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  چکیده

به سبب . باشد هدف از این تحقیق بررسی وضعیت رفاه ذهنی دو استان سمنان و کردستان می
سطح باالي رفاه عینی در استان سمنان، انتظار بر این بود که رفاه ذهنی نیز در این استان در 
سطح باالیی باشد و براي کردستان به خاطر شرایط رفاه عینی، شاهد سطح رفاه ذهنی پایینی 

تر از  ییندهد که وضعیت رفاه ذهنی در سمنان در سطحی کمی پا ها نشان می اما یافته. باشیم
ها، هر چند بخشی از وضعیت  بر اساس یافته. متوسط و در کردستان در سطح متوسطی است

در این رابطه . گردد؛ اما دالیل دیگري بر این وضعیت تاثیرگذارند رفاه ذهنی به رفاه عینی برمی
ي دین مضمون موثري بر وضعیت رفاه ذهنی بوده که در بین ساکنان سمنان داراي اهمیت بیشتر

تر بوده و بر  وضعیت قومی، هویت و فرهنگ قومی براي مردم کردستان بسیار مهم. بوده است
محیط و فضاي اجتماعی بر وضعیت رفاه ذهنی . وضعیت رفاه ذهنی آنان تاثیرگذار است

مضمون احساس عدالت . باشد که تاثیرگذاري آن در بین کردها بیشتر است تاثیرگذار می
در رفاه ذهنی ایجاد نماید؛ زیرا هر دو گروه احساس تبعیض را تجربه نتوانسته تفاوت زیادي 

نمایند و ساکنین استان سمنان در  کنند؛ ساکنین کردستان بیشتر تبعیض قومی را تجربه می می
  .اند هاي باالتر احساس تبعیض را تجربه نموده یابی به موقعیت سطح فردي و دست

وضعیت قومی، احساس عدالت، محیط جغرافیایی، رفاه ذهنی، دینداري، : يکلیدهاي  واژه
  فضاي اجتماعی
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 بیان مسئله
رفاه اجتماعی خصلتی پویا و متحول دارد و متناسب با تغییرات جوامع و رشد انتظارات 

اي اقتصـادي و در قالـب    به رفاه به عنوان مقوله 1950تا دهه . شود و نیازها دگرگون می
با تاکید بـر وجـود   . شد و مصرف نگریسته میی همچون درآمد هاي عینی و کم شاخص
ــاوت ــایی    تف ــاي اجتمــاعی و نارس ــاي اقتصــادي و متغیره ــین متغیره ــادي، ب ــاي بنی ه
هـایی بـراي سـاخت     هاي اقتصـادي بـراي توضـیح وضـع اجتمـاعی، کوشـش       شاخص
آغاز شـد و در سـیر تکـاملی خـود مفـاهیم       1960هاي اجتماعی از اوایل دهه  شاخص

 :توان بـه مفـاهیمی نظیـر    عه متخصصان ارائه داد که از آن جمله میگوناگونی را به جام
اقتصـاد  "و  4"مطلوبیـت "، 3"کیفیـت زنـدگی  "، 2"رفـاه  تـابع "، 1"حسابداري اجتماعی"

، رفـاه زیـاد   1990همچنین در بسیاري از مواقع و قبل از سـال  . اشاره نمود 5"شادکامی
هاي بهتر شدن و اثربخشی  شاخص مورد توجه نبود و بیشتر بر درآمد و ثروت به عنوان

در برنامـه مطالعـاتی    1990از سـال  . شـده اسـت   زندگی به صورت مصنوعی تاکید می
وارد مطالعـات   6سازمان ملل بر کیفیت زنـدگی تمرکـز شـده و بـه نـوعی رفـاه ذهنـی       

وارد  7بررسی رفاه ذهنی و همراه بودن آن با رفاه عینی 1990بعد از سال . اي شد توسعه
قیقات توسعه شد و در بسیاري مواقع تاثیرات مثبت رفاه عینی بر زندگی را به عرصه تح

در واقع باید در کنار معیارها و فاکتورهـاي کمـی و   ). Kesebir, 2008: 2(چالش کشید 
اقتصادي براي نشان دادن وضعیت رفاهی، عوامل دیگري از جـنس عوامـل فرهنگـی و    

در . گیري رفاه را ارتقاء بخشید هاي اندازه صاجتماعی را نیز وارد نموده و جامعیت شاخ
عدي از زندگی، قضاوت شناختی درباره رضایت از هاي چندب این تفسیر از رفاه، ارزیابی

                                                
1. Social Accounting  
2. Welfare function  
3. Quality of life   
4. Desirability  
5. Economics of happiness   
6. Objective well-being  
7. Subjective well-being  
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گیرد تـا سـطوح    زندگی و ارزیابی مؤثر از عواطف و حاالت روحی مورد توجه قرار می
ریزي صحیح براي  برنامه متفاوت از رفاه را در میان افراد متفاوت ارزیابی نموده و امکان

ریزي براي ارتقاء سطح رفاه اجتماعی جز بـا   برنامه. سیاستگذاران اجتماعی فراهم گردد
عد عینی و ذهنی آن مقدور نیستدر نظر گرفتن جامعیت آن و بررسی دو ب.  

انـد کـه تفکیـک آن دو     در زندگی انسان مادیت و معنویت، چنان بـه هـم آمیختـه   
اش توجه و تـدبیر در   یق در معنویت و رشد معنوي انسان، الزمهامکانپذیر نیست و توف

هاي مادي است و یـا بـرعکس بـراي ارتقـا در کمیـت زنـدگی و ارائـه خـدمات          زمینه
عـد معنـوي و فرهنگـی    اجتماعی الزم به افراد جامعه، باید به کیفیت زیست انسان در ب

از ). 20-21: 1381ل، زاهـدي اصـ  (اي که یکی فداي دیگري نشود  توجه شود، به گونه
هـاي بازتـابی شـناختی همچـون رضـایت از       نگاه دینر، رفاه ذهنی شامل تمام ارزیـابی 

هـاي عـاطفی در    العمـل  زندگی، رضایت شغلی، عالقه، تعهدات و همچنین شامل عکس
بنابراین رفاه ذهنی مانند چتـري  . باشد برابر وقایع زندگی همچون شادي یا ناراحتی می

شان و نوع وقایعی که برایشان  هاي متفاوتی که افراد بر اساس زندگی بیاست براي ارزیا
   ).Diener, 2005: 52(کنند  افتد، تفسیر می اتفاق می

ید این حرف است کـه رفـاه تنهـا محـدود بـه      ؤتحقیقات زیادي مبر همین اساس 
ز رفاه عدي ادر ارتباط با ب» گالوپ«المللی  اقتصاد نشده از جمله؛ نظرسنجی مؤسسه بین

 7کند کـه از ده کشـور برتـر در ایـن زمینـه       بیان می) احساس شادي و شادکامی(ذهنی 
عکس این قضیه . کشور متعلق به آمریکاي التین است که داراي رفاه عینی پایینی هستند

تـا   1960هـا از سـال    برابر شدن درآمد سرانه ژاپنـی  6در ژاپن وجود دارد که با وجود 
نتـایج  . هـا اتفـاق نیفتـاده اسـت     سی در احساس خوشبختی ژاپنیبحال، اما تغییر محسو

با وجود اینکـه ایـران از نظـر اقتصـادي در     : دارد که در مورد ایران نیز بیان می» گالوپ«
مـردم   2018و  2017هاي  هاي موسسه در سال انتهاي جدول نیست اما نتایج نظرسنجی

ردم دنیـا و مردمـی بـا بیشـترین     تـرین مـ   ها بـه عنـوان عصـبانی    ایران را در کنار عراقی
نیـز ایـران را بـه     2013این مؤسسه در سال . هاي منفی روزانه معرفی کرده است تجربه
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در نتایج تحقیقـات  . عنوان دومین کشور غمگین دنیا در لیست کشورهاي ناشاد قرار داد
ی چـون  یجهان است و در کنار کشورها 105این موسسه، از نظر شادي نیز ایران کشور 

  ). سسه بین المللی گالوپؤم(پال، زامبیا و فلسطین قرار دارد ن
براي بررسی کشور ایران نیز با توجـه بـه تنـوع جغرافیـایی، قـومیتی، فرهنگـی و       

ها توجه داشت و نباید کشور ایران را  ها و تنوع اجتماعی این کشور، باید به این تفاوت
هاي  رفاه ذهنی براي تمام استان هاي به صورت یکپارچه دید و حکم کلی در مورد مولفه

بررسی میزان انطباق رفـاه ذهنـی بـا    "در فاز قبلی تحقیق حاضر با عنوان . آن صادر کرد
کـه بـا    "عینی و تأثیر عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان استانهاي کردستان و سـمنان 

ح رفـاه  از لحاظ سـط : ی انجام شد، بخشی از نتایج حاکی از آن بود کهروش تحقیق کم
میزان رفاه عینی عینی اختالف معناداري بین دو استان سمنان و کردستان وجود داشته و 

باشد؛ با ایـن وجـود میـزان     تر از استان سمنان می شهروندان استان کردستان بسیار پایین
احساس رفاه ذهنی هر دو استان تقریباً برابر و در سـطح متوسـط قـرار داشـته اسـت و      

  . ین دو استان از لحاظ سطح رفاه ذهنی وجود نداردتفاوت معناداري ب
با توجه به اینکه شکاف بین انطباق رفاه ذهنـی و عینـی در دو اسـتان کردسـتان و     
سمنان در دو جهت مثبت و منفی وجود داشت؛ به این معنا که در یکی بـا وجـود رفـاه    

یقتـر اینکـه   عینی کم، احساس رفاه ذهنی باالتر و در دیگري برعکس بـود؛ کـه فهـم دق   
اسـت؟ و دالیـل ایـن وضـعیت کـدام اسـت؟       چگونه وضعیت رفاه ذهنی در دو استان 

در پی بررسی دالیل این امر با توجه بـه  در این تحقیق . نیازمند یک بررسی کیفی است
بر این اساس  .هاي فرهنگی، قومی و مذهبی دو استان کردستان و سمنان برآمدیم تفاوت

وضعیت رفاه ذهنی در دو استان کردستان : هستیم که دریابیم در این پژوهش به دنبال آن
  و سمنان چگونه است و دالیل این وضعیت کدامند؟
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  پیشینه تجربی
سال   پژوهشگر

  ها یافته  جامعه آماري  روش  عنوان  پژوهش

هزارجریبی و 
  صفري شالی

احساس رفاه   1390
اجتماعی و 
عوامل مؤثر 

  بر آن

 65تا  15افراد   پیمایش
اکن سال س

  شهر تهران

اعتماد بـه کـارایی مسـئوالن، دینـداري،     
اجتمـاعی و احسـاس    - پایگاه اقتصادي

عدالت اجتماعی تأثیر مستقیمی بر میزان 
احســـاس رفـــاه اجتمـــاعی داشـــته و 
متغیرهاي احساس بیگانگی اجتمـاعی و  
تقدیرگرایی تأثیر کاهنده بر احساس رفاه 

  .اند داشته
نیلی و 
بابازاده 
  خراسانی

شناسایی   1391
عوامل مؤثر 
بر رفاه ذهنی 

  در ایران

تحلیل 
داده 
  ثانویه

مشاهده  4620
آوري  جمع
سسه ؤشده م

بررسی 
هاي  ارزش

  جهانی

درآمد، وضعیت شغلی، سالمت فـردي،  
اعتقادات مذهبی، روابط خانوادگی، سـن  
و جنســیت بــر ســطح رفــاه شــهروندان 

همچنین بـا بـاالرفتن   . ایرانی تاثیرگذارند
ی بــودن، میــزان شــادکامی میــزان مــذهب

  .یابد افزایش می
حسین 
  بارگاهی

رفاه ذهنی و   1392
عوامل مؤثر 

بر آن در میان 
  جوانان

 29تا  15افراد   پیمایش
ساله شهر 

  تهران

آنومی اجتماعی داراي تأثیر معکوس بـر  
ــی  ــی م ــاه ذهن ــزان رف ــاه . باشــد می پایگ

اقتصادي، مشارکت اجتماعی  - اجتماعی
یـز بـه ترتیـب بـه     و اعتماد اجتمـاعی ن 

صــورت مســتقیم بــر رفــاه ذهنــی     
  .تاثیرگذارند

رابطه میزان   1393  رضا محبوبی
دینداري و 
  رفاه ذهنی

ساکنان شهر   پیمایش
  ارومیه

فرض میزان دینداري در احسـاس رفـاه   
اجتماعی تأثیرگذار است به تأیید رسیده 

گانـه میــزان  چهاراسـت و از بـین ابعـاد    
قایسـه بـا   در م» اخـالق «دینداري عاملِ 

سایر عوامل، بیش از همـه در احسـاس   
  رفاه اجتماعی تأثیرگذار است
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ــد و  کامفیلــ

   1همکاران
بررسی رابطه   2005

بین شادکامی، 
رفاه عینی و 

  ذهنی

روستاهاي   پیمایش
  تایلند

هاي رفاه ذهنی کـه بـر ارضـاء     شاخص
انـد تـأثیر    نیازهاي اساسی تمرکـز داشـته  

داري بــر احســاس خوشــبختی و  معنــی
درك فـرد از  . انـد  ضایت خانوار داشـته ر

موقعیت اقتصادي خانواده در مقایسه بـا  
داري بـر میـزان    بقیه جامعه، تأثیر معنـی 

