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 چکیده
پایدار جهانشمول و مبین سودمندی عمومی و پیگیر اهدافی مانند آزادی، برابری و دموکراسی توسعه 

شهر  01های اجتماعی بر پایداری اجتماعی منطقه  است. هدف پژوهش حاضر آگاهی از نقش رسانه

شده است. نحوه   های محققین ارائهتهران است که براساس چارچوب مفهومی مبتنی بر یافته

 01اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان منطقه آوری  جمع

شهروند است که به روش تصادفی  480شهرداری تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

های عینی  های اجتماعی بر شاخص دهند استفاده از رسانهسیستماتیک انتخاب شدند. نتایج نشان می

پذیری، مشارکت اجتماعی، امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی،  ، تعامل اجتماعی، مسئولیت)حس تعلق

های اجتماعی بر  کیفیت زندگی از بعد عینی( تأثیر مثبت و معناداری دارد و استفاده از رسانه

های ذهنی )کیفیت زندگی از بعد ذهنی، عدالت، امید به زندگی، آموزش، فقر و اشتغال( تأثیر  شاخص

 بت و معناداری دارد.مث

پایداری، توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، شبکه اجتماعی، شاخص عینی، شاخص  :اژگان کلیدیو

 ذهنی.
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 مقدمه

ها که از اواسط قرن بیستم در کشورهای  ریزی برای رشد و توسعه از سوی دولتضرورت برنامه

لزوم  01۹8داشت، اما از حدود سال نیافته مطرح شد، ابتدا صرفاً بر رشد اقتصادی تمرکز  توسعه

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه نیز اهمیت یافت و با نام جذاب توجه به جنبه

های توسعه بسیاری از کشورها را تحت تأثیر خود قرارداد؛ اما موضوع تخریب ، برنامه«نوسازی»

ی باب کرد که منجر ازیست در جریان توسعه صنعتی مفهوم دیگری را در محافل توسعه محیط

پررنگ شدن ابعاد کیفی توسعه پایدار با . (Wong, )به گسترش مفهوم توسعه پایدار شد 

ها در این حوزه بوده است. اهمیت تأکید بر عدالت، آزادی و کیفیت زندگی از دیگر پیشرفت

خوبی  به« پایداری اجتماعی»اصطالح های اجتماعی توسعه پایدار یا بهیافتن تدریجی جنبه

مشخص است. پیامدهای اجتماعی مشکالت امروزی به وجود آمده مانند رشد جمعیت، کمبود 

واعظ زاده، اندازه کافی موردتوجه قرار نگرفته بود ) منابع و مانند آن تا چند دهه پیش به

ها های جامعه شناسان، بازیگران اصلی در فرآیند توسعه انسانبراساس دیدگاه از طرفی؛ (.0410

ها و تدابیر مناسب در جهت  حل منظور تعیین راه ها به هستند که الگوهای سازمان اجتماعی آن

توجهی  دهد بیکند. درواقع، تجربه نشان میای را ایفا می دستیابی به توسعه پایدار نقش عمده

با ای را های گوناگون توسعهها و پروژهبه عوامل اجتماعی در فرایند توسعه، اثربخشی برنامه

سازد. در توسعه اجتماعی دگرگونی و تغییر جامعه در کلیت آن مخاطره جدی مواجه می

ها و تحول اجتماعی است،  موردنظر نیست. توجه اساسی بیشتر بر بهبود زندگی و ارزیابی جریان

های توسعه اجتماعی برای تا اینکه تغییر در یک سازمان یا نهاد اجتماعی. از طرفی؛ استراتژی

رو،  دهد. ازاینکیفیت زندگی انسانی بوده، پاسخگویی به نیازهای انسانی را مدنظر قرار میبهبود 

پذیری های توسعه اجتماعی، نیازهای رفاهی، نیازهای فرهنگی و روانی، نیاز در تطبیقاستراتژی

ه ترین نیازهای انسان در جامعه جدید بوده است، موردتوجو نیاز به رشد و ترقی را که از عمده

 .(Mak, and Peacock, 2011)دهد قرار می

های اجتماعی را اولین ابزار برای شکایات خود نسبت به عملکرد  امروزه شهروندان رسانه

توان گفت امروزه بیشتر شکایات شهروندان از طریق  که می طوری گیرند. به ها در نظر میسازمان

% از شکایات شهروندانی که 40حدود  از طرفی  (Kim et al., 2016)های اجتماعی است  رسانه

که مسائل و مشکالت شهروندان  نشده است. هنگامی اند، حل های اجتماعی طرح کرده با رسانه

ها ها نسبت به عملکرد سازمان % آن48های اجتماعی موردتوجه قرار نگیرد  موقع در رسانه به
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منفی  نگرشه عملکرد سازمان ها احتمال دارد که نسبت ب % آن41کنند و  گرایش منفی پیدا می

ها در  ساعت به شکایات آن 22ها کمتر از داشته باشند. بیشتر شهروندان انتظار دارند سازمان

وضوح  های اجتماعی پاسخگو باشند. مزایای پاسخگویی سریع به درخواست شهروندان به رسانه

شهروندان سبب شد دهد که پاسخگویی سریع به درخواست  مشاهده است. شواهد نشان می قابل

ها را به  خوبی آن خوب داشته باشند و به نگرشها % شهروندان نسبت به عملکرد سازمان02

های ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. سازمان های رسانهدیگران معرفی کنند. سازمان

رهایی ای از نظر مالکیت یا خصوصی یا عمومی )دولتی( هستند. در حوزه ارتباطات ابزا رسانه

توانند مبلغان را در امر خوبی می وجود دارند که با توجه به ظرفیت و امکانات خود، به

متقاعدسازی مخاطبان یاری دهند. کالم، تصویر و موسیقی سه محملی است که در این زمینه 

با رو، مجریان تبلیغات نیاز دارند عالوه بر آشنایی  برداری است و ازاین گونه مؤثری قابل بهرهبه

های بالقوه  ها و فنون متقاعدسازی در حوزه روانشناسی، در حوزه ارتباطات نیز با ظرفیت نظریه

توان در  کالمی، تصویر و موسیقایی آشنا شوند و بدانند چگونه از هر یک از این ابزارها می

رای ای ب اندرکاران امر از هر وسیله توسعه و پایداری اجتماعی، بهره جست. به همین دلیل دست

 (.0488آرا،  )حکیمکنند  کنند و از هیچ تالشی دریغ نمی نیل به هدف استفاده می

طور خالصه  هایی در دنیای مجازی هستند که مردم خود را به های اجتماعی مکانرسانه

های مختلف  فکرانشان را در زمینه کنند و امکان برقراری ارتباط بین خود و هم معرفی می

