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چکیده
شادی و نشاط ماده اولیهی تغییر جوامع و اجتماعات شهری و روستایی و تحول و تکامل درونی انسانها است .در سکونتگاههای انسانی
خوشحال و خرسند تولید بهتر ،اقتصاد بیشتر و سالمتر خواهد بود و شاد بودن اجتماعات انسانی یکی از عوامل مؤثر به توسعه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است و باعث توسعه پایدار میشود .هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل بهبود نشاط اجتماعی از دیدگاه
روستاییان شهرستان اردبیل باشد .روش تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی ،توصیفی -تحلیلی به شمار میرود .جهت جمع آوری اطالعات از
طریق پرسشنامه به روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل که جامعه آماری تحقیق را شامل میشود؛ مراجعه شد .که در
این میان تعداد کل روستاییان شهرستان  123264برآورد گردید .برای تعیین حجم نمونه روستاییان ساکن در نقاط روستایی شهرستان
اردبیل از فرمول کوکران استفاده و در نهایت تعداد حجم نمونه افراد روستایی 196نفر تعیین گردید .افزون بر این برای تعیین روایی
محتوای پرسشنامه از نقطه نظرات کارشناسان مختلف نیز استفاده شد .همچنین برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای
کرونباخ و نرمافزار  ،SPSSاستفاده شد .در این تحقیق مقدار آلفای مذکور برای بخشهای مختلف پرسشنامه  0/75الی  0/78محاسبه شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج این مدل نشان داد که عامل اول با عنوان «مطلوبیت و مقبولیت
اجتماعی» با مقدار ویژه ( )3/63بیش از  25/98درصد از کل واریانس را تبیین کرد .عامل دوم با عنوان «نشاط اقتصادی و حاکمیت فضای
امیدواری» با مقدار ویژه ( )2/73در مجموع ( )19/53درصد از واریانس کل را تبیین کرد .عامل سوم با عنوان «بهداشت روانی و ارتقای
میزان برخورداری» با مقدار ویژه ( )2/36در مجموع ( )16/92درصد از کل واریانس را تبیین کرد .عامل چهارم با عنوان «بهزیستی
اجتماعی و تعلقات مذهبی» با مقدار ویژه ( )2/21در مجموع ( )15/79درصد از کل واریانس را تبیین کرد.
واژههای کلیدی :نشاط اجتماعی ،توسعه اجتماعی ،شادکامی ،توسعه روستایی ،شهرستان اردبیل.
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بیان مسأله:
شادی و نشاط ،گمشده انسان معاصر و مطلوب مشترک همه انسانها است .برخی معتقدند اهمیت عمده زندگی ،در نشاط
نهفته است و انگیزه اصلی انسانها در همه زمانها ،چگونگی دستیابی و حفظ و ارتقای آنهاست .شادی و نشاط موجب
سالمتی عاطفی ،روانی ،جسمی و امیدواری را فراهم میکند و هم چنین زندگی را خوشایند ساخته و اشتیاق برای پرداختن به
فعالیتهای اجتماعی را آسان میکند .به عبارتی ،یکی از چالشهای فراروی انسان در دنیای امروز ،احساس بهزیستی و
شادمانی است ،چرا که با وجود پیشرفتهای چشمگیر در فنآوری و تأمین آسایش انسان ،احساس شادمانی وی افزایش نیافته
است ( .)Ghatrei, 2007: 8به تجربه ثابت شده که شادی و نشاط ماده اولیه تغییر جوامع و اجتماعات شهری و روستایی و
تحول و تکامل درونی انسانها است .در سکونتگاههای انسانی خوشحال و خرسند تولید بهتر ،اقتصاد بیشتر و سالمتر خواهد بود
و شاد بودن اجتماعات انسانی یکی از عوامل مؤثر به توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است و باعث توسعه پایدار
میشود ( .)Akbarzadeh, 2012: 50به جرأت میتوان ادعا کرد که تمامی کوشش انسانها در زندگی برای دستیابی به شادی
و نشاط در آینده است ،بدین معنی نشاط و شادکامی متغیر مهمی در توسعه به طور اعم و توسعه روستایی به طور اخص
محسوب میشود.
شایان ذکر است اطالع از میزان نشاط اجتماعی و انگیزش روستاییان به دلیل اثرات انکار ناپذیر آن بر افزایش میزان
بهرهوری ،بهبود شاخصهای کیفیت زندگی ،تقویت سالمت روحی و روانی ،کاهش اضطراب و نامالیمات روحی ،شکوفایی
اجتماعی ،فزایش میزان کارآمدی ،ارضای نیازهای عاطفی و تقویت عزت نفس و ...جوامع روستایی ،یکی از مهمترین ابزارهای
تصمیمگیری است که مسئوالن و مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند و با توجه به اینکه نشاط اجتماعی به عنوان بخشی
از فرآیند ارزیابی نیازها برای برنامهریزی بهسازی نیروی انسانی در نواحی روستایی مطرح است ،لذا سهم بسزایی در بهبود
بهرهوری نیروی انسانی ،بهبود کیفیت زندگی و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی و افزایش رضایتمندی در نواحی روستایی
خواهد داشت .همچنین در طی چند سال گذشته ،در نواحی روستایی شهرستان اردبیل یک سری اتفاقات و مسائلی از قبیل
بیگانگی اجتماعی ،پایین آمدن مثبت اندیشی و قطعیت در کار ،نداشتن امید به آینده ،عدم ارضای نیازهای عاطفی ،عدم
احساس امنیت اجتماعی ،عدم خالقیت و ابتکار ،پایین بودن میزان کارآمدی ،پایین آمدن شاخصهای کیفیت زندگی ،پایین
آمدن میزان خوشبینی به زندگی ،عدم مشارکت در فعالیتهای گروهی و پایین آمدن رضایتمندی شغلی رخ داده که میزان
نشاط اجتماعی روستاییان را تحت شعاع قرار داده و میزان انگیزش درونی آنان را از انجام فعالیتهای اقتصادی و سایر
فعالیتها و ماندگاری آنها در نواحی روستایی کاهش داده است .افزون بر این در طی این سالها ،در نواحی روستایی شهرستان
اردبیل نشاط اجتماعی روستاییان به دلیل عدم توجه به بهبود کیفیت زندگی ،کاهش درآمدهای فردی و عمومی ساکنان
