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Abstract 
The aim of this study is to investigate and analyze the spatial extent of social 
stability in 22 neighborhoods of Babolsar. The research method is descriptive-
analytical. It uses a questionnaire prepared with 5 dimensions and 34 sub-
dimensions. 375 questionnaires were randomly distributed among the statistical 
population based on Cochran's model. To analyze the indicators of social stability 
in the target neighborhoods, the mean test was used with the mean value of 3. 
Finally, to show the status of neighborhoods in terms of social sustainability, 
Critic and Vickor method were used. Findings indicate that the levels of stability 
in the indicators of safety and security (3.52), social capital (3.16), sense of place 
and quality of life (3.26) are undesirable and the only indicator of social 
participation (2.87) is relatively desirable. Also, the results of neighborhood scores 
and rankings show that 54.5% of neighborhoods are in a state of poor social 
stability and completely unstable. In general, the stability of the studied areas is 
considered unfavorable. 

Keywords: 
Urban Neighborhoods, 
Social Stability, Babolsar 
City, Vickor 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Corresponding Author: Pari Shokri Firoozjah   

Address:  Department of Geography and Urban 
Planning, Payam-e Noor University, Tehran, Iran 

Email: shokri.pari@pnu.ac.ir 
Tel: 09112002197 

 

file:///C:/Users/farha/Downloads/shokri.pari@pnu.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-4473-7894
https://orcid.org/0000-0001-6791-7487
https://orcid.org/0000-0002-6997-9988


 

28 

Volume 8. Issue 29. Winter 2021. Pages 27 to 48. 

 

Pari Shokri Firoozjah, Asadollah Divsalar, Amin Jahani. Measuring the level of social sustainability in 22 
neighborhoods of Babolsar City 

Extended Abstract 
1. Introduction 
One of the dimensions of neighborhood 
sustainability is social sustainability, which 
is the key to achieving urban sustainability. 
Therefore, ignoring the social dimension 
in sustainable development puts various 
development programs and projects at 
risk, because in social sustainability, 
justice in the distribution of social services 
is sufficient. Babolsar City is one of the 
coastal cities of Mazandaran Province with 
a population increase from 42212 to 59966 
individuals during the years 2011 to 2016. It 
has a population growth of 45%. Due to its 
location along the Caspian Sea and its 
temperate climate, this city is highly 
desirable for the immigrant population in 
the economic fields (the service role of the 
city) and residentials (construction of 
villas and second homes). Due to the lack 
of appropriate infrastructure to attract the 
population, achieving sustainability, 
especially social sustainability at the level 
of urban areas is associated with several 
issues. Therefore, the present study tries 
to conduct the spatial analysis of social 
sustainability indicators in 22 
neighborhoods of Babolsar City. 

2. Research Methodology 
The present applied research is 
descriptive-analytical. The statistical 
population of the present study was 
selected from 22 neighborhoods of 
Babolsar City. To assess the social 
sustainability of the study areas, a 
questionnaire was developed with 5 
indicators (safety and security, social 
capital, social participation, sense of place 
and quality of life) and 34 sub-indicators. 
According to the population of the 
neighborhoods, the sample was selected 
randomly among the statistical 
population. The data was analyzed using 

SPSS and GIS software. For this purpose, 
first the score of each index in the studied 
areas was determined based on the test 
statistic with the mean of 3 and then the 
weight and importance of each index was 
obtained using criticism. Following that, 
for ranking and classification and to 
determine the social stability of the target 
areas, the Victor multi-criteria decision-
making method was used. 

3. Research Findings 
The final results of Vicor model for the set 
of social sustainability indicators show 
that among the 22 neighborhoods of  
Babolsar City based on the value of Q, the 
neighborhoods of Yur Mahalleh and Sofla 
Yur Mahalleh are completely socially 
stable and in the group of ideal stability. At 
the next level of social stability, which is 
strong stability, Javadiyeh, Nokhost Vaziri 
and Shahidi Neighborhoods can be seen. 
The four neighborhoods of Sadat Mahalla, 
Javaheri, Valiasr and Aliabad Mir are also in 
moderate and relatively favorable 
condition. In fact, the conditions of social 
indicators in these neighborhoods are 
almost acceptable and semi-stable and are 
moving towards social stability. In 
contrast, neighborhoods such as parking 
lots, Hemmat Abad, Bazaar Mahalleh, 
Olum Paye, Coastal Town, University 
Town, Kazem Abad and Ghaemiyeh have a 
weak stability. Katie Ben, Ghaem Town, 
Azadegan Town, Miandasht and Bibi 
Sarrozeh are also completely socially 
unstable. As can be seen, about 60% (59.1% 
including 13 neighborhoods) of the 22 
neighborhoods in Babolsar City are in a 
weak and unstable position in terms of 
social sustainability indicators. 

4. Conclusion 
Physical segregation of cities, due to the 
provision of physical conditions and 
facilities and services in high-rise 
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neighborhoods, has highly and directly 
affected the added value of land and 
property in these neighborhoods, so that 
only groups with high social and economic 
conditions are able to buy land and 
property in these neighborhoods. Thus, 
these neighborhoods have become the 
residence of high and prosperous social 
classes, and finally we see a better social 
situation in these neighborhoods. In 
contrast, the quality of social indicators in 
the lower class neighborhoods, following 
the less favorable physical conditions and 
attracting people with lower socio-
economic classes, is not much desirable. 
The results of many studies have also 
confirmed this fact. In this regard, the 
results and findings of the present study 
are somewhat similar to previous studies. 

Therefore, the quality of social indicators 
in most low-level neighborhoods have 
been unstable in terms of economics and 
services. 
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 پژوهشی  علمی 

  از بابلسر  شهر  گانه 22 محالت در اجتماعی پایداری میزان سنجش
 ساکنان منظر
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 : پذیرش تاریخ 
 1400 خرداد 3

 :تاریخ انتشار
 1400دی  1

 

 چکیده
ی  ابعاد  از  یکی  اجتماعی  پایداری ت  شهری  محالت  پایدار یابی   برای  که  اس  کلیدی  امری  پایداری  به  دست

 جامعه  اجتماعی  قشرهای   همة  نفع  به  امکانات  بهینه  توزیع   گرفتن  نظر  در  آن،   به  توجه   لذا.  باشدمی
  هدف   با  حاضر  پژوهش  راستا،  این  در.  آوردمی  فراهم  فضایی  و  اجتماعی   زمینه  در  را  عدالت   و  بوده

حالت  اجتماعی  پایداری  میزان  سنجش . است  گرفته  انجام  ساکنان  منظر   از  بابلسر  شهر  گانه22  م
 تنظیم   زیرشاخص   34  و  بعد  5  قالب  در  ایپرسشنامه  که  باشدمی  تحلیلی  -توصیفی  تحقیق  روش

ساس پرسشنامه  375  تعداد  و  گردید وکران  مدل  برا ی  صورتبه ک یان   در  تصادف   مورد  آماری  جامعه  م
  آزمون  از  هدف  محالت  در  اجتماعی  پایداری  هایشاخص  تحلیل  و  تجزیه  برای.  شد  توزیع  مطالعه

 پایداری  نظر  از  محالت  وضعیت  دادن  نشان  برای  نهایت  در  و   3 عدد  مبنای  بر  یکطرفه  تی  میانگین
یک از اجتماعی   که  است آن بیانگر یکطرفه تی آزمون هاییافته. شد  گرفته بهره ویکور روش و کریت

 مکان   به  تعلق  حس   ،(16/3)  اجتماعی  سرمایه  ،(52/3)  امنیت  و  ایمنی  هایشاخص  در  پایداری  میزان
وب(  3/ 26)  زندگی  کیفیت  و . باشدمی  مطلوب  نسبتا(  87/2)  اجتماعی  مشارکت  شاخص  تنها  و  نامطل

  وضعیت   در  محالت  درصد59/ 1  که  دهدمی  نشان  محالت  بندیرتبه  و  امتیاز  از  حاصل  نتایج  همچنین
  مورد   محالت  پایداری  وضعیت  مجموع،  در.  دارند  قرار  ناپایدار  کامال  و  ضعیف  اجتماعی  پایداری
ب مطالعه  . شودمی  ارزیابی نامطلو

 کلیدواژه ها: 
 پایداری شهری، محالت

ر،  شهر اجتماعی،  ویکور بابلس
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 مقدمه 1
  انسانی   هایفعالیت  عواقب  از  هابا اوج گرفتن نگرانی 

  از   حمایت   برای  پایداری   ینظریه   زمین،  کره   روی   بر
همکاران،    شهری   محیط و  و13:  2017)بیگدلی   به ( 

پایدارتوسعه آن تبع  علمی مجامع در ايمحله ی 
که شده مطرح   هايآسیب  با تنگاتنگی ارتباط  است 

محیطی، اجتماعی،  شکل مشارکت، امنیت، زیست 
همکاران،   شهري مدیریت و بافت و  )سرحانی  دارد 

  به   توجه  پایدار،  یجامعه  هدف   ترین(. اصلی 7:  2017
  آن   از   تا   است  شهروندان  زندگی  کیفی  یتوسعه

