تحقیقات استفاده نمود و دلیل آن کدام از تئوري تنهایی از هیچ به
ها را در ابعاد مختلف، فرهنگی، قومی، هویتی و نوع دین  تحقیق جامعی باشد که تفاوت

مثالً محبوبی به دین . و میزان دینداري در کنار دوري و نزدیکی به مرکز قدرت بسنجد
  . اند ن رعایت کردهاپرداخته ولی تفاوت دینی را ندیده است امري که محقق

محققی احساس قومی را دیده اما تأثیر قومیت و هویت قومی بر رفاه را ندیده 
اند اما میزان احساس عدالت را  است و روین و الزکو نیز فقر را بررسی نموده

در واقع در بررسی تفاوت . اند مودهها را کمتر برجسته ن زمان تفاوت اند و هم نسنجیده
بندي اقتصادي و تفاوت جنسیتی بررسی   ملت محور بیشتر نظام طبقه-در جوامع دولت

هرچند وبر و دورکیم . شود هاي قومی، نژادي و دینی نمی شوند و توجهی به تفاوت می
 امري که اند، اند اما آنان نیز قومیت و احساس آزادي را ندیده به دین و سعادت پرداخته

کدام از   هیچکه اینسن بدان توجه کرده اما او دین و قومیت و تفاوت را ندیده و نهایتاً 
ها تأثیر گفتمان غالب را بر بازتولید رفاه ذهنی و احساس آن در   و تئوریسینمحققان

هایی که نماینده  هاي مرکز و حاشیه یا خودي و غیرخودي در دل حکومت بین گروه
  .اند بررسی ننمودهرا اند  هب خاصگروه، قوم و مذ

  
  نظري مبانی

اینگلهارت و کریستین ولزل، در بررسی نوسازي و تغییر فرهنگی و دموکراسی بر این 
تواند عامل مهمی در ایجاد نوسازي فرهنگی و  اجتماعی می-باورند که توسعه اقتصادي

 ازنظر این دو ).دانند شمول نمی هرچند دموکراسی را قانونی جهان(دموکراسی باشد 
رشد اقتصادي و اجتماعی و پایداري روند تحول مثبت اقتصادي اجتماعی عامل مهمی 

به . کند  فرهنگی جامعه را دستخوش تحول می،در نوسازي است و نوع سلیقه فکري
اي   پیامد توسعه اجتماعی و اقتصادي تغیر فرهنگی با روندي دو مرحلهمحققاننظر این 

آورد و جامعه  بوروکراتیک شدن و سکوالریسم را به ارمغان میکه جامعه صنعتی . است
جاي عقالنیت و تمرکزگرایی و بوروکراتیک شدن، روند جدید در جهت  فرا صنعتی به
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 اینگلهارت، ولزل،(هاي ابراز وجود است  افزایش تأکید بر استقالل فردي و ارزش
1394: 53 .(  

ی و یل تأمین امنیت اقتصادي و غذاازنظر این محققان در جوامع فرا صنعتی به دلی
هاي زندگی، استانداردهاي زندگی به بیشینه ساختن رفاه  در کل امنیت زندگی و اولویت

طور اساسی در کاهش گرسنگی و افزایش امید به  این استراتژي به. انسانی متمرکز است
نوسازي . داي را ایجاد کر شده زندگی موفق بود، اما در جوامع فرا صنعتی نتایج تضعیف

هاي اقتصادي به بیشینه ساختن رفاه  فرا صنعتی نوعی دگرگونی بنیادي در استراتژي
کیفیت تجربه جایگزین کمیت . وسیله تغییرات سبک زندگی به همراه آورده است به

در جامعه ). همان(شود  دهی به زندگی مناسب می ترین مالك شکل عنوان مهم کاالها به
یافته، تحصیالت باال  صنعتی گذر کرده و میزان دانش افزایشفرا صنعتی که از مرحله 

 گرایی و خود کارفرمایی ایجاد رفته، استقالل شغلی زیاد شده است و بیشتر تخصص
هاي جمعی تأثیر ماندگاري بر ترویج، انتقال دانش و اخبار  زمان رسانه شده است و هم

زمان  الت معنوي ایجاد شود و هماند نوعی احیاء تمای اند و این عوامل سبب شده گذاشته
  .هاي فردي، آزادي، استقالل و ابراز وجود بیشتر شود ارزش

برد که  ها را به سمت خودتأثیرگذاري می این نوع ارتقاء معنوي انسانی بیشتر انسان
توانند با حفظ استقالل بر زندگی خود، فردیت و وضعیت خود تأثیر مستقل  می

ر است که خودتأثیرگذاري ناشی از توانایی و باور فرد به بندورا بر این باو. بگذارند
باشد و این عامل تأثیري  هاي مختلف می هاي متعدد و اداره موقعیت توانایی ایفاي نقش

هاي متفاوت و  زمان سازگاري فرد با موقعیت شناختی بر رفتار و شناخت و هم
ردن احساسات مثبت فرد و به نظر بندورا خودتاثیرگذاري باعث باال ب. تغییرپذیر دارد

تواند باعث  ی حل مشکالت را دارد و این عامل مییایجاد این باور است که فرد توانا
 ,Bandura(نوعی رفاه ذهنی افراد شود  افزایش حس شادي و شادکامی افراد و به

این خودتاثیري نوعی باور است که پیامد داشتن رفاه اقتصادي و امنیت شغلی و ). 1977
  . باشد  میاجتماعی
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آمارتیاسن درزمینه احساس رفاه و فقر اجتماعی بر این نظر است که ناهمگنی 
با گوناگونی در ... شخصیتی بسته به سن، جنسیت، معلولیت، استعداد ابتال به بیماري و

؛ )محیطی بسندگی درآمد معین براي پاسخگویی به شرایط زیست(زیست فیزیکی  محیط
هاي  مندي از منابع بهداشتی، زمان مانند میزان بهره (تغییراتی در شرایط اجتماعی

آموزشی و میزان جرم و جنایت و خشونت در نقاط خاص یعنی همان ماهیت 
حضور : مانند(اندازهاي نسبی  ؛ و تفاوت در چشم)مندي از سرمایه اجتماعی خاص بهره

ك و سایر تر، رعایت استانداردهاي باالتر پوشا آبرومندانه اجتماعی در جوامع غنی
وي این چهار عامل را داراي فاکتورهاي مهمی در . مرتبط است) ملزومات مصرفی

داند که بر نگاه عدالت محورانه و درك رفاهی  احساس فقر و تفاوت احساس فقر می
ها تأثیر زیادي بر  به نظر سن این عامل). 323-322: 1394سن، (افراد تاثیرگذارند 

تواند میزان توسعه را باال برده و  داري از این عوامل میبرخور. هاي افراد دارند خواست
  .زمان احساس آزادي را به همراه داشته باشد هم

در مورد علل شادکامی ) 2009(شده توسط کارل گراهام  هاي مطالعات انجام یافته
دهد که  در نقاط مختلف جهان مخصوصاً کشورهاي اروپایی و آمریکا نشان می

تفاوت در . تماعی و جمعیتی بر تعیین شادکامی تاثیرگذارنداج-متغیرهاي اقتصادي
هاي اقتصادي و تفاوت در  میزان شادکامی در مناطق مختلف، بیشتر به زیرساخت

دهند که عوامل  اکثر مطالعات نشان می. شود ساختار بازار کار و آموزش مربوط می
ردي باعث افزایش بیکاري باعث کاهش و سالمت ف. زیادي بر افزایش شادکامی مؤثرند

شود و عواملی چون جنسیت، آموزش و نیز نوع شغل بر شادکامی در  شادکامی می
هاي اجتماعی  ها ناشی از زیرساخت جوامع مختلف متفاوت است و احتماالً این تفاوت

همچنین تفاوت در ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی بر . جوامع مختلف، متفاوت است
  ). 2009اهام، گر(این امر تأثیرگذار است 

توانند عواملی چون دین، ساختار اجتماعی، اخالقیات و  ترین این عوامل می مهم
هر قومی : گوید ، در مورد اخالقیات چنین می)1394(دورکیم . روابط خانوادگی باشند
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توان  پس نمی. شود اخالق خود را دارد که تحت تأثیر شرایط زندگی وي تعیین می
دورکیم در مورد سعادت بر . هم که برتر باشد، به وي القا کرداخالق دیگري را هر قدر 

گوییم سعادت وجود دارد در واقع میانگین سعادت و  این باور است که وقتی ما می
یافته باشد  هاي گذشته هیچ تغییري نکرده است و اگر افزایش خوشبختی نسبت به تمدن
شود و گفته  اي صحبت می معهوقتی در مورد سعادت در جا. مقدار آن بسیار ناچیز است

اي از جامعه دیگر سعادتمندتر است در واقع در مورد میانگین اعضاي  شود جامعه می
جا که اعضاي جامعه شرایط همانندي دارند، چرا که زیر  کنیم و از آن جامعه صحبت می

هاي مادي و اجتماعی واحدي قرار دارند، پس ناگزیر نوعی شیوه معاش و  تأثیر محیط
در این مورد . ها مشترك است نتیجه، نوعی شیوه سعادت وجود دارد که بین همه آندر 

کند و  دورکیم در مورد میانگین سعادت در ارتباط با مقدار فردي آن صحبت نمی
سعادت مورد نظر با میانگین . گیرد میانگین موجود سعادت در جوامع را در نظر می

  ). 220همان، (انی دارد خو نوعی هم متوسط جامعه یا روح عمومی به
هري آلپر در کتابی که درباره دورکیم نوشته است، چهار کارکرد اصلی دین را از 

بخش، انسجام بخش،   عنوان نیروهاي اجتماعی انضباطبادیدگاه دورکیم به ترتیب 
ها و  آئین: »بخشی کارکرد انضباط«. بندي نموده است بخش دسته بخش و سعادت حیات

ها را براي  داري، انسان طریق تحمیل انضباط بر نفس و ایجاد خویشتنمراسم دینی از 
تشریفات مذهبی با جمع : »بخشی کارکرد انسجام«. نمایند زندگی اجتماعی مهیا می
: »بخشی کارکرد حیات«. بخشی و همبستگی گروهی هستند نمودن مردم عامل انسجام

جربیات اجتماعی است و ها و ت مراسم و اجراي آن نوعی انتقال بین نسلی ارزش
دین با برانگیختن احساس خوشبختی در مؤمنان و : »بخشی کارکرد حیات«سرانجام 

اي که خودشان هم جزئی از آن  احساس اطمینان به حقانیت ضروري جهان اخالقی
اما به نظر وبر از طریق  ).25-12: 1961آلپر، (کند  هستند با احساس ناکامی مقابله می

اند،  هاي آشکار جهان، ظاهري عدالتی شود که بی چنین وانمود میهاي دینی  آموزه
ظاهر خودسرانه جهان را معنادار و سامانمند جلوه  تواند خصلت به سان دین می بدین
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 "توجیه الهی"کند که وبر آن را  به تعبیر او، دین همان چیزي را فراهم می. دهد
 الهی شوربختی یا خوشبختی بحث وبر در مورد توجیه. نامد بدبختی و خوشبختی می

تواند تقدیس آمیز باشد و افراد طبقات  دهد که چگونه وضعیت موجود می نشان می
  ).64: 1381بیابانی، (مند نباشند  دست، نسبت به وضعیت موجود گله پایین

  
  چارچوب نظري

صورت تلفیقی ازنظریات  در این تحقیق سعی شده است براي چارچوب نظري به
در این رابطه موضوع رفاه بیشتر در قالب کالن روایت .  متعدد استفاده شودپردازان نظریه

زمان در کنار این ویژگی تحقیق  هم. گیرد پردازان وابسته به آن قرار می لیبرالیسم و نظریه
هاي متفاوت دو جامعه باعث توجه به نظریات متنوعی درزمینه دین، قومیت و  ویژگی

 اساس نظریه فیتزپتریک تأکید بر شادکامی، تأمین، نیازها، بر. گردد نابرابري و توسعه می
همچنین . شود استحقاق و مقایسه نسبی باعث توجه به شیوه تحقیق و پارادایم اثباتی می

اي با  خوانی بافت توسعه بر اساس نظر آمارتیاسن درزمینه توسعه، احساس آزادي و هم
وي . اي رفاهی بسیار مهم استه مندي پیشینه برخورداري اجتماع در چارچوب بهره
هاي اجتماعی و برخورداري از امنیت و  عالوه بر در نظر گرفتن آزادي خصوصاً تساهل

شرط  داشتن شرایط زندگی مطلوب و توجه به هنجارهاي اجتماعات گوناگون، پیش
سن همچنین . کند اصلی توسعه و یا راه رسیدن به توسعه را در آزادي خالصه می

کند، هرچند  عنوان فاکتورهاي اصلی رفاه ذهنی معرفی نمی  عینی را بههاي رفاه مالك
  . این دو داراي ارتباطی قوي با هم هستند

کند؛ الگویی که طبق آن   تطابق را بیان می-باره اینگلهارت مدل آرزو دراین
یابد و این تطابق  تدریج با تغییرات در وضعیت عینی تطابق می آرزوهاي شخص به

وي بر اساس نظریه . اي ایجاد کند گیرد که بین غم و شادي موازنه صورت میاي  گونه به
یابد  تدریج با وضعیت او تطابق می کند که سطح آرزوهاي فرد به تطابق ذهنی مطرح می

