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فراتحلیل عوامل جامعه شناختی مؤثر با توسعه اجتماعی با تأکید 
  هاي شهري و روستایی در ایران گاه بر نقش سکونت

  

   1محمدرضا حسینیدکتر 
  

  3/12/1400 پذیرش: تاریخ    4/3/1400 :وصول تاریخ
 

  چکیده:
 توسعه با مرتبط شناختی جامعه عوامل فراتحلیل حاضر پژوهش انجام از هدف

 طی در که مرتبط پژوهش 18 تحقیق، تعداد این انجام منظور به .است اجتماعی
 توسعه و اجتماعی عوامل میان ارتباط بررسی هدف با و 1386- 1397 هاي سال

 .شدند بودند، انتخاب رسیده چاپ به علمی ـ پژوهشی مجالت در و انجام اجتماعی
 آماري جوامع در پیمایش ابزار بکارگیري با و پیمایشی روش به منتخب هاي پژوهش
 نخست، مفروضات گام در .اند رسیده انجام به پایا هاي سنجه حسب بر و متفاوت
 اندازه ناهمگنی از حکایت ها یافته .گرفتند قرار بررسی انتشار، مورد خطاي و همگنی

 اندازه ضریب دوم، مرحله در. داشت بررسی مورد مطالعات انتشار سوگیري عدم و ثرا
-نرم دوم نسخه بکارگیري با اجتماعی هاي گاه سکونت متغیر کنندگی تعدیل نقش و اثر

 تأثیر ضریب یا اثر اندازه دادند نشان ها یافته .گرفت قرار ارزیابی مورد CMA افزار
 تفسیري نظام حسب بر که است 451/0 معادل اعیاجتم توسعه بر اجتماعی عوامل
 نظر در با همچنین .شود می ارزیابی باال به رو متوسط حد در تأثیري میزان، این کوهن،
 کسانی براي ضریب کننده، این تعدیل متغیر عنوان به اجتماعی هاي گاه سکونت گرفتن

 و 419/0 تصادفی مدل در اثر است، اندازه شهري آنها اجتماعی هاي گاه سکونت که
 با برابر تصادفی اثر است، اندازه روستایی آنها اجتماعی هاي گاه سکونت که کسانی

 .باشد می معنادار 001/0 سطح در اجتماعی هاي گاه سکونت دو هر که باشد می 524/0
 مورد جغرافیایی مناطق از یک هر براي آمده دست به اثر اندازه به توجه با بنابراین

 در اجتماعی عوامل اثرگذاري میزان کرد که گیري نتیجه توان می گونه این بحث
 اثر اندازه کلی بطور همچنین .است بوده تأثیرگذار بیشتري میزان به روستایی مناطق

  .است 446/0 اجتماعی هاي گاه سکونت دو هر در
  

و  هاي شهري گاه شناختی، توسعه اجتماعی، سکونت فراتحلیل، عوامل جامعه کلیدي: مفاهیم
   روستایی

                                                 
 m.hosseini@abru.ac.ir اهللا بروجردي (ره)، بروجرد، ایران شناسی دانشگاه آیت دانشیار گروه جامعه 1
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  مسأله یانب و دمهمق
هاي انسانی است. در این رابطه سه شک هدف اصلی توسعه، گسترش انتخاببی

افراد  ي گیرند: برابري فرصت براي همهاساسی در درون مفهوم توسعه قرار می ي مؤلفه
ها از نسلی به نسل دیگر و توانمندسازي افراد براي جامعه، پایداري و دوام این فرصت

رئیس  1نفع شدن از این فرآیندها. دادلی سیرزاي و ذيشارکت در فرآیندهاي توسعهم
داند که اي دانشگاه ساکس توسعه را جریانی چند بعدي میاطالعات توسعه ي مؤسسه
گیري متفاوت کل نظام اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را به همراه سازمان و سمت تجدید

ه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی ي وي توسعه عالودارد. به عقیده
هاي نهادي، اجتماعی، اداري و همچنین ایستارها و وجه نظرهاي مردم است. در ساخت

گیرد (ازکیا، توسعه در بسیاري از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می
کاهش فقر، نابرابري، بیکاري و  ). همچنین ازکیا مفهوم توسعه را به معناي1388:25

افزایش ارتباطات، صنعتی شدن، گسترش عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت مدنی تعریف 
  کند.می

عنوان انسان توسعه باید به بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقاي شأن و استعداد آنها به
شود و براي به دست نظر داشته باشد. فرآیند توسعه تنها با همکاري و تعهد آنها عملی می

گونه سیاست توسعه باید با نیازهاي مردم، آن - 1آوردن و حفظ توسعه سه چیز الزم است: 
آنها باید براي مشارکت  -2 ؛مستقیم داشته باشد ي دهند، رابطهها تشخیص میکه خود آن

 -3 ؛طور کامل و فعاالنه ترغیب و توانا شونددر تدوین و اجراي این سیاست، به
وردهاي حاصله باید در قالب بهبود بالفصل و محسوس شرایط زندگی آنها انعکاس دستا

  ).1382:215یابند (باتملی، 
نظران در این زمینه است معتقد است: توسعه در که یکی از صاحب 2مایکل تودارو

دسترسی بیشتر به امکانات  - 1هاي اساسی را پیگیري کند: ي جوامع باید هدفهمه
باال رفتن سطح زندگی با افزایش  - 2 ؛ی چون خوراك، مسکن و بهداشتبخش زندگ تداوم

هاي اقتصادي و ي انتخابگسترش دامنه - 3 ؛ي اشتغال و آموزش بهتردرآمد، ایجاد زمینه
). 26: 1378ها از قید بردگی و وابستگی (تودارو، ها، با رهانیدن آناجتماعی افراد و ملت

اجتماعی را تدارك خدمات  ي ه، توسع3لل متحداي سازمان ماي منطقه مرکز توسعه

                                                 
1 Dudley Sears 
2 Michael Todaro 
3 UNCRD 
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داند و بر بهبود کیفیت زندگی مردمان از راه تأمین اجتماعی مورد نیاز شهروندان می
محلی، ایمنی در  ي هآموزش، کار، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی، اصالحات ارضی، توسع

زنان و کودکان و ... هاي گوناگون جامعه از جمله هاي طبیعی، توجه به بخشبرابر آسیب
  ).1988: 32- 36 اي سازمان ملل متحد،منطقه ي هکند (مرکز توسعتأکید می

امروزه مفهوم توسعه روند متفاوتی را در کشورهاي جهان طی کرده است و در برخی 
ه از کشورها نتایج نامطلوب آن به تخریب محیط زیست و آسیب به منابع طبیعی منجر شد

عنوان یک هدف واال و مهم تعریف شده است. کشور اي دیگر بهاست و در برخی کشوره
هاي جدي در مسیر توسعه بوده و در این گذشته درگیر تالش ي هایران نیز در چند ده

)؛ 1389:30پور، اجتماعی و فرهنگی دست یافته است (جالیی ي هراستا به میزانی از توسع
صورتی که تعداد افراد د کرده است بهو شهرنشینی نیز در این دوران در ایران بسیار رش

گذشته بیش از هفت برابر شده و از اندکی  ي هساکن شهرها در ایران در طول چهار ده
رسیده  1380میلیون نفر در سال  42به بیش از  1335میلیون نفر در سال  6کمتر از 

؛ 1385:218که در همین مدت، جمعیت ایران سه برابر شده است (ربانی،  است در حالی
). این مسائل مانند همین روند در کشورهاي دیگر باعث به 1384:18پور و پیري، خاك

توانند بر کیفیت زندگی محیطی شده که میوجود آمدن مشکالت فراوان اجتماعی و زیست
ریزي توسعه، به دلیل برنامه ي هسال 60افراد تأثیر منفی بگذارند. در ایران با توجه به تجربه 

هاي تاریخی و ساختاري دارند، برنامه ي تصاد نفتی و سایر عوامل دیگر که ریشهاق ي غلبه
ماندگی را در اجتماعات محلی و بخصوص روستایی توسعه نتوانسته است مظاهر عقب

ماندگی فقط به ). البته این مظاهر عقب1388:28زاده و ایزدي جیزان، کاهش دهد (حسن
ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اً برخی استانشود و بعضاجتماعات محلی خالصه نمی

هاي درونی کشور اجتماعی در ایران و ظرفیت ي رسد پرداختن به مسأله توسعهبه نظر می
ها، افزایش مشارکت و اعتماد عمومی و ... از پایدار به دلیل کاهش هزینه ي هبراي توسع

ه آنها به دلیل کاهش امنیت روانی توجهی بطوري که بیاهمیت بسزایی برخوردار است به
رسد، بنابراین پرداختن به مردم و ایجاد مانع براي فرآیند توسعه حتی ضروري به نظر می

اجتماعی در ایران با تأکید بر خاستگاه شهري و روستایی  ي ثر بر توسعهؤعوامل اجتماعی م
  هدفی است که پژوهش حاضر در صدد رسیدن به آن است.
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  ی پژوهشپیشینه تجرب
کمی و هم کیفی انجام  ي توسعه تحقیقات متعددي هم در حوزه ي در رابطه با مقوله

باشد، به نحوي این تحقیقات خصوصاً در علوم اجتماعی بسیار زیاد می ي گرفته است، دامنه
بندي در رابطه با که مخاطبانی که قصد درك این مقوله را دارند، براي رسیدن به یک جمع