  اهداف  به  دستیابی   و  رشد  یزمینه  بتوان   طریق
ملک    آورد  بوجود  شهرها  در   را  پایداری و  )احقر 

به 108:  2019حسینی،    بتوانند هاانسان  که طوری(؛ 
 عادالنه، دستاوردهای کسب برای بلندمدت در

براساس  اقتصادی وصول  قابل و مکفی
 و باشند داشته مشارکت زندگی، استانداردهای

 یا مکان مشخص مرزهای در را خود فردی نیازهای
 یک صورتبه سیاره این و جزء صورت یک به کالبد،

نوریان،   برآورده  کل و  )توانا    .( 887:  2017سازند 
پایدارتوسعه پاره ی  ی  توسعه شهری، یکوچکترین 

توسعه ایمحله پایدار  مقیاس در پایدار  یاست. 
ت ارتقای معنای  به محله در کیفی  شامل آن، زندگي 

 فرهنگي،  محیطي،  زیست  اجزای و هاویژگي  همه
برای   مانعي ایجاد  بدون اقتصادی و اجتماعي

به نقل از حبیی    Katz, 2001است ) آینده هاینسل 
ی پایدار جایی  (. محله42:  2015و رحیمی کاکه جوب،  

انسجام   اقتصادی،  سرزندگی  آن،  در  که  است 
به    به  اجتماعی  گشت اکولوژیکی، دموکراسی مدنی و 

:  2017  اکبری،  علی  حاجی )  هستند  مرتبط  - مکمل  طور
این 51 از  را    رو،(.  محله  محققان  از  بسیاری 

  آن   در   که   دانند می   شهری   عنصر  ترینمناسب
  طور همین   و  ها محله  ایجاد  برای   پایداری  از  توان می

 ,Khemri and Melis)   کرد  استفاده   پایدار   شهرهای 
پایداری  131 :2020 محله،  پایداری  ابعاد  از  یکی   .)

شهری   پایداری  به  دستیابی  برای  که  است  اجتماعی 
بعد   به  توجه  عدم  بنابراین،  است.  کلیدی  امری 

توسعه در  برنامه اجتماعی  پایدار،    های پروژه   و   های 

  زیرا   سازد،می   مواجه  مخاطره  با  را  ایتوسعه   گوناگون
  اجتماعی   خدمات  توزیع  در  عدالت  اجتماعی،  پایداری

  یمسئله  دیگر،  عبارتبه .  باشدمی   کافی  صورت  به
توزیع    بعد   این   به   توجه   مهم به  توجه  پایداری،  از 

به بهینه امکانات    یهمه   نفع   به   که  ایگونه   ی 
 یزمینه  در  را  عدالت  و  بوده  جامعه  اجتماعی  قشرهای 
  همکاران،  و   زنگنه )  آورد  فراهم   فضایی،   و   اجتماعی 

ساحلی    .(114:  2019 شهرهای  از  یکی  بابلسر  شهر 
سالهای   طی  در  که  است  مازندران  تا    1390استان 

از    1395 آن  به    42312جمعیت  نفر    59966نفر 
بازه  این  در  که  رشد  رسیده  تقریبا  زمانی    45ی 

واسطه به  شهر  این  است.  داشته  ی  درصدی 
قرارگیری در کنار دریای خزر و آب و هوای معتدل، در  

جم توجه  زمینهکانون  در  مهاجر    اقتصادی   هایعیت 
  و   ویالها   ساخت )  سکونتی   و (  شهر  خدماتی   نقش )

وجود    های  خانه عدم  به  توجه  با  دارد.  قرار  دوم( 
  ی زمینه  جمعیت،  جذب  برای  مناسب  هایزیرساخت 

  سطح   در  اجتماعی  پایداری  ویژه  به  پایداری   تحقق
  از .  است  همراه  متعددی  مسائل  با   شهری   محالت

  تحلیل   و   بررسی   هدف  با   حاضر  یمطالعه  رو،این 
  محالت   در   اجتماعی   پایداری  هایشاخص   فضایی 

شده  ش  یگانه 22 انجام  ساکنان  منظر  از  بابلسر  هر 
 :باشداست و در پی پاسخگویی به سواالت ذیل می 

ی شهر  گانه 22میزان پایداری اجتماعی محالت   -1
شاخص  در    چگونه  مطالعه  مورد   هایبابلسر 

   است؟

پایداری  كدام  -2 از  مطالعه  مورد  محالت  از  يك 
 باشند؟تري برخوردار مي اجتماعی مطلوب 

 مبانی نظری  2
 ی تحقیق پیشینه  2.1

دهه حوزهدر  در  متعددی  مطالعات  اخیر  ی  های 
به  اجتماعی  جنبه پایداری  از  یکی  پایداری  عنوان  های 

توسعه  و  در  شهری  که  است  شده  انجام  پایدار  ی 
از   برخی  به  خارجی  پژوهش ادامه  و  داخلی  های 

 شود: مرتبط پرداخته می 
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)   1براملی  همکاران  مطالعه2009و  در    بررسی   به  ای( 
  اجتماعی   پایداری  هایجنبه  و   شهر  شکل  بین  ارتباط

  نتایج   و  پرداختند  انگلیس  میانی  شهر  پنج   در
  مندی  رضایت   میزان  و  شهری   محالت  شکل  براساس

  رضایت   میزان   که   دهد می   نشان  محلی  اقدامات  از
  محله،   به   دلبستگی   مسکونی،  محیط   از  مندی

و    محیط   کیفیت متراکم  محالت  در  ایمنی  و  زیست 
رضایت   میزان  دیگر،  طرف  از  و  پایین  شهرها  مرکزی 
محالت   این  در  محلی  خدمات  به  دسترسی  از  مندی 
مشارکت   و  همسایگان  تعامل  همچنین  است.  باال 
اجتماعی در محالت با تراکم متوسط از سطح رضایت  
از   حاکی  کلی  نتایج  است.  برخوردار  بیشتری  مندی 

است   پایداری  آن  و  فشرده  شهر  شکل  بین  که 
رابطه  لی اجتماعی  و  یو  دارد.  وجود  معناداری    2ی 

شهر  2016) منطقه  چهار  سطح  در  پژوهشی  در   )
محیط بین  ارتباط  جنوبی،  کره    ساخته   هایسئول 

  با   را  اجتماعی   پایداری  و  اجتماعی   یسرمایه  شده،
بررسی   ساختاری  معادالت  سازیمدل   از  استفاده

این مطالعه در شاخص پایداری اجتماعی    در   .نمودند
شاخص  زیر  مشارکت    هایاز  اجتماعی،  تعامل 

شاخص   در  مکان،  به  تعلق  حس  و  اجتماعی 
زیرشاخصسرمایه از  اجتماعی    به   اعتماد  های ی 

از     و  همسایگان  با   ارتباط   همسایگان، کمک  انتظار 
ادرک   شاخص  و  اضطراری  مواقع  در  همسایگان 

زیرشاخص  از  زیست    هایمحیط  محیط  کیفیت 
ویژگی    کاربری   تنوع   مسکونی،  یمنطقه  هایمحله، 

  ورزشی   امکانات   و   هاپارک   به  دسترسی   و   اراضی 
تحلیل    .است   شده   استفاده و  تجزیه  نتایج 

  فیزیکی   محیط  بین  که  دهدمی   نشان  هاشاخص
  اجتماعی   پایداری   و   اجتماعی   یسرمایه   ه،محل

یافته   .دارد  وجود   معناداری  یرابطه   های همچنین 
  و   فضایی  عوامل  که  است   آن  از   حاکی  پژوهش 

  تشکیل   در  توانندمی   محله  سطح  در  غیرفضایی 
  اجتماعی   پایداری  بر  که  اجتماعی  یسرمایه

برنامه   .باشند  موثر  تاثیرگذارند این،  بر    ریزی عالوه 
  مسائل   حل  در  اساسی  نقش   تواندمی   شهری  فضایی

 
1 Bramley et al 
2Yoo and Lee   

همکاران   .باشد  داشته  شهرها  اجتماعی  و    3هاگن 
مقایسه2017) به  پژوهشی  در  جایی  (   جابه  تاثیر  ی 

شهروندان در داخل دو محله ریسلفلد و ووبان شهر  
محله   اجتماعی  پایداری  بر  آلمان  فرایبورگ 

ااندپرداخته  در  .  موثر  انگیزشی  عوامل  مطالعه  ین 
آرامش،   و  صلح  ایمنی،  شامل  اجتماعی   پایداری 
تعلق   حس  مدارس،  کیفیت  مسکن،  مناسب  قیمت 

پیاده  قابلیت  محله،    خانگی،   انرژی  راندمان  روی،به 
را    زیست  محیط  با   سازگار  طراحی   و   عمومی   امکانات

قرار   بررسی  مورد  مطالعه  مورد  محالت  سطح  در 
  که   است  آن  از  حاکی  پژوهش  هاییافته.  اندداده 

  محیط   با  سازگار  طراحی  و  آرامش  و  صلح  عوامل
که  اجتماع   پایداری  مهم   مولفه  دو   زیست است  ی 

نشان   محله  درون  جایی  جابه  در  را  تاثیر  بیشترین 
  سنجش   به  ای( در مطالعه2019)  4آراز   و  داگو .  دهدمی

  های جنبه  از  ترکیه  گزلورت  شهر  پایداری  میزان
  از   سنجش   این   جهت.  اندپرداخته   اجتماعی   پایداری

  اجتماعی،   یسرمایه  مکان،  به  تعلق  حس  هایمولفه
زندگی،  زندگی  محیط  از  رضایت  فضای  با  تعامل   ،

شده   استفاده  نفوذپذیری  و  صدا  اجتماعی،  امنیت 
می  نشان  تحقیق  نتایج    به   شهر  این   که  دهداست. 