روستایی ،عدم توجه به زیرساختهای فیزیکی ،نبود امنیت شغلی ،پایین بودن فرصتهای ازدواج ،نبود مسکن مناسب ،کمبود
وسایل تفریحی و رفاهی ،ضعف در مهارتهای ارتباطی با دیگران و انزوا و گوشهگیری ،تورم و دسترسی سخت و دشوار به
امکانات الزم و اولیه برای یک زندگی ساده ،نهادینه شدن بعضی ضد ارزش ها مانند کم شدن روحیه تعاون و همدلی و نوع
دوستی و یا زیاد شدن ریا و دروغ ،عدم توجه به بحرانهای طبیعی اعم از خشکسالی ،سیل و  ،...عدم توجه به ریسکهای
کشاورزی ،عدم تنوعبخشی فعالیتهای اقتصادی مانند گردشگری و ،..افزایش بیکاری ،بیتوجهی به بازتوزیع درآمد و اشتغال،
بیتوجهی به توسعه منابع انسانی روستایی ،عدم حمایت از خالقیت روستاییان و کارآفرینی ،عدم حمایت از بازاریابی و
بازاررسانی به موقع محصوالت کشاورزی ،عدم حمایت دولت از دسترسی سهل و آسان روستاییان به منابع مالی و اعتباری ،در
اختیار قرار ندادن نهادههای کشاورزی توسط دولت ،سخت و زیان آور بودن فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی ،کاهش
بهرهوری ،عدم تبلیغات مثبت علیه روستاییان ،عدم امکان دسترسی به خدمات و اقدامات ترویجی ،عدم توجه به بهداشت
عمومی و آموزش روستایی ،عدم توجه به تامینهای اجتماعی روستایی ،بی توجهی در خصوص تقویت زیرساخت اقتصادی،
عدم ارائه خدمات ترویجی ،عدم تخصیص بودجه کافی به فعالیتهای عمرانی و سایر فعالیتهای اقتصادی در نواحی روستایی،
عدم پخش برنامههای رادیو و تلویزیونی نشاط بخش و شادیآفرین ،عدم ارائه مشاوره در زمینههای تولید و توزیع و مصرف
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جوامع روستایی ،عدم ثبات در سیاستهای دولت پیرامون برنامهریزی توسعه روستایی و عدم حمایت دولت از صنایع روستایی
و ...به شدت پایین آمده است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل بهبود نشاط اجتماعی از دیدگاه خودشان صورت گرفته است و پژوهشهای پیرامون
ارتقای نشاط اجتماعی در نواحی روستایی نشان داده است که عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و
روانشناختی تأثیر به سزایی در ارتقای نشاط اجتماعی در نواحی روستایی روستایی داشته است .هدف این مقاله بررسی عوامل
بهبود نشاط اجتماعی در مناطق روستایی است به این خاطر ،این مطالعه به دنبال آن است که این سئوال را مورد بررسی و
کاوش قرار دهد :آیا بین عوامل جتماعی ،محیطی ،روانشناختی و اقتصادی با افزایش نشاط اجتماعی در مناطق روستایی ارتباط
معنادار وجود دارد؟ در این ارتباط همانطوری که در مقدمه گفته شد ابتدا مبانی نظری نشاط اجتماعی مورد بحث قرار گرفته
سپس با ارائه متغیرهای تحقیق عوامل بهبود نشاط اجتماعی در مناطق روستایی بررسی گردیده است.
پیشینه و ادبیات نظری تحقیق:
هزار جریبی و آستین افشان ( )1388در مطالعات خود پیرامون «بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی استان تهران»
دریافتند که مجموعاً سه متغیر امید به آینده ،ارضای نیازهای عاطفی و مقبولیت اجتماعی 57/3 ،درصد از تغییرات متغیر نشاط
اجتماعی را تبیین میکنند .آرگاریل بر این باور است که روابط اجتماعی تأثیر بسیاری زیادی بر شادکامی دارد .دورکیم هم در
نظریات خود ،حضور افراد در انجمن های داوطلبانه را منبع رضایت خاطر آنها میداند .گیدنز نیز بر ماهیت رابطه ناب همراه با
اعتماد که در آن شادکامی به وجود خواهد آمد ،اشاره می کند .بر این اساس ،در این نظریات به گونهای نشان داه شده است که
بین فعالیتها و مشارکتهای اجتماعی ،ارضای نیازهای عینی ،و اعتماد بین افراد و شادکامی رابطه وجود دارد ( Argyle,
 .)2001: 25جعفر جریبی و رضا صفری شالی ( )1389در پژوهشی با عنوان «بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر
بر آن در استان مرکزی» به این نتیجه رسیدند که متغیر امید به آینده مهمترین عامل در تبیین نشاط اجتماعی هستند.
مجموع متغیرهای احساس عدالت اجتماعی ،پایبندی به ارزشهای دینی ،ارضای نیازها و احساس محرومیت 53 ،درصد
تغییرات نشاط اجتماعی را تبیین میکنند .ویتر ( )1998در مطالعات خود دریافت که بین امکانات رفاهی ،محیط اجتماعی،
مشارکت اجتماعی و عضویت در گروهها با افزایش نشاط اجتماعی در مناطق روستایی رابطه معنیداری وجود دارد ( Witter,
 .)1998: 146نیت و لینا « »2006میزان درآمد ،اوضاع اقتصادی و احساس خوشی و عزت نفس و اعتماد به دیگران را از
عوامل مؤثر در افزایش شادکامی اجتماعات روستایی میداند ( . )Knight and Lina, 2006: 18لیا ( ،)1999بر این عقیده
است که شادکامی اجتماعی به استقالل در تصمیمگیری ،میزان خوشبینی به زندگی ،کارآمدی و اجتماعی بودن و
رضایتمندی شغلی روستاییان منجر می شود ( .)Lia, 1999: 85به باور ولزاکو و رویا ( ،)2005افزایش امکانات رفاهی،
مشارکت در جمع ،عضویت در گروهها ،سالمت روحی و کیفیت رضایت از زندگی در در گرو ارتقای نشاط اجتماعی افراد
روستایی میباشد .افرادی که شاد هستند ،احساس امنیت بیشتری میکنند و به کسانی که با آنها زندگی میکنند ،بیشتر اظهار
رضایت میکنند ( .)Velazco and Roya: 36نایت و لینا ( )2006در یافتههای خود به این نتیجه رسیدند که بین کارآمدی،
تعامل اجتماعی ،کیفیت رضایت از زندگی و داشتن امید به آینده با افزایش نشاط اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد
(.)Knight and Lina, 2006: 16
تاکنون تعاریف متعددی از نشاط اجتماعی به عمل آمده است و نشاط اجتماعی عبارتست از :ارزیابی کلی و ذهنی فرد از