شوند، رو میها گاهاً با نوعی سردرگمی روبهبه دلیل تعدد این نوع از پژوهش مفهوم توسعه
اجتماعی محقق  ي لذا در تحقیق حاضر با بررسی تحقیقات انجام گرفته در رابطه با توسعه

اجتماعی برآمده  ي توسعه ي یک مدل توصیفی و تبعیینی در رابطه با مقوله ي در صدد ارائه
وهش تمامی تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش را است، در این بخش از پژ

  ایم.پژوهشی مطرح کرده ي عنوان پیشینه به
  

 اجتماعی ي تلخیص مطالعات انجام شده در رابطه با توسعه :1جدول 

سال  محقق و  ردیف
  انجام تحقیق

 ي جامعه
  هاي پژوهشیافته  آماري

1  

حمدي، 
دوست و  وظیفه

 هنري جعفرپور
)1388(  

گردشگران و 
کارشناسان 
  امور فرهنگی

ثرترین ؤپژوهش توریسم تاریخی ـ فرهنگی م در این
توریسم در جذب گردشگران به شهر همدان عمل 

کرده است. شهر همدان به علت وجود بناهاي با ارزش 
چه بیشتر  تاریخی و قدمت این شهر مستعد رشد هر

  باشدصنعت گردشگري می

بخارایی و   2
  )1393( شربتیان

زنان شهر 
  مشهد

این پژوهش متغیرهاي مشارکت اجتماعی، امنیت 
تسهیالت  ي اجتماعی، خود اشتغالی خانگی، ارائه

سالمت عمومی، روانی و اجتماعی، گسترش خدمات 
فضاهاي فراغتی را  ي اي و افزایش سرانه مشاوره

عنوان عوامل تأثیرگذار در فرآیند توسعه کیفیت  به
  کرده است زندگی زنان جامعه مطرح

جریبی و هزار  3
  )1391( نجفی

گردشگران 
  خارجی

در این پژوهش به نقش رضایت گردشگران بر میزان 
اي در منطقه ي گسترش صنعت گردشگري و توسعه

  نقاط مختلف ایران پرداخته شده است

 روستا و سعدالهی  4
)1395(  

زنان روستایی 
  کرمانشاه

 این پژهش متغیرهاي اعتماد به نفس، میزان
- تحصیالت، تحرك اجتماعی، مشارکت اقتصادي را به

مناطق  ي عنوان متغیرهاي داراي تأثیر مثبت بر توسعه
روستایی و خصوصاً جایگاه زنان مورد بررسی قرار داده 

  است
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سال  محقق و  ردیف
  انجام تحقیق

 ي جامعه
  هاي پژوهشیافته  آماري

  )1397( بیگدلو  5

جوانان 
شهرهاي 

سراوان، سرباز 
  و خاش

هاي این پژوهش حاکی از این است که در سه یافته
ان، سرباز و خاش نقش انسجام شهرستان سراو
پایدار انسانی معنادار بوده و نوع  ي اجتماعی در توسعه

  باشدرابطه مثبت و قوي می

عزیزي و سیدیان   6
  )1395( هاشمی

شهروندان 
  اصفهان

 ي ثر بر توسعهؤبررسی عوامل مپژوهش با هدف 
اقتصادي و اجتماعی در شهر اصفهان به روش 

ه بین متغیرهاي کیفیت پیمایشی انجام گرفته است ک
زندگی، رفاه فردي، برابري قدرت، احساس عدالت 

بینی را اجتماعی و درآمد سرانه بیشترین سهم پیش
  انداجتماعی و اقتصادي داشته ي در رابطه با توسعه

 صدر ارحامی  7
)1392(  

شهروندان 
  شهر اصفهان

دهد که بین مسئولیت هاي این پژوهش نشان مییافته
فرهنگی  ي اد، حقوق فرهنگی افراد، سرمایهفرهنگی افر

فرهنگی رابطه معنادار  ي و مشارکت آنها با توسعه
  وجود دارد

8  

مورج، پورآتشی، 
آخوند زردینی و 

 سوختانلو
)1393(  

روستاییان 
  شهر هویزه

دهد که تحصیالت، میزان هاي تحقیق نشان مییافته
ها، مشارکت اجتماعی، انسجام استفاده از رسانه

 ي راي رابطهاهاي عمرانی دتماعی و رضایت از طرحاج
اجتماعی و مشارکت  ي دار با توسعه مثبت و معنی

  مردمی در آن داردند

9  

اسمعیلی، 
اسداللهی و 

 محسنی تبریزي
)1396(  

شهروندان 
شهر تبریز و 

  باکو

این امر است که تفاوت معنادار  ي دهندهنتایج نشان
جود دارد، بیشترین شهر تبریز و باکو و بین دو کالن

 ي متغیر اثرگذار بر شاخص نوسازي و توسعه در جامعه
شهري تبریز به ترتیب حس مالکیت بر فضاي شهري 

باکو به ترتیب  ي و اعتماد و تعلق اجتماعی و در جامعه
  پایگاه اقتصادي اجتماعی و جنسیت بوده است

  )1386( آرام سام  10

روستاییان 
هاي شهرستان

الشتر، 
و  مینودشت
  ورامین

فرهنگی روستا، وجود  ي ثر بر توسعهؤاز جمله عوامل م
  هاي فعال و از جمله مطبوعات استرسانه

حیدري، رضوانی   11
  )1395( و بدري

سرپرستان 
خانوارهاي 
  روستایی

ترین در این پژوهش عامل اقتصادي به عناون مهم
ثیرگذار بر مشارکت اجتماعی در ایجاد و أعامل ت

  ري روستایی بوده استگردشگ ي توسعه
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سال  محقق و  ردیف
  انجام تحقیق

 ي جامعه
  هاي پژوهشیافته  آماري

12  
درستی، ادیبی 
 سده و ادهمی

)1397(  

شهروندان 
شهرهاي 
  اصفهان

معناداري بین  ي هاي این پژوهش رابطهیافته
اجتماعی، تحصیالت، درآمد، سن  ي متغیرهاي سرمایه

شهري  پایدار ي و مشارکت اجتماعی با سطح توسعه
  در استان اصفهان وجود دارد

 نیاظهیري  13
)1394(  

شهروندان 
شهر 

  بندرعباس

در این پژوهش بین متغیرهاي تحصیالت افراد، 
تحصیالت والدین، احساس امید به زندگی و میزان 

گیري استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نوع جهت
  معنادار وجود دارد ي ارزشی افراد به توسعه رابطه

صادقی و سعیدي   14
  )1393( اقدم

خبرگان 
 ي حوزه

  توسعه

نیافتگی  ثر بر توسعهؤم ي عوامل پنجگانه از میان
اقتصادي، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل 

هاي اول تا پنجم اجتماعی و عوامل مالی در اولویت
  قرار دارند

15  
بابازاده، زارع و 

 سبکتکین
)1396(  

شهروندان 
  مشکین شهر

نقش  در این پژوهش به نقش عوامل اجتماعی خصوصاً
هاي لفهؤپایدار و م ي بر توسعهاجتماعی  ي سرمایه

  اجتماعی آن پرداخته شده است

16  
ربیعی سروندي و 
 صمدي فروشانی

)1397(  

کنان رکا
  شرکت نفت

 ي نتایج تحقیق از ارتباط مثبت و معنادار ابعاد سرمایه
  پایدار داللت دارد ي اجتماعی بر توسعه

مهدوي، علیائی و   17
  )1388( بیگی ایل

مردان و زنان 
یی روستا
 تسرپرس

خانوار بخش 
  کرفتو

نتایج این پژوهش از ارتباط مثبت و معنادار بین 
نیافتگی با متغیرهاي مربوط به عوامل اقتصادي  توسعه

  برقرار است

 افکاريپور  18
)1391(  

شهروندان 
شهرستان 

  شوشتر

دار بین  معنی ي هاي این تحقیق بر رابطهیافته
درآمد، سن  اجتماعی، تحصیالت، ي متغیرهاي سرمایه

پایدار وجود  ي و مشارکت اجتماعی با تمایل به توسعه
  دارد

  
  مبانی نظري پژوهش

ثر بر توسعه چندین عامل در تحقیقات اجتماعی مورد مطالعه ؤدر بحث از عوامل م
 ي قطهنیافتگی و ترین آنها در توسعهعنوان مهماند که از این بین عامل جامعه بهقرار گرفته
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شناختی، عموماً هاي مبتنی بر جامعهی عدم توسعه شناخته شده است. تحلیلمقابل آن یعن
بیابند، به  بندي اجتماعی یک جامعه  سعی دارند تا توسعه و موانع توسعه را در درون صورت

این معنا که آنها باور دارند جوامع به لحاظ دارا بودن ساختارهاي اجتماعی خاص، نهادهاي 
یژه حاکم بر آنها داراي توانایی یا ناتوانی حرکت به سوي توسعه ه و در کل مناسبات وژوی

 ي هدهند تواند، ارائههستند. در این معنا، ساختار اجتماعی یک جامعه یا نهادهاي آن می
شناختی، به  هاي جامعه هایی براي پیشرفت یا موانعی براي پیشرفت باشند. تحلیلفرصت

هاي توسعه هستند و از  و فرصتماندگی  لل عقبها در باب عترین نوع تحلیلنوعی کالن
ماندگی در هم دیگر در باب توسعه و یا علل عقب رو به صورت عمیق با رویکردهاياین

