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  ریزي شهري دانشگاه مازندران برنامهاستادیار گروه جغرافیا و 1

  ریزي شهري دانشگاه تبریز استادیار گروه جغرافیا و برنامه2
  ریزي شهري دانشگاه مازندران ارشد گروه جغرافیا و برنامه آموخته کارشناسی دانش3

  6/3/94 ؛ تاریخ پذیرش: 19/8/93تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
توجـه بـه   اجتماعی به مثابه مزیت و روح اجتماعی، نقش مهمی در بالندگی و پویایی فضاهاي شهري بـر عهـده دارد.    سرمایۀ

اي مهـم عناصـر سـرمایه اجتمـاعی،     به منظـور احیـاء و تقویـت کارکردهـ     ها آنموجود در هاي ظرفیت هاي شهري و مطالعۀمحله
اجتمـاعی در   از این پژوهش، تحلیل توزیع فضایی سرمایۀ هدف . نمایدمحور فراهم اي محکم براي توسعۀ اجتماعتواند پشتوانه می

هـاي  تحلیلی بوده که داده -توصیفی ،روش بررسی است.در میزان آن  تأثیرگذار هايمؤلفهر بابلسر و سنجش و ارزیابی شه محالت
د. براي باششهر بابلسر می بیست و دو گانههاي محله خانوار از 310ي آمار نامه به دست آمده است. جامعۀآن با استفاده از پرسش

جهـت   هـا هاي وایکور و تاپسیس استفاده گردید. بـراي تـدقیق یافتـه   از مدل ،ها محلهمیزان برخورداري  بنديِبهگذاري و رتارزش
از طریق  مورداستفادههاي مدل. ه است) استفاده شد Wardبا الگوریتم(سلسله مراتبی  ايِها از مدل تحلیل خوشهبندي محلهخوشه

نتـایج نشـان    اسـت.  شـده  ترسـیم هاي شهر بندي محلهنقشۀ رتبه ARCGIS افزار نرمدهی شده و با استفاده از وزن آنتروپی شانون
 بنـديِ در رتبـه  وجـود دارد.  یتفـاوت اجتمـاعی   هـاي سـرمایۀ  شـاخص  به لحاظ برخورداري ازدهد که بین محالت شهر بابلسر  می

در » کتـی بـن  «و » هبـی سـر روضـ    بی« ،»هاپارکینگ«برخوردارترین محله و محالت به عنوان » شهرك دانشگاه«محله  ،شده انجام
محلـه در   15کـه   اند قرارگرفتههمگن  خوشۀ 4در نیز شهر بابلسر  گانۀ 22 هاي محله .اندسطح برخورداري جاي گرفته ترین پایین

 داراي بیشـترین  ،)163/0( بـا ضـریب   پذیري تعامل همچنین شاخص دوم و سوم قرار دارند. محله در خوشۀ 7خوشۀ اول و دوم و 
  به خود اختصاص داده است.ها در میان محلهمیزان را کمترین ، )063/0( با ضریب پذیري هنجار شاخصو  عدم توازن مقدار

  
  ايخوشهتحلیل وایکور، ، تاپسیس، توزیع فضاییاجتماعی،  سرمایۀ :هاي کلیديواژه

  
  1مقدمه

مهـم در  اجتمـاعی یکـی از عوامـل     سرمایۀامروزه 
شود. بدون وجود حد شهري پایدار محسوب می توسعۀ

، هـیچ یـک از ابعـاد سـه گانـۀ      مطلوبی از این سـرمایه 
، بـه طـور   توسـعه  محیطیِاقتصادي، اجتماعی و زیست

 پایــدار، از منظــر توســعۀ د.ق نخواهــد شــحقــکامــل م
 انسـان  طبیعـی، هاي ر سرمایهاجتماعی در کنا سرمایۀ

مجموعۀ ثروت  ناپذیر ازئی تفکیکجز ساخت و انسانی،
یکـی از عوامـل اصـلی      طـور کلـی    بهکه  هر ملتی است

                                                             
 karimzadeh10@gmail.com  نویسنده مسئول:*

یکـی از عوامـل کلیـدي توسـعۀ      خاصطور  توسعه و به
 ثــانی، شـریفیان ( آیـد شـمارمی اي بـه اجتماعـات محلـه  

اجتمــاعی  ســرمایۀ ،اي). در مقیــاس محلــه292:1383
شامل منابعی در اجتماعات محله اسـت کـه از طریـق    
ــل،      ــنش متقاب ــل و ک ــاد، عم ــاالیی از اعتم ــور ب حض
هنجارهــاي مشــترك رفتــاري، تعهــدات و التزامــات و 

ثر هـاي مـؤ  هاي رسمی و کانالرك، شبکهتعلقات مشت
ید. این سرمایه ممکن اسـت بـه   آاطالعات به وجود می

-ر خـدمات ور تسـهیل د افراد و گروهها به منظـ  وسیلۀ
 :Key, 2005( قرار گیرد مورداستفادهرسانی به اجتماع 
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هــا، واحــدهاي اصــلی روابــط در گذشــته محلــه). 162
اجتماعی در شـهرها بودنـد و از همبسـتگی، یگـانگی،     

 برخوردار بودند اي حرفهزبانی و قومی، همسانی دینی، 
ــاري،( ــینی و   ). 193:1390 غف ــترش شهرنش ــا گس ام

چنین روابطـی  کاهش  هاي اخیراجتماعی دههتحوالت 
 تقویـت  ).89:1383 جاجرمی،( را به دنبال داشته است

توانـد راه حـل مناسـب و    افـراد مـی  اجتمـاعی   سرمایۀ
کنتـرل   غیررسـمی کاهش جرم و افزایش  برايثري مؤ

 محلـه ساکنان  شدن اجتماعی یندبهبود فرآاجتماعی و 
در شـرایط  ). 1388 ،دیگران وربانی خوراسگانی ( گردد
ــ ــهکن ــه  ونی، توج ــهب ــۀ  محل ــهري و مطالع ــاي ش  ه

و  هـا  آنها، به منظور احیاي ي موجود در آنها ظرفیت
اجتمــاعی ، بنــا بــه کارکردهــاي     تقویــت ســرمایۀ 

اي توانـد پشـتوانه  مـی  و دارد ضـرورت  ،آن تأثیرگذارترِ
راي بسط نظري و عملی رویکرد توسـعۀ اجتمـاع   ب قوي

از پـایین بـه    ي که برقاعدةرویکرد ؛نمایدفراهم  محلی
گیري از توان مـردم بـراي   سازي و بهرهبر ظرفیتباال و 
پویـایی و   ،چنـین رویکـردي  گیـرد.  کمـک مـی   توسعه
 کـه  دانـد  مـی محله را یک دارایی و منبع انـرژي   نشاط