زندگی خود ()Veenhoveen, 2000:212؛ احساس مثبت فرد و ارتباط آن با رضایت خاطر او از زندگی (،)Argyle,2008:8
چگونگی داوری فرد درباره گذران زندگی خود ()Sligman, 2002: 80؛ قضاوت شخص درباره مطلوبیت کیفیت کلی زندگی
خود () Johnson and Krueger, 2006: 682؛ دلبستگی به خود و دیگران و نقطه آغاز حرکتهایی تازه به سوی افقهای
دوست داشتنی و تعبیری مثبت از موافق بودن جریانهای حیات با نیازهای انسانی ( .)Chalabi, 2004: 55بررسی متون
روانشناسی نشان میدهد انسان در موقعیتهای مختلف زندگی روزمره ،عواطف و هیجانات متعدد و متفاوتی را تجربه میکند،
که تا حدی زیادی بر تصمیمگیریها ،اعمال و افکارش تأثیر میگذارند ،امروزه متأسفانه انسان از نقش هیجانات خود که عامل
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بسیار مهمی در انگیزش و رفتار هستند ،آگاهی کمی دارد .یکی از مهمترین این حاالت شادکامی است که در برگیرنده
احساسات مثبتی مانند لذت ،آرامش ،حس جریان داشتن و شیفتگی در زندگی است .به قول اریک فروم «انسان از لحظهای که
به دنیا میآید تا آن دمی که از دنیا میرود در تالش است خوشبخت و شادکام باشد» ( .)Miri et all, 2014: 158زیرا
انسان با نشاط و شادکام ،انسانی مبتکر ،کارا ،مولد و سازنده است و همین اعمال مثبت به سالمت روانی و فیزیکی او نیز کمک
شایانی خواهد کرد ( .)Anbari and Haghi, 2013: 2به باور مایرز ( ،)2002نشاط اجتماعی سرآغاز توسعه هر جامعه
محسوب میشود و بیتوجهی به این موضوع زمینه تخریب جامعه را فراهم آورده و در فرآیند مدیریت توسعه مشکالتی را ایجاد
میکند.
بررسی اسناد و مدارک نشان میدهد مقوله نشاط یا شادکامی در فلسفه و اخالق ،ذیل مفهوم «سعادت» بیان شده است.
فالسفه یونان باستان ،شادکامی آدمی را در فرآیند غنی کردن فضایل اخالقی و عالیه میجستند .در فلسفه اسالمی افعال
انسان ،دارای غایت است و غایت تمام افعال ،حرکت به سوی سعادت است .بدین مفهوم فردی که از زندگیاش خشنود خواهد
بود که در پی بدست آوردن هر چه بیشتر (کمی و کیفی) فضایل اخالقی و سعادت نوع انسان باشد .در ادبیات مدرن نوع نگاه
به شادی و شادکامی متفاوت میشود .روانشناسان و جامعهشناسان ،با رویکری اجتماعی و بعضاً مادیتر ،نشاط را تبیین
میکنند .از دیدگاه روانشناسان ،بنیاد شادی «ذهنیت مثبت» است و برای انگیزش و تداوم شادی ،باید ذهنیتهای مثبت را
تقویت کرد ( .)Anbari, 2012: 41چلبی «شادی و خرسندی کنشگران فردی را در شبکه مبادالت بین نظام جامعهای و
نظام شخصیت جستجو کرده و با بهرهگیری از چارچوب مفهومی چند بعدی که از انسان ،شخصیت و جامعه در اختیار
میگذارد ،کم و کیف شادمانی افراد را مرتبط با احساس رضایت و خشنودی آنها از احساس چهارگانه در سطح فردی و
جامعهای میداند» .وی با الهام از الگوی جامعه شناختی و مطابق با متغیرهای الگویی پارسونز ،چهار بعد اصلی برای نظام
شخصیتی انسان قائل است که عبارتند از :ابعاد برونگرایی ،نژندگرایی ،بعد انسجامی و شناختی ( .)Chalabi, 2006: 6-7در
برخی از نظریه ها ،مانند نظریه وینهوون ( ،)1994این اعتقاد وجود دارد که بهزیستی ذهنی و شادکامی معلول احساس ارضای
نیازهای اساسی و کلی انسان است .از نظر وی ،اگر مردم ،نیازهای گرسنگی ،تشنگی ،سرما و گرمای آنان برطرف شود ،می-
توانند شادکام باشند .البته این احساس رضایت ارتباط نزدیکی با ارزشها ،ایدهآلها ،و اهداف خاص افراد دارد ( Veenhoveen,
 .)2000: 212مطالعات نشان میدهد که متغیر پایگاه اقتصادی -اجتماعی نیز به صورت غیر مستقیم و به واسطه متغیر ارضای
نیاز بر روی شادکامی تأثیر فزآینده دارد؛ بدین شکل که ارضای نیاز در بین افراد با پایگاه اجتماعی و اقتصادی باالتر ،بیشتر از
افراد با پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایینتر است و با باال بودن میزان ارضای نیاز در نزد دیگران ،میزان شادکامی نیز باال خواهد
بود (.)Hezarjeribi and Safari shali, 2011
بر طبق نظریه دستیابی به ارزشها نشاط یک احساس فردی نیست ،بلکه واقعیتی مستقل از احساسات فردی است و
عبارتست از دستیابی به چیزهایی که از نظر عموم واقعا ارزشمند به حساب میآیند ( Darling abd and Stinberg, 1993:
 )13به نقل از هزار جریبی و آستین افشان )1388 ،مطابق تئوری شکاف میکالوس ،افراد با مقایسه شرایط و یا عملکرد واقعی
خود با شرایط استاندارد در مورد شادی و شادکامی خود قضاوت میکنند ،در صورتیکه مقایسه مطلوب باشد ،احساس شادی
تسهیل و در غیر این صورت این احساس دچار وفقه خواهد شد ( .)Anbari and Haghi, 2015: 6بر طبق نظریه لذتگرایی
نشاط و خوشبختی فقط یک احساس است زندگی شاد ،لذت انسان را افزایش داده و غم انسان را کم میکند .این نظریه بر
اساس نظریه فایدهگرایی بنتام ارائه شده است (  Sligman, 2002: 1به نقل از هزارجریبی و آستین افشان )1388 ،بر اساس
نظریه «محرومیت نسبی» عموماً انسانها به مقایسه خود با دیگران میپردازند و وقتی در این رابطه ،احساس فقر و بی عدالتی
کنند ،واکنشهای شدید عاطفی (مانند تعویض شغل ،کارشکنی و خودکشی و غیره) را انجام میدهند و وقتی این احساس به
واال درجه خود برسد ،به احساس تضاد اجتماعی میانجامد و تعارضهای شدیدی را در پی دارد (.)Rafiepour, 2000: 45
مطابق تئوری امید یکی از زمینههای اصلی و مهم در بوجود آمدن احساس نشاط و شادی ،وجود امید نسبت به خود ،زندگی و
آینده است .احساس اضطراب و یا نگرانی با عدم امید به آینده رابطه مستقیم دارد .امید به آینده دست یافتن به هدف یا انتظار

