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Extended Abstract 

Introduction 
In today's urban planning literature, the neighborhood is considered as a social structure and a 

cultural phenomenon with a clear border and identity and various factors are crucial and 

effective in weakening or strengthening it. Today, local communities exercise a positive impact 

on urban social sustainability on account of their nature. But despite the human focus on 

defining sustainability, it is Surprising that scant attention has been accorded to the definition of 

social sustainability in environmental disciplines. However, social sustainability is one of the 

three pillars and frameworks of sustainable development. One of the foremost categories of 

social sustainability is the socialization of neighborhoods for all social strata and groups and the 

occurrence of social interactions in light of social sustainability for them. The need to create 

social communities and interactions includes building trust, sense of belonging, and 

participation because the restoration of civil society and the promotion of participation shall not 

be possible without the restoration of local communities, the protection of the local public 

sphere, and the provision of local participation. And local communities are considered as one of 

the main prerequisites for moving towards a sustainable urban future. In other words, these 

communities are vital elements and one of the strategies for sustainable social development of a 

neighborhood. In the meantime, the metropolis of Tehran as a political, economic and social 

center of the country for reasons such as lack of social convergence, lack of social capital and 

participatory spirit among local residents, lack of sense of spatial belonging and weakness in 

neighborhood management ties in the field of social sustainability are prone to weaknesses and 

have not thus benefited from social capitals. And these issues have led to the loss of real 

formation of local communities among neighborhoods in Tehran and this has led to severe 

divergence in social interactions and communications. Therefore, this study aims to measure the 

effectiveness and the role of social interactions in neighborhoods pertaining to region 8 of 

Tehran in social sustainability. 

Methodology 

The present study has been developed by using a descriptive-analytical method with an applied 

nature in the form of structural equations. Data were collected by library and field method (by 

questionnaire). The statistical population of the experts group consists of geography and urban 

planning, urban planning and sociology, which is used to determine the sample size using 

SAMPLE POWER software and using structural equations method in the data analysis section, 

as well as in order to generalize and rate the scales and consider the confidence interval of 0.95 
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and the coefficient of influence of 0.19 and considering the number of hidden and obvious 

variables. One hundred people were estimated to be selected by simple random probable 

method. According to theoretical literature and background and studies, research variables 

including social sustainability as exogenous variable and local communities which can be 

measured by three social, economic and cultural variables were identified as endogenous 

variables and a total of 20 indicators. For a proper validity of the questionnaire, the opinions of 

professors and elites have been used so that the indicators explaining the indicators were sent to 

25 people in the form of questionnaires and they were asked to measure the initial validity 

between the indicators of the questionnaire. Finally, the data collected in SPSS software and 

taking descriptive statistics and subsequent analysis in structural equations (SEM) were 

implemented. Data analysis was performed by Amos software. 

 

Results and Discussion  

In studying the paths and coefficients obtained in the research assumptions in the first stage, 

three economic, social and cultural conditions have a significant effect on local communities 

and local communities on social sustainability. Based on the amount of path coefficient (beta), 

the intensity of the effect and the direction of these studied pathways have also been evaluated 

positively. Beta value in the path of economic situation affects local communities with 

coefficient of 0.155, social status on local communities with coefficient of 0.570 and cultural 

status on local communities with coefficient of 0.403 and finally local communities affect social 

stability with coefficient of 0.632. Among the variables affecting local communities, social 

status had the greatest effect and then cultural status and finally economic status. Finally, local 

communities have an effect of 0.632 on social sustainability in region 8 of Tehran. In other 

words, if the exogenous variable (independent) of local communities changes one unit, social 

sustainability will change by 0.632 units in the same positive direction. Therefore, it can be said 

that the research hypothesis, which is the role of local communities on sustainable social 

development, will be confirmed. 

 

Conclusion 
According to the conceptual model of the research, it was found that economic factors and 

social factors and cultural factors affect local communities, but the impact factor of each of 

these factors on local communities is different. The results which confirm the positive and 

significant role of local communities on social sustainability, with the results of Sajjadi and 

Vahedi Yeganeh (2017), who considered the role of local communities' participation in social 

sustainability significant and also, with the results of The Research of Dadashpour et al. (2012), 

which investigated and explained the position of trust in local communities and considered it 

significant; also, with the results of the research, Dadashpour et al. (2012), who investigated and 

explained the position of trust in local communities and considered it significant. The results 

achieved by Pourahmad et al explained that the role of neighborhood management in social 

sustainability is aligned. 

 
Key words: Local Communities, Sustainable Development, Social Sustainability, District 8 of 

Tehran



 

 1401 بهار ،72 شمارۀ ،20 دورۀ جغرافیا، فصلنامه

 61-77صص. 

 
http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.72.4.0 

 

 شهرها اجتماعی پایدار توسعۀ در محلی اجتماعات نقش الگوی ارائه

 (تهران شهر 8 منطقۀ موردی مطالعۀ) 

 
.ایران شهرری، ،(رهخمینی ) امام یادگار احدو اسالمی، آزاد دانشگاه شهری، ریزی مهبرنا و دکترای جغرافیا دانشجوی - مریم رحمانی لشگری
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 یران.اتهران،  کز،مر تهران واحد اسالمی، آزاد شهری، دانشگاه ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار -رجبی آزیتا

 رری، ایران.، شه(رهخمینی ) امام ریادگا واحد اسالمی، آزاد دانشگاه روستایی، ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار - پناهی شریعت ولی مجید
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 چکیده
امل بسیاری ت. که عوده اسجتماعی شهرها بر پایۀ محلۀ پایدار و اجتماعات محلی قابل مشاهنمود بارز پایداری ا

ی ر پایدارها د در انسجام و شكل گیری اجتماعات محلی دخیل هستند که شناخت و میزان تأثیر گذاری آن
پایداری  لگویی ازارائۀ اجتماعی در قالب ین الگوی بهینه اهمیت بسیاری دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر، ا

 و بررسی محلی اجتماعی با نقش اجتماعات محلی بر اساس شاخص های توسعۀ پایدار اجتماعی و اجتماعات
ز نوع وش کار ای و رارتباط درونی و پنهانی بین متغیرها و شاخص ها می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربرد

ت. جامعه رسشنامه اسپکتابخانه ای و میدانی و از ابزار حلیلی( و جمع آوری داده به دو روش ت -آمیخته )توصیفی 
مونه نت و حجم سی اسآماری گروه خبرگان در رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهرسازی و جامعه شنا

مونه گیری احتمالی ننفر برآورد گردیده است. روش  100برابر با  SAMPL  POWERبا استفاده از نرم افزار 
فزار ای و نرم اختارسالت ها از مدل معاده در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهو تصادفی ساد

 رهنگی بهف عی وایموس بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت اقتصادی، اجتما
ن محلی نیز به میزا بر اجتماعات محلی اثرگذار هستند و اجتماعات 403/0و  570/0، 155/0ترتیب به میزان 

رنامه ریزی ه، نظام بکد است بر پایداری اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار دارد. بنابراین، تحقیق حاضر معتق 632/0