  خوشبختی و رضایتمندي افراد دارد
ــت و  نایــــ

   2گوناتیالکا
آرزوها،   2008

سازگاري و 
رفاه ذهنی 
مهاجران 
- روستایی
  شهري

خانوارهاي   پیمایش
مهاجر 
 - روستایی

شهري مستقر 
در پایتخت 

  چین

 - انتظــارات بــاالي مهــاجرین روســتایی
شهري در رابطه با دستیابی بـه آرزوهـا،   

هـاي مرجـع جدیـد،     تحت تـأثیر گـروه  
شود؛ در واقع  باعث سرخوردگی آنها می

مهاجرین با تغییر گروه مرجع خود و در 
مقایسه با گروه مرجـع جدیـد احسـاس    

کنند و این امر منجر  محرومیت نسبی می
ش احساس شادکامی، خوشبختی به کاه

  شود و رفاه ذهنی در آنها می
عوامل   2009   3مینکو

بینی  پیش
کننده رفاه 

  ذهنی

تحلیل 
داده 
  ثانویه

هاي مرتبط  داده
  کشور 97با 

بینی کننده اصلی جنبه شناختی رفاه  پیش
ذهنـی بـه ترتیـب درك از دسـتیابی بــه     

. هــاي زنــدگی و ثــروت اســت اولویــت
: توسط متغیرهاي همچنین جنبه عاطفی

هاي زنـدگی،   درك از دستیابی به اولویت
ــدگی   ــت و هیجــان در زن ــات فراغ اوق

  .شود توضیح داده می
ــانچز و  ســـ

   4همکاران
رفاه ذهنی و   2017

درك 
هاي  فرصت

  سالمت

شهروندان   پیمایش
  کشور شیلی

. نمره رفاه ذهنی زنان بیشتر از مردان است
نی با باال رفتن سن شاهد افزایش رفاه ذه

مردم به نهادهاي اجتماعی اعتماد . هستیم
بیشتري دارند و نهادهاي سیاسـی داراي  

  .کمترین اعتماد هستند
                                                

1. Camfield et  al 
2. Knight & Gunatilaka  
3. Minkov  
4. Sanchez  
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توان نکاتی را ذکر کرد که  با بررسی تحقیقات صورت گرفته داخلی و خارجی، می
کشور ایران داراي شرایط جغرافیایی و نیز  - 1. دوش میدر ادامه به چند موردآن اشاره 

ها داراي مناسبات اجتماعی،  هر کدام از این قومیت. یتی و فرهنگی باالیی استتنوع قوم
بررسی میزان رفاه ذهنی در و . دنباش عناصر فرهنگی و شرایط اقتصادي خاص خود می
ارائه  - 2. ها، بدون خطا نخواهد بود قالب یک تحقیق بدون در نظر گرفتن این تفاوت

یکسان براي کل کشور در جهت ارتقاء رفاه  هاي سیاستگذاري کالن بر اساس برنامه
تمام تحقیقات پیشین داخلی تنها به بررسی یک  - 3. ذهنی نیز تام و تمام نخواهد بود

یک مقایسه تطبیقی بین دو جامعه مختلف صورت  حتیو  ندا جامعه آماري پرداخته
  .نگرفته است

  
 چارچوب مفهومی

ک کل داراي تعاملی دوسویه هستند و از رفاه عینی و رفاه ذهنی به عنوان دو بخش از ی
به ویژه در موقعیت و فضاهاي مختلف این امر بیشتر خود را . پذیرند هم تأثیر و تأثر می

در بررسی رفاه ذهنی و عینی، ادراکی که فرد از موقعیت خود دارد اگرچه . دهد نشان می
بدین معنا که . یابد فکنی شده و پیامدهاي عینی و واقعی می وجهی ذهنی دارد اما برون

این احساس . کنند امکانات ساختاري و عینی چگونه در فرد احساس رفاه ایجاد می
شود و ماهیتی ذهنی دارد اما محصولی ساختاري  اگرچه در ساختار روانی فرد تجربه می

با توجه به دگرگونی در مفهوم رفاه اجتماعی و تحوالت صورت . و اجتماعی است
رصدد است تا مفهوم رفاه ذهنی و مقایسه آن در دو جامعه مختلف گرفته؛ این تحقیق د

با دو سطح متفاوت از رفاه عینی و در عین حال متفاوت در ساختار فرهنگی، اجتماعی، 
در این رابطه نظریه کنش متقابل . اقتصادي و تجربیات روزمره زندگی را بررسی کند

ها و شرایط مختلف مبتنی بر معنایی  ها به موقعیت کند که پاسخ انسان نمادین بیان می
  . دهند است که به آن اعمال نسبت می
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که شود و به همین دلیل است  در این سنت به فراگردهاي ذهنی انسان تاکید می
درك افراد از موضوع رفاه اجتماعی درك واحدي نیست و هرکس برمبناي ذهن خود 

دیدگاه، معنا به تنهایی وجود  مطابق این. درك متفاوتی از این واقعیت اجتماعی دارد
ها در ارتباط با یکدیگر خواهان رسیدن به مقاصد عملی هستند و معنا  ندارد، بلکه انسان

کرایب، . (یابد هاي متقابل و براي رسیدن به نتایج مشترك تکوین می نیز در همین کنش
مانع از فیتزپتریک نیز کوشیده است تا حد و مرزهاي یک تعریف جامع و ). 109: 1381

عد شادکامی، تأمین، ترجیحات، نیازها، استحقاق را ترسیم کند و براي آن شش ب "رفاه"
این تعریف و موارد ). 20: 1385فیتز پتریک، (. هاي نسبی را برشمرده است و مقایسه

تواند تعریفی کامل از رفاه باشد، زیرا ابعاد مرتبط با رفاه ذهنی را نیز  مطرح شده می
  .اده استمدنظر قرار د

بر کیفیت زندگی در همه ابعاد آن از یکسو و انتخابی بودن  1نظریه توسعه انسانی
آمارتیاسن در زمینه میزان برخورداري از سطح . شیوه زندگی از سوي دیگر متمرکز است

و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی  2زندگی متفاوت و تأثیر میزان برخورداري از آزادي انتخاب
آمارتیاسن . ر مناطق خاص، نظریات خویش را مطرح کرده استبر اساس تفاوت د

را صحیح  3داوري در مورد توسعه بر حسب رشد اقتصادي و تولید ناخالص ملی
از نظر سن . داند و معتقد است که توسعه یک فرایند کیفی و چندوجهی است نمی

فردي ی درصددند که تنوعات میان هاي کم رویکردهاي رشد محور با محوریت شاخص
مثالً از . را نادیده بگیرند و با ساده نمودن آنها از یک فضا به فضاي دیگر عبور کنند

این نظریه ). 44: 1390سن، (. درآمد به آزادي و برابري و حتی رفاه سوق پیدا کنند
تواند به تبیین وضعیت رفاه ذهنی و تفاوت آن کمک کند؛ بویژه اینکه دو استان مورد  می

یافتگی و نیز رشد اقتصادي و رفاه عینی  توسعهحقیق از لحاظ سطح بررسی در این ت

                                                
1. Human development  
2. Freedom of choice  
3. Gross national product  
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داراي تفاوت زیادي بوده و در عین حال نیز با دو فضاي متفاوت از نظر فرهنگی، 
  .اجتماعی و مذهبی مواجه هستیم

گونه که ذکر شد دو استان مورد بررسی داراي دو وضعیت قومیتی متفاوت با  همان
توجه به این مسئله و  پس. باشند عی و سیاسی متفاوت میدو بافت فرهنگی و اجتما

تبیین موضوع مورد پژوهش نیازمند استفاده از نظریات مرتبط با این مقوله به عنوان 
قومیت و وضعیت قومی نیز به عنوان یک عامل مؤثر بر رفاه . باشد خطوط راهنما می

یک عرصه نوعی قلمرو  به نظر بوردیو. هاي دیگر بروز پیدا کند تواند به صورت می
اي از  دهی خاص است، مجموعه زندگی اجتماعی است که داراي قواعد سازمان

. هاست هاي مرتبط با آن موقعیت کند و حامی کنش ها را فراهم می موقعیت
از نظر . هاي متفاوتی قرار دارند هاي اجتماعی، در موقعیت کنندگان عرصه مشارکت

گیري است  هاي متضاد موضع محصول انواع طرح ،بوردیو، کنش موجود در یک عرصه
  ). 320: 1385بوردیو، (

روح "یکی از مباحث اساسی این مکتب . در این ارتباط نظریه رمانتیسم آمده است
. هر قومی روح خاص خود را دارد و کامالً متمایز با اقوام دیگر است. باشد می "1قومی

وده و نشانه خاص آن را با خود تمام دستاوردهاي یک قوم محصول این روح قومی ب
از این منظر . کند دارد، کما اینکه این نشان را بر افراد یا اعضاي خود نیز حک می

هر  2روح قومی همان هویت اجتماعی. سعادت فرد در پیوستن به این روح قومی است
فرد است که از طریق انعکاس یا تظاهر آن در فرد، جامعه را به وحدت و تمامیت خود 

از آنجایی که روح قومی نماد و معرف کل جامعه بوده و تاریخ و تمام . رساند می
حاصل آن است، این روح قومی موضوع  ،اجتماعی یک قوم - آوردهاي فرهنگی دست

 ).24: 1387کچوئیان، . (ستهتعلق خاطر، دلبستگی و افتخار یا پرستش افراد آن قوم نیز 
تاکید دارد که همبستگی قومی ممکن است در رهیافت استعمار داخلی نیز بر این نکته 

                                                
1. Ethnic spirit  
2. Social Identity  
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اي میان مرکز فرهنگی متمایز  هاي ناحیه داخل یک جامعه ملی، در نتیجه تشدید نابرابري
بر اساس نظر هشتر، تفاوت بین مرکز و پیرامون . و جمعیت پیرامون آن، تقویت شود

نژادي در فرهنگی و سرخوردگی هاي قومی و در کل  باعث سرخوردگی جوامع و اقلیت
  ).Hechter, 2005: 60. (شود یک کشور میمردم میان 

به بیان . باشد یکی دیگر از فاکتورهاي مؤثر بر احساس رفاه یک جامعه دین می
دین . هاي اخالقی و اعتقادات جمعی هر اجتماع است دورکیم دین شیوه بیان ارزش

د نوعی حس عقیده صرف نیست، بلکه با مراسم و مناسک همراه است که این خو
دین در . کند و بیانگر تأثیر و نفوذ جمع بر فرد است همبستگی گروهی را تقویت می

دورکیم یک دید ). 110: 1373افروغ، (خود، هم احساس و رفتار دارد و هم شیوه تفکر 
کنندگان در مناسک  کند که شرکت او در جایی عنوان می. کارکردگرایانه به دین دارد

با انجام این اعمال از وقوع یک امر ناخوشایند جلوگیري کنند که  جمعی حس می
   .)17: 1387همیلتون، (کنند  کنند و شرایط رسیدن به یک وضع مطلوب را فراهم می می

هري آلپر چهار کارکرد عمده دین را، از دیدگاه دورکیم، به عنوان نیروهاي 
بندي نموده  بخش طبقه بخش و سعادت بخش، انسجام بخش، حیات اجتماعی انضباط

هاي وجودي  ، به گرفتاري1ترین سطح، دین بعنوان یک نهاد اجتماعی در وسیع. است
هاي متعالی وابسته  ارزش "قلمرو فرافردي"بخشد زیرا فرد را به  انسان معناي خاص می

وبر نیز در مورد دین و ارتباط آن با سعادت، این دو را ). 178: 1392محبوبی، (سازد  می
هاي دینی چنین وانمود  به نظر وبر از طریق آموزه. بط دانسته استبا یکدیگر مرت

تواندخصلت به  سان دین می اند، بدین هاي آشکار جهان ظاهري عدالتی شود که بی می
توجیه "وبر کارکرد دین را . جلوه دهد ظاهر خودسرانه جهان را معنادار و سامانمند

  ).64: 1381بیابانی، (نامد  بدبختی و خوشبختی می "الهی
اي  از نظریات اینگلهارت و بخشی از نظریه آمارتیاسن در ارتباط با عوامل زمینه

                                                
1. Social institution  
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آمارتیاسن در . استفاده شده است) روستا/جنسیت، سن، تحصیالت و زندگی در شهر(
زمینه احساس رفاه و فقر اجتماعی معتقد است که ناهمگنی شخصیتی بسته به سن، 

با گوناگونی در محیط زیست فیزیکی، ... ه بیماري وجنسیت، معلولیت، استعداد ابتال ب
وي این سه . اندازهاي نسبی مرتبط است تغییرات در شرایط اجتماعی و تفاوت در چشم
محورانه و درك  داند که بر نگاه عدالت عامل را فاکتورهاي مهمی در احساس فقر می

قد است که با افزایش استرلین نیز معت ).213: 1389سن، (رفتارهاي افراد تاثیرگذارند 
اینگلهارت نیز با استناد به . یابد سن احساس خوشبختی و رضایت از زندگی کاهش می

تري مانند جنسیت و  تر و برجسته ، عوامل ثابتکه دهد ها نشان می مدل تطابق آرمان
تر و تاثیرگذارتر از دیگر متغیرها بر رفاه ذهنی افراد  زندگی در شهر یا روستا مهم

  ). 98: 1385اینگلهارت و دیگران، ( دنباش می
تر ذکر شد در تحقیق حاضر، پس از مرور نظریات مرتبط؛  گونه که پیش همان

تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی براي اتخاذ الگویی راهنما و انتخاب عوامل مورد 
کدام از  توان به تنهایی از هیچ هرچند در این تحقیق نمی. بررسی تحقیق استفاده شد

