فصلنامه علمی-پژوهشی
جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)
سال دهم ،شماره  ،1زمستان 1931
صص168-173 :

بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخصهای اقتصادی مناطق
روستایی ،مطالعه موردی :شهرستان اردبیل
وکیل حیدری ساربان

1

دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت مقاله0931/00/01:

تاریخ صدور پذیرش0930/10/10 :

چکیده
هدف این مقاله بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخصهای اقتصادی مناطق روستایی شهرستان اردبیل میباشد .این تحقیق
از نوع کاربردی و به روش تحلیلی-تبیینی میباشد .جهت جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه به روستاییان ساکن در مناطق
روستایی شهرستان اردبیل که جامعه آماری تحقیق را شامل میشود مراجعه شد .که در این بین تعداد کل روستاییان باالی  51سال
شهرستان اردبیل ( )532321نفر برآورد گردید .عالو بر این جهت تعیین جج نمونه روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان
اردبیل از فرمول کوچران استفاد شد و در نهایت جج نمونه تعداد روستاییان ( )282نفر تعیین گردید .روایی صوری پرسشنامه با
کسب نظرات صاجبنظران در دانشگا و کارشناسان اجرایی مربوطه به دست آمد .ه چنین پس از انجام یک مطالعه راهنما و
آزمون پایایی پرسشنامه ضریب کرونباخ آلفا 0/82 ،بدست آمد .در نهایت نتیجه جاصل از آزمون ه بستگی پیرسون نشان داد که
بین متغیرهای تعلق اجتماعی ،انتظام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر ،گرایش به
ارزشهای جمعی و اعتماد اجتماعی  -نهادی با بهبود شاخصهای اقتصادی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل رابطه معنی داری
وجود دارد .در انتها با توجه به تحلیل نتایج ،پیشنهاداتی کاربردی نیز ارائه شد.
واژگان کلیدی :توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،شهرستان اردبیل.
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مقدمه
توسعه اقتصادی سکونتگاههای انسانی امری است دشوار و پیچیده که عوامل متعددی در ایجاد آن موثرند که عبارتند
از :عوامل فرهنگی ،نظام آموزشی ،نظام اداری و مدیریت جامعه ،و لیاقت مدیران در اداره جامعه برای فراهم آوردن
تها و ابتکارات بخش خصوصی ،نظام اقتصادی انباشت سرمایه و ثبات سیاسی
زمینه مساعد برای بروز خالقی 
اقتصادی و قوام ملی و کاردانی و انسجام اجتماعی.
یشود .اهمیت انسجام اجتماعی در توسعه
انسجام اجتماعی ،به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه قلمداد م 
یتوان آن را در شکوفایی اقتصاد تمامی سکونتگاههای
اقتصادی اجتماعات شهری و روستایی به حدی است که م 
انسانی کشورهای توسعه یافته به طور آشکاری مشاهده کرد ( )Vercelli, 2010: 25نیز ،انسجام اجتماعی به عنوان
یشود ،شرط
نوعی از ترتیبات اجتماعی که منجر به تعامل متقابل و یکپارچگی در اجتماعات شهری و روستایی م 
یگردد.
تیابی به توسعه اقتصادی مناطق شهری و روستایی محسوب م 
الزم برای اجرای اصالحات نهادی و منشا دس 
انسجام اجتماعی بیانگر روح اجتماعی در فرآیند توسعه در سکونتگاههای انسانی است و شرط الزم را برای جوامع
یکند تا از حداکثر توان تولیدی خویش استفاده کنند .پر واضح است در اجتماعات
شهری و روستایی فراهم م 
یهای فیزیکی و ذهنی افرد موجب تشکیل
روستایی منسجمتر ،کاهش نوسانهای اقتصادی ،افزایش امنیت دارای 
نهادهای بهتر و محیط سیاسی با ثباتتر ،اثر بخشی بیشتر نهادها و سازمانها ،کیفیت باالتر سیاستهای توسعه و در
نتیجه ،رشد درآمد سرانه و توسعه اقتصادی باالتر م 
یشود ( Heidari-Sareban & Majnouni-Toutakhaneh, 2017:
یکند و بدین طریق به
 .)51اجتماعات روستایی با انسجام بیشتر ،فقیر و غنی را در هزینهها و فواید تغییرات شریک م 
بتر از سکونتگاههای انسانی فاقد انسجام اجتماعی (که هزینهها را بر دوش فقرا تحمیل و فواید را
شکلی مناس 
نصیب ثروتمندان میکند) رفاه را گسترش و فقر را کاهش میدهد (مجنونی توتاخانه و همکاران.) 20 :6931 ،
چندی از نظریهپردازن و اندیشمندان پیرامون پیوند انسجام اجتماعی و توسعه اقتصادی به مناسبات معنادار بین این
دو متغیر دست یافتهاند از آن جمله ،به باور کاستلز (  ) 1387تقویت انسجام اجتماعی معامالت اقتصادی بین
اجتماعات انسانی را تسهیل نموده و به ساکنان آن سکونتگاهها اعم از شهر و روستا در راستای توسعه اقتصادی یاری
صهای اقتصادی در مناطق روستایی تا حدود زیادی بدیهی
یرساند .بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر بهبود شاخ 
م
ینماید و به نحوی قیاسی میتوان گفت که هر چه انسجام اجتماعی بیشتر باشد ،توسعه اقتصادی مناطق روستایی
م
بیشتر خواهد بود (حیدری ساربان ،مجنونی توتاخانه .) 99 :6931 ،بنابراین ،بررسی این رابطه هنگامی ارزش خواهد
یگذارند ،آزمون شوند .و در نهایت
داشت که در حضور متغیرهای مهم دیگر ،که بر کیفیت و کمیت این رابطه تاثیر م 
باید گفت انسجام اجتماعی حاصل انباشت و گسترش سرمایه اجتماعی در طول زمان است که منافع فردی و جمعی
یکند .ایده اساسی نقش انسجام اجتماعی در توسعه اقتصادی ،بر اهمیت نقش مثبت مشارکت افراد روستایی
ایجاد م 
بر بهبود شاخصهای اقتصادی در مناطق روستایی است .در قلب این دیدگاه این ایده وجود دارد که اجتماعات
روستایی با انسجام اجتماعی باالتر ،دارای مزیتهای مهمی در خلق و تداوم نهادهای کارآمد و در نتیجه عملکرد
بهتر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ،به واسطه افزایش و گسترش نرمهای اجتماعی و مدلهای ذهنی مبتنی بر
همکاری و مشارکت در جهت منافع جمعی هستند.
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صهای اقتصادی مناطق روستایی و اثرات انسجام اجتماعی در تقویت این
