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چکیده:
ساله در صدد بررسی تطبیقی ي یکاین تحقیق در یک دوره

ي اجتماعی و مفهوم نوسازي در دو کالنشهر تبریز و باکو هاي توسعهشاخص
ي توسعه و نوسازي با تأکید بر باشد. چارچوب نظري این مطالعه نظریهمی

کللند، هیگن و راجرز زي در دیدگاه مکهاي اجتماعی و فرهنگی نوسانظریه
ي آماري تحقیق است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی و جامعه

درآذربایجان و تبریزدر جمهوريساله دو شهر باکو15حاضر افراد باالي 
اي انتخاب گردید. گیري سهمیهنفر با نمونه876بود که 1394ایران در سال 

ي اعتبار آن باالي ساخته و درجهردآوري اطالعات محققسؤالی گ53ابزار 
ي تفاوت معنادار بین دو کالنشهر در تمام دهندهبدست آمد. نتایج نشان80/0

هاي بررسی است. بیشترین متغیر اثرگذار بر شاخص نوسازي و توسعه شاخص
واعتمادوشهريفضايبرمالکیتي شهري تبریز به ترتیب حسدر جامعه

ي باکو به ترتیب ) و در جامعه843/0و769/0بتايضریباجتماعی (باتعلق
) است. 721/0و819/0بتايضریب(بااجتماعی و جنسیتاقتصادي ـپایگاه

هاي اجتماعی آلها و ایدهعوامل فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه با ارزش
اجتماعی و يدهد. توسعههمراه است که اساس و بنیان توسعه را تشکیل می

دوهريتوسعهگذارانسیاستکالنهايسیاستجزوبایستمینوسازي
اي نیز پیشنهاد باشد. در پایان هفت راهکار توسعهباکووتبریزکالنشهر

گردید.
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مسألهیانبومقدمه
همواره موضوع روز محافل اقتصادي يیر، علیرغم اینکه توسعهي اخدر طول چند دهه

يالمللی بوده و نهادهاي متعددي در سطح جهانی براي کمک به توسعهداخلی و بین
گذاران ریزان و سیاستکشورهاي در حال رشد مجهز شده و تالش جدي از سوي برنامه

ه عمل آمده است. وضعیت ماندگی و رسیدن به رشد مطلوب بداخلی براي خروج از عقب
لحاظ پیشرفت کمی چندان عوض ي پیش نه فقط بهاین کشورها نسبت به چند دهه

(دال، تري هم پیدا کرده استبلکه در بسیاري از موارد کیفیت زندگی وضع نامطلوبنشده،
مانده بیش ثابت مانده است و جوامع عقبتوانیم بگوییم اوضاع کم وحداکثر می.)1384
هایی که به نام ریزيافتادگی خارج شوند! در همان حال برنامهاند از مدار عقبنتوانستههنوز 

دو طرف هاي اخیر توسط کارشناسان خارجی یا داخلی یا با مشارکت توسعه در دهه
يرشد اقتصادي و توسعهينیافته اجرا شده، بیشتر متوجهطراحی و در کشورهاي توسعه

يمونتاژ) بوده و توسعهيي صنایع مصرفی و آمادهراه توسعهصنعتی (آن هم بیشتر در 
: 1385؛ سعادت، 1391(ریتزر، اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادي نادیده گرفته شده است

زا و ي درونتواند بنیان یک توسعه). در حالی که رشد اجتماعی و فرهنگی می173- 196
ي ء عوامل بازدارنده و مانع توسعهتوجهی خود جزمولّد را موجب شود یا در صورت بی

).1374زاده، ؛ سیف1394مستمر و پویا باشد (گیدنز، 
(اعم از جهان و ما در این مجموعه، بدون اینکه بخواهیم نقش تأثیر عنصر خارجی

کننده) پیشرفت اقتصادي و اجتماعی وان عامل بازدارنده و (بندرت کمکعناي) را بهمنطقه
خود را بیشتر به عنصر فرهنگ و عوامل اجتماعی مثبت و منفی نادیده بگیریم توجه 

کنیم که بر روند توسعه اثر هایی معطوف میي هنجارها و ارزشزا و مجموعهدرون
.)1375؛ هانتینگتون، 1386(هریسون، کندگذارند یا در مقابل آن سد و مانع ایجاد میمی

ریزان توسعه در . اقتصاددانان و برنامهشودي نامطلوب و نامتوازنی را موجب مییا توسعه
اي، روبرو شدند. در بسیاري از کشورهاي جهان سوم پس از آنکه با مشکالت عدیده

ریزانی که برنامهنظر کردند با این حال هنوز هم تمایلهاي توسعه تجدیدراهبردها و برنامه
ر میان آنها هاي اقتصادي و فنی هستند (و بندرت دنظران رشتهبیشتر از صاحب

شود) به آن است کهشناس اجتماعی دیده میشناس و یا روانشناسی یا مردمجامعه
عنوان مانع توسعه تلقی کنند. به اعتقاد آنان فرهنگی که فرهنگ بومی و سنتی را اساساً به

هاي حاکم بر این نگرش توسعه یعنی آنچه به نتواند خود را با هنجارها و مالك
سان امر بیر شد سازگار کند، باید حذف گردد یا کنار گذاشته شود بدینمدرنیزاسیون تع
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توسعه در عمل و در صورت تحقق فاقد یک زیربناي اجتماعی، فرهنگی ملّی و بومی است و 
خواهد نوعی از تمدن را نه جایگزین بلکه جانشین فرهنگ و تمدن دیگر کند، در حالی می

فکري و فرهنگی هايدهد که سنتژاپن نشان میي اروپا و آمریکا وکه دست کم تجربه
اي در توسعه و تجدید حیات آنها، ایفا کرده است اهمیت و برانگیزانندهملی نقش بسیار با

).1393،(قوام
ها و اساس آنچه گفته شد عوامل فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه با ارزشبر

دهد. توسعه به سعه را تشکیل میهاي اجتماعی همراه است که اساس و بنیان توآلایده
معناي کامل آن نه تنها شامل باال بردن سطح زندگی اقتصادي و نجات از فقر و درماندگی 

هاي فکري روابط اجتماعی، گروهی و نهادها و بنیانيسوادي است، بلکه در برگیرندهو بی
ماعی و منطقی هاي اجتطبقاتی تعلیم و تربیت تولید دانش، ابداعات تکنولوژي حساسیت

هاي ادبی و نظام قضاوت و ... نیز هست.هاي هنري، ظرافتعلمی و مهارت
اي با سطح اقتصادي باال و ظرفیت صنعتی مطلوب در عین حال قدرت اگر جامعه