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /7شماره  /25بهار 1396

45

دستیابی به هدف می باشد ،به گونهای که «شو» تئوری امید را تئوری انگیزش نامیده است (  .)Campbell, 1981: 5بر
مبنای نظریه خواستهها نشاط و خوشبختی به معنای دستیابی به خواستههاست .و زمانی که فرد خواسته خود را در قالب
«دستیابی به شادی و رهایی از غم» تعریف میکند نظریه خواستهها ،نظریه لذتگرایی را نیز در بر میگیرد ( Hezarjeribi
 .)and Astin Afshan, 2012: 130به اعتقاد داینر و سیلگمن ( )1996کاهش تنشهای اجتماعی ،افسردگی و میزان کاهش
از خودبیگانگی از متغیرهای تاثیرگذار در افزایش نشاط اجتماعی میباشند ( .)Diner and Silgman, 2002:85فلیپس
( )1976بر این باور است ارتقای نشاط اجتماعی باید در سرلوحه اقدامات و متولیان مدیریت توسعه قرار بگیرد به این دلیل که،
پیشرفت و توسعه هر جامعهای اعم از اجتماعات شهری و روستایی تا حدود بسیار زیادی به افراد و نیروهای بانشاط پیشبرنده
توسعه آن اجتماعات بستگی دارد ( .)Philips, 1976: 455به زعم هیلز و آرگیل ( )2001نشاط اجتماعی موتور محرکه توسعه
پایدار هر جامعهای محسوب میشوند زیرا که ،به بسط و گسترش امنیت اجتماعی ،ارتقای تولید توام با خالقیت و ابتکار و
نوآوری و تقویت انسجام اجتماعی و تقلیل بیگانگی اجتماعی و در نهایت به باسازی و ارتقای سرمایههای فرهنگی و اجتماعی
که جزو شالوده و بنیانهای اساسی توسعه پایدار قلمداد می شوند مدد میرساند (.)Hills and Argyle, 2001: 1358
چانگ )2009(1بر این باور است که تولید ،بهرهوری ،افزایش میزان تولیدات و افزایش ضریب اشتغال و امنیت اجتماعی در هر
جامعهای تا حدودی به افزایش نشاط اجتماعی آن جامعه بر میگردد ( .)Chang, 2009: 837در نهایت ،متغیرهای تحقیق با
توجه به مرور ادبیات و پیشنگاشته های موضوع و بر اساس اهداف پژوهش ،در شکل شماره ارائه شده است.

شکل  -1متغیرهای تحقیق -مآخذ :یافتههای تحقیق.1394 ،

روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی است .این مطالعه از نوع بررسی توصیفی و به لحاظ زمانی ،مقطعی (بهار ،)1393
به لحاظ ماهیت کاربردی و از بعد وسعت نیز پهنانگر بوده است .در اجرای این تحقیق از دو روش مطالعه اسنادی و میدانی
(پیمایشی) سود برده شده است .در روش اسنادی جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق به مطالعه انجام گرفته و نظریات
صاحبنظرانی که به این موضوع پرداخته اند ،مراجعه شد .در این راستا برای انجام مطالعه اکتشافی و بدست آوردن شاخصهای
تحقیق ،از افراد صاحبنظر در ارتباط با موضوع تحقیق مصاحبه به عمل آمد و سپس با توجه به مبانی نظری تحقیق و نتایج
بدست آمده از مصاحبه ،پرسشنامه تحقیق به عنوان ابزار جمعآوری دادهها تهیه و تنظیم شد .جامعه آماری مورد مطالعه در
این پژوهش ،شامل کل روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل میباشد ( ،)N=123264که از این میان تعداد
.Chang

1
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عوامل مؤثر در بهبود نشاط اجتماعی از دیدگاه روستاییان .....

 197نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،تلفیقی از
پرسشنامه محقق ساخته و پرسش نامههای مورد آزمون قرار گرفته شده توسط سایر محققان بوده است و برای امتیازدهی آن
از طیف پنج قسمتی لیکرت استفاده گردید .در مرحله امتیازدهی ،از آن جا که دستهای از سئواالت در جهت منفی مطرح
شدهاند ،با استفاده از نرمافزار  ،SPSSکدگذاری مجدد برای این دسته از سئواالت انجام شد .بنابر این ،امتیاز پاسخها در
سئواالت با جهت مثبت به صورت =5 :کامال موافقم=4 ،موافقم =3 ،نظری ندارم =2 ،مخالفم و  =1کامال مخالفم و در مورد
سئواالت منفی عکس این حالت میباشد .روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت .مطالعه راهنما
در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30پرسشنامه صورت گرفت و با دادههای کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ
آلفا ،پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه تحقیق  0/75الی  0/78بدست آمد .همانطوری که جدول شماره ( )1نشان میدهد
روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری تصادفی ساده از تمامی روستاهای شهرستان بوده است ( 29روستا) .افزون بر
این ،به لحاظ اوضاع طبیعی  11روستای نمونه از نوع جلگهای  9 ،روستا از نوع کوهستانی و 9روستا از نوع جلگهای-کوهستانی
میباشد .و همان طوری که بیشتر گفته شد تعداد نمونه پژوهش حاضر  197نفر میباشد که از آن بین تعداد نمونه روستای
آرالوی بزرگ ( )16نفر ،انزاب علیا ( ،)13ایوریق ( ،)14بنفشه درق ( ،)3آق چهکند( ،)5پیراقوم ( ،)8جبهدار( ،)9وکیلآباد (،)5
یایچی ( ،)4حفظآباد( ،)4سامیان ( ،)3گیالنده ( ،)6گلتپه ( ،)5شاماسبی( ،)11دیجوجین ( ،)11دلیلو( ،)4ساوجبالق (،)3
شریف بیگلو( ،)6طالب قشالقی( ،)10علی قشالقی( ،)3کردعلی( ،)4کوهساره( ،)3گلی ( ،)4گورادل( ،)3محمودآباد(،)4
مالباشی( ،)14حکیم قشالقی( ،)8عباسآباد( )3و آقبالغ رستمخانی( )11نفر میباشد.
جدول  -1تعداد جمعیت و حجم نمونه انتخابی به تفکیک روستا
بخش