همچنین اینگلهارت با استناد به مدل . و خوشبختی همیشه در فراز تپه بعدي قرار دارد
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تري مانند جنسیت و  تر و برجسته یرهاي ثابتمتغکه دهد  ها نشان می تطابق آرمان
تر و تأثیرگذارتر از دیگر متغیرها بر رفاه ذهنی افراد  زندگی در شهر یا روستا مهم

 احساس خوشبختی و رضایت از ،استرلین نیز معتقد است که با افزایش سن. دنباش می
افراد در طول توجیه این پدیده تجربی نیز با تغییر ترجیحات . یابد زندگی کاهش می

تواند دلیل تبیینی  همچنین دید کالن دورکیم و وبر می. پذیر است دوره زندگی امکان
خوبی براي بررسی تأثیرات باورهاي مذهبی بر احساس رفاه و خصوصاً رفاه ذهنی 

عالوه بر این نظریات درزمینه احساس همبستگی اجتماعی و با توجه به نوع . افراد باشد
حقیق و بر اساس نظریات هشتر وجود تفاوت بین مرکز و پیرامون تفاوت دو جامعه ت

هاي زبانی و قومی و در کل فرهنگی و نژادي در  باعث سرخوردگی جوامع و اقلیت
با توجه به تأثیرگذاري این تفاوت بر منش شخصیتی افراد . شود میان یک کشور می

برخورداري از رضایت و قومیت و نیز توجه به سطح تأثیرگذاري آن در ایران، فاکتور 
عنوان یک واقعیت در ایجاد نابرابري و در نتیجه عدم حس همسانی و سعادت  آزادي به

  . شده است  فردي تشخیص داده
به لحاظ تاریخی، : گوید کند می هشتر که رویکرد استعمار داخلی را نمایندگی می

بگان محلی و تضمین مستلزم از بین رفتن اقتدار نهادین و نمادین نخ» حکومت مستقیم«
. باشد ها و اجتماعات فرهنگی متمایز به حکومت مرکزي می وفاداري و وابستگی گروه

بوده است، که تحت تأثیر » تقسیم فرهنگی کار«پیامد جانبی و متداول حکومت مستقیم، 
 در - اکثراً فرودست و تابع-هاي متفاوت جایگاه هاي فرهنگی به آن اعضاي اقلیت

هاي  موقعیت گروهی در تقسیم فرهنگی کار بر فرصت. اند نزل پیدا کردهساختار شغلی ت
هاي  هاي اجتماعی با تفاوت هاي متمایز اثر گذاشته و سبب شده تا نابرابري زندگی گروه

این مسائل، مقاومت و مخالفت نخبگان محلی در برابر ادغام در . دنردکفرهنگی عجین 
را » اي گرایی حاشیه ملی«نالیسم قومی یا یک دولت مرکزي را باعث گردیده و ناسیو

هشتر در واقع بر تفاوت در برخورداري ). Hechter, 2005: 60(تقویت نموده است 
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که، نماید و این  ها صحبت می اقتصادي و فرهنگی و تأثیر تبعیض قومی بر این تبعیض
  .باشد شدگی نابرابري بر رفتار افراد تأثیرگذار می عجیناین 

ویژه توسعه صنعتی بر   سیکورات نیز معتقد است مدرنیزاسیون، بهدر این رابطه
اساس میزان رشد اقتصاد ملی، موجب توسعه ناموزون و استمرار و تعمیق هر چه 

درمجموع ازنظر سیکورات نقش . گردد مانده می بیشتر محرومیت مناطق عقب
هاي قومی  ش آگاهیمدرنیزاسیون با توجه به تناقضات ذاتی میان توسعه ناموزون و افزای

همچنین با در نظر گرفتن نظریات آمارتیاسن . موجب تشدید منازعات قومی است
هاي دو استان  زمان اشاره به تفاوت درزمینه آزادي، امنیت و میزان برخورداري و هم

زمان تفاوت قومی و مذهبی این  یافتگی و هم موردمطالعه درزمینه میزان و سطح توسعه
. شود جه به نظریات نابرابري قومی در تحقیق حاضر بیشتر برجسته میدو استان لزوم تو

نیافتگی بیشتر باشد میزان احساس  باید این را در نظر گرفت که هرچه سطح توسعه
نامه دکتري خود در بررسی  قادر زاده در پایان. همبستگی اجتماعی بیشتر است

یافتگی کمتر  چه سطح توسعهاي کردهاي عراق و ایران بر این باور است که هر مقایسه
  ). 1386قادر زاده، (رود  ها باالتر می  همبستگی اجتماعی در بین گروه باشد میزان

هاي استان کردستان  بر روي سلفیکه عالوه بر آن مفاخري باشماق در تحقیقی 
با توجه به احساس سرخوردگی و وجود فقر، توجه به که انجام داده، بر این باور است 

 و همبستگی گروهی منجر به ایجاد روحیه همبستگی و در نتیجه ایجاد حس عنصر دین
. ها شده است عدم نیاز به منابع مادي دولتی و نوعی آرامش روحی در بین این گروه

آرامشی که باعث توجه کمتر به مادیات و همبستگی باالي گروهی گردیده است 
 که هرچه همبستگی گروهی در بقالی نیز بر این باور است ).1395مفاخري باشماق، (

هاي مذهبی باالتر باشد میزان احساس نیاز مادي آنان کمتر  بین کردها و خصوصاً گروه
توان ادعا  در کل می ).1389بقالی، (شود  است و توجه به جنبه مذهبی زندگی بیشتر می

 در واقع. کند  نوع ذهنیت افراد را عوض می،نمود که تفاوت در برخورداري اقتصادي
هرچه میزان . گذارد قومیت و دین و اقلیت بودن تأثیر زیادي بر نوع ذهنیت افراد می
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شود، هرچند دین  هاي آزادي و فردي بیشتر می امنیت اقتصادي بیشتر باشد اولویت
 اما قومیت نیز تأثیر زیادي بر سعادت افراد ،اي داشته باشد کننده تواند نقش تعیین می

  .گذارد باقی می
  

  قیقاهداف تح
شـهروندان دو   ( شناخت میزان رفاه ذهنی و رفاه عینـی در جامعـه موردمطالعـه               -

 ).استان کردستان و سمنان

شـهروندان  ( مقایسه میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی در جامعه موردمطالعـه          -
  ).دو استان کردستان و سمنان

 ذهنی با رفاه عینی شناخت میزان احساس آزادي و تأثیر آن بر میزان انطباق رفاه        -
  .در جامعه موردمطالعه

 شناخت میزان دینداري و تأثیر آن بر میزان انطباق رفاه ذهنی بـا رفـاه عینـی در               -
  .جامعه موردمطالعه

ورسـوم اجتمـاعی،      هویـت قـومی، هنجارهـا و آداب       ( شناخت وضعیت قومیتی     -
و تأثیر آن بر    ) هاي ذهنی مخاطب از نظام و مسئوالن سیاسی و احساس عدالت            ارزیابی

  .میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی در جامعه موردمطالعه
سکونت در شهر یا روستا، سـطح سـواد،   (اي    بررسی رابطه میان متغیرهاي زمینه     -

  .با میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی در جامعه موردمطالعه) جنسیت
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  مدل نظري

  
  

   عملیاتی متغیرهاي تحقیقتعریف
در این تحقیق متغیرهاي مستقل شامل دینداري، احساس آزادي، وضعیت قومی و 

باشند که  تحصیالت، جنسیت و زندگی در شهر یا روستا میشامل اي  متغیرهاي زمینه
صورت جداگانه   در دو استان به"انطباق رفاه ذهنی و عینی"ها بر متغیر وابسته  تأثیر آن

  .واهد شدسنجیده خ
در این تحقیق متغیر رفاه ذهنی با سـه جنبـه ارضـاء نیـاز، شـناختی و              : رفاه ذهنی 

براي بررسی عملیاتی متغیر رفاه ذهنی سـه تحقیـق تجربـی        . عاطفی بررسی خواهد شد   
  مـالك قـرار داده  نـد ا  بـه انجـام رسـیده   2005عمده خارجی و داخلی که پس از سـال      

ــدا شــده  ــات توســط دوریا. ن ــن تحقیق ــا ای ــو و والســکو )2010(پ ــن روی ) 2005(، گل
جنبـه ارضـاء نیـاز داراي دو بعـد         . انـد   شده  انجام) 1391(وهزارجریبی و صفري شالی     

هویت قومی و ( وضعیت قومی
ورسوم اجتماعی،  هنجارها و آداب

ز نظام و هاي ذهنی مخاطب ا ارزیابی
  )مسئوالن سیاسی، احساس عدالت

انطباق رفاه عینی 
 با رفاه ذهنی

محل سکونت 
 )روستا/ شهر (

 سن

 جنسیت

 میزان دینداري

  میزان
  احساس آزادي
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که بعد نیازهاي فیزیولوژیک با . باشد نیازهاي فیزیولوژیک و نیازهاي روحی و روانی می
 روانـی   هاي برخورداري از سالمت سنجیده خواهد شد و بعد نیازهاي روحـی و              مؤلفه

جنبـه شـناختی بوسـیله    . شود نفس و خودارزشمندي بررسی می هاي عزت   بوسیله مؤلفه 
هـاي    بـراي سـنجش ایـن بعـد از مؤلفـه          . بعد رضایت از زندگی سنجیده خواهـد شـد        

. هاي نسبی، احساس برابري و عدالت استفاده خواهد شـد        ترجیحات، استحقاق، مقایسه  
 هیجانی مانـدگار سـنجیده خواهـد شـد و       همچنین جنبه عاطفی بوسیله بعد احساسات     

خوشبختی و شـادکامی، امیـد بـه آینـده، اعتمـاد و مقبولیـت              : هاي این بعد شامل     مؤلفه
  .اجتماعی خواهند بود

  
  
 ها مؤلفه

 جنبه ابعاد

 نیازهاي فیزیولوژیک )جسمی(برخورداري از سالمت 

/ ی در زندگی و سطوح باال یشکوفا
اسات مثبت درزمینه احس/ خودارزشمندي

 برخورداري از رفاه اجتماعی

  نیازهاي روحی و روانی

 ارضاء نیاز

 هاي زندگی دستیابی به اولویت

 لذت از زندگی

 احساس عدالت و برابري

 هاي آزاد افراد تحقق انتخاب/شایستگی

 شناختی رضایت از زندگی

 خوشبختی و شادکامی

 هامید به آیند

 اعتماد و مقبولیت اجتماعی

 عاطفی احساسات هیجانی ماندگار

  
هـاي   هـا و گویـه   براي بررسی و عملیاتی کردن متغیر رفاه ذهنی به ترتیب از سؤال 

 .شده است  زیر استفاده
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 :شده است  هاي زیر استفاده براي بررسی بعد نیازهاي فیزیولوژیک از گویه

  .نمایم هاي ورزشی مشارکت می در فعالیت -
  .ه مشکلی ندارمدر باال رفتن از چندطبق -
  .بخش است روي براي من لذت پیاده -
  .م شده استا در طی چند هفته گذشته درد بدنی مانع از انجام کارهاي عادي -
کنم نسبت به دیگران داراي ضعف جسمانی  بسیاري از مواقع احساس می -

  .باشم می
 .وضعیت سالمتی من در حد عالی است -

 :شده است هاي زیر استفاده نفس از گویه براي بعد نیازهاي روانی و عزت

  .کنم انسان باارزشی هستم احساس می -
ام  توانم نیازهاي اولیه زندگی راحتی می با توجه به وضع موجود جامعه به -

  .را فراهم نمایم) خوراك، پوشاك و مسکن(
  .توانم شغل موردنظرم را پیدا کنم با توجه به وضع موجود جامعه می -
  .توان ازدواج کرد آسانی می هبا توجه به شرایط فعلی جامعه ب -
  .توانم در طول هفته در کارهاي تفریحی و سرگرمی شرکت داشته باشم می -
  .هاي خوب اخالقی و رفتاري زیادي دارم کنم ویژگی احساس می -
 .خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم توانم به می -

  .نسبت به خودم دید مثبتی دارم -
  .طورکلی از خودم راضی هستم به -
  .ام خورده کنم در زندگی شکست ام، فکر می کل زندگی وجه بهبا ت -
  .رسم آنچنان که باید، به خودم نمی -
  .فایده هستم کنم بی گاهی احساس می -
  .ام در حد توانم پیشرفت نمایم توانسته -
 .از وضعیت اکنون خودم احساس خوبی دارم -
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  :شده است  هاي زیر استفاده براي بعد رضایت از زندگی گویه
  .رسد دار می عه ما همیشه حق به حقدر جام -
  .کنم چیز زیادي ندارم که به آن افتخار کنم احساس می -
  .ها دست پیدا کنم خیلی چیزها هستند که من باید به آن -
  .تر هستم کنم عقب در مقایسه با دیگر مردم ازلحاظ امکانات احساس می -
  .ام ام رسیده در زندگی به آنچه استحقاقش را داشته -
  .ها و آرزوها غیرممکن است  در شرایط امروز دستیابی به خواستهکنم فکر می -
  .کشد، زندگی بهتري دارد در جامعه ما هرکس زحمت بیشتر می -
  .توانند به هر آنچه استحقاقش را دارند، برسند در جامعه ما مردم می -
 شانس کمتري براي کسب موفقت هاي ،کنم در مقایسه با دیگران احساس می -