  با   تماعیاج  پایداری   نظر  از   بودن،  مهاجرپذیر  دلیل
  یابی دست   برای   که   است  مواجه   متعددی  مشکالت

  مشارکت   اجتماعی،  مشکالت  کاهش   و   پایداری   به
شهرداریها  مقی  در   محلی   ساکنان اقدامات  خرد،  اس 

کالن   مقیاس  در  دولت  اقدامات  و  محلی  مقیاس  در 
 ضروری است. 

و همکاران ) بررسی  2015نیکپور  ( در پژوهشی به 
وضعیت   تحلیل  آمل  و  شهر  در  اجتماعی  پایداری 

يافتهاندپرداخته    وضعيّت   که  دهدمی  نشان   ها. 
  اعتماد،   هایمولفه   در  آمل  شهر  اجتماعی  پايداري

دسترسی،  مش تعامل،  تعلق،  حس  امنیت،  ارکت، 
سطح   در  همگنی  و  محیط  کیفیت  مسکن،  کیفیت 

بين مؤلّفه از  دارد.    کيفيّت   گانه،نه هايمطلوبی قرار 
  نسبتا    وضعيّت  اجتماعی،  مشارکت  و  محيط

3 Hagen et al 
4 Dogu and Aras 
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  در   بقيه  از  بيشتر  بايد  که  اندداشته  نامطلوبی
و حسینی )گيرند  قرار  توجّه  اولويّت رهنما  ( در  2016. 

پایداری   میزان  ارزیابی  و  سنجش  به  پژوهشی 
محله   پنج  بر  تاکید  با  مشهد،  کالنشهر  در  اجتماعی 

سرمایه   5در   اجتماعی،  برابری  اجتماعی،  شاخص  ی 
   که  اندمتقابل، کیفیت زندگی و امنیت پرداخته   کنش

مطالعه  مورد  محالت  که  داد  نشان  حاصل  نتایج 
است.   اجتماعی  پایداری  از  متفاوتی  سطوح  دارای 

 مؤثر سنجش عوامل منظور(  به 2017توانا و نوریان )
شهری،   رویپراکنده  محالت در اجتماعی پایداری بر

شادآبادمحله را ی  افقی   یتوسعه اثر بر که تهران 
مورد   وجود  به اخیر هایسال  در تهران شهر آمده 

داده  قرار  براساس ندابرسی  تحلیل که نتایجی .   از 
 عامل پنج پایین سطح آمده، دست به عاملی

مندی اجتماعی، یسرمایه  از رضایت فردی، رضایت 
 عوامل عنوانبه تعلق،  حس  و کنش اجتماعی محله،

 شناسایی محله اجتماعی پایداری بودن پایین اصلی
عبدللا   .شدند و  مطالعه2017)  زادهمافی  در    به   ای( 

  مشهد   کالنشهر  گانه13  مناطق  در  اجتماعی  ارزیابی
  های شاخص   از   که  پژوهش  این   در .  اندپرداخته 

  عدالت   مشارکت،  مکانی،  تعلق  اجتماعی،  یسرمایه
  شده   استفاده   امنیت  و  اقتصادی  مندیبهره   فضایی،

  ی دهنده  نشان   ویکور  مدل   از  حاصل   نتایج  است
مناطق    تعلق  شاخص   نامطلوب   وضعیت در  مکانی 

می  مطالعه    در (  2018)  همکاران   و  قرآئی .  باشدمورد 
 و شهري فرم هاي مؤلفه ميان ارتباط  ایمطالعه

شهر22مناطق   در را اجتماعي پايداري   تهران گانه 
يافته دادند.  قرار  بررسی  نشان   پژوهش هايمورد 

 فرم اصلي  عوامل ميان معناداري ارتباط دهد می
اجتماعی   پايداري هايتركيبي شاخص عامل با شهري
 ميزان خدمات محلي، به شهروندان دسترسي )ميزان

اركت ميزان اجتماعي، امنيت  هايفعاليت در مش
گروهي، اجتماعي  يا ساكنان ديگر با تعامل ميزان و 

مندي اجتماعي، هاي گروه سكونت رضايت   و از 
 قابل مسكن  به شهروندان دسترسي ميزان

  .دارد  وجود  تهران شهر گانه 22مناطق   استطاعت( در
( همکاران  و  بررسی  2020زنگنه  به  پژوهشی  در   )

مشهد   مهرگان شهرک در اجتماعی پایداری

براساس  اندپرداخته  پژوهش   از حاصل هاییافته . 
 مسکن، از رضایت اجتماعی،ی  سرمایه  هایشاخص

بعدی،   اولویت در و تأثیر بیشترین فضایی عدالت
 پایداری در هویت و اجتماعی مشارکت تعلق، حس

 در  .اندداشته  کمتری تأثیر مهرگان  شهرک  اجتماعی
مطالعه  مورد یمحدوده  در اجتماعی پایداری مجموع

نمودند را ارزیابی  با  . نامطلوب  پژوهشی  در  امانپور 
رابطه تحلیل  و  عنوان  شهری  مناطق  پایداری  ی 

به   اهواز  کالنشهر  در  شهروندان  اجتماعی  امنیت 
با    4بررسی   خدماتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  شاخص 

از    12 آمده  دست  به  نتایج  که  است  پرداخته  متغیر 
می دهد با توجه به میزان    نشان   فازی   سیستم  آزمون

شه اجتماعی  امنیت  اهواز،  شهر  در  پایداری  روندان 
خیلی  و  کم   ، متوسط  به    .است  کم  حالت  توجه  با 

  و   پیشین   های پژوهش   در   شده   ارائه  های شاخص
  در   اجتماعی  پایداری  با  ارتباط   در   تحقیق  ادبیات  مرور

  است .شده  سعی   حاضر  پژوهش   در   ای،محله   مقیاس
  سطح   در  و انتخاب  نیاز مورد  متغیرهای  و   ها شاخص

در  باب  شهر  محالت با  بافت لسر  گرفتن    های نظر 
  بررسی   مورد   متفاوت،  اقتصادی   و   اجتماعی   اکولوژی 

  کارهای   با  حاضر  کار   تفاوت   مهمترین.  گیرد  قرار
  کوچکترین   در   اجتماعی   پایداری   بررسی   پیشین،

  شهر   گانه 22  محالت )  محله   یعنی  شهری   مقیاس
  مورد   یمحدوده   مکانی   خاص   شرایط   و(  بابلسر

  الزم .  باشدبه آن اشاره شد، می   مقدمه  در   که  مطالعه
  است   شده   سعی   حاضر  تحقیق  در   که   است   ذکر  به

  شاخص   حتی  و   گردد  استفاده  هاشاخص   مهمترین  از
  افراد   یکسان استفاده  امکان  زیرشاخص   با دسترسی

  مختلف   امکانات   و   عمومی  فضاهای  از  جامعه
  کیفیت   شاخص   در (  ایمحله   خدمات  به   دسترسی )

 ار گرفت.قر  بررسی مورد  زندگی،

 چارچوب نظری تحقیق  2.2
ی پایدار  ی اول پس از پیدایش مفهوم توسعهدر دهه 

پایداری اجتماعی در مقایسه  1987در سال   ، مفهوم 
  مورد   پایداری   اقتصادی   و   محیطی   زیست   هایبا جنبه 

می  .شد  واقع  غفلت نظر    موضوعات   که  رسیدبه 
  بوده   بحث  اصلی   محور  اقتصادی  و  محیطی  زیست
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مربوط    هایجنبه  و مباحث  در  کمی  نقش  اجتماعی 
  پایداری   ،1990  یدهه   اواخر  در.  اندبه پایداری داشته 

  در   پایداری  کار   دستور   در   اساسی  یجنبه  اجتماعی 
  .شد  شناخته  رسمیت  به  آن  از  پس   و   شد  گرفته  نظر

دهه  در  که  عظیمی  کارهای  وجود    در   گذشته  هایبا 
ورد  م  در   توافقی   هیچ   است،  شده   انجام   زمینه  این 

پایداری اجتماعی تا به امروز صورت   از  تعریف جامع 
تردید   مورد  تاحدودی  مفهوم  این  و  است،  نگرفته 

 ,Haji Rasouli and Kumarasuriyar)   باشدمی
این 28 :2016 با   معنای  به  اجتماعی   پایداری  حال (. 