گذاری محتوا در  نند. درواقع شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراکک موردعالقه فراهم می

های جدیدی هستند که در مرکز توجه کاربران  های اجتماعی پایگاهاینترنت است. رسانه

آورند. در  های خاص را گردهم می ای از کاربران با ویژگی اند و هرکدام دسته اینترنت قرارگرفته

های مربوط به سازمان شهرداری نیز توسعه پیداکرده اقتصادی، فعالیتموازات توسعه  حقیقت به

است و بدون اغراق بخش مهمی از توسعه و رشد اقتصادی شهرها ناشی از فعالیت سازمان 

شهرداری است. با توجه به این جایگاه، در کشور ما تاکنون مطالعات کمی در این خصوص 

میت متغیر رسانه اجتماعی بر توسعه پایداری صورت گرفته است. بنابراین با توجه به اه

اجتماعی شهروندان، و نیز با توجه به عدم بررسی رابطه میان رسانه اجتماعی و توسعه پایداری 

اجتماعی در میان شهروندان تهرانی بررسی این موضوع حائز اهمیت است. بیشتر تحقیقات و 

مدت بوده و  به توسعه مقطعی و کوتاه گرفته مطالعاتی مربوط مطالعات شهری که تاکنون انجام

اند. شود، کمتر موردتوجه قرار دادهمبحث پایداری را که رکن اصلی توسعه شهری محسوب می
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محیطی و  اند بیشتر بر ابعاد زیست بیشتر تحقیقاتی که به توسعه پایداری شهری پرداخته

متر موردتوجه آنان بوده اند و سویه اجتماعی توسعه پایداری شهری کاقتصادی متمرکز بوده

شهرها مواجه است. چنین  که این بعد از توسعه پایدار با فرسایش جدی در کالن است، درحالی

ها و های اصلی و نیز بزرگراهها و راستهتحقیقی برای شهر تهران و با تحوالت صنعتی )در خیابان

ر سطح تهران صورت ....( تجاری، اداری و جمعیتی شدیدتری مواجه است، تحقیقاتی که د

( عمدتاً بر 0412(، مشکینی و همکاران )0414پور و مخلصیان )گرفته ازجمله کارهای جمعه

اند. دیگر اینکه بین ابعاد کالبدی و غیرکالبدی کمتر متغیری خاص مثل تراکم متمرکز شده

ماعی تالش شده تحقیق منسجمی صورت گیرد. بنابراین؛ به دلیل تأثیرگذاری عمیق رسانه اجت

سو و از سویی  ها و افکار است از یکدهنده فرهنگ ترین ابزار در ایران که انتقال عنوان گسترده به

های اخیر، همچنین وجود تنوع فرهنگی در های مختلف استانی در سال دلیل افزایش شبکهبه

رسد.  سطح کشور، شناسایی تأثیرگذاری رسانه اجتماعی بر پایداری اجتماعی ضروری به نظر می

های اجتماعی و امکانی که در اختیار  های رسانه این پژوهش در نظر دارد به توجه به ویژگی

 دهند موضوع پایداری اجتماعی شهر تهران را مورد مداقه قرار دهد. کاربران قرار می

 مبانی نظری پژوهش

مباحث مهم عنوان یکی از  های پایانی سده بیست و آغاز سده بیست و یکم، پایداری به در دهه

طور  ویژه در فضاهای شهری و معماری مطرح بوده است. امروزه این واژه به ها، به در کلیه عرصه

های انسانی و طبیعی تواماً بتوانند تا  منظور توصیف جهانی که در آن نظام ای، به گسترده

لزامات شود و هدف از آن، تعیین حداقل ا ای دور ادامه حیات دهند، به کار گرفته می آینده

های عملکردی جامعه در کارهای اجرایی  اجتماعی برای توسعه بلندمدت و شناسایی چالش

درازمدت است. پایداری، نگرشی است که از تغییر نگاه انسان به جهان متولدشده و یکی از 

)موسوی و بدری بنام، ریزی است  عوامل پیگیری توسعه پایدار، سیستم طراحی شهری و برنامه

عنوان یک پارادایم و الگوی فکری غالب، زندگی انسان و محیط طبیعی و مصنوع  به ، که(0412

؛ بهزاد پور و همکاران، 0412صادقی و همکاران، پیرامون او را تحت تأثیر قرار داده است )

گذارد، جهانشمول و  (. توسعه پایدار مانند هر ایده بزرگ دیگری که پا به عرصه وجود می0418

مومی و پیگیر اهدافی مانند آزادی، برابری و دموکراسی است و دارای معنای مبین سودمندی ع
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کرده   (، ارائه2112) 0شناختی، تعریفی که بارت (. از منظر جامعه0481ماگتین، گوناگون است )

است، بر اهمیت الزامات اجتماعی برای توسعه پایدار جوامع تأکید دارد )مرکز مطالعات و 

(، اما کمیسیون جهانی محیط و توسعه، تعریف 00، ص 0412تهران، ریزی شهرداری  برنامه

« پایداری»جامع و قابل قبولی را از توسعه پایدار ارائه داده است. طبق تعریف این کمیسیون 

نیاز به استفاده و بهبود شرایط زندگی نسل حاضر و بدون به خطر انداختن توانایی نسل آینده 

های اقتصادی، اجتماعی و محیطی  نابراین، واژه پایداری جنبهبرای تأمین نیازهایشان است. ب

از  -در فرآیند توسعه پایدار، در هرکجا که ممکن است (Wong, 2006)گیرد  توسعه را در برمی

شوند، اما در گذشته  انجام اقدامات الزم و عملیات حمایتی با هم تلفیق می -ها راه وضع سیاست

تر موردتوجه قرار  های عملی، کم گذاری توسعه و برنامه سیاستبعد اجتماعی پایداری در زمینه 

( و تمرکز بر ابعاد محیطی و توسعه و رشد اقتصادی 0412گرفته است )فتاحی و همکاران،  می

( معتقد 2102که وود کرافت ) طوری (. به0414آبادی و همکاران،  بوده است )مختاری ملک

محیطی( بیشتر  ا ابعاد دیگر )اقتصادی و زیستاست که بعد اجتماعی پایداری در مقایسه ب

و  20های قرن  ( و از نخستین سال0412موضوع مباحث نظری بوده است )فتاحی و همکاران، 

)جمینی و جمشیدی، با هدف بهبود شرایط زندگی جامعه است که موردتوجه قرارگرفته 

ترن و همکاران، و دریچه جدیدی را در رسیدن به توسعه پایدار گشوده است )نس (0414

 (.0414؛ مافی و عبداهلل زاده، 0412

شناسی، پایداری اجتماعی کیفیتی از  و از دیدگاه جامعه (Littig, & Griebler, 2005)ازنظر 