دهستان

روستا

تعداد نمونه

بخش

دهستان

روستا

تعداد
نمونه

هیر

فوالدلوی شمالی

ارالوی بزرگ

16

هیر

فوالدلوی جنوبی

دلیلو

4

مرکزی

کلخوران

انزاب علیا

13

مرکزی

ارشق شرقی

ساوجبالق

3

هیر

فوالدلوی شمالی

ایوریق

14

مرکزی

ارشق شرقی

شریف بیگلو

6

مرکزی

بالغلو

بنفشه درق

3

مرکزی

ارشق شرقی

طالب قشالقی

10

هیر

کلخوران

آقچه کند

5

مرکزی

غربی

علی قشالقی

3

مرکزی

شرقی

پیراقوم

8

هیر

هیر

کردعلی

4

مرکزی

غربی

جبهدار

9

هیر

هیر

کوهساره

3

مرکزی

سردابه

وکیلآباد

5

مرکزی

بالغلو

گلی

4

هیر

هیر

یایچی

4

هیر

فوالدلوی شمالی

گورادل

3

هیر

فوالدلوی جنوبی

حفظ آباد

4

هیر

فوالدلوی جنوبی

محمود آباد

4

مرکزی

کلخوران

سامیان

3

مرکزی

بالغلو

مالباشی

14

مرکزی

کلخوران

گیالنده

6

مرکزی

بالغلو

حکیم قشالقی

8

مرکزی

ارشق شرقی

گل تپه

5

هیر

فوالدلوی جنوبی

عباس آباد

3

مرکزی

بالغلو

شام اسبی

11

مرکزی

شرقی

آق بالغ رستم
خانی

11

مرکزی

سردابه

دیجوجین

11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماخذ :یافتههای پژوهش. 1394 ،

دادههای جمعآوری شده از نمونه با استفاده از نرمافزار  SPSSدر دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل
شد .در بخش آمار توصیفی با استفاده از آماره هایی نظیر فراوانی ،میانگین و انحراف معیار به توصیف دادههای پژوهش پرداخته
شد .و در بخش استنباطی مهم ترین روش آماری به کار رفته در این پژوهش تحلیل عاملی است .تحلیل عاملی تحلیل آماری از
روش های چند متغیره است که در آن متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست .زیرا این روش ،از شیوههای هم وابسته است
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که در آنها همه متغیرها نسبت به هم وابسته شمرده میشود و تالش میشود متغیرهای بسیاری در چند عامل خالصه شود .به
سخن دیگر ،تحلیل عاملی شمار فراوانی از متغیرها را بر حسب شمار کمی از ابعاد یا سازهها بیان میکند که این سازه ها عامل
یا فاکتور نامیده میشود .این روش برای شناسایی سازهها یا عناصر سازنده یک پدیده به کار میرود .بنابر این ،هدف اصلی
شیوه تحلیل عاملی ،کوتاهسازی و سودمند ساختن دادههای بدست آمده از متغیرهای فراوان و تبدیل آنها به دسته کوچکتر از
سازههای ترکیبی تازه (عامل ها) با کمترین میزان از دست رفتن دادهها است ( .)Kalantari, 2003: 291در نهایت در
پژوهش حاضر فرضیه های زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
 -1بین عامل اقتصادی و افزایش نشاط اجتماعی در مناطق روستایی رابطه معنیداری وجود دارد.
 -2بین عامل اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی در مناطق روستایی رابطه معنیداری وجود دارد.
 -3بین عامل محیطی و افزایش نشاط اجتماعی در مناطق روستایی رابطه معنیداری وجود دارد.
 -4بین عامل روانشناختی و افزایش نشاط اجتماعی در مناطق روستایی رابطه معنیداری وجود دارد.
قلمرو مورد مطالعه:
اردبیل یکی از شهرستان های استان اردبیل است که مرکز آن شهر اردبیل است .این شهرستان به عنوان یکی از مناطق
سردسیر ایران بین پنج تا هشت ماه از سال سرد است .اردبیل از شمال به شهرستان نمین از جنوب به گیوی از غرب به
مشگینشهر و از شرق به استان گیالن محدود است .جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری سراسری سال  1390ایران،
برابر با  274205نفر است .که از این بین  150941نفر در نقاط شهری و  123264نفر در نقاط روستایی ساکن هستند .این
شهرستان دارای  3شهر به نام اردبیل ،هیر و سرعین است .هم چنین ،شهرستان اردبیل دارای دو بخش 11 ،دهستان329 ،
آبادی دارای سکنه میباشد( .شکل شماره .)2