توان گفت که آن درك و جذب مطالب فکري، هنري، ادبی و اجتماعی را نداشته باشد نمی
اي به سرعت صنعت و تصور کنید که جامعه؛استجامعه به اهداف توسعه دست یافته 

تکنولوژي را خریداري کند. اما اگر این جامعه در چهارچوب یک فرهنگ سنتی بسته که 
حال و آینده، تعادل مطلوب ،معطوف به گذشته است گرفتار باشد و نتواند بین گذشته

عی و اقتصادي از آن توان انتظار پیشرفت در رشد فرهنگی و اجتمابرقرار کند و چگونه می
ها و برافراشتن بناها باشد و اندیشه و داشت، مگر آنکه منظور توسعه تنها سیر کردن شکم

).1383روح و فکر و آزادي انسان و عدالت اجتماعی در آن جایی نداشته باشد (وینر، 
ال آغازین تحقیق حاضر این است که در توسعه دو شهر بزرگ باکو و تبریز عوامل سؤ

اعی و فرهنگی چه جایگاهی دارند، آیا مراد از توسعه در این شهر فقط عامل اقتصادي اجتم
نبه و جاهمهيوساز بوده یا به عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در راستاي توسعهو ساخت

فرهنگی و يچنین در تحقیق حاضر برآنیم تا میزان توسعهپایدار پرداخت شده است. هم
يکو و تبریز را بررسی نمائیم و سعی کنیم به عوامل توسعهاجتماعی دو شهر بزرگ با

فرهنگی و اجتماعی و موانع توسعه در این خصوص دست پیدا کنیم. پس با در نظر گرفتن 
شناختی و تبیین و تفسیر نظري و موارد فوق به نظر محقق پایه و بنیان تحلیل جامعه

مورد بررسی باکو يفرهنگی در جامعهاجتماعی و يعملی از روند، فرایند و ماهیت توسعه
انسانی دیگر را باید از یک سو در شرایط و موقعیت انسان و جامعه يو تبریز و یا هر جامعه
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تر یعنی در بستر سیستماتیک وسیعيمتقابل آنها در مجموعهيو از سوي دیگر رابطه
جهانی مورد مطالعه و بررسی قرار داد.يجامعه

شرایطناهماهنگیوکافینکردنتوجهازتوسعههايطرحازبسیاريناسازگاري
. کندمیثابتراامراینبخوبیگذشتهتجربیات.شودمیناشیتوسعهفرهنگیـاجتماعی

نظاموتاریخفرهنگ،زبان،ازشناختیگونههیچکهمشاورانوکارشناسانازاستفادهبا
هرورسیدخواهدبستبنبهگذشتهونهمچتوسعهامرباشندنداشتهمردماجتماعی

ابترالزمفرهنگیواجتماعیشرایطومقدماتبهتوجهبدونتوسعهریزيبرنامهگونه
باکوشهرهايکهییآنجاازلذا؛)1390،(توسلیداشتخواهدناچیزيتأثیریاماندخواهد

ورشدهايقطبجزءوشوندمیمحسوبایرانوآذربایجانشهرهايکالنعنوانبهتبریزو
هايپتانسیلوهاقابلیتازنیزوآیدمیبشمارـخدماتیوتجاريـصنعتیيعمدهمراکز
يتوسعهمیزانکهطلبدمیبرخوردارند،اجتماعیوفرهنگیيتوسعهجهتباالیی

وفرهنگیيتوسعهموانعوعواملبهوبررسیبزرگشهردواینفرهنگیواجتماعی
شاهدتوسعهدرفرهنگیواجتماعیعواملبهپرداختبدونچونشودپرداختهاعیاجتم
درترافیکحدازبیشتراکممصرف،افزایشبزرگ،شهرهايدرجمعیتيرویهبیتراکم

وخشموعصبیفشارهايافزایشوزیستمحیطسالمتخوردنهمبر،بزرگشهرهاي
وجرائمروزافزونافزایشواجتماعیهايآسیبوروانیواجتماعیبهداشتبودنپائین

نیازهايبهپاسخدرنارساییوکمبوداینهابهبایدهمچنین؛بودخواهیمهابزهکاري
با توجه به خالء تجربی ذکر شده؛ در تحقیق .افزودبایدنیزراجامعهافراداکثریتاساسی

اجتماعی و يتوسعهحاضر سعی خواهد شد تا ضمن مشخص نمودن عوامل و موانع 
فرهنگی و اجتماعی تا حد امکان پیشنهادات و يفرهنگی و همچنین میزان توسعه

کاربردي و تحقیقی در جهت شناخت عوامل و موانع و حل بخشی از ـراهکارهاي علمی
فرهنگی اجتماعی شهرهاي بزرگ باکو و يتوسعهيمشکالت و معضالت موجود در عرصه

الزم ارائه شود. راهبردهاي تبریز و نیز تبیین 

پیشینه پژوهش
اند. هاي اثرگذار بر مشارکت اجتماعی پرداختهؤلفهميمطالعات بسیاري به رابطه

مالحظه 1طور که در جدول ها به شرح زیر آمده و همانترین دسته از این بررسیمهم
بر اساس این این مطالعه نیزيشود متغیرهاي کاربردي بکار رفته در پرسشنامهمی
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هاي مطالعاتی داخل و خارج طراحی و اجرا گردیده است. در مطالعات اسداللهی و پیشینه
) و عفتی 1380نقش شاخص مذهب و مشارکت؛ در بررسی کلدي (،)1392همکاران (

)؛ نیازي 1380)؛ کلدي (1374)؛ محسنی (1377عنبري (ي) درآمد؛ در مطالعه1371(
هاي عفتی ) شاخص محوري جنسیت؛ در بررسی1384الیا () و مرکز آمار استر1380(
يسواد و در چرخهيلفهؤ) م1378)؛ استانداري گلستان (1374)؛ محسنی (1371(

)؛ 1380)؛ کلدي (1374محسنی (يآموزش رسمی رسمی قرار گرفتن؛ در نتایج مطالعه
سن يلفهؤ) م1384ها ()؛ مرکز آمار استرالیا؛ مطالعات هلندي1380نیازي (
)؛ مرکز مطالعات و 1382)؛ توسلی (1377کنندگان و در مطالعات عنبري (مشارکت

هاي اثرگذار و ) محل سکونت جغرافیایی به عناون شاخص1374ریزي شهري (برنامه
هاي بینی سطح مشارکت شهروندان لحاظ گردیده است. در بررسی بانکمحوري در پیش

بین دیگري شامل: تین مجموعه متغیرهاي پیشایرانی و اليمقاالت چاپ شدهينمایه
غیرهايدر سازمانعضویت، تأهلوضعیت، و ساختار جامعهتیوضع، سکونتي سابقه
اجتماعیاعتماداز خود و زندگی و پاداش و رضایتکسبی، مردمهايتشکلودولتی

