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 چکیده
 ظرفیت و تصمیمات و طبیعت مختلف فشارهای دربرابر جامعه نیروهای و هاگروه ساختاری روابط آفریدة و مخلوق اجتماعی پذیریآسیب
 مهمترین از یکی متفاوت جغرافیایی منشاء با مهاجرین جذب مخاطرات محیطی است. دربرابر واکنش و پاسخگویی منظور به جامعه
 از برخی در دهد می نشان تحقیقات .باشدمی کرج درشهر مکانی ال حس تشدید و اجتماعی ساختار تنوع بر موثر های فاکتور و عوامل
 و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، های مشخصه ویژه به کالبدی ساختار علت به( 6و5 منطقه) حصارک محله مانند شهرکرج های محدوده
است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق  بیشتر شهر نقاط سایر با مقایسه در اجتماعی هایآسیب برای فرصت ساکنین، نشینی حاشیه

 روی بر ازآنها هریک تاثیر و هاشاخص این الگوی تا است محله این اجتماعی پذیری آسیب هایشاخص برای مدلی یحاضر در پی ارائه
حجم جامعه کل  و اکتشافی بوده -تحلیلی ماهیت لحاظ تحقیق بهشود. روش  مشخص محله از ساکنین رضایتمندی عدم یا رضایتمندی

 فن طریق از پژوهش های به شد. دادهسنفر محا 350شهر کرج و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  6و  5خانوارهای منطقه 
 وسیستم مصنوعی عصبیشبکه از استفاده با و گشته آوریجمع مطالعه مورد محدوده از احتمالی -تصادفی صورت به پرسشگری
شد.  پرداخته پذیریبرآسیب موثر عوامل تخمین جهت درختی رگرسیون ومدل( قواعد پایگاه)هوشمند سازی مدل به انفیس فازیاستنتاج
 معماری با که است زمینه دراین متدولوژی آن، ارایة نتیجة اول این که باشد؛می توجه قابل بعد چند از تحقیق این در پیشنهادی مدل

 دانش پایگاه یک ایجاد آن دیگر است و نتیجة شده انجام محیطی ارزیابی دانش پایگاه و محاسباتی هوش از بهره گیری و خاص

منطقه وهمچنین  وضعیت ارزیابی به محیط شرایط به توجه با هوشمند صورت به تواندمی که است ازمعیارها مجموعه ای براساس
 بپردازد.موارد مشابه 

 

 .کرج پذیری اجتماعی، حصارکآسیب رگرسیون درختی، مدلسازی، انفیس، واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1

 روابیط  آفرییدة  و مخلیوق  اجتمیاعی  پیذیری  آسییب 

 فشیارهای  دربرابیر  جامعیه  نیروهیای  و هیا گروه ساختاری

 و جامعیه  ظرفییت  و توانایی و تصمیمات و طبیعت مختلف
 طبیعی حوادث دربرابر واکنش و پاسخگویی منظور به افراد

 هامکان اجتماعی پذیری آسیب (57: 1389است)فروغی، 

 و مخیاطرات  اثر به اجتماعی هایگروه سیاست صورت به
 مجدد ترمیم برای هاآن توانایی و پایداری میزان همچنین

 خصوصییات  از تیابعی  هیا ویژگی این شود.می تعریف خود

 فیزیکیی  و اقتصیادی  ،)...و جینس  سین، ( میردم  جمعیتیی 
جوامع شهری امروزی  (.75: 1389است)احد نژاد روشتی، 

-با تمام تنوع، آکنده از مسائل و مشکالتی است که ریشه

-تیر بیه نظیر میی    های اجتماعی آن از ابعاد دیگر پررنگ

هیای  . بسییاری از آسییب  (2013)آرماس و گیاوریس،  رسد
اجتماعی مانند مشکل مسکن، محییط زیسیت، ترافییک،    
بهداشت عمومی، اشتغال، آموزش، حاشیه نشینی، طیالق،  

گیرنید و بیه   اعتیاد، قتل، سرقت و .... در شهرها شکل می
-هییا پنهییان مییی دلیییل تییراکم جمعیییت غالبییا از دیییده 

. همچنین شهرها مکیان  (2013)بیرکمن و همکاران،مانند
تغییرات اجتماعی، نوآوری، خلق ادبیات، هنرها، اکتشافات 

های انسانی است. نظام شهری نیازمنید  و بسیاری از پدیده
-ایش در عصر حاضر است. شهرها فقیط مکیان  نوعی نوز

های فیزیکی با عناصر ساختی نیستند، بلکه دارای روابیط  
-اند که حیات ارگانیکی شیهرها را سیامان میی   و ارتباطی

. بطییورکلی، (2014)ابراهیمیان قجییری وهمکییاران،دهنیید
مسائل و مشکالت زندگی امروزی، زاییده زندگی شیهری  

عی به زندگی شهری دامن است بسیاری از نیازهای اجتما
زنند و این نیازها با توجه به شدت رشد و توسعه نواحی می

 وی زیی ر برنامیه شهری و سطح اقتصادی در نوسان است. 
و  یاقتصیاد  ،یتوسیعه اجتمیاع   یدر راستا یگذار استیس

موجیود و   تیدرست از وضیع  یابیشهر در گرو ارز یعمران
مختلف شیهر   یها مردم در محله یازهاین شناخت ژهیو به

شیهرکرج امیروزه    .(2017)فرجی سبکبار و همکاران،است
پذیر به عنوان یک شهر ناهمگن با ساختار اجتماعی آسیب

شیود. جیذب مهیاجرین بیا منشیاء جغرافییایی       شناخته می
هیای میوثر بیر     متفاوت یکی از مهمترین عوامل و فاکتور

تنوع ساختار اجتماعی و تشیدید حیس ال مکیانی در ایین     
شیود. از طرفیی شیکل گییری جیدایی      حسوب میشهر م

فضییایی وتحمییل الگیوی دینامیییک    -گزینیی اجتمیاعی   
ناموزونی از توسعه فضایی شهر نیز نتیجیه ای از واگراییی   
جریانات جمعیتی این شیهر اسیت. شیهر کیرج امیروزه از      
دیدگاه آسیب شیناختی اجتمیاعی از جملیه کالنشیهرهای     

هیای   ایم و آسییب ناایمن ایران بیوده و شییوع انیواع جیر    
اجتمییاعی و تشییدید پییس افتییادگی فرهنگییی در غالییب   

هیای خاصیی از شیهر از     روستایی شدن فضاها در بخیش 
هییای اصییلی نییاایمنی اجتمییاعی در شییهر کییرج  شاخصییه

نشیان   تحقیقیات  (.1390باشند) محمیدی دهچشیمه،    می
هیای شیهرکرج ماننید محلیه      از محدوده برخی در دهد می

 وییژه  بیه  کالبیدی  ساختار لتع به (6و5حصارک )منطقه 

 حاشییه  و هیای اقتصیادی، اجتمیاعی، فرهنگیی     مشخصه

 در برای آسییب هیای اجتمیاعی    ساکنین، فرصت نشینی

اسییت)حیدری  شییهر بیشییتر نقییاط سییایر بییا مقایسییه
حصارک از قدیمی تیرین منیاطق کیرج بیه      (.1392جوار،

دارای موقعیییت آب و هییوایی و محیییط  و رود شییمار مییی
کیه انجیام ایین    . ضیرورتی طبیعی و اقلیمیی وییژه اسیت   

داشت، با توجه به مراجعات مکرر به ایین منطقیه و   تحقیق
همچنین مشاهدات و مطالعات درمورد منطقیه ومصیاحبه   

را از ایین منطقیه بوجیود آورد کیه     با افراد محلی، درکیی  
از مسائل اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی در یک سری 

ی اسییت. بییدنبال همییین موضییوع بییه بررسییی و مقایسییه
ی بعضیی از  تجربیات عینی و فردی با آمارهای ثبت شده

اییین مسییائل پرداختییه شیید، کییه نتیجییه بدسییت آمییده از 
از ایین  . نابسامانی این مسائل اجتماعی در منطقه خبر داد

هیای  ی مدلی برای شاخصرو پژوهشگران مجاب به ارائه
پذیری اجتماعی این محلیه شیدند تیا الگیوی ایین       یبآس

ها و تاثیر هریک ازآنهیا بیر روی رضیایتمندی ییا     شاخص
 عدم رضایتمندی ساکنین از محله مشخص شود. 
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 مبانی نظری .2