  .ي دارم اقتصاد–اجتماعی
  .شناسم که وضعیت اقتصادي بهتر از من دارند طبقه خود را می خیلی از افراد هم -
  .شوند ها باالتر است، ناراحت می ها از آن بینند سطح زندگی بعضی ها اگر می خیلی -
  .مردم به حداقل درآمد براي زندگی آبرومند دسترسی دارند -
 .کنند قانون فرار میراحتی از دست  مجرمینی که پارتی و پول دارند، به -

  :شده است هاي زیر در نظر گرفته براي بعد احساسات هیجانی گویه
  .برم طور کامل لذت نمی ام به واحوال کنونی زندگی از اوضاع -
  .گذارم همیشه روي دیگران تأثیر خوب می -
  .ام حس بدي دارم نسبت به وقایع گذشته زندگی -
  .مراتب بهتر از گذشته است وضعیت امروزي من به -
  .در بین خانواده و دوستانم نظرات من بسیار مهم است -
  .قدر دوست و آشنا دارم که بتوانند حلش کنند اگر مشکلی داشته باشم آن -
  .کنم آنچه که در این دنیا به من رسیده، منصفانه بوده است در کل احساس می -
  .دانم در کل خودم را انسان خوشبختی نمی -
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  .ام نوعی برخوردار بودهام از تفریحات مت همیشه در زندگی -
 .بینم ام نمی امیدي زیادي براي پیشرفت در آینده مالی و کاري -

 
 همخوانی و یکسانی متغیر پایگاه اقتصادي با رفاه   با توجه به میزان:رفاه عینی

شده و  عنوان رفاه عینی و میزان برخورداري از رفاه عینی در نظر گرفته عینی این متغیر به
غل، منطقه زندگی، وضعیت مسکن، میزان درآمد، اتومبیل و سایر هایی چون ش شاخص

ها، چگونگی گذران اوقات فراغت و میزان دسترسی به امکانات تفریحی و  دارایی
توانایی انجام تفریحات مداوم داراي بار مالی، توانایی رفتن به مسافرت، پرداخت 

  . گرفتهاي پزشکی باال سنجش این متغیر را بر عهده خواهند هزینه
شده، تعریف    همه تعاریف عملیاتی که از مفهوم دینداري ارائه از میان :دینداري

عملیاتی مورد نظر گالك و استارك بیش از همه مورد توجه و قبول پژوهشگران این 
گالك و استارك دینداري را شامل پنج بعد اعتقادي، مناسکی، . حوزه قرار گرفته است

اما تحقیقات بسیاري که براي سنجش این پنج . دانند  میتجربی، دانش دینی و پیامدي
ها دارد، بنابراین پژوهشگران از  بعد پیشنهاد شده نشان از همبستگی نسبتاً باال بین آن

میان پنج بعد پیشنهاد شده توسط گالك و استارك دو بعد اعتقادي و مناسکی را بیش از 
راي سنجش سطح دینداري جامعه در این تحقیق نیز ب. اند سایر ابعاد بکار گرفته

 برگر که اینویژه  شود، به موردمطالعه به سنجش دو بعد اعتقادي و بعد مناسکی اکتفا می
  .)Berger, 1967(سازد  نیز در تعریف خود از دین این دو بعد را برجسته می

 براي بررسی و عملیاتی کردن آزادي و احساس آزادي در این :احساس آزادي
  .آزادي حقوقی، آزادي سیاسی و آزادي فرهنگی مدنظر استتحقیق سه بعد 

عنوان یکـی از حقـوق اساسـی انسـان  آزادي در ایـن وجـه به: آزادي حقوقی
 یعنی آزادي عقیده و فکر و اندیشه و -آزادي در اشکال مختلف آن. شده است  مطرح

 -و مطبوعاتقلم ها و آزادي  آزادي بیان و آزادي تشکیل اجتماعات و شرکت در آن
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اق بین یکی از حقوق مهم انسانی اسـت کـه در اعالمیـه المللی  جهانی حقـوق بشـر و میـث
  .مدنـی و سیاسـی بـر آن تأکید شده است

شده است، ازجمله   تاکنون تعاریف متعددي از آزادي سیاسی ارائه: آزادي سیاسی
 راه انتخاب زمامداران و  فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، ازکه این

مقامات سیاسی شرکت جوید و به تصدي مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعـی 
آمده و یـا در مجامـع آزادانـه، عقایـد و افـکار خـود را بـه نحـو مقتضـی  کشـور نائل
شود در آزادي سیاسی بر فراهم بودن زمینه  گونه که مالحظه می همان. ابراز نماید

بنابراین تعاریف، آزادي سیاسی استفاده از . ی در جامعه تأکید شده استمشارکت مردم
ها مـردم بتواننـد در زندگـی سیاسـی خـود تأثیر  ابزارهایـی اسـت کـه از طریـق آن

  ).1393منتظر قائم، . (عملـی داشـته باشند
هاي  ، آزادي را معادل توجه به خواست)1386(ساکیو فوکودا : آزادي فرهنگی

داند که در قالب یک اجتماع بتوانند بر  هاي مذهبی و قومی می گی و هویتی اقلیتفرهن
ها را یاد بگیرند و تقویت  اساس فرهنگ، زبان، مذهب و رسوم خود رفتار کنند و آن

  .نمایند، بدون ترس، تمسخر یا ترس از توبیخ و انکار
  

  وضعیت قومی
واسـطه آن افـراد بـا          که به  قومیت، فرایندي اجتماعی و روانشناختی است     : قومیت

دیگر،  عبارت به. یابند هاي فرهنگ آن گروه هویت و پیوند می      یک گروه و برخی از جنبه     
آید؛ این عضویت گروهـی   قومیت نوعی ویژگی و شرایط عضویت گروهی به شمار می         

واسـطه    هاي دیگـر هـم بـه        تمایز گروه از گروه   . بر آگاهی از تعلق گروهی استوار است      
واسطه وجود گذشته مـشترك و    ي نمادین فرهنگی زیستی یا سرزمین و هم به        نشانگرها

). 101: 1388 به نقل از قادر زاده،       270: 1978برگس،  . (پذیرد  منافع مشترك صورت می   
هـاي قـومی    کونور، قومیت را معادل ملت قرار داده و ملت را در اصـل تعریـف گـروه              
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). 31: 1378احمدي، (داند  ي قومی میها معرفی کرده است و ملت واقعی را همان گروه 
هاي ذهنی مخاطـب از   هویت قومی، ارزیابیدر این تحقیق وضعیت قومی شامل عناصر   
  .است) احساس تبعیض(نظام و مسئوالن سیاسی و احساس عدالت 

هـاي اجتمـاع      خاطر، تعهد و وفاداري نسبت به شناسه        احساس تعلق : هویت قومی 
دو . ، آداب و مناسک، مفاخر فرهنگی و سیاسی قومی        زبان، مذهب، سرزمین  : قومی مثل 

مفهوم هویت قومی و قومیت پیوند تنگاتنگی باهم دارند، حتی در دایره المعارف معتبـر        
  .  عنوان قومیت از هویت قومی سخن بـه میـان آمـده اسـت              با اجتماعی،   –علوم انسانی 

  ).237  :1998کی یس، (
هایی سنجیده شده  با گویه: ن سیاسیهاي ذهنی مخاطب از نظام و مسئوال ارزیابی

  . بررسی کندرا تا پنداشت ذهنی پاسخگویان در این زمینه 
احساس (هایی در ارتباط با بررسی احساس عدالت  با گویه: احساس عدالت

هاي آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اقتصادي  زمینه ازنظر پاسخگویان و در) تبعیض
  .سنجیده شده است

  
  روش تحقیق

 تحلیلی -باشد و ازنظر روش، پیمایشی و توصیفی نوع این تحقیق کاربردي مینظر  از
 صورت 1397باشد که در سال  ازنظر زمان انجام تحقیق، یک تحقیق مقطعی می. است

هاي کردستان و   ساله ساکن استان18–60جامعه آماري شامل کلیه افراد . پذیرفته است
 مرکز آمار ایران، 1395اري سال بر اساس سرشم. باشد  می1397سمنان در سال 

 نفر جمعیت 702360و از  100100 نفر جمعیت استان کردستان حدود 1603007
که این دو . اند  سال قرار داشته18–60 نفر در رده سنی 453600استان سمنان حدود 

شده و   عنوان جامعه آماري مدنظر براي بررسی انتخاب جمعیت در دو استان به
گیري در این  روش نمونه. اند شده  نظر از میان این دو جمعیت انتخابهاي مورد  نمونه

  .باشد اي می اي چندمرحله تحقیق روش خوشه
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) 05/0خطاي  (95/0براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و سطح اطمینان 
براي هر ) 05/0خطاي  (95/0سطح اطمینان حجم نمونه با توجه به . شده است استفاده

آمده است که با توجه به تنوع جامعه مورد بررسی  دست  نفر به383دود دو استان ح
 براي پوشش کامل جمعیت و پوشش اي و مستقل و نیز ازلحاظ متغیرهاي وابسته، زمینه

 درصد به تعداد 50هاي احتمالی، نزدیک به  پاسخی و جلوگیري از تورش موارد بی
نهایتاً حجم نمونه مورد بررسی براي آمده در کردستان اضافه گردیده که  دست نمونه به

همچنین با توجه به تنوع جغرافیایی بیشتر .  نفر به دست آمد555استان کردستان حدود 
 درصد به تعداد نمونه 60در داخل استان سمنان به نسبت استان کردستان، نزدیک به 

 براي استان آمده در این استان اضافه گردیده که نهایتاً حجم نمونه مورد بررسی دست به
و درمجموع حجم نمونه مورد بررسی براي دو .  نفر به دست آمد605سمنان حدود 

اي بسته است که  ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه.  نفر به دست آمد1200استان 
  .شده است  هاي تحقیق ساخته  و با استفاده از متغیرها و شاخصانتوسط محقق

اسب با جمعیت بوده و نمونه به نسبت جمعیت توزیع نمونه متن: گیري شیوه نمونه
  .توزیع نمونه به شکل زیر بوده است. شده است  هاي هر استان تخصیص داده شهرستان

  
 توزیع نمونه بر اساس جمعیت شهرستان

 استان شهر تعداد

 دامغان و شاهرود 278

 سمنان و سرخه 210

 گرمسار و ایوانکی 117

 جمع 605

 سمنان

  سقزبانه و 129

 سنندج 318

 کامیاران 108

 جمع 555

 کردستان
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اعتبار از هاي مورد بررسی،  هدر این تحقیق براي تعیین اعتبار مفاهیم و ساز
 محققانشده است که با کمک گرفتن از ذهنیت   محتوایی از نوع اعتبار صوري استفاده

زنظر آنان استخراج گردیده، فن در این زمینه میزان اعتبار ابزار تحقیق ا و گرفتن نظر اهل
باشند که در تحقیقات مختلف  اي می هاي تحقیق سؤاالت استانداردشده البته بیشتر گویه

ها،  براي بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز قبل از گردآوري داده. اند مورداستفاده قرار گرفته
. یع شد پرسشنامه جهت انجام پري تست توز50در میان هر یک از دو جامعه آماري 

 که نمره آلفاي کرونباخ براي همه ،شده است  سپس از آماره آلفاي کرونباخ استفاده
  .به دست آمد) باشد قبول می که نمره قابل (70متغیرها و نیز درمجموع باالي 

 

  هاي توصیفی یافته
  هاي جمعیت شناختی ویژگی

اده و بـراي  را زنـان تـشکیل د  % 49افراد نمونه در استان سـمنان را مـردان و        % 51
افـراد نمونـه در اسـتان    % 57.باشـد  می% 50در برابر % 49استان کردستان به ترتیب برابر    

هاي سنی برابـر      دامنه تغییرات گروه  . اند  نمونه استان کردستان متأهل بوده    % 53سمنان و   
بیشترین افراد نمونـه در     . اند  شده بندي   گروه سنی طبقه   6 سال بوده است که در       15-60

 ساله قرار دارند در خصوص تحصیالت افراد نمونه، براي دو استان،          29-20ی  گروه سن 
در اسـتان سـمنان   . یافته اسـت   باالترین تعداد به افراد داراي تحصیالت دیپلم اختصاص       

در % 19در سـمنان و ســرخه و  % 34افـراد نمونــه در دامغـان و شــاهرود،   % 45حـدود  
ردستان شهر سنندج بیـشترین میـزان افـراد         براي استان ک  . گرمسار و ایوانکی قرار دارند    

 درصـد نمونـه را بـه خـود     23و شـهر بانـه   % 19، کامیاران درصـد     %)56حدود  (نمونه  
اند و  پاسخگویان در شهر سکونت داشته% 83در استان سمنان حدود    . ندا اختصاص داده 
  .پاسخگویان استان کردستان شهر بوده است% 75محل سکونت 
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  یقتوصیف متغیرهاي تحق
  رفاه ذهنی