تأکیدبانوسازيوتوسعهينظریهبا استفاده از1در مجموع در جدول اند. محور توجه بوده
راجرز و سایر وهیگنکللند،مکدیدگاهدرنوسازيفرهنگیواجتماعیهاينظریهبر

ترین ي اجتماعی، مفاهیم کاربردي استخراج شده از آنها با عنوان مهمپردازان توسعهنظریه
) MSD1ي اجتماعی، بین (شاخص نوسازي و توسعهمتغیرهاي اصلی بررسی با متغیر پیش

مده است.آ

مطالعاتیيهاي نظري مرتبط با آنها و پیشینهمتغیرهاي اصلی بررسی و دیدگاه:1جدول 
مطالعاتیيپیشینههاي نظريدیدگاهمتغیر اصلی بررسی

)1371)؛ عفتی (1380کلدي (هانتینگتونولیپستدرآمد

ولیپست، هانتینگتون، لرنرسواد و آموزش
میلبراث

)؛ 1374نی ()؛ محس1371عفتی (
)1378استانداري گلستان (

تبارعلويولیپستجنسیت
)؛ کلدي1374)؛ محسنی (1377عنبري (

)؛ مرکز آمار استرالیا1380)؛ نیازي (1380(
)1384(

)1378()؛ استانداري گلستان1371عفتی (لیپستشغل

1 Modernity & Social Development
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مطالعاتیيپیشینههاي نظريدیدگاهمتغیر اصلی بررسی

تبارعلويولیپستسن
)؛ نیازي 1380)؛ کلدي (1374محسنی (

آمار استرالیا؛ مطالعات )؛ مرکز1380(
)1384(هاهلندي

لیپست، راجرز، سومبارت، محل سکونت
توسلیولرنر

)؛ مرکز 1382)؛ توسلی (1377عنبري (
)1374ریزي شهري (مطالعات و برنامه

)1380کلدي (لیپستسکونتيسابقه

وضعیت و ساختار 
اسملسرولیپست، وینرجامعه

)؛1376)؛ محمدي (1376نظري (
)؛ مرکز آمار استرالیا1382زاده (دیانتی

)1384(

؛ )1374(محسنی؛ )1380(کلديلیپستهلأوضعیت ت
)1378استانداري گلستان (

هاي عضویت در سازمان
دولتی و غیر
ي مردمیهاتشکل

لیپست، سومبارت، اسملسر،
هانتینگتون، نلسون، میل 

پور، گی لرنر و ملکبراث،
مازلووروشه

)؛1382(زادهدیانتی؛)1374(محسنی
کمیسیون بانوان ؛)1380(بحرینی و امینی

)1379(وزارت کشور

)1374(محسنیرابرت دالوهومنزکسب پاداش و رضایت

تنام، فوکویاما، گروتائرت، پااعتماد اجتماعی
...وهیوجاستون،

و2001()؛ استون و هیوج1381(پورملک
2002(

تعارض فرهنگی بین 
)1381(پورملکپورملکو مردمدولت

)1392اسدالهی (دورکیمولرنر، هابرماسمشارکتمذهب و 

نیازي؛)1376(نظري؛)1371(عفتیلرنري جمعیهارسانه
)1382(زادهدیانتی؛)1380(

و برابري ساختار قدرت
)1382(زادهدیانتی؛)1380(نیازيوینر، لرنر، ملک پور، بشیریهاجتماعی

دورکیم، میل براث و گوئل، احساس تعلق اجتماعی
مازلووگی روشه

نیازي؛)1376(نظري؛)1380(کلدي
)1382(توسلی)؛ 1380(

احساس مالکیت بر 
)1380(کلديگوئلو دورکیم، میل براثمحیط

ـپایگاه اجتماعی
اقتصادي

وربا و ناي، هانتینگتون، 
وسومبارت، لرنرکللند،مک

راثمیل ب

عنبري؛)1371(عفتی؛ )1380(کلدي
نیازي)؛1375(زادهمقنی؛)1377(

)1384(شناسان هلنديجامعه؛)1380(
محسنی؛)1376(نظري)؛ 1380(عفتیراجرز، میل براث و گوئل، آگاهی اجتماعی و 
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مطالعاتیيپیشینههاي نظريدیدگاهمتغیر اصلی بررسی
زادهدیانتی؛)1380(کلدي؛)1374(لرنروتبار، هانتینگتونعلويدسترسی به اطالعات

)1382(
گرایی وسنت

نیازي؛)1374(محسنی؛)1376(نظريتوسلیواسملسر، هیگنگراییسرنوشت
)1380(

وگوئل،هیگن، میل براثهاي شخصیتیویژگی
توسلی

مرکز ؛)1374(محسنی؛)1375(زادهمقنی
توسلی)؛1384(و آمار استرالیانظرسنجی 

)1382(
)1374(محسنینکللند، اتکینسومکپیشرفتيانگیزه

شاخص نوسازي و 
)1374(محسنیکللند، اتکینسونمکتوسعه

)1392(منبع: به نقل از اسداالهی و همکاران

تحلیل بررسیـ مدل نظري
در این بررسی با توجه به مجموعه نظریات ذکر شده در جدول یک مدل نظري و 

صدد ارزیابی تجربی مفاهیم ر تحلیلی مطالعه مطابق با نمودار زیر طراحی و این مقاله د
ایران (تبریز) و)ي آذربایجان (شهر باکو انسانی کشورهايبنیادین آن در دو جامعه

).1شماره مدلباشد (ر.ك: می

مفاهیم 
کابردي 
مرتبط با 

هاي دیدگاه
نظري:

متغیر اصلی بررسی: درآمد، سواد و آموزش، جنسیت، 
وضعیت و سکونت،يمحل سکونت، سابقهشغل، سن،

هاي غیرعضویت در سازمان، هلأوضعیت تساختار جامعه، 
، کسب پاداش و رضایتي مردمی، هادولتی و تشکل
،و مردمتعارض فرهنگی بین دولت، اعتماد اجتماعی

و ساختار قدرتي جمعی، هارسانهمشارکت مذهب و 
احساس مالکیت ، احساس تعلق اجتماعیبرابري اجتماعی، 

آگاهی اجتماعی و ، اقتصاديـاجتماعیپایگاه، بر محیط
، گراییسرنوشتگرایی وسنت،دسترسی به اطالعات

، شاخص نوسازي پیشرفتيانگیزه، هاي شخصیتیویژگی
و توسعه

بین شاخص پیش
)DV:(

شاخص نوسازي و 
اجتماعیيتوسعه

مدل تحلیلی بررسی:1مدل
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شناسی پژوهشروش
کاربرديتحقیقاتنوعو ازمقطعیتحقیقیکحاضرقتحقیزمانی،معیارنظراز

