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چکیده
مقاله ی حاضر از منظر رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی درک معنایی تغییرات کیفیت زندگی در
میان ساکنان منطقهی اورامان لهون را موورد تللیوق اورار داده اسوتي رویکورد تفسویرگرایی
اجتماعی با تأکید بر بینش برساختگرایی اجتماعی بر این باور است که کنش گران اجتماعی
نقش اصلی در سواخت و درک معنوایی زنودگی اجتمواعی خوود ایفوا نمووده و بوهگونوهای
بازاندیشانه و آگاهانه در برابر ملیط و تغییرات آن اندیشیده و عمق می کنندي میودان تلقیو
اورامان لهون در استان کرمانشاه استي مطالعه در سنت کیفی انجام شده و برای تولید داده از
تکنیكهای مشاهده ی مشارکتی ،مصاحبه ی عمی و بلث گروهی استفاده شده استي جهت
تللیق دادهها از شیوهی تللیق ملتوای تفسیری بهشیوهی عام استفاده شده استي در مجموع
دادههای تولیدشده در االب  36مفهوم 6 ،مقوله ی عمده و یك هسته ی مرکزی کدگوذاری و
تللیق شدهاندي مقولههای عمده عبارتند از :پذیرش اجتمواعی ،شوادکامی ،روابوط اجتمواعی،
نابهسامانی اجتماعی ،رفاه مادی و امکانات زیرساختی و کیفیت ملیطزیستي مقولهی نهوایی
تغییرات کیفیت زندگی است که دیگر مقولهها حول آن شکق گرفته و بیانگر درک معنایی از
کیفیت زندگی در نزد کنشگران اجتماعی میدان تلقی هستندي یافتوههوای تلقیو بیوانگور
نوعی شکاف در بین ابعاد ذهنی و معنایی سازهی کیفیت زندگی و بخشهای عینی این سازه
هستند که خود مسئله ای درخور توجه در فرایند توسعهی این منطقه میباشود کوه از حیوث
نظری و سیاستی خود ملتاج تتبع و واکاوی بیشتری در حوزهی مطالعات توسعه استي
کلیدواژگان :کیفیت زندگی ،تفسیرگرایی اجتماعی ،منطقوهی اوراموان ،تللیوق ملتووای
تفسیری

1ي پست الکترونیکی نویسنده رابط:

ghaffary@ut.ac.ir
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مقدمه
مفهوم توسعه بعد از جنو

جهوانی دوم تنهوا بوا شواخ

هوای ااتصوادی موورد سونجش اورار

میگرفت ،بعد از دههی  1960بود که رضایتمنودی شوهروندان در ارتبواا بوا مسوازق حووزهی
شهری همانند ترافیك ،جرم و جنایت ،حاشیهنشینی ،فضاهای شوهری ،فرصوتهوای شوغلی وييي
مورد توجه ارار گرفت و شاخ

های اجتماعی وارد نوشته های توسعه شدندي در اوایوق دهوهی

 ،1990دیدگاه توسعهی انسوانی از سووی سوازمان ملوق مطورح گردیود و شواخ

هوای آن در

ردهبندی کشورها بهکار گرفته شدي براساس رویکرد توسعهی انسوانی «توسوعه عبوارت اسوت از
فرآیند بسط انتخابهای انسانی در بستر فضاهای اجتماعی اابلیتزا برای دستیابی بوه زنودگی
بهتر» (سازمان برنامه و بودجه )37 :1378ي با نگاهی به شواخ
میشویم که این شاخ

هوای توسوعهی انسوانی متوجوه

ها با سازهی کیفیت زندگی نیز همپوشانی دارند ،البته اموروزه نهادهوای

بینالمللی مانند سازمان ملق و صندوق بینالمللی پول درجهی توسعهیوافتگی و توسوعهنیوافتگی
کشورها را براساس کیفیت زندگی میسنجندي شاید بتوان گفت که هدف از مطرح کردن سوازهی
کیفیت زندگی در اجتماعات بشری به این شکق وسیع و گسترده ،تکامق مفهوم توسعه از مفهووم
رشد کمی به مفهوم توسعه ی پایدار اجتماعی بوده استي تقریباً در تمامی کشورهای توسعهیافتوه
مرجع و سازمان مشخصی جهت سنجش ،پایش و بهروزرسانی شاخ

های کیفیوت زنودگی در

اجتماعات شهری و روستایی وجود داردي در هلند ادارهی برنامهریوزی فرهنگوی و اجتمواعی ،در
ترکیه گروه مشخصی از متخصصان آماری ،فرهنگوی و اجتمواعی زیور نظور دولوت ،در آمریکوا
مؤسسات دولتی و غیردولتی در ایواتت مختلوو وييي پیموایشهوای دورهای را جهوت سونجش
شاخ

های کیفیت زندگی انجام میدهند (وظیفهدوست و امینی )3 :1388ي اما در ایران و نظوام

برنامهریزی آن توجه اندکی به این سازه شده است و برخالف بسیاری از کشورهای دیگر مرجع
و نهاد مشخصی در رابطه با سنجش کیفیت زندگی و مسازق و مشکالت آن وجود نداردي
باتوجه به اهمیت موضوع در نوشته های توسعه و توجه روزافزون ملافق ملی و بینالمللوی
به مفهوم کیفیت زندگی در تمام سطوح ،پرداختن به ایون موضووع اجتنوابناپوذیر اسوتي زیورا
مطالعات کیفیت زنودگی مویتوانود بوه شناسوایی منواو توسوعهنیافتوه ،علوق نارضوایتی موردم،
اولویتهای مردم مللی در االب توسعه از پایین به بات و ارزیابی کارایی سیاستها و مدلهوای
توسعهای کمك کندي
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با وجود رهیافتهای متعدد نسبت به کیفیت زندگی ،این سازه وی یك ارن اخیر در بسیاری
از جوامع ،با تفاوتهای زمانی اندک ،تغییرات ساختاری ،کارکردی و معنایی گسترده و ژرفوی را
تجربه کرده استي تغییرات کیفیت زندگی در منطقه ی مورد مطالعه نیوز مشخصواً بعود از جنو
تلمیلی عمدتاً ناشی از عوامق و عناصر تلولزای متفاوتی مانند گسترش موج وسیع مدرنیته در
منطقووه ،تغییوور الگوهووای معیشووتی و منووابع درآموودی ،تلووول در نظووام اشووربندی ،گسووترش
تکنولوژیهای ارتباوی و حمقونقق ،اجرای برناموههوای متعودد توسوعهای وييي بووده اسوت کوه
جامعهی روستایی را همپای جامعهی شهری منطقوه دگرگوون سواخته و تغییورات گسوتردهای را
ازحیث ذهنی و نظام معنایی و نیز عینی و کالبدی در کیفیت زندگی و گذران زنودگی روزمورهی
مردم منطقه در پی داشته استي
درک و بررسی این تغییرات نیازمند مطالعاتی روش مند با پشتوانههای نظری اوی و مبتنی بر
اتخاذ رویکردی منسجم استي در این مقاله از رویکورد تفسویرگرایی و نگواه از درون یوا امیوك
استفاده شده استي این رویکرد بر خالایت انسان و توانوایی هوای معناسوازی او تأکیود داشوته و
انسان را سوژهای فعال و بازاندیش در زندگی روزمره میداند که در فرایند تعامالت اجتماعی در
زندگی روزمره معانی بین ذهنی را شکق داده و مدام سازوکارهای اجتماعی را تولیود و بازتولیود
کرده ،تغییر داده و تفسیر و بازاندیشی میکندي در چنین رویکوردی مویتووان معوانی بوین ذهنوی
کنشگران را فهم و از نظر معنایی درک و بازسازی نمودي

طرح مسئله
جامعهشناسی از بدو پیدایش خود به دنبال کمك به حق مسازق اجتماعی بوده و دغدغهی بهبوود
زندگی انسان را داشته استي با تلولی که پس از سدههای میانه و بهویوهه در دورهی روشونگری
در نگاه به انسان و جامعه آغاز شد ،زمینه ی خل آدمی نو و عالمی نو بهوجود آمود (وسوتبوای
)2-5 :1991ي در این باره نظریههایی ساخته و پرداخته شد که مدتهوا بور علوم جامعوهشناسوی
سیطره داشت و نگاهی مکانیکی و اثباتی به انسان و جامعه داشت و موجد تولید و ورح نظریوه-
هایی گردید که حاکی از بینشی تعادلیافته نسبت به انسان و جامعه بودندي بهدنبال آن نظریههوای
توسعه هم اعم از شناختی یا ااتصادی ،در تعریو خود از توسعه تجدیدنظر کرده ،شاخ

هوا و

مؤلفههای جدیدی را مدنظر ارار دادهاند که از یك سو به فرد در معنای انضمامی آن ارجاع دارند
(مایلز  )641 :1993و از سوی دیگر نه فقط اهداف اولیه ،بلکه ابزارهای اصلی توسعه نیز بهشمار
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میروند (سن )25 :1385ي اگر همهی این شاخ

ها و مؤلفهها در مفهومی واحد خالصه شووند،

این مفهوم همانا کیفیت زندگی است ،که براساس آن میتووان گفوت توسوعه ،هودفی اسوت کوه
به وسیله ی انسا ن های وااعی و برای آنان تلق مییابد و توجه به کیفیت زندگی آنها هم ،خوود
هم راه رسیدن به توسعه و هم هدف توسعه ملسوب میشودي
از این منظر است که وی دهههوای پایوانی اورن بیسوتم در پوی پیامودهای منفوی حاصوق از
رویکردهای توسعهای متمرکز بر رشد ااتصادی و هم چنین برجسته شودن جنبوههوای اجتمواعی
توسعه در االب مباحث توسعه و سیاست اجتماعی ،سازه ی کیفیت زنودگی بوه عنووان شاخصوی
برای ارزیابی و جهت دادن به برنامهها و سیاستهای توسوعه در سوطوح مختلوو و هوم چنوین
اصالح و تقویت رویکردهای توسعه با ملوریت توسعه ی اجتمواعی موورد توجوه اورار گرفوت
(غفاری و امیدی )1388ي کیفیت زندگی معمووتً بوه نتوایل مطلووب برناموههوا و سیاسوتهوای
اجتماعی اشاره دارد (فیشر و شوسلر  )1985و بهعنوان یك سازهی کاربردی هم وی چنود سوال
اخیر بسیار مورد توجه بوده و ملققان رشتههای گوناگون از جمله پزشکی ،روانشناسی ،ااتصاد،
مدیریت ،علوم سیاسی و اخیراً جامعهشناسی هر کدام از دریچه و زاویوهی خوود بوه ایون سوازه
نگریستهاندي سازه ی کیفیت زندگی در بسیاری از کشوورها در سوطوح مختلوو مللوی ،روسوتا،
شهر ،استان ،ملی و بینالمللی دنبال میشود؛ امری که بهجرأت میتوان گفت که در کشور موا در
تمامی سطوح مورد غفلت وااع شده استي مطالعات کیفیت زندگی از جنبههای مختلو هماننود
مقیاس مطالعه ،المرو مطالعه ،روش مورد مطالعه و شیوهی سنجش از همدیگر متفواوت هسوتندي
لذا به زعم کمپ تاکنون چهارچوب جامعی برای مطالعات کیفیت زندگی بهصورت یكپارچوه و
کقنگرایانه ،بهووری که بتواند شاخ