ها و یا تحقیقات به عنوان الگویی کامل استفاده نمود و دلیل آن هم شاید نبود  تئوري
ها را در ابعاد مختلف فرهنگی، قومی، هویتی، اقتصادي،  تحقیق جامعی باشد که تفاوت

. جغرافیایی و نوع دین و میزان دینداري در کنار دوري و نزدیکی به مرکز قدرت بسنجد
در واقع با توجه به دگرگونی در . عامل هر تحقیق کمک گرفتندچتوان از یک یا  اما می

مفهوم رفاه اجتماعی، تغییر در ذات تعاریف و تحوالت صورت گرفته در جوامع و نیز 
پردازان بر تجربه، ساختار و اجتماع؛ این تحقیق بر آن شد تا وضعیت رفاه  تاکید نظریه

جامعه مختلف با دو سطح متفاوت از  ذهنی و دالیل مرتبط و تاثیرگذار بر آن را در دو
و در عین حال تفاوت در ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و تجربیات  رفاه عینی

  . روزمره زندگی بررسی کند
ها مدلی  کدام از نظریه در این رابطه نظریات مرتبطی که مرور شدند هر چند هیچ

و تمام راهنماي مسیر باشند اما  اند بصورت تام کامل از ارتباط را نشان نداده و نتوانسته
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با توجه به اینکه . اند هر کدام در انتخاب، بررسی و تحلیل یک یا چند عامل راهنما بوده
بررسی وضعیت رفاه ذهنی در دو جامعه متفاوت از لحاظ سطح رفاه عینی، قومی، 

ریه طلبد و نیز عدم وجود نظ جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مدلی جامع را می
و مدلی جامع در این زمینه، این تحقیق امیدوار است که ضمن استفاده از نظریات 

بتواند به مطالعه  ،مختلف و با بررسی و مقایسه دو جامعه متفاوت با شرایط متفاوت
 .جدید و میزان و نوع ارتباط عوامل جدید بپردازد

  
  سؤاالت پژوهش

  وضعیت رفاه ذهنی در دو استان چگونه است؟ - 1
تواند بر رفاه ذهنی در دو استان کردستان و سمنان  وضعیت دینداري چگونه می - 2

  تأثیر بگذارد؟
تواند بر رفاه ذهنی در دو استان  وضعیت قومی و فرهنگ قومی چگونه می - 3

کردستان و سمنان تأثیر بگذارد و تفاوت آن در بین دو گروه قومی مسلط و حاشیه 
  چگونه است؟

باشد و این مفهوم چگونه  ت در بین دو استان چگونه میوضعیت احساس عدال - 4
  تواند بر رفاه ذهنی در دو استان کردستان و سمنان تأثیر بگذارد؟ می

تواند بر وضعیت رفاه ذهنی  محیط جغرافیایی و فضاي اجتماعی چگونه می - 5
  ساکنین کردستان و استان سمنان تاثیرگذار باشد؟

  
  شناسی روش
بررسی "ذکر شد، محققین در فاز اول تحقیق، پژوهشی با عنوان  تر گونه که پیش همان

میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان 
 یادشدهی به سؤاالت اند که با یک رویکرد کم انجام داده "هاي کردستان و سمنان استان
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یت رفاه ذهنی و دالیل تاثیرگذار بر آن پاسخ داده و در تحقیق حاضر در پی بررسی وضع
دینداري، وضعیت قومی، احساس عدالت، فضاي اجتماعی و محیط جغرافیایی با : شامل

و به شیوه  1در این تحقیق از روش تحلیل کیفی بر این اساس. یک رویکرد کیفی هستند
باشد و  میدان تحقیق دو استان کردستان و سمنان می. استفاده شده است 2تحلیل تماتیک

هاي اجتماعی، فرهنگی و  منابع گردآوري اطالعات متخصصین و صاحبنظران در حوزه
نفر از متخصصین به  25محققین پس از انجام مصاحبه با . اند اقتصادي دو استان بوده

  .اند مصاحبه پیش رفته 27اند و تا انجام  اشباع نظري رسیده
مه ساختاریافته بوده است و در ها مصاحبه عمیق به روش نی ابزار گردآوري داده

نقاط مثبت و : ارتباط با محورهاي تحقیق سواالتی همچون این موارد مطرح شده است
کردستان چه هستند؟؛ چه عواملی براي مردم دو / منفی فرهنگی مردم استان سمنان

مناسبات و روابط درون خانوادگی وضعیت  ؟؛ندا استان زندگی خوبی را به همراه داشته
مناسبات و روابط محلی و همسایگی مردم دو استان؟؛ دنیاي ؛ ارزیابی دو استان؟ مردم

هاي آنها؟؛ تفاوت بین طبقات اقتصادي ضعیف و  ها و دغدغه زندگی جوانان و اولویت
قوي مردم دو استان در ارتباط با احساس خوشبختی، رضایت از زندگی، شادي، 

ت آموزشی و باالرفتن سطح تحصیالت خوشحالی و کیفیت زندگی؟؛ تأثیر رشد امکانا
مردم بر رضایت از زندگی، احساس شادکامی و کیفیت زندگی مردم دو استان؟؛ تأثیر 

هاي محلی و رسوم مردم دو استان بر زندگی و رفتار آنها؟؛ موقعیت جغرافیایی بر  سنت
 /روي زندگی مردم ساکن دو استان چه تاثیري داشته است؟؛ آینده دو استان سمنان

ها و تهدیداتی وجود دارد؟ و حاکمیت  کنید چه فرصت کردستان را چگونه ارزیابی می
ها به این  کردستان داشته و در کدام زمینه/ اي به استان سمنان ها توجه ویژه در کدام زمینه

  استان کم توجهی کرده است؟

                                                
1. Qualitative analysis  
2. Thematic Analysis  
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ساعت بوده و به صورت حضوري صورت  5/1تا  1مدت زمان هر مصاحبه 
تمام مالحضات اخالقی همچون محرمانه بودن مشخصات  .ضبط شده استپذیرفته و 

مصاحبه شوندگان، آزادي عمل در اعمال نظر و نیز قطع و ترك مصاحبه توسط 
سازي شده و اطالعات استخراج  ها پیاده سپس مصاحبه. شوندگان رعایت گردید مصاحبه

مفاهیم، کدسازي  آشنایی با: اي تحلیل تماتیک از روش پنج مرحلهدر  .شده است
ها و تهیه  گذاري و تعریف تم ها، نام تم، مرور تم عمومی ابتدایی، جستجو براي ساختن

براي قابلیت اعتماد و پایایی از دو روش تکنیک . گزارش نهایی استفاده شده است
. دنسعی شده است موارد مختلف بررسی شو. بندي استفاده شده است ممیزي و زاویه

محقق صورت پذیرفته و همزمان بازخورد بعضی از متخصصین در  3ها توسط  بررسی
بندي  مورد موضوع بررسی شده و موافقت یا مخالفت آنها با برداشت از موضوع و جمع

  .آن اعمال شده است
  
  هاي تحقیق یافته

مقوله و مضمون  7 هاي صورت گرفته، تحلیل مصاحبهرسیدن به اشباع نظري و پس از 
مایه، دینداري، احساس تبعیض، موقعیت جغرافیایی و طبیعی، انواع سر: اصلی شامل

  .هاي بارز رفتار اجتماعی؛ بدست آمد وضعیت قومی، رضایت از زندگی و خصیصه
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  :هاي استخراج شده در جدول زیر آمده است مقوله

  مقوله فرعی  مقوله اصلی
مقوله ریز 

  فرعی
  مصادیق

  انواع سرمایه

سرمایه 
  اجتماعی

روابط 
  اجتماعی

شبکه (
  )اجتماعی

  جمع گرا بودن در روابط/ فردگرا 
  روابط درون خانوادگی

  هاي درجه یک و دو رابطه با فامیل
  ها و افراد محله روابط اجتماعی با همسایه

  روابط اجتماعی خارج از حیطه خانوادگی
  صمیمیت و مهربانی فراوان با اعضاي خانواده

  اقوامها و سایر  امکان برقراري ارتباط با غریبه

حمایت 
  اجتماعی

  حمایت اجتماعی محدود به افراد درجه یک خانواده
  حمایت اجتماعی خانوادگی و فامیلی قوي

  ها و افراد محله حمایت اجتماعی در سطح همسایه
احساس تعلق به اعضاي جامعه و در کنار آن حس مهـم  

  بودن

سرمایه 
  اقتصادي

-  

ــاخت   ــعیت زیرس ــافتگی و وض ــعه ی ــطح توس ــا و  س ه
  هاي توسعه شاخص

  متوسط سطح درآمد/ نرخ بیکاري
  مهاجرت اجباري بنا به دالیل اقتصادي

  وضعیت بعد عینی کیفیت زندگی
ــاهی  ــات رف بهداشــتی، تفریحــی، (برخــورداري از امکان

  ...)آموزشی و 

  دینداري
بعد 
  اعتقادي

-  

  داشتن اعتقادات مذهبی
  متعهد و متدین بودن

  دین مدار بودن
  ات و اعتقادات مذهبیپایبندي به تعلق

  اعتقاد به آخرت، نبوت و امامت
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بعد 
  مناسکی

-  

  هاي مذهبی حضور در مساجد و مکان
  شرکت در مراسم روضه و عزاداري پیامبر و ائمه

  شرکت در اعیاد مذهبی
  شرکت در هیأت هاي مذهبی

  شرکت در نماز جماعت
  وجود اماکن و ابنیه مذهبی

  دینی و مذهبیانجام رفتارها و رعایت هنجارهاي 

احساس 
  تبعیض

  احساس
تبعیض 
  اقتصادي

  
-  

  

  :تبعیض نسبت به/ احساس عدالت 
  هاي صورت گرفته در امور اقتصادي و صنعتی گذاري سرمایه

  هاي موجود شبکه راه
  هاي انجام شده در امر آموزش سرمایه گذاري

  وجود امکانات تفریحی و فرهنگی بزرگ
  وجود امکانات پزشکی و درمانی

  امکانات و مراکز ورزشی و تفریحی وجود
  برخورداري از امکانات رفاهی

  گیر و داشتن شغل براي اکثر مردم وجود نوعی اشتغال همه
توجه به اخذ مدرك و امیـدواري بـه تـأثیر آن بـر آینـده      

  زندگی شغلی
  نسبت آمار بیکاري تحصیل کردگان

  سطح درآمد مناسب براي عموم

  احساس
تبعیض 
  سیاسی

-  

هاي مدیریتی بـاالدر   ها به مقام ستیابی هم قومیتامکان د
  سطح استان
  هاي کالن کشوري ها در ارتقاء در مدیریت قومیت توانایی هم

  احساس شهروند درجه یک بودن
  هاي سیاسی مرتبط با قومیت خویش امکان شرکت در نشست

امکان ارائه نظر مخالف در ارتباط با مسائل قومیتی خـود  
  بدون استرس

زیون در ارتباط بـا  یها و تلو ها و روزنامه قد برنامهامکان ن
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  محتواهاي مرتبط با قومیت خویش
هـا در   داشتن مدیران و سیاسیون قدرتمنـد از هـم قـومی   

  دایره قدرت

موقعیت 
جغرافیایی و 

  طبیعی
-  -  

وضعیت محیط طبیعی و برخورداري از طبیعت کویري یا 
  چهار فصل

  ي همجوارها وضعیت جغرافیایی و طبیعی استان
  دوري و نزدیکی به پایتخت

  مسافرتی قرارداشتن و هاي گردشگري درمسیر و معرض پدیده

وضعیت 
  قومی

-  -  

  تنوع قومیتی یا یک دست بودن قومی
  رسومو تنوع فرهنگی و تنوع زیست و آداب 

ی و یهـاي غـذا   هـا، سـبک   هـا، مراسـم   وجود انواع لبـاس 
  هاي متفاوت فرهنگ

  کدستوجود هویت قومی خاص و ی
مشابه با توجه بـه وجـود    يها امکان مراوده با هم استانی

  عناصر فرهنگی مشترك
افتخار، مشارکت، احساس تعلق و احساس غرور نسـبت  

هاي  ها و جشن رسم و رسومات محلی و قومی، مراسم: به
  قومی و موسیقی قومی

  وضعیت و احساس هویت قومی
تحصیالت و 

  آموزش
  و سختکوشی در این زمینه اولویت دادن به تحصیالت  -  -

  

رضایت از 
  زندگی

-  -  

  رضایت از وضعیت اقتصادي
  امید به آینده

  پنداشت از وضعیت خود
  داشتن آرامش در زندگی

  احساس خوشبختی
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هاي  خصیصه
 -رفتاري

  شخصیتی
هاي  ویژگی(

بارز رفتار 
  )اجتماعی

-  -  

  حجب و حیا، آرام بودن، صبور بودن
  بودن در انجام امور میزان سازگاري، پیگیر و جدي

  سختکوش بودن، تالش بیش از اندازه در پس اندازکردن
  جویی کردن، اقتصادي فکر کردن، دست و دلباز بودن و صرفه

، محافظـه کـار و   )خساسـت (روحیه محتاطانه از لحاظ مالی 
  محتاط

  گرایی، فردگرایی، داشتن فرهنگ قناعت، مصرف
 گرایانه، جمع گرایی روحیه منفعت

  
  به سؤاالت پژوهشپاسخ 

در پاسخ به سؤال اول پژوهش که به چگونگی وضعیت رفاه ذهنی در دو استان بر 
  :اساس نظر متخصصین توجه داشت، نتایج تحلیل تماتیک نشان داد که