آید. روشمیپدیدجامعهوتحقیقیکاربینمنطقیايرابطهتحقیقات،نوعایندر. است
برايکهاستپیمایشیدلیلاینبهتحقیقروش. استپیمایشینوعازوتوصیفیتحقیق

پاسخالی تحقیقسؤ53آزمون بهدشومیخواستهافرادازمعینیتعدادازهادادهگردآوري
یف عملیاتی بعد از تعر.دهندمیتشکیلراتحقیقهايدادهمجموعههاپاسخاین. دهند

هاي آنها، به تناسب موضوع، روش تحقیق پیمایشی ها و معرفمتغیرها و تعیین شاخص
گیري متناسبهاندازيیرها، وسیلهغها و متطالعه انتخاب و با توجه به فرضیهبراي انجام م
منظور سنجش ه ها بسها و مقیاپردازيالؤبا مصاحبه) با انواع سهمراه(پرسشنامه 

در این بررسی متغیرهاي .ها طراحی و تنظیم گردیدفرضیهيدهندهمتغیرهاي شکل
آمده 2طبق جدول تعریف عملیاتی آنهااجتماعی ياثرگذار در شاخص نوسازي و توسعه

است.

MSDها و نوع مقیاس آنها و تعریف متغیر وابسته یرهاي اثرگذار و مستقل، شاخصمتغ:2دول ج

نوع مقیاسشاخص عملیاتیمتغیر اثرگذار

احساس مالکیت بر محیط 
و برابري فضاي شهري

اجتماعی

احساس مسئولیت در حفظ محیط شهري، نگرش به 
توجه و دقت در استفاده از خود،يشهر مانند خانه

ري، نقش محیط شهري در آرامش، تعلق امکانات شه
افراديامکانات شهري به همه

ايفاصله

رضایت از خدمات شهري

رضایت از شهري،رضایت از حمل و نقل درون
خدمات تفریحی و فرهنگی شهر، رضایت از خدمات 

دمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، رضایت از خ
آوري زباله و نظافت شهري،رضایت از خدمات جمع

خاص خدمات براي سالمندان و هاي رضایت از مکان
هاي خاصگروه

ايفاصله

و اعتماداحساس تعلق
اجتماعی

عدم ترجیح منافع فردي بر منافع جمعی، تالش و 
احساس وظیفه در مقابل حل مشکالت مردم، عدم 

انتظار کمک از دیگران، تعهد احساس تنهایی،
اجتماعی، اعتماد اجتماعی

ايفاصله

تقدیرگرایی، اعتقاد به فال و پیشگویی، عدم تمایل به گرایینتس
ايفاصلههاي پیشیناهل خطر نبودن، پیرو افکار نسلتغییر،

نسبیمراسم هاي ملی، شرکت درشرکت در مراسم و جشن(متغیرمشارکت اجتماعی
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نوع مقیاسشاخص عملیاتیمتغیر اثرگذار
المنفعه، کمک کارهاي خیر و عاممذهبی، شرکت دروابسته)

، شرکت درسالمندانوفقرا،دیدگانبه آسیب
و مذهبی هاي هاي محله، شرکت در انجمنفعالیت

انتخابات، شرکت در احزاب و فرهنگی، شرکت در
دولتی، هاي غیرهاي سیاسی، شرکت در تشکلگروه

اي بر حسب تعداد ههاي محلگیريشرکت در تصمیم
و مدت حضور

اسمیزنومردسالمندان یتجنس

سن
60تا 65بندي: بین سال در رده60سالمندان باالي

ها ساله71تا 75ها، بین ساله66تا 70ها؛ بین ساله
هاساله76و باالي 

ايفاصله

سواد ، سواد در حد خواندن و نوشتنکمسواد، بیسواد و آموزش
ايرتبهخانه، باسوادمدارس قدیمی و مکتب

نسبیت یا تولدبر حسب زمان از تاریخ مهاجردر شهرمدت سکونت
اسمیو بازنشستهغیر شاغل،شاغلشغل
اسمیازدواج نکرده، بیوه، همسر در قید حیاتهلأوضعیت ت

طبقاتیتعلق

شغل سطح سواد و سطح آموزش و سواد، شغل، 
، موقعیت محل سکونت، امکانات اقتصادي و فرزندان

رفاهی، وضعیت مسکن، بعد خانوار، میزان درآمد
قوق ثابت یا مستمريماهیانه از ح

ايرتبه

ي هاعضویت در تشکل
مردمی و غیر دولتی

ي سسات خیریهؤمراکز و معضویت در یکی از 
هاي ها، تشکل، تعاونیمردمی، مذهبی، بشردوستانه

مردمیغیر دولتی، نهادهاي مدنی و
اسمی

سطح مذهبی بودن

خوانی، شرکت در نماز جماعت وضهرفتن به مجالس ر
از جمعه و اعیاد مذهبی، زیارت اماکن مساجد، نم

مقدس، نذر و نیاز کردن، شرکت در مراسم دعا، 
پرداخت فطریه، زکات و خمس طبق احکام مذهب 

تشیع

ايرتبه

يشاخص نوسازي و توسعه
(متغیر وابسته)اجتماعی

محیط، تقدیرگرایی، بیگانگیوزندگیازرضایت
یت، موفقوپیشرفتبهفرهنگی، نیازاجتماعی

وجمعی، نوآوريهايرسانهازاستفادهودسترسی
محدود، فردگرایی، مشارکتخالق، خیرشخصیت

تعلق، حسواجتماعی، وابسنگی، اقتصادي
گراییخاص، گراییخانواده

نسبی
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هادادهگردآوريابزار
هايپرسشنامهازآناالتؤساعظمبخشکهاستساختهمحققايپرسشنامه

اعتبارازپاسخگویانازشدهاخذاطالعاتاینکهبراي. اندشدهبومیوشدهذاخاستاندارد
53نشویم،مشکلدچارآنهاتحلیلوتجزیهوبررسیدرهمچنینوباشدبرخوردارکافی

است. شدهاي لیکرت طراحیگزینه5در طیف بستهاالتؤسشکلبهپرسشنامهالؤس
باال به معناي موافقت پاسخگو با يه کسب نمرهاست ک265و حداکثر 53ينمرهحداقل 

باشد. دریافتگی و نوسازي و گسترش آن در اجتماع میهاي توسعهمفاهیم و شاخص
معلوماینکهبرايو1اجتماعیينوسازي و توسعهيروایی پرسشنامهیاخصوص اعتبار