واژه آسیب اجتماعی از علوم زیستی گرفته شده و از 
شناسیی  قرن نوزدهم وارد جامعه شناسی شده است. آسیب

ی رت است از مطالعه و شناخت ریشیه در علوم زیستی عبا
نظمیها در ارگانیسم انسانی .جامعیه شناسیان در اواییل    بی

قرن بیستم با اقتباس این واژه از علوم پزشکی و زیستی ، 
آن را بییییرای مطالعییییه مسییییائل اجتمییییاعی بکییییار  

. از همین رو نخستین رویکرد نظیری  (1389)ستوده،بردند
رویکیرد آسییب   در خصوص مسائل اجتماعی نییز همیان   

اجتماعی نام گرفیت. پیس از آن بیا ظهیور  رویکردهیای      
نظری دیگر برخی از جامعه شناسان بیرای تبییین آسییب    

ه مسئله اجتماعی استفاده کردند، امیا  ژهای اجتماعی از وا
اکثر آنها بخصوص در داخل کشیور تیرجیح داده انید واژه    

هیای اجتمیاعی را بکیار ببرنید. بیر همیین اسیاس        آسیب
ییابی  شناسی اجتماعی برای مطالعه وریشه ح آسیباصطال

رود. لذا میی تیوان گفیت    های اجتماعی بکار میبی نظمی
هر نوع عمل فردی یا جمعیی اطیالق   آسیب اجتماعی به 

د رسیمی و  عمی شود که در چارچوب اصول اخالقی و قوا
غیر رسمی جامعه قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی 

. بیه عبیارت دیگیر آسییب     می گیردد  بروو یا اجتماعی رو
شناسی اجتمیاعی عبیارت اسیت از مطالعیه نابسیامانی  و      
اختالل و عدم هماهنگی و تعادل در کارکردهیای مربیوط   
به کالبد حیات اجتمیاعی انسیانها. هرچنید کیه اصیطال ح      
آسیییب شناسییی از دیییدگاهی کییارکردی از علییوم زیسییت 

مباحث جامعه شناختی به عاریت گرفته شده است ؛ اما در 
شناختی هید  آسییب شناسیی اجتمیاعی را بیا تسیامح ،       
شناخت کج رفتاری، علل و عوامل ، انواع و پیامیدهای آن  

بیرای تبییین    (.11-10: 1387می دانند)صدیق سروستانی،
های اجتماعی هفت رویکیرد نظیری وجیود    ماهیت آسیب

ها، شرایط پییدایش  دارد که هر کدام تعریف، علل و سبب
های غلبیه بیر آن را در   یامدهای آسیب  و راه حلآسیب، پ

تمایز با یکدیگر تشریح کرده اند. این رویکردها عبارتند از 
رویکرد آسیب اجتماعی ، رویکرد بی سیازمانی اجتمیاعی ،   
رویکرد تضاد ارزش ها، رویکیرد کیج رفتیاری اجتمیاعی،     

-زنی، رویکیرد انتقیادی، و رویکیرد برسیاخت    رویکرد انگ

عی. جییدول زیییر تشییریح مختصییر  اییین  گرایییی اجتمییا
 رویکردهای نظری را  نمایش داده است:

 

 های اجتماعی (: رویکردهای هفت گانه آسیب1جدول)

ف
ردی

 

رویکردهای 

 نظری
 های اجتماعی آسیب

علل آسیب 

 ها
 نظریه پردازان راه حل ها پیامدها شرایط

1 

ب
سی
د آ
کر
روی

عی 
ما
جت
ی ا
اس
شن

 

از انتظارات  تخلف

 جامعه

ناکامی در 

جامعه 

 پذیری

وقوع  شرایط

ب معطو  سیآ

به افراد و محیط 

 است

افزایش 

های نظم  هزینه

 اجتماعی

جنبش اصال ح 

آموزش  -نژاد

اخالقیات طبقه 

متوسط به 

مشکل 

اصال ح  -آفرینان

 نهادهای بیمار

چالز هندری، اسمیل 

 1گراسمیت، روز نب

(1911) 

                                                           
1  :  Charles Hendry, Smile Smith, Rosenberg 
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 عدم توفیق مقرارات
تغییرات 

 اجتماعی

عدم تعادل در 

های نظام  بخش

 اجتماعی

 تغییر فشار روانی

 اجتماعیدر نظام

-اختالل در نظام

-اجتماعی

فروپاشی نظام 

 اجتماعی

تشخیص درست 

و ایجاد تعادل 

کاهش  -مجدد

سرعت تغییرات 

 لوژیکتکنو

چالز کولی، دبلیو ای 

توماس، فلورین 

 1زنانیکی

(1927) 
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ناسازگاری با 

 های جامعه ارزش

تضاد 

ها یا  ارزش

 منافع

رقابت و برخورد 

 گروه ها

پرهزینه بودن 

از بین  -تضادها

های  رفتن ارزش

 مهم

 -معامله -توافق

 زور

ریچارد فولر، ریچارد 

 2مایرز

(1941) 
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تخلف از انتظارات 

جامعه و بهنجار 

فاصله گرفتن از 

 هنجارها

جامعه 

پذیری نا 

 متناسب

های  فرصت

محدود 

-یادگیری

های  فرصت

یافته  افزایش

-کجروی

های  فرصت

 محدود برای

 دست یابی به

 مشروع اهدا 

پرهزینه بودن 

پیامدهای 

اجتماعی و ایجاد 

 اجتماع نامشروع

جامعه پذیری 

افزایش  -مجدد

های  تماس گروه

اولیه مهم با 

وهای رفتاری الگ

 مشروع

ادوین سادرلند) 

نظریه پیوند 

افتراقی(، رابرت 

مرتون) نظریه 

 3آنومی(

(1949) 
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وضعیتی که در آن 

رفتارهایی  مسئله دار 

یا انحرافی تلقی شده 

 اند

توجه مردم 

عوامل  یا

کنترل 

اجتماعی به 

 موضوع

شرایطی که در 

نگ اآن امکان 

زدن وجود 

 داشته باشد

نگ زدن خود ا

باعث تولید 

های  آسیب

 شود اجتماعی می

 تعریف آسیب

 -پیدا کند تغییر

سود مادی انگ 

 زنان از بین برود

ادوین لمرت، هاوارد 

 4بکر

(1951) 

رد  6
یک
رو

ی
قاد
انت

 

آسیب اجتماعی ناشی 

از استثمار طبقه 

 کارگر است

جامعه 

سرمایه 

 داری

شدت و سلطه 

تضاد طبقاتی، 

آگاهی طبقه 

تغییر در  کارگر،

 اوضاع اقتصادی

 فعالیت سیاسی افزایش نرخ جرم

ریچارد کوئینی، 

 5مبیلسچویلیام 

(1973) 

                                                           
1 : Chales Gypsy , W. Thomas, Florin Znanyky 

2 : Richard Fuller, Richard Myers 

3 : Edwin Sutherland, Robert Merton 

4 : Edwin Lumbert, Howard Becker 

5 : Richard Quinny, William Chambilles 
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های که به  وضعیت

 پر  فرهنگی، لحاظ

دردسر، قابل تغییر و 

 نیازمند تغییر هستند

های  فعالیت

مسئله تعریف

 توسط مردم

فرایند تعامل 

بین شاکیان و 

 پاسخگویان

ابهام بیشتر در 

شناخت 

های  آسیب

 اجتماعی

سکوت در ارائه 

 راه حل

 سوز، اسیکتوریتک
(1973) 

(226: 1393منبع)رابینگتن و واینبرگ، 

هاای  الگوهای نظری پیشگیری از آسیب .2-1

 اجتماعی
پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری کیردن، جلیو   

است و به  مجموعیه اقیداماتی    بستن و مانع سرایت آمده
شود که برای جلو گیری از فعل و انفعاالت زییان   گفته می

آیید. در واقیع پیشیگیری     آور محتمل بر فرد به عمل میی 
برآورد خطر ارتکیاب و انجیام اقیداماتی بیرای حیذ  ییا       
کییاهش خطییر و ضییرر و زیییان ناشییی از آن اسییت.جامعه 

نیسیت بلکیه   شناسان معتقدند پیشگیری از فرایند مستقل 
عوامل متعدد اقتصیادی  اجتمیاعی فرهنگیی سیاسیی  در     