های اجتمواعی ،ااتصوادی ،فیزیکوی و مکوانی را پوشوش

دهد ،ارازه نشده است (کمپ و دیگران )5 :2003ي در االوب هموین مطالعوات ،کیفیوت زنودگی
اغلب با استفاده از شاخ

های عینی سنجیده شده است و بهندرت دیدگاه ترکیبی للاظ گردیده

استي
در ایران باوجود بهبودهایی که در کیفیت زندگی موردم صوورت گرفتوه ،اموا شواخ

هوای

مربووه اانعکننده بهنظر نمیرسندي کیفیت پایین زندگی بخش اابق مالحظهای از جمعیت بهویهه
در روستاها (آنهایی که زیر خط فقر ملسوب میشوند ،معموتً در آمارهوا و مکتوبوات ،حودود
 25درصد جمعیت ذکر شدهاند) ،بیکاری (بین  15تا  20درصد) ،تورم (بین  13تا  15درصد در
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نوسان) ،عدم برخورداری از معاش آبرومند ،استفاده ی نابرابر از کاتهوای حیواتی نظیور مصورف
سرانه ی انرژی ،دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،تغذیهی سالم ،سرانهی دسترسوی بوه پزشوك و
توزیع نابرابر برخی خدمات و امکانات آموزشی ،بهداشتی و رفاهی در مناو مختلوو کشوور از
جملهی مسازق و مشکالتی هستند که جزو دغدغههای نهادهای اجرایی و دانشوگاهی ملسووب
میشوند (عنبری )150-51 :1389ي لذا توجه به سازهی کیفیت زندگی یکی از مهمترین راههوای
رسیدن به توسعه ی اجتماعی پایدار در میان جوامع در سطوح ملی و مللی استي مقالهی حاضر
درصدد است با استفاده از رویکرد تفسویری و روش تللیوق نظریوه ی مبنوایی بوه درک معنوایی
کیفیت زندگی در میان ساکنان منطقه اورامان لهون بپردازد تا بتواند تفاسویر موجوود از تجربوه ی
زیسته و روزمره ی این سازه را در میان افراد جامعوهی موذکور بررسوی کورده و درنهایوت مودل
نظری داده ملور از آن ارازه دهدي در این ارتباا ،پرسش بنیادین این پهوهش آن است که مردمان
منطقهی مورد مطالعه کیفیت زندگی را چگونه درک و تفسیر میکننودي تغییورات رخداده در ایون
سازه بعد از جن

تلمیلی در نظام معنایی آنان چگونه بازنمایی شده است و اساساً ساکنان ایون

جامعه چگونه این تغییرات را در نظام معنایی خود درک و تفسیر نمودهاند؟
ادر مسلم اینکه شاید بتوان براساس بسیاری از مطالعات انجوامشوده در حووزهی مطالعوات
کیفیت زندگی ،یك سری عوامق مؤثر بر تغییرات این سازه را ارازه دادي اما در این جا هودف تنهوا
این نیست ،بلکه مسئله ی ملوری ،فهم شیوه ی درک ،تفسویر و معناسوازی افوراد ایون جامعوه از
کیفیت زندگی و تغییرات آن در دورهی مورد بررسی استي این درک و تفسیر اصوتً نمویتوانود
امری تعمیمپذیر و جهان شمول باشود بلکوه تللیلوی متناسوب و خوا

ایون میودان بوا تموامی

مختصات اجتماعی و فرهنگی آن استي این مطالعه با اتخاذ رویکرد تفسیری در پی آن است کوه
با نگاه از درون به موضوع و بدون ارازهی تبیین علی از بیورون نسوبت بوه درک معنوایی کیفیوت
زندگی و تغییرات آن (رویکرد اتیك) ،مسئله را در حوزهی ادراک و تفسیر سواکنان ایون جامعوه
بررسی کرده و از نقطهنظر آنها به این موضوع بنگردي بهعوالوه شورایط یوا بسوترها ،تعوامالت و
پیامدهای کیفیت زندگی را در نظام معنایی این جامعوه در برهوه ی زموانی تلوت مطالعوه موورد
بررسی ارار میدهدي
بدینترتیب هدف عمدهی این بررسی آن است که مردموان منطقوهی اوراموان لهوون کیفیوت
زندگی و تغییرات آن را در وی چند دههی اخیر چگونه دیده ،درک و تفسیر میکننود؟ و اساسواً
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نیروهای تلولزا در نظام معنایی آن ها از چه جایگاهی برخوردارند؟ چنان چه مکانیسم تفسویری
و نظام معنایی آنها درک شود نهتنها میتوان درک انسانها از دنیای پیرامونشان را شناخت بلکوه
میتوان این تغییرات را با دات و حساسیت فرهنگی باتتری رصد و تللیق کردي

چهارچوب مفهومی پژوهش
باتوجه به تفاوتهای دو سنت کمی و کیفی ،در بررسیهای کیفی بهجای استفاده از چهوارچوب
نظری جهت تدوین و آزمون فرضیات ،از چهارچوب مفهومی جهت استخراج سؤال یا سوؤاتت
تلقی استفاده میشودي چهارچوب مفهومی مجموعهی مفاهیم بههممرتبطی را شامق میشود کوه
بر مفاهیم و موضوعهای عمده ی مورد مطالعه تمرکز دارد و آن ها را در االوب یوك نظوام نسوبتاً
منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند میدهد (ریچی و لویس )2005ي سازهی کیفیت زندگی
در کانون توجه تللیقها و رویکردهای مختلو ارار گرفته و به موضوع ملوری در حووزههوای
مختلو علمی تبدیق شده استي کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست ،بلکه مقولوهای اسوت کوه
ذهن بسیاری از متفکران و فیلسوفان را از زمانهای بسیار دور تا به حال به خوود مشوغول کورده
استي افالوون در سال  360ابق از میالد در اثر مشهورش کتاب جمهور 1وبیعوت یوك زنودگی
خوب 2را در هر دو مفهوم فردی و اجتماعی آن مورد بلث و بررسی اورار داده اسوتي ارسوطو
بعدها اظهار داشت که خوشبختی و سعادت هدفی است کوه بایود بوهوسویلهی افوراد در ووول
زندگیشان بهدست آید (میکالوس )2006ي پیگو 3بهصوورت مسوتقیم مفهووم کیفیوت زنودگی را
بهکار بردي او عبارت کیفیت زندگی را اولین بار در سوال  1920در کتواب ااتصواد و رفواه موورد
استفاده ارار دادي در این کتاب پیگو دربارهی حمایت دولت از اشرهای کمدرآمد جامعوه و توأثیر
این حمایت بر آنها و همچنین بودجهی ملوی بلوث مویکنود (وود )1999ي تلقیو و بررسوی
پیرامون موضوع کیفیت زنودگی از سوالهوای دهوهی  1960بوهوسویلهی جنوبش شواخ

هوای

اجتماعی 4که پایگاه فردی 5را تعیین میکورد ،رشود و نموو یافوت (فوریس 2006؛ نوول )2004ي
باتخره در اواخر سالهای دههی  1970و در ارن بیستم بود که تلقی و پهوهش پیرامون مفهوم

1

)The Republic (360 BC
good life
3
Pigou
4
social indicators movement
5
individual statute
2
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کیفیت زندگی همچون یك حوزه و المرو تلقیقاتی شناختهشده مورد تثبیت ارار گرفت (فریس
)2006ي بسط و گسترش تلقیقات به ایجاد ابزارها و مقیاسهای اندازهگیوری  -کموی و کیفوی-
بسیاری انجامید که از بین آنها میتوان به مقیاس گوروه کموپبیوق ( ،)1981فالنگوان (،)1982
لنهام و همکاران ( ،)1993شالوک و کیت ( ،)1993هوگوس و همکاران ( ،)1995کیفیت زنودگی
سازمان بهداشت جهانی ( ،)1995فلس و پری ( ،)1996شالوک ( ،)1996کامینز ( ،)1997گواردنر
و لودنر ( ،)1997گیتین

و برادلوی ( ،)1997فردینانود و اسومیت ( ،)2000رنویوك و همکواران

( ،)2000بنهام و همکاران ( ،)2000نول ( )2004و لوی ( )2006اشواره کورد (فوریس )2006ي در
عین حال باید توجه داشت که سازهی کیفیت زندگی بوه هوی وجوه دارای چهوارچوب مفهوومی
مشترک و گستره ی معنایی یكسان نمیباشدي در سال  1996ناگلیر 1مفروضات مرتبط با کیفیوت
زندگی را بهعنوان اصول راهنما برای روند مطالعهی کیفیت زندگی بهشرح ذیق پیشنهاد میکند:
 -1کیفیت زندگی یك مفهوم چندبعدی استي  -2هر فرد دارای ماهیتی زیستی ،اجتمواعی و
روانی است که در تعامق مستمر با ملیط خویش استي  -3از آنجا که کیفیت زنودگی برخاسوته
از کنش متقابق شخ

با ملیط است ،یك رویکرد کقنگر است که درک ابعاد آن اموری تزم و

ضروری استي  -4ابعاد کیفیت زندگی همراه با توانایی یا عدم توانایی آنها برای همه یوكسوان
استي  -5عدم توانایی یا هر شرایط نامساعد دیگری بهوسیلهی خوود شوخ
افزایش یا کاهش کیفیت زندگی برای شخ