  توزیع افراد نمونه برحسب سطوح رفاه ذهنی در دو استان سمنان و کردستان-1جدول 

 استان سطح فراوانی درصد معتبر فراوانی تراکمی میانگین

 کم 232 38,47 38,47 

 متوسط 302 50,08 88,56 136,7

 زیاد 69 11,44 100,00 

 جمع 603 100,00  

 سمنان

 کم 211 38,22 38,22 

 متوسط 267 48,37 86,59 135,9

 زیاد 74 13,41 100,00 

 جمع 552 100,00   

 کردستان

  
هاي مربوط به هر سه بعد  براي به دست آمدن مقیاسی از شاخص رفاه ذهنی، گویه

 1با هم ترکیب گردید سپس این مقیاس به سه سطح تقسیم گردید که جدول شماره 
ها نشان  یافته. دهد ین سطوح را به تفکیک استان نشان مینحوه توزیع افراد نمونه در ا

اند در سطح  افراد قرار گرفته% 38دهد که در سطح کم تقریباً در هر دو استان حدود  می
تواند به  متوسط استان سمنان اندکی بیشتر از استان کردستان قرار گرفته که این امر می

سطح باال درصد افراد نمونه در استان اما در . دلیل توسعه اقتصادي این استان باشد
  %).11در مقابل % 13(کردستان بیشتر از استان سمنان بوده است 
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  رفاه عینی
   توزیع افراد نمونه برحسب سطوح رفاه عینی در دو استان سمنان و کردستان-2جدول 

 استان سطح فراوانی درصد معتبر فراوانی تراکمی میانگین

 کم 213 35,4 35,4

 متوسط 297 49,3 84,7

 زیاد 92 15,3 100,0
33,63 

 جمع 602 100,0 

 منانس

 کم 433 78,7 78,7

 متوسط 97 17,6 96,4

 زیاد 20 3,6 100,0
24,92 

 جمع 550 100,0 

 کردستان

  
نتایج توصیفی در خصوص رفاه عینی در دو استان سـمنان و کردسـتان بیـانگر آن        

تـوجهی بیـشتر از اسـتان     صـورت قابـل    در استان سمنان بـه است که میانگین رفاه عینی 
افـراد نمونـه در   % 79شود حدود  طور که در جدول مشاهده می       همان. باشد  کردستان می 

اند اما در استان سـمنان حـدود          استان کردستان در سطح پایینی از رفاه عینی قرار داشته         
اي بـا سـطح    ین چنـین یافتـه  انـد بنـابرا   از افراد نمونه در ایـن سـطح قـرار گرفتـه         % 35

تأمل این است که میـانگین رفـاه عینـی در             نکته قابل . ها تطابق دارد    یافتگی استان   توسعه
تر از استان سمنان بوده است اما در خصوص  توجهی پایین استان کردستان به نسبت قابل

 1 شماره رفاه ذهنی، میانگین استان کردستان اندکی باالتر از سمنان بوده است که نمودار
  .پردازد به این مقایسه می



   
  
  
  

 149...     بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و 

0.0

200.0

رفاه ذهنی رفاه عینی

136.7

33.6

135.9

24.9

نمایش میانگین رفاه ذهنی و عینی در استان سمنان و کردستان -1نمودار 

سمنان

کردستان

  
  وضعیت انطباق رفاه عینی و ذهنی در دو استان سمنان و کردستان

ها در بین شهرهاي  هاي رفاه ذهنی و عینی و انطباق آن  نتایج توصیفی مقایسه میانگین-3جدول 
  مختلف دو استان سمنان و کردستان

 استان متغیر شهر تعداد میانگین راف استانداردانح خطاي استاندارد

 دامغان و شاهرود 274 142,2 22,9 1,4

 سمنان و سرخه 207 132,6 13,6 0,9

 گرمسار و ایوانکی 115 131,4 8,4 0,8

 جمع 596 136,8 18,5 0,8

 رفاه ذهنی

 دامغان و شاهرود 274 33,3 8,1 0,5

 سمنان و سرخه 206 33,7 8,0 0,6

 گرمسار و ایوانکی 115 34,6 20,0 1,9

 جمع 595 33,7 11,3 0,5

 رفاه عینی

 دامغان و شاهرود 274 2,9 2,1 0,1

 سمنان و سرخه 206 2,7 2,3 0,2

 گرمسار و ایوانکی 115 2,2 2,4 0,2

 جمع 595 2,7 2,3 0,1

 انطباق

نان
سم

 

 بانه و سقز 125 134,8 21,8 2,0

 سنندج 311 135,5 23,0 1,3

 کامیاران 105 137,8 24,6 2,4

 جمع 541 135,8 23,1 1,0

کرد رفاه ذهنی
تان

س
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 بانه و سقز 125 25,1 7,3 0,6

 سنندج 309 25,2 8,1 0,5

 کامیاران 105 24,1 7,0 0,7

 جمع 539 24,9 7,7 0,3

 رفاه عینی

 بانه و سقز 125 4,0 3,0 0,3

 سنندج 309 4,0 3,2 0,2

 کامیاران 105 4,1 3,4 0,3

 جمع 539 4,0 3,2 0,1

 انطباق

  
طرفه در خصوص تفاوت میانگین رفاه عینی و ذهنـی        نتایج آزمون تحلیل واریانس یک    

 3 آورده شده است که جـدول  4 و 3در شهرهاي مختلف دو استان در قالب جداول شماره       
  .خش استنباطی آزمون است بیانگر ب4دهنده نتایج توصیفی و جدول  نشان

  
ها در  هاي رفاه ذهنی و عینی و انطباق آن  نتایج آزمون آنوا در خصوص مقایسه میانگین-4جدول 

  بین شهرهاي مختلف دو استان سمنان و کردستان
Sig F استان متغیر واریانس 

 بین گروهی 23,6 0,000

 گروهی درون  

 جمع  

 رفاه ذهنی

  گروهیبین 0,5 0,583

 گروهی درون  

 جمع  

 رفاه عینی

 بین گروهی 4,0 0,019

 گروهی درون  

 جمع  

 انطباق

نان
سم

 

 بین گروهی 0,5 0,591

 گروهی درون  

 جمع  

 رفاه ذهنی

تان
دس

کر
 



   
  
  
  

 151...     بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و 

 بین گروهی 0,7 0,483

 گروهی درون  

 جمع  

 رفاه عینی

 بین گروهی 0,0 0,954

 روهیگ درون  

 جمع  

 انطباق

  
 در خصوص رفاه ذهنـی در اسـتان   4نتایج آزمون آماري با توجه به جدول شماره       

 اسـت  0,05 و سـطح معنـاداري کمتـر از    22,6برابـر   Fدهد که مقـدار   سمنان نشان می  
)0,000=sig (توان گفت تفاوت معناداري بین شهرهاي استان سمنان ازلحاظ رفاه  که می

 میانگین رفـاه ذهنـی در شـهرهاي    ،وجه به جدول بخش توصیفی   با ت . ذهنی وجود دارد  
دامغان و شاهرود بسیار بیشتر از شهرهاي دیگـر اسـتان اسـت امـا ایـن متغیـر در بـین          

باشد،   می0,05ها بیشتر از   سطح معناداري آنکه اینشهرهاي استان کردستان با توجه به      
ن در خصوص رفاه عینـی در بـین   ها همچنی یافته. تفاوت معناداري ازلحاظ آماري ندارد  

 سـطح  کـه  اینها با توجه به   برخی تفاوتباوجودشهرهاي دو استان بیانگر آن است که  
تـوان گفـت کـه     باشـد مـی      می 0,05معناداري براي این متغیر در هر دو استان بیشتر از           

  .تفاوت آماري معناداري بین شهرهاي هر دو استان ازلحاظ رفاه عینی وجود ندارد
ج در خصوص میزان انطباق رفاه عینی و ذهنی و فاصله بین آن دو بیانگر آن اسـت         نتای

 کـه  Fکه در استان سمنان شکاف بین این دو متغیر در بین شهرهاي استان با توجه به مقدار              
ــر  ــر از  4براب ــه کمت ــاداري ک ــی0,05 و ســطح معن ــادار اســت)sig=0,019(باشــد   م  ؛، معن

اداري ازلحاظ فاصله بین رفاه عینی و ذهنی در بین شهرهاي  دیگر تفاوت آماري معن     عبارت  به
اي که با توجه به نتایج توصـیفی ایـن شـکاف در دامغـان و      گونه استان سمنان وجود دارد به    

اما نتایج در خصوص اسـتان کردسـتان نـشان          . شاهرود بیشتر از شهرهاي دیگر استان است      
باشد بنابراین تفـاوت آمـاري معنـاداري       می 0,05دهد که سطح معناداري آزمون بیشتر از          می

  .بین شهرهاي استان کردستان ازلحاظ شکاف بین رفاه عینی و ذهنی وجود ندارد
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  وضعیت قومی
   توزیع افراد نمونه وضعیت قومی در دو استان سمنان و کردستان-5جدول 

 متغیر استان سطح فراوانی درصد معتبر فراوانی تراکمی میانگین

 کم 439 72,8 72,8

 متوسط 158 26,2 99

 زیاد 6 1 100
79,0 

 کل 603 100 

 سمنان

 کم 326 59,1 59,1

 متوسط 209 37,9 96,9

 زیاد 17 3,1 100
85,7 

 کل 552 100 

 کردستان

وضعیت قومی 
 )کلی(

  
 هاي وضعیت قومی در دو استان سمنان و کردستان مقایسه میانگین -2 نمودار

0.0

50.0

100.0

39.1

10.6
29.3
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49.3

10.3

26.0

85.7

سمنان

کردستان

 
  

. دهـد  هاي قومی در دو استان را نـشان مـی    نتایج مرتبط با وضعیت مؤلفه  5جدول  
از نمونـه  % 17هاي مرتبط با بعد احساس هویت قومی بیانگر آن است کـه حـدود            یافته

% 24شده در استان سمنان داراي احساس هویت قومی سطح پایین و نزدیک بـه        بررسی



   
  
  
  

 153...     بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و 

قومی باالیی برخـوردار بـوده و وضـعیت سـایر افـراد در سـطح          نیز از احساس هویت     
ایـن در حـالی اسـت کـه وضـعیت افـراد نمونـه در اسـتان           . متوسطی قرار داشته است   

. تـر و بیـشتر بـوده اسـت     کردستان و در ارتباط با احساس هویـت قـومی بـسیار قـوي          
% 78ز درصد داراي احـساس هویـت قـومی پـایینی بـوده و بـیش ا      % 4که تنها    نحوي  به

نیـز میـانگین ایـن بعـد بـراي      . اند درصد از احساس هویت قومی باالیی برخوردار بوده       
قومیت براي کردها نقش    . درصد بوده است  % 49و کردستان بیش از     % 39سمنان حدود   

کاستلز و . نوعی در ارتباط با قومیت است اي دارد و هویت مقاومت کردها به کننده تعیین
اند و بازتعریف و شناسایی      ساس هویت مقاومت تعریف نموده    عباس ولی کردها را بر ا     

خورده است و این عامل تأثیر زیـادي بـر اهمیـت قومیـت بـراي            خود با کرد بودن گره    
  .تر است که این نوع هویت در هویت مذهبی کمرنگ کردها دارد درحالی

 از %36از نظام و مـسئوالن سیاسـی، حـدود    ) ارزیابی ذهنی(در ارتباط با پنداشت     
نیـز  % 21شده در استان سـمنان داراي ارزیـابی ذهنـی ضـعیفی و حـدود                  نمونه بررسی 

هـا بـراي    کـه ایـن نـسبت       درحالی. اند  ارزیابی مثبت و خوبی از عملکرد مسئوالن داشته       
میانگین این بعـد بـراي سـمنان        . باال بوده است  % 18ضعیف و   % 52کردستان به ترتیب    

ها  ها، نابرابري با توجه به تبعیض. رصد بوده است د% 26و کردستان حدود    % 29بیش از   
تري از  یافتگی کردستان به نسبت سمنان کردها باید ارزیابی بسیار ضعیف و سطح توسعه

مسئوالن سیاسی داشته باشند و این براي سمنان نیز با توجه به داشتن چنـدین مـسئول                
میزان پنداشت کردهـا را  توان عالوه بر تبعیض که  می. اصلی حکومتی بسیار پایین است 

  .تر نموده است به نارضایتی عمومی جامعه نیز اشاره کرد ضعیف
شده در استان سمنان  از نمونه بررسی% 25در ارتباط با بعد احساس عدالت، حدود 

. اند نیز از احساس عدالت باالیی برخوردار بوده  % 16احساس عدالت پایین و نزدیک به       
کـم و  % 54 کردستان بـسیار متفـاوت بـوده و بـه ترتیـب            ها براي   که این نسبت    درحالی

مقدار احساس عدالت نیز در دو جامعه همین تفـاوت را  . باال بوده است % 10نزدیک به   
میزان نابرابري بیشتر، حس تبعیض بیشتر، عـدم دسترسـی و برخـورداري      . باشد  دارا می 
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با نگاهی  . ه باشند متساوي باعث شده است که کردها احساس نابرابري بیشتري را داشت          
توان این تفاوت را مـشاهده نمـود، تفـاوتی کـه بـه احـساس               به آمارهاي مرکز آمار می    