 (.1378سطو ح داخلی و خارجی در آن دخیلند)معیدفر، 

 هویت محله ای یا الگوی محله محورنظریه  .2-1-1

در این نظرییه محلیه گراییی  نمونیه ای  از شیکل      
زندگی جمعیی در شیهر  اسیت  کیه در آن پیشیگیری از      
آسیب اجتماعی متکی بیه میدد هوییت محلیه ای ایجیاد      

گردد. از این منظر محله با اسیتفاده از ظرفییت بیاالی     می
سرمایه اجتماعی  و استعداد ایجیاد روابیط درونیی پاییدار     

هیای محلیی موجیب     و انجمین تواند با کمک گروهها  می
پیییدایش محیطییی امییین و بییدون آسیییب اجتمیییاعی     
باشد.هیرشی از نظریه پردازان ایین نظرییه بیا برشیمردن     
چهار عنصر  تعهید، وابسیتگی، باورهیا و درگییری  سیعی      
داشته است از این متغیرها برای افزایش کنترل اجتمیاعی  
ول رفتارهای نابهنجار در سطح شهر استفاده کند.  این فرم

کنید کیه    هیرشی یک محله را به گونه ای بازسیازی میی  
هیای   ساکنان آن قیادر باشیند محیطیی بیه دور از آسییب     

اجتماعی داشته باشند. هیرشی پیامدهای مثبت این امیر را   
شمرد:تعامل بیشتر افراد سیاکن بیا هیم،     بدین گونه بر می

افزایش امینت و ایمنیی کودکیان، نزدییک شیدن رابطیه      

توانایی سیاکنین در دسیتیابی بیه عملکیرد      پلیس و محله،
واحد برای رفع مشیکالت، حیذ  فعالیتهیای مجرمانیه از     

 .  (1387)جالیی پور،محل

 مددکاری اجتماعی   های نظریه .2-1-2

سطو ح مختلف پیشگیری در میدد کیاری اجتمیاعی    
عبارتند از : پیشگیری سطح اول : اطیالع رسیانی و آگیاه    

و مداخلیه،   سازی، پیشیگیری سیطح دوم: اراییه خیدمات    
پیشگیری سطح سوم: قادر سازی یا بیازتوانی، پیشیگیری   
سطح اول : اطالع رسانی و آگیاه سیازی ، در ایین سیطح      
هد  این است که اقدامات اساسی جهت پیشگیری انجام 
شود به گونه ای که با ارایه اطالعات و انجیام اقیدامات از    
 ورود افراد به سطح دوم برای دریافت خیدمات جلیوگیری  

 (.1383شود )موسوی چلک، 

های پیشگیری  نظریهرویکرد روانشاختی:  .2-1-3

 روانشناختی و رفتاری 

هیای   های پیشگیری از آسیب دسته دیگری از نظریه
های رفتاری توجه  اجتماعی به ابعاد روانشناختی و  وانگیزه

کرده اند. مهمترین نظریه پردازان این نحله ایلیارد، النگ 
ر مسیتقیم بحیث پیشیگیری از    و هیوز هستند که بیه طیو  

هیای اجتمیاعی را در پیونید بیا میداخالت روانیی و        آسیب
  (1385رفتاری مطر ح کرده اند)ارونسون، 

 های پیشگیری محیطی( رویکرد محیطی )نظریه .2-1-4

هییای پیشییگیری محیطییی، پیشییگیری از    نظریییه
های اجتماعی را مستلزم شناخت، حفظ و نگهبیانی،   آسیب

هیای   یت محیط جغرافیایی آسیبتغییر و یا طراحی و مدیر

نظریییه :  داننیید. اییین تئوریهییا عبارتنیید از  اجتمییاعی مییی

 ، HOT SPOTمحیور های جیرم خییز ییا مکیان      کانون
هیای شکسیته، نظرییه     نظریه چیدمان فضا، نظریه پنجیره 
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  CPTEDفضاهای قابل دفاع، نظریه طراحیی محیطیی  
 (.1392های نوین پیشگیری،  )رهیافت

 (حقوقی)نظریه عدالت سنجشیرویکرد  .2-1-5

رویکرد عدالت سنجشی)مدیریت ریسک جرم( یکیی  
از رویکردهای پیشگیری است.در این رویکرد نمیی تیوان   

تیوان   جامعه ای عاری از آسیب یا بزه را تصور کرد اما می
میزان و نرخ آن را در حد متعادل نگه داشت. یعنی مییزان  

بیاالتر رود. در ایین   آسیب نباید از حد اشباع آن در جامعه 
رویکرد احتمال ارتکاب  جرم توسط فرد پیش بینی شده و 
با توجه به اصول و تکنیک هایی که در این رویکرد وجود 
دارد فرد در گروه پرریسک، کم ریسک و یا دارای ریسک 

گیرد که بیر طبیق آن تصمصیماتی اعیم از      میانه قرار می
دازان ایین  شود. نظرییه پیر   کیفری و غیرکیفری اتخاذ می

رویکرد نظری فیلی و سیمون هسیتند)داوودی و اختیری،   
1392.) 

 رویکرد اقتصادی: نظریه توانمند سازی  .2-1-6

ویکرد اقتصادی در امر پیشگیری اجتمیاعی عمیدتا   ر
معطو  به مسئله فقر و سایر آسیب هایی است کیه از آن  

شوند. الگوهای موجود در این رویکرد عمیدتا در   ناشی می
ر ح اندو از همیین رو در حیطیه وظیایف و    مقیاس ملی مط

هیای شیهرداری تهیران در امیر      ها و یا مسئولیت ماموریت
 .(1383)آقایی،پیشگیری از آسیب اجتماعی نمی گنجند

 هفیت  اجتمیاعی  هیای  پیذیری  آسییب  با ارتباط در
 اجتمیاعی،  سیازمانی  بیی  اجتماعی، شناسی آسیب رویکرد
 و انتقیادی  رویکرد زنی، انگ رفتاری، کج ها، ارزش تضاد
 معیارهیایی  بیا  کیه  اسیت،  مطر ح گرایی برساخت رویکرد
 امنییت،  میزان رضایت، میزان اقتصادی، وضعیت همچون
 کیه  میگیردد  بیان مشارکت و ارتباط میزان اعتماد، میزان
 پژوهش حوزه در لیکن. است اهمیت با بسیار هریک نقش
 اسیتعانت  با است پذیری اجتماعی آسیب تحلیل که حاضر
 معیارهیای  زیر درون از حوزه، این متخصصین از راهنما و

 .است گردیده شناسایی شاخص پانزده مذکور

 های مربوطه (: بعد اجتماعی به همراه معیار و گویه 2جدول) 

 شاخص/ گویه Id معیار بعد

عی
ما
جت
ا

 

 Aوضعیت اقتصادی: 

1A  روزمیزان فعالیتهای اقتصادی در طول 

2A وضعیت درآمدی خود و خانواده نسب به محله 

3A وضعیت درآمدی 

 Bمیزان رضایت: 

1B میزان رضایت از زندگی در محل سکونت 

2B میزان رضایت از مسئولین محله 

3B میزان رضایت از درآمد 

 Cمیزان امنیت: 

1C میزان جرم و بزهکاری 

2C میزان امنیت شغلی 

3C وضعیت امکانات زیرساختی برای اشتغال زایی 

 Dمیزان اعتماد: 

1D میزان وضعیت بهداشت محله 

2D میزان رضایت از شغل 

3D میزان کفایت درآمد فعلی برای هزینه زندگی 

 Eمیزان ارتباط و مشارکت: 

1E احساس مسئولیت در برابر دیگران 

2E میزان کمک به یکدیگر در مواقع نیاز 

3E وضعیت اشتغال در محله تا چه حد مناسب است 
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 روش تحقیق .3

تحقیق حاضر از لحاظ هد  شناختی و ازمنظر ارائیه  
راهکار برای شهر کاربردی است. این تحقییق بیه لحیاظ    

اکتشییافی اسییت و در آن از   -ماهیییت و روش تحلیلییی 
حاضیر از  کیفی استفاده شده است. تحقیق -های کمی داده

( بیوده و بیه   1397-1396نظر زمان به صیورت مقطعیی)  
پذیری اجتمیاعی در ایین برهیه زمیانی     بررسی ابعاد آسیب
های تحقیق به چهار دسته  نحوه کسب داده پرداخته است.