 .ودق داده شور سوشهری برای توسعۀ پایدار اجتماعی شهر بایستی به سمت رویكرد برنامه ریزی اجتماع مح
 

 .تهران شهر 8 منطقۀ اجتماعی، پایداری ار،پاید توسعۀ محلی، اجتماعات کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

ه مفهوم فضایی ب ولبدی بررسی ادبیات موجود در مورد مفهوم محله در شهرها نشان از تغییر مفهوم آن از ابزار کا

ان مطرح های ایر ر شهراجتماعی و انسانی دارد. محله های شهری از دیرباز به عنوان عرصه های کالبدی اجتماعی د

اشته اند شهرها د جتماعیاو به عنوان اجزای عملكردی و جغرافیایی به شمار می آمدند، که نقش اساسی در حیات بوده 

 زیر سیستم ین ابزار و ین (. شهرها به طوری که در دیدگاه های اولیه محله به عنوان1386:20)رهنمایی و همكاران ، 

، همكاران پور و محدودة مشخص زندگی می کرد )داداشپیچیده شهر قلمداد می شد که در آن جمعیت مشخص در ین 

رهنگی فن پدیده (. درحالی که در ادبیات شهرسازی امروزی، محله به عنوان ین ساخت اجتماعی و ی216: 1391

مختلفی در تضعی  یا  ( که عوامل3: 1389بحساب می آید که دارای مرز و هویت مشخص بوده )رفیع پور و همكاران، 

ی بر پایداری اری مثبتثیرگذمهم و اثرگذار می باشند. امروزه اجتماعات محلی با توجه به ماهیتشان، تأ تقویت شدن آن

 یداریاپ  یه تعرب یجه کمتعجب است که تو یجا ،یداریپا  یدر تعر یرغم تمرکز انسان یعلاجتماعی شهری دارند. اما 

جتماعی، یكی از ین در حالیست که پایداری اا .(Dempsey, 2011:290) شده است یطیمح یدر رشته ها یاجتماع

یریت ش های مدر چالبسه ستون و چارچوب توسعۀ پایدار است. بسیاری از بح  های برجسته در مورد توسعۀ پایدار 

قع توسعه باید د. در واته انمسائل اقتصادی و زیست محیطی متمرکز هستند و از جنبه اجتماعی کمتر به این موضوع پرداخ

ق و ورد )صدوراهم آفبر توان های ناحیه محی  اقتصادی ـ اجتماعی پایداری را جهت جذب سرمایه گذاری با تكیه 

 (. 96:1393همكاران،

ر معیشت ، بهره به ابزا سترسیپایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی: تأمین نیازهای پایۀ انسانی و اجتماعی)مانند د

 وز سالمت ااری اعی ، برخوردت فرهنگی در جهت افزایش سرمایۀ اجتممندی مكفی از سرمایه های اصلی، مشمولی

 (.    256:1394( در توسعۀ پایدار مورد توجه قرار میگیرد )عبداللهی ،غیره

این حقیقت است که شكل گیری پایداری اجتماعی، مهم ترین مشكل مدیران »، 1این در حالیست که، به گفتۀ داس 

یكی از (. Das, 2104)«ت کنونی، تحقق کامل آن را باید جزو آرمان ها تلقی کرد شهری محسوب می شود و با وضعی

های اجتماعی و وقوع تعامالت های پایداری اجتماعی، اجتماع پذیری محالت برای تمامی اقشار وگروهمهمترین مقوله

تماعی، اعتماد سازی، حس تعلق اجتماعی در پرتو پایداری اجتماعی برای آن هاست. الزمۀ ایجاد اجتماعات و تعامالت اج

مكانی، مشارکت و ... است. چرا که احیای جامعه مدنی و ارتقاء مشارکت، بدون احیای اجتماعات محلی، حفاظت از حوزه 

 امروزی جامعۀ در(. بنابراین، Catanese, 1988:90عمومی محلی و تأمین مشارکت محلی امكان پذیر نمی باشد )

 ضروری و الزم ها آن ساکنین مشارکت و همكاری و داشته ای ویژه اهمیت شهری، محالت یدارپا توسعۀ به دستیابی برای

 بعضاً و آگاهند موجود مشكالت تمام دارند، از محله خود به راجع را اطالعات بیشترین محله، هر باشد. چراکه ساکنین می

 از که هستند ها، آن هایی برنامه ترین موفق بنابراین، .دارند سر در حاضر مشكالت رفع جهت در ای سازنده پیشنهادات

 آغاز خلقنقطۀ  و مقیاس بهترین عنوان به محله که وجود دارد گسترده ای عمومی اجماع. شوند می آغاز محله مقیاس

 اصلی ترین از یكی به عنوان محلی اجتماعات می باشد، و عادالنه و جهانی پایدار آن تبع به و راستین پایدار اجتماعات

 عنصری عنوان به این اجتماعات دیگر، بیانی به. می گردد تلقی پایدار شهری آینده به سوی حرکت شرط های شپی

 .می باشد توسعۀ پایدار اجتماعی محله ای به نیل راهكارهای از یكی حیاتی و
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ون عدم الیلی چبه د کشور اجتماعی تحوالت و اقتصادی کانون سیاسی، عنوان به تهران کالن شهر بین این در

انی و تعلق مك ان حسهمگرایی اجتماعی، نبود سرمایه های اجتماعی و روحیه مشارکتی در بین ساکنین محالت، فقد

ارتباط  اجتماعی ه هایضع  در پیوندهای مدیریتی محله ای در زمینۀ پایداری اجتماعی دچار ضع  بوده و از سرمای

محلی به معنای  ن مسائل موجب عدم شكل گیری اجتماعات( و ای35: 1392دهنده بهره مند نشده است )مشكینی، 

یی می مت واگرابه س واقعی در بین محالت شهر تهران شده است و این امر ارتباطات و تعامالت اجتماعی را بشدت

ورت صند و به شده ا تاکنون اجتماعات محلی به عنوان فضاهای نمادین مطرحکشاند. این موارد نشان می دهد که، 

ناطق قدیمی و مهم بخش یكی از م 8منطقۀ کاربردی روی آن ها کار نشده است. در میان مناطق شهر تهران،  کلیدی و

ین رو از ااشد. از بر می شرقی این شهر می باشد. این منطقه، ترکیبی از محالت قدیمی با بافت سنتی و محالت جدیدت

حالت ه ویژه مالت بستگی کمی در بین ساکنین محتنوع اجتماعی نیز برخوردار است و این امر موجب گشته تا همب

، به صورت های شهریر فضاجدیدتر آن باشد و اجتماع پذیری که مبتنی بر حضور مردم و تعامالت اجتماعی بین آن ها د

د. از این رو، رو می کنی روباکم رنگ تر وجود داشته باشد و در نتیجه توسعۀ پایدار اجتماعی نیز را با مشكالت عدیده 

ر تهران شه 8طقۀ ای منهاین پژوهش با چنین رویكردی درصدد است تا میزان اثرگذاری و نقش تعامالت اجتماعی محله

 را در پایداری اجتماعی این منطقه مورد سنجش قرار دهد.