درشدهمطرحهايگویهآیاواستمناسبیابزارحدچهتارفتهبکارهايشاخصکهشود
واعتبارمینأتبرايخیر،یاداراستراتحقیقمتغیرهايگیرياندازهتوانيپرسشنامه

وراهنمااساتیداختیاردرپرسشنامهاالت،سؤطرحازپسرفته،بکارهايشاخصروایی
اجتماعیعلومدکتريمقطعدانشجویانازبرخیوزمینهایندرنظرصاحبافرادومشاور

محتواییوصورياعتبارترتیببدینوگردیداخذآناناصالحیهايدیدگاهوگرفتقرار
ازآزمونپیشيمرحلهدرپرسشنامه30تعدادهمچنین؛شدفراهمپرسشنامههايگویه
واالتؤسبهپاسخگویانواکنشينحوهبازبینیازپسوگردیدتکمیلپاسخگویانسوي

پرسشنامه،هايگویهروشومحتوايساختاري،نقایصنظر،صاحبافرادبامشورت
در دو هاآزمودنیازنفر30بین رانظرموردآزمونگردید. پژوهشگران،اصالحومشخص

. استآمده3گذاشته که نتایج آن در جدول اجرامرحله به

گیرياندازهابزارروایی و اعتبار 
در مورد برخی گیرياندازهيی و اعتبار وسیلهو برآورد میزان روای2آزمونانجام پیش

با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ از متغیرهاي اصلی بررسی مثل موارد مدنظر در جدول
و نتایج زیر بدست آمد.انجام گرفت

1 MSDQ: Modernity and Social Development Questionnaire
2 pretest
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MSDQسطح اعتبار و روایی متغیرهاي اصلی و آزمون بررسی :3جدول 

(آزمون نهایی)آزمون پسآزمونپیشمتغیر اثرگذار
82/087/0و ...احساس مالکیت بر محیط

76/084/0رضایت از خدمات شهري
84/077/0احساس تعلق اجتماعی

76/079/0گراییسنت
70/073/0مشارکت اجتماعی

71/079/0طبقه اجتماعی
75/078/0سطح مذهبی بودن

76/088/0اجتماعیينوسازي و توسعه

876بر روي پرسشگران به واحدهاي آماري يبا مراجعهMSDQيپرسشنامه
به روش دو شهر باکو و تبریز ساکن يهسال15شامل شهروندان باالي آماري ينمونه

از هر یک روش تصادفی ه و انجام مصاحبه با آنها بهاي منطقه) (هر یک از خیابانايخوشه
ها در شهر باکو با همکاراي گردآوري دادهتکمیل شدند.هاي ساختمانی از منازل و بلوك

همکاران گردآوري اطالعات با يمشترك دانشگاه ملی باکو و شهرداري باکو با مراجعه
هاي نمونه با مراجعه با تعیین شده خوشهيحداقل مدرك کارشناسی همراه با نقشه

سپتامبر 29(1394ماه مهر7ماه از 4زمانی يتک واحدهاي مسکونی طی یک بازهتک
) با مصاحبه با سرپرستان خانوار صورت 2016ژانویه 12(1394ماه دي22) تا 2015

بعدي در همان خوشه ينمونه،گرفت. در صورت عدم حضور سرپرست خانوار با واحد
استخراج و پردازش آماري 21SPSSافزارآوري شده با نرماطالعات جمعمصاحبه شد. 

.یق تجزیه و تحلیل صورت گرفتهاي تحقادهدرويبشده و 

هادادههاي تجزیه و تحلیلروش
، متغیرهاي بررسی و نوع آزمون معناداري مورد استفاده و سطح 4طبق جدول 

اي طرح و با کمک هاي مطالعه در سطح رابطهفرضیه1در ستون معناداري آنها آمده است. 
متغیره تحلیل شدند.آزمون آماري رگرسیون چند
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تبریز و باکو يهاي بررسی و ارتباط معنادار آنها در دو جامعهفرضیه:4جدول
)95/0 =α ،874 =df ،876 =n(

آزمونينتیجهمعناداريآزمون آماريمقیاسهاي بررسیفرضیه
t-test000/0017/2نسبیـ اسمیMSDبین جنسیت و يرابطه

MSDو شاخص بهداشتبین يرابطه
ـايفاصله

نسبی
Pearson

correlation
002/074/0

وt & ANOVA326/0010/0:Fنسبیـ اسمیMSDبین شغل و يرابطه
0071/0:t

MSDسواد و /آموزشبین سطح يرابطه
ـ ايرتبه

نسبی
One-way
ANOVA

014/0002/0

t-test001/0780/1نسبیـ اسمیMSDهل و أوضعیت تيرابطه

MSDقاتی و بین تعلق طبيرابطه
ـايرتبه

نسبی
One-way
ANOVA

000/0476/2

بین احساس مالکیت بر محیط يرابطه
MSDو برابري فضاي اجتماعی باشهري

ـايفاصله
نسبی

Pearson
correlation

000/052/0

بین احساس تعلق اجتماعی يرابطه
MSDشهروندان و 

ـايفاصله
نسبی

Pearson
correlation

025/053/0

MSDگرایی و میزان سنتيرابطه
ـايفاصله

نسبی
Pearson

correlation
008/076/0 -

میزان رضایت از خدمات شهري و يرابطه
MSD

ـايفاصله
نسبی

Pearson
correlation

000/065/0

MSDبین مدت زمان سکونت و يرابطه
ـايفاصله

نسبی
Pearson

correlation
000/054/0

وt & ANOVA001/0101/2:tنسبیـ اسمیMSDها و بین عضویت در تشکليبطهرا
756/1:F

MSDو سطح مذهبی بودنبین يرابطه
ـيارتبه

نسبی
t & One-way

ANOVA
012/00147/0:Fو

256/0:t
در دو MSDشاخص کلی يایسهقم

باکو و تبریزيجامعه
ـايفاصله

نسبی
Mann–

Whitney U
000/023/402
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ي پژوهشهایافته
شناختی دو گروه شهروندان باکو و تبریز در هاي توصیفی و جمعیتنتایج ویژگی

هاي آماري در شاخصيدو جامعهيدو و مقایسهآمده است. نتایح آزمون کاي ـ 5ول جد
باشد.تفاوت معنادار دو گروه مطالعاتی میيدهندهشناختی، نشانجمعیت

شناختی دو کالنشهر باکو و تبریز و تفاوت معناداري آنهاهاي جمعیتویژگی:5جدول 
)05/0ρ ،876 =N(

شاخص شاخصخرده N % تبریز باکو معناداري
دوآزمون کاي

جنسیت مرد 472 88/53 235 237 زن205/1- 002/0 404 02/46 200 204
سن

(Mean 3/36= ,

SD 71/3= )