  آن   ادامه  و   انسان   اساسی  نیازهای  ساختن  برآورده 
تمرکز    ،بنابراین  است   آینده   های نسل   برای  انسان 

است   اجتماعی  پایداری  مفهوم  تعریف  در  اصلی 
(Mehan and Soflaei, 2017: 294 گیل نظر  به   .)1 
برای  2010) شهرها  طراحی  طبیعی  شروع  نقطه   ،)

است،   انسان  احساسات  و  تحرک  از  استفاده  مردم، 
فعالیت  بیولوژیکی  اساس  آنها   و  رفتار  ها،زیرا 

  رو،این   از  کنندمی   فراهم  شهر  فضای  در   را  اتارتباط
  ها انسان   خود  به  باید  محله  اجتماعی  پایداری  در

مختصر   .(Gehl, 2010: 33)   شود  توجه بررسی  با 
می  نشان  مرتبط    مورد   در   تعاریف   که   دهدادبیات 

تعریف  است  پیچیده  کامال    اجتماعی  پایداری در   .
محقّقان به چهار عنصر  پایداری اجتماعی، گروهی از  

عدالت اجتماعی،   :اندکرده   اشاره  کنندهاصلی و تعیین
این   در  امنیّت.  و  مشارکت  اجتماعی،  همبستگی 

مؤلّفه   با   توأم  و  برابر   هایفرصت   چون  هاییمعنی، 
  تعاون   با   همراه   زندگی  ها،انسان   تمامی   برای  پیشرفت 

  در   افراد  تمامی  برای  برابر  هایصت فر   و  همکاری  و
  امنیّت   همراه  به  اجتماعی   هاینقش   ایفای  جهت

  برابر   در   انسانی   سکونتگاههای   ایمنی   و   معاش   امرار
  اجتماعی   پایداری  سنجش  مبنای  طبیعی،  مخاطرات

(.  45:  2015  همکاران،  و   نیکپور)  اندگرفته  قرار
پایداری اجتماعی شامل فرایندی برای ایجاد    همچنین

  بختی خوش  که  است  موفق  و   پایدار  هایمکان
  که   هایی مکان   از  کهآنچه  درک  با   را  ساکنان (  سالمتی)

 
1 Gehl 
2 Hemani and Das 
3 Shrivastava and Singh 

از  بخشدمی   بهبود  را  کنندمی   کار  و  زندگی  آن  در  .
قلمرو    رو،این  طراحی  از  ترکیبی  اجتماعی  پایداری 

زیرساخت  با  همراه    برای   اجتماعی   هایفیزیکی 
امکانات    ،فرهنگی   و   اجتماعی   زندگی   از  حمایت

  و   شهروندان  مشارکت  برای   هایی سیستم  ،اجتماعی 
  دهد می   تشکیل  ها مکان  و   مردم   تکامل  برای  فضایی 

(Woodcraft et al, 2011: 16.) 

داس  و  همانی  نظر  به  2016)  2از  دسترسی   )
و   امکانات  اساسی،  نیازهای  محلی،  خدمات 

باز،  فرصت  تفریحی  فضاهای  بودن  دسترس  در  ها، 
اختالط اجتماعی و  افتخار به محله، تعامل اجتماعی، 

و   ایمنی  جمعیتی،  تغییر  و  ثبات  فرهنگی،  وحدت 
شاخص  محالت  اعتماد  اجتماعی  پایداری  مهم  های 

)می نظر  Hemani and Das, 2016باشند  به   .)
و سینگ زیادی  3شریواستاوا  پایداری محالت تا حد   ،

نشده   ساخته  و  شده  ساخته  محیط  کیفیت  به 
ساک حال  رفاه  باعث  که  دارد  می بستگی  از    .شودنان 

های مهم محله پایدار عبارتند  نظر آنها برخی از جنبه
پیاده    از: محلی،  قابلیت  امکانات  به  دسترسی  روی، 

محیط   تصادفات،  و  جرم  برابر  در  ایمنی 
منظرهزیبایی  مانند  مناسب شناسی  قیمت  فعال،  ی 

تعامل  و  مشارکت  فرصت  مختلط،  کاربری  ملک، 
محیطی  مساعد  شرایط  سطح    اجتماعی،  قبیل  از 

سر تمیز،  هوای  آلودگی،  انواع  کم وپایین  ، صدای 
ساکنان   اشتغال  و  مشاغل  برای  کافی  فرصت 

(Shrivastava and Singh, 2019: 428 .) 

کنند که پایداری  استدالل می   4دمپسی و همکاران 
جنبه به  مربوط  جوامع  اجتماعی  زندگی  جمعی  های 

گفتهمی به  می شود.  اگر  آنها،  پایداری  ی  خواهیم 
ابعاد   باید  بسنجیم،  محله  سطح  در  را  اجتماعی 
تعامل اجتماعی، مشارکت در جامعه، ثبات اجتماعی،  
توجه   مورد  را  امنیت  و  ایمنی  و  مکان  به  تعلق  حس 

( دهیم  به  Dempsey et al, 2011: 294-297قرار   .)
هولدن  از  2012)  5نظر  فرایندی  اجتماعی  پایداری   )

4 Dempsey et al 
5 Holden 
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است  توسعه شهری  سیاست ی  حمایت  با  و  که  ها 
می  تضمین  را  اجتماعی  منسجم  روابط  کنند،  نهادها، 

همه برای  را  زندگی  شرایط  و  اجتماعی  ی  یکپارچگی 
می  بهبود  ها  )گروه    .(Holden, 2012بخشند 

( اظهار داشتند که استفاده  2011)  1کاروپانان و سیوام 
عرصه  به  مناسب  دسترسی  و  و  مختلط  عمومی  ی 

ازیرساخت  افزایش  های  در  مهمی  نقش  جتماعی 
می  ایفا  محله  اجتماعی  کند  پایداری 

(Karuppannan and Sivam , 2011: 845  .)
برنامه2006)  2جابارین  روش  دو  و  (  شهر  سطح  ریزی 

و اظهار داشت که ممکن   کرد  هم متصل  به  را  محله 
اشکال   که  باشد  داشته  وجود  خاصی  الگوهای  است 

می  ار شهری  برای  آن  از  پیروی  توانند  پایداری  تقای 
گفته  .کنند ایده به  شکل  وی،  این  ی  پایدار  شهر  آل 

جور   و  جمع  کافی،  تنوع  و  باال  تراکم  دارای  که   است 
محیط  و  مختلط   اراضی  از  استفاده  و  با  انسانی  های 

( باشد  جامعه   محوریت   .(Jabareen, 2006:  48با 
به  این،  بر  و  عالوه  حیاتی  شهر  یک  نیاز  پیش  عنوان 

نمی محله یک   هرگز  را  ایمنی  اهمیت  موفق،  توان  ی 
پایداری   قطعا   ناامنی  احساس  گرفت.  نادیده 

این نه تنها به تخریب   اندازد:اجتماعی را به خطر می 
می  کمک  فضاها  اقتصادی  و  ترس  جسمی  بلکه  کند، 

تجربه   و  ساکنان  شدن  فعال  از  مانع  نیز  جرم  از 
می  روزانه  دلپذیر  )زندگی   Saraiva andشود 

Pinho, 2011: 213).    جرم از  )ناشی  امنیت  احساس 
به اجتماعی(  ضد  رفتار  افزایش  یا  باعث  حتم  طور 

احساس   به  کمک  و  ساکنان  بین  متقابل  اعتماد 
می  محله  یک  در  مکان  احساس  و  شود  جامعه 

(Nash and Christie, 2003: 15  این به  توجه  با   .)
محلهزمینهپیش  اجتماعیی  پایدار  باید    ی  معاصر 

و   منابع  از  استفاده  با  ساخت  و  حفظ  توانایی 
مشکالت  سرمایه حل  برای  الزم  انعطاف  و  خود  های 

آینده را داشته باشد. در این جهت، پایداری اجتماعی  
بیشتر بر خواست مردم به زندگی در مکانی معین و  
بر توانایی آنان در استمرار چنین روندی، چه در زمان  

آی در  چه  و  می حاضر  تأکید  و  نده،  )علیزاده  نماید 
 

1 Karuppannan and Sivam  
2 Jabareen 

به 76:  2014همکاران،   می (.  کلی  که  طور  گفت  توان 
ی اصلی آن یعنی کیفیت  پایداري اجتماعی، با شاکله 

می  قرار  ارزیابی  و  سنجش  مورد  عبارت  زندگی  گیرد، 
توازن،    آن  در  که  زندگی  بهتر  شرایط  تأمین  از  است 

ز  یا  عادالنه  برابري  و  مطلوبیت  هاي مینههماهنگی، 
آسایش،   امنیت،  سالمت،  با  همراه  زندگی  براي  الزم 