ن ساکنی ی در بینجتماعاهدف اصلی تحقیق حاضر دستیابی به الگویی بهینه از نقش اجتماعات محلی در توسعۀ پایدار 

مونۀ مورد بررسی قرار نشهر تهران را به عنوان  8محالت شهری است. براین اساس، پژوهش حاضر سعی دارد تا منطقۀ 

 :خ دهددهد و براساس مطالعات و بررسی هایی که در این منطقه صورت گرفته است، به سوال زیر پاس

 ند؟اجتماعات محلی تا چه میزان در توسعۀ پایداری اجتماعی اثرگذار هست 

ست که گرفته ا ر صورتهای مختلفی در خارج و داخل کشودر زمینۀ اجتماعات محلی و توسعۀ پایدار اجتماعی پژوهش

 برخی از مهمترین آنان در ادامه آمده است:

ل غربی ال اروپا و شماپایداری اجتماعی در جوامع معدن شم» (، در پژوهشی تحت عنوان2016ساپاجاوری و همكاران )

ه ای و زمینه بعد روی ش در دوبه موضوع پایداری اجتماعی پرداخته اند. رویكرد پایداری اجتماعی در این پژوه، «روسیه 

دن در طی خراج معاد استای بررسی شده است. پایداری اجتماعی رویه ای به برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد رون

ای  نشان شود. نت امل میویژگی های خاص این منطقه را شعملیات استخراج اشاره دارد. پایداری اجتماعی زمینه ای، 

 اتثیراب از تأاضطر یحت ترس و نیب یاجتماع یداریپا یا هاز بعد زمین یدر جوامع شمال یاصل معضلداده است که، 

 ست.ا یارک توس  معدن یمناطق شمال فرصت های شغلی، رفاه و ساختار خدمات بهتر در ی،طیمح ستیز یمنف

رداخته پر العین اماراتی د (، در پژوهشی، به مطالعۀ پایداری اجتماعی شهری، به مطالعۀ جوامع محلی2012)خالد جالل 

ر هدر ش ژهیبه و ،یماعاجت یداریاز نظر پا یدر امارات متحده عرب یمحالت عموم یطراح یحاضر به بررس قیتحقاست. 

 ،یمحل و یهانجدر محالت در سطح  یاجتماع یداریمربوط به پا یاساس اصول و شاخص هابر پردازد. یم نیالع

جام مصاحبه شامل ان قیتحق ابزار آغاز شد. یفیک قیروش تحق نیبا اتخاذ  یاجتماع یداریابعاد پا یابیبا ارز قاتیتحق

ز محله ا یبرخ یحطرا یالگوها لیتحل ،یعموم یساکن در محله ها یامارات یخانواده ها ندگانیرو در رو با نما یها

سطح  از یواضح درك ز،چند فا لیتحل نیا قیطر از بود. ییفضا ینحو لیو تحل هیو تجز یدانیمشاهدات م خب،منت یها

 یاحطر یهالالعماز دستور یمحقق شده و برخ نیدر الع یعموم یمحله ها یحاصل شده در طراح یاجتماع یداریپا

 شده است. ارائه ،محله
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د ی را مورماعی شهر، تعری  پایداری اجت«جتماعی توسعۀ پایداربعد ا»(، در این پژوهش تحت عنوان2011دمپسی )

در  یجتماعا یداریاپفهوم م  یو تعر قیکاوش دق قیاز طر یمقاله پرداختن به نابرابر نیهدف امطالعه قرار داده است. 

 یداریپا یعد اصلقرار گرفته و دو ب یمورد بررس یاجتماع یداریو پا یشكل شهر نیرابطه بو  است یبافت شهر

 .مورد بح  قرار گرفته است، شده ییشناساۀ جامع یداریعادالنه و پا یدسترسچون  یاجتماع

 هرها برایار اجتماعی ش(، در پژوهشی، به بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعۀ پاید1399زارع و همكاران )

رکت در یزان مشامحله و مدت اقامت در ممحلۀ سنگل  تهران پرداخته اند. نتای  نشان داده است که بین حس تعلق و 

نین محله، بین ساک عتماداپایداری اجتماعی محله رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، شاخص های حس تعلق به محله، 

  143/0، 338/0، 771/0، 212/0بهسازی و نوسازی بافت فرسودة محله و رضایت از محله به ترتیب با ارزش عددی 

ماعی رایی اجت، همگقیم و نیز شاخص های شرکت در فعالیت جمعی، توجه به منافع ساکنین محلهدارای ارتباط مست

تباط غیر مستقیم با دارای ار 027/0و  185/0، 234/0، 171/0ساکنان و مشارکت ساکنان به ترتیب با ارزش عددی 

 پایداری اجتماعی محله هستند. 

اری تهران و ارائۀ شهرد 7سی وضعیت پایداری اجتماعی منطقۀ (، در پژوهشی، به برر1397دانش مهر و همكاران )

ات و امنیت یفیت خدمی و کراهكارهایی برای تقویت آن پرداخته اند. نتای  نشان داده است که وضعیت متغیرهای دسترس

ناسی، شزیبایی  تغیرهایتهران باالتر از میانگین و در وضعیت متوس  رو به زیاد بوده است، ولی وضعیت م 7منطقۀ 

ایگی و ری و همست پذیمحی  زیست، تراکم و انبوهی، تغییرات کاربری و ناهماهنگی کارکردی، احساس تعلق، مسئولی

ای هوضعیت متغیر چنین،امید به آینده و مهاجرت پایین تر از میانگین و در وضعیت متوس  رو به کم بوده است. هم

 توس  می باشد.وضعیت اقتصادی و توزیع عادالنه و مشارکت در حد م

یداری عمومی بر پا (، در پژوهش خود، به مطالعۀ بررسی تأثیر اجتماع پذیری فضاهای1397کرمی و محمد حسینی )

ماع پذیر بر اهای اجتود فضاجتماعی در مجتمع های مسكونی مهر اردبیل پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که وج

 ای مسكونی تأثیرگذار است. افزایش سطح پایداری اجتماعی در مجتمع ه

ز طریق اعی شهر تهران (، در پژوهشی، به تبیین نقش مدیریت محله ای بر پایداری اجتما1397پوراحمد و همكاران )

محله ای بر  ر مدیریتعنادامسرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده شهری پرداخته اند. نتای  به دست آمده بیانگر تأثیر 

تغیر میانجی، مدیریت محله ماست و همچنین، حضور  402/0دهنده می باشد. این تأثیر به میزان  سرمایۀ اجتماعی ارتباط

رصد اطمینان معنادار بوده د 95 ای با سرمایه اجتماعی و رابطۀ سرمایه اجتماعی با متغیر پایداری اجتماعی شهر تهران با

 است.