گفتنی است اطالع از میزان ارتقای شاخ 
شاخصها ،یکی از مهمترین ابزارهای تصمیمگیری است که مسئوالن و مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند .به
صهای
عبارتی جهت مساعدت به توسعه پایدار مناطق روستایی ،لزوم توجه به وضعیت ارتقای و یا افت شاخ 
بناپذیر است و با توجه به این که توسعه اقتصادی
اقتصادی و برنامهریزی بر اساس نوسانات آنها ضروری و اجتنا 
مناطق روستایی به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه همهجانبه روستایی برای برنامهریزی مدیریت توسعه پایدار
روستایی مطرح است ،لذا سهم به سزایی در توسعه پایدار روستایی خواهد داشت ،هم چنین ،در طی چند سال
صهای اقتصادی
گذشته ،در نواحی روستایی شهرستان اردبیل یک سری اتفاقات و مسائلی رخ داده که میزان شاخ 
مناطق روستایی را از منظر افزایش درآمد سرانه ،نرخ اشتغال روستاییان ،میزان استفاده از نهادههای کشاورزی ،عدم
توجه به متنوع شدن فعالیت اقتصادی ،عدم بهرهگیری از خدمات اعتباری ،پایین آمدن میزان بهرهوری محصوالت
یرسد بخشی از این مشکالت به دلیل عدم
کشاورزی و میزان پس انداز و ...تحت شعاع قرار داده است که به نظر م 
یباشد .به این خاطر ،در نوشتار حاضر اثرات
توجه به بعد نهادی توسعه اقتصادی یا همان انسجام اجتماعی پایین م 
یشود .در اینجا با انجام
صهای اقتصادی ساکنان روستایی شهرستان اردبیل بررسی م 
انسجام اجتماعی بر بهبود شاخ 
صهایاقتصادی مناطق روستایی تحلیل
پیمایش از روستاییان شهرستان اردبیل اثرت انسجام اجتماعی بر بهبود شاخ 
یشود .در ادامه ،چارچوب نظری مقاله معرفی خواهد شد .سپس روش تحقیق استفاده شده در این مقاله ،با
م
جزئیات بیشتری توضیح داده خواهد شد و در بخش بعدی ،یافتههای حاصل از پیمایش تحلیل میشوند ،در بخش
پایانی ،نگارنده به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات خواهد پرداخت.
مبانی نظری تحقیق
تیابی به آن قادر نخواهد بود حتی ملیت و
در ضرورت توسعه اقتصادی باید گفت در بلندمدت هیچ ملتی بدون دس 
یحرمتی مصون دارد و سایه حکومتی مستقل،
یتواند شئون ملی خود را از ب 
تمامیت سیاسی خود را حفظ کند و نم 
خوداتکای و همبسته را همواره بر سر خود مستدام دارد .بدون رشد و توسعه اقتصادی ،توسعه مبانی فرهنگ ملی،
گسترش خدمات بهداشتی-درمانی ،اجتماعی و برخورداری از نیروهای دفاعی کارآمد ،امکانپذیر نخواهد بود.
کشوری که از توسعه اقتصادی محروم باشد ،با سپری شدن حتی یک روز ،شکاف ناخوشایند بین انسان و نیازهایش،
قتر خواهد شد و در نتیجه اعتماد متقابل دولت و
انسان و حکومت و انسان و آرمانها و ارزشهایش ،عمیق و عمی 
ملت از بین خواهد رفت .چنین کشوری ،از نظر اقتصادی به طور مداوم از دیگر جوامع عقب میماند و احترام و
یشود
مرتبهاش ،دین و باورها ،فرهنگ و ارزشهایش نزد دیگران از ارزش ساقط و با دیده تحقیر نگریسته م 
(نظرپور) 20 : 1389 ،
تاکنون تعاریف متعددی از توسعه اقتصادی به عمل آمده که عبارتست از :توسعه اقتصادی فرآیند افزایش درآمد
واقعی سرانه یک کشور طی یک دوره بلند مدت ( )Meier, 1970: 7رشد اقتصادی همراه با تحوالت نهادی،
تهای فیزیکی ،اجتماعی و انسانی
تهای تولیدی اعم از ظرفی 
«کارآمد» ()North,2005رشد همراه با افزایش ظرفی 
(ازکیا )81 : 1381 ،تغییرات زندگی اقتصادی در اثر عوامل درون زا با تاکید بر ابداع و ابتکار ( )Joseph, 2009تبدیل
مبانی علمی و فنی تولید از حالت سنتی به حالت مدرن (عظیمی.) 1381 ،
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گروهی از اقتصادانان با نزدیک کردن اقتصاد به جامعهشناسی معتقدند که برای فهم متغیرهای اقتصادی در جامعه باید
نهادها و نهادمندی در آن جامعه را مورد مطالعه قرار داد .اولین اقتصاددانان نهادگرای توسعه ،تورشتاین وبلن و
یمیچل بودهاند .وبلن معتقد بود که قوانین اقتصادی اقتصادانان کالسیک ،مفاهیم عام عاری از زماناند .رفتار
وسل 
اقتصادی انسانها را مانند هر فعالیت انسانی دیگر باید بر حسب زمینه و بستر اجتماعی آن مورد تحلیل قرار داد .وی
شهای فایدهجویانه و لذتخواهانه مخالف بود( .عنبری)59- 96 :0931 ،
جهای رفتار اقتصادی بر اساس گرای 
با استنتا 
بی تردید توسعه اقتصادی ،حاصل رفتارهای خالق انسانها است .افراد جامعه به طور دائمی در جریان طراحی،
یهای خود توسعه را
حهای مختلف مشارکت دارند و با رفتارها و تصمیمگیر 
تامین منابع ،اجرای و ارزیابی طر 
یآفرینند .در حقیقت جمعیتها ،سازمانها و نهادهای مردمی بازیگران اصلی در فرآیند توسعه هستند .بدین ترتیب
م
توجه به ماهیت انسانی مهمترین اصلی است که فرض قواعد و قوانین جهانشمول برای تحلیل توسعهنیافتگی
یبرد .قواعد و قوانین حاکم بر رفتار فردی یا در تعامالت اجتماعی ،آن گونه که
اقتصادهای مختلف را زیر سئوال م 
یهای اندیشمندان اسالمی (شهید مطهری) یا برخی از پیشگامان علوم اجتماعی به ویژه علم اقتصاد
در نظریهپرداز 
مشهود است ،در باورها و اعتقادات ریشه دارد و به عبارتی برگرفته از مدلهای ذهنی آنها است .مدلهای ذهنی در
یدهد و به تبع آنها ،در
اشتراک و تعامل در جامعهای پیچیده ،مدلهای فکری و یا پاردایمهای اجتماعی را شکل م 
ییابد و روابط و
جوامع کنونی ،ساختار نهادی (اعم از قوانین رسمی و غیر رسمی و سازمانهای مختلف) ظهور م 
تعامل در جامعه بشری را شکل میدهد .بدین ترتیب ،برای بررسی ضعف نهادی در کشورهای در حال توسعه ،نقطه
شروع تحلیل ،مدلهای ذهنی مشترک ،رفتارها ،روابط و تعامالت ناشی از آن است (نورث 2004 ،به نقل از ،توسلی
و زبیری )2931 ،اقتصادانان نهادگرای جدید کیفیت نهادهای رسمی و غیررسمی کشورها را به عنوان مهمترین موانع