ناچوار منتهوی بوه

نمیشودي  -6اگرچه ابعاد اساسوی کیفیوت زنودگی

برای همه یك سان است ،اما کیفیت زندگی با درجات مختلو از فردی بوه فورد دیگور متفواوت
است (آهو )32 :2005ي درخصو
تشخی

سونجش کیفیوت زنودگی سوه رویکورد عموده را مویتووان

داد :نخست رویکرد اسکاندیناوی؛ که بر شرایط عینی زندگی و معرفهای مرتبط بوه

آن تأکید دارد (نول )2004ي دوم رویکرد آمریکایی؛ به تجارب ذهنوی افوراد توجوه کورده و بور
معرفهای ذهنی تأکید کردهاندي سوم رویکرد آلمانی؛ این رویکرد ابعاد عینی و ذهنی را درهم -
میآمیزد و بر مبنای تصور کیفیت زندگی که در آلمان توسوعه یافتوه ،شوکق گرفتوه اسوت (نوول
 2004بهنقق از تزپو )1984ي سبك زندگی ،2شرایط کار یا وضعیت بهداشت مثالهوا و نمونوه-
هایی از شرایط زندگی عینی هسوتند و رفواه ذهنوی نیوز شوامق اجوزا و مؤلفوههوای شوناختی و

Nagler
lifestyles

1
2
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عاوفیای در ارزیابی از شرایط زندگی استي (لوی )1207 :2006ي بوهاعتقواد برخوی از ملققوان،
تعداد ابعاد مورد بررسی کیفیت زندگی چندان مهم نیست ،بلکه آنچه اهمیتی حیاتی دارد توجوه
به این مطلب است که هر مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی باید بتوانود نیواز بوه داشوتن یوك
چهارچوب چندبعدی را تشخی

دهد و به اینکه چه چیزهایی بورای موردم در تعیوین کیفیوت

زندگیشان مهم است ،توجه کند و شاخ

های اساسی هر بعد را در کنوار سوایر ابعواد ،در کوق

نمایندهی مفهوم کاملی از کیفیت زندگی بداندي
باتوجه به موارد مطروحه در باب سیالیت سازهی کیفیت زندگی و ابعاد و شواخ

هوای آن،

از رویکورد تفسویرگرایی اجتمواعی بورای بررسوی ایون مطالعوه اسوتفاده شوده اسوتي رویکورد
تفسیرگرایی اجتماعی معتقد است که باتوجه به خوالق بوودن ماهیوت انسوان و نیوز سویال بوودن
وااعیت اجتماعی ،نمیتوان مسیر و روش خاصی برای درک وااعیات و یوا ایجواد تغییور در آنهوا
پیشنهاد کرد (نویمن )2006ي از آنجا که منبع و مرجع نهوایی هرگونوه سواختوسواز و تغییور در
وااعیات اجتماعی همان انسان است ،پس درک انسانها از وااعیات ،تغییر در وااعیات و چگونگی
معنادار کردن آنها بسیار مهم استي از این گذشته باتوجه به اینکه وااعیات اجتماعی بهمثابه امور
برساختهی انسانی فااد اوانین ازپیش تعیینشده بوده و دازماً درحال شدن هستند ،لوذا نمویتووان
الگویی جهانشمول و عام برای وااعیات اجتماعی و نیز تغییر و دستکاری در آنها وضوع کوردي
این وااعیات نهتنها اابق کشوو و کنتورل نیسوتند ،بلکوه صورفاً مویتواننود درک و تفسویر شووند
(ملمدپور )284 :1389ي این رویکرد که بر اصالت انسان در برابر اصالت ملیط تأکید دارد بر این
باور است که وااعیات در فرآیند درک و تفسیر انسانها و درخالل زندگی روزمره ساخته شوده و
معنادار میشوندي بنابراین نهتنها نلوهی درک و فهم انسانها از وااعیات اهمیت دارد ،بلکوه دارای
اشکال متعددی نیز هستي از این نظر ما نه با یك وااعیت واحد و مشخ

بلکه با وااعیات متعدد

و گوناگون روبهرو هستیم (دنزین و لینکلن )2005ي همچنین بر اساس این رویکرد ،از آنجوا کوه
تفسیر و درک مردم از دنیای پیرامون خود در بستر اجتماعی زندگی روزمره شکق میگیرد ،معانی
تولیدشده وابسته به بستر بوده و در درون آن معنادار میشوندي
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روششناسی تحقیق
این پهوهش در سنت کیفی انجام شده و از روش تللیق ملتوای تفسیری 1برای انجوام فرآینود
تلقی استفاده شده استي در این روش با استفاده از دادههای مصاحبهای و در پرتوو مقولوههوای
نظری که از بلث های مفهومی و نظری مربوا به موضوع و مسئلهی تلقی به آنها دست پیودا
کردهایم بهنوعی مقولهها روی دادههای تولیدشده از میدان تلقی  ،ارزیابی و اعمال شده و موورد
بازنگری و اصالح ارار میگیرندي 2در این مقاله در ذیق روش تللیق ملتوای تفسیری از شیوهی
تللیق عام 3استفاده شده که بهتعبیر فلیك روشوی اسوت مکموق سوایر روشهوای تللیلوی و بوا
رویکردی عمقگرایانه که مبتنی بر کدگذاری انفرادی و تللیق کیفی است و هدفش دسوتیوابی
به نمایی کلی از دامنهی موضوعی متنی است که بایود موورد تللیوق اورار گیورد (فلیوك :1387
)351ي در اینجا تللیق دادهها براساس دانش اولیه و زمینهای که نزد ملققین بوده و نیز توجه به
بستر و نوع دادههای تولیدشده انجام شده استي بهتعبیری سعی شده بررسی پدیدههای اجتماعی
در ملیط وبیعی خود و آنوور که رخ مویدهنود صوورت پوذیردي چوون در روش تفسویرگرایی
اجتماعی ،درک جهان اجتماعی از نقطه نظر سوژههای مورد بررسی و معانی و مفاهیمی که آن هوا
به دنیای اجتماعی و وااعیات برساختهی خود میبخشوند ،بوهدسوت مویآیود (ملمودپور :1389
 ،)211این نوع شیوهی تللیق به اومنگاری نیز نزدیك میشود که به سوژههای تلوت مطالعوهی
خود امکان صلبت داده و همهی وااعیوات را از منظور آنوان بازنموایی مویکنود (فتورمن 1995؛
اتکینسون )2007ي در اومنگاری دستیابی به توصیو عمی و بازنمایی وااعیتها نیازمند فنوون
و ابزارهایی است که بهکمك آن بتوان دادههای گردآوریشده را سازماندهی و توصیو کورده و
به نظریهای مبتنی بر وااعیات و دادههای بهدستآمده دست یافت (مورس )98 :2001ي همچنوین
برای گردآوری دادهها از فنون مشاهدهی آزاد ،مشواهدهی مشوارکتی (ارتبواا و تعاموق بوا موردم
تلت مطالعه) 30 ،مصاحبهی عمی و  5بلث گروهوی بوا مطلعوین کلیودی در میودان پوهوهش
استفاده شده استي از آنجا که پهوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی-میودانی اسوت ،از شویوهی
explicative content analysis
2

مایرین

1

( (Mayringبرای انجام تللیق ملتوای تفسیری چهار مرحله را پیشبینی کرده است که عبارتند از:

انجام مصاحبهها و تولید دادهها  -2تللیق وضعیت گردآوری دادهها  -3توصیو صوری دادهها  -4تللیق و تفسیر
دادهها و رسیدن به مقولهها (فلیك )1387ي
global analysis

3
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نمونهگیری هدفمند 1یا نظری استفاده شده است و انتخاب نمونوههوا هوم توا مرحلوهی اشوباع
نظری 2دادهها ادامه داشته استي در این پهوهش با هودف گوردآوری اوالعوات تزم از مطلعوین
مللی ،به انجام مصاحبههای مختلفی در نقاا شهری و روسوتایی منطقوه پرداختوه شودي پوس از
انجام  26مصاحبه ی عمی و ساختنیافته ،اشباع نظری حاصق شد ،اما جهوت اومینوان بویش تور
مصاحبهها تا  30نفر ادامه یافتي همچنین  5بلث گروهی با گروهی با ویو وسیعی از نخبگوان
و مطلعین منطقه صورت گرفت تا دستیابی به ذهنیت مشترک فراهم گرددي مصاحبهها همگی با
افراد  35ساله و باتتر انجام شده که به نوعی تغییرات را تجربه کرده و میتوانستند درک و تفسیر
خود را از کیفیت زندگی و تغییرات حادثشده و بسترهای زمینهساز این تغییرات ارازه دهندي

میدان مورد مطالعه
اورامان یا اورامانات منطقهای کوهستانی است که در غورب ایوران و بوین فوالت ایوران و جلگو
میانرودان ارار گرفته استي ارتفاع آن بهوور متوسط  1453متر از سوط دریوا اسوت و در ووول
جغرافیایی  47/28درجه و عرض جغرافیایی  35/48درجه ارار دارد (یاوری و فاضقبیگی :1389
)122ي این منطقهی کوهسوتانی وااوع در اسوتانهوای کرمانشواه و کردسوتان مویباشود و حودود
جغرافیایی آن بهارار زیر است :از شمال به مریوان ،از جنوب بوه جووانرود ،از غورب بوه کشوور
عراق و از شرق به ارتفاعات شاهو (ولدبیگی )5 :1380ي بخش اعظم اورامان در استان کرمانشواه
وااع شده که در حال حاضر از نظر تقسیمات کشوری مرکزیت آن شهرستان پاوه میباشود و بوه
«اورامان لهون» شهرت داردي بنابر داده های مرکز آمار ایران ایون منطقوه در سوال  1390شوامق 4
شهر 3 ،بخش 5 ،دهستان و  42روسوتای دارای سوکنه و  8روسوتای بودون سوکنه بووده اسوتي
همچنین براساس سرشماری سال  ،1390جمعیت منطقهی اورامان  51755نفر بووده کوه از ایون
تعداد  26750نفر در نقاا شهری و  25005نفر در مناو روستایی ساکن هستندي درمجموع می-
توان گفت که یك تعادل نسبی به للاظ جمعیتی بین مناو شهری و روستایی منطقوهی اوراموان
وجود داردي

purposive sampling
theoretical saturation

1
2
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یافتههای پژوهش
همانوور که در ورح مسئله بیان شد پرسش اصلی ایون مقالوه عبوارت اسوت از :مردموان منطقوه
اورامان لهون کیفیت زندگی و تغییرات آن را وی دورهی موورد بررسوی چگونوه درک و تفسویر
میکنند؟ با استفاده از دادههای تولیدشده بهروشهای مشاهدهی آزاد ،مشاهدهی مشارکتی ،انجام
مصاحبههای عمی و بلث گروهی متمرکز در پی پاسخ به این پرسش بودهایمي در این فرآیند 30
مصاحبه و  5بلثگروهی با مطلعین مللی صورت گرفتي در مرحلهی کدگذاری باز سط اول
همانوور که جدول زیر نشان میدهد 36 ،مفهوم اولیوه ،در کدگوذاری بواز سوط دوم  7مفهووم
استخراج شدند که به سه مقولهی عموده انتوزاع یافتنودي سوپس در مرحلوهی کدگوذاری ملووری
مقوتت استخراج شده براساس پیوستار و منط معنایی در االب خط داستان با یكدیگر در ارتباا
ارار گرفتند و در نهایت در مرحلهی کدگذاری گزینشی مقولهی ملوری هسته استخراج شد.
جدول شمارهی  :1مفاهیم ،مقوالت عمده و هستهی مرکزی استخراجشده از دادههای کیفی پژوهش
ردیف
1