تقسیم شده است: دسته اول کتابخانه ای و اسنادی، دسته 
های رسمی و خاص کیه از مراکیز تصیمیم سیاز      دوم داده
گانهای مسئول در شهرستان و مراکز تولید داده همچون ار

مثل مرکز آمار ایران حاصل شد. دسته سوم خود میردم و  
ساکنین محله مورد مطالعیه انید، کیه در آن بیه دو روش     

هیای میورد نییاز جمیع آوری      مصاحبه و پرسش نامه داده
هیا از   گردید و در نهاییت دسیته چهیارم جمیع آوری داده    

الحظات مییدانی بدسیت آمیده    طریق مشاهدات عینی و م
های تحلیلی پژوهش از طرییق پرسشینامه بیه     دادهاست. 
کران وبرگ )با استفاده از روش نمونه گیری کی 350تعداد  

تعیین( و با مدل تصادفی احتمالی بیه صیورت پراکنیده از    
محدوده مورد مطالعه جمیع آوری شیده و سیپس بیا وارد     

تحلیلی میرتبط  ها به ابزارهای  نمودن اطالعات پرسشنامه
های آسیب پذیری اجتماعی در محدوده جغرافیایی  شاخص

 قرار گرفته است. و مدل سازی  تحقیق مورد پردازش

 ابزارهای تحلیلی درمتلب    .3-1

 فیازی  اسیتنباط  سیستم: فازی استنباط سیستم

 و خبیره  حیوزة سیسیتمهای   در قدرتمنید  ابزارهای از یکی
 استفاده مورد در تحقیقات متعدد که است مصنوعی هوش

 و ؛کیران  2014یتیاداوا،   و هایاشیی ( اسیت  گرفتیه  قیرار 

که  اصلی موضوع دو  2014)راتاییک،  ؛ 2011راجسوت، 
 شود، قابلیت تحلیل پذیریمی دنبال فازی مدلسازیهای در

 واقعیی  رفتیار  بییان  توانیایی  تحلییل  است. قابلیت و دقت

 اراییة  توانیایی  و است، دقت درک قابل به صورت سیستم

میکنید.   مشیخص  را آن دقت فازی های -سیستم صادقانة
 بیر  دو این از یکی و هستند هم وابسته به دو این عمل در

 تحلییل  قابلیت که هنگامی چیرگی میابد. و برتری دیگری

 کیه  زمانی و ابدیمی میکنیم،  دقت کاهش دنبال را باالتر

 میابید.  تنیزلل  میابد، قیدرت تحلییل پیذیری    افزایش دقت

 تعیادلی  دو ایین  بین تالش هستند که در همواره طراحان

اطمینیا نتیر،    قابیل  فازی مدلهای توسعة برای .کنند برقرار
 انتخاب به دست طراحی جنبة یا بین چندمکانیسم طراحان

 پایگیاه  طراحیی  فازی، ترکیب عضویت شکل تابع میزنند:

 قواعید، بسیط   سیسیتم فیازی، کیاهش    کیل  بیا  5 دانش

نتیجیه   و تعیدیلگر زبیانی، قواعید    از استفاده با ساختارمدل
 تئیوری  عمومی براسیاس  وزندهی، چارچوب گیری، قواعد

 ، اسیتدالل ...آنگاه...اگر است، قواعد فازی مجموعه های

 (.1395)فرجی سبکبار،  است فازی

 دانش پایگاه .3-2

 شیرطهای  و قواعید  از مجموعه های از دانش پایگاه

 به سیستم متخصصان دانش که میشود هساخت ، آنگاه)اگر(

قواعید،   پایگیاه  بیه  دانش انتقال این براساس و شده منتقل
 وجیود  مختلیف  شیرایط  ارزییابی  و تصیمیمگیری  امکیان 

 شیکل  بیه  فازی قواعد مجموعه های از قواعد پایگاه.دارد

 تجربیات انتقال هد  و میشود تشکیل آنگاه - اگر عبارات

االسالم،  پورشهابی، شیخ چمنی،( است سیستم به دانش و
خروجیی،   ییک  و ورودی چنید  حالیت  مثال ؛برای)، 2013
 :کیرد  بییان  تیوان میی  صیورت  ایین  بیه  را ام t قاعیده 

 

𝑅𝑡: 𝑖𝑓𝑥1𝑖𝑠 𝐴1 
𝑡 𝐴𝑛𝑑𝑥2 𝑖𝑠  𝐴2 

𝑡 𝐴𝑛𝑑𝑥𝑛𝑖𝑠 𝐴𝑛   
𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑦 𝑖𝑠 𝐵𝑡 

 
 yورودی ،  بیردار x=  (𝑥1 𝑥2𝑥3𝑥4    (آن در کیه 

 بیه  مربیوط  عضیویت  توابیع  برچسیبهای  و خروجی متغیر

 در y خروجیی  متغییر  به و t قاعده پایگاه در ورودی متغیتر

 منطیق  :فیازی  استنباط موتور .میشود مربوط قاعده پایگاه
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 بنیا  شراطی و قواعد روی بر استنباط تصمیمگیری، عملیات
 تولیدشده مستدل خروجیهای یا نتیجه که است شده نهاده

 (1395)فرجی سبکبار، .کندمی وصل هم به را

و سیساتم   پاذیر  1تطبیاق  شبکهانفیس:  .3-3

 استنتاج فازی
 معرفی 1993 درسال جانگ راگر دکتر توسط انفیس

 است سوگنو نوع از فازی استنتاج سیستم یک انفیس  شد. 

 از موجیود  آموزشیی  هیای  داده از سری یک اساس بر که

 بهینیه  مقیادیر  و آمیده  بدسیت  آن قواعید  مربوطیه  فرآیند

 ییک  انفییس  واقیع  در  .شیود  میی  تعییین  آن پارامترهای

 هیای  داده بیا  را خیودش  کیه  اسیت  فازی استنتاج سیستم

 پارمترهیای  تعییین  کیه  آنجا از  دهد. می تطبیق آموزشی

 تعییین  همچنیین  و قواعید  مقدم قسمت در عضویت توابع

 شیبکه  وزنهیای  تعییین  همانند قواعد تالی قسمت ضرائب

 انتشیار  پس های الگوریتم مثل هایی روش بکمک عصبی

  .کشدمی یدک را عصبی واژه انفیس شود می انجام خطا
 داده هیای  مجموعیه  از ایپاییه  اساس انفییس بیر   

 ییک  خروجیی  (FIS) پاییه  بیر  سیستم است. این ورودی

 توابیع  :جیزء  سیه  از ترکیبیی  قوانین فازی استنتاج سیستم

 قوانین کردن(، )فازی خروجی و ورودی متغیرهای عضویت

 بیا  قواعید  ترکییب )مکیانیزم  استنتاج قواعد(، )پایگاه فازی

 سیسیتم  ,نتیایج  و خروجی های مشخصه و ( فازی ورودی

 (.2011کراگر و همکاران،است ) سازی( فازی )غیر

 زبانی های قدرت از ( توانست1993جانگ) بار اولین

 و نماید استفاده عصبی هایشبکه  آموزش و فازی سیستم
 شیبکه  پاییه  بیر  فیازی  سیستمهای تحت عنوان سیستمی

 (.1993)جانگ، نماید  ارائه تطبیقی عصبی
 بیه  ییک  از اسیتفاده  بیا  را انفیس سیستمهای غالباً 

 به  صورت  -(TSK)کانگ – تاکاگی سوگنو فازی سیستم

انفیس سیاختار  .میبرنید  بهکیار  پیشیرونده  شبکهای ساختار
ورودی، های  هشامل گر پنج الیه است که به ترتیبشامل 

                                                           
1  :  ANFIS(adaptive network-based fuzzy inference  
system) 

نتیجیه و  هیای   گیره  متوسیط،  هیای   قاعده، گیره های  گره
مستقیم با هم ارتباط  باشد و به طور  خروجی میهای  گره
پارامترهای قابیل تنظییم ییا     هر گره دارای تابعی با دارند

متناسیب بیا   انفییس   تکنییک  ساختار مناسیب  ثابت است
درجه عضویت، قوانین و توابع عضیویت   ورودی،های  داده

در مرحله آموزش بیا   گردد انتخاب می خروجی  ورودی و 
پارامترهای درجه عضویت بر اساس میزان خطای  اصال ح 

تیر   قابل قبول، مقادیر ورودی به مقیادیر واقعیی نزدییک   
 یادگیری شیبکه  های  الگوریتم از  انفیستکنیک  شوند می