پـذیري و کنتـرل   محله، کـارکرد جامعـه   شودباعث می
ود آفـرین شـ  نقـش در نظـم بخشـی    و بگیرد اجتماعی

خواهـد بـا بهبـود    مـی  رویکرد این ).1383 شارع پور،(
ه کـ  شـود گیري معضالتی مانع از شکلاي، حیات محله

 ســازد.بــرو مــیکلیــت حیــات شــهري را بــا تهدیــد رو
شهرنشینی در دوران کنـونی   گسترش شهرها و توسعۀ

بـا   موجب شد تا سـازمان فضـایی و اجتمـاعی شـهرها    
و  هـا آسیب ،آن جملۀوالت بنیادي روبرو شود که از تح

اي وارد هـا و هویـت محلـه   نوساناتی است که به محلـه 
ریـزي شـهري   نظام مدیریت و برنامه امروزهشده است. 

که امکان توسعۀ پایـدار   استبه دنبال اصول و قواعدي 
محـوري و  را در شبکۀ حیات شهري فراهم کند. محلـه 

ــد ــا  تأکی ــاي اجتم ــت کارکرده ــر تقوی ــه عب از  اي محل
رویکردهاي نـوینی اسـت کـه در پرتـو آن بسـیاري از      

هـا  ا حد زیادي از نگرانـی ل شهري تبیین شده و تیمسا
   .خواهد کاستهاي مدیران شهري فرو و دغدغه

گیـري و گسـترش   در کشور ما نیز به دنبال شـکل 
یکـی از   نـاهمگونی عملکـردي،   ،بـی رویـه   شهرنشینی

ه پیامـد آن  هاي بارز ساختار شهري درآمـده کـ  ویژگی
هـا و  نی در حیات شهري بوده است. نشانهتولید نابساما

 بـه  رو تـوان در تمـایزات   چنین وضـعیتی را مـی   عالئم
اجتمـاعی در منـاطق شـهري مشـاهده      فاصلۀ افزایش

اتی در رسد قبل از هر نوع اقـدام عملیـ  به نظر می .کرد
هاي شهري و بازسازي جهت دگرگونی ساختاري محله

کـردن مسـیرهاي   فـراهم  وهـاي بـادوام   به مکان ها آن
شـناخت ظرفیـت موجـود    ، ها آنشهري از گذر  سعۀتو

بــراي هــر نــوع  هــا آنهــاي میــان هــا و تفــاوتمحلــه
ــی گیــري تصــمیم ــرار دارد. آنچــه  در اولویــت  اجرای ق

ریـزي  برنامهاصلی نماید توجه به محورهاي ضروري می
هـا در آن بتواننـد در   توسعۀ شـهري اسـت کـه محلـه    

پایـدار   هاي اولیـه در حمایـت از توسـعۀ   جایگاه هسته
شهرنشـینی و   توسـعۀ توجـه قـرار گیرنـد.    شهري مورد

هـاي  فرهنـگ  شهري در بابلسر با وجود خرده گسترش
حلی و و مشـکالتی را در ایـن شـهر سـا     مسائل متنوع،

که یکـی از راهکارهـاي    توریستی به وجود آورده است
اجتمـاعی   سـرمایۀ ی براي حل آن افزایش میـزان  اساس

مروري گذرا بر با این مقاله، . هاي شهري است در محله
 ادبیات نظري سرمایۀ اجتماعی و اهمیت آن در توسـعۀ 

بیست هاي در محله آنسنجش میزان  در پی، ايمحله
شـاخص   8 اسـاس بـر   تـا اسـت،  شـهر بابلسر  و دو گانه

هـاي   بنـدي محلـه  به ارزیابی و رتبـه  ابتدا اصلی و مهم،
با شناسایی نواحی محـروم   سپسپرداخته، شهر بابلسر 

مدیریت شـهري را  بتواند ها میزان و علل این نابرابري و
  .سازداي رهنمون در تحقق توسعۀ پایدار محله
 سرمایه اجتماعی، از جملۀ: مبانی نظري و رویکردها

علـوم   توجـه  مـورد مفاهیمی است که در دوران جدید 
بسـیاري از  کـه   طـوري  بـه  .مختلف قـرار گرفتـه اسـت   

هــاي مشخصــه آن را یکــی از ،ریــزان و مــدیران برنامــه
 ســرمایۀتقویــت  آورنـد. بـه شــمار مــی محلــی  توسـعۀ 

ــاعی ــین    اجتم ــریک مســاعی ب ــب تحــرك و تش موج
ــروه ــاعی  گ ــاي اجتم ــه ه ــود پای ــعه و بهب ــاي ، توس ه

نفـس در  دموکراسی در سطوح پایین، ایجاد اعتماد بـه  
اي، افـزایش مشـارکت   حلـه سطوح فردي، و اجتمـاع م 

و باالخره ایجـاد   محلی -ازدیاد رهبران بومی ،اجتماعی
 ، مشکالت اجتماعی به وسیلۀشود که در آنحالتی می
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موضوع  کردشود. باید اشاره ي محله حل میخود اعضا
و  محله در متون اسـالمی در غالـب روابـط همسـایگی    

ــی  ــه آن مطــرح م ــوط ب ــه بخــش  شــودحقــوق مرب ک
اجتماعی است  سرمایۀ همان مفاهیم از آن توجهی قابل

 زاهــدي اصــل،( باشــد مــی تأکیــدمــورد  هکــه امــروز
مند بوردیو اولین تالش مطالعاتی نظام). پیر278:1383

اجتمـاعی بـه انجـام رسـاند. از نظـر       را در باب سرمایۀ
اي عی یا بالقوهسرمایه اجتماعی، جمع منابع واق«بوردیو

ز روابـط کمـابیش   بـادوامی ا  اسـت کـه حاصـل شـبکۀ    
ان دیگـر  آشنایی و شناخت متقابل یا به بی شدةنهادینه

 اي کـه هـر یـک از   با عضویت در یک گروه است. شبکه
جمعـی برخـوردار    اعضاي خود را از پشتیبانی سـرمایۀ 

 بوردیـو، ( سـازد حق اعتبـار مـی  کند و آنان را مسـت می
 اصـطالح سـرمایۀ   )1961( ). جین جیکوبز147:1384

مرگ و زندگی شهرهاي بـزرگ  «اجتماعی را در کتاب 
ــایی ــر ارزش  » آمریک ــد ب ــراي تأکی ــی  و ب ــاي جمع ه