شکل  -2پراکنش فضایی نقاط روستایی شهرستان اردبیل

یافتههای تحقیق:
الف) نتایج توصیفی :نتایج حاصل از یافتههای توصیفی در جدول شماره  2نشان میدهد در مورد امکانات زندگی در روستا
وضعیت 3/20پاسخگویان در سطح خیلی کم 9/34 ،درصد در سطح کم 20/26 ،در سطح متوسط 28/5 ،در سطح زیاد و 38/7
در سطح خیلی زیاد برآورد گردید .در مورد متغیر محیط اجتماعی مطلوب  4/15پاسخگویان در سطح خیلی کم 9/45 ،درصد
در سطح کم 10/76 ،در سطح متوسط 37/63 ،در سطح زیاد و  28/01در سطح خیلی زیاد برآورد گردید .وضعیت عدالت
اجتماعی  8/24پاسخگویان در سطح خیلی کم 16/46 ،در سطح کم 12/31 ،در سطح متوسط 26/50 ،در سطح زیاد و 36/49
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در سطح خیلی زیاد برآورد گردید .در مورد متغیر پایبندی به ارزشهای مذهبی و دینی بیشترین فراوانی ( 39/18درصد) در
سطح زیاد و خیلی زیاد و کمترین فراوانی با (27/22درصد) در سطح کم و خیلی کم ارزیابی شدند .در مورد میزان درآمد
وضعیت  55/14درصد از پاسخگویان در سطح زیاد و خیلی زیاد 31/12 ،درصد در سطح کم و بسیار کم برآورد گردید .در
مورد وضعیت همبستگی اجتماعی  28/75از پاسخ گویان با میانگین  5/42و انحراف معیار  0/67در سطح زیاد و خیلی زیاد،
 52/32در سطح خیلی کم و کم و  18/93در سطح متوسط ارزیابی شدند .وضعیت رضایت از زندگی  35/74از پاسخگویان در
سطح زیاد و خیلی زیاد و  49/54درصد از پاسخ گویان در سطح کم و خیلی کم و  14/72در سطح متوسط ارزیابی شدند.
در مورد مقبولیت اجتماعی وضعیت  46/73درصد پاسخگویان در سطح زیاد و خیلی زیاد و  36/77درصد در سطح کم و
خیلی کم برآورد گردید .وضعیت سالمتی روحی و روانی  23/83پاسخگویان در سطح خیلی کم 28/57 ،درصد در سطح کم،
 9/71در سطح متوسط 14/7 ،در سطح زیاد و  23/19در سطح خیلی زیاد برآورد گردید .وضعیت احساس محرومیت31/42
پاسخگویان در سطح خیلی کم26/8 ،درصد در سطح کم 12/08 ،در سطح متوسط 11/25 ،در سطح زیاد و  18/45در سطح
خیلی زیاد برآورد گردید .در مورد عضویت در گروهها و تشکلها بیشترین فراوانی با (42/91درصد) در سطح زیاد و خیلی زیاد
و کمترین فراوانی با (29/69درصد) در سطح کم و خیلی کم ارزیابی شدند .در مورد متغیر وضعیت سالمتی جسمی بیشترین
فراوانی با (58 /5درصد) در سطح کم و خیلی کم و کمترین فراوانی با (30/4درصد) در سطح زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شدند.
وضعیت سطح سواد  28/20پاسخ گویان در سطح خیلی کم 14/36 ،درصد در سطح کم 31/04 ،در سطح متوسط 9/39 ،در
سطح زیاد و  7/01در سطح خیلی زیاد برآورد گردید.
در مورد وضعیت کارآمدی بیشترین فراوانی با  29/41در سطح متوسط و کمترین فراوانی با 9/11در سطح زیاد ارزیابی
شدند .در مورد وضعیت تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی بیشترین فراوانی با  31/09در سطح متوسط و کمترین فراوانی با
 9/11در سطح زیاد ارزیابی شدند .در مورد امنیت اجتماعی بیشترین فراوانی با 32/06در سطح خیلی کم و کمترین فراوانی با
 8/24در سطح زیاد ارزیابی شدند .در مورد وضعیت فضای اخالق عمومی بیشترین فراوانی با  33/28در سطح متوسط و
کمترین فراوانی با  8/01در سطح زیاد ارزیابی شدند .در مورد وضعیت امید به آینده بیشترین فراوانی با  35/46در سطح
خیلی کم و کمترین فراوانی با  10/93در سطح زیاد ارزیابی شدند .در مورد دسترسی به اعتبارات بیشترین فراوانی با 34/19در
سطح کم و کمترین فراوانی با 6/14در سطح زیاد ارزیابی شدند .وضعیت تاهل  10/25پاسخگویان در سطح خیلی کم،
35/08درصد در سطح کم 37/8 ،در سطح متوسط 9/75 ،در سطح زیاد و  7/12در سطح خیلی زیاد برآورد گردید .وضعیت
منزل مسکونی  36/12پاسخگویان در سطح خیلی کم12/79 ،درصد در سطح کم 36/43 ،در سطح متوسط 5/98 ،در سطح
زیاد و  8/68در سطح خیلی زیاد برآورد گردید .و در نهایت ،در مورد متغیر سن بیشترین فراوانی با 37/8در سطح خیلی کم و
کمترین فراوانی با 6/45در سطح خیلی زیاد ارزیابی شدند .شاخص مرکزی میانگین نشاط اجتماعی روستاهای مورد مطالعه 4
میباشد.

49

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /7شماره  /25بهار 1396

جدول -2درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای موثر بر نشاط اجتماعی روستاییان

کم

خیلی

کم

متوسط

4

پایبندی به ارزشهای دینی

11/93

15/29

13/60

35/86

23/32

6/01

0/46

زیاد

3

احساس عدالت اجتماعی

8/24

16/46

12/31

26/5

36/49

6/09

0/54

زیاد

2

محیط اجتماعی مطلوب

4/15

19/45

10/76

37/63

28/01

6/11

0/76

خیلی

میانگین

انخراف معیار

1

وضعیت امکانات زندگی در روستا

3/20

9/34

20/26

28/50

38/70

6/18

0/55

ردی
ف

متغیر

درصد پاسخ گویان (درصد)

5

میزان درآمد

17/49

13/63

13/71

22/12

33/02

5/84

0/56

6

داشتن همبستگی اجتماعی

14/48

14/27

18/93

20/89

31/43

5/78

0/98

7

میزان رضایت از زندگی

20/11

15/63

14/72

30/09

19/45

5/55

0/84

8

مشارکت در جمع

19/58

21/32

17/96

14/21

27/43

5/51

0/46

9

سالمت روحی و روانی

23/83

28/57

9/71

14/70

23/19

5/40

0/84

10

عدم احساس محرومیت

31/42

26/80

12/08

11/25

18/45

5/22

0/76

11

عضویت در گروهها و تشکلها

29/61

13/30

27/40

17/80

11/89

5/12

0/66

12

داشتن سالمتی جسمی

27/98

30/52

11/09

12/98

17/43

4/85

1/12

13

سطح سواد

28/20

14/36

31/04

9/39

17/01

4/35

0/70

14

میزان کارآمدی

29/40

15/40

29/41

9/11

16/68

4/34

0/92

15

تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی

30/04

15/90

31/09

14/22

8/75

4/22

0/46

16

فضای مناسب اخالق عمومی

31/45

16/08

33/28

8/01

11/18

4/19

0/71

17

داشتن امید به آینده

35/46

33/12

12/51

10/93

7/98

4/08

0/69

18

دسترسی به اعتبارات

12/34

34/19

37/09

6/14

10/24

4/01

0/63

19

وضعیت تاهل

10/25

35/08

37/80

9/75

7/12

3/75

0/92

20

وضعیت منزل مسکونی

36/12

12/79

36/43

5/98

8/68

3/64

0/81

21

سن

37/80

11/02

37/28

7/45

6/45

3/52

0/74

ماخذ:یافتههای پژوهش. 1394 ،

ب) نتایج استنباطی
برای تعیین مهمترین عوامل بهبود نشاط اجتماعی افراد ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل ،از تحلیل عاملی
استفاده شد .محاسبات انجام شده در جدول شماره  3نشان میدهد که جهت تعیین انسجام درونی دادهها برای بهرهگیری از
تکنیک تحلیل عاملی از آزمون KMO1و بارتلت استفاده گردید و در این بخش مقدار KMOبرابر  0/766و نیز آماره بارتلت
برای تعیین عوامل بهبود نشاط اجتماعی روستاییان در منطقه مورد مطالعه نیز برابر با  1/08به دست آمد که در سطح یک
 0/000معنیدار میباشد .بنابر این دادههای موجود برای تحلیل عاملی مناسب تشخیص داده شدند .برای تعیین عوامل از مقدار
ویژه و درصد واریانس استفاده گردید و  4عامل شناسایی شدند که در مجموع ( )78/24درصد از واریانس کل را تبیین میکند.
جدول -3مقدار  KMOو آزمون بارتلت
تحلیل عاملی
عوامل بهبود نشاط اجتماعی روستایی