  .رنگ نموده است شده و احساس برابري را کم خودي نبودن تبدیل
  
  وضعیت دینداري -

  توزیع افراد نمونه برحسب سطح دینداري در دو استان سمنان و کردستان-6جدول 

 متغیر استان سطح فراوانی درصد معتبر اکمیفراوانی تر میانگین

 کم 55 9,1 9,1

 متوسط 100 16,6 25,7

 زیاد 447 74,3 100
59,3 

 کل 602 100 

 سمنان

 کم 110 19,9 19,9

 متوسط 126 22,8 42,8

 زیاد 316 57,2 100
56,1 

 کل 552 100 

 کردستان

 دینداري کلی
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 155...     بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و 

در ارتباط با وضعیت کلی متغیر دینداري نتایج بیانگر این امر است کـه نمـره ایـن      
زیاد بوده  % 74کم و   % 9شده در استان سمنان به ترتیب حدود          متغیر براي نمونه بررسی   

کم و % 20شده در استان کردستان نیز حدود  همچنین وضعیت افراد نمونه بررسی  . است
و % 59میانگین نمره میزان دینـداري بـراي سـمنان حـدود         . ستدرصد زیاد بوده ا   % 57

کننـده در حـس       عنـوان یـک عامـل تعیـین         دینداري به . درصد بوده است  % 53کردستان  
کردهـا بیـشتر خـود را در      . عنوان یک فرد دینی ربط دارد       سعادت به بازشناسایی فرد به    

 سعادتشان تـأثیر  دهی به حس    کنند و این عامل در جهت       قالب هویت کردي تعریف می    
زمان به دلیل کم بودن مراسم مـذهبی در   هم. ها دارد کمتري به نسبت قومیت بر باور آن      

مذهب شافعی تأثیرپذیري مذهبی و مناسکی کردها و شافعی مـذهبان کمتـر از مـذهب          
عالوه بر این موارد حاکمیت ایران نوعی بازتولید کننده باور مذهبی است و . تشیع است

هـاي حیـات سیاسـی،     ب عامل کلیدي در رفتار، تبلیغات، رسـانه و جنبـه          توجه به مذه  
تواند تأثیر هژمونیک زیادي بـر بازتولیـد    باشد؛ عاملی که می اقتصادي و اجتماعی آن می 

مذهب  هاي شیعه اند داشته باشد و به همین دلیل سمنانی      آن در بین کسانی که اهل تشیع      
  .هاي سنی مذهب ت کردستانیپذیرند به نسب تأثیر بیشتري از دین می

  
  وضعیت احساس آزادي -

 زادي در دو استان سمنان و کردستانآ توزیع افراد نمونه برحسب سطح احساس -7جدول 

  متغیر استان سطح فراوانی درصد معتبر 
 کم 123 20,4

 متوسط 334 55,4

 زیاد 146 24,2
33,5 

 کل 603 100

 سمنان

 کم 285 51,8

 متوسط 173 31,5

 زیاد 92 16,7
30,0 

 کل 550 100

 کردستان

 )کل(احساس آزادي 
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نمایش و مقایسه میانگین مولفه هاي احساس آزادي در دو استان سمنان و کردستان -4نمودار

سمنان
کردستان

 
هاي تحقیق بیانگر آن است که  درمجموع و در ارتباط با متغیر احساس آزادي، یافته

شـده در اسـتان سـمنان از احـساس آزادي کمـی               درصد از نمونـه بررسـی     % 20حدود  
ایـن در  . انـد  درصد نیز داراي احساس آزادي زیادي بـوده   % 24 و حدود    برخوردار بوده 

حالی است که وضعیت افراد نمونه در اسـتان کردسـتان ازنظـر احـساس آزادي داراي                  
درصـد از  % 52کـه حـدود    نحـوي  به. وضعیت بسیار متفاوتی با استان سمنان بوده است       

یینی برخـوردار بـوده و در   شده در استان کردسـتان از احـساس آزادي پـا         نمونه بررسی 
نیـز میـانگین    . اند  درصد از احساس آزادي باالیی برخوردار بوده      % 17مقابل فقط حدود    

% 30هـا   درصد و براي کردسـتانی % 33,5نمره این متغیر براي شهروندان سمنانی حدود     
  .درصد بوده است

فاوت در هاست و با توجه به ت ها کمتر از سمنانی احساس آزادي در بین کردستانی
زبان رسمی . باشد مذهب و قومیت و زبان این تفاوت در احساس آزادي معنادار می

کشور فارسی است، دین رسمی کشور تشیع است و فارس بودن مالك تعامل داخلی و 
این احساس تبعیض خود را عالوه بر احساس عدالت در قالب . باشد خارجی می

گرا هرچه ازلحاظ ایدئولوژیکی،  اي تامه در حکومت. دهد احساس آزادي نیز بروز می
تر باشی آزادي بیشتري را احساس خواهی نمود ولی  مذهبی، زبانی به حاکمیت نزدیک

ازلحاظ اقتصادي . باشد تر از گروه هژمون می هاي اقلیت احساس آزادي پایین براي گروه
ار دیگري ها بیشتر از کردها است و این عامل تأثیرگذ نیز میزان برخورداري سمنانی
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جمهور اخیر  دو رئیس. شود است، عاملی که با برخورداري از نفوذ سیاسی تکمیل می
اند اما استان کردستان فقط دو سال در اوایل انقالب تجربه یک  کشور سمنانی بوده

  .استاندار کرد اهل سنت را داشته است
  

  رفاه عینی و ذهنیانطباق بررسی روابط متغیرهاي تحقیق با میزان 
غیرهاي مـستقل و وابـسته تحقیـق از آزمـون پیرسـون         تت بررسی روابط بین م    جه

گردد که شرط استفاده از این آزمون این است که متغیرها از نـوع پـارامتري                  استفاده می 
نسبی باشند؛ فـرض  /اي باشند؛ بدین معنا که توزیع نرمال داشته باشند و در سطح فاصله      

کـه سـطح    درصـورتی ( اسـمیرنف  -مون کولموگروفها با استفاده از آز   نرمال بودن داده  
+ 2 و  2-کـه بـین       درصـورتی (و چـولگی و کـشیدگی       )  باشـد  0,05معناداري بیشتر از    

 کـه  اینبررسی شد و این فرض با توجه به نتایج برقرار بود، همچنین با توجه به    ) باشند
استفاده از باشد فرض بعدي نیز براي  اي می اي و فاصله فاصله سطح سنجش متغیرها شبه

  .باشد این آزمون برقرار می
  
   ماتریس همبستگی بین میزان انطباق رفاه ذهنی و عینی با متغیرهاي مستقل در استان سمنان-8جدول 

  انطباق تحصیالت قومیت  دینداري احساس آزادي

 پیرسون 1,000 0,001- *102. **287. 0,056

 سطح معناداري  0,987 0,012 0,000 0,169

 تعداد 602 597 602 601 602

اق
نطب

ا
 

  
شـده تـا    شـده پرداختـه   هاي مطرح بعد از تحلیل روابط دومتغیره، به بررسی فرضیه       

با توجـه بـه سـطح سـنجش     . ها ازلحاظ آماري مورد بررسی قرار گیرد        وسقم آن   صحت
توان با استفاده از آزمون پیرسون در قالب یک ماتریس  متغیرها که اکثراً کمی هستند، می    

  .ها پرداخت همبستگی به تشریح روابط بین آن
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جدول باال روابط بین متغیر وابسته با متغیرهاي مستقل در استان سـمنان را نـشان                
نتایج آزمون پیرسون بیانگر آن است که متغیرهاي قومیت، و دینـداري کـل بـا               . دهد  می

. زان انطباق دارد باشد رابطه معناداري با می       می 0,05توجه به سطح معناداري که کمتر از        
باشد و شدت این رابطه تقریبـاً در حـد    همبستگی مربوط به دینداري می    بیشترین میزان   

همچنین جهت این روابط مستقیم است یعنی هر چـه میـزان هرکـدام از               . متوسط است 
متغیرهاي مستقل افزایش پیدا کند؛ میزان فاصـله بـین رفـاه ذهنـی و عینـی نیـز بیـشتر                  

 سـطح معنـاداري    که  اینیرهاي تحصیالت و احساس آزادي با توجه به         اما متغ . گردد  می
هـا بـا    باشد بنابراین وجود رابطه معنادار ازلحاظ آمـاري بـین آن    می0,05ها بیشتر از     آن

  .گردد تأیید نمی) انطباق(متغیر فاصله بین رفاه ذهنی و عینی 
  

   با متغیرهاي مستقل در استان کردستان ماتریس همبستگی بین میزان انطباق رفاه ذهنی و عینی-9جدول 
  انطباق تحصیالت قومیت دینداري احساس آزادي

 پیرسون 1,000 **194.- **381. **160. **382.

 سطح معناداري  0,000 0,000 0,000 0,000

 تعداد 550 535 550 550 548
اق

نطب
ا

 

  
کـه بـین   نتایج در خصوص استان کردستان با توجه بـه جـدول بیـانگر آن اسـت                 

شـکاف رفـاه    (متغیرهاي تحصیالت، قومیت، دینداري، احساس آزادي با متغیر وابـسته           
باشـد رابطـه معنـاداري      مـی 0,05با توجه به سطح معناداري که کمتر از      ) ذهنی و عینی  

دارند البته جهـت ایـن رابطـه بـراي تحـصیالت معکـوس اسـت یعنـی هرچـه سـطح                
بقیـه  . یابـد  ین رفاه عینی و ذهنی کـاهش مـی     تحصیالت افزایش پیدا کند میزان فاصله ب      

دیگر فاصله بین رفاه ذهنی و عینی رابطـه مـستقیمی         عبارت  متغیرها با میزان انطباق یا به     
هرچه این متغیرها افزایش یابند فاصـله بـین رفـاه عینـی و     که دارند که به این معناست  

 مربوط به متغیر وضعیت )=381/0r( همبستگی  بیشترین میزان. یابد  ذهنی نیز افزایش می   
  .باشد قومی است که شدت این نسبتاً قوي می
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  بین بر انطباق رفاه عینی و ذهنی اثرگذاري متغیرهاي پیش
 از تحلیل رگرسـیون  ،بین بر روي متغیر مالك  جهت شناسایی نقش متغیرهاي پیش    

هـایی اسـت    فـرض  گردد که کاربرد این آزمون مـستلزم رعایـت پـیش     خطی استفاده می  
ایـن فـرض   . اي باشد    سطح سنجش متغیر وابسته در سطح حداقل فاصله        که  اینجمله  از

انطبـاق رفـاه عینـی و       (براي کاربرد این آزمون با توجه به سطح سنجش متغیر وابـسته             
همچنین سطح سنجش متغیرهاي مستقل نیز باید حداقل در سـطح           . برقرار است ) ذهنی

د کدگذاري مجـدد گـردد کـه در ایـن     اي باشد و در غیر این صورت بای         سنجش فاصله 
یکـی دیگـر از   . انـد  بین کیفی به شیوه متغیرهاي تـصنعی درآمـده      تحقیق متغیرهاي پیش  

هاي متغیر وابسته است کـه ایـن فـرض نیـز بـا           هاي این آزمون توزیع نرمال داده       فرض
 اسمیرنف به تفکیک براي هر دو استان بررسی شد و با -استفاده از آزمون کولموگروف   

 شـد،  05/0 درصد بیشتر از   5وجه به آنکه سطح معناداري این آزمون در سطح خطاي           ت
  . توان گفت که این فرض نیز براي اجراي آزمون برقرار است می

هـاي آزمـون    شـرط  همبستگی بین متغیرهاي اصلی تحقیق نیز یکی دیگـر از پـیش           
مراحل قبل بررسی باشد که این ویژگی با استفاده از همبستگی پیرسون در   رگرسیون می 

در محاسبه . شوند که همبستگی معناداري داشته باشند       گردید و متغیرهایی وارد مدل می     
هـاي مختلفـی وجـود      معادله رگرسیونی براي انتخاب متغیرهاي مدل رگرسیونی، روش       

شود که پرکاربردترین روش براي  استفاده می گام  به  دارد که در این پژوهش از روش گام       
متغیرهایی که داراي روابط معنـادار بـا   (اي  متغیرهاي مستقل و زمینه   .تساختن مدل اس  

هـا   همگی وارد مـدل رگرسـیونی شـدند تـا اثـرات هرکـدام از آن               ) متغیر وابسته بودند  
 مقایسه دو استان و شناسـایی متغیرهـاي اثرگـذار بـر             که  اینبا توجه به    . مشخص گردد 

باشد، بنابراین  اهداف این پژوهش میجزء میزان انطباق رفاه ذهنی و عینی در دو استان          
گردد تا متغیرهـاي اثرگـذار     از دو مدل رگرسیونی به تفکیک براي هر استان استفاده می          

 البته در قالـب بررسـی   .در میزان انطباق رفاه ذهنی و عینی در هر استان شناسایی گردد           
ز آن بـود کـه   روابط دو متغیره این عوامل به تفکیک بررسـی گردیـد و نتـایج حـاکی ا               
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اي در سـطح دو اسـتان    هایی بین روابط متغیر وابسته با متغیرهاي مستقل و زمینه    تفاوت
وجود دارد بنابراین استفاده از دو مدل رگرسیونی جداگانه بـراي هـر اسـتان ضـرورت            