 
استان 
  سمنان

همه معتقدند که استان سمنان از نظر توسعه و رفاه عینی به نسبت سایر   نظرمتخصص
بی برخوردار است، اما سطح رفاه ذهنی در این نقاط کشور از وضعیت مناس

تر از  استان وضعیت مناسبی ندارد و در حد متوسط و یا حتی کمی پایین
  .باشد متوسط می

  
 نظرمتخصص

در درون خود استان سمنان شاهد تفاوت در میانگین و سطح رفاه ذهنی در 
هایی بنحوي که نمره رفاه ذهنی براي شهر. شهرهاي مختلف استان هستیم

همچون دامغان و شاهرود بسیار بیشتر از شهرهاي دیگر استان مانند 
رسد سطح رفاه ذهنی در نقاط روستایی  همچنین بنظر می. گرمسار است

  .بیشتر از نقاط شهري باشد
وضعیت و سطح رفاه ذهنی در استان سمنان در بین زنان و مردان متفاوت  نظرمتخصص

  .تر از زنان استاست و سطح رفاه ذهنی مردان بیش
در استان سمنان، سطح رفاه ذهنی در بین سطوح مختلف تحصیلی متفاوت   نظرمتخصص

است بدین صورت که وضعیت و سطح رفاه ذهنی در مقاطع مختلف 
  .تحصیلی باالتر، بیشتر است

  .باشد ر بین افراد متأهل تا حدودي باالتر از افراد مجرد مید سطح رفاه ذهنی  نظرمتخصص
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ان است
  کردستان

بر خالف روند توسعه یافتگی پایین، محروم بودن استان از لحاظ امکانات   نظرمتخصص
مادي و رفاه عینی، سطح رفاه ذهنی استان کردستان متوسط و حتی در 

در کل . هاي آن در سطح باالیی است ارتباط با برخی از ابعاد و مولفه
و تاحدودي باالتر از  توان وضعیت رفاه ذهنی در این استان را متوسط می

  .متوسط دانست
  
  

 نظرمتخصص

در درون خود استان کردستان شاهد تفاوت چشمگیر و محسوسی در سطح 
رفاه ذهنی در شهرهاي مختلف استان نیستیم و تقریباً سطح رفاه ذهنی در 

همچنین در ارتباط با تفاوت . شهرستانهاي مختلف در سطح یکسانی است
روستایی و شهري؛ هر چند تا حدودي تفاوت  سطح رفاه ذهنی در نقاط

وجود دارد و سطح رفاه ذهنی مردمان ساکن در نقاط روستایی بیشتر از 
رسد تفاوت محسوسی در میان این  مردمان شهري است اما درکل بنظر می

  .نقاط وجود نداشته باشد
  

 نظرمتخصص
عجین شده اي با فرهنگ  در کردستان هرچند نشاط، شادي و امید تا اندازه

میدي و سرخوردگی در اهاي اخیر باعث نوعی نا است اما فقر اقتصادي سال
مردم شده و تا حدودي امید به آینده را کمتر و سطح رضایت از زندگی را 

  .تر آورده است پایین
  

 نظرمتخصص

وضعیت سطح رفاه ذهنی در استان کردستان در بین زنان و مردان تا 
رسد که سطح رفاه ذهنی مردان کمی  میحدودي متفاوت است و بنظر 

  .بیشتر از زنان است
در کردستان، سطح رفاه ذهنی در بین سطوح مختلف تحصیلی تفاوت   نظرمتخصص

چندانی ندارد و حتی سطح رفاه ذهنی افراد تحصیل کرده و داراي 
تر  تر از افراد داراي سطح تحصیالت پایین تحصیالت باال تا حدودي پایین

  .است
تفاوت محسوسی بین سطح رفاه ذهنی افراد متأهل با افراد مجرد وجود   متخصصنظر

  .ندارد
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  گیري از وضعیت دو استان براساس نظرات متخصصین نتیجه
توان ذکر کرد که رفاه ذهنی  با توجه به نظر متخصصین مربوطه، نمی :استان سمنان

ستان در سطح باالیی قرار هاي آن در استان سمنان همچون رفاه عینی در این ا و مولفه
تر از  ها معتقدند که وضعیت رفاه ذهنی در استان سمنان در سطحی کمی پایین آن. دارد

هایی در وضعیت  هر چند در درون خود استان سمنان نیز داراي تفاوت. باشد متوسط می
نان به عنوان مثال میانگین رفاه ذهنی شهر و روستا در استان سم. میزان رفاه ذهنی هستیم

متفاوت است و میانگین رفاه ذهنی در روستا بیشتر از شهر است که این اختالف به 
هاي نسبی نیز  مقایسه. باشد میدلیل باالتر بودن سطح انتظارات و آمال در زندگی شهري 

تواند بر احساس رفاه افراد تأثیر بگذارد و با توجه به برخورداري از اشتغال، مسکن،  می
توان گفت مردمان روستایی از وضعیت  وارد دیگر در این مناطق میتأمین خانوار و م

همچنین هر چند تفاوت زیادي . اي بهتري نسبت به مناطق شهري برخوردارند مقایسه
بین شهرهاي استان سمنان از لحاظ رفاه عینی وجود ندارد اما تفاوت زیادي بین 

که سطح رفاه ذهنی در  اي به گونه ؛شهرهاي استان از لحاظ رفاه ذهنی وجود دارد
  . شهرهاي دامغان و شاهرود بیشتر از سطح رفاه ذهنی شهرهاي دیگر استان است

همچنین سطح رفاه ذهنی در استان سمنان در بین زنان و مردان متفاوت است و 
تواند به این دلیل باشد که  این تفاوت می. سطح رفاه ذهنی مردان بیشتر از زنان است

تري دارند و همچنین  امید کمتر و همچنین رضایت از زندگی پایین زنان نسبت به آینده
در این استان، سطح رفاه . ممکن است نسبت به مردان با تبعیض بیشتري مواجه گردند

بدین صورت که وضعیت . ذهنی در بین سطوح مختلف تحصیلی متفاوت بوده است
این یافته را با توجه به  .وسطح رفاه ذهنی در مقاطع مختلف تحصیلی باالتر، بیشتر است

توان بدین صورت توضیح داد که در استان سمنان افراد  نظرات متخصصان می
یابند، بنابراین رضایت  هاي اقتصادي و اجتماعی باالتري دست می تحصیلکرده به پایگاه

سطح رفاه ذهنی در بین افراد متأهل تا . از زندگی بیشتر و امید به آینده باالتري دارند
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توانایی تأمین مادي  دلیلتواند به  ي باالتر از افراد مجرد بوده است و این میحدود
زندگی خانواده، رسیدن به استقالل مالی و اجتماعی و دستیابی به یک ثبات در مسیر 

  .زندگی افراد متأهل در این استان باشد
  

 در استان کردستان وضعیت رفاه ذهنی در سطح متوسطی بوده و :استان کردستان
با توجه به سطح پایین توسعه . حتی در بعضی ابعاد تا حدي از متوسط نیز بیشتر است

یافتگی استان کردستان، افرادي که وضعیت اقتصادي مناسبی ندارند ممکن است امید به 
تري داشته باشند  تر و در کل سطح رفاه ذهنی پایین آینده کمتر، رضایت از زندگی پایین

ی ناامیدي و سرخوردگی در مردم شده است، اما در کل رفاه و فقر اقتصادي باعث نوع
در درون . ذهنی در کردستان برخالف سطح بسیار پایین رفاه عینی وضعیت خوبی دارد

خود استان کردستان شاهد تفاوت چشمگیر و محسوسی در سطح رفاه ذهنی در 
نقاط شهرهاي مختلف استان نیستیم و نیز تفاوت زیادي در سطح رفاه ذهنی در 

تواند ناشی از یکپارچگی اجتماعی،  این مسئله می. روستایی و شهري وجود ندارد
  .جغرافیایی، فرهنگی و عدم شکاف اقتصادي در میان نقاط مختلف این استان باشد

همچنین در این استان همانند استان سمنان سطح رفاه ذهنی در بین زنان و مردان 
که دالیل احتمالی آن  ،دان بیشتر از زنان استمتفاوت بوده است و سطح رفاه ذهنی مر

در کردستان، سطح رفاه ذهنی در بین سطوح مختلف تحصیلی تفاوت . تر ذکر شد پیش
چندانی ندارد و حتی سطح رفاه ذهنی افراد تحصیل کرده و داراي تحصیالت باال تا 

ان در نظرات متخصص. تر است تر از افراد داراي سطح تحصیالت پایین حدودي پایین
این استان بیانگر این نکته بود که افراد تحصیلکرده اغلب به پایگاه باالیی دست 

تفاوت محسوسی نیز بین سطح  .یابند و در نتیجه احساس یأس و ناامیدي دارند نمی
شاید این مسئله بخاطر فشار اقتصادي . رفاه ذهنی افراد متأهل با افراد مجرد وجود ندارد

اگیر در جامعه و نیز تغییر نگرش جوانان نسبت به زندگی و و وضعیت مالی ضعیف فر
  .هاي آنان خارج از سنت و روال نسل گذشته باشد انتظارات و خواسته
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با وجود سطح باالي توسعه یافتگی، رفاه عینی و میزان : بندي کلی جمع
برخورداري در استان سمنان و از سوي دیگر شرایط نامناسب استان کردستان از لحاظ 

هاي آن  طح توسعه یافتگی، در نگاه اول انتظار بر این بود که سطح رفاه ذهنی و مولفهس
شرایط نامساعد  دلیلدر استان سمنان در سطح باالیی بوده و براي استان کردستان به 

سمنان شاهد  بویژهاقتصادي و عدم رشد و توسعه متوازن در مقایسه با سایر نقاط کشور 
اما نظرات متخصصین، شرایط دیگري را براي مخاطب  ،اشیمسطح رفاه ذهنی پایینی ب

از نظر آنان هر چند بخشی از نمره رفاه ذهنی به رفاه عینی و . شود متصور می
گردد و وضعیت اقتصادي، میزان رفاه ذهنی را تا  برخورداري از امکانات رفاهی برمی

ه و علت وضعیت رفاه دهد اما مطمئناً رفاه عینی به تنهایی تبیین کنند سطحی جهت می
ذهنی نبوده و عوامل دیگري تاثیرگذارند و تأثیر باالي وضعیت رفاه عینی بر وضعیت 

  .نمایند رفاه ذهنی را تعدیل می
بندي از وضعیت رفاه ذهنی هر دو استان باید خاطرنشان کرد که میزان  در یک جمع

شی از تاثیرات واقعیت تواند نا رفاه ذهنی دو استان در وضعیت مناسبی نبوده و این می
هاي اقتصادي  متخصصین بر این باورند که واقعیت. اجتماعی موجود باشد - اقتصادي

هاي اخیر و وضع بد اقتصادي نوعی فضاي ناامیدي اجتماعی را سبب شده و بر  سال
هاي  در واقع بحران اقتصادي و اجتماعی سال. میزان رفاه ذهنی تاثیرگذار بوده است

جتماعی را زیاد نموده و نوعی ناتوانی در رسیدن به اهداف را به ارمغان اخیر ناامیدي ا
  .آورده است

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش که به چگونگی تأثیر وضعیت دینداري بر 
  :وضعیت رفاه ذهنی در دو استان توجه داشت، نتایج تحلیل تماتیک نشان داد که
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استان 
  سمنان

هبی یکی از نکات برجسته و مهم در استان وجود اماکن و ابنیه مذ  نظرمتخصص
که بر روي ) امامزاده وجود دارد 30در سمنان بیش از (سمنان است 

  .رفتارها و هنجارهاي این مردمان تاثیرگذار بوده است
دین یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نگاه به زندگی و معنابخشی   نظرمتخصص

آن و احترام بدان نیز از به زندگی در بین آنان بوده و شرکت در 
عد هویتی و در عین حال عامل انسجام هاي مشترك و یک ب خصیصه

  .باشد بخش در مردم سمنان می
مذهب عامل اصلی در شکل دهی به اعتقادات و باورهاي مردم   نظرمتخصص

مذهب سبب شده که نوع باور آن جهانی بر زندگی . سمنان است
شایی هستند ولی تقدیرگرایی و هرچند مردمان کو. آنان مسلط شود

  .باور به تأثیر دعا، شفاعت و توسل در بین آنان شایع است
مردمان این استان همه داراي مذهب تشیع هستند و مذهب تشیع   نظر متخصص

گرا است و همزمان به دلیل وجود نهاد روحانیت منسجم و  مناسک
در  نوعی اقتدار مذهبی و مشخص بودن ساختار و هرم روحانیت

از سایر مذاهب  ترگرا تواند مناسک مذهب تشیع، این مذهب می
همزمان به دلیل یکی بودن مذهب حاکمیت و مذهب مردم . باشد

استان سمنان و دینی بودن ایدئولوژي حاکمیت که یکی از مبناهاي 
دهد؛ مردم  گرایی و تقویت رفتار مذهبی شکل می آن را مناسک

نهاد حاکمیت و بازتولید رفتار  سمنان بیشتر در راستاي تبلیغات
نیز اهمیت مراسم مذهبی چون عاشورا و تاسوعا  ،مذهبی قرار دارند

  .و بسیاري مراسم دیگر در میان مردم استان سمنان بسیار باالست
استان 
  کردستان

شهروندان استان کردستان مذهبی هستند و مذهب تأثیر زیادي بر   نظرمتخصص
  .ع باورهاي آنها داردروال تفکر، آینده نگري و نو

در کردستان دینداري تأثیر قوي بر احساس از زندگی و معنابخشی   نظر متخصص
هاي اخیر  هرچند با توجه به تضعیف تصوف در سال. به زندگی دارد
گرایی مدرن میزان  هاي افراطی و همزمان رشد عقل و رشد جریان