می  پدید  زیبایی  و  خالقیت  نشاط،  آورد  آرامش، 
 (. 93: 2018)مومنی، 

 روش تحقیق 3
پیش  توصیفی پژوهش  روش  لحاظ  از  و    - رو  تحلیلی 

ی آماری تحقیق  باشد. جامعهنوع تحقیق کاربردی می 
ام  ی شهر بابلسر انجگانه22حاضر در سطح محالت  

به  است.  میزان  شده  سنجش  و  بررسی  منظور 
از مرور   پس  پایداری اجتماعی محالت مورد مطالعه، 
ادبیات مرتبط با پایداری اجتماعی محالت شهری و با  

محالت   مطالعه،  مورد  بستر  گرفتن  نظر  گانه  22در 
شاخص  بابلسر،  سپس  شهر  و  شد  اتنخاب  ها 

قالب  پرسشنامه در  و  5ای  )ایمنی  امنیت،  شاخص 
تعلق  سرمایه حس  اجتماعی،  مشارکت  اجتماعی،  ی 

و   زندگی(  کیفیت  و  مکان  در    34به  زیرشاخص 
محله  )جدول مقیاس  گردید  تنظیم  براساس  1ای  که   )

گیری ی نمونه پرسشنامه به شیوه  375مدل کوکران  
طبقه جمعیت  احتمالی  به  توجه  با  و  شد  بندی 

به  و  آماری  ی  صورت تصادفی در میان جامعهمحالت 
کرونباخ   آلفای  ضریب  گردید.  توزیع  مطالعه  مورد 

نمونه   پرسشنامه  که    797/0برای  گردید  محاسبه 
را   پرسشنامه  روایی  است.  آن  باالی  پایایی  از  حاکی 
کارشناسان مرتبط با استفاده از روش تحلیل محتوی  

داده  تحلیل  نمودند.  تایید  و  با  بررسی  تحقیق  های 
شده است. بدین منظور    انجام   SPSSافزار  کمک نرم 

شاخص از  هریک  امتیاز  مورد  ابتدا  محالت  در  ها 
عدد   میانگین  آزمون  آماره  براساس    3مطالعه 

از   )بیشتر  شد  از    3مشخص  کمتر  و    3نامطلوب 
ها  مطلوب( و سپس وزن و اهمیت هریک از شاخص 

 دست آمد. روش کریتیکبه  3با استفاده از کریتیک 

3 . Critic 
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م معیارها  "اهمیت  مفهوم  همبستگی  به  بر  بتنی 
درونی معیارها" است. این روش توسط دیاکوالکی و  

روش  1995)  1همکاران  یک  که  است  شده  معرفی   )
مناسب و کاربردی برای تعیین وزن معیارها است. از  
شانون   آنتروپی  روش  مشابه  روش  این  کارکرد  نظر 
به   فقط  روش  این  در  که  تفاوت  این  با  است 

داده  نمی پراکندگی  تکیه  پایهها  بر  روش  این  ی  شود. 
مسئله ساختار  در  تعارض  و  تضاد  ی  شدت 

به تصمیم است.  شده  نهاده  بنیان  طورکلی    گیری 
و   تجزیه  از  معیارها  میان  وزن  تفاوت  شناخت  برای 

می  استفاده  همبستگی  روش  تحلیل  انجام  شود. 
 های زیر صورت گرفته است:کریتیک طی گام 

تصمیم    ماتریس  تشکیل  روش  این  در  گام  اولین 
 است؛  

نرمال  روش  این  در  دوم    ماتریس   سازیگام 
  زیر   یرابطه   از   سازی  نرمال   برای .  است  تصمیم

ی ماتریس،  استفاده از این رابطه  با.  شودمی   استفاده
کلیه و  شده  نرمال  درایه تصمیم    یبازه   در   آن   هایی 

 .گیردمی  قرار 1  صفرتا

 

𝑥∗
𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗− min (𝑥𝑖𝑗)

max(𝑥𝑖𝑗)− min (𝑥𝑖𝑗)
  

 

می تعیین  معیارها  وزن  سوم  گام    در   شود در 
  شاخص   هر  معیار  انحراف  معیارها،  وزن   تعیین  فرآیند

  شده   گنجانده   دیگر   معیارهای  با   آن   همبستگی   و
معیار j وزن  رابطه،  این   در .  است نامیده  Wj امین 

 . شودمی

𝑤𝑖= 
𝑐𝑖

∑ 𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1

  

معرف   Ci و j معرف وزن معیار Wj در فرمول فوق  
   k=1 است که از k میزان اطالعات مجموع معیارهای

و تا مقدار اطالعات   Cj ادامه دارد. m=k شروع شده 
معیار از  شده  رابطه  j استخراج  از  که  به  است  زیر  ی 

  :آیددست می 

 
1 Diakoulaki et al. 

𝑐𝑖= 𝑄𝑖 ∑ (1 −
𝑛

𝑗=1
𝑟𝑖𝑗)  

با رابطه  است     jمعیارانحراف   σj در  معیار  امین 
  اساس   بر .  باشدمی j و i همبستگی بین دو معیار rij و

  به   روش  این  که  گرفت  نتیجه   توانمی   فوق،  تحلیل
  با   کم  همبستگی  و  با   استاندارد  انحراف  دارای  معیار

:  2020  پور،حجی ) دهدمی  باالتری وزن معیارها، سایر
206). 

 تعیین و  بندیطبقه  بندی،و در ادامه جهت رتبه 
  روش   از  هدف   محالت  اجتماعی  پایداری   وضعیت

  شده   گرفته  بهره  ویکور   چندمعیاره  گیرییمتصم
ویکور،است  چندمعیاره گیريتصمیم روش یک . 

 با گسسته گیريتصمیم مسئله یک حل براي
 و مختلف گیرياندازه واحدهاي نامتناسب معیارهاي

 شده ایجاد 2تزنگ  و اپروکویک توسط متعارض
هدف  به بيشتر نزدیکي ویکور، روش اصلي است. 

 قادر ویکور روش است. شاخص هر آل ایده  جواب
 تصيم یک  به دستيابي براي را گيرندگانتصيم است

 نزدیکترین سازشي، اینجا جواب دهد. در یاري نهایي
ی  کلمه  که است آل ایده جواب به موجه جواب

  گردد مي اطالق متقابل توافق یک به "سازش"
(. این روش از هفت گام  5:  2014)پوراحمد و خلیجی،  

 موثر تشکیل شده است. 

  ماتریس )  خام  هایگام اول: تشکیل ماتریس داده
   ؛(گیریتصمیم

   تصمیم؛ ماتریس سازیگام دوم: نرمال 

𝑟𝑖𝑗= 
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2

𝑚

𝑖=1

  

𝑥𝑖𝑗 برای هر محله= مقادیر هر شاخص 

تشکیل   و  معیارها  وزن  بردار  تعیین  سوم:  گام 
 براساس روش کریتیک؛  دارماتریس وزن 

ایده نقطه  تعیین  چهارم:    ضد   و  مثبت  آل گام 
محاسبهمنفی  آل ایده  از   پس  نرمال  ؛  ماتریس  ی 

2 Opricovic and Tzeng 
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ترین مقادیر مربوط به هر یک  وزین، باالترین و پایین 
 مشخص گردید. ی زیر ها براساس رابطه از شاخص 

𝑓𝑖
∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑓𝑖𝑗    𝑓𝑖

− = 𝑚𝑖𝑛𝑗  𝑓𝑖𝑗  

حداقل   و  حداکثر  مقادیر  به  توجه  با  پنجم:  گام 
شاخص  از  کدام  هر  برای  شده  از  محاسبه  فاصله  ها، 

حل ایده راه  )مطلوبیت  های  مثبت  منفی  Sآل  و   )
به  R)تاسف   توجه  با  محالت  از  کدام  هر  برای  را   )

ی زیر  شترین با استفاده از رابطه مقادیر کمترین و بی
 محاسبه شده است:  

S𝑗 = ∑ W𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑓𝑖
∗
− 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗
− 𝑓𝑖

− R𝑗=𝑚𝑎𝑥𝑖W𝑖
𝑓𝑖

∗
− 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗
− 𝑓𝑖

−   

محاسبه از  پس  همچنین  ششم:  مقادیر  گام  ی 
( ویکور  مدل  نهایی  مقدار  تاسف،  و  (  Qمطلوبیت 

رابطه از  استفاده  با  گزینه  هر  زیر  برای  محاسبه  ی 
 شده است: 

Q𝑗 = 𝑉
𝑆𝑗− S

𝑆∗−S
+(1 − V)

𝑅𝑗− 𝑅

𝑅∗− 𝑅
  

V  =  05/0عدد ثابت   

𝑆𝑗=  مجموع مقدارS  برای هر محله 

S−=  بزرگترین عدد شاخصS برای هر محله 

𝑆∗  = کوچکترین عدد شاخصS  برای هر محله 

𝑅𝑗   =  مجموع مقدارR  برای هر محله 

 R−   بزرگترین عدد شاخص =R   برای هر محله 

𝑅∗  =  کوچکترین عدد شاخصR   برای هر محله 

گزینه کردن  مرتب  هفتم:  و    S  ،  Rبراساس  هاگام 
Q. 
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 مطالعه   مورد   های شاخص 1   جدول 