را در  جتماعی شهرهااعات محلی در توسعۀ پایدار ا(، در پژوهشی، نقش مشارکت اجتم1396سجادی و واحدی یگانه )

جتماعی قوی مگرایی اهمچون محلۀ سرتپوله شهر سنندج مورد مطالعه قرار داده اند. نتای  نشان داده است که عواملی ه

اعی محله اری اجتمپاید میان همسایگان، اعتماد بین ساکنین محله، حس تعلق مطلوب به محله، بیشترین تأثیر را در

اداری وجود ابطه معنحله رمارند. همچنین، بین حس تعلق و مدت اقامت در محله و میزان مشارکت در پایداری اجتماعی د

ایت از حله و رضوده مدارد و شاخص های حس تعلق به محله، اعتماد بین ساکنین محله، بهسازی و نوسازی بافت فرس

اخص های شرکت در دارای ارتباط مستقیم و نیز ش 143/0، 338/0، 771/0، 212/0محله به ترتیب با ارزش عددی 

ش عددی ب با ارزترتی فعالیت جمعی، توجه به منافع ساکنین محله، همگرایی اجتماعی ساکنان و مشارکت ساکنان به

  دارای ارتباط غیرمستقیم با پایداری اجتماعی محله هستند. 027/0و  185/0، 234/0، 171/0
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: عۀ موردیی شهری )مطالپژوهشی، به مطالعۀ مدیریت محله ای و پایداری اجتماعی زندگ (، در1396فنی و البوغبیش )

اعی از اری اجتمپاید محلۀ ولنجن در منطقۀ ین تهران( پرداخته اند. نتای  تحقیق نشان داده است که، شاخص های

ی و فیت زندگ، کیتماعیجمله هویت محله ای و حس تعلق خاطر، اعتماد و همبستگی اجتماعی، تعامل و مشارکت اج

ی ها در شورایار ملكردعتوانمند سازی گروه های اجتماعی در سطح محلۀ ولنجن در سطح مطلوبی قرار دارند و نقش و 

 تحقق زندگی اجتماعی در سطح محله را مطلوب و مثبت تلقی نموده است.

ر دوالب شه محلی در محله در اجتماعات (، در پژوهشی، به بررسی و تبیین جایگاه اعتماد1391داداش پور و همكاران )

ال نبودن دلیل با لی بهوتهران پرداخته اند. نتای  تحقیق نشان می دهد که محله دوالب ین محلۀ اجتماع محور است 

ای اجتماع ز مزیت هاواند میزان اعتماد ساکنین محله به نهادهای محلی فعال در زمینۀ شهرسازی، در حال حاضر نمی ت

 هش است. ر حال کادروز  تفاده کند و این محوریت اجتماعی نیز به دلیل فقدان اعتماد در محله روز بهمحور خود اس

 

 نظری مبانی

ن یكان، ناحیه و یا م، به معنای بدنه ای از انسان ها که در ین «Community»در لغتنامه آکسفورد اجتماع محلی

در  ده است وورده شآغلی و ملی و ... دارا می باشند، های مشترك مذهبی، شمحدوده مشترك زندگی کرده و ویژگی

در  یه های مشترك، شبكه ای از اجتماعات مردمی با هویت، عالیق و نظر«Community»ادبیات شهر سازی مفهوم 

می باشد  آورند،سطح محلی که شناخت، فرصت و حمایت های دو سویه ای برای دوستی و همكاری فراهم می

(Barton, 2033:4.) 

خاص دارد.  غرافیائیجمكان  که اجتماع محلی، داللت بر وجود رواب  بین گروهی از مردم در :توان گفتمی ،به طور کلی

اید شیوه ستند و شهشترك ماین رواب  فراتر از رواب  اتفاقی است، زیرا اعضای گروه دارای برخی اهداف و ارزش های 

متقابل و  از تعهد جه ایاحساسات مثبت منجر شود که نتیجۀ آن در زندگی که در آن اعضا حامی یكدیگرند به نوعی به

گروهی است که خود را  (. به بیان دیگر، اجتماع محلی1396مسئولیت پذیری و تعلق پذیری میان اعضا است )سجادی، 

جتماع ار ن معیایاشند. داند، بخصوص زمانی که دارای ین منطقۀ جغرافیایی مشترك بدست های پایدار و قدرتمند می

وه ظ درك گرز لحاامحلی، مشارکت منظم افراد در فعالیت های آن است، دیگری قدرت تشخیص افراد اجتماع محلی 

-اخصدارای ش ن فضااجتماعی و سومی فضا و مكان خاصی است که به طور مشترك، قلمرو گروه به حساب می آید، ای

(. وجود اجتماعات 2: 1384ای دارند )حبیبی، اطفی قویهای خاص خود است که اعضای جامعه نسبت به آن وابستگی ع

د. جوامع اشته باشدمثبتی  ها اثرگذاری درخور وتواند بر پایداری اجتماعی آنمحلی در سطح محالت و مناطق شهری می

ذیر برای عطاف پارهای انراهك پایدار اجتماعی باید توانایی حفظ و افزایش منابع خود را داشته باشند و همچنین، دارای

ود آمده در ارتباط (، مشكالت محیطی به وج1992جلوگیری از مشكالت در آینده باشند. در کنفرانس ریو در سال)

سه بعد محی  و  ست که بهزم االتنگاتنگی با شرای  اقتصادی و اجتماعی کشورها دیده میشود. بنابراین، در توسعۀ پایدار 

 (.20:1391تیموری و همكاران ،(اقتصاد و اجتماع اهمیت یكسانی داده شود 

رار گرفته و قرد غفلت ری موعقیده بر این است که، بیش از دو دهه از آغاز بح  های توسعۀ پایدار، بعد انسانی پایدا

كرد، این روی ستردهتمرکز بر ابعاد محیطی توسعه و رشد اقتصادی بوده است، عدم موفقیت و شكست های وسیع و گ

ربوط و وابسته منبه های یگر جدد تغییری معنادار و تجدید یا نو کردن مفهوم پایداری اجتماعی و منتهی به ایجاد و تولی

 (.Vallance et al, 2011: 342به آن است )
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تر برابری اجتماعی، توزیع خوب و مناسب منابع و اجتناب از کارهای محرومیت زا، پایداری اجتماعی تحت مفاهیم وسیع

مشارکت فعال و کامل در جامعه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین، پایداری  اجازه دسترسی ساکنان به

(. همچنین، پایداری اجتماعی را دارای چهار عنصر اصلی و Dempsey et al, 2012: 93گیرد )جامعه قرار می

ارکان 1(. از نظر لی  ,2:2200DFIDتعیین کننده عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت و امنیت دانسته اند )

اصلی در تعری  پایداری اجتماعی شامل عدالت )دسترسی کافی به منابع برای مشارکت کامل در اجتماع و پیشرفت، 

توزیع عادالنه و به حداقل رساندن سطح نابرابری، امید به زندگی بیشتر، جرم و جنایت کمتر(، تعامل اجتماعی )داشتن 

های زندگی اجتماعی، تعامل با سایر افراد جامعه(، امنیت)محی  بردن از تمام جنبه حق و فرصت برای مشارکت، لذت

امن، سالمت زندگی(، انعطاف پذیری)توانایی پاسخگویی مناسب و خالقانه به نیازها(، مردم ساالری اختیار داری )وجود 

عضای جامعه، دسترسی جامعه فرایندهای دموکراتین، وجود ساختارهای حكومتی پاسخگو، اطالعات در دسترس به ا

خبرگان، فضای مشارکت شفاف، باز و پاسخگو(، همبستگی و ارتباط)همبستگی در سطوح رسمی، غیر رسمی، فرآیندهای 

 ,Lee gitsها و ارتباط، تفریح و ورزش( )اجتماعی، نهادهای عمومی و مدنی، خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر، رسانه

2005:87). 