امل شرکت در مراسم مذهبی کمتر شده است و به نوعی مذهب ع
اصلی در بازشناسی فرد نیست ولی باز تاثیرگذاري خود را حفظ 

  .کرده است
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به دلیل یکی نبودن مذهب حاکمیت و مذهب مردم استان کردستان،   نظرمتخصص

بازتولید امر مذهبی براي اهل تسنن بسیار کمرنگتر بوده و حتی در 
مواردي کمتر بدان پرداخته شده و بیشتر شکل فردي و حتی نوعی 

تنها استثنا در مذهب تسنن خصوصاً در . تقابلی به خود گرفته است
هاي  کردستان تصوف و شیوخ قادریه و نقشبندیه بودند که در سال

تر  اخیر بدلیل حضورشان و تاثیرشان در میان نسل جوان کمرنگ
  .شده است

تر شده و مخصوصاً این  مذهب بین قشر پایین مردم کردستان پررنگ  نظر متخصص
البته با توجه به تعدد خرده . ر را در مناطق حاشیه بیشتر شاهدیمام

گروههاي مذهبی در کردستان و تفاوت عقاید این خرده گروهها، 
تواند در ارتباط با میزان و  حضور در بین این گروههاي مذهبی می

  .فرق داشته باشد ،شدت تعلق
  

  نتیجه گیري از وضعیت دو استان براساس نظرات متخصصین
از نکات مهم در استان سمنان تعلقات مذهبی شدید مردمان این : ستان سمنانا

بر اساس گفته متخصصین وجود اماکن مذهبی نیز یکی از نکات برجسته و . استان است
مهم در استان سمنان است که بر روي رفتارها و هنجارهاي این مردمان تأثیر بسزایی 

مذهبی در این استان یکی از عوامل مهم در  پایبندي به اعتقادات و مراسم. داشته است
بین آنان است که یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نگاه به زندگی و معنابخشی به 

هاي مشترك و  زندگی در بین آنان بوده و شرکت در آن و احترام بدان نیز از خصیصه
نیز به دلیل . باشد یک بعد هویتی و در عین حال عامل انسجام بخش در مردم سمنان می

وجود نهاد روحانیت منسجم و نوعی اقتدار مذهبی و مشخص بودن ساختار و هرم 
. از سایر مذاهب باشد ترگرا تواند مناسک روحانیت در مذهب تشیع، این مذهب می

همچنین اعیاد مذهبی نیز براي آنان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و شرکت در آن و 
همچنین بر اساس نظرات متخصصین . باشد مردم سمنان میهاي  احترام بدان از خصیصه
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وجود اماکن و ابنیه مذهبی نیز یکی از نکات برجسته و مهم در استان سمنان است که 
  .بر روي رفتارها و هنجارهاي این مردمان تأثیر بسزایی داشته است

  
هبی در ارتباط با کردستان نیز متخصصین معتقدند که از لحاظ مذ: استان کردستان

البته نوع مراسم مذهبی به . مردم کردستان اعتقادات دینی و مذهبی خاص خود را دارند
همچنین تأثیر مذهب و . هایی با مذهب تشیع دارد دلیل سنی مذهب بودن آنان تفاوت

باورهاي مذهبی بر زندگی و امید به آینده بسیار زیاد است و نوعی قناعت پیشگی را نیز 
در کردستان نیز تاثیرگذاري مذهب و باورهاي . در دل مردم دیدتوان از این طریق  می

  .مذهبی بر معنابخشی و نگرش به زندگی و امید به آینده زیاد است
دین به عنوان یک فاکتور مهم در زندگی بشر یکی از عوامل : بندي کلی جمع

حدت بر اساس نظر دورکیم دین و. باشد اصلی تعیین کننده رفتار و باورهاي افراد می
در واقع انسان مؤمن . شود بخش است و باعث احساس قدرتمندي و تقویت قوا می

همچنین دورکیم بر این باور است که دین عملکرد تسکینی در . داند خود را قدرتمند می
شود و با  باشد و دین سبب احساس خوشبختی در مومنان می هاي فشار را دارا می زمان

به توجیه الهی خوشبختی و بدبختی توسط دین اشاره  وبر نیز. کند ناکامی مقابله می
در مورد دینداري  ،در این تحقیق و با توجه به مقوله استخراج شده در پژوهش. کند می

  .ایم به دو مقوله فرعی دینداري مناسکی و دینداري اعتقادمحور رسیده
بر اساس نظر متخصصین حاضر در تحقیق، ساکنین هر دو استان کردستان و  

در استان سمنان میزان دینداري بسیار باال و در . نان داراي باور دینی باالیی هستندسم
عد مناسکی دینداري در میان مردمان سمنان ب. کردستان در سطح متوسط رو به باالست

با توجه به نظر . تر است عد اعتقادي دینداري در میان مردم کردستان پررنگبیشتر و ب
و استان مذهبی هستند و مذهب تأثیر زیادي بر روال تفکر، متخصصین، شهروندان هر د

. ها دارد آینده نگري، نگاه به زندگی، نوع باورها، احساس سعادت و خوشبختی آن
. خاطر نشان باید کرد که مذهب مردم استان سمنان تشیع و استان کردستان تسنن است
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اد روحانیت در مذهب به دلیل وجود نهاد روحانیت منسجم و اقتدار مذهبی بیشتر نه
تواند  تشیع و مشخص بودن ساختار و هرم روحانیت در مذهب تشیع، این مذهب می

تر از مذهب تسنن باشد که ساختار سنتی روحانیت و نهاد  گرا و سنتی بیشتر مناسک
در مجموع وضعیت دینداري . خاص مذهبی روحانیتی همانند مذهب تشیع ندارد

هاي آن همچون معنابخشی  وضعیت رفاه ذهنی و مولفه بصورت مستقیم تأثیر زیادي بر
رضایت از زندگی داشته و بصورت  و به زندگی، احساس سعادت، احساس خوشبختی

غیرمستقیم نیز باعث افزایش هویت مشترك، مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی 
  .باشند شده که بر وضعیت رفاه ذهنی تاثیرگذار می

مبنی بر چگونگی تأثیر وضعیت قومی و فرهنگ در پاسخ به سؤال سوم پژوهش 
قومی بر وضعیت رفاه ذهنی در دو استان کردستان و سمنان؛ نتایج تحلیل تماتیک نشان 

  :داد که
 

استان 
  سمنان

خاص و نیز آداب و رسوم  وجود تنوع در لباسهاي محلی، موسیقی  نظرمتخصص
اصر محلی خاص در بین شهرها و نقاط مختلف استان باعث غناي عن

به عنوان مثال . فرهنگی و تنوع فرهنگی در استان سمنان شده است
توان ذکر کرد که این  در ارتباط با تنوع موسیقی محلی در استان می

هاي مازندران، خراسان و اقوام  موسیقی متأثر از مقامات و ملودي
  .مهاجر ترك است

ف قومیت ها از لحاظ هویت قومی چندان سعی در تعری سمنانی  نظرمتخصص
ندارند و به نظرم مذهب مهمتر است و قومیت تبدیل به دغدغه 

 ودر واقع به نظر من حس اقلیتی وجود ندارد . اصلی آنها نشده است
ها ندارد و رفاه ذهنی در میان آنها  داري بر رفتار آن قومیت تأثیر معنی

  .ربطی به قومیت ندارد
ن، ناشی از نزدیک بودن کم رنگ بودن متغیر قومیت در سمنا  نظر متخصص

هاي فرهنگی همچون زبان، آداب و رسوم فرهنگی مردم سمنان  مولفه
همچنین یکی از نکات مهم در مورد سمنان . به مرکز کشور است



  
  
  
  

 57     ...رفاه ذهنی و دالیل مؤثر بر آن  

 
 

وجود تنوع قومیتی زیاد این استان است که این امر مانع از 
  .گیري نوعی هویت قومی خاص شده است شکل

در واقع . ختار هویتی مشترك با حاکمیت استنکته مهم وجود سا  نظر متخصص
سمنان داراي ساختار هویتی مشترك با حاکمیت، داراي برخورداري 
بیشتر اقتصادي و اجتماعی و امنیت بیشتر اقتصادي و فرهنگی بوده و 

  .این تفاوت در تعلق گروهی رفاه ذهنی تاثیرگذار است
استان 
  کردستان

دست بوده و نوع فرهنگ و تعلقات کردستان از لحاظ قومی یک  نظرمتخصص
همچنین اکثر . فرهنگیشان متفاوت از مرکز و سایر نقاط ایران است

هاي محیطی و جغرافیاي و اقتصادي  شهرهاي استان داراي ویژگی
  .مشابهی هستند

مردم کردستان از لحاظ فرهنگی و به دلیل تأثیر موسیقی فرهنگ   نظرمتخصص
نیز حمایت . باشند نقاط ایران دارا میشادتري را نسبت به مردم سایر 

  .نزدیکان و ارتباط با اقوام در بین کردها باالست
در کردستان نوع فرهنگ و تعلقات فرهنگی متفاوت است و به نوعی   نظرمتخصص

رسوم و تأثیر سنن، هنر و و به همین سبب نوع آداب . خاص است
سی و خصوصاً رسوم عرو. موسیقی بر زندگی آنان متفاوت است

شان  شادي، عزاداري، نوع ارتباط با موسیقی و تأثیر آن بر زندگی
توان همبستگی و تأثیر خانواده و خویشاوندان دور  بیشتر است و می

  .و نزدیک را در این زمینه دید
باید بسیاري از مسائل آنها را در حوزه  ،چون کردها در اقلیت هستند  نظرمتخصص

ر واقع مردم کرد داراي یک دیگري د. و گفتمان اقلیت بررسی کرد
هستند که وجود این دیگري و نیز اقلیت بودن آنها بسترساز عواملی 
همچون انسجام اجتماعی باال، کمک به همدیگر و حمایت اجتماعی 

همچنین عالقه به فرهنگ و عناصر فرهنگی خویش و تالش . است
اجتماعی  در راستاي پاسداشت آنها، اعتماد اجتماعی باال و پیوستگی

قوي از دیگر نقاط مثبت فرهنگی در بین مردم کرد است که در بستر 
  .همین گفتمان اقلیت شکل گرفته است
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 تأثیر ،در مورد وضعیت قومی و هویت قومی، فاکتور فرهنگ کردي  نظر متخصص

تواند باعث  مهمی در ساخت شادکامی و خوشبختی دارد و این می
فرد از لحاظ هویتی و فرهنگی  هرچه. رشد رفاه ذهنی افراد شود

توان  تنیدگی بیشتري با فرهنگ سنتی خود داشته باشد، می درهم
استدالل نمود که از لحاظ سطح رفاه ذهنی وضعیت بهتري خواهد 

  .داشت
کند داشتن  هاي استان کردستان که آن را متمایز می یکی از ویژگی  نظر متخصص  

کردهاي هر دو سوي مرز . مرز مشترك با اقلیم کردستان عراق است
به دلیل زبان، فرهنگ، نژاد، مذهب و روابط خانوادگی و برخورداري 
از گذشته تاریخی مشترك داراي ارتباطات و تعلقات و تعامالت 

  عالوه بر این عوامل،. فرهنگی و اجتماعی زیادي با یکدیگر هستند
و مهاجرت و  2003رونق اقتصادي اقلیم کردستان بعد از سال 

ستگی اقتصادي و شغلی کردستان به اقلیم باعث تأثیر بیشتر و واب
این تأثیر به حدي است که بیشتر اشتغال . روابط بیشتري شده است

باشد و  نیروي کار فصلی دیگر نه در تهران بلکه در سلیمانیه می
هاي مرزي نیز تأثیر زیادي بر وضعیت معیشت مردم  بازارچه

  .اند داشته
هاي رفتاري  رسوم و سنن قومی باعث ایجاد نوعی از الگوي آداب و  نظر متخصص

تر از سایر  تر و مفصل همانند جشن نوروز که قوي. شود خاص می
ها و  توان به جشنواره همچنین می. شود نقاط ایران برگزار می

همچون : هایی اشاره کرد که مخصوص کردستان است مراسم
  .مراسم پیرشالیار و جشنواره انار اورامان

  
  نتیجه گیري از وضعیت دو استان براساس نظرات متخصصین

یکی از نکات مهم در مورد سمنان وجود تنوع قومیتی زیاد این : استان سمنان 
در واقع تنوع قومی . باشد می... استان است که متشکل از اقوام ترك، فارس، گیلک و

ما در آن شاهد  رسوم را به این استان بخشیده است کهو نوعی تنوع زیست و آداب 
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مردم . هاي متفاوت هستیم فرهنگ ها و رفتارهاي متفاوت با خرده ها، مراسم انواع لباس
باشند  سمنان از دید متخصصین داراي فرهنگ و هویت مشترك با ساختار حاکمیت می

و بر این باور بودند که محیط زیست، فرهنگ خشن و تأثیر بیشتر مذهب، میزان اهمیت 
  .ومی را در تأثیر بر شادکامی کم نموده استقومیت و هویت ق

مردمان کردستان از لحاظ قومی یکدست بوده و نوع فرهنگ و : استان کردستان
آداب و رسوم و سنن . تعلقات فرهنگیشان متفاوت از مرکز و سایر نقاط ایران است

وضعیت قومی و فرهنگ . شود هاي رفتاري خاص می قومی باعث ایجاد نوعی از الگوي
می براي مردم استان کردستان بسیار مهم بوده و بر حس همبستگی اجتماعی، قو