کدگذاری باز (سطح اول)
انسجام اجتماعی ،تعاون و همکاری ،اعتماد
اجتماعی و تعل مکانی

کدگذاری محوری
(سطح دوم)

مقوالت عمده

مقولهی
مرکزی

پذیرش اجتماعی

احساس امنیت اجتماعی ،رضایت از زندگی،
2

4

5

به آینده و احساس آرامش

سنجش در سطوح عینی

گسترهی رابطه با خویشاوندان ،همسایگان و

و ذهنی

دوستان
سرات ،اعتیاد ،والق ،خودکشی و خشونت
خانوادگی

روابط اجتماعی

نابهسامانی اجتماعی

مسکن ،اشتغال ،درآمد ،اواات فراغت و بیمه ،آب،

رفاه و امکانات مادی

برق ،تلفن ،گاز ،اینترنت ،حمقونقق ،کیفیت

امکانات و

آموزش و کیفیت بهداشت

زیرساختها

آب ،هوا ،خاک ،جنگق و زباله

کیفیت ملیطزیست

بعد ااتصادی -اابلیت
سنجش در سط عینی

بعد زیربنایی -اابلیت
6

سنجش در سطوح عینی
و ذهنی

کیفیت زندگی ساکنان منطقهی اورامان لهون

3

نابرابری اجتماعی ،احساس پذیرش اجتماعی ،امید

شادکامی

بعد اجتماعی -اابلیت
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مفاهیم و مقوتت جدول (شمارهی  )1بیانگر مفاهیم ،ایدهها ،نگرشهوا ،و معوانی اسوت کوه
مردمان منطقهی مورد مطالعه در رابطه با کیفیت زندگی و تغییرات آن وی سه دههی اخیر درک
و بیان نمودهاندي این مفاهیم در خالل نمونهگیری نظری ظهور یافتهاند و سپس با دنبال کردن آنها
اشباع نظری حاصق شده استي مفاهیم و مقوتت فوق در مرحلهی کدگذاری ملووری بوهشورح
زیر و در االب یك خط داستان به هم مرتبط میشوندي

ابعاد کیفیت زندگی
پذیرش اجتماعی
پذیرش اجتماعی یکی از مقوتت عمدهی استخراجشده در این پوهوهش مویباشودي ایون مقولوه
فراتر از روابط و تعامالت اجتماعی است و به شیوههای ادغام اجتماعی افوراد در جامعوه اووالق
میشود که نقطهی مقابق ورد اجتماعی استي ورد اجتماعی در نقطهی مقابق پوذیرش و ادخوال
اجتماعی ارار دارد و باعث گسسته شدن هم بستگی میشود ،زیرا در این حالت برخی از اعضای
جامعه در فراسوی حدومرزهای خود ارار میگیرند ،یعنی کسانی که دیگر مورد توجه «خوودی-
ها» نیستند (فیروزآبادی و صادای)1392 ،ي در منطقوهی اوراموان لهوون ووی سوه دهوهی اخیور،
نوسازی و تجدد با مظاهر خود مانند رسانههای ارتبواوی نووین ،حموق و نقوق نووین ،نهادهوا و
تکنولوژیهای جدید ،نظامهای آموزشی و بهداشتی مدرن وييي جامعه را از حالت بسوته و مبتنوی
بر اعتماد ،انسجام و همیاریهای درونگروهی بهسمت شکقگیری شبکههای فراگروهوی سووق
داده هرچند که هنوز این روابط را نمیتوان درشکق مدرن و مبتنوی بور عوامگرایوی تلقوی کوردي
مقولهی عمده ی پوذیرش اجتمواعی خوود متضومن چهوار مفهووم انسوجام اجتمواعی ،تعواون و
همکاری ،اعتماد اجتماعی و تعل مکانی است که از جانب مطلعین کلیدی از وری مصواحبههوا
و بلث گروهی بهکرات مورد تأیید ارار گرفتي
دادههای حاصق از مصاحبه نشان دادند که موردم منطقوه نگوران تضوعیو اتلواد ،انسوجام و
یكپارچگی میان اهالی هستندي این نکته بوا انجوام مصواحبههوایی مسوتند شودي یکوی از موردان
مصاحبهشونده که بی زاده و آگاه به مسازق اجتماعی و فرهنگی منطقه اسوت ،بوه ایون موضووع
چنین اشاره کرده است:
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«تا اوایق دههی هفتاد ،شغق اصلی ما دامداری و باغداری بود و آنچه که بیش از هموه موا را
به همدیگر پیوند میداد ،حفظ مراتع برای دامها و نیز منابع وبیعی جهت سقزچینی بودي ایون
وور بگم که ما برای گذران معیشت وابسته به مرتع و جنگق بوودیمييي هنگوامی کوه مرتعوی
آتش میگرفت همه اعم از دامدار و بیدام میشتافتند و گاهی پیش میآمد کوه چنود روز در
مللی نزدیك به ملق آتشسوزی میخوابیدیم مبادا که شب ،باد آتش را دوباره شعلهور کند
و تمام این مدت نیز سایر اهالی هر کس به بضاعت خود به ما یاری مویرسواندندي مون اتن
نگرانم که اگر خدای ناخواسته چنیین اتفاای بیفتد چه میشود؟ سرمایهای را که وی نسقهوا
به دست ما رسیده ،بهخاور بیتوجهی و نابودی دامداری در منطقه ممکن است بوهراحتوی از
دست بدهیم»ي فرد مطلع دیگری تغییرات انسجام اجتماعی در منطقه را اینگونه بیان میکند:

« اگرچه اتن تعامق مردم با یكدیگر کمتر شده و این هم به مسازلی مانند رسانههای ارتباا-
جمعی ،تسهیق حمقونقق و ارتباوات ،براراری روابط پولی وييي برمیگردد ،اما هنوز هوم در
منطقهی ما احترام به بزرگترها جریان دارد ،مردم کمابیش به مسازق پیرامونشان مانند فقور و
بیماری دوروبریاشون بیتوجه نیستنييي»ي

اعتماد اجتماعی از گذشته ی دور به ساختار اجتماعی و ااتصادی منطقه انتظام مویبخشوید و
میزان باتی اعتماد اجتماعی در منطقهی اورامان ،عالوه بر زمینههای اجتماعی و فرهنگی ،جنبهی
وبیعی نیز داشته است؛ بدین معنا که منطقهی مورد مطالعه بهللواظ معیشوتی خودکفوا و مسوتقق
بوده و عقالنیت حکم میکرده که در فضای آکنده از اعتماد اجتماعی دستیوابی بوه اسوتقالل و
عدم وابستگی معیشتی به مناو دیگر امکانپذیر میباشدي اگر کسی وسایق کوار و یوا تخصو
خود را بهصورت عاریه در اختیار دیگران ارار نمیداد و یا حاضر به گفتن عیوب اجنواس خوود
هنگام فروش نمیشد ،ذهنیت سویی در مورد او در میان موردم ایجواد مویگردیود و هموین امور
انزوای اجتماعی را برای وی فراهم میساخت و در مواردی هم ممکن بود که حسادت دیگوران
را نسبت به خود برانگیزاندي نتایل یکی از بلثهای گروهی با مطلعین منطقه نشان داد که هنووز
هم اعتماد اجتماعی میان اهالی در سط نسبتاً باتیی ارار داردي براساس یافتوههوا عوواملی چوون
میزان مهاجرتپذیری پایین در منطقه ،رواج ازدواجهای درونگروهی ،گرایشهای اوی موذهبی
و اومی و مواعیت جغرافیایی منطقه از مهمترین عواملی هستند که باعوث شوده سواکنان منطقوه
هنوز هم علیرغم ورود و وجود متغیرهای مداخلهگر در این راستا نسبت بوه یوكدیگور اعتمواد
داشته باشندي یکی از مصاحبهشوندهها که از کسبهی منطقه است در این باره گفته است:

 246مطالعات جامعهشناختی دوره  ،20شماره دو ،پاييز و زمستان 1392

«از گذشته تا اتن زندگی اجتماعی و ااتصادی مردم بر پایهی اعتمواد اجتمواعی موی-
چرخدييي شما بازار رو نگاه کنید ،هر چی جنس و کات ردوبدل میشه اول براساس اعتمواد
هست نه پول ،کافیه که یك نفر در اول و ارارهای خود خلو وعده کندييي این دایقاً منجر
به حذف وی از نظام بازار و تقویت روحیهی دوریستیزی از وی میشود»ي

در منطقهی اورامان تعاون و همکاری همواره در زمینههای ااتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
باتترین سط وجود داشته استي دادههای مشاهدهای حاکی از آن است که که ووی سوه دهوهی
اخیر از میزان تعاون و همکاری در میان ساکنان منطقه کاسته شده است و دایره ی شمول این امر
به سط خویشاوندان و افراد همصونو ملودود گردیوده اسوتي مصواحبهشووندهی  44سوالهای