ــتگی در  غیررســــمیهــــاي همبســــتگی و همبســ
پاتنام ). 1388 ،جیکوبز( کار برده مادرشهرهاي مدرن ب

سرمایۀ فیزیکی به عنوان ابـزار و   که بر این امر تأکیدبا 
هر دو بخش که   سرمایۀ انسانی به عنوان امري آموزش

معتقـد  ثیر زیـادي دارنـد،   در افزایش زایندگی انسان تأ
گردد بـه وجـوهی از   میاجتماعی باز سرمایۀ« که است

هـا، هنجارهـا و اعتمـاد    سازمان اجتماعی مثـل شـبکه  
اجتمــاعی کــه همکــاري و همــاهنگی را بــراي منــافع  

). در بحـث  Putnam, 1995: 27( کندمتقابل آسان می
او این فرض وجود دارد که هرچه با دیگر مـردم پیونـد   

بـه   ،»کنـیم و بـرعکس  اعتماد می ها آنیابیم بیشتر به 
هـا و  انسـان این ترتیـب، انسـجام و همبسـتگی میـان     

اعتماد ، دو مفهومی است که در تحقق اجتمـاع بالنـده   
از نظر پاتنام به صورت متقابل با یکدیگر تعامل دارند و 

و کنند. بحث اعتماد و همبستگی گر را تقویت مییکدی
 درون شــبکۀ در یکــدیگررابطــه متقابــل آن دو بــا   

رســان بــه منــافع عنــوان دو عنصــر مدد بــه ،اجتمــاعی
اجتمـاعی   بحث سرمایۀ از محورهاي همیشگی ،عمومی

اعتمـاد میـان افـراد جامعـه در      صورت کهبدین  است؛
فضایل و انتظارهاي  ،هاارزش مجموعۀنهایت به صورت 

صـورت   بـه درآمده و افول آن نیز مشترك درون جامعه 

 شـود نمایان می جديِ اجتماعیمعضالت اي از مجموعه
ــر( ــر ).1382، بیک ــا از نظ ــرمایۀ فوکویام ــاعی  س اجتم

 داشتهزنجیري است که جامعه را به صورت متصل نگه 
اتفـاق نخواهـد   گونه رشـد اقتصـادي    بدون آن هیچ و 

از هم فرو خواهد  کنندهنگران ايشیوهو جامعه به  افتاد
عـالوه بـر   ). جیمز کلمن Fukuyama, 2001:7( پاشید

اجتماعی را به عنوان یک مفهوم علمـی   که سرمایۀاین 
را قـدرت   کند، آناعی معرفی میهاي اجتمدر پژوهش

برقراري ارتباط با یکدیگر بـه شـمار   و توانایی مردم در 
ــی ــه   و )Coleman,1990( آوردم ــالوس اوف ــر ک از نظ

ــاهنگی    ــاد و هم ــورت اعتم ــب فرانکف ــمند مکت اندیش
اجتمـاعی بـه    جتماعی، دو کارکرد عمـده در سـرمایۀ  ا

ــی  ــمار م ــتر  ش ــب آزادي بیش ــاد موج ــه اعتم  ،رود ک
شـهروندان،   بیشـتر توانمنـدي و خالقیـت    کـارگیري  به

و مقـررات و   هـا  نامـه  آیـین یی آمدن بر عدم کـارآ  فائق
 بنابراین .)Offe, 1999:42-46( شوداحساس امنیت می

عنوان یک عامل مؤثر در  به توانرا می سرمایه اجتماعی
انسانی، اقتصادي  سرمایۀیی سایر اشکال افزایش و کارآ

روابـط   بخشِ، انسجامکه از یک طرف دانستو کالبدي 
جمعـی  هاي ارتبـاط  ها و شبکهها با سازمانمیان انسان

بســتر  از طــرف دیگــر و رود مــیی بــه شــمار و گروهــ
هاي انسانی، فیزیکـی  برداري سرمایهمناسبی براي بهره
نـادري و همکـاران،   (  آورد میم فراه و موفقیت جامعه

متمم و  این مفهومتعاریف مختلف از  ).85-87 :1387
روابط اجتمـاعی   ،ها تمامی آن بوده و درمکمل یکدیگر 

در مقیـاس فـردي و    مهـم سـودمندي  عامـل  به عنوان 
بـر   .شـده اسـت  اصلی تعریف پذیرفتـه   هستۀ وجمعی 

عنـوان   اجتمـاعی را بـه   سـرمایۀ تـوان  می همین اساس
 اجتمـاعی هـاي  تعامالت و شـبکه  اي از روابط،جموعهم

هـاي اجتمـاعی    که در میان افـراد و گـروه   تعریف کرد
 وجود دارد و موجب گرمی روابـط اجتمـاعی و تسـهیل   

سـازي  ظرفیـت  .شـود  می ها آنو اجتماعی  گروهی کار
مهمـی  اجتماعی از جمله مفـاهیم   براي تقویت سرمایۀ

ان در نگرش جدیـد بـه   نظرکه بسیاري از صاحب است
 جدي دارند. تأکیدریزي و مدیریت شهري بر آن برنامه

اجتماعاتی که از نعمت مجموعـۀ   هاي جدید،در نگرش
هـاي مـدنی   و انجمـن هاي اجتماعی گوناگونی از شبکه
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تري در مواجهه د، در وضعیت مستحکمبرخوردار هستن
عنـوان    بـه  ؛)Putnam,1993( پذیري قرار دارندبا آسیب

سازي براي ایجـاد  ضمن تأکید بر ظرفیت» بولن«مونه ن
نیـاز  که سرمایۀ اجتماعی پیشاجتماعات، معتقد است 

اجتماعات محلـی اسـت. وي اجتماعـات     فرآیند توسعۀ
مشخصـات  ایـن  محلی با سرمایه اجتماعی باال را داراي 

از محلـه   جزئـی س خواهنـد کـرد   مردم احسا: داندمی
و  کننـد مـی احساس مفید بودن و سـودمندي   هستند؛

رکت واقعـی در محلـه تقویـت    توانایی آنهـا بـراي مشـا   
 محلـه را متعلـق بـه خـود دانسـته و در آن      گـردد؛  می

). از دیگـر  Bullen, 2000( ،کننـد احساس امنیـت مـی  
اي محلــهدر مقیــاس  اجتمــاعی ســرمایۀ هــاي ویژگــی

که بـا   اشاره کردمنابعی در اجتماعات محله  توان به می
ــل،      ــنش متقاب ــل و ک ــاد، عم ــاالیی از اعتم ــور ب حض
هنجارهــاي مشــترك رفتــاري، تعهــدات و التزامــات و 

و  غیررسـمی ي رسـمی و  هـا  شـبکه تعلقات مشـترك،  
د. این سـرمایه  نآیوجود میه ثر اطالعات بهاي مؤکانال

منظور تسـهیل   ها به گروه افراد و ممکن است به وسیلۀ
 قـرار گیـرد   اسـتفاده  موردرسانی به اجتماع در خدمات

)Key, 2005:162(. 
  