های اجتماعی افراد و  یداری اجتماعی ناشی از اقداماتی در زمینۀ موضوعات کلیدی که شامل عرصهپا در سطح عملیاتی،

در این تعری   و توسعۀ مهارت ها برای رفع نا برابری های زیست محیطی و فضایی می شود. ظرفیت سازیجوامع برای 

های  سرمایه نیازها، ر مورد مشارکت،مسائل در حال ظهور د سالمت باپایداری اجتماعی با اصولی همچون عدالت و 

 Dixon and) ت رفاه و کیفیت زندگی در ارتباط اس و اخیرا با مفاهیمی مثل شادی، اجتماعی، اقتصاد، محی  زیست

Colantonio, 2009:4)  ،این بدین . ارزش هایی از برابری و دموکراسی باشد ۀپایداری اجتماعی باید بر پایهمچنین

 ( اجتماعی و فرهنگی بر کیفیت جوامع تأثیر بگذارد اقتصادی، مدنی، سیاسی، لحاظ حقوقی،معناست که باید به 

1999:27 Sachcs,.) 

 

  های پایداری اجتماعینظریه

ای آینده»ینان از ن، اطمهمچنی بارور و هماهنگ با طبیعت تعری  شده است. ایداری اجتماعی زیر عنوان زندگی سالم،پ

 ی،است )زال اجتماعی ایداریپاز ارکان تعری   هبر نقش حیاتی آنان در مدیریت محیطی و توسع با تأکید« بهتر برای همه

1386 :21.) 

آگاهی  مشارکت، : عدالت،زعبارتند اکه  کند،در تعاری  خود از پایداری اجتماعی به چهار رکن اصلی اشاره می 2مورفی

 (. Murphy,  2012) اجتماعی همبستگی و برای پایداری

های فردی از جمله و ظرفیت مانند مسكن و درآمد، در تبیین پایداری اجتماعی بر توجه به نیازهای اساسی، 3و لی گاتس

-و ظرفیت فرهنگی و اوقات فراغت مناسب با حداقل هزینه، های تفریحی،شغلی متنوع و امكانات و برنامه فرصت های

 جهت در اجتماعی و هنری فعالیت های برگزاری منظور به مكان هایی وجود و مشارکت هویت، ،همچون های اجتماعی

و  فردی هایظرفیت اثرگذاری منظور به همچنین، .دارند تأکید آنها بین تعادل تقویت و اجتماعی سازمان های توسعۀ

                                                           
1- lee 

2- Murphy 

3- Gates & Lee 
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 Gates، 2005)دننمایامنیت و سازگاری را معرفی می تعادل اجتماعی، و عدالت اجتماعی، برابری اصل چهار جمعی،

& Lee.) 

همبستگی  توسعۀ پایدار اجتماعی را شامل چهار معیار اصلی عدالت اجتماعی،(، 2002) سال در همكارانش و 1تین

 ,Thin) نیز قرار گرفت المللیکه مبنایی برای سازمان توسعۀ بین اند؛اجتماعی، مشارکت و امنیت معرفی کرده

Lockhart and Yaron, 2002.) 

شامل طی  گسترده ای از رفتارهای اجتماعی، وجود تعامل میان ساکنان ین محله، وجود ا ، پایداری اجتماعی ر2دمپسی

 (.190:1392میان نهادهای رسمی و غیررسمی محلی ، را شامل میشود)مشكینی و همكاران، تمشارک

خدمات  باز، فضای دسترسی )اشتغال، ،همچونهایی شاخصای از پایداری اجتماعی را در واقع مجموعه 3مبرگ و وینگتنر

توزیع عادالنه اشتغال و  امنیت )شامل عینی و ذهنی(، انسجام اجتماعی، بهداشت و بهزیستی، سرمایه اجتماعی، محلی(،

 و نقل مناسب(،حمل  ارتباط و حرکت)عابر پیاده، مسكن و ثبات جامعه، آموزش، میراث فرهنگی، درآمد، مشارکت محلی،

 ,Weingaertner & Moberg) اندکرده معرفی تعلقو حس مكان  عدالت اجتماعی )درون و بین نسلی(،

2011:5.) 

نیازهای اولیه و اساسی )مسكن و  از قبیل: پایداری اجتماعی ترکیبی از اصول سنتی اجتماعی، 4وکول آنتونی از نظر

مانند:  گیری هستند،برابری و عدالت اجتماعی و مفاهیم جدیدی که کمتر نیز قابل اندازه آموزش، بهداشت(، اشتغال،

 (.Colantonio, 2008) رفاه و کیفیت زندگی است ، خوشبختی،حس مكان هویت،
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1- Thin 
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4- Colantonio  

 وضعیت اقتصادی

 اجتماعات محلی وضعیت اجتماعی

 وضعیت فرهنگی

 پایداری اجتماعی
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 روش تحقی 

وری ست. جمع آایافته  تحلیلی با ماهیت کابردی و در قالب معادالت ساختاری تدوین –پژوهش حاضر به روش توصیفی 

بر رشته های  ان مشتمله خبرگکتابخانه ای و میدانی )با ابزار پرسشنامه( بوده است. جامعه آماری گروداده ها به روش 

افزار   ه از نرمستفاداجغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهرسازی و جامعه شناسی است که برای تعیین حجم نمونه با 

SAMPLE  POWER نطور به میهیه و تحلیل داده ها و و با استفاده از روش معادالت ساختاری در بخش تجز

ودر نظر  19/0ثیرپذیری و ضریب تأ 95/0منظور تعمیم پذیری و درجه بندی مقیاس ها و در نظر گرفتن بازه اطمینان 

 د. صادفی ساده انتخاب شدننفر برآورد شدند که، به روش احتمالی ت 100گرفتن تعداد متغیرهای مكنون و آشكار تعداد 

ی به عنوان ی اجتماعایدارات نظری و سوابق پیشینه و مطالعات صورت گرفته، متغیرهای پژوهش شامل پبا توجه به ادبی

به عنوان  می باشد سنجش متغیر برونزا  و اجتماعات محلی که به وسیله سه متغیر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل

ستفاده اساتید و نخبگان اپرسشنامه از نظرات  شاخص شناسایی گردید. برای روایی مناسب 20متغیر درونزا و جمعأ با 

و از آن ها خواسته شد تا با  نفر  ارسال 25گردید، به طوری که معرفه های تبیین کننده شاخص ها در قالب پرسشنامه به 

رسش نامه عودت داده شده پ 21میزان روایی اولیه میان شاخص های پرسشنامه را بسنجند. از  9تا  1امتیاز بندی از 

لب سوال در قا 38ر نهایت را دریافت کردند از پژوهش حذف گردیدند و د 5/4معرفه هایی که امتیاز میانگین کمتر از 

رفتن آمارهای توصیفی و گ SPSSپرسشنامه ای منسجم تكمیل گردید. در نهایت داده های گردآوری شده در نرم افزار 

 پیاده شد.  (SEMو تجزیه و تحلیل های بعدی در معادالت ساختاری )

ی مربوط به ی ساختاریه هاتجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار ایموس انجام شد. این روش رویكردی، تاییدی بر نظر

اده از روش با استف ی جامعبرای دستیابی به تحلیلپدیده ها دارد. که با استفاده از آن تحلیل مسیر صورت می گیرد. 