تغییرات تعاون و همکاری را اینگونه مورد توجه ارار داده است:
«اکثر روستاهای منطقه و شهرهای پاوه ،بافتی پلکانی داشتن (اتن هم این نووع بافوت
در برخ ی از روستاها و یوك مللوه از شوهر پواوه وجوود دارد)ي هموین پلکوانی بوودن در
همکاری و توجه به مسازق دیگران بسیار مؤثر بودي واتی پشوت بوام یوك خانوهای حیواا
خانه ی دیگر باشد ،مشخ

است که همکاری در روابط همسایگی و مللهای بسیار زیواد

استييي بسیار نقق شده است در گذشته پشت بام خانهها که خاکی بود ،یك نفر از جوانوان
برفروبی چندین بام را انجام میدادييي اتن این معماری و آرایش مساکن به هوم خووردهي
همهی خانهها برای خود حیاا و تراس دارند و اون تعامق کمتر شدهييي همهی اینها باعث
شده که روابط دیگر مثق گذشته نباشد و به مسازق و مشکالت دیگران بی توجه باشیمييي»

یکی از مطلعین کلیدی منطقه هم تغییرات در کاهش تعاون و همکواری در میوان سواکنان را
ناشی از غلبهی روابط پولی و تغییر در منابع معیشتی مردم میداندي در این راستا وی بیان میکند:
«ابالً ما رسمی بهنام «دهسوام »1داشتیمي این رسم بدین صورت بود که کسی که خانه
میساخت ،دیگری که همسایه یا رفی و فامیلش بود وی را چند روز کمك میکردي واتی
ورف مقابق هم کاری برایش پیش میآمد مثالً علوچینی یا در باغ انار و گردوچینوی ،بوه
همان مقدار روز کاری ،نیروی کارش رو در اختیارش میگذاشتي دیگور پوولی رد و بودل
نمیشديي همهاش تعاون و هم یاری بودييي از واتی که پول وارد شد و دادوسوتد کواتیی از
بین رفت ،همیاری و همکاری نیز تضعیو شد و بهمرور از بین رفوتي افوراد دیگور بورای

 1از این رسم در کتاب فرهن
شده استي

یاریگری در ایران اثر مرتضی فرهادی با نام همیاریهای همترازانه و ناهمترازانه یاد
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نیروی کار دستمزد پرداخت میکنند و از ورف دیگر اورافیان هم مثق سواب نیسوت کوه
شغلشان ااتضا کنه که چند روز در اختیار دیگران باشنييي اتن همه هر روزه سرگرم کار و
زندگی شخصیاندييي»ي

در همین راستا از نتایل حاصق از بلث گروهی با مطلعین منطقه میتوان نتیجوه گرفوت کوه
عواملی مانند غلبهی فرهن

پولی بر روابط افراد ،تغییر در معماری مسواکن منطقوه و حرکوت از

مساکن پلکانی به مساکن دارای فضای خصوصی ،ورود دولت در مسازق مربوا به اموور شوهر و
روستا در االب ورحهای هادی و ورحهای جامع شهری ،کمرن شدن باورهای دینی خاصوه در
میان جوانان و متعااب آن کاهش شرکت در مراسمات مذهبی ،تغییرات ارزشی در نظام خوانواده
وييي در تغییرات پدیدهی تعاون و همکاری در منطقهی مورد مطالعه مؤثر بودهاندي

شادکامی
مقولهی استخراجشدهی دیگر «شادکامی» استي این مقوله چندین جزء اساسوی داردي نخسوت آن
که جززی عاوفی و هیجانی دارد که باعث میشود فورد شوادکام هموواره از نظور خلقوی شواد و
خوشلال باشدي دوم آن که جززی اجتماعی دارد که گسترش روابط اجتماعی را بوهدنبوال دارد و
سوم آن که جززی شناختی دارد که موجب میگردد فرد شادکام نووعی تفکور و نووعی پوردازش
اوالعات ویههی خود را داشته باشد و واایع روزمره را ووری تعبیر و تفسیر کند که خوشبینوی
وی را بهدنبال داشته باشدي نوشتههای حوزه ی مطالعات توسعه شوادکامی را موجود گرمابخشوی
اجتماعی می دانند چون در شرایط فقدان نشاا فضای سرد و بیروحی حاکم است کوه اوادر بوه
تأمین حدااق انرژی تزم برای پیشرفت و توسعهی بیش تر نخواهد بودي این مقوله ی عمده خوود
متشکق از شش مفهوم احساس امنیت اجتماعی ،رضایت از زندگی ،برابری اجتمواعی ،احسواس
پذیرش اجتماعی ،امید به آینده و احساس آرامش است که از سوی ساکنان منطقوه مطورح شوده
استي در این بخش از مقاله به برخوی از آن هوا از نگواه سواکنان منطقوه موورد مطالعوه پرداختوه
میشودي
یکی از زنان مصاحبهشونده احساس امنیت جانی در منطقهی اورامان را ایونگونوه توصویو
میکند:
«نه در گذشته ،همین اتنم بیرون بودن زن در شب عیب داردي موردم مویگوینود زن
نصو شب از خانه زده بیروني به نظر من زن باید تا ابق از غروب در خانهاش باشدي این
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به فرهن

و عادت ما بستگی داره نه اینکه بیرون مشکلی برای ما پیش بیاد! مون بارهوا

بوده که شب تنها خونه موندم ،شوهرم رفته بوده دنبال کار و کاسبیي خدا رو شوکر ایون
منطقه از این للاظ پاکه و برای زن و بچه امنه ،هی ترسی از اینکه تنها تو خونه باشوم
یا تنها برم بیرون ندارمي چون موردی اتفاق نیفتاده که من احساس ناامنی کنم»ي

مصاحبهشوندهی دیگری که مرد و آگاه به مسازق اجتماعی منطقه است وضعیت امنیت موالی
در منطقه را اینگونه بیان میکند:
«پدربزرگم باغی بیرون از شهر و کنار جادهی اصولی (ملوق توردد ماشوین و عوابر
پیاده) پاوه-نودشه داردييي ملصوتت (توت ،گردو ،انار و ييي) رو که میچینیم هموونجوا
تو خونهی باغ میذاریم و شب برمیگردیمييي تا اتن سابقه نداشته که چیزی جابهجا شده
باشه»ي

نتایل بلث گروهی رضایت از زندگی در منطقهی اورامان را بوهصوورت وضوعیتی متنواا
نمایان ساختي بدین معنی که رضایت از زندگی در حوزههای عینی نسبت به گذشته بهتر شوده،
درحالی که این وضعیت برای حوزههای ذهنی زندگی روند عکسی را در پیش گرفتوه اسوتي در
همین راستا حسن  48ساله میگوید:
«بعد از جن

مردم از زندگی خود نسبت به ابق رضایت دارند ،درآمود بویشتوری

دارن ،مسکنی با امکانات بهتری دارن ،اتن همهی بچوههوا مدرسوه مویرن ،خوانوادههوا
تفریلات دارنييي»ي

نتایل بلث گروهی نشان داد که در میان مفاهیم شادکامی ،امید به آینوده و احسواس آراموش
بیش از سایر مفاهیم منتسب به شادکامی دچار تغییر شدهانودي در ایون راسوتا یکوی از مصواحبه-
شوندهها که شاعر و نویسنده است میگوید:
«ما هورامیها جملهی معروفی داریم (زارو وهش ما بو هی هو تا سهوا) یعنی امروز
رو خوش باشیم ،کی می مونه تا فرداي این یعنی در حال زندگی کنیم و از آن لذت ببریمي
وااعا این حرفو من ابول دارم و دیدم که اورافیان مون کوه اتن کهونسوال و میوانسوال
هستند با این ایده زندگی کردن و از زندگی لذت بردني این چند سوال (اشواره ده سوال
اخیر) دیگر همه به فکر آینده هستند ،وضعیت چهجور میشه ،خونه برا بچههوام بخورم،
فالن چیز چه وضعیتی پیدا میکنوهييي هموهاش در اسوترس و فشوار و خوشوی را از موا
گرفتهييي»ي
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مصاحبهشونده ی دیگری که به امور هنری و فرهنگی منطقه وااو است وضعیت را اینگونه
میبیند:
«ابال ما دلمان با موسیقی ،آداب و رسوم و بازیهای مللی خوش بودييي پنل فرضه
تو مسجد عبادت میکردیمييي شبنشینی و رفوتوآمود داشوتیمييي هور جوا کسوی آوازی
میخوند دور هم جمع میشدیم و گاهی هم پایی به زمین میکوبیدیم (اشاره بوه راو
کردی)يييي از مواعی که پول همهچیز شد ،ماهواره اومدييي اینا هم از بین رفتنييي اتن هور
جا میری غیبت و بدگویی هستييي بخق و حسادت به مال و منوال موردم زیواد شودهييي
همهاش بلث پول و ماشین و خونهاسييي دیگه آرامش و زندگی برای کسی نموندهييي»ي

بر این اساس میتوان گفت که پوایین بوودن میوزان شوادکامی ،موجوب ظهوور نگورشهوای
بدبینانهای میشود که از نسلی به نسق دیگر منتقوق مویشوودي از ایون منظور خودکشوی و سوایر
رفتارهای احساسی همانند خشونتهای خانوادگی ،اعتیاد ،جورایم اجتمواعی ،پرخواشگوری وييي
درنتیجهی کمبود و فقدان آن شکق گرفته و گسترش مییابند؛ امری که آمار آن در جامعهی مورد
مطالعه بسیار پایین است ،ولی با روند تغییرات مؤلفههای شادکامی میتوان انتظار داشت که ایون
آسیبها در سط جامعهی مورد مطالعه شکق جدیدی به خود بگیرندي