کهای توسعه پایدار قلمداد میکنند .در این دیدگاه بازار و دولت به مثابه نهادهای اجتماعی هستند که به
و محر 
ینماید.
همراه دیگر نهادها ،کارآیی جامعه را تضمین م 
تها و سلیقهها و تفکرات گوناگون قرار
یکند و در برابر خواس 
انسان موجودی اجتماعی است و در جامعه زندگی م 
یگیرد که گاه ممکن است با دیگران همخوانی نداشته باشد و به عبارتی دیگر جامعه را میتوان شبکه سازمانیافته
م
شها در حال
از گروههای در حال همکاری و تعاون دانست که به شیوهای منطم و منطبق بر مجموعه قوانین و ارز 
انجام کار ویژههای خود هستند و متمایل به تعامل و توازن که در آن همه عناصر گرایش معقوالنهای به سازگاری و
یرسد عنصر اصلی برای تعادل در جامعه ،مفهوم وفاق و انسجام اجتماعی است.
وفاق دارند .بنابر این به نظر م 
شها ،هنجارها ،منافع و مشترکات یا درون ذهنی کردن و ملکه ساختن
انسجام به اتفاق رسیدن در زمینه ارز 
یشود ،است (خلیلی ، 1379 ،ص ) 154 .و نیز به باور سریع القلم
هنجارهایی که درباره آنها کمتر تردید روا م 
( ،)0931انسجام اجتماعی ،به مفهوم ساده و سطحی آن در تمدنهای قدیم بشری نیز ،حضور داشته است .اما انسجام
اجتماعی جدید از وسعت ،پیچیدگی و دامنه وسیع شبکهای برخوردار است.
امیل دورکیم از اولین جامعهشناسانی است که مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده است و
یدهد که
یگوید؛ انسجام وقتی رخ م 
یداند .جاناتان ترنر ،به نقل از دورکیم م 
وجود آن را برای هر جامعهای الزم م 
عواطف افراد به وسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند ،جایی که افراد متصل به جماعت و اجتماعی شده باشند ،جایی
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یشود (اکبری،
یها قانونی تصور م 
که کنشهای تنظیم شده و به وسیله هنجارها هماهنگ شدهاند و جایی که نابرابر 
 ) 17 -81 : 1383انسجام اجتماعی در یک حوزه تعاملی معین شکل و معنا پیدا میکند .دورکیم احساسی را که در
ینامد .از نظر دورکیم عاطفه جمعی عمیق ،بیشتر در مناسک جمعی
یآید ،عاطفه جمعی م 
میدان تعاملی بوجود م 
یآید و بدین نحو موجبات افزایش و تحکیم انسجام اجتماعی
(مثل اعیاد و مراسم ملی و مذهبی و غیره) به وجود م 
یکند( .چلبی ) 22 : 1372 ،بنابراین جوامع مادامی که جمعیت آنها اندک بوده و جوامعی ساده با باورها و
را فراهم م 
ارزشهای محدود و ساده بودند ،انسجام در آنها مکانیکی بوده است ،اما دورکیم معتقد است که جوامع سنتی در
یشوند .مهمترین این عوامل از دورکیم ،پیشرفت
روند تکاملی خود تحتتاثیر عواملی ،تغییراتی را در خود پذیرا م 
تقسیمکار است که باعث تحولی عظیم در این جوامع گشته و در حقیقت به دلیل تقسیمکار است که جامعه سنتی
یگردد .اما در این زمینه که چه
مبتنی بر انسجام مکانیکی به جامعه صنعتی مبتنی بر همبستگی ارگانیکی تبدیل م 
یکند ،دورکیم میگوید «بین تراکم مادی و تراکم اخالقی پیوند نزدیکی وجود
چیزی تقسیم کار را ایجاد و تشدید م 
دارد» او به عناصری چون افزایش تراکم جمعیت ،افزایش و تشکیل شهرنشینی ،تعداد و سرعت راههای ارتباطی و
یترشدن تقسیمکار
حمل و نقل اشاره دارد .دورکیم معتقد است رشد و افزایش تعامالت افراد به پیچیدگی و تخصص 
یروشه از این جریان متحرک عمومی الجرم درجه بسیار باالیی از فرهنگ
یانجامد و به تعبیر گ 
و تراکم اخالقی م 
حاصل خواهد شد و بنابراین همین شدت روابط است که تمدن را در جوامعی میسازد که انسجامش دیگر از نوع
یتوان با اقدام از باال به
ارگانیکی است (منظور و یادی پور ) 150 - 151 : 1387 ،به نظر گیدنز ،انسجام اجتماعی را نم 
لهای
پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین کرد .ما ناچاریم زندگی خود را به شیوهای فعالتر از آنچه در نس 
یای که برگزیدهایم،
یدهیم و عادتهای سبک زندگ 
پیشین درست بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام م 
فعاالنهتر مسئولیت بپذیریم .موضع مسئولیت و یا تعهد در سوسیال دموکراسی قدیم وجود داشت ،اما تا اندازهای
تهای
زیادی غیر فعال بود ،چون در مفهوم تدارک جمعی غرق شده بود ،امروز ما باید تعادل جدیدی بین مسئولی 
فردی و جمعی بیابیم (گیدنز) 43 : 378 1 ،
یدهد مفهوم انسجام اجتماعی تعریف دقیقی ندارد و در کشورهای مختلف و مناطق
واکاوی اسناد و مدارک نشان م 
مختلف معنای متفاوتی برای آن بیان شده است .در کشورهای جهان سوم مفهوم انسجام اجتماعی معادل تجدید،
تغییر و تحول ساختاری م 
یباشد ( )Easterly, 2006فرهنگ جامعهشناسی آلموند کولین ،انسجام اجتماعی را توافق
افکار ،احساسات و اعمالی توصیف م 
یکند که وحدت یک گروه یا جامعه را مشخص میکند ()Peters,2009: 4
تالکوت پارسونز انسجام اجتماعی را در دو نظام «شخصیت» و «نظام اجتماعی» مورد بررسی قرار داده است .پارسونز
در بحث انسجام در نظام شخصیت به مراحل رشد شخصیت و کودک و جامعهپذیری اشاره دارد .به نظر او در هر
یهایی از سوی اجزای نظام برای رسیدن به وضعیت تعادل جدید
مرحله پس از تفکیک و پیدایش تنشها ،سازگار 
یداند که برای ایجاد شرایط الزم برای بقای وضع
یهایی م 
یگیرد .وی انسجام اجتماعی را مجموعه سازگار 
صورت م 
یگیرد تا شرایط الزم برای سیستم به عنوان یک کل پویا فراهم گردد
کیافته تازه توسط دیگر اجزای صورت م 
تفکی 
لدهنده
یشود که در آن ،اجزای تشکی 
(کوهی .) 1382 ،در یک تعریف کلی ،انسجام اجتماعی به وضعیتی اطالق م 
یآورند .به عبارت دیگر ،انسجام
یشوند که یک کل معنادار و موثر را بوجود م 
جامعه ،به گونهای به یکدیگر وصل م 
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یکند افراد ،نهادها ،سازمانها و گروههای مختلف اجرایی در
اجتماعی نوعی از ترتیبات اجتماعی است که تضمین م 