 غیرخطیی   طراحی نگاشت عصبی و منطق فازی به منظور
کنید و قابلییت    ی استفاده می بین فضای ورودی و خروج

 همچنیین  بنیدی دارد  خوبی در آموزش، سیاخت و طبقیه  
 دارای این مزیت است که اجازه استخراج قوانین فیازی را  

دهد و بیه طیور    از اطالعات عددی یا دانش متخصص می
توانید   می عالوه بر این،  .سازد بنیاد می تطبیقی یک قاعده

فیازی را  هیای    تبدیل پیچیده هوش بشیری بیه سیسیتم   
الگیوریتم پیس    قانون ییادگیری آن بیر پاییه     .تنظیم کند
مییانگین مربعیات    با نگرش بر حداقل کیردن   انتشار خطا

 .باشد واقعی می خطا بین خروجی شبکه و خروجی 

 مدل رگرسیون .3-4

ییک فراینید    تحلیل رگرسییون های آماری،  در مدل
باشد. این روش  آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می

های زییادی بیرای میدل سیازی و تحلییل       شامل تکنیک
متغیرهای خاص و منحصر بفرد، با تمرکز بیر رابطیه بیین    

باشد. تحلیل  متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل، می
کند در فهیم اینکیه چگونیه     رگرسیون خصوصاً کمک می

ار متغیر وابسته با تغییر هرکدام از متغیرهای مستقل و مقد
کنید.   با ثابت بودن دیگیر متغیرهیای مسیتقل تغیییر میی     

امیید ریاضیی   بیشترین کاربرد تحلیل رگرسییون تخمیین   
متغیر وابسته از متغیرهای مستقل معین است کیه   شرطی

معییادل مقییدار متوسییط متغیییر وابسییته اسییت وقتییی کییه 
متغیرهای مستقل ثابت هستند. کمترین کاربرد آن تمرکز 
روی چندک یا پارامتر مکانی توزیع شرطی متغییر وابسیته   
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%DB%8C
http://jvfc.ir/article-1-85-fa.html
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عین است. در همه موارد هید  تخمیین   از متغیر مستقل م
 تیابع رگرسییون  یک تابع از متغیرهای مستقل اسیت کیه   

نامیده شده است. در تحلیل رگرسییون تعییین پراکنیدگی    
متغیر وابسته اطرا  تابع رگرسیون مورد توجه اسیت کیه   

 توضییح داده شیود.   توزییع احتمیال  تواند توسیط ییک    می
تحلیل رگرسیون به صیورت گسیترده بیرای پییش بینیی      
استفاده شیده اسیت. تحلییل رگرسییون همچنیین بیرای       

و شیکل ایین    متغیر مستقل و وابستهشناخت ارتباط میان 
روابط استفاده شده است. در شرایط خاصیی ایین تحلییل    

 متغیرهای مستقل و وابستهبرای استنتاج روابط عالی بین 
تواند موجیب روابیط    چند این میتواند استفاده شود. هر می

 اشتباه یا باطل شود بنابراین احتییاط قابیل توصییه اسیت.    
های زیادی برای انجام تحلییل رگرسییون توسیعه     تکنیک

 رگرسیون خطیی های آشنا همچون  داده شده است. روش
و حداقل مربعات که پارامتری هستند، درواقع در آن تیابع  
رگرسیییون تحییت یییک تعییداد محییدودی از پارامترهییای  

ها تخمین زده شده است. رگرسییون غییر    ناشناخته از داده
کنید کیه بیه توابیع      هیایی اشیاره میی    پارامتری بیه روش 
دهد تا در ییک مجموعیه مشیخص از     می رگرسیون اجازه

 توابع با احتمال پارامترهای نامحدود قرار گیرند.

 های رگرسیون مدل .3-5
 های رگرسیون شامل متغیرهای زیر است: مدل

ییک مقییاس   با شود و  مشخص میپارامترهای ناشناخته،  -
 دهد. بردار نمایش می

 متغیرهای مستقل  -
 وابسته  متغیر -

های مختلفی از کاربرد، اصطالحات مختلفی به  در زمینه
 .می شودجای متغیرهای مستقل و وابسته استفاده 

مرتبط  Xرا به یک تابع از  Yیک مدل رگرسیون 
باید برای انجام تحلیل رگرسیون، شکل تابع  کند. می

مشخص شده باشد. گاهی اوقات شکل این تابع بر اساس 
 بر روی داده تکیه دارد. Xو  Y بین روابطدانشی درباره 

 است. kبه طول فرض کنونی بردار پارامترهای ناشناخته 

   1درختی رگرسیون مدل .3-6

 دودوییی  تصیمیم  درخت یک درختی رگرسیون مدل

 خطیی  رگرسیونی روابط )برگ( پایانی هگر هر در که است

 تولیید  . کنید  بینی پیش را عددی مقادیر تواند می که دارد

 اول مرحلیة  : گییرد  میی  صورت مرحله دو در درختی مدل

 و انشیعاب  بیرای  ورودی پارامتر ترین مناسب تعیین شامل
 تصیمیم  درخت یک تولید برای تقسیم  )معیار( ضابطة نیاز

 انشاعب نقطة ایجاد و مناسب تقسیم پارامتر انتخاب .است

هیای   روش .اسیت  برخیوردار  خاصیی  اهمییت  از درخت در
 درختیان  .دارد د وجیو  شکست نقطة انتخاب برای مختلفی

 گیره  از درخیت  در آنهیا  کردن مرتب با راها  تصمیم، نمونه

 هیر  . کننید  میی  بندی دسته برگهای  گره سمت به ریشه

 و کند می آزمایش را نمونه از درخت، صفتی در داخلی گره
 متناسیب باییک   شود می خارج گره آن از که ای شاخه هر

 گیره  هیر  به همچنین .است صفت آن برای ممکن مقادیر

 شروع نمونه، با هر .شود می منتسب بندی دسته برگ، یک

 بیه  شیده  مشیخص  صیفت  آزمایش و درخت ریشة گره از

 صیفت  مقدار با متناسب شاخة در حرکت و گره این وسیلة

 هر برای فرایند این .شود می بندی دسته، نمونه در شد داده

 . شیود  میی  تکیرار  است آن ریشة جدید گره که زیردرختی

 دارد وجود شکست نقطة انتخاب برای مختلفی یها  روش

 میدل  ییک  درختی  رگرسیون مدل  است. آنها از یکی که

 سنجش منظور به فرض پیش هرگونه بدون  و ناپارامتری

 بیه  هید   یا وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین رابطة

 طیور  بیه  اسیت،  کیاوی  داده مهم روشهای از و میرود کار

 استفاده علوم سایر و مهندسی صنعت، تجارت، در گسترده

 در قدرتمنید  ابیزاری  مدل رگرسییون درختیی   .است شده

دسیته   مسیائل  حل و مستقل ، متغیرهای مهمترین تعیین
 .(1984،282 همکاران، و بریمان)است پیشبینی و بندی

                                                           
1   : fit r tree 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
http://jvfc.ir/article-1-85-fa.html


 76...                   ی حصارک پذیری اجتماعی در محله/ مدلسازی آسیبحسنعلی فرجی سبکبار، احمد ایرانخواه، زهرا عطاردی کوخالو

 معرفی منطقه مورد مطالعه .4

  29تا  50 11کرج در بین طول جغرافیایی شهرستان 
قییرار دارد  36 12تییا  35 31و عییرض جغرافیییایی   51

حصارک از قدیمی ترین منیاطق   ( و1392،2)حیدری جوار،
رود. ایین منطقیه دارای موقعییت آب و     کرج به شمار میی 

هیوایی و محیییط طبیعیی و اقلیمییی وییژه اسییت. منطقییه    
حصارک را به دو قسمت تقسیم کرده اند: یکیی حصیارک   

و آن دیگری حصیارک  شهرداری کرج(  6)منطقه باالست 
دین )پیاپی، عابی   .باشید شهرداری کرج(می 5)منطقه  پایین
:1388.) 