تجربیات بسیار خود، به سنت و تجدد،  ي اند. از طرف دیگر انسان امروز، به واسطه تنیده
ما بر این است که  بنیانیتعهد و تخصص، هویت و رفاه به صورت همزمان نیاز دارد و فرض 

اي اصیل  گیري نظام اسالمی و گفتمان بنیادین آن معطوف به شکل دادن به تجربههتج
وري که در تعرف توسعه و ابعاد بومی است. بنابراین، بسیاري از ام يدر راستاي یک توسعه

عه لزوماً با طور مثال، توسخواهد شد، ذاتی توسعه نیستند. بهها اشاره که در ادامه به آنآن
شدن، گسست از روابط خانوادگی، فروپاشی ها، غربی زدایی از ارزش سم، تقدسسکوالری

عملکردي خود حاکی از یک  ي هاي سنتی همراه نبوده، بلکه توسعه در گستره مرجعیت
هاي  ها و فرصت بشري را با چالش ي جریان مداوم و مستمر است که در طول تاریخ، جامعه

ترین اصطالحات این  رده است. حال با توجه به آنچه که گفته شده مهمفراوان مواجه ک
  گردد. اجتماعی در ادامه تشریح می ي پژوهش یعنی توسعه و مفهوم توسعه

  
  توسعه

از نظر لغوي به معنی بسط یافتن، درك کردن، تکامل و پیشرفت است.  1توسعه ي واژه
هاي اي توضیح برخی از پدیدهمیالدي) بر 14چه این واژه از قرن هشتم هجري ( گر

عنوان یک چارچوب تحلیلی یکن استفاده وسیع از این واژه بهاجتماعی بکار رفته است، ل
ـ 1960هاي براي درك پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه

ها ترین آننکاتی را باید مد نظر داشت که مهم ي شود. در تعریف توسعهمربوط می 1950
اي ارزشی تلقی کرد، ثانیاً آن را جریانی چند بعدي و عبارتند از اینکه؛ اوالً توسعه را مقوله

ن با مفهوم بهبود توجه کرد (ازکیا و غفاري، آپیچیده دانست، ثالثاً به ارتباط و نزدیکی 

                                                 
1 development 
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مفهومی است که از آغاز دوران مدرنیته از سوي  ي ). به همین خاطر توسعه1384:24
ردازان براي کشورهایی که از سطح پائین رشد اجتماعی، اقتصادي و سیاسی پنظریه

و مدلی الگو  ي پردازان از مفهوم توسعه ارائهنظریه ي برخوردار بورند مطرح شد. هدف اولیه
ویژه به سبک کشورهاي غربی بود. با این حال کم کم مفهوم براي حرکت جوامع مختلف به

یک تعریف  ي طوري که ارائههاي متعدد و مبهمی شد؛ بهتوسعه دچار پیچیدگی و تعریف
شرایط  ي جامعه براي آن مشکل شد. در یک تعریف توسعه به بهبود، رشد و گسترش همه

ر رابطه بین دولت و ملت بوجود و ابعاد مادي و معنوي حیات اجتماعی را گویند که د
یاسی، رشد اقتصادي و رفاه آید و شرایط مناسبی را از امنیت، آزادي فردي، مشارکت س می

  ). 1390کند (عنبري، مالی و ... را مهیا می
  

  توسعه اجتماعی
ها و اهداف اقتصادي است و ایده ي تر از توسعهاجتماعی بسیار جامع ي مفهوم توسعه

طور  اجتماعی به ي ها و نیز مفهوم توسعهکند، اما این اهداف و ایدهتري را دنبال میگسترده
ست. ابعاد گوناگون این مفهوم مورد بحث و محل اختالفات است و انشده  دقیق تعریف

اجتماعی بیانگر  ي گیري و فرموله شدن است. توسعههاي آن در حال شکلبعضی از شاخص
گیري توان گفت که بهزیستی قابل اندازهافراد جامعه است و نمی ي بهزیستی همه ي پدیده

د دارند که تا حدي بهزیستی جامعه را نشان هاي کمی وجواست، اما بعضی از شاخص
هاي آماري و ریاضی قابلیت تبدیل به دهند و بعضی از متغیرهاي کیفی نیز با روش می

توسعه و بیانگر  ي اجتماعی یکی از ابعاد اصلی پروسه ي متغیرهاي کمی را دارند. توسعه
اد یکپارچگی و کیفیت سیستم اجتماعی در راستاي دستیابی به عدالت اجتماعی، ایج

ها است (کالنتري، انسجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقاي کیفیت انسان
1377:211 .(  
تر در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد اجتماعی به صورت گسترده ي توسعه

...  جامعه از جمله باال بردن سطح زندگی، فراهم آوردن بهداشت، مسکن، تغذیه، اشتغال و
به معنی مبارزه با فقر  1995اجتماعی در سال  ي ). توسعه1384:47ست (ازکیا و غفاري، ا

 ي نظارت آن بر عهدههاي ملی دولت ي له با فقر به عهدهمطرح شد که مسئولیت اصلی مقاب
ژنو بر رعایت حقوق بشر،  ي المللی گذاشته شده بود. این نظارت در بیانیه اجتماع بین

گذاري در کشورهاي فقیر، تجارت خارجی کشورها، سرمایه بخشودگی بدهی خارجی
هاي توسعه نیز عبارت بودند هاي اجتماعی و نقش بانک جهانی تأکید داشت. شاخصبخش
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از: دسترسی به خدمات آموزشی، درصد جمعیت باسواد، طول عمر، میزان مرگ و میر 
ها، مسکن مناسب، بیمارينامناسب، سطح بهداشت و کنترل  ي نوزادان، سوء تغذیه و تغذیه

انسانی و آن هم در عمل به  ي ترین موضوع از این نظر توسعه... مهم برابري زن و مرد و
هاي اجتماعی تأمین شود گذاريمعنی مقابله با فقر و نابرابري است که باید با سیاست

  ).1384(ازکیا، 
  

  چارچوب نظري پژوهش
شود دید نظري و فکري انجام می ي زاویهاجتماعی با یک  ي هتعریف و تبیین هر پدید

گیرد. بحث توسعه و رویکردها و و هیچ نظریه یا تئوري در خالء فکري شکل نمی
ها و هاي مربوط به آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است؛ چرا که تمامی نظریه نظریه

ه است. از فکري خاصی شکل گرفتهاي توسعه بر اساس یک رویکرد مبتنی بر بستر دیدگاه
توان رو در یک نگاه کلی و جامع رویکردهاي توسعه را به چهار دسته زیر میاین

  بندي کرد: تقسیم
الف) رویکردهاي مبتنی بر رشد که به اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک وابسته است و 
طرفدار رشد اقتصادي بدون توجه به مسائل عدالت اجتماعی، کاهش فقر و یا کاهش فاصله 

  است. طبقاتی
شناختی هاي جامعهب) رویکردهاي مبتنی بر نوسازي (مدرنیزاسیون) که به مکتب

گرا نظر دارد و طرفدار تغییرات ساختاري در راستاي تبدیل جوامع سنتی به جوامع تکامل
  الزامات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي این نوع گذر است. ي نوین با همه

هاي گراي (رادیکال) توسعه که طیفی از دیدگاهج) رویکردهاي مارکسیستی و چپ
سوسیالیستی تا راه رشد غیر  ي مارکسیستی قدیم و جدید، از گذار انقالبی به جامعه

شناسی انتقادي (مکتب هاي امروزین جامعهوابستگی و قرائت ي داري و نظریهسرمایه
  گیرد.فرانکفورت) را در بر می

محور، بر حفظ اي انسانبرالیستی که طرفدار توسعهد) رویکردهاي لیبرالیستی و نئولی
 ي انسانی و توسعه يفشارد و عمدتاً در قالب طرفداري از توسعهمحیط زیست پاي می

  شود.پایدار مطرح می
 ي اند که در حوزهاي گروه اول و چهارم مبتنی بر دیدگاه تعاملیرویکرد توسعه

هاي دوم و ونز سازگاري دارد. در حالی که گروهشناسی بیشتر با نظریات پارتو و پارسجامعه
کنند و عمدتاً در چارچوب سوم دیدگاهی کشمکشی و مبتنی بر تعارض را نمایندگی می
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گرایانه مارکس در اند. دیدگاه کشمکشگرایی قابل طرحشناختی ساختمکتب جامعه
). 1384: 110- 111 اي داشته است (زاهدي،گیري رویکرد گروه دوم اثر تعیین کنندهشکل

توان انقالب صنعتی و اقتصاد سیاسی انواع رویکردهاي توسعه را می ي خاستگاه آغازین همه
توان گفت که آدام اسمیت نخستین اقتصاددان کالسیک انگلستان دانست. در واقع می
توسعه  ي همنتشر شد، نخستین رساله دربار 1776توسعه و کتاب ثروت ملل او که در سال 

 ي عنوان یک رشته و حیطه در داخل حوزهاین حال تردیدي نیست که توسعه بهاست. با 
جوي طلب و رفاههاي اجتماعی و اقتصادي تحولعلوم اجتماعی محصول تفکرات و اندیشه

  ).111قرن بیستم است (همان: 
اند، بیانگر شناختی معاصر مطرح شدههاي جامعهاساساً مباحثی که در نظریه

هاي خاص و هاي اجتماعی و ضرورت فراتر رفتن از نظریهمیان پدیدهپیچیدگی روابط 
شناسی که در هاي اجتماعی است. فرانظریه، فراتحلیل و فراجامعهها در پژوهشتلفیق آن