جامعه است. درواقع، پایداری اجتماعی ماهیت روابط اجتماعی است که از طریق کار و روابط 

ی در صورتی در جامعه وجود دارد که کار در آید. پایداری اجتماع درون جامعه به وجود می

جامعه و ترتیب نهادی مرتبط با آن، مجموعه نیازهای انسان را برآورده سازد. درنهایت، ماهیت و 

ظرفیت بازتولید آن در بلندمدت حفظ شود و هنجارهای موردنیاز انسان از عدالت اجتماعی، 

پل و استرن با  (.0418یی حسینی، )بهزادپور و کربالشأن انسانی و مشارکت را شکل دهد 

اند: توسعه  تری از پایداری اجتماعی داده توجه خاص به مسائل محیط شهری تعریف جامع

ای  گونه )رشد( با آهنگ پیشرفت و تکامل جامعه مدنی سازگار است. شرایط محیطی را به

ر هماهنگ رشد طو های اجتماعی و فرهنگی مختلف جامعه به کند که تمام گروه سازماندهی می

های جامعه، انسجام اجتماعی  ها و گروه کنند و همزمان با بهبود کیفیت زندگی برای تمام بخش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Biart 
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و سینرو  0دهنده پایداری اجتماعی از دیدگاه بینز و مورگان اجزای اصلی تشکیل .تقویت شود

 اند از: دیگران عبارت

 برآورد کردن نیازهای انسان؛ .0

 ربوط به ناتوانایی فردی است؛هایی که م غلبه بر ناتوانایی .2

 های آینده؛ رشد مسئولیت فردی، شامل مسئولیت اجتماعی و توجه به نیازهای نسل .4

منظور رشد اعتماد، هماهنگی و همکاری  حفظ و افزایش موجودی سرمایه اجتماعی، به .0

 موردنیاز برای ایجاد و حمایت نهادهای مدنی؛

 ان حال و آینده؛های توسعه در زم توجه به توزیع برابر فرصت .۹

 های مختلف و رشد بردباری اجتماعی؛ های جوامع و فرهنگ به رسمیت شناختن تفاوت .4

توانمندسازی مردم برای مشارکت در شرایط موردتوافق دوجانبه تأثیرگذار بر انتخاب  .2

 (.0418)بهزادپور و کربالیی حسینی، گیری درباره آن  های توسعه و تصمیم برنامه

 پایداری اجتماعی

شود که با تکامل  نوعی از توسعه یا رشد گفته می ایداری اجتماعی ازنظر اهداف توسعه پایدار بهپ

های  محیطی برای سازگاری اجتماعی گروه ها و مزایای زیست تدریجی جامعه مدنی، رشد فرصت

اعضا   مختلف اجتماعی، فرهنگی، تشویق ترکیب اجتماعی با بهبود در کیفیت زندگی، برای همه

ه مطابقت داشته باشد. این تعریف، پایداری اجتماعی را از دو بعد نقش اجتماعی جامعه و جامع

گیرد. پایداری اجتماعی با عنوان زندگی سالم، بارور و  مسائل فردی کیفیت زندگی در نظر می

شده است. در این تعریف بقا و حیات جامعه، همگام با حفظ کیفیت  هماهنگ با طبیعت تعریف

های اقتصادی، برای دستیابی به باالترین سطح رضایت از زندگی است.  بط با نظاممحلی و مرت

اند  کرده کننده اشاره در تعریف پایداری اجتماعی، گروهی از محققان به چهارعنصر اصلی و تعیین

هایی مانند و امنیت هستند. مؤلفه 4، همبستگی اجتماعی، مشارکت2که شامل عدالت اجتماعی

ها، زندگی همراه با تعاون و همکاری،  و توأم با پیشرفت برای تمامی انسان های برابر فرصت

های اجتماعی، به همراه امنیت معیشت و  هایی برابر برای تمامی افراد برای ایفای نقش فرصت

های انسانی در برابر مخاطرات طبیعی، مبنای سنجش پایداری اجتماعی  ایمنی سکونتگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Baines and Morgan 

2 Social Justice 

3 Participation 
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طور عمده با ابعاد کیفی همراه است و با مفاهیمی  اری اجتماعی بهاند. مفهوم پاید قرارگرفته

شود. پایداری اجتماعی به معنای حفظ و بهبود  مانند زندگی انسانی و احساس رفاه ارزیابی می

دهی جوامع همگن و یکپارچه با منافع متقابل، دارای ارتباط و سرمایه اجتماعی، یعنی شکل

صبوری، قابلیت انعطاف، تابع عشق و  مدارا،  ارای احساسدهای مردمی،  تعامل میان گروه

ها،  شود. سرمایه اجتماعی به حقوق برابر انسان وفاداری که گاه با سرمایه اخالقی نیز همراه می

پرورانند،  هایی که چنین شرایطی را در جوامع انسانی می ها و همچنین حفظ ارزش فرهنگ

 .(Goodland, 2003)شود  گفته می

های منسجم در خصوص پایداری اجتماعی به  تحقیق با توجه به نبود نظریه در این

اند توجه شده است.  هایی که در تحقیق دیگران موردسنجش و ارزیابی قرارگرفته مؤلفه

های عینی )مانند نیازهای  ها در دودسته شاخص های پایداری اجتماعی در این پژوهش شاخص

ابر، مشارکت، تنوع فرهنگی( و ذهنی )رضایت عمومی از های بر اساسی، منابع اجتماعی، فرصت

زندگی، احساس انزوا، رضایت از مشارکت، حفظ و ثبت زندگی فرهنگی گسترده()واعظ زاده و 

هایی  ( موردتوجه قرارگرفته است. از سوی دیگر در تحقیقات دیگری شاخص0410همکاران، 

مندی اقتصادی و امنیت  ایی، بهرهنظیر سرمایه اجتماعی، تعلق مکانی، مشارکت، عدالت فض

؛ نسترن و همکاران، 0414اند )مافی و عبداله زاده،  شده های پایداری معرفی عنوان شاخص به

ها،  تر منابع موجود ضمن استفاده از این شاخص (. این پژوهش تالش کرد با مطالعه دقیق0412

قه قرار دهد و از این رهگذر ای و مسئولیت اجتماعی را نیز مورد مدا های جامعه شبکه نظریه