 
 (1395موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه)منبع سازمان آمار ایران، .(1شکل)

 های تحقیقیافته .5

 خصوصیات و جامعه آماری و پاسخگویان   .5-1
به منظور جمع آوری قسمتی از داده های مورد نییاز  
پژوهش از روش پرسشنامه ای استفاده شده است کیه بیه   

برگ پرسشنامه )بیا روش نمونیه    350همین منظور تعداد 
گیری ککران( برای تهیه داده ها توزیع و از نقاط مختلیف  

احتمیالی تکمییل    -منطقه مورد مطالعه با روش تصیادفی 
جامعه آماری پاسیخ گوییان بیدین     شد. خصوصیات فردی

  گونه است: 
هیا، نشیان   فراوانی سن پاسخگویان بیه پرسشینامه   
 30تا  20دهد بیشترین درصد پاسخگویان بین سنین  می

باشند و میزان فراوانی نوع جنسییت پاسیخگویان   سال می
/( از 74دهید مییزان درصید پاسیخگویان میرد)     نشان میی 

همچنیین فراوانیی و   /( بیشیتر اسیت،   26پاسخگویان زن)
دهید کیه حیدود    درصد نوع اشتغال پاسخ گویان نشان می

درصید بیه    57درصد پاسخگویان به صورت دولتیی و   11
درصد بیکیار   9درصد به شغل خانه داری، 16صورت آزاد، 

هیا اشیتغال دارنید. و فراوانیی و      درصد به سایر شیغل  7و 
ی درصد میزان تحصیالت پاسخگویان که در پینج دسیته  

 16درصید، تیا لیسیانس    42درصد، تا دییپلم  37ر دیپلم زی
 4درصید و فیوق لیسیانس وبیشیتر    1درصد، فوق لیسیانس 
   درصد قرار دارند است.
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 های هوشمند روش .5-2
-در قسمت یافته های تحقیق بیا اسیتفاده از روش   

ها و اشیکال   های هوشمند مکانی به توصیف و رسم مدل
روی متغییر   های مستقل بر گرافیکی حاصل از تاثیر متغیر

نیرم   دروابسته پرداخته شده است: برای انجام این مرحله 
 پاسیخ(  خروجیی)  و ورودی متغیرهیای  ابتیدا  متلیب،  افزار

 آسیب پذیری انتخاب بر مؤثر عوامل شد. سپس مشخص

هیای  پارامترهیای شیاخص   شدکه آنها برداشت به شروع و
اقتصادی، میزان امنیت، میزان اعتماد و میزان مشارکت و 

مییزان   و ورودی )مسیتقل(  متغیرهیای  عنیوان  بیه  ارتباط
خروجیی   متغییر  عنیوان  رضیایت از زنیدگی در محلیه بیه    

ایجاد پایگیاه   از دراین قسمت پس .اندشده لحاظ )وابسته(
هیای عصیبی مصینوعی    ی شیبکه به وسیله دانش)قواعد(

سازی با سیستم استنتاج فازی)انفیس(، بیه تخمیین   ومدل
پذیری با میدل رگرسییون   در آسیب وپیشبینی عوامل موثر

 ورودیهیای   داده بین در درختی پرداخته شده، وهمچنین

 میزان رضایت از زندگی در محلیه  بر پارامتر ترینسحسا

   ؛تعیین شده است
ی پردازش واسیط گرافیکیی طراحیی    ( نحوه2شکل)

مدل انفیس وآموزش چگونگی ایجاد پایگاه قواعد را نشان 
 دهد:می

 
anfisواسط گرافیگ طراحی مدل  .(2شکل )

 پییش  کارهیای  در الییه  چند پرسپترون شبکه های

 بیه  دهنید  میی  نشیان  خیود  از را خوبی بسیار قابلیت بینی

 اما .باشد داشته وجود مخفی الیه در کافی نرون که شرطی

 در بیشیتر  نرونهیای  تعداد که داشت توجه نکته این به باید

 حد از بیش آموزش دچار را شبکه است ممکن مخفی الیه

 دسیت  از را خیود  تعمیم قابلیت شبکه است ممکن و کرده

 هیای  الییه  تعیداد  میورد  در تیوان  نمی کلی حالت در دهد.
 نظیر  اظهار مخفی الیه نرونهای مناسب تعداد نیز و مخفی

 صیورت  به میانی الیه نرونهای تعداد انتخاب و کرد قطعی

 الییه  تعداد نیز تحقیق این گیرد. در می انجام خطا و سعی

 مبنای بر میانی الیه ها نرون تعداد با متناسب مخفی های

( بیه نحیوة   3شکل )شد.  انتخاب ها شبکه عملکرد مقایسه
پردازش سیستم هوشمند شیبکة عصیبی بیر روی ورودی    

هار متغیر مستقل هستند و نحوة تاثیر  آنها بر ها که چ داده
باشید   روی میزان رضایت که متغییر وابسیتة تحقییق میی    

دهید: هیا را نشیان میی    وقسمت آبی گرگ های پنهان داه
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ساختار شبکه عصبی .(3شکل )

 دانیش  و قواعد پایگاه دانش بنیان، وجود مدل محور

 اگر قواعد از مجموعه ای از فازی قواعد پایگاه یک میباشد

 این از فازی قواعد پایگاه میشود.  تشکیل فازی ...آنگاه ...

 قواعید  این اجرای برای فازی سیستم اجزای سایر که نظر

 سیسیتم  ییک  میشوند، قلیب  استفاده کارا و مؤثر شکل به

 فازی، اصول استنتاج موتور یک در. میشوند محسوب فازی

 پایگیاه  در ...آنگیاه  ...اگر قواعد ترکیب برای فازی منطق

 بیه  U در 'A فیازی  ازمجموعیه  نگاشیتی  بیه  فازی قواعد

 .است V در 'B فازی مجموعه

 و بپردازیم بینی پیش به توانیم می قواعد پایگاه کمک به
 تعیین شده شاخصهای براساس را آسیب پذیری شرایط یا

کنیم و همچنین به نتیجه گیری وتخمین در  مشخص
 مورد شرایط و موارد مشابه بپردازیم. 

شیاخص اقتصیادی ، امنییت ،     چهیار  تحقیق این در
اعتماد و مشارکت وارتبیاط کیه متغیرهیای مسیتقل و بیه      
عنوان ورودی پایگاه قواعد میباشندکه بیه صیورت شیکل    

ام را ( شرطی سازی شده و پارامترهای تاثیر گذار هر کد4)
 شود:بروی خروجی سنجیده می

 
( پایگاه قواعد4شکل )

 فازی استنتاج سیستم یک در استنتاج نحوه از منظور
 ورودی، سیگنال یک بازای چگونه که اینست

 و قواعد پایگاه( 5شکل) در، شود می تعیین مقدارخروجی
 سیستمدهد، می نشان گرافیکی صورت به را استنتاج
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 به چپ سمت از که میکند تعیین را ستون 5 انفیس

 ستون وآخرین دارند قرار ورودیهای سیستم ترتیب

 مشارکت درصد انفیس سیستم است.  موردنظر خروجی

 نشان زرد رنگ با جواب به رسیدن برای را ورودی هر

است که مدل نشان  3میدهد. حد وسط هر متغیر نمره 
میدهد با تغییر عدد تاثیر را بروی متغیر وابسته میتوان 

  مشاهده کرد: 

 
( نمای گرافیکی پایگاه قواعد 5شکل )

( نشان دهنده ی مدل ورودی و پردازش و 6شکل)
ها تحقیق است. که برای برآورد متغیر  خروجی متغیر

وابسته که میزان رضایت از زندگی در محله است چهار 

متغیر مستقل ، اقتصادی ، امنیت ، اعتماد و مشارکت و 
: کندارتباط را به عنوان ورودی انتخاب می

 
 برای برآورد رضایت مندی( ساختار مدل استنتاج فازی 6شکل )

 

 فرآینید  ییک  کیردن  فرمولیه  ابیزار  فازی استنتاج سیستم
 سیسیتم  در است. اسیتنتاج  فازی آنگاه-اگر قواعد بکمک

 منطق فیازی   است. فازی منطق بر مبتنی فازی استنتاج
 « ییا  » دودویی « یا » یکی و صفر « منطق مقابل در
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 فیازی  منطیق  در .دارد قیرار  » کالسیک « یا » باینری
 کیامال  « ییا  » نادرست کامال « است ممکن گزاره یک

 حیدی  تا و درست حدی تا « اکثر مواقع  در یا » درست
 گزاره یک درستی ارزش دیگر عبارت به باشد. » نادرست
 باشد. یک و صفر بین عددی میتواند
 توابع درست تعریف انفیس مدل در گام مهمترین
 عضویت توابع . است مربوطه مقادیر و فازی عضویت