هایی است. در اند محصول پدیدار شدن چنین نظریهشناسی جدید مطرح شدهجامعه
شناختی و شناختی و معرفتي روشهاشناختی اخیر بازنگري در بنیاننظریات جامعه

ضرورت تلفیق سطوح مختلف واقعیت اجتماعی (خرد ـ کالن، عینی ـ ذهنی) جهت 
  ). 1388:596تر مورد تأکید قرار گرفته است (ریتزر، دستیابی به نتایج علمی جامع

  
  گراییتکامل

وجه شد ها متپردازيآوردهاي علمی نظریهاز قرن هجدهم به بعد انسان به اتکاي ره
حرکت نیست، بلکه همه چیز در طول که نه فقط جهان و آنچه در آن است، ثابت و بی

شود. این آگاهی، آغاز مفهوم تکامل چه به صورت نامرئی و آرام ـ دگرگون می زمان ـ اگر
کرد. فیلسوف فرانسوي ژان باتیست مبتنی بر ثبات را دچار تزلزل می ي بود که نظریه

منسجمی براي تکامل در آن  ي نظریه 1809سی است که در سال ، نخستین ک1المارك
دوره پیشنهاد کرد. او معتقد بود که مکانیسم تکامل در طول زمان بصورت پیشرفت 

هاي مرئی و سپس نباتات و حیوانات بسیار پیچیده و ترین ارگانیسمطبیعت از کوچک
). تأثیرات آثار المارك 1374:88شود (توسلی، انسان را شامل می ي تقریباً کامل، تا مرحله

شناسی در اوایل همین قرن، توان شهرتی را که انسانآنقدر عمیق بود که بدون آن نمی
). فرض 1387:18خصوصاً در کشورهاي آنگلو ساکسون داشته است توجیه نمود (روشه، 

                                                 
1 Jean Batiste De Lamark 
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. یعنی گرایان بر این است که آهنگ تغییرات اجتماعی، آرام، تدریجی و انباشتی استتکامل
ها طول آیند، قرنعبارتی تغییرات اجتماعی به صورت تکاملی و نه انقالبی به وجود میبه

پیچیده و مدرن تبدیل گردد (سو،  ي ساده و بدوي به یک جامعه ي کشد تا یک جامعهمی
است که در چوبی رگرایی مرکب از چهاتوان گفت که تکاملعبارت ساده می). به1380:32

  ).2005:16، 1ناپذیر است (تیتیسویه، پیشرو، تدریجی و برگشتجتماعی یکآن تغییرات ا
  

  کارکردگرایی
گذاران تفکر تمامی بنیان ي از نظر سوابق تاریخی، کارکردگرایی تقریباً از اندیشه

نماید: هر کل اجتماعی مغرب زمین بهره گرفته است. اساس این نظریه بسیار ساده می
اند و حتی اگر هر دو بخش ه نحو خاصی با هم ترکیب شدهمرکب از اجزایی است که ب

کنند یعنی اجزاء و کل دچار تغییر و دگرگونی شوند، باز هم به حفظ و ثبات کل کمک می
هاي کارکردگرایانه در این فرض این گفته بیشتر نظریه ي ). بر پایه1374:211(توسلی، 
شود. این بین اجزاي آن افزوده می اند که با پیشرفت جوامع، پیچیدگی و وابستگیمشترك

توان به اسپنسر نسبت داد که نشان داد جوامع از وضعیتی شناسی را میفرض در جامعه
). یکی 1387:76کنند (دیلینی، نامنسجم و همگن به وضعیتی منسجم و ناهمگن تغییر می

رح متغیرهاي پردازان رویکرد کارکردي ساختاري پارسونز است، او در طترین نظریهاز مهم
رود در کند که از هر فرد انتظار میگیري دوگانه را مطرح میالگویی خود، چهار نوع جهت

هنگام کنش در چهارچوب نظام اجتماعی آن را اجرا کند. به نظر پارسونز در جوامع مدرن 
گرایی، اکتسابی، پراکنده و غیر عاطفی است و گیري الگوها به سمت عامامروزي جهت

گیري عکس آن رابطه را دچار اجتماعی طوري تنظیم شده است که جهت هاينقش
گرایی است که بر ترین ویژگی جوامع مدرن عامکند. به زعم پارسونز مهمبدکارکردي می

اساس قواعد رفتاري و حقوقی و به صورت دموکراتیک تنظیم شده است (پارسونز، 
هاي چندگانه یک گوید میان نظاممیسیبرنتیک  ي ). پارسونز با توسل به نظریه1975:79

گیرد. به نظر وي نظام فرهنگی داراي بیشترین انرژي و اطالعات صورت می ي جامعه مبادله
ترین نظام اجتماعی جامعه میزان اطالعات است و بر همین اساس وي نظام فرهنگی را مهم

  کند.کند که نقش اساسی در تحوالت اجتماعی ایفا میتلقی می
  

                                                 
1 Tettey 
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  پژوهشاسی شنروش
تحقیق حاضر با روش فراتحلیل انجام شده است. در فراتحلیل، مورد مطالعه، 

ي قبلی است. فراتحلیل مقید به رویکرد، روش، مسیر و  ها و یا مطالعات انجام شده پژوهش
یا فن آماري و ترکیبی خاصی نبوده است. از رویکرد پراگماتیستی یا عملگرایانه بسیار 

هاي عینی و  ها، تفاسیر و قضاوت ه کرده و همیشه در انجام ترکیبپذیر استفاد انعطاف
). در پژوهش فراتحلیل، 1389:39کارآمد در عمل است (قاضی طباطبایی و ودادهیر، 

ها را  از تحقیقات در قالب مفاهیم کمی، آن اي  هاي توده ها و یافته محقق با ثبت ویژگی
و نتایج جدید و  ،)1381کند (دالور،  میهاي نیرومند آماري  استفاده از روش ي آماده

کند. روش مذکور خود  هاي نیرومند آماري استخراج می منسجم را با استفاده از روش
تعریف موضوع پژوهش: موضوع پژوهش حاضر بررسی  - 1مرکب از چند مرحله است؛ 

 ؛اجتماعی (متغیر وابسته) است ي ارتباط میان عوامل اجتماعی (متغیر مستقل) و توسعه
آماري  ي موضوع مورد نظر: جامعه ي مند مطالعات انجام شده در زمینه آوري نظام جمع - 2

با  1388- 1398هاي هاي انجام شده در ایران در سال پژوهش ي پژوهش حاضر شامل کلیه
هاي اطالعات علمی جهاد یق حاضر است که در یکی از پایگاهموضوع مشابه تحق

، مرکز اسناد و مدارك 3، بانک اطالعات نشریات کشور2، مجالت تخصص نورمگز1دانشگاهی
مطالعه را  30غربال،  ي ها تا قبل از مرحله... نمایه شده باشند. این پژوهش و 4علمی ایران

گیري  گري و نمونه غربال مطالعات و گزینش مطالعات مناسب: براي غربال - 3شد.  شامل می
ون داشتن هاي اولیه همچ شرایط و مالكسند پژوهشی که حائز  18یاد شده،  ي از جامعه

اند، گزینش و براي  داري و مشخص بودن حجم نمونه بودهضریب همبستگی، سطح معنی
گردآوري اطالعات الزم از هر  - 4ترکیب کمی نتایج و به دست آوردن نتیجه احصاء شدند. 

ل موارد یک از مطالعات: فهرست اطالعاتی که از مطالعات مذکور استخراج شده است شام
آماري)، اطالعات مربوط  ي ها، سال انتشار و جامعه زیر است: اطالعات عمومی (نام نویسنده

 ي به متغیرهاي پژوهش (ضریب همبستگی و سطح معناداري) و حجم نمونه و شیوه
ها، هر یک از مطالعات کدبندي شده و  گیري. در این مرحله عالوه بر گردآوري داده نمونه

: روش اصلی 5اثر ي اندازه ي محاسبه - 5وارد شد.  CMAافزار  دي در نرمبع ي براي مرحله

                                                 
1 SID  
2 Noormags 
3 Magiran 
4 Irandoc 
5 effect size 
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) و r( ها به شاخص پس از تبدیل آماره فراتحلیل مبتنی بر ترکیب نتایج است که معموالً
هاي  گیرد. الزم به ذکر است در این پژوهش، آماره اثر مورد استفاده قرار می ي برآورد اندازه

تبدیل شد. براي تحلیل  rبه شاخص  1کرد هانتر و اشمیتپژوهشی با استفاده از روی
ها نیز ابتدا به بررسی مفروضات فراتحلیل پرداخته شده است، به نحوي که  استنباطی داده

و  4اي بِگ و مزومدار ، همبستگی رتبه3و روش رگرسیونی خطی اگر 2به کمک نمودار قیفی
N  ایمن از خطا به بررسی خطاي انتشار و با آزمونQ  به بررسی ناهمگونی مطالعات

پرداخته شد، سپس با توجه به ناهمگونی بین مطالعات مورد بررسی مدل اثرات تصادفی 
خالصه اطالعات  2اثر به کار گرفته شد. در جدول  ي براي ترکیب نتایج و رسیدن به اندازه

ماعی اجت ي هبین عوامل اجتماعی با توسع ي مربوط به مطالعات مختلف پیرامون رابطه
  نمایش داده شده است.  