روابط اجتماعی
روابط اجتماعی مقولهای است که نوع و شدت آن بور سوالمت روانوی و جسومی سواکنان یوك
اجتماع اثرگذار استي این مقوله دربرگیرنده ی سه مفهوم رابطه با دوستان ،رابطه با همسوایگان و
رابطه با خویشاوندان استي در بلث روابط اجتماعی در منطقه و تغییورات آن ووی سوه دهوهی
گذشته ،دو سنخ رابطه اابق شناسایی است؛ سنخ نخست ،روابط اجتماعی نضولگرفتوه در میوان
گروهی است که ادمت آن به ورود رسانهها و نهادهای آموزشی مدرن در منطقوه برمویگوردد و
میتوان آنان را «جهانوون» نامیدي این گروه اکثراً جوانان و تلصیقکردههایی را شامق مویشوود
که بیشتر دانشجویان و افراد منتسب به صنوف گوناگون مانند خانوهی موسویقی ،انجمون ادبوی،
فعاتن فرهنگی و روشنفکران دیگر حرفهها میباشوندي مشواهدهی مشوارکتی و دادههوای بلوث
گروهی نشان داد که بیش تر این افراد در شهر ساکن هستند و برای خلوت و خصوصیت زندگی
خود ارزش زیادی اازلندي این گروه با همسایگان خود ارتباوی ندارند و سطلیترین تماسها را
هم با خویشاوندان خود دارندي همچنین افراد این گروه تمایق دارند که بویشتور در مراسومهوای
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اجتماعی مربوا به اشر خود مانند فاتلهخوانی ،عروسی ،عید نووروز وييي شورکت نماینودي ایون
سنخ از روابط اجتماعی زاییده ی زندگی شهری ،ورود نهادهای آموزشی مدرن و تغییر معیارهای
پذیرش اجتماعی از نگاه کنش گران آن استي افرادی که چنین نگرشی به روابط خود با جامعهی
پیرامون دارند ،جمعیت بسیار کمی از ساکنان را دربرگرفته و گاهی هم افراد این گروه ،بوهخواور
این گونه رفتار در حوزه ی تعامالت اجتماعی ،دچار ورد و انزوای اجتماعی میشوندي در هموین
راستا مطلع کلیدی  55سالهای میگوید:
«ابالً پدر که میرفت پرسه (مراسم ترحیم) پسرش هم با اون میرفت ،یعنی یاد میگرفت
که باید این جور جاها بره ،چی بگه ،کجا بشینهييي شبنشینی و رفتوآمود بوا ااووام دور و
نزدیك هم به همین منوال بودي فرد که تنها نمیرفت ،بچهها هم باهاش میرفتنييي جوونای
اتن بیشتر با هم فکر و ذهن خودشان ارتباا دارن و به این مسوازق هوم تووجهی نودارني
عروسی دوستاشون میرن ،با اونا میرن تفری و دیگر اید اوموخویش را زدنودي براشوون
مهم نیست که به اونا سر بزننييي این پدیده برا منطقهی ما ناموست (جدیده)»ي

سنخ دوم ،روابط اجتماعی ساختاریافته و پایداری است که در میان ساکنان منطقهی اوراموان
حاکم است و عمری بوه درازای فرهنو

و تواریخ منطقوه دارد کوه مویتووان آن را «حلقوههوای

اجتماعی صمیمانه» نامیدي براساس تجربهی زیسته ،مشاهدهی مشارکتی و دادههای بلث گروهی
منطقهی اورامان بهللاظ فرهنگی ،اومی و مذهبی یكدست است و در آن روابوط اجتمواعی بور
پایهی گروههای خویشاوندی و همسایگی سامان یافته استي در بین اهالی گمنامی و تماسهوای
گروههای ثانویه بهندرت وجود داردي لذا روابط اجتماعی در میان آنوان بوهدور از روابوط سورد و
خشك کالنشهرها میباشد و مسازلی همانند بیخبری از اوضواع و احووال همسوایگانی کوه در
کنار آنها زندگی میکنند وجود نداردي همین روابط اجتماعی گمینشافتی در منطقه بهمثابه عاملی
در جهت کنترل اجتماعی عمق نموده و بهعنوان بعد اجتماعی کیفیت زندگی از اهمیت بهسوزایی
برخوردار استي این وضعیت خوشبینانه وی این دو دهه دچار تغییراتی شده است که حکایوت
از ظهور اشکالی دیگر از روابط اجتماعی دارد که دیگر رن

و بوی ادیم را از دست داده استي

در همین زمینه یکی از مصاحبهشوندهها عنوان میکند:
«در گذشته بدون تعارف به منزل فامیق ها میرفتم و دو سه روز آنجا میماندم ،مثوق
خانه خودم بودي اما اتن بهگونهای شده که تا دعوتم نکنند ،آن هم باید از ابق دعوت انجام
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گرفته باشد ،حاضر نیستم به خانه ی کسی بروم و یك چای بخورم و این نشانه ی از دست
رفتن تدریجی آن خصوصیات است»ي

نابهسامانی اجتماعی
نابه سامانی اجتماعی برگرفته از پنل مفهوم والق ،خودکشی ،اعتیاد ،سرات و خشونت خانوادگی
استي نابهسامانی اجتماعی بیوانگور دگرگوونیهوای شودید در ارزشهوا و هنجارهوای سوازمان
اجتماعی است؛ ارزشهای سنتی سست شده درحالی که ارزشهای جدیود نتوانسوتهانود پایوهای
برای نظم و سامان جدید شوندي یافتههای بلث گروهی و بهدنبال آن مشاهدهی اسناد و مودارک
در این زمینه حاکی از افزایش نرخ والق در منطقه استي افزایش نرخ والق در منطقهی اورامان
وی دو دهه ی اخیر فارغ از تبیینهای جامعهشناختی یا جمعیتشناختی آن یا پیامدهای آن بورای
نظام شخصیت افراد یا روند توسعهی جامعه ،نگرانیهایی را نزد مردم ،رهبران اخالای جامعوه و
همچنین مسئوتن جامعه برانگیخته است و این نگرانیها بهصورت بازاندیشانه در کیفیت زندگی
ساکنان تأثیر گذارده و از این مسیر ،از صورت یك موضوع و مسئل صرفاً آکادمیك خارج شوده
و در متن جامعه نیز انعکاس یافته استي
یك زن  65ساله و از مطلعین منطقه در این باره میگوید:
« واتی شوهر کردم پدرم گفت که با لباس سفید میری و با لباس سوفید برمویگوردی،
این حرف یعنی چی!!! همیشه حرف پدرم آویز گوشم بوده ،واتی شووهرم باهوام بودرفتاری
میکرد و گاهی حرفهای رکیك هم میزد ،صبر میکردم و کوتاه میآمدمي بعضی واتوا کوه
خیلی ناراحت میشدم میرفتم خونه ی پدرم ،بعد از چند ساعت دلم آروم میگرفت ،بودون
اینکه شوهرم بیاد دنبالم ،برمیگشتم و همهچیز عادی میشدي من معتقدم زنی کوه یوك بوار
رودرروی شوهرش بایسته و با اهر خونه رو ترک کنه دیگه باید کالً بره ،چون یوكبوار کوه
پرده ی حیا کنار برود دیگه تمام استييي اتن دیگه اینجوری نیست ،دخترا سریع بوه دادگواه
شکایت میکننييي»ي

مصاحبهشوندهی دیگری که وکیق دادگستری است روند افزایشی والق در منطقه و علوق آن
را اینگونه بیان میکند:
«اتن بیشتر پروندههای ما مربوا به والق است ،بهتر است که اول بنویسن دفتر والق،
بعد دفتر ازدواج (با خنده)ي ابالً خانوادهها و جوانان درگیر این مسازق کوه نبوودن ،خبوری از
والق و جدایی نبود مگر در مواردی خا

ي اتن هر چیوزی مورد مویگوه زن سوریع مویآد
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شکایت می کنه به دادگاهييي تلمق حرف و شرایط سخت خیلی کم شوده و اصوال نمونودهييي
برخالف تصور عواملی که باعث والق زوجین منطقه میشه نه مشکالت موالی و ااتصوادی،
بلکه عوامق اجتماعی مانند برآورده نشدن انتظارات همسران از یكدیگر ،تواعوات فزاینودهی
دختران ،کمرن

شدن نقش خانوادهها در ازدواج جوانوان ،شکسوتن اوب ووالق و پوذیرش

اجتماعی فرد مطلقه از نگاه خانواده و جامعه ،بیاعتموادی زوجوین نسوبت بوه یوكدیگور و
تفاوت در وضعیت تلصیلی زوجین است»ي

دادههای بلث گروهی حاکی از آن است که وضعیت پدیدهی اعتیاد در منطقه بهوور کنود و
بطئی درحال افزایش استي این مفهوم با گفتههایی از مطلعین کلیدی در االب مصاحبهها مسوتند
شدي در این باره یکی از مطلعین کلیدی وضعیت تغییرات این پدیده را اینگونه بیان میکند:
«ييي ابال مردم تصوری از اعتیاد و مواد مخدر نداشتندي خیلیها تریاک رو ندیده بوودن و
اتن هم وضعیت برای عدهی زیادی به همین صورت استييي کسی کوه معتواد بوود شوهرهی
خا

و عام بود ،همه میشناختنش ،اهق کدوم روستا ،یا شوهرهای شهرسوتان اسوت ،حتوی

چه جور معتاد شده و از این جززیاتييي اتن دیگه به نگرانی عمدهی خانوادهها تبدیق شودهييي
مدام میترسند که بچههاشون که کنارشون نیستن و یا در جاهای دیگر مشغول کار و تلصیق
هستند ،بالیی سرشون بیادييي اصوتً شهر ما بهواسطهی گرایش موذهبی و دینویاش هوی گواه
روی خوشی به این مسازق نشان نداده است و شدیدترین نظارتهای اجتماعی از ورف خود
مردم در این زمینهها صورت میگیردي

تجربهی زیسته ،دادههای مشاهدهای و تفسیر بلث گروهی نشان از آن دارد که کوه پدیودهی
اعتیاد در منطقهی اورامان یك پدیده ی جدید استي در گذشته اگر کسی معتاد میشد اوتً خارج
از منطقه این اتفاق رخ میداد و ثانیاً دیگر بازگشتی به منطقه نداشت ،چرا که جامعه پذیرای ایون
مسازق نبود و نهتنها فرد معتاد ،بلکه خانواده و در دایرهای وسیعتر ،اعتبوار اجتمواعی وایفوه هوم
زیرسؤال میرفتي وجود عواملی مانند باورهای دینی و مذهبی ،دلبستگی بوه خوانواده ،تقویوت
روابط اجتماعی ،تقویت نظارتهای غیررسمی در االب خوانواده ،دوسوتان و همسوایگان وييي در
منطقه ،در خدمت کاهش انلرافات اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی ساکنان بودندي
خشونت خانوادگی مفهوم دیگری از مقولهی نابهسامانی اجتماعی در این مقاله اسوتي نتوایل
پهوهش نشان از روند کاهشی این مفهوم نسبت بوه گذشوته داردي در ایون زمینوه آمنوه  68سواله
وضعیت را اینگونه بیان میکند:
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«در ادیم زنان ،دوشادوش مردان و بویشتور هوم کوار مویکردنودييي کوارای داموداری،
کشاورزی و اگر هم فرصتی باای میموند صنایع دستیييي در کنار اینا بزرگ کردن بچوههوا و
مهمون هم بودييي مرد انتظار داشت که همهی این وظایو سر واوت و بودون کوم و کسوری
صورت بگیرد ،اگه کوچكترین اشکالی در این زمینهها پیش میاومد و یا مرد کوه بیورون از
خونه بود حرفی میشنید ،سریع تمام بغ