  روش تحقیق
به لحاظ هدف از نوع کاربردي و بـه   پژوهش حاضر

ــات از    ــردآوري اطالع ــت و روش گ ــاظ ماهی ــوع لح ن

از طریـق   موردنیـاز هـاي  تحلیلی بوده و داده-توصیفی
نامه به دست آمده اسـت. بـراي تعیـین پایـایی     پرسش
نامه از روش آلفاي کرونبـاخ اسـتفاده شـد کـه     پرسش
 جامعـۀ آمـاري تحقیـق،    حاصل گردید. 792/0ضریب 

و تعـداد حجـم    هسـتند شهر بابلسر  محلۀ 22ن ساکنا
بـرآورد  نفر  265ران برابر با وکفرمول ک نمونه از طریق

 افـزایش سـطح اطمینـانِ    براي است؛ با این حال، شده
گیري، این تعداد نمونه بـه   نتایج و کاهش خطاي اندازه

هـا  نامهتوزیع پرسشبراي . نفر افزایش یافته است 310
نامـه بـا   پرسـش ه شـده اسـت.   از روش تصادفی استفاد

ري تحقیق، و با اسـتفاده  و مبانی نظ هاپرسشتوجه به 
و بـراي  هـاي رایـج مطالعـات آمـاري طراحـی      از گزینه

 8 اجتمـاعی ایـن تحقیـق از    بررسی و ارزیابی سـرمایۀ 
گویــه اســتفاده شــده اســت. در بخــش  48شــاخص و 

، هاي گزینهبنددر سطح مورداستفادهیل معیارهاي تحل
و بـا   دهی شـده اسـت   استفاده از روش آنتروپی وزنبا 

و تحلیـل   VIKOR ،TOPSIS هـاي  گیري از مـدل  بهره
 محالت تعیین گردیده و سـپس نتـایجِ   رتبۀ، اي خوشه

 .و تحلیل قرار گرفته است موردبررسیدست آمده  به
 52شهر بابلسـر در محـدودة   محدودة مورد مطالعه: 

قـرار دارد.   درجۀ عرض شمالی 36درجۀ طول شرقی و 
کیلـومتري مرکـز اسـتان و در     62این شهر در فاصـلۀ  

، کیلـــومتري مرکـــز کشـــور قـــرار دارد. طبـــق 249
 نفر است. 50477جمعیت آن  1390سرشماري 

  
  اجتماعی در محالت شهر بابلسر هاي سرمایۀشاخص :1 جدول

  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  نام شاخص
  715/0  6  امنیت اجتماعی

  708/0  7  همبستگی اجتماعی
  725/0  6  پذیريمسئولیت

  695/0  5  اعتماد اجتماعی
  727/0  6  هنجارگرایی

  781/0  5  مشارکت اجتماعی
  765/0  6  تعامل اجتماعی

  702/0  7  منديرضایت
  نگارندگان منبع:
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 )1390( در سطح شهر بابلسر مطالعه مورد تموقعیت جغرافیایی محال :1 شکل

 شهرداري بابلسر  GIS: واحدمنبع
  

   هاها و روشتکنیک
اجتماعی محالت شهر بابلسـر   بندي سرمایۀرتبه

بـر  اساس این تکنیک  :TOPSISبا استفاده از روش 
انتخابی باید کمترین  این مفهوم استوار است که گزینۀ

بهتــرین حالــت ( آل مثبــتفاصــله را بــا راه حــل ایــده
 آل منفـی ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حـل ایـده  

ــت ممکــن) داشــته باشــد.  ( ــر  فرمــولبــدترین حال زی
 باشداین مدل می گانۀشش در مراحل مرحله ترین مهم

    ):25:1392 ،مؤمنی(
푐ℎ푖                                1معادله  =  
  

بـه منظـور قابـل     هـا، پس از تشکیل مـاتریس داده 
گیري مـاتریس  مختلف اندازه هايمقیاس شدنِمقایسه
گیري که واحدهاي سنجش متفـاوت دارنـد بـه    تصمیم

و براي هـر شـاخص    ها پرداختهسازي شاخصاستاندارد
ــر اســاس روش  شــده کارگرفتــهبــه در ایــن پــژوهش ب

بعـد از إعمـال وزن در    .ه اسـت آنتروپی وزن داده شـد 
 جـدول ( ها و تشکیل ماتریس اسـتاندارد وزنـی  شاخص

امتیـاز   ) و سپس انجام محاسبات  به روش تاپسیس،1
  .کلی هر محله محاسبه شد

ــی از روش ــه یک ــراي ب ــم ب ــاي مه ــت  ه  آوردندس
باشد. بر اسـاس  می c.vها، ضریب پراکندگی یا نابرابري

 163/0  بـا ضـریب  » پذیريتعامل«) شاخص 2جدول (
تري در بـین  ها به طور نامتعادلنسبت به بقیۀ شاخص

آمـده   دست ها توزیع شده است. همچنین نتایج بهمحله
دهندة تفاوت آشکاري در میزان از مدل تاپسیس نشان

هـاي شـهر اسـت. از یـک     سهم سرمایۀ اجتماعی محله
بـا بیشـترین نزدیکـی    » شهرك دانشـگاه « طرف، محلۀ

آل در رتبه اول قرار دارد و از طرف نسبی به میزان ایده
نیز با کمتـرین میـزان نزدیکـی    » بن کتی«دیگر، محلۀ 

آل مثبـت، رتبـه آخـر را بـه خـود      نسبی به میزان ایده
 ،»قائمیـه «  ،»آبـاد کاظم«اختصاص داده است. محالت 

» شهرك دانشـگاه « پس از» جواهري«و » محلهقاضی«
، »سـاحلی « هـاي هـاي بعـدي و محلـه   ترتیب، رتبـه  به
بـی سـر روضـه و کتـی      بی«و » آزادگان« ،»پارکینگ«

انـد  هاي پایین را به خـود اختصـاص داده   نیز رتبه» بن
  ).3 (جدول

سـطح تقسـیم    4را بـه   چنانچه سطوح برخورداري
گیـرد  اي قرار نمیکنیم در سطح اول و آخر هیچ محله

محلــه در  11محلــه در ســطح دوم و  11عــوض، و در 
اسـاس مـدل تاپسـیس،     گیـرد. بـر  سطح سوم قرار می