سطوح مختلف ،به اشتراک ذهنی (مدلهای ذهنی مشترک) برسند ،قابلیت همکاری با یکدیگر را داشته باشند ،به
شها و
یهای خویش را بر اساس هو 
قوانین موجود احترام بگذارند ،از امکانات جامعه استفاده کنند و در مقابل توانای 
یهای چندگانه بازشناسی و پرورش داده و در اختیار جامعه قرار دهند ،که به نوبه خود توسعه ظرفیتها و
توانمند 
یهای جامعه را به بار میآورد (زبیری و کریمی موغاری ،2931 ،ص ) 41 .به زعم مالتوس و پانتلیدو ( ) 2004
توانای 
انسجام اجتماعی مبین وضعیت درهمآمیختگی و بههمپیوستگی اقتصادی است که موجبات تعامل متقابل ،حس تعلق
یسازد .به باور ولکوک (  ،) 1999انسجام اجتماعی نقطه مقابل از هم گسیختگی
سرزمینی و وحدت ملی را فراهم م 
اجتماعی است؛ یعنی وضعیتی که نیروهای مختلف به جای تعامل مثبت و سازنده ،نفع شخصی و گروهی خویش را
یتوان در تزلزل نظام
یکنند .وجه فرهنگی از هم گسیختگی اجتماعی را م 
به بهای ضرر طرف مقابل پیگیری م 
شها ،غیر شفافشدن اهداف و خلط مداوم اهداف و ابزار
اخالقی حاکم بر جامعه ،درهم ریختن سلسلهمراتب ارز 
جستجو کرد .نتیجه تضعیف انسجام اجتماعی ،افزایش درگیریها و تنشهای فردی و جمعی ،کاهش مشارکت،
افزایش هزینههای کنترل اجتماعی و به طور کلی افت کارآیی نظام اجتماعی و در نتیجه ،ضعف نهادی است .در
یآورد .گروههای مختلف در چنین
یکند و یا نتایج نامطلوبی را پدید م 
تهای اقتصادی تاثیر نم 
چنین فضایی سیاس 
یها به منظور افزایش منافع ملی ،درگیر تقسیم منافع
یها و جهتگیر 
کشورهایی به جای هماهنگی در تصمیمگیر 
ملی به جای افزایش و رشد آن هستند.
نتری قرار دارد ،کارآفرینها باید هزینههای
یدهد در جوامعی که انسجام اجتماعی در سطح پایی 
مطالعات نشان م 
باالیی را صرف کنترل و نظارت بر فعالیتهای خود کنند و به همین دلیل فرصت اندکی برای نوآوری در محصوالت
و فرآیندهای تولیدی دارند .عالوه بر این هر جا انسجام اجتماعی باال باشد؛ بازارهای رسمی اعتبار که متکی بر
یتواند سرمایهگذاری را تسهیل کند (سلیمانی)661 : 1387 ،
روابط شخصی است ،م 
پیرامون پیوند انسجام اجتماعی با توسعه اقتصادی و اثرات آن باید گفت که توسعه اقتصادی ،حاصل رفتار خالق
انسانها و مشارکت جمعی افراد ،گروهها و طبقات محتلف جامعه در تمام عرصههای اقتصادی و اجتماعی است.
افراد جامعه به طور دائمی در جریان طراحی ،تامین منابع ،اجرا و ارزیابی پروژههای مختلف مشارکت داشته و با
تها ،سازمانها و نهادهای
یآفرییند .به عبارت دیگر ،جمعی 
رفتارها و تصمیمگیرهای خود توسعه اقتصادی را م 
تکنندگان اصلی در فرآیند توسعه اقتصادی هستند .در نتیجه ،متفاوت بودن درجه انسجام اجتماعی،
اجتماعی شرک 
ظرفیت بسیج و قابلیت هماهنگی این گروهها ،عامل مهمی در عملکرد متفاوت این کشورها در راستای خلق نهادهای
یشود( .کریمی موغاری و همکاران ، 1389 ،ص )72- 45 .دین
تیابی به توسعه اقتصادی محسوب م 
کارآمد و دس 
( ) 2003
یگذارد زیرا کارایی اقتصادی را
عدهای از محققان با مطالعه روی  41کشور نشان دادند که اعتماد باال روی رشد اثر م 
با کاهش هزینههای حمل و نقل ،کاهش هزینهها در هنگام بستن قراردادها و کاهش هزینهها در اجرای قراردادها
تها ،کاهش نوسانهای اقتصادی و
یدهد .افزایش انسجام اجتماعی ،باعث کاهش عدم اطمینان در سیاس 
افزایش م 
یشود ،عدم اتالف سرمایهها و نیروها ،کمک به اجرای درست و
یهای فیزیکی و ذهنی افراد م 
افزایش امنیت دارای 
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موثر برنامههای راهبردی دولت ،ارتقای قابلیت همکاری سازمانها ،نهادها و گروههای اجرایی در سطوح مختلف،
شراکت فقیر و غنی در هزینهها و فواید تغییرات ،گسترش رفاه در جامعه ،ارتقای توانایی افراد در مدیریت هزینهها،
تهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،نیل به مدل ذهنی مشترک ،کاهش فقر
بسترسازی جهت استفاده همگان از فرص 
تجویانه ،فزایش
و دسترسی بهتر افراد به تغذیه مناسب ،تقویت پیوندهای اجتماعی ،کاهش غالبیت رفتارهای ران 
لگیری نهادهای عمومی
بهرهوری و امکان دسترسی به درآمدهای باالتر ،کاهش شکاف طبقاتی ،کاهش نابرابری ،شک 
کارآمدتر و در نهایت کارآیی نظام اقتصادی در سکونتگاههای انسانی اعم از شهر و روستا م 
یگرددNorth,2009, ( .
 Toth, 2011Ferroni,2008 ،Toth, 2011, Oxoby ,2009, Eastrly, 2006,کریمی موغاری و همکاران)1931 ،
پیشینیه تحقیق
امین بیدختی و شریفی ( )0931در مقاله خود با عنوان «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی :ارایه یک
الگوی نظری» دریافتند که سرمایه اجتماعی با تاثیر بر توسعه مالی ،سرمایهگذاری ،رشد اقتصادی ،گردش اطالعات و
یتواند نقش بسیار مهمی
جلوگیری از شکست بازار ،انباشت سرمایه انسانی ،نوآوری و کارآفرینی ،کارآیی دولت م 
در وضعیت تولیدی و اقتصادی جوامع داشته باشد .نتایج مطالعات گل شیری اصفهانی و همکاران ( ،) 388 1در
پژوهشی با عنوان «تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان :مطالعه موردی :بخش گندمان ،شهرستان
یدهد .جمعهزاده و همکاران
یدار بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی روستاییان را نشان م 
بروجن» رابطه معن 
( ،)2931پیرامون «بررسی رابطه مصرف رسانهای و انسجام اجتماعی» به ارتباط معنادار بین مصرف رسانهای و
خگویان دست یافتهاند .نتایج مطالعات طالب و همکاران ( ،) 388 1در تحقیقی با عنوان «بررسی
انسجام اجتماعی پاس 
تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان» نشان داده است که هر چه گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر
و نیز میزان تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی نیز در میان روستاییان بیشتر باشد ،میزان مشارکت اجتماعی نیز افزایش