KMO
0/766

Bartlet Test
1/08

Sig
0/000

ماخذ:یافتههای پژوهش. 1394 ،

.Kaiser-Meyser-Oklin

1
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چرخش عاملها و نامگذاری آنها (تحلیل عاملی عوامل بهبود نشاط اجتماعی در منطقه)
همانطوری که گفته شد در این پژوهش برای تسهیل در تفسیر عاملها و ساده کردن ساختار آنها از چرخش عاملی از
نوع واریماکس استفاده شده است .جدول ( )4چهار عامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه و درصد واریانس را بعد از چرخش
نشان میدهد .همانطوری که مالحظه میشود عامل اول بیشترین سهم (25/98درصد) و عامل ششم کمترین سهم ()15/79
را در تبیین واریانس کل متغیرها دارا میباشد.
جدول  -4عوامل استخراج شده با مقادیر ویژه و درصد واریانس بعد از چرخش
درصد واریانس

درصد تجمعی

عوامل

مقدار ویژه

عامل اول

3/63

25/98

25/98

عامل دوم

2/73

19/53

45/52

عامل سوم

2/36

16/92

62/45

عامل چهارم

2/21

15/79

78/24

ماخذ:یافتههای پژوهش. 1394 ،

هم چنین برای تعیین سطح معنیداری و بیان نقش هر متغیر در عامل مربوط ،در پژوهش حاضر متغیرهایی که بار عاملی
بیش از  0/4داشتند؛ مد نظر قرار گرفتند .نتایج حاصل نشان می دهد که تمام متغیرهای وارد شده ،دارای بار عاملی بیشتر از
 0/4بودهاند .در نهایت ،بر اساس نتابج جدول شماره  ،5متغیرهایی که در هر یک از  4عامل مذکور قرار میگیرند ،عبارتند از:
عامل اول :متغیر مقبولیت اجتماعی باال ،وضعیت امکانات زندگی در روستا ،رضایت از زندگی ،احساس امنیت اجتماعی ،محیط
اجتماعی مطلوب ،فضای مناسب اخالق عمومی و سطح سواد در این عامل قرار دارند .بار عاملی این متغیرها نشان میدهد که
تمامی آنها با این عامل همبستگی مثبت و باالیی دارند که با توجه به متغیرهایی که در این عامل قرار گرفته اند ،عنوان
«رضایتمندی و مطلوبیت و مقبولیت اجتماعی» برای این عامل برگزیده شد .این عامل با توجه به مقدار ویژه آن ( )3/63که از
تمامی عاملهای دیگر بیشتر است ،بیش از  25/98درصد از کل واریانس را تبیین میکند.
عامل دوم :متغیرهای قرار گرفته در این عامل شامل :عضویت در گروهها و تشکلها ،میزان درآمد ،کارآمدی ،دسترسی به
اعتبارات ،وضعیت تاهل ،کیفیت منزل مسکونی ،امید به آینده و تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی میباشند .همانطور که
مالحظه میگردد بار عاملی این متغیرها بین  0/41تا  0/81متغیر است و تمامی متغیرها با عامل دوم همبستگی مثبت دارند .با
توجه به ماهیت متغیرهای تشکیل دهنده ،نام «نشاط اقتصادی و حاکمیت فضای امیدواری» برای این عامل انتخاب گردید .که
با مقدار ویژه ( ،)2/73در مجموع ( )19/53درصد از واریانس کل را تبیین میکند.
عامل سوم :متغیرهای سن ،عدم احساس محرومیت ،پایبندی به ارزشهای دینی و مذهبی و احساس عدالت اجتماعی در این
عامل جای می گیرند که با توجه به ماهیت متغیرهای تاثیر گذار ،عامل سوم تحت عنوان عامل «بهزیستی اجتماعی و تعلقات
مذهبی» نامیده میشود .که این عامل با مقدار ویژه ( ،)2/36در مجموع ( )16/92درصد از واریانس کل را تبیین میکند.
عامل چهارم :متغیرهایی که در این عامل قرار میگیرند ،شامل :سالمتی روحی و روانی ،رضایت از زندگی ،دسترسی به
اعتبارات و سالمتی جسمی میباشد که بر اساس آنها ،عنوان عامل «بهداشت روانی و جسمی» برای این عامل برگزیده شده
است .که این عامل با مقدار ویژه ( ،)2/21در مجموع ( )15/79درصد از واریانس کل را تبیین میکند.
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جدول  -5متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل و بار عاملی بدست آمده از ماتریس دوران یافته
نام عامل

مطلوبیت و مقبولیت
اجتماعی

نشاط اقتصادی و حاکمیت
فضای امیدواری

بهزیستی اجتماعی و تعلقات
مذهبی

بهداشت روانی و ارتقای
میزان برخورداری

متغیرها

بار عاملی

مقبولیت اجتماعی باال

0/75

وضعیت امکانات زندگی در روستا

0/92

احساس امنیت اجتماعی

0/69

محیط اجتماعی مطلوب

0/85

فضای مناسب اخالق عمومی

0/68

سطح سواد

0/82

عضویت در گروهها و تشکل ها

0/55

میزان درآمد

0/81

کارآمدی

0/53

داشتن همبستگی اجتماعی

0/52

وضعیت تاهل

0/41

کیفیت منزل مسکونی

0/49

امید به آینده

0/57

تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی

0/72

سن

0/49

عدم احساس محرومیت

0/74

پاینبدی به ارزش های دینی و مذهبی

0/88

احساس عدالت اجتماعی

0/64

سالمتی روحی و روانی

0/70

رضایت از زندگی

0/72

دسترسی به اعتبارات

0/83

سالمتی جسمی

0/46

مأخذ:یافته های پژوهش. 1393 ،

در نهایت با توجه به نتایج فوق ،عوامل بهبود نشاط اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل در شکل ( )3نشان داده
شده است که بر اساس آن نشاط اجتماعی روستایی با مطلوبیت و مقبولیت اجتماعی ،نشاط اقتصادی و حاکمیت فضای
امیدواری ،بهداشت روانی و ارتقای میزان برخورداری ،بهزیستی اجتماعی و تعلقات مذهبی منطقه مورد مطالعه ارتباط دارد.
مطلوبیت و مقبولیت
اجتماعی
27/6