هاي بابلسـر، نـه از شـرایط کـامالً خـوب و نـه از       محله
شرایط کامالً ضعیف برخوردارند بلکه وضعیت بینـابین  

  و متوسطی دارند.
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  اجتماعی در محالت بابلسر هاي سرمایۀنی شاخص: ماتریس استاندارد وز2 جدول
امنیت   ها محلهنام 

  اجتماعی
همبستگی 
  اجتماعی

 یتمسئول
  پذیري 

اعتماد 
  اجتماعی

 هنجار
  پذیري

مشارکت 
  اجتماعی

 تعامل
  یريپذ 

رضایت از 
  محله

 029/0  031/0 029/0 027/0 028/0  029/0 026/0 027/0  شهرك دانشگاه
  027/0  023/0 026/0 026/0 027/0 025/0  022/0 030/0  بازار محله

 029/0 031/0 027/0 027/0 032/0 024/0 027/0 028/0  آباد کاظم
  025/0 027/0 025/0 026/0 027/0 025/0 026/0 028/0  آباد همت

 028/0 023/0 024/0 025/0 029/0 025/0  021/0 026/0  یورمحله
 025/0 03/0 025/0 028/0 026/0 025/0 023/0 026/0  یورمحله باال
 026/0 02/0  03/0 027/0 019/0 029/0  021/0 022/0  پارکینگ
 024/0 034/0 029/0 025/0 029/0 029/0 026/0 027/0  قائمیه

 03/0 024/0 024/0 029/0 024/0 026/0 023/0 027/0  وزیري نخست
 023/0 024/0 027/0 028/0 022/0 022/0 024/0 027/0  ساحلی
 024/0 023/0 025/0 026/0 023/0 026/0  019/0 024/0  آزادگان

 026/0 029/0 028/0 029/0 023/0 032/0 026/0 032/0  آبادمیر علی
 032/0 026/0 025/0 026/0 027/0 025/0 03/0 026/0  علوم پایه

 028/0 027/0 021/0 025/0 029/0 025/0 026/0 03/0  عصر ولی
  028/0 027/0 027/0 024/0 031/0 028/0 027/0 029/0  قاضی محله

 026/0 017/0 029/0 025/0 021/0 022/0 023/0 022/0  سر روضه بی بی
 023/0 024/0 026/0 026/0 028/0 027/0 023/0 023/0  محله سادات

 024/0 029/0 031/0  029/0 029/0 029/0 027/0 026/0  جواهري
 026/0 021/0 021/0 023/0 027/0 028/0 023/0 024/0  میشهرك قا
 024/0 03/0 027/0 026/0 024/0 026/0 023/0 027/0  جوادیه
 023/0 021/0 022/0 026/0 025/0 026/0 0208/0 022/0  کتی بن

 025/0 025/0 026/0 024/0 025/0 029/0 024/0 024/0  میان دشت
  094/0  163/0  103/0  063/0  125/0  093/0  109/0  104/0  ضریب پراکندگی

  1392 نگارندگان،محاسبات  منبع:
  

  اجتماعی هاي سرمایۀآل مثبت و منفی با شاخصهبابلسر به ایدبندي و نزدیکی نسبی محالت تبهر : 3جدول
  رتبه  نزدیکی نسبی به ایدآل  ایدآل منفی  ایدآل مثبت  نام محله

  1 7156/0  22289/0  00909/0  شهرك دانشگاه
  2  68045/0  02352/0  01104/0  آباد کاظم

  3 66197/0  02344/0  01197/0  قائمیه
  4 65038/0  02146/0  01157/0  قاضی محله

  5 63890/0  02209/0  01243/0  جواهري
  6 62945/0  02232/0  01314/0  آبادمیر علی

  7 58534/0  01999/0  01416/0  علوم پایه
  8 55231/0  01906/0  01545/0  عصر ولی

  9 52489/0  01694/0  01533/0  آباد همت
  10 52192/0  01732/0  01586/0  باالیور محله 
  11 51656/0  01746/0  01632/0  جوادیه

  12 46913/0  01558/0  01763/0  وزیري نخست
  13 46653/0  01534/0  01755/0  بازار محله
  14 44487/0  01445/0  01797/0  میان دشت
  15 43669/0  01446/0  01866/0  یور محله
  16 42651/0  01445/0  01943/0  میشهرك قا

  17 41819/0  01383/0  01924/0  محله سادات
  18 38468/0  01315/0  02104/0  ساحلی

  19 34275/0  01279/0  02453/0  پارکینگ
  20 30379/0  0099/0  0227/0  آزادگان

  21 27012/0  00978/0  02623/0  سر روضه بی بی
  22  25862/0  00865/0  02481/0  کتی بن

  1392منبع:محاسبات نگارندگان،
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  هاي شهر بابلسر بر اساس مدل تاپسیسبندي سطوح برخورداري در محلهرتبه : 4جدول 
  میزان برخورداري  میانگین ضریب برخورداري  هاتعداد محله

  برخوردار  -  -
  برخوردار نسبتاً  607/0  11
  کمتر برخوردار  383/0  11
  محروم  -  -

  1392منبع:محاسبات نگارندگان،
 

اجتماعی محالت شهر بابلسر با  بندي سرمایۀهرتب
مراحل این روش شامل  :VIKORاستفاده از روش 

مقادیر  اسبۀمح: )Wei, Lin:2008( هاي ذیل استگام
معیار داریم.  nگزینه و  mکنیم فرض می: نرمال شده

اند. براي مشخص شده xiبه عنوان  iهاي مختلف گزینه
مشخص شده است و  xijام به عنوان  j رتبه xjگزینه 

ارزش و مقدار  xijها نیز همین طوربراي سایر گزینه
سازي مقادیر، جایی یند نرمالآام است. براي فر jمعیار 
ام  jام و بعد  iارزش اصلی گزینه  xijکه 

푓است: = 푥 ∑ 푥 푖 = 1,2,… ,푚; 			푗 =
1,2,… , 푛  

بهترین و بدترین هر : ریین بهترین و بدترین مقداتع
کنیم و یک از مقادیر در هر معیار را شناسایی می

∗푓 نامیم.می 푓و  ∗푓ترتیب  به = 푀푎푥푓 			, 푖 =
1,2, … ,푚푓 = 푀푖푛푓 , 푗 = 1,2, … , 푛 

اهمیـت  اوزان معیارها براي بیـان  :  یین وزن معیارهاتع
ن مقالـه از روش  که در ای شودمحاسبه میها روابط آن