ساله20تا 15جوانان  299 32/49 190 109
ساله50تا 31میانساالن 105/2- 000/0 361 77/28 189 172

ساله51باالتر از  216 92/21 108 108

قومیت
فارس 285 10/41 250 25

ذريآ112/3- 000/0 554 14/30 251 303
سایر 37 77/31 16 21

سطح سواد

بیسواد 34 8/3 12 22

001/0 -05/17

ن سادهخواندن و نوشت 78 9/8 40 38
ابتدایی 138 75/15 71 68

ابتدایی و مقدماتی 136 70/15 78 58
دبیرستان و دیپلم 379 26/43 210 169

تحصالت دانشگاهی 111 67/12 71 40

وضعیت زناشویی

مطلقه 56 31/7 26 30

002/0 -04/38

بیوه 39 72/3 21 18
جدا از هم 12 02/1 0 12

هلأتم 685 19/78 248 437
هرگز ازدواج نکرده 8 81/0 5 3
زندگی با دیگران 76 9/8 16 60

تعداد اعضا خانوار
(Mean 7/5= ,

SD 34/1= )

5 635 56/71 956 179
005/0 -08/23

6 241 42/28 132 109

وضعیت اقتصادي و  خبر 52 31/7 10 42 000/0 -03/31
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شاخص شاخصخرده N % تبریز باکو معناداري
دوآزمون کاي

بیمه عمومی دولتی 685 19/78 421 264
خصوصی 19 75/15 89 50

نرخ دریافت حمایت 
مادي

الف (Mean=
67/936439 ,

SD 48/4= )

منات (واحد یکهر
ذربایجان) معادل آپول 

ریال ایران2200

خیر 52 31/7 10 42

001/0 -08/25

هزار ریال990کمتر از  238 30/28 112 126
1000000-4500000 328 04/28 204 124
4510000-7990000 157 56/16 107 50

8000000 101 31/12 90 11

باشد.میریال ایران2200ذربایجان) معادل آمنات (واحد پول یکهرالف: 

، 4معناداري تفاوت بین متغیرها در جدول يبعد از آزمون فرضیات تحقیق و مشاهده
يشاخص نوسازي و توسعه در جامعهرگذار برگر و اثمشاهده شد بیشترین متغیر مداخله

ضریباجتماعی (باتعلقواعتمادوشهريفضايبرمالکیتشهري تبریز به ترتیب حس
اجتماعی و جنسیتـاقتصاديباکو به ترتیب پایگاهي) و در جامعه843/0و769/0بتاي

ینی اثرگذاري ب) است. نتایج تحلیل رگرسیونی پیش721/0و819/0بتايضریب(با
شهري تبریز و باکو در جدول يمتغیرهاي مالك بر شاخص نوسازي و توسعه در دو جامعه

آمده است.6

بینی اثرگذاري متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته نوسازي و نتایج رگرسیونی در پیش:6جدول 
)MSD(اجتماعیيتوسعه

ρ*
Rهمبستگی  Waldآزمون  انحراف استاندارد Bضریب  متغیرهاي مستقل 

و شهر مورد 
باکومطالعه تبریز باکو تبریز باکو تبریز باکو تبریز

050/0 52/0 - 49/0 - 832/3 808/2 012/0 042/0 112/0 - 106/0- گرایی و سنت
تقدیرگرایی

001/0 13/0 02/0 122/1 002/0 102/0 001/0 032/0 001/0 تعلق دینی و 
مذهبی

028/0 65/0 48/0 854/2 818/2 023/0 062/0 101/0 106/0 وضعیت سواد
040/0 68/0 67/0 083/4 030/5 136/0 191/0 287/0 229/0 وضعیت سالمت و 
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ρ*
Rهمبستگی  Waldآزمون  انحراف استاندارد Bضریب  متغیرهاي مستقل 

و شهر مورد 
باکومطالعه تبریز باکو تبریز باکو تبریز باکو تبریز

بهداشت
034/0 54/0 45/0 390/3 190/2 034/0 078/0 301/0 243/0 وضعیت اشتغال
002/0 34/0 39/0 512/1 516/1 063/0 032/0 121/0 261/0 هلأوضعیت ت

011/0 67/0 63/0 341/5 561/6 085/0 018/0 131/0 261/0 مندي از رضایت
خدمات شهري

029/0 61/0 68/0 876/3 276/4 083/0 032/0 301/0 342/0 مدت زمان اقامت 
در شهر

006/0 57/0 51/0 128/4 278/5 014/0 019/0 407/0 456/0
عضویت در نهادها 

هاي و گروه
مردمی

000/0 74/0 64/0 298/3 276/4 007/0 067/0 819/0 527/0 ـپایگاه اقتصادي
اجتماعی

007/0 76/0 56/0 173/4 236/6 012/0 012/0 721/0 551/0 جنسیت

010/0 32/0 55/0 710/3 003/3 129/0 129/0 469/0 769/0 حس مالکیت بر 
فضاي شهري و ...

030/0 65/0 81/0 402/1 906/7 103/0 103/0 543/0 843/0 اعتماد و تعلق
اجتماعی

002/0 56/0 10/12 143/0 564/1 Constant
Value

067/0 201/5 −2 log
likelihood

000/0 *96/112 Model χ2

* p< 05/0 ; df 872= ; two-tailed

گیريبحث و نتیجه
اقتصاديمحافلروزموضوعهموارهتوسعهاینکهعلیرغماخیر،يدههچندطولدر
يتوسعهبهکمکبرايجهانیسطحدرمتعددينهادهايوبودهالمللینبیوداخلی

گذارانسیاستوریزانبرنامهسويازجديتالشوشدهمجهزرشدحالدرکشورهاي
وضعیت. استآمدهعملبهمطلوبرشدبهرسیدنوماندگیعقبازخروجبرايداخلی

نشدهعوضچندانکمیپیشرفتحاظلبهفقطنهپیشيدههچندبهنسبتکشورهااین
حداکثر.استکردهپیداهمترينامطلوبوضعزندگیکیفیتمواردازبسیاريدربلکه
ازاندنتوانستههنوزماندهعقبجوامعواستماندهثابتبیشوکماوضاعبگوییمتوانیممی
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ایسه بین دو کالنشهر هاي این بررسی در مقمطابق با یافته! شوندخارجافتادگیعقبمدار
اجتماعی نشان داد بیشترین ضریب يهاي توسعهدر شاخص1394باکو و تبریز در سال 

اجتماعی با ـ بین (بتا) در چهار دسته متغیر قرار داشتند. دو شاخص پایگاه اقتصاديپیش
در شهر باکو و شاخص حس مالکیت 721/0بتاي يو جنسیت با نمره819/0ضریب بتاي 