همچنین فاکتور فرهنگ . احساس تعلق و در نهایت رفاه ذهنی آنان تاثیرگذار است
تواند باعث رشد رفاه  مهمی در ساخت شادکامی و خوشبختی دارد و این می تأثیزکردي 

تنیدگی بیشتري با فرهنگ  فرهنگی درهمهرچه فرد از لحاظ هویتی و . ذهنی افراد شود
توان استدالل نمود که از لحاظ سطح رفاه ذهنی وضعیت  سنتی خود داشته باشد، می

به دلیل فرهنگ شاد، تأثیر که متخصصین کردستانی بر این باورند . بهتري خواهند داشت
ود، موسیقی و همزمان اهمیت هویت قومی و بازتولید آن و تأثیر آن بر بازتعریف خ

  .تواند عامل مهمی در تأثیر بر حس شادکامی و خوشبختی باشد می
ها در  بخشی به گروه قومیت به عنوان یک عامل مهم در تفاوت: بندي کلی جمع

اي در نوع رفتار و  تواند نقش تعیین کننده کشورهاي داراي ساختار چندقومی، می
تواند عامل  وت قومی میدر برخی کشورها تفا. برداشت افراد از زندگی داشته باشد

در سمنان ما شاهد وجود تنوع . فرهنگی باشد و هاي اقتصادي، سیاسی برتري در زمینه
گیري نوعی هویت قومی خاص و  قومیتی زیادي هستیم که این امر مانع از شکل

اما بیشتر مردم کردستان کرد هستند و نوع فرهنگ و تعلقات . یکدست شده است
هاي فرهنگی مردم سمنان  مولفه. مرکز و سایر نقاط ایران استشان متفاوت از  فرهنگی

هاي فرهنگی کردستان به نوعی خاص  که مولفه باشد درحالی به مرکز کشور نزدیک می
گونه که ذکر شد عالقه به فرهنگ و عناصر فرهنگی  همچنین همان. آن مناطق است
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و پیوستگی اجتماعی  خویش و تالش در راستاي پاسداشت آنها، اعتماد اجتماعی باال
قوي از دیگر نقاط مثبت فرهنگی در بین مردم کرد است که در بستر گفتمان اقلیت 

این احساس تعلق قومی باال، وجود هویت مشترك قوي و وجود . شکل گرفته است
گفتمان اقلیت عواملی مهم بر باال بردن وضعیت رفاه ذهنی است که در کردستان شدت 

تر  توان ادعا نمود که براي کردها قومیت مهم در واقع می. هستیمبیشتري از آن را شاهد 
  . باشد می) حداقل در زمینه تأثیر بر احساس رفاه ذهنی(از مذهب 

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

نوعی هویت ... عباس ولی نیز هویت کردي را بر اساس فرهنگ، زبان و رسومات و
توان به اهمیت فاکتور فرهنگ، قومیت و هویت کردي در  در واقع می. داند واکنشی می

بازتعریف هویت واکنشی و تقابلی بر مبناي . میان کردها براي بازتعریف خود اشاره کرد
ست که بخشی از منش کردها بر اساس هویت قابل تعریف باشد و قومیت سبب شده ا

همچنین هویت مقاومت . مهمترین عامل شناخت و معرفی خود، در میان آنان شده است
در . شود افراد نسبت به جامعه و اطرافیان خود، موفقیت را بسنجند و واکنشی باعث می

شادي، پیشرفت و واقع شادي، پیشرفت و خوشبختی براي جمع است که احساس 
توان بیان کرد که قومیت  در کل می. دهد خوشبختی افراد درون این جامعه را افزایش می

براي . باشد) هاي قومی خصوصاً در میان اقلیت(تواند فاکتور مهمی در مطالعات رفاه  می
. پذیر شده است کردها بازتولید معنا و تولید خود در قالب هویت قومی و قومیت امکان

تواند با ابعاد عاطفی و رضایت از خود و حس شادکامی افراد  ه تأثیر این عامل میالبت
این تأثیر هویت قومی براي کارشناسان عامل مهمی بوده و اکثریت افراد . مرتبط باشد

  .اند اهمیت آن را مهم دانسته
احساس (در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش که به چگونگی تأثیر احساس عدالت 

وضعیت رفاه ذهنی در دو استان توجه داشت، نتایج تحلیل تماتیک نشان داد بر ) تبعیض
  :که
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استان 
  سمنان

نکته مهم در مورد سمنان این است که دو رئیس جمهور اخیر ایران   نظرمتخصص
هاي باالي حکومتی و شغلی  یابی به رده اند و دست از این استان بوده

ن در مورد حس تبعیض ها وجود دارد و مردم این استا براي سمنانی
  .ها احساس ناعدالتی کمتري دارند به نسبت سایر استان

عد امنیت اقتصادي و امید به آینده مردم سمنان وضعیت بسیار در ب  نظرمتخصص
نوع مؤسسات آموزشی و . بهتري نسبت به بیشتر نقاط ایران دارند

تر بهداشتی و رفاهی در سمنان به نسبت سایر نقاط ایران بسیار به
است و به دلیل نزدیکی مکانی، فرهنگی و مذهبی به پایتخت کشور، 

  .از موقعیت بهتري برخوردارند
با وجود برخورداري مردم استان سمنان از امکانات رفاهی و مادي   نظر متخصص

اما به نسبت میزان انتظارات و توقعات در بین آنان زیاد است و شاید 
شتر ازجاهاي دیگر باشد چون در بعضی موارد احساس ناعدالتی بی

خصوصاً زمانی که خود را با تهران مقایسه  ؛انتظارات باالست
  .نمایند می

ها سهم زیادي از قدرت در حکومت مرکزي و بدنه اصلی  سمنانی  نظر متخصص
حکومت دارند و امکان حرکت عمودي زیادي در هرم قدرت 

  .سیاسی و اقتصادي دارند
ها انتظارات از حکومت و دولت باالست و همین باال  یدر بین سمنان  نظر متخصص

بودن انتظارات باعث شده به نوعی بر رفتار و نوع زندگی مردم تأثیر 
  .گذارد می

توانند  کردگان بیکارند و افراد تحصیل کرده می نسبت کمی از تحصیل نظر متخصص
هر چند . ها فعالیت نمایند به راحتی و بدون تبعیض در همه پست

  .ن امر در سالهاي اخیر تا حد چشمگیري کاهش یافته استای
از لحاظ سیاسی مردم استان سمنان بسیار خود را در جایگاه بزرگی  نظر متخصص

د و بر ننمای و باالیی در مدیریت کالن و سیاسی کشور تعریف می
  .بزرگترین سیاسیون کشور متعلق به این استان هستندکه این باورند 

ستان سمنان به دلیل نزدیکی با مرکز و پایتخت و به نوعی داشتن ا نظر متخصص
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از وضعیت  ،مدیران و سیاسیون قدرتمند در دایره قدرت در ایران

اقتصادي و رفاهی خوبی برخوردار است و این برخورداري و 
شود از لحاظ  احساس تعلق و در کنار آن حس مهم بودن سبب می

  .ه خوبی داشته باشندروانی و اجتماعی مردم استان جایگا
استان 
  کردستان

میدي و سرخوردگی در مردم شده است انا یفقر اقتصادي باعث نوع  نظرمتخصص
هر چند در . حدودي گسترش داده استتا هاي طبقاتی را  و شکاف

مرز پدیده مهمی در اقتصاد استان کردستان بوده  ،هاي اخیر سال
اهش بیکاري بوده و تواند عامل مهمی در اشتغال و ک مرز می. است

در حد کمی فشارهاي اقتصادي و بیکاري را حداقل براي مرز نشینان 
هاي اخیر دچار مشکل شده و فقر  اما این مهم در سال ،کم نماید

  .دوباره به دامان مرزنشینان برگشته است
تفاوت در سطح درآمد، توسعه و رفاه عینی در استان کردستان با   نظرمتخصص

عدالتی قومی و فرهنگی ترکیب شده  ر با احساس بیسایر نقاط کشو
  .است

احساس تبعیض به نوعی در ذهنیت همه مردمان کردستان وجود   نظرمتخصص
  .توان آن را دید دارد و همیشه می

در  هاي مدیریتی باال امکان دستیابی افرادي از قومیت کرد به مقام  نظر متخصص
هاي کالن کشوري به نسبت  سطح استان و نیز در ارتقاء در مدیریت

توان گفت که در دایره  تر است و به نوعی می ها بسیار پایین سمنانی
  .قدرت جایگاه چندانی ندارند

هاي اخیر با توجه به روند ناکامی در دستیابی به شغل  در سال  نظر متخصص
خصوصاً در میان قشر تحصیل کرده و ایجاد نوعی سرخوردگی، 

ل به نوعی ناکامی مضاعف براي آنان شده تحصیالت دانشگاهی تبدی
  .است

هاي سیاسی مرتبط با قومیت  براي مردم کرد امکان شرکت در نشست  نظر متخصص
خویش یا ارائه نظر مخالف در ارتباط با مسائل قومیتی خود بدون 

  .اي مواقع غیرممکن است استرس سخت و در پاره
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  نظر متخصص
  

کادمیک بوده است و به گسترش آموزش عامل رشد تحصیالت آ
دلیل نبود فضاي کار و اشتغال، استفاده بیشتر از نیرو غیربومی، 
تبعیض و نبود فضاهاي صنعتی؛ بیشتر جوانان تحصیل کرده مجبور 

 و به کارهایی همانند کشاورزي، کولبري، کارگري ساختمان
اند و این عدم به نتیجه رسیدن تحصیالت نوعی  مسافرکشی شده
در واقع تحصیالت به . دگی را ایجاد نموده استاحساس سرخور

دلیل منتج نشدن به کسب شغل در کردستان تأثیر زیادي بر ایجاد 
حس سرخوردگی دارد و باعث پایین آمدن سطح رفاه عینی قشر 

  .شود تحصیل کرده می
مردم کردستان از لحاظ اقتصادي در مضیقه هستند اما آنچه که در   نظر متخصص

تواند مثبت باشد این است که نابرابري در درون  ئله میبرابر این مس
تواند تبعات نابرابري کشوري ایجاد شده را  می ، کهاستان زیاد نیست

گرایی نیز نسبت به سایر مناطق ایران  مصرف. تا حدي کنترل کند
  ..بسیار برجسته نیست

  
  گیري از وضعیت دو استان براساس نظرات متخصصین نتیجه

هاي توسعه یافته کشور است و از لحاظ  استان سمنان یکی از استان :استان سمنان
یکی از نکات مهمی که . باشد برخورداري از امکانات، استانی توسعه یافته می

متخصصین بدان باور دارند اولویت دادن به تحصیالت و سختکوشی در این زمینه است 
چنین توانایی ارتقاء در هم. و این خود تبدیل به عامل موفقیت این مردم شده است

هاي کالن کشوري یکی از عواملی است که کیفیت زندگی اجتماعی مردم  مدیریت
  .سمنان را ارتقاء داده است

از لحاظ اقتصادي استان کردستان از فقر اقتصادي و بیکاري : استان کردستان
س تعلق و فقر اقتصادي تأثیر زیادي بر حس امید به آینده و احسا. برد گیر رنج می همه

بیشتر متخصصین بر این باورند که احساس . ها با مرکز گذاشته است غیرخودي بودن آن
متخصصین این استان حس . عدالتی در بین مردم کردستان به نوعی نهادینه شده است بی
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دانند اما بر  ناعدالتی را مؤثر بر میزان برخورداري از درآمد و دسترسی به امکانات می
  .باشد اي در زمینه رفاه ذهنی و شادکامی نمی عامل تعیین کنندهاین باورند که 

ی قبل و هاي کم هاي مرکز آمار ایران و سایر داده با توجه به داده: بندي کلی جمع
بر اساس . استان کردستان از مناطق کمتر توسعه یافته ایران بوده است ،بعد از انقالب

 - بهداشتی (هاي توسعه  با توجه به شاخصبه بعد استان کردستان  1365ها از سال  داده
هاي آخر و  در رده) آموزشی، اقتصادي، ورزشی و زیربنایی و مسکن - درمانی، فرهنگی 

در کنار استان کردستان . استان کمتر توسعه یافته ایران قرار گرفته است 3همیشه جزو 
ته و خصوصاً هاي گذش ها در کنار تهران طی سال استان سمنان با توجه به همین شاخص

  بعد از انقالب جزو دو استان اول توسعه یافته ایران بوده است
تواند بحث فردي و دوري و  احساس عدالت تنها بحث هویتی نیست بلکه می 

به همین دلیل شناخت اهمیت آن و تاثیرش بر رفاه ذهنی . نزدیکی به مرکز نیز باشد
ساس عدالت و نیز برخورداري از برخورداري از اح. تواند عامل تاثیرگذاري باشد می

گیر و داشتن شغل براي اکثر مردم، در کنار سطح  امکانات رفاهی، نوعی اشتغال همه
به نظر متخصصین . اند درآمد مناسب از نکاتی است که متخصصین بدان اشاره کرده

در کردستان ) در هر دو زمینه اقتصادي و سیاسی(احساس ناعدالتی و تبعیض  ،تحقیق
در هرم قدرت و مدیریت کالن و حتی استانی تبعیض زیادي . از سمنان استبیشتر 

تحصیل . باشد وجود دارد و این سبب نوعی ناامیدي و دلواپسی نسبت به آینده می
کردگان کردستانی نیز در عدم دستیابی به جایگاه اجتماعی و اقتصادي خود دچار ناکامی 

ساالري با  شود که شایسته ت باعث میشوند و همین دغدغه و اعمال آن در واقعی می
تبعیض مواجه شود و حتی بیشتر تحصیل کردگان به آنچه حقش را دارند حتی در سطح 