الگوی مفهومی خود را با توجه به هدف پژوهش استخراج کند. در رویکرد مسئولیت اجتماعی و 

محیطی، اقتصادی و اجتماعی موردتوجه است که وجه  توسعه پایدار، پایداری در سه وجه زیست

 شده است. اجتماعی آن در این پژوهش بررسی

 
 . الگوی مفهومی1نمودار 
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 یشینه پژوهشپ

های پایداری اجتماعی با استفاده از  ارزیابی شاخص»( پژوهشی با نام 0412نسترن و همکاران )

ها با استفاده از مدل تحلیل انجام دادند. پس از ارزیابی شاخص(« ANP)فرآیند تحلیل شبکه

( OS=13021امنیت ) (، بعد عینیEO=13044شبکه به این نتیجه رسیدند که عدالت اجتماعی )

(، به ترتیب، بیشترین وزن و درنتیجه، بیشترین تأثیر را در بین SI=13012و تعامل اجتماعی )

 های پایداری اجتماعی داشته است. شاخص

شهر  ارزیابی پایداری اجتماعی کالن»( پژوهشی تحت عنوان 0414مافی و عبداهلل زاده )

های پایداری  رزیابی شاخصانجام دادند. هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی و ا« مشهد

های  های این پژوهش، شاخص گانه شهر مشهد بود. بر پایه یافته اجتماعی در مناطق سیزده

، باالترین و 1و  0دهد مناطق  در چارچوب مدل ویکور نشان می« پایداری اجتماعی»

ن شرایط تری ترین شرایط را ازنظر پایداری اجتماعی دارند و مناطق سه و یازده نامطلوب مطلوب

( با مطالعات 20/1ها دارند. نتایج حاصل از پژوهش، همبستگی باالیی ) را ازنظر این شاخص

 شده است، دارد. شهر مشهد انجام پیشین که در رابطه با وضعیت کلی پایداری در کالن

بررسی ابعاد اجتماعی مؤثر برای دستیابی »( پژوهشی تحت عنوان 041۹معماریان و بیات )

انجام دادند. هدف رسیدن « ای عامالت اجتماعی در طراحی فضای عمومی چندرسانهبه مفهوم ت

ای برای حل این مشکل و نزدیک  به یک آگاهی درست در این زمینه، و ارائه راهکاری سنجیده

ها به همدیگر بود. به این منظور سعی شد سازماندهی مرکز فضاهای عمومی  کردن انسان

ای که با توجه به تأثیر  گونه الت اجتماعی مد نظر قرار بگیرد. بهای با رویکرد تعام چندرسانه

راه حل برای اصالح و بهبود روابط   ها در کاهش ارتباطات مردمی در جهان معاصر به ارائه رسانه

کند. روش تحقیق این پژوهش کیفی و شیوه گردآوری اطالعات، مبتنی بر  میان مردم تالش 

 ای است. مطالعات کتابخانه

 درآمدی منابع تأمین و اصالح»مشابه، با نام  پژوهشی در (041۹ماجد ) و ای زهشر

 همچون منابعی از استفاده کشورها سایر های شهرداری در که اند داده نشان« های کشور شهرداری

 و فروش خدمات مانند منابعی همچنین .دارد قرار صدر در های محلی، مالیات و عوارض دریافت

 از دولتی، بالعوض های کمک دریافت و های تخصصی کمک یا ها صندوق از هاستفاد استقراض،

 توسعه های صندوق موارد فوق، عالوه بر هستند. جهان های شهرداری درآمدی ترین منابع عمده

 باعث اعتبار گیرند، می قرار استفاده مورد دنیا شهرهای برخی که در تخصصی های بانک یا شهری
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 نشان پژوهش نتایج سایر هستند. ها برای شهرداری خوبی درآمد بعمن و شده محلی های دولت

 موجود، سیستم کارایی با افزایش باید ها، شهرداری بودجه کسری با مؤثرتر مقابله دهد برای می

 جدید ایجاد منابع به نسبت مالیات، مبنای جدید تعریف با و افزایش داد را عوارض وصولی

 .کرد اقدام مالیاتی

از « های زیربناییروشی برای برآورد پایداری اجتماعی پروژه»با عنوان در پژوهشی 

Leonardo et al,. (2017))  با استفاده از روش اسنادی، روشی را برای در نظرگرفتن تعامالت

ای کنند. روش پنج مرحلهزیربنا با محیطش برای بهبود اجتماعی کوتاه و بلندمدت پیشنهاد می

اکتشافی، تعیین توابع ارزش  به معیارهای بهبود، مطالعه دهی زنوآنان شامل شناسایی و 

 های بهبود است.های کوتاه و بلندمدت، و مقایسه شاخص همگن، ایجاد شاخص

را « ارزیابی پایداری اجتماعی تخریب مساکن شهری در شانگهای چین»تحقیقی با عنوان 

Tao  etal,. (2017) ب فزاینده مسکن شهری حفظ پایداری ها تخری اند. به گمان آنانجام داده

سازد. این تحقیق براساس مصاحبه با محققان و متخصصان برای  اجتماعی را با چالش مواجه می

ها و سپس اجرای فوکوس گروپ با ذینفعان انجام گرفته است. تعیین فهرستی از شاخص

د بهداشت، امنیت همچنین از پرسشنامه برای بخش کمی استفاده شده است. این نتایج نشان دا

 های پایداری اجتماعی بودند. ترین تعیین کننده و برابری اجتماعی اصلی

 روش تحقیق

طور علمی  توان به پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، زیرا از نتایج آن می

آوری  عها کمی است. نحوه جم در راستای رفع نیازهای ایجادشده استفاده کرد. ازنظر نوع داده

های  اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی است که به دنبال بررسی نقش استفاده از رسانه

شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان  01اجتماعی بر پایداری اجتماعی منطقه 

شهرداری تهران است. با توجه به مشخص بودن و محدود بودن و زیاد بودن حجم  01منطقه 

( زن 001841مرد و  020080شامل نفر مطابق با آخرین سرشماری   4۹1زار و ه 200جامعه )

 شود:حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر محاسبه می
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n  ،دقت برآورد، %، ۹= ضریب خطای = حجم نمونه =p  نسبت افراد جامعه که دارای =