در 743/0و اعتماد و تعلق اجتماعی با ضریب بتاي 769/0بتاي ياي شهري با نمرهبر فض
اجتماعی ينوسازي و توسعهيبینی متغیر کالن و وابستهشهر تبریز باالترین ضریب پیش

)MSDتوان گفت شاخص توسعه و نوسازي در شهر باکو ماهیت . بطور خالصه می) داشتند
ه؛ در حالی که در شهر تبریز این مفهوم بر اساس حس شناختی و جنسیتی داشتجمعیت

گیرد.وابستگی و تعلق همراه با اعتماد با ساختارهاي کالنشهري شکل می
اجتماعیهايآلایدهوهاارزشباجامعههردراجتماعیوفرهنگیعواملکلیبطور

تنهانهآناملکمعنايبهتوسعه. دهدمیتشکیلراتوسعهبنیانواساسکهاستهمراه
بلکهاست،سواديبیودرماندگیوفقرازنجاتواقتصاديزندگیسطحبردنباالشامل

تربیتوتعلیمطبقاتیوگروهیاجتماعی،روابطفکريهايبنیانونهادهايبرگیرندهدر
هايمهارتوعلمیمنطقیواجتماعیهايحساسیتتکنولوژيابداعاتدانش،تولید

.هستنیز... وقضاوتنظاموادبیهايرافتظهنري،
قدرتحالعیندرمطلوبصنعتیظرفیتوباالاقتصاديسطحباايجامعهاگر

آنکهگفتتواننمیباشدنداشتهرااجتماعیوادبیهنري،فکري،مطالبجذبودرك
وعتصنسرعتبهايجامعهکهکنیدتصور.استیافتهدستتوسعهاهدافبهجامعه

کهبستهسنتیفرهنگیکچهارچوبدرجامعهایناگراما. کندخریداريراتکنولوژي
مطلوبتعادلآینده،وحالگذشتهبیننتواندوباشدگرفتاراستگذشتهبهمعطوف

آنازاقتصاديواجتماعیوفرهنگیرشددرپیشرفتانتظارتوانمیچگونهوکندبرقرار
واندیشهوباشدبناهابرافراشتنوهاشکمکردنسیرتنهاتوسعهرمنظوآنکهمگرداشت،

آغازینالسؤ.باشدنداشتهجاییآندراجتماعیعدالتوانسانآزاديوفکروروح
واجتماعیعواملتبریزوباکوبزرگشهردويتوسعهدرکهبوداینحاضرتحقیق

واقتصاديعاملفقطشهرایندرتوسعهازمرادآیادارند،جایگاهیچهفرهنگی
وجانبههمهيتوسعهراستايدرنیزفرهنگیواجتماعیعواملبهیابودهوسازساخت
: کهگفتتوانمینتایج حاصلبهتوجهبا.استشدهپرداختپایدار

گزارانسیاستکالنهايسیاستجزوبایستمیاجتماعی و نوسازييتوسعه-1
همایستارهایشانوشهروندانکهچون.باشدباکووتبریزرکالنشهدوهريتوسعه
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تواندمیهموگیردقرارجانبههمهيتوسعهساززمینهمساعدعواملمثابهبهتواندمی
.نمایدعملتوسعهموانععنوانبه

موردمتغیرهايبرکیدأتبامساعديهايزمینهمطالعهموردشهردوهردر-2
اقتصادييتوسعهبهنهایتدرکهاجتماعیوفرهنگیيهتوسعورشدجهتسنجش

.داردوجودکرد،خواهدکمک
شهريهايسازهونهادهاگسترشواقتصادييتوسعهبهمربوطبحثدر-3

خصوصبهشهرونديحقوقوشهروندبامرتبطلئمساوانسانیيتوسعهامربهبایستمی
يتوجهاقتصادي،وسیاسیاجتماعی،رهنگی،فاموردرشهروندانيجانبههمهمشارکت

.شودمبذولشایانی
يبرنامهاجرايوریزيبرنامهجوانان درونوجوانانوکودکانبهدادناولویت-4
شهردوهردرراتوسعهنیازموردنشاطوپویاییبتواندکهاجتماعیوفرهنگیيتوسعه
.نمایدفراهممطالعهمورد

وآموزشوهنريوفرهنگیهايخالقیتواستعدادهاکشفبهبیشتراهتمام-5
.مطالعهموردشهردوهردرکردهتحصیلوماهرانسانینیرويتربیت
درکهشودمیپیشنهادمطالعه،موردشهردوهرجمعیتبودنجوانبهتوجهبا- 6

هايزمینهخصوصبهوگرفتهقراراولویتدرجونانشهريهايریزيبرنامهيکلیه
.شودفراهمشهريلئمسادرآنانواقعیمشارکت
قرارتوجهموردشهرکالندوهريتوسعهامردربایستمیکهدیگريينکته-7

آنطبعبهوکشوريهرجمعیتازنیمیکمدستاینکهبهتوجهباباشند.میگیرد؛ زنان
باالتربهتوجهبادیگرطرفازودهندمیتشکیلزنانراباکووتبریزکالنشهردوجمعیت

ايتوسعهداشتنبرايهاي گذشته،سالطیزنانتحصیالتنیزوآگاهیسطحرفتن
دروگیرندقرارتوجهموردبایستمیزنانپایدار،وپویاحالهماندرومتعادلومتوازن

مربوطریزهايبرنامهوهاگیريتصمیماموردرویژهبهشهريمسایلبهمربوطاموريکلیه
.شونددادهمشارکتشهرييتوسعهبه

تقدیر و تشکر
امور يشهرداري تبریز و ادارهاجتماعیانجام این بررسی با همکاري کارکنان معاونت 

باکو مقدور گردید. پژوهشگران از این عزیزان کمال قدردانی را کل شهرها در فرمانداري 
دارد.
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:منابعفهرست 
سید ،نبويعلیرضا و،تبریزيمحسنیحسین؛علی،زادهحسین؛عبدالرحیم،اسداللهی

سالمندشهرونداناجتماعیمشارکتوشهريزندگیسبک"). 1392(عبدالحسین
.)1(24،کاربرديشناسیجامعه،"ايمنطقهپیمایشیکاهوازي؛

.انتشارات گام نوتهران: سیاسی در ایران امروز، يموانع توسعه.)1392(بشیریه، حسین
مونا مشهدي ي، ترجمه"ثر در مشارکت فرهنگی در هلندؤبررسی عوامل م".)1384نا (بی

.149يفرهنگ و پژوهش، شمارهيرجبی، مجله
مونا مشهديي، ترجمه"هابررسی میزان مشارکت فرهنگی استرالیائی".)1384(نابی