ر گرفت. با کاوی قرارد واص ها و متغیرهای اثرگذار بر پایداری اجتماعی را مومعادالت ساختاری و آزمون لیزرل شاخ

اقعیت( و ومونه با نحجم  استفاده از این آزمون میزان روایی و پایایی سازه و شاخص های برازش مدل )انطباق پذیری

تحلیل  ود بررسی مور اعیهمچنین، میزان اثرگذاری و ضریب مسیر هر عامل و شاخص بر متغیر برونزای پایداری اجتم

 قرار گرفته است. 

رگذاری هر متغیر نحوة اث ه اندسپس با استفاده از اطالعات و نتای  بدست آمده از گروه خبرگان که مورد پرسش قرار گرفت

پژوهش آورده شده  (، شاخص های 1و شاخص بر متغیر پایداری اجتماعی نیز مشخص گردید. در ادامه نیزدر )جدول

 است.
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 پ وهش. متغیرهای 1جدول شماره

 شاخص ها متغیرها

 امنیت پایداری اجتماعی

 مشارکت

 احساس تعلق، مسئولیت پذیری و همسایگی

 امید به آینده و مهاجرت

 اعتماد

تعامالت 

 اجتماعی

 شغل وضعیت اقتصادی

 وضعیت مسكن

 عضویت در صندوق قرض الحسنه

 توزیع عادالنه درآمد

 ثبات مسكونی

 مشارکت و دموکراسی محلی وضعیت اجتماعی

 -انسجام جامعه )یعنی انسجام بین  گروه های مختل (

 اعتماد به همسایگان

 احساس اجتماع و تعلق

 رضایت از محله

 مشارکت در فعالیت های محله

 سازمان های فعال فرهنگی وضعیت فرهنگی

 سنت های فرهنگی

 د انجمن هاوجو

 کمن به نیازمندان محله

 Bramley et al,( 2009),Turkington and Sangster, (2006), Chan (،1397دانش مهر و همكاران) نسترن و هادیزاده،  منبع: )    

and Lee, (2008) 

 

 محدودۀ مورد مطالعه

. این منطقه از شمال به بزرگراه رسالت، از است که در شرق این شهر قرار دارد تهران یداریكی از مناطق شهر 8منطقۀ 

محدود  7شهرداری تهران و پارك جنگلی سرخه حصار، از جنوب به خیابان دماوند و از غرب به منطقۀ  4شرق به منطقۀ 

 )به ارتفاعات کوه البرز و از طریق همسایه جنوبی خود ،(4شمالی خود )منطقۀ  ۀریق همسایاز ط هاین منطقشده است. 

 1395براساس سرشماری سال  هجمعیت این منطق .رسدهای سه تپه میهای سرخه حصار و کوهبه جنگل(،  13منطقۀ 

ویژگی های اجتماعی این  . از جملهزن است 216818مرد و  208379شامل  ،خانوار( 148582نفر ) 425197ایران، 

درصد از سطح منطقه به کاربری مسكونی، سكونت نیمی از ارامنه تهران در این منطقه، تراکم  50منطقه ، وجود بیش از 

و بافت قدیمی با خیابان ها و کوچه های کم عرض، این منطقه به لحاظ بافت شهری بسیار متراکم، خیابان کشی های 

 عرض می باشد.  آن جزء خیابان های اصلی کم

 محلۀ شورایاری است. 13محلۀ ممیزی و  20ناحیه و  3دارای  8منطقۀ 

 هی می شود.آیت منت شهید ناحیه ین: از شمال و شرق به خیابان رسالت از جنوب به خیابان دماوند از غرب به خیابان
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 ایت و از غرب به بان شهیده خیااز شرق بناحیه دو: از شمال به بزرگراه رسالت از جنوب به خیابان دماوند و مسیل باختر، 

 خیابان شهید مدنی منتهی میشود.

 به خیابان استاد ر از غربباخت ناحیه سه: از شمال به بزرگراه رسالت از جنوب به خیابان دماوند از شرق به خیابان مسیل

  حسن بنا و خیابان سبالن جنوبی منتهی می شود.

. تهرانپارس، وحیدیه، تسلیحات، زرکش نیز از انده این منطق قدیمی و معروف هایمحلهاز  مجیدیه و وحیدیه ،نارمن

 به شمار می روند. 8دیگر محالت منطقۀ 

 

 

 در کشور، استان و شهر تهران 8. موقعیت جغرافیایی منطقۀ 2شماره شکل 

 هابحث و یافته

 آمارهای توصیفی

رصد را زنان تشكیل می دهند. د 36درصد از جامعۀ آماری مورد مطالعه را، مردان و  64 براساس نتای  حاصل از یافته ها

درصد کارشناسی  8درصد کارشناسی ارشد  20درصد دکتری، 72سال، از نظر تحصیالت  45میانگین سنی پاسخگویان 

 است. 

 آزمون استنباطی 

های معادالت ساختاری و نرم افزار آیموس استفاده در جهت تحلیل داده های به دست آمده و تبیین فرضیه ها از مدل 

شده است. در این پژوهش متغیر درونزا، پایداری اجتماعی و متغیر برونزا، اجتماعات محلی که با سه متغیر وضعیت 

اجتماعی و وضعیت اقتصادی و وضعیت فرهنگی به دست آمد، می باشند. جهت بررسی و سنجش هر کدام از این متغیرها 

(، که مدل ساختاری استاندارد شده حاصل از خروجی نرم افزار آیموس  3جه هایی در نظر گرفته شده است. )شكل نیز سن
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می باشد ضریب استاندارد شده و تحلیل مسیر رواب  درونی و پنهانی متغیرها را نشان می دهد. در این شكل، هر دایره 

متغیر آشكار است. در این پژوهش پن  متغیر پنهان عبارتند  نشان دهنده ین متغیر پنهان و هر مستطیل نشان دهنده ین

از پایداری اجتماعی، اجتماعات محلی، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و وضعیت فرهنگی که به وسیله متغیرهای 

طالح بار آشكار نشان داده شده در مستطیل ها،  سنجیده شده اند. رواب  بین متغیرهای پنهان و متغیرهای آشكار را در اص

عاملی می گویند و به این ضرایب، ضرایب مسیر گفته می شود. برای به دست آوردن رابطه معنادار بین متغیر برونزا با 

خارج از مقدار  t-valueدرصد استفاده شده است. )در شرایطی که مقدار  95در سطح اطمینان  t-valueمتغیر درونزا از 