ییابد .همچنین براساس یافتههای این تحقیق هر چقدر میزان نزاعهای دسته جمعی و اختالفات طایفهای و قومی
م
یرود .بنگا و زوبنا (  ) 2010در یافتههای
در بین روستاییان پایین باشد ،میزان مشارکت اجتماعی در میان آنها باالتر م 
خود به این نتیجه رسیدند که تقویت انسجام اجتماعی از طریق مشارکت بهتر روستاییان در دانش و هزینههای
اجرایی کمتر به بهبود شاخصهای اقتصادی در مناطق روستایی منجر میشود .به باور چونگ و همکاران ()7 00 2
لکرد گروهی ،کاهش میزان ترک شغل و مهاجرت از روستا ،کسب مهارتها و دانش جدید از سوی
بهبود عم 
لگیری زمینه انتقال تجارب ،افزایش بهرهوری نیروی کار و
همدیگر ،اهتمام به عضویت در تعاونی روستایی ،شک 
یباشد .به زعم استادر
انگیزش مناسب در گروههای کاری تابعی از تقویت انسجام اجتماعی در مناطق روستایی م 
صهای اقتصادی مناطق روستایی
(  ) 2002بین مشارکت اجتماعی ،تعامل اجتماعی و انتظام اجتماعی با ارتقای شاخ 
یداری وجود دارد .کوارک (  ) 2006در مطالعات خود پیرامون «تاکید بر نقش انسجام اجتماعی در بهبود
رابطه معن 
یکند که هنجارهای تعاونی ،اعتماد میان فردی و
شاخصهای اقتصادی مناطق روستایی» این مساله را مطرح م 
ارتباطات اجتماعی ،کیفیت تعامالت اجتماعی در مناطق روستایی را بهبود بخشیده و در نتیجه به بازدهی بیشتر و
افزایش میزان عملکرد در واحد سطح و کاهش هزینههای معامالت منجر میشود .به باور جفر (  ) 2003بین تقویت
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انسجام اجتماعی در مناطق روستایی با مشارکت افراد روستایی در تمامی زمینههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی و افزایش کارآمدی رابطه مستقیم و معناداری و جود دارد.
روش تحقیق
صهای اقتصادی مناطق روستایی شهرستان اردبیل
هدف این تحقیق بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخ 
یباشد .جهت جمعآوری اطالعات از طریق
یباشد .این تحقیق از نوع کاربردی و به روش تحلیلی-تبیینی م 
م
یشود مراجعه
شنامه به روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل که جامعه آماری تحقیق را شامل م 
پرس 
شد .که در اين بين تعداد کل روستا يي ان باالی  15سال شهرستان اردبیل (  ) 123264نفر برآورد گرديد .عالوه بر اين
جهت تع يي ن حجم نمونه روستا يي ان ساکن در مناطق روستا يي شهرستان اردبیل از فرمول کوچران استفاد شد و در
نهايت حجم نمونه تعداد روستا يي ان ( ) 383نفر تع يي ن گرديد .همانطوری که ذکر آن رفت ابزار اندازهگیری پرسشنامه
شنامه،
یباشد برای امتیازدهی از طیف پنج قسمتی لیکرت استفاده گردید هم چنین از طریق ابزار پرس 
محقق ساخته م 
متغیر بهبود شاخصهای اقتصادی به کمک  62سئوال بسته مورد سنجش قرار گرفت در مرحله امتيازدهي ،از آن جا
که دستهاي از سئواالت در جهت منفي مطرح شدهاند ،با استفاده از نرم افزار  ،SPSSکدگذاري مجدد براي اين دسته
خها در سئواالت با جهت مثبت به صورت =5 :کامال موافقم=4 ،موافقم=3 ،
از سئواالت انجام شد .بنابر اين امتياز پاس 
يباشد .روا يي صوري
نظري ندارم =2 ،مخالفم و  =1کامال مخالفم و در مورد سئواالت منفي عکس اين حالت م 
بنظران در دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه تبریز و کارشناسان اجرایی مربوطه در
شنامه با کسب نظرات صاح 
پرس 
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به دست آمد .همچنین پس از انجام یک مطالعه راهنما و آزمون پایایی
شنامه ضریب کرونباخ آلفا 0/ 83 ،بدست آمد .متغیرهای مستقل این تحقیق شامل مولفههای انسجام اجتماعی
پرس 
(شامل تعلق اجتماعی ،انتظام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر،
صهای
میزان نزاع دسته جمعی ،گرایش به ارزشهای اجتماعی و اعتماد اجتماعی-نهادی) و متغیر وابسته شامل شاخ 
یباشد .برای تبیین این فرضیه که بین انسجام اجتماعی و ارتقای
اقتصادی روستاییان ساکن شهرستان اردبیل م 
یداری وجود دارد ،ابتدا به منظور نمایش
شاخصهای اقتصادی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل رابطه معن 
تبندی و برای سهولت تشریح مدل 15 ،متغیر موثر بر بهبود شاخصهای
چگونگی مراحل انجام ارزیابی و اولوی 
اقتصادی  383افراد روستایی از طریق فرمول کوکران به صورت تصادفی انتخاب گردید .برای تعیین وزن شاخصها
ضمن استفاده از تجربیات جهانی ،از دیدگاه  15نفر از کارشناسان بخش توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی
تبندی دهستانها (از منظر بهبود
استان استفاده به عمل آمد .همانطور که جدول  1نشان داده است به منظور اولوی 
شاخصهای اقتصادی) از  15شاخص استفاده شده است.
صهای اقتصادی جوامع روستایی
در نهایت ،در این پژوهش با مطالعه وضعیت مناطق روستایی از منظر بهبود شاخ 
تهای شغلی ،افزایش بهرهوری ،رشد
در نهايت  15شاخص انتخاب شدند که بدین شرح اند :ایجاد فرص 
سرمایهگذاری ،رضایتمندی از کار و فعالیت ،میزان بهکارگیری نهادههای مدرن کشاورزی ،ضریب تنوع شغلی ،میزان
کشاورزان دارای پوشش بیمه محصوالت ،سرانه تراکتور و کمباین به زمین ،کل پسانداز حاصل از فعالیت کشاورزی
سانداز واقعی ،وضعیت امنیت غذایی ،میزان یکپارچهسازی اراضی کشاورزی ،توسعه کاربریهای صنعتی و
و میزان پ 
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نکننده انسجام اجتماعی ،پرسشنامهای برای
صهای تبیی 
تجاری و توزیع بهینه کاال و خدمات .برای تعیین شاخ 
مولفههای انسجام اجتماعی بر اساس طیف لیکرت طراحی شد و به گردآوری اطالعات به منظور تعیین میزان
انسجام اجتماعی روستاییان اقدام گردید.
صهای اقتصادی نمونه مورد مطالعه به تفکيک دهستانهاي شهرستان اردبیل
جدول ( :)1ميزان بهبود شاخ 