.149يفرهنگ و پژوهش، شمارهيرجبی، مجله
.کیهاننشر: تهرانباقر ساروخانی،يترجمهفرهنگ علوم اجتماعی،.)1393(آلن،و، بیر

.انتشارات دورانتهران: ، "شناسی سیاسیجامعه".)1384(ور، احمدپیشه
جلب مشارکت روستائیان شهرستان ينحوه.)1390(شهروز،اسماعیلیطلب، ایوب و تقوي

و بررسی مسائل گروه تحقیقاتاردبیل: یزداري، هاي آبخنگهداري پروژهکوثر در اجرا و
.روستائی جهاد سازندگی استان اردبیل

تهران:آنومیک،يمشارکت اجتماعی در شرایط جامعه.)1390(توسلی، غالمعباس
.چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانيسسهؤم

ملی سمینار در کتابروستاییيمشارکت و توسعه.)1370(حامد مقدم، احمد
.انتشارات سمتتهران: جلد دوم،،)مجموعه مقاالت(شناسی توسعهامعهج

.تهرانحسین مظفریان، يتجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه.1394(دال، رابرت آلن
کارشناسی ارشدينامهپایان،مفهوم مشارکت.)1369(حسیندري نوگورانی،

.دانشگاه امام صادقتهران: شناسی،جامعه
علمی جهاد،يمجله،"ها و تجاربایده:مشارکت و توسعه". )1376(وزانرایت، س

.195يشماره
بررسی علل کاهش مشارکت مردم استان .)1380صبحانعلی (،فروزندهزاده، بهزاد و رسول

استانداري اردبیل: روابط عمومی انتخابات ریاست جمهوري، ياردبیل در هشتمین دوره
.اردبیل
ـاطالعات سیاسی،"مشارکت اجتماعی هدف یا ابزار توسعه".)1375ی (عبدالعلرضایی،

.110ياقتصادي، شماره
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اجتماعی و رفتارهاي يجوانان، سرمایه".)1385محمد سعید (ذکایی، روشنفکر، پیام و 
113-146صص: .، سال ششم23يرفاه اجتماعی، شمارهي، فصلنامه"داوطلبانه

.انتشارات کیهانتهران:ت اجتماعی، منصور وثوقی،تغییرا.)1393روشه، گی (
محسن ثالثی،يترجمهشناسی در دوران معاصر،هاي جامعهنظریه.)1391ریتزر، جورج (

.انتشارات علمیتهران:
.نانتشارات کیهاتهران:المعارف علوم اجتماعی،دایره.)1391ساروخانی، باق (

يفصلنامه، "سازعوامل زمینه، مشارکتپیشنیاز و موانع".)1383حسین (سپهري،
معاونت مشارکت مردمی مدارس غیر انتفاعی وزارت آموزش و تهران: فرهنگ مشارکت، 

.5يپرورش، شماره
يها، فصلنامهاجتماعی استانيتخمین سطح و توزیع سرمایه.)1385(سعادت، رحمان

، سال ششم.23يرفاه اجتماعی، شماره
هاي گوناگون نوسازي و راهيهاي مختلف دربارهنظریه.)1374زاده، حسن (سیف

.انتشارات قومستهران:هاي سیاسی،دگرگونی
يهاي توسعهبررسی عوامل مؤثر در مشارکت روستائیان در طرح.)1381محمد (عفتی،

.دانشگاه عالمه طباطبائیتهران: ،شناسیجامعهکارشناسی ارشدينامهپایان،روستایی
امور شهرها، يبررسی الگوي مشارکت شهروندان در اداره.)1389(تبار، علیرضاعلوي

.هاي کشورانتشارات سازمان شهرداريتهران: 
علوم انسانی و يهاي یورگن هابرماس، دانشکدهاندیشه.)1385(خواه، فردینعلی

.دانشگاه تبریزتبریز: ، شناسیجامعهلیسانس ينامهاجتماعی، پایان
-شناسی و جامعهفرهنگ یاریگري در ایران (درآمدي بر مردم. )1393(ي، مرتضیفرهاد

.نشر دانشگاهیتهران: شناسی تعاون)،
انتشارات تهران:سیاسی،يهاي نوسازي و توسعهنقد نظریه.)1393قوام، عبدالعلی (

.دانشگاه شهید بهشتی
ينامهئیان، پایانبررسی عوامل مؤثر در مشارکت روستا.)1382حمید (کالنتري،

.مرکز آموزش مدیریت دولتیتهران:کارشناسی ارشد،
؛بررسی نگرش شهروندان از مشارکت در مدیریت شهري.)1390کلدي، علیرضا (

.ه علوم بهزیستی و توانبخشیگادانشتهران: تهران، 7ياي در منطقهمطالعه
.نینشرتهران: ري، منوچهر صبويترجمهشناسی، جامعه.)1394گیدنز، آنتونی (
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در جانبه و پایدارهمهيبحران محیط زیست و توسعه.)1393(عبدالعلی ، زادهلهسایی
نشرشناسی ایران، تهران:انجمن جامعه،(مجموعه مقاالت)مسائل اجتماعی ایرانکتاب 

.آگه
ملی، بررسیيبیگانگی مانعی براي مشارکت و توسعه".)1385(علیرضا،محسنی تبریزي

تحقیقات فرهنگی، ي، فصلنامه"سیاسیـمیان بیگانگی و مشارکت اجتماعیيرابطه
.1يشماره

هاي مشارکت روستائیان و ارتباط آن با ترویج )، بررسی زمینه1384(محسنی، منوچهر
.معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگیتهران: کشاورزي،

تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی شناختی بیبیین جامعهت".)1380نیا، ابراهیم (مسعود
.، مرداد و شهریور11-12يشمارهاقتصادي، سال پانزدهم،ـ، اطالعات سیاسی"و سیاسی

انتشارات آزاد تهران: تعارض فرهنگی دولت و مردم در ایران، )،1391پور، علی (ملک
.اندیشان

يترجمهجوامع دستخوش دگرگونی،درسامان سیاسی .)1375هانتیگتون، ساموئل (
.نشر علمتهران: محسن ثالثی، 

تهران:علیرضا کلدي،يترجمهشناسی نوسازي و توسعه، جامعه.)1386(هریسون، دیوید
.ی تهرانانتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخش

ماعی بررسی گرایشات شغلی، تحصیلی و اجت.)1387تقی (،داوريودادهیر، ابوعلی و 
.استاندارياردبیل: روابط عمومی جوانان و نوجوانان در اردبیل، 

شرکت سهامی تهران: اي، اله مراغهرحمتيترجمهنوسازي جامعه، .)1383، مایرون (وینر
.کتب جیبی