  .یابد می
بنابراین با توجه به توضیحات براي استان سمنان متغیرهاي عدالت، وضعیت قومی 

، احساس فرهنگی، شـهرهاي     )کلی(اد مناسکی و اعتقادي دینداري، دینداري       ، ابع )کلی(
محل سکونت، محل سکونت، وضعیت تأهل و سن، که داراي روابط معنادار بـا متغیـر                
وابسته بودند، وارد مدل رگرسیونی شدند تا اثـرات نـسبی هرکـدام از متغیرهـا پـس از        

 ارائـه  10ج این آزمون در جدول     اي مشخص گردد که نتای      حذف اثرات متغیرهاي زمینه   
صـورت متغیـر    اي بـه  ذکر است که متغیرهاي مستقل کیفـی و زمینـه     البته شایان . شود  می

  .اند وارد مدل شده) تصنعی(مجازي 
  

 ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره عوامل مؤثر بر انطباق رفاه عینی و -10جدول 
  )متغیرهاي باقیمانده(ذهنی در استان سمنان 

 Sig T Beta ضرایب همبستگی
خطاي 
 استاندارد

B مدل متغیرها 

R=0.328 0,459 -0,741  0,439 -0,326 عدد ثابت 

R Square=0.107 0,000 7,061 0,328 0,007 0,050  کلی(دینداري( 

Adj R Square= 0.105       

1 

R=0.380 0,001 -3,373  0,571 -1,927 عدد ثابت 

R Square= 0.145 0,000 6,221 0,288 0,007 0,044  کلی(دینداري( 

Adj R Square= 0.141 0,000 4,261 0,198 0,034 0,146 احساس آزادي فرهنگی 

2 

 عدد ثابت 1,706- 0,573  2,976- 0,003 

R=0.399 0,000 5,667 0,265 0,007 0,040  کلی(دینداري( 

R Square=0.159 0,000 3,912 0,182 0,034 0,134 احساس آزادي فرهنگی 

Adj R Square= 0.151 0,008 2,653 0,124 0,247 0,655 محل سکونت 

3 
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طـور کـه    همـان . دهـد  دار را نمایش مـی  مانده معنی  نتایج متغیرهاي باقی10جدول  
جلو رفته است در مدل اول، دینداري با توجه ) مدل( گام 3 تا باالشود مدل  مالحظه می

بتاي این متغیر برابر . تري دارد واردشده است کننده رها نقش تعیین از دیگر متغی که  اینبه  
با افزایش یک واحد انحراف اسـتاندارد در متغیـر   که  است که به این معناست 0,328با  

 انحـراف اسـتاندارد افـزایش    0,328انـدازه   دینداري، شکاف بین رفاه ذهنی و عینـی بـه     
 درصـد   11تنهـایی توانـسته اسـت حـدود            بـه  R2این متغیر با توجه به مقـدار        . یابد  می

دیگر شکاف بین رفاه عینـی و ذهنـی را تبیـین     عبارت  تغییرات میزان عدم انطباق و یا به      
ها که بر دینداري مردم استان تأکید  شده از مصاحبه این یافته با نتایج کیفی استخراج. کند

شده استان   اي انجام ه  داشتند، همخوانی دارد و همچنین با توجه به تحقیقات و پیمایش          
  . سمنان ازلحاظ درجه دینداري در حد باالیی بوده است

ضـریب  . شده اسـت    در مدل دوم، متغیر احساس فرهنگی به متغیر مدل اول اضافه          
بـا یـک   که  است که بیانگر آن است 0,198متغیر احساس فرهنگی برابر  ) بتا(رگرسیون  

 فرهنگی، میزان شکاف یا فاصله بـین   واحد افزایش انحراف استاندارد در متغیر احساس      
بـا  . یابـد   انحراف استاندارد افزایش مـی 0,198اندازه   به) عدم انطباق (رفاه ذهنی و عینی     

اند حدود   در این مدل، دو متغیر دینداري و احساس فرهنگی توانسته R2توجه به مقدار    
ن گفـت احـساس     توا  در این بخش می   .  درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند       14

آزادي هرچه باالتر رود شکافی را در انطباق رفاه ذهنی و عینی به نفع رفاه ذهنی ایجـاد   
شود و به میزان افزایش در احساس آزادي میزان رفاه  کند، امري که در اینجا تأیید می می

یک نکتـه مهـم دیگـر در مـورد     . گردد و عینی و تفاوت در رفاه عینی و ذهنی بیشتر می   
در . توان دلیل این تعامل را نیز بیشتر دریافـت  فرهنگی با بازتعریف خاص آن می   آزادي  

واقع حس آزادي فرهنگی باعث رونق و اهمیت رفاه ذهنی افراد خصوصاً ازلحاظ بعـد              
و به دلیل همخوانی فرهنگ قومی مردم سمنان با فرهنگ دولـت حاکمـه     شود  روانی می 

لحاظ ساخت امنیت روانی و فرهنگی بـه آنـان    این تعامل بیشتر است و تأثیر بیشتري از       
  . بخشد می
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شده اسـت کـه مقـدار      در مدل سوم، متغیر محل سکونت به متغیرهاي قبلی اضافه   
زنـدگی در روسـتا باعـث    کـه   است که به این معنی اسـت  0٫124بتاي این متغیر برابر  

ـ . شـود    مـی  0,124انـدازه     افزایش انحراف استاندارد در متغیر وابسته به       دیگـر    عبـارت   هب
زندگی در روستا به نسبت شهر باعث افزایش فاصله و یا شکاف بین رفاه عینی و ذهنی 

Rهمچنین مقدار   . گردد  می
انـد   دهد که متغیرهاي باقیمانـده در مـدل توانـسته     نشان می

هـاي    گونه کـه در قـسمت       همان.  درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند       16حدود  
زمان مذهب  هم. داده شد متغیر روستا در استان سمنان نقش مهمی داشت تر توضیح     قبل

. داري بوده اسـت     نیز عامل مهمی بود و آزادي فرهنگی نیز داراي ضریب پیرسون معنی           
هاي پیشین اشاره شد مذهب عامل بسیار مهمی در  با توجه به تمام مواردي که در بخش 

عامل تأثیرگذاري بـر انطبـاق و عـدم       زندگی مردمان سمنان است و آزادي فرهنگی نیز         
تـوان گفـت کـه در      بر اساس بتاي مدل آخر میپس. باشد انطباق رفاه عینی و ذهنی می  

استان سمنان دینداري بیشترین میزان اثر را بر میزان عدم انطباق بین رفاه عینی و ذهنـی    
 روابـط   بقیه متغیر اگرچـه در بررسـی روابـط دومتغیـره بـا انطبـاق داراي               . داشته است 

معناداري بودند اما به دلیل اثر پـایین و یـا همبـستگی بـین متغیرهـاي مـستقل از مـدل         
  .رگرسیونی خارج شدند
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 ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره عوامل مؤثر بر انطباق رفاه عینی و ذهنی -11جدول 
  )متغیرهاي باقیمانده(در استان کردستان 

 Sig t Beta ضرایب همبستگی
 خطاي

 استاندارد
B مدل متغیرها 

R=0.406 0,002 -3,191  0,596 -1,902 عدد ثابت 

R Square=0.165 0,000 10,190 0,406 0,007 0,069  کلی(وضعیت قومی( 

Adj R Square= 0.163       

1 

R=0.449 0,001 -3,388  0,584 -1,977 عدد ثابت 

R Square= 0.201 0,000 4,903 0,231 0,013 0,066  کلی(احساس آزادي( 

Adj R Square= 0.198 0,000 5,844 0,276 0,008 0,047  کلی(وضعیت قومی( 

2 

 عدد ثابت 4,646- 0,815  5,698- 0,000 

R=0.482 0,000 5,474 0,255 0,013 0,073  کلی(احساس آزادي( 

R Square=0.232 0,001 3,364 0,173 0,009 0,030  کلی(وضعیت قومی( 

Adj R Square= 0.228 0,000 4,598 0,198 0,017 0,080 هویت قومی 

3 

R=0.489 0,000 -3,610  0,976 -3,523 عدد ثابت 

R Square= 0.239 0,000 5,483 0,255 0,013 0,073  کلی(احساس آزادي( 

Adj R Square= 0.233 0,009 2,637 0,141 0,009 0,024  کلی(وضعیت قومی( 

 هویت قومی 0,084 0,018 0,207 4,793 0,000 

 تحصیالت 0,192- 0,092 0,085- 2,079- 0,038 

4 

   
 نتایج آزمون رگرسیون خطی و متغیرهـاي باقیمانـده در مـدل را نـشان            11جدول  

در مـدل اول،  . گام صورت گرفته است  به  دهد که این معادله رگرسیونی به روش گام         می
بینـی    اي اهمیت بیـشتر ایـن متغیـر در پـیش          متغیر قومیت واردشده است که این به معن       
دیگر اهمیت این متغیر در  عبارت باشد و یا به شکاف و فاصله بین رفاه عینی و ذهنی می        

مقدار بتـاي ایـن متغیـر برابـر     . دهد بینی عدم انطباق رفاه ذهنی و عینی را نشان می     پیش
نحراف استاندارد در با افزایش یک واحد اکه  است که این مقدار بیانگر آن است 0٫406
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 0٫406انـدازه   متغیر قومیت، میزان عدم انطباق و یا فاصله بین رفـاه ذهنـی و عینـی بـه             
 و سطح معناداري، این مقدار بتا در tبا توجه به آماره . یابد انحراف استاندارد افزایش می 

Rهمچنین با توجه به مقدار . دار است سطح خطاي کمتر از یک درصد معنی
 این متغیر 

  .  درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید17تنهایی توانسته است حدود  به
شده است که پس از متغیر وضعیت قومی  در مدل دوم، متغیر احساس آزادي اضافه

 0٫231مقدار بتاي ایـن متغیـر برابـر    . بینی متغیر وابسته دارد بیشترین اهمیت را در پیش   
زایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیـر احـساس آزادي،           دهد اف   است که نشان می   

 انحراف اسـتاندارد  0٫231دازه ان میزان عدم انطباق و فاصله بین رفاه عینی و ذهنی را به        
اگرچه با ورود این متغیر مقدار زیادي از بتاي متغیر اول کاسته شد امـا  . دهد  افزایش می 

مقدار ضریب تعیین بیانگر آن است که       .  است مانده  هنوز این متغیر در مدل معنادار باقی      
ذهنی و عینی را  درصد تغییرات فاصله بین رفاه 20اند حدود    این دو متغیر باهم توانسته    

  . تبیین نمایند
در مدل سوم هویت قومی واردشده است که با توجه به همبستگی باالي این متغیر    

مقدار بتـاي ایـن متغیـر    . ده استبا قومیت، مقدار زیادي از بتاي متغیر قومیت کاسته ش         
دهد با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیـر هویـت       است که نشان می    0٫198
 انحـراف   0٫198انـدازه     ، متغیر عدم انطباق یا فاصله بین رفـاه ذهنـی و عینـی بـه               قومی

Rبا توجه به مقدار . یابد استاندارد افزایش می 
 ود  متغیرهاي این مدل توانسته است حـد

  .  درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید23
 )-0٫085(مدل چهارم، متغیر تحصیالت واردشده است که مقدار بتاي این متغیر در 

بیــانگر آن اســت کــه بــا افــزایش یــک واحــد انحــراف اســتاندارد در تحــصیالت یــا  
له بـین رفـاه    دیگر با باال رفتن یک مقطع تحصیلی، میزان عدم انطباق و یا فاص              عبارت  به

با توجه به ضریب تعیـین، متغیرهـاي ایـن    . یابد  کاهش می0,085اندازه  ذهنی و عینی به 
 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند همچنین بـا توجـه بـه              24مدل توانسته است    

مقدار بتا در مدل آخر، نتایج بیانگر آن است که احساس آزادي بیشترین اثر را بـر روي           
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هـا بـا    احساس آزادي نیز متغیر مهمی است و بر اساس یافتـه   . ه داشته است  متغیر وابست 
  . درصد خواهد بود197تغییر در متغیر آزادي درصد تغییرات در متغیر وابسته بیش از 

Rدر مورد پایین بودن     : نکته
             چند دلیل براي پایین بـودن مقـادیر ضـریب تعیـین

حقیق همبـستگی وجـود داشـته اسـت؛          بین متغیرهاي مستقل ت    که  اینیکی  . وجود دارد 
از سوي دیگـر، فاصـله   . اند بنابراین به همین دلیل بعضی از متغیرها از مدل خارج گشته     

بینی چنین  گیري و پیش اي کامالً ذهنی است، بنابراین اندازه بین رفاه ذهنی و عینی مقوله 
انـدازه نیـز   پـذیر نیـست و تبیـین آن تـا ایـن       راحتی امکان   هایی سخت است و به      مقوله

انـد؛   مانـده  بـین معنـادار و مهمـی در مـدل بـاقی      تواند مهم باشد زیرا متغیرهاي پیش      می
. باشـد  بنابراین پایین بودن مقدار ضریب تعیین لزوماً به معناي نامناسب بودن مدل نمـی           

دهی به رفاه ذهنـی   البته ذکر این نکته نیز الزم است که رفاه عینی فاکتور مهمی بر شکل        
بـر رفـاه   ... هرچند دین، قومیت و هویت قومی، احساس آزادي، تحصیالت و   . دباش  می