= مقدار امعه که دارای ویژگی موردنظر نباشند،(= نسبت افراد جp-ویژگی موردنظر هستند،

 .گیری تصادفی سیستماتیک خواهد بودروش نمونهاحتمال نرمال به

های پژوهش از های اولیه و اطالعات جهت تأیید یا رد فرضیهبرای گردآوری داده 

گویه؛ برای  00پرسشنامه استفاده شده است. برای سنجش استفاده از رسانه اجتماعی از 

گویه در سه بعد حس تعلق، تعامل اجتماعی،  02سنجش پیوستگی اجتماعی از 

گویه؛ برای سنجش عدالت اجتماعی از  ۹پذیری؛ برای سنجش مشارکت اجتماعی؛ از  مسئولیت

گویه در دو بعد اعتماد و امنیت اجتماعی؛ برای سنجش  8گویه؛ برای سنجش امنیت از  ۹

صورت محقق ساخته استفاده  در سه بعد آموزش، امید و اشتغال؛ بهگویه  1کیفیت زندگی از 

گیری وجود دارد روایی صوری و  های متعددی که برای تعیین اعتبار اندازه شد. از میان روش

، ازآنجاکه مقدار آلفای مربوط 0روایی محتوایی برای این پژوهش استفاده شد. براساس جدول 

طور مجزا و کل متغیرها با  یشتر است. تمامی متغیرها بهب 2/1به هر متغیر و آلفای کل از 

 یکدیگر پایا بودند. 

 های تحقیق. نتایج آلفای کرونباخ برای هر یک از ساخته1جدول 

 آلفای کرونباخ نام متغیر ردیف

 218/1 پایداری اجتماعی 0

 200/1 شاخص عینی 2

 814/1 شاخص ذهنی 4

 842/1 رسانه اجتماعی 0

 28۹/1 نامهکل پرسش ۹

ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد  وتحلیل داده در این پژوهش برای تجزیه

ی مقادیری از  ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه بندی داده شد. آمار توصیفی شامل تنظیم و طبقه

ای جامعه قبیل میانگین، انحراف معیار، نما، میانه و ... است که حاکی از مشخصات یکایک اعض

های  برای گروه tها، آزمون  موردبحث است و آمار استنباطی شامل آزمون نرمال بودن داده



 221 ... های اجتماعی بر پایداری اجتماعی شهر تهران رسانهقش ن 

 

 

ها است.  برای آزمون فرضیه 0مستقل، آزمون همبستگی، تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاری

 است.  4و ایموس 2افزارهای مورد استفاده برای این پژوهش اس پی اس اس نرم

 های پژوهش یافته

گیرد، یکی از فاده قرار میهای مختلفی مورد استها، روشبرای آزمون نرمال بودن داده

کجی و چولگی  دیگر محاسبه عبارت ها، استفاده از شکل توزیع و یا بهترین این روش مناسب

ی این است که کامالً از دهندهها نشانمتغیرهای تحقیق است. مدار صفر برای این شاخص

 -2و  2ها بین رخوردار است، اما محققان معتقدند که هرگاه کجی و چولگی دادهتوزیع نرمال ب

باشد، توزیع متغیرها نرمال است. در این تحقیق مقادیر کجی و چولگی در جدول زیر مشاهده 

است،  -2و  2ها بین شود، کجی و چولگی داده، مشاهده می2طور که در جدول شود. همانمی

های متغیر فوق از آزمون بنابراین باید جهت بررسی روابط بین دادهپس توزیع نرمال است. 

 همبستگی پیرسون استفاده شود.

 . جدول کجی و چولگی متغیرها2جدول 

1چولگی متغیر
5کشیدگی یا کجی 

 نوع آزمون وضعیت 

 پارامتریک نرمال -124/1 -040/1 حس تعلق

 پارامتریک نرمال -4۹8/1 -200/1 تعامل اجتماعی

 پارامتریک نرمال -4۹2/1 282/1 پذیری لیتمسئو

 پارامتریک نرمال -2۹8/1 -201/1 مشارکت اجتماعی

 پارامتریک نرمال 120/1 -1۹۹/1 امنیت اجتماعی

 پارامتریک نرمال 218/1 -014/1 اعتماد اجتماعی

 پارامتریک نرمال 820/1 -204/1 کیفیت زندگی از بعد عینی

 پارامتریک نرمال 144/1 -010/1 کیفیت زندگی از بعد ذهنی

 پارامتریک نرمال -۹42/1 020/1 عدالت

 پارامتریک نرمال -104/1 002/1 امید به زندگی

 پارامتریک نرمال -400/1 -042/1 آموزش

 پارامتریک نرمال -042/1 -221/1 فقر و اشتغال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Structural Equation Model (SEM( 
2 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
3 Analysis of moment structures (AMOS( 
4Skewness 
5Kurtosis 
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است، با  41ر از شده( باالت آوری های جمعها )تعداد پرسشنامهبا توجه به اینکه حجم داده

توجه به قضیه حد مرکزی، توزیع جامعه آماری، توزیع نرمال است. با توجه به نرمال بودن 

ای با مقدار آزمون برابر تک نمونه tتوزیع، جهت تبیین و تفسیر متغیرهای تحقیق، از آزمون 

ون %( استفاده شده است. در آزم۹% )خطای 1۹و فاصله اطمینان  (Test Value=3) 4عدد 

باشد، متغیر موردبررسی با مقدار آزمون  1۹/1بزرگتر از  P-Valueکه مقدار  مذکور، درصورتی

( تفاوت معناداری ندارد و درنتیجه عامل موردبررسی در حد متوسط در جامعه 4)یعنی عدد 

باشد، متغیر موردبررسی با  1۹/1کمتر از  P-Valueکه مقدار  آماری وجود دارد؛ و درصورتی

( تفاوت معناداری دارد، در این حالت اگر میانگین عامل موردبررسی 4زمون )یعنی عدد مقدار آ

صورت قوی در جامعه آماری وجود دارد، و اگر میانگین  بود، عامل موردبررسی به 4باالتر از عدد 

صورت ضعیف در جامعه آماری  بود، عامل موردبررسی به 4تر از عدد عامل موردبررسی پایین

 .وجود دارد

 ای برای متغیرهای پژوهشنمونهتک  t. نتایج آزمون 3جدول 

 P-Value عامل
Sig. (2-tailed) آزمون  انحراف معیار میانگینt 

 218/2 812/1 4۹4/4 11/1 حس تعلق

 234۹0 881/1 021/4 111/1 تعامل اجتماعی

 214/8 120/1 404/2 111/1 پذیری مسئولیت

 210/4 814/1 040/4 111/1 مشارکت اجتماعی

 001/02 800/1 ۹42/4 111/1 امنیت اجتماعی

 821/4 480/1 141/2 111/1 اعتماد اجتماعی

کیفیت زندگی از بعد 

 عینی
111/1 040/4 422/1 ۹10/00 

کیفیت زندگی از بعد 

 ذهنی
111/1 444/4 212/1 24۹/02 

 841/04 444/1 002/4 111/1 عدالت

 428/01 402/1 400/4 111/1 امید به زندگی

 801/1 200/1 422/4 111/1 آموزش

 010/۹ 2۹2/1 201/4 111/1 فقر و اشتغال

منظوور ارزیوابی مودل مفهوومی تحقیوق و همچنوین        گیری به های اندازه پس از تعیین مدل

اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علوی میوان متغیرهوای تحقیوق و بررسوی تناسوب       
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فهومی تحقیق، سوؤاالت تحقیوق بوا اسوتفاده از مودل معوادالت       شده با مدل م های مشاهده داده

 اند. شده ساختاری نیز آزمون شدند. نتایج آزمون سؤاالت در نمودار منعکس

 
 گیری مدل در حالت استاندارد اندازه .1شکل 

 شهر تهران اثر مثبت دارند. 01های اجتماعی در پایداری اجتماعی منطقه  استفاده از رسانه

های  ، ازآنجاکه مقدار ضریب استاندارد بین دو متغیر استفاده از رسانه0شکل با توجه به 

بزرگتر است  14/0( از عدد t-valueو مقدار معناداری ) 20/1های عینی  اجتماعی و شاخص

توان گفت رابطه بین این دو متغیر معنادار است،  درصد می 1۹( در سطح 4۹1/8)برابر با 

های عینی تأثیر  های اجتماعی بر شاخص شود و استفاده از رسانه بنابراین فرض صفر تأیید نمی

های عینی و پایداری  مثبت و معناداری دارد. مقدار ضریب استاندارد بین دو متغیر شاخص

( در 088/4بزرگتر است )برابر با  14/0( از عدد t-valueو مقدار معناداری ) 42/1اجتماعی 

این دو متغیر معنادار است، بنابراین فرض صفر تأیید توان گفت رابطه بین  درصد می 1۹سطح 

های عینی و پایداری اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد. مقدار ضریب  شود و شاخص نمی

و مقدار  41/1های ذهنی  های اجتماعی و شاخص استاندارد بین دو متغیر استفاده از رسانه

توان  درصد می 1۹( در سطح ۹14/2ابر با بزرگتر است )بر 14/0( از عدد t-valueمعناداری )
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شود و استفاده از  گفت رابطه بین این دو متغیر معنادار است، بنابراین فرض صفر تأیید نمی

های ذهنی تأثیر مثبت و معناداری دارد. مقدار ضریب استاندارد  های اجتماعی بر شاخص رسانه

( از عدد t-valueمقدار معناداری ) و 22/1های ذهنی و پایداری اجتماعی  بین دو متغیر شاخص

توان گفت رابطه بین این دو متغیر  درصد می 1۹( در سطح 188/2بزرگتر است )برابر با  14/0

های ذهنی و پایداری اجتماعی تأثیر  شود و شاخص معنادار است، بنابراین فرض صفر تأیید نمی

 مثبت و معناداری دارد.

شهر  12پایداری اجتماعی عینی در منطقه  های اجتماعی و بین استفاده از رسانه

 تهران رابطه معناداری وجود دارد.

 20/1های عینی  های اجتماعی و شاخص مقدار ضریب استاندارد بین دو متغیر استفاده از رسانه

درصد  1۹( در سطح 4۹1/8بزرگتر است )برابر با  14/0( از عدد t-valueو مقدار معناداری )

شود و  ن این دو متغیر معنادار است، بنابراین فرض صفر تأیید نمیتوان گفت رابطه بی می

 های عینی تأثیر مثبت و معناداری دارد. های اجتماعی بر شاخص استفاده از رسانه

شهر  12های اجتماعی و پایداری اجتماعی ذهنی در منطقه  میان استفاده از رسانه

 تهران رابطه معناداری وجود دارد.

 41/1های ذهنی  های اجتماعی و شاخص دارد بین دو متغیر استفاده از رسانهمقدار ضریب استان

درصد  1۹( در سطح ۹14/2بزرگتر است )برابر با  14/0( از عدد t-valueو مقدار معناداری )

شود و  توان گفت رابطه بین این دو متغیر معنادار است، بنابراین فرض صفر تأیید نمی می

 های ذهنی تأثیر مثبت و معناداری دارد. اعی بر شاخصهای اجتم استفاده از رسانه

ها و مدل  و برای بررسی فرضیه SPSSافزار  ها از نرم وتحلیل داده در این پژوهش برای تجزیه

استفاده شده است. مدل  AMOSافزار  سازی معادالت ساختاری و نرم مفهومی از روش مدل

ضوع و مبانی نظری پژوهش از سه متغیر ساختاری پیشنهادی برای این پژوهش با توجه به مو

طورکلی چندین شاخص  شده است. به پنهان و یک متغیر میانجی و شانزده متغیر آشکار تشکیل

 ۹تا  4گیرد، ولی برای تأیید مدل، استفاده از  برای سنجش برازش مدل مورد استفاده قرار می

، RMSE ،CIMIN ،GFI ،AGFIشاخص کافی است برای ارزیابی مدل مذکور در این پژوهش از 

NFI  وP ( شاخص0استفاده شده است. در جدول شماره ،) ها  قبول آن های برازش و برازش قابل

 شده است. اند، ارائه که در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته
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 قبول های برازش و برازش قابل . شاخص1جدول 

 قبول برازش قابل مقدار در این پژوهش اختصار نام شاخص

 GFI 12/1 GFI>%90 شاخص نیکویی برازش

 AGFI 14/1 AGFI>%90 شده شاخص نیکویی برازش اصالح

 NFI 10/1 NFI>%90 شاخص برازش هنجار شده

 RMSEA 1۹۹/1 RMSEA<%10 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

کای اسکوآر بهنجار شده به درجه 

 آزادی
CMIN/df ۹0/2  4تا  0بین 

 گیری نتیجه

 رشد، در حال محیطی مشکالت مورد در جهانی سطوح در آگاهی رشد حاصل پایدار، توسعه

 که است بشر سالم برای ای آینده درباره ها نگرانی و نابرابری فقر، اقتصادی، اجتماعی، موضوعات

 محیطی زیست از جنبش عمدتاً که پایدار توسعه ادبیات در دهد. می پیوند هم به قویاً را ها آن

 عموماً و قرارگرفته موردتوجه کمتر پایداری، اقتصادی و اجتماعی های جنبه است، هگرفت ریشه