 شاخص زیر شاخص شاخص زیرشاخص 

 های شهری اجرای پروژه شرکت در 

ت اجتماعی 
شارک

م
 

 میزان آسایش درون خانه 

ت 
ایمنی و امنی

 
 

 تمایل به شرکت در انتخابات شوراها
د و  میزان امنیت فردی و اجتماعی خو

دتان در محله   خانوا

شکالت  توانایی همیاری در حل مسائل و م
حرکت  میزان امنیت افراد محله در مقابل 

 سواره

 مشارکت در کارهای خیر و نیکوکاری تمایل به 
وجود محیطی آرام و بدون سر و صدا در 

 محله 

 ها ها و هیاتشرکت در انجمن
یت بصری و رعایت محرمیت برای   نبود اشراف

 های مسکونی ساختمان

 ایمنی در برابر بالیای طبیعی  شناخت و کمک به فقرای محله

همشارکت در برنامه تظامی  های مسجد محل  رضایت از عملکرد نیروی ان

 میزان عالقمندی به محله زندگیتان 
س تعلق مکانی به محله 

سا
اح

 
 احساس امنیت از پارک اتومبیل 

 روابط صمیمانه با همسایگان  میزان تمایل به ماندگاری در محله

سرمایه اجتماعی 
 

یگان محل زندگی  نان و همسا ستگی به ساک  میزان واب
ر حل  همفکري و  ن د مشورت با همسایگا

 مشکالت 

شکالت محله   دلگرمی نسبت به کمک همسایگان  احساس مسئولیت شما در قبال م

پاکیزگی و بهداشت محله   هاي مذهبیها و فعالیت شرکت در جشن میزان احساس مسئولیت در حفظ 

زیبایی محله  تلف  میزان احساس مسئولیت در حفظ  گان شرکت در مراسمات مخ  همسای

 تصویر ذهنی مثبت از محله 
اعتماد به همسایگان براي امانت دادن  

 وسیلههاي با ارزش خود به آنها 

 کمک مالی به همسایگان  میزان تمایل به ترک محله در صورت بهبود وضعیت اقتصادی 

 میزان رضایت از وضعیت زندگی 

ت زندگی 
کیفی

 

 سفر و تفریح در کنار همسایگان 

 میزان مطلوبیت و استاندارد مسکن

 
 میزان نشاط و شادابی در زندگی 

ن استفاده یکسان افراد جامعه از فضاهای عمومی و  امکا
ت محله تلف )دسترسی به خدما  ای( امکانات مخ

 وضعیت بهداشت و سالمت در سطح محله 

 منبع: نگارندگان براساس ادبیات پژوهش 

 

  ی مورد مطالعهمحدوده 4
شهر بابلسر یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران  

  37درجه و    52است که در در مختصات جغرافيايي  
و   الي    50دقيقه  و    52ثانيه  و    40درجه    50دقيقه 

ثانيه   15دقيقه و  40درجه و   36ثانية طول شرقي و  
و    36الي   استقرار  دقيقه   43درجه  شمالي  عرض  ی 

م دریای  به  شمال  از  شهر  این  جنوب  دارد.  از  ازندران 
به   غرب  از  و  بهنمیر  به شهر  از شرق  به شهر امیرکال 

می  محدود  فریدونکنار    شهر   جمعیت.  گرددشهر 
سال    بابلسر  با    59966،  1395در  محله    22نفر 

ایران،   آمار  )مرکز  است  بوده  )2016شهری  شکل   .)1  )
محالت   با  همراه  شهر  نشان  22موقعیت  را  گانه 

 . دهدمی
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 (: موقعیت جغرافیایی شهر و محالت بابلسر  1شکل )   1  شکل 

 منبع: نگارندگان 

 

 ها و بحثیافته 5
با   تا  است  شده  سعی  ابتدا  پژوهش  این  در 

شاخص محاسبه امتیاز    امنیت،  و   ایمنی   هایی 
  احساس   اجتماعی،  مشارکت  اجتماعی،  یسرمایه

پایداری  ب  تعلق میزان  زندگی،  کیفیت  و  مکان  ه 
مشخص   مطالعه  مورد  محالت  از  هریک  اجتماعی 

ی آزمون میانگین میزان رضایت از پایداری  شود. آماره
شاخص    ی سرمایه  ،(3/ 52)  امنیت  و  ایمنی  هایدر 

کیفیت  3/ 16)   اجتماعی و  مکان  به  تعلق  حس   ،)

به دست    (2/ 78( و مشارکت اجتماعی )26/3زندگی )
میانه به  توجه  با  راستا  این  در  نظری  آمد.  ی 

عدد   یعنی  می 3پاسخگویان  مشاهده    که   شود، 
  میانگین   مطالعه  مورد  هایشاخص   در  محالت  بیشتر

  تنها   و  دارند  نامطلوب  پایداری  یعنی  3  از  باالتر
از    مشارکت   شاخص کمتر  میانگین  با    3اجتماعی 

پایداری نسبتامطلوب را کسب نموده که در مجموع  
  مورد   محالت   پایین   اجتماعی   پایداری   یدهنده نشان 

 (.  2 جدول ) است مطالعه

 
 شهر بابلسر براساس آزمون تی یکطرفه    اجتماعی   پایداری   های وضعیت شاخص 2   جدول 

Tese value= 3 

 
 میانگین

 
 شاخص

95% Confidence Interval of 
the Difference Mean Difference  

Sig. 
 
df 

 
T 

Upper Lower 

 ایمنی و امنیت  52/3 8/34 374 0/ 000 52/0 504/0 56/0

 سرمایه اجتماعی  16/3 272/0 374 041/0 16/0 0875/0 0/ 2524

 مشارکت اجتماعی  2/ 78 -63/9 374 0/ 000 - 0/ 22 - 25/0 -66/1

0.3707 0.1493 0.26 000 /0 374 623 /4 26/3 
احساس تعلق مکانی به 

 محله 

 کیفیت زندگی 26/3 4/ 623 374 0/ 000 0.26 0.1493 0.3707

2571/0 1536/0 2/0 000 /0 374 8/7 2/3 
وضعیت کلی پایداری  

 اجتماعی 
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سنجش   راستای  در  ادامه،  اجتماعیدر  و    پایداری 
نه شهر بابلسر، از روش ویکور  گا 22محالت  بندیرتبه

اهمیت   بیان  برای  استفاده شده است. بدین منظور 

شاخص    آنها   از  هریک   نسبی   وزن   باید   ها،نسبی 
  کریتیک   روش   از   پژوهش  این   در  که  شود   مشخص

 ت اس شده گرفته بهره 

 
 وزن به دست آمده برای شاخصهاي پایداری اجتماعی با استفاده از روش کریتیک   3  جدول 

 کیفیت زندگی  حس تعلق به مکان  مشارکت اجتماعی  ی اجتماعی سرمایه ایمنی و امنیت  شاخص ها
80 074/0 065/0 034/0 وزن شاخص ها  8/0 018/0 

 منبع: یافته های پژوهش 

 

شود از میان  ( مشاهده می 3ه در جدول ) ک  طور همان 
احساس  شاخص شاخص  اجتماعی،  پایداری  های 

( وزن  با  مکان  به  اهمیت  0/ 808تعلق  و  ارزش  از   ،)
زندگی   کیفیت  شاخص  و  است  برخوردار  باالتری 

 دارد. ( کمترین وزن و اهمیت را  0/ 018)

باالترین   نتایج  ویکور،  در ادامه جهت اجرای مدل 
پایین  شاخص و  به  مربوط  مقادیر  پایداری  ترین  های 

اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی باالترین و  
شاخصپایین  به  مربوط  مقادیر  پایداری  ترین  های 

می  نشان  بابلسر  شهر  محالت  در  از  اجتماعی  دهد 
شاخص  بررسمیان  مورد  احساس  های  شاخص  ی، 

( تحت تاثیر وزن  071/0تعلق به مکان با مقدار وزنی ) 
شاخص  سایر  به  نسبت  کریتیک،  اهمیت  ها  و 

می  دارا  را  مقدار  شهر  باالترین  محالت  میان  از  باشد. 
( باالترین مقدار این شاخص  0/ 202بابلسر، یورمحله )

شاخص   این  مقدار  کمترین  است.  کرده  دریافت  را 
محل به  مربوط  ) ه نیز  میاندشت  است.  0/ 129ی   )

شاخص  گانه 22محالت   نظر  از  بابلسر  شهر  ی 
( زندگی  قرار  002/0کیفیت  نامطلوبی  وضعیت  در   )

ترین مقدار مطلوبیت را در  دارند و این شاخص پایین 
یافته دارد.  بابلسر    در   آمده  دستبه   هایشهر 

  میزان  دلیل  به  یورمحله  در   که  دهدمی   نشان  پژوهش
  در   مسئولیت احساس  و  زندگی محل به مندیعالقه

در    مسئولیت  احساس   همچنین   و   محله  زیبایی   حفظ
همه که  محله  مشکالت  احساس  قبال  باال،  دالیل  ی 