  دهی به معیارها استفاده شده است.آنتروپی براي وزن
2معادله 

퐸 = −푘 [푝 × 퐿푛 푝 ] 

  
  با استفاده از مدل آنتروپی TOPSISو  VIKORکاررفته در مدل  : وزن معیارهاي به5جدول 

امنیت   شاخص
  اجتماعی

همبستگی 
  اجتماعی

 مسئولیت
  پذیري 

اعتماد 
مشارکت   هنجارها  اجتماعی

  اجتماعی
 تعامل

  پذیري 
رضایت از 

  محله
 1259/0  1255/0 1256/0 1254/0 1266/0  1279/0 1169/0 1257/0  وزن

  پژوهش هاي یافتهمنبع: 
  

  :آلحل ایده ها از راهفاصله گزینه اسبۀمح
푆                                                                                      3معادله  = ∑ 푤 푓∗ − 푓 / 푓∗ − 푓 

푅 = 푀푎푥 푤 푓∗ − 푓 / 푓∗ − 푓  

   شود:ها به صورت زیر تعریف می iاین مقدار براي هر یک از :  푄 مقدار ویکور اسبۀمح
푄                                                                                       4معادله  = 푣

∗
∗ + (1 − 푣)

∗
∗ 

  
 Qباشد شـاخص   5/0از  تر بزرگ هنگامی که مقدار 

هنگامی که مقـدار آن   ؛شودمنجر به اکثریت موافق می
بیـانگر نگـرش منفـی     Qشـاخص   باشـد  5/0کمتر از 

اسـت   5/0برابـر    مقـدار   و هنگامی که اکثریت است
    بیانگر نگرش توافقی متخصصان ارزیابی است.

بـر اسـاس   :   Qمقـادیر   اسـاس  برها بندي گزینههرتب
قبـل محاسـبه شـد،     ها کـه در مرحلـۀ  گزینه Qمقدار

هـاي  هـا پرداخـت. گزینـه   بندي گزینـه توان به رتبه می
ــدار  ــایین  Qداراي مق ــت پ ــتر در اولوی ــرار  بیش ــر ق ت

بـاالتر   رتبـه تر به معنـی  کوچک Q گیرند و مقادیر می
  ).6 جدول( است

  



 49 زمستان/ هجدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                       144

  بر اساس میزان فاصله نسبت به راه حل ایده آل هامحلهبندي : رتبه6 جدول

  هاي پژوهشمنبع: یافته
  

 يهـا  محله، شده انجامبنابراین، بر اساس محاسبات 
ــا عنایــت بــه  »ریآبــادم یعلــ« و »شــهرك دانشــگاه« ب

 یب یب«در باالترین رتبه و محالت  گانه هشتمعیارهاي 
میـزان   رتبـه تـرین  در پـایین » کتی بن« و» روضه سر

  گیرند.قرار میسرمایه اجتماعی 
هــاي روش: میــانگین و محاســبۀ نتــایج مقایســۀ
TOPSIS  وVIKOR نزدیکـی نسـبی تـابع بـه      بر پایۀ

را  بندي رتبهشاخص  VIKORباشند.  آل میجواب ایده
معرفـی  آل گیري نزدیکی بـه جـواب ایـده   بر پایه اندازه

شـده  ، گزینۀ انتخـاب TOPSISدر  که در حالی کند می
ــرین فاصــله را از جــواب  ــد کمت ــده بای ــت و  ای آل مثب

 .آل منفی داشته باشـد بیشترین فاصله را از جواب ایده
ــه ــی  ب ــورت کل ــال VIKORص ــی و از نرم ــازي خط س

TOPSIS کنــد.مــیســازي بــرداري اســتفاده از نرمــال 
بـه واحـد ارزیـابی     VIKORشده در روش ارزش نرمال

شـده بـه   هـاي نرمـال  بستگی نـدارد امـا ارزش   معیارها
ممکن است به  TOPSISسازي برداري در وسیلۀ نرمال

هـاي جـامع   واحد ارزیابی بستگی داشته باشد. تحلیـل 
هــاي  دهــد کــه ایــن دو روش از روش   نشــان مــی  

کرده و توابـع تجمعـی را   متفاوتی استفاده  يساز نرمال
در نتیجه ممکن است  ؛کنندبندي معرفی میبراي رتبه

که منجر به نتایج متفـاوتی شـوند. ایـن امـر در نتـایج      
در  » آبادعلی «کند. مثال محله تحقیق ما نیز صدق می

را بـه خـود    6 رتبـه ولـی در تاپسـیس    2 رتبـه وایکور 
 حل این مشکل و رسیدن به  براي اختصاص داده است.

هـا اسـتفاده   میـانگین رتبـه  بنـدي نهـایی از روش   رتبه
هـا را بـر اسـاس میـانگین     گزینـه  کنیم. ایـن روش،  می

 MADMهـاي مختلـف   از روش آمده دست بههاي رتبه
نتـایج ایـن    ).73 :1392 ،یمؤمن( کندبندي میاولویت

  آمده است. 7روش در جدول 
  

   نهایی يبند رتبه: مقایسه نتایج و 7جدول 
يبند رتبه  نام محله

VIKOR 
يبند رتبه

TOPSIS 
میانگین 

  رتبه
 يبند رتبه

  نهایی
  نام 
  محله

يبند رتبه
VIKOR  

يبند رتبه
TOPSIS 

میانگین 
  رتبه

 يبند رتبه
  نهایی

  10  11,5  8  15  عصر ولی  1  1  1  1  شهرك دانشگاه
  11  12  11  13  جوادیه  2  3,5  2  5  آباد کاظم

  12  13,5  15  12  محلهیور   3  4  4  4  قاضی محله
  13  14  14  14  میان دشت  3  4  6  2  آبادمیر علی

  14  16,5  17  16  محله سادات  4  5  7  3  علوم پایه
  15  17,5  18  17  ساحلی  5  5,5  3  8  قائمیه

  16  18  16  20  میشهرك قا  6  7,5  5  10  جواهري
  17  19  19  19  پارکینگ  7  9  12  6  وزیري نخست

  17  19  20  18  آزادگان  8  9,5  10  9  یور محله باال
  18  21  21  21  سر روضه بی بی  9  10  13  7  بازار محله

  19  22  22  22  کتی بن  9  10  9  11  آباد همت
  پژوهش هاي یافتهمنبع: 

 رتبه S R Q  نام محله  رتبه S  R  Q  نام محله
  12  561/0  093/0  573/0  یور محله  1  020/0  054/0  303/0  دانشگاه شهرك
  13  585/0  104/0  523/0  جوادیه  2  258/0  092/0  283/0  آبادمیر علی