 که درحالی شوند. می نظر گرفته در پایدار توسعه به رسیدن برای کننده کمک ابزاری عنوان به

 از قبول قابل و پایه سطحی به اقتصادی نیز و اجتماعی ابعاد آنکه مگر شود نمی حاصل پایداری

 های فعالیت و جمعیت رشد رو به پیوسته تمرکز علت به بار، این در باشند. سیدهر پایداری

 و ها چالش گرفتن نظر در با اقتصادی و اجتماعی پایداری توجه به شهری، مراکز در اقتصادی

 عدم شهرها و اهمیت و نقش به توجهی یابد بی می بیشتری شهرها ضرورت این پایداری تنگناهای

 به های مربوط گذاری سرمایه امروزه که شده باعث شهرها این پایگاه و هجایگا صحیح شناخت

 را ها این سکونتگاه ناپایداری ویژه به ای عدیده مشکالت خود این که پذیرد صورت کم بسیار ها آن

 ایجاد و فضایی توسعه برای مناسبی روش کوچک، شهرهای پایدار است. توسعه داشته دنبال به

بزرگ  شهرهای رشد مقابل در راهبردی عنوان به تواند می و است اجتماعی لتعاد و رشد اقتصادی

 از شهرها این خود که گرفت شکل خواهد صورتی در ای توسعه و رشد چنین رسد می نظر به

 کنونی نسل برای را مناسب فضای و خرد نباشند مقیاس در بزرگ شهرهای مشکالت دچار درون

 شهرها باید درخصوص دیگر مسئله هر از آنچه بیش ملی سطح در اما سازند. فراهم آینده و

 .است شهری پایدار توسعه ابعاد و هاشاخص براساس برابری عدالت و به توجه گیرد، قرار مدنظر

 از اجتماعی نشان پایداری سنجش های شاخص تحلیل و بررسی از حاصل نتایج درمجموع

 کیفیت های شاخص ناپایداری مانند عواملی .دارد موردمطالعه محله در پایداری نامطلوب وضعیت
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 پایین سطح شغلی، رضایت عدم اجتماعی، امنیت سالمت و عینی، هم و ذهنی بعد از هم زندگی

 شغلی های فرصت کمبود و بیکاری پایین، وری بهره و خدماتی، کارایی شاخص در شهر عملکردی

 امر در بنابراین اند. اشتهد شهرها این اقتصادی ناپایداری اجتماعی در را سهم بیشترین

 سبب که است ضروری عواملی به توجه اقتصادی، اجتماعی پایدارسازی ابعاد برای سیاستگذاری

 تبیین گفت، توان می موجود تحلیل با متناسب شود. می محله این زندگی در کیفیت افزایش

 و ها انسان ندگیز کیفیت ارتقای و شمردن حفظ محوری با اجتماعی، با پایداری مرتبط مفاهیم

 آحاد بسیج و ها خالقیت ظهور برای مبنا بسترسازی این بر است. شده تعریف طبیعت با هماهنگ

 همه برای بهتر زندگی از اطمینان منظور به پایدار اجتماعی توسعه اهداف تأمین شهروندان برای

 اجتماعی سعهتو حیاتی عنصر دو رویکرد این در .است شهروندان موردتوجه ویژه به و ها آن

 بیشتر رفاه، سطح به دستیابی منظور به شهروندان و توانمندسازی مشارکت یعنی اقتصادی،

 های زیر همخوانی دارد: نتایج پژوهش با نتایج پژوهش .گیرند می قرار موردتوجه

ها با استفاده از مدل تحلیل شبکه به این ( پس از ارزیابی شاخص1392نسترن و همکاران )

امنیت و تعامل اجتماعی به ترتیب، بیشترین  یم که عدالت اجتماعی، بعد عینینتیجه رسید

است. مافی و  های پایداری اجتماعی داشته وزن و درنتیجه، بیشترین تأثیر را در بین شاخص

ترین شرایط را ازنظر پایداری اجتماعی  ، باالترین و مطلوب1و  0( مناطق 0414عبداهلل زاده )

باشند.  ها دارا می ترین شرایط را ازنظر این شاخص مناطق سه و یازده نامطلوبباشند و  دارا می

ای با رویکرد تعامالت  ( سازماندهی مرکز فضاهای عمومی چندرسانه041۹معماریان و بیات )

ها در کم کردن ارتباطات مردمی در جهان  ای است که با توجه به تأثیر رسانه گونه اجتماعی به

کند. روش تحقیق در  طریق برای اصالح و بهبود روابط میان مردم تالش میی  معاصر به ارائه

ای است. زارع و  این پژوهش کیفی است و شیوه گردآوری اطالعات، مبتنی بر مطالعات کتابخانه

( میانگین سرمایه اجتماعی در بین جمعیت موردمطالعه باالتر از حد متوسط 041۹گنجی )

آمده از این پژوهش  دست میانگین پایینی است. نتایج به است ولی مشارکت اجتماعی دارای

های جنایی، تاریخی و  خبری و فیلم های سیاسی، ورزشی،  دهد که بین تماشای برنامه نشان می

فرهنگی تلویزیون و میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. عالوه بر این، ارتباطی 

ات )مجله و روزنامه( و سرمایه اجتماعی برقرار است. به معنادار بین میزان استفاده از مطبوع

بیانی دیگر هرچقدر افراد به میزان بیشتری مطالب تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اخبار سیاسی 

   Taoنتایج تحقیق مطبوعات را مطالعه کنند، دارای سرمایه اجتماعی باالتری خواهند بود. 
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etal., (2017)  های  ترین تعیین کننده ، امنیت و برابری اجتماعی اصلیکه بهداشت نیز نشان داد

ای و ارتباطات شخصی با  دهد که تبلیغات رسانه نتایج نشان میپایداری اجتماعی بودند. 