می  باال  را  محله  در  مکان  به    عنوان   به  بردند،تعلق 
  پایداری   هایشاخص  نظر  از  محله  پایدارترین 

  دلیل  به  میاندشت  اما  است،   شده  شاخته  اجتماعی
  منفی   ذهنی  تصور   بودن  دارا  و   فوق   دالیل   نداشتن

دارا  مطل  میزان  ترینپایین   محله،  به  نسبت  را  وبیت 
 (.4است )جدول  

 
𝒇𝒊باالترین)   4  جدول 

𝒇𝒊ترین ) ( و پایین ∗
 های مورد ارزیابی ( مقدار ارزش شاخص −

 کیفیت زندگی  حس تعلق  به مکان  مشارکت اجتماعی  سرمایه اجتماعی  ایمنی و امنیت  شاخص

𝒇𝒊باالترین مقدار ) 
∗) 009/0 

 )شهرک دانشگاه( 
019/0 

 )جوادیه( 
024/0 

 )شهرک دانشگاه( 
202/0 

 )یورمحله( 
005/0 

 )نخست وزیری(

𝒇𝒊پایین ترین مقدار )
−) 003 /0 

ی سرروزه()بی  ب
007 /0 

 )علی آبادمیر( 
018/0 

 )علوم پایه( 
129/0 

 )میاندشت( 
003 /0 

ی سرروزه()بی  ب
(𝒇𝒊

∗- 𝒇𝒊
−) 006/0 012/0 006/0 073 /0 002/0 

 منبع: یافته های پژوهش 
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برای محالت مورد    Qو    S  ،Rی مقدار  پس از محاسبه
)جدول   رتبه5مطالعه  به  اقدام   تعیین  و   بندی (، 

  هایشاخص   در   محالت   اجتماعی   پایداری   وضعیت
(، که  Q. مقادیر تابع مزیت )است  شده  مطالعه  مورد

ی شهر بابلسر بر  گانه22بیانگر امتیاز نهایی محالت  
می اجتماعی  پایداری  وضعیت  بین   اساس  باشد، 

تابع   عددی  هر چه مقدار  و  یک متغیر است  صفر تا 
( نزدیک Qمزیت  صفر  به  نشان (  باشد،  ی  دهنده تر 

پایداری اج و  تماعی محالت می باال بودن سطح  باشد 
( مقدار  چه  نزدیک Qهر  یک  به  باشد،  (  تر 

محالت  دهنده نشان  در  اجتماعی  پایداری  ضعف  ی 

( مزیت  تابع  مقدار  کمترین  بنابراین  (،  Qاست. 
می  اختصاص  خود  به  را  اولویت  به  باالترین  دهد. 

محله  هر  دیگر،  )عبارت  مقدار  کمترین  که  را  Qای   )
پایدارترین   باشد،  اجتماعی  داشته  بعد  از  محله 

محله می دیگر  طرف  از  مقدار  باشد.  بیشترین  که  ای 
( مزین  را  Qتابع  شرایط  نامساعدترین  باشد،  دارا  را   )

ضعیف و  اجتماعی  دارد  پایداری  نظر  از  محله  ترین 
  در  پایداری میزان حاضر  پژوهش  در رو،است. از این 

  پایدار، نیمه   قوی،  پایداری  آل،ایده   پایداری   دسته  5
 .اندشده بندیطبقه  کامالناپایدار و  ضعیف پایداری

 

 
 محالت شهر بابلسر براساس مدل ویکور    Qو    S  ،Rمقدار    5  جدول 

 S R Q محالت  S R Q محالت 

 444/0 0/ 517 459/0 سادات محله  0/ 676 0/ 273 332/0 هاپارکینگ
 0/ 542 0/ 453 366/0 جواهری  873/0 093/0 198/0 کتی بن 

 0/ 627 388/0 0/ 297 شهرک ساحلی  1 026/0 059/0 میاندشت 
80 یورمحله  229/0 622/0 699/0 جوادیه  8/0 88/0 0 

 0/ 014 0/ 863 0/ 802 یورمحله باال  709/0 204/0 351/0 آباد همت
 0/ 391 579/0 0/ 483 شهدا محله  429/0 459/0 541/0 ولیعصر

 607/0 396/0 32/0 قائمیه  971/0 0/ 041 0/ 091 بی سر روزه بی
79 163/0 0/ 252 بازار محله   0/ 686 0/ 328 262/0 آباد کاظم 5/0

50 آباد میر علی  0/ 846 0/ 211 122/0 شهرک آزادگان 459/0 0/ 448 5/0
 717/0 0/ 295 244/0 شهرک دانشگاه  34/0 0/ 529 615/0 نخست وزیری 

 876/0 0/ 161 122/0 شهرک قائم  709/0 204/0 351/0 علوم پایه
 منبع: یافته های پژوهش 
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 وضعیت محالت شهر بابلسر به لحاظ پایداری اجتماعی با استفاده از مدل ویکور   6  جدول 

 رتبه نهایی  Qمقدار  محالت  رتبه نهایی  Qمقدار  محالت 

 7 444/0 سادات محله  12 0/ 676 هاپارکینگ
 9 0/ 542 جواهری  18 873/0 کتی بن 

 11 0/ 627 شهرک ساحلی  21 1 میاندشت 
 1 0 یورمحله  3 229/0 جوادیه 

 2 0/ 014 یورمحله باال  14 709/0 آباد همت
 5 0/ 391 شهدا محله  6 429/0 ولیعصر

 10 607/0 قائمیه  20 971/0 بی سر روزه بی

79 بازار محله   13 0/ 686 آباد کاظم 16 5/0
 17 0/ 846 شهرک آزادگان 8 459/0 آباد میر علی

 15 717/0 شهرک دانشگاه  4 34/0 نخست وزیری 
 19 876/0 شهرک قائم  14 709/0 علوم پایه

 منبع: یافته های پژوهش 

 

ویکور   مدل   نتایج   براساس   اجتماعی   پایداری   لحاظ   به   بابلسر   شهر   محالت   بندی طبقه   7  جدول   

سطح پایداری  
 اجتماعی 

 محالت شهر بابلسر 

له باال  آل پایداری ایده  یورمحله، یورمح
دا محله  پایداری قوی  جوادیه، نخست وزیری و شه
ی نیمه پایدار  یعصر و عل ، جواهری، ول ر سادات محله  آباد می

 پایداری ضعیف 
آباد و  آباد، بازار محله ، علوم پایه، شهرک ساحلی، شهرک دانشگاه، کاظمها، همتپارکینگ

 قائمیه 
یاندشت و بی کامالناپایدار   بی سرروزهکتی بن، شهرک قائم، شهرک آزادگان، م

 منبع: یافته های پژوهش 

 

شاخص  مجموعه  برای  ویکور  مدل  نهایی    های نتایج 
  میان  از (  6  جدول )  دهدمی   نشان   اجتماعی   پایداری

مقدار    ی گانه22  محالت براساس  بابلسر  ،  Qشهر 
مقدار   دریافت  با  یورمحله  بهترین    Qمحله  صفر، 

باشد. های پایداری اجتماعی می محله از نظر شاخص 
مطلوب  محله  این  واقع  نظر  در  از  را  شرایط  ترین 

محله   مقابل  در  است.  دارا  اجتماعی  پایداری 
مقدار   بیشترین  دریافت  با  و  Q  (1میاندشت   )

رتبه آخرین  ناپایدار،  کامال  پایداری  وضعیت  ی 
شاخص  مجموعه  براساس  را  مورد  اجتماعی  های 

به است.  داده  اختصاص  خود  به    با   کلی   طور بررسی 
  باال،   یورمحله  و   هیورمحل  محالت (  7)  جدول   به  توجه

  گروه   در  و  باشندمی   پایدار  کامال  اجتماعی  نظر  از
  بعدی   سطح   در .  گیرندمی   قرار   آل ایده   پایداری
می ا  پایداری قوی  پایداری  که  محالت  جتماعی  باشد، 

گیرند  جوادیه، نخست وزیری و شهدا محله جای می 
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باشند. که از بعد اجتماعی به میزان زیادی پایدار می 
و  چهار   ولیعصر  جواهری،  محله،  سادات  محله 

  مساعدی   نسبتا  و  متوسط  وضعیت  نیز  میر  آباد علی 
  این   اجتماعی  هایشاخص  شرایط  واقع  در.  دارند

نیمه و  قبول  قابل  تقریبا    به   و  بوده  پایدارمحالت، 
  در .  هستند  حرکت   درحال   اجتماعی   پایداری   سمت 
  بازار   آباد،همت   ها،پارکینگ  چون   محالتی  مقابل
  دانشگاه،  شهرک  ساحلی،  شهرک   پایه،  علوم   محله،

به    قائمیه  و   آبادکاظم  را  ضعیف  پایداری  وضعیت 
می  اختصاص  قائم،  خود  شهرک  بن،  کتی  دهند. 