نشاط اقتصادی و
حاکمیت فضای
امیدواری

عوامل بهبود نشاط
اجتماعی روستایی

بهزیستی اجتماعی و
تعلقات مذهبی
21/4

33/8
بهداشت روانی و ارتقای
میزان برخورداری
نشاط اقتصادی و حاکمیت

30/2

فضای امیدواری

شکل  -3مدل نهایی پژوهش؛ عوامل موثر بر نشاط اجتماعی روستایی و درصد تبیین هریک از آنها ،منبع :یافتههای تحقیق1394 ،
نشاط اقتصادی و حاکمیت
فضای امیدواری
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نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
این مقاله عوامل بهبود نشاط اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل را مورد بحث و بررسی قرار داده است .جهت
شناخت عوامل بهبود نشاط اجتماعی در منطقه مورد مطالعه ( )21شاخص به کار گرفته شد و دادهها با استفاده از مدل تحلیل
عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با توجه به مالک کیسر 4 ،عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک برای عوامل بهبود
نشاط اجتماعی روستایی استخراج شد .پس از چرخش عاملی به روش وریماکس ،متغیرهای مربوط به عوامل بهبود نشاط
اجتماعی در مناطق روستایی در  4عامل طبقهبندی شدند .عامل اول با عنوان «مطلوبیت و مقبولیت اجتماعی» با مقدار ویژه
( )3/63بیش از  25/98درصد از کل واریانس را تبیین کرد .عامل دوم با عنوان «نشاط اقتصادی و حاکمیت فضای امیدواری» با
مقدار ویژه ( )2/73در مجموع ( ) 19/53درصد از واریانس کل را تبیین کرد .عامل سوم با عنوان «بهداشت روانی و ارتقای
میزان برخورداری» با مقدار ویژه ( )2/36در مجموع ( )16/92درصد از کل واریانس را تبیین کرد .عامل چهارم با عنوان
«بهزیستی اجتماعی و تعلقات مذهبی» با مقدار ویژه ( )2/21در مجموع ( )15/79درصد از کل واریانس را تبیین کرد .نتایج
این پژوهش در راستای یافتههای هزارجریبی و آستینآفشان ( )1389الهمان و آرویس( )2006پناهی و دهقانی ( )1391قرار
دارد .عالوه بر این ،نتایج این پژوهش با یافتههای فوردیس ( )2000و صحرائیان و همکاران ( )1389همخوان نیست.
در نهایت با استناد به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود با ارتقای شاخصهای رضایت از زندگی ،شامل افزایش رضایت شغلی
(کاهش نرخ بیکاری ،افزایش امکانات آموزشی و توجه به عوامل مؤثر بر رشد فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی) ،توجه به
عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل ،توجه به فراغت و تفریح جوامع روستایی اردبیل از قبیل
برگزاری کالسهای آموزشی ،هنری ،غنا بخشیدن به محتوای برنامههای رسانهها و وسایل ارتباط جمعی و غیره میتواند
اقدامات سودمندی برای افزایش روحیه نشاط و شادکامی اجتماعات روستایی در منطقه مورد مطالعه قلمداد شود .توصیه
میشود به ارضای نیازهای مادی و معنوی اجتماعات روستاییان شهرستان اردبیل از طریق ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی،
افزایش درآمدهای فردی و عمومی ،تقویت زیرساخت های فیزیکی ،ارائه خدمات اقتصاد محلی ،تنوعبخشی فعالیتهای
اقتصادی ،مبارزه با بیکاری ،اقدام به بازتوزیع درآمد و اشتغال ،حمایت از خالقیت روستاییان و کارآفرینی ،حمایت از بازاریابی و
بازاررسانی به موقع محصوالت کشاورزی توسط دولت ،حمایت دولت از دسترسی به منابع مالی و اعتباری ،در اختیار قرار دادن
نهاده های کشاورزی توسط دولت ،حمایت ویژه دولت از روستاییان در مواقع خشکسالی و بحران ،ارتقای بهرهوری ،اقدام به
تبلیغات مثبت علیه روستاییان ،تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات و اقدامات ترویجی ،توجه به بهداشت عمومی و آموزش،
توجه به تامینهای اجتماعی روستایی ،مبادرت به تقویت زیرساخت اقتصادی ،ارائه خدمات ترویجی ،تخصیص بودجه کافی به
فعالیتهای عمرانی و سایر فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی ،پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی نشاط بخش و
شادیآفرین ،ارائه مشاوره در زمینههای تولید و توزیع و مصرف شهرستان اردبیل اهتمام بیشتری مبذول شود به این خاطر که،
بهزیستی ذهنی و شادکامی ،معلول احساس ارضای نیازهای اساسی و کلی انسان است .نظریه ارضای نیازها عنوان میکند که
به هر میزان تأمین نیازها بیشتر باشد ،افراد نشاط بیشتری دارند .شایسته است که منابع و امکانات به صورت یکسان بین
سکونتگاههای انسانی اعم از خود شهر اردبیل و روستاهای پیرامون توزیع شود به این دلیل که ،جامعه ای که توزیع منابع در
آن عادالنه باشد ،وضعیت رفاهی بهتری نسبت به جامعهای دارد که منابع در آن به شکل ناعادالنه توزیع نمیشود .مطلوب است
به تقویت انسجام اجتماعی جوامع روستایی منطقه مورد مطالعه عنایت بیشتری شود چون که ،مطابق تئوری دورکیم بین
انسجام اجتماعی و ارتقای نشاط رابطه وجود دارد و ایشان معتقد هستند هر چه قدر انسجام اجتماعی تقویت گردد و متعاقب
آن فرد هر چه بیشتر در گروه جذب شده و پیوندهای عمیقتری با گروه داشته باشد ،در نهایت باعث نشاط بیشتر وی میگردد.
توصیه میشود تقویت اعتماد اجتماعی در سرلوحه اقدامات متولیان و مسئوالن برنامه ریزی توسعه روستایی در نواحی روستایی
شهرستان اردبیل قرار گیرد به این خاطر که ،از نظر گیدنز اعتماد اضطراب را کاهش داده و نوعی احساس تداوم و نظم در
رویدادها یا امنیت وجودی را در فرد به وجود میآورد .بنابراین میتوان وجود اعتماد اجتماعی در ایجاد و افزایش نشاط را
تبیین کرد.
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