و کینهشو رو سر زنش خوالی مویکوردييي خیلوی

عجیب نبود که اگر شما زنی را غروب میدیدی ولی صب صورتش کبود میشديي جالب بود
زنان همیشه بهانهای جور میکردند که افتادم یا صورتم خوورد بوه جواییييي اتن دیگوه ایون
مسازق خیلی کم وجود دارند و اونم در حد درگیریهای لفظیييي»ي شیرین  57ساله هم موی-

گوید« :ييي اتن اگر تنش و اختالفی در خونه پیش بیاد ،مرد که همسرشو کتك نمیزنه ،چون
میدونه که این کار ابق از هر چیز به اعتبار خودش لطمه میزنهييي بعد بچوههوا رو هوم کوه
میبینه و بهخاور اونا هم که شده چنین خشونتهایی دیگر نیستييي من نمیگوم کوه دیگوه
اختالفی نیست و یا دعوایی نیست نهييي خشونتها نوعش فرق کرده ،فواش زنشو تلقیر یوا
تمسخر و یا بدترین حالت فلاشی میکنهييي ابال اتفاق میافتاد که گواهی اواوات زنوان را از
رفتوآمد با اوم و خویش و همسوایگان منوع مویکردنود و یوا بهوش خرجوی نمویدادن و
درآمدشونو ازش پنهان میکردنييي اتن دیگه نه ،دخق و خرج دست زنه و دیگه عیوب شوده
که مرد برای زنش ملدودیت ارتباا با خانوادهی پدری و خویشاوندانش ایجاد کنهييي»ي

نتایل بلث گروهی حاکی از آن است که عواملی ماننود آزادی زوجوین در انتخواب همسور،
تلصیالت ،افزایش آگاهی نسبت به ح و حقوق زنان ،تغییر سن ازدواج ،تغییر ترکیب خانواده،
تقویت حمایتهای اجتماعی از ورف خانواده و جامعه ،تغییر در ساختار ادرت خانواده و ورود
زنان به فضاهای عمومی جامعه در کاهش این پدیده نقش مهمی داشتهاندي
از مقوتت چهارگانه ی فوق (پذیرش اجتماعی ،شوادکامی ،روابوط اجتمواعی و نابوهسوامانی
اجتماعی) تلتعنوان ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی یاد میشوود کوه یکوی از پایوههوای سوازهی
کیفیت زندگی در منطقهی مورد مطالعه را بر وب رویکورد تفسویرگرایی اجتمواعی تشوکیق داده
استي همانوور که در خط داستان نظریهی مبنایی در ابعاد اجتماعی تغییرات کیفیت زندگی بیان
شد ،این سازه در این بعد اابلیت سنجش در هر دو بعد عینی و ذهنی را داراست.
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اوقات فراغت
اواات فراغت مفهوم دیگری از مقولهی رفاه مادی اسوتي یافتوههوای پوهوهش حواکی از توجوه
ساکنان منطقهی اورامان به این مفهوم و تنوع در گذران اواات فراغت نسبت به گذشته استي در
همین زمینه مطلع  56ساله و فرهنگی بازنشسته وضعیت را چنین توصیو میکند:
«ييي در گذشته امکانات زندگی مانند برق ،ماشین و لوازم سرگرمکننده کم بودييي اهوالی هموه
یك جور زندگی میکردند ،سرگرم دامداری و باغداری بودند و زن و مرد و بچوههوا در روز
با هم کار میکردندييي شب کوه مویشود هموه خسوته و کوفتوه زود مویخوابیدنود ،جودا از
شبنشینی و نقالیييي اتن شما میبینید که اتن شغقهای سنتی از بین رفتهاند ،اکثر خانوادهها
ماشین دارند ،زنان و بچهها وات آزاد بیشتری دارند ،مردان هم همینووري تا واتی خونهاند
پای تلویزیون و ماهواره مینشینندي آخر هفته هم که گردشگاههای منطقه پذیرای آنان است و
در مواردی هم مسافرت به خارج از منطقهييي بچهها هم کوه سورگرم اینترنوت و بوازیهوای
رایانهای هستني به این موارد هم ادم زدن در بازار و مراکز تفریلی و فروشگاههوا را اضوافه
کنیمييي»

از مقوله ی رفاه مادی تلت عنوان بعد ااتصادی کیفیوت زنودگی یواد مویشوود کوه یکوی از
پایههای سازهی کیفیت زندگی در منطقهی مورد مطالعه استي هموانووور کوه در خوط داسوتان
نظریه ی مبنایی در بعد ااتصادی تغییرات کیفیت زندگی بیان شد ،این سوازه اابلیوت سونجش در
بعد عینی را داراست.

محیطزیست
کیفیت ملیطزیست که خود برگرفته از پنل مفهوم آب ،هوا ،خاک ،جنگق و زبالوه اسوت ،یکوی
دیگر از مقوتت استخراجشدهی این پهوهش بهعنوان یکی از ابعاد زیربنوایی کیفیوت زنودگی در
منطقه ی اورامان میباشدي بدون شك دهههای آیندهی حیات بشر دهوههوای حفاظوت از ملویط
زیست خواهد بود؛ جایی که ابعادی از کیفیت زندگی ساکنان بهوور مستقیم و غیرمستقیم بوه آن
گره خورده استي در این راستا بشر امروز بیش از پیش متوجوه عوااوب زیوانبوار بهورهبورداری
بیرویه از وبیعت ،رها کردن انواع آتینده در ملیط و تشدید انواع آلوودگیهوا شوده اسوتي بوه
همین جهت است که در سرتاسر جهان تالشهای گستردهای برای بهرهبرداری بهینه از وبیعت و
نظام بخشیدن و اانونمند کردن رابطهی انسان با ملیط آغاز شده استي
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مصاحبه شوندهی  78ساله میگوید:
«ييي ابق از این که نفت و گاز وارد منطقه شود ،مردم برای مصارف خوود از چووب
جنگق استفاده میکردندي بهجای نفت ،هیزم با کات و در مرحلهی بعد با پول معامله می-
شدي باورتان نمیشود فردی که تازه داماد میشد و خانوادهی وی ،چندین بار اتغ هیوزم
بهعنوان خزمهت 1به خانهی پدر عروس میبردي اون مواع جمعیت کوم بوود و مصورف
انرژی مانند حمام و گرم کردن خانه بهاندازهی امروز که نبود ولی باز هم کیلومترها باید
میرفتی تا یك بار هیزم جمع میکردی ،چون هموه بورای مصوارف خوانگی ایون کوارو
میکردندي اگر این رویه ادامه پیدا میکرد شاید اتن در منطقه درختی نبود که زیر سوایه-
اش مینشستیم!ييي اتن دیگه مردم از هیزم بهعنوان سوخت اسوتفاده نمویکننود ،مگور در
مواردی خا

بهعنوان زغال کباب و ایناي این نفوت و گواز و بورق اسوت کوه اموورات

زندگی را بهخوبی میچرخاندي به همین جهت است که جنگقهوای سرسوبز و پربرکوت
منطقه رشد خوبی داشته است (هرچند آتشسوزیها گاهی اواات بالی جان جنگوقهوا
میشود)»ي

از دادههای بلث گروهی با فعاتن ملیطزیست منطقهی اورامان بهدست آمد کوه مخواورات
کیفیت ملیطزیست در منطقه ،از فضاهای برون سکونتگاهی به آلودگیهای شهری سووق داده
شده استي بدین معنی که از بار میزان تخریب مراتع ،جنگقها ،آلودگی آب چشومههوا و شوکار
گونههای حیوانات بومی کاسته شده است و مواردی ماننود آلوودگی صووتی شوهری ،ترافیوك و
تخریب باغات جهت خانهسازی افزایش پیدا کرده استي آنچه در این راسوتا اابوق توجوه بوود،
ارتباا این وضعیت با عوواملی هماننود تغییور منوابع معیشوتی از دامداری و بواغداری بوه دیگور
فعالیتهای ااتصادی ،جایگزینی سوختهای فسیلی بهجوای سووختهوای غیرفسویلی ،افوزایش
آگاهی ساکنان منطقه به حفظ ملیطزیست ،بهبود امکانات و زیرساختهوای زنودگی ماننود آب
لولهکشی و فاضالبکشوی ،فعالیوت سوازمانهوای دولتوی و غیردولتوی (انجمون ملویطزیسوت
شهرستان پاوه ،ادارهی جنگقبانی و ملیطزیست) و افزایش جمعیت و نیاز به مساکن در فضوای
کوهستانی منطقه میباشدي
یکی از مطلعین  55ساله کیفیت ملیطزیست منطقه را اینوور بیان میکند:
 1رسمی بود در منطقه ی اورامان که در هنگام پیوند دو خانواده از وری ازدواج ،کاتیی اعم از نیروی کار و یا
جنسی از ورف خانوادهی داماد به خانوادهی عروس ارازه میشدي
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«در منطقه کارخانهای وجود ندارد تا مخرب و آلودهکنندهی ملیطزیست باشد ،چیزی
بهنام پسابهای صنعتی و زبالههای صنعتی وجود نداردييي زبالههای خانگی هوم جودای از
تمهیدات مردم و شهرداری و دهیاری ،در حدی نیستند که کیفیت ملیط را تلت تأثیر ارار
دهندييي شما میبینید که منطقه ی ما کوهستانیه ،انواع سموم و کودهای شیمیایی مثق دیگور
مناو مانند روانسر که کشاورزی هستند ،اصال وجود نداردي هر جایی چشمههوا جواری و
یا میوهای از درختی آویزان است ،میتوانید بدون دغدغه از آن اسوتفاده کنیودييي البتوه ایون
چند سال ریزگردهایی که منشأ آن از کشور عراق است ،این موارد و تا حدی وبیعت بکور
و زیبای منطقه را تلت تأثیر ارار داده است»ي