ایجاد فرصتهای شغلی

افزایش بهره وری

رشد سرمایه گذاری

رضایتمندی از کار و فعالیت

میزان به کار گیری نهادههای مدرن کشاورزی

ضریب تنوع شغلی

کشاورزان دارای پوشش بیمه محصوالت

سرانه تراکتور و کمباین به زمین

کل پس انداز حاصل از فعالیت کشاورزی

وضعیت امینت غذایی

میزان یکپارچه سازی اراضی کشاورزی

توسعه کاربری صنعتی و تجاری

توزیع بهنیه کاال و خدمات

میزان پس انداز واقعی

میزان دسترسی به تسهیالت اعتباری

کلخوران

145

155

135

111

88 1

143

185

99

57

142

101

154

122

134

8

دهستان غربی

123

104

87

98

165

122

88

54

43

601

88

164

104

132

65

فوالدلوی جنوبی

84

65

76

88

107

87

58

69

67

55

83

109

83

97

18

دهستان شرقی

185

199

175

167

199

201

122

152

163

174

163

145

98 1

173

209

فوالدلوی شمالی

82

55

65

52

76

71

32

64

38

28

21

08 1

65

82

42

سردابه

164

141

137

157

189

167

164

134

88

167

173

184

137

185

165

بالغلو

135

172

155

92

210

174

134

123

67

157

134

38 1

85

681

173

671

164

641

68 1

98 1

184

641

109

98 1

187

631

199

183

671

185

هیر

164

150

134

122

122

174

134

152

83

125

167

211

109

175

438

ارشق شرقی
آب گرم

76

27

58

58

87

54

44

35

54

45

55

65

22

45

22

سبالن

145

162

155

59

185

164

111

135

59

671

162

199

08 1

199

641

0. 02

0. 07

0. 2

0.
07

0. 04

0.
06

0. 2

0.
01

0.
09

0.
06

0. 04

0. 01

0.
02

0.
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منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

صهای اقتصادی جوامع روستایی شهرستان اردبیل بر اساس فنون نرم تصمیمگیری ،به
پس از انتخاب وضعیت شاخ 
تبندی سطح بهبود شاخصهای اقتصادی
طراحی مدل تحقیق پرداخته شده است .در نهایت به منظور اولوی 
روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل به تفکیک دهستان ،از روش تاپسیس استفاده شده است .در
يگيرد .در اين الگوريتم،
يباشد ،مورد ارزيابي قرار م 
روش تاپسيس ،ماتريس  n× mكه داراي ،mگزينه و  ،nمعيار م 
فرض بر اين است كه مطلوبيت هر شاخص به طور كي نواخت افزايشي (يا كاهشي) است بدان صورت كه بهترين
ارزش موجود از كي