  .استان نیز دست نیابند
در پاسخ به سؤال پنجم پژوهش مبنی بر چگونگی تأثیر محیط جغرافیایی و فضاي 

تایج تحلیل تماتیک اجتماعی بر وضعیت رفاه ذهنی در دو استان کردستان و سمنان؛ ن
  :نشان داد که
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استان 
  سمنان
  

از نکات مهم درباره بعضی از شهرهاي استان سمنان خصیصه و رفتار   نظرمتخصص
اجتماعی است که آن را به خصیصه کویري بودن مردمان این مناطق 

گرایانه و محتاطانه از لحاظ  نوعی روحیه منفعتکه دهند؛  ربط می
فردگرا ) تا حدودي(ان را به مردمانی اي که آن خصیصه. مالی است

چراغی "المثل در بین آنان که  تبدیل کرده است و همیشه این ضرب
  .شود شنیده می "که به خانه رواست به مسجد حرام است

مردم ساکن در نقاط کویر به طور کلی زندگی را در سخت کوشی، ساده   نظرمتخصص
  .کنند ازي خالصه مینو زیستی و قناعت و همچنین مهربانی و مهمان

شرایط متفاوت زندگی و  ،به دلیل وجود نقاط آب و هوایی مختلف  نظر متخصص
به عنوان . به تبع روابط و مناسبات اجتماعی مختلفی را شاهد هستیم

مثال در شاهرود آب و هواي کوهستانی و جنگلی، در شهر سمنان 
خشک و کویري، در مهدیشهر سرد و کوهستانی و گرمسار 

هاي دلتایی، سبب شده که مردم زندگی و  اي و دشت هپایهکو
  .هاي مختلفی داشته باشند سبک

تنوع جغرافیایی در سمنان شاید یکی از دالیل تفاوت در اخالق و   نظر متخصص
به عنوان نمونه شهر دامغان با توجه به وضعیت . رفتار هم شده باشد

مان برخوردارتري جغرافیایی و توریستی خاصی که دارد به نوعی مرد
تنیدگی با تاریخ، طبیعت و  نسبت به سایر مناطق استان دارد و درهم

تعامل بیشتر با افراد مختلف بر روحیه و زمینه ذهنی آنان تاثیرگذار 
  .بوده است

در سمنان با توجه به تحوالت اخیر نوعی فردگرایی رشد پیدا کرده  نظر متخصص
قیت فردي مهم باشد و همین امر ست که بیشتر موفا که الزمه آن این

باعث شده که تأثیر خانواده و اقوام کم شود و فقط اعضاء درجه یک 
نقش مهمی در زندگی فرد و چتر  ،خانواده و نزدیکان درجه یک

ها حمایت گروهی، قومی یا  براي سمنانی. حمایتی براي او را دارند
  .دانست توان آن را مهم مذهبی بسیار پررنگی وجود ندارد و نمی

افتد چون بجز  هاي بحران به خطر می میزان رفاه ذهنی افراد در زمان نظر متخصص
  .هاي دیگري را به عنوان حامی فرد شناسایی نمود توان گروه خانواده نمی

در سمنان خانواده عامل مهمی است و دیگر گروه حامی براي فرد  نظر متخصص
  .چندان معنی ندارد
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استان 
  کردستان

در زمینه محیط طبیعی در کردستان برخورداري از طبیعت چهار فصل   تخصصنظرم
و نیز محیطی کوهستانی باعث برخورداري از نوعی تفریح و اوقات 

ها و با  فراغت شده است که طبیعت را به عامل مهمی در کاهش تنش
  .هم بودن خانواده تبدیل نموده است

وهی قوي و همزمان احساس فضاي سنتی، ارتباط خانوادگی و گر  نظرمتخصص
تعلق به یک گروه قومی خاص توانسته عامل مهمی در انسجام 
اجتماعی و ارتقاء رفاه ذهنی افراد در زمینه برخورداري از حمایت 

در واقع در . اجتماعی و ایجاد نوعی حس اطمینان و حتی کمک باشد
بین کردها نوع حمایت اجتماعی فراتر از خانواده وجود دارد و حس 

  .کند تعلق به یک گروه خاص آن را نیز تقویت می
در کردستان ساختار سنتی خانواده و حتی اهمیت خویشاوندان بسیار   نظرمتخصص

برجسته است و تعامل دائمی بین افراد در این جا بسیار بیشتر است و 
خویشاوندان نیز خود یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر انسجام 

. هاي بحران هستند لق و نوعی کمک در زماناجتماعی، ایجاد حس تع
کنید که در بسیاري از نقاط  مثالً شما براي یک عروسی مشاهده می

خویشاوندان داماد و عروس مبالغ زیادي را براي کمک به آنها با 
کنند و سرمایه اقتصادي را در اختیار داماد  هاي مختلفی جمع می نام

شود فرد دچار حس  سبب میهند و یا ارتباطات خانوادگی  قرار می
تواند بر حمایت خانواده،  جداافتادگی نشود و در مواقع بحران می

حتی در صورت مهاجرت به سایر . دوستان و خویشاوندان تکیه کند
تر شده و جنبه  این حمایت قوي ،نقاط کشور و در شهرهاي دیگر

  .کند قومی پیدا می
ها، در  سبات و سبک زندگی میان نسلها و منا با توجه به تغییر ارزش  نظر متخصص

ت از آن تغییر در یکردستان نیز شاهد شکاف نسلی زیاد و به تبع
هاي اجتماعی  روابط اجتماعی، مناسبات اجتماعی و حتی در حمایت

نیز هستیم و این امر به نسبت گذشته در حال کم رنگ شدن و رو به 
  .افول است
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هاي کوچکتر وجود دارد اطالع  در محیطبه دلیل نزدیکی بیشتري که   نظر متخصص
تر است و حریم خصوصی  یافتن از وضعیت زندگی افراد راحت

ها بیشتر و دخالت در زندگی  شود و محدودیت چندانی رعایت نمی
  .افتد یکدیگر به وفور اتفاق می

همچنین چون منافع . روحیه کار جمعی در میان مردم کرد پایین است  نظر متخصص
دمدت در بین مردم کرد ایجاد نشده، مردمان کردستان جمعی و بلن

مدت هستند و این جمله برایشان  ریزي کوتاه بیشتر در فکر برنامه
  ."تا هفته آینده خدا بزرگه"مصداق دارد 

از لحاظ اجتماعی نیز وضعیت زنان وضعیت متفاوتی از یک جامعه   نظر متخصص
و مذهبی استان و  سنتی را دارد و آن هم به دلیل وضعیت فرهنگی

فرهنگ غالب کردها است که تا حدود زیادي سبب ارتقاء سطح و 
  .جایگاه زنان در اجتماع شده است

نکته مثبت در مورد فرهنگ مردم کردستان فرهنگ شادي آنهاست و   نظر متخصص
ها شادي را  آن. دهند احترام و تالشی که براي دستیابی به آن انجام می

مردم کرد . کنند میف از جمله مسائل مالی نمنوط به مسائل مختل
به عنوان مثال خیلی راحت . گرایی نیستند خیلی در قید و بند مادي

هر . کنند هاي خانوادگی را با کمترین امکانات برگزار می دورهمی
اي از اوقات نیز مانع  چند این پیوندهاي خانوادگی عمیق در پاره

جاد استقالل واقعی در آنها پیشرفت فرزندان خانواده و مانع از ای
شود، چرا که فرزندان نسبت به پدر مادر خود احساس دین کرده  می

توانند براي تحقق رویاهاي خود در جایی غیر از شهر خود و  و نمی
  .دور از خانواده باشند

تنوع مراسم و فرهنگ شاد با توجه به مشارکت همگانی در مراسم   نظر متخصص
یقی بر زندگی مردم نوعی گذرگاه براي شادي و نوعی تسلط موس

طبیعت و استفاده از آن نیز عامل مهمی در . باشد تخلیه روانی مردم می
  .باشد ایجاد حس شادي و گذران اوقات فراغت سالم می
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  گیري از وضعیت دو استان براساس نظرات متخصصین نتیجه
کنند  اکید میمتخصصین بر خصایص رفتاري مثبت زندگی کویري ت: استان سمنان

. نوازي از جمله این خصایص است سختکوشی، ساده زیستی، قناعت، مهربانی و مهمان
هاي  ها یکی از نکات مهم در هر اجتماع روابط خانوادگی، حمایت در کنار این

هاي اجتماعی افراد درون  تر روابط اجتماعی و حمایت خانوادگی و در سطحی گسترده
ارتباطات عمومی در بین مردم ساکن در نقاط کویري به نظر متخصصین . جامعه است

بسیار پایین است و نوعی بسته شدن دایره شادي به جمع دوستان و آشنایان در بین آنان 
هرچند متخصصین این امر را ناشی از تسلط نوع زندگی مرتبط با شرایط . وجود دارد

ل وجود نقاط آب و در مجموع در استان سمنان به دلی. دانند زیست محیطی کویري می
هوایی مختلف شرایط متفاوت زندگی و به تبع روابط و مناسبات اجتماعی مختلفی را 

  .شاهد هستیم
در کردستان طبیعت و برخورداري از آن تأثیر زیادي بر روحیه : استان کردستان

گیري اوقات فراغت با دوستان و  ها و شکل مردم کرد دارد و این باعث تنوع شادي
شود که به زندگی آنان نوعی حس شادزیستن  ها و مناظر طبیعی می ر دل کوهخانواده د

نماید و در مجموع سبب ارتقاء وضعیت و نمره رفاه ذهنی افراد  در طبیعت را اهدا می
باشند و این امر در  گرا می مردم کردستان کمتر فردگرا بوده و بیشتر جمع. شود جامعه می

فشار و نیز تقویت روانی و مالی ناشی از این مراسمی چون عزا و شادي و تقسیم 
میزان . باشد مراسم بسیار برجسته است و مختص به دایره نزدیکان درجه یک نمی

حمایت خانوادگی، همبستگی قومی و گروهی و روابط خانوادگی و برخورداري از یک 
ران سرمایه اجتماعی در بین کردها و ساکنان استان کردستان به نسبت سایر نقاط ای

حمایت خانوادگی و ارتباطات نزدیک و حمایت گروهی تأثیر زیادي بر میزان . باالست
  .رفاه ذهنی در بین افراد دارد
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هاي دوستان و خویشاوندان و  توان گفت خانواده، گروه در کل می: بندي کلی جمع
همزمان گروه قومی عامل مهمی در انسجام اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و حمایت 

توان مشاهده نمود که میزان حمایت اجتماعی در بین کردها  د و مینباش اعی میاجتم
تواند یک سرمایه اجتماعی و اقتصادي  حمایت خانوادگی همزمان می. بیشتر است

بیافریند و این خود بر شادکامی تاثیرگذار است که در بین کردها میزان انسجام 
عی درون گروهی بیشتر از ساکنان اجتماعی، حمایت اجتماعی و نوعی سرمایه اجتما

از لحاظ شرایط . باشد که تنها بر خانواده و نزدیکان افراد تاثیرگذار هستند سمنان می
جغرافیایی و محیط طبیعی استان سمنان داراي شرایط جغرافیایی و آب و هوایی 
یکسانی نیست و برخی از نقاط این استان مانند سمنان، سرخه و گرمسار داراي آب و 

باشند و بعضی از شهرها مانند دامغان و شاهرود داراي آب  میواي کویري و یا خشک ه
هاي اقتصادي، اجتماعی  باشند که این امر ویژگی میو هواي معتدل و محیط کوهستانی 

  . و فرهنگی متفاوتی را براي نقاط مختلف رقم زده است
ی زندگی را در با وجود اینکه بیان شد مردم ساکن در نقاط کویري به طور کل
کنند اما ارتباطات  سختکوشی، ساده زیستی و قناعت و همچنین مهربانی خالصه می

عمومی در بین مردم بسیار پایین است و نوعی بسته شدن دایره شادي به جمع دوستان 
هاي غیرکویري استان سمنان و  امري که در شهرستان. و آشنایان در بین آنان وجود دارد

در . عی دیگر شرایط فکري، روحی و اجتماعی مردم را رقم زده استدر کردستان به نو
کردستان، طبیعت و برخورداري از آن تأثیر زیادي بر روحیه مردم کرد دارد و این باعث 

ها و مناظر  گیري اوقات فراغتی با دوستان و خانواده در دل کوه ها و شکل تنوع شادي
نماید و  دزیستن در طبیعت را اهدا میشود که به زندگی آنان نوعی حس شا طبیعی می

  .شود در مجموع سبب ارتقاء وضعیت رفاه ذهنی افراد جامعه می
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  گیري بندي و نتیجه جمع
دو استان انتخاب شده براي بررسی و مقایسه وضعیت رفاه ذهنی، از لحاظ عواملی 
همچون سطح توسعه یافتگی، وضعیت قومی، مذهب و جغرافیا متفاوت بوده و این 

با . دهی به میزان رفاه ذهنی افراد داشته باشند توانند نقش مهمی در شکل عوامل می
وجود سطح باالي رفاه عینی در استان سمنان، انتظار بر این بود که سطح رفاه ذهنی در 

شرایط نامساعد  دلیلاستان سمنان در سطح باالیی بوده و براي استان کردستان به 
اما تحلیل نظرات  ،شاهد سطح رفاه ذهنی پایینی باشیم ،اقتصادي و عدم توسعه متوازن

هاي آن در استان سمنان همچون رفاه  دهد که رفاه ذهنی و مولفه متخصصین نشان می
تر از متوسط  عینی موجود استان در سطح باالیی قرار ندارد و در سطحی کمی پایین