ادار تلقی می گردد(. همچنین، برای تعمیم پذیری جامعۀ نمونه با واقعیت از باشد رابطه معن -96/1و  96/1بحرانی 

( استفاده شده 2Rشاخص های برازش و برای تبیین میزان تغییرات متغیر برونزا به متغیرهای درونزا از ضریب تعیین )

 .شده انداست. که در ادامه در قالب شكل استاندارد و اصالح شده ضرایب مسیر و جداول نشان داده 

 مدل ساختاری اصالح شده پ وهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد .3 شماره شکل

ه گیری از دل اندازمآیا  بعد از ارائۀ مدل ساختاری اصالح شده ، بایستی با تحلیل مدل اندازه گیری مشخص گردد که

ی ین مهم پرداخته ماه بررسی مه بن رو در ادااعتبار )روایی( و تعمیم پذیری )پایایی( مناسبی برخوردار است یا خیر؟ از ای

شده است. همچنین، در  (، آورده2شود. الزم به ذکر است روایی و پایایی سازه هر متغیر به صورت مجزا در )جدول 

 رفته است.گسی قرار ورد برر(، روایی همگرا و واگرای مدل اندازه گیری با استفاده از آزمون فورنل و الرکر م3)جدول
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 . بررسی پایایی و روایی سازه2شمارهجدول 

ASV MSV AVE CR  

 وضعیت اقتصادی 837/0 509/0 454/0 316/0

 وضعیت اجتماعی 842/0 603/0 0166/0 091/0

 وضعیت فرهنگی 884/0 560/0 454/0 244/0

 اجتماعات محلی 839/0 513/0 286/0 149/0

  پایداری اجتماعی 842/0 520/0 358/0 207/0

 

 ررسی روایی و واگرای فورنل و الرکر. 3دول شمارهج

  وضعیت اقتصادی وضعیت اجتماعی وضعیت فرهنگی اجتماعات محلی  پایداری اجتماعی

وضعیت  713/0    

 اقتصادی

وضعیت  408/0 776/0   

 اجتماعی

وضعیت  674/0 378/0 748/0  

 فرهنگی

اجتماعات  535/0 378/0 343/0 717/0 

 محلی

پایداری  598/0 133/0 510/0 418/0 721/0

  اجتماعی

 

ده هم شی اصالح ه گیرجمع بندی نتای  جداول بررسی روایی و پایایی سازه نشان می دهد که خوشبختانه مدل انداز

ظر تعمیم پذیری نیستی از ده بادارای پایایی سازه و و هم دارای روایی سازه می باشد و اکنون مدل اندازه گیری اصالح ش

 ل پیشنهادی تا چهین که مدایافت نطباق آن در جامعۀ آماری مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با تأیید روایی مدل و درو ا

یگر ده عبارت ود. بباندازه با واقعیت جامعۀ آماری انطباق دارد، رجوع به شاخص های برازش کمن کننده خواهد 

های  در شاخص اصلی ده از داده های گردآوری شده خود بح معیارهای علمی قابل قبول برای تأیید مدل با استفا

 (، نمایانگر شاخص های برازش مدل اندازه گیری می باشد.4برازش را تشكیل می دهد. )جدول
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 شاخص های برازش مدل اندازه گیری اصالح شده .4جدول شماره

 مقدار بدست امده حد مجاز نوع شاخص برازش شاخص های برازش

CMIN/df 821/1 3کوچكتر از  خص های مقتصدشا 

RMSEA 052/0 08/0کوچكتر از  شاخص های مقتصد 

PNFI 83/0 5/0بزرگتر از  شاخص های مقتصد 

GFI 89/0 8/0بزرگتر از  شاخص های مطلق 

AGFI 86/0 9/0بزرگتر از  شاخص های مطلق 

NFI 95/0 9/0بزرگتر از  شاخص های مقایسه ای 

TLI 87/0 9/0بزرگتر از  یشاخص های مقایسه ا 

CFI 98/0 9/0بزرگتر از  شاخص های مقایسه ای 

RFI 87/0 9/0بزرگتر از  شاخص های مقایسه ای 

IFI 98/0 9/0بزرگتر از  شاخص های مقایسه ای 

ول است قابل قب ش مدلبا توجه به نتای  حاصل از تحلیل شاخص های برازش مدل پژوهش در نرم افزار ایموس ، براز

ر وضعیت ده ای مدل اندازه گیری اصالح شده پژوهش هم از نظر شاخص های مقتصد، هم مطلق و هم مقایس زیرا

ماید که مدل نند ادعا ی توابرازشی ممكن قرار دارد. زیرا همه شاخص ها حد مجاز مورد نظر را رعایت نمودند و محقق م

رد. پس می توان نطباق دامعه اا واقعیت مورد نظر در جاپژوهش از نیكویی برازش برخوردار است و مشاهدات ما در نمونه ب

ی معتبر، تعمیم ه که مدلن نگاگفت مدل مورد نظر هر دو وظیفه مورد نظر خود را انجام داده است و محقق می تواند با ای

. زدهش بپردای پژوپذیر و منطبق با واقعیت دارد به آزمون بررسی جهت و ضریب مسیرهای مورد نظر در متغیرها

 (، بیانگر ضرایب مسیرهای مختل  تأثیر متغیرهای آشكار بر هر متغیر پنهان است. 5)جدول

 
 معناداری فرضیات پ وهش. 5جدول شماره

 p نسبت بحرانی خطا تخمین غیر استاندارد متغیر مكنون فرضیه متغیر مكنون

 002/0 281/2 073/0  165/0  وضعیت اقتصادی ---> اجتماعات محلی

 *** 196/7 086/0 622/0 وضعیت اجتماعی ---> محلی اجتماعات

 *** 268/5 066/0 349/0 وضعیت فرهنگی ---> اجتماعات محلی

 *** 970/7 122/0 969/0 اجتماعات محلی ---> پایداری اجتماعی
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 ضرایب مسیر استاندارد فرضیات پ وهش. 6جدول شماره

 نتیجه بتا متغیر مکنون فرضیات متغیر مکنون

 تایید می شود 155/0 وضعیت اقتصادی ---> ماعات محلیاجت

 تایید می شود 570/0 وضعیت اجتماعی ---> اجتماعات محلی

 تایید می شود 403/0 وضعیت فرهنگی ---> اجتماعات محلی

 تایید می شود 632/0 اجتماعات محلی ---> پایداری اجتماعی

 

مۀ مسیرها خارج از بازه بحرانی هدر  Value-Tآمده مقدار  (، در بررسی مسیرها و ضرایب بدست6بر اساس )جدول

تأیید می شود.  1Hرد و فرض آماری  0Hفرض آماری  99/0می باشد و در سطح اطمینان و یا احتمال  96/1ا ت -96/1

ی ر پایدارحلی بمیعنی در مرحله اول سه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اجتماعات محلی و اجتماعات 

نیز مثبت  ررسی شدهبرهای اعی تأثیر معناداری دارد. و براساس مقدار ضریب مسیر )بتا( شدت اثر و جهت این مسیاجتم

عی بر وضعیت اجتما ، 155/0ارزیابی شده است. مقدار بتا در مسیر وضعیت اقتصادی بر اجتماعات محلی با ضریب 