یکی از مصاحبهشوندگان افزایش جمعیت را بهعنوان عاملی مهم در تهدیود کیفیوت ملویط-
زیست منطقه عنوان میکند و در همین راستا میگوید:
« مسئلهی نگرانکننده تخریب باغات حومهی شهر و روستاهای منطقه میباشد ،این منظره
یکی از جاذبههای وبیعی شهرستان است و ذهن هر بیننودهای در فصوول مختلوو غورق در
مناظر زیبای آن میشودي در این چند سال باغات بهوور گستردهای اربانی افوزایش جمعیوت
شده استي بهدلیق کمی زمین و عدم فرهن

آپارتماننشینی ،باغوات سرسوبز در سوه وورف

شهر و کناره ی بسیاری از روستاهای منطقه به خانههای آجری و آهنی تبدیق شدهاند و ایون
می تواند نسق آینده را از درک مناظر زیبا و پوسترمانند منطقه ملروم کندييي افزایش ماشینها
همانند مناو دیگر معضق ترافیکی را بهوجوود آورده اسوت ،شوما مویبینیود کوه راه بورای
توسعهی معابر و خیابانها امکانپذیر نیست ،مگر پوقهوای هووایی (باخنوده) ،اتن هموه بوا
ماشینهای تكسرنشین در خیابان گشت میزنند ،بعداز ظهرها ترافیك سنگینی بهوجود می-
آید و بیش از یك ساعت وول میکشد که خیابان شهر رو وی کنی ،این کار آلودگی صووتی
را بهوجود آورده است ،چیزی که برای منطقهی ما بیگانه است»ي

از مقوتت دوگانهی فوق (امکانات و زیرساختها و کیفیت ملیطزیست) تلتعنوان ابعواد
زیربنایی کیفیت زندگی یاد میشود که یکی از پایههای سازهی کیفیت زندگی در منطقهی موورد
مطالعه را بروب رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی تشکیق داده استي همانوور که در خوط داسوتان
نظریهی مبنایی در ابعاد زیربنایی تغییرات کیفیت زندگی بیان شد ،این سازه در این بعود اابلیوت
سنجش در هر دو بعد عینی و ذهنی را داراست.
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درمجموع مطالب فوق ،خوط داسوتان مبتنوی بور نظریوهی مبنوایی درخصوو

درک معنوایی

تغییرات کیفیت زندگی در منطقهی اورامان را بهاختصار بیان داشتي مباحث ارازهشده بر اسواس
فرآیند معنایی مورد نظر مطلعین منطقه و مبتنی بر فرآیند تلقی بازنمایی شده استي

نتیجهگیری
با توجه به مقوتت عمده و توضیلات ارازهشدهی فوق میتوان گفت کوه مقولوه مرکوزی کیفیوت
زندگی مقولهای است که میتواند کلیهی مقووتت و مباحوث فووق را پوشوش داده و خوود نیوز
جنبهی تللیلی داشته باشدي در این راستا چون ملققین بهدنبوال عواموق تأثیرگوذار بور تغییورات
کیفیت زندگی در منطقهی مورد مطالعه نبودهاند ،لذا شورایط ،فرآینود ،تعاموق و پیامود بوهعنووان
استراتهیهای نظریهی مبنایی هم ضرورتی برای ورح ندارد و آنچه اهمیت دارد ،تللیق کیفیوت
زندگی بهعنوان هسته ی مرکزی در پیوستار این نظریه براساس مطالب بخش یافتهها میباشدي در
این بخش نتیجهگیری نهایی بر پایهی سازهی بهدستآمده از پهوهش استوار استي
سازه ی کیفیت زندگی ،مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تلت تأثیر مؤلفوههوایی چوون
زمان و مکان ،ارزشهای فردی و اجتماعی ارار دارد ،به همین جهت معانی گوناگونی برای افراد
و گروههای مختلو بر آن مترتب استي بهعبارتی دیگر کیفیت زندگی بهشدت از زموان و مکوان
متأثر است و مؤلفهها و عوامق تشکیق دهندهاش باتوجه بوه زموان و مکوان جغرافیوایی متفاوتنودي
بنابراین کیفیت زندگی وابسته به فهمهای مللی و زمانی است که این امر درک معنایی این سازه
را در زمان ها و مناو فرهنگی و اجتماعی مختلوو ،متفواوت سواخته اسوتي بازنموایی کیفیوت
زندگی در منطقهی اورامان لهون بر مبنای فهمهای بومی و مللی و رد روایتهوای کوالنملوور
استوار است و در نهایت باتوجه به ماهیت مطالعه و وااعیتهای موجود منطقهی موورد مطالعوه،
گزاره ی زیر برای آن درنظر گرفته شده استي کیفیت زندگی برسواختی اجتمواعی اسوت کوه بور
زندگی مردم منطقهی اورامان تمرکز داردي خود اهالی منطقوه هسوتند کوه مویتواننود بوهدرسوتی
اضاوت کرده و زندگی خود را مورد ارزیابی ارار دهندي لذا تجربهی زیستهی افراد ،درک معنایی
مفاهیم و متغیرها و تأثیرپذیری از عوامق منطقوهای و فرامنطقوهای در تغییورات سوازهی کیفیوت
زندگی در وول زمان مورد توجه بوده استي نکتهی دیگر اینکه تعداد ابعاد مورد بررسی کیفیت
زندگی چندان مهم نیست ،بلکه آن چه اهمیتی حیاتی دارد توجه به این نکته است کوه هور مودل
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پیشنهادی برای کیفیت زندگی ،باید بتواند نیاز به داشتن یك چهارچوب چندبعودی را تشوخی
دهد و به اینکه چه چیزهایی برای مردم در تعیین کیفیت زنودگیشوان مهوم اسوت ،توجوه کنود
(امری که در تعریو کیفیت زندگی در این پهوهش مورد توجه ارار گرفته است) و شاخ

های

اساسی هر بعد را در کنار سایر ابعاد در کق نمایندهی مفهوم کاملی از کیفیوت زنودگی بدانودي در
پهوهش حاضر کیفیت زندگی در منطقهی اورامان ابعاد سهگانهی اجتماعی ،ااتصادی و زیربنوایی
را دربرمیگیرد که براساس ارازتهای نمونههای مورد مطالعه بهدست آمده استي به مقولوههوای
هر یك از این ابعاد در بخش یافتهها بهتفصیق اشاره شده استي
براساس یافتههای پهوهش دربارهی درک معنایی سازهی کیفیت زندگی ،ذکر این چهار نکتوه
تزم بهنظر میرسد :الو) -کیفیت زندگی یك ارزشیابی ذهنی-عینی است و به اضواوت افوراد
راجع به زندگی خود بستگی داردي ب) -کیفیت زندگی یك ماهیت پویا و دینامیك است ،بودین
معنی که به زمان و مکان وابسته بوده و عوامق بیرونی و درونوی در تغییورات آن در گوذر زموان
دخالت دارندي ج) -کیفیت زندگی یك مفهوم چندبعدی است و باید از ابعاد و زوایوای مختلوو
سنجیده شود و د) -کیفیت زندگی خصلت متنی دارد ،بدین معنی که وابسته به شرایط اجتماعی،
تاریخ ،فضایی و ييي است و باید از درون و در ارتبواا بوا سواکنان آن موورد مطالعوه اورار گیورد
(جامعهشناسی تفسیری)ي
همچنین در باب تغییرات این سازه بعد از جن

تلمیلی در منطقهی اورامان لهون مویتووان

گفت که تغییرات ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی در دورهی موورد بررسوی هومجهوت نبووده
استي بدین معنی که ارتباا معکوسی میان تغییرات ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی در منطقوه
وجود داردي اگرچه بعد عینی کیفیت زندگی بهتر شده ،ارتقا پیدا کرده و مفواهیم و متغیرهوای آن
نسبت به گذشته روند صعودی داشته است ،اما ابعاد ذهنی نهتنها این روند را نداشته است ،بلکوه
بسیاری از شاخ

های آن نسبت به دو دهه ی گذشته روند نزولی و کاهشی به خود دیده استي

میدان مورد تلقی از حالت بسته و مبتنوی بور اعتمواد ،انسوجام و هومیواریهوای درونگروهوی
بهسمت شکقگیری شبکههای فراگروهی تمایق پیدا کرده لیکن هنوز این روابط را نمویتووان در
شکق مدرن و مبتنی بر عامگرایی تلقی کرد؛ بهگونه ای که مردم منطقوه نگوران تضوعیو اتلواد،
انسجام و یكپارچگی میان اهالی هستندي همچنین رضایت از زندگی در االبی متنواا

خوود را

نشان داده استي بدین معنی که رضایت از زندگی در حوزههای عینوی نسوبت بوه گذشوته بهتور
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شده ،درحالی که این وضعیت برای حوزههای ذهنی زندگی رونود معکووس را در پویش گرفتوه
استي افزون بر این نظام روابط و تعامالت اجتماعی نیز در اذهان کنشگران میدان تلقی دیگور
آن صمیمیت و گرمی ساب را ندارد و مهمتر اینکه نقش بازدارندگی خوود را در پویشگیوری از
آسیب ها و نابهسامانیهای اجتماعی نیز از دسوت داده اسوتي مقولوهی اواوات فراغوت نیوز کوه
بهعنوان کنش جمعی تلقی می شده میق به فردی شدن پیدا کرده اسوت و نیوز بخوشهوای اابوق
اعتنایی از فعالیتهایی که چهبسا بهعنوان اعمال و ژستهای جدید و تازه تلقی شوند و بهگموان
برخی از کنش گران منبعی برای کسب وجه و منزلت باشند نقش تخریبی را برای ملیط زیسوت
ساکنین را دارندي بههرحال یافتههای تلقی بیانگر نوعی شکاف در بوین ابعواد ذهنوی و معنوایی
سازهی کیفیت زندگی و بخشهای عینی این سازه هستند که خوود مسوئلهای درخوور توجوه در
فرآیند توسعهی این منطقه میباشد که از حیث نظری و سیاسوتی خوود ملتواج تتبوع و واکواوی
بیشتری در حوزهی مطالعات توسعه استي
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