ینی، رفاه ذهنی نسبت باشد و در استان کردستان، برخالف سطح بسیار پایین رفاه ع می
دهد که  مقایسه درون استانی نیز نشان می. خوبی را دارا بوده و در سطح متوسطی است
هایی در میزان رفاه ذهنی هستیم و تفاوت  در درون خود استان سمنان نیز شاهد تفاوت

 دلیلتواند به  زیادي بین شهرهاي استان از لحاظ رفاه ذهنی وجود دارد که این امر می
ع قومی، فرهنگی و شرایط متنوع و متفاوت محیطی و جغرافیایی در درون استان تنو

  .باشد
در استان کردستان اما با وجود اینکه سطح رفاه عینی نقاط شهري بیشتر از  

. باشد اما بین سطح رفاه ذهنی شهر و روستا تفاوت زیادي وجود ندارد روستاییان می
را نیز تفاوت محسوسی از لحاظ رفاه ذهنی  همچنین بین شهرها و نقاط مختلف استان

توان به یکدست بودن وضعیت قومی و  از دالیل اصلی این امر می. شاهد نیستیم
فرهنگی، شرایط جغرافیایی و محیطی، فضاي اجتماعی و مذهب یکسان مردمان این 

ین در مجموع، میزان رفاه ذهنی دو استان در وضعیت مناسبی نبوده و ا. استان اشاره کرد
هاي  واقعیت. اجتماعی موجود باشد - تواند ناشی از تاثیرات واقعیت اقتصادي می

هاي اخیر نوعی فضاي ناامیدي اجتماعی را سبب شده  اقتصادي و اتفاقات اجتماعی سال
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مینکو نیز رتبه ایران از نظر رفاه ذهنی . است و بر میزان رفاه ذهنی تاثیرگذار بوده است
تر از  و در سطح پایین 56کشور را در رده  97در بین  1997- 2007در بین سالهاي 

همچنین از نظر متخصصین هر چند ). Minkov, 2009: 163(متوسط نشان داده است 
گردد اما رفاه عینی به تنهایی تبیین کننده  بخشی از نمره رفاه ذهنی به رفاه عینی برمی

  .نمایند ا تعدیل میوضعیت رفاه ذهنی نبوده و عوامل دیگري میزان رفاه ذهنی ر
بر اساس نتایج، دین مضمون مهم و موثري بر میزان رفاه ذهنی و سعادت افراد 

در واقع . باشد و این مضمون در بین ساکنان استان سمنان اهمیت بیشتري را داراست می
میزان دینداري در استان سمنان بسیار باال و در کردستان در سطح متوسط رو به باالست 

استان بخصوص استان سمنان دین و میزان دینداري نقش باالیی در میزان  و در هر دو
همچنین تحقیقات . این رابطه با نظریات دورکیم و وبر منطبق است. رفاه ذهنی دارد

و محبوبی ) 1391(، نیلی و بابازاده خراسانی )1390(هزارجریبی و صفري شالی 
  .اند د کردهارتباط میان دینداري و رفاه ذهنی را تأیی) 1393(

بر . وضعیت قومی نیز یکی دیگر از متغیرهاي مورد بررسی تحقیق بوده است
هاي تحقیق وضعیت قومی و فرهنگ قومی براي مردم استان کردستان بسیار  اساس یافته

تر است و بر حس همبستگی اجتماعی، احساس تعلق و در نهایت رفاه ذهنی آنان  مهم
ط و فضاي اجتماعی نیز به دلیل ساختارسنتی، اهمیت مضمون تأثیر محی. تاثیرگذار است

ساختارهاي خانوادگی، خویشاوندي و قومی، تنوع مراسم و فرهنگ شادي و مشارکت 
همگانی در این مراسم و تسلط موسیقی بر زندگی مردم به عنوان گذرگاهی براي تخلیه 

و تاثیرگذاري آن در بین توانند بر میزان رفاه ذهنی تاثیرگذار باشند؛ که اهمیت  روانی؛ می
تواند یک سرمایه  به عنوان مثال، حمایت خانوادگی همزمان می. کردها بیشتر است

در این رابطه . اجتماعی و اقتصادي بیافریند و این خود بر رفاه ذهنی تاثیرگذار است
به ترتیب تأثیر عواملی ) 1392(و بارگاهی ) 1391(نیلی و بابازاده خراسانی تحقیقات 

ن روابط خانوادگی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر رفاه ذهنی را تأیید همچو
  . اند کرده
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که  باشد درحالی هاي فرهنگی مردم سمنان به مرکز کشور نزدیک می لفهؤم
همچنین در سمنان ما . هاي فرهنگی کردستان به نوعی خاص آن مناطق است مولفه

گیري نوعی هویت  ین امر مانع از شکلشاهد وجود تنوع قومیتی زیادي هستیم که ا
اما بیشتر مردم کردستان کرد هستند و نوع فرهنگ و . قومی خاص و یکدست شده است

در واقع سمنان داراي . تعلقات فرهنگیشان متفاوت از مرکز و سایر نقاط ایران است
ساختار هویتی مشترك با حاکمیت، برخورداري بیشتر اجتماعی و امنیت اقتصادي و 

هاي اکثریت و داراي امنیت اقتصادي باالتر، فرهنگ  براي گروه. هنگی بیشتري استفر
هاي  غالب، دین غالب، زبان غالب، احساس آزادي، برخورداري از قدرت و دغدغه

ها توسط  به دلیل تأمین و نمایندگی آن(فرهنگی هویتی، اموري بدیهی و غیر مهم هستند 
تواند نقش اساسی در تعیین نوع واکنش و رفاه  و در زندگی آنان نمی) ساختار دولت

اند  ذهنی و سعادت داشته باشد و سعادت در امور متفاوت دیگري که بدان دست نیافته
در مقابل براي یک کرد احساس . شود نه امور بدیهی و تأمین شده جستجو می

تواند معنایی چون تدریس زبان مادري، اهمیت داده شدن به فرهنگ  خوشبختی می
ردي و توجه به هویت قومی آنان باشد؛ به این دلیل که این هویت، فرهنگ و احساس ک

تواند نقش اساسی و مهمی در  آزادي آنها مدام سرکوب شده و تأمین این فاکتورها می
هویت قومی در . احساس موفقیت، خوشبختی جمعی و رفاه ذهنی آنها داشته باشد

ده که سبب اهمیت هویت و فرهنگ کردي کردستان نوعی هویت مقاومت را ایجاد نمو
  .کند شود و در تقابل با هویت مرکز اهمیت زیادي پیدا می می

یافتگی بیشتر باشد میزان  دهند که هرچه سطح توسعه نظریات مختلف نشان می
نظریات آمارتیاسن در ارتباط با توسعه و نظریه . گردد هویت قومی نیز کمرنگتر می

گیري همبستگی قومی در مقابل گروه اکثریت حاکم  با شکل استعمار داخلی در ارتباط
دهد که این امر نوعی احساس تبعیض و رویکرد واکنشی را با توجه به  نشان می

در واقع برجستگی هویت . آورد برجسته نمودن هویت قومی و یا مذهبی به ارمغان می
و اهمیت در مورد اهمیت الگوي هویت . قومی نوعی بازساخت هویت واکنشی است
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فرانسس فوکویاما نیز در کتاب  ،هویت قومی و تأثیر آن بر زندگی و نوع تفکر انسان
هایی  گوید ما پتانسیل وي می. جدید خود بر این باور است که هویت عامل مهمی است

آورند و باعث احساس خشم و حس  ارزش به حساب می داریم که دیگران آن را بی
). به مفهوم محرومیت قابلیتی آمارتیاسن نزدیک است به نوعی(شود  نادیده گرفتن می

وي بر این باور است که مبارزه هویتی امروزین ما در مورد نژاد، جنسیت و سایر مسائل 
، 1فوکویاما(باشد تا منابع مادي  دیگر به دلیل عدم احترام و حقوق پایمال شده ما می

کننده  تواند تا حدودي تبیین می نظریات ارائه شده در ارتباط با وضعیت قومی نیز )2018
  . وضعیت احساس عدالت باشد

کنند؛ کردها بیشتر  بر اساس نتایج، هر دو گروه احساس تبعیض را تجربه می
نمایند و ساکنین استان سمنان در سطح فردي و  تبعیض قومی و گروهی را تجربه می

در هر (احساس ناعدالتی . اند هاي باالتر این احساس را تجربه نموده دستیابی به موقعیت
تفاوت در سطح توسعه . در کردستان بیشتر از سمنان است) دو زمینه اقتصادي و سیاسی
عدالتی قومی و فرهنگی ترکیب شده است و این احساس  و رفاه عینی با احساس بی

) 1390(هزارجریبی و صفري شالی . عدالتی در بین مردم کردستان نهادینه شده است بی
بر احساس رفاه  یق خود بر وجود رابطه و تأثیر احساس عدالت اجتماعنیز در تحقی

محققی کمال نیز میزان ناعدالتی را در . اند اجتماعی و وضعیت رفاه ذهنی صحه گذاشته
داند و تبعیض را برجسته نموده است  هاي قومی بیشتر از گروه حاکم می بین اقلیت

  ). 271: 2015محققی کمال، (
وجود سطح باالي رفاه عینی در سمنان میزان انتظارات و  شایان ذکر است با

توقعات در بین آنان بیشتر است و این تفاوت اصلی سمنان با کردستان است و به این 
در مجموع . ها، احساس ناعدالتی در سمنان بیشتر از کردستان است دلیل در برخی مولفه

د دارد اما با این تفاوت که توان ذکر کرد که احساس تبعیض براي هر دو گروه وجو می

                                                
1. Fukuyama  
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ها احساس تبعیض بیشتر جنبه پیشرفت اجتماعی و ترقی در سلسله  در بین سمنانی
ها حس تبعیض قومی و گروهی وجود دارد و  مراتب قدرت است و براي کردستانی

در : که در این رابطه اینگلهارت بر این باور است. کمتر جنبه فردي به خود گرفته است
رضایت افراد  ،توان انتظار داشت که با باالرفتن میزان امنیت اقتصادي نمیجوامع شرقی 

تواند صادق باشد؛ زیرا میزان احساس  در مورد استان سمنان نیز این امر می. بیشتر شود
  .باشد ها می ها بیشتر از سمنانی رضایت از زندگی و رفاه ذهنی در بین کردستانی

  
  پیشنهادها

اي بیشتر و ایجاد اشتغال و رسیدگی به وضعیت  تی توسعهارائه امکانات زیرساخ - 
هاي  توجه به معیشت و زندگی و دغدغه. رفاه عینی مخصوصاً براي استان کردستان

همزمان . تواند سبب کمرنگتر شدن فقر و بیکاري شود اشتغال افراد ساکن این استان می
با دربر گرفتن (کرده  ارائه خدمات و امکانات براي مردم منطقه مخصوصاً قشر تحصیل

شک این امر منجر  بی ،میزان رفاه عینی را افزایش خواهد داد) رویکرد تبعیض مضاعف
 .به کمرنگتر شدن احساس تبعیض و نابرابري نیز خواهد شد

در استان سمنان دین داراي اهمیت باالیی است و توجه به اهمیت این عامل  - 
هاي اخیر، دین به تقویت  نند دوره و سالتواند سبب شود در زمانهاي بحران، ما می

در مقابل در . ها را بکاهد روحیه مقاومت و همبستگی اجتماعی بیاید و ناهنجاري
کردستان عناصر فرهنگی و قومیتی تعیین کننده است و توجه به فرهنگ و هویت کردي 

لت، تواند تأثیر باالیی بر ایجاد احساس رضایت، احساس عدا و ارائه آزادي عمل می
همچنین . نشاط اجتماعی و شادکامی و رفاه ذهنی مردم کردستان را بهمراه داشته باشد

گرایانه و کنترلی بر  هاي مختلف و عدم دخالت تبعیض ها و جشن عدم دخالت در مراسم
  .تواند میزان شادکامی و رفاه ذهنی را افزایش دهد ها می جشنواره
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هاي مذهبی، زبانی، نژادي و فرهنگی از داشتن نگاه برابر و عدم توجه به تفاوت - 
تواند یکی از راهکارهاي اصلی باال بردن میزان رفاه به صورت کلی  سوي حاکمیت می

  .در کشور و در بین مردمان ساکن این جغرافیا باشد، امري که تاکنون تحقق نیافته است
آزادي در واقع هرچه . هاي فرهنگی و قومی نیز عامل مهمی است توجه به آزادي - 

افراد احساس برابري و عدالت  ،بیشتر باشد خصوصاً از لحاظ قومی، فرهنگی و مذهبی
تواند عامل مهمی در پیشبرد اهداف جامعه باشد و  بیشتري خواهند داشت و این می

  .برابري، توان تحقق خود را بین افراد افزایش دهد و احساس عدالت
هستند و بر اساس نتایج تأثیر بسیار  فاکتور آزادي و قومیت براي کردها بسیار مهم

که اهمیت دادن به این تنوع فرهنگی  ندمحققین بر این باورا. زیادي بر رفاه ذهنی دارند
اهمیت دادن به فاکتور  بنابراین. اي برابر و شاد بیافریند تواند جامعه و پذیرش آن می

تر، حس برابري بیشتر تواند پیامد رفاه ذهنی بیش وضع قومی و احترام به تنوع قومی می
یک ئو مشارکت اجتماعی بیشتري را به همراه داشته باشد و هرچه یک بخش از موزا

  .ها تأثیر بگذارد تواند بر سایر بخش می ،تنوع قومی ایران شادتر باشد
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