صكننده ايدهآل
شاخص نشاندهنده ايدهآل مثبت بوده و بدترين ارزش موجود از آن مشخ 

منفي براي آن خواهد بود .همچنين شاخصها مستقل از هم هستند .ضمنا فاصله كي

گزينه از ايدهآل مثبت (منفي)

ممكن است بصورت اقليدسي (از توان دوم) و يا بصورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطي (معروف به فواصل
بلو يك ) محاسبه گردد ،كه اين امر بستگي به نرخ تبادل و جايگزيني در بين شاخصها دارد (حیدری ساربان:1931 ،
 .) 42جهت بهرهبرداري از اين تكن كي  ،مراحل زير به اجرا گذاشته ميشود( .پورطاهری)0931 ،
مرحله اول:تش يك ل ماتريس دادهها بر اساس  ،nآلترناتيو و  ،kشاخص.
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مرحله دوم :استاندارد نمودن دادهها و تش يك ل ماتريس استاندارد از طريق رابطه زير:
aij

m

∑a

2
kj

= rij

k =1

 r11 r12 ... r1n 
r

 21 r22 ... r2 n 
 .
. 
Rij = 

. 
 .
 .
. 


rm1 rm 2 ... rmn 

مرحله سوم :تع يي ن وزن هر كي

n

از شاخصها )  (wiبر اساس  . ∑ wi = 1در اين راستا شاخصهاي داراي اهميت
i =1

بيشتر از وزن باالتري نيز برخوردارند.
... wn r1n 
... wn r2 n 
. 

. 
. 

... wn rmn 

w2 r12
w2 r22

w2 rm 2

 w1r11
w r
 1 21
Vij=  .

 .
 .

 w1rm1

مرحله چهارم :تع يي ن فاصله  ،Iامين آلترناتيو از آلترناتيو ايدهآل (باالترين عملكرد هر شاخص)كه آن را با

) (Α
*

يدهند.
نشان م 


Α* = (max vij j ∈ J ), (min vij j ∈ J ' 
i



}

{

*Α* = v1* , v2* ,..., vn

يدهند.
نترين عملكرد هر شاخص) كه آن را با ( ) Αنشان م 
مرحله پنجم :تع يي ن فاصله Iامين آلترناتيو حداقل (پا يي 
−



Α− = (min vij j ∈ J ), (max vij j ∈ J ' 
i
 i


} Α− = {v1− , v2− ,..., vn−

مرحله ششم :تع يي ن معيار فاصلهاي براي آلترناتيو ايده آل ) * (Siو آلترناتيو حداقل ) . (Si−
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n

∑ (v

= *Si

∑ (v

= Si−

*
ij − j

v )2

− v −j ) 2

j =1
n

ij

j =1

مرحله هفتم :تع يي ن ضريبي كه برابر است با فاصله آلترناتيو حداقل )  (Sتقسيم بر مجموع فاصله آلترناتيو حداقل
−
i

يشود.
)  (Si−و فاصله آلترناتيو ايدهآل) * (Siكه آن را با ) * (Ciنشان داده و از رابطه زير محاسبه م 
Si−
*Si− + Si

= *Ci

مرحله هشتم :رتبهبندي آلترناتيوها بر اساس ميزان * . Ciميزان فوق بين صفر و كي ) (0 ≤ Ci* ≤ 1در نوسان است در
اين راستا Ci* =1نشاندهنده باالترين رتبه و Ci* =0نيز نشاندهنده كمترين رتبه است.
یافتهها
پس از تشکیل بانک اطالعات دادهها و پردازش آن ،ابتدا وضعیت شاخصهای اقتصادی افراد روستایی به تفکیک
تبندی گردید که نتایج آن به شرح جدول ( )2نشان داده شده
دهستانهای شهرستان اردبیل به روش تاپسیس اولوی 
است.
0.011
= 0.18
0.011 + 0.049
0.072
= *C4
= 0.57
0.072 + 0.054
0.085
= *C6
= 0.87
0.085 + 0.012
0.043
= *C8
= 0.41
0.043 + 0.061
0.012
*
C10
=
= 0.23
0.012 + 0.039
= *C2

---------------

0.025
= 0.43
0.025 + 0.032
0.042
= *C3
= 0.21
0.042 + 0.15
0.32
= *C5
= 0.87
0.32 + 0.044
0.022
= *C7
= 0.092
0.22 + 0.019
0.18
= *C9
= 0.26
0.18 + 0.51
0.041
*
C11
=
= 0.62
0.041 + 0.025
= *C1

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

پس از تعیین وضعیت شاخصهای اقتصادی به تفکیک دهستانهای شهرستان اردبیل برای تعیین اثرات انسجام
اجتماعی در بهبود شاخصهای اقتصادی به بهرهگیری از ضریب همبستگی پیرسون با توجه به نوع متغیرهای تحقیق
مبادرت گردید .که در این ارتباط ،جدول شماره ( ،)3دو هم بستگی ساده (پیرسون) هر یک از مولفههای انسجام
یشود به جز دو متغیر میزان نزاع
یدهد همان گونه که مشاهده م 
اجتماعی را با شاخصهای اقتصادی نشان م 
دستهجمعی و میزان آشنایی با نهادهای خودیار محلی تمام همبستگ 
یها در سطوح (  )p< 0/ 01معنی دار است.
صهای اقتصادی (  r=0/ 472؛  )p< 0/ 01و
باالترین میزان همبستگی مربوط به رابطه میزان تعامل اجتماعی با شاخ 
صهای اقتصادی ( r=0/631؛  )p< 0/ 01است.
کمترین میزان مربوط به رابطه میزان نزاع دستهجمعی با شاخ 
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جدول  :3ضریب همبستگی بین انسجام اجتماعی و توسعه اقتصادی روستاییان
ضریب همبستگی ()r