  
 ي هآوري شده پیرامون ارتباط میان عوامل اجتماعی و توسع خالصه اطالعات جمع: 2جدول 

 اجتماعی

سال انجام   محقق  ردیف
  تحقیق

حجم 
ضریب   آماري ي جامعه  نمونه

  گیري نمونه  همبستگی

دوست  حمدي، وظیفه  1
گردشگران و کارشناسان   320  1388  و هنري جعفرپور

گیري در نمونه  249/0  ور فرهنگیام
  دسترس

تصادفی ساده   460/0  زنان شهر مشهد  391  1393  بخارایی و شربتیان  2
  ايو خوشه

نمونه در   461/0  گردشگران خارجی  385  1391  جریبی و نجفیهزار  3
  دسترس

  تصادفی ساده  606/0  زنان روستایی کرمانشاه  400  1395  روستا و سعدالهی  4

جوانان شهرهاي سراوان،   272  1397  بیگدلو  5
تصادفی   605/0  سرباز و خاش

  اي طبقه

عزیزي و سیدیان   6
  تصادفی ساده  390/0  شهروندان اصفهان  400  1395  هاشمی

اي چند خوشه  385/0  شهروندان شهر اصفهان  384  1392  صدر ارحامی  7
  ايمرحله

                                                 
1 Hunter & Schmidt 
2 fannel plot 
3 egger,s linear regression method 
4 Begg & Mazumdar Rank Correlation 
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سال انجام   محقق  ردیف
  تحقیق

حجم 
ضریب   آماري ي جامعه  نمونه

  گیري نمونه  همبستگی

8  
مورج، پورآتشی، 
آخوند زردینی و 

  سوختانلو
  تصادفی ساده  248/0  شهر هویزه روستاییان  246  1393

اسمعیلی، اسداللهی و   9
شهروندان شهر تبریز و   876  1396  محسنی تبریزي

گیري نمونه  770/0  باکو
  ايسهمیه

  1181  1386  آرام سام  10
روستاییان 

هاي الشتر،  شهرستان
  مینودشت و ورامین

  تصادفی ساده  403/0

حیدري، رضوانی و   11
خانوارهاي سرپرستان   270  1395  بدري

  تصادفی ساده  247/0  روستایی

درستی، ادیبی سده و   12
شهروندان شهرهاي   384  1397  ادهمی

گیري نمونه  416/0  اصفهان
  ايسهمیه

شهروندان شهر   393  1394  نیاظهیري  13
 اي چندخوشه  200/0  بندرعباس

  ايمرحله

صادقی و سعیدي   14
  ندهدفم  208/0  توسعه ي خبرگان حوزه  10  1393  اقدم

بابازاده، زارع و   15
 اي چندخوشه  297/0  شهروندان مشکین شهر  382  1396  سبکتکین

  ايمرحله

ربیعی سروندي و   16
غیر احتمالی   326/0  کنان شرکت نفترکا  105  1397  صمدي فروشانی

  هدفمند

مهدوي، علیائی و   17
  169  1388  بیگی ایل

مردان و زنان روستایی 
خانوار بخش  تسرپرس

  کرفتو
860/0  

تصادفی 
اي چند خوشه

  ايمرحله

شهروندان شهرستان   220  1391  پورافکاري  18
 اي چندخوشه  416/0  شوشتر

  ايمرحله
  

  پژوهشهاي  یافته
هاي حاصل از محاسبات آماري به ترین یافتهمهم ي در این بخش از پژوهش به ارائه

 هاي پژوهش پرداخته خواهد شد.عمل آمده از داده
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  اي توصیفی ه الف) یافته
هاي برگزیده مبتنی بر یک اثر تفکیکی پژوهش ي در جدول زیر ضمن برآورد اندازه

  مقیاس مشترك، اثرات ترکیبی ثابت و تصادفی کلی نیز مشخص شد.
  

  هاي نمونه خالصه اطالعات مربوط به فراتحلیل بر روي پژوهش :2جدول 

P-Value Z-Value حد پایین  باال حد 
 ي اندازه
 اثر

 ردیف و سالمحقق 

000/0  529/4 349/0 143/0 249/0 
دوست و هنري  حمدي، وظیفه

  1  )1388جعفرپور (

  2  )1393بخارایی و شربتیان ( 460/0 378/0 535/0 796/9 000/0
  3  )1391جریبی و نجفی (هزار 461/0 378/0 536/0 745/9 000/0
  4  )1395روستا و سعدالهی ( 606/0 540/0 665/0 999/13 000/0
  5  )1397بیگدلو ( 605/0 524/0 675/0 497/11 000/0
  6  )1395عزیزي و سیدیان هاشمی ( 309/0 218/0 395/0 365/6 000/0
  7  )1392صدر ارحامی ( 385/0 296/0 467/0 923/7 000/0

000/0 948/3 362/0 127/0 248/0 
مورج، پورآتشی، آخوند زردینی و 

  8  )1393سوختانلو (

000/0 147/30 796/0 742/0 770/0 
اسمعیلی، اسداللهی و محسنی 

  9  )1396تبریزي (

  10  )1386آرام ( سام 403/0 354/0 450/0 663/14 000/0
  11  )1395حیدري، رضوانی و بدري ( 247/0 132/0 356/0 121/4 000/0

000/0 644/8 495/0 330/0 416/0 
سده و ادهمی   درستی، ادیبی

)1397(  12  

  13  )1394نیا (ظهیري 200/0 103/0 293/0 004/4 000/0
  14  )1393صادقی و سعیدي اقدم ( 208/0 - 485/0 741/0 558/0 577/0
  15  )1396بابازاده، زارع و سبکتکین ( 297/0 203/0 386/0 962/5 000/0

001/0 417/3 487/0 143/0 326/0 
ربیعی سروندي و صمدي فروشانی 

)1397(  16  

000/0 664/16 895/0 815/0 860/0 
مهدوي، علیائی و ایل بیگی 

)1388(  17  

  18  )1391پورافکاري ( 416/0 300/0 520/0 524/6 000/0
  اثرات ترکیبی ثابت  471/0  453/0  490/0  000/42  000/0
  اثرات ترکیبی تصادفی  451/0  338/0  550/0  130/7  000/0
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صادقی و  ي مورد بررسی، بجز در مطالعه ي مطالعه 18بر طبق جدول فوق در تمامی 
درصد  95اجتماعی با اطمینان  ي سعیدي اقدم ارتباط میان عوامل اجتماعی با توسعه

مهدوي، علیائی و ي اثر مربوط به مطالعه ي ترین مقدار اندازهمعنادار بوده است و بزرگ
) است. 1394نیا (ي ظهیرياثر مربوط به مطالعه ي ترین اندازهو کوچک ،)1388بیگی ( ایل

  درصد اطمینان معنادار هستند. 99دو اثرات ثابت و اثرات تصادفی در سطح  همچنین هر
  

  هاي استنباطیب) یافته
ترین بایست به بررسی مهمدر گام نخست مطالعات مبتنی بر فراتحلیل، می

هاي صورت گرفته و بررسی هاي این روش پژوهشی یعنی همگن بودن پژوهشفرض پیش
  خطاي انتشار، پرداخته شود.

  
  بررسی مفروضه همگنی مطالعات انجام شده - 1

یکی از مفروضات اصلی فراتحلیل، آزمون همگنی مطالعات است که به منظور برسی 
شود. نتایج حاصل از بررسی این ازمون در جدول به کار گرفته می Qاین مفروضه آزمون 
  ذیل ارائه شده است.

  Qنتایج حاصل از آزمون  :3جدول 

درجه آزادي   )Qمون (مقدار آز  شاخص آماري
)Df(  

 سطح معنی داري
)P-Value(  (I2) I-Squared 

  557/96  000/0  17  826/493  نتایج
  

درصد  99)، با اطمینان P ،826/493=Q>0.001با توجه به نتایج حاصل از آزمون ( 
شود. به بیانی دیگر، معنادار ها تأیید میفرض صفر رد شده و فرض ناهمگنی میان پژوهش

هاي اولیه است؛ اما از اثر پژوهش ي وجود ناهمگنی در اندازه ي هدهندنشان Qخص بودن شا
اثر  ي اثر حساس بوده و با افزایش تعداد اندازه ي آنجا که این شاخص به افزایش تعداد اندازه
شاخص دیگري است که به همین  Iرود، مجذور توان این آزمون براي رد همگنی باال می

درصد  100داراي مقداري از صفر تا  Iگیرد. ضریب مجذور قرار می منظور مورد استفاده
چه مقدار این ضریب  دهد. هراست و در واقع مقدار ناهمگنی را به صورت درصد نشان می

هاي اولیه اثر پژوهش ي ناهمگنی بیشتر اندازه ي هدهندتر باشد، نشاندرصد نزدیک 100به 
درصد از  96د این مطلب است که حدوداً مؤی Iاست. نتایج حاصل از ضریب مجذور 
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ها با مدل آثار ثابت ها مربوط است؛ بنابراین تلفیق آنتغییرات کل مطالعات به ناهمگنی آن
موجه نیست و باید از مدل آثار تصادفی به منظور ترکیب نتایج استفاده کرد. در واقع این 

اجتماعی، به شدت به  ي سعهبین عوامل اجتماعی و تو ي گوید که رابطهآزمون به ما می
گر ها و مشخصات متفاوت است و در این وضعیت باید از متغیرهاي تعدیللحاظ ویژگی

  ها استفاده شود.براي مشخص کردن واریانس و محل این تفاوت
  
  بررسی مفروضه خطاي (تورش) انتشار - 2

از  یکی دیگر از مفروضات اصلی فراتحلیل، مفروضه خطاي انتشار است که ناشی
باشد. از جمله مشکالتی که باعث مخدوش هاي چاپ نشده و انواع خطاها میانتشار پژوهش

شود عدم دسترسی محقق به تمام مطالعاتی است که در شدن اعتبار نتایج فراتحلیل می
اند. به منظور بررسی این مفروضه زمانی خاص در موضوع مورد بررسی انجام شده ي فاصله

ِایمن از  Nاي ِبگ و ِمزومدار و وش رگرسیونی ِاگر، روش همبستگی رتبهاز نمودار قیفی و ر
  خطا استفاده شده است.