که ارتباطات  گذارند، درحالی مشارکت شخصی بانفوذ تأثیر مثبتی بر محصوالت سازگار می

نتایج گذارد.  فی بر محصوالت سازگار میهای اجتماعی ایجادشده توسط کاربر تأثیر من رسانه

نشان داد که با آموزش آحاد مختلف جامعه اعم از زنان و مردان   Hang et al., (2018)تحقیق

ها به عناوین  های سنی و دارای تحصیالت با سطوح مختلف و همچنین تشویق آن در کلیه رده

ود. بنابراین با توجه به توان به مدیریت صحیح پسماند کمک شایان توجهی نم متعدد می

 شود: های زیر مطرح می ها، پیشنهاد یافته

 اقتصادی و تقویت توسعه عمران، به ویژه توجه خصوصی، گذاری سرمایه جلب برای بسترسازی  -

 شهری، نظام در ها آن فضایی عملکردی و جایگاه ارتقای برای تهران 01منطقه  اجتماعی

 ایجاد و آب، انرژی های تعرفه کاهش و مالیاتی های عافیتم ازجمله تشویقی های سیاست اعمال  -

 صنعتی. و ارتباطی های زیرساخت توسعه و

 شهری. توسعه برمبنای منطقه گستره در ها فعالیت و امکانات خدمات، انواع توسعه  -

 در فرایند شهروندان کردن دخیل و مردمی های مشارکت برای الزم های سیاست توسعه  -

 نقش و ارتقای و غیررسمی و رسمی صورت به شهری امور گیری صمیمت و سازی تصمیم

 شهرها. بافت درون عمومی فضاهای کارایی

 و هویت مکانی احساس ایجاد جهت در شهری مدیریت در مدار اجتماع های برنامه تدوین  -

 تهران. 01منطقه  شهروندان برای ای محله

 شهری امور به مربوط های گیری تصمیمو  سازی تصمیم فرآیند در شهروندان نمودن دخیل  −

 منطقه درون بافت در عمومی فضاهای کارایی و نقش ارتقای و و غیررسمی رسمی صورت به

 اجتماعی شهروندان. سرمایه ارتقاء و افزایش جهت

 های شاخص ارتقاء راستای در برنامه اجرایی هرگونه که است مهم نیز نکته این به توجه −

 اجتماعی. پایداری

 هویت و تعلق حس ایجاد برای مدیریت شهری در محور اجتماع و محورمحله ریزی برنامه نجاما  −

 و های فرهنگی برنامه از اعم شهر مختلف مناطق و ها محله شهروندان ای برای محله و مکانی

 ؛... و مدیریتی اجتماعی،
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 و بهداشتی یحی،تفر ورزشی، های مختلف بخش در خدمات و امکانات عادالنه توزیع به توجه  −

 در منطقه در تمامی شهروندان که ای گونه منطقه، به ر  ... و و امنیتی انتظامی درمانی،

 باشند. داشته دسترسی خدمات این مکانی به و زمانی حداقل فاصله

 منابع

 ( .مطالعه تطبیقی مؤلفه0418بهزاد پور، م.؛ کربالیی حسینی غیاثوند، ا. ا. و منتظر، ب .)  های

پایدرای اجتماعی در محالت قدیم و جدید شهری )مورد مطالعه شهر قدیم و جدید  کالبدی

 .014-022(: 0)0، معماری شهریهشتگرد(، 

 ای و رابطه آن با توسعه اجتماعی در  (. سطح پایداری محله0414پور، م. و مخلصیان، س. )جمعه

 .000-02۹(:  2) 01، های جغرافیای انسانی پژوهشمحله نازی آباد تهران، 

 ( .واکاوی عوامل تبیین کننده پایداری اجتماعی در مناطق 0414جمینی، د. و جمشیدی، ع .)

 .002-044(: 04)0، مجله آزمایش جغرافیائی فضاروستایی، مطالعه موردی: شهرستان چرداول، 

 ( ،.تحلیلی بر ارزیابی کیفیت پایداری اجتماعی 0410حسینی، ح. علی ابادی، ک. و حمیدیان، ا .)

 . 21-02(: 00، )جغرافیا و ادغام شهری و منطقه ایسبزوار،  4و  2ناحیه 

 ( ،.ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 0488حکیم آرا، م.ع .)

 .4۹2دانشگاه ها )سمت(، نهران، 

 ( .بررسی رابطه توسعه پایدار اجتماع0410شفیعا، م.ع.،  و شفیعا، س .) ،ی و سرمایه اجتماعی

 .040- 041(: 2)24، شناسی کاربردی جامعهنمونه موردی: ساکنان محله غیر رسمی شمیران نو، 

 ( .تامین مالی پایدار شهر؛ چگونگی تامین مالی به منظور توسعه 0411شرزه ای، غ. ماجد، و .)

 .https://civilica.com/doc/001140اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، پایدار شهری، 

 ( ،کیفیت های زیست محیطی موثر مشارکت شهروندان 0412صادقی، ع.، پناهی، ن.، زارع، ص .)

در عرصه های عمومی شهری به عنوان یک بعد اجتماعی توسعه پایدار، مطالعه موردی: شیراز، 

 . 44-02(: 2)4. مجله معماری و طراحی شهری پایدار

 ( .سنجش و اولویت بندی پایداری اجتماعی 0412فتاحی، ا. ا.؛ بیات، ن.؛ امیری، ع. و نعمتی، ر .)

در مناطق روستائی شهر تهران با ایتفاده از مدل تصمیم گیری ویکور، مطالعه موردی: دهستان خاه 

 .4۹-28(: 00)4، ای فصلنامه برنامه ریزی منطقهشمالی، 

 (. رابطه استفاده از رسانه های جمعی و میزان سرمایه 041۹غیاث ابادی ف.، ) جی م. و زارعنگ

 . 028-011، صص 41، شماره فصلنامه جامعه شناسی کاربردیاجتماعی در شهر کاشان، 

 ( .ارزیابی پایداری اجتماعی کالن شهر مشهد، دو 0414مافی، ع. ا. و عبداهلل زاده، م .) فصلنامه

 .4۹-82(: 0۹)0، سال هشتم، ریهای بوم شناسی شه پژوهش
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 ( .سنجش و ارزیابی 0414مختاری ملک آبادی ر.، موصوصی ن.، حسینی س.ع. و غالمی م .)

فرهنگی در شهرهای  استخراجی، مطالعه موردی: شهر  -شاخص های پایداری اجتماعی

 .001-10(: 01)۹، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهریاستخراجی عسلویه، 

 ( ،ارتباط پایداری اجتماعی با شکل شهر، 0412مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران .)

 .معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور زیر ساخت و طرح جامع

 ( .تحلیل فضائی سنجش پایداری 0412مشکینی، ا. ا؛ برهانی، ک. و شعبان طاده نمینی، ر .)

 .084-200(: 41)00، جغرافیااجتماعی شهری، 

 ( ،.بررسی ابعاد اجتماعی موثر برای دستیابی به مفهوم تعامالت 041۹معماریان، ن. و بیات آ .)

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم اجتماعی در طراحی فضای عمومی چند رسانه ای، 

 https://civilica.com/doc/۹21۹41، جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
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 . 42-24(: 0)0، مجله معماری و طراحی شهری پایدارآذربایجان شرقی، 
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