متغیر

سطح معناداری ()p

تعلق اجتماعی

0/ 266

0/ 000

انتظام اجتماعی

0/ 335

0/ 001

مشارکت اجتماعی

0/ 358

0/ 000

میزان تعامل اجتماعی

0/ 472

0/ 000

گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر

0/ 427

0/ 000

0/631

0/ 177

گرایش به ارزشهای اجتماعی

0/ 422

0/ 000

میزان آشنایی با نهادهای خودیار محلی

0/ 164

0/ 105

اعتماد اجتماعی-نهادی

0/ 378

0/ 000

میزان نزاع جمعی

منبع :یافتههای پژوهش5931 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
براساس رویکرد نهادگرایان ،یکی از مهمترین دالیل عدم موفقیت اصالحات نهادی در کشورهای فقیر و شکست
شهای فردی و جمعی ،عدم مشارکت جمعی ،باال
یها و تن 
این کشورها در پیشبرد اهداف توسعهای ،وجود درگیر 
بودن هزینههای کنترل اجتماعی ،پایین بودن کارآیی نظام اجتماعی و به طور کلی از هم گسیختگی اجتماعی است.
ضها و تضادهای راهبردی در سطوح مختلف جامعه مواجه هستند .در چنین فضایی،
در نتیجه ،این کشورها با تعار 
سود انتظاری اقدامات فرصت طلبانه باالست .در نتیجه ،هر یک از گروههای متفاوت اجتماعی به دنبال حداکثر کردن
یآیند .به ویژه هنگامی که اقتصاد با یک بحران و یا شوک خارجی مواجه شود ،گروههای اجتماعی
منافع خود بر م 
یرغم تالشهای فردی و وجود ذخایر
یجنگند تا سهم قبلی خود را حفظ کنند .بنابر این عل 
متفاوت با یکدیگر م 
یکنند.
تهای اقتصادی تاثیر نم 
یهای بالقوه ،سیاس 
عظیم و توانمند 
صهای اقتصادی مناطق روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار
نوشتار حاضر نقش انسجام اجتماعی را در بهبود شاخ 
داده است و تحلیل آماری نشان داد که انسجام اجتماعی در بهبود شاخصهای اقتصادی روستاییان شهرستان اردبیل
صهای اقتصادی در اکثر مولفههای انسجام اجتماعی در
تاثیر گذار بوده است .به طوری که همبستگی بهبود شاخ 
قالب فرضیه تحقیق به اثبات رسیده است .با توجه به این که میزان  pمحاسبه شده در تمامی متغیرهای تحقیق به جز
صهای اقتصادی
متغیرهای میزان نزاع دستهجمعی و میزان آشنایی به نهادهای خودیار محلی با متغیر بهبود شاخ 
یتوان استنباط کرد که رابطه بسیار قوی با جهت مثبت میان وضعیت
سطح معناداری کمتر از  0/ 01را نشان داد ،م 
شاخصهای اقتصادی جوامع روستایی شهرستان اردبیل با مولفههای تعلق اجتماعی ،گرایش به انتظام اجتماعی،
میزان تعامل اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر ،گرایش به ارزشهای اجتماعی و
اعتماد اجتماعی-نهادی وجود دارد .دارد نتایج این پژوهش در راستای یافتههای زبیری و کریمی موغاری ()2931؛
لشیری اصفهانی و همکاران () 388 1؛ بنگا و زوبنا (  ،) 2010دینا (  ) 2003و استرلی (  ) 2006مبتنی بر تاثیر انسجام
گ
صهای اقتصادی قرار دارد .در تبیین این رابطه باید گفت انسجام اجتماعی به عنوان وضعیتی
اجتماعی بر بهبود شاخ 
یدهد ،نتیجه
که چگونگی تعامل و به همپیوستگی جوامع و سکونتگاههایی انسانی اعم از شهر و روستا را نشان م 
تعامل پویا و متقابل سرمایه اجتماعی از یک طرف و عدم نابرابری و محرومیت اجتماعی و اقتصادی از طرف دیگر
تهای اقتصادی و
شناخته میشود .با افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش نابرابری و محرومیت در توزیع فرص 

بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود877 ...

یگیرد که در آن تار و پود جامعه روستایی و سایر اجتماعات انسانی از
اجتماعی ،بافت اجتماعی منسجمی شکل م 
ییابد و نهادهای متنوعی را در ارتباط با همکاری و
طریق شبکههای ارتباطی ،هنجارها و اعتماد به هم پیوند م 
هماهنگی میان اعضای جوامع روستایی و شهری و تسهیل حل تعارض میان عالیق و منافع متفاوت ایجاد میکند.
چنین جوامعی اعم از جوامع شهری و روستایی ،به علت مشارکت گسترده مردم در حوزههای متفاوت ،محدود شدن
یها به آحاد جامعه میتواند به محیط اجتماعی و سیاسی با ثبات،
سهم قدرت ،و واگذاری بخشی از تصمیمگیر 
تگزاریها ،توجه بیشتر به برنامهریزی حول محور
یها و سیاس 
نهادهای کارآمد ،هماهنگی و همسویی در تصمیمگیر 
تگاههای انسانی دست یابد.
بهرهوری و کارآیی ،تدبیر شایسته امور و در نهایت رشد و توسعه پایدار سکون 
یشود علل کاهش انسجام اجتماعی در مناطق روستایی و تالش در
در نهایت ،با استناد به نتیجه تحقیق پیشنهاد م 
جهت ارتقای انسجام اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد .و دهستانهایی که انسجام اجتماعی روستاییان آنها در سطح
نتری قرار داد مورد
مطلوبی قرار داد و همچنین دهستانهایی که میزان انسجام اجتماعی روستاییان آنها در سطح پایی 
صهای اقتصادی مناطق
شهایی پیرامون نقش انسجام اجتماعی در بهبود شاخ 
بررسی قرار گیرد .مطالعات و پژوه 
شها
روستایی توسعه یابد .بایستی تمهیداتی صورت گیرد تا اجتماعات روستایی ملزم به رعایت هنجارها و ارز 
گردند و افرادی که برخالف آن رفتار کنند ،با سرزنش و مجازات اجتماعی مواجه شوند تا فرآیند توسعه اقتصادی
مناطق روستایی به ویژه با افزایش میزان بهرهوری و کارآیی روستاییان تسریع و تسهیل گردد .مطلوب است جهت
عتر شاخصهای اقتصادی افراد روستایی ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل مقدمات عمل
ارتقای هر چه سری 
و رفتار اجتماعات روستایی مطابق ارزشها و هنجارهای مقبول جامعه مهیا گردیده و از الگوهای رفتاری مثبت
یباشد که زمینه تحت نظارت قرار
تبعیت گردد البته تحقق این مهم تابعی از توجه و تاکید بر نظارت غیر رسمی م 
گرفتن رفتار افراد روستایی را فراهم میکند .شایسته است آداب و رسوم ،مناسک و شعائر مذهبی و قومی را که
یدهد
صهای اقتصادی نشان م 
موجب افزایش گرایش روستاییان به همدیگر شده و اثرات آن خود را در بهبود شاخ 
تقویت گردد.
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