 مشخص برای روش محبوبترین  زنگولهای گاوسی و

 .هستند باال دقت به دلیل فازی های مجموعه کردن

 عضویت به تابع نسبت گاوسین عضویت تابع اغلب

 بنابراین.  (2008)متلب منوال،  دارد ارجحیت زنگولهای

 عضویت تابع از ورودی متغیرهای  عضویت توابع برای

 باال (Low)، پایین زبانی متغیرهای و گاوسین

(High)   ومتوسط(Medium)  شد. استفاده 
توابع عضویت فازی در اشکال زیر نشان میدهد که 
مقادیرمتغیرهای مستقل در چه بازه ای تغییر میکند ،  و 

های زبانی متغیر های خوب ، بد ، متوسط معادل
وهمچنین درجه عضویت فازی را برای هرکدام  نشان 

دهد:می

 

 
 ( تابع عضویت فازی متغیر امنیت8شکل )                    ( تابع عضویت فازی متغیر اقتصادی7شکل )

 
 مشارکت وارتباط( تابع عضویت فازی متغیر 10شکل )                     ( تابع عضویت فازی متغیر اعتماد9شکل )            

 

 دانش و پایگاه خروجی و ورودی متغیرهای عضویت توابع

 در کیه  طیور  همیان . دهید  می نشان را آنها پارامترهای
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 انعطیا   افیزایش  اسیت بیرای   شده داده نشان ها شکل

 عضیویت  تیابع  متغیرهیا  از یک هر برای سیستم پذیری

 .است شده تعریف متغیر آن به مخصوص

( مدل سه بعدی پایگاه قواعد را نشیان میدهید   11شکل )
که با استفاده از آن میتوانیم میزان اثر گذاری هارا بیرروی  

 خروجی بسنجیم: 

 
( مدل سه بعدی پایگاه قواعد11شکل )

 رگرسیون درختی .5-3
 بدون  و ناپارامتری مدل یک درختی  رگرسیون مدل

 بین رابطة سنجش منظور به فرض پیش هرگونه

 و میرود کار به هد  یا وابسته متغیر و مستقل متغیرهای
 در گسترده طور به است،  کاوی داده مهم روشهای از

 .است شده استفاده علوم سایر و مهندسی صنعت، تجارت،
 مهمترین تعیین در قدرتمند ابزاری مدل رگرسیون درختی

 پیشبینی و دسته بندی مسائل حل و مستقل ، متغیرهای

 دستة که دارد وجود رکورد تعدادی مدل، این در ،است

 معلوم آنها در وابسته متغیر) است معلوم قبل از آنها

 .(است
 آن وسییله  بیه  بتیوان  کیه  است درختی تهیه هد ، 

جدیید   رکیورد  ییک  بیرای  را کالس همان یا وابسته متغیر
 شاخه هایرگرسیون درختی  روش .کرد تعیین و پیشبینی

 متغییر ) فیلد یک اساس بر تنها و دوتایی صورت به را خود

 دو بیه  آن، برگ غیر گروه هر یعنی .میکند ایجاد (مستقل

 بیرگ،  غیر گروه از ما منظور . میگردد تفکیک دیگر گروه

 شده جدا دیگر بخش دو به خود که است درختی مدل گره

 از یک کدام که است سوال این به پاسخ قدم، اولین .است

 .کندمی تولید را شاخه بهترین فیلدها
 عصبی شبکه و رگرسیون های مدل مشابه عملکردی

 ییا  پدییده  یک رفتار توانند می فازی استنتاج های سیستم

 تجربی و توصیفی قواعد از استفاده قالب در صرفا را فرآیند

 .کنند بندی فرمول تحلیلی دقیق مدل شناخت به نیاز بدون

 هیای  میدل  خیال   بیر  فازی استنتاج های سیستم حتی 

 فرآینید،  داده های به نیاز بدون عصبی شبکه  و رگرسیون

 اسیتفاده  فرآینید  یک رفتار سازی شبیه برای توانند می نیز

 شوند . 
در  متغیرهیا تابع هید  شاخصیی از نحیوه عملکیرد     

ای به عنوان مثیال در مسیاله   .دهدفضای مساله به ما می
آنست که  متغیرترین سازی باشد مناسب هد  مینیمم که

 تابع هدفش کمترین مقدار را داشته باشد. 
( نشان میدهد که تابع هد  به سیمت  12در شکل )

همگرایی میرود، و مدل تخمینیی رگرسییون را براسیاس    
حداقل شاخ برگ، که حد اقل راه حل میدل طبیق شیکل    
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د در کمتیرین  زیر عدد ده را نشان میدهد که در ایین عید  
زمان به تخمین و پیشبینی می پردازد، یعنیی میا حیداقل    

میتوانیم در یک مدل رگرسیون درختی که تعیداد شیاخ و   
 برگش ده عدد است زودتر به نتیجه برسیم: 

 
( بهینه سازی تابع هدف12شکل )

 

 :است استوار اصل سه بر رگرسیون درختی ساختار

 آن  در کیه  :  x≤d شکل به سؤاالت از : مجموعه ای1

x و مستقل متغییر d جواب و است ثابت مقدار یک  
 .است خیر / بله سؤال هر

 متغیر بهترین انتخاب جهت زدن شاخه معیار : بهترین 2

 .جدید ةشاخ ایجاد برای مستقل

 و انتهایی )بریمان گرة برای خالصه آمار ایجاد:  3
 1984 : 282). همکاران ،

مدل رگرسیون درختی که خروجیی آن بیه صیورت    
شاخ و برگ درخت است اعوامل میوثر بیر ایجیاد شیرایط     
مطلوب ورضایت بخش را با استفاده از آزمایش پارامترهیا  
بییر روی متغیییر وابسییته شناسییایی میکنیید و بییه تخمییین 
وپیشبینی وکشیف الگیو بیرای مییزان رضیایتمندی میی       

 (:13لپردازد)شک

 
( مدل رگرسیون درختی13شکل)
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پیذیری اجتمیاعی در   برای آسیب هوشمند ارائه مدل
سازد. شناخت شهرها برنامه ریزی همه جانبه را مقدور می

رییزی ومیدیریت ایین بخیش از     هایی در برنامهچنین الگو
قرار گییرد. تحلییل مناسیب    تواند مورد استفاده جامعه  می

پذیری اجتماعی از مسائل حیاتی در مراکیز  مدلهای آسیب
پیرا شهری است و جزو معیارهای اجتماعی مهیم جوامیع   

میی توانید نقطیه     میدلهایی به شمار می آید، کشف چنین 
 های دیگر باشد. شروعی برای تحقیقات تکمیلی در رسته

 بحث و نتیجه گیری .6

بیه شناسیایی و کشیف    ی هوشمند سیازی  در حوزه
های مختلف رضایت از زندگی الگوهای اثرگذاری شاخص

 در منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. برای این منظور از:

که برای ما یک پایگاه قواعد ایجیاد کیه    انفیس:  

توانیم برای سایر موارد در منطقیه پییش   بر مبنای آن می
د ابتیدا بیا   بینی انجام دهیم. برای دستیابی به پایگاه قواعی 

شبکه های عصبی مصنوعی آموزش و آزمون مدل انجیام  
شد. بر مبنای آموزشی کیه انجیام شید امکیان اسیتخراج      

 قاعده( برایمان محقق شد.  96قواعد مختلف )

: کییه امکییان پیییش بینییی  رگرساایون درختاای

دهد. که از ویژگی وتخمین میزان رضایتمندی را به ما می
م و پیش بینی وکشیف و  های آن تولید درخت برای تصمی

 باشد.امکان نمایش دانش می
به همین منظور با استفاده از مدل رگرسیون درختی  

که به صورت درخت است به تفسیر عوامل و پارامترهیای  
موثر و با تکنیک انفیس به شبیه سازی این الگوها وکشف 
آنها پرداخته شد که برای ما یک پایگاه قواعد ایجاد کیرد.  
ی تکنیک انفیس ایین قواعید را بیه صیورت ییک شیبکه      

ستخراج و تبدیل به دانشی کیرده اسیت   عصبی امصنوعی
که ما نسبت بیه موضیوع شیناخت پییدا کنییم. حیال میا        
میتوانیم با تغییر پیارامتر هیا، افیزایش ییا کیاهش آسییب       

 پذیری منطقه را پیش بینی کنیم.
( کییه یییک الگییو بییرای مییا از  13مطییابق شییکل )