  14  596/0  097/0  579/0  میان دشت  3  361/0  090/0  392/0  علوم پایه
  15  652/0  119/0  485/0  عصر ولی  4  371/0  094/0  375/0  قاضی محله

  16  807/0  122/0  618/0  محله سادات  5  397/0  104/0  334/0  آباد کاظم
  17  821/0  125/0  610/0  ساحلی  6  421/0  088/0  468/0  وزیري نخست

  18  841/0  116/0  696/0  آزادگان  7  455/0  086/0  516/0  بازار محله
  19  846/0  126/0  633/0  پارکینگ  8  472/0  106/0  394/0  قائمیه

  20  867/0  125/0  661/0  میشهرك قا  9  483/0  091/0  510/0  یور محله باال
  21  957/0  127/0  736/0  سر روضه بی بی  10  493/0  117/0  341/0  جواهري

  22  986/0  125/0  779/0  کتی بن  11  527/0  098/0  507/0  آباد همت
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  TOPSIS و VIKOR هاي مدلبندي سرمایه اجتماعی در محالت شهر بابلسر با استفاده از : رتبه2 شکل

 هاي پژوهشمنبع: یافته

تحلیـل   هاي همگن با استفاده از شناسایی محله
ن یـافت بـراي  اي روشی اسـت  تحلیل خوشه: ايخوشه

شباهت بین مواد در یک مجموعـه بـا ایـن هـدف کـه      
ر یـک طبقــه مشـابه یــا   کـدام یــک از مـواد موجــود د  

بنـدي  منظور بهترین روش طبقه متفاوت هستند. بدین
ــت ــادفر،( اس ــدل    ).530:1380فرش ــام م ــد از انج بع

TOPSIS  وVIKOR ، بــراي تعیــین منــاطق همگــن و
هـاي  دي محالت شـهر بابلسـر از نظـر شـاخص    بنطبقه

اي اسـتفاده  سرمایۀ اجتماعی، از مـدل تحلیـل خوشـه   
ات به گردد تا مشاهدروش سعی می این شده است. در

 اي کــهبـه گونـه   هـاي متجـانس تقســیم گـردد؛    گـروه 
گروه به یکدیگر شبیه و با مشاهدات سایر مشاهدات هم

از ایـن روش   گروهها کمتـرین تشـابه را داشـته باشـد.    
هـاي  و یا حتی شاخص ها گزینهبندي توان در طبقهمی

ــري چندتصــمیم مســائل ــود گی ــتفاده نم   شاخصــه اس
در این تحقیق از روش  ).257:1387 (اکبري و زاهدي،

هــاي همگــن و از بــراي شناســایی مراکــز گروه »وارد«
مراکز این گروهها به عنـوان نقـاط اولیـه جهـت انجـام      

ســتانده . اســتفاده شــد  K-meanتجزیــه بــه روش  
اي در محالت شهر بابلسـر در  سازي تحلیل خوشه پیاده

نمودار دندرگرام زیر نشان داده شـده اسـت کـه در آن    
راسـت  میزان فاصـلۀ هـر یـک از محـالت از چـپ بـه       

هــاي  هــا در شـاخص میــزان شـباهت آن  دهنـدة  نشـان 
منتخب از سایر محالت اسـت. بـه عبـارت دیگـر، ایـن      

ا اجتماعی هر محله ر پذیري سرمایۀتوسعه توانِ ،فاصله
بـر  دهد. براي نمونه میدر مقایسه با سایر محالت نشان

 تـوان چنـین نتیجـه   هـاي انتخـابی مـی   شاخص اساس
اجتماعی محـالت   پذیري سرمایۀگرفت که توان توسعه

به هم نزدیـک اسـت.    »سر روضه بی بی«و  »پارکینگ«
هایی که داراي شباهت بیشـتري بـا    در این روش گروه

در بحـث   گیرنـد. یکدیگر هستند در یک گروه قرار می
بندي و با استفاده از نمـودار دنـدرگرام، از سـمت     سطح

هـاي مختلفـی را شـکل    توان خوشـه راست به چپ می
داد. پر واضح است که هرچه از سمت راست به سـمت  

گرفتـه  هـاي شـکل  حرکت کنیم بر تعـداد خوشـه  چپ 
شود. اولین خوشه داراي دو گروه اسـت کـه   افزوده می

هر یـک از گروههـا داراي اعضـاي مختلفـی هسـتند و      
 محلـه گروه است کـه هـر    22آخرین خوشه نیز شامل 
  دهد.میخود یک گروه را شکل 

  

  ايهاي بابلسر بر اساس نتایج تحلیل خوشهبندي محله: گروه8جدول 
  محالت واقع در گروه  گروه

  آباد، قاضی محله، شهرك دانشگاه، علوم پایه عصر، کاظم وزیري، ولی بازار محله، یور محله، نخست  گروه اول
  آباد جواهري ، قائمیه، ساحلی، جوادیه، یور محله باال، همتآبادمیر،  علی گروه دوم
  محله، میان دشت، آزادگان، شهرك قایم، کتی بن سادات گروه سوم

  بی سر روضه پارکینگ، بی گروه چهارم
  هاي پژوهشمنبع: یافته
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  سرمایه اجتماعی هاي شاخصمحالت شهر بابلسر بر اساس  اي خوشه: نمودار 3شکل 

  1392منبع:محاسبات نگارندگان،
  

  
  

  اي خوشهلسر با استفاده از تحلیل اجتماعی محالت شهر باب بندي سرمایۀسطح :4شکل
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  گیرينتیجه
هاي اصلی پـارادایم  سرمایۀ اجتماعی یکی از مؤلفه

 مـورد اخیـر بسـیار    است که در دو دهـۀ وسعه جدید ت
اجتماعی منبعـی اسـت    ر گرفته است. سرمایۀقرا توجه

اعی بـوده و کـنش جمعـی را    که میـراث روابـط اجتمـ   
شـدنِ  کند. ایـن منبـع از طریـق اجتمـاعی    تسهیل می

هنجارها اعتماد،  برگیرندة و در  شود،مناسب حاصل می
اســت کــه بــه  هــایی از پیونــدهاي اجتمــاعیو شــبکه

در داخـل   باثبـات صـورت منسـجم و    هگردآمدن افراد ب
گـردد.  منظور تأمین هدفی مشترك منجر می گروه، به

توانند مبنا و بستري امروز، میساختار شهر ها در محله
ارزشـمند   ایـن مؤلفـۀ  مناسب براي افزایش و یا کاهش 

تـرین  هـا بـه عنـوان یکـی از مهـم     . محلـه قلمداد شوند
اجتماعی و گیري تعامالت فضاهاي شهري، مکان شکل