  
  نمودار قیفی

ها به منظور بررسی خطاي انتشار، نمودار قیفی است. نمودار ترین روشاز جمله رایج
قیفی مطالعات گردآوري شده به منظور بررسی خطاي انتشار در قسمت زیر ارائه شده 

  است: 
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Funnel Plot of Precision by Fisher's Z

  
  نمودار قیفی مبتنی بر خطاي انتشار :1شکل 



1401بهار  ،3 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  140  

تقارن نسبی مطالعات انجام  ي کنندهنتایج حاصل از نمودار قیفی وارونه تقریباً تداعی
بایست براي این توان انجام داد و میشده است؛ اما قضاوت صریحی در این مورد نمی

آزمون همبستگی ِبگ و  هاي آماري مربوطه (روش رگرسیونی خطی ِاگر ومنظور از آزمون
) بیانگر متقارن بودن H0ایمن از خطا) استفاده شود. در این روش فرض صفر ( Nمزومدار و 

) بیانگر عدم تقارن نمودار قیفی و H1نمودار و عدم سوگیري انتشار و فرض خالف (
  سوگیري انتشار است.

  
  اي ِبگ و ِمزومدارنتایج همبستگی رتبه

 ي اي (تاوکندال) بین اندازهبگ و ِمزومدار، همبستگی رتبهاي ِآزمون همبستگی رتبه
کند. تفسیر این ضریب به این صورت است اثر استاندارد و واریانس این اثرات را مشخص می

اثر و دقت است و انحراف از صفر از  ي که در آن مقدار صفر، دال بر نبود رابطه بین اندازه
رن ناشی از سوگیري انتشار باشد، انتظار این است کند. اگر عدم تقاوجود رابطه حکایت می

تر، خطاي استاندارد بیشتر مشاهده شود. نتایج حاصل از اثر بزرگ ي که در ارتباط با اندازه
بررسی روش همبستگی بگ و مزومدار، به منظور بررسی سوگیري انتشار به شرح جدول 

  ذیل است.
  داريمقدار ضریب کندال و سطح معنا :4جدول 

  داريسطح معنی tau(  z-value( مقدار ضریب کندال  ص آماريشاخ
  45/0  113/0  0196/0  نتایج

  
شده است که با  019/0بر طبق اطالعات جدول فوق، مقدار تائو کندال بی برابر با 

توان اذعان داشت که با وجود اینکه بین اندازه اثر و ) می45/0توجه به مقدار معناداري (
، این رابطه معنادار نیست و فرض صفر مبنی بر متقارن بودن نمودار دقت رابطه وجود دارد

  شود.قیفی و عدم سوگیري انتشار تأیید می
  

  ضریب اندازه اثر
با توجه به اینکه پس از بررسی مفروضات فراتحلیل این نتیجه حاصل شده که باید از 

تفاده شود، بنابراین در اثر اس ي مدل اثر تصادفی به منظور ترکیب نتایج براي گزارش اندازه
  اثر مطالعات انجام شده در مدل تصادفی ارائه شده است. ي جدول ذیل گزارش اندازه
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  اجتماعی در مطالعات مورد بررسی ي عوامل اجتماعی با توسعه ي رابطه :5جدول 
بین عوامل  ي رابطه

 ي اجتماعی و توسعه
  اجتماعی

تعداد 
  مطالعات

 ي اندازه
  )rاثر (

حد 
  پایین

 حد
 z-value p-value  باال

18 451/0  338/0  550/0  130/7  0.000  
  

اثر عوامل اجتماعی  ي گر این مطلب هستند که میانگین اندازهمحاسبات آماري بیان
 451/0مورد پژوهش معادل  ي اجتماعی در نمونه ي (اثرات ترکیبی تصادفی) بر توسعه

اطمینان است، بنابراین باید اذعان  ي برآورد شده در محدوده ي است، از آنجا که اندازه
شود. الزم به ذکر است اجتماعی تأیید می ي داشت که تأثیر عوامل اجتماعی بر توسعه

حاکی از اثر گذاري در حد  1) بر مبناي معیار کوهن451/0اي به دست آمده (برآورد نقطه
اجتماعی مؤثر  ي سعهتواند بر توباشد؛ بنابراین، عوامل اجتماعی در سطح زیادي میزیاد می

  باشد. 
  

  کنندگیبررسی نقش تعدیل
با توجه به نتایج حاصل از ناهمگونی مطالعات و تصدیق مفروضات فراتحلیل سعی بر 

کننده استفاده شود این است که در راستاي مشخص کردن این ناهمگنی از متغیر تعدیل
؛ در این ارتباط تالش تا از این طریق بتوان به تعیین واریانس بین مطالعات پرداخت

هایی هاي پژوهش که باعث ایجاد اثر بزرگ و نیز ویژگیشود تا آن دسته از ویژگی می
شود که علت اندازه اثرهاي کوچک است، نیز مورد سنجش قرار گیرد. در این پژوهش  می

کننده در نظر  عنوان متغیر تعدیل متغیر خاستگاه اجتماعی (شهري یا روستایی بودن) به
  ته شده است.گرف

  
 ي عوامل اجتماعی با توسعه ي هاي اثر ترکیبی مدل اثرات ثابت و تصادفی رابطهاندازه :6جدول 

  اجتماعی به تفکیک خاستگاه اجتماعی

خاستگاه 
  اجتماعی

تعداد 
  اثر ي اندازه

  مدل اثرات تصادفی  مدل اثرات ثابت
 ي اندازه

 z-value p-value  ترکیبی
 ي اندازه

 z-value p-value  ترکیبی

  000/0  436/5  419/0  000/0  661/34  476/0  13  شهري
  000/0  989/3  524/0  000/0  728/23  462/0  5  روستایی

  000/0  693/6  446/0  000/0  000/42  472/0  18  کل

                                                 
1 Cohen 
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هاي اثر ترکیبی مدل اثرات ثابت و تصادفی نتایج مندرج در جدول فوق که اندازه
اجتماعی را به تفکیک خاستگاه  ي ی و توسعهبین عوامل اجتماع ي مربوط به رابطه

دهد، حاکی از این است که در بین کسانی که خاستگاه شهري دارند اجتماعی ارائه می
و کسانی که خاستگاه اجتماعی آنها روستایی است  419/0اثر در مدل تصادفی  ي اندازه

باشد. نادار میمع 001/0ر سطح باشد که هر دو خاستگاه اجتماعی دمی 524/0برابر با 
است. به بیانی دیگر، عوامل  446/0یک از دو گروه  اثر در هر ي طور کلی اندازهچنین بههم

اند تأثیر بیشتري بر اجتماعی در بین کسانی که خاستگاه اجتماعی روستایی داشته
ها نسبت به کسانی که خاستگاه اجتماعی آنها شهري بوده، داشته اجتماعی آن ي توسعه
  است. 

  
  گیريبحث و نتیجه
کند باید به ي اجتماعی تالش میاي که در راستاي دستیابی به توسعههر جامعه

ي اجتماعی را تقویت هاي کمی و کیفی توسعهریزي کند تا بتواند شاخصشکلی برنامه
هاي مثبت و کاهش هاي منفی را تضعیف نماید. گاهی افزایش شاخصکرده و شاخص

گیرد که در این صورت باید با توجه به شرایط ر تعارض قرار میهاي منفی با هم دشاخص
ي اجتماعی مفهومی است که در تر را انتخاب نمود، توسعهزمان و مکان اولویت مهم

جهانی به آن نگریسته شده است. این مفهوم از  ي عنوان یک مسألههاي اخیر به سال
بسیاري براي تحقق آن تالش  هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نهادهايدیدگاه

عنوان راهبرد مناسب براي کمک به هوم در بسیاري از مواقع از آن بهاند. این مفکرده
کشورهاي فقیر و داراي مشکل چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادي یاد شده 
است. در کشور ما سطح توسعه بسیار ناهماهنگ و به قولی نامتوازن بوده است و این 

  توان مشاهده کرد. هماهنگی را در جوامع شهري و روستایی بیشتر مینا
ي اجتماعی، تحلیل و واکاوي آن به با توجه به اهمیت تأثیر عوامل اجتماعی بر توسعه

هاي اخیر بوده و در مطالعات هاي مطالعاتی سالترین حوزهنحوي فزاینده، یکی از مهم
شناختی بررسی و تحلیل شده است.  معهمختلف، این سازه با رویکردهاي مختلف جا

ي اجتماعی هاي توسعهپژوهش حاضر با استفاده از رویکرد ترکیبی، در صدد بررسی مؤلفه
هاي مرور شده در این حوزه است. هدف این مطالعه، پرداختن به سطحی از در پژوهش