تـوان انتظـار     ها تاثیرگذارند اما نمی      همخوانی و یا عدم انطباق آن       عینی و ذهنی و میزان    
. داشت که این عوامل بتوانند تمام تغییرات یا ناهمخوانی این دو عامل را تبیـین نماینـد             

توانـد رفـاه ذهنـی و سـعادت را بـه       که بازار و رفاه اقتصادي میها بر این باورند    لیبرال
ارمغان بیاورد اما در این تحقیق نشان داده شد که عوامـل دیگـري نیـز بـر متغیـر رفـاه                
خصوصاً همخوانی و انطباق رفاه عینـی و ذهنـی یـا همـان سـعادت مـادي و معنـوي                     

  .تاثیرگذارند
  

  گیري بحث و نتیجه
اي است که به آمال و آرزوها ارتباط  ، بهزیستی مقوله)1959(بیگو . بر اساس نظر اس

 ءشی به نظر وي تملک. گیري نمود توان بر اساس معیار پولی اندازه دارد و آرزوها را می
یکی از معدود   اما این،شود که فرد به دنبال آن است موجب باال رفتن رفاه می

 کنگ زاف، رفاه ذهنی نظیر .نماید گونه تعریف می هاي است که رفاه را این تئوري
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در سطح اجتماعی کیفیت جامعه، مانند . داند مندي از درآمد را نیز بسیار مهم می رضایت
. بندي بین پولدار و فقیر مهم است توزیع درآمد و در بعد ذهنی کیفیت درك شده تقسیم

ت امنیت اقتصادي رضایکه زمان با این نظریات اینگلهارت نیز بر این باور است  هم
  .سازد افراد را بیشتر از هر چیزي متأثر می

) خود با دیگران(فیتز پتریک نیز بر اهمیت فاکتور رفاه عینی و مقایسه بین افراد 
براي بررسی میزان رفاه عینی و ذهنی و مقایسه این دو با یکدیگر . نماید تأکید می

 تک متغیره و دهد که این نظریات یعنی اهمیت هاي تحقیق نشان می نگاهی به یافته
بر اساس آمارهاي توصیفی . گردد تأثیرگذاري زیاد رفاه عینی بر رفاه ذهنی تأیید نمی

تفاوت بین میانگین رفاه ذهنی استان سمنان و استان کردستان زیاد نیست و میانگین این 
 و استان 136میانگین استان سمنان . دو استان تفاوت بسیار ناچیزي با یکدیگر دارند

یک از ابعاد رفاه  دهند که در هیچ ابعاد رفاه ذهنی هم نشان می. باشد  می135کردستان 
هرچند بر اساس .  درصد بین دو استان وجود ندارد2ذهنی اختالف زیادي بیشتر از 

باشد و   می24 و رفاه عینی کردستان 33آمارهاي تحقیق میانگین رفاه عینی سمنان 
توان گفت که این اختالف به  اما می. د داردها وجو  درصدي بین آن10اختالف تقریباً 

بر اساس . توجه است دار و قابل نسبت نزدیکی و همانندي رفاه ذهنی، تفاوتی معنی
هاي مرکز آمار ایران و تحقیقات مختلف صورت پذیرفته، همانند تحقیق محققی  داده

اقتصادي و باشیم، ازلحاظ سطوح درآمدي و  کمال شاهد تفاوت زیاد مابین دو استان می
اما . هاي آماري زیادي با یکدیگر هستند میزان برخورداري این دو استان داراي تفاوت

  .اند و تفاوتی ندارند ازلحاظ تفاوت رفاه ذهنی دو استان به یکدیگر نزدیک
بخش است و باعث احساس قدرتمندي و  بر اساس نظر دورکیم دین وحدت

همچنین دورکیم بر . داند د را قدرتمند میدر واقع انسان مؤمن خو. شود تقویت قوا می
و دین سبب احساس . هاي فشار دارد این باور است که دین عملکرد تسکینی در زمان

وبر نیز به توجیه الهی . کند شود و با ناکامی مقابله می خوشبختی در مؤمنان می
نیان، بر اساس پژوهش ملی دینداري ایرا. کند خوشبختی و بدبختی توسط دین اشاره می
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 درصد بوده 90 و براي سمنان 67معتقد بودن و پایبندي به دین براي استان کردستان 
زمان  هم. باشد ها می هاي دینی سمنانی دهنده بیشتر بودن گرایش است و این نشان

هاي این تحقیق، میزان ابعاد دینداري و مذهبی بودن  ازلحاظ مذهبی و بر اساس داده
ان است و در کل شاخص دینداري سمنان بیشتر از کردستان ها بیشتر از کردست سمنانی

باشد، خصوصاً  میزان مراسم مذهبی در مذهب تشیع بیشتر از تسنن می. بوده است
اما میزان تأثیر تفاوت مذهبی بر احساس . مراسم مذهبی عزاداري براي پیامبر و امامان

شده   اي مطرحه رفاه ذهنی در سمنان و کردستان چگونه است؟ بر اساس تئوري
که در  ها احساس رفاه ذهنی داشته باشند درحالی ها باید بیشتر از کردستانی سمنانی

  . میانگین رفاه ذهنی تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد
دهد که ارتباط بین دینداري با میزان انطباق  ضریب همبستگی پیرسون نشان می

که بیشترین درصد  (287/0 رفاه عینی و ذهنی براي استان سمنان برابر است با
و براي استان کردستان میزان این ) باشد همبستگی در بین متغیرهاي استان سمنان می

 و اعتقادي آن 207/0 همبستگی بعد مناسکی سمنان  میزان. باشد  درصد می160ضریب 
 119 و بعد اعتقادي 155 و میزان بعد مناسکی ضریب پیرسون کردستان 276/0
س آمارها و ضرایب پیرسون تأثیر دینداري بر میزان انطباق رفاه عینی و بر اسا. باشد می

در واقع هرچه . دهنده تأثیر این متغیر بر ناهمخوانی این دو متغیر است رفاه ذهنی نشان
شود و تأثیر این متغیر بر افزایش  میزان دینداري بیشتر باشد احساس سعادت بیشتر می

تر بودن مردم سمنان میزان ضریب  لیل مذهبیرفاه ذهنی افراد مشخص است و به د
بر اساس . همبستگی و ارتباط بین این دو متغیر در استان سمنان بیشتر شده است

، متغیر دینداري براي استان سمنان توانسته است Bضرایب رگرسیون و ضریب بتا 
غییرات  درصد از ت11تنهایی توانسته است  دار باشد و این متغیر به  درصد و معنی328/0

گوید مذاهب دیگر،  می) 1963(وبر . عدم انطباق رفاه عینی و ذهنی را تبیین نماید
شوند تا افراد بیشتر به دنبال یافتن حقایق زندگی  خصوصاً تصوف در اسالم سبب می

توان گفت  بر این اساس می. حقایقی که وراي سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. باشند
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اما دینداري هرچند . قتصاد در میان مذهب تشیع بیشتر استکه دینداري و تأثیر آن بر ا
باشد،  دار با عدم انطباق رفاه عینی و ذهنی در استان کردستان می داراي همبستگی معنی

  .داري بر تغییرات این متغیر بگذارد اما نتوانسته است تأثیر معنی
ی بر نکته مهم دیگر در این تحقیق تأثیر فرهنگ قومی، قومیت و هویت قوم

توان ادعا نمود که براي کردها  در واقع در این بخش می. تغییرات متغیر وابسته است
فوکویاما . باشد می)  تأثیر بر احساس رفاه ذهنیهحداقل درزمین(تر از مذهب  قومیت مهم

بر این باور است که مبارزه امروزین ما در مورد نژاد جنسیت، مسائل جنسی و ) 2018(
نظریه استعمار .  عدم احترام و غرور پایمال شده است تا منابع ماديبیشتر به دلیل... 

ها و اسناد این تبعیض به اثبات  بر اساس داده(داخلی نیز بیانگر برساخت حس تبعیض 
و ساخت حس مقاومت و همبستگی گروهی را از دید هشتر مورد بحث قرار ) رسید

دي را بر اساس فرهنگ، زبان گونه است که عباس ولی نیز هویت کر داده است و همان
توان به اهمیت فاکتور فرهنگ،  درواقع می. داند نوعی هویت واکنشی می... و رسومات و

ها  قومیت و هویت کردي در میان کردها براي بازتعریف و اهمیت در زیست هویتی آن
بازتعریف هویت واکنشی و تقابلی بر مبناي قومیت سبب شده است که . اشاره نمود

ترین عامل شناخت  تعریف باشد و مهم ز منش کردها بر اساس هویت قابلبخشی ا
خود، در میان آنان شده است و نوعی منش بوردیوي را برساخته است که بر اساس 
تعریف خود بوردیو این پیوندها و ارتباطات فرا اقتصادي با دیگران و جهان است که 

 هویت و پیوندهاي قومی بر اساس .سازد انسان را در زندگی اجتماعی خود توانمند می
این تعاریف شاکله اصلی تفکر، نگرش به خود، نگرش به آینده، احساس پیروزي و 

خورده به  نمایند و این براي کردها بیشتر گره را ایجاد می... خوشی یا شکست جمعی و
بر اساس آمارهاي توصیفی احساس هویت قومی در بین . باشد فرهنگ و هویت می

میزان درصد احساس هویت قومی باال . تر از استان سمنان است ستان قوياستان کرد
 23که این مقدار براي استان سمنان   درصد درحالی78براي کردستان برابر است با 

 59 درصد و براي سمنان 17همچنین پاسخ متوسط براي کردستان . باشد درصد می
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و این . دیگر تفاوت دارد درصد با یک10درصد بوده است و میانگین دو گروه نیز 
براي . باشد دهنده اهمیت بیشتر هویت قومی در میان پاسخگویان کردستانی می نشان

داري متغیر هویت قومی  استان سمنان و در مورد آماره پیرسون نیز بر اساس درجه معنی
ضریب همبستگی کلی پیرسون براي قومیت استان سمنان برابر است . باشد دار نمی معنی

 132هاي وضعیت قومی  عنوان یکی از مؤلفه  و براي احساس عدالت به102/0با 
دار اما ضعیف وضعیت قومی و عدالت با انطباق  دهنده رابطه معنی و این نشان. باشد می

هاي عدالت، هویت قومی و  اما براي استان کردستان مؤلفه. باشد رفاه عینی و ذهنی می
داري با عدم انطباق رفاه عینی و  ي رابطه معنیپنداشت از نظام سیاسی و مسئوالن دارا

 و 381ضریب پیرسون قومیت و هویت قومی به ترتیب برابر است با . باشند ذهنی می
ها  دهنده اهمیت بسیار بیشتر قومیت و هویت قومی در بین کردستانی  که این نشان311

 مرتبط با قومیت در شده هاي ارائه در واقع تئوري. باشد و پاسخگویان استان کردستان می
توان اهمیت هویت قومی و فرهنگ  شود و این می نوعی تأیید می چهارچوب نظري به

ها اما هویت  براي سمنانی. کردي و احترام به آن را در میان مردم کردستان نشان دهد
توان براي  می. تر بوده و هویت قومی و قومیت اهمیت کمتري دارد دینی به نسبت قوي

ها  مندي سیاسی و ترس هویتی و تبعیض در میان سمنانی مر به عدم اهمیتتحلیل این ا
توان به یکی بودن هویت پاسخگویان سمنانی با هویت نظام  زمان نیز می هم. اشاره نمود

گونه توضیح داد که اگر  توان بر اساس نظریه مازلو این کرده و این را می  حاکم اشاره
ء شود، ارزش این نیاز ممکن است کمتر از آنچه نیازي در فردي به مدت طوالنی ارضا

اند اثرات آن  افرادي که هرگز گرسنگی نکشیده: مثال عنوان به. که واقعاً هست تلقی شود
تهدید ... در واقع هویت پاسخگویان سمنانی ازلحاظ قومی، زبانی و. شمارند را کم می

یض و از بین رفتن شود و مانند پاسخگویان کردستانی دغدغه کمرنگ شدن، تبع نمی
باشد و اهمیت کمتري  هویت خود را ندارند و به همین دلیل هویت آنان واکنشی نمی

یکی از نکات مهم . در بازتعریف خود در جامعه همگن و همخوان با هویت آنان دارد
در مورد تأثیر قومیت بر سنجش تغییرات بین رفاه عینی و ذهنی توجه به وضعیت قومی 
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 درصد از 17تنهایی توانسته است  متغیر وضعیت قومی به. باشد و هویت قومی می
تغییرات متغیر وابسته شکاف و عدم انطباق رفاه عینی و ذهنی را در کردستان تبیین 

، که این 406 برابر است با Bنماید و مقدار ضریب استانداردشده آن یعنی بتا 
تر ذکر شد فرهنگ  که پیشگونه  همان. دهنده اهمیت این متغیر در کردستان است نشان

یابد و  مقاومت و واکنشی هویتی کردها گاهی اوقات بر رفاه عینی و مادیات برتري می
 فرهنگ قومی و هویت هاي است؛ خصوصاً درزمین این براي کردها موضوع برجسته

هاي زیرمجموعه  توان به این نتیجه رسید که وضعیت قومی و مؤلفه در واقع می. قومی
) هاي قومی خصوصاً در میان اقلیت( فاکتور مهمی در مطالعات رفاه تواند آن می