دهـی و تقویـت   کانی براي شـکل مراودات شهروندي، م
ی انسـجام و همبسـتگی اجتمـاعی، فرصـت     یکپارچگی،

براي گسترش فرهنگ مشارکت و افزایش حس اعتماد 
و  تحکـیم . بنـابراین  رونـد  مـی عمومی ساکنان به شمار 

تـرین  اجتماعی یکـی از مهـم   هاي سرمایۀتقویت مؤلفه
د مـدیریت محلـی و از ارکـان    عوامل تأثیرگذار در بهبو

ایـن  در  .شـود  مـی حکمروایی مطلوب شـهر محسـوب   
شاخص مهم و تأثیرگذار براي سـنجش و   8پژوهش از 

بیسـت و  هـاي  ارزیابی سرمایۀ اجتماعی در سطح محله
بلسر استفاده شده اسـت. بررسـی نحـوة    شهر با دوگانۀ

شـاخص   نشان داد که ها،این محلهها در توزیع شاخص
و  تـر دلتوزیع نامتعـا )، 163/0( ا ضریببپذیري تعامل

ــب ــته  نامناس ــه داش ــه بقی ــبت ب ــري نس ــاخص و ت  ش
از پراکندگی کمتـر و  )، 063/0(پذیري با ضریب هنجار

 بـر همچنـین   تري برخوردار بـوده اسـت.  توزیع متعادل
یع فضایی زیکسانی تو یۀفرض آمده دست بهنتایج  اساس

بابلسـر رد   هـاي شـهر  سرمایۀ اجتماعی در سطح محله
این  محلۀ 22که در میان  دهدشود. نتایج نشان میمی

محلـه   7محله در باالترین سطح برخـورداري،   8شهر، 
محلـه در   2محله در سـطح سـوم  و    5در سطح دوم ، 

با توجه به اند. ترین سطح برخورداري جاي گرفتهپایین
منـدي هـر   درجـۀ بهـره  تعیین و  شده انجام بنديسطح

و  شناساییها  ترین و برخوردارترین محلهحرومم ،محله
هـا اهمیـت   کمبودها و ضعف ختشنا .اندمشخص شده

خواهنـد   ايمحلـه  توسـعۀ  هـاي طـرح  تهیـۀ در زیادي 
، شـده  انجـام بندي بندي و خوشهرتبهاگرچه در  .داشت
هــاي هبـ برخـوردار بــا رت هــاي برخـوردار و نیمــه محلـه 

کـه در سـطوح    هایی محله؛ اما اند شده فیمتفاوتی معر
مشـابه   هـاي  رتبـه در هـر سـه روش    اند قرارگرفتهخر آ

ایـن   درریزي توسـعه  برنامه این امر اولویت که داشتند
از دیگر نتـایج ایـن پـژوهش،     دهد.را نشان می هامحله

. اسـت ایـن حـوزه    متفکرانتأیید برخی از دیدگاه هاي 
 سـرمایۀ تنـام، منـاطقی کـه داراي    اطبق نظر رابـرت پ 

عمومی تمیزتـر  اجتماعی باالیی هستند داراي فضاهاي 
بـوده و مـردم بـا هـم روابـط      تـري  هـاي امـن  و خیابان
اس ). بـر اسـ  Putnam, 2000: 289 ( تري دارنددوستانه

 هـاي  خوشـه ) و 3( شـکل این دیـدگاه و بـا توجـه بـه     
و  عصـر  ولـی ، وزیـري  نخسـت هـاي  ، محلهآمده  دست به

معرفـی   توان میهایی  شهرك دانشگاه را از جمله محله
. باشند میهایی ها و قابلیتداراي چنین ویژگی که کرد

بـه نقـش و اهمیـت     در این زمینـه  ي نیزدیدگاه دیگر
اجتماعی اشاره  سرمایۀ يفضاهاي قدیمی شهر در ارتقا

حتـی در   معتقـد اسـت  تنـام  ادارد؛ بر همـین اسـاس پ  
جـایی  همحالت قدیمی نیز عواملی مثل فقر بـاال و جابـ  

 اجتمـاعی معنـادار نیسـت    اهش سـرمایۀ سکونت در ک
و یا جـین جیکـوبز کـه شـبکۀ ارتبـاطی بـین       ) همان(

اجتمـاعی   ساکنان قدیمی محله را بـه عنـوان سـرمایۀ   
ــل جــایگزین در شــهر    ــیغیرقاب  ,Jacobs( دانــد م

ــقنط). م1961:138 ــا ب ــرات  ب ــن نظ ــه ،ای ــايمحل  ه
ــاد کــاظم« و »یورمحلــه« ،»بازارمحلــه« عنــوان  بــه »آب

همگـن و   با بافت اجتمـاعی نسـبتاً  هاي قدیمی و  محله
در گـروه اول و دوم   تـر، شبکۀ اجتماعی گستردهداراي 

ــدي خوشــه ــهبن ــه و جــاي گرفت ــر اســاس رتب ــاي ب ه
عنـوان نـواحی    بـه  2 شـکل  و 7 جدول در آمده دست به

در راسـتاي   .اند شده معرفیداراي سرمایۀ اجتماعی باال 
هاي زیر براي شهر بابلسـر ارائـه   نتایج تحقیق، پیشنهاد

  گردد: می
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ــق  زمینــه - ســازي جهــت ایجــاد و تقویــت حــس تعل
ــب نهادهــاي   ــه و فضــاي آن در قال ــه محل اجتمــاعی ب

مـذهبی   هاي هیئتماعی و مذهبی موجود از جمله اجت
هـاي گـروه اول بـر    -محلـه (  نهـاد مردم هاي نسازماو 

  )8اساس جدول 
هـاي اقشــار  سـازي بــراي تحقـق نیازمنــدي  ظرفیـت  -

 زنان، سالمندان و کودکان محله ویژه بهخاص  اجتماعی
گـروه سـوم و چهـارم     هـاي  محله( با ایجاد سراي محله

  )8براساس جدول 
ــب  ایجــاد فضــاهاي  - ــل در قال ــو و تعام خــاص گفتگ

  .ايهاي محلهپارك ،ايمحلههاي  پاتوق
اجتمـاعی در سـطح    هـاي فرهنگـی و  برگزاري جشنواره - 

گیـري فضـاي   هاي شهر با هـدف شـکل  محله و بین محله
اجتماعی شهروندي، با تأکیـد بـر    تعامل و پیوندها و روابط

، وزیــري نخســت( فصــول گــرمدر ســاحلی و  هــاي محلــه
  )آبادمیر علیپارکینگ و 
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