با ماهیت  گیري است کهدانش مرتبط با عوامل اجتماعی مختلف و توسعه یک ابزار اندازه
مطالعات انجام شده با  ي آماري پژوهش حاضر، کلیه ي چندبعدي آن منطبق باشد. جامعه
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ي اجتماعی است که در مجالت معتبر علمی ـ پژوهشی موضوع عوامل اجتماعی و توسعه
پژوهش با روش  18اند. در نهایت چاپ شده 1397تا پیان سال  1386هاي در طی سال

ا اهداف پژوهش، بررسی شدند و سپس با روش فراتحلیل و با مند، همسو بمرور نظام
مند نشان داد که ، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مرور نظامCMAافزار استفاده از نرم

پژوهش مورد بررسی، توصیفی ـ تحلیلی بوده است. نتایج فراتحلیل نشان  18 ي روش همه
است که  451/0ي اجتماعی، معادل بر توسعهدهد که اندازه اثر یا تأثیر عوامل اجتماعی می

گر اندازه اثري در سطح بسیار زیاد بر مبناي نظام تفسیر ارائه شده از سوي کوهن، بیان
ن آحاد ي اجتماعی در میاعبارتی متغیر عوامل اجتماعی عاملی مؤثر در توسعهاست. به

 18مطالعه از  6اثر حاصله،  ي چنین در مقایسه با میانگین اندازهشود. همجامعه ارزیابی می
پژوهش نیز اندازه اثري  12اندازه اثري باالتر از ضریب حاصله و  پژوهش مورد بررسی،

مهدوي،  ي ) مربوط به مطالعه860/0اند. باالترین اندازه اثر (تر از آن کسب کردهپایین
تماعی در اج ـ است. محققان در این مطالعه عوامل اقتصادي) 1388بیگی (علیائی و ایل

شان از ضریب هاي مورد استفادهداده و سنجه نیافتگی روستایی را مورد بررسی قرارتوسعه
ها در بررسی ارتباط میان دو متغیر فوق برخوردار بوده است. آن 80/0پایایی باالي 

نیافتگی مناطق روستایی را به کار ترین ابعاد متغیرهاي عوامل اجتماعی و توسعه جامع
نیا ) در مطالعات مذکور مربوط به پژوهش ظهیري200/0اثر ( ي ترین اندازه. پاییناندگرفته

هایی که باالترین هاي توصیفی عوامل اجتماعی در پژوهش) است. ارزیابی شاخص1394(
ي اجتماعی در دهد که میزان تأثیرپذیري توسعهاند، نشان میهمبستگی را به دست داده

تایی دارند باالتر از کسانی است که خاستگاه اجتماعی آنها میان کسانی که خاستگاه روس
حاضر، اندازه اثرهاي مختلف بر  ي هاي مورد توجه در مطالعهباشد. از دیگر یافتهشهري می

اثر براي کسانی که خاستگاه اجتماعی  ي حسب خاستگاه اجتماعی است به نحوي که اندازه
خاستگاه اجتماعی آنها روستایی است برابر با و کسانی که  419/0آنها شهري است برابر با 

هاي پژوهش، براي دستیابی به است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از داده 524/0
بایست تمامی مناطق کشور اعم از شهري یا روستایی به یک شکل و با ي پایدار میتوسعه

دهد یج پژوهش حاضر نشان مییک سطح مورد توجه قرار گیرند، با توجه به آنچه که نتا
گذارند، ي اجتماعی در مناطق روستایی میعوامل اجتماعی مختلف تأثیر بیشتري بر توسعه

این امر است که در صورت توجه بیشتر به این مناطق ما  ي کنندهبنابراین نتایج فوق بیان
ابی به سطح بیشتر آنها خواهیم بود. با توجه به آنچه که گفته شد، دستی ي شاهد توسعه
گیري از اجتماعی چه در مناطق روستایی و چه مناطق شهري مستلزم بهره ي باالي توسعه
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زا در هر کدام از این مناطق است؛ به شکلی که ضمن نهادینه کردن هاي درونظرفیت
هاي مادي و انسانی آن را به حداقل ممکن کاهش داد. با اجتماعی پایدار هزینه ي توسعه

گونه توان اینار اجتماعی متفاوت در مناطق شهري و روستایی در ایران میتوجه به ساخت
روستایی و شهري، با  ي رغم نقاط مشترك زیاد در هر دو جامعهگیري کرد که علینتیجه

اجتماعی در هر کدام از این مناطق تحت تأثیر الزامات خاص  ي این وجود فرآیند توسعه
تأثیرگذاري عوامل اجتماعی بر فرآیند توسعه در مناطق خود قرار دارد، به شکلی که میزان 

تر از مناطق شهري است. در واقع وجود انسجام و همبستگی روستایی به مراتب پر رنگ
اجتماعی پایدار  ي اجتماعی باالتر در مناطق روستایی امکان دستیابی آنها را به توسعه

تواند از طریق افزایش لت میهاي هر منطقه فراهم آورده است. دومتناسب با پتانسیل
هاي شغلی، تضمین امنیت فردي، تأمین آموزش و پرورش، رشد اقتصادي و بسیاري فرصت

شهري و روستایی دست یابد، اما این هدف  ي از اقدامات دیگر به توسعه در هر دو جامعه
هاي غیر دولتی، میسر نخواهد شد مگر از طریق اقدام عمومی، هماهنگی با سازمان

رو به دهاي جامعه که به شکل مدنی فعالیت دارند. از ایناهاي خصوصی و دیگر نهزمانسا
 اجتماعی پایدار پیشنهادات زیر قابل استفاده خواهد بود. ي منظور دستیابی به توسعه

  
  پژوهش پیشنهادات

هاي به اجتماعی در ایران و یافته ي با توجه به مطالعات انجام گرفته در رابطه با توسعه
دست آمده از این تحقیقات، همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر 

اجتماعی خواهد  ي پیشنهادات کارکردي در رابطه با مفهوم توسعه ي محقق در صدد ارائه
  بود.

هاي ارتقاء کیفیت و ظرفیت ساخت اجتماعی، روانی و فرهنگی در ـ تدوین برنامه
  مناطق روستایی.
دن سطح خدمات در مناطق شهري به شکلی که در محالت مختلف قابل ـ فراهم نمو

  دسترس باشد.
  هاي خانگی و کوچک در مناطق روستایی.اشتغالی در مقیاس کارگاهـ ایجاد خود

هاي سالمت همگانی، روانی و ـ اتخاذ مجموعه تدابیر اجرایی الزم براي ارتقاء شاخص
هاي فرهنگی در مناطق سراها و خانهگهایی نظیر فرهناجتماعی شهروندان در مکان

  شهري.
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هاي همگانی در راستاي آمادگی روستاییان جهت شناخت انواع مختلف ـ آموزش
  هاي اجتماعی و پیامدهاي آنها.آسیب

اجتماعی (انسجام، مشارکت و اعتماد) در هر دو منطقه  يهاي سرمایهـ ارتقاء شاخص
  جغرافیایی شهري و روستایی.

هاي مفرح و مندي از برنامهنترل جوامع روستایی و شهري به سمت بهرهـ هدایت و ک
  هاي مدیریتی.هاي جمعی و مجموعه دستگاهرسانه يشاد به وسیله
هاي مراکز دینی و علماي شهري و روستایی در راستاي گیري از پتانسیلـ بهره

اي سعه در هر جامعهتو ي ترین رکن در رابطه با مقولهتقویت بنیان خانواده چرا که مهم
  خانواده و نقش نظارتی والدین در آن است.

ها و نهادهاي دولتی با بدنه جامعه به منظور افزایش ارتباط بین سازمان ي ـ توسعه
  اعتماد بین کارگزاران و مردم.
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  :منابعفهرست 
 ي د بر جامعهروستایی با تأکی ي ). توسعه1384ازکیا، مصطفی و غفاري، غالمرضا (

  روستایی ایران، تهران: نشر نی.
شناسی توسعه، نشر کیهان، چاپ ). جامعه1388ازکیا، مصطفی و غفاري، غالمرضا (

  هشتم.
بررسی و "). 1396اسداللهی، عبدالرحیم و محسنی تبریزي، علیرضا ( ؛اسمعیلی، علی

تبریز از نگاه شهرهاي باکو و اجتماعی در کالن ي شاخص نوسازي و توسعه ي مقایسه
  .1 ي ، شماره12 ي اجتماعی، دوره ي توسعه ي ، فصلنامه"شهروندان

 ي ارتباط سرمایه ي مطالعه"). 1396زارع، بیژن و سبکتکین، قربانعلی ( ؛بابازاده، وحید
هاي اجتماعی آن پایدار و مؤلفه ي اجتماعی و حقوق شهروندي با آگاهی از مفهوم توسعه

، 12 ي اجتماعی، دوره ي توسعه ي ، فصلنامه"دان مشکین شهري)موردي: شهرون ي (مطالعه
  .3 ي شماره

کشاورزي فعالیت  ي ). موسسات کشاورز محور براي توسعه2003باتملی، ترور (
علی کمالی و همکاران، تهران،  ي عرضه و بازاریابی، ترجمه ،ها در امور اعتبارتعاونی

  .47 ي انتشارات روستا و توسعه، شماره
ثر ؤشناختی عوامل مبررسی جامعه"). 1393یی، احمد و شربتیان، محمدحسن (بخارا
 ي هشتم، شماره ي اجتماعی، دوره ي توسعه ي ، فصلنامه"کیفیت زندگی زنان ي بر توسعه

4.  
انسانی پایدار در  ي انسجام اجتماعی و توسعه ي ). بررسی رابطه1397بیگدلو، مهدي (