براي کردها بازتولید معنا و تولید خود در قالب هویت قومی و قومیت . باشد می
تواند با ابعاد عاطفی و رضایت از خود و  البته تأثیر این عامل می. پذیر شده است امکان

یت قومی که ابعاد فرهنگی نیز بدان عالوه بر وضع .حس شادکامی افراد مرتبط باشد
تواند عامل تأثیرگذاري بر انطباق یا عدم انطباق  اند، احساس آزادي نیز می خورده گره

  . رفاه عینی و ذهنی باشد
پردازان حوزه توسعه و رفاه ریشه بسیاري از  عنوان یکی از نظریه آمارتیاسن به

در نادیده گرفتن را نابرابري عدالتی و  ویژه در حوزه بی مسائل دنیاي معاصر به
سن همچنین فقر و بیکاري را با توجه به . داند هاي انسانی و آزادي انسان می ارزش

به نظر سن میزان درآمد . سنجد تأثیر آن بر آزادي، ابتکار و مهارت فردي می
تبار بسیار بیشتر از مردم ایالت کرال در هند است اما امید به  هاي آمریکایی آفریقایی

وي توجه را به ترتیبات و مناسبات اجتماعی . تر است ندگی آفریقایی تبارها پایینز
همچنین سن در رابطه با عدالت، فقر و آزادي از مفهوم قابلیت استفاده . نماید جلب می

نماید و محرومیت از توانمندي که ناشی از عدم وجود عدالت و آزادي است را مهم  می
) 2009( آزادي و اهمیت آن در ایران موسسه چتم هوس در مورد گرایش به. شمارد می

در یک نظرسنجی خود به این نتیجه رسید که مشارکت سیاسی در انتخابات مناطقی 
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هاي معیشتی بلکه  مانند بلوچستان و کردستان برخالف باور عموم نه بر اساس دغدغه
  . بر اساس تمایل به ایجاد تغییر و ساخت آزادي است

بر این باور است که مشارکت سیاسی کردها در ) 1396(خالق پناه در همین زمینه 
انتخابات ریاست جمهوري بیشتر به سمت انتخاب افرادي است که شعار آزادي 

ها از طریق آزادي به  دهند و برابري، عدالت و آزادي را مالك دارند و بیشتر اقلیت می
اما . هستند... الت، همسانی و هاي خود یعنی برابري، عد دنبال دستیابی به سایر خواست

بر اساس آمارهاي این تحقیق و با توجه به وضعیت فرهنگی، دینی و ساختاري 
حاکمیت در ایران کردها باید احساس محرومیت بیشتري داشته باشند و این امر تا 

. تري دارند حدودي درست است و به نسبت استان سمنان میزان احساس آزادي پایین
.  است4/7 و میانگین کردستان 6/8آزادي حقوقی استان سمنان میانگین احساس 

میزان .  است6/9 و براي استان کردستان 11میانگین احساس آزادي سیاسی سمنان 
براي استان سمنان و بر . احساس آزادي فرهنگی کردستان بازهم کمتر از سمنان است

ادي سیاسی اساس ضریب همبستگی پیرسون بین احساس آزادي خصوصاً احساس آز
اما این . داري وجود ندارد و حقوقی با متغیر میزان انطباق رفاه عینی و ذهنی رابطه معنی

  . براي استان کردستان کامالً متفاوت است
 و براي متغیر 340ضریب پیرسون متغیر آزادي سیاسی براي کردستان برابر است با 

دهنده رابطه  این نشان است و 295باشد و براي آزادي حقوقی   می382کلی آزادي 
دار و مثبت مابین احساس آزادي و ابعاد آن با عدم انطباق رفاه ذهنی و عینی  معنی

درکل هرچند مقدار آزادي و ابعاد آن در بین کردها و پاسخگویان استان . باشد می
داري با عدم انطباق  کردستان نسبت به استان سمنان کمتر است اما این متغیر رابطه معنی

در بخش رگرسیون و تحلیل رگرسیونی متغیر احساس آزادي .  عینی و ذهنی داردرفاه
دار بر تغییرات متغیر وابسته تحقیق ندارد  گونه تأثیر معنی بازهم برخالف سمنان که هیچ

ضریب رگرسیونی استاندارد بتا برابر . دار و مثبت است براي کردستان داراي تأثیر معنی
غیر احساس آزادي توانسته است همراه با متغیر وضعیت زمان مت  است و هم231/0با 
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در . را تبیین نماید) انطباق رفاه عینی و ذهنی( درصد از تغییرات متغیر وابسته 20قومی 
توان به این نتیجه اشاره نمود که رفاه عینی و ذهنی و تطابق یا عدم تطابقشان  کل می

  .باشد ي، دین و متغیرهاي دیگر میمتأثر از متغیرها و فاکتورهاي هویتی، احساس آزاد
  

  هاي تحقیق پیشنهاد
هاي براي هر دو استان  ترین پیشنهاد شده یکی از مهم  با توجه به مطالعات انجام-

اي بیشتر و ایجاد اشتغال و رسیدگی به وضعیت رفاه  ارائه امکانات زیرساختی توسعه
تري دارد توجه به  ایینبراي استان کردستان که وضعیت رفاه عینی پ. باشد عینی می

تر  تواند سبب کمرنگ هاي اشتغال افراد ساکن این استان می معیشت و زندگی و دغدغه
زمان ارائه خدمات  هم. شدن فقر و بیکاري شود و توسعه استان را به همراه داشته باشد

با در برگرفتن رویکرد تبعیض (کرده  و امکانات به مردم منطقه مخصوصاً قشر تحصیل
عالوه بر اهمیت فاکتور رفاه عینی و . میزان رفاه عینی را افزایش خواهد داد) فمضاع

 همبستگی مردم استان  توجه به عوامل ایجادکننده آن با افزایش رفاه عینی میزان
کردستان با دولت بیشتر شده و عالوه بر رفاه عینی حس تبعیض و نابرابري نیز 

 .تر خواهد شد کمرنگ

تواند  ین اهمیت زیادي دارد و توجه به اهمیت این عامل می در استان سمنان د-
هاي بحران، دین به کمک تقویت روحیه مقاومت و همبستگی  سبب شود در زمان

در مقابل در کردستان عناصر فرهنگی و قومیتی . ها بکاهد ناهنجارياز اجتماعی بیاید و 
تواند تأثیر  دي عمل میکننده است و توجه به فرهنگ و هویت کردي و ارائه آزا تعیین
داري بر ایجاد احساس رضایت، احساس عدالت، نشاط اجتماعی و شادکامی و  معنی

هاي  ها و جشن همچنین عدم دخالت در مراسم. رفاه ذهنی مردم کردستان داشته باشد
تواند میزان شادکامی و  ها می گرایانه و کنترلی بر جشنواره مختلف و عدم دخالت تبعیض

  .را افزایش دهدرفاه ذهنی 
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باشد و اهتمام به آن   مذهب فاکتور مهمی در حوزه خصوصی و عمومی افراد می-
 باال بردن رفاه دراي  کننده تواند عامل کمک و نادیده نگرفتن خواست واقعی مردم می

این تأثیر مذهب در استان سمنان بیشتر از . ذهنی و حتی حس سعادت افراد باشد
 اما ؛تواند این نقش را داشته باشد ستان کردستان نیز مذهب میکردستان بود هرچند در ا

 نگاه حاکمیتی و خوانش حاکمیتی از مذهب رسمی بر فضاي که اینبه دو شرط، اول 
هاي بنیادگرا خصوصاً سلفیت  عالوه بر این با گسترش گروه. مذهبی کردستان کمتر شود

 کردها، سعی شود بیشتر به هاي اخیر و تأثیر بد داعش بر ناخودآگاه جمعی در سال
ها که عامل خشم و منفی بر باور مذهبی و رفتار  مذهب تسنن بها داده شود تا این گروه

اهمیت به باور مذهبی عامل مهمی در ایجاد سعادت . تر شود اند نقششان کمرنگ مردم
بر . تواند نقش پررنگی ایفا نماید هاي بحران و این عامل می است خصوصاً در زمان

تواند تأثیر بیشتري بر رفاه  ین اساس توجه به مذهب و مناسک مذهبی در سمنان میهم
شرط آنکه توجه به  تواند عامل مهمی باشد به هم می ذهنی بیافریند و در کردستان 

 .اهمیتی درست نشود مذهب تسنن باشد و نوعی حس تقابل و بی

توان  براي آنان میحل ایجاد اشتغال   توجه به تحصیالت و در نظر گرفتن راه-
کرده خصوصاً در  با توجه به رشد تعداد افراد تحصیل. عامل مهمی در آینده باشد

توان انتظار ناامیدي اجتماعی بیشتري را داشت و  کردستان و عدم اشتغال براي آنان می
دار نبودن به عامل تأثیرگذار منفی بر سطح رفاه  تواند در صورت نتیجه تحصیالت می

  .ی تبدیل شودعینی و ذهن
اي  هاي حاشیه  یکی از معضالت اصلی در مورد کردستان و بسیاري از استان-

با نگاهی . باشد یافتگی می ایران با اقلیت قومی، نابرابري در برخورداري و سطح توسعه
توان به این نتیجه رسید که  شده در تحقیق می به آمار مرکز آمار ایران و مقاالت بررسی

ها نسبت به تفاوت قومیت و  بسیار زیاد در رفاه عینی بین این استاننوعی نابرابري 
تواند تأکید بر این نکته باشد که   این تحقیق میهايراهکاریکی از . مذهب وجود دارد

صورت خاص و براي انطباق بیشتر  صورت کلی و رفاه ذهنی به براي باال بردن رفاه به
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یز کم شود و از بین رود و این امر براي آم هاي تبعیض این دو، نیاز است این تفاوت
 میزان ،در استان کردستان بر اساس نتایج. رسیدن به رفاه ذهنی بیشتر و باالتر الزم است

رفاه ذهنی کمتر از رفاه ذهنی سمنان نبود حتی باوجود تفاوت زیاد در رفاه عینی و 
رفاه عینی و میزان یافتگی، اما بازهم این تبعیض در میزان برخورداري از  سطح توسعه

تواند حس  یافتگی می برخورداري وجود دارد، باال بردن میزان رفاه عینی و سطح توسعه
نابرابري و عدم عدالت را از بین ببرد و بازهم میزان رفاه ذهنی و رضایت از زندگی را 

 که داشتن نگاه برابر و عدم توجه به ند بر این باوراان محققپس. افزایش دهد
تواند یکی از راهکارهاي اصلی باال   مذهبی، زبانی، نژادي و فرهنگی میهاي تفاوت

صورت کلی در کشور ایران و در بین مردمان ساکن این جغرافیا  بردن میزان رفاه به
  .نیافته است باشد، امري که تاکنون تحقق

در واقع هرچه آزادي . هاي فرهنگی و قومی عامل مهمی است  توجه به آزادي-
د خصوصاً ازلحاظ زبانی، فرهنگی و قومی و مذهبی افراد احساس برابري و بیشتر باش

تواند عامل مهمی در پیشبرد اهداف جامعه  عدالت بیشتري خواهند داشت و این می
  . برابري، توان تحقق خود را بین افراد افزایش دهد وباشد و احساس عدالت

 و بر اساس نتایج و  آزادي و قومیت براي کردها بسیار مهم هستندهايفاکتور
 بر این انمحقق. شده در تحقیق، تأثیر بسیار زیادي بر رفاه ذهنی دارند  تحقیقات اشاره

اي برابر و  تواند جامعه  که اهمیت دادن به این تنوع فرهنگی و پذیرش آن میندباورا
از باال شاد بیافریند همانند کشورهاي اسکاندیناوي با تنوع قومی باال و شادي و رضایت 

تواند باعث شود جامعه ما   توجه به یک امر انسانی و حتی دینی میپس ،زندگی
هاي سیاسی  شناسی و رفاه نباید همانند تئوریسین جامعه. صورت کلی شادتر شود به

کوبند و رؤیاپردازي  توطئه در ایران و سایر جاهاي دیگر که بر طبل فاشیسم می
.  دین و اصول برابري و انسانیت همگان برابرندبا مالك قرار دادن. دننمایند عمل کن می

توان جامعه برابرتر،  اگر به این تنوع فرهنگی احترام گذاشته شود عالوه بر سایر مزایا می
 پس. تر داشت که شاید بسیاري از مشکالت امروز ایران را نداشته باشد شادتر، و متنوع
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 کم دستتواند عامل مهمی باشد،  ند که توجه به فاکتور قومیت میا بر این باورمحققان
در حد توجه به آرزوهاي گروهی چون احترام به خواست قومی، تدریس زبان مادري، 

هاي شاد و غیره که در کردستان متفاوت است و دولت همان برخورد  احترام به مراسم
 اهمیت دادن به این موضوع و احترام به تنوع پسرا با آن دارد که در سایر مناطق؛ 

تواند پیامد رفاه ذهنی بیشتر، حس برابري بیشتر و مشارکت اجتماعی بیشتري   میقومی
را به همراه بیاورد و هرچه یک بخش از این موزاییک تنوع قومی و مذهبی ایران شادتر 

  .ها تأثیر بگذارد تواند بر سایر بخش  می،باشد
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