هایت اجتماعات محلی و در ن 403/0محلی با ضریب و وضعیت فرهنگی بر اجتماعات  0 /570اجتماعات محلی با ضریب 

ی توان گفت در بین م(، 6)جدول تأثیر دارد. براساس آمارهای بدست آمده از 632/0بر پایداری اجتماعی با ضریب 

 یت وضعیتر نهادمتغیرهای اثرگذار بر اجتماعات محلی وضعیت اجتماعی بیشترین اثر و سپس وضعیت فرهنگی و 

را بر پایداری اجتماعی در  632/0ود اختصاص داده اند. و در نهایت اجتماعات محلی شدت اثری برابر با اقتصادی را به خ

ییر کند ن واحد تغیت محلی شهر تهران می گذارد. به عبارتی دیگر اینكه اگر متغیر برونزا )مستقل( اجتماعا 8منطقۀ 

قیق که ن گفت فرضیه تحاهد کرد. بنابراین، می تواواحد در همان جهت مثبت تغییر خو 632/0پایداری اجتماعی نیز 

 همانا نقش اجتماعات محلی بر توسعۀ پایدار اجتماعی می باشد تأیید می شود.

ی دهد که سه متغیر منیز آورده شده است. این جدول نشان  2R(، واریانس تبیین شده 7در نهایت اینكه در )جدول

و  بر پایداری  740/0عیت فرهنگی( بر اجتماعات محلی به میزان مستقل )وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی و وض

 تأثیر گذار می باشد که بسیار قوی ارزیابی می شود.400/0اجتماعی به میزان 

 

 
 متغیرهای درونزا R2واریانس تبیین شده  .7جدول شماره

 R2 واریانس تعیین شده  متغیرهای درونزا

 740/0 اجتماعات محلی

 400/0 یپایداری اجتماع  
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 گیرینتیجه

ر برنامه توسعۀ کشورهای د(، به بعد 1990پایداری اجتماعی یكی از مفاهیم مرتب  با توسعۀ پایدار است که از دهه )

ه گونه ای بدر عمل  ایدارپمختل  وارد شده است ولی به دلیل عدم مؤلفه ها و جایگاه آن در میان سایر اجزای توسعۀ 

ی شود با محسوب م ر شهریکه یكی از سه بعد اصلی توسعۀ پایدا دبرخورد شده است، اما این بعبسیار متفاوتی با آن 

محالت  ت انسجامر خدمدبر اصل عدالت، اعتماد، مشارکت اجتماعی و برابری درون نسلی و ... ، ابزاری مفید  هتكی

 و شهر بین واس  هحلق و شهری رعناص ترین بنیادی و محالتهست؛  محلی نیز ابعاد دارایشهری می باشد، چراکه 

 داشته ای ویژه اهمیت حالتمشهری،   پایدار اجتماعی توسعۀ به دستیابی برای امروزی ی جامعه در هستند، لذا شهروندان

گردیده تا به بررسی  باشد. از این رو، در پژوهش حاضر سعی می ضروری و الزم ها آن ساکنین مشارکت و همكاری و

خبرگان در رشته های  شهر تهران با بهره گیری از نظرات 8در توسعۀ پایدار اجتماعی منطقۀ نقش اجتماعات محلی 

ادالت ز مدل معافاده مرتب  با موضوع از جمله جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهرسازی و جامعه شناسی و با است

ایداری بهبود پ وقویت تدر راستای ساختاری و نرم افزار ایموس پرداخته شود. تا الگویی بهینه از اجتماعات محلی 

ش و واکاوی جهت سنج یرهایاجتماعی بدست آید. در این راستا با استفاده از ادبیات نظری پژوهش و سوابق تحقیق، متغ

 .ه اندموضوع شناسایی گردید. این متغیرها مبتنی بر ویژگی های جوامع و اجتماعات محلی نیز بود

اعات بر اجتم رهنگیفص گردید که، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی و عوامل با توجه به مدل مفهومی تحقیق مشخ

یه ها مورد این فرض س نیزمحلی اثر گذارند. بعد از بررسی های صورت گرفته توس  گروه خبرگان و با نرم افزار ایمو

ز این عوامل بر ر کدام اهاری ذآزمون قرار گرفتند و بعد از طی مراحلی فرضیه مورد نظر اثبات گردید ، ولی ضریب تأثیرگ

، وضعیت اجتماعی 155/0اجتماعات محلی متفاوت است. به گونه ای که وضعیت اقتصادی بر اجتماعات محلی با ضریب 

 ر دارد. تأثی 403/0و وضعیت فرهنگی بر اجتماعات محلی با ضریب 0 /570بر اجتماعات محلی با ضریب 

مر نشان می دهد که، ابر پایداری اجتماعی اثرگذار است. این  632/0 و در مجموع اجتماعات محلی با ضریب مثبت 

ش موثری شهری نق ایدارمحالت و اجتماعات محلی در شهر تهران و به ویژه محدودة مورد مطالعه همچنان در توسعۀ پ

 شند. ایفا می کند و برنامه ریزان و مسئولین شهری باید به این موضوع توجه جدی تری داشته با

نتای  بدست  ی کند بایید م  تحقیق حاضر که نقش مثبت و معناداری از اجتماعات محلی بر پایداری اجتماعی را تأنتای

ر می ری اجتماعی معنادا(، که نقش مشارکت اجتماعات محلی را در پایدا1396آمده از پژوهش سجادی و واحدی یگانه )

یگاه اعتماد در اجتماعات (، که به بررسی و تبیین جا1391)دانست و همچنین، با نتای  پژوهش داداش پور و همكاران 

ن نقش مدیریت به تبیی ان کهمحلی پرداخته بودند و آن را معنادار می دانستند و همچنین، با نتای  پور احمد و همكار

 محله ای در پایداری اجتماعی پرداختند همسو و هم راستا می باشد. 

یل ارائه می ذبه شرح  اداتیهش حاضر و در راستای دستیابی به اهداف تحقیق پیشنهبا توجه به نتای  بدست آمده از پژو

 شود:

 حله ایمدرون  ایجاد فضایی مناسب برای گردهمایی ساکنین محالت به منظور تقویت تعامالت اجتماعی 

 شارکتیحمایت بیشتر مدیران محله ای )سرای محله، شورایاری ( از تشكیل نهادهای محلی و م  

 وآشنایی  منظور ری دوره های آموزشی عمومی و خانوادگی در سراهای محلی برای اهالی محالت بهبرگزا 

 شناخت بیشتر اهالی از همدیگر 
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 د، اعتما با توجه به اینكه در پژوهش حاضر مشخص گردید که عوامل و شاخص های اجتماعی همچون

ه ویژه رند، توجحلی داش را در اجتماعات مرضایت، مشارکت، احساس تعلق و انسجام جامعه و ... بیشترین نق

 به همه شاخص ها از سوی مدیران، برنامه ریزان و اهالی اهمیت بسیاری دارد. 

 

 تقدیر و تشکر

 ه است.حامی مالی نداشتکه گرفته شده از رساله دکتری است بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله 
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