ي خاش، سراوان و سرباز استان سیستان و مناطق محروم (مورد مطالعه: شهرها
  .3 ي ، شماره12 ي اجتماعی، دوره ي توسعه ي بلوچستان)، فصلنامه

 ي اجتماعی و توسعه ي شناختی بر سرمایهنگرشی جامعه"). 1391پورافکاري، نصراله (
تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر،  ي ، فصلنامه"پایدار در شوشتر

  .17 ي ششم، شمارهسال 
غالمعلی فرجادي،  ي ه). توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجم1378تودارو، مایکل (

  ریزي و توسعه. عالی پژوهش در برنامه ي هنشر موسسس
شناسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ هاي جامعه). نظریه1374توسلی، غالمعباس (

  اول.
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شناسی جامعه ي ، مجله"کژ مدرن ي هایران جامع"). 1389پور، حمیدرضا (جالیی
  ، بهار.1 ي هیازدهم، شمار ي هایران، دور
شناسی اجتماعی شهر و نقش آسیب"). 1384عیسی ( ،پیري علی وپور، براتخاك

 ي ، مجله"هاي اجتماعی و کالبدي شهروندان در کاهش آن (دیدگاهی جغرافیایی)سرمایه
  دوم، تابستان. ي م، شمارهعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال دو

پایدار در  ي هبررسی جایگاه توسع"). 1388زاده، داوود و ایزدي جیزان، اصغر (حسن
  .17 ي علوم اجتماعی، شماره ي ه، نام"اجتماعات روستایی ایران

بررسی تأثیر "). 1388دوست، حسین و هنري جعفرپور، احمد (وظیفه ؛حمدي، کریم
علوم اجتماعی، سال  ي نامه، پژوهش"پایدار شهري همدان ي تاریخی ـ فرهنگی بر توسعه

  اول. ي سوم، شماره
تحلیل عوامل مؤثر بر "). 1395علی ( رضوانی، محمدرضا و بدري، سید ؛حیدري، زهرا

موردي:  ي گردشگري کشاورزي (مطالعه ي ریزي توسعهمشارکت اجتماع محلی در برنامه
دانشگاه گلستان، سال  ي ، فصلنامه"ن)نواحی روستایی بخش مرکزي شهرستان تنکاب

  .21 ي ششم، شماره
تحلیل فرهنگی ـ "). 1397ادیبی سده، مهدي و ادهمی، عبدالرضا (؛ درستی، امیرعلی
 ي ، فصلنامه"پایدار شهري در استان اصفهان ي اجتماعی بر توسعه ي اجتماعی نقش سرمایه

  .4 ي ، شماره12 ي اجتماعی، دوره ي توسعه
انتشارات  :، تهرانروش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی). 1381( علی دالور،

  .ویرایش
بهرنگ صدیقی،  ي شناسی، ترجمههاي کالسیک جامعه). نظریه1387دیلینی، تی (

  وحید طلوعی، تهران، نشر نی، چاپ اول.
شناسی شهري، ویرایش دوم، اصفهان: انتشارات دانشگاه ). جامعه1385ربانی، رسول (

  ن و انتشارات سمت.اصفها
). مطالعه و بررسی اثر 1397ربیعی سروندي، نیما و صمدي فروشانی، مرضیه (

پایدار (سازمان مورد مطالعه: صنعت نفت ایران)،  ي اجتماعی بر توسعه ي هاي سرمایه لفهؤم
  دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی.

بررسی جایگاه اقتصادي ـ اجتماعی زنان "). 1395ریا (روستا، کوروش و سعداللهی، پو
هاي اقتصاد ، پژوهش"روستایی و عوامل مؤثر بر رشد آن (مطالعه موردي: استان کرمانشاه)

  .6 ي روستا، سال سوم، شماره
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منصور وثوقی، تهران، نشر نی، چاپ  ي ). تغییرات اجتماعی، ترجمه1387روشه، گی (
  بیستم.

محسن ثالثی، تهران:  ي شناسی معاصر، ترجمهجامعه ي نظریه ).1388ریتزر، جرج (
  انتشارات علمی.

  توسعه و نابرابري، تهران، انتشارات مازیار، چاپ چهارم. .)1384جواد ( زاهدي، محمد
 ي هاثر انسجام اجتماعی بر توسع"). 1392زبیري، هدي و کریمی موغاري، زهرا (

 ي ههاي رشد و توسع، پژوهش"هاي تالویی)داده بین کشوري با رویکرد ي هاقتصادي (مطالع
  .14 ي هاقتصادي، سال چهارم، شمار

مندي روستاییان از مطبوعات و نقش آن در  هبهر"). 1386اهللا (آرام، عزت سام
  .1 ي ، شماره10روستا و توسعه، سال  ي ، فصلنامه"روستایی ي توسعه

محمود حبیبی مظاهري،  ي ه). تغییرات اجتماعی و توسعه، ترجم1380سو، الوین (
  مطالعات راهبردي. ي تهران: انتشارات پژوهشکده

نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه توسعه"). 1393صادقی، احمد و سعیدي اقدم، مهران (
اي گیري آزمون و خطا و فرآیند تحلیل شبکهخبرگان با استفاده از روش تلفیقی تصمیم

رفت اقتصادي دانشگاه الزهرا (س)، سال دوم، گذاري پیشسیاست ي ه، فصلنام"فازي
  .5 ي هشمار

). بررسی 1387پورافکاري، نصراله و ربانی، رسول ( ؛چشمه، ستارصادقی ده
 ي نامهشناختی موانع اجتماعی فرهنگی توسعه در شهرستان فارسان، پایان جامعه

  کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
فرهنگی در شهر  ي وامل مؤثر بر توسعهبررسی ع"). 1392صدر ارحامی، نفیسه (

علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، سال هفتم،  ي ، فصلنامه"اصفهان
  .4 ي شماره

هاي گیري ارزشی و ارتباط آن با شاخصجهت"). 1394نیا، مصطفی (ظهیري
 ي شماره، 10 ي اجتماعی، دوره ي توسعه ي ، فصلنامه"انسانی در شهر بندرعباس ي توسعه

2.  
 ي ثر بر توسعهؤبررسی عوامل م"). 1395عزیزي، ابوطالب و سیدیان هاشمی، سارا (

علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی  ي ، فصلنامه"اجتماعی و اقتصادي در شهر اصفهان
  اول. ي واحد شوشتر، شماره

ارات شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: انتش). جامعه1390عنبري، موسی (
  سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
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هاي )، فراتحلیل در پژوهش1389( سعید و ودادهیر، حمدقاضی طباطبایی، م
  شناسان. اجتماعی و رفتاري، تهران: جامعه

اطالعات سیاسی ـ  ،"اجتماعی ي مفهوم و معیارهاي توسعه"). 1377کالنتري، خلیل (
  شهریور.، مرداد و 131-132 ي اقتصادي، شماره

 ي هتأثیر حکمرانی خوب بر توسع"). 1394باك، مژده (الدین و بیمکیان، سید نظام
  .2 ي ه، شمار9 ي همدلسازي اقتصادي، دور ي ه، فصلنام"انسانی، یک تحلیل بین کشوري

وامل نقش ع"). 1388بیگی، نوشین (صادق و ایل علیائی، محمد ؛مهدوي، مسعود
شناسی معاصر، سال اول، جامعه ي ، مجله"نیافتگی روستاییاقتصادي ـ اجتماعی در توسعه

  .4 ي شماره
). 1393میرزارضا و سوختانلو، مجتبی ( ،آخوند زردینی ؛پورآتشی، مهتاب ؛مورج، مریم

، تحقیقات اقتصاد و "هاي عمران روستاییثر بر مشارکت مردمی در طرحؤبررسی عوامل م"
 .3 ي ره، شما45 ي کشاورزي ایران، دوره ي توسعه

شناختی عوامل بررسی جامعه"). 1391محمد (جریبی، جعفر و نجفی، ملکـ هزار
، جفرافیا و "گردشگري در ایران (با رویکرد جذب گردشگران خارجی) ي مؤثر بر توسعه

  .3 ي ، شماره23ریزي محیطی، سال برنامه
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Abstract: 
 

The purpose of this study is to meta-analyze Sociological factors.In 
order to conduct this research,18 related studies that were conducted 
during the years 2007-2018 and with the aim of investigating the 
relationship between social factors and social development and were 
published in scientific-research journals, were selected. Selected surveys 
have been conducted by survey method and using survey tools in 
different statistical communities and based on reliable metrics.In the first 
step, the assumptions of homogeneity and publication error were 
examined.Findings indicated heterogeneity of effect size and lack of 
publication bias in the studied studies.In the second stage, the effect size 
coefficient and the moderating role of the social origin variable were 
evaluated using the second version of CMA software.The results showed 
that the magnitude of the effect or coefficient of influence of social 
factors on social development is equal to 0.451, which according to 
Cohen's interpretive system, this amount is considered as an average 
upward effect. Also, considering social origin as a moderating variable, 
this coefficient is for those whose social origin is urban.The size of the 
effect in the random model is 0.419 and those whose social origin is 
rural, the size of the random effect is equal to 0.524, both social origins 
are significant at the level of 0.001 therefore, according to the size of the 
effect obtained for each of the geographical areas under discussion,it can 
be concluded that the impact of social factors in rural areas has been 
more effective. Also, in general, the size of the work in both social 
origins is 0.446. 
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