بی  و  میاندشت  آزادگان،  به    سرروزه  بیشهرک  نیز 
همان  هستند.  ناپایدار  کامال  اجتماعی    که   طورلحاظ 

  درصد   1/59)   درصد  60  به  نزدیک  شود می   مالحظه
  نظر  از  بابلسر   شهر  محله  22  از (  محله  13  شامل

  ضعیف  وضعیت   دارای   اجتماعی   پایداری   هایشاخص
 (.2 شکل) باشندمی  ناپایدار  و

 

 
 (: وضعیت نهایی محالت شهر بابلسر به لحاظ پایداری اجتماعی 2شکل )   2  شکل 

پژوهش   های منبع: یافته   

 

 گیریبندی و نتیجهجمع 6
با   گردید  سعی  حاضر  پژوهش  )ایمنی    5در  شاخص 

سرمایه امنیت،  مکان،  و  به  تعلق  حس  اجتماعی،  ی 
و   اجتماعی(  مشارکت  و  زندگی  زیر    34کیفیت 

شهر   محالت  اجتماعی  پایداری  وضعیت  شاخص، 
ارزیابی   و  بررسی  مورد  رو،  بابلسر  این  از  گیرد.  قرار 

برمبنای   یکطرفه  تی  آزمون  از  استفاده  با  ابتدا 
در  3عددی  هدف  محالت  پایداری  مطلوبیت   ،

  که   گردید  محاسبه  مطالعه  مورد  هایشاخص
  امنیت   و  ایمنی   هایشاخص  در  محالت  آن  براساس

  به   تعلق  حس  ،(16/3)  اجتماعی  یسرمایه  ،(52/3)
  در   و  پایین   یتمطلوب(  3/ 26)  زندگی   کیفیت  و  مکان

)ب  اجتماعی   مشارکت   شاخص میانگین  (  2/ 87ا 
ادامه   در  آوردند.  دست  به  را  نسبتامطلوب  پایداری 

رتبه   اجتماعی   پایداری   وضعیت  تعیین  و   بندیجهت 
  و   کریتیک   روش  از  بابلسر  شهر   گانه 22  محالت
   است   شده  استفاده   ویکور  چندمعیاره  گیریتصمیم

  و   اجتماعی   اکولوژی   نظر  از   را   متفاوتی   نتایج   که
 . دهدمی  نشان اقتصادی

می  انتظار  آنچه  از  غالبا  بسیاری  مورد  در  و  رود 
جدایی  که  است  این  دارد  مصداق  نیز  گزینی  شهرها 

ی شرایط و امکانات  کالبدی در شهرها به سبب ارائه
ی باال، بر  کالبدی و خدماتی مطلوب در محالت طبقه 

تاثیر   محالت،  این  در  امالک  و  اراضی  افزوده  ارزش 
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به  گذاشته،    با   هایی گروه   تنها   که   طوری مستقیمی 
  زمین   خرید   توانایی   باال،  اقتصادی   و   اجتماعی   شرایط 

  این   ترتیب  بدین.  دارند  را  محالت  این  در  ملک  و
حل سکونت طبقات اجتماعی باال و مرفه  م  به  محالت

نه در  و  شده  را  تبدیل  بهتری  اجتماعی  وضعیت  ایت 
کیفیت   مقابل  در  هستیم.  شاهد  محالت  این  در  نیز 

به  شاخص پایین،  طبقه  محالت  در  اجتماعی  های 
جذب   و  مساعد  چندان  نه  کالبدی  شرایط  دنبال 

پایین  اقتصادی  اجتماعی  طبقات  با  تر، افرادی 
نمی  نشان  را  چندانی  بسیاری  مطلوبیت  نتایج  دهد. 

این واقعیت صحه گذاشته است.    از تحقیقات نیز بر
یافته  و  نتایج  راستا،  این  در  در  حاضر  تحقیق  های 

پژوهش  با    مشابه   حدودی  تا   پیشین  هایمقایسه 
  در   اجتماعی   هایشاخص  کیفیت  یعنی  باشدمی

  خدماتی   و   اقتصادی  نظر  از  پایین  سطح  محالت   اغلب 
است.  شرای شده  مشاهده  اجتماعی  ناپایدار  ط 

قسمت  گویه  این  در  اجتماعی  پایداری  سنجش  های 
ایمنی   مسکن،  استاندارد  و  مطلوبیت  میزان  قبیل  از 
در برابر بالیای طبیعی، وضعیت بهداشت و سالمت  
در سطح محله و امکان استفاده یکسان افراد جامعه  

فیت  از فضاهای عمومی و امکانات مختلف متاثر از کی
می زندگی  محیط  کالبدی  نظر  شرایط  به  ولی  باشند، 

به  می وابستگی  همسایگی،  روابط  قوت  رسد 
آن   دنبال  به  و  محله  به  عالقمندی  همسایگان، 
همچنین   و  اجتماعی  مسئولیت  احساس 

بر  مشارکت  پایین  سطح  محالت  در  اجتماعی  های 
گویه  مساعد  چندان  نه  به  شرایط  مربوط  های 

کا خدمات  و  پیشی  امکانات  محالت  این  در  لبدی 
و   جوادیه  محالت  در  موضوع  این  که  است  گرفته 
سادات   محالت  و  پایین(  سطح  محالت  )از  جواهری 
و شهدا محله )از محالت قدیمی( کیفیت کلی   محله 
پایداری اجتماعی را افزایش داده است. در واقع آنچه  
که باعث حصول این نتیجه شده این است که غالب  

رهای مورد بررسی در خصوص پایداری  ها و متغیگویه 
مشارکت  قوی،  همسایگی  روابط  بر  مبتنی   اجتماعی 

مسئولیت  احساس  مختلف  و  امور  در  اجتماعی  های 
و   محله  به  عالقمندی  همچنین  و  شهر  و  محله 

می  همسایگان  به  می وابستگی  انتظار  که  رود  باشند 

غالب   سکونت  علت  به  اشاره  مورد  محالت  در 
بومی و د و  ر گروه ساکنان  باال  های سنی میانسال به 

وضعیت   ویالیی،  مسکونی  واحدهای  در  ویژه  به 
های  بهتری را نشان دهد. چنانچه مشاهدات و یافته

 میدانی نیز موید این نتیجه است.  

نشین شهر بابلسر  در مقابل نیمی از محالت مرفه
  قائم   شهرک  پایه،  علوم   ساحلی،   شهرک   ها،)پارکینگ 

توسعه  که(  بن  کتی  و جدیدا  محالت  یافته  جزء 
کامال  می و  ضعیف  اجتماعی  پایداری  دارای  باشند، 

محالت   این  ساکنان  بنابراین  هستند.  ناپایدار 
شان در محله چندان طوالنی نبوده  ی سکونت سابقه

یا   و  سکونت  محل  به  خاصی  عالقه  و  عرق  تا 
وجود   همچنین  باشند.  داشته  خود  همسایگان 

آپار  مسکونی  حجم  واحدهای  تا  گردیده  سبب  تمانی 
ویژه   به  و  باال(  فرهنگی  تنوع  )با  جمعیت  از  عظیمی 
به   چندان  که  دهند  جای  خود  در  را  جوان  قشرهای 
سطح   در  اجتماعی  ارتباطات  یا  و  همسایگی  روابط 

نمی  پایبند  بخش  محله  دیگر  طرف  از  باشند. 
ساکنان  قابل را  محالت  این  جمعیت  از  توجهی 

ش  از  مهاجر  و  یا  غیربومی  و  کشور  مختلف  هرهای 
مسافران خانه دومی )که تنها تعطیالت آخر هفته در  

می تشکیل  دارند(  حضور  محالت  تنوع  این  که  دهند 
مشارکت  و  روابط  به  تمایل  عدم  و  های  فرهنگی 

اجتماعی و عدم تعلق به محل زندگی جدید را در این  
زند. در نتیجه با حضور تراکم باالیی  محالت دامن می 

جمع گروه از  همچنین  و  متنوع  یت  متعدد  های  )به  و 
و   )مهاجر  بومی  غیر  یا  و  اجتماعی(  و  فرهنگی  لحاظ 

توسعه مسافر(   جدیدا  محالت  این  عمال  یافته،  در 
حس   و  همسایگی  و  اجتماعی  روابط  سطح 

شهر  مسئولیت  و  محله  همسایگان،  قبال  در  پذیری 
زیربنای   سرمایه شاخص که  قبیل  از  اجتماعی  ی  های 

به  اجتماع تعلق  احساس  و  اجتماعی  مشارکت  ی، 
می  علی مکان  و  یافته  مشهودی  کاهش  رغم باشد، 

زندگیمطلوبیت   محیط  کالبدی  )شامل    شرایط 
بالیای   برابر  در  ایمنی  مسکن،  استاندارد  و  مطلوبیت 
در   سالمت  و  بهداشت  مناسب  وضعیت  طبیعی، 
سطح محله و امکان استفاده یکسان افراد جامعه از  
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عموم  مختلف(،  فضاهای  امکانات  و  پایداری  ی  سطح 
می  پایین  را  محالت  این  به  اجتماعی  را  آنها  و  آورد 

 . دهدسمت ناپایداری اجتماعی سوق می 
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