   (x4)(x3)(x1) (x2)متغیرهای ورودی)مستقل( که همان

یر شرایط هر یک از این متغیرهیارا بیر روی   سازد و تاثمی
معییار   x1دهید در ایین میدل    نشیان میی   yمتغیر وابسته 
معییار اعتمیاد و    x3معیار مییزان امنییت ،    x2اقتصادی و 

معیار مشارکت و ارتبیاط اسیت کیه هیر کیدام        x4نهایتاً 
ازاینها به صورت متغیر مستقل بر روی متغیر وابسیته کیه   

باتوجیه بیه    اسیت تیاثیر دارنید .    )رضایت مندی( yهمان 
( مدل رگرسیون درختی مهمترین عامل اثر گذار 13شکل)

)معییار اعتمیاد( نشیان     x3برای برآورد رضیایتمندی را در  
𝑥3    میدهد که اگر) < ( یعنی عدد معیار اعتماد     3.85
باشیید در جهییت بییاالترین سییطح    3.85بزرگتییراز عییدد 

𝑥3    باشید)  3.85رضایتمندی است و اگر کیوچکتر از   >

شود که قاعیدتا در  (  به شرایط دیگری منتج می    3.85
در جهت  تری از برآورد رضایتمندی قرار دارند.سطح پایین

توضیحات بیشتر از مدل رگرسییون درختیی تولیید شیده     
( : از سیمت چیپ میدل رگرسییون     13برای این تحقییق) 

درختی انتهای هر خط که به بیرگ هیای میدل معیرو      
دهد که پایین ترین سیطح رضیایتمندی از   نشان میاست 
شروع ودر نهایت بیه عیدد بیاالترین سیطح      1.1769عدد 

است در انتهای میدل در سیمت    4.1917رضایتمندی که 
راست خاتمه پیدا میکند. در این میان محل اتصال هیر دو  
خط شرایطی را نشان میدهد کیه در آن متغییر مسیتقل ،    

ندی مییل بیه کمتیرین ییا     برای رسیدن به سطح رضایتم
بیشترین تاثیرگذاری بر روی متغیر وابسته را دارد یا نه که 
اگر به انتهای خط یعنی برگ با عدد باال و نزدیک به عدد 
سطح رضایت مندی منتج شود، متغیر تاثیر گذار است ولی 
اگر اعیدادش کوچیک تیر باشید تیاثیر گیذاری آن متغییر        

خطی ییا بیه اصیطال ح    بستگی به شرایط دیگر دارد که با 
شود. در میدل رگرسییون   شاخه ای دیگر شرط گذاری می

ها یا به عبارتی خط هایی که در یک  درختی تحقیق شاخه
رسند دارای شرایطی هستند کیه اگیر بیه    نقطه به هم می

سمت راست مدل، یعنی بهبود وضعیت رضایتمندی واگیر  
به سمت چپ مدل کشیده شود بیه معنیای پیایین بیودن     

ضایت مندی نسبت به همیان نقطیه اسیت. بیرای     سطح ر
مثال در اولین گره )تقاطع( از سمت چپ میدل رگرسییون   
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𝑥1    درختی شرایط زیر حاکم است  ) < ( که اگر     1.5
x1   باشد آنگاه خطی که بیه سیمت چیپ     1.5کوچکتر از

که  1.1769شود عدد یعنی انتهای شاخه)برگ( کشیده می
دهید  اسیت را نشیان میی    پایین ترین سطح رضیایتمندی 

𝑥1   همچنین اگر ) > 1.5      )x1   باشید   1.5بزرگتر از
برای رسیدن به سطح رضایت مندی مطلوبتر باید شیرایط  
دیگری را در ادامه ی شاخه اش بیه سیمت راسیت میدل     

کند یعنی تاثیر متغیرهای مستقل دیگر را نییز باییددر   طی
نیدی در آن  ی راه برای کسب اعدادباالتر رضیایت م ادامه

اعمال داشت. بنابراین مدل رگرسیون درختیی دانشیی در   
پذیری را اختیار ما میگزارد که بتوانیم شرایط و روند آسیب

در منطقه با استفاده از داده های مربوطه تخمین و پییش  
بینی کنیم و همچنین میتوانیم با برنامه ریزی برای تغیییر  

بیه سیمت بهبیود    هرکدام از پارمترهای مربوط به متغیرها 
رضایتمندی مردم از زندگی در محله گام مناسبی بیرداریم  

 پذیری منطقه خواهد شد.که این خود سبب کاهش آسیب
 توجیه  قابل بعد چند از تحقیق این در پیشنهادی مدل

 زمینیه  درایین  متیدولوژی  آن، اراییة  نتیجة اولین باشد؛می
 هیوش  از بهیره گییری   و خیاص  معمیاری  بیا  کیه  اسیت 

است  شده انجام محیطی ارزیابی دانش پایگاه و محاسباتی
مجموعه  براساس دانش پایگاه یک ایجاد آن دیگر و نتیجة
 توجه با هوشمند صورت به تواندمی که است ازمعیارها ای

منطقیه وهمچنیین    وضیعیت  ارزییابی  بیه  محیط شرایط به
 موارد مشابه بپردازد.

در منطقه  از اصلیترین عوامل آسیب پذیری اجتماعی
هیا ومطالعیات ایین پیژوهش،      مورد مطالعه، براساس معیار

 وضیعیت  وضعیت نامطلوب معیار اعتماد )میزان اعتماد بیه 
 شیغل، مییزان   از اعتمیاد ورضیایت   محله، میزان بهداشت

ی و در درجیه  درآمد در مقابل هزینه ها( اعتماد به کفایت
 محیل  در زنیدگی  از رضیایت  دوم معیار رضیایت )مییزان  

 رضیایت  محله، میزان مسئولین از رضایت کونت، میزانس
زندگی( در میان افراد ساکن این  هزینه برای درآمدفعلی از

 .منطقه است

در بررسییی پیشییینه پییژوهش دو مییورد از مطالعییات 
صورت گرفته با اهدا  و نتیایج پیژوهش حاضیر ارتبیاط     

 شود:بیشتری دارد که به تشریح آن پرداخته می

 مؤثر عوامل ،)شناسایی(1392؛ )فاطمه : حیدری جوار،1
 مؤثر اقتصادی کرج(، عوامل شهرستان در جرائم بروقوع

 میزان گرانی، و تورم رشد بیکاری، و فقر) جرم وقوع بر
 قیمت و هزینه کاذب، مشاغل وجود خانواده، درآمد
 جرم وقوع بر مؤثر اجتماعی عوامل ،(مسکن

 بین تعارض سواد، سطح میزان اجتماعی، های ناهنجاری)
و  (مختلف های قومیت وجود جمعیت، تراکم ها، نسل
 مراکز امکانات از برخورداری عدم: کالبدی عوامل
 تفریحی، و ورزشی انتظامی، مراکز درمانی، و بهداشتی
 است. (خرید و تجاری مراکز آموزشی، و فرهنگی مراکز
 ، )مدلسازی(1390) ؛مصطفی دهچشمه، محمدی :2

 شهر سازی ایمن در موثر پذیری ریسک های موءلفه
 ویژه به) شهری ایمنی های شاخص کرج(، پراکنش

 از متاثر کامل طور به( اجتماعی و کالبدی های شاخص
 کالبدی ساختار با نواحی که نحوی به. باشند می یکدیگر
 نشان خود از باالیی اجتماعی ایمنی ضریب عموما ایمن
 ایمنی ضریب و کالبدی ساختار با نواحی و دهد می

 باشد می دارا پایینی اجتماعی ایمنی شاخص پایین، کالبدی
 اسکان مصوب محالت در ویژه به همبستگی این. 

 بافت و فرسوده های بافت محدوده با محالت غیررسمی،
 .دارد بیشتری عینیت شهر قدیم

 منابع و ماخذ .7

(روانشناسی اجتماعی، ترجمیه  1385ارونسون الیوت، ) .1
 نشر رشد حسین شاکرکن، تهران،

( عییدالت 1392داوودی، همییا و مرضیییه اختییری )   .2
سنجشییی و آسیییب شناسییی آن، مجموعییه مقالییه   

 رهیافتهای نوین پیشگیری از جرم، قوه قضاییه،

( مییددکاری 1383موسییوی چلییک، سییید حسیین)    .3
 )کار با فرد(، انتشارات سمت، تهران.